
 

 

บริษทั แมก็ซ์เครน แมชชีนเนอร่ี จ ำกดั / บริษทั เดอะเครน พำร์ท จ ำกดั 

888  หมู่ 9 ถนนบำงนำ-ตรำด กม.19  ต ำบลบำงโฉลง  อ.บำงพลี  สมุทรปรำกำร 

 

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลส าหรับบุคคลท่ัวไป 

บริษัท แม็กซ์เครน แมชชีนเนอร่ี และ บริษัท เดอะเครน พาร์ท จ ากดั  
ปรับปรุงล่าสุด: 1 มิถุนายน 2565 

 

บริษทั แมก็ซ์เครน แมชชีนเนอร่ี และ บริษทั เดอะเครน พาร์ท จ ากดั ต่อไปเรียกวา่ “บริษทัฯ” ขอ
แนะน าใหท้่านท าความเขา้ใจนโยบายส่วนบุคคล (Privacy Policy) น้ี เน่ืองจาก นโยบายน้ีอธิบายถึงวิธีการท่ี
บริษทัปฏิบติัต่อขอ้มูลส่วนบุคคลของท่าน เช่น การเก็บรวบรวม การจดัเก็บรักษา การใช ้การเปิดเผย รวมถึง
สิทธิต่างๆ ของท่าน เป็นตน้ ตามพระราชบญัญติัคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 เพื่อใหท้่านไดรั้บทราบ
ถึงนโยบายในการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลของบริษทัฯ บริษทัฯ จึงประกาศนโยบายส่วนบุคคล ดงัต่อไปน้ี  

 

1. ค านิยาม  
ข้อมูลส่วนบุคคล หมายถึง ขอ้มูลใดก็ตามท่ีสามารถบ่งบอกตวับุคคลของท่านได ้ (ไม่วา่ดว้ยขอ้มูล

นั้นเอง หรือโดยประกอบกบัขอ้มูลอ่ืน) ซ่ึงในท่ีน้ีแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มหลกัๆ ไดแ้ก่  
กลุ่มท่ี 1 ขอ้มูลพื้นฐาน เช่น ช่ือนามสกุล อาย ุท่ีอยู ่เพศ อาชีพ วนัเกิด สถานภาพการสมรส สัญชาติ 

ขอ้มูลบตัรประชาชน ขอ้มูลหนงัสือเดินทางและการเขา้ออกประเทศ ขอ้มูลบญัชีธนาคาร ขอ้มูลใบขบัขี่ 
หมายเลขโทรศพัท ์ อีเมล ไลน์ไอดี ขอ้มูลในเฟซบุ๊ก เวบ็ไซตค์ุก้ก้ี รูปภาพ ขอ้มูลติดต่อฉุกเฉิน ทะเบียนรถ 
เป็นตน้  

กลุ่มท่ี 2 ขอ้มูลเก่ียวกบัการท างาน เช่น ขอ้มูลใบสมคัร ประวติัการศึกษา ประวติัการท างาน สัญญา 
ใบอนุญาต รายละเอียดงานท่ีไดรั้บมอบหมาย ผลการประเมินงาน ขอ้มูลเก่ียวกบัความประพฤติและการ
กระท าผิดกฎหมาย ขอ้มูลเก่ียวกบัการรักษาความปลอดภยั ขอ้มูลการส่ือสารและการใชอุ้ปกรณ์คอมพิวเตอร์ 
โทรศพัท ์อินเตอร์เน็ต และอีเมล เป็นตน้  

ข้อมูลอ่อนไหว หมายถึง ขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีมีความอ่อนไหวท่ีกระทบต่อเจา้ของขอ้มูล ไดแ้ก่ เช้ือ
ชาติ เผา่พนัธุ์ ศาสนา ความเช่ือในลทัธิ พฤติกรรมทางเพศ ประวติัอาชญากรรม ขอ้มูลสุขภาพ ความพิการ 
ขอ้มูลชีวภาพ ตามท่ีระบุในพรบ.คุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลฯ  

เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล หมายถึง บุคคลธรรมดาซ่ึงเป็นเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีบริษทัฯ ท าการ
ประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคล  



บุคคลท่ัวไป / ท่าน หมายถึง บุคคลธรรมดาท่ีมีการติดต่อ ปฏิสัมพนัธ์ เขา้ท ากิจกรรม ธุรกรรม และ/
หรือสัญญาใดๆ กบับริษทัฯ เช่น ผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะดา้นหรือท่ีปรึกษา คู่คา้ / ผูค้า้ของบริษทัฯ รวมถึงพนกังาน 
ผูรั้บมอบอ านาจ หรือตวัแทนของคู่คา้ / ผูค้า้ของบริษทัฯ ท่ีมีการติดต่อประสานงานกบับริษทัฯ เป็นตน้  

ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล หมายถึง การด าเนินการใด ๆ กบัขอ้มูลส่วนบุคคลและ/หรือขอ้มูล
อ่อนไหว เช่น เก็บรวบรวม บนัทึก ส าเนา จดัระเบียบ เก็บรักษา ปรับปรุง เปล่ียนแปลง ใช ้กูค้ืน เปิดเผย ส่ง
ต่อ เผยแพร่ โอน รวม ลบ ท าลาย เป็นตน้  

2. การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล  
2.1 ท่านรับทราบวา่ภายใตว้ตัถุประสงคเ์พื่อการด าเนินการติดต่อ ปฏิสัมพนัธ์ เขา้ท ากิจกรรม 

ธุรกรรม และ/หรือสัญญาใดๆ ระหวา่งท่านกบับริษทั (“กิจกรรม”) บริษทัสามารถประมวลผลขอ้มูลส่วน
บุคคลของท่านได ้ 
บริษทัฯ จ าเป็นตอ้งไดรั้บขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านอยา่งถูกตอ้ง ครบถว้น และเพียงพอ เพื่อปฏิบติัตาม
กิจกรรม กฎเกณฑ ์ระเบียบภายใน และ/หรือขอ้ก าหนดการด าเนินงานของบริษทัฯ และ/หรือการด าเนินการ
ตามกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง หากบริษทัฯ ไม่ไดรั้บขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านท่ีถูกตอ้ง ครบถว้นและเพียงพอ อาจ
ส่งผลใหก้ารด าเนินการใด ๆ ตามกิจกรรมระหวา่งบริษทัฯ และท่านเกิดความล่าชา้หรือความไม่สะดวกขึ้น 
และในกรณีจ าเป็นซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัการปฏิบติัหนา้ท่ีตามสัญญาหรือตามกฎหมาย บริษทัฯ อาจตอ้งปฏิเสธการ
ด าเนินการตามขอ้ผกูพนัใด ๆ ท่ีบริษทัฯ มีต่อท่าน อยา่งไรก็ตาม บริษทัฯ เคารพต่อสิทธิส่วนบุคคลและจะ
ประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านเท่าท่ีจ าเป็นและภายใตว้ตัถุประสงคท่ี์ชอบดว้ยกฎหมาย  

