
 

  
     
                                                                       

 

 
 
เร่ือง  นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสําหรับผู้มาติดต่อและบุคคลภายนอก 
                                ---------------- 

บริษทั ไทยกา้วไกลกรุ๊ป จาํกดั ต่อไปในประกาศน้ีจะเรียกวา่ “บริษทัฯ”  ใหค้วามสาํคญักบัความเป็น 

ส่วนตวัและมุ่งมัน่ท่ีจะคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลของท่าน (“ขอ้มูลส่วนบุคคล”) ตามพระราชบญัญติัคุม้ครอง 

ขอ้มูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562  (“พ.ร.บ.ฯ”)   บริษทัฯ จึงไดจ้ดัทาํประกาศความเป็นส่วนตวัฉบบัน้ีข้ึน เพื่อแจง้ 

ใหท้่านทราบถึงรายละเอียดเก่ียวกบัการเก็บ รวบรวม ใช ้และ/หรือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคล 

1. วตัถุประสงค์ของการเกบ็รวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล 

บริษทัฯ เก็บรวบรวม ใช ้และ/หรือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านเฉพาะเม่ือมีเหตุผลท่ีเหมาะสม 

ในการดาํเนินการ และ/หรือ ท่ีกฎหมายกาํหนดใหก้ระทาํการได ้ซ่ึงรวมถึงการเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลใหก้บั

บุคคลภายนอกดว้ย โดยมีวตัถุประสงคห์ลกั ดงัต่อไปน้ี  

1.1 เพื่อการประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านในการปฏิบติัตามกฎหมาย หรือภาระขอ้ผกูพนัตาม

กฎหมาย 

1.2 เพื่อรักษาความปลอดภยั 

1.3 เพื่อปฏิบติัตามกฎระเบียบ และการตรวจสอบธุรกิจของบริษทัฯ (ทั้งภายในและภายนอก) 

1.4 เพื่อประโยชน์อนัชอบธรรมตามกฎหมายของบริษทัฯ ท่ีจะประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลของท่าน 

 โดยยงัคงคาํนึงถึงสิทธิขั้นพื้นฐานของท่านนั้นไม่เหนือไปกวา่ประโยชน์ของบริษทัฯ 

1.5 เพื่อวตัถุประสงคใ์ดวตัถุประสงคห์น่ึงโดยเฉพาะ ตามความยนิยอมท่ีท่านใหแ้ก่บริษทัฯ ในการ

ประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลของท่าน 

2. การเกบ็รวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล 

บริษทัฯ เก็บรวบรวมและใชข้อ้มูลส่วนบุคคลหลากหลายประเภท โดยประเภทของขอ้มูลส่วนบุคคล 

ท่ีบริษทัฯ เก็บรวบรวมนั้นข้ึนอยูก่บัสถานการณ์และเหตุการณ์ท่ีเก่ียวกบัความสัมพนัธ์ระหวา่งท่านและบริษทัฯ ใน

ฐานะผูม้าติดต่อของบริษทัฯ 

2.1 แหล่งขอ้มูลท่ีเก็บรวมรวมขอ้มูลส่วนบุคคล 

2.1.1 ขอ้มูลท่ีไดจ้ากท่านโดยตรง เช่น บตัรประจาํตวัประชาชน หนงัสือเดินทาง ใบอนุญาต 

ขบัข่ี เป็นตน้ 

2.1.2 การบนัทึกภาพน่ิงและภาพเคล่ือนไหวจากกลอ้งวงจรปิด อุปกรณ์บนัทึกภาพ 

2.1.3 การสนทนาระหวา่งท่าน และบริษทัฯ รวมถึงบนัทึกการสนทนาผา่นทางโทรศพัท ์จดหมาย 

อีเมล ์บนัทึกขอ้ความ หรือวธีิการอ่ืนใด 
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2.1.4 เม่ือท่านใชง้านเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ 

2.1.5 การเขา้ร่วมกิจกรรมใด ๆ ของบริษทัฯ ในบางกรณี บริษทัฯ อาจเก็บรวบรวมขอ้มูลส่วน

บุคคลของท่านจากบุคคลอ่ืน เช่น หน่วยงานสาธารณะ หน่วยงานราชการ หน่วยงาน 

คดักรองแหล่งขอ้มูล ขอ้มูลท่ีเปิดเผยต่อสาธารณะ และแหล่งขอ้มูลท่ีสามารถเขา้ถึงได ้ 

เช่น โปรไฟลท์างอินเทอร์เน็ต เป็นตน้ 

2.2 ประเภทของขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีเก็บรวบรวม ใช ้และ/หรือเปิดเผย 

