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Intel® Partner Alliance 

ข้อก ำหนดและเงื่อนไข 

 

สำรบัญ: 

1. นิยำม 

2. วัตถุประสงค์และภำพรวมของโปรแกรม 

3. ข้อผูกมัดส ำหรบักำรเป็นสมำชิกของคุณ 

4. ข้อมูลอันเป็นควำมลับ 

5. ข้อก ำหนด กำรปรบัเปล่ียน และกำรยกเลิก 

6. ข้อก ำหนด เงื่อนไขและประกำศแจง้อื่นๆ 

7. บทบัญญัติทั่วไป 

 

ภำคผนวก A: ข้อก ำหนดและเงื่อนไขของ Intel® Solutions Marketplace 

ภำคผนวก B: ข้อก ำหนดและเงื่อนไขคะแนน Intel® (หำกมี) 

ภำคผนวก C: สิทธิ์กำรใช้งำนเครือ่งหมำยกำรค้ำ Intel® Partner Alliance 

 

หำกคุณได้รบัสิทธิ์กำรเป็นสมำชิกในโปรแกรม Intel® Partner Alliance (“โปรแกรม”) 

ข้อก ำหนดและเง่ือนไขเหล่ำน้ีรวมถึงภำคผนวก แนวทำง และเอกสำรเพิ่มเติมใดๆ ที่อำ้งถึงอย่ำงชัดเจนในที่น้ี 

(รวมเรยีกว่ำ “ข้อก ำหนดและเงื่อนไข”) ให้ถือเป็นขอ้ตกลงทำงกฎหมำยระหว่ำง Intel Corporation 

รวมทั้งบรษัิทสำขำ (“Intel”) กับคุณ “คุณ” หมำยถึงคณุ หรอืผู้ว่ำจำ้งของคณุ หรอืนิติบุคคลอื่น 

(รวมทั้งบรษัิทสำขำ) ที่คณุด ำเนินกำรให้เพือ่ให้ไดสิ้ทธิประโยชน์ตำมที่เก่ียวข้อง 

หำกคุณยอมรบัในข้อก ำหนดและเงื่อนไขเหล่ำน้ีในนำมของบรษัิทหรอืนิติบคุคล คณุรบัรองและรบัประกันกับ 

Intel 

วำ่คุณมีอ ำนำจโดยชอบตำมกฎหมำยในกำรผูกพันนิติบคุคลดังกล่ำวเข้ำกับข้อก ำหนดและเง่ือนไขเหล่ำน้ี 

ซึ่งในกรณีน้ี “คุณ” หรอื “ของคุณ” ให้หมำยถึงนิติบุคคลดังกล่ำว 

โปรดอ่ำนข้อก ำหนดและเงือ่นไขน้ีอย่ำงระมัดระวงั หำกคณุยอมรบัในข้อก ำหนดและเงื่อนไขเหล่ำน้ี โปรดคลิก 

“ฉันยอมรบั” 

กำรยอมรบัขอ้ก ำหนดและเงือ่นไขเหล่ำน้ี ไมเ่ป็นขอ้ผูกมัดว่ำ Intel จะต้องยอมรบัคณุเข้ำสู่โปรแกรม 

อย่ำงไรก็ตำม เพื่อให้มีสิทธิ์เข้ำรว่มในโปรแกรม คุณจ ำเปน็ต้องกรอกแบบฟอรม์ลงทะเบียนให้เสรจ็ 
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ยอมรบัข้อก ำหนดและเง่ือนไขเหล่ำน้ี และมีคุณสมบัติตำมข้อก ำหนดกำรเปน็สมำชิกที่เก่ียวข้องทั้งหมด 

หำกได้รบักำรยอมรบัเข้ำสู่โปรแกรม Intel จะส่งข่ำวสำรแจง้ให้คุณทรำบถึงกำรยอมรบัดังกล่ำว 

1. นิยำม 

1.1. “ซพัพลำยเออรท่ี์ได้รบักำรรบัรอง” หมำยถึง หน่วยงำนทีไ่ด้รบัอนุญำตจำก Intel 

ที่ท ำกำรจ ำหน่ำยหรอืขำยผลิตภัณฑ์ Intel® ของแทห้รอืระบบส ำเรจ็รูปที่มส่ีวนประกอบผลิตภัณฑ์ 

Intel ของแท้ รวมถึงผู้แทนจ ำหน่ำยที่ได้รบัอนุญำตจำก Intel® 

ซัพพลำยเออรท์ี่ได้รบักำรรบัรองจำก Intel® ผู้ผลิตผลงำนออกแบบต้นฉบบั ผูผ้ลิตอปุกรณ์ต้นทำง 

หรอืผูค้้ำปลีกตำมช่องทำงจดัจ ำหน่ำย ตำมที่ระบุโดย Intel 

ผ่ำนทำงเวบ็ไซต์ของโปรแกรมหรอืเปน็ลำยลักษณ์อักษร 

1.2. “วนัท่ีมีผล” หมำยถึง วันที่ที่ Intel 

แจง้ให้คุณทรำบเป็นลำยลักษณ์อักษรว่ำได้ยอมรบัคณุเป็นสมำชิกของโปรแกรม 

1.3. “ผลิตภัณฑ์” หมำยถึง ผลิตภัณฑ์ Intel® ของแทห้รอืระบบส ำเรจ็รูปที่มผีลิตภัณฑ์ Intel® 

ของแท้เป็นส่วนประกอบ เช่น คอมพิวเตอรส่์วนบคุคล ระบบเซิรฟ์เวอร ์

หรอืแอปพลิเคชันกำรประมวลผลแบบฝังตัว 

1.4. “ยอดขำย” หมำยถึง ยอดขำยผลิตภัณฑ์ใดๆ ที่แจง้ตอ่ Intel 

โดยซัพพลำยเออรท์ีไ่ด้รบัอนุญำตหรอืแหล่งข้อมูลจำกภำยนอกอื่นๆ 

1.5. “สิทธิประโยชน์ของโปรแกรม” หมำยถึง สิทธิประโยชน์ของโปรแกรมดังทีอ่ธบิำยไว้ที ่

https://www.thailand.intel.com/content/www/th/th/partner-

alliance/overview.html  

ตำมควำมเหมำะสมกับระดับกำรเป็นสมำชิกและบทบำทในปัจจุบันของคณุ 

ซ่ึงอำจมีกำรเปล่ียนแปลงไดเ้ป็นครัง้ครำวภำยใต้ดุลพินิจของ Intel 

แต่เพยีงผู้เดียวโดยไม่ตอ้งแจง้ให้ทรำบล่วงหน้ำ 

1.6. “คุณสมบัติกำรเป็นสมำชกิ“ หมำยถึง คุณสมบัตสิ ำหรบักำรเป็นสมำชิกดังทีไ่ด้อธิบำยไว้ที่ 

https://www.thailand.intel.com/content/www/th/th/partner-alliance/overview.html 

ตำมควำมเหมำะสมกับระดับกำรเป็นสมำชิกในปัจจุบันของคุณ 

ซ่ึงอำจมีกำรเปล่ียนแปลงไดเ้ป็นครัง้ครำวภำยใต้ดุลพินิจของ Intel แต่เพียงผู้เดยีว 

คุณสมบัติอำจแตกต่ำงกันไปในแต่ละประเทศ 

2. วตัถุประสงค์และภำพรวมของโปรแกรม 

2.1. วตัถุประสงค์ Intel® Partner Alliance 

คือระบบสมำชิกของโปรแกรมระดับสำกลที่รวมพำรท์เนอรข์อง Intel 

https://www.thailand.intel.com/content/www/th/th/partner-alliance/overview.html
https://www.thailand.intel.com/content/www/th/th/partner-alliance/overview.html
https://www.thailand.intel.com/content/www/th/th/partner-alliance/overview.html
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ทั้งหมดเข้ำด้วยไว้กันในโปรแกรมที่ทันสมัยเพือ่ให้สำมำรถเกิดกำรรว่มมือและใช้นวัตกรรมรว่มกันได้ 

โปรแกรมน้ีมีวัตถุประสงค์เพือ่: 

• ขยำยประเภทพำรท์เนอรท์ี่โปรแกรมพำรท์เนอรข์อง Intel ถูกออกแบบมำเป็นกำรเฉพำะ 

• ให้ควำมส ำคัญต่อโซลูชันและควำมรว่มมือกับพำรท์เนอรม์ำกขึ้น 

• ปรบัปรุง และเจำะลึกให้กับหลักสูตรกำรฝึกอบรมด้วยเส้นทำงเฉพำะ 

• มอบคณุค่ำแบบใหม่และประสบกำรณ์ที่ได้รบักำรปรบัปรุงและมีควำมคล่องตัว 

2.2. ระดับและบทบำทของสมำชกิในโปรแกรม 

สมำชิกในโปรแกรมมีอยูส่ำมระดับตำมที่ก ำหนดไวด้้ำนล่ำง: 

Titanium 

Gold 

Member  

 

นอกจำกน้ี สมำชิกยังจะมีส่วนรว่มในกำรจ ำแนกประเภทบทบำทที่ตรงกับควำมสำมำรถหลักของตน 

บทบำทในโปรแกรมได้รบักำรออกแบบมำเพือ่ตอบแทนแก่พำรท์เนอรด์้วยโอกำสในกำรสรำ้งเครอืข่

ำยที่ปรบัให้เหมำะสมและควำมสำมำรถในกำรสรำ้งควำมเจรญิเติบโตให้กบัธุรกิจ โปรโมทโซลูชัน 

ตลอดจนขยำยควำมเช่ียวชำญของตน 

สมำชิกอำจมีส่วนรว่มในหลำยบทบำทหำกมคีุณสมบัตทิี่เหมำะสม 

ค ำอธบิำยบทบำทและคุณสมบัติที่เกี่ยวข้องสำมำรถดไูดท้ี่: 

https://www.thailand.intel.com/content/www/th/th/partner-alliance/overview.html 

 

2.3. สิทธปิระโยชน์ของโปรแกรม โปรแกรมน ำเสนอสิทธปิระโยชน์หลำยประกำรแก่สมำชิก เช่น 

กำรเข้ำถึง Intel® Solutions Marketplace และ Intel® Partner University 

ส ำหรบัรำยกำรสิทธปิระโยชน์ทั้งหมดของโปรแกรม กรุณำเยีย่มชมเว็บไซต์ต่อไปน้ี: 

https://www.thailand.intel.com/content/www/th/th/partner-alliance/overview.html 

2.3.1. Marketplace (ตลำด) สมำชิกอำจมีสิทธิ์เผยแพรข้่อมูลเก่ียวกับบรษัิทและผลิตภัณฑ์ลงใน 

Intel® Solutions Marketplace ทั้งน้ีข้ึนอยู่กับบทบำทและระดับสมำชิกภำยในโปรแกรมน้ี 

กำรใช้ Intel® Solutions Marketplace เป็นไปตำมข้อก ำหนดและเงื่อนไขของ Intel® 

Solutions Marketplace ท่ีก ำหนดไวใ้นภำคผนวก A 

2.3.2. คะแนน สมำชิกอำจมีสิทธิ์ไดร้บัคะแนนส ำหรบักำรซ้ือผลิตภัณฑ์ Intel 

ที่เข้ำเกณฑ์จำกซัพพลำยเออรท์ี่ได้รบัอนุญำตและ/หรอืส ำเรจ็กิจกรรมอื่นๆ 

ซ่ึงไม่เก่ียวกับกำรซ้ือ ทั้งน้ี ข้ึนอยู่กับบทบำทและระดับสมำชิกภำยในโปรแกรมน้ี 

คะแนนจะเป็นไปตำมข้อก ำหนดและเงื่อนไขของคะแนนท่ีก ำหนดไวใ้นภำคผนวก B 

https://www.thailand.intel.com/content/www/th/th/partner-alliance/overview.html
https://www.thailand.intel.com/content/www/th/th/partner-alliance/overview.html
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2.3.3. เครือ่งหมำยโปรแกรม สมำชิกอำจมีสิทธิ์ได้รบัโลโก้ 

และเครือ่งหมำยของโปรแกรมเพื่อช่วยในกำรโปรโมทสถำนะของตนเองภำยในโปรแกรมน้ี 

ตลอดจนโปรโมททักษะควำมสำมำรถที่ได้รบัจำก Intel® Partner University ทั้งน้ี 

ขึ้นอยู่กบับทบำทและระดบัสมำชิกภำยในโปรแกรม 

เครือ่งหมำยและโลโก้ของโปรแกรมอยู่ภำยใต้ข้อก ำหนดของสิทธิ์กำรใชง้ำนเครือ่งหมำยกำรค้

ำ Intel® Partner Alliance ซึ่งระบุไวใ้นภำคผนวก C 

2.3.4. เครือ่งมือ ในฐำนะเป็นส่วนหน่ึงของโปรแกรม Intel 

อำจให้สมำชิกเข้ำถึงเครือ่งมอืบำงอย่ำงเพือ่ช่วยทดสอบและประเมินฮำรด์แวรแ์ละซอฟต์แวรข์

อง Intel และด ำเนินกำรฟังก์ช่ันกำรปรบัใช้งำนอื่นๆ 

กำรใช้งำนและเข้ำถึงเครือ่งมือดังกล่ำวจะอยู่ภำยใต้ข้อก ำหนดและเงื่อนไขเหล่ำน้ี 

รวมถึงข้อก ำหนดและเงื่อนไขอื่นใดทีอ่ำจมำพรอ้มกบัเครือ่งมือ 

2.3.5. สิทธปิระโยชน์อ่ืนๆ Intel 

อำจเสนอสิทธปิระโยชน์และ/หรอืบรกิำรเพิ่มเติมแก่สมำชิกของโปรแกรมเป็นครัง้ครำว 

สิทธิประโยชน์และบรกิำรดังกล่ำวอยู่ภำยใต้ข้อก ำหนดและเงื่อนไขเหล่ำน้ี 

เว้นแต่จะระบุไวเ้ป็นอย่ำงอื่นโดย Intel 

และอำจอยูภ่ำยใต้หลักเกณฑ์หรอืข้อก ำหนดและเง่ือนไขเพิ่มเติม 

3. ข้อผูกมัดส ำหรบักำรเป็นสมำชกิโปรแกรมของคุณ 

3.1. กำรปฏิบัติตำมข้อก ำหนดและเงื่อนไข คุณจ ำต้องปฏิบัตติำมข้อก ำหนด 

และเงื่อนไขเหล่ำน้ีตลอดเวลำ 

3.2. กำรสมัครสมำชกิและข้อมูลโปรไฟล์ 

คุณต้องกรอกใบสมคัรสมำชิกให้สมบูรณ์กอ่นที่จะยอมรบัเข้ำสู่โปรแกรม นอกจำกน้ี 

คุณจะต้องตรวจสอบและอปัเดตข้อมูลโปรไฟล์ของคณุอย่ำงน้อยปีละครัง้หรอืทุกเม่ือที่มีกำรปรบัเป

ล่ียนระดับสมำชิก 

3.3. ข้อก ำหนดเก่ียวกับบทบำทและระดับสมำชกิ 

แต่ละบทบำทและระดับสมำชิกจะมีข้อก ำหนดเฉพำะซ่ึงต้องปฏบิัติตำมเพื่อให้มีสิทธิส์ ำหรบับทบำท

และระดับสมำชิกดังกล่ำว Intel อำจแก้ไขข้อก ำหนดส ำหรบับทบำทและระดับสมำชิกของคุณ 

เป็นครัง้ครำวตำมดุลยพินิจของบรษัิท โดยจะมีกำรแจง้ให้ทรำบ โปรดเยี่ยมชม 

https://www.thailand.intel.com/content/www/th/th/partner-alliance/overview.html 

ส ำหรบัข้อก ำหนดล่ำสุดเกีย่วกับบทบำทและระดับสมำชิก 

3.4. ข้อมูลท่ีเก่ียวกับยอดขำย และกำรปรบัใชง้ำน 

คุณจะใช้ควำมพยำยำมอย่ำงสมเหตุสมผลเพือ่ส่งมอบขอ้มูลเกี่ยวกับยอดขำย 

และ/หรอืกำรปรบัใช้งำนใหก้ับ Intel โดยตรง หรอืผ่ำนซัพพลำยเออรท์ี่ได้รบัอนุญำต ตำมค ำขอของ 

https://www.thailand.intel.com/content/www/th/th/partner-alliance/overview.html
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Intel 

กำรมีสิทธิส์ ำหรบัสิทธปิระโยชน์และกำรบรกิำรของระดบักำรเป็นสมำชิกโปรแกรมจะถูกก ำหนดโดย

ที่ส่วนหน่ึงอิงกบัข้อมูลยอดขำย 

หำกคุณเลือกที่จะไม่มอบข้อมูลยอดขำยหรอืกำรปรบัใช้งำนตำมค ำขอของ Intel 

คุณเข้ำใจว่ำคุณอำจไม่มีสิทธิ์ในกำรรบัระดับ และสิทธิประโยชน์ของโปรแกรมบำงอย่ำง Intel 

ขอสงวนสิทธิ์ในกำรตรวจสอบข้อมูลทำงกำรขำยใดๆ 

ที่เป็นรำยงำนทีจ่ดัท ำเองและตรวจสอบบันทึกข้อมูลของคุณ 

รวมไปถึงกำรไปตรวจเยีย่มที่ไซต์หรอืสถำนที่จรงิของคณุ (ไม่เกินหน่ึงครัง้ต่อปี) ด้วยดุลพนิิจของ 

Intel หรอืค ำขอเป็นลำยลักษณ์อักษรของคุณ 

กำรตรวจสอบดังกล่ำวจะกระท ำโดยหน่วยงำนอิสระบุคคลที่สำมโดยเปน็ค่ำใช้จำ่ยของ Intel 

จะมีกำรแจง้ให้คุณทรำบก่อนหน้ำกำรตรวจสอบสิบวันท ำกำร 

ผลของกำรตรวจสอบดังกล่ำวจะถูกเก็บเป็นควำมลับโดยผู้ตรวจสอบ 

และหำกท ำกำรตรวจสอบโดยบุคคลทีส่ำม จะมีกำรรำยงำนให้ Intel 

ทรำบในกรณีที่คุณไม่ปฏิบัติตำมข้อก ำหนดและเง่ือนไขเหล่ำน้ีเท่ำน้ัน 

4. กำรเก็บรกัษำควำมลับ 

4.1. CNDA ในกรณีที่คุณท ำข้อตกลงว่ำด้วยกำรไม่เปิดเผยข้อมูลขององค์กร (“CNDA”) กับ Intel 

ข้อก ำหนดของ CNDA ดังกล่ำวจะมีผลบังคบัใช้ต่อข้อมลูลับใดก็ตำม (ตำมที่ก ำหนดใน CNDA) 

ที่แลกเปลีย่นระหว่ำง Intel กับคุณ 

4.2. ไม่มี CNDA ในกรณีที่คุณไม่มี CNDA รว่มกบั Intel ทีม่ีผลบังคบัใช้อยู่ 

จะมีกำรบังคับใช้เงื่อนไขของหัวข้อ 4.2 น้ี: 

4.2.1. นิยำม เพื่อให้เปน็ไปตำมวัตถปุระสงคต์ำมหัวข้อ 4.2 น้ีให้ใช้ค ำจ ำกัดควำมดังต่อไปน้ี: 

4.2.1.1. “บรษัิทในเครอื” หมำยถึง นิติบุคคลใดๆ ที่ควบคุม ถูกควบคุม 

หรอือยู่ภำยใต้กำรควบคุมรว่มกับคู่สัญญำของข้อตกลงน้ี “กำรควบคุม” หมำยถึง 

กำรเป็นเจำ้ของโดยตรงหรอืโดยอ้อมผ่ำนตัวกลำงต้ังแต่หน่ึงแห่งข้ึนไป 

ที่เจำ้ของมีสิทธิ์ออกเสียงตำมทุนจดทะเบียนของกิจกำรหรอืสิทธอิอกเสียงอื่นๆ มำกกว่ำ 

50% 

4.2.1.2. “ข้อมูลลับ” หมำยถึง ข้อมูลที่เป็นควำมลับ เก่ียวกับกรรมสิทธิ์ 

และเป็นควำมลับทำงกำรค้ำของฝ่ำยที่ถูกเปิดเผยที่จะเปดิเผยภำยใต้ข้อก ำหนดและเงื่อ

นไขเหล่ำน้ี และ/หรอืเกี่ยวข้องกับโปรแกรมน้ี โดยมีองคป์ระกอบดังน้ี: 

4.2.1.2.1. เป็นข้อมูลในรูปแบบที่จบัต้องได้ซ่ึง (1) มีเครือ่งหมำยช้ันควำมลับ หรอื (2) 

ไม่มีเครือ่งหมำยช้ันควำมลับก็ตำม 
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ถ้ำหำกฝ่ำยผู้รบัข้อมูลได้รบัรูห้รอืควรรบัรูอ้ย่ำงสมเหตุสมผลภำยใต้สถำนกำรณ์เช่

นน้ัน เป็นข้อมูลทีเ่ป็นควำมลับและมีกำรส่ือสำรอย่ำงม่ันใจ ตลอดจน 

4.2.1.2.2. มีกำรพูดคยุเก่ียวกับข้อมูลทัง้ก่อน ในเวลำเดยีวกัน 

หรอืหลังกำรเปิดเผยข้อมูลน้ัน 

4.2.1.3. “เครือ่งหมำยชัน้ควำมลับ” หมำยถึง “ลับ (Confidential)”, “กรรมสิทธิ์ 

(Proprietary)”, “ลับมำก (Secret)” หรอืเครือ่งหมำยที่คล้ำยกัน 

4.2.1.4. “บุคคลท่ีอยู่ในขอบข่ำย” หมำยถึง พนักงำน พนักงำนช่ัวครำว 

และที่ปรกึษำมืออำชีพของฝำ่ยใดฝ่ำยหน่ึง รวมทั้งบรษัิทในเครอืของฝ่ำยน้ัน 

4.2.2. เครือ่งหมำยชัน้ควำมลับ 

ฝ่ำยผู้ให้ข้อมูลจะใช้ควำมพยำยำมตำมสมควรในกำรท ำเครือ่งหมำยข้อมูลที่เปน็ควำมลับในรูป

แบบที่จบัต้องไดด้้วยเครือ่งหมำยช้ันควำมลับก่อนกำรเปิดเผย 

ฝ่ำยผู้ให้ข้อมูลจะยังคงยึดหน่วงสิทธิกำรเป็นเจำ้ของในข้อมูลลับทั้งหมดที่เปิดเผยต่อฝ่ำยผู้รบั

ข้อมูล 

4.2.3. ควำมรบัผิดชอบของฝ่ำยผู้รบัข้อมูล ฝ่ำยผู้รบัขอ้มูลจะต้อง: 

4.2.3.1. ดูแลรกัษำควำมลับของขอ้มลูลับของฝ่ำยผู้ใหข้้อมูล 

อย่ำงน้อยควรอยู่ในระดบัเดยีวกับที่ฝ่ำยผู้รบัขอ้มูลใช้เพือ่ปกปอ้งข้อมูลที่เป็นควำมลับขอ

งตัวเอง แต่ไม่น้อยกว่ำระดับกำรดูแลที่เหมำะสมภำยใต้สถำนกำรณ์น้ันๆ 

4.2.3.2. โดยฝ่ำยผู้รบัข้อมูลสำมำรถเปิดเผยขอ้มูลลับของฝ่ำยผู้ให้ข้อมูลตอ่บรษัิทในเครอืแล

