
ข้ อตกลงการบริ การของ Shenzhen Fengniakang Technology Co., Ltd.

ยิ นดี ต้ อนรั บสู ่ การใช้ บริ การที ่ เกี ่ ยวข้ องของ

Shenzhen Fengniakang Technology Co., Ltd.!

ก่ อนยอมรั บข้ อตกลงนี ้

โปรดแน่ ใจว่ าได้ อ่ านเนื ้ อหาทั ้ งหมดของข้ อตกลงนี ้ อย่ างล

ะเอี ยดถี ่ ถ้ วนและเข้ าใจเนื ้ อหาของข้ อกำหนดนี ้ อย่ างถี ่ ถ

้ วน โดยเฉพาะอย่ างยิ ่ งข้ อ จำกั ด หรื อการยกเว้ น ข้ อ จำกั ด

หรื อการยกเว้ นจะเป็ นตั วหนาหรื อรู ปแบบอื ่ น ๆ

ที ่ เห็ นได้ ชั ดเจนเพื ่ อเตื อนคุ ณถึ ง ความสนใจ.

หากคุ ณมี คำถามใดๆ เกี ่ ยวกั บเงื ่ อนไขของข้ อตกลงนี ้

โปรดติ ดต่ อฝ่ ายธุ รกิ จที ่ เกี ่ ยวข้ องของ Shenzhen

Fengniankang Technology Co., Ltd. เพื ่ อสอบถามข้ อมู ล

เว้ นแต่ คุ ณได้ อ่ านและยอมรั บข้ อกำหนดทั ้ งหมดของข้ อตกลงน

ี ้ และข้ อตกลง กฎเกณฑ์ ที ่ เกี ่ ยวข้ อง ฯลฯ ทั ้ งหมด

คุ ณไม่ มี สิ ทธิ ์ ใช้ บริ การนี ้ เมื ่ อคุ ณเลื อก

"ยอมรั บและส่ ง" (ดู หน้ าลงทะเบี ยนสำหรั บข้ อความเฉพาะ)

และเสร็ จสิ ้ นขั ้ นตอนการลงทะเบี ยนหรื อคุ ณใช้ บริ การนี ้ ใ

นทางใดทางหนึ ่ งจะถื อว่ าคุ ณได้ อ่ านและยอมรั บข้ อ จำกั ด

ของข้ อตกลงและกฎข้ างต้ น ฯลฯ หากคุ ณละเมิ ดข้ อตกลงนี ้

Shenzhen Fengniakang Technology Co., Ltd.

มี สิ ทธิ ์ ที ่ จะใช้ มาตรการเพี ยงฝ่ ายเดี ยว เช่ น การจำกั ด

ระงั บ



หรื อยุ ติ การให้ บริ การแก่ คุ ณเมื ่ อใดก็ ได้ ตามการละเมิ ดขอ

งคุ ณ และมี สิ ทธิ ์ ดำเนิ นการที ่ เกี ่ ยวข้ อง

ความรั บผิ ดชอบ ข้ อตกลงการบริ การนี ้ (ต่ อไปนี ้ จะเรี ยกว่ า

"ข้ อตกลงนี ้ ") ได้ รั บการลงนามร่ วมกั นโดยคุ ณและ Shenzhen

Fengniankang Technology Co., Ltd. รวมถึ งแต่ ไม่ จำกั ดเพี ยง:

"นโยบายความเป็ นส่ วนตั วของเซิ นเจิ ้ น Fengniankang Technology

Co., Ltd." และเนื ้ อหาอื ่ นๆ หากมี การเปลี ่ ยนแปลงใด ๆ Shenzhen

Fengniakang Technology Co., Ltd.

จะทำการประกาศโดยส่ งข้ อความในซอฟต์ แวร์ ที ่ ได้ รั บอนุ ญาตโด

ยไม่ ต้ องแจ้ งให้ ทราบ

ข้ อตกลงและกฎที ่ เปลี ่ ยนแปลงจะเป็ นส่ วนหนึ ่ งของข้ อตกลงน

ี ้ โดยอั ตโนมั ติ ทั นที ที ่ มี การประกาศ

และคุ ณไม่ จำเป็ นต้ องแจ้ งให้ คุ ณยอมรั บ

หากคุ ณไม่ เห็ นด้ วยกั บการเปลี ่ ยนแปลงที ่ เกี ่ ยวข้ อง

โปรดหยุ ดบริ การของ Shenzhen Fengniakang Technology Co., Ltd.

