
ขอ้ก ำหนดกำรใชง้ำนส ำหรบับรกิำรต่ำงๆ ของ Wacom 

 

ขอ้ก ำหนดกำรใชง้ำนส ำหรบับรกิำรต่ำงๆ ของ Wacom (“ขอ้ก ำหนด”) เป็นขอ้ตกลงทีม่ผีลผูกพนัระหว่ำงคุณและ 

Wacom Singapore Pte. Ltd. (“Wacom”) ซึง่ควบคุมกำรลงทะเบยีนบญัชแีละกำรใชบ้รกิำรออนไลนต์่ำงๆ 

ทีน่ ำเสนอโดย Wacom โดยรวมถงึรำ้นคำ้ออนไลนข์อง Wacom (สงิคโปร)์ ที ่https://estore.wacom.com/th-

TH/ (เรยีกรวมกนัว่ำ “บรกิำรของ Wacom”) นอกจำกนีย้งัสำมำรถใชบ้ญัช ีWacom ของคณุ (“บญัช ีWacom”) 

ในกำรลงชือ่เขำ้ใชบ้รกิำรออนไลนอ์ืน่ๆ ทีใ่หบ้รกิำรโดย Wacom และ/หรอืบรษิทัในเครอืทีใ่ชบ้ญัช ีWacom 

(เรยีกรวมกนัว่ำ “ไซตข์อง Wacom” ซึง่รวมอยู่ในบรกิำรของ Wacom) คุณรบัทรำบและตกลงเพิม่เตมิว่ำสนิคำ้ 

ซอฟตแ์วร ์กำรสมคัรสมำชกิ หรอืบรกิำรอืน่ใดๆ (เรยีกรวมกนัว่ำ "ขอ้เสนอ") ทีม่ใีหผ่้ำนบรกิำรของ Wacom 

หรอืทีคุ่ณอำจซือ้จำก Wacom บรษิทัในเครอื หรอืบุคคลทีส่ำมผ่ำนบรกิำรของ Wacom 

จะอยู่ภำยใตข้อ้ก ำหนดและเงือ่นไขเพิม่เตมิ 

 

1      ขอบเขต บญัช ีWacom 

 

 1.1   ขอ้ก ำหนดเหล่ำนีค้วบคมุกำรเขำ้ถงึและ/หรอืกำรใชบ้รกิำรต่ำงๆ ของ Wacom, ไซตข์อง Wacom 

และขอ้เสนอทีเ่กีย่วขอ้งใดๆ และอำจมขีอ้ก ำหนดหรอืเงือ่นไขอืน่ๆ 

ทีบ่งัคบัใชห้รอืควบคมุกำรเขำ้ถงึและ/หรอืกำรใชบ้รกิำรของ Wacom, ไซตข์อง Wacom 

และ/หรอืขอ้เสนอเฉพำะบำงอย่ำงดว้ย 

ในกรณีทีม่ขีอ้ขดัแยง้หรอืควำมไม่สอดคลอ้งกนัระหว่ำงขอ้ก ำหนดเหลำ่นีก้บัขอ้ก ำหนดหรอืเงือ่นไขเพิม่เตมิดงักล่ำ

ว คุณตกลงว่ำขอ้ก ำหนดหรอืเงือ่นไขเพิม่เตมิดงักล่ำวจะมผีลบงัคบัใชแ้ละควบคมุ 

แต่เฉพำะในส่วนทีเ่กีย่วกบับรกิำรของ Wacom, ไซตข์อง Wacom และ/หรอืขอ้เสนอน้ันๆ 

ทีข่อ้ก ำหนดหรอืเงือ่นไขเพิม่เตมิดงักล่ำวเกีย่วขอ้งเท่ำน้ัน 

เวน้แต่ทีก่ ำหนดไวใ้นประโยคกอ่นหนำ้หรอืทีก่ ำหนดไวโ้ดยชดัแจง้ในขอ้ก ำหนดเหล่ำนี ้Wacom 

ขอปฏเิสธและจะไม่มหีนำ้ทีผู่กพนัตำมขอ้ก ำหนด เงือ่นไข หรอืบทบญัญตัอิืน่ใดๆ 

ทีแ่ตกต่ำงหรอืเพิม่เตมิจำกบทบญัญตัใินขอ้ก ำหนดเหล่ำนี ้รวมถงึ ขอ้ก ำหนด เงือ่นไข หรอืบทบญัญตัอิืน่ๆ 

ทีคุ่ณสง่มำในค ำสัง่ซ ือ้ ใบเสรจ็รบัเงนิ กำรยอมรบั กำรยนืยนั หรอืเอกสำรอืน่ๆ เป็นตน้   

 

1.2   ส ำหรบับรกิำรใดๆ ของ Wacom (หรอืบำงส่วนของบรกิำรดงักล่ำว) ทีไ่ม่ตอ้งใชบ้ญัช ีWacom 

ในกำรเขำ้ถงึและ/หรอืใชง้ำน ขอ้ก ำหนดเหล่ำนีจ้ะมผีลบงัคบัใชก้บักำรเขำ้ถงึและ/หรอืใชบ้รกิำรของ Wacom 

(หรอืบำงส่วนของบรกิำรดงักลำ่ว) น้ันดว้ย และเมือ่มกีำรเขำ้ถงึและ/หรอืใชบ้รกิำรของ Wacom 

(หรอืบำงส่วนของบรกิำรดงักลำ่ว) จะถอืวำ่คุณยอมรบัขอ้ก ำหนดเหล่ำนี ้ส ำหรบับรกิำรของ Wacom 

และ/หรอืไซตข์อง Wacom (หรอืบำงสว่น) ทีต่อ้งใชบ้ญัช ีWacom ในกำรเขำ้ถงึและ/หรอืใชง้ำน 

ขอ้ก ำหนดเหล่ำนีจ้ะมผีลบงัคบัใชเ้มือ่คุณด ำเนินกำรดงันี ้(i) ลงทะเบยีนและเปิดใชง้ำนบญัช ีWacom 

ตำมทีอ่ธบิำยไวใ้นส่วนที ่1.2.1 ดำ้นล่ำง หรอืลงชือ่เขำ้ใชบ้รกิำรของ Wacom โดยใชบ้ญัช ีWacom 

ทีม่อียู่ซ ึง่สรำ้งขึน้บนไซตข์อง Wacom อืน่ และ (ii) ยอมรบัขอ้ก ำหนดกำรใชง้ำนเหล่ำนีต้ำมทีอ่ธบิำยไวใ้นขอ้ 

1.2.2  โดยเฉพำะอย่ำงยิง่ คุณรบัทรำบและยอมรบัดงันี ้

 

https://estore.wacom.com/th-TH/
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1.2.1    เมือ่คุณสมคัรใชบ้ญัช ีWacom โดยเลอืกชือ่ผูใ้ชแ้ละรหสัผ่ำน และระบุทีอ่ยู่อเีมลทีถ่กูตอ้ง 

(หรอืใชบ้ญัชสีือ่สงัคมออนไลนท์ีม่อียู่ในกำรใหข้อ้มลูของคุณ) แสดงว่ำคุณก ำลงัขอให ้Wacom 

ยืน่ขอ้เสนอกำรเขำ้ถงึและกำรใชบ้รกิำรของ Wacom ตำมขอ้ก ำหนดและเงือ่นไขของขอ้ก ำหนดเหล่ำนี ้Wacom 

จะยนืยนักำรรบัค ำขอลงทะเบยีนของคุณทำงอเีมล หำก Wacom เลอืกทีจ่ะยืน่ขอ้เสนอใหก้บัคุณ 

(กำรตดัสนิใจดงักล่ำวจะขึน้อยู่กบัดุลยพนิิจของ Wacom แต่เพยีงผูเ้ดยีว) Wacom 

จะส่งลงิกก์ำรเปิดใชง้ำนใหค้ณุทำงอเีมล ซึง่อำจด ำเนินกำรพรอ้มกบักำรยนืยนักำรรบัค ำขอลงทะเบยีนขำ้งตน้ 

เมือ่คุณเปิดใชง้ำนบญัช ีWacom โดยคลกิลงิกก์ำรเปิดใชง้ำนดงักลำ่ว จะแสดงวำ่คุณยอมรบัขอ้เสนอของ 

Wacom และขอ้ก ำหนดเหลำ่นีจ้ะมผีลบงัคบัใช ้ขอ้ก ำหนดและเงือ่นไขต่อไปนีย้งัมผีลบงัคบัใชก้บับญัช ีWacom 

ทีส่รำ้งขึน้ผ่ำนบรกิำรของ Wacom ดว้ย 

 

ก)   คุณตกลงว่ำขอ้มลูทีคุ่ณใหไ้วก้บั Wacom ซึง่เป็นส่วนหน่ึงของกำรเปิดบญัช ีWacom 

และ/หรอืกำรใชบ้รกิำรของ Wacom น้ันถูกตอ้ง เป็นปัจจบุนั และสมบูรณเ์สมอ คุณยงัตกลงทีจ่ะอปัเดตขอ้มลูบญัช ี

Wacom ซึง่รวมถงึแตไ่มจ่ ำกดัเพยีงทีอ่ยู่อเีมล และขอ้มลูส ำหรบักำรเรยีกเก็บเงนิ 

(รวมถงึทีอ่ยู่ส ำหรบักำรเรยีกเก็บเงนิ) หำกม ีใหเ้ป็นปัจจบุนัอยูเ่สมอ 

 

