
 

1 

 

Philips Hue เง่ือนไขการใช ้ 

1. เนื้อหาในเอกสารฉบบันี้และความสมัพนัธข์องเรา 
a. เราทราบว่าการอ่าน Philips Hue เงือ่นไขการใช ้(“เง่ือนไข”) เหล่านีอ้าจไม่น่าสนใจ 

แต่การท าความเขา้ใจเงือ่นไขเหล่านีเ้ป็นเร ือ่งส าคญั 

เพือ่ใหคุ้ณทราบว่าคุณสามารถคาดหวงัอะไรจากเราและทราบว่าเราตอ้งการสิง่ใดจากคุณดว้ย 
b. ความสมัพนัธข์องคุณกบัเรา: เงือ่นไขเหล่านีจ้ะก าหนดความสมัพนัธร์ะหว่างคุณกบัเรา เมือ่เรากล่าวถงึ “เรา”, “พวกเรา” หรอื 

“ของเรา” เราหมายถงึ Signify Netherlands B.V. ซึง่เป็นบรษิทัเบือ้งหลงัผลติภณัฑ ์Philips Hue    
c. บรกิารทีค่รอบคลมุ: บรกิารคอืบรกิารส าหรบัผลติภณัฑ ์Philips Hue (“ผลติภณัฑ”์) 

และครอบคลุมถงึสทิธิเ์ขา้ใชแ้ละการใชซ้อฟตแ์วรท์ีร่วมอยู่ในผลติภณัฑ ์

สทิธิเ์ขา้ใชแ้ละการใชแ้อพของเราส าหรบัการดาวนโ์หลดมายงัสมารท์โฟนหรอืแท็บเล็ตของคุณ 

และบรกิารและคุณสมบตัทิีเ่ขา้ใชไ้ดส้ าหรบัผลติภณัฑโ์ดยผ่านเว็บไซตแ์ละแอพของเรา เราเรยีกสิง่เหล่านีท้ ัง้หมดว่า “บรกิาร” 
d. ขอ้ก าหนดดา้นอายุ:  หากคุณไม่ไดม้อีายุทีบ่รรลุนิตภิาวะขึน้ไป 

คุณตอ้งไดร้บัอนุญาตจากบดิามารดาหรอืผูป้กครองตามกฎหมายจงึจะมบีญัชผีูใ้ชข้องตนเองได ้

และบดิามารมาหรอืผูป้กครองตามกฎหมายควรอ่านเงือ่นไขเหล่านีร้ว่มกนักบัคุณ 

หากคุณเป็นบดิามารดาหรอืผูป้กครองตามกฎหมายและคุณอนุญาตใหบุ้ตรหลานของคุณใชผ้ลติภณัฑแ์ละบรกิารได ้

เงือ่นไขเหล่านีจ้ะมผีลบงัคบัใชก้บัคุณดว้ย โดยคุณจะเป็นผูร้บัผดิชอบตอ่กจิกรรมการใชง้านของบุตรหลานของคุณ 
e. สิง่ทีไ่ม่ควบคุมในทีนี่:้ การซือ้ผลติภณัฑข์องคุณไดร้บัการคุม้ครองโดยเงือ่นไขการขายทีเ่กีย่วขอ้งเมือ่คุณซือ้ผลติภณัฑ ์

และรวมถงึสทิธิใ์นการรบัประกนัตามกฎหมายทีคุ่ณมใีนฐานะผูบ้รโิภคในประเทศทีคุ่ณอาศยัอยู่ 
คุณสมบตับิางอย่างของบรกิารอาจอยู่ภายใตเ้งือ่นไขเพิม่เตมิ ซึง่เราจะระบุใหพ้รอ้มกบัคุณสมบตัดิงักล่าว 
 

2. การใชบ้รกิาร 

a. สทิธิใ์นการใชบ้รกิาร: 

เราใหส้ทิธิใ์นการใชบ้รกิารแกคุ่ณเพือ่ควบคุมและตรวจสอบผลติภณัฑท์ีคุ่ณเป็นเจา้ของหรอืไดร้บัสทิธิใ์หค้วบคุมและตรวจสอบดูแล 

b. คุณสามารถใหส้ทิธิแ์ก่บุคคล: ในฐานะทีเ่ป็นผูส้รา้งบญัชผีูใ้ช ้คุณสามารถใหส้ทิธิแ์กบุ่คคลในการเขา้ถงึ ใช ้ตรวจสอบดูแล 

และควบคุมผลติภณัฑแ์ละบรกิารได ้เราเรยีกบุคคลดงักล่าวว่า “ผูใ้ชท้ีไ่ดร้บัอนุญาต” คุณควรใหส้ทิธิก์ารเขา้ใชบ้ญัช ีผลติภณัฑ ์

และบรกิารของคุณเฉพาะแกบุ่คคลทีคุ่ณเชือ่ถอืเท่านั้น 

c. ลงทะเบยีนบญัชผูีใ้ช:้ บรกิารอาจก าหนดใหคุ้ณตอ้งมบีญัชผีูใ้ชเ้พือ่ใชบ้รกิาร 

คุณเป็นผูร้บัผดิชอบต่อความถูกตอ้งของขอ้มูลของคุณ (เพือ่ตัง้ค่าบญัชผีูใ้ชข้องคุณ) 

