
สญัญาข้อก าหนดการให้บริการ 

(ส าหรบั Nokia WiFi App บนอุปกรณ์ Apple iOS) 

 

สญัญาทางกฎหมายฉบบันี้ท าขึน้ระหว่างผูใ้ชร้ายบุคคล 
หากยอมรบัขอ้ตกลงดว้ยความสมคัรใจของตนเอง 
หรอืหากคุณเป็นตวัแทนผูม้อี านาจในการยอมรบัขอ้ตกลงในนามของบรษิทัหรอืองคก์ร 
จะหมายถงึบรษิทัหรอืองคก์รทีคุ่ณเป็นตวัแทน (ในทีน่ี้จะเรยีกว่า “คณุ”) และ Nokia Apps Distribution 

LLC รวมถงึบรษิทัในเครอืตามทีร่ะบุไวด้า้นล่าง (“ผู้ให้สิทธ์ิ”) เกีย่วกบัการใชบ้รกิารและทรพัยากร 

(“บริการ”) ทีส่ามารถใชไ้ดแ้ละทีส่ามารถเปิดใชง้านไดบ้นอุปกรณ์ Nokia WiFi (“อปุกรณ์”) 
แอปพลเิคชนัซอฟตแ์วร ์Nokia WiFi App (“แอปพลิเคชนัลิขสิทธ์ิ”) เวบ็ไซต ์Nokia WiFi (“เวบ็ไซต์”) 

หรอืหน้า Home Portal หรอืซอฟตแ์วรอ์ื่นใดทีต่ดิตัง้อยู่ในอุปกรณ์ (“ซอฟต์แวร”์) “บริษทัในเครือ” 

หมายถงึบุคคลหรอืองคก์รทีอ่ยู่ใตบ้งัคบับญัชา หรอืเป็นผูบ้งัคบับญัชา 
หรอือยู่ภายใตก้ารบงัคบับญัชาเดยีวกนักบัผูใ้หส้ทิธิ ์ซึง่ “การบงัคบับญัชา” 
หมายถงึการเป็นเจา้ของหุน้ทางตรงหรอืทางออ้มมากกว่า 50% 
และมสีทิธิใ์นการออกเสยีงในฐานะผูบ้รหิาร หรอืเทยีบเท่า 
ตราบเท่าทีย่งัมสีทิธดิงักล่าวหรอืมอี านาจการบรหิาร 

เมื่อคุณดาวน์โหลด ตดิตัง้ และใชง้านบรกิาร ถอืว่าคุณยนิยอมทีจ่ะรบัขอ้ตกลงต่าง ๆ 
ในขอ้ตกลงขอ้ก าหนดการใหบ้รกิาร (“สญัญา”) ฉบบัน้ี หากคุณไม่ยอมรบัขอ้ตกลงใด ๆ ในสญัญา 

คุณจะไม่มสีทิธิใ์ชง้านบรกิาร และตอ้งถอนการตดิตัง้บรกิารจากอุปกรณ์ทุกเครื่องทีคุ่ณตดิตัง้ไว ้
สญัญาฉบบัน้ีผูใ้หส้ทิธิม์สีทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงไดต้ลอดเวลา 
คุณสามารถตรวจสอบเนื้อหาในสญัญาฉบบัล่าสุดไดบ้นหน้าเวบ็ไซต ์www.nokia.com/wifi/legal/terms-
of-service/ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการปรบัปรุง เปลีย่นแปลง หรอืแกไ้ขขอ้ความใด ๆ 
ในเงือ่นใขการใหบ้รกิารโดยการปรบัปรุง เปลีย่นแปลง หรอืแกไ้ขขอ้ความทางเวบ็ไซต ์
ผูใ้ชม้หีน้าทีต่อ้งคอยตดิตามตรวจสอบการเปลีย่นแปลงดว้ยตนเองเป็นระยะ 
เมื่อใชง้านบรกิารต่อเนื่องหลงัจากมกีารเปลีย่นแปลงใด ๆ 
หมายถงึคุณยนิยอมรบัขอ้เปลีย่นแปลงทัง้หมดทีเ่กดิขึน้นัน้ดว้ย 

สญัญาฉบบัน้ีมอีนุญาโตตุลาการโดยบงัคบัและบทละเวน้จากการฟ้องคดใีนนามกลุ่มบุคคล ในขอ้ 18 
โดยมผีลใหต้อ้งใชอ้นุญาโตตุลาการแบบบุคคลในการด าเนินการกรณีพพิาทแทนทีจ่ะเป็นการฟ้องคดใีน
นามกลุ่มบุคคล  

http://www.nokia.com/wifi/legal/terms-of-service/
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บรกิาร ขอ้มลูใด ๆ ขอ้ความ และ/หรอืเนื้อหาทีป่รากฏอยู่บนบรกิาร หรอืผ่านทางบรกิาร รวมถงึสทิธิต์่าง 
ๆ โดยไม่จ ากดัและรวมถงึสทิธิใ์นทรพัยส์นิทางปัญญาดงัต่อไปนี้ เป็นกรรมสทิธิข์องผูใ้หส้ทิธิ ์
และ/หรอืผูไ้ดร้บัอ านาจของผูใ้หส้ทิธิ ์
และไดร้บัการคุม้ครองตามกฎหมายลขิสทิธิแ์ละสนธสิญัญาลขิสทิธิต์ลอดจนกฎหมายและสนธสิญัญาเกีย่
วกบัทรพัยส์นิทางปัญญาอื่น ๆ ในประเทศทีใ่ชง้าน 

บรกิารน้ีเป็นการใหส้ทิธิก์ารใชง้าน มใิช่ขายขาดแก่คุณ โดยมจุีดประสงคใ์นการใชง้านภายใต้สญัญานี้ 
นอกเสยีจากตวับรกิารจะมขีอ้ตกลงอนุญาตใหใ้ชส้ทิธิฉ์บบัอื่นพว่งมาดว้ย 
ในกรณีนัน้ใหย้ดึตามขอ้ตกลงฉบบันัน้แทน โดยคุณตอ้งยอมรบัขอ้ตกลงฉบบัดงักล่าวล่วงหน้า 
ผูใ้หส้ทิธิข์อสงวนสทิธิท์ุกอย่างทีม่ไิดร้ะบุไวอ้ย่างชดัเจนว่าใหส้ทิธิแ์ก่คุณ 

การใชง้าน การเขา้ร่วมในบรกิาร หรอืการซือ้อุปกรณ์ของคุณ อาจมขีอ้ก าหนดเพิม่เตมิ (ด ู
“ข้อก าหนดเพ่ิมเติม”) รวมถงึ แต่ไม่จ ากดัเพยีง (1) นโยบายความเป็นสว่นตวัของผูใ้หส้ทิธิ ์(ดขูอ้ 6) 

(2) การรบัประกนัใด ๆ ทีผู่ใ้หส้ทิธิม์อบใหพ้รอ้มอุปกรณ์ของคุณ รวมถงึ 
แต่ไม่จ ากดัเพยีงการรบัประกนัแบบจ ากดัส าหรบัฮารด์แวร ์ที ่www.nokia.com/wifi/legal/warranty/  (3) 
ขอ้ก าหนดอื่น ๆ เพิม่เตมิหรอืขอ้ตกลงใด ๆ ทีผู่ใ้หส้ทิธิอ์าจระบุเพิม่เป็นระยะในอนาคต 
หากสญัญาฉบบันี้ขดัต่อขอ้ก าหนดเพิม่เตมิ 
ใหถ้อืขอ้ก าหนดเพิม่เตมิเป็นส าคญัส าหรบัดา้นการบรกิารและอุปกรณ์ 

 

