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นโยบายประกาศความเปนสวนตัว (Privacy Notice)

สำหรับลูกคาและคูสัญญา หรือของบุคคลท่ีเก่ียวของกับลูกคาและคูสัญญา

บริษัท ด๊ัก กรุป คอรปอเรช่ัน จำกัด

บริษัท ด๊ัก กรุป คอรปอเรช่ัน จำกัด และ บริษัท ด๊ัก กรุป โฮลด้ิง จำกัด (“บริษัท”) มุงเนนที่จะใหบริการหรือปฏิบัติตามสัญญาใหดีที่สุด

ตอลูกคา หรือคูสัญญา (“ทาน”) ซึ่งไววางใจและเชื่อมั่นในการใชบริการ/เขาเปนคูสัญญากับบริษัท และในการใหบริการหรือปฏิบัติตามสัญญา บริษัทจำเปนตอง
เก็บรวบรวม ใช และเปดเผย (“ประมวลผล”) ขอมูลสวนบุคคลของทานหรือของบุคคลที่เกี่ยวของกับทาน ซึ่งบริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการคุมครอง
ขอมูลสวน บุคคลของเจาของขอมูลสวนบุคคลใหเปนไปตามพระราชบัญญัตคิุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. 2562 จึงไดจัดทำเอกสารฉบับนี้ขึ้น โดยมีวัตถุ
ประสงคเพื่อชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการประมวลผลขอมูลสวนบุคคล มาตรการรักษาความปลอดภัยเกี่ยวกับขอมูลสวนบุคคล และสิทธิของเจาของขอมูลสวน
บุคคล ดังมีรายละเอียดตอไปนี้

1. ขอมูลสวนบุคคลที่บริษัทเก็บรวบรวม และแหลงที่มาของขอมูล

บริษัทมีความจำเปนตองเก็บรวบรวมขอมูลสวนบุคคลของทานหรือของบุคคลที่เกี่ยวของกับทานเพื่อนำไปใชสำหรับการใหบริการหรือปฏิบัติตาม
สัญญา เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคในการใหบริการหรือปฏิบัติตามสัญญา โดยบริษัทอาจเก็บรวบรวมขอมูลจากทานโดยตรงหรือไดรับจากบุคคลที่สามซึ่งไดให
ขอมูลสวนบุคคลดังกลาว อันไดแก

1.1 ขอมูลสวนบุคคล หมายถึง ขอมูลที่เกี่ยวกับบุคคลธรรมดาที่ทำใหสามารถระบุตัวตนลูกคาผูนั้นไมวาทางตรงหรือทางออม เชน ชื่อ/นามสกุล เลข
บัตรประชาชน หนังสือเดินทาง วัน/เดือน/ปเกิด รวมถึงขอมูลออนไหว เชน ขอมูลดานการเงิน ขอมูลอาชญากรรม ขอมูลประวัติการทำงาน เปนตน

1.2 ขอมูลติดตอ (Contact Data) เชน ที่อยู อีเมล (Email) หมายเลขโทรศัพท

1.3 ขอมูลการติดตอกับบริษัท เชน เทปบันทึกกรณีที่ลูกคาติดตอเขามาที่บริษัท ผานทางโทรศัพท หรือการเดินทางเขามาติดตอกับบริษัทโดยตรงซึ่ง
อาจเปนภาพหรือเสียง เปนตน และไมวาทานไดใหขอมูลไวหรือมีอยูกับบริษัท หรือที่บริษัทไดรับหรือเขาถึงไดจากแหลงอื่นที่นาเชื่อถือ เชน หนวยงานราชการ
บริษัทในกลุมธุรกิจทางการเงินกรณีบริษัทไดรับมอบหมายใหดำเนินการตามสิทธิและ/หรือหนาที่อยางใดซึ่งเกี่ยวกับผูหยอนความสามารถ ทานตองจัดให
ผูแทนโดยชอบธรรม ผูปกครอง ผูพิทักษ เปนตน ใหความยินยอมเพื่อใหบริษัททำการประมวลผลขอมูลสวนบุคคลของผูหยอนความสามารถนั้นดวย หากไมได
รับความยินยอม บริษัทจะไมประมวลขอมูลของบุคคลผูหยอนความสามารถดังกลาว ซึ่งจะเปนผลใหบริษัทไมสามารถใหบริการ หรือปฏิเสธที่จะใหบริการ

