


 

เอกสารแจ้งการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลสําหรับบุคลากร 
บริษัท แลนซ่ิง บิสสิเนส ซิสเต็มส์ จํากดั 

 
บริษทั แลนซ่ิง บิสสิเนส ซิสเตม็ส์ จาํกดั (“บริษทัฯ”) มุ่งมัน่ท่ีจะคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านในฐานะท่ีท่าน

เป็นบุคลากรของบริษทัฯ ขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านจะไดรั้บการคุม้ครองตามพระราชบญัญติัคุม้ครองขอ้มูลส่วนบคุคล พ.ศ. 
2562 บริษทัฯ ในฐานะผูค้วบคุมขอ้มูลส่วนบุคคลมีหนา้ท่ีตามกฎหมายในการแจง้เอกสารฉบบัน้ีให้ท่านทราบถึงเหตผุล และ
วิธีการท่ีบริษทัฯ เก็บรวบรวม ใช ้ หรือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบคุคลของท่าน รวมถึงแจง้ให้ท่านทราบสิทธิของท่านในฐานะ 
เจา้ของขอ้มูลส่วนบคุคล บริษทัฯ ยืนยนัว่าไดด้าํเนินการตามพระราชบญัญติัฉบบัน้ีเพ่ือคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลของท่าน  

 
1. คํานิยาม   
“ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง ขอ้มูลเก่ียวกับบุคคลซ่ึงทาํให้สามารถระบุตวับุคคลนั้นไดไ้ม่ว่าทางตรงหรือทางออ้ม แต่ไม่ 
รวมถึงขอ้มูลของผูถึ้งแก่กรรมโดยเฉพาะ  
“ข้อมูลส่วนบุคคลท่ีอ่อนไหว” หมายถึง ขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีเก่ียวกบัเช้ือชาติ เผ่าพนัธ์ุ ความคิดเห็นทางการเมือง ความ เช่ือใน
ลทัธิ ศาสนาหรือปรัชญา พฤติกรรมทางเพศ ประวติัอาชญากรรม ข้อมูลสุขภาพ ความพิการ ขอ้มูลสหภาพแรงงาน ขอ้มูล
พนัธุกรรม ขอ้มูลชีวภาพ (เช่น ขอ้มูลภาพจาํลองใบหน้า ขอ้มูลจาํลองม่านตา ข้อมูลจาํลองลายน้ิวมือ) หรือขอ้มูลอื่น ใดท่ี
กระทบต่อเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลในทาํนองเดียวกนัตามท่ีคณะกรรมการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลประกาศกาํหนด  
“ประมวลผล” หรือ “การประมวลผล" หมายถึง เก็บรวบรวม ใช ้หรือเปิดเผย  
“ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง บุคคลหรือนิติบุคคลท่ีมีอาํนาจในการตัดสินใจเก่ียวกับการเก็บรวบรวม  ใช้ หรือ 
เปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคล  
“ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง บุคคลหรือนิติบุคคลซ่ึงดาํเนินการเก่ียวกบัการเก็บรวบรวม ใช ้หรือเปิดเผยขอ้มูล
ส่วนบุคคลตามคาํส่ังหรือในนามของผูค้วบคุมขอ้มูลส่วนบุคคล ทั้งน้ี บุคคลหรือนิติบุคคลซ่ึงดาํเนินการดงักล่าวไม่  เป็นผู ้
ควบคุมขอ้มูลส่วนบุคคล  
 
2. ข้อมูลส่วนบุคคลท่ีบริษัทฯ เก็บรวบรวมจากท่าน  
1. ขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านท่ีบริษทัฯ เก็บรวบรวม สามารถจาํแนกเป็นประเภทดงัต่อไปน้ี  

ประเภทข้อมูลส่วนบุคคล รายละเอียด 
1. ขอ้มูลระบตุวัตน  เช่น ช่ือ นามสกุล เลขท่ีบตัรประชาชน รูปถ่ายใบหนา้ เพศ วนัเดือนปีเกิด 
2. ขอ้มูลสาํหรับการติดต่อ เช่น ท่ีอยู ่หมายเลขโทรศพัท ์อีเมล ช่ือบุคคลท่ีติดต่อยามฉุกเฉิน 
3. ขอ้มูลการเงิน  เช่น รายละเอียดบญัชีธนาคาร ขอ้มูลเงินเดือน เอกสารเก่ียวกบักองทุนสาํรองเล้ียงชีพ  

เอกสารประกอบการย่ืนแบบแสดงภาษีเงินได ้
4. ขอ้มูลการเขา้ร่วมกิจกรรม เช่น ขอ้มูลการลงทะเบียนเพื่อเขา้ร่วมกิจกรรม การสัมมนา การจดังานต่างๆ ของบริษทัฯ 
5. ขอ้มูลดา้นสุขภาพ เช่น ใบรับรองแพทย ์ผลตรวจสุขภาพ  

 
 
 
 
 



2. บริษทัฯ จะไม่ประมวลผลขอ้มลูส่วนบุคคลท่ีอ่อนไหวของท่าน 
โดยไม่ไดรั้บความยินยอมโดยชดัแจง้จากท่านก่อน แต่ บริษทัฯ อาจประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีอ่อนไหวของท่านโดยไม่
ตอ้งขอความยินยอมในกรณีท่ีพระราชบญัญติัคุม้ครอง  ขอ้มูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 อนุญาต เช่น ในกรณีท่ีมีความจาํเป็นใน
การปฏิบัติตามกฎหมายด้านการคุ้มครองแรงงาน  การให้สวสัดิการรักษาพยาบาล การประกันสังคม เพื่อประโยชน์ด้าน
สาธารณสุข หรือการคุม้ครองทางสังคมอื่นใดโดย บริษทัฯ จดัให้มีมาตรการท่ีเหมาะสมเพ่ือคุม้ครองสิทธิขั้นพ้ืนฐานและ
ประโยชน์ของเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคล  
 
