
 

นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 

บริษัท ยูนิเวอร์แซล โปรเซส เคมิคอล แอนด์ อคีวิปเม้นต์ เซอร์วิส จ ากดั 

บริษทั ยนิูเวอร์แซล โปรเซส เคมิคอล แอนด ์อีควิปเมน้ต ์เซอร์วิส จ ำกดั (ต่อไปน้ีจะเรียกรวมว่ำ “บริษทั”) เคำรพสิทธิ
ควำมเป็นส่วนตวัและให้ควำมส ำคญัต่อกำรคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งหรือท ำธุรกรรมกบับริษทั จึงไดจ้ดัท ำนโยบำย
กำรคุม้ครองขอ้มูล ส่วนบุคคลฉบบัน้ีขึ้น เพ่ือให้มีหลกัเกณฑ ์กลไก มำตรกำรก ำกบัดูแล และกำรบริหำรจดักำรขอ้มูลส่วนบคุคล
อยำ่งชดัเจนและเหมำะสม ดงัต่อไปน้ี 

1.    ขอบเขตการบังคับใช้ 

นโยบำยกำรคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลฉบบัน้ี มีผลบงัคบัใชก้บักำรปฏิบติังำนของพนกังำนทุกคน ซ่ึงหมำยถึงพนกังำนประจ ำ 
พนกังำนสัญญำจำ้งงำนแบบระบรุะยะเวลำส้ินสุดสัญญำ พนกังำนชัว่ครำว และผูรั้บเหมำ รวมถึงผูป้ระมวลผลขอ้มูลส่วนบคุคล
ในนำมบริษทั 

2.    ค านิยาม 

    2.1.    “ขอ้มูลส่วนบุคคล” หมำยถึง ขอ้มูลเก่ียวกบับคุคลซ่ึงท ำให้สำมำรถระบุตวับคุคลนั้นได ้ไม่ว่ำทำงตรงหรือทำงออ้ม แต่
ไม่รวมถึงขอ้มูลของผูถึ้งแก่กรรมโดยเฉพำะ 

    2.2.    “ขอ้มูลส่วนบุคคลอ่อนไหว” หมำยถึง ขอ้มูลท่ีเป็นเร่ืองส่วนบุคคลโดยแทข้องบุคคล แต่มีควำมละเอียดอ่อนและอำจสุ่ม
เส่ียงในกำรเลือกปฏิบติัอยำ่งไม่เป็นธรรม เช่น เช้ือชำติ เผำ่พนัธ์ุ ควำมคิดเห็นทำงกำรเมือง ควำมเช่ือในลทัธิ ศำสนำหรือปรัชญำ 
พฤติกรรมทำงเพศ ประวติัอำชญำกรรม ขอ้มูลสุขภำพ ควำมพิกำร ขอ้มูลสหภำพแรงงำน ขอ้มูลพนัธุกรรม ขอ้มูลชีวภำพ หรือ
ขอ้มูลอื่นใด ซ่ึงกระทบต่อเจำ้ของขอ้มูลส่วนบคุคลในท ำนองเดียวกนัตำมท่ีคณะกรรมกำรคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลประกำศ
ก ำหนด 

    2.3.    “กำรประมวลผล” หมำยถึง กำรด ำเนินกำรเก่ียวกบักำรเก็บรวบรวม ใช ้เปิดเผย กำรลบ หรือกำรท ำลำยขอ้มูลส่วน
บุคคล 

    2.4.    “เจำ้ของขอ้มูลส่วนบุคคล” หมำยถึง บุคคลธรรมดำซ่ึงเป็นเจำ้ของขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีขอ้มลูส่วนบุคคลสำมำรถระบุ
ตวัตนของบุคคลนั้นได ้ไม่ว่ำทำงตรงหรือทำงออ้ม 

    2.5.    “ผูค้วบคุมขอ้มูลส่วนบุคคล” หมำยถึง บุคคลหรือนิติบคุคลซ่ึงมีอ ำนำจหนำ้ท่ีตดัสินใจเก่ียวกบักำรเก็บรวบรวม ใช ้หรือ
เปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคล  



 

    2.6.    “ผูป้ระมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคล” หมำยถึง บคุคลหรือนิติบุคคลซ่ึงด ำเนินกำรเก่ียวกบักำรเก็บรวบรวม ใช ้หรือเปิดเผย
ขอ้มูลส่วนบุคคลตำมค ำส่ังหรือในนำมของบริษทั ทั้งน้ี บคุคลหรือนิติบคุคล ซ่ึงด ำเนินกำรดงักล่ำวไม่เป็นผูค้วบคุมขอ้มูลส่วน
บุคคล 