ข)  บญัช ีWacom เป็นบญัชสี่วนบุคคลของคุณ และคณุรบัทรำบและตกลงว่ำจะไมม่อบหมำย ใหเ้ชำ่ เชำ่ซือ้ ใหย้มื 

ขำย ขำยต่อ อนุญำตชว่ง แจกจ่ำย หรอืโอนบญัช ีWacom ของคณุใหก้บับุคคลทีส่ำมใดๆ สทิธิก์ำรใชง้ำนใดๆ 

ทีม่อบใหแ้กค่ณุโดยเป็นส่วนหน่ึงของขอ้เสนอทีผู่กกบับญัช ีWacom 

เป็นสทิธิส์ว่นบุคคลของคณุและอยู่ภำยใตข้อ้จ ำกดัทีก่ล่ำวมำขำ้งตน้เชน่กนั 

ยกเวน้ในขอบเขตทีข่อ้ก ำหนดและเงือ่นไขอืน่ใดทีบ่งัคบัใชก้บักำรมอบหมำยหรอืกำรโอนสทิธิข์องขอ้เสนอดงักลำ่

ว หรอืกฎหมำยทีใ่ชบ้งัคบัไม่อนุญำตขอ้จ ำกดัเกีย่วกบักำรโอนหรอืกำรขำยขำ้งตน้ คุณยงัตกลงทีจ่ะไม่ใชบ้ญัช ี

Wacom ชือ่ผูใ้ช ้หรอืรหสัผ่ำนของผูใ้ชร้ำยอืน่ หรอือนุญำตใหบุ้คคลทีส่ำมใชบ้ญัช ีWacom ชือ่ผูใ้ช ้

หรอืรหสัผ่ำนของคณุ  

 

ค)    คุณจะเก็บรกัษำชือ่ผูใ้ชแ้ละรหสัผ่ำนของบญัช ีWacom ของคุณใหป้ลอดภยัและเป็นควำมลบั 

คุณตกลงทีจ่ะแจง้ให ้Wacom ทรำบทนัท ี

หำกคุณมเีหตุผลใหส้งสยัวำ่มกีำรเปิดเผยหรอืมบุีคคลทีส่ำมไดร้บัชือ่ผูใ้ชแ้ละ/หรอืรหสัผ่ำนของคุณ 

โดยไม่ค ำนึงถงึประโยคกอ่นหนำ้ บุคคลใดก็ตำมทีใ่ชบ้ญัช ีWacom ของคณุในนำมขององคก์รทีส่มคัรสมำชกิ 

(ตำมทีก่ ำหนดไวใ้นหวัขอ้ 1.4 ดำ้นล่ำง) ไม่ใช ่"บุคคลทีส่ำม" ส ำหรบัวตัถุประสงคนี์ ้

ตำมขอบเขตสูงสุดทีก่ฎหมำยทีใ่ชบ้งัคบัอนุญำตไว ้Wacom มสีทิธิท์ีจ่ะปิดใชง้ำนบญัช ีWacom ของคุณไดทุ้กเมือ่ 

หำกในควำมคดิเห็นทีส่มเหตุสมผลของเรำสรุปไดว้่ำคณุไม่ปฏบิตัติำมบทบญัญตัใิดๆ ของขอ้ก ำหนดเหลำ่นี ้

 

ง)   คุณรบัทรำบและยอมรบัว่ำคุณเป็นผูร้บัผิดชอบแต่เพยีงผูเ้ดยีวส ำหรบักำรใชบ้ญัช ีWacom ของคุณทัง้หมด 

รวมถงึธรุกรรมและ/หรอืค่ำธรรมเนียมใดๆ ทีเ่กดิจำกกำรใชง้ำนดงักลำ่ว 

 

1.2.2    เมือ่คุณลงชือ่เขำ้ใชบ้รกิำร Wacom ดว้ยบญัช ีWacom เป็นคร ัง้แรก 

คุณจะไดร้บัแจง้ใหย้อมรบัขอ้ก ำหนดเหลำ่นี ้คุณตอ้งยอมรบัขอ้ก ำหนดเหลำ่นีโ้ดยกำรคลกิ "ขำ้พเจำ้ยอมรบั" 

หรอืกำรด ำเนินกำรอืน่ตำมทีไ่ดร้บัแจง้จำกบรกิำรของ Wacom เพือ่แสดงวำ่คุณยอมรบัขอ้ก ำหนดเหลำ่นี ้

หำกคุณไม่ยอมรบัขอ้ก ำหนดเหล่ำนี ้คุณจะไมไ่ดร้บัอนุญำตใหด้ ำเนินกำรลงชือ่เขำ้ใช ้และดว้ยเหตุนี ้



คุณจะไม่ไดร้บัอนุญำตใหใ้ชบ้รกิำรของ Wacom บญัช ีWacom 

ของคุณจะอยู่ภำยใตข้อ้ก ำหนดและเงือ่นไขทีใ่ชบ้งัคบั ณ เวลำทีคุ่ณยอมรบัและสรำ้งบญัช ีWacom 

ยกเวน้ในกรณีที ่Wacom 

ไดแ้กไ้ขหรอืเปลีย่นแปลงขอ้ก ำหนดและเงือ่นไขดงักล่ำวในภำยหลงัตำมทีไ่ดร้บัอนุญำตโดยขอ้ก ำหนดเหล่ำนี ้ 

 

1.3   กำรใชบ้รกิำร Wacom จ ำกดัเฉพำะผูท้ีม่อีำยุ 18 

ปีขึน้ไปหรอือำยุขัน้ต ่ำทีเ่ทยีบเท่ำในเขตอ ำนำจศำลทีเ่กีย่วขอ้ง ดงัน้ัน คุณจะไมส่ำมำรถลงทะเบยีนบญัช ีWacom 

และ Wacom อำจปฏเิสธทีจ่ะเสนอหรอืจดัหำบญัช ีWacom แกคุ่ณ หำกคุณอำยุต ่ำกว่ำ 18 

ปีหรอือำยุขัน้ต ำ่ทีเ่ทยีบเท่ำในเขตอ ำนำจศำลทีเ่กีย่วขอ้ง 

และไม่ไดร้บัอนุญำตจำกพอ่แมห่รอืผูป้กครองตำมกฎหมำยใหใ้ชบ้รกิำรของ Wacom Wacom 

ขอสงวนสทิธิเ์พิม่เตมิในกำรปฏเิสธทีจ่ะเสนอหรอืจดัหำบญัช ีWacom แกคุ่ณ หำก Wacom เคยยุตบิญัช ีWacom 

กอ่นหนำ้ของคณุ หรอืหำก Wacom ไดยุ้ตหิรอืยกเลกิขอ้ตกลงอืน่ใดทีคุ่ณและ Wacom ตกลงกนัไวก้อ่นหนำ้นี ้

ดงัน้ัน คณุรบัรองและรบัประกนัดงันี ้(i) คุณมอีำยุไม่ต ำ่กวำ่ 18 

ปีหรอือำยุขัน้ต ำ่ทีเ่ทยีบเท่ำในเขตอ ำนำจศำลทีเ่กีย่วขอ้ง 

หรอืไดร้บัอนุญำตจำกพ่อแม่หรอืผูป้กครองตำมกฎหมำยใหใ้ชบ้รกิำรของ Wacom และ (ii) Wacom 

ไม่เคยยุตบิญัช ีWacom กอ่นหนำ้นีท้ีคุ่ณเป็นเจำ้ของหรอืผูค้วบคุม หรอืไม่เคยยกเลกิขอ้ตกลงอืน่ใดทีคุ่ณและ 

Wacom ตกลงกนัไวก้อ่นหนำ้นี ้

 

 1.4   หำกคุณก ำลงัใชห้รอืเปิดบญัช ีWacom ในนำมของบรษิทั นิตบุิคคล หรอืองคก์ร (เรยีกรวมกนัว่ำ 

"องคก์รทีส่มคัรสมำชกิ") 

คุณรบัรองและรบัประกนัว่ำคุณเป็นตวัแทนทีไ่ดร้บัอนุญำตขององคก์รทีส่มคัรสมำชกิซึง่มอี ำนำจในกำรท ำขอ้ผูกพั

นใหอ้งคก์รทีส่มคัรสมำชกิดงักล่ำวปฏบิตัติำมขอ้ก ำหนดเหล่ำนี ้

และคุณยอมรบัขอ้ก ำหนดเหลำ่นีใ้นนำมขององคก์รทีส่มคัรสมำชกิดงักล่ำว ในกรณีดงักลำ่ว "คุณ" 

ในขอ้ก ำหนดเหล่ำนีห้มำยถงึองคก์รทีส่มคัรสมำชกิของคุณ ซึง่จะตอ้งรบัรองวำ่ผูใ้ชทุ้กรำยทีเ่ขำ้ถงึและใชบ้ญัช ี

Wacom ในนำมขององคก์รทีส่มคัรสมำชกิปฏบิตัติำมภำระผูกพนั ขอ้จ ำกดั และกำรควบคมุทีอ่ยู่ในเอกสำรฉบบันี ้

 

1.5    หำกคุณมบีญัช ีWacom อำจมกีำรใชง้ำนบญัชขีองคุณผ่ำนแพลตฟอรม์และบรกิำรออนไลนต์ำ่งๆ 

ทีด่ ำเนินกำรโดย Wacom และ/หรอืบรษิทัในเครอื อย่ำงไรก็ตำม 

คุณรบัทรำบและยอมรบัว่ำอำจมกีำรบงัคบัใชข้อ้ก ำหนดและ/หรอืเงือ่นไขเพิม่เตมิกบักำรซือ้ กำรเขำ้ถงึ 

