นโยบายและระเบียบปฏิบตั ิ การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของ
พนักงาน
ของ
บริษทั อุบล ไบโอ เอทานอล จากัด (มหาชน) และบริษทั ย่อย

นโยบายฉบับนี้จดั ทาขึน้ โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อให้ขอ้ มูลส่วนบุคคลของพนักงานได้รบั การเก็บรักษา
อย่างถูกต้อง ปลอดภัย และใช้งานโดยสุจริต และเพื่อให้เป็ นไปตามพระราชบัญญัตคิ มุ้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล
พ.ศ. 2562 (“พระราชบัญญัตคิ มุ้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล”) บริษทั อุบล ไบโอ เอทานอล จากัด (มหาชน) และ
บริษทั ย่อย (“บริษทั ฯ”) จึงกาหนดนโยบายและระเบียบปฏิบตั ใิ ห้พนักงานทีเ่ กีย่ วข้องปฏิบตั ติ าม ดังต่อไปนี้
1. นโยบายการเก็บรักษาและการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงาน
1.1 บริษทั ฯ ให้ความเคารพสิทธิสว่ นบุคคลของพนักงาน และปฏิบตั เิ ช่นเดียวกันทัง้ ชาวไทยและชาวต่างชาติ
1.2 บริษทั ฯ จะขอข้อมูลส่วนบุคคลเท่าทีจ่ าเป็ นในการบริหารงาน หรือตามทีก่ ฎหมายกาหนด หรือตามที่
องค์กรหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องกาหนดเท่านัน้ โดยจะขอรับความยินยอมโดยชัดแจ้งจากเจ้าของข้อมูลก่อน
หรือขณะทีม่ กี ารขอข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว
1.3 บริษทั ฯ จะจัดให้มกี ารเก็บรักษา การใช้ การตรวจสอบ ทบทวน อนุมตั ิ หรือดาเนินการใดๆ เกีย่ วกับ
ข้อมูลส่วนบุคคลตามนโยบายนี้อย่างรัดกุม ปกปิ ด และเป็ นความลับ
1.4 บริษทั ฯ กาหนดหน้าทีข่ องผูค้ วบคุมข้อมูลส่วนบุคคลและผูป้ ระมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงขัน้ ตอน
การตรวจสอบ การเข้าถึงอย่างชัดเจน เพื่อให้มนใจว่
ั ่ าข้อมูลเหล่านัน้ ได้รบั การเก็บรักษาเป็ นความลับ
ปลอดภัย และใช้งานโดยสุจริต
1.5 พนักงานทีเ่ ป็ นเจ้าของข้อมูล มีสทิ ธิในการขอดู ตรวจสอบ เข้าถึงข้อมูลนัน้ ได้ทนั ทีตลอดเวลาทีม่ กี ารเก็บ
รักษา รวมถึงมีหน้าทีแ่ จ้งข้อมูลเพิม่ เติมในกรณีทม่ี กี ารเปลีย่ นแปลงข้อมูลส่วนบุคคล หรือนาส่งข้อมูลใน
กรณีทบ่ี ริษทั ฯ หรือหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องร้องขอเพิม่ เติม
1.6 ในกรณีบุคคลหรือหน่วยงานภายนอก หรือหน่วยงานราชการ ต้องการข้อมูลของพนักงาน ให้มหี มาย
ศาลหรือหนังสือราชการทีเ่ กีย่ วข้องมาแสดงต่อกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่เพื่อพิจารณาอนุมตั ิก่อนทุกครัง้
1.7 การส่งข้อมูลของพนักงานให้หน่วยราชการตามรอบปกติหรือตามทีก่ ฎหมายกาหนด เช่น ส่งให้
สรรพากร หรือหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องกับการตรวจสอบ เช่น ผูต้ รวจสอบบัญชี ผูต้ รวจสอบระบบคุณภาพ
