ข้อตกลงการให้บริการ ร้านค้าออนไลน์ภายใต้ inCart.co
Terms of Service

1. ความเกี่ยวข้องของคุณกับ inCart.co
1. เว็บไซต์ของ inCart.co ภายใต้การผลิตของบริษัท มิวซ์ อินโนเวชั่น จํากัด
(Muze Innovation Co., Ltd.) ในชื่อ "https://incart.co" ซึ่งต่อไปจะเรียก
ว่า "ผู้ให้บริการ"
2. สิ่งที่คุณใช้ ไม่ว่าจะเป็น ผลิตภัณฑ์ ซอฟต์แวร์ บริการ หรือเว็บไซต์ ของผู้
ให้บริการ ซึ่งต่อไปจะเรียกว่า "บริการ"
3. คุณซึ่งเป็นผู้ใช้บริการไม่ว่าจะส่วนใดส่วนหนึ่งหรือทั้งหมดของผู้ให้บริการ
ซึ่งต่อไปจะเรียกว่า "ผู้ใช้บริการ" โดยจะแยกได้ดังนี้
1. เจ้าของสินค้าหรือผู้ที่นําสินค้ามาจัดจําหน่ายบนเว็บไซต์ผ่านบริการ
ของผู้ให้บริการ ซึ่งต่อไปจะเรียกว่า "ผู้ขาย"
2. ผู้สั่งซื้อสินค้า และ/หรือ ใช้บริการเว็บไซต์ของผู้ขาย ซึ่งต่อไปจะเรียก
ว่า "ผู้ซื้อ"

2. ผู้ใช้บริการตกลงจะปฏิบัติตามข้อตกลงและเงื่อนไขต่างๆ
1. การใช้บริการของผู้ให้บริการนั้นผู้ใช้บริการจําเป็นต้องเข้าใจและยอมรับข้อ
ตกลงและเงื่อนไขต่างๆของผู้ให้บริการทั้งหมด
2. จะถือว่าผู้ใช้บริการเข้าใจและยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขต่างๆ หากดําเนิน
การดังต่อไปนี้

1. ผู้ใช้บริการคลิกปุ่มยอมรับเงื่อนไข ซึ่งทางผู้ให้บริการจะมีทางเลือกที่
จะยอมรับหรือไม่ก่อน หรือ แสดงแจ้งเตือนการยอมรับของผู้ใช้
บริการก่อนการคลิกปุ่มตกลง
2. ผู้ใช้บริการเข้าใช้บริการของผู้ให้บริการ ซึ่งในกรณีนี้ผู้ใช้บริการต้อง
ยอมรับว่าทางผู้ให้บริการจะถือว่าผู้ใช้บริการเข้าใจและยอมรับข้อ
ตกลงและเงื่อนไขต่างๆ ตั้งแต่เริม
่ ใช้บริการเป็นต้นไป
3. ผู้ใช้บริการควรพิ มพ์ ข้อตกลงและเงื่อนไขต่างๆของผู้ให้บริการเพื่ อเป็น
บันทึกช่วยจําของผู้ใช้บริการ

3. ข้อตกลงและเงื่อนไขของผู้ให้บริการ
ผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิไ์ ม่ให้บริการเว็บไซต์ร้านค้า ดังต่อไปนี้
1. เว็บไซต์ที่ใช้ในจุดประสงค์อื่นๆที่ไม่ใช่เพื่ อการซื้อ-ขายสินค้า เช่น
1. เว็บไซต์รับประกาศสินค้า
2. เว็บไซต์รวมลิงก์
3. เว็บไซต์สื่อกลางระหว่างเว็บไซต์
4. เว็บไซต์ขายสินค้าแบบ Affiliate เป็นต้น
2. ผิดกฎหมายหรือขัดต่อศีลธรรมอันดีของไทย เช่น การละเมิดลิขสิทธิข
์ องผู้
อื่น การข่มขู่ เว็บไซต์ที่เกี่ยวกับสื่อลามก หรือ เนื้อหาส่อไปทางลามก เซ็กส์
ขายบริการทางเพศ รวมทั้งเว็บไซต์ที่มีลิงค์ไปยังเว็บไซต์ท่เี กี่ยวกับสื่อลามก

3. เกี่ยวข้องกับธุรกิจเครือข่าย และผลิตภัณฑ์ที่จําหน่ายโดยมีความสัมพั นธ์
ตามค่าคอมมิชชั่น ซึ่งรวมทั้งหน้ารายการที่ทําขึ้นมาจากโฆษณาเป็นหลัก
4. เกี่ยวกับการตลาดแบบหลายระดับชั้น (MLM) หรือธุรกิจอื่นที่สรรหาสมา
ชิกและมอบของรางวัลให้สําหรับการสรรหาสมาชิกรายอื่นๆ และ/หรือการ
ขายบริการต่างๆ
5. พบทุจริต ฉ้อโกง ในการซื้อ-ขาย ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น (ทั้งในอดีตและปัจ
จุบัน) ทั้งนี้ผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิใ์ นการตัดสินใจว่าสิ่งใดถือว่าเป็นการทุ
จริต
6. เกี่ยวกับ Hacker , Warez , Crack, เผยแพร่ไวรัส หนอนอินเตอร์เน็ต โทร์
จัน หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับซอฟท์แวร์ผิดกฏหมาย
7. หลอกลวงผู้อื่นด้วยการแสดงข้อความอันเป็นเท็จ โฆษณาเกินจริง หรือ
ปกปิดข้อความจริงซึ่งควรบอกให้แจ้ง
8. ใช้งานที่ส่งผลกระทบกระเทือนกับต่อระบบและทรัพยากรของระบบ อาทิเช่น
การใช้งาน CPU เกินขอบเขต การใช้งาน Email เกินขอบเขต การเจาะ
ระบบ (Hacking) การใช้งานโปรแกรม IRC Bots หรือการใช้งานโปรแก
รมใด ๆ ที่ส่งผลกระทบต่อการทํางานของระบบ และผู้ให้บริการขอสง
วนสิทธิ์ในการพิ จารณาว่า การใช้งานใดเป็นการใช้งานอย่างเกินขอบเขต
9. มีการนําพื้ นที่ อีเมล หรือ ทรัพยากรอื่น ๆ ที่ได้รับบริการ ไปแจกจ่ายต่อ
ไปยังบุคคลอื่นในลักษณะฟรี หรือที่เรียกกันว่า Free email และ Free
Hosting
10. มีการทํา Commercial Mass Emailing หรือ "Spamming" ไม่ว่ากรณี
ใดๆ ทั้งสิ้น เช่น การส่งโฆษณาไปยังอีเมลผู้อื่นโดยผู้อ่น
ื ไม่ได้ขอ, การส่ง
อีเมลโดยใช้ที่อยู่ส่งกลับที่ไม่มีจริงทางด้านธุรกิจ, การส่งข้อความลูกโซ่เพื่ อ
จะทําให้เกิดการตอบกลับจํานวนมาก และการส่งข้อความซํ้าๆ เดิมๆ ไปยังผู้
อื่น เป็นต้น

