ข้อตกลงและเงื่อนไขในการใช้บริการของลูกค้า ONE CHAMPIONSHIP
โปรแกรมซอฟต์แวร์ รวมถึงโลโก้ การออกแบบ งานศิลปะ ป้าย สัญลักษณ์
หรือข้อมูลสินค้าต่างๆที่อาจไม่ได้กล่าวมาข้างต้น ถือเป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัท One
Group Holding Pte. Ltd., ที่ประกอบกิจการในประเทศสิงคโปร์
(1)

คานิยามและการตีความ

การเน้นคาหรือวลีที่ใช้ในข้อตกลงและเงื่อนไขนี้
(“ข้อตกลงและเงือ
่ นไข”)
หากไม่ได้นิยามไว้ในส่วนนี้
จะมีความหมายที่กาหนดไว้ในประโยคก่อนหน้าตัวอักษรตัวหนาที่อยู่ในเครื่องหม
ายคาพูด
(“
“)
เช่นในย่อหน้าด้านบน
นอกจากนี้
ข้อตกลงและเงื่อนไขจะใช้คานิยามต่อไปนี้:
คานิยาม
“บัญชีผู้ใช้”

หมายถึงบัญชีส่วนตัวของผู้ใช้

“วันทาการ”

อาทิตย์

ที่ได้สร้างหรือลงทะเบียนบนเว็บไซต์ของ
ONE
CHAMPIONSHIP
เพื่อที่จะใช้ซื้อสินค้าผ่านทาง แพลตฟอร์มของ ONE CHAMPIONSHIP
หมายถึงวันที่บริษัทเปิดทาการซึ่ง
ไม่รวมเสาร์
และวันหยุดราชการ ที่ธนาคารทั่วไปเปิดทาการในประเทศไทย
“เงือ
่ นไข”

หมายถึงข้อกาหนดในการอ้างอิง
หรือการใช้
CHAMPIONSHIP เพื่อให้สอดคล้องกับข้อตกลงและเงื่อนไข

สินค้าONE

“สัญญา”

หมายถึงการกระทาการสั่งสินค้าโดยตัวท่านเองบนหน้าเว็บไซต์ของ
ONE
CHAMPIONSHIP
ซึ่งสอดคล้องกับข้อตกลงและเงื่อนไขที่มี
ตามด้วยการตอบรับคาขอร้องการสั่งซื้อจาก
ONE
CHAMPIONSHIP
ซึ่งจาเป็นต้องสอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติในข้อที่ 11
“ลูกค้า”

หมายถึงตัวท่านเอง หรือใครก็ตามที่ได้มีการส่งคาขอการสั่งซื้อสินค้า
และคาขอการสั่งซื้อนั้นได้รับการยอมรับจากเว็บไซต์ของ ONE CHAMPIONSHIP
“คาขอสัง
่ ซือ
้ สินค้า”

หมายถึงคาขอที่ได้ถูกดาเนินการโดยท่านเองบนหน้าเว็บไซต์
เพื่อใช้ซื้อสินค้าบนเว็บไซต์ของเรา
“การยืนยันการสัง
่ ซือ
้ ”

หมายถึงการตอบกลับจาก ONE CHAMPIONSHIP ถึงท่าน
เมื่อการสั่งซื้อของท่านได้รับการตอบรับและยืนยัน

โดยมีข้อแม้ว่าการสัง่ ซื้อสินค้าได้ถูกดาเนินการอย่างถูกต้องและสอดคล้องกับ
ข้อ12
“เว็บไซต์”

หมายถึงเว็บไซต์ที่พัฒนา ปฏิบัติการ และเป็นเจ้าของโดย
CHAMPIONSHIPแต่เพียงผู้เดียว โดยการใช้ URL https://shop.onefc.com
(1)

ONE

การตีความ

ข้อบังคับต่อไปนี้จะถูกนามาใช้สาหรับข้อตกลงและเงื่อนไขฉบับนี้
ยกเว้นว่าบริบทต้องการกล่าวถึงสิ่งอื่น หรือได้มีเจตนาโดยชัดแจ้งที่ต่างออกไป
(i)

การอ้างถึงข้อสัญญาใดๆในเอกสารฉบับนี้
ให้หมายถึงข้อสัญญาที่ได้ระบุไว้ในข้อตกลงและเงื่อนไขในเอกสารฉบับนี้

(ii) การกล่าวถึงเอกพจน์สามารถรวมถึงพหูพจน์สลับกันได้
(iii) คาว่าเพศหมายรวมถึงทุกเพศ
(iv)

คาและวลีที่ได้นิยามไว้แล้ว จะคงความหมายเดิมแม้เปลี่ยนหลักไวยากรณ์

(v)

สิ่งที่กล่าวถึงต่อจาก

คาว่ารวมถึง

ไม่ได้จากัดไว้แค่สิ่งที่ได้ระบุ

อาจรวมถึงสิ่งอื่นด้วย
(2)

สภาพแวดล้อมที่ไม่สามารถควบคุมได้ (เหตุสุดวิสัย)

