
ประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัวของพนักงาน 

บริษัท ยูนิเวอร์แซล โปรเซส เคมิคอล แอนด์ อคีวิปเม้นต์ เซอร์วิส จ ากดั 

บริษทั ยนิูเวอร์แซล โปรเซส เคมิคอล แอนด ์อีควิปเมน้ต ์เซอร์วิส จ ำกดั ให้ควำมส ำคญักบัควำมเป็นส่วนตวัและมุ่งมัน่

ท่ีจะคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลของท่ำน (“ข้อมูลส่วนบุคคล”) ตำมพระรำชบญัญติัคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (“พ.ร.บ.

ฯ”) และฉบบัปรับปรุงแกไ้ขตำมท่ีจะมีกำรปรับปรุงแกไ้ขเพ่ิมเติม และกฎหมำยและกฎระเบียบอ่ืน ๆ ท่ีจะประกำศใช้ภำยใต ้

พ.ร.บ.ฯ ดงักล่ำว บริษทัฯ จึงไดจ้ดัท ำประกำศควำมเป็นส่วนตวัฉบบัน้ีขึ้น เพ่ือแจง้ให้ท่ำนทรำบถึงรำยละเอียดเก่ียวกบักำรเก็บ 

รวบรวม กำรใช ้และ/หรือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลของท่ำน  

1. วัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวม การใช้ และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

บริษทัฯ เก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลของท่ำนเฉพำะเม่ือมีเหตุผลท่ีเหมำะสมในกำรด ำเนินกำร และ/

หรือ ท่ีกฎหมำยก ำหนดให้กระท ำกำรได ้ซ่ึงรวมถึงกำรเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลให้กบับุคคลภำยนอกดว้ย โดยมีวตัถุประสงค์

หลกั ดงัต่อไปน้ี  

1.1 เพ่ือท่ีจะปฏิบติัตำมสัญญำ หรือก่อนท่ีบริษทัฯ จะเขำ้ท ำสัญญำกบัท่ำน 
1.2 เพื่อประโยชน์อนัชอบธรรมตำมกฎหมำย ของบริษทัฯ ท่ีจะประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลของท่ำน โดยยงัคง

ค ำนึงถึงสิทธิขั้นพ้ืนฐำนของท่ำนนั้นไม่เหนือไปกว่ำประโยชน์ของบริษทัฯ 
1.3 เพ่ือกำรปฏิบติัตำมกฎระเบียบ และกำรตรวจสอบธุรกิจของบริษทัฯ (ทั้งภำยในและภำยนอก) 
1.4 เพ่ือกำรรักษำควำมปลอดภยัแก่บริษทัฯ 
1.5 เพื่อปกป้องหรือระงบัอนัตรำยต่อชีวิต ร่ำงกำย หรือสุขภำพของบุคคล ซ่ึงท่ำนไม่สำมำรถให้ควำมยนิยอมได ้

ไม่ว่ำดว้ยเหตุผลใดก็ตำม 
1.6 เพื่อวตัถุประสงคใ์ดวตัถุประสงคห์น่ึงโดยเฉพำะ ตำมควำมยินยอมท่ีท่ำนให้แก่บริษทัฯ ในกำรประมวลผล

ขอ้มูลส่วนบุคคลของท่ำน 

2. การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

บริษทัฯ เก็บรวบรวมและใช้ขอ้มูลส่วนบุคคลหลำกหลำยประเภท โดยประเภทของขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีบริษทัฯเก็บ

รวบรวมนั้นขึ้นอยู่กบัสถำนกำรณ์และเหตุกำรณ์ท่ีแตกต่ำงกนัออกไปของกระบวนกำรสรรหำบุคลำกรและว่ำจำ้งพนกังำนของ

บริษทั 



2.1 แหล่งขอ้มูลท่ีเก็บรวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคล 
บริษทัฯ เก็บรวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคลของท่ำนจำกแหล่งขอ้มูลท่ีหลำกหลำย เช่น 

