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นโยบายคุกกี ้

บริษัท แม็กซ์เครน แมชชีนเนอร่ี และ บริษัท เดอะเครน พาร์ท จ ากดั  
Cookies Policy 

เม่ือท่านไดเ้ขา้สู่เว็บไซต์ (www.maxcrane.co.th)  ขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเขา้สู่เว็บไซต์ ของท่านจะถูก
บนัทึกไวใ้นรูปแบบของคุกก้ี โดยนโยบายคุกก้ีน้ีจะอธิบายถึงความหมาย การท างาน วตัถุประสงค ์รวมถึงการลบ
และการปฏิเสธการเก็บคุกก้ี เพื่อความเป็นส่วนตวัของท่าน โดยการเขา้สู่เวบ็ไซตน้ี์ถือว่าท่านไดอ้นุญาตให้เราใช้
คุกก้ีตามนโยบายคุกก้ีท่ีมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

คุกกีคื้ออะไร 

คุกก้ี คือ ไฟลเ์ลก็ ๆ เพื่อจดัเก็บขอ้มูลการเขา้ใชง้านเวบ็ไซต ์เช่น วนัเวลา ลิงคท่ี์คลิก หนา้ท่ีเขา้ชม เง่ือนไข
การตั้งค่าต่าง ๆ โดยจะบนัทึกลงไปในอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และ/หรือ เคร่ืองมือส่ือสารท่ีเขา้ใชง้านของท่าน เช่น 
โน๊ตบุ๊ค แทบ็เล็ต หรือ สมาร์ทโฟน ผา่นทางเวบ็เบราวเ์ซอร์ในขณะท่ีท่านเขา้สู่เว็บไซต ์ โดยคุกก้ีจะไม่ก่อให้เกิด
อนัตรายต่ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และ/หรือ เคร่ืองมือส่ือสารของท่าน ในกรณีดงัต่อไปน้ี ขอ้มูลส่วนบุคคลของ
ท่านอาจถูกจดัเก็บเพื่อใชเ้พิ่มประสบการณ์การใชง้านบริการทางออนไลน์ โดยจะจ าเอกลกัษณ์ของภาษาและ
ปรับแต่งขอ้มูลการใชง้านตามความตอ้งการของท่าน เป็นการยนืยนัคุณลกัษณะเฉพาะตวั ขอ้มูลความปลอดภยั
ของท่าน รวมถึงบริการท่ีท่านสนใจ นอกจากน้ีคุกก้ียงัถูกใชเ้พื่อวดัปริมาณการเขา้ใชง้านบริการทางออนไลน์ การ
ปรับเปล่ียนเน้ือหาตามการใชง้านของท่านโดยพิจารณาจากพฤติกรรมการเขา้ใชง้านคร้ังก่อน ๆ และ ณ ปัจจุบนั 
และอาจมีวตัถุประสงคเ์พื่อการโฆษณาประชาสัมพนัธ์ 
 
ทั้งน้ีท่านสามารถคน้หาขอ้มูลเพิ่มเติมเก่ียวกบัคุกก้ีไดท่ี้ it.redcross.or.th/cookie-policy/ 

บริษัทฯ ใช้คุกกีอ้ย่างไร 

 ใชคุ้กก้ี เพื่อบนัทึกการเขา้เยี่ยมชมและสมคัรเขา้ใชง้านเวบ็ไซตข์องท่าน โดยท าให้บริษทัฯ สามารถจดจ า
การใช้งานเวบ็ไซต์ของท่านไดง้่ายขึ้น และขอ้มูลเหล่าน้ีจะถูกน าไปเพื่อปรับปรุงเว็บไซตข์องบริษทัฯให้ตรงกบั
ความตอ้งการของท่านมากยิง่ขึ้น เพื่ออ านวยความสะดวกให้เกิดความรวดเร็วในการใชง้านเวบ็ไซตข์องท่าน และ
ในบางกรณีบริษทัฯ จ าเป็นตอ้งให้บุคคลท่ีสามช่วยด าเนินการดงักล่าว ซ่ึงอาจจะตอ้งใช้ อินเตอร์เน็ตโปรโตคอล