2.2 บริษทัฯ ไดมี้การจดัเก็บส าเนาบตัรประชาชน หรือส าเนาหนงัสือเดินทาง หรือส าเนาเอกสารอ่ืน
ใดท่ีออกโดยหน่วยงานราชการ อาจมีขอ้มูลอ่อนไหว เช่น เช้ือชาติ ศาสนา โดยการจดัเก็บเอกสารดงักล่าว
เพื่อวตัถุประสงคเ์ก่ียวกบัการยนืยนัตวัตนของท่าน หรือ การยนืยนัตวับุคคล หรือ เพื่อเป็นเอกสาร
ประกอบการท าธุรกรรม หรือนิติกรรมสัญญา หรือ เอกสารประกอบการท าค าร้อง หรือการใชบ้ริการต่างๆ 
เท่านั้น  
บริษทัฯ ไม่มีวตัถุประสงคห์รือนโยบายในการเก็บรวบรวม ใช ้ หรือเปิดเผยขอ้มูลอ่อนไหว (เช่น เช้ือชาติ 
ศาสนา) ของท่านท่ีปรากฎบนเอกสารดงักล่าว นอกเหนือจากวตัถุประสงคด์งักล่าวขา้งตน้ ดงันั้น บริษทัฯ จะ
ด าเนินการขีดฆ่าหรือปิดทบัขอ้มูลในส่วนของขอ้มูลอ่อนไหวของท่าน (เช่น ศาสนา เช้ือชาติ) ท่ีปรากฏอยู่
บนเอกสารระบุตวัตน หรือเอกสารประกอบการท าธุรกรรมและ/หรือนิติกรรมสัญญา หรือเอกสาร
ประกอบการท าค าร้อง หรือการใชบ้ริการต่างๆ โดยบริษทัฯ อาจด าเนินการดงักล่าวดว้ยตนเองโดยไม่
จ าเป็นตอ้งแจง้ใหท้่านทราบ หรือบริษทัฯ อาจขอให้ท่านเป็นผูด้  าเนินการขีดฆ่าหรือปิดทบัขอ้มูลในส่วน
ของขอ้มูลอ่อนไหวของท่านดว้ยตนเอง  
 

 

 



2.3 ขอ้มูลส่วนบุคคลของผูเ้ยาว ์คนไร้ความสามารถ และ คนเสมือนไร้ความสามารถ  
เจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีเป็นผูเ้ยาว ์ หมายถึง บุคคลท่ีอายตุ่ากวา่ 20 ปีบริบูรณ์ และไม่ใช่ผูบ้รรลุนิติภาวะ 
ทั้งน้ี ในการใหค้วามยนิยอมใด ๆ จะตอ้งไดรั้บความยนิยอมจากผูใ้ชอ้  านาจปกครองท่ีมีอ านาจกระท าการ
แทนผูเ้ยาวด์ว้ย  
เจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีเป็นคนเสมือนไร้ความสามารถ หมายถึง บุคคลท่ีศาลสัง่ใหเ้ป็นคนเสมือนไร้
ความสามารถ เน่ืองจากมีกายพิการหรือมีจิตฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบ หรือ ประพฤติสุรุ่ยสุร่ายเสเพลเป็น
อาจิณ หรือติดสุรายาเมา หรือมีเหตุอ่ืนใดท านองเดียวกนันั้น จนไม่สามารถจะจดัท าการงานโดยตนเองได ้
หรือจดักิจการไปในทางท่ีอาจจะเส่ือมเสียแก่ทรัพยสิ์นของตนเองหรือครอบครัว ทั้งน้ี ในการใหค้วาม
ยนิยอมใด ๆ จะตอ้งไดรั้บความยนิยอมจากผูพ้ิทกัษท่ี์มีอ านาจกระท าการแทนคนเสมือนไร้ความสามารถนั้น
ก่อน  
เจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีเป็นคนไร้ความสามารถ หมายถึง บุคคลท่ีศาลสั่งใหเ้ป็นคนไร้ความสามารถ 
เน่ืองจากเป็นบุคคลวิกลจริต ทั้งน้ี ในการใหค้วามยนิยอมใด ๆ จะตอ้งไดรั้บความยนิยอมจากผูอ้นุบาลท่ีมี
อ านาจกระท าการแทนคนไร้ความสามารถนั้นก่อน กรณีท่ีการประมวลผลจากฐานความยนิยอม แต่บริษทัฯ 
ไม่ทราบมาก่อนวา่เจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลเป็นผูเ้ยาว ์ คนไร้ความสามารถ หรือ คนเสมือนไร้ความสามารถ 
และมาพบในภายหลงัวา่บริษทัฯ ไดเ้ก็บรวบรวมขอ้มูลของเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลดงักล่าวโดยยงัมิไดรั้บ
ความยนิยอมตามเง่ือนไขท่ีกฎหมายก าหนด ดงัน้ี บริษทัฯ จะด าเนินการลบท าลายขอ้มูลส่วนบุคคลนั้น
โดยเร็วหากบริษทัฯ ไม่มีเหตุอนัชอบดว้ยกฎหมายประการอ่ืนนอกเหนือจากความยนิยอมในการเก็บ
รวบรวม ใชห้รือเปิดเผยขอ้มูลดงักล่าว  
 

หมวดของการด าเนินการ กจิกรรม ฐานการประมวลผล 

การบริหารการจดัการดา้นจดัซ้ือจดั
จา้ง 

*การรับสมคัรคู่คา้ / ผูค้า้ / ท่ีปรึกษา / ผู ้
ใหบ้ริการ หรือ การประกวดราคา 

*การตรวจสอบรายช่ือบุคคลลม้ละลาย 
ประเมินความเส่ียงบุคลากรดา้นการฟอก
เงิน  
*การตรวจประวติัอาชญากรรม 

*การวิเคราะห์ขอ้มูล การคดัเลือก การเปิด/

ปิดบญัชีคู่คา้ หรือผูส้มคัรหรือ ผูเ้ขา้ร่วม
กิจกรรมกบับริษทัฯ การจดัท าสัญญา 
ขอ้ตกลง ความร่วมมือ รวมถึง ค าสั่งซ้ือ
หรือค าสั่งจา้ง 

*สัญญา/ความยนิยอม 

 

*สัญญา/หนา้ท่ีตามกฎหมาย 

 

 

*ความยนิยอม 

*สัญญา 



การบริหารจดัการเพื่อเตรียมความ
พร้อมส าหรับการท ากิจกรรม 

*การจดัเตรียม วสัดุ อุปกรณ์ เคร่ือง
คอมพิวเตอร์ โทรศพัทมื์อถือ อีเมล ์
username & password ส าหรับการเขา้
ระบบต่างๆ ท่ีจ าเป็น และอ่ืนๆ เพื่อเตรียม
ความพร้อมส าหรับการปฏิบติังานตาม
สัญญา หรือการเขา้ร่วมกิจกรรมกบับริษทั 
รวมถึงการบนัทึกขอ้มูลชีวภาพ เช่น 
ใบหนา้ ลายน้ิวมือ เพื่อการเขา้งานบน
แอพพลิเคชัน่ 

*การบนัทึกภาพดว้ยกลอ้งวงจรปิด 
(CCTV) การบนัทึกเสียง 

*การจดัท า หรือ ต่ออายวุีซ่า ใบอนุญาต
ท างาน การขออนุญาต การขอความ
เห็นชอบต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ
ปฏิบติังาน 

*สัญญา 

 

 

 

 

 

 

 

 

*ประโยชน์โดยชอบดว้ย
กฎหมาย 

*สัญญา / หนา้ท่ีตามกฎหมาย / 
ความยนิยอม 

การบริหารจดัการดา้นค่าตอบแทน *การบริหารจดัการค่าบริการ ค่าตอบแทน
ต่างๆ การหกัและน าส่งภาษีเงินไดห้ัก ณ ท่ี
จ่าย 

*การก าหนดขอบเขตและเง่ือนไข
ปฏิบติังานตามสัญญา การตรวจสอบและ
การประเมินผลปฏิบติังานตามสัญญา 

*การบริหารงานดา้นการป้องกนัและรักษา
ความปลอดภยั การบนัทึกภาพ และ/หรือ
เสียง การบนัทึกการเขา้ออก การรายงาน 
และการบรรเทาอุบติัเหตุ อุบติัภยั เหตุ
ฉุกเฉิน 

*สัญญา / หนา้ท่ีตามกฎหมาย 

 

 

*สัญญา / ประโยชน์โดยชอบ
ดว้ยกฎหมาย 

 