11. มีข้อมูลและไฟล์ต่างๆ บนเครื่องเซิฟเวอร์ของผู้ให้บริการ ติดไวรัส มัลแวร์
ไมว่ากรณีใดๆ
12. มีการ เพิ่ ม เปลี่ยนแปลง หรือลบ การทํางานหรือการแสดงผลส่วนต่างๆ
ของระบบร้านค้า เช่น การนําตะกร้าสินค้า, การสร้างสัญลักษณ์หรือภาพ
ของตนเองเจตนาหลอกลวงว่าเป็นของระบบ, การนํารูปภาพบังแถบ
inCart Menu Bar (แถบตําแหน่งบนสุดของเว็บ แสดงข้อมูลต่างๆ)
เป็นต้น
13. มีการเปลี่ยนแปลงหน้าตาของระบบหลังบ้านของ inCart เพื่ อเจตนาหรือไม่
เจตนาในการสวมความเป็นเจ้าของระบบแทน inCart เพื่ อใช้งานส่วนบุคคล
หรือให้บริการต่อไปยังบุคลลที่สาม

หากผู้ให้บริการตรวจพบเว็บไซต์ร้านค้าที่ผิดข้อตกลงตามดังกล่าว จะดําเนิน
การงดการให้บริการทันที โดยไม่มีการคืนค่าบริการใดๆ ทั้งสิ้น และไม่จําเป็น
ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิ์ในการพิ จารณาตรวจ
สอบร้านค้าว่าผิดตามข้อตกลงหรือไม่ หากมีข้อโต้แย้งใดๆ ให้ถือเอาคําตัดสิ
นของผู้ให้บริการเป็นที่สิ้นสุด

4. ข้อตกลงในการจําหน่ายสินค้า
ผู้ให้บริการมีความประสงค์ที่ให้ผู้ใช้บริการสามารถจําหน่ายสินค้าผ่านระบบร้าน
ค้าเท่านั้น อย่างไรก็ตามผู้ให้บริการอนุโลมให้สามารถใช้บริการในรูปแบบการประ
กาศขายสินค้าของตนได้ เช่น อสังหาริมทรัพย์ รถยนต์ เป็นต้น

โดยผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิ์ไม่ให้บริการเว็บไซต์ร้านค้า ที่จําหน่ายหรือประ
ชาสัมพั นธ์สินค้า ดังต่อไปนี้

1. สินค้าผิดกฏหมายหรือขัดต่อศีลธรรมอันดีของไทย

2. สินค้าแบบ Affiliate จากเว็บไซต์ออนไลน์อื่นๆ เช่น Amazon.com เป็นต้น
3. สินค้าที่เกี่ยวข้องกับการพนันทุกประเภท เช่น การเล่นคาสิโนออนไลน์
สถานที่ที่รับพนันขันต่อ บิงโก เป็นต้น
4. สินค้าที่เกี่ยวข้องกับ Download MP3 , Software , VDO & Voice Clips
, Music Online ที่ถูกต้องตามกฎหมายและผิดกฏหมายทุกประเภท
5. สินค้าลอกเลียนแบบ ไม่ได้รับอนุญาต ละเมิดเครื่องหมายการค้า สิทธิบัตร
ลิขสิทธิ์ หรือ ทรัพย์สินทางปัญญา ของผู้อ่น
ื หรือคณะบุคคลอื่นในทุก
ประเทศทั่วโลก
6. ฝิ่น ยาสูบ ยาเสพติดทุกชนิด หรือบุหรี่ เหล้า เบียร์ที่ผิดกฎหมาย
7. สัตว์ที่ใกล้สูญพั นธุ์หรือสัตว์ที่ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย รวมทั้งผลิต
ภัณฑ์ที่ผลิตจากสัตว์เหล่านี้
8. ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ถอดรหัสเคเบิ้ลและสัญญาณดาวเทียมเพื่ อใช้บริการเคเบิล
ฟรี
9. เครื่องสําอาง ยา หรืออาหารเสริม ที่ไม่ได้รับอนุญาตจาก อย.
ในประเทศไทย เช่น ผลิตภัณฑ์ยี่ห้อ fuco เป็นต้น
10. ยา สมุนไพร และอุปกรณ์ส่วนตัวที่เกี่ยวกับการใช้ยาที่ผิดกฎหมาย รวมถึง
ยาตามใบสั่งแพทย์
11. จําหน่ายหรือส่งเสริมการรักษาหรือการเยียวยาที่ไม่สามารถตรวจพิ สูจน์ได้
หรือรายการอื่นๆ ที่ทําตลาดว่าเป็นสิ่งที่ใช้เพื่ อฟื้ นฟู สุขภาพได้อย่างรวดเร็ว
12. อุปกรณ์พลุไฟ วัสดุและสสารที่มีพิษ ระเบิดได้ ติดไฟ และมีกัมมันตรังสี ซึ่ง
รวมไปถึงข้อมูลเกี่ยวกับวิธีสร้างอุปกรณ์ระเบิด

13. อาวุธหรืออุปกรณ์อันตรายที่ผิดกฎหมาย
14. สินค้าที่มีการโฆษณาเกินจริง
15. บารากู่ บารากู่ไฟฟ้าหรือบุหรี่ไฟฟ้า หรือตัวยาบารากู่ นํ้ายาสําหรับเติมบา
รากู่ไฟฟ้าหรือบุหรี่ไฟฟ้า

หากผู้ให้บริการตรวจพบเว็บไซต์ร้านค้าที่ผิดข้อตกลงตามดังกล่าว จะดําเนิน
การงดการให้บริการทันที โดยไม่มีการคืนค่าบริการใดๆ ทั้งสิ้น และไม่จําเป็น
ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิ์ในการพิ จารณาตรวจ
สอบร้านค้าว่าผิดตามข้อตกลงหรือไม่ หากมีข้อโต้แย้งใดๆ ให้ถือเอาคําตัดสิ
นของผู้ให้บริการเป็นที่สิ้นสุด

