
Intel ขอ้ก ำหนดและเงื่อนไขกำรส่งเสรมิกำรขำยทำงออนไลน ์

DIOFIELD CHRONICLE 

 

ไม่จ ำเป็นตอ้งซือ้สนิคำ้หรอืบรกิำรใดๆเพือ่เขำ้รว่มหรอืเพือ่กำรชนะ. 

กำรซือ้สนิคำ้หรอืบรกิำรใดๆไม่ไดเ้พิม่โอกำสในกำรชนะของผูเ้ขำ้รว่ม. 

ใหถ้อืว่ำเป็นโมฆะหำกมขีอ้หำ้มตำมกฎหมำย, กฎเกณฑ ์หรอืระเบยีบขอ้บงัคบั. 

กฎหมำยและขอ้บงัคบัของรฐับำลกลำง รฐั และทอ้งถิน่มผีลบงัคบัใช.้ 

ผูช้นะและรำงวลัจะตอ้งไดร้บักำรประชำสมัพนัธ ์

 

โดยกำรเขำ้รว่ม, ผูเ้ขำ้รว่มทุกคนยอมรบักฎอย่ำงเป็นทำงกำรเหล่ำน้ีท ัง้หมดอย่ำงไม่มเีงื่อนไข, 

ขอ้มูลทีใ่หโ้ดยผูส้นบัสนุนและผูจ้ดักำรทีเ่กีย่วขอ้งกบักำรส่งเสรมิกำรขำยทำงออนไลนน้ี์, 

และกำรตดัสนิใจของผูส้นบัสนุน (หรอืตวัแทนทีช่อบดว้ยกฎหมำยของผูส้นบัสนุน) 

ใหถ้อืว่ำเป็นทีสุ่ดและผูกพนักบัทุกเร ือ่งทีเ่กีย่วขอ้งกบักำรส่งเสรมิกำรขำยทำงออนไลนน้ี์. 

 

1. ผูส้นบัสนุน 

ผูส้นับสนุนและผูจ้ดัการส่งเสรมิการขายทางออนไลนนี์ค้อื Intel Corporation, 2200 Mission College Blvd., Santa Clara, 

CA 95052-8119 (“ผูส้นับสนุน”) หรอืตวัแทนทีไ่ดร้บัอนุญาต 

 

ผูส้นับสนุนเสนอโอกาสใหผู้เ้ขา้รว่มไดร้บัรางวลัตามทีร่ะบุไวใ้น [ส่วนที ่6] ดา้นล่าง (“ของรางวลัส่งเสรมิการขาย”). 

ไดโ้ปรดอ่านขอ้ก าหนดและเงือ่นไขดา้นล่างทีเ่กีย่วขอ้งกบัการส่งเสรมิการขายนี ้

และเก็บส าเนาของเอกสารฉบบันีไ้วเ้พือ่เป็นขอ้มูลของผูเ้ขา้รว่มดว้ย. ในการเขา้รว่มการส่งเสรมิการขายนี,้ [ตามส่วนที ่4], 

รวมถงึการระบุชือ่ ทีอ่ยู่ ประเทศทีพ่ านักของผูเ้ขา้รว่ม และเลอืกเคร ือ่งหมายถูกในชอ่งท าเคร ือ่งหมาย 

‘ฉันพรอ้มและยอมรบัขอ้ก าหนดและเงือ่นไขเหล่านีแ้ลว้' ใหถ้อืว่าผูเ้ขา้รว่มยอมรบัขอ้ก าหนดและเงือ่นไขเหล่านี ้

และตกลงทีจ่ะผูกพนัตามกฎการแข่งขนั 

 

 

2. คุณสมบตัใินกำรเขำ้รว่ม 

ก. โปรโมช ัน่นีเ้ปิดใหส้มาชกิของ Intel's Gaming Access Program ทีม่อีายุ 20 

ปีขึน้ไปซึง่ไม่จ าเป็นตอ้งไดร้บัความยนิยอมหรอืไดร้บัอนุญาตจากผูป้กครองหรอืตวัแทนตามกฎหมายของตนเมือ่ใดก็ไดใ้นชว่งระยะ

เวลาโปรโมช ัน่ และพ านักอย่างถูกตอ้งตามกฎหมายใน : สหราชอาณาจกัร (องักฤษ เวลส ์สกอตแลนด ์และไอรแ์ลนดเ์หนือ) 

สหรฐัอเมรกิา (สหรฐัอเมรกิา 50 แห่ง เขตโคลมัเบยี) แคนาดา ออสเตรเลยี ฝร ัง่เศส เยอรมนี อนิเดยี ไตห้วนั เกาหลใีต ้สวเีดน 

นอรเ์วย ์เดนมารก์ เปรู อารเ์จนตนิา (ไม่รวม กอรโ์ดบา เมนโดซา นอยเคนิ รโิอ เนโกร ซลัตา และเทยีรร์า เดล ฟูเอโก) เม็กซโิก 

ไทย สเปน ตุรก ีเนเธอรแ์ลนด ์ออสเตรยี สาธารณรฐัเชก็ มาเลเซยี ฟิลปิปินส ์อนิโดนีเซยี เวยีดนาม  ฟินแลนด ์ชลิ ีญีปุ่่น 

หรอืสวติเซอรแ์ลนด ์

 

ข. พนักงานของ ผูส้นับสนุนและบรษิทัแม่ของผูส้นับสนุน, บรษิทัในเครอื, บรษิทัย่อย, ผูจ้ดัจ าหน่าย, 

ตวัแทนโฆษณาและส่งเสรมิการขายฅ หน่วยบรกิารคลงัสนิคา้พรอ้มจดัส่ง, และสมาชกิในครอบครวั (หมายถงึคู่สมรส, บุพการ,ี 

พีน่อ้ง, บุตร และคู่สมรสของบุคคลทัง้หมดทีไ่ดก้ล่าวมาโดยไม่ค านึงถงึว่าพวกเขาอาศยัอยู่ทีไ่หน) และ/หรอื 

ผูท้ีอ่าศยัอยู่ในครวัเรอืนเดยีวกนักบัพนักงานดงักล่าว จะไม่มสีทิธิใ์นการเขา้รว่มการส่งเสรมิการขายทางออนไลนนี์ ้

 

ค. ตอ้งใชอ้นิเทอรเ์น็ตในการเขา้รว่ม. 

