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ข้อมูลสําค ัญบางส่วน — การอนุญาโตตุลาการ การขอเงินคืน และความเสียหาย

โปรดอ่านเนือหาในห ัวข้อที 22 “การระง ับข้อพิพาท”
ทีด้านล่างให้ถถ้
ี วนสําหร ับรายละเอียดเกียวก ับการอนุญาโตตุลาการ
ํ ค ัญเกียวก ับการอนุญาโตตุลาการสําหร ับผูเ้ ล่นในสหร ัฐอเมริกา:
หมายเหตุสา
เมือคุณตกลงยอมร ับใน EULA นี จะหมายความว่าคุณตกลง (โดยมีขอ
้ ยกเว้นทีจําก ัด)
ทีจะระง ับข้อพิพาทใด ๆ
ระหว่างคุณก ับเราผ่านทางขนตอนการอนุ
ั
ญาโตตุลาการเฉพาะรายทีมีผลผูกพ ันแทนการดําเนินกา
ั
รในชนศาล
EULA นีย ังระบุถงึ ข้อจําก ัดความเสียหายทีคุณสามารถเรียกร้องจากเราได้
้ ริการ เมือใช ้บริการจะหมายความว่า คุณตกลงยอมรับในข ้อกําหนดเหล่านี
ซึงอาจเกิดจากการทีคุณใชบ
้ ริการของเรา
หากคุณไม่เห็นด้วยก ับเงือนไขของ EULA นี คุณจะต้องไม่ตด
ิ ตงั ค ัดลอก หรือใชบ
ั
โดยปกติแล้วเราจะไม่นําเสนอการคืนเงิน เว้นแต่เราจะได้อนุญาตไว้อย่างชดแจ้
ง (ดูห ัวข้อที 10
ํ หร ับข้อยกเว้น) หรือเมือการคืนเงินเป็นข้อกําหนดทีระบุไว้ภายใต้กฎหมายท้องถิน
สา
EULA ของเราอาจจะมีเอกสารแนบทีมีเนือหาเฉพาะเจาะจงสําหร ับบางประเทศ
ซึงจะมีผลบ ังค ับใช้ก ับคุณตามเขตอํานาจทางกฎหมายทีคุณพําน ักอาศ ัย
้ ับคุณ (ซึงถือเป็นส่วนหนึงของข้อตกลงฉบ ับนี
หากต้องการดูเงือนไขเพิมเติมทีมีผลบ ังค ับใชก
้ ทนเงือนไขเหล่านี) โปรดตรวจสอบเอกสารแนบเฉพาะประเทศทีด้านล่าง
และอาจใชแ
หรือเนือหาเฉพาะประเทศบนเว็บไซต์ EULA
2.

เอกสารนีคืออะไร ฉ ันจะสามารถเล่นได้เมือไหร่

นีคือข ้อตกลงระหว่างคุณกับเราสําหรับบริการทีเราอนุญาตให ้คุณดาวน์โหลดหรือเข ้าถึง
ไม่วา่ จะเป็ นเกม สิงทีสนับสนุนเกม หรือสิงอืนใด
คุณจะใช ้สิงเหล่านีได ้ก็ตอ
่ เมือคุณตกลงยอมรับในเงือนไขเหล่านีเท่านัน

ขณะนีคุณกําลังอ่านข ้อตกลงสิทธิการใช ้งานสําหรับผู ้ใช ้ (“EULA”)
ซึงเป็ นข ้อตกลงทางกฎหมายระหว่างคุณและ 10 Chambers AB (“เรา” “พวกเรา” “ของเรา”
ตามความเหมาะสม) เกียวกับบริการทีคุณใช ้จากเรา “บริการ”
มีความหมายรวมกันและในบางครังจะมีความหมายแยกกันแต่ละรายการดังนี: (ก) เกมของเราแต่ละเกม และ
(ข) เว็บไซต์ ซอฟต์แวร์ หรือบริการอืน ๆ ทีเรามอบให ้หรือใช ้สนับสนุนเกม
ไม่วา่ จะมีการติดตังหรือใช ้งานบนคอมพิวเตอร์ คอนโซล หรืออุปกรณ์มอ
ื ถือ “เกม”
หมายถึงเกมของเราทีคุณดาวน์โหลดและเข ้าถึง ซึงอยูภ
่ ายใต ้ EULA นี
ไม่วา่ คุณจะดาวน์โหลดและ/หรือเข ้าถึงเกมหรือไม่กต
็ าม รวมถึงเอกสารกํากับ ซอฟต์แวร์ การอัปเดต
สินค ้าเสมือนจริง และเนือหา (แต่ละรายการจะมีคําจํากัดความด ้านล่าง) ทีรวมอยูใ่ นเกม
เราพยายามให ้ข ้อมูลอย่างตรงไปตรงมาใน EULA นี และหากคุณมีคําถามใด ๆ โปรดแจ ้งเรามาที
support@10chambers.com (“ทีอยูอ
่ เี มลของฝ่ายสน ับสนุน” ของเรา)
คุณคงสังเกตเห็นว่าเราได ้เพิมข ้อความตัวเอนบางส่วนใน EULA เพือให ้อ่านได ้สะดวกขึน อย่างไรก็ตาม
ข ้อความนีได ้รับการจัดทําเพือเป็ นคําแนะนําเท่านัน และไม่ได ้ถือว่าเป็ นส่วนหนึงของ EULA
3.

คําจําก ัดความคําศัพท์

คุณจะสังเกตเห็นคําศัพท์ทใช
ี ้ตัวหนาใน EULA นี ซึงเรียกว่า “คําจํากัดความคําศัพท์”
้คํ
และเราใช าศัพท์ประเภทนีเพือให ้เราไม่ต ้องทวนซําเนือหาเดิมครังแล ้วครังเล่า
และเพือให ้แน่ใจว่าการใช ้เงือนไขเหล่านีจะมีความสอดคล ้องกันตลอดทัง EULA
เราได ้ระบุคําจํากัดความคําศัพท์ไว ้ตลอดทังเอกสาร
เพราะเราต ้องให ้คุณอ่านเนือหาในบริบทได ้อย่างสะดวกง่ายดาย
4.

เงือนไขเพิมเติม

บริการบางอย่างอาจมีให ้ (หรือมีเฉพาะ) จากการเข ้าถึง (หรือการดาวน์โหลดจาก)
แพลตฟอร์มหรือร ้านค ้าของบุคคลทีสาม รวมถึงแต่ไม่จํากัดเพียงแต่ Facebook, Epic Games Store,
แพลตฟอร์มเกม Steam, Google Play Store และ Apple App Store (แต่ละรายเรียกว่า “App Store”)
การใช ้บริการของคุณจะอยูภ
่ ายใต ้การกํากับควบคุมของข ้อตกลงใด ๆ ทีคุณทําได ้กับ App Store
ใดก็ตามเช่นกัน (“เงือนไขของ App Store”) ในกรณีทมี
ี ข ้อขัดแย ้งระหว่างเงือนไขของ App Store
อืนใดจากการทีคุณซือหนึงในเกมของเรา กับ EULA นี ในส่วนทีเกียวข ้องกับการทีคุณใช ้บริการ ให ้ถือใช ้
EULA นีเป็ นหลัก
การเก็บรวบรวมข ้อมูลจากคุณและข ้อมูลทีเกียวข ้องกับบริการ (ไม่วา่ จะได ้รับมาจาก App Store
หรือไม่กต
็ าม) จะอยู่ภายใต ้การกํากับควบคุมโดยนโยบายความเป็ นส่วนตัวของเราที
www.gtfothegame.com/Privacy นโยบายความเป็ นส่วนตัวของเราจะอธิบายถึงวิธก
ี ารทีเราเก็บรวบรวม ใช ้
และเปิ ดเผยข ้อมูลทีเราเก็บรวบรวมจากและเกียวกับคุณ
5.

คุณสมบ ัติการได้ร ับสิทธิและการลงทะเบียน

บริการทีเรานําเสนอมีข ้อจํากัดด ้านอายุในบางเรือง บุคคลอืน ๆ
อาจจะต ้องมีบญ
ั ชีภายนอก เมือคุณให ้ข ้อมูลแก่เรา
คุณต ้องแน่ใจว่าข ้อมูลดังกล่าวเป็ นข ้อมูลปั จจุบันล่าสุด นอกจากนี
คุณต ้องไม่ใช ้บัญชีของคุณร่วมกับผู ้อืนโดยทียังไม่ได ้รับอนุญาตจากเรา

(ก)
อายุ ในการสร ้างบัญชีเกม (ตามคําจํากัดความด ้านล่าง)
และการเข ้าถึงบริการบางอย่างของเรา
คุณมีอายุตามเกณฑ์ขนตํ
ั าสําหรับการให ้ความยินยอมต่อการเก็บรวบรวมข ้อมูลส่วนบุคคลภายใต ้กฎ
หมายในเขตอํานาจทางกฎหมายของคุณ
หากคุณมีอายุระหว่างเกณฑ์ขันตําสําหรับการเก็บข ้อมูลส่วนบุคคลและอายุของผู ้ทีบรรลุนต
ิ ภ
ิ าวะในเ
ขตอํานาจทางกฎหมายของคุณ บิดามารดาหรือผู ้ปกครองของคุณต ้องอ่านทบทวน EULA
นีและยอมรับเงือนไขในนามของคุณ
บิดามารดาหรือผู ้ปกครองต ้องรับผิดชอบต่อการกระทําของเด็กอายุตํากว่า 18 ปี
เมือใช ้บริการของเรา
เราอาจจะอนุญาตให ้ผู ้เยาว์ทอายุ
ี
ตํากว่าเกณฑ์ขนตํ
ั าสําหรับการเก็บข ้อมูลส่วนบุคคล
สามารถลงทะเบียนบริการบางอย่างเมือได ้รับความยินยอมทีผ่านการตรวจสอบยืนยันแล ้วจากบิดามา
รดาหรือผู ้ปกครองตามกฎหมาย
บิดามารดา/ผู ้ปกครองตามกฎหมายอาจได ้รับการขอให ้นํ าส่งเอกสารเพิมเติม
หรือต ้องมีการดําเนินการเพิมเติม เพือเป็ นส่วนหนึงของกระบวนการตรวจสอบยืนยันและการอนุมต
ั ิ
ตามทีสอดคล ้องกับกฎหมายทีมีผลบังคับใช ้
เราขอแนะนําให ้บิดามารดาและผู ้ปกครองทําความคุ ้นเคยกับหัวข ้อการควบคุมโดยผู ้ปกครองบนอุปก
รณ์ทมอบให
ี
้บุตรหรือเด็กในความปกครองไว ้ใช ้
(ข)
การสร ้างบัญชี ในการเข ้าถึงส่วนต่าง ๆ ของเกม คุณอาจจะต ้องสร ้างบัญชีในเกม
(“บ ัญชีเกม” ของคุณ) บัญชีเกมของคุณทีมี จะแยกจากบัญชีทคุ
ี ณอาจมีกับ App Store (“บ ัญชี
App Store” ของคุณ) คุณสามารถสร ้างบัญชีเกมของคุณได ้โดยใช ้บัญชีทคุ
ี ณมีอยูก
่ ับเราอยูแ
่ ล ้ว
หรือใช ้ทีอยูอ
่ เี มลของคุณ
ภายใต ้ขอบเขตทีคุณสร ้างบัญชีเกมของคุณผ่านการใช ้บัญชีของบุคคลทีสาม (เช่น
บัญชีของคุณทีมีกับ Facebook หรือ Google)
เราอาจจะเข ้าถึงข ้อมูลส่วนบุคคลบางอย่างทีบุคคลทีสามดังกล่าวมอบให ้แก่เรา เช่น
ทีอยูอ
่ เี มลและชือ เพือช่วยในการสร ้างบัญชีเกมของคุณ
คุณสามารถดูข ้อมูลเพิมเติมเกียวกับการใช ้บัญชีบค
ุ คลทีสามได ้จากนโยบายความเป็ นส่วนตัวที
www.gtfothegame.com/Privacy
โปรดทราบว่าคุณอาจจะสามารถเล่นเกมได ้โดยไม่ต ้องสร ้างบัญชีเกม
แต่คณ
ุ จะไม่สามารถเข ้าถึงบางส่วนของเกมได ้ และข ้อมูลเกมของคุณอาจจะถูกลบออก
หากคุณยกเลิกการติดตังหรือลบเกม
(ค)
ห ้ามแบ่งปั นบัญชี คุณต ้องไม่ขาย ขายทอด ปล่อยเช่า ให ้เช่าซือ แบ่งปั น
หรืออนุญาตให ้บุคคลอืนใดเข ้าถึงบัญชีเกมของคุณ
เราขอสงวนสิทธิและการแก ้ไขเยียวยาตามกฎหมายทังหมด
เพือป้ องกันไม่ให ้มีการใช ้บริการของเราโดยไม่ได ้รับอนุญาต ซึงจะรวมถึงแต่ไม่จํากัดเพียงแต่
อุปสรรคในทางเทคโนโลยี การทําแผนผัง IP และในกรณีร ้ายแรงอย่างเช่น
การติดต่อผู ้ให ้บริการอินเทอร์เน็ต (ISP)
ของคุณโดยตรงเกียวกับการใช ้งานทีไม่ได ้รับอนุญาตดังกล่าว
(ง)
ห ้ามใช ้บัญชีปลอม
หรือสร ้างบัญชีเกมในชือของผู ้อืนทีไม่ใช่ตัวคุณ
6.

