
ประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัวของคู่ค้าและพันธมิตรทางธุรกิจ 

บริษัท ยูนิเวอร์แซล โปรเซส เคมิคอล แอนด์ อคีวิปเม้นต์ เซอร์วิส จ ากดั 

    บริษทั ยนิูเวอร์แซล โปรเซส เคมิคอล แอนด ์อีควิปเมน้ต์ เซอร์วิส จ ำกดัให้ควำมส ำคญักบัและเคำรพควำมเป็นส่วนตวั 
และมุ่งมัน่ท่ีจะคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลของท่ำน (“ขอ้มูลส่วนบคุคล”) ตำมพระรำชบญัญติัคุม้ครองขอ้มูลส่วนบคุคล พ.ศ. 
2562 (“พ.ร.บ.ฯ”) และฉบบัปรับปรุงแกไ้ขตำมท่ีจะมีกำรปรับปรุงแกไ้ขเพ่ิมเติม และกฎหมำยและกฎระเบียบอื่น ๆ ท่ีจะ
ประกำศใชภ้ำยใต ้พ.ร.บ.ฯ ดงักล่ำว บริษทัฯ จึงไดจ้ดัท ำประกำศควำมเป็นส่วนตวัฉบบัน้ีขึ้น เพ่ือแจง้ใหท้่ำนทรำบถึง
รำยละเอียดเก่ียวกบักำรเก็บ รวบรวม กำรใช ้และ/หรือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลของท่ำน 

1. วตัถุประสงคข์องกำรเกบ็รวบรวม กำรใช ้และกำรเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคล

บริษทัฯ จะเก็บรวบรวม ใช ้และเปิดเผยขอ้มูลส่วนบคุคลของท่ำนเฉพำะเม่ือมีเหตผุลท่ีเหมำะสมในกำรด ำเนินกำร 
และ/หรือ ท่ีกฎหมำยก ำหนดให้กระท ำกำรได ้ซ่ึงรวมถึงกำรเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลให้กบับคุคลภำยนอกดว้ย โดยมี
วตัถุประสงคห์ลกั ดงัต่อไปน้ี  

    1.1    เพ่ือท่ีจะปฏิบติัตำมสัญญำ หรือก่อนท่ีบริษทัฯ จะเขำ้ท ำสัญญำกบัท่ำน 

    1.2    เพ่ือกำรซ้ือขำย กำรท ำธุรกรรม ตำมกระบวนกำร กฎหมำย และกฎเกณฑท่ี์บงัคบัใช ้ 

    1.3    เพื่อใชใ้นกำรประมวลผลขอ้มูลกำรช ำระเงิน เรียกเกบ็เงินหรือจ่ำยเงิน รวมถึงวตัถุประสงคท์ำงบญัชีและกำรจดักำร
ทำงบญัชี กำรสอบบญัชีของบริษทั หรือกรณีกำรติดตำมทวงหน้ี 

    1.4    เพื่อกำรประเมินผลกำรปฏิบติังำน กำรรำยงำนภำยใน กำรรำยงำนภำยใน กำรวิเครำะห์ขอ้มลู และกำรจดักำรงำนใน
กำรจำ้งหรือกำรขำยตำมสัญญำ 

    1.5    เพื่อประโยชน์อนัชอบธรรมตำมกฎหมำยของบริษทัฯ ท่ีจะประมวลผลขอ้มูลส่วนบคุคลของท่ำน โดยยงัคงค ำนึงถึง
สิทธิขั้นพ้ืนฐำนของท่ำนนั้นไม่เหนือไปกว่ำประโยชนข์องบริษทัฯ 

    1.6    เพ่ือวตัถุประสงคใ์ดวตัถุประสงคห์น่ึงโดยเฉพำะ ตำมควำมยินยอมท่ีท่ำนให้แก่บริษทัฯ ในกำรประมวลผลขอ้มูล
ส่วนบุคคลของท่ำน 



2. กำรเก็บรวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคล

บริษทัฯ เก็บรวบรวมและใชข้อ้มลูส่วนบุคคลหลำกหลำยประเภท โดยประเภทของขอ้มูลส่วนบคุคลท่ีบริษทัฯเก็บ
รวบรวมนั้นขึ้นอยูก่บัสถำนกำรณ์และเหตุกำรณ์ท่ีแตกต่ำงกนัออกไปของกระบวนกำรทำงธุรกิจ 