1. ขอบเขตของลิขสิทธ์ิ 

สทิธิท์ีคุ่ณไดร้บัจากผูใ้หส้ทิธิใ์นการใชง้านแอปพลเิคชนั เป็นสทิธิท์ีไ่ม่ผกูขาด ไม่สามารถสง่ต่อ 
สามารถเรยีกคนืได ้และไม่สามารถมอบอ านาจใหผู้อ้ื่นได ้
ในการใชง้านแอพพลเิคชนันี้ไม่ว่าจะบนอุปกรณ์เครื่องใดกต็ามบนอุปกรณ์ยีห่อ้ Apple 
ทีท่ างานดว้ยระบบปฏบิตักิาร Apple iOS ทีคุ่ณเป็นเจา้ของ 
หรอืเป็นผูค้วบคุมตามทีไ่ดร้บัอนุญาตตามกฎการใชง้านทีก่ าหนดไวใ้นขอ้ก าหนดและเงือ่นไขของ App 
Store (“กฎการใช้งาน”) เวน้แต่แอพพลเิคชนัลขิสทิธิน์ี้อาจเขา้ถงึ ไดร้บัมา 
หรอืใชโ้ดยชื่อบญัชอีื่นทีเ่กี่ยวขอ้งกบัผูซ้ือ้ 

สทิธิท์ีคุ่ณไดร้บัจากผูใ้หส้ทิธิใ์นดา้นการใชง้านซอฟตแ์วร ์เป็นสทิธิท์ีไ่ม่ผกูขาด ไม่สามารถสง่ต่อ 
สามารถเรยีกคนืได ้และไม่สามารถมอบอ านาจใหผู้อ้ื่นได ้
ในการตดิตัง้และใชง้านซอฟตแ์วรล์งบนอุปกรณ์ทีคุ่ณซือ้มาจากผูใ้หส้ทิธิ ์ 

2. ข้อจ ากดัในการใช้งานและขอบเขตของสิทธ์ิท่ีคณุมี 
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สทิธิน์ี้ไม่อนุญาตใหคุ้ณใชแ้อปพลเิคชนับนอุปกรณ์ยีห่อ้ Apple หรอืใชซ้อฟตแ์วรบ์นอุปกรณ์ 
หรอืผลติภณัฑใ์ดๆ กต็ามทีคุ่ณไม่ไดเ้ป็นเจา้ของหรอืเป็นผู้ควบคุม 
หา้มแจกจ่ายหรอืเผยแพร่บรกิารบนเครอืขา่ยใด ๆ ทีท่ าใหส้ามารถใชง้านบนอุปกรณ์หลาย ๆ 
เครื่องทีคุ่ณไม่ไดเ้ป็นเจา้ของหรอืเป็นผุค้วบคุมไดใ้นเวลาเดยีวกนั หา้มใหเ้ช่า ปล่อยเช่า ใหย้มื จ าหน่าย 
ปล่อยสทิธิต์่อ และไม่อนุญาตใหท้ าซ ้า (เวน้แต่จะระบุไวอ้ย่างชดัเจนในกฎการใชง้าน) ถอดรหสั 
ท าวศิวกรรมยอ้นกลบั แยกสว่น พยายามแกะซอรส์โคด้ ดดัแปลง 
หรอืสรา้งผลงานทีด่ดัแปลงมาจากบรกิาร การอปัเดต หรอืสว่นใดสว่นหน่ึง 
(นอกเสยีจากสว่นทีก่ฎหมายทีบ่งัคบัใชร้ะบุว่าหา้มจ ากดัสทิธิ ์
หรอืไดร้บัอนุญาตโดยขอ้ตกลงทางลขิสทิธิท์ีค่วบคุมการใชส้ว่นประกอบโอเพนซอรส์ 
อนัรวมถงึบรกิารนี้ดว้ย) คุณไม่ไดร้บัอนุญาตใหเ้ขา้ถงึบรกิารเพือ่ทีจ่ะสรา้งเวบ็ไซต ์แอปพลเิคชนั 
หรอืบรกิารทีค่ลา้ยคลงึหรอืมจุีดประสงคเ์พือ่แขง่ขนั หากมกีารพยายามกระท าการใด ๆ ทีก่ล่าวมา 
จะถอืว่าละเมดิสทิธิข์องผูใ้หส้ทิธิแ์ละผูม้อี านาจ 
คุณยนิยอมว่าจะใชง้านบรกิารในลกัษณะทีเ่ป็นไปตามกฎหมายทีบ่งัคบัใช ้รวมถงึกฎหมายทอ้งถิน่ 
ประเทศ หรอืเขตทีคุ่ณพ านักอาศยัอยู่หรอืทีคุ่ณใชง้านหรอืดาวน์โหลดบรกิารนี้ รวมถงึ 
แต่ไม่จ ากดัเฉพาะขอ้จ ากดัต่าง ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัลขิสทิธิแ์ละทรพัยส์ินทางปัญญาอื่นใด 
คุณไม่สามารถถอดหรอืท าลายป้ายประกาศเตอืนดา้นลขิสทิธิห์รอืสญัลกัษณ์ดา้นสทิธบิตัรใด ๆ 
ทีม่อียู่บน หรอืในตวัอุปกรณ์ รวมถงึบรกิาร 
คุณไม่ไดร้บัอนุญาตใหใ้ชบ้รกิารในทางทีล่ะเมดิสทิธิข์องบุคคลทีส่ามใด ๆ 
รวมถงึการละเมดิทรพัยส์นิทางปัญญา กฎหมายความเป็นสว่นตวั หรอืสทิธิอ์ื่น ๆ ของบุคคลทีส่าม 

หากคุณละเมดิขอ้จ ากดันี้ ผูใ้หส้ทิธิม์สีทิธิท์ีจ่ะยกเลกิสญัญาฉบบัน้ีโดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้รางล่วงหน้า 
และคุณอาจถูกด าเนินคด ีรวมถงึชดใชค้่าเสยีหายต่าง ๆ ทีเ่กดิขึน้ 
และทางผูใ้หส้ทิธิจ์ะไดร้บัการละเวน้จากค่าเสยีหายต่าง ๆ ทีเ่กดิขึน้จากการละเมดิดงักล่าว 
การใหบ้รกิารน้ีไม่ไดถู้กออกแบบ ผลติ หรอืตัง้ใจใหน้ าไปใชใ้นสภาพแวดลอ้มใด ๆ 
ทีเ่มื่อเกดิความผดิพลาดแลว้อาจก่อใหเ้กดิอนัตรายถงึแก่ชวีติ ไดร้บับาดเจบ็ หรอืการทุพลภาพ 
หรอืความเสยีหายต่อสิง่แวดลอ้ม เช่นการออกแบบหรอืการด าเนินการโรงงานนิวเคลยีร ์
ระบบน าทางอากาศยาน หรอืระบบสือ่สาร ควบคุมการจราจรทางอากาศ เครื่องยือ้ชพี 
หรอืระบบควบคุมอาวุธ 
หรอืระบบควบคุมอุปกรณ์ออนไลน์ในสภาพแวดลอ้มทีอ่นัตรายทีต่อ้งการการด าเนินการทีไ่ม่ผดิพลาด 
(“กิจกรรมอนัตรายระดบัสูง”) 
ผูใ้หส้ทิธิแ์ละผูจ้ดัจ าหน่ายขอไม่รบัประกนัการใชง้านในกจิกรรมอนัตรายระดบัสงูอย่างเฉพาะเจาะจงและ
อย่างชดัเจน คุณตอ้งออกตวัและรบัประกนัว่าจะไม่ใชบ้รกิารเพือ่กจิกรรมดงักล่าว 



คุณยนิยอมทีจ่ะปกป้องผูใ้หส้ทิธิห์ากเกดิการสญูเสยี หนี้สนิ หรอืค่าเสยีหายใด ๆ 
ทีเ่กดิขึน้กบัผูใ้หส้ทิธิอ์นัเป็นเหตุมาจากการละเมดิขอ้ตกลงการใชใ้นประโยคขา้งตน้  