5. ข้อตกลงในการชําระค่าบริการ
1. ผู้ใช้งานจะต้องชําระค่าธรรมเนียมรายเดือน เมื่อผู้ใช้งานสมัครสมาชิกของ
คุณกับ Online Service (ค่าธรรมเนียมในการสมัครสมาชิก) และค่า
ธรรมเนียมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
2. ผู้ใช้งานจะต้องให้ข้อมูลบัตรเครดิตที่ถูกต้องกับผู้ให้บริการ เพื่ อชําระค่า
ธรรมเนียมค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น โดยทาง inCart.co จะเรียกเก็บค่า
ธรรมเนียมการให้บริการและค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องทางบัตรเครดิตที่ผู้ใช้
บริการอนุญาต จนกว่าผู้ใช้บริการจะยกเลิกใช้บริการ หากผู้ใช้บริการใช้
บริการเกินรอบบิลถัดไป ผู้ให้บริการจะเรียกเก็บค่าบริการและค่าใช้จ่ายอื่นๆ
เต็มจํานวนเงิน (เต็มเดือน) กับผู้ใช้บริการ
3. ค่าธรรมเนียมสมาชิกหรือค่าธรรมเนียมบริการรายเดือนและค่าธรรมเนีย
มอื่นๆ จะถูกเรียกเก็บตามรอบใบแจ้งหนี้ทุก 30 วัน ค่าธรรมเนียมการทํา
ธุรกรรมเพิ่ มเติมจะถูกเรียกเก็บเป็นครั้งคราวตามค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง
ในแต่ละเดือน ซึ่งจะปรากฏในใบแจ้งหนี้ที่ส่งไปยังเจ้าของบัญชีโดยผ่า

นอีเมลที่ให้ไว้ หรือปรากฏในหน้าบัญชีของระบบ inCart.co ของผู้ใช้บริการ
4. หากผู้ให้บริการไม่สามารถประมวลผลการชําระค่าธรรมเนียมโดยใช้บัตร
เครดิตใบแรกที่ได้รับอนุญาตจากผู้ใช้บริการ ระบบจะเริ่มทํารายการอีกครั้ง
หลังจากทํารายการครั้งแรกไปแล้ว 3 วัน หากผู้ให้บริการพยายามครั้งที่
สองไม่สําเร็จ ผู้ให้บริการจะพยายามทํารายการอีกครั้งหลักจากทํา
รายการครั้งที่ 2 ไม่สําเร็จ 3 วัน หากครั้งสุดท้ายไม่สําเร็จ ทางผู้ให้บริการ
อาจระงับและเพิ กถอนการเข้าถึงบัญชีของผู้ใช้บริการ บัญชีของผู้ใช้บริการ
จะถูกเปิดใช้งานอีกครั้งเมื่อผู้ใช้บริการทําการชําระเงินค่าธรรมเนียมคงค้าง
รวมถึงค่าธรรมเนียมที่ใช้กับรอบการเรียกเก็บถัดไปของผู้ใช้บริการ ผู้ใช้
บริการจะไม่สามารถเข้าใช้บัญชีของคุณในช่วงเวลาที่ถูกระงับบัญชี และหาก
ค่าธรรมเนียมค้างชําระยังคงค้างชําระเป็นเวลา 60 วันหลังจากวันที่ถู
กระงับ inCart.co ขอสงวนสิทธิใ์ นการยกเลิกบัญชีของผู้ใช้งาน
5. ผู้ใช้บริการต้องเป็นผู้รับผิดชอบตามภาษีท่เี กิดจากหรือเป็นผลมาจากการ
สมัครสมาชิกหรือการซื้อผลิตภัณฑ์และบริการของ inCart.co ภาษีเหล่านี้
คิดตามอัตราที่ใช้กับที่อยู่สําหรับเรียกเก็บเงินที่ผู้ใช้บริการให้ไว้กับผู้ให้
บริการ และจะเรียกเก็บค่าบริการจากบัตรที่ได้รับอนุญาตของผู้ใช้บริการ
หากผู้ใช้บริการได้รับการยกเว้นการชําระภาษีดังกล่าว ผู้ใช้บริการจะต้อง
แสดงหลักฐานการยกเว้นของคุณ ซึ่งในบางเขตอํานาจศาลมีใบรับรองที่
ตรงตามข้อกําหนดทางกฎหมายที่เกี่ยวข้อกับสถานะการยกเว้นภาษี
การยกเว้นภาษีจะมีผลตั้งแต่หลังจากวันที่ผู้ให้บริการได้รับหลักฐานครบ
6. inCart.co ไม่คืนเงินทุกกรณี

6. ข้อตกลงในการคิดค่าบริการและเปลี่ยนรูปแบบของการให้บริการ
ผู้ให้บริการให้บริการต่างๆ ซึ่งแบ่งรูปแบบการให้บริการและการคิดค่าบริการดังต่อ
ไปนี้