*สัญญา / ประโยชน์โดยชอบ
กฎหมาย 

การบริหารจดัการเร่ืองร้องเรียน ขอ้
พิพาท และคดีความ และการบริหาร
ความเส่ียง 

*การตรวจสอบ การสืบสวนสอบสวน
พฤติกรรมทุจริต หรือขดัต่อกฎหมาย 
กฎระเบียบ และสัญญา 

*การด าเนินการใดๆ เพื่อตรวจสอบ 
สืบสวน สอบสวน ด าเนินคดี หรือด าเนิน

*สัญญา / หนา้ท่ีตามกฎหมาย/

ประโยชน์โดยชอบดว้ยกฎหมาย 

 

*สัญญา / หนา้ท่ีตามกฎหมาย 

 

 



มาตรการใดๆ เพื่อใชสิ้ทธิตามสัญญาและ
ตามกฎหมาย 

*การส่งรายงานขอ้มูลเก่ียวกบัการทุจริต
ใหแ้ก่หน่วยงานก ากบัดูแล  และหน่วยงาน
ท่ีมีอ านาจตามท่ีกฎหมายก าหนด เช่น 
ต ารวจ คปภ. ปปง. กรรมสรรพกร กรม
บงัคบัคดี ส านกังานต ารวจแห่งชาติ เป็น
ตน้ 

 

 

 

 

*หนา้ท่ีตามกฎหมาย /ประโยชน์
โดยชอบดว้ยกฎหมาย 

การบริหารจดัการเม่ือส้ินสุดสัญญา *การส้ินสุดของสัญญาตามก าหนดเวลา 
หรือการบอกเลิกสัญญา การแจง้ขอ้มูล
ขา้งตน้ใหแ้ก่หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น 
ผูรั้บเหมา ผูส่้งมอบ บุคคลทัว่ไป กรม
สรรพกร ธนาคาร ส านกัประกนัสังคม  
ส านกังานตรวจคนเขา้เมือง กองงานคน
ต่างดา้ว เป็นตน้ 

*สัญญา / หนา้ท่ีตามกฎหมาย 

 

2.5 บริษทัฯ ก าหนดใหมี้มาตรการในการรักษาความมัน่คงปลอดภยัของขอ้มูลของท่านอยา่ง
เหมาะสมและสอดคลอ้งกบัการรักษาความลบัของขอ้มูลส่วนบุคคลหรือขอ้มูลอ่อนไหวเพื่อป้องกนัการสูญ
หาย การเขา้ถึง ท าลาย ใช ้แปลง แกไ้ข หรือ เปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคล หรือ ขอ้มูลอ่อนไหวโดยไม่มีสิทธิหรือ
โดยไม่ชอบดว้ยกฎหมาย โดยใหเ้ป็นไปตามท่ีก าหนดในนโยบายและแนวปฏิบติัในการรักษาความมัน่คง
ปลอดภยัของขอ้มูล รวมถึงนโยบายและแนวปฏิบติัในการรักษาความมัน่คงปลอดภยัดา้นเทคโนโลยี
สารสนเทศของบริษทั และบริษทัฯ จะจดัใหมี้การทบทวนมาตรการดงักล่าวเป็นระยะเพื่อความเหมาะสม  

2.6 หากภายหลงัมีการเปล่ียนแปลง และ/หรือเพิ่มเติมวตัถุประสงคใ์นการประมวลผลขอ้มูลส่วน
บุคคล เช่น เป็นการด าเนินการเพื่อใหป้ฏิบติัสัญญา หรือ เป็นกรณีท่ีกฎหมายก าหนด เป็นตน้ บริษทัฯ จะแจง้
วตัถุประสงคใ์หม่ท่ีไดเ้ปล่ียนแปลงหรือเพิ่มเติมใหท้่านทราบผา่นทางเวบ็ไซตข์องบริษทั 
www.maxcrane.co.th และจดัใหมี้บนัทึกการแกไ้ขเพิ่มเติมไวเ้ป็นหลกัฐาน ทั้งน้ี บริษทัฯ อาจขอความ
ยนิยอมจากท่านก่อนการด าเนินการหรือท ากิจกรรมใด ๆ ตามวตัถุประสงคใ์หมน่ั้น (หากกฎหมายก าหนดให้
ตอ้งขอความยนิยอม)  

 



3. การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลอย่างจ ากดั  
3.1 ในการประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคล บริษทัฯ จะใชว้ิธีการท่ีชอบดว้ยกฎหมายและเป็นธรรม และ

อยา่งจ ากดัเพียงเท่าท่ีจ าเป็นตามวตัถุประสงคท่ี์ก าหนดไวเ้ท่านั้น  
3.2 นอกเหนือจากวตัถปุระสงคท่ี์ก าหนดไว ้ บริษทัฯ จะขอความยนิยอมจากท่านก่อนท าการ

ประมวลผล เวน้แต่  
(1) เป็นกรณีท่ีกฎหมายก าหนด หรือ การปฎิบติัตามกฎหมาย  
(2) เป็นไปเพื่อประโยชน์ของท่าน และการขอความยนิยอมไม่อาจกระท าไดใ้นเวลานั้น  
(3) เป็นความจ าเป็นเพื่อเขา้ท าสัญญา หรือ ปฎิบติัตามสัญญา  
(4) เป็นไปเพื่อประโยชน์โดยชอบดว้ยกฎหมายของบริษทัฯ หรือ ของบุคคล หรือ นิติบุคคล

อ่ืน  
(5) เป็นไปเพื่อป้องกนัและระงบัอนัตรายเก่ียวกบัชีวิต ร่างกาย สุขภาพ หรือ ความปลอดภยั

ของท่านและผูใ้ชบ้ริการท่านอ่ืน  
(6) เพื่อประโยชน์แก่การสอบสวนของพนกังานสอบสวน หรือ การพิจารณาพิพากษาคดี

ของศาล  
(7) เพื่อประโยชน์ในการศึกษา วิจยั หรือ การจดัท าสถิติ  

3.3 บริษทัฯ มีความจ าเป็นในการจดัเก็บขอ้มูลอ่อนไหวของท่าน เพื่อวตัถุประสงคเ์ก่ียวกบัการ
ด าเนินการตามสัญญา และสัญญาหรือขอ้ตกลงอ่ืนใดท่ีเก่ียวขอ้งกบัการดงักล่าว แต่ทั้งน้ี บริษทัฯ จะไม่
จดัเก็บขอ้มูลท่ีอาจเป็นผลร้าย ท าใหเ้สียช่ือเสียง หรืออาจก่อใหเ้กิดความรู้สึกเก่ียวกบัการเลือกปฏิบติัโดยไม่
เป็นธรรมหรือความไม่เท่าเทียมกนัแก่บุคคลใด เวน้แต่  

(1) ไดรั้บความยนิยอมเป็นหนงัสือจากท่าน  
(2) เป็นการจ าเป็นเพื่อก่อตั้ง ปฏิบติัตาม หรือใชสิ้ทธิเรียกร้องตามกฎหมาย หรือ ยกขึ้นต่อ

สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย  
(3) เพื่อป้องกนัหรือระงบัอนัตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของบุคคล ซ่ึงเจา้ของขอ้มูล

ไม่สามารถใหค้วามยนิยอมได ้ไม่วา่ดว้ยเหตุใดก็ตาม  
(4) เป็นขอ้มูลท่ีเปิดเผยต่อสาธารณะ  
(5) เป็นการจ าเป็นเพื่อปฏิบติัตามกฎหมาย  
(6) เพื่อประโยชน์แก่การสอบสวนของพนกังานสอบสวน หรือ การพิจารณาพิพากษาคดี

ของศาล  
3.4 บริษทัฯ อาจเก็บรวบรวมและใชข้อ้มูลส่วนบุคคลของท่านท่ีไดรั้บจากท่านโดยตรง เขา้กบัขอ้มูล

