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ພະແນກ ໄປສະນີ, ໂທລະຄົມມະນາຄົມ ແລະ ສື່ສານ
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ຂໍຕ
ໍ້ ົກລົງການໃຊ້ບລ
ໍ ິການ
ທ່ານສາມາດດາວໂຫລດ ຂໍໍ້ຕົກລົງໃຊ້ບໍລິການ “ ຄິກ term.pdf ” ເພື່ອເກັບໄວ້ເປັນຫລັກຖານ ເພື່ອຜົນປະ ໂຫຍ
ດຂອງຕົວທ່ານເອງ ກ່ອນທີື່ທ່ານຈະຕັດສີນໃຈເລອກບໍລິການຕ່າງໆຂອງ LaosWebhost.com ກະລຸນາອ່ານລາຍ
ລະອຽດເງອນໄຂ ແລະ ຂໍໍ້ຕົກລົງ ການໃຫ້ບໍລິການກ່ອນ ເຊິື່ງມີລາຍລະອຽດດັື່ງນີໍ້:
ເງອນໄຂ ແລະ ຂໍໍ້ຕົກລົງສະບັບນີໍ້ ຖວ່າເປັນອັນເຂົໍ້າໃຈກັນດີແລ້ວທັງສອງຝ່າຍ LaosWebhost.com ເຊິື່ງຕໍື່ໄປ
ເອີໍ້ນວ່າ “ຝ່າຍໃຫ້ບໍລິການ” ແລະ ອີກຝ່າຍຫນື່ງ “ຜໃ້ ຊ້ບໍລິການ” ໂດຍຝ່າຍຜໃ້ ຊ້ບໍລິການ ຕ້ອງຍອມຮັບເງອນໄຂການໃຊ້
ບໍລິການຕ່າງໆຂອງ LaosWebhost.com, ຜໃ້ ຫ້ບໍລິການຂໍສະຫງວນລິຂະສິດທີຈ
ື່ ະບໍື່ໃຫ້ບໍລິການເວັບໄຊທ໌ດັື່ງຕໍື່ໄປນີໍ້:
1.
ສ້າງອີເມວ ຫລ ເວັບໄຊທ໌ ທີື່ຜິດກົດຫມາຍ ການກະທໍານີໍ້ຕ້ອງຢ່ພາຍໃຕ້ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຜ້ໃຊ້
ບໍລິການແຕ່ພຽງຜ້ດຽງ ຜ້ໃຫ້ບໍລິການບໍມີສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງທັງຫມົດ.
2.
ຫ້າມໃຊ້ບໍລິການນີໍ້ໄປໃນການເຜີຍແຜ່, ອ້າງອີງ, ອານາຈານ ຫລ ກະທໍາສິື່ງໃດໆ ໃນທາງທີື່ກໍື່ໃຫ້ເກີດ
ຄວາມເສຍຫາຍຕໍື່ສະຖາບັນ, ສາດສະນາ ແລະ ຊາດ.
3.
ຜໃ້ ຊ້ບໍລິການ ຕ້ອງລະບຸຂໍໍ້ມນລະອຽດ ໃນການລົງທະບຽນສະຫມັກໃຊ້ບໍລິການກັບທາງພວກເຮົາ ຕາມ
ຄວາມເປັນຈິື່ງທັງຫມົດ ຫາກພົບວ່າມີຂໍໍ້ມນໃດທີບ
ື່ ໍື່ເປັນຄວາມຈິື່ງ ທາງຜໃ້ ຫ້ບໍລິການ ຂໍສະຫງວນລິຂະສິດໃນການລະງັບ
ແລະ ຍົກເລິກບໍລິການໂດຍບໍື່ມີການແຈ້ງໃຫ້ຮ້ລ່ວງຫນ້າ.
4.
ຜໃ້ ຊ້ບໍລິການຕ້ອງເກັບລະຫັດຜ່ານທັງຫມົດ ທີື່ໄດ້ຮັບຈາກຜ້ບໍລິການ ໄວ້ເປັນຄວາມຫລັບ ເພື່ອປ້ອງ ກັນບໍື່
ໃຫ້ຜ້ທບ
ີື່ ໍື່ກ່ຽວຂ້ອງເຂົໍ້າສ່ລະບົບ ເພື່ອກະທໍາການໃດໆ ອັນອາດຈະກໍື່ໃຫ້ເກີດຄວາມເສຍຫາຍແກ່ຜ້ໃຊ້ບໍລິການເອງ ແລະ/ຫລ
ລະບົບຂອງເຄື່ອງເຊີເວີໂດຍລວມ ຜໃ້ ຊ້ບໍລິການຄວນປ່ຽນລະຫັດຜ່ານ ເປັນສະຫມໍື່າສະເຫມີຢ່າງນ້ອຍ 1 ເດອນ/ຄັໍ້ງ.