1. บริการร้านค้าออนไลน์ พื้ นที่เก็บเว็บไซต์และการใช้งานรับ-ส่งข้อมูลผ่าน
เซิฟเวอร์ของผู้ให้บริการ รวมไปถึงระบบการทํางานต่างๆของร้านค้า
ออนไลน์ ทั้งหมดนี้ผู้ให้บริการจะไม่คิดค่าบริการใดๆ
2. บริการเสริมพิ เศษ คือ ระบบการทํางานในร้านค้าออนไลน์ หรือบริการอื่นๆ
ที่ทางผู้ให้บริการได้กําหนดไว้ จะคิดค่าบริการเป็นช่วงเวลาต่างๆ ซึ่งอาจเป็น
วัน เดือน หรือปี หากหมดอายุการใช้บริการ ผู้ใช้บริการจะต้องต่ออายุจึง
จะสามารถใช้งานบริการเสริมได้ ทั้งนี้ผู้ใช้บริการสามารถที่จะใช้บริการเสริม
ที่ทางผู้ให้บริการกําหนดไว้หรือไม่ก็ได้ ไม่มีผลกับการให้บริการร้านค้า
ออนไลน์ที่ไม่คิดค่าบริการตามข้อ 5.1.
3. ผู้ให้บริการอาจปรับเปลี่ยนรูปแบบของการให้บริการ โดยอาจปรับอัตราค่า
บริการในระดับที่สูงขึ้น หรือตํ่าลงซึ่งจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 30 วัน ผ่าน
ประกาศในหน้าเว็บไซต์ของผู้ให้บริการหรือแจ้งทางอีเมลของผู้ใช้บริการ
4. ในกรณีที่ปรับลดราคาค่าบริการ ผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่า
บริการและให้ผู้ใช้บริการชําระเงินตามอัตราค่าบริการใหม่เมื่อทําการต่ออายุ
5. ในกรณีที่ปรับเพิ่ มราคาค่าบริการ ผู้ใช้บริการเก่าให้ใช้อัตราค่าบริการเดิม
ในรอบบิลปัจจุบันที่ยังสมัครบริการนั้นๆอยู่ และจะปรับค่าบริการในรอบบิล
ใหม่ และผู้ใช้บริการใหม่ให้ใช้ตามอัตราค่าบริการใหม่ ทั้งนี้เริม
่ นับการใช้
บริการตั้งแต่วันที่มีการชําระค่าบริการ
6. inCart.co ขอสงวนสิทธิ์ในเวลาใดก็ได้และเป็นครั้งคราวเพื่ อแก้ไขหรือ
ยกเลิกบริการ (หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของบริการ) โดยมีหรือไม่มีการแจ้งให้
ทราบล่วงหน้า
7. inCart.co จะไม่รับผิดชอบต่อผู้ใช้บริการหรือบุคคลที่สาม สําหรับการแก้ไข
เปลี่ยนแปลงราคา ระงับหรือหยุดให้บริการใดๆ

7. การยกเลิกและการสิ้นสุดการใช้บริการ
1. ผู้ใช้บริการสามารถยกเลิกบัญชีของคุณได้ตลอดเวลา โดยส่งอีเมล์ไปที่
support@incart.co และทําตามคําแนะนําของ inCart.co
2. เมื่อมีการยกเลิกบริการไม่ว่าจะเป็นฝ่ายใดก็ตาม ด้วยเหตุผลใดก็ตาม
1. inCart.co จะหยุดให้บริการกับผู้ใช้บริการและผู้ใช้บริการจะไม่
สามารถเข้าถึงบัญชีของผู้ใช้บริการได้อีก
2. คุณจะไม่ได้รับสิทธิค
์ ืนเงินค่าธรรมเนียม หรือค่าอื่นๆที่เกี่ยวข้องเว้น
แต่จะมีการระบุไว้เป็นอย่างอื่นในข้อกําหนดของการให้บริการ
3. ยอดค้างชําระของคุณจนถึงวันที่ยกเลิก บริการของ inCart.co
จะมีผลบังคับทันทีและครบกําหนดชําระและจําเป็นที่จะต้องชําระแบบ
เต็มจํานวน
4. มิอย่างนั้นเว็บสโตร์ของคุณจะถูกออฟไลน์

3. หากในวันที่การยกเลิกบริการมีค่าธรรมเนียมค้างชําระใดๆที่ผู้ใช้บริการต้อง
ได้รับใบแจ้งหนี้สุดท้ายทางอีเมลหรือทางระบบเมื่อชําระใบแจ้งหนี้เต็ม
จํานวนแล้ว ผู้ใช้บริการจะไม่ถูกเรียกเก็บเงินอีก
4. ผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิใ์ นการแก้ไขหรือยกเลิกบริการ inCart.co หรือ
บัญชีของคุณด้วยเหตุผลใดก็ตามโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
5. การฉ้อโกง: หากผู้ให้บริการตรวจสอบและพบว่าผู้ใช้บริการมีส่วนร่วมฉ้อโกง
ที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์ inCart.co อาจระงับหรือยกเลิกบัญชีของคุณ

8. ข้อตกลงขอบเขตความรับผิดชอบของผู้ให้บริการ
ผู้ใช้บริการต้องเข้าใจและยอมรับ การให้บริการของผู้ให้บริการดังนี้
1. ผู้ให้บริการมีหน้าที่เพี ยงให้บริการในการอํานวยความสะดวกในการซื้อขาย
สินค้าระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายเท่านั้น ผู้ให้บริการไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ กับสิน
ค้าของผู้ขายแต่อย่างใด
2. สินค้าที่ผู้ขายนํามาจัดจําหน่ายผ่านเว็บไซต์ผ่านบริการของผู้ให้บริการ
รวมถึงข้อมูลใดๆที่ทางผู้ขายจัดทําขึ้น ให้ถือว่าผู้ขายเป็นเจ้าของสินค้าหรือ
ข้อมูลนั้นๆ และผู้ขายได้เข้าใจกฎข้อบังคับของผู้ให้บริการเป็นอย่างดีแล้ว
3. หากผู้ใช้บริการได้กระทําผิดตามข้อตกลงของสัญญาฉบับนี้ หรือทุจริต
ในการซื้อ-ขายสินค้า ผู้ใช้บริการจําเป็นต้องชดเชยต่อความเสียหายอันเกิด
จากการกระทําดังกล่าวต่อผู้ให้บริการ และ/หรือบุคคลอื่นที่ได้รับความเสีย
หาย หรือถูกละเมิดจากกรณีดังกล่าวทั้งหมด รวมถึงจะต้องถูกดําเนินคดี
ตามกฏหมายต่อไป
4. ผู้ให้บริการจะไม่รับผิดชอบค่าเสียหายหรือค่าตอบแทนใดๆทั้งสิ้น หากผู้ใช้
บริการถูกหลอกลวงหรือฉ้อโกงทรัพย์สินจากผู้ใช้บริการอื่น แต่ทางผู้ให้
บริการยินดีที่จะให้ความช่วยเหลือถึงที่สุดเพื่ อให้ได้ทรัพย์สินของผู้ใช้บริการ
กลับคืนมา
5. ผู้ให้บริการไม่อาจให้การรับประกันว่า บริการจะมีอย่างต่อเนื่องโดยไม่มีการ
หยุด หรือไม่มีข้อบกพร่องใด ๆ และผู้ให้บริการจะไม่รับผิดชอบต่อการก
ระทําโดยจงใจ หรือโดยประมาทเลินเล่อในการทําหน้าที่ของบุคคลที่สาม เช่น
ปัญหาการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต การติดขัดในช่องสัญญาณ เครือข่า
ยอินเตอร์เน็ต การสื่อสารผิดพลาด ภัยธรรมชาติ การก่อการร้าย อัคคีภัย
หรือการหยุดให้บริการชั่วคราว และจากปัญหาที่มิได้เป็นปัญหาของผู้ให้
บริการ
6. ผู้ให้บริการจะจ่ายคืนค่าใช้บริการตามส่วน หากทางผู้ให้บริการเป็นผู้ยกเลิก
สัญญาการให้บริการเองเท่านั้น เช่น การยุติการให้บริการ ล้มเลิก หรือไม่
สามารถให้บริการต่อไปได้ และผู้ให้บริการจะไม่รับผิดชอบในการชดใช้ค่าเสีย

