Terms of Service SELLER POLICY
Welcome to KLANGTHAI.com or ឃ្លាំង.com Please read these terms and conditions carefully.
Conditions
The use of the following services shall apply to the use and Accessing and using your
platform services As below By accessing the platform You agree to be bound by these
terms of use. If you do not agree with the terms of use of this service Do not access and /
or use this platform.
When you apply through the platform KLANGTHAI.com By pressing the send / accept button
Or still use or login to the seller center (SellerPortal) Indicates that you have agreed and
accepted the terms and conditions of the contract as follows
King Ping Group Company Limited Is a business platform provider E-Commerce Established
under Thai law Number 0105562007885 Registered location 254 Wanit 1 Road, Chakkrawat
Subdistrict

Samphanthawong

District

10100

Which

hereinafter

referred

to

as

KLANGTHAI.com
You (hereinafter referred to as "seller")Would like to join with KLANGTHAI.com With good
intentions to sell products through platforms provided by KLANGTHAI.com .
(Together called "Both parties" and each party shall be called "the parties")

Has agreed to the contract as follows
Both parties agree to comply with all information and conditions As set out in both
Appendix ก: General Seller Terms and Conditions and Appendix ข:
Special terms and conditions Under good intentions like Individuals should act in the
business guidelines. And to be governed by any laws that are strictly enforced regarding
Good morals and public order KLANGTHAI.com Reserves the right to change at any time in
its sole discretion In any terms and conditions of this contractIncluding related policies,
and this change will be effective within seven (7) days From being announced through the
Seller Center platform (Seller Portal) Or notifications to sellers in other ways The seller is
responsible for checking all announcements and policies.And use of the seller's next
platform Services provided under this contract and / or Seller center regarding any changes

that have occurred As considered acceptance of the said change In order to avoid doubts
Newer terms and conditions of this contract will supersede the previous terms and
conditions of the previous contract.
Seller Agreement - General Terms and Conditions
1. Scope
1.1 Prepare and prepare this general (Hereinafter referred to as "prepare") Effect on the seller
agreement between King Ping Group Company Limited
Is an e-commerce business platform provider. Established under Thai law Juristic person
registration number 0105562007885 Registered Location 254 Wanit 1 Road, Chakkrawat
Subdistrict Samphanthawong District 10100
(KLANGTHAI).com

Which hereinafter referred to as คลังไทย

And vendors in the market (Hereinafter referred to as "seller") (Thai

Finance, KLANGTHAI.com and the seller call each party "parties" and collectively call "Both
parties" depending on the context)
For any activity provided by the Thai warehouse KLANGTHAI.com to the seller to post and
sell the product. (Hereinafter referred to as "Products") on and through any of the following
websites www.KLANGTHAI.com
Or other domain websites That is the property of the Thai bank KLANGTHAI.com (Hereinafter
referred to as "the platform"
Collection, reconciliation, and processing of any transaction Involving sellers through the
platform As a representative receiving payment to the seller And production of other
related content Commercial activities (Hereinafter referred to as "Trade activities") and / or
order orders under the product management and management system.(Order fulfilment) Or
any activities provided by KLANGTHAI.com To the seller (hereinafter referred to as "the
activity") as agreed in writing between KLANGTHAI.com With the seller
1.2. All of these terms have precedence over any other terms and conditions. Unless
otherwise specified in the seller agreement
1.3. Words or expressions that are defined in special conditions Will all have the same
meaning in the definition Unlessotherwise specified in this contract

1.4. Seller cannot assign, transfer or subcontract In any or all of the rights and / or
obligations arising from the seller agreement Without prior written consent from
KLANGTHAI.com first KLANGTHAI.com has the right to assign, transfer or subcontract. In any
or all of the rights and / or obligations resulting from the seller agreement
1.5. The seller must provide a name Phone number And / or email Of contacts during
business hours to KLANGTHAI.com for communication purposes to help with efficiency
Transactions or other related activities, including the information that KLANGTHAI.com
needs But not limited to Product details Commercial activities Inventory information update
And price adjustment and any activities under this agreement
1.6. Regardless of any other terms of this contract, KLANGTHAI.com reserves the right to
suspend the seller's account which did not send the supporting documentation as specified
in Attachment 1 to KLANGTHAI.com within 48 hours after the product has been Selling on
the platform
1.7 Trading on the Platform Considered as trading under Thai law as the seller is in Thailand
And cross-border transportation shall be the responsibility of the carrier and buyer only
2. Products and information about products ("Product Details" (Content Material) ")
2.1. Seller confirms and confirms that products announced and sold by sellers on that
platform comply with laws and regulations and are not prohibited to sell online.
2.2. The sale must provide content material consisting of product information, text, logos,
trademarks, images and any information related to each product. To be accurate and
complete That the seller makes ready to be sold via the platform Or for use in other
activities organized by KLANGTHAI.com In the form KLANGTHAI.com requires the seller to
immediately update the content of the content as necessary so that the data is accurate
and accurate at all times.Seller acknowledges and agrees that the seller is the owner and /
or the advertiser and / or publisher of the product and Product Details (Content Material)
announced on the platform Seller agrees to be solely responsible for claims of disputes or
liability arising out of products and / or product details as announced on the platform.
2.3. KLANGTHAI.com reserves the exclusive right to suspend product listings and sale on
the platform immediately if any part of the product description is incorrect, incomplete or
contrary to law.
2.4. Seller must indemnify and protect KLANGTHAI.com from damage (Including wages,
lawyers and court fees based on the principle of compensation), costs, fines, penalties,

losses, damages and liabilities arising from any claims Claims or results from inaccurate,
incomplete or illegal information Or related to the product details provided by all sellers.
2.5 KLANGTHAI.com All rights reserved, even with provisions Any in this provision In
determining product details, structure, appearance, design, functionality and all other
aspects of the platform, selling through the platform Including commercial activities or
other activities (Including rights to redesign, edit, delete or modify the content, appearance
and Design, Meta Tag, Title, Markup, Style Sheet, Script, Application, Internal or External
Links And other components And prevent or restrict access to any of the said platforms
and components, components or features (Including product listings) from time to time)
3. Inventory adjustment And price adjustment.
3.1. The seller must provide accurate information Modernized, complete, and sufficient
regarding the availability of product status, product quantity And the price of each product
that the seller sells through the platform in the form specified at the time
3.2. Regardless of any other provision in these Terms The seller will use the best effort To
procure In format and timeKLANGTHAI.comDetermine the selling price that can compete
with others for each product sold through the platform. By comparing the prices of the
same products that are sold Via electronic platforms And / or retail stores Or other trade
channels
3.3. Prices determined by the seller on the platform of KLANGTHAI.com Must not be greater
than what is offered to other customers Who have purchased similar products and services
in a similar or lower amount under similar terms and conditions
If the seller makes a bid to other customers in similar or lower amounts under similar terms
and conditions between Same period proposed onKLANGTHAI.com This proposed price must
be adapted to KLANGTHAI.com In a timely manner
3.4 Number of products listed in KLANGTHAI.com Must be a physical quantity of products
If a purchase agreement occurs, the seller cannot deliver the product within 5 days via the
Thai warehouse KLANGTHAI.com. Will cancel the order And processing fees for returning
product payment Or other services related to the order cancellation are the responsibility
of the seller.

4. Suspending product sales on the platform.
4.1. Regardless of any provision In these specifications KLANGTHAI.com Reserves the right
to exercise its discretion In order to delay or suspend the sale or remove or ask the seller
not to sell some or all of the products that the seller has prepared to be sold on the platform
Or depending on commercial activities, if any Provided by KLANGTHAI.com
5. Fee
5.1 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.
6. Dispute
6.1 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.
6.2 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
6.3 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.

7. 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.
8. General provisions
8.1 KLANGTHAI.com reserves all rights not expressly granted here.
8.2 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.
8.3 You must not assign Re-license Or transfer the rights granted to you here or enter
into any contractual obligations by you.
8.4 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.
8.5 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)
8.6 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",

เงื่อนไขในการใช้บริการของผู้ขาย (SELLER POLICY)
ยินดีต้อนรับสู่การขายสินค้าบน

คลังไทย

KLANGTHAI.com

หรือ

ឃ្លាំង.com

กรุณาอ่านเงื่อนไขและ

ข้อกาหนดเหล่านี้โดยละเอียดเงื่อนไขในการใช้บริการต่อไปนี้จะใช้บังคับกับการใช้งานและการเข้าถึงและการใช้
บริการแพลตฟอร์มของท่าน ไว้ด้านล่างนี้
ด้วยการเข้าถึงแพลตฟอร์ม

