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นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลส าหรับลูกค้า 

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

 
บริษทั แมก็ซ์เครน แมชชีนเนอร่ี และ บริษทั เดอะเครน พาร์ท จ ากดั ต่อไปเรียกวา่ “บริษทัฯ” ขอแนะน า

ใหท้่านท าความเขา้ใจนโยบายขอ้มูลส่วนบคุคล (Privacy Policy) น้ี เน่ืองจากนโยบายน้ี อธิบายถึงวิธีการท่ีบริษทัฯ
ปฏิบติัต่อขอ้มูลส่วนบุคคลและขอ้มูลอ่อนไหวของท่านในฐานะลูกคา้หรือบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกบัการท าสัญญาซ้ือ
ขายเช่น การเก็บรวบรวม การจดัเก็บรักษา การใช ้ การเปิดเผย รวมถึงสิทธิต่าง ๆ ของท่าน เป็นตน้ ตาม
พระราชบญัญติัคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 เพื่อใหท้่านทราบถึงนโยบายในการคุม้ครองขอ้มูลส่วน
บุคคลของบริษทัฯ บริษทัฯ จึงประกาศนโยบายขอ้มูลส่วนบุคคล ดงัต่อไปน้ี  

 
1. ค านิยาม  

ข้อมูลส่วนบุคคล หมายถึง ขอ้มูลใดก็ตามท่ีสามารถบ่งบอกตวับุคคลของท่านได ้ (ไม่วา่ดว้ยขอ้มูลนั้นเอง 
หรือโดยประกอบกบัขอ้มูลอ่ืน) เช่น ช่ือ อาย ุท่ีอยู ่เพศ อาชีพ วนัเกิด สถานะ สัญชาติ หมายเลขโทรศพัท ์หมายเลข
บตัรประชาชน หมายเลขบญัชีธนาคาร ภาพถ่าย ท่ีอยูท่  างาน อีเมล ไลน์ไอดี ขอ้มูลใน Account Social Media ต่างๆ 
เช่น Facebook, Line, LinkedIn, YouTube และขอ้มูลคุกก้ี (Cookie) เป็นตน้  

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

เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล หมายถึง บุคคลธรรมดาซ่ึงเป็นเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีบริษทัฯ ท าการ
ประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคล  

ลูกค้า หมายถึง บุคคล หรือ กลุ่มบุคคลท่ีซ้ือสินคา้หรือบริการเพื่อขายต่อ เช่น ดีลเลอร์ บริษทัจ ากดั หา้ง
หุน้ส่วนจ ากดั องคก์รบริหารส่วนต าบล หน่วยงานราชการ ผูเ้ขา้ร่วมแคมเปญ/กิจกรรมทางการตลาดของบริษทัฯ 
ผูใ้หค้วามสนใจผลิตภณัฑ/์บริการของบริษทัฯ ผา่นช่องทางต่างๆ และ/หรือผูใ้ชบ้ริการต่างๆของบริษทัฯ ผา่นส่ือ
ออนไลน์และส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ แลว้แต่กรณี รวมถึงผูมี้อ านาจด าเนินการแทนลูกคา้ตามกฎหมาย แลว้แต่กรณี  



ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล หมายถึง การด าเนินการใด ๆ กบัขอ้มูลส่วนบุคคลและ/หรือขอ้มูลอ่อนไหว 
เช่น เก็บรวบรวม บนัทึก ส าเนา จดัระเบียบ เกบ็รักษา ปรับปรุง เปล่ียนแปลง ใช ้กูค้ืน เปิดเผย ส่งต่อ เผยแพร่ โอน 
รวม ลบ ท าลาย เป็นตน้  

2. การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลอ่อนไหว  
2.1 บริษทัฯ เคารพและใหค้วามส าคญัถึงสิทธิในขอ้มูลส่วนบุคคลและการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลของ

ท่านและเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคล และ บริษทัฯ ตระหนกัดีวา่ ท่านในฐานะลูกคา้ยอ่มมีความประสงคท่ี์จะไดรั้บ
ความมัน่คงปลอดภยัในการใชบ้ริการจากบริษทัฯ  

2.2 บริษทัฯ จะเก็บรวบรวม ใช ้ และเปิดเผย (“ประมวลผล”) ขอ้มูลส่วนบุคคลและขอ้มูลอ่อนไหวของ
ท่านเท่าท่ีจ าเป็นและเพื่อด าเนินการภายใตว้ตัถุประสงคท่ี์ชอบดว้ยกฎหมาย เพื่ออ านวยความสะดวกในการ
ใหบ้ริการแก่ท่านตามสัญญาการซ้ือขาย เช่า และตามสัญญาการใหบ้ริการอ่ืนๆ และตามกิจกรรมต่างๆ ท่ีท่านไดใ้ห้
ความสนใจ และตามกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง บริษทัฯ จ าเป็นตอ้งไดรั้บขอ้มูลส่วนบุคคลและ/หรือขอ้มูลอ่อนไหวของ
ท่านอยา่งถูกตอ้ง ครบถว้น และเพียงพอ หากบริษทัฯ ไม่ไดรั้บขอ้มูลส่วนบุคคลและ/หรือขอ้มูลอ่อนไหวของท่าน
ท่ีถูกตอ้ง ครบถว้นและเพียงพอ อาจส่งผลใหก้ารใหบ้ริการแก่ท่านเกิดความล่าชา้หรือความไม่สะดวกขึ้น และใน
กรณีจ าเป็นซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัการปฏิบติัหนา้ท่ีตามสัญญาหรือตามกฎหมาย บริษทัฯ อาจตอ้งปฏิเสธการให้บริการแก่
ท่าน  

