
 

 

ການແຂ່ງຂັນ “We Do Dance Challenge” ແມ່ນຈັດຂ ື້ນໂດຍ ພຣູເດັນໂຊລ໌ ປະກັນໄພຊີວິດ (ລາວ) ຈ າກັດ (ເອີື້ນວ່າ 

"ພຣູເດັນໂຊລ໌", "ເຮົາ", "ພວກເຮົາ", "ຂອງພວກເຮົາ"). ໂດຍການເຂົື້າຮ່ວມການແຂ່ງຂັນນີື້, ທາ່ນ ("ທ່ານ", "ພວກທ່ານ" ຫ   

ຜູູ້ເຂົື້າຮ່ວມການແຂ່ງຂັນ") ໄດູ້ອາ່ນ, ເຂົື້າໃຈ ແລະ ຕົກລງົໃນເງ ື່ອນໄຂ ແລະ ຂ ໍ້ກ ານົດຂອງການແຂ່ງຂັນນີື້, ແລະ ຖູ້າຫາກ 

ມີການປ່ຽນແປງ ຫ   ແກູ້ໄຂໃດໆເກີດຂ ື້ນໃນຂ ໍ້ກ ານົດ ແລະ ເງ ື່ອນໄຂດັັ່ງກ່າວ, ພຣູເດັນໂຊລ໌ ຈະມີການແຈູ້ງໃຫູ້ທ່ານຮັບຮູູ້ລ່ວງໜູ້າ. 

ທ່ານຈະບ ໍ່ສາມາດເຂົື້າຮ່ວມໃນການແຂ່ງຂັນນີື້ໄດູ້ ຖູ້າຫາກທ່ານບ ໍ່ຕກົລົງເຫັນດີໃນນະໂຍບາຍຄວາມເປັນສ່ວນຕົວ ແລະ ຂ ໍ້ກ ານົດ 

ແລະ ເງ ື່ອນໄຂຂອງການແຂ່ງຂັນ. 

 

ໄລຍະເວລາຂອງການແຂງ່ຂນັ: 

• ການແຂ່ງຂັນ ແມ່ນເລີື່ມຕັື້ງແຕ່ວນັທີ 30 ພ ດສະພາ 2021, (17:00) ຈົນເຖິງ ວນັທ ີ31 ພ ດສະພາ 2021 (23:59). 

ຄນຸສມົບດັຂອງການເຂົື້າຮວ່ມແຂງ່ຂນັ: 

ການແຂ່ງຂັນແມ່ນເປີດໃຫູ້ປະຊາຊົນລາວທຸກຄົນ ຍົກເວັື້ນພະນັກງານຂອງ ພຣູເດັນໂຊລ ໌ (ລວມມພີະນັກງານປະຈ າ, ພະນັກງານ 

ຊົັ່ວຄາວ ແລະ ພະນັກງານສັນຍາຈູ້າງ). ຈະບ ໍ່ມີການຊ ື້ ຫ   ຊ າລະເງິນໃດໆເພ ື່ອເຂົື້າຮ່ວມໃນການແຂ່ງຂັນ. 

ຂັື້ນຕອນຂອງການແຂງ່ຂນັ:  

1. ສົັ່ງຜົນງານທງັໝົດໃຫູ້ກັບ ພຣູເດັນໂຊລ໌ ໃນໄລຍະເວລາທີື່ກ ານົດ. ຜົນງານທີື່ໄດູ້ຮັບຫ ງັຈາກໄລຍະເວລາທີື່ກ ານົດແມ່ນຈະຖ ກ 

ຕັດສິດ. 

2. ຜູູ້ເຂົື້າຮ່ວມສາມາດສົັ່ງຜົນງານໄດູ້ໂດຍເລ ອກເອາົປະເພດຂອງການແຂ່ງຂັນໃດໜ ື່ງ (ຫ  ທັງໝົດ) ທີື່ລະບຸໄວູ້ຂູ້າງລຸ່ມນີື້ - ຜ່ານ 

ຊ່ອງທາງສ ື່ສັງຄົມອອນລາຍຂອງພຣູເດັນໂຊລ໌ ຫ   ເອັບພລິເຄ ຊັັ່ນ Pulse ເທິງມ ຖ . ຜູູ້ເຂົື້າຮ່ວມສາມາດສົັ່ງຜົນງານໄດູ້ 

ຫ າຍປະເພດ, ແຕ່ມີພຽງໜ ື່ງ (1) ລາຍການເທົັ່ານັື້ນທີື່ຊະນະ ແລະ ໄດູ້ຮັບລາງວັນ. ຖູ້າຫາກມີການປະກາດລາງວັນໃດເພີື່ມເຕີມ 

ຈາກນີື້ຈະຖ ວ່າເປັນໂມຂະໂດຍອັດຕະໂນມັດ.  

3. ວທິກີານເຂົື້າຮວ່ມການແຂງ່ຂນັໃນຊອ່ງທາງສ ື່ສງັຄມົອອນລາຍ (ເຊັັ່ນ Facebook, Instagram and TikTok): 

a) ເບິື່ງວິດີໂອເພງ We DO Dance ໃນບັນຊ ີFacebook, Instagram and TikTok ຂອງພຣູເດັນໂຊລ໌. 

b) ເຕັື້ນຕາມວິດີໂອເພງ We DO - SuperM.  



 

 

c) ອັບໂຫ ດວິດີໂອ (ຄວາມຍາວ ບ ໍ່ເກນີ 60 ວິນາທີ) ລງົໃນສ ື່ສັງຄົມອອນລາຍຂອງທາ່ນ (Facebook, Instagram and 

TikTok), ພູ້ອມກບັຂຽນ hashtags #WeDo #PRUxSuperM #WeDODanceLaos 

#PrudentialLaos and tag @PrudentialLaos.  

d) ຜົນງານວິດີໂອຕູ້ອງເປີດເປັນສາທາລະນະ.  

