
Intel ขอ้ก ำหนดและเงื่อนไขกำรส่งเสรมิกำรขำยทำงออนไลน ์

 

ไม่จ ำเป็นตอ้งซือ้สนิคำ้หรอืบรกิำรใดๆเพือ่เขำ้รว่มหรอืเพือ่กำรชนะ. 

กำรซือ้สนิคำ้หรอืบรกิำรใดๆไม่ไดเ้พิม่โอกำสในกำรชนะของผูเ้ขำ้รว่ม. 

ใหถ้อืว่ำเป็นโมฆะหำกมขีอ้หำ้มตำมกฎหมำย, กฎเกณฑ ์หรอืระเบยีบขอ้บงัคบั. 

กฎหมำยและขอ้บงัคบัของรฐับำลกลำง รฐั และทอ้งถิน่มผีลบงัคบัใช.้ 

 

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 

 

มสีองเหตุการณ ์(ผูส้รา้งเนือ้หา และ ตวัแสดงเนือ้หา)  

 

o  ผูส้รา้งเนือ้หาเปิดใหผู้เ้ขา้รว่ม ทีม่อีายุ 20 

ปีขึน้ไปซึง่ไม่จ าเป็นตอ้งไดร้บัความยนิยอมหรอือนุญาตจากผูป้กครองตามกฎหมายหรอืตวัแทนของพวกเขาไ

ดต้ลอดเวลาในชว่งระยะเวลาโปรโมช ัน่และอาศยัอยู่ในสหรฐัอเมรกิาอย่างถูกกฎหมาย (50 

สหรฐัอเมรกิาเขตโคลมัเบยี) สหราชอาณาจกัร (องักฤษเวลสส์กอตแลนดแ์ละไอรแ์ลนดเ์หนือ) 

แคนาดาออสเตรเลยีฝร ัง่เศส  เยอรมนี, อนิเดยี, ไตห้วนั, เกาหลใีต,้ สวเีดน, นอรเ์วย,์ เดนมารก์, ไทย, สเปน, 

เม็กซโิก, เปรู, อารเ์จนตนิา, ตุรก,ี ญีปุ่่น, สวสิเซอรแ์ลนด,์ เนเธอรแ์ลนด,์ ออสเตรยี, 

สาธารณรฐัเชก็และโปแลนด ์ 

 

o ตวัแสดงเน้ือหำเปิดใหผู้เ้ขา้รว่ม ทีม่อีายุ 20 

ปีขึน้ไปทีไ่ม่ตอ้งการความยนิยอมหรอือนุญาตจากผูป้กครองตามกฎหมายหรอืตวัแทนของพวกเขาไดต้ลอดเว

ลาในชว่งระยะเวลาโปรโมช ัน่และอาศยัอยู่ในสหรฐัอเมรกิาอย่างถูกกฎหมาย (50 สหรฐัอเมรกิาเขตโคลมัเบยี) 

สหราชอาณาจกัร (องักฤษเวลสส์กอตแลนดแ์ละไอรแ์ลนดเ์หนือ) แคนาดาออสเตรเลยี (ไม่รวมรฐันิวเซาทเ์วลส ์ 

SA, ACT และ NT), ฝร ัง่เศส, เยอรมนี, อนิเดยี, ไตห้วนั, เกาหลใีต,้ สวเีดน, นอรเ์วยเ์ดนมารก์, ไทย, เม็กซโิก, 

เปรู, อารเ์จนตนิา, ตุรก,ี ญีปุ่่น, สวติเซอรแ์ลนดแ์ละสาธารณรฐัเชก็ 

 

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

ตวัแทนโฆษณาและส่งเสรมิการขายฅ หน่วยบรกิารคลงัสนิคา้พรอ้มจดัส่ง, และสมาชกิในครอบครวั (หมายถงึคู่สมรส, บุพการ,ี 

พีน่อ้ง, บุตร และคู่สมรสของบุคคลทัง้หมดทีไ่ดก้ล่าวมาโดยไม่ค านึงถงึว่าพวกเขาอาศยัอยู่ทีไ่หน) และ/หรอื 

ผูท้ีอ่าศยัอยู่ในครวัเรอืนเดยีวกนักบัพนักงานดงักล่าว จะไม่มสีทิธิใ์นการเขา้รว่มการส่งเสรมิการขายทางออนไลนนี์ ้



 

ข. ตอ้งใชอ้นิเทอรเ์น็ตในการเขา้รว่ม. 