ทั นที หากคุ ณยั งคงใช้ ต่ อไป

คุ ณจะถื อว่ าไม่ มี การคั ดค้ านกฎที ่ แก้ ไขแล้ วและตกลงที ่

จะปฏิ บั ติ ตาม . 1. คำนิ ยามคำนาม 1.1. ซอฟต์ แวร์ ลิ ขสิ ทธิ ์ :

หมายถึ งระบบซอฟต์ แวร์ ที ่ จั ดเตรี ยมโดย Shenzhen Fengniakang

Technology Co., Ltd. เพื ่ อให้ คุ ณดาวน์ โหลด ติ ดตั ้ ง

และใช้ งานในเทอร์ มิ นั ลมื อถื อระบบที ่ จำกั ด 1.2. บริ การ:

บริ การโดย Shenzhen Fengniakang Technology Co., Ltd.



และซั พพลายเออร์

คุ ณสามารถใช้ บริ การบนเทอร์ มิ นั ลมื อถื อผ่ านซอฟต์ แวร์ ที

่ ได้ รั บอนุ ญาต 2. บริ การ 2.1. เซิ นเจิ ้ น Fengniankang

Technology Co. , Ltd.

และซั พพลายเออร์ ให้ บริ การการจั ดการอุ ปกรณ์ ชี วิ ตอั จฉริ ย

ะแก่ คุ ณ

คุ ณสามารถควบคุ มเทอร์ มิ นั ลอั จฉริ ยะที ่ เชื ่ อมต่ อกั บแพ

ลตฟอร์ มคลาวด์ ซั พพลายเออร์ ของเซิ นเจิ ้ น Fengniankang

Technology Co. , Ltd. ผ่ านเซิ นเจิ ้ น Fengniankang Technology Co. ,

บจก. และตระหนั กถึ งความเชื ่ อมโยงระหว่ างสมาร์ ทดี ไวซ์

เนื ้ อหาบริ การรวมถึ งการจั ดการอุ ปกรณ์ อั จฉริ ยะ

การเชื ่ อมโยงฉาก รายงานการวิ เคราะห์ ฯลฯ

บริ การที ่ ใช้ งานได้ เหล่ านี ้ อาจได้ รั บการปรั บปรุ งหรื อแก

้ ไขโดยขึ ้ นอยู ่ กั บการเปลี ่ ยนแปลงในความต้ องการของคุ ณหร

ื อการตั ดสิ นเพี ยงฝ่ ายเดี ยวของผู ้ ให้ บริ การ

หรื ออาจถู กระงั บชั ่ วคราวเนื ่ องจากการบำรุ งรั กษาปกติ หรื อไ

ม่ สม่ ำเสมอ . . . 3. ขอบเขตการให้ บริ การ 3.1 ภายใต้ ข้ อตกลงนี ้

Shenzhen Fengniakang Technology Co., Ltd.

ให้ สิ ทธิ ์ แก่ คุ ณในการใช้ ซอฟต์ แวร์ ที ่ ได้ รั บอนุ ญาต

3.2 คุ ณไม่ สามารถอนุ ญาต ขาย ให้ เช่ า โอน แจกจ่ าย

หรื อการใช้ งานเชิ งพาณิ ชย์ อื ่ น ๆ

ของซอฟต์ แวร์ ที ่ ได้ รั บอนุ ญาตในรู ปแบบใด ๆ 3.3.



