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FUT UNITED 23 - Captains Vote 

ก ำหนดกฎกตกิำ 

1. ผูส้นบัสนุน EA SWISS SÁRL เป็นบรษิทัทีจ่ดัตัง้ตำมกฎหมำยในสวติเซอรแ์ลนด ์มสี ำนักงำนอยู่ที ่Place du Molard 8, 1204 
Geneva, Switzerland 

2. การแข่งขนั FUT UNITED 23 

3. ประเทศและอาณ

าเขตทีม่สีทิธิ ์

ออสเตรเลยี นิวซแีลนด ์ญีป่่  ุ น เกำหลใีต ้ฮ่องกง มำเลเซยี อนิโดนีเซยี ไทย ซำอ ดอีำระเบยี 

และสหรฐัอำหรบัเอมเิรตส ์

4. วธิกีารเขา้รว่ม ผูส้นับสน นจะจดักจิกรรมบน www.futunited.com (ต่อไปนีจ้ะเรยีกว่ำ ”เว็บไซต ์FUT United”)  

ผูร้ว่มกจิกรรมจะตอ้งเขำ้เว็บไซต ์FUT United เพือ่รว่มกจิกรรมและผูร้ว่มกจิกรรมจะตอ้งเลอืกเขต 

(ทีเ่รำก ำหนดไวใ้นตำรำงดำ้นล่ำง) เขำ้รว่มบนเว็บไซต ์FUT United 

โดยผูร้ว่มกจิกรรมจะตอ้งเลอืกเขตส ำหรบัรว่มกจิกรรมตลอดระยะเวลำกจิกรรม นอกจำกนี ้

ผูร้ว่มกจิกรรมจะตอ้งอำศยัอยู่ในเขตดงักล่ำวดว้ยเพือ่ทีผู่ร้ว่มกจิกรรมจะไดม้สีทิธิร์บัรำงวลัตำ่งๆ 

โดยแต่ละเขตจะม ีกปัตนั ประจ ำเขตทีถู่กก ำหนดเลอืกโดยผูส้นับสน น 

 

เขต URL 

ออสเตรเลยีและนิวซี

แลนด ์

https://www.futunited.com/au  

ญีป่ ่ น https://www.futunited.com/jp 

 

ซำอ ดอีำระเบยีและส

หรฐัอำหรบัเอมเิรตส ์

https://www.futunited.com/me 

 

เกำหลใีต ้ https://www.futunited.com/kr 

ฮ่องกง https://www.futunited.com/hk 

 

มำเลเซยี https://www.futunited.com/my 
 

อนิโดนีเซยี https://www.futunited.com/id 

ไทย https://www.futunited.com/th 

 

 

กจิกรรมจะประกอบไปดว้ย “ภำรกจิประจ ำเดอืน” หน่ึงภำรกจิ และ “ภำรกจิส ดทำ้ย” หน่ึงภำรกจิ 

 

ภารกจิประจ าเดอืน 

แต่ละเขตจะมทีมีทีป่ระกอบไปดว้ยนักเตะสบิเอ็ดคนและตลอดระยะเวลำกจิกรรมผูร้ว่มกจิกรรมจะพบกบัภำรกจิประ

จ ำเดอืนจ ำนวนหำ้ (5) ภำรกจิโดยภำรกจิทัง้หำ้จะเผยแพรใ่นเว็บไซต ์FUT United ซึง่ในแต่ละภำรกจิประจ ำเดอืน 

ผูร้ว่มกจิกรรมจะไดร้บัสทิธิล์งคะแนนเลอืกตวัเลอืกนักเตะทีผู่ร้ว่มกจิกรรมอยำกใหเ้ขำ้รว่มทมีประจ ำเขตของตนเองเ

พือ่สรำ้งทมีทีม่คี่ำพลงัและเคมคีวำมเขำ้กนัไดท้ีด่ทีีส่ ด ทัง้นี ้ผูเ้ขำ้รว่มกจิกรรมจะตอ้งบอกเหต ผลโดยใชค้ ำไม่เกนิ 

25 ค ำว่ำท ำไมผูเ้ขำ้รว่มกจิกรรมจงึคดิว่ำนักเตะคนทีเ่ลอืกเป็นนักเตะทีด่ทีีส่ ดทีค่วรเขำ้รว่มทมี 
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(ต่อไปนีจ้ะเรยีกกำรส่งค ำตอบและเหต ผลนีว่้ำ “ผลงานรว่มกจิกรรมประจ าเดอืน”) 

โดยส่งค ำตอบไดบ้นเว็บไซต ์FUT United  

ภารกจิสุดทา้ย  

ผูร้ว่มกจิกรรมทีร่ว่มภำรกจิประจ ำเดอืนส ำเรจ็จ ำนวนหำ้ (5) 

ภำรกจิประจ ำเดอืนจะมสีทิธิเ์ขำ้รว่มภำรกจิส ดทำ้ยเมือ่สิน้ส ดกจิกรรมโดยผลงำนรว่มภำรกจิประจ ำเดอืนทัง้ห

มดของผูร้ว่มกจิกรรมจะกลำยเป็นผลงำนรว่มภำรกจิส ดทำ้ย (ต่อไปนีจ้ะเรยีกว่ำ 

“ผลงานรว่มภารกจิสุดทา้ย”). 