จะไม่มีความรับผิด
หากมีเหตุการณ์ล่าช้าหรือผิดพลาดในระหว่างการปฏิบัติงานภายใต้สัญญา
โดยที่เหตุนั้นเกิดขึ้นโดยสุดวิสัย ไม่สามารถป้องกันได้ เหตุการณ์ดังกล่าวรวมถึง
การหยุดงานประท้วง น้าท่วม แผ่นดินไหว ทะเลเพลิง การจลาจล การก่อการร้าย
หรือการข่มขู่เพื่อการก่อการร้าย
สงคราม
หรือการข่มขู่ทางสงคราม
การหยุดให้บริการของขนส่งมวลชน
หรือการตัดการติดต่อสือ
่ สาร
หรือการเปลี่ยนแปลงพระราชกฤษฎีกาหรือตัวบทกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสัญญา
หากเหตุสุดวิสัยนี้เกิดขึ้นต่อเนื่องเป็นเวลามากกว่าหนึ่งอาทิตย์ ท่านหรือ ONE
ONE

CHAMPIONSHIP

CHAMPIONSHIP

สามารถบอกเลิกสัญญาโดยการเขียนเป็นลายลักษณ์อักษรได้ทันที
และท่านมีสิทธิเพียงได้รับเงินคืนหากเหตุการณ์ถูกจัดว่าไม่สามารถปฏิบัตต
ิ ามสัญ
ญาภายใต้ข้อตกลงนี้
(3)

กฎหมายที่ใช้บังคับ

ข้อตกลงและเงื่อนไขฉบับนี้ และสัญญาระหว่างท่านและ ONE CHAMPIONSHIP
รวมถึงหน้าที่ทั้งหมดที่เกิดขึ้นจากสัญญาโดยตรงก็ดีหรือทางอ้อมก็ดี
จะถูกตีความจากกฏหมายของประเทศนั้นๆ
การโต้แย้งหรือข้อพิพาทใดๆที่เกิดขึ้นระหว่างท่านและ
ONE
CHAMPIONSHIPจะถูกดาเนินการในศาลของประเทศนั้นๆ
(4)

การเป็นโมฆะบางส่วน

หากข้อกาหนดของข้อตกลงและเงื่อนไข ถูกพบโดยศาลหรือหน่วยงานที่มีอานาจ
ว่าไม่สามารถบังคับใช้ได้หรือขัดแย้งกับกฏหมาย
ข้อตกลงนั้นให้ถือว่าเป็นโมฆะจากข้อตกลงและเงื่อนไข
แต่ข้อตกลงส่วนที่บังคับใช้ได้จะไม่ถูกกระทบและสามารถบังคับใช้ได้เช่นเดิม
หากข้อกาหนดของข้อตกลงและเงื่อนไข
ถูกพบว่าไม่มีผลบังคับใช้
หรือไม่สามารถบังคับใช้ได้ แต่จะสามารถใช้ได้หากบางส่วนของข้อตกลงถูกลบ
ข้อตกลงที่เป็นข้อกังขาควรถูกปรับใช้ด้วยการแก้ไขเพิ่มเติมตามความจาเป็นเพื่อใ
ห้มีผลบังคับใช้ได้

(5)

การสละสิทธิ์

ไม่ว่าความล้มเหลวหรือล่าช้าโดยคู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งในการใช้สิทธิทั้งหมดห
รือบางส่วนไม่ว่าจะเป็นสิทธิใดๆที่เกี่ยวกับการผิดสัญญาหรือผิดนัด
ของข้อตกลงและเงื่อนไขนี้
หรือหนังสือสัญญา
โดยคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่ง
ถือเป็นการสละสิทธิด
์ ังกล่าว
นอกจากนี้การสละสิทธิ์ในการฝ่าฝืนหรือผิดนัดดังกล่าวจะถือว่าเป็นการสละสิทธิ
(i) สิทธิอื่น ๆ หรือ (ii) การผิดนัดใด ๆ ที่เกิดขึ้นภายหลังหรือต่อเนื่อง
(6)

การโอนสิทธิ

ลูกค้าไม่สามารถมอบหมาย
โอนย้าย
เปลี่ยนแปลง
ทาสัญญาซ้อน
หรือกระทาการใดๆกับสิทธิของท่านภายใต้ข้อกาหนดและเงื่อนไข
หรือสัญญาฉบับนี้
ความสัมพันธ์
ในข้อกาหนดและเงื่อนไขนี้
หรือหนังสือสัญญาใดๆ
ไม่สามารถทีจ
่ ะสร้าง
หรือมีความเป็นไปได้ที่จะสร้างความสัมพันธ์ในลักษณะหุ้นส่วน
ตัวแทน
หรือนายจ้างและลูกจ้าง ระหว่างลูกค้า หรือคู่สัญญาใดๆ กับ ONE CHAMPIONSHIP
(7)

(8)

หนังสือบอกกล่าว

หนังสือบอกกล่าวใดๆภายใต้หนังสือสัญญา
ควรมีการแจกแจงเป็นลายลักษณ์อักษร
ผ่านทางจดหมายหรืออีเมลล์
เพื่อส่งถึงบุคคลที่เกี่ยวข้องด้วยที่อยู่หรืออีเมลล์ล่าสุด
(a)

(b)

(c)

หนังสือบอกกล่าวผ่านจดหมายจะถือว่าได้รับภายใน
หลักจากส่งไปที่ที่อยู่ของผู้รับภายในประเทศ

2สองวันทาการ

หนังสือบอกกล่าวที่ถูกส่งผ่านทางอีเมลล์จะถือว่าได้รับภายใน
1วันทาการ หลังจากหนังสือถูกแจกออกไป