นาฬกิาของผูส้นับสนุนคอืนาฬกิาอย่างเป็นทางการของการส่งเสรมิการขายทางออนไลนนี์.้ 

ผูเ้ขา้รว่มจะตอ้งไดร้บัอนุญาตจากเจา้ของกรรมสทิธิก์อ่นใชค้อมพวิเตอร,์ อุปกรณ,์ และ/หรอืการเขา้ถงึอนิเทอรเ์น็ต 

ทีผู่เ้ขา้รว่มไม่ไดเ้ป็นเจา้ของหรอืช าระเงนิดว้ยตนเอง เพือ่เขา้รว่มการส่งเสรมิการขายทางออนไลนนี์.้ 

ผูส้นับสนุนไม่มหีนา้ทีร่บัผดิชอบค่าใชจ่้ายทีเ่กีย่วขอ้งกบัอนิเทอรเ์น็ต หรอืการเชือ่มต่อมอืถอื หรอืค่าใชจ่้ายอืน่ใด 

ทีเ่กดิขึน้จากการเขา้รว่มการส่งเสรมิการขายทางออนไลนนี์ ้

 



ง. ผูเ้ขา้รว่มผ่านชอ่งทางออนไลนจ์ะตอ้งใส่อเีมลทีถู่กตอ้ง 

และเป็นความรบัผดิชอบของผูเ้ขา้รว่มในการแจง้ใหผู้ส้นับสนุนทราบหากมกีารเปลีย่นแปลงอเีมล. ผูเ้ขา้รว่มตกลง 

โดยอาศยัการลงทะเบยีนเขา้รว่มและยอมรบัขอ้ก าหนดและเงือ่นไขเหล่านี ้

ทีจ่ะผูกพนัตามขอ้ก าหนดของกฎอย่างเป็นทางการเหล่านีแ้ละโดยการตดัสนิใจของผูส้นับสนุน. 

ผูช้นะอาจถูกขอใหล้งนามและส่งคนืหนังสอืรบัรองคุณสมบตัใินการเขา้รว่ม, การปลดเปลือ้งความรบัผดิ, 

และในกรณีทีก่ฎหมายอนุญาต, เอกสารเผยแพรป่ระชาสมัพนัธ ์ภายใน 10 วนัหลงัจากทีผู่เ้ขา้รว่มไดร้บัแจง้คร ัง้แรก. 

หากผูเ้ขา้รว่มไม่ปฏบิตัติามก าหนดเวลาดงักล่าวอาจส่งผลใหสู้ญเสยีสทิธิใ์นการรบัรางวลั และตอ้งมกีารเลอืกผูช้นะรายอืน่. 

การเลอืกผูช้นะรายอืน่จะถูกเลอืกตามผลการตดัสนิ และรางวลัจะถูกส่งมอบใหแ้กผู่เ้ขา้รว่มทีม่คีะแนนสูงสุดอนัดบัถดัไป. 

ในการเขา้รว่มและยอมรบัขอ้ก าหนดและเงือ่นไขของการส่งเสรมิการขายทางออนไลนนี์ ้

ผูช้นะอนุญาตใหผู้ส้นับสนุนและตวัแทนของผูส้นับสนุน ใชช้ ือ่ และ/หรอื ภาพของผูช้นะ, ขอ้มูลชวีประวตั ิและ/หรอื 

ขอ้มูลทีไ่ดใ้ชใ้นการเขา้รว่ม (รวมถงึในรูปแบบดดัแปลงของขอ้มูลดงักล่าว) ส าหรบัการโฆษณา 

และวตัถุประสงคใ์นการส่งเสรมิการขายในสือ่ใดๆ โดยไม่จ ากดัภูมศิาสตรห์รอืระยะเวลาและไม่ตอ้งมกีารชดเชยเพิม่เตมิใดๆ, 

ทัง้นีภ้ายใตข้อบเขตของกฎหมาย. ดูนโยบายความเป็นส่วนตวัของผูส้นับสนุน Intel Privacy Notice 

ส าหรบัรายละเอยีดเกีย่วกบัแนวทางปฏบิตัใินการเก็บรวบรวมขอ้มูลของสปอนเซอรท์ีเ่กีย่วขอ้งกบัการส่งเสรมิการขายทางออนไลน์

นี ้

 

จ. Intel มุ่งมั่นทีจ่ะปฏบิตัติามกฎหมาย ขอ้บงัคบั นโยบาย และกฎทางดา้นจรยิธรรมทีบ่งัคบัใชท้ัง้หมด. 

ประกาศนีม้จีดุมุ่งหมายเพือ่ใหแ้น่ใจว่าการเขา้รว่มการส่งเสรมิการขายทางออนไลนนี์จ้ะไม่ละเมดิกฎหมาย ขอ้บงัคบั 

นโยบายหรอืกฎเกณฑด์งักล่าว. Intel ไม่แสวงหาค าสญัญาหรอืการเล่นพรรคเล่นพวกส าหรบัตวัเองหรอืบรษิทัในเครอืใดๆ 

เพือ่แลกกบัโอกาสในการเขา้รว่มในการส่งเสรมิการขายทางออนไลนนี์.้ ในการเขา้รว่มการส่งเสรมิการขายทางออนไลนนี์ ้(i) 

ผูเ้ขา้รว่มตกลงว่าการเขา้รว่มโปรโมช ัน่ของคุณ – รวมถงึการยอมรบัรางวลัทีอ่าจเกดิขึน้ – จะไม่ละเมิดกฎหมาย ระเบยีบขอ้บงัคบั 

นโยบาย หรอืกฎเกณฑข์องประเทศ รฐั หรอืหน่วยงานของรฐัของคุณ; และ (ii) ผูเ้ขา้รว่มรบัรองว่ารางวลัใดๆทีอ่าจไดร้บัน้ัน 