แอดเดรส (IP Address) และคุกก้ีเพื่อวิเคราะห์ทางสถิติ ตลอดจนเช่ือมโยงขอ้มูล และประมวลผลตามวตัถุประสงค์
ทางการตลาด    

คุกก้ีท่ีบริษทัฯ ใช ้อาจจะแบ่งได ้2 ประเภทตามการจดัเก็บ ดงัน้ี  
1. Session Cookies เป็นคุกก้ีท่ีจะอยูช่ัว่คราวเพื่อจดจ าท่านในระหวา่งท่ีท่านเขา้เยีย่มชมเวบ็ไซตข์อง 

บริษทัฯ เช่น เฝ้าติดตามภาษาท่ีท่านไดต้ั้งค่าและเลือกใช ้เป็นตน้ และจะมีการลบออกจากเคร่ือง

คอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ของท่าน เม่ือท่านออกจากเวบ็ไซตห์รือไดท้ าการปิดเวบ็เบราวเ์ซอร์ 

2. Persistent Cookie เป็นคุกก้ีท่ีจะอยู่ตามระยะเวลาท่ีก าหนดหรือจนกว่าท่านจะลบออก คุกก้ี

ประเภทน้ีจะช่วยให้เวบ็ไซตข์องบริษทัฯ จดจ าท่านและการตั้งค่าต่าง ๆ ของท่านเม่ือท่านกลบัมา

ใชบ้ริการเวบ็ไซตอี์กคร้ัง ซ่ึงจะช่วยใหท้่านเขา้ใชบ้ริการเวบ็ไซตไ์ดส้ะดวกรวดเร็วยิง่ขึ้น 

วัตถุประสงค์ในการใช้งานคุกกีท่ี้ บริษัทฯ ใช้ มีรายละเอยีดดังนี ้  
• คุกก้ีท่ีมีความจ าเป็น (Strictly Necessary Cookies) 

คุกก้ีประเภทน้ีมีความจ าเป็นต่อการให้บริการเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ เพื่อให้ท่านสามารถเขา้ใชง้านในส่วน

ต่าง ๆ ของเวบ็ไซตไ์ด ้รวมถึงช่วยจดจ าขอ้มูลท่ีท่านเคยให้ไวผ้า่นเวบ็ไซต ์การปิดการใชง้านคุกก้ีประเภท

น้ีจะส่งผลใหท้่านไม่สามารถใชบ้ริการในสาระส าคญัของบริษทัฯ ซ่ึงจ าเป็นตอ้งเรียกใชคุ้กก้ีได ้

• คุกก้ีเพื่อการวิเคราะห์และประเมินผลการใชง้าน (Performance Cookies) 

คุกก้ีประเภทน้ีช่วยให ้บริษทัฯ ทราบถึงการปฏิสัมพนัธ์ของผูใ้ชง้านในการใชบ้ริการเวบ็ไซตข์อง บริษทัฯ  

รวมถึงหน้าเพจ หรือ พื้นท่ีใดของเว็บไซต์ท่ีได้รับความนิยม ตลอดจนการวิเคราะห์ข้อมูลด้านอ่ืน ๆ 

บริษทัฯ ยงัใชข้อ้มูลน้ีเพื่อการปรับปรุงการท างานของเวบ็ไซต ์และเพื่อเขา้ใจพฤติกรรมของผูใ้ชง้านมาก

ขึ้น ถึงแมว้า่ ขอ้มูลท่ีคุกก้ีน้ีเก็บรวบรวมจะเป็นขอ้มูลท่ีไม่สามารถระบุตวัตนได ้และน ามาใชวิ้เคราะห์ทาง

สถิติเท่านั้น การปิดการใชง้านคุกก้ีประเภทน้ีจะส่งผลให้ บริษทัฯ ไม่สามารถทราบปริมาณผูเ้ขา้เยี่ยมชม

เวบ็ไซต ์และไม่สามารถประเมินคุณภาพการใหบ้ริการได ้

• คุกก้ีเพื่อการใชง้านเวบ็ไซต ์(Functional Cookies) 

คุกก้ีประเภทน้ีจะช่วยให้เวบ็ไซต์ของ บริษทัฯ จดจ าตวัเลือกต่าง ๆ ท่ีท่านไดต้ั้งค่าไวแ้ละช่วยให้เวบ็ไซต์

