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ประกาศ นโยบายการคุ้มครองข้อมูลสว่นบุคคล 

ตาม พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลสว่นบคุคล พ.ศ. 2562 

 

บริษัท คิวเทค เทคโนโลยี จ ำกัด ตระหนกัและใหค้วำมส ำคญัในกำรปฏิบตัิตำม พระรำชบญัญัติคุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคล พ.ศ. 

2562 จึงไดม้ีกำรจดัท ำเป็นเอกสำรประกำศฉบบันีข้ึน้ เพื่อใหทุ้กคนที่เก่ียวขอ้งกบักำรด ำเนินกิจกรรมของบริษัท ไม่ว่ำจะเป็นพนกังำน 

คู่ค้ำ และลูกค้ำ ทรำบและสรำ้งมั่นใจไดว้่ำบริษัทมีกำรก ำกับดูแลข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งเป็นสิทธิควำมเป็นส่วนตัว ประกอบกับ

ควำมกำ้วหนำ้ของเทคโนโลยีท ำใหก้ำรเก็บรวบรวม ใช ้หรือเปิดเผยขอ้มลูส่วนบุคคลอันเป็นกำรล่วงละเมิดดงักล่ำว ท ำไดโ้ดยง่ำย 

สะดวก รวดเร็ว ก่อใหเ้กิดควำมเสียหำยได ้รวมทั้งบริษัทใหค้วำมส ำคัญกับกำรเคำรพสิทธิส่วนบุคคล จึงไดก้ ำหนดหลักเกณฑใ์ห้

สอดคลอ้งภำยใตเ้งื่อนไขของ พระรำชบญัญัติฉบบันี ้โดยมีสำระส ำคญัดงัต่อไปนี ้

1. ค านิยาม ภายใต้ประกาศฉบบันี ้

1.1 บริษัท หมำยถึง บรษิัท คิวเทค เทคโนโลยี จ ำกดั ซึ่งรวมถึงสำขำของบรษิัท  

1.2 ข้อมูลส่วนบุคคล หมำยถึง ขอ้มลูเก่ียวกบับคุคลซึ่งท ำให ้สำมำรถระบตุวับคุคลนัน้ได ้ไม่ว่ำทำงตรงหรือทำงออ้ม แต่ไม่

รวมถึงขอ้มลูของผูถ้ึงแก่กรรมโดยเฉพำะ กล่ำวคือ ขอ้มลูที่บุคคลทั่วไปรบัทรำบแลว้สำมำรถระบุตวับุคคลได ้เช่น ชื่อ 

นำมสกลุ, หมำยเลขประจ ำตวับตัรประชำชน, ที่อยู่, หมำยเลขโทรศพัท ์เป็นตน้ 

1.3 ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล หมำยถึง บริษัท คิวเทค เทคโนโลยี จ ำกัด หรือบุคคลที่บริษัทได้มีกำรแต่งตั้งหรือ

มอบหมำยใหม้ีอ  ำนำจหนำ้ที่ตดัสินใจเก่ียวกบักำรเกบ็ รวบรวม ใช ้หรือเปิดเผยขอ้มลูส่วนบคุคล และเป็นผูร้บัผิดชอบใน

วำงแผนกำรปฏิบตัิตำมกฎหมำยขัน้สงูสดุ โดยท ำหนำ้ที่วำงแผนนโยบำยกิจกรรม ก ำหนดวิธีหรือขัน้ตอนต่ำงๆ ในกำร

ด ำเนินงำน เป็นผูต้ดัสินใจ ดูแลควบคมุ ทัง้นีร้วมทัง้เวปไซต ์Application ส่ือดิจิทลัอื่นๆไม่ว่ำจะเป็นในรูปแบบออฟไลน ์

หรือออนไลน ์

1.4 ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล หมำยถึง บรษิัท คิวเทค เทคโนโลยี จ ำกดั และ/หรือ รวมทัง้บคุคล นิติบคุคลที่บรษิัทมี