นาฬกิาของผูส้นับสนุนคอืนาฬกิาอย่างเป็นทางการของการส่งเสรมิการขายทางออนไลนนี์.้ 

ผูเ้ขา้รว่มจะตอ้งไดร้บัอนุญาตจากเจา้ของกรรมสทิธิก์อ่นใชค้อมพวิเตอร,์ อุปกรณ,์ และ/หรอืการเขา้ถงึอนิเทอรเ์น็ต 

ทีผู่เ้ขา้รว่มไม่ไดเ้ป็นเจา้ของหรอืช าระเงนิดว้ยตนเอง เพือ่เขา้รว่มการส่งเสรมิการขายทางออนไลนนี์.้ 

ผูส้นับสนุนไม่มหีนา้ทีร่บัผดิชอบค่าใชจ่้ายทีเ่กีย่วขอ้งกบัอนิเทอรเ์น็ต หรอืการเชือ่มต่อมอืถอื หรอืค่าใชจ่้ายอืน่ใด 

ทีเ่กดิขึน้จากการเขา้รว่มการส่งเสรมิการขายทางออนไลนนี์ ้

 

ค. ผูเ้ขา้รว่มผ่านชอ่งทางออนไลนจ์ะตอ้งใส่อเีมลทีถู่กตอ้ง 

และเป็นความรบัผดิชอบของผูเ้ขา้รว่มในการแจง้ใหผู้ส้นับสนุนทราบหากมกีารเปลีย่นแปลงอเีมล. ผูเ้ขา้รว่มตกลง 

โดยอาศยัการลงทะเบยีนเขา้รว่มและยอมรบัขอ้ก าหนดและเงือ่นไขเหล่านี ้

ทีจ่ะผูกพนัตามขอ้ก าหนดของกฎอย่างเป็นทางการเหล่านีแ้ละโดยการตดัสนิใจของผูส้นับสนุน. 

ผูช้นะอาจถูกขอใหล้งนามและส่งคนืหนังสอืรบัรองคุณสมบตัใินการเขา้รว่ม, การปลดเปลือ้งความรบัผดิ, 

และในกรณีทีก่ฎหมายอนุญาต, เอกสารเผยแพรป่ระชาสมัพนัธ ์ภายใน 7 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 ้

 

ง. 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 ์

 

นาฬกิาสปอนเซอรเ์ป็นนาฬกิาอย่างเป็นทางการของโปรโมช ัน่ รายการทัง้หมดจะตอ้งไดร้บัในชว่งระยะเวลาโปรโมช ัน่จงึจะมสีทิธิ ์ 

เวลาส าหรบัสองเหตุการณม์ดีงัต่อไปนี:้ 

 

ผูส้รำ้งเน้ือหำ 

ในเวลาประเทศ: 

• พฤษภาคม 3, 2022, ที ่9:00 AM PST ถงึ มถิุนายน 3, 2022, ที ่11:59 PM PST (สหรฐัอเมรกิา) 

• วนัที ่3 พฤษภาคม 2565 เวลา 23.00 น. ถงึ 4 มถิุนายน 2565 เวลา 13.59 น. ตามเวลาประเทศไทย 

 

 

ตวัแสดงเน้ือหำ 

ในเวลาประเทศ: 

• 10 พฤษภาคม 2022 เวลา 9:00 น. PST ถงึ 10 มถิุนายน 2022 เวลา 23:59 น. PST (สหรฐัอเมรกิา) 

