Terms of service
1. Introduction
1.1 Welcome to the Platform ("Site"). Please read the following Terms of Service carefully
before using this site or open a KLANGTHAI .com Account ("Account") so you are aware
of your rights and legal obligations in relation to Due to KLANGTHAI .com Southeast
Asia Limited and its subsidiaries and affiliates (Called separately and collectively "
KLANGTHAI .com ", "We", "Us" or "Our") "Services" that we provide or make available,
including (a) the site (b) Services that Provided by the site and by the KLANGTHAI .com
client software made available through the site and (c) all information Pages that link
to features, short text, images, photos, graphics, music, audio, video (including live
stream), text, tag, content, program, software, application service (Including without
limitation any service for any mobile application) or other materials That makes it
available via a site or service related to the site ("Content" ) Any new features Added
to or added to the service are also subject to these terms of service These terms of
service will control your use of the services provided by KLANGTHAI .com .
1.2 Services that include online platform services that provide locations and
opportunities To sell products between the buyer ("buyer") and seller ("seller")
(collectively "you", "user" or "grant partner"). The actual sales contract is a contract
between the buyer And the direct seller and KLANGTHAI .com is not the party to that
contract or any other contract between the buyer and seller And will not accept any
obligations Relating to the said contract The parties to the said transaction will be
responsible for the sales contract between all the parties. Product list Warranties,
purchases, and similar items. KLANGTHAI .com is not involved in transactions between
users. KLANGTHAI .com does not pre-screen users. Or the content or information
provided by users. KLANGTHAI .com cannot guarantee that users will actually complete
the transaction.
1.3 Before becoming a member of the site You must read and accept all terms and
conditions in And associated with These terms of service and you must agree to the
processing of your personal information as described in the privacy policy linked here.
1.4 KLANGTHAI .com reserves the right to change, modify, suspend or cancel this site
or the service. All or parts at a time. KLANGTHAI .com may release certain services or
features in the beta version. Which may not work correctly Or in the same way that the
final version may work And we will not be liable in such a situation. KLANGTHAI .com
may also set limits for certain features. Or restricting access to all or part of the site or
service at their own discretion. And without notice or liability.
1.5 KLANGTHAI .com reserves the right to refuse to give you access to the site or
service. Or refusing to allow you to open an account for any reason
By using the service or opening a KLANGTHAI .com account, you give irrevocable
acceptance and consent to this agreement. Including specifications Additional conditions
and policies referenced here and / or linked here.

If you do not agree with this agreement Please refrain from using the service or
accessing our site. If you are under 18 or not yet under the age of consent to this
requirement in accordance with the relevant laws in your country ("Nitiva"), you will
need to ask permission from a parent or legal guardian to open an account. And the
parent or legal guardian must agree to the terms of this agreement If you don't know
whether you are of legal age yet Or do not understand this Please do not create an
account until you have requested help from a parent or legal guardian. If you are a
parent or legal guardian of a minor who is creating an account You must accept the
terms of this agreement on behalf of minors and you will be responsible for the entire
use of the account or the service of the company from the use of that account. Whether
the account is currently open or created at a later date
2. Privacy
2.1 Your privacy is very important for KLANGTHAI .com in order to better protect your
rights. We have therefore established KLANGTHAI .com .com's Privacy Policy to explain
privacy practices in detail. Please read this privacy policy to understand
how KLANGTHAI .com collects and uses information relating to your account and / or
your use of the service. ("User Data") by using the Services or providing information on
your Site:
(a) allowing KLANGTHAI .com to collect, use, disclose and / or process content Your
personal data and user data as described in the privacy policy
(b) agree and accept that ownership rights in user data belong to KLANGTHAI .com and
yours together.
(C) will not disclose user information to third parties Whether in whole or in part Or
allow third parties to access or use your user information without the prior written
consent of KLANGTHAI .com .
2.2 Users possessing personal information of other users through the use of the service
("The Receiver") agrees to (1) comply with all applicable privacy data protection laws
regarding such data (2) allow users In which the receiver has collected personal
information ("The Disclosure Party") deletes its data collected from the receiver's
database and (3) allows the Disclosure Party to check what information the Recipient
has collected about them. In each of the cases in (2) and (3) above, in accordance with
and when applicable law is required.
3. Restricted use rights
1 KLANGTHAI .com grants you a limited license and can revoke access and use of the
service as per the terms. And the terms and conditions of this service agreement,
trademark content Service mark Brand names, logos, and other intellectual property
rights With all ownership ("Intellectual Property") displayed on the site Are the property
of KLANGTHAI .com and, if appropriate Is the property of a third party who holds the
ownership as specified on the site No rights or licenses are granted either directly or

indirectly to anyone who accesses the site to use or copy any intellectual property. And
no one accessing the site will be able to claim rights, ownership, or benefits on this site.
By using or accessing the service You agree to comply with copyright laws. trademark
Service mark And all other applicable laws protecting site services and site content You
agree not to copy, distribute, distribute, forward, display to the public Public action,
modification Modify, rent, sell, or create derivative works from any part of the site
service or site content. You must also not reflect or frame any or all of the content on
this site on any other server. Or is part of another website Without our prior written
consent. You also agree not to use robots, spiders or any other automated devices Or
manual processes to monitor or copy our content Without prior written consent from us
(Such consent is considered to be given to standard search engine technology used by
internet search websites to bring internet users to this website.) Without our prior written
consent. You also agree not to use robots, spiders or any other automated devices Or
manual processes to monitor or copy our content Without prior written consent from us
(Such consent is considered to be given to standard search engine technology used by
internet search websites to bring internet users to this website.) Without our prior written
consent. You also agree not to use robots, spiders or any other automated devices Or
manual processes to monitor or copy our content Without prior written consent from us
(Such consent is considered to be given to standard search engine technology used by
internet search websites to bring internet users to this website.)
3.2 You can link to the site from your website. Provided that your website does not
imply endorsement by or linked to KLANGTHAI .com , you acknowledge that KLANGTHAI
.com may terminate the service, in whole or in part, at any time. At its sole discretion
Without notice.
4. Software. The
software that we provide for you is part of this service. Subject to these terms of
service, KLANGTHAI .com reserves all rights to software that is not expressly licensed
by KLANGTHAI .com e here. Scripts or codes of third parties That link to or refer to
from the service The third party that owns the said script or code grants you a license.
Not provided by KLANGTHAI .com
5. Account and Security
5.1 And password, and by providing certain personal information, if you
choose KLANGTHAI .com 's User ID at its sole discretion as offensive or
inappropriate, KLANGTHAI .com has the right to suspend or cancel your account. You
may be able to use the account to access other products, websites, or services. Which
we allow access Or linked together or working together, KLANGTHAI .com did not check.
And not responsible for third party content Functions, Safety, Service, Privacy Policy Or
other practices of those products, websites, or services If you do so Terms of service for
those products, websites or services Including related privacy policies If different from

our terms of service and / or privacy policy May apply to your use of those products,
websites, or services
5.2 You agree to (a) keep the password confidential and use only your user ID and
password when logging in. (B) Make sure you log out of the account at the end of each
session on the site. (C) Notify KLANGTHAI .com immediately if unauthorized use of your
account, user ID and / or password. (D) Ensure that your account information is always
up to date. You are fully responsible for all activities that occur under your user ID and
account. Even if you do not engage in such activities or activities, KLANGTHAI .com
will not be liable for any loss or damage caused by your password being used without
permission. Or your failure to comply with this section
5.3 You agree that KLANGTHAI .com may, for any reason and at its sole discretion And
without notice or liability to you or any third parties Cancel your account and user ID
immediately. And delete or revoke any content related to your account or user ID from
the site The grounds for such cancellation may include But not limited to (a) prolonged
inactivity (b) violation of the spirit or letter of these Terms of Service (c) illegal behavior,
fraud, harassment, threatening or intimidation (d) having Multiple user accounts (e)
purchases from the site for the purpose of reselling (f) purchases from one seller or
same seller group in an unusual manner Interview with normal or excess (g) the use of
voucher discount misuse (including but not limited to the sales voucher discount to
other persons or the voucher.Discounts in unusual or excessive amounts on the Site or
(h) behavior that is harmful to other users, third parties, or KLANGTHAI .com 's business
interests, use of accounts for unlawful, fraudulent or harassing purposes Damaging,
threatening or threatening law enforcement agencies without notifying you. In the event
of a legal dispute or litigation regarding your account or use of the service For any
reason, KLANGTHAI .com may terminate your account immediately without notice.
5.4 Users may cancel their account if notifying KLANGTHAI .com in writing. (Including
via email at crm.klangthai@gmail.com) That he intends to do so Regardless of the said
cancellation Users are still responsible and liable for any transactions that have not
been completed. (Whether beginning before or after the above cancellation) product
delivery Product payment Or something else similar And users must contact KLANGTHAI
.com after completing all and unfinished transactions immediately and efficiently in
accordance with these terms of service. KLANGTHAI .com is not liable. And will not be
liable for damages resulting from the implementation of this section The user will waive
any claims And all based on the above. By KLANGTHAI .com
5.5 you can use the service and / or open an account only if you live in a country that
is licensed by us. Which will be updated from time to time.
6. Terms of use
6.1. Use of this site and services is effective until terminated. This license will be
terminated as specified in the terms of service. Or when you do not comply with any
terms or conditions Of these terms of service In that case It is not necessary to notify
KLANGTHAI .com for the termination to take effect.

6.2 You agree not to:
(a) upload, post, transmit or make illegal content a threat, harassment, harassment or
panic A troubled scam tarnish vulgar, obscene, libelous, invasive of privacy of others,
offensive, racial or ethnic origin, use,
(b) violation of the law, including but not limited to, laws and regulations with respect
to restrictions on exports and imports. Get in Third party rights Or our prohibited and
restricted items policy
(C) Upload, post, transmit or otherwise engage in any content In connection with the
use of minors that are not under the supervision of a parent or use the service to harm
the minors in any way
(d) use the service or upload content to impersonate another person or entity Or show
false information about connection with any person or entity. (E)
Falsify headers or modify identification codes to obscure the designated source of
content transmitted through the service.
(F) Remove proprietary notices from the site
. ) Is the cause for authorization or authorization to make modifications Create derivative
work Or translate the service without express permission from KLANGTHAI .com.
( H ) use the service for the benefit of third parties or in a manner that is not licensed
under the license granted herein.
(I) use the service or upload content in a fraudulent or unethical manner is not true
Misleading or deceptive
(j) Activate or have multiple user accounts in order to do anything In violation of the
terms or objectives of these Terms of Service.
(K) Access the KLANGTHAI .com Platform, open an account or access your account using
emulator, simulator, bot or software. hardware, software or any other
(l) adjusted prices of commodities or intervention roster of other users
(m) take any action that could undermine the system commentaries t. Cold or scoring
system.
(N) Trying to decompress the file Reverse engineering Disassemble or drill the service
system (Or any part of the service) or overcome or destroy the encryption technology
or security measures used by KLANGTHAI .com with the services and / or forwarded
data processed or stored by KLANGTHAI .com
(o) harvesting or collecting data on the other account holder, including, without
limitation, any personal information
(i) upload, post, email or otherwise transmit content that you have no right to make
forks. Under any law or under contractual relationship or authorization (such as inside
information, proprietary and confidential information learned or disclosed by a
relationship of employment or the terms were not disclosed) enabled.
(S) Upload, post emails, forward or infringe the content of the patent trademark Trade
secrets, copyrights, or other proprietary rights of others are usable.

(A) Upload, post, forward, or make unsolicited or authorized advertisements Public
relations media "junk mail" "spam" "chain letter" "pyramid business" or any other form
of invitation that is not allowed to use
(s), upload, post emails, forward or make other materials Which contains viruses, worm
software, Trojan horses, or computer code, routines, files, or programs designed to
directly and indirectly interfere with, modify, obstruct, destroy or limit the function of
any computer software or hardware Or data or telecommunication equipment is working
( t ) interrupting the normal flow of conversation, causing the screen to "scroll" faster
than other users Will be able to type Or act in a way that negatively affects the ability
of other users to participate in real-time exchanges.
(P) interfere with, modify or obstruct the service or the server or network connected to
the service or use of other users and enjoyment of the service Or violate the
requirements, processes, policies or regulations of networks connected to the site
(i) perform or participate in actions that may result in direct or indirect damages, disable,
create heavy burdens Or impairing the service or server or network connected to the
service.
(B) use the service for intentional or unintentional violations of laws, regulations, codes,
orders, guidelines, policies, or relevant local, state, national or international practices,
including But not limited to Laws and Regulations (No matter what the legal power of)
regarding money laundering prevention or counterterrorism
(Y) Use the service to violate or evade Sanctions or trade prohibitions operated or
enforced by the US Department of Finance's Office of Foreign Assets Control United
Nations Security Council The Ministry of Finance, the European Union, or the United
Kingdom.
(I) use the service to violate the privacy of others or "track" or harass other people
(i) violate KLANGTHAI .com 's rights, including intellectual property rights and fraud in
then with
(the) use the Service to collect or store personal data about other users about actions
and prohibited activities listed above. And / or
(f) List copyright infringement trademark Or rights to property of third parties or Use
the service in a way that would violate the intellectual property rights of others
6.3 You understand that all content Whether posted publicly or forwarded privately Is
the sole responsibility of the source of the said content This means that you are not
KLANGTHAI .com. You are solely responsible for all content you upload, post, email,
forward or make available to the Site solely. KLANGTHAI .com does not control the
content posted on the Site and therefore does not guarantee accuracy. The completeness
or quality of the said content You understand that by using the site You may come
across content that may be considered offensive. Obscene or disgusting To the maximum
extent permitted by relevant laws Under no circumstances shall KLANGTHAI .com be
held liable in any way whatsoever for the content. Including but not limited to errors or
content omissions Or any kind of loss or damage that occurs as a result of using Or
reliance on content posted, forwarded or made available on the site

You acknowledge that KLANGTHAI .com may or may not pre-screen Content, but
KLANGTHAI .com and KLANGTHAI .com Designers will have the right (but not the
obligation) at their sole discretion to pre-screen, reject, delete or Move any content That
can be used on the site Without limiting what was previously described, KLANGTHAI
.com and KLANGTHAI .com Designers have the right to delete content (1) that violates
the terms of service (2) if we receive complaints from other users (3 ) If we have been
notified of an infringement of intellectual property or a legal order to remove it, or (4)
if such content is objectionable We may still block the transmission of communications.
(Including but not limited to Status updates for posting messages and / or conversations)
to or from the service As part of our effort to protect our services or users Or enforce
the provisions of these terms and conditions You agree that you must assess And bear
all the risks associated with using the content Including but not limited to Dependence
on the accuracy, completeness or usefulness of the said content About this You
acknowledge that you do not And to the maximum extent permitted by relevant laws
Cannot rely on the content KLANGTHAI .com creates or submits toKLANGTHAI .com ,
including but not limited to Information on KLANGTHAI .com discussion boards and other
areas. All of the site
6.5 You acknowledge and agree that KLANGTHAI .com may access, maintain and disclose
your account information and content if required by law. Or by court order or by a
government or legal authority having jurisdiction over KLANGTHAI .com or in good faith
belief that access to, treatment, or disclosure is reasonably necessary to: (a) comply
with the procedures The law (b) enforce these terms of service (c) respond to claims
that any content infringes the rights of third parties (d) respond to your customer service
requests or (e) ) Protect KLANGTHAI .com 's rights, property, or personal safety. Users
and / or the general public.
7. Violations of our Terms of Service
7.1 Violations of this policy may result in a number of actions. Including but not limited
to One or all of the following:
o The listing is deleted
o The limit is set for account privileges.
o Account suspension and subsequent termination
o Criminal proceedings
o Civil litigation Including but not limited to claims for damages and / or temporary
methods Before a court order or injunction
7.2 If you believe that users on our site violate these Terms of Service, please contact
crm.klangthai@gmail.com
8. Reporting Intellectual Property Rights Infringement

8.1 Users Is an individual or business that is independent and unrelated to KLANGTHAI
.com in any way. KLANGTHAI .com is not an agent or representative of the user and
does not possess and / or own any products Listed on the site
8.2 If you are the owner of the intellectual property rights ("IPR owner") or an agent
that is properly licensed by the owner of the IPR ("IPR agent") and you believe that your
rights or your rights have been violated Please make a written notice to us in writing
by email to and crm.klangthai@gmail.com And send us the documentation specified
below to support your claim. Please allow us time to process the information we have
provided and KLANGTHAI .com will respond to your complaint as soon as possible.
Claims under this Section 8 must be submitted in accordance with the form specified
by KLANGTHAI .com , which may be updated from time to time. And must at least take
the following actions: (a) sign the original or electronic signature of the owner of the
IPR or the representative of the IPR (collectively known as "Informer") (b) an explanation
of the types and characteristics of intellectual property rights that have been allegedly
infringed and evidence of various rights (c) the details of the alleged infringement item
(d) Is there enough information to help KLANGTHAI .com contact the data provider, such
as their mailing address? Phone number And e-mail address (e) A statement from the
informant that this complaint was submitted in good faith and using the intellectual
property specified by the informant. Is not authorized by the IPR owner or as required
by law. (F) A statement from the informant that the information in the notice is correct.
9. Ordering and payment
9.1 KLANGTHAI .com supports the following payment methods
(1) Cash Payments When Accepting Products
KLANGTHAI .com provides cash payment services when accepting goods for delivery.
Service in some countries The buyer may pay cash directly to the carrier at the time
the buyer receives the purchased product.
(2) Bank transfer
Buyers can pay via ATMs or transfer money via internet banking. ("Bank transfer") to
theKLANGTHAI .com Guarantee account that we specify. (As defined in Section 10), the
buyer must send a receipt of the money transfer or payment transaction reference
number to KLANGTHAI .com for verification via the function "Upload receipt" in
KLANGTHAI .com's app to confirm payment. If KLANGTHAI.com does not receive payment
confirmation within three (3) days, the buyer's order will be canceled.
10. KLANGTHAI GUARANTEE
10.1 KLANGTHAI Guarantee is the service provided by KLANGTHAI to protect the
purchased products. To protect against the risk of liability, KLANGTHAI will keep the
payment of goods purchased from the seller by using the service in a separate account
from the company's finance account (" KLANGTHAI Guarantee Account "). However, the

Seller will not be able to receive benefits or other rewards from the amount you paid
into the KLANGTHAI Guarantee Account.
10.2 After the buyer has paid for the purchased products ("Buyer's Money") Buyer's
money will be stored in the KLANGTHAI .com Guarantee account until:
(a) The buyer sends a confirmation to KLANGTHAI .com that the buyer has received their
own product. In such a case, except for Article 10.2 (d), KLANGTHAI .com will transfer
the money purchased by the buyer in the KLANGTHAI .com Guarantee to the seller.
(B) The KLANGTHAI Guarantee period (or an approved extension under item 10.3) expires
in which case, except for Article 10.2 (c) or 10.2 (d) enforcing, KLANGTHAI will transfer
the purchase price of the product at Is in the KLANGTHAI Guarantee account for the
seller.
(C) KLANGTHAI .com has determined that the successful return of the product and / or
refund of the buyer. In which case, except Article 10.2 (d) enforce, KLANGTHAI .com will
refund the buyer It depends on and in accordance with the Refund and Return Policy.
(D) It is time for KLANGTHAI .com to reasonably consider that the distribution of money
purchased by the buyer is appropriate. Including, but not limited to, cases where
KLANGTHAI .com deems it necessary to comply with relevant laws or court orders or to
enforce these Terms of Service
KLANGTHAI .com Guarantee will be offered to buyers who have paid. Only through the
channels provided by KLANGTHAI.com to the KLANGTHAI .com Guarantee account.
Offline operations between buyers and sellers are not covered under KLANGTHAI .com
Guarantee.
10.3 Payments made through KLANGTHAI.com’s channels are retained. In the
KLANGTHAI.com Guarantee account for a period of time ("KLANGTHAI Guarantee
Period"). To find out more about the KLANGTHAI .com Guarantee Period, please click on
the link.Buyers can apply to extend the KLANGTHAI .com Guarantee period only once
before the relevant KLANGTHAI Guarantee period expires. Depending on and in
accordance with the refund and return policy. Once a buyer has applied, the KLANGTHAI
Guarantee period can be extended to a maximum of three (3) days, unless
KLANGTHAI.com considers at his sole discretion whether it can be extended or is
necessary.
10.4 KLANGTHAI Guarantee is an additional service, not limited to the obligations of
the buyer and seller under the relevant laws. Which may be beyond the scope provided
by the KLANGTHAI Guarantee and the KLANGTHAI Guarantee is not intended or designed
to help buyers or sellers fulfill their legal obligations. Which each party will remain
solely responsible and KLANGTHAI.com will not be liable for such cases. The
KLANGTHAI.com Guarantee does not constitute a product warranty.
10.5 Buyers and Sellers acknowledge and agree that KLANGTHAI.com 's decisions
(including appeals) relating to or in connection with any matter relating to
KLANGTHAI.com Guarantee are final.
10.6 In order to avoid suspicion, any transactions that are not made through the site will
not be covered by the KLANGTHAI Guarantee policy.

11. Delivery
11.1 You acknowledge and agree that all shipments to Thailand Will be serviced or
managed by KLANGTHAI Express (Thailand) Company Limited or an authorized
representative by KLANGTHAI Express (Thailand) Company Limited
("KLANGTHAI Express Services") and use of Shop Services You expressly agree to be
bound by the Shop Express Express service agreement and / or other policies. The
stated policy of the shopping district,
11.2 KLANGTHAI to let vendors know when KLANGTHAI.com received a purchase order
of the buyer. After that, the seller should take the necessary steps to deliver the
purchased product to the buyer. Including details such as the name of the delivery
company Tracking numbers, etc., to buyers via the site
11.3 The seller must make every effort to ensure that the buyer receives the goods
purchased within (Whichever is appropriate) KLANGTHAI Guarantee period or specified
period (For offline payments) by the seller on the seller's roster.
11.4 For international transactions The user understands and agrees that if the products
being sold have been identified as being shipped from abroad The above products are
sold by sellers outside Thailand. And the import and export of those products will be
under the laws and regulations of that country Users should understand all import and
export restrictions that apply to a given destination country. Users are aware that
KLANGTHAI.com may not provide legal advice on this matter and agree that
KLANGTHAI.com will not be held liable for all risks or liabilities relating to the import
and export of those products to Thailand.
12. Canceling a return of products And refunds.
12.1 The buyer can cancel the order before payment of the buyer's products to the
KLANGTHAI Guarantee account only.
12.3 KLANGTHAI.com reserves the right to cancel transactions on the site and the
buyer agrees that the only remedy to the buyer is to receive a refund for the
purchase of the product paid into the KLANGTHAI.com account. Guarantee
12.4 in the event of cancellation Product Returns and Refunds You agree that
KLANGTHAI.com or its Authorized Authorities can only refund the Buyer's products or
any other fees through AirPay Wallet or KLANGTHAI.com Seller Balance.
13. Seller Responsibilities
13.1 Sellers should manage and ensure that relevant information such as prices and
product details Inventory amount And the terms and conditions of sale have been
updated in the seller's product catalog. And do not post incorrect or misleading
information.
13.2 The price of the product to be sold is determined by the seller at the seller's own
discretion. The price of goods and shipping is included in the total amount that will be

charged to the buyer, such as sales tax, value added tax, customs tax, etc. and the
seller will not charge such additional and separate buyers.
13.3 Seller agrees that KLANGTHAI.com may participate in promotional activities. To
stimulate transactions between buyers and sellers by reducing, giving discounts or
refunding fees Or by other methods The final price paid by the buyer will be the
adjusted price.
13.4 Seller knows and agrees that the buyer will be responsible for paying all customs
duties and taxes for the goods sold, and KLANGTHAI.com cannot provide legal or tax
advice on this matter. Since tax laws and regulations may change from time to time,
therefore suggest that if in doubt Sellers should seek advice from experts.
13.5 Seller acknowledges and agrees that if Seller violates any Seller policies, it will
result in actions taken As specified in Section 7.1
14. Fee
14.1 Selling Fees
(1) You agree that KLANGTHAI.com can collect sales transaction fees from sellers. Yes,
once the transaction has been completed with the buyer By deducting the said fees
from the buyer's products that KLANGTHAI.com will transfer to the seller ("Selling
Fees") KLANGTHAI.com Will determine the details about the sales fee collection
Calculation method And any other relevant conditions And will notify you through
KLANGTHAI.com 's platform from time to time.
15. Dispute
15.1 In the event that there is a problem in the transaction Buyers and sellers agree to
contact each other to resolve disputes through joint discussions. KLANGTHAI.com will
use reasonable efforts to facilitate If the dispute cannot be settled Users can file a
complaint with the Court of Justice in their jurisdiction in order to settle disputes
arising from transactions.
15.2 Each buyer and seller certify and agree that they will not prosecute or file any
complaints with KLANGTHAI.com or Affiliated company (Except in cases where
KLANGTHAI.com or its affiliates distribute products in accordance with the
aforementioned claim) in connection with any transaction Made on the site or any
dispute Related to the said transaction
15.4 refund and product return policy for clarity The services provided under this
Section 21 only apply to shoppers covered under the KLANGTHAI.com Guarantee.
Buyers using other payment methods for purchasing items should contact the seller
directly.
16. Comments
16.1 KLANGTHAI.com Welcome to hear all the comments from users. This will help
KLANGTHAI.com improve the quality of service it offers. Please see below for more
details about the comment submission process.

