
ຂໍຕ້ກົລງົການນາໍໃຊ ້“ສາຍດວ່ນຄູຮ່ວ່ມທລຸະກິດ” ຂອງ Aeon 

ຂໍ້ຕົກລົງການນໍາໃຊນ້ີ້ (ເຊິ່ງຕໍ່ໄປແມ່ນເອ້ີນວ່າ “ຂໍ້ຕົກລົງນີ້”) ແມ່ນເປັນສ່ິງທີ່ກໍານົດເງື່ອນໄຂຂອງການນໍາໃຊ້ 

“ສາຍດ່ວນຄຸຮ່່ວມທຸລະກິດ”ຂອງAeon (ລວມທັງແອັບພີເຄຊັ່ນຂອງGenba-

Wiseສໍາລັບສະມາດໂຟນທີ່ສະໜອງໂດຍASSC(ເຊິ່ງຕໍ່ໄປແມ່ນເອ້ີນວ່າ “Genba-Wise”)(ຕໍໄ່ປແມ່ນເອ້ີນລວມກັນວ່າ 

“ສາຍດ່ວນຄູຮ່່ວມທລະກິດ”.) ທີ່ສະໜອງໂດຍທາງ ບໍລິສັດAeon (ເຊິ່ງຕໍ່ໄປແມ່ນເອ້ີນວາ່ “Aeon”) ແລະ ສະມາຄົມ The 

Global Alliance for Substainable Supply Chain (ເຊິງ່ຕໍໄ່ປແມ່ນເອ້ີນວ່າ “ASSC”.) ລະຫວ່າງ 

ຜູ້ໃຊ້ສາຍດ່ວນຄູ່ຮວ່ມທຸລະກິດ ກັບ Aeon.  

 

ມາດຕາທ ີ1 (ການຕົກລົງເຫັນດີກັບຂໍຕ້ົກລົງ) 

１．ຜູ້ໃຊ້ແມ່ນຕ້ອງໃຊ້ສາຍດ່ວນຄູ່ຮ່ວມທຸລະກິດໃຫສ້ອດຄ່ອງກັບນະໂຍບາຍຄວາມເປັນສ່ວນຕວົຂອງສາຍດ່ວນຄູ່ຮ່ວມທຸ

ລະກິດ ແລະ ຂໍຕ້ົກລົງສະບບັນີ້. 

２．ຖ້າຜູ້ໃຊ້ເປັນເດັກນ້ອຍທີ່ຍງັບໍທ່ັນບນັລຸນິຕິພາວະ, ແມ່ນກະລຸນາໃຊ້ສາຍດ່ວນຄູ່ຮວ່ມທຸລະກິດ 

ຫລັງຈາກທີ່ໄດ້ຮັບຄວາມເຫນັດີຈາກຜູ້ຕາງໜ້າທາງກົດໝາຍ ເຊັນ່: ພໍແ່ມ່ຫລືຜູ້ປົກຄອງຕ່າງໆ 

(ລວມທັງການເຫນັດີຕໍຂ່ໍ້ຕົກລົງນີ້). ນອກຈາກນັນ້, 

ຖ້າຫາກວ່າໃນເວລາທີ່ຜູ້ໃຊ້ເຫັນດີກັບຂໍຕ້ົກລົງນີ້ໃນຊ່ວງທີ່ເປັນເດັກນອ້ຍທີ່ຍງັບໍທ່ັນບັນລຸນິຕິພາວະ 

ມານໍາໃຊ້ສາຍດ່ວນຄູ່ຮ່ວມທຸລະກິດຫຼັງຈາກທີ່ອາຍຮຸອດການເປັນຜູ້ໃຫຍ່ແລ້ວ, 

ແມ່ນໃຫ້ຖວື່າເປັນການເພີ່ມການເຄືອ່ນໄຫວການໃຊ້ໃນໄລຍະທີ່ເປັນເດັກນ້ອຍທີຍ່ັງບໍທ່ັນບັນລຸນິຕິພາວະ. 



３．ໃນກໍລະນຖີ້າຫາກວ່າມີຂໍຕ້ົກລົງການນໍາໃຊ້ປະເພດຕ່າງຫາກໃນສາຍດ່ວນຄູຮ່່ວມທຸລະກິດ, ນອກຈາກຂໍ້ຕກົລົງນີ້ແລ້ວ 

ຜູ້ໃຊ້ແມ່ນຕ້ອງໄດ້ນາໍໃຊ້ສາຍດ່ວນຄູ່ຮ່ວມທຸລະກິດ 

ອີງຕາມການກໍານົດຂອງຂໍຕ້ົກລົງການນໍາໃຊ້ປະເພດຕ່າງຫາກນັ້ນເຊັ່ນດຽວກັນ. 

ມາດຕາທ ີ2 (ການປ່ຽນແປງຂໍ້ຕົກລົງ) 

１．Aeon ສາມາດປ່ຽນແປງຂໍ້ຕົກລົງນີ້ໄດ້ທຸກເວລາໂດຍອີງໃສ່ກົດລະບຽບການຂອງມາດຕາທ ີ548ຂໍ້4 

ຂອງກົດໝາຍແພ່ງ ໃນກໍລະນທີີ່ຖກືຂໍ້ໃດຂໍໜ້ຶ່ງຕໍໄ່ປນີ້. 

ສາຍດ່ວນຄູຮ່່ວມທຸລະກິດພາຍຫຼງັທີ່ຂໍຕ້ົກລົງນີຖ້ືກປ່ຽນແປງແມ່ນຈະຖືວ່າໃຫ້ນາໍໃຊຂ້ໍ້ຕົກລົງພາຍຫຼັງການປ່ຽນແປງ. 

(1) ເມ່ືອການປ່ຽນແປງຂໍ້ຕົກລົງນີ້ ສອດຄ່ອງກັບຜົນປະໂຫຍດທົວ່ໄປຂອງຜູ້ຊມົໃຊ້. 

(2) ເມ່ືອການປ່ຽນແປງຂໍ້ຕົກລົງນີບ້ໍ່ໄດ້ລະເມີດຈດຸປະສົງຂອງສັນຍາ ແລະ 

ມີຄວາມສົມເຫດສົມຜົນກັບຄວາມຈໍາເປັນຂອງການປ່ຽນແປງ, ຄວາມເໝາະສົມຂອງເນື້ອໃນທີ່ປ່ຽນແປງ, 

ສະພາບເນື້ອໃນດ່ັງກ່າວແລະສະພາບການອ່ືນໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການປ່ຽນແປງ. 

2. ໃນກໍລະນີທີ່ປ່ຽນແປງຂໍຕ້ົກລົງນີ,້ Aeon 

ແມ່ນຈະກໍານົດໄລຍະເວລາທີຂ່ໍຕ້ົກລົງນີ້ມີຜົນບັງຄັບໃຊ້ໄດ້ພາຍຫຼັງການປ່ຽນແປງ, ແລະ 

ຕ້ອງແຈ້ງໃຫ້ກັບຜູ້ຊົມໃຊ້ຊາບກ່ອນລ່ວງໜ້າພາຍໃນ 1 ອາທິດຂອງໄລຍະເວລາທີມີ່ຜົນບັງຄບັໃຊ້ໄດ້ , 

ສະແດງຢູ່ເທິງສາຍດ່ວນຄູຮ່່ວມທຸລະກິດ ຫຼວື່າ ສະຖານທີທ່ີ່ເໝາະສົມໃນເວບັໄຊທ໌ ຫຼ ືວທິີການອ່ືນໆທີ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້.  

