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นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล (ส าหรับคู่คา้) 
 
บทน า 

 นโยบายขอ้มูลส่วนบุคคล (Privacy Policy) ฉบับนีป้ระกาศเมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2563 

 “กลุ่มบริษัทฟรีวิลล”์ “กลุ่มบริษัท” “บริษัท” หมายถึง บริษัท ฟรีวิลล ์โซลูชั่นส ์จ ากัด, บริษัท ฟรีวิลล ์เอฟเอ็กซ ์
จ ากัด, บริษัท ฟรีวิลล ์คอมเซิรฟ์ จ ากัด, บริษัท ฟรีวิลล-์มารส์ โทเคน จ ากัด, บริษัท ฟรีวิลล ์คอมไพล จ ากัด 

 กลุ่มบริษัทฟรีวิลล์ขอแนะน าให้ท่านท าความเข้าใจนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล (Personal Data Privacy 
Notice) นี ้เนื่องจากนโยบายนี้อธิบายถึงการปฏิบัติต่อขอ้มูลส่วนบุคคลของท่าน เช่น การเก็บรวบรวม การจัดเก็บ
รกัษา การใช้ การเปิดเผย รวมถึงสิทธิต่างๆ ของท่าน เป็นต้น เพ่ือให้ท่านได้รบัทราบถึงนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล
ของบริษัท ดังต่อไปนี ้

1. หลักการและเหตุผล 

บริษัทไดต้ระหนักถึงความส าคัญของความเป็นส่วนตัวของขอ้มูลสว่นบุคคล (Data Privacy) ซึ่งเป็นสิทธิขั ้น
พืน้ฐานส าคัญในความเป็นส่วนตัว (Privacy Right) ที่ต้องไดร้ับความคุ้มครองตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
ไทย และหลักปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน (Universal Declaration of Human Rights) ประกอบกับได้มี
พระราชบัญญัติคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 
2562 แลว้นั้น บริษัทจึงไดป้ระกาศนโยบายขอ้มูลส่วนบุคคล ส าหรบัคู่คา้ (Privacy Policy) นี ้

ทัง้นี ้ค าว่า “ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง ขอ้มูลเกี่ยวกับบุคคลซึ่งท าใหส้ามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ ไม่ว่า
ทางตรงหรือทางอ้อม แต่ไม่รวมถึงข้อมูลของผู้ถึงแก่กรรมโดยเฉพาะ และค าว่า “บุคคล” หมายความถึง บุคคล
ธรรมดา เท่านั้น 

2. วัตถุประสงค ์

บริษัทจัดเก็บ ใช ้ประมวลผลและ/หรือเผยแพร่ ขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านเพ่ือ 

▪ เพ่ือท าเร่ืองสั่งจ่ายและหักภาษี ณ ที่จ่าย 

▪ เพ่ือท าสญัญา 

▪ เพ่ือท าเร่ืองจัดซือ้จัดจา้ง 

▪ เพ่ือลงทะเบียนบนแอพพลิเคชั่นของฟรีวิลล ์

▪ เพ่ือจัดสรรและจัดส่งเจา้หนา้ที่ปฏิบัติงานไปประจ า ณ สถานที่ปฏิบัติงานของลูกคา้ 
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หากบริษัทพบ ว่ามีความจ าเป็นต้องเก็บรวบรวม ใช้ แล ะ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
นอกเหนือจากวัตถุประสงค์ที่ท่านได้ให้ความยินยอมไว้ บริษัทจะแจ้งวัตถุประสงค์ใหม่ให้แก่ท่านก่อนที่
บริษัทจะท าการเก็บรวบรวม ใช ้และ/หรือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลตามวัตถุประสงค์ใหม่นั้น 

3. ขอบเขตของนโยบาย 

นโยบายขอ้มูลส่วนบุคคลฉบับนีค้รอบคลุม พนักงาน กรรมการ ตัวแทน ของคู่คา้ 

4. ฐานในการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือ เปิดเผยข้อมูล 

บริษัทเก็บรวบรวม ใช ้และ/หรือ เปิดเผย ขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านภายใตฐ้านทางกฎหมาย ดังต่อไปนี ้

1. ฐานการปฏิบัติตามกฎหมาย  
2. ฐานสญัญา 
3. ฐานประโยชนอั์นชอบธรรม  

ซึ่งท่านสามารถดูรายละเอียดวัตถุประสงคแ์ละระยะเวลาในการเก็บรวบรวม ใช้และ/หรือ เปิดเผย ข้อมูล
ส่วนบุคคล แยกตามประเภทฐานทางกฎหมายไดใ้นภาคผนวก ก 

5. วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล 

บริษัทจะไดข้อ้มูลส่วนบุคคลของท่านจากที่มา ดังนี ้

1. จากท่านโดยตรงและเอกสารหลกัฐานอ่ืนๆ ที่ท่านส่งมอบใหก้ับบริษัท 

บริษัทจะไดจ้ัดเก็บขอ้มูลส่วนบุคคลของท่าน ดังนี ้

1. จัดเก็บเป็นเอกสารประวัติ 

1.1. ในตูเ้ก็บเอกสารที่ปิดมิดชิด ใส่กุญแจ และมีผู ้ที่สามารถเข้าถึงไดจ้ ากัดเฉพาะผู้ที่มีหน้าที่
ในการใชข้อ้มูลเท่านั้น 

1.2. ส่งเอกสารที่อยู่ในกล่องบรรจุที่ปิดมิดชิด ให้บริษัทจัดเก็บเอกสาร ที่มีระบบการจัดเก็บ
ขอ้มูลและการท าลายขอ้มูลอย่างปลอดภัย (รายละเอียดรายชื่อบริษัทตามภาคผนวก ข) 

2. จัดเก็บในระบบอิเล็กทรอนิคสบ์นคลาวนท์ี่ปลอดภัยและเซิรฟ์เวอร ์(Server) กลางของบริษัท ซึ่งมี
ระบบมาตรการรกัษาความปลอดภัยของขอ้มูลที่ได้มาตรฐาน 

6. ระยะเวลาในการเก็บข้อมูล 

บริษัทจะท าการเก็บรกัษาขอ้มูลส่วนบุคคลตลอดจนเอกสารอันเป็นขอ้มูลส่วนบุคคลของผูท้่านไว้ดังนี ้
1. บริษัทจะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลตลอดจนเอกสารอันเป็นข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้ตลอด

ระยะเวลาการเป็นคู่ค้า เมื่อพ้นสภาพการเป็นคู่คา้แลว้ บริษัทจะเก็บขอ้มูลส่วนบุคคลไวเ้ป็นเวลา 
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10 ปี เพ่ือรองรบัการสืบคน้ข้อมูลการฟ้องรอ้งทางกฎหมาย ตามมาตรา 193/30 ประมวลกฎหมาย
แพ่งและพาณิชย ์ 

 
 

7. หน่วยงานท่ีข้อมูลส่วนบุคคลอาจถูกเปิดเผย 

เพ่ือการปฏิบัติตามวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช ้และ/หรือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลข้างต้น บริษัท
อาจเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านไปยัง 

1. บริษัทในกลุ่มบริษัทฟรีวิลล ์ (รายละเอียดรายชื่อบริษัทตามภาคผนวก ข) 
2. หน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวขอ้ง บริษัทจัดเก็บเอกสาร (รายละเอียดรายชื่อบริษัทตามภาคผนวก ข) 

องคก์รภาครฐั บริษัทจะด าเนินการตรวจสอบและป้องกันไม่ให้หน่วยงานที่ไดร้ับข้อมูลส่วนบุคคล
ของท่านน าขอ้มูลไปใช้เพ่ือวัตถุประสงค์อ่ืน นอกจากวัตถุประสงคท์ี่ไดแ้จง้ไวใ้นนโยบายขอ้มูลส่วน
บุคคลฉบับนี ้และจะเปิดเผยเท่าที่จ าเป็นเท่านั้น 

3. หน่วยงานในต่างประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศ บริษัทจะด าเนินการตรวจสอบและป้องกัน
ไม่ให้หน่วยงานที่ได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านน าข้อมูลไปใช้เพ่ือวัตถุประสงค์อ่ืน นอกจาก
วัตถุประสงค์ที่ได้แจ้งไว้ในนโยบายฉบับนี้ และผู้รบัข้อมูลเหล่านี้ต้องตกลงที่จะปฏิบัติต่อขอ้มูล
ส่วนบุคคลของท่านโดยสอดคลอ้งกับนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี ้

8. การเคารพสิทธิในความเป็นส่วนตัว 

บริษัทเคารพและให้ความส าคัญถึงสิทธิและการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลของท่าน และบริษัทตระหนักดีว่า 
ท่านย่อมมีความประสงค์ที่จะได้รับความม่ันคงปลอดภัยในข้อมูลส่วนบุคคล โดยข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวจะถูก
น าไปใชต้ามวัตถุประสงคก์ารด าเนินงานของบริษัทและตามวัตถุประสงคท์ี่ไดแ้จง้ใหท้่านทราบแลว้เท่านั้น 