(i) can send comments in writing via email to Or use the feedback form in the app.
(Ii) Do not accept anonymous complaints.
(Iii) Users affected by comments should be fully informed of the facts. And being
given the opportunity to do clarification
(iv) not accepting vague and derogatory opinions
17. Disclaimer
17.1 This service is provided "In real condition" without warranty Claim Or endorsed by
KLANGTHAI.com in any manner Either explicit, implied, or forced In connection with
the service Including but not limited to Operation quality guarantee, non-infringement
of rights Ability to do business Or suitability for a specific purpose Including no
warranties arising during contact, operation, or commercial use Without limiting what
was previously said TO THE MAXIMUM EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW,
KLANGTHAI.com MAKES NO WARRANTY THAT THE SERVICE OF THIS SITE OR THE
OPERATION OF THE SITE IS READY TO USE, ACCESSIBLE, UNINTERRUPTED, TIMELY,
SECURE, COMPLETE, OR ERROR FREE. Whether the bug, if any, will be resolved or
whether this site and / or the site's server will operate without a virus, system clock,
timer, worm counter, software lock Spy equipment, Trojan horses, routing gates, time
bomb traps or codes
17.2 You acknowledge that all risks arising from the use or operation of this site and /
or the service Vested in you to the maximum extent permitted by applicable law.
17.3 KLANGTHAI.com does not control and To the maximum extent permitted by
relevant laws Not warranting or responsible for: (a) suitability for the purpose,
existence, quality, safety, or legality of products distributed through the service, or (b)
the ability of the seller to sell the product or the buyer to Pay for the product If there
is a dispute involving one or more users The said user agrees to settle the dispute
directly between them. And to the maximum extent permitted by applicable law,
release KLANGTHAI.com and its affiliates from any and all claims and damages arising
out of or in connection with the said dispute.
18. Applicable law
These Terms of Service shall be governed by and construed in accordance with the
laws of Thailand. Regardless of conflicts with the law. United Nations Convention on
Contracts for International Sales and Standards of Computer Data Transactions To the
applicable scope Is expressly reserved Unless otherwise required by applicable law,
disputes, disputes, claims or all sorts of differences may occur. From or relating to
these terms of service Further or relate to KLANGTHAI.com or the party compensated
under these terms of service Submitting the matter and finalizing the dispute by
Thailand Arbitration in accordance with the Arbitration Rules of the Thai Arbitration
Institute ("THAC Rules") currently in effect Which is considered to have included rules

by reference in this section There will be one (1) arbitrator and the language of the
arbitration is Thai.
19. General provisions
19.1 KLANGTHAI.com reserves all rights not expressly granted here.
19.2 KLANGTHAI.com may amend these terms of service at any time by posting
amended service terms on this site. Your continued use of this site after such changes
will constitute your acceptance of the revised terms of service.
19.3 You must not assign Re-license Or transfer the rights granted to you here or enter
into any contractual obligations by you.
19.4 Nothing in these Terms of Service shall be considered a joint investment
partnership or the relationship between the principal and the agent. Between you and
KLANGTHAI.com and nothing permits you to incur costs or liabilities on behalf of
KLANGTHAI.com.
19.5 These Terms of Service are for you and our benefit only. And not for the benefit
of any other person or juristic person Except for KLANGTHAI.com's subsidiaries and
affiliates (and the successors and assigns of each of the KLANGTHAI.com's subsidiaries
and affiliated companies)
19.5 If there are any questions or concerns regarding these Terms of Service Or there is
a problem caused by these terms of service or on the site Please contact us at:
Notices: Please send all notices to crm.klangthai@gmail.com and send to "General
Counsel",

เงื่อนไขในการใช้บริการ Klangthai Marketplace
1. บทนา
1.1 ขอต้อนรับสูแ
่ พลตฟอร์ม คลังไทย KLANGTHAI.com (“ไซต์”) โปรดอ่านเงื่อนไขการให้บริการ
ต่อไปนี้อย่างละเอียดก่อนใช้ไซต์นี้หรือเปิดบัญชี คลังไทย KLANGTHAI.com (“บัญชี”) เพื่ อที่คุณจะได้
ทราบถึงสิทธิและข้อผูกพั นตามกฎหมายของคุณอันเกี่ยวเนื่องกับ คลังไทย KLANGTHAI.com (เรียก
แยกและเรียกรวมกันว่า “คลังไทย KLANGTHAI.com”, “เรา”, “พวกเรา” หรือ “ของเรา”) “บริการ” ที่เรา
จัดไว้ให้หรือทาให้ใช้งานได้รวมถึง (A) ไซต์ (B) บริการที่จด
ั ไว้ให้โดยไซต์ ที่ทาให้ใช้งานได้ผ่านทางไซต์ และ
(C) ข้อมูลข่าวสารทั้งหมด หน้าที่เชื่อมโยง คุณสมบัติ ข้อมูล ข้อความสั้นๆ รูปภาพ ภาพถ่าย กราฟิก
เพลง เสียง วิดีโอ (รวมถึงการทา live stream) ข้อความ แท็ก เนื้อหา โปรแกรม ซอฟต์แวร์ บริการ
แอปพลิเคชั่น (รวมถึงโดยไม่จากัดเพี ยงบริการแอปพลิเคชั่นบนมือถือใดๆ) หรือวัสดุอื่นๆ ที่ทาให้ใช้งานได้
ผ่านทางไซต์หรือบริการที่เกี่ยวข้องกับไซต์ ("เนื้อหา") คุณสมบัตใิ หม่ใดๆ ที่เพิ่ มไปยังหรือเสริมให้กับ
บริการจะอยู่ภายใต้เงื่อนไขการให้บริการนี้ด้วยเช่นกัน เงื่อนไขการให้บริการนี้จะควบคุมการใช้บริการของ
คุณซึ่งจัดไว้ให้โดย คลังไทย KLANGTHAI.com
1.2 บริการที่รวมบริการแพลตฟอร์มออนไลน์ซึ่งจัดหาสถานที่และโอกาส เพื่ อการขายสินค้าระหว่างผู้ซื้อ
(“ผู้ซื้อ”) และผู้ขาย (“ผูข
้ าย”) (เรียกรวมว่า “คุณ” “ผู้ใช้” หรือ “คู่ให้สิทธิให้”) สัญญาขายที่แท้จริงเป็น
สัญญาระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายโดยตรง และ คลังไทย KLANGTHAI.com ไม่ได้เป็นคู่สัญญาของสัญญา
ฉบับนั้นหรือสัญญาอื่นใดระหว่างผู้ซื้อและผูข
้ าย และจะไม่ยอมรับข้อผูกพั นใดๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับสัญญา
ดังกล่าว คู่สัญญาของธุรกรรมดังกล่าวจะรับผิดชอบต่อสัญญาขายระหว่างคู่สญ
ั ญาทั้งหมด บัญชี
รายชื่อสินค้า การรับประกันการซื้อและสิ่งอื่นที่คล้ายกัน คลังไทย KLANGTHAI.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง
ในธุรกรรมระหว่างผู้ใช้ คลังไทย KLANGTHAI.comไม่ทาการคัดกรองล่วงหน้าต่อผู้ใช้ หรือเนื้อหาหรือ
ข้อมูลที่จัดไว้ให้โดยผูใ้ ช้ คลังไทย KLANGTHAI.com ไม่สามารถรับประกันว่าผู้ใช้จะทาธุรกรรมเสร็จสิ้น
จริงๆ
1.3 ก่อนที่จะเป็นสมาชิกของไซต์ คุณจะต้องอ่านและยอมรับข้อกาหนดและเงื่อนไขทัง
้ หมดใน และที่
เชื่อมโยงกับ เงื่อนไขการให้บริการนี้และคุณจะต้องยินยอมรับการดาเนินการข้อมูลส่วนบุคคลของคุณดังที่
อธิบายไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวซึ่งมีลิงก์ไว้ในที่นี้ crm.klangthai@gmail.com
1.4 คลังไทย KLANGTHAI.com สงวนสิทธิใ์ นการเปลี่ยนแปลง ดัดแปลง ระงับ หรือยกเลิกไซต์นี้หรือ
บริการทั้งหมดหรือบางส่วนได้ตลอดเวลา คลังไทย KLANGTHAI.com อาจออกบริการบางอย่างหรือ
คุณสมบัตข
ิ องบริการในรุ่นเบต้า ซึง
่ อาจไม่ทางานอย่างถูกต้อง หรือในลักษณะเดียวกันกับที่รุ่นสุดท้าย
อาจทางาน และเราจะไม่รับผิดในสถานการณ์ดังกล่าว คลังไทย KLANGTHAI.com ยังอาจกาหนด
ขอบเขตสาหรับคุณสมบัตบ
ิ างอย่าง หรือจากัดการเข้าถึงบางส่วนหรือทั้งหมดของไซต์หรือบริการโดยใช้
ดุลยพิ นิจของตัวเองแต่เพี ยงผู้เดียว และโดยไม่ต้องแจ้งหรือรับผิด
1.5 คลังไทย KLANGTHAI.com สงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธที่จะให้คุณเข้าถึงไซต์หรือบริการ หรือปฏิเสธที่จะ
อนุญาตให้คุณเปิดบัญชีไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม
โดยการใช้บริการหรือเปิดบัญชี คลังไทย KLANGTHAI.com คุณได้ให้การยอมรับและความยินยอมที่เพิ ก
ถอนไม่ได้ต่อข้อตกลงนี้ รวมถึงข้อกาหนด เงื่อนไขและนโยบายเพิ่ มเติมที่อ้างถึงในทีน
่ ี่
หากคุณไม่เห็นด้วยกับข้อตกลงนี้ โปรดงดใช้บริการหรือเข้าถึงไซต์ของเรา หากคุณอายุต่ากว่า 18 ปีหรือ
ยังไม่บรรลุนิติภาวะที่จะให้คายินยอมต่อข้อกาหนดนี้ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องในประเทศของคุณ (“นิติ
ภาวะ”) คุณจะต้องขออนุญาตจากพ่ อแม่หรือผูป
้ กครองตามกฎหมายเพื่ อเปิดบัญชี และพ่ อแม่หรือ
ผู้ปกครองตามกฎหมายดังกล่าวต้องเห็นด้วยกับข้อกาหนดของข้อตกลงนี้ หากคุณไม่ทราบว่าคุณบรรลุ

นิติภาวะแล้วหรือยัง หรือไม่เข้าใจความในข้อนี้ โปรดอย่าสร้างบัญชีจนกว่าจะได้ขอความช่วยเหลือจากพ่ อ
แม่หรือผู้ปกครองตามกฎหมายแล้ว หากคุณคือพ่ อแม่หรือผู้ปกครองตามกฎหมายของผู้เยาว์ที่กาลัง
สร้างบัญชี คุณจะต้องยอมรับข้อกาหนดของข้อตกลงนี้แทนผู้เยาว์และคุณจะต้องรับผิดชอบต่อการใช้
งานบัญชีหรือบริการของบริษัททั้งหมดจากการใช้บัญชีดง
ั กล่าว ไม่ว่าบัญชีดง
ั กล่าวจะเปิดอยู่แล้วใน
ขณะนี้หรือสร้างในภายหลังก็ตาม
2. ความเป็นส่วนตัว
2.1 ความเป็นส่วนตัวของคุณมีความสาคัญมากสาหรับ คลังไทย KLANGTHAI.com เพื่ อให้คุ้มครอง
สิทธิของคุณได้ดีขึ้น เราจึงได้จัดทานโยบายความเป็นส่วนตัวของ คลังไทย KLANGTHAI.com เพื่ อ
อธิบายแนวทางปฏิบัตด
ิ ้านความเป็นส่วนตัวในรายละเอียด โปรดอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้เพื่ อให้
เข้าใจว่า คลังไทย KLANGTHAI.com เก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลที่เกี่ยวกับบัญชีของคุณและ/หรือการใช้
งานบริการของคุณอย่างไร (“ข้อมูลของผู้ใช้”) โดยการใช้บริการหรือให้ข้อมูลทางไซต์ คุณ:
(1) ยินยอมให้ คลังไทย KLANGTHAI.com เก็บรวบรวม ใช้งาน เปิดเผย และ/หรือดาเนินการกับเนื้อหา
ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณและข้อมูลของผูใ้ ช้ตามที่อธิบายไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัว
(2) ตกลงและยอมรับว่าสิทธิการเป็นเจ้าของในข้อมูลของผู้ใช้เป็นของ คลังไทย KLANGTHAI.com และ
ของคุณร่วมกัน
(3) จะไม่เปิดเผยข้อมูลของผู้ใช้ต่อบุคคลภายนอก ไม่ว่าทัง
้ หมดหรือบางส่วน หรือยินยอมให้
บุคคลภายนอกสามารถเข้าถึงหรือใช้ข้อมูลของผูใ้ ช้ของท่านโดยไม่ได้รบ
ั ความยินยอมจาก คลังไทย
KLANGTHAI.com เป็นลายลักษณ์อักษรก่อน
2.2 ผู้ใช้ที่ครอบครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้คนอื่นผ่านการใช้บริการ (“ฝ่ายผู้รบ
ั ”) ตกลงว่าจะ (1)
ปฏิบต
ั ิตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่บังคับใช้ทง
ั้ หมดอันเกี่ยวกับข้อมูลดังกล่าว (2) อนุญาตให้
ผู้ใช้ ซึ่งฝ่ายผู้รบ
ั ได้เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลไว้ (“ฝ่ายผู้เปิดเผย”) ลบข้อมูลของตนที่เก็บรวบรวมไว้
ออกจากฐานข้อมูลของฝ่ายผู้รับ และ (3) อนุญาตให้ฝ่ายผู้เปิดเผยตรวจสอบว่าฝ่ายผู้รับมีการเก็บ
รวบรวมข้อมูลใดบ้างเกี่ยวกับตน
3. สิทธิ์การใช้งานแบบจากัด
3.1 คลังไทย KLANGTHAI.com มอบสิทธิก
์ ารใช้งานแบบจากัดและเพิ กถอนได้ในการเข้าถึงและใช้บริการ
ตามข้อกาหนด และเงื่อนไขของเงื่อนไขการให้บริการนี้ เนือ
้ หา เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ ชื่อ
ตราสินค้า โลโก้ และทรัพย์สินทางปัญญาอื่นๆ ที่มีกรรมสิทธิ์ทั้งหมด (“ทรัพย์สินทางปัญญา”) ที่แสดงใน
ไซต์ เป็นทรัพย์สินของ คลังไทย KLANGTHAI.com และหากเหมาะสม เป็นทรัพย์สินของบุคคลภายนอก
ที่ถือกรรมสิทธิ์ตามที่ระบุไว้ในไซต์ ไม่มีการมอบสิทธิหรือสิทธิ์การใช้งานทั้งโดยตรงหรือโดยอ้อมแก่บุคคล
ใดที่เข้าถึงไซต์เพื่ อใช้งานหรือลอกเลียนแบบทรัพย์สินทางปัญญาใด และไม่มบ
ี ุคคลใดที่เข้าถึงไซต์จะ
สามารถอ้างสิทธิ กรรมสิทธิ์ หรือผลประโยชน์ในไซต์นี้ได้ โดยการใช้หรือเข้าถึงบริการ คุณตกลงที่จะ
ปฏิบต
ั ิตามกฎหมายลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ และกฎหมายที่บังคับใช้อื่นๆ ทั้งหมด
ที่คุ้มครองบริการ ไซต์ และเนื้อหาในไซต์ คุณตกลงที่จะไม่คัดลอก แจกจ่าย เผยแพร่ต่อ ส่งต่อ แสดงแก่
สาธารณะ ดาเนินการต่อสาธารณะ ดัดแปลง ปรับเปลี่ยน ให้เช่า ขาย หรือสร้างงานอนุพันธ์จากส่ว นหนึ่ง
ส่วนใดของบริการ ไซต์ หรือเนื้อหาในไซต์ คุณยังจะต้องไม่สะท้อนหรือตีกรอบส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมด
ของเนื้อหาในไซต์นบ
ี้ นเซิร์ฟเวอร์อื่นใด หรือเป็นส่วนหนึง
่ ของเว็บไซต์อื่น โดยไม่ได้รบ
ั คายินยอมเป็นลาย
ลักษณ์อักษรล่วงหน้าจากเรา นอกจากนี้ คุณตกลงว่าจะไม่ใช้โรบอต สไปเดอร์ หรืออุปกรณ์อัตโนมัติอื่น
ใด หรือกระบวนการที่ทาด้วยมือเพื่ อเฝ้าติดตามหรือคัดลอกเนื้อหาของเรา โดยไม่ได้รับคายินยอมเป็นลาย
ลักษณ์อักษรล่วงหน้าจากเรา (คายินยอมดังกล่าวจะถือว่ามอบให้สาหรับเทคโนโลยีเครื่องมือค้นหา
มาตรฐานทีใ่ ช้โดยเว็บไซต์ค้นหาทางอินเทอร์เน็ตเพื่ อนาผูใ้ ช้อินเทอร์เน็ตมายังเว็บไซต์น)ี้

3.2 คุณสามารถเชื่อมโยงไปยังไซต์จากเว็บไซต์ของคุณ โดยมีข้อแม้ว่าเว็บไซต์ของคุณไม่ได้แสดงนัยของ
การรับรองโดยหรือเชื่อมโยงกับ คลังไทย KLANGTHAI.comคุณรับทราบว่า คลังไทย
KLANGTHAI.com อาจยกเลิกการให้บริการไม่ว่าทัง
้ หมดหรือบางส่วนได้ตลอดเวลา ตามดุลยพิ นิจแต่
เพี ยงผู้เดียวของตน โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ
4. ซอฟต์แวร์
ซอฟต์แวร์ที่เราจัดไว้ให้คุณเป็นส่วนหนึ่งของบริการนี้ อยู่ภายใต้ข้อกาหนดของเงื่อนไขการให้บริการนี้ คลัง
ไทย KLANGTHAI.com สงวนสิทธิ์ทั้งหมดต่อซอฟต์แวร์ที่ไม่ได้อนุญาตไว้อย่างชัดแจ้งโดย คลังไทย
KLANGTHAI.com ในที่นี้ สคริปต์หรือรหัสของบุคคลภายนอก ที่เชื่อมโยงไปยังหรืออ้างถึงจากบริการ
บุคคลภายนอกที่เป็นเจ้าของสคริปต์หรือรหัสดังกล่าวเป็นผู้มอบสิทธิ์การใช้งานให้แก่คุณ ไม่ใช่มอบให้โดย
คลังไทย KLANGTHAI.com
5.บัญชีและความปลอดภัย
5.1 การทางานบางอย่างของบริการของเราต้องมีการลงทะเบียนบัญชีโดยเลือกรหัสประจาตัวผูใ้ ช้ทไี่ ม่ซ้า
กัน ("ID ผู้ใช้") และรหัสผ่าน และโดยการให้ข้อมูลส่วนบุคคลบางอย่าง หากคุณเลือก ID ผู้ใช้ ที่ตามดุลย
พิ นิจแต่เพี ยงผู้เดียวของ คลังไทย KLANGTHAI.com เห็นว่า สร้างความขุ่นเคืองหรือไม่เหมาะสม คลัง
ไทย KLANGTHAI.com มีสท
ิ ธิที่จะระงับหรือยกเลิกบัญชีของคุณได้ คุณอาจสามารถใช้บัญชีเพื่ อเข้าถึง
ผลิตภัณฑ์ เว็บไซต์ หรือบริการอื่นๆ ซึ่งเราอนุญาตให้เข้าถึงได้ หรือที่เชื่อมโยงกันหรือทางานร่วมกัน คลัง
ไทย KLANGTHAI.com ไม่ได้ตรวจสอบ และไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหาของบุคคลภายนอก ฟังก์ชั่นการ
ทางาน ความปลอดภัย บริการ นโยบายความเป็นส่วนตัว หรือการปฏิบัติอื่นๆ ของผลิตภัณฑ์ เว็บไซต์ หรือ
บริการเหล่านั้น หากคุณกระทาการดังกล่าว เงื่อนไขการให้บริการของผลิตภัณฑ์ เว็บไซต์ หรือบริการ
เหล่านั้น รวมถึงนโยบายความเป็นส่วนตัวที่เกี่ยวข้อง หากแตกต่างจากเงื่อนไขการให้บริการและ/หรือ
นโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา อาจบังคับใช้กับการใช้ผลิตภัณฑ์ เว็บไซต์ หรือบริการเหล่านั้นของคุณ
5.2 คุณตกลงที่จะ (A) เก็บรักษารหัสผ่านไว้เป็นความลับและใช้เฉพาะ ID ผูใ้ ช้และรหัสผ่านของคุณเมื่อเข้า
สู่ระบบ (A) ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณออกจากระบบบัญชีเมื่อสิ้นสุดแต่ละเซสชันบนไซต์ (C) แจ้ง คลังไทย
KLANGTHAI.com ทันทีหากมีการใช้บญ
ั ชี ID ผู้ใช้ และ/หรือรหัสผ่านของคุณโดยไม่ได้รบ
ั อนุญาต (D)
ตรวจสอบให้แน่ใจว่าข้อมูลบัญชีของคุณถูกต้องและเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ คุณต้องรับผิดชอบอย่างเต็มที่
ต่อกิจกรรมทั้งหมดที่เกิดขึน
้ ภายใต้ ID ผู้ใช้และบัญชีของคุณ แม้ว่าคุณจะไม่ได้ทากิจกรรมหรือทาการใช้
งานดังกล่าวก็ตาม คลังไทย KLANGTHAI.com จะไม่รบ
ั ผิดต่อความสูญเสียหรือความเสียหายที่เกิดจาก
การใช้รหัสผ่านของคุณโดยไม่ได้อนุญาต หรือการที่คุณไม่สามารถปฏิบัติตามความในส่วนนี้
5.3 คุณตกลงว่า คลังไทย KLANGTHAI.com อาจ ไม่วา่ ด้วยเหตุผลใดและตามดุลยพิ นิจแต่เพี ยงผู้เดียว
ของตน และโดยไม่ต้องแจ้งหรือรับผิดต่อคุณหรือบุคคลภายนอกใดๆ ยกเลิกบัญชีและ ID ผูใ้ ช้ของคุณ
ทันที และลบหรือเพิ กถอนเนื้อหาใดก็ตามที่เกี่ยวข้องกับบัญชีหรือ ID ผู้ใช้ของคุณออกจากไซต์ มูลเหตุ
สาหรับการยกเลิกดังกล่าวอาจได้แก่ แต่ไม่จากัดเพี ยง (A) การไม่มีการใช้งานเป็นเวลานานๆ (B) การ
ละเมิดเจตนารมณ์หรือตัวอักษรของเงื่อนไขการให้บริการนี้ (C) พฤติกรรมผิดกฎหมาย ฉ้อฉล ล่วงละเมิด
ทาให้เสื่อมเสีย คุกคาม หรือขู่เข็ญ (D) การมีบญ
ั ชีผู้ใช้หลายบัญชี (E) การซื้อสินค้าจากไซต์โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่ อการจาหน่ายต่อ (F) การซื้อสินค้าจากผูข
้ ายรายเดียวหรือกลุ่มผู้ขายเดียวกันในลักษณะที่
ผิดปกติวิสัยหรือในปริมาณทีม
่ ากเกินปกติ (G) การใช้ voucher ส่วนลดในทางทีผ
่ ิด (รวมถึง แต่ไม่จากัด
ซึ่ง การจาหน่าย voucher ส่วนลดให้แก่บุคคลอื่นหรือการใช้ voucher ส่วนลดในลักษณะทีผ
่ ิดปกติวิสัย
หรือในปริมาณที่มากเกินปกติบนไซต์ หรือ (H) พฤติกรรมที่เป็นอันตรายต่อผูใ้ ช้คนอื่น บุคคลภายนอก หรือ
ผลประโยชน์ทางธุรกิจของ คลังไทย KLANGTHAI.com การใช้บญ
ั ชีเพื่ อจุดประสงค์ที่ผด
ิ กฎหมาย ฉ้อฉล
ล่วงละเมิด ทาให้เสื่อมเสีย คุกคาม หรือขู่เข็ญ อาจมีการแจ้งให้หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายทราบโดยไม่

ต้องแจ้งแก่คุณ
หากเกิดข้อพิ พาททางกฎหมายหรือการดาเนินคดีเกี่ยวกับบัญชีหรือการใช้บริการของ
คุณ ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม คลังไทย KLANGTHAI.com อาจยกเลิกบัญชีของคุณทันทีโดยไม่แจ้งให้
ทราบ
5.4 ผูใ้ ช้สามารถยกเลิกบัญชีของตนได้หากแจ้งให้ คลังไทย KLANGTHAI.com ทราบเป็นลายลักษณ์
อักษร (รวมทั้งทางอีเมลที่ crm.klangthai@gmail.com ) ว่าประสงค์ที่จะดาเนินการดังกล่าว โดยไม่
คานึงถึงการยกเลิกดังกล่าว
ผู้ใช้ยังคงต้องรับผิดชอบและรับผิดต่อธุรกรรมใดก็ตามที่ยังทาไม่เสร็จสิน
้
(ไม่ว่าจะเริ่มก่อนหรือหลังการยกเลิกดังกล่าว) การจัดส่งผลิตภัณฑ์ การชาระค่าผลิตภัณฑ์ หรืออย่างอื่นที่
คล้ายกัน และผู้ใช้จะต้องติดต่อ คลังไทย KLANGTHAI.com หลังจากได้ดาเนินการและทาธุรกรรมที่ยังไม่
เสร็จสิน
คลังไทย
้ ทั้งหมดให้เสร็จสิน
้ ในทันทีและอย่างมีประสิทธิภาพตามเงื่อนไขการให้บริการนี้
KLANGTHAI.com ไม่ต้องรับผิด และจะไม่รับผิดต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นอันเนื่องมาจากการดาเนินการ
ตามส่วนนี้ ผู้ใช้จะสละสิทธิใ์ นการเรียกร้องใดๆ และทั้งหมดบนพื้ นฐานการดาเนินการดังกล่าวโดย คลังไทย
KLANGTHAI.com
5.5 คุณสามารถใช้บริการและ/หรือเปิดบัญชีได้ต่อเมื่อคุณอาศัยอยู่ในประเทศที่ได้รับอนุญาตจากเรา ซึ่งจะ
มีการปรับปรุงเป็นครั้งคราว
6. เงื่อนไขการใช้งาน
6.1 สิทธิ์การใช้งานไซต์นี้และบริการมีผลจนกว่าจะมีการยกเลิก สิทธิ์การใช้งานนี้จะยกเลิกตามที่ระบุไว้ใน
เงื่อนไขการให้บริการ หรือเมื่อคุณไม่ปฏิบัติตามข้อกาหนดหรือเงื่อนไขใดๆ ของเงื่อนไขการให้บริการนี้ ใน
กรณีดังกล่าว ไม่จาเป็นต้องแจ้งแก่ คลังไทย KLANGTHAI.com เพื่ อให้การยกเลิกดังกล่าวมีผล
6.2 คุณตกลงที่จะไม่:
(A) อัปโหลด โพสต์ ส่งต่อ หรือทาให้เนื้อหาที่ผด
ิ กฎหมาย เป็นภัย คุกคาม ขู่เข็ญ ล่วงละเมิด ทาให้ตื่น
ตกใจ ทาให้เป็นทุกข์ หลอกลวง ทาให้เสื่อมเสีย หยาบคาย ลามก หมิ่นประมาท ล่วงล้าความเป็นส่วนตัว
ของผู้อื่น น่ารังเกียจ เหยียดเชื้อชาติหรือชาติพันธุ์ ใช้งานได้
(B) ละเมิดกฎหมายซึ่งรวมถึงแต่ไม่จากัดเฉพาะกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวกับข้อจากัดการส่งออกและ
การนาเข้า สทธิของบุคคลภายนอก หรือนโยบายสิ่งของต้องห้ามและสิ่งของที่ถูกจากัด ของเรา
(C) อัปโหลด โพสต์ ส่งต่อหรือกระทาเนื้อหาใดๆ ที่ส่วนเกี่ยวข้องกับการใช้ผู้เยาว์ทไี่ ม่ได้อยู่ภายใต้การดูแล
ของผู้ปกครอง หรือ ใช้บริการเพื่ อทาอันตรายต่อผู้เยาว์ไม่ว่าในทางใดก็ตาม
(D) ใช้บริการหรืออัปโหลดเนื้อหาเพื่ อปลอมแปลงเป็นบุคคลหรือนิติบุคคลอื่น หรือแสดงข้อมูลเท็จเกี่ยวกับ
ความเชื่อมโยงกับบุคคลหรือนิติบุคคลใด
(E)
ปลอมแปลงส่วนหัวหรือปรับเปลี่ยนรหัสประจาตัวเพื่ อปิดบังแหล่งกาหนดของเนื้อหาที่ส่งต่อผ่าน
บริการ
(F) ลบประกาศเกี่ยวกับกรรมสิทธิ์ออกจากไซต์
(G) เป็นต้นเหตุ อนุญาตหรือมอบอานาจให้ทาการดัดแปลง สร้างงานอนุพันธ์ หรือแปลบริการโดยไม่ได้รับ
อนุญาตอย่างชัดแจ้งจาก คลังไทย KLANGTHAI.com
(H) ใช้บริการเพื่ อประโยชน์ของบุคคลภายนอกหรือในลักษณะที่ไม่ได้รบ
ั อนุญาตตามสิทธิ์การใช้งานทีใ่ ห้ไว้
ในที่นี้
(I) ใช้บริการหรืออัปโหลดเนื้อหาในลักษณะเป็นการฉ้อฉล ผิดจรรยาบรรณ ไม่เป็นความจริง ชี้นาไปในทาง
ที่ผิดหรือเป็นการหลอกลวง
(J) เปิดใช้หรือมีบญ
ั ชีผู้ใช้หลายบัญชีเพื่ อกระทาการใดๆ ที่เป็นการละเมิดข้อกาหนดหรือวัตถุประสงค์ของ
ข้อกาหนดเงื่อนไขการให้บริการนี้