3. ເຖິງແມ່ນວາ່ຈະມີກົດລະບຽບການຂອງສອງຂໍ້ກ່ອນກ່ໍຕາມ, ແຕ່ຖ້າຜູ້ຊົມໃຊ ້

ນໍາໃຊ້ສາຍດ່ວນຄູຮ່່ວມທຸລະກິດພາຍຫຼັງທີ່ໄດ້ຮັບການແຈ້ງການປ່ຽນແປງຂໍ້ຕົກລົງນີ້ໃນຂໍ້ກ່ອນ, 



ຫຼືຖ້າຜູ້ຊົມໃຊ້ບໍ່ປະຕບິັດຂັ້ນຕອນການຍົກເລີກພາຍໃນໄລຍະເວລາທີ່ AEON  ກໍານົດ 

ແມ່ນຖວື່າຜູ້ຊົມໃຊ້ດ່ັງກ່າວເຫັນດີກັບການປ່ຽນແປງເນື້ອໃນຂໍຕ້ົກລົງນີ້. 

 ４． ຜູ້ຊົມໃຊທ້ີ່ໃຊບ້ໍລິການແຕກຕ່າງຈາກຂໍ້ຕົກລົງນີ້ແມ່ນຈະຜູກສັນຍາການປ່ຽນແປງກັບ Aeon 

ກ່ຽວກັບຈຸດທີ່ແຕກຕ່າງດ່ັງກ່າວຕາ່ງຫາກ.  

ມາດຕາທ ີ3 (ເນື້ອໃນກ່ຽວກັບບໍລິການໂດຍສັງເຂບ) 

ຜູ້ຊົມໃຊ້ແມ່ນສາມາດໃຊບ້ໍລິການທີ່ໄດ້ລະບຸໄວ້ໃນຂໍຕ້ົກລົງນີທ້ີ່ສະໜອງໂດຍ Aeon 

ພາຍໃຕ້ຊືຂ່ອງສາຍດ່ວນຄູ່ຮວ່ມທລຸະກິດແລະການບໍລິການອ່ືນໆທີ່ Aeon ໄດ້ກໍານດົໄວຕ້່າງຫາກ ເຊັ່ນ 

ການຕອບສະໜອງໃຫ້ຄໍາປຶກສາຈາກຝ່າຍຜູ້ຊົມໃຊ້, ແນະນໍາ ເພື່ອປັບປຸງ / ແບ່ງປັນບັນຫາ / 

ການໄປຢ້ຽມຢາມສໍາຫວຼດບ່ອນເຮດັວຽກຂອງຜູ້ໃຊ້, ລາຍງານ / ແນະນໍາການຕອບສະໜອງໃຫ້ແກ່ Aeon, 

ການກ່ໍສ້າງຖານຂໍ້ມູນ, ການວິເຄາະ, ຕໍາຫຼວດສຸກເສີນ, ການດັບເພີງ, ການແຈ້ງເຫດສຸກເສີນເພື່ອສາທາລະນະປະໂຫຍດ, 

ການສະໜບັສະໜູນຜູ້ຊົມໃຊ້ເຊັ່ນການສ້າງທມີພິຈາລະນາກວດສອບ/ການຊ່ວຍເຫຼືອ ພາຍໃນ Aeon ແລະ ອ່ືນໆ. 

ສໍາລັບການໂທທີບ່ໍ່ເສຍຄ່າທີ່ໃຊ້ສາຍດ່ວນຄູ່ຮວ່ມທຸລະກິດແມ່ນທາງ Aeon ຮັບຜິດຊອບ, 

ສ່ວນຜູ້ຊົມໃຊ້ແມ່ນຈະຮບັຜິດຊອບຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການສ່ືສານທັງໝົດທີຈ່ໍາເປັນໃນການສ່ົງແລະຮັບອີເມວ, 

ການເບິ່ງເວັບໄຊທ໌ແລະການສ່ືສານອ່ືນໆ.  

ມາດຕາທ ີ4 (ເງື່ອນໄຂການນໍາໃຊ້ Genba-Wise) 

1. ຜູ້ໃຊ ້Genba-Wise ໃນຕອນທີລົ່ງທະບຽນລະຫັດຜ່ານໃນເວລາທີ່ໃຊ້ Genba-Wise 

ແມ່ນຕ້ອງຮບັຜິດຊອບຮັກສາລະຫດັຜ່ານຢ່າງເຂັ້ມງວດເອງເພື່ອບໍ່ໃຫຖ້ືກນໍາໃຊ້ໃນທາງທີ່ຜິດໄດ້. ASSC 



ແມ່ນສາມາດພິຈາລະນາທຸກການເຄື່ອນໄຫວທີ່ດໍາເນນີໂດຍການໃຊ້ລະຫດັຜ່ານທີ່ລົງທະບຽນໄວ ້

ເປັນການເຄື່ອນໄຫວຂອງຜູ້ໃຊດ່ັ້ງກ່າວເອງ. 

2. ຜູ້ໃຊ້ທີ່ລົງທະບຽນກັບ Genba-Wise ແມ່ນສາມາດລຶບບັນຊີແລະຖອນອອກຈາກການສະໝັກໄດ້ທຸກເວລາ. 

3. ASSC ແມ່ນສາມາດຢຸດ ຫຼື ລຶບ ບັນຊ ີໂດຍທີບ່ໍ່ຕ້ອງແຈ້ງໃຫ້ຜູ້ໃຊຮູ້ລ່້ວງໜ້າ 

ຖ້າຫາກພົບເຫັນວ່າຜູ້ໃຊ້ລະເມີດຫຼມີືຄວາມສ່ຽງທີ່ຈະລະເມີດຂໍຕ້ົກລົງນີ້. 

4. ສິດທິການໃຊ້ທັງໝົດໃນGenba-Wise ແມ່ນຈະສູນຫາຍເມ່ືອບນັຊຖີືກລຶບອອກບໍວ່່າເຫດຜົນໃດກ່ໍຕາມ. 

ກະລຸນາຮບັຊາບວາ່ເຖິງແມ່ນວ່າຜູ້ໃຊ້ຈະລຶບບັນຊີໂດຍບັງບໍໄ່ດ້ຕັງ້ໃຈກ່ໍຕາມ, ບັນຊີແມ່ນບໍ່ສາມາດກູ້ຄືນມາໄດ້. 

5. ບັນຊ ີGenba-Wise ແມ່ນເປັນຂອງຜູ້ໃຊ້ສະເພາະ. ທຸກໆສິດໃນການນໍາໃຊ ້Genba-Wise ແມ່ນບໍສ່າມາດມອບ 

ໝາຍ, ໃຫ້ເຊົາ່ຫຼືສືບທອດໃຫ້ກັບບກຸຄົນທີສາມໄດ້. 

6. ບໍ່ສາມາດສ້າງບັນຊີສ່ວນຕົວ Genba-Wise ຊ້ອນກັນໄດ້ຫຼາຍບັນຊີ. 