3.    การเก็บรวบรวมข้อมลูส่วนบคุคล 

    3.1.    บริษทัจะด ำเนินกำรเก็บรวมรวมขอ้มูลส่วนบุคคล โดยมี วตัถุประสงค ์ขอบเขต และใชวิ้ธีกำรท่ีชอบดว้ยกฎหมำยและ
เป็นธรรม โดยในกำรเก็บรวบรวมนั้นจะท ำเพียงเท่ำท่ีจ ำเป็นแก่กำรด ำเนินงำนภำยใตว้ตัถุประสงคข์องบริษทั เท่ำนั้น 

    3.2.    บริษทัจะด ำเนินกำรให้เจำ้ของขอ้มูล รับรู้ ให้ควำมยินยอมทำงอิเลก็ทรอนิกส์ หรือตำมแบบวิธีกำรของบริษทั กรณีท่ี
จดัเกบ็ขอ้มูลส่วนบคุคลอ่อนไหวของเจำ้ของขอ้มูล บริษทัจะขอควำมยินยอมจำกเจำ้ของขอ้มูลโดยชดัแจง้ก่อนท ำกำรเก็บ
รวบรวม เวน้แต่กำรเก็บขอ้มูลส่วนบุคคลและขอ้มูลส่วนบุคคลอ่อนไหวจะเขำ้ขอ้ยกเวน้ตำมท่ีพระรำชบญัญ ติคุม้ครองขอ้มูล
ส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 หรือกฎหมำยอื่นก ำหนดไว ้ 

4.    วัตถุประสงค์ในการเกบ็รวบรวมหรือใช้ข้อมลูส่วนบุคคล 

    4.1.    บริษทัจะด ำเนินกำรเก็บรวมรวมหรือใชข้อ้มูลส่วนบคุคลของเจำ้ของขอ้มูลเพื่อประโยชนใ์นกำรด ำเนินงำนของบริษทั 
หรือเพ่ือปรับปรุงคุณภำพในกำรปฏิบติังำนให้มีประสิทธิภำพมำกย่ิงขึ้น และ/หรือเพ่ือปฏิบติัตำมกฎหมำยหรือกฎระเบียบท่ี
เก่ียวขอ้งต่อกำรด ำเนินงำนของบริษทั โดยบริษทัจะจดัเก็บและใชข้อ้มูลดงักล่ำวตำมระยะเวลำเท่ำท่ีจ ำเป็นตำมวตัถุประสงคท่ี์ได้
แจง้เจำ้ของขอ้มูลหรือตำมท่ีกฎหมำยก ำหนดไวเ้ท่ำนั้น 

    4.2.    บริษทัจะไม่กระท ำกำรใดๆ แตกต่ำงจำกท่ีระบใุนวตัถุประสงคข์องกำรเก็บรวบรวม เวน้แต่ 

                (1) ไดแ้จง้วตัถุประสงคใ์หม่ให้แก่เจำ้ของขอ้มูลทรำบและไดรั้บควำมยินยอมจำกเจำ้ของขอ้มูล 

                (2) เป็นกำรปฏิบติัตำมพระรำชบญัญติัคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลหรือกฎหมำยอื่นท่ีเก่ียวขอ้ง  

5.    การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล 

    5.1.    บริษทัจะไม่เปิดเผยขอ้มลูส่วนบุคคลของเจำ้ของขอ้มูลไปให้บคุคลใดโดยปรำศจำกควำมยินยอมและจะเปิดเผยตำม
วตัถุประสงคท่ี์ไดมี้กำรแจง้ไว ้

    5.2.    บริษทัอำจมีควำมจ ำเป็นในกำรเปิดเผยขอ้มูลส่วนบคุคลของเจำ้ของขอ้มูลให้แก่บริษทัในเครือหรือบุคคลอ่ืนทั้งในและ
ต่ำงประเทศเพื่อเป็นประโยชน์ต่อกำรด ำเนินงำนของบริษทัและกำรให้บริกำรแก่เจำ้ของขอ้มูล โดยในกำรเปิดเผยขอ้มูลส่วน



 

บุคคลให้แก่บุคคลดงักล่ำว บริษทัจะด ำเนินกำรให้บคุคลเหล่ำนั้นเก็บรักษำขอ้มูลส่วนบุคคลไวเ้ป็นควำมลบัและไม่น ำไปใชเ้พ่ือ
วตัถุประสงคอ์ืน่นอกเหนือจำกขอบเขตท่ีบริษทัไดก้ ำหนดไว ้