(K) เข้าถึงแพลตฟอร์มของ คลังไทย KLANGTHAI.com เปิดบัญชีผใู้ ช้หรือเข้าถึงบัญชีผใู้ ช้ของคุณโดย
ใช้โปรแกรมเลียนแบบ (emulator) โปรแกรมจาลอง (simulator) บอท (bot) หรือซอฟแวร์หรือฮาร์ดแวร์
อื่นใด
(L) ปรับเปลี่ยนราคาของสินค้าหรือแทรกแซงบัญชีรายชือ
่ สินค้าของผู้ใช้รายอื่น
(M) ดาเนินการใดๆ ที่อาจบ่อนทาลายระบบให้ข้อคิดเห็นหรือระบบการให้คะแนน
(N) พยายามแยกส่วนแฟ้ม ทาวิศวกรรมย้อนกลับ ถอดประกอบหรือเจาะระบบบริการ (หรือส่วนหนึ่งส่วน
ใดของบริการ) หรือเอาชนะหรือทาลายเทคโนโลยีการเข้ารหัสหรือมาตรการความปลอดภัยที่ คลังไทย
KLANGTHAI.com นามาใช้กบ
ั บริการและ/หรือข้อมูลทีส
่ ่งต่อ ดาเนินการ หรือจัดเก็บไว้โดย คลังไทย
KLANGTHAI.com
(O) เก็บเกี่ยวหรือเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับเจ้าของบัญชีคนอื่น รวมถึง โดยไม่จากัดเพี ยงข้อมูลส่วน
บุคคลใดๆ
(P) อัปโหลด อีเมล โพสต์ ส่งต่อ หรือทาให้เนื้อหาที่คุณไม่มีสิทธิ์ทาให้ใช้งานได้ภายใต้กฎหมายหรือภายใต้
ความสัมพั นธ์ตามสัญญาหรือการมอบอานาจ (เช่น ข้อมูลภายใน ข้อมูลที่เป็นกรรมสิทธิ์และข้อมูลลับที่ได้
ทราบหรือถูกเปิดเผยจากความสัมพั นธ์ในการจ้างงานหรือภายใต้ข้อตกลงไม่เปิดเผยข้อมูล) ใช้งานได้
(Q) อัปโหลด อีเมล โพสต์ ส่งต่อ หรือทาให้เนื้อหาที่ละเมิดสิทธิบต
ั ร เครื่องหมายการค้า ความลับทางการ
ค้า ลิขสิทธิ์ หรือกรรมสิทธิ์อื่นๆ ของบุคคลอื่น ใช้งานได้
(R) อัปโหลด อีเมล โพสต์ ส่งต่อ หรือทาให้โฆษณาที่ไม่ได้ร้องขอหรือได้รับอนุญาต สื่อประชาสัมพั นธ์ “เมล
ขยะ” “สแปม” “จดหมายลูกโซ่” “ธุรกิจแบบพี ระมิด” หรือรูปแบบการเชิญชวนอื่นใดที่ไม่ได้รบ
ั อนุญาต ใช้
งานได้
(S) อัปโหลด อีเมล โพสต์ ส่งต่อ หรือทาให้วัสดุอื่นๆ ที่มีไวรัสซอฟต์แวร์ หนอน ม้าโทรจัน หรือรหัส
คอมพิ วเตอร์ รูทีน ไฟล์หรือโปรแกรมที่ออกแบบมาเพื่ อแทรกแซงทั้งโดยตรงและโดยอ้อมต่อ ปรับเปลี่ยน
ขัดขวาง ทาลาย หรือจากัดฟังก์ชั่นการทางานของซอฟต์แวร์คอมพิ วเตอร์หรือฮาร์ดแวร์ใดๆ หรือข้อมูล
หรืออุปกรณ์โทรคมนาคม ใช้งานได้
(T) ทาให้กระบวนการไหลปกติของบทสนทนาหยุดชะงัก ทาให้หน้าจอ “เลื่อน” เร็วกว่าที่ผู้ใช้บริการคนอื่นๆ
จะสามารถพิ มพ์ ได้ หรือกระทาการในลักษณะที่ส่งผลเชิงลบต่อความสามารถของผูใ้ ช้คนอื่นในการเข้าร่วม
การแลกเปลี่ยนตามเวลาจริง
(U) แทรกแซง ปรับเปลี่ยน หรือขัดขวางบริการหรือเซิรฟ
์ เวอร์หรือเครือข่ายที่เชื่อมต่อกับบริการหรือการ
ใช้งานของผู้ใช้คนอื่นและการเพลิดเพลินกับบริการ หรือฝ่าฝืนข้อกาหนด กระบวนการ นโยบาย หรือ
ข้อบังคับของเครือข่ายที่เชื่อมต่อกับไซต์
(V) ดาเนินการหรือเข้าร่วมในการกระทาที่อาจส่งผลเสียหายทั้งทางตรงหรือทางอ้อม ปิดใช้งาน สร้างภาระ
หนัก หรือทาให้บริการหรือเซิร์ฟเวอร์หรือเครือข่ายที่เชื่อมต่อกับบริการมีข้อบกพร่อง
(W) ใช้บริการเพื่ อเจตนาหรือไม่เจตนาฝ่าฝืนกฎหมาย กฎระเบียบ ประมวลกฎหมาย คาสั่ง แนวทางปฏิบัติ
นโยบาย หรือข้อบังคับของท้องถิ่น ของรัฐ ประเทศ หรือระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้อง รวมถึง แต่ไม่จากัด
เพี ยง กฎหมายและข้อกาหนด (ไม่ว่ามีอานาจทางกฎหมายของไม่) เกี่ยวกับการป้องกันการฟอกเงินหรือ
การต่อต้านการก่อการร้าย
(X) ใช้บริการเพื่ อฝ่าฝืนหรือหลบเลี่ยง การคว่าบาตรหรือการห้ามค้าขายที่ดาเนินการหรือบังคับใช้โดย
สานักควบคุมสินทรัพย์ต่างประเทศของกระทรวงการคลังสหรัฐฯ
คณะมนตรีความมั่นคงแห่ง
สหประชาชาติ กระทรวงการคลังสหภาพยุโรปหรือสหราชอาณาจักร
(Y) ใช้บริการเพื่ อฝ่าฝืนความเป็นส่วนตัวของผู้อื่น หรือ “ติดตาม” หรือก่อกวนผู้อื่น
(Z) ละเมิดสิทธิต่างๆ ของ คลังไทย KLANGTHAI.com ซึ่งรวมถึงสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาและการ
ลวงขายในเรื่องนั้นๆ ด้วย

(AA)
ใช้บริการเพื่ อเก็บรวบรวมหรือจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับผู้ใช้คนอื่นที่เกี่ยวกับการกระทาและ
กิจกรรมต้องห้ามที่ระบุไว้ด้านบน และ/หรือ
(BB) ลงรายการที่ละเมิดลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า หรือสิทธิในทรัพย์สินทางปัญหาของบุคคลภายนอก
หรือ ใช้บริการในลักษณะที่จะละเมิดสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น
6.3 คุณเข้าใจว่าเนื้อหาทั้งหมด ไม่ว่าโพสต์ต่อสาธารณะหรือส่งต่อแบบเป็นส่วนตัว เป็นความรับผิดชอบ
ของผู้ที่เป็นต้นกาเนิดของเนื้อหาดังกล่าวแต่เพี ยงผู้เดียว นั่นหมายความว่า คุณ ไม่ใช่ คลังไทย
KLANGTHAI.com ต้องรับผิดชอบต่อเนื้อหาทั้งหมดที่คณ
ุ อัปโหลด โพสต์ อีเมล ส่งต่อ หรือทาให้ใ ช้งาน
ได้ทางไซต์แต่เพี ยงผู้เดียว คลังไทย KLANGTHAI.com ไม่ควบคุมเนื้อหาที่โพสต์บนไซต์ และดังนัน
้ จึงไม่
รับประกันความถูกต้อง ความสมบูรณ์ หรือคุณภาพของเนื้อหาดังกล่าว คุณเข้าใจว่าในการใช้ไซต์ คุณอาจ
พบเจอกับเนื้อหาที่อาจถือได้ว่าสร้างความขุ่นเคืองใจ ลามกอนาจารหรือน่ารังเกียจ จนถึงขอบเขตสูงสุดที่
กฎหมายที่เกี่ยวข้องอนุญาตไว้ ไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม คลังไทย KLANGTHAI.com จะไม่รับผิดไม่ว่าในทาง
ใดต่อเนื้อหา รวมถึงแต่ไม่จากัดเพี ยง ข้อผิดพลาด หรือการละเว้นเนื้อหา หรือการสูญเสียหรือความ
เสียหายชนิดใดก็ตามที่เกิดขึ้นอันเป็นผลมาจากการใช้ หรือการพึ่ งพาเนื้อหาที่โพสต์ อีเมล ส่งต่อ หรือทา
ให้ใช้งานได้บนไซต์
6.4คุณรับทราบว่าคลังไทยKLANGTHAI.comอาจหรืออาจไม่คัดกรองเนื้อหาล่วงหน้าแต่คลังไทย
KLANGTHAI.com และผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งจาก คลังไทย KLANGTHAI.com จะมีสิทธิ (แต่ไม่ใช่ข้อ
ผูกพั น) ตามดุลยพิ นิจแต่เพี ยงผู้เดียวของตนในการคัดกรองล่วงหน้า ปฏิเสธ ลบหรือย้ายเนื้อหาใดๆ ที่ใช้
งานได้บนไซต์ โดยไม่เป็นการจากัดสิง
่ ที่กล่าวไปก่อนหน้า คลังไทย KLANGTHAI.com และผู้ที่ได้รับการ
แต่งตั้งจาก คลังไทย KLANGTHAI.com มีสิทธิที่จะลบเนื้อหา (1) ที่ละเมิดเงื่อนไขการให้บริการ (2) ถ้าเรา
ได้รับคาร้องเรียนจากผู้ใช้คนอื่น (3) ถ้าเราได้รบ
ั แจ้งเกี่ยวกับการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือคาสั่ง
ทางกฎหมายให้ลบออก หรือ (4) ถ้าเนื้อหาดังกล่าวน่ารังเกียจ เรายังอาจปิดกั้นการส่งการสื่อสาร (รวมถึง
แต่ไม่จากัดเพี ยง การอัปเดตสถานะ การโพสต์ ข้อความ และ/หรือการสนทนา) ไปยังหรือจากบริการ อัน
เป็นส่วนหนึ่งของความพยายามของเราที่จะปกป้องบริการหรือผู้ใช้ของเรา หรือบังคับใช้บทบัญญัติของ
ข้อกาหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ คุณตกลงว่าคุณจะต้องประเมิน และแบกรับความเสี่ยงทัง
้ หมดที่เกี่ยวกับการ
ใช้เนื้อหา รวมถึงแต่ไม่จากัดเพี ยง การพึ่ งพาความถูกต้อง ความครบถ้วน หรือประโยชน์ของเนื้อหา
ดังกล่าว เกี่ยวกับเรื่องนี้ คุณรับทราบว่าคุณไม่ได้ และจนถึงขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องอนุญาต
ไว้ ไม่สามารถพึ่ งพาเนื้อหาที่ คลังไทย KLANGTHAI.com สร้างขึ้น หรือส่งมายัง คลังไทย
KLANGTHAI.com รวมถึงแต่ไม่จากัดเพี ยง ข้อมูลในกระดานสนทนาของ คลังไทย KLANGTHAI.com
และในส่วนอื่นๆ ทั้งหมดของไซต์
6.5 คุณรับทราบ ยินยอม และตกลงว่า คลังไทย KLANGTHAI.com อาจเข้าถึง รักษา และเปิดเผยข้อมูล
บัญชีของคุณและเนื้อหาหากกฎหมายกาหนดไว้เช่นนั้น
หรือตามคาสั่งศาลหรือโดยหน่วยงานรัฐหรือ
หน่วยงานทางกฎหมายที่มีเขตอานาจเหนือ คลังไทย KLANGTHAI.com หรือโดยการเชื่อโดยสุจริตว่าการ
เข้าถึงเพื่ อรักษาหรือเปิดเผยนั้นมีความจาเป็นตามสมควรเพื่ อ: (A) ปฏิบัติตามขัน
้ ตอนทางกฎหมาย (B)
บังคับใช้เงื่อนไขการให้บริการนี้ (C) ตอบสนองต่อข้อเรียกร้องที่ว่าเนื้อหาใดละเมิดสิทธิของบุคคลภายนอก
(D) ตอบสนองต่อคาขอการบริการลูกค้าของคุณ หรือ (E) ปกป้องสิทธิ ทรัพย์สินหรือความปลอดภัยส่วน
บุคคลของ คลังไทย KLANGTHAI.com ผู้ใช้และ/หรือประชาชนทั่วไป

7. การละเมิดเงื่อนไขการให้บริการของเรา
7.1 การละเมิดนโยบายนี้อาจส่งผลให้มีการดาเนินการหลายประการ รวมถึงแต่ไม่จากัดเพี ยง สิ่งใดสิง
่ หนึ่ง
หรือทั้งหมดต่อไปนี้
- บัญชีรายชื่อถูกลบ

- ถูกกาหนดขีดจากัดสาหรับสิทธิพิเศษของบัญชี
- บัญชีถูกระงับและยกเลิกในเวลาต่อมา
- ถูกดาเนินคดีอาญา
- ถูกดาเนินคดีทางแพ่ ง รวมถึงแต่ไม่จากัดเพี ยงการเรียกร้องค่าเสียหายและ/หรือวิธีการชั่วคราว ก่อน
พิ พากษาหรือคาสั่งห้ามของศาล
7.2หากคุณเชื่อว่าผู้ใช้บนเว็บไซต์ของเราคือการละเมิดข้อกาหนดในการให้บริการเหล่านี้โปรดติดต่อ
crm.klangthai@gmail.com
8. การรายงานการละเมิดสิทธิใ์ นทรัพย์สินทางปัญญา
8.1 ผู้ใช้เป็นปัจเจกบุคคลหรือธุรกิจที่เป็นอิสระและไม่เกี่ยวข้องกับ คลังไทย KLANGTHAI.com ไม่ว่า
ในทางใด คลังไทย KLANGTHAI.com มิใช่ตัวแทนหรือผูแ
้ ทนของผูใ้ ช้และมิได้ครอบครองและ/หรือเป็น
เจ้าของสินค้าใดๆ ที่ลงรายการไว้บนไซต์
8.2 หากคุณเป็นเจ้าของสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา (“เจ้าของ IPR”) หรือตัวแทนที่ได้รับอนุญาตอย่าง
ถูกต้องจากเจ้าของ IPR (“ตัวแทน IPR”) และคุณเชื่อว่าสิทธิของคุณหรือสิทธิตัวการของคุณได้ถูกละเมิด
โปรดทาหนังสือแจ้งให้เราทราบเป็นลายลักษณ์อักษรโดยส่งทางอีเมลมาที่ crm.klangthai@gmail.com
และส่งเอกสารให้ตามที่ระบุด้านล่างแก่เราเพื่ อสนับสนุนการเรียกร้องสิทธิของคุณ โปรดให้เวลาเรา
ประมวลข้อมูลที่ได้จัดส่งมาให้เราและ คลังไทย KLANGTHAI.com จะตอบข้อร้องเรียนของคุณโดยเร็ว
ที่สุดเท่าที่สามารถดาเนินการได้
8.3 ข้อเรียกร้องภายใต้ส่วนที่ 8 นี้ต้องจัดส่งให้ตามแบบฟอร์มที่กาหนดโดย คลังไทย
KLANGTHAI.com ซึ่งอาจจะมีการปรับปรุงเป็นครั้งคราว และอย่างน้อยต้องดาเนินการดังต่อไปนี้ ด้วย
(A) ลงลายมือชื่อจริงหรือลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ของเจ้าของ IPR หรือ ตัวแทน IPR (เรียกรวมกันว่า
“ผู้ให้ข้อมูล”) (B) คาอธิบายถึงประเภทและลักษณะของสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาที่ถูกกล่าวหาว่าถูก
ละเมิดและหลักฐานแห่งสิทธิต่างๆ (C) รายละเอียดของรายการที่มีการละเมิดตามที่ได้กล่าวหา (D) ข้อมูล
เพี ยงพอที่จะช่วยให้ คลังไทย KLANGTHAI.com ติดต่อผู้ให้ข้อมูลได้ เช่น ที่อยู่ทางไปรษณีย์ หมายเลข
โทรศัพท์ และที่อยู่อีเมล (F) ถ้อยแถลงจากผู้ให้ข้อมูลที่ว่าข้อร้องเรียนนี้ได้ยื่นเข้ามาด้วยความเชื่อโดย
สุจริตและการใช้ทรัพย์สินทางปัญญาที่ระบุโดยผู้ให้ข้อมูล ไม่ได้รบ
ั อนุญาตจากเจ้าของ IPR หรือตามที่
กฎหมายบัญญัตใิ ห้ดาเนินการได้ (G) ถ้อยแถลงจากผู้ให้ข้อมูลที่ว่าข้อมูลในหนังสือบอกกล่าวนั้นถูกต้อง
ทั้งนี้ จะต้องรับผิดชดใช้ค่าเสียหายที่เราอาจได้รับอันเป็นผลมาจากข้อมูลที่ผู้ให้ข้อมูลได้จัดเตรียมมาให้
นอกจากนี้ ผู้ให้ข้อมูลรับรองว่าตนมีสิทธิอย่างเหมาะสมหรือได้รับอนุญาตให้ดาเนินการในนามของเจ้าของ
IPR ในการร้องเรียนดังกล่าว
9. การสั่งซื้อและการชาระเงิน
9.1 คลังไทย KLANGTHAI.com สนับสนุนวิธีการชาระเงินต่อไปนี้
(1) การชาระเงินสดเมื่อรับสินค้า
คลังไทย KLANGTHAI.com ได้จด
ั ให้มีบริการรับชาระเงินสดเมื่อรับสินค้าสาหรับการให้บริการในบาง
ประเทศ ผูซ
้ ื้ออาจชาระเงินสดโดยตรงให้แก่ตวั แทนขนส่งสินค้า ณ เวลาที่ผู้ซื้อรับสินค้าที่สง
ั่ ซื้อ
(2) การโอนเงินผ่านธนาคาร
ผู้ซื้อสามารถชาระเงินผ่านเครื่องเอทีเอ็มหรือโอนเงินผ่านธนาคารทางอินเทอร์เน็ต (“การโอนเงินผ่าน
ธนาคาร”) ไปยังบัญชี KLANGTHAI ที่เรากาหนดไว้ ผูซ
้ อ
ื้ จะต้องส่งใบเสร็จการรับโอนเงินหรือหมายเลข
อ้างอิงการทารายการชาระเงินให้แก่ คลังไทย KLANGTHAI.com เพื่ อทาการตรวจสอบผ่านฟังก์ชั่น
“อัปโหลดใบเสร็จ” ที่อยู่ในแอปของ คลังไทย KLANGTHAI.com เพื่ อเป็นการยืนยันการชาระเงิน หาก

คลังไทย KLANGTHAI.com ไม่ได้รับการยืนยันการชาระเงินภายในสาม (3) วัน คาสั่งซื้อของผู้ซื้อจะถูก
ยกเลิก
10. KLANGTHAI GUARANTEE
10.1 KLANGTHAI Guarantee คือบริการที่จัดไว้ให้โดย คลังไทย KLANGTHAI.com เพื่ อคุ้มครองสิน
คา้ ที่ซื้อ เพื่ อปกป้องความเสี่ยงจากการรับผิด คลังไทย KLANGTHAI.com จะเก็บเงินทีช
่ าระค่าสินค้าที่
ซื้อจากผู้ขายโดยใช้บริการไว้ในบัญชีแยกต่างหากจากบัญชีเงินทุนของบริษัท
(“บัญชีKLANGTHAI GUARANTEE ”) ทั้งนี้ ผู้ขายจะไม่สามารถได้รับผลประโยชน์หรือผลตอบแทนอื่น
ใดจากจานวนเงินที่คุณได้ชาระไปยังบัญชี KLANGTHAI GUARANTEE
10.2 หลังจากผู้ซื้อชาระค่าสินค้าที่สั่งซื้อแล้ว (“เงินซื้อสินค้าของผู้ซื้อ”) เงินซื้อสินค้าของผูซ
้ ื้อจะถูกเก็บไว้
ในบัญชี KLANGTHAI GUARANTEE จนกระทั่ง:
(A) ผู้ซื้อส่งคายืนยันไปยัง คลังไทย KLANGTHAI.com ว่าผู้ซื้อได้รบ
ั สินค้าของตัวเองแล้ว ซึ่ง
ในกรณีดังกล่าว เว้นแต่ข้อ10.2 (D) จะบังคับใช้ คลังไทย KLANGTHAI.com จะโอนเงินซื้อสินค้าของผู้
ซื้อที่อยู่ในบัญชี KLANGTHAI Guarantee ให้แก่ผู้ขาย
(B) ระยะเวลาของ KLANGTHAI Guarantee (หรือส่วนขยายที่ได้รับการอนุมัตต
ิ ามข้อ 10.3)
หมดอายุ ซึ่งในกรณีดังกล่าว เว้นแต่ข้อ 10.2(E) หรือ 10.2(D) บังคับใช้คลังไทย KLANGTHAI.com จะ
โอนเงินซื้อสินค้าของผู้ซื้อที่อยู่ในบัญชี KLANGTHAI Guarantee ให้แก่ผข
ู้ าย
(C) คลังไทย KLANGTHAI.com พิ จารณาแล้วว่าการยื่นเรื่องขอคืนสินค้าและ/หรือคืนเงินของ
ผู้ซื้อประสบความสาเร็จ ซึ่งในกรณีดังกล่าว เว้นแต่ข้อ 10.2(D) บังคับใช้ คลังไทย
KLANGTHAI.com จะคืนเงินแก่ผู้ซื้อ โดยขึ้นอยู่กับและเป็นไปตามนโยบายการคืนเงินและคืนสินค้า
(D) ถึงเวลาอื่นที่ คลังไทย KLANGTHAI.com พิ จารณาอย่างสมเหตุสมผลแล้วว่าการแจกจ่าย
เงินซื้อสินค้าของผู้ซื้อเหมาะสม รวมถึงแต่ไม่จากัดเพี ยง กรณีที่ คลังไทย
KLANGTHAI.com เห็นสมควรว่าจาเป็นจะต้องปฏิบัตต
ิ ามกฎหมายที่เกี่ยวข้องหรือคาสั่งศาลหรือเพื่ อ
บังคับใช้เงื่อนไขการให้บริการนี้
KLANGTHAI Guarantee จะเสนอให้แก่ผู้ซื้อที่ได้ชาระเงิน ผ่านช่องทางที่จัดไว้ให้โดย คลังไทย
KLANGTHAI.comปยังบัญชี KLANGTHAI Guarantee เท่านั้น การดาเนินการแบบออฟไลน์ระหว่างผู้
ซื้อกับผู้ขายจะไม่ครอบคลุมภายใต้ KLANGTHAI Guarantee
10.3 การชาระเงินทีด
่ าเนินการผ่านช่องทางของ คลังไทย KLANGTHAI.com จะถูกเก็บไว้ในบัญชี
KLANGTHAI Guarantee เป็นระยะเวลาหนึ่ง (“ระยะเวลาของ KLANGTHAIGuarantee”) หากต้องการ
ทราบข้อมูลเพิ่ มเติมเกี่ยวกับระยะเวลาของ KLANGTHAI Guarantee นี้ ผู้ซื้อสามารถสมัครขอขยาย
ระยะเวลาของ KLANGTHAI Guarantee แบบครั้งเดียวก่อนที่ระยะเวลาของ KLANGTHAI Guarantee
ที่เกี่ยวข้องจะหมดอายุ โดยขึ้นอยู่กับและเป็นไปตามนโยบายการคืนเงินและคืนสินค้า เมื่อผู้ซื้อได้สมัครแล้ว
ระยะเวลาของ KLANGTHAI Guarantee สามารถขยายออกไปได้สูงสุดสาม (3) วัน เว้นแต่ คลังไทย
KLANGTHAI.com จะใช้ดุลยพิ นิจ แต่เพี ยงผู้เดียวในการพิ จารณาว่าการขยายระยะเวลานั้นเหมาะสม
10.4 KLANGTHAI Guarantee เป็นบริการเสริมโดยไม่จากัดเพี ยงข้อผูกพั นของผู้ซื้อและผูข
้ ายภายใต้
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งอาจเกินขอบเขตสิ่งที่จด
ั หาไว้ให้โดย KLANGTHAI Guarantee
และ KLANGTHAI Guarantee ไม่ได้มีจด
ุ มุ่งหมายหรือออกแบบมาเพื่ อช่วยผู้ซื้อหรือผู้ขายในการปฏิบัติ
ตามข้อผูกพั นตามกฎหมายของตัวเอง ซึ่งคู่สัญญาแต่ละฝ่ายจะยังคงรับผิดชอบแต่เพี ยงผู้เดียว และ
คลังไทย KLANGTHAI.com จะไม่รับผิดจากกรณีดง
ั กล่าว โดยไม่มีข้อจากัด KLANGTHAI Guarantee
ไม่ถือเป็นการรับประกันผลิตภัณฑ์

