นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล (สาหรับคู่คา้ )
บทนา
นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy) ฉบับนีป้ ระกาศเมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2563
“กลุ่มบริษัทฟรีวิลล์” “กลุ่มบริษัท” “บริษัท” หมายถึง บริษัท ฟรีวิลล์ โซลูช่นั ส์ จากัด, บริษัท ฟรีวิลล์ เอฟเอ็กซ์
จากัด, บริษัท ฟรีวิลล์ คอมเซิรฟ์ จากัด, บริษัท ฟรีวิลล์-มาร์ส โทเคน จากัด, บริษัท ฟรีวิลล์ คอมไพล จากัด
กลุ่ม บริษั ท ฟรีวิลล์ข อแนะนาให้ท่านทาความเข้าใจนโยบายข้อ มูลส่ วนบุ คคล (Personal Data Privacy
Notice) นี้ เนื่องจากนโยบายนี้อธิบ ายถึงการปฏิบัติต่อข้อมูล ส่วนบุคคลของท่าน เช่น การเก็บรวบรวม การจัดเก็บ
รัก ษา การใช้ การเปิ ดเผย รวมถึงสิทธิต่างๆ ของท่าน เป็ นต้น เพื่อให้ท่านได้รบั ทราบถึง นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล
ของบริษัท ดังต่อไปนี้
1.

หลักการและเหตุผล

บริษัทได้ตระหนักถึงความสาคัญของความเป็ นส่วนตัวของข้อมูลส่วนบุคคล (Data Privacy) ซึ่งเป็ นสิทธิขั้น
พืน้ ฐานสาคัญในความเป็ นส่วนตัว (Privacy Right) ที่ต้องได้รับความคุ้มครองตามรัฐธรรมนูญ แห่งราชอาณาจัก ร
ไทย และหลัก ปฏิญ ญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน (Universal Declaration of Human Rights) ประกอบกับได้มี
พระราชบัญญัติคมุ้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่ อวันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ.
2562 แล้วนั้น บริษัทจึงได้ประกาศนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล สาหรับคู่คา้ (Privacy Policy) นี้
ทัง้ นี้ คาว่า “ข้อมูล ส่วนบุคคล” หมายถึง ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลซึ่งทาให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ ไม่ว่า
ทางตรงหรือทางอ้อม แต่ ไม่รวมถึงข้อมูลของผู้ถึงแก่ ก รรมโดยเฉพาะ และคาว่า “บุค คล” หมายความถึง บุคคล
ธรรมดา เท่านั้น
2.

วัตถุประสงค์
บริษัทจัดเก็บ ใช้ ประมวลผลและ/หรือเผยแพร่ ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อ
▪

เพื่อทาเรื่องสั่งจ่ายและหักภาษี ณ ที่จ่าย

▪

เพื่อทาสัญญา

▪

เพื่อทาเรื่องจัดซือ้ จัดจ้าง

▪

เพื่อลงทะเบียนบนแอพพลิเคชั่นของฟรีวิลล์

▪

เพื่อจัดสรรและจัดส่งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานไปประจา ณ สถานที่ปฏิบัติงานของลูกค้า

FWG-PDPA-Privacy Policy-003

Version 1.0

หากบริ ษั ท พบ ว่ า มี ค วามจ าเป็ นต้ อ งเก็ บ รวบรวม ใช้ แล ะ/หรื อ เปิ ดเผยข้ อ มู ล ส่ ว นบุ ค คล
นอกเหนือจากวัตถุป ระสงค์ที่ ท่านได้ให้ความยินยอมไว้ บริษัทจะแจ้งวัตถุประสงค์ใหม่ให้แ ก่ท่ านก่อนที่
บริษัทจะทาการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตามวัตถุประสงค์ใหม่นั้น
3.

ขอบเขตของนโยบาย
นโยบายข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนีค้ รอบคลุม พนักงาน กรรมการ ตัวแทน ของคู่คา้

4.

ฐานในการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือ เปิ ดเผยข้อมูล
บริษัทเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือ เปิ ดเผย ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านภายใต้ฐานทางกฎหมาย ดังต่อไปนี้
1.
2.
3.

ฐานการปฏิบัติตามกฎหมาย
ฐานสัญญา
ฐานประโยชน์อันชอบธรรม

ซึ่ง ท่านสามารถดูรายละเอีย ดวัตถุป ระสงค์แ ละระยะเวลาในการเก็บ รวบรวม ใช้และ/หรือ เปิ ดเผย ข้อมูล
ส่วนบุคคล แยกตามประเภทฐานทางกฎหมายได้ในภาคผนวก ก
5.

