
นโยบายการคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคลของ ดอท อะไร

บรษัิท ดอท อะไร จํากดั (ตอ่ไปนี�จะเรยีกวา่ บรษัิท/เรา) เป็นผูใ้หบ้รกิารดา้นการจดทะเบยีน
โดเมนเนม พื�นที�เว็บไซต ์SSL นายหนา้สั�งซื�อโดเมนเนม (Brokerage) และการสั�งซื�อโดเมน
เนมลว่งหนา้ (Back order) บรษัิทเคารพความเป็นสว่นตวัของผูใ้ชง้าน และตระหนักถงึความสําคญั
ของขอ้มลูสว่นตวัของผูใ้ชง้านทกุทา่น บรษัิทจงึตอ้งการที�จะชี�แจงใหท้ราบเกี�ยวกบัสทิธสิว่นบคุคล
สําหรับการใชบ้รกิารของบรษัิทขา้งตน้ ผา่นทางชอ่งทาง ดงัตอ่ไปนี�

- เว็บไซต ์dotarai.com และ dotarai.co.th subdomain และหนา้เว็บไซตย์อ่ยตา่ง ๆ ภายใน
โดเมน dotarai.com และ dotarai.co.th (ตอ่จากนี�จะเรยีกรวมวา่ “เว็บไซต”์)

- การใหบ้รกิารของเจา้หนา้ที�ของเราผา่นทางอเีมลภ์ายใตโ้ดเมน dotarai.com dotarai.co.th
และ mail.in.th (ตอ่จากนี�จะเรยีกรวมวา่ “อเีมล”์)

- การใหบ้รกิารของเจา้หนา้ที�ของเราผา่นทางระบบ Messenger
https://www.facebook.com/dotaraidotcom และ LINE Official Account ของบรษัิท
@dotarai และ @gqb7484u (ตอ่จากนี�จะเรยีกรวมวา่ “แอปพลเิคชั�นสนทนา”)

บรษัิทขอสงวนสทิธิ�ในการเปลี�ยน ปรับปรงุ เพิ�ม ลบ และแกไ้ข
คําชี�แจงสทิธสิว่นบคุคลนี�ไดต้ลอดเวลาและจะแจง้ใหผู้ใ้ชท้ราบดว้ยการอพัเดตคําชี�แจงบนเว็บไซต์
โดยการระบขุอ้ความวา่ "ปรับปรงุใหมล่า่สดุ" บรเิวณลงิกท์ี�เชื�อมตอ่ไปยงัหนา้ "นโยบายการคุม้ครอง
ขอ้มลูสว่นบคุคล" เป็นระยะเวลา 30 วนั นโยบายการคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคลที�ปรับปรงุแลว้จะ
ถอืวา่นํามาใชแ้ทนคําชี�แจงสทิธสิว่นบคุคลที�ผา่นมาทั �งหมดโดยอตัโนมตั ิโดยที�ไมม่กีารดําเนนิการ
เพิ�มเตมิจากเรา ทา่นรับทราบและยอมรับวา่ขอ้มลูสว่นบคุคลของทา่นทั �งหมดที�เกบ็รวบรวมหรอื
ประมวลผลโดยเรา (รวมถงึขอ้มลูทั �งหมดที�มอียูแ่ลว้ในความครอบครองของเรา) จะไดรั้บการ
ประมวลผลตามขอ้
กําหนดของนโยบายการคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคลเวอรช์นัลา่สดุที�ปรากฎบนเว็บไซต์

นโยบายการคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคลนี� มจีดุประสงคเ์พื�อชี�แจงรายละเอยีดและ วธิกีารจัด
เกบ็รวบรวม ใช ้และ/หรอืเปิดเผย การคุม้ครองขอ้มลู การเขา้ถงึขอ้มลู การโอนยา้ย การรักษาความ
ลบั และการวเิคราะหป์ระมวลผลขอ้มลูสว่นบคุคลของทา่น

นโยบายการคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคล (Privacy Policy) นี�อยูภ่ายใตพ้ระราชบญัญัติ
คุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคล พ.ศ. 2562 โดยบรษัิทมอํีานาจหนา้ที�ตดัสนิใจเกี�ยวกบัการเกบ็รวบรวม
ใช ้หรอืเปิดเผยขอ้มลูสว่นบคุคล ซึ�งตามกฎหมายเรยีกวา่ “ผูค้วบคมุขอ้มลูสว่นบคุคล” โดยมี
พนักงานที�บรษัิทมอบหมายโดยเฉพาะใหม้หีนา้ที�ดําเนนิการเกี�ยวกบัการเกบ็รวบรวม ใช ้หรอื
เปิดเผยขอ้มลูสว่นบคุคลตามคําสั�งหรอืในนามของบรษัิท ซึ�งตามกฎหมายเรยีกวา่ “ผูป้ระมวลผล
ขอ้มลูสว่นบคุคล” สว่นทา่นถอืเป็น “เจา้ของขอ้มลูสว่นบคุคล” ตามกฎหมายนี�

การรวบรวมขอ้มลู
เราจะรวบรวมขอ้มลูและรักษาขอ้มลูที�ทา่นกรอกลงบนเว็บไซตข์องเรา คกุกี� หรอืที�มอบให ้

กบัเราผา่นทางอเีมลห์รอืแอปพลเิคชั�นสนทนา ทา่นสามารถเลอืกที�จะไมใ่หข้อ้มลูบางอยา่งได ้แต่



ทา่นอาจไมส่ามารถใชง้านฟีเจอรบ์นเว็บไซตข์องเราและการบรกิารของเราทั �งหมดได ้ขอ้มลูที�เรา
เกบ็รวบรวม มดีงันี�

1. ขอ้มลูสว่นตวั เชน่ ชื�อ นามสกลุ
2. ขอ้มลูการตดิตอ่ เชน่ ที�อยูอ่าศยั สถานที�ทํางาน อเีมล ์และหมายเลขโทรศพัท์
3. ขอ้มลูอปุกรณห์รอืเครื�องมอื เชน่ IP Address MAC Address Cookie ID
4. ขอ้มลูการทําธรุกรรม เชน่ ขอ้มลูเกี�ยวกบัการซื�อผลติภณัฑห์รอืบรกิารผา่นเว็บไซต์
5. ขอ้มลูอื�นๆ เชน่ การใชง้านเว็บไซต ์เสยีง ภาพนิ�ง ภาพเคลื�อนไหว และขอ้มลูอื�นใดที�ถอืวา่

เป็นขอ้มลูสว่นบคุคลภายใตก้ฎหมายคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคล

สําหรับการใชบ้รกิารจดทะเบยีนโดเมนเนมของบรษัิท ผูใ้ชบ้รกิารจะตอ้งกรอกขอ้มลูสว่น
บคุคลของ ผูจ้ดทะเบยีน (Registrant Contact) ผูด้แูลดา้นการบรหิาร (Administrative Contact)
ผูด้แูลดา้นเทคนคิ (Technical Contact) ผูด้แูลดา้นการเงนิ (Billing Contact) ของโดเมนเนมที�จะ
ทําการจดทะเบยีน ขอ้มลูสว่นบคุคลดงักลา่ว อาท ิชื�อ นามสกลุ ที�อยู ่ขอ้มลูการตดิตอ่ บรษัิทถอืวา่
ทา่นไดรั้บความยนิยอมจากเจา้ของขอ้มลู และไดแ้จง้ใหเ้จา้ของขอ้มลูดงักลา่วรับทราบถงึการ
เปิดเผยขอ้มลูสว่นตวัใหก้บัทางบรษัิทเป็นที�เรยีบรอ้ยแลว้ บรษัิทขอสงวนสทิธใินการเปิดเผยที�มา
ของขอ้มลูใหแ้กเ่จา้ของขอ้มลูดงักลา่ววา่มาจากทา่น หากมกีารสอบถาม เรยีกรอ้ง หรอืฟ้องรอ้ง
ทางกฎหมาย และเจา้ของขอ้มลูดงักลา่วสามารถใชส้ทิธติามนโยบายการคุม้ครองขอ้มลูของบรษัิท
ได ้

เราจะเกบ็รวบรวมขอ้มลูของทา่นไวเ้ป็นระยะเวลา 10 ปี หรอืมากกวา่ตามแตท่ี�กฎหมายระบุ
ไว ้นับตั �งแตว่นัที�เลกิสญัญาหรอืวนัที�ส ิ�นสดุการใหบ้รกิารที�ทา่นไดใ้ชบ้รกิารกบัทางบรษัิท