ในการพิสูจน์ว่าช่องทางการส่งได้ถูกใช้อย่างถูกต้องและจดหมายหรื
ออีเมลล์ได้ถูกส่งไปถึงที่อยู่ที่ถูกต้อง หลักฐานการส่งเช่น ใบเสร็จ
ใบส่งเอกสาร หรือรายงานการส่งเอกสาร เพียงพอที่จะช่วยยืนยันได้

(9)

การมีสิทธิ์เข้าถึง

ท่านสามารถทาการสั่งซื้อสินค้ากับ ONE CHAMPIONSHIP ต่อเมือ
่ ท่านมีอายุ 18
ปีบริบูรณ์
หากท่านอายุไม่ถึง
18
ปีบริบูรณ์แต่มีความประสงค์ที่จะสั่งซื้อสินค้าผ่านทางเว็บไซต์
ท่านสามารถทาได้ภายใต้การดูแลของพ่อแม่หรือผู้ปกครอง
(10)

การใช้งาน

ลูกค้าไม่สามารถกระทาการใดๆที่เป็นการใช้เว็บไซต์ในทางที่ผิด
เช่นการส่งต่อหรือปล่อยมัลแวร์หรือไวรัส ด้วยรูปแบบใดๆก็ตาม ซึ่งเป็นการมุ่งร้าย
หรือถือเป็นอันตรายด้านเทคโนโลยี
ซึ่งเป็นการทาลายความไว้เนื้อเชื่อใจ
หรือเป็นการล่วงละเมิด
การใช้เว็บไซต์เพื่ออาชญากรรมเป็นการกระทาที่ต้องห้ามโดยเด็ดขาด
ห้ามมิให้ผู้ใดเจาะเข้าไปภายในเว็บไซต์
เพื่อทุจริตข้อมูล
ล่วงล้าสิทธิของเจ้าของข้อมูล
หรือส่งข้อมูลขยะ
หรือกระทาการใดที่เป็นการรบกวนการแสดงผลหรือการใช้งานอุปกรณ์ที่ใช้เชื่อม
ต่อผ่านเว็บไซต์
การกระทาใดที่ฝ่าฝืนข้อตกลงจะถูกตีความว่าเป็นการกระทาผิดทางอาญาตามกฎ
หมาย และผู้กระทาความผิดจะถูกลงโทษตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด
(11)

การดาเนินการสมัครสมาชิกบนเว็บไซต์

ในการสั่งซื้อสินค้าผ่าน ONE CHAMPIONSHIP
ลูกค้าจะต้องสมัครสมาชิกโดยสร้างบัญชีผู้ใช้บนเว็บไซต์ผ่านช่องทางต่างๆที่ได้ระ
บุไว้บนเว็บไซต์
ท่านต้องยินยอมที่จะใส่ข้อมูลที่ถูกต้องตามความเป็นจริงและที่เป็นปัจจุบัน
ท่านมีหน้าที่รับรองและยินยอมในการบอกกล่าวความเปลี่ยนแปลง
ไม่ว่าจะติดต่อโดยตรงผ่านอีเมลล์ของศูนย์บริการลูกค้าที่ shop.th@support.onefc.com
หรือโดยอัพเดตในส่วนที่เกี่ยวข้องบนเว็บไซต์
ลูกค้าไม่ได้รับอณุญาตให้ใช้เว็บไซต์ในทางที่ผิด
โดยการสมัครบัญชีผู้ใช้หลายบัญชี
(12)

การยืนยันคาสั่งซื้อและการจัดส่ง

การสั่งซื้อสินค้ากับ ONE CHAMPIONSHIP ลูกค้าจะต้องดาเนินการสั่งซื้อบนเว็บไซต์
หลังจากดาเนินการเสร็จสิ้น ลูกค้าจะได้รับข้อความการยืนยันคาสั่งซื้อผ่านอีเมลล์
และหรือ SMS ซึ่งจะเป็นการแสดงถึงตอบรับคาสั่งซื้อ
หากคาขอสั่งซื้อสินค้าประกอบด้วยสินค้ามากกว่า
สินค้าอาจจะถูกส่งแยกบรรจุภัณฑ์และส่งถึงลูกค้าในเวลาต่างกัน
(13)

1รายการ

การชาระเงิน

มีหลายช่องทางชาระเงินให้ลูกค้าเลือก
ลูกค้าสามารถเลือกชาระเงินได้โดยการใช้บริการ:
ONE

(a)

CHAMPIONSHIP

บุคคลที่สามที่มีชื่ออยู่บนเว็บไซต์ซึ่งเป็นตัวแทนการเงินของ

ONE

CHAMPIONSHIP
(b)
(c)

(d)

ชาระเงินปลายทาง
ลูกค้าสามารถเลือกชาระเงินบางส่วนผ่านบัตรส่วนลด e-gift , wallet credit,
คูปองส่วนลด ได้
บุคคลที่สามที่มีหน้าที่ดูแลการจ่ายเงินของ
ONE
CHAMPIONSHIP’
มีหน้าที่รับรองมาตรการที่จาเป็นเพื่อลดความเสี่ยงจากการเข้าถึงโดยไม่ได้รั
บอนุญาตและบอกกล่าวถึงความปลอดภัยและการเป็นส่วนตัวที่เกี่ยวข้องกับ
ข้อมูลและการใช้งานของบัตร
บัตรจะถูกตรวจสอบและรับรองโดยผู้ออกบัตรภายใต้ความถูกต้อง
ถ้าหากการรับรองที่เรียกไปยังไม่ได้มาจะไม่มีการจัดส่ง
หรืออาจจะส่งผลต่อความล่าช้าในการส่งสินค้าที่สั่ง
และทั้ง
ONE

