
 

 

 

บริษัท แม็กซ์เครน แมชชีนเนอร่ี จ ำกดั / บริษัท เดอะเครน พำร์ท จ ำกดั 

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

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลส ำหรับผู้สมัครงำน 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ปรับปรุงคร้ังล่าสุด: 1 มิถุนายน 2565 

 

บริษทั แมก็ซ์เครน แมชชีนเนอร่ี และ บริษทั เดอะเครน พาร์ท จ ากดั (ซ่ึงต่อไปในประกาศน้ี เรียกวา่ 
“บริษทัฯ”) ตระหนกัและใหค้วามส าคญักบัการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลของบุคคลผูท่ี้สมคัรงานกบับริษทั
ฯ  และบุคคลผูท่ี้ได้รับการบรรจุเป็นผูป้ฏิบติังานของบริษทัฯ  และถือปฏิบติัอย่างเคร่งครัด ในเร่ืองการ
เคารพสิทธิความเป็นส่วนตวัของผูส้มคัรและผูป้ฏิบติังานเป็นส าคญั 

ค าประกาศเก่ียวกบัความเป็นส่วนตวั (“ประกาศ”) ฉบบัน้ีจึงถูกจดัท าขึ้นเพื่อใหท้่านในฐานะผูส้มคัร
งาน ได้ทราบและเข้าใจรูปแบบ วัตถุประสงค์ วิ ธีการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผย (รวมเรียกว่า 
“ประมวลผล”) ขอ้มูลส่วนบุคคล รวมทั้งสิทธิต่าง ๆ ของท่านภายใตพ้ระราชบญัญติัคุม้ครองขอ้มูลส่วน
บุคคล พ.ศ. 2562 

ทั้งน้ี การประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านตามวตัถุประสงคใ์นประกาศน้ี บริษทัฯ ด าเนินการ
ในฐานะผูค้วบคุมข้อมูลส่วนบุคคล (Data Controller) ซ่ึงหมายความว่า บริษัทฯ เป็นผูมี้อ านาจหน้าท่ี
ตดัสินใจเก่ียวกบัการเก็บรวบรวม ใช ้หรือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคล 

 

ค านิยาม 

“ขอ้มูลส่วนบุคคล” หมายความว่า ขอ้มูลเก่ียวกบับุคคลซ่ึงท าให้สามารถระบุตวับุคคลนั้นไดไ้ม่ว่า
ทางตรงหรือทางออ้ม แต่ไม่รวมถึงขอ้มูลของผูถึ้งแก่กรรมโดยเฉพาะ 

“บริษทัฯ ” หมายความวา่ บริษทัฯ  แมก็ซ์เครน แมชชีนเนอร่ี และ บริษทัฯ เดอะเครน พาร์ท จ ากดั 

“ผูป้ฏิบติังาน” หมายความว่า เจา้หน้าท่ีและผูป้ฏิบติังานของบริษทัฯ ตามมาตรา 34 แห่งพระราช
กฤษฎีกาจดัตั้งบริษทัฯ แมก็ซ์เครน แมชชีนเนอร่ี และ บริษทัฯ เดอะเครน พาร์ท จ ากดั 

บริษทัฯ ด าเนินการเก่ียวกบัการเก็บรวบรวม ใช ้หรือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลของท่าน ดงัน้ี 

  1. ฐานกฎหมายในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล 

1.1. บริษทัฯ เก็บรวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคลของท่าน ภายใตฐ้านกฎหมายดงัต่อไปน้ี 

      1.1.1. ความจ าเป็นในการปฏิบติัตามสัญญา หรือ ความจ าเป็นในการด าเนินการเพื่อเขา้ท าสัญญา
ท่ีท่านเป็นคู่สัญญากับบริษทัฯ  เช่น สัญญาจ้าง โดยขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านมีความจ าเป็นอย่างยิ่งเพื่อ



 

 