• วนัที ่10 พฤษภาคม 2565 เวลา 23.00 น. ถงึ 11 มถิุนายน 2565 เวลา 13.59 น. ตามเวลาประเทศไทย 

https://www.intel.com/content/www/us/en/privacy/intel-privacy-notice.html


4. วธิกีำรในกำรเขำ้รว่ม 

ผูส้รำ้งเน้ือหำ 

ผูเ้ขา้รว่มจะตอ้งส่งรายการโดยการใหข้อ้มูลทีร่ะบุตามทีก่ าหนดในชว่งระยะเวลาโปรโมช ัน่ที ่

https://game.intel.com/giveaway/elden-ring-challenge/ 

ขอ้มูลทีจ่ าเป็นอาจรวมถงึลงิกไ์ปยงัคลปิวดิโีอชือ่ผูเ้ขา้รว่มหมายเลขโทรศพัทอ์เีมลทีอ่ยู่และ / หรอืประเทศทีพ่ านัก 

รายการทัง้หมดจะตอ้งไดร้บัในชว่งระยะเวลาโปรโมช ัน่จงึจะมสีทิธิ ์

ดูรายละเอยีดโปรโมช ัน่หลกัเกณฑแ์ละกฎทัง้หมดทีร่ะบุไวใ้นเว็บไซตล์งทะเบยีน 

 

ทดสอบทกัษะของคุณและจบัการต่อสูบ้อสทีด่ทีีสุ่ดของคุณ! สรา้งสรรคแ์ละผลกัดนัขดี จ ากดั ในแหวนเอลเดน 

"เหมอืนความทา้ทายของบอส" เราตอ้งการทีจ่ะเห็นคุณต่อสูแ้ละเผชญิกบัฝ่ายตรงขา้มทีน่่าเกรงขามในดนิแดนระหว่าง The 

Lands Between 

เป็นโดเมนขนาดใหญ่ทีผู่เ้ล่นสามารถส ารวจสนามเด็กเล่นขนาดใหญ่และเผชญิหนา้กบัผูบ้งัคบับญัชาเพือ่ต่อสูแ้ละฆ่าภายใน 30 - 

60 วนิาท ีท าใหก้ารต่อสูข้องคุณน่าประทบัใจเพือ่ใหผู้ช้มลงคะแนนในเนือ้หาของคุณ 

 

หลกัเกณฑส์ ำหรบัผูส้รำ้งเน้ือหำ: 

 

ความพยายามของคุณควรอยู่ภายใน 30-60 วนิาทตี ัง้แต่ตน้จนจบ 

สิง่ทีคุ่ณท าในการต่อสูเ้จา้นายของคุณขึน้อยู่กบัคุณ แต่ความพยายามของคุณตอ้งจบลงดว้ยการฆ่ามหากาพย ์

คุณส่งชว่งเวลาจากสตรมีแบบสดหรอืวดิโีอ YouTube ทีอ่ปัโหลดแลว้ได ้

แต่เนือ้หาตอ้งพรอ้มใชง้านตลอดระยะเวลาโปรโมชนั 

วดิโีอของคุณตอ้งเป็นแบบสาธารณะ สมาชกิเท่าน้ันทีจ่ะไม่ไดร้บัการอนุมตั ิ

ความพยายามและวดิโีอของคุณตอ้งเป็นไปตามหลกัเกณฑก์ารกลั่นกรองของเรามฉิะน้ันจะไม่ไดร้บัการอนุมตั ิ 

คุณสามารถส่งวดิโีอทีแ่ตกต่างกนัไดม้ากเท่าทีคุ่ณตอ้งการ คุณสามารถชนะไดเ้พียงคร ัง้เดยีวภายในโปรโมชนัครเีอเตอร ์

 

กฎของผูส้รำ้งเน้ือหำ:  

รายการทีส่่งแต่ละคร ัง้จะไดร้บัการตรวจสอบโดยทมีผูดู้แลของเราและตอ้งปฏบิตัติามแนวทางต่อไปนี:้ 

รายการตอ้งนอ้ยกว่า 60 วนิาที 

วดิโีอตอ้งไม่มภีาษาหลกัสูตร (รวมถงึบทสนทนาในเกม) พฤตกิรรมทีเ่กลยีดชงัหรอือกัเสบ (รวมถงึ แต่ไม่ จ ากดั 

เพยีงค าพูดเหยยีดเพศเหยยีดเชือ้ชาตหิรอืการเมอืง) 