3. แหล่งท่ีมาของข้อมลูส่วนบุคคล   
บริษทัเก็บรวบรวมขอ้มูลส่วนบคุคลของท่านจากแหล่งท่ีมาดงัตอ่ไปน้ี  
1. ขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีไดโ้ดยตรงจากท่าน ไดแ้ก่ ใบสมคัรงานท่ีท่านส่งใหบ้ริษทัฯ โดยการเขา้มาสมคัรดว้ยตนเองท่ีบริษทัฯ 
การ สมคัรผา่นเวบ็ไซตข์องบริษทั ผา่นแอปพลิเคชัน่ หรือใส่ขอ้มลูลงในระบบบริหารทรัพยากรบคุคลท่ีบริษทัใช้  
 
4. วัตถุประสงค์ในการเกบ็รวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล  
บริษทัฯ ประมวลผลขอ้มูลส่วนบคุคลของท่านภายใตข้อบเขตท่ีกาํหนดไวโ้ดยพระราชบญัญติัคุม้ครองขอ้มูลส่วนบคุคล พ.ศ. 
2562 และเกบ็รวบรวมขอ้มูลเพียงเท่าท่ีจาํเป็นสาํหรับการดาํเนินการดงักล่าว โดยบริษทัฯ ไดส้รุปการใชข้อ้มูลส่วน บุคคลของ
ท่าน พร้อมทั้งอธิบายฐานการประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีชอบดว้ยกฎหมาย (Lawful Basis of Processing) ดงัน้ี 
 
ลําดับ วัตถุประสงค์ ประเภทข้อมูล ฐานการประมวลผลท่ีชอบด้วย 

กฎหมาย 
1 ปฏิบติัตามสัญญาจา้งงานกบับคุลากร ซ่ึงรวมถึง 

-การจ่ายเงินเดือน 
-การจ่ายค่าล่วงเวลา 
-การบนัทึกเวลาเขา้-ออก การปฏิบตังาน 
-การบนัทึกวนัลาและการจดัการสิทธิวนัลา 
-การประเมินผลการปฏิบติังาน รวมถึงการพิจารณา
เล่ือนตาํแหน่ง 
-แลกเปล่ียนขอ้มูลระหว่างบุคลากรของบริษทัฯ และ
แจง้ขอ้มูลข่าวสารภายในบริษทัฯ 

-ขอ้มูลระบุตวัตน 
-ขอ้มูลสาํหรับการ
ติดต่อ 
-ขอ้มูลการเงิน 

เป็นการจาํเป็นเพื่อการปฏิบติัตาม
สัญญาจา้งงาน 



 

ลําดับ วัตถุประสงค์ ประเภทข้อมูล ฐานการประมวลผลท่ีชอบด้วย 
กฎหมาย 

2 จดัสวสัดิการ จดัการฝึกอบรม จดักิจกรรมพฒันา
ศกัยภาพบุคลากร และจดักิจกรรมเพื่อสาน
ความสัมพนัธ์กบับุคลากร 

- ขอ้มูลระบตุวัตน 
 - ขอ้มูลสาํหรับการ
ติดต่อ 
- ขอ้มูลการเขา้ร่วม
กิจกรรม 

เพื่อประโยชน์โดยชอบกฎหมาย
ดว้ย  (Legitimate Interest)การ
บริหารงานดา้นทรัพยากรบคุคล
เพือ่พฒันาศกัยภาพพนกังานและ 
กิจกรรม องคก์ร เพ่ิมประสิทธิภาพ
ขององคก์ร 

3 
 

สร้างสถิติแบบผลรวมโดยไม่ระบุตวัตนของท่าน
สาํหรับจดัทาํรายงานทางดา้นการบริหารทรัพยากร 
บุคคลและอาจแบ่งปันแก่กลุ่มลูกคา้ของบริษทัฯ หรือ
สถานท่ีทาํงานอื่นๆ การเพื่อพฒันาการบริหารงานดา้น
ทรัพยากรบุคคล 

ไม่มีการใชข้อ้มูล
ส่วนบุคคลท่ีระบุ
ตวัตนได ้

เพื่อประโยชน์โดยชอบกฎหมาย
ดว้ย  (Legitimate Interest)ในการ
ทาํสถิติดา้นทรัพยากรบคุคลท่ีไม่
ใชก้ารระบุตวัตนเพื่อการพฒันา
องคก์รโดยไม่มีการใชข้อ้มูลส่วน
บุคคลในทางท่ีจะกระทบต่อสิทธิ
ขั้นพ้ืนฐานในขอ้มูลส่วนบคุคล
ของท่าน 

4 แบ่งขอ้มูลส่วนบคุคลของท่านใหก้บักลุ่มลูกคา้ของ
บริษทัฯ หรือสถานท่ีทาํงานอื่นๆ ซ่ึงทาํหนา้ท่ี
บริหารงานทรัพยากรบุคคล  รวมถึง  งานดา้นพฒันา
บุคคลากร การจ่ายเงินเดือน การให้สิทธิประโยชน์
ต่างๆ รวมถึงการประเมินผลงานดา้นการทาํงานของ
บุคลากรโดยบริษทัฯ มีขอ้ตกลงกบักลุ่มลูกคา้ของ
บริษทัฯ หรือสถานท่ีทาํงานอื่นๆ ให้คุม้ครอง ขอ้มูล
ส่วนบุคคลของท่านตามมาตรฐานท่ีกาํหนดไว ้ตาม 
พ.ร.บ.คุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 เพื่อ
ป้องกนัการใชห้รือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลโดยมิชอบ 

