
 

 

ກິດຈະກ ຳ “We Do Wellness” ແມ່ນຈັດຂ ື້ນໂດຍ ພຣູເດັນໂຊລ໌ ປະກັນໄພຊີວິດ (ລຳວ) ຈ ຳກັດ (ເອີື້ນວຳ່ "ພຣູເດັນໂຊລ໌", 

"ເຮົຳ", "ພວກເຮົຳ", "ຂອງພວກເຮົຳ"). ໂດຍກຳນເຂົື້ຳຮ່ວມກຳນແຂງ່ຂັນນີື້, ທ່ຳນ ("ທ່ຳນ", "ພວກທຳ່ນ" ຫ   

ຜູູ້ເຂົື້ຳຮ່ວມກຳນແຂ່ງຂັນ") ໄດູ້ອຳ່ນ, ເຂົື້ຳໃຈ ແລະ ຕົກລງົໃນເງ ື່ອນໄຂ ແລະ ຂ ໍ້ກ ຳນົດຂອງກຳນແຂ່ງຂັນນີື້, ແລະ ຖູ້ຳຫຳກ 

ມີກຳນປ່ຽນແປງ ຫ   ແກູ້ໄຂໃດໆເກີດຂ ື້ນໃນຂ ໍ້ກ ຳນົດ ແລະ ເງ ື່ອນໄຂດັັ່ງກ່ຳວ, ພຣູເດັນໂຊລ໌ ຈະມີກຳນແຈູ້ງໃຫູ້ທ່ຳນຮັບຮູູ້ລ່ວງໜູ້ຳ. 

ທ່ຳນຈະບ ໍ່ສຳມຳດເຂົື້ຳຮ່ວມໃນກຳນແຂ່ງຂັນນີື້ໄດູ້ ຖູ້ຳຫຳກທ່ຳນບ ໍ່ຕກົລົງເຫັນດີໃນນະໂຍບຳຍຄວຳມເປັນສ່ວນຕົວ ແລະ ຂ ໍ້ກ ຳນົດ 

ແລະ ເງ ື່ອນໄຂຂອງກຳນແຂ່ງຂັນ. 

 

ໄລຍະເວລຳຂອງກຳນແຂງ່ຂນັ: 

• ກິດຈະກ ຳແມ່ນເລີື່ມຕັື້ງແຕ່ວັນທີ 1 ມຖິນຸຳ 2021 (11:00) ຈົນເຖິງ ວັນທ ີ29 ມຖິນຸຳ 2021, (23:59). 

 

ຄນຸສມົບດັຂອງກຳນເຂົື້ຳຮວ່ມກດິຈະກ ຳ: 

ກິດຈະກ ຳແມ່ນເປີດໃຫູ້ປະຊຳຊົນລຳວທຸກຄົນ ຍົກເວັື້ນພະນັກງຳນຂອງ ພຣູເດັນໂຊລ໌ (ລວມມພີະນັກງຳນປະຈ ຳ, ພະນັກງຳນ 

ຊົັ່ວຄຳວ ແລະ ພະນັກງຳນສັນຍຳຈູ້ຳງ). ຈະບ ໍ່ມີກຳນຊ ື້ ຫ   ຊ ຳລະເງິນໃດໆເພ ື່ອເຂົື້ຳຮ່ວມໃນກຳນແຂ່ງຂັນ. 

 

ຂັື້ນຕອນຂອງກຳນແຂງ່ຂນັ:  

1. ສົັ່ງຜົນງຳນທງັໝົດໃຫູ້ກັບ ພຣູເດັນໂຊລ໌ ໃນໄລຍະເວລຳທີື່ກ ຳນົດ. ຜົນງຳນທີື່ໄດູ້ຮັບຫ ງັຈຳກໄລຍະເວລຳທີື່ກ ຳນົດແມ່ນຈະຖ ກ 

ຕັດສິດ. 

2. ຜູູ້ເຂົື້ຳຮ່ວມສຳມຳດສົັ່ງຜົນງຳນໄດູ້ໂດຍເລ ອກເອຳົປະເພດຂອງກຳນແຂ່ງຂັນໃດໜ ື່ງ (ຫ  ທັງໝົດ) ທີື່ລະບຸໄວູ້ຂູ້ຳງລຸ່ມນີື້ - ຜ່ຳນ 

ຊ່ອງທຳງສ ື່ສັງຄົມອອນລຳຍຂອງພຣູເດັນໂຊລ໌ ຫ   ເອັບພລິເຄ ຊັັ່ນ Pulse ເທິງມ ຖ . ຜູູ້ເຂົື້ຳຮ່ວມສຳມຳດສົັ່ງຜົນງຳນໄດູ້ 

ຫ ຳຍປະເພດ, ແຕ່ມີພຽງໜ ື່ງ (1) ລຳຍກຳນເທົັ່ຳນັື້ນທີື່ຊະນະ ແລະ ໄດູ້ຮັບລຳງວັນ. ຖູ້ຳຫຳກມີກຳນປະກຳດລຳງວັນໃດເພີື່ມເຕີມ 

ຈຳກນີື້ຈະຖ ວ່ຳເປັນໂມຂະໂດຍອັດຕະໂນມັດ.  

