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ประกาศการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับกล้องวงจรปิด (CCTV Privacy Notice) 

 บริษัท คิวทีซี เอนเนอร์ยี่ จ ำกัด (มหำชน)  มีกำรใช้งำนกล้องวงจรปิดภำยในและโดยรอบสถำนที่ของบริษัทใน
กำรตรวจตรำพ้ืนที่เฉพำะเพ่ือกำรรักษำควำมปลอดภัยและควำมมั่นคงของสถำนที่ สินทรัพย์ พนักงำน ลูกค้ำ และผู้มำ
ติดต่อของบริษัทฯ ประกำศกำรคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับกำรใช้กล้องวงจรปิดฉบับนี้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับกำรเก็บ
รวบรวม กำรใช้ และกำรเปิดเผย บริษัทฯ อำจท ำกำรเปลี่ยนแปลงประกำศฯ ฉบับนี้เป็นครั้งครำว เพ่ือให้สอดคล้องกับ
กำรเปลี่ยนแปลงใดๆ ที่เกี่ยวกับกำรประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำน และตำมที่กฎหมำยว่ำด้วยกำรคุ้มครองข้อมูล
ส่วนบุคคลหรือกฎหมำยอ่ืนที่เกี่ยวข้องก ำหนด โดยบริษัทฯ จะแจ้งให้ท่ำนทรำบถึงกำรแก้ไขเปลี่ยนแปลงประกำศฯ ที่
ส ำคัญใดๆ พร้อมกับประกำศฯ ฉบับปรับปรุง ผ่ำนช่องทำงที่เหมำะสม 

1. วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม และใช้ข้อมูลส่วนบุคคล 
ในพ้ืนที่ของบริษัทฯ มีกำรติดตั้งกล้องวงจรปิด ก ำหนดให้บันทึกตลอดยี่สิบสี่ชั่วโมง เว้นแต่ในกรณีที่ระบบ
ขัดข้องหรือมีกำรซ่อมบ ำรุงระบบ เพ่ือบันทึกภำพของบุคคลทุกคน รวมทั้งทรัพย์สินต่ำง ๆ เพ่ือกำรปกป้อง
ชีวิต สุขภำพ และทรัพย์สินภำยใต้กำรสอดส่องดูแลที่อยู่ภำยใน หรือโดยรอบสถำนที่ของบริษัทฯ 
ซึ่งบริษัทฯ จะท ำกำรเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้ำหน้ำที่ ผู้ปฏิบัติงำน ลูกค้ำ ลูกจ้ำง ผู้รับเหมำ ผู้
มำตดิต่อ หรือ บุคคลใด ๆ ที่เข้ำมำยังพ้ืนที่ โดยผ่ำนกำรใช้งำนอุปกรณ์กล้องวงจรปิดดังกล่ำว 

2. การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล 
2.1 บริษัทฯ อำจเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย หรือประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนเพ่ือวัตถุประสงค์
ดังต่อไปนี้ 

2.1.1 กำรคุ้มครองชีวิต ร่ำงกำย สุขภำพ ควำมปลอดภัยส่วนบุคคล และทรัพย์สินของบุคคลต่ำง ๆ 
2.1.2 กำรคุ้มครองและป้องกันสถำนที่ สิ่งอ ำนวยควำมสะดวก และสินทรัพย์ของบริษัทฯ จำกควำม
เสียหำย กำรถูกรบกวน กำรถูกท ำลำย และอำชญำกรรมอ่ืน ๆ 
2.1.3 กำรสนับสนุนหน่วยงำนบังคับใช้กฎหมำยในกำรป้องกัน สืบสวน และด ำเนินคดีต่ออำชญำกรรม 
และกำรด ำเนินกำรเพื่อกำรยับยั้งอำชญำกรรม 
2.1.4 กำรช่วยเหลือในกำรระงับข้อพิพำทอย่ำงมีประสิทธิภำพ ตำมที่เกิดขึ้นในกระบวนกำรทำงวินัย  
หรือกำรร้องทุกข์ 
2.1.5 กำรช่วยเหลือในกำรสอบสวน หรือกระบวนกำรที่เกี่ยวกับกำรแจ้งเบำะแส และกำรพิจำรณำคดี 

