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แบบแจ้งการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล บริษัท เอ.ที.เครน จำกัด 
ภายใต้พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 

สำหรับการดำเนินการออกแบบ ผลิต ติดต้ัง และบริการหลังการขาย เครนเหนือศีรษะ 
 
 

จัดทำและประกาศ ณ บริษัท เอ.ที.เครน จำกัด 
     วันที ่19 กรกฎาคม 2565 

บริษัท เอ.ที.เครน จำกัด (“บริษัทฯ”) มีความจำเป็นที่จะต้องประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล ได้แก่ การเก็บรวบรวม 
การบันทึก การใช้ และการเปิดเผย ข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าและพันธมิตร ที่เกิดข้ึนจากการออกแบบ ผลิต ติดต้ัง และ
บริการหลังการขาย และกิจกรรมอื่นๆ เพ่ือการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ตามวัตถุประสงค์ดังรายละเอียดที่ระบุต่อไปน้ี 

นโยบายน้ีใช้กับลูกค้า คู่ค้า ซัพพลายเออร์ บุคคลทั่วไป พันธมิตร ตัวแทนขาย หน่วยงานผู้สนับสนุนการดำเนินธุรกิจ 
และผู้รับเหมา ดังน้ัน บริษัทฯ จึงขอแจ้งให้ทุกท่านทราบถึงรายละเอียดของการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว ซึ่งมี
รายละเอียด ดังน้ี 

รายละเอียดของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล  

ชื่อ:    บริษัท เอ.ที.เครน จำกัด 
สถานที่ติดต่อ:   สำนักงานต้ังอยู่เลขที่ 123/101 ฟิฟธ์ เอเวนิว ลาดกระบัง ถนนฉลองกรุง   

     แขวงลำปลาทิว เขตลาดกระบัง จังหวัดกรุงเทพฯ  
ช่องทางการติดต่อ:   อีเมล info@atcrane.co.th 

     โทรศัพท์ 02-130-0834, 063-661-9998 
     โทรสาร 02-130-0835 
     เว็บไซต์ www.atcrane.co.th 
    ไลน์บัญชีทางการ @a.t.crane 
    เฟซบุ๊ก www.facebook.com/atcranethailand 
     อินสตาแกรม www.instagram.com/a.t.crane  

เจ้าหน้าท่ีคุ้มครองข้อมูล  ชื่อ: คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 
ส่วนบุคคล:  สถานที่ติดต่อ: บริษัท เอ.ที.เครน จำกัด 

    สำนักงานต้ังอยู่เลขที่ 123/101 ฟิฟธ์ เอเวนิว ลาดกระบัง ถนนฉลองกรุง   
     แขวงลำปลาทิว เขตลาดกระบัง จังหวัดกรุงเทพฯ 
     ช่องทางการติดต่อ: info@atcrane.co.th เบอร์ติดต่อ 02-130-0834 

รายละเอียดข้อมูลส่วนบุคคล 
ข้อมูลที่บริษัทฯ อาจเก็บ - ชื่อ นามสกุล ท่ีอยู่ เบอร์โทรศัพท์ อีเมล์ เลขประจำตัวประชาชน 
รวบรวม:         วัน/เดือน/ปี เกิด 
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        - รูปถ่าย สถานะภาพสมรส วุฒิการศึกษา อาชีพ รายได้ 
 
 

วัตถุประสงค์การ  - บริษัทฯ ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวข้างต้นเพ่ือความจำเปน็ 
ประมวลผล:          ในการจัดหาสินค้าและให้บริการแก่ลูกค้า และเพ่ือการปฏิบัติตามหน้าท่ี    
        ดังกล่าว ในการน้ี บริษัทฯ จะไม่สามารถปฏิบัติหน้าท่ีตามสัญญาดังกล่าว    
       ได้เลยโดยปราศจากข้อมูลส่วนบุคคล 