ประกอบการท าสัญญาจ้างและการด าเนินการท่ีเก่ียวข้องกับการเป็นผูป้ฏิบัติงานของบริษทัฯ  เช่น การ
ประเมินผล การจดัสวสัดิการ วนัหยุด วนัลา การจดัท าประกันภยักลุ่ม สิทธิประโยชน์ และ การบริหาร
จดัการดา้นการสมคัรและการจา้งแรงงาน ซ่ึงการท่ีท่านไม่ให้ขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีมีความจ าเป็นดงักล่าวจะมี
ผลท าใหบ้ริษทัฯ ไม่สามารถด าเนินการรับสมคัรและจา้งแรงงานได ้

      1.1.2. ความจ าเป็นเพื่อการปฏิบติัตามกฎหมาย เช่น พระราชบญัญติัคุม้ครองแรงงาน พ.ศ. 2541 
กฎหมายประกันสังคม กฎหมายภาษีอากร กฎหมายกองทุนเงินทดแทน กฎหมายความปลอดภยัในการ
ท างาน รวมถึง การปฏิบติัตามค าสั่งศาล เป็นตน้ 

      1.1.3. ความจ าเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบดว้ยกฎหมายของบริษทัฯ  โดยประโยชน์ดงักล่าวมี
ความส าคญัไม่นอ้ยไปกว่าสิทธิขั้นพื้นฐานในขอ้มูลส่วนบุคคลของท่าน เช่น การด าเนินการเพื่อรักษาความ
ปลอดภยัอาคารสถานท่ีในความดูแลของบริษทัฯ  หรือการเก็บรวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านก่อนเขา้สู่
กระบวนการท าสัญญา การตรวจสอบรายช่ือผูล้ม้ละลาย การตรวจสอบประวติัการท างานยอ้นหลงัจาก
แหล่งขอ้มูลอ่ืน การวิเคราะห์ความเหมาะสม เปรียบเทียบ คดัเลือกผูส้มคัรงาน รวมถึงการบริหารจดัการหรือ
กิจกรรมภายในของบริษทัฯ  เป็นตน้ 

      1.1.4. ไดรั้บความยินยอมท่ีสมบูรณ์จากท่าน ในการประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีจ าเป็นต้อง
ไดรั้บความยนิยอมของท่าน เช่น การตรวจประวติัอาชญากรรม การเก็บขอ้มูลชีวภาพเพื่อการลงทะเบียนเขา้
ออกงาน การจดัการส่ือโฆษณาหรือประชาสัมพนัธ์ของบริษทัฯ ซ่ึงมีผูป้ฏิบติังานปรากฎเป็นส่วนหน่ึงส่วน
ใด การประกาศวนัเกิด หรือการแสดงความอาลยัเก่ียวกบัความสูญเสียบุคคลในครอบครัวของผูป้ฏิบติังาน 
เป็นตน้ 

 

1.2. บริษทัฯ เก็บรวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีอ่อนไหวตามมาตรา 26 แห่งพระราชบญัญติัคุม้ครอง
ขอ้มูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ซ่ึงเขา้เง่ือนไขท่ีไม่จ าเป็นตอ้งไดรั้บความยินยอมโดยชดัแจง้ เพื่อวตัถุประสงค์
ดงัต่อไปน้ี 

      1.2.1. เป็นการจ าเป็นในการปฏิบติัตามกฎหมายเพื่อให้บรรลุวตัถุประสงคเ์ก่ียวกบัการคุม้ครอง
แรงงาน ซ่ึงการเก็บรวบรวมข้อมูลดังกล่าวเป็นส่ิงจ า เป็นในการปฏิบัติหน้า ท่ีของบริษัทฯ  ตาม
พระราชบัญญัติคุ ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 รวมถึงระเบียบ ประกาศหรือข้อบังคับท่ีเก่ียวข้องเพื่อการ
ด าเนินการตามกฎหมายท่ีก าหนดคุณสมบติัผูป้ฏิบติังานของบริษทัฯ  

 

  2. วัตถุประสงค์ในการเกบ็รวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน 

     บริษทัฯ ด าเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวตัถุประสงค ์ดงัต่อไปน้ี 

2.1. เพื่อการรับสมคัรงานท่ีด าเนินการโดยบริษทัฯ  ซ่ึงผูส้มคัรงานด าเนินการติดต่อเขา้มาดว้ยตนเอง 
หรือ เป็นการประกาศรับสมคัรภายในบริษทัฯ  



 

 