การใชง้านบรกิารอาจถูกระงบัชัว่คราวโดยไม่ตอ้งมกีารแจง้ใหท้ราบล่วงหน้าเพือ่ซ่อมบ ารุงและซ่อมแซม 
ดว้ยเหตุผลทางความปลอดภยั ระบบลม้เหลว หรอืกรณีอื่นใด 
หรอืบรกิารอาจถูกยกเลกิอย่างถาวรตามดุลยพนิิจของผูใ้หส้ทิธิ ์

3. ข้อตกลงด้านการอปัเดต 

ผูใ้หส้ทิธิอ์าจพฒันาแพตช ์บัก๊ฟิกซ ์อปัเดต อปัเกรด 
หรอืการปรบัแต่งอื่นใดต่อการบรกิารทีเ่กีย่วขอ้งกบัการเชื่อมต่อขัน้พืน้ฐาน การเซต็อปั 
และการอปัเดทไรส้าย (“อปัเดท”) ขอ้ตกลงลขิสทิธิน์ี้ครอบคลุมไปถงึการอปัเดตทีใ่หบ้รกิารโดยผูใ้หส้ทิธิ ์

ทีม่าแทนทีห่รอืเสรมิบรกิารดัง้เดมิ นอกเสยีจากการอปัเดตดงักล่าวจะมขีอ้ตกลงลขิสทิธิต์่างหาก 
ในกรณีนัน้ใหย้ดึตามขอ้ตกลงนัน้ ๆ แทน  

เมื่อใชง้านบรกิาร คุณยนิยอมทีจ่ะดาวน์โหลดและตดิตัง้อปัเดตโดยอตัโนมตั ิ
ซึง่อาจดาวน์โหลดและตดิตัง้ลงบนอุปกรณ์เคลื่อนทีข่องคุณและตวัอุปกรณ์ 
โดยไม่แจง้เตอืนและไม่จ าเป็นตอ้งถามความยนิยอมเพิม่เตมิอกีในภายหลงั 

หากคุณไม่ตอ้งการอปัเดตดงักล่าว คุณมวีธิแีกไ้ขส าหรบั (i) การอปัเดตแอปพลเิคชนัลขิสทิธิ ์
คอืปิดการท างานอปัเดตอตัโนมตับินอุปกรณ์เคลื่อนทีข่องคุณ 
หรอืลบแอปพลเิคชนัจากอุปกรณ์เคลื่อนทีข่องคุณ หรอื (ii) 
ส าหรบัการอปัเดตซอฟตแ์วรค์อืการยกเลกิบญัช ีNokia WiFi และหยุดใชอุ้ปกรณ์ของคุณ 
หากในภายหลงัคุณท าการเปลีย่นแปลงการตัง้ค่า (เช่น 
เปิดระบบอปัเดตอตัโนมตับินอุปกรณ์เคลื่อนทีใ่หม่ หรอืรสีตารท์อุปกรณ์) 
คุณรบัทราบว่าระบบอปัเดตอตัโนมตัแิละการตดิตัง้อปัเดตจะด าเนินการต่อ 
และคุณยนิยอมตดิตัง้การอปัเดตอตัโนมตันิัน้ ๆ ส าหรบัการอปัเดตใด ๆ ทีไ่ม่ไดด้ าเนินการโดยอตัโนมตั ิ
คุณรบัทราบว่าคุณอาจจ าเป็นตอ้งตดิตัง้อปัเดตเพือ่ใหส้ามารถใชง้านไดต้่อ 
หรอืท าใหก้ารบรกิารและอุปกรณ์สามารถท างานไดส้มบูรณ์ และคุณยนิยอมทีจ่ะตดิตัง้การอปัเดตนัน้ ๆ 
ทนัท ี 

4. การสนับสนุนและการบ ารงุรกัษา 

ผูใ้หส้ทิธิไ์ม่มขีอ้ผกูมดัทีจ่ะต้องใหก้ารสนบัสนุนใด ๆ กบัคุณในดา้นเทคนิคหรอืดา้นอื่น ๆ 
เวน้เสยีแต่จะมกีารตกลงกนัเป็นลกัษณ์อกัษรแยกต่างหากระหว่างคุณและผูใ้หส้ทิธิ ์
ในกรณีทีผู่ใ้หส้ทิธิใ์หบ้รกิารสนบัสนุน คุณตอ้งเขา้ใจและยอมรบัว่าการสนับสนุนนัน้ ๆ "ตามทีเ่ป็น" 



"ตามทีม่"ี เป็นรายครัง้ไป โดยไม่มกีารรบัประกนัใดๆ ทัง้สิน้ และผูใ้หส้ทิธิไ์ม่มขีอ้ผกูมดัใด ๆ 
ทีจ่ะตอ้งใหก้ารสนบัสนุนหรอืรบัผดิชอบในกรณีดงักล่าว  

 

5. FOSS 

การบรกิารมซีอฟตแ์วรโ์อเพนซอรส์หรอืฟรซีอรส์ (Free or open source software: “FOSS”) 

ซีง่มขีอ้ผกูมดับุคคลทีส่ามครอบคลุมอยู่ ดขูอ้มลู Open Source Compliance ไดใ้น at 
www.nokia.com/wifi/legal/open-source-software/ ทีเ่ป็นรายละเอยีดลขิสทิธิท์ีค่รอบคลุม FOSS ต่าง 
ๆ รวมถงึม ีกติตกิรรมประกาศ เลเจนด์ และ/หรอืประกาศทีจ่ าเป็น นอกเหนือจากลขิสทิธิ ์FOSS 
บางอย่าง (เช่น GPL, LGPL, และ Affero GPL) ทีร่ะบุใหส้ทิธิก์บัผูใ้ช ้FOSS นัน้ ๆ เท่ากบัผูใ้หส้ทิธิ ์
สทิธิใ์นการใช ้ท าซ ้า หรอืเผยแพร่ (หากกระท าได)้ FOSS ของคุณ ตอ้งอยู่ภายใต้สญัญาฉบบัน้ี 
ไม่ใช่ลขิสทิธิด์ ัง้เดมิทีต่ดิมากบั FOSS 

 

6. ความเป็นส่วนตวั/การยินยอมให้ใช้ข้อมูล 

เมื่อคุณใชง้านอุปกรณ์และบรกิาร 
ผูใ้หส้ทิธิอ์าจจ าเป็นตอ้งท าการเก็บขอ้มลูสว่นบุคคลเพือ่ใหบ้รกิารแก่คุณ “ขอ้มลูสว่นบุคคล” 
หมายถงึขอ้มลูทีส่ามารถระบุตวัตนคุณได ้ประกอบดว้ยขอ้มลูเช่น ทีอ่ยู่อเีมล ชื่อ นามสกุล 
เบอรโ์ทรศพัท ์ทีอ่ยู่ไอพ ีทีอ่ยู่ รวมถงึขอ้มลูอื่น ๆ 
ทีต่ดิมากบัขอ้มลูสว่นตวัทีท่างระบบเกบ็โดยอตัโนมตัใินขณะทีคุ่ณใชอุ้ปกรณ์หรอืบรกิาร 
เช่นผูใ้หบ้รกิารอนิเทอรเ์น็ต สถติกิารใชง้านแบนดว์ธิ เป็นตน้ เมื่อดาวน์โหลด ตดิตัง้ หรอืใชง้านบรกิาร 
คุณยนิยอมทีจ่ะถูกผกูมดัโดยขอ้ก าหนดในขอ้นี้ 
สามารถตรวจสอบนโยบายความเป็นสว่นตวัของผูใ้หส้ทิธิไ์ดท้ี ่https://www.nokia.com/en_int/privacy 
และขอกฎหมายดา้นความเป็นสว่นตวัเพิม่เตมิที ่www.nokia.com/wifi/legal/privacy/   
เราขอใหคุ้ณเขา้ไปตรวจสอบทบทวนนโยบายความเป็นสว่นตวับ่อย ๆ  
ผูใ้หส้ทิธิม์สีทิธิร์วบรวมและน าไปใชข้อ้มลูเกีย่วกบัการดาวน์โหลด การตดิตัง้ และ/หรอื 
การใชง้านบรกิาร เพือ่จุดประสงคใ์นการพฒันาคุณภาพและประสทิธภิาพของผลติภณัฑ์ โดยรวมถงึ 
แต่ไม่จ ากดัเพยีง เวอรช์ัน่ต่าง ๆ ของบรกิาร ทีด่าวน์โหลด ตดิตัง้ และ/หรอืใชง้าน ขอ้มลู debugging 
ขอ้มลูสถานที ่และขอ้มลูการใชง้านอื่น ๆ 
และขอ้มลูวเิคราะหก์ารใชจ้ากอุปกรณ์เครอืขา่ยและขอ้มูลสว่นตวัต่าง ๆ ของคุณตามกฎหมายก าหนด 
(รวมเรยีกว่า “ข้อมูลการใช้งาน”)  คุณยนิยอมทีจ่ะใหโ้นเกยีรวบรวมขอ้มลูดงักล่าว จดัเกบ็ ประมวลผล 
และใชข้อ้มลูการใชง้านดงักล่าวใหเ้กดิประโยชน์แก่ผูใ้หส้ทิธิ ์