เนื ่ องจากข้ อจำกั ดของแพลตฟอร์ มและเทอร์ มิ นั ลการปรั บซอฟต

์ แวร์ ที ่ ได้ รั บอนุ ญาต

คุ ณสามารถใช้ ซอฟต์ แวร์ ที ่ ได้ รั บอนุ ญาตบนแพลตฟอร์ มและเ

ทอร์ มิ นั ลระบบที ่ ได้ รั บอนุ ญาตเท่ านั ้ น

หากคุ ณติ ดตั ้ งซอฟต์ แวร์ ที ่ ได้ รั บอนุ ญาตบนอุ ปกรณ์ ปล

ายทางอื ่ น ๆ

อาจทำให้ ฮาร์ ดแวร์ หรื อซอฟต์ แวร์ ของคุ ณเสี ยหาย

ฟั งก์ ชั ่ น. 3.4

คุ ณควรเข้ าใจว่ าซอฟต์ แวร์ ที ่ ได้ รั บอนุ ญาตสามารถใช้ ได้

สำหรั บวั ตถุ ประสงค์ ที ่ ไม่ ใช่ เชิ งพาณิ ชย์ เท่ านั ้ น

และคุ ณไม่ สามารถติ ดตั ้ ง ใช้

หรื อเรี ยกใช้ ซอฟต์ แวร์ ที ่ ได้ รั บอนุ ญาตเพื ่ อวั ตถุ ประส

งค์ ในการดำเนิ นการเชิ งพาณิ ชย์ 3.5. Shenzhen Fengniankang

Technology Co., Ltd. และซั พพลายเออร์ จะเปลี ่ ยนแปลง อั ปเกรด

หรื อโอนซอฟต์ แวร์ ที ่ ได้ รั บอนุ ญาตและฟั งก์ ชั นที ่ เกี

่ ยวข้ องเป็ นครั ้ งคราว

และอาจเพิ ่ มฟั งก์ ชั นหรื อบริ การใหม่ ให้ กั บระบบซอฟต์ แวร

์ ที ่ ได้ รั บอนุ ญาต

หากไม่ มี ข้ อตกลงอิ สระสำหรั บฟั งก์ ชั นและบริ การใหม่ ข้ างต

้ น

คุ ณยั งสามารถขอรั บการอนุ ญาตสำหรั บฟั งก์ ชั นและบริ การที

่ เกี ่ ยวข้ องได้ และข้ อตกลงนี ้ มี ผลบั งคั บใช้ 3.6



คุ ณมี หน้ าที ่ รั บผิ ดชอบต่ อความถู กต้ อง

ความน่ าเชื ่ อถื อ ความสมบู รณ์

และความถู กต้ องตามกฎหมายของข้ อมู ลที ่ ป้ อนและความถู กต้ อง

ตามกฎหมายของวิ ธี การที ่ คุ ณได้ รั บข้ อมู ล

และคุ ณควรสำรองข้ อมู ล ข้ อมู ล ฯลฯ ของคุ ณเป็ นประจำ

คุ ณรั บความเสี ่ ยงทั ้ งหมดสำหรั บความเสี ยหายหรื อการสู ญหาย

ของข้ อมู ลดั งกล่ าว 3.7

คุ ณควรดู แลหมายเลขบั ญชี และรหั สผ่ านของคุ ณให้ ดี

หากคุ ณพบว่ าบั ญชี ของคุ ณมี ความเสี ่ ยงด้ านความปลอดภั ยท

ี ่ ซ่ อนอยู ่

(รวมถึ งแต่ ไม่ จำกั ดเพี ยงการเปิ ดเผยรหั สผ่ านของผู ้ ใช้ )

คุ ณควรแจ้ ง Shenzhen Fengniakang Technology Co., Ltd., โดยทั นที

Shenzhen Fengniakang Technology Co., Ltd.

จะช่ วยคุ ณในการใช้ มาตรการที ่ เกี ่ ยวข้ อง มิ ฉะนั ้ น

คุ ณจะต้ องรั บผิ ดชอบต่ อการกระทำทั ้ งหมดภายใต้ บั ญชี ของค

ุ ณ และคุ ณจะต้ องรั บผิ ดชอบทั ้ งหมด ประการที ่ สี ่

บุ คคลที ่ สาม 4.1. คุ ณรั บทราบว่ าบริ การบางอย่ างของ Shenzhen

Fengniankang Technology Co., Ltd.

และซั พพลายเออร์ อาจได้ รั บจากซอฟต์ แวร์ หรื อบริ การที ่ บุ ค

คลภายนอกจั ดหาให้

บริ การนี ้ จั ดทำขึ ้ นเพื ่ ออำนวยความสะดวกแก่ คุ ณและได้ มาจ

าก บุ คคลที ่ สาม ได้ รั บอนุ ญาตตามกฎหมาย 4.2



ผลิ ตภั ณฑ์ นี ้ ประกอบด้ วยข้ อมู ลและบริ การของบุ คคลที ่ สา

มบางส่ วน Shenzhen Fengniakang Technology Co., Ltd.

และซั พพลายเออร์ ของบริ ษั ทไม่ ได้ ควบคุ มข้ อมู ลและบริ การขอ

งบุ คคลที ่ สาม 4.3 คุ ณเข้ าใจดี ว่ า Shenzhen Fengniakang

Technology Co., Ltd.

และซั พพลายเออร์ ไม่ สามารถรั บประกั นได้ ว่ าซอฟต์ แวร์ ที ่ ได

้ รั บอนุ ญาตจะใช้ อย่ างถาวรหรื อรวมถึ งบริ การของบุ คคลที ่ ส

ามดั งกล่ าว และไม่ สามารถใช้ งานซอฟต์ แวร์ หรื อบริ การอื ่ น ๆ

ที ่ บุ คคลภายนอกรายเดี ยวกั นจั ดหาให้ ใน ในอนาคต

ในขณะเดี ยวกั น

อาจใช้ บริ การอื ่ นที ่ คล้ ายคลึ งกั นของบุ คคลที ่ สามด้ วย

เมื ่ อเปิ ดใช้ งานซอฟต์ แวร์ หรื อบริ การที ่ เกี ่ ยวข้ องที ่

กล่ าวถึ งข้ างต้ นแล้ ว ข้ อนี ้ จะมี ผลบั งคั บใช้ ด้ วย ห้ า

ใช้ ข้ อกำหนดบริ การ 5.1.