10.5 ผูซ
้ ื้อและผู้ขายรับทราบและตกลงว่าการตัดสินใจขอคลังไทย KLANGTHAI.com (รวมถึงการ
อุทธรณ์) ที่เกี่ยวกับหรือเกี่ยวเนื่องกับประเด็นใดที่เกี่ยวข้องกับ KLANGTHAI Guarantee ถือเป็นที่
สิ้นสุด
11. การจัดส่ง
11.1 คุณรับทราบและตกลงว่าการจัดส่งสินค้าทั้งหมดในประเทศไทย จะให้บริการหรือบริหารจัดการโดย
บริษัท คลังไทย เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จากัด หรือตัวแทนที่ได้รับอนุญาตโดยบริษัท คลังไทย เอ็กซ์
เพรส (ประเทศไทย) จากัด (“บริการของคลังไทย เอ็กซ์เพรส”) และในการใช้บริการของคลังไทย เอ็กซ์
เพรส คุณตกลงที่จะผูกพั นกับข้อตกลงการให้บริการของคลังไทย เอ็กซ์เพรส และ/หรือนโยบายอื่นๆ ที่
เกี่ยวข้องตามที่ระบุไว้ในนโยบายของคลังไทย
11.2 คลังไทย KLANGTHAI.com จะแจ้งให้ผข
ู้ ายทราบเมือ
่ คลังไทย KLANGTHAI.com ได้รับเงินซื้อ
สินค้าของเงินซื้อสินค้าของผูซ
้ ื้อแล้ว หลังจากนั้นผูข
้ ายควรดาเนินการตามที่จาเป็นเพื่ อจัดส่งสินค้าทีซ
่ ื้อไป
ยังผู้ซื้อ พร้อมทั้งแจ้งรายละเอียด เช่น ชื่อบริษัทที่จด
ั ส่ง หมายเลขติดตามพั สดุ ฯลฯ ให้แก่ผซ
ู้ ื้อผ่ านทาง
ไซต์
11.3 ผูข
้ ายจะต้องใช้ความพยายามอย่างเต็มที่ในการทาให้แน่ใจว่าผูซ
้ ื้อได้รบ
ั สินค้าที่ซื้อภายใน (แล้วแต่ว่า
อย่างใดจะเหมาะสม) ระยะเวลาของ KLANGTHAI Guarantee หรือกาหนดเวลาที่ระบุไว้ (สาหรับการชาระ
เงินแบบออฟไลน์) โดยผู้ขายในบัญชีรายชื่อของผูข
้ าย
11.4 สาหรับธุรกรรมระหว่างประเทศ ผูใ้ ช้เข้าใจและยอมรับว่าหากสินค้าที่วางจาหน่ายได้ถูกระบุว่าเป็นสินค้า
ที่จะจัดส่งมาจากต่างประเทศแล้ว สินค้าดังกล่าวเป็นสินค้าที่จาหน่ายโดยผู้ขายที่อยู่นอกประเทศไทย และ
การนาเข้าและส่งออกสินค้าดังกล่าวจะอยู่ภายใต้กฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่นของประเทศนั้นๆ ผูใ้ ช้ควร
ทาความเข้าใจกับข้อจากัดการนาเข้าและส่งออกทั้งหมดที่ใช้กับประเทศปลายทางที่กาหนด ผูใ้ ช้ทราบว่า
คลังไทย KLANGTHAI.com ไม่อาจให้คาแนะนาทางกฎหมายในเรื่องนี้และตกลงว่า คลังไทย
KLANGTHAI .com จะไม่ต้องรับผิดต่อความเสี่ยงหรือความรับผิดทั้งหมดที่เกี่ยวกับการนาเข้าและ
ส่งออกสินค้าดังกล่าวมายังประเทศไทย
12. การยกเลิก การคืนสินค้าและการคืนเงิน
12.1 ผูซ
้ ื้อสามารถยกเลิกคาสั่งซื้อได้ก่อนที่จะชาระเงินซื้อสินค้าของผู้ซื้อไปยังบัญชี KLANGTHAI
Guarantee เท่านั้น
12.2 คลังไทย KLANGTHAI .com สงวนสิทธิใ์ นการยกเลิกธุรกรรมบนไซต์และผู้ซื้อตกลงว่าการเยียวยา
แก่ผู้ซื้อมีอย่างเดียวคือการได้รับการคืนเงินซื้อสินค้าของผู้ซื้อที่จ่ายไปในบัญชี KLANGTHAI
Guarantee
12.3 ในกรณีที่มีการยกเลิก การคืนสินค้าและการคืนเงิน คุณตกลงให้ คลังไทย KLANGTHAI .com หรือ
ตัวแทนที่ได้รบ
ั อนุญาตทาการคืนเงินซื้อสินค้าของผูซ
้ ื้อหรือค่าธรรมเนียมอื่นใด ผ่านทาง ธนาคาาร หรือ
Klangthai CRM Center เท่านั้น
13. ความรับผิดชอบของผู้ขาย
13.1 ผูข
้ ายควรจัดการและตรวจสอบอย่างเหมาะสมว่าข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เช่น ราคาและรายละเอียดสินค้า
จานวนสินค้าคงคลัง และข้อกาหนดและเงื่อนไขในการขายได้รับการอัปเดตในบัญชีรายชื่อสินค้าของผูข
้ าย
และไม่โพสต์ข้อมูลที่ไม่ถูกต้องหรือทาให้เข้าใจผิด
13.2 ราคาสินค้าที่จะขายกาหนดโดยผู้ขายตามดุลยพิ นิจของผู้ขายเอง ราคาสินค้าและค่าจัดส่งจะรวมอยู่ใน
จานวนทั้งหมดที่จะเรียกเก็บกับผู้ซื้อ เช่น ภาษีขาย ภาษีมล
ู ค่าเพิ่ ม ภาษีศุลกากร เป็นต้น และผู้ขายจะไม่
เรียกเก็บเงินดังกล่าวจากผู้ซื้อเพิ่ มเติมและแยกต่างหาก

13.3 ผูข
้ ายตกลงว่าคลังไทย KLANGTHAI .com อาจเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการขาย เพื่ อกระตุ้นการ
ทาธุรกรรมระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย โดยการลด ให้ส่วนลด หรือคืนเงินค่าธรรมเนียม หรือด้วยวิธีการอื่นๆ
ตามดุลยพิ นิจของตัวเอง ทั้งนี้ ราคาขั้นสุดท้ายที่ผู้ซื้อจ่ายจะเป็นราคาที่ได้มีการปรับดังกล่าวแล้ว
13.4 ผู้ขายทราบและตกลงว่าผูซ
้ ื้อจะรับผิดชอบการเสียภาษี ศุลกากร และอากรทั้งหมดสาหรับสินค้าที่
ขายและ คลังไทย KLANGTHAI .com ไม่อาจให้คาแนะนาทางกฎหมายหรือภาษีในเรื่องนีไ้ ด้ เนื่องจาก
กฎหมายและข้อบังคับด้านภาษีอาจมีการเปลี่ยนแปลงเป็นครั้งคราว ดังนั้น จึงแนะนาว่าหากมีข้อสงสัย
ผู้ขายควรขอคาแนะนาจากผู้เชี่ยวชาญ
13.5 ผูข
้ ายรับทราบและตกลงว่าหากผูข
้ ายละเมิดนโยบายใดๆ ของ Seller จะส่งผลให้มีการดาเนินการ
ต่างๆ ดังที่ระบุไว้ในส่วนที่ 7.1
14. ค่าธรรมเนียม
14.1 ค่าธรรมเนียมการขาย
(1) คุณตกลงให้ คลังไทย KLANGTHAI .com สามารถเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการทาธุรกรรมการขาย
จากผู้ขายได้เมื่อการซื้อขายสินค้ากับผู้ซื้อสาเร็จลุล่วงแล้ว โดยให้หักค่าธรรมเนียมดังกล่าวออกจากเงินซื้อ
สินค้าของผู้ซื้อที่ คลังไทย KLANGTHAI .com จะโอนให้แก่ผู้ขาย (“ค่าธรรมเนียมการขาย”) คลังไทย
KLANGTHAI .com จะเป็นผู้กาหนดรายละเอียดเกี่ยวกับการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขาย วิธีการ
คานวณค่าธรรมเนียม และเงื่อนไขอื่นใดที่เกี่ยวข้อง และจะทาการแจ้งผ่านแพลตฟอร์มของ คลังไทย
KLANGTHAI .com เป็นครั้งคราว
15. ข้อพิ พาท
15.1 ในกรณีที่เกิดปัญหาในการทาธุรกรรม ผูซ
้ ื้อและผู้ขายตกลงที่จะติดต่อกันและกันเพื่ อยุติข้อพิ พาทโดย
การหารือร่วมกัน โดย คลังไทย KLANGTHAI .com จะใช้ความพยายามอย่างสมเหตุสมผลในการ
เอื้ออานวยความสะดวก หากไม่สามารถยุติข้อพิ พาทได้ ผูใ้ ช้สามารถนาเรื่องขึ้นร้องเรียนต่อศาลยุติธรรม
ในเขตอานาจศาลของตนเพื่ อยุติข้อพิ พาทอันเกิดจากการทาธุรกรรม
15.2 ผู้ซื้อและผูข
้ ายแต่ละฝ่ายให้คารับรองและตกลงว่าตนจะไม่ฟอ
้ งร้องหรือยื่นข้อร้องเรียนใดๆ ต่อ คลัง
ไทย KLANGTHAI .com (เว้นแต่กรณีที่ คลังไทย KLANGTHAI .com หรือบริษัทในเครือเป็นผู้
จาหน่ายสินค้าในธุรกรรมตามข้อเรียกร้องดังกล่าว) ที่เกีย
่ วข้องกับธุรกรรมใดๆ ทีท
่ าขึ้นบนไซต์หรือข้อ
พิ พาทใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมดังกล่าว
15.3 เพื่ อความชัดเจน บริการที่จัดไว้ให้ภายใต้สว่ น นีใ้ ช้ได้กับผู้ซื้อที่ได้รับการคุ้มครองภายใต้
KLANGTHAI Guarantee เท่านั้น ผู้ซื้อที่ใช้วิธีการชาระเงินแบบอื่นในการซื้อสินค้าควรติดต่อผูข
้ าย
โดยตรง
16. ความคิดเห็น
16.1 คลังไทย KLANGTHAI .com ยินดีรับฟังทุกความคิดเห็นจากผูใ้ ช้ ซึง
่ จะช่วยให้ คลังไทย
KLANGTHAI .com ปรับปรุงคุณภาพของบริการที่มอบให้ โปรดดูรายละเอียดเพิ่ มเติมเกี่ยวกับขั้นตอน
การส่งความคิดเห็นด้านล่าง
(1) สามารถส่งความคิดเห็นเป็นลายลักษณ์อักษรทางอีเมลมายัง หรือใช้แบบฟอร์มความคิดเห็นในแอป
(2) ไม่รับความคิดเห็นที่ไม่ระบุชื่อผู้ร้องเรียน
(3) ผู้ใช้ที่ได้รับผลกระทบจากความคิดเห็นควรได้รับแจ้งถึงข้อเท็จจริงอย่างครบถ้วน และได้รบ
ั โอกาสให้ทา
เรื่องชี้แจง
(4) ไม่รับความคิดเห็นที่คลุมเครือและทาให้เสื่อมเสีย

17. การปฏิเสธความรับผิดชอบ
17.1 บริการนี้จด
ั ไว้ให้ “ตามสภาพจริง” โดยไม่มีการรับประกัน การอ้างสิทธิ์ หรือการรับรองโดย คลังไทย
KLANGTHAI .com ไม่ว่าในลักษณะใด ทัง
้ แบบชัดแจ้ง โดยนัย หรือแบบบังคับ อันเกี่ยวเนื่องกับบริการ
รวมถึงแต่ไม่จากัดเพี ยง การรับประกันคุณภาพ การดาเนินงาน การไม่ละเมิดสิทธิ ความสามารถในการทา
การค้า หรือความเหมาะสมสาหรับวัตถุประสงค์เฉพาะ รวมทั้งไม่มีการรับประกันที่เกิดขึน
้ ระหว่างการติดต่อ
การดาเนินงาน หรือการใช้เพื่ อการค้า โดยไม่เป็นการจากัดสิ่งที่กล่าวไปก่อนหน้านี้ และจนถึงขอบเขต
สูงสุดที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องอนุญาตไว้ คลังไทย KLANGTHAI .com ไม่รบ
ั ประกันว่า บริการ ไซต์นี้ หรือ
การทางานในไซต์จะพร้อมใช้งานได้ เข้าถึงได้ ไม่หยุดชะงัก ทันต่อเวลา ปลอดภัย ถูกต้อง ครบถ้วน หรือ
ปราศจากข้อผิดพลาด ว่าข้อบกพร่อง หากมี จะได้รับการแก้ไข หรือว่า ไซต์นี้และ/หรือเซิร์ฟเวอร์ของไซต์
จะใช้งานได้โดยปราศจากไวรัส นาฬิ กา ระบบตั้งเวลา ตัวนับ หนอน ล็อคซอฟต์แวร์ อุปกรณ์สอดแนม ม้า
โทรจัน เราติ้ง ประตูกบ
ั ดัก ระเบิดเวลา หรือรหัส คาสั่ง โปรแกรม หรือส่วนประกอบที่เป็นอันตรายอื่นใด
17.2 คุณรับทราบว่าความเสี่ยงทั้งหมดที่เกิดขึ้นจากการใช้หรือการดาเนินงานของไซต์นแ
ี้ ละ/หรือบริการ
ตกเป็นของคุณจนถึงขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องอนุญาตไว้
17.3 คลังไทย KLANGTHAI .com ไม่ได้ควบคุมและ จนถึงขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องอนุญาตไว้
ไม่รับประกันหรือรับผิดชอบต่อ: (A) ความเหมาะสมเพื่ อวัตถุประสงค์ การมีอยู่ คุณภาพ ความปลอดภัย
หรือความชอบด้วยกฎหมายของสินค้าที่วางจาหน่ายผ่านทางบริการ หรือ (B) ความสามารถของผูข
้ ายใน
การขายสินค้าหรือของผู้ซื้อในการชาระค่าสินค้า หากมีข้อพิ พาทที่เกี่ยวกับผู้ใช้ตั้งแต่หนึ่งคนขึ้นไป ผูใ้ ช้
ดังกล่าวตกลงที่จะยุติข้อพิ พาทระหว่างกันโดยตรง และจนถึงขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
อนุญาตไว้ ปลดปล่อย คลังไทย KLANGTHAI .com ออกจากการอ้างสิทธิ การเรียกร้อง และความ
เสียหายใดๆ และทั้งหมด อันเกิดจากหรือเกี่ยวเนื่องกับข้อพิ พาทดังกล่าว
18. กฎหมายที่ใช้บังคับ
เงื่อนไขการให้บริการนี้จะอยู่ภายใต้บังคับและตีความตามกฎหมายของประเทศไทย โดยไม่คานึงถึงความ
ขัดแย้งกับกฎแห่งกฎหมาย อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยสัญญาการจาหน่ายสินค้าระหว่างประเทศและ
กฎหมายธุรกรรมข้อมูลคอมพิ วเตอร์ที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน ถึงขอบเขตที่บง
ั คับใช้ได้ ถูกสงวนสิทธิไ์ ว้
อย่างชัดแจ้ง เว้นแต่กฎหมายทีบ
่ ังคับใช้จะกาหนดไว้เป็นอย่างอื่น ข้อพิ พาท ข้อขัดแย้ง การเรียกร้องสิทธิ
หรือความแตกต่างทุกประเภทที่อาจจะเกิดขึ้น จากหรือเกี่ยวข้องกับเงื่อนไขการให้บริการนี้ ต่อหรือ
เกี่ยวข้องกับ คลังไทย KLANGTHAI .com หรือฝ่ายที่ได้รับการชดใช้ภายใต้เงื่อนไขการให้บริการนี้ ให้ส่ง
เรื่องและยุติในขั้นตอนสุดท้ายโดยอนุญาโตตุลาการประเทศไทยตามกฎการอนุญาโตตุลาการของสถาบัน
อนุญาโตตุลาการ (“กฎ THAC”) ทีบ
่ ังคับใช้อยู่ในขณะนี้ ซึ่งถือว่าได้รวมกฎเข้าไว้โดยการอ้างอิงในส่วนนี้
จะมีอนุญาโตตุลาการหนึ่ง (1) ท่านและภาษาในการอนุญาโตตุลาการคือภาษาไทย
19. บทบัญญัติทั่วไป
19.1 คลังไทย KLANGTHAI .com สงวนสิทธิ์ทง
ั้ หมดที่ไม่ได้ให้ไว้โดยชัดแจ้งในทีน
่ ี้
19.2 คลังไทย KLANGTHAI .com อาจแก้ไขเงื่อนไขการให้บริการนี้ได้ตลอดเวลาโดยโพสต์เงื่อนไขการ
ให้บริการฉบับแก้ไขบนไซต์นี้ การใช้งานไซต์นี้ต่อไปของคุณหลังการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะถือว่าคุณ
ยอมรับเงื่อนไขการให้บริการฉบับแก้ไขนั้นแล้ว
19.3 คุณต้องไม่มอบหมาย ให้สท
ิ ธิ์การใช้งานต่อ หรือโอนสิทธิที่มอบให้แก่คุณในที่นี้หรือทาสัญญาช่วงข้อ
ผูกพั นใดๆ ของคุณ

19.4 ไม่มีสิ่งใดในเงื่อนไขการให้บริการนี้จะถือเป็นการเป็นหุ้นส่วน การลงทุนร่วม หรือความสัมพั นธ์ระหว่าง
ตัวการกับตัวแทน ระหว่างคุณและ คลังไทย KLANGTHAI .com และไม่มีสิ่งใดอนุญาตให้คุณสร้างภาระ
ค่าใช้จ่ายหรือหนี้สินในนามของ คลังไทย KLANGTHAI .com
19.5 เงื่อนไขการให้บริการนี้มีไว้เพื่ อคุณและประโยชน์ของเราเท่านั้น และไม่ใช่เพื่ อประโยชน์ของบุคคลหรือ
นิติบุคคลอื่นใด เว้นแต่บริษัทย่อยและบริษัทในเครือของ คลังไทย KLANGTHAI .com (และผู้รับช่วงและ
ผู้รับมอบหมายของบริษัทย่อยและบริษัทในเครือที่เกี่ยวข้องของ คลังไทย KLANGTHAI .com แต่ละ
แห่ง)
19.6 หากมีคาถามหรือข้อกังวลเกี่ยวกับเงื่อนไขการให้บริการนี้ หรือมีปัญหาที่เกิดจากเงื่อนไขการ
ให้บริการนีห
้ รือบนไซต์ โปรดติดต่อเราที่: crm.klangthai@gmail.com

លក្ខ ខណ្ឌនៃការប្រើ្ាស់បសវាក្ម្ម Klangthai Marketplace
1. អារម្ភ ថា
1.1. សូ មស្វាគមន៍មកកាន់ផ្លែ តហ្ា រ៍ម ឃ្ែាំងថៃ KLANGTHAI.com (“គគហ្ទាំព័រ”) សូ មអានលកខ ខណ្ឌ
ការលដ ល់គសវាកមម ដូចតគៅគនេះយ៉ាងលមអ ិ តមុនចូ លគ្រើ្ាស់គគហ្ទាំព័ រគនេះ ឬគរើកគណ្នី ឃ្ែាំងថៃ
KLANGTHAI.com (“គណ្នី ”) គដើ ម បី គ ោកអ្ន កានទទួ ល ដឹ ង ពី សិ ទធិ និ ង សមព ័ នធ ភាពតាមលល ូវ ចារ់
ររស់គោកអ្ន កផ្ដលពាក់ព័នធជាមួ យ ឃ្ែាំងថៃ KLANGTHAI.com (គៅគោយផ្ែកពីគ្នននិងគៅរ ួម
គ្ននថា “ ឃ្ែាំងថៃ KLANGTHAI.com ”“ គយើង”“ ពួ កគយើង” ឬ“ ររស់គយើង”)“គសវាកមម ” ផ្ដលគយើងលត ល់
ជូ ន ឬគ្ា ើឲ្យគ្រើ្ាស់ានរារ់រញ្ចល
ូ ទ ាំង (A)
គគហ្ទាំព័រ (B) គសវាកមម ផ្ដលលតល់ជូនគោយគគហ្ទាំព័រ ផ្ដលគ្រើ្ាស់ានតាមរយៈគគហ្ទាំព័រ និង (C)
ព័ត៌មានទ ាំងអ្ស់ មាននាទីតភាារ់លកខ ណ្ៈសមបតត ិ ទិននន័យ អ្តថ រទខែ ីៗ រ ូរភាព
ររ
ូ ៃត ្កាហ្ា ិ ច តន្តនត ី សគមែ ង វ ើគដអ្ូ (រ ម
ួ ទង
ាំ ការ live stream) អ្តថ រទ ស្វែ ក ខែ ឹ ម ស្វរ កមម វ ិ្ី
software គសវាកមម Application (រ ួមរញ្ចល
ូ ទ ាំងការមិនកាំណ្ត់្តឹមផ្តគសវាកមម Application ណាមួ យ
ស្មារ់ទូរស័ពទចល័ត) ឬ ឧរករណ្៍គលេងគទៀត ផ្ដលគ្ា ើឱ្យវាអាចគ្រើានតាមរយៈ
គគហ្ទាំព័រ ឬ គសវាកមម ផ្ដលទក់ទងនឹងគគហ្ទាំព័រ ("ខែ ឹមស្វរ") លកខ ណ្ៈសមបតត ិៃមីៗ រផ្នថ មគៅកាន់ ឬ
រផ្នថ មគៅគសវាកមម ក៏្តូវគគ្នរពតាមលកខ ខណ្ឌថនការលដល់គសវាកមម ទ ាំងគនេះដូ ចគ្ននផ្ដរ លកខ ខណ្ឌថនការ
លដល់គសវាកមម ទ ាំងគនេះនឹង្គរ់្គងការគ្រើ្ាស់គសវាកមម ររស់គោកអ្ន កផ្ដលលតល់ជូនគោយ ឃ្ែាំងថៃ
KLANGTHAI.com
1.2. គសវាកមម រ ួមរញ្ចល
ូ គសវាកមម ផ្លែតហ្ា រ៍មអ្នឡាញផ្ដលលតល់ទីតាាំងនិងឱ្កាស គដើមបីលក់លលិតលល
រវាងអ្ន កទិញ ("អ្ន កទិញ") និងអ្ន កលក់ ("អ្ន កលក់") (គៅរ ួមគ្ននថា "គោកអ្ន ក" "អ្ន កគ្រើ្ាស់" ឬ "ថដ
គូ លត ល់សិទធិជូន") កិចចសនាលក់ផ្ដលពិត្ាកដគឺជា កិចចសនារវាងអ្ន កទិញ និងអ្ន កលក់ផ្ទទ ល់ និង
ឃ្ែាំងថៃ KLANGTHAI.com មិនផ្មនជាគូ ភាគីថនកិចចសនាចារ់គនាេះ ឬ កិចចសនាគលេងគទៀតរវាង
អ្ន កទិញនិងអ្ន កលក់ គហ្ើយនឹងមិនទទួ លយកកាតពា កិចចណាមួ យគែើយ ផ្ដលទក់ទងនឹងកិចចសនា
ផ្ដលានគពាលទុក គូ ភាគី ថន្រតិរតត ិការខាងគលើនឹងទទួ លខុស្តូវចាំគពាេះកិចចសនាលក់រវាងគូ ភា
គី ទ ាំង អ្ ស់ រ ញ្ា ី ល លិ ត ល ល ធា នា ចាំ គ ពា េះ កា រ ទិ ញ និ ង លលិ ត លល្ រហា ក់ ្ រផ្ ហ្ល គ្នន ឃ្ែាំ ងថៃ
KLANGTHAI.com
មិនមានពាក់ព័នធនឹង្រតិរតត ិការរវាងអ្ន កគ្រើ្ាស់ ឃ្ែាំងថៃ KLANGTHAI.com គ្នមនការគ្ជើសគរ ើស
មុនស្មារ់អ្នកគ្រើ្ាស់ ឬ ខែ ឹមស្វរ ឬ ព័ត៌មានផ្ដលលតល់គោយអ្ន កគ្រើ្ាស់
ឃ្ែាំ ង ថៃ KLANGTHAI.com មិ ន អាចធានាថាអ្ន កគ្រើ ្ ាស់ ពិ ត ជានឹ ង រញ្ច រ់ ្ រតិ រ តត ិ កា រគនាេះ
រ ួចរាល់ពិត្ាកដផ្មន។
1.3. មុនគពលកាែយជាសមាជិកថនគគហ្ទាំព័រ គោកអ្ន ក្តូវផ្តអាននិងយល់្ពមទទួ លយកលកខ ខណ្ឌ
និ ង កិ ចច ្ពមគ្ពៀងទ ង
ាំ អ្ស់ គហ្ើ យ តភាា រ់ ជា មួ យ លកខ ខណ្ឌ ថនគសវាកមម គនេះ អ្ន ក្តូ វ យល់ ្ ពមគលើ
ដាំគណ្ើរការថនព័ត៌មានផ្ទទ ល់ខល ួនររស់គោកអ្ន កដូ ចផ្ដលានអ្្ិរាយគៅកនុងគគ្នលការណ្៍ជាភាព
ឯកជនផ្ដលមានតាំណ្ភាារ់ទុកគៅទីគនេះ crm.klangthai@gmail.com
1.4. ឃ្ែាំងថៃ KLANGTHAI.com រកាសិទធិកនុងការផ្ទែស់រតរូ ផ្កផ្្រ ផ្ទអ ក ឬ លុរគោលគគហ្ទាំព័រគនេះ ឬ
គសវាកមម គនេះទង
ាំ អ្ស់ ឬ ផ្លន កណាមួ យាន្គរ់គពលគវោ ឃ្ែាំងថៃ KLANGTHAI.com អាចរលដ ល់
គសវាកមម ខែេះ ឬ លកខ ណ្ៈសមបតត ិររស់គសវាកមម គៅកនុងកាំផ្ណ្គរតា ផ្ដលអាចមិនដាំគណ្ើរការ្តឹម្តូវ ឬ
តាមរគរៀរដូ ចគ្នន នឹងកាំផ្ណ្ចុងគ្កាយអាចដាំគណ្ើរការាន គហ្ើយគយើងនឹងមិនទទួ លខុស្តូវគៅ
កនុងស្វថនភាពដូ ចផ្ដលានគពាល ឃ្ែាំងថៃ KLANGTHAI.com ក៏អាចកាំណ្ ត់្ពាំផ្ដនស្មារ់លកខ ណ្ៈ
សមបតត ិ្រការខែ េះៗ ឬ រ ឹតតបិតការចូ លដល់ផ្លនកណាមួ យ ឬ ទ ាំងអ្ស់ថនគគហ្ទាំព័រ ឬ គសវាកមម គ្រើការវ ិ
និចឆ័យររស់ខល ួនឯងផ្តមានក់រ៉ាុគណា
ណ េះ គហ្ើយគោយមិនចាំាច់ជូនដាំណ្ឹង ឬ ការទទួ លខុស្តូវគែើយ។