 

5. เวลา  

ชว่งระยะเวลา วนัและเวลาเริม่  (ตามเวลา 
Australian Eastern Daylight Time) 

วนัและเวลาสิน้สุด (ตามเวลา 
Australian Eastern Daylight Time) 

ระยะเวลาส่งผลงาน 

ส ำหรบัภำรกจิประจ ำเดอืน 

ชว่งระยะเวลำเร ิม่ส่งผลงำนและชว่งระยะเวลำสิน้ส ดกำรส่งผลงำนของภำรกจิประ

จ ำเดอืนจะเผยแพรบ่นเว็บไซต ์FUT United 

ในชว่งเร ิม่ตน้กจิกรรมของแต่ละภำรกจิประจ ำเดอืน 

ระยะเวลาตดัสนิ 

ส ำหรบัภำรกจิประจ ำเดอืน 

ชว่งระยะเวลำตดัสนิของภำรกจิประจ ำเดอืนจะเกดิขึน้ภำยใน 21 

วนัหลงัจำกวนัสิน้ส ดภำรกจิประจ ำเดอืนของแต่ละภำรกจิประจ ำเดอืน 
 

6. เง่ือนไขพเิศษ During   ขอ้ก ำหนดและเงือ่นไขทีบ่งัคบัใชก้บักำรเขำ้รว่มตำมทีร่ะบ ในส่วนที ่6 ของกฎกตกิำอย่ำงเป็นทำงกำร 

(แนวทำงปฏบิตัแิละขอ้จ ำกดั) 

ส ำหรบัประเทศมำเลเซยี หำกผูป้กครองไม่ยนิยอมหรอืไม่ทรำบถงึกำรส่งเขำ้ประกวดโดยผูเ้ยำว ์ผลงำนน้ันๆ 

จะถอืเป็นโมฆะและผูเ้ยำวท์ีส่่งผลงำนเขำ้ประกวดจะไม่ไดร้บัรำงวลั 

7. EA Game EA SPORTSTM FIFA 23 

8. การตดัสนิผูช้นะ

รางวลั 

จ ำนวนผูช้นะรำงวลัต่อภูมภิำคจะเป็นไปดงัตำรำงต่อไปนี ้

เขต จ านวนผูช้นะ 

ออสเตรเลยีและนิวซแีลนด ์ 2 

ฮ่องกง 2 

ญีป่ ่ น 2 

ซำอ ดอีำระเบยี และ สหรฐัอำหรบัเอมเิรตส ์ 2 

เกำหลใีต ้ 2 

ไทย 2 

มำเลเซยี 2 

อนิโดนีเซยี 2 

ผูช้นะรำงวลัจะไดร้บักำรตดัสนิตำมเกณฑต์่อไปนี ้

(ก.)       ระยะเวลำกำรตดัสนิ: ในระยะเวลำกำรตดัสนิ ตวัแทนทีเ่ลอืกโดยผูส้นับสน นจะมสีทิธิแ์ต่เพยีง 

             ผูเ้ดยีวทีจ่ะเลอืกผูช้นะโดยใชเ้กณฑก์ำรตดัสนิดงัต่อไปนี:้ ควำมคดิสรำ้งสรรค ์30%,  

             ควำมแปลกใหม่ไม่ซ ำ้ใคร 40% และควำมตลกขบขนั 30% 

 

ในกรณีทีเ่สมอกนั 

ผูร้ว่มกจิกรรมทีส่่งผลงำนเป็นคนแรกโดยตดัสนิจำกกรรมกำรทีม่สีทิธิต์ดัสนิโดยเลอืกจำกด ลยพนิิจของกรรมกำร
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แต่เพยีงผูเ้ดยีวจะไดร้บัรำงวลัใหญ่และผูส้นับสน นสงวนสทิธิท์ีจ่ะเลอืกผูร้ว่มกจิกรรมในจ ำนวนทีน่อ้ยลงหำกในด ลย

พนิิจของผูส้นับสน นแต่เพยีงผูเ้ดยีวเห็นว่ำมผีลงำนเขำ้รว่มกจิกรรมทีผ่ำ่นค ณสมบตักิำรเขำ้รว่มนอ้ยเกนิไป 

9. การแจง้ตอ่ผูช้น

ะรางวลั ผูม้สีทิธิช์นะรำงวลัจะไดร้บัแจง้โดยกำรส่งขอ้ควำมไปยงักล่องขอ้ควำม 

ผ่ำนอเีมลทีผู่เ้ขำ้แข่งขนัเชือ่มโยงกบัเว็บไซต ์futunited.com ภำยในเจ็ด (7) 

วนัท ำกำรหลงัจำกวนัส ดทำ้ยของชว่งระยะเวลำตดัสนิสิน้ส ดลง 

ผูร้ว่มกจิกรรมจะตอ้งรบัผดิชอบดำ้นควำมถูกตอ้งของขอ้มูลทีผู่ร้ว่มกจิกรรมระบ ไวส้ ำหรบักจิกรรมมเิชน่น้ันจะถอืว่