- ขอ้มูลระบตุวัตน 
 - ขอ้มูลสาํหรับการ
ติดต่อ 
- ขอ้มูลการเงิน 

เพื่อประโยชน์โดยชอบกฎหมาย
ดว้ย  (Legitimate Interest) การ
บริหารงานดา้นทรัพยากรบคุคล
โดยไม่มีการใชข้อ้มูลส่วนบุคคล
ในทางท่ีจะกระทบต่อสิทธิขั้น
พ้ืนฐานในขอ้มูลส่วนบุคคลของ
ท่าน 

5 เก็บผลตรวจสุขภาพประจาํปี เพื่อประเมินความสามารถ
ในการทาํงานตามตาํแหน่งงานท่ีท่านไดรั้บมอบหมาย 
และเพื่อประโยชนใ์นการจดัการสวสัดิการดา้นการ
รักษาพยาบาลท่ีเหมาะสมหรับพนกังาน โดยบริษทัฯ 
จะเกบ็ขอ้มูลผลตรวจสุขภาพเป็นความลบั 

ขอ้มูลดา้นสุขภาพ เม่ือไดรั้บความยินยอมจากท่าน 

6 เสนอขอ้มูลสินคา้หรือบริการท่ีบริษทั ฯ หรือตวัแทนท่ี
เก่ียวขอ้งจะเสนอให้กบับุคลากรผา่นทางอีเมล 

- ขอ้มูลระบตุวัตน 
 - ขอ้มูลสาํหรับการ
ติดต่อ 

เม่ือไดรั้บความยินยอมจากท่าน 

 
บริษทัฯ จะไม่ใช้ขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านไปเพื่อวตัถุประสงค์อื่นนอกเหนือจากท่ีระบุไปขา้งตน้ ยกเวน้ในกรณีมีความ 
จาํเป็นท่ีพระราชบญัญติัคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 อนุญาตให้ประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลได ้เช่น เพื่อการ ปฏิบติั
ตามกฎหมาย เพ่ือการก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย เพื่อป้องกนัหรือระงบัอนัตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของบุคคล 
เป็นตน้  



5. การเปิดเผยหรือแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคล  
1. บริษทัฯ อาจเปิดเผยหรือแบ่งปันขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านให้กบับุคคลภายนอก ดงัต่อไปน้ี  

• กลุ่มลูกคา้ของบริษทัฯ หรือสถานท่ีทาํงานอื่นๆ  เช่น Tiger Soft  เพื่อการทาํเงินเดือนให้กบับุคลากร  
• ผูป้ระมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีจาํเป็นต่อการปฏิบติังานของบริษทัฯ  บริษทักาํหนดให้บุคคลภายนอกขา้งตน้ตอ้ง

รักษาความลบัและคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านตามมาตรฐานท่ี  พระราชบญัญติัคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 
กาํหนด และใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ตามวัตถุประสงค์ท่ี บริษัทฯ ได้กาํหนดหรือมีคาํส่ังให้บุคคลภายนอกนั้ น
ดาํเนินการ บุคคลภายนอกจะไม่สามารถใชข้อ้มูลส่วนบุคคลของท่าน นอกเหนือจากวตัถุประสงคด์งักล่าวได ้ 
2. บริษทัฯ อาจเก็บขอ้มูลส่วนบุคคลไวใ้นระบบประมวลผลแบบคลาวด์ (Cloud Computing) โดยใชบ้ริการจากบุคคลท่ี สาม
ไม่ว่าตั้งอยู่ในประเทศไทยหรือต่างประเทศ โดยบริษทัฯ ไดเ้ขา้ทาํสัญญากบับุคคลดงักล่าวดว้ยความระมดัระวงัและ พิจารณา
ถึงระบบรักษาความปลอดภยัในการเก็บรักษาขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีผูใ้ห้บริการระบบ Cloud Computing นั้นให้กบั การคุม้ครอง
ขอ้มูลส่วนบุคคล  
3. บริษทัฯ อาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้หน่วยงานราชการ  บุคคล หรือนิติบุคคลใดๆ เพื่อเป็นการปฏิบัติตาม 
กฎหมาย หรือเพ่ือปฏิบติัตามคาํส่ังศาล  
 
6. ระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมลูส่วนบุคคล   
1. บริษทัฯ จะจดัเก็บขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีได้รับจากท่านในการไวต้ลอดระยะเวลาการเป็น พนักงานกบับริษทัฯ และจะเก็บ 
ต่อไปอีกเป็นระยะเวลา 10 ปี นับแต่วนัท่ีสัญญาการจา้งงานส้ินสุดลง หรือวนัท่ีส้ินสุดการเป็นพนักงานบริษทัฯ เพื่อเป็น 
หลกัฐานในกรณีท่ีเกิดข้อสงสัยหรือข้อร้องเรียนท่ีเก่ียวกบัสิทธิของพนักงาน  การรับสวสัดิการ หรือการปฏิบัติงานให้กับ 
บริษทัฯ  
2. ในกรณีท่ีบริษัทฯ  ต้องปฏิบัติตามกฎหมาย  ปฏิบัติตามคาํส่ังศาล หรือต้องก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตามกฎหมายเพ่ือเข้า 
กระบวนการระงับขอ้พิพาทใดๆ บริษทัฯ อาจจดัเก็บขอ้มูลส่วนบุคคลไดต้ามระยะเวลาของอายุความตามกฎหมายแลว้แต่  
กรณี  
3. เม่ือพน้ระยะเวลาตามขอ้ 1. หรือขอ้ 2. บริษทัฯ จะดาํเนินการทาํลายขอ้มูลส่วนบุคคลนั้นตามขั้นตอนการทาํลายขอ้มูล ของ
บริษทัฯ และจะดาํเนินการให้แลว้เสร็จโดยไม่ชกัชา้  
 