และ/หรอืกำรใชข้อ้เสนอใดๆ ทีม่ใีหใ้นหรอืผ่ำนบรกิำรของ Wacom ดว้ย 

คุณจะมโีอกำสตรวจสอบและยอมรบัขอ้ก ำหนดและเงือ่นไขเพิม่เตมิใดๆ ดงักล่ำว 

กอ่นท ำกำรสัง่ซ ือ้หรอืลงทะเบยีนส ำหรบัขอ้เสนอใดๆ โดยไมค่ ำนึงถงึประโยคกอ่นหนำ้ กำรซือ้ กำรเขำ้ถงึ 

หรอืกำรใชข้อ้เสนอของคณุจะถอืวำ่คุณยอมรบัขอ้ก ำหนดและเงือ่นไขเพิม่เตมิทีบ่งัคบัใชก้บัขอ้เสนอดงักลำ่ว  

ในกรณีทีม่ขีอ้ขดัแยง้หรอืควำมไม่สอดคลอ้งกนัระหว่ำงขอ้ก ำหนดเหลำ่นีก้บัขอ้ก ำหนดหรอืเงือ่นไขเพิม่เตมิดงักล่ำ

ว คุณตกลงว่ำขอ้ก ำหนดหรอืเงือ่นไขเพิม่เตมิดงักล่ำวจะมผีลบงัคบัใชแ้ละควบคมุ 

แต่เฉพำะในส่วนทีเ่กีย่วกบัขอ้เสนอน้ันๆ ทีข่อ้ก ำหนดหรอืเงือ่นไขเพิม่เตมิดงักล่ำวเกีย่วขอ้งเท่ำน้ัน  

 

2      การใชบ้รกิารของ Wacom และไซตข์อง Wacom 

 



 2.1    ภำยใตข้อ้ก ำหนดและเงือ่นไขของขอ้ก ำหนดเหล่ำนี ้Wacom จะอนุญำตใหคุ้ณเขำ้ถงึบรกิำรของ Wacom 

และใชคุ้ณลกัษณะและ/หรอืฟังกช์นัทีเ่กีย่วขอ้งกบับรกิำรของ Wacom คุณสำมำรถใชบ้รกิำรของ Wacom 

และไซตข์อง Wacom ไดเ้มือ่พรอ้มใชง้ำนและตำมทีม่อียู่ แมว้ำ่โดยทั่วไป Wacom ตอ้งกำรใหบ้รกิำรของ Wacom 

และไซตข์อง Wacom พรอ้มใชง้ำนโดยไม่หยุดชะงกั แต่บรกิำรของ Wacom และไซตข์อง Wacom 

อำจไมส่ำมำรถใชง้ำนไดต้ลอดเวลำ (เชน่ ระหว่ำงกำรบ ำรุงรกัษำ กำรเปลีย่นแปลง กำรหยุดท ำงำน 

และดว้ยเหตุผลอืน่ๆ)  Wacom ขอสงวนสทิธิใ์นกำรแกไ้ข หรอืเพกิถอน หรอืระงบั หรอืจ ำกดั 

หรอืปิดกัน้กำรเขำ้ถงึบรกิำรของ Wacom และ/หรอืไซตข์อง Wacom ทัง้หมดหรอืบำงส่วน รวมถงึคุณลกัษณะ 

ฟังกช์นั หรอืเนือ้หำใดๆ ทีแ่สดงหรอืเผยแพรผ่่ำนบรกิำรของ Wacom และ/หรอืไซตข์อง Wacom 

เป็นคร ัง้ครำวโดยแจง้หรอืไม่แจง้ใหคุ้ณทรำบ ตำมดุลยพนิิจของ Wacom แต่เพยีงผูเ้ดยีว  

 

2.2   คุณสำมำรถท ำขอ้ตกลงอืน่ๆ กบั Wacom บรษิทัในเครอืของ Wacom และ/หรอืบุคคลทีส่ำมผ่ำนบรกิำรของ 

Wacom ทีเ่ฉพำะส ำหรบักำรเขำ้ถงึและ/หรอืกำรใชข้อ้เสนอบำงอย่ำงของคุณ ส ำหรบัขอ้เสนอของบุคคลทีส่ำม 

กำรเขำ้ถงึและ/หรอืกำรใชข้อ้เสนอของคุณจะอยู่ภำยใตข้อ้ก ำหนดและเงือ่นไขทีเ่กีย่วขอ้งซึง่ผูจ้ ำหน่ำยซึง่เป็นบุคค

ลทีส่ำมทีเ่กีย่วขอ้งไดแ้จง้ใหค้ณุทรำบแลว้ ในกรณีทีม่ขีอ้ขดัแยง้ใดๆ 

ระหว่ำงขอ้ก ำหนดเหลำ่นีก้บัขอ้ก ำหนดและเงือ่นไขเฉพำะของขอ้เสนอบำงอย่ำง 

จะบงัคบัใชข้อ้ก ำหนดและเงือ่นไขเฉพำะของขอ้เสนอกบักำรเขำ้ถงึและ/หรอืกำรใชข้อ้เสนอดงักล่ำวเท่ำน้ัน 

 

 2.3   จะมกีำรระบุผูจ้ ำหน่ำยขอ้เสนออย่ำงชดัเจนในหนำ้ค ำอธบิำยทีเ่กีย่วขอ้งภำยในบรกิำรของ Wacom Wacom 

จดัหำขอ้เสนอของบุคคลทีส่ำมเพือ่อ ำนวยควำมสะดวกใหแ้กค่ณุ Wacom 

ไม่รบัรองผูจ้ ำหน่ำยขอ้เสนอซึง่เป็นบุคคลทีส่ำมหรอืตวัขอ้เสนอเอง และ Wacom 

ไมม่หีนำ้ทีร่บัผดิชอบและจะไมร่บัผดิใดๆ 

ทีเ่กีย่วขอ้งกบักำรเขำ้ถงึและ/หรอืกำรใชข้อ้เสนอของบุคคลทีส่ำมดงักล่ำว เวน้แต่ Wacom 

จะระบุไวอ้ย่ำงเฉพำะเจำะจง  หำกคุณซือ้หรอืสมคัรใชข้อ้เสนอของบุคคลทีส่ำม น่ีไม่ใชก่ำรด ำเนินธรุกรรมกบั 

Wacom คุณจงึควรตรวจสอบขอ้ก ำหนดกำรใชง้ำนของบุคคลทีส่ำม สญัญำอืน่ๆ 

และ/หรอืนโยบำยควำมเป็นส่วนตวัเฉพำะของขอ้เสนอ กอ่นทีจ่ะท ำธรุกรรมของคณุ 

 

2.4    ในบำงคร ัง้ อำจมขีอ้มูลเกีย่วกบับรกิำรของ Wacom และไซตข์อง Wacom ทีโ่พสตโ์ดย Wacom 

หรอืโดยผูใ้ชร้ำยอืน่ ซึง่เป็นขอ้มูลทีล่ำ้สมยั มขีอ้ผดิพลำด ไมถู่กตอ้ง หรอืไม่ครบถว้น (“ควำมไม่ถูกตอ้ง”) 

ขอ้มูลเกีย่วกบับรกิำรของ Wacom และไซตข์อง Wacom เป็นเพยีงกำรใหข้อ้มูลเท่ำน้ัน Wacom 

ขอสงวนสทิธิใ์นกำรแกไ้ขควำมไม่ถูกตอ้งดงักลำ่วไดทุ้กเมือ่ โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้รำบล่วงหนำ้ Wacom ไม่รบัรอง 

รบัประกนั หรอืยนืยนั ไมว่่ำโดยชดัแจง้หรอืโดยนัย ว่ำเนือ้หำในบรกิำรของ Wacom และไซตข์อง Wacom 

น้ันถูกตอ้ง สมบูรณ ์หรอืเป็นปัจจบุนั 

 

2.5   นอกจำกนี ้คณุรบัทรำบและยอมรบัว่ำ Wacom 

ไม่ไดก้รองเนือ้หำของผูใ้ชก้อ่นและไมส่ำมำรถรบัประกนัไดว้ำ่บรกิำรของ Wacom หรอืไซตข์อง Wacom 

จะปรำศจำกเนือ้หำทีไ่ม่ถกูตอ้ง หลอกลวง กำ้วรำ้ว หมิน่ประมำท ผดิกฎหมำย หรอืไม่เหมำะสม 

ควำมคดิเห็นทีแ่สดงโดยผูใ้ชร้ำยอืน่บนบรกิำรของ Wacom หรอืไซตข์อง Wacom 

ไม่ไดเ้ป็นตวัแทนควำมคดิเห็นหรอืค่ำนิยมของเรำ ดงัน้ัน คุณรบัทรำบว่ำ Wacom 

ท ำหนำ้ทีเ่ป็นชอ่งทำงเชงิรบัส ำหรบักำรเผยแพรข่อ้มูลดงักล่ำวเท่ำน้ัน Wacom จะไม่รบัผดิใดๆ 



ทีเ่กีย่วขอ้งกบัเนือ้หำของผูใ้ชห้รอืกจิกรรมของผูใ้ชร้ำยอืน่ใดๆ หำกคุณมขีอ้กงัวลเกีย่วกบัเนือ้หำของผูใ้ช ้

โปรดแจง้ให ้Wacom ทรำบโดยใชข้ัน้ตอนกำรแจง้ขอ้มลูเกีย่วกบัลขิสทิธิใ์นส่วนที ่7 ของขอ้ก ำหนดเหล่ำนี ้

 