เนื่องจากเปนการละเมิดความเปนสวนตัวของผูหยอนความสามารถท่ี พ.ร.บ. คุมครองขอมูลสวนบุคคลฯ ใหความคุมครอง

ท้ังน้ี บริษัทอาจประมวลผลขอมูลสวนบุคคลท่ีสามารถระบุตัวตนของทานไดในรูปแบบท่ีเปนเอกสาร และ/หรือ รูปภาพ และ/
หรือขอมูลอิเล็กทรอนิกส

2. วัตถุประสงคในการเก็บรวบรวมขอมูลสวนบุคคล

บริษัททำการเก็บรวบรวมขอมูลเพื่อประโยชนของทานในการใหบริการ หรือเพื่อบรรลุวัตถุประสงคตามสัญญาหรือเพื่อปฏิบัติหนาที่ตามกฎหมาย
และกฎระเบียบที่เกี่ยวของ และ/หรือเพื่อประโยชนอื่นใดที่ทานไดใหความยินยอมไวแกบริษัท โดยบริษัทจะเก็บรักษาขอมูลของสวนบุคคลตามมาตรการรักษา
ความปลอดภัยของบริษัท ทานสามารถศึกษาจากรายละเอียดดังตอไปนี้

2.1 การปฏิบัติตามสัญญาระหวางทานกับบริษัท (Contract) เพื่อใหการปฏิบัติหนาที่ตามสัญญาเปนไปโดยครบถวนตรงตามวัตถุประสงคของสัญญา
บริษัทจาเปนที่จะตองมีการประมวลผลขอมูลสวนบุคคลจากการรับ-สงเอกสาร การติดตอสื่อสารกับทาน ติดตามและแจงผลประโยชนการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับ
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การปฏิบัติหนาที่ ตอบขอซักถาม และแจงการเปลี่ยนแปลงตางๆ และรวมตลอดถึงการบังคับตามสัญญาอันเปนกรณีตามมาตรา 24(3) ของ พ.ร.บ. คุมครอง
ขอมูลสวนบุคคลฯ

2.2 การปฏิบัติตามกฎหมาย (Legal Obligation) เพื่อปฏิบัติใหเปนไปตามกฎหมาย กฎเกฑณ และระเบียบของทางการ บริษัทจะทำการประมวล
ผลขอมูลเพื่อการตรวจสอบจากหนวยงานทางการ และอาจจัดทำรายงานไปยังหนวยงานตาง ๆ ที่มีหนาที่ตามกฎหมายเกี่ยวกับขอมูลสวนบุคคลของทาน ซึ่ง
หนวยงานทางการ เชน กระทรวงการคลัง กรมบัญชีกลาง สำนักงานตรวจเงินแผนดิน สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย กรม
สรรพากร เปนตน หรือเมื่อไดรับหมายเรียก หมายอายัดจากหนวยงานราชการ หรือ ศาล อันเปนกรณีตามมาตรา 24(6) ของ พ.ร.บ. คุมครองขอมูลสวนบุคคลฯ

2.3 การปฏิบัติงานเพื่อประโยชนโดยชอบดวยกฎหมาย (Legitimate Interest) เพ่ือปองกัน รับมือ ลดความเสี่ยงที่อาจเกิดการกระทำที่ผิดกฎหมาย
ตาง ๆ อันเปนกรณีตามมาตรา 24(5) ของ พ.ร.บ. คุมครองขอมูลสวนบุคคลฯ

2.4 การใหความยินยอม (Consent) เพื่อใหการเตรียมการกอนขาลงนามในสัญญาหรือ ขอผูกพัน บริษัทจำเปนตองประมวลผลขอมูลสวนบุคคลของ
ทานและบุคคลที่เกี่ยวของกับทาน เพื่อใหบริษัทสามารถตัดสินใจเขาลงนามในสัญญาหรือขอผูกพัน หรือสามารถคัดเลือกคูสัญญาหรือผูใหบริการ ไดอยาง
เหมาะสม อันเปนกรณีตามมาตรา 19 ของ พ.ร.บ. คุมครองขอมูลสวนบุคคลฯ

