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Philips Hue เงื่อนไขการใช้  

1. เน้ือหาในเอกสารฉบบัน้ีและความสมัพนัธ์ของเรา 
a. เราทราบว่าการอ่าน Philips Hue เงื่อนไขการใช ้(“เงื่อนไข”) เหล่าน้ีอาจไม่น่าสนใจ 

แต่การทําความเขา้ใจเงื่อนไขเหล่าน้ีเป็นเรื่องสําคญั 
เพื่อใหคุ้ณทราบว่าคุณสามารถคาดหวงัอะไรจากเราและทราบว่าเราตอ้งการสิง่ใดจากคุณดว้ย 

b. ความสมัพนัธข์องคุณกบัเรา: เงื่อนไขเหล่าน้ีจะกําหนดความสมัพนัธ์ระหว่างคุณกบัเรา เมื่อเรากล่าวถงึ “เรา”, “พวกเรา” หรอื 
“ของเรา” เราหมายถงึ Signify Netherlands B.V. ซึง่เป็นบรษิัทเบื้องหลงัผลติภณัฑ ์Philips Hue    

c. บริการท่ีครอบคลุม: บรกิารคอืบรกิารสําหรบัผลติภณัฑ ์Philips Hue (“ผลิตภณัฑ์”) 
และครอบคลุมถงึสทิธิเ์ขา้ใชแ้ละการใชซ้อฟต์แวรท์ีร่วมอยู่ในผลติภณัฑ ์
สทิธิเ์ขา้ใชแ้ละการใชแ้อพของเราสําหรบัการดาวน์โหลดมายงัสมารท์โฟนหรอืแทบ็เลต็ของคุณ 
และบรกิารและคุณสมบตัทิีเ่ขา้ใชไ้ดส้ําหรบัผลติภณัฑโ์ดยผ่านเวบ็ไซต์และแอพของเรา เราเรยีกสิง่เหล่าน้ีทัง้หมดว่า “บริการ” 

d. ข้อกาํหนดด้านอายุ:  หากคุณไม่ไดม้อีายุทีบ่รรลุนิตภิาวะขึน้ไป 
คุณตอ้งไดร้บัอนุญาตจากบดิามารดาหรอืผูป้กครองตามกฎหมายจงึจะมบีญัชผูีใ้ชข้องตนเองได ้
และบดิามารมาหรอืผูป้กครองตามกฎหมายควรอ่านเงื่อนไขเหล่าน้ีร่วมกนักบัคุณ 
หากคุณเป็นบดิามารดาหรอืผูป้กครองตามกฎหมายและคุณอนุญาตใหบุ้ตรหลานของคุณใชผ้ลติภณัฑแ์ละบรกิารได ้
เงื่อนไขเหล่าน้ีจะมผีลบงัคบัใชก้บัคุณดว้ย โดยคุณจะเป็นผูร้บัผดิชอบต่อกจิกรรมการใชง้านของบุตรหลานของคุณ 

e. ส่ิงท่ีไม่ควบคมุในท่ีน้ี: การซื้อผลติภณัฑข์องคุณไดร้บัการคุ้มครองโดยเงื่อนไขการขายทีเ่กีย่วขอ้งเมื่อคุณซื้อผลติภณัฑ ์
และรวมถงึสทิธิใ์นการรบัประกนัตามกฎหมายที่คุณมใีนฐานะผูบ้รโิภคในประเทศที่คุณอาศยัอยู ่
คุณสมบตับิางอย่างของบรกิารอาจอยู่ภายใตเ้งื่อนไขเพิม่เตมิ ซึ่งเราจะระบุใหพ้รอ้มกบัคุณสมบตัดิงักล่าว 
 

2. การใช้บริการ 
a. สิทธ์ิในการใช้บริการ: 

เราใหส้ทิธิใ์นการใชบ้รกิารแก่คุณเพื่อควบคุมและตรวจสอบผลติภณัฑท์ี่คุณเป็นเจา้ของหรอืไดร้บัสทิธิใ์หค้วบคุมและตรวจสอบดแูล 
b. คณุสามารถให้สิทธ์ิแก่บุคคล: ในฐานะทีเ่ป็นผูส้รา้งบญัชผูีใ้ช ้คุณสามารถใหส้ทิธิแ์ก่บุคคลในการเขา้ถงึ ใช ้ตรวจสอบดูแล 