หรือหุ้นส่วนจะไม่มีความรับผิด
อย่างไรก็ตามทางเราจะแจ้งให้ท่านทราบตามสมควรในเรื่องเดียวกัน
CHAMPIONSHIP

หลังจากได้รับการรับรองที่ถูกต้องจากการชาระเงินผ่านบุคคลภายนอก
การชาระเงินจะได้รบ
ั การรับรอง
และท่านจะถูกกาหนดให้เลือกปุ่มสั่งซื้อสินค้าและเป็นการยืนยันว่าบัตรเป็นข
องท่านหรือท่านคือผู้ครอบครองegift
card
และคูปองส่วนลดโดยชอบด้วยกฎหมาย
และท่านมีเงินเพียงพอที่จะชาระสินค้าที่ท่านสั่ง
ในกรณีที่ท่านยกเลิกคาร้องขอซื้อสินค้า
ก่อนที่สินค้าจะถูกจัดส่ง
แต่ท่านได้ทาการชาระเงินค่าสินค้าเรียบร้อยแล้ว
ท่านจะได้รับเงินคืนเต็มจานวนจาก
ONE
CHAMPIONSHIP
ในกรณีที่ท่านต้องการรับใบกากับภาษีสาหรับคาสั่งซื้อของท่าน
โปรดแจ้งผ่านทางshop.th@support.onefc.com
(14)
ONE

การปฏิเสธคาสัง่ ซือ
้
CHAMPIONSHIP

มีสิทธิถอดสินค้าออกจากเว็บไซต์ตลอดเวลา

และ/หรือ

ลบหรือแก้ไข
ข้อมูลหรือเนื้อหาบนเว็บไซต์และจะไม่มีความรับผิดในการกระทาดังกล่าวโดยท่า
นหรือบุคคลภายนอก
ONE
CHAMPIONSHIP
จะพยายามอย่างสุดความสุดความสามารถที่จะดาเนินการให้กับทุกคาสั่งซื้อ
แต่อาจมีบางกรณีที่เป็นข้อยกเว้นซึ่งทาให้เราไม่สามารถดาเนินการหรือ
ปฏิเสธทีจ
่ ะดาเนินการหลังจากที่เราได้ยืนยันคาสั่งซื้อแล้ว
เราขอสงวนสิทธิในการดาเนินการดังกล่าวได้ทุกเมื่อแต่เพียงผู้เดียว
ONE
CHAMPIONSHIP
จะแจ้งให้ท่านทราบเกี่ยวกับการยกเลิกคาสั่งซื้ออย่างเร็วที่สุด
เพื่อบรรเทาความไม่สะดวกที่อาจเกิดขึ้น
หากคาสั่งซื้อของท่านถูกยกเลิกโดยเราด้วยเหตุผลใดก็ตาม
หลังจากที่ท่านได้ชาระเงินเสร็จสิ้นแล้ว
เรารับรองว่าท่านจะได้รับเงินคืนเต็มจานวน
(15)

การยกเลิกคาขอสั่งซื้อสินค้าที่ได้มาตรฐาน

หากท่านมีความประสงค์ที่จะยกเลิกคาขอสั่งซื้อสินค้าที่ได้ทาการชาระเงินแล้ว
กรุณาติดต่อแผนกดูแลลูกค้าทาง shop.th@support.onefc.com

สาหรับการยกเลิกสินค้าก่อนการส่งสินค้า
จะไม่มีค่าใช้จ่ายในการยกเลิกคาขอสั่งซื้อสินค้า
ในกรณีที่สินค้าทั่งหมดหรือบางส่วนได้ไปถึงมือท่านแล้ว
สินค้านั้นๆจะต้องถูกส่งกลับมาที่ ONE CHAMPIONSHIP
และการส่งคืนสินค้าจะต้องอยู่ภายใต้นโยบายการคืนสินค้าของ ONE
CHAMPIONSHIP ทางแผนกดูแลลูกค้า และ ONE CHAMPIONSHIP
ขอสงวนสิทธิในการคืนสินค้าและคืนเงินเป็นกรณีๆไป
ตามที่ได้ระบุไว้ในนโยบายการคืนสินค้าและคืนเงิน
(16)

นโยบายการคืนสินค้าและคืนเงินของ ONE CHAMPIONSHIP

นโยบายการคืนสินค้าและการคืนเงินของ ONE CHAMPIONSHIP
ได้ระบุอยู่บนเว็บไซต์ และเป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงและเงื่อนไขฉบับนี้
การยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขฉบับนี้
หมายถึงท่านได้ยอมรับนโยบายการคืนสินค้าและคืนเงินไปพร้อมกัน

(17)

การส่งสินค้า

(a) ONE CHAMPIONSHIP

จะพยายามอย่างสุดความสามารถในการส่งสินค้าให้กับท่านตามที่อยู่จัดส่ง
ทีท
่ ่านได้ระบุไว้ในคาขอสั่งซื้อสินค้า

(b)

(c)