3. การเปดเผยขอมูลสวนบุคคลใหแกบุคคลภายนอก

บริษัทอาจทำการเปดเผยขอมูลสวนบุคคลใหแกบุคคลภายนอกเทาที่จำเปนเพื่อใหเปนไปตามความเหมาะสมสำหรับการปฏิบัติหนาที่ หรือตาม
หนาที่ที่ไดรับมอบหมาย หรือเพื่อการกอตั้งสิทธิเรียกรองตามสัญญา หรือตามกฎหมาย หรือการยกขึ้นตอสูสิทธิเรียกรองตามกฎหมายกรณีที่เกี่ยวของกับการ
ปฏิบัติหนาที่ตามกฎหมายหรือระเบียบหรือกฎที่เกี่ยวของกับการประมวลผลขอมูลสวนบุคคล โดยบริษัทอาจสงขอมูลสวนบุคคลของทาน ไปยังบุคคลดังตอไปนี้

3.1 บุคคลภายนอกตามที่บริษัทไดรับความยินยอมจากทาน

3.2 ผูสอบบัญชีของบริษัท

3.3 ตัวแทน และผูรับจาง หรือผูใหบริการซึ่งเปนบุคคลภายนอก เพื่อใหบุคคลดังกลาวสามารถใหบริการแกบริษัทได ทั้งนี้ เฉพาะบุคคลดังกลาวที่มี
มาตรการรักษาความปลอดภัยของขอมูลสวนบุคคลตาม พ.ร.บ. คุมครองขอมูลสวนบุคคลฯ เทานั้น

3.4 หนวยงานกำกับ หนวยงานของรัฐบาล หรือหนวยงานที่มีหนาที่ดูแล เชน กระทรวงการคลังกรมสรรพากร สานักงานปองกันและปราบปรามการ
ทุจริตแหงชาติ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย สำนักงานตรวจเงินแผนดิน กรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรม สำนักงานตำรวจ
แหงชาติ บุคคลใด ๆ ก็ตามที่บริษัทตองเปดเผยขอมูลเทาที่กฎหมายหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวของกำหนด หรือในกรณีเฉพาะอื่น ๆ เชน เปนไปตามคำสั่งศาล

3.5 บุคคลที่รวมงานกับบริษัทในการใหบริการแกทาน

4. สิทธิของเจาของขอมูลสวนบุคคล

ในกรณีที่บริษัทไดมีการประมวลผลขอมูลสวนบุคคลตามที่ไดระบุไวในเอกสารนี้ ทานมีสิทธิดังตอไปนี้

4.1 สิทธิในการขอถอนความยินยอม (“Right to Withdraw of Consent”) ทานมีสิทธิขอเพิกถอนความยินยอมที่ไดใหไวกับบริษัทในการประมวล
ผลขอมูลสวนบุคคลที่ทานไดมอบใหไวกับบริษัทเมื่อใดก็ได เวนแตการเพิกถอนความยินยอมจะมีขอจากัดโดยกฎหมายหรือสัญญาที่ใหประโยชน แกทานเอง

4.2 สิทธิในการเขาถึงขอมูลสวนบุคคล (“Right to Access”) ทานมีสิทธิขอทราบและขอรับสาเนาขอมูลสวนบุคคลของทานที่บริษัทเปนผูเก็บรักษา
ไว ไมวาโดยชองทางใด รวมถึงสิทธิในการขอใหบริษัทเปดเผยการไดมาซึ่งขอมูลที่ทานไมไดใหความยินยอมตอบริษัท ทั้งนี้ เพื่อความเปนสวนตัวและปลอดภัย
ของขอมูลสวนบุคคล บริษัทอาจขอใหทานทาการยืนยันตัวตนกอนใหขอมูลที่มีการรองขอ

4.3 สิทธิในการขอใหแกไขขอมูลสวนบุคคลใหถูกตอง (“Right to Rectification”) ทานมีสิทธิขอใหบริษัทดาเนินการแกไขขอมูลใหถูกตอง เปน
ปจจุบัน สมบูรณและไมกอใหเกิดความเขาใจผิด