ไม่ไดเ้ป็นไปเพือ่การแลกเปลีย่นกบัขอ้ตกลงในการทีจ่ะสรา้งอทิธพิลต่อการกระท าหรอืการตดัสนิใจทีร่อด าเนินการหรอืทีค่าดการ

ณไ์ว ้ซึง่อาจส่งผลให ้Intel ไดร้บัหรอืคงไวซ้ึง่ธรุกจิหรอืความไดเ้ปรยีบทางธรุกจิ 

 

 

3. ระยะเวลำของกำรส่งเสรมิกำรขำยทำงออนไลน ์

การส่งเสรมิการขายทางออนไลนนี์เ้ร ิม่ 9:00 AM บน กนัยายน 22, 2022และสิน้สุดที ่11:59 PM บน พฤศจกิายน 3, 

2022(“ระยะเวลาของการส่งเสรมิการขายทางออนไลน”์) 

(เวลามาตรฐานแปซฟิิกของสหรฐัอเมรกิา) นาฬกิาของสปอนเซอรค์อืนาฬกิาอย่างเป็นทางการของโปรโมช ัน่ 

 

ผูเ้ขา้รว่มทีม่สีทิธิส์ามารถลงทะเบยีนไดจ้าก: (เวลาในประเทศ) 

กนัยายน 22, 2022, เวลา 9:00 น. PST ถงึ พฤศจกิายน 3, 2022, ที ่11:59 PM PST (สหรฐัอเมรกิา) 

กนัยายน 22, 2022, ที ่11:00 PM ถงึ พฤศจกิายน 4, 2022, ที ่1:59 PM (ประเทศไทย)  

 

 

4. วธิกีำรในกำรเขำ้รว่ม 

ในชว่งระยะเวลาการเขา้รว่มการสง่เสรมิการขายทางออนไลนนี์ ้ใหไ้ปที ่https://game.intel.com/giveaway/diofield-

chronicle-sweeps/ และส่งแบบฟอรม์การเขา้รว่มอย่างเป็นทางการ. คุณจะตอ้งระบุชือ่ อเีมล ทีอ่ยู่และประเทศทีพ่ านักของคุณ. 

จ ากดัผูเ้ขา้รว่มหน่ึงรายการต่อหน่ึงคน. จ ากดัผูเ้ขา้รว่มหน่ึงรายการต่อหน่ึง IP. จ ากดัผูเ้ขา้รว่มหน่ึงรายการต่อหน่ึงอุปกรณ.์ 

ตอ้งสมคัรเขา้รว่มภายในระหว่างระยะเวลาของการส่งเสรมิการขายทางออนไลนนี์จ้งึจะถอืว่ามคีุณสมบตัใินการเขา้รว่ม. 

นาฬกิาของผูส้นับสนุนคอืนาฬกิาบอกเวลาอย่างเป็นทางการส าหรบัการส่งเสรมิการขายทางออนไลนนี์.้ 

โดยการส่งแบบฟอรม์การเขา้รว่มอย่างเป็นทางการนี ้ผูเ้ขา้รว่มใหก้ารรบัรองว่าไดท้ราบถงึขอ้ก าหนดและเงือ่นไขการชงิโชค 

(รวมถงึขอ้ก าหนดความเป็นส่วนตวัของขอ้มูล) 

และผูเ้ขา้รว่มไดป้ฏบิตัติามเงือ่นไขในการทีจ่ะเป็นผูท้ีม่คีุณสมบตัใินการเขา้รว่มการชงิโชคนี ้

(โดยเฉพาะในเร ือ่งอายุทีบ่รรลุนิตภิาวะ หรอืไดร้บัความยนิยอมจากผูแ้ทนโดยชอบธรรม) 

ซึง่ผูเ้ขา้รว่มไดอ้นุญาตและยนิยอมตามขอ้ก าหนดและเงือ่นไขเหล่านี ้

 

https://www.intel.com/content/www/us/en/privacy/intel-privacy-notice.html
https://game.intel.com/giveaway/diofield-chronicle-sweeps/
https://game.intel.com/giveaway/diofield-chronicle-sweeps/


ก. เพือ่หลกีเลีย่งขอ้สงสยัทีอ่าจเกดิขึน้ ผูเ้ขา้รว่มหน่ึงคนสามารถเขา้รว่มไดห้น่ึงรายการเท่าน้ัน. 

หากผูเ้ขา้รว่มลงทะเบยีนคุณมากกว่าหน่ึงคร ัง้ในแพลตฟอรม์ อุปกรณ ์หรอื IP อืน่ๆ จะนับแค่การลงทะเบยีนคร ัง้แรกเท่าน้ัน 

และรายการอืน่ๆ ทัง้หมดของผูเ้ขา้รว่มจะถูกตดัสทิธิ.์ ผูเ้ขา้รว่มทีใ่ช ้IP และ/หรอื อุปกรณ ์หลายอนั/เคร ือ่ง 

เพือ่เขา้ถงึการส่งเสรมิการขายทางออนไลนนี์จ้ะถูกตดัสทิธิแ์ละจะไม่ไดร้บัรางวลัใดๆ. 

ผูเ้ขา้รว่มทีไ่ม่ท าตามขอ้ก าหนดและเงือ่นไขเหล่านีจ้ะถูกตดัสทิธิ.์ 

 

ข. หลกัฐานการโพสตห์รอืแสดงความคดิเห็น ไม่ถอืเป็นหลกัฐานหรอืการยนืยนัว่าผูเ้ขา้รว่มไดล้งทะเบยีนโดยสมบูรณแ์ลว้. 

การลงทะเบยีนเขา้รว่มที ่ไม่สมบูรณ ์ผดิกฎหมาย ส่งไม่ถูกตอ้ง หรอืกระท านอกระยะเวลาของการส่งเสรมิการขายทางออนไลนนี์ ้

จะไม่ไดร้บัการยอมรบัและผูเ้ขา้รว่มจะถอืว่าไม่ไดเ้ขา้รว่มการส่งเสรมิการขายทางออนไลนนี์ ้

 

ค. การลงทะเบยีนเขา้รว่มทีอ่าศยั มาโคร, โรบ็อต, สครปิต,์ หรอืรูปแบบอืน่ใดของการป้อนขอ้มูลอตัโนมตั ิจะถูกตดัสทิธิ.์ 

การลงทะเบยีนเขา้รว่มถอืว่าเป็นสมบตัขิองผูส้นับสนุนและจะไม่ถูกส่งคนื. 