และควบคุมผลติภณัฑแ์ละบรกิารได ้เราเรยีกบุคคลดงักล่าวว่า “ผู้ใช้ท่ีได้รบัอนุญาต” คุณควรใหส้ทิธิก์ารเขา้ใชบ้ญัช ีผลติภณัฑ ์
และบรกิารของคุณเฉพาะแก่บุคคลทีคุ่ณเชือ่ถอืเท่านัน้ 

c. ลงทะเบียนบญัชีผู้ใช้: บรกิารอาจกําหนดใหคุ้ณตอ้งมบีญัชผูีใ้ชเ้พื่อใชบ้รกิาร 
คุณเป็นผู้รบัผดิชอบต่อความถูกตอ้งของขอ้มูลของคุณ (เพื่อตัง้ค่าบญัชผูีใ้ชข้องคุณ) 
และต่อการดําเนินการตามขัน้ตอนเพื่อเกบ็รกัษาบญัชผูีใ้ชข้องคุณใหป้ลอดภยั สําหรบัขอ้มูลเพิม่เตมิเกีย่วกบัความเป็นส่วนตวัของคุณ 
โปรดดูขอ้ 5  

d. การปรบัปรงุบริการ:  
• เราพยายามปรบัปรุงบรกิารและผลติภณัฑเ์สมอ จงึอาจมกีารเปลีย่นแปลงเป็นระยะ เราอาจอพัเดตบรกิารดว้ยการจดัหาการแกไ้ข 

(บัก๊) หรอืการปรบัเปลีย่น, แนะนําคุณสมบตัหิรอืฟังก์ชนัใหม่, เปลีย่นแปลงหรอืยกเลกิคุณสมบตัหิรอืฟังก์ชนั ส่วนประกอบ 
หรอืเน้ือหา (ชัว่คราวหรอืถาวร), บงัคบัใชข้ดีจาํกดักบัคุณสมบตับิางอย่าง หรอืจํากดัการเขา้ใชบ้รกิารบางส่วนหรอืทัง้หมด 
เราเรยีกการอพัเดตและการเปลีย่นแปลงทัง้หมดเหล่าน้ีว่า “การอพัเดต”  

• ในบางกรณี การอพัเดตอาจทําใหอุ้ปกรณ์ฮารด์แวรรุ่์นทีเ่ก่ากว่า บรกิารของบุคคลทีส่าม การกําหนดค่าซอฟต์แวร ์
หรอืการตัง้ค่าใชง้านร่วมกบับรกิารไม่ไดอ้กีต่อไป และคุณอาจตอ้งอพัเกรดหรอืเปลีย่นแปลงอุปกรณ์ บรกิาร การกําหนดค่า 
หรอืการตัง้ค่าเหล่าน้ี เพื่อทีจ่ะสามารถใชบ้รกิารต่อไปได ้  

• โปรดตรวจสอบนโยบายการสิน้สุดการสนับสนุนของเราเป็นประจํา ตามที่ระบุใหก้บัคุณโดยแยกต่างหากทีเ่วบ็ไซต์ของเราที ่
www.philips-hue.com/endofsupportpolicy  
หากมคีวามแตกตา่งระหว่างนโยบายการสิน้สุดการสนับสนุนของเราและการรบัประกนัทีเ่ราจดัหาให้พรอ้มกบัผลติภณัฑ ์
หรอืหากนโยบายการสิน้สุดการสนับสนุนของเราอาจทําใหเ้กดิการยุตบิรกิารสนับสนุนสําหรบัผลติภณัฑภ์ายในช่วงการรบัประกนั

ทีร่ะบุไว ้นโยบายการสิน้สุดการสนับสนุนของเราจะมผีลใชแ้ทนเงื่อนไขของการรบัประกนัดงักล่าว   

• การอพัเดตอาจมขีึน้โดยอตัโนมตัโิดยไม่แจง้เพิม่เตมิหรอืโดยไม่ตอ้งไดร้บัความยนิยอมเพิม่เติมจากคุณ 
คุณใหค้วามยนิยอมต่อการอพัเดตโดยอตัโนมตัเิหล่าน้ี หากคุณไม่ตอ้งการใหต้ดิตัง้การอพัเดตดงักล่าวโดยอตัโนมตั ิ
คุณสามารถระบุไดใ้นการตัง้ค่าของแอพ และเรายงัอาจขอใหคุ้ณตดิตัง้การอพัเดตดว้ยตวัคุณเอง 
และคุณเป็นผูร้บัผดิชอบต่อการดําเนินการดงักล่าวทนัท ีหากคุณไม่ตดิตัง้การอพัเดตใดๆ อาจทําใหคุ้ณตกอยูใ่นความเสีย่ง (เช่น 
ความเสีย่งดา้นความปลอดภยั) และจะมผีลและจํากดัความรบัผดิและความสามารถของเราในการให้บรกิารแก่คุณ 