ะบุคคลที่อยู่ในขอบข่ำยของตนเฉพำะกรณีที่มีควำมจ ำเป็นต้องรูแ้ละผูท้ี่ได้ตกลงกันเป็นล

ำยลักษณ์อักษรที่จะยอมปฏบิัติตำมข้อก ำหนดกำรไม่เปดิเผยข้อมูลซ่ึงตอ้งครอบคลุมเห

มือนกับในข้อตกลงน้ีเป็นอยำ่งน้อย 

และจะไม่เปดิเผยขอ้มูลลับของฝ่ำยผู้ให้ขอ้มูลต่อบคุคลที่สำมอืน่ๆ 

ฝ่ำยผู้รบัข้อมูลจะต้องรบัผิดชอบต่อกำรละเมดิข้อตกลงน้ีที่ละเมิดโดยบรษัิทในเครอืและ

บุคคลที่อยู่ในขอบข่ำยของตน 

4.2.3.3. โดยจะไมท่ ำส ำเนำข้อมูลลับของฝ่ำยผู้ให้ขอ้มูล 

ยกเว้นฉบับที่จ ำเป็นส ำหรบักำรเปิดเผยข้อมูลของฝ่ำยผูร้บัข้อมูลตำมหัวขอ้ 4.2.3.2 

ฝ่ำยผู้รบัข้อมูลจะต้องระบุไวใ้นเอกสำรทุกฉบับว่ำเป็นต้นฉบับที่มำจำกฝ่ำยผู้ให้ข้อมูลและ

จะต้องรกัษำเครือ่งหมำยช้ันควำมลับที่มีอยู่เอำไว้ในเอกสำร 

ฝ่ำยผู้ให้ข้อมูลอำจรอ้งขอใหส่้งคืนหรอืท ำลำยข้อมูลลับทีเ่ปิดเผยก่อนหน้ำน้ีทั้งหมดหรอื

บำงส่วนและส ำเนำทั้งหมดของข้อมูลลับน้ันได้ตลอดเวลำ 
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ฝ่ำยผู้รบัข้อมูลจะต้องปฏิบัติตำมค ำขอน้ีโดยทนัทีและรบัรองกำรปฏิบติัตำมค ำขอน้ันเป็น

ลำยลักษณ์อักษร 

4.2.4. ข้อยกเวน้ข้อผูกพันในกำรเก็บรกัษำควำมลับ 

ฝ่ำยผู้รบัข้อมูลจะไม่ต้องรบัผิดชอบต่อกำรเปิดเผยข้อมลูที่เป็นควำมลับใดๆ 

ที่เข้ำเกณฑ์ดังตอ่ไปน้ี: 

4.2.4.1. เป็นข้อมูลที่โดยทั่วไปมีกำรเผยแพรต่่อสำธำรณะหรอืต่อบุคคลทีส่ำมโดยฝ่ำยผู้ให้ข้อมูลโ

ดยไม่มขี้อจ ำกัดในกำรเปิดเผย 

4.2.4.2. เป็นข้อมูลที่ได้รบัมำโดยไม่มขี้อผูกพันในกำรรกัษำควำมลับจำกบุคคลทีส่ำมซ่ึงมีกำร

ครอบครองข้อมูลอย่ำงถูกตอ้ง 

4.2.4.3. เป็นข้อมูลที่ฝ่ำยผู้รบัข้อมูลรบัทรำบโดยชอบธรรมอยู่แล้วว่ำไม่มีข้อจ ำกัดในกำรเปิดเ

ผยก่อนที่จะได้รบัข้อมูลน้ันมำจำกฝ่ำยผู้ให้ข้อมูล 

4.2.4.4. เป็นข้อมูลที่เหมือนกบัข้อมูลที่ได้รบักำรพฒันำอย่ำงอิสระโดยบคุคลที่อยู่ในขอบข่ำย

ของฝ่ำยผู้รบัขอ้มูล หรอื 

4.2.4.5. เป็นข้อมูลที่จะต้องเปดิเผยภำยใต้กฎหมำย ข้อบังคบั 

หรอืค ำส่ังศำลหรอืค ำส่ังของหน่วยรำชกำรทีบ่ังคบัใช้ ก่อนกำรเปดิเผยน้ี 

ฝ่ำยผู้รบัข้อมูลจะต้องมีกำรแจง้ฝ่ำยผู้ให้ข้อมูลอย่ำงสมเหตุสมผลและขอให้มีค ำส่ังคุม้คร

อง กำรรกัษำควำมลับ หรอืกำรแก้ไขอื่นๆ (หำกม)ี 

เพื่อจ ำกัดขอบเขตของกำรเปิดเผยขอ้มูลที่จ ำเป็น 

4.2.5. ระยะเวลำ ควำมรบัผิดชอบในกำรเก็บรกัษำควำมลับในหวัข้อ 4.2 

น้ีจะผูกมัดฝ่ำยผู้รบัข้อมูลส ำหรบักำรเปิดเผยข้อมูลแต่ละครัง้เป็นเวลำ 5 

ปีนับจำกกำรได้รบัขอ้มูลลับจำกฝ่ำยผู้ให้ข้อมูล 

4.2.6. ข้อสงวนสิทธิ์กำรรบัประกัน 

ฝ่ำยผู้ให้ข้อมูลข้อมูลจะไม่รบัผิดชอบกำรรบัประกันข้อมูลลับทั้งหมดที่เปดิเผยโดยตนเองภำยใ

ต้ข้อตกลงน้ี 

รวมถึงแต่ไม่จ ำกัดเฉพำะกำรรบัประกันทั้งหมดที่เก่ียวกับควำมถูกต้องหรอืประโยชน์ของข้อมูล

ลับ 

4.3. ห้ำมเผยแพร ่ยกเว้นที่ระบไุวเ้ป็นอื่นในขอ้ก ำหนดและเงือ่นไขน้ี 

ทั้งสองฝ่ำยไม่สำมำรถใช้ช่ือของอีกฝ่ำย หรอืช่ือพนักงำนของอีกฝ่ำยในกำรโฆษณำ 

หรอืกำรเผยแพรใ่นรูปแบบอื่นๆ 

โดยไม่ได้รบัควำมยินยอมเปน็ลำยลักษณ์อักษรล่วงหน้ำจำกอีกฝ่ำยในแต่ละกรณี ข้อควำมใดๆ 

ที่ฝ่ำยได้รบัอนุญำตใหเ้ผยแพรต่่อสำธำรณะน้ันจะต้องมีควำมถูกต้อง ต้องมีขอบเขตตำมข้อเท็จจรงิ 
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และต้องไม่บอกเปน็นัยว่ำฝ่ำยใดฝ่ำยหน่ึงได้รบัรองผลิตภัณฑ์หรอืบรกิำรของอีกฝ่ำยหน่ึง 

แม้จะก่อนหน้ำน้ี Intel 

อำจโปรโมทกำรเป็นสมำชิกของคุณในโปรแกรมโดยไมไ่ด้รบักำรยินยอมเป็นลำยลักษณ์อักษรล่วงห

น้ำจำกคุณก็ตำม 

4.4. ผู้ให้บรกิำรจำกภำยนอก Intel จะใช้ผู้ให้บรกิำรจำกภำยนอกเพือ่ช่วยเหลือ Intel 

ในกำรบรหิำรโปรแกรม 

ผู้ให้บรกิำรจำกภำยนอกและพนักงำนของตนจะอยูภ่ำยใต้ข้อตกลงกำรไม่เปิดเผยข้อมูลกับ Intel 

และห้ำมมิให้ใช้ข้อมูลลับของสมำชิกเพื่อจุดประสงคอ์ื่นใดนอกเหนือจำกกำรบรหิำรโปรแกรมตำมที่ 

Intel ก ำหนด 

5. ข้อก ำหนด กำรปรบัเปลี่ยน และกำรยกเลิก 

5.1. ข้อก ำหนด ขอ้ก ำหนดและเงือ่นไขเหล่ำน้ีจะมีผลบังคบัใช้นับจำกวันที่มผีลและจะด ำเนินต่อไป 

เว้นแต่จะยกเลิกตำมที่ก ำหนดไว้ในทีน้ี่ เมื่อกำรเป็นสมำชิกของคุณเกิดขึ้น 

ข้อก ำหนดและเงื่อนไขเหล่ำน้ีจะต่ออำยุและมีผลบังคับโดยอตัโนมัติในวันแรกของปปีฏทิินแต่ละปี 

ขึ้นอยู่กบักำรปฏิบัติตำมขอ้ก ำหนดและเงื่อนไขเหล่ำน้ีของคุณ 

5.2. กำรปรบัเปลี่ยน คุณไมส่ำมำรถแก้ไขข้อก ำหนดและเงื่อนไขเหล่ำน้ีได้ 

ยกเว้นผ่ำนข้อตกลงเป็นลำยลักษณ์อักษรที่ด ำเนินกำรโดยตัวแทนที่ได้รบัอนุญำตของทั้งสองฝ่ำย 

โดยไมค่ ำนึงถึงข้อควำมทีไ่ดก้ล่ำวมำแล้วเม่ือก่อนหน้ำน้ี ภำยใต้ดุลยพินิจของ Intel แต่เพียงผู้เดียว 

Intel สำมำรถเปล่ียนแปลงหรอืยกเลิกโปรแกรมและ/หรอืสิทธิประโยชน์ของโปรแกรม 

ตลอดจนขอ้ก ำหนดและเงือ่นไขเหล่ำน้ีไดต้ลอดเวลำ โดยจะแจง้ใหทุ้กฝ่ำยทีไ่ด้รบัผลกระทบทรำบ 

กำรปรบัเปลีย่นใดๆ ดังกล่ำวจะมีผลบังคบัใช้หลังจำกกำรแจง้เตือน เว้นแต่จะมีกำรระบุเป็นเวลำอื่น 

กำรโพสต์ควำมเปลี่ยนแปลงบนเว็บไซต์โปรแกรมและ/หรอืกำรส่งกำรแจง้เตือนทำงอีเมลน้ันถือว่ำเ

ป็นกำรแจง้ควำมเปลี่ยนแปลงให้คุณทรำบทีเ่พยีงพอแลว้ 

คุณมีหน้ำทีพ่ิจำรณำทบทวนข้อก ำหนดและเง่ือนไขเหล่ำน้ีอย่ำงน้อยปีละครัง้หรอืเรว็กว่ำน้ีหำก 

Intel แจง้ให้ทรำบว่ำมีกำรเปลี่ยนแปลงในข้อก ำหนดและเงื่อนไข 

คุณยอมรบัว่ำกำรมีส่วนรว่มของคุณอย่ำงตอ่เน่ืองในโปรแกรม 

หรอืกำรเข้ำถึงโปรแกรมหลังจำกกำรเปลี่ยนแปลงหรอืแก้ไข 

หมำยถึงคุณได้ยอมรบัข้อก ำหนดและเง่ือนไขตำมทีไ่ด้แก้ไขน้ัน 

5.3. ผลท่ีคงอยู่ หัวข้อต่ำงๆ ตอ่ไปน้ีของขอ้ตกลงจะคงอยู่และด ำเนินตอ่ไป 

หลังจำกกำรยกเลิกหรอืหมดอำยุของข้อตกลงน้ี: 1, 4, 5.3, 6.5, 6.6, 6.7, 7.12, 7.13, 7.14, 7.15, 

7.16 และหัวข้ออื่นๆ ที่ระบไุวใ้นภำคผนวก 

5.4. สถำนะกำรเป็นสมำชกิ 

5.4.1. กำรอัพเกรดและปรบัลดสถำนะ 



เวอรช์นั: 12-8-21 
 

ขอ้มูลอนัเป็นความลบัของ Intel   9 
 

5.4.1.1. Intel จะประเมินสิทธิ์ของคณุส ำหรบักำรอัพเกรดสถำนะสมำชิกของคณุเปน็ครัง้ครำว 

แต่มักจะเป็นกำรประเมินแบบรำยปี 

กำรอัพเกรดทั้งหมดเป็นไปตำมเกณฑ์กำรเปน็สมำชิกทีมี่ผลบังคบัใช้ส ำหรบัระดับสมำชิ

กขณะน้ัน และต้องผ่ำนกำรยืนยันจำก Intel หมำยเหตุ กำรอัพเกรดเป็นระดับ 

Titanium จ ำเป็นต้องผ่ำนกำรตรวจสอบด้วยคนและอำจใช้เวลำหลำยเดอืนอพัเกรด 

5.4.1.2. ในทุกๆ ปี 

หำกคุณไม่มีคณุสมบัติตำมเกณฑ์ข้ันต่ำที่ก ำหนดไว้ส ำหรบัระดับสมำชิกปัจจุบันของคุ

ณ 

คุณอำจถูกก ำหนดสถำนะใหม่หรอืปรบัลดสถำนะระดบักำรเป็นสมำชิกตำมควำมเหมำะ

สมโดยจะแจง้ให้ทรำบ ณ เวลำน้ัน 

คุณจะอยู่ภำยใต้ข้อก ำหนดส ำหรบัระดับสมำชิกใหม่ของคุณ 

5.4.2. ระยะเวลำทดลอง Intel 

อำจก ำหนดให้คณุอยู่ในระยะเวลำทดลองหำกคุณไมส่ำมำรถปฏิบัตติำมข้อก ำหนดและเงื่อนไขเ

หล่ำน้ี “ระยะเวลำทดลอง” เป็นช่วงเวลำที่อำจนำนถึง 90 วัน 

ซ่ึงระหว่ำงน้ันคุณอำจไม่มีสิทธิ์ในกำรรบัสิทธิประโยชน์ของโปรแกรม 

ในช่วงระยะเวลำทดลองน้ีคณุต้องด ำเนินกำรเพือ่แก้ไขข้อบกพรอ่งที่ถกูน ำเสนอต่อคุณ 

หำกยังคงมีข้อบกพรอ่งเม่ือช่วงระยะเวลำทดลองส้ินสุดลง 

คุณอำจถูกยกเลิกจำกกำรเข้ำรว่มโปรแกรม Intel 

จะไม่รบัพิจำรณำกำรขอสมัครเข้ำรว่มโปรแกรมอีกครัง้เป็นเวลำอย่ำงน้อยหก (6) 

เดือนหลังจำกวันทีย่กเลิก กำรพิจำรณำให้เข้ำรว่มโปรแกรมอีกครัง้อยู่ภำยใต้ดุลพินิจของ Intel 

แต่เพยีงผู้เดียว 

5.4.3. สถำนะแบบจ ำกัด Intel 

อำจก ำหนดให้คณุอยู่ในสถำนะแบบจ ำกัดหำกคุณไมไ่ด้ตรวจสอบและอัปเดตข้อมูลโปรไฟล์บริ

ษัทของคุณตำมที่ก ำหนดในหัวข้อ 3 ข้ำงต้น หรอืหำกคณุไม่มีปฏิสัมพันธ์ใดๆ 

ภำยในโปรแกรมติดต่อกันเป็นเวลำนำน “สถำนะแบบจ ำกัด” คอืระยะเวลำที่อำจนำนถึง 9 

เดือนซึ่งคุณไมส่ำมำรถใช้สิทธิประโยชน์ของโปรแกรมซ่ึงรวมถึงคะแนน 

ในช่วงระยะเวลำสถำนะแบบจ ำกัดน้ีคณุต้องด ำเนินกำรอปัเดตโปรไฟล์บรษัิทของคุณ 

หำกโปรไฟล์บรษัิทของคุณยงัไม่ได้รบักำรอัปเดตเม่ือถึงระยะเวลำส้ินสุดของสถำนะแบบจ ำกัด 

คุณอำจถูกยกเลิกจำกกำรเข้ำรว่มโปรแกรม Intel 

จะไม่รบัพิจำรณำกำรขอสมัครเข้ำรว่มโปรแกรมอีกครัง้เป็นเวลำอย่ำงน้อยหก (6) 

เดือนหลังจำกกำรยกเลิก กำรพิจำรณำให้เข้ำรว่มโปรแกรมอีกครัง้อยู่ภำยใต้ดุลพินิจของ Intel 

แต่เพยีงผู้เดียว 
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5.5. ยกเลิกกำรเป็นสมำชกิ หรอืเปลี่ยนระดับกำรเป็นสมำชกิ – Intel Intel 

อำจยกเลิกกำรเป็นสมำชิกของคุณในโปรแกรมได้ทกุเมือ่ และไม่ว่ำจะด้วยเหตุผลใดก็ตำม 

โดยจะแจง้ใหคุ้ณทรำบถึงกำรยกเลิกล่วงหน้ำอย่ำงน้อย (30) วันกอ่นที่จะถึงวันทีย่กเลิก Intel 

อำจยกเลิกกำรเป็นสมำชิกของคุณในโปรแกรม 

หรอืเปลี่ยนระดับกำรเป็นสมำชิกของคุณไดท้ันทตีำมดุลยพินิจของบรษัิท 

โดยจะมีกำรแจง้ใหคุ้ณทรำบถึงกำรละเมิดใดๆ ทีไ่ม่สำมำรถแก้ไขเยยีวยำได้ 

หรอืส ำหรบักำรด ำเนินกำรทีร่ะบุไว้ด้ำนล่ำง 

กำรด ำเนินกำรทีอ่ำจก่อใหเ้กิดกำรเปล่ียนแปลงหรอืกำรยกเลิกในทันที รวมถึง: 

5.5.1. กำรยื่นข้อมูลที่ไม่ถูกตอ้งหรอืที่เป็นเท็จในใบสมคัรสมำชิกของคุณ 

รวมถึงกำรตอบค ำถำมเกี่ยวกับโปรไฟล์ในโปรแกรม 

5.5.2. กำรรบัหรอืพยำยำมรบัสิทธปิระโยชน์หรอืบรกิำรโดยใช้กำรตบตำ หลอกลวง หรอืวธิีอื่นๆ 

ที่ผดิกฎหมำย 

5.5.3. กำรมีส่วนรว่มในกำรประดิษฐ์ ขำย หรอืเสนอขำยผลิตภณัฑ์ Intel ที่ถูกดัดแปลง ปลอม 

เปล่ียนแปลง แก้ไข หรอืใส่บรรจุภัณฑ์ใหม่ หรอืส่งผลิตภณัฑ์ดังกล่ำวมำเปล่ียนที ่Intel 

5.5.4. กำรคงไว้หรอืสมคัรบัญชีสมำชิกหลำยบัญชีหรอืซ้ำกัน และ/หรอื 

5.5.5. กำรส่งเอกสำรกำรขำยที่มีกำรปลอมแปลงหรอืแก้ไขมำแสดงเป็นหลักฐำนกำรซ้ือเพื่อวัตถุป

ระสงค์ใหไ้ด้มำ ซ่ึงกำรอนุมัตใิห้ส่งคืนสินค้ำ (RMA) จำก Intel 

5.6. ยกเลิกกำรเป็นสมำชกิ – พำรท์เนอรใ์นโปรแกรม 

คุณสำมำรถยกเลิกกำรเป็นสมำชิกในโปรแกรมเมื่อใดก็ได้โดยกำรแจง้เป็นลำยลักษณ์อักษรต่อผูดู้แ

ลระบบของโปรแกรม 

5.7. ผลจำกกำรยกเลิก เมือ่มีกำรยกเลิกสมำชิก สิทธิและผลประโยชน์ต่ำงๆ 

ที่ได้มอบให้แก่คุณตำมข้อก ำหนดและเง่ือนไขเหล่ำน้ี ตลอดจนสิทธิ์กำรใช้เครือ่งหมำยกำรค้ำต่ำงๆ 

ที่บังคับใช้จะส้ินสุดลงในทันที 

และคุณจะต้องปฏบิัติตำมข้อผูกพนัทั้งหมดที่เก่ียวกับกำรยกเลิกสมำชิกที่ระบุไว้ในข้อก ำหนดและเง่ื

อนไขเหล่ำน้ี รวมถึงประกำศอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 

6. ข้อก ำหนด เงื่อนไขและประกำศแจง้อ่ืน ๆ 

6.1. ไม่มีสิทธิ์กำรใชง้ำน ยกเว้นทีก่ ำหนดไว้อย่ำงชัดเจนในข้อก ำหนดและเงื่อนไขน้ี จะไม่มกีำรมอบ 

หรอืโอนสิทธิ์กำรใช้งำน หรอืควำมเป็นเจำ้ของทรพัยสิ์นทำงปัญญำใดๆ ในที่น้ี 

และแต่ละฝ่ำยยังคงมีสิทธิ์ กรรมสิทธิ์ และผลประโยชน์อย่ำงครบถ้วนใน 

และต่อสิทธิ์ในทรพัยสิ์นทำงปัญญำใดๆ ที่ตนเป็นเจำ้ของ หรอืถือครองโดยพวกเขำตำมล ำดับ 

รวมถึง แต่ไม่จ ำกัดเพียง สิทธิบัตร เครือ่งหมำยกำรค้ำ และลิขสิทธิ์ใดๆ 
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6.2. ไม่มีกำรสนับสนุน คุณรบัทรำบว่ำ Intel 

จะไม่มีกำรอ้ำงแทนคุณเกี่ยวกับคุณภำพของผลิตภัณฑห์รอืบรกิำรที่คณุเสนอ คณุจะต้องไม่อ้ำงว่ำ 

Intel ให้กำรสนับสนุนผลิตภณัฑ์หรอืบรกิำรของคณุ 

6.3. ควำมเป็นส่วนตัวและกำรใชข้้อมูล 

6.3.1. กำรลงทะเบยีน Intel 

จะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคณุที่เกบ็รวบรวมเมื่อตอนลงทะเบยีนและที่เกีย่วข้องกับโปรแกรมเพื่

อวัตถุประสงค์ดังต่อไปน้ี: 

6.3.1.1. เพื่อจดัหำสิทธิประโยชน์ส ำหรบัสมำชิก เช่น 

ส่ิงจูงใจด้ำนกำรเงินหรอืโปรแกรมเพื่อส่งเสรมิลูกค้ำ 

6.3.1.2. เพื่อมอบบรกิำรส ำหรบัสมำชิก เช่น จดหมำยข่ำว กิจกรรม หรอืกำรฝึกอบรม 

และเน้ือหำอื่นๆ ที่เกีย่วข้องกับสมำชิก 

6.3.1.3. เพื่อใหเ้ป็นที่แน่ใจว่ำเว็บไซตโ์ปรแกรมของเรำจะสอดคล้องกับควำมจ ำเป็นของสมำชิก 

และ 

6.3.1.4. เพื่อแจง้กำรน ำเสนอผลิตภณัฑ์ใหม่ กำรยุติกำรผลิต ข้อเสนอพิเศษ ข้อมูลที่อปัเดต 

และสิทธิประโยชน์หรอืบรกิำรอื่นๆ ที่มีให้กับสมำชิก 

6.3.2. ซพัพลำยเออรท่ี์ได้รบัอนุญำต Intel เก็บรวบรวมยอดขำยจำกซัพพลำยเออรท์ีไ่ด้รบัอนุญำต 

และใช้ข้อมูลน้ีเพื่อประเมินสถำนะของคณุในโปรแกรม 

รวมทั้งกำรก ำหนดสิทธปิระโยชน์ทำงกำรเงินที่เหมำะสม โปรแกรมสนับสนุนลูกค้ำ 

หรอืสิทธปิระโยชน์หรอืบรกิำรของโปรแกรมซ่ึงคุณอำจมีสิทธิได้รบั 

เรำอำจมอบขอ้มูลที่เกี่ยวข้องกับโปรแกรมให้กับซัพพลำยเออรท์ี่ได้รบัอนุญำต 

(รวมถึงแต่ไม่จ ำกัดเฉพำะ ขอ้มูลโปรไฟล์ สิทธิกำรได้รบัคะแนน ยอดคงเหลือ และวนัหมดอำย)ุ 