http://www.nokia.com/wifi/legal/open-source-software/
https://www.nokia.com/en_int/privacy
http://www.nokia.com/wifi/legal/privacy/


คุณมสีทิธิท์ีจ่ะถอนความยนิยอมไดทุ้กเมื่อและเพือ่แกไ้ขขอ้มลูการใชง้าน 
ขอ้มลูการใชง้านจะถูกสง่ใหแ้ก่ผูใ้หส้ทิธิโ์ดยไม่ระบุตวัตน 
ผูใ้หส้ทิธิจ์ะไม่เผยแพร่ขอ้มูลการใชง้านดงักล่าวทีเ่กีย่วขอ้งกบัคุณหรอืบุคคลทีส่าม นอกเสยีจากผูใ้หส้ทิธิ ์
(i) ไดร้บัการยนิยอมจากคุณ (ii) 
เป็นการบงัคบัทางกฎหมายใหเ้ปิดเผยขอ้มลูการใชง้านดงักล่าวโดยเชื่อว่าการเขา้ถงึขอ้มลูการใชง้านดงั
กล่าวเป็นประโยชน์ต่อการปกป้องผลประโยชน์ทางกฎหมายของผูใ้หส้ทิธิ ์ผูใ้ช ้หรอืสาธารณชน หรอื 
(iii) เป็นขอ้มลูทีไ่ม่เปิดเผยตวัตน หรอืใชน้ามสมมต ิและเป็นรูปแบบย่อ 

 

7. ข้อมูลป้อนกลบั 

คุณสามารถสง่ความคดิเหน็ ขอ้เสนอแนะ และ/หรอืน าเสนอต่าง ๆ แก่ผูใ้หส้ทิธิ ์

(รวมถงึรายงานความผดิพลาดต่าง ๆ ในบรกิาร) (“ข้อมูลป้อนกลบั”) ดว้ยความเสีย่งของตวัเอง 
ทางผูใ้หส้ทิธิไ์ม่มภีาระผกูมดั (รวมถงึไม่มขีอ้จ ากดัการผกูมดัดา้นความลบั) ใด ๆ 
ต่อขอ้มลูป้อนกลบัดงักล่าว 
คุณออกตวัและรบัประกนัว่าคุณมสีทิธิอ์ย่างครบถว้นในการสง่ขอ้มลูป้อนกลบั 
คุณยนิยอมและมอบขอ้มลูป้อนกลบันัน้แก่ผูใ้หส้ทิธิโ์ดยขาด โดยไม่มขีอ้ตอบแทนผูกมดั 
ไม่สามารถเรยีกคนืได ้มผีลทัว่โลก และสามารถน าไปมอบสทิธิต์่อ และสทิธิก์ารน าไปใช ้ผลติซ ้า 
ด าเนินการ แสดง จดัจ าหน่าย ปรบัแต่ง แกไ้ข แกรู้ปแบบใหม่ สรา้งผลงานดดัแปลง 
ไม่ว่าจะเพือ่การคา้หรอืไม่ใช่เพือ่การคา้ โดยไม่จ ากดั 
และสามารถมอบสทิธิต์่อในบรกิารหรอืผลติภณัฑห์รอืบรกิารอื่นทีค่ลา้ยคลงึกนั 
และผูใ้หส้ทิธิไ์ม่มภีาระผกูมดั (นอกเสยีจากจะระบุไวต้ามกฎหมาย) ใด ๆ ต่อขอ้มลูป้อนกลบัดงักล่าว  

 

8. การส้ินสุด 

ขอ้ตกลงฉบบัน้ีมรีะยะเวลาจากวนัทีคุ่ณดาวน์โหลดและตดิตัง้บรกิาร 
คุณมสีทิธิท์ีจ่ะสิน้สุดขอ้ตกลงฉบบัน้ีไดทุ้กเมื่อ โดยการลบบรกิารทีไ่ดร้บัจากผูใ้หส้ทิธิอ์ย่างถาวร  

การอนุญาตนี้และสทิธิใ์นการใชซ้อฟตแ์วรข์องคุณจะถูกยกเลกิโดยทนัทโีดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหน้า
จากผูใ้หส้ทิธิ ์หากคุณไม่ปฏบิตัติามขอ้ก าหนดในการใหบ้รกิารของสญัญานี้ 
เมื่อการอนุญาตสิน้สุดลงคุณตอ้งลบบรกิารทนัท ี 

 



หากคุณ ไม่ว่าทางตรงหรอืทางออ้ม ยื่นฟ้องละเมดิสทิธบิตัร (ตามรายละเอยีดดา้นล่าง) 
ต่อบุคคลหรอืองคก์รใด ๆ โดยอา้งว่าบรกิารทัง้หมดหรอืบางสว่น 
มกีารละเมดิสทิธบิตัรโดยตรงหรอืโดยออ้ม หรอืน าไปสูก่ารละเมดิสทิธบิตัร (“ยื่นฟ้อง”) 
จะถอืว่าขอ้ตกลงฉบบัน้ีรวมถงึลขิสทิธิท์ ัง้หมดทีม่อบใหคุ้ณสิน้สุดยอ้นหลงัไดท้ัง้หมดหรอืบางสว่น 
นบัตัง้แต่วนัแรกทีคุ่ณไดร้บับรกิารซึง่ผูใ้หส้ทิธิเ์ป็นผูม้อบให ้ 

 

9. การใหบ้รกิารและเนื้อหาของบุคคลทีส่าม 

บรกิารสามารถเขา้ถงึบรกิารต่าง ๆ และเวบ็ไซต์ทีด่ าเนินการหรอืจดัหาใหโ้ดยบรกิารเอง 
(“บริการเสริม”) และบรกิารหรอืเวบ็ไซตข์องบุคคลทีส่าม ("บริการจากบุคคลท่ีสาม" และเรยีกรวมกบั 

“บริการเสริม” ว่า “บริการร่วม”) 
การใชบ้รกิารร่วมอาจจ าเป็นตอ้งใชก้ารเชื่อมต่ออนิเทอรเ์น็ตและคุณตอ้งยอมรบัขอ้ตกลงเพิม่เตมิของบริ
การนัน้ ๆ  

คุณทราบดวี่าในการใชบ้รกิารร่วมต่าง ๆ คุณอาจเจอเนื้อหาทีรุ่นแรง ไม่เหมาะสม หรอืไม่ถูกตอ้ง 
โดยอาจมหีรอืไม่มภีาษารุนแรง และเขา้ใจว่าการคน้หาหรอืการใส่ URL 
อาจน าไปสูล่งิคห์รอืเนื้อหาเชื่อมโยงไปยงัเนื้อหาทีไ่ม่เหมาะสมดงักล่าว อย่างไรกต็าม 
คุณยนิยอมทีจ่ะใชบ้รกิารร่วมต่าง ๆ โดยแบกรบัความเสีย่งดว้ยตนเอง 
และผูใ้หส้ทิธิไ์มม่ขีอ้ผกูมดัทีจ่ะตอ้งชดใชใ้ด ๆ แก่คุณต่อกรณีเนื้อหาทีรุ่นแรง ไม่เหมาะสม 
หรอืไม่ถูกตอ้ง 

