
นโยบายความเป็นส่วนตวั 

เราถือปฎิบติัอยา่งเคร่งครัดวา่เร่ืองความเป็นส่วนตวัของลูกคา้เป็นเร่ืองส าคญั และเรา
จะจดัเก็บ บนัทึก ยดึถือ เก็บรักษา เปิดเผย โอน หรือใชข้อ้มูลส่วนตวัของท่านตามท่ี
ก าหนดไวด้า้นล่างน้ี 

การปกป้องรักษาขอ้มูลเป็นเร่ืองเก่ียวกบัความน่าเช่ือถือและความไวว้างใจ ความเป็น
ส่วนตวัของท่านถือเป็นเร่ืองส าคญัของเรา เราจึงจะใชช่ื้อหรือขอ้มูลอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัท่าน เพียงเฉพาะส าหรับกิจการท่ีไดก้  าหนดไวใ้นนโยบายความเป็นส่วนตวัน้ี
เท่านั้น เราจะจดัเก็บขอ้มูลเพียงเท่าท่ีจ  าเป็นส าหรับการด าเนินการดงักล่าว และเราจะ
จดัเก็บเพียงขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัการติดต่อทางธุรกิจระหวา่งท่านกบัเราเท่านั้น 

เราจะเก็บรักษาขอ้มูลของท่านในระยะเวลาเพียงเท่าท่ีกฎหมายอนุญาตให้กระท าหรือ
ในระยะเวลาเท่าท่ีจ  าเป็นส าหรับวตัถุประสงคข์องการจดัเก็บขอ้มูลนั้น ๆ 

ท่านสามารถเขา้ถึงหรือเยีย่มชมเพลตฟอร์ม (Platform) (ตามความหมายท่ีให้ไวใ้น
ขอ้ตกลงการใชบ้ริการ) และเลือกชมสินคา้โดยไม่จ  าเป็นตอ้งให้ขอ้มูลส่วนตวัใด ๆ 
ระหวา่งท่ีท่านเยีย่มชมเพลตฟอร์มสถานะของท่านจะไม่เป็นท่ีเปิดเผย และเราจะไม่
สามารถระบุตวัตนของท่านไดต้ลอดเวลาท่ีท่านเขา้เยีย่มชมเพลตฟอร์ม เวน้แต่ท่านจะ
ไดมี้บญัชีบนเพลตฟอร์มและท่านไดเ้ขา้สู่ระบบโดยใชช่ื้อบญัชีและรหสัผา่น 

หากท่านมีความคิดเห็น ค  าแนะน าหรือค าติชม ท่านสามารถติดต่อเรา (และเจา้หนา้ท่ี
คุม้ครองขอ้มูล) โดยทางอีเมล:์ [thaichinalink@gmail.com] 

การจดัเก็บขอ้มูลส่วนตวั 

เม่ือท่านสร้างบญัชี Thaichinalink หรือให้ขอ้มูลส่วนตวัของท่านผา่นทางแพลตฟอร์ม 
ขอ้มูลท่ีเราจดัเก็บอาจรวมถึงขอ้มูลต่าง ๆ เหล่าน้ีของท่าน 



 ช่ือ-สกุล 
 Line ID. 

 สถานท่ีจดัส่งสินคา้ 
 อีเมล ์
 หมายเลขโทรศพัท ์

 

ท่านจะตอ้งจดัส่งขอ้มูลให้แก่เรา ตวัแทนผูรั้บมอบอ านาจของเรา หรือจดัส่งเขา้สู่
แพลตฟอร์มเท่านั้น และขอ้มูลดงักล่าวจะตอ้งเป็นขอ้มูลท่ี ถูกตอ้งแทจ้ริง ครบถว้น 
และไม่ท  าให้เกิดความเขา้ใจผิดใด ๆ ทา่นจะตอ้งอพัเดทขอ้มูลของท่านให้เป็นปัจจุบนั 
และแจง้ให้เราทราบเก่ียวกบัการเปล่ียนแปลงขอ้มูลต่าง ๆ (รายละเอียดตามท่ีจะได้
กล่าวขา้งล่าง) เราสงวนสิทธิท่ีจะร้องขอเอกสารเพ่ิมเติมเพ่ือตรวจสอบยนืยนัว่าขอ้มูล
ท่ีท่านให้มานั้นถูกตอ้ง 