คุ ณควรควบคุ มการใช้ ซอฟต์ แวร์ ที ่ ได้ รั บอนุ ญาต

วิ ธี การต่ อไปนี ้ เป็ นการละเมิ ดข้ อกำหนดการใช้ งาน: 1)

เผยแพร่ หรื อแบ่ งปั นไวรั สคอมพิ วเตอร์ เวิ ร์ ม

รหั สที ่ เป็ นอั นตราย

ซอฟต์ แวร์ ที ่ จงใจทำลายหรื อเปลี ่ ยนแปลงระบบคอมพิ วเตอร์ หร

ื อข้ อมู ล 2) การรวบรวมโดยไม่ ใช้ การอนุ ญาต

ข้ อมู ลหรื อข้ อมู ลของผู ้ ใช้ รายอื ่ น เช่ น

ที ่ อยู ่ อี เมล ฯลฯ 3)



ใช้ ผลิ ตภั ณฑ์ นี ้ อย่ างประสงค์ ร้ ายในลั กษณะอั ตโนมั ติ

ทำให้ เกิ ดภาระบนเซิ ร์ ฟเวอร์ มากเกิ นไป

หรื อรบกวนหรื อสร้ างความเสี ยหายให้ กั บเซิ ร์ ฟเวอร์ เว็ บไซต์

และลิ งก์ เครื อข่ าย 4) ในสถานการณ์ ที ่ ไม่ ได้ รั บอนุ ญาต

พยายามเข้ าถึ งข้ อมู ลเซิ ร์ ฟเวอร์ หรื อข้ อมู ลการสื ่ อสารของ

ผลิ ตภั ณฑ์ นี ้ 5)

รบกวนหรื อทำลายการใช้ งานของผู ้ ใช้ รายอื ่ นของผลิ ตภั ณฑ์ น

ี ้ 5.2 คุ ณเข้ าใจและตกลง: 1) Shenzhen Fengniankang Technology Co.,

Ltd.

จะพิ จารณาว่ าคุ ณถู กสงสั ยว่ าละเมิ ดกฎการใช้ งานที ่ กล่ าวถ

ึ งข้ างต้ นหรื อไม่

และจะระงั บหรื อยกเลิ กใบอนุ ญาตของคุ ณหรื อใช้ ข้ อจำกั ดอื ่

น ๆ ที ่ สามารถทำได้ ตาม ข้ อตกลงตามการวั ดผลการพิ จารณา 2)

Shenzhen Fengniankang Technology Co., Ltd.

จะลบข้ อมู ลที ่ สงสั ยว่ าผิ ดกฎหมายหรื อสงสั ยว่ าละเมิ ดสิ ทธ

ิ ์ ทางกฎหมายของผู ้ อื ่ นโดยตรงหรื อที ่ ละเมิ ดข้ อตกลงนี ้ เ

มื ่ อคุ ณใช้ ซอฟต์ แวร์ ที ่ ได้ รั บอนุ ญาต 3)

หากการละเมิ ดกฎการใช้ งานข้ างต้ นของคุ ณทำให้ เกิ ดความเสี ยหา

ยต่ อบุ คคลที ่ สาม

คุ ณต้ องรั บผิ ดชอบทางกฎหมายในนามของคุ ณโดยอิ สระ

และคุ ณควรตรวจสอบให้ แน่ ใจว่ า Shenzhen Fengniakang Technology

Co., Ltd. ปราศจากความสู ญเสี ยหรื อค่ าใช้ จ่ ายเพิ ่ มเติ ม



ด้ วยเหตุ นี ้ เอง มิ ฉะนั ้ น Shenzhen Fengniakang Technology Co.,

Ltd. มี สิ ทธิ ์ เรี ยกร้ องค่ าชดเชยจากคุ ณ 4)

หากคุ ณละเมิ ดกฎหมายที ่ เกี ่ ยวข้ องหรื อบทบั ญญั ติ ของข้ อ

ตกลงนี ้ และทำให้ เซิ นเจิ ้ น Fengniankang Technology Co., Ltd.