3. ວທິກີຳນເຂົື້ຳຮວ່ມກຳນແຂງ່ຂນັໃນຊອ່ງທຳງສ ື່ສງັຄມົອອນລຳຍ (ເຊັັ່ນ Facebook ແລະ Instagram): 

a) ແຊຣ໌ຂ ຄວຳມ (comment) ໃນຊ່ວງໃຫູ້ຄ ຳເຫັນ ໃນຫົວຂ ໍ້ຂອງແຕ່ອຳທິດ. 



 

 

4. ວທິກີຳນເຂົື້ຳຮວ່ມ ກດິຈະກ ຳສ ຳລບັ ເອບັພລເິຄ ຊັັ່ນ Pulse ເທງິມ ຖ :  

a) ດຳວໂຫລດເວີຊັັ່ນລຳ່ສຸດຂອງ ເອບັພລິເຄ ຊັັ່ນ Pulse.  

b) ເຂົື້ຳໜູ້ຳທ ຳອິດຂອງ ເອັບພລິເຄ ຊັັ່ນ Pulse ແລະ ເຂົື້ຳໄປທີື່ໜູ້ຳ “ຊມຸຊົນຂອງຂູ້ອຍ“(My Communities). 

c) ຄົື້ນຫຳຊຸມຊົນ “Dance for Wellness” ແລະ ເຂົື້ຳຮ່ວມ. 

d) ກົດເຂົື້ຳໄປທີື່ສັນຍຳຫ ກັ “ປິກ” ເພ ື່ອສູ້ຳງກຳນສົັ່ງຜົນງຳນວິດີໂອ.  

e) ແຊຣ໌ຂ ຄວຳມ (comment) ໃນຊ່ວງໃຫູ້ຄ ຳເຫັນ ໃນຫົວຂ ໍ້ຂອງແຕ່ອຳທິດພູ້ອມດູ້ວຍ hashtags #PRUxSuperM, 

#WeDO ແລະ #PRUxSuperMeventLA; ແລະ ຊ ື້ Facebook ຂອງທຳ່ນ.  

 

5. ຜົນງຳນທີື່ທ່ຳນສົັ່ງເຂົື້ຳໃນກຳນແຂ່ງຂັນ ຈະຖ ກລະບຸເຂົື້ຳໄປໃນນະໂຍບຳຍຄວຳມເປັນສ່ວນຕົວ ແລະ ກຳນຄວຳມຄຸມເນ ື້ອຫຳ 

(ເຊັັ່ນ: ກຳນອອກຄ ຳຄິດເຫັນ, ສ ື່ສັງຄົມອອນລຳຍ, ຮູບພຳບ, ວິດີໂອ ແລະ ອ ື່ນໆ) ໃນສ ື່ສັງຄົມອອນລຳຍ ຫ   ເອັບພລິເຄ ຊັັ່ນ 

Pulse, ອີງຕຳມວທິີກຳນສົັ່ງຜົນງຳນຜ່ຳນຊ່ອງທຳງທີື່ທ່ຳນເລ ອກ (“ວທິີກຳນສົັ່ງຜົນງຳນ”). ພຣູເດັນໂຊລ໌, Pulse ແລະ 

ຊ່ອງທຳງສ ສັງຄົມອອນລຳຍ ຂ ສະຫງວນສິດໃນກຳນແກູ້ໄຂ ແລະ/ຫ   ລົບບຳງສ່ວນ ຫ   ທງັໝົດຂອງຜົນງຳນທີື່ສົັ່ງເຂົື້ຳຮ່ວມ 

ໃນກຳນແຂ່ງຂັນ, ໂດຍບ ໍ່ມີກຳນແຈູ້ງລ່ວງໜູ້ຳ ຫ   ແຈູ້ງໃຫູ້ຜູູ້ເຂົື້ຳຮ່ວມແຂ່ງຂັນຮັບຮູູ້ ຖູ້ຳຫຳກກຳນສົັ່ງຜົນງຳນບ ໍ່ເປັນໄປຕຳມ 

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

 

6. ໃນກຳນສົັ່ງຜົນງຳນ (ລວມເຖິງກຳນໃຊູ້ hashtags, captions, tags), ທຳ່ນໄດູ້ໃຫູ້ສິດ ພຣູເດັນໂຊລ໌ ໃນກຳນນ ຳໃຊູ້, 

ບ ໍ່ມີຄ່ຳລິກະສິດ, ຖຳວອນ, ບ ໍ່ສຳມຳດຮຽກຮູ້ອງເອຳົຄ ນໄດູ້, ບ ໍ່ສຳມຳດຍົກເລີກໄດູ້, ບ ໍ່ຜູູ້ມັດ, ອະນຸຍຳດໃນກຳນນ ຳໃຊູ້, ກອ໋ບປີີ້, 

ແກູ້ໄຂ, ເຜີຍແຜ່ສູ່ສຳທຳລະນະ, ເຮັດຂ ື້ນໃຫ່ມ, ແປ, ສູ້ຳງຜົນງຳນລອກຮຽນແບບຈຳກ, ແລະ ເຜີຍແຜ່ຜົນງຳນ, ທງັໝົດ ຫ   

ບຳງສ່ວນ, ທີື່ກ່ຽວຂູ້ອງກັບກຳນກ ຳນົດ, ກຳນເຜີຍແຜ່ ແລະ ກຳນໂຄສະນຳຂອງພຣູເດັນໂຊລ໌, ຜະລິດຕະພັນ ແລະ 

