
 

ประกาศความเป็นส่วนตัวของผู้สมัครงาน 

บริษัท ยูนิเวอร์แซล โปรเซส เคมิคอล แอนด์ อคีวิปเม้นต์ เซอร์วิส จ ากดั 

 

บริษทั ยนิูเวอร์แซล โปรเซส เคมิคอล แอนด ์อีควิปเมน้ต ์เซอร์วิส จ ำกดั ให้ควำมส ำคญักบัควำมเป็นส่วนตวัและมุ่งมัน่
ท่ีจะคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลของท่ำน (“ขอ้มูลส่วนบุคคล”) ตำมพระรำชบญัญติัคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (“พ.ร.บ.
ฯ”) และฉบบัปรับปรุงแกไ้ขตำมท่ีจะมีกำรปรับปรุงแกไ้ขเพ่ิมเติม และกฎหมำยและกฎระเบียบอ่ืน ๆ ท่ีจะประกำศใชภ้ำยใต ้
พ.ร.บ.ฯ ดงักล่ำว บริษทัฯ จึงไดจ้ดัท ำประกำศควำมเป็นส่วนตวัฉบบัน้ีขึ้น เพ่ือแจง้ให้ท่ำนทรำบถึงรำยละเอียดเก่ียวกบักำรเก็บ 
รวบรวม กำรใช ้และ/หรือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลของท่ำน 

 1.   วัตถุประสงค์ของการเกบ็รวบรวม การใช้ และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล 

บริษทัฯ เก็บรวบรวม ใช ้และเปิดเผยขอ้มูลส่วนบคุคลของท่ำนเฉพำะเม่ือมีเหตุผลท่ีเหมำะสมในกำรด ำเนินกำร และ/
หรือ ท่ีกฎหมำยก ำหนดให้กระท ำกำรได ้ซ่ึงรวมถึงกำรเปิดเผยขอ้มลูส่วนบุคคลให้กบับุคคลภำยนอกดว้ย โดยมีวตัถุประสงค์
หลกั ดงัต่อไปน้ี  

1.1    เพ่ือกำรสรรหำบุคลำกรและก่อนท่ีบริษทัจะเขำ้ท ำสัญญำจำ้งแรงงำนกบัท่ำน 

1.2    เพื่อกำรประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลของท่ำน ในกำรปฏิบติัตำมกฎหมำยภำระขอ้ผกูพนัตำมกฎหมำย หรือตำม
สัญญำจำ้งงำน 

1.3    เพื่อประโยชน์อนัชอบธรรมตำมกฎหมำยของบริษทัฯ ท่ีจะประมวลผลขอ้มูลส่วนบคุคลของท่ำน โดยยงัคง
ค ำนึงถึงสิทธิขั้นพ้ืนฐำนของท่ำนนั้นไม่เหนือไปกว่ำประโยชนข์องบริษทัฯ 

1.4    เพ่ือวตัถุประสงคใ์ดวตัถุประสงคห์น่ึงโดยเฉพำะ ตำมควำมยินยอมท่ีท่ำนให้แก่บริษทัฯ ในกำรประมวลผลขอ้มูล
ส่วนบุคคลของท่ำน 

2.    การเก็บรวบรวมข้อมลูส่วนบคุคล 

บริษทัฯ เก็บรวบรวมและใชข้อ้มลูส่วนบุคคลหลำกหลำยประเภท โดยประเภทของขอ้มูลส่วนบคุคลท่ีบริษทัฯเก็บ
รวบรวมนั้นขึ้นอยูก่บัสถำนกำรณ์และเหตุกำรณ์ท่ีแตกต่ำงกนัออกไปของกระบวนกำรสรรหำบคุลำกรและว่ำจำ้งพนกังำนของ
บริษทั 



 

2.1    แหล่งขอ้มูลท่ีเก็บรวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคล 

บริษทัฯ เก็บรวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคลของท่ำนจำกแหล่งขอ้มูลท่ีหลำกหลำย เช่น 

• ขอ้มูลท่ีไดจ้ำกท่ำนโดยตรง ซ่ึงถือเป็นส่วนหน่ึงของกระบวนกำรสรรหำบุคลำกร กำรขอรับทุนกำรศึกษำ กำรรับ
สมคัรฝึกงำน (เช่น ใบสมคัรงำน, ประวติักำรท ำงำนโดยย่อ (CV หรือเรซูเม่ (Resume)) รวมไปถึง เอกสำรยืนยนั
ตวัตน เช่น บตัรประชำชน หนงัสือเดินทำง ใบอนุญำตขบัขี่ เป็นตน้ 