ส่งมอบคุณสมบติัและเน้ือหาเพิ่มเติมให้ตรงกบัการใชง้านของท่านได ้เช่น ช่วยจดจ าช่ือบญัชีผูใ้ชง้านของ

ท่าน หรือจดจ าการเปล่ียนแปลงการตั้งค่าขนาดฟอนตห์รือการตั้งค่าต่าง ๆ ของหน้าเพจซ่ึงท่านสามารถ

ปรับแต่งได ้การปิดการใชง้านคุกก้ีประเภทน้ีอาจส่งผลใหเ้วบ็ไซตไ์ม่สามารถท างานไดอ้ยา่งสมบูรณ์ 

• คุกก้ีเพื่อการโฆษณาไปยงักลุ่มเป้าหมาย (Targeting Cookies) 

คุกก้ีประเภทน้ีเป็นคุกก้ีท่ีเกิดจากการเช่ือมโยงเวบ็ไซตข์องบุคคลท่ีสาม ซ่ึงเก็บขอ้มูลการเขา้ใช้งานและ

เว็บไซต์ท่ีท่านไดเ้ขา้เยี่ยมชม เพื่อน าเสนอสินคา้หรือบริการบนเวบ็ไซต์อ่ืนท่ีไม่ใช่เวบ็ไซต์ของ บริษทัฯ 



ทั้งน้ี หากท่านปิดการใชง้านคุกก้ีประเภทน้ีจะไม่ส่งผลต่อการใชง้านเวบ็ไซตข์อง บริษทัฯ แต่จะส่งผลให้

การน าเสนอสินคา้หรือบริการบนเวบ็ไซตอ่ื์น ๆ ไม่สอดคลอ้งกบัความสนใจของท่าน 

 
ประเภทของคุกก้ี รายละเอียด ตวัอยา่ง 

คุกก้ีท่ีมีความจ าเป็น 
(Strictly Necessary 
Cookies) 

คุกก้ีประเภทน้ีมีความจ าเป็นต่อการ
ให้บ ริการเว็บไซต์ของ บริษัทฯ 
เพื่อให้ท่านสามารถเข้าใช้งานใน
ส่วนต่าง ๆ ของเว็บไซต์ได ้รวมถึง
ช่วยจดจ าขอ้มูลท่ีท่านเคยให้ไวผ้า่น
เว็บไซต์ การปิดการใช้งานคุกก้ี
ป ระ เภท น้ี จะ ส่ งผลให้ ท่ าน ไม่
สามารถใช้บริการในสาระส าคัญ
ของ บริษทัฯ ซ่ึงจ าเป็นตอ้งเรียกใช้
คุกก้ีได ้

• PHPSESSID 
• JSESSIONID 

คุกก้ีเพื่อการวิเคราะห์
และประเมินผลการใช้
งาน (Performance 
Cookies) 

คุก ก้ีประเภท น้ี ช่วยให้  บ ริษัทฯ 
ท ราบ ถึ งก ารป ฏิ สั มพัน ธ์ ข อ ง
ผูใ้ช้งานในการใช้บริการเว็บไซต์
ของ บริษทัฯ  รวมถึงหน้าเพจหรือ
พื้นท่ีใดของเว็บไซต์ท่ีได้รับความ
นิยม ตลอดจนการวิเคราะห์ขอ้มูล
ด้านอ่ืน ๆ บริษัทฯ ยงัใช้ข้อมูลน้ี
เพื่อการปรับปรุงการท างานของ
เว็บไซต์ และเพื่อเขา้ใจพฤติกรรม
ของผูใ้ชง้านมากขึ้น ถึงแมว้า่ ขอ้มูล
ท่ีคุกก้ีน้ีเก็บรวบรวมจะเป็นขอ้มูลท่ี
ไม่ ส ามารถระบุ ตัวตนได้  และ
น ามาใช้วิเคราะห์ทางสถิติเท่านั้ น 
การปิดการใชง้านคุกก้ีประเภทน้ีจะ
ส่งผลให้ บริษทัฯ ไม่สามารถทราบ
ปริมาณผูเ้ขา้เยี่ยมชมเว็บไซต์ และ