ในกรณีทเี่ ราระบุวันส่งสินค้าไว้อย่างเฉพาะเจาะจงระหว่างที่ท่านกาลังสั่งซื้
อบนหน้าเว็บหรือผ่านกระบวนการจัดส่งทางเว็บไซต์
เราจะพยายามส่งสินค้าให้ถึงท่านภายในระยะเวลาที่กาหนด
และจะมีการแจ้งให้ท่านทราบหากมีความล่าช้าเกิดขึ้นจากทางเรา
ท่านยอมรับว่าทางเราจะไม่มีความรับผิดต่อ
ความเสียหาย
ความรับผิด
ค่าธรรมเนียม
ค่าเสียหาย
และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการจัดส่งที่ล่าช้า
ในวันส่งสินค้า
ท่านอาจถูกขอให้เซ็นตอบรับการส่งของจากบุคคลที่สามผู้รับผิดชอบด้านก
ารส่งของ
หากมีเหตุการณ์ใดๆที่เกิดขึ้นหลังจากการส่งของ
ท่านสามารถติดต่อแผนกดูแลลูกค้าของ
ONE
CHAMPIONSHIP
ทาง
shop.th@support.onefc.com
อย่างไรก็ตาม
ท่านต้องปฏิบัติตามข้อกาหนดที่แผนกดูแลลูกค้าได้ระบุไว้รวมทั้งในนโยบา

ยการคืนสินค้าและคืนเงินจากทาง
ONE
CHAMPIONSHIPหากท่านพบเจอกับปัญหาระหว่างการสัง
่ ซื้อสินค้าหรือประส
บการณ์ที่ท่านได้รับ อย่าลังเลที่จะติดต่อเราให้เร็วที่สุด
(d)

(e)

แม้ว่าการทางานที่เต็มไปด้วยพลังของ
ONE
CHAMPIONSHIP
จะสามารถช่วยให้ลูกค้ามั่นใจได้ทันทีว่าที่อยู่ที่ลูกค้าต้องการให้ไปส่งนั้น
มีการให้บริการโดยบุคคลที่สามที่รับผิดชอบด้านการส่งของ
ในสถานการณ์ที่เคราะห์ร้ายที่บริษัทไม่สามารติดต่อท่านได้และยังไม่สามาร
ถส่งของไปยังที่ที่ท่านต้องการ
เราจะแจ้งท่านให้เร็วที่สุดโดยใช้ประวัตส
ิ ่วนตัวที่ท่านให้ไว้ขณะท่านส่งคาร้
องขอสั่งซื้อสินค้า
ท่านสามารถจัดเตรียมว่าท่านจะทาการยกเลิกคาขอสั่งซื้อสินค้า
หรือท่านจะทาการเปลี่ยนที่อยู่ใหม่ ซึ่งนี่คือวิธีที่เหมาะสมสาหรับทั้งสองฝ่าย
บุคคลที่สามที่รับผิดชอบการส่งของ
และแผนกดูแลลูกค้าจะตั้งใจทาหน้าที่อย่างดีเพื่อให้มั่นใจว่าการส่งสินค้าจะ
เกิดขึ้นในเวลาที่เหมาะสมและทางบริษัทจะทาการส่งของซ้าสองรอบเมื่อไม่
มีผู้รับ
หากการส่งของหรือการรับของนั้นช้ากว่ากาหนด
อันมีสาเหตุมากจากท่านที่ปฏิเสธการรับของเนื่องด้วยเหตุผลที่ไม่ได้รับการรั
บรอง
หรือการไปรับของไม่ทันกับเวลาที่ได้นัดแนะเอาไว้
หรือสถานการณ์ที่ท่านจะกระทาการจ่ายเงินเมื่อได้รับสินค้า
แต่มีเงินไม่พอกับราคาสินค้า ทางเราสามารถรักษาสิทธิโดยการกระทาต่อนี้

(i)

เรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายต่างๆที่เกิดขึ้น
เนื่องจากการส่งสินค้านอกเวลาและค่าจัดส่งสินค้าโดยบุคคลที่สามที่ดูแลเ
รื่องการส่งสินค้า
การยกเลิกคาขอสั่งซื้อสินค้าของท่าน
ทางเราจะคืนเงินให้ท่านเป็นจานวนเดียวกับที่ท่านได้ชาระไป
(สาหรับการชาระเงินออนไลน์)
หลักจากหักลบกับค่าขนส่งที่ได้กล่าวถึงข้างต้น

(18)

ตัวสินค้า

การยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไข หมายถึงท่านยอมรับว่า
(a)

สินค้าที่แสดงอยู่บนเว็บไซต์ไม่ได้ถูกออกแบบมาเฉพาะคนและจะไม่ได้ถูกแก้ไ
ขเพื่อให้เหมาะกับรายบุคคล และ

(b) เมื่อสินค้าได้ถูกจัดส่งให้ท่าน

ความเสีย
่ งจะถูกส่งต่อให้ท่าน ทาง ONE
CHAMPIONSHIP จะไม่มีความรับผิดต่อความเสียหาย การทาลาย
หรือความสูญเสียที่เกิดขึ้นกับสินค้า

(19)
(a)

คูปอง

ตามที่ได้กล่าวถึงในขั้นตอนการชาระเงิน
เป็นบางคราว
ที่
ONE
CHAMPIONSHIP จะมีคูปองโปรโมชั่น คูปองส่วนลด หรือ e-gift cardsให้ลูกค้า
ซึ่งท่านจะสามารถใช้ประโยชน์ได้ขณะชาระค่าสินค้าที่ท่านซื้อบนเว็บไซต์
(i)