e. บริการข้ึนอยู่กบั: การทํางานทีเ่หมาะสมของบรกิารตอ้งอาศยัการส่งขอ้มูลผ่านอุปกรณ์และผูใ้หบ้รกิารทีเ่ป็นบุคคลทีส่าม 
ซึ่งรวมถงึเครอืข่าย Wi-Fi ของคุณ, อุปกรณ์ทีร่องรบัระบบไรส้าย (เช่น สมารท์โฟนหรอืแทบ็เลต็) 
และการเชื่อมต่ออนิเทอรเ์น็ตบรอดแบนด ์(สําหรบับางผลติภณัฑ)์ Signify 
ไม่ไดเ้ป็นผูค้วบคุมหรอืรบัผดิชอบต่ออุปกรณ์และบรกิารของบุคคลทีส่ามเหล่าน้ี ตลอดจนความเขา้กนัได ้
และการกําหนดค่าทีถู่กตอ้งของผลติภณัฑ์และบรกิารและค่าใชจ้่ายทีเ่กีย่วขอ้ง หากอุปกรณ์หรอืบรกิารเหล่าน้ีหยุดชะงกั ล่าชา้ 

http://www.philips-hue.com/endofsupportpolicy


 

2 

 

ถูกปฏเิสธ หรอืถูกจํากดัดว้ยเหตุผลใดกต็าม อาจทําใหบ้รกิารดงักล่าวไม่เสถยีรหรอืไม่พรอ้มใชง้านในช่วงเวลาทีม่กีารจํากดั  
f. การปฏิบติัตนของคณุ: ในการใหบ้รกิาร เราตอ้งการรกัษาการใหบ้รกิารสําหรบัทุกคน 

ซึ่งหมายความว่าคุณตอ้งทําตามกฎการปฏบิตัเิหล่าน้ี: 
• ปฏบิตัติามกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง รวมถงึการควบคุมการส่งออกและการคว่ําบาตร ความเป็นส่วนตวั และสทิธิใ์นทรพัยส์นิทางปัญญา 
• ไม่ทําอนัตราย แทรกแซง ใชใ้นทางทีผ่ดิ หรอืขดัขวางบรกิาร 

g. ใช้กบัเน้ือหาวิดีโอและ/หรือเสียง: 
โปรดทราบว่าการใชผ้ลติภณัฑร่์วมกบัเน้ือหาวดิโีอและ/หรอืเสยีงบางอย่างอาจเป็นการสรา้งแสงสว่างบางอย่างทีทํ่าใหไ้ม่สบายตา 
ในกรณีดงักล่าว โปรดหยุดการซิงโครไนซ์ผลติภณัฑก์บัเน้ือหาดงักล่าว  

h. อาจจาํเป็นต้องมีผลิตภณัฑ์เพ่ิมเติม: 
การใชผ้ลติภณัฑบ์างอย่างอาจตอ้งมผีลติภณัฑเ์พิม่เตมิตามทีเ่ราระบุไวใ้นคําแนะนําการใชง้าน 

i. การส่ือสารเก่ียวกบับริการ: ในบางครัง้เราอาจส่งการประกาศและขอ้มูลอื่นๆ ใหคุ้ณทราบผ่านทางเวบ็ไซต์หรอืแอพของเรา 
หากคุณมคํีาถามใดๆ เกีย่วกบัผลติภณัฑ ์บรกิาร หรอืเงื่อนไขเหล่าน้ี โปรดตดิต่อเราผ่านช่องทางการดูแลลูกค้าของเรา 

j. ความคิดเหน็: เรายนิดรีบัความคดิเหน็เกีย่วกบับรกิารและผลติภณัฑ์ หากคุณเลอืกทีจ่ะใหค้วามคดิเห็นแก่เรา 
เราอาจดําเนินการตามความคดิเห็นของคุณโดยไม่มขีอ้ผูกมดัต่อคุณ  
 

3. ข้อมูลของคณุ  
a. การส่งข้อมูลของผู้ใช้และข้อมูลอุปกรณ์: 

บางบรกิารอาจใหคุ้ณและผูใ้ชท้ีไ่ดร้บัอนุญาตของคุณสามารถจดัเกบ็หรอืใหข้อ้มูลไปยงัหรอืผ่านบรกิารดว้ยวธิตี่างๆ ได ้
โดยเราเรยีกขอ้มูลน้ีว่า “การส่งข้อมูลของผู้ใช้” หากคุณเลอืกทีจ่ะใหก้ารส่งขอ้มูลของผูใ้ช ้
โปรดตรวจสอบใหแ้น่ใจว่าคุณมสีทิธิท์ีจ่ําเป็นในการดําเนินการดงักล่าวและตรวจสอบว่าการดําเนินการดงักล่าวชอบดว้ยกฎหมาย 
นอกจากน้ี บรกิารจะใหข้อ้มูลเกีย่วกบัการใชง้านผลติภณัฑแ์ละอุปกรณ์ต่างๆ บรกิารของบุคคลทีส่าม 
หรอืแอพพลเิคชนัทีคุ่ณเชื่อมต่อกบับรกิารของคุณแก่เรา โดยมกัเป็นการใหข้อ้มูลโดยอตัโนมตั ิเราเรยีกขอ้มูลน้ีว่า “ข้อมูลอุปกรณ์” 
การส่งขอ้มูลของผูใ้ชแ้ละขอ้มูลอุปกรณ์ของคุณจะยงัคงเป็นของคุณ ซึ่งหมายความว่าคุณเป็นเจา้ของสทิธิใ์ดๆ 
ทีคุ่ณมใีนการส่งขอ้มูลของผูใ้ชแ้ละขอ้มูลอุปกรณ์ของคุณ 