•  ข้อมูลท่ีบริษัทได้รับจำกเว็บไซต์รับสมัครงำน (Recruiter Website) ตัวแทนจัดหำงำน (Headhunter) หรือจำก
พนกังำนปัจจุบนัของบริษทั 

• ขอ้มูลท่ีบริษทัฯ ไดรั้บระหว่ำงกระบวนกำรสรรหำบุคลำกร ไม่ว่ำจะเป็นขอ้มูลท่ีไดรั้บจำกกำรโทรศพัทห์รือวีดีโอ
คอล (Video Call) 

• ขอ้มูลท่ีบริษทัฯ ไดรั้บหรืออำจไดรั้บเม่ือท่ำนเขำ้ใชร้ะบบ เคร่ืองมือ หรือเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ 

•  ใบสมคัรงำน หรือขอ้มูลต่ำง ๆ ในเอกสำรท่ีท่ำนไดใ้ห้ขอ้มูลไวก้บับริษทัฯ เม่ือเร่ิมตน้หรือระหว่ำงกระบวนกำรสรร
หำบุคลำกร  

• กำรสนทนำโตต้อบกบัท่ำนโดยกำรสัมภำษณ์ ประชุม หรือโดยวิธีอื่น เช่น อุปกรณ์บนัทึกภำพและ/หรือเสียง เป็น
ตน้ 

ในบำงกรณี บริษทัฯ อำจเก็บรวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคลของท่ำนจำกบุคคลอื่น เช่น เอกสำรอำ้งอิงจำกนำยจำ้งเดิม 
(เช่น ระยะเวลำกำรท ำงำน ผลกำรปฏิบติังำนระหว่ำงกำรท ำงำนให้กบันำยจำ้งเดิม เป็นตน้) ขอ้มูลท่ีสำมำรถเขำ้ถึงไดจ้ำก
แหล่งขอ้มูลต่ำง ๆ เช่น LinkedIn, JobsDB, Facebook เป็นตน้ ขอ้มูลท่ีไดจ้ำกผูใ้ห้บริกำรตรวจสอบประวติักำรท ำงำน 
ขอ้มูลจำกบริษทัขอ้มูลเครดิต และขอ้มูลประวติัอำชญำกรรม 

2.2    ประเภทของขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีเกบ็รวบรวม ใช ้หรือเปิดเผย 

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

• ขอ้มูลส่วนตวั: ช่ือ นำมสกุล เพศ วนัเดือนปีเกิด สถำนภำพกำรสมรส สถำนภำพทำงทหำร หมำยเลขบตัรประจ ำตวั
ประชำชน หมำยเลขหนงัสือเดินทำง หมำยเลขอืน่ ๆ ท่ีทำงรำชกำรออกให้ รวมถึงขอ้มูลส่วนตวัท่ีปรำกฎอยูบ่น
เอกสำรท่ีรำชกำรออกให้เพื่อใชใ้นกำรยืนยนัตวัตน สัญชำติ ภำพบนบตัรประจ ำตวัประชำชน หนงัสือเดินทำง 
ใบอนุญำตขบัขี่ ลำยมือช่ือ   ขอ้มูลกำรยืนยนัตวัตน ภำพถ่ำย  ภำพหรือบนัทึกจำกกลอ้งวงจรปิด (CCTV) 

•    ขอ้มูลกำรติดต่อ: ท่ีอยู ่เบอร์โทรศพัท ์อีเมล ์



 

•    ขอ้มูลกำรศึกษำ: รำยละเอียดประวติักำรศึกษำ ใบรับรองผลกำรศึกษำ (Transcript) หลกัฐำนกำรจบกำรศึกษำ 

•    ขอ้มูลครอบครัว: ช่ือ และขอ้มูลกำรติดต่อของสมำชิกในครอบครัว รวมทั้งคู่สมรส และบุตร 

•    ขอ้มูลกำรท ำงำน:  รำยละเอียดเก่ียวกบัอำชีพ กำรเป็นสมำชิกองคก์รทำงวิชำชีพ ควำมเห็นของนำยจำ้ง คุณสมบติั 
ทกัษะ ประสบกำรณ์ กำรฝึกอบรม และประวติักำรท ำงำน (CV หรือ Resume) 