ท่านได้ยอมรับและตกลงว่าสินเชื่อที่ท่านได้รับจากคูปองโปรโมชั่นจะไม่มี
ดอกเบี้ยและไม่สามารถแลกเป็นเงินสดได้
มากกว่านั้นคือ
ONE
CHAMPIONSHIP

ขอสงวนสิทธิแต่เพียงผู้เดียวในการหยุดหรือยกเลิกคูปองที่ได้ทาการแจก
จ่ายไปแล้วบนหน้าเว็บไซต์
และจะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นจากนั้น
(ii) โปรดสังเกตว่าสินเชื่อที่ได้รับจากคูปองโปรโมชั่นอาจไม่พอต่อการสั่งซื้อสิ

นค้า
อ้างอิงจากเหตุการณ์นั้น
ท่านจะมีหน้าที่จ่ายส่วนต่างด้วยการขาระค่าสินค้าผ่านวิธีต่างๆที่
ONE
CHAMPIONSHIP เสนอให้

(iii)โปรดระมัดระวังขณะที่ท่านใช้คูปองโปรโมชั่นเพื่อใช้จ่ายค่าสินค้าที่มีราค

าน้อยกว่าค่าในคูปอง
ทางบริษัทจะไม่คืนส่วนต่างที่เหลืออยู่ในคูปองให้ท่าน

(iv) บัตรคูปองโปรโมชั่นจะมีระยะเวลาการใช้งานที่ถูกแจ้งเอาไว้อย่างชัดเจน

บนหน้าเว็บไซต์และคูปองนี้สามารถใช้ได้เพียงหนึ่งครั้ง
ท่านจะไม่สามารถใช้คูปองนี้ร่วมกับคูปองลดราคาอื่นที่มีอยู่บนเว็บไซต์
ท่านไม่สามารถใช้คูปองกับสินค้าที่ลดราคาบนเว็บไซต์
ทางONE
CHAMPIONSHIPสงวนสิทธิ์ที่จะยกเว้นแบรนด์หรือร้านค้าบางแห่งในคูปองโ
ปรโมชั่นบางชนิด
เนื่องจากไม่สอดคล้องกับแผนการตลาดของเรา
รายละเอียดต่างๆจะถูกประกาศอย่างเปิดเผยบนหน้าเว็บไซต์

(v)

ท่านสามารถโอนสิทธิ์คูปองหรือบัตรของขวัญของท่านให้ผู้อื่นได้

(vi) ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดบัญชีผู้ใช้

หรือหยุดการเคลื่อนไหวของท่านบนเว็บไซต์หากมีเหตุการณ์พบเจอการฉ้
อโกง
การหลอกลวง

หรือมีความแคลงใจเกี่ยวกับการกระทาที่ผิดกฏหมายเกี่ยวกับบัตรของขวั
ญหรือคูปองบนเว็บไซต์
ไม่มีความรับผิดต่อความสูญเสีย
หรือการทาให้เสียหายต่อบัตรของขวัญหรือคูปองโปรโมชั่น
หากมีเหตุเกิดที่สอดคล้องกับประเด็นข้างต้น
เราแนะนาให้ท่านติดต่อกับแผนกดูแลลูกค้าของเราทาง

(vii)

โจรกรรม

shop.th@support.onefc.com เราจะทาการช่วยเหลือท่านอย่างเต็มที่

ไม่สามารถชื้อE-gift
card
เพิ่มเติมได้
และe-gift
cardสามารถซื้อผ่าน เดบิต การ์ด เครดิต การ์ด PayPal และ Wallet
Creditเท่านั้น โดยทางบริษัทจะส่งมาให้ทางอีเมลล์

(viii)

(20)
(a)

E-gift

card

เงินคืน

เป็นบางครั้งคราวที่ ONE CHAMPIONSHIP จะมีการให้เงินคืนแก่บัญชี ONE
CHAMPIONSHIP
ของท่าน
ซึ่งท่านจะสามารถใช้ประโยชน์ขณะชาระค่าสินค้าที่ท่านได้ทาการสั่งซื้อผ่า
นเว็บไซต์ ดังต่อไปนี้
(ix) ท่านได้ยอมรับและตกลงว่าสินเชื่อที่ท่านได้รับจากการได้เงินคืนจะไม่มีด
อกเบี้ยและไม่สามารถแลกเป็นเงินสดได้
และมากกว่านั้นคือ
ONE
CHAMPIONSHIP

ขอสงวนสิทธิ์แต่เพียงผู้เดียวในการหยุดหรือยกเลิกการให้เงินคืนที่ได้ทา
การแจกจ่ายไปแล้วบนหน้าเว็บไซต์
และจะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นหลังจากนั้น
(x)

(i)

โปรดสังเกตว่าสินเชื่อที่ได้รับจากการได้รับเงินคืนอาจจะไม่พอต่อการสั่ง
ซื้อสินค้า
อ้างอิงจากเหตุการณ์นั้น
ท่านจะมีหน้าที่จ่ายส่วนต่างด้วยการชาระค่าสินค้าผ่านวิธีต่างๆที่
ONE
CHAMPIONSHIP เสนอให้
โปรดสังเกตว่าเงินคืนจะมีอายุการใช้งานอยู่ที่
ส่วนเงินคืนที่ไม่ได้ใช้ภายใน
จะถูกลบออกจากบัญชีของท่านเมื่อหมดอายุ