กำรว่ำจำ้งใหท้ ำกำร กำรจดัเก็บ รวบรวม เพื่อกำรประมวลผลขอ้มลูส่วนบคุคลดว้ย 

1.5  เจ้าหน้าทีคุ่้มครองข้อมูลส่วนบุคคล หมำยถึง บคุคลซึ่ง บรษิัทมอบหมำยหรือแต่งตัง้ใหท้ ำหนำ้ที่คุม้ครองขอ้มลูส่วน

บคุคล ตำมพระรำชบญัญัติคุม้ครองขอ้มลูส่วนบคุคล พ.ศ.2562 

1.6 บุคคล หมำยถึง บคุคลธรรมดำ 

1.7 พนักงาน หมำยถึง พนกังำนของบรษิัท คิวเทค เทคโนโลยี จ ำกดั 
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2. การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 

2.1 บรษิัทจะขอควำมยินยอมจำกเจำ้ของขอ้มลูส่วนบคุคล โดยจะจดัท ำเป็นหนงัสือหรือท ำผ่ำนระบบอิเล็กทรอนิกส ์เวน้แต่

โดยสภำพไม่อำจขอควำมยินยอมโดยวิธีกำรดงักล่ำวได ้ 

2.2 บริษัท จะแจง้วตัถุประสงคข์องกำรเก็บ รวบรวม ใช ้หรือเปิดเผยขอ้มลูส่วนบุคคล และขอควำมยินยอมแยกส่วนออก

จำกขอ้ควำมอื่น อย่ำงชดัเจน รวมทัง้มีแบบ ภำษำหรือขอ้ควำมที่อ่ำนและเขำ้ใจไดง้่ำย และไม่เป็นกำรหลอกหลวงหรือ

ท ำใหเ้จำ้ของขอ้มลูส่วนบคุคลเขำ้ใจผิดในวตัถปุระสงคด์งักล่ำว 

2.3 บริษัท จะค ำนึงถึงควำมเป็นอิสระของเจำ้ของขอ้มูลส่วนบุคคลในกำรให้ควำมยินยอม โดยไม่มีเงื่อนไขที่ไม่มีควำม

จ ำเป็นหรือเก่ียวขอ้งส ำหรบักำรเขำ้ท ำสญัญำ หรือบรกิำรใดๆ 

2.4 เจำ้ของขอ้มลู สำมำรถแจง้ต่อบริษัท เพื่อถอนควำมยินยอมเสียเมื่อใดก็ได ้ยกเวน้แต่มีขอ้จ ำกัดสิทธิในกำรถอนควำม

ยินยอมโดยกฎหมำย หรือสญัญำที่ใหเ้ป็นประโยชนต์่อเจำ้ของขอ้มลูส่วนบคุคล 

2.5 บริษัทฯ จะขอควำมยินยอมจำกผูใ้ชอ้  ำนำจปกครองที่มีอ  ำนำจ หำกเจำ้ของขอ้มลูส่วนบุคคลเป็นผูเ้ยำวซ์ึ่งไม่บรรลนุิติ

ภำวะ หรือจำกผูพ้ิทกัษ์ที่มีอ  ำนำจกระท ำกำรแทน หำกเจำ้ของขอ้มลูส่วนบุคคลเป็นคนไรค้วำมสำมำรถ หรือเสมือนไร้

ควำมสำมำรถ 

3. การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล 

3.1 บริษัทฯ จะแจง้ใหเ้จำ้ของขอ้มลูส่วนบุคคลทรำบถึงระยะเวลำในกำรจดัเก็บรวบรวม ยกเวน้ในกรณีที่ไม่สำมำรถระบุ

ก ำหนดระยะเวลำดงักล่ำวไดช้ดัเจน 

3.2 บรษิัทฯ มีมำตรฐำนในกำรจดัเก็บรวบรวมขอ้มลูโดยกำรก ำหนดเป็นนโยบำยดำ้นเทคโนโลยีสำรสนเทศไม่ว่ำจะเป็นกำร

ป้องกนั กำรเขำ้ถึงขอ้มลู กำรก ำหนดรหสัผ่ำน กำรก ำหนดสิทธ์ิในกำรใชง้ำนโดยไม่มีส่วนเก่ียวขอ้ง 