ส่วนบุคคลของท่านท่ีไดรั้บมาจากแหล่งอ่ืนเฉพาะในกรณีท่ีมีความจ าเป็นเท่านั้น เพื่อด าเนินการตาม
วตัถุประสงคท่ี์ก าหนดไวข้า้งตน้ และเพื่อประโยชน์ในการปรับปรุงขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านใหเ้ป็น
ปัจจุบนั และเพื่อปรับปรุงคุณภาพและประสิทธิภาพของการด าเนินงานของบริษทัฯ ให้ดียิง่ขึ้น  



4. แหล่งท่ีมาของข้อมูลส่วนบุคคลท่ีบริษัทฯ เกบ็รวบรวม  
บริษทัฯ เกบ็รวบรวมหรือไดม้าซ่ึงขอ้มูลส่วนบุคคลประเภทต่าง ๆ จากแหล่งขอ้มูลดงัต่อไปน้ี  
1) ขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีบริษทัเก็บรวบรวมจากเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลโดยตรงในช่องทางใหบ้ริการ

ต่าง ๆ เช่น การสมคัร คาร้อง ลงทะเบียน ลงนามในสัญญา เอกสาร การเขา้ร่วมกิจกรรมทางการตลาด การทา
แบบสารวจหรือใชง้านผลิตภณัฑ ์บริการ หรือช่องทางให้บริการอ่ืนท่ีควบคุมดูแลโดยบริษทั หรือเม่ือเจา้ของ
ขอ้มูลส่วนบุคคลติดต่อส่ือสารกบับริษทั ณ ท่ีทาการหรือผา่นช่องทางติดต่ออ่ืนใดท่ีควบคุมดูแลโดยบริษทั 
เช่น ส่ือออนไลน์ ไลน์ เฟสบุ๊ก อินสตาแกรม เป็นตน้  

2) ขอ้มูลท่ีบริษทัเก็บรวบรวมจากการท่ีเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลเขา้ใชง้านเวบ็ไซต์ ผลิตภณัฑห์รือ
บริการอ่ืน ๆ ตามสัญญาหรือตามพนัธกิจ เช่น การติดตามพฤติกรรมการใชง้านเวบ็ไซต ์ ผลิตภณัฑห์รือ
บริการของบริษทัดว้ยการใชคุ้กก้ี (Cookies) หรือจากซอฟตแ์วร์บนอุปกรณ์ของเจา้ของขอ้มูลส่วนบคุคล 
เป็นตน้  

3) ขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีบริษทัฯ เก็บรวบรวมจากแหล่งอ่ืนนอกจากเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคล หรือ
แหล่งขอ้มูลสาธารณะ โดยท่ีแหล่งขอ้มูลดงักล่าวซ่ึงมีเหตุผลท่ีชอบดว้ยกฎหมายหรือไดรั้บความยนิยอมจาก
เจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลแลว้ในการเปิดเผยขอ้มูลแก่บริษทัฯ เช่น บริษทัในเครือ บริษทัในกลุ่มธุรกิจ 
พนัธมิตรทางธุรกิจ ท่ีปรึกษา ตวัแทนประกนัภยั นายหนา้ประกนัภยั ธนาคาร บริษทัประกนัภยัอ่ืน แพทยแ์ละ
บุคคลากรทางการแพทย ์ สถานพยาบาล ผูถื้อกรมธรรม ์ นายจา้ง หน่วยงานของรัฐ สมาคมวิชาชีพ เช่น 
สมาคมประกนัชีวิตไทย สมาคมประกนัวินาศภยั ผูใ้หบ้ริการส่ือออนไลน์ (social media) เป็นตน้ รวมถึงจาก
ความจ าเป็นเพื่อใหบ้ริการตามสัญญาท่ีอาจมีการแลกเปล่ียนขอ้มูลส่วนบุคคลกบับุคคล หรือ องคก์รท่ี
เก่ียวขอ้งไดน้อกจากน้ี ยงัหมายความรวมถึงกรณีท่ีท่านเป็นผูใ้หข้อ้มูลส่วนบุคคลของบุคคลภายนอกแก่
บริษทัฯ ดงัน้ี ท่านมีหนา้ท่ีรับผิดชอบในการแจง้รายละเอียดตามนโยบายน้ีใหบุ้คคลดงักล่าวทราบ ตลอดจน
ขอความยนิยอมจากบุคคลนั้นหากเป็นกรณีท่ีตอ้งไดรั้บความยนิยอมในการเปิดเผยขอ้มูลแก่บริษทัฯ ทั้งน้ี 
ในกรณีท่ีเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลปฏิเสธไม่ใหข้อ้มูลท่ีมีความจ าเป็นในการใหบ้ริการของบริษทัฯ หรือ
ปฎิบติัหนา้ท่ีตามสัญญาหรือตามกฎหมาย อาจเป็นผลให้บริษทัฯ ไม่สามารถใหบ้ริการนั้นแก่เจา้ของขอ้มูล
ส่วนบุคคลดงักล่าวไดท้ั้งหมดหรือบางส่วน  

5. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลและ/หรือข้อมูลอ่อนไหวให้กบับุคคลภายนอก ผู้ประมวลผลข้อมูล
ส่วนบุคคล หรือหน่วยงานตามกฎหมาย  

5.1 เพื่อการปฎิบติัตามสัญญา หรือเป็นไปตามวตัถุประสงคท่ี์ก าหนดไวข้า้งตน้ บริษทัฯ อาจส่ง 
โอน หรือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลและ/หรือขอ้มูลอ่อนไหวของท่านใหก้บั ผูป้ระมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคล 
บุคคลภายนอกซ่ึงเป็นท่ีปรึกษาหรือผูใ้หบ้ริการ เป็นตน้ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ  

5.2 บริษทัฯ จะจดัเก็บขอ้มูลส่วนบุคคลและ/หรือขอ้มูลอ่อนไหวของท่านบนระบบ Cloud 

Computing ท่ีใหบ้ริการโดยผูใ้หบ้ริการภายนอก ทั้งในประเทศและต่างประเทศ  



5.3 บริษทัฯ อาจเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลและ/หรือขอ้มูลอ่อนไหวของท่านใหก้บับริษทัแม่ บริษทั
ในเครือ หน่วยงานตรวจสอบภายในและภายนอก สมาคมประกนัชีวิตไทย คณะกรรมการก ากบัและส่งเสริม
การประกอบธุรกิจประกนัภยั คณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน หน่วยงานป้องกนัและ
ปราบปรามการฟอกเงินและการก่อการร้าย ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เจา้หนา้ท่ีต ารวจ พนกังานอยัการ
หรือศาล กรมบงัคบัคดี เจา้พนกังานพิทกัษท์รัพย ์เจา้หนา้ท่ีกรมสรรพากร เจา้หนา้ท่ีของรัฐหรือองคก์รอ่ืนใด
ท่ีมีอานาจหนา้ท่ีตามท่ีก าหนดโดยกฎหมาย 

6. การส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังต่างประเทศ  
ในบางกรณี บริษทัฯ อาจจ าเป็นตอ้งส่งหรือโอนขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านไปยงัต่างประเทศเพื่อ

ด าเนินการตามวตัถุประสงคใ์นการใหบ้ริการแก่ท่าน เช่น เพื่อการเก็บและประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลบน
ระบบคลาวด ์(Cloud) ท่ีมีแพลตฟอร์มหรือเคร่ืองแม่ข่าย (Server) อยูต่่างประเทศ (เช่น ประเทศเยอรมนั 
หรือ จีน เป็นตน้) เพื่อสนบัสนุนระบบเทคโนโลยสีารสนเทศท่ีตั้งอยูน่อกประเทศไทย เพื่อการเช่ือมต่อ
ขอ้มูลกบัฐานขอ้มูลของบริษทัฯ เป็นตน้ ทั้งน้ี ขึ้นอยูก่บับริการของบริษทัฯ ท่ีท่านใชง้านหรือมีส่วน
เก่ียวขอ้งเป็นรายกิจกรรม  
อยา่งไรก็ตาม ในขณะท่ีจดัท านโยบายฉบบัน้ี คณะกรรมการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลยงัมิไดมี้ประกาศ
ก าหนดรายการประเทศปลายทางท่ีมีมาตรฐานการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีเพียงพอ ดงัน้ี เม่ือบริษทัฯ มี
ความจ าเป็นตอ้งส่งหรือโอนขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านไปยงัประเทศปลายทาง บริษทัฯ จะด าเนินการเพื่อให้
ขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีส่งหรือโอนไปมีมาตรการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลอยา่งเพียงพอตามมาตรฐานสากล 
หรือด าเนินการตามเง่ือนไขเพื่อใหส้ามารถส่งหรือโอนขอ้มูลนั้นไดต้ามกฎหมาย ไดแ้ก่  