บรกิารร่วมบางอย่างอาจแสดงผล หรอืมเีนื้อหา ขอ้มลู รายละเอยีด แอปพลเิคชนั หรอื 
เนื้อหาของบุคคลทีส่าม (“เน้ือหาของบุคคลท่ีสาม”) หรอืสรา้งลงิคไ์ปสูเ่วบ็ไซตบ์ุคคลทีส่าม 

คุณยนิยอมและรบัทราบว่าผูใ้หส้ทิธิไ์ม่มสีว่นรบัผดิชอบในการคดักรองหรอืตรวจสอบเนื้อหา 
ความแม่นย า ความสมบูรณ์ กาลเทศะ ระยะเวลาทีม่ผีล การท าตามลขิสทิธิ ์ความถูกตอ้งตามกฎหมาย 
คุณภาพ หรอืดา้นอื่นใดของ เนื้อหาของบุคคลทีส่าม ผูใ้หส้ทิธิไ์ม่รบัประกนัหรอืสง่เสรมิ 
และจะไม่รบัผดิชอบหรอืชดใชใ้ด ๆ ใหคุ้ณหรอืบุคคลอืน่ ส าหรบับรกิาร ทรพัยส์นิ 
หรอืเวบ็ไซตข์องบุคคลทีส่าม เนื้อหาของบุคคลทีส่ามและลงิคไ์ปยงัเวบ็ไซตอ์ื่น ๆ 
มไีวเ้พือ่อ านวยความสะดวกใหคุ้ณเท่านัน้ ขอ้มลูดา้นการเงนิทีแ่สดงโดยบรกิารร่วมใด ๆ 
มไีวเ้พือ่จุดประสงคด์า้นขอ้มลูทัว่ไปเท่านัน้ ไม่สามารถน าไปใชอ้า้งองิส าหรบัการลงทุนได ้
ก่อนทีจ่ะด าเนินการธุรกรรมทางการเงนิใด ๆ จากขอ้มลูทีไ่ดจ้ากบรกิารร่วมต่าง ๆ 
คุณควรปรกึษาผูเ้ชีย่วชาญก่อน ขอ้มลูต าแหน่งทีอ่ยู่ทีแ่สดงโดยบรกิารร่วมใด ๆ 
มไีวเ้พือ่จุดประสงคด์า้นการน าทางเท่านัน้ 



ไม่สามารถน าไปใชอ้า้งองิในกรณีทีต่อ้งการต าแหน่งแบบเจาะจง 
หรอืในกรณีทีต่ าแหน่งทีผ่ดิพลาดหรอืไม่ครบถว้นอาจน าไปสูก่ารเสยีชวีติ การบาดเจบ็ 
หรอืความเสยีหายแก่ทรพัยส์นิหรอืธรรมชาตไิด ้ผูใ้หส้ทิธิแ์ละผูจ้ดัท าเนื้อหา ไม่รบัรองความพรอ้ม 
ความแม่นย า ความสมบูรณ์ ความไวใ้จได ้
หรอืกาลเทศะของขอ้มลูตลาดหุน้หรอืต าแหน่งทีอ่ยู่ทีแ่สดงโดยบรกิารร่วมต่าง ๆ  

 

คุณยอมรบัว่าบรกิารร่วมใด ๆ ประกอบดว้ยเนื้อหาทีม่ลีขิสทิธิ ์
ขอ้มลูและเนื้อหาทีคุ่ม้ครองโดยกฎหมายคุม้ครองทรพัยส์นิทางปัญญาและกฎหมายอื่น ๆ  รวมถงึ 
แต่ไม่จ ากดัเพยีงลขิสทิธิ ์และคุณจะไม่ใชเ้นื้อหาทีม่ลีขิสทิธิ ์ขอ้มลู หรอื 
เนื้อหานัน้ในทางทีน่อกเหนือจากทีไ่ดร้บัอนุญาตในการใชบ้รกิารร่วมนัน้ ๆ 
หา้มท าซ ้าสว่นหนึ่งสว่นใดของการบรกิารร่วมไม่ว่าโดยวธิใีด ๆ คุณยนิยอมทีจ่ะไม่ดดัแปลง 
ปล่อยเช่าช่วง กู ้ยมื ขาย แจกจ่าย หรอืสรา้งสรรคผ์ลงานดดัแปลงจากบรกิารร่วมนัน้ ๆ 
ไม่ว่าดว้ยทางใดกต็าม และคุณจะไม่ใชป้ระโยชน์จากบรกิารร่วมในทางทีไ่ม่ไดร้บัอนุญาต รวมถงึ 
แต่ไม่จ ากดัเพยีง การรุกล ้าหรอืการสรา้งภาระใหก้บัเครอืขา่ย 
คุณยนิยอมทีจ่ะไม่ใชบ้รกิารร่วมในเชงิก่อกวน ท ารา้ย ตดิตาม ข่มขู ่ประจาน 
หรอืการละเมดิสทิธสิว่นบุคคลใด ๆ และยอมรบัว่าผูใ้หส้ทิธิไ์ม่มภีาระผกูมดัทีจ่ะรบัผดิชอบการใชท้ีผ่ดิวธิ ี
หรอืขอ้ความก่อกวน ขม่ขู ่ประจาน หยาบคาย 
หรอืผดิกฎหมายทีคุ่ณอาจไดร้บัในระหว่างการใชบ้รกิารร่วมต่าง ๆ  

 

นอกจากนัน้บรกิารและเนื้อหาของบุคคลทีส่ามทีส่ามารถเขา้ถงึไดจ้าก แสดงบน 
หรอืเชื่อมต่อจากบนอุปกรณ์ยีห่อ้ Apple ทีท่ างานดว้ยระบบ iOS 
อาจไม่รองรบัการแสดงผลในทุกภาษาหรอืในทุกประเทศ 
ผูใ้หส้ทิธิไ์มร่บัรองว่าบรกิารของบุคคลทีส่ามและเนื้อหาของบุคคลทีส่ามต่าง ๆ 
จะสามารถใชง้านและเขา้ถงึไดจ้ากทุกแห่งบนโลก เมื่อคุณเลอืกเขา้ถงึบรกิารหรอืเนื้อหาของบุคคลทีส่าม 
คุณกระท าโดยตวัเองและรบัผดิชอบต่อการกระท าตามกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งดว้ยตวัเอง รวมถงึ 
แต่ไม่จ ากดัเพยีง กฎหมายทอ้งถิน่ในประเทศนัน้ ๆ  
ผูใ้หส้ทิธิแ์ละผูม้อี านาจสงวนสทิธใินการเปลีย่นแปลง ระงบั เพกิถอน 
หรอืปิดการเชื่อมต่อยงับรกิารร่วมใด ๆ ไดต้ลอดเลาโดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหน้า 
ผูใ้หส้ทิธิไ์ม่จ าเป็นตอ้งรบัผดิชอบการเพกิถอนหรอืปิดการเขา้ถงึบรกิารร่วมใด ๆ 



นอกจากนัน้ผูใ้หส้ทิธิย์งัสามารถจ ากดัการใชง้านหรอืการเข้าถงึบรกิารร่วมบางอย่างไดเ้ป็นกรณีไป 
โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหน้าและไม่ตอ้งรบัผดิชอบใด ๆ  

 