และต่อการด าเนินการตามขัน้ตอนเพือ่เก็บรกัษาบญัชผีูใ้ชข้องคุณใหป้ลอดภยั ส าหรบัขอ้มูลเพิม่เตมิเกีย่วกบัความเป็นส่วนตวัของคุณ 
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d. การปรบัปรุงบรกิาร:  

• เราพยายามปรบัปรุงบรกิารและผลติภณัฑเ์สมอ จงึอาจมกีารเปลีย่นแปลงเป็นระยะ เราอาจอพัเดตบรกิารดว้ยการจดัหาการแกไ้ข 

(บัก๊) หรอืการปรบัเปลีย่น, แนะน าคุณสมบตัหิรอืฟังกช์นัใหม่, เปลีย่นแปลงหรอืยกเลกิคุณสมบตัหิรอืฟังกช์นั ส่วนประกอบ 

หรอืเนือ้หา (ช ัว่คราวหรอืถาวร), บงัคบัใชข้ดีจ ากดักบัคุณสมบตับิางอย่าง หรอืจ ากดัการเขา้ใชบ้รกิารบางส่วนหรอืทัง้หมด 

เราเรยีกการอพัเดตและการเปลีย่นแปลงทัง้หมดเหล่านีว่้า “การอพัเดต”  

• ในบางกรณี การอพัเดตอาจท าใหอุ้ปกรณฮ์ารด์แวรรุ์น่ทีเ่กา่กว่า บรกิารของบุคคลทีส่าม การก าหนดค่าซอฟตแ์วร ์

หรอืการตัง้ค่าใชง้านรว่มกบับรกิารไม่ไดอ้กีต่อไป และคุณอาจตอ้งอพัเกรดหรอืเปลีย่นแปลงอุปกรณ ์บรกิาร การก าหนดค่า 

หรอืการตัง้ค่าเหล่านี ้เพือ่ทีจ่ะสามารถใชบ้รกิารต่อไปได ้  

• โปรดตรวจสอบนโยบายการสิน้สุดการสนับสนุนของเราเป็นประจ า ตามทีร่ะบุใหก้บัคุณโดยแยกต่างหากทีเ่ว็บไซตข์องเราที ่
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หากมคีวามแตกต่างระหว่างนโยบายการสิน้สุดการสนับสนุนของเราและการรบัประกนัทีเ่ราจดัหาใหพ้รอ้มกบัผลติภณัฑ ์

หรอืหากนโยบายการสิน้สุดการสนับสนุนของเราอาจท าใหเ้กดิการยุตบิรกิารสนับสนุนส าหรบัผลติภณัฑภ์ายในชว่งการรบัประกนัที่

ระบุไว ้นโยบายการสิน้สุดการสนับสนุนของเราจะมผีลใชแ้ทนเงือ่นไขของการรบัประกนัดงักล่าว   

• การอพัเดตอาจมขีึน้โดยอตัโนมตัโิดยไม่แจง้เพิม่เตมิหรอืโดยไม่ตอ้งไดร้บัความยนิยอมเพิม่เตมิจากคุณ 

คุณใหค้วามยนิยอมต่อการอพัเดตโดยอตัโนมตัเิหล่านี ้หากคุณไม่ตอ้งการใหต้ดิตัง้การอพัเดตดงักล่าวโดยอตัโนมตั ิ

คุณสามารถระบุไดใ้นการตัง้ค่าของแอพ และเรายงัอาจขอใหคุ้ณตดิตัง้การอพัเดตดว้ยตวัคุณเอง 

และคุณเป็นผูร้บัผดิชอบต่อการด าเนินการดงักล่าวทนัที หากคุณไม่ตดิตัง้การอพัเดตใดๆ อาจท าใหคุ้ณตกอยู่ในความเสีย่ง (เชน่ 

ความเสีย่งดา้นความปลอดภยั) และจะมผีลและจ ากดัความรบัผดิและความสามารถของเราในการใหบ้รกิารแกคุ่ณ 

e. บรกิารขึน้อยู่กบั: การท างานทีเ่หมาะสมของบรกิารตอ้งอาศยัการส่งขอ้มูลผ่านอุปกรณแ์ละผูใ้หบ้รกิารทีเ่ป็นบุคคลทีส่าม 

ซึง่รวมถงึเครอืข่าย Wi-Fi ของคุณ, อุปกรณท์ีร่องรบัระบบไรส้าย (เชน่ สมารท์โฟนหรอืแท็บเล็ต) 

และการเชือ่มต่ออนิเทอรเ์น็ตบรอดแบนด ์(ส าหรบับางผลติภณัฑ)์ Signify 

ไม่ไดเ้ป็นผูค้วบคุมหรอืรบัผดิชอบต่ออุปกรณแ์ละบรกิารของบุคคลทีส่ามเหล่านี ้ตลอดจนความเขา้กนัได ้

และการก าหนดค่าทีถู่กตอ้งของผลติภณัฑแ์ละบรกิารและค่าใชจ่้ายทีเ่กีย่วขอ้ง หากอุปกรณห์รอืบรกิารเหล่านีห้ยุดชะงกั ล่าชา้ 
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ถูกปฏเิสธ หรอืถูกจ ากดัดว้ยเหตุผลใดก็ตาม อาจท าใหบ้รกิารดงักล่าวไม่เสถยีรหรอืไม่พรอ้มใชง้านในชว่งเวลาทีม่กีารจ ากดั  
f. การปฏบิตัตินของคุณ: ในการใหบ้รกิาร เราตอ้งการรกัษาการใหบ้รกิารส าหรบัทุกคน 