•    ขอ้มูลทำงกำรเงินและธุรกรรม: ขอ้มูลเงินเดือน และผลประโยชน์ของท่ำน (เช่น โบนสั, กองทนุส ำรองเล้ียงชีพ เงิน
บ ำนำญ และกำรประกนัภยั) 

•    ขอ้มูลอื่น ๆ : ขอ้มูลท่ีบริษทัฯ ไดรั้บหรืออำจจะไดรั้บระหว่ำงกำรสัมภำษณ์งำน 

•    ขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีมีควำมอ่อนไหว (Sensitive Personal Data): 

o    ขอ้มูลศำสนำ 

o    เช้ือชำติ 

o    ขอ้มูลสุขภำพ ขอ้มูลทำงกำรแพทย ์ 

o    ประวติัอำชญำกรรม   

บริษทัฯ อำจเก็บรวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีมีควำมอ่อนไหวของทำ่นบำงประเภท เพื่อใชใ้นกำรสรรหำและพิจำรณำ
บุคลำกร อยำ่งไรก็ตำม บริษทัฯ จะไม่เก็บรวบรวม ใช ้และ/หรือ เปิดเผยขอ้มูลประเภทน้ี โดยไม่ไดรั้บควำมยินยอมจำกท่ำน 
เวน้แต่ในกรณีท่ีกฎหมำยอนุญำตให้สำมำรถกระท ำได ้

2.3    กำรปฏิเสธให้ขอ้มูลส่วนบคุคลแก่บริษทัฯ 

ในกรณีท่ีบริษทัฯ จ ำเป็นตอ้งเก็บรวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคลของท่ำน และท่ำนไม่ให้ขอ้มูลส่วนบคุคลของท่ำนแก่
บริษทัฯ บริษทัฯ อำจปฏิเสธกำรด ำเนินกำรอื่น ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 

 

 

3.    การประมวลผลข้อมูลส่วนบคุคล 



 

ในกำรด ำเนินกำรเพื่อใหเ้ป็นไปตำมวตัถุประสงค ์บริษทัฯ อำจประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลของท่ำนภำยใตก้ฎหมำยท่ี
เก่ียวขอ้ง และฐำนทำงกฎหมำย โดยบริษทัฯ ไดป้ระมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลดงักล่ำวโดยใชฐ้ำนทำงกฎหมำยดงัต่อไปน้ี 

วัตถุประสงค์ของการเก็บรวมรวบ การใช้ และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ฐานในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล 
• เพื่อด ำเนินกำรใด ๆ อนัเก่ียวขอ้งกบักำรสมคัรงำน  
• เพื่อยืนยนัตวัตนของท่ำน 
• เพื่อประเมินควำมสำมำรถ คุณสมบติั และควำมเหมำะสมกบั

ต ำแหน่ง 
• เพื่อด ำเนินกำรตรวจสอบประวติั และกำรอำ้งอิง ในกรณีท่ีสำมำรถ

กระท ำได ้
• เพื่อติดต่อส่ือสำรกบัท่ำนเก่ียวกบักระบวนกำรสรรหำบุคลำกร 
• เพื่อจดัท ำบนัทึกเก่ียวกบักระบวนกำรว่ำจำ้งของบริษทัฯ 

• ฐำนสัญญำ 

• เพื่อปฏิบติัตำมกฎหมำย • ฐำนหนำ้ท่ีตำมกฎหมำย 

• เพื่อด ำเนินกำรตรวจสอบประวติั และกำรอำ้งอิง ในกรณีท่ีสำมำรถ
กระท ำไดเ้ท่ำท่ีไดรั้บควำมยินยอมจำกท่ำน 

• ฐำนควำมยินยอม 

• เพื่อป้องกนัอำชญำกรรม และบริหำรจดักำรควำมปลอดภยัของบริษทั
ฯ เช่น ติดตั้งกลอ้งวงจรปิดภำยใน และโดยรอบบริษทัฯ ซ่ึงอำจมีกำร
เก็บภำพ ภำพเคล่ือนไหว และเสียงของท่ำน 