้ ริการ
ใบอนุญาตและการใชบ

คุณต ้องไม่สร ้างบัญชีเกมให ้บุคคลอืน

ตราบใดทีคุณยังตกลงยอมรับใน EULA นี (และตราบเท่าที EULA ยังไม่ถก
ู บอกเลิก
โปรดดูหัวข ้อที 21) เราจะอนุญาตให ้คุณเข ้าถึงและใช ้บริการของเรา
หากคุณละเมิดกฎระเบียบหรือไม่อาจตกลงยินยอมกับเรา
เราจะไม่สามารถอนุญาตให ้คุณเล่นเกม
โปรดตรวจสอบให ้แน่ใจว่าระบบและอุปกรณ์ของคุณมีคณ
ุ สมบัตต
ิ รงตามข ้อกําหนดพืนฐ
านสําหรับเกม นอกจากนี หากคุณมีภาวะของโรคลมชัก
โปรดสอบถามแพทย์ของคุณก่อนเล่นเกม

(ก)

การมอบใบอนุญาต ตราบเท่าทีคุณยังปฏิบต
ั ต
ิ าม EULA นีและเงือนไขของ App Store ทีมี
เราจะมอบใบอนุญาตดังต่อไปนีให ้แก่คณ
ุ : สิทธิและใบอนุญาตทีเป็ นส่วนตัว ไม่ใช ้สิทธิขาด
โอนเปลียนมือไม่ได ้ ไม่สามารถมอบสิทธิช่วงได ้ และมีข ้อจํากัด สําหรับ (1)
การดาวน์โหลดและการติดตังเกมบนอุปกรณ์ทได
ี ้รับอนุญาตตามเงือนไขของ App Store (หากมี)
และ (2) การเข ้าถึงและการใช ้บริการ รวมถึงเนือหาใด ๆ
เพือวัตถุประสงค์ด ้านความบันเทิงส่วนบุคคลของคุณ
ั การทํางานของเกมและบริการ
โดยอาศัยเฉพาะฟั งก์ชน
เราและผู ้ออกใบอนุญาตของเราขอสงวนสิทธิทังปวงทีไม่ได ้มอบให ้คุณไว ้ใน EULA นี “เนือหา”
หมายถึงงานศิลปะ ชือ ธีม วัตถุ ตัวละคร ชือ บนสนทนา วลีตด
ิ ปาก เรืองราว ภาพเคลือนไหว
แนวคิด เสียง เอฟเฟกต์โสตทัศน์ วิธก
ี ารปฏิบต
ั ก
ิ าร การแต่งเพลงประกอบ
และเนือหาอืนใดภายในบริการ นอกจากนี เนือหายังรวมถึงสิงใดก็ตามทีดึง สร ้าง
หรือได ้รับการพัฒนาภายในบริการโดยผู ้ใช ้รายใดก็ตาม (รวมถึงคุณ)
ั พันธ์กับฟั งก์ชน
ั การทํางานของบริการ
อันเป็ นผลมาจากการมีปฏิสม
เรายังมอบใบอนุญาตทีไม่จํากัดให ้คุณในการสร ้างวิดโี อการเล่นเกมสําหรับบางเกมดังทีระบุไว ้ในบริ
การ
โดยมีข ้อกําหนดว่าคุณต ้องตกลงยอมรับว่ากิจกรรมในวิดโี อการเล่นเกมดังกล่าวทังหมดจะอยูภ
่ ายใต ้
ข ้อตกลงของคุณ และต ้องเป็ นไปตามนโยบายการสตรีมของเราในตาราง C-1 เราอาจจะลบ แก ้ไข
หรือปิ ดใช ้งานเนือหาใดก็ตามได ้ตามดุลยพินจ
ิ ของเรา ไม่วา่ ด ้วยเหตุผลใดก็ตาม

(ข)

เนือหาทีคุณสร ้างนอกบริการ “เนือหาของผูใ้ ช”้ หมายถึงเนือหาใดก็ตามทีคุณ
(หรือเจ ้าของบัญชีเกมรายอืน)
สร ้างหรือได ้มานอกบริการทีคุณหรือผู ้ใช ้รายอืนนํ าเสนอให ้ภายในบริการ เพือให ้มีความชัดเจน
หากมีการสร ้างเนือหาภายในบริการ เนือหาดังกล่าวจะไม่ใช่เนือหาของผู ้ใช ้
เฉพาะเนือหาทีสร ้างหรือได ้มาจากภายนอกบริการทีผู ้ใช ้นํ าเสนอให ้ภายในบริการเท่านัน
ทีจะถือว่าเป็ นเนือหาของผู ้ใช ้ เมือนํ าเสนอเนือหาของผู ้ใช ้ผ่านทางบริการ
ิ ธิขาด
จะหมายความว่าคุณมอบใบอนุญาตดังต่อไปนีให ้แก่เรา: ใบอนุญาตทีไม่ใช่สท
้ได
โอนเปลียนมือได ้ มีผลใช ้ทัวโลก ปราศจากค่าลิขสิทธิ พร ้อมด ้วยสิทธิในการออกใบอนุญาตช่วง
สําหรับใช ้ คัดลอก ปรับเปลียน สร ้างงานสร ้างสรรค์ตอ
่ เนือง เผยแพร่ จัดแสดงต่อสาธารณะ
และแสดงเนือหาของผู ้ใช ้ของคุณต่อสาธารณะ
ในส่วนทีเกียวเนืองกับการปฏิบัตก
ิ ารและการให ้บริการและการมอบเนือหาให ้แก่คณ
ุ และผู ้ใช ้บริการค
นอืน ๆ ยกเว ้นตามขอบเขตทีกฎหมายห ้ามไว ้ คุณจะต ้องสละซึงสิทธิในประโยชน์แห่ง “ธรรมสิทธิ”
หรือสิทธิทีคล ้ายกันในประเทศใดก็ตามทีมีตอ
่ เนือหาของผู ้ใช ้ เราอาจจะลบ แก ้ไข
หรือระงับการใช ้งานเนือหาของผู ้ใช ้ใด ๆ ได ้ทุกเมือและไม่วา่ ด ้วยเหตุผลใด
ตามแต่ดล
ุ ยพินจ
ิ ของเราแต่เพียงผู ้เดียว รวมถึงหากเราพิจารณาแล ้วว่าเนือหาของผู ้ใช ้ละเมิดฝ่ าฝื น
EULA นี เราจะไม่รับผิดชอบหรือรับผิดต่อเนือหาของผู ้ใช ้
สําหรับการทีเราลบหรือไม่ได ้ลบเนือหาดังกล่าวหรือเนือหาอืน ๆ
เราจะไม่คด
ั กรองหรือตรวจทานเนือหาของผู ้ใช ้ใด ๆ ล่วงหน ้า
และจะไม่อนุมัตห
ิ รือรับรองเนือหาของผู ้ใช ้ใด ๆ ทีอาจมีอยูบ
่ นบริหารหรือบริการอืน ๆ ของเรา

(ค)
ข ้อจํากัดของบริการตามถินทีอยูอ
่ าศัยของคุณ เราอาจจะห ้าม ปรับเปลียน
หรือจํากัดการเข ้าถึงและการใช ้เนือหาบางอย่าง สินค ้าเสมือนจริง เกมทังหมด
หรือบริการทังหมดหรือบางส่วนสําหรับคุณ โดยจะขึนอยูก
่ ับเขตพืนทีทีคุณอาศัย
โดยทีไม่จํากัดถึงเนือความทีกล่าวถึงก่อนหน ้า เนือหา สินค ้าเสมือนจริง เกมทังหมด
หรือบริการอาจจะไม่มอ
ี ยู่ (ไม่วา่ ทังหมดหรือบางส่วน) ในพืนทีทีคุณพํานักอาศัย
ั ปรับแก ้แล ้ว
หรืออาจจะมีให ้บริการเป็ นเวอร์ชน
หากเนือหาเหล่านันไม่เป็ นไปตามกฎหมายทีบังคับใช ้ในประเทศของคุณ
(ง)
การซือปลีกเราอาจเสนอรหัสหรือคียผ
์ ลิตภัณฑ์ทอาจเปิ
ี
ดใช ้งานได ้ในเกม
หรือใช ้เพือเปิ ดใช ้เกมบน App Store
เพือให ้เป็ นไปตามกฎระเบียบว่าด ้วยการควบคุมการแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศทีมีในเขตอํานาจ
ทางกฎหมายของคุณ รหัสหรือคียด
์ ังกล่าวต ้องได ้รับการซือ (หรือได ้มาด ้วยวิธท
ี ชอบด
ี
้วยกฎหมาย)
ผ่านเราหรือหนึงในผู ้ค ้าปลีกทีได ้รับอนุญาตของเรา ถึงจะถือว่ามีความถูกต ้องสมบูรณ์
หากคุณซือรหัสหรือคียด
์ ังกล่าวจากบุคคลทีสาม
บุคคลทีสามดังกล่าวต ้องรับผิดชอบต่อการแก ้ไขปั ญหาใดก็ตามทีคุณมีกับรหัสหรือคียเ์ หล่านัน
เพือให ้เป็ นไปตามกฎหมายทีมีผลบังคับใช ้
เราจะไม่รับผิดชอบต่อรหัสหรือคียท
์ คุ
ี ณซือมาจากบุคคลทีสาม
หรือหากการซือทีเกิดขึนนันขัดต่อกฎระเบียบว่าด ้วยการควบคุมการแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศ
ทีมีผลบังคับใช ้
(จ)
ข ้อกําหนดพืนฐาน
เกมอาจมีข ้อกําหนดพืนฐานสําหรับอุปกรณ์และระบบทีคุณประสงค์จะใช ้เล่นเกม
เราอาจจะเผยแพร่ข ้อกําหนดพืนฐานเหล่านีบนเว็บไซต์ทเกี
ี ยวข ้อง
และ/หรือแจ ้งให ้คุณทราบเป็ นลายลักษณ์อักษร เพือประสบการณ์ทสมบู
ี
รณ์แบบ
โปรดตรวจสอบให ้แน่ใจว่าอุปกรณ์และระบบของคุณเป็ นไปตามข ้อกําหนดเหล่านีก่อนเล่นเกม
(ฉ)
คําเตือนเกียวกับโรคลมชัก เกมอาจมีแสงวาบ รูปภาพ และสิงเร ้าทีส่องสว่างอืน ๆ
ซึงอาจจะอาจจะกระตุ ้นให ้เกิดภาวะลมชักในบุคคลบางราย
หากคุณหรือบุคคลใดก็ตามในครัวเรือนของคุณมีอาการของโรคลมชัก
โปรดปรึกษาแพทย์ของคุณก่อนเล่นเกมใด ๆ หากคุณมีอาการวิงเวียน ตาพร่า
ดวงตาหรือกล ้ามเนือกระตุก สูญเสียการรับรู ้ งุนงง มีการเคลือนไหวใด ๆ ทีไม่ได ้สมัครใจ
หรือมีอาการชักกระตุกในขณะทีเล่นเกม โปรดหยุดเล่นเกมทันทีและปรึกษาแพทย์ของคุณ
7.