ซึง่หมายความว่าคุณตอ้งท าตามกฎการปฏบิตัเิหล่านี:้ 

• ปฏบิตัติามกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง รวมถงึการควบคุมการส่งออกและการคว ่าบาตร ความเป็นส่วนตวั และสทิธิใ์นทรพัยส์นิทางปัญญา 

• ไม่ท าอนัตราย แทรกแซง ใชใ้นทางทีผ่ดิ หรอืขดัขวางบรกิาร 

g. ใชก้บัเนื้อหาวดิโีอและ/หรอืเสยีง: 

โปรดทราบว่าการใชผ้ลติภณัฑร์ว่มกบัเนือ้หาวดิโีอและ/หรอืเสยีงบางอย่างอาจเป็นการสรา้งแสงสว่างบางอย่างทีท่ าใหไ้ม่สบายตา 

ในกรณีดงักล่าว โปรดหยุดการซงิโครไนซผ์ลติภณัฑก์บัเนือ้หาดงักล่าว  

h. อาจจ าเป็นตอ้งมผีลติภณัฑเ์พิม่เตมิ: 

การใชผ้ลติภณัฑบ์างอย่างอาจตอ้งมีผลติภณัฑเ์พิม่เตมิตามทีเ่ราระบุไวใ้นค าแนะน าการใชง้าน 

i. การสือ่สารเกีย่วกบับรกิาร: ในบางคร ัง้เราอาจส่งการประกาศและขอ้มูลอืน่ๆ ใหคุ้ณทราบผ่านทางเว็บไซตห์รอืแอพของเรา 

หากคุณมคี าถามใดๆ เกีย่วกบัผลติภณัฑ ์บรกิาร หรอืเงือ่นไขเหล่านี ้โปรดตดิต่อเราผ่านชอ่งทางการดูแลลูกคา้ของเรา 

j. ความคดิเหน็: เรายนิดรีบัความคดิเห็นเกีย่วกบับรกิารและผลติภณัฑ ์หากคุณเลอืกทีจ่ะใหค้วามคดิเห็นแกเ่รา 

เราอาจด าเนินการตามความคดิเห็นของคุณโดยไม่มขีอ้ผูกมดัต่อคุณ  
 

3. ขอ้มูลของคุณ  

a. การส่งขอ้มูลของผูใ้ชแ้ละขอ้มูลอุปกรณ:์ 

บางบรกิารอาจใหคุ้ณและผูใ้ชท้ีไ่ดร้บัอนุญาตของคุณสามารถจดัเก็บหรอืใหข้อ้มูลไปยงัหรอืผ่านบรกิารดว้ยวธิต่ีางๆ ได ้

โดยเราเรยีกขอ้มูลนีว่้า “การส่งขอ้มูลของผูใ้ช”้ หากคุณเลอืกทีจ่ะใหก้ารส่งขอ้มูลของผูใ้ช ้

โปรดตรวจสอบใหแ้น่ใจว่าคุณมีสทิธิท์ีจ่ าเป็นในการด าเนินการดงักล่าวและตรวจสอบว่าการด าเนินการดงักล่าวชอบดว้ยกฎหมาย 

นอกจากนี ้บรกิารจะใหข้อ้มูลเกีย่วกบัการใชง้านผลติภณัฑแ์ละอุปกรณต่์างๆ บรกิารของบุคคลทีส่าม 

หรอืแอพพลเิคชนัทีคุ่ณเชือ่มต่อกบับรกิารของคุณแกเ่รา โดยมกัเป็นการใหข้อ้มูลโดยอตัโนมตั ิเราเรยีกขอ้มูลนีว่้า “ขอ้มูลอุปกรณ”์ 

การส่งขอ้มูลของผูใ้ชแ้ละขอ้มูลอุปกรณข์องคุณจะยงัคงเป็นของคุณ ซึง่หมายความว่าคุณเป็นเจา้ของสทิธิใ์ดๆ 

ทีคุ่ณมใีนการส่งขอ้มูลของผูใ้ชแ้ละขอ้มูลอุปกรณข์องคุณ 

b. การอนุญาตใหใ้ชข้อ้มูลของคุณ: ภายใตส้ทิธิค์วามเป็นส่วนตวัตามทีร่ะบุไวใ้นขอ้ 5 ดา้นล่าง เมือ่คุณใชบ้รกิาร 

แสดงว่าคุณใหส้ทิธิแ์บบทั่วโลก (ใชไ้ดร้อบโลก) และปลอดค่าสทิธิ ์(ไม่ตอ้งจ่ายค่าธรรมเนียม) แกเ่รา 

(และผูไ้ดร้บัอนุญาตและผูร้บัเหมาชว่งของเรา) ในการด าเนินการต่อไปนี:้  

• โฮสต ์ท าซ า้ แจกจ่าย ดดัแปลง สือ่สาร และใชก้ารส่งขอ้มูลของผูใ้ชแ้ละขอ้มูลอุปกรณข์องคุณ เชน่ 

อนุญาตใหเ้ราบนัทกึขอ้มูลดงักล่าวในระบบของเราและท าใหเ้ขา้ถงึได ้และ 

• ใหส้ทิธิเ์ขา้ใชก้ารส่งขอ้มูลของผูใ้ชแ้ละขอ้มูลอุปกรณข์องคุณแกผู่ใ้ชท้ีไ่ดร้บัอนุญาตและส าหรบั (ตามทีร่ะบุดา้นล่าง) 