เราจะสามารถจดัเก็บขอ้มูลส่วนตวัของท่านหากท่านส่งมอบขอ้มูลให้เราดว้ยความ
สมคัรใจของท่านเท่านั้น หากท่านเลือกจะไม่ส่งขอ้มูลส่วนตวัของท่านให้แก่เราหรือ
เลือกท่ีจะเพิกถอนความยนิยอมในการใชข้อ้มูลส่วนตวัของท่าน เราอาจไม่สามารถ
ให้บริการของเราแก่ท่านได ้ท่านอาจจะตอ้งเขา้ถึงและปรับเปล่ียนขอ้มูลส่วนตวัของ
ท่านท่ีท่านไดส่้งมอบให้เราไดต้ลอดเวลาตามท่ีไดก้  าหนดไวด้า้นล่างน้ี 

หากท่านไดส่้งมอบขอ้มูลของบุคคลภายนอกให้แก่เรา เราจะถือวา่ท่านไดรั้บความ
ยนิยอมหรือไดรั้บอนุญาตจากบุคคลภายนอกผูเ้ก่ียวขอ้งท่ีจะเปิดเผยและส่งมอบขอ้มูล
ส่วนตวันั้น ๆ แก่เรา 

หากท่านสมคัรเพ่ือใชง้าน Thaichinalink โดยผา่นทางบญัชีโซเชียลมิเดีย (Social Media) 
หรือเช่ือมต่อบญัชี Thaichinalink กบับญัชีโซเชียลมิเดียของท่าน หรือใชโ้ซเชียลมิเดีย
อ่ืน ๆ ของ Thaichinalink เราอาจเขา้ถึงขอ้มูลเก่ียวกบัท่านท่ีท่านไดใ้ห้ไวโ้ดยสมคัรใจ



กบับญัชีโซเชียลมิเดียของท่านผา่นทางผูใ้ห้บริการโซเชียลมิเดียรายนั้น ๆ ภายใต้
นโยบายต่าง ๆ ของผูใ้ห้บริการ เราจะจดัการขอ้มูลส่วนตวัของท่านท่ีไดรั้บมาดงักล่าว
ตามนโยบายความเป็นส่วนตวัของ Thaichinalink 

การใชแ้ละการเปิดเผยขอ้มูลส่วนตวั 

เราจะใชข้อ้มูลส่วนท่ีเราไดรั้บจากท่านหรือส่งต่อแก่บุคคลภายนอก (รวมถึงบริษทัท่ี
เก่ียวขอ้ง ผูใ้ห้บริการภายนอก ผูข้ายท่ีเป็นบุคคลภายนอก) เพ่ือประโยชน์ของกิจการ
ทั้งหมดหรือแต่บางส่วนดงัจะไดก้ล่าวต่อไปน้ี 

 เพื่อด าเนินการหรือสนบัสนุนการใชบ้ริการ (Services) (ตามความหมายท่ีไดใ้ห้ไวใ้น
ขอ้ตกลงการใชบ้ริการ) และ/หรือ การใชแ้พลตฟอร์ม 

 เพ่ือด าเนินการตามค าสั่งซ้ือของท่านท่ีส่งผา่นทางแพลตฟอร์ม ไม่ว่าจะเป็นการขาย
สินคา้โดย Thaichinalink หรือผูข้ายท่ีเป็นบุคคลภายนอก การจ่ายเงินของท่านผ่านทาง
แพลตฟอร์มส าหรับสินคา้ ไม่วา่จะขายโดย Thaichinalink หรือผูข้ายท่ีเป็น
บุคคลภายนอกจะถูกจดัการโดยตวัแทนของเรา 

 เพ่ือการจดัส่งสินคา้ท่ีท่านไดซ้ื้อผา่นทางแพลตฟอร์ม ไม่วา่จะขายโดย Thaichinalink 
หรือผูข้ายท่ีเป็นบุคคลภายนอก เราอาจส่งต่อขอ้มูลส่วนตวัของท่านแก่บุคคลภายนอก
เพ่ือการจดัส่งสินคา้ให้แก่ท่าน (เช่นส่งให้แก่ผูด้  าเนินการจดัส่งหรือผูจ้ดัจ  าหน่ายสินคา้
ของเรา) ไม่ว่าจะขายโดย Thaichinalink หรือผูข้ายท่ีเป็นบุคคลภายนอก 