 

4. ວທິກີານເຂົື້າຮວ່ມແຂງ່ຂນັສ າລບັ ເອບັພລເິຄ ຊັັ່ນ Pulse ເທງິມ ຖ :  

a) ດາວໂຫລດເວີຊັັ່ນລາ່ສຸດຂອງ ເອບັພລິເຄ ຊັັ່ນ Pulse.  

b) ເຂົື້າໜູ້າທ າອິດຂອງ ເອັບພລິເຄ ຊັັ່ນ Pulse ແລະ ເຂົື້າໄປທີື່ໜູ້າ “ຊມຸຊົນຂອງຂູ້ອຍ“(My Communities). 

c) ຄົື້ນຫາຊຸມຊົນ “Dance for Wellness” ແລະ ເຂົື້າຮ່ວມ. 

d) ກົດເຂົື້າໄປທີື່ສັນຍາຫ ກັ “ບິກ” ເພ ື່ອສູ້າງການສົັ່ງຜົນງານວິດີໂອ.  

e) ຕິດຂັດວິດີໂອຂອງທາ່ນ (ຄວາມຍາວ ບ ໍ່ເກີນ 60 ວິນາທີ) ແລະ ຕັື້ງຊ ື່ຜົນງານຂອງທ່ານພູ້ອມດູ້ວຍ hashtags 

#WeDo #PRUxSuperM #WeDODanceLaos #PrudentialLaos. 

 

5. ຜົນງານທີື່ທ່ານສົັ່ງເຂົື້າໃນການແຂ່ງຂັນ ຈະຢູ່ພາຍໃຕູ້ເງ ື່ອນໄຂຂອງນະໂຍບາຍຄວາມເປັນສ່ວນຕົວ ແລະ ການຄວບຄມຸເນ ື້ອຫາ 

(ເຊັັ່ນ: ການອອກຄ າຄິດເຫັນ, ສ ື່ສັງຄົມອອນລາຍ, ຮູບພາບ, ວິດີໂອ ແລະ ອ ື່ນໆ) ໃນສ ື່ສັງຄົມອອນລາຍ ຫ   ເອັບພລິເຄ ຊັັ່ນ 

Pulse, ອີງຕາມວທິີການສົັ່ງຜົນງານຜ່ານຊ່ອງທາງທີື່ທ່ານເລ ອກ (“ວທິີການສົັ່ງຜົນງານ”). ພຣູເດັນໂຊລ໌, Pulse ແລະ 

ຊ່ອງທາງສ ສັງຄົມອອນລາຍ ຂ ສະຫງວນສິດໃນການແກູ້ໄຂ ແລະ/ຫ   ລົບບາງສ່ວນ ຫ   ທງັໝົດຂອງຜົນງານທີື່ສົັ່ງເຂົື້າຮ່ວມ 

ໃນການແຂ່ງຂັນ, ໂດຍບ ໍ່ມີການແຈູ້ງລ່ວງໜູ້າ ຫ   ແຈູ້ງໃຫູ້ຜູູ້ເຂົື້າຮ່ວມແຂ່ງຂັນຮັບຮູູ້ ຖູ້າຫາກການສົັ່ງຜົນງານບ ໍ່ເປັນໄປຕາມ 

ເງ ື່ ອນໄຂທີື່ໄດູ້ລະບຸໄວູ້. ຂ ໍ້ສົງໄສ ແລະ/ຫ   ການຮູ້ອງຮຽນໃດໆທີື່ກ່ຽວກັບການແກູ້ໄຂ ຫ   ຖອດຖອນຈະບ ໍ່ຖ ກຕອບຮັບ. 

 

6. ໃນການສົັ່ງຜົນງານ (ລວມເຖິງການໃຊູ້ hashtags, captions, tags), ທາ່ນໄດູ້ໃຫູ້ສິດ ພຣູເດັນໂຊລ໌ ໃນການນ າໃຊູ້, 

ບ ໍ່ມີຄ່າລິກະສິດ, ຖາວອນ, ບ ໍ່ສາມາດຮຽກຮູ້ອງເອາົຄ ນໄດູ້, ບ ໍ່ສາມາດຍົກເລີກໄດູ້, ບ ໍ່ຜູູ້ມັດ, ອະນຸຍາດໃນການນ າໃຊູ້, ກອ໋ບປີີ້, 

ແກູ້ໄຂ, ເຜີຍແຜ່ສູ່ສາທາລະນະ, ເຮັດຂ ື້ນໃຫ່ມ, ແປ, ສູ້າງຜົນງານລອກຮຽນແບບຈາກ, ແລະ ເຜີຍແຜ່ຜົນງານ, ທງັໝົດ ຫ   

ບາງສ່ວນ, ທີື່ກ່ຽວຂູ້ອງກັບການກ ານົດ, ການເຜີຍແຜ່ ແລະ ການໂຄສະນາຂອງພຣູເດັນໂຊລ໌, ຜະລິດຕະພັນ ແລະ 

ການບ ລກິານຂອງພຣູເດັນໂຊລ,໌ ໃນທຸກໆສ ື່ສັງຄມົອອນລາຍທີື່ມີໃນປະຈຸບັນ ຫ   ອະນາຄົດ. ໃນການສົັ່ງຜົນງານ 

ໃນການເຂົື້າຮ່ວມການແຂງ່ຂັນ, ທ່ານໄດູ້ຍອມຮັບ ແລະ ຢືນຍັນການເປັນເຈົື້າຂອງ ແລະ ສາມາດມອບສິດໃນການນ າໃຊູ້ 



 

 

ດັັ່ງທີື່ລະບຸໄວູ້ຂູ້າງເທງິ, ແລະ ການນ າໃຊູ້ຜົນງານທີື່ສົັ່ງເຂົື້າຮ່ວມການແຂ່ງຂັນ ແລະ ຜົນງານທີື່ພວກເຮົານ າໃຊູ້ຈະບ ໍ່ເປັນການ 

ລະເມີດລິຂະສິດໃດໆຈາກບກຸຄົນທີື່ສາມ. 