นอกจากนี ้บริษัทจัดให้มีมาตรการในการรกัษาความมั่นคงปลอดภัย ตลอดจนการป้องกันมิให้ผูท้ี่มิได้รับ
อนุญาตน าข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปใช้โดยมิชอบ  โดยบริษัทในฐานะผู้ควบคุมข้อมูล ได้แต่งตั้งเจ้าหน้าที่
คุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล (Data Protection Officer) ในการควบคุมดูแล การเก็บ ใชแ้ละเผยแพร่ขอ้มูลส่วนบุคคล 

ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล (Data Controller) 

บริษัท ฟรีวิลล ์โซลูชั่นส ์จ ากัด 
เลขที่  1168/86-88 อาคารลุม พินี ทาวเวอร์ ชั ้น  29 ถนนพระราม  4 แขวงทุ่ งมหาเมฆ  เขตสาทร 
กรุงเทพมหานคร 10120 
หมายเลขโทรศัพท ์ 02-034-4299 
หมายเลขโทรสาร 02-679-8839 
เว็บไซต ์   https://www.freewillsolutions.com 

https://www.freewillsolutions.com/
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บริษัท ฟรีวิลล ์เอฟเอ็กซ ์จ ากัด 
เลขที่ 1168/88 อาคารลุมพินีทาวเวอร ์ชัน้ 29 ถนนพระราม 4 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 
10120 
หมายเลขโทรศัพท ์ 02-034-4299 
หมายเลขโทรสาร 02-679-8839 
เว็บไซต ์   https://www.freewillfx.com 

บริษัท ฟรีวิลล ์คอมเซิรฟ์ จ ากัด 
เลขที่ 1168/87 อาคารลุมพินีทาวเวอร ์ชัน้ 29 ถนนพระราม 4 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 
10120 
หมายเลขโทรศัพท ์ 02-034-4299 
หมายเลขโทรสาร 02-679-7280 
เว็บไซต ์   https://www.freewillcomserv.com 

บริษัท ฟรีวิลล-์มารส์ โทเคน จ ากัด 
เลขที่ 1168/88 อาคารลุมพินีทาวเวอร ์ชัน้ 29 ถนนพระราม 4 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 
10120 
หมายเลขโทรศัพท ์ 02-034-4253-6 
หมายเลขโทรสาร 02-679-8839 
เว็บไซต ์   https://www.freewill-marstohken.com 

บริษัท ฟรีวิลล ์คอมไพล จ ากัด 
เลขที่ 1168/88 อาคารลุมพินีทาวเวอร ์ชัน้ 29 ถนนพระราม 4 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 
10120 
หมายเลขโทรศัพท ์ 02-034-4259 
หมายเลขโทรสาร 02-679-7280 
เว็บไซต ์   https://www.freewillcompile.com 

เจ้าหน้าท่ีคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Data Protection Officer) 
ชื่อ – สกุล  นาย วรวุฒิ ธนวัฒนาวนิช 
Email   dpo_team@freewillsolutions.com 
หมายเลขโทรศัพท ์ 02-034-4195 
 
 

https://www.freewillfx.com/
https://www.freewillcomserv.com/
https://www.freewill-marstohken.com/
https://www.freewillcompile.com/
mailto:dpo_team@freewillsolutions.com
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9. สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล 

ท่านในฐานะเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลมีสิทธิในการด าเนินการ ดังต่อไปนี ้

1. สิทธิในการเพิกถอนความยินยอม 
2. สิทธิในการเขา้ถึงและขอรบัส าเนาขอ้มูลส่วนบุคคล 
3. สิทธิในการขอใหด้ าเนินการแกไ้ขใหข้อ้มูลถูกตอ้ง 
4. สิทธิในการลบขอ้มูลส่วนบุคคล 
5. สิทธิในการระงับการใชข้อ้มูลส่วนบุคคล 
6. สิทธิในการคัดคา้นการประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคล 
7. สิทธิในการรอ้งเรียน 

โดยท่านสามารถด าเนินการยื่นค ารอ้งขอด าเนินการตามสิทธิขา้งตน้ได้โดย 

▪ กรอกแบบฟอรม์ยื่นค ารอ้ง พรอ้มยืนยันตัวตนตัวดว้ยบัตรประขาชน (ไม่มีการเก็บส าเนาบัตร) 
▪ ยื่นค ารอ้งต่อเจา้หนา้ที่คุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล  (Data Protection Officer)  
▪ เจา้หนา้ที่คุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล  จะตอบรบัค าขอหรือปฏิเสธพรอ้มเหตุผล 
▪ ด าเนินตามค ารอ้งที่ได้รบัการตอบรบั 