2.3 บริษทัฯ ไดมี้การจดัเก็บส าเนาบตัรประชาชน หรือส าเนาหนงัสือเดินทาง หรือส าเนาเอกสารอ่ืนใดท่ี
ออกโดยหน่วยงานราชการ อาจมีขอ้มูลอ่อนไหว เช่น เช้ือชาติ ศาสนา โดยการจดัเก็บเอกสารดงักล่าวเพื่อ
วตัถุประสงคเ์ก่ียวกบัการยนืยนัตวัตนของท่าน หรือ การยนืยนัตวับุคคล หรือ เพื่อเป็นเอกสารประกอบการท า
ธุรกรรม หรือนิติกรรมสัญญา หรือเอกสารประกอบการท าค าร้อง หรือการใชบ้ริการต่างๆ เทา่นั้น  

บริษทัฯ ไม่มีวตัถุประสงคห์รือนโยบายในการเก็บรวบรวม ใช ้หรือเปิดเผยขอ้มูลอ่อนไหว (เช่น เช้ือชาติ 
ศาสนา) ของท่านท่ีปรากฎบนเอกสารดงักล่าว นอกเหนือจากวตัถุประสงคด์งักล่าวขา้งตน้ ดงันั้น บริษทัฯ จะ
ด าเนินการขีดฆ่าหรือปิดทบัขอ้มูลในส่วนของขอ้มูลอ่อนไหวของท่าน (เช่น ศาสนา เช้ือชาติ) ท่ีปรากฏอยูบ่น
เอกสารระบุตวัตน หรือเอกสารประกอบการท าธุรกรรมและ/หรือนิติกรรมสัญญา หรือเอกสารประกอบการท าค า
ร้อง หรือการใชบ้ริการต่างๆ โดยบริษทัฯ อาจด าเนินการดงักล่าวดว้ยตนเองโดยไม่จ าเป็นตอ้งแจง้ใหท้่านทราบ 
หรือบริษทัฯ อาจขอใหท้่านเป็นผูด้  าเนินการขีดฆ่าหรือปิดทบัขอ้มูลในส่วนของขอ้มูลอ่อนไหวของท่านดว้ย
ตนเอง  
 



2.4 ขอ้มูลส่วนบุคคลของผูเ้ยาว ์ คนไร้ความสามารถและคนเสมือนไร้ความสามารถ เจา้ของขอ้มูลส่วน
บุคคลท่ีเป็นผูเ้ยาว ์ หมายถึง บุคคลท่ีอายตุ ่ากวา่ 20 ปีบริบูรณ์ และไม่ใช่ผูบ้รรลุนิติภาวะ ทั้งน้ี ในการใหค้วาม
ยนิยอมใด ๆ จะตอ้งไดรั้บความยนิยอมจากผูใ้ชอ้  านาจปกครองท่ีมีอ านาจกระท าการแทนผูเ้ยาวด์ว้ย    
 2.5 กิจกรรรมหลกัท่ีบริษทัฯ ด าเนินการ ทั้งท่ีบริษทัฯ ด าเนินการดว้ยตนเอง และท่ีบริษทัฯ ด าเนินการผา่น
ผูใ้หบ้ริการ ซ่ึงเป็นบุคคลภายนอก และฐานในการประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลและ/หรือขอ้มูลอ่อนไหวของท่าน
เป็นไปตามตารางน้ี หมวดของการด าเนินงาน 
หมวดของการด าเนินงาน กิจกรรม ฐานการประมวลผล 

การบริหารจดัการดา้นการ
โฆษณาประชาสัมพนัธ์ 

*โฆษณาประชาสัมพนัธ์ ท าแคมเปญทางการตลาด 
วิเคราะห ์พฒันาผลิตภณัฑ ์และติดต่อลูกคา้เพื่อให้
ค  าแนะน า หรือน าเสนอผลิตภณัฑ ์รวมถึงการจดัการ
ดา้นส่ือโฆษณา ประชาสัมพนัธ์ ซ่ึงมีลูกคา้เป็นพรี
เซ็นเตอร์ หรือปรากฎเป็นส่วนใดส่วนหน่ึงของส่ือ
โฆษณา ประชาสัมพนัธ์ของบริษทัฯ 
*การวิเคราะห์เก่ียวกบัพฤติกรรมการใชง้านเวบ็ไซต์ 
แอปพลิเคชัน่ หรือส่ือออนไลน์ เพื่อปรับปรุงหรือ
แกไ้ขการใชง้านใหเ้ป็นไปตามลกัษณะการใชง้าน
ของท่าน  
 
 

*ความยนิยอม  
 
 
 
 
 
*ความยนิยอม/ประโยชน์
โดยชอบดว้ยกฎหมาย  
 

การบริหารจดัการดา้นการ
ขายและการใหบ้ริการโดย
บุคคลท่ีไดรั้บอนุญาตใหข้าย
ผลิตภณัฑข์องบริษทัฯ หรือ
ใหบ้ริการแก่ลูกคา้  
 

*ประเมินความเส่ียง และความเหมาะสมของ
ผลิตภณัฑ ์รวมถึงกระบวนการเสนอขาย จดัท าและ
จดัส่งเอกสารประกอบการขาย บนัทึกภาพหรือเสียง
เสนอขาย และเอกสารประกอบท่ีเก่ียวขอ้ง เขา้มายงั
บริษทัฯ ไม่วา่จะอยูใ่นรูปแบบกระดาษ หรือ
อิเลก็ทรอนิกส์  
*ใหบ้ริการ อ านวยความสะดวก และประสานงาน
ระหวา่งบริษทัฯ และลูกคา้  
*การเปิดเผยขอ้มูลอ่อนไหวใหก้บัตวัแทน ลูกคา้ 
บุคคลภายนอกอ่ืนๆ 
*การเปิดเผยขอ้มูลใหก้บัตวัแทนประกนัภยั หรือ
นายหนา้ประกนัภยั เพื่อการจ่ายค่าตอบแทน หรือการ