7. มาตรการในการเก็บรักษาและประมวลผลข้อมลูส่วนบุคคล  
1. บริษทัฯ จะจดัการเก็บรักษาขอ้มูลส่วนบุคคลดว้ยมาตรการไม่นอ้ยกว่าระดบัท่ีกฎหมายกาํหนด และดว้ยระบบท่ี เหมาะสม 
เพ่ือป้องกนัและรักษาความปลอดภยัข้อมูลส่วนบุคคลนั้น เช่น ใช้โปรโตคอลความปลอดภยั (Secure Sockets Layer: SSL) 
ป้องกนัดว้ยไฟร์วอลล ์รหสัผา่น และมาตรการทางเทคนิคอื่นๆ สําหรับการเขา้รหสัขอ้มูลผา่นทางอินเทอร์เน็ต และจดัเก็บใน
สถานท่ีท่ีมีระบบป้องกนัการเขา้ถึงท่ีจาํกดับุคคลท่ีสามารถเขา้ถึงขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีอยูใ่นรูปแบบเอกสารได ้ 
2. บริษทัฯ จาํกดัการเขา้ถึงขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีอาจจะเขา้ถึงไดโ้ดยพนกังานตัวแทน คู่คา้ หรือบุคคลภายนอก การเขา้ถึง ขอ้มูล
ส่วนบุคคลของบุคคลภายนอกจะสามารถทาํได้ตามเท่าท่ีกาํหนดไวห้รือตามคาํส่ัง ซ่ึงบุคคลภายนอกจะตอ้งมีหน้าท่ี ในการ
รักษาความลบัและคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล  
3. บริษทัฯ จดัให้มีวิธีการทางเทคโนโลยีเพื่อป้องกนัไม่ให้มีการเขา้สู่ระบบคอมพิวเตอร์ท่ีไม่ไดรั้บอนุญาต  
4. บริษทัฯ มีระบบตรวจสอบเพื่อจดัการทาํลายขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีไม่มีความจาํเป็นในการดาํเนินการของบริษทัฯ 
5. ในกรณีท่ีเป็นขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีอ่อนไหวบริษทัฯ จะจดัให้มีมาตรการการรักษาความมัน่คงปลอดภยัของขอ้มูลเอกสาร 
และขอ้มูลอิเล็กทรอนิกส์ในดา้นการเขา้ถึงและควบคุมการใชง้าน  มีระบบการใชง้านและระบบสํารองพร้อมทั้งแผนสําหรับ 
กรณีฉุกเฉิน และมีการตรวจสอบประเมินความเส่ียงของระบบอยา่งสม่าํเสมอ 
 



8. การโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังต่างประเทศ  
1. บริษทัฯ อาจโอนขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านไปต่างประเทศเพื่อดาํเนินการตามวตัถุประสงคท่ี์ไดแ้จง้กบัท่านไว้ และไดรั้บ 
การยินยอมจากท่านแลว้ โดยบริษทัฯ จะแจง้ให้ท่านทราบถึงมาตรฐานการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีอาจไม่เพียงพอของ  
ประเทศปลายทาง  
2. บริษทัฯ สามารถโอนขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านไปไดโ้ดยไม่ตอ้งขอความยินยอมจากท่านในกรณีท่ีการโอนขอ้มูลส่วน  
บุคคลไปต่างประเทศนั้นเป็นไปเพ่ือปฏิบติัตามสัญญาซ่ึงท่านเป็นคู่สัญญา หรือเพื่อใชใ้นการดาํเนินการตามคาํขอของ ท่าน
ก่อนเขา้ทาํสัญญานั้น หรือเป็นไปตามขอ้กาํหนดในพระราชบญัญติัคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562  
 
9. สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล  

ในฐานะเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคล ท่านมีสิทธิร้องขอให้บริษทัฯ ดาํเนินการเก่ียวกบัขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านตามขอบเขตท่ี 
กฎหมายอนุญาตให้กระทาํได ้ดงัน้ี  
1. สิทธิในการเพิกถอนความยินยอม (right to withdraw consent): ท่านมีสิทธิในการเพิกถอนความยินยอมในการ ประมวลผล
ขอ้มูลสวนบุคคลท่ีท่านไดใ้ห้ความยินยอมกบับริษทัฯ ไดต้ลอดระยะเวลาท่ีขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านอยูก่บั บริษทัฯ  
2. สิทธิในการเขา้ถึงขอ้มูลส่วนบุคคล (right of access): ท่านมีสิทธิในการเขา้ถึงขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านและขอให้ บริษทัฯ 
ทาํสาํเนาขอ้มูลส่วนบุคคลดงักล่าว รวมถึงขอให้บริษทัฯ เปิดเผยการไดม้าซ่ึงขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีท่านไม่ไดใ้ห้ความ ยินยอมต่อ
บริษทัฯ ให้แก่ท่านได ้ 
3. สิทธิในการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกตอ้ง  (right to rectification): ท่านมีสิทธิในการขอให้บริษทัฯ แก้ไขข้อมูลท่ีไม่ 
ถูกตอ้ง หรือ เพ่ิมเติมขอ้มูลท่ีไม่สมบูรณ์  
4. สิทธิในการลบขอ้มูลส่วนบุคคล (right to erasure): ท่านมีสิทธิในการขอให้บริษทัฯ ทาํการลบขอ้มูลของท่านดว้ยเหตุ บาง
ประการได ้ 
5. สิทธิในการระงบัการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล (right to restriction of processing): ท่านมีสิทธิในการให้บริษทัฯ ระงบัการใช ้
ขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านดว้ยเหตุบางประการได ้ 
6. สิทธิในการให้โอนยา้ยขอ้มูลส่วนบุคคล (right to data portability): ท่านมีสิทธิในการโอนยา้ย ขอ้มูลส่วนบุคคลของ ท่านท่ี
ท่านให้ไวก้บับริษทัฯ ไปยงัผูค้วบคุมขอ้มูลรายอื่น หรือตวัท่านเองดว้ยเหตุบางประการได ้
7. สิทธิในการคดัคา้นการประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคล (right to object): ท่านมีสิทธิในการคดัคา้นการประมวลผลขอ้มูล ส่วน
บุคคลของท่านดว้ยเหตุบางประการได ้ 