การประพฤติของผูเ้ ล่น

เรามุง่ มันทีจะดูแลให ้ผู ้เล่นและผู ้ใช ้ทุกรายของเรารู ้สึกปลอดภัยและได ้รับการต ้อนรับ
เมือใช ้บริการของเราและเล่นเกมของเรา
และเราอยากให ้ทุกคนเล่นตามกฎกติกาเดียวกัน ดังนัน
หากคุณใช ้บริการของเราตามจุดประสงค์ทกํ
ี าหนดไว ้โดยไม่โกง ไม่กระทําการรุนแรง
ไม่รบกวนหรือดูหมิน หรือไม่กระทําในสิงทีไม่เป็ นธรรม คุณอาจจะไม่ประสบกับปั ญหาใด
ๆ แต่โปรดอ่านเงือนไขทังหมดของ EULA นีโดยละเอียดเพือให ้แน่ใจ
คุณตกลงทีจะไม่กระทําการใด ๆ ดังต่อไปนีเกียวกับบริการ ดังทีเรากําหนดไว ้ตามความเกียวข ้อง:
(ก)
ใช ้บริการในเชิงพาณิชย์ เพือวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมการขาย
หรือเพือประโยชน์ของบุคคลทีสามใด ๆ หรือในลักษณะใดก็ตามทีไม่ได ้รับอนุญาตจาก EULA นี

(ข)
ใช ้หรือจัดหาโปรแกรมบุคคลทีสามใด ๆ ทีไม่ได ้รับอนุญาต ซึงสกัดกัน เลียนแบบ
หรือโยกย ้ายการสือสารใด ๆ ระหว่างบริการและเรา หรือมีการเก็บข ้อมูลเกียวกับเกม
(ค)
ใช ้หรือจัดหาข ้อเสนอพ่วงให ้แก่บค
ุ คลใดก็ตาม ซึงไม่ใช่ข ้อเสนอทีเราจัดหาให ้ภายในบริการ
ั การใช ้งานของ App Store) เช่น การโฮสต์ บริการ “ยกระดับ”
(หรือฟั งก์ชน
การลอกเลียนเซิรฟ
์ เวอร์ของเรา การจับคู่ การเลียนแบบ การโยกย ้ายการสือสาร
การแก ้ไขปรับเปลียน การแฮ็ก การโกง การใช ้บ็อตส์ (หรือระบบควบคุมอัตโนมัตอ
ิ นใด)
ื
ผู ้ฝึ กสอนและโปรแกรมอัตโนมัตท
ิ ติ
ี ดต่อกับบริการไม่วา่ ในลักษณะใดก็ตาม การทําอุโมงค์
การเพิมโปรแกรมของบุคคลทีสาม และการแทรกแซงใด ๆ
ทีมีตอ
่ การเล่นเกมทางออนไลน์หรือบนเครือข่าย
(ง)

เข ้าถึงหรือใช ้บริการอุปกรณ์มากกว่าหนึงเครืองในเวลาเดียวกัน

(จ)
คัดลอก ผลิตซํา เผยแพร่ จัดแสดง ลอกเลียน ตีกรอบ หรือใช ้บริการ (หรือสืออืนใดของเรา
ิ ทางปั ญญา หรือข ้อมูลกรรมสิทธิ) ในลักษณะทีไม่ได ้มีการอนุญาตอย่างชัดแจ ้งภายใต ้
ทรัพย์สน
EULA นี
(ฉ)
พยายามทําการวิศวกรรมย ้อนกลับ (เว ้นแต่จะได ้รับอนุญาตตามกฎหมายในท ้องถิน)
เรียกดูรหัสแหล่งทีมา แก ้ไข ดัดแปลง แปล ขุดเหมืองข ้อมูล แยกองค์ประกอบหรือแบกส่วน
หรือสร ้างงานสร ้างสรรค์ตอ
่ เนืองจากบริการหรือเนือหาใด ๆ
(ช)
ลบ ปิ ดใช ้งาน หลบเลียง หรือปรับแก ้มาตรการทางเทคโนโลยีใด ๆ
ิ ทางปั ญญาทีเกียวข ้องของบริการ
ทีเรานํามาใช ้เพือปกป้ องบริการหรือทรัพย์สน
(ซ)
สร ้าง พัฒนา เผยแพร่ หรือใช ้โปรแกรมซอฟต์แวร์ใด ๆ ทีไม่ได ้รับอนุญาต
เพือแสวงหาผลประโยชน์จากโหมดออนไลน์หรือโหมดอืน ๆ ของเกม หรือกระทําการโกง
(ตามคําจํากัดความด ้านล่าง)
(ฌ)
พยายามสืบเสาะ สแกน
หรือทดสอบความเปราะบางของบริการหรือละเมิดมาตรการรักษาความปลอดภัยหรือการตรวจสอบค
วามถูกต ้องใด ๆ
(ญ)

เข ้าถึง สร ้างความวุน
่ วาย หรือใช ้ส่วนทียังไม่เปิ ดเผยสําหรับสาธารณะของบริการ

ิ หรือตําแหน่งทีอยูท
(ฎ)
บุกรุก หรือพยายามเข ้าถึงทรัพย์สน
่ คุ
ี ณไม่ได ้รับอนุญาตให ้เข ้าไป
หรือมีสว่ นเกียวข ้องในกิจกรรมใดก็ตามทีอาจส่งผลให ้เกิดการบาดเจ็บ การเสียชีวต
ิ
ิ ความรําคาญ หรือภาระรับผิดอืน ๆ
ความเสียหายต่อทรัพย์สน
(ฏ)
อัปโหลด เผยแพร่ ส่ง หรือส่งต่อเนือหาของผู ้ใช ้ใด ๆ สร ้างชือผู ้ใช ้หรือชือบัญชี
่
หรือมีสวนร่วมในพฤติกรรมใด ๆ ที: (1) ละเมิด ยักยอก หรือฝ่ าฝื นสิทธิบัตร ลิขสิทธิ
เครืองหมายการค ้า ความลับทางการค ้า สิทธิตามสัญญา ธรรมสิทธิ
ิ ทางปั ญญา อืน ๆ
หรือสิทธิในทรัพย์สน
หรือสิทธิในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์หรือสิทธิความเป็ นส่วนตัว หรือสิทธิอนใดของบุ
ื
คคลทีสาม
(2) ละเมิด หรือส่งเสริมให ้มีการกระทําใด ๆ
ทีอาจจะละเมิดฝ่ าฝื นกฎหมายหรือกฎระเบียบทีมีผลบังคับใช ้
หรืออาจจะส่งผลให ้เกิดความรับผิดทางแพ่ง (3) ฉ ้อฉล สร ้างเรืองเท็จ ทําให ้เข ้าใจผิด
หรือหลอกลวง (4) เป็ นภัยอย่างร ้ายแรง เหยียดเชือชาติหรือกีดกันในทางชาติพันธุ์ ดูหมิน
เหยียดหยาม ใส่ร ้าย หมินประมาท ลามก อนาจาร ใคร่เด็ก หยาบคาย หรือสร ้างความเกลียดชัง (5)
ส่งเสริมการเลือกปฏิบัต ิ ความคลังศาสนา การเหยียดผิว ความเกลียดชัง การล่วงละเมิด

หรืออันตรายต่อบุคคลหรือกลุม
่ ใด ๆ (6) มีความรุนแรง เป็ นการข่มเหงรังแก
หรือข่มขูค
่ ก
ุ คามหรือส่งเสริมความรุนแรง การฟอกเงินหรือการพนัน การก่อการร ้าย
หรือการกระทําทีเป็ นภัยหรือดูหมินบุคคลหรือนิตบ
ิ ค
ุ คลใดก็ตาม (7)
เป็ นอันตรายต่อผู ้เยาว์ไม่วา่ ในลักษณะใดก็ตาม หรือ (8)
ส่งเสริมกิจกรรมหรือสารทีผิดกฎหมายหรือเป็ นอันตราย
(ฐ)
มีสว่ นร่วมในพฤติกรรมที: (1) ละเมิด หรือส่งเสริมให ้มีการกระทําใด ๆ
ทีอาจจะละเมิดฝ่ าฝื นกฎหมายหรือกฎระเบียบทีมีผลบังคับใช ้
หรืออาจจะส่งผลให ้เกิดความรับผิดทางแพ่ง (2) เป็ นการฉ ้อฉล สร ้างเรืองเท็จ ทําให ้เข ้าใจผิด
หรือหลอกลวง รวมถึง “การกลันแกล ้ง” (3) เป็ นเรืองหมินประมาท ลามก อนาจาร การกลันแกล ้ง
(4) ส่งเสริมการเลือกปฏิบต
ั ิ ความคลังศาสนา การเหยียดผิว ความเกลียดชัง การล่วงละเมิด
หรืออันตรายต่อบุคคลหรือกลุม
่ ใด ๆ (5) รบกวนเกม แอป ผู ้ใช ้ หรือชุมชนผู ้ใช ้ มีความรุนแรง
เป็ นการข่มเหงรังแก หรือข่มขูค
่ ก
ุ คามหรือส่งเสริมความรุนแรง การฟอกเงินหรือการพนัน
การก่อการร ้าย หรือการกระทําทีเป็ นภัยหรือดูหมินบุคคลหรือนิตบ
ิ ค
ุ คลใดก็ตาม หรือ (6)
ส่งเสริมกิจกรรมหรือสารทีผิดกฎหมายหรือเป็ นอันตราย
(ฑ)
แทรกแซงหรือพยายามแทรกแซงการเข ้าใช ้บริการของผู ้ใช ้ โฮสต์ หรือเครือข่ายใด ๆ
รวมถึงแต่ไม่จํากัดเพียงแต่ การส่งไวรัส การส่งข ้อมูลให ้โหลดในปริมาณสูงเกินควร
การส่งข ้อมูลจนล ้น การสแปม หรือการก่อกวนผู ้รับจดหมายในบริการหรือต่อผู ้ใช ้ใด ๆ ของบริการ
(ฒ)
รวบรวมและจัดเก็บข ้อมูลใดก็ตามทีอาจนําไปใช ้เพือระบุตัวบุคคล
ไม่วา่ จะด ้วยตัวข ้อมูลเองหรือนําไปใช ้ร่วมกับข ้อมูลอืน ๆ จากบริการ จากผู ้ใช ้รายอืน ๆ ของบริการ
โดยไม่ได ้รับอนุญาตอย่างชัดแจ ้งจากพวกเขา
(ณ)
ประพฤติตนในลักษณะทีเป็ นภัยต่อความพึงพอใจทีผู ้ใช ้รายอืนพึงได ้รับจากบริการตามความ
ประสงค์ของเรา ซึงในดุลยพินจ
ิ ของเรานันจะรวมถึงแต่ไม่จํากัดเพียงแต่
การใช ้คําพูดทีสร ้างความเกลียดชังหรือน่ารังเกียจ การละทิงเกม การบ่อนทําลายเกม การสแปม
การประพฤติตนในลักษณะทีเป็ นการก่อกวน วิศวกรรมสังคม หรือการสแกม
หรือการทําสิงทีขัดต่อศีลธรรมอันดีงามของสาธารณะหรือนโยบายสาธารณะ
(ด)
ลอกเลียนหรือบิดเบือนสังกัดการทํางานของคุณกับบุคคลหรือนิตบ
ิ ค
ุ คลใด ๆ
หรือหลอกลวงหรือทําให ้ผู ้รับการสือสารเข ้าใจผิดเกียวกับแหล่งทีมาของข ้อความดังกล่าว
หรือสือสารถึงข ้อมูลใด ๆ ทีมีเนือหาน่ารังเกียจอย่างยิงหรือมีลก
ั ษณะเป็ นภัยคุกคาม
(ต)
ใช ้การกําหนดพร็อกซีไอพีหรือวิธก
ี ารอืน ๆ เพือปิ ดบังทีอยูอ
่ าศัยของคุณ
ไม่วา่ จะเพือหลบเลียงข ้อจํากัดเชิงภูมศ
ิ าสตร์ของบริการหรือเพือวัตถุประสงค์อนใดก็
ื
ตาม
(ถ)

เล่นเกมบนบัญชีเกมของผู ้อืนเพือ “เพิม” สถานะ ระดับ หรืออันดับของบัญชีเกมดังกล่าว

(ท)
ใช ้บริการในลักษณะทีอาจส่งผลกระทบร ้ายแรงต่อเรา
หรือสร ้างภาพลักษณ์ในเชิงลบให ้แก่เราหรือบริการ
หรือขัดขวางมิให ้ผู ้อืนใช ้ส่วนหนึงส่วนใดของคุณลักษณะในบริการ

8.