     2.2 กล้องวงจรปิดของบริษัทฯ ก ำหนดให้มีกำรบันทึกตลอดยี่สิบสี่ชั่วโมง เว้นแต่ในกรณีที่ระบบขัดข้องหรือ
มีกำรซ่อมบ ำรุงระบบ 
2.3 บริษัทฯ ได้ติดตั้งป้ำยที่เหมำะสมไว้ในพื้นท่ีภำยใต้กำรสอดส่องดูแล เพื่อแจ้งให้ท่ำนทรำบถึงกำรใช้กล้อง
วงจรปิด และกำรบันทึกข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำน 
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3. หลักเกณฑ์หรือฐานตามกฎหมาย 

บริษัทฯ อำจเก็บรวบรวม เปิดเผย หรือประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล โดยอำศัยหลักเกณฑ์หรือฐำนทำง
กฎหมำยดังนี้ 
3.1 ฐานประโยชน์ส าคัญต่อชีวิต กำรเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย หรือประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลนั้นเป็นกำร
จ ำเป็น เพ่ือป้องกันหรือระงับอันตรำยต่อชีวิต ร่ำงกำย หรือสุขภำพของบุคคล 
3.2 ฐานประโยชน์อันชอบด้วยกฎหมาย กำรเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย หรือประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล
ของท่ำนเป็นกำรด ำเนินกำรเพ่ือประโยชน์อันชอบด้วยกฎหมำยของบริษัท เพ่ือบรรลุวัตถุประสงค์อย่ำงใด
อย่ำงหนึ่งตำมที่ระบุข้ำงต้น 
3.3 ฐานหน้าที่ตามกฎหมาย บริษัทฯ มีหน้ำที่ต้องปฏิบัติตำมภำระผูกพันตำมที่ก ำหนดไว้โดยกฎหมำยที่ใช้
บังคับ ซึ่งไม่จ ำกัดเพียงกฎหมำยว่ำด้วยควำมปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมในสถำนที่ท ำงำน บริษัทฯ ถือว่ำกำร
ใช้กล้องวงจรปิดเป็นมำตรกำรที่ส ำคัญซึ่งช่วยให้บริษัทฯ สำมำรถปฏิบัติตำมภำระผูกพันเหล่ำนี้ได้ 

4. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล 
ในกำรเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งบริษัทฯ ได้เก็บรวบรวมไว้ ไม่ว่ำในเวลำใด บริษัทฯ จะปฏิบัติกำรตำม
หลักกำรและแนวทำงดังต่อไปนี้ 
4.1 บริษัทฯ จะเก็บรักษำข้อมูลในกล้องวงจรปิดไว้เป็นควำมลับ และจะไม่ท ำกำรเปิดเผย เว้นแต่กรณีควำม

จ ำเป็นเพ่ือให้สำมำรถบรรลุวัตถุประสงค์ในกำรเฝ้ำระวังสังเกตกำรณ์ตำมที่ได้ระบุในประกำศฉบับนี้ 
บริษัทฯ อำจเปิดเผยข้อมูลในกล้องวงจรปิดแก่ประเภทของบุคคลหรือนิติบุคคล ดังต่อไปนี้ 
4.1.1 หน่วยงำนที่มีอ ำนำจหน้ำที่ตำมที่กฎหมำยก ำหนด เพ่ือช่วยเหลือ สนับสนุนในกำรบังคับใช้
กฎหมำย หรือเพ่ือกำรด ำเนินกำรสืบสวน สอบสวน หรือกำรด ำเนินคดีควำมต่ำง ๆ 
4.1.2 ผู้ให้บริกำรซึ่งเป็นบุคคลภำยนอก เพื่อควำมจ ำเป็นในกำรสร้ำงควำมมั่นใจในเรื่องกำรป้องกันหรือ

ระงับอันตรำยต่อชีวิต ร่ำงกำย สุขภำพ รวมทั้งทรัพย์สินของท่ำนหรือบุคคลอ่ืน  
5. ระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล 