7. ຖ້າບນັຊີສ່ວນຕວົ Genba-Wise ຂອງທ່ານຖືກ ASSC ຢຸດ, 

ທ່ານຈະບໍສ່າມາດສ້າງບນັຊີໃໝ່ຂຶ້ນໄດໂດຍທີ່ບໍໄ່ດ້ຮບັອະນຸຍາດຈາກ ASSC. 

ມາດຕາທ ີ5 (ການສະໜອງການບລິໍການ) 

1. ເພື່ອນໍາໃຊ ້Genba-Wise, ຜູ້ນໍາໃຊ້ແມ່ນຕ້ອງກຽມອຸປະກອນສະຫຼາດທີ່ຈໍາເປັນ, ອຸປະກອນສ່ືສານ, 

ລະບບົປະຕບິັດການ, ວິທີການສ່ືສານ,ພະລັງງານໄຟ ແລະອ່ືນໆ 

ດ້ວຍຄວາມໄວວ້າງໃຈແລະຄວາມຮບັຜິດຊອບຂອງຜູ້ນໍາໃຊ ້ຫຼ ືAeon. 

ຖ້າຜູ້ໃຊ້ເປັນເດັກນ້ອຍທີ່ຍງັບໍທ່ັນບນັລຸນິຕິພາວະ ແມ່ນກະລຸນາໃຊ້ຜູ້ທີໄ່ດ້ຮັບອະນຸມັດຈາກຜູ້ຕາງໜ້າທາງກົດໝາຍ 

ເຊັ່ນ: Aeon ຫຼືພໍ່ແມ່ຜູ້ປົກຄອງ. 



2. Aeon ແມ່ນສາມາດສະໜອງ ສາຍດ່ວນຄູ່ຮວ່ມທຸລະກິດທັງ ໝົດ ຫຼ ືບາງສ່ວນໃຫ້ສະເພາະແກ່ ຜູ້ໃຊ ້

ທີ່ສະໜອງຂໍ້ມູນທັງໝົດໃຫ້ແກ່ Aeon ຫຼ ືASSC (ເຊິ່ງຕໍ່ໄປນີ້ແມ່ນເອ້ີນວ່າ “ຂໍມູ້ນລົງທະບຽນ”.) ແລະ 

ຜູ້ໃຊ້ທີ່ມີເງື່ອນໄຂທີ ່Aeon ຫຼ ືASSC ພິຈາລະນາວ່າຈໍາເປັນຄບົຖວ້ນແລະອ່ືນໆ 

ເພື່ອຈຸດປະສົງຮບັເອົາຂໍມູ້ນອາຍຸ,ການຢັ້ງຢືນຕົວຕົນວາ່ມີຫຼືບໍ່, ການສະໜອງການບໍລິການໃຫ້ແກ່ຜູ້ໃຊ້. 

3. ຜູ້ໃຊ ້ແມ່ນຕ້ອງນໍາໃຊ ້ສາຍດ່ວນຄູຮ່່ວມທຸລະກິດ ຢູພ່າຍໃນຂອບເຂດທີ່ີ່ Aeon ແລະ ASSC ກໍານດົໄວ ້

ໂດຍອີງຕາມເງື່ອນໄຂດ່ັງກ່າວ ຫຼັງຈາກທີ່ຢືນຢັນ ເງື່ອນໄຂທີ ່ Aeon ແລະ ASSC ກໍານົດໄວ ້ເຊັ່ນ ຊື່, ເນື້ອໃນ, ອາຍ ຸ

ແລະສະພາບແວດລ້ອມການນໍາໃຊຕ້່າງໆຂອງສາຍດ່ວນຄູຮ່່ວມທຸລະກິດແລ້ວ. 

4. Aeon ແມ່ນສາມາດ ຕັ້ງຄ່າຫຼືປ່ຽນແປງຊື່ແລະຂອບເຂດການ ນໍາໃຊຕ້າ່ງໆຂອງສາຍດ່ວນຄູ່ຮວ່ມທຸລະກິດໄດ້ 

ໂດຍທີບ່ໍ່ຈໍາເປັນຕ້ອງແຈງ້ ຫຼ ືແຈ້ງເຕືອນລ່ວງໜ້າໃຫຜູ້້ຊົມໃຊ້ ບໍ່ວາ່ດ້ວຍເຫດຜົນໃດກ່ໍຕາມ. ນອກຈາກນັ້ນ, 

ພາກສ່ວນທັງໝົດ ຫຼື ບາງພາກສ່ວນຂອງຟັງຊັ່ນສາຍດ່ວນຄູຮ່່ວມທຸລະກິດ ແມ່ນສາມາດ ຕັ້ງຄ່າ, ເພີ່ມເຂົ້າ, ລຶບອອກ, 

ປ່ຽນແປງເນື້ອໃນ, ຢຸດຫຼຍືົກເລີກໄດ້. 

5. Aeon ແລະ ASSC 

ແມ່ນສາມາດນໍາໃຊຂ້ໍ້ມູນທັງໝົດທີຢູ່່ໃນສາຍດ່ວນຄູ່ຮວ່ມທຸລະກິດທີ່ລວມເຖິງການປຶກສາຜ່ານສາຍດ່ວນຄ່ ູຮ່ວມທຸລະ

ກິດ ເພື່ອຈຸດປະສົງໃນການຄົ້ນພບົແລະປັບປຸງບັນຫາສິດທິມະນດຸແຮງງານໃນລະບບົຕ່ອງໂສ້ການສະໜອງໃຫ້ໄດ້ໄວ. 

6. ຫຼັງຈາກການຍົກເລີກການລົງທະບຽນຜູ້ໃຊ້ກ່ໍເຊັ່ນດຽວກັນ,ທາງ Aeon ແລະ ASSC 

ແມ່ນຈະມີການເກັບຮັກສາເນື້ອໃນປຶກສາຂອງຜູ້ໃຊ້ ໃນໄລຍະທີ່ສົມເຫດສົມຜົນ, ເພື່ອຈຸດປະສົງແບັກອັບ, archive 

ແລະ ການກວດສອບ. ດ່ັງນັ້ນ,ຜູ້ໃຊ້ ແມ່ນຕົກລົງເຫັນດີໃຫ້ເກັບຮັກສາໂຕກອບປ້ີຟາຍ archive 

ຂອງການບັນທຶກຜູ້ໃຊ ້ໃນກໍລະນທີີກົ່ດໝາຍກໍານົດ ຫຼື ເພື່ອຈຸດປະສົງບົນວຽກງານທີ່ຖືກຕ້ອງເໝາະສົມ. 



ມາດຕາທ ີ6 (ແບບສອບຖາມ) 

1. Aeon ແລະ ASSC 

ແມ່ນສາມາດຂໍໃຫ້ຜູ້ໃຊ້ຕອບ/ລົງຄະແນນສຽງ/ແລະໂພດສ໌ຜ່ານເວບັໄຊທ໌ແລະອີເມວໃນຮບູແບບຂອງແບບສອບຖາມ 

(ຄໍາຖາມ)ເພື່ອຈຸດປະສົງໃນການສໍາຫຼວດກ່ຽວກັບຄນຸລັກສະນະ, ແນວໂນ້ມ, ຄວາມຄິດເຫັນແລະອ່ືນໆ 

(ເຊິ່ງຕໍ່ໄປນີ້ແມ່ນເອ້ີນວ່າ “ແບບສອບຖາມ”) ໄດ້ຕະຫຼອດເວລາ . 