2.6    ในกรณีทีบ่รกิำรของ Wacom หรอืไซตข์อง Wacom มลีงิกไ์ปยงัไซตแ์ละแหล่งขอ้มลูอืน่ๆ 

ทีบุ่คคลทีส่ำมจดัหำให ้ลงิกเ์หล่ำนีจ้ดัหำไวเ้พือ่เป็นขอ้มลูแกคุ่ณเท่ำน้ัน 

กำรทีเ่รำแสดงลงิกด์งักล่ำวไมค่วรถูกตคีวำมว่ำเรำอนุมตัเิว็บไซตท์ีเ่ช ือ่มโยงหรอือนุมตัขิอ้มลูทีคุ่ณอำจไดร้บัจำกลงิ

กเ์หล่ำน้ัน Wacom ไม่สำมำรถควบคุมเนือ้หำของไซตห์รอืแหล่งขอ้มูลเหล่ำน้ันได ้

 

3      ภาระผูกพนัของคุณ 

 

3.1    คณุรบัทรำบว่ำบญัช ีWacom และบรกิำรของ Wacom ไม่ใชบ่รกิำรส ำรองขอ้มูล 

คุณตกลงทีจ่ะสรำ้งและรกัษำกำรส ำรองขอ้มลูเป็นประจ ำอย่ำงเพยีงพอ ส ำหรบัเนือ้หำของผูใ้ชใ้ดๆ 

และทัง้หมดทีค่ณุอปัโหลดหรอืแชรโ์ดยใชบ้ญัช ีWacom และ/หรอืบรกิำรของ Wacom 

 

3.2    คณุตกลงว่ำคุณจะไมฝ่่ำฝืนกฎหมำย ละเมดิสญัญำหรอืหนำ้ทีท่ำงกฎหมำยอืน่ๆ ทีม่ตีอ่บุคคลทีส่ำม 

ละเมดิหรอืใชส้ทิธิใ์นทรพัยส์นิทำงปัญญำในทำงทีผ่ดิ หรอืกระท ำกำรละเมดิทีเ่กีย่วขอ้งกบักำรใชบ้รกิำรของ 

Wacom ของคณุ โดยเฉพำะอย่ำงยิง่และ/หรอืนอกเหนือจำกนี ้คุณตกลงทีจ่ะไม่กระท ำกำรดงัตอ่ไปนี ้

 

    ก) เขำ้ถงึหรอืแทรกแซง หรอืพยำยำมเขำ้ถงึหรอืแทรกแซงส่วนใดกต็ำมในบรกิำรของ Wacom 

ซึง่คุณไมไ่ดร้บัอนุญำตใหเ้ขำ้ถงึ หรอืพยำยำมพสิูจน ์ตรวจสอบ หรอืทดสอบชอ่งโหว่ของระบบหรอืเครอืข่ำยของ 

Wacom หรอืของบุคคลทีส่ำมใดๆ 

    ข) ท ำวศิวกรรมยอ้นกลบับรกิำรของ Wacom ในลกัษณะใดก็ตำม ท ำสิง่ใดกต็ำมทีอ่ำจคน้พบซอรส์โคด้ 

หรอืบ่ำยเบีย่งหรอืหลกีเลีย่งมำตรกำรทีใ่ชป้้องกนัหรอืจ ำกดักำรเขำ้ถงึพืน้ที ่เนือ้หำ หรอืรหสัใดๆ ในบรกิำรของ 

Wacom 

    ค) แกไ้ข แปล หรอืสรำ้งงำนสบืเน่ืองจำกสว่นใดก็ตำมของบรกิำรของ Wacom 

    ง) แทรกแซงหรอืพยำยำมแทรกแซงกำรท ำงำนทีเ่หมำะสมหรอืกจิกรรมใดๆ ทีด่ ำเนินกำรบนบรกิำรของ Wacom 

หรอืเขำ้ถงึหรอืพยำยำมเขำ้ถงึบรกิำรของ Wacom ดว้ยบอท สไปเดอร ์ครอวเ์ลอร ์

หรอืระบบหรอืกระบวนกำรอตัโนมตัอิืน่ๆ หรอืบ่ำยเบีย่งไฟลย์กเวน้ robots.txt หรอืมำตรกำรอืน่ๆ 

ทีอ่ำจใชป้้องกนัหรอืควบคมุกำรเขำ้ถงึบรกิำรของ Wacom 

    จ) โพสต ์อปัโหลด หรอืเผยแพรเ่นือ้หำของผูใ้ชท้ีเ่ป็นกำรหมิน่ประมำท ใส่รำ้ย ไมถู่กตอ้ง ผดิกฎหมำย 

(รวมถงึกำรละเมดิทรพัยส์นิทำงปัญญำ สทิธใินสถำนะบุคคล กำรคุม้ครองผูเ้ยำว ์หรอืกฎหมำยทีค่ลำ้ยคลงึกนัใดๆ 

ทีบ่งัคบัใช)้ หรอืเนือ้หำของผูใ้ชท้ีว่ญิญูชนทัว่ไปพจิำรณำว่ำไม่เหมำะสม กำ้วรำ้ว หยำบคำย อนำจำร ลำมก 

ล่วงละเมดิ ข่มขู่ ท ำใหอ้บัอำย ท ำใหไ้มส่บำยใจ หยำบคำย แสดงควำมเกลยีดชงั ดูถกูทำงเชือ้ชำตหิรอืชำตพินัธุ ์

หรอืไม่เหมำะสม 

    ฉ) โพสตห์รอือปัโหลดเนือ้หำของผูใ้ชท้ีม่ไีวรสั แอดแวร ์สปำยแวร ์เวริม์ หรอืโคด้ทีเ่ป็นอนัตรำยอืน่ๆ 

หรอืเนือ้หำหรอืไฟลใ์ดๆ 



ทีอ่ำจกระทบต่อกำรรกัษำควำมปลอดภยัหรอืคุณลกัษณะกำรควบคุมกำรเขำ้ถงึของบรกิำรของ Wacom 

หรอืของขอ้เสนอใดๆ 

    ช) สวมรอยเป็นบุคคลหรอืนิตบุิคคลใดๆ อำ้งสทิธิอ์นัเป็นเท็จว่ำมสี่วนเกีย่วขอ้งกบับุคคลหรอืนิตบุิคคลใดๆ 

หรอืเขำ้ถงึบญัช ีWacom ของผูใ้ชร้ำยอืน่โดยไม่ไดร้บัอนุญำต ปลอมแปลงลำยเซน็ดจิทิลัของบุคคลอืน่ 

บดิเบอืนแหล่งทีม่ำ ตวัตน หรอืเนือ้หำของขอ้มูลทีส่่งผ่ำนบรกิำรของ Wacom 

หรอืด ำเนินกจิกรรมฉอ้ฉลอืน่ใดทีค่ลำ้ยคลงึกนั 

    ซ) โพสตห์รอืส่งขอ้ควำมเชงิพำณิชยท์ีไ่ม่พงึประสงค ์หรอืโฆษณำสนิคำ้ ซอฟตแ์วร ์ผลติภณัฑ ์หรอืบรกิำรใดๆ 

นอกเหนือจำกขอ้เสนอทีม่ใีหผ่้ำนบรกิำรของ Wacom 

    ฌ) ใชบ้รกิำรของ Wacom เพือ่สรำ้งผลติภณัฑห์รอืใหบ้รกิำรทีแ่ข่งขนัหรอืรบกวนผลติภณัฑห์รอืบรกิำรของ 

Wacom หรอืของผูอ้นุญำต 

    ญ) ใชบ้รกิำรของ Wacom ในลกัษณะใดๆ ทีจ่ะท ำใหบ้รกิำรของ Wacom 

ตอ้งปฏบิตัติำมกฎหมำยวำ่ดว้ยกำรควบคมุและกำรส่งผ่ำนขอ้มูลดำ้นกำรประกนัสุขภำพของสหรฐัอเมรกิำ ค.ศ. 

1996 ตำมทีม่กีำรแกไ้ขและ/หรอืเพิม่เตมิ ("HIPAA") 

    ฎ) จดัเก็บ รกัษำ ประมวลผล หรอืส่งหมำยเลขประจ ำตวัส่วนบุคคลทีท่ำงรำชกำรออกให ้(เชน่ 

หมำยเลขประกนัสงัคม หมำยเลขใบอนุญำตขบัขี ่หรอืหมำยเลขหนังสอืเดนิทำง) 

หรอืขอ้มลูดำ้นสุขภำพทีไ่ดร้บักำรคุม้ครอง (ตำมทีก่ ำหนดโดย HIPAA) 

    ฏ) ละเมดิหรอืใชส้ทิธบิตัร เครือ่งหมำยกำรคำ้ ควำมลบัทำงกำรคำ้ ลขิสทิธิ ์สทิธิใ์นกำรเผยแพร ่

หรอืสทิธิใ์นทรพัยส์นิทำงปัญญำ หรอืกรรมสทิธิอ์ืน่ๆ ในทำงทีผ่ดิ 

    ฐ) 

กำ้วกำ่ยควำมเป็นส่วนตวัของบุคคลทีส่ำมและใชข้อ้มลูสว่นบุคคลของบุคคลทีส่ำมเพือ่วตัถปุระสงคท์ำงกำรคำ้หรอื

ในลกัษณะอืน่ใดทีล่ะเมดิสทิธิห์รอืกฎหมำยทีบ่งัคบัใช ้

    ฑ) เขำ้ถงึหรอืใชบ้รกิำรของ Wacom เพือ่วตัถุประสงคท์ีผ่ดิกฎหมำย ไม่เป็นไปตำมทีว่ำงแผนไว ้