ກຳນບ ລກິຳນຂອງພຣູເດັນໂຊລ,໌ ໃນທຸກໆສ ື່ສັງຄມົອອນລຳຍທີື່ມີໃນປະຈຸບັນ ຫ   ອະນຳຄົດ. ໃນກຳນສົັ່ງຜົນງຳນ 

ໃນກຳນເຂົື້ຳຮ່ວມກຳນແຂງ່ຂັນ, ທ່ຳນໄດູ້ຍອມຮັບ ແລະ ຢືນຍັນກຳນເປັນເຈົື້ຳຂອງ ແລະ ສຳມຳດມອບສິດໃນກຳນນ ຳໃຊູ້ 

ດັັ່ງທີື່ລະບຸໄວູ້ຂູ້ຳງເທງິ, ແລະ ກຳນນ ຳໃຊູ້ຜົນງຳນທີື່ສົັ່ງເຂົື້ຳຮ່ວມກຳນແຂ່ງຂັນ ແລະ ຜົນງຳນທີື່ພວກເຮົຳນ ຳໃຊູ້ຈະບ ໍ່ຖ ກ 

ລະເມີດລິຂະສິດໃດໆຈຳກບກຸຄົນທີື່ສຳມ. 

 

7. ຖູ້ຳຫຳກເກີດມກີຳນຮູ້ອງຟ້ອງໃດໆຈຳກບຸກຄົນທີື່ສຳມ ໃນກຳນລະເມີດລິຂະສິດຈຳກກຳນບ ໍ່ປະຕິບັດຕຳມຂັື້ນຕອນຂອງກຳນ 

ສົັ່ງຜົນງຳນ, ທຳ່ນຈະຕູ້ອງຊົດໃຊູ້ຄ່ຳເສຍຫຳຍ, ຄ່ຳໃຊູ້ຈ່ຳຍ, ຄ່ຳທ ຳນຽມ, ພຳສີ ແລະ ລຳຍກຳນອ ື່ນໆທີື່ເກີດຂ ື້ນກບັ 



 

 

ພຣູເດັນໂຊລ໌ ກ່ຽວກັບກຳນຮູ້ອງຟ້ອງດັັ່ງກ່ຳວເຊັັ່ນ: ຄຳ່ເສຍຫຳຍ ແລະ 

ຄ່ຳໃຊູ້ຈ່ຳຍທີື່ສົມເຫດສົມຜົນໃນກຳນແກູ້ໄຂບັນຫຳກຳນ ຮູ້ອງຟ້ອງດັັ່ງກ່ຳວ. 

 

ລຳງວນັ ແລະ ກຳນຄດັເລ ອກຜູູ້ຊະນະ: 

1.ຜູູ້ເຂົື້ຳຮ່ວມ 30ຄົນຈະຖ ກຄັດເລ ອກເປັນຜູູ້ຊະນະ ແລະ ຜູູ້ຊະນະແຕ່ລະຄົນຈະໄດູ້ຮັບ 1ປີີ້ສ ຳລັບ 

”PrudentialxSuperM Virtual Concert & Fan Meet”. 

2. ຜູູ້ໃຫູ້ຄ ຳເຫັນ 10ຄົນ ທ ຳອິດຍງັຈະໄດູ້ຮັບກຳນເຂົື້ຳເຖິງກິດຈະກ ຳ ຂອງ Fan Meet ແລະ ສິນຄູ້ຳຈຳກ 

PRUxSuperM. 

3. Prudential Laos ຈະສ ື່ສຳນກັບຜູູ້ຊະນະໂດຍຜ່ຳນຂ ໍ້ຄວຳມໂດຍ Massager. 

ຜູູ້ຊະນະຈະຕູ້ອງຢືນຢັນຕົວຕົນຂອງເຂົຳເຈົື້ຳໂດຍຜ່ຳນບ ລິສັດນວດ Prudential Laos ພຳຍໃນ ໜ ື່ງອຳທິດ. 

4. ພວກເຮົຳສະຫງວນສິດ 1 ລຳງວັນຕ ໍ່ຜູູ້ເຂົື້ຳຮ່ວມ 1 ຄົນ. 

5. ລຳງວັນບ ໍ່ສຳມຳດແລກປ່ຽນເປນັເງິນສົດຫລ ສິື່ງຂອງອ ື່ນໆ. 

6. ຜູູ້ຊະນະຂອງກິດຈະ ກ ຳ ຈະຖ ກຄັດເລ ອກໂດຍກຳນຈັບສະຫລຳກ. 

ລຳຍລະອຽດເພີື່ມເຕີມກ່ຽວກັບກຳນເຊີນ ແລະ ງຳນ SuperM ຈະຖ ກແຈງໃນຂັື້ນຕອນຕ ໍ່ມຳ. ກະລຸນຳຮັບຮູູ້ນ ຳກັນວ່ຳ ພຣູເດັນໂຊລ ໌

ບ ໍ່ແມ່ນຜູູ້ຈັດງຳນຄອນເສີດດັັ່ງກ່ຳວ. ດັັ່ງນັື້ນ, ພຣູເດັນໂຊລ ໌ ຈ ື່ງບ ໍ່ສຳມຳດຢືນຍັນກ່ຽວກັນກຳນເຊີນເຂົື້ຳຮ່ວມງຳນ ແລະ 

ກຳນຈັດງຳນຂອງວງົ SuperM ທີື່ໄດູ້ລະບໄຸວູ້ຂູ້ຳງເທິງ. ພຣູເດັນໂຊລ໌ ລຳວ ຈະບ ໍ່ຮັບຜິດຊອບຕ ໍ່ກຳນຍົກເລີກ ແລະ 

ກຳນປຽ່ນແປງໃດໆໃນກຳນຈັດງຳນຂອງ SuperM. 