ภาพเปลอืยพฤตกิรรมการท าลายตนเองหรอืชือ่แบรนดอ์า้งองินอกเหนือจาก Intel 

วดิโีอตอ้งเป็นไปตามขอ้ก าหนดในการใหบ้รกิารและหลกัเกณฑข์องชมุชนทีเ่กีย่วขอ้งของแพลตฟอรม์ 

เนือ้หาตอ้งเป็นของคุณและคุณตอ้งเป็นเจา้ของสทิธิใ์นทุกสิง่ภายในวดิโีอของคุณ 

(ไม่มเีพลงพืน้หลงัลขิสทิธิห์รอืเนือ้หาซอ้นทบั ฯลฯ ) 

ในขณะทีน่ี่เป็นเกมส าหรบัผูใ้หญ่การฆ่าของคุณไม่ควรรุนแรงโดยไม่จ าเป็น 

จดุสนใจของการเลือ่นต าแหน่งคอืการต่อสูเ้จา้นายทีน่่าประทบัใจไม่ใชเ่ลอืดทีรุ่นแรง 

คุณเป็นเจา้ของหรอืมสีทิธิท์ ัง้หมดทีจ่ าเป็นส าหรบัคุณในการใหก้ารส่งของคุณและใหส้ทิธิท์ีอ่ธบิายไวใ้นกฎอย่างเป็นทางการเ

หล่านี ้

การส่งผลงานตอ้งไม่มเีนือ้หาทีล่ะเมดิหรอืละเมดิสทิธขิองผูอ้ืน่ รวมถงึแต่ไม่จ ากดัเพียงความเป็นส่วนตวั การประชาสมัพนัธ ์

หรอืการละเมดิสทิธใินทรพัยส์นิทางปัญญา  

ผูเ้ขา้รว่มจะตอ้งไดร้บัอนุญาตจากบุคคลทุกคนทีป่รากฏในวดิโีอหรอืภาพถ่ายทีร่วมอยู่ในการส่ง (ถา้ม)ี 

เพือ่ใชช้ ือ่และความเหมอืนของพวกเขาและเพือ่ใหส้ทิธิท์ีก่ าหนดไวใ้นทีนี่ ้

การส่งไม่มไีวรสั เวริม์ สปายแวร ์หรอืคอมโพเนนตห์รอืค าแนะน าอืน่ๆ ทีเ่ป็นอนัตราย หลอกลวง 

หรอืออกแบบมาเพือ่จ ากดัหรอืเป็นอนัตรายต่อการท างานของคอมพวิเตอร ์ 

การส่งไม่สามารถหมิน่ประมาทเป็นตวัแทนหรอืมขีอ้สงัเกตทีไ่ม่เหมาะสมเกีย่วกบัผูดู้แลระบบผูส้นับสนุนหรอืผลติภณัฑห์รอืบร ิ

การหรอืบุคคลอืน่หรอืบุคคลอืน่ผลติภณัฑห์รอื บรษิทั 
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การส่งตอ้งไม่ละเมดิกฎหมายหรอืขอ้บงัคบัของรฐับาลกลางรฐัหรอืทอ้งถิน่ทีบ่งัคบัใชใ้นทางใดทางหน่ึง 

การยอมจ านนตอ้งไม่มเีนือ้หาทีไ่ม่เหมาะสม ไม่เหมาะสม ลามก เกลยีดชงั ทะเยอทะยาน หมิน่ประมาท หมิน่ประมาท 

ใส่รา้ยหรอืหมิน่ประมาท  

การส่งผลงานตอ้งไม่เป็นไปอย่างโจ่งแจง้ทางเพศหรอืชีน้ า หยาบคาย หรอืลามกอนาจาร 

การส่งผลงานไม่สามารถส่งเสรมิเคร ือ่งดืม่แอลกอฮอลย์าเสพตดิทีผ่ิดกฎหมายยาสูบอาวุธปืน / อาวุธ 

(หรอืการใชส้ิง่ทีก่ล่าวมาขา้งตน้) กจิกรรมใด ๆ ทีไ่ม่ปลอดภยัหรอืเป็นอนัตรายหรอืวาระทางการเมอืงหรอืขอ้ความใด ๆ 