1.5. ឃ្ែាំ ង ថៃ KLANGTHAI.com រកាសិ ទធិ កនុ ង ការរដិ គ ស្មិ ន លត ល់ ឱ្ យអ្ន កនូ វការចូ លគៅកាន់ គ គ
ហ្ទាំព័រ ឬ គសវាកមម ឬ រដិគស្មិនអ្នុញ្ញាតឱ្យអ្ន កគរើកគណ្នីមន
ិ ថាគោយគហ្តុលលណាមួ យគែើយ។
តាមរយៈការគ្រើ្ ាស់គ សវាកមម ឬ គរើ ក គណ្នី ឃ្ែាំ ង ថៃ KLANGTHAI.com អ្ន កលដ ល់ កា រយល់្ពម
និ ង ការ្ពមគ្ពៀងផ្ដលមិ នអាចលុរ គោលានចាំ គពាេះកិ ចច ្ពមគ្ពៀងគនេះ រ ម
ួ ទង
ាំ លកខ ខណ្ឌ និង
គគ្នលនគយាយរផ្នថ មផ្ដលានគយងគៅកនុងទីគនេះ។
្រសិនគរើអ្នកមិនយល់្សរនឹងកិចច្ពមគ្ពៀងគនេះ សូ មគមតាតរញ្ឈរ់ការគ្រើ្ាស់
គសវាកមម ឬ ចូ លគៅកាន់គគហ្ទាំព័រររស់គយើងខ្ុាំ ្រសិនគរើអ្នកមានអាយុតិចជាង 18 ឆ្នាំ ឬ គៅមិន
ទន់ លុ ត អាយុ នី ត ានុ កូលពី អ្និតិ ជ នផ្ដលលត ល់កា រយល់ ្ពមចាំ គពាេះលកខ ខណ្ឌ គនេះ ្សរតាមចារ់
ផ្ដលពាក់ព័នធគៅកនុង្រគទសររស់គោកអ្ន ក ("អ្និតិជន") អ្ន ក្តូវសុាំការអ្នុញ្ញាតពីឪពុកមាតយ ឬ
អាណាពាាល្សរចារ់គដើមបីគរើកគណ្នី គហ្ើយឪពុកមាតយ ឬ អាណាពាាល្សរចារ់ដូចផ្ដល
ានគពាល្តូវយល់្ពមនឹងលកខ ខណ្ឌ ថនកិចច ្ពមគ្ពៀងគនេះ ្រសិនគរើអ្នកមិនដឹងថាគតើអ្នកមាន
អាយុ្គរ់ជាអ្និតិជនគហ្ើយ ឬ គៅ ឬមិនយល់្ជារពីគរឿងគនេះ សូ មកុាំរគងក ើតគណ្នី រហ្ូ តដល់អ្នក
ានយល់ ្ ពមពីឪ ពុ កមាតយ ឬ អាណាពាាល្សរចារ់ ្រសិ ន គរើអ្ន កគឺជា ឪពុកមាត យ ឬ អាណា
ពាាល្សរចារ់ររស់អ្និតិជនផ្ដលកាំពុងរគងក ើតគណ្នី អ្ន ក្តូវទទួ លយកលកខ ខណ្ឌថនកិចច្ពម
គ្ពៀងគនេះកនុងនាមអ្នីតិជន គហ្ើយអ្ន កនឹង្តូវទទួ លខុស្តូវចាំគពាេះការគ្រើ្ាស់គណ្នី ឬ គសវាកមម
ទង
ាំ មូ លររស់្ក ុមហ្ុនពីការគ្រើ្ាស់គណ្នីគនាេះ មិនថាគណ្នីដូចផ្ដលានគពាលានគរើ ក រ ច
ួ
គហ្ើយ ឬ រគងក ើតគៅថៃៃគ្កាយក៏គោយ។
2. ភាពឯក្ជៃ
2.1. ភាពជាឯកជនររស់ អ្ន កមានស្វរៈសាំ ខា ន់ ណា ស់ ស ្មារ់ ឃ្ែាំ ង ថៃ KLANGTHAI.com គដើ ម បី
ការពារសិទធិររស់គោកអ្ន កគអាយកាន់ផ្ត្រគសើរ ដូ គចន េះគយើងានរគងក ើតគគ្នលការណ្៍ភា ពជាឯកជន
ររស់ ឃ្ែាំងថៃ KLANGTHAI.com គដើមបីពនយល់ពីការអ្នុវតត ភាពជាឯកជនគៅយ៉ាងលមអ ិត សូ មអាន
គគ្នលការណ្៍ភាពជាឯកជនគនេះ គដើមបីឲ្យយល់ថា ឃ្ែាំងថៃ KLANGTHAI.com ្រមូ លរ ួររ ួមនិងគ្រើ
្ាស់ព័ត៌មានផ្ដលទក់ទងនឹងគណ្នីររស់គោកអ្ន ក និង/ឬ ការគ្រើ្ាស់គសវាកមម ររស់អ្នកយ៉ាង
ដូ ចគមដ ច ("ព័ត៌មានអ្ន កគ្រើ្ាស់ ") គោយការគ្រើ្ាស់គសវាកមម ឬ លត ល់ព័ត៌មានគៅគលើគគហ្ទាំ ព័ រ
ររស់គោកអ្ន ក៖
(1) យល់្ពមឲ្យ ឃ្ែាំងថៃ KLANGTHAI.com គដើមបី្រមូ ល គ្រើ្ាស់ រង្ហាញ និង/ឬដាំគណ្ើរជាមួ យខែ ម
ឹ
ស្វរ ព័ត៌មានផ្ទទ ល់ខល ួន និងព័ត៌មានអ្ន កគ្រើ្ាស់ដូចផ្ដលានអ្្ិាយគៅកនុងគគ្នលការណ្៍ភាព
ជាឯកជន។
(2) យល់្ពមនិងទទួ លយកថាសិទជា
ធិ មាចស់កមម សទ
ិ ធិកនុងនិងទិននន័យអ្ន កគ្រើ្ាស់ជាររស់ ឃ្ែាំងថៃ
KLANGTHAI.com និងររស់គោកអ្ន ករ ួមជាមួ យគ្នន។
(3) នឹងមិនរង្ហាញព័ត៌មានអ្ន កគ្រើ្ាស់ដល់ភាគីទីរគី ែើយ មិនថាទ ាំងអ្ស់ ឬ ផ្លនកខែ េះឬ អ្នុញ្ញាត
ឲ្យភាគីទីរច
ី ូ លគមើល ឬ គ្រើពត
័ ៌មានអ្ន កគ្រើ្ាស់ររស់គោកអ្ន កគោយគ្នមនការយល់្ពមពី ឃ្ែាំងថៃ
KLANGTHAI.com ជាោយលកខ ណ្៍អ្កេរជាមុនសិន។
2.2. អ្ន កគ្រើផ្ដល្គរ់្គងព័ត៌មានផ្ទទល់ខល ួនររស់អ្នកគ្រើ្ាស់គលេងគទៀតតាមរយៈការគ្រើ្ាស់គស
វាកមម ("ភាគីអ្នកទទួ ល") យល់្សរថានឹង (1) អ្នុវតត ិតាមចារ់ការពារទិននន័យឯកជនអ្នុវតត ទ ាំង
អ្ស់ផ្ដលពាក់ព័នធនឹងទិននន័យផ្ដលានគពាលខាងគដើម (2) អ្នុញ្ញាតឱ្យអ្ន កគ្រើ្ាស់ គៅកនុងគនាេះ
អ្ន កទទួ លាន្រមូ លរ ួររ ួមព័ត៌មានផ្ទទ ល់ខល ួនទុក ("ភាគីអ្នកោត្តោងព័ត៌មាន") លុរទិននន័យ
ផ្ទទល់ខល ួនផ្ដល្រមូ លរ ួររ ួមទុកានពីមូលោានទិននន័យររស់
ភាគីអ្នកទទួ ល និង (3) អ្នុញ្ញាតឱ្យភាគីអ្នកោត្តោង្តួ តពិនិតយថាភាគីអ្នកទទួ លាន្រមូ ល
រ ួររ ួមទិននន័យណាខែ េះផ្ដលពាក់ព័នធជាមួ យខល ួន។

3.អាជ្ញារ័ណ្ណការប្រើ្ាស់មាៃក្ំណ្ត់
3.1. ឃ្ែាំងថៃ KLANGTHAI.com លតល់អាជាារ័ណ្ណមានកាំណ្ត់ និងដកហ្ូ តានថនការចូ លគ្រើនិងគ្រើ
្ាស់គសវាកមម តាមលកខ ខណ្ឌនិងកិចច្ពមគ្ពៀងររស់លកខ ខណ្ឌគសវាកមម គនេះ ខែ ឹមស្វរ ពាណ្ិជាសញ្ញា
ផ្ទែកសញ្ញាគសវាកមម គ្មេះមា៉ាកលលិតលល ែូគហាោ និងសិទធិកមម សិទធិរញ្ញាគលេងគទៀត ផ្ដលមានកមម សិទធិ
ទង
ាំ អ្ស់ ("្ទពយសមបតត ិកមម សិទធិរញ្ញា ") ផ្ដលរង្ហាញគៅគលើគគហ្ទាំព័រ គឺជា ្ទពយសមបតត ិររស់ ឃ្ែាំងថៃ
KLANGTHAI.com គហ្ើយគរើសមរមយ គឺជា្ទពយសមបតត ិររស់ភាគីទីរីផ្ដលកាន់ការ់កមម សិទធិដូចាន
រញ្ញាក់គៅគលើគគហ្ទាំព័រ គ្នមនការ្រគល់សិទធិ ឬ សិទធិការគ្រើ្ាស់គោយផ្ទទល់ ឬ ្រគយលដល់នរណា
មានក់ផ្ដលចូ លគមើល
គគហ្ទាំព័រគដើមបីគ្រើ្ាស់ ឬ ចមែ ងកមម សិទធិរញ្ញាណាមួ យ គហ្ើយគ្នមននរណាមានក់ចូលគៅកាន់គគហ្ទាំពរ័
នឹងអាចអាងសិទធិភាពជាមាចស់ ឬ អ្តថ្រគយជន៍គៅគលើគគហ្ទាំព័រគនេះាន តាម
រយៈការគ្រើ្ាស់ ឬ ចូ លគ្រើគសវាកមម អ្ន កយល់្ពមគគ្នរពតាមចារ់រកាកមម សិទធិរញ្ញា ពាណ្ិជាសញ្ញា
ស្វែកសញ្ញាគសវាកមម និងចារ់អ្នុវតត គលេងៗទ ាំងអ្ស់ផ្ដលការពារគសវាកមម
គគហ្ទាំព័រ និងខែ ឹមស្វរកនុងគគហ្ទាំព័រ អ្ន កយល់្ពមមិនៃតចមែ ង ផ្ចកោយ លេពា លាយរនត រញ្ជន
ូ
រនត ោត្តោងដល់ ស្វ ធារណ្ៈ ដាំ គ ណ្ើ រ ការជាស្វធារណ្ៈ ផ្កផ្្រ ផ្កសាំ រ ល
ួ ឲ្យជួ ល លក់ ឬ រគងក ើត
ទាំនាក់ទាំនងការង្ហរពីផ្លនកណានីមួយថនគសវាកមម គគហ្ទាំព័រ ឬ ខែ ឹមស្វរគៅកនៃ ុ ងគគហ្ទាំព័រ អ្ន កក៏មិន
្តូវឆលុេះរញ្ញចាំង ឬ វាយតថមល្តង់ចាំណ្ុ ចណាមួ យ ឬ ទង
ាំ អ្ស់ថនខែ ឹមស្វរគៅគលើគគហ្ទាំព័រគនេះ គៅគលើ
Sever គលេងគទៀត ឬ ជាផ្លនកមួ យថនគគហ្ទាំព័រគលេងគទៀត
គោយគ្នមនការយល់្ពមជាោយលកខ ណ្៍អ្កេរជាមុនពីគយើង គ្ៅអ្ាំពីគនេះ អ្ន កយល់្ពមថានឹងមិនគ្រើ
Robot Spider ឬ ឧរករណ្៍សា័យ្រវតត ិកមម គលេងៗ ឬ ដាំគណ្ើរការគោយថដគដើមបីតាមោន ឬ ចមែ ងខែ ឹម
ស្វរររស់គយើង គោយគ្នមនការយល់្ពមជាោយលកខ ណ្៍អ្កេរជាមុនពីគយើង (ការ្ពមគ្ពៀងដូ ចផ្ដល
ានគពាលគនេះានោត់ទុកថា្តូវានលតល់គៅឱ្យស្មារ់
រគចច ក វ ិទាមា៉ាសុីន្ស្វវ្ជាវសត ង់ោរផ្ដល្តូវានគ្រើគោយគគហ្ទាំព័រផ្សា ងរកតាមអ្ុីន្ឺណ្ិតគដើមបីនាាំ
អ្ន កគ្រើអ្ុីន្ឺណ្ិតមកគគហ្ទាំព័រគនេះ)។
3.2. អ្ន កអាចភាារ់គៅគគហ្ទាំព័រពីគគហ្ទាំព័រររស់គោកអ្ន ក គោយមានលកខ ខណ្ឌលតល់ជូន ថាគគហ្ទាំព័រ
ររស់អ្នកមិនានរញ្ញាក់ពីការយល់្ពមគោយ ឬ ភាារ់គៅនឹង ឃ្ែាំងថៃ KLANGTHAI.com គោក
អ្ន កាន្ជារថា ឃ្ែាំងថៃ KLANGTHAI.com អាច្តូវានរញ្ឈរ់ការលដល់គសវាកមម មិនថាទ ាំង្ស ុង
ឬ ផ្លន កណាមួ យាន្គរ់គពលគវោ តាមឆនាទនុសិទធិ ផ្តមានក់ឯងគោយពុាំោាំាច់មានការជូ នដាំណ្ឹង
ជាមុនគែើយ។
4. software
Software ផ្ដលគយើងលត ល់ជូនដល់គោកអ្ន កជាផ្លន កមួ យថនគសវាកមម គនេះ សថ ិតគៅគ្កាមលកខ ខណ្ឌថន
កិ ចច ្ ព ម គ្ ពៀង ការ លដ ល់ គស វា កមម គ នេះ ឃ្ែាំ ង ថ ៃ KLANGTHAI.com រ ក ា សិ ទធិ ្ គរ់ យ៉ា ងចាំ គ ពាេះ
Software ផ្ដលមិនានអ្នុញ្ញាតទុកយ៉ាងចាស់ោស់គោយ ឃ្ែាំងថៃ KLANGTHAI.com គៅកនុងទី
គនេះអ្តថ រទ ឬ ពាកយសមាៃត់ររស់ភាគីទីរី តភាារ់គៅកាន់ ឬ រញ្ញាក់ពីគសវាកមម រុគោលភាគីទីរីផ្ដល
ជាមាចស់អ្តថ រទ ឬ ពាកយសមាៃត់ដូចផ្ដលានគពាល
ជាអ្ន កលតល់ឱ្យនូ វអាជាារ័ណ្ណការគ្រើ្ាស់ដល់គោកអ្ន ក មិនផ្មនលតល់ឱ្យគោយ
ឃ្ែាំងថៃ KLANGTHAI.com
5.គណ្ៃីៃិងសុវតថ ិភាព

5.1. ្រតិ រ តត ិការខែ េះថនគសវាកមម រ រស់ គយើ ងត្មូវ ឱ្យមានការចុេះ គ្មេះគណ្នី គោយគ្ជើ សគរ ើសគលខ
សមាោល់្រោាំខល ួនអ្ន កគ្រើ្ាស់មិនស្វាំជាន់គ្នន (ID អ្ន កគ្រើ្ាស់) និងពាកយសមាៃត់ គហ្ើយគោយលត ល់
ព័ត៌មានផ្ទទ ល់ខល ួនខែ េះៗ ្រសិនគរើអ្នកគ្ជើសគរ ើស ID អ្ន កគ្រើ្ាស់ តាមឆនាទនុសិទធិផ្តមួ យគត់ររស់
ឃ្ែាំ ង ថ ៃ KLANGTHAI.com ោ ត់ ទុ ក ថា កា រ រ គ ងក ើ ត ភា ព គទ ម នស េ ឬ មិ ន ស ម រ ម យ ឃ្ែាំ ង ថៃ
KLANGTHAI.com មានសិទធិផ្ទអក ឬ លុរគោលគណ្នីររស់គោកអ្ន កាន គោកអ្ន កអាចគ្រើគណ្នី
គដើមបីចូលរកលលិតលលគលើគគហ្ទាំព័ រ ឬ គសវាកមម គលេងៗ ផ្ដលគយើងអ្នុញ្ញាតឱ្យចូ លគ្រើ ឬ តភាា រ់
ជាមួ យគ្នន ឬ គ្ា ើការជាមួ យ ឃ្ែាំងថៃ KLANGTHAI.com មិនាន្តួ តពិនិតយ និងមិនទទួ លខុស្តូវ
ចាំគពាេះខែ ឹមស្វរររស់ភាគីទីរីគែើយ មុខង្ហរការង្ហរ សុវតថ ិភាពគសវាកមម គគ្នលនគយាយភាពឯកជន
ឬ ការអ្នុវតត គលេងៗថនលលិតលលគលើគគហ្ទាំព័រ ឬ គសវាកមម ទ ាំងគនាេះ ្រសិនគរើអ្នកគ្ា ើដូចផ្ដលាន
គពាល លកខ ខណ្ឌថនការលដល់គសវាកមម ររស់លលិតលលគលើគគហ្ទាំព័រ ឬ គសវាកមម ទ ាំងគនាេះ រ ួមទ ាំងគគ្នល
នគយាយភាពឯកជនផ្ដលពាក់ព័នធ ្រសិនគរើខុសគ្ននពីលកខ ខណ្ឌថនគសវាកមម និង/ឬ គគ្នលការណ្៍
ភាពឯកជនររស់គយើង អាចអ្នុវតត ចាំគពាេះការគ្រើ្ាស់លលិតលលគលើគគហ្ទាំព័រ ឬ គសវាកមម ទ ាំងគនាេះ
ររស់គោកអ្ន ក។
5.2. អ្ន កយល់្ពមនិងគ្រើ (A) រកាពាកយសមាៃត់ររស់អ្នកទុកជាការសមាៃត់ គហ្ើយគ្រើផ្ត ID ស្មារ់
អ្ន កគ្រើ្ាស់ និងពាកយសមាៃត់ររស់អ្នកគៅគពលចូ លគៅកាន់្រព័នធ (A) សូ ម្តួ តពិនិតយឲ្យ្ាកដ
កនុ ង ចិ តត ថាអ្ន កានោកគចញពី្ រព័ នធគណ្នី គៅគពលចុ ង រញ្ច រ់ថនរយៈគពលនីមួ យៗគៅគលើគគ
ហ្ទាំព័រ (C) ជូ នដាំណ្ឹងគៅ ឃ្ែាំងថៃ KLANGTHAI.com ភាែមៗ្រសិនគរើមានការគ្រើ្ាស់គណ្នី ID
អ្ន កគ្រើ្ាស់ និង/ឬ ពាកយសមាៃត់ររស់គោកអ្ន កគោយគ្នមនការអ្នុញ្ញាត (D) ្តួ តពិនិតយឲ្យ្ាកដ
កនុងចិតតថាព័ត៌មានគណ្នីររស់គោកអ្ន កមានភាព្តឹម្តូវ និងរចចុរបនន ភាពជានិចច អ្ន ក្តូវទទួ ល
ខុស្តូវទ ាំង្ស ុងចាំគពាេះរាល់សកមម ភាពទ ាំងអ្ស់ផ្ដលគកើតគែើងសថ ិតគៅគ្កាម ID អ្ន កគ្រើ្ាស់ និង
គណ្នី រ រស់ គ ោកអ្ន ក គទេះរី ជា គោកអ្ន កមិ ន ានគ្ា ើ ស កមម ភាព ឬ គ្រើ ្ ាស់ ក៏ គ ោយ ឃ្ែាំ ង ថៃ
KLANGTHAI.com នឹងមិនទទួ លខុស្តូវចាំគពាេះការាត់រង់ ឬ ខូ ចខាតណាមួ យផ្ដលរណា
ត លមកពី
ការគ្រើ្ាស់ពាកយសមាៃត់ររស់គោកអ្ន ក គោយគ្នមនការអ្នុញ្ញាត ឬ ការខកខានមិនានគ្ា ើតាម
ផ្លនកគនេះ។
5.3. អ្ន កយល់្ពមថា ឃ្ែាំងថៃ KLANGTHAI.com មិនថាគោយគហ្តុលលណាមួ យ និងគោយឆនាទនុសទ
ិ ធិ
ររស់ខល ួន គហ្ើយគោយមិនចាំាច់មានការជូ នដាំណ្ឹងមុន ឬ ការទទួ លខុស្តូវចាំគពាេះគោកអ្ន ក ឬ ភា
គីទីរីណាមួ យគែើយ គាេះរង់គណ្នី និង ID អ្ន កគ្រើ្ាស់ររស់គោកអ្ន កជារនាទន់ គហ្ើយដកគចញ
ឬ លុរគោលខែ ឹមស្វរណាមួ យក៏គោយផ្ដលទក់ទងជាមួ យនឹងគណ្នី ឬ ID អ្ន កគ្រើ្ាស់ររស់គោក
អ្ន កគចញពី គ គហ្ទាំព័ រ មូ លគហ្តុ ស ្មារ់កា រលុ រគោលដូ ចផ្ដលានគពាលអាចរ ម
ួ មាន រ៉ាុ ផ្ នត មិន
កាំណ្ត់្តឹម (A) រយៈគពលយូរថនភាពអ្សកមម (B) ការរំគោភគលើស្វមរតី ឬ លិខិតថនលកខ ខណ្ឌ ថនការ
លដល់គសវាកមម ទ ាំងគនេះ
(C) ទគងា ើខុសចារ់គាក្ាស់ ការផ្កែ ងរនែ ាំ ការរងខ ូចគករគតិ៍ ្មេះ ការ្ពមាន ឬ ការគាំរាមកាំផ្ហ្ង (D)
ការមានគណ្នីអ្នកគ្រើ្ាស់គ្ចើនគណ្នី (E) ការទិញលលិតលលពីគគហ្ទាំព័រគោយមានគគ្នលរាំណ្ង
គដើមបីផ្ចកោយរនត (F) ការទិញលលិតលលពីអ្នកលក់ផ្តមួ យនាក់ ឬ ្ក ុមអ្ន កលក់ដូចគ្ននកនុងលកខ ណ្ៈ
ផ្ដលខុសពី្មម តា ឬ គលើសហ្ួ សពី្មម តា (G) ការគ្រើលិខិតធានារញ្ចុេះតថមែ មិន្តឹម្តូវ (រារ់រញ្ចល
ូ
ដល់ ផ្តមិនានកាំណ្ត់ចាំគពាេះការគ្រើលិខិតធានារញ្ចុេះតថមែ ស្មារ់ការរញ្ចុេះតថមែ ដល់អ្នកដថទ ឬ
គ្រើលិខិតធានាជាចាំនួនរញ្ចុេះតថមែ កនុង
លកខ ណ្ៈខុស្រ្កតី ឬ កនុងចាំនួនផ្ដលគ្ចើនហ្ួ សពី្មម តាគៅគលើគគហ្ទាំព័រ ឬ (H) ជាទគងា ើផ្ដលនាាំឲ្យ
គ្គ្នេះថាន ក់ ដ ល់ អ្នកគ្រើ្ ាស់ គ លេងគទៀត ភាគី ខា ងគ្ៅ ឬ លល្រគយជន៍ អាជី វ កមម រ រស់ ឃ្ែាំ ង ថៃ
KLANGTHAI.com ការគ្រើ ្ ាស់ គ ណ្នី ស ្មារ់ គ គ្នលរាំ ណ្ ងផ្ដលខុ ស ចារ់ ឆគាក ្រ្ពឹ តតរទ
គលម ើ ស ការរងខ ូចគករ គតិ៍ ្ម េះ ការយយី ការរាំ ភិ ត រាំ ភ័ យ ឬ ការគាំ រា មកាំ ផ្ហ្ង អាចជូ នដាំ ណ្ឹ ង ដល់
ភានក់ង្ហរអ្នុវតត ចារ់ទទួ ល្ជារជាដាំណ្ឹង គោយមិនចាំាច់ជូនដាំណ្ឹងដល់គោកអ្ន ក ្រសិនគរើគកើត
វ ិវាទកមម ខាងលល វូ ចារ់ ឬ ដាំគណ្ើរការកដ ីទក់ទងនឹងគណ្នី ឬ ការគ្រើ្ាស់គសវាកមម ររស់គោកអ្ន ក