ท่านสามารถติดต่อมาท่ี hr@lansingbs.com  เพือ่ดาํเนินการยื่นคาํร้องขอตามสิทธิขา้งตน้ได ้ 

 
10. การเปลี่ยนแปลงนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล  
บริษทัฯ อาจทบทวนและเปล่ียนแปลงนโยบายการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลในอนาคตเพื่อพฒันาให้เกิดการคุม้ครอง  ขอ้มูล
ส่วนบุคคลท่ีดีขึ้น โดยบริษทัฯ จะแจง้ให้ท่านทราบทุกคร้ังท่ีมีการเปล่ียนแปลงนโยบายดงักล่าว  
 
11. ช่องทางการติดต่อ  
ท่านสามารถติดต่อผูค้วบคุมขอ้มูล สอบถามหรือใช้สิทธิใดๆท่ีเก่ียวข้องกบัขอ้มูลส่วนบุคคล ไดท่ี้ เจา้หน้าท่ีคุม้ครองขอ้มูล
ส่วนบุคคล  

บริษทั แลนซ่ิง บิสสิเนส ซิสเต็มส์ จาํกดั ตั้งอยู่ท่ี 2 ซอยนาคนิวาส 48 แยก 13 แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 
เบอร์โทรศพัท ์02 102 8639 อีเมล hr@lansingbs.com   
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เอกสารแจ้งการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลสําหรับผู้สมัครงาน 

บริษัท แลนซ่ิง บิสสิเนส ซิสเต็มส์ จํากดั 

 
บริษทั แลนซ่ิง บิสสิเนส ซิสเตม็ส์ จาํกดั (“บริษทัฯ”) มุ่งมัน่ท่ีจะคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลของทา่นในฐานะท่ีทา่นเป็น ผูส้มคัร
งานกบับริษทัฯ ขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านจะไดรั้บการคุม้ครองตามพระราชบญัญติัคุม้ครองข้อมูลส่วนบุคคล  พ.ศ. 2562 
บริษทัฯ ในฐานะผูค้วบคุมขอ้มูลส่วนบุคคลมีหนา้ท่ีตามกฎหมายในการแจง้เอกสารฉบบัน้ีให้ท่านทราบถึงเหตุผล และวิธีการ
ท่ีบริษทัฯ เก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลของท่าน รวมถึงแจง้ให้ท่านทราบสิทธิของท่านในฐานะ เจา้ของ
ขอ้มูลส่วนบุคคล บริษทัฯ ยืนยนัว่าไดด้าํเนินการตามพระราชบญัญติัฉบบัน้ีเพ่ือคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลของท่าน  
 
1. คํานิยาม  
“ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง ขอ้มูลเก่ียวกับบุคคลซ่ึงทาํให้สามารถระบุตวับุคคลนั้นไดไ้ม่ว่าทางตรงหรือทางออ้ม แต่ไม่ 
รวมถึงขอ้มูลของผูถึ้งแก่กรรมโดยเฉพาะ  
"ข้อมูลส่วนบุคคลท่ีอ่อนไหว” หมายถึง ขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีเก่ียวกบัเช้ือชาติ เผ่าพนัธ์ุ ความคิดเห็นทางการเมือง ความเช่ือใน
ลทัธิ ศาสนาหรือปรัชญา พฤติกรรมทางเพศ ประวติัอาชญากรรม ข้อมูลสุขภาพ ความพิการ ขอ้มูลสหภาพแรงงาน ขอ้มูล
พนัธุกรรม ขอ้มูลชีวภาพ (เช่น ขอ้มูลภาพจาํลองใบหน้า ขอ้มูลจาํลองม่านตา ข้อมูลจาํลองลายน้ิวมือ) หรือขอ้มูลอื่น ใดท่ี
กระทบต่อเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลในทาํนองเดียวกันตามท่ีคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลประกาศกําหนด  
“ประมวลผล” หรือ “การประมวลผล” หมายถึง เก็บรวบรวม ใช ้หรือเปิดเผย  
“ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง บุคคลหรือนิติบุคคลท่ีมีอาํนาจในการตัดสินใจเก่ียวกับการเก็บรวบรวม  ใช้ หรือ 
เปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคล  
“ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง บุคคลหรือนิติบุคคลซ่ึงดาํเนินการเก่ียวกบัการเก็บรวบรวม ใช ้หรือเปิดเผย ขอ้มูล
ส่วนบุคคลตามคาํส่ังหรือในนามของผูค้วบคุมขอ้มูลส่วนบุคคล ทั้งน้ี บุคคลหรือนิติบุคคลซ่ึงดาํเนินการดงักล่าวไม่  เป็นผู ้
ควบคุมขอ้มูลส่วนบุคคล  
 