b. การอนุญาตให้ใช้ข้อมูลของคณุ: ภายใตส้ทิธิค์วามเป็นส่วนตวัตามทีร่ะบุไวใ้นขอ้ 5 ดา้นล่าง เมื่อคุณใชบ้รกิาร 
แสดงว่าคุณใหส้ทิธิแ์บบทัว่โลก (ใชไ้ดร้อบโลก) และปลอดค่าสทิธิ ์(ไม่ตอ้งจ่ายค่าธรรมเนียม) แก่เรา 
(และผูไ้ดร้บัอนุญาตและผูร้บัเหมาช่วงของเรา) ในการดําเนินการต่อไปน้ี:  
• โฮสต์ ทําซ้ํา แจกจ่าย ดดัแปลง สื่อสาร และใชก้ารส่งขอ้มูลของผูใ้ชแ้ละขอ้มูลอุปกรณ์ของคุณ เช่น 

อนุญาตใหเ้ราบนัทกึขอ้มูลดงักล่าวในระบบของเราและทําใหเ้ขา้ถงึได ้และ 
• ใหส้ทิธิเ์ขา้ใชก้ารส่งขอ้มูลของผูใ้ชแ้ละขอ้มูลอุปกรณ์ของคุณแก่ผูใ้ชท้ีไ่ดร้บัอนุญาตและสําหรบั (ตามทีร่ะบุดา้นล่าง) 

ผลติภณัฑแ์ละบรกิารของบุคคลทีส่าม 
เพื่อวตัถุประสงคด์งัต่อไปน้ี: 
• การดําเนินการและปรบัปรุงบรกิาร (รวมถงึการสร้างการอพัเดต)  
• การพฒันาเทคโนโลยแีละบรกิารใหม่ๆ สําหรบัเรา และ 
• วตัถุประสงคอ์ื่นๆ ตามทีอ่ธบิายไวใ้นประกาศความเป็นส่วนตวัทีเ่กีย่วขอ้งของเรา ซึ่งสามารถดูไดท้ี่  https://www.philips-

hue.com/privacy (“ประกาศความเป็นส่วนตวั”) 
c. ความปลอดภยัของข้อมูลของคณุ: เน่ืองจากเราใหค้วามสําคญักบัความถูกตอ้งและความปลอดภยัของขอ้มูลของคุณ 

เราจงึพยายามใชม้าตรการการรกัษาความปลอดภยัทีเ่หมาะสม อย่างไรกต็าม 
เราไม่สามารถรบัประกนัว่าบุคคลทีส่ามทีไ่ม่ไดร้บัอนุญาตจะไม่มวีนัเอาชนะมาตรการการรกัษาความปลอดภยัหรอืใชข้อ้มูลของคุณเพื่อ

วตัถุประสงคท์ีไ่ม่เหมาะสมได ้สําหรบัขอ้มูลเพิม่เติมเกีย่วกบัการเปิดเผยขอ้มูลตามความรบัผดิชอบของ Signify 
โปรดไปทีห่น้าการเปิดเผยขอ้มูลช่องโหว่ทีป่ระสานงานร่วมกนัของเราที ่https://www.signify.com/global/vulnerability-disclosure 

 
4. ผลิตภณัฑ์และบริการของผู้อื่น 
a. การเข้าใช้ผลิตภณัฑ์และบริการของผู้อื่น:  บรกิารอาจอนุญาตใหผ้ลติภณัฑด์ําเนินการกบัผลติภณัฑ ์แอพ และบรกิารของผูอ้ื่น 

(“ผลิตภณัฑ์และบริการของบุคคลท่ีสาม”) เพื่อใหส้ามารถดําเนินการน้ีได ้
เราอาจแลกเปลีย่นการส่งขอ้มูลของผูใ้ชแ้ละขอ้มูลอุปกรณ์ของคุณกบับุคคลทีส่ามทีเ่กีย่วขอ้ง 
คุณเป็นผู้รบัผดิชอบต่อการดําเนินการกบัและการใชผ้ลติภณัฑแ์ละบรกิารของบุคคลทีส่าม 
และเราจะไม่รบัผดิชอบต่อผลติภณัฑแ์ละบรกิารของบุคคลทีส่าม 
และต่ออนิเทอรเ์ฟซของผลติภณัฑแ์ละบรกิารของบุคคลทีส่ามที่มาพรอ้มผลติภณัฑแ์ละบรกิารของเรา 

b. มาตรฐานหรือวิธีการส่ือสาร: 
ผลติภณัฑอ์าจใชม้าตรฐานหรอืวธิกีารแบบเปิดหรอืมใีหใ้ชโ้ดยทัว่ไปหลากหลายวธิใีนการสือ่สารและทํางานกบัอุปกรณ์อจัฉรยิะหรอือุป