2. ສໍາລັບສິດຊັບສິນທາງປັນຍາແລະສິດອ່ືນໆທງັໝົດເຊັນ່: ລິຂະສິດຕ່າງໆທີ່ເກີດຂືນ້ໃນການຕອບຄໍາຖາມໂດຍຜູ້ໃຊ ້

ແມ່ນຈະກາຍເປັນຂອງ Aeon ຫຼື ASSC ເມ່ືອຜູ້ໃຊ້ສ່ົງຄໍາຕອບໃຫ ້Aeon ຫຼ ືASSC, ແລະ Aeon ແລະ ASSC 

ແມ່ນສາມາດນໍາໃຊຂ້ໍ້ມູນທີ່ມີຢູ່ໃນເນື້ອໃນຄໍາຕອບໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບຈດັການກັບຂໍ້ມູນການລົງທະບຽນແລະຂໍມູ້ນສ່ວນ

ຕົວທີລ່ະບຸໄວ້ໃນມາດຕາທີ 8. 

ມາດຕາທ ີ7 (ການຄຸ້ມຄອງຂໍມູ້ນການຮັບຮອງຄວາມຖືກຕ້ອງແລະການປ່ຽນແປງຂໍ້ມູນການລົງທະບຽນ) 

1. ຜູ້ໃຊ ້Genba-Wise ແມ່ນຕ້ອງດໍາເນີນການຄຸ້ມຄອງຂໍ້ມູນການລົງທະບຽນ,ID ແລະ ລະຫັດຜ່ານ ແລະ ຂໍ້ມູນ

ທີ່ຈໍາເປັນທີ່ASSCໃຊ້ຮບັຮອງຄວາມຖືກຕ້ອງການເຊື່ອມຕໍ່ຈາກຜູ້ໃຊ ້(ເຊິ່ງຕໍໄ່ປແມ່ນເອ້ີນວ່າ 

“ຂໍ້ມູນການຮັບຮອງຄວາມຖືກຕ້ອງ”.) ດ້ວຍຄວາມຮບັຜິດຊອບຕໍຕ່ົນເອງ ແລະ ຮບັພາລະຄ່າໃຊ້ຈາ່ຍດ້ວຍຕົນເອງ ແລະ 

ຫ້າມບໍ່ໃຫ້ບຸກຄົນທີສາມ ໃຊຂ້ໍ້ມູນການລົງທະບຽນ, ມອບໂອນ, ຖ່າຍທອດ, ເອົາໄປຈາໍນໍາໃຫ້ກັບບຸກຄນົທີສາມ, 

ຈັດການແບບອ່ືນໆ ຫຼ ືເປີດເຜີຍຕ່າງໆ ເດັດຂາດ. 

2. ຜູ້ໃຊ້ຕ້ອງຮບັຜິດຊອບຕໍ່ຄວາມເສຍຫາຍທີ່ເກີດຈາກການຮົ່ວໄຫລຂອງຂໍ້ມູນການຮບັຮອງຄວາມຖືກຕ້ອງ, 

ຄວາມຜິດພາດຈາກການໃຊ,້ ການໃຊ້ຂອງບຸກຄນົທີສາມ, ການເຂົ້າເຖິງທີບ່ໍ່ໄດ້ຮັບອະນຍຸາດຕ່າງໆ 

ເນື່ອງຈາກການຄຸມ້ຄອງທີ່ບໍພ່ຽງພຂໍອງຜູ້ໃຊ້ Genba-Wise ເອງ, ສ່ວນAeon ແລະ ASSC 



ແມ່ນຈະບໍ່ຮບັຜິດຊອບໃດໆ ຍົກເວັນ້ເສຍແຕວ່່າ Aeon ຫຼື ASSCຈະມີເຈດຕະນາ ຫຼ ືຄວາມປະໝາດຢ່າງຮ້າຍແຮງ. 

ກໍລະນີເກີດເຫດທີບ່ໍ່ຄາດຄິດ, ຖ້າຫາກວ່າ ຂໍ້ມູນການຮບັຮອງຄວາມຖກືຕ້ອງ ຖືກນໍາໃຊ້ຢ່າງບໍຖ່ືກຕ້ອງ ແລະ 

ສ້າງຄວາມເສຍຫາຍໃຫ ້Aeon, ASSC ຫຼພືາກສ່ວນບຸກຄນົທີສາມ, 

ຜູ້ໃຊ້ແມ່ນຈະຕ້ອງເປັນຜູ້ຮບັຜິດຊອບທົດແທນຄ່າເສຍຫາຍດ່ັງກ່າວ. 

3. ໃນກໍລະນທີີຂ່ໍ້ມູນການລົງທະບຽນມີການປ່ຽນແປງ, ກໍລະນີທີ່ມີບຸກຄນົທີສາມຮູ້ຂໍມູ້ນການລົງທະບຽນ ແລະ 

ກໍລະນີທີ່ສົງໄສວ່າຂໍມູ້ນລົງທະບຽນຖືກບຸກຄນົທີສາມໃຊ້, ແມ່ນຜູ້ໃຊ້ Genba-Wise 

ຕ້ອງຮີບແຈ້ງເລ່ືອງດ່ັງກ່າວຕໍ່ກັບ Aeon ແລະ ASSC ໂດຍດ່ວນ ດ້ວຍວິທທີີ່ກໍານົດໄວ້ໃນຂໍຕ້ົກລົງນີ ້ແລະ 

ດ້ວຍວິທທີີA່SSCກໍານົດໄວ້ ແລະ 

ຖ້າເປັນໄປໄດ້ແມ່ນໃຫ້ໃຊ້ມາດຕະການທີຫ່ຼີກລ້ຽງບໍ່ໃຫ້ບຸກຄົນທີສາມນໍາໃຊຂ້ໍ້ມູນຮັບຮອງຄວາມຖືກຕ້ອງ ແລະ 

ໃຫ້ປະຕບິັດຕາມຄໍາສ່ັງຂອງAeon ແລະ ASSCຖ້າມີ. 

4. ຖ້າຜູ້ໃຊ ້Genba-Wise ປະສົບກັບຂໍ້ເສຍປຽບຍ້ອນການບໍ່ປະຕບິັດມາດຕະການເຊັ່ນ: 

ການຕິດຕໍ່ແຈ້ງທີ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນຂໍກ່້ອນ ໜ້ານີ້, Aeon ແລະ ASSC ແມ່ນຈະບໍຮ່ັບຜິດຊອບໃດໆ  

ຍົກເວັ້ນເສຍແຕວ່່າ Aeon ຫຼື ASSCຈະມີເຈດຕະນາ ຫຼື ຄວາມປະໝາດຢ່າງຮ້າຍແຮງ. 