10. การไม่รบัประกนั 

บรกิารและบรกิารเสรมิจดัหาใหคุ้ณโดยไม่มกีารรบัประกนั สทิธิข์องคุณอาจแตกต่างกนัไปตามรฐั 
จงัหวดั หรอืประเทศ นอกเหนือจากทีอ่นุญาตโดยกฎหมาย ผูใ้หส้ทิธิไ์มก่ดีกดั จ ากดั 
หรอืระงบัสทิธิอ์ื่นใดทีคุ่ณม ีรวมถงึสทิธิท์ีอ่าจเกดิขึน้จากการไม่ท าตามสญัญาขาย 
คุณควรศกึษารายละเอยีดขอ้กฎหมายของรฐั จงัหวดั 
หรอืประเทศของคุณเพือ่ท าความเขา้ใจอย่างแจ่มแจง้  

คุณรบัทราบและยอมรบัว่า การใชง้านบรกิารและบรกิารเสรมิเป็นความเสีย่งของคุณเอง 
ทัง้ดา้นคุณภาพความพงึพอใจ ผลการด าเนินการ  ความแม่นย า 
และความพยายามทัง้หมดเป็นความเสีย่งทีคุ่ณตอ้งแบกรบัเอง 
โดยมสีทิธสิงูสุดตามทีก่ฎหมายพงึอนุญาต บรกิารและบรกิารเสรมิ เป็นการจดัหาให ้"ตามทีเ่ป็น" 
"ตามทีม่"ี โดยมคีวามผดิพลาดต่าง ๆ และไม่มกีารรบัประกนัใด ๆ ทัง้สิน้ บรกิาร 
และในการน้ีผูใ้หส้ทิธิไ์ม่ขอรบัประกนัและขอ้ก าหนดต่าง ๆ ของบรกิารและบรกิารเสรมิต่าง ๆ 
อย่างชดัเจน  ทางออ้ม หรอืโดยชอบ รวมถงึ แต่ไม่จ ากดัเพยีงการรบัประกนัทางออ้ม 
และ/หรอืสภาพของสนิคา้ คุณภาพความพงึพอใจ หรอืความเหมาะสมส าหรบัจุดประสงคใ์ด ๆ 
ของความแม่นย า ความบนัเทงิ และไม่ละเมดิสทิธขิองบุคคลทีส่าม  

ผูใ้หส้ทิธิไ์ม่รบัประกนัการแทรกแซงทีอ่าจเกดิขึน้กบัความบนัเทงิในการใช้บรกิารของคุณ ว่าฟังกช์นัต่าง 
ๆ หรอืบรกิารต่าง ๆ  ในบรกิาร จะตรงตามความคาดหวงัของคุณ หรอืจะไม่มกีารตดิขดั 
หรอืความผดิพลาดเกดิขึน้ในบรกิารนัน้ ๆ จะไดร้บัการแกไ้ข  

คุณยนิยอมว่าบรกิารน่ีมไิดม้จุีดประสงคเ์พือ่การใชง้านอย่างเหมาะสมในสถานการณ์หรอืสภาพแวดลอ้ม
ทีห่ากเกดิความลม้เหลว ความผดิพลาดหรอืการล่าชา้ หรอืความไม่เที่ยงตรงดา้นเน้ือหา ขอ้มลู 
ทีจ่ดัหาใหโ้ดยบรกิาร จะก่อใหเ้กดิความเสยีหายต่อชวีติ บาดเจบ็ หรอืทุพลภาพ 
หรอืความเสยีหายต่อสิง่แวดลอ้ม รวมถงึแต่ไม่จ ากดัเพยีงแค่กจิกรรมอนัตรายระดบัสงู 

ผูใ้หส้ทิธิไ์ม่รบัรองทัง้ทางวาจาหรอืทางลายลกัษณ์อกัษรใด ๆ 
ทัง้จากผูใ้หส้ทิธิแ์ละตวัแทนว่าจะรบัประกนัใด ๆ ทัง้สิน้ หากบรกิารใด ๆ มกีารบกพร่อง 
คุณจะตอ้งรบัผดิชอบค่าใชจ่้ายต่าง ๆ ในการบรกิาร ซ่อมแซม หรอืแกไ้ขเอง 



อ านาจศาลในบางประเทศไม่อนุญาตใหล้ะเวน้การรบัประกนัหรอืการจ ากดัสทิธิโ์ดยชอบธรรมตามกฎหม
ายแก่ผูบ้รโิภค ดงันัน้การละเวน้และการจ ากดัดงักล่าวอาจไม่ครอบคลุมถงึคุณ  

 

11. ขอบเขตความรบัผิด 

ตามสทิธิอ์นัชอบโดยกฎหมาย ไม่ว่ากรณีใด ๆ ผูใ้หส้ทิธิไ์ม่รบัผดิต่อการบาดเจบ็เสยีหายสว่นบุคคล 
ค่าเสยีหายจ าเพาะ ความเสยีหายทีเ่กดิขึน้ทางออ้ม หรอื ผลเสยีหายทีเ่กดิขึน้ การสญูเสยีก าไร 
การสญูเสยีขอ้มลู การหยุดชะงกัของธุรกจิ หรอืความเสยีหายหรอืความสญูเสยีทางการคา้ใดๆ 
ทีเ่กดิจากหรอืเกีย่วขอ้งกบัการไม่สามารถใช้บรกิารไม่ว่าดว้ยสาเหตุใด 
โดยไม่พจิารณาทฤษฎดีา้นความรบัผดิ (ความรบัผดิตามสญัญา การละเมดิ และอื่นๆ) 
และแมว้่าผูใ้หส้ทิธิจ์ะรบัทราบถงึความเป็นไปไดท้ีจ่ะเกดิความเสยีหายดงักล่าว 
อ านาจศาลในบางประเทศไม่อนุญาตใหจ้ ากดัความรบัผดิต่อการบาดเจบ็เสยีหายสว่นบุคคล 
ค่าเสยีหายจ าเพาะ ความเสยีหายทีเ่กดิขึน้ทางออ้ม หรอื ผลเสยีหายทีเ่กดิขึน้ 
ดงันัน้การจ ากดัขอบเขตความรบัผดินี้อาจไม่ครอบคลุมถงึคุณ ไม่ว่ากรณีใด ๆ กต็าม 
ความรบัผดิของผูใ้หส้ทิธิต์่อความเสยีหายทัง้หมด 
(นอกเหนือจากทีก่ฎหมายระบุในกรณีการบาดเจบ็เสยีหายสว่นบุคคล) จะไม่เกนิจ านวนหา้สบิดอลลาร ์
(USD 50.00) 
และขอจ ากดัไม่รบัผดิชอบนอกเหนือจากนัน้แมจ้ านวนเงนิดงักล่าวจะไม่เพยีงพอต่อการชดใชก้ต็าม   

โปรดส ารองขอ้มลู และเนื้อหาทัง้หมดทีเ่กบ็ไวใ้นอุปกรณ์ Nokia WiFi 

ของคุณก่อนทีจ่ะน าอุปกรณ์ของคุณไปเขา้รบับรกิาร 
เนื่องจากการใหบ้รกิารอาจท าใหข้อ้มลูทัง้หมดถูกลบออกจากอุปกรณ์ Nokia WiFi ของคุณ ผูใ้หส้ทิธิ ์

และศูนยบ์รกิารทีไ่ดร้บัอนุญาตจะไม่รบัผดิชอบต่อการสูญเสยีขอ้มลู โปรแกรม 
หรอืขอ้มลูทีเ่ป็นความลบัของคุณ 

 

12. ค่าชดเชย 

คณุยนิยอมทีจ่ะปกป้อง ชดและใช ้
ใหส้นิไหมทดแทนความเสยีหายแก่ผูใ้หส้ทิธิแ์ละผูม้อี านาจจากการยื่นฟ้องเรยีกค่าเสยีหาย การชดใช ้
ความสญูเสยี ค่าใชจ่้าย รวมถงึค่าจา้งวานทนาย ทีเ่กดิต่อผูใ้หส้ทิธิห์รอืผูไ้ดร้บัอ านาจ 
อนัเป็นผลมาจากการเขา้ถงึ หรอืการใชบ้รกิารของคุณไม่ว่าเวลาใดกต็าม การละเมดิสญัญานี้ 
หรอืกฎหมายใด ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง 