5.
ຫ້າມໃຊ້ບໍລິການນີໍ້ ໃນການເກັບ ຫລ ເຜີຍແຜ່ຂໍໍ້ມນ, ພາບ, ສຽງ ຫລ ຂໍໍ້ຄວາມ ທີື່ເຂົໍ້າຂ່າຍຜິດກົດ ຫມາຍ,
ລາມົກອານະຈານ, ໂປ໊ເປອຍ, ຜິດສີນທໍາ, ໂປແກມເຖື່ອນ ໂດຍສະເພາະແມ່ນໄຟລ໌ mp3, wma ລວມໄປເຖິງບໍລິການ
Bittorrent tracker ທີື່ສ້າງຂໍ້ນໂດຍບໍື່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດຈາກເຈົໍ້າຂອງລິຂະສິດຢ່າງເປັນທາງການ ລວມທັງໄຟລ໌ ຫລ ໂປ
ແກມທີຜ
ື່ ິດກົດຫມາຍ ທີື່ໄດ້ເຮັດການປ່ຽນແປງນາມສະກຸນ ຫລ ຖກບີບອັດດ້ວຍໂປແກມຕ່າງໆ.
6.
ຫ້າມໃຊ້ບໍລິການນີໍ້ເພື່ອໂຈມຕີລະບົບຂອງເຊີເວີ ຫລ ບຸກຄົນອື່ນ ເຊັື່ນ: mail bomb, hack, Dos,
spamming, port, scanning ແລະ ວິທອ
ີ ື່ນໆ ທີື່ມຫ
ີ ລັກສະນະ ຫລ ຈຸດປະສົງທີື່ຄ້າຍກັນ ຜໃ້ ຊ້ບໍລິການທີື່ເຜີຍແຜ່ຂໍໍ້
ມນ ຫລ ໃຊ້ບໍລິການໄປໃນທາງລັກສະນະດັື່ງກ່າວ ຈະຖວ່າ ເປັນການທໍາຜິດກົດຂອງຜ້ໃຫ້ບໍລິການ ຈະຖກຍົກເລີກການໃຫ້
ບໍລິການທັນທີື່.
7.
ຜໃ້ ຫ້ບໍລິການຂໍສະຫງວນລິຂະສີດ ໃນການຍົກເລີກບໍລິການນີທ
ໍ້ ັນທີ ແລະ ຈະດໍາເນີນຄະດີ ຕາມ
ກົດຫມາຍທີື່ກ່ຽວຂ້ອງ ຕໍື່ບຸກຄົນໃດໆກໍື່ຕາມທີພ
ື່ ະຍາຍາມ ຫລ ກະທໍາການທີື່ເປັນອັນຕະລາຍຕໍື່ລະບົບ ແລະ ເຄື່ອງເຊີເວີ
ຂອງຜໃ້ ຫ້ບໍລິການ ເຊັື່ນ: ການລະເມີດລະບົບຮັກສາຄວາມປວດໄພ, ການພະຍາຍາມເຈາະລະບົບບໍື່ວ່າຈະເປັນການທົດສອບ
ຫລ ທໍາລາຍລະບົບ, ການພະຍາຍາມເຂົໍ້າເຖີງຂໍໍ້ມນຂອງເຄື່ອງເຊີເວີ ຫລ ຂໍໍ້ມນຜໃ້ ຊ້ບໍລິການຄົນອື່ນ ໂດຍບໍື່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ
ຈາກຜໃ້ ຫ້ບໍລິການ.

8.
ຜໃ້ ຫ້ບໍລິການຂໍບໍື່ຮັບຜິດຊອບກ່ຽວກັບປະສິດທິພາບ, ຄວາມຊັກຊ້າ, ຄວາມຜິດພາດ, ການສນເສຍຂໍໍ້ມນ
ຫລ ຄວາມເສຍຫາຍໃດໆ ທີື່ຢນ
່ ອກເຫນອການຄອບຄຸ້ມຂອງຜໃ້ ຫ້ບໍລິການ ແຕ່ຜໃ້ ຫ້ບໍລິການຈະຮັກສາສະ ຖຽນລະພາບ
ໂດຍລວມຂອງລະບົບໃຫ້ສາມາດໃຊ້ບໍລິການໄດ້ດີຢ່ສະເຫມີ.