ผลติภณัฑแ์ละบรกิารของบุคคลทีส่าม 

เพือ่วตัถุประสงคด์งัต่อไปนี:้ 

• การด าเนินการและปรบัปรุงบรกิาร (รวมถงึการสรา้งการอพัเดต)  

• การพฒันาเทคโนโลยแีละบรกิารใหม่ๆ ส าหรบัเรา และ 

• วตัถุประสงคอ์ืน่ๆ ตามทีอ่ธบิายไวใ้นประกาศความเป็นส่วนตวัทีเ่กีย่วขอ้งของเรา ซึง่สามารถดูไดท้ี ่ https://www.philips-

hue.com/privacy (“ประกาศความเป็นส่วนตวั”) 

c. ความปลอดภยัของขอ้มูลของคณุ: เน่ืองจากเราใหค้วามส าคญักบัความถูกตอ้งและความปลอดภยัของขอ้มูลของคุณ 

เราจงึพยายามใชม้าตรการการรกัษาความปลอดภยัทีเ่หมาะสม อย่างไรก็ตาม 

เราไม่สามารถรบัประกนัว่าบุคคลทีส่ามทีไ่ม่ไดร้บัอนุญาตจะไม่มวีนัเอาชนะมาตรการการรกัษาความปลอดภยัหรอืใชข้อ้มูลของคุณเพือ่

วตัถุประสงคท์ีไ่ม่เหมาะสมได ้ส าหรบัขอ้มูลเพิม่เตมิเกีย่วกบัการเปิดเผยขอ้มูลตามความรบัผดิชอบของ Signify 

โปรดไปทีห่นา้การเปิดเผยขอ้มูลชอ่งโหว่ทีป่ระสานงานรว่มกนัของเราที ่https://www.signify.com/global/vulnerability-disclosure 

 

4. ผลติภณัฑแ์ละบรกิารของผูอ้ืน่ 

a. การเขา้ใชผ้ลติภณัฑแ์ละบรกิารของผูอ้ืน่:  บรกิารอาจอนุญาตใหผ้ลติภณัฑด์ าเนินการกบัผลติภณัฑ ์แอพ และบรกิารของผูอ้ืน่ 

(“ผลติภณัฑแ์ละบรกิารของบุคคลทีส่าม”) เพือ่ใหส้ามารถด าเนินการนีไ้ด ้

เราอาจแลกเปลีย่นการส่งขอ้มูลของผูใ้ชแ้ละขอ้มูลอุปกรณข์องคุณกบับุคคลทีส่ามทีเ่กีย่วขอ้ง 

คุณเป็นผูร้บัผดิชอบต่อการด าเนินการกบัและการใชผ้ลติภณัฑแ์ละบรกิารของบุคคลทีส่าม 

และเราจะไม่รบัผดิชอบต่อผลติภณัฑแ์ละบรกิารของบุคคลทีส่าม 

และต่ออนิเทอรเ์ฟซของผลติภณัฑแ์ละบรกิารของบุคคลทีส่ามทีม่าพรอ้มผลติภณัฑแ์ละบรกิารของเรา 

b. มาตรฐานหรอืวธิกีารสือ่สาร: 

ผลติภณัฑอ์าจใชม้าตรฐานหรอืวธิกีารแบบเปิดหรอืมใีหใ้ชโ้ดยทั่วไปหลากหลายวธิใีนการสือ่สารและท างานกบัอุปกรณอ์จัฉรยิะหรอือุป

กรณท์ีเ่ช ือ่มต่อ ซึง่ถูกใชโ้ดยผลติภณัฑ ์ระบบ หรอืบรกิารอืน่ทีเ่ราไม่ไดเ้ป็นผูผ้ลติในท านองเดยีวกนั 

ผลติภณัฑแ์ละบรกิารทีเ่กีย่วขอ้งดงักล่าว 

ซึง่เราไม่ไดก้ าหนดหรอืรบัรองว่าสามารถใชร้ว่มกนัไดก้บัผลติภณัฑแ์ละบรกิารของเราอาจไม่สามารถใชร้ว่มกบัผลติภณัฑแ์ละบรกิารข

องเราได ้แมว่้าจะมกีารระบุใหด้ าเนินการโดยใชม้าตรฐานหรอืวธิกีารสือ่สารแบบเดยีวกนัหรอืคลา้ยคลงึกนัก็ตาม 

https://www.philips-hue.com/privacy
https://www.philips-hue.com/privacy
https://www.signify.com/global/vulnerability-disclosure
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c. ลงิกไ์ปยงัไซตข์องบุคคลทสีาม: เว็บไซต ์แอพ หรอืการสือ่สารของเราอาจมลีงิกไ์ปยงัไซตอ์สิระอืน่ของบุคคลทีส่าม 

ลงิกเ์หล่านีม้ใีหเ้พือ่ความสะดวกเพยีงอย่างเดยีวและไม่ไดอ้ยู่ภายใตก้ารควบคุมของเรา 

เราไม่รบัรองหรอืรบัผดิชอบต่อเนือ้หาของไซตด์งักล่าว 

 

5. ความเป็นส่วนตวัของคุณ 

a. ขอ้มูลส่วนบุคคล: Signify ใหค้วามส าคญัต่อความเป็นส่วนตวัของคุณ ประกาศความเป็นส่วนตวั ของเราใชก้บัการใชบ้รกิาร 