ให้สง่ เป็ นความลับได้ตามปกติและบันทึกการส่งไว้เพื่อการตรวจสอบ
1.8 การส่งข้อมูลของพนักงานไปยังต่างประเทศ ให้กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่เป็ นผูอ้ นุมตั ิ และดาเนินการตามที่
กฎหมายกาหนด
1.9 ข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ ทีบ่ ริษทั ฯ เก็บไว้ตามนโยบายนี้ ถือว่าเป็ นข้อมูลสาคัญในทางธุรกิจ บริษทั ฯ จะ
เก็บรักษาเสมือนหนึ่งเป็ นทรัพย์สนิ ของบริษทั ฯ เอง ห้ามผูใ้ ดละเมิด ทาลาย ทาให้เสียหาย หรือนาไปใช้
ประโยชน์สว่ นตัว

2. รายการข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงานที่จาเป็ นในการบริหารงาน
เพื่อให้การบริหารงานใดๆ ของบริษทั ฯ ทีเ่ กีย่ วข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงานดาเนินไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ บริษทั ฯ มีสทิ ธิทจ่ี ะขอข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ ของพนักงานเพิม่ เติมได้ตลอดเวลาทีจ่ า้ งงาน ทัง้ นี้รายการ
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ข้อมูลส่วนบุคคลทีจ่ าเป็ นมีดงั ต่อไปนี้
2.1 ข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ ในใบสมัครงาน และเอกสารประกอบการสมัครงานทีบ่ ริษทั ฯ กาหนด
2.2 ข้อมูลส่วนบุคคลทีบ่ ริษทั ฯ มีสทิ ธิขอเพิม่ เติมขณะทางาน เช่น
2.2.1 สถานภาพสมรส รายชื่อคู่สมรส และบุตร
2.2.2 ใบรับรองแพทย์ ผลการตรวจสุขภาพ หรือ เอกสาร ยา เวชภัณฑ์ อุปกรณ์อ่นื ใด ทีเ่ กีย่ วข้อง
กับการตรวจรักษาอาการเจ็บป่ วย ทัง้ นี้บริษทั ฯ จะใช้ขอ้ มูลเฉพาะกรณีท่ี
ก. เพื่อช่วยเหลือ รักษาทีถ่ ูกต้อง รวดเร็ว
ข. เพื่อพิจารณาจัดงาน หรือเปลีย่ นงานให้เหมาะสมกับสุขภาพ
ค. เพื่อป้ องกันการระบาดไปสูเ่ พื่อนร่วมงาน หรือสาธารณะ
2.2.3 แผนที่ รูปถ่าย หรือข้อมูลอื่นเกีย่ วกับทีพ่ กั อาศัย
2.2.4 ทะเบียนรถยนต์ รถจักรยานยนต์
2.2.5 ข้อมูลส่วนบุคคลอื่นใด ทีบ่ ริษทั ฯ พิจารณาเห็นความจาเป็ นในการบริหารงาน หรือตามที่
กฎหมายกาหนดให้บริษทั ฯ ต้องเก็บรวบรวมทีจ่ ะมีต่อไปในอนาคต

3. ผูค้ วบคุมข้อมูลส่วนบุคคลและผูป้ ระมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงาน
เพื่อให้การเก็บรักษา การใช้ การควบคุม และการตรวจสอบข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงาน เป็ นไปตาม
นโยบายและข้อกาหนดของกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง บริษทั ฯ จึงกาหนดหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบของพนักงานทีเ่ กีย่ วข้อง
ดังต่อไปนี้
3.1 กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ มีหน้าทีด่ งั ต่อไปนี้
3.1.1 เป็ นผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล ซึง่ มีอานาจหน้าทีต่ ดั สินใจเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้