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล
บริษัทจะได้ขอ้ มูลส่วนบุคคลของท่านจากที่มา ดังนี้
1.

จากท่านโดยตรงและเอกสารหลักฐานอื่นๆ ที่ท่านส่งมอบให้กับบริษัท

บริษัทจะได้จัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ดังนี้
1.

จัดเก็บเป็ นเอกสารประวัติ
1.1.
1.2.

2.
6.

ในตูเ้ ก็บ เอกสารที่ปิ ดมิดชิด ใส่กุญแจ และมีผู้ที่สามารถเข้าถึงได้จากัดเฉพาะผู้ที่มีหน้า ที่
ในการใช้ขอ้ มูลเท่านั้น
ส่งเอกสารที่อยู่ ในกล่องบรรจุ ที่ปิ ดมิด ชิด ให้บริษั ท จัดเก็ บเอกสาร ที่มีระบบการจัดเก็ บ
ข้อมูลและการทาลายข้อมูลอย่างปลอดภัย (รายละเอียดรายชื่อบริษัทตามภาคผนวก ข)

จัดเก็บ ในระบบอิเล็ก ทรอนิคส์บ นคลาวน์ที่ปลอดภัยและเซิรฟ์ เวอร์ (Server) กลางของบริษัท ซึ่งมี
ระบบมาตรการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลที่ได้มาตรฐาน

ระยะเวลาในการเก็บข้อมูล
บริษัทจะทาการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลตลอดจนเอกสารอันเป็ นข้อมูลส่วนบุคคลของผูท้ ่านไว้ดังนี้
1.
บริ ษั ท จะเก็ บ ข้อ มู ล ส่ ว นบุ ค คลตลอดจนเอกสารอั น เป็ น ข้อ มู ล ส่ ว นบุ ค คลของท่ า นไว้ต ลอด
ระยะเวลาการเป็ นคู่ค้า เมื่อพ้นสภาพการเป็ นคู่คา้ แล้ว บริษัทจะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลไว้เป็ นเวลา
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10 ปี เพื่อรองรับ การสืบ ค้นข้อมูลการฟ้องร้องทางกฎหมาย ตามมาตรา 193/30 ประมวลกฎหมาย
แพ่งและพาณิชย์

7.

หน่วยงานที่ข้อมูลส่วนบุคคลอาจถูกเปิ ดเผย

เพื่อการปฏิบัติตามวัตถุป ระสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือ เปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลข้างต้น บริษั ท
อาจเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยัง
1.
2.

3.

8.

บริษัทในกลุ่มบริษัทฟรีวิลล์ (รายละเอียดรายชื่อบริษัทตามภาคผนวก ข)
หน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง บริษัทจัดเก็บเอกสาร (รายละเอียดรายชื่อบริษั ทตามภาคผนวก ข)
องค์ก รภาครัฐ บริษัทจะดาเนินการตรวจสอบและป้องกันไม่ให้หน่วยงานที่ได้รับข้อมูลส่วนบุคคล
ของท่านนาข้อมูลไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่น นอกจากวัตถุประสงค์ที่ได้แจ้งไว้ในนโยบายข้อมูลส่วน
บุคคลฉบับนี้ และจะเปิ ดเผยเท่าที่จาเป็ นเท่านั้น
หน่วยงานในต่างประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศ บริษัทจะดาเนินการตรวจสอบและป้ องกัน
ไม่ ให้ห น่ วยงานที่ ได้รับ ข้อ มูล ส่วนบุ คคลของท่ านน าข้อ มูล ไปใช้ เพื่อ วัตถุ ประสงค์อื่น นอกจาก
วัตถุป ระสงค์ที่ได้แจ้งไว้ในนโยบายฉบับนี้ และผู้รบั ข้อมูลเหล่านี้ต้องตกลงที่จะปฏิบั ติต่อข้อมู ล
ส่วนบุคคลของท่านโดยสอดคล้องกับนโยบายความเป็ นส่วนตัวฉบับนี้