บริษัทฯ จะเก็บรักษำข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนตำมระยะเวลำที่จ ำเป็นเพ่ือบรรลุวัตถุประสงค์ที่ก ำหนดใน
กำรประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลนั้น ๆ โดยระยะเวลำเก็บรักษำข้อมูลส่วนบุคคลจะเปลี่ยนแปลงไปโดย
ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ที่ก ำหนดในกำรประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลนั้น ๆ นอกจำกนี้ บริษัทฯ จะเก็บรักษำ
ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นระยะเวลำตำมที่กฎหมำยที่เก่ียวข้องก ำหนด (ถ้ำมี) โดยค ำนึงถึงอำยุควำมตำมกฎหมำย
ส ำหรับกำรด ำเนินคดีที่อำจเกิดข้ึนหรือเกี่ยวข้องกับเอกสำรหรือข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทฯ เก็บรวบรวมไว้ใน
แต่ละรำยกำร โดยค ำนึงถึงแนวปฏิบัติของบริษัทฯ เป็นส ำคัญ  หลังจำกครบก ำหนดระยะเวลำดังกล่ำว
ข้ำงต้น บริษัทฯ จะลบหรือท ำลำยข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่ำว จำกกำรจัดเก็บหรือระบบของบริษัทฯ และของ
บุคคลอ่ืนซึ่งให้บริกำรแก่บริษัทฯ (ถ้ำมี) หรือท ำให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนเป็นข้อมูลที่ไม่สำมำรถระบุตัว
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ท่ำนได้ เว้นแต่จะเป็นกรณีที่บริษัทฯ สำมำรถเก็บรักษำข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่ำวได้ต่อไปตำมที่กฎหมำยว่ำ
ด้วยกำรคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือกฎหมำยอื่นท่ีเกี่ยวข้องก ำหนด 

6. สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล 
 เจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิในกำรด ำเนินกำร ดังต่อไปนี้ 
6.1 สิทธิในการขอถอนความยินยอม 

ในกรณีที่บริษัทฯ มีกำรขอและได้รับควำมยินยอมจำกเจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคลเพ่ือเก็บรวบรวม ใช้ หรือ
เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ตำมวัตถุประสงค์ที่ได้รับควำมยินยอมจำกเจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคล เจ้ำของ
ข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิในกำรแจ้งขอถอนควำมยินยอมได้ทุกเมื่อ โดยแจ้งควำมประสงค์ดังกล่ำวเป็น
ลำยลักษณ์อักษรมำยังบริษัทฯ 

6.2 สิทธิในการขอเข้าถึงและรับส าเนาข้อมูลส่วนบุคคล  
เจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิขอเข้ำถึงและรับส ำเนำข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทฯ ได้จัดเก็บไว้ได้ ทั้งนี้
โดยเป็นไปตำมท่ีกฎหมำยว่ำด้วยกำรคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลก ำหนด 

6.3 สิทธิในการขอให้เปิดเผยถึงการได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทฯ ได้รับจากแหล่งอ่ืน 
ในกรณีที่บริษัทฯ ได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคลจำกแหล่งอ่ืนซึ่งไม่ใช่จำกเจ้ำของ
ข้อมูลส่วนบุคคลโดยตรง หำกบริษัทฯ จะใช้ข้อมูลดังกล่ำวบริษัทฯ จะด ำเนินกำรแจ้งให้เจ้ำของข้อมูล
ส่วนบุคคลทรำบภำยใน 30 วันนับจำกวันที่ได้รับข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่ำว (เว้นแต่เป็นกรณีที่กฎหมำย
ยกเว้นให้ไม่ต้องแจ้ง) ในกรณีนี้เจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคลสำมำรถสอบถำมและขอให้บริษัทฯ เปิดเผย
แหล่งที่มำของข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคลได้ 