 

7. ຖູ້າຫາກເກີດມກີານຮູ້ອງຟ້ອງໃດໆຈາກບຸກຄົນທີື່ສາມ ເນ ື່ອງຈາກວາ່ທ່ານໄດູ້ລະເມີດຂ ໍ້ກ  ານົດຂອງການສົັ່ງຜົນງານ, 

ທ່ານຈະຕູ້ອງຊົດໃຊູ້ຄ່າເສຍຫາຍ, ຄ່າໃຊູ້ຈ່າຍ, ຄາ່ທ ານຽມ, ອາກອນ ແລະ ລາຍການອ ື່ນໆທີື່ເກີດຂ ື້ນກັບ ພຣູເດັນໂຊລ໌ 

ກ່ຽວກັບການຮູ້ອງຟ້ອງດັັ່ງກ່າວລວມທງັຄ່າເສຍຫາຍ ແລະ ຄ່າໃຊູ້ຈ່າຍຕ່າງໆທີື່ສົມເຫດສົມຜົນໃນການແກູ້ໄຂບັນຫາ 

ການຮູ້ອງຟ້ອງດັັ່ງກ່າວ. 

 

ລາງວນັ ແລະ ການຄດັເລ ອກຜູູ້ຊະນະ: 

1. ຜົນງານທີື່ຊະນະຈະໄດູ້ຮັບຊຸດຂອງລາງວັນແບບ limited editions ຈາກວງົ SuperM ແລະ ຂອງລາງວັນຈາກ 

ພຣູເດັນໂຊລ໌. ສ່ວນຜົນງານທີື່ຊະນະໃນ ເອັບພລິເຄ ຊັັ່ນ Pulse ຈະໄດູ້ຮັບລາງວັນພິເສດເພີື່ມເຕີມ. 

ຜົນງານທີື່ຊະນະຈາກການຄັດເລ ອກໂດຍ ພຣູເດັນໂຊລ໌ ຈະໄດູ້ຮັບລາງວັນສູງສຸດໜ ື່ງ (1) ລາງວັນ. 

2. ຜູູ້ຊະນະການແຂ່ງຂັນຈະຖ ກຄັດເລ ອ ແລະ ຕັດສິນໂດຍ ພຣູເດັນໂຊລ໌ ລາວ ໂດຍອີງຕາມເການການຕັດສິນຕ ໍ່ໄປນີື້, ພູ້ອມ

ກັບການປະຕິບັດຕາມຂ ກ ານົດ ແລະ ເງ ື່ອນໄຂສ າລັບການແຂ່ງຂັນ: 

• ຄນຸະພາບຂອງການເຕັັ່ນ: ການສະແດງທ່າເຕັື້ນທີື່ໜູ້າປະທັບໃຈ ຫ   ບ ໍ່ມີຂ ໍ້ຜິດພາດ, ໂດຍເຕັື້ນເຂົື້າກບັຈັງຫວະ 

ແລະ ທ ານອງຂອງເພງ. 

• ສູ້າງສນັທາ່ເຕັື້ນໃໝ່ໆ : ຜູູ້ເຂົື້າຮວ່ມສາມາດຕີຄວາມໝາຍຂອງເພງເພ ື່ອເພີື່ມ ແລະ ສູ້າງສັນທາ່ເຕັື້ນເຂົື້າໃນ 

ຜົນງານຂອງຕົວເອງ. 

• ຄວາມຄດິສູ້າງສນັ: ການແຕ່ງກາຍທີື່ໂດດເດັັ່ນ, ສະຖານທີທີື່ໜູ້າປະທັບໃຈ, ນ າໃຊູ້ອຸປະກອນ 

ໃນການສູ້າງຜົນງານທີື່ແຕກຕາ່ງ ແລະ ສະດຸດຕາ. 

• ຄວາມໜູ້າສນົໃຈ: ຜົນງານວິດີໂອທີື່ໜູ້າປະທບັໃຈ ແລະ ໂດດເດັັ່ນທີື່ສຸດ. 

 

3. ຜູູ້ທີື່ເຂົື້າຮ່ວມສົັ່ງຜົນງານເຂົື້າໃນການແຂ່ງຂັນ ມີໂອກາດລຸູ້ນເຂົື້າຮ່ວມການສະແດງຄອນເສີດອອນລາຍ (Virtual 

Concert) ແລະ ງານພົບປະແຟນເພງອອນລາຍ (Virtual Concert) ກັບວົງ SuperM. ເຊິື່ງຖູ້າຫາກວ່າ 

ການສະແດງຄອນເສີດອອນລາຍໄດູ້ຖ ກຈັດຂ ື້ນແທູ້, ຜູູ້ທີື່ຊະນະໃນການແຂ່ງຂັນໃນຮອບສຸດທູ້າຍຈະຖ ກເຊີນເພ ື່ອ 



 

 

ເຂົື້າຮ່ວມໃນການສະແດງຄອນເສີດດັັ່ງກ່າວ. ນອກຈາກນັື້ນ, ໃນຂະນະຂອງການສະແດງຄອນເສີດ, ຜົນງານວິດີໂອທີື່ 

ໄດູ້ຮັບລາງວັນບາງສ່ວນ ແລະ ວິດີໂອໄດູ້ມກີານສະແດງຄວາມຄິດເຫັນຈາກວົງ SuperM ຕ ໍ່ກັບຜົນງານທີື່ໄດູ້ຮັບລາງວັນ 

ຈະຖ ກນ າຂ ື້ນມາສະແດງໃນຄອນເສີດດັັ່ງກ່າວ. ຂ ໍ້ມູນເພີື່ມເຕີມກ່ຽວກັບການເຊີນເຂົື້າຮ່ວມງານຂອງ SuperM 

ຈະເປີດເຜີຍໃນພາຍຫ ັງ. 

