
เงื�อนไขการใชบ้รกิาร (Terms of Use)
Inventorythai.com  ระบบบรหิารคลงัวสัด ุ- อปุกรณ ์ออนไลน์

1.คาํจาํกดัความ

“ผูใ้หบ้รกิาร” หมายถงึ บรษัิท เซอรว์สิ คลาวด ์เทคโนโลยี จํากดั หรอื ผูใ้หบ้รกิาร เว็บไซต์
Inventorythai.com ระบบบรหิารคลงัวสัด ุอปุกรณ ์ออนไลน์

“ผูใ้ชบ้รกิาร” หมายถงึ ผูใ้ชบ้รกิารที�สมคัรเขา้ใชบ้รกิารผา่นทาง inventorythai.com เพื�อเขา้ใชง้าน
ระบบบรหิารคลงัวสัด ุอปุกรณ ์ออนไลน์

“คา่บรกิาร” หมายถงึ คา่บรกิารที�ผูใ้ชบ้รกิารตอ้งชาํระตามรอบการใชง้านแตใ่นละปี ตามอตัราที�แสดงอยูใ่น
เว็บไซต ์inventorythai.com

2.ขอ้ตกลงในการเก็บรกัษาขอ้มลูรหสัผา่น

ในการใชง้าน เว็บไซต ์inventorythai.com ผูใ้หบ้รกิารจะ กําหนด Username และ
Password ในการเขา้ใชง้านระบบ ใหก้บัผูใ้ชบ้รกิาร ซึ�งผูใ้ชบ้รกิารสามารถเปลี�ยนแปลงในภายหลงัได ้ทั �งนี�
ผูใ้ชบ้รกิารมหีนา้ที�ตอ้งเกบ็รักษารหสัผา่น เขา้สูร่ะบบไวใ้นที�ปลอดภยั

3.ขอ้ตกลงในการตอ่อายกุารใชบ้รกิาร

ผูใ้หบ้รกิารจะทําการแจง้เตอืน การชาํระคา่บรกิาร กอ่นที�จะหมดอายกุารใชง้าน 30 วนั ผา่นทาง
Email ผูใ้ชบ้รกิาร ทั �งนี� หาก ผูใ้ชบ้รกิารไมทํ่าการตอ่อาย ุหรอื ไมทํ่าการชาํระเงนิ ทางผูใ้หบ้รกิารจะทําการ
ระงับการใชง้านชั�วคราว หลงัจากวนัที�หมดอายกุารใชง้าน 30 วนั กรณีที�ผูใ้ชบ้รกิารที�ไมทํ่าการตอ่อายกุารใช ้
บรกิาร ผูใ้หบ้รกิารจะทําการเกบ็รักษาขอ้มลู ของผูใ้ชบ้รกิารที�ไมทํ่าการตอ่อาย ุไวอ้กี  180 วนั หลงัจากนั�น
จะนําขอ้มลูทั �งหมดออกจากระบบตอ่ไป

4.ขอ้ตกลงความรบัผดิชอบของผูใ้หบ้รกิาร

4.1 ผูใ้หบ้รกิาร มคีวามตั �งใจอยา่งยิ�งที�จะใหบ้รกิารอยา่งเต็มประสทิธภิาพ และ พยายามปรับปรงุระบบใหด้ี
ยิ�งขึ�นอยูต่ลอดเวลา แตถ่งึอยา่งนั�น ผูใ้หบ้รกิารไมอ่าจใหก้ารรับประกนัไดว้า่ การใหบ้รกิาร ใหก้บัผูใ้ชบ้รกิาร
จะมอียา่งตอ่เนื�องโดยไมม่ขีอ้บกพรอ่ง ใด ๆ เชน่ ปัญหาการเชื�อมตอ่อนิเตอรเ์น็ต ปัญหาระบบการสื�อสาร ภยั
ธรรมชาต ิการกอ่การรา้ย อคัคภียั เหตกุารณไ์มส่งบที�ทําใหไ้มส่ามารถใหบ้รกิารได ้หรอื การหยดุใหบ้รกิาร
อนัเนื�องมาจากปัญหา อื�น ๆ  ทั �งนี� หากเกดิปัญหาขึ�นทางผูใ้หบ้รกิารจะเรง่หาทางแกไ้ข หรอื กูค้นื อยา่งเต็ม
ความสามารถ เพื�อใหผู้ใ้ชบ้รกิารสามารถใชบ้รกิารไดต้อ่ไป