     - บริษัทฯ จะใช้ข้อมูลดังกล่าวข้างต้นเพ่ือประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย  
       ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดยคำนึงถึงสิทธิข้ันพ้ืนฐานของท่าน  
         เปน็สำคัญ ได้แก่ การติดต่อสื่อสารเพ่ือการทำให้ธุรกรรมตามสัญญากับ 
        ผู้ติดต่อธุรกิจกับบริษัทฯ เสร็จลุล่วง การวิเคราะห์ ตรวจสอบและ   
        ปรับปรุงกระบวนการทำงานภายในของบริษัทฯ หรือเพ่ือการใช้สิทธิ   
       เรียกร้องตามกฎหมาย เป็นต้น 
      - บริษัทฯ จะใช้ข้อมูลดังกล่าวข้างต้นเพ่ือประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย  
       เพ่ือการประชาสัมพันธ์เสนอขาย และเชิญชวนเข้าร่วมงานแสดงสินค้า   
           ประชุมสัมมนา และงานอื่นๆ รวมไปถึงการจัดงานอีเว้นท์ในรูปแบบ  
       ออนไลน์ผ่านช่องทางภายในและภายนอกอาทิ สื่อออนไลน์หรือเว็บไซต์    
       หนังสือพิมพ์ สื่อโฆษณา และอีกมากมาย บริษัทฯ อาจบันทึกภาพถ่าย  
       หรือวิดีโอ หรือถ่ายทอดสดเพ่ือส่งเสริมกิจกรรมดังกล่าว 
      - บริษัทฯ จำเปน็ต้องประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเพ่ือใหเ้ป็นไปตาม  
       กฎหมายทีเ่ก่ียวข้องด้านสาธารณสุข เช่น เพ่ือป้องกันโรคติดต่อหรือโรค 
       ระบาด 
  ระยะเวลาการประมวลผล:  - บริษัทฯ จะทำการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลตลอดระยะเวลาที่สัญญา 
         หรือธุรกรรมระหว่างลูกค้ากับบริษัทฯ และบริษัทฯ ยังคงมีผลบังคับใช้อยู่    
       และหรือระยะเวลาที่จำเปน็เพ่ือการปฏิบัติตามกฎหมายหรือตามอายุ 
         ความทางกฎหมายเพ่ือการก่อต้ังสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย การปฏิบัติ  
       ตามหรือการใช้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย หรือการยกข้ึนต่อสู้สิทธิเรียก 
        รอ้งตามกฎหมาย ซึ่งเมื่อครบกำหนดเวลาดังกล่าวแล้ว บริษัทฯ จะ 
       ทำลายข้อมูล/เอกสาร ด้วยวิธีการทีเ่หมาะสม 

หน่วยงานที่ข้อมูลอาจถูก - บริษัทฯ อาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทฯ เก็บรวบรวมไว้ให้แก่  
         เปดิเผย:     หน่วยงานของรัฐตามที่บริษัทฯ มีหน้าท่ีตามกฎหมาย 

- บริษัทฯ อาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทฯ เก็บรวบรวมไว้ให้แก่       
  บริษัทย่อย บริษัทในเครือ เพ่ือประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายในการ  
  ดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดยคำนึงถึงสิทธิข้ันพ้ืนฐาน และตามที่บริษัทฯ   
  มีหน้าที่ตามกฎหมาย 
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     - การดำเนินงานและบริการของเราสนับสนุนและร่วมมือกับพันธมิตร เช่น 
        คู่ค้า เราอาจมีการสง่ข้อมูลให้กับบุคคลเหล่าน้ี และเมื่อมีเหตุการณ์น้ี 
       เกิดข้ึน จะมีการแจ้งอย่างชัดเจน และคุณสามารถยกเลิกการให้ความ 
 
        ยินยอมได้ตามที่กฎหมายคุ้มครองข้อมูลที่เกี่ยวข้องกำหนด การใช้   
        รายละเอียดของคุณกับหน่วยงานพันธมิตรจะเป็นไปตามประกาศและ 
           นโยบายความเปน็ส่วนตัว โดยนโยบายความเป็นส่วนจัวของพันธมิตรจะไม่  
        ครอบคลุมโดยนโยบายความเปน็ส่วนตัวน้ี 
 

สิทธิของเจ้าของขอ้มูลส่วนบุคคล ท่านมีสิทธิในการดำเนินการดังต่อไปน้ี 
1. ท่านมีสิทธิในการเพิกถอนความยินยอมในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านได้ให้ความยินยอมไว้กับ

บริษัทฯ (หากมี) 
2. ท่านมีสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับท่าน รวมทั้งขอรับสำเนาส่วนบุคคล และขอให้เปิดเผย

การได้มา กรณีที่ไม่ได้รับความยินยอมจากทา่นก่อน (หากมี) 
3. ท่านมีสิทธิในกํารขอรับหรือขอให้บริษัทฯ ส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอื่น

เมื่อสามารถทำได้ด้วยวิธีการอัตโนมัติ 
4. ท่านมีสิทธิในการคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับท่าน 
5. ท่านมีสิทธิในการร้องขอให้บริษัทฯ ดำเนินการลบหรือทำลาย หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นข้อมูลที่ไม่

สามารถระบุตัวบุคคลที่เป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้ 
6. ท่านมีสิทธิในการขอให้บริษัทฯ ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับท่าน 
7. ท่านมีสิทธิในการขอให้บริษัทฯ ดำเนินการให้ข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับท่านถูกต้อง เป็นปัจจุบัน สมบูรณ์ 

และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด 
8. ท่านมีสิทธิร้องเรียนต่อเจ้าหน้าท่ีผู้มีอำนาจในกรณีที่ท่านเห็นว่าบริษัทฯ ดำเนินการไม่เป็นไปตาม

พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 
 
ทัง้น้ีท่านสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทฯ เพ่ือดำเนินการย่ืนคำร้องขอให้บริษัทฯ 

ดำเนินการตามสิทธิข้างต้นได้ทีอ่ีเมล์ info@atcrane.co.th โทรศัพท์ 02-130-0834 หรือศึกษารายละเอียดเงื่อนไขเพ่ิมเติม 
รวมทัง้แบบฟอร์มการใช้สิทธิต่างๆ ได้ที่เว็บไซต์ www.atcrane.co.th 

 