ท่านตกลงที่จะผูกพั นโดยเงื่อนไขในการใช้บริการนี้

หากท่านไม่ตกลงด้วยกับ

เงือ
่ นไขในการใช้บริการนี้ ห้ามเข้าใช้และ/หรือใช้แพลตฟอร์มนี้
เมื่อท่านสมัครผ่านแพลตฟอร์ม คลังไทย KLANGTHAI.com โดยการกดปุ่มส่ง/ยอมรับ หรือยังคงใช้หรือ
เข้าระบบสู่ศน
ู ย์ผู้ขาย (Seller Portal) เป็นการแสดงว่าท่านได้ตกลงและยอมรับข้อกาหนดและเงื่อนไขของ
สัญญาดังต่อไปนี้
บริษัท คิงปิงกรุ๊ป จากัด คือผู้ให้บริการแพลตฟอร์มที่ทางธุรกิจ E-Commerce จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย
เลขทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ 0105562007885 จดทะเบียนที่ตั้ง 254 ถนนวานิช1 แขวงจักรวรรดิ เขตสัม
พั นธวงศ์ 10100 ซึ่งต่อไปนีใ้ ห้เรียกว่า คลังไทย KLANGTHAI.com
ท่าน (ต่อไปนี้ให้เรียกว่า “ผูข
้ าย”) ต้องการเข้าร่วมกับคลังไทย KLANGTHAI.com โดยมีเจตนาทีด
่ ีเพื่ อขาย
สินค้าผ่านแพลตฟอร์มที่ให้บริการโดย คลังไทย KLANGTHAI.com
(รวมกันให้เรียกว่า “คู่สัญญาทั้งสองฝ่าย” และให้เรียกแต่ละฝ่ายว่า “คู่สัญญา”)
จึงได้ตกลงทางสัญญากันดังต่อไปนี้
คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงที่จะปฏิบต
ั ิตามข้อมูลกาหนดและเงื่อนไขทั้งหมด ตามที่กาหนดไว้ในในข้อกาหนด
และเงื่อนไขทั่วไปของผู้ขาย และข้อกาหนดและเงื่อนไขพิ เศษ ภายใต้เจตนาทีด
่ ี เฉกเช่น บุคคลทั่วไปพึ งปฏิบัตใิ น
แนวทางการดาเนินธุรกิจ และให้อยู่ภายใต้กฎหมายใดๆทัง
้ หมดที่ใช้บังคับอย่างเคร่งครัดเกี่ยวกับ ศีลธรรมอัน
ดีและความสงบเรียบร้อยของประชาชน คลังไทย KLANGTHAI.com สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงได้
ตลอดเวลาตามดุลยพิ นิจของบริษัทแต่เพี ยงผู้เดียว ในข้อกาหนดและเงื่อนไขใดๆของสัญญานี้ รวมไปถึง
นโยบายที่เกี่ยวข้องและการเปลี่ยนแปลงนี้จะมีผลบังคับใช้ภายในเจ็ด (7) วัน นับจากที่มีการประกาศผ่าน
แพลตฟอร์ม ศูนย์ผู้ขาย (Seller Portal) หรือการแจ้งเตือนไปยังผู้ขายในรูปแบบอื่นๆ ผู้ขายมีหน้าที่
รับผิดชอบตรวจสอบประกาศและนโยบายทั้งหมด และการใช้งานแพลตฟอร์มต่อๆไปของผู้ขาย การให้บริการ
ภายใต้สัญญานี้และ/หรือ ศูนย์ผู้ขาย ที่เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงใดๆที่เกิดขึ้น โดยถือว่าเป็นการยอมรับการ
เปลี่ยนแปลงดังกล่าวแล้ว เพื่ อเป็นการหลีกเลี่ยงข้อสงสัย ข้อกาหนดและเงื่อนไขฉบับที่ใหม่กว่าของสัญญา
ฉบับนี้จะมีผลใช้บังคับแทนข้อกาหนดและเงื่อนไขของสัญญาฉบับเก่าก่อนหน้านี้

ข้อตกลงผู้ขาย-ข้อกาหนดและเงื่อนไขทั่วไป
1. ขอบเขต
1.1. ข้อกาหนดและเงื่อนไขทั่วไปนี้ (ต่อไปนี้ให้เรียกว่า “ข้อกาหนด”) มีผลบังคับต่อข้อตกลงผูข
้ ายระหว่าง
บริษัท คิงปิงกรุป
๊ จากัด คือผูใ้ ห้บริการแพลตฟอร์มที่ทางธุรกิจE-Commerce จัดตั้งขึน
้ ตามกฎหมายไทย
เลขทะเบียนนิติ บุคคลเลขที่ 0105562007885 จดทะเบียนที่ตั้ง 254 ถนนวานิช1แขวงจักรวรรดิ เขตสัม
พั นธวงศ์ 10100 ซึ่งต่อไปนีใ้ ห้เรียกว่า คลังไทย (KLANGTHAI).com และผู้ขายในตลาดสินค้า (ต่อไปนีใ้ ห้
เรียกว่า “ผู้ขาย”) (คลังไทย KLANGTHAI.com และ ผูข
้ าย ให้เรียกแต่ละฝ่ายว่า “คู่สัญญา” และรวมกันให้
เรียกว่า “คู่สัญญาทั้งสองฝ่าย” ขึ้นอยู่กับบริบท) สาหรับกิจกรรมใด ๆ ที่จัดหาโดย คลังไทย
KLANGTHAI.comให้แก่ผข
ู้ ายเพื่ อลงรายการและจาหน่ายสินค้า (ต่อไปนีใ้ ห้เรียกว่า“ สินค้า" ) บนและผ่าน
เว็บไซต์ใดๆดังต่อไปนี้ www.KLANGTHAI.com หรือเว็บไซต์โดเมนอื่นๆ ที่เป็นทรัพย์สินของ คลังไทย
KLANGTHAI.com (ต่อไปนีใ้ ห้เรียกว่า “แพลตฟอร์ม) การเก็บเงิน กระทบยอด และดาเนินการในธุรกรรมใดๆ
ที่เกี่ยวข้องกับผู้ขายผ่านแพลตฟอร์มในฐานะเป็นผู้แทนรับชาระเงินให้แก่ผู้ขาย และการผลิตเนื้อหาอื่นๆที่
เกี่ยวข้อง กิจกรรมทางการค้า (ต่อไปนี้ให้เรียกว่า “กิจกรรมทางการค้า”) และ/หรือคาสั่งภายใต้ระบบบริหาร
และจัดการสินค้า(Order fulfilment) หรือกิจกรรมใด ๆ ที่จัดหาให้โดยคลังไทย KLANGTHAI.com แก่ผู้ขาย
(ต่อไปนีใ้ ห้เรียกว่า“กิจกรรม”) ตามที่ตกลงไว้เป็นลายลักษณ์อักษรระหว่างคลังไทย KLANGTHAI.comกับ
ผู้ขาย
1.2. ข้อกาหนดทั้งหลายนี้มผ
ี ลเหนือข้อกาหนดและเงื่อนไขอื่นใด เว้นแต่ระบุไว้เป็นอย่างอื่นในข้อตกลงผู้ขาย
1.3. คาหรือสานวนที่ถูกนิยามไว้ในเงื่อนไขพิ เศษ จะมีความหมายเดียวกันทั้งหมดในข้อกาหนด เว้นแต่นิยามไว้
เป็นอย่างอื่นในสัญญาฉบับนี้
1.4. ผู้ขายไม่สามารถมอบหมาย โอน หรือ ทาสัญญารับช่วงสิทธิ ในส่วนใดส่วนหนึ่งหรือทั้งหมดต่อสิทธิและ/
หรือภาระผูกพั นที่สืบเนื่องมาจากข้อตกลงผู้ขาย โดยไม่ได้รับยินยอมล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรจาก คลัง
ไทย KLANGTHAI.comก่อน คลังไทย KLANGTHAI.comมีสิทธิในการมอบหมาย โอน หรือทาสัญญารับช่วง
ในส่วนใดส่วนหนึ่งหรือทั้งหมดของสิทธิและ/หรือภาระผูกพั นที่สืบเนื่องมาจากข้อตกลงผูข
้ าย
1.5.
ผูข
้ ายต้องให้ชื่อ
เบอร์โทรศัพท์
และ/หรืออีเมล์
ของผู้ตด
ิ ต่อในช่วงเวลาทาการแก่ คลังไทย
KLANGTHAI.comเพื่ อวัตถุประสงค์สาหรับการติดต่อสื่อสารเพื่ อช่วยเหลือในด้านประสิทธิภาพ
การทา
ธุรกรรมหรือกิจกรรมอื่นๆที่เกี่ยวข้องรวมไปถึงข้อมูลต่างๆที่คลังไทย KLANGTHAI.comต้องการ แต่ไม่จากัด
เพี ยง รายละเอียดสินค้า กิจกรรมทางการค้า การปรับปรุงข้อมูลปริมาณสินค้าคงคลัง และการปรับปรุงราคา
และกิจกรรมใด ๆ ภายใต้ข้อตกลงนี้
1.6. โดยไม่คานึงถึงข้อกาหนดอื่นใดในสัญญาฉบับนี้คลังไทย KLANGTHAI.comสงวนสิทธิ์ในการระงับบัญชี
ผู้ขายซึ่งไม่ได้ส่งเอกสารประกอบตามที่กาหนดไว้ให้คลังไทย KLANGTHAI.comภายใน 48ชั่วโมง หลังจาก
สินค้าถูกลงขายในแพลตฟอร์ม
1.7 การซื้อขายบนแพลตฟอร์ม ให้ถือเป็นการซื้อขายตามกฎหมายไทยเนื่องด้วยผูข
้ ายอยู่ประเทศไทย และการ
ขนส่งข้ามแดนให้ถือเป็นความรับผิดชอบของบริษัทขนส่งและผู้ซื้อเท่านั้น