3.3 บริษัทฯ จะแจง้ใหเ้จำ้ของขอ้มลูส่วนบุคคลทรำบว่ำหน่วยงำนประเภทใด บุคคลประเภทใดที่ทำงบริษัทฯ อำจจะตอ้ง

เปิดเผยขอ้มลูส่วนบคุคล ซึ่งจะเป็นประโยชน ์หรือเป็นไปตำม พรบ.กำรคุม้ครองขอ้มลูส่วนบคุคล พ.ศ. 2562 

3.4 เจำ้ของขอ้มลูส่วนบคุคล สำมำรถติดต่อกบั บรษิัทฯ ซึ่งเป็นผูค้วบคมุขอ้มลู หรือเจำ้หนำ้ที่ที่ไดร้บัมอบหมำยจำกบริษัทฯ 

โดยทำงบรษิัทฯ จะแจง้รำยละเอียดในเรื่องวิธีกำรติดต่อ สถำนท่ีติดต่อ ใหท้รำบในประกำศฉบบันี ้

3.5 บริษัทฯ จะไม่จดัเก็บรวบรวมขอ้มลูส่วนบุคคลที่เก่ียวกับเชือ้ชำติ เผ่ำพนัธุ์ ควำมคิดเห็นทำงกำรเมือง ควำมเชื่อในลทัธิ 

ศำสนำ หรือปรชัญำ พฤติกรรมทำงเพศ ประวัติอำชญำกรรม ขอ้มูลสุขภำพ ควำมพิกำร ขอ้มูลสหภำพแรงงำน หรือ

ขอ้มลูอื่นใดที่กระทบต่อเจำ้ของขอ้มลูส่วนบคุคล โดยไม่ไดร้บัควำมยินยอมโดยชดัแจง้จำกของขอ้มลูส่วนบคุคล เวน้แต่ 

(1) เพื่อป้องกันหรือระงับอันตรำยต่อชีวิต ร่ำงกำยหรือสุขภำพของบุคคลซึ่งเจำ้ของขอ้มูลส่วนบุคคลไม่สำมำรถให้

ควำมยินยอมได ้ไม่ว่ำดว้ยเหตใุดก็ตำม 

(2) เป็นกำรด ำเนินกิจกรรมโดยชอบดว้ยกฎหมำยที่มีกำรคุม้ครองที่เหมำะสมของมูลนิธิ สมำคมหรือองคก์รที่ไม่

แสวงหำก ำไรท่ีมีวตัถปุระสงคเ์ก่ียวกบักำรเมือง ศำสนำ ปรชัญำ หรือสหภำพแรงำน 
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(3) เป็นขอ้มลูที่เปิดเผยต่อสำธำรณะดว้ยควำมยินยอม โดยชดัแจง้ของเจำ้ของขอ้มลูส่วนบคุคล 

(4) เป็นกำรจ ำเป็นเพื่อกำรกอตัง้สิทธิเรียกรอ้งตำมกฎหมำย กำรปฏิบัติตำม หรือกำรใชสิ้ทธิเรียกรอ้งตำมกฎหมำย 

หรือกำรยกขึน้ต่อสูสิ้ทธิเรียกรอ้งตำมกฎหมำย 

(5) เป็นกำรจ ำเป็นในกำรปฏิบตัิตำมกฎหมำยเพื่อใหบ้รรลวุตัถปุระสงคเ์ก่ียวกบั 

(ก) เวชศำสตรป์้องกนัหรืออำชีวเวชศำสตร ์

(ข) ประโยชนด์ำ้นสำธำรณสขุ 

(ค) กำรคุม้ครองแรงงำน กำรประกนัสงัคม หลกัประกนัสขุภำพแห่งชำติ สวสัดิกำรเก่ียวกบักำรรกัษำพยำบำลของ