5. ຖ້າຜູ້ໃຊ ້Genba-Wise ບໍ່ຕດິຕໍແ່ຈ້ງຂໍທ້ີ3ຂອງມາດຕານີ້, Aeon ແລະ ASSC 

ແມ່ນສາມາດພິຈາລະນາວ່າຜູ້ໃຊດ່ັ້ງກ່າວໄດ້ຖອນຕວົອອກຈາກລະບົບແລ້ວ. 

ມາດຕາທ ີ8 (ຂໍ້ມູນການລົງທະບຽນ / ຂໍ້ມູນສ່ວນຕວົ) 

1. Aeon ແລະ ASSC ແມ່ນຈະໃຊຂ້ໍ້ມູນການລົງທະບຽນເພື່ອຈຸດປະສົງຂອງແຕ່ລະລາຍການຕໍໄ່ປນີ້. 



(1) ການຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານຂອງສາຍດ່ວນຄູ່ຮວ່ມທຸລະກິດ (ລວມເຖິງການສະໜອງໃຫ້ຂໍມູ້ນທງັໝົດຈາກ ASSC 

ເຖິງ Aeon ຫລືຜູ້ໃຊ)້ 

(2) ການສະໜອງໃຫຂ້ໍ້ມູນກ່ຽວກັບການບໍລິການຂອງ Aeon ຫຼ ືASSC ທີ ່Aeon ຫຼ ື

ASSCພິຈາລະນາວ່າມີຜົນປະໂຫຍດຕໍ່ຜູ້ໃຊ ້(ບໍສ່ະເພາະແຕ່ສາຍດ່ວນຄູ່ຮ່ວມທຸລະກິດ), 

ຫຼືຜະລິດຕະພັນແລະການບໍລິການຂອງຜູ້ໂຄສະນາແລະບໍລິສັດຄູ່ຮວ່ມງານຕ່າງໆ. 

(3) ການສໍາຫວຼດແບບສອບຖາມເພື່ອຄວບຄຸມຄນຸນະພາບຂອງສາຍດ່ວນຄູຮ່່ວມທຸລະກິດແລະການວິເຄາະຜົນໄດ້ຮັບ

ດ່ັງກ່າວ 

(4) ຕິດຕໍ່ຜູ້ໃຊ້ກ່ຽວກັບບັນຫາຕ່າງໆທີສ່ົ່ງຜົນກະທົບຢ່າງໃຫຍຫ່ວຼງຕໍ່ການຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານສາຍດ່ວນຄູ່ຮ່ວມທຸລະກິດ

(ລວມເຖິງການປ່ຽນແປງເນື້ອໃນສໍາຄັນຂອງສາຍດ່ວນຄູ່ຮວ່ມທຸລະກິດ,ການຢຸດຊົ່ວຄາວ 

ແຕ່ກ່ໍແມ່ນສ່ິງເຫຼົ່ານີ້ສະເໝີໄປ) 

(5) ຕິດຕໍ່ຜູ້ໃຊ້ເພື່ອຂໍການຕົກລົງເຫັນດີໃນການຈັດການຂໍ້ມູນສ່ວນຕວົ 

2. ຜູ້ໃຊ້ແມ່ນຕົກລົງເຫນັດີໃຫA້eon ແລະ ASSC 

ເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນການລົງທະບຽນໃຫພ້າກສ່ວນບຸກຄນົທີສາມອ່ືນທີບ່ໍ່ແມ່ນຕົນເອງໄດ້ໃນກໍລະນີແຕ່ລະລາຍການຕໍ່ໄປນີ້. 

(1) ກໍລະນີເກັບກໍາຮວບຮວມແລະວິເຄາະຂໍມູ້ນການລົງທະບຽນເພື່ອຈດຸປະສົງປັບປຸງສາຍດ່ວນຄູ່ຮ່ວມທຸລະກິດຫລື

ການບໍລິການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບສ່ິງນີຫ້ຼືວ່າພັດທະນາວຽກງານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ 

(2) ກໍລະນີທີ່ເປີດເຜີຍຫຼືວາ່ສະໜອງສ່ິງທີ່ໄດ້ຮບັໂດຍການເກັບກໍາຮວບລວມແລະການວິເຄາະຕ່າງໆໃນຂໍ້ກ່ອນ 

ໃຫ້ກັບພາກສ່ວນບຸກຄົນທີສາມ ໂດຍໃນຮູບແບບທີບ່ໍ່ສາມາດແຍກແລະລະບຸສ່ວນບຸກຄົນໄດ້. 

(3) ກໍລະນີທີ່ຜູ້ໃຊຂ້ໍ້ມູນສ່ວນຕົວດ່ັງກ່າວຕົກລົງເຫັນດີເປີດເຜີຍແລະນໍາໃຊຂ້ໍ້ມູນການລົງທະບຽນ 



(4) ໃນກໍລະນທີີ່ເຫັນວ່າມີຄວາມຈໍາເປັນທີ່ຈະເປີດເຜີຍແລະນາໍໃຊຂ້ໍ້ມູນການລົງທະບຽນເພື່ອສະໜອງໃຫບ້ໍລິການທີ່

Aeon ຫລືຜູ້ໃຊ້ຕ້ອງການ 

(5) ໃນກໍລະນທີີ່ພາກສ່ວນບຸກຄົນທີສາມທີ່ເປັນຄູ່ຮ່ວມທຸລະກິດຕ່າງໆ ມີຄວາຕ້ອງການຂໍ້ມູນການລົງທະບຽນ 

ເພື່ອຈຸດປະສົງໃນການສະໜອງໃຫບ້ໍລິການທີ່Aeon 

ຫລືຜູ້ໃຊ້ຕ້ອງການ(ແຕວ່່າພາກສ່ວນບຸກຄນົທີສາມທີ່ເປັນຄູ່ຮວ່ມທຸລະກິດຕ່າງໆ 

ແມ່ນບໍ່ສາມາດນໍາໃຊຂ້ໍ້ມູນການລົງທະບຽນທີ່ສະໜອງໂດຍ ASSC 

ເກີນຂອບເຂດທີ່ຈໍາເປັນເພື່ອການໃຫ້ບລິໍການໄດ້. 

(6) ກໍລະນີທີ່ກົດໝາຍກໍານດົໄວ ້

(7) ກໍລະນີທີ່ມີຄວາມຈໍາເປັນໃນການປົກປ້ອງຊີວິດ, ຮ່າງກາຍຫຼຊືັບສິນຂອງASSC, 

Aeon,ຜູ້ໃຊ້ແລະພາກສ່ວນບຸກຄົນທີສາມຕ່າງໆ, ຫຼວື່າການບໍລິການທງັໝົດທີ ່Aeon ຫຼື ASSC ສະ ໜອງໃຫ ້

(8) ກໍລະນີທີ່ມີຄວາມຈໍາເປັນພິເສດເພືອ່ຍົກລະດັບສາທາລະນະສຸກ ແລະ 

ສ່ົງເສີມການລ້ຽງດູເດັກໃຫ້ແຂງແຮງສົມບນູ 

(9) ກໍລະນີມີຄວາມຈໍາເປັນຕ້ອງໃຫຄ້ວາມຮ່ວມມືກັບອົງການລັດຖະບານຫຼືອໍານາດການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນຫລືບຸກຄົ

ນທີ່ຖືກມອບໝາຍດ່ັງກ່າວ ໃນການປະຕບິັດວຽກງານທີ່ໄດ້ກໍານົດໄວໃ້ນກົດໝາຍໃຫ້ສໍາເລັດ, 

ແລະໃນເວລາທີບຸ່ກຄນົເຫລ່ົານີ້ຮ້ອງຂໍໃຫ້ເປີດເຜີຍຢ່າງຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ. 