เพื่อใหเ้รำสำมำรถส่งมอบสิทธิประโยชน์หรอืบรกิำรทีเ่กีย่วข้องกับสมำชิกในโปรแกรมแก่คุณไ

ด้ ซัพพลำยเออรท์ีไ่ด้รบัอนญุำตและพนักงำนของตนไมส่ำมำรถใช้ข้อมูลที่ Intel 

แจง้เพื่อวัตถปุระสงค์นอกเหนือจำกที่ Intel ระบุ Intel 

จะด ำเนินมำตรกำรที่เหมำะสมเพือ่ให้แน่ใจว่ำซัพพลำยเออรท์ีไ่ด้รบัอนุญำตมีกำรปกป้องข้อมูล

ของคุณในนำมของ Intel อย่ำงเหมำะสมเพียงพอ 

6.3.3. ผู้ให้บรกิำรรำยอ่ืนๆ ในบำงครัง้ Intel 

อำจท ำงำนรว่มกับผู้ให้บรกิำรระบบนิเวศเทคโนโลยีรำยอืน่ 

เพื่อส่งมอบสิทธิประโยชน์ของโปรแกรม หรอืบรกิำรอื่นๆ ทีคุ่ณอำจมีสิทธิ์ ตัวอย่ำงเช่น 

เรำอำจรวบรวมข้อมูลยอดขำยจำกผูผ้ลิตเพือ่มอบคะแนนส ำหรบักำรซ้ือของคุณให้กบัคุณ 

คุณยอมรบัว่ำ Intel 

อำจมีกำรรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับปรมิำณและประเภทของผลิตภัณฑท์ี่เป็นของ Intel 
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และผู้ผลิตรำยอื่นที่เกี่ยวข้องที่คุณซ้ือจำกผู้ใหบ้รกิำรที่เข้ำรว่มในโปรแกรมน้ี 

และใช้หรอืแบ่งปันข้อมูลโปรไฟล์ของคุณ 

รวมทั้งข้อมูลกำรจดัซ้ือกับผูใ้ห้บรกิำรที่เข้ำรว่มโปรแกรม 

เพื่อใหผู้้เกีย่วของเหล่ำน้ีสำมำรถให้ควำมรว่มมือในโปรแกรมน้ีได้ 

และมอบสิทธปิระโยชน์เพิ่มเติมให้แก่สมำชิกของโปรแกรม 

6.3.4. เรำสัญญำว่ำจะปกป้องควำมเป็นส่วนตัวของคณุ 

ส ำหรบัข้อมูลเพิ่มเติมเก่ียวกับแนวทำงปฏิบติัด้ำนควำมเป็นส่วนตัวของ Intel 

โปรดเยีย่มชมประกำศเรือ่งควำมเป็นส่วนตัวของ Intel ที่: 

https://www.thailand.intel.com/content/www/th/th/privacy/intel-privacy-

notice.html 

คุณสำมำรถอัปเดตกำรต้ังคำ่และกำรก ำหนดลักษณะกำรส่ือสำรของคุณบนเว็บไซต์ของโปรแ

กรมได้ตลอดเวลำโดยคลิกทีลิ่งก์ ‘My Intel’ 

6.4. เวบ็ไซต์และรหัสผ่ำนของสมำชกิ คุณต้องมีรหสัผ่ำนเพือ่เข้ำถึงบำงส่วนของเว็บไซต์โปรแกรม 

คุณจะต้องเก็บรกัษำรหสัผ่ำนไว้อย่ำงดีและเปน็ควำมลับ และใช้เพื่อเข้ำถึงเว็บไซต์โปรแกรมเท่ำน้ัน 

คุณต้องรบัผดิชอบแต่เพยีงผู้เดยีวต่อกำรกระท ำทั้งหมดที่เกิดข้ึนกับรหสัผ่ำนของคณุและภำยในบั

ญชีของคุณ คุณต้องแจง้ให้ Intel 

ทรำบในทันทีเมือ่รหสัผ่ำนหรอืบัญชีของคณุถูกน ำไปใช้โดยไมไ่ด้รบัอนุญำต ไม่ว่ำจะเกิดขึ้นจรงิ 

หรอืเป็นทีส่งสัยก็ตำม Intel จะไม่รบัผดิชอบต่อผลลัพธ์ใดๆ 

ที่เกิดจำกกำรน ำรหสัผ่ำนของคุณไปใช้โดยไมไ่ด้รบัอนุญำต สอบถำมข้อมูลหรอืแจง้ปญัหำใดๆ 

เกี่ยวกับรหัสผ่ำนของคุณหรอืเว็บไซตไ์ปยังฝ่ำยสนับสนนุลูกค้ำของ Intel 

6.5. ข้อมูลและซอฟต์แวรท่ี์มีเผยแพรใ่นเวบ็ไซต์ของ Intel Intel จะเป็นผูดู้แลเวบ็ไซต์ต่ำงๆ 

ส ำหรบัโปรแกรมซ่ึงเป็นไปตำมบทบัญญัตทิี่อยู่ภำยในลิงก์ “ข้อก ำหนดกำรใช้งำน” 

บนเว็บไซต์ดังกล่ำว ในกำรเข้ำใช้เว็บไซต์โปรแกรม 

จะถือว่ำคุณได้รบัทรำบและยอมรบัขอ้ก ำหนดกำรใช้งำน 

ซอฟต์แวรท์ีส่ำมำรถดำวน์โหลดได้จำกเวบ็ไซต์ Intel เปน็ผลงำนที่จดลิขสิทธิข์อง Intel 

หรอืซัพพลำยเออร ์

คุณยอมรบัที่จะใช้ซอฟต์แวรด์ังกล่ำวตำมข้อก ำหนดของข้อตกลงสิทธิ์กำรใช้งำนซอฟต์แวรท์ีบ่ังคับใ

ช้ เว็บไซต์โปรแกรมอำจประกอบด้วยเน้ือหำ และลิงก์ไปยังเว็บไซต์ของบคุคลที่สำม 

คุณรบัทรำบและยอมรบัว่ำ Intel จะไม่รบัผิดชอบหรอืรบัผิดใดๆ ในค ำแถลง กำรโฆษณำ 

หรอืส่ือทำงกำรตลำดที่จดัท ำโดยบคุคลที่สำมใดๆ 

6.6. ข้อสงวนสิทธิ์ โปรแกรม สิทธิประโยชน์ของโปรแกรม เวบ็ไซต์โปรแกรม รวมถึงแต่ไม่จ ำกัดเพียง 

สินทรพัย์หรอืส่ือ ข้อมูล ข้อควำม กรำฟิก ลิงก์ หรอืรำยกำรใดๆ 

ท่ีได้รบัอนุญำตและมอบให้ผำ่นเวบ็ไซต์น้ันได้มอบให้โดยไม่มีกำรรบัประกันใดๆ จำก Intel 

https://www.intel.com/content/www/th/th/privacy/intel-privacy-notice.html
https://www.intel.com/content/www/th/th/privacy/intel-privacy-notice.html
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และซพัพลำยเออร ์Intel ขอสงวนสิทธิ์กำรรบัประกันใดๆ 

ไม่วำ่โดยชดัแจง้หรอืโดยนัยเก่ียวกับโครงกำร สิทธปิระโยชน์ของโครงกำร และเวบ็ไซต์โครงกำร 

รวมถึงกำรรบัประกันวำ่ขำยได้ ควำมพึงพอใจในคุณภำพ 

หรอืควำมเหมำะสมส ำหรบัวตัถุประสงค์เฉพำะ หรอืกำรรบัประกันกำรไม่ละเมิดสิทธิ์ นอกจำกน้ี 

Intel ไม่ขอรบัประกันวำ่กำรเข้ำถึง กำรใชง้ำน 

หรอืควำมพรอ้มใชง้ำนเวบ็ไซต์โปรแกรมจะสำมำรถท ำได้อย่ำงต่อเน่ืองหรอืปรำศจำกกำรรบกวน 

หรอืเวบ็ไซต์โปรแกรมจะปรำศจำกไวรสั หรอืข้อผดิพลำดในเวบ็ไซต์โปรแกรมจะได้รบักำรแก้ไข 

6.7. กำรจ ำกัดควำมรบัผดิ ไม่วำ่ในกรณีใดๆ ท้ังสองฝ่ำยจะไม่รบัผิดชอบต่อควำมเสียหำยโดยอ้อม 

ควำมเสียหำยพิเศษ หรอืควำมเสียหำยอันเปน็ผลสืบเน่ืองต่ำงๆ ต่ออีกฝ่ำย รวมถึงแต่ไม่จ ำกัดเพียง 

กำรสูญเสียก ำไร กำรสูญหำยของข้อมูล กำรหยุดชะงักของธุรกิจ 

หรอืค่ำใชจ้ำ่ยในกำรจดัหำสินค้ำหรอืบรกิำรทดแทน ไม่วำ่จะใชท้ฤษฎีควำมรบัผิดชอบตำมสัญญำ 

กำรละเมิด (รวมถึงควำมประมำทเลินเล่อ) ท่ีเกิดข้ึนในลักษณะใดๆ 

เก่ียวกับสิทธิประโยชน์ของโปรแกรมและเวบ็ไซต์โปรแกรม 

หรอืกำรใช้งำนเวบ็ไซต์โปรแกรมในกำรซือ้ส่วนประกอบ ซอฟต์แวร ์

และ/หรอืบรกิำรจำกผู้ขำยท่ีเข้ำรว่ม หรอืผ่ำนเวบ็ไซต์โปรแกรม แม้วำ่ฝ่ำยๆ 

จะได้รบักำรแจง้ให้ทรำบถึงควำมเป็นไปได้ของควำมเสียหำยน้ัน นอกจำกน้ี ควำมรบัผิดสะสมของ 

Intel ท่ีมีต่อคุณ ซึ่งเก่ียวข้องหรอืเก่ียวกับโปรแกรมสิทธิประโยชน์ของโปรแกรม 

และเวบ็ไซต์โปรแกรม (ไม่วำ่กำรเรยีกรอ้งจะเป็นไปตำมสัญญำ กำรละเมิด 

หรอืทฤษฎีทำงกฎหมำยใด ๆ) จะต้องไม่เกินกวำ่ยอดรวมของสิทธปิระโยชน์ท่ี Intel 

จำ่ยให้แก่คุณภำยใต้โปรแกรมน้ี หำกมี 

บำงพื้นท่ีอำจไม่อนุญำตให้ต้ังข้อสงวนควำมรบัผิดชอบส ำหรบัควำมเสียหำยจำกอบุติักำรณ์หรอืคว

ำมเสียหำยอันเปน็ผลต่อเน่ือง ในกรณีน้ีข้อจ ำกัดข้ำงต้นบำงส่วนอำจไม่มีผลกับคณุ 

ไม่มีข้อควำมในส่วนน้ีท่ีปฏิเสธ หรอืจะน ำไปใชกั้บควำมรบัผิดชอบของคู่สัญญำท้ังสองฝ่ำย: (A) 

ท่ีเกิดจำกกำรไม่ปฏิบัติตำมข้อก ำหนดกำรรกัษำควำมลับของข้อตกลงน้ี (B) 

ส ำหรบักำรฉ้อโกงหรอืกำรกระท ำผิดทำงอำญำอ่ืนๆ (C) 

ส ำหรบักำรเรยีกรอ้งต่อส่ิงท่ีเกิดข้ึนจำกควำมประมำทเลินเล่อ หรอืควำมประพฤติท่ีไม่ดีโดยเจตนำ 

หรอื (D) ควำมรบัผิดอ่ืนใดท่ีไม่ได้รบักำรยกเวน้ตำมกฎหมำย 

7. บทบัญญัติท่ัวไป 

7.1. ข้อสงวนสิทธิ์ส ำหรบัพำรท์เนอรแ์ละตัวแทน คุณยอมรบัว่ำค ำว่ำ “พำรท์เนอร”์ 

เป็นค ำที่ใช้กันทั่วไปในอุตสำหกรรมด้ำนเทคโนโลยเีพือ่แสดงควำมสัมพันธ์ด้ำนกำรตลำดระหว่ำงบริ

ษัทที่ไม่ขึ้นตรงต่อกัน และใช้ภำยใต้หลักเกณฑ์กำรใช้งำนเบื้องต้นที่ระบไุว้น้ี 

ข้อก ำหนดและเงื่อนไขเหล่ำน้ี และกำรใช้ค ำว่ำ “พำรท์เนอร”์ 

ในที่น้ีไม่ถือว่ำหรอืมีวัตถปุระสงค์เพื่อก ำหนดเครอืข่ำยพำรท์เนอร ์ตัวแทน กำรจดัจ ำหน่ำย 

กำรรว่มทุนหรอืกำรเตรยีมกำรใดๆ ในลักษณะน้ีระหว่ำงทั้งสองฝ่ำย รวมทั้งพนักงำน 
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ผู้แทนและตัวแทนของฝ่ำยใดฝ่ำยหน่ึงไม่ถือเป็นพนักงำนของอีกฝ่ำยแตอ่ย่ำงใด 

แต่ละฝ่ำยถือว่ำเป็นคู่สัญญำซ่ึงมีอิสระและไม่มีสิทธิท์ ำกำรผูกมัดใดๆ แทนอีกฝ่ำย 

7.2. รูปแบบทำงภูมิศำสตร ์และข้อก ำหนดกำรขำย 

กำรน ำไปใช้และกำรดูแลของโปรแกรมอำจแตกต่ำงกันไปในแต่ละประเทศ อย่ำงไรกต็ำม 

ให้ข้อก ำหนดและเง่ือนไขที่เป็นฉบับภำษำอังกฤษมผีลบงัคับใช้เหนือฉบับแปลเปน็ภำษำอื่นใด 

ข้อก ำหนดและเงื่อนไขกำรขำยมำตรฐำนของ Intel (ที่มีกำรอัปเดตเปน็ครัง้ครำว) 

จะน ำไปใช้กับกำรขำยผลิตภณัฑ์ต่ำงๆ ของ Intel และจะจดัเตรยีมให้ในกรณีที่มีกำรรอ้งขอ 

7.3. กำรมอบสิทธิ ์กำรเป็นสมำชิกของคุณในโปรแกรมและสิทธิห์รอืสิทธิประโยชน์ใดๆ 

ที่มีให้ภำยใต้โปรแกรมน้ีไมส่ำมำรถถ่ำยโอนหรอืมอบให้ผูอ้ื่นได้ 

ไม่ว่ำจะเป็นกำรเปลี่ยนแปลงในควำมเป็นเจำ้ของ กำรควบรวมกิจกำร กำรได้มำ 

กำรขำยหรอืโอนทั้งหมดหรอืบำงส่วนที่ส ำคัญหรอืทั้งหมดของธุรกิจหรอืทรพัย์สินของคุณหรอือืน่ ๆ 

ไม่ว่ำจะด้วยควำมสมคัรใจ โดยกำรด ำเนินกำรตำมกฎหมำย หรอือื่นๆ 

โดยไม่ได้รบัควำมยินยอมเปน็ลำยลักษณ์อักษรจำก Intel ซ่ึง Intel 

อำจให้หรอืระงับตำมดุลยพนิิจของตน กำรมอบหรอืโอนใดๆ 

โดยเจตนำดังกล่ำวจะถือว่ำเป็นกำรฝ่ำฝนืข้อก ำหนดและเงื่อนไขเหล่ำน้ีอย่ำงรำ้ยแรงและจะถือเป็นโ

มฆะ Intel อำจมอบหมำยหรอืมอบสิทธิ์และ/หรอืข้อผกูมัดบำงส่วนหรอืทั้งหมด 

ภำยใต้ข้อก ำหนดและเงื่อนไขเหล่ำน้ีให้แกบ่รษัิทในเครอืหรอืผู้ให้บรกิำรบคุคลที่สำม 

7.4. กำรยกเวน้ 

กำรไม่ปฏบิัติตำมข้อก ำหนดและเงื่อนไขเหล่ำน้ีจะไม่ถือวำ่เป็นกำรยกเว้นข้อก ำหนดดงักล่ำว 

หรอืมีผลตอ่กำรบังคับใช้ 

7.5. กำรปฏิบัติตำมกฎหมำย คณุต้องปฏิบัติตำมกฎหมำย กฎระเบยีบ กฎ เทศบัญญัติ 

และค ำส่ังของหน่วยงำนรฐับำล กระทรวง 

หรอืตัวแทนทีเ่กี่ยวกับกำรปฏิบัติตำมขอ้ผูกมัดของคุณภำยใต้โปรแกรมและข้อก ำหนดและเง่ือนไขเ

หล่ำน้ีด้วยค่ำใช้จำ่ยของคุณเอง 

7.6. ระเบียบข้อบังคับด้ำนกำรส่งออก 

คุณต้องปฏบิัติตำมกฎหมำยและและกฎระเบียบของสหรฐัอเมรกิำและประเทศอื่น ๆ 

ที่ควบคุมในด้ำนกำรส่งออก ส่งออกซ้ำ น ำเข้ำ ถ่ำยโอน เผยแพร ่ใช้ และให้บรกิำรผลติภัณฑ์ 

คุณต้องไม่ (a) ขำยหรอืโอนผลิตภัณฑไ์ปยังประเทศที่ถกูด ำเนินมำตรกำรกดีกัน 

หรอืหน่วยงำนที่ระบุในค ำส่ังต้องห้ำมที่รฐับำลสหรฐัฯ หรอืรฐับำลที่เก่ียวข้องเผยแพร ่หรอื (b) ใช้ 

ขำย หรอืโอนผลิตภัณฑ์เพื่อกำรพัฒนำ ออกแบบ ผลิตหรอืจดัท ำอำวุธนิวเคลียร ์มสิไซล์ 

อำวุธเคมแีละชีวภำพ หรอืเพือ่วัตถุประสงค์อื่นที่ตอ้งห้ำมโดยรฐับำลสหรฐัฯ หรอืรฐับำลที่เกี่ยวข้อง 

โดยไม่ขออนุญำตตำมกระบวนกำรทำงกฎหมำยทั้งหมดที่เก่ียวข้อง 

ดูรำยละเอยีดข้อบังคับด้ำนกำรส่งออกของคุณไดท้ี่ 
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www.thailand.intel.com/content/www/th/th/legal/export-

compliance.html?wapkw-export 

7.7. ผู้ใชท้ำงกำรทหำร คุณจะไมท่ ำกำรส่งออก ส่งออกซ้ำ แจกจำ่ยข้อมูล จดัจ ำหน่ำย 

หรอืขำยต่อผลิตภัณฑ์ Intel 

หำกผลิตภัณฑด์ังกล่ำวจะมีไว้เพื่อหรอืมีไว้เพื่อวัตถุประสงค์กำรใช้งำนทำงกำรทหำรในประเทศจนี 

รสัเซีย เวเนซุเอลำ หรอืประเทศใดๆ 

ที่มีรำยชื่อประเทศปรำกฏอยู่ในระเบยีบข้อบังคบัของฝ่ำยบรหิำรกำรส่งออกสหรฐัอเมรกิำ (United 

States Export Administration Regulations หรอื “EAR”) ตำม D1 หรอื D5 

(ดูข้อมูลได้ในภำคผนวก 1 ทีส่่วน EAR 740) นอกเหนือจำกน้ัน 

คุณยังแสดงและรบัประกันว่ำคุณจะไม่ใช้หรอืรวมผลิตภณัฑ์ Intel 

เข้ำไว้ทั้งทำงตรงหรอืทำงออ้มส ำหรบั หรอืในอปุกรณ์ทำงทหำร หรอือปุกรณ์อืน่ใดๆ 

ที่สนับสนุนหรอืส่งเสรมิต่อกำรด ำเนินกำร กำรติดต้ัง กำรบ ำรุงรกัษำ กำรซ่อม กำรยกเครือ่งใหม่ 

กำรตกแต่งใหม่ กำรพัฒนำ หรอื กำรผลิตอุปกรณ์ทำงกำรทหำรในประเทศจนี รสัเซยี เวเนซุเอลำ 

หรอืประเทศใดๆ ทีป่รำกฏบนรำยชื่อประเทศ EAR D1 หรอื D5 

7.8. ผู้ใชท้ำงกำรทหำร คุณรบัรองและรบัประกันว่ำคณุไม่ได้เป็นเจำ้ของ 

หรอือยู่ภำยใต้กำรควบคุมของผู้ใช้ทำงกำรทหำร และคณุไม่ได้เป็นนิติบคุคลที่ท ำงำน 

หรอืมีกำรด ำเนินงำนโดยมีวัตถุประสงค์เพือ่สนับสนุน หรอืมีส่วนเกีย่วข้องกบักำรด ำเนินงำน 

กำรติดต้ัง กำรซ่อมบ ำรุง กำรซ่อมแซม กำรปรบัปรุง กำรปรบัแต่ง กำรพฒันำ 

หรอืกำรผลิตอุปกรณ์ทำงกำรทหำรในประเทศจนี รสัเซีย หรอืเวเนซูเอล่ำ 

คุณรบัรองและรบัประกันว่ำคุณจะไมส่่งออก / ส่งกลับ / โอน / ขำย / ขำยตอ่ผลิตภัณฑ์ Intel ให้กับ 

หรอืเพื่อใช้งำนโดยผู้ใช้ทำงกำรทหำร (รวมถึง แต่ไม่จ ำกัดเพยีงกองก ำลังตดิอำวุธแห่งชำติ 

กองก ำลังรกัษำดินแดน ต ำรวจระดับชำติหรอืระดับท้องถ่ิน หน่วยข่ำวกรองของรฐั 

หน่วยงำนควำมม่ันคงแห่งชำติ หน่วยงำนสอดแนม/เฝ้ำระวังของรฐั กระทรวงกลำโหม 

และกระทรวงพลังงำน) ในประเทศจนี รสัเซีย หรอื เวเนซูเอล่ำ 

หรอืประเทศอื่นใดที่ได้รบักำรระบุไว้ในรำยชื่อประเทศ D1 หรอื D5 

ภำยใต้กฎระเบยีบกำรส่งออกของสหรฐัอเมรกิำ (Export Administration Regulation หรอื 

EAR) 

7.9. กำรต่อต้ำนกำรทุจรติ 

คุณรบัรองและรบัประกันว่ำคุณได้ปฏิบัติตำมกฎหมำยต่อต้ำนกำรทุจรติทั้งหมดทีเ่ก่ียวข้อง 

รวมทั้งกฎหมำยควบคุมกำรทุจรติในต่ำงประเทศของสหรฐัฯ (FCPA) 

กฎหมำยควบคุมกำรจำ่ยสินบนของสหรำชอำณำจกัร 

และกฎหมำยต่อต้ำนกำรทุจรติในพื้นที่ของคุณ โดยเป็นไปตำมเงื่อนไขข้ำงต้น 

คุณแสดงตัวและใหป้ระกันว่ำคุณ และพนักงำน ตัวแทนจ ำหน่ำย และผู้แทนของคุณ 

มิได้กระท ำและจะไม่กระท ำส่ิงต่อไปน้ีทั้งทำงตรงหรอืทำงอ้อม เสนอ จำ่ยเงิน ใหสั้ญญำ 

http://www.thailand.intel.com/content/www/th/th/legal/export-compliance.html?wapkw-export
http://www.thailand.intel.com/content/www/th/th/legal/export-compliance.html?wapkw-export
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หรอือนุมัติกำรจำ่ยเงิน ให้ของขวัญหรอืส่ิงมีค่ำต่ำงๆ ต่อ: (i) ข้ำรำชกำร (หมำยถึงเจำ้หน้ำที่ 