ไม่อนุญาตใหม้กีารท าซ า้ซึง่รายการการลงทะเบยีนเขา้รว่ม. หลกัฐานการส่งการลงทะเบยีนเขา้รว่มไม่ถอืเป็นหลกัฐานการรบั. 

ผูส้นับสนุนจะไม่รบัผดิชอบต่อการลงทะเบยีนเขา้รว่มที ่สูญหาย ล่าชา้ เสยีหาย ส่งผดิ ไม่สมบูรณ ์ไม่ถูกตอ้ง 

หรอืการส่งทางไปรษณีย.์ หากมขีอ้พพิาทเกีย่วกบัตวัตนของผูเ้ขา้รว่มทีล่งทะเบยีนทางออนไลน ์

รางวลัจะถูกมอบใหก้บัเจา้ของทางทะเบยีนของบญัชโีซเชยีลมเีดยี. “เจา้ของทางทะเบยีนของบญัชโีซเชยีลมเีดยี” 

หมายถงึบุคคลธรรมดาทีไ่ดร้บับญัชโีซเชยีลมเีดยีโดย ผูใ้หบ้รกิารอนิเทอรเ์น็ต, ผูใ้หบ้รกิารออนไลน,์ หรอืองคก์รอืน่ๆ (เชน่ ธรุกจิ 

สถาบนัการศกึษา ฯลฯ) 

 

ง. การเชือ่มต่ออนิเทอรเ์น็ตตามมาตรฐานทั่วไปเพียงพอทีจ่ะเขา้รว่มการส่งเสรมิการขายทางออนไลนนี์แ้ละจะไม่มกีารเรยีกเ

ก็บค่าใชจ่้ายเพิม่เตมิจากผูเ้ขา้รว่มในระหว่างการเขา้รว่มการส่งเสรมิการขายทางออนไลนนี์ ้

นอกเหนือจากการใชก้ารเชือ่มต่ออนิเทอรเ์น็ตในพืน้ทีข่องผูเ้ขา้รว่ม 

 

 

5. กำรคดัเลอืกผูช้นะและกำรแจง้เตอืน 

1 ผูช้นะจะถูกเลอืกจากการสุ่มจบั, ด าเนินการโดยระบบสุ่ม, และจะจดัทีส่ถานทีต่ ัง้ของผูส้นับสนุน. ผูช้นะจะไดร้บัรางวลั [รางวลั] 

ตามทีอ่ยู่อเีมลทีใ่หไ้ว ้ณ เวลาน้ันหรอืเมือ่ตอนลงทะเบยีน และของรางวลัจะถูกส่งไปยงัทีอ่ยู่ทีใ่หไ้วเ้มือ่ตอนไดร้บัรางวลั. 

ผูเ้ขา้รว่มมหีนา้ทีต่อ้งแจง้ให ้Intel ทราบหากมกีารเปลีย่นแปลงอเีมลในชว่งระยะเวลาการส่งเสรมิการขายทางออนไลนนี์.้ 

หากไม่สามารถส่งของรางวลัหรอืแจง้เตอืนว่าไดร้บัของรางวลั อาจส่งผลใหผุ้ช้นะถูกตดัสทิธิห์รอืสูญเสยีสทิธิใ์นการไดร้บัรางวลั 

และจะมกีารเลอืกผูช้นะรายอืน่. ผูช้นะจะไดร้บัแจง้ทางอเีมลภายในหรอืหลงัวนัที ่2 ธนัวาคม 2022 

 

ภายใน 10 วนัหลงัจากไดร้บัแจง้ ผูช้นะอาจตอ้งแจง้หมายเลขโทรศพัท ์ทีอ่ยู่ส าหรบัจดัส่ง ประเทศ อายุ 

และ/หรอืหลกัฐานการมสีทิธิ ์หากผูส้นับสนุนไม่ไดร้บัขอ้มูลทีจ่ าเป็นภายในกรอบเวลานี ้

ผูส้นับสนุนขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิสทิธิใ์นการรบัรางวลัและแจง้ใหผู้ช้นะรายอืน่ทราบ กอ่นการรบิรางวลั 

ผูส้นับสนุนจะพยายามแจง้ผูช้นะทางเลอืกสองคร ัง้ต่อรางวลั 

ผูส้นับสนุนจะไม่รบัผดิชอบหากขอ้มูลผูช้นะตามทีใ่หม้าไม่ตรงกบัการระบุตวัตนของผูร้บัจรงิ 

เน่ืองจากสนิคา้อาจถูกปฏเิสธหรอืล่าชา้ในการจดัส่งหรอืทางศุลกากร 

 

ผูท้ีอ่าศยัอยู่ในสหรฐัอเมรกิาทีไ่ดร้บัเลอืกใหเ้ป็นผูช้นะจะตอ้งจดัเตรยีม W-9 เพือ่วตัถุประสงคใ์นการรายงานภาษี. 

จะตอ้งรายงานภาษีหากมูลค่าสะสมของรางวลัทีไ่ดร้บัระหว่างปีปฏทินิใดๆ เกนิ $599.00. 

ขอ้มูลจะถูกเก็บไวอ้ย่างปลอดภยัตามกฎความเป็นส่วนตวัของผูส้นับสนุนและจะใชเ้พือ่วตัถุประสงคใ์นการรายงานภาษีเท่าน้ันหาก

มคีวามจ าเป็น 

 

 

6. ของรำงวลั ARV เป็นมูลค่าการขายปลกีโดยประมาณ ณ เวลาทีเ่ปิดใชง้านโปรโมช ัน่ในสกุลเงนิดอลลารส์หรฐัอเมรกิา 

รางวลัคอื:  

1 ผูช้นะ: 

(1) ASUS ROG Strix SCAR 17 SE (ARV $2699.99 USD)  



ก. ของรางวลัทัง้หมดไม่สามารถ แลกเปลีย่น โอน และเปลีย่นเป็นเงินสดหรอืรางวลัอืน่ใดได ้

 

ข. มูลค่าของรางวลัทีร่ะบุคอืจ านวนเงินทีสู่งสุด. 