 เพ่ือแจง้ให้ท่านทราบเก่ียวการจดัส่งสินคา้ ไม่วา่จะขายผ่านแพลตฟอร์มโดย 

Thaichinalink หรือผูข้ายท่ีเป็นบุคคลภายนอก และเพ่ือการบริการลูกคา้อ่ืน ๆ 
 เพ่ือเปรียบเทียบขอ้มูลและตรวจสอบกบับุคคลภายนอกเพ่ือรับรองความถูกตอ้งของ

ขอ้มูล 
 อีกทั้ง เราจะใชข้อ้มูลท่ีท่านไดส่้งมอบให้เพ่ือจดัการบญัชีการใชง้านของท่านท่ีท่านมี

กบัเรา (ถา้มี) เพ่ือตรวจสอบและจดัการการธุรกรรมทางการเงินอนัเก่ียวกบัการจ่ายเงิน
ท่ีท่านไดจ้ดัท าข้ึนทางอินเตอร์เน็ตหรือออนไลน์ เพ่ือตรวจสอบการดาวน์โหลดขอ้มูล



จากแพลตฟอร์ม เพ่ือพฒันาแผนผงั การจดัหนา้และเน้ือหาของหนา้ต่าง ๆ ของ
แพลตฟอร์มและปรับแต่งส าหรับผูใ้ช ้เพ่ือระบุตวัตนผูเ้ขา้ใช ้เพื่อการวิเคราะห์สถิติ
และพฤติกรรมของผูใ้ช ้เพ่ือจดัส่งขอ้มูลท่ีเราคาดวา่ท่านว่ามีประโยชน์ส าหรับท่าน
หรือท่ีท่านไดร้้องขอจากเราให้แก่ท่าน รวมถึงขอ้มูลเก่ียวกบัสินคา้และบริการของเรา
และของผูข้ายท่ีเป็นบุคคลภายนอก เวน้แต่ท่านจะไดป้ฎิเสธการติดต่อเพ่ือ
วตัถุประสงคด์งักล่าว 

 เม่ือท่านไดส้มคัรเพ่ือเปิดบญัชีการใชบ้ริการกบั Thaichinalink หรือไดส่้งมอบขอ้มูล
ส่วนตวัของท่านผ่านทางแพลตฟอร์ม เราใชข้อ้มูลส่วนตวัของท่านเพ่ือส่งข่าวสาร
ทางการตลาดและโปรโมชัน่ต่าง ๆ เก่ียวกบัสินคา้หรือบริการของเราหรือของผูข้ายท่ี
เป็นบุคคลภายนอกเป็นคร้ังคราว ท่านสามารถยกเลิกการรับขอ้มูลการตลาดได้
ตลอดเวลา โดยการใชร้ะบบการยกเลิกการรับขอ้มูลท่ีอยูใ่นขอ้มูลทางการตลาดท่ี
จดัส่งให้ เราอาจใชข้อ้มูลการติดต่อของท่านเพ่ือส่งเอกสารข่าวสารจากเราหรือจาก
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งของเราและ 

 ในกรณีท่ีเป็นขอ้ยกเวน้และ Thaichinalink ถูกขอใหเ้ปิดเผยขอ้มูลส่วนตวั เช่นในกรณีท่ี
มีมูลให้เช่ือวา่การเปิดเผยดงักล่าวอาจป้องกนัการข่มขู่ต่อชีวิตหรือร่างกาย ส าหรับ
วตัถุประสงคใ์นการบงัคบัใชก้ฎหมาย หรือการปฏิบติัตามกฎหมาย ระเบียบ ขอ้บงัคบั
หรือการร้องขออ่ืนใด 
Thaichinalink อาจส่งมอบขอ้มูลส่วนตวัของท่านให้แก่บุคคลภายนอกหรือบริษทัใน
เครือของเราส าหรับวตัถุประสงคด์งักล่าวมาขา้งตน้ โดยเฉพาะอยา่งยิง่เพ่ือด าเนิน
ธุรกรรมต่าง ๆ กบัท่านให้ส าเร็จ จดัการบญัชีการใชบ้ริการของท่าน จดัการ
ความสมัพนัธ์อ่ืน ๆ กบัท่าน การตลาด การปฏิบติัตามกฎหมาย ระเบียบขอ้บงัคบั การ
ร้องขออ่ืนๆ ท่ี Thaichinalink เห็นวา่จ  าเป็น ในการแบ่งปันขอ้มูลใหแ้ก่บุคคลดงักล่าว 
Thaichinalink จะพยายามอยา่งถึงท่ีสุดเพ่ือรับรองวา่บุคคลภายนอกและบริษทัในเครือ
ของเราจะรักษาและปกป้องขอ้มูลส่วนตวัของท่านจากการเขา้ถึง การจดัเก็บ การใช ้
การเปิดเผย โดยไม่ไดรั้บอนุญาต หรือความเส่ียงอ่ืน ๆ ในลกัษณะเดียวกนั และจะตอ้ง