หรอืเป็นอนัตรำย หรอืนอกเหนือจำกกำรปฏบิตัติำมกฎหมำยทีบ่งัคบัใชแ้ละขอ้ก ำหนดเหลำ่นีอ้ย่ำงครบถว้น 

    ฒ) ด ำเนินกำรใดๆ ทีอ่ำจสรำ้งภำระเป็นอย่ำงมำกตอ่โครงสรำ้งพืน้ฐำนส ำหรบับรกิำรของ Wacom 

    ณ) ใชบ้รกิำรของ Wacom ทีเ่กีย่วขอ้งกบัอุปกรณส์นับสนุนกำรด ำรงชพี อุปกรณท์ำงกำรแพทย ์

หรอืแอปพลเิคชนัใดๆ ทีอ่ำจน ำไปสู่กำรสูญเสยีชวีติได ้หำกเกดิควำมลม้เหลวหรอืกำรท ำงำนผดิพลำด หรอื 

    ด) แทรกแซงภำรกจิหรอืกำรท ำงำนตำมปกตขิองบรกิำรของ Wacom 

 

4      สทิธิใ์นทรพัยส์นิทางปัญญาและสทิธิก์ารใชง้าน 

 

4.1    บรกิำรของ Wacom อำจมแีต่ไม่จ ำกดัเพยีงขอ้มลู ขอ้ควำม กำรออกแบบ กรำฟิก โลโก ้สโลแกน 

อนิเทอรเ์ฟซ ไอคอน ซอฟตแ์วร ์และขอ้มูลอืน่ๆ ("เนือ้หำ") เนือ้หำทีคุ่ณโพสตซ์ ึง่เกีย่วขอ้งกบักำรใชบ้รกิำรของ 

Wacom จะเรยีกว่ำ "เนือ้หำของผูใ้ช"้ ส่วนเนือ้หำทีโ่พสตโ์ดยหรอืทีม่ำจำก Wacom จะเรยีกว่ำ "เนือ้หำของ 

Wacom" ในเอกสำรฉบบันี ้

 



4.2    คณุยงัคงมสีทิธิค์วำมเป็นเจำ้ของเนือ้หำของผูใ้ชท้ีโ่พสตห์รอืสง่ไปยงัหรอืผ่ำนบรกิำรของ Wacom 

คุณมอบสทิธิก์ำรใชง้ำนแบบไม่จ ำกดัสทิธิแ์ต่เพยีงผูเ้ดยีว ปลอดค่ำลขิสทิธิ ์สำมำรถใชไ้ดท้ัว่โลก ถ่ำยโอนได ้

และใหอ้นุญำตชว่งได ้รวมถงึกำรอนุญำตใชง้ำน คดัลอก แกไ้ข อปัโหลด โพสต ์สง่ ดำวนโ์หลด จดัเก็บ แจกจ่ำย 

รวม ใชป้ระโยชน ์และลบเนือ้หำของผูใ้ชใ้หแ้ก ่Wacom เฉพำะในกรณีดงันี ้(i) 

ในขอบเขตทีจ่ ำเป็นเพือ่ปฏบิตัติำมภำระผูกพนัของ Wacom หรอืบงัคบัใชส้ทิธิข์อง Wacom 

ภำยใตข้อ้ก ำหนดเหล่ำนี ้หรอื (ii) เพือ่ใหแ้น่ใจว่ำ Wacom ปฏบิตัติำมกฎหมำยทีบ่งัคบัใช ้

 

4.3    คณุรบัรองและรบัประกนัต่อ Wacom ว่ำ (i) 

คุณเป็นเจำ้ของเนือ้หำของผูใ้ชท้ีคุ่ณโพสตห์รอืสง่บนหรอืผ่ำนบรกิำรของ Wacom 

หรอืมสีทิธิต์ำมกฎหมำยในกำรโพสตห์รอืส่งเนือ้หำของผูใ้ชด้งักลำ่วบนหรอืผ่ำนบรกิำรของ Wacom และ (ii) 

เนือ้หำของผูใ้ชห้รอืกำรโพสตไ์ปยงัหรอืผ่ำนบรกิำรของ Wacom ไม่ละเมดิสทิธิค์วำมเป็นสว่นตวั 

สทิธิใ์นกำรเผยแพร ่สทิธิใ์นทรพัยส์นิทำงปัญญำ หรอืสทิธิใ์นกรรมสทิธิอ์ืน่ใดของบุคคลทีส่ำม 

 

4.4    บรกิำรของ Wacom และเนือ้หำของ Wacom ทัง้หมดทีน่ ำเสนอบนบรกิำรของ Wacom เป็นทรพัยส์นิของ 

Wacom หรอืบรษิทัในเครอื ผูอ้นุญำต หรอืซพัพลำยเออร ์และไดร้บักำรคุม้ครองโดยกฎหมำยทรพัยส์นิทำงปัญญำ 

หำ้มมใิหม้กีำรใช ้คดัลอก แจกจ่ำย เผยแพรซ่ ำ้ อปัโหลด โพสต ์หรอืสง่เนือ้หำของ Wacom ในลกัษณะใดกต็ำม 

ยกเวน้ทีเ่ป็นไปตำมบทบญัญตัทิีช่ดัแจง้ของขอ้ก ำหนดเหลำ่นี ้

หรอืเมือ่ไดร้บัควำมยนิยอมเป็นลำยลกัษณอ์กัษรล่วงหนำ้จำก Wacom   

ขอสงวนสทิธิท์ ัง้หมดทีไ่ม่ไดม้อบใหแ้กคุ่ณโดยชดัแจง้   กำรแกไ้ขหรอืกำรใชบ้รกิำรของ Wacom และเนือ้หำของ 

Wacom เพือ่วตัถุประสงคอ์ืน่ใดๆ อำจเป็นกำรละเมดิสทิธิใ์นทรพัยส์นิทำงปัญญำของ Wacom 

และไมม่กีำรถำ่ยโอนกรรมสทิธิข์องส ำเนำหรอืสทิธิใ์นทรพัยส์นิทำงปัญญำของบรกิำรของ Wacom 

และ/หรอืเนือ้หำของ Wacom ใหแ้กคุ่ณ – สทิธิแ์ละกรรมสทิธิด์งักล่ำวทัง้หมดจะยงัเป็นของ Wacom ตลอดเวลำ  

คุณจะไดร้บัเฉพำะสทิธิก์ำรใชง้ำนบรกิำรของ Wacom ทีจ่ ำกดั ไม่จ ำกดัสทิธิแ์ต่เพยีงผูเ้ดยีว ไมส่ำมำรถถ่ำยโอนได ้

ส ำหรบักำรใชง้ำนภำยในทีไ่ม่ใชเ่ชงิพำณิชย ์

โดยอยู่ภำยใตข้อ้ก ำหนดเหล่ำนีแ้ละเป็นระยะเวลำตำมทีคุ่ณยงัคงรกัษำบญัช ีWacom ไว ้

 

4.5    Wacom อำจใชค้วำมคดิเห็น ขอ้เสนอแนะ ค ำแนะน ำ หรอืแนวคดิใดๆ (“ขอ้เสนอแนะ”) 

ทีคุ่ณใหไ้วผ่้ำนบรกิำรของ Wacom ในรูปแบบทีไ่ม่ระบุตวัตนหรอืใชน้ำมแฝง  

แมว้่ำคุณจะยงัคงเป็นเจำ้ของสทิธิท์ ัง้หมดในขอ้เสนอแนะดงักล่ำว 

แต่คุณมอบสทิธิก์ำรใชง้ำนทีไ่ม่จ ำกดัสทิธิแ์ต่เพยีงผูเ้ดยีว ไมจ่ ำกดัเวลำ ไมส่ำมำรถเพกิถอนได ้ปลอดค่ำลขิสทิธิ ์

ถ่ำยโอนได ้และสำมำรถใชไ้ดท้ั่วโลกใหแ้ก ่Wacom เพือ่ใชง้ำน ท ำซ ำ้ เผยแพร ่แจกจ่ำย แกไ้ข 

น ำไปใชใ้นเชงิพำณิชย ์และใชป้ระโยชนจ์ำกขอ้เสนอแนะ 

โดยขอ้เสนอแนะดงักล่ำวจะตอ้งอยู่ในรูปแบบทีไ่ม่ระบุตวัตนหรอืใชน้ำมแฝง  หำกคุณไม่ตอ้งกำรให ้Wacom 

ใชข้อ้เสนอแนะ โปรดอย่ำใหข้อ้เสนอแนะดงักล่ำวแก ่Wacom 

 

5      การปฏเิสธความรบัผดิ ขอ้จ ากดัความรบัผดิชอบ 

 

5.1    คณุใชบ้รกิำรของ Wacom โดยทีคุ่ณเป็นผูร้บัควำมเสีย่งแต่เพยีงผูเ้ดยีว 

ตำมขอบเขตสูงสุดทีก่ฎหมำยอนุญำต Wacom ขอปฏเิสธกำรรบัรองและกำรรบัประกนัใดๆ ทัง้หมด 



ไม่วำ่โดยชดัแจง้ โดยนัยหรอืตำมกฏหมำยบงัคบั 

ซึง่รวมถงึแต่ไม่จ ำกดัเพยีงกำรรบัประกนัโดยนัยเกีย่วกบักรรมสทิธิ ์คณุภำพ ประสทิธภิำพ ควำมสำมำรถในกำรคำ้ 