• ขอ้มูลท่ีไดจ้ำกท่ำนโดยตรง ซ่ึงถือเป็นส่วนหน่ึงของขั้นตอนกำรจำ้งงำน (เช่น ใบสมคัรงำน หรือขอ้มูล
ต่ำง ๆ ในเอกสำรท่ีท่ำนไดใ้ห้ขอ้มูลไวก้บับริษทัฯ เม่ือเร่ิมตน้หรือระหว่ำงกระบวนกำรสรรหำบคุลำกร
หรือประวติักำรท ำงำนโดยยอ่ (CV, Resume) รวมไปถึง เอกสำรยนืยนัตน เช่น บตัรประจ ำตวัประชำชน
หนงัสือเดินทำง ใบอนุญำตขบัขี่ เป็นตน้

• ขอ้มูลท่ีบริษทัฯ ไดรั้บระหว่ำงกระบวนกำรสรรหำบคุลำกร ไม่ว่ำจะเป็นขอ้มูลท่ีไดรั้บจำกกำรโทรศพัท์
หรือวีดีโอคอล (Video Call)

• ขอ้มูลท่ีบริษทัฯ ไดรั้บหรืออำจไดรั้บเม่ือท่ำนเขำ้ใชร้ะบบ เคร่ืองมือ หรือเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ
• ขอ้มูลท่ีบริษทัฯ ไดรั้บเม่ือท่ำนกรอกเอกสำรสมคัรงำน หรือระหว่ำงกำรท ำงำนในฐำนะพนกังำน (เช่น

เอกสำรกำรสมคัรเพื่อรับสิทธิประโยชน์ต่ำง ๆ ของบริษทัฯ)
• กำรสนทนำโตต้อบกบัท่ำนโดยกำรสัมภำษณ์ ประชุม หรือโดยวิธีอื่น เช่น อุปกรณ์บนัทึกภำพและ/หรือ

เสียง เป็นตน้
ในบำงกรณี บริษทัฯ อำจเก็บรวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคลของท่ำนจำกบุคคลอื่น เช่น เอกสำรอำ้งอิงจำก

นำยจำ้งเดิม (เช่น ระยะเวลำกำรท ำงำน ผลกำรปฏิบติังำนระหว่ำงกำรท ำงำนให้กบันำยจำ้งเดิม เป็นตน้)

ขอ้มูลท่ีไดจ้ำกผูใ้ห้บริกำรตรวจสอบประวติักำรท ำงำน ขอ้มูลจำกบริษทัขอ้มูลเครดิต และขอ้มูลประวติั

อำชญำกรรม

2.2 ประเภทของขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีเก็บรวบรวม ใช ้หรือเปิดเผย 
ประเภทของ “ข้อมูลส่วนบุคคล”  ของท่ำนท่ีบริษัทฯ เก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผย (รวมเรียกว่ำ 

“ประมวลผล”) ภำยใตก้ฎหมำยท่ีเก่ียวขอ้ง รวมถึงแต่ไม่จ ำกดัเพียงขอ้มูลส่วนบุคคลดงัต่อไปน้ี 

• ข้อมูลส่วนตัว: ช่ือ นำมสกุล เพศ วนัเดือนปีเกิด สถำนภำพกำรสมรส สถำนภำพทำงทหำร หมำยเลข
บตัรประจ ำตวัประชำชน หมำยเลขหนงัสือเดินทำง หมำยเลขอื่น ๆ ท่ีทำงรำชกำรออกให้ รวมถึงขอ้มูล
ส่วนตวัท่ีปรำกฏอยูบ่นเอกสำรท่ีรำชกำรออกให้เพื่อใชใ้นกำรยืนยนัตวัตน หมำยเลขประจ ำตวัผูเ้สียภำษี
สัญชำติ ภำพบนบตัรประจ ำตวัประชำชน หนงัสือเดินทำง ใบอนุญำตขบัขี่ ลำยมือช่ือ ขอ้มูลกำรยืนยนั
ตวัตน ภำพถ่ำย ภำพหรือบนัทีกจำกกลอ้งวงจรปิด (CCTV)

• ข้อมูลการติดต่อ: ท่ีอยู ่เบอร์โทรศพัท ์อีเมล์
• ข้อมูลการศึกษา:  รำยละเอียดประวติักำรศึกษำ ใบรับรองผลกำรศึกษำ (Transcript) หลกัฐำนกำรจบ