หากมูลค่าตลาดหรอืมูลค่าทางการคา้ของรางวลัแตกต่างจากจ านวนเงนิสูงสุดนี ้จะไม่มกีารชดเชยส่วนต่างเพิม่เตมิส าหรบัผูช้นะ 

 

ค. ของรางวลัมจี านวนจ ากดั. 

ผูส้นับสนุนขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงของรางวลัดว้ยรางวลัอืน่ทีม่มีูลค่าเท่ากนัหรอืสูงกว่าในกรณีทีร่างวลัเดมิทีเ่สนอน้ันหมด 

 

ง. ของรางวลัประกอบดว้ยรายการทีร่ะบุไวเ้ท่าน้ัน 

 

จ. เมือ่ไดร้บัค าขอเป็นลายลกัษณอ์กัษรถงึ https://game.info.intel.com/winner-request-page 

ผูส้นับสนุนจะจดัเตรยีม นามสกุลและประเทศของผูช้นะภายในสาม (3) 

เดอืนนับจากวนัทีก่ารส่งเสรมิการขายทางออนไลนนี์ส้ิน้สุดลงแต่จะไม่เปิดเผยขอ้มูลอืน่ใดนอกจากนีข้องผูช้นะ. 

ผูเ้ขา้รว่มจากบางประเทศอาจขอใหไ้ม่เปิดเผยชือ่และประเทศของตนในกรณีทีช่นะโดยตดิต่อ @intelgaming 

กอ่นวนัครบระยะเวลาของการส่งเสรมิการขายทางออนไลนนี์ ้

 

 

7. กำรจ ำกดัควำมรบัผดิ 

ในขอบเขตสูงสุดทีอ่นุญาตโดยขอ้บงัคบัของกฎหมายทีบ่งัคบัใช ้ผูส้นับสนุนและบรษิทัในเครอื, รว่มกบัพนักงาน เจา้หนา้ที,่ 

ผูอ้ านวยการ, ตวัแทนและคนกระท าการแทน, จะไม่รบัผดิชอบหรอืรบัผดิในการชดเชยผูช้นะ หรอืยอมรบัผดิต่อการสูญเสยี 

ความเสยีหาย การบาดเจ็บหรอืเสยีชวีติของผูเ้ขา้รว่ม 

ทีเ่กดิขึน้ภายใตห้รอืเกีย่วขอ้งกบัขอ้ก าหนดและเงือ่นไขและการส่งเสรมิการขายทางออนไลนนี์ ้

(รวมถงึแต่ไม่จ ากดัเพยีงการยอมรบัหรอืการใชข้องรางวลัโดยผูช้นะ). อย่างไรก็ด ี

ไม่มสีิง่ใดในขอ้ก าหนดและเงือ่นไขเหล่านีท้ีจ่ะจ ากดัความรบัผดิของ Intel 

ต่อการเสยีชวีติหรอืการบาดเจ็บของผูเ้ขา้รว่มทีเ่กดิจากความประมาทเลนิเล่อหรอืเร ือ่งอืน่ใดทีไ่ม่อาจยกเวน้หรอืจ ากดัความรบัผดิต

ามกฎหมายได.้ สทิธติามกฎหมายของผูเ้ขา้รว่มจะไม่ไดร้บัผลกระทบใดๆจากขอ้ก าหนดและเงือ่นไขนี ้

 

 

8. บททัว่ไป 

ก. การตดัสนิใจของผูส้นับสนุนในเร ือ่งทัง้หมดทีเ่กีย่วขอ้งกบัการส่งเสรมิการขายทางออนไลนนี์ถ้อืเป็นทีส่ิน้สุดและมผีลผูก

พนัทางกฎหมาย ผูส้นับสนุนจะไม่มกีารโตต้อบใดๆกบับุคคลใดเกีย่วกบัเร ือ่งนี ้

 

ข. ค าแนะน าใดๆ ทีไ่ดใ้หไ้ว ้ณ เวลาทีล่งทะเบยีนเพือ่เขา้รว่มใหถ้อืว่าเป็นส่วนหน่ึงของขอ้ก าหนดและเงือ่นไขนี.้ 

ในกรณีทีม่ขีอ้ขดัแยง้หรอืไม่สอดคลอ้งกบัการสือ่สารใดๆ (รวมถงึสือ่โฆษณาหรอืโปรโมช ัน่) ใหย้ดึตามขอ้ก าหนดและเงือ่นไขนี.้ 

หากบทบญัญตัใิด ๆ ของขอ้ก าหนดและเงือ่นไข (หรอืโปรโมช ัน่) 

ถูกจดัขึน้เพือ่ผดิกฎหมายหรอืไม่สามารถบงัคบัใชใ้นการด าเนินการทางตุลาการบทบญัญตัดิงักล่าวจะถูกตดัขาดและจะไม่ท างานแ

ละส่วนทีเ่หลอืของขอ้ก าหนดและเงือ่นไข (หรอืโปรโมช ัน่) จะยงัคงเป็นปฏบิตักิารและมผีลผูกพนั 

 

 

ค. ผูส้นับสนุนขอสงวนสทิธิใ์นการก าจดัหรอืตดัสทิธิก์ารเขา้รว่มหรอืผูเ้ขา้รว่มใดๆ 

ทีผู่ส้นับสนุนถอืว่าละเมดิขอ้ก าหนดและเงือ่นไขเหล่านีห้รอืเจตนารมณข์องการส่งเสรมิการขายทางออนไลนนี์.้ 

ผูเ้ขา้รว่มทีพ่ยายามหลกีเลีย่งกระบวนการสมคัรหรอืค าแนะน าดว้ยวธิกีารใดๆ จะถูกตดัสทิธิแ์ละไม่สามารถรบัรางวลัได.้ 

ผูล้งทะเบยีนทีไ่ดร้บัผลกระทบภายใตข้อ้นีจ้ะไดร้บัการแจง้จากผูส้นับสนุน 

 

ง. เราจะไม่ทนต่อผูเ้ขา้รว่มทีโ่พสตห์รอืมหีลกัฐานว่าเป็นคนโพสตค์วามคดิเห็นผ่านชอ่งทางโซเชยีลมเีดยีหรอืทีอ่ืน่ใดในระห

ว่างการส่งเสรมิการขายทางออนไลนนี์ ้ซึง่แสดงถงึการกลั่นแกลง้, ความอาฆาตแคน้, 

หรอืสรา้งความไม่พอใจต่อผูเ้ขา้รว่มรายอืน่และผูต้ดิตามของ Intel หรอืมุ่งเป้ามาทีเ่ราโดยตรง. 