ควำมเหมำะสม ควำมเหมำะสมตำมวตัถุประสงคเ์ฉพำะบำงอยำ่ง ควำมถูกตอ้ง 

และกำรไมล่่วงละเมดิสทิธิท์ีเ่กีย่วขอ้งกบัหรอืเกดิขึน้จำกบรกิำรของ Wacom สือ่หรอืเนือ้หำใดๆ 

หรอืผลติภณัฑห์รอืบรกิำรใดๆ ทีซ่ ือ้หรอืเผยแพรผ่่ำนบรกิำรของ Wacom 

รวมถงึกำรรบัประกนัโดยนัยอนัเกดิขึน้จำกกำรเจรจำท ำควำมตกลงกนัหรอืกำรปฏบิตัติำมสญัญำทีถ่กูกล่ำวหำ 

Wacom ไม่รบัประกนัวำ่บรกิำรของ Wacom จะใหบ้รกิำรไดอ้ย่ำงต่อเน่ือง ทนัท ีปลอดภยั 

หรอืปรำศจำกขอ้ผดิพลำด Wacom ไม่รบัผดิตอ่ขอ้ผดิพลำดหรอืกำรละเลยใดๆ รวมถงึควำมไม่ถกูตอ้งของเนือ้หำ 

หรอืควำมเสยีหำยหรอืควำมสญูเสยีใดๆ 

ทีคุ่ณหรอืบุคคลทีส่ำมไดร้บัอนัเป็นผลมำจำกควำมไม่พรอ้มใชง้ำนของบรกิำรของ Wacom Wacom 

ไม่รบัผดิชอบและจะไม่รบัผดิตอ่ควำมเสยีหำยหรอืไวรสัทีอ่ำจส่งผลตอ่อุปกรณค์อมพวิเตอรห์รอืทรพัยส์นิอืน่ๆ 

ของคุณ อนัเกดิจำกกำรทีคุ่ณใชบ้รกิำรของ Wacom 

 

 5.2   ตำมขอบเขตสูงสุดทีก่ฎหมำยทีบ่งัคบัใชอ้นุญำต Wacom 

จะไม่รบัผดิตอ่คุณหรอืบุคคลอืน่ใดส ำหรบัควำมเสยีหำยทำงออ้ม ควำมเสยีหำยธรรมดำทีย่่อมเกดิขึน้ 

ควำมเสยีหำยพเิศษ ควำมเสยีหำยทีเ่ป็นผลสบืเน่ืองจำกกำรผดิสญัญำ หรอืควำมเสยีหำยเชงิลงโทษ 

ซึง่รวมถงึแต่ไม่จ ำกดัเพยีง ควำมเสยีหำยจำกกำรสูญเสยีก ำไร กำรสญูเสยีธรุกจิหรอืรำยได ้

กำรสูญเสยีโอกำสทำงธรุกจิหรอืค่ำควำมนิยมหรอืชือ่เสยีง กำรสูญเสยีกำรใชง้ำน กำรสูญเสยีขอ้มูล 

หรอืกำรสญูเสยีทีจ่บัตอ้งไมไ่ดอ้ืน่ๆ (ไม่ว่ำ Wacom 

จะไดร้บัแจง้ถงึควำมเป็นไปไดข้องควำมเสยีหำยดงักลำ่วหรอืไม่กต็ำม) ไม่วำ่จะเกดิจำกสญัญำ 

ควำมประมำทเลนิเลอ่ ควำมรบัผดิในกำรละเมดิโดยเครง่ครดั กำรรบัประกนั หรอืทฤษฎทีำงกฎหมำยอืน่ๆ 

ควำมรบัผดิโดยรวมทัง้หมดของ Wacom ทีม่ตีอ่คุณน้ันจะไม่เกนิกว่ำ (i) 

ยอดรวมของคำ่ธรรมเนียมทัง้หมดทีเ่กีย่วขอ้งกบับรกิำรหรอืผลติภณัฑท์ีซ่ ือ้ผ่ำนบรกิำรของ Wacom 

ในชว่งหกเดอืนกอ่นทีจ่ะมกีำรเรยีกรอ้งค่ำเสยีหำยคร ัง้แรกจำก Wacom หรอื (ii) 100.00 ดอลลำรส์หรฐั 

 

5.3    กฎหมำยทีบ่งัคบัใชอ้ำจไม่อนุญำตใหม้ขีดีจ ำกดัหรอืกำรยกเวน้ควำมรบัผดิของเรำ และดว้ยเหตุนี ้

ขอ้จ ำกดับำงประกำรขำ้งตน้อำจไมม่ผีลกบัคณุ แมว้ำ่จะมสีิง่ใดทีข่ดัต่อขอ้ก ำหนดเหล่ำนี ้

ไมม่สีิง่ใดในขอ้ก ำหนดเหล่ำนีท้ีย่กเวน้หรอืจ ำกดัควำมรบัผดิของ Wacom ต่อกำรฉอ้ฉล กำรเสยีชวีติ 

หรอืกำรบำดเจ็บของบุคคล ซึง่เกดิจำกควำมประมำทเลนิเล่ออย่ำงรำ้ยแรงของ Wacom 

 

5.4 นอกจำกนี ้ขอ้จ ำกดัหรอืกำรยกเวน้ควำมรบัผดิทีก่ ำหนดไวใ้นส่วนที ่5.1 และ 5.2 

จะมผีลบงัคบัใชเ้พือ่ประโยชนข์องกรรมกำร ผูบ้รหิำร พนักงำน ผูอ้นุญำต พนักงำนอสิระ ผูร้บัเหมำชว่ง ผูแ้ทน 

และตวัแทนใดๆ ของ Wacom 

 

5.5    เพือ่ควำมชดัเจน กำรรบัประกนัและควำมรบัผดิของผูใ้หบ้รกิำรทีเ่กีย่วขอ้งของขอ้เสนอทีคุ่ณซือ้จำก 

Wacom บรษิทัในเครอื และ/หรอืบุคคลทีส่ำมผ่ำนบรกิำรของ Wacom 

จะอยู่ภำยใตข้อ้ก ำหนดและเงือ่นไขแยกต่ำงหำกซึง่บงัคบัใชก้บัขอ้เสนอทีเ่กีย่วขอ้ง หำกม ี

 

6    การชดใชค่้าเสยีหาย 



 

คุณตกลงทีจ่ะปกป้อง ชดใชค้่ำเสยีหำย และคุม้ครอง Wacom บรษิทัในเครอื ผูอ้นุญำต และผูใ้หบ้รกิำร 

ตลอดจนผูบ้รหิำร กรรมกำร พนักงำน ผูร้บัเหมำ ตวัแทน ผูอ้นุญำต ซพัพลำยเออร ์

ผูส้บืทอดและผูท้ีไ่ดร้บัมอบหมำยทีเ่กีย่วขอ้ง จำกและต่อกำรเรยีกรอ้ง ควำมรบัผดิ ควำมเสยีหำย ค ำตดัสนิ 

ผลตอบแทน ควำมสูญเสยี ตน้ทุน ค่ำใชจ้่ำย หรอืค่ำธรรมเนียมทัง้หมดใดๆ (รวมถงึค่ำทนำยควำมตำมสมควร) 

ซึง่เกดิขึน้จำกหรอืเกีย่วขอ้งกบั (i) กำรละเมดิหรอืกำรฝ่ำฝืนขอ้ก ำหนดเหล่ำนีข้องคุณ หรอื (ii) 

เนือ้หำของผูใ้ชข้องคุณ หรอื (iii) กำรใชบ้รกิำรดงัต่อไปนี ้(ก) บรกิำรของ Wacom บญัช ีWacom หรอืไซตข์อง 

Wacom (ข) เนือ้หำของ Wacom หรอื (ค) บรกิำรและผลติภณัฑท์ีไ่ดร้บัผ่ำนบรกิำรของ Wacom ในแต่ละกรณี 

นอกเหนือจำกทีไ่ดร้บัอนุญำตโดยชดัแจง้ในขอ้ก ำหนดเหล่ำนี ้

  

7      ขัน้ตอนการแจง้เกีย่วกบัการละเมดิลขิสทิธิ ์

 

Wacom เคำรพสทิธิใ์นทรพัยส์นิทำงปัญญำของบุคคลทีส่ำม 

หำกคุณเชือ่ว่ำมกีำรคดัลอกหรอืโพสตง์ำนทีม่ลีขิสทิธิข์องคณุบนหรอืผ่ำนบรกิำรของ Wacom 

ในลกัษณะทีเ่ป็นกำรละเมดิลขิสทิธิ ์โปรดตดิตอ่เรำที ่copyright@wacom.com พรอ้มขอ้มลูต่อไปนี ้

 

    ก) ค ำอธบิำยเกีย่วกบังำนทีม่ลีขิสทิธิซ์ ึง่คุณเชือ่วำ่ถูกละเมดิ 

    ข) ค ำอธบิำยเกีย่วกบังำนทีถู่กกล่ำวหำว่ำมกีำรละเมดิ 

    ค) ค ำอธบิำยเกีย่วกบัทีต่ ัง้ของงำนทีถู่กกล่ำวหำว่ำมกีำรละเมดิในบรกิำรของ Wacom 

    ง)  ทีอ่ยู่และหมำยเลขโทรศพัทท์ีส่ำมำรถตดิตอ่คณุได ้รวมทัง้ทีอ่ยู่อเีมล หำกเป็นไปได ้

    จ) 

ขอ้ควำมยนืยนัว่ำคุณมคีวำมเชือ่โดยบรสิุทธิใ์จวำ่กำรใชง้ำนทีม่ขีอ้พพิำทน้ันไม่ไดร้บัอนุญำตจำกเจำ้ของลขิสทิธิ ์