กำรศึกษำ
• ข้อมูลครอบครัว:  ช่ือ และขอ้มูลกำรติดต่อของสมำชิกในครอบครัว รวมทั้งคู่สมรส และบุตร
• ข้อมูลการท างาน:  รำยละเอียดเก่ียวกบัอำชีพ กำรเป็นสมำชิกองคก์รทำงวิชำชีพ ควำมเห็นของนำยจำ้ง

คุณสมบติั ทกัษะ ประสบกำรณ์ กำรฝึกอบรม และประวติักำรท ำงำน (CV, Resume)



 

• ข้อมูลทางการเงินและธุรกรรม:  ขอ้มูลบญัชีธนำคำร ขอ้มูลเงินเดือน กำรช ำระภำษี และผลประโยชน์
ของท่ำน (เช่น  กองทุนส ำรองเล้ียงชีพ หรือสิทธิตำมกรมธรรมป์ระกนัภยั)  

• ข้อมูลเกี่ยวกับสัญญา 
o ขอ้ก ำหนด และเง่ือนไขกำรจำ้งงำนของท่ำน 
o เงินเดือน ค่ำล่วงเวลำ ค่ำตอบแทน 
o รำยละเอียดของวนัและเวลำท ำงำน และกำรเขำ้ท ำงำน 
o รำยละเอียดของระยะเวลำท่ีท่ำนลำ รวมถึงวนัหยุด กำรลำป่วย กำรลำท่ีเก่ียวกบัครอบครัว กำรลำ

เพื่อไปร่วมงำนศพ และกำรลำโดยไม่รับค่ำจำ้ง และเหตุผลส ำหรับกำรลำ 
o รำยละเอียดของกำรลงโทษทำงวินยัหรือกระบวนกำรร้องทุกขท่ี์ท่ำนมีส่วนร่วมในระหว่ำงกำรจำ้ง

งำนกบับริษทัฯ รวมถึงค ำเตือนท่ีออกให้ท่ำน และอีเมลอ์ื่น ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 
o กำรประเมินผลกำรท ำงำนของท่ำน รวมถึงกำรประเมินผลประสิทธิภำพกำรท ำงำน กำรจดัอนัดบั 

กำรฝึกอบรมท่ีท่ำนเขำ้ร่วม แผนกำรปรับปรุงประสิทธิภำพ และอีเมลอ์ื่น ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 
 

• ข้อมูลส่วนบุคคลท่ีมีความอ่อนไหว (Sensitive Personal Data): 
o ขอ้มูลศำสนำ 
o เช้ือชำติ 
o ขอ้มูลสุขภำพ ขอ้มูลทำงกำรแพทย ์ขอ้มูลชีวภำพ 
o ประวติัอำชญำกรรม   
o ขอ้มูลกำรเป็นสมำชิกสหภำพแรงงำน 

บริษทัฯ อำจเก็บรวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีมีควำมอ่อนไหวของท่ำนบำงประเภท เพื่อใชใ้นกำรท ำสัญญำ

ว่ำจำ้งพนกังำนหรือพนกังำนฝึกงำน อย่ำงไรก็ตำม บริษทัฯ จะไม่เก็บรวบรวม ใช ้และ/หรือ เปิดเผยขอ้มูล

ประเภทน้ี โดยไม่ได้รับควำมยินยอมโดยชัดแจง้จำกท่ำน เวน้แต่ในกรณีท่ีกฎหมำยอนุญำตให้สำมำรถ

กระท ำได ้

2.3 กำรปฏิเสธให้ขอ้มูลส่วนบุคคลแก่บริษทัฯ 
ในกรณีท่ีบริษทัฯ จ ำเป็นตอ้งเก็บรวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคลของท่ำน และท่ำนไม่ให้ขอ้มูลส่วนบุคคลของ

ท่ำนแก่บริษทัฯ บริษทัฯ อำจปฏิเสธกำรด ำเนินกำรอื่น ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 

3. การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล 

ในกำรด ำเนินกำรเพื่อให้เป็นไปตำมวตัถุประสงค ์บริษทัฯ อำจประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลของท่ำนภำยใตก้ฎหมำยท่ี

เก่ียวขอ้ง และฐำนทำงกฎหมำย โดยบริษทัฯ ไดป้ระมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลดงักล่ำวโดยใชฐ้ำนทำงกฎหมำยดงัต่อไปน้ี  



 

วัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวม การใช้ และการเปิดเผยข้อมูลส่วน
บุคคล 

ฐานในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล 

• เพื่อด ำเนินกำรใด ๆ อนัเก่ียวขอ้งกบักำรรับท่ำนเขำ้เป็นพนกังำน 
ของบริษทัฯ 

• เพื่อยืนยนัตวัตนของท่ำน และกำรจดัท ำบตัรพนกังำน 

• เพื่อตรวจสอบสิทธิของท่ำนในกำรท ำงำนในประเทศไทย กำรยื่น
ค ำขอรับในอนุญำตท ำงำนและกำรต่ออำยุใบอนุญำตท ำงำน กำร
ขอวีซ่ำ 

• เพ่ือช ำระเงินและสิทธิประโยชน์อ่ืนใดให้แก่ท่ำนตำมสัญญำจำ้ง
งำนและขอ้บงัคบักำรท ำงำนของบริษทั  

• เพื่อจดักำร เสนออนุมติั ค ำนวณผลประโยชน์ต่ำง ๆ ท่ีบริษทัมีให้ 
เช่น กรมธรรมป์ระกนัภยัฯ 

• เพื่อหกัภำษี ณ ท่ีจ่ำย 

• กำรขึ้นทะเบียนผูป้ระกันตน )ประกันสังคม (กำรหักเงินสมทบ
กองทุนประกนัสังคม 

• เพื่อให้สอดคลอ้งกบักฎหมำยดำ้นสุขภำพ ควำมปลอดภยั อำชีว 
อนำมัย และสภำพแวดล้อมในกำรท ำงำน กำรตรวจร่ำงกำย
ประจ ำปี 

• เพื่อให้ท่ำนสำมำรถใชสิ้ทธิลำงำนท่ีท่ำนมี 

• เพื่อรักษำและส่งเสริมกำรไม่เลือกปฏิบติั ควำมเท่ำเทียมกนั และ
ควำมเสมอภำคในท่ีท ำงำน  

• เพ่ือขั้นตอนในกำรพิจำรณำปรับเล่ือนต ำแหน่ง ปรับเงินเดือน 
โยกยำ้ยพนกังำน 

• เพื่อเก็บบนัทึกรำยละเอียดเก่ียวกบักำรจำ้งงำนท่ีถูกตอ้ง
และให้เป็นปัจจุบนั รำยละเอียดกำรติดต่อ (รวมถึง
รำยละเอียดของผูท่ี้จะติดต่อในกรณีฉุกเฉิน)  

• ในกรณีฉุกเฉิน (เพื่อบนัทึกสิทธิของพนกังำนตำมสัญญำ
และตำมกฎหมำย) 

• ฐำนสัญญำ 

• ฐำนหนำ้ท่ีตำมกฎหมำย 

 



 

วัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวม การใช้ และการเปิดเผยข้อมูลส่วน
บุคคล 

ฐานในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล 

• เพื่อด ำเนินกำรและเก็บบันทึกกำรลงโทษทำงวินัยและกำรร้อง
ทุกข์ และเพื่อให้แน่ใจว่ำกำรด ำเนินกำรเป็นท่ียอมรับไดภ้ำยใน
สถำนท่ีท ำงำน 

• เพ่ือด ำเนินกำรและเก็บบนัทึกขั้นตอนกำรขำดงำน และจดักำรกำร
ขำดงำนเพื่อให้กำรจดักำรแรงงำนมีประสิทธิภำพและเพื่อให้แน่ใจ
ว่ำท่ำนได้รับค่ำตอบแทนหรือผลประโยชน์อื่น ๆ ท่ีท่ำนมีสิทธิ
ไดรั้บ 

• เพื่อขอรับค ำแนะน ำดำ้นชีวอนำมยัเพื่อให้แน่ใจว่ำไดป้ฏิบติัตำม
หน้ำท่ีท่ีเก่ียวขอ้งกบัคนพิกำร เพื่อบรรลุภำระหน้ำท่ีของบริษทัฯ
ตำมกฎหมำยดำ้นสุขภำพและควำมปลอดภยั และเพื่อให้แน่ใจว่ำ
ท่ำนไดรั้บค่ำตอบแทนหรือผลประโยชน์อื่น ๆ ท่ีท่ำนมีสิทธิ 