และซั พพลายเออร์ ประสบความสู ญเสี ยใด ๆ

คุ ณจะต้ องชดเชยเซิ นเจิ ้ น Fengniankang Technology Co. , Ltd.

และซั พพลายเออร์ สำหรั บความสู ญเสี ยและ (หรื อ )

ค่ าใช้ จ่ ายที ่ เกิ ดขึ ้ น 6. ข้ อกำหนดเนื ้ อหาข้ อมู ล 6.1

คุ ณสั ญญาว่ าจะไม่ ใช้ บริ การเพื ่ อดำเนิ นกิ จกรรมที ่ ผิ ดก

ฎหมายหรื อไม่ เหมาะสม

ซึ ่ งรวมถึ งแต่ ไม่ จำกั ดเพี ยงพฤติ กรรมต่ อไปนี ้ : 6.1.1.

อั ปโหลด ส่ งผ่ าน

หรื อแบ่ งปั นข้ อมู ลที ่ ประกอบด้ วยสิ ่ งใดสิ ่ งหนึ ่ งต่ อไ

ปนี ้ : 1) คั ดค้ านหลั กการพื ้ นฐานที ่ กำหนดโดยรั ฐธรรมนู ญ 2)

คุ กคามความมั ่ นคงของชาติ รั ่ วไหลความลั บของรั ฐ

ล้ มล้ างอำนาจรั ฐ และบ่ อนทำลายความสามั คคี ของชาติ 3)

สร้ างความเสี ยหายต่ อเกี ยรติ และผลประโยชน์ ของชาติ 4)

ยุ ยงให้ เกิ ดความเกลี ยดชั งทางชาติ พั นธุ ์

การเลื อกปฏิ บั ติ ทางชาติ พั นธุ ์

และบ่ อนทำลายความสามั คคี ของชาติ 5)

บ่ อนทำลายนโยบายทางศาสนาของชาติ

ส่ งเสริ มลั ทธิ และความเชื ่ อโชคลางศั กดิ นา 6)



เผยแพร่ ข่ าวลื อ ทำลายระเบี ยบสั งคม

และบ่ อนทำลายเสถี ยรภาพทางสั งคม 7) การแพร่ กระจาย

ความลามกอนาจาร ภาพลามกอนาจาร การพนั น ความรุ นแรง การฆาตกรรม

การก่ อการร้ าย หรื อ การยั ่ วยุ ให้ เกิ ดอาชญากรรม 8)

ดู หมิ ่ นหรื อใส่ ร้ ายผู ้ อื ่ น

ละเมิ ดสิ ทธิ ตามกฎหมายของผู ้ อื ่ น 9) เนื ้ อหาที ่ เป็ นเท็ จ

ฉ้ อฉล เป็ นอั นตราย ข่ มขู ่

ละเมิ ดความเป็ นส่ วนตั วของผู ้ อื ่ น การล่ วงละเมิ ด ,

การละเมิ ดหรื อใส่ ร้ าย , หยาบคาย,

ลามกอนาจารหรื อเนื ้ อหาที ่ ไม่ เหมาะสมทางศี ลธรรมอื ่ น ๆ 10)

มี เนื ้ อหาอื ่ น ๆ ที ่ ถู กจำกั ดหรื อห้ ามโดยกฎหมาย

ข้ อบั งคั บ กฎระเบี ยบ ข้ อบั งคั บ

และบรรทั ดฐานที ่ ถู กต้ องตามกฎหมายใดๆ 7.

นโยบายความเป็ นส่ วนตั วและข้ อมู ล 7.1.

การปกป้ องข้ อมู ลส่ วนบุ คคลของคุ ณเป็ นสิ ่ งสำคั ญมากสำหรั

บ Shenzhen Fengniakang Technology Co., Ltd. Shenzhen Fengniakang

Technology Co., Ltd. ได้ กำหนด "นโยบายความเป็ นส่ วนตั วของ

Shenzhen Fengniankang Technology Co., Ltd."

เพื ่ อทำการเปิ ดเผยข้ อมู ลที ่ สำคั ญเกี ่ ยวกั บการเป็ นเจ้ าข

องและการปกป้ องสิ ทธิ ์ ในทรั พย์ สิ นทางปั ญญา การรวบรวม

การใช้ การแบ่ งปั น การจั ดเก็ บ และการปกป้ อง ข้ อมู ลของคุ ณ.

ขอแนะนำให้ คุ ณอ่ าน "นโยบายความเป็ นส่ วนตั วของ Shenzhen



Fengniakang Technology Co., Ltd." อย่ างครบถ้ วน 8.

ข้ อจำกั ดความรั บผิ ดชอบ 8.1.