1) เป็นการปฏิบติัตามกฎหมายท่ีก าหนดให ้บริษทัฯ ตอ้งส่งหรือโอนขอ้มูลส่วนบุคคลไป
ต่างประเทศ  

2) ไดแ้จง้ใหท้่านทราบและไดรั้บความยนิยอมจากท่านในกรณีท่ีประเทศปลายทางมีมาตรฐานการ
คุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีไม่เพียงพอ ทั้งน้ี ตามประกาศรายช่ือประเทศท่ีคณะกรรมการคุม้ครองส่วน
บุคคลประกาศกาหนด  

3) เป็นการจ าเป็นเพื่อปฏิบติัตามสัญญาท่ีท่านเป็นคู่สัญญากบับริษทัฯ หรือ เป็นการท าตามค าขอ
ของท่านก่อนการเขา้ท าสัญญานั้น  

4) เป็นการท าตามสัญญาของบริษทัฯ กบับุคคลหรือนิติบุคคลอ่ืน เพื่อประโยชน์ของท่าน  
5) เพื่อป้องกนัหรือระงบัอนัตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของท่าน หรือ ของบุคคลอ่ืน เม่ือท่าน

ไม่สามารถใหค้วามยนิยอมในขณะนั้นได ้ 
6) เป็นการจ าเป็นเพื่อด าเนินภารกิจเพื่อประโยชน์สาธารณะท่ีสาคญั  
 

 

 



7. การมีส่วนร่วมของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล  
7.1 กรณีท่านประสงคจ์ะใชสิ้ทธิของเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลตามท่ีระบุไว ้ท่านสามารถติดต่อเขา้

มาท่ีเบอร์โทร 02-7405888 เม่ือบริษทัฯ ไดรั้บค าร้องขอดงักล่าวแลว้ บริษทัฯ จะด าเนินการบนัทึกค าร้องขอ 
ตรวจสอบและตอบกลบัค าร้องขอของท่านภายในระยะเวลาอนัสมควร  

7.2 ท่านมีสิทธิตรวจดูความมีอยู่ ลกัษณะของขอ้มูลส่วนบุคคลและ/หรือขอ้มูลอ่อนไหว 
วตัถุประสงคข์องการน าขอ้มูลไปใช ้นอกจากน้ี ยงัมีสิทธิดงัต่อไปน้ี  

(1) ขอส าเนา หรือขอส าเนารับรองถูกตอ้งเก่ียวกบัขอ้มูลส่วนบุคคลและ/หรือขอ้มูล
อ่อนไหว ของตน  

(2) ขอแกไ้ข หรือเปล่ียนแปลงขอ้มูลส่วนบุคคลและ/หรือขอ้มูลอ่อนไหวของตนใหถู้กตอ้ง
สมบูรณ์  

(3) โตแ้ยง้หรือขอระงบัการใช ้หรือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลและ/หรือขอ้มูลอ่อนไหวท่ี
เก่ียวกบัตน  

(4) ขอให้ด าเนินการลบ หรือท าลายขอ้มูลส่วนบุคคลและ/หรือขอ้มูลอ่อนไหวท่ีเก่ียวกบั
ตน  

(5) ขอให้เปิดเผยถึงการไดม้าซ่ึงขอ้มูลส่วนบุคคลและ/หรือขอ้มูลอ่อนไหวท่ีเก่ียวกบัตนใน
กรณีท่ีเป็นขอ้มูลซ่ึงท่านไม่ไดใ้หค้วามยนิยอมในการรวบรวมหรือจดัเก็บ  

(6) ขอยกเลิกการใหค้วามยนิยอมใดๆ  
(7) ขอโอนยา้ยขอ้มูลไปท่ีผูค้วบคุมขอ้มูลส่วนบุคคลอ่ืน  
(8) ติดต่อบริษทัฯ หรือหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งในกรณีท่ีจ าเป็น  
(9) ร้องเรียนกรณีบริษทัฯ หรือผูป้ระมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคล ลูกจา้งหรือผูรั้บจา้งของ

บริษทัหรือผูป้ระมวลผลไม่ปฎิบติัตามกฎหมายคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล  
ทั้งน้ี กรณีบริษทัฯ มีเหตุใหป้ฏิเสธค าร้องขอของท่านบริษทัฯ จะจดัท าบนัทึกการปฏิเสธค าขอหรือ

การคดัคา้นพร้อมดว้ยเหตุผลท่านไวเ้ป็นหลกัฐานดว้ย  
ขอ้ควรระวงั หากเป็นกรณีกิจกรรมท่ีบริษทัฯ ท าการประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลและ/หรือขอ้มูล

อ่อนไหวของท่านตามฐานสัญญา หรือฐานประโยชน์โดยชอบดว้ยกฎหมาย หรือฐานหนา้ท่ีตามกฎหมาย 
บริษทัฯมีสิทธิปฏิเสธการใชสิ้ทธิของท่านตาม (3) และ (4) ได ้กรณีการประมวลผลดว้ยฐานความยนิยอมท่ี
เก่ียวกบัสัญญา และกรณีการเก็บและใชข้อ้มูลอ่อนไหวเพื่อการปฎิบติัตามสัญญา หากท่านไดใ้ชสิ้ทธิตามขอ้ 
(3) (4) และ (6) บริษทัฯจะไม่สามารถปฎิบติัหนา้ท่ีตามสัญญาได ้ซ่ึงจะมีผลท าใหส้ัญญากบัท่านตอ้งส้ินสุด
ลง บริษทัฯ เคารพการตดัสินใจการเพิกถอนความยนิยอมของท่าน แต่อยา่งไรก็ตาม บริษทัฯ ขอแจง้ใหท้่าน
ทราบวา่อาจมีขอ้จ ากดัสิทธิในการเพิกถอนความยนิยอมโดยกฎหมายหรือสัญญาท่ีให้ประโยชน์แก่เจา้ของ
ขอ้มูลส่วนบุคคล ทั้งน้ี การเพิกถอนความยนิยอมยอ่มไม่ส่งผลกระทบต่อการประมวลผลท่ีท่านไดใ้หค้วาม
ยนิยอมไวแ้ลว้ หรือก่อนการเพิกถอนความยนิยอม  



8. ระยะเวลาในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล  
บริษทัฯ มีสิทธิประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลและขอ้มูลอ่อนไหวของท่าน รวมถึงการเปิดเผยขอ้มูล

แก่ผูป้ระมวลผล และหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งตามกฎหมาย แลว้แต่กรณี โดยมีก าหนดระยะเวลา 10 ปีนบัแต่
วนัท่ีสัญญาหรือความสัมพนัธ์ท่ีมีกบัท่านส้ินสุดลง หรือระยะเวลาเท่าท่ีจ าเป็นต่อการประมวลผล  

9. การใช้คุกกี ้(Cookies)  
คุกก้ี (Cookies) หมายถึง ขอ้มูลขนาดเลก็ท่ีเวบ็ไซตส่์งไปเก็บไวก้บัเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีเขา้ชม