1ปีจากวันที่ท่านได้รับเงิน

1ปีหลังจากวันที่ได้รับ

(xi) ท่านจะไม่สามารถใช้เงินคืนนี้ร่วมกับคูปองลดราคาอื่นที่มีอยู่บนเว็บไซต์

และท่านไม่สามารถใช้คูปองกับสินค้าที่กาลังลดราคาบนเว็บไซต์ได้ ทาง
ONE
CHAMPIONSHIPขอสงวนสิทธิ์ที่จะยกเว้นแบรนด์หรือร้านค้าบางแห่งในคูป

องโปรโมชั่นบางชนิด
เนื่องจากไม่สอดคล้องกับแผนการตลาดของเรา
รายละเอียดต่างๆจะถูกประกาศอย่างเปิดเผยบนหน้าเว็บไซต์
(ii) ท่านไม่สามารถที่จะใช้เงินคืนพร้อมกับคูปองอื่นๆภายในการชาระสินค้าใ

นครั้งเดียว
แต่ท่านสามารถได้รับเงินคืนพร้อมกับใช้คูปองใรการชาระเงินได้

(iii)ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดบัญชีผู้ใช้

หรือหยุดการเคลื่อนไหวของท่านบนเว็บไซต์หากมีเหตุการณ์พบเจอการฉ้
อโกง
การหลอกลวง
หรือมีความแคลงใจเกี่ยวกับการกระทาที่ผิดกฏหมายเกี่ยวกับการได้รับเงิ
นคืนบนเว็บไซต์

ไม่มีความรับผิดต่อความสูญเสีย
หรือการทาให้เสียหายต่อของขวัญหรือคูปองโปรโมชั่น
หากมีเหตุเกิดที่สอดคล้องกับประเด็นข้างต้น
เราแนะนาให้ท่านติดต่อกับแผนกดูแลลูกค้าของเราทาง

(xii)

ONE

CHAMPIONSHIP

ขโมย

shop.th@support.onefc.com

เงินคืนไม่สามารถใช้ในการซื้อ
e-gift
card
ได้
และe-gift
cardสามารถซื้อผ่าน เดบิต การ์ด เครดิต การ์ด PayPal และ Wallet
Creditเท่านั้น โดยทางบริษัทจะส่งมาให้ทางอีเมลล์

(xiii)

(21)

การจากัดความรับผิด

ข้อตกลงดังต่อไปนี้จะกาหนดความรับผิดทางการเงินของ
ต่อลูกค้าหรือผู้ใช้ใดก็ตามบนเว็บไซต์
ในทางการผิดสัญญาหรือที่เกี่ยวข้องในการเป็นตัวแทน
แถลงการณ์หรือการกระทาละเมิดโดย
one
ภายใต้ข้อตกลงและเงื่อนไขสัญญานี้
(a)

ยกเว้นที่ระบุไว้โดยชัดแจ้งในข้องตกลงและเงื่อนใข

ONE

CHAMPIONSHIP

championship

สัญญา

ONE

CHAMPIONSHIP

ว่าไม่รวมถึงการรับประกันทุกเงื่อนไขหรือข้อกาหนดอื่นๆโดยนัยตามกฏหมายปร
ะเพณีหรือกฏหมายทั่วไป
(b) ONE

CHAMPIONSHIP

ไม่มีความรับผิดต่อลูกค้าหากสาหรับการสูญเสีย

ความเสียหาย ค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จา่ ยต่างๆ (ไม่ว่าจะทางตรง ทางอ้อม
โดยมิได้เจตนา หรือเป็นผลกระทบ ซึ่งอาจสืบเนื่องมาจากการสูญเสียกาไร
การสูญเสียบริษัท การขัดจังหวะทางบริษัท ข้อมูลสูญหาย ค่านิยมสูญหาย
หรือการสูญเสียอื่นๆ)
ซึ่งเป็นผลกระทบจากลูกค้า
ซึ่งได้เกิดขึ้นจากการใช้เว็บไซต์ของ
ONE
CHAMPIONSHIP
และเนื้อหาที่ปรากฏในนั้น
(c)

ลูกค้าเป็นผู้รับผิดชอบต่อความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นจากคุณภาพ ความคงทน
และสถานภาพของการบริการ

(22)

ค่าปรับ

ลูกค้าได้ยอมรับในส่วนของค่าปรับ รวมถึงการการปกป้อง และชดใช้ ต่อONE
CHAMPIONSHIP กรรมการบริษัท พนักงาน ลูกจ้าง ผู้ให้คาปรึกษา ตัวแทน
บริษัทในเครือ จากการเรียกร้องโดยบุคคลที่สาม และค่าเสียหาย ซึ่งรวมถึงต้นทุน
(ซึ่งอาจรวมถึงแต่ไม่ถูกจากัดแค่ค่าธรรมเนียมทางกฏหมาย)
ซึ่งเกิดขึ้นจากการใช้งานบนเว็บไซต์ของ ONE CHAMPIONSHIP
(23)

นโยบายความเป็นส่วนตัว

เพือ
่ ความเข้าใจอย่างละเอียดว่า
ONE
CHAMPIONSHIP
มีความมุง่ มัน
่ ในการดูแลและปกป้องข้องมูลส่วนตัวของท่านอย่างไร
กรุณาอ้างอิงถึงนโยบายความเป็นส่วนตัวของ
ONE
CHAMPIONSHIP
ซึง่ ประกอบเป็นส่วนหนึง่ ของข้อตกลงและเงือ
่ นไขนี้
หากท่านตอบรับข้อตกลงและเงือ
่ นไขนี้
จะถือว่าท่านยอมรับนโยบายความเป็นส่วนตัวของ ONE CHAMPIONSHIP ด้วย