2.2. การตรวจสอบคุณสมบัติของผูส้มัครงาน เช่น อายุ สัญชาติ การตรวจสอบว่าเป็นบุคคล
ลม้ละลาย ประวติัอาชญากรรม ประวติัการถูกไล่ออก ปลดออก การมีส่วนไดเ้สียในกิจการท่ีกระท ากบัหรือ
แข่งขนักบักิจการของบริษทัฯ  เป็นตน้ 

2.3. เพื่อด าเนินการสัมภาษณ์งาน วิเคราะห์ตรวจสอบประวติัการศึกษา ประสบการณ์ท างานท่ี
เก่ียวขอ้ง 

2.4. เก็บรักษาไวเ้พื่อพิจารณาต าแหน่งงานท่ีเปิดรับใหม่ในอนาคต ส าหรับผูส้มคัรงานท่ีไม่ไดรั้บ
การบรรจุเป็นผูป้ฏิบติังาน 

2.5. ด าเนินการบรรจุ ขึ้นทะเบียนเป็นผูป้ฏิบัติงาน จัดเตรียมบัตรประจ าตัว เคร่ืองใช้ อุปกรณ์ 
คอมพิวเตอร์ โทรศพัทมื์อถือ อีเมล username password ของระบบต่าง ๆ ของบริษทัฯ เพื่อเตรียมความพร้อม
ในการปฏิบติังาน 

2.6. เพื่อการจดัการและด าเนินการท่ีเก่ียวขอ้งกบัสวสัดิการและสิทธิประโยชน์ของผูป้ฏิบติังานและ
ครอบครัว  

2.7. การบริหารจดัการเร่ืองเงินเดือน ค่าตอบแทนพิเศษ ค่าล่วงเวลา ค่าท่ีพกั ค่าเดินทาง รวมถึง
กองทุนส ารองเล้ียงชีพและผลประโยชน์อ่ืน ๆ ของผูป้ฏิบติังาน 

2.8. บริหารจดัการดา้นภาษีของผูป้ฏิบติังาน เช่น ภาษีเงินไดห้กั ณ ท่ีจ่าย 

2.9. การรักษาความปลอดภยัของอาคารสถานท่ี และทรัพยสิ์นอ่ืน ๆ ของบริษทัฯ  
2.10. การบริหารจดัการดา้นกิจกรรมของผูป้ฏิบติังาน เช่น งานเล้ียงปีใหม่ การดูงาน สัมมนา หรือ

งานสังสรรคอ่ื์น ๆ ท่ีจดัใหแ้ก่ผูป้ฏิบติังาน 

2.11. การลงเวลาปฏิบติังาน การบริหารจดัการดา้นวนัหยดุ วนัลา ขาดงาน สาย 

2.12. การบริหารจดัการด้านส่ือโฆษณา ประชาสัมพนัธ์ ซ่ึงมีผูป้ฏิบติังานเป็นพรีเซ็นเตอร์ หรือ
ปรากฎเป็นส่วนใดส่วนหน่ึงของส่ือโฆษณา ประชาสัมพนัธ์ของบริษทัฯ  

2.13. ประกาศผูป้ฏิบติังานใหม่  ผูป้ฏิบติังานดีเด่น หรือได้รับการคดัเลือกเป็นผูป้ฏิบติังานดีเด่น 
ประกาศครบอายกุารท างาน ประกาศเก่ียวกบัการเล่ือนต าแหน่ง และการยา้ยหน่วยงานของผูป้ฏิบติังาน 

2.14. การก าหนดเป้าหมายในการท างาน ประเมินผลการท างานของผูป้ฏิบติังาน การพิจารณาปรับ
ต าแหน่ง ปรับเงินเดือน และพิจารณาเร่ืองค่าตอบแทนพิเศษ 

2.15. การเขา้รับการอบรม และการสอบวดัความรู้ส าหรับผูป้ฏิบติังาน 

2.16. การตรวจสอบ สืบสวนสอบสวนพฤติกรรมทุจริต หรือขัดต่อกฎหมาย กฎระเบียบ และ
ขอ้บงัคบัการท างานของบริษทัฯ  การพิจารณาและลงโทษทางวินยั หรือการใชสิ้ทธิตามสัญญาหรือกฎหมาย 