    2.1    แหล่งขอ้มูลท่ีเก็บรวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคล 

บริษทัฯ เก็บรวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคลของท่ำนจำกแหล่งขอ้มูลท่ีหลำกหลำย เช่น 

• ขอ้มูลท่ีไดจ้ำกท่ำนโดยตรง ซ่ึงถือเป็นส่วนหน่ึงของกำรเขำ้เป็น คูค่ำ้หรือพนัธมิตรทำงธุรกิจกบับริษทัฯ

• ขอ้มูลท่ีบริษทัฯ ไดรั้บจำกบคุคลภำยนอก ซ่ึงถือเป็นส่วนหน่ึงของกำรเขำ้เป็นคูค่ำ้หรือพนัธมิตรทำงธุรกิจกบับริษทัฯ
เช่น ขอ้มูลทำงกำรคำ้ ขอ้มูลจำกลกูคำ้ของบริษทัฯ หรือลูกคำ้ของทำ่น ขอ้มูลจำกหน่วยงำนท่ีบงัคบัใชก้ฎหมำย เป็นตน้

• กำรสนทนำระหว่ำงท่ำน และบริษทัฯ รวมถึงบนัทึกกำรสนทนำผำ่นทำงโทรศพัท ์จดหมำย อีเมล ์บนัทึกขอ้ควำม หรือ
วิธีกำรอื่นใด

• ขอ้มูลท่ีบริษทัฯ ไดรั้บ หรืออำจไดรั้บเม่ือท่ำนใชง้ำนเวบ็ไซตห์รือแอพพลิเคชัน่ของบริษทัฯ และ/หรือ

• เม่ือท่ำนท ำใหข้อ้มูลส่วนบุคคลของท่ำนปรำกฏแก่สำธำรณะอยำ่งชดัแจง้ รวมถึงกำรเปิดเผยขอ้มูลผำ่นทำง Social Media
ในกรณีดงักล่ำว บริษทัฯ จะเลือกเก็บรวบรวมเฉพำะขอ้มูลท่ีท่ำนเลือกให้ปรำกฏต่อสำธำรณะเท่ำนั้น

    2.2    ประเภทของขอ้มูลส่วนบคุคลท่ีเก็บรวบรวม ใช ้หรือเปิดเผย 

ประเภทของ “ขอ้มูลส่วนบุคคล” ของท่ำนท่ีบริษทัฯ เก็บรวบรวม ใช ้หรือเปิดเผย (รวมเรียกว่ำ “ประมวลผล”) ภำยใต้
กฎหมำยท่ีเก่ียวขอ้ง รวมถึงแต่ไม่จ ำกดัเพียงขอ้มูลส่วนบุคคลดงัต่อไปน้ี 

• ขอ้มูลส่วนตวั: ช่ือ นำมสกุล เพศ วนัเดือนปีเกิด หมำยเลขบตัรประจ ำตวัประชำชน หมำยเลขหนงัสือเดินทำง หมำยเลข
อื่น ๆ ท่ีทำงรำชกำรออกให้ รวมถึงขอ้มูลส่วนตวัท่ีปรำกฏอยูบ่นเอกสำรท่ีรำชกำรออกให้เพื่อใชใ้นกำรยืนยนัตวัตน
เอกสำรส ำคญัของนิติบุคคลท่ีออกให้โดยรำชกำร (กรณีคู่คำ้/พนัธมิตรทำงธุรกิจเป็นนิติบคุคล) หมำยเลขประจ ำตวัผูเ้สีย
ภำษี สัญชำติ ภำพบนบตัรประจ ำตวัประชำชน ลำยมือช่ือ ขอ้มูลกำรยืนยนัตวัตน ภำพถ่ำย ภำพหรือบนัทีกจำกกลอ้งวงจร
ปิด (CCTV)

• ขอ้มูลกำรติดต่อ: ท่ีอยู ่เบอร์โทรศพัท ์อีเมล์



 

• ขอ้มูลทำงกำรเงิน:  ขอ้มูลบญัชีธนำคำร ท่ีอยูส่ ำหรับเรียกเก็บเงิน หรือโอนเงิน 

• ขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีมีควำมอ่อนไหว (Sensitive Personal Data): ขอ้มูลศำสนำ ขอ้มูลสุขภำพ  