 

ເຖິງຢ່າງໃດກ ໍ່ຕາມ, ກະລຸນາຮບັຮູູ້ນ າກັນວ່າ ພຣູເດັນໂຊລ໌ ລາວ ບ ໍ່ແມ່ນຜູູ້ຈັດງານຄອນເສີດດັັ່ງກ່າວ. ດັັ່ງນັື້ນ, 

ພຣູເດັນໂຊລ໌ ລາວ ຈ ື່ງບ ໍ່ສາມາດຢືນຍັນກ່ຽວກັນການເຊີນເຂົື້າຮ່ວມງານ ແລະ ການຈັດງານຂອງວງົ SuperM 

ທີື່ໄດູ້ລະບຸໄວູ້ຂູ້າງເທິງ. ພຣູເດັນໂຊລ໌ ລາວ ຈະບ ໍ່ຮັບຜິດຊອບຕ ໍ່ການຍົກເລີກ ແລະ 

ການປຽ່ນແປງໃດໆໃນການຈັດງານຂອງ SuperM 

 

4. ການປະກາດຜຸູ້ໄດູ້ຮບັລາງວນັ 

a) ຜູູ້ທີື່ຊະນະຈາກຊອ່ງທາງສ ື່ສງັຄມົອອນລາຍ: (ລາຍຊ ື່ຂອງຜູູ້ເຂົື້າຮອບ / ຊ ື່ຜູູ້ໃຊູ້ທີື່ສະແດງໃນວິດິໂອ ທີື່ສົັ່ງເຂົື້າແຂ່ງຂັນ) 

ຈະຖ ກໂພສທີື່ທຸກຊອ່ງທາງສ ສັງຄມົອອນລາຍຂອງ ພຣູເດັນໂຊລ໌ ລາວ ແລະ ແອັບພລິເຄ ຊັັ່ນ Pulse ໃນວັນທີື່ 01 

ມິຖຸນາ 2021. 

ຜູູ້ທີື່ຊະນະຈາກຊ່ອງທາງສ ື່ສັງຄມົອອນລາຍ ຕູ້ອງສົັ່ງຂ ໍ້ຄວາມຫາ ພຣູເດັນໂຊລ໌ ຜ່ານສ ື່ສັງຄົມອອນລາຍ ພາຍໃນ 1 ອາທິດ 

ຫ ັງຈາກການປະກາດລາຍຊ ື່ຜູູ້ຊະນະ ດູ້ວຍຂ ໍ້ມູນດັັ່ງຕ ໍ່ໄປນີື້: 

a. ຊ ື່ແລະນາມສະກຸນ / ຊ ື່ຜຸູ້ໃຊູ້ social media  

b. ເບີໂທລະສັບ  

c. ອເີມວ 

d. ທີີ່ຢ ູ່ທາງໄປສະນີ 

e.  ວິດີໂອຕົື້ນສະບັບ, ວີດີໂອທີື່ໄດູ້ກ ານົດໄວູ້ພາຍເງ   ື່ອນໄຂ ຂ ໍ້ 6 ແລະ 7 ຂອງການແຂງ່ຂັນ. 

ທ່ານສາມາດອັບໂລດວີດີໂອດັັ່ງການໄວູ້ໃນພ ື້ນຈັດເກັບຂອງອອນໄລຂອງທ່ານ ແລູ້ວ ລິື້ງທີື່ຢູ່ໃຫູ້ກັບພວກເຮົາ. 

 

b) ຜູູ້ທີື່ຊະນະຈາກແອບັພລເິຄ ຊັັ່ນ Pulse: (ລາຍຊ ື່ຂອງຜູູ້ເຂົື້າຮອບ / ຊ ື່ຜູູ້ໃຊູ້ທີື່ສະແດງໃນວິດິໂອທີື່ ສົັ່ງເຂົື້າແຂ່ງຂັນ) 

ຈະຖ ກໂພສໃນທຸກຊ່ອງທາງສ ສັງຄົມອອນລາຍຂອງ ພຣູເດັນໂຊລ໌ ແລະ ແອັບພລິເຄ ຊັັ່ນ Pulse ໃນວັນທີື່ 01 ມິຖຸນາ 

2021. 



 

 

ຜູູ້ທີື່ຊະນະຈາກແອັບພລິເຄ ຊັັ່ນ Pulse ຕູ້ອງສົັ່ງອີເມລຫາພຣູເດັນໂຊລ໌ຜ່ານທາງທີື່ຢູ່ນີື້: 

plal.digital.ecosys@prudential.la ຫ   ຜ່ານທາງສ ື່ສັງຄມົອອນລາຍຂອງ ພຣູເດັນໂຊລ ໌ ພາຍໃນ 1 ອາທິດ 

ຫ ັງຈາກການປະກາດລາຍຊ ື່ຜູູ້ຊະນະ ພູ້ອມດູ້ວຍຂ ໍ້ມູນລາຍລະອຽດດັັ່ງຕ ໍ່ໄປນີື້: 

a. ຊ ື່ແລະນາມສະກຸນ / ຊ ື່ຜຸູ້ໃຊູ້ social media  

b. ເບີໂທລະສັບ  

c. ອເີມວ 

d. ທີີ່ຢ ູ່ທາງໄປສະນີ 

e. ວິດີໂອຕົື້ນສະບັບ, ວີດີໂອທີື່ໄດູ້ກ ານົດໄວູ້ພາຍເງ   ື່ອນໄຂ ຂ ໍ້ 6 ແລະ 7 ຂອງການແຂ່ງຂັນ. 

ທ່ານສາມາດອັບໂລດວີດີໂອດັັ່ງການໄວູ້ໃນພ ື້ນຈັດເກັບຂອງອອນໄລຂອງທ່ານ ແລູ້ວ ລິື້ງທີື່ຢູ່ໃຫູ້ກັບພວກເຮົາ. 

 

5. ຖູ້າຫາກຜູູ້ຊະນະບ ໍ່ມີການຕອບກບັ ແລະ ສົັ່ງລາຍລະອຽດ ມາພາຍໃນໄລຍະເວລາທີື່ໄດູ້ກ ານົດໄວູ້, ຈະຖ ກຕັດສິດ 

ອອກຈາກການແຂງ່ຂັນ ແລະ ການຮັບລາງວັນ. 