เก็บขอ้มูลส่วนตวัของท่านในระยะเวลาเท่าท่ีจ  าเป็นส าหรับกิจการท่ีไดก้ล่าวไวด้า้นบน
น้ีเท่านั้น 

Thaichinalink ไม่เคยและไม่ไดท้  าธุรกิจในการคา้ขอ้มูลส่วนตวัของลูกคา้แก่
บุคคลภายนอก 

การเพิกถอนความยนิยอม 

ท่านอาจส่งค าคดัคา้นการใชห้รือการเปิดเผยขอ้มูลส่วนตวัของท่านส าหรับกิจการต่าง 
ๆ หรือเพ่ือวตัถุประสงคท่ี์ระบุไวด้า้นบน แก่เราไดต้ลอดเวลา โดยติดต่อเราผ่านทาง
อีเมลท่ี์ระบุไวด้า้นล่างน้ี โปรดทราบว่าหากท่านไดส่้งค  าคดัคา้นการใชห้รือการเปิดเผย
ขอ้มูลส่วนตวัของท่านส าหรับกิจการต่าง ๆ หรือเพ่ือวตัถุประสงคท่ี์ระบุไวด้า้นบน 
ข้ึนอยูก่บัพฤติการณ์ของค าคดัคา้น เราอาจไม่อยูใ่นสถานะท่ีจะจดัส่งสินคา้หรือบริการ
ให้แก่ท่านหรือปฏิบติัตามสญัญาต่อท่านได ้เราขอสงวนสิทธิทางกฎหมายและการ
เยยีวยาไวโ้ดยชดัแจง้ในกรณีซ่ึงเราไม่สามารถจดัส่งสินคา้หรือบริการให้แก่ท่านหรือ
ตามปฏิบติัตามสญัญาต่อท่านไดอ้นัเกิดจากค าคดัคา้นดงักล่าว 

การอพัเดทหรือปรับเปล่ียนขอ้มูลส่วนตวัของท่าน 

ท่านสามารถท าการอพัเดทหรือปรับเปล่ียนขอ้มูลส่วนตวัไดโ้ดยการติดต่อเราผา่นทาง
อีเมลท่ี์ระบุไวข้า้งใตน้ี้ 

[thaichinalink@gmail.com] 

เราจะด าเนินการส่งขอ้มูลส่วนตวัท่ีไดรั้บการปรับเปล่ียนแลว้แก่บุคคลภายนอกหรือ
บริษทัในเครือท่ีเราไดแ้บ่งปันขอ้มูลส่วนตวัของท่าน หากขอ้มูลส่วนตวัของท่านยงัคง
จ าเป็นต่อกิจการท่ีกล่าวไวข้า้งบน 

การเขา้ถึงขอ้มูลส่วนตวัของท่าน 



หากท่านตอ้งการท่ีจะเขา้ดูขอ้มูลส่วนตวัท่ีเรามีอยูเ่ก่ียวกบัท่าน หรือตอ้งการทราบ
เก่ียวกบัการใชห้รือเปิดเผยขอ้มูลส่วนตวัของท่านโดย Thaichinalink ภายในปีท่ีผา่นมา 
กรุณาติดต่อเราผา่นทางอีเมลด์า้นล่างน้ี [thaichinalink@gmail.com] 

ความปลอดภยัของข้อมูลส่วนตัวของท่าน 

Thaichinalink รับรองว่าขอ้มูลท่ีจดัเก็บทั้งหมดจะถูกจดัเก็บอยา่งปลอดภยั เราป้องกนั
ขอ้มูลส่วนตวัของท่านโดย 