2. สินค้าและข้อมูลเกี่ยวกับสินค้า (“รายละเอียดสินค้า” (Content Material)”)
2.1.ผู้ขายรับรองและยืนยันว่าสินค้าที่ประกาศและขายโดยผูข
้ ายบนแพลตฟอร์มนั้นเป็นไปตามกฎหมายและ
ข้อบังคับต่าง ๆ และไม่ถูกห้ามไม่ให้ขายออนไลน์
2.2.ผู้ขายต้องจัดให้รายละเอียดสินค้า (Content Material) ประกอบไปด้วยข้อมูลเกี่ยวกับสินค้า ข้อความ โล
โก้เครื่องหมายการค้า รูปภาพ และข้อมูลใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสินค้าสาหรับสินค้าแต่ละชนิด ให้มีความแม่นยา
และครบถ้วน ทีผ
่ ู้ขายทาให้พร้อมเพื่ อลงขายผ่านแพลตฟอร์ม หรือเพื่ อใช้ในกิจกรรมอื่น ๆ ที่จัดทาขึ้นโดยคลัง
ไทย KLANGTHAI.com ในรูปแบบที่คลังไทย KLANGTHAI.comกาหนดไว้ผข
ู้ ายจะต้องปรับปรุงข้อมูลของ
เนื้อหาตามแต่ความจาเป็นโดยทันทีเพื่ อให้ข้อมูลมีความแม่นยาและถูกต้องอยู่ตลอดเวลา
ผู้ขายรับทราบและ
ยอมรับว่าผู้ขายเป็นเจ้าของและ/หรือผู้โฆษณาและ/หรือผูเ้ ผยแพร่สินค้าและรายละเอียดสินค้า
(Content
Material) ทีป
่ ระกาศลงบนแพลตฟอร์ม ผู้ขายตกลงที่จะรับผิดชอบต่อการเรียกร้อง ข้อพิ พาท หรือความรับ
ผิดใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากสินค้าและ/หรือรายละเอียดสินค้าที่ได้ประกาศไว้ในแพลตฟอร์มแต่เพี ยงผู้เดียว
2.3 คลังไทย KLANGTHAI.com สงวนสิทธิ์แต่เพี ยงผู้เดียวในการระงับการลงรายการสินค้าและการขายสินค้า
บนแพลตฟอร์มในทันทีหากส่วนใดส่วนหนึ่งของรายละเอียดสินค้าไม่ถูกต้อง
ไม่ครบถ้วน
หรือขัดต่อข้อ
กฎหมาย
2.4. ผู้ขายต้องชดใช้ค่าเสียหายและปกป้องคลังไทย KLANGTHAI.comไม่ให้ได้รับความเสียหาย (รวมไปถึง
ค่าจ้างทนายและค่าธรรมเนียมศาลตามหลักการชดใช้ค่าเสียหาย) ค่าใช้จ่าย ค่าปรับ บทลงโทษ การสูญเสีย
ความเสียหายและหนี้สินที่เกิดขึ้นจากการอ้างสิทธิใดๆ
กเรียกร้องหรือผลที่เกิดจากข้อมูลที่ไม่แม่นยา
ไม่
ครบถ้วน หรือผิดกฎหมาย หรือที่เกี่ยวข้องกับรายละเอียดสินค้าที่จัดหาให้โดยผู้ขายทั้งหมด
2.5 คลังไทย KLANGTHAI.com สงวนสิทธิ์แต่เพี ยงผู้เดียวแม้จะมีบทบัญญัติ ใดๆในข้อกาหนดนี้ ในการ
กาหนดรายละเอียดสินค้าโครงสร้าง รูปลักษณ์ ดีไซน์การใช้งานและด้านอื่น ๆ ทั้งหมดของแพลตฟอร์ม , การ
ขายผ่านแพลตฟอร์ม รวมไปถึงกิจกรรมทางการค้าหรือกิจกรรมอื่นๆ (รวมไปถึงสิทธิในการ ออกแบบใหม่
แก้ไข ลบหรือดัดแปลงเนื้อหารูปลักษณ์ ดีไซน์เมทาแทก หัวข้อ มาร์คอัพ สไตล์ชีท สคริปต์ แอปพลิเคชัน ลิงค์
ภายในหรือภายนอก และส่วนประกอบอื่นๆ และป้องกันหรือจากัดการเข้าถึงแพลตฟอร์มและองค์ประกอบ
ส่วนประกอบ ส่วน หรือผูข
้ ายสมบัติใดๆดังกล่าว (รวมถึงการลงรายการสินค้า) เป็นครั้ งคราว)
3. การปรับปรุงปริมาณสินค้าคงคลัง และการปรับปรุงราคา
3.1. ผู้ขายจะต้องให้ข้อมูลที่ถูกต้อง ปรับปรุงให้ทน
ั สมัย ครบถ้วน และเพี ยงพอ เกี่ยวกับความพร้อมของสถานะ
สินค้าปริมาณสินค้า และราคาของสินค้าแต่ละชิ้นที่ผข
ู้ ายลงขายผ่านแพลตฟอร์มให้เป็นไปในรูปแบบที่กาหนด
3.2.โดยไม่คานึงถึงบทบัญญัติอื่นใดในข้อกาหนดเหล่านี้

ผู้ขายจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุด

เพื่ อจัดหาให้

เป็นไป ในรูปแบบและเวลาที่ คลังไทย KLANGTHAI.com กาหนดซึ่งราคาลงขายที่สามารถแข่งขันกับผู้อื่นได้
สาหรับสินค้าแต่ละชิ้นที่ลงขายผ่านแพลตฟอร์ม โดยการเปรียบเทียบราคาของสินค้าเดียวกันที่ถูกลงขาย ผ่าน
แพลตฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ และ/หรือร้านค้าปลีก หรือช่องทางการค้าอื่นๆ

3.3. ราคาที่กาหนดโดยผู้ขายบนแพลตฟอร์มของ คลังไทย KLANGTHAI.com จะต้องไม่เกินไปกว่าที่เสนอไว้
แก่ลูกค้าท่านอื่น
ที่ได้ซื้อสินค้าทีใ่ กล้เคียงและบริการในปริมาณทีใ่ กล้เคียงหรือต่ากว่าภายใต้ข้อกาหนดและ
เงื่อนไขที่คล้ายกัน หากผู้ขายเสนอราคาให้แก่ลูกค้าท่านอื่นในปริมาณที่ใกล้เคียงหรือตา่ กว่าภายใต้ข้อกาหนด
และเงื่อนไขที่คล้ายกันระหว่าง ช่วงเวลาเดียวกัน ที่เสนอบน คลังไทย KLANGTHAI.com ราคาที่เสนอนี้จะต้อง
นามาปรับใช้กบ
ั คลังไทย KLANGTHAI.com ในเวลาอันสมควร
3.4 จานวนสินค้าที่แจ้งอยู่ใน คลังไทย KLANGTHAI.com จะต้องเป็นจานวนสินค้าที่มีอยู่จริง หากเกิดการตก
ลงซื้อขายแล้วผู้ขายไม่สามารถส่งมอบสินค้าได้ภายใน 5 วัน ทางคลังไทย KLANGTHAI.com จะทาการยกเลิก
คาสั่งซื้อ และค่าดาเนินการในการคืนค่าชาระสินค้า หรือบริการอื่นที่เกี่ยวข้องกับการยกเลิกคาสั่งซื้อจะถือเป็น
ความรับผิดชอบของทางผู้ขาย
4. การระงับการลงขายสินค้าบนแพลตฟอร์ม
4.1. โดยไม่คานึงถึงบทบัญญัติใดๆ ในข้อกาหนดเหล่านี้ คลังไทย KLANGTHAI.com สงวนสิทธิแ
์ ต่เพี ยงผู้
เดียวในการใช้ดุลพิ นิจ เพื่ อชะลอหรือระงับการลงขาย หรือเอาออก หรือเรียกให้ผู้ขายไม่ลงขายสินค้าบางส่วน
หรือทั้งหมด ที่ผข
ู้ ายได้เตรียมไว้พร้อมที่จะลงขายผ่านแพลตฟอร์ม หรือขึ้นอยู่กับกิจกรรมทางการค้าถ้ามี ซึ่ง
จัดหาให้โดย คลังไทย KLANGTHAI.com
5. ค่าธรรมเนียม และ การชาระค่าสินค้า
5.1 ค่าธรรมเนียมการขาย
(1) ผูข
้ ายตกลงให้ คลังไทย KLANGTHAI .com สามารถเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการทาธุรกรรมการขายจาก
ผู้ขายได้เมื่อการซื้อขายสินค้ากับผูซ
้ ื้อสาเร็จลุล่วงแล้ว โดยให้หักค่าธรรมเนียมดังกล่าวออกจากเงินซื้อสินค้า
ของผู้ซื้อที่ คลังไทย KLANGTHAI .com จะโอนให้แก่ผู้ขาย (“ค่าธรรมเนียมการขาย”) คลังไทย
KLANGTHAI .com จะเป็นผู้กาหนดรายละเอียดเกี่ยวกับการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขาย วิธีการคานวณ
ค่าธรรมเนียม และเงื่อนไขอื่นใดที่เกี่ยวข้อง และจะทาการแจ้งผ่านแพลตฟอร์มของ คลังไทย KLANGTHAI
.com เป็นครั้งคราว
5.2 การชาระค่าสินค้า และ การรายงานยอดขาย
(1) คลังไทย KLANGTHAI .com จะสรุปยอดขายประจาวันให้ใน Seller Portal ทุกสิน
้ วัน เป็นหน่วยเงินตาม
ประเทศที่เกิดการขาย ซึ่งยอดขายประจาวันยังสามารถมีการเปลี่ยนแปลงได้หากมีการยกเลิกการซื้อ หรือ
การคืนสินค้า
(2) คลังไทย KLANGTHAI .com จะทาการสรุปยอดขายประจาเดือนภายในวันที่ 7 ของเดือนถัดไปใน Seller
Portal เป็นหน่วยเงินตามประเทศที่เกิดการขาย ซึ่งยอดขายนี้ให้ถือเป็นที่สิ้นสุดและเป็นออร์เดอร์ขายที่ได้รบ
ั
เงินชาระสาเร็จแล้ว
(3) คลังไทย KLANGTHAI .com จะใช้อัตราแลกเปลี่ยนเงินในวันที่ 8 ของเดือนถัดไปในการเปลี่ยนค่าเงิน
ต่างประเทศเป็นเงินไทยบาท ซึ่งอัตราแลกเปลี่ยนทางคลังไทย KLANGTHAI .com จะแจ้งใน Seller Portal
(4) คลังไทย KLANGTHAI .com จะสรุปยอดคงค้างซึ่งประกอบไปด้วย ค่าสินค้า(ที่เกิดขึ้นวันที่ 1-สิ้นเดือน
นั้นๆ), ค่าธรรมเนียมการขาย (ที่เกิดขึน
้ วันที่ 1-สิน
้ เดือนนั้นๆ), และค่าบริการคงค้าง (ที่เกิดขึ้นวันที่ 1เดือน
นั้น-วันที่7 ของเดือนถัดไป) และทาการบาลานซ์ยอดรายงานใน Seller Portal ภายในวันที่ 8 ของเดือนถัดไป