กรณ์ทีเ่ชื่อมต่อ ซึ่งถูกใชโ้ดยผลติภณัฑ ์ระบบ หรอืบรกิารอื่นทีเ่ราไม่ไดเ้ป็นผูผ้ลติในทํานองเดยีวกนั 
ผลติภณัฑแ์ละบรกิารทีเ่กีย่วขอ้งดงักล่าว 
ซึ่งเราไม่ไดกํ้าหนดหรอืรบัรองว่าสามารถใช้ร่วมกนัไดก้บัผลติภณัฑ์และบรกิารของเราอาจไม่สามารถใชร่้วมกบัผลติภณัฑ์และบรกิารข

องเราได ้แมว่้าจะมกีารระบุใหด้ําเนินการโดยใชม้าตรฐานหรอืวธิกีารสื่อสารแบบเดยีวกนัหรอืคลา้ยคลงึกนักต็าม 

https://www.philips-hue.com/privacy
https://www.philips-hue.com/privacy
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c. ลิงกไ์ปยงัไซต์ของบุคคลทีสาม: เวบ็ไซต์ แอพ หรอืการสื่อสารของเราอาจมลีงิก์ไปยงัไซต์อสิระอื่นของบุคคลทีส่าม 
ลงิก์เหล่าน้ีมใีหเ้พื่อความสะดวกเพยีงอย่างเดยีวและไม่ไดอ้ยู่ภายใตก้ารควบคุมของเรา 
เราไม่รบัรองหรอืรบัผดิชอบต่อเน้ือหาของไซต์ดงักล่าว 
 

5. ความเป็นส่วนตวัของคณุ 
a. ข้อมูลส่วนบุคคล: Signify ใหค้วามสําคญัต่อความเป็นส่วนตวัของคุณ ประกาศความเป็นส่วนตวั ของเราใชก้บัการใชบ้รกิาร 

โปรดอ่านเอกสารเหล่าน้ี ซึ่งจะอธบิายประเภทของขอ้มูลส่วนบุคคลทีเ่รารวบรวมจากคุณ ผลติภณัฑ์และบรกิารของคุณ 
วธิทีีเ่ราอาจใชข้อ้มูลส่วนบุคคลของคุณ พื้นฐานทางกฎหมายทีเ่ราจําเป็นตอ้งประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลของคุณ 
รวมถงึสทิธิค์วามเป็นส่วนตวัของคุณ ประกาศความเป็นส่วนตวัเพิม่เตมิจะมใีหแ้ยกต่างหากสําหรบัผลติภณัฑแ์ละบรกิารเฉพาะ 

b. คกุก้ี: ในบางกรณี Signify อาจใชคุ้กกี้และเทคโนโลยกีารตดิตามอื่นๆ โปรดอ่านประกาศเกีย่วกบัคุกกีข้องเราซึ่งมอียู่ที ่
https://www.philips-hue.com/cookie-notice 
สําหรบัขอ้มูลเพิม่เตมิเกีย่วกบัเทคโนโลยน้ีีและวตัถุประสงค์ทีเ่ราตอ้งใชเ้ทคโนโลยดีงักล่าว   
 

6. การระงบัและการส้ินสุดบริการ 
a. การระงบับริการ: เราอาจระงบับรกิารชัว่คราวโดยไม่แจง้ใหท้ราบเน่ืองดว้ยเหตุผลดา้นความปลอดภยั ความล้มเหลวของระบบ 

การบํารุงรกัษาและซ่อมแซม หรอืสถานการณ์อื่นๆ 
b. การส้ินสุดหรือระงบัการเข้าใช้บริการของคณุ: คุณสามารถหยุดใชบ้รกิารไดทุ้กเมื่อ 

เราขอสงวนสทิธิใ์นการสิน้สุดหรอืระงบัการเขา้ใชบ้รกิารของคุณหรอืลบบญัชผูีใ้ชข้องคุณ หากเกดิกรณีใดๆ เหล่าน้ีขึน้: 
• หากเราเชื่อโดยสุจรติว่าคุณใชบ้รกิารหรอืผลติภณัฑใ์นทางทีล่ะเมดิเงื่อนไขเหล่าน้ี  
• เราจําเป็นตอ้งดําเนินการดงักล่าวเพื่อใหเ้ป็นไปตามขอ้กําหนดทางกฎหมายหรอืคําสัง่ศาล 
• เราเชื่ออย่างสมเหตุสมผลว่าการกระทําของคุณทําใหเ้กดิอนัตรายหรอืความรบัผดิต่อผูใ้ช ้บุคคลทีส่าม หรอืเรา 
• คุณไม่ไดเ้ขา้สู่ระบบบญัชขีองคุณเป็นเวลาสองปี 