2.17. การส่งรายงานข้อมูลเก่ียวกับการทุจริตของผูป้ฏิบัติงานให้แก่หน่วยงานก ากับดูแล และ
หน่วยงานท่ีมีอ านาจตามท่ีมีกฎหมายก าหนด เช่น ส านักงานต ารวจแห่งชาติ ส านักงานป้องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน คณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ กรมสรรพากร กรมบงัคบั
คดี เป็นตน้ 



 

 

 

  3. ข้อมูลส่วนบุคคลท่ีบริษัทฯ เกบ็รวบรวม 

     เพื่อวตัถุประสงคต์ามท่ีไดแ้จง้ในขอ้ 2. บริษทัฯ เก็บรวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านดงัรายการต่อไปน้ี 

3.1. แหล่งขอ้มูลและรายการขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีเก็บรวบรวม มีดงัน้ี 

แหล่ง/วิธีการเก็บรวบรวม รายการขอ้มูลส่วนบุคคล 

1. ข้อมูลท่ีเก็บโดยตรงผ่านการกรอกข้อมูลใน
กรอกแบบฟอร์มใบสมคัรงาน หรือการท่ีท่านส่ง
ขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านใหแ้ก่บริษทัฯ โดยตรง 

ช่ือ นามสกุล ช่ือเล่น วนั/เดือน/ปีเกิด อายุ เพศ รูป
ถ่าย สัญชาติ ท่ีอยู่ท่ีติดต่อได ้เบอร์โทรศพัท์มือถือ 
เลขบตัรประจ าตวัประชาชน ใบขบัขี่ ขอ้มูลผูติ้ดต่อ
ส ารอง สถานะทางการทหาร ประวติัการศึกษา 
ประวติัการท างาน เป็นตน้ 

2. ขอ้มูลท่ีเก็บโดยการใช้เทคโนโลยีตรวจจบัหรือ
ติ ด ต า ม พ ฤ ติ ก ร ร ม ก า ร ใ ช้ ง า น เ ว็ บ ไ ซ ต์  
www.maxcrane.co.th ของท่าน 

เว็บไซต์คุกก้ี ข้อมูลการจราจรทางคอมพิวเตอร์ 
ข้อมูลการใช้อุปกรณ์ส่ือสาร คอมพิวเตอร์ อีเมล 
อินเตอร์เน็ต เป็นตน้ 

3. ขอ้มูลท่ีเก็บรวบรวมระหวา่งการปฏิบติังาน  ข้อมูลครอบครัวของผูป้ฏิบัติงาน กองทุนส ารอง
เล้ียงชีพ รหัสพนักงาน เงินเดือน ค่าตอบแทน 
โบนสั ต าแหน่ง สวสัดิการ ภาษีอากร วนัท่ีเร่ิมจ้าง 
วนัส้ินสุดการจ้าง งานท่ีได้รับมอบหมาย ผลการ
ประเมิน ประวติัการฝึกอบรม บนัทึกการลา ขอ้มูล
ความประพฤติ ข้อมูลจ าลองใบหน้า  ประวัติ
อาชญากรรม ศาสนา ขอ้มูลสุขภาพ เป็นตน้ 

 

4. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน 

    บริษทัฯ อาจเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านต่อบุคคล หรือ นิติบุคคลประเภทดงัต่อไปน้ี  
4.1. บริษทัฯ ประกนัภยั เพื่อการจดัท าประกนัภยักลุ่มใหแ้ก่ผูป้ฏิบติังานของบริษทัฯ  
4.2. เจ้าหน้าท่ีของรัฐหรือหน่วยงานท่ีมีอ านาจหน้าท่ี หรือมีค าสั่งโดยชอบด้วยกฎหมาย เพื่อ

ด าเนินการตามท่ีกฎหมายก าหนด เช่น การรายงานขอ้มูลท่ีกฎหมายก าหนด หรือการเปิดเผยขอ้มูลส่วน
บุคคลตามค าสั่งศาล เป็นตน้ 

4.3. คู่สัญญา พนัธมิตรหรือองคก์รอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งในการด าเนินการของบริษทัฯ  เช่น สถานศึกษา 
สถานฝึกอบรม องคก์รเอกชนซ่ึงเป็นคู่สัญญา โรงแรม วดั มูลนิธิ เป็นตน้ 