(5) คลังไทย KLANGTHAI .com จะชาระยอดคงค้างชาระสู่บัญชีธนาคารของผู้ขายที่แจ้งไว้ใน Seller
Portal ในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป
6. ข้อพิ พาท
6.1 ในกรณีที่เกิดปัญหาในการทาธุรกรรม ผูซ
้ ื้อและผู้ขายตกลงที่จะติดต่อกันและกันเพื่ อยุติข้อพิ พาทโดยการ
หารือร่วมกัน โดย คลังไทย KLANGTHAI .com จะใช้ความพยายามอย่างสมเหตุสมผลในการเอื้ออานวย
ความสะดวก หากไม่สามารถยุติข้อพิ พาทได้ ผูใ้ ช้สามารถนาเรื่องขึ้นร้องเรียนต่อศาลยุติธรรมในเขตอานาจ
ศาลของตนเพื่ อยุติข้อพิ พาทอันเกิดจากการทาธุรกรรม
6.2 ผู้ซื้อและผู้ขายแต่ละฝ่ายให้คารับรองและตกลงว่าตนจะไม่ฟอ
้ งร้องหรือยื่นข้อร้องเรียนใดๆ ต่อ คลังไทย
KLANGTHAI .com (เว้นแต่กรณีที่ คลังไทย KLANGTHAI .com หรือบริษัทในเครือเป็นผู้จาหน่ายสินค้า
ในธุรกรรมตามข้อเรียกร้องดังกล่าว) ที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมใดๆ ที่ทาขึ้นบนไซต์หรือข้อพิ พาทใดๆ ที่
เกี่ยวข้องกับธุรกรรมดังกล่าว
6.3 เพื่ อความชัดเจน บริการที่จัดไว้ให้ภายใต้สว่ น นีใ้ ช้ได้กับผู้ซื้อที่ได้รับการคุ้มครองภายใต้ KLANGTHAI
Guarantee เท่านั้น ผู้ซื้อทีใ่ ช้วิธีการชาระเงินแบบอื่นในการซื้อสินค้าควรติดต่อผูข
้ ายโดยตรง
7. กฎหมายที่ใช้บังคับ
เงื่อนไขการให้บริการนี้จะอยู่ภายใต้บังคับและตีความตามกฎหมายของประเทศไทย โดยไม่คานึงถึงความ
ขัดแย้งกับกฎแห่งกฎหมาย อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยสัญญาการจาหน่ายสินค้าระหว่างประเทศและ
กฎหมายธุรกรรมข้อมูลคอมพิ วเตอร์ที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน ถึงขอบเขตที่บง
ั คับใช้ได้ ถูกสงวนสิทธิไ์ ว้อย่าง
ชัดแจ้ง เว้นแต่กฎหมายที่บังคับใช้จะกาหนดไว้เป็นอย่างอื่น ข้อพิ พาท ข้อขัดแย้ง การเรียกร้องสิทธิ หรือความ
แตกต่างทุกประเภทที่อาจจะเกิดขึ้น จากหรือเกี่ยวข้องกับเงื่อนไขการให้บริการนี้ ต่อหรือเกี่ยวข้องกับ คลัง
ไทย KLANGTHAI .com หรือฝ่ายที่ได้รับการชดใช้ภายใต้เงื่อนไขการให้บริการนี้ ให้ส่งเรื่องและยุติในขั้นตอน
สุดท้ายโดยอนุญาโตตุลาการประเทศไทยตามกฎการอนุญาโตตุลาการของสถาบันอนุญาโตตุลาการ (“กฎ
THAC”) ที่บง
ั คับใช้อยู่ในขณะนี้ ซึ่งถือว่าได้รวมกฎเข้าไว้โดยการอ้างอิงในส่วนนี้ จะมีอนุญาโตตุลาการหนึ่ง (1)
ท่านและภาษาในการอนุญาโตตุลาการคือภาษาไทย
8. บทบัญญัติทว
ั่ ไป
8.1 คลังไทย KLANGTHAI .com สงวนสิทธิ์ทั้งหมดที่ไม่ได้ให้ไว้โดยชัดแจ้งในที่นี้
8.2 คลังไทย KLANGTHAI .com อาจแก้ไขเงื่อนไขการให้บริการนี้ได้ตลอดเวลาโดยโพสต์เงื่อนไขการ
ให้บริการฉบับแก้ไขบนไซต์นี้ การใช้งานไซต์นี้ต่อไปของผูข
้ ายหลังการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะถือว่าผูข
้ าย
ยอมรับเงื่อนไขการให้บริการฉบับแก้ไขนั้นแล้ว
8.3 ผู้ขายต้องไม่มอบหมาย ให้สิทธิ์การใช้งานต่อ หรือโอนสิทธิที่มอบให้แก่ผู้ขายในที่นี้หรือทาสัญญาช่วงข้อ
ผูกพั นใดๆ ของผู้ขาย
8.4 ไม่มีสิ่งใดในเงื่อนไขการให้บริการนี้จะถือเป็นการเป็นหุน
้ ส่วน การลงทุนร่วม หรือความสัมพั นธ์ระหว่าง
ตัวการกับตัวแทน ระหว่างผูข
้ ายและ คลังไทย KLANGTHAI .com
ค่าใช้จ่ายหรือหนี้สินในนามของ คลังไทย KLANGTHAI .com

และไม่มีสง
ิ่ ใดอนุญาตให้ผู้ขายสร้างภาระ

8.5 เงื่อนไขการให้บริการนี้มีไว้เพื่ อผูข
้ ายและประโยชน์ของ คลังไทย KLANGTHAI .com เท่านั้น และไม่ใช่เพื่ อ
ประโยชน์ของบุคคลหรือนิตบ
ิ ุคคลอื่นใด เว้นแต่บริษัทย่อยและบริษัทในเครือของ คลังไทย KLANGTHAI
.com (และผู้รบ
ั ช่วงและผู้รับมอบหมายของบริษัทย่อยและบริษัทในเครือที่เกี่ยวข้องของ คลังไทย
KLANGTHAI .com)
8.6 หากมีคาถามหรือข้อกังวลเกี่ยวกับเงื่อนไขการให้บริการนี้ หรือมีปัญหาที่เกิดจากเงื่อนไขการให้บริการนี้
หรือบนไซต์ โปรดติดต่อเราที่: crm.klangthai@gmail.com

លក្ខ ខណ្ឌនៃការប្រើ្ាស់បសវាក្ម្ម SELLER POLICY
សូ មស្វាគមន៍មកកាន់ ឃ្លង
ាំ ថៃ Klangthai.com ឬ ឃ្លាំង .com សូ មអានលកខ ខណ្ឌនិងកិច្ចព្រម
ពព្រៀងទ ាំងពនេះពោយលមអ ិតរីលកខ ខណ្ឌថនការពព្រើព្ាស់ពសវាកមម តពៅពនេះព្តូវានអនុវតត ច្ាំព េះការពព្រើ
ព្ាស់និងការច្ូ លពៅកាន់ផ្លលតហ្ា រ៍មររស់ពោកអន ក ដូ ច្ខាងពព្កាម។
តាមរយៈការច្ូ លពៅកាន់ផ្លលតហ្ា រ៍ម ពោកអន កយល់ព្រមព្តូវានច្ងភ្ជារ់ពោយលកខ ខណ្ឌថនការពព្រើ
ព្ាស់ពសវាកមម ពនេះ ព្រសិនពរើអនកមិនយល់ព្សរនឹងលកខ ខណ្ឌថនការពព្រើព្ាស់ពសវាកមម ពនេះ សូ មកុាំច្ូល
ពព្រើព្ាស់ និង/ឬ ពព្រើព្ាស់តហ្ា រ៍មពនេះ។
ពៅពរលអន កោក់ កយពសន ើសុាំតាមរយៈផ្លលតហ្ា រ៍ម ឃ្លាំងថៃ KLANGTHAI.com ពោយច្ុច្រូ តុង
ពលញើ/ទទួ ល ឬ ពៅផ្តពព្រើ ឬ ច្ូ លពៅកាន់ព្ររ័នធមជ្ឈមណ្ឌលអន កលក់ (Seller Portal) មានន័យថាពោក
អន កានយល់ព្រមនិងទទួ លយកលកខ ខណ្ឌថនកិច្ចសនាដូ ច្ខាងពព្កាម។