ประเภทของ “ขอ้มูลส่วนบุคคล” ของท่านท่ีบริษทัฯ เก็บรวบรวม ใช ้และ/หรือเปิดเผย 

(รวมเรียกวา่ “ประมวลผล”) ภายใตก้ฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง รวมถึงแต่ไม่จาํกดัเพียงขอ้มูลส่วนบุคคล ดงัต่อไปน้ี 

2.2.1 ขอ้มูลส่วนตวั เช่น ช่ือ นามสกุล เพศ วนัเดือนปีเกิด หมายเลขบตัรประจาํตวัประชาชน 

หมายเลขหนงัสือเดินทาง หมายเลขอ่ืน ๆ ท่ีทางราชการออกให ้รวมถึงขอ้มูลส่วนตวัท่ี

ปรากฏอยูบ่นเอกสารท่ีราชการออกใหเ้พื่อใชใ้นการยนืยนัตวัตน สัญชาติ ภาพบนบตัร

ประจาํตวัประชาชน หรือหนงัสือเดินทาง สาํเนาทะเบียนบา้น ลายมือช่ือ ภาพถ่าย ภาพ 

หรือบนัทึกจากกลอ้งวงจรปิด (CCTV) 

2.2.2 ขอ้มูลการติดต่อ: ท่ีอยู ่เบอร์โทรศพัท ์อีเมล ์ 

2.2.3 ขอ้มูลอิเล็กทรอนิกส์: ท่ีอยู ่IP คุกก้ี บนัทึกกิจกรรม ขอ้มูลระบุตวัตน และขอ้มูลตาํแหน่ง 

ทางภูมิศาสตร์ 

2.3  การปฏิเสธใหข้อ้มูลส่วนบุคคลแก่บริษทัฯ 

ในกรณีท่ีบริษทัฯ จาํเป็นตอ้งเก็บรวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคลของท่าน และท่านไม่ใหข้อ้มูลส่วนบุคคล

ของท่านแก่บริษทัฯ ท่านอาจไดรั้บการปฏิเสธการดาํเนินการอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 

3. การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล 

ในการดาํเนินการเพื่อให้เป็นไปตามวตัถุประสงค ์บริษทัฯ อาจประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลของท่าน 

ภายใตก้ฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง และฐานทางกฎหมาย โดยบริษทัฯ ไดป้ระมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลดงักล่าวโดยใชฐ้าน 

ทางกฎหมาย ดงัต่อไปน้ี  

วตัถุประสงคข์องการเก็บรวบรวม การใช ้

 และการเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคล 

ฐานในการประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคล 

• เพื่อดาํเนินการตามกฎ ระเบียบ ขอ้กาํหนดของหน่วยงานกาํกบั

ดูแล หน่วยงานราชการหน่วยงานสาธารณะ และหน่วยงานท่ี

เก่ียวขอ้ง 

• เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัขอ้กาํหนดทางกฎหมาย 

• ฐานสัญญา 

• ฐานปฏิบติัหนา้ท่ีตามกฎหมาย 
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4. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล 

บริษทัฯ อาจเปิดเผยหรือส่งต่อขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านใหแ้ก่บุคคลภายนอก เพื่อใหบุ้คคลเหล่าน้ี 

ประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลของท่าน ดงัต่อไปน้ี 

4.1 การเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลใหแ้ก่บุคคลอ่ืน 

4.1.1 ผูรั้บเหมา ผูรั้บเหมาช่วง นายหนา้ หรือผูใ้หบ้ริการใด ๆ ท่ีทาํงานใหก้บับริษทัฯ หรือ

ใหบ้ริการแก่บริษทัฯ ทั้งน้ีรวมถึงผูบ้งัคบับญัชา และผูป้ฏิบติังานของบุคคลดงักล่าว 

4.1.2 ผูไ้ดรั้บมอบหมายใหจ้ดัการดูแลผลประโยชน์ใด ๆ ของท่าน 

4.1.3 บุคคลผูติ้ดต่อ และตวัแทนของท่าน 

4.1.4 หน่วยงานท่ีบงัคบัใชก้ฎหมาย เช่น รัฐบาล ศาล หน่วยงานระงบัขอ้พิพาท ผูมี้อาํนาจควบคุม

ของบริษทัฯ ผูต้รวจสอบบญัชี และบุคคลใด ๆ ซ่ึงแต่งตั้ง หรือร้องขอโดยผูมี้อาํนาจควบคุม