4.4 สิทธิในการโอนยายขอมูลสวนบุคคล (“Right to Data Portability”) ทานมีสิทธิขอรับขอมูลที่เกี่ยวกับทานจากบริษัท ในกรณีที่บริษัทไดทาให
ขอมูลนั้นอยูในรูปแบบที่สามารถอาน หรือ ใชงานไดโดยทั่วไปไมวาจะผานเครื่องมือ อุปกรณชนิดใดและสามารถใชหรือเปดเผยไดดวยวิธีการอัตโนมัติรวมทั้ง (1)
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มีสิทธิขอใหบริษัทสงหรือโอนขอมูลในรูปแบบดังกลาวไปยังผูควบคุมขอมูลสวนบุคคลอื่น หากบริษัทสามารถปฏิบัติตามวิธีการตามที่ทานกาหนดได (2) ขอรับ
ขอมูลที่บริษัทสงหรือโอนขอมูลในรูปแบบดังกลาวไปยังผูควบคุมขอมูลสวนบุคคลอื่นโดยตรง เวนแตสภาพหรือวิธีการทางเทคนิคไมสามารถทาได

4.5 สิทธิในการลบขอมูลสวนบุคคล (“Right to Erasure” or “Right to be Forgotten”) ทานมีสิทธิขอใหบริษัทลบ หรือ ทำลาย หรือ ทำให
ขอมูลสวนบุคคลเปนขอมูลที่ไมสามารถระบุตัวตนได ในกรณีดังตอไปนี้

● ขอมูลสวนบุคคลดังกลาวไมมีความจำเปนสำหรับวัตถุประสงคในการประมวลผลขอมูลสวนบุคคลของบริษัทอีกตอไป
● เจาของขอมูลสวนบุคคล ทำการถอนความยินยอมในการประมวลผลขอมูลสวนบุคคลและบริษัทไมมีอานาจตามกฎหมายที่จะทำการ

ประมวลผลตอไปได
● เจาของขอมูลสวนบุคคล คัดคานการประมวลผลเพื่อวัตถุประสงคนอกจากรายละเอียดที่บริษัทกำหนดในนโยบายคุมครองขอมูลสวน

บุคคล
● เมื่อเปนการประมวลผลขอมูลสวนบุคคลอันมิชอบดวยกฎหมาย
● เจาของขอมูลสวนบุคคล คัดคานการประมวลผลขอมูล และบริษัทไมมีเหตุแหงการอางการประมวลผลโดยประโยชนชอบธรรม

4.6 สิทธิในการหามมิใหประมวลผลขอมูลสวนบุคคล (“Right to Restriction Processing”) ทานมีสิทธิในการหามมิใหประมวลผลขอมูลสวน
บุคคลของทาน เมื่อเขาเงื่อนไขดังตอไปนี้

● การประมวลผลขอมูลสวนบุคคลของทานไมจำเปนอีกตอไป เวนแตการเก็บรักษาขอมูลสวนบุคคลยังคงมีความจำเปนเพื่อใชสิทธิเรียกรอง
ทางกฎหมาย

● เมื่อเปนการประมวลผลขอมูลสวนบุคคลอันมิชอบดวยกฎหมาย แตเจาของขอมูลสวนบุคคลนั้นตองการหามมิใหมีการประมวลผลโดย
แทนการลบหรือทำลายขอมูลสวนบุคคลของตน

● เมื่ออยูในระหวางการตรวจสอบความถูกตองของขอมูลสวนบุคคล ตามที่ทานรองขอ
● เมื่อบริษัทอยูในระหวางการพิสูจนใหเห็นถึงเหตุอันชอบดวยกฎหมายที่สำคัญยิ่งกวาการกระทำตามที่ทานรองขอ

4.7 สิทธิในการคัดคานการประมวลผลขอมูลสวนบุคคล (“Right to Object") ทานมีสิทธิคัดคานการประมวลผลขอมูลสวนบุคคลที่เกี่ยวกับทาน ใน
กรณีดังนี้