พนักงำน หรอืผู้ใดกต็ำมที่ปฏิบัตหิน้ำที่รำชกำรส ำหรบัหน่วยรำชกำรใดๆ ตัวแทน หรอืหน่วยงำนยอ่ย 

รวมถึงบรษัิทที่เป็นของ หรอือยู่ภำยใต้กำรควบคุมของรฐั และหน่วยงำนระหว่ำงประเทศมหำชน 

รวมถึงพรรคกำรเมืองหรอืหน่วยงำนหรอืพนักงำนของส ำนักงำนด้ำนกำรเมือง) หรอื (ii) 

ผู้ใดก็ตำมทีคุ่ณทรำบ หรอืมีเหตุผลที่จะทรำบ ว่ำเงิน ของขวัญ หรอืส่ิงมีค่ำทั้งหมด 

หรอืส่วนใดส่วนหน่ึงจะถูกน ำเสนอ ช ำระ 

หรอืมอบให้โดยตรงหรอืโดยอ้อมแก่เจำ้หน้ำทีข่้ำรำชกำรโดยมีวัตถุประสงค์: (1) 

ส่งผลกระทบต่อกำรกระท ำหรอืกำรตัดสินใจของข้ำรำชกำรดังกล่ำวตำมอ ำนำจหน้ำที่อย่ำงไม่เหมำะ

สม; (2) ท ำให้ข้ำรำชกำรดังกล่ำวมีกำรกระท ำ 

หรอืละเว้นกำรกระท ำซ่ึงเป็นกำรละเมิดหน้ำที่ตำมกฎหมำย; (3) 

ท ำเพือ่ให้ได้มำซ่ึงควำมได้เปรยีบอย่ำงไม่เหมำะสม; หรอื (4) 

ท ำให้ข้ำรำชกำรดังกล่ำวใช้อ ำนำจหน้ำที่ในกำรส่งผลกระทบ 

หรอืส่งผลกระทบกำรกระท ำหรอืกำรตัดสินใจของรฐับำลหรอืหน่วยงำนย่อย เพือ่เปน็กำรช่วยให้ 

Intel หรอืบรษัิทในเครอืใดๆ ในกำรได้มำ หรอืกำรคงไว้ซ่ึงธุรกิจ Intel 

จะยกเลิกข้อตกลงน้ีทันทหีำกมีเหตุใหเ้ชื่อว่ำคณุละเมิด FPCA 

หรอืกฎหมำยและข้อบังคับที่ใกล้เคยีงกันในพื้นที่ของคณุ 

7.10. จรยิธรรมทำงธุรกิจอ่ืนๆ คณุยอมรบัว่ำ: (i) 

จะด ำเนินธุรกิจและให้บรกิำรในลักษณะทีส่ะทอ้นถึงควำมพึงพอใจตลอดเวลำเกีย่วกับผลิตภณัฑ์ 

บรกิำร ค่ำควำมนิยม และช่ือเสียงของ Intel (ii) 

จะด ำเนินธุรกิจและให้บรกิำรโดยปฏิบัติตำมกฎหมำยและระเบียบข้อบังคับทั้งระดบัชำติและระดับ

ท้องถ่ินที่บังคับใช้ทั้งหมด (iii) จะไม่มีส่วนรว่มในกำรด ำเนินธุรกิจทีห่ลอกลวง ท ำให้เข้ำใจผิด 

หรอืผดิศีลธรรมจรรยำ (iv) จะไม่ให้แถลงกำรณ์ ขอ้คดิเห็น กำรรบัรองหรอืรบัประกันใดๆ 

แก่ลูกค้ำเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ Intel ที่ไมส่อดคล้องกบันโยบำยที ่Intel ก ำหนด และ (v) 

จะไม่บิดเบือนสถำนะของคณุในโปรแกรม นอกจำกน้ี Intel 

ไม่สนับสนุนหรอืไม่ยอมรบัให้มีกำรใช้งำนผลิตภัณฑข์องบรษัิทเพือ่ละเมิดสิทธิมนษุยชน 

และคุณได้รบัควำมคำดหวังให้ปฏบิัติตำมนโยบำยด้ำนสิทธิมนษุยชนระดับโลกของ Intel 

ซ่ึงสำมำรถดูได้ที่ https://www.intel.com/content/www/th/th/policy/policy-human-

rights.html Intel 

ขอสงวนสิทธิ์ในกำรเพิกถอนกำรเป็นสมำชิกและ/หรอืกำรเข้ำถึงสิทธิประโยชน์ใดๆ ของคุณถ้ำหำก 

Intel พิจำรณำตำมดุลยพินิจของตนแต่เพียงผู้เดียวแล้วพบว่ำ 

กำรเข้ำรว่มหรอืกำรใช้สิทธปิระโยชน์ดังกล่ำวของคุณอำจส่งผลเสียตอ่ Intel 

7.11. ไม่มีสิทธพิิเศษ สิทธปิระโยชน์ 

หรอืบรกิำรที่น ำเสนอภำยในโปรแกรมน้ีไม่มีเงื่อนไขในแง่สิทธิพิเศษหรอืส่วนแบ่งกำรตลำดใดๆ 

นอกจำกน้ี 

https://www.intel.com/content/www/th/th/policy/policy-human-rights.html
https://www.intel.com/content/www/th/th/policy/policy-human-rights.html
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ข้อก ำหนดและเง่ือนไขเหล่ำน้ีไม่ไดเ้ป็นกำรตัดสิทธิข์องฝำ่ยใดฝ่ำยหน่ึงในกำรท ำข้อตกลงที่คล้ำยกั

นกับบคุคลที่สำม 

7.12. ภำษี ควำมมุ่งม่ันและกำรช ำระภำระภำษีใดๆ ทีเ่กิดขึน้จำกรำงวัลจูงใจทำงกำรเงินใดๆ ที่ Intel 

มอบให้กบัคุณภำยใต้โปรแกรมน้ีถือเป็นควำมรบัผิดชอบของคุณ แต่เพยีงผูเ้ดยีว 

7.13. กำรโมฆะแยกส่วน หำกบทบญัญัติใดๆ 

ในข้อก ำหนดและเงื่อนไขเหล่ำน้ีได้รบักำรตดัสินโดยศำลที่มีอ ำนำจใหเ้ป็นโมฆะ ผดิกฎหมำย 

หรอืไม่มีผลบังคับ 

ทั้งสองฝ่ำยจะยินยอมให้ศำลพิพำกษำตัดและลบบทบญัญัติดังกล่ำวออกจำกข้อก ำหนดและเงือ่นไ

ขเหล่ำน้ี กำรเปลี่ยนหรอืกำรลบบทบัญญัติใดๆ 

ของข้อก ำหนดและเงื่อนไขเหล่ำน้ีจะไม่มีผลกระทบต่อควำมสมบูรณ์หรอืควำมสำมำรถในกำรบังคั

บของข้อก ำหนดและเงื่อนไขเหล่ำน้ีทีเ่หลือ ซึ่งจะมีผลบังคับได้อย่ำงสมบูรณ์ต่อไป 

7.14. ไม่มีกำรพึ่งพำ ฝ่ำยใดฝ่ำยหน่ึงจะไม่พึ่งพำข้อควำมหรอืกำรรบัรองใดๆ 

เกี่ยวกับขอ้ก ำหนดและเง่ือนไขน้ีที่กระท ำโดยอีกฝ่ำย ซ่ึงไม่ได้ก ำหนดไว้ในข้อก ำหนดและเงื่อนไขน้ี 

ค ำใดที่ตรงข้ำมหรอืขดัแย้งกับข้อก ำหนดน้ีจะไม่ได้รบักำรยอมรบั 

7.15. กฎหมำยท่ีใชบ้ังคับและเขตอ ำนำจศำล กำรเรยีกรอ้งใดๆ 

ที่เกิดขึ้นจำกหรอืเกีย่วข้องกบัข้อก ำหนดและเง่ือนไขเหล่ำน้ี โปรแกรม ส่ือหรอืเวบ็ไซต์โปรแกรม 

ไม่รวมถึงกำรเรยีกรอ้งที่เกิดข้ึนจำกหรอืเก่ียวข้องกับสิทธิ์กำรใช้งำนเครือ่งหมำยกำรค้ำ Intel® 

Partner Alliance จะต้องได้รบักำรตัดสินในศำลเฉพำะและอยู่ภำยใต้กฎหมำยเฉพำะดังต่อไปน้ี: 

(1) หำกคุณอำศัยอยู่ในสหรฐัอเมรกิำ แคนำดำ หรอืลำตนิอเมรกิำ รวมถึงเม็กซิโก 

ศำลที่ตัดสินจะเป็นศำลของรฐัเดลำแวร ์

และกฎหมำยทีบ่ังคบัใช้จะเป็นของสหรฐัอเมรกิำและรฐัเดลำแวร ์

โดยไม่มีกำรอ้ำงถึงควำมขัดแย้งของหลักกำรทำงกฎหมำย (2) 

หำกคุณอำศัยอยู่ในภูมิภำคเอเชียแปซิฟิก (ไม่รวมญ่ีปุ่น สหรฐัอเมรกิำ และแคนำดำ) 

ศำลที่ตัดสินจะเป็นศำลของประเทศสิงคโปร ์และกฎหมำยที่บังคับใช้จะเป็นของประเทศสิงคโปร ์

(3) หำกคุณอำศัยอยู่ในประเทศญ่ีปุ่น ศำลที่ตดัสินจะเปน็ศำลเมืองโตเกียว 

และกฎหมำยทีบ่ังคบัใช้จะเป็นของประเทศญ่ีปุ่น (4) 

หำกคุณอำศัยอยู่ในยุโรปหรอืในภูมิภำคอื่นที่ไม่ได้อ้ำงถึงในหัวข้อน้ี 

ศำลที่ตัดสินจะเป็นศำลของประเทศอังกฤษ และกฎหมำยทีบ่ังคับใช้จะเป็นของอังกฤษและเวลส์ 

7.16. ข้อตกลงท้ังหมด ขอ้ก ำหนดและเงื่อนไขเหล่ำน้ี และขอ้ก ำหนดอื่นใด 

ที่ระบุถึงอย่ำงชัดเจนในข้อก ำหนดและเง่ือนไขเหล่ำน้ีจะประกอบข้ึนเป็นควำมเข้ำใจทั้งหมดระหว่ำง

คุณกับ Intel ในส่วนทีเ่กี่ยวข้องกับโปรแกรม และจะผสำนรวมและแทนที่ขอ้เสนอ ขอ้ตกลง 

ควำมเข้ำใจ กำรต่อรอง กำรรบัรอง กำรรบัประกัน เงื่อนไข และกำรส่ือสำร 
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ที่เก่ียวข้องกับเรือ่งเดียวกันทั้งที่เป็นวำจำและลำยลักษณ์อักษร 

ซ่ึงมีข้ึนก่อนหน้ำน้ีหรอืซ่ึงเกิดข้ึนพรอ้มกันทั้งหมดระหว่ำงทั้งสองฝ่ำย 
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ภำคผนวก 

ภำคผนวก A: ข้อก ำหนดและเงื่อนไขของ Intel® Solutions Marketplace 

กำรใช้ Intel® Solutions Marketplace ของคุณอยูภ่ำยใต้ข้อก ำหนดและเง่ือนไขเหล่ำน้ี 

(“ข้อก ำหนดและเงื่อนไข Marketplace”) ซ่ึงเป็นส่วนเพิ่มเติมของข้อก ำหนดและเง่ือนไข Intel® Partner 

Alliance และข้อก ำหนดอื่นๆ ทั้งหมดที่อ้ำงถึงในข้อก ำหนดและเง่ือนไข Marketplace เหล่ำน้ี (รวมเรยีกว่ำ 

“ข้อตกลง”) ค ำนิยำมใดทีไ่มไ่ด้ก ำหนดไว้ในภำคผนวกน้ีจะมีควำมหมำยตำมที่ระบไุว้ในข้อก ำหนดและเงือ่นไข 

Intel® Partner Alliance ในกรณีที่มีขอ้ขัดแย้งกันระหว่ำงข้อก ำหนดและเงื่อนไข Intel Partner Alliance 

กับข้อก ำหนดและเงื่อนไข Marketplace ในส่วนที่เกีย่วกับสำระส ำคัญของขอ้ก ำหนดและเงื่อนไข 

Marketplace น้ี ให้ข้อก ำหนดและเง่ือนไข Marketplace 

น้ีมีผลเหนือและควบคุมในขอบเขตของควำมขดัแย้งดังกล่ำว 

คุณไมส่ำมำรถใช้ Intel® Solutions Marketplace 

เว้นแต่และจนกว่ำคุณจะรบัทรำบและยอมรบัขอ้ก ำหนดด้ำนล่ำง 

 

1. นิยำม 

1.1. “เน้ือหำ” หมำยถึงข้อมูลหรอืส่ือที่เผยแพร ่หรอืทีพ่บได้ในตลำด (Marketplace) 

รวมถึงแต่ไม่จ ำกัดเพียงข้อมูลส่ิงที่น ำเสนอ 

1.2. “กำรมีส่วนรว่ม” จะมีค ำนิยำมอยู่ในหัวข้อ 2 

1.3. “Marketplace” หมำยถึง Intel® Solutions Marketplace 

ซ่ึงเป็นแพลตฟอรม์ที่พำรท์เนอรท์ี่มีสิทธิ์สำมำรถโปรโมทธุรกิจของตน 

และโซลูชันที่ขับเคล่ือนด้วย Intel โดยกำรโพสต์เน้ือหำ หรอืมีส่วนรว่มกบัพำรท์เนอรอ์ื่นๆ 

1.4. “คู่มือกำรเผยแพรข่อง Marketplace” 

หมำยถึงเอกสำรที่เรำใหค้ ำแนะน ำทำงเทคนิคและข้อก ำหนดพื้นฐำนเพือ่ช่วยคุณสรำ้ง 

ทดสอบและเผยแพรเ่น้ือหำภำยใน Marketplace ตำมที่ก ำหนดไวท้ี่ 

https://www.intel.com/content/www/th/th/partner-

alliance/legal/marketplace-publication-guide.html หรอืเว็บไซต์อื่นที่ Intel ระบุไว ้

1.5. “ส่ิงท่ีน ำเสนอ” หมำยถึงฮำรด์แวร ์ซอฟต์แวร ์หรอืบรกิำรที่คุณมีให้ลูกค้ำเลอืก 

1.6. “ข้อมูลส่ิงท่ีน ำเสนอ” หมำยถึงข้อมูลและรูปภำพทีเ่ก่ียวข้องกับส่ิงที่น ำเสนอ 

ซ่ึงจะแสดงใหเ้ห็นธรรมชำติและคุณสมบัติของส่ิงที่น ำเสนอตำมทีคุ่ณเป็นผู้ระบุซ่ึงเก่ียวพันกับ

ค ำขอในกำรเผยแพรข่้อมูลดงักล่ำวจำกคุณ 

https://www.intel.com/content/www/th/th/partner-alliance/legal/marketplace-publication-guide.html
https://www.intel.com/content/www/th/th/partner-alliance/legal/marketplace-publication-guide.html
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1.7. “ข้อมูลส่วนบุคคล” ข้อมูลส่วนบุคคลหมำยถึงข้อมูลที่สำมำรถใช้เพื่อระบุตัวบคุคล 

ไม่ว่ำจะเป็นกำรใช้เฉพำะข้อมูลน้ัน หรอืกำรใช้รว่มกับข้อมูลอื่นๆ บคุคลที่สำมำรถระบตัุวตนได้ 

หรอื “เจำ้ของข้อมูล" คือบคุคลที่ข้อมูลส่วนบคุคลน้ันเก่ียวข้อง 

ซ่ึงสำมำรถถูกระบุตัวตนไดท้ั้งทำงตรงหรอืทำงอ้อม โดยกำรอ้ำงอิงกับตัวระบุ เช่น ช่ือ 

หมำยเลขประจ ำตัว ข้อมูลต ำแหน่ง ตัวระบอุอนไลน์ 

หรอืกับอย่ำงน้อยหน่ึงในตัวแปรเฉพำะเกีย่วกับตัวตนด้ำนรำ่งกำย สรรีะ พนัธุกรรม 

สภำพจติใจ เศรษฐกิจ หรอืสังคมของบคุคลน้ัน หมำยเหตุ: 

ต้องปฏบิัติต่อข้อมูลที่รวมอยู่กับหรอืสัมพันธ์กับข้อมูลส่วนบุคคลเหมอืนเป็นข้อมูลส่วนบุคคล

ด้วย 

1.8. “กฎหมำยควำมเป็นส่วนตัว” จะมีค ำนิยำมอยู่ในหัวข้อ 7 

1.9. “ผู้ใช้” หมำยถึงลูกค้ำ พำรท์เนอร ์หรอืผู้ใช้ปลำยทำงทีเ่ข้ำเยี่ยม หรอืใช้ประโยชน์จำก 

Marketplace หรอืดู หรอืเขำ้ถึงเน้ือหำ 

1.10. “เน้ือหำผู้ใช้” จะมีค ำนิยำมอยู่ในหัวข้อ 7 

2. วตัถุประสงค์ ในกำรเป็นสมำชิกของคุณในโปรแกรม Intel สำมำรถให้คุณใช้ Marketplace 

เพื่อโปรโมทธุรกิจและโซลูชันที่ขับเคล่ือนด้วย Intel ของคุณกับผู้ใช้ และสรำ้งกำรมีส่วนรว่มกับผู้ใช้ 

(“กำรมีส่วนรว่ม”) บทบำทของ Intel คือกำรมอบเทคโนโลยีและบรกิำรเพือ่ให้ใช้งำน Marketplace ได้ 

คุณรบัทรำบว่ำคณุเปน็ผู้รบัผิดชอบเน้ือหำและกำรมีส่วนรว่มของคุณแตเ่พยีงผูเ้ดยีว ไม่ใช่ Intel 

คุณต้องปฏบิัติตำมข้อก ำหนดทั้งหมดที่เก่ียวข้องกับกำรใช้ Marketplace ตำมที่ Intel แจง้ 

3. ไม่มีธุรกรรมทำงกำรเงิน Marketplace 

ไม่ไดส้รำ้งมำเพือ่จุดประสงค์ในกำรเอื้อให้เกิดธุรกรรมทำงกำรเงินภำยในแพลตฟอรม์ Marketplace 

ห้ำมคุณใช้หรอืพยำยำมใช้ Marketplace เพือ่เอือ้ให้เกดิธุรกรรมทำงกำรเงนิบนแพลตฟอรม์ 

Marketplace ไม่ว่ำในกรณีใด กำรกระท ำดังกล่ำวถือเปน็ข้อห้ำมเข้มงวดและเป็นกำรละเมิดข้อตกลงน้ี 

4. กำรเข้ำถึง Marketplace และสิทธิ์ในกำรเผยแพร ่หำกต้องกำรรบัสิทธิ์ในกำรเข้ำถึง Marketplace 

คุณต้องมีบัญชีโปรแกรม และต้องท ำถูกตอ้งตำมข้อก ำหนดและควำมต้องกำรของโปรแกรม 

สิทธิ์ในกำรเผยแพรจ่ะมีใหเ้ฉพำะสมำชิกในบำงระดับของโปรแกรมตำมสิทธิประโยชน์ที่เก่ียวข้องส ำหรบัร

ะดับสมำชิก บัญชีของคณุมีไว้ส ำหรบัให้คุณใช้เองเท่ำน้ัน 

และคุณเป็นผู้รบัผดิชอบส ำหรบักิจกรรมทั้งหมดที่เกิดข้ึนภำยในบัญชีของคุณ 

หำกคุณไม่สำมำรถรกัษำบญัชีให้อยู่ในมำตรฐำนทีด่ี (เช่น โดยกำรให้ข้อมูลที่ไม่ถูกต้องหรอืล้ำสมัย 

กำรมีส่วนรว่มในกิจกรรมที่ไม่ซ่ือสัตยห์รอืมีกำรฉ้อโกง หรอืกำรส่งเน้ือหำที่ละเมิดขอ้ก ำหนดและเงื่อนไข 

Marketplace ซ้ำแล้วซ้ำอีก ทุจรติเกีย่วกับบรกิำร Marketplace หรอืรบกวนกำรใช้ Marketplace 
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ของพำรท์เนอรอ์ืน่) Intel อำจยกเลิกบัญชีของคุณ ลบเน้ือหำของคุณออกจำก Marketplace 

และใช้มำตรกำรอื่นๆ ที่ Intel สำมำรถใช้ได ้

5. กำรส่งและกำรอนุมัติส่ิงท่ีน ำเสนอส ำหรบัพำรท์เนอรท่ี์มีสิทธิ์ 

หำกคุณมีสิทธิส์ ำหรบักำรเผยแพรต่ำมสิทธิประโยชน์ของระดับกำรเปน็สมำชิก 

คุณจะอยู่ภำยใต้ข้อก ำหนดและเงื่อนไขของหัวข้อ 5 น้ี: 

5.1. กระบวนกำรกำรส่ง คุณต้องส่งค ำขอส ำหรบัเน้ือหำทั้งหมดทีคุ่ณต้องกำรเผยแพรใ่น 

Marketplace ให้แก่ Intel เน้ือหำทั้งหมดต้องเผยแพรภ่ำยใต้คู่มือกำรเผยแพร ่

Marketplace Intel อำจอนมุัติหรอืปฏิเสธเน้ือหำที่เสนอภำยใตดุ้ลพินิจแต่เพยีงผูเ้ดียว 

และอำจต้ังเง่ือนไขในกำรอนุมัติให้ข้ึนอยู่กับกำรแก้ไขเน้ือหำของคณุ 

คุณเป็นผู้รบัผดิชอบแตเ่พยีงผู้เดยีวในกำรรบัรองว่ำเน้ือหำของคณุมีควำมแม่นย ำ 

และไม่ละเมิดสิทธิ์ของ Intel หรอืบคุคลที่สำม 

รวมทั้งสิทธิท์รพัยสิ์นทำงปญัญำของบุคคลทีส่ำมด้วย ห้ำมคุณเผยแพรเ่น้ือหำใน 

Marketplace เว้นแต่จะไดร้บักำรอนุมัติล่วงหน้ำโดย Intel ภำยใต้ หัวข้อ 5.1 น้ี 

5.2. กำรแสดงส่ิงท่ีน ำเสนอ Intel 

ขอสงวนสิทธิ์ในกำรพิจำรณำรูปแบบในกำรแสดงและโปรโมทเน้ือหำทั้งหมดใน Marketplace 

ไม่ว่ำคุณหรอืบคุคลอื่นจะเปน็ผู้น ำเสนอ Intel อำจแสดงข้อมูลส่ิงทีน่ ำเสนอของคุณ 

รวมทั้งข้อมูลอื่นที่มีไว้เพื่อแจง้ให้ผู้ใช้ทรำบว่ำส่ิงที่น ำเสนอน้ันมำจำกคณุ 

5.3. กำรคงสภำพกำรเผยแพร ่

คุณต้องรกัษำสภำพข้อมูลส่ิงที่น ำเสนอใหท้ันสมัยและสอดคล้องกับข้อมูลล่ำสุดที่แสดงต่อสำ