ผลงานทีส่่งเขา้ประกวดตอ้งไม่มเีนือ้หาทีส่่งเสรมิความใหญ่โต การเหยยีดเชือ้ชาต ิความเกลยีดชงั 

หรอืเป็นอนัตรายต่อกลุ่มหรอืบุคคลใด ๆ หรอืส่งเสรมิการเลอืกปฏบิตัติามเชือ้ชาต ิเพศ ศาสนา สญัชาต ิความพกิาร 

รสนิยมทางเพศ หรอือายุ 

การส่งไม่สามารถสือ่สารขอ้ความหรอืภาพทีไ่ม่สอดคลอ้งกบัขอ้ความเชงิบวกและความปรารถนาดทีีผู่ส้นับสนุนตอ้งการเชือ่ม

โยง 

หากรายการของคุณไม่เป็นไปตามหลกัเกณฑข์า้งตน้จะไม่ไดร้บัการอนุมตั ิ 

หากคุณมคี าถามใด ๆ โปรดตดิตอ่ creators@vetch.tv 

 

ตวัแสดงเน้ือหำ 

ผูเ้ขา้รว่มจะตอ้งส่งรายการโดยการใหข้อ้มูลทีร่ะบุตามทีก่ าหนดในชว่งระยะเวลาโปรโมช ัน่ 
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ขอ้มูลทีจ่ าเป็นอาจรวมถงึชือ่ผูเ้ขา้รว่มหมายเลขโทรศพัทอ์เีมลทีอ่ยู่และ / หรอืประเทศทีพ่ านัก 

รายการทัง้หมดจะตอ้งไดร้บัในชว่งระยะเวลาโปรโมช ัน่จงึจะมสีทิธิ ์

ดูรายละเอยีดโปรโมช ัน่หลกัเกณฑแ์ละกฎทัง้หมดทีร่ะบุไวใ้นเว็บไซตล์งทะเบยีน 

ผูเ้ขา้รว่มจะแสดงตารางของเนือ้หาทีม่อียู่เพือ่ดูและลงคะแนนเสยีง 

ผูเ้ขา้รว่มสามารถลงคะแนนไดห้ลายคร ัง้ตามตอ้งการอย่างไรก็ตามจะมกีารส่งเพียง 5 เสยีงแรกเท่าน้ัน 

 

กำรมสี่วนรว่มทัว่ไป: 

 

ก. หลกัฐานการโพสตห์รอืแสดงความคดิเห็น ไม่ถอืเป็นหลกัฐานหรอืการยนืยนัว่าผูเ้ขา้รว่มไดล้งทะเบยีนโดยสมบูรณแ์ลว้. 

การลงทะเบยีนเขา้รว่มที ่ไม่สมบูรณ ์ผดิกฎหมาย ส่งไม่ถูกตอ้ง หรอืกระท านอกระยะเวลาของการส่งเสรมิการขายทางออนไลนนี์ ้

จะไม่ไดร้บัการยอมรบัและผูเ้ขา้รว่มจะถอืว่าไม่ไดเ้ขา้รว่มการส่งเสรมิการขายทางออนไลนนี์ ้

 

ข. 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) 

 

ค. การเชือ่มต่ออนิเทอรเ์น็ตตามมาตรฐานทั่วไปเพียงพอทีจ่ะเขา้รว่มการส่งเสรมิการขายทางออนไลนนี์แ้ละจะไม่มกีารเรยีกเ

ก็บค่าใชจ่้ายเพิม่เตมิจากผูเ้ขา้รว่มในระหว่างการเขา้รว่มการส่งเสรมิการขายทางออนไลนนี์ ้

นอกเหนือจากการใชก้ารเชือ่มต่ออนิเทอรเ์น็ตในพืน้ทีข่องผูเ้ขา้รว่ม 
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5. กำรคดัเลอืกผูช้นะและกำรแจง้เตอืน 

ผูส้รำ้งเน้ือหำ: ผูช้นะ 3 คนจะไดร้บัการคดัเลอืกตามคะแนนโหวตทัง้หมดทีไ่ดร้บัจากผลงานทีส่่งเขา้ประกวด  