្ក្ ុម្ហ៊ុៃ ឃីងពីង្រ ុរ ខូ អិលធីឌី ជាអន កលតល់ពសវាកមម ផ្លលតហ្ា រ៍មផ្លនក ណ្ិជ្ាកមម តាមព្ររ័នធ
E-Commerce ផ្ដលានរពងក ត
ើ ព ើងព្សរតាមច្ារ់ថនព្រពទសថៃ ពលខរញ្ា ិកានិតរ
ិ ុគគល ផ្ដលមាន
ពលខរញ្ា ិកា ០១០៥៥៦២០០៧៨៨៥ អាសយោានលទេះពលខ ២៥៤ វវ ថៃីវាននិត ១ សង្កកត់ចាព្កាវានត់ ខណ្ឌស្វាំ
ផាន់ថាក់វងស ព្រពទសថៃ 10100 ផ្ដលតពៅពនេះពៅកាត់ថាភ្ជគី ឃ្លាំងថៃ KLANGTHAI.com
ពោកអន ក (តពៅពនេះឲ្យពៅថាភ្ជគី "អន កលក់") ច្ង់ច្ូលរ ួមជាមួ យឃ្លាំងថៃ KLANGTHAI.com
ពោយមានរាំណ្ងលអ ពដើមបីលក់លលិតលលតាមរយៈផ្លលតហ្ា រ៍មផ្ដលលតល់
ពសវាកមម ពោយឃ្លាំងថៃ KLANGTHAI.com (រ ួមគ្ននពៅថា "គូ សនាទ ាំងរីរភ្ជគី" និងពៅភ្ជគីនីមួយៗថា
"គូ សនា")។

ាៃយល់្ពម្បធវ ើក្ិច្ចសៃាជាម្ួ យគ្នាដូ ច្តបៅបៃេះ
គូ ភ្ជគីទ ាំងរីរានយល់ព្រមពគ្នររតាមរាល់កច្
ិ ច ព្រមពព្រៀងនិងលកខ ខណ្ឌទ ាំងអស់ តាមកិច្ចព្រមពព្រៀង
ដូ ច្មានផ្ច្ងកនុង បសច្ក្ដ ីរន្ៃែ ម្ ក្ៈ លកខ ខណ្ឌនិងកិច្ចព្រមពព្រៀងទូ ពៅររស់អនកលក់និង បសច្ក្ដ ីរន្ៃែ ម្
ខៈ លកខ ខណ្ឌនិងកិច្ចព្រមពព្រៀងរិពសស សថ ិតពៅពព្កាមពច្តនាដ៏លអ ដូ ច្ជារុគគលទូ ពៅគមបីព្រតិរតត ិ
តាមវ ថធីដាំពណ្ើរការអាជ្ីវកមម និងសថ ិតពព្កាមការព្គរ់ព្គងពោយច្ារ់ទ ាំងអស់ ផ្ដលព្តូវានអនុវតត យ៉ាង
តឹង រ ឹងទក់ទង ពៅនិងសុជ្ីវធម៌ដ៏លអនិងភ្ជរមានសណ្ត
ត រ់ធ្ននរ់ពរៀររយររស់ព្រជាជ្នឃ្លង
ាំ ថៃ
KLANGTHAI.com រកាសិទធិកនុងការផាលស់រតរូ ានព្គរ់ពរលពវោតាមការរិចារណ្តររស់មនុសសព្តឹមផ្ត
មួ យអន ករ៉ាពុ ណ្ត
ណ េះ។
ពៅកនុងលកខ ខណ្ឌនិងកិច្ចព្រមពព្រៀងណ្តមួ យថនកិច្ចសនាពនេះ រ ួមទ ាំងពគ្នលនពយាយ ក់រន
័ ធ និងការ
ផាលស់រតរពនេះនឹ
ូ
ងមានព្រសិទធភ្ជរកនុងរយៈពរលព្ាាំរីរ (៧) ថៃៃរនាទរ់រីព្តូវានព្រកាសតាមរយៈផ្លលតហ្ា រ៍ម
មជ្ឈមណ្ឌលអន កលក់ (Seller Portal) ឬ ការជ្ូ នដាំណ្ឹងពៅកាន់អនកលក់កនុងរ ូរផ្ររពលសងៗ អន កលក់
មានតួ នាទីទទួ លខុសព្តូវកនុងការព្តួតរិនត
ិ យរាល់ការព្រកាសនិងពគ្នលនពយាយទ ាំងអស់ និងការពព្រើ
ព្ាស់ផ្លលតហ្ា រ៍មរនត រនាទរ់ររស់អនកលក់ ពសវាកមម ផ្ដលលតល់ជ្ូនពព្កាមកិច្ចសនាពនេះ ឬ មជ្ឈមណ្ឌលអន ក

លក់ផ្ដលទក់ទងនឹងការផាលស់រតរណ្តមួ
ូ
យផ្ដលានពកើតព ើង ពោយចាត់ទុកថាជាការទទួ លយកការ
ផាលស់រតរដូ
ូ ច្ផ្ដលានជ្ាំរារជ្ូ នមក ពដើមបីពច្ៀសវាងការសងស័យ លកខ ខណ្ឌនិងកិច្ចព្រមពព្រៀងច្ារ់ៃមីថន
កិច្ចសនាពនេះនឹងមានលលពព្រើព្ាស់ជាធរមានជ្ាំនួសលកខ ខណ្ឌនិងកិច្ចព្រមពព្រៀងមុន។
ក្ិច្ច្ពម្ប្ពៀងអា ក្លក្់ - លក្ខ ខណ្ឌៃិងក្ិច្ច្ពម្ប្ពៀងទូ បៅ
1. វិ សាលលពព
១.១. លកខ ខណ្ឌនិងកិច្ចព្រមពព្រៀងទូ ពៅទ ាំងពនេះ (តពៅពនេះពៅថា " លកខ ខណ្ឌ ") អនុវតត ច្ពាំ េះកិច្ចព្រម
ពព្រៀងអន កលក់រវាង ព្ក ុមហ្ុន ឃីងរីងព្គ ុរ ខូ អិលធីឌី គឺជាអន កលតល់ពសវាកមម ផ្លលតហ្ា រ៍ម ផ្លនក ណ្ិជ្ា
កមម E-Commerce ផ្ដលានរពងក ើតព ើងព្សរតាមច្ារ់ថនព្រពទសថៃ ពលខរញ្ា ិកានិតិរគ
ុ គ ល ផ្ដល
ថៃី
ន
មានពលខរញ្ា ិកា ០១០៥៥៦២០០៧៨៨៥ អាសយោានលទេះពលខ ២៥៤ វវ វានិត ១ សង្កកត់ចាព្កាវានត់ ខណ្ឌ
ស្វាំផាន់ថាក់វងស ព្រពទសថៃ 10100 ផ្ដលតពៅពនេះពៅកាត់ថាភ្ជគី “ឃ្លាំងថៃ KLANGTHAI.com” ពហ្ើយ
អន កលក់ពៅកនុងទីលារលលិតលល ( ផ្ដលតពៅពនេះពៅកាត់ថា " អន កលក់ ") (ឃ្លាំងថៃ KLANGTHAI.com
ពហ្ើយអន កលក់ឲ្យពៅភ្ជគីនម
ី ួ យៗថា" គូ សនា " ពហ្ើយរ ួមគ្ននឲ្យពៅថា " គូ ភ្ជគីទ ាំងសងខាង " អាព្ស័យ
ពលើរ រ ថរទ )
សព្មារ់កច្
ិ ច ការណ្តមួ យផ្ដលានចាត់រកពោយ ឃ្លាំងថៃ KLANGTHAI.com ឲ្យដល់អនកលក់ពដើមបីរញ្ចល
ូ
ពៅកនុងរញ្ា ីនង
ិ ច្ាំណ្តយលលិតលល (តពៅពនេះឲ្យពៅថា " លលិតលល ") ពៅពលើពគហ្ទាំរ័រណ្តមួ យដូ ច្ត
ពៅពនេះ
www.KLANGTHAI.com ឬពគហ្ទាំរ័រ Domain ពលសងៗ ផ្ដលជាព្ទរយសមបតត ិររស់
ឃ្លាំងថៃ KLANGTHAI.com (តពៅពនេះឲ្យពៅថា “ ផ្លលតហ្ា រ៍ម” ) ការព្រមូ លព្ាក់ ការពព្រៀរពធៀរច្ាំនួន
សរុរស្វច្់ព្ាក់នង
ិ ដាំពណ្ើរការកនុងព្រតិរតត ិការណ្តមួ យ ផ្ដលទក់ទងនឹងអន កលក់តាមរយៈផ្លលតហ្ា រ៍ម
កនុងនាមជាអន កជ្ាំនួសការទូ ទត់ព្ាក់សព្មារ់អនកលក់ និងការលលិតរ័ត៌មានលមអ ិត
ពលសងៗផ្ដល
ទក់ទងសកមម ភ្ជរផ្លនកខាង ណ្ិជ្ាកមម (តពៅពនេះឲ្យពៅថា " សកមម ភ្ជរផ្លនកខាង ណ្ិជ្ាកមម ")
និង/ឬ តថមល កមម ងព់ ព្កាមការព្គរ់ព្គងររស់ព្ររ័នធនង
ិ ព្គរ់ព្គងលលិតលល (Order fulfilment) ឬ
សកមម ភ្ជរណ្តមួ យផ្ដលានចាត់រកឲ្យពោយឃ្លាំងថៃ KLANGTHAI.com ដល់អនកលក់ (តពៅពនេះឲ្យពៅ
ថា " សកមម ភ្ជរ ") ដូ ច្ផ្ដលានព្រមពព្រៀងគ្ននទុកជាោយលកខ ណ្៍អកសររវាងឃ្លាំងថៃ KLANGTHAI.com
ជាមួ យអន កលក់។
១.២.លកខ ខណ្ឌទ ាំងអស់ពនេះមានអាទិភ្ជរជាងកិច្ចព្រមពព្រៀងពលសងៗ ពលើកផ្លងផ្តមានការរញ្ជាក់ពលសង
រីពនេះពៅកនុងកិច្ចព្រមពព្រៀងររស់អនកលក់។
១.៣. កយឬអតថ ន័យផ្ដលព្តូវានកាំណ្ត់កនុងលកខ ខណ្ឌរិពសស នឹងមានអតថ ន័យដូ ច្គ្ននទ ាំងអស់ពៅកនុង
លកខ ខណ្ឌ ពលើកផ្លងផ្តមានការរញ្ជាក់ពៅកនុងន័យពលសងថនកិច្ចសនាច្ារ់ពនេះ។
១.៤. អន កលក់មន
ិ អាច្ពលទរឬរនត កិច្ចសនាាន ពៅកនុងច្ាំណ្ុច្ណ្តមួ យ ឬ ទ ាំងអស់ថនសិទធិនង
ិ /
កាតរា កច្
ិ ច ផ្ដលលារភ្ជារ់រក
ី ិច្ចព្រមពព្រៀងអន កលក់ ពរើគ្នមនការយល់ព្រមជាោយលកខ ណ្៍អកសរជាមួ យ
ឃ្លាំងថៃ KLANGTHAI.com ជាមុនសិន ឃ្លង
ាំ ថៃ KLANGTHAI.com មានសិទធិព្រគល់ពលទរ ឬ ពធា ើកិច្ចសនា
រនត ពៅកនុងផ្លនកណ្តមួ យ ឬ ទ ាំងអស់ថនសិទធិ និង/ឬ កាតរា កច្
ិ ច ផ្ដលលារភ្ជារ់រក
ី ិច្ចព្រមពព្រៀងអន កល
ក់។
១.៥. អន កលក់ព្តូវលតល់ព្មេះ ពលខទូ រស័រទ និង/ឬ អុីផ្ម៉ាល ររស់អនកទាំនាក់ទាំនងកនុងអាំ ុ ងពរលពមា៉ាង
ពរើកដាំពណ្ើរការអាជ្ីវកមម ររស់ ឃ្លាំងថៃ KLANGTHAI.com ពដើមបីពគ្នលរាំណ្ងសព្មារ់ទនា
ាំ ក់ទន
ាំ ង ពដើមបី
ជាការជ្ួ យពអាយមានព្រសិទធភ្ជរ ការពធា ើព្រតិរតត ិការ ឬ សកមម ភ្ជរពលសងៗផ្ដល ក់រ័នធពទៀត រ ួមទ ាំង