គោយមិនគិតពីគហ្តុណាមួ យក៏គោយ ឃ្ែាំ ងថៃ KLANGTHAI.com អាចរញ្ច រ់គណ្នីររស់គោកអ្ន ក
ភាែមៗគោយមិនោាំាច់ជូនដាំណ្ឹងមុន។
5.4. អ្ន កគ្រើ ្ ាស់ អា ចលុ រ គោលគណ្នី រ រស់ ខល ន
ួ ឯងាន ្រសិ ន គរើ ជូ នដាំ ណ្ឹ ង គៅ ឃ្ែាំ ង ថៃ
KLANGTHAI.com ទទួ ល្ជារជាោយលកខ អ្កេរ (រ ួមទ ាំងតាមរយៈអ្ុីផ្មល
crm.klangthai@gmail.com ) ថាជាគគ្នលរាំ ណ្ ងផ្ដលដាំ គ ណ្ើ រ ការដូ ចផ្ដលានគពាល គោយមិ ន
គិ ត ពី កា រលុ រ គោលផ្ដលានផ្ចង អ្ន កគ្រើ ្ ាស់ គ ៅផ្តទទួ ល ខុស ្តូ វ និ ង ទទួ ល ខុ ស ្តូ វ ចាំ គពាេះ
្រតិរតត ិការណាមួ យក៏គោយផ្ដលមិនទន់ានរញ្ច រ់ (មិនថាោរ់គលតើមមុន ឬ គ្កាយគពលការលុរ
គោលខាងគលើ) ការោត់រញ្ជន
ូ លលិតលល ការទូ ទ ត់ថៃែ លលិតលល ឬ អ្ា ើគលេងគទៀត្សគដៀងគ្នន គហ្ើយ
អ្ន កគ្រើ្ាស់្តូវទក់ទង ឃ្ែាំងថៃ KLANGTHAI.com រនាទរ់ពីានដាំគណ្ើរការនិងគ្ា ើ្រតិរតត ិការ
ផ្ដលមិនទន់ានរញ្ច រ់ទ ាំង្ស ុង និងមាន្រសិទធិភាព្សរតាមលកខ ខណ្ឌថនការលដ ល់គសវាកមម គនេះ
ឃ្ែាំ ង ថៃ KLANGTHAI.com មិ ន ចាំ ា ច់ ទទួ ល ខុ ស ្តូ វ គហ្ើ យ នឹ ង មិ នទទួ ល ខុស ្តូ វចាំ គពាេះការខូ ច
ខាតផ្ដលរណា
ត លមកពីការអ្នុវតត តាមផ្លន កគនេះ អ្ន កគ្រើ្ាស់នឹងគាេះរង់គោលសិទធិការទមទរ
ណា មួ យ និ ង ទ ាំ ង អ្ ស់ គឺ ផ្ លអ ក គ ៅ គ លើ ស ក មម ភា ព កា រ ដាំ គ ណ្ើ រ កា រ ខា ង គ លើ គ ោ យ ឃ្ែាំ ង ថ ៃ
KLANGTHAI.com
5.5. អ្ន កអាចគ្រើគសវាកមម និង/ឬ គរើកគណ្នីានលុេះ្តាផ្តអ្ន ករស់គៅកនុ ង្រគទសផ្ដលមានការ
អ្នុញ្ញាតពីគយើង ផ្ដលនឹងការគ្ា ើរចចុរបនន ភាពមដ ងមាកល។

6. លក្ខ ខណ្ឌនៃការប្រើ្ាស់
6.1. សិទធិការគ្រើ្ាស់គគហ្ទាំព័រគនេះ និងគសវាកមម មាន្រសិទធភាពរហ្ូ តដល់មាន
រញ្ច រ់ អាជាារ័ណ្ណគនេះនឹង្តូវរញ្ច រ់ដូចមានផ្ចងកនុងលកខ ខណ្ឌថនការគ្រើ្ាស់គសវាកមម ឬ គៅគពល
ផ្ដលអ្ន កមិនគគ្នរពតាមលកខ ខណ្ឌ ឬ កិចច្ពមគ្ពៀងណាមួ យថនលកខ ខណ្ឌការគ្រើ្ាស់គសវាកមម ទ ាំង
គនេះ កនុងករណ្ីគនាេះ មិនោាំាច់ជូនដាំណ្ឹងដល់ ឃ្ែាំងថៃ KLANGTHAI.com គដើមបីលុរគោលខាងគលើ
មាន្រសិទធិភាព។

6.2 អ្ន កមិនយល់្ពមគដើមបី:
(A) លទុកគែើង រគង្ហាេះ រញ្ជន
ូ រនត ឬ រគងក ើតខែ ឹមស្វរផ្ដលខុសចារ់ ជាគ្គ្នេះថានក់ គាំរាមកាំផ្ហ្ង រំខាន
យយី ឬ ភ័ យ សែ ន់ គ ស្វែ គ្ា ើ ឲ្ យមានទុ កកងា ល់ ការគរៀតគរៀនការគាករគញ្ញឆ ត ការរងខ ូចគករគតិ៍ ្មេះ
ពាកយអ្សុរស់ អាសអាភាស គជរ្រមាៃ ការគ្ជៀតផ្្ជកភាពឯកជនភាពររស់អ្នកដថទ ការសអ រ់គខព ើម
ការគរ ើសគអ្ើងពូ ជស្វសន៍ ឬ ពូ ជ្តកូ ល។
(B) រំគោភគលើចារ់រ ួមទ ាំង រ៉ាុផ្នត មិនកាំណ្ត់ចាំគពាេះចារ់ និងរទរបញ្ា តត ិទក់ទងនឹងការរ ឹតតបិតការ
នាាំ គ ចញ និ ង នាាំ ចូ ល សិ ទធិ រ រស់ ភា គី ទី រី ឬ គគ្នលនគយាយលលិ ត លលផ្ដល្តូ ង ហាមឃ្ត់ និ ង
លលិតលលផ្ដល្តូវោក់ក្មិតររស់គយើង។
(C) លទុកគែើង រគង្ហាេះ រញ្ជន
ូ រនត ឬ គ្ា ើខែឹមស្វរណាមួ យ ផ្ដលទក់ទងគៅនឹងការគ្រើ្ាស់អ្នីតិជន
ផ្ដលមិនសថ ិតគៅគ្កាមការ្តួ តពិនិតយររស់អាណាពាាល ឬ គ្រើ្ាស់
គសវាកមម គដើមបីគ្ា ើឱ្យអ្នត រាយដល់អ្នីតិជនមិនថាតាមរគរៀរណាមួ យក៏គោយ។

(D) គ្រើគសវាកមម ឬ លទក
ុ គែើងខែ ឹមស្វរគដើមបីផ្កែ ងរនែ ាំជារុគោល ឬ នីតិរុគោលគលេង ឬរង្ហាញព័ត៌មាន
មិនពិតអ្ាំពីការភាារ់ទាំនាក់ទាំនងជាមួ យរុគោល ឬ នីតិរុគោលណាមួ យ។
(E) ផ្កែ ងរនែ ាំនូវផ្លន ករឋមកថា ឬ ផ្កផ្្រគលខសមាោល់្រោាំខល ួន គដើមបីោក់ាាំង្រភពផ្ដលាន
កាំណ្ត់ថនខែ ឹមស្វរផ្ដលានរញ្ជន
ូ តាមរយៈគសវាកមម ។
(F) លុរ្រកាសផ្ដលទក់ទងជាមួ យកមម សិទធិរញ្ញាគចញពីគលើគគហ្ទាំព័រ
(G) ជាមូ លគហ្តុ អ្នុញ្ញាត ឬ ្រគល់សិទធិឱ្យមានការផ្កផ្្រ រគងក ើតការង្ហរផ្ដលពាក់ព័នធ ឬ គសវាកមម
រកផ្្រគោយគ្នមនការអ្នុញ្ញាតចាស់ោស់ពី ឃ្ែាំងថៃ KLANGTHAI.com
(H) គ្រើគសវាកមម គដើមបីជា្រគយជន៍ររស់ភាគីទីរី ឬ កនុងលកខ ណ្ៈផ្ដលមិនមាន
អាជាារ័ណ្ណតាមសិទធិការគ្រើ្ាស់ផ្ដលានលតល់ជូនគៅទីគនេះ។
(I) គ្រើគសវាកមម ឬ លទុកខែ ឹមស្វរគែើងកនុងលកខ ណ្ៈរនែ ាំ មិនសមគហ្តុលល មិនពិត រាំភាន់គៅរកលល វូ
ផ្ដលខុស ឬ ជាការគាករគញ្ញឆត។
(J) គរើកគ្រើ្ាស់ ឬ មានគណ្នីអ្នកគ្រើគ្ចើនគណ្នី គដើមបីគ្ា ើសកមម ភាពណាមួ យ ផ្ដលជាការរំគោភ
គលើលកខ ខណ្ឌ ឬ គគ្នលរាំណ្ងររស់លកខ ខណ្ឌថនការគ្រើ្ាស់គសវាកមម គនេះ។
(K) ចូ លគៅកាន់ផ្លែតហ្ា រ៍មររស់ ឃ្ែាំងថៃ KLANGTHAI.com គរើកគណ្នីអ្នកគ្រើ្ាស់ ឬ ចូ ល
គៅគណ្នី គ ្រើ ្ ាស់ រ រស់ អ្ន កគោយគ្រើ ក មម វ ិ្ី ច មែ ងតាម (Emulator) កមម វ ិ្ី យ កត្មារ់ តា ម
(Simulator) រូ ត Bot ឬ Software ឬ Hardware គលេងណាមួ យ។
(L) ផ្ទែ ស់រតរតថមែ
ូ
ររស់លលិតលល ឬ គ្ា ើអ្នត រាគមន៍រញ្ា ីរាយគ្មេះលលិតលលររស់អ្នកគ្រើ្ាស់គលេង
គទៀត។
(M) ដាំគណ្ើរសកមម ភាពណាមួ យ ផ្ដលអាចជាកផ្នែ ងគ្ា ើឱ្យខូ ច្រព័នធរគញ្ច ញមតិគយរល់ ឬ
្រព័នធវាយតថមែ ពិនទុ។
(N) ពាយមរាំផ្រកផ្លនកថនឯកស្វរ គ្ា ើ វ ិសា កមម រ្ញ្ញចស រុេះគរ ើដាំគែើងឬ គោេះ្រព័នធគសវាកមម (ឬផ្លនកណា
មួ យថនគសវាកមម ) ឬ យកឈ្ន េះ ឬ រាំផ្ទែ ញរគចច ក វ ិទាចូ លគលខកូ ដសមាៃត់ ឬ វ ិធានការសុវតថ ិភាពគៅ
គលើ ឃ្ែាំងថៃ KLANGTHAI.com នាាំមកគ្រើជាមួ យគសវាកមម និង/ឬ ព័ត៌មានផ្ដលរញ្ជន
ូ រនត ដាំគណ្ើរ
ការ ឬ រកាទុកគោយ ឃ្ែាំងថៃ KLANGTHAI.com
(O) ្រមូ ល ឬ រ ួររ ួមព័ត៌មានទក់ទងជាមួ យមាចស់ររស់គណ្នីគលេង រ ួមទ ាំងមិនកាំណ្ត់ព័ត៌មានផ្ទទល់
ខល ួនណាមួ យគែើយ។
(P) លទុកគែើង អ្ុីផ្ម៉ាល ្រកាស រញ្ជន
ូ រនត ឬ គ្ា ើឲ្យខែ ឹមស្វរផ្ដលអ្ន កមិនមានសិទធ អាចគ្រើ្ាស់ាន
គោយសថ ិតគៅគ្កាមចារ់ ឬ គ្កាមសមព ័នធភាពថនកិចចសនា ឬ ការអ្នុញ្ញាត (ដូ ចជា ព័ត៌មានខាង
កនុង ព័ត៌មានផ្ទទល់ខល ួន និងព័ត៌មានសមាៃត់ផ្ដលគគស្វោល់ ឬ ្តូវានោត្តោងពីទាំនាក់ទាំនងថន
ការជួ លការង្ហរ ឬ គ្កាមកិចច្ពមគ្ពៀងោក់ាាំង) គ្រើការាន។
(Q) លទុក គែើ ង អ្ុី ផ្ ម៉ា ល ្រកាស រញ្ជ ន
ូ រនត ឬ គ្ា ើ ឲ្ យខែ ឹ ម ស្វរផ្ដលរាំ ពា នកមម សិ ទធិរញ្ញា ពាណ្ិ ជាសញ្ញា
អាៃ៌កាំាាំងផ្លនកខាងពាណ្ិជាកមម ការរកាសិទធិ ឬ កមម សិទធិគលេងៗ ររស់អ្នកដថទគឺអាចគ្រើាន។
(R) លទក
ុ គែើង អ្ុីផ្ម៉ាល ្រកាស រញ្ជន
ូ រនត ឬ គ្ា ើឲ្យការលាយពាណ្ិជាកមម ផ្ដលមិនានគសន ើសុាំឬអ្នុញ្ញាត
ឬ ្រព័ នធ លេពា លាយទាំ នា ក់ ទាំ ន ង"ស្វរឥតានការ" "Spam" "Chain Letter" "ការលក់ ពី រា៉ា មី ត " ឬ
ទ្មង់ថនការអ្គញ្ា ើញគលេងៗផ្ដលមិន្តូវានអ្នុញ្ញាតឱ្យគ្រើ្ាស់។

(S) លទក
ុ គែើង អ្ុីផ្ម៉ាល ្រកាស រញ្ជន
ូ រនត ឬ គ្ា ើឧរករណ្៍គលេងៗគទៀត ផ្ដលមានលទក
ុ
វ ើរុស Software ដងក ូវគសេះTrojan ឬ កូ ដកុាំពួ យទ័រ Routine ឯកស្វរ ឬ កមម វ ិ្ីផ្ដល្តូវានរចនាគែើង
គដើ ម បី គ ្ជៀតផ្្ជកគោយផ្ទទ ល់ និ ង គោយ្រគយល ផ្កផ្្រ រារាាំង រាំ ផ្ទែ ញ ឬ រាំ ផ្ទែ ញមុ ខ ង្ហរររស់
Software កុាំពូ យទ័រ ឬ Hardware ណាមួ យ ឬ ទិននន័យ ឬ ឧរករណ្៍ទូរគមនាគមន៍ ផ្ដលដាំគណ្ើរការា
ន។
(T) គ្ា ើឲ្យដាំគណ្ើរការមានលាំហ្ូរ្មម តាថនការសនទ នារញ្ឍរ់រនាទន់ ផ្ដលរណា
ត លឱ្យ
គអ្្កង់ "រំកិល" គលឿនជាងអ្ន កគ្រើ្ាស់គសវាកមម ដថទគទៀត នឹងអាចវាយាន ឬ គ្ា ើការតាមរគរៀរ
មួ យផ្ដលជេះឥទធិពលអ្វ ិជា មានដល់សមតថ ភាពររស់អ្នកគ្រើ្ាស់ដថទគទៀតកនុងការចូ លរ ួមការគោេះដូ រ
តាមគពលគវោជាក់ផ្សត ង។
(U) គ្ជៀតផ្្ជក ផ្ទែ ស់រតរូ ឬ រារាាំងគសវាកមម ឬ Server ឬ រណា
ត ញតភាារ់គៅនឹងគសវាកមម ឬ ការគ្រើ
្ាស់ររស់អ្នកគ្រើ្ាស់គលេងគទៀត និងភាពរ ើករាយជាមួ យគសវាកមម ឬ រំគោភគលើលកខ ខណ្ឌ ដាំគណ្ើរ
ការគគ្នលនគយាយ ឬ រទរបញ្ា តត ិថនរណា
ត ញតភាារ់គៅនឹងគគហ្ទាំព័រ
(V) ដាំគណ្ើរការ ឬ ចូ លរ ួមកនុងសកមម ភាពផ្ដលអាចរណា
ត លឱ្យខូ ចខាតគោយផ្ទទល់ ឬ គោយ្រគយល
គរើកគ្រើ្ាស់ការង្ហរ រគងក ើតរនទុក្ៃ ន់ ឬ រណា
ត លឱ្យគសវាកមម ឬ Server ឬរណា
ត ញតភាារ់គៅនឹងគស
វាកមម មានចាំណ្ុចខា េះខាត។
(W) គ្រើ្ាស់គសវាកមម គនេះស្មារ់គចតនា ឬ មិនមានគចតនារំគោភរាំពានចារ់
រទរញ្ា តត ិ ្កិត្កម រទរបញ្ា តត ិនានា រទរញ្ញា ការផ្ណ្នាាំការនុវតត គគ្នលនគយាយ ឬ
រទរញ្ញា កនុ ងតាំរន់ ររស់ រ ដា ្រគទស ឬ រវាង្រគទសផ្ដលទក់ទង រ ម
ួ ទង
ាំ ផ្តមិ នកាំណ្ ត់្តឹមផ្ត
ចារ់និងរទរញ្ញា (មិនថាមានអ្ាំណាច្សរចារ់) ទក់ទងនឹងការការពារការោងលុយកខា ក់ ឬ
ការ្រឆ្ាំងគភរវកមម ។
(X) គ្រើ គ សវាកមម គដើ ម បី រំ គ ោភ ឬ គគចខល ួន ការោក់ ទ ណ្ឌ កមម ឬ ការហាមឃ្ត់ គ ្ា ើ ពា ណ្ិ ជា ក មម ផ្ដល
ដាំគណ្ើរការ ឬ អ្នុវតត គោយការ ិយល័យ្តួ តពិនិតយ្ទពយសមបតត ិររគទសររស់្កសួ ងហ្ិរញ្ា វតថុសហ្រដា អា
គមរ ិក គណ្ៈមន្តនតី្ក ុម្រឹកាសនត ិសុខថនអ្ងោ ការសហ្្រជាជាតិ ្កសួ ងហ្ិរញ្ា វតថុសហ្ភាពអ្ឺរ៉ាុរ ឬ ច្ក
ភពអ្ង់គគែ ស។
(Y) គ្រើគសវាកមម គដើមបីរំគោភគលើសិទធិឯកជនររស់អ្នកដថទ ឬ “តាមោន” ឬ រងក រភាពរំខានយយី
អ្ន កដថទ។
(Z) ការរាំ ពា នសិ ទធិ គ លេងៗររស់ ឃ្ែាំ ង ថៃ KLANGTHAI.com ផ្ដលរ ម
ួ មានសិ ទធិ ក មម សិ ទធិ រ ញ្ញា និ ង
សកមម ភាពរនែ ាំការលក់កនុងគរឿងគនាេះៗលងផ្ដរ។
(AA) គ្រើគសវាកមម គដើមបី្រមូ ល ឬ រកាទុកព័ត៌មានផ្ទទល់ខល ួនទក់ទងជាមួ យអ្ន កគ្រើ្ាស់គលេងគទៀត
ផ្ដលទក់ទងនឹងសកមម ភាព និងកិចចកមម្តូវហាមឃ្ត់ផ្ដលមានផ្ចងទុកខាងគលើ និង/ឬ
(BB) រញ្ចល
ូ ទិននន័យផ្ដលគលម ើសកមម សិទធិរញ្ញា ស្វែកពាណ្ិជាសញ្ញា ឬ សិទធិគលើ្ទពយសមបតត ិកមម សិទធិរញ្ញា
ររស់ភាគីទីរី ឬ គ្រើគសវាកមម តាមរគរៀរមួ យផ្ដលអាចរំគោភគលើកមម សិទធិរញ្ញាររស់អ្នកដថទ។
6.3. អ្ន កយល់ថាខែ ឹមស្វរទ ាំងអ្ស់ មិនថា្រកាសជាស្វធារណ្ៈ ឬ រញ្ជន
ូ រនត ជាលកខ ណ្ៈឯកជន គឺជា
ការទទួ លខុស្តូវររស់អ្នកផ្ដលជា្រភពកាំគណ្ើតថនខែ ឹមស្វរផ្ដលាននិយយផ្តមានក់គត់ គនាេះមាន
ន័យថា អ្ន កមិនផ្មនជា ឃ្ែាំងថៃ KLANGTHAI.com

្តូវទទួ លខុស្តូវទ ាំង្ស ុងចាំគពាេះខែ ឹមស្វរទង
ាំ អ្ស់ផ្ដលអ្ន ក លទុកគែើង រគង្ហាេះ អ្ុីផ្មល រញ្ជន
ូ រនត ឬ
គ្ា ើឲ្យគ្រើ្ាស់ានគៅគលើគគហ្ទាំព័រ ឃ្ែាំងថៃ KLANGTHAI.com មិន្តួ តពិនិតយខែ ឹមស្វរផ្ដលាន
លេពា លាយគៅគលើគគហ្ទាំព័រ គហ្ើយដូ គចន េះគទើរមិនធានានូ វភាព្តឹម្តូវ ភាពគពញគលញ ឬ គុណ្ភាព
ថនខែ ឹមស្វរទង
ាំ គនាេះ អ្ន កយល់ថាតាមរយៈការគ្រើ្ាស់គគហ្ទាំព័រ អ្ន កអាចជួ រជាមួ យខែ ឹមស្វរផ្ដល
អាច្តូ វ ានោត់ ទុ ក ថារងក រភាពមិ នគពញចិ តត អាសអាភាសគមើ ល ង្ហយ ឬ គួ រ ឱ្យសអ រ់ គ ខព ើ ម ដល់
ក្មិ ត អ្តិ រ រមាផ្ដល្តូ វ ានអ្នុ ញ្ញា តគោយចារ់ ពា ក់ ព័ នធ កនុ ងករណ្ី ណា ក៏ គ ោយ ឃ្ែាំ ង ថៃ
KLANGTHAI.com នឹងមិនទទួ លខុស្តូវមិនថាយ៉ាងណាក៏គោយចាំគពាេះខែ ឹមស្វរ រ ួមរញ្ចល
ូ រ៉ាុផ្នត មិន
មានកាំណ្ត់កាំហ្ុសខុសឆោ ង ឬ ការលុរគោលខែ ឹមស្វរ ឬ ការាត់រង់ ឬ ការខូ ចខាតណាមួ យក៏គោយ
ផ្ដលគកើតគែើងរណា
ដ លមកពីលទធលលថនការគ្រើ្ាស់ ឬ ការពឹងផ្លអកគលើខែឹមស្វរផ្ដលានលេពា លាយ
អ្ុីផ្មល រញ្ជន
ូ រនត ឬ គ្ា ើឲ្យគ្រើ្ាស់ការង្ហរានគៅគលើគគហ្ទាំព័រ។
6.4. អ្ន កទទួ ល ស្វោ ល់ ថា ឃ្ែាំ ង ថៃ KLANGTHAI.com អាច ឬ អាចមិ ន ច្មាញ់ ខែឹម ស្វរ ទុ ក ជាមុន
រ៉ាុផ្នត ឃ្ែាំងថៃ KLANGTHAI.com គហ្ើយអ្ន កផ្ដល្តូវានផ្តងតាាំងពី KLANGTHAI.com មានសិទធិ
(រ៉ាុ ផ្ នត មិ ន ផ្មនជាកាតពា កិ ចច ) តាមឆនាទ នុ សិ ទធិ ផ្ តមាន ក់ ឯ ងរ៉ាុ គ ណា
ណ េះ គៅមានការច្មាញ់ ទុ ក មុ ន
រដិគស្ លុរ ឬ ផ្ទែស់រដ ូរខែ ឹមស្វរណាមួ យ ផ្ដលអាច្តូវានគ្រើគៅគលើគគហ្ទាំព័រ គោយមិនមានការ
កាំណ្ត់នូវអ្ា ើផ្ដលានគពាលទុកមុន ឃ្ែាំថៃ KLANGTHAI.com គហ្ើយអ្ន កផ្ដល្តូវានផ្តងតាាំងពី
ឃ្ែាំងថៃ KLANGTHAI.com មានសិទធិនឹងលុរខែ ឹមស្វរ (1) ផ្ដលរំគោភគលើលកខ ខណ្ឌថនការលដល់គសវាកមម
(2) ្រសិ ន គរើ គ យើ ង ទទួ លពាកយរណ្តឹង ពីអ្ន កគ្រើ្ ាស់ គ លេងគទៀត (3) ្រសិ ន គរើ គ យើ ង្តូ វានជូ ន
ដាំណ្ឹងអ្ាំពីការរំគោភកមម សិទធិរញ្ញា ឬ រទរញ្ញា្សរចារ់គដើមបីឲ្យលុរគោល ឬ (4) ្រសិនគរើខែឹមស្វរ
ដូ ចផ្ដលានគពាលគួ រឲ្យសអ រ់គខព ើម គយើងគៅផ្តអាចរារាាំងការរញ្ជន
ូ ការទាំនាក់ទាំនង (រ ួមរញ្ចល
ូ រ៉ាុផ្នត
មិនមានកាំណ្ត់ ការគ្ា ើរចចុរបនន ភាពស្វថនភាព ការរគង្ហាេះ អ្តថ រទ និង/ឬ ការសនទ នា) គៅកាន់ ឬ
ពីគសវាកមម ជាផ្លនកណាមួ យថនកិចចខិតខាំ្រឹងផ្្រងររស់គយើងគដើមបីការពារគសវាកមម ឬ អ្ន កគ្រើ្ាស់
ររស់គយើង ឬ អ្នុវតត រទរបញ្ា តត ិថនលកខ ខណ្ឌនិងកិចច្ពមគ្ពៀងទ ាំងគនេះ អ្ន កយល់្ពមថាអ្ន ក្តូវផ្ត
វាយតថមែ និងទទួ លយកហានិភ័យទង
ាំ អ្ស់ផ្ដលទក់ទងនឹងការគ្រើ្ាស់ខែឹមស្វរ រ ួមរញ្ចល
ូ រ៉ាុផ្នត
មិនមានកាំណ្ត់ ការពឹងផ្លអ កគលើភាព្តឹម្តូវ ភាពគពញគលញ ឬ មាន្រគយជន៍ថនខែ ឹ មស្វរផ្ដល
ានគពាលទក់ទងគរឿងគនេះ អ្ន កទទួ លស្វោល់ថាអ្ន កគ្ា ើមិនាន គហ្ើយរហ្ូ តដល់ក្មិតអ្តិររមាផ្ដល
្ តូ វ ា ន អ្ នុ ញ្ញា ត ទុ ក គ ោ យច ា រ់ ផ្ ដ ល ពា ក់ ព័ នធ មិ ន អា ច ពឹ ង ផ្ លអ ក គ លើ ខែ ឹ ម ស្វ រ ពី ឃ្ែាំ ង ថ ៃ
KLANGTHAI.com រគងក ើ ត គែើ ង ឬ គលាើគ ៅកាន់ KLANGTHAI.com រ ម
ួ រញ្ច ូល រ៉ាុ ផ្ នត មិ ន មានកាំ ណ្ ត់
ព័ត៌មានគៅកនុងកាដសនទ នាររស់ ឃ្ែាំងថៃ KLANGTHAI.com និងគៅផ្លន កគលេងគទៀត ទង
ាំ អ្ស់ថនគគ
ហ្ទាំព័រ។
6.5. អ្ន កទទួ លស្វោល់ យល់្ពម និង ្ពមទទួ លថា ឃ្ែាំងថៃ KLANGTHAI.com អាចចូ លគៅដល់ ផ្ៃ
រកា និងរង្ហាញព័ត៌មានគណ្នីររស់អ្នក និងខែ ឹមស្វរ្រសិនចារ់កាំណ្ ត់ទុកដូ គោនេះ ឬ គយងគៅ
តាមដីការរស់តុោការ ឬ គោយស្វថរ័នរដា ឬ ស្វថរ័ន្សរចារ់ផ្ដលមានយុតាត្ិកា រគលើ ឃ្ែាំងថៃ
KLANGTHAI.com ឬ គោយជាំ គ នឿគជឿជាក់ គោយសុ ច រ ិតថាការចូ លគៅគដើ ម បី រ កាការពារ ឬ ការ
រង្ហាញគនាេះមានការោាំាច់តាមសមយគួ រ៖ (A) អ្នុគោមតាមវគោ គសន ើនីតិ វ ិ្ីចារ់ (B) ព្ងឹងការគ្រើ
្ាស់លកខ ខណ្ឌថនគសវាកមម ទ ាំងគនេះ (C) គឆែ ើយតរនឹងការអ្េះអាងថាខែ ឹមស្វរណាមួ យរំគោភសិទធិររស់
ភាគីទីរី (D) គឆែ ើយតរគៅនឹងសាំគណ្ើគសវាកមម អ្តិៃិជនររស់គោកអ្ន ក (E) ការពារសិទធិ្ទពយសមបតត ិ ឬ
សុវតថ ិភាពផ្ទទល់ខល ួនររស់
ឃ្ែាំងថៃ KLANGTHAI.com អ្ន កគ្រើ្ាស់ និង/ឬ ស្វធារណ្ជនទូ គៅ។