 

ກຳນປະກຳດຜຸູ້ໄດູ້ຮບັລຳງວນັ 

ຜູູ້ທີື່ຊະນະ ຕູ້ອງສົັ່ງຂ ໍ້ຄວຳມຫຳ ພຣູເດັນໂຊລ໌ ຜ່ຳນສ ື່ສັງຄົມອອນລຳຍ ພຳຍໃນ 1 ອຳທິດ ຫ ງັຈຳກກຳນປະກຳດລຳຍຊ ື່ຜູູ້ຊະນະ 

ດູ້ວຍຂ ໍ້ມູນດັັ່ງຕ ໍ່ໄປນີື້: 

a. ຊ ື່ແລະນຳມສະກຸນ / ຊ ື່ຜຸູ້ໃຊູ້ social media  

b. ເບີໂທລະສັບ  



 

 

c. ອເີມວ 

 

1. ຖູ້ຳຫຳກຜູູ້ຊະນະບ ໍ່ມີກຳນຕອບກບັ ແລະ ສົັ່ງລຳຍລະອຽດ ມຳພຳຍໃນໄລຍະເວລຳທີື່ໄດູ້ກ ຳນົດໄວູ້, ຈະຖ ກຕັດສິດ 

ອອກຈຳກກຳນແຂງ່ຂັນ ແລະ ກຳນຮັບລຳງວັນ. 

 

2. ພຣູເດັນໂຊລ໌ ຈະຕິດຕ ໍ່ ແລະ ສ ື່ສຳນກັບຜູູ້ທີື່ຊະນະຜ່ຳນຊ່ອງທຳງສ ື່ສັງຄົມອອນລຳຍຕ່ຳງໆ, ອີເມວ ຫ   ຜ່ຳນໂທລະສັບ. 

ຜ ູ້ທີື່ຊະນະຈະໄດູ້ຮັບການຕິດຕ ໍ່ຢ່າງເປັນທາງການຈຳກ ພຣູເດັນໂຊລ ໌ເພ ື່ອຮັບລຳງວັນ.  

3. ລາງວັນດັັ່ງກຳ່ວບ ໍ່ສຳມຳດໂອນໃຫູ້ຜູູ້ອ ື່ນ ແລະ ຫ  ປຽ່ນເປັນເງິນໄດູ້ ຫ   ປ່ຽນເປັນສິື່ງຂອງອ ື່ນໆໄດູ້, ພຣູເດັນໂຊລ ໌

ຂ ສະຫງວນສິດໃນກຳນປ່ຽນແປງລຳຍກຳນລຳງວັນ. ໂດຍອີງໃສ່ມູນຄ່ຳທີື່ທຽບເທົັ່ຳກັບຂອງລຳງວນັທີື່ໄດູ້ແຈູ້ງໄວູ້ກອ່ນ 

ໜູ້ຳນັື້ນ. 

4. ຂອງລຳງວັນຈະບ ໍ່ລວມຄຳ່ໃຊູ້ທງັໝົດທີື່ອຳດຈະເກີດຂ ື້ນກັບຜູູ້ຊະນະ (ຖູ້ຳມ)ີ ເຊັັ່ນ: ກຳນເກັບພຳສ,ີ ອຳກອນ, ຄຳ່ທ ຳນຽມ 

ແລະ ລຳຍກຳນອ ື່ນໆທີື່ຢູ່ພຳຍໃຕູ້ຂ ໍ້ກ ຳນົດ ແລະ ເງ ື່ອນໄຂຂອງ ພຣເູດັນໂຊລ໌ ທີື່ອຳດຈະມີກຳນປຽ່ນແປງເປັນບຳງຄັື້ງຄຳວ. 

5.  ການຕັດສິນໃຈຂອງ ພຣູເດັນໂຊລ໌ ໃນທຸກໆເລ ື່ອງທີື່ກ່ຽວຂູ້ອງກັບການແຂງ່ຂັນຄັັ້ງນີັ້ ແມ່ນຖ ວຳ່ເປັນທີື່ສິື້ນສຸດ ແລະ 

ບ ໍ່ມີການປ່ຽນແປງໃດໆ.  

 

 

ກຳນແຈູ້ງເຕ ອນ:  

1. ສຳມຳດເຂົື້ຳຮ່ວມກິດຈະກ ຳ ປະຈ ຳອຳທິດ ພຳຍໃນແຕ່ລະອຳທິດຂອງກິດຈະກ ຳ 

2. ຜູູ້ຊະນະຈະໄດູ້ປະກຳດໃນ ທຸກໆວນັພະຫັດ ຜ່ຳນ ໜູ້ຳ ເຟສບຸກ Prudential Laos.  