• เพื่อด ำเนินกำรและเก็บบนัทึกกำรลำประเภทอื่น ๆ เพื่อท ำให้กำร
จดักำรแรงงำนมีประสิทธิภำพเพื่อให้แน่ใจว่ำบริษทัฯ ปฏิบติัตำม
หน้ำท่ีท่ีเก่ียวข้องกับกำรลำ เพื่อให้แน่ใจว่ำท่ำนได้รับเงินหรือ
ผลประโยชน์อื่น ๆ ท่ีท่ำนมีสิทธิไดรั้บ 

• เพ่ือตรวจสอบประวติัอำชญำกรรมของท่ำนเพ่ือให้มัน่ใจไดว่้ำทำ่น
สำมำรถปฏิบติังำนในหนำ้ท่ีของท่ำนได ้

• ฐำนควำมยินยอม 

• เพื่อปกป้องหรือระงบัอนัตรำยต่อชีวิต ร่ำงกำย หรือสุขภำพของ
บุคคล 

• ฐำนป้องกนัอนัตรำยแก่ชีวิต 

• เพื่อบริหำรจดักำรกระบวนกำรสรรหำบุคลำกรและบริหำรจดักำร
ทรัพยำกรบุคคล กำรจดัท ำแผนพฒันำบุคลำกร 

• เพื่อจดักำรฝึกอบรมและพฒันำ 

• เพื่อควำมปลอดภยัในสถำนท่ีท ำงำน ขอ้มูล และเทคโนโลยี 

• เพื่อใชอ้ำ้งอิงตำมค ำขอพนกังำนปัจจุบนัหรือในอดีต 

• เพ่ือตอบสนองและยกขึ้นต่อสู้สิทธิเรียกร้องตำมกฎหมำย 

• ฐำนประโยชน์อนัชอบธรรม 



 

วัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวม การใช้ และการเปิดเผยข้อมูลส่วน
บุคคล 

ฐานในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล 

• เพื่อรักษำและส่งเสริมกำรไม่เลือกปฏิบติั ควำมเท่ำเทียมกนั และ
ควำมเสมอภำคในท่ีท ำงำน  

• เพื่อด ำเนินกำรและเก็บบนัทึกประวติักำรท ำงำนของพนกังำนและ
ขั้นตอนท่ีเก่ียวข้อง และกำรวำงแผนกำรพฒันำอำชีพและกำร
จดักำรแรงงำน 

• กำรท ำหนงัสือรับรองกำรท ำงำน 

• เพื่อป้องกันอำชญำกรรม และบริหำรจดักำรควำมปลอดภยัของ
บริษทัฯ เช่น ติดตั้งกลอ้งวงจรปิดภำยใน และโดยรอบบริษทัฯ ซ่ึง
อำจมีกำรเก็บภำพ ภำพเคล่ือนไหว และเสียงของท่ำน 

• เพื่อกำรตรวจสอบกิจกำรภำยในของบริษทั และบริษทัในกลุ่ม 

 

4. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล 

บริษทัฯ อำจเปิดเผยหรือส่งต่อขอ้มูลส่วนบุคคลของท่ำนให้แก่บุคคลภำยนอก เพ่ือให้บุคคลเหล่ำน้ีประมวลผลขอ้มูล

ส่วนบุคคลของท่ำน ดงัต่อไปน้ี 

4.1 กำรเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลให้แก่บุคคลอ่ืน 
• ผูรั้บจำ้งช่วง ตวัแทน หรือผูใ้ห้บริกำรท่ีท ำงำนให้กบับริษทัฯ หรือให้บริกำรท่ีเก่ียวขอ้งกบัสัญญำจำ้ง

งำนในเร่ืองท่ีเก่ียวกบักำรจ่ำยเงินเดือน กำรจดัหำผลประโยชน์ (รวมถึงเงิน ประกนัสุขภำพ กำรเสียชีวิต
ในขณะท ำงำน ประกนัภยักำรเดินทำง ฯลฯ) และกำรให้บริกำรดำ้นอำชีวอนำมยั  

• บุคคลภำยนอกท่ีด ำเนินกำรตรวจสอบประวติักำรท ำงำน ตรวจสอบประวติัอำชญำกรรม และตรวจ
สุขภำพร่ำงกำย  