6.4 สิทธิในการขอรับ และขอให้บริษัทฯ โอนย้าย หรือส่งต่อข้อมูลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลไปยังผู้
ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอ่ืน 
ในกรณีที่บริษัทฯ มีกำรปรับให้ข้อมูลของเจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคลอยู่ในรูปแบบที่สำมำรถอ่ำนหรือใช้
งำนได้โดยอุปกรณ์ที่ท ำงำนได้โดยอัตโนมัติ และสำมำรถส่งต่อได้โดยวิธีกำรอัตโนมัติ 
กำรโอนย้ำยหรือส่งต่อข้อมูลส่วนบุคคลตำมข้อนี้ หมำยถึงกรณีที่ข้อมูลของเจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคลถูก
จัดเก็บอยู่ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งกำรส่งต่อนั้นสำมำรถท ำได้ผ่ำนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่สำมำรถ
อ่ำนข้อมูลที่อยู่ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์เท่ำนั้น ไม่รวมถึงกำรให้บริษัทฯเป็นผู้น ำส่ง หรือจัดส่งข้อมูล
ของเจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคลที่อยู่ในรูปแบบอ่ืน  

6.5 สิทธิในการคัดค้านการเก็บรวบรวม และใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล 
เจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิในกำรคัดค้ำนกำรเก็บรวบรวม และใช้ข้อมูลของเจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคล
ได้ในกรณีต่อไปนี้ โดยแจ้งเป็นลำยลักษณ์อักษรให้บริษัทฯ ทรำบ  
6.5.1 กำรเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลนั้นเป็นกำรเก็บรวบรวมได้โดยได้รับยกเว้นไม่ต้องขอควำม
ยินยอมเนื่องจำกเป็นกำรจ ำเป็นเพ่ือประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมำยของบริษัทฯ หรือนิติบุคคลอ่ืนที่
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ไม่ใช่ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล เว้นแต่ประโยชน์ดังกล่ำวมีควำมส ำคัญน้อยกว่ำสิทธิขั้นพ้ืนฐำนในข้อมูล
ส่วนบุคคลของเจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคล 
6.5.2 กรณีกำรเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลนั้นเป็นไปเพ่ือวัตถุประสงค์เกี่ยวกับ
กำรตลำดแบบตรง 

6.6 สิทธิในการขอให้บริษัทฯ ลบหรือท าลาย 
เจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคลสำมำรถแจ้งให้บริษัทฯ ท ำลำยข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคล 
และ  /หรือท ำให้ข้อมูลส่วนบุคคลที่เจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคลได้ให้ไว้กลำยเป็นข้อมูลที่ไม่สำมำรถระบุถึง
ตัวตนของเจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคลได้ ในกรณีดังต่อไปนี้ 
6.6.1 เมื่อข้อมูลส่วนบุคคลหมดควำมจ ำเป็นในกำรเก็บรักษำข้อมูลส่วนบุคคลไว้ตำมวัตถุประสงค์ 
6.6.2 เมื่อเจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคลถอนควำมยินยอมในกำรเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วน
บุคคลนั้น และบริษัทฯ ไม่มีอ ำนำจตำมกฎหมำยที่จะเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลนั้น 
6.6.3 เมื่อเจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคลใช้สิทธิคัดค้ำนกำรเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูล และบริษัทฯ 
ไม่มีเหตุผลที่จะใช้ปฏิเสธค ำขอได้ หรือ 
6.6.4 เมื่อข้อมูลส่วนบุคคลนั้นถูกเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยโดยไม่ชอบด้วยกฎหมำย 