• ฐำนประโยชน์อนัชอบธรรม 

4.    การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล 

บริษทัฯ อำจเปิดเผยหรือส่งต่อขอ้มูลส่วนบุคคลของท่ำนให้แก่บุคคลภำยนอก เพ่ือให้บคุคลเหล่ำน้ีประมวลผลขอ้มูลส่วน
บุคคลของท่ำน ดงัต่อไปน้ี 

4.1    กำรเปิดเผยขอ้มูลส่วนบคุคลให้แก่บคุคลอ่ืน 

•    บุคคลอำ้งอิง 

•    สถำบนักำรศึกษำ (เช่น มหำวิทยำลยั วิทยำลยั เป็นตน้) เพื่อตรวจสอบขอ้มูลท่ีท่ำนให้ไวก้บับริษทัฯ 

•    ผูป้ระมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลของบริษทัฯ และ/หรือ 



 

•    บุคคลภำยนอกท่ีด ำเนินกำรตรวจสอบประวติัในนำมของบริษทัฯ (เช่น บริษทัขอ้มูลเครดิต หน่วยงำนตรวจสอบประวติั
อำชญำกรรม เป็นตน้) 

5.    การเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล 

บริษทัฯ จะเก็บรวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคลของท่ำนไวต้รำบเท่ำท่ีจ ำเป็น เพื่อให้บรรลุวตัถปุระสงคใ์นกำรเก็บรวบรวม 
และประมวลผลขอ้มูลดงักล่ำว โดยบริษทัฯ จะเกบ็รักษำขอ้มูลส่วนบุคคลของท่ำนไวเ้ป็นระยะเวลำ 5 ปี นบัจำกวนัท่ีส้ินสุด
กระบวนกำรสรรหำบุคลำกร โดยบริษทัฯ จะท ำลำย ลบ หรือท ำให้ขอ้มูลส่วนบคุคลเป็นขอ้มูลท่ีไม่สำมำรถระบุตวับุคคลท่ีเป็น
เจำ้ของขอ้มูลส่วนบคุคลได ้เวน้แต่ในกรณีท่ีมีเหตจุ ำเป็นทำงกฎหมำย หรือเหตผุลทำงเทคนิครองรับ บริษทัฯ อำจเก็บรักษำ
ขอ้มลูส่วนบุคคลของท่ำนไวน้ำนกว่ำระยะเวลำนั้น  

หำกท่ำนไดรั้บกำรคดัเลือกให้เขำ้เป็นพนกังำน พนกังำนฝึกงำน บริษทัฯ จะเกบ็รักษำขอ้มูลส่วนบุคคลของท่ำนไวต้่อไป
หลงัจำกส้ินสุดกระบวนกำรสรรหำ ทั้งน้ี จะเป็นไปตำมประกำศควำมเป็นส่วนตวัของเจำ้ของขอ้มูลส่วนบุคคลส ำหรับพนกังำน
ของบริษทัฯ ซ่ึงแยกต่ำงหำกจำกประกำศฉบบัน้ี 

6.    สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล 

ท่ำนมีสิทธิในขอ้มูลส่วนบุคคลของท่ำนตำมกฎหมำยกำรคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล โดยบริษทัฯ จะเคำรพสิทธิของท่ำน
และจะด ำเนินกำรตำมกฎหมำย กฎเกณฑ ์หรือกฎระเบียบที่เก่ียวขอ้งกบักำรประมวลผลขอ้มูลของท่ำนภำยใตส้ถำนกำรณ์บำง
ประกำร อยำ่งทนัท่วงที 

ท่ำนมีสิทธิด ำเนินกำรเก่ียวกบัขอ้มูลส่วนบุคคลของท่ำนดงัต่อไปน้ี 

6.1    สิทธิในกำรขอถอนควำมยนิยอม: ในกรณีท่ีบริษทัฯ ประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลของท่ำนโดยอำศยัควำมยินยอม
ของท่ำน ท่ำนมีสิทธิท่ีจะเพิกถอนควำมยินยอมท่ีจะให้บริษทัฯ ประมวลผลขอ้มูลส่วนบคุคลของทำ่นไดต้ลอดเวลำ 
ทั้งน้ี บริษทัฯ อำจประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลของท่ำนต่อไปหำกบริษทัฯ สำมำรถใชฐ้ำนอ่ืนในกำรประมวลผล
ขอ้มูลส่วนบุคคลของท่ำน 