 จ ากดัการเขา้ถึงขอ้มูลส่วนตวั 
 จดัให้มีวิธีการทางเทคโนโลยเีพ่ือป้องกนัไม่ให้มีการเขา้สู่ระบบคอมพิวเตอร์ท่ีไม่ได้

รับอนุญาต 
 จดัการท าลายขอ้มูลส่วนตวัของท่านเพ่ือความปลอดภยัเม่ือขอ้มูลดงักล่าวไม่จ  าเป็น

ส าหรับวตัถุประสงคท์างกฎหมายและธุรกิจอีกต่อไป 
 

Thaichinalink หรือผูใ้ห้บริการท่ีไดรั้บอนุญาตอาจจะใช ้โปรแกรม คุกก้ี (cookies) 
หรือโปรแกรมอ่ืน ๆ ท่ีคลา้ยคลึงกนัเพ่ือจดัเก็บขอ้มูล เพ่ือช่วยให้เราสามารถจดัให้มี
การบริการท่ีดีข้ึน เร็วข้ึน ปลอดภยัข้ึน และเพ่ือความเป็นส่วนตวัของท่าน เม่ือท่านใช้
บริการ และ/หรือเขา้สู่แพลตฟอร์ม 

เม่ือท่านเขา้เยีย่มชม Thaichinalink เซิร์ฟเวอร์ (Servers) ของบริษทัเราท าการจดจ าและ
บนัทึกขอ้มูลท่ีบราวเซอร์ของท่านส่งเขา้มาโดยอตัโนมติัเม่ือท่านเขา้เวป็ไซตข์องเรา 
ขอ้มูลเหล่าน้ีอาจหมายรวมถึง 

 ท่ีอยู ่ไอพี แอดเดรส (IP address) ของคอมพิวเตอร์ของท่า 
 ชนิดของบราวเซอร์ของท่าน 
 หนา้เวป็ไซตท่ี์ท่านเขา้ถึงก่อนท่ีท่านจะเขา้สู่แพลตฟอร์ม 



 หนา้เวป็ไซตท่ี์ท่านเขา้ชมในแพลตฟอร์ม 
 จ านวนเวลาท่ีท่านใชใ้นการชมหนา้เวป็ไซตด์งักล่าว สินคา้หรือขอ้มูลท่ีท่านคน้หาใน

แพลตฟอร์ม เวลาเขา้ชมวนัท่ี และขอ้มลูทางสถิติอ่ืน ๆ 
ขอ้มูลต่าง ๆ เหล่าน้ี จะถูกจดัเก็บเพ่ือการวิเคราะห์และประเมินเพ่ือช่วยให้เราพฒันา
แพลตฟอร์ม การบริการและสินคา้ท่ีเราจดัหาให้ดีข้ึน 

โปรแกรมคุกก้ี (cookies) เป็นขอ้มูลไฟลต์วัอกัษรขนาดเล็ก (โดยปกติจะมีเพียง
ตวัอกัษรและตวัเลข) ท่ีจดัวางไวบ้นหน่วยความจ าของบราวเซอร์ของท่านหรือบน
อุปกรณ์ของท่านเม่ือท่านเขา้ชมเวป็ไซตห์รือเรียกดูขอ้ความ โปรแกรมน้ีช่วยให้เรา
จดจ าอุปกรณ์หรือบราวเซอร์โดยจ าเพาะได ้และช่วยให้เราสามารถจดัท าเน้ือหาให้
เหมาะสมกบัความสนใจส่วนบุคคลของท่านไดร้วดเร็วข้ึน และช่วยให้การบริการและ
แพลตฟอร์มสะดวกสบายและเป็นประโยชน์ต่อท่านมากข้ึน 

โปรแกรมเวป บีคอน (web beacons) เป็นรูปภาพกราฟฟิคขนาดเล็กท่ีอาจรวมอยูใ่น
การบริการหรือบนแพลตฟอร์ม โปรแกรมน้ีช่วยให้เรานบัจ านวนผูใ้ชท่ี้ไดเ้ขา้ชมหนา้
เวปไซตต่์าง ๆ เพ่ือให้เราไดเ้ขา้ใจความตอ้งการและความสนใจของท่านมากข้ึน 