การเคารพสิทธิในความเป็ นส่วนตัว

บริษัทเคารพและให้ความสาคัญถึงสิทธิและการคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และบริษัทตระหนักดีว่า
ท่านย่อมมีความประสงค์ที่ จะได้รับ ความมั่นคงปลอดภัย ในข้อมูลส่วนบุคคล โดยข้อมูลส่วนบุคคลดั งกล่าวจะถูก
นาไปใช้ตามวัตถุประสงค์การดาเนินงานของบริษัทและตามวัตถุประสงค์ที่ได้แจ้งให้ท่านทราบแล้วเท่านั้น
นอกจากนี้ บริษัทจัดให้มีมาตรการในการรัก ษาความมั่นคงปลอดภัย ตลอดจนการป้ องกันมิให้ผทู้ ี่มิ ได้รับ
อนุ ญ าตน าข้อมู ล ส่ว นบุ ค คลของท่ านไปใช้โดยมิช อบ โดยบริษั ท ในฐานะผู้ค วบคุม ข้อมู ล ได้แ ต่ งตั้ง เจ้า หน้า ที่
คุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล (Data Protection Officer) ในการควบคุมดูแล การเก็บ ใช้และเผยแพร่ขอ้ มูลส่วนบุคคล
ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล (Data Controller)
บริษัท ฟรีวลิ ล์ โซลูช่นั ส์ จากัด
เลข ที่ 1168/86-88 อาคารลุ ม พิ นี ท าวเวอร์ ชั้ น 29 ถนนพระราม 4 แ ขวงทุ่ ง มหาเมฆ เข ตสาทร
กรุงเทพมหานคร 10120
หมายเลขโทรศัพท์
02-034-4299
หมายเลขโทรสาร
02-679-8839
เว็บไซต์
https://www.freewillsolutions.com
FWG-PDPA-Privacy Policy-003

Version 1.0

บริษัท ฟรีวิลล์ เอฟเอ็กซ์ จากัด
เลขที่ 1168/88 อาคารลุมพินีทาวเวอร์ ชัน้ 29 ถนนพระราม 4 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร
10120
หมายเลขโทรศัพท์
02-034-4299
หมายเลขโทรสาร
02-679-8839
เว็บไซต์
https://www.freewillfx.com
บริษัท ฟรีวิลล์ คอมเซิรฟ์ จากัด
เลขที่ 1168/87 อาคารลุมพินีทาวเวอร์ ชัน้ 29 ถนนพระราม 4 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร
10120
หมายเลขโทรศัพท์
02-034-4299
หมายเลขโทรสาร
02-679-7280
เว็บไซต์
https://www.freewillcomserv.com
บริษัท ฟรีวิลล์-มาร์ส โทเคน จากัด
เลขที่ 1168/88 อาคารลุมพินีทาวเวอร์ ชัน้ 29 ถนนพระราม 4 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร
10120
หมายเลขโทรศัพท์
02-034-4253-6
หมายเลขโทรสาร
02-679-8839
เว็บไซต์
https://www.freewill-marstohken.com
บริษัท ฟรีวิลล์ คอมไพล จากัด
เลขที่ 1168/88 อาคารลุมพินีทาวเวอร์ ชัน้ 29 ถนนพระราม 4 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร
10120
หมายเลขโทรศัพท์
02-034-4259
หมายเลขโทรสาร
02-679-7280
เว็บไซต์
https://www.freewillcompile.com
เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Data Protection Officer)
ชื่อ – สกุล
นาย วรวุฒิ ธนวัฒนาวนิช
Email
dpo_team@freewillsolutions.com
หมายเลขโทรศัพท์
02-034-4195
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9.

สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
ท่านในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิในการดาเนินการ ดังต่อไปนี้
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

สิทธิในการเพิกถอนความยินยอม
สิทธิในการเข้าถึงและขอรับสาเนาข้อมูลส่วนบุคคล
สิทธิในการขอให้ดาเนินการแก้ไขให้ขอ้ มูลถูกต้อง
สิทธิในการลบข้อมูลส่วนบุคคล
สิทธิในการระงับการใช้ขอ้ มูลส่วนบุคคล
สิทธิในการคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล
สิทธิในการร้องเรียน

โดยท่านสามารถดาเนินการยื่นคาร้องขอดาเนินการตามสิทธิขา้ งต้นได้โดย
▪
▪
▪
▪

กรอกแบบฟอร์มยื่นคาร้อง พร้อมยืนยันตัวตนตัวด้วยบัตรประขาชน (ไม่มีการเก็บสาเนาบัตร)
ยื่นคาร้องต่อเจ้าหน้าที่คมุ้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล (Data Protection Officer)
เจ้าหน้าที่คมุ้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล จะตอบรับคาขอหรือปฏิเสธพร้อมเหตุผล
ดาเนินตามคาร้องที่ได้รบั การตอบรับ