5.ขอ้ตกลงการยกเลกิการใหบ้รกิาร

5.1.ผูใ้หบ้รกิารขอสวงนสทิธิ�ในการคนื คา่บรกิาร กรณีที�ผูใ้ชบ้รกิารมกีารยกเลกิการใชง้าน กอ่นวนัหมดอายุ
การใขง้านระบบ
5.2.กรณีที�ผูใ้ชบ้รกิาร ไมทํ่าการตอ่อายกุารใชง้านระบบ หรอื ไมช่าํระคา่บรกิาร ผูใ้หบ้รกิาร จะทําการยกเลกิ
การใชง้านอตัโนมตั ิภายหลงัวนัหมดอาย ุ30 วนั



6.ขอ้ตกลงการเปลี�ยนแปลงขอ้มลูผูใ้ชบ้รกิาร

กรณีที�ผูใ้ชบ้รกิารมกีารเปลี�ยนแปลง ชื�อ , ชื�อบรษัิท , ที�อยู ่, ชื�อผูต้ดิตอ่ , Email หรอื ขอ้มลูที�ใช ้
สําหรับตดิตอ่ ผูใ้ชบ้รกิารจําเป็นจะตอ้งแจง้ใหก้บัทางผูใ้หบ้รกิารรับทราบ และ เปลี�ยนแปลงขอ้มลูการตดิตอ่
ใหต้รงกบัปัจจบุนั

7.ขอ้ตกลงในการหา้มใชบ้รกิาร

ผูใ้ชบ้รกิาร สามารถใชบ้รกิาร Inventorythai.com ในการบรกิารจัดการขอ้มลูวสัด ุอปุกรณ ์ออนไลน ์โดย
สจุรติ และ ชอบดว้ยกฏหมายเทา่นั�น หากผูใ้หบ้รกิารพบวา่ มกีารใชบ้รกิารในกจิการที�ขดัตอ่หลกักฏหมาย
ทางผูใ้หบ้รกิารขอสงวนสทิธิ�ในการยกเลกิการใหบ้รกิารโดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้

8.ขอ้ตกลงในการรกัษาความลบัของขอ้มลู

ผูใ้หบ้รกิาร ใหค้วามสําคญักบัขอ้มลูของผูใ้ชบ้รกิารเป็นอยา่งยิ�ง ทางผูใ้หบ้รกิารจะไมเ่ปิดเผยขอ้มลู
หรอื ขอ้มลูสว่นตวั เชน่ ชื�อ , Email , เบอรต์ดิตอ่ ของผูใ้ชบ้รกิารใหก้บับคุคลภายนอก
ยกเวน้แตก่รณีดงัตอ่ไปนี�

- ไดรั้บความยนิยอมจากผูใ้ชบ้รกิาร
- กรณีที�เป็นไปตามคําสั�ง ศาล หรอื ตามที�กฏหมายกําหนด
- ผูใ้หบ้รกิารอาจมกีารนําขอ้มลู ชื�อองคก์รที�ใชง้านระบบ แสดงในเว็บไซต ์สว่นของเมนูชื�อลกูคา้

(ทั �งนี� หาก ผูใ้ชบ้รกิารไมต่อ้งการใหช้ื�อบรษัิทตนเอง ปรากฏอยูบ่น
เว็บไซต ์inventorythai.com สามารถแจง้ผูใ้หบ้รกิารใหนํ้าชื�อออก จากเว็บไซต ์ไดท้นัท)ี