*สัญญา / ความยนิยอม  
 
 
 
 
 
*สัญญา  
 
*ความยนิยอม  
 
*ประโยชน์โดยชอบดว้ย
กฎหมาย  



ท าหนา้ท่ีเป็นตวักลางประกนัภยั รวมถึงผูใ้หบ้ริการท่ี
เก่ียวกบัการเขา้ท าสัญญาประกนัภยั  

 
 

การบริหารจดัการดา้น
ปฏิบติัการ (Operation) และ
การดูแลลูกคา้หลงัการขาย 
การจดทะเบียนป้ายทะเบียน 
 
 
 
 
 
 
 
การบริหารจดัการ
ศูนยบ์ริการลูกคา้ และเร่ือง
ร้องเรียน  
 
 

*เก็บรวบรวม และตรวจสอบใบค าขอเอาประกนัภยั
และเอกสารประกอบการขอเอาประกนัภยั การ
พิจารณารับประกนัภยัส าหรับค าขอเอาประกนัภยั 
หรือการต่ออายสุัญญาประกนัภยั หรือการกลบัคืน
สถานะของสัญญาประกนัภยั  
*จดัเก็บ รวบรวม ใช ้หรือเปิดเผย ขอ้มูลอ่อนไหว 
ของผูเ้อาประกนัภยั และผูรั้บผลประโยชน์ เช่น 
ขอ้มูลสุขภาพ เช้ือชาติ ศาสนา ช่ือ-นามสกุล ท่ีอยู ่เลข
บตัรประชาชน ของบุคคลในครอบครัวของผูเ้อา
ประกนัภยั เช่น คู่สมรส บิดา มารดา หรือบุคคลอ่ืนใด  
*จดัการเร่ืองร้องเรียนของลูกคา้และผูท่ี้เก่ียวขอ้ง และ
ขอ้มูลอ่ืนใดท่ีเก่ียวกบัเร่ืองร้องเรียน 
  
*บนัทึกภาพและเสียงผา่นกลอ้งวงจรปิด (CCTV) 
และการบนัทึกการเขา้ออกของลูกคา้เพื่อการรักษา
ความปลอดภยั  
*การบนัทึกเสียงสนทนาเพื่อยนืยนักระบวนการขาย 
การตรวจสอบคุณภาพงานขาย การพฒันาคุณภาพ
การใหบ้ริการ การใหบ้ริการหลงัการขาย และการรับ
เร่ืองร้องเรียน  

*สัญญา  
 
 
 
 
*ความยนิยอม (เฉพาะ
ขอ้มูลอ่อนไหว) / ความ
จ าเป็นในการปฎิบติัตาม
กฎหมาย  
 
*สัญญา/ หนา้ท่ีตาม
กฎหมาย/ ประโยชน์โดย
ชอบดว้ยกฎหมาย  
*ประโยชน์โดยชอบดว้ย
กฎหมาย  
 

*สัญญา/ ประโยชน์โดย
ชอบดว้ยกฎหมาย  
 
 
 

การบริหารจดัการดา้น
เทคโนโลยสีารสนเทศ  
 

*จดัท าระบบเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อเก็บขอ้มูล 
หรือประมวลผลขอ้มูล เช่ือมต่อขอ้มูลกบัลูกคา้ 
ตวัแทน นายหนา้ หรือผูรั้บประกนัภยัต่อ ผูใ้หบ้ริการ
แก่บริษทัฯ ซ่ึงอยูใ่นฐานะผูป้ระมวลผลขอ้มูลส่วน
บุคคล เช่น ผูใ้หบ้ริการจดัเก็บเอกสาร ผูใ้หบ้ริการ
จดัเก็บขอ้มูลบนระบบ Cloud เป็นตน้  
 
 

*สัญญา/ประโยชน์โดย
ชอบดว้ยกฎหมาย  
 
 
 
 
 
 



*จดัท าและใหบ้ริการระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ
เพื่อประมวลผลขอ้มูลของลูกคา้จากการใชง้าน
เวบ็ไซต ์แอพพลิเคชัน่ และโซเชียลมีเดียต่างๆของ
บริษทั เช่น Facebook,YouTube, Line เป็นตน้  
*น าขอ้มูลท่ีคุกก้ี* ไดบ้นัทึกหรือเก็บรวบรวมไวไ้ป
ใชใ้นการวิเคราะห์เชิงสถิติหรือในกิจกรรมอ่ืนของ
บริษทัฯ เพื่อปรับปรุงคุณภาพการใหบ้ริการของ
บริษทัฯ *“คุกก้ี” คือ ขอ้มูลท่ีบริษทัฯส่งไปยงั
โปรแกรมคน้ผา่นเวบ็ไซต ์(Web browser) ของ
ผูใ้ชบ้ริการ และเม่ือมีการติดตั้งขอ้มูลดงักล่าวไวใ้น
ระบบของท่านแลว้ หากมีการใช ้“คุกก้ี” ก็จะท าให้
เวบ็ไซตข์องบริษทัฯสามารถบนัทึกหรือจดจ าขอ้มูล
ของผูใ้ชบ้ริการไวจ้นกวา่ผูใ้ชบ้ริการจะออกจาก
โปรแกรมคน้ผา่นเวบ็ไซตห์รือจนกวา่ผูใ้ชบ้ริการจะ
ท าการลบ “คุกก้ี” นั้นเสีย หรือไม่อนุญาตให ้“คุกก้ี” 
นั้น ท างานอีกต่อไป หากท่านเลือกใช ้“คุกก้ี” แลว้ 
ท่านจะไดรั้บความสะดวกสบายในการท่องเวบ็ไซต์
มากขึ้น เพราะ“คุกก้ี” จะช่วยจดจ าเวบ็ไซตท่ี์ท่านแวะ
หรือเยีย่มชม  