 

 

 



 

 

5. สิทธิตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ของท่าน 

พระราชบญัญติัคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 มีวตัถุประสงค์เพื่อให้ขอ้มูลส่วนบุคคลของ
ท่านอยูใ่นความควบคุมของท่านไดม้ากขึ้น โดยท่านสามารถใชสิ้ทธิตามพระราชบญัญติัคุม้ครองขอ้มูลส่วน
บุคคล พ.ศ. 2562 เม่ือบทบญัญติัในส่วนท่ีเก่ียวกับสิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีผลใช้บงัคบั ซ่ึงมี
รายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

5.1. สิทธิในการเขา้ถึง รับส าเนาขอ้มูลส่วนบุคคลของท่าน    รวมถึงขอให้เปิดเผยท่ีมาของขอ้มูล
ส่วนบุคคลของท่านท่ีบริษทัฯ เก็บรวบรวมโดยไม่ไดรั้บความยินยอมจากท่าน เวน้แต่กรณีท่ีบริษทัฯ มีสิทธิ
ปฏิเสธค าขอของท่านตามกฎหมายหรือค าสั่งศาลและกรณีท่ีการขอเขา้ถึงและรับส าเนาของท่านจะส่งผล
กระทบท่ีอาจก่อใหเ้กิดความเสียหายต่อสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอ่ืน  

5.2. สิทธิในการขอแก้ไขขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านท่ีไม่ถูกตอ้งหรือไม่ครบถว้น เพื่อให้มีความ
ถูกตอ้ง เป็นปัจจุบนั สมบูรณ์ และไม่ก่อใหเ้กิดความเขา้ใจผิด  

5.3. สิทธิในการขอใหอ้งคก์รระงบัการใชข้อ้มูลส่วนบุคคลของท่านในกรณีหน่ึงกรณีใดดงัต่อไปน้ี 

      5.3.1. เม่ืออยู่ในช่วงเวลาท่ีบริษทัฯ ท าการตรวจสอบตามค าร้องขอของท่านให้แกไ้ขขอ้มูลส่วน
บุคคลของท่านใหถู้กตอ้ง สมบูรณ์และเป็นปัจจุบนั 

      5.3.2. ขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านถูกเก็บรวบรวม ใชห้รือเปิดเผยโดยมิชอบดว้ยกฎหมาย 

      5.3.3. เม่ือขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านหมดความจ าเป็นในการเก็บรักษาไวต้ามวตัถุประสงค์ท่ี
บริษทัฯ ได้แจ้งแก่ท่านในการเก็บรวบรวม แต่ท่านประสงค์ให้บริษทัฯ เก็บรักษาข้อมูลนั้นต่อไปเพื่อ
ประกอบการใชสิ้ทธิตามกฎหมายของท่าน 

      5.3.4. เม่ืออยู่ในช่วงเวลาท่ีบริษทัฯ ก าลงัพิสูจน์ให้ท่านเห็นถึงเหตุอนัชอบดว้ยกฎหมายในการ
เก็บรวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคลของท่าน หรือตรวจสอบความจ าเป็นในการเก็บรวบรวม ใช ้หรือเปิดเผยขอ้มูล
ส่วนบุคคลของท่านเพื่อประโยชน์สาธารณะ อนัเน่ืองมาจากการท่ีท่านไดใ้ชสิ้ทธิคดัคา้นการเก็บรวบรวม ใช ้
หรือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลของท่าน 

5.4. สิทธิในการคดัคา้นการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลของท่าน เวน้แต่กรณีท่ี
บริษทัฯ มีเหตุในการปฏิเสธค าขอของท่านโดยชอบดว้ยกฎหมาย (เช่น บริษทัฯ สามารถแสดงให้เห็นว่าการ
เก็บรวบรวม ใช ้หรือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านมีเหตุอนัชอบดว้ยกฎหมายยิง่กว่า หรือเพื่อการก่อตั้ง
สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย การปฏิบัติตามหรือการใช้สิทธิเรียกร้องทางกฎหมาย หรือเพื่อประโยชน์
สาธารณะตามภารกิจของบริษทัฯ ) 

 