ผูเ้ขา้รว่มคนกระท าการในลกัษณะนีจ้ะถูกตดัสทิธิเ์ขา้รว่มการส่งเสรมิการขายทางออนไลนนี์ ้

https://game.info.intel.com/winner-request-page


จ. หากดว้ยเหตุผลใดก็ตามการส่งเสรมิการขายทางออนไลนนี์ไ้ม่สามารถด าเนินการไดต้ามแผนทีว่างไว ้

ซึง่รวมถงึแต่ไม่จ ากดัเพยีง เน่ืองจากการตดิไวรสัของคอมพวิเตอร ์ขอ้บกพรอ่ง การปลอมแปลง การแทรกแซงโดยไม่ไดร้บัอนุญาต 

การฉอ้โกง หรอืสาเหตุอืน่ใดทีอ่ยู่นอกเหนือการควบคุมตามสมควรของผูส้นับสนุน 

ซึง่ท าใหเ้สยีหายหรอืส่งผลกระทบต่อการบรหิารงาน ความปลอดภยั ความยุตธิรรม ความสมบูรณ ์

หรอืการด าเนินการทีเ่หมาะสมของการส่งเสรมิการขายทางออนไลนนี์ ้ผูส้นับสนุนขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิ ยุต ิ

แกไ้ขหรอืระงบัโปรโมช ัน่และเลอืกผูช้นะรางวลัตามทีร่ะบุไวข้า้งตน้จากผูเ้ขา้รว่มทีเ่ขา้รว่มจนถงึวนัทีย่กเลกิ/ระงบัการส่งเสรมิการข

ายทางออนไลนนี์.้ หากกรณีตามขอ้นีเ้กดิขึน้ ผูส้นับสนุนจะมกีารแจง้การด าเนินการดงักล่าวบนเว็บไซต ์

 

ฉ. ผูส้นับสนุนจะไม่รบัผดิชอบต่อความลม้เหลวใดๆ 

ในการปฏบิตัติามภาระผูกพนัทีเ่กีย่วขอ้งกบัการส่งเสรมิการขายทางออนไลนนี์ ้

หากความลม้เหลวน้ันเกดิจากบางสิง่ทีอ่ยู่นอกเหนือการควบคุมทีเ่หมาะสม สถานการณด์งักล่าวรวมถงึแต่ไม่จ ากดัเพียง 

การระบาดของ COVID-19, สภาพอากาศ, ปัญหาทางเชงิกล, การเบีย่งเบนของเคร ือ่งบนิหรอืเหตุการณทางปฏบิตักิารอืน่ๆ, 

ไฟไหม,้ น ้าท่วม, พายุเฮอรเิคน, การนัดหยุดงาน, ขอ้พิพาททางอุตสาหกรรม, สงคราม, การสูร้บ, ความไม่สงบทางการเมอืง, 

การจลาจล, ความวุ่นวายทีเ่กดิขึน้ในเมอืง, อุบตัเิหตุทีห่ลกีเลีย่งไมไ่ด ้กฎหมายทีอ่อกมาภายหลงั, 

หรอืสถานการณอ์ืน่ใดทีถ่อืไดว้่าเป็นเหตุสุดวสิยั 

 

ช. ผูส้นับสนุนจะไม่รบัผดิชอบต่อการลงทะเบยีนเขา้รว่มการส่งเสรมิการขายทางออนไลนนี์ท้ี ่ล่าชา้ ไม่สมบูรณ ์

สูญหายเน่ืองจากเหตุผลทางเทคนิคหรอือืน่ใด. ผูส้นับสนุนจะไม่รบัผิดชอบต่อขอ้ผดิพลาดของระบบหรอืปัญหาอืน่ๆ 

ทีอ่าจส่งผลกระทบต่อการแจง้เตอืนผูช้นะหรอืรางวลั ทัง้นีภ้ายใตข้อบเขตทีก่ฎหมายอนุญาต 

 

ซ. ผูส้นับสนุนจะไม่รบัผดิชอบต่อขอ้ผดิพลาดในการส่งขอ้มูลทางอเิล็กทรอนิกสท์ีส่่งผลใหเ้กดิ 

การละเวน้การกระท าการอย่างใดอย่างหน่ึง, การส่งผลกระทบ, การลบ, ขอ้บกพรอ่ง, ความล่าชา้ในการด าเนินการหรอืการส่ง, 

การโจรกรรม หรอืการท าลาย หรอืการเขา้ถงึหรอืการเปลีย่นแปลงของขอ้มูลทีล่งทะเบยีนเพือ่เขา้รว่มทีไ่ม่ไดร้บัอนุญาต, 

หรอืส าหรบัดา้นเทคนิค, เครอืข่าย, อุปกรณโ์ทรศพัท,์ อุปกรณอ์เิล็กทรอนิกส,์ คอมพวิเตอร,์ 

ฮารด์แวรห์รอืซอฟตแ์วรท์ีท่ างานผดิปกตหิรอืตดิขอ้จ ากดัใดๆ, หรอืการส่งขอ้มูลทีล่งทะเบยีนเพือ่เขา้รว่มทีไ่ม่ถูกตอ้ง 

หรอืลม้เหลวในการรบัขอ้มูลทีล่งทะเบยีนเพือ่เขา้รว่มโดยผูส้นับสนุนหรอืผูน้ าเสนอเน่ืองจากปัญหาทางเทคนิคหรอืการตดิขดับนเค

รอืข่ายอนิเทอรเ์น็ตหรอืทีเ่ว็บไซตใ์ด ๆ หรอืการเกดิเหตุหลายๆอย่างรวมกนัของสิง่ทีก่ล่าวไปทัง้หมดขา้งตน้. 