6.2    สิทธิในกำรขอเขำ้ถึงขอ้มูลส่วนบุคคล: ท่ำนมีสิทธิในกำรขอส ำเนำขอ้มูลส่วนบุคคลของท่ำนจำกบริษทัฯ 

6.3    สิทธิในกำรขอแกไ้ขขอ้มูลส่วนบุคคล: ท่ำนมีสิทธิขอแกไ้ขขอ้มูลส่วนบุคคลของท่ำนให้ถูกตอ้ง เป็นปัจจุบนั และ
สมบูรณ์ 

6.4    สิทธิในกำรขอลบขอ้มูลส่วนบุคคล: ท่ำนมีสิทธิร้องขอใหบ้ริษทัฯ ลบ ท ำลำย หรือท ำให้ขอ้มูลส่วนบุคคลของท่ำน
ไม่สำมำรถระบุตวัตนของท่ำนไดใ้นกรณีท่ีไม่มีเหตุผลอนัสมควรให้บริษทัฯ ประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลของ
ท่ำนต่อไป โดยท่ำนสำมำรถใชสิ้ทธิในกำรขอให้บริษทัฯ ลบขอ้มูลส่วนบุคคลน้ีควบคู่ไปกบัสิทธิในกำรคดัคำ้นใน



 

ขอ้ถดัไป อยำ่งไรก็ตำม กำรใชสิ้ทธิน้ีจะตอ้งไม่เป็นกำรใชสิ้ทธิเพ่ือขอให้ลบขอ้มูลส่วนบุคคลทั้งหมด โดยบริษทัฯ 
จะพิจำรณำแต่ละค ำขอดว้ยควำมระมดัระวงัตำมบทบญัญติัของกฎหมำยท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรประมวลผลขอ้มูลส่วน
บุคคลของท่ำน 

6.5    สิทธิในกำรคดัคำ้น: ท่ำนมีสิทธิคดัคำ้นกำรประมวลผลขอ้มลูส่วนบุคคลของท่ำนท่ีบริษทัฯ ประมวลผลภำยใตฐ้ำน
ผลประโยชน์อนัชอบธรรมของบริษทัฯ นอกจำกน้ี ท่ำนยงัมีสิทธิคดัคำ้นกำรประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลของท่ำน 
หำกบริษทัฯ ประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลของท่ำนเพื่อวตัถปุระสงคท์ำงกำรตลำด กำรบนัทึกและวิเครำะห์
ลกัษณะทำงจิตวิทยำและพฤติกรรมของบคุคล (Profiling) 

6.6    สิทธิในกำรขอให้มีกำรระงบักำรประมวลผล: ท่ำนมีสิทธิขอให้บริษทัฯ ระงบักำรประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลของ
ท่ำนชัว่ครำว เช่น เม่ือท่ำนตอ้งกำรให้บริษทัฯ แกไ้ขขอ้มูลส่วนบุคคลของท่ำนให้ถูกตอ้ง หรือเม่ือทำ่นร้องขอให้
บริษทัฯ พิสูจนเ์หตผุล หรือฐำนทำงกฎหมำยในกำรประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลของท่ำน 

6.7    สิทธิในกำรส่งหรือโอนยำ้ยขอ้มูล: ในบำงกรณี ท่ำนสำมำรถขอใหบ้ริษทัส่งหรือโอนขอ้มูลส่วนบุคคลของท่ำนท่ี
สำมำรถใชง้ำนโดยทัว่ไปไดใ้นรูปแบบอิเลก็ทรอนิกส์ไปยงัผูค้วบคุมขอ้มูลส่วนบคุคลอ่ืน สิทธิดงักล่ำวน้ีจะใชไ้ด้
เฉพำะในกรณีของขอ้มูลส่วนบคุคลท่ีท่ำนส่งมอบให้แก่บริษทัฯ และกำรประมวลผลขอ้มูลส่วนบคุคลดงักล่ำวได้
กระท ำโดยอำศยัควำมยินยอมของท่ำน หรือในกรณีท่ีขอ้มูลส่วนบคุคลดงักล่ำวจ ำเป็นตอ้งไดรั้บกำรประมวลผล
เพื่อให้สำมำรถปฏิบติัตำมภำระขอ้ผกูพนัภำยใตสั้ญญำได ้ 