ไม่มีขอ้มูลขยะสแปม สปายแวร์ ไวรัส 

ขอ้มูลขยะ (Spam) สปายแวร์ (Spyware) หรือ ไวรัส (Virus) นั้นไม่ไดรั้บอนุญาตบน
แพลตฟอร์ม กรุณาตั้งค่าและคงสภาพความตอ้งการ (Preference) ในการติดต่อส่ือสาร
เพ่ือท่ีเราจะไดส่้งขอ้มูลการติดต่อส่ือสารตามท่ีท่านตอ้งการ ท่านไม่ไดรั้บอนุญาตหรือ
ยอมรับให้เพ่ิมผูใ้ชร้ายอ่ืน (ไม่ว่าจะเป็นผูใ้ชท่ี้เคยซ้ือสินคา้จากท่าน) เขา้สู่รายช่ือผูรั้บ
ของท่าน (ไม่ว่าอีเมลห์รือจดหมาย) เวน้แต่จะไดรั้บอนุญาตโดยชดัแจง้ ท่านจะไม่ส่ง
ขอ้ความใด ๆ ท่ีมี ขอ้มูลขยะ สปายแวร์ หรือไวรัส ผา่นทางแพลตฟอร์ม หากท่าน
ตอ้งการรายงานขอ้ความท่ีน่าสงสยัให้เราทราบ กรุณาติดต่อผ่านทางอีเมล ์ท่ีระบุ
ดา้นล่างน้ี 



การเปล่ียนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตวั 

Thaichinalink จะตรวจสอบประสิทธิภาพของนโยบายความเป็นส่วนตวัเป็นประจ า เรา
ขอสงวนสิทธิในการเปล่ียนแปลงนโยบายความเป็นส่วนไดต้ลอดเวลา การ
เปล่ียนแปลงนโยบายดงักล่าวจะถูกประกาศหรือตีพิมพไ์วใ้นแพลตฟอร์ม 

สิทธิของ Thaichinalink 

ท่านรับทราบและตกลงวา่ Thaichinalink มีสิทธิในการเปิดเผยขอ้มูลส่วนตวัแก่ 
หน่วยงานผูมี้อ  านาจทางกฎหมาย หน่วยงานการก ากบัควบคุมดูแล หน่วยงานของรัฐ 
หน่วยงานเก่ียวกบัภาษี หน่วยงานในการบงัคบัใชก้ฎหมาย และหน่วยงานอ่ืน ๆ ท่ี
เก่ียวขอ้ง หรือเจา้ของสิทธิต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง หาก Thaichinalink มีเหตุอนัควรเช่ือไดว้า่
การเปิดเผยขอ้มูลส่วนตวัของท่านนั้นจ าเป็นส าหรับการปฏิบติัตามหนา้ท่ี ความรับผิด
ขอบ การจดัการและขอ้ตกลง ไม่วา่โดยสมคัรใจหรือการบงัคบั เพ่ือวตัถุประสงคใ์น
การให้ความร่วมมือกบัค าสั่ง การสอบสวน และ/หรือการร้องขอในรูปแบบต่าง ๆ ของ
หน่วยงานนั้น ๆ ภายใตก้ารบงัคบัของกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง ท่านตกลงวา่จะไม่ฟ้องร้อง
ด าเนินคดีหรือด าเนินการใด ๆ ต่อ Thaichinalink และสละสิทธิเรียกร้องหรือสิทธิอ่ืนใด
อนัมีต่อ Thaichinalink ท่ีอาจเกิดข้ึนจากการเปิดเผยขอ้มูลส่วนตวัของท่านภายใต้
สถานการณ์ดงักล่าวขา้งตน้ 

การติดต่อ Thaichinalink 

หากท่านตอ้งการเพิกถอนความยนิยอมในการใชข้อ้มูลส่วนตวัของท่าน ขอเรียกดู
ขอ้มูลและ/หรือขอ้มูลส่วนตวั มีค  าถาม ความคิดเห็น ขอ้กงัวล หรือขอความช่วยเหลือ
ทางดา้นเทคนิค หรือเก่ียวกบัโปรแกรมคุกก้ี (cookies) กรุณาติดต่อเรา (และเจา้หนา้ท่ี
คุม้ครองขอ้มูล) ไดผ้า่นทางอีเมล ์[thaichinalink@gmail.com] 

 



 