*ความยนิยอม/ประโยชน์
โดยชอบดว้ยกฎหมาย  
 
 
 
 
*ความยนิยอม  
 
 
 

การบริหารจดัการงานเร่ือง
ร้องเรียน ขอ้พิพาท และคดี
ความ และการบริหารความ
เส่ียง  
 

*การตรวจสอบ การสืบสวนสอบสวนพฤติกรรม
ทุจริต การฉอ้ฉลในการซ้ือขาย หรือการกระท าท่ีขดั
ต่อกฎหมายหรือความสงบเรียบร้อยของประชาชน  
*การด าเนินการใดๆ เพื่อตรวจสอบ สืบสวน 
สอบสวน ด าเนินดค ีหรือด าเนินมาตรการใด ๆ เพื่อ
ใชสิ้ทธิตามสัญญาและตามกฎหมาย  
 
 

*สัญญา / หนา้ท่ีตาม
กฎหมาย / ประโยชน์โดย
ชอบดว้ยกฎหมาย  
*สัญญา / หนา้ท่ีตาม
กฎหมาย / ประโยชน์โดย
ชอบดว้ยกฎหมาย  
 

 
2.6 บริษทัฯ ก าหนดใหมี้มาตรการในการรักษาความมัน่คงปลอดภยัของขอ้มูลส่วนบุคคลและ/หรือขอ้มูล

อ่อนไหวอยา่งเหมาะสมและสอดคลอ้งกบัการรักษาความลบัของขอ้มูลส่วนบุคคลหรือขอ้มูลอ่อนไหวเพื่อป้องกนั
การสูญหาย การเขา้ถึง ท าลาย ใช ้ ดดัแปลง แกไ้ขหรือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลหรือขอ้มูลอ่อนไหวโดยไม่มีสิทธิ



หรือโดยไม่ชอบดว้ยกฎหมาย โดยใหเ้ป็นไปตามท่ีก าหนดในนโยบายและแนวปฏิบติัในการรักษาความมัน่คง
ปลอดภยัของขอ้มูล รวมถึงนโยบายและแนวปฏิบติัในการรักษาความมัน่คงปลอดภยัดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ
ของบริษทัฯ และบริษทัฯ จะจดัใหมี้การทบทวนมาตรการดงักล่าวเป็นระยะเพื่อความเหมาะสม  

2.7 หากภายหลงัมีการเปล่ียนแปลง และ/หรือเพิ่มเติมวตัถุประสงคใ์นการประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคล 
เช่น เป็นการด าเนินการเพื่อใหป้ฏิบติัสัญญาหรือเป็นกรณีท่ีกฎหมายก าหนด เป็นตน้ บริษทัฯ จะแจง้วตัถุประสงค์
ใหม่ท่ีไดเ้ปล่ียนแปลงหรือเพิ่มเติมใหลู้กคา้ทราบผา่นทาง www.maxcrane.co.th หรือวิธีการอ่ืนๆ ท่ีบริษทัฯ
เห็นสมควร และจดัใหมี้บนัทึกการแกไ้ขเพิ่มเติมไวเ้ป็นหลกัฐาน ทั้งน้ี บริษทัฯ อาจขอความยนิยอมจากท่านก่อน
การด าเนินการหรือท ากิจกรรมใด ๆ ตามวตัถุประสงคใ์หม่นั้น (หากกฎหมายก าหนดให้ตอ้งขอความยนิยอม)  

3. การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลอย่างจ ากดั  
3.1 ในการประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคล บริษทัฯ จะใชว้ิธีการท่ีชอบดว้ยกฎหมายและเป็นธรรม และอยา่ง

จ ากดัเพียงเท่าท่ีจ าเป็นตามวตัถุประสงคท่ี์ก าหนดไวเ้ท่านั้น  
3.2 นอกเหนือจากวตัถุประสงคท่ี์ก าหนดไว ้ บริษทัฯ จะขอความยนิยอมจากท่านก่อนท าการประมวลผล 

เวน้แต่  
(1) เป็นกรณีท่ีกฎหมายก าหนดหรือการปฎิบติัตามกฎหมาย  
(2) เป็นไปเพื่อประโยชน์ของท่าน และการขอความยนิยอมไม่อาจกระท าไดใ้นเวลานั้น  
(3) เป็นความจ าเป็นเพื่อเขา้ท าสัญญาหรือปฎิบติัตามสัญญา  
(4) เป็นไปเพื่อประโยชน์โดยชอบดว้ยกฎหมายของบริษทัฯ หรือของบุคคล หรือนิติบุคคลอ่ืน  
(5) เป็นไปเพื่อป้องกนัและระงบัอนัตรายก่ียวกบัชีวิต ร่างกาย สุขภาพ หรือความปลอดภยัของ

ท่านและผูใ้ชบ้ริการท่านอ่ืน  
(6) เพื่อประโยชน์แก่การสอบสวนของพนกังานสอบสวน หรือการพิจารณาพิพากษาคดีของศาล  
(7) เพื่อประโยชน์ในการศึกษา วิจยั หรือการจดัท าสถิติ 