หายอื่น ๆ นอกเหนือจากค่าบริการที่ผู้ใช้บริการได้ชําระกับผู้ให้บริการแล้ว
เท่านั้น

9. ข้อตกลงในการสํารองข้อมูล
ผู้ให้บริการไม่รับผิดชอบในกรณีที่ข้อมูลภายในเว็บไซต์นั้นสูญหายไปไม่ว่ากรณี
ใดๆ หรือเนื่องจากความผิดพลาดของอุปกรณ์ อันเป็นเหตุสุดวิสัย ถึงแม้ผู้ให้
บริการจะมีบริการสํารองข้อมูลของผู้ใช้บริการ แต่ก็ไม่สามารถรับประกันได้ว่า
ข้อมูลนั้นจะมีความถูกต้องครบถ้วน ดังนั้นผู้ใช้บริการจึงควรมีข้อมูลสํารองไว้
อย่างน้อยจํานวน 1 ชุดเสมอ อย่างไรก็ตามผู้ให้บริการยินดีให้ความช่วยเหลือถึง
ที่สุดในการนําข้อมูลกลับคืนมา

10. ข้อตกลงในการรักษาความปลอดภัยในข้อมูลและรหัสผ่าน
1. ผู้ใช้บริการต้องเก็บรักษาข้อมูลและรหัสผ่านที่ใช้บริการกับทางผู้ให้บริการไว้
เป็นอย่างดี ทางผู้ให้บริการจัดเก็บข้อมูลไว้ในที่ปลอดภัย และผู้ให้บริการ
จะไม่รับผิดชอบใด ๆ หากเกิดความเสียหายแก่เว็บไซต์ หรือข้อมูล ที่เกิดขึ้น
จากความประมาทของผู้ใช้บริการ
2. ผู้ใช้บริการยอมรับว่าจะต้องรับผิดชอบต่อผู้ให้บริการ สําหรับกิจกรรมทั้ง
หมดที่เกิดขึ้นภายใต้บัญชีของผู้ใช้บริการ
3. ในกรณีที่ผู้ใช้บริการลืมรหัสผ่านใดๆ ผู้ใช้บริการสามารถขอรหัสผ่านใหม่ได้
ทางวิธีที่ทางผู้ให้บริการกําหนด โดยผู้ให้บริการจะทําส่งลิงก์สําหรับตั้งรหัส
ผ่านใหม่ และแจ้งให้ทางอีเมลที่ใช้ในการสั่งซื้อบริการนั้นๆ เท่านั้น
4. หากผู้ใช้บริการมีความสงสัยว่าข้อมูลหรือรหัสผ่านได้ถูกขโมย ให้ผู้ใช้บริการ
ดําเนินการเปลี่ยนรหัสผ่านโดยทันที และจําเป็นต้องแจ้งให้ผู้ให้บริการทราบ
ด้วย

11. ข้อตกลงในการเก็บรักษาข้อมูลและเนื้อหาที่มีความเป็นส่วนตัว
1. สําหรับข้อมูลที่ทางผู้ให้บริการเก็บรักษาไว้ ให้ผู้ใช้บริการอ่านนโยบายความ
เป็นส่วนตัวของเว็บไซต์ inCart.co (Privacy policy) นโยบายนี้จะอธิบาย
เกี่ยวกับวิธีการเก็บข้อมูล และการรักษาข้อมูลส่วนตัวต่างๆ ที่ผู้ใช้บริการใช้
บริการ
2. ผู้ใช้บริการต้องยอมรับที่จะใช้ข้อมูลต่างๆ ภายใต้นโยบายความเป็นส่วนตัว
ของเว็บไซต์ inCart.co

12. ข้อตกลงในการใช้ธีมบนเว็บไซต์ inCart.co
1. สิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาของชุดธีม ยังคงเป็นทรัพย์สินของผู้
ออกแบบ(ผู้ให้บริการ)
2. หากผู้ใช้บริการติดตั้งชุดธีมใหม่หรือทําให้เกิดความเสียหายต่อธีมเดิมและ
UI ของผู้ใช้งานที่มีอยู่แล้ว ทางผู้ให้บริการจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหาย
ที่เกิดขึ้นทุกประการ

13. ข้อตกลงในการขอคืนค่าบริการ
ผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิใ์ นการคืนค่าบริการในกรณีที่ผู้ใช้ต้องการยกเลิกใช้บริการ หรือ
ปรับลดบริการลง ก่อนครบกําหนดสัญญา และผู้ใช้บริการไม่มีสิทธิ์เรียกค่าบริการคืน
ไม่ว่าบางส่วน หรือทั้งหมดได้ เว้นแต่ทางผู้ให้บริการจะเป็นผู้ยกเลิกบริการเอง โดยจะคืน
ค่าบริการตามสมควรให้เท่านั้น และผู้ใช้บริการจะไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหายอื่น ๆ
ที่เกิดขึ้นกับการใช้บริการนั้นๆ นอกเหนือจากค่าบริการที่ผู้ใช้บริการได้ชําระกับผู้ให้บริการ
แล้วเท่านั้น

กรณีมีการละเมิดข้อตกลงการใช้งานผู้ให้บริการจะแจ้งเตือน และจะหยุดให้บริการหากผู้
ใช้บริการไม่ทําการแก้ไขให้ถูกต้อง และผู้ใช้บริการจะไม่สามารถเรียกร้องสิทธิใ์ นการคืน
เงินได้ และหากเป็นการกระทําที่ส่งผลกระทบต่อ ระบบ เครือข่าย และชื่อเสียงของผู้ให้
บริการ ผู้ใช้บริการจะต้องรับผิดชอบความเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งหมด