ำผูร้ว่มกจิกรรมสละสทิธิร์บัรำงวลัหำกขอ้มูลดงักล่ำวมคีวำมผดิพลำด 

10. ระยะเวลาตอบรบั

ของผูช้นะรางวลั 

สำม (3) วนั 

11. รางวลั ภารกจิประจ าเดอืน  

รำยละเอยีดรำงวลัของภำรกจิประจ ำเดอืนแต่ละคร ัง้จะเผยแพรล่งบนเว็บไซต ์FUT United 

ในตอนเร ิม่ตน้ภำรกจิประจ ำเดอืนน้ันๆ  

ภารกจิสุดทา้ย 

รางวลัใหญ่ส าหรบัเขตสามอนัดบัแรก:  

เขตอนัดบัแรก:  

● ผูช้นะ 1 คนจะไดร้บัเครือ่ง Sony PlayStation 5 (Physical edition) 1 เครือ่ง 

มูลค่ำ 499 ดอลลารส์หรฐัฯ 

● ผูช้นะ 1 คนจะไดร้บัทมี FUT ทีเ่ลอืกโดนชมุชนของเขตอนัดบัแรกทัง้ทมี  

เขตอนัดบัสอง:  

● ผูช้นะ 1 คนจะไดร้บัเครือ่ง Sony PlayStation 5 (Physical edition) 1 เครือ่ง 

มูลค่ำ 499 ดอลลารส์หรฐัฯ  

● ผูช้นะ 1 คนจะไดร้บัทมี FUT ทีเ่ลอืกโดนชมุชนของเขตอนัดบัสองทัง้ทมี 

3rd Ranked Region:  

● ผูช้นะ 1 คนจะไดร้บัเครือ่ง Sony PlayStation 5 (Physical edition) 1 เครือ่ง 

มูลค่ำ 499 ดอลลารส์หรฐัฯ  

● ผูช้นะ 1 คนจะไดร้บัทมี FUT ทีเ่ลอืกโดนชมุชนของเขตอนัดบัสามทัง้ทมี  

ของรำงวลัภำยในเกมไม่สำมำรถแลกเปลีย่นไดแ้ละเรำจะส่งของรำงวลัใหไ้ปทำงชือ่ผูใ้ชแ้ละ 

รำยละเอยีดต่ำงๆ ทีผู่ร้ว่มกจิกรรมมอบใหต้อนสรำ้งและสมคัรบญัช ีFUT United 2023  

หำกไม่มกีำรตอบรบัจำกผูช้นะเป็นจ ำนวนสำม (3) คร ัง้ ของรำงวลัจะเป็นโมฆะ (อำ้งองิจำกขอ้ 10 

ระยะเวลำตอบรบัของผูช้นะรำงวลั) 
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12. แบบค าขอรายชื่

อผูช้นะรางวลั 

 

ภูมภิาค อเีมล 

ออสเตรเลยีและนิวซแีลนด ์ FUTAU@EA.COM 

ฮ่องกง FUTHK@EA.COM 

ญีป่ ่ น FUTJP@EA.COM 

ตะวนัออกกลำง: ซำอ ดอีำระเบยี และ สหรฐัอำหรบัเอมเิรตส ์ FUTME@EA.COM   

เกำหลใีต ้ FUTKR@EA.COM 

ไทย FUTTH@EA.COM 

มำเลเซยี FUTMY@EA.COM 

อนิโดนีเซยี FUTID@EA.COM 
 

 

 

mailto:FUTME@EA.COM
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กฎกตกิำอย่ำงเป็นทำงกำร  

1. ผูส้นบัสนุน กำรประกวดนีไ้ดร้บักำรสนับสน นโดยบรษิทัทีร่ะบ ในขอ้ที ่1 ของก ำหนดกฎกตกิำ ("ผสูน้บสัน น" หรอื 
"EA") 

2. ไม่จ าเป็นตอ้งซือ้สิง่ใดๆ  

3. การมสีทิธิ:์ กำรประกวดทีอ่ธบิำยไวใ้นขอ้ที ่2 ของก ำหนดกฎกตกิำ ("กำรประกวด") เปิดใหก้บัผูท้ีม่อีำย อย่ำงนอ้ย 

13 ปีและพกัอำศยัในเขต/ประเทศน้ันๆ อย่ำงถูกตอ้งตำมกฎหมำยดงัระบ ในขอ้ที ่ 3 ของก ำหนดกฎกตกิำเท่ำน้ันซึง่ 

บ คคลทีเ่ป็น (1) พนักงำนของ Electronic Arts Inc. หรอืบรษิทัในเครอื บรษิทัย่อย ตวัแทน บรษิทัตวัแทนโฆษณำ 

ส่งเสรมิกำรขำย และกำรประชำสมัพนัธ ์ ("ผูส้นับสน นและตวัแทน") (2) ผูร้บัจำ้งของ EA 

ทีม่ส่ีวนเกีย่วขอ้งกบัตลำดกำรประกวด ("ผูร้บัจำ้ง") หรอื (3) สมำชกิครอบครวัโดยตรง 

หรอืบ คคลทีอ่ำศยัในครวัเรอืนเดยีวกนักบัพนักงำนหรอืผูร้บัจำ้งจะไม่มสีทิธิร์ว่มกจิกรรม 

ซึง่ทัง้หมดนีเ้ป็นไปตำมกฎหมำยและขอ้บงัคบัทัง้หมดทีม่ผีลบงัคบัใช ้ และจะถอืเป็นโมฆะหำกละเมดิกฎดงักล่ำว 