9.
ຜໃ້ ຫ້ບໍລິການ ຈະເກັບຮັກສາຂໍມ
ໍ້ ນຂອງຜໃ້ ຊ້ບໍລິການເປັນຢ່າງດີທື່ີສຸດ ແລະ ຈະບໍື່ມກ
ີ ານເປີດເຜີຍຕໍື່ບຸກ
ຄົນໃດໆ ຍົກເວັໍ້ນໃນກໍລະນີທື່ີກ່ຽວກັບການພິພາກສາທາງກົດຫມາຍ ຜບ
້ ໍລິການຈະໃຫ້ຄວາມຮ່ວມມກັບເຈົໍ້າຫນ້າທີື່ ທີື່
ກ່ຽວຂ້ອງ ໃນການແຈ້ງຂໍໍ້ມນໃດໆ ທີື່ມປ
ີ ະໂຫຍດຕໍື່ການດໍາເນີນຄະດີ.
10.
ໃນກໍລະນີທື່ຜ
ີ ໃ້ ຫ້ບໍລິການໄດ້ຮັບການຮ້ອງຂໍມາຍັງພາກສ່ວນທີື່ກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ພົບເຫດການບໍື່ຖກຕ້ອງ ຜ້
ໃຫ້ບໍລິການຂໍໃຊ້ສິດທີື່ຈະຍົກເລອກ ຫລ ລະງັບບໍລິການແກ່ຜໃ້ ຊ້ບໍລິການນັໍ້ນໆ ເປັນການຊົື່ວຄາວ ເພື່ອທໍາການສອບສວນ
ແລະ ກວດສອບສາເຫດດັື່ງກ່າວເພື່ອແກ້ໄຂ.
11.
ໃນກໍລະນີຜໃ້ ຊ້ບໍລິການ ບໍື່ຊໍາລະຄ່າບໍລິການຕາມໄລຍະເວລາທີື່ກໍານົດ ຜໃ້ ຫ້ບໍລິການຂໍສະຫງວນສິດ ໃນ
ການລະງັບການໃຫ້ບໍລິການຊົື່ວຄາວແກ່ຜໃ້ ຊ້ບໍລິການ ແລະ ຈະດໍາເນີນການລົບຂໍໍ້ມນຂອງຜໃ້ ຊ້ບໍລິການອອກຈາກລະບົບ
ທັນທີ ຫາກບໍມີການຊໍາລະຄ່າບໍລິການ ພາຍໃນ 1 ເດອນ (ໜື່ງເດອນ) ນັບຈາກວັນທີື່ເລີື່ມລະງັບການໃຊ້ບໍລິການ.
12.
ຍົກເລອກການໃຫ້ບໍລິການ ອັນເນື່ອງມາຈາກຜ້ໃຊ້ບໍລິການໄດ້ກະທໍາຜິດຂໍໍ້ຕົກລົງຂ້າງຕົໍ້ນ ຜ້ໃຫ້ບໍລິການ
ຂໍຫງວນລິຂະສິດ ບໍື່ຄນເງິນຄ່າບໍລິການໃຫ້ໃນທຸກກໍລະນີ.
13.
ຜ້ບໍລິການຂໍສະຫງວນສິດໃນການປ່ຽນແປງຂໍໍ້ຕົກລົງສະບັບນີໍ້ໄດ້ຕະຫລອດເວລາ
ໂດຍບໍື່ຕ້ອງແຈ້ງໃຫ້ຮ້
ລ່ວງຫນ້າ.
14.
ຜ້ໃຫ້ບໍລິການຖວ່າຜ້ໃຊ້ບໍລິການທຸກທ່ານ ໄດ້ອ່ານ ແລະ ເຂົໍ້າໃຈຂໍໍ້ຕົກລົງສະບັບນີໍ້ເປັນຢ່າງດີ ແລ້ວ ຈິື່ງໄດ້
ສະຫມັກໃຊ້ບໍລິການຈາກຜ້ໃຫ້ບໍລິການ.

ຜອ
້ າໍ ນວຍການ
ບໍລສ
ິ ດ
ັ ລາວເວັບໂຮດສຕິງ ຈໍາກັດ