ผูเ้ขา้รว่มสามารถชนะไดเ้พยีงหน่ึงรางวลัเท่าน้ัน 

การส่งทีไ่ดร้บัคะแนนโหวตมากทีสุ่ดจะถูกเลอืกในกรณีทีม่กีารส่งผลงานหลายคร ัง้ 

ผูช้นะส ารองจะถูกเลอืกตามล าดบัคะแนนโหวตส่วนใหญ่  ผูช้นะอนัดบัหน่ึงสามารถเลอืกกลุ่มพรซีิง่ได ้

ผูช้นะจะไดร้บัแจง้ทางอเีมลในวนัที ่3 กรกฎาคม 2022 หรอืหลงัจากวนัที ่10 กรกฎาคม 2022 

ตวัแสดงเน้ือหำ: ผูช้นะ 1 คนจะถูกเลอืกจากการสุ่มทีด่ าเนินการโดยระบบสุ่มและด าเนินการทีต่ าแหน่งของสปอนเซอร ์ 

ผูช้นะจะไดร้บัแจง้ทางอเีมลในวนัที ่10 กรกฎาคม 2022 หรอืหลงัจากวนัที ่10 กรกฎาคม 2022 

 

ผูช้นะจะไดร้บัรางวลัตามทีอ่ยู่อเีมลทีใ่หไ้วเ้มือ่เขา้หรอืเวลาทีไ่ดร้บัรางวลั 

ผูเ้ขา้รว่มมหีนา้ทีแ่จง้ใหผู้ส้นับสนุนทราบถงึการเปลีย่นแปลงทีอ่ยู่อเีมลในชว่งระยะเวลาโปรโมช ัน่  

การส่งคนืการแจง้เตอืนรางวลัใด ๆ 

ทีไ่ม่สามารถส่งมอบไดอ้าจส่งผลใหถู้กตดัสทิธิห์รอืสูญเสยีสทิธิใ์นรางวลัและการคดัเลอืกผูช้นะส ารอง  

 

ผูช้นะจะตอ้งกรอกแบบฟอรม์ทีผู่ส้นับสนุนจดัเตรยีมใหพ้รอ้มรายละเอยีดของตน (หมายเลขโทรศพัท,์ ทีอ่ยู่ส าหรบัจดัส่ง, ประเทศ 

รหสัไปรษณีย ์และอายุ) เพือ่รบัรางวลั, และหากไดร้บัการรอ้งขอ 

ใหแ้สดงหลกัฐานดา้นคุณสมบตัใินการเขา้รว่มการส่งเสรมิการขายทางออนไลนนี์ภ้ายใน 10 วนัหลงัจากไดร้บัการแจง้. 

หากผูส้นับสนุนไม่ไดร้บัการตอบกลบัพรอ้มขอ้มูลทีจ่ าเป็นทัง้หมด 

(รวมถงึหลกัฐานดา้นคุณสมบตัใินการเขา้รว่มการส่งเสรมิการขายทางออนไลนนี์ ้หากไดร้บัการรอ้งขอ) ภายในกรอบเวลานี,้ 

แมว้่าผูส้นับสนุนจะพยายามตดิต่อผูช้นะไปหลายคร ัง้, ผูส้นับสนุนขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิสทิธิใ์นการไดร้บัรางวลั 

 

ผูท้ีอ่าศยัอยู่ในสหรฐัอเมรกิาทีไ่ดร้บัเลอืกใหเ้ป็นผูช้นะจะตอ้งจดัเตรยีม W-9 เพือ่วตัถุประสงคใ์นการรายงานภาษี. 

จะตอ้งรายงานภาษีหากมูลค่าสะสมของรางวลัทีไ่ดร้บัระหว่างปีปฏทินิใดๆ เกนิ $599.00. 