14. ข้อตกลงในกรณีที่ผู้ใช้บริการไม่เข้าสู่ระบบเป็นเวลานาน
เนื่องจากการใช้งานร้านค้า inCart.co คุณจะสามารถตั้งชื่อ URL ร้านค้าเป็นของตนเอง
ได้ เช่น https://example.incart.co/example ซึ่งผู้อ่น
ื ที่ต้องการเปิดร้านหรือเปลี่ยน
ชื่อ URL ก็จะไม่สามารถใช้ชื่อนี้ได้ซ้าํ ได้ ดังนั้นทางทีมงานจึงมีข้อตกลงในการยกเลิก
URL ร้านค้าของคุณ เพื่ อให้ผู้อ่น
ื สามารถใช้งานแทนได้ โดยจะดําเนินการเป็นขั้นตอนดัง
นี้

1. หากภายในระยะเวลา 3 เดือน ผู้ใช้บริการไม่มีการเข้าสู่ระบบจัดการร้านค้า
ผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิในการปิดร้านค้าของท่านชั่วคราว โดยร้านค้าสา
มารถเข้ามาเปิดร้านได้เอง แต่ต้องไม่เกินกว่า 12 เดือน
2. หากระยะเวลาเกินกว่า 12 เดือน (1 ปี) ผู้ใช้บริการยังไม่มีการเข้าสู่ระบบจัด
การร้านค้า ทางผู้ให้บริการจะยกเลิกการใช้ช่อ
ื URL ของร้านค้าของผู้ใช้
บริการทันที และ URL ที่ใช้ในการเปิดร้านจะถูกเปิดเป็นสาธารณะ โดยผู้ใช้
บริการท่านอื่นจะสามารถขอใช้งานชื่อ URL ดังกล่าวแทนได้
3. ผู้ใช้บริการจะถูกงดการให้บริการทันที หากผู้ให้บริการพบเห็นการทุจริต
และจะต้องถูกดําเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
4. ผู้ให้บริการมีสิทธิใ์ นการพิ จารณาเปลี่ยนโดนเมนภายใต้โดเมน incart.co
ของผู้ใช้บริการในกรณีที่ผู้ใช้บริการมีการใช้งานชื่อร้านค้าที่ไม่ได้เป็นสิทธิ์
ในฐานะเจ้าของแบรนด์ ชื่อผลิตภัณฑ์หรือบริการนั้นๆ ซึ่งทางผู้บริการจะติด
ต่อผู้ใช้บริการเพื่ อให้ทราบถึงข้อกําหนดนี้และจะทําการเปลี่ยนโดเมนของผู้

ใช้บริการหลังจากที่แจ้งให้รับทราบแล้ว ไม่เกิน 60 วัน ทั้งนี้หากผู้ใช้บริการ
มีสิทธิ์ในฐานะเจ้าของของชื่อแบรนด์ ผลิตภัณฑ์ หรือบริการโดยชอบธรรม
ให้ทางผู้ใช้บริการส่งหนังสือสําคัญของการจดทะเบียนร้านค้า เพื่ อเป็น
เครื่องยืนยันในทางกฎหมาย และติดต่อกับทางผู้ให้บริการต่อไป

หมายเหตุ: ข้อมูลร้านค้าของคุณทั้งหมดไม่ว่าจะเป็น ข้อมูลสินค้า ข้อมูลหน้าร้าน รูปภาพ
และรายละเอียดอื่นๆในร้าน จะไม่มีการลบออกไปแต่อย่างใด แม้ว่าผู้ใช้บริการไม่มีการเข้า
สู่ระบบจัดการร้านค้าเลยก็ตาม ตามนโยบายการให้บริการของ inCart.co ที่จะไม่ลบร้าน
ค้าของคุณ เว้นแต่ร้านค้าของคุณถูกงดการให้บริการแล้ว

15. ข้อตกลงในการระงับการให้บริการ
ผู้ให้บริการสามารถระงับการให้บริการแก่ร้านค้าใดๆ ตามเห็นสมควร ถึงแม้ว่าร้านค้าจะไม่
ได้ละเมิดข้อตกลงใดๆ เลยก็ตาม โดยผู้ให้บริการจะคืนค่าบริการเฉพาะในส่วนที่ยังไม่ได้ใช้
งานตามจริงเท่านั้น ตัวอย่างเช่น บริการเสริมที่ยังเหลืออายุอยู่ เป็นต้น ยกเว้นบริการ
โดเมนเนม ที่จะไม่มีการคืนค่าบริการ ทั้งนี้เจ้าของร้านค้าสามารถแจ้งให้ผู้ให้บริการชี้
โดเมนเนม (เปลี่ยนค่า Name Server) ไปยังผู้ให้บริการรายอื่น หรือย้ายโดเมนเนมไปยัง
ผู้ให้บริการรายอื่นได้ และผู้ใช้บริการจะไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหายอื่น ๆ นอกเหนือ
จากค่าบริการที่ผู้ใช้บริการได้ชําระกับผู้ให้บริการแล้วเท่านั้น

16. ข้อตกลงในการเปลี่ยนแปลงข้อตกลงและเงื่อนไขต่างๆ
1. ผู้ให้บริการสามารถเปลี่ยนแปลงนโยบายข้อตกลงและเงื่อนไขต่างๆในการให้
บริการได้โดยไม่จําเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
2. ผู้ใช้บริการต้องเข้าใจและยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขต่างๆของผู้ให้บริการ
ที่ได้มีการเปลี่ยนแปลงแล้ว หากผู้ใช้บริการเข้าใช้บริการหลังมีการเปลี่ยน
แปลง

17. ข้อเสนอแนะและความคิดเห็น
inCart.co น้อมรับแนวคิดและ / หรือคําแนะนําเกี่ยวกับพั ฒนาหรือเพิ่ มเติมการให้
บริการ การเปิดเผยความคิดคําแนะนําหรือสิ่งที่เกี่ยวข้องรวมไปถึงรายละเอียดการ
ตรวจสอบการให้บริการของการบริการบุคคลที่สามหรือผู้ให้บริการบุคคลที่สามใดๆ
(เรียกรวมกันว่า“ คําติชม”) ที่มีต่อ inCart.co ให้กับบุคคลภายนอกโดยไม่ได้รับอนุ
ญาตจะถือว่ามีการเปิดเผยความลับและ inCart.co จะเป็นจะต้องขอค่าชดเชย
เป็นการตอบแทน