    5.3.    บริษทัอำจเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลของเจำ้ของขอ้มูลภำยใตห้ลกัเกณฑท่ี์กฎหมำยก ำหนด เช่น กำรเปิดเผยขอ้มูลส่วน
บุคคลต่อหน่วยงำนรำชกำร หน่วยงำนภำครัฐ หน่วยงำนก ำกบัดูแล รวมถึงในกรณีท่ีมีกำรร้องขอให้เปิดเผยขอ้มูลโดยอำศยั
อ ำนำจตำมกฎหมำย 

6.    การรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมลูส่วนบุคคล 

    6.1.    บริษทัจะจดัให้มีมำตรกำรรักษำควำมมัน่คงปลอดภยัของขอ้มูลส่วนบุคคลอยำ่งเหมำะสมและสอดคลอ้งกบักฎหมำย 
นโยบำย ระเบียบ ขอ้ก ำหนด และแนวปฏิบติัดำ้นกำรคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลให้แก่พนกังำนของบริษทัและบคุคลอ่ืนท่ี
เก่ียวขอ้ง 

    6.2.    บริษทัสนบัสนุนและส่งเสริมให้พนกังำนมีควำมรู้และตระหนกัถึงหนำ้ท่ีและควำมรับผดิชอบในกำรเกบ็รวบรวม กำร
จดัเกบ็รักษำ กำรใช ้และกำรเปิดเผยขอ้มูลส่วนบคุคลของเจำ้ของขอ้มูลเพื่อใหบ้ริษทัสำมำรถปฏิบติัตำมนโยบำยและกฎหมำย
คุม้ครองขอ้มูลส่วนบคุคลไดอ้ยำ่งถูกตอ้งและ มีประสิทธิภำพ 

7.    สิทธขิองเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล 

    7.1.    สิทธิขอเขำ้ถึงและขอรับส ำเนำขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีเก่ียวกบัตน หรือขอใหเ้ปิดเผยถึงกำรไดม้ำซ่ึงขอ้มูลส่วนบุคคล
ดงักล่ำวท่ีตนไม่ไดใ้ห้ควำมยินยอม 

    7.2.    สิทธิคดัคำ้นกำรเก็บรวบรวม ใช ้หรือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบคุคลท่ีเก่ียวกบัตน 

    7.3.    สิทธิขอให้ด ำเนินกำรลบหรือท ำลำย หรือท ำใหข้อ้มูลส่วนบุคคลเป็นขอ้มูลท่ีไม่สำมำรถระบุตวับคุคลท่ีเป็นเจำ้ของ
ขอ้มูลส่วนบุคล 

    7.4.    สิทธิขอให้ระงบักำรใชข้อ้มูลส่วนบุคคล 

    7.5.    สิทธิในกำรเพิกถอนควำมยินยอมในกำรประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีไดใ้ห้ควำมยินยอมไว ้ทั้งน้ี กำรเพิกถอนควำม
ยินยอมยอ่มไม่ส่งผลกระทบต่อกำรเก็บรวบรวม ใช ้หรือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคล    ท่ีไดใ้ห้ควำมยนิยอมไวแ้ลว้ 

    7.6.    สิทธิในกำรแกไ้ขขอ้มูลส่วนบุคคลให้ถูกตอ้ง 

    7.7.    สิทธิในกำรให้โอนยำ้ยขอ้มูลส่วนบุคคล 



8. การทบทวนและเปลี่ยนแปลงนโยบายการคุ้มครองข้อมลูส่วนบุคคล

บริษทัอำจท ำกำรปรับปรุงหรือแกไ้ขนโยบำยฉบบัน้ีเป็นคร้ังครำวเพ่ือให้สอดคลอ้งกบัขอ้ก ำหนดตำมกฎหมำย กำรเปล่ียนแปลง
กำรด ำเนินงำนของบริษทั รวมถึงขอ้เสนอแนะและควำมคดิเห็นจำกหน่วยงำนต่ำงๆ โดยบริษทัจะประกำศแจง้กำรเปล่ียนแปลง
ให้ทรำบอยำ่งชดัเจน  

9. ช่องทางการติดต่อบริษัท

บริษทั ยนิูเวอร์แซล โปรเซส เคมิคอล แอนด ์อีควิปเมน้ต ์เซอร์วิส จ ำกดั 

ท่ีอยู ่เลขท่ี 377/146 หมู่ 2 ต ำบลสุรศกัด์ิ อ ำเภอศรีรำชำ จงัหวดัชลบุรี 20110 

โทรศพัท ์: 033-031497 โทรสำร: 033-031498 

อีเมล :  info@u-processchem.com 

ประกาศ  ณ  วันที ่31 พฤษภาคม 2565 
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