3.3 บริษทัฯ มีความจ าเป็นในการจดัเก็บขอ้มูลอ่อนไหวของท่าน เพื่อวตัถุประสงคเ์ก่ียวกบัการซ้ือขาย 
เป็นคู่คา้ และการพิจารณารับประกนัภยั การปฎิบติัตามเง่ือนไขของกรมธรรม ์การพิจารณาสินไหมทดแทน การใช้
สิทธิโดยชอบดว้ยกฎหมาย แต่ทั้งน้ีบริษทัฯ จะไม่จดัเก็บขอ้มูลท่ีอาจเป็นผลร้าย ท าใหเ้สียช่ือเสียง หรืออาจ
ก่อใหเ้กิดการเลือกปฏิบติัโดยไม่เป็นธรรมหรือความไม่เท่าเทียมกนัแก่บุคคลใด เวน้แต่  

(1) ไดรั้บความยนิยอมเป็นหนงัสือจากท่าน  
(2) เป็นการจ าเป็นเพื่อก่อตั้ง ปฏิบติัตาม หรือใชสิ้ทธิเรียกร้องตามกฎหมาย หรือยกขึ้นต่อสิทธิเรียกร้อง

ตามกฎหมาย  
(3) เพื่อป้องกนัหรือระงบัอนัตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของบุคคล ซ่ึงเจา้ของขอ้มูลไม่สามารถให้

ความยนิยอมได ้ไม่วา่ดว้ยเหตุใดก็ตาม  
(4) เป็นขอ้มูลท่ีเปิดเผยต่อสาธารณะ  



(5) เป็นการจ าเป็นเพื่อปฏิบติัตามกฎหมาย  
(6) เพื่อประโยชน์แก่การสอบสวนของพนกังานสอบสวน หรือการพิจารณาพิพากษาคดีของศาล  
3.4 บริษทัฯ อาจรวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านท่ีไดรั้บจากท่านโดยตรง เขา้กบัขอ้มูลส่วนบุคคลของ

ท่านท่ีไดรั้บมาจากแหล่งอ่ืนเฉพาะในกรณีท่ีมีความจ าเป็น ทั้งน้ี เพื่อวตัถุประสงคท่ี์ก าหนดไวข้า้งตน้ และเพื่อ
ประโยชน์ในการปรับปรุงขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านใหเ้ป็นปัจจุบนั และเพื่อปรับปรุงคุณภาพและประสิทธิภาพ
ของการใหบ้ริการของบริษทัฯ ใหดี้ยิง่ขึ้น  

4. แหล่งท่ีมาของข้อมูลส่วนบุคคลท่ีบริษัทฯ เกบ็รวบรวม  
บริษทัฯ เก็บรวบรวมหรือไดม้าซ่ึงขอ้มูลส่วนบุคคลประเภทต่าง ๆ จากแหล่งขอ้มูลดงัต่อไปน้ี  
(1) ขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีบริษทัฯ เก็บรวบรวมจากเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลโดยตรงในช่องทางใหบ้ริการต่าง 

ๆ เช่น ขั้นตอนการสมคัร สัญญาซ้ือขาย หรือขอเอาประกนัภยั ค าร้องต่างๆท่ีท าไวก้บับริษทัฯ ลงทะเบียน ลงนาม
ในสัญญา เอกสาร การเขา้ร่วมกิจกรรมทางการตลาด การท าแบบส ารวจหรือใชง้านผลิตภณัฑ ์บริการ หรือช่องทาง
ใหบ้ริการอ่ืนท่ีควบคุมดูแลโดยบริษทัฯ หรือเม่ือเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลติดต่อส่ือสารกบับริษทัฯ ณ ท่ีทาการหรือ
ผา่นช่องทางติดต่ออ่ืนใดท่ีควบคุมดูแลโดยบริษทัฯ เช่น อีเมล ส่ือออนไลน์ ไลน์ เฟสบุ๊ก อินสตาแกรม เป็นตน้  

(2) ขอ้มูลท่ีบริษทัฯ เก็บรวบรวมจากการท่ีเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลเขา้ใชง้านเวบ็ไซต ์ ผลิตภณัฑห์รือ
บริการอ่ืน ๆ ตามสัญญาหรือตามพนัธกิจ เช่น การติดตามพฤติกรรมการใชง้านเวบ็ไซต ์ผลิตภณัฑห์รือบริการของ
บริษทัดว้ยการใชคุ้กก้ี (Cookies) หรือจากซอฟตแ์วร์บนอุปกรณ์ของเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคล เป็นตน้  