และหำกผูเ้ขำ้รว่มกำรประกวดจะถอืว่ำผูเ้ขำ้รว่มกำรประกวดยอมรบัทีจ่ะปฏบิตัติำมกฎกตกิำอย่ำงเป็นทำงกำรเหล่ำนีท้ัง้หมด

อย่ำงไรเ้งือ่นไข    

4. วธิกีารเขา้รว่ม: ในกำรเขำ้รว่มกำรประกวด ปฏบิตัติำมค ำแนะน ำ ทีร่ะบ ในขอ้ที ่ 4 ของก ำหนดกฎกตกิำ 

สือ่ทีส่่งถงึกำรเขำ้รว่มกำรประกวดโดยรวมเป็น "กำรเขำ้รว่ม" ของค ณ กำรอปัโหลดกำรเขำ้รว่ม 

แสดงว่ำค ณยอมรบัว่ำปฏบิตัสิอดคลอ้งกบัแนวทำงปฏบิตักิำรเขำ้รว่มและขอ้จ ำกดัทำงเนือ้หำตำมทีร่ะบ ไวด้ำ้นล่ำง 

(โดยรวมเรยีกวำ่ "แนวทำงปฏบิตัแิละขอ้จ ำกดั") 

และผูส้นับสน นน้ันอำจตดัสทิธิค์ ณจำกกำรประกวดหำกเชือ่ว่ำกำรเขำ้รว่มของค ณไม่สอดคลอ้งกบัแนวทำงปฏบิตัแิละขอ้จ ำกั

ด โดยใชด้ ลยพนิิจแต่เพยีงผูเ้ดยีว    

5. เวลา: เวลำกำรประกวด รวมถงึระยะเวลำกำรส่งและระยะเวลำกำรตดัสนิ (โดยรวมเรยีกว่ำ "ระยะเวลำกำรประกวด") 

ระบ ไวใุ้นขอ้ที ่ 5 ของก ำหนดกฎกตกิำ  

ประกำศส ำคญัถงึผูเ้ขำ้รว่ม: 

ผูเ้ขำ้รว่มเป็นผูร้บัผดิชอบต่อกำรตรวจสอบระยะเวลำกำรเขำ้รว่มกำรประกวดทีบ่งัคบัใชใ้นเขตเวลำของตน 

6. เง่ือนไขพเิศษ: เงือ่นไขพเิศษระบ ไวใ้นขอท้ี ่6 ของก ำหนดกฎกตกิำทีบ่งัคบัใช ้ 

7. แนวทางปฏบิตัแิละขอ้จ ากดั: 

(a) ขอ้ก ำหนดทำงเทคนิค 

○ กำรเขำ้รว่มตอ้งประกอบดว้ยแฮชแท็กใด ๆ ทีร่ะบ ไวใ้นขอ้ที ่ 4 

ของก ำหนดกฎกตกิำภำยในขอ้ควำมกำรเขำ้รว่มทีส่บืคน้ได ้ 

(b) ขอ้ก ำหนดดำ้นเนือ้หำ  

o กำรเขำ้รว่มตอ้ง (1) ใชรู้ปภำพในเกมทีผู่ส้นับสน นเป็นผูจ้ดัหำให ้ ดงัทีแ่นะน ำตำมนีเ้ทำ่น้ัน 

และ/หรอืจดัหำโดยผูส้นับสน น (ถำ้ม)ี ("ทรพัยส์นิกำรประกวด") 

และ/หรอืงำนศลิป์ทีส่รำ้งขึน้มำใหม่หรอืไดร้บัอน ญำตของผูเ้ขำ้รว่มเอง ("งำนสรำ้งสรรคต์น้ฉบบั") 

กำรเขำ้รว่มตอ้งเป็นของ EA game ดงัทีร่ะบ ในขอ้ที ่ 7 ของก ำหนดกฎกตกิำ 

โดยตดัสนิตำมด ลยพนิิจของผูส้นับสน นแต่เพยีงผูเ้ดยีว ส ำหรบัวตัถ ประสงคข์องกำรประกวดนี ้

ท กกำรเขำ้รว่มจะถอืว่ำผูจ้ดัท ำคอืบ คคลทีส่่งกำรเขำ้รว่ม 

ค ณตอ้งไม่ใชล้กัษณะควำมคลำ้ยคลงึกนัของบ คคลอืน่ในกำรออกแบบกำรเขำ้รว่มของค ณ 

โดยไม่ไดร้บัค ำยนิยอมจำกบ คคลน้ัน ๆ  กำรเขำ้รว่มทีส่่งเขำ้มำในกำรประกวดนีต้อ้งไม่มเีนือ้หำทีล่ำมกใด ๆ 

หรอืตอ้งหำ้มตำมกฎหมำยอืน่ ๆ ผดิกฎหมำย ท ำใหเ้สือ่มเสยีชือ่เสยีง ไม่เหมำะสมทำงศลีธรรม หรอือนำจำร 

โดยตดัสนิตำมด ลยพนิิจของผูส้นับสน นแต่เพยีงผูเ้ดยีว  

ผูส้นับสน นสงวนสทิธิแ์ต่เพยีงผูเ้ดยีวในกำรตดัสทิธิแ์ละถอดถอนกำรเขำ้รว่มใด ๆ ทีม่เีนือ้หำเกีย่วกบัเช ือ้ชำต ิ