ธำรณชน Intel จะด ำเนินกำรรเีฟรชวงจรอย่ำงสม่ำเสมอเพื่อโปรโมทผลิตภณัฑ์ Intel 

รุน่ใหม่และระบบที่ขับเคล่ือนด้วย Intel และลบผลิตภัณฑ์ที่ยุติกำรผลิต 

คุณยอมรบัจะใหค้วำมรว่มมืออย่ำงมีเหตผุลเพือ่ท ำงำนรว่มกับ Intel 

ให้สอดคล้องกับรเีฟรชวงจรดังกล่ำว 

6. ธุรกรรมของบุคคลท่ีสำม คณุรบัทรำบและยอมรบัว่ำ: 

6.1. ในกำรให้บรกิำร Marketplace น้ัน Intel ไม่ไดเ้ป็นผู้แทน ตัวแทน พำรท์เนอร ์ผู้รว่มทนุ ลูกจำ้ง 

นำยจำ้ง บรษัิทในเครอื หรอืเกี่ยวข้องกับฝ่ำยใดฝ่ำยหน่ึงในกำรมีส่วนรว่ม หรอืธุรกรรมอื่นๆ 

ระหว่ำงคุณและผู้ใช้ 

6.2. เน้ือหำทั้งหมดที่คุณเผยแพรห่รอืส่ือสำรผ่ำน Marketplace 

เป็นควำมรบัผดิชอบของคณุแต่เพยีงผูเ้ดยีว และ Intel 

ไม่มีหน้ำที่รบัผดิชอบต่อเน้ือหำดังกล่ำว หรอืเน้ือหำของผู้มีส่วนรว่มรำยอื่นๆ ใน Marketplace 
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6.3. กำรมีส่วนรว่มหรอืธุรกรรมอืน่เกิดข้ึนระหว่ำงคุณและบุคคลที่เก่ียวข้องเท่ำน้ัน 

เว้นแต่จะมีข้อตกลงเป็นลำยลักษณ์อักษรแยกต่ำงหำกระหว่ำง Intel คุณ และบุคคลที่สำม 

ยกเว้นจะมีกำรระบอุย่ำงชัดเจนภำยใต้ข้อตกลงเป็นลำยลักษณ์อักษรแยกต่ำงหำก Intel 

ไม่มีหน้ำที่ทีเ่กี่ยวข้องกับกำรมีส่วนรว่ม 

และกำรบังคับใช้ข้อผูกมัดทีเ่กิดขึ้นจำกกำรมีส่วนรว่มเปน็ควำมรบัผดิชอบของคณุ 

และ/หรอือีกบุคคลหน่ึง 

6.4. แม้ Intel จะเป็นผู้เผยแพรคู่มื่อส ำหรบัส่ิงที่น ำเสนอบำงอย่ำง 

แต่ก็เป็นไปเพื่อจุดประสงคด์้ำนกำรให้ข้อมูลเท่ำน้ัน 

และอยู่ภำยใต้ค ำแนะน ำจำกคุณรวมทั้งอิงจำกข้อมูลที่คณุมอบให้ Intel 

โดยไม่มีขอ้ผูกมัดกับฝ่ำยใดฝ่ำยหน่ึงของกำรมส่ีวนรว่ม และ 

6.5. เว้นแต่จะระบุอยู่ภำยใต้ข้อตกลง 

คุณเป็นผู้รบัผดิชอบในกำรจำ่ยภำษีและค่ำธรรมเนียมทั้งหมด (เช่น 

ภำษีศุลกำกรหรอืกำรน ำเข้ำ) ที่เกิดขึ้นจำกกำรที่คณุใช้ Marketplace 

และ/หรอืทีเ่กี่ยวข้องกับกำรมีส่วนรว่ม 

7. ข้อผูกมัดของคุณ 

7.1. กำรสนับสนุน 

คุณต้องด ำเนินกำรอย่ำงมีเหตุผลเพื่อตอบสนองต่อค ำถำมของผู้ใช้ที่เก่ียวข้องกับส่ิงที่น ำเสนอ 

หรอืเน้ือหำอื่นในช่วงเวลำที่เหมำะสม คุณจะตรวจสอบว่ำข้อมูลติดตอ่ทีคุ่ณระบไุว้ใน 

Marketplace 

และข้อมูลส่ิงที่น ำเสนอที่เก่ียวข้องกับส่ิงที่น ำเสนอแต่ละรำยกำรยังคงถูกต้องและเป็นปัจจุบนั 

7.2. เน้ือหำผู้ใช ้เกี่ยวกับผู้ใช้ทีค่ณุโต้ตอบด้วยผ่ำน Marketplace 

และข้อมูลส่วนบคุคลที่คณุรวบรวมจำกผู้ใช้หรอืได้รบัจำก Intel คุณจะ: 

7.2.1. เว้นแต่จะได้รบัอนุญำตและ/หรอืควำมยินยอมจำก Intel และผู้ใช้ 

ให้ใช้ข้อมูลส่วนบคุคลทั้งหมดเพือ่จุดประสงค์ในกำรด ำเนินกำรมีส่วนรว่มที่เก่ียวข้องให้เ

สรจ็สมบูรณ์เท่ำน้ัน หรอืติดต่อส่ือสำรกับผู้ใช้ตำมที่ผู้ใช้ขอเท่ำน้ัน 

หำกข้อมูลส่วนบคุคลน้ีมำจำก Intel ต้องใช้ข้อมูลน้ีเพื่อวตัถุประสงค์ในรูปแบบที่ Intel 

ก ำหนดเท่ำน้ัน 

7.2.2. ปฏิบัตติำมกฎหมำยและขอ้บังคับของกำรปกป้องควำมเป็นส่วนตัวและข้อมูลที่เกี่ยว

ข้องซ่ึงได้รบักำรแก้ไขเป็นบำงครัง้ 

รวมไปถึงกฎหมำยและขอ้บงัคับที่เกี่ยวข้องกับขอ้มูลส่วนบุคคล (รวมเรยีกว่ำ 
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“กฎหมำยควำมเป็นส่วนตัว”) และท ำให้ Intel เข้ำถึงข้อมูลที่จ ำเป็นทั้งหมดได้ 

เพื่อแสดงใหเ้หน็กำรปฏบิัตติำมกฎหมำยควำมเป็นส่วนตัวที่เกีย่วข้องดังกล่ำวและขอ้

ก ำหนดของหัวข้อน้ี รวมทั้งจดัให้มีกำรตรวจสอบและกำรปฏิบัติของคณุด้วย 

7.2.3. สรำ้ง รกัษำ 

และปฏิบตัิตำมนโยบำยควำมเป็นส่วนตัวที่เป็นลำยลักษณ์อักษรและตรวจสอบได้ 

ซ่ึงอธิบำยอย่ำงชัดเจนและแม่นย ำให้กับผู้ใช้ว่ำคุณรวบรวมข้อมูลส่วนบคุคลใดบ้ำง 

รวมถึงวิธีที่คณุใช้และแชรข้์อมูลดังกล่ำว (รวมทั้งเพื่อกำรโฆษณำ) กับ Intel 

และบุคคลทีส่ำมอื่นๆ 

นโยบำยควำมเป็นส่วนตัวดังกล่ำวต้องเป็นไปตำมและในแนวทำงเดยีวกับขอ้ก ำหนดแล

ะควำมต้องกำรทีอ่ยู่ในขอ้ตกลงน้ีและประกำศควำมเป็นส่วนตัวของ Intel 

เป็นอย่ำงน้อย 

7.2.4. ใช้มำตรกำรทำงเทคนิคและควำมปลอดภยัแบบมีรูปแบบเพือ่ปกปอ้งข้อมูลส่วนบคุ

คลดังกล่ำวทีอ่ยู่ในควำมดูแลของคุณ 

และควบคุมไม่ให้มีกำรเข้ำถงึหรอืใช้งำนโดยไมไ่ด้รบัอนญุำต 

และทดสอบประสิทธภิำพของมำตรกำรควำมปลอดภัยดงักล่ำวอย่ำงสม่ำเสมอ 

7.2.5. รบัรองว่ำกำรเข้ำถึงข้อมูลส่วนบุคคลจะจ ำกัดอย่ำงเหมำะสมให้กับบุคลำกรที่ผ่ำนกำ

รฝึกอบรมกำรปกป้องขอ้มูล 

และมีเหตผุลทำงธุรกิจให้เขำ้ถึงซ่ึงสอดคล้องกับข้อตกลงน้ี 

โดยบคุลำกรทั้งหมดที่มีสิทธิ์เข้ำถึงข้อมูลส่วนบคุคลควรอยู่ภำยใต้ข้อผูกมัดเก่ียวกับกำ

รรกัษำควำมลับ 

7.2.6. รำยงำนให้ Intel ผู้ใช้ และผูม้ีอ ำนำจปกปอ้งข้อมูลที่เกีย่วข้อง (หำกม)ี 

ทรำบทนัทีในกรณีที่เกิดกำรสูญเสียกำรเข้ำถึงข้อมูลส่วนบุคคล กำรท ำลำยโดยไม่ต้ังใจ 

กำรเข้ำถึงที่ไมไ่ด้รบัอนุญำต 

7.2.7. ตรำบเท่ำที่เป็นไปได้ ช่วยเหลือ Intel ในกำรตอบสนองกบัค ำขอจำกผู้ใช้ 

เพื่อรกัษำสิทธิภ์ำยใต้กฎหมำยควำมเปน็ส่วนตัวที่เก่ียวข้อง 

7.2.8. ไม่ถ่ำยโอนขอ้มูลส่วนบุคคลที่ Intel มอบให้คณุต่อให้กบับุคคล หรอืหน่วยงำนอื่นๆ 

รวมทั้งผู้ประมวลผลย่อย โดยไม่ได้รบักำรอนุมัติเปน็ลำยลักษณ์อักษรล่วงหน้ำจำก 

Intel และ 

7.2.9. เมื่อ Intel รอ้งขอ คุณต้อง (i) 

ท ำให้ข้อมูลส่วนบคุคลที่รอ้งขอให้อยู่ในรูปแบบนิรนำมจนไม่สำมำรถระบไุด้ว่ำเป็นข้อมูล
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ส่วนบคุคล หรอื (ii) 

ลบถำวรหรอืท ำให้ข้อมูลส่วนบุคคลที่รอ้งขอน้ันอยู่ในสภำพทีอ่่ำนไม่ได้ เม่ือ Intel รอ้งขอ 

คุณต้องยืนยันเปน็ลำยลักษณ์อักษรต่อ Intel 

ว่ำได้ท ำใหข้้อมูลส่วนบุคคลที่รอ้งขอน้ันอยู่ในรูปแบบนิรนำมหรอืถูกลบแล้ว 

ตำมที่ระบุในหัวข้อน้ี 

หำกมีผู้ใช้ส่งเน้ือหำหรอืส่ือให้กับคุณ (“เน้ือหำผู้ใช้”) 

คุณต้องปฏบิัติตำมข้อก ำหนดหรอืข้อจ ำกัดที่ก ำกับกำรใช้เน้ือหำผู้ใช้ดังกล่ำว 

คุณยังตอ้งลบเน้ือหำผู้ใช้ ข้อมูลส่วนบุคคล หรอืข้อมูลอื่นๆ ทีผู่้ใช้ขอให้คณุลบออก 

ภำยใต้กฎหมำยและข้อบังคบัที่มผีลบังคบัใช้ 

8. ไม่มีสิทธิ์ในกำรเผยแพร ่คณุจะไม่ออกค ำแถลงใดๆเกี่ยวกับกำรใช้ Marketplace 

ซ่ึงส่ือให้เห็นว่ำคณุเปน็พำรท์เนอร ์หรอืได้รบักำรสนับสนุนจำก Intel 

โดยไม่ได้รบักำรอนุมัติเป็นลำยลักษณ์อักษรล่วงหน้ำจำก Intel 

9. สิทธิ์ในกำรโปรโมทและโฆษณำของ Intel 

9.1. คุณจะเป็นเจำ้ของ และรกัษำสิทธิ์ กรรมสิทธิ์ 

และผลประโยชน์ทั้งหมดในเน้ือหำของคุณระหว่ำงคูสั่ญญำ คุณให้สิทธิแ์ก่ Intel 

แบบไม่ผูกขำด และไม่มีค่ำลิขสิทธิ์ในกำรท ำซ้ำ แสดงต่อสำธำรณะ เผยแพร ่

และใช้เน้ือหำของคุณเพื่อวัตถุประสงค์ในกำรส่งเสรมิ และท ำกำรตลำดเน้ือหำของคณุ และ 

Marketplace หำกคณุเชื่อว่ำ Intel ก ำลังใช้เน้ือหำของคุณในทำงที่ผดิ คณุสำมำรถติดต่อไปที่ 

Intel ไดทุ้กเมื่อ และ Intel จะด ำเนินกำรแก้ไขกำรใช้งำนดังกล่ำวภำยในระยะเวลำที่เหมำะสม 

9.2. คุณยนิยอมมอบสิทธิ์ใช้งำนแบบไม่จ ำกัดแต่เพียงผู้เดียวและไม่ผูกขำดให้กับ Intel 

เพื่อแสดงเครือ่งหมำยกำรคำ้และโลโก้ (“เครือ่งหมำยผู้เผยแพร”่) ของคณุ 

ตำมที่คุณได้ให้ไว้กับ Intel ผำ่นทำงพอรท์ัลกำรเผยแพรข่อง Marketplace 

ซ่ึงเก่ียวข้องกับกำรตลำด และโปรโมช่ันของเน้ือหำของคุณ และ Marketplace 

คุณจะยังคงเป็นเจำ้ของ และ/หรอืผู้ถือสิทธิท์ี่ได้รบัอนุญำตของเครือ่งหมำยผู้เผยแพรน้ั่น 

โดยระหว่ำงแต่ละฝ่ำย 

ค่ำควำมนิยมทั้งหมดที่เก่ียวข้องกับเครือ่งหมำยผู้เผยแพรน้ั่นจะตกเป็นผลประโยชน์ของคุณ 

Intel อำจเปลีย่นรูปแบบหรอืปรบัขนำดเครือ่งหมำยผูเ้ผยแพรต่ำมที่จ ำเป็น 

โดยไม่ปรบัแก้รูปลักษณ์โดยรวมของเครือ่งหมำยผู้เผยแพรน้ั่น คณุสำมำรถแจง้ Intel 

ได้ตลอดเวลำ หำกคุณเชื่อวำ่ Intel ใช้เครือ่งหมำยผู้เผยแพรข่องคณุอย่ำงไม่ถูกต้อง และ Intel 

จะแก้ไขให้ภำยในระยะเวลำที่เหมำะสม 
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9.3. คุณยอมรบัว่ำ Intel อำจผสำนและแสดงโฆษณำหรอืเน้ือหำเกีย่วกับกำรค้ำที่มีกำรช ำระเงินบน 

Marketplace (รวมเรยีกว่ำ “โฆษณำ”) ในทุกรูปแบบ 

โดยอำจมีหรอืไม่มีกำรช ำระเงินให้แก่คุณหรอืบุคคลทีส่ำม 

9.4. Intel ขอสงวนสิทธิ์ในกำรอนุมัติ ลบ หรอืปฏิเสธโฆษณำใดๆ (รวมทั้งโฆษณำจำกคณุ) 

ไม่ว่ำจะมีหรอืไม่มีเหตผุลก็ตำม รวมไปถึงโฆษณำที่: (1) ส่งผลเชิงลบต่อต ำแหน่งธุรกจิของ 

Intel หรอืควำมสัมพันธ์กับผู้ใช้ หรอื (2) ละเมดิข้อก ำหนดของขอ้ตกลง 

9.5. นอกจำกน้ี Intel อำจน ำเสนอเน้ือหำบำงอย่ำงให้แกคุ่ณและผู้ใช้ผ่ำน Marketplace 

เน้ือหำดังกล่ำวอำจประกอบไปด้วยโฆษณำหรอืขอ้ควำมอื่นๆ 

คุณไมส่ำมำรถแก้ไขโฆษณำหรอืเน้ือหำอื่นๆ ดังกล่ำว 

และคุณต้องแสดงโฆษณำและเน้ือหำเหล่ำน้ันบนหน้ำบญัชีของคุณภำยใต้ข้อก ำหนดส ำหรบั 

Marketplace ของ Intel เน้ือหำดังกล่ำวไม่สำมำรถใช้นอก Marketplace 

โดยไม่ได้รบักำรอนุมัติเป็นลำยลักษณ์อักษรจำก Intel 

10. แนวทำงปฏิบัติเก่ียวกับควำมเป็นส่วนตัวของ Intel เน้ือหำทีคุ่ณส่งหรอืประมวลผลผ่ำน Marketplace 

จะถูกรวบรวม จดัเกบ็ และใช้โดย Intel และจะได้รบัอนุญำตจำกคุณให้กบั Intel โดยเป็นไปตำม: 

10.1. หัวข้อ “กำรส่งเน้ือหำผู้ใช้” ของข้อก ำหนดกำรใช้งำนใน Intel.com และ 

10.2. ส ำหรบัเน้ือหำทีเ่ป็นขอ้มูลส่วนบุคคล ของประกำศควำมเป็นส่วนตัวของ Intel 

10.3. กำรใช้ Marketplace 

จะอยู่ภำยใต้กำรตรวจสอบควำมปลอดภัยและกำรปฏิบัตติำมข้อก ำหนดกำรใช้งำน 

11. สิทธิ์ในกำรลบเน้ือหำ Intel ขอสงวนสิทธิ์ในกำรอนุมัติ ลบ หรอืปฏเิสธเน้ือหำทีคุ่ณเปน็ผู้สรำ้งหรอื Intel 

เป็นผูเ้ผยแพร ่ไม่ว่ำจะมีหรอืไม่มีเหตผุลก็ตำม รวมไปถึงเน้ือหำที่: (1) ส่งผลเชิงลบตอ่ต ำแหน่งธุรกิจของ 

Intel หรอืควำมสัมพันธ์กับผู้ใช้ หรอื (2) ละเมดิข้อก ำหนดของขอ้ตกลง 

12. กำรยกเลิก Intel อำจระงับหรอืยุติกำรใช้งำน Marketplace ของคณุ 

ได้ทกุเมื่อในทันททีี่แจง้และด้วยเหตผุลใดๆ ซึ่งรวมถึง แต่ไม่จ ำกัดเพียง: 

12.1. เพื่อจุดประสงคท์ำงเทคนิคหรอืธุรกิจ รวมทั้งงำนบ ำรุงรกัษำ 

12.2. หำก Intel พิจำรณำตำมเหตผุลแล้วว่ำคุณได้ละเมดิข้อตกลงน้ี หรอื 

12.3. หำกกำรใช้ Marketplace ของคุณสรำ้งควำมเส่ียงตอ่ Intel 

อำจท ำให้เกดิกำรเรยีกรอ้งจำกบุคคลที่สำมต่อ Intel 

หรอือำจสรำ้งควำมเสียหำยต่อชื่อเสียงของ Intel 
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หำกเป็นไปได้ Intel จะท ำกำรแจง้ให้คุณทรำบล่วงหน้ำเกี่ยวกับกำรระงับหรอืกำรยกเลิกดังกล่ำว 

13. กำรชดเชย คุณจะชดเชยใหก้ับ Intel พำรท์เนอร ์และบรษัิทในเครอืจำกกำรเรยีกรอ้ง ฟ้องรอ้ง ด ำเนินกำร 

ควำมต้องกำร ควำมเสียหำย หน้ีสิน กำรสูญเสีย ค่ำเสียหำย ค่ำใช้จำ่ย 

(รวมทั้งค่ำกำรด ำเนินคดีและค่ำใช้จำ่ยของทนำย) 

และหน้ีสินที่เกิดจำกกำรเรยีกรอ้งของบคุคลที่สำมทั้งหมด: 

13.1. กำรกล่ำวหำว่ำส่ิงที่น ำเสนอหรอืเน้ือหำของคณุใน Marketplace 

ละเมิดกรรมสิทธิห์รอืสิทธิส่วนบุคคลของบคุคลที่สำม 

13.2. เกิดจำกควำมขัดแย้งระหว่ำงคุณและผู้ใช้ ซ่ึงเก่ียวข้องกับส่ิงที่น ำเสนอ 

หรอืเน้ือหำของคณุใน Marketplace 

13.3. อันเป็นผลมำจำก หรอืเกีย่วข้องกับกำรใช้ช่ือ เครือ่งหมำยกำรค้ำ และโลโก้ของคณุของ Intel 

ตำมที่ได้รบัอนุญำตภำยใต้ขอ้ตกลงน้ี หรอื 

13.4. เกิดจำกกำรทีคุ่ณไม่ปฏิบัติตำมกฎหมำยที่มผีลบังคบัใช้ 

Intel (a) จะแจง้ให้คณุทรำบเป็นลำยลักษณ์อักษรเกี่ยวกับกำรเรยีกรอ้ง ในกรณีที่ Intel 

ไม่สำมำรถแจง้ใหคุ้ณทรำบ คุณจะยังคงมีภำระผูกพันกบัหน้ีสิน 

ยกเว้นในกรณีที่กำรไม่แจง้น้ันส่งผลเสียต่อสิทธิ์ตำมกฎหมำยของคุณอย่ำงรำ้ยแรง และ (b) 

จะมอบควำมช่วยเหลือแก่คณุอย่ำงเหมำะสมในกำรแก้ต่ำงข้อเรยีกรอ้งน้ัน 

ตำมค ำขออย่ำงมีเหตุผลของคุณ คณุยอมรบัทีจ่ะชดใช้ให้กับ Intel หรอืบรษัิทในเครอื 

หำกมีค่ำใช้จำ่ยที่ต้องส ำรองจำ่ยเกิดขึ้นจำกกำรมอบควำมช่วยเหลือดังกล่ำว 

คุณอำจไม่สำมำรถยอมควำมหรอืประนีประนอมข้อเรยีกรอ้ง 

หรอืยอมรบัหรอืก ำหนดเงื่อนไขข้อผิดพลำดหรอืภำระทีม่ีส่วนเกี่ยวข้องกับ Intel หรอืบรษัิทในเครอื 

ซ่ึงเกี่ยวข้องกบักำรเรยีกรอ้งที่รวมอยู่ในหัวข้อน้ีโดยไมไ่ด้รบัควำมยินยอมเปน็ลำยลกัษณ์อักษรอย่ำงชัดแ

จง้จำก Intel ก่อน 

14. ข้อควำม Intel จะตรวจสอบ Marketplace ว่ำมพีฤติกรรมที่ไม่เหมำะสมและ/หรอืผิดกฎหมำยหรอืไม่ 

คุณไมค่วรถือว่ำกำรส่ือสำรใดๆ เช่น ขอ้ควำมโต้ตอบแบบทันทีหรอืข้อควำมโดยตรงที่ท ำบน 

Marketplace จะเป็นส่วนตวั เป็นควำมลับหรอืมีกำรรกัษำควำมปลอดภัย 

15. กำรแปล Intel อำจแปลเน้ือหำทีคุ่ณเผยแพรใ่น Marketplace 

เป็นภำษำทอ้งถ่ินเพื่อควำมสะดวกของคุณ Intel ไม่รบัประกันหรอืใหสั้ญญำ รบัรอง 

หรอืรบัประกันควำมแม่นย ำของกำรแปล Intel 

จะไม่รบัผดิชอบต่อควำมไม่แม่นย ำหรอืควำมผดิพลำดในกำรแปล หรอืกำรสูญเสียหรอืเสียหำยใดๆ 
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รวมถึงแต่ไม่จ ำกัดเพียง กำรสูญเสียหรอืเสียหำยทำงอ้อมหรอืทีเ่ป็นผลจำก 