โปรดอ่านเอกสารเหล่านี ้ซึง่จะอธบิายประเภทของขอ้มูลส่วนบุคคลทีเ่รารวบรวมจากคุณ ผลติภณัฑแ์ละบรกิารของคุณ 

วธิทีีเ่ราอาจใชข้อ้มูลส่วนบุคคลของคุณ พืน้ฐานทางกฎหมายทีเ่ราจ าเป็นตอ้งประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลของคุณ 

รวมถงึสทิธิค์วามเป็นส่วนตวัของคุณ ประกาศความเป็นส่วนตวัเพิม่เตมิจะมใีหแ้ยกต่างหากส าหรบัผลติภณัฑแ์ละบรกิารเฉพาะ 

b. คุกกี:้ ในบางกรณี Signify อาจใชคุ้กกีแ้ละเทคโนโลยกีารตดิตามอืน่ๆ โปรดอ่านประกาศเกีย่วกบัคุกกีข้องเราซึง่มอียู่ที ่
https://www.philips-hue.com/cookie-notice 
ส าหรบัขอ้มูลเพิม่เตมิเกีย่วกบัเทคโนโลยนีีแ้ละวตัถุประสงคท์ีเ่ราตอ้งใชเ้ทคโนโลยดีงักล่าว   
 

6. การระงบัและการสิน้สดุบรกิาร 

a. การระงบับรกิาร: เราอาจระงบับรกิารช ัว่คราวโดยไม่แจง้ใหท้ราบเน่ืองดว้ยเหตุผลดา้นความปลอดภยั ความลม้เหลวของระบบ 

การบ ารุงรกัษาและซอ่มแซม หรอืสถานการณอ์ืน่ๆ 

b. การสิน้สุดหรอืระงบัการเขา้ใชบ้รกิารของคุณ: คุณสามารถหยุดใชบ้รกิารไดทุ้กเมือ่ 

เราขอสงวนสทิธิใ์นการสิน้สุดหรอืระงบัการเขา้ใชบ้รกิารของคุณหรอืลบบญัชผีูใ้ชข้องคุณ หากเกดิกรณีใดๆ เหล่านีข้ึน้: 

• หากเราเชือ่โดยสุจรติว่าคุณใชบ้รกิารหรอืผลติภณัฑใ์นทางทีล่ะเมดิเงือ่นไขเหล่านี ้ 

• เราจ าเป็นตอ้งด าเนินการดงักล่าวเพือ่ใหเ้ป็นไปตามขอ้ก าหนดทางกฎหมายหรอืค าสั่งศาล 

• เราเชือ่อย่างสมเหตุสมผลว่าการกระท าของคุณท าใหเ้กดิอนัตรายหรอืความรบัผดิต่อผูใ้ช ้บุคคลทีส่าม หรอืเรา 

• คุณไม่ไดเ้ขา้สู่ระบบบญัชขีองคุณเป็นเวลาสองปี 
 

7. เนื้อหาและซอฟตแ์วรข์องเรา 

a. สทิธิใ์นทรพัยส์นิทางปัญญา: แมว่้าเราจะใหส้ทิธิคุ์ณใชบ้รกิารของเรา เรา (และซพัพลายเออรแ์ละผูอ้อกใบอนุญาตของเรา) 

จะสงวนสทิธิใ์นทรพัยส์นิทางปัญญาทีเ่รา (และซพัพลายเออรแ์ละผูอ้อกใบอนุญาตของเรา) มใีนบรกิาร  

b. เนื้อหาของเรา: บรกิารมเีนือ้หาทีเ่ป็นของเรา คุณสามารถใชเ้นือ้หาของเราตามทีเ่งือ่นไขเหล่านีอ้นุญาต 

แต่เราจะสงวนสทิธิใ์นทรพัยส์นิทางปัญญาทีเ่รามใีนเนือ้หาของเรา หา้มลบ ปิดบงั หรอืเปลีย่นแปลงแบรนด ์โลโก ้

หรอืประกาศทางกฎหมายใดๆ ของเรา 

c. เนื้อหาของผูอ้ืน่: บรกิารอาจใหส้ทิธิคุ์ณในการเขา้ใชเ้นือ้หาทีเ่ป็นของบุคคลหรอืองคก์รอืน่ 

คุณตอ้งไม่ใชเ้นือ้หาดงักล่าวโดยไม่ไดร้บัอนุญาตจากบุคคลหรอืองคก์รนั้น หรอืใชน้อกเหนือจากตามทีก่ฎหมายอนุญาต 

d. ซอฟตแ์วร:์ บางบรกิารมกีารเขา้ถงึและใชซ้อฟตแ์วร ์ตวัอย่างเชน่ แอพของเราหรอืซอฟตแ์วรท์ีร่วมอยู่ในผลติภณัฑ ์

เราอนุญาตใหคุ้ณใชซ้อฟตแ์วรน์ั้นในฐานะทีเ่ป็นส่วนหน่ึงของบรกิาร สทิธิก์ารใชง้านนีเ้ป็นสทิธิแ์บบทั่วโลก (รอบโลก) 

ไม่จ ากดัเพยีงผูเ้ดยีว (เพือ่ใหเ้ราสามารถใหส้ทิธิก์ารใชง้านซอฟตแ์วรแ์กผู่อ้ืน่ได)้ เป็นส่วนบุคคล (คุณจงึไม่สามารถขยายใหผู้อ้ืน่ได)้ 