2. ข้อมูลส่วนบุคคลท่ีบริษัทฯ  
เก็บรวบรวมจากท่าน ขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านท่ีบริษทัฯ เก็บรวบรวม ไดแ้ก่  
1. บริษทัฯ จะเก็บรวบรวมและประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลสําหรับใชเ้พื่อระบุตวัตนและเป็นขอ้มูลสําหรับการติดต่อ  ไดแ้ก่ 
ช่ือ-นามสกุล ท่ีอยู ่เบอร์โทรศพัท ์อีเมล เพศ อาย ุหมายเลขบตัรประจาํตวัประชาชน รูปถ่าย ขอ้มูลการศึกษาประวติัการ ทาํงาน 
ขอ้มูลสมาชิกในครอบครัว และขอ้มูลบุคคลติดต่อกรณีฉุกเฉิน  
2. บริษทัฯ จะไม่ประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีอ่อนไหวของท่านโดยไม่ได้รับความยินยอมโดยชัดแจง้จากท่านก่อน แต่ 
บริษทัฯ อาจประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีอ่อนไหวของท่านโดยไม่ตอ้งขอความยินยอมในกรณีท่ีพระราชบญัญติัคุ้มครอง 
ขอ้มูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 อนุญาต เช่น ในกรณีท่ีมีความจาํเป็นในการปฏิบติัตามกฎหมายดา้นการคุม้ครองแรงงาน การให้
สวสัดิการรักษาพยาบาล การประกนัสังคม เพื่อประโยชน์ดา้นสาธารณสุข หรือการคุม้ครองทางสังคมอื่นใดโดย บริษทัฯ จดั
ให้มีมาตรการท่ีเหมาะสมเพื่อคุม้ครองสิทธิขั้นพ้ืนฐานและประโยชน์ของเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคล  
 
3. แหล่งท่ีมาของข้อมลูส่วนบุคคล  
บริษทัเก็บรวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านจากแหล่งท่ีมาดงัต่อไปน้ี  
1. ขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีไดโ้ดยตรงจากท่าน ไดแ้ก่ ใบสมคัรงานท่ีท่านส่งให้บริษทัโดยการเขา้มาสมคัรดว้ยตนเองท่ีบริษทัฯ การ 
สมคัรผา่นเวบ็ไซตข์องบริษทั หรือผา่นแอปพลิเคชนั  



4. วัตถุประสงค์ในการเกบ็รวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล  
บริษทัฯ ประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านภายใตข้อบเขตท่ีกาํหนดไวโ้ดยพระราชบญัญติัคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล  พ.ศ. 
2562 และเก็บรวบรวมขอ้มูลเพียงเท่าท่ีจาํเป็นสาํหรับการดาํเนินการดงักล่าว โดยบริษทัฯ ไดส้รุปการใชข้อ้มูลส่วนบุคคล ของ
ท่าน พร้อมทั้งอธิบายฐานการประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีชอบดว้ยกฎหมาย (Lawful Basis of Processing) ดงัน้ี 

ลําดับ วัตถุประสงค์ ฐานการประมวลผลท่ีชอบด้วยกฎหมาย 

1 เพื่อพิจารณาคุณสมบติัของท่านเพื่อเขา้ทาํงานกบับริษทั ฯ ผา่น
การสัมภาษณ์ การตรวจสอบคุณสมบติั ตรวจสอบประวติัการ
ทาํงานของท่านกบับุคคลท่ีสาม และการคดั เหมาะสมกบั
ตาํแหน่ง 

เพื่อประโยชน์โดยชอบดว้ยกฎหมาย (Legitimate 
Interest) ในการคดัเลือกบคุลากรท่ีของ
บริษทั เหมาะสมเขา้ทาํงานกบับริษทัฯ โดยการ
คดัเลือกดงักล่าวไม่มีการใชข้อ้มูลส่วนบุคคล
ในทางท่ีจะ กระทบต่อสิทธิขั้นพ้ืนฐานในขอ้มูล
ส่วนบุคคลของท่าน 

2 เพื่อสร้างสถิติแบบผลรวมโดยไม่ระบุตวัตนของท่าน สาํหรับ
จดัทาํรายงานทางดา้นการบริหารทรัพยากรบุคคล และอาจ
แบ่งปันแก่กลุ่มลูกคา้ของบริษทัฯ หรือสถานท่ีทาํงานอืน่ๆ 
การเพื่อพฒันาการบริหารงานดา้นทรัพยากรบุคคล 
 

เพื่อประโยชน์โดยชอบกฎหมายดว้ย  
(Legitimate Interest)ในการทาํสถิติดา้น
ทรัพยากรบุคคลท่ีไม่ใชก้ารระบุตวัตนเพื่อการ
พฒันาองคก์รโดยไม่มีการใชข้อ้มูลส่วนบุคคล
ในทางท่ีจะกระทบต่อสิทธิขั้นพ้ืนฐานในขอ้มลู
ส่วนบุคคลของท่าน 

3 3.1เก็บรวบรวมผลตรวจสุขภาพของท่านก่อนรับเขา้ ทาํงาน
เพื่อประเมินความสามารถในการทาํงานใน ตาํแหน่งงานท่ีท่าน
สมคัร 
3.2 ในการเก็บรวมรวมผลการตรวจสุขภาพของท่านบริษทัฯ 
จะเกบ็ขอ้มูลสุขภาพของท่านเป็นความลบั และ จะไม่เปิดเผย
ต่อบุคคลภายนอก และในกรณีท่ีท่านไม่ได ้รับการคดัเลือกให้
รับเขา้ทาํงานกบับริษทัฯ ทางบริษทัฯ จะทาํลายผลการตรวจ
สุขภาพของท่านทนัที  

เม่ือไดรั้บความยินยอมจากท่านในการเปิดเผย
ขอ้มูลสุขภาพเพื่อวตัถุประสงคด์งักล่าว  

4 เปิดเผยขอ้มูลในใบสมคัรงานของท่านให้กบับริษทัอื่นใน 
กลุ่มลูกคา้ของบริษทัฯ หรือสถานท่ีทาํงานอืน่ๆ การเพื่อให้
บริษทัอื่นในกลุ่มลูกคา้ของบริษทัฯ หรือสถานท่ีทาํงานอื่นๆ 
การสามารถเขา้ถึงขอ้มูลในใบ สมคัรงานของท่านเพื่อเสนอ
ตาํแหน่งงานท่ีอาจเหมาะสม กบัท่าน  