ในกรณี ที่บ ริ ษัท หรือ ลู ก จ้า ง หรื อ พนัก งานของบริษั ท ฝ่ าฝื น หรือ ไม่ ป ฏิ บั ติ ตามกฎหมายเกี่ ย วกั บการ
คุ้ม ครองข้อมู ล ส่ วนบุ คคล ท่ านสามารถร้อ งเรี ย นต่ อส านัก งานคณะกรรมการคุ้ม ครองข้อ มู ลส่ ว นบุ ค คล ตาม
หลักเกณฑ์ที่กฎหมายกาหนด
นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy) มีผลใช้บังคับกั บ ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่บริษัทเป็ นผู้เก็บ
รวบรวม และท่านตกลงให้บริษัทเก็บ รวบรวม รักษา ใช้ และเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงานทัง้ ที่มีอยู่แล้ว (ถ้า
มี) ตลอดจนข้อมูลส่วนบุคคลของผู้สมัครและพนัก งานที่บ ริษัทจะจัดเก็บในอนาคตภายใต้ข ้อก าหนดและเงื่อ นไข
ของนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้
ข้าพเจ้ายืนยันว่าได้อ่านและยอมรับเงื่อนไขตาม “นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy)” ข้างต้น

หมายเหตุ: บริษัทจะมีการทบทวน “นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy)” นี้อย่างสม่าเสมอ และจะแจ้งให้
ท่านทราบหากมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ ในสาระสาคัญ
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ภาคผนวก ก
เหตุในการเก็บ รวบรวม ใช้ และ/หรือ เปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคล เป็ นไปตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูล
ส่วนบุคคล พ.ศ.2562 และกฎหมายที่เกี่ยวข้องดังนี้ ซึ่งบางข้อมูลส่วนบุคคลอาจมีฐานทางกฎหมายรองรับมากกว่า
1 ฐาน
1.

ฐานการปฏิบัติตามกฎหมาย มาตรา 24 (6)1 เป็ นการปฏิบัติตามกฎหมายของบริษัทในฐานะผู้ควบคุม
ข้อมูลส่วนบุคคล
ข้อมูลส่วนบุคคล
เล ข ที่ บั ต รป ระ ช าช น (เล ข
ประจาตัวผูเ้ สียภาษี)
จ า น วน เงิ น (ค่ าสิ น ค้ า แ ล ะ
บริการ ค่าจ้าง)

1

•

วัตถุประสงค์
เพื่อหักภาษี ณ ที่จ่าย

ระยะเวลาในการเก็บรวบรวม
บริ ษั ท จะเก็ บ ข้ อ มู ล ส่ ว นบุ คคล
ตลอดจนเอกสารอั น เป็ นข้ อ มู ล
ส่ ว น บุ คค ล ข อ ง ท่ าน ไว้ ต ล อ ด
ระยะเวลาการเป็ นคู่ ค้ า เมื่ อ พ้ น
สภาพการเป็ นคู่ ค้าแล้ว บริษัทจะ
เก็ บข้อมู ลส่ วนบุค คลไว้เป็ น เวลา
10 ปี เพื่ อรองรับการสืบ ค้นข้อมู ล
การฟ้ อ งร้อ งทางกฎหมาย ตาม
มาตรา 193/30 ประมวลกฎหมาย
แพ่งและพาณิชย์

มาตราที่อา้ งถึงในเอกสารนี้ หมายถึงมาตราในพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 เว้นแต่ระบุชัดเจนไว้เป็นอย่างอื่น
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2.

ฐานสัญ ญา มาตรา 24 (3) เป็ น การจาเป็ นเพื่อ การปฏิบัติ ตามสัญ ญาซึ่ งเจ้าของข้อมูล ส่วนบุค คลเป็ น
คู่สญ
ั ญาหรือเพื่อใช้ในการดาเนินการตามคาขอของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลก่อนเข้าทาสัญญานั้น
ข้อมูลส่วนบุคคล
คานาหน้าชื่อ, ชื่อ-สกุล

•
•
•
•

•

•

ที่อยู่ปัจจุบัน

•

เบอร์โทรศัพท์

•

เลขที่บัญชี
อีเมลบริษัท

•

จ า น วน เงิ น (ค่ าสิ น ค้ า แ ล ะ
บริการ ค่าจ้าง)
บัตรประจาตัวประชาชน

•

ทะเบียนรถยนต์/
รถจักรยานยนต์

•

รูปถ่าย, วันเกิด, เพศ, นา้ หนัก,
ส่วนสูง, สัญชาติ, ประวัติ
การศึกษา, ประวัติการทางานใน
อดีต