เว้ นแต่ จะระบุ ไว้ อย่ างชั ดเจนโดยกฎหมายและข้ อบั งคั บ

Shenzhen Fengniankang Technology Co., Ltd.

จะพยายามอย่ างเต็ มที ่ เพื ่ อให้ แน่ ใจว่ าซอฟต์ แวร์ ที ่ ได

้ รั บอนุ ญาตและเทคโนโลยี และข้ อมู ลที ่ เกี ่ ยวข้ องนั ้ นปลอ

ดภั ย มี ประสิ ทธิ ภาพ แม่ นยำ และเชื ่ อถื อได้

แต่ ถู กจำกั ดด้ วยเทคโนโลยี ที ่ มี อยู ่ เซิ นเจิ ้ น Feng

Nian Kang Technology Co. , Ltd. ไม่ สามารถรั บประกั นสิ ่ งนี ้ ได้

8.2 คุ ณเข้ าใจดี ว่ า Shenzhen Fengniakang Technology Co., Ltd.

ไม่ สามารถรั บผิ ดชอบต่ อการสู ญเสี ยโดยตรงหรื อโดยอ้ อมที ่ เก

ิ ดจากเหตุ สุ ดวิ สั ยและเหตุ ผลของบุ คคลที ่ สาม 8.3

คุ ณจะต้ องรั บผิ ดชอบต่ อการบาดเจ็ บส่ วนบุ คคลของคุ ณหรื อคว

ามเสี ยหายโดยบั งเอิ ญหรื อโดยอ้ อมที ่ เกิ ดจากหรื อเกี ่ ยวข้ อ

งกั บสถานการณ์ ต่ อไปนี ้ : 1)

การใช้ ซอฟต์ แวร์ ที ่ ได้ รั บอนุ ญาตโดยไม่ ได้ รั บอนุ ญาตหร

ื อการเปลี ่ ยนแปลงข้ อมู ลของคุ ณโดยบุ คคลที ่ สาม ; 2)

ค่ าใช้ จ่ ายและความสู ญเสี ยที ่ เกิ ดขึ ้ นจาก

พฤติ กรรมของการใช้ ซอฟต์ แวร์ ที ่ ได้ รั บอนุ ญาต 3)

ความเข้ าใจผิ ดของคุ ณเกี ่ ยวกั บซอฟต์ แวร์ ที ่ ได้ รั บอนุ ญ

าต 4) ความสู ญเสี ยอื ่ น ๆ

ที ่ เกี ่ ยวข้ องกั บซอฟต์ แวร์ ที ่ ได้ รั บอนุ ญาตซึ ่ งไม่ ไ



ด้ เกิ ดจาก Shenzhen Fengniankang Technology Co., Ltd. 8.4

ซอฟต์ แวร์ อื ่ นใดที ่ ได้ มาจากซอฟต์ แวร์ ที ่ ได้ รั บอนุ ญา

ตซึ ่ งไม่ ได้ พั ฒนาโดย Shenzhen Fengniankang Technology Co., Ltd.

หรื อได้ รั บอนุ ญาตให้ พั ฒนาและเผยแพร่ อย่ างเป็ นทางการโดย

Shenzhen Fengniankang Technology Co., Ltd.

ถื อเป็ นสิ ่ งผิ ดกฎหมาย การดาวน์ โหลด

ติ ดตั ้ งและใช้ งานซอฟต์ แวร์ ดั งกล่ าวอาจ

ส่ งผลให้ เกิ ดความเสี ่ ยงที ่ คาดเดาไม่ ได้

ความรั บผิ ดทางกฎหมายและข้ อพิ พาทที ่ เกิ ดขึ ้ นจากสิ ่ งนี

้ ไม่ มี ส่ วนเกี ่ ยวข้ องกั บ Shenzhen Fengniankang Technology

Co., Ltd. Shenzhen Fengniankang Technology Co., Ltd.

มี สิ ทธิ ์ ที ่ จะระงั บหรื อยุ ติ ใบอนุ ญาตการใช้ งานและ/หรื อ

บริ การอื ่ นๆ ทั ้ งหมด 8.5.

คุ ณทราบดี ว่ าการใช้ แพลตฟอร์ มคลาวด์ ของผู ้ ให้ บริ การของ

Shenzhen Fengniakang Technology Co., Ltd.