 

6. ພຣູເດັນໂຊລ໌ ຈະຕິດຕ ໍ່ ແລະ ສ ື່ສານກັບຜູູ້ທີື່ຊະນະຜ່ານຊ່ອງທາງສ ື່ສັງຄົມອອນລາຍຕ່າງໆ, ອີເມວ ຫ   ຜ່ານໂທລະສັບ. 

ຜ ູ້ທີື່ຊະນະຈະໄດູ້ຮັບການຕິດຕ ໍ່ຢູ່າງເປັນທາງການຈາກ ພຣູເດັນໂຊລ ໌ເພ ື່ອຮັບລາງວັນ.  

7. ລາງວັນດັັ່ງກາ່ວບ ໍ່ສາມາດໂອນໃຫູ້ຜູູ້ອ ື່ນ ແລະ ຫ  ປຽ່ນເປັນເງິນໄດູ້ ຫ   ປ່ຽນເປັນສິື່ງຂອງອ ື່ນໆໄດູ້, ພຣູເດັນໂຊລ ໌

ຂ ສະຫງວນສິດໃນການປ່ຽນແປງລາຍການລາງວັນ. ໂດຍອີງໃສ່ມູນຄ່າທີື່ທຽບເທົັ່າກັບຂອງລາງວນັທີື່ໄດູ້ແຈູ້ງໄວູ້ກອ່ນ 

ໜູ້ານັື້ນ. ການຄັດເລ ອຜູູ້ຊະນະຄ ຜູູ້ທີື່ໄດູ້ຮັບການແຈູ້ງເຕ ອນ ແລະ ຕິດຕ ໍ່ກັບໄປຈາກພວກເຮົາຈະຖ ວ່າເປັນຜູູ້ຊະນະ. 

8. ຂອງລາງວັນຈະບ ໍ່ລວມຄາ່ໃຊູ້ທງັໝົດທີື່ອາດຈະເກີດຂ ື້ນກັບຜູູ້ຊະນະ (ຖູ້າມ)ີ ເຊັັ່ນ: ອາກອນ, ການຮຽກເກັບຈາກລັດ, 

ຄ່າທ ານຽມ ແລະ ລາຍການອ ື່ນໆທີື່ຢູ່ພາຍໃຕູ້ຂ ໍ້ກ ານົດ ແລະ ເງ ື່ອນໄຂຂອງ ພຣູເດັນໂຊລ໌ ທີື່ອາດຈະມີການປ່ຽນແປງໃນ

ແຕ່ລະໄລຍະ. 

9.  ການຕັດສິນໃຈຂອງ ພຣູເດັນໂຊລ໌ ໃນທຸກໆເລ ີ່ອງທີີ່ກ່ຽວຂູ້ອງກັບການແຂງ່ຂັນຄັັ້ງນີັ້ ແມ່ນຖ ວາ່ເປັນທີື່ສິື້ນສຸດ ແລະ 

ບ ໍ່ມີການປ່ຽນແປງໃດໆ.  

 

 

ການແຈູ້ງເຕ ອນ:  
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1. ຜ ູ້ຊະນະຈະໄດູ້ຮັບການແຈູ້ງເຕ ອນຕາມທີີ່ລະບໄຸວູ້ຂູ້າງເທິງ ຫ ັງຈາກການປະກາດລາຍຊ ື່ຜ ູ້ຊະນະຂອງ ພຣູເດັນໂຊລ໌.  

2. ຫ ັງຈາກ ພຣູເດັນໂຊລ໌ ປະກາດຜ ູ້ຊະນະແລູ້ວ, ພຣູເດັນໂຊລ໌ ມສິີດໃນການເຜີຍແຜ່ຂ ໍ້ມູນ ຊ ື່ຜູູ້ໃຊູ້/ບັນຊຜູີູ້ໃຊູ້ຂອງຜູູ້ຊະນະ 

ໃນທູກຊ່ອງທາງສ ສັງຄົມອອນລາຍຂອງ ພຣູເດັນໂຊລ໌ ແລະ ແອັບພລິເຄ ຊັັ່ນ Pulse. ນອກຈາກນີື້, ຖູ້າຫາກ ພຣູເດັນໂຊລ ໌

ມີການເພີື່ມຊອ່ງເພີື່ມເຕີມໃນການປະກາດລາຍຊ ື່ຜູູ້ຊະນະການແຂ່ງຂນັນີື້ຜ່ານ ເວັບໄຊສຕ່າງຂອງ ພຣູເດັນໂຊລ,໌ 

ສ ື່ສັງຄົມມອີອນລາຍຕ່າງໆ, ໜັງສ ພິມ ແລະ/ຫ   ຊ່ອງທາງການໂຄສະນາຕ່າງໆ, ພຣູເດັນໂຊລ໌ ຂ ສະຫງວນສິດ 

ໃນການເຜີຍແຜ່ຂ ໍ້ມູນ ຊ ື່ຜູູ້ໃຊູ້/ບັນຊຜູີູ້ໃຊູ້ ຂອງຜູູ້ຊະນະພູ້ອມກັບວິດີໂອ ທີື່ໄດູ້ສົັ່ງເຂົື້າປະກວດຜ່ານຊ່ອງທາງຕ່າງໆ 

ໂດຍບ ໍ່ມີການແຈູ້ງເຕ ອນ ໃຫູ້ຮັບຮູູ້ລ່ວງໜູ້າ. ການບ ໍ່ຍອມຮັບໃນຂ ໍ້ສະເໜີດັັ່ງກ່າວອາດຈະສົັ່ງຜົນກະທົບເຖິງການຄັດເລ ອກ 

ເອົາຜູູ້ຊະນະທ່ານອ ື່ນ.  

3. ຜູູ້ທີື່ໄດູ້ຮັບລາງວັນ ມີໜູ້າທີື່ຮັບຜິດຊອບໃນພາກສ່ວນຂອງການກວດສອບວ່າ ລາຍລະອຽດຕ່າງໆທີື່ສົັ່ງໃຫູ້ ພຣູເດັນໂຊລ ໌

ນັື້ນຖ ກຕູ້ອງເຊັັ່ນ: ລາຍລະອຽດການຕິດຕ ໍ່ ແລະ ອີເມວ. 