• utmc 
• hjIncludedInPageviewSample 
• hjTLDTest 
• gid 
• utma 
• utmb 
• utmt 
• utmz 
• hjid 
• ga 
• hjAbsoluteSessionInProgress 
• hjFirstSeen 
 



ไม่สามารถประเมินคุณภาพการ
ใหบ้ริการได ้

คุก ก้ี เพื่ อก ารใช้งาน
เว็บ ไซต์  (Functional 
Cookies) 

คุกก้ีประเภทน้ีจะช่วยให้เว็บไซต์
ของ บริษทัฯ จดจ าตวัเลือกต่าง ๆ ท่ี
ท่านไดต้ั้งค่าไวแ้ละช่วยให้เวบ็ไซต์
ส่ งมอบคุณ สมบั ติ และ เน้ื อห า
เพิ่มเติมให้ตรงกับการใช้งานของ
ท่ านได้ เช่น  ช่วยจดจ าช่ือบัญ ชี
ผู ้ใช้งานของท่าน หรือจดจ าการ
เปล่ียนแปลงการตั้งค่าขนาดฟอนต์
หรือการตั้งค่าต่าง ๆ ของหน้าเพจ
ซ่ึงท่านสามารถปรับแต่งได ้การปิด
การใชง้านคุกก้ีประเภทน้ีอาจส่งผล
ให้เว็บไซต์ไม่สามารถท างานได้
อยา่งสมบูรณ์ 

• fbsr_340486642645761 

คุกก้ีเพื่อการโฆษณา
ไปยังกลุ่ม เป้ าหมาย 
(Targeting Cookies) 

คุกก้ีประเภทน้ีเป็นคุกก้ีท่ีเกิดจาก
การเช่ือมโยงเว็บไซต์ของบุคคลท่ี
สาม ซ่ึงเก็บข้อมูลการเข้าใช้งาน
และเว็บไซต์ท่ีท่านได้เข้าเยี่ยมชม 
เพื่อน าเสนอสินค้าหรือบริการบน
เว็บไซต์อ่ืนท่ีไม่ใช่ เว็บไซต์ของ 
บริษัทฯ ทั้ งน้ี หากท่านปิดการใช้
งานคุกก้ีประเภทน้ีจะไม่ส่งผลต่อ
การใชง้านเวบ็ไซตข์อง บริษทัฯ แต่
จะส่งผลให้การน าเสนอสินคา้หรือ
บ ริก ารบ น เว็บ ไซ ต์ อ่ื น  ๆ  ไ ม่
สอดคลอ้งกบัความสนใจของท่าน 

gat_gtag_xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
• utmv######### 
• TESTCOOKIESENABLED 
• YSC 
• NID 
• test_cookie 
• GPS 
• VISITOR_INFO1_LIVE 

 
 

 



ท่านจะจัดการคุกกีไ้ด้อย่างไร 

บราวเซอร์ส่วนใหญ่จะมีการตั้งค่าให้มีการยอมรับคุกก้ีเป็นค่าเร่ิมตน้ อย่างไรก็ตาม ท่านสามารถปฏิเสธ
การใชง้านหรือลบคุกก้ีในหนา้การตั้งค่าของบราวเซอร์ท่ีท่านใชง้านอยู่ ทั้งน้ี หากท่านท าการปรับเปล่ียนการตั้งค่า
บราวเซอร์ของท่านอาจส่งผลกระทบต่อรูปแบบและการใชง้านบนหน้าเวบ็ไซตข์องเราได ้หากท่านประสงคท่ี์จะ
ท าการปรับเปล่ียนการตั้งค่า ท่านสามารถตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมไดต้ามลิงกท่ี์ไดร้ะบุไวข้า้งล่าง 
 
- Android (Chrome)  
https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DAndroid&hl=en&oco=1 
 
- Apple Safari 
https://support.apple.com/en-gb/guide/safari/sfri11471/mac 
 
- Blackberry 
https://docs.blackberry.com/content/dam/docs-blackberry-com/release-pdfs/en/device-user-guides/BlackBerry-
Classic-Smartphone-10.3.3-User-Guide-en.pdf 
 