หรือเปิ ด เผยข้อ มูลส่วนบุ คคลของพนัก งาน ให้เ ป็ นไปตามนโยบายนี้แ ละปฏิบ ัติต าม
พระราชบัญญัตคิ มุ้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล
3.1.2 แต่งตัง้ ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งเป็ นผู้ดาเนินการเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้
หรือเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตามคาสังหรื
่ อในนามของผูค้ วบคุมข้อมูลส่วนบุคคล
3.1.3 จัดให้มีการทบทวนการเก็บ การรักษา การใช้ข้อมูลส่วนบุคคลอย่างน้ อยปี ละ 1 ครัง้
เพื่อให้มนใจว่
ั ่ าการควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลเป็ นไปตามนโยบายและกฎหมายกาหนด
3.1.4 จัดให้มรี ะบบการตรวจสอบเพื่อดาเนินการลบหรือทาลายข้อมูลส่วนบุคคลเมื่อพ้นกาหนด
ระยะเวลาเก็บรักษา หรือทีไ่ ม่เกีย่ วข้องหรือเกินความจาเป็ นตามวัตถุป ระสงค์ในการเก็บ
รวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลนัน้ หรือตามที่เจ้าของข้อมูลร้องขอ เว้นแต่เก็บรักษาไว้เพื่อ
วัตถุประสงค์ทก่ี ฎหมายกาหนด
3.2 ผูจ้ ดั การฝ่ ายบุคคลและธุรการ มีหน้าทีด่ งั ต่อไปนี้
3.2.1 เป็ นผูป้ ระมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล ซึง่ เป็ นผูด้ าเนินการเกีย่ วกับการเก็บรวบรวม ใช้ หรือ
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เปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงาน ตามคาสังหรื
่ อในนามของผูค้ วบคุมข้อมูลส่วน
บุคคล ให้เป็ นไปตามนโยบายนี้และปฏิบตั ติ ามทีพ่ ระราชบัญญัตคิ มุ้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล
กาหนด
3.2.2 กาหนดข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงาน วิธกี ารเก็บ การรักษา การใช้ การปรับปรุงข้อมูลใน
ระบบคอมพิวเตอร์ และทาการประชุมทบทวนความถูกต้อง การคงอยู่ของข้อมูล รวมถึง
การทาลายข้อมูลทีไ่ ม่ใช้งานอย่างน้อยปี ละ 1 ครัง้ เพื่อให้ขอ้ มูลเป็ นปั จจุบนั และสอดคล้อง
กับกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง
3.2.3 กาหนดวิธแี ละสถานทีเ่ ก็บข้อมูลทีป่ ลอดภัย
ก) การเก็บเป็ นเอกสาร ตูเ้ ก็บเอกสารต้องมีกญ
ุ แจเปิ ด - ปิ ด เฉพาะคนทีเ่ กีย่ วข้องเท่านัน้
ข) การเก็บในคอมพิวเตอร์ หรือระบบสารสนเทศ ต้องมีรหัส (Password) เฉพาะคนที่
เก็บรักษาเท่านัน้
ค) การเข้าใช้ขอ้ มูล ให้เพิม่ เติมได้ แต่จะลบ จะเปลีย่ นแปลง จะนาออกเองโดยพลการ
ไม่ได้ ต้องได้รบั อนุมตั จิ ากผูค้ วบคุมข้อมูลส่วนบุคคล
3.2.4 จัดประชุมให้ความรู้ ประชาสัมพันธ์ให้พนักงานเข้าใจเหตุผลและความจาเป็ นทีต่ อ้ งมี
นโยบายและระเบียบปฏิบตั นิ ้ี รวมถึงให้รสู้ ทิ ธิและหน้าทีต่ ามนโยบายนี้