3. Aeon ແລະ ASSC ແມ່ນຈະຈັດການກັບຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວໂດຍອີງໃສ່ນະໂຍບາຍຄວາມເປັນສ່ວນຕົວຂອງ 

“ສາຍດ່ວນຄູຮ່່ວມທຸລະກິດ”ຂອງAeon. 



4. ຜູ້ໃຊ້ສາມາດຮ້ອງຂໍການເປີດເຜີຍ, ລຶບ, ແກ້ໄຂຫຼືວ່າຢຸດການ ນໍາໃຊ້ຂໍມູ້ນການລົງທະບຽນໄດ້, ແລະ Aeon 

ຈະຕອບສະໜອງ 

ຕໍ່ເລ່ືອງນີ້ໂດຍດ່ວນສະເພາະກໍລະນທີີ່ຖ້າສາມາດກວດຢືນຢນັໄດ້ວ່າຄໍາຮ້ອງຂໍນັນ້ແມ່ນມາຈາກຜູ້ໃຊ້ເອງ. 

ມາດຕາທ ີ9 (ຢຸດການນໍາໃຊ້ແລະອ່ືນໆ) 

1. ໃນກໍລະນທີີ່ຜູ້ໃຊຕ້ົກຢູ່ພາຍໃຕ້ເຫດຜົນໃດ ໜຶງ່ຕໍ່ໄປນີ້, ຫຼື ຖ້າ Aeon 

ພິຈາລະນາເຫັນວ່າມີຄວາມສ່ຽງຕໍ່ເຫດຜົນດ່ັງກ່າວ, Aeon 

ແມ່ນສາມາດຢຸດສາຍດ່ວນຄູ່ຮວ່ມທຸລະກິດທັງໝົດຫຼືພາກສ່ວນໜຶ່ງໄດ້ ແລະ ສາມາດໃຊມ້າດຕະການອ່ືນໆທີ ່Aeon 

ຖືວ່າເໝາະສົມ ຕໍຜູ້່ໃຊ້ໄດ່ັງກ່າວໄດ້ທັນທ ີໂດຍທີບ່ໍ່ຕ້ອງແຈ້ງ/ເຕືອນລ່ວງໜ້າໃຫ້ກັບຜູ້ໃຊ້, ແລະ 

ແຈ້ງບອກຜູ້ໃຊ້ດ່ັງກ່າວໂດຍການພຈິາລະນາຂອງAeonໂດຍບໍຕ່້ອງຮບັເອົາການເຫັນດີຂອງຜູ້ໃຊ້ກ່ໍໄດ້. ແລະ, 

ຖ້າຫາກວ່າທີ່ຢູ່ອີເມວທີ່ລົງທະບຽນບໍ່ເຮັດວຽກ, 

ແມ່ນຈະຖືວາ່ໄດ້ແຈ້ງໃຫຜູ້້ໃຊ້ດ່ັງກ່າວຊາບໂດຍການໃຊມ້າດຕະການເຫຼົ່ານີ້ແລ້ວ. 

(1) ກໍລະນມີີການລະເມີດຂໍ້ຕົກລົງການນໍາໃຊ້ນີ ້

(2) ກໍລະນຂີໍ້ມູນການລົງທະບຽນຂີຕ້ົວະຫຼອກລວງແລະບໍຖ່ືກຕ້ອງ 

(3) ກໍລະນທີີ່ພຈິາລະນາວ່າຢູ່ອີເມວທີ່ລົງທະບຽນໄວ້ໃຊ້ບໍ່ໄດ້ 

(4) ກໍລະນພີາກສ່ວນບຸກຄົນທີສາມປອມແປງດໍາເນີນການລົງທະບຽນຜູ້ໃຊ ້Genba-Wise 

(5) ກໍລະນທີີ່ຜູ້ໃຊ້ລາອອກຈາກບ່ອນເຮັດວຽກຮບັເໝົາຂອງ Aeon 

(6) ກໍລະນຜູ້ີໃຊ້ເສຍຊວີິດ 

(7) ນອກຈາກນັນ້, ກໍລະນີທີ ່Aeon ພິຈາລະນາວ່າບໍ່ເໝາະສົມໃນຖານະຜູ້ໃຊ ້



2. ໃນກໍລະນຂີອງຂໍ້ກ່ອນ, ຖ້າ Aeon ຫຼ ືASSC ປະສົບກັບຄວາມເສຍຫາຍໃດໜຶ່ງ, 

ຜູ້ໃຊ້ແມ່ນຕ້ອງໄດ້ຈາ່ຍຄ່າຊົດເຊຍີໃຫ້ Aeon ຫຼ ືASSC ສໍາລັບຄວາມເສຍຫາຍດ່ັງກ່າວນັ້ນ. 

3. ASSC ແມ່ນຈະບໍບ່ັງຄັບຜູ້ໃຊ້ເປີດເຜີຍເຫດຜົນກ່ຽວກັບມາດຕະການທີ່ກໍານົດໄວ້ໃນຂໍທ້ີ 1. 

ມາດຕາທ ີ10 (ສິດຊບັສິນທາງປັນຍາແລະອ່ືນໆ) 

1. ລິຂະສິດທັງໝົດ (ລວມທັງສິດທິທີລ່ະບໄຸວ້ໃນມາດຕາທ ີ27 ຫລື ມາດຕາທ ີ28 ຂອງກົດໝາຍວາ່ດ້ວຍລິຂະສິດ) 

ທີ່ເກີດຂືນ້ໃນຂໍ້ຄວາມ, ຮບູພາບ, ວິດີໂອ, ລາຍການແລະຂໍມູ້ນອ່ືນໆທີ່ປະກອບເປັນສາຍດ່ວນຄູ່ຮວ່ມທລຸະກິດ 

ລວມທງັ Genba-Wise ແລະ ລິຂະສິດຊບັສິນທາງປັນຍາອ່ືນໆ,ລິຂະສິດຮູບພາບແລະລິຂະສິດໂຄສະນາ, 

ສິດທາງສິນທໍາອ່ືນໆ, ສິດເປັນເຈົ້າຂອງແລະສິດທໃິນຊບັສິນອ່ືນໆ ແມ່ນເປັນຂອງ Aeon ຫຼ ືASSC. 