(ธ)

แนะนํ า ส่งเสริม เข ้าร่วม หรือช่วยเหลือให ้บุคคลอืนใดกระทําการดังทีกล่าวมาข ้างต ้น หรือ

(น)

ฝ่ าฝื นกฎหมายหรือกฎระเบียบใด ๆ ทีมีผลบังคับใช ้

สิทธิความเป็นเจ้าของ บริการ

บริการของเรา ซึงรวมถึงเนือหาและเกม ถือเป็ นสิทธิของเราหรือผู ้ออกใบอนุญาตของเรา
บริการของเราอาจยินยอมให ้คุณอัปโหลด โพสต์ หรือจัดเก็บรูปภาพและเนือหาอืน ๆ
ิ ธิในฐานะเจ ้าของเนือหานี โดยทีมีเราเป็ นผู ้ถือใบอนุญาต
ทีคุณเป็ นเจ ้าของ คุณจะมีสท

เราและบริษัทในเครือของเราและผู ้ออกใบอนุญาต เป็ นเจ ้าของกรรมสิทธิ สิทธิความเป็ นเจ ้าของ
ิ ทางปั ญญาทังหมดในบริการ คุณตกลงทีจะไม่ลบ แก ้ไข
และสิทธิในทรัพย์สน
หรือปิ ดบังการแจ ้งเกียวกับลิขสิทธิ เครืองหมายการค ้า เครืองหมายบริการ หรือสิทธิทแสดงถึ
ี
งกรรมสิทธิอืน
ๆ ทีอยูใ่ นหรือประกอบมากับบริการ คุณเข ้าใจและตกลงว่า
คุณไม่ได ้เป็ นเจ ้าของผลประโยชน์ในบริการหรือเกมใด ๆ หรือเนือหาในบริการ บริการ
(และโดยเฉพาะอย่างยิง เกมของเรา)
อาจจะมีกลไกทีติดตังไว ้ภายในซึงออกแบบมาเพือป้ องกันการมอบความได ้เปรียบทีไม่เป็ นธรรมให ้แก่ผู ้ใช ้บ
างรายมากกว่าผู ้ใช ้รายอืน ๆ (การกระทําเหล่านีคือ “การโกง” และซอฟต์แวร์จะถือว่าเป็ น
“ซอฟต์แวร์ตรวจจ ับการโกง”) เราอาจจะเพิมหรืออัปเดตซอฟต์แวร์ตรวจจับการโกงเป็ นระยะ ๆ
ตามทีดุลยพินจ
ิ ของเราเห็นว่าจําเป็ น
บริการและ/หรือซอฟต์แวร์ตรวจจับการโกงอาจจะเก็บรวบรวมและส่งรายละเอียดเกียวกับบัญชีเกมของคุณ
การเล่นเกม และโปรแกรมหรือกระบวนการทีไม่ได ้รับอนุญาตทีเกียวข ้องกับการโกง
โดยจะเป็ นไปตามนโยบายความเป็ นส่วนตัวของเราและกฎหมายทีมีผลบังคับใช ้
ในกรณีทเรามี
ี
ข ้อสรุปตามดุลยพินจ
ิ ของเราว่าคุณกระทําการโกง คุณตกลงว่าเราอาจจะใช ้สิทธิใด ๆ
หรือทังหมดทีเรามีภายใต ้ EULA นี รวมถึงการบอกเลิก EULA
นีและยกเลิกสิทธิการเข ้าถึงบริการของเราทีคุณได ้รับ นอกจากนี
หากคุณโกงในเกมหรือบริการของเราหนึงอย่าง
เราอาจจะยกเลิกใบอนุญาตของคุณในการใช ้เกมและบริการทังหมดของเรา
แม ้ว่าเราจะไม่มภ
ี าระผู ้พันในการตรวจติดตามการเข ้าถึงหรือการใช ้บริการ
หรือในการตรวจทานหรือแก ้ไขเนือหาใด ๆ
ิ ธิในการกระทําการดังกล่าวเพือวัตถุประสงค์ของการปฏิบัตก
แต่เรายังมีสท
ิ ารและการเผยแพร่บริการ
เพือให ้แน่ใจว่าจะมีการปฏิบต
ั ต
ิ าม EULA นี
เพือปกป้ องสุขภาพหรือความปลอดภัยของบุคคลใดก็ตามทีเราเชือว่าอาจจะถูกข่มขูค
่ ก
ุ คาม
เพือปกป้ องสิทธิและการเยียวยาตามกฎหมายของเรา
เพือรายงานพฤติกรรมทีเป็ นอาชญากรรมหรือเป็ นการทําร ้ายผู ้อืน
หรือเพือปฏิบต
ั ต
ิ ามกฎหมายทีมีผลบังคับใช ้ เราอาจ (แต่ไม่จําเป็ นต ้อง)
ลบหรือปิ ดใช ้งานสิทธิการเข ้าถึงเนือหาใด ๆ ได ้ทุกเมือโดยไม่ต ้องแจ ้งให ้ทราบ เราอาจ (แต่ไม่จําเป็ นต ้อง)
ตรวจสอบการละเมิดฝ่ าฝื น EULA นี หรือการกระทําใดก็ตามทีกระทบต่อบริการ
9.

ธุรกรรม

เราอาจนํ าเสนอคุณลักษณะทีน่าสนใจบางอย่างให ้แก่คณ
ุ ในเกมของเรา
ซึงคุณต ้องจ่ายเงินในการใช ้คุณลักษณะดังกล่าว
เราต ้องได ้รับอนุญาตเป็ นกรณีพเิ ศษเพือเรียกเก็บเงินจากวิธก
ี ารชําระเงินของคุณ
คุณลักษณะเหล่านีถือเป็ นสิทธิครอบครองของเรา

(ก)
การซือหรือการได ้มาซึงสินค ้าเสมือนจริงและสกุลเงินในเกม
ภายใต ้กฎระเบียบว่าด ้วยการควบคุมการแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศทีมีผลบังคับใช ้ในเขตอํานาจ
ทางกฎหมายของคุณ เราอาจนํ าเสนอการอัปเกรดและตัวเลือกบางอย่างให ้ภายในเกมของเรา
ซึงคุณสามารถซือได ้ด ้วยสกุลเงินของโลกจริง รวมถึงแต่ไม่จํากัดเพียงแต่
สกุลเงินภายในเกมตามทีได ้รับอนุญาตภายใต ้กฎหมายทีมีผลบังคับใช ้ (“สกุลเงินในเกม”)
สกินของตัวละคร สัตว์ข ี และยานพาหนะ บัตรดิจท
ิ ล
ั บูสต์ประสบการณ์ เกียร์
และการปรับแต่งตามความต ้องการอืน ๆ สําหรับตัวละครในเกมของคุณ
รวมถึงไอเท็มเพิมแบบดิจท
ิ ล
ั อืน ๆ ทีอาจช่วยพัฒนาประสบการณ์ในเกมของคุณได ้ในบางลักษณะ
ั การใช ้งานของเกม
(“สินค้าเสมือนจริง”) เว ้นแต่จะมีการสือสารกับคุณไว ้เป็ นอืนภายในฟั งก์ชน
สกุลเงินในเกมและสินค ้าเสมือนจริงจะโอนจากเกมหนึงไปยังอีกเกมหนึงไม่ได ้ นอกจากนี
คุณอาจจะสามารถรับสินค ้าเสมือนจริงและสกุลเงินในเกมบางอย่างได ้โดยไม่มก
ี ารซือ เช่น
รางวัลในเกม เมือคุณซือสกุลเงินในเกม (“สกุลเงินในเกม”) ไอเท็มเพิมแบบดิจท
ิ ล
ั ใด ๆ
(“สินค้าเสมือนจริง”) ทีเราอาจเสนอ หรือตัวเกม (แต่ละรายการเรียกว่า “ธุรกรรม”)
ั ทีมีใน App Store หรือแพลตฟอร์มอืน ๆ
การซือของคุณจะดําเนินการผ่านฟั งก์ชน
ทีเราจัดเตรียมไว ้ให ้คุณ ก่อนทําธุรกรรม
คุณควรตรวจสอบให ้แน่ใจว่าคุณเข ้าใจข ้อตกลงทีครอบคลุมธุรกรรมของคุณอย่างครบถ ้วนแล ้ว
ไม่วา่ ข ้อตกลงนันจะเป็ นเงือนไขของ App Store หรือข ้อตกลงของแพลตฟอร์มการชําระเงินอืน
10.

การขอเงินคืน

ภายใต ้กฎหมายทีมีผลบังคับใช ้ (รวมถึงทีอธิบายไว ้ในเอกสารต่อท ้ายเฉพาะประเทศแต่ละชุดด ้านล่าง)
หรือนโยบายของ App Store (1) เกม สินค ้าเสมือนจริง
ิ ของเรา ไม่มม
และสกุลเงินในเกมทังหมดจะยังคงเป็ นทรัพย์สน
ี ล
ู ค่าเป็ นตัวเงิน และไม่สามารถแลกรับ
ิ ธิได ้รับการเยียวยาทางเลือกใด ๆ สําหรับเงินหรือสิงใดก็ตามทีมีมล
ขอเงินคืน หรือมีสท
ู ค่าเป็ นตัวเงินใน
ิ
้งาน
“โลกแห่งความเป็ นจริง” เว ้นแต่สงเหล่านันจะมีข ้อบกพร่อง ไม่พร ้อมให ้ใช
หรือไม่เป็ นไปตามคุณลักษณะจําเพาะทีเราแจ ้งไว ้ (2) เราอาจจะเพิกถอนใบอนุญาตของคุณทีมีตอ
่ เกม
สินค ้าเสมือนจริง และ/หรือสกุลเงินในเกมดังกล่าวได ้ทุกเมือ โดยจะเป็ นไปตาม EULA
นีและไม่ต ้องแจ ้งให ้คุณทราบหรือมีภาระรับผิดชอบต่อคุณ และ (3)
เว ้นแต่ทกฎหมายในเขตอํ
ี
านาจทางกฎหมายของคุณกําหนดไว ้
สิทธิในการเพิกถอนทีไม่อาจสละได ้ในทางสัญญา เมือคุณซือและใช ้เกม สินค ้าเสมือนจริง
และ/หรือสกุลเงินในเกมใด ๆ
จะหมายความว่าคุณสละซึงสิทธิทีคุณมีในการเพิกถอนข ้อตกลงของคุณในการซือเกม สินค ้าเสมือนจริง
ิ ธิได ้รับเงินคืน
และ/หรือสกุลเงินในเกมทีเกียวข ้อง และคุณตกลงว่าคุณจะไม่มส
ี ท
(หรือการเยียวยาทางเลือกอืน) ทีเกียวข ้องกับเกม สินค ้าเสมือนจริง และ/หรือสกุลเงินในเกม นอกจากนี
คุณยังตกลงว่าสิทธิในการเพิกถอนใด ๆ จะหมดอายุทันทีทมี
ี การซือและส่งมอบเกม สินค ้าเสมือนจริง
และ/หรือสกุลเงินในเกมของคุณ เว ้นแต่กฎหมายในเขตอํานาจทางกฎหมายของคุณจะระบุไว ้เป็ นอืน
เนือหาในหัวข ้อนีจะไม่กระทบต่อสิทธิตามกฎหมายของคุณ
11.