រ័ត៌មានពលសងៗផ្ដលឃ្លង
ាំ ថៃ KLANGTHAI.com ព្តូវការ ការផ្កផ្ព្ររ័តមា
៌ នច្ាំនួនលលិតលល និងការ
ផ្កសព្មួ លតថមល និងសកមម ភ្ជរណ្តមួ យពព្កាមកិច្ចព្រមពព្រៀងពនេះ។
១.៦. ពោយមិនគិតរីលកខ ខណ្ឌពលសងពទៀតពៅកនុងកិច្ចសនាច្ារ់ពនេះ ឃ្លង
ាំ ថៃ KLANGTHAI.com រកា
សិទធិកនុងការផាអកដាំពណ្ើរការគណ្នីអនកលក់ផ្ដលមិនានរញ្ជន
ូ ឯកស្វរភ្ជារ់តាមផ្ដលានកាំណ្ត់ដូច្
មានផ្ច្ងកនុងឯកស្វរភ្ជារ់ពលខ 1 ពៅឲ្យឃ្លង
ាំ ថៃ KLANGTHAI.com កនុងរយៈពរល 48 ពមា៉ាង រនាទរ់រី
លលិតលលព្តូវានោក់លក់ពៅពលើផ្លលតហ្ា រ៍មពនេះ។
១.៧. ការលក់ដូរពលើផ្លលតហ្ា រ៍ម ព្តូវានចាត់ទុកថាជាការលក់ដូរតាមច្ារ់ររស់ថៃ ពោយស្វរអន កលក់គឺ
ពៅកនុងព្រពទសថៃ ពហ្ើយការដឹកជ្ញ្ជន
ូ ឆ្ល ងកាត់ព្រាំផ្ដនគឺជាទាំនួលខុសព្តូវររស់ព្ក ុមហ្ុនដឹកជ្ញ្ជ ូននិង
អន កទិញផ្តរ៉ាពុ ណ្ត
ណ េះ។
២. ផលិតផលៃិងព័ត៌មាៃទាក្់ទងអំពីផលិតផល (" ព័ត៌មាៃលម្អ ិតផលិតផល " (Content
Material)”)
២.១. អន កលក់ធ្ននានិងរញ្ជាក់ថាទាំនិញផ្ដលានព្រកាសនិងលក់ ពោយអន កលក់ពៅពលើផ្លលតហ្ា រ៍មពនាេះ
ពៅតាមពគ្នលការណ្៍ច្ារ់និងរទរញ្ញ តត ិពលសងៗ និងមិនព្តូវានហាមឃ្ត់មន
ិ ឲ្យលក់តាមអនឡាញ។
២.២. ការលក់ព្តូវផ្តលតល់នូវរ័ត៌មានលមអ ិតលលិតលល (Content Material) ព្រករជាមួ យរ័តមា
៌ នទាំនិញ
អតថ រទ ស្វលក ណ្ិជ្ាសញ្ជញ រ ូរភ្ជរ និង រ័ត៌មានពលសងៗ ផ្ដលទក់ទងជាមួ យលលិតលលព្រពេទ
នីមួយៗ ពដើមបីឲ្យមានភ្ជរព្តឹមព្តូវនិងពរញពលញ អន កលក់ព្តូវពព្តៀមឲ្យានរ ួច្រាល់ពដើមបីលក់តាមរយៈផ្លល
តហ្ា រ៍ម ឬ សព្មារ់ពព្រើព្ាស់កនុងសកមម ភ្ជរពលសងៗផ្ដលពធា ើព ើងពោយ ឃ្លាំងថៃ KLANGTHAI.com កនុង
ទព្មង់ ជាឃ្លង
ាំ ថៃ KLANGTHAI.com ានកាំណ្ត់អនកលក់ព្តូវផ្តផ្កតព្មូវរ័ត៌មាន ន័យពសច្កដ ីតាម
ភ្ជរចាាំាច្់ ភ្ជលមៗតាមតព្មូវការពដើមបីលដល់រ័តមា
៌ នពនាេះានជាក់ច្ាស់និងព្តឹមព្តូវព្គរ់ពរល អន ក
លក់ទទួ លស្វគល់និងយល់ព្សរថាអន កលក់គជា
ឺ មាចស់ និង/ឬ អន កលាយ ណ្ិជ្ាកមម និង/ឬ អន កលសរា លាយ
លលិតលលនិងរ័តមា
៌ នលមអ ត
ិ លលិតលល (Content Material) ផ្ដលលសរា លាយពៅពលើផ្លលតហ្ា រ៍ម អន កលក់
ានយល់ព្រមពៅនឹងការទទួ លខុសព្តូវច្ាំព េះ វវ ថវាទ ឬ ការទទួ លខុសព្តូវណ្តមួ យផ្ដលពកើតព ង
ើ រី
លលិតលល និង/ឬ រ័ត៌មានលលិតលលផ្ដលព្រកាសពៅពលើផ្លលតហ្ា រ៍មផ្តមួ យនាក់គត់ផ្តរ៉ាុពណ្ត
ណ េះ។
២.៣.ឃ្លាំងថៃ KLANGTHAI.com រកាសិទធិផាតច្់មុខផ្តមានក់ឯងកនុងការរញ្ឈរ់ការរញ្ចល
ូ រ័ត៌មានលមអ ិត
លលិតលល និងការលក់លលិតលលពលើផ្លលតហ្ា រ៍មភ្ជលមៗព្រសិនពរើមានផ្លនកណ្តមួ យថនរ័តមា
៌ នលមអ ិតអាំរី
លលិតលលមិនព្តឹមព្តូវ មិនពរញពលញ ឬលទយ
ុ នឹងច្ារ់។
២.៤. អន កលក់ព្តូវផ្តសងទូ ទត់ការខូ ច្ខាតទ ាំងព្ស ុងនិងការ រឃ្លាំងថៃ KLANGTHAI.com មិនឲ្យ
ទទួ លរងការខូ ច្ខាត ( រារ់រញ្ចល
ូ ទ ាំងព្ាក់ឈ្ន ួលពមធ្នវ ើនិងថៃៃព្ាក់ពសវាកមម រដា ាលតុោការតាម
ពគ្នលការណ្៍ថនសាំណ្ងការខាតរង់) ថៃលចាយវាយ ថៃលរន
ិ ័យ ការោក់ពទស ការខូ ច្ខាតាត់រង់ និង
រាំណ្ុលផ្ដលពកើតព ង
ើ រីការអាងសិទពធិ ោយព្រការណ្តមួ យ ការទមទរ ឬ លទធលលផ្ដលពកើតរីរ័តមា
៌ ន
មិនជាក់ច្ាស់ មិនពរញពលញ ឬ ខុសច្ារ់ ឬ ទក់ទងពៅនឹងរ័តមា
៌ នលមអ ត
ិ លលិតលលផ្ដលលតល់
ពោយអន កលក់ទ ាំងអស់។
២.៥.ឃ្លាំងថៃ KLANGTHAI.com រកាសិទធិព្គរ់យ៉ាងពទេះរីមានរទរញ្ញ តត ិណ្តមួ យថនលកខ ខណ្ឌពនេះ ពៅ
កនុងការកាំណ្ត់ពសច្កដ ីលមអ ិតព្ទងព្ទយថនលលិតលល រ ូរសណ្ត
ា ន ការពព្រើព្ាស់ការង្ករ និងផ្លនកពលសងៗ
ទ ាំងអស់ររស់ផ្លលតហ្ា រ៍ម ពៅពលើការលក់តាមរយៈផ្លលតហ្ា រ៍ម
ពនេះ រ ួមទ ាំងសកមម ភ្ជរផ្លនកខាង ណ្ិជ្ាកមម ឬសកមម ភ្ជរពលសងៗ ( រារ់រញ្ចល
ូ ទ ាំងសិទធិកនុងការរច្នាៃមី
ផ្កផ្ព្រ លុរ ឬផ្កផ្ព្ររ ូររាងន័យពសច្កដ ី រច្នា Meta Tag ច្ាំណ្ងពជ្ើង Markup Style Sheet , Script
, Application, តាំណ្ភ្ជារ់ខាងកនុងឬខាងពព្ៅ និងសមាសធ្នតុរ ួមលស ាំពលសងៗ ការការ រ ឬការោក់
កព្មិតការច្ូ លដាំពណ្ើរការផ្លលតហ្ា រ៍ម និងការព្រមូ លលតាំុ សមាសភ្ជគ ឬគុណ្សមបតត ផ្ិ ររណ្តមួ យផ្ដលាន
ព ល ( រ ួមទ ាំងការរញ្ចល
ូ រញ្ច ីរាយព្មេះលលិតលល ) មដ ងមួ យកាល)។