7. ការរំបោភបលើលក្ខ ខណ្ឌនៃការផ្ដល់បសវាក្ម្ម ររស់ប ើង
7.1. ការរំគោភគលើគគ្នលការណ្៍គនេះអាចរណា
ត លឱ្យមានការដាំគណ្ើរការមួ យចាំនួន រ ួមរញ្ចល
ូ រ៉ាុផ្នត មិន
មានកាំណ្ត់ អ្ា ើមួយ ឬ ទ ាំងអ្ស់ដូចតគៅគនេះ។

- រញ្ា ីរាយគ្មេះ្តូវានលុរគោល។
- កាំណ្ត់ផ្ដនកាំណ្ត់ស្មារ់សិទធិពិគសសររស់គណ្នី
- គណ្នី្តូវានផ្ទអកនិងរញ្ឈរ់គៅកនុងគពលរនាទរ់មក។
- ្តូវានដាំគណ្ើរការកដ ី្ពហ្ម ទណ្ឌ។
- ្តូ វ ានដាំ គ ណ្ើ រ ការកដ ី រ ណ្តឹ ងរដា របគវណ្ី រ ម
ួ រញ្ច ូល រ៉ាុ ផ្ នត មិ ន មានកាំ ណ្ ត់ ចាំគ ពាេះការទមទរសាំណ្ង
ស្មារ់ការខូ ចខាត និង/ឬ វ ិ្ីស្វន្តសតរគណា
ត េះអាសនន មុនការវ ិនិចឆ័យ ឬ ដីការរស់តុោការ។
7.2. ្រសិនគរើអ្នកគជឿជាក់ថាអ្ន កគ្រើ្ាស់គៅគលើគគហ្ទាំព័រររស់គយើងគឺជាការរំគោភគលើលកខ ខណ្ឌថន
ការលដល់គសវាកមម ទ ាំងគនេះសូ មទក់ទង crm.klangthai@gmail.com

8. ការរា ការណ្៍ពីការរំបោភបលើសិទ្ធិក្ម្ម សិទ្ធិរញ្ញា
8.1. អ្ន កគ្រើ ្ ាស់ គឺ ជា រុ គោ ល ឬ អាជី វ កមម ផ្ដលឯករាជយ និ ង មិ ន ពាក់ ព័ នធ ជាមួ យនឹ ង ឃ្ែាំ ង ថៃ
KLANGTHAI.com មិនផ្មនជាភានក់ង្ហរ ឬ តាំណាងអ្ន កគ្រើ្ាស់ គហ្ើយមិនាន្គរ់្គង និង/ឬ
ជាមាចស់លលិតលលណាមួ យ ផ្ដលានចុេះរញ្ា ីគៅគលើគគហ្ទាំព័រ។
8.2. ្រសិនគរើអ្នកជាមាចស់កមម សិទធិកមម សិទរ
ធិ ញ្ញា ("មាចស់កមម សិទធិ IPR") ឬ ភានក់ង្ហរផ្ដលទទួ លានការ
អ្នុញ្ញាត្តឹម្តូវពីមាចស់ IPR ("ភានក់ង្ហរ IPR") គហ្ើយអ្ន កគជឿជាក់ថាសិទធិររស់អ្នក ឬ សិទធិតាំណាងផ្ចក
ោយររស់អ្នកានរំគោភរាំពាន សូ មគ្ា ើការជូ នដាំណ្ឹងជាោយលកខ ណ្៍អ្កេរដល់គយើង គោយគលាើរជា
អ្ុីផ្ម៉ាល crm.klangthai@gmail.com គហ្ើយគលាើនូវឯកស្វរផ្ដលានរញ្ញាក់ខាងគ្កាមមកឲ្យគយើង
គដើមបីគ្នាំ្ទការទមទរសិទធិររស់អ្នក សូ មទុកគពលឱ្យគយើងគដើមបីដាំគណ្ើរការព័ត៌មានផ្ដល្តូវានគលាើ
មកគយើង ឃ្ែាំងថៃ KLANGTHAI.com នឹងគឆែ ើយតរគៅនឹងពាកយរណ្តឹងររស់អ្នកឱ្យានឆ្រ់តាម
ផ្ដលអាចគ្ា ើគៅាន។
8.3. ពាកយរណ្តឹងទមទរគៅគ្កាមផ្លន កទី 8 គនេះ្តូវផ្ត្តូវានរញ្ជ ន
ូ តាមទ្មង់ផ្ដលានកាំណ្ត់
គោយ ឃ្ែាំងថៃ KLANGTHAI.com ផ្ដលអាច្តូវានគ្ា ើរចចុរបនន ភាពមួ យដងមួ យកាល គហ្ើយយ៉ាង
គហាចណាស់្តូវោត់ វ ិធានការដូ ចខាងគ្កាម (A) ចុេះគ្មេះពិត ឬ ចុេះហ្តថ គលខាគអ្ែិច្តូនិចររស់
មាចស់ IPR ឬ តាំណាង IPR (គៅរ ួមគ្ននថា "អ្ន កលដល់ព័ត៌មាន") (B)
ការពនយល់អ្ាំពី្រគភទនិងលកខ ណ្ៈថនសិទធិកមម សិទធិរញ្ញាផ្ដល្តូវានគគគោទ្រកាន់ថា ានរំគោភ
និ ង ភសតុ តាងថនសិ ទធិ គ លេងៗ (C) ព័ ត៌ មា នលមអ ិ ត អ្ាំ ពី រ ញ្ា ី រា យគ្ម េះផ្ដលានគោទ្រកាន់ ( D)
ព័ត៌មាន្គរ់្គ្នន់គដើមបីជួយឲ្យ ឃ្ែាំងថៃ KLANGTHAI.com ទក់ទងអ្ន កលត ល់ទិននន័យាន ដូ ចជា
អាស័យោានសាំរុ្តថ្រសណ្ីយ៍ គលខទូ រស័ពទ និងអាស័យោានអ្ុីផ្ម៉ាល (F) គសចកត ីផ្ៃែងការណ្៍ររស់អ្នក
លតល់ព័ត៌មានថារណ្តឹងគនេះ្តូវានគ្ា ើគែើងគោយគស្វមេះ្តង់ និងការគ្រើ្ាស់កមម សិទធិរញ្ញាផ្ដលាន
រញ្ញា ក់ គ ោយអ្ន កលត ល់ ព័ត៌ មាន មិ ន ្តូ វ ានអ្នុញ្ញា តពីមាច ស់ IPR ឬ តាមផ្ដលចារ់ានរញ្ា តត ិឲ្យ
ដាំគណ្ើរការ (G) គសចកត ីផ្ៃែងការណ្៍ររស់អ្នកលតល់ព័ត៌មានថាព័ត៌មានគៅកនុងគសចកត ីជូនដាំណ្ឹងគឺមាន
ភាព្តឹម្តូវគហ្ើយ ទង
ាំ គនេះនឹង្តូវទទួ លខុស្តូវចាំគពាេះការខូ ចខាតណាមួ យផ្ដលគយើងអាចទទួ ល
ានជាលទធលលមកពីព័ត៌មានផ្ដលលត ល់គោយអ្ន កលត ល់ព័ត៌មានានោត់គ្តៀមមកឲ្យ គ្ៅអ្ាំពីគនេះ
អ្ន កលដ ល់ ព័ ត៌ មា នធានាថា អ្ន កមានសិ ទធិ យ៉ាងសមរមយ ឬ ានទទួ ល ការអ្នុ ញ្ញាតឲ្យដាំ គ ណ្ើរការកនុង
នាមជាមាចស់ IPR កនុង
រណ្តឹងតវា៉ាដូ ចផ្ដលានគពាល។

9. ការរញ្ញាទ្ិញៃិងការទ្ូ ទាត់្ាក្់
9.1. ឃ្ែាំងថៃ KLANGTHAI.com គ្នាំ្ទវ ិ្ីស្វន្តសតការទូ ទត់្ាក់
(1) ការទូ ទត់ជាស្វច់្ាក់សុទធគៅគពលទទួ លលលិតលល
ឃ្ែាំ ង ថៃ KLANGTHAI.com ានលត ល់ ឲ្ យមានគសវាកមម ទូ ទត់ ស្វ ច់ ្ ាក់ សុ ទធ គៅគពលានទទួ ល
លលិតលលស្មារ់ការលដល់គសវាកមម គៅកនុង្រគទសខែ េះ អ្ន កទិញអាចទូ ទត់ស្វច់្ាក់សុទធគោយផ្ទទ ល់
គៅ្ក ុមហ្ុនដឹកជញ្ជន
ូ លលិតលល គៅគពលផ្ដលអ្ន កទិញទទួ លានលលិតលលផ្ដលានរញ្ញចទិញ។
(2) ការគលទរ្ាក់តាម្នាគ្នរ
អ្ន កទិញអាចទូ ទត់្ាក់តាមមា៉ាសុីនគអ្្ីអ្ឹម ឬ គលទ រ្ាក់តាម្នាគ្នរអ្នឡាញ ("ការគលទ រ្ាក់
តាម្នាគ្នរ") គៅកាន់គណ្នី KLANGTHAI ផ្ដលគយើងានកាំណ្ ត់ទុក អ្ន កទិញ្តូវផ្តគលាើ វ ិក័យរ័
្ ត សាំ រា រ់ កា រ គ លទ រ ្ ា ក់ ឬ គ ល ខ គ យ ង ថ ន កា រ គ ្ា ើ ្ រ តិ រ តត ិ កា រ ទូ ទ ត់ ្ ា ក់ ឲ្ យ គ ៅ ឃ្ែាំ ង ថ ៃ
KLANGTHAI.com គដើ ម បី ពិ និ ត យគមើ ល មុ ខ ង្ហរ "លទុក គែើ ង វ ិក័ យ រ័ ្ ត" គៅកនុ ង កមម វ ិ្ី រ រស់ ឃ្ែាំ ង ថៃ
KLANGTHAI.com គដើ ម បី ជា ការរញ្ញា ក់ ពី កា ររង់ ្ ាក់ ្រសិ ន គរើ ឃ្ែាំ ង ថៃ KLANGTHAI.com មិ ន
ានទទួ លការរញ្ញាក់ការទូ ទត់្ាក់កនុងរយៈគពលរី (3) ថៃៃ ការរញ្ញាទិញររស់អ្នកទិញនឹង្តូវលុរ
គោល។

10. KLANGTHAI GUARANTEE
10.1 KLANGTHAI Guarantee គឺគសវាកមម ផ្ដលលដល់គោយ ឃ្ែាំងថៃ KLANGTHAI.com គដើមបីការពារ
ទាំ និ ញ ផ្ដលានទិ ញ គដើ ម បី កា រពារហានិ ភ័ យ ពី កា រទទួ ល ខុ ស ្តូ វ ឃ្ែាំ ង ថៃ KLANGTHAI.com ការ
ទូ ទត់្ាក់ផ្ដលរងថៃែទាំនិញផ្ដលានទិញពីអ្នកលក់ គោយគ្រើគសវាកមម គនេះកនុងគណ្នីោច់គោយ
ផ្ែកពីគណ្នីគដើមទុនររស់្ក ុមហ្ុន (“គណ្នី KLANGTHAI GUARANTEE”) ទ ាំងគនេះអ្ន កលក់នឹង
មិនអាចទទួ លាន
អ្តថ ្រគយជន៍ ឬ រង្ហា ន់ គ លេងគទៀត ពី ចាំ នួ នផ្ដលអ្ន កានរង់្ាក់គៅកនុងគណ្នី KLANGTHAI
GUARANTEE
10.2. រនាទរ់ពីអ្នកទិញានរង់្ាក់ស្មារ់ទាំនិញផ្ដលានទិញ ("្ាក់ទិញទាំនិញររស់អ្នកទិញ")
្ាក់ររស់អ្នកទិញនឹង្តូវរកាទុកគៅកនុងគណ្នី KLANGTHAI GUARANTEE រហ្ូ តដល់:
(A) អ្ន កទិ ញ ានគលាើ កា ររញ្ញា ក់ គ ៅ ឃ្ែាំ ង ថៃ KLANGTHAI.com ថាអ្ន កទិ ញ ានទទួ ល
លលិតលលររស់ខល ួនឯងគហ្ើយ គៅកនុងករណ្ីដូចផ្ដលានគពាល គលើកផ្លងផ្ត្រការ 10.2 (D) នឹង
អ្នុវតត គ្រើ ឃ្ែាំងថៃ KLANGTHAI.com នឹងគលទ រ្ាក់តថមែ ទិញលលិតលលររស់អ្នកទិញផ្ដលសថ ិតគៅ
កនុងគណ្នី KLANGTHAI Guarantee លដល់ឲ្យអ្ន កលក់។
(B) រយៈគពលររស់ KLANGTHAI Guarantee (ឬ ផ្លនករផ្នថ មផ្ដល្តូវានទទួ លការអ្នុម័ត
តាម្រការ 10.3) អ្ស់ សុ ព លភាព គៅកនុ ងករណ្ី ផ្ដលានគពាល គលើ ក ផ្លងផ្ត្រការ 10.2(E) ឬ
10.2(D) អ្នុវតត គ្រើ ឃ្ែាំងថៃ KLANGTHAI.com នឹងគលទ រ្ាក់តថមែ ទិញលលិតលលររស់អ្នកទិញគៅ
កនុងគណ្នី KLANGTHAI Guarantee លដល់ជូនអ្ន កលក់។
(C) ឃ្ែាំងថៃ KLANGTHAI.com ពិោរណាគហ្ើយថាសាំគណ្ើស្មារ់ការរញ្ជន
ូ លលិតលល្តែរ់មកវ ិញ
និង/ឬ សង្ាក់ វ ិញររស់អ្នកទិញទទួ លានគជាគជ័យ គៅកនុងករណ្ីដូចផ្ដលានគពាល គលើកផ្លង
ផ្ត្រការ 10.2(D) អ្នុវតដ ន៍គ្រើ ឃ្ែាំងថៃ KLANGTHAI.com នឹងសង្ាក់ដល់អ្នកទិញ គោយផ្លអ ក
គលើ និងអ្នុគោមតាមគគ្នលនគយាយសង្ាក់ វ ិញ និងរញ្ជន
ូ លលិតលល្តែរ់មកវ ិញ។

(D) ដល់គពលគវោណាមួ យផ្ដល ឃ្ែាំងថៃ KLANGTHAI.com ពិោរណាយ៉ាងសមគហ្តុលលថា ការផ្រង
ផ្ចកលុយគដើមបីទិញលលិតលលររស់អ្នកទិញផ្ដលសមរមយ រារ់រញ្ចល
ូ រ៉ាុផ្នត មិនមានកាំណ្ត់ ករណ្ីផ្ដល
ឃ្ែាំងថៃ KLANGTHAI.com គ ើញសមគួ រថាោាំាច់្តូវ
អ្នុវតត តាមចារ់ផ្ដលពាក់ព័នធ ឬ រទរញ្ញាររស់តុោការ ឬ គដើមបីអ្នុវតត គ្រើលកខ ខណ្ឌថនការលដល់គស
វាកមម គនេះ។
KLANGTHAI Guarantee នឹងគសន ើដល់អ្នកទិញផ្ដលានរង់្ាក់ តាមរយៈរណា
ត ញផ្ដលលត ល់គោយ
ឃ្ែាំងថៃ KLANGTHAI.com គៅកាន់គណ្នី KLANGTHAI Guarantee ផ្តរ៉ាុគណា
ណ េះ ការដាំគណ្ើរការគ្ៅ
្រព័នធអ្នឡាញរវាងអ្ន កទិញនិងអ្ន កលក់នឹងមិន្តូវាន្គរ
ដណ្តរ់សថិតគៅគ្កាម KLANGTHAI Guarantee
10.3 ការរង់្ាក់ផ្ដលដាំគណ្ើរការតាមរណា
ដ ញផ្ដលលដ ល់ជូនគោយ ឃ្ែាំងថៃ KLANGTHAI.com នឹង
្តូវរកាទុកគៅកនុងគណ្នី KLANGTHAI Guarantee ជារយៈគពលមួ យ (“រយៈគពលររស់ KLANGTHAI
Guarantee”) ្រសិ ន គរើ ្ តូវ ការ្ជារព័ ត៌មា នរផ្នថ មទក់ទងជាមួ យរយៈគពលររស់ KLANGTHAI
Guarantee គនេះអ្ន កទិញអាចចុេះគ្មេះសុាំពនា
រយៈគពលររស់ KLANGTHAI Guarantee ្តឹ ម ផ្តមួ យដងមុ ន នឹ ង រយៈគពលររស់ KLANGTHAI
Guarantee ផ្ដលទក់ទងនឹងសុពលភាព គោយអា្ស័យជាមួ យនឹង គហ្ើយដាំគណ្ើរការគៅតាមគគ្នល
នគយាយការសង្ាក់ និងរញ្ជន
ូ លលិតលល្តែរ់គៅវ ិញ គៅគពលអ្ន កទិញានចុេះគ្មេះគហ្ើយថន
រយៈគពលររស់ KLANGTHAI Guarantee អាចពនាគចញគៅានខព ស់រាំលុតរយៈគពលរី (3) ថៃៃ គលើក
ផ្លងផ្ត ឃ្ែាំងថៃ KLANGTHAI.com និងគ្រើឆនាទនុសិទធិការសគ្មចចិតតផ្តមានក់ឯងរ៉ាុគណា
ណ េះកនុងការ
ពិោរណាថាការពនារយៈគពលគនាេះសមរមយផ្ដរឬគទ។
10.4 KLANGTHAI Guarantee ជាគសវាកមម រផ្នថ មគោយមិនកាំណ្ ត់្តឹមផ្តសមព ័នធភាពររស់អ្នកទិញ
និងអ្ន កលក់គោយសថ ិតគៅគ្កាមចារ់ផ្ដលទក់ទង ផ្ដលអាចហ្ួ សផ្ដនកាំណ្ត់គរឿងផ្ដលោត់គ្តៀម
រកទុកឲ្យគោយ KLANGTHAI Guarantee និង KLANGTHAI Guarantee មិនមានគគ្នលគៅ ឬ រចនា
ផ្ររមកគដើមបីជួយអ្ន កទិញ ឬ អ្ន កលក់គៅកនុងការអ្នុវតត ន៍សមព ័នធភាពររស់ខល ួនឯងតាមចារ់ ផ្ដល
គូ ភាគីសនានីមួយៗ្តូវទទួ លខុស្តូវផ្តមានក់ឯង
ផ្តរ៉ាុគណា
ណ េះ និង ឃ្ែាំងថៃ KLANGTHAI.com នឹងមិនទទួ លខុស្តូវពីករណ្ីដូចផ្ដលានគពាល គោយ
មិនមានការកាំណ្ត់ KLANGTHAI Guarantee មិនោត់ទុកថាជាការធានាលលិត
លល។
10.5 អ្ន ក ទិ ញ និ ង អ្ន ក ល ក់ ទ ទួ ល ្ ជា រ និ ង យ ល់ ្ ព ម ថា កា រ ស គ ្ ម ច ចិ តត រ រ ស់ ឃ្ែាំ ង ថ ៃ
KLANGTHAI.com (រ ួមទ ាំងការឧទធរណ្៍) ផ្ដលទក់ទងជាមួ យ ឬ ទក់ទងជាមួ យ្រធានរទណាមួ យ
ផ្ដលពាក់ព័នធជាមួ យKLANGTHAI Guarantee លុតកាំណ្ត់ោត់ទុកថា្តូវានរញ្ច រ់។

11. ការដឹក្ជញ្ជូៃ
11.1. គោកអ្ន ក្ជារជាដាំណ្ឹង និង យល់្ពមថាការដឹកជញ្ជន
ូ លលិតលលទ ាំងអ្ស់គៅកនុង្រគទសថៃ
នឹ ង លដ ល់ គ សវាកមម ឬ ការ្គរ់ ្ គងគោយ្ក ុមហ្ុ ន ឃ្ែាំ ង ថៃ អ្ុិ ច គ្រស (្រគទសថៃ) ខូ អ្ិ ល ្ី ឌី ឬ
ភានក់ង្ហរតាំណាងផ្ដលានទទួ លការអ្នុញ្ញាតគោយ្ក ុមហ្ុន ឃ្ែាំងថៃ អ្ុិចគ្រស (្រគទសថៃ) ខូ អ្ិល
្ីឌី (“គសវាកមម ររស់ឃ្ែាំងថៃ អ្ុិចគ្រស”) គៅកនុងការគ្រើ្ាស់

គសវាកមម ររស់ឃ្ែាំងថៃ អ្ុិចគ្រស គោកអ្ន កយល់្ពមជាមួ យនឹងសមព ័នធភាពនិងកិចច្ពមគ្ពៀងការ
លដ ល់ គ សវាកមម ររស់ ឃ្ែាំ ង ថៃ អ្ុិ ច គ្រស និ ង /ឬ គគ្នលនគយាយគលេងៗ ផ្ដលទក់ ទ ងតាមផ្ដល
រញ្ញាក់គៅកនុងគគ្នលនគយាយររស់ឃ្ែាំងថៃ។
11.2. ឃ្ែាំងថៃ KLANGTHAI.com នឹងជូ នដាំណ្ឹងដល់អ្នកលក់្ជារគពល ឃ្ែាំងថៃ KLANGTHAI.com
ានទទួ ល្ាក់ទិញលលិតលលថន្ាក់ទិញលលិតលលររស់អ្នកទិញរ ួចគហ្ើយ រនាទរ់ពីគនាេះអ្ន លលក់គ
មបី ដាំ គ ណ្ើ រ ការតាមផ្ដលោាំ ាច់ គ ដើ មបី ោ ត់រ ញ្ជ ន
ូ លលិ ត លលផ្ដលានទិ ញ គៅឲ្យអ្ន កទិ ញ ្ពមទង
ាំ
្ារ់ពីភាពលមអ ិត ដូ ចជា គ្មេះររស់្ក ុមហ្ុនផ្ដលដឹកជញ្ជន
ូ គលខកូ ដស្មារ់តាមោនទាំនិញ ។ល។
លដល់ជូនអ្ន កទិញតាមរយៈគលើគគហ្ទាំព័រ។
11.3. អ្ន កលក់្តូវគ្រើគសចកដ ព
ី ាយមយ៉ាងគពញកាំោង
ាំ គដើមបីឲ្យ្ាកដកនុងចិតតថាអ្ន កទិញានទទួល
លលិតលលផ្ដលានទិញគៅកនុងរយៈគពល(អា្ស័យគលើគហ្តុលលណាមួ យផ្ដលសមរមយ) រយៈគពលររស់
KLANGTHAI Guarantee ឬ កាំណ្ត់គពលគវោផ្ដលានរញ្ញាក់ (ស្មារ់ការរង់្ាក់ថនរ ូរផ្រងគលេ
ងៗ) គោយអ្ន កលក់គៅកនុងរញ្ា ីរាយគ្មេះររស់អ្នកលក់។
11.4. ស្មារ់ ្ រតិ រ តត ិ កា ររវាង្រគទស អ្ន កគ្រើ ្ ាស់ យ ល់ និ ង ្ពមទទួ លស្វោ ល់ ថា ្រសិ ន គរើ
លលិ ត លលផ្ដល្តូ វ ានលក់ គោយអ្ន លក់ ផ្ដលគៅកនុ ង្រគទសថៃ គហ្ើ យ ការ នាាំ ចូ លនិ ង នាាំ គ ចញ
លលិតលលទ ាំងគនាេះនឹងសថ ិតគៅគ្កាមចារ់និងរទរញ្ញាររស់្រគទសកនុងតាំរន់គនាេះៗ អ្ន កគ្រើ្ាស់
គួ រផ្តយល់អ្ាំពីការរ ឹតតបិតការនាាំគចញនិងនាាំគចញទ ាំងអ្ស់ផ្ដលអ្នុវតត ចាំគពាេះ្រគទសគគ្នលគៅផ្ដល
កាំណ្ត់ អ្ន កគ្រើ្ាស់ដឹងថា ឃ្ែាំថៃ
KLANGTHAI.com មិនអាចលត ល់គយរល់្សរចារ់មិនអាចលដ ល់ការផ្ណ្នាាំតាមចារ់គៅកនុងគរឿង
គនេះ គហ្ើយល់្ពមថា ឃ្ែាំថៃ KLANGTHAI .com មិនទទួ លខុស្តូវចាំគពាេះហានិភ័យ ឬ ការទទួ លខុស
្តូវទ ាំងអ្ស់ផ្ដលទក់ទងនឹងការនាាំចូលនិងនាាំគចញទាំនិញផ្ដលានគពាលគៅកាន់្រគទសថៃ។