เกี ่ ยวข้ องกั บบริ การอิ นเทอร์ เน็ ตซึ ่ งอาจได้ รั บผลกระทบจา

กปั จจั ยที ่ ไม่ เสถี ยรในลิ งก์ ต่ าง ๆ

บริ การนี ้ อาจเกิ ดจากข้ อบกพร่ องโดยธรรมชาติ ของอิ นเทอร์ เน็

ตและ

การสื ่ อสารทางอิ เล็ กทรอนิ กส์ และการไร้ ความสามารถของฝ่ ายใดๆ

ในข้ อตกลงนี ้ เวลาควบคุ มที ่ เหมาะสม

(รวมถึ งแต่ ไม่ จำกั ดเพี ยง ไฟไหม้ น้ ำท่ วม



การโจมตี ของผู ้ ก่ อการร้ าย โรคระบาด ภั ยธรรมชาติ จลาจล

ไวรั สเทอร์ มิ นั ล การโจมตี ของแฮ็ กเกอร์

ความล้ มเหลวของเครื อข่ าย ความล้ มเหลวของเทอร์ มิ นั ล)

สำหรั บการระงั บ การหยุ ดชะงั ก , หน่ วงเวลา,

ใช้ ข้ อจำกั ดหรื อไม่ สามารถใช้ ได้

คุ ณจงใจยอมรั บความเสี ่ ยงข้ างต้ นและตกลงว่ า Shenzhen

Fengniakang Technology Co., Ltd. จะไม่ รั บผิ ดชอบใดๆ

ต่ อคุ ณเมื ่ อเหตุ การณ์ ความเสี ่ ยงดั งกล่ าวเกิ ดขึ ้ นจริ งส

่ งผลต่ อการทำงานปกติ ของบริ การ 9.

การบอกเลิ กสั ญญาและความรั บผิ ดในการผิ ดสั ญญา 9.1

คุ ณควรเข้ าใจว่ าคุ ณต้ องใช้ ซอฟต์ แวร์ ที ่ ได้ รั บอนุ ญาต

ตามขอบเขตของการอนุ ญาต

เคารพสิ ทธิ ์ ในทรั พย์ สิ นทางปั ญญาของซอฟต์ แวร์ ที ่ ได้ ร

ั บอนุ ญาตและเนื ้ อหาที ่ อยู ่ ในซอฟต์ แวร์ ที ่ ได้ รั บอนุ

ญาต ใช้ ซอฟต์ แวร์ ที ่ ได้ รั บอนุ ญาตตามข้ อกำหนดและ

ปฏิ บั ติ ตามข้ อผู กพั นตามข้ อตกลงนี ้

หากคุ ณละเมิ ดข้ อตกลงนี ้ อย่ างร้ ายแรง Shenzhen Fengniakang

Technology Co., Ltd.

จะยุ ติ ใบอนุ ญาตของคุ ณและกำหนดให้ คุ ณต้ องรั บผิ ดชอบที ่

เกี ่ ยวข้ อง 9.2.

การใช้ ซอฟต์ แวร์ ที ่ ได้ รั บอนุ ญาตของคุ ณขึ ้ นอยู ่ กั บบ

ริ การสนั บสนุ นของ Shenzhen Fengniankang Technology Co., Ltd.



และซั พพลายเออร์ หากคุ ณละเมิ ดข้ อกำหนด ข้ อตกลง กฎ

และข้ อบั งคั บกั บ Shenzhen Fengniankang Technology Co., Ltd. และ

ซั พพลายเออร์ ประกาศ และระเบี ยบข้ อบั งคั บอื ่ น ๆ

ที ่ เกี ่ ยวข้ องอาจทำให้ คุ ณไม่ สามารถใช้ ซอฟต์ แวร์ ที ่ ได

้ รั บใบอนุ ญาตได้ ตามปกติ Shenzhen Fengniakang Technology Co.,

Ltd.

มี สิ ทธิ ์ ที ่ จะบอกเลิ กใบอนุ ญาตหรื อใช้ ใบอนุ ญาตให้ กั บ

คุ ณในลั กษณะที ่ ตกลงไว้ ในข้ อตกลงและอื ่ น ๆ

สิ ทธิ ์ และผลประโยชน์ ที ่ Shenzhen Fengniankang Technology Co.,

Ltd. สามารถควบคุ มได้ ใช้ มาตรการที ่ เข้ มงวด

รวมถึ งการระงั บหรื อยกเลิ กใบอนุ ญาตใช้ งานของคุ ณ 9.3.

เมื ่ อคุ ณละเมิ ดข้ อตกลงนี ้ หรื อข้ อตกลงอื ่ น ๆ

ที ่ ลงนามกั บ Shenzhen Fengniankang Technology Co., Ltd. แล้ ว

Shenzhen Fengniankang Technology Co., Ltd.