6. ระยะเวลาในการเกบ็รักษาข้อมูลส่วนบุคคล 

บริษทัฯ เก็บรักษาขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านเป็นระยะเวลาดงัต่อไปน้ี 

6.1 ส าหรับผูส้มคัรงานท่ีไม่ผ่านการคดัเลือกเป็นพนกังานของบริษทัฯ เก็บรักษาไว ้3 เดือน นบัแต่
วนัท่ีบริษทัฯ ไดรั้บขอ้มูลส่วนบุคคล หรือ 



 

 

6.2 ส าหรับพนกังาน เก็บรักษาไวต้ลอดระยะเวลาการจา้งงาน และเก็บรักษาไวต้่อไปเป็นเวลา 1 ปี
นบัแต่วนัท่ีสัญญาจา้งส้ินสุดลง หรือ เก็บตามอายคุวามของประเภทคดีนั้นๆ 

ทั้งน้ี เม่ือพน้ระยะเวลาดงักล่าวแลว้ บริษทัฯ จะท าการลบ ท าลายขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านเม่ือหมด
ความจ าเป็นในการใช้ขอ้มูลส่วนบุคคลนั้น อย่างไรก็ตาม ในกรณีท่ีมีขอ้พิพาทหรือคดีความเก่ียวกับการ
สมคัรงานหรือสัญญาจา้งงานของท่าน บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิในการเก็บรักษาขอ้มูลนั้นต่อไปจนกว่าข้อ
พิพาทนั้นจะไดมี้ค าสั่งหรือค าพิพากษาถึงท่ีสุดแลว้ 

 

7. การรักษาความมั่นคงปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคล 

บริษทัฯ มีมาตรการในการรักษาความมัน่คงปลอดภยัขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านอย่างเหมาะสม ทั้ง
ในเชิงเทคนิคและการบริหารจดัการ เพื่อป้องกนัมิใหข้อ้มูลสูญหาย หรือมีการเขา้ถึง ท าลาย ใช ้เปล่ียนแปลง 
แกไ้ข หรือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลโดยไม่ไดรั้บอนุญาต ซ่ึงสอดคลอ้งกบันโยบายและแนวปฏิบติัดา้นความ
มัน่คงปลอดภยัสารสนเทศ (Information Security Policy) ของบริษทัฯ  

นอกจากน้ี บริษทัฯ ไดก้ าหนดให้มีนโยบายการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล (Privacy Policy) ขึ้นโดย
ประกาศให้ทราบกันโดยทัว่ทั้งองค์กร พร้อมแนวทางปฏิบติัเพื่อให้เกิดความมัน่คงปลอดภยัในการเก็บ
รวบรวม ใช ้และเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคล โดยธ ารงไวซ่ึ้งความเป็นความลบั (Confidentiality) ความถูกตอ้ง
ครบถว้น (Integrity) และสภาพพร้อมใชง้าน (Availability) ของขอ้มูลส่วนบุคคล โดยไดจ้ดัใหมี้การทบทวน
นโยบายดงักล่าวรวมถึงประกาศน้ีในระยะเวลาตามท่ีเหมาะสม 

 

8. การมีส่วนร่วมของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล 

บริษทัฯ อาจเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านเม่ือไดรั้บค าร้องขอจากท่าน ผูสื้บสิทธ์ิ ทายาท ผูแ้ทน
โดยชอบธรรม หรือผูอ้นุบาลหรือผูพ้ิทกัษต์ามกฎหมายของท่าน โดยส่งค าร้องขอผา่น www.maxcrane.co.th 

ทางจดหมายอิเลก็ทรอนิกส์ หรือวิธีการติดต่ออ่ืน เป็นตน้ 

ในกรณีท่ีท่าน ผูสื้บสิทธ์ิ ทายาท ผูแ้ทนโดยชอบธรรม หรือผูอ้นุบาล หรือ ผูพ้ิทกัษต์ามกฎหมายมี
การคดัคา้นการจดัเก็บ ความถูกตอ้ง หรือการกระท าใด ๆ เช่น การแจง้ด าเนินการปรับปรุงแกไ้ขขอ้มูลส่วน
บุคคล บริษทัฯ จะด าเนินการบนัทึกหลกัฐานค าคดัคา้นดงักล่าวไวเ้ป็นหลกัฐานดว้ย 