(3) ขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีบริษทัฯ เก็บรวบรวมจากแหล่งอ่ืนนอกจากเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคล หรือ
แหล่งขอ้มูลสาธารณะ โดยท่ีแหล่งขอ้มูลดงักล่าวซ่ึงมีเหตุผลท่ีชอบดว้ยกฎหมาย หรือ ไดรั้บความยนิยอมจาก
เจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลแลว้ในการเปิดเผยขอ้มูลแก่บริษทัฯ เช่น บริษทัในเครือ บริษทัในกลุ่มธุรกิจ พนัธมิตรทาง
ธุรกิจ ท่ีปรึกษาทางการเงิน ตวัแทนประกนัภยั นายหนา้ประกนัภยั ธนาคาร บริษทัประกนัภยัอ่ืน แพทยแ์ละ
บุคคลากรทางการแพทย ์ สถานพยาบาล ผูถื้อกรมธรรม ์ นายจา้ง หน่วยงานของรัฐ สมาคมวิชาชีพ เช่น เวป็ไซต์
สมคัรงาน สมาคมประกนัชีวิตไทย สมาคมประกนัวินาศภยั ผูใ้หบ้ริการส่ือออนไลน ์ (Social Media) ผูใ้หบ้ริการ
พื้นท่ีแพรตฟอร์มร้านคา้ออนไลน์ เป็นตน้ รวมถึงจากความจ าเป็นเพื่อใหบ้ริการตามสัญญาท่ีอาจมีการแลกเปลี่ยน
ขอ้มูลส่วนบุคคลกบับุคคลหรือองคก์รท่ีเก่ียวขอ้งได ้ นอกจากน้ี ยงัหมายความรวมถึงกรณีท่ีท่านเป็นผูใ้หข้อ้มูล
ส่วนบุคคลของบุคคลภายนอกแก่บริษทั เช่น ขอ้มูลลูกคา้ ตวัแทนผูใ้หบ้ริการ บุคคลในครอบครัว หรือบุคคลท่ีเป็น
ผูมุ้่งหวงั เป็นตน้ ดงัน้ี ท่านมีหนา้ท่ีรับผิดชอบในการแจง้รายละเอียดตามนโยบายน้ีใหบุ้คคลดงักล่าวทราบ 
ตลอดจนขอความยนิยอมจากบุคคลนั้นหากเป็นกรณีท่ีตอ้งไดรั้บความยนิยอมในการเปิดเผยขอ้มูลแก่บริษทั ทั้งน้ี
ในกรณีท่ีเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลปฏิเสธไม่ใหข้อ้มูลท่ีมีความจ าเป็นในการใหบ้ริการของบริษทัฯ หรือปฎิบติั
หนา้ท่ีตามสัญญาหรือตามกฎหมาย อาจเป็นผลใหบ้ริษทัฯ ไม่สามารถใหบ้ริการนั้นแก่เจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคล
ดงักล่าวไดท้ั้งหมดหรือบางส่วน  



5. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลและ/หรือข้อมูลอ่อนไหวให้กบับุคคลภายนอก ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วน
บุคคล หรือหน่วยงานตามกฎหมาย  

5.1 เพื่อการปฎิบติัตามสัญญาซ้ือขาย หรือ การใหบ้ริการลูกคา้ หรือ เป็นไปตามวตัถุประสงคท่ี์ก าหนดไว้
ขา้งตน้ บริษทัฯ อาจส่งโอน หรือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคล และ/หรือขอ้มูลอ่อนไหวของท่านใหก้บับุคคลภายนอก 
ไดแ้ก่ ผูมี้อ  านาจด าเนินการแทนท่าน ผูป้ระมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคล ท่ีปรึกษาและผูใ้หบ้ริการแก่บริษทัฯ รวมถึง
บุคคลอ่ืนใดท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อการประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลใหบ้รรลุวตัถุประสงคท่ี์ก าหนดไวข้า้งตน้ ทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศ 

5.2 บริษทัฯ จะจดัเก็บขอ้มูลส่วนบุคคลและ/หรือขอ้มูลอ่อนไหวของท่านบนระบบ Cloud Computing ท่ี
ใหบ้ริการโดยผูใ้หบ้ริการภายนอก ทั้งในประเทศและต่างประเทศ  

5.3 บริษทัฯ อาจเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลและ/หรือขอ้มูลอ่อนไหวของท่านระหวา่งกนัเอง รวมถึงเปิดเผย
ใหก้บับริษทัในเครือหน่วยงานตรวจสอบภายในและภายนอก คณะกรรมการก ากบัและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ
ประกนัภยั คณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน หน่วยงานป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงินและ
การก่อการร้าย ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เจา้หนา้ท่ีต ารวจ พนกังานอยัการหรือศาล เจา้พนกังานกรมบงัคบั
คดี เจา้พนกังานพิทกัษท์รัพย ์ เจา้หนา้ท่ีกรมสรรพากร เจา้หนา้ท่ีประกนัสังคม เจา้หนา้ท่ีสวสัดิการและคุม้ครอง
แรงงาน เจา้หนา้ท่ีของรัฐ หรือ องคก์รอ่ืนใดท่ีมีอ านาจหนา้ท่ีตามท่ีกาหนดโดยกฎหมาย  

6. การส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังต่างประเทศ  
ในบางกรณี บริษทัฯ อาจจ าเป็นตอ้งส่งหรือโอนขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านไปยงัต่างประเทศเพื่อ

ด าเนินการตามวตัถุประสงคใ์นการใหบ้ริการแก่ท่าน การปฏิบติัหนา้ท่ีตามสัญญาระหว่างบริษทัฯกบันิติบุคคลอ่ืน 
หรือหนา้ท่ีตามกฎหมายของบริษทัฯ เช่น การเก็บหรือประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลบนระบบคลาวด์ (Cloud) ท่ีมี
แพลตฟอร์มหรือเคร่ืองแม่ข่าย (Server) อยูต่่างประเทศ (ปัจจุบันบริษัทฯ ไม่มีการโอนข้อมูลไปต่างประเทศ) เพื่อ
สนบัสนุนระบบเทคโนโลยสีารสนเทศท่ีตั้งอยูน่อกประเทศไทย เป็นตน้ ทั้งน้ี ขึ้นอยูก่บับริการของบริษทัฯ ท่ีท่าน
ใชง้านหรือมีส่วนเก่ียวขอ้งเป็นรายกิจกรรม  