บริษทัฯ อำจเก็บรวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีมีควำมอ่อนไหวของทำ่นบำงประเภท เพื่อใชใ้นกำรท ำสัญญำเป็นคูค่ำ้หรือ
พนัธมิตรทำงธุรกิจกบับริษทัฯ อยำ่งไรก็ตำม บริษทัฯ จะไม่เก็บรวบรวม ใช ้และ/หรือ เปิดเผยขอ้มูลประเภทน้ี โดยไม่ไดรั้บ
ควำมยินยอมโดยชดัแจง้จำกท่ำน เวน้แต่ในกรณีท่ีกฎหมำยอนุญำตให้สำมำรถกระท ำได ้

    2.3   กำรปฏิเสธใหข้อ้มูลส่วนบุคคลแก่บริษทัฯ 

ในกรณีท่ีบริษทัฯ จ ำเป็นตอ้งเก็บรวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคลของท่ำน และท่ำนไม่ให้ขอ้มูลส่วนบคุคลของท่ำนแก่บริษทัฯ 
บริษทัฯ อำจปฏิเสธกำรด ำเนินกำรอื่น ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 

3.    กำรประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคล 

ในกำรด ำเนินกำรเพื่อใหเ้ป็นไปตำมวตัถุประสงค ์บริษทัฯ อำจประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลของท่ำนภำยใตก้ฎหมำย
ท่ีเก่ียวขอ้ง และฐำนทำงกฎหมำย โดยบริษทัฯ ไดป้ระมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลดงักล่ำวโดยใชฐ้ำนทำงกฎหมำยดงัต่อไปน้ี  

วัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวม การใช้ และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ฐานในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล 
  การซ้ือขายหรือจัดหาสินค้า และ/หรือ บริการ 

• เพื่อยืนยนัตวัตนของท่ำน 
• กำรขึ้นทะเบียนลูกคำ้ ผูข้ำย / จดัหำสินคำ้ หรือบริกำร 
• เพื่อตดัสินใจเก่ียวกบักำรขำยสินคำ้ และ/หรือ บริกำรกบัท่ำน หรือ 

จดัหำสินคำ้ และ/หรือ บริกำรกบัท่ำน 
• เพื่อส่ือสำรกบัท่ำนเก่ียวกบัสินคำ้ และ/หรือ บริกำร 
• เพื่อรับเงิน ช ำระเงิน และบริหำรจดักำรค่ำใชจ้่ำยท่ีถึงก ำหนด เรียก

เก็บเงินหรือจ่ำยเงิน รวมถึงวตัถุประสงคท์ำงบญัชีและกำรจดักำร
ทำงบญัชี กำรสอบบญัชีของบริษทั หรือกรณีกำรติดตำมทวงหน้ี 

• เพื่อกำรขนส่งสินคำ้ 
• เพื่อ ส่งมอบ เรียกรับสินคำ้ และ/หรือ บริกำรจำกท่ำน 
• เพื่อระบปุระเด็นปัญหำท่ีเก่ียวขอ้งกบัสินคำ้ และบริกำรท่ีมีอยู่ 
• เพื่อด ำเนินกำรอนัจ ำเป็นเพื่อใหท้ำ่นสำมำรถปฏิบติัหนำ้ท่ีได ้เช่น 

กำรจดัท ำบตัรเขำ้ออกสถำนท่ี  

• ฐำนสัญญำ 
• ฐำนหนำ้ท่ีตำมกฎหมำย 
• ฐำนประโยชน์อนัชอบธรรม 

  

  



 

 

4.    กำรเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคล 

บริษทัฯ อำจเปิดเผยหรือส่งต่อขอ้มูลส่วนบุคคลของท่ำนให้แก่บุคคลภำยนอก เพ่ือให้บคุคลเหล่ำน้ีประมวลผลขอ้มูล
ส่วนบุคคลของท่ำน ดงัต่อไปน้ี 

    4.1    กำรเปิดเผยขอ้มูลส่วนบคุคลให้แก่บคุคลอ่ืน 

• ผูรั้บเหมำช่วง นำยหนำ้ หรือผูใ้หบ้ริกำรใด ๆ ท่ีท ำงำนให้กบับริษทัฯ หรือใหบ้ริกำรแก่บริษทัฯ ทั้งน้ีรวมถึงผูรั้บเหมำ
ช่วง ผูใ้ห้บริกำร ผูบ้งัคบับญัชำ และผูป้ฏิบติังำนของบุคคลดงักล่ำว 