หรอืเกีย่วข้องกบักำรแปลทีม่อบให้ในหรอืผ่ำน Marketplace 
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ภำคผนวก B: ข้อก ำหนดและเงื่อนไขคะแนนของ Intel® (หำกมีสิทธิ์ได้รบัคะแนน) 

กำรเข้ำรว่มในคะแนนอยู่ภำยใต้ข้อก ำหนดและเง่ือนไขเหล่ำน้ี (“ขอ้ก ำหนดและเงือ่นไขคะแนน”) 

ซ่ึงเป็นส่วนเพิ่มเติมของข้อก ำหนดและเง่ือนไข Intel® Partner Alliance และข้อก ำหนดอื่นๆ 

ทั้งหมดทีอ่้ำงถึงในข้อก ำหนดและเง่ือนไขคะแนนเหล่ำน้ี (รวมเรยีกว่ำ “ข้อตกลง”) 

ค ำนิยำมใดที่ไมไ่ด้ก ำหนดไว้ในข้อก ำหนดและเงือ่นไขคะแนนเหล่ำน้ีจะมีควำมหมำยตำมที่ระบุไว้ในข้อก ำหนด

และเงื่อนไข Intel® Partner Alliance ในกรณีที่มีข้อขดัแย้งกันระหว่ำงขอ้ก ำหนดและเงื่อนไข Intel 

Partner Alliance กบัข้อก ำหนดและเงือ่นไขคะแนน 

ในส่วนที่เกีย่วกับสำระส ำคญัของข้อก ำหนดและเง่ือนไขคะแนนน้ี 

ให้ข้อก ำหนดและเง่ือนไขคะแนนน้ีมีผลเหนือและควบคมุในขอบเขตของควำมขดัแยง้ดังกล่ำว 

1. กำรเข้ำรว่ม 

1.1 คุณจะต้องเป็นสมำชิกปัจจุบนัของโปรแกรมน้ีเพื่อให้มีสิทธิ์เข้ำรว่มในกำรสะสมคะแนน 

สิทธิ์กำรเข้ำรว่มจะแตกต่ำงกันไปข้ึนอยู่กับบทบำทและระดับสมำชิกของคณุภำยในโปรแกรม 

สำมำรถดูกฎปัจจุบนัไดท้ีห่น้ำคะแนนของเว็บไซต์โปรแกรม (“หน้ำคะแนน”) 

คุณไม่จ ำเป็นตอ้งเข้ำรว่มในคะแนน หรอืซื้อผลิตภัณฑ ์Intel® 

เพื่อยังคงไว้ซ่ึงกำรเป็นสมำชิกของโปรแกรมน้ี 

ซพัพลำยเออรท่ี์ได้รบัอนุญำตไม่มีสิทธิเ์ข้ำรว่มในกำรสะสมคะแนน 

1.2 Intel จะใช้ช่องทำงติดต่อหลักในศูนย์โปรไฟล์ของ Intel ตำมระดับสิทธิ์และกำรอนุญำตที่ได้รบั 

หำกคุณเข้ำรว่มในคะแนน คณุจะต้องระบผุู้ติดต่อหลักเพื่อจดักำรคะแนนแทนคุณ 

ผู้ติดตอ่หลักจะตอ้งก ำกับดแูลกำรด ำเนินกำรให้เป็นไปตำมข้อก ำหนดและเงื่อนไขคะแนนเหล่ำน้ี 

ทั้งในกำรจดักำรและกำรด ำเนินกำรใดๆ เก่ียวกับคะแนนในทุกด้ำน 

2. กำรซือ้ กิจกรรม และโปรโมชัน่ท่ีเข้ำเกณฑ์ 

2.1 สมำชิกอำจมีสิทธิไ์ด้รบัคะแนนส ำหรบักำรซ้ือผลิตภัณฑท์ี่รว่มรำยกำร 

และเข้ำรว่มกิจกรรมบำงอยำ่งที่ไม่เกีย่วกับธุรกรรม กิจกรรมที่ไม่ใช่ธุรกรรมที่มีกำรให้คะแนน 

อำจประกอบด้วย กำรรว่มฝกึอบรมออนไลน์ และกำรเข้ำรว่มท ำแบบส ำรวจที่อนุมัติโดย Intel 

เป็นต้น เฉพำะผลิตภัณฑ์ Intel กิจกรรม 

และโปรโมช่ันที่ก ำหนดไว้ในหน้ำคะแนนเท่ำน้ันจงึจะมีสิทธิ์ได้รบักำรสะสมคะแนน 

2.2 Intel อำจใช้ข้อมูลกำรขำยทีไ่ด้รบัรำยงำนจำกคุณ 

ซัพพลำยเออรท์ี่ได้รบัอนุญำตหรอืแหล่งข้อมูลบคุคลที่สำมอื่นๆ 

เพื่อค ำนวณกำรสะสมคะแนนส ำหรบักำรซ้ือ ผลิตภัณฑ์ Intel 

ที่ซ้ือจำกแหล่งอื่นนอกเหนือจำกซัพพลำยเออรท์ี่ได้รบัอนุญำตจะไม่เข้ำเกณฑ์ส ำหรบัคะแนน เว้นแต่ 

Intel จะก ำหนดไว้เปน็อย่ำงอื่นในข้อก ำหนดและเง่ือนไขส ำหรบัโปรโมช่ันที่เก่ียวข้อง 
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3. มูลค่ำสิทธปิระโยชน์ตอบแทน 

3.1 จ ำนวนคะแนนที่ได้รบัส ำหรบักำรซ้ือ กิจกรรมหรอืโปรโมช่ันแต่ละรำยกำรจะอยูภ่ำยใต้ดุลพินิจของ 

Intel แต่เพยีงผู้เดียว Intel อำจจดัสรรคะแนนหรอืยุติผลิตภัณฑท์ี่เข้ำเกณฑ์ 

กิจกรรมหรอืโปรโมช่ันที่เข้ำรว่มโปรแกรมได้ทุกเม่ือโดยจะมีกำรแจง้ให้ทรำบทันที 

มูลค่ำคะแนนอำจต่ำงกันไปตำมที่ต้ังทำงภูมิศำสตร ์

และระดับของกำรเป็นสมำชิกหรอืหลักเกณฑอ์ื่นๆ ตำมดลุพินิจของ Intel Intel 

ขอสงวนสิทธิ์ในกำรก ำหนดเกณฑ์ข้ันต่ำส ำหรบักำรจำ่ยคะแนนและ/หรอืจ ำนวนสูงสดุของกำรสะส

มคะแนน กำรตัดสินใจของ Intel เกี่ยวกับกำรซ้ือหรอืกิจกรรมอื่นๆ 

ที่รว่มรำยกำรส ำหรบักำรสะสมคะแนนน้ันจะถือเป็นที่ส้ินสุด 

3.2 Intel ยังอำจมอบคะแนนส ำหรบัโปรโมช่ัน ข้อเสนอ หรอืแคมเปญพิเศษด้วย  

ข้อก ำหนดส ำหรบัโปรโมช่ันพิเศษจะแจง้ให้คณุทรำบโดยวิธีกำรต่ำงๆ 

ที่ใช้ตำมปกติส ำหรบักำรส่ือสำรกับสมำชิกโปรแกรม รวมถึง 

แต่ไม่จ ำกัดเพียงกำรส่งจดหมำยอิเล็กทรอนิกส์และ/หรอืกำรโพสต์ข้อก ำหนดโปรโมช่ันไปยังหน้ำคะ

แนน 

4. กำรสะสมคะแนน 

4.1 Intel จะมอบคะแนนให้ตำมยอดที่ระบไุว้ส ำหรบัผลิตภัณฑ์ที่ซื้อ 

ภำยใต้ข้อก ำหนดและเงื่อนไขของคะแนนเหล่ำน้ี ส ำหรบักำรซ้ือที่เข้ำเกณฑ์แต่ละรำยกำรของคุณ 

ซ่ึงมีกำรรำยงำนไปยัง Intel อย่ำงถูกตอ้ง ภำยใต้ข้อก ำหนดและเง่ือนไขของคะแนนเหล่ำน้ี 

ส ำหรบักิจกรรมที่ไม่ใช่ธุรกรรมซ่ึงเข้ำหลักเกณฑ์แต่ละกจิกรรมที่คุณด ำเนินกำรและมีกำรแจง้ข้อมูล

ไปยัง Intel อย่ำงถูกต้อง Intel จะมอบคะแนนให้เท่ำกับยอดที่ระบไุว้ส ำหรบักิจกรรมดังกล่ำว 

4.2 โปรโมช่ันคะแนนอำจมีข้อก ำหนดและเง่ือนไขเพิ่มเติม ซ่ึงจะแจง้ให้ทรำบในรำยละเอยีดโปรโมช่ัน 

4.3 Intel 

จะด ำเนินกำรกับคะแนนสะสมของคุณตำมจ ำนวนยอดขำยที่ซัพพลำยเออรท์ี่ได้รบัอนุญำตได้รำยงำ

นเข้ำมำ 

หรอืตำมที่ก ำหนดไว้เป็นอยำ่งอื่นในข้อก ำหนดและเงือ่นไขส ำหรบัโปรโมชันที่เกีย่วข้องและจะโพสต์ล

งในบัญชีของคุณ 

คุณมีหน้ำที่ตรวจสอบยอดคะแนนของตนเองอย่ำงสม่ำเสมอเพื่อให้แน่ใจว่ำถูกต้อง 

หำกมีควำมคลำดเคล่ือนใดๆ กับยอดคะแนนคงเหลือของคุณ โปรดติดต่อฝ่ำยสนับสนุนลูกค้ำของ 

Intel เพื่อขอควำมช่วยเหลือ โปรดทรำบว่ำ ในบำงกรณี 

ควำมคลำดเคล่ือนอำจเกดิจำกรำยงำนที่ไมถู่กต้องของบคุคลที่สำม 

ในกรณีน้ีคุณอำจต้องแก้ไขควำมผิดพลำดโดยตรงกับบคุคลที่สำมดังกล่ำวและขอให้ส่งรำยงำนข้อ
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ผิดพลำดให้กบั Intel ในกรณีที่ควำมผิดพลำดไมส่ำมำรถแก้ไขได้ระหว่ำงคุณและบคุคลที่สำม 

กำรตัดสินโดย Intel เก่ียวกับกำรสะสมคะแนนน้ันให้ถือเป็นทีส้ิ่นสุด 

4.4 หำกคุณใช้บคุคลที่สำมในกำรซ้ือผลิตภัณฑ์ในนำมของคณุ 

คุณจะต้องแจง้ซัพพลำยเออรท์ี่ได้รบัอนุญำตให้ระบุหมำยเลข ID ธุรกิจ 

พรอ้มทั้งช่ือบรษัิทของคุณและช่ือของบคุคลที่สำมดังกล่ำวในหัวข้อ “เรยีกเก็บกับ” ของใบแจง้หน้ี 

4.5 วันที่ที่ใช้ในก ำหนดคะแนนทีไ่ด้รบัส ำหรบั: (1) รำยกำรจดัซ้ือ 

ให้ยึดวันที่ของใบแจง้หน้ีส ำหรบักำรซ้ือน้ัน และ (2) กิจกรรมที่ไม่ใช่ธุรกรรม 

ให้ยึดวันที่เข้ำรว่มหรอืด ำเนินกำร 

เว้นแต่จะมีกำรระบุไว้เป็นอยำ่งอื่นในข้อก ำหนดและเง่ือนไขของโปรโมช่ันที่เก่ียวข้อง 

5. กำรแลกใชค้ะแนน 

5.1 คะแนนจะสำมำรถแลกใช้ไดท้ันที หลังจำกโอนเข้ำไปยังบญัชีของคุณ 

และสำมำรถแลกใช้ตัวเลือกกำรแลกที่มีในหน้ำคะแนนได้ ไม่สำมำรถแลกเปล่ียนคะแนนเป็นเงินได ้

5.2 คุณสำมำรถตรวจสอบตัวเลอืกกำรแลกต่ำงๆ ได้ 

ซ่ึงอำจขึ้นอยู่กบัเกณฑ์ระดับกำรเป็นสมำชิกและพื้นที่ 

รำยกำรที่ให้แลกแต่ละรำยกำรจะแสดงมูลค่ำคะแนนรวมที่ต้องใช้ส ำหรบักำรแลก 

คุณสำมำรถแลกไดเ้ฉพำะรำยกำรที่ไมเ่กินยอดคะแนนคงเหลือของคุณ 

กำรแลกคะแนนทั้งหมดจะท ำกำรหักคะแนนจำกบัญชีของคุณในทันทีในจ ำนวนที่จะท ำกำรแลก 

จะท ำกำรหักคะแนนในทนัทจีำกบัญชีในจุดที่แลกคะแนน 

5.3 ตัวเลือกกำรแลกบำงอย่ำงอำจอยู่ภำยใต้ข้อก ำหนด เง่ือนไข และ/หรอืกฎเพิ่มเติม 

ซ่ึงจะแจง้ให้ทรำบในค ำอธบิำยกำรแลกรำงวัล 

5.4 บัญชีของคุณจะได้รบัเครดิตตำมจ ำนวนคะแนนที่เก่ียวข้อง ในกรณีที่มีกำรยกเลิกค ำขอแลกสิทธิ์ 

หรอืหำกมกีำรเพิกถอนตัวเลือกกำรแลก โดยอยู่ภำยใตภ้ำยใต้ข้อก ำหนดเฉพำะในกำรแลกรำงวัล 

5.5 Intel อำจจดัข้อเสนอพเิศษในกำรแลกรำงวัลเป็นครัง้ครำว 

ข้อก ำหนดส ำหรบัขอ้เสนอกำรแลกรำงวัลดังกล่ำวจะแจง้ให้ทรำบโดยวิธีกำรต่ำงๆ 

ที่ใช้ตำมปกติส ำหรบักำรส่ือสำรกับสมำชิกโปรแกรม 

รวมถึงกำรส่งจดหมำยอเิล็กทรอนิกส์และ/หรอืกำรโพสต์ข้อก ำหนดและเง่ือนไขส ำหรบัข้อเสนอน้ันไ

ปยังหน้ำคะแนน 

5.6 Intel 

ขอสงวนสิทธิ์ในกำรเปล่ียนแปลงหรอืยกเลิกตัวเลอืกกำรแลกรำงวัลได้ทุกเมื่อโดยไมต่้องแจง้ให้ทรำ

บล่วงหน้ำและไม่ตอ้งรบัผิดชอบใดๆ 
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5.7 คุณอำจไม่สำมำรถใช้คะแนนเพื่อช ำระค่ำธรรมเนียม 

หรอืหน้ีค้ำงจำ่ยแก่ซัพพลำยเออรท์ี่ได้รบัอนุญำต 

เว้นแต่ได้รบักำรอนุญำตอยำ่งชัดแจง้เป็นลำยลักษณ์อักษรจำก Intel 

6. วนัท่ีคะแนนหมดอำยุ 

6.1 คะแนนจะมีผลใช้ได้เป็นเวลำ 12 เดือนตำมปฏทิิน เริม่จำกวันที่โอนคะแนนไปยังบัญชีของคุณ 

เว้นแต่ (i) จะมีแจง้ก ำหนดเวลำอื่นส ำหรบัโปรโมช่ันคะแนนพิเศษ หรอื (ii) 

มีกำรยกเลิกคะแนนภำยใต้หัวข้อ 11 ด้ำนล่ำง 

6.2 คะแนนอำจถูกรบิคืนในกรณีต่อไปน้ี: (1) 

ผู้เข้ำรว่มสมคัรใจสละสิทธิ์ในคะแนนสะสมหรอืคะแนนถูกยกเลิกตำมหัวข้อ 11 (2) 

คะแนนหมดอำยุตำมกฎอำยุคะแนนที่แจง้ไว้ (3) 

ผู้เข้ำรว่มถูกปรบัลดสถำนะกำรเป็นสมำชิกโปรแกรม 

ในกรณีที่คณุถูกลดระดับสมำชิกในโปรแกรมและไม่มีสิทธิ์แลกรบัคะแนนอีกต่อไป 

คุณจะสำมำรถแลกคะแนนที่มีอยูข่องคณุได้ 

ในกรณีที่คณุมีคะแนนเพยีงพอส ำหรบัตัวเลือกที่จะแลกรบั ภำยในระยะเวลำหกสิบวนั (60) 

หลังจำกวันทีท่ี่คณุหมดสิทธิใ์นกำรแลกรบั 

7. ข้อมูลสรุป 

7.1 คุณจะสำมำรถดูรำยงำนคะแนนได้ในหน้ำคะแนน 

ซ่ึงแสดงรำยละเอียดยอดคงเหลือของคะแนนปัจจุบนัและรำยละเอียดกำรท ำธุรกรรมในบัญชีของคุ

ณ รำยงำนคะแนนจะบันทึกธุรกรรมเครดติและเดบิตส ำหรบับัญชีของคุณ 

7.2 คุณจะต้องแจง้ให้ Intel ทรำบเกี่ยวกบัข้อผิดพลำดในบญัชีภำยในหก (6) เดือน 

นับจำกวันทีท่ี่คะแนนควรไดร้บักำรสะสม มิเช่นน้ันคะแนนดังกล่ำวจะถูกรบิคืน Intel 

จะไม่ตรวจสอบและ/หรอืปรบัยอดกำรจดัซ้ือใดๆ ที่เกินระยะเวลำหก (6) 

เดือนนับจำกวันที่มีกำรแจง้ปัญหำแก่ Intel Intel 

จะพิจำรณำเฉพำะกำรรอ้งเรยีนทีย่ื่นตำมข้ันตอนที่ระบุไว้ในหน้ำคะแนนเท่ำน้ัน 

กำรรอ้งเรยีนที่สัมฤทธิผ์ลจะได้รบัคะแนนคืนจำก Intel ตำมข้ันตอนคะแนนที่ระบุในหน้ำคะแนน 

Intel จะไม่รบัผดิชอบใดๆ 

ต่อควำมบกพรอ่งของซัพพลำยเออรท์ี่ได้รบัอนุญำตหรอืบุคคลทีส่ำมอื่นใดในกำรแจง้ข้อมูลกำรจดั

ซ้ือที่เข้ำหลักเกณฑเ์ข้ำมำอยำ่งถูกต้อง หรอืว่ำต่อรำยงำนหรอืขอ้เรยีกรอ้งให้มอบคะแนนใดๆ ซึ่ง 

Intel ไม่ได้รบั หรอืซึ่งอ่ำนไมอ่อกหรอืไมส่มบูรณ์ 

8. กำรตรวจสอบ 
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8.1  Intel จะท ำกำรตรวจสอบโปรแกรมสิทธิประโยชน์เป็นระยะ ในกรณีที่ Intel 

พบกำรใหค้ะแนนที่ผดิพลำด Intel จะแจง้ให้คุณทรำบ 

โดยให้รำยละเอียดเกีย่วกับยอดของสิทธปิระโยชน์ส่วนเกินและกำรด ำเนินกำรที่ Intel 

จะใช้เพื่อเรยีกคืนยอดสิทธปิระโยชน์ส่วนเกินดังกล่ำว Intel 

อำจใช้ดุลพินิจแต่เพียงผู้เดยีวในกำรหักล้ำงสิทธปิระโยชน์ส่วนเกินกบัยอดคงเหลือคะแนนปัจจุบัน

หรอืกับยอดคะแนนทีพ่ึงจะได้รบัในอนำคตจนกว่ำสิทธปิระโยชน์ส่วนเกินน้ันจะถูกหกัล้ำงออกเต็ม

จ ำนวนหรอืจะด ำเนินกำรด้วยวิธีกำรอื่นเพื่อเรยีกคืนสิทธิประโยชน์ส่วนเกินน้ัน 

กำรเรยีกคืนคะแนนส่วนเกินให้จ ำกัดเฉพำะรำยกำรขำยยอ้นกลับไปหน่ึงปีจำกวันที่พบว่ำมีกำรค ำนว

ณสิทธิประโยชน์เกินจรงิ 

8.2 คุณจะต้องเก็บส ำเนำของเอกสำรประกอบและเอกสำรทำงกำรบัญชีทั้งหมดที่เก่ียวข้องกับสิทธปิระ

โยชน์ของคะแนน ตลอดจนเอกสำรกำรซ้ือผลิตภัณฑ์ Intel® ทั้งหมดไว้เปน็ระยะเวลำหน่ึง (1) ปี 

และจะจดัเตรยีมส ำเนำของเอกสำรเหล่ำน้ันให้กบั Intel เมื่อได้รบักำรรอ้งขอ 

เพื่อวัตถปุระสงค์ในกำรตรวจสอบหรอืกระทบยอดสิทธปิระโยชน์ของ Intel 

9. กำรฉ้อโกง 

กำรฉ้อโกงและทุจรติที่เกีย่วข้องกับคะแนนสะสมหรอืกำรแลกใช้คะแนนอำจส่งผลใหร้บิผลประโยชน์ใด ๆ 

หรอืทั้งหมดของ Intel ตลอดจนมีกำรยกเลิกกำรเป็นสมำชิกของโปรแกรม 

รวมทั้งอำจมีกำรด ำเนินคดีเพื่อเรยีกรอ้งควำมเสียหำยจำกคะแนนที่ได้รบัหรอืแลกใช้โดยกำรฉ้อโกงดังกล่ำว 

10. กำรยกเลิก 

Intel อำจยุตสิิทธิประโยชน์ด้ำนคะแนนไดทุ้กเมือ่ โดยจะมีกำรแจง้ให้ทรำบ ในกรณีเช่นน้ี 

คะแนนสะสมจะส้ินสดุลงนับจำกวันที่ยกเลิกและคะแนนที่สะสมไว้จะหมดอำยุในหกสิบ (60) 

วันนับจำกวันที่มีกำรยกเลิกดังกล่ำว เว้นแต่ว่ำ Intel จะก ำหนดไว้เป็นอย่ำงอื่น 

คุณสำมำรถสละสิทธิ์จำกสิทธิประโยชน์ด้ำนคะแนนไดทุ้กเม่ือ เม่ือได้มีกำรแจง้ให้ Intel ทรำบแล้ว 
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ภำคผนวก C: สิทธิ์กำรใชง้ำนเครือ่งหมำยกำรค้ำ Intel® Partner Alliance 

สิทธิ์กำรใช้งำนเครือ่งหมำยกำรค้ำ Intel Partner Alliance น้ี (“สิทธิ์ใช้งำน”) และข้อก ำหนดและเง่ือนไข 

Intel® Partner Alliance 

จะเป็นเครือ่งมือควบคุมกำรใช้สินทรพัย์ทีไ่ด้รบัอนุญำตของคุณและกำรใช้เครือ่งหมำยของผู้รบัอนุญำตโดย 

Intel ในส่วนที่เกีย่วข้องกบัโปรแกรม 

คุณจะไม่ได้รบัอนุญำตให้ใช้งำนสินทรพัยท์ี่ได้รบัอนุญำตน้ันและถือเป็นกำรละเมิดสิทธิ์ในเครือ่งหมำยกำรค้ำ