3. ការន្ក្ស្ម្ួ លច្ំៃួៃផលិតផលក្នុងឃ្លំងៃិងការន្ក្ន្្រតនម្ល
៣.១.អន កលក់ព្តូវផ្តលតល់រ័ត៌មានផ្ដលព្តឹមព្តូវ ផ្កផ្ព្រឲ្យទាំពនើរទន់សម័យ ពរញពលញ និងព្គរ់ព្គ្នន់
ទក់ទងនឹងការពព្តៀមខៃ ួនជាពព្សច្ររស់ស្វថនភ្ជរលលិតលល ច្ាំនួនលលិតលល និង តថមល ររស់
លលិតលលនីមួយៗផ្ដលអន កលក់ោក់លក់ពលើផ្លលតហ្ា រ៍មឲ្យពៅតាមរ ូរផ្ររផ្ដលានកាំណ្ត់ពៅពរលពនាេះ។
3. 2. ពោយមិនគិតដល់រទរញ្ញ តត ណ្ត
ិ មួ យពៅកនុងលកខ ខណ្ឌទ ាំងអស់ពនេះ អន កលក់នង
ឹ ព្រឹងផ្ព្រងឲ្យអស់រី
សមតថ ភ្ជរយ៉ាងលអ រាំលុត ពដើមបីចាត់រកឲ្យដាំពណ្ើរការពៅតាមថនរ ូរផ្ររ និងពរលពវោ ឃ្លាំងថៃ
KLANGTHAI.com កាំណ្ត់តថមល លក់ផ្ដលអាច្ព្រកួ តព្រផ្ជ្ងជាមួ យអន កដថទានសព្មារ់លលិតលល
នីមួយៗផ្ដលានលក់តាមរយៈផ្លលតហ្ា រ៍ម ពោយពព្រៀរពធៀរតថមល ររស់លលិតលលដូ ច្គ្ននផ្ដលព្តូវាន
ោក់លក់តាមរយៈផ្លលតហ្ា រ៍មពអ ិច្ព្តូនិច្ និង/ឬ ហាងលក់រាយ ឬរណ្ត
ត ញការលក់ពលសងៗ។
៣.៣. តថមល ផ្ដលកាំណ្ត់ពោយអន កលក់ពៅពលើផ្លលតហ្ា រ៍មររស់ឃ្លាំងថៃ KLANGTHAI.com មិនព្តូវហ្ួ សរីអាើ
ផ្ដលានោក់ពសន ើទក
ុ ឲ្យអិតិជ្នពលសង ផ្ដលានទិញលលិតលលព្រហាក់ព្រផ្ហ្ល និងពសវាកមម កនុងច្ាំនួន
ព្រហាក់ព្រផ្ហ្ល ឬទរពព្កាមលកខ ខណ្ឌនិងកិច្ចព្រមពព្រៀងផ្ដលព្សពដៀងគ្នន ព្រសិនពរើអនកលក់ពសន ើតថមល
ដល់អតិៃិជ្នពលសងកនុងច្ាំនួនផ្ដលព្រហាក់ព្រផ្ហ្ល ឬទរជាងពព្កាមលកខ ខណ្ឌនិងកិច្ចព្រមពព្រៀង
ព្រហាក់ព្រផ្ហ្លគ្ននរវាងកនុងអាំ ុ ងពរលជាមួ យគ្នន ផ្ដលានលតល់ជ្ូនពៅពលើឃ្លង
ាំ ថៃ KLANGTHAI.com
តថមល ផ្ដលព្តូវពសន ើសុាំពនេះនឹងព្តូវាននាាំមកផ្កសព្មួ លពព្រើព្ាស់ជាមួ យឃ្លាំងថៃ KLANGTHAI.com កនុង
ពរលពវោដ៏សមគួ រ។
៣.៤. ររ ថមាណ្លលិតលលផ្ដលានរាយការណ្៍ពៅកនុង ឃ្លាំងថៃ KLANGTHAI.com ព្តូវផ្តជាររ ថមាណ្
លលិតលលផ្ដលមានរិតព្ាកដ ព្រសិនពរើពកើតកិច្ចព្រមពព្រៀងទិញលក់ពកើតព ង
ើ ពហ្ើយអន កលក់មន
ិ
អាច្ចាត់រញ្ជន
ូ លលិតលលានកនុងរយៈពរល ៥ ថៃៃ ខាងឃ្លាំងថៃ KLANGTHAI.com នឹងពធា កា
ើ រលុរ
ពចាលការរញ្ជាទិញ និងថៃលដាំពណ្ើរការកនុងការទូ ទត់សងថៃលលលិតលលវ ថញ ឬពសវាកមម ពលសងពទៀតផ្ដល
ទក់ទងនឹងការលុរពចាលការរញ្ជាទិញ គឺជាទាំនួលខុសព្តូវររស់អនកលក់។
4. ផ្អអក្ការដាក្់លក្់ផលិតផលបៅបលើន្ផលតហវ រ៍ម្
៤.១.ពោយមិនគិតអាំររ
ី ទរញ្ញ តត ណ្ត
ិ មួ យពៅកនុងលកខ ខណ្ឌទ ាំងពនេះ ឃ្លង
ាំ ថៃ KLANGTHAI.com រកាសិទធិ
ផ្តមានក់ឯងរ៉ាុពណ្ត
ណ េះកនុងការរិចារណ្ត ពដើមបីរនាពរលឬផាអកការោក់លក់ ឬដកហ្ូ ត ឬពសន ើសុាំអនកលក់កុាំ
ឲ្យលក់លលិតលលមួ យច្ាំនួន ឬទ ាំងអស់ ផ្ដលអន កលក់ានពព្តៀមជាពព្សច្ពដើមបីោក់លក់ពៅពលើផ្លលតហ្ា រ៍
ម ឬអាព្ស័យពលើសកមម ភ្ជរអាជ្ីវកមម ពរើមាន ផ្ដលានចាត់រកពោយ ឃ្លាំងថៃ KLANGTHAI.com
5. ការរិតនលលបសវាក្ម្ម
5.1 ការគិតថៃលពសវាកមម ការលក់
(1) អន កយល់ព្រមឲ្យ ឃ្លាំងថៃ KLANGTHAI .com អាច្យកថៃៃព្រតិរតត ិការថនការលក់រីអនកលក់ ាន
ពៅពរលការទិញលក់លលិតលលជាមួ យអន កទិញានរញ្ច រ់រ ួច្រាល់ពហ្ើយ ពោយដកថៃលឈ្ន ួលផ្ដលាន
ព លពច្ញរីព្ាក់ទិញលលិតលលររស់អនកទិញពៅឯ ឃ្លាំងថៃ
KLANGTHAI .com នឹងពលទរជ្ូ នអន កលក់ (“ថៃលពសវាកមម ការលក់”) ឃ្លាំងថៃ KLANGTHAI .com នឹងជា
អន កកាំណ្ត់ភ្ជរលមអ ត
ិ ទក់ទងការព្រមូ លថៃលពសវាកមម ការលក់ វវ ថធីស្វ្សត គណ្នាថៃលពសវាកមម និង
លកខ ខណ្ឌពលសងពទៀត ផ្ដល ក់រន
័ ធ នឹងព្តូវជ្ូ នដាំណ្ឹងតាមរយៈផ្លលតហ្ា រ៍មឃ្លាំងថៃ KLANGTHAI .com
មួ យដងមួ យកាល។