การละเมดิหรอืการฟ้องรอ้งดา้นการละเมดิทรพัยส์นิทางปัญญาของบุคคลทีส่าม 
อนัเกดิจากการใชง้านบรกิารของคุณ หรอืขอ้พพิาทใด ๆ ระหว่างคุณและบุคคลทีส่าม 
ผูใ้หส้ทิธิข์อสงวนสทิธิใ์นการสูค้ดอีนัและไดร้บัค่าสนิไหมชดเชยจากคุณ 
(และโดยไม่จ ากดัถงึภาระผูกมดัค่าสนิไหมชดเชยของคุณในเรื่องดงักล่าว) 
และในกรณีนัน้คุณยนิยอมทีจ่ะใหค้วามร่วมมอืกบัผูใ้หส้ทิธิใ์นการสูค้ด ี 

 

13. การส่งออก 

 

คุณเขา้ใจดวี่าบรกิารนี้ อาจเกีย่วขอ้งกบักฎหมายและระเบยีบขอ้บงัคบัดา้นการสง่ออกของสหรฐัอเมรกิา 
สหภาพยุโรป และ/หรอื ประเทศอื่น ๆ  (เรยีกรวมกนัว่า "กฎหมายส่งออก")  หา้มน าเขา้ ใช ้แจกจ่าย 
สง่ออก สง่ออกซ ้า สง่ต่อ หรอืถ่ายโอนบรกิาร (แมจ้ะรวมกบัสนิคา้อื่น ๆ ดว้ย) 
โดยเป็นการละเมดิกฎหมายสง่ออก  คุณยนิยอมทีจ่ะใหค้วามร่วมมอือย่างเตม็ทีก่บัผูใ้หส้ทิธิ ์
ในการตรวจสอบหรอืสอบบญัชทีัง้ทางการและไม่เป็นทางการ 
ซึง่เกีย่วขอ้งกบัระเบยีบขอ้บงัคบัควบคุมการสง่ออกและน าเขา้ และจะชดใช ้ปกป้อง 
และละเวน้ผูใ้หส้ทิธิแ์ละผูม้อี านาจ จากความผดิฐานละเมดิจากการด าเนินการของคุณ  

คุณเป็นตวัแทนและรบัประกนัว่า (i) 
คุณไม่ไดพ้ านกัอยู่ในประเทศทีร่ฐับาลสหรฐัอเมรกิาสัง่หา้มท าการคา้ 
หรอืประเทศทีร่ฐับาลสหรฐัอเมรกิาระบุว่าเป็นประเทศ “สนบัสนุนผูก้่อการรา้ย” และ (ii) 
คุณไม่ไดอ้ยู่ในรายชื่อบุคคลตอ้งหา้มโดยรฐับาลสหรฐัอเมรกิา  

 

14. ไม่มีลิขสิทธ์ิโดยนัยหรือลิขสิทธ์ิสิทธิบตัร 

ในขอ้ตกลงฉบบัน้ีไม่มลีขิสทิธิห์รอืสทิธโิดยนัย สทิธทิุกประการเป็นของผูใ้หส้ทิธิแ์ละผูม้อี านาจเท่านัน้ 
นอกเสยีจากจะมกีารมอบสทิธใิหอ้ย่างชดัเจน นอกจากนี้ไม่มกีารมอบลขิสทิธิห์รอืความคุม้กนัใด ๆ 
ใหแ้ก่บรกิาร หรอืซอฟตแ์วร ์หรอืฮารด์แวรอ์ื่น ๆ ทีไ่ม่ไดส้ง่มอบใหโ้ดยผูใ้หส้ทิธิภ์ายใตข้อ้ตกลงฉบบัน้ี 

ไม่มกีารมอบลขิสทิธิห์รอืสทิธบิตัรใด ๆ ของผูใ้หส้ทิธิ ์ในขอ้ตกลงฉบบัน้ี   

สทิธทิุกประการและลขิสทิธิท์ีไ่ม่ไดร้ะบุไวอ้ย่างชดัเจนในขอ้ตกลงฉบบัน้ี เป็นของผูใ้หส้ทิธิ ์และ/หรอื 
ผูม้อี านาจ 

 



15. ผู้ใช้ปลายทางรฐับาลสหรฐัอเมริกา 

 

บรกิารและเอกสารทีเ่กีย่วขอ้งถอืเป็น "ผลติภณัฑ"์ ตามค านิยามในขอ้ 48 C.F.R. §2.101 รวมถงึ 
"ผลติภณัฑซ์อฟตแ์วรค์อมพวิเตอร์" และ "เอกสารผลติภณัฑซ์อฟตแ์วรค์อมพวิเตอร์" 
โดยค าดงักล่าวใชใ้นขอ้ 48 C.F.R. §12.212 หรอื 48 C.F.R. §227.7202 ตามความเหมาะสม 
โดยอา้งจากขอ้ 48 C.F.R. §12.212 หรอื 48 C.F.R. §227.7202-1 ผ่านทาง 227.7202-4, 
ตามความเหมาะสม, ผลติภณัฑซ์อฟตแ์วรค์อมพวิเตอร์ 
และเอกสารผลติภณัฑซ์อฟตแ์วรค์อมพวิเตอรไ์ดร้บัการจดลขิสทิธิแ์ก่ผูใ้ชป้ลายทางรฐับาลสหรฐัอเมรกิา 
(a) ในฐานะ ผลติภณัฑ ์และ (b) สทิธติ่าง ๆ 
มอบใหก้บัผูใ้ชป้ลายทางตามขอ้ตกลงและก าหนดในเอกสารฉบบันี้ 
สทิธทิีไ่ม่ไดต้พีมิพย์งัคงสงวนไวภ้ายใตก้ฎหมายสหรฐัอเมรกิา 

 

16. นโยบายเครื่องหมายการค้า 

โนเกยี เป็นเครื่องหมายการคา้จดทะเบยีนของบรษิทัโนเกยีคอรเ์ปอเรชนั ชื่อผลติภณัฑแ์ละบรษิทัอื่น ๆ 
ทีพ่ดูถงึบนเวบ็ไซต ์Nokia WiFi บนแอปพลเิคชนัลขิสทิธิ ์และ/หรอืบนสว่นใดของอุปกรณ์ 
เป็นเครื่องหมายการคา้หรอืชื่อทางการคา้ของเจา้ของนัน้ ๆ 
การเขา้ถงึของคุณไปยงัเวบ็ไซตแ์ละ/หรอืการใชแ้อปพลเิคชนัลขิสทิธิ ์และ/หรอืสว่นใดของอุปกรณ์ 
จะไม่ถอืเป็นการใหส้ทิธิ ์ทัง้โดยนัยหรอืโดยเลนิเล่อ ในการใชเ้ครื่องหมายการคา้ต่าง ๆ 
ทีป่รากฏบนเวบ็ไซต ์แอปพลเิคชนัลขิสทิธิ ์และ/หรอืสว่นใดของอุปกรณ์ 
โดยปราศจากความยนิยอมอย่างเป็นลายลกัษณ์อกัษรของผูใ้ห้สทิธิห์รอืเจา้ของสทิธิบ์ุคคลทีส่ามใด ๆ 
โดยไม่จ ากดัหลกัการทัว่ไปของสิง่ทีก่ล่าวมาขา้งตน้ คุณไม่ไดร้บัอนุญาตใหใ้ชเ้ครื่องหมายใด ๆ 
เป็นไฮเพอรล์ิง้คไ์ปยงัเวบ็ไซตห์รอืเวบ็ไซตอ์ื่นใดของผูใ้หส้ทิธิ ์ 

 

17. โมฆะบางส่วน 

 

หากขอ้ก าหนด ขอ้ตกลงหรอืขอ้ก าหนดในๆ ของสญัญาฉบบัน้ีหรอืแอปพลเิคชนั 
ของฝ่ายใดหรอืในสถานการณ์ใด สว่นใดสว่นหน่ึง เป็นโมฆะหรอืไม่สามารถบงัคบัใชไ้ด ้
ขอ้ความสว่นทีเ่หลอืของสญัญาฉบบัน้ีหรอืแอปพลเิคชนัของขอ้ก าหนด 