ของ Intel ที่ Intel มีสิทธิ์ขำดแต่เพียงผู้เดยีว จนกว่ำคณุจะรบัทรำบและยอมรบัข้อก ำหนดด้ำนล่ำงแล้ว 

ค ำนิยำมใดที่ไม่ได้ก ำหนดไว้ในสิทธิ์กำรใช้งำนน้ีจะมีควำมหมำยตำมที่ระบุไว้ในข้อก ำหนดและเง่ือนไข Intel® 

Partner Alliance ในกรณีที่มีข้อขดัแย้งกนัระหว่ำงข้อก ำหนดและเงื่อนไข Intel Partner Alliance 

กับสิทธิ์กำรใช้งำนน้ี ในส่วนที่เก่ียวกับสำระส ำคัญของสิทธิ์กำรใช้งำนน้ี 

ให้ข้อก ำหนดของสิทธิ์กำรใช้งำนน้ีมีผลเหนือและควบคุมในขอบเขตของควำมขัดแย้งดังกล่ำว 

สิทธิ์กำรใช้งำนน้ีจะใช้แทนสิทธิ์กำรใช้งำนเครือ่งหมำยกำรค้ำก่อนหน้ำซ่ึงมีเน้ือหำสำระเดียวกันหรอืสิทธิ์กำร

ใช้งำนเครือ่งหมำยกำรค้ำของโปรแกรมอื่นๆ ของ Intel ที่ถูกแทนที่โดย Intel Partner Alliance 

สิทธิ์กำรใช้งำนน้ีไม่ถือว่ำมีผลบังคับใช้เว้นแต่และจนกว่ำคุณจะได้รบัแจง้จำก Intel 

ว่ำคุณได้ตอบรบัเข้ำรว่มโปรแกรมแล้ว 

1. นิยำม 

1.1. “สินทรพัย์ท่ีได้รบัอนุญำต” หมำยถึงเครือ่งหมำยกำรค้ำ โลโก้ ป้ำยโลโก้ โลโก้แพลตฟอรม์ 

หรอืตรำสัญลักษณ์ที่ได้รบัอนุญำตจำก Intel 

ที่ได้รบักำรก ำหนดไว้ในแนวทำงกำรใช้งำนและเครือ่งหมำยกำรค้ำของ Intel ที่แสดงบนโลโก้ 

หรอืตรำสัญลักษณ์ที่ให้ไว้กบัคุณ 

1.2. “ส่ือท่ีได้รบัอนุญำต” หมำยถึง ส่ือกำรโฆษณำ กำรส่งเสรมิกำรขำยและ/หรอืกำรขำยสินค้ำ 

ตลอดจนงำนศิลปะที่ Intel อำจมอบใหคุ้ณส ำหรบักำรใช้งำนของคุณ 

1.3. “แบรนด์แพลตฟอรม์” หมำยถึงแพลตฟอรม์ที่ก ำหนดโดย Intel ที่มีข้อมูลจ ำเพำะ กำรทดสอบ 

หรอืข้อก ำหนดอื่นๆ 

ที่ต้องปฏิบตัิตำมเพือ่ให้มคีณุสมบัตเิป็นแบรนด์ของแพลตฟอรม์ตำมที่ระบุไว้ในภำคผนวก A 

กำรอัปเดตส ำหรบัภำคผนวก A จะมีผลเมื่อมกีำรเผยแพรห่รอืส่ือสำรกับคุณหรอืในกรณีอื่นๆ 

ตำมใบอนุญำตน้ี ข้อก ำหนดและเงื่อนไข หรอืหลักเกณฑก์ำรใช้งำน 

 

1.4. “โลโก้แพลตฟอรม์” หมำยถงึสินทรพัยท์ี่ได้รบัอนุญำตส ำหรบัตรำแพลตฟอรม์ 
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1.5. “โลโก้โปรแกรม” หมำยถึง โลโก้ Member (สมำชิก), Gold (โกลด์)และ Titanium (ไทเทเนียม) 

ที่มีกำรอนุญำตให้ใช้ตำมหลกัเกณฑ์กำรใช้งำนที่ให้ไว้กบัคุณ 

1.6. “เทคโนโลยี Intel ท่ีเข้ำหลักเกณฑ์" หมำยถึง ส่วนประกอบหรอือุปกรณ์เฉพำะของ Intel 

ที่จ ำเป็นส ำหรบัผลิตภัณฑ์ของผู้ได้รบัอนุญำตที่เข้ำหลักเกณฑ์ (QLP) 

1.7. “ผลิตภัณฑ์ของผู้ได้รบัอนุญำตท่ีเข้ำหลักเกณฑ์” หรอื “QLP” หมำยถึง QLP 

ที่ตรงตำมข้อก ำหนดของตรำแพลตฟอรม์ที่ก ำหนดตำมที่ก ำหนดโดย Intel 

หรอืตำมที่ก ำหนดไว้ในหลักเกณฑ์กำรใช้งำนส ำหรบัสินทรพัยท์ี่ได้รบัอนุญำตน้ันๆ 

หรอืเป็นผลิตภัณฑค์อมพิวเตอรท์ี่ออกแบบโดยมตีรำผลติภัณฑท์ี่เกีย่วข้องตำมที่ก ำหนดไว้ในหลักเ

กณฑ์กำรใช้งำน 

1.8. “หลักเกณฑ์กำรใชง้ำน” หมำยถึง ข้อก ำหนดและเงื่อนไข ค ำจ ำกัดควำม บรรทดัฐำน 

และหลักเกณฑ์กำรใช้งำนส ำหรบักำรใช้งำนสินทรพัย์ทีไ่ดร้บัอนุญำต 

หลักเกณฑ์กำรใช้งำนอำจถูกแก้ไขโดย Intel ไดทุ้กเมือ่ตำมดุลยพนิิจของ Intel 

ซ่ึงรวมถึงแต่ไม่จ ำกัดเฉพำะเมื่อ Intel 

น ำผลิตภัณฑ์ใหม่และ/หรอืสินทรพัย์ทีไ่ด้รบัอนุญำตใหม่เข้ำมำใช้ 

ผู้ได้รบัอนุญำตตอ้งตรวจสอบให้แน่ใจว่ำไดป้ฏบิัติตำมหลักเกณฑ์กำรใช้งำนล่ำสุดซ่ึงอำจมีให้ 

เผยแพร ่หรอืให้บรกิำรแกค่ณุเป็นอย่ำงอื่น 

2. กำรให้สิทธิ ์

2.1. สิทธิ์กำรใชง้ำน Intel ข้ึนอยูกั่บและภำยใต้เง่ือนไขว่ำคุณได้ปฏิบัติตำมสิทธิ์กำรใช้งำนน้ี 

ข้อก ำหนดและเงื่อนไข Intel Partner Alliance และหลักเกณฑ์กำรใช้งำนที่เก่ียวข้องทั้งหมด Intel 

ขอมอบและคุณจะยอมรบัซ่ึงสิทธิ์กำรใช้งำนทั่วโลก แบบจ ำกัด ไม่ผูกขำด ไม่สำมำรถถ่ำยโอนได้ 

ไม่เสียค่ำลิขสิทธิ์ และสำมำรถเพิกถอนได้ เพือ่: (A) 

ใช้และแสดงสินทรพัย์ทีไ่ด้รบัอนุญำตแต่เพียงผู้เดียวบนผลิตภณัฑ์ของผู้ได้รบัอนญุำตที่เข้ำหลักเก

ณฑ์ และบนบรรจุภัณฑ์ ส่ือกำรโฆษณำ และส่ือส่งเสรมิกำรขำยตำมหลักเกณฑ์กำรใช้งำนที่เกีย่วข้อง 

(B) หำกคณุเปน็พำรท์เนอรร์ะดับ Gold หรอื Titaniumที่มีคุณสมบัตติำมที่ก ำหนด 

ให้ใช้และแสดงโลโก้โปรแกรมที่เกี่ยวข้องแต่เพียงผู้เดียวในส่ือกำรโฆษณำและส่งเสรมิกำรขำยเพือ่ส

ะท้อนถึงระดับกำรเป็นสมำชิกโปรแกรมของคุณ ไม่อนุญำตให้ใช้โลโก้โปรแกรมใดๆ บนผลิตภณัฑ์ 

บรรจุภัณฑ์ของผลิตภัณฑ์ หรอืวัสดสุ ำหรบัส่งเสรมิกำรขำย และ (C) 

ใช้และแสดงส่ือทีไ่ด้รบัอนุญำตแต่เพยีงผู้เดียวเพื่อโฆษณำและโปรโมท QLP 

ตำมค ำแนะน ำหรอืหลักเกณฑ์กำรใช้งำนที่จดัท ำโดย Intel และ (D) 

ใช้และแสดงโลโก้ของแพลตฟอรม์เฉพำะบนอุปกรณ์ และบรรจุภัณฑท์ี่เกีย่วข้อง 
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ซ่ึงเป็นไปตำมข้อก ำหนดแบรนด์แพลตฟอรม์ที่ระบุไว้ และผ่ำนข้อก ำหนดที่เกีย่วข้อง 

หรอืกำรตรวจสอบควำมถูกต้องที่ Intel ก ำหนด Intel ไม่ให้สิทธิ์ กรรมสิทธิ์ หรอืใบอนุญำตอื่นๆ 

ให้แก่คุณภำยใต้ใบอนุญำตน้ี 

และไม่มีกำรอนุญำตให้ใช้โลโก้แพลตฟอรม์บนอปุกรณ์หรอืบรรจุภัณฑท์ี่เกีย่วข้อง 

เว้นแต่และจนกว่ำคุณจะมีคณุสมบัตติรงตำมข้อก ำหนดของแบรนด์แพลตฟอรม์ (E) 

ส่งเสรมิกำรขำยหรอืท ำกำรโฆษณำให้กบัซอฟต์แวรท์ี่ได้รบักำรปรบัใหเ้หมำะสมส ำหรบั 

หรอืทีเ่ข้ำกันได้กับ หรอืที่ออกแบบมำส ำหรบัเทคโนโลยีของ Intel ที่เข้ำหลักเกณฑ์ บนบรรจุภัณฑ์ 

ส่ือโฆษณำ/ส่งเสรมิกำรขำย หรอืหน้ำจอสแปลช 

ตรำบใดที่เป็นที่ชัดเจนว่ำซอฟต์แวรไ์ด้รบักำรปรบัให้เหมำะสม เข้ำกันได้กับ 

หรอืได้รบักำรออกแบบส ำหรบัเทคโนโลยีของ Intel ที่เขำ้หลักเกณฑ์ หรอื (F) 

ใช้และแสดงทรพัยสิ์นทีไ่ด้รบัอนุญำตซ่ึงสอดคล้องกับเทคโนโลยีของ Intel 

ที่เข้ำหลักเกณฑท์ี่เกีย่วข้องของ QLP ส ำหรบัผู้รวบรวม ผู้ค้ำปลีก ผู้ใหบ้รกิำรโซลูชัน 

2.2. กำรยินยอมของผู้รบัอนุญำต คุณจะมอบให้ Intel และ Intel ยอมรบัซ่ึงสิทธิ์กำรใช้งำนแบบจ ำกัด 

ไม่ผูกขำด ไม่สำมำรถถ่ำยโอนได้ ไมเ่สียค่ำลิขสิทธิ์ และสำมำรถเพิกถอนได้ เพื่อใช้และแสดงช่ือ 

เครือ่งหมำยบ้ำน หรอืโลโก้บรษัิทของคุณเพื่อวตัถุประสงค์ในกำรโปรโมทโปรแกรม Intel Partner 

Alliance กำรเป็นสมำชิกของคุณในโปรแกรม Intel Partner Alliance หรอืกิจกรรมอื่นๆ 

ตำมที่ได้รบัอนุญำตจำกคุณเป็นลำยลักษณ์อกัษร 

3. คุณภำพของผลิตภัณฑ์ 

3.1. QLP ตอ้งเป็นไปตำมขอ้ก ำหนดและเกณฑท์ี่ก ำหนดไว้ในหลักเกณฑก์ำรใช้งำน 

คุณไมไ่ด้รบัอนุญำตให้ตดิสินทรพัย์ทีไ่ด้รบัอนุญำตไว้กบัอุปกรณ์ ผลิตภณัฑ์ ส่ือ หรอืบรกิำรที่ไม่ใช่ 

QLP ตำมที่ก ำหนดไว้ในหลักเกณฑ์กำรใช้งำนที่เกีย่วข้อง 

3.2. คุณสำมำรถใช้ และแสดงโลโก้แพลตฟอรม์ที่เกีย่วข้องกบัตรำแพลตฟอรม์ไดบ้นอปุกรณ์ 

และบรรจุภัณฑท์ี่เกีย่วข้อง 

ซ่ึงคุณได้ท ำตำมและมีคุณสมบัติครบถ้วนตำมข้อหนดส ำหรบัระบบตัวแทน ภำยใต้แบรนด์ รุน่ หรอื 

SKU ที่เกีย่วข้องของคณุ 

คุณต้องมีคุณสมบัติตรงตำมข้อก ำหนดที่จ ำเป็นทั้งหมดส ำหรบัตรำแพลตฟอรม์น้ันๆ 

และผ่ำนกำรตรวจสอบ ทดสอบ หรอืกำรรบัรองที่เกีย่วข้องที่จ ำเป็นส ำหรบัแบรนด์ 

เพื่อใช้งำนโลโก้แพลตฟอรม์ที่เกีย่วข้อง ข้อก ำหนดตรำแพลตฟอรม์จะมีอยู่ในศูนย์แหล่งข้อมูล 

และกำรออกแบบของ Intel คุณสำมำรถโปรโมท และโฆษณำอปุกรณ์ที่มีโลโก้แพลตฟอรม์ 

และตรงตำมข้อก ำหนดของตรำแพลตฟอรม์ได ้
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3.3. คุณต้องปฏบิัติตำมกฎหมำยและข้อบังคับที่เก่ียวข้องทัง้หมดในกำรผลิต กำรประกอบ กำรตลำด 

และกำรขำย QLP ในส่วนที่เกี่ยวกับกำรทีคุ่ณใช้หรอืแสดงสินทรพัย์ทีไ่ด้รบัอนุญำต 

4. กำรใชสิ้นทรพัย์และส่ือท่ีได้รบัอนุญำตอย่ำงเหมำะสม 

4.1. คุณสำมำรถใช้สินทรพัยท์ี่ไดร้บัอนุญำตและส่ือทีไ่ด้รบัอนุญำตได้ตำมหัวข้อ 4 

น้ีและหลักเกณฑ์กำรใช้งำนที่เก่ียวข้องเท่ำน้ัน 

คุณจะต้องไม่ใช้สินทรพัยท์ี่ได้รบัอนุญำตและส่ือที่ได้รบัอนุญำตอื่นใดนอกเหนือจำกที่ Intel 

ก ำหนดไว้อย่ำงชัดแจง้ 

4.2. คุณจะต้องไม่ปรบัเปล่ียน 

หรอืดดัแปลงสินทรพัยท์ี่ได้รบัอนุญำตหรอืส่ือทีไ่ด้รบัอนญุำตในลักษณะใดๆ 

เว้นแต่จะได้รบักำรอนุมัตอิยำ่งชัดแจง้ล่วงหน้ำเป็นลำยลักษณ์อักษรจำก Intel 

4.3. คุณตกลงที่จะใช้สินทรพัยท์ี่ได้รบัอนุญำตกบัค ำนำมที่เหมำะสมเสมอ นอกจำกน้ี 

คุณตกลงที่จะไม่ใช้เครือ่งหมำยกำรค้ำ Intel ใดๆ เป็นค ำนำมและ/หรอืท ำเป็นพหพูจน์ 

เป็นค ำแสดงควำมเปน็เจำ้ของ เป็นตัวย่อ หรอืว่ำใช้เครือ่งหมำยกำรค้ำ Intel ใดๆ รว่มกับค ำ 

สัญลักษณ์ หรอืตัวเลขอื่นๆ ไม่ว่ำจะเป็นค ำเดยีวหรอืใช้เครือ่งหมำยยัติภังค์คัน่ 

4.4. คุณต้องระบุควำมเป็นเจำ้ของของเครือ่งหมำยกำรค้ำ Intel ทั้งหมดให้กับ Intel โดยใช้สัญลักษณ์ ™ 

หรอื ® และโดยใช้กำรระบุแหล่งที่มำที่ก ำหนดไว้ในหลักเกณฑ์กำรใช้งำน 

4.5. คุณต้องใช้สินทรพัยท์ี่ได้รบัอนุญำตเพือ่ให้สินทรพัยท์ี่ไดร้บัอนุญำตน้ันมีควำมโดดเดน่ในเชิงพำณิชย์ 

และคุณจะต้องไม่รวมเครือ่งหมำยกำรค้ำของ Intel 

หรอืสินทรพัยท์ี่ได้รบัอนุญำตเข้ำเป็นอันหน่ึงอันเดียวกับช่ือ เครือ่งหมำยกำรค้ำ โลโก้ 

หรอืกำรออกแบบของคณุ 

คุณจะต้องไม่ดดัแปลงหรอืปรบัเปลีย่นเครือ่งหมำยกำรค้ำหรอืสินทรพัย์ที่ได้รบัอนญุำตของ Intel 

ในลักษณะใดๆ 

หรอืใช้และ/หรอืหำประโยชน์จำกเครือ่งหมำยหรอืโลโก้ทีท่ ำให้สับสนหรอืที่ใกล้เคยีงกับเครือ่งหมำย

กำรค้ำของ Intel 

4.6. ช่ือและตรำสินค้ำของคณุตอ้งจดัแสดงในรูปแบบที่ใหญ่กว่ำและมองเห็นได้ชัดเจนมำกกว่ำสินทรพัย์

ที่ได้รบัอนุญำตเสมอ 

4.7. คุณต้องไม่ใช้หรอืจดัแสดงเครือ่งหมำยกำรค้ำหรอืสินทรพัยท์ี่ได้รบัอนุญำตของ Intel 

ในลักษณะใดๆ ทีท่ ำให้สับสนเกี่ยวกับที่มำ กำรให้กำรสนับสนุน 

หรอืควำมเช่ือมโยงผลิตภัณฑ์ของคุณกบั Intel 
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หรอืในลักษณะทีบ่่งช้ีกับบคุคลทั่วไปว่ำคุณเป็นหน่วยงำนหรอืสังกัด หรอืแฟรนไชส์ของ Intel 

หรอืมีควำมเกี่ยวข้องกับ Intel ในลักษณะใดๆ คุณตอ้งไมใ่ช้หรอืจดัแสดงเครือ่งหมำยกำรค้ำใดๆ 

ของ Intel ในใบแจง้หน้ี บิล บันทึกกำรจดัส่ง หัวจดหมำย 

นำมบัตรและ/หรอืป้ำยช่ือ/ปำ้ยบรษัิทของคุณ 

4.8. คุณจะต้องไม่ดดัแปลงหน้ำที่กำรใช้งำน ท ำให้เป็นสีด ำ หรอืท ำเครือ่งหมำยใหมบ่นผลิตภัณฑ์ 

หรอืบรรจุภัณฑ์ใดๆ จำก Intel และคุณจะต้องไม่ผลิต ออกแบบ ท ำซ้ำ ลอกเลียนแบบ คัดลอก 

ปรบัเปลีย่น แจกจำ่ย หรอืจ ำหน่ำยสินทรพัยท์ี่ได้รบัอนุญำตหรอืเครือ่งหมำยกำรค้ำของ Intel 

หรอือนุญำตให้ผู้อืน่ท ำเช่นน้ัน ในกำรกระท ำส่ิงใดๆ ที่กล่ำวมำข้ำงต้น 

ถือเป็นกำรละเมิดข้อตกลงทีส่ ำคัญและอำจน ำไปสู่กำรยกเลิกสิทธิ์กำรใช้งำนน้ีและกำรเป็นสมำชิกข

องคุณใน Intel Partner Alliance ในทนัที Intel 

ขอสงวนสิทธิ์ทั้งหมดในกำรด ำเนินคดีเพื่อเรยีกรอ้งค่ำเสียหำยใดๆ 

ตำมสมควรจำกกำรทีคุ่ณละเมิดเงื่อนไขในหัวข้อน้ี ผลิตภณัฑ์ใดๆ ที่ Intel 

พิจำรณำเหน็ว่ำมีกำรดัดแปลง สวมเครือ่งหมำยใหม่ หรอืปลอมแปลงโดยประกำรอืน่ 

จะไม่มีสิทธิส์ ำหรบั RMA และ Intel 

ขอสงวนสิทธิ์ในกำรเก็บรกัษำผลิตภัณฑ์ดังกล่ำวไว้ส ำหรบักำรบังคบัใช้กฎหมำยหรอืท ำลำยทิ้ง 

4.9. คุณไมส่ำมำรถใช้สินทรพัยท์ีไ่ด้รบัอนุญำตจำกแหล่งอื่นใดนอกเหนือจำก Intel 

หรอืผ่ำนกระบวนกำรทีไ่ด้รบัอนุญำตจำก Intel 

4.10. ห้ำมแจกจำ่ย ขำยและ/หรอืแจกวัสดสิุนทรพัยท์ี่ได้รบัอนญุำตที่ยังไมไ่ด้ใช้ 

4.11. กำรใช้งำนและกำรแสดงสินทรพัย์ที่ได้รบัอนุญำตใดๆ 

ที่ขัดต่อข้อก ำหนดในสิทธิ์กำรใช้งำนน้ีและ/หรอืหลักเกณฑ์กำรใช้งำน 

ถือเป็นกำรละเมิดข้อตกลงทีส่ ำคัญและอำจน ำไปสู่กำรยกเลิกสิทธิ์กำรใช้งำนน้ีและกำรเป็นสมำชิก

ของคุณใน Intel Partner Alliance ในทันที Intel 

ขอสงวนสิทธิ์ทั้งหมดในกำรด ำเนินคดีเพื่อเรยีกรอ้งค่ำเสียหำยใดๆ 

ตำมสมควรจำกกำรทีคุ่ณละเมิดเงื่อนไขในหัวข้อน้ี 

4.12. คุณไมส่ำมำรถใช้หรอืจดัแสดงเครือ่งหมำยกำรค้ำของ Intel 

หรอืสินทรพัยท์ี่ได้รบัอนุญำตในลักษณะใดๆ ทีท่ ำให้ Intel เส่ือมเสีย 

หรอืส่งผลกระทบต่อผลิตภณัฑ์หรอืบรกิำรของบรษัิท 

หรอืใช้ส ำหรบัสินค้ำทีส่่งเสรมิกำรขำยหรอืผลิตภณัฑ์ที่ Intel 

ใช้ดุลพินิจแล้วเหน็ว่ำส่งผลกระทบหรอืท ำให้เกดิควำมเสียหำยตอ่ชื่อเสียงของ Intel 

ในส่วนที่เกีย่วกับเครือ่งหมำยกำรค้ำใดๆ ของ Intel รวมทั้งกำรใช้งำนที่อำจส่ือในทำงลำมก 
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อนำจำร รุนแรงหรอืไรร้สนิยมหรอืขัดต่อกฎหมำย 

หรอืเป็นกำรส่งเสรมิกำรด ำเนินกำรที่ขัดต่อกฎหมำย 

4.13. คุณสำมำรถใช้ช่ือผลิตภัณฑ์ Intel แบบไมเ่ชื่อมโยงโลโก้ในส่ือโฆษณำ 

กำรส่งเสรมิกำรขำยหรอืในใบแจง้หน้ี (เช่น โปรเซสเซอร ์Intel® Core™ i9) เพือ่อ้ำงถึงผลิตภณัฑ์ 