6. វិ សាវាទក្ម្ម
6.1 ពៅកនុងករណ្ីផ្ដលមានរញ្ជាពៅកនុងព្រតិរតត ិការ អន កទិញនិងអន កលក់យល់ព្រមទក់ទងគ្ននពដើមបី
ពោេះព្ស្វយវ ថវាទពោយរិភ្ជកាគ្នន ឬ រ ួមគ្ននពោយ ឃ្លាំងថៃ KLANGTHAI .com នឹងខិតខាំព្រឹងផ្ព្រង
រាយមយ៉ាងសមពហ្តុលលពដើមបីសព្មរសព្មួ ល ព្រសិនពរើជ្ពមាលេះមិនអាច្ព្តូវានពោេះព្ស្វយវ ថវាទាន
អន កពព្រើព្ាស់អាច្ោក់ កយរណ្តឹងព ង
ើ ពៅតុោការយុតតិធម៌កនុងផ្ដនអាំណ្តច្ររស់តុោការររស់ខៃ ួន
ពដើមបីពោេះព្ស្វយវ ថវាទផ្ដលពកើតព ង
ើ រីការពធា ើព្រតិរតត កា
ិ រ។
6.2 អន កទិញនិងអន កលក់ភ្ជគីនីមួយៗលដល់ការរញ្ជាក់និងយល់ព្រមថាខៃ ួននឹងមិនពចាទព្រកាន់ ឬ ោក់
កយរណ្តឹងណ្តមួ យជាមួ យ ឃ្លាំងថៃ KLANGTHAI .com ពលើកផ្លងផ្តកនុងករណ្ីផ្ដល ឃ្លាំងថៃ
KLANGTHAI .com ឬ ព្ក ុមហ្ន
ុ ពៅកនុងរណ្ត
ដ ញជាអន កច្ាំណ្តយលលិតលលពៅកនុងព្រតិរតត កា
ិ រណ្តមួ យ
តាមរណ្ដឹងដូ ច្ផ្ដលានព ល) ផ្ដលទក់ទងជាមួ យព្រតិរតត ិការណ្តមួ យ ផ្ដលពធា ឲ្
ើ យពកើតព ង
ើ ពៅពលើ
ពគហ្ទាំរ័រ ឬ ជ្ពមាលេះណ្តមួ យ ផ្ដលទក់ទងនឹងព្រតិរតត ិការដូ ច្ផ្ដលានព ល។
6.3 ពដើមបីភ្ជរច្ាស់ោស់ ពសវាកមម ផ្ដលមានផ្ច្ងកនុងព្រការ 21 ពនេះអាច្អនុវតត ានជាមួ យអន កទិញ
ផ្ដលានទទួ លការការ រសថ ិតពព្កាម KLANGTHAI Guarantee ផ្តរ៉ាពុ ណ្ត
ណ េះ អន កទិញពព្រើ វ ថធីទូទត់ព្ាក់
តាមរ ូរផ្ររពលសងៗ ពដើមបីពធា ើការទិញគួ រផ្តទក់ទងអន កលក់ពោយ
ផាទល់។
7. ច្ារ់ន្ដលអៃ៊ុតតប្រើ្ាស់
លកខ ខណ្ឌថនលដល់ពសវាកមម ទ ាំងពនេះ សថ ត
ិ ពៅពព្កាមការព្គរ់ព្គង និងរកព្ស្វយតាមច្ារ់ររស់ព្រពទសថៃ
ពោយមិនគិតរីជ្ពមាលេះជាមួ យច្ារ់ អនុសញ្ជញររស់អងគ ការសហ្ព្រជាជាតិសតីរក
ី ិច្ចសនាសព្មារ់ការលក់
រវាងព្រពទស និងច្ារ់ពធា ើព្រតិរតត ិការទិននន័យកុាំរូ យទ័រ ផ្ដលមានសដ ង់ោរដូ ច្គ្នន ច្ាំព េះវ ថស្វលភ្ជរផ្ដល
អាច្អនុវតត ាន ព្តូវានរកាសិទធទក
ុ យ៉ាងជាក់ោក់ ពលើកផ្លងផ្តច្ារ់ផ្ដលអាច្អនុវតត ពព្រើនង
ឹ
កាំណ្ត់ទុកជាន័យពលសង ជ្ពមាលេះវ ថវាទ ការផ្ខា ងគាំនិតគ្នន ការរទមទរសិទធ ឬ ភ្ជរខុសគ្ននព្គរ់ព្រពេទ
អាច្នឹងពកើតព ើង រីការ ឬ ទក់ទងពៅនឹងលកខ ខណ្ឌថនការលដល់ពសវាកមម ទ ាំងពនេះ ការរនត ឬ ទក់ទង
ជាមួ យ ឃ្លាំងថៃ KLANGTHAI .com ឬ ភ្ជគីផ្ដលទទួលសាំណ្ងពៅពព្កាមលកខ ខណ្ឌថនការលដល់ពសវាកមម
ទ ាំងពនេះ ព្តូវរញ្ជ ូនរញ្ជានិងរញ្ច រ់នូវជ្ាំហានច្ុងពព្កាយពោយតុោការអាជាញកណ្ត
ត លព្រពទសថៃតាម
ច្ារ់ផ្ដលានអនុញ្ជញត ពោយអនុពោមតាមច្ារ់តោ
ុ ការររស់ស្វថរ័នផ្ដលអនុញ្ជញតពោយតុោការ("
ច្ារ់ THAC") ផ្ដលកាំរុងអនុវតត ពព្រើពៅនាពរលរច្ចុរបនន ពនេះ ផ្ដលព្តូវានពគចាត់ទុកថាានរញ្ចល
ូ
ច្ារ់ពោយពយងពៅកនុងផ្លនកពនេះ នឹងមានអាជាញកណ្ត
ត លមួ យ (1) ពោកអន កនិងភ្ជស្វ ការអនុញ្ជញតពៅ
កនុងតុោការគឺភ្ជស្វថៃ។
8. រទរបញ្ញតត ិទូបៅ
8.1 ឃ្លាំងថៃ KLANGTHAI .com រកាសិទព្ធិ គរ់យ៉ាងផ្ដលមិនានរញ្ជាក់ពៅទីពនេះ។
8.2 ឃ្លាំងថៃ KLANGTHAI .com អាច្ផ្កផ្ព្រលកខ នតិកៈការលដល់ពសវាកមម ានព្គរ់ពរលពវោពោយរង្កាញ
លកខ ខណ្ឌការលដល់ពសវាកមម ច្ារ់ពធា ើ វ ថពស្វធនកមម ពៅខាងពលើពគហ្ទាំរ័រពនេះ ការពព្រើព្ាស់ការង្ករពលើពគហ្
ទាំរ័រពនេះ តពៅររស់ពោកអន ករនាទរ់រីការផាលស់រតរដូ
ូ ច្ផ្ដលានព លនឹងចាត់ទុកថាអន កព្រមទទួ ល
យកលកខ ខណ្ឌថនការលដល់ពសវាកមម ច្ារ់ពធា ើ វ ថពស្វធនកមម ពនាេះពហ្ើយ។

8.3 អន កមិនព្តូវចាត់តាង
ាំ លដល់អាជាញរ័ណ្ណការពព្រើព្ាស់ការង្កររនត ឬ ពលទរសិទធិផ្ដល
លតល់ឱ្យអន កពៅទីពនេះ ឬ ពធា ើសមព ន
័ ធ ភ្ជរកិច្ចសនាណ្តមួ យររស់អនក។
8.4 គ្នមនពរឿងអា ើពៅកនុងលកខ ខណ្ឌថនការលដល់ពសវាកមម ទ ាំងពនេះនឹងព្តូវចាត់ទុកថាជាភ្ជគហ្ន
ុ ព ើយ ការវ ថ
និពយគរ ួមគ្នន ឬ ទាំនាក់ទាំនងរវាងនាយកនិងភ្ជនក់ង្ករ រវាងអន កនិង ឃ្លាំងថៃ KLANGTHAI .com ពហ្ើយ
គ្នមនពរឿងអា ម
ើ ួ យផ្ដលអនុញ្ជញតឱ្យអន កទទួ លរងការច្ាំណ្តយ ឬ រាំណ្ុលកនុងនាមររស់ ឃ្លាំងថៃ
KLANGTHAI .com
8.5 លកខ ខណ្ឌថនការលដល់ពសវាកមម ពនេះមានទុកគឺសព្មារ់អនកនិងអតថព្រពយជ្ន៍ររស់ពយើងផ្តរ៉ាពុ ណ្ត
ណ េះ
ពហ្ើយមិនផ្មនពដើមបីជាព្រពយជ្ន៍ររស់រុគគល ឬ នីតរ
ិ ុគគលណ្តព ើយ ពលើកផ្លងផ្តព្ក ុមហ្ុនសមព ន
័ ធ និង
ស្វខាររស់ព្ក ុមហ្ុន ឃ្លង
ាំ ថៃ KLANGTHAI .com (និងអន កសន ងរនត និងអន កទទួ លររស់ព្ក ុមហ្ុនសមព ន
័ ធ
និងព្ក ុមហ្ុនកនុងរណ្ត
ដ ញផ្ដល

ក់រ័នធររស់ ឃ្លាំងថៃ KLANGTHAI .com នីមួយៗ)

8.6 ព្រសិនពរើអនកមានសាំណ្ួរ ឬ កងា លទ
់ ក់ទងនឹងលកខ ខណ្ឌថនការលដល់ពសវាកមម ទ ាំងពនេះ ឬ មានរញ្ជា
ផ្ដលរណ្ត
ត លមករីលកខ ខណ្ឌថនការលដល់ពសវាកមម ពនេះ ឬ ពៅពលើពគហ្ទាំរ័រ សូ មទាំនាក់ទាំនងមកពយើងខ្ុាំ
តាមរយ: crm.klangthai@gmail.com