ทั �งนี� หากมคีวามจําเป็นที�ทา่นจะตอ้งใหข้อ้มลูสว่นบคุคลแกบ่รษัิทเพื�อปฏบิตัติามกฎหมาย
หรอืสญัญา หรอืเพื�อตอ้งเขา้ทําสญัญากบับรษัิท บรษัิทจะแจง้ใหท้า่นทราบกอ่น และจะแจง้ผลกระ
ทบหากทา่นไมย่นิยอมใหข้อ้มลูแกบ่รษัิท

การใชข้อ้มลูที�รวบรวม
เราอาจใชข้อ้มลูสว่นบคุคลเพื�อวตัถปุระสงคด์งัตอ่ไปนี�

1. จดุประสงคใ์นการบรหิาร เชน่ การประมวลผล การยนืยนั การปฏบิตั ิและการดําเนนิการ
ธรุกรรมและคํารอ้งขอของทา่นสําหรับผลติภณัฑแ์ละบรกิารของเรา

2. สง่ใหผู้ใ้หบ้รกิารของเราที�ใหบ้รกิารประมวลผลขอ้มลูแกเ่รา (เชน่ Registry ผูใ้หบ้รกิารพื�นที�
บน Cloud) หรอืผูท้ี�ประมวลผลขอ้มลูสว่นบคุคลเพื�อวตัถปุระสงคต์า่งๆ เชน่ บตัรเครดติและ
การดําเนนิการชาํระเงนิ การวเิคราะหธ์รุกจิ การบรกิารลกูคา้ การตลาด หรอืการเผยแพรแ่บบ
สํารวจ เพื�อ
อํานวยความสะดวกในการใหบ้รกิารออนไลนแ์ละการโฆษณาที�ปรับใหเ้หมาะสมกบัความสน
ใจของทา่น และ/หรอืการป้องกนัการฉอ้โกง ผูใ้หบ้รกิารของเราจะประมวลผลขอ้มลูตามที�
จําเป็นสําหรับการดําเนนิการตามหนา้ที�เทา่นั�น ผูใ้หบ้รกิารของเราไมไ่ดรั้บอนุญาตใหม้กีาร
สง่ตอ่หรอืใชข้อ้มลูเพื�อจดุประสงคอ์ื�นๆ



3. จัดหาขอ้เสนอ ผลติภณัฑแ์ละบรกิาร และการดําเนนิการทางการตลาดรปูแบบใหม ่และ
เหมาะสมสําหรับทา่น

4. พันธมติรทางธรุกจิที�รว่มนําเสนอผลติภณัฑห์รอืบรกิารรว่มกบัเรา หรอืเป็นเจา้ของผลติภณัฑ์
หรอืบรกิารที�อาจมกีารนําเสนอบนเว็บไซตข์องเรา หากทา่นเลอืกที�จะเขา้ถงึการบรกิารทาง
เลอืกดงักลา่ว เราอาจจะมกีารสง่ตอ่ขอ้มลูสว่นบคุคลของทา่นใหก้บัพันธมติรเหลา่นั�นเป็น
ครั �งคราว

5. ในกรณีที�กฎหมายกําหนดหรอือนุญาต เชน่ เพื�อป้องกนัตนเองจากความรับผดิ เพื�อตอบรับ
หมายศาล การดําเนนิการตามกระบวนการยตุธิรรม คํารอ้ง หมายศาล หรอืการดําเนนิการ
อื�นๆ เราอาจเปิดเผยขอ้มลูสว่นบคุคลของทา่นตามที�กฎหมายอนุญาต เพื�อบงัคบัใชห้รอืใช ้
ขอ้กําหนดและเงื�อนไขที�บงัคบัใชก้บับรกิารของเรา หรอืเพื�อปกป้องสทิธ ิทรัพยส์นิ หรอื
ความปลอดภยัของบรษัิท ผูใ้ชง้านของเรา หรอืผูอ้ื�น

ทั �งนี� บรษัิทจะไมก่ระทําการใชข้อ้มลูที�รวบรวม เพื�อวตัถปุระสงคอ์ื�นนอกจากที�ไดแ้จง้กบั
ทา่นไวก้อ่นหรอืขณะเกบ็รวบรวม