9.ขอ้ตกลงในการเปลี�ยนแปลงเงื�อนไขการใชบ้รกิาร

ผูใ้หบ้รกิารขอสงวนสทิธิ�ในการเปลี�ยนแปลงเงื�อนไขการใชบ้รกิาร โดยถอืวา่การเปลี�ยนแปลงมผีล
ทนัท ีทั �งนี�ทางผูใ้หบ้รกิารจะมกีารแจง้ผูใ้ชบ้รกิารใหรั้บทราบทาง Email หรอื ทาง หนา้เว็บไซต์
Inventorythai.com ตอ่ไป



นโยบายความเป็นสว่นตวั (Privacy Policy)

1.การเก็บรวบรวมขอ้มลูสว่นบคุคล

Inventorythai.com ผูใ้หบ้รกิาร ซอฟตแ์วรสํ์าเร็จรปู ระบบบรหิารคลงัวสัด ุอปุกรณ ์ออนไลน์
ชว่ยใหก้ารบรหิารการเบกิจา่ยวสัด ุ- อปุกรณ ์ภายในองคก์ร มคีวามสะดวกรวดเร็ว และ สามารถตรวจสอบได ้
ทั �งนี� ทาง Inventorythai.com  มคีวามจําเป็นที�จะตอ้งเกบ็รวบรวมขอ้มลูสว่นบคุคลของผูใ้ชบ้รกิาร ไว ้
เพื�อความสะดวกรวดเร็วในการใหบ้รกิาร และ การตดิตอ่ประชาสมัพันธต์า่ง ๆ ของทางผูใ้หบ้รกิาร

Inventorythai.com จะเก็บขอ้มลูสว่นตวัของผูใ้ชบ้รกิารดงันี�

- เมื�อมกีารสมคัรใชบ้รกิาร
- เมื�อใชบ้รกิารเว็บไซต ์Inventorythai.com
- เมื�อตดิตอ่สอบถามมายงัทมีงาน Inventorythai.com

2.การใชข้อ้มลูสว่นบคุคล

- Inventorythai.com  จะใชข้อ้มลูของผูใ้ชบ้รกิารเพื�อ ตดิตอ่ ประชาสมัพันธ ์และ ใชสํ้าหรับ
เขา้ถงึบรกิารตา่ง ๆ ของ Inventorythai.com เทา่นั�น

- Inventorythai.com ไมม่นีโยบาย นําขอ้มลูสว่นตวั ของผูใ้ชบ้รกิารไป ขาย  หรอื เผยแพรข่อ้มลู
การตดิตอ่ ใหก้บับคุคลภายนอกโดยเด็ดขาด (ยกเวน้ไดรั้บความยนิยอมตามเงิื�อนไขการใชบ้รกิาร)

3.การรกัษาความปลอดภยัของขอ้มลู

Inventorythai.com ไดใ้ชว้ธิกีารเชื�อมตอ่เขา้รหสัขอ้มลูแบบมาตรฐาน Secure Socket
Layer(SSL)  ระหวา่ง ผูใ้ชบ้รกิาร กบั Inventorythai.com เพื�อใหก้ารเขา้ถงึขอ้มลูตา่ง ๆ มคีวาม
ปลอดภยัและเชื�อถอืไดต้ามมาตรฐานสากล

4.การปรบัปรงุนโยบายความเป็นสว่นตวั

Inventorythai.com อาจมกีารปรับปรงุนโยบายความเป็นสว่นตวั โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบ
ลว่งหนา้ เพื�อใหเ้กดิความเหมาะสมกบัการใหบ้รกิาร ทั �งนี�หากมกีารปรับปรงุนโยบายความเป็นสว่นตวั จะมี
การประกาศทางหนา้ เว็บไซต ์Inventorythai.com ตอ่ไป

กรณีที� ผูใ้ชบ้รกิารม ีขอ้เสนอแนะ หรอื ขอ้ตชิม เกี�ยวกบันโยบายความเป็นสว่นตวั สามารถตดิตอ่ทมี
งาน ไดผ้า่นชอ่งทางการตดิตอ่ที�แสดงอยููใ่นหนา้เว็บไซต์ Inventorythai.com