ของบริษทัฯ ใหท้าํการตรวจสอบกิจกรรมการดาํเนินงานของบริษทัฯ 

4.1.5 บุคคลอ่ืนใดซ่ึงมีความเก่ียวขอ้งกบัขอ้พิพาทใด ๆ ท่ีเกิดข้ึน รวมถึงขอ้พิพาทท่ีเก่ียวขอ้งกบั

การทาํธุรกรรม 

4.1.6 บุคคลใด ๆ ท่ีออกคาํสั่ง หรือบริหารจดัการบญัชีของท่านหรือในนามของท่าน (เช่น ผูรั้บ

มอบอาํนาจ ทนายความ เป็นตน้) และ/หรือ 

4.1.7 บุคคลใด ๆ ท่ีบริษทัฯ ไดรั้บคาํสั่งจากท่านใหเ้ปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านใหก้บับุคคล

ดงักล่าว 

4.2 การส่งหรือโอนขอ้มูลส่วนบุคคลไปยงัต่างประเทศ บริษทัฯ อาจตอ้งส่ง หรือโอนขอ้มูลส่วนบุคคล

ของท่านไปยงัต่างประเทศ เพื่อจดัเก็บ และ/หรือ ประมวลผลในการปฏิบติัตามสัญญาท่ีทาํข้ึนระหวา่ง

วตัถุประสงคข์องการเก็บรวบรวม การใช ้

 และการเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคล 

ฐานในการประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคล 

• เพื่อยนืยนัตน 

• เพื่อลงทะเบียนผูม้าติดต่อ 

• เพื่อการเขา้พื้นท่ีของบริษทัฯ  

• เพื่อดาํเนินการตรวจสอบกิจการภายในของบริษทัฯ 

• เพื่อการปฏิบติัตามกฎระเบียบ และการตรวจสอบธุรกิจของ

บริษทัฯ (ทั้งภายในและภายนอก) 

• เพื่อปกป้องสถานะทางกฎหมายของบริษทัฯ 

เพื่อจดัการ และบริหารธุรกิจของบริษทัฯ อยา่งมีประสิทธิภาพ 

• เพื่อจดักิจกรรมทางสังคม หรือกิจกรรมอ่ืน ๆ ท่ีบริษทัฯ จดัข้ึน 

• เพื่อป้องกนัอาชญากรรม และบริหารจดัการความปลอดภยัของ

บริษทัฯ เช่น ติดตั้งกลอ้งวงจรปิดภายใน และโดยรอบบริษทัฯ 

ซ่ึงอาจมีการเก็บภาพ ภาพเคล่ือนไหว และเสียงของท่าน 

• ฐานประโยชน์อนัชอบธรรม 
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ท่านและบริษทัฯ โดยบริษทัฯ จะไม่อนุญาตใหบุ้คคลท่ีไม่เก่ียวขอ้งเขา้ถึงขอ้มูลส่วนบุคคลดงักล่าว 

และจะกาํหนดใหมี้มาตรการรักษาความปลอดภยัท่ีเหมาะสม 

5. การเกบ็รักษาข้อมูลส่วนบุคคล 

บริษทัฯ จะเก็บรวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านไวต้ราบเท่าท่ีจาํเป็น เพื่อใหบ้รรลุวตัถุประสงคใ์นการ 

เก็บรวบรวม และประมวลผลขอ้มูลดงักล่าว โดยบริษทัฯ จะเก็บรักษาขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านไวเ้ป็นระยะเวลา 1 ปี 

นบัจากวนัท่ีท่านเป็นผูม้าติดต่อบริษทัฯ โดยบริษทัฯ จะทาํลาย ลบ หรือทาํใหข้อ้มูลส่วนบุคคลเป็นขอ้มูลท่ีไม่สามารถ

ระบุตวับุคคลท่ีเป็นเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลได ้เวน้แต่ในกรณีท่ีมีเหตุจาํเป็นทางกฎหมาย หรือเหตุผลทางเทคนิค

รองรับ บริษทัฯ อาจเก็บรักษาขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านไวน้านกวา่ระยะเวลานั้น 

6. สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล 

ท่านมีสิทธิในขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านตามกฎหมายการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล โดยบริษทัฯ จะ 

เคารพสิทธิของท่านและจะดาํเนินการตามกฎหมาย กฎเกณฑ ์หรือกฎระเบียบท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประมวลผลขอ้มูล 