6.7 สิทธิขอให้บริษัทฯ ระงับการใช้ข้อมูลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล 
เจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคลสำมำรถแจ้งให้บริษัทฯ ระงับกำรใช้ข้อมูลของเจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคลได้ทันที 
โดยแจ้งเป็นลำยลักษณ์อักษรให้บริษัทฯ ทรำบ ในกรณีดังต่อไปนี้ 
6.7.1 เมื่อผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอยู่ในระหว่ำงกำรตรวจสอบควำมถูกต้อง ครบถ้วน หรือปรับปรุง
ข้อมูลส่วนบุคคลนั้นให้เป็นข้อมูลปัจจุบันตำมค ำขอของเจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคล 
6.7.2 เมื่อข้อมูลส่วนบุคคลนั้นอำจถูกลบ หรือท ำลำยได ้แต่เจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคลแจ้งขอให้ระงับกำร
ใช้งำนข้อมูลส่วนบุคคลนั้น แทนกำรลบ หรือท ำลำยข้อมูลส่วนบุคคล 
6.7.3 เมื่อข้อมูลส่วนบุคคลนั้นหมดควำมจ ำเป็นในกำรเก็บรักษำตำมวัตถุประสงค์ในกำรเก็บรวบรวม
ข้อมูลนั้นแล้ว แต่เจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคลมีควำมจ ำเป็นต้องขอให้เก็บรักษำไว้เพ่ือใช้ในกำรก่อตั้งสิทธิ
เรียกร้องตำมกฎหมำย กำรปฏิบัติตำมหรือกำรใช้สิทธิเรียกร้องตำมกฎหมำย หรือกำรยกขึ้นต่อสู้สิทธิ
เรียกร้องตำมกฎหมำย หรือ 
6.7.4 เมื่อบริษัทฯ อยู่ในระหว่ำงกำรพิจำรณำกำรใช้สิทธิคัดค้ำนกำรเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูล
ส่วนบุคคลของเจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคล 

6.8 สิทธิในการขอให้บริษัทฯปรับปรุงข้อมูลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง ให้ครบถ้วนสมบูรณ์ 
และเป็นข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน 
ในกรณีที่มีกำรเปลี่ยนแปลงใด ๆ ซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลที่เจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคลได้ให้ไว้กับบริษัทฯ หรือ
ที่บริษัทฯได้เก็บรวบรวมไว้ เจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคลสำมำรถแจ้งให้บริษัทฯ ด ำเนินกำรแก้ไข ปรับปรุง
ข้อมูลของเจ้ำของขอ้มูลส่วนบุคคลได้ 
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6.9 สิทธิในการยื่นข้อร้องเรียน 
ในกรณีที่เจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคลพบว่ำบริษัทฯ และ/หรือ ลูกจ้ำงของบริษัทฯ มีกำรด ำเนินกำรใด ๆ ที่
ฝ่ำฝืนหรือไม่เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 เจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคล
สำมำรถแจ้งกำรด ำเนินกำรที่ไม่ถูกต้องนั้นมำยังบริษัทฯ และ/หรือหน่วยงำนของรัฐที่เกี่ยวข้องได้ ตำม
รำยละเอียดที่ปรำกฏในช่องทำงกำรใช้สิทธิของเจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคล 
ทั้งนี้ เมื่อบริษัทฯ ได้รับแจ้งควำมประสงค์ในกำรใช้สิทธิจำกเจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคล บริษัทฯ จะ
พิจำรณำค ำขอของเจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคลเพ่ือด ำเนินกำรที่เหมำะสมทั้งนี้ภำยในไม่เกิน 30 วัน นับแต่
วันที่ได้รับค ำขอ อย่ำงไรก็ตำมบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในกำรพิจำรณำค ำร้องขอใช้สิทธิเจ้ำของข้อมูลส่วน
บุคคล และด ำเนินกำรตำมที่กฎหมำยว่ำด้วยกำรคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลก ำหนด  

7. ช่องทางการใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล 
แผนกตรวจสอบภายใน   

     บริษัท คิวทีซี เอนเนอร์ยี่ จ ำกัด (มหำชน) 
เลขที่ 2/2 ซ. กรุงเทพกรีฑำ 8 แยก 5 ถนนกรุงเทพกรีฑำ แขวงหัวหมำก เขตบำงกะปิ  กรุงเทพ 10240 
โทรศัพท์     0-2379-3089-92 ต่อ 432 
โทรสำร      0-2379-3099 
อีเมล  Internalaudit@qtc-energy.com 
 
ในกรณีที่เจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคลประสงค์จะติดต่อหน่วยงำนของรัฐที่เกี่ยวข้องกับกำรคุ้มครองข้อมูลส่วน
บุคคล สำมำรถติดต่อได้ที่ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล  
โทรศัพท ์  02 141 6985 ถึง 99 
ที่อยู่  ชั้น 7 อำคำรรัฐประศำสนภักดี ศูนย์รำชกำรเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษำ 5 ธันวำคม 2550 
                ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหำนคร 10210 

 
 
 

ประกาศ ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565 
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