6.8    สิทธิในกำรยื่นขอ้ร้องเรียน: ท่ำนมีสิทธิยื่นขอ้ร้องเรียนตอ่หน่วยงำนของรัฐท่ีเก่ียวขอ้ง รวมไปถึงคณะกรรมกำร
คุม้ครองขอ้มูลส่วนบคุคลในกรณีท่ีท่ำนเห็นว่ำ บริษทัฯ หรือพนกังำนของบริษทัฯ หรือผูใ้ห้บริกำรฝ่ำฝืนหรือไม่
ปฏิบติัตำมพ.ร.บ.ฯ หรือประกำศอื่น ๆ ท่ีออกโดยอำศยัอ ำนำจตำมพ.ร.บ.ฯ ดงักล่ำว 

ท่ำนอำจใชสิ้ทธิขำ้งตนของท่ำนไดต้ลอดเวลำ โดยติดต่อบริษทัฯ ผำ่นทำงช่องทำงกำรติดต่อตำมท่ีระบุไวใ้นขอ้ 8 
ดำ้นล่ำง 

บริษทัฯ อำจมีควำมจ ำเป็นตอ้งขอขอ้มูลบำงประกำรจำกท่ำนเพื่อใชใ้นกำรยืนยนัตวัตนของท่ำนและรับรองสิทธิของ
ท่ำนในกำรเขำ้ถึงขอ้มูลส่วนบคุคล (หรือเพื่อใชสิ้ทธิอื่นใด) เพื่อใหเ้ป็นไปตำมมำตรกำรควำมปลอดภยัท่ีจะท ำใหท้่ำนมัน่ใจได้
ว่ำขอ้มูลส่วนบุคคลของท่ำนจะไม่ถูกเปิดเผยต่อบคุคลท่ีไม่มีสิทธิเขำ้ถึงขอ้มูลดงักล่ำว  

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

7.    ความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน 



 

บริษทัฯ ให้ควำมส ำคญักบัควำมปลอดภยัของขอ้มูลส่วนบคุคลของท่ำนเป็นอยำ่งย่ิง บริษทัฯ จะตรวจสอบและใช้
มำตรกำรรักษำควำมปลอดภยัขององคก์ร ทั้งทำงกำยภำพ และทำงเทคนิคท่ีเหมำะสมอยูเ่สมอ ในกำรจดัเก็บและประมวลผล
ขอ้มูลส่วนบุคคลของท่ำน เพ่ือใหม้ัน่ใจว่ำขอ้มูลส่วนบคุคลของท่ำนจะไม่สูญหำย ถูกท ำลำยโดยไม่ตั้งใจ ถูกเปิดเผย และ
น ำไปใชใ้นทำงท่ีผิดวตัถุประสงค ์หรือ เขำ้ถึงโดยบุคคลอื่นท่ีไม่ใช่พนกังำนหรือผูป้ระมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีปฏิบติัหนำ้ท่ี
ของบริษทัฯ 

8.    การจัดการกับเร่ืองร้องเรียน หรือข้อสงสัย 

ท่ำนสำมำรถติดต่อบริษทัฯ เพื่อร้องเรียนเก่ียวกบัวิธีกำรท่ีบริษทัฯ จดัเกบ็ ใช ้ประมวลผล และเปิดเผยขอ้มูลส่วนบคุคล
ของท่ำน หรือสอบถำมขอ้สงสัยไดท่ี้ช่องทำง ดงัต่อไปน้ี  

• ติดต่อท่ี ฝ่ำยกำรเงินและบริหำร 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 

9.    การแก้ไขประกาศความเป็นส่วนตัว 

ประกำศควำมเป็นส่วนตวั ส ำหรับผูส้มคัรงำน ฉบบัน้ี เป็นส่วนหน่ึงของนโยบำยคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลของบริษทั
ฯ โดยท่ีบริษทัฯ จะทบทวนนโยบำยคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลอยำ่งสม ่ำเสมอ และอำจมีกำรแกไ้ขเปล่ียนแปลงนโยบำยคุม้ครอง
ขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีกระทบถึงประกำศควำมเป็นส่วนตวัของผูส้มคัรงำน โดยท่ำนสำมำรถดูกำรแกไ้ขเปล่ียนแปลงคร้ังล่ำสุด ได้
จ ำกวัน ท่ีด้ำนล่ ำงของประกำศควำม เ ป็นส่วนตัว  ( Privacy Notice) ผ่ ำนทำง เว็บไซต์ของบริษัทฯ  [ http://www.u-
processchem.com/]  
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