- Google Chrome 
https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=en 
 
- Microsoft Edge 
https://support.microsoft.com/en-us/windows/microsoft-edge-browsing-data-and-privacy-bb8174ba-9d73-dcf2-
9b4a-c582b4e640dd 
 
 
- Microsoft Internet Explorer 
https://support.microsoft.com/en-us/topic/delete-and-manage-cookies-168dab11-0753-043d-7c16-ede5947fc64d 
 
- Mozilla Firefox 
https://support.mozilla.org/en-US/kb/enhanced-tracking-protection-firefox-desktop?redirectslug=enable-and-
disable-cookies-website-preferences&redirectlocale=en-US 
 



- Opera 
https://help.opera.com/en/latest/web-preferences/ 
 
- Iphone or Ipad (Chrome) 
https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DiOS&hl=en&oco=1 
 
- Iphone or Ipad (Safari) 
https://support.apple.com/en-us/HT201265 

 
ทั้งน้ี โปรดทราบว่า หากท่านเลือกท่ีจะปิดการใช้งานคุกก้ีบนเบราวเ์ซอร์หรืออุปกรณ์ของท่าน 

อาจส่งผลกระทบกบัการท างานบางส่วนของเวบ็ไซตข์อง บริษทัฯ ท่ีไม่สามารถท างานหรือให้บริการได้
เป็นปกติ 

บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบและ บริษัทฯ ไม่ได้มีความเก่ียวข้องกับเว็บไซต์ รวมทั้ งเน้ือหาใน
เวบ็ไซตต์่าง ๆ ท่ีกล่าวมาขา้งบน 

 

การเช่ือมโยงข้อมูลกบัเว็บไซต์อ่ืน  

เวบ็ไซตข์อง บริษทัฯ อาจมีการเช่ือมโยงไปยงัเวบ็ไซตห์รือโซเชียลมีเดียของบุคคลภายนอก รวมถึงอาจมี
การฝังเน้ือหาหรือวีดีโอท่ีมาจากโซเชียลมีเดีย เช่น YouTube หรือ Facebook เป็นต้น ซ่ึงจะช่วยให้ท่านเข้าถึง
เน้ือหาและสร้างการปฏิสัมพนัธ์กับบุคคลอ่ืนบนโซเชียลมีเดียจากเว็บไซต์ของ บริษัทฯ ได้ ซ่ึงเว็บไซต์หรือ
โซเชียลมีเดียของบุคคลภายนอกจะมีการก าหนดและตั้งค่าคุกก้ีขึ้นมาเอง โดยท่ี บริษทัฯ ไม่สามารถควบคุมหรือ
รับผิดชอบต่อคุกก้ีเหล่านั้นได ้และขอแนะน าให้ท่านควรเขา้ไปอ่านและศึกษานโยบายหรือประกาศการใช้คุกก้ี
ของบุคคลภายนอกเหล่านั้นดว้ย 

การเปลีย่นแปลงประกาศ 

  ประกาศน้ีอาจมีการปรับปรุงให้เหมาะสมและสอดคลอ้งกบัสถานการณ์และตามการให้บริการจริง โดย 
บริษทัฯ จะมีการแจง้ประกาศท่ีมีการปรับปรุงใหม่บนเวบ็ไซตน้ี์ ดงันั้น บริษทัฯ ขอแนะน าให้ท่านตรวจสอบให้
แน่ใจวา่ท่านไดเ้ขา้ใจการเปลี่ยนแปลงตามขอ้ก าหนดดงักล่าว 



ติดต่อ บริษัทฯ  

ในกรณีท่ีท่านมีค าถามเก่ียวกบันโยบายคุกก้ีของเรา ท่านสามารถติดต่อสอบถามไดท่ี้ 
เจา้หนา้ท่ีคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล  
www.maxcrane.co.th /โทร.02-7405888 
บริษทั แมก็ซ์เครน แมชชีนเนอร่ี และ บริษทั เดอะเครน พาร์ท จ ากดั 

เลขท่ี 888 หมู่ 9 ถนนบางนา-ตราด กม.19 ต าบลบางโฉลง อ าเภอบางพลี จงัหวดัสมุทรปราการ 10540 

mailto:DGA_pdpa@dga.or.th