ผูม้ีสิทธิตำมกฎหมำย  กำรคุม้ครองผูป้ระสบภยัจำกรถ หรือกำรคุม้ครองทำงสงัคม 

(ง) กำรศกึษำวิจยัทำงวิทยำศำสตร ์ประวตัิศำสตร ์สถิติ 

(จ) ประโยชนส์ำธำรณะที่ส ำคญั 

4. การใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล 

4.1 บริษัทฯ จะแจง้ใหเ้จำ้ของขอ้มลูส่วนบุคคลทรำบถึง กำรใช ้หรือเปิดเผยขอ้มลูส่วนบุคคล โดยไดร้บัควำมยินยอมจำก

เจำ้ของขอ้มลูส่วนบุคคล เวน้แต่เป็นขอ้มลูส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวมไดโ้ดยไดร้บักำรยกเวน้ไม่ตอ้งขอควำมยินยอมตำม

พรบ. คุม้ครองขอ้มลูส่วนบคุคล มำตรำ 24 และมำตรำ 26 

4.2 บริษัทฯ จะไม่ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์อื่นนอกเหนือจำกวัตถุ ประสงค์ตำมสัญญำหรือ

รำยละเอียดที่แจง้ไว ้

5. สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล 

5.1 เจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิของเข้ำถึง และขอรับส ำเนำข้อมูลส่วนบุคคลที่เก่ียวกับตนเอง  ซึ่งอยู่ภำยใตค้วำม

รบัผิดชอบของบรษิัท และพนกังำนท่ีไดร้บัมอบหมำยใหท้ ำหนำ้ที่ในกำรจดัเก็บขอ้มลูส่วนบุคคล ตลอดจนขอใหเ้ปิดเผย

ถึงกำรไดม้ำซึ่งขอ้มลูส่วนบคุคลดงักล่ำวที่ตนไม่ไดใ้หค้วำมยินยอม 

5.2 เจำ้ของขอ้มลูมีสิทธิขอรบัขอ้มลูส่วนบุคคลที่เก่ียวกับตนจำกบริษัทได้ ในกรณีที่บริษัทไดจ้ดัท ำขอ้มลูส่วนบุคคลนั้นใน

รูปแบบท่ีสำมำรถอ่ำนหรือใชง้ำนโดยทั่วไปดว้ยเครื่องมือหรืออปุกรณท์ี่ท  ำงำนโดยอตัโนมตัิ รวมทัง้ 

(1) ขอใหบ้รษิัทส่งหรือโอนขอ้มลูในรูปแบบดงักล่ำวไปยงับรษิัท หรือบคุคลอื่น 

(2) ขอรบัขอ้มลูส่วนบคุคลที่บรษิัทส่งหรือโอนใหไ้ปยงับรษิัท หรือบคุคลอื่น เวน้แต่โดยสภำพไม่สำมำรถท ำได้ 

5.3 เจ้ำของข้อมูลมีสิทธิคัดคำ้นกำรเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่เก่ียวกับตน  ต่อบริษัทเมื่อใดก็ได้ 

ดงัต่อไปนี ้

(1) กรณีที่เป็นขอ้มลูส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวมไดโ้ดยไดร้บัยกเวน้ไม่ตอ้งขอควำมยินยอม เวน้แต่บริษัทจะพิสจูนไ์ดว้่ำ 

เป็นเหตุอนัชอบดว้ยกฎหมำยที่ส ำคญัยิ่งกว่ำ หรือเป็นไปเพื่อก่อตัง้สิทธิเรียกรอ้งตำมกฎหมำย  กำรปฏิบตัิตำมหรือ

กำรใชสิ้ทธิเรียกรอ้งตำมกฎหมำย หรือกำรยกขึน้ต่อสูสิ้ทธิเรียกรอ้งตำมกฎหมำย 

(2) กรณีที่เป็นกำรเก็บรวบรวม ใช ้หรือเปิดเผยขอ้มลูส่วนบคุคลเพื่อวตัถปุระสงคเ์ก่ียวกบักำรตลำดแบบตรง 
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(3) กรณีที่เป็นกำรเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์เก่ียวกับกำรศึกษำ วิจัยทำง

วิทยำศำสตร ์ประวตัิศำสตร ์หรือทำงสถิติ 

5.4 เจำ้ของขอ้มลูมีสิทธิขอใหบ้ริษัทด ำเนินกำรลบหรือท ำลำย หรือท ำใหข้อ้มูลส่วนบุคคลเป็นขอ้มูลที่ไม่สำมำรถระบุตวั