ขอ้ตกลงหรอืขอ้ก าหนดดงักล่าวของฝ่ายใดหรอืสถานการณ์ใดนอกเหนือจากสว่นทีเ่ป็นโมฆะ 
จะไม่ไดร้บัผลกระทบ และหวัขอ้ ขอ้ก าหนด 
ขอ้ตกลงหรอืขอ้ก าหนดของสญัญาฉบบัน้ีจะยงัคงมผีลบงัคบัใชส้งูสุดไดต้ามทีก่ฎหมายก าหนด 

 

18. การเลือกใช้กฎหมาย 

 

ใหใ้ชก้ฎหมายแห่งรฐันิวยอรค์ ไม่รวมถงึขอ้พพิาททางกฎหมาย 
เพือ่ตคีวามการใหส้ทิธิก์ารใชฉ้บบัน้ีและการใชง้านบรกิารของคุณ รวมถงึ แต่ไม่จ ากดัเฉพาะโครงสรา้ง 
การตคีวาม การด าเนินการ และการบงัคบัใช ้
นอกจากคุณใชบ้รกิารนอกเหนืออาณาเขตอเมรกิาเหนือหรอือเมรกิาใต ้
ใหใ้ชก้ฎหมายฝรัง่เศสเพือ่ตคีวามเมื่อมกีรณีพพิาททีเ่กี่ยวขอ้งกบัสญัญาฉบบัน้ี  
การใชง้านบรกิารของคุณอาจขึน้อยู่กบักฎหมายทอ้งถิน่ รฐั ประเทศหรอืนานาชาต ิ 
อนุสญัญาว่าดว้ยการซือ้ขายระหว่างประเทศ (CISG) ไม่มผีลบงัคบัใชต้่อสญัญาฉบบันี้  

กรณีพพิาทระหว่างคู่กรณีจะยุตดิว้ยขอ้บงัคบัส านกังานศาลยุตธิรรมว่าดว้ยอนุญาโตตุลาการ 
หอการคา้นานาชาตโิดยผูพ้พิากษา 3 ท่านทีไ่ดร้บัการแต่งตัง้ 
ในกรณีทีอ่ยู่ภายใตก้ฎหมายแห่งรฐันิวยอรค์ การพพิากษาจะตอ้งกระท าในนิวยอรค์เท่านัน้ 
ในกรณีทีอ่ยู่ภายใตก้ฎหมายฝรัง่เศส ใหด้ าเนินการพพิากษาทีเ่จเนวา สวติเซอรแ์ลนด ์
การใชอ้นุญาโตตุลาการภายใตส้ญัญาฉบบัน้ีจะสง่ผลต่อบุคคล โดยไม่อนุญาตใหม้กีารฟ้องรอ้งเป็นกลุ่ม 
คุณรบัทราบและยนิยอมขอ้ความดงักล่าวโดยการร่วมท าสญัญาฉบบันี้ 
ทัง้คุณและผูใ้หส้ทิธิไ์ดร้บัการละเวน้จากการฟ้องรอ้งแบบกลุ่มหรอืการตดัสนิคดโีดยคณะลูกขนุ  

อย่างไรกต็าม 
ผูใ้หส้ทิธิม์สีทิธิท์ีจ่ะยื่นฟ้องคดใีนศาลแห่งขอบเขตอ านาจศาลทีเ่หมาะสมเพือ่ขอมาตรการคุม้ครองชัว่ครา
วหรอืการคุม้ครองในลกัษณะเดยีวกนัในระหว่างรอค าตดัสนิจากผูอ้นุญาโตตุลาการ 

19. ข้อก าหนดเพ่ิมเติมส าหรบัผู้ใช้งานซ่ึงก าหนดโดย Apple 
 
คุณยนิยอมและตกลงว่า 
 

(i) ขอ้ตกลงฉบบัน้ีท าขึน้ระหว่างคุณและผูใ้หส้ทิธิ ์ไม่เกีย่วขอ้งกบับรษิทั Apple (“Apple”) 
 



(ii) ผูใ้หส้ทิธิแ์ละผูอ้อกใบอนุญาตของผูใ้หส้ทิธิเ์ป็นผูร้บัผดิชอบต่อแอปพลเิคชัน่แต่เพยีงผูเ้ดยีว 
โดยไม่เกี่ยวขอ้งกบับรษิทั Apple 

 
(iii) Apple มไิดม้หีน้าทีใ่ดๆ ในการซ่อมบ ารุงหรอืใหบ้รกิารเกีย่วกบัแอปพลเิคชนัน้ี.  

 
(iv) ในกรณีทีป่ระสบขอ้ผดิพลาดใดๆ ในการใชง้านแอปพลเิคชนัซึ่งเป็นไปตามการรบัประกนั 

คุณสามารถแจง้ Apple แลว้ Apple จะคนืเงนิตามราคาทีคุ่ณซือ้แอปพลเิคชนั 
โดยเป็นไปตามขอบเขตทีก่ฎหมายอนุญาต Apple ไม่มหีน้าทีร่บัประกนัอื่นๆ 
เกีย่วกบัแอปพลเิคชนั  

 
(v) Apple 

ไม่ตอ้งรบัผดิชอบต่อขอ้รอ้งเรยีนทีคุ่ณหรอืบุคคลทีส่ามรอ้งเรยีนเกีย่วกับแอปพลเิคชนหรอืการค
รอบครอง และ/หรอื การใชแ้อปพลเิคชนัของคุณ รวมถงึ แต่ไม่จ ากดัเฉพาะ (i) 
ขอ้รอ้งเรยีนขอความรบัผดิต่อผลติภณัฑ ์ (ii) ขอ้รอ้งเรยีนใดๆ 
ทีว่่าแอปพลเิคชนัไม่เป็นไปตามขอ้ก าหนดดา้นกฎหมายหรอืดา้นการควบคุมทีเ่กีย่วขอ้ง และ 
(iii) ขอ้รอ้งเรยีนทีเ่กดิจากกฎหมายการคุม้ครองผูบ้รโิภคหรอืกฎหมายทีเ่กี่ยวขอ้ง Apple 
ไม่ตอ้งรบัผดิใดๆ ในการสบืสวน ป้องกนั ยุต ิ หรอื 
ท าใหห้ลุดพน้จากขอ้รอ้งเรยีนโดยบุคคลทีส่ามทีว่่าแอปพลเิคชนัไปละเมดิสทิธใินทรพัยส์นิทางปั
ญญาของบุคคลทีส่าม 

 
(vi) Apple และบรษิทัลูกเป็นผูอ้ื่นทีไ่ดร้บัประโยชน์จากขอ้ตกลงนี้และเมื่อคุณยอมรบัขอ้ตกลงนี้ 

Apple จะมสีทิธ ิ(และจะถอืว่าไดย้อมรบัสทิธนิัน้) 
ในฐานะบุคคลอื่นทีไ่ดร้บัประโยชน์ในการบงัคบัใชข้อ้ตกลงนี้ต่อคุณ 

 

 

20. ข้อตกลงท่ีก าหนดหน้าท่ีท่ีเหมือนกนัทัง้สองฝ่าย 

สญัญานี้เป็นขอ้ตกลงร่วมกนัทัง้สองฝ่ายระหว่างผูใ้หส้ทิธิแ์ละคุณในการใหส้ทิธิก์ารใช้บรกิาร  และเป็นย
กเลกิเพกิถอนการเป็นตวัแทน การเจรจา ขอ้ตกลง สญัญาผูใ้ช ้การสือ่สาร 
หรอืการโฆษณาอื่นใดทีอ่าจกระท าขึน้ก่อนหน้านี้อนัเกีย่วขอ้งกบับรกิาร  

 

  

จบขอ้ก าหนดการใหบ้รกิาร 



 

 

 

 


