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คำประกาศนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 
บริษัท เอ.ที.เครน จำกัด 

บริษัท เอ.ที.เครน จำกัด ("บริษัทฯ") ตระหนักถึงความสำคัญของการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และมีการกำกับดูแล และ
การบริหารจัดการข้อมูลส่วนบุคคล ให้มคีวามสอดคล้องกับกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง จึงขอ
แจ้งข้อมูลดังต่อไปน้ีให้ท่านทราบเพ่ือเป็นการปฏิบัติตาม พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 โดยมี
สาระสำคัญดังต่อไปน้ี 

1. ข้อมูลส่วนบุคคล 

1.1 ลักษณะของข้อมูลส่วนบุคคล 
ในเอกสารฉบับน้ี ข้อมูลส่วนบุคคล หมายถึง ข้อมูลใด ๆ ท่ีเก่ียวกับบุคคลธรรมดาท่ีทำให้สามารถระบุถึงตัวบุคคล
ธรรมดาน้ันได้ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม โดยไม่รวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถึงแก่กรรม 
 
ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว หมายถึง ข้อมูลส่วนบุคคลเก่ียวกับเชื้อชาติ เผ่าพันธ์ุ ความคิดเห็นทางการเมือง 
ความเชื่อในลัทธิ ศาสนาหรือปรัชญา พฤติกรรมทางเพศ ประวัติอาชญากรรม ข้อมูลสุขภาพ ความพิการ ข้อมูล
สหภาพแรงงาน ข้อมูลพันธุกรรม ข้อมูลชีวภาพ (เช่น การสแกนลายน้ิวมือ การสแกนใบหน้า เป็นต้น) หรือข้อมูลอื่น
ใดซึ่งกระทบต่อเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลในทำนองเดียวกันตามท่ีคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลประกาศ
กำหนด 

1.2 ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีการเก็บรวบรวม 
บริษัทฯ อาจมีการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ดังต่อไปน้ี 

ข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไป: 

o (ก) ข้อมูลส่วนตัว ได้แก่ ชื่อและนามสกุล วันเดือนปี สถานที่เกิด สถานภาพ ข้อมูลตามท่ีระบุในบัตร
ประจำตัวประชาชนและหนังสือเดินทาง สำเนาบัตรประชาชน หรือหมายเลขบัตรประชาชน 

o (ข) ข้อมูลติดต่อ ได้แก่ ท่ีอยู่ หมายเลขโทรศัพท์ Line ID ช่องทางติดต่อในสื่อสังคมออนไลน์ สถานที่
ทำงาน 

o (ค) ตำแหน่งงาน หน่วยงานหรือองค์กร 
o (ง) ข้อมูลเก่ียวกับการใช้งานระบบอิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ email หมายเลขไอพี (IP Address) ประเภทของ

โปรแกรมบราวเซอร์ (Browser) และคุกกี้ (Cookies) ประวัติการสนทนาในแอปพลิเคชันต่าง ๆ 
o (จ) ข้อมูลที่ท่านได้ให้ไว้เมื่อท่านติดต่อ หรือร่วมกิจกรรมใด ๆ กับบริษัทฯ เป็นต้น 

 
2. การเคารพสิทธใินความเป็นส่วนบุคคล 

บริษัทฯ เคารพสิทธิในข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูล และตระหนักดีว่าเจ้าของข้อมูล ย่อมมีความประสงค์ที่จะ
ได้รับความมั่นคงปลอดภัยเก่ียวกับข้อมูลของตน ข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทฯได้รับมา จะถูกนำไปใช้ตามวัตถุประสงค์
ที่เกี่ยวข้องเท่าน้ัน โดยบริษัทฯ มีมาตรการเข้มงวดในการรักษาความมั่นคงปลอดภัย ตลอดจนการป้องกันมิให้มีการ
นำข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้โดยมิชอบด้วยกฎหมาย 
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3. การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล 

ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากเจ้าของข้อมูลโดยตรง และการนำข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้ รวมถึงการเปิดเผย
ข้อมูลส่วนบุคคล บริษัทฯ จะขอความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลก่อนหรือขณะทำการเก็บรวบรวม หากกฎหมาย
กำหนดให้ต้องขอความยินยอม และจะดำเนินการเก่ียวกับข้อมูลส่วนบุคคลเท่าท่ีจำเป็นตามวัตถุประสงค์ที่บริษัทฯ 
ระบุไว้โดยแจ้งชัด 