บคุคลที่เป็นเจำ้ของขอ้มลูส่วนบคุคลดงักล่ำวได ้

(1) เมื่อขอ้มลูส่วนบุคคลหมดควำมจ ำเป็นในกำรเก็บรกัษำตำมวตัถปุระสงคใ์นกำรเก็บรวบรวมใช ้หรือเปิดเผยขอ้มลู

ส่วนบคุคล 

(2) เมื่อเจำ้ของขอ้มลูส่วนบคุคลถอนควำมยินยอมในกำรเก็บรวบรวม ใช ้หรือเปิดเผยขอ้มลูส่วนบคุคลและบรษิัทฯ ไม่

มีอ  ำนำจตำมกฎหมำยที่จะเก็บรวบรวม ใช ้หรือเปิดเผยขอ้มลูส่วนบคุคลนัน้ไดต้่อไป 

(3) เมื่อขอ้มลูส่วนบคุคลไดถ้กูเก็บรวบรวม ใช ้หรือเปิดเผยโดยไม่ชอบดว้ยกฎหมำย 

5.5 เจำ้ของขอ้มลูส่วนบคุคลมีสิทธิขอใหบ้รษิัทฯ ระงบักำรใชข้อ้มลูส่วนบคุคลได ้ในกรณีดงัต่อไปนี ้

(1) เมื่อบรษิัทอยู่ในระหว่ำงกำรตรวจสอบตำมที่เจำ้ของขอ้มลูส่วนบคุคลรอ้งขอใหด้  ำเนินกำร 

(2) เมื่อขอ้มลูครบก ำหนดระยะในกำรลบ หรือท ำลำย แต่เจำ้ของขอ้มลูส่วนบคุคลขอใหร้ะงบักำรใชแ้ทน 

(3) เมื่อขอ้มลูส่วนบคุคล หมดควำมจ ำเป็นในกำรเกบ็รกัษำไวต้ำมวตัถปุระสงคใ์นกำรเกบ็รวบรวมขอ้มลูส่วนบคุคล แต่

เจำ้ของขอ้มลูมีควำมจ ำเป็นตอ้งเก็บรกัษำไวเ้พื่อใชเ้ป็นสิทธิเรียกรอ้งตำมกฎหมำย 

(4) เมื่อบริษัทอยู่ในระหว่ำงกำรพิสจุน์ตำมมำตรำ 32(1) หรือตรวจสอบตำมมำตรำ 32(3) ของ พรบ. คุม้ครองขอ้มลู

ส่วนบคุคล พ.ศ. 2562  

5.6 บริษัทฯ จะด ำเนินกำรปรบัปรุงขอ้มูลส่วนบุคคลนั้นใหถู้กตอ้งและเป็นปัจจุบัน เพื่อไม่ใหเ้กิดควำมเขำ้ใจผิด แต่ทั้งนี ้

จะตอ้งไดร้บักำรแจง้กำรปรบัปรุงขอ้มลูส่วนบคุคล จำกเจำ้ของขอ้มูลเป็นหนงัสือ หรือช่องทำงอิเล็กทรอนิกส ์

5.7 บรษิัทฯ จะด ำเนินกำรดงัต่อไปนี ้เพื่อควบคมุดแูลขอ้มลูส่วนบคุคลใหม้ีควำมปลอดภยัสงูสดุ 

(1) บริษัทฯ จะจัดให้มีมำตรกำรรักษำควำมปลอดภัยที่ เหมำะสม เพื่อป้องกันกำรสูญหำย กำรเข้ำถึง กำรใช้ 

เปล่ียนแปลง แก้ไข หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยปรำศจำกอ ำนำจ หรือไม่มีหน้ำที่เก่ียวข้อง และจะมีกำร

ทบทวนมำตรกำรดงักล่ำวเมื่อมีควำมจ ำเป็น หรือมีกำรเปล่ียนแปลงดำ้นเทคโนโลยี เพื่อใหม้ีประสิทธิภำพในกำร