4. ພຣູເດັນໂຊລ໌ ຈະບ ໍ່ຮັບຜິດຊອບໃດໆຕ ໍ່ຄວາມພະຍາຍາມໃນການຕິດຕ ໍ່ຫາຜູູ້ທີື່ໄດູ້ຮັບລາງວັນລາ່ຊູ້າ, ຜິດພາດ ຫ   

ບ ໍ່ສາມາດຕິດຕ ໍ່ໄດູ້.  

5. ໃນກ ລະນີທີື່ເກີດມກີານຮຽກຮູ້ອງເອົາລາງວັນຄ ນ ເນ ື່ອງຈາກຜູູ້ທີື່ໄດູ້ຮັບລາງວັນມີຄຸນສົມບັດບ ໍ່ພຽງພ , ຖ ກຕັດສິດ ແລະ/ຫ   

ບ ໍ່ມາຮັບເອົາຂອງລາງວັນ, ພຣູເດັນໂຊລ໌ ຈະຖ ສິດໃນການມອບຂອງລາງວັນໃຫູ້ກັບຜູູ້ເຂົື້າຮ່ວມແຂງ່ຂັນທ່ານອ ື່ນ 

ຕາມຄວາມເໝາະສົມ ແລະ ການຕັດສິນໃຈຂອງ ພຣູເດັນໂຊລ໌ ພຽງຜູູ້ດຽວ.  

 

ການມອບຂອງລາງວນັ:  

1. ພຣູເດັນໂຊລ໌ ຈະສົັ່ງມອບຂອງລາງວັນ ໃຫູ້ກັບຜູູ້ທີື່ໄດູ້ຮັບລາງວັນຕາມທີື່ຢູ່ທາງໄປສະນີທີື່ໄດູ້ລະບຸໄວູ້ກັບ ພຣູເດັນໂຊລ ໌

ໃນຂ ໍ້ກ ານົດ ແລະ ເງ ື່ອນໄຂນີື້, ພາຍໃນໄລຍະເວລາສາມສິບ (30) ວັນ ໃນວັນລັດຖະການ ພາຍຫ ງັຈາກການປະກາດລາຍຊ ື່ 

ຜູູ້ທີື່ໄດູ້ຮັບລາງວັນ. ພຣູເດັນໂຊລ໌ ຈະບ ໍ່ຕອບຮັບຕ ໍ່ການຮຽກຮູ້ອງໃດໆ ໃນການສົັ່ງມອບຂອງລາງວັນໃຫູ້ທີື່ຢູ່ອ ື່ນ 

ທີບ ໍ່ໄດູ້ລະບຸໄວູ້ກ່ອນໜູ້ານີື້. 

2. ຄວາມເສຍຫາຍ ຫ   ການສູນເສຍ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດທັງໝົດຈາກຂອງລາງວັນ ທີື່ສົັ່ງໃຫູ້ຜູູ້ໄດູ້ຮັບຂອງລາງວັນ 

ໂດຍຜູູ້ໃຫູ້ການບ ລກິານຈັດສົັ່ງຈະບ ໍ່ຖ ກຮັບຜິດຊອບໂດຍ ພຣູເດັນໂຊລ໌. ໃນກ ລະນີທີື່ຂອງລາງວັນເສຍຫາຍ ຫ   ຖ ກລັກ 

ດູ້ວຍເຫດຜົນໃດໆກ ໍ່ຕາມ ພຣູເດັນໂຊລ໌ ຈະບ ໍ່ຮັບຜິດຊອບໃນການທົດແທນຂອງລາງວັນດັ່ັງກາ່ວ. 



 

 

3. ພຣູເດັນໂຊລ໌ ຂ ປະຕິເສດໃນການຮັບຜິດຊອບໃດໆ ທີື່ເກີດຂ ື້ນຈາກຄວາມເສຍຫາຍ ຫ   ການສົັ່ງມອບຂອງລາງວັນທີື່ 

ບ ໍ່ປະສົບຄວາມສ າເລັດ. 

4. ພຣູເດັນໂຊລ໌ ຈະບ ໍ່ໃຫູ້ການຮັບປະກັນຕ ໍ່ກັບຄຸນນະພາບ ແລະ ການບ ລິການທີື່ກຽ່ວຂູ້ອງກັບຂອງລາງວັນ. ໃນກ ລະນີດັັ່ງກາ່ວ, 

ພຣູເດັນໂຊລ໌ ຈະບ ໍ່ຮັບຜິດຊອບຕ ໍ່ການສູນເສຍ, ຄວາມເສຍຫາຍ ຫ   ອັນຕະລາຍໃດໆ (ບ ໍ່ວາ່ຈະເປນັທາງກາຍ ຫ   ຈິດໃຈ) 

ທີື່ຜູູ້ເຂົື້າຮ່ວມອາດຈະໄດູ້ຮັບຄວາມເດ ອດຮູ້ອນ ອັນເນ ື່ອງມາຈາກການໄດູ້ຮັບຂອງລາງວັນ ຫ   ການຊມົໃຊູ້ຂອງລາງວັນ.  

5. ໃນການເຂົື້າຮ່ວມການແຂງ່ຂັນນີື້, ຜູູ້ເຂົື້າຮ່ວມຍິນຍອມໃຫູ້ສິດແກ່ ພຣູເດັນໂຊລ໌ ໃນການເຜີຍແຜ່ຂ ໍ້ມູນຂອງຕົນ 

ຕ ໍ່ຜູູ້ໃຫູ້ການບ ລິການຂົນສົັ່ງ ແລະ/ຫ   ບຸຄົນທີື່ສາມທີື່ໄດູ້ຮັບອະນຸຍາດໃນການສົັ່ງຂອງລາງວັນ. 