• บุคคล หรือบริษทัใด ๆ ซ่ึงเก่ียวขอ้งกบักำรตรวจสอบธุรกิจของบริษทั หรือบริษทัในกลุ่ม 
• บุคคลใด ๆ ท่ีบริษทัฯ ไดรั้บค ำส่ังจำกท่ำนให้เปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลของท่ำนให้กบับุคคลดงักล่ำว 
• บุคคล หรือบริษทัใด ๆ ซ่ึงเก่ียวขอ้งกบักำรปรับโครงสร้ำงบริษทั กำรควบรวม หรือเขำ้ถือครองกิจกำร

ท่ีเกิดขึ้นหรืออำจเกิดขึ้น โดยรวมถึงกำรโอนสิทธิ หรือหน้ำท่ีใด ๆ ซ่ึงบริษทัฯ มีอยู่ภำยใต้สัญญำ
ระหว่ำง  บริษทัฯ และท่ำน 

• หน่วยงำนท่ีบังคับใช้กฎหมำย เช่น กรมสวัสดิกำรและคุ้มครองแรงงำน กระทรวงแรงงำน 
กรมสรรพำกร ส ำนกังำนประกนัสังคม เป็นตน้ 



 

5. การเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล 

บริษทัฯ จะเก็บรวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคลของท่ำนไวต้รำบเท่ำท่ีจ ำเป็น เพื่อให้บรรลุวตัถุประสงคใ์นกำรเก็บรวบรวม 

และประมวลผลข้อมูลดังกล่ำว โดยบริษัทฯ จะเก็บรักษำข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนไวเ้ป็นระยะเวลำ 10 ปี นับจำกวนัท่ี

ควำมสัมพนัธ์ของท่ำนกบับริษทัในฐำนะพนกังำน ส้ินสุดลง โดยบริษทัฯ จะท ำลำย ลบ หรือท ำให้ขอ้มูลส่วนบุคคลเป็นขอ้มูลท่ี

ไม่สำมำรถระบุตวับุคคลท่ีเป็นเจำ้ของขอ้มูลส่วนบุคคลได ้เวน้แต่ในกรณีท่ีมีเหตุจ ำเป็นทำงกฎหมำย หรือเหตุผลทำงเทคนิค

รองรับ บริษทัฯ อำจเก็บรักษำขอ้มูลส่วนบุคคลของท่ำนไวน้ำนกว่ำระยะเวลำนำนกว่ำนั้น  

6. สิทธขิองเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล 

ท่ำนมีสิทธิในขอ้มูลส่วนบุคคลของท่ำนตำมกฎหมำยกำรคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล โดยบริษทัฯ จะเคำรพสิทธิของ

ท่ำนและจะด ำเนินกำรตำมกฎหมำย กฎเกณฑ์ หรือกฎระเบียบท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรประมวลผลขอ้มูลของท่ำนภำยใตส้ถำนกำรณ์

บำงประกำร อยำ่งทนัท่วงที 

ท่ำนมีสิทธิด ำเนินกำรเก่ียวกบัขอ้มูลส่วนบุคคลของท่ำนดงัต่อไปน้ี 

6.1 สิทธิในการขอถอนความยินยอม: ในกรณีท่ีบริษทัฯ ประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลของท่ำนโดยอำศยัควำม
ยินยอมของท่ำน ท่ำนมีสิทธิท่ีจะเพิกถอนควำมยินยอมท่ีจะให้บริษทัฯ ประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลของทำ่น
ไดต้ลอดเวลำ ทั้งน้ี บริษทัฯ อำจประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลของท่ำนต่อไปหำกบริษทัฯ สำมำรถใชฐ้ำนอื่น
ในกำรประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลของท่ำน 

6.2 สิทธิในการขอเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล: ท่ำนมีสิทธิในกำรขอส ำเนำขอ้มูลส่วนบุคคลของท่ำนจำกบริษทัฯ 
6.3 สิทธิในการขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคล: ท่ำนมีสิทธิขอแกไ้ขขอ้มูลส่วนบุคคลของท่ำนให้ถูกตอ้ง เป็นปัจจุบนั 

และสมบูรณ์ 
6.4 สิทธิในการขอลบข้อมูลส่วนบุคคล: ท่ำนมีสิทธิร้องขอให้บริษทัฯ ลบ ท ำลำย หรือท ำให้ขอ้มูลส่วนบุคคล