ศำสนำ หรอืสบประมำทชำตพินัธ  ์ ภำษำหยำบคำย อนำจำร ลำมก ร นแรง หรอืทำงเพศ หรอืกำรใส่รำ้ย 
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พูดหมิน่ประมำท กำรอำ้งองิถงึเคร ือ่งดืม่แอลกอฮอล ์ ยำ หรอืสำรอืน่ ๆ ทีต่อ้งหำ้มตำมกฎหมำย 

หรอืขอ้มูลทีน่่ำรงัเกยีจ กำ้วรำ้ว ผดิกฎหมำย ไม่เหมำะสม หรอืตอ้งหำ้ม กำรส่งงำนศลิปะทีม่กีำรตพีมิพอ์ยู่กอ่นแลว้ 

(นอกเหนือจำกรูปภำพทีผู่ส้นับสน นเป็นผูจ้ดัหำให)้ เป็นสิง่ตอ้งหำ้ม  กำรเขำ้รว่มใด ๆ 

ทีป่ระกอบไปดว้ยเนือ้หำตอ้งหำ้ม รวมถงึแต่ไม่จ ำกดัเฉพำะกำรสรำ้งสรรคข์องบ คคลภำยนอก 

(นอกเหนือจำกรูปภำพทีผู่ส้นับสน นเป็นผูจ้ดัหำให)้ เคร ือ่งหมำยกำรคำ้ ชือ่ หรอืทรพัยส์นิอืน่ ๆ 

ของบ คคลภำยนอก หรอืชิน้งำนของทีป่รกึษำฝ่ำยควำมสรำ้งสรรค ์

หรอืมคีวำมคลำ้ยคลงึกบับ คคลอืน่ในชวีติจรงิโดยไม่ไดร้บัค ำยนิยอมจำกบ คคลน้ัน ๆ หรอืเนือ้หำใด ๆ 

ทีม่ลีกัษณะลำมก ตอ้งหำ้มตำมกฎหมำย หรอือืน่ใดตำมด ลยพนิิจของผูส้นับสน นทีส่มบูรณแ์ต่เพยีงผูเ้ดยีว 

ฝ่ำฝืนแนวทำงปฏบิตัขิำ้งตน้ 

และ/หรอืไม่สอดคลอ้งกบักฎกตกิำอย่ำงเป็นทำงกำรเหล่ำนีอ้ำจไม่เป็นทีย่อมรบัส ำหรบักำรเขำ้รว่ม 

และอำจไม่มสีทิธิช์นะรำงวลัใด ๆ ในกำรประกวดคร ัง้นี ้ 

o ในกำรเขำ้รว่ม ผูเ้ขำ้รว่มรบัรองว่ำกำรเขำ้รว่มมเีฉพำะทรพัยส์นิกำรประกวดทีผู่ส้นับสน นเป็นผูจ้ดัหำให ้

และ/หรอืงำนสรำ้งสรรคต์น้ฉบบัของของบ คคลน้ัน ๆ (ถำ้ม)ี 

ผูเ้ขำ้รว่มตอ้งรบัรองอกีว่ำกำรเขำ้รว่มไม่มเีนือ้หำทีม่ลีขิสทิธิใ์ด ๆ ของบ คคลภำยนอกโดยไม่ไดร้บัอน ญำต 

และอืน่ใดทีไ่ม่ฝ่ำฝืนหรอืละเมดิสทิธิ ์ รวมถงึแต่ไม่จ ำกดัเฉพำะลขิสทิธิ ์ ลขิสทิธิเ์คร ือ่งหมำยกำรคำ้ 

หรอืสทิธใินกำรเผยเพร/่ควำมเป็นส่วนตวัของบ คคลภำยนอก  

(c) ขอ้จ ำกดัควำมรบัผดิ  

o กำรเขำ้รว่มทีไ่ดร้บัจำกบ คคลหรอือเีมลใด ๆ เกนิกว่ำขอ้จ ำกดัทีร่ะบ ไวจ้ะถอืเป็นโมฆะ   

o กำรเขำ้รว่มทีส่รำ้งขึน้จำกแบบรำ่ง ค ำสัง่ หรอืวธิกีำรอตัโินมตัอิืน่ ๆ ถอืเป็นโมฆะ  

o กำรอปัโหลดกำรเขำ้รว่มถอืเป็นส่วนหน่ึงของค ำยนิยอมของผูเ้ขำ้รว่มในกำรใหใ้บอน ญำตทีไ่ม่มคี่ำลขิสทิธิ ์

ไม่อำจเพกิถอน ไม่ผูกขำดแกผู่ส้นับสน นในกำรใช ้ ท ำซ ำ้ เปลีย่นแปลง เผยแพร ่ สรำ้งผลงำนลอกเลยีนแบบ 

และแสดงกำรส่งดงักล่ำว ไม่ว่ำจะทัง้หมดหรอืบำงส่วน บนหลกัทีแ่พรห่ลำยทั่วโลก และเพือ่รวมเขำ้กบังำนอืน่ ๆ 

ในรูปแบบ สือ่หรอืเทคโนโลยใีด ๆ ซึง่บดันีเ้ป็นทีรู่จ้กัหรอืพฒันำขึน้ภำยหลงั 

รวมถงึเพือ่วตัถ ประสงคด์ำ้นกำรส่งเสรมิกำรขำยและกำรตลำด  หำกมกีำรรอ้งขอ ผูเ้ขำ้รว่มจะลงนำมในเอกสำรใด 