อยา่งไรก็ตาม ในขณะท่ีจดัท านโยบายฉบบัน้ี คณะกรรมการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล ยงัมิไดมี้ประกาศ
ก าหนดรายการประเทศปลายทางท่ีมีมาตรฐานการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีเพียงพอ ดงัน้ี เม่ือบริษทัฯ มีความ
จ าเป็นตอ้งส่งหรือโอนขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านไปยงัประเทศปลายทาง บริษทัฯ จะด าเนินการเพื่อใหข้อ้มูลส่วน
บุคคลท่ีส่งหรือโอนไปมีมาตรการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลอยา่งเพียงพอตามมาตรฐานสากล หรือด าเนินการตาม
เง่ือนไขเพื่อใหส้ามารถส่งหรือโอนขอ้มูลนั้นไดต้ามกฎหมาย ไดแ้ก่  

(1) เป็นการปฏิบติัตามกฎหมายท่ีก าหนดใหบ้ริษทัฯ ตอ้งส่งหรือโอนขอ้มูลส่วนบุคคลไปต่างประเทศ  
(2) ไดแ้จง้ใหท้่านทราบและไดรั้บความยนิยอมจากท่านในกรณีท่ีประเทศปลายทางมีมาตรฐานการ

คุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีไม่เพียงพอ ทั้งน้ี ตามประกาศรายช่ือประเทศท่ีคณะกรรมการคุม้ครองส่วนบุคคล
ประกาศก าหนด  



(3) เป็นการจ าเป็นเพื่อปฏิบติัตามสัญญาท่ีท่านเป็นคู่สัญญากบับริษทัฯ หรือ เป็นการท าตามค าขอของท่าน
ก่อนการเขา้ท าสัญญานั้น  

(4) เป็นการท าตามสัญญาของบริษทัฯ กบับุคคล หรือ นิติบุคคลอ่ืน เพื่อประโยชน์ของท่าน  
(5) เพื่อป้องกนั หรือ ระงบัอนัตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของท่านหรือของบุคคลอ่ืน เม่ือท่านไม่

สามารถใหค้วามยนิยอมในขณะนั้นได ้ 
(6) เป็นการจ าเป็นเพื่อด าเนินภารกิจเพื่อประโยชน์สาธารณะท่ีสาคญั  
7. การมีส่วนร่วมของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล  
7.1 กรณีท่านประสงคจ์ะใชสิ้ทธิของเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลตามท่ีระบุไว ้ท่านสามารถติดต่อท่ี บริษทั 

แมก็ซ์เครน แมชชีนเนอร่ี และ บริษทั เดอะเครน พาร์ท จ ากดั โทร.02-7405888 เม่ือบริษทัฯ ไดรั้บค าร้องขอ
ดงักล่าวแลว้ บริษทัฯ จะด าเนินการบนัทึกค าร้องขอ ตรวจสอบและตอบกลบัค าร้องขอของท่านภายในระยะเวลา
อนัสมควร  

7.2 ท่านมีสิทธิตรวจดูความมีอยู ่ลกัษณะของขอ้มูลส่วนบุคคล และ/หรือ ขอ้มูลอ่อนไหว วตัถุประสงค์
ของการน าขอ้มูลไปใช ้นอกจากน้ียงัมีสิทธิดงัต่อไปน้ี  

(1) ขอส าเนา หรือขอส าเนารับรองถูกตอ้งเก่ียวกบัขอ้มูลส่วนบุคคลของตน  
(2) ขอแกไ้ข หรือเปล่ียนแปลงขอ้มูลส่วนบุคคลของตนให้ถูกตอ้งสมบูรณ์  
(3) โตแ้ยง้ หรือขอระงบัการใช ้หรือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีเก่ียวกบัตน  
(4) ขอให้ด าเนินการลบ หรือท าลายขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีเก่ียวกบัตน  
(5) ขอให้เปิดเผยถึงการไดม้าซ่ึงขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีเก่ียวกบัตนในกรณีท่ีเป็นขอ้มูลซ่ึงท่านไม่ไดใ้หค้วาม

ยนิยอมในการรวบรวมหรือจดัเก็บ  
(6) ขอยกเลิกการใหค้วามยนิยอมใดๆ  
(7) ขอโอนยา้ยขอ้มูลไปท่ีผูค้วบคุมขอ้มูลส่วนบุคคลอ่ืน  
(8) ติดต่อบริษทัฯ หรือหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งในกรณีท่ีจ าเป็น  
(9) ร้องเรียนกรณีบริษทัฯ หรือผูป้ระมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคล ลูกจา้งหรือผูรั้บจา้งของบริษทัฯ หรือผู ้

ประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลไม่ปฎิบติัตามกฎหมายคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล  
ทั้งน้ี กรณีบริษทัฯ มีเหตุใหป้ฏิเสธค าร้องขอของท่าน บริษทัฯจะจดัท าบนัทึกการปฏิเสธค าขอหรือการ

คดัคา้นพร้อมดว้ยเหตุผลท่านไวเ้ป็นหลกัฐานดว้ย 
 
 
 
 
 



ข้อควรระวัง  
หากเป็นกรณีกิจกรรมท่ีบริษทัฯ ท าการประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลและ/หรือขอ้มูลอ่อนไหวของท่าน

ตามฐานสัญญา หรือฐานประโยชน์โดยชอบดว้ยกฎหมาย หรือฐานหนา้ท่ีตามกฎหมาย บริษทัฯ มีสิทธิปฏิเสธการ
ใชสิ้ทธิของท่านตาม (3) และ (4) ได ้ 

กรณีการประมวลผลดว้ยฐานความยนิยอมท่ีเก่ียวกบัสัญญา และกรณีการเก็บและใชข้อ้มูลอ่อนไหวเพื่อ
การปฎิบติัตามสัญญา หากท่านไดใ้ชสิ้ทธิตามขอ้ (3) (4) และ (6) บริษทัฯ จะไม่สามารถท าการพิจารณาสิทธิ
ประโยชนต์่างๆ หรือ การใหข้อ้มูลท่ีเป็นประโยชน์แก่ท่านได ้ รวมถึงอาจไม่สามารถปฏิบติัหนา้ท่ีและ/หรือ
ใหบ้ริการบางประเภทตามสัญญาให้แก่ท่านได ้ 