ส่วนข้อเสนอแนะของท่านที่ให้กับ inCart.co ในทุกรูปแบบนั้นจะถือว่าท่านให้อิสระแก่
inCart.co ที่จะใช้ข้อเสนอแนะดังกล่าวได้ตามต้องการหรือดัดแปลงเพิ่ มเติม โดย
inCart.co ไม่จําเป็นจะต้องขออนุญาตจากคุณหรือจากบุคคลที่สามใดๆ ความคิด
เห็นของบริการของบุคคลที่สามหรือผู้ให้บริการบุคคลที่สามที่ให้กับ inCart.co
จําเป็นที่จะถูกต้องที่สุดตามความรู้ความสามารถที่คุณมีและจะต้องไม่ประกอบไปด้วย
การลามกอนาจาร ข่มขู่ข่มเหง หมิ่นประมาท ล่วงลํ้าละเมิดความเป็นส่วนตัว
ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญารวมทั้งไม่เป็นอันตรายต่อบุคคลที่สามหรือก่อความเสีย
หายใดๆทั้งสิ้น
inCart.co ขอสงวนสิทธิ์ (แบบปราศจากการผูกมัด) ในการลบหรือแก้ไขคําติชมการ
ให้บริการของบุคคลที่สามหรือผู้ให้บริการบุคคลที่สาม

18. ความเป็นส่วนตัวและการปกป้องข้อมูล
inCart.co มุ่งมั่นอย่างจริงจังที่จะปกป้องความเป็นส่วนตัวของข้อมูลส่วนบุคคลของผู้
ใช้บริการและข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการและข้อมูลบุคคลของลูกค้าของผู้ใช้
บริการ เมื่อใช้บริการ ผู้ใช้บริการรับทราบและตกลงว่าการรวบรวมการใช้บริการและ
การเปิดข้อมูลส่วนบุคคลของ inCart.co นั้นอยู่ภายใต้นโยบายความเป็นส่วนตัวของ
incart.co (Privacy policy)

นโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัว inCart.co
Privacy Policy

นโยบายฉบับนี้จะสามารถใช้ได้กับทุกเว็บไซต์ในเครือของ inCart.co ซึ่งผลิตขึ้นภายใต้
บริษัท Muze Innovation Co.,Ltd.
เว็บไซต์ inCart.co ได้จัดทํานโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ขึ้น เพื่ อคุ้มครองข้อ
มูลส่วนบุคคล ของผู้ใช้บริการทุกท่าน (Personal Information) ที่ติดต่อเข้ามายังเว็บ
ไซต์ของ inCart.co ดังนั้น
การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนตัว
1. เพื่ อความสะดวกในการให้บริการแก่ผู้ใช้บริการทุกท่านที่แวะมายังเว็บไซต์
inCart.co ทางเว็บไซต์จึงได้จัดเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไว้ เช่น อีเมล
แอดเดรส (Email Address) ชื่อ (Name) ที่อยู่หรือที่ทํางาน (Home or Work
Address) เขตไปรษณีย์ (ZIP Code) หรือหมายเลขโทรศัพท์ (Telephone
Number) เป็นต้น

2. ในกรณีที่คุณสมัคร (Register / Sign up) เพื่ อสมัครสมาชิกหรือเพื่ อใช้บริการ
อย่างใดอย่างหนึ่ง เว็บไซต์ inCart.co จะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ
เพิ่ มเติมได้แก่ เพศ (Sex) อายุ (Gender) สิ่งที่โปรดปราน/ความชอบ
(Preferences/Favorites) ความสนใจ (Interests) หรือหมายเลขบัตรเครดิตที่
ถูกเข้ารหัส (Encoded Credit Card Number) ซึ่งทางธนาคารที่ให้บริการบัตร
เครดิตเท่านั้นจะเก็บข้อมูลที่แท้จริง และที่อยู่ในการแจ้งค่าใช้จ่าย (Billing
Address) รวมถึง เอกสารที่ระบุถึงข้อมูลของคุณ เช่น สําเนาบัตรประชาชน
สําเนาสมุดบัญชีธนาคาร สําเนาเอกสารจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น

3. นอกจากนั้น เพื่ อสํารวจความนิยมในการใช้บริการ อันจะเป็นประโยชน์ในกา
รนําสถิติไปใช้ในการปรับปรุงคุณภาพในการให้บริการ เว็บไซต์ inCart.co
จึงจําเป็นต้องจัดเก็บรวบรวมข้อมูลของคุณบางอย่างเพิ่ มเติมด้วย ได้แก่

หมายเลขไอพี (IP Address) ชนิดของโปรแกรมค้นผ่าน (Browser Type) โดเมน
เนม (Domain Name) บันทึกหน้าเว็บ (web page) ของเว็บไซต์ท่ผ
ี ู้ใช้เยี่ยมชม
เวลาที่เยี่ยมชมเว็บไซต์ (Access Times) และเว็บไซต์ที่ผู้ใช้บริการเข้าถึงก่อนหน้า
นั้น (Referring Website Addresses)

4. inCart.co ขอแนะนําให้คุณตรวจสอบนโยบายความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์ท่เี ชื่อม
โยงจากเว็บไซต์นี้ เพื่ อจะได้ทราบและเข้าใจว่าเว็บไซต์ดังกล่าวเก็บรวบรวม ใช้ หรือ
ดําเนินการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอย่างไร ทั้งนี้ inCart.co ไม่สามา
รถรับรองข้อความ หรือรับรองการดําเนินการตามที่ได้มีการประกาศไว้ในเว็บไซต์
ดังกล่าวได้ และไม่ขอรับผิดชอบใดๆ หากเว็บไซต์เหล่านั้นไม่ได้ปฏิบัติการหรือ
ดําเนินการใดๆ ตามนโยบายความเป็นส่วนตัวที่เว็บไซต์ดังกล่าวได้ประกาศไว้

การใช้ข้อมูลส่วนตัว
1. เว็บไซต์ inCart.co จะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพี ยงเท่าที่จําเป็น เช่น ชื่อ และที่
อยู่ เพื่ อใช้ในการติดต่อ ให้บริการ ประชาสัมพั นธ์ หรือให้ข้อมูลข่าวสารต่างๆ
รวมทั้งสํารวจความคิดเห็นของคุณในกิจการหรือกิจกรรมของ เว็บไซต์ inCart.co
เท่านั้น

2. เว็บไซต์ inCart.co ขอรับรองว่าจะไม่นําข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่ เว็บไซต์
inCart.co ได้เก็บรวบรวมไว้ ไปขายหรือเผยแพร่ให้กับบุคคลภายนอกโดยเด็ดขาด
เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากคุณเท่านั้น