2. ສໍາລັບຂໍ້ມູນທັງໝົດທີ່ຜູ້ໃຊ້ໂພດສ໌, ອັບໂຫຼດ ຫຼືວ່າຮັກສາໃນສາຍດ່ວນຄູ່ຮ່ວມທຸລະກິດ 

(ລວມເຖິງຂໍ້ມູນຕວົໜັງສື,ຂໍມູ້ນຮບູພາບ ແຕບ່ໍ່ຈໍາກັດສະເພາະແຕ່ສ່ິງເຫຼົ່ານີ້), Aeon ແລະ ASSC ແມ່ນສາມາດແປ 

ຫຼືນໍາໃຊ້ໃນຮູບຮ່າງໃດກ່ໍໄດ້ ບົນການເກັບຮັກສາ/ສະສົມສ່ິງເຫຼົ້ານີ ້

ເພື່ອການຄຸ້ມຄອງບລິໍຫານແລະປັບປຸງສາຍດ່ວນຄູ່ຮ່ວມທຸລະກິດໄດ້ຢ່າງລາບລ່ືນ, ແລະ 

ປະກາດໂຄສະນາສາຍດ່ວນຄູ່ຮ່ວມທຸກິດຕ່າງໆ 

(ລວມເຖິງຂ່າວແລະເນື້ອໃນຄອນເທັ້ນຕ່າງໆທີ່ແນະນໍາຜ່ານການຂຽນລົງໃສ່ໃນສ່ືຂອງພາກສ່ວນບຸກຄນົທີສາມ.) 

3. ຜູ້ໃຊ້ເແມ່ນຕົກລົງເຫນັດີບໍ່ປະຕິບັດສິດທາງສິນທໍາຂອງຜູ້ຂຽນຕໍ່ກັບບກຸຄົນຜູ້ທີໄ່ດ້ສືບທອດຫຼຖືືກອະນຍຸາດສິດຈາກ 

Aeon, ASSC ແລະ ASSC. 



4. ໃນກໍລະນທີີ່ບນັຫາເຊັ່ນການລະເມີດສິດທຂິອງບຸກຄົນທີສາມເກີດຂື້ນກັບສ່ິງຂຽນຂອງຕົນເອງ, 

ຜູ້ໃຊ້ຕ້ອງແກ້ໄຂບັນຫາທີມີ່ຄ່າໃຊ້ຈາ່ຍແລະຄວາມຮບັຜິດຊອບຂອງຕົນເອງ ແລະ 

ບໍ່ໃຫ້ສ້າງຄວາມລໍາບາກຫຼຄືວາມເສຍຫາຍຕໍ ່Aeon ແລະ ASSC. 

ມາດຕາທ ີ11 (ເລ່ືອງຫ້າມ) 

1. ຜູ້ໃຊ້ແມ່ນຫ້າມບໍ່ໃຫ້ເຮດັສ່ິງຕ້ອງຫາ້ມດ່ັງຕໍ່ໄປນີ້. 

(1) ແຈ້ງຄວາມເທດັ 

(2) ການປະພຶດທີຂ່ັດຂວາງການຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານຂອງສາຍດ່ວນຄູຮ່່ວມທລຸະກິດ 

(3) ການໝ່ິນປະໝາດ, ການສ້າງຄວາມເສຍຫາຍຕໍ່ຊື່ສຽງ, ການລະເມີດສິດທ ິຕໍ່ຜູ້ໃຊ້ອ່ືນ, ຜູ້ໃຊ້, Aeon, ASSC 

ແລະ ພາກສ່ວນບຸກຄົນທສີາມອ່ືນໆ. 

2. ກໍລະນີທີ່ຜູ້ໃຊ້ລະເມີດຂໍຫ້້າມໃດໜຶງ່ທີ່ກໍານົດໄວ້ໃນຂໍ້ກ່ອນໜ້ານີ້, Aeon ແລະ ASSC 

ແມ່ນສາມາດຮຽກຮ້ອງຜູ້ໃຊ້ດ່ັງກ່າວ ໃຫ້ຊດົເຊຍີຄ່າເສຍຫາຍທັງໝົດທີ່ Aeon ຫຼ ືASSC 

ເສຍຫາຍຍ້ອນການປະພຶດດ່ັງກ່າວ (ລວມເຖິງຄ່າໃຊຈ່້າຍທະນາຍຄສາມທີ່ສົມເຫດສົມຜົນ). 

ມາດຕາທ ີ12 (ການຢຸດ / ການຍກົເລີກ / ສ້ິນສຸດສາຍດ່ວນຄູ່ຮວ່ມທຸລະກິດ) 

1. Aeon ແມ່ນສາມາດຢຸດສາຍດ່ວນທຸລະກິດທັງໝົດຫຼບືາງສ່ວນໄດ້ ຖ້າຫາກວ່າທີເຫດດ່ັງຕໍ່ໄປນີ້ເກີດຂຶ້ນ. 

(1) ກໍລະນີທີ ່Aeon ຫຼ ືASSC ທໍາການຮັກສາແລະກວດກາລະບບົຄອມພິວເຕີສໍາລັບສາຍດ່ວນຄູ່ຮວ່ມທຸລະກິດ 

ຢ່າງເປັນປະຈໍາ ຫຼວື່າ ສຸກເສີນ. 

(2) ກໍລະນີທີ່ການດໍາເນີນງານຂອງສາຍດ່ວນຄູ່ຮ່ວມທຸລະກິດເກີດໃຊ້ການບໍ່ໄດ້ຍ້ອນເຫດການສຸກເສີນເຊັ່ນ: 

ໄຟໄໝ້/ ໄຟຟ້າດັບຫຼໄືພ ທໍາມະຊາດ. 



(3) ກໍລະນີການດໍາເນີນງານຂອງສາຍດ່ວນຄູຮ່່ວມທຸລະກິດ ບໍ່ສາມາດເຮດັໄດ້ ຍ້ອນສົງຄາມ, ສົງຄາມກາງເມືອງ, 

ຈໍລະຈົນ,ການກ່ໍຄວາມວຸ້ນວາຍ, ການຂັດແຍ້ງແຮງງານ ແລະອ່ືນໆ. 

(4) ກໍລະນີທີບ່ໍ່ສາມາດສະໜອງສາຍດ່ວນຄູ່ຮວ່ມທຸລະກິດໄດ້ 

ເນື່ອງຈາກລະບບົຄອມພວິເຕສໍີາລັບການບໍລິການມີຂໍບ້ົກພ່ອງ, ການລັກລອກເຂົ້າຈາກພາກສ່ວນບຸກຄົນທີສາມ, 

ການຕິດເຊື້ອໄວຣັດຄອມພວິເຕີແລະອ່ືນໆ. 

(5) ກໍລະນີທີບ່ໍ່ສາມາດສະໜອງສາຍດ່ວນຄູ່ຮວ່ມທຸລະກິດໄດ້ ຫລືບໍ່ສາມາດສະໜອງການບໍລິການໃຫ້ແກ່ຜູ້ໃຊໄ້ດ້ 

ເນື່ອງຈາກມາດຕະການໂດຍອີງໃສ່ກົດໝາຍ ແລະລະບຽບການຕ່າງໆ 

(6) ນອກຈາກນັ້ນ, ໃນກໍລະນທີີ ່Aeon ຫຼື ASSC ຕັດສິນບໍ່ສາມາດຫຼກີລ່ຽງໄດ້ 

2. ໃນກໍລະນທີີ່ Aeon ຢຸດການດໍາເນນີງານຂອງສາຍດ່ວນຄູ່ຮວ່ມທຸລະກິດໂດຍອີງຕາມຂໍ້ກ່ອນ 

ແມ່ນຈະແຈ້ງເລ່ືອງດ່ັງກ່າວໃຫ້ຜູ້ໃຊຮູ້້ລ່ວງໜ້າທາງອີເມວຫຼດ້ືວຍວທິີອ່ືນໃນຂອບເຂດທີ່ເໝາະ ສົມ. 