● กรณีที่เปนการประมวลผลขอมูลสวนบุคคลเพื่อวัตถุประสงคอื่นนอกจากที่ปรากฎในนโยบายคุมครองขอมูลสวนบุคคลของบริษัท
● กรณีที่เปนการประมวลผลขอมูลสวนบุคคลเพื่อวัตถุประสงคเกี่ยวกับการศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร ประวัติศาสตร หรือสถิติ เวนแต

เปนการกระทำอันจำเปนเพื่อการดำเนินภารกิจอันเปนประโยชนของบริษัท
● กรณีที่ขอมูลที่เก็บรวบรวมไดดวยเหตุจำเปนเพื่อการบรรลุวัตถุประสงคอันไดแก ประโยชนสาธารณะของบริษัท หรือ เหตุจำเปนเพื่อ

ประโยชนโดยชอบดวยกฎหมายของบริษัท เวนแตบริษัทแสดงใหเห็นถึงเหตุอันชอบดวยกฎหมายที่สำคัญยิ่งกวา หรือ เปนไปเพื่อกอตั้ง
สิทธิเรียกรองตามกฎหมาย การปฏิบัติตามหรือการใชสิทธิเรียกรองตามกฎหมาย หรือ การยกขึ้นตอสูซึ่งสิทธิเรียกรองตามกฎหมาย

4.8 สิทธิที่จะรองเรียน (“Right to Complain) ตอเจาหนาที่คุมครองขอมูลสวนบุคคลของบริษัท หรือคณะกรรมการคุมครองขอมูลสวนบุคคลตาม
พ.ร.บ. คุมครองขอมูลสวนบุคคลฯ หากทานเห็นวาสิทธิใดๆ ของทานไดถูกบริษัทกระทำโดยไมชอบดวยกฎหมายหรือไมเปนไปตามกฎหมายคุมครองขอมูลสวน
บุคคล

ทั้งนี้ หากทานประสงคจะใชสิทธิตามขอ 4.1 ขอ 4.4 ขอ 4.5 ขอ 4.6 และ ขอ 4.7 ขางตน ทานตองยอมรับตอผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น และทานจะ
ไมสามารถเรียกรองคาเสียหายจากบริษัทไดในกรณีดังกลาว เวนแตการประมวลผล หรือสงตอขอมูลสวนบุคคล เปนการกระทำที่ไมชอบดวยกฎหมายหรือ
สัญญาที่ไดตกลงไวกับทาน คารองขอใชสิทธิใด ๆ ขางตนนี้ อาจถูกจากัดโดยกฎหมายที่เกี่ยวของ อาจมีบางกรณีที่บริษัทสามารถปฏิเสธคำขอไดโดยชอบ เชน
บริษัทตองปฏิบัติตามกฎหมายหรือคำสั่งศาล

การรองขอใดๆ เพื่อการใชสิทธิของทานตามที่กลาวขางตน จะตองกระทำเปนลายลักษณอักษร และบริษัทจะใชความพยายามอยางดีที่สุดที่จะ
ดำเนินการภายในระยะเวลาที่สมเหตุสมผล และไมเกินระยะเวลา 30 วัน นับแตวันที่ไดรับคำขอ โดยบริษัทจะปฏิบัติตามขอกำหนดทางกฎหมายที่เกี่ยวของกับ
สิทธิของทานในฐานะเจาของขอมูลสวนบุคคล
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ในกรณีที่ทานขอใหบริษัท ลบ ทำลาย จำกัดการประมวลผลขอมูลสวนบุคคล ระงับการใชชั่วคราว แปลงขอมูลสวนบุคคลในรูปแบบขอมูลที่ไม
สามารถระบุตัวตนเจาของขอมูลสวนบุคคลได หรือถอนความยินยอม อาจทำใหเกิดขอจำกัดกับบริษัทในการปฏิบัติตามขอผูกพันในดานนิติกรรมสัญญากับทาน
ได

5. ระยะเวลาในการจัดเก็บขอมูลสวนบุคคล

บริษัทจะจัดเก็บขอมูลสวนบุคคลของทานเปนระยะเวลาเทาที่จำเปนตามวัตถุประสงคการเก็บรวบรวมขอมูลหรือตามระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด
ทั้งนี้เปนไปตามนโยบายคุมครองขอมูลสวนบุคคลของบริษัท คูมือตาง ๆ ในเรื่องการจัดเก็บ ทำลายเอกสารตาง ๆ ของบริษัท เชน พระราชบัญญัติปองกันและ
ปราบปรามการฟอกเงินใหจัดเก็บไวอยางนอย 10 ป เปนตนและเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการเก็บแลวบริษัทจะทำการลบหรือทำลายขอมูลสวนบุคคลดังกลาว