การทดสอบแบบเบต้า

ั แบบเบต ้า (“ระบบเบต้า”)
ในบางครัง เราอาจนําเสนอหนึงในบริการของเราในเวอร์ชน
ั ทีเปิ ดตัวเพือใช ้งานในเชิงพาณิชย์
ระบบเบต ้าจะมีคณ
ุ สมบัตเิ หมือนกับชือ ซึงก็คอ
ื ไม่ใช่ระบบในเวอร์ชน
และไม่มก
ี ารรับประกันว่าจะทํางานได ้อย่างเหมาะสม และอาจทําให ้ส่วนอืน ๆ
ของระบบไม่ทํางานอย่างเหมาะสมเช่นกัน เพือให ้ใบอนุญาตทีมอบให ้คุณในหัวข ้อที 6
ด ้านบนครอบคลุมถึงระบบเบต ้า (หมายความว่า คุณจะได ้รับอนุญาตให ้ใช ้ระบบเบต ้า)
คุณรับทราบและตกลงยอมรับในเงือนไขดังต่อไปนีเพิมเติมจากส่วนทีเหลือของ EULA นี:

(ก)

เราอาจจะลบหรือแก ้ไขข ้อมูลทีจัดเก็บไว ้บนคอมพิวเตอร์ของคุณเกียวกับระบบเบต ้าโดยอัต
โนมัต ิ ด ้วยเหตุผลใดก็ตาม ไม่วา่ เมือใดก็จตาม ตลอดระยะเวลาของการทดสอบระบบเบต ้า

(ข)

เราอาจยุตก
ิ ารทดสอบระบบเบต ้าได ้ทุกเมือ ซึงอาจจะทําให ้ระบบเบต ้าของคุณเล่นไม่ได ้
หรือไม่ทํางานอย่างเหมาะสม เมือเรายุตก
ิ ารใช ้ระบบเบต ้า
คุณต ้องลบตัวอย่างของระบบเบต ้าทีอยูบ
่ นคอมพิวเตอร์ของคุณออก
รวมถึงเอกสารและสือวัสดุทงหมดที
ั
คุณได ้รับจากเราเกียวกับระบบเบต ้า

(ค)

การใช ้ระบบเบต ้าจะอยูภ
่ ายใต ้การเก็บรักษาความลับของระบบเบต ้าดังกล่าว
รวมถึงองค์ประกอบทังหมดทีมี “ข ้อมูลทีเป็ นความลับ”
หมายถึงข ้อมูลใดก็ตามทีเราเปิ ดเผยให ้คุณทราบ หรือเข ้าถึงได ้หรือมอบให ้โดยคุณ
เกียวกับระบบเบต ้า (รวมถึงความคิดเห็นใด ๆ ทีมอบให ้และตัวเกมเอง) คุณตกลงว่าคุณจะไม่:
(i)

ใช ้ข ้อมูลทีเป็ นความลับใด ๆ นอกเหนือจากเท่าทีจําเป็ นต่อการใช ้เกมตาม EULA นี

(ii)
เก็บข ้อมูลทีเป็ นความลับไว ้เป็ นความลับอย่างเคร่งครัด
และใช ้ความระมัดระวังในระดับเดียวกับการปกป้ องข ้อมูลทีเป็ นความลับของคุณเอง
แต่ไม่วา่ ในกรณีใดก็ตาม การระมัดระวังต ้องไม่น ้อยไปว่าการดําเนินการทีสมเหตุสมผล
(iii)

ไม่เปิ ดเผยข ้อมูลทีเป็ นความลับต่อบุคคลหรือนิตบ
ิ ค
ุ คลใดทีเราไม่ได ้ให ้อนุญาตไว ้

และ
(iv)
ไม่ประกาศแจ ้งต่อสาธารณะเกียวกับระบบเบต ้าหรือบริการ
รวมถึงการเผยแพร่หรือการเปิ ดเผยข ้อมูลใด ๆ (เช่น ภาพบันทึกหน ้าจอและคุณลักษณะจําเพาะ)
ทีเกียวข ้องกับระบบเบต ้า หากยังไม่ได ้รับการอนุมัตท
ิ เป็
ี นลายลักษณ์อักษรจากเรา
ซึงเราอาจมอบให ้หรือระงับไว ้ได ้ตามแต่ดล
ุ ยพินจ
ิ ของเรา

(ง)

การยุตก
ิ ารใช ้ระบบเบต ้าโดยเรา จะไม่ได ้เป็ นมูลเหตุให ้เกิดการคืนเงินทุกรูปแบบ
ิ ธิได ้รับค่าตอบแทนหรือบริการทีไม่มค
และการเข ้าร่วมในระบบเบต ้าของคุณจะไม่ทําให ้คุณมีสท
ี า่ ใช ้
จ่ายใด ๆ รวมถึงเนือหาใดก็ตามและสกุลเงินในเกม และ
ั เต็ม (ไม่ใช่เบต ้า) ของเกมบางอย่างออกมา
หากและเมือเราปล่อยเวอร์ชน
ั เต็มต่อไป หากเราอนุญาตเช่นนัน
และเราอาจจะอนุญาตให ้คุณใช ้เกมเพือใช ้งานเวอร์ชน
การทีคุณใช ้เกมต่อไปจะไม่ถอ
ื ว่าอยูภ
่ ายใต ้ข ้อกําหนดของหัวข ้อที 11 อีก
แต่จะอยูภ
่ ายใต ้ข ้อกําหนดส่วนทีเหลือของ EULA นี
12.

App Storeเกมคอนโซล

หากมีการนํ าเสนอเกมให ้คุณผ่านทาง App Store หรือหากคุณเล่นเกมบนคอนโซล
อาจจะมีเงือนไขเพิมเติมบังคับใช ้กับคุณ

เมือมีการนํ าเสนอเกมให ้คุณผ่านทาง App Store (ไม่วา่ จะเป็ นอุปกรณ์มอ
ื ถือหรือคอนโซล)
คุณรับทราบและยอมรับในเงือนไขของเอกสารประกอบ B-1 ทีเกียวข ้องกับเกมดังกล่าว
13.

ข้อเสนอแนะ

เรายินดีรับฟั งความคิดเห็นจากคุณ ไม่วา่ จะเป็ นเรืองดีหรือไม่ด ี
ข ้อเสนอแนะของคุณจะช่วยให ้เราได ้พัฒนาปรับปรุง!
แต่หากคุณมอบข ้อเสนอแนะให ้แก่เรา
เราต ้องการใช ้ข ้อเสนอแนะดังกล่าวในลักษณะทีเราต ้องการและไม่ต ้องจ่ายค่าตอบแทน
ให ้คุณ
ิ ธิขาด โอนได ้
หากคุณมอบข ้อเสนอแนะให ้แก่เรา จะหมายความว่าคุณมอบใบอนุญาตทีไม่ใช่สท
ใช ้ได ้ทัวโลก คงอยูต
่ ลอดไป เพิกถอนมิได ้ มีการจ่ายค่าตอบแทนเต็มจํานวน ปลอดค่าลิขสิทธิ
ิ ทางปั ญญาใด ๆ และทังหมด
พร ้อมด ้วยสิทธิในการออกใบอนุญาตช่วง ภายใต ้สิทธิในทรัพย์สน
ทีคุณถือครองหรือควบคุม ในการคัดลอก ปรับแก ้ สร ้างงานสร ้างสรรค์ตอ
่ เนือง แจกจ่ายสําเนา
ดําเนินการต่อสาธารณะ แสดงในทีสาธารณะ และแสวงหาประโยชน์จากข ้อเสนอแนะ
ิ
เพือวัตถุประสงค์ใดก็ตามและไม่วา่ ในประเทศใดก็ตาม ใบอนุญาตนีจะไม่สนไปหรื
อหมดอายุ
หากเราไม่ได ้ใช ้สิทธิของเราภายใต ้ใบอนุญาตนีภายในระยะเวลาหนึงปี
ิ ธิในข ้อเสนอแนะทีไม่อาจมอบอนุญาตให ้แก่เราได ้ภายใต ้กฎหมายทีมีผลบังคับใช ้ (เช่น
หากคุณมีสท
ธรรมสิทธิและสิทธิสว่ นบุคคลอืน ๆ ) คุณจะต ้องสละซึงสิทธิดังกล่าวและยินยอมทีจะไม่ใช ้สิทธิดังกล่าว
คุณเข ้าใจและตกลงว่าคุณมอบข ้อเสนอแนะให ้แก่เราโดยอิสระ และเราไม่จําเป็ นต ้องใช ้ข ้อเสนอแนะดังกล่าว
และคุณจะไม่ได ้รับค่าตอบแทนไม่วา่ ในรูปแบบใดสําหรับข ้อเสนอแนะของคุณ คุณรับรองและรับประกันว่า
ิ ธิในข ้อเสนอแนะใด ๆ ทีคุณมอบให ้เรา
คุณมีสท
โดยสิทธินันอยูใ่ นระดับเพียงพอทีจะเป็ นการมอบสิทธิให ้เราและฝ่ ายทีได ้รับผลกระทบดังทีอธิบายไว ้ข ้างต ้น
รวมถึงแต่ไม่จํากัดเพียงแต่
ิ ทางปั ญญาหรือสิทธิในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์หรือสิทธิความเป็ นส่วนตัว
สิทธิในทรัพย์สน
ในการโพสต์ข ้อเสนอแนะดังกล่าว คุณรับรองว่าข ้อเสนอแนะของคุณเป็ นไปตาม EULA นี
และคุณจะไม่ใช ้คําพูดทีส่อถึงความลามกอนาจารหรือก ้าวร ้าวรุนแรง
หรือส่งสือวัสดุทเป็
ี นหรืออาจจะมีโอกาสเป็ นการหมินประมาท ข่มขู่ หรือสร ้างความเกลียดชัง
ลุกลําความเป็ นส่วนตัวของบุคคลอืนใด เป็ นอันตรายต่อผู ้ใช ้รายอืน หรือฝ่ าฝื นกฎหมายทีมีผลบังคับใช ้
14.

นโยบาย DMCA/ลิขสิทธิ

เราเคารพในกฎหมายลิขสิทธิและคาดหวังให ้ผู ้ใช ้ของเราดําเนินการในลักษณะเดียวกัน
เรามีนโยบายในการยกเลิกบัญชีเกมของผู ้ใช ้ในสถานการณ์ทเหมาะสม
ี
ซึงมีการละเมิดซําแล ้วซําเล่าหรือเชือว่าได ้กระทําการละเมิดสิทธิของผู ้ถือลิขสิทธิซําแล ้วซําเล่า
15.

เว็บไซต์และทร ัพยากรของบุคคลทีสาม

ลิงก์สภ
ู่ ายนอกจะมีไว ้เพือความสะดวกของคุณ แต่เราไม่อาจรับประกันลิงก์เหล่านันได ้

บริการอาจมีลงิ ก์ไปยังเว็บไซต์หรือทรัพยากรของบุคคลทีสาม
เราแสดงลิงก์เหล่านีไว ้เพือความสะดวกเท่านัน และจะไม่รับผิดชอบต่อเนือหา ผลิตภัณฑ์
หรือบริการบนหรือทีได ้มาจากเว็บไซต์หรือทรัพยากรเหล่านัน รวมถึงลิงก์ทแสดงอยู
ี
บ
่ นเว็บไซต์ดังกล่าว
คุณรับทราบว่าคุณต ้องรับผิดชอบแต่เพียงผู ้เดียว
และต ้องยอมรับความเสียงทังปวงอันเกิดขึนจากการทีคุณใช ้เว็บไซต์หรือทรัพยากรใด ๆ ของบุคคลทีสาม

16.

้ า
้ อ
ค่าใชจ
่ ยในการใชข
้ มูลและอุปกรณ์มอ
ื ถือ

นีคือการเตือนให ้ทราบว่าคุณต ้องรับผิดชอบต่อค่าใช ้จ่ายใดก็ตามทีเกียวข ้องกับข ้อมูล
ซึงอาจเกิดขึนเมือคุณใช ้บริการของเรา
คุณต ้องรับผิดชอบต่อค่าใช ้จ่ายเกียวกับข ้อมูลทังหมดทีอาจเกิดขึนจากการใช ้บริการของเรา
รวมถึงแต่ไม่จํากัดเพียงแต่ ค่าธรรมเนียมมือถือ การส่งข ้อความ และการใช ้ข ้อมูล ก่อนใช ้บริการ
คุณควรทําความเข ้าใจหรือสอบถามผู ้ให ้บริการของคุณเกียวกับอัตราค่าบริการทีคุณอาจจะต ้องจ่าย
17.