ແຕ່ເຖິງຢ່າງໃດກ່ໍຕາມ, ບໍ່ສະເພາະແຕ່ອັນນີ້ເທົ່ານັ້ນໃນກໍລະນສຸີກເສີນ. 

ມາດຕາທ ີ13 (ການຍົກເວັ້ນການບໍ່ຮບັຜິດຊອບ) 

1. Aeon ແລະ ASSC ບໍ່ຮບັປະກັນການມີຫຼບືໍ່ມີຄວາມຖືກຕ້ອງທາງດ້ານກົດໝາຍ, ຄວາມແໝ່ນຍໍາ, 

ຄວາມເໝາະສົມ, ຄວາມຖືກຕ້ອງ, ສິນທໍາ ແລະ ການອະນຍຸາດໃຫ້ສິດ 

ກ່ຽວກັບຂໍ້ມູນໃດໆທີ່ມີຢູ່ໃນສາຍດ່ວນຄູຮ່່ວມທຸລະກິດ. 

2. Aeon ແລະ ASSC ແມ່ນຈະບໍ່ຮບັຜິດຊອບຕໍຫ່ຍັງທງັໝົດ ກ່ຽວກັບບັນຫາທີ່ເກີດຂືນ້ລະຫວາ່ງຜູ້ໃຊ ້ແລະ 

ລະຫວ່າງຜູ້ໃຊ້ກັບພາກສ່ວນບຸກຄົນທີສາມ (ເຊັ່ນຂໍ້ສະເໜຂີອງການປະພຶດທີ່ລະເມີດກົດໝາຍ ແລະ 

ຄວາມເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍແລະສິນທໍາ, ການໝ່ິນປະໝາດ, ການດູຖູກຢຽດຢາມ, 



ການລະເມີດຄວາມເປັນສ່ວນຕວົ, ການຂົ່ມຂູ່,ການໃສ່ຮ້າຍປ້າຍສີ, ການຂົ່ມຂູຕ່່າງໆ )   ຍົກເວັ້ນເສຍແຕວ່່າ Aeon ຫຼ ື

ASSCຈະມີເຈດຕະນາ ຫຼ ືຄວາມປະໝາດຢ່າງຮ້າຍແຮງ. 

3. Aeon ແລະ ASSC 

ແມ່ນຈະບໍ່ຮບັຜິດຊອບຕໍ່ຫຍັງທັງໝົດກ່ຽວກັບຄວາມເສຍຫາຍໃດໆທີ່ເກີດຈາກການຢຸດ/ຍົກເລີກ/ສ້ິນສຸດຂອງສາຍດ່

ວນຄູຮ່່ວມທຸລະກິດ ແລະ ການປ່ຽນແປງສາຍດ່ວນຄູ່ຮວ່ມທລຸະກິດຈາກຂໍ້ທີ3ໃນມາດຕາດຽວກັນນີ ້

(ລວມມີຄວາມເສຍຫາຍທີ່ເກີດຈາກການຫາຍໄປຂອງຂໍມູ້ນຕ່າງໆ ແຕ່ກ່ໍບໍ່ສະເພາະແຕ່ແມ່ນອັນນີ້)  ຍົກເວັນ້ເສຍແຕວ່່າ 

Aeon ຫຼ ືASSCຈະມີເຈດຕະນາ ຫຼ ືຄວາມປະໝາດຢ່າງຮ້າຍແຮງ. 

4. Aeon ແລະ ASSC 

ແມ່ນຈະບໍ່ຮບັຜິດຊອບຕໍ່ຫຍັງທັງໝົດກ່ຽວກັບຄວາມເສຍຫາຍທີ່ເກີດຈາກສະພາບແວດລ້ອມຕ່າງໆຂອງຄອມພວີເຕີ້ສ່

ວນຕວົ/ ສະມາດໂຟນ/ໂທລະສັບມືຖື, ວງົຈອນສ່ືສານ, ຊອບແວຕ່າງໆທີ່ຜູ້ໃຊນ້ໍາໃຊ ້ຫຼ ື

ຄອມພວິເຕີ້ຕິດເຊື້ອໄວຣັດຕ່າງໆ. ນອກຈາກນີ້, Aeon ແລະ 

ASSCແມ່ນຍັງສາມາດແຈ້ງໃຫ້ຜູ້ໃຊ້ຊາບກ່ຽວກັບສະພາບແວດລ້ອມດ່ັງກ່າວແລະອ່ືນໆດ້ວຍວິທີການທີລ່ະບໄຸວ້ຕາ່ງ

ຫາກໄດ້. 

5. ນອກຈາກລາຍການທີ່ລະບຸໄວໃ້ນຂໍ້ກ່ອນໜ້ານີ້ແລ້ວ, Aeon ແລະ ASSC 

ແມ່ນຈະບໍ່ຮບັຜິດຊອບຕໍ່ຄວາມເສຍຫາຍທງັໝົດທີ່ເກີດຂືນ້ກັບຜູ້ໃຊ້ຍອ້ນການນໍາໃຊສ້າຍດ່ວນຄູ່ຮວ່ມທລຸະກິດ,  

ຍົກເວັ້ນເສຍແຕວ່່າ Aeon ຫຼື ASSCຈະມີເຈດຕະນາ ຫຼື ຄວາມປະໝາດຢ່າງຮ້າຍແຮງ. 

 
 
 



ມາດຕາທ ີ14 (ການປຶກສາຫາລື / ເຂດອໍານາດສານ) 

1. ກໍລະນີມີຂໍ້ສົງໃສຫຼືມີບັນຫາເກີດຂືນ້ກັບຜູ້ໃຊ້, Aeon, ASSC, 

ຫຼືພາກສ່ວນບຸກຄົນທີສາມທີ່ກ່ຽວຂອ້ງກັບສາຍດ່ວນຄູ່ຮວ່ມທຸລະກິດ ແມ່ນຈະປຶກສາຫາລືດ້ວຍຄວາມຈິງໃຈທຸກຄັ້ງ 

ແລະພະຍາຍາມແກ້ໄຂ. 

2. ສໍາລັບທຸກໆການດໍາເນີນຄະດີແລະຂໍຂ້ັດແຍງ່ອ່ືນໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບຂໍ້ຕກົລົງນີ້, ແມ່ນໃຫຖ້ືເອົາສານຄະດີນອ້ຍໂຕກຽວ 

ຫຼືວ່າ ສານທ້ອງຖິ່ນເຂດໂຕກຽວເປັນເຂດອໍານາດສານຂອງຂໍ້ຕົກລົງພິເສດຂອງສານຂັ້ນຕົນ້. 

ມາດຕາທ ີ15 (ຜົນບັງຄບັໃຊ້) 

ຂໍ້ຕົກລົງນີ້ແມ່ນມີຜົນບັງຄບັໃຊຕ້າມກົດໝາຍແຫ່ງຍີ່ປຸ່ນ ແລະ ສ້າງໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບກົດໝາຍແຫ່ງຍີ່ປຸ່ນ. 
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