และไม่สามารถมอบสทิธิไ์ด ้(คุณจงึไม่สามารถมอบสทิธิใ์หผู้อ้ืน่ได)้ 
บางบรกิารมซีอฟตแ์วรท์ีม่ใีหภ้ายใตเ้งือ่นไขสทิธิก์ารใชง้านแบบโอเพ่นซอรส์ทีเ่ราใหคุ้ณใชง้านได ้

ในบางกรณีก็มขีอ้ก าหนดในสทิธิก์ารใชง้านแบบโอเพ่นซอรส์ทีแ่ทนทีบ่างส่วนของเงือ่นไขเหล่านีอ้ย่างชดัแจง้ 

ดงันั้นโปรดแน่ใจว่าคุณไดอ้่านสทิธิก์ารใชง้านเหล่านั้น 

e. ไม่อนุญาตใหท้ า: คุณตอ้งไม่คดัลอก ดดัแปลง แจกจ่าย จ าหน่าย 

หรอืใหเ้ชา่ส่วนใดก็ตามของบรกิารหรอืซอฟตแ์วรท์ีร่วมอยู่ในบรกิาร นอกจากนี ้

คุณตอ้งไม่ท าวศิวกรรมยอ้นกลบัหรอืพยายามดงึซอรส์โคด้ใดๆ ของเรา เวน้แต่จะมกีฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งทีอ่นุญาตใหท้ าได ้
 

8. ขอ้สงวนสทิธิแ์ละความรบัผดิ 

a. ขอ้สงวนสทิธิ:์  แมว่้าเราจะตอ้งการท าใหป้ระสบการณก์ารใชบ้รกิารของคุณเป็นทีน่่าพงึพอใจทีสุ่ดเท่าทีจ่ะท าไดแ้ละ 
เรามคีวามเชือ่มั่นในบรกิารมากเพยีงใด โปรดทราบว่าเราสามารถใหบ้รกิารแกคุ่ณ “ตามทีเ่ป็น” และ “ตามทีม่”ี 

และเราไม่ใหก้ารรบัประกนั รบัรอง หรอืใหค้ ามั่นใดๆ เกีย่วกบับรกิาร (รวมถงึเนือ้หาของบรกิาร ฟังกช์นัเฉพาะของบรกิาร 

หรอืความพรอ้มในการใชง้าน ความเสถยีร หรอืความสามารถในการตอบรบัความตอ้งการของคุณ) 

เน่ืองจากมคีวามเป็นไปไดว่้าสิง่ต่างๆ อาจไม่เป็นไปตามทีค่วรจะเป็นเสมอไป ในกรณีเลวรา้ยทีบ่รกิารอาจใชง้านไม่ได ้

โปรดรบัค าขอโทษอย่างจรงิใจของเรา และเราเขา้ใจถงึความเคราะหร์า้ยและความไม่สะดวกดงักล่าว  

b. ความรบัผดิของเรา: เราจะไม่รบัผดิชอบต่อความเสยีหายทางออ้ม ทีเ่ป็นผลสบืเน่ือง ทีเ่ป็นการลงโทษ พเิศษ หรอืทีไ่ม่ตัง้ใจใดๆ 

ความรบัผดิทัง้หมดของเราทีเ่กดิขึน้หรอืเกีย่วขอ้งกบัการใชบ้รกิารของคุณถูกจ ากดัอยู่ต ่ากว่า (i) 

ค่าธรรมเนียมทีคุ่ณจ่ายเพือ่ใชบ้รกิารทีเ่กีย่วขอ้งใน 3 เดอืนกอ่นทีจ่ะเกดิการละเมดิ (หากม)ี หรอื (ii) €50 

เงือ่นไขเหล่านีเ้พยีงจ ากดัความรบัผดิชอบของเราตามทีก่ฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งอนุญาตเท่านั้น  
 

9. การระงบัขอ้พพิาท กฎหมายทีใ่ชบ้งัคบั และศาล   

a. ตามขอบเขตสูงสุดทีก่ฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งอนุญาต และยกเวน้ตามขอบเขตทีร่ะบุไวอ้ย่างชดัแจง้ในย่อหนา้ต่อไปนีภ้ายใตข้อ้ 9 นีห้รอืขอ้ 

11 เงือ่นไขเหล่านี ้ความสมัพนัธข์องคุณกบัเรา 

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

โดยคุณและเราตกลงทีจ่ะอยู่ภายใตเ้ขตอ านาจศาลเฉพาะของศาลในพืน้ทีข่องคุณ 

การมผีลบงัคบัใชข้องอนุสญัญาสหประชาชาตว่ิาดว้ยสญัญาซือ้ขายสนิคา้ระหว่างประเทศและกฎหมายอืน่ใดทีก่ าหนดการใชก้ฎหมาย