• ผูไ้ดรั้บมอบหมำยให้จดักำรดูแลผลประโยชนใ์ด ๆ ของท่ำน 

วัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวม การใช้ และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ฐานในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล 
• เพื่อปฏิบติัตำมค ำร้องขอตำมสิทธิท่ีท่ำนมีต่อขอ้มูลส่วนบคุคลของ

ท่ำนท่ีอยูใ่นควำมครอบครองของบริษทัฯ 
• เพื่อกำรประเมินผลกำรปฏิบติังำน กำรรำยงำนภำยใน กำรรำยงำน

ภำยใน กำรวิเครำะห์ขอ้มูล และกำรจดักำรงำนในกำรจำ้งตำมสัญญำ 
• เพื่อกำรตรวจสอบกิจกำรภำยในของบริษทั  
• เพื่อกำรปฏิบติัตำมกฎระเบียบ และกำรตรวจสอบธุรกิจของบริษทั 
• เพื่อจดักำรกบัขอ้พิพำททำงกฎหมำย 

    ความสัมพนัธ์ทางธุรกิจ 
• เพื่อกระบวนกำรคดัเลือกคูค่ำ้ 
• เพื่อบริหำรควำมสัมพนัธ์ระหว่ำงบริษทัฯ และท่ำน หรือธุรกิจของ

ท่ำน 
• เพื่อรักษำ และท ำใหข้อ้มูลกำรติดต่อเป็นปัจจบุนั 
• เพื่อกำรรับแจง้ขอ้ร้องเรียนจำกลูกคำ้หรือผูข้ำย 
• เพื่อตอบขอ้ร้องเรียน และหำแนวทำงในกำรเยียวยำให้กบัท่ำน 
• เพื่อด ำเนินกำรตำมค ำร้องขอของท่ำนท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรเรียกร้องคำ่

สินไหมทดแทน 

• ฐำนสัญญำ 
• ฐำนประโยชน์อนัชอบธรรม 

  



 

• คนกลำง บุคคลผูติ้ดต่อ และตวัแทนของท่ำน 

• สถำบนัทำงกำรเงิน และผูใ้หบ้ริกำรรับช ำระเงิน 

• บุคคล หรือบริษทัใด ๆ ซ่ึงเก่ียวขอ้งกบักำรปรับโครงสร้ำงบริษทั กำรควบรวม หรือเขำ้ถือครองกิจกำรท่ีเกิดขึ้นหรืออำจ
เกิดขึ้นโดยรวมถึงกำรโอนสิทธิ หรือหนำ้ท่ีใด ๆ ซ่ึงบริษทัฯ มีอยูภ่ำยใตสั้ญญำระหว่ำง  บริษทัฯ และท่ำน 

• หน่วยงำนท่ีบงัคบัใชก้ฎหมำย รัฐบำล ศำล หน่วยงำนระงบัขอ้พิพำท ผูมี้อ ำนำจควบคุมของบริษทัฯ ผูต้รวจสอบบญัชี 
และบุคคลใด ๆ ซ่ึงแต่งตั้ง หรือร้องขอโดยผูมี้อ  ำนำจควบคุมของบริษทัฯ ใหท้  ำกำรตรวจสอบกิจกรรมกำรด ำเนินงำน
ของบริษทัฯ 

• บุคคลอ่ืนใดซ่ึงมีควำมเก่ียวขอ้งกบัขอ้พิพำทใด ๆ ท่ีเกิดขึ้น รวมถึงขอ้พิพำทท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรท ำธุรกรรม 

• หน่วยงำนป้องกนักำรทจุริตซ่ึงใชข้อ้มูลดงักล่ำวเพื่อสืบหำ และป้องกนักำรทุจริต และอำชญำกรรมทำงกำรเงินอืน่ ๆ  

• บุคคลใด ๆ ท่ีออกค ำส่ัง หรือบริหำรจดักำรบญัชีของท่ำน สินคำ้ หรือบริกำรในนำมของท่ำน (เช่น ผูรั้บมอบอ ำนำจ 
ทนำยควำม เป็นตน้) และ/หรือ 