3.2.5 เป็ นผูพ้ จิ ารณาอนุมตั หิ ลักเกณฑ์การกาหนด การเปลีย่ นแปลง การเก็บรักษา และการขอ
ใช้ขอ้ มูลส่วนบุคคลของพนักงานทีจ่ าเป็ นในงานของบริษทั ฯ หรือทีเ่ ป็ นประโยชน์ต่อ
พนักงานเจ้าของข้อมูล รวมถึงกาหนด กากับ ตรวจสอบ ให้พนักงานทีท่ าหน้าทีร่ บั สมัคร
งาน พนักงานทีจ่ ่ายค่าจ้างเงินเดือนสวัสดิการ พยาบาล หรือเจ้าหน้าทีค่ วามปลอดภัยใน
การทางาน หรือพนักงานทีเ่ กีย่ วข้องอื่นๆ ดาเนินการตามหน้าทีค่ วามรับผิดชอบทีไ่ ด้รบั
มอบหมายตามหลักเกณฑ์ทก่ี าหนด
3.2.6 ดูแลสถานทีเ่ ก็บรักษา (ห้องเก็บเอกสาร หรือระบบคอมพิวเตอร์) และต้องมันใจว่
่ าเข้าถึง
ได้เฉพาะคน ต้องมีรหัสลับเฉพาะ มีการบันทึกการเข้าถึง เพื่อให้ตรวจสอบว่าใครเข้าไป
ทาอะไร วันใด เวลาใด เพื่อป้ องกันการละเมิด การลักขโมย การทาลายข้อมูลทีเ่ ก็บไว้นัน้
3.2.7 ดูแลข้อมูลทีเ่ ก็บไว้ หากจะเปลีย่ นแปลง ลบ หรือนาออกไปภายนอก ต้องได้รบั อนุมตั จิ าก
ผูค้ วบคุมข้อมูลส่วนบุคคล
3.2.8 หากพบสิง่ ผิดปกติ ไม่เป็ นไปตามนโยบายนี้ให้ระงับยับยัง้ เหตุผดิ ปกตินนั ้ ทันทีและ
รายงานให้ผคู้ วบคุมข้อมูลส่วนบุคคลทราบโดยเร็ว
3.2.9 จัดทารายงานและบันทึกการใช้ขอ้ มูลส่วนบุคคลของพนักงานตามทีก่ ฎหมายกาหนด
พร้อมรับการตรวจสอบ หรือส่งให้หน่วยงานตามทีก่ ฎหมายกาหนด
3.3 ผูจ้ ดั การฝ่ ายสารสนเทศ มีหน้าทีด่ งั ต่อไปนี้
3.3.1 เป็ นผูป้ ระมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล ซึง่ เป็ นผูด้ าเนินการเกีย่ วกับการเก็บรวบรวม ใช้ หรือ
เปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงาน ตามคาสังหรื
่ อในนามของผูค้ วบคุมข้อมูลส่วน
บุคคล ให้เป็ นไปตามนโยบายนี้และปฏิบตั ติ ามทีพ่ ระราชบัญญัตคิ มุ้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล
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กาหนด
3.3.2 ให้คาแนะนาวิธกี ารเก็บข้อมูลส่วนบุคคลลงในระบบสารสนเทศอย่างเป็ นความลับ ให้
มันใจว่
่ าข้อมูลอยู่ครบ ไม่ถูกลบ ไม่ถูกละเมิด ไม่ถูกทาลาย สามารถตรวจสอบชื่อคนใช้
วัน เวลา ทีม่ กี ารใช้ได้ รวมถึงกาหนด กากับ ตรวจสอบ ให้พนักงานฝ่ ายสารสนเทศเป็ น
ผูด้ าเนินการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลลงในระบบสารสนเทศอย่างเป็ นความลับ
4. การเข้าถึง การตรวจสอบ และการแจ้งเพิ่มเติ ม ข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงาน
พนักงานทีเ่ ป็ นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลทีบ่ ริษทั ฯ เก็บรักษาไว้ มีสทิ ธิและหน้าที่ ดังต่อไปนี้
4.1 มีสทิ ธิขอตรวจสอบการเก็บรักษา หรือการใช้ขอ้ มูลส่วนบุคคลของตนเอง
4.2 มีสทิ ธิขอรับการรับรอง หรือขอใช้ขอ้ มูลส่วนบุคคลของตนเอง
4.3 มีหน้าทีจ่ ดั ส่งเอกสาร หรือข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ ทีบ่ ริษทั ฯ ร้องขอภายในเวลาทีบ่ ริษทั ฯ กาหนด