เม่ือไดรั้บความยินยอมจากท่านในการเปิดเผย
ขอ้มูลสุขภาพเพื่อวตัถุประสงคด์งักล่าว  

บริษทัฯ จะไม่ใช้ขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านไปเพื่อวตัถุประสงค์อื่นนอกเหนือจากท่ีระบุไปข้างต้น  ยกเวน้ในกรณีมีความ 
จาํเป็นท่ีพระราชบญัญติัคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 อนุญาตให้ประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลได ้เช่น เพื่อการ ปฏิบติั
ตามกฎหมาย เพ่ือการก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย เพื่อป้องกนัหรือระงบัอนัตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพ ของบุคคล 
เป็นตน้ 
 
 
 
 



 
5. การเปิดเผยหรือแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคล  
1. บริษทัฯ อาจเปิดเผยหรือแบ่งปันขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านให้กบับุคคลภายนอก ดงัต่อไปน้ี  

• กลุ่มลูกคา้ของบริษทัฯ หรือสถานท่ีทาํงานอื่นๆ เม่ือท่านไดใ้ห้ความยินยอม  

• ผูป้ระมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีจาํเป็นต่อการปฏิบติังานของบริษทัฯ  
บริษัทฯ กําหนดให้บุคคลภายนอกข้างต้นต้องรักษาความลับและคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามมาตรฐานท่ี  
พระราชบญัญติัคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 กาํหนด และใชข้อ้มูลส่วนบุคคลของท่านไดต้ามวตัถุประสงคท่ี์ บริษทัฯ 
ได้กําหนดหรือมีคําส่ังให้บุคคลภายนอกนั้ นดําเนินการ บุคคลภายนอกจะไม่สามารถใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน 
นอกเหนือจากวตัถุประสงคด์งักล่าวได ้ 
2. บริษทัฯ อาจเก็บขอ้มูลส่วนบุคคลไวใ้นระบบประมวลผลแบบคลาวด์ (Cloud Computing) โดยใชบ้ริการจากบุคคลท่ี สาม
ไม่ว่าตั้งอยู่ในประเทศไทยหรือต่างประเทศ โดยบริษทัฯ ไดเ้ขา้ทาํสัญญากบับุคคลดงักล่าวดว้ยความระมดัระวงัและ พิจารณา
ถึงระบบรักษาความปลอดภยัในการเก็บรักษาขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีผูใ้ห้บริการระบบ Cloud Computing นั้นให้กบั การคุม้ครอง
ขอ้มูลส่วนบุคคล  
3. บริษทัฯ อาจเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านให้หน่วยงานราชการ  บุคคล หรือนิติบุคคลใดๆ เพื่อเป็นการปฏิบัติตาม 
กฎหมาย หรือเพ่ือปฏิบติัตามคาํส่ังศาล  
 
6. ระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล  
1. ในกรณีท่ีไม่ไดเ้ขา้ปฏิบติังานกบับริษทัฯ จะจดัเก็บขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีไดรั้บจากท่านในการไวเ้ป็นระยะเวลา 1 ปี นบัแต่ 
วนัท่ีไดรั้บขอ้มูลดงักล่าว เพื่อเป็นหลกัฐานในกรณีท่ีเกิดขอ้สงสัยหรือขอ้ร้องเรียนถึงความไม่เป็นธรรมในการคดัเลือกเขา้  
ปฏิบติังานกบับริษทัฯ  
2. ในกรณีท่ีบริษัทฯ ต้องปฏิบัติตามกฎหมาย ปฏิบัติตามคาํส่ังศาล หรือต้องก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตามกฎหมายเพ่ือเข้า 
กระบวนการระงบัขอ้พิพาทใดๆ บริษทัฯ อาจจดัเก็บขอ้มูลส่วนบุคคลไดต้ามระยะเวลาของอายุความตามกฎหมายแลว้แต่  
กรณี  
3. เม่ือพน้ระยะเวลาตามขอ้ 1. หรือขอ้ 2. บริษทัฯ จะดาํเนินการทาํลายขอ้มูลส่วนบุคคลนั้นตามขั้นตอนการทาํลายขอ้มูล 
ของบริษทัฯ และจะดาํเนินการให้แลว้เสร็จโดยไม่ชกัชา้ 
 
7. มาตรการในการเก็บรักษาและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล  
1. บริษัทฯ จะจัดการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลด้วยมาตรการไม่น้อยกว่าระดับท่ีกฎหมายกําหนด  และด้วยระบบท่ี 
เหมาะสม เพื่อป้องกันและรักษาความปลอดภยัขอ้มูลส่วนบุคคลนั้น เช่น ใช้โปรโตคอลความปลอดภยั (Secure Sockets 
Layer: SSL) ป้องกนัดว้ยไฟร์วอลล์ รหัสผ่าน และมาตรการทางเทคนิคอื่นๆ สาํหรับการเขา้รหสัขอ้มูลผา่นทางอินเทอร์เน็ต 
และจดัเก็บในสถานท่ีท่ีมีระบบป้องกนัการเขา้ถึงท่ีจาํกดับุคคลท่ีสามารถเขา้ถึงไดส้าํหรับขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีอยูใ่นรูปแบบ  
เอกสาร  
2. บริษทัฯ จาํกดัการเขา้ถึงขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีอาจจะเขา้ถึงไดโ้ดยพนกังาน ตวัแทน คู่คา้ หรือบุคคลภายนอก การเขา้ถึง ขอ้มูล
ส่วนบุคคลของบุคคลภายนอกจะสามารถทาํไดต้ามเท่าท่ีกาํหนดไวห้รือตามคาํส่ัง ซ่ึงบุคคลภายนอกจะตอ้งมีหน้าท่ี ในการ
รักษาความลบัและคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล  3. บริษทัฯ จดัให้มีวิธีการทางเทคโนโลยีเพื่อป้องกันไม่ให้มีการเข้าสู่ระบบ
คอมพิวเตอร์ท่ีไม่ไดรั้บอนุญาต 4. บริษทัฯ มีระบบตรวจสอบเพื่อจดัการทาํลายขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีไม่มีความจาํเป็นในการ
ดาํเนินการของบริษทัฯ  
8. การโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังต่างประเทศ  