6. ພຣູເດັນໂຊລ໌ ຂ ສະຫງວນສິດໃນການຂ ຫ ັກຖານການຢັີ້ງຍ ນທີື່ຢູ່ ແລະ ອາຍຸຂອງຜູູ້ທີື່ຊະນະ ກ່ອນທີື່ຈະສົັ່ງຂອງລາງວັນ. 

ພຣູເດັນໂຊລ໌ ຍັງມີສິດໃນການກ ານົດໃຫູ້ຜູູ້ໄດູ້ຮັບຂອງລາງວັນສົັ່ງຄ ນ ແລະ ຈ່າຍຄ່າເສຍຫາຍ ຕາມແບບຟອມທີື່ ພຣູເດັນໂຊລ ໌

ກ ານົດໄວູ້ໃນເງ ື່ອນໄຂຂອງການຮບັລາງວັນ. 

 

ຂ ໍ້ຈ າກດັຄວາມຮບັຜດິຊອບ:  

1. ໃນການເຂົື້າຮ່ວມການແຂງ່ຂັນ, ຜູູ້ທີື່ມີສິດມີການໃນການເຂົື້າຮວ່ມທຸກທ່ານຍອມຮັບວາ່ ພຣູເດັນໂຊລ໌, ພະນັກງານທີື່ກ່ຽວ 

ຂູ້ອງ, ຜູູ້ອ ານວຍການ, ຕົວແທນ, ສາຂາ, ຜູູ້ປກົຄອງ ແລະ ຜູູ້ທີື່ກ່ຽວຂູ້ອງ ຈະບ ໍ່ຮັບຜິດຊອບຕ ໍ່ຄວາມເສຍຫາຍ, ການສູນເສຍ, 

ການໄດູ້ຮັບບາດເຈັບ, ສິດທິ, ການຮຽກຮູ້ອງ ຫ   ການກະທ າໃດໆທີື່ກ່ຽວຂູ້ອງກັບການແຂ່ງຂັນນີື້, ຫ   ຜົນຈາກການຍອມຮັບ, 

ການຄອບຄອງ, ການໃຊູ້/ການນ າໃຊູ້ ຂອງລາງວັນໃນທາງທີື່ຜິດ, ຫ   ການເຂົື້າຮ່ວມໃນການແຂ່ງຂັນນີື້, ລວມໄປເຖິິງ 

ແຕ່ບ ໍ່ຈ າກັດ, ການໄດູ້ຮັບບາດເຈັບສ່ວນຕົວ, ການເສຍຊີວິດ, ຄວາມເສຍຫາຍຕ ໍ່ຊັບສິນ ແລະ ການຮຽກຮູ້ອງສິດໃນ 

ການເຜີຍແຜ່ຕ ໍ່ສາທາລະນະ, ການໝິື່ນປະໝາດ ແລະ ການບກຸລຸກຄວາມເປັນສ່ວນຕົວ. ຜູູ້ເຂົື້າຮ່ວມການແຂ່ງຂັນທຸກ 

ທ່ານໄດູ້ຍອມຮັບເພີື່ມເຕີມວ່າ ພຣູເດັນໂຊລ໌ ຈະບ ໍ່ຮັບຜິດຊອບຕ ໍ່ກິດຈະກ າໃດໆທີື່ລ່າຊູ້າ (ລວມເຖິງຄວາມລ່າຊູ້າໃນການ 

ສົັ່ງຂອງລາງວັນ), ການດັດແກູ້, ການປອມແປງ, ຄວາມຜິດພາດ, ສູນຫາຍ, ບ ໍ່ຄົບຖູ້ວນ, ການສ ໍ້ໂກງ, ການເຮັດຊ ໍ້າ ຫ   

ກິດຈະກ າອ ື່ນໆທີື່ບ ໍ່ເປັນໄປຕາມຂ ໍ້ກ ານົດ ແລະ ເງ ື່ອນໄຂ. 

2. ພຣູເດັນໂຊລ໌ ຈະບ ໍ່ຮັບຜິດຊອບຕ ໍ່ການບາດເຈັບ ຫ   ຄວາມເສຍຫາຍໃດໆ ທີື່ເກີດຂ ື້ນກັບຜູູ້ເຂົື້າແຂ່ງຂັນ ຫ   ຄວາມເສຍຫາຍ 

ຕ ໍ່ຄອມພິວເຕີື້ສ່ວນບຸກຄົນທີື່ກ່ຽວຂູ້ອງ ແລະ ເປັນຜົນມາຈາກ ການເຂົື້າ ຫ   ດາວໂຫລດ ເນ ື້ອຫາທີື່ກ່ຽວຂູ້ອງກັບການ 

ແຂ່ງຂັນນີື້. ພຣູເດັນໂຊລ໌ ຈະບ ໍ່ຮັບຜິດຊອບໃດໆຕ ໍ່ການຂັດຂູ້ອງ, ການຍຸດສະງັກ, ການລະເວັື້ນ, ການລົບອອກ, ຂ ໍ້ບົກພ່ອງ, 

ການເຮັດໃຫູ້ລ່າຊູ້າໃນການໃຊູ້ງານ ຫ   ການສົັ່ງຕ ໍ່ຂ ໍ້ມູນ  ອັນເນ ື່ອງມາຈາກຄວາມຜິດປກົກະຕິ ທາງເຕັກນິກ, ຮາດແວ, ຊອບແວ 



 

 

ຫ   ການເຮັດວຽກຜິດປົກກະຕິຂອງໂທລະສັບ, ການເຊ ື່ອມຕ ໍ່ເຄ ື່ອຂ່າຍເສຍຫາຍ ຫ   ຂັດຂູ້ອງຕ ໍ່ການໃຊູ້ງານ, ການສ ື່ສານ 

ລ ັ້ມເຫ ວ, ເຊີບເວລີ ັ້ມເຫ ວ ຫ   ຂດັຂູ້ອງ, ບ ໍ່ຖ ກຕູ້ອງ, ບ ໍ່ສມົບູນ, ຜິດພູ້ຽນ ຫ   ການລ່າຊູ້າຂອງການສ ີ່ສານທາງເອເລກັໂຕຣນິກ 