ๆ ตำมทีจ่ ำเป็นส ำหรบัผูส้นับสน นหรอืผูอ้อกแบบเพือ่ใชส้ทิธิอ์นัไม่ผกูขำด 

โดยทีผู่เ้ขำ้รว่มมอบสทิธิใ์หใ้ชก้ำรเขำ้รว่มน้ัน  

ผูส้นับสน นและตวัแทนไม่มส่ีวนรบัผดิชอบส ำหรบักำรเขำ้รว่มทีสู่ญหำย ล่ำชำ้ ถูกขโมย เสยีหำย ไม่สมบูรณ ์

ไม่ถูกตอ้ง ไม่สำมำรถเขำ้ใจได ้ บดิเบอืน ชำ้กวำ่ก ำหนด หรอืในทำงทีผ่ดิ ทัง้หมดนีจ้ะถอืเป็นโมฆะ 

ส ำเนำกำรเขำ้รว่มทำงกำยภำพเป็นทรพัยส์นิของผูส้นับสน น และจะไม่ส่งกลบัคนื  

o ในกำรใหท้รพัยส ์นิกำรประกวดใด ๆ ส ำหรบักำรใชง้ำนของผูเ้ขำ้รว่ม ผูส้นับสน นมอบสทิธิใ์นใบอน ญำตทีจ่ ำกดั 

ไม่ผูกขำด ไม่ใชเ่ชงิพำณิชยแ์กผู่เ้ขำ้รว่มเพือ่ใชท้รพัยส์นิกำรประกวดเพยีงอย่ำงเดยีวโดยเกีย่วขอ้งกบั 

และเป็นส่วนหน่ึงของกำรประกวด ผูเ้ขำ้รว่มตอ้งไม่มสีทิธิ ์ กรรมสทิธิ ์

หรอืส่วนไดส่้วนเสยีในหรอืต่อทรพัยส์นิกำรประกวดใด ๆ เวน้แต่ไดร้บัสทิธิจ์ำกผูส้นับสน น 

และกำรใชทร้พัยส ์นิกำรประกวดใด ๆ (รวมถงึกำรใชก้ำรเขำ้รว่มทีป่ระกอบไปดว้ยทรพัยส์นิกำรประกวด) 

นอกเหนือจำกทีไ่ดร้บัอน ญำตตำมกฎกตกิำอย่ำงเป็นทำงกำรเหล่ำนี ้ เป็นกำรละเมดิลขิสทิธิ ์

และ/หรอืเคร ือ่งหมำยกำรคำ้ 

o ในกรณีทีเ่กดิขอ้พพิำทเกีย่วกบักำรเขำ้รว่มใด ๆ 

เจำ้ของบญัชทีีไ่ดร้บัอน ญำตจำกอเีมลทีใ่ชใ้นกำรลงทะเบยีนจะถอืว่ำเป็นผูเ้ขำ้รว่มหรอืผูม้ส่ีวนรว่ม  

"เจำ้ของบญัชทีีไ่ดร้บัอน ญำต" คอืบ คคลธรรมดำทีไ่ดร้บัมอบอเีมลจำกผูใ้หบ้รกิำรเขำ้ถงึอนิเทอรเ์น็ต 

ผูใ้หบ้รกิำรออนไลน ์ หรอืองคก์รอืน่ทีร่บัผดิชอบในกำรมอบอเีมลส ำหรบัโดเมนทีเ่ช ือ่มโยงกบัทีอ่ยู่ทีส่่ง  

ผูม้สีทิธิช์นะรำงวลัแต่ละคนอำจตอ้งพสูิจนต์วัตนว่ำเป็นเจำ้ของบญัชทีีไ่ดร ้บัอน ญำต 

o ผูเ้ขำ้รว่มอำจส่งกำรเขำ้รว่มเป็นภำษำทอ้งถิน่ของตน 

8. ขอ้มูลสว่นบคุคล: ไม่มกีฎกตกิำอย่ำงเป็นทำงกำรขอ้ใดทีร่ะบ ว่ำมกีำรยกเวน้หรอืจ ำกดัสทิธิต์ำมกฎหมำยใด ๆ 

ของผูช้นะรำงวลัหรอืผูเ้ขำ้รว่มในฐำนะผูบ้รโิภค  กำรเขำ้รว่มในกำรประกวดนี ้
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ถอืว่ำผูเ้ขำ้รว่มยนิยอมใหผู้ส้นับสน นประมวลผลขอ้มูลส่วนบ คคล (ชือ่ ทีอ่ยู่ อเีมล วนัเกดิ) 

ตำมนโยบำยควำมเป็นส่วนตวัและค กกีข้องผูส้นับสน นทีม่อียู่ใน http://www.ea.com/privacy-policy เพือ่วตัถ ประสงคด์งันี ้

(a) กำรจดัตัง้ กำรด ำเนินงำน และกำรตดิตำมกำรประกวด และกำรมอบรำงวลั รวมทัง้กรณีผูเ้ขำ้รว่มชนะรำงวลั กำรเผยแพร ่