 
7. เน้ือหาและซอฟต์แวรข์องเรา 
a. สิทธ์ิในทรพัยสิ์นทางปัญญา: แมว่้าเราจะใหส้ทิธิคุ์ณใชบ้รกิารของเรา เรา (และซพัพลายเออรแ์ละผูอ้อกใบอนุญาตของเรา) 

จะสงวนสทิธิใ์นทรพัยส์นิทางปัญญาทีเ่รา (และซพัพลายเออรแ์ละผูอ้อกใบอนุญาตของเรา) มใีนบรกิาร  
b. เน้ือหาของเรา: บรกิารมเีน้ือหาทีเ่ป็นของเรา คุณสามารถใชเ้น้ือหาของเราตามทีเ่งื่อนไขเหล่าน้ีอนุญาต 

แต่เราจะสงวนสทิธิใ์นทรพัยส์นิทางปัญญาทีเ่รามใีนเน้ือหาของเรา หา้มลบ ปิดบงั หรอืเปลีย่นแปลงแบรนด ์ โลโก ้
หรอืประกาศทางกฎหมายใดๆ ของเรา 

c. เน้ือหาของผู้อื่น: บรกิารอาจใหส้ทิธิคุ์ณในการเขา้ใชเ้น้ือหาทีเ่ป็นของบุคคลหรอืองคก์รอื่น 
คุณตอ้งไม่ใชเ้น้ือหาดงักล่าวโดยไม่ไดร้บัอนุญาตจากบุคคลหรอืองค์กรนัน้ หรอืใชน้อกเหนือจากตามทีก่ฎหมายอนุญาต 

d. ซอฟต์แวร:์ บางบรกิารมกีารเขา้ถงึและใชซ้อฟต์แวร ์ ตวัอย่างเช่น แอพของเราหรอืซอฟต์แวรท์ี่รวมอยู่ในผลติภณัฑ์ 
เราอนุญาตใหคุ้ณใช้ซอฟต์แวร์นัน้ในฐานะทีเ่ป็นส่วนหน่ึงของบรกิาร สทิธิก์ารใชง้านน้ีเป็นสทิธิแ์บบทัว่โลก (รอบโลก) 
ไม่จํากดัเพยีงผูเ้ดยีว (เพื่อใหเ้ราสามารถใหส้ทิธิก์ารใชง้านซอฟต์แวรแ์ก่ผูอ้ื่นได)้ เป็นส่วนบุคคล (คุณจงึไม่สามารถขยายใหผู้อ้ื่นได)้ 
และไม่สามารถมอบสทิธิไ์ด้ (คุณจงึไม่สามารถมอบสทิธิใ์หผู้อ้ื่นได)้ 
บางบรกิารมซีอฟต์แวร์ทีม่ใีหภ้ายใตเ้งื่อนไขสทิธิก์ารใชง้านแบบโอเพ่นซอรส์ทีเ่ราให้คุณใชง้านได ้
ในบางกรณีก็มขีอ้กําหนดในสทิธิก์ารใชง้านแบบโอเพ่นซอรส์ทีแ่ทนทีบ่างส่วนของเงื่อนไขเหล่าน้ีอย่างชดัแจง้ 
ดงันัน้โปรดแน่ใจว่าคุณไดอ้่านสทิธิก์ารใชง้านเหล่านัน้ 

e. ไม่อนุญาตให้ทาํ: คุณตอ้งไม่คดัลอก ดดัแปลง แจกจ่าย จําหน่าย หรอืใหเ้ช่าส่วนใดกต็ามของบรกิารหรอืซอฟต์แวรท์ี่รวมอยู่ในบรกิาร 
นอกจากน้ี คุณตอ้งไม่ทําวศิวกรรมยอ้นกลบัหรอืพยายามดงึซอรส์โคด้ใดๆ ของเรา เวน้แต่จะมกีฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งทีอ่นุญาตใหทํ้าได ้
 

8. ข้อสงวนสิทธ์ิและความรบัผิด 
a. ข้อสงวนสิทธ์ิ:  แมว่้าเราจะตอ้งการทําใหป้ระสบการณ์การใชบ้รกิารของคุณเป็นที่น่าพงึพอใจทีสุ่ดเท่าทีจ่ะทําไดแ้ละ 