ອັນເນ ື່ອງມາຈາກຜູູ້ເຂົື້າຮ່ວມ ຫ   ໂປແກ ມຕ່າງໆທີື່ກ່ຽວຂູ້ອງ ແລະ ນ າໃຊູ້ເຂົື້າໃນການແຂ່ງຂັນນີື້ ຫ   ການຕິດຄັດຂອງອິນເຕີເນັດ 

ຫ   ເວັບໄຊສຕ່າງໆ ຫ   ຄວາມຜິດພາດຈາກບຸກຄົນ ທີື່ອາດຈະເກີດຂ ື້ນໃນຂັື້ນຕອນຂອງການ ສະໝກັເຂົື້າຮ່ວມແຂງ່ຂັນນີື້ ຫ   

ເປັນຍູ້ອນສາເຫດຕ່າງໆລວມກັນ. 

 

ການສົັ່ງເນ ື້ອຫາທີື່ຜດິກດົໝາຍ:  

ຜູູ້ເຂົື້າຮ່ວມການແຂ່ງຂັນມີສິດທີື່ຈະບ ໍ່ສົັ່ງເນ ື້ອຫາທີື່ຜິດຕ ໍ່ລະບຽບກົດໝາຍ (ຕາມທີື່ລະບຸໄວູ້ຂູ້າງລຸ່ມນີື້) ໃນລະຫວ່າງການ 

ເຂົື້າຮ່ວມການແຂ່ງຂັນ, ຫ   ໃຊູ້ການແຂ່ງຂັນນີື້ອບັໂຫລດ, ໂພສ, ອີເມວ, ສົັ່ງຕ ໍ່ ແລະ ອ ື່ນໆທີື່ມີເນ ື້ອຫາທີື່ຜິດກົດໝາຍ. 

"ເນ ື້ອຫາທີື່ຜິດກົດໝາຍ" ອາດຈະລວມມີ (ແຕ່ບ ໍ່ຈ າກັດຕ ໍ່) ແນວຄດິເຈາະຈົງທາງເພດ, ຫ   ຄວາມຄດິ ຫ   ເນ ື້ອຫາຕ່າງໆທີື່ຜິດກົດ 

ໝາຍ, ເປັນອັນຕະລາຍ, ຄຸກຄາມ, ລ່ວງລະເມີດ, ຫ ອກລວງ, ມິື່ນປະໝາດ, ຫຍາບຄາຍ, ລາມົກ, ໃສ່ຮູ້າຍ, ບຸກລກຸຄວາມເປນັ 

ສ່ວນຕົວຕ່າງໆ, ການສະແດງຄວາມກຽດຊັງ ຫ   ການຢຽດເຊ ື້ອຊາດ, ການຢຽດສີຜິວ ຫ   ຄວາມບ ໍ່ເໝາະສົມ ແລະ 

ການລະເມີດສິດທິຕ່າງໆ, ເຄ ື່ອງໝາຍທາງການຄູ້າ, ຄວາມລບັທາງການຄູ້າ, ສິດການເປັນເຈົື້າຂອງ ແລະ ກ າມະສິດຕ່າງໆຂອງ 

ບຸກຄົນອ ື່ນ. ຜູູ້ເຂົື້າຮວ່ມການແຂງ່ຂັນຈະຕອູ້ງຊົດໃຊູ້ໃຫູ້ກບັ ພຣູເດັນໂຊລ໌ ຕ ໍ່ກັບຄວາມເສຍຫາຍທງັໝົດ ທີື່ອາດຈະເກີດຂ ື້ນຈາກ 

ການສົັ່ງເນ ື້ອຫາທີື່ຜິດຕ ໍ່ຜິດກົດໝາຍ. ພຣູເດັນໂຊລ ໌ ຂ ສະຫງວນສິດພຽງຜູູ້ດຽວໃນການລ ບເນ ື້ອຫາທີື່ ຜິດກົດໝາຍ. ແລະ 

ຕັດສິດບຸກຄົນ ຫ   ຜູູ້ເຂົື້າຮ່ວມການແຂ່ງຂັນດັັ່ງກ່າວ ແລະ ຫູ້າມບ ໍ່ໃຫູ້ເຂົື້າຮ່ວມໃນການແຂ່ງຂັນ ຫ   ການໂຄສະນາ ຢ່າງຖາວອນ ຫ   

ໃນຊ່ວງເວລາດັັ່ງກາ່ວ ຕາມການຕັດສິນ ແລະ ການກ ານົດຂອງພຣູເດັນໂຊລ໌. ການຕັດສິນໃຈໃນເລ ີ່ອງນີັ້ຂອງພຣູເດັນໂຊລ໌ ຈະ 

ຖ ເປັນການຕັດສິນສຸດຂັື້ນທູ້າຍ ແລະ ຈະບ ໍ່ມີການປຽ່ນແປງໃດໆ. 

 

ການຕດັສິດ:  

ພຣູເດັນໂຊລ໌ ຂ ສະຫງວນສິດພຽງຜູູ້ດຽວໃນການຕັດສິດບຸກຄົນ ຫ   ຜູູ້ເຂົື້າຮ່ວມການແຂ່ງຂັນ ທີື່ພິຈາລະນາແລູ້ວວ່າ 

ມີສ່ວນກ່ຽວຂູ້ອງກບັຂະບວນການ ຫ   ການດ າເນີນການຂອງການແຂ່ງຂັນນີື້, ທີື່ອາດກ ໍ່ໃຫູ້ເກີດການລະເມີດ ຫ   

ສາມາດຝ່າຝືນຂ ໍ້ກ ານົດ ແລະ ເງ ື່ອນໄຂນີື້.  ການຕັດສິນໃຈໃນເລ ີ່ອງນີັ້ຂອງ ພຣູເດັນໂຊລ໌ ຈະຖ ເປັນການຕັດສິນສຸດທູ້າຍ ແລະ 

ບ ໍ່ມີການປ່ຽນແປງໃດໆ. 