3. ຫ ັງຈຳກ ພຣູເດັນໂຊລ໌ ປະກາດຜ ູ້ຊະນະແລູ້ວ, ພຣູເດັນໂຊລ໌ ມີສິດໃນກຳນເຜີຍແຜ່ຂ ໍ້ມນູ ຊ ື່ຜູູ້ໃຊູ້ບັນຊ/ີຊ ື່ບັນຊ ີ

ໃນທູກຊ່ອງທຳງສ ສັງຄົມອອນລຳຍຂອງ ພຣູເດັນໂຊລ໌ ແລະ ແອັບພລິເຄ ຊັັ່ນ Pulse. ນອກຈຳກນີື້, ຖູ້ຳຫຳກ ພຣູເດັນໂຊລ ໌

ມີກຳນເພີື່ມຊອ່ງເພີື່ມເຕີມໃນກຳນປະກຳດລຳຍຊ ື່ຜູູ້ຊະນະກຳນແຂ່ງຂນັນີື້ຜ່ຳນ ເວັບໄຊສຕ່ຳງຂອງ ພຣູເດັນໂຊລ,໌ 

ສ ື່ສັງຄົມມອີອນລຳຍຕ່ຳງໆ, ໜັງສ ພິມ ແລະ/ຫ   ຊ່ອງທຳງກຳນໂຄສະນຳຕ່ຳງໆ, ພຣູເດັນໂຊລ໌ ຂ ສະຫງວນສິດ 

ໃນກຳນເຜີຍແຜ່ຂ ໍ້ມູນ ຊ ື່ຜູູ້ໃຊູ້ບັນຊ/ີຊ ື່ບັນຊ ີ ຂອງຜູູ້ຊະນະພູ້ອມກັບວິດີໂອ ທີື່ໄດູ້ສົັ່ງເຂົື້ຳປະກວດຜ່ຳນຊ່ອງທຳງຕ່ຳງໆ 



 

 

ໂດຍບ ໍ່ມີກຳນແຈູ້ງເຕ ອນ ໃຫູ້ຮັບຮູູ້ລ່ວງໜູ້ຳ. ກຳນບ ໍ່ຍອມຮັບໃນຂ ໍ້ສະເໜີດັັ່ງກ່ຳວອຳດຈະສົັ່ງຜົນກະທົບເຖິງກຳນຄັດເລ ອກ 

ເອົຳຜູູ້ຊະນະທ່ຳນອ ື່ນ.  

4. ຜູູ້ທີື່ໄດູ້ຮັບລຳງວັນ ມີໜູ້ຳທີື່ຮັບຜິດຊອບໃນພຳກສ່ວນຂອງກຳນກວດສອບວ່ຳ ລຳຍລະອຽດຕ່ຳງໆທີື່ສົັ່ງໃຫູ້ ພຣູເດັນໂຊລ ໌

ນັື້ນຖ ກຕູ້ອງເຊັັ່ນ: ລຳຍລະອຽດກຳນຕິດຕ ໍ່ ແລະ ອີເມວ. 

5. ພຣູເດັນໂຊລ໌ ຈະບ ໍ່ຮັບຜິດຊອບໃດໆຕ ໍ່ຄວຳມພະຍຳຍຳມໃນກຳນຕິດຕ ໍ່ຫຳຜູູ້ທີື່ໄດູ້ຮັບລຳງວັນລຳ່ຊູ້ຳ, ຜິດພຳດ ຫ   

ບ ໍ່ສຳມຳດຕິດຕ ໍ່ໄດູ້.  

6. ໃນກ ລະນີທີື່ເກີດມກີຳນຮຽກຮູ້ອງເອົຳລຳງວັນຄ ນ ເນ ື່ອງຈຳກຜູູ້ທີື່ໄດູ້ຮັບລຳງວັນມີຄຸນສົມບັດບ ໍ່ພຽງພ , ຖ ກຕັດສິດ ແລະ/ຫ   

ບ ໍ່ມຳຮັບເອົຳຂອງລຳງວັນ, ພຣູເດັນໂຊລ໌ ຈະຖ ສິດໃນກຳນມອບຂອງລຳງວັນໃຫູ້ກັບຜູູ້ເຂົື້ຳຮ່ວມແຂງ່ຂັນທ່ຳນອ ື່ນ 

ຕຳມຄວຳມເໝຳະສົມ ແລະ ກຳນຕັດສິນໃຈຂອງ ພຣູເດັນໂຊລ໌ ພຽງຜູູ້ດຽວ.  

 

ກຳນມອບຂອງລຳງວນັ:  

1. ຄວຳມເສຍຫຳຍ ຫ   ກຳນສູນເສຍ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດທັງໝົດຈຳກຂອງລຳງວັນ ທີື່ສົັ່ງໃຫູ້ຜູູ້ໄດູ້ຮັບຂອງລຳງວັນ 

ໂດຍຜູູ້ໃຫູ້ກຳນບ ລກິຳນຈັດສົັ່ງຈະບ ໍ່ຖ ກຮັບຜິດຊອບໂດຍ ພຣູເດັນໂຊລ໌. ໃນກ ລະນີທີື່ຂອງລຳງວັນເສຍຫຳຍ ຫ   ຖ ກລັກ 

ດູ້ວຍເຫດຜົນໃດໆກ ໍ່ຕຳມ ພຣູເດັນໂຊລ໌ ຈະບ ໍ່ຮັບຜິດຊອບໃນກຳນທົດແທນຂອງລຳງວັນດັ່ັງກຳ່ວ. 