(24)

การดูแลลูกค้า

(a) ONE

CHAMPIONSHIP

มีความภาคภูมิใจเป็นอย่างมากที่สามารถส่งต่อความสุขและมอบการบริการ
และประสบการณ์ที่ดใ
ี ห้กับลูกค้า
ในขณะที่ยังปฏิบัติหน้าที่ตามข้อกาหนดที่ปรากฏอยู่ในข้อตกลงและเงื่อนไข

(b)

ทีมบริการลูกค้าของเราพร้อมทีจ
่ ะแก้ไขปัญหาต่างๆของท่านในกรณีที่การ
ทางานของเราไม่เป็นไปตามความคาดหวังหรือความพึงพอใจ
ท่านสามารถติดต่อเราได้ตลอดเวลาโดยเขียนมาหาเราทางshop.th@support.on
efc.com.

(c) เพื่อการบริการที่ดข
ี ึ้นและการแก้ปัญหาอย่างเร่งด่วน

ขอความกรุณาส่งสาเนาคาขอสั่งซื้อสินค้า หรืออย่างน้อย OrderID/Sub-Order ID
ที่เราได้กาหนดให้ท่านในการยืนยันการสั่งซื้อสินค้า
ทางอีเมลล์หรือข้อความ
หากท่านไม่ได้รับการติดต่อกลับจากเราภายใน
5
วันทาการ
ซึ่งไม่ได้เกิดจากเหตุการณ์ที่คาดการไม่ได้
ด้านตรรกวิทยา
ด้านทฤษฎี
หรือความอยากลาบากอื่นๆ อย่าลังเลที่จะติดต่อกลับมาหาเราอีกครั้ง

(25)

การโฆษณา

ONE
CHAMPIONSHIP
จะยอมทาตามกฏข้อบังคับที่สอดคล้องกับธุรกิจและการดาเนินการ
ซึ่งได้ถูกตีพิมพ์ออกมาจากคณะกรรมการเพื่อคุ้มครองดูแลผู้บริโภค
ระหว่างการโฆษณาบนเว็บไซต์ แอพพลิเคชั่น หรือสังคมออนไลน์ของ ONE
CHAMPIONSHIP
(26)

การเชื่อมต่อ

ลูกค้าจะได้รับอนุญาติให้เชื่อมต่อกับหน้าแรกเว็บไซต์ของ ONE CHAMPIONSHIP
หรือ
หน้าดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่น
โดยมีเงี่อนไขว่าได้ถูกกระทาโดยถูกกฏหมายและจะไม่ทาลายชื่อเสียงของเรา
หรือเอาเปรียบเรา
ท่านห้ามสร้างเชื่อมต่อในแง่ที่ชี้แนะด้านการเชื่อมโยง
การอนุมัติ หรือการรับรอง บนสัดส่วนของ ONE CHAMPIONSHIP ที่ไม่มีอยู่จริง
เราขอสงวนสิทธิในการถอนคาอนุญาตในการเชื่อมต่อโดยไม่ต้องบอกล่วงหน้า
หากมีการละเมิดข้อตกลงและเงื่อนไข
(27)

ข้อตกลงทัง้ หมด

ข้อตกลงและเงื่อนไขพร้อมด้วยนโยบายความเป็นส่วนตัว นโยบายการคืนสินค้า
คาขอสั่งซื้อสินค้า และสัญญา ที่ได้กระทาแล้วหรือกาลังจะกระทาโดย ONE
CHAMPIONSHIP ประกอบเป็นสัญญาทั้งหมดระหว่างคุณและ ONE CHAMPIONSHIP
การกระทาใดที่เป็นการสละสิทธิ์จะเป็นโมฆะหากไมได้การตอบสนองจาก
ONE
CHAMPIONSHIPเป็นลายลักษณ์อักษร
การยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขนี้
ท่านมิได้ยอมรับด้วยการพึ่งพาตัวแทนหรือคาแถลงการณ์ที่ไม่ซื่อตรงของ
ONE
CHAMPIONSHIP
และความสัมพันธ์ระหว่างท่านและ
ONE
CHAMPIONSHIP
ได้คุ้มกันโดยข้อสัญญาโดยชัดแจ้งและเงื่อนไขของสัญญาฉบับนี้

(28)

การเปลีย
่ นแปลง

มีสท
ิ ธิทจ
ี่ ะแก้ไขข้อตกลงและเงือ
่ นไขเหล่านี้ตลอดเวลา
ทุกการแก้ไขจะถูกประกาศบนเว็บไซต์
ONE
การใช้เว็บไซต์อย่างต่อเนือ
่ งหลังจากการประกาศการแก้ไข
จะถือว่าเป็นการยอมรับข้อตกลงและเงือ
่ นไขใหม่


ONE

CHAMPIONSHIPมีสิทธิที่จะระงับการซื้อของใน

CHAMPIONSHIP

ONE

CHAMPIONSHIP

หากมีการละเมิดข้อตกลงและเงื่อนใข
หรือการละเมิดหน้าที่ในสญญาภายใต้ข้อตกลงและเงื่อนไขนี้