• บุคคลใด ๆ ท่ีบริษทัฯ ไดรั้บค ำส่ังจำกท่ำนให้เปิดเผยขอ้มูลส่วนบคุคลของท่ำนให้กบับคุคลดงักล่ำว 

5.    กำรเก็บรักษำขอ้มูลส่วนบุคคล 

บริษทัฯ จะเก็บรวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคลของท่ำนไวต้รำบเท่ำท่ีจ ำเป็น เพื่อให้บรรลุวตัถปุระสงคใ์นกำรเก็บรวบรวม 
และประมวลผลขอ้มูลดงักล่ำว โดยบริษทัฯ จะเกบ็รักษำขอ้มูลส่วนบุคคลของท่ำนไวเ้ป็นระยะเวลำ 10 ปี นบัจำกวนัท่ี
ควำมสัมพนัธ์ของท่ำนกบับริษทัฯ ในฐำนะคู่คำ้และพนัธมิตรทำงธุรกิจส้ินสุดลง โดยบริษทัฯ จะท ำลำย ลบ หรือท ำใหข้อ้มูล
ส่วนบุคคลเป็นขอ้มูลท่ีไม่สำมำรถระบุตวับคุคลท่ีเป็นเจำ้ของขอ้มลูส่วนบุคคลได ้เวน้แต่ในกรณีท่ีมีเหตจุ ำเป็นทำงกฎหมำย 
หรือเหตุผลทำงเทคนิครองรับ บริษทัฯ อำจเก็บรักษำขอ้มูลส่วนบคุคลของท่ำนไวน้ำนกว่ำระยะเวลำนำนกว่ำนั้น  

6.    สิทธิของเจำ้ของขอ้มูลส่วนบคุคล 

ท่ำนมีสิทธิในขอ้มูลส่วนบุคคลของท่ำนตำมกฎหมำยกำรคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล โดยบริษทัฯ จะเคำรพสิทธิของ
ท่ำนและจะด ำเนินกำรตำมกฎหมำย กฎเกณฑ ์หรือกฎระเบียบท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรประมวลผลขอ้มูลของท่ำนภำยใต้
สถำนกำรณ์บำงประกำร อยำ่งทนัท่วงที 

ท่ำนมีสิทธิด ำเนินกำรเก่ียวกบัขอ้มูลส่วนบุคคลของท่ำนดงัต่อไปน้ี 



 

    6.1    สิทธิในกำรขอถอนควำมยินยอม: ในกรณีท่ีบริษทัฯ ประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลของท่ำนโดยอำศยัควำมยินยอมของ
ท่ำน ท่ำนมีสิทธิท่ีจะเพิกถอนควำมยินยอมท่ีจะใหบ้ริษทัฯ ประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลของท่ำนไดต้ลอดเวลำ ทั้งน้ี 
บริษทัฯ อำจประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลของท่ำนต่อไปหำกบริษทัฯ สำมำรถใชฐ้ำนอื่นในกำรประมวลผลขอ้มูลส่วน
บุคคลของท่ำน 

    6.2    สิทธิในกำรขอเขำ้ถึงขอ้มลูส่วนบุคคล: ท่ำนมีสิทธิในกำรขอส ำเนำขอ้มูลส่วนบุคคลของท่ำนจำกบริษทัฯ 

    6.3    สิทธิในกำรขอแกไ้ขขอ้มลูส่วนบุคคล: ท่ำนมีสิทธิขอแกไ้ขขอ้มูลส่วนบคุคลของท่ำนให้ถูกตอ้ง เป็นปัจจบุนั และ
สมบูรณ์ 

    6.4    สิทธิในกำรขอลบขอ้มูลส่วนบุคคล: ท่ำนมีสิทธิร้องขอใหบ้ริษทัฯ ลบ ท ำลำย หรือท ำใหข้อ้มูลส่วนบุคคลของท่ำนไม่
สำมำรถระบุตวัตนของท่ำนไดใ้นกรณีท่ีไม่มีเหตุผลอนัสมควรให้บริษทัฯ ประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลของท่ำนต่อไป 
โดยท่ำนสำมำรถใชสิ้ทธิในกำรขอให้บริษทัฯ ลบขอ้มูลส่วนบุคคลน้ีควบคู่ไปกบัสิทธิในกำรคดัคำ้นในขอ้ถดัไป 
อยำ่งไรก็ตำม กำรใชสิ้ทธิน้ีจะตอ้งไม่เป็นกำรใชสิ้ทธิเพ่ือขอให้ลบขอ้มูลส่วนบุคคลทั้งหมด โดยบริษทัฯ จะพิจำรณำแต่
ละค ำขอดว้ยควำมระมดัระวงัตำมบทบญัญติัของกฎหมำยท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลของท่ำน 