ทั้งน้ี บริษทัฯ อาจปฏิเสธสิทธิตามวรรคสองไดใ้นกรณีท่ีมีกฎหมายก าหนด หรือในกรณีท่ีขอ้มูล
ส่วนบุคคลของท่านถูกท าใหไ้ม่ปรากฏช่ือหรือส่ิงบอกลกัษณะอนัสามารถระบุตวัท่านได ้

 

9. การเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล 

บริษทัฯ ไดก้ าหนดใหพ้นกังาน เจา้หนา้ท่ีและบุคคลเฉพาะผูท่ี้มีอ านาจหนา้ท่ีเก่ียวขอ้งในการจดัเก็บ
รวบรวม ใช้ และเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลของกิจกรรมการประมวลผลน้ีเท่านั้นท่ีจะสามารถเขา้ถึงขอ้มูล



 

 

ส่วนบุคคลของท่านได ้โดยองคก์รจะด าเนินการให้เจา้หนา้ท่ีและบุคคลดงักล่าวปฏิบติัตามประกาศน้ีอย่าง
เคร่งครัด 

 

10. การเปลีย่นแปลงแก้ไขประกาศเกีย่วกบัความเป็นส่วนตัว 

บริษทัฯ อาจพิจารณาปรับปรุง แกไ้ขหรือเปล่ียนแปลงประกาศน้ีตามท่ีเห็นสมควร และจะท าการ
แจง้ให้ท่านทราบผ่านช่องทาง www.maxcrane.co.th แอปพลิเคชนั อีเมล จดหมาย หรือช่องทางอ่ืนใด เป็น
ตน้ โดยมีวนัท่ีของเวอร์ชัน่ล่าสุดก ากบัอยู่ตอนทา้ย อย่างไรก็ดี บริษทัฯ ขอแนะน าให้ท่านโปรดตรวจสอบ
เพื่อรับทราบประกาศฉบบัใหม่อยา่งสม ่าเสมอ โดยเฉพาะก่อนท่ีท่านจะท าการเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคล 

การยื่นสมคัรงานของท่าน ถือเป็นการรับทราบตามขอ้ตกลงในประกาศน้ี ทั้งน้ี โปรดระงบัการยื่น
สมคัรงานหรือติดต่อฝ่ายทรัพยากรบุคคลท่านไม่เห็นดว้ยกบัขอ้ตกลงในประกาศฉบบัน้ี มิเช่นนั้นบริษทัฯ 
จะถือวา่ท่านไดรั้บทราบการเปล่ียนแปลงขอ้ตกลงในประกาศดงักล่าวแลว้ 

 

11. การติดต่อสอบถาม  
ท่านสามารถติดต่อสอบถามเก่ียวกบัประกาศฉบบัน้ีไดท่ี้ 

11.1. ผูค้วบคุมขอ้มูลส่วนบุคคล (Data Controller) 

- ช่ือ: บริษทั แมก็ซ์เครน แมชชีนเนอร่ี และ บริษทั เดอะเครนพาร์ท จ ากดั  
- สถานท่ีติดต่อ: เลขท่ี 888 ถนนบางนา-ตราด กม.19 ต าบลบางโฉลง อ าเภอบางพลี จังหวัด

สมุทรปราการ 10540 

- ช่องทางการติดต่อ:  อีเมล : media@maxcrane.co.th , โทร : 02-7405888 

11.2. เจา้หนา้ท่ีคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล (Data Protection Officer: DPO) 

- ช่ือ: นางสาววธินนัท ์แกว้ลอย,นางสาวยพุเรต พิมพดี์ บริษทั แมก็ซ์เครน แมชชีนเนอร่ี และ บริษทั 
เดอะเครน พาร์ท จ ากดั 

- สถานท่ีติดต่อ: เลขท่ี 888 ถนนบางนา-ตราด กม.19 ต าบลบางโฉลง อ าเภอบางพลี จังหวัด
สมุทรปราการ 10540 

- ช่องทางการติดต่อ: 02-7405888 อีเมล : media@maxcrane.co.th 

 

 

http://www.maxcrane.co.th/