ทั้งน้ี บริษัทฯ อาจรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับมาจากแหล่งอื่นที่ไม่ใช่จากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลโดยตรง เชน่ 
จากสื่อสาธารณะต่าง ๆ เฉพาะในกรณีที่มีความจำเป็นด้วยวิธีการตามท่ีกฎหมายกำหนด 

4. วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคล 

บริษัทฯ เก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผย ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามวัตถุประสงค์ดังต่อไปน้ี 

o เพ่ือประโยชน์ในการจัดหาหรือจำหน่ายผลิตภัณฑ์ การใหห้รือรับบริการในรูปแบบต่าง ๆ 
o เพ่ือการทำธุรกรรมทางการเงิน และภาษี ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามสัญญาของบริษัทฯ 
o การค้นคว้า หรือการวิจัย 
o เพ่ือประโยชน์ในการจัดทำฐานข้อมูลสำหรับการวิเคราะห์และนำเสนอบริการหรือผลิตภัณฑ์ใด ๆ ของ

บริษัทฯ และบริษัทในกลุ่ม หรือบคุคลที่เป็นผู้จำหน่าย เป็นตัวแทน หรือมีความเกี่ยวข้องกับบริษัทฯ 
o เพ่ือประโยชน์ในการปรับปรงุคุณภาพในการดำเนินงาน การให้บริการ และการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับ

ธุรกิจของบริษัทฯ 
o เพ่ือการวิเคราะห์และติดตามการใช้บริการทางเว็บไซต์ และวัตถุประสงค์ในการตรวจสอบย้อนหลังในกรณี

ที่เกิดปัญหาการใช้งาน 
o เพ่ือการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ของบริษัทฯ 
o เพ่ือวัตถุประสงค์ในการควบคุมการเข้าถึง การป้องกันและระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของ

ท่านหรือบุคคลอื่น การควบคุมและป้องกันโรคติดต่อ และเพ่ือประโยชน์ในการดูแลรักษาความปลอดภัย 
ของบริเวณอาคาร ภายในอาคาร และพ้ืนที่ของบริษัทฯ 

o เพ่ือปฏิบัติตามกฎหมายหรือกฎระเบียบที่ใช้บังคับกับบรษิัทฯ ท้ังในปัจจุบันและ ในอนาคต 

ข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทฯ ดำเนินการเก็บรวบรวมเพ่ือวัตถุประสงค์ข้างต้นเป็นข้อมูลที่จำเป็นในการปฏิบัติตาม
สัญญาหรือการปฏิบัติตามกฎหมายต่าง ๆ ท่ีใช้บังคับ หากท่านไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลที่จำเป็นดังกล่าว อาจเป็นการ
ฝ่าฝืนกฎหมาย หรือบริษัทฯ อาจไม่สามารถบริหารหรือจดัการสัญญา หรืออำนวยความสะดวกในการดำเนินการ
ต่างๆ ให้กับท่านได้ 

ทั้งน้ีหากภายหลังมีการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล บริษัทฯ จะแจ้งให้ท่านทราบ 
และดำเนินการอื่นใดตามท่ีกฎหมายกำหนด รวมถึงจัดให้มีบันทึกการแก้ไขเพ่ิมเติมไว้เป็นหลักฐาน 

5. ระยะเวลาในการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล 

บริษัทฯ จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นระยะเวลาเท่าที่จำเป็นเพ่ือวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ 
และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งได้ระบุไว้ในคำประกาศฉบับน้ี ตามหลักเกณฑ์ที่ใช้กำหนดระยะเวลาเก็บ ได้แก่ 
ระยะเวลาท่ีบริษัทฯ ยังมีความสัมพันธ์กับท่านในฐานะลูกค้าของบริษัทฯ และอาจเก็บต่อไปตามระยะเวลาท่ีจำเป็น
เพ่ือการปฏิบัติตามกฎหมายหรือตามอายุความทางกฎหมาย เพ่ือการก่อต้ังสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย การปฏิบัติ
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ตามกฎหมายหรือการใช้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย หรือการยกข้ึนต่อสู้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย หรือเพ่ือเหตุอื่น
ตามนโยบายและข้อกำหนดภายในของบริษัทฯ 