ไม่ว่าดว้ยเหตุผลใดก็ตามหากส่วนอนิเทอรเ์น็ตทีเ่กีย่วขอ้งกบัการส่งเสรมิการขายทางออนไลนนี์ไ้ม่สามารถท างานตามทีว่างแผนไว ้

, รวมถงึการตดิไวรสัของคอมพวิเตอร,์ จดุบกพรอ่ง, การปลอมแปลง, การแทรกแซงโดยไม่ไดร้บัอนุญาต, การฉอ้โกง, 

ความลม้เหลวทางเทคนิค, หรอืสาเหตุอืน่ใดทีท่ าใหเ้สยีหายหรอืส่งผลกระทบต่อการบรหิารงาน, ความปลอดภยั, ความยุตธิรรม, 

ความถูกตอ้งหรอืการด าเนินการทีเ่หมาะสมของโปรโมช ัน่นี,้ 

ผูส้นับสนุนขอสงวนสทิธิต์ามดุลยพนิิจของตนแต่เพียงผูเ้ดยีวในการยกเลกิ, ยุต,ิ แกไ้ขหรอืระงบั 

การส่งเสรมิการขายทางออนไลนนี์ ้โดยจะแจง้ใหผู้เ้ขา้รว่มทีล่งทะเบยีนทราบ. 

ผูส้นับสนุนขอสงวนสทิธิใ์นการเลอืกผูช้นะจากผูเ้ขา้รว่มทีม่คีุณสมบตัใินการเขา้รว่มจนถงึวนัทีย่กเลกิ/ระงบัการส่งเสรมิการขายทา

งออนไลนนี์ต้ามทีไ่ดร้ะบุไปแลว้ขา้งตน้. 

ผูส้นับสนุนขอสงวนสทิธิใ์นการตดัสทิธิบุ์คคลใดก็ตามทียุ่่งเกีย่วกบักระบวนการในการเขา้รว่ม. 

ผูส้นับสนุนอาจหา้มผูเ้ขา้รว่มจากการเขา้รว่มการส่งเสรมิการขายทางออนไลนนี์ ้

หากพบว่าผูเ้ขา้รว่มดงักล่าวพยายามบ่อนท าลายการด าเนินการทีถู่กตอ้งตามกฎหมายของการส่งเสรมิการขายทางออนไลนนี์โ้ดย

การ โกง, การแฮ็ก, การหลอกลวง, หรอืแนวทางการเล่นทีไ่ม่เป็นธรรมอืน่ๆ, หรอืตัง้ใจทีจ่ะละเมดิ, 

ข่มขู่หรอืคุกคามผูเ้ขา้รว่มรายอืน่. ขอ้ควรระวงั: ความพยายามใดๆ ของผูเ้ขา้รว่มในการจงใจสรา้งความเสยีหายใหก้บัเว็บไซต ์

หรอืบ่อนท าลายการด าเนินการทีถู่กตอ้งตามกฎหมายของการส่งเสรมิการขายทางออนไลนนี์ ้

ถอืเป็นการละเมดิกฎหมายอาญาและกฎหมายแพ่ง และหากมคีวามพยายามทีจ่ะกระท าการดงักล่าว 

ผูส้นับสนุนขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกรอ้งค่าเสยีหายจากผูเ้ขา้รว่มดงักล่าวตามกฎหมายใหถ้งึทีสุ่ด. 

 

 

 

 



ฌ. การส่งเสรมิการขายทางออนไลนนี์ ้อาจมกีารโฆษณาในหลากหลายชอ่งทางบน เว็บไซตส์ือ่, โซเชยีลมเีดยี, 

และการสือ่สารผ่านทางอเีมล อย่างไรก็ดรีางวลัจะมาจากทีเ่ดยีวกนัทัง้สิน้ 

 

เป็นความรบัผดิชอบของผูเ้ขา้รว่มในการใหร้ายละเอยีดที ่ถูกตอ้ง, ล่าสุด ณ 

เวลาทีล่งทะเบยีนเขา้รว่มการส่งเสรมิการขายทางออนไลนนี์ ้และ/หรอื ณ เวลาทีย่นืยนัการรบัรางวลัใดๆ 

เพือ่ใหก้ารด าเนินการส่งของรางวลัเป็นไปอย่างถูกตอ้ง. 

ผูส้นับสนุนจะไม่รบัผดิชอบใดๆต่อผูเ้ขา้รว่มหรอืผูช้นะทีไ่ม่ไดใ้หข้อ้มูลทีถู่กตอ้งและแม่นย า, ซึง่ส่งผลต่อการยอมรบั และ/หรอื 

การส่งมอบรางวลั 

 

ญ. ไม่อนุญาตใหเ้ขา้รว่มผ่านบุคคลทีส่ามหรอืเขา้รว่มแบบเป็นกลุ่ม. การเขา้รว่มผ่านบุคคลทีส่าม, 

กลุ่มผูบ้รโิภคหรอืสมาคม, การเขา้รว่มโดยมาโครหรอืวธิกีารอตัโนมตัอิืน่ๆ, ทีไ่ม่เป็นไปตามขอ้ก าหนดและเงือ่นไขเหล่านีท้ ัง้หมด 

จะถูกตดัสทิธิ.์ หากปรากฏชดัว่าผูเ้ขา้รว่มใชว้ธิกีารใดๆ ในการหลกีเลีย่งเงือ่นไขนี ้เชน่ การปลอมแปลงขอ้มูลโดยฉอ้ฉล; 

ใชอ้เีมลหลายอนั; ใชท้ีอ่ยู่รหสัไปรษณียห์ลายอนั; กระท าการฉอ้ฉลหรอืไม่ซือ่สตัยต์ามดุลยพนิิจของผูส้นับสนุน; 

ใชข้อ้มูลส่วนตวัของผูอ้ืน่; การสรา้งตวัตนปลอมหรอืใชว้ธิกีารอตัโนมตั,ิ อเิล็กทรอนิกส,์ เคร ือ่งกล หรอืดว้ยตนเอง 

เพือ่เพิม่จ านวนการเขา้รว่มของผูเ้ขา้รว่มหรอืกระท าการอนัเป็นการละเมดิขอ้ก าหนดและเงือ่นไขเหล่านี,้ 

ผูเ้ขา้รว่มเหล่านีจ้ะถูกตดัสทิธิ,์ และจะไม่สามารถไดร้บัรางวลัใดๆ 

 

ฎ. หากมคีวามรบัผดิชอบทางภาษีเกดิขึน้ ผูช้นะมหีนา้ทีแ่จง้หน่วยงานดา้นภาษีทีเ่กีย่วขอ้งของรฐับาลของตนเองดว้ยตนเอง. 