3. ในกรณีที่ เว็บไซต์ inCart.co ได้ว่าจ้างหน่วยงานอื่นเพื่ อให้ดําเนินการเกี่ยวกับ
ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ เช่น การจัดพั สดุไปรษณีย์ การวิเคราะห์เชิงสถิติในกิจ
การหรือกิจกรรมของ เว็บไซต์ inCart.co เป็นต้น เว็บไซต์ inCart.co จะกําหนดให้
หน่วยงานที่ได้ว่าจ้างให้ดําเนินการดังกล่าว เก็บรักษาความลับและความปลอดภัย
ของข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ และกําหนดข้อห้ามมิให้มีการนําข้อมูลส่วนบุคคลดัง

กล่าวไปใช้นอกเหนือจากกิจกรรมหรือกิจการของ เว็บไซต์ inCart.co

4. บริษัทจะจัดวางข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้มาด้วยการควบคุมที่เหมาะสม และจะไม่ให้
ข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ แก่บุคคลภายนอกโดยไม่ได้รับความยินยอมจากผู้ท่เี กี่ยวข้อง
ยกเว้นในกรณีต่อไปนี้

◦ กรณีเป็นการให้ข้อมูลตากฎหมายหรือกฎระเบียบ
◦ กรณีการให้ข้อมูลจําเป็นต่อการคุ้มครองชีวิต ร่างกายหรือทรัพย์สิน
ของบุคคล และกรณีที่จะขอความยินยอมจากบุคคลนั้นเป็นการยากที่จะกระ
ทําได้

◦ กรณีการให้ข้อมูลจําเป็นต่อความร่วมมือกับองค์กรของรัฐ รัฐบาลท้องถิ่น
หรือบุคคลหรือผู้ประกอบการที่ได้รับมอบหมายให้ทํากิจการต่างๆ ตามที่
กฎหมายหรือกฎระเบียบกําหนด

◦ กรณีที่การได้ความยินยอมจากบุคคลน่าจะเป็นอุปสรรคต่อการทํากิจกรร
มดังกล่าว

สิทธิในการควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ
เพื่ อประโยชน์ในการรักษาความเป็นส่วนตัวของคุณ คุณมีสิทธิเลือกที่จะให้มีการใช้หรือ
แชร์ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ หรืออาจเลือกที่จะไม่รับข้อมูลหรือสื่อทางการตลาดใดๆ
จาก เว็บไซต์ inCart.co ก็ได้ โดยเพี ยงแต่กรอกความจํานงดังกล่าวเพื่ อแจ้งให้ เว็บไซต์
inCart.co ทราบในหน้าเว็บ https://incart.co.

การรักษาความปลอดภัยสําหรับข้อมูลบุคคล
เพื่ อประโยชน์ในการรักษาความลับและความปลอดภัยสําหรับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ
เว็บไซต์ จึงได้กําหนดระเบียบภายในหน่วยงานเพื่ อกําหนดสิทธิในการเข้าถึงหรือใช้ข้อมูล
ส่วนบุคคลของคุณ และเพื่ อรักษาความลับและความปลอดภัยของข้อมูลบางอย่างที่
มีความสําคัญอย่างยิ่ง เช่น หมายเลขบัตรเครดิต เป็นต้น เว็บไซต์ inCart.co จึงได้จัด
ให้มีช่องทางการสื่อสารแบบปลอดภัยสําหรับข้อมูลดังกล่าวด้วยการเข้ารหัสลับข้อมูล
ด้วย การใช้ Secure Socket Layer (SSL) protocol

การใช้คุกกี้ (Cookies)
“คุกกี้” คือ ข้อมูลที่ เว็บไซต์ inCart.co ส่งไปยังโปรแกรมค้นผ่านเว็บไซต์ (Web
browser) ของผู้ใช้บริการ และเมื่อมีการติดตั้งข้อมูลดังกล่าวไว้ในระบบของคุณแล้ว
หากมีการใช้
“คุกกี้” ก็จะทําให้เว็บไซต์ของ inCart.co สามารถบันทึกหรือจดจําข้อมูลของผู้ใช้บริการไว้
จนกว่าผู้ใช้บริการจะออกจากโปรแกรมค้นผ่านเว็บไซต์ หรือจนกว่าผู้ใช้บริการจะทําการ
ลบ “คุกกี้” นั้นเสีย หรือไม่อนุญาตให้ “คุกกี้” นั้นทํางานอีกต่อไป
หากคุณเลือกใช้ “คุกกี้” แล้ว คุณจะได้รับความสะดวกสบายในการท่องเว็บไซต์มากขึ้น
เพราะ “คุกกี้” จะช่วยจดจําเว็บไซต์ท่ค
ี ุณแวะ หรือเยี่ยมชม หรือท่อง
ทั้งนี้ เว็บไซต์ inCart.co จะนําข้อมูลที่ “คุกกี้” ได้บันทึกหรือเก็บรวบรวมไว้ ไปใช้ในการวิ
เคราะห์เชิงสถิติ หรือในกิจกรรมอื่นของ เว็บไซต์ inCart.co เพื่ อปรับปรุงคุณภาพการให้
บริการของ เว็บไซต์ inCart.co ต่อไป

การปรับปรุงนโยบายความเป็นส่วนตัว
เว็บไซต์ inCart.co อาจทําการปรับปรุงหรือแก้ไขนโยบายความเป็นส่วนตัว โดยไม่ได้แจ้ง
ให้คุณทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ เพื่ อความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพในการให้บริการ ดังนั้น

เว็บไซต์ inCart.co จึงขอแนะนําให้ผู้ใช้บริการอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวทุกครั้งที่แวะ
ชม หรือเยี่ยมชม หรือมีการใช้บริการจากเว็บไซต์ของ inCart.co การปฏิบัติตามนโยบาย
ความเป็นส่วนตัวและการติดต่อ เว็บไซต์ inCart.co
ในกรณีที่คุณมีข้อสงสัย ข้อเสนอแนะ หรือข้อติชมใดๆ เกี่ยวกับนโยบาย ความเป็นส่วน
ตัว หรือการปฏิบัติตามนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ เว็บไซต์ inCart.co ยินทีท่จ
ี ะตอบ
ข้อสงสัย รับฟังข้อเสนอแนะ และคําติชมทั้งหลาย อันจะเป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุ
งการให้บริการของ เว็บไซต์ inCart.co ต่อไป โดยคุณ สามารถติดต่อกับ เว็บไซต์
inCart.co ในหน้าเว็บ https://incart.co