(1) ชือ่ของผูเ้ขำ้รว่มในรำยชือ่ผูช้นะรำงวลั (2) ชือ่ของผูเ้ขำ้รว่มและประเทศทีพ่ ำนักอำศยัทำงออนไลน ์

หรอืในสือ่อืน่ใดทีเ่กีย่วขอ้งกบักำรประกวด ตำมทีอ่ธบิำยเพิม่เตมิในส่วนที ่10 ดำ้นล่ำง และ 

(b) กจิกรรมกำรประมวลผลเพิม่เตมิใด ๆ ทีผู่เ้ขำ้รว่มใหค้ ำยนิยอม 

ผูเ้ขำ้รว่มรบัทรำบว่ำขอ้มูลส่วนบ คคลอำจจดัเก็บและประมวลผลเพือ่วตัถ ประสงคท์ีก่ ำหนดไวใ้นนโยบำยควำมเป็นส่วนตวัและ

ค กกีใ้นสหรฐัอเมรกิำหรอืประเทศอืน่ใดที ่ EA บรษิทัย่อย หรอืตวัแทนบ คคลภำยนอกด ำเนินกำรอยู่ 

ในกำรเขำ้รว่มส่งเสรมิกำรขำย ค ณยนิยอมว่ำขอ้มูลส่วนบ คคลของค ณอำจถ่ำยโอนไปยงัผูร้บัในสหรฐัอเมรกิำและประเทศอืน่ 

ทีอ่ำจไม่มรีะดบัควำมค ม้ครองควำมเป็นส่วนตวัตำมกฎหมำยเทยีบเท่ำกบัประเทศทีค่ ณพ ำนักอำศยัอยู่หรอืเป็นพลเมอืง EA 

มส่ีวนรว่มในกรอบขอ้ตกลงกำรค ม้ครองควำมเป็นส่วนตวัในสหรฐัอเมรกิำและสวติเซอรแ์ลนด ์ส ำหรบักำรรวบรวม กำรใชง้ำน 

และกำรเก็บรกัษำขอ้มูลจำกสวติเซอรแ์ลนด ์ แมว้่ำ EA จะพึง่พำกลไกต่ำง ๆ เพือ่ด ำเนินกำรโอนขำ้มพรมแดน 

เรำยงัคงรบัรองวำ่เรำปฏบิตัติำมหลกักำรใหค้วำมค ม้ครองควำมเป็นส่วนตวัวำ่ดว้ยกำรแจง้ กำรเลอืก กำรส่งต่อ 

กำรรกัษำควำมปลอดภยั ควำมสมบูรณข์องขอ้มูล กำรเขำ้ถงึ และกำรบงัคบัใช ้

หำกตอ้งกำรเรยีนรูเ้พิม่เตมิเกีย่วกบัแผนงำนกำรค ม้ครองควำมเป็นส่วนตวั และพจิำรณำกำรรบัรองของเรำ กร ณำเขำ้ไปที ่
https://www.privacyshield.gov/welcome.   

9.  การตดัสนิผูช้นะรางวลั: ผูช้นะรำงวลัจะตดัสนิตำมขอ้ที ่8 ของก ำหนดกฎกตกิำ 

10.  การแจง้ข่าวสาร: ผูม้สีทิธิช์นะรำงวลัจะไดร้บักำรแจง้ข่ำวสำรตำมทีร่ะบ ในขอ้ที ่ 9 ของก ำหนดกฎกตกิำ 

เวน้แต่เป็นขอ้หำ้ม ผูม้สีทิธิช์นะรำงวลัแต่ละคนตอ้งลงนำมและส่งประกำศและค ำยนิยอมกำรเป็นผูช้นะรำงวลักลบัคนื 

โดยผูส้นับสน นตอ้งไดร้บัภำยในระยะเวลำทีร่ะบ ไวใ้นขอ้ที ่ 10 ของก ำหนดกฎกตกิำ ("ระยะเวลำตอบรบัของผูช้นะรำงวลั") 

เพือ่ขอรบัรำงวลั หำกผูม้สีทิธิช์นะรำงวลัคนใดไม่สำมำรถตดิต่อได ้

ไม่ลงนำมและ/หรอืส่งประกำศและค ำยนิยอมกำรเป็นผูช้นะรำงวลักลบัคนืภำยในระยะเวลำทีก่ ำหนด 

ไม่ตอบกลบัในกล่องขอ้ควำมแจง้กำรเป็นผูช้นะรำงวลัของผูส้นับสน นผ่ำนชอ่งทำงสือ่สงัคมออนไลนใ์นระยะเวลำตอบรบัของ

ผูช้นะรำงวลั ปฏเิสธรำงวลั มคี ณสมบตัไิม่เหมำะสมต่อกำรชนะรำงวลั หรอืรำงวลัถูกตกีลบั ผูช้นะดงักล่ำวจะถูกรบิรำงวลั  

กำรรบัรำงวลัจะเป็นไปตำมเงือ่นไขทีส่อดคลอ้งกบักฎกตกิำอย่ำงเป็นทำงกำรเหล่ำนี ้

โดยจะมกีำรมอบรำงวลัทัง้หมดตำมกฎกตกิำอย่ำงเป็นทำงกำรเหล่ำนี ้ ในกรณีทีผู่ม้สีทิธิช์นะรำงวลัถูกตดัสทิธิ ์