4.4 มีหน้าทีแ่ จ้งข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ ทีม่ กี ารเปลีย่ นแปลง เช่น การเปลีย่ นชื่อ นามสกุล เปลีย่ น
หมายเลขโทรศัพท์ เปลีย่ นบัญชีธนาคาร การย้ายทีอ่ ยู่ ให้แจ้งบริษทั ฯ ทราบโดยเร็ว เพื่อให้ขอ้ มูล
เป็ นปั จจุบนั
4.5 มีหน้าทีแ่ จ้งข้อมูลส่วนบุคคลทีม่ คี วามสาคัญ ทีม่ ผี ลต่อสุขภาพ ความปลอดภัยต่อชีวติ ทรัพย์สนิ
หรือต่อความสงบเรียบร้อยในการทางานร่วมกัน เช่น อาการป่ วยติดเชือ้ โรคระบาด โรคทางจิตเวช
ยาเสพติด ประวัตกิ ารก่ออาญากรรม หรือการทาผิดกฎหมายใด ให้บริษทั ฯ ทราบทันที และเป็ น
ความลับ เพื่อจัดการแก้ไข ป้ องกัน และช่วยเหลือได้ทนั เหตุการณ์
5. บทลงโทษผูฝ้ ่ าฝื นระเบียบปฏิ บตั ิ นี้และหรือละเมิ ดสิ ทธิ ส่วนบุคคลของพนักงาน
5.1 พนักงานผูใ้ ดเปิ ดเผย ใช้ หรือละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงานอื่น โดยไม่ได้รบั อนุมตั จิ ากบริษทั
ฯ ถือว่าเป็ นการทุจริตต่อหน้าที่ จงใจทาให้บริษทั เสียหาย ถือว่าเป็ นความผิดร้ายแรง บริษทั ฯ จะ
ลงโทษถึงขัน้ เลิกจ้างโดยไม่จ่ายค่าชดเชย
5.2 พนักงานทีบ่ ริษทั ฯ มอบหมายให้มหี น้าทีค่ วบคุมข้อมูล เก็บรักษา ประมวลผล ใช้ขอ้ มูล ถือเป็ น
พนักงานเจ้าหน้าที่ หากกระทาความผิดเสียเอง จะถูกพิจารณาลงโทษในอัตราสูงกว่าพนักงานทัวไป
่
5.3 พนักงานทีไ่ ม่นาส่งข้อมูลส่วนบุคคลทีบ่ ริษทั ฯ ร้องขอ หรือให้ขอ้ มูลเท็จ ถือว่าเป็ นการทุจริตต่อ
หน้าที่ จงใจทาให้บริษทั ฯ เสียหาย บริษทั ฯ จะลงโทษทางวินยั ตามทีเ่ ห็นสมควร
5.4 พนักงานผูใ้ ด ละเมิด ไม่ปฏิบตั ติ ามนโยบาย ระเบียบปฏิบตั นิ ้ี หากเกิดความเสียหายใดๆ พนักงานผู้
นัน้ ต้องชดใช้ความเสียหายด้วยตนเองเต็มจานวนตามทีก่ ฎหมายกาหนด
5.5 พนักงานผูใ้ ด นาข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงานอื่น ทีบ่ ริษทั ฯ เก็บรักษาไว้น้ี ไปใช้ หรือให้ผอู้ ่นื ไปใช้
ต่อเพื่อผลประโยชน์สว่ นตัว โดยไม่ได้รบั อนุมตั จิ ากบริษทั ฯ ถือว่าเป็ นการกระทาความผิดร้ายแรงมี
โทษถึงขัน้ เลิกจ้างทันทีโดยไม่จา่ ยค่าชดเชยใดๆ อีกทัง้ บริษทั ฯ จะฟ้ องร้อง เรียกค่าเสียหาย และ
ดาเนินคดีถงึ ทีส่ ดุ ตามกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง
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บริษทั ฯ จึงขอให้พนักงานทุกคนศึกษาและปฏิบตั ติ ามนโยบายและระเบียบปฏิบตั นิ ้อี ย่างเคร่งครัด เพื่อให้
ข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงาน มีการเก็บรักษาและการใช้เป็ นไปตามกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องต่อไป
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(นายพลากร สุวรรณรัฐ)
ประธานกรรมการ
บริษทั อุบล ไบโอ เอทานอล จากัด (มหาชน)