12. ការលុរបោល ការរញ្ជូៃទ្ំៃិញ្តឡរ់ម្ក្វ ិញៃិងការសង្ាក្់
12.1 អ្ន កទិញអាចលុរគោលការរញ្ញាទិញានមុនគពលទូ ទត់ស្មារ់ទិញលលិតលលររស់អ្នកទិ ញ
គៅកនុងគណ្នី KLANGTHAI Guarantee ផ្តរ៉ាុគណា
ណ េះ។
12.2 ឃ្ែាំងថៃ KLANGTHAI .com រកាសិទធិកនុងការលុរគោល្រតិរតត ិការគៅគលើ
គគហ្ទាំ ព័ រ គហ្ើយ អ្ន កទិញ យល់្ ពមថាសាំ ណ្ ងផ្តមួ យគត់ ចាំគ ពាេះអ្ន កទិញ គឺ កា រផ្ដលានទទួ លាន
សាំណ្ងស្មារ់ការទិញលលិតលលររស់អ្នកទិញផ្ដលានរង់គៅកនុងគណ្នី KLANGTHAI Guarantee
12.3 គៅកនុងករណ្ីមានការលុរគោល ការរញ្ជន
ូ លលិតលល្តែរ់មកវ ិញ និងការ្រគល់្ាក់ វ ិញ
អ្ន កយល់្ពមឲ្យ ឃ្ែាំងថៃ KLANGTHAI .com ឬ ភានក់ង្ហរផ្ដលានទទួ លការអ្នុញ្ញាត គ្ា ើការរងា ិល
សងការទិញររស់អ្នកទិញ ឬ ថៃែគសវាកមម គលេងគទៀតតាមរយៈ
្នាគ្នរ ឬ Klangthai CRM Center ផ្តរ៉ាុគណា
ណ េះ។

13. ទ្ំៃួលខុស្តូវររស់អ្នក្លក្់
13.1. អ្ន កលក់គួរផ្ត្គរ់្គងនិង្តួ តពិនត
ិ យយ៉ាងសមរមយថាព័ត៌មានផ្ដលពាក់ព័នធ ដូ ចជាតថមែ នង
ិ
ព័ត៌មានលមអ ិតអ្ាំពីលលិតលល ចាំនួនលលិតលលកនុងឃ្ែាំង គហ្ើយលកខ ខណ្ឌ និងកិចច្ពមគ្ពៀងថនការ
លក់្តូវានគ្ា ើរចចុរបនន ភាពគៅកនុងរញ្ា ីរាយគ្មេះលលិតលលររស់អ្នក

លក់ គហ្ើយមិន្តូវ្រកាសព័ត៌មានមិន្តឹម្តូវ ឬ រាំភាន់ផ្ដលអាចឲ្យមាការយល់ខុស។
13.2 តថមែ ទាំនិញផ្ដល្តូវលក់្តូវានកាំណ្ត់គោយអ្ន កលក់តាមឆនាទនុសិទធរិ រស់អ្នកលក់ផ្ទទល់ តថមែ
ទាំនិញនិងការដឹកជញ្ជន
ូ នឹង្តូវរារ់រញ្ចល
ូ ចាំនួនសរុរផ្ដល្តូវគិតថៃែជាមួ យអ្ន កទិញ ដូ ចជា ពនធ គលើ
ការលក់ ពនធ អាកររផ្នធ ម ពនធ គយ ជាគដើម គហ្ើយអ្ន កលក់នឹងមិនគិតថៃែដូចផ្ដលានគពាលពីអ្នក
ទិញរផ្នថ ម និងផ្រងផ្ចកោច់គោយផ្ែកពីគ្នន។
13.3 អ្ន កលកយល់្ពមថា ឃ្ែាំងថៃ KLANGTHAI .com អាចចូ លរ ួមកនុងសកមម ភាពលេពា លាយការ
លក់ គដើមបីជាំរុញ្រតិរតត ិការរវាងអ្ន កទិញនិងអ្ន កលក់គោយការរញ្ចុេះតថមែ ឬ សង្ាក់ថៃែគសវាកមម ឬ
គោយវ ិ្ីស្វន្តសតគលេងគទៀត តាមឆនាទនុសិទធរិ រស់ខល ួនឯង ទ ាំងគនេះតថមែ ចុងគ្កាយផ្ដលអ្ន កទិញោយ
នឹងជាតថមែ ផ្ដល្តូវានផ្កត្មូវរ ួចគហ្ើយដូ ចផ្ដលាន
គពាល។
13.4 អ្ន កលក់ដឹងនិងយល់្ពមថាអ្ន កទិញនឹងទទួ លខុស្តូវកនុងការរង់ពនធ និងពនធ អាករគលើតថមែ
រផ្នថ ម និង ពនធ អាករទង
ាំ អ្ស់ស្មារ់ទាំនិញផ្ដលានលក់និង ឃ្ែាំងថៃ KLANGTHAI .com មិន
អាចលត ល់ការផ្ណ្នាាំផ្លន កចារ់ ឬ ពនធ គៅកនុងរញ្ញាគនេះ គោយស្វរចារ់និងរទរបញ្ា តត ិសដីពីពនធ ោរ
អាចផ្ទែ ស់រតរពី
ូ គពលមួ យគៅគពលមួ យ ដូ គចន េះគទើ រលត ល់អ្នុស្វសន៍ថា ្រសិនគរើមានការសងេ័យ អ្ន ក
លក់គួរផ្តផ្សា ងរកការផ្ណ្នាាំពីអ្នកជាំនាញ។
13.5 អ្ន កលក់ ទទួ ល ស្វោ ល់និង យល់្ ពមថា្រសិន គរើអ្ន កលក់រំ គោភគគ្នលនគយាយណាមួ យររស់
អ្ន កលក់ នឹងរងក រឲ្យមានការដាំគណ្ើរការគលេងៗ ដូ ចផ្ដលានរញ្ញាក់គៅកនុង្រការទី 7.1

14. ការគិតនលៃបសវាក្ម្ម
14.1 ការគិតថៃែគសវាកមម ការលក់
(1) អ្ន កយល់ ្ ពមឲ្យ ឃ្ែាំ ង ថៃ KLANGTHAI .com អាចយកថៃល ្រតិ រ តត ិ កា រថនការលក់ ពី អ្ន កលក់
ានគៅគពលការទិញលក់លលិតលលជាមួ យអ្ន កទិញានរញ្ច រ់រ ួចរាល់គហ្ើយ គោយដកថៃែ ឈ្ន ួលផ្ដល
ានគពាលគចញពី្ាក់ទិញលលិតលលររស់អ្នកទិញគៅឯ ឃ្ែាំងថៃ
KLANGTHAI .com នឹងគលទ រជូ នអ្ន កលក់ (“ថៃែ គសវាកមម ការលក់”) ឃ្ែាំងថៃ KLANGTHAI .com នឹង
ជាអ្ន កកាំណ្ ត់ភាពលមអ ិតទក់ទងការ្រមូ លថៃែ គសវាកមម ការលក់ វ ិ្ីស្វន្តសត គណ្នាថៃែ គសវាកមម និង
លកខ ខណ្ឌ គលេងគទៀត ផ្ដលពាក់ ព័ នធ នឹ ង ្តូ វ ជូ នដាំ ណ្ឹ ង តាមរយៈផ្លែ ត ហ្ា រ៍ ម ឃ្ែាំ ង ថៃ KLANGTHAI
.com មួ យដងមួ យកាល។

15. វ ិវាទ្ក្ម្ម
15.1 គៅកនុ ង ករណ្ីផ្ដលមានរញ្ញា គៅកនុង ្រតិរតត ិ ការ អ្ន កទិ ញ និ ង អ្ន កលក់ យ ល់ ្ពមទក់ទងគ្នន
គដើ ម បី គ ោេះ្ស្វយវ ិវាទគោយពិ ភាកាគ្នន ឬ រ ម
ួ គ្នន គោយ ឃ្ែាំ ង ថៃ KLANGTHAI .com នឹ ង ខិ តខាំ្រឹង
ផ្្រងពាយមយ៉ាងសមគហ្តុលលគដើមបីស្មរស្មួ ល ្រសិនគរើជគមាែេះមិនអាច្តូវានគោេះ្ស្វយ
វ ិវាទាន អ្ន កគ្រើ ្ ាស់ អា ចោក់ ពា កយរណ្តឹ ង គែើ ង គៅតុ ោ ការយុ តតិ ្ ម៌ កនុ ងផ្ដនអ្ាំ ណា ចររស់
តុោការររស់ខល ួនគដើមបីគោេះ្ស្វយវ ិវាទផ្ដលគកើតគែើងពីការគ្ា ើ្រតិរតត ិការ។
15.2 អ្ន កទិញនិងអ្ន កលក់ភាគីនីមួយៗលដ ល់ការរញ្ញាក់និងយល់្ពមថាខល ួននឹងមិនគោទ្រកាន់ ឬ
ោក់ពាកយរណ្តឹងណាមួ យជាមួ យ ឃ្ែាំងថៃ KLANGTHAI .com គលើកផ្លងផ្តកនុងករណ្ី ផ្ដល ឃ្ែាំងថៃ

KLANGTHAI .com ឬ ្ក ុមហ្ុនគៅកនុងរណា
ដ ញជាអ្ន កចាំណាយលលិតលលគៅកនុង្រតិរតត ិការណា
មួ យតាមរណ្ដឹងដូ ចផ្ដលានគពាល) ផ្ដលទក់ទងជាមួ យ្រតិរតត ិការណាមួ យ ផ្ដលគ្ា ើឲ្យគកើតគែើង
គៅគលើគគហ្ទាំព័រ ឬ ជគមាែេះណាមួ យ ផ្ដលទក់ទងនឹង្រតិរតត ិការដូ ចផ្ដលានគពាល។
15.3 គដើមបីភាពចាស់ោស់ គសវាកមម ផ្ដលមានផ្ចងកនុង្រការ 21 គនេះអាចអ្នុវតត ានជាមួ យអ្ន ក
ទិ ញ ផ្ដលានទទួ លការការពារសថ ិ ត គ្កាម KLANGTHAI Guarantee ផ្តរ៉ាុ គ ណា
ណ េះ អ្ន កទិ ញ គ្រើ វ ិ្ី
ទូ ទត់្ាក់តាមរ ូរផ្ររគលេងៗ គដើមបីគ្ា ើការទិញគួ រផ្តទក់ទងអ្ន កលក់គោយ
ផ្ទទល់។

16. ម្តិបោរល់
16.1 ឃ្ែាំងថៃ KLANGTHAI .com រ ើករាយទទួ លស្វតរ់រាល់មតិគយរល់ទង
ាំ អ្ស់ពីអ្នកគ្រើ្ាស់ ផ្ដល
នឹងជួ យឲ្យ ឃ្ែាំងថៃ KLANGTHAI .com គ្ា ើឱ្យ្រគសើរគែើងនូ វគុណ្ភាពថនគសវាកមម ផ្ដលានលតល់ជូន
សូ មគមើលព័ត៌មានលមអ ិតរផ្នថ មផ្ដលទក់ទងអ្ាំពីដាំគណ្ើរការោក់គសន ើមតិគយរល់ខាងគ្កាម។
(1) អាចរញ្ជ ន
ូ មតិ គ យរល់ ជាោយលកខ ណ្៍ អ្កេរតាមរយៈអ្ុី ផ្ មលគៅកាន់ ឬ គ្រើ ទ ្មង់ ហ្ា រ៍មមតិ
គយរល់ផ្ដលមានគៅកនុងកមម វ ិ្ី។
(2) មិនទទួ លមតិគយរល់ផ្ដលមិនានារញ្ញចក់គ្មេះអ្ន ករណ្ដឹង។
(3) អ្ន កគ្រើ្ាស់ផ្ដលានរងលលរ៉ាេះពាល់ពីមតិគយរល់គួរផ្ត្តូវានជូ នដាំណ្ឹងពីការពិតឱ្យាន
គពញគលញអ្ាំពីអ្ងោ គហ្តុ និងទទួ លឱ្កាសឱ្យគ្ា ើការ្ស្វយរាំភែឺ។
(4) មិនទទួ លយកមតិគយរល់ផ្ដលមិនចាស់ោស់និងគ្ា ើឲ្យខូ ចគករគដិ៍ ្មេះ។

17. ការរដិបសធការទ្ទ្ួ លខុស្តូវ
17.1 គសវាកមម គនេះ្តូវានលត ល់ជូន "តាមស្វថនភាពជាក់ផ្សត ង" គោយគ្នមនការធានា ការអាងសិទធិ ឬ
ការយល់ ្ ពមគោយ KLANGTHAI .com មិ ន ថាតាមរគរៀរណាក៏ គោយ ទ ង
ាំ ផ្ររចាស់ោ ស់ គោយ
ន័យ ឬ ផ្រររងខ ាំ ផ្ដលទក់ទងនឹងគសវាកមម រ ួមរញ្ចល
ូ រ៉ាុផ្នត មិនមានកាំណ្ត់ ការធានាគុណ្ភាព ការ
ដាំគណ្ើរការ្រតិរតដ ិ ការមិនរំគោភសិទធិ សមតថ ភាពកនុងការគ្ា ើជាំនួញ ឬភាពសម្សរស្មារ់គគ្នល
រាំណ្ងចាស់ោស់ រ ួមទង
ាំ មិនមានការធានាផ្ដលគកើតគែើងកនុងកាំែ
ុ ងគពលទាំនាក់ទាំនង ការដាំគណ្ើរ
ការ្រតិ រ តត ិការ ឬ ការគ្រើ ្ ាស់គ ដើ មបីពា ណ្ិជា កមម គោយមិ ន កាំ ណ្ ត់នូវអ្ា ើ ផ្ដលាននិយ យពីមុន
គហ្ើ យ រហ្ូ តកាំ រ ិតអ្តិ រ រ ិមាផ្ដល្តូ វ ានអ្នុ ញ្ញា តគោយចារ់ ពា ក់ព័ នធ ឃ្ែាំ ង ថៃ KLANGTHAI.com
មិនធានាថា គសវាកមម ថនគគហ្ទាំព័រគនេះ ឬ ្រតិរតត ិការគៅកនុ ងគគហ្ទាំព័រនឹងអាចគ្រើការានអាច
ចូ លដាំគណ្ើរការានមិនមានការរំខាន ទន់គពលគវោ មានសុវតថ ិភាព ្តឹម្តូវ គពញគលញ ឬ ្ាស
ោកមានកាំហ្ុស ថាគតើកាំហ្ុសឬក៏អ្ត់ ្រសិនគរើមាននឹង្តូវានគោេះ្ស្វយ ឬ ថាគតើគគហ្ទាំព័រគនេះ
និង/ឬ Sever ររស់
គគហ្ទាំព័រគនេះនឹងដាំគណ្ើរការគោយគ្នមនគមគរាគ នាែិកា ្រព័នធ កមម វ ិ្ីកាំណ្ត់គពលគវោ កមម វ ិ្ីរារ់
ចាំនួន ោក់គស្វកមម វ ិ្ី ឧរករណ្៍ោរកមម , វ ើរុស Trojan, Routing ទារនិងអ្នាទក់, គពលគវោ, ឬ កូ ដក
ពាកយរញ្ញា កមម វ ិ្ី ឬ អ្ងគ្រករផ្ដលគ្គ្នេះថានក់ណាមួ យ។

17.2 អ្ន កទទួ លស្វោ ល់ ថាហានិភ័យ ទ ង
ាំ អ្ស់ ផ្ដលគកើតគែើង ពីកា រគ្រើ្ាស់ ឬ ្រតិ រ តត ិកា រគលើគគហ្
ទាំព័រគនេះ និង/ឬ គសវាកមម ្តូវានធាែក់ជាររស់អ្នករហ្ូ តដល់ផ្ដនកាំណ្ត់កនុងក្មិតអ្តិររមាផ្ដល
្តូវានអ្នុញ្ញាតគោយចារ់ជា្រមាន។
17.3 ឃ្ែាំ ង ថៃ KLANGTHAI .com មិ ន ាន្គរ់ ្ គងនិ ង រហ្ូ តដល់ ក ្មិ ត អ្តិ រ រមាផ្ដល្តូ វ ាន
អ្នុញ្ញាតគោយចារ់ផ្ដលពាក់ព័នធ មិនធានា ឬ ទទួ លខុស្តូវចាំគពាេះ៖ (A) ភាពសមរមយស្មារ់គគ្នល
រាំណ្ង ការផ្ដលមាន គុណ្ភាព សុវតថ ិភាព ឬ ភាព្សរចារ់ថនលលិតលលផ្ដលផ្ចកោយតាមរយៈ
គសវាកមម ឬ (B) សមតថ ភាពររស់អ្នកលក់កនុងការលក់លលិតលល ឬអ្ន កទិញគៅកនុងការរង់្ាក់ថៃែ
លលិតលល ្រសិនគរើមានជគមាែេះផ្ដលពាក់ព័នធនឹងអ្ន កគ្រើ្ាស់មានក់គែើងគៅ អ្ន កគ្រើ្ាស់ដូចផ្ដល
ានគពាលយល់្ពមរញ្ឍរ់ជគមាែេះគោយផ្ទទល់រវាងទ ាំងពីរភាគី គហ្ើយកនុងកាំ រ ិតអ្តិររមាផ្ដល្តូវាន
អ្នុញ្ញាតិគោយចារ់ ឃ្ែាំងថៃ KLANGTHAI .com គចញពីការទមទរសិទធ ការសុាំ និងការខូ ចខាតណា
មួ យ និងទ ាំងអ្ស់ ផ្ដលគកើតពី ឬជារ់ទក់ទងនឹងជគមាែេះផ្ដលានគលើកគែើង។
18. ច្បារ់ដដលអ្ៃុតតប្រើ្ាស់
លកខ ខណ្ឌថនលដល់គសវាកមម ទ ាំងគនេះ សថ ិតគៅគ្កាមការ្គរ់្គង និងរក្ស្វយតាមចារ់ររស់្រគទស
ថៃ គោយមិនគិតពីជគមាែេះជាមួ យចារ់ អ្នុសញ្ញាររស់អ្ងោ ការសហ្្រជាជាតិសតីពីកិចចសនាស្មារ់
ការលក់រវាង្រគទស និងចារ់គ្ា ើ្រតិរតត ិការទិននន័យកុាំពូ យទ័រ ផ្ដលមានសដ ង់ោរដូ ចគ្នន ចាំគពាេះវ ិស្វល
ភាពផ្ដលអាចអ្នុវតត ាន ្តូវានរកាសិទធទុកយ៉ាងជាក់ោក់ គលើកផ្លងផ្តចារ់ផ្ដលអាចអ្នុវតត
គ្រើនឹងកាំណ្ត់ទុកជាន័យគលេង ជគមាែេះវ ិវាទ ការផ្ខា ងគាំនិតគ្នន ការរទមទរសិទធ ឬ ភាពខុសគ្នន្គរ់
្រគភទអាចនឹងគកើតគែើង ពីការ ឬ ទក់ទងគៅនឹងលកខ ខណ្ឌថនការលដ ល់គសវាកមម ទង
ាំ គនេះ ការរនត
ឬ ទក់ទងជាមួ យ ឃ្ែាំងថៃ KLANGTHAI .com ឬ ភាគីផ្ដលទទួ លសាំណ្ងគៅគ្កាមលកខ ខណ្ឌថនការ
លដ ល់គសវាកមម ទង
ាំ គនេះ ្តូវរញ្ជន
ូ រញ្ញានិ ងរញ្ច រ់នូវជាំហានចុង គ្កាយគោយតុ ោការអាជាា កណា
ត ល
្រគទសថៃតាមចារ់ ផ្ដលានអ្នុ ញ្ញា ត គោយអ្នុ គ ោមតាមចារ់ តុ ោ ការររស់ ស្វថ រ័ ន ផ្ដល
អ្នុ ញ្ញា តគោយតុោ ការ("ចារ់ THAC") ផ្ដលកាំ ពុ ង អ្នុ វ តត គ ្រើ គៅនាគពលរចចុ របនន គនេះ ផ្ដល្តូវ
ានគគោត់ទុក ថាានរញ្ចល
ូ ចារ់គោយគយងគៅកនុង ផ្លន កគនេះ នឹ ង មានអាជាា កណា
ត លមួ យ (1)
គោកអ្ន កនិងភាស្វ ការអ្នុញ្ញាតគៅកនុងតុោការគឺភាស្វថៃ។
19. រទ្របញ្ាតត ិទ្ូបៅ
19.1 ឃ្ែាំងថៃ KLANGTHAI .com រកាសិទធិ្គរ់យ៉ាងផ្ដលមិនានរញ្ញាក់គៅទីគនេះ។
19.2 ឃ្ែាំ ង ថៃ KLANGTHAI .com អាចផ្កផ្្រលកខ នត ិ ក ៈការលដ ល់ គ សវាកមម ាន្គរ់ គ ពលគវោគោយ
រង្ហា ញលកខ ខណ្ឌ ការលដ ល់ គ សវាកមម ចារ់ គ ្ា ើ វ ិគស្វ្នកមម គៅខាងគលើ គ គហ្ទាំ ព័ រ គនេះ ការគ្រើ ្ ាស់
ការង្ហរគលើគគហ្ទាំព័រគនេះ តគៅររស់គោកអ្ន ករនាទរ់ពីការផ្ទែស់រតរដូ
ូ ចផ្ដលានគពាលនឹងោត់ទុក
ថាអ្ន ក្ពមទទួ លយកលកខ ខណ្ឌថនការលដល់គសវាកមម ចារ់គ្ា ើ វ ិគស្វ្នកមម គនាេះគហ្ើយ។
19.3 អ្ន កមិន្តូវោត់តាាំង លដល់អាជាារ័ណ្ណការគ្រើ្ាស់ការង្ហររនត ឬ គលទរសិទធិផ្ដល
លតល់ឱ្យអ្ន កគៅទីគនេះ ឬ គ្ា ើសមព ័នធភាពកិចចសនាណាមួ យររស់អ្នក។
19.4 គ្នមនគរឿងអ្ា ើគៅកនុងលកខ ខណ្ឌថនការលដ ល់គសវាកមម ទ ាំងគនេះនឹង្តូវោត់ទុកថាជាភាគហ្ុ នគែើយ
ការវ ិនិគយគរ ួមគ្នន ឬ ទាំនាក់ទាំនងរវាងនាយកនិងភានក់ង្ហរ រវាងអ្ន កនិង ឃ្ែាំងថៃ KLANGTHAI .com
គហ្ើ យ គ្នម នគរឿងអ្ា ើមួយផ្ដលអ្នុញ្ញា តឱ្យអ្ន កទទួ លរងការចាំណាយ ឬ រាំ ណ្ុ លកនុ ងនាមររស់ ឃ្ែាំ ងថៃ
KLANGTHAI .com
19.5 លកខ ខណ្ឌថនការលដល់គសវាកមម គនេះមានទុកគឺស្មារ់អ្នកនិងអ្តថ្រគយជន៍ ររស់គយើងផ្តរ៉ាគុ ណា
ណ េះ
គហ្ើយមិនផ្មនគដើមបីជា្រគយជន៍ររស់រុគោល ឬ នីតិរុគោលណាគែើយ គលើកផ្លងផ្ត្ក ុមហ្ុនសមព ័នធ

និងស្វខាររស់្ក ុមហ្ុន ឃ្ែាំងថៃ KLANGTHAI .com (និងអ្ន កសន ងរនត និងអ្ន កទទួ លររស់្ក ុមហ្ុន
សមព ័នធនិង្ក ុមហ្ុនកនុងរណា
ដ ញផ្ដលពាក់ព័នធររស់ ឃ្ែាំងថៃ KLANGTHAI .com នីមួយៗ)
19.6 ្រសិនគរើអ្នកមានសាំណ្ួរ ឬ កងា ល់ទក់ទងនឹងលកខ ខណ្ឌថនការលដល់គសវាកមម ទ ាំងគនេះ ឬ
មានរញ្ញាផ្ដលរណា
ត លមកពីលកខ ខណ្ឌថនការលដ ល់គសវាកមម គនេះ ឬ គៅគលើគគហ្ទាំព័រ សូ មទាំនាក់ទាំនង
មកគយើងខ្ុាំតាមរយ: crm.klangthai@gmail.com