เวบ็ไซต ์เพือ่ช่วยใหเ้วบ็ไซตจ์ดจ าขอ้มูลเขา้ชมของเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคล เช่น ภาษาท่ีเลือกใชเ้ป็นอนัดบั
แรก ผูใ้ชข้องระบบ หรือการตั้งค่าอ่ืน ๆ เม่ือเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลเขา้ชมเวบ็ไซตใ์นคร้ังถดัไป เวบ็ไซตจ์ะ
จดจ าไดว้า่เป็นผูใ้ชท่ี้เคยเขา้ใชบ้ริการแลว้ และตั้งค่าตามท่ีเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลก าหนด จนกวา่เจา้ของ
ขอ้มูลส่วนบุคคลจะลบคุกก้ี (Cookies) หรือไม่อนุญาตให้คุกก้ี (Cookies) นั้นท างานอีกต่อไป ซ่ึงเจา้ของ
ขอ้มูลส่วนบุคคลสามารถท่ีจะยอมรับหรือไม่รับคุกก้ี (Cookies) ก็ได ้ในกรณีท่ีท่านเลือกท่ีจะไม่รับหรือลบ
คุกก้ี (Cookies) เวบ็ไซตอ์าจจะไม่สามารถใหบ้ริการหรือไม่สามารถแสดงผลไดอ้ยา่งถูกตอ้ง  

10. การเปลีย่นแปลงนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล  
10.1 บริษทัฯ อาจปรับปรุงนโยบายขอ้มูลส่วนบุคคลน้ีเป็นคร้ังคราวเพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการ

เปล่ียนแปลงเก่ียวกบัการท างานของบริษทัฯ และขอ้เสนอแนะ ความคิดเห็นจากท่าน บริษทัน จะประกาศ
แจง้การเปล่ียนแปลงใหท้ราบอยา่งชดัเจนก่อนจะเร่ิมด าเนินการเปลี่ยนแปลง ทั้งน้ี บริษทัฯ อาจส่งประกาศ
แจง้เตือนใหท้่านทราบโดยตรง หรือผา่นช่องทางอ่ืนของบริษทัฯ โดยท่านสามารถตรวจสอบนโยบายขอ้มูล
ส่วนบุคคลน้ีไดท่ี้เวบ็ไซตข์องบริษทั www.maxcrane.co.th  

10.2 หากท่านมีขอ้สงสัยเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษทัไดท่ี้:  
(1) การใชสิ้ทธิขอ้มูลส่วนบุคคล หรือสอบถามขอ้มูลทัว่ไป  

โปรดติดต่อ บริษทั แมก็ซ์เครน แมชชีนเนอร่ี และ บริษทั เดอะเครน พาร์ท จ ากดั โทร.02-7405888  
เวลาทาการ จนัทร์ - เสาร์ เวลา 08:00 – 17:30 น.  
เลขท่ี 888 หมู่ 9 ถนนบางนา-ตราด กม.19  ต าบลบางโฉลง อ าเภอบางพลี จงัหวดัสมุทรปราการ 10540  
เวบ็ไซต ์www.maxcrane.co.th  

อีเมล media@maxcrane.co.th  

ไลน์ @Maxcrane 

(2) การร้องเรียนเก่ียวกบัขอ้มูลส่วนบุคคล  
โปรดติดต่อ เจา้หนา้ท่ีคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล Data Privacy Officer (DPO)  
อีเมล: media@maxcrane.co.th  

เวลาท าการ วนัจนัทร์ – เสาร์ เวลา 8:00 – 17:30 น. 
 

 



(3) เพื่อป้องกนัหรือระงบัอนัตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของบุคคล ซ่ึงเจา้ของขอ้มูลไม่สามารถให้
ความยนิยอมได ้ไม่วา่ดว้ยเหตุใดก็ตาม  
(4) เป็นขอ้มูลท่ีเปิดเผยต่อสาธารณะ  
(5) เป็นการจาเป็นเพื่อปฏิบติัตามกฎหมาย  
(6) เพื่อประโยชน์แก่การสอบสวนของพนกังานสอบสวน หรือการพิจารณาพิพากษาคดีของศาล  
3.4 บริษทัอาจเก็บรวบรวมและใชข้อ้มูลส่วนบุคคลของท่านท่ีไดรั้บจากท่านโดยตรง เขา้กบัขอ้มูลส่วน
บุคคลของท่านท่ีไดรั้บมาจากแหล่งอ่ืนเฉพาะในกรณีท่ีมีความจาเป็นเท่านั้น เพื่อดาเนินการตาม
วตัถุประสงคท่ี์กาหนดไวข้า้งตน้ และเพื่อประโยชน์ในการปรับปรุงขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านให้เป็น
ปัจจุบนั และเพื่อปรับปรุงคุณภาพและประสิทธิภาพของการดาเนินงานของบริษทัใหดี้ยิง่ขึ้น  
4. แหล่งท่ีมาของขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีบริษทัเก็บรวบรวม  
บริษทัเก็บรวบรวมหรือไดม้าซ่ึงขอ้มูลส่วนบุคคลประเภทต่าง ๆ จากแหล่งขอ้มูลดงัต่อไปน้ี  
1) ขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีบริษทัเก็บรวบรวมจากเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลโดยตรงในช่องทางใหบ้ริการต่าง ๆ 
เช่น การสมคัร คาร้อง ลงทะเบียน ลงนามในสัญญา เอกสาร การเขา้ร่วมกิจกรรมทางการตลาด การทาแบบ
สารวจหรือใชง้านผลิตภณัฑ ์บริการ หรือช่องทางใหบ้ริการอ่ืนท่ีควบคุมดูแลโดยบริษทั หรือเม่ือเจา้ของ
ขอ้มูลส่วนบุคคลติดต่อส่ือสารกบับริษทั ณ ท่ีทาการหรือผ่านช่องทางติดต่ออ่ืนใดท่ีควบคุมดูแลโดยบริษทั 
เช่น ส่ือออนไลน์ ไลน์ เฟสบุ๊ก อินสตาแกรม เป็นตน้  
2) ขอ้มูลท่ีบริษทัเก็บรวบรวมจากการท่ีเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลเขา้ใชง้านเวบ็ไซต์ ผลิตภณัฑห์รือบริการอ่ืน 
ๆ ตามสัญญาหรือตามพนัธกิจ เช่น การติดตามพฤติกรรมการใชง้านเวบ็ไซต ์ผลิตภณัฑห์รือบริการของ
บริษทัดว้ยการใชคุ้กก้ี (Cookies) หรือจากซอฟตแ์วร์บนอุปกรณ์ของเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคล เป็นตน้  
3) ขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีบริษทัเก็บรวบรวมจากแหล่งอ่ืนนอกจากเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคล หรือแหล่งขอ้มูล
สาธารณะ โดยท่ีแหล่งขอ้มูลดงักล่าวซ่ึงมีเหตุผลท่ีชอบดว้ยกฎหมายหรือได้รับความยนิยอมจากเจา้ของ
ขอ้มูลส่วนบุคคลแลว้ในการเปิดเผยขอ้มูลแก่บริษทั เช่น บริษทัในเครือ บริษทัในกลุ่มธุรกิจ พนัธมิตรทาง
ธุรกิจ ท่ีปรึกษา ตวัแทนประกนัภยั นายหนา้ประกนัภยั ธนาคาร บริษทัประกนัภยัอ่ืน แพทยแ์ละบุคคลากร
ทางการแพทย ์สถานพยาบาล ผูถื้อกรมธรรม ์นายจา้ง หน่วยงานของรัฐ สมาคมวิชาชีพ เช่น สมาคมประกนั
ชีวิตไทย สมาคมประกนัวินาศภยั ผูใ้หบ้ริการส่ือออนไลน์ (social media) เป็นตน้ รวมถึงจากความจาเป็น
เพื่อใหบ้ริการตามสัญญาท่ีอาจมีการแลกเปล่ียนขอ้มูลส่วนบุคคลกบับุคคลหรือองคก์รท่ีเก่ียวขอ้งได ้ 
นอกจากน้ี ยงัหมายความรวมถึงกรณีท่ีท่านเป็นผูใ้หข้อ้มูลส่วนบุคคลของบุคคลภายนอกแก่บริษทั ดงัน้ี 
ท่านมีหนา้ท่ีรับผิดชอบในการแจง้รายละเอียดตามนโยบายน้ีใหบุ้คคลดงักล่าวทราบ ตลอดจนขอความ
ยนิยอมจากบุคคลนั้นหากเป็นกรณีท่ีตอ้งไดรั้บความยนิยอมในการเปิดเผยขอ้มูลแก่บริษทั  
ทั้งน้ี ในกรณีท่ีเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลปฏิเสธไม่ใหข้อ้มูลท่ีมีความจาเป็นในการใหบ้ริการของบริษทัฯหรือ
ปฎิบติัหนา้ท่ีตามสัญญาหรือตามกฎหมาย อาจเป็นผลให้บริษทัฯไม่สามารถใหบ้ริการนั้นแก่เจา้ของขอ้มูล
ส่วนบุคคลดงักล่าวไดท้ั้งหมดหรือบางส่วน  



5. การเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลและ/หรือขอ้มูลอ่อนไหวใหก้บับุคคลภายนอก ผูป้ระมวลผลขอ้มูลส่วน
บุคคล หรือหน่วยงานตามกฎหมาย  
5.1 เพื่อการปฎิบติัตามสัญญา หรือเป็นไปตามวตัถุประสงคท่ี์กาหนดไวข้า้งตน้ บริษทัอาจส่ง โอน หรือ
เปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลและ/หรือขอ้มูลอ่อนไหวของท่านใหก้บั ผูป้ระมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคล 
บุคคลภายนอกซ่ึงเป็นท่ีปรึกษาหรือผูใ้หบ้ริการ เป็นตน้ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ  
5.2 บริษทัฯจะจดัเก็บขอ้มูลส่วนบุคคลและ/หรือขอ้มูลอ่อนไหวของท่านบนระบบ Cloud Computing ท่ี
ใหบ้ริการโดยผูใ้หบ้ริการภายนอก ทั้งในประเทศและต่างประเทศ  
5.3 บริษทัฯอาจเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลและ/หรือขอ้มูลอ่อนไหวของท่านใหก้บับริษทัฯแม่ บริษทัฯในเครือ 
หน่วยงานตรวจสอบภายในและภายนอก สมาคมประกนัชีวิตไทย คณะกรรมการก ากบัและส่งเสริมการ
ประกอบธุรกิจประกนัภยั คณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน หน่วยงานป้องกนัและ
ปราบปรามการฟอกเงินและการก่อการร้าย ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เจา้หนา้ท่ีตารวจ พนกังานอยัการ
หรือศาล กรมบงัคบัคดี เจา้พนกังานพิทกัษท์รัพย ์เจา้หนา้ท่ีกรมสรรพากร เจา้หนา้ท่ีของรัฐหรือองคก์รอ่ืนใด
ท่ีมีอานาจหนา้ท่ีตามท่ีกาหนดโดยกฎหมาย นโยบายขอ้มูลส่วนบุคคลสาหรับบุคคลทัว่ไป 24052565 หนา้ท่ี 
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6. การส่งหรือโอนขอ้มูลส่วนบุคคลไปยงัต่างประเทศ  
ในบางกรณี บริษทัฯอาจจาเป็นตอ้งส่งหรือโอนขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านไปยงัต่างประเทศเพื่อดาเนินการ
ตามวตัถุประสงคใ์นการใหบ้ริการแก่ท่าน เช่น เพือ่การเก็บและประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลบนระบบ
คลาวด ์(Cloud) ท่ีมีแพลตฟอร์มหรือเคร่ืองแม่ข่าย (Server) อยูต่่างประเทศ (เช่น ประเทศสิงคโปร์ หรือ
สหรัฐอเมริกา เป็นตน้) เพื่อสนบัสนุนระบบเทคโนโลยสีารสนเทศท่ีตั้งอยูน่อกประเทศไทย เพื่อการเช่ือมต่อ
ขอ้มูลกบัฐานขอ้มูลของบริษทัฯ เป็นตน้ ทั้งน้ี ขึ้นอยูก่บับริการของบริษทัฯท่ีท่านใชง้านหรือมีส่วนเก่ียวขอ้ง
เป็นรายกิจกรรม  
อยา่งไรก็ตาม ในขณะท่ีจดัทานโยบายฉบบัน้ี คณะกรรมการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลยงัมิไดมี้ประกาศกา
หนดรายการประเทศปลายทางท่ีมีมาตรฐานการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีเพียงพอ ดงัน้ี เม่ือบริษทัฯมี
ความจาเป็นตอ้งส่งหรือโอนขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านไปยงัประเทศปลายทาง บริษทัฯจะดาเนินการเพื่อให้
ขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีส่งหรือโอนไปมีมาตรการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลอยา่งเพียงพอตามมาตรฐานสากล 
หรือดาเนินการตามเง่ือนไขเพื่อใหส้ามารถส่งหรือโอนขอ้มูลนั้นไดต้ามกฎหมาย ไดแ้ก่  
1) เป็นการปฏิบติัตามกฎหมายท่ีกาหนดให้ บริษทัฯตอ้งส่งหรือโอนขอ้มูลส่วนบุคคลไปต่างประเทศ  
2) ไดแ้จง้ใหท้่านทราบและไดรั้บความยนิยอมจากท่านในกรณีท่ีประเทศปลายทางมีมาตรฐานการคุม้ครอง
ขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีไม่เพียงพอ ทั้งน้ี ตามประกาศรายช่ือประเทศท่ีคณะกรรมการคุม้ครองส่วนบุคคล
ประกาศกาหนด  
3) เป็นการจาเป็นเพื่อปฏิบติัตามสัญญาท่ีท่านเป็นคู่สัญญากบับริษทัฯหรือเป็นการทาตามคาขอของท่านก่อน
การเขา้ทาสัญญานั้น  
4) เป็นการทาตามสัญญาของบริษทัฯกบับุคคลหรือนิติบุคคลอ่ืน เพื่อประโยชน์ของท่าน  
5) เพื่อป้องกนัหรือระงบัอนัตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของท่านหรือของบุคคลอ่ืน เม่ือท่านไม่
สามารถใหค้วามยนิยอมในขณะนั้นได ้ 
6) เป็นการจาเป็นเพื่อดาเนินภารกิจเพื่อประโยชน์สาธารณะท่ีสาคญั  
7. การมีส่วนร่วมของเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคล  
7.1 กรณีท่านประสงคจ์ะใชสิ้ทธิของเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลตามท่ีระบุไว ้ท่านสามารถติดต่อเขา้มาท่ีเบอร์
โทร 1394 เม่ือบริษทัฯไดรั้บค าร้องขอดงักล่าวแลว้ บริษทัจะด าเนินการบนัทึกค าร้องขอ ตรวจสอบและตอบ
กลบัค าร้องขอของท่านภายในระยะเวลาอนัสมควร  
7.2 ท่านมีสิทธิตรวจดูความมีอยู่ ลกัษณะของขอ้มูลส่วนบุคคลและ/หรือขอ้มูลอ่อนไหว วตัถุประสงคข์อง
การน าขอ้มูลไปใช ้นอกจากน้ี ยงัมีสิทธิดงัต่อไปน้ี  
(1) ขอส าเนา หรือขอส าเนารับรองถูกตอ้งเก่ียวกบัขอ้มูลส่วนบุคคลและ/หรือขอ้มูลอ่อนไหว ของตน  
(2) ขอแกไ้ข หรือเปล่ียนแปลงขอ้มูลส่วนบุคคลและ/หรือขอ้มูลอ่อนไหวของตนใหถู้กตอ้งสมบูรณ์  
(3) โตแ้ยง้หรือขอระงบัการใช ้หรือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลและ/หรือขอ้มูลอ่อนไหวท่ีเก่ียวกบัตน  
(4) ขอให้ด าเนินการลบ หรือท าลายขอ้มูลส่วนบุคคลและ/หรือขอ้มูลอ่อนไหวท่ีเก่ียวกบัตน  