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(ตัวอย่าง)
รายการข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงาน ที่บริษทั ฯ จาเป็ นต้องรูเ้ พื่อประโยชน์ในการทางานร่วมกัน
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

ข้อมูลส่วนบุคคล
ข้อมูลที่จาเป็ นในใบสมัครงาน
รูปถ่ายปั จจุบนั ไม่เกิน 6 เดือน
เลขทีบ่ ตั รประชาชน
สาเนาทะเบียนบ้านภูมลิ าเนา
ทีอ่ ยู่ปัจจุบนั ขณะทางานทีบ่ ริษทั
แผนผัง รูปถ่าย ชื่อสถานทีพ่ กั ปั จจุบนั
วุฒกิ ารศึกษา
หนังสือรับรองประสบการณ์ทางาน
ประวัตกิ ารฝึกอบรม
หมายเลขโทรศัพท์
ไอดีไลน์
อีเมล
ชื่อบิดา มารดา หมายเลขโทรศัพท์
คู่สมรส หมายเลขโทรศัพท์
อาชีพ สถานทีท่ างานของคู่สมรส
หมายเลขโทรศัพท์ผตู้ ดิ ต่อกรณีฉุกเฉิน
สถานศึกษาระดับมัธยม
สถานศึกษาระดับมหาวิทยาลัย
หมายเลขบัญชีธนาคาร
ผลการตรวจสุขภาพก่อนเข้าทางาน
ประวัตกิ ารเจ็บป่ วย
ประวัตกิ ารทาผิดกฎหมาย
ความสามารถส่วนบุคคล
บุคคลทีอ่ า้ งอิงได้
การตัง้ ครรภ์
เอกสารเพิ่ มเติ มเพื่อรับเข้าทางาน
ทะเบียนสมรส
ใบเกิดบุตร

วัตถุประสงค์ ความจาเป็ นที่ขอทราบ
เพื่อเทียบกับใบหน้า ตัวตนจริงของแต่ละคน
เพื่อความเป็ นไทย
เพื่อรูว้ ่าอยู่ทไ่ี หน เพื่อไปร่วมกิจกรรมกับครอบครัว
เพื่อดูว่าใกล้ ไกล สะดวกกับการจัดงานให้ทา
เพื่อไปช่วยเหลือกรณีฉุกเฉินได้ทนั เหตุการณ์
เพื่อจัดงานให้ทาตามความรูท้ เ่ี รียนมา
เพื่อดูประสบการณ์ทเ่ี คยทามาตรงกับงานทีท่ า
เพื่อดูความรูเ้ พิม่ เติมทีจ่ ะทางานนัน้ ได้ดี
เพื่อติดต่อสือ่ สารกันได้เร็ว
เพื่อติดต่อสือ่ สารกันได้เร็ว
เพื่อติดต่อสือ่ สารกันได้เร็ว
เพื่อติดต่อกับพ่อ แม่ทบ่ี า้ นกรณีฉุกเฉิน
เพื่อติดต่อกับคู่สมรส กรณีฉุกเฉิน
เพื่อดูว่าเป็ นคู่แข่ง ขัดกันทางธุรกิจ
เพื่อติดต่อกับบุคคลอื่นได้กรณีฉุกเฉิน
เพื่อดูพน้ื ฐานการศึกษา
เพื่อดูพน้ื ฐานการศึกษา
เพื่อจ่ายค่าจ้างให้
เพื่อจะจัดงานให้เหมาะกับสุขภาพ
เพื่อช่วยรักษาต่อเนื่องและจัดงานให้เหมาะสม
เพื่อเฝ้ าระวัง ให้กาลังใจในการเป็ นคนดี
เพื่อเพิม่ งาน เพิม่ ค่าตอบแทน
เพื่อติดต่อสือ่ สารกันได้ ข้อมูลเพิม่ เติม
เพื่อจัดงานทีเ่ หมาะสมให้ทา เพื่อความปลอดภัย
เพื่อจัดสวัสดิการเพิม่ เติม - ลดหย่อนภาษี
เพื่อจัดสวัสดิการเพิม่ เติม - เพื่อลดหหย่อนภาษี

จัดทาเมื่อวันที.่ ............................................
ลงชื่อ................................................... ผูเ้ สนอ
(………………………..............)
ผูจ้ ดั การฝ่ ายบุคคล

ลงชื่อ................................................... ผูเ้ สนอ
(.............................................)
กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
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