ในกรณีที่บริษัท หรือ ลูกจ้าง หรือ พนักงานของบริษัทฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับการ
คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ท่านสามารถร้องเรียนต่อส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ตาม
หลกัเกณฑท์ี่กฎหมายก าหนด 

นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy) มีผลใช้บังคับกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่บริษัทเป็นผู้เก็บ
รวบรวม และท่านตกลงให้บริษัทเก็บรวบรวม รกัษา ใช ้และเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลของพนักงานทัง้ที่มีอยู่แลว้ (ถ้า
มี) ตลอดจนขอ้มูลส่วนบุคคลของผู้สมัครและพนักงานที่บริษัทจะจัดเก็บในอนาคตภายใต้ข้อก าหนดและเงื่อนไข
ของนโยบายขอ้มลูส่วนบุคคลฉบับนี ้

ขา้พเจา้ยืนยันว่าไดอ่้านและยอมรบัเงื่อนไขตาม “นโยบายขอ้มูลส่วนบุคคล (Privacy Policy)” ขา้งตน้ 
    
 
หมายเหตุ: บริษัทจะมีการทบทวน “นโยบายขอ้มูลส่วนบุคคล (Privacy Policy)” นี้อย่างสม ่าเสมอ และจะแจ้งให้
ท่านทราบหากมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ ในสาระส าคัญ  
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ภาคผนวก ก 
 

เหตุในการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือ เปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคล เป็นไปตามพระราชบัญญัติคุ้มครองขอ้มูล
ส่วนบุคคล พ.ศ.2562 และกฎหมายที่เกี่ยวข้องดังนี ้ซึ่งบางข้อมูลส่วนบุคคลอาจมีฐานทางกฎหมายรองรบัมากกว่า 
1 ฐาน 
 
1. ฐานการปฏิบัติตามกฎหมาย มาตรา 24 (6)1 เป็นการปฏิบัติตามกฎหมายของบริษัทในฐานะผู้ควบคุม

ขอ้มูลส่วนบุคคล  
 

ข้อมูลส่วนบุคคล วัตถุประสงค ์ ระยะเวลาในการเก็บรวบรวม 
เล ข ที่ บั ต รป ระ ช าช น  ( เล ข
ประจ าตัวผูเ้สียภาษี) 

• เพ่ือหักภาษี ณ ที่จ่าย บริษัทจะเก็บข้อมู ลส่วนบุ คคล
ตลอดจนเอกสารอันเป็นข้อมู ล
ส่ วนบุ คคล ขอ งท่ าน ไว้ต ล อด
ระยะเวลาการเป็น คู่ค้า เมื่อพ้น
สภาพการเป็นคู่ค้าแล้ว บริษัทจะ
เก็บข้อมูลส่วนบุคคลไว้เป็นเวลา 
10 ปี เพ่ือรองรับการสืบค้นข้อมูล
การฟ้องร้องทางกฎหมาย ตาม
มาตรา 193/30 ประมวลกฎหมาย
แพ่งและพาณิชย ์

จ า น วน เงิ น  (ค่ าสิ น ค้ า แล ะ
บริการ ค่าจา้ง) 

 
1
 มาตราที่อา้งถึงในเอกสารนี้ หมายถึงมาตราในพระราชบัญญัติคุ้มครองขอ้มูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 เวน้แต่ระบุชัดเจนไวเ้ป็นอย่างอ่ืน 
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2. ฐานสัญญา มาตรา 24 (3) เป็นการจ าเป็นเพ่ือการปฏิบัติตามสัญญาซึ่งเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเป็น
คู่สญัญาหรือเพ่ือใชใ้นการด าเนินการตามค าขอของเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลก่อนเขา้ท าสญัญานั้น 
 

ข้อมูลส่วนบุคคล วัตถุประสงคใ์นการเก็บ ใช้ ระยะเวลาในการเก็บรวบรวม 
ค าน าหนา้ชื่อ, ชื่อ-สกุล • เพ่ือยืนยันตัวตน 

• เพ่ือระบุชื่อในการสั่งจ่าย 
• เพ่ือใชใ้นการท าสญัญา 
• เพ่ือลงทะเบียนในระบบจัดซื ้อ 