    6.5    สิทธิในกำรคดัคำ้น: ท่ำนมีสิทธิคดัคำ้นกำรประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลของท่ำนท่ีบริษทัฯ ประมวลผลภำยใตฐ้ำน
ผลประโยชน์อนัชอบธรรมของบริษทัฯ นอกจำกน้ี ท่ำนยงัมีสิทธิคดัคำ้นกำรประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลของท่ำน หำก
บริษทัฯ ประมวลผลขอ้มูลส่วนบคุคลของท่ำนเพื่อวตัถุประสงคท์ำงกำรตลำด กำรบนัทึกและวิเครำะห์ลกัษณะทำง
จิตวิทยำและพฤติกรรมของบคุคล (Profiling) 

6.6    สิทธิในกำรขอให้มีกำรระงบักำรประมวลผล: ท่ำนมีสิทธิขอให้บริษทัฯ ระงบักำรประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลของท่ำน
ชัว่ครำว เช่น เม่ือท่ำนตอ้งกำรใหบ้ริษทัฯ แกไ้ขขอ้มูลส่วนบุคคลของท่ำนให้ถูกตอ้ง หรือเม่ือท่ำนร้องขอให้บริษทัฯ 
พิสูจน์เหตุผล หรือฐำนทำงกฎหมำยในกำรประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลของท่ำน 

6.7    สิทธิในกำรส่งหรือโอนยำ้ยขอ้มูล: ในบำงกรณี ท่ำนสำมำรถขอใหบ้ริษทัส่งหรือโอนขอ้มูลส่วนบุคคลของท่ำนท่ี
สำมำรถใชง้ำนโดยทัว่ไปไดใ้นรูปแบบอิเลก็ทรอนิกส์ไปยงัผูค้วบคุมขอ้มูลส่วนบคุคลอ่ืน สิทธิดงักล่ำวน้ีจะใชไ้ดเ้ฉพำะ
ในกรณีของขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีทำ่นส่งมอบให้แก่บริษทัฯ และกำรประมวลผลขอ้มูลส่วนบคุคลดงักล่ำวไดก้ระท ำโดย
อำศยัควำมยินยอมของท่ำน หรือในกรณีท่ีขอ้มูลส่วนบคุคลดงักล่ำวจ ำเป็นตอ้งไดรั้บกำรประมวลผลเพื่อให้สำมำรถ
ปฏิบติัตำมภำระขอ้ผกูพนัภำยใตสั้ญญำได ้ 

6.8    สิทธิในกำรยื่นขอ้ร้องเรียน: ท่ำนมีสิทธิยื่นขอ้ร้องเรียนตอ่หน่วยงำนของรัฐท่ีเก่ียวขอ้ง รวมไปถึงคณะกรรมกำรคุม้ครอง
ขอ้มูลส่วนบุคคลในกรณีท่ีท่ำนเห็นว่ำ บริษทัฯ หรือพนกังำนของบริษทัฯ หรือผูใ้ห้บริกำรฝ่ำฝืนหรือไม่ปฏิบติัตำม
พ.ร.บ.ฯ หรือประกำศอืน่ ๆ ท่ีออกโดยอำศยัอ ำนำจตำมพ.ร.บ.ฯ ดงักล่ำว 



 

ท่ำนอำจใชสิ้ทธิขำ้งตนของท่ำนไดต้ลอดเวลำ โดยติดต่อบริษทัฯ ผำ่นทำงช่องทำงกำรติดต่อตำมท่ีระบุไวใ้นขอ้ 8 ดำ้นล่ำง 