ของท่ำนไม่สำมำรถระบุตวัตนของท่ำนไดใ้นกรณีท่ีไม่มีเหตุผลอนัสมควรให้บริษทัฯ ประมวลผลขอ้มูล
ส่วนบุคคลของท่ำนต่อไป โดยท่ำนสำมำรถใชสิ้ทธิในกำรขอให้บริษทัฯ ลบขอ้มูลส่วนบุคคลน้ีควบคู่ไปกบั
สิทธิในกำรคดัคำ้นในขอ้ถดัไป อย่ำงไรก็ตำม กำรใช้สิทธิน้ีจะตอ้งไม่เป็นกำรใช้สิทธิเพ่ือขอให้ลบขอ้มูล
ส่วนบุคคลทั้งหมด โดยบริษทัฯ จะพิจำรณำแต่ละค ำขอดว้ยควำมระมดัระวงัตำมบทบญัญติัของกฎหมำยท่ี
เก่ียวขอ้งกบักำรประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลของท่ำน 

6.5 สิทธิในการคัดค้าน: ท่ำนมีสิทธิคดัคำ้นกำรประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลของท่ำนท่ีบริษทัฯ ประมวลผล
ภำยใตฐ้ำนผลประโยชน์อนัชอบธรรมของบริษทัฯ นอกจำกน้ี ท่ำนยงัมีสิทธิคดัคำ้นกำรประมวลผลข้อมูล
ส่วนบุคคลของท่ำน หำกบริษทัฯ ประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลของท่ำนเพื่อวตัถุประสงคท์ำงกำรตลำด กำร
บนัทึกและวิเครำะห์ลกัษณะทำงจิตวิทยำและพฤติกรรมของบุคคล (Profiling) 



6.6 สิทธิในการขอให้มีการระงับการประมวลผล: ท่ำนมีสิทธิขอให้บริษทัฯ ระงบักำรประมวลผลขอ้มูลส่วน
บุคคลของท่ำนชัว่ครำว เช่น เม่ือท่ำนตอ้งกำรให้บริษทัฯ แกไ้ขขอ้มูลส่วนบุคคลของท่ำนให้ถูกตอ้ง หรือเม่ือ
ท่ำนร้องขอให้บริษทัฯ พิสูจน์เหตุผล หรือฐำนทำงกฎหมำยในกำรประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลของท่ำน 

6.7 สิทธิในการส่งหรือโอนย้ายข้อมูล: ในบำงกรณี ท่ำนสำมำรถขอให้บริษทัส่งหรือโอนขอ้มูลส่วนบุคคลของ
ท่ำนท่ีสำมำรถใช้งำนโดยทั่วไปได้ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ไปยงัผูค้วบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอื่น สิทธิ
ดงักล่ำวน้ีจะใช้ไดเ้ฉพำะในกรณีของขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีท่ำนส่งมอบให้แก่บริษทัฯ และกำรประมวลผล
ขอ้มูลส่วนบุคคลดงักล่ำวไดก้ระท ำโดยอำศยัควำมยินยอมของท่ำน หรือในกรณีท่ีขอ้มูลส่วนบุคคลดงักล่ำว
จ ำเป็นตอ้งไดรั้บกำรประมวลผลเพื่อให้สำมำรถปฏิบติัตำมภำระขอ้ผกูพนัภำยใตสั้ญญำได ้ 

6.8 สิทธิในการย่ืนข้อร้องเรียน : ท่ำนมีสิทธิยื่นข้อร้องเรียนต่อหน่วยงำนของรัฐท่ีเก่ียวข้อง รวมไปถึง
คณะกรรมกำรคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลในกรณีท่ีท่ำนเห็นว่ำ บริษทัฯ หรือพนักงำนของบริษทัฯ หรือผู ้
ให้บริกำรฝ่ำฝืนหรือไม่ปฏิบติัตำมพ.ร.บ.ฯ หรือประกำศอื่น ๆ ท่ีออกโดยอำศยัอ ำนำจตำมพ.ร.บ.ฯ ดงักล่ำว 