ในกรณีที�บรษัิท ใช ้หรอืเปิดเผยขอ้มลูสว่นบคุคลที�ไดรั้บยกเวน้ไมต่อ้งขอความยนิยอม
บรษัิทจะบนัทกึการใชห้รอืเปิดเผยขอ้มลูนั�นเป็นหนังสอืหรอืระบบอเิล็กทรอนกิส์

การสง่ตอ่ขอ้มลูที�รวบรวม
เราอาจจะสง่ตอ่ขอ้มลูสว่นบคุคลของทา่นใหก้บับคุคลตอ่ไปนี�

1. ผูใ้หบ้รกิารดแูลฐานขอ้มลูระบบโดเมนเนม (Domain Name Registry) ของโดเมน
เนมที�ทา่นไดจ้ดทะเบยีนผา่นทางเรา

2. ผูใ้หบ้รกิารเครอืขา่ยการชาํระเงนิและผูใ้หบ้รกิารตรวจสอบบตัรเครดติ (ไดแ่ก ่VISA,
MasterCard, China Union Pay ฯลฯ)

3. หน่วยงานรัฐ หน่วยงานดา้นกฎหมาย บคุลากรดา้นความปลอดภยัและความมั�นคง ในกรณีที�
มกีารรอ้งขอตามกฎหมาย

4. ผูว้เิคราะหข์อ้มลู หน่วยงานดา้นการตลาด ผูจั้ดหาผลติภณัฑแ์ละใหบ้รกิารบคุคลที�สาม
พันธมติรหรอืผูใ้หบ้รกิารทางธรุกจิ คูส่ญัญาที�มกีารตกลงทางธรุกจิหรอืสญัญากบับรษัิท
และบคุคลที�สามอื�น ๆ ที�สามารถแสดงหลกัฐานวา่ทา่นไดอ้นุญาตใหเ้รามกีารเปิดเผยขอ้มลู
สว่นบคุคลของทา่นใหก้บับคุคลที�สามดงักลา่ว

ในกรณีที�บรษัิทสง่หรอืโอนขอ้มลูสว่นบคุคลไปยงัตา่งประเทศ ประเทศปลายทางหรอื
องคก์รระหวา่งประเทศที�รับขอ้มลูสว่นบคุคลตอ้งมมีาตรฐานคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคลที�เพยีงพอ
ทั �งนี� ตอ้งเป็นไปตามหลกัเกณฑก์ารคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคลตามที�คณะกรรมการคุม้ครองขอ้มลู
สว่นบคุคลกําหนด เวน้แตเ่ป็นกรณีตามพระราชบญัญัตคิุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคล พ.ศ. 2562 มาตรา
28 (1) – (6)

คกุกี� (Cookies)



คกุกี� คอื ไฟลข์นาดเล็กที�เว็บไซตท์ี�ทา่นเขา้ชมสรา้งขึ�น ประกอบไปดว้ยขอ้มลูบนัทกึขอ้มลู
การทอ่งเว็บ ซึ�งไดรั้บการดาวนโ์หลดลงในอปุกรณข์องทา่น เมื�อทา่นไดเ้ขา้เยี�ยมชมเว็บไซตข์องเรา
เราใชค้กุกี�เพื�อใหท้า่นลงชื�อเขา้ใชอ้ยูเ่สมอ จดจําคา่กําหนดเว็บไซต ์และมอบเนื�อหาที�เกี�ยวขอ้งให ้
แกท่า่น เว็บไซตข์องเราประกอบดว้ยคกุกี� ดงัตอ่ไปนี�

1. ฟังกช์ั�น: ใชเ้พื�อชว่ยในการทํางานเว็บไซตข์องเรา คกุกี�เหลา่นี�มคีวามจําเป็นในการใชบ้รกิาร
ฟีเจอรบ์างอยา่ง การปิดใชง้านอาจจะทําใหท้า่นไมส่ามารถใชง้านบางอยา่งของเว็บไซตไ์ด ้
หากไมม่คีกุกี�เหลา่นี� ทา่นจะไมส่ามารถใชง้านฟีเจอรบ์างอยา่ง เชน่ การลงชื�อเขา้ระบบ การ
จองชื�อโดเมนเนม และการชาํระเงนิได ้