หรอืถูกรบิรำงวลัเน่ืองดว้ยเหตผ ลใด ๆ 

ผูส้นับสน นจะใหร้ำงวลัทีม่อียู่กบัผูช้นะรำงวลัส ำรองโดยใชเ้กณฑต์น้ฉบบัส ำหรบักำรประกวดจำกกำรเขำ้รว่มอืน่ ๆ 

ทัง้หมดทีม่สีทิธิ ์ จะเลอืกผชูน้ะรำงวลัส ำรองเพยีงสำม (3) คนเท่ำน้ัน 

หลงัจำกน้ันผูส้นับสน นขอยดึตำมด ลยพนิิจในกำรบรจิำครำงวลัทีม่อียู่เพือ่กำรก ศลตำมทีผู่ส้นับสน นเลอืก  

11.  รางวลั: รำยละเอยีดรำงวลัระบ อยู่ในขอ้ที ่ 11 ของก ำหนดกฎกตกิำ 

หำกไม่สำมำรถมอบรำงวลัตำมทีโ่ฆษณำไม่ว่ำดว้ยเหต ผลใด ๆ 

ผูส้นับสน นขอสงวนสทิธิใ์นกำรมอบรำงวลัทีม่มูีลค่ำเทยีบเท่ำหรอืมำกกว่ำเป็นกำรทดแทน  

โอกำสของกำรชนะขึน้อยู่กบัจ ำนวนกำรเขำ้รว่มทีม่สีทิธิไ์ดร้บัและทกัษะสมัพนัธข์องผูเ้ขำ้รว่ม 

12.  ขอ้ก าหนดทัว่ไป:   

(a) กำรเขำ้รว่มในกำรประกวดนี ้ แสดงว่ำผูเ้ขำ้รว่มแต่ละคนยอมรบัว่ำ  

(1) ตำมขอบเขตทีไ่ดร้บัอน ญำตภำยใตก้ฎหมำยทีบ่งัคบัใชแ้ละกฎหมำยในออสเตรเลยี และโดยไม่มกีำรยกเวน้ 

กำรจ ำกดั หรอืกำรเปลีย่นแปลงสทิธิใ์ด ๆ 

หรอืชดเชยใหก้บัผูเ้ขำ้รว่มทีอ่ำจไดร้บัสทิธิใ์นกำรเป็นผูบ้รโิภคภำยใตบ้ทบญัญตัริบัประกนัผูบ้รโิภคของกฎหมำยผูบ้รโิ

ภคของออสเตรเลยี เกีย่วกบักำรด ำเนินงำนดำ้นกำรประกวดและชนะรำงวลัใด ๆ 

เพือ่ย ตแิละดูแลผูส้นับสน นรวมถงึตวัแทนไม่ใหไ้ดร้บัอนัตรำยจำกควำมรบัผดิชอบใด ๆ หรอืกำรบำดเจบ็ กำรสญูเสยี 

ควำมเสยีหำย สทิธิ ์ กำรเรยีกรอ้ง หรอืกำรฟ้องรอ้งไม่ว่ำจะรูปแบบใดทีเ่กดิจำก หรอืเกีย่วขอ้งกบักำรประกวดนี ้

หรอืกจิกรรมทีเ่กีย่วขอ้งกบักำรประกวดใด ๆ หรอืใบรบั กำรครอบครอง กำรใช ้ หรอืกำรใชร้ำงวลัชนะเลศิใด ๆ 

ในทำงทีผ่ดิ 
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(2) กำรประกวดก ำกบัดูแลโดยและตคีวำมตำมกฎหมำยส ำคญัของสวติเซอรแ์ลนด ์ คู่สญัญำเห็นชอบว่ำขอ้พพิำทใด ๆ 

ทีเ่กดิขึน้ภำยใตก้ฎกตกิำกำรประกวดนีจ้ะไดร้บักำรแกไ้ขในช ัน้ศำลของสวติเซอรแ์ลนดอ์ย่ำงเหมำะสม 

และคู่สญัญำส่งไปยงัเขตอ ำนำจพเิศษของศำลสวติเซอรแ์ลนด ์ โดยผูเ้ขำ้รว่มจะไม่สูญเสยีสทิธิต์ำมกฎหมำย 

และกำรค ม้ครองทำงกฎหมำย เน่ืองจำกผูบ้รโิภคไดร้บัสทิธิต์ำมกฎหมำยในประเทศทีพ่ ำนักอำศยั 

(b) EA ขอสงวนสทิธิใ์นกำรยกเลกิ ระงบั และ/หรอืเปลีย่นแปลงกำรประกวด หรอืส่วนใดส่วนหน่ึง หำกมกีำรหลอกลวง 

กำรขดัขอ้งทำงเทคนิค 

หรอืปัจจยัอืน่ใดทีท่ ำใหล้ดทอนควำมสมบูรณห์รอืกำรด ำเนินงำนของกำรประกวดตำมด ลยพนิิจของผูส้นับสน นแต่เพยีง

ผูเ้ดยีว  หำกกำรประกวดยต ลิง ผูส้นับสน น โดยใชด้ ลยพนิิจแต่เพยีงผูเ้ดยีว 

อำจพจิำรณำผูช้นะรำงวลัจำกผูเ้ขำ้รว่มทีไ่ม่ตอ้งสงสยัและมสีทิธิเ์