รกัษำควำมปลอดภยั 

(2) บริษัทฯ จะมีมำตรกำรป้องกันในกำรที่ตอ้งใหข้อ้มลูส่วนบุคคลแก่บุคคลหรือนิติบุคคลอื่นที่ไม่มีหนำ้ที่เก่ียวขอ้งกบั

บรษิัท 

(3) บริษัทฯ มีระบบกำรตรวจสอบเพื่อด ำเนินกำรลบหรือท ำลำยขอ้มูลส่วนบุคคล เพื่อพน้ระยะเวลำในกำรเก็บรกัษำ 

หรือไม่เก่ียวขอ้งหรือเกินควำมจ ำเป็นตำมวตัถปุระสงค ์

(4) บริษัทฯ จะแจง้เหตุกำรละเมิดขอ้มลูส่วนบุคคลไปยงัส ำนกังำนคณะกรรมกำรคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลภำยใน 72 

ชั่วโมงนบัแต่ทรำบเหตเุท่ำที่จะกระท ำได ้เวน้แต่กำรละเมิดดงักล่ำวไม่มีควำมเส่ียงที่จะกระทบต่อสิทธิและเสรีภำพ

ของบคุคล 
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5.8 บริษัทฯ มีกำรก ำหนดรำยกำรที่บันทึกเก่ียวกับขอ้มูลส่วนบุคคลโดยมีกำรบันทึกเป็นหนังสือหรือระบบอิเล็กทรอนิกส ์

เพื่อใหเ้จำ้ของขอ้มลู หรือส ำนกังำนคณะกรรมกำรคุม้ครองขอ้มลูส่วนบคุคลสำมำรถตรวจสอบได ้โดยมีขอ้มลูดงันี ้ 

(1) ขอ้มลูส่วนบคุคลที่มีเก็บรวบรวม 

(2) วตัถปุระสงคใ์นกำรเก็บรวบรวมขอ้มลูส่วนบคุคลแต่ละประเภท 

(3) ขอ้มลูเก่ียวกบับรษิัท หรือบคุคลที่ไดร้บัมอบหมำยใหเ้ป็นผูค้วบคมุขอ้มลูส่วนบคุคล 

(4) ระยะเวลำในกำรจดัเก็บรกัษำขอ้มลูส่วนบคุคล 

(5) สิทธิและวิธีกำรเขำ้ถึงขอ้มลูส่วนบคุคล รวมทัง้เงื่อนไขเก่ียวกบับคุคลที่มีสิทธิเขำ้ถึงขอ้มลูส่วนบคุคลและเงื่อนไขใน

กำรเขำ้ถึงขอ้มลูส่วนบคุคลนัน้ 

(6) กำรใชห้รือเปิดเผย 

(7) กำรปฏิเสธค ำขอหรือกำรคดัคำ้น 

(8) ค ำอธิบำยเก่ียวกบัมำตรกำรรกัษำควำมมั่นคงปลอดภยั 

6. กำรติดต่อบรษิัทฯ 

กรณีมีขอ้สงสยัหรือตอ้งกำรขอ้มลูเพิ่มเติมเก่ียวกบันโยบำยของประกำศฉบบันี ้ท่ำนสำมำรถติดต่อไดท้ี่ 

บรษิัท คิวเทค เทคโนโลยี จ ำกดั 

457 ถนนบอนดส์ตรีท ต ำบลบำงพดู อ ำเภอปำกเกรด็ จงัหวดันนทบรุี 

โทร 02 5838300 อีเมล ์: PDPApolicy@qtec-technology.com 

7. กำรทบทวนนโยบำยกำรคุม้ครองขอ้มลูส่วนบคุคล 

บรษิัทฯ อำจจะมีกำรทบทวน ปรบัปรุงนโยบำยกำรคุม้ครองขอ้มลูส่วนบคุคลเพื่อใหเ้หมำะสมและสอดคลอ้งตำม พรบ. ฉบบั

นี ้หำกมีกำรปรบัปรุงแกไ้ข บรษิัทฯ จะประกำศใหท้รำบทำงช่องทำงเวปไซตข์องบรษิัท www.qtec-technology.com 
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