1. บริษทัฯ อาจโอนขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านไปต่างประเทศเพื่อดาํเนินการตามวตัถุประสงคท่ี์ไดแ้จง้กบัท่านไว้ และไดรั้บ 
การยินยอมจากท่านแลว้ โดยบริษทัฯ จะแจง้ให้ท่านทราบถึงมาตรฐานการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีอาจไม่เพียงพอของ 
ประเทศปลายทาง  

2.บริษทัฯสามารถโอนขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านไปไดโ้ดยไม่ตอ้งขอความยินยอมจากท่านในกรณีท่ีการโอนข้อมูลส่วน
บุคคลไปต่างประเทศนั้นเป็นไปเพ่ือปฏิบติัตามสัญญาซ่ึงท่านเป็นคู่สัญญา หรือเพื่อใชใ้นการดาํเนินการตามคาํขอของ ท่าน
ก่อนเขา้ทาํสัญญานั้น หรือเป็นไปตามขอ้กาํหนดในพระราชบญัญติัคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562  

 
9. สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล  
ในฐานะเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคล ท่านมีสิทธิร้องขอให้บริษทัฯ ดาํเนินการเก่ียวกบัขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านตามขอบเขตท่ี 
กฎหมายอนุญาตให้กระทาํได ้ดงัน้ี  
1. สิทธิในการเพิกถอนความยินยอม  (right to withdraw consent): ท่านมีสิทธิในการเพิกถอนความ  ยินยอมในการ 
ประมวลผลขอ้มูลสวนบุคคลท่ีท่านไดใ้ห้ความยินยอมกบับริษทัฯ  ไดต้ลอดระยะเวลาท่ี ขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านอยู่กบั 
บริษทัฯ  
2. สิทธิในการเขา้ถึงขอ้มูลส่วนบุคคล (right of access): ท่านมีสิทธิในการเขา้ถึงขอ้มูลส่วนบุคคลของ ท่านและขอให้บริษทัฯ 
ทาํสาํเนาขอ้มูลส่วนบุคคลดงักล่าว รวมถึงขอให้บริษทัฯ เปิดเผยการไดม้าซ่ึงขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีท่านไม่ไดใ้ห้ความ  
ยินยอมต่อบริษทัฯ ให้แก่ท่านได ้ 
3. สิทธิในการแกไ้ขขอ้มูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง (right to rectification): ท่านมีสิทธิในการขอให้บริษทัฯ แกไ้ขขอ้มูลท่ีไม่ 
ถูกตอ้ง หรือ เพ่ิมเติมขอ้มูลท่ีไม่สมบูรณ์  
4. สิทธิในการลบขอ้มูลส่วนบุคคล (right to erasure): ท่านมีสิทธิในการขอให้บริษทัฯ ทาํการลบขอ้มูลของท่านดว้ยเหตุ บาง
ประการได ้ 
5. สิทธิในการระงบัการใช้ขอ้มูลส่วนบุคคล (right to restriction of processing): ท่านมีสิทธิในการให้บริษทัฯ ระงบัการใช ้
ขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านดว้ยเหตุบางประการได ้ 
6. สิทธิในการให้โอนยา้ยขอ้มูลส่วนบุคคล (right to data portability): ท่านมีสิทธิในการโอนยา้ย ขอ้มูลส่วนบุคคลของ ท่าน
ท่ีท่านให้ไวก้บับริษทัฯ ไปยงัผูค้วบคุมขอ้มูลรายอื่น หรือตวัท่านเองดว้ยเหตุบางประการได ้ 
7. สิทธิในการคดัคา้นการประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคล  (right to object): ท่านมีสิทธิในการคดัคา้นการประมวลผลขอ้มูล 
ส่วนบุคคลของท่านดว้ยเหตุบางประการได ้ 
ท่านสามารถติดต่อมาท่ี อีเมล hr@lansingbs.com  เพื่อดาํเนินการยื่นคาํร้องขอตามสิทธิขา้งตน้ได ้ 
 
10. การเปลี่ยนแปลงนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล  
บริษทัฯ อาจทบทวนและเปล่ียนแปลงนโยบายการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลในอนาคตเพื่อพฒันาใหเ้กิดการคุม้ครอง ขอ้มูล
ส่วนบุคคลท่ีดีขึ้น โดยบริษทัฯ จะแจง้ให้ท่านทราบทุกคร้ังท่ีมีการเปล่ียนแปลงนโยบายดงักล่าว  
 
11. ช่องทางการติดต่อ  
ท่านสามารถติดต่อผูค้วบคุมขอ้มูล สอบถามหรือใช้สิทธิใดๆท่ีเก่ียวขอ้งกบัขอ้มูลส่วนบุคคล ไดท่ี้ เจา้หน้าท่ีคุม้ครองขอ้มูล
ส่วนบุคคล  

บริษทั แลนซ่ิง บิสสิเนส ซิสเต็มส์ จาํกดั ตั้งอยู่ท่ี 2 ซอยนาคนิวาส 48 แยก 13 แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 
เบอร์โทรศพัท ์02 102 8639 อีเมล hr@lansingbs.com   
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