ขอ้มูลจะถูกเก็บไวอ้ย่างปลอดภยัตามกฎความเป็นส่วนตวัของผูส้นับสนุนและจะใชเ้พือ่วตัถุประสงคใ์นการรายงานภาษีเท่าน้ันหาก

มคีวามจ าเป็น 

 

6. ของรำงวลั 

ผูส้รำ้งเน้ือหำ 

จะมผูีช้นะสำมคนตำมกำรสะสมคะแนนทัง้หมด 

 

• อนัดบัที่ 1  (โหวตมำกทีสุ่ด) แล็ปท็อป MSI (ARV $ 2,699 USD) + 1 เลอืกหน่ึงในสำมกลุ่มรำงวลั: 

o ชุดเร ิม่ตน้ Elgato (ไฟกุญแจ + กลอ้งหน้ำ + ไมค ์Wave 3) (ARV $ 319.98 USD) 

o อุปกรณเ์สรมิ Elgato + ใบนำโน (ดำดฟ้ำล ำธำร + ชุดสำมเหลีย่มใบนำโนฉลำดกว่ำ + 

เหยยีบดำดฟ้ำล ำธำร) (ARV $ 289.98 USD) 

o โดรน DJI Mini 2 (ARV รำคำ 449.00 บ.) 

• อนัดบัที่ 2  (โหวตมำกทีสุ่ดเป็นอนัดบัสอง) คอมพวิเตอรเ์กม Intel NUC i7 (ARV $ 1,590 USD) 

• อนัดบัที่ 3  (โหวตมำกทีสุ่ดเป็นอนัดบัสำม) โปรเซสเซอรเ์ดสกท็์อป Intel i9 (ARV $ 570 USD)  

 

ตวัแสดงเน้ือหำ 

 

• แล็ปท็อปเวกเตอร ์GP66 (ARV $ 2,499 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 ้

 

ค. ผูส้นับสนุนขอสงวนสทิธิใ์นการก าจดัหรอืตดัสทิธิก์ารเขา้รว่มหรอืผูเ้ขา้รว่มใดๆ 

ทีผู่ส้นับสนุนถอืว่าละเมดิขอ้ก าหนดและเงือ่นไขเหล่านีห้รอืเจตนารมณข์องการส่งเสรมิการขายทางออนไลนนี์.้ 

ผูเ้ขา้รว่มทีพ่ยายามหลกีเลีย่งกระบวนการสมคัรหรอืค าแนะน าดว้ยวธิกีารใดๆ จะถูกตดัสทิธิแ์ละไม่สามารถรบัรางวลัได.้ 

ผูล้งทะเบยีนทีไ่ดร้บัผลกระทบภายใตข้อ้นีจ้ะไดร้บัการแจง้จากผูส้นับสนุน 

 

ง. เราจะไม่ทนต่อผูเ้ขา้รว่มทีโ่พสตห์รอืมหีลกัฐานว่าเป็นคนโพสตค์วามคดิเห็นผ่านชอ่งทางโซเชยีลมเีดยีหรอืทีอ่ืน่ใดในระห

ว่างการส่งเสรมิการขายทางออนไลนนี์ ้ซึง่แสดงถงึการกลั่นแกลง้, ความอาฆาตแคน้, 

หรอืสรา้งความไม่พอใจต่อผูเ้ขา้รว่มรายอืน่และผูต้ดิตามของ Intel หรอืมุ่งเป้ามาทีเ่ราโดยตรง. 

ผูเ้ขา้รว่มคนกระท าการในลกัษณะนีจ้ะถูกตดัสทิธิเ์ขา้รว่มการส่งเสรมิการขายทางออนไลนนี์ ้

 

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 ์

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


 

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 

การใชแ้ละการตคีวามการส่งเสรมิการขายทางออนไลนนี์ร้วมถงึขอ้ก าหนดและเงือ่นไขทัง้หมดเหล่านี ้

จะอยู่ภายใตบ้ทบญัญตัแิห่งกฎหมายของสหรฐัอเมรกิาและผูเ้ขา้รว่มการส่งเสรมิการขายทางออนไลนนี์ต้กลงทีจ่ะอยู่ภายใตเ้ขตอ า

นาจศาลยุตธิรรมแห่งสหรฐัอเมรกิาแต่เพยีงทีเ่ดยีว (Exclusive Jurisdiction) 

 

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/elden-ring-challenge/ 
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