เรามคีวามเชื่อมัน่ในบรกิารมากเพยีงใด โปรดทราบว่าเราสามารถใหบ้รกิารแก่คุณ “ตามทีเ่ป็น” และ “ตามทีม่”ี 
และเราไม่ใหก้ารรบัประกนั รบัรอง หรอืใหคํ้ามัน่ใดๆ เกีย่วกบับรกิาร (รวมถงึเน้ือหาของบรกิาร ฟังก์ชนัเฉพาะของบรกิาร 
หรอืความพรอ้มในการใชง้าน ความเสถยีร หรอืความสามารถในการตอบรบัความตอ้งการของคุณ) เน่ืองจากมคีวามเป็นไปไดว่้าสิง่ต่างๆ 
อาจไม่เป็นไปตามที่ควรจะเป็นเสมอไป ในกรณีเลวรา้ยทีบ่รกิารอาจใชง้านไม่ได ้ โปรดรบัคําขอโทษอย่างจรงิใจของเรา 
และเราเขา้ใจถงึความเคราะหร์้ายและความไม่สะดวกดงักล่าว  

b. ความรบัผิดของเรา: เราจะไม่รบัผดิชอบต่อความเสยีหายทางออ้ม ทีเ่ป็นผลสบืเน่ือง ทีเ่ป็นการลงโทษ พเิศษ หรอืทีไ่ม่ตัง้ใจใดๆ 
ความรบัผดิทัง้หมดของเราทีเ่กดิขึน้หรอืเกีย่วขอ้งกบัการใชบ้รกิารของคุณถูกจํากดัอยู่ตํ่ากว่า (i) 
ค่าธรรมเนียมทีคุ่ณจ่ายเพือ่ใชบ้รกิารทีเ่กีย่วขอ้งใน 3 เดอืนก่อนทีจ่ะเกดิการละเมดิ (หากม)ี หรอื (ii) €50 
เงื่อนไขเหล่าน้ีเพยีงจํากดัความรบัผดิชอบของเราตามทีก่ฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งอนุญาตเท่านัน้  
 

9. การระงบัข้อพิพาท กฎหมายท่ีใช้บงัคบั และศาล   
a. ตามขอบเขตสูงสุดทีก่ฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งอนุญาต และยกเว้นตามขอบเขตทีร่ะบุไวอ้ย่างชดัแจง้ในย่อหน้าต่อไปน้ีภายใตข้อ้ 9 น้ีหรอืขอ้ 

11 เงื่อนไขเหล่าน้ี ความสมัพนัธ์ของคุณกบัเรา 
และการใชบ้รกิารของคุณจะอยู่ภายใตก้ารควบคุมของกฎหมายในประเทศทีคุ่ณอาศยัอยู่ 

https://www.signify.com/global/privacy/legal-information
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โดยคุณและเราตกลงทีจ่ะอยู่ภายใตเ้ขตอํานาจศาลเฉพาะของศาลในพืน้ทีข่องคุณ 
การมผีลบงัคบัใชข้องอนุสญัญาสหประชาชาตว่ิาด้วยสญัญาซื้อขายสนิคา้ระหว่างประเทศและกฎหมายอื่นใดทีกํ่าหนดการใช้กฎหมาย

ของเขตอํานาจศาลอื่นใดนัน้จะถูกปฏเิสธและไม่รวมอยู่ดว้ยอย่างชดัแจง้ 
b. หากคุณเป็นผูพ้กัอาศยัในสหรฐัอเมรกิา เงื่อนไขเหล่าน้ี ความสมัพนัธ์ของคุณกบัเรา 

และการใชบ้รกิารของคุณจะอยู่ภายใตก้ารควบคุมโดยกฎหมายของมลรฐันิวเจอรซ์ยี ์
โดยไม่รวมถงึบทบญัญตัขิองการขดักนัแห่งกฎหมายและการเลอืกใชก้ฎหมาย  

c. หากคุณเป็นผูพ้กัอาศยัในแคนาดา เงื่อนไขเหล่าน้ี ความสมัพนัธ์ของคุณกบัเรา 
และการใชบ้รกิารของคุณจะอยู่ภายใตก้ารควบคุมโดยกฎหมายของรฐัออนแทรโีอ 
โดยไม่มผีลต่อบทบญัญตัขิองการเลอืกใชห้รอืการขดักนัแห่งกฎหมาย   

d. หากคุณเป็นผูพ้กัอาศยัในฝรัง่เศส ศาลแห่ง Nanterre จะมอีํานาจศาลเดด็ขาด  
e. หากคุณเป็นผูพ้กัอาศยัในอนิเดยี ในกรณีทีม่คีวามแตกต่างและขอ้พพิาทเกดิขึน้ 