2. ພຣູເດັນໂຊລ໌ ຂ ປະຕິເສດໃນກຳນຮັບຜິດຊອບໃດໆ ທີື່ເກີດຂ ື້ນຈຳກຄວຳມເສຍຫຳຍ ຫ   ກຳນສົັ່ງມອບຂອງລຳງວັນທີື່ 

ບ ໍ່ປະສົບຄວຳມສ ຳເລັດ. 

3. ພຣູເດັນໂຊລ໌ ຈະບ ໍ່ໃຫູ້ກຳນຮັບປະກັນຕ ໍ່ກັບຄຸນນະພຳບ ແລະ ກຳນບ ລິກຳນທີື່ກຽ່ວຂູ້ອງກັບຂອງລຳງວັນ. ໃນກ ລະນີດັັ່ງກຳ່ວ, 

ພຣູເດັນໂຊລ໌ ຈະບ ໍ່ຮັບຜິດຊອບຕ ໍ່ກຳນສູນເສຍ, ຄວຳມເສຍຫຳຍ ຫ   ອັນຕະລຳຍໃດໆ (ບ ໍ່ວຳ່ຈະເປນັທຳງກຳຍ ຫ   ຈິດໃຈ) 

ທີື່ຜູູ້ເຂົື້ຳຮ່ວມອຳດຈະໄດູ້ຮັບຄວຳມເດ ອດຮູ້ອນ ອັນເນ ື່ອງມຳຈຳກກຳນໄດູ້ຮັບຂອງລຳງວັນ ຫ   ກຳນຊມົໃຊູ້ຂອງລຳງວັນ.  

4. ໃນກຳນເຂົື້ຳຮ່ວມກຳນແຂງ່ຂັນນີື້, ຜູູ້ເຂົື້ຳຮ່ວມມີສິດໃນກຳນທີື່ຈະບ ໍ່ຍິນຍອມໃຫູ້ ພຣູເດັນໂຊລ ໌ ເຜີຍແຜ່ຂ ໍ້ມູນຂອງທ່ຳນ 

ຕ ໍ່ຜູູ້ໃຫູ້ກຳນບ ລິກຳນຂົນສົັ່ງ ແລະ/ຫ   ບຸຄົນທີື່ສຳມທີື່ໄດູ້ຮັບອະນຸຍຳດໃນກຳນສົັ່ງຂອງລຳງວັນ. 

5. ພຣູເດັນໂຊລ໌ ຂ ສະຫງວນສິດໃນກຳນຂ ຫ ັກຖຳນກຳນຢັີ້ງຍ ຮ ນທີື່ຢູ່ ແລະ ອຳຍຸຂອງຜູູ້ທີື່ຊະນະ ກອ່ນທີື່ຈະສົັ່ງຂອງລຳງວັນ. 

ພຣູເດັນໂຊລ໌ ຍັງມີສິດໃນກຳນກ ຳນົດໃຫູ້ຜູູ້ໄດູ້ຮັບຂອງລຳງວັນສົັ່ງຄ ນ ແລະ ຈ່ຳຍຄ່ຳເສຍຫຳຍ ຕຳມແບບຟອມທີື່ ພຣູເດັນໂຊລ ໌

ກ ຳນົດໄວູ້. 

 



 

 

ຂ ໍ້ຈ ຳກດັຄວຳມຮບັຜດິຊອບ:  

1. ໃນກຳນເຂົື້ຳຮ່ວມກຳນແຂງ່ຂັນ, ຜູູ້ທີື່ມີສິດມກີຳນໃນກຳນເຂົື້ຳຮ່ວມທຸກທຳ່ນຍອມຮບັວ່ຳ ພຣູເດັນໂຊລ,໌ 

ພະນັກງຳນທີື່ກ່ຽວຂູ້ອງ, ຜູູ້ອ ຳນວຍກຳນ, ຕົວແທນ, ສຳຂຳ, ຜູູ້ປົກຄອງ ແລະ ຜູູ້ທີື່ກ່ຽວຂູ້ອງ 

ຈະບ ໍ່ຮັບຜິດຊອບຕ ໍ່ຄວຳມເສຍຫຳຍ, ກຳນສູນເສຍ, ກຳນໄດູ້ຮັບບຳດເຈັບ, ສິດທ,ິ ກຳນຮຽກຮູ້ອງ ຫ   

ກຳນກະທ ຳໃດໆທີື່ກ່ຽວຂູ້ອງກັບກຳນແຂ່ງຂັນນີື້, ຫ   ຜົນຈຳກກຳນຍອມຮັບ, ກຳນຄອບຄອງ, ກຳນໃຊູ້/ກຳນນ ຳໃຊູ້ 

ຂອງລຳງວັນໃນທຳງທີື່ຜິດ, ຫ   ກຳນເຂົື້ຳຮ່ວມໃນກຳນແຂ່ງຂັນນີື້, ລວມໄປເຖິິງແຕ່ບ ໍ່ຈ ຳກັດ, ກຳນໄດູ້ຮັບບຳດເຈັບສ່ວນຕົວ, 