ของเขตอ านาจศาลอืน่ใดนั้นจะถูกปฏเิสธและไม่รวมอยู่ดว้ยอย่างชดัแจง้ 

b. หากคุณเป็นผูพ้กัอาศยัในสหรฐัอเมรกิา เงือ่นไขเหล่านี ้ความสมัพนัธข์องคุณกบัเรา 

และการใชบ้รกิารของคุณจะอยู่ภายใตก้ารควบคุมโดยกฎหมายของมลรฐันิวเจอรซ์ยี ์

โดยไม่รวมถงึบทบญัญตัขิองการขดักนัแห่งกฎหมายและการเลอืกใชก้ฎหมาย  

c. หากคุณเป็นผูพ้กัอาศยัในแคนาดา เงือ่นไขเหล่านี ้ความสมัพนัธข์องคุณกบัเรา 

และการใชบ้รกิารของคุณจะอยู่ภายใตก้ารควบคุมโดยกฎหมายของรฐัออนแทรโีอ 

โดยไม่มผีลต่อบทบญัญตัขิองการเลอืกใชห้รอืการขดักนัแห่งกฎหมาย   

d. หากคุณเป็นผูพ้กัอาศยัในฝร ัง่เศส ศาลแห่ง Nanterre จะมอี านาจศาลเด็ดขาด  

e. หากคุณเป็นผูพ้กัอาศยัในอนิเดยี ในกรณีทีม่คีวามแตกต่างและขอ้พพิาทเกดิขึน้ 

คุณและเราตกลงทีจ่ะระงบัขอ้พพิาทนั้นผ่านกระบวนการอนุญาโตตุลาการโดย 

อนุญาโตตุลาการคนเดยีวทีแ่ต่งตัง้รว่มกนัจากเราทัง้คู่ใหด้ าเนินการตามกฎหมาย Arbitration & Conciliation Act 2015 

(ตามทีแ่กไ้ข) สถานทีด่ าเนินกระบวนการอนุญาโตตุลาการคอืเมอืงคุรุคราม รฐัหรยาณา 

f. หากคุณเป็นผูพ้กัอาศยัในศรลีงักา ในกรณีทีม่คีวามแตกต่างและขอ้พพิาทเกดิขึน้ 

คุณและเราตกลงทีจ่ะระงบัขอ้พพิาทนั้นผ่านกระบวนการอนุญาโตตุลาการโดย 

อนุญาโตตุลาการคนเดยีวทีแ่ต่งตัง้รว่มกนัจากเราทัง้คู่ใหด้ าเนินการตามกฎหมาย Arbitration & Conciliation Act 2005 

(ตามทีแ่กไ้ข) สถานทีด่ าเนินกระบวนการอนุญาโตตุลาการคอืกรุงนิวเดล ีประเทศอนิเดยี 

g. หากคุณเป็นผูพ้กัอาศยัในมาเลเซยี ศาลแห่งมาเลเซยีตะวนัตกจะมอี านาจศาลเด็ดขาด 

h. หากคุณเป็นผูพ้กัอาศยัในจนี ศาลทีม่สี านักงานทีจ่ดทะเบยีนของเราตัง้อยู่ในเซี่ยงไฮจ้ะมอี านาจศาลเด็ดขาด 

i. หากคุณเป็นผูพ้กัอาศยัในไตห้วนั ศาลทอ้งถิน่ในกรุงไทเป ไตห้วนั จะมอี านาจศาลเด็ดขาด 
 

10. เกีย่วกบัเง่ือนไขเหล่านี ้

a. ตามกฎหมายแลว้ คุณอาจมสีทิธิบ์างอย่างทีไ่ม่สามารถถูกจ ากดัโดยสญัญาอย่างเชน่เงือ่นไขเหล่านี ้

เงือ่นไขเหล่านีไ้ม่ไดม้เีจตนาเพือ่จ ากดัสทิธิเ์หล่านั้น 

b. หากเกดิกรณีทีข่อ้ก าหนดบางอย่างไม่ถูกตอ้งหรอืบงัคบัใชไ้ม่ได ้จะไม่มผีลต่อขอ้ก าหนดอืน่ใดของเงือ่นไขเหล่านี ้

c. หากเราไม่ด าเนินการใดๆ โดยทนัทหีลงัจากทีคุ่ณไม่ปฏบิตัติามเงือ่นไข ไม่ไดห้มายความว่าเราจะไม่มสีทิธิด์ าเนินการในอนาคต  

d. เราอาจอพัเดตเงือ่นไขเหล่านีเ้พือ่ใหส้อดคลอ้งกบัการเปลีย่นแปลงในบรกิารและวธิดี าเนินธรุกจิของเรา หรอืเพือ่เหตุผลทางกฎหมาย 

กฎระเบยีบ หรอืเพือ่ความปลอดภยั หากเราท าการเปลีย่นแปลงทีม่ผีลต่อคุณอย่างมาก 

เราจะใหโ้อกาสคุณในการตรวจสอบการเปลีย่นแปลงนั้นและยอมรบัการเปลีย่นแปลงเพือ่ทีจ่ะใชบ้รกิารต่อได ้หากรอ้งขอ 

หากคุณไม่ด าเนินการใดๆ หรอืใชบ้รกิารต่อไปหลงัจากทีม่กีารแจง้เตอืนหรอืประกาศดงักล่าว หรอืคุณยอมรบัการเปลีย่นแปลงใดๆ 

ทีคุ่ณตอ้งอนุมตัล่ิวงหนา้ จะเท่ากบัว่าคุณตกลงยอมรบัการเปลีย่นแปลงเหล่านี ้ 

e. บรกิารบางอย่างอาจไม่มใีหบ้รกิารในประเทศของคุณ 

f. ส าหรบัขอ้มูลเกีย่วกบัวธิกีารตดิต่อเรา โปรดไปที ่เว็บไซต ์ของเราส าหรบัผลติภณัฑน์ั้น https://www.philips-
hue.com/support#contact  
 