ตวัแทน หรอืกฎหมำย 

    ฉ) ลำยเซน็จรงิหรอืลำยเซน็อเิล็กทรอนิกสข์องบุคคลทีไ่ดร้บัอนุญำตใหก้ระท ำกำรในนำมของเจำ้ของลขิสทิธิ ์

และ 

    ช) ขอ้ควำมยนืยนัภำยใตบ้ทลงโทษกำรใหก้ำรเท็จทีแ่สดงวำ่ขอ้มลูขำ้งตน้ถกูตอ้ง 

และผูล้งนำมเป็นเจำ้ของลขิสทิธิห์รอืไดร้บัอนุญำตใหก้ระท ำกำรในนำมของเจำ้ของลขิสทิธิ ์

 

Wacom ขอแนะน ำใหคุ้ณปรกึษำกบัทีป่รกึษำดำ้นกฎหมำยของคณุกอ่นยืน่กำรแจง้กำรละเมดิ 

เน่ืองจำกอำจมบีทลงโทษส ำหรบักำรเรยีกรอ้งทีเ่ป็นเท็จ 

 

โปรดใชข้ัน้ตอนเดยีวกนันีเ้พือ่เรยีกรอ้งเกีย่วกบักำรละเมดิสทิธิใ์นเครือ่งหมำยกำรคำ้ 

หรอืกำรละเมดิหรอืกำรใชง้ำนในทำงทีผ่ดิในทรพัยส์นิทำงปัญญำหรอืสทิธิข์องบุคคลทีส่ำมอืน่ๆ  

 

mailto:copyright@wacom.com


8      การช าระเงิน 

  

Wacom อำจใหบ้รกิำรทีม่คีำ่ใชจ้่ำยหรอืบรกิำรฟรบีำงอย่ำงทีเ่กีย่วขอ้งกบักำรใชบ้รกิำรของ Wacom 

และ/หรอืขอ้เสนอบำงอย่ำง  ค่ำธรรมเนียมทัง้หมดที ่Wacom 

เรยีกเก็บอำจมกีำรแกไ้ขหรอืเปลีย่นแปลงไดต้ลอดเวลำตำมดลุยพนิิจของ Wacom แต่เพยีงผูเ้ดยีว  

เมือ่กำรใชบ้รกิำรของ Wacom และ/หรอืขอ้เสนอของคุณตอ้งมกีำรช ำระค่ำธรรมเนียม 

คุณจะมโีอกำสตรวจสอบและยอมรบัค่ำธรรมเนียมทีม่กีำรเรยีกเก็บจำกคุณ  

หำกคุณไมต่กลงทีจ่ะช ำระค่ำธรรมเนียมดงักลำ่ว โปรดอย่ำด ำเนินธรุกรรมของคุณต่อ  

คุณมหีนำ้ทีร่บัผดิชอบในกำรช ำระค่ำธรรมเนียมและภำษีทีเ่กีย่วขอ้งทัง้หมดอนัเน่ืองมำจำกกำรใชบ้รกิำรของ 

Wacom และ/หรอืขอ้เสนอภำยในเวลำทีก่ ำหนดดว้ยวธิกีำรช ำระเงนิทีถู่กตอ้ง  

หำกไม่สำมำรถด ำเนินกำรตำมวธิกีำรช ำระเงนิของคุณไดห้รอืบญัช ีWacom ของคุณเลยก ำหนดช ำระเงนิแลว้ 

Wacom อำจเรยีกเก็บค่ำธรรมเนียมทีค่ำ้งช ำระโดยใชก้ลไกกำรเรยีกเก็บเงนิอืน่ๆ  

ซึง่รวมถงึกำรเรยีกเก็บเงนิจำกวธิกีำรช ำระเงนิอืน่ๆ ทีบ่นัทกึไวก้บั Wacom 

หรอืกำรว่ำจำ้งส ำนักงำนเรยีกเก็บหนีแ้ละทีป่รกึษำทำงกฎหมำยตำมดลุยพนิิจของ Wacom 

  

9      เง่ือนไขและการสิน้สุด 

 

Wacom ขอสงวนสทิธิโ์ดยใชด้ลุยพนิิจของเรำแต่เพยีงผูเ้ดยีวในกำรด ำเนินกำรดงันี ้(i) ยุตบิญัช ีWacom ของคุณ 

(ii) ลบเนือ้หำของผูใ้ชข้องคุณ (iii) ระงบัหรอืจ ำกดักำรใชง้ำนไซตข์อง Wacom หรอืบรกิำรของ Wacom 

ทัง้หมดหรอืบำงส่วนของคณุ และ (iv) ระงบั แกไ้ข หรอืยตุไิซตข์อง Wacom หรอืบรกิำรของ Wacom 

(หรอืส่วนหน่ึงสว่นใดของบรกิำรหรอืไซตด์งักล่ำว) ดว้ยเหตุผลใดกต็ำมหรอืไม่มเีหตุผล โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้รำบ 

และไม่ตอ้งรบัผดิต่อคณุหรอืบุคคลอืน่ใด Wacom 

ยงัขอสงวนสทิธิใ์นกำรปิดกัน้ผูใ้ชไ้ม่ใหเ้ขำ้ถงึหรอืโพสตเ์นือ้หำไปยงัไซตข์อง Wacom หรอืบรกิำรของ Wacom 

โดยใชเ้ทคโนโลยใีดๆ ทีม่อียู่ เชน่ กำรจดัท ำรำยกำรทีอ่ยู่ IP หรอืหมำยเลขอุปกรณท์ีไ่ม่ไดร้บัอนุญำตใหใ้ชง้ำน 

ในกรณีที ่Wacom ยุตหิรอืหยุดใหบ้รกิำรโดยไมม่สีำเหตุ 

คุณจะมสีทิธิไ์ดร้บัเงนิชดเชยตำมสดัสว่นของค่ำธรรมเนียมทีช่ ำระใหแ้ก ่Wacom ล่วงหนำ้ไปแลว้แต่ไมไ่ดใ้ชง้ำน 

 

10  การแกไ้ขขอ้ก าหนด และการแกไ้ขบรกิารของ Wacom และ/หรอืไซตข์อง Wacom 

 

Wacom มสีทิธิใ์นกำรเปลีย่นแปลงขอ้ก ำหนดเหล่ำนีไ้ดทุ้กเมือ่ Wacom 

จะโพสตป์ระกำศเกีย่วกบักำรเปลีย่นแปลงดงักลำ่ว (“ประกำศแจง้กำรเปลีย่นแปลง”) บนไซตข์อง Wacom 

หำกคุณไดใ้หท้ีอ่ยู่อเีมลแกเ่รำ นอกเหนือจำกกำรโพสตป์ระกำศแจง้กำรเปลีย่นแปลงแลว้ Wacom 

ยงัอำจสง่ประกำศแจง้กำรเปลีย่นแปลงใหคุ้ณทำงทีอ่ยู่อเีมลที ่Wacom มอียู่ในบนัทกึของเรำ 

เวน้แต่จะระบุไวเ้ป็นอย่ำงอืน่และไม่ว่ำจะมกีำรส่งประกำศแจง้กำรเปลีย่นแปลงใหคุ้ณทำงอเีมลหรอืไมก่็ตำม 

กำรเปลีย่นแปลงขอ้ก ำหนดจะมผีลบงัคบัใชภ้ำยในระยะเวลำทีเ่หมำะสมซึง่ระบุไวใ้นประกำศแจง้กำรเปลีย่นแปลง 

หำกคุณมกีำรใชบ้ญัช ีWacom บรกิำรของ Wacom หรอืไซตข์อง Wacom ตอ่ 

จะถอืวำ่คุณยอมรบัขอ้ก ำหนดทีแ่กไ้ขน้ัน 

  



11  อืน่ๆ 

 

 11.1   สำมำรถดูขอ้มูลเกีย่วกบักำรใชข้อ้มลูสว่นบุคคลของ Wacom ไดใ้นนโยบำยควำมเป็นส่วนตวัที ่

    https://estore.wacom.com/th-TH/privacy-policy  

    กำรใชคุ้กกีข้องเรำในกำรรวบรวมและประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลอธบิำยไวใ้นประกำศเกีย่วกบัคุกกีข้อง 

Wacom ที ่

    https://estore.wacom.com/th-TH/cookie-notice  

 

11.2    บรกิำรของ Wacom และไซตข์อง Wacom มเีป้ำหมำยเป็นผูใ้ชท้ีอ่ำศยัอยู่ในสงิคโปร ์มำเลเซยี ไทย 

อนิโดนีเซยี เวยีดนำม และฟิลปิปินส ์Wacom ขอไม่รบัรองวำ่เนือ้หำทีม่อียู่ในหรอืผ่ำนบรกิำรของ Wacom 

และไซตข์อง Wacom น้ันเหมำะส ำหรบักำรใชง้ำนหรอืสำมำรถใชง้ำนไดใ้นสถำนทีอ่ืน่ 

 

11.3    บทบญัญตัใินภำคผนวกจะใชบ้งัคบักบัผูใ้ชใ้นหมวดหมู่ทีร่ะบุไวใ้นเอกสำร หำกม ี

ภำคผนวกจะประกอบเป็นส่วนส ำคญัของขอ้ก ำหนดเหลำ่นี ้และเอกสำรอำ้งองิถงึ "ขอ้ก ำหนด" 