ກຳນເສຍຊີວິດ, ຄວຳມເສຍຫຳຍຕ ໍ່ຊັບສິນ ແລະ ກຳນຮຽກຮູ້ອງສິດໃນກຳນເຜີຍແຜ່ຕ ໍ່ສຳທຳລະນະ, ກຳນໝິື່ນປະໝຳດ ແລະ 

ກຳນບຸກລຸກຄວຳມເປັນສ່ວນຕົວ. ຜູູ້ເຂົື້ຳຮ່ວມກຳນແຂ່ງຂນັທຸກທຳ່ນໄດູ້ຍອມຮັບເພີື່ມເຕີມວ່ຳ ພຣູເດັນໂຊລ ໌

ຈະບ ໍ່ຮັບຜິດຊອບຕ ໍ່ກິດຈະກ ຳໃດໆທີື່ລຳ່ຊູ້ຳ (ລວມເຖິງຄວຳມລຳ່ຊູ້ຳໃນກຳນສົັ່ງຂອງລຳງວັນ), ກຳນດັດແກູ້, ກຳນປອມແປງ, 

ຄວຳມຜິດພຳດ, ສູນຫຳຍ, ບ ໍ່ຄົບຖູ້ວນ, ກຳນສ ໍ້ໂກງ, ກຳນເຮັດຊ ໍ້ຳ ຫ   ກິດຈະກ ຳອ ື່ນໆທີື່ບ ໍ່ເປັນໄປຕຳມຂ ໍ້ກ ຳນົດ ແລະ ເງ ື່ອນໄຂ. 

2. ພຣູເດັນໂຊລ໌ ຈະບ ໍ່ຮັບຜິດຊອບຕ ໍ່ກຳນບຳດເຈັບ ຫ   ຄວຳມເສຍຫຳຍໃດໆ ທີື່ເກີດຂ ື້ນກັບຜູູ້ເຂົື້ຳແຂ່ງຂັນ ຫ   

ຄວຳມເສຍຫຳຍຕ ໍ່ຄອມພິວເຕີື້ສ່ວນບຸກຄົນທີື່ກຽ່ວຂູ້ອງ ແລະ ເປັນຜົນມຳຈຳກ ກຳນເຂົື້ຳ ຫ   ດຳວໂຫລດ 

ເນ ື້ອຫຳທີື່ກຽ່ວຂູ້ອງກັບກຳນແຂ່ງຂັນນີື້. ພຣູເດັນໂຊລ ໌ຈະບ ໍ່ຮັບຜິດຊອບໃດໆຕ ໍ່ກຳນຂັດຂູ້ອງ, ກຳນຍຸດສະງັກ, ກຳນລະເວັື້ນ, 

ກຳນລົບອອກ, ຂ ໍ້ບົກພ່ອງ, ກຳນເຮັດໃຫູ້ລ່ຳຊູ້ຳໃນກຳນໃຊູ້ງຳນ ຫ   ກຳນສົັ່ງຕ ໍ່ຂ ໍ້ມູນ  ອັນເນ ື່ອງມຳຈຳກຄວຳມຜິດປົກກະຕິ 

ທຳງເຕັກນິກ, ຮຳດແວ, ຊອບແວ ຫ   ກຳນເຮັດວຽກຜິດປົກກະຕິຂອງໂທລະສັບ, ກຳນເຊ ື່ອມຕ ໍ່ເຄ ື່ອຂຳ່ຍເສຍຫຳຍ ຫ   

ຂັດຂູ້ອງຕ ໍ່ກຳນໃຊູ້ງຳນ, ກຳນສ ື່ສຳນລ ັ້ມເຫ ວ, ເຊີບເວີລ ັ້ມເຫ ວ ຫ   ຂັດຂູ້ອງ, ບ ໍ່ຖ ກຕູ້ອງ, ບ ໍ່ສົມບູນ, ຜິດພູ້ຽນ ຫ   

ກຳນລຳ່ຊູ້ຳຂອງການສ ື່ສານທຳງເອເລັກໂຕຣນິກ ອັນເນ ື່ອງມຳຈຳກຜູູ້ເຂົື້ຳຮ່ວມ ຫ   ໂປແກ ມຕ່ຳງໆທີື່ກ່ຽວຂູ້ອງ ແລະ 

ນ ຳໃຊູ້ເຂົື້ຳໃນກຳນແຂ່ງຂັນນີື້ ຫ   ກຳນຕິດຄັດຂອງອິນເຕີເນັດ ຫ   ເວັບໄຊສຕ່ຳງໆ ຫ   ຄວຳມຜິດພຳດຈຳກບຸກຄນົ 

ທີື່ອຳດຈະເກີດຂ ື້ນໃນຂັື້ນຕອນຂອງກຳນ ສະໝກັເຂົື້ຳຮ່ວມແຂ່ງຂັນນີື້ ຫ   ເປັນຍູ້ອນສຳເຫດຕ່ຳງໆລວມກັນ. 