Intel เฉพำะ หำกช่ือผลิตภณัฑ์ดังกล่ำวใช้อย่ำงเหมำะสมในฐำนะเครือ่งหมำยกำรคำ้ 

พรอ้มสัญลักษณ์เครือ่งหมำยกำรค้ำทีถู่กต้องตำมเงื่อนไขในข้อ 4 

5. สิทธิ์ในกำรตรวจสอบ Intel อำจพิจำรณำทบทวน ตรวจสอบ ทดสอบและ/หรอืยืนยนั (1) 

ผลิตภัณฑ์ของผูไ้ด้รบัอนุญำตที่เข้ำหลักเกณฑ์ (และผู้รบัสิทธิ์จะต้อองส่งตัวอย่ำงผลิตภัณฑ์เข้ำมำ 

หำกจ ำเป็น) (2) บรรจุภัณฑข์องผลิตภัณฑ์และส่ือส่งเสรมิกำรขำยที่มสิีนทรพัยท์ี่ได้รบัอนุญำต (3) 

เอกสำรที่แสดงส่ือทีไ่ด้รบัอนุญำต และ (4) สถำนทีผ่ลิตและจ ำหน่ำย 

เมื่อได้มีกำรบอกกล่ำวอย่ำงสมเหตุสมผล คุณต้องท ำกำรแก้ไขตำมที่ Intel 

รอ้งขอเพื่อให้เป็นที่แน่ใจว่ำคุณได้ปฏิบัติตำมหนังสืออนญุำตน้ี 

6. กำรปกป้องผลประโยชน์ 

6.1. กำรรบัทรำบสิทธิ์อันพึงมี คณุจะต้องยอมรบัในสิทธิ์โดยเด็ดขำดของ Intel 

ส ำหรบัสินทรพัย์ทีไ่ด้รบัอนญุำตและภำพลักษณ์ทีเ่กี่ยวข้อง 

และยอมรบัว่ำกำรใช้สินทรพัย์ทีไ่ด้รบัอนุญำตโดยคุณจะต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์ของ Intel 

แต่เพยีงผู้เดียว คุณจะต้องไม่โต้แย้งสิทธิ์โดยเดด็ขำดของ Intel ในสินทรพัยท์ี่ได้รบัอนุญำต 

รวมทั้งจะไม่ด ำเนินกำรใดๆ ที่ขัดต่อสิทธิ์ของ Intel ในสินทรพัย์ทีไ่ด้รบัอนุญำตน้ัน คณุจะต้องไม่ใช้ 

ลงทะเบยีน หรอืน ำไปใช้เพื่อลงทะเบยีนซ่ึงเครือ่งหมำย ช่ือ 

และ/หรอืกำรก ำหนดช่ือเรยีกในรูปแบบของ “_____INSIDE” / ค ำศัพท์+INSIDE ในภำษำใดๆ 

ส ำหรบัผลิตภณัฑ์และ/หรอืบรกิำรใดๆ รวมทั้งคุณจะต้องไม่ใช้ ลงทะเบยีน 

หรอืน ำไปใช้เพื่อลงทะเบียนซ่ึงช่ือหรอืเครือ่งหมำยกำรคำ้ที่ใช้ค ำว่ำ INTEL 

(ไม่ว่ำจะเปน็แบบค ำเดี่ยวๆ ต่อไว้ด้ำนหน้ำ หรอืต่อด้ำนทำ้ย) หรอืโลโก้ใดๆ 

ที่มีวงกลมหมุนหรอืไมส่มบูรณ์เหมอืนหรอืคล้ำยกับโลโก้บรษัิทของ INTEL 

ส ำหรบัผลิตภณัฑ์หรอืบรกิำรใดๆ 

6.2. หำก ณ เวลำใด 

คุณได้รบัสิทธิ์ในหรอืมีกำรจดทะเบียนหรอืยื่นควำมประสงค์ในสินทรพัยท์ี่ได้รบัอนุญำตหรอืองค์ปร

ะกอบของสินทรพัย์ทีไ่ด้รบัอนุญำตดังกล่ำว ผ่ำนช่องทำงตำมกฎหมำยหรอืช่องทำงอื่นใด 

คุณจะต้องส่งมอบสิทธิ์ กำรจดทะเบียนหรอืกำรยื่นควำมประสงคด์ังกล่ำวให้แก่ Intel 

โดยไม่คิดค่ำใช้จำ่ยใดๆ พรอ้มทั้งภำพลักษณ์ใดๆ ที่เก่ียวข้องทั้งหมด 
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6.3. กำรบังคับใช้ ในกรณีที่คุณทรำบว่ำมีกำรใช้งำนสินทรพัยห์รอืส่ือทีไ่ด้รบัอนุญำต 

โดยบคุคลภำยนอกทีไ่ม่ได้รบัอนุญำต คณุจะต้องแจง้ให้ Intel ทรำบเป็นลำยลักษณ์อกัษรในทันที 

และให้ควำมรว่มมืออย่ำงเต็มที่ในกำรบังคบัใช้สิทธิ์ของ Intel กับบุคคลภำยนอกดังกล่ำวโดย Intel 

จะเป็นผู้รบัผดิชอบค่ำใช้จำ่ย สิทธิ์ในกำรบังคบัใช้สิทธิ์ของ Intel 

ในสินทรพัยท์ี่ได้รบัอนุญำตและส่ือที่ได้รบัอนุญำต ถอืเป็นของ Intel โดยสมบูรณ์ 

และจะต้องใช้สิทธิ์ภำยใต้ดุลพินิจของ Intel เท่ำน้ัน 

คุณจะต้องไม่กระท ำกำรหรอืกล่ำวอ้ำงในกำรบังคับใช้สิทธิ์อนัพึงมีของ Intel 

ในสินทรพัยท์ี่ได้รบัอนุญำตหรอืส่ือทีไ่ด้รบัอนุญำต 

7. กำรชดเชย 

7.1. Intel จะท ำกำรแก้ต่ำงและ/หรอืช ำระ (ตำมดุลยพนิิจของตน) ค่ำชดเชยให้กับคุณ 

หำกเกิดเหตุกำรณ์ทีคุ่ณถูกเรยีกรอ้งค่ำชดเชย 

หรอืถูกฟ้องรอ้งหรอืด ำเนินกำรทำงกฎหมำยในข้อกล่ำวหำเกี่ยวกบักำรทีคุ่ณใช้สินทรพัยท์ี่ได้รบัอนุ

ญำตหรอืส่ือทีไ่ด้รบัอนุญำตตำมหนังสืออนุญำตน้ีและตำมหลักเกณฑ์กำรใช้ใดๆ 

เป็นกำรฝ่ำฝืนหรอืละเมิดสิทธิในเครือ่งหมำยกำรค้ำของผู้อื่น และ Intel จะช ำระค่ำเสียหำย 

ค่ำใช้จำ่ย 

และค่ำธรรมเนียมทั้งหมดทีคุ่ณต้องเป็นผู้จำ่ยและเป็นผลมำจำกกำรเรยีกรอ้งน้ันโดยเฉพำะ 

โดยมีเงื่อนไขว่ำ 

7.1.1. คุณต้องแจง้ให้ Intel ทรำบเป็นลำยลักษณ์อักษรถึงข้อเรยีกรอ้งน้ันในทนัท ี

7.1.2. Intel 

จะเป็นผูค้วบคุมและด ำเนินกำรด้ำนกำรแก้ต่ำงและ/หรอืกำรช ำระค่ำชดเชยแต่เพยีงผู้เดยีว 

7.1.3. คุณจะต้องให้ควำมรว่มมืออย่ำงเต็มทีแ่ละทันท่วงที ตลอดจนท ำกำรมอบอ ำนำจ ขอ้มลู 

และกำรช่วยเหลือทั้งหมดใหแ้ก่ Intel ตำมกำรรอ้งขอ โดย Intel จะเปน็ผู้รบัผิดชอบคำ่ใช้จำ่ย 

และ 

7.1.4. คุณจะต้องหยุดใช้งำนสินทรพัยท์ี่ได้รบัอนุญำตหรอืส่ือทีไ่ด้รบัอนุญำตซ่ึงอยู่ในกำรโตแ้ย้งสิท

ธิ์ในทันที ตำมค ำส่ังของ Intel 

7.2. ในกรณีที่มีกำรเรยีกรอ้งค่ำชดเชยจำก Intel หรอืคุณ 

ซ่ึงเป็นกำรโต้แย้งสิทธิ์ในสินทรพัย์หรอืส่ือที่ได้รบัอนุญำต Intel 

อำจยกเลิกสิทธิ์กำรใช้งำนน้ีทั้งหมดหรอืส่วนหน่ึงในทันที 

และคุณจะต้องยุติกำรใช้สินทรพัย์ที่ได้รบัอนุญำตหรอืส่ือที่ได้รบัอนุญำตน้ันในทันทหีลังจำกที่แจง้ใ

ห้ทรำบเป็นลำยลักษณ์อักษร Intel จะไม่รบัผดิชอบต่อควำมเสียหำย ค่ำใช้จำ่ย 
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หรอืค่ำธรรมเนียมทีคุ่ณจะต้องเป็นผู้จำ่ย 

ตรำบเท่ำที่ยอดเงินดังกล่ำวแสดงใหเ้ห็นว่ำคุณยังคงใช้งำนสินทรพัยห์รอืส่ือที่ได้รบัอนุญำตอยู่อย่ำ

งต่อเน่ือง ซ่ึงขัดต่อค ำส่ังใหยุ้ติกำรใช้ของ Intel 

กำรชดเชยน้ีไมค่รอบคลุมควำมเสียหำยที่คณุสำมำรถหลีกเลี่ยงหรอืบรรเทำได้จำกกำรใช้ควำมพยำ

ยำมตำมสมควรภำยใต้สถำนกำรณ์น้ันๆ 

7.3. คุณจะต้องท ำกำรแก้ต่ำงและ/หรอืช ำระ (ตำมดุลยพนิิจของคุณเอง) ค่ำชดเชยให้กบั Intel 

หำกเกิดเหตุกำรณ์ที่ Intel ถกูเรยีกรอ้งค่ำชดเชย 

หรอืถูกฟ้องรอ้งหรอืด ำเนินกำรทำงกฎหมำยในข้อกล่ำวหำที่เกีย่วข้องกบั (a) 

กำรใช้สินทรพัย์ทีไ่ด้รบัอนุญำตหรอืส่ือทีไ่ด้รบัอนุญำตของคุณเป็นกำรละเมิดสิทธิ์กำรใช้งำนน้ี 

(เว้นแต่ Intel 

จะใช้ดุลยพินิจของตนในกำรเลือกที่จะควบคุมกำรแก้ต่ำงและ/หรอืกำรช ำระค่ำชดเชย) หรอื (b) 

กำรออกแบบ กำรผลิต กำรโฆษณำ กำรตลำด กำรส่งเสรมิกำรขำย กำรจดัจ ำหน่ำย หรอืกำรขำย 

QLP ของคุณ และคุณจะต้องช ำระค่ำเสียหำย ค่ำใช้จำ่ย และค่ำธรรมเนียมทั้งหมดที่ Intel 

ต้องเป็นผู้จำ่ยและเป็นผลมำจำกกำรเรยีกรอ้งน้ันโดยเฉพำะ โดยมีเง่ือนไขว่ำ 

7.3.1. Intel จะแจง้ให้คุณทรำบเปน็ลำยลักษณ์อักษรถึงข้อเรยีกรอ้งทันที 

7.3.2. คุณจะเป็นผูค้วบคุมและด ำเนินกำรด้ำนกำรแก้ต่ำงและ/หรอืกำรช ำระค่ำชดเชยแต่เพียงผูเ้ดี

ยว และ 

7.3.3. Intel จะให้ควำมรว่มมืออย่ำงเต็มที่และทันท่วงที ตลอดจนมอบอ ำนำจ ข้อมูล 

และควำมช่วยเหลือแก่คณุตำมที่คุณรอ้งขอ โดยคณุเปน็ผู้เสียค่ำใช้จำ่ย 

7.4. ในกรณีที่มีกำรเรยีกรอ้งค่ำชดเชยจำก Intel หรอืคุณ ซ่ึงเกี่ยวข้องกับกำรออกแบบ กำรผลิต 

กำรโฆษณำ กำรตลำด กำรส่งเสรมิกำรขำย กำรจดัจ ำหน่ำย หรอืกำรขำย QLP ของคณุ Intel 

อำจยกเลิกสิทธิ์กำรใช้งำนน้ีทั้งหมดหรอืส่วนหน่ึงในทันทีหลังจำกที่แจง้ใหท้รำบเป็นลำยลักษณ์อักษ

ร และคุณจะต้องยุติกำรใช้สินทรพัย์ทีไ่ด้รบัอนุญำต กำรชดเชยน้ีไม่ครอบคลุมควำมเสียหำยที่ Intel 

สำมำรถหลีกเลีย่งหรอืบรรเทำได้จำกกำรใช้ควำมพยำยำมตำมสมควรภำยใต้สถำนกำรณ์น้ันๆ 

8. ระยะเวลำและกำรยกเลิก 

8.1. ข้อก ำหนด 

ใบอนุญำตน้ีจะยังคงมีผลจนกว่ำจะหมดอำยุหรอืมีกำรยกเลิกตำมที่ระบไุว้ในสิทธิ์กำรใช้งำนน้ี 

หรอืจนกว่ำจะมีกำรยกเลิกขอ้ก ำหนดและเงื่อนไข Intel Partner Alliance 
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8.2. กำรยกเลิก 

ฝ่ำยใดฝ่ำยหน่ึงบอกเลิกสิทธิ์กำรใช้งำนน้ีได้โดยมีหรอืไมม่ีสำเหตกุ็ได้โดยจะต้องแจง้ให้ทรำบล่วงหน้

ำเป็นเวลำสำมสิบ (30) วัน 

ฝ่ำยใดฝ่ำยหน่ึงสำมำรถบอกเลิกสิทธิ์กำรใช้งำนน้ีไดท้ันทีหำกมีเหตุละเมิดโดยอีกฝ่ำยหน่ึง 

โดยจะต้องแจง้ให้ทรำบเป็นลำยลักษณ์อักษร คุณอำจไดร้บัโอกำสในกำรแก้ไขเหตุละเมิด 

แต่ไม่ถือเป็นเหตุอ้ำงภำยใตข้้อตกลงน้ี หำกคุณถูกบอกเลิกหรอืไมไ่ด้เป็นสมำชิกของ Intel Partner 

Alliance อีกต่อไป สิทธิ์กำรใช้งำนน้ีจะส้ินสดุลงโดยอตัโนมัติ 

8.3. กำรส้ินอำยุ สิทธิ์กำรใช้งำนน้ีให้ส้ินสุดลงทันทีในกรณีทีฝ่่ำยใดฝ่ำยหน่ึงยติุกำรด ำเนินธุรกิจ 

ไม่ว่ำด้วยเหตผุลใด ในกรณีที่ฝ่ำยหน่ึงฝ่ำยใดอยู่ในภำวะล้มละลำย และมีกำรก ำหนดผู้รบัประโยชน์ 

ถูกขำยกิจกำรหรอืฟอ้งล้มละลำย 

หรอืถูกยื่นขอให้ล้มละลำยโดยไม่มีกำรเพิกถอนค ำรอ้งภำยในสำมสิบ (30) วัน อีกฝ่ำยหน่ึงสำมำรถ 

(i) ยกเลิกสิทธิ์กำรใช้งำนน้ีได้เม่ือแจง้ให้อีกฝ่ำยทรำบ หรอื (ii) 

บังคับใช้สิทธิ์กำรใช้งำนน้ีต่อไปโดยไม่จ ำกัดสิทธิห์รอืสละสิทธิ์ในกำรด ำเนินกำรชดเชยหรอืแก้ไขใดๆ 

อันพึงมี 

8.4. ผลจำกกำรส้ินอำยุหรอืบอกเลิก เม่ือมีกำรบอกเลิกหรอืส้ินอำยุของสิทธิ์กำรใช้งำนน้ี 

คุณจะต้องยุติกำรใช้สินทรพัย์ทีไ่ด้รบัอนุญำตและส่ือทีไ่ดร้บัอนุญำตทั้งหมดในทันท ี

8.5. ข้อผูกมัดต่อเน่ือง นอกเหนือจำกหัวข้อ 5.3 ของข้อก ำหนดและเง่ือนไข 

ข้อผูกมัดของทั้งสองฝ่ำยที่อยู่ภำยใต้เง่ือนไขในข้อ 1, 5, 6, 8.5 และ 9 

ให้ถือมีผลต่อเน่ืองไม่ว่ำจะมีกำรบอกเลิกหรอืส้ินอำยขุองข้อตกลงสิทธิ์กำรใช้งำนน้ีหรอืไม่ก็ตำม 

9. ข้อผูกมัดท่ัวไป 

9.1. กฎหมำยและขอบเขตอ ำนำจในกำรพิจำรณำคดี 

9.1.1. ในสหรฐัอเมรกิำ สิทธิ์กำรใช้งำนน้ีและกำรด ำเนินกำรทั้งหมดที่เปน็กำรละเมิดใดๆ 

จะอยู่ภำยใต้และตีควำมตำมกฎหมำยของรฐัเดลำแวรไ์มว่่ำจะมีเงื่อนไขหรอืหลักเกณฑ์ทำงกฎ

หมำยอืน่ใดก็ตำม 

ทั้งสองฝ่ำยยังรบัทรำบและยอมรบัว่ำกำรไม่ปฏบิัติตำมสัญญำข้อตกลงทีผู่กพนักับทั้งสองฝ่ำย

ที่เกิดข้ึนจำกข้อตกลงน้ี รวมทั้งกำรละเมิดเครือ่งหมำยกำรค้ำ กำรดัดแปลงเครือ่งหมำยกำรค้ำ 

กำรส่งต่อหรอืกำรปลอมแปลงแหล่งที่มำ กำรแข่งขันอยำ่งไม่เป็นธรรม 

และกำรไม่ปฏบิัติตำมสัญญำข้อตกลงอื่นๆ 

ให้อยูภ่ำยใต้กฎหมำยของรฐับำลกลำงสหรฐัอเมรกิำ และกฎหมำยของรฐัแคลฟิอรเ์นีย 

ข้อโต้แย้งทีเ่กิดข้ึนจำกสิทธิก์ำรใช้งำนน้ีให้มีกำรรอ้งเรยีน 
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โดยทั้งสองฝ่ำยยอมรบัในอ ำนำจของเขตพื้นทีป่กครองและพิจำรณำคดีเฉพำะในศำลประจ ำมล

รฐัหรอืศำลของรฐับำลกลำงในเขตพื้นที่ซำนต้ำคลำรำ่ รฐัแคลิฟอรเ์นีย 

9.1.2. ส ำหรบัประเทศอื่นนอกเหนือจำกสหรฐัฯ (ยกเว้นสหพันธรฐัรสัเซีย): กำรปรบัใช้ 

โครงสรำ้งและกำรก ำกับดูแลภำยใต้สิทธิ์กำรใช้งำนน้ีใหอ้ยู่ภำยใต้กฎหมำยในประเทศของผูไ้ด้

รบัอนุญำตไม่ว่ำหลักกำรทำงกฎหมำยจะมีข้อขดัแย้งกนัอย่ำงไรก็ตำม 

ข้อโต้แย้งทีเ่กิดข้ึนจำกสิทธิก์ำรใช้งำนน้ีให้มีกำรรอ้งเรยีน 

โดยทั้งสองฝ่ำยยอมรบัในอ ำนำจของเขตพื้นทีป่กครองและพิจำรณำคดีเฉพำะในศำลของเมือง

หลวงของประเทศที่เกีย่วข้องหรอืในเขตอ ำนำจศำลของที่ปรกึษำกฎหมำยที่ได้รบัอนญุำตจำก 

Intel 

9.1.3. ส ำหรบัสหพันธรฐัรสัเซยี: กำรปรบัใช้ 

โครงสรำ้งและกำรก ำกับดูแลภำยใต้สิทธิ์กำรใช้งำนน้ีใหอ้ยู่ภำยใต้กฎหมำยของสหรฐัอเมรกิำ 

ไม่ว่ำหลักกำรทำงกฎหมำยจะมีข้อขัดแย้งกันอย่ำงไรก็ตำม ข้อพิพำทหรอืข้อโต้แย้งใดๆ 

ที่อำจเกดิขึ้นเน่ืองจำกข้อตกลงน้ี ให้ยุติโดยศำลอนุญำโตตุลำกำรที่สตอคโฮล์ม ประเทศสวีเดน 

ตำมหลักเกณฑ์ของ Arbitration Institute of the Stockholm Chamber of Commerce 

ข้อวนิิจฉัยของศำลถอืเปน็เดด็ขำดและมีผลผูกพันทุกฝ่ำย 

9.2. กำรเยียวยำท่ีเป็นธรรม 

คุณรบัทรำบและยอมรบัว่ำกำรละเมิดสิทธิ์กำรใช้งำนน้ีของคุณอำจท ำใหเ้กิดควำมเสียหำยทีไ่ม่สำมำ

รถแก้ไขได้ต่อ Intel ซ่ึงไม่สำมำรถชดเชยได้โดยกำรชดเชยควำมเสียหำยด้ำนกำรเงินตำมกฎหมำย 

และอำจถือเป็นกำรละเมิดสิทธิ์ในทรพัยสิ์นทำงปัญญำของ Intel 

ภำยใต้กฎหมำยกำรแข่งขันอย่ำงไม่เป็นธรรม 

ในกรณีที่มีกำรผดิข้อตกลงหรอืกำรละเมิดเง่ือนไขโดยคณุ รวมทั้งกำรด ำเนินกำรใดๆ 

ของคุณที่อำจท ำให้เกดิควำมสูญเสียหรอืกำรเส่ือมสภำพของภำพลักษณ์ของ Intel 

ช่ือเสียงหรอืสิทธิ์ในเครือ่งหมำยกำรค้ำของ Intel ทำง Intel สำมำรถมีค ำส่ังด ำเนินกำรเฉพำะใดๆ 

ในทันทีนอกเหนือจำกแนวทำงชดเชยอื่นๆ ที่มีเพือ่หยุดยัง้หรอืปอ้งกันควำมเสียหำย กำรสูญเสีย 

หรอืกำรเส่ือมสภำพที่ไมส่ำมำรถแก้ไขได้ดังกล่ำว 

9.3. ประกำศแจง้และเอกสำรแนบ ประกำศแจง้จำก Intel 

ถึงผู้ได้รบัอนุญำตสำมำรถจะต้องจดัส่งผ่ำนระบบอเิล็กทรอนิกส์ หรอืทำงไปรษณีย์ 

บรกิำรจดัส่งหรอืน ำส่งด้วยตัวเอง 

ไปยังผู้ติดต่อที่ก ำหนดไว้ในสิทธิ์กำรใช้งำนหรอืผู้ลงนำมในข้อตกลงด้ำนล่ำง 

ค ำบอกกล่ำวจำกผู้ได้รบัอนญุำตถึง Intel จะต้องจดัส่งดังน้ี: 
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Director Trademarks & Brands 

Intel Corporation 

2200 Mission College Blvd 

RN4-151 

Santa Clara, CA 95054 

Trademarks.and.brands@intel.com 
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ภำคผนวก A 

แบรนด์แพลตฟอรม์ 

 

Intel vPro®/vPro® 

 

 