บริษทัฯ อำจมีควำมจ ำเป็นตอ้งขอขอ้มูลบำงประกำรจำกท่ำนเพื่อใชใ้นกำรยืนยนัตวัตนของท่ำนและรับรองสิทธิของ
ท่ำนในกำรเขำ้ถึงขอ้มูลส่วนบคุคล (หรือเพ่ือใชสิ้ทธิอ่ืนใด) เพ่ือใหเ้ป็นไปตำมมำตรกำรควำมปลอดภยัท่ีจะท ำใหท้่ำนมัน่ใจได้
ว่ำขอ้มูลส่วนบุคคลของท่ำนจะไม่ถูกเปิดเผยต่อบคุคลท่ีไม่มีสิทธิเขำ้ถึงขอ้มูลดงักล่ำว  

บริษทัฯ จะใชค้วำมพยำยำมในกำรตอบกลบัค ำขอท่ีถูกตอ้งตำมกฎหมำยทั้งหมดภำยใน 30 วนั ในบำงกรณี บริษทัฯ อำจ
ใชเ้วลำมำกกว่ำ 30 วนัหำกค ำขอของท่ำนมีควำมซบัซอ้น หรือท่ำนยื่นค ำขอเขำ้มำเป็นจ ำนวนมำกกว่ำหน่ึงค ำขอ ในกรณีดงักล่ำว 
บริษทัฯ จะแจง้ใหท้่ำนทรำบและจะท ำกำรแจง้สถำนะของค ำขอให้ท่ำนทรำบอยูเ่สมอ 

7.    ควำมปลอดภยัของขอ้มูลส่วนบุคคลของท่ำน 

บริษทัฯ ให้ควำมส ำคญักบัควำมปลอดภยัของขอ้มูลส่วนบคุคลของท่ำนเป็นอยำ่งย่ิง บริษทัฯ จะตรวจสอบและใชม้ำตรกำร
รักษำควำมปลอดภยัขององคก์ร ทั้งทำงกำยภำพ และทำงเทคนิคท่ีเหมำะสมอยูเ่สมอ ในกำรจดัเก็บและประมวลผลขอ้มูลส่วน
บุคคลของท่ำน เพ่ือให้มัน่ใจว่ำขอ้มูลส่วนบุคคลของท่ำนจะไม่สูญหำย ถูกท ำลำยโดยไม่ตั้งใจ ถูกเปิดเผย และน ำไปใชใ้นทำงท่ี
ผิดวตัถุประสงค ์หรือ เขำ้ถึงโดยบุคคลอื่นท่ีไม่ใช่พนกังำนหรือผูป้ระมวลผลขอ้มูลส่วนบคุคลท่ีปฏิบติัหนำ้ท่ีของบริษทัฯ 

8.    กำรจดักำรกบัเร่ืองร้องเรียน หรือขอ้สงสัย 

ท่ำนสำมำรถติดต่อบริษทัฯ เพื่อร้องเรียนเก่ียวกบัวิธีกำรท่ีบริษทัฯ จดัเกบ็ ใช ้ประมวลผล และเปิดเผยขอ้มูลส่วนบคุคลของท่ำน 
หรือสอบถำมขอ้สงสัยไดท่ี้ช่องทำง ดงัต่อไปน้ี  

•  ติดต่อท่ี ฝ่ำยกำรเงินและบริหำร บริษทั ยนิูเวอร์แซล โปรเซส เคมิคอล แอนด ์อีควิปเมน้ต์ 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 
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9. กำรแกไ้ขประกำศควำมเป็นส่วนตวั

ประกำศควำมเป็นส่วนตวัของผูรั้บเหมำ คูค่ำ้และพนัธมิตรทำงธุรกิจฉบบัน้ี เป็นส่วนหน่ึงของนโยบำยคุม้ครองขอ้มูลส่วนบคุคล
ของบริษทัฯ โดยท่ีบริษทัฯ จะทบทวนนโยบำยคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลอยำ่งสม ่ำเสมอ และอำจมีกำรแกไ้ขเปล่ียนแปลง
นโยบำยคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีกระทบถึงประกำศควำมเป็นส่วนตวัของผูรั้บเหมำ คู่คำ้และพนัธมิตรทำงธุรกิจฉบบัน้ี โดย
ท่ำนสำมำรถดูประกำศควำมเป็นส่วนตวั (Privacy Notice) ผำ่นทำงเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ  http://www.u-processchem.com/ 

ประกาศ  ณ  วันที ่31 พฤษภาคม 2565 