•
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•

•

วัตถุประสงค์ในการเก็บ ใช้
เพื่อยืนยันตัวตน
เพื่อระบุชื่อในการสั่งจ่าย
เพื่อใช้ในการทาสัญญา
เพื่อ ลงทะเบีย นในระบบจัดซื ้อ
(OP) (เช็ค)
เพื่ อ ลงทะเบี ย นในการข าย
สินค้าในระบบ Tankoon
เพื่อใช้ในการรับ-ส่งเอกสาร
เพื่อใช้ในการติดต่อสื่อสารและ
ส่งข้อมูลการทางาน
เพื่ อ ค ว า ม ร ว ด เร็ ว ใน ก า ร
ติดต่อสื่อสาร
เพื่อใช้ในการโอนเงิน
เพื่ อ เป็ น ช่ อ ง ท า ง ใน ก า ร
ติ ด ต่ อ สื่ อ สารและแจ้ ง ข้ อ มู ล
การทาธุรกรรมต่างๆ
เพื่อใช้ระบุจานวนเงินในการสั่ง
จ่าย
เพื่ อ ใช้ ต รวจสอบและยื น ยั น
ตัวตนในการทาสัญญา
เพื่อใช้เป็ นหลัก ฐานสาหรับ การ
ช าระค่ า บริก ารจอดรถกั บ นิ ติ
บุคคลลุมพินี
เพื่ อ จั ด ส่ ง ข้ อ มู ล เจ้ า ห น้ า ที่
ปฏิบัติงานให้ลูกค้าพิจารณา

ระยะเวลาในการเก็บรวบรวม
บริ ษั ท จะเก็ บ ข้ อ มู ล ส่ ว นบุ คคล
ตลอดจนเอกสารอั น เป็ นข้ อ มู ล
ส่ ว น บุ ค ค ลข อง ท่ าน ไว้ ต ล อ ด
ระยะเวลาการเป็ นคู่ ค้า เมื่ อ พ้ น
สภาพการเป็ นคู่ค้าแล้ว บริษัทจะ
เก็ บข้อมู ลส่ว นบุ คคลไว้เป็ นเวลา
10 ปี เพื่ อรองรับ การสื บค้นข้อมู ล
การฟ้ อ งร้อ งทางกฎหมาย ตาม
มาตรา 193/30 ประมวลกฎหมาย
แพ่งและพาณิชย์
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3.

ฐานประโยชน์ อันชอบธรรม มาตรา 24 (5) เป็ นการจาเป็ นเพื่ อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของผู้
ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลหรือของบุคคลหรือนิติบุคคลอื่นที่ไม่ใช่ผคู้ วบคุมข้อมูลส่วนบุคคล เว้นแต่ประโยชน์
ดังกล่าวมีความสาคัญน้อยกว่าสิทธิขนั้ พืน้ ฐานในข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
ข้อมูลส่วนบุคคล
ภาพและภาพเคลื่ อ นไหวจาก
ก ล้ อ ง ว ง จ ร ปิ ด (CCTV) ใ น
บริ เวณส่ ว นกลางและบริ เวณ
ทางาน
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วัตถุประสงค์ในการเก็บ ใช้
ระยะเวลาในการเก็บรวบรวม
• เพื่ อ การดู แ ลความปลอดภั ย บริษั ท จะเก็ บ ข้อมู ล ส่ วนบุ คคลไว้
ของพนัก งานและทรัพย์สินของ เป็ นเวลาไม่เกิน 3 เดือน
พนักงานและบริษัท

Version 1.0

ภาคผนวก ข
รายชื่อบริษัทนอกกลุ่มธุรกิจที่สามารถเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุ คคลไปให้ได้
ชื่อบริษัท

วัตถุประสงค์ในการเปิ ดเผยข้อมูล

นิติบุคคลอาคารชุดลุมพินีทาวเวอร์

เพื่อจัดทาบัตรลิฟท์ และบัตรจอดรถยนต์/รถจักรยานยนต์

สมาคมฮงสุน

เพื่อประสานงานให้พนักงานจอดรถยนต์/รถจักรยานยนต์

การเคหะแห่งชาติ (โครงการบ้านพระราม 4 พลัส)

เพื่อประสานงานให้พนักงานจอดรถยนต์/รถจักรยานยนต์

บริษัท ทรัพย์ศรีไทย จ ากัด

เพื่อจัดเก็บเอกสารเข้าคลัง

บริษัท แอลป์ แอลไพน์ เอเชีย จากัด

เพื่อจัดส่งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานไปประจา ณ สถานที่ปฏิบัติงาน
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