2. คกุกี�ทางเทคนคิ: เป็นประเภทคกุกี�ที�มคีวามจําเป็นตอ่การใชง้านแพลตฟอรม์ เพื�อใหท้า่น
เขา้ถงึขอ้มลูไดอ้ยา่งทั�วถงึและปลอดภยั

3. คกุกี�บคุคลที�สาม: คกุกี�ชนดินี�จะถกูกําหนดใชโ้ดยผูบ้รกิารซึ�งเป็นบคุคลที�สาม เชน่ Google
Analytics

เว็บเบราเซอรส์ว่นใหญย่อมรับคกุกี�โดยอตัโนมตั ิแตถ่า้คณุตอ้งการ คณุอาจตั �งคา่
เบราเซอรเ์พื�อไมใ่หย้อมรับคกุกี� สว่น “ชว่ยเหลอื” ของแถบเครื�องมอืบนเบราเซอรส์ว่นใหญจ่ะบอก
วธิปิีดการใชง้านคกุกี�

ผูเ้ยาวท์ ี�ยงัไมบ่รรลนุติภิาวะ
ในกรณีที�ทา่นเจา้ของขอ้มลูสว่นบคุคลทา่นใดเป็นผูย้งัไมบ่รรลนุติภิาวะ ถอืเป็นผูเ้ยาวต์าม

ประมวลกฎหมายแพง่และพาณชิย ์การใหค้วามยนิยอมของทา่นตอ้งไดรั้บความยนิยอมจากผูใ้ช ้
อํานาจปกครองที�มอํีานาจกระทําแทนทา่นดว้ย

เราไมส่ามารถจําแนกอายขุองผูเ้ขา้มาเยี�ยมชมเว็บไซตข์องเราได ้หากทา่นเป็นผูป้กครอง
หรอืผูคุ้ม้ครองของบคุคลที�มอีายตํุ�ากวา่ 18 ปี ซึ�งไดม้อบขอ้มลูสว่นบคุคลโดยที�ทา่นไมไ่ดรั้บทราบ
หรอืไดรั้บการยนิยอมจากทา่น ทา่นสามารถรอ้งขอใหเ้ราลบขอ้มลูดงักลา่วไดโ้ดย ตดิตอ่เรา

สทิธขิองทา่นเกี�ยวกบัขอ้มลูสว่นบคุคล
ตามพระราชบญัญัตคิุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคล พ.ศ. 2562 ทา่นสามารถใชส้ทิธติา่ง ๆ ไดด้งั

ตอ่ไปนี�

1. สทิธใินการแจง้ใหท้ราบ
ทา่นสามารถทราบรายละเอยีดและวตัถปุระสงคใ์นการเกบ็รวบรวมขอ้มลู การใช ้หรอื
เปิดเผยขอ้มลูสว่นบคุคลใหเ้จา้ของขอ้มลูทราบกอ่นหรอืขณะเกบ็รวบรวมขอ้มลู จาก
นโยบายการคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคลฉบบันี�

2. สทิธใินการแกไ้ขขอ้มลู: ทา่นมสีทิธขิอแกไ้ขขอ้มลูสว่นบคุคลของทา่นใหถ้กูตอ้ง เป็น
ปัจจบุนั และไมก่อ่ใหเ้กดิความเขา้ใจผดิ โดยทา่นสามารถเขา้ไปแกไ้ขขอ้มลูสว่นตวัของ
ทา่นในผลติภณัฑห์รอืบรกิารตา่ง ๆ ของเราไดบ้นหนา้เว็บไซต ์หลงัจากเขา้สูร่ะบบสมาชกิ
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3. สทิธใินการเพกิถอนความยนิยอม: ทา่นมสีทิธทิี�จะถอนความยนิยอมเมื�อใดกไ็ดต้ลอดระยะ
เวลาที�ขอ้มลูสว่นบคุคลของทา่นอยูก่บับรษัิท เวน้แตม่ขีอ้จํากดัสทิธนัิ�นโดยกฎหมายหรอืมี
สญัญาที�ใหป้ระโยชนแ์กท่า่นอยู ่(ไมว่า่จะเป็นความยนิยอมที�ทา่นใหไ้วก้อ่นวนัที�กฎหมาย
คุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคลใชบ้งัคบัหรอืหลงัจากนั�น)

4. สทิธใินการขอระงับการใชข้อ้มลู:
ทา่นมสีทิธขิอใหบ้รษัิทระงับการใชข้อ้มลูสว่นบคุคลของทา่น ในกรณีที�ถงึกําหนดเวลาที�
บรษัิทจะตอ้งทําลายขอ้มลูสว่นบคุคลของทา่น ทา่นสามารถใชส้ทิธริะงับการทําลายและให ้
บรษัิทจัดเกบ็ขอ้มลูสว่นตวัของทา่นตอ่ไปได ้

5. สทิธใินการเขา้ถงึ ขอสําเนา หรอืใหเ้ปิดเผยถงึการไดม้าของขอ้มลูสว่นบคุคล: ทา่นมสีทิธิ
ขอเขา้ถงึ หรอืรับ ขอ้มลูสว่นบคุคลของทา่นเองที�อยูใ่นความรับผดิชอบของบรษัิท และขอ
ใหบ้รษัิททําสําเนาขอ้มลูดงักลา่วใหแ้กท่า่น รวมถงึขอใหเ้ปิดเผยการไดม้าซึ�งขอ้มลูสว่น
บคุคลที�ทา่นไมไ่ดใ้หค้วามยนิยอมวา่บรษัิทไดข้อ้มลูสว่นบคุคลของทา่นมาไดอ้ยา่งไร
บรษัิทขอสงวนสทิธใินการมอบสําเขาขอ้มลูใหแ้กท่า่นดว้ยวธิกีารทางอเิล็กทรอนกิสเ์ทา่นั�น

6. สทิธใินการขอคดัคา้นการเกบ็รวบรวมใช ้หรอืเปิดเผยขอ้มลูสว่นบคุคล: ทา่นมสีทิธคิดัคา้น
การเกบ็รวบรวม ใช ้หรอืเปิดเผยขอ้มลูสว่นบคุคลของทา่นเมื�อใดกไ็ด ้ในกรณีที�กฎหมายให ้
อํานาจบรษัิทในการเกบ็รวบรวมขอ้มลูของทา่นไดโ้ดยไมต่อ้งขอความยนิยอมจากทา่นกอ่น
โดยสามารถรอ้งขอใชส้ทิธนิี�ไดโ้ดย ตดิตอ่เรา

7. สทิธขิอใหล้บหรอืทําลายขอ้มลู: ทา่นมสีทิธขิอลบหรอืทําลายขอ้มลูสว่นบคุคลของทา่น
หรอืทําใหข้อ้มลูสว่นบคุคลเป็นขอ้มลูที�ไมส่ามารถระบตุวับคุคลที�เป็นเจา้ของได ้ดงัตอ่ไปนี�
7.1. ขอ้มลูของทา่นไมม่คีวามจําเป็นที�จะเกบ็รักษาไวต้ามวตัถปุระสงคใ์นการเกบ็รวบรวม

ใช ้หรอืเปิดเผยขอ้มลูของทา่น
7.2. เมื�อทา่นไดใ้ชส้ทิธขิอถอนความยนิยอม และบรษัิทไมม่อํีานาจตามกฎหมายที�จะเกบ็

รวบรวม ใช ้หรอืเปิดเผยขอ้มลูสว่นบคุคลของทา่นได ้

ตดิตอ่เรา
หากทา่นมขีอ้สงสยั ขอ้เสนอแนะ ขอ้กงัวล หรอืขอ้รอ้งเรยีนใด ๆ ที�เกี�ยวขอ้งกบัการดแูลและ

จัดการขอ้มลูสว่นบคุคลของทา่น รวมถงึการขอใชส้ทิธติามนโยบายฉบบันี� กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ที�
ของเราที�

● อเีมล:์ support@dotarai.co.th
● โทร: 02-105-4134, 02-564-8038 (เวลาทําการจันทร-์ศกุร ์09:00 - 17:00 น.)
● สถานที�ตดิตอ่: บรษัิท ดอท อะไร จํากดั 131 หมู ่9 หอ้ง INC1-216 ต.คลองหนึ�ง อ.

คลองหลวง จ.ปทมุธาน ี12120
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รุน่เอกสาร: 1.0
เผยแพรเ่มื�อวนัที�: 27 ธนัวาคม พ.ศ. 2564