6. มาตรการคุมครองขอมูลสวนบุคคล

บริษัทมีการจัดการที่เปนรูปแบบเอกสาร (Hard Copy) รวมถึงดานอิเล็กทรอนิกส และเทคนิคที่จะปองกันขอมูลสวนบุคคลของทานจากการเขาถึง
โดยมิไดรับอนุญาต เชน

6.1 การกำหนดสิทธิในการเขาถึง การใช การเปดเผย การประมวลผลขอมูลสวนบุคคล รวมถึงการแสดงหรือการยืนยันตัวตน ผูเขาถึงหรือใชขอมูล
สวนบุคคล ตามแนวนโยบายสารสนเทศของบริษัทอยางเครงครัด

6.2 บริษัทมีการควบคุมและกลไกที่ออกแบบมาเพื่อตรวจจับ และกูขอมูลกลับคืนในกรณีเกิดเหตุไมพึงประสงคขึ้น และมีการสอบทานและประเมิน
ประสิทธิภาพของระบบรักษาขอมูลสวนบุคคลโดยฝายเทคโนโลยีและสารสนเทศ

6.3 ในกรณีที่มีการฝาฝนมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของบริษัท จนเปนเหตุใหมีการละเมิดขอมูลสวนบุคคลซึ่งกระทบตอสิทธิและเสรีภาพ
หรือขอมูลสวนบุคคลรั่วไหลสูสาธารณะ บริษัท จะแจงใหทานทราบโดยเร็ว รวมทั้งแจงแผนการเยียวยาความเสียหายจากการถูกละเมิดหรือการรั่วไหลของ
ขอมูลในกรณีที่เกิดจากความบกพรองของบริษัท

ทั้งนี้ บริษัท จะไมรับผิดชอบในกรณีความเสียหายใด ๆ อันเกิดจากการใชหรือการเปดเผยขอมูลสวนบุคคลตอบุคคลที่สาม หรือการละเลย หรือ
เพิกเฉยการออกจากระบบ (Log out) ฐานขอมูล โดยการกระทำของทานหรือบุคคลอื่นซึ่งไดรับความยินยอมจากทาน

7. การเปลี่ยนแปลงนโยบายคุมครองขอมูลสวนบุคคล

นโยบายคุมครองขอมูลสวนบุคคลอาจมีการปรับเปลี่ยน แกไขเปนระยะๆ โดยไมมีการแจงใหทราบลวงหนา ทั้งนี้ หากมีการเปลี่ยนแปลงนโยบาย
คุมครองขอมูลสวนบุคคล บริษัทจะแสดงฉบับที่เปนปจจุบันไวบนเว็บไซตของบริษัท www.duckgroup.co และ www.cirbox.co.th

8. วิธีการติดตอบริษัท
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หากทานมีความประสงคที่จะใชสิทธิของทานที่เกี่ยวของกับขอมูลสวนบุคคลของทาน หรือหากทานมีขอสงสัยเกี่ยวกับขอมูลสวนบุคคลของทานภาย
ใตประกาศความเปนสวนตัวฉบับนี้ โปรดติดตอบริษัทหรือเจาหนาที่สรรหาวาจาง ฝายทรัพยากรบุคคลและบริหารสำนักงาน  เพื่อดำเนินการตามคำรองขอของ
ทาน และ/หรือ ประสานงานกับเจาหนาที่คุมครองขอมูลสวนบุคคล (DPO) ของเรา

ชื่อ นางสาว วันวิสาข คำผล
เบอรโทร 02-821-6959 ตอ 3
อีเมล info@duckgroup.co

ที่อยูบริษัท บริษัท ดั๊ก กรุป คอรปอเรชั่น จำกัด 11 ซอย รัตนาธิเบศร 3  ตำบลบางกระสอ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี ,

เลขที่ผูเสียภาษี 0125-5550-1161-9