11. เง่ือนไขทีใ่ชส้ าหรบับางผลติภณัฑ ์บางบรกิาร หรอืบางประเทศ ขอ้ 11 นีจ้ะระบุเงือ่นไขเพิม่เตมิทีใ่ชส้ าหรบับางผลติภณัฑ ์

บางบรกิาร หรอืบางประเทศ หากมคีวามแตกต่างใดๆ ระหว่างขอ้ 11 นีแ้ละขอ้ก าหนดใดๆ ในเงือ่นไขเหล่านีน้อกเหนือจากขอ้ 11 นี ้

ใหใ้ชบ้งัคบัตามขอ้ 11 นี ้

• ตุรก:ี หมายเลขโทรศพัทใ์นประเทศคอื 0850 390 19 22 และสามารถดูประกาศความเป็นส่วนตวัไดท้ีน่ี่ 
https://www.signify.com/tr-tr/gizlilik-bildirimi  

• สทิธิล์องใชก่้อนใคร: โดยการเปิดใชง้าน "สทิธิล์องใชก้อ่นใคร" ส าหรบัคุณสมบตับิางอย่างในแอพของคุณ 

แสดงว่าคุณยนิยอมทีจ่ะรบัสทิธิล์องใชก้อ่นใครส าหรบัคุณสมบตัดิงักล่าวกอ่นทีคุ่ณสมบตันิั้นจะเปิดใหผู้ใ้ชข้องเราทุกคนใชง้านได ้

("คุณสมบตัสิ าหรบัสทิธิล์องใชก่้อนใคร") ซึง่มแีนวโนม้ทีจ่ะมขีอ้ผดิพลาด ขอ้บกพรอ่ง หรอืปัญหาอืน่ๆ 

ซึง่โดยปกตแิลว้จะไม่เกีย่วขอ้งกบัรุน่มาตรฐานส าหรบัผูใ้ชแ้อพทุกคน ("รุน่มาตรฐาน") คุณสมบตัสิ าหรบัสทิธิล์องใชก้อ่นใครมใีห ้

"ตามทีเ่ป็น" และ "ตามทีม่"ี และเรา รวมทัง้บรษิทัในเครอื ผูอ้นุญาต และ/หรอืซพัพลายเออรไ์ม่ใหก้ารรบัประกนั รบัรอง 

หรอืใหค้ ามั่นใดๆ เกีย่วกบัคุณสมบตัสิ าหรบัสทิธิล์องใชก้อ่นใคร (รวมถงึเนือ้หา การท างานเฉพาะ หรอืความพรอ้มใชง้าน 

ความน่าเชือ่ถอื หรอืความสามารถในการตอบสนองความตอ้งการของคุณ) เน่ืองจากมคีวามเป็นไปไดว่้าสิง่ต่างๆ 

อาจไม่เป็นไปตามทีค่วรจะเป็นเสมอไป เราไม่มหีนา้ทีใ่นการน าคุณสมบตัสิ าหรบัสทิธิล์องใชก้อ่นใครไปใชใ้นรุน่มาตรฐานต่อ 

และอาจท าการเปลีย่นแปลงในคุณสมบตัสิ าหรบัสทิธิล์องใชก้อ่นใคร หรอืยุตกิารเปิดตวัคุณสมบตัดิงักล่าว 

สิง่ทีจ่ะเผยแพรใ่นรุน่มาตรฐานอาจแตกต่างไปจากคุณสมบตัสิ าหรบัสทิธิล์องใชก้อ่นใคร 

คุณเขา้ใจและตกลงว่าการยุตกิารใชคุ้ณสมบตัสิ าหรบัสทิธิล์องใชก้อ่นใครของคุณเป็นสทิธิข์องคุณแต่เพยีงผูเ้ดยีวและเป็นการจดัก

ารปัญหาความไม่พงึพอใจทีคุ่ณอาจไดร้บัจากการใชคุ้ณสมบตัสิ าหรบัสทิธิล์องใชก้อ่นใคร ซึง่อยู่ภายใตป้ระกาศความเป็นส่วนตวั 

ในกรณีเลวรา้ยทีคุ่ณสมบตัสิ าหรบัสทิธิล์องใชก้อ่นใครอาจใชง้านไม่ได ้โปรดรบัค าขอโทษอย่างจรงิใจของเรา 

และเราเขา้ใจถงึความเคราะหร์า้ยและความไม่สะดวกดงักล่าว 

หากเมือ่ใดก็ตามทีคุ่ณตอ้งการยุตสิทิธิเ์ขา้ถงึคุณสมบตัสิ าหรบัสทิธิล์องใชก้อ่นใคร คุณสามารถปิดใชง้านไดใ้นแอพของคุณ 

https://www.philips-hue.com/support#contact
https://www.philips-hue.com/support#contact
https://www.signify.com/tr-tr/gizlilik-bildirimi
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(หากท าได)้ หรอืโดยลบและตดิตัง้แอพอกีคร ัง้ 

ส่วนนีใ้นคุณสมบตัสิ าหรบัสทิธิล์องใชก้อ่นใครจะมผีลบงัคบัใชต้ราบใดทีเ่นือ้หาส่วนนีเ้กีย่วขอ้งกบัคุณสมบตัสิ าหรบัสทิธิล์องใชก้อ่

นใครจนกว่ารุน่มาตรฐานดงักล่าวจะเปิดใหใ้ชง้านหรอืจนกว่าจะมกีารยกเลกิ (แลว้แต่ว่าเหตุการณใ์ดจะเกดิกอ่น) 
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