บริษทัฯ เคารพการตดัสินใจการเพิกถอนความยนิยอมของท่าน แต่อยา่งไรก็ตาม บริษทัฯ ขอแจง้ใหท้่าน
ทราบวา่อาจมีขอ้จ ากดัสิทธิในการเพิกถอนความยนิยอมโดยกฎหมายหรือสัญญาท่ีให้ประโยชน์แก่เจา้ของขอ้มูล
ส่วนบุคคล ทั้งน้ี การเพิกถอนความยนิยอมยอ่มไม่ส่งผลกระทบต่อการประมวลผลท่ีท่านไดใ้หค้วามยนิยอมไว้
แลว้ หรือก่อนการเพิกถอนความยนิยอม  

8. ระยะเวลาในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล  
8.1 บริษทัฯ มีสิทธิประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลและขอ้มูลอ่อนไหวของท่าน รวมถึงการเปิดเผยขอ้มูลแก่

ผูป้ระมวลผล และหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งตามกฎหมาย แลว้แต่กรณี โดยมีกาหนดระยะเวลาจนกวา่ท่านจะเพิกถอน
ความยนิยอม  

8.2 กรณีท่ีบริษทัฯ โดยท่านเป็นบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกบัสัญญาซ้ือขาย คู่คา้ ตวัแทนผูใ้ห้บริการ บริษทัฯ มี
สิทธิประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลและขอ้มูลอ่อนไหวของท่าน หรือการเปิดเผยขอ้มูลแก่ผูป้ระมวลผล และ
หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งตามกฎหมาย แลว้แต่กรณี โดยมีก าหนดระยะเวลาตามตารางดา้นล่าง หรือตามระยะเวลา
เท่าท่ีมีความจ าเป็นในการประมวลผล 
 

ฐานการประมวลผล ระยะเวลาการประมวลผล 

สัญญา  10 ปีนบัแต่วนัท่ีสัญญาส้ินสุดลง  

ประโยชน์โดยชอบดว้ยกฎหมาย  10 ปีนบัแต่วนัท่ีสัญญาส้ินสุดลง  

หนา้ท่ีตามกฎหมาย  10 ปีนบัแต่วนัท่ีสัญญาส้ินสุดลง  

ความจ าเป็นในการปฎิบติัตามกฎหมายเพื่อให้
บรรลุวตัถุประสงคอ์นัเก่ียวขอ้งกบัประโยชน์
สาธารณะ  

10 ปีนบัแต่วนัท่ีสัญญาส้ินสุดลง  

ความจ าเป็นเพื่อก่อตั้งหรือปฎิบติัตามสิทธิ 10 ปีนบัแต่วนัท่ีสัญญาส้ินสุดลง  



เรียกร้องตามกฎหมาย  

ความจ าเป็นเพื่อปฏิบติัตามสัญญา 10 ปีนบัแต่วนัท่ีสัญญาส้ินสุดลง  

 
9. การเปลีย่นแปลงนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล  
9.1 บริษทัฯ อาจทบทวนหรือปรับปรุงนโยบายขอ้มูลส่วนบุคคลน้ีเป็นคร้ังคราว เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการ

เปล่ียนแปลงเก่ียวกบัการท างานของบริษทัฯ ขอ้เสนอแนะ และความคิดเห็นจากท่าน รวมถึงเพื่อใหส้อดคลอ้งกบั
กฎหมาย ระเบียบ ขอ้บงัคบั แนวปฎิบติัท่ีเก่ียวขอ้ง โดยบริษทัฯ จะประกาศแจง้การเปลี่ยนแปลงใหท้ราบและ
เผยแพร่นโยบายฉบบัปรับปรุงแลว้บนเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ หรือผา่นช่องทางอ่ืนของบริษทัฯ ต่อไป โดยท่าน
สามารถตรวจสอบนโยบายขอ้มูลส่วนบุคคลน้ี ไดท่ี้ www.maxcrane.co.th หรือวิธีการอ่ืนๆ ท่ีบริษทัฯเห็นสมควร 

9.2 หากท่านตอ้งการสอบถามขอ้มูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อผา่นช่องทางของบริษทัฯ ดงัต่อไปน้ี  
(1) การใชสิ้ทธิขอ้มูลส่วนบุคคล หรือสอบถามขอ้มูลทัว่ไป  

บริษทั แมก็ซ์เครน แมชชีนเนอร่ี และ บริษทั เดอะเครน พาร์ท จ ากดั  
เลขท่ี 888 หมู่ 9 ถนนบางนา-ตราด กม.19 ต าบลบางโฉลง อ าเภอบางพลี จงัหวดัสมุทรปราการ 10540 
วนัและเวลาท าการ: วนัจนัทร์ - เสาร์ เวลา 08:00 – 17:30 น.  
อีเมล: media@maxcrane.co.th  
ไลน์: @Maxcrane 
เวบ็ไซต:์ www.maxcrane.co.th  

(2) การร้องเรียนเก่ียวกบัขอ้มูลส่วนบุคคล  
เจา้หนา้ท่ีคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล Data Privacy Officer (DPO)  
อีเมล: media@maxcrane.co.th  
วนัและเวลาทาการ: วนัจนัทร์ – เสาร์ เวลา 8:00 – 17:00 น. 
โทร.02-7405888 
 