(OP) (เช็ค) 
• เพ่ือลงทะ เบี ยนในการขาย
สินคา้ในระบบ Tankoon 

• เพ่ือใชใ้นการรบั-ส่งเอกสาร 

บริษัทจะเก็บข้อมูลส่วนบุ คคล
ตลอดจนเอกสารอันเป็นข้อมูล
ส่ วนบุ คคลข องท่ าน ไว้ตล อด
ระยะเวลาการเป็นคู่ค้า เมื่อพ้น
สภาพการเป็นคู่ค้าแล้ว บริษัทจะ
เก็บข้อมูลส่วนบุคคลไว้เป็นเวลา 
10 ปี เพ่ือรองรับการสืบค้นข้อมูล
การฟ้องร้องทางกฎหมาย ตาม
มาตรา 193/30 ประมวลกฎหมาย
แพ่งและพาณิชย ์

ที่อยู่ปัจจุบัน • เพ่ือใช้ในการติดต่อสื่อสารและ
ส่งขอ้มูลการท างาน 

เบอรโ์ทรศัพท ์ • เ พ่ื อ ค ว า ม ร วด เ ร็ ว ใน ก า ร
ติดต่อสื่อสาร 

เลขที่บัญชี • เพ่ือใชใ้นการโอนเงิน 
อีเมลบริษัท • เ พ่ื อ เ ป็ น ช่ อ ง ท า ง ใน ก า ร

ติดต่อสื่อสารและแจ้งข้อมูล
การท าธุรกรรมต่างๆ 

จ า น วน เงิ น  ( ค่ าสิ น ค้ าแ ล ะ
บริการ ค่าจา้ง) 

• เพ่ือใช้ระบุจ านวนเงินในการสั่ง
จ่าย 

บัตรประจ าตัวประชาชน • เพ่ือใช้ตรวจสอบและยืนยัน
ตัวตนในการท าสญัญา 

ทะเบียนรถยนต/์
รถจักรยานยนต์ 

• เพ่ือใช้เป็นหลกัฐานส าหรบัการ
ช าระค่าบริการจอดรถกับนิ ติ
บุคคลลุมพินี 

รูปถ่าย, วันเกิด, เพศ, น า้หนัก, 
ส่วนสูง, สญัชาติ, ประวัติ
การศึกษา, ประวัติการท างานใน
อดีต 

• เพ่ื อ จั ด ส่ ง ข้ อมู ล เจ้ าหน้ าที่
ปฏิบัติงานใหลู้กคา้พิจารณา 
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3. ฐานประโยชน์อันชอบธรรม มาตรา 24 (5) เป็นการจ าเป็นเพ่ือประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของผู้
ควบคุมขอ้มูลส่วนบุคคลหรือของบุคคลหรือนิติบุคคลอ่ืนที่ไม่ใช่ผูค้วบคุมขอ้มูลส่วนบุคคล เวน้แต่ประโยชน์
ดังกล่าวมีความส าคัญนอ้ยกว่าสิทธิขัน้พืน้ฐานในขอ้มูลส่วนบุคคลของเจ้าของขอ้มูลส่วนบุคคล 
 

ข้อมูลส่วนบุคคล วัตถุประสงคใ์นการเก็บ ใช้ ระยะเวลาในการเก็บรวบรวม 
ภาพและภาพเคลื่อนไหวจาก
ก ล้ อ ง ว ง จ ร ปิ ด  (CCTV) ใ น
บริเวณส่วนกลางและบริเวณ
ท างาน 

• เพ่ือการดูแลความปลอดภัย
ของพนักงานและทรพัยส์ินของ
พนักงานและบริษัท 

บริษัท จะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลไว้
เป็นเวลาไม่เกิน 3 เดือน 
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ภาคผนวก ข 

 
รายช่ือบริษัทนอกกลุ่มธุรกิจที่สามารถเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลไปให้ได้ 

ช่ือบริษัท วัตถุประสงค์ในการเปิดเผยข้อมูล 

นิติบุคคลอาคารชุดลุมพินีทาวเวอร์ เพ่ือจัดท าบัตรลิฟท ์และบัตรจอดรถยนต/์รถจักรยานยนต์ 

สมาคมฮงสุน เพ่ือประสานงานให้พนักงานจอดรถยนต/์รถจักรยานยนต์ 

การเคหะแห่งชาติ (โครงการบา้นพระราม 4 พลัส) เพ่ือประสานงานให้พนักงานจอดรถยนต/์รถจักรยานยนต์ 

บริษัท ทรพัยศ์รีไทย จ ากัด เพ่ือจัดเก็บเอกสารเข้าคลัง 

บริษัท แอลป์ แอลไพน ์เอเชีย จ ากัด เพ่ือจัดส่งเจา้หน้าท่ีปฏิบัติงานไปประจ า ณ สถานท่ีปฏิบัติงาน 

 

 