บริการและการปร ับเปลียน EULA

เมือเราอัปเดต EULA นี
ั ทีมีการอัปเดตถึงจะสามารถใช ้บริการของเราต่อไปได ้
คุณต ้องตกลงยอมรับเวอร์ชน
นอกจากนี
เรายังมีอส
ิ ระในการอัปเดตส่วนหนึงส่วนใดก็ตามของบริการตามทีเราเห็นสมควร ดังนัน
เราต ้องการแจ ้งให ้คุณทราบว่าเราสามารถกระทําการดังกล่าวได ้ทุกเมือ

เราอาจ (แต่ไม่จําเป็ นต ้อง) อัปเดต EULA นีได ้ทุกเมือ ตามแต่โอกาสทีเราเห็นว่าจําเป็ น
เพือให ้เป็ นไปตามกฎหมายทีมีผลบังคับใช ้ หากเราทําการอัปเดต คุณจะได ้รับแจ ้งให ้ตกลงยอมรับใน EULA
ทีอัปเดตแล ้วในครังถัดไปทีคุณเข ้าใช ้บริการ หรือเมือมีการสือสารถึง EULA ทีอัปเดตแล ้วกับคุณ
คุณต ้องยอมรับการอัปเดตเหล่านีเพือให ้สามารถใช ้บริการต่อไปได ้
เราอาจส่งโปรแกรมแก ้ไข ข ้อมูลอัปเดต หรือการอัปเกรดไปทีบริการ
ซึงต ้องมีการติดตังเพือให ้คุณสามารถใช ้บริการได ้อย่างต่อเนือง
เราอาจจะอัปเดตบริการจากทางไกลโดยไม่แจ ้งให ้คุณทราบ และคุณยินยอมให ้เราใช ้โปรแกรมแก ้ไข
ข ้อมูลอัปเดต หรือการอัปเกรดดังกล่าว หากอุปกรณ์ของคุณตังค่าป้ องกันการอัปเดตอัตโนมัตไิ ด ้
คุณอาจจะเข ้าถึงบริการไม่ได ้จนกว่าจะอัปเดตบริการบนอุปกรณ์ของคุณด ้วยตัวเอง เราอาจแก ้ไข ระงับ ยุต ิ
เปลียน ทดแทน หรือจํากัดสิทธิการเข ้าถึงของคุณทีมีตอ
่ บริการได ้ทุกเมือ ภายใต ้กฎหมายทีมีผลบังคับใช ้
คุณรับทราบว่าคุณอาจจะไม่สามารถเข ้าถึงข ้อมูลตัวละคร ความก ้าวหน ้าในเกม
การปรับรูปแบบเกมตามความต ้องการ หรือข ้อมูลอืน ๆ
ทีเกียวข ้องกับการใช ้เกมบางอย่างและองค์ประกอบอืน ๆ ทีมีความจําเพาะของบริการ ไม่วา่ เมือใดก็ตาม
โดยทีเราไม่ต ้องแจ ้งให ้คุณทราบ รวมถึงแต่ไม่จํากัดเพียงแต่ หลังจากทีเราส่งโปรแกรมแก ้ไข ข ้อมูลอัปเดต
หรือการอัปเกรดไปทีบริการแล ้ว คุณตกลงว่าเราจะไม่มภ
ี าระผู ้พันด ้านการซ่อมบํารุงหรือสนับสนุนใด ๆ
เกียวกับบริการ
ภายใต ้กฎหมายทีมีผลบังคับใช ้ เราอาจเปลียนแปลงราคาของบริการ เกม สินค ้าเสมือนจริง สกุลเงินในเกม
หรือเนือหาได ้ทุกเมือ ไม่วา่ ด ้วยเหตุผลใดก็ตาม โดยไม่ต ้องแจ ้งให ้ทราบหรือมีภาระรับผิดชอบต่อคุณ
18.

การปฏิเสธการร ับประก ัน

เราไม่ให ้การรับประกันใด ๆ เกียวกับบริการ

ภายใต ้ขอบเขตสูงสุดทีกฎหมายอนุญาต บริการจะได ้รับการจัดหาให ้ “ตามสภาพ”
โดยไม่มก
ี ารรับประกันในทุกรูปแบบ ทังนีจะไม่เป็ นการจํากัดถึงเนือความทีกล่าวถึงมาก่อนหน ้า ฝ่ ายต่าง ๆ
ของบริษัทขอปฏิเสธอย่างชัดแจ ้งถึงการรับประกันโดยนัยเกียวกับอรรถประโยชน์ในเชิงพาณิชย์
ความครบถ ้วนสมบูรณ์สําหรับวัตถุประสงค์เฉพาะด ้าน ความสนุกสนานเพลิดเพลินเป็ นการส่วนตัว
และการไม่ละเมิดสิทธิ รวมถึงการรับประกันใด ๆ อันเกิดจากวิธก
ี ารติดต่อหรือใช ้การซือขาย ฝ่ ายต่าง ๆ
ิ
ของบริษัทไม่รับประกันว่าบริการจะเป็ นไปตามข ้อกําหนดของคุณ หรือพร ้อมใช ้งานโดยไม่มส
ี งรบกวน
มีความปลอดภัย หรือปลอดจากข ้อผิดพลาด ฝ่ ายต่าง ๆ ของบริษัทไม่รับประกันถึงคุณภาพ ความถูกต ้อง
ความเหมาะสมต่อเวลา ความเป็ นจริง ความสมบูรณ์ หรือความน่าเชือถือของบริการ
19.

ข้อจําก ัดความร ับผิด

หัวข ้อนีจะจํากัดสิงทีคุณสามารถเรียกร ้องคืนได ้จากเราในกรณีของข ้อพิพาท
ภายใต ้ขอบเขตสูงสุดทีกฎหมายทีมีผลบังคับใช ้อนุญาต
ของบริษัทจะไม่รับผิดต่อคุณในทุกกรณีสําหรับ:
(ก)

การสูญเสียผลกําไร

(ข)

การสูญเสียรายได ้

(ค)

การสูญเสียเงินออม

(ง)

การสูญเสียข ้อมูล หรือ

(จ)

ความเสียหายทีเกิดขึนทางอ ้อม
ไม่ได ้ตังใจ
เป็ นไปเพือการลงโทษ หรือเพือเป็ นเยียงอย่าง

ฝ่ ายต่าง

เป็ นผลสืบเนือง

ๆ

เป็ นกรณีพเิ ศษ

อันเกิดขึนจากหรือมีสว่ นเกียวข ้องกับ EULA นีหรือบริการ
ั การทํางานของบริการ
หรือความล่าช ้าหรือความไม่สามารถใช ้หรือการขาดฟั งก์ชน
แม ้แต่ในกรณีทหนึ
ี งในฝ่ ายต่าง ๆ ของบริษัทเป็ นผู ้กระทําผิด ละเมิด (รวมถึงความประมาทเลินเล่อ)
ความรับผิดทีเคร่งครัด การชดใช ้ความเสียหาย ความรับผิดต่อผลิตภัณฑ์ หรือกรณีอน
ื ๆ
และแม ้ว่าบริษัทจะได ้รับแจ ้งถึงโอกาสความเป็ นไปได ้ของความเสียหายดังกล่าวแล ้วก็ตาม นอกจากนี
ภายใต ้ขอบเขตสูงสุดทีกฎหมายทีมีผลบังคับใช ้อนุญาต ความรับผิดโดยรวมของฝ่ ายต่าง ๆ ของบริษัท
อันเกิดขึนจากหรือมีสว่ นเกียวข ้องกับ EULA นีหรือบริการ จะต ้องไม่เกินไปกว่า: (ก)
จํานวนเงินรวมทังหมดทีคุณได ้ชําระไป (หากมี) หรือจํานวนเงินทีคุณต ้องชําระให ้แก่เรา
สําหรับเกมหรือบริการบางอย่างทีเป็ นประเด็น ในระหว่างช่วงเวลาหก (6)
เดือนก่อนทีจะเกิดเหตุการณ์ททํ
ี าให ้เกิดความรับผิดดังกล่าว หรือ (ข) หาก (ก) ไม่มผ
ี ลบังคับใช ้
ให ้ถือใช ้ยอดเงินทีมูลค่าห ้าสิบดอลลาร์สหรัฐอเมริกา ($50 USD)
ข ้อจํากัดและข ้อยกเว ้นเกียวกับความเสียหายเหล่านี จะยังคงมีผลบังคับใช ้ แม ้ว่าการเยียวยาใด ๆ
ก็ตามไม่อาจชดเชยได ้อย่างเพียงพอ
และเป็ นองค์ประกอบพืนฐานของมูลเหตุทเป็
ี นการต่อรองเจรจาระหว่างคุณกับเรา
ไม่วา่ เนือความก่อนหน ้าจะกล่าวไว ้อย่างไรก็ตาม ประเทศ รัฐ จังหวัด หรือเขตอํานาจทางกฎหมายอืน ๆ
บางแห่ง ไม่อนุญาตให ้ยกเว ้นการรับประกันหรือข ้อจํากัดความรับผิดบางอย่าง ดังทีระบุไว ้ข ้างต ้น
ดังนันเงือนไขข ้างต ้นอาจจะไม่มผ
ี ลใช ้กับคุณ ในทางกลับกัน ในเขตอํานาจทางกฎหมายบางอย่าง

ข ้อยกเว ้นและข ้อจํากัดทีกล่าวถึงไว ้นัน
จะมีผลใช ้ในขอบเขตสูงสุดทีได ้รับอนุญาตตามกฎหมายของเขตอํานาจทางกฎหมายดังกล่าว นอกจากนี
ิ ธิตามกฎหมายเพิมเติมในเขตอํานาจทางกฎหมายของคุณ และไม่มเี นือหาใดใน EULA
คุณยังอาจมีสท
นีทีจะริดรอนสิทธิตามกฎหมายทีคุณพึงมีในฐานะผู ้บริโภคของบริการ
20.

้ วามเสียหาย
การชดใชค

หากมีคนฟ้ องร ้องเราจากการทีคุณละเมิด EULA นี หรือการทีคุณเข ้าถึง/ใช ้บริการ
คุณตกลงทีจะปกป้ องเราและชดใช ้ค่าใช ้จ่ายในการต่อสู ้คดีให ้เราในการดําเนินคดีดังกล่า
ว
คุณตกลงทีจะชดใช ้ (ในอีกแง่หนึงก็คอ
ื จ่ายชดเชยความสูญเสียใด ๆ และทังหมดทีเกิดขึน)
จ่ายค่าใช ้จ่ายในการต่อสู ้คดี และปกป้ องฝ่ ายต่าง ๆ ของบริษัทและพนั กงานของบริษัท เจ ้าหน ้าที กรรมการ
ตัวแทน ผู ้รับจ ้าง และผู ้แทนอืน ๆ ให ้ปลอดจากการฟ้ องร ้อง การเรียกร ้อง การดําเนินการ ความสูญเสีย
ความรับผิด ต ้นทุน และค่าใช ้จ่ายทังปวง (รวมถึงแต่ไม่จํากัดเพียงแต่ ค่าธรรมเนียมทนายความ ค่าใช ้จ่าย
และค่าธรรมเนียมของพยานผู ้เชียวชาญ) อันเกิดจากหรือมีสว่ นเกียวข ้องไม่วา่ ในลักษณะใดกับ: (ก)
การเข ้าถึงหรือการใช ้บริการ หรือ (ข) การกล่าวอ ้างทีหากพิสจ
ู น์วา่ เป็ นจริงแล ้ว จะก่อให ้เกิดการละเมิด
EULA นีโดยคุณ คุณตกลงทีจะจ่ายเงินคืนให ้เราสําหรับยอดชําระใด ๆ ทีเราจ่ายไปหรือสูญเสีย
ไม่วา่ จะตามการพิพากษาของศาลหรือการจ่ายเพือระงับคดีความ ตามสาระสําคัญใด ๆ
ทีครอบคลุมอยูใ่ นหัวข ้อที 20
21.