และซั พพลายเออร์ มี สิ ทธิ ที ่ จะใช้ มาตรการที ่ เข้ มงวดต่ อส

ิ ทธิ ์ ของคุ ณ รวมถึ งการระงั บและการยกเลิ กสิ ทธิ ์ ของคุ ณ .

ให้ บริ การบางส่ วนหรื อทั ้ งหมดและเผยแพร่ การละเมิ ดสั ญญาของ

คุ ณตามกฎหมายบนเว็ บไซต์ ที ่ ดำเนิ นการหรื อควบคุ มโดยเซิ นเจ

ิ ้ น Fengniankang Technology Co. , Ltd. และซั พพลายเออร์ 9.4.

คุ ณดาวน์ โหลดและขอรั บซอฟต์ แวร์ ลิ ขสิ ทธิ ์ จากแพลตฟอร์ มด

าวน์ โหลด คุ ณต้ องปฏิ บั ติ ตามแพลตฟอร์ มดาวน์ โหลด

แพลตฟอร์ มระบบ



และข้ อตกลงของผู ้ ผลิ ตเทอร์ มิ นั ลเกี ่ ยวกั บวิ ธี การและข้

อจำกั ดในการใช้ ซอฟต์ แวร์ ลิ ขสิ ทธิ ์ ของคุ ณ

หากกล่ าวข้ างต้ น

บุ คคลที ่ สามยื นยั นว่ าคุ ณได้ ละเมิ ดข้ อตกลง Shenzhen

Fengniankang Technology Co., Ltd.

หากบริ ษั ทและซั พพลายเออร์ ของบริ ษั ทตกลงกั บเรื ่ องนี ้

Shenzhen Fengniankang Technology Co., Ltd.

อาจยุ ติ ใบอนุ ญาตให้ คุ ณเนื ่ องจากคำขอของบุ คคลที ่ สาม 9.5.

เมื ่ อสิ ้ นสุ ดใบอนุ ญาตนี ้

คุ ณควรหยุ ดใช้ ซอฟต์ แวร์ ที ่ ได้ รั บอนุ ญาตและทำลายสำเนาท

ั ้ งหมด 9.6

หากคุ ณละเมิ ดข้ อกำหนดของข้ อตกลงนี ้ และทำให้ เกิ ดความเสี ยห

ายต่ อ Shenzhen Fengniakang Technology Co., Ltd.

และซั พพลายเออร์ หรื อผู ้ ใช้ รายอื ่ น ๆ

คุ ณต้ องรั บผิ ดชอบค่ าชดเชยทั ้ งหมด X.

กฎหมายที ่ ใช้ บั งคั บและความแตกแยก 10.1. ความถู กต้ อง

การตี ความ การปรั บเปลี ่ ยน การดำเนิ นการ

และการระงั บข้ อพิ พาทของข้ อตกลงนี ้ จะอยู ่ ภายใต้ กฎหมายของส

าธารณรั ฐประชาชนจี น

หากไม่ มี บทบั ญญั ติ ทางกฎหมายที ่ เกี ่ ยวข้ อง

จะอ้ างถึ งแนวปฏิ บั ติ ทางธุ รกิ จระหว่ างประเทศทั ่ วไปและ/หรื

อแนวปฏิ บั ติ ทางอุ ตสาหกรรม . 10.2.



ข้ อพิ พาทที ่ เกิ ดขึ ้ นจากข้ อตกลงนี ้ หรื อเกี ่ ยวข้ องกั บ

ข้ อตกลงนี ้ สามารถระงั บได้ โดยการเจรจาฉั นมิ ตรกั บ Shenzhen

Fengniankang Technology Co., Ltd.

หรื อยื ่ นต่ อศาลประชาชนที ่ มี เขตอำนาจศาลในสถานที ่ ที ่ ลงน

ามในข้ อตกลงนี ้ เพื ่ อพิ จารณาคดี 10.3. เมื ่ อข้ อตกลงใด ๆ

ของข้ อตกลงนี ้ ถู กตั ดสิ นว่ าเป็ นโมฆะโดยศาลประชาชนที ่ มี เ

ขตอำนาจศาลจะไม่ ส่ งผลต่ อความถู กต้ องของข้ ออื ่ น ๆ

หรื อส่ วนหนึ ่ งส่ วนใดของข้ อตกลงนี ้ คุ ณและ Shenzhen

Fengniakang Technology Co., Ltd. จะยั งคงดำเนิ นการโดยสุ จริ ต 10.4.

สถานที ่ ที ่ ลงนามในข้ อตกลงนี ้ คื อชั ้ นสามของอาคาร A, Danli

Industrial Park, No. 16, Kangzheng Road, Danzhutou, Buji, Longgang

District, Shenzhen, Guangdong Province