ในกรณีที่ไม่สามารถระบุระยะเวลาการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลได้ชัดเจน บริษัทฯ จะเก็บรักษาข้อมูลไว้ตาม
ระยะเวลาท่ีอาจคาดหมายได้ตามมาตรฐานของการเก็บรวบรวม (เช่น อายุความตามกฎหมายทั่วไปสูงสุด 10 ปี) 

6. การรักษาความม่ันคงปลอดภัย 

บริษัทฯ กำหนดให้มีมาตรการที่เหมาะสม และเข้มงวดในการรักษาความมั่นคงปลอดภัย ตามนโยบายและแนว
ปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัทฯ เพ่ือป้องกันการสูญหาย การเข้าถึง 
ทำลาย ใช้ แปลง แก้ไขหรือมิให้มีการนำข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้โดยไม่มีสิทธิหรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย 

7. สิทธิของท่านในฐานะเจ้าของข้อมูลสว่นบุคคล 

ในฐานะที่เป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลท่านมีสิทธิตามท่ีกำหนดไว้โดยพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 
2562 รวมถึงสิทธิต่าง ๆ ดังน้ี 

7.1 สิทธิในการเพิกถอนความยินยอม 
ท่านมีสิทธิในการเพิกถอนความยินยอมในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านได้ให้ความยินยอมกับบริษัทฯ ได้ 
เว้นแต่การเพิกถอนความยินยอมจะมีข้อจำกัดโดยกฎหมายหรือสัญญาท่ีให้ประโยชน์แก่ท่าน ในฐานะที่ท่านเป็น
เจ้าของข้อมูล ทั้งน้ี การเพิกถอนความยินยอมจะไม่ส่งผลกระทบต่อการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่าน ได้ให้
ความยินยอมไปแล้วโดยชอบด้วยกฎหมาย 

7.2 สิทธิในการขอเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล 
ท่านมีสิทธิขอเข้าถึงและขอรับสำเนาข้อมูลของท่านซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของบริษัทฯ รวมถึงขอให้บริษัทฯ 
เปิดเผยการได้มาซึ่งข้อมูลดังกล่าวที่ท่านไม่ได้ให้ความยินยอมต่อบริษัทฯ ได้ 

7.3 สิทธิในการขอให้ส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคล 
ท่านมีสิทธิขอให้บริษัทฯ โอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ท่านให้ไว้กับบริษัทฯ ได้ตามท่ีกฎหมายกำหนด 

7.4 สิทธิในการคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล 
ท่านมีสิทธิในการคัดค้านการประมวลผลข้อมูลที่เกี่ยวกับท่านสำหรับกรณีการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูล
ส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับตนได้ตามท่ีกฎหมายกำหนด 

7.5 สิทธิในการขอลบข้อมูลส่วนบุคคล 
ท่านมีสิทธิขอให้บริษัทฯ ลบหรือทำลายหรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวตนได้ตามท่ี
กฎหมายกำหนด 

7.6 สิทธิในการขอให้ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล 
ท่านมีสิทธิขอให้บริษัทฯ ระงับการใช้ข้อมูลของท่านได้ตามที่กฎหมายกำหนด 

7.7 สิทธิในการขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง 
กรณีที่ท่านเห็นว่าข้อมูลที่บริษัทฯ มีอยู่น้ันไม่ถูกต้องหรือท่านมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเอง ท่านมี
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สิทธิขอให้บริษัทฯ แก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพ่ือให้ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวถูกต้อง เป็นปัจจุบัน สมบูรณ์ และ
ไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด 

7.8 สิทธิในการรับทราบกรณีมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงแบบแจ้งเก่ียวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน 
บริษัทฯ อาจมีการพิจารณาทบทวนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงแบบแจ้งน้ีตามความเหมาะสม ในบางครั้งเพ่ือให้แน่ใจว่า
ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะได้รับความคุ้มครองอย่างเหมาะสม 