การบอกเลิกข้อตกลง

เราขอสงวนสิทธิในการบอกเลิก EULA นีตามทีเราเห็นสมควร
โดยจะเป็ นไปตามกฎหมายทีมีผลบังคับใช ้ เหตุผลทีเราอาจบอกเลิก EULA
นีจะรวมถึงแต่ไม่จํากัดเพียงแต่ หากเราชะลอข ้อเสนอเกมของเราในภูมภ
ิ าคของคุณ
หากคุณฝ่ าฝื น EULA นี หรือหาก App Store ยกเลิกบัญชี App Store ของคุณ
ภายใต ้ขอบเขตสูงสุดทีสอดคล ้องกับกฎหมายทีมีผลบังคับใช ้ เราอาจจะระงับ แก ้ไข
หรือยกเลิกสิทธิของคุณในการเข ้าถึงและใช ้บริการ รวมถึงเกม สินค ้าเสมือนจริง และเนือหาใด ๆ
โดยไม่มภ
ี าระรับผิดชอบหรือต ้องแจ ้งให ้คุณทราบในกรณีท ี (ก)
เรายุตก
ิ ารให ้บริการเกมให ้แก่ผู ้ใช ้โดยทัวไปในสถานการณ์ทคล
ี ้ายกัน (ข) คุณละเมิดเงือนไขใด ๆ ของ
EULA นี (รวมถึงเงือนไขของ App Store และนโยบายของเราทีระบุไว ้ใน EULA นี) (ค) เจ ้าของ App Store
ทีเกียวข ้องยกเลิกบัญชี App Store ของคุณ หรือ (ง)
เราพิจารณาแล ้วว่ามีความจําเป็ นทีจะต ้องระงับหรือปรับแก ้สิทธิการเข ้าถึงและการใช ้บริการโดยคุณ
หรือยกเลิก EULA นีตามดุลยพินจ
ิ ของเรา นอกจากนี คุณอาจจะยกเลิก EULA
นีได ้โดยการลบและยกเลิกการติดตังเกมบนอุปกรณ์ใด ๆ และทังหมดของคุณ หรือโดยการลบบัญชี App
Store ของคุณ การระงับหรือการปรับแก ้สิทธิการใช ้งานของคุณและการใช ้บริการโดยคุณ
จะส่งผลให ้คุณไม่สามารถเข ้าถึงและใช ้คุณลักษณะบางอย่างหรือทังหมดได ้
โดยจะเป็ นไปตามการพิจารณาด ้วยดุลยพินจ
ิ ของเรา เมือมีการบอกเลิก EULA นี
สิทธิทีมอบให ้แก่คณ
ุ จะสินสุดลงโดยอัตโนมัต ิ คุณอาจจะไม่สามารถใช ้สิทธิใด ๆ หรือสิทธิใน EULA นีได ้อีก

ภายใต ้กฎหมายทีมีผลบังคับใช ้
เราอาจจะใช ้ดุลยพินจ
ิ ของเราเพืออนุญาตให ้คุณเข ้าถึงและใช ้บริการต่อไปได ้ก่อนการบอกเลิกดังกล่าว
หากกฎหมายทีมีผลบังคับใช ้กําหนดไว ้ การบอกเลิก EULA
นีจะไม่ต ้องใช ้คําตัดสินจากศาลเพือให ้การบอกเลิกมีผลบังคับใช ้
หรือไม่ต ้องใช ้หมายแจ ้งทีนําแจ ้งโดยพนั กงานเดินหมายเพือเป็ นเงือนไขเบืองต ้นของการบอกเลิก
การชําระเงินและค่าธรรมเนียมทังหมดจะไม่สามารถขอเงินคืนได ้ในทุกสถานการณ์
ไม่วา่ ข ้อตกลงฉบับนีจะถูกบอกเลิกหรือไม่ก็ตาม เว ้นแต่ภายใต ้ขอบเขตทีกฎหมายกําหนดไว ้
หัวข ้อดังต่อไปนีจะยังคงมีผลบังคับใช ้ต่อไปแม ้ว่า EULA จะสินสุดลงแล ้ว: 8 (สองวรรคแรกเท่านัน) 13, 19,
20, 22 จนถึง 25 และวรรคนีของหัวข ้อที 21
22.

การระง ับข้อพิพาทและกฎหมายทีกําก ับควบคุม

คุณตกลงยอมรับในกฎหมายของประเทศสวีเดน หากมีข ้อพิพาทระหว่างเรา
เราตกลงว่าจะดําเนินการแก ้ไขผ่านกระบวนการอนุญาโตตุลาการ
โดยทีเราแต่ละฝ่ ายจะออกค่าใช ้จ่ายของตนเอง
(ก)
กฎหมายทีใช ้บังคับ คุณตกลงว่าข ้อพิพาท ความขัดแย ้ง ความแตกต่าง หรือการฟ้ องร ้องใด
ๆ อันเกิดจากหรือมีสว่ นเกียวข ้องกับ EULA นี เกม หรือบริการ รวมถึงการมีอยู่
ความสมบูรณ์ในการบังคับใช ้ การตีความ การปฏิบต
ั ต
ิ ามสัญญา การละเมิดหรือการบอกเลิกข ้อตกลง
หรือข ้อพิพาทใด ๆ เกียวกับภาระผูกพันทีไม่ใช่ในทางสัญญา อันเกิดขึนจากหรือมีเหตุเกียวกับ
EULA นี เกม หรือบริการ (รวมเรียกว่า “ข้อพิพาท”)
จะได ้รับการแก ้ไขตามกฎหมายของประเทศสวีเดน
โดยไม่มก
ี ารอ ้างอิงถึงตัวเลือกของกฎระเบียบแห่งกฎหมาย
ั ญาสหประชาชาติวา่ ด ้วยสัญญาซือขายสินค ้าระหว่างประเทศปี
และไม่รวมถึงบทบัญญัตข
ิ องอนุสญ
ค.ศ. 1980 กฎหมายหรือกฎระเบียบใด ๆ
ทีกําหนดว่าเนือหาของสัญญาจะต ้องถูกวิเคราะห์ตค
ี วามเทียบกับฉบับร่าง จะไม่มผ
ี ลบังคับใช ้กับ
EULA นี
(ข)
การระงับข ้อพิพาท
ข ้อพิพาทใดก็ตามจะถูกส่งเรืองและได ้รับการตัดสินทีจะถือเป็ นอันสินสุดโดยการอนุญาโตตุลาการ
ซึงดําเนินงานโดยสถาบันอนุญาโตตุลาการของสภาหอการค ้าสตอกโฮล์ม(“SCC”)
ภายใต ้กฎระเบียบว่าด ้วยการอนุญาโตตุลาการของ SCC ณ
เวลาทีมีการนํ าส่งหนังสือบอกกล่าวเกียวกับการอนุญาโตตุลาการ
กฎระเบียบดังกล่าวจะถือว่าถูกรวมเข ้าไว ้ในข ้อตกลงตามการอ ้างอิงในหัวข ้อนี
(ค)
กฎระเบียบว่าด ้วยการอนุญาโตตุลาการ
การอนุญาโตตุลาการจะดําเนินการตามกฎหมายของประเทศสวีเดน
โดยจะมีการพิจารณาตัดสินในสตอกโฮล์ม
ประเทศสวีเดนและใช ้ภาษาอังกฤษเป็ นภาษาหลักในการดําเนินการ
องค์คณะจะประกอบด ้วยอนุญาโตตุลาการสาม (3) ราย
โดยคูก
่ รณีแต่ละฝ่ ายจะต ้องแต่งตังอนุญาโตตุลาการหนึงรายภายในสามสิบ (30)
วันหลังจากทีมีการนําส่งหมายแจ ้งเกียวกับการอนุญาโตตุลาการ
การแต่งตังอนุญาโตตุลาการดังกล่าวจะได ้รับการยืนยันโดย SCC
และอนุญาโตตุลาการทังสองรายจะได ้รับคําแนะนําเกียวกับวิธก
ี าร

และต ้องตกลงกันเกียวกับอนุญาโตตุลาการคนทีสามภายในสิบ (10)
วันหลังจากทีพวกเขาได ้รับการยืนยันจาก SCC
ั ญาฝ่ ายใดฝ่ ายหนึงไม่ได ้แต่งตังอนุญาโตตุลาการ
หากคูส
่ ญ
หรือหากอนุญาโตตุลาการสองรายไม่สามารถตกลงกันได ้ภายในสิบ (10) วัน
เกียวกับอนุญาโตตุลาการคนทีสาม
อนุญาโตตุลาการดังกล่าวจะได ้รับการแต่งตังโดยคณะกรรมการของ SCC
อนุญาโตตุลาการจะต ้องตัดสินชีความเสียหายดังกล่าวเฉพาะตามทีได ้รับอนุญาตให ้ชีขาดได ้เกียวกั
บ EULA นี
ั ญาแต่ละฝ่ ายจะต ้องรับผิดชอบต่อต ้นทุนและค่าใช ้จ่ายของตนเอง
(ง)
ค่าใช ้จ่าย คู่สญ
(รวมถึงแต่ไม่จํากัดเพียงแต่ ค่าธรรมเนียมทีปรึกษา) ของการอนุญาโตตุลาการดังกล่าวใด ๆ
แต่จะมีเงือนไขว่า
ั ญาทังสองฝ่ ายจะต ้องร่วมกันออกค่าใช ้จ่ายและค่าธรรมเนียมของอนุญาโตตุลาการฝ่ ายละเท่า
คู่สญ
ๆ กัน
(จ)
คําสังห ้ามเพือบรรเทาความเสียหาย ไม่วา่ เนือหาก่อนหน ้าจะขัดกับ EULA นีอย่างไรก็ตาม
ั ญาฝ่ ายใดฝ่ ายหนึงจะต ้องขอใช ้อํานาจจากศาลในเขตอํานาจทางกฎหมายเสมอ
คู่สญ
สําหรับการขอคําสังห ้ามหรือการบรรเทาความเสียหายทางกฎหมายหรือทีมีความยุตธิ รรมอืนใด
23.

การห้ามมอบโอนสิทธิ

คุณไม่สามารถโอนหรือมอบสิทธิใน EULA นีให ้แก่บค
ุ คลอืน

คุณต ้องไม่มอบหรือโอนสิทธิใน EULA นี ไม่วา่ จะโดยผลบังคับแห่งกฎหมายหรืออืน ๆ
หากยังไม่ได ้รับความยินยอมทีเป็ นลายลักษณ์อก
ั ษรจากเรา ความพยายามใด ๆ ในการโอนหรือมอบสิทธิใน
EULA โดยปราศจากการความยินยอมดังกล่าว จะถือว่าเป็ นโมฆะและไม่มผ
ี ลบังคับใช ้
ื
ไม่วา่ หัวข ้อนีจะระบุชอไว
้อย่างไรก็ตาม เราจะสามารถโอนหรือมอบสิทธิใน EULA นีได ้โดยไม่มข
ี ้อจํากัด
ั ญาทังสองฝ่ าย
จากข ้อกําหนดทีกล่าวถึงก่อนหน ้า EULA นีจะมีผลผูกพันและก่อให ้เกิดประโยชน์ตอ
่ คูส
่ ญ
ผู ้สืบทอด และผู ้รับมอบโอนสิทธิทีได ้รับอนุญาต
24.

บทเบ็ดเตล็ด

EULA นีถือเป็ นข ้อตกลงทังหมดของเรา (ไม่มก
ี ารให ้คํามันสัญญานอกเหนืออืนใด)
ภาษาทางการคือภาษาอังกฤษ หากส่วนต่าง ๆ ของ EULA ไม่มผ
ี ลบังคับใช ้
ส่วนทีเหลือจะยังคงบังคับใช ้ได ้เต็มรูปแบบมากทีสุดเท่าทีจะเป็ นไปได ้
หากเราไม่ได ้บังคับใช ้ส่วนใดก็ตามของ EULA นี
จะไม่ได ้หมายความว่าเราจะไม่ดําเนินการในอนาคต หรือเราจะไม่บังคับใช ้สิทธิอืน ๆ
ของเรา เว ้นแต่ในกรณีของ App Store
บุคคลอืนนอกเหนือจากคุณหรือเราจะไม่สามารถบังคับใช ้ EULA ได ้

(ก)
ข ้อตกลงเบ็ดเสร็จ EULA นีและเอกสารหรือข ้อมูลอืนใดทีอ ้างถึงใน EULA นี
จะถือว่าเป็ นความเข ้าใจเบ็ดเสร็จและเป็ นสิทธิเฉพาะระหว่างคุณกับเราเกียวกับบริการ