 

ກຳນສົັ່ງເນ ື້ອຫຳທີື່ຜດິກດົໝຳຍ:  

ຜູູ້ເຂົື້ຳຮ່ວມກຳນແຂ່ງຂັນມີສິດທີື່ຈະບ ໍ່ສົັ່ງເນ ື້ອຫຳທີື່ຜິດຕ ໍ່ລະບຽບກົດໝຳຍ (ຕຳມທີື່ລະບຸໄວູ້ຂູ້ຳງລຸ່ມນີື້) ໃນລະຫວ່ຳງກຳນ 

ເຂົື້ຳຮ່ວມກຳນແຂ່ງຂັນ, ຫ   ໃຊູ້ກຳນແຂ່ງຂັນນີື້ອບັໂຫລດ, ໂພສ, ອີເມວ, ສົັ່ງຕ ໍ່ ແລະ ອ ື່ນໆທີື່ມີເນ ື້ອຫຳທີື່ຜິດກົດໝຳຍ. 

"ເນ ື້ອຫຳທີື່ຜິດກົດໝຳຍ" ອຳດຈະລວມມີ (ແຕ່ບ ໍ່ຈ ຳກັດຕ ໍ່) ແນວຄິດເຈຳະຈົງທຳງເພດ, ຫ   ຄວຳມຄິດ ຫ   



 

 

ເນ ື້ອຫຳຕ່ຳງໆທີື່ຜິດກົດໝຳຍ, ເປນັອັນຕະລຳຍ, ຄກຸຄຳມ, ລວ່ງລະເມີດ, ຫ ອກລວງ, ມິື່ນປະໝຳດ, ຫຍຳບຄຳຍ, ລຳມກົ, ໃສ່ຮູ້ຳຍ, 

ບຸກລຸກຄວຳມເປັນສ່ວນຕົວຕ່ຳງໆ, ກຳນສະແດງຄວຳມກຽດຊັງ ຫ   ກຳນຢຽດເຊ ື້ອຊຳດ, ກຳນຢຽດສີຜິວ ຫ   ຄວຳມບ ໍ່ເໝຳະສົມ ແລະ 

ກຳນລະເມີດສິດທິຕ່ຳງໆ, ເຄ ື່ອງໝຳຍທຳງກຳນຄູ້ຳ, ຄວຳມລັບທຳງກຳນຄູ້ຳ, ສິດກຳນເປັນເຈົື້ຳຂອງ ແລະ 

ກ ຳມະສິດຕ່ຳງໆຂອງບຸກຄົນອ ື່ນ. ຜູູ້ເຂົື້ຳຮ່ວມກຳນແຂ່ງຂັນຈະຕອູ້ງຊົດໃຊູ້ໃຫູ້ກັບ ພຣູເດັນໂຊລ ໌ ຕ ໍ່ກັບຄວຳມເສຍຫຳຍທັງໝົດ 

ທີື່ອຳດຈະເກີດຂ ື້ນຈຳກກຳນສົັ່ງເນ ື້ອຫຳທີື່ຜິດຕ ໍ່ຜິດກົດໝຳຍ. ພຣູເດັນໂຊລ໌ ຂ ສະຫງວນສິດພຽງຜູູ້ດຽວໃນກຳນລ ບເນ ື້ອຫຳທີື່ 

ຜິດກົດໝຳຍ. ແລະ ຕັດສິດບຸກຄົນ ຫ   ຜູູ້ເຂົື້ຳຮ່ວມກຳນແຂງ່ຂັນດັັ່ງກ່ຳວ ແລະ ຫູ້ຳມບ ໍ່ໃຫູ້ເຂົື້ຳຮ່ວມໃນກຳນແຂ່ງຂັນ ຫ   

ກຳນໂຄສະນຳ ຢ່ຳງຖຳວອນ ຫ   ໃນຊ່ວງເວລຳດັັ່ງກຳ່ວ ຕຳມກຳນຕັດສິນ ແລະ ກຳນກ ຳນົດຂອງພຣູເດັນໂຊລ.໌ 

ການຕັດສິນໃຈໃນເລ ື່ອງນີັ້ຂອງພຣູເດັນໂຊລ໌ຈະຖ ເປັນການຕັດສິນສຸດຂັື້ນທູ້າຍ ແລະ ຈະບ ໍ່ມກີານປຽ່ນແປງໃດໆ. 

 

 

ການຕດັສິດ:  

ພຣູເດັນໂຊລ໌ ຂ ສະຫງວນສິດພຽງຜູູ້ດຽວໃນກຳນຕັດສິດບຸກຄົນ ຫ   ຜູູ້ເຂົື້ຳຮ່ວມກຳນແຂ່ງຂັນ ທີື່ພິຈຳລະນຳແລູ້ວວ່ຳ 

ມີສ່ວນກ່ຽວຂູ້ອງກບັຂະບວນກຳນ ຫ   ກຳນດ ຳເນີນກຳນຂອງກຳນແຂ່ງຂັນນີື້, ທີື່ອຳດກ ໍ່ໃຫູ້ເກີດກຳນລະເມີດ ຫ   

ສຳມຳດຝ່ຳຝືນຂ ໍ້ກ ຳນົດ ແລະ ເງ ື່ອນໄຂນີື້.  ການຕັດສິນໃຈໃນເລ ື່ອງນີັ້ຂອງ ພຣູເດັນໂຊລ໌ ຈະຖ ເປັນການຕັດສິນສຸດທູ້າຍ ແລະ 

ບ ໍ່ມີການປ່ຽນແປງໃດໆ. 

 