ท่ำนอำจใช้สิทธิขำ้งตนของท่ำนไดต้ลอดเวลำ โดยติดต่อบริษทัฯ ผ่ำนทำงช่องทำงกำรติดต่อตำมท่ีระบุไวใ้นขอ้ 8 

ดำ้นล่ำง 

บริษทัฯ อำจมีควำมจ ำเป็นตอ้งขอขอ้มูลบำงประกำรจำกท่ำนเพื่อใชใ้นกำรยืนยนัตวัตนของท่ำนและรับรองสิทธิของ

ท่ำนในกำรเขำ้ถึงขอ้มูลส่วนบุคคล (หรือเพื่อใชสิ้ทธิอื่นใด) เพื่อให้เป็นไปตำมมำตรกำรควำมปลอดภยัท่ีจะท ำให้ท่ำนมัน่ใจได้

ว่ำขอ้มูลส่วนบุคคลของท่ำนจะไม่ถูกเปิดเผยต่อบุคคลท่ีไม่มีสิทธิเขำ้ถึงขอ้มูลดงักล่ำว  

บริษทัฯ จะใชค้วำมพยำยำมในกำรตอบกลบัค ำขอท่ีถูกตอ้งตำมกฎหมำยทั้งหมดภำยใน 30 วนั ในบำงกรณี บริษทัฯ 

อำจใช้เวลำมำกกว่ำ 30 วนัหำกค ำขอของท่ำนมีควำมซับซ้อน หรือท่ำนยื่นค ำขอเขำ้มำเป็นจ ำนวนมำกกว่ำหน่ึงค ำขอ ในกรณี

ดงักล่ำว บริษทัฯ จะแจง้ให้ท่ำนทรำบและจะท ำกำรแจง้สถำนะของค ำขอให้ท่ำนทรำบอยูเ่สมอ 

7. ความปลอดภัยของข้อมลูส่วนบุคคลของท่าน

บริษทัฯ ให้ควำมส ำคญักบัควำมปลอดภยัของขอ้มูลส่วนบุคคลของท่ำนเป็นอย่ำงย่ิง บริษทัฯ จะตรวจสอบและใช้

มำตรกำรรักษำควำมปลอดภยัขององคก์ร ทั้งทำงกำยภำพ และทำงเทคนิคท่ีเหมำะสมอยู่เสมอ ในกำรจดัเก็บและประมวลผล

ข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำน เพ่ือให้มั่นใจว่ำขอ้มูลส่วนบุคคลของท่ำนจะไม่สูญหำย ถูกท ำลำยโดยไม่ตั้งใจ ถูกเปิดเผย และ

น ำไปใชใ้นทำงท่ีผิดวตัถุประสงค ์หรือ เขำ้ถึงโดยบุคคลอื่นท่ีไม่ใช่พนกังำนหรือผูป้ระมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีปฏิบติัหนำ้ท่ี

ของบริษทัฯ 



8. การจัดการกับเร่ืองร้องเรียน หรือข้อสงสัย

ท่ำนสำมำรถติดต่อบริษทัฯ เพื่อร้องเรียนเก่ียวกบัวิธีกำรท่ีบริษทัฯ จดัเก็บ ใช ้ประมวลผล และเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคล

ของท่ำน หรือสอบถำมขอ้สงสัยไดท่ี้ช่องทำง ดงัต่อไปน้ี  

• ติดต่อ ท่ีบริษทั 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

กำรแกไ้ขประกำศควำมเป็นส่วนตวั 

ประกำศควำมเป็นส่วนตวั ส ำหรับพนกังำนและพนกังำนฝึกงำนฉบบัน้ี เป็นส่วนหน่ึงของนโยบำยคุม้ครองขอ้มูลส่วน

บุคคลของบริษทัฯ โดยท่ีบริษทัฯ จะทบทวนนโยบำยคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลอยำ่งสม ่ำเสมอ และอำจมีกำรแกไ้ขเปล่ียนแปลง

นโยบำยคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีกระทบถึงประกำศควำมเป็นส่วนตวัของพนกังำนฉบบัน้ี โดยท่ำนสำมำรถดูประกำศควำม

เป็นส่วนตวั (Privacy Notice) ผำ่นทำงเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ http://www.u-processchem.com/ 

ประกาศ  ณ  วันที่ 31 พฤษภาคม 2565 