ของท่านภายใตส้ถานการณ์บางประการ อยา่งทนัท่วงที ท่านมีสิทธิดาํเนินการเก่ียวกบัขอ้มูลส่วนบุคคลของท่าน

ดงัต่อไปน้ี 

6.1 สิทธิในการขอถอนความยนิยอม ในกรณีท่ีบริษทัฯ ประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านโดยอาศยั

ความยนิยอมของท่าน ท่านมีสิทธิท่ีจะเพิกถอนความยนิยอมท่ีจะใหบ้ริษทัฯ ประมวลผลขอ้มูล 

ส่วนบุคคลของท่านไดต้ลอดเวลา ทั้งน้ี บริษทัฯ อาจประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านต่อไป 

หากบริษทัฯ สามารถใชฐ้านอ่ืนในการประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลของท่าน 

6.2 สิทธิในการขอเขา้ถึงขอ้มูลส่วนบุคคล ท่านมีสิทธิในการขอสาํเนาขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านจาก

บริษทัฯ 

6.3 สิทธิในการขอแกไ้ขขอ้มูลส่วนบุคคล ท่านมีสิทธิขอแกไ้ขขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านใหถู้กตอ้ง 

 เป็นปัจจุบนั และสมบูรณ์ 

6.4 สิทธิในการขอลบขอ้มูลส่วนบุคคล ท่านมีสิทธิร้องขอให้บริษทัฯ ลบ ทาํลาย หรือทาํใหข้อ้มูล 

ส่วนบุคคลของท่านไม่สามารถระบุตวัตนของท่านไดใ้นกรณีท่ีไม่มีเหตุผลอนัสมควรใหบ้ริษทัฯ 

ประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านต่อไป โดยท่านสามารถใชสิ้ทธิในการขอใหบ้ริษทัฯ ลบขอ้มูล

ส่วนบุคคลน้ีควบคู่ไปกบัสิทธิในการคดัคา้นในขอ้ถดัไป อยา่งไรก็ตาม การใชสิ้ทธิน้ีจะตอ้งไม่เป็น

การใชสิ้ทธิเพื่อขอใหล้บขอ้มูลส่วนบุคคลทั้งหมด โดยบริษทัฯ จะพิจารณาแต่ละคาํขอดว้ยความ

ระมดัระวงัตามบทบญัญติัของกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลของท่าน 

6.5 สิทธิในการคดัคา้น 

6.6 ท่านมีสิทธิคดัคา้นการประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านท่ีบริษทัฯ ประมวลผลภายใตฐ้าน

ผลประโยชน์อนัชอบธรรมของบริษทัฯ นอกจากน้ี ท่านยงัมีสิทธิคดัคา้นการประมวลผลขอ้มูล 

ส่วนบุคคลของท่าน หากบริษทัฯ ประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวตัถุประสงคท์าง

การตลาด การบนัทึกและวเิคราะห์ลกัษณะทางจิตวทิยาและพฤติกรรมของบุคคล 

6.7 สิทธิในการขอใหมี้การระงบัการประมวลผล 
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ท่านมีสิทธิขอใหบ้ริษทัฯ ระงบัการประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านชัว่คราว เช่น เม่ือท่าน

ตอ้งการใหบ้ริษทัฯ แกไ้ขขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านใหถู้กตอ้ง หรือเม่ือท่านร้องขอให้บริษทัฯ  

พิสูจน์เหตุผล หรือฐานทางกฎหมายในการประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลของท่าน 

6.8 สิทธิในการส่งหรือโอนยา้ยขอ้มูล 

ในบางกรณี ท่านสามารถขอใหบ้ริษทัฯ ส่งหรือโอนขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านท่ีสามารถใชง้าน

โดยทัว่ไปไดใ้นรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ไปยงัผูค้วบคุมขอ้มูลส่วนบุคคลอ่ืน สิทธิดงักล่าวน้ีจะใชไ้ด้

เฉพาะในกรณีของขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีท่านส่งมอบใหแ้ก่บริษทัฯ และการประมวลผลขอ้มูลส่วน

บุคคลดงักล่าวไดก้ระทาํโดยอาศยัความยนิยอมของท่าน หรือในกรณีท่ีขอ้มูลส่วนบุคคลดงักล่าว

จาํเป็นตอ้งไดรั้บการประมวลผลเพื่อใหส้ามารถปฏิบติัตามภาระขอ้ผกูพนัภายใตส้ัญญาได ้ 

6.9 สิทธิในการยืน่ขอ้ร้องเรียน ท่านมีสิทธิยืน่ขอ้ร้องเรียนต่อหน่วยงานของรัฐท่ีเก่ียวขอ้ง รวมไปถึง

คณะกรรมการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลในกรณีท่ีท่านเห็นวา่ บริษทัฯ หรือพนกังานของบริษทัฯ 

หรือผูป้ระมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลของบริษทัฯ ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบติัตามพ.ร.บ.ฯ  

บริษทัฯ อาจมีความจาํเป็นตอ้งขอขอ้มูลบางประการจากท่านเพื่อใชใ้นการยนืยนัตวัตนของท่านและรับรอง

สิทธิของท่านในการเขา้ถึงขอ้มูลส่วนบุคคล (หรือเพื่อใชสิ้ทธิอ่ืนใด) เพือ่ใหเ้ป็นไปตามมาตรการความปลอดภยัท่ี 

จะทาํใหท้่านมัน่ใจไดว้า่ขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านจะไม่ถูกเปิดเผยต่อบุคคลท่ีไม่มีสิทธิเขา้ถึงขอ้มูลดงักล่าว  

บริษทัฯ จะตอบกลบัคาํขอท่ีถูกตอ้งตามกฎหมายทั้งหมดภายใน 30 วนั ในบางกรณี บริษทัฯ อาจใชเ้วลา

มากกวา่ 30 วนั หากคาํขอของท่านมีความซบัซอ้น หรือท่านยืน่คาํขอเขา้มาเป็นจาํนวนมากกวา่หน่ึงคาํขอ ในกรณี

ดงักล่าว บริษทัฯ จะแจง้ใหท้่านทราบและจะทาํการแจง้สถานะของคาํขอใหท่้านทราบอยูเ่สมอความปลอดภยัของ

ขอ้มูลส่วนบุคคลของท่าน 

7. ความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล  

ในการดาํเนินการเพื่อให้เป็นไปตามวตัถุประสงค ์บริษทัฯ อาจประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านภายใต้

กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง และฐานทางกฎหมาย โดยบริษทัฯ ไดป้ระมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลดงักล่าวโดยใชฐ้านทาง

กฎหมายดงัต่อไปน้ี 

บริษทัฯ ไดมี้การดาํเนินการปฏิบติัตามพระราชบญัญติัคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 โดยแต่งตั้ง

เจา้หนา้ท่ีคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล (Data Protection Officer : DPO) เพื่อตรวจสอบการดาํเนินงานของบริษทัฯ  

ท่ีเก่ียวกบัการเก็บ รวบรวมใช ้และ/หรือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลใหส้อดคลอ้งกบัพระราชบญัญติัคุม้ครองขอ้มูล 

ส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 รวมถึงกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล 

 

 

 

 

 ท่านสามารถติดต่อมายงัเจา้หนา้ท่ีคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล (DPO) ของบริษทัฯ เพื่อดาํเนินการยื่นร้องขอ

ดาํเนินการตามสิทธิขา้งตน้ ไดท่ี้ หมายเลข 02 – 9777270 - 5 ,  E-mail pdpa@tggpipe.com 
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  อยา่งไรก็ตาม บริษทัฯ อาจปฏิเสธสิทธิของเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลไดใ้นกรณีท่ีกฎหมายกาํหนด หรือใน 

กรณีท่ีขอ้มูลส่วนบุคคลถูกทาํใหไ้ม่ปรากฎช่ือ หรือส่ิงบอกลกัษณะอนัสามารถระบุตวัตนของเจา้ของขอ้มูลส่วน 

บุคคลไดอี้ก ในการเปล่ียนแปลงนโยบายการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการทบทวน 

เพิ่ม เปล่ียนแปลง หรือปรับปรุงนโยบายคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลฉบบัน้ีไดใ้นอนาคต เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบั  

แนวปฏิบติั และกฎหมาย ขอ้บงัคบัท่ีเก่ียวขอ้งรวมถึงการเปล่ียนแปลงของการใหบ้ริการ และการดาํเนินงานของเรา 

เพื่อความเหมาะสมและประสิทธิภาพในการใหบ้ริการ 

 

                     ทั้งน้ี  ตั้งแต่บดัน้ีเป็นตน้ไป 

      

    ประกาศ  ณ วนัท่ี   23   พฤษภาคม  พ.ศ. 2565 

 

 

   

            นางสุนนัท ์   ตั้งจริยา 

                         กรรมการผูจ้ดัการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 