และจะใช ้แทนความเข ้าใจหรือข ้อตกลงใด ๆ
และทังหมดทีทําด ้วยวาจาหรือเป็ นลายลักษณ์อักษรก่อนหน ้าระหว่างคุณกับเราเกียวกับบริการ
(ข)
ภาษา EULA ฉบับนีทําขึนเป็ นฉบับแรกในภาษาอังกฤษ ฉบับแปลใด ๆ
ก็ตามของข ้อตกลงฉบับนีจะมีไว ้เพือการอ ้างอิงเท่านัน
ภายใต ้ขอบเขตสูงสุดทีกฎหมายทีมีผลบังคับใช ้อนุญาต คุณยอมสละสิทธิใด ๆ
ก็ตามทีคุณอาจมีภายใต ้กฎหมายของประเทศของคุณ ในการขอให ้เขียนหรือบัญญัต ิ EULA
นีในภาษาอืนใด
ิ ธิอนๆ
(ค)
การเป็ นโมฆะบางส่วน EULA อธิบายถึงสิทธิตามกฎหมายบางอย่าง คุณอาจมีสท
ื
ภายใต ้กฎหมายในเขตอํานาจทางกฎหมายของคุณ EULA ไม่ได ้เปลียนแปลงสิทธิใด ๆ
ของคุณภายใต ้กฎหมายของเขตอํานาจทางกฎหมายของคุณ
หากกฎหมายของเขตอํานาจทางกฎหมายของคุณไม่อนุญาตให ้กระทําได ้ ดังทีระบุข ้างต ้น
ข ้อจํากัดและการยกเว ้นการรับประกันและการเยียวยาใน EULA นี
อาจจะไม่ได ้มีผลใช ้กับคุณเนืองจากเขตอํานาจทางกฎหมายของคุณอาจจะไม่อนุญาตให ้จํากัดหรือ
ยกเว ้นในสถานการณ์ทมี
ี ความเฉพาะของคุณ ในกรณีทข
ี ้อกําหนดบางส่วนของ EULA
นีถูกศาลหรือองค์คณะทางตุลาการทีมีอํานาจ ตัดสินว่าไม่สามารถบังคับใช ้ได ้
ข ้อกําหนดดังกล่าวจะบังคับใช ้ได ้เฉพาะตามขอบเขตสูงสุดทีเป็ นไปได ้ตามทีกฎหมายกําหนด
และเงือนไขส่วนทีเหลือของ EULA นีจะยังคงมีผลบังคับใช ้ได ้อย่างเต็มทีต่อไป
(ง)
การไม่สละสิทธิคุณและการดําเนินการหรือการไม่ดาํ เนินการของเรา
จะไม่กอ
่ ให ้เกิดสิทธิอนใดภายใต
ื
้ EULA นี เว ้นแต่ทมี
ี เขียนไว ้อย่างชัดเจนเป็ นลายลักษณ์อักษรใน
EULAการทีเราไม่ได ้บังคับใช ้สิทธิหรือข ้อกําหนดใด ๆ ของ EULA นี
จะไม่ถอ
ื ว่าเป็ นการสละซึงสิทธิหรือข ้อกําหนดดังกล่าว การสละซึงสิทธิหรือข ้อกําหนดใด ๆ
จะมีผลบังคับใช ้ก็ตอ
่ เมือทําเป็ นลายลักษณ์อก
ั ษรและลงนามโดยหนึงในผู ้แทนทีรับมอบอํานาจของเ
รา เว ้นแต่ทจะมี
ี
ระบุไว ้อย่างชัดแจ ้งใน EULA นี การใช ้สิทธิการเยียวยาใด ๆ
ั ญาฝ่ ายใดฝ่ ายหนึงภายใต ้ EULA นี จะเป็ นไปโดยไม่กระทบต่อสิทธิการเยียวยาอืน ๆ
โดยคูส
่ ญ
ทีมีภายใต ้ EULA หรือส่วนอืน ๆ
ั ญาของ EULA นี
(จ)
สิทธิของบุคคลทีสาม เว ้นแต่ทอธิ
ี บายไว ้ในหัวข ้อที 12 บุคคลทีไม่ใช่คส
ู่ ญ
ิ ธิในการบังคับใช ้เงือนใด ๆ ทีมี
จะไม่มส
ี ท
25.

ข้อมูลติดต่อ

หากคุณมีคําถามใด ๆ เกียวกับ EULA นีหรือเกม โปรดติดต่อเราได ้ทางทีอยูอ
่ เี มลของฝ่ ายสนับสนุนของเรา

ตาราง C-1: นโยบายการสตรีม
บทนํา
เราหวังว่าคุณจะเพลิดเพลินกับเกมของคุณและสนั บสนุนความสนใจของคุณในการสร ้างวิดโี อการเล่นเกม
ไม่วา่ จะแบบไลฟ์ สดหรือบันทึกเทปไว ้ (“วิดโี อ”)
ซึงเป็ นการแบ่งปั นประสบการณ์การเล่นเกมของคุณกับผู ้อืน โดยใช ้รูปภาพ วิดโี อ เสียงประกอบ ดนตรีในเกม
หรือสินทรัพย์อน
ื ๆ จากเกมของเรา (“เนือหา”) อย่างไรก็ตาม โปรดทราบว่าในกรณีสว่ นใหญ่นัน
การใช ้เนือหาของเราโดยไม่ได ้รับอนุญาตจากเรา
จะถือว่าเป็ นเรืองผิดกฎหมายและเป็ นการละเมิดสิทธิของเรา
นโยบายฉบับนีช่วยให ้คุณทราบถึงสิทธิทมี
ี อยูอ
่ ย่างจํากัดทีเรามอบให ้คุณ
เพือแบ่งปั นประสบการณ์ทคุ
ี ณมีเกียวกับเนือหาของเรากับสาธารณะทัวไปในวิดโี อของคุณ

การใช ้เนือหาของเราในวิดโี อจะต ้องจํากัดอยูเ่ ฉพาะเพือวัตถุประสงค์ทไม่
ี ใช่ในเชิงพาณิชย์เท่านัน
เว ้นแต่มรี ะบุไว ้อย่างชัดแจ ้งภายใต ้นโยบายการสตรีมนี:
คุณสามารถใช ้เนือหาของเราในวิดโี อของคุณเพือการใช ้งานทีไม่ใช่ในเชิงพาณิชย์เท่านัน
เว ้นแต่มรี ะบุไว ้อย่างชัดแจ ้งภายใต ้นโยบายการสตรีมนี ดังนัน
คุณจะต ้องไม่ออกใบอนุญาตการใช ้เนือหาในวิดโี อของคุณให ้แก่บริษัทหรือบุคคลอืนใด
เพือแลกเปลียนกับค่าธรรมเนียมหรือค่าตอบแทนในรูปแบบอืน ๆ หรือเพือการใช ้ในเชิงพาณิชย์อนใด
ื
โดยทียังไม่ได ้รับอนุญาตอย่างเป็ นลายลักษณ์อก
ั ษรให ้กระทําการได ้จากเรา
โปรดทราบว่าเราขอสงวนสิทธิในการใช ้วิดโี อของเราเพือวัตถุประสงค์ในเชิงพาณิชย์ นอกจากนี วิดโี อใด ๆ
ก็ตามของคุณทีใช ้เนือหาของเรา ต ้องมีการแสดงความคิดเห็น การเล่นเกม
หรือความคิดริเริมทีแปลกใหม่เพียงพอในการจัดทําวิดโี อเพือให ้ความรู ้หรือเพือส่งเสริมการขาย
โดยจะเป็ นดุลยพินจ
ิ ของเราแต่เพียงผู ้เดียว ตัวอย่างวิดโี อทีจะไม่ถอ
ื ว่ามีคณ
ุ สมบัตต
ิ รงตามนโยบายฉบับนี
คือคลิปของฉากตัดจากเกมหรือการบันทึกเสียงประกอบจากเกมบางเกม
(โดนไม่มก
ี ารแสดงความคิดเห็นทีพูดถึงฉากตัดหรือเสียงประกอบ)
อย่างไรก็ตาม เราอนุญาตให ้คุณรับค่าการชําระเงินได ้จากสองวิธก
ี าร
โดยมีข ้อกําหนดว่าคุณต ้องปฏิบัตต
ิ ามเนือหาส่วนอืน ๆ ของนโยบายการสตรีมนี



การแสวงหาผลประโยชน์ทเป็
ี นตัวเงินจากวิดโี อของคุณทีใช ้เนือหาของเราผ่านโฆษณาทีนํ าเสนอโด
ยแพลตฟอร์ม ซึงโฮสต์วด
ิ โี อของคุณอยู่ เช่น YouTube หรือ Twitch “แพลตฟอร์ม”)
การรับบริจาคผ่านลิงก์การบริจาคทีโพสต์อยูบ
่ นโปรไฟล์ของคุณหรือในคําอธิบายวิดโี อบนแพลตฟอ
ร์ม

วิธก
ี ารเผยแพร่วด
ิ โี อโดยคุณ:
เพือให ้เป็ นไปตามเงือนไขของ EULA ทีมีและนโยบายการสตรีม
คุณจะสามารถสร ้างวิดโี อได ้โดยใช ้เนือหาของเรา
และคุณมีอส
ิ ระในการเผยแพร่วด
ิ โี อดังกล่าวบนเว็บไซต์ทผู
ี ้ชมได ้รับอนุญาตให ้ดูวด
ิ โี อเหล่านีได ้โดยไม่เสียค่
าใช ้จ่ายไม่วา่ ในรูปแบบใดก็ตาม เราเข ้าใจว่าเว็บไซต์บางแห่งอาจเสนอบริการชําระเงินล่วงหน ้าให ้แก่คณ
ุ
หากเว็บไซต์ทโฮสต์
ี
วด
ิ โี อเหล่านีให ้บริการฟรีเพือให ้ผู ้ชมได ้ดูวด
ิ โี อ
คุณจะสามารถเผยแพร่วด
ิ โี อบนเว็บไซต์ดังกล่าวได ้

สิงทีคุณจะต ้องไม่ใส่เข ้าไปในวิดโี อของคุณทีใช ้ประโยชน์จากเนือหาของเรา:
ในวิดโี อใดก็ตาม (ไม่วา่ จะแห่งใดก็ตามทีเชือมโยงใกล ้กับหรืออยูบ
่ นเว็บเพจเดียวกับวิดโี อ)
้ที
คุณจะต ้องไม่ใส่เนือหาใด ๆ ทีเป็ นเนือหาของผู ้ใช ต ้องห ้ามภายใต ้ EULA และเนือหาดังต่อไปนี:








สิงใดก็ตามทีอาจสือเป็ นนัยว่าวิดโี อได ้รับการสร ้างขึนโดยพวกเรา
หรือเรารับรองคุณหรือวิดโี อของคุณ (เว ้นแต่คณ
ุ จะมีความสัมพันธ์ด ้านการรับรองกับเรา
ตามทีครอบคลุมโดยข ้อตกลงทีทําเป็ นลายลักษณ์อก
ั ษรหรือข ้อตกลงอืน ๆ แยกต่างหาก)
ข ้อมูลใดก็ตามทีเกียวข ้องกับการโกง การแฮ็ก การแสวงหาประโยชน์
หรือโปรแกรมของบุคคลทีสาม รวมถึงลิงก์ไปยังการดําเนินการใด ๆ ดังทีกล่าวถึงก่อนหน ้า หรือ
การใช ้เนือหาของเราซึงเป็ นการละเมิดกฎหมายทีมีผลบังคับใช ้ หรือทําให ้เราเสือมเสีย
หรือเมือพิจารณาตามดุลยพินจ
ิ ของเราแล ้วพบว่า อาจจะสร ้างความเสียหายต่อมูลค่า ค่าความนิยม
หรือชือเสียงของเรา บริษัทในเครือ ผลิตภัณฑ์ เนือหา หรือแบรนด์ของเรา
พฤติกรรมหรือการกระทําใดก็ตามทีละเมิดศีลธรรมและจริยธรรมของสาธารณะ

ข้อมูลสําคัญเพิมเติมบางส่วน:
เราอาจจะยกเลิกสิ ทธิของคุณในการโฮสต์ เผยแพร่ หรื อจัดหาให้ผอู ้ ืนเข้าถึงวิดีโอทีใช้ประโยชน์จากเนือหาของเราได้ เพือเหตุผลทางด้านธุรกิจหรื อเหตุผลอืน ๆ
โดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ทราบหรื อมีภาระรับผิดชอบต่อคุณ ตามแต่ดุลยพินิจของเราแต่เพียงผูเ้ ดียว ในกรณี ดงั กล่าวนัน เราอาจจะ (แต่ไม่จาํ เป็ นต้อง)
ติดต่อคุณหรื อเว็บไซต์หรื อแพลตฟอร์ มทีเกียวข้อง เกียวกับการยกเลิกสิ ทธิดงั กล่าวทีมีต่อวิดีโอดังกล่าวใด ๆ