เหล่ำนีจ้ะรวมภำคผนวก ในกรณีทีม่คีวำมไมส่อดคลอ้งกนัระหว่ำงขอ้ก ำหนดเหล่ำนีก้บัภำคผนวก 

บทบญัญตัใินภำคผนวกจะมผีลบงัคบัใชเ้หนือกวำ่ในขอบเขตทีม่คีวำมไมส่อดคลอ้งดงักลำ่วเท่ำน้ัน 

 

11.4    Wacom มสีทิธิใ์นกำรถ่ำยโอนสทิธิแ์ละภำระผูกพนัของเรำภำยใตข้อ้ก ำหนดเหลำ่นีไ้ปยงัองคก์รอืน่ 

หำกเกดิกรณีนีข้ึน้ Wacom จะแจง้ใหคุ้ณทรำบเป็นลำยลกัษณอ์กัษร 

และจะตรวจสอบใหแ้น่ใจว่ำกำรถ่ำยโอนดงักล่ำวจะไม่สง่ผลต่อสทิธิข์องคุณภำยใตข้อ้ก ำหนดเหล่ำนี ้อย่ำงไรก็ตำม 

คุณสำมำรถถ่ำยโอนสทิธิแ์ละภำระผูกพนัของคุณภำยใตข้อ้ก ำหนดเหลำ่นีไ้ปยงับุคคลอืน่ไดเ้ฉพำะเมือ่ Wacom 

ใหค้วำมยนิยอมเป็นลำยลกัษณอ์กัษรเท่ำน้ัน 

 

11.5    ขอ้ก ำหนดเหล่ำนีจ้ะไดร้บักำรก ำกบัดูแลโดยกฎหมำยของสงิคโปร ์

โดยไม่มผีลตอ่กำรขดัแยง้ของบทบญัญตัทิำงกฎหมำย ตำมขอบเขตทีอ่ำจมผีลบงัคบัใช ้

คุณตกลงทีจ่ะเลอืกไม่รบัและยกเวน้กำรบงัคบัใชก้ฎหมำยธรุกรรมขอ้มลูคอมพวิเตอรท์ีเ่ป็นมำตรฐำนเดยีวกนัใดๆ 

โดยชดัแจง้ 

 

11.6    คุณตกลงว่ำขอ้พพิำทใดๆ ทีเ่กดิขึน้จำกหรอืเกีย่วขอ้งกบัขอ้ก ำหนดเหลำ่นี ้รวมถงึค ำถำมใดๆ 

เกีย่วกบักำรมอียู่ ควำมถกูตอ้ง หรอืกำรยุตขิอ้พพิำท 

จะตอ้งมกีำรอำ้งถงึและแกไ้ขในขัน้สุดทำ้ยโดยใชก้ระบวนกำรอนุญำโตตลุำกำรทีด่ ำเนินกำรโดยสถำบนัอนุญำโต

ตุลำกำรระหว่ำงประเทศแห่งสงิคโปร ์(“ SIAC ”) 

ตำมกฎอนุญำโตตุลำกำรของสถำบนัอนุญำโตตุลำกำรระหว่ำงประเทศแห่งสงิคโปร ์(“ กฎ SIAC ”) 

ในเวลำทีม่ผีลบงัคบัใช ้โดยใหถ้อืวำ่กฎเหลำ่นีร้วมอยู่ในสว่นนีด้ว้ยกำรอำ้งถงึ 

สถำนทีด่ ำเนินกำรอนุญำโตตลุำกำรจะตอ้งเป็นประเทศสงิคโปร ์

บลัลงักต์ลุำกำรจะตอ้งประกอบดว้ยอนุญำโตตลุำกำรหน่ึง (1) ท่ำน 

https://estore.wacom.com/th-TH/privacy-policy
https://estore.wacom.com/th-TH/cookie-notice


ภำษำของกระบวนกำรอนุญำโตตุลำกำรจะตอ้งเป็นภำษำองักฤษ นอกจำกนี ้

คุณตกลงว่ำค ำชีข้ำดของอนุญำโตตุลำกำรถอืเป็นทีส่ิน้สุดและมผีลผูกพนักบัคุณ 

 

11.7    ขอ้ก ำหนดเหล่ำนีจ้ะไดร้บักำรก ำกบัดูแลและตคีวำมโดยใชภ้ำษำองักฤษ 

ดงัน้ันใหย้ดึเวอรช์นัภำษำองักฤษของขอ้ก ำหนดเหล่ำนีเ้ป็นหลกัในกรณีทีม่คีวำมคลำดเคลือ่นใดๆ 

กบัขอ้ก ำหนดฉบบัแปลอืน่ๆ 

 

11.8  

หำกศำลทีม่เีขตอ ำนำจศำลพบว่ำส่วนใดส่วนหน่ึงของขอ้ก ำหนดเหล่ำนีไ้ม่ถกูตอ้งหรอืไมส่ำมำรถบงัคบัใชไ้ด ้

ส่วนน้ันจะถูกแทนทีโ่ดยบทบญัญตัทิีบ่งัคบัใชไ้ดซ้ ึง่ตรงกบัเจตนำของตน้ฉบบัมำกทีสุ่ดและยอมรบักำรจดัสรรควำม

เสีย่งในขอ้ก ำหนดเหลำ่นี ้โดยขอ้ก ำหนดสว่นทีเ่หลอืจะยงัคงมผีลบงัคบัใชต้อ่ไป 

 

11.9    หำก Wacom ไมส่ำมำรถปฏบิตัติำมหลกักฏหมำยตอ่กำรละเมดิขอ้ก ำหนดเหล่ำนีไ้ด ้

จะไม่ถอืเป็นกำรเพกิถอนสทิธิใ์ดๆ ของ Wacom 

ในกำรด ำเนินกำรคดตี่อกำรละเมดิทีเ่กดิขึน้ตำมมำหรอืกำรละเมดิทีค่ลำ้ยคลงึกนั 

 

แกไ้ขล่ำสุด: 15 กนัยายน 2021 
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ภาคผนวก 

 

ก)    บทบญัญตัเิพิม่เตมิทีบ่งัคบัใชก้บัมำเลเซยีเท่ำน้ัน 

 

ไมม่ ี

 

ข)    บทบญัญตัเิพิม่เตมิทีบ่งัคบัใชก้บัไทยเท่ำน้ัน 

 

1    บทบญัญตัขิองวรรค ข ในภำคผนวกนีจ้ะใชบ้งัคบักบัผูใ้ชท้ีเ่ขำ้ถงึบรกิำรของ Wacom และ/หรอืไซตข์อง 

Wacom จำกประเทศไทยเท่ำน้ัน 

 

2    มกีำรแกไ้ขสว่นที ่1.3 ของขอ้ก ำหนดเหล่ำนีโ้ดยกำรเปลีย่น “18” เป็น “20” 

เวน้แต่จะระบุไวเ้ป็นอย่ำงอืน่ในกฎหมำยทีบ่งัคบัใช ้

 

ค)    บทบญัญตัเิพิม่เตมิทีบ่งัคบัใชก้บัอนิโดนีเซยีเท่ำน้ัน 

 

1    บทบญัญตัขิองวรรค ค ในภำคผนวกนีจ้ะใชบ้งัคบักบัผูใ้ชท้ีเ่ขำ้ถงึบรกิำรของ Wacom และ/หรอืไซตข์อง 

Wacom จำกอนิโดนีเซยีเท่ำน้ัน 

 

2    ตำมกฎหมำยอนิโดนีเซยีฉบบัที ่24 ปี ค.ศ. 2009 ว่ำดว้ยธง ภำษำ ตรำสญัลกัษณป์ระจ ำชำต ิและเพลงชำต ิ

ขอ้ก ำหนดเหล่ำนีต้อ้งจดัท ำขึน้เป็นภำษำอนิโดนีเซยีและภำษำองักฤษและตอ้งมผีลบงัคบัใชท้ัง้คู่ 

ในกรณีทีเ่กดิควำมไม่สอดคลอ้งกนัระหว่ำงภำษำอนิโดนีเซยีและภำษำองักฤษ 

หรอืหำกมขีอ้ขดัแยง้ทำงควำมหมำยหรอืกำรตคีวำมของบทบญัญตับิำงอย่ำง 

ใหถ้อืเอำบทบญัญตัภิำษำองักฤษเป็นหลกั 

และจะพจิำรณำใหม้กีำรแกไ้ขบทบญัญตัภิำษำอนิโดนีเซยีใหส้อดคลอ้งกนั 

และแกไ้ขบทบญัญตัภิำษำอนิโดนีเซยีทีเ่กีย่วขอ้งใหส้อดคลอ้งกบับทบญัญตัภิำษำองักฤษทีเ่กีย่วขอ้ง 

 

ง)    บทบญัญตัเิพิม่เตมิทีบ่งัคบัใชก้บัเวยีดนำมเท่ำน้ัน 

 

1    บทบญัญตัขิองวรรค ง ในภำคผนวกนีจ้ะใชบ้งัคบักบัผูใ้ชท้ีเ่ขำ้ถงึบรกิำรของ Wacom และ/หรอืไซตข์อง 

Wacom จำกเวยีดนำมเท่ำน้ัน 

 



2    ในส่วนทีเ่กีย่วกบัส่วนที ่4.1 ของขอ้ก ำหนดเหล่ำนี ้

คุณรบัรองและรบัประกนัว่ำเนือ้หำของผูใ้ชไ้มม่ขีอ้มูลลบัของรฐั 

 

จ)    บทบญัญตัเิพิม่เตมิทีบ่งัคบัใชก้บัฟิลปิปินสเ์ท่ำน้ัน 

 

ไมม่ ี