คุณและเราตกลงทีจ่ะระงบัขอ้พพิาทนัน้ผ่านกระบวนการอนุญาโตตุลาการโดย 
อนุญาโตตุลาการคนเดยีวทีแ่ต่งตัง้ร่วมกนัจากเราทัง้คู่ใหด้ําเนินการตามกฎหมาย Arbitration & Conciliation Act 2015 (ตามทีแ่กไ้ข) 
สถานทีด่ําเนินกระบวนการอนุญาโตตุลาการคอืเมอืงคุรุคราม รฐัหรยาณา 

f. หากคุณเป็นผูพ้กัอาศยัในศรลีงักา ในกรณีทีม่คีวามแตกต่างและขอ้พพิาทเกดิขึน้ 
คุณและเราตกลงทีจ่ะระงบัขอ้พพิาทนัน้ผ่านกระบวนการอนุญาโตตุลาการโดย 
อนุญาโตตุลาการคนเดยีวทีแ่ต่งตัง้ร่วมกนัจากเราทัง้คู่ใหด้ําเนินการตามกฎหมาย Arbitration & Conciliation Act 2005 (ตามทีแ่กไ้ข) 
สถานทีด่ําเนินกระบวนการอนุญาโตตุลาการคอืกรุงนิวเดล ีประเทศอนิเดยี 

g. หากคุณเป็นผูพ้กัอาศยัในมาเลเซยี ศาลแห่งมาเลเซยีตะวนัตกจะมอีํานาจศาลเดด็ขาด 
h. หากคุณเป็นผูพ้กัอาศยัในจนี ศาลทีม่สีํานักงานทีจ่ดทะเบยีนของเราตัง้อยูใ่นเซี่ยงไฮ้จะมอีํานาจศาลเดด็ขาด 
i. หากคุณเป็นผูพ้กัอาศยัในไตห้วนั ศาลทอ้งถิน่ในกรุงไทเป ไตห้วนั จะมอีํานาจศาลเดด็ขาด 

 
10. เก่ียวกบัเงื่อนไขเหล่าน้ี 
a. ตามกฎหมายแล้ว คุณอาจมสีทิธิบ์างอย่างทีไ่ม่สามารถถูกจํากดัโดยสญัญาอย่างเช่นเงื่อนไขเหล่าน้ี 

เงื่อนไขเหล่าน้ีไม่ไดม้เีจตนาเพื่อจํากดัสทิธิเ์หล่านัน้ 
b. หากเกดิกรณีทีข่อ้กําหนดบางอย่างไม่ถูกตอ้งหรอืบงัคบัใชไ้ม่ได ้จะไม่มผีลต่อขอ้กําหนดอื่นใดของเงือ่นไขเหล่าน้ี 
c. หากเราไม่ดําเนินการใดๆ โดยทนัทหีลงัจากทีคุ่ณไม่ปฏบิตัติามเงื่อนไข ไม่ไดห้มายความว่าเราจะไม่มสีทิธิด์ําเนินการในอนาคต  
d. เราอาจอพัเดตเงื่อนไขเหล่าน้ีเพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการเปลีย่นแปลงในบรกิารและวธิดีําเนินธุรกจิของเรา หรอืเพื่อเหตุผลทางกฎหมาย 

กฎระเบยีบ หรอืเพื่อความปลอดภยั หากเราทําการเปลีย่นแปลงทีม่ผีลต่อคุณอย่างมาก 
เราจะใหโ้อกาสคุณในการตรวจสอบการเปลีย่นแปลงนัน้และยอมรบัการเปลีย่นแปลงเพื่อทีจ่ะใชบ้รกิารต่อได ้ หากรอ้งขอ 
หากคุณไม่ดําเนินการใดๆ หรอืใชบ้รกิารต่อไปหลงัจากทีม่กีารแจง้เตอืนหรอืประกาศดงักล่าว หรอืคุณยอมรบัการเปลีย่นแปลงใดๆ 
ทีคุ่ณตอ้งอนุมตัล่ิวงหน้า จะเท่ากบัว่าคุณตกลงยอมรบัการเปลีย่นแปลงเหล่าน้ี  

e. บรกิารบางอย่างอาจไม่มใีหบ้รกิารในประเทศของคุณ 
f. สําหรบัขอ้มูลเกีย่วกบัวธิกีารตดิต่อเรา โปรดไปที ่ เวบ็ไซต์ ของเราสําหรบัผลติภณัฑนั์น้ https://www.philips-

hue.com/support#contact  
 

11. เงื่อนไขท่ีใช้สาํหรบับางผลิตภณัฑ์ บางบริการ หรือบางประเทศ ขอ้ 11 น้ีจะระบุเงื่อนไขเพิม่เตมิทีใ่ชส้ําหรบับางผลติภณัฑ ์
บางบรกิาร หรอืบางประเทศ หากมคีวามแตกต่างใดๆ ระหว่างขอ้ 11 น้ีและขอ้กําหนดใดๆ ในเงื่อนไขเหล่าน้ีนอกเหนือจากขอ้ 11 น้ี 
ใหใ้ชบ้งัคบัตามขอ้ 11 น้ี 
• ตุรกี: หมายเลขโทรศพัทใ์นประเทศคอื 0850 390 19 22 และสามารถดปูระกาศความเป็นส่วนตวัไดท้ีน่ี่ 

https://www.signify.com/tr-tr/gizlilik-bildirimi  
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