(5) ขอให้เปิดเผยถึงการไดม้าซ่ึงขอ้มูลส่วนบุคคลและ/หรือขอ้มูลอ่อนไหวท่ีเก่ียวกบัตนในกรณีท่ีเป็นขอ้มูล
ซ่ึงท่านไม่ไดใ้หค้วามยนิยอมในการรวบรวมหรือจดัเก็บ  
(6) ขอยกเลิกการใหค้วามยนิยอมใดๆ  
(7) ขอโอนยา้ยขอ้มูลไปท่ีผูค้วบคุมขอ้มูลส่วนบุคคลอ่ืน  
(8) ติดต่อบริษทัฯหรือหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งในกรณีท่ีจ าเป็น  
(9) ร้องเรียนกรณีบริษทัฯ หรือผูป้ระมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคล ลูกจา้งหรือผูรั้บจา้งของบริษทัฯหรือผู ้
ประมวลผลไม่ปฎิบติัตามกฎหมายคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล  
ทั้งน้ี กรณีบริษทัมีเหตุใหป้ฏิเสธคาร้องขอของท่านบริษทัจะจดัท าบนัทึกการปฏิเสธค าขอหรือการคดัคา้น
พร้อมดว้ยเหตุผลท่านไวเ้ป็นหลกัฐานดว้ย  
ขอ้ควรระวงั  
หากเป็นกรณีกิจกรรมท่ีบริษทัท าการประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลและ/หรือขอ้มูลอ่อนไหวของท่านตาม
ฐานสัญญา หรือฐานประโยชน์โดยชอบดว้ยกฎหมาย หรือฐานหนา้ท่ีตามกฎหมาย บริษทัมีสิทธิปฏิเสธการ
ใชสิ้ทธิของท่านตาม (3) และ (4) ได ้ 
กรณีการประมวลผลดว้ยฐานความยนิยอมท่ีเก่ียวกบัสัญญา และกรณีการเก็บและใชข้อ้มูลอ่อนไหวเพื่อการ
ปฎิบติัตามสัญญา หากท่านไดใ้ชสิ้ทธิตามขอ้ (3) (4) และ (6) บริษทัจะไม่สามารถปฎิบติัหนา้ท่ีตามสัญญา
ได ้ซ่ึงจะมีผลท าใหส้ัญญากบัท่านตอ้งส้ินสุดลง นโยบายขอ้มูลส่วนบุคคลสาหรับบุคคลทัว่ไป 24052565 
หนา้ท่ี 6 ของ 6  



บริษทัฯเคารพการตดัสินใจการเพิกถอนความยนิยอมของท่าน แต่อยา่งไรก็ตาม บริษทัฯขอแจง้ใหท้่านทราบ
วา่อาจมีขอ้จากดัสิทธิในการเพิกถอนความยนิยอมโดยกฎหมายหรือสัญญาท่ีใหป้ระโยชน์แก่เจา้ของขอ้มูล
ส่วนบุคคล ทั้งน้ี การเพิกถอนความยนิยอมยอ่มไม่ส่งผลกระทบต่อการประมวลผลท่ีท่านไดใ้หค้วามยนิยอม
ไวแ้ลว้ หรือก่อนการเพิกถอนความยนิยอม  
8. ระยะเวลาในการประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคล  
บริษทัฯมีสิทธิประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลและขอ้มูลอ่อนไหวของท่าน รวมถึงการเปิดเผยขอ้มูลแก่ผู ้
ประมวลผล และหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งตามกฎหมาย แลว้แต่กรณี โดยมีกาหนดระยะเวลา 10 ปีนบัแต่วนัท่ี
สัญญาหรือความสัมพนัธ์ท่ีมีกบัท่านส้ินสุดลง หรือระยะเวลาเท่าท่ีจ าเป็นต่อการประมวลผล  
9. การใชคุ้กก้ี (Cookies)  
คุกก้ี (Cookies) หมายถึง ขอ้มูลขนาดเลก็ท่ีเวบ็ไซตส่์งไปเก็บไวก้บัเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีเขา้ชมเวบ็ไซต์ 
เพื่อช่วยใหเ้วบ็ไซตจ์ดจ าขอ้มูลเขา้ชมของเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคล เช่น ภาษาท่ีเลือกใชเ้ป็นอนัดบัแรก ผูใ้ช้
ของระบบ หรือการตั้งค่าอ่ืน ๆ เม่ือเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลเขา้ชมเวบ็ไซตใ์นคร้ังถดัไป เวบ็ไซตจ์ะจดจาได้
วา่เป็นผูใ้ชท่ี้เคยเขา้ใชบ้ริการแลว้ และตั้งค่าตามท่ีเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลกาหนด จนกวา่เจา้ของขอ้มูลส่วน
บุคคลจะลบคุกก้ี (Cookies) หรือไม่อนุญาตใหคุ้กก้ี (Cookies) นั้นท างานอีกต่อไป ซ่ึงเจา้ของขอ้มูลส่วน
บุคคลสามารถท่ีจะยอมรับหรือไม่รับคุกก้ี (Cookies) ก็ได ้ในกรณีท่ีท่านเลือกท่ีจะไม่รับหรือลบคุกก้ี 
(Cookies) เวบ็ไซตอ์าจจะไม่สามารถใหบ้ริการหรือไม่สามารถแสดงผลไดอ้ยา่งถูกตอ้ง  
10. การเปล่ียนแปลงนโยบายขอ้มูลส่วนบุคคล  
10.1 บริษทัฯอาจปรับปรุงนโยบายขอ้มูลส่วนบุคคลน้ีเป็นคร้ังคราวเพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการเปลี่ยนแปลง
เก่ียวกบัการท างานของบริษทัฯ และขอ้เสนอแนะ ความคิดเห็นจากท่าน บริษทัฯจะประกาศแจง้การ
เปล่ียนแปลงใหท้ราบอยา่งชดัเจนก่อนจะเร่ิมดาเนินการเปล่ียนแปลง ทั้งน้ี บริษทัอาจส่งประกาศแจง้เตือน
ใหท้่านทราบโดยตรง หรือผ่านช่องทางอ่ืนของบริษทั โดยท่านสามารถตรวจสอบนโยบายขอ้มูลส่วนบุคคล
น้ีไดท่ี้เวบ็ไซตข์องบริษทั https://generali.co.th/privacy-information  

10.2 หากท่านมีขอ้สงสัยเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษทัไดท่ี้:  
(1) การใชสิ้ทธิขอ้มูลส่วนบุคคล หรือสอบถามขอ้มูลทัว่ไป  
 

โปรดติดต่อ บริษทั แมก็ซ์เครน แมชชีนเนอร่ี และ บริษทั เดอะเครน พาร์ท จ ากดั โทร.02-740-5888 

เวลาท าการ จนัทร์ – เสาร์ เวลา 08.00 – 17.30 น. 
เวบ็ไซต ์https://www.maxcrane.co.th  

อีเมล media@maxcrane.co.th 

ไลน์ @Maxcrane 

(2) การร้องเรียนเก่ียวกบัขอ้มูลส่วนบุคคล  
 



โปรดติดต่อ เจา้หนา้ท่ีคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล Data Privacy Officer (DPO)  
อีเมล: media@maxcrane.co.th 

เวลาท าการ วนัจนัทร์ – เสาร์ เวลา 8:00 – 17:30 น. 
 
 
  