7.9 สิทธิในการร้องเรียน 
ท่านมีสิทธิในการร้องเรียนต่อพนักงานเจ้าหน้าท่ีผู้มีอำนาจตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 
หากบริษัทฯ ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติดังกล่าวได้ ในกรณีที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลย่ืนคำร้องขอใช้
สิทธิภายใต้บทบัญญัติของพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 เมื่อบริษัทฯ ได้รับคำร้องขอดังกลา่ว
แล้ว จะดำเนินการภายในระยะเวลาท่ีกฎหมายกำหนด อน่ึง บริษัทฯ สงวนสิทธิที่จะปฏิเสธหรือไม่ดำเนินการตามคำ
ร้องขอดังกล่าวได้ในกรณีที่กฎหมายกำหนด ในกรณีที่เจ้าของข้อมูลมีข้อจำกัดโดยเลือกที่จะให้ข้อมูลส่วนบุคคล
เฉพาะอย่าง อาจส่งผลให้ ไม่สามารถได้รับบริการจากบรษิัทฯได้อย่างเต็มที่ รวมทั้งบริษัทฯ อาจจะไม่สามารถทำงาน
ร่วมกับเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลหรือให้บริการใด ๆ ได้ หากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลไม่ยินยอมให้ข้อมูลที่บริษัทฯ 
ต้องการ 

8. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลกับบุคคลอื่นหรือหน่วยงานอื่น 

บริษัทฯ อาจมีความจำเป็นในการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่บริษัทในกลุ่ม หรือบคุคลหรือหน่วยงานอื่นที่เป็น
พันธมิตรทางกลยุทธ์ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งทำงานร่วมกับบริษัทฯ ในการจัดหาผลิตภัณฑ์และให้บริการ
ในรูปแบบต่าง ๆ หรือตามความจำเป็นตามสมควรในการบังคับใช้ข้อกำหนดและเงื่อนไขของบริษัทฯ หรือกรณีที่มี
การปรับโครงสร้างองค์กร การควบรวมบริษัท หรือการขายกิจการ และอาจมีการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้กับ
หน่วยงานราชการหรือหน่วยงานภาครัฐตามข้อบังคับของกฎหมายหรือตามคำสัง่ศาลหรือตามคำสั่งเจ้าหน้าท่ีผู้มี
อำนาจ โดยข้อมูลส่วนบุคคลจะได้รับการเก็บรักษาเป็นความลับ ทั้งในรูปเอกสารและข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ รวมทั้งใน
ระหว่างการสง่ผ่านข้อมูลทุกข้ันตอน 

ทั้งน้ี ในกรณีที่ต้องมีการโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังต่างประเทศ บริษัทฯ จะดำเนินการตามท่ีพระราชบัญญัติคุ้มครอง
ข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด 

9. เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลสว่นบุคคล 

บริษัทฯ ได้มีการดำเนินการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 โดยแต่งต้ังเจ้าหน้าท่ี
คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Data Protection Officer : DPO) เพ่ือตรวจสอบการดำเนินการของบริษัทที่เกี่ยวกับ
การเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 
2562 รวมถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองข้อมูลสว่นบุคคล 

10. วิธีการติดต่อ 

ในกรณีที่มีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมเก่ียวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน โปรด
ติดต่อบริษัทฯ ได้ตามช่องทางดังต่อไปน้ี 
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บริษัท เอ.ที.เครน จำกัด 
สถานที่ติดต่อ: เลขที่ 123/101 ฟิฟธ์ เอเวนิว ลาดกระบัง ถนนฉลองกรุง แขวงลำปลาทิว เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 
10520 
เบอร์โทรศัพท์: 02-130-0834 

เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลสว่นบุคคล 
สถานที่ติดต่อ: เลขที่ 123/101 ฟิฟธ์ เอเวนิว ลาดกระบัง ถนนฉลองกรุง แขวงลำปลาทิว เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 
10520 
อีเมล: info@atcrane.co.th 

11. การเปลี่ยนแปลงนโยบายและแนวปฏิบัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 

บริษัทฯ จะทำการพิจารณาทบทวนเงื่อนไขนโยบายบริษัทฯ ฉบับน้ีเป็นครั้งคราว เพ่ือให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติ 
และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง หากมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงบริษัทฯ จะแจ้งให้ทราบด้วยการเผยแพร่ผ่านการประกาศที่
เหมาะสมของบริษัทฯ 

ประกาศ ณ วันที่ 19 กรกฎาคม 2565 

 
(นายอาทิตย์  บัวเพชร) 

กรรมการผู้จัดการ 
บริษัท เอ.ที.เครน จำกัด 

 

tel:02-2658400