ภายในขอบเขตทีก่ฎหมายอนุญาต Intel Corporation และบรษิทัในเครอืทัง้หมด 

ไม่มหีนา้ทีร่บัผดิชอบหรอืรบัผดิต่อการเก็บภาษีหรอืค่าใชจ่้ายอืน่ใดทีเ่กีย่วขอ้งกบัรางวลัทีไ่ดร้บัในโปรโมช ัน่นี ้

 

ฏ. ในขอบเขตสูงสุดทีอ่นุญาตโดยบทบญัญตัขิองกฎหมายทีใ่ชบ้งัคบั 

แอปพลเิคชนัและการตคีวามโปรโมช ัน่และขอ้ก าหนดและเงือ่นไขเหล่านีจ้ะถูกควบคุมโดยกฎหมายของสหรฐัอเมรกิาและผูเ้ขา้รว่ม

จะตอ้งส่งไปยงัเขตอ านาจศาลของรฐัและรฐับาลกลางทีเ่หมาะสมของศาลสหรฐัอเมรกิา  ขอ้ก าหนดและเงือ่นไขเหล่านี ้

(หรอืโปรโมช ัน่) และขอ้มูลหรอืการแจง้เตอืนใด ๆ ทีผู่ส้นับสนุนใหไ้วเ้ป็นภาษาองักฤษ การแปลขอ้ก าหนดและเงือ่นไขเหล่านี ้

(หรอืโปรโมช ัน่) หรอืขอ้มูลหรอืการแจง้เตอืนอืน่ ๆ 

มไีวเ้พือ่ความสะดวกของคุณเท่าน้ันและอาจไม่สามารถแสดงขอ้มูลเป็นภาษาองักฤษตน้ฉบบัไดอ้ย่างถูกตอ้ง 

ในกรณีทีม่คีวามไม่สอดคลอ้งกนัใด ๆ ยกเวน้ในกรณีทีก่ฎหมายหา้มใชข้อ้ก าหนดและเงือ่นไขเหล่านี ้(หรอืโปรโมช ัน่) 

ฉบบัภาษาองักฤษหรอืขอ้มูลหรอืการแจง้เตอืนอืน่ ๆ จะเหนือกว่า 

 

9. กำรปกป้องขอ้มูล 

ขอ้มูลของผูเ้ขา้รว่มทีใ่หไ้วใ้นระหว่างระยะเวลาของการส่งเสรมิการขายทางออนไลนนี์ ้(ชือ่, ประเทศ, อเีมล หรอืโซเชยีลมเีดยี 

เพือ่วตัถุประสงคใ์นการเขา้รว่มการส่งเสรมิการขายทางออนไลนนี์)้ 

และขอ้มูลอืน่ใดทีถ่อืว่าเฉพาะส าหรบัการส่งเสรมิการขายทางออนไลนนี์เ้พือ่การด าเนินการและการจดัการ, 

จะถูกประมวลผลตามขอ้ก าหนดและเงือ่นไขเหล่านี ้รวมถงึนโยบายความเป็นส่วนตวัของ Intel 

และอาจส่งต่อไปยงัซพัพลายเออรท์ีเ่ป็นบุคคลภายนอกเพือ่วตัถุประสงคใ์นการส่งมอบของรางวลั. นโยบายความเป็นส่วนตวัของ 

Intel: นโยบายความเป็นส่วนตวัของ Intel 

ผูส้นับสนุนจะเป็นผูค้วบคุมการรวบรวมและใชข้อ้มูลส่วนบุคคลของผูเ้ขา้รว่มทีเ่กีย่วกบัการเขา้รว่มการส่งเสรมิการขายทางออนไล

นนี์.้ เพือ่การด าเนินการของการส่งเสรมิการขายทางออนไลนนี์ ้ขอ้มูลดงัต่อไปนีข้องผูช้นะจะถูกรวบรวมและประมวลผลเท่าน้ัน 

กล่าวคอื ชือ่, ทีอ่ยู่ส าหรบัจดัส่ง, อเีมล, หมายเลขโทรศพัท ์(“ขอ้มูลส่วนบุคคลของผูเ้ขา้รว่ม”). 

ขอ้มูลส่วนบุคคลของผูเ้ขา้รว่มจะไดร้บัการเก็บรกัษาไวใ้นสหรฐัอเมรกิาและจะใชเ้พือ่วตัถุประสงคใ์นการบรหิารและจดัการการส่งเส

รมิการขายทางออนไลนนี์เ้ท่าน้ัน 

 

 

หากมคี าถามเกีย่วกบัการส่งเสรมิการขายทางออนไลนนี์ ้ไดโ้ปรดตดิต่อ Intel @intelgaming 

https://game.intel.com/giveaway/diofield-chronicle-sweeps/ 

© Intel Corporation. Intel, โลโก ้Intel และเคร ือ่งหมายอืน่ๆ ของ Intel เป็นเคร ือ่งหมายการคา้ของ Intel Corporation 

หรอืบรษิทัในเครอื. ชือ่และตราสนิคา้อืน่ๆ อาจเป็นทรพัยส์นิของผูอ้ืน่. 

https://www.intel.com/content/www/us/en/privacy/intel-privacy-notice.html
https://game.intel.com/giveaway/diofield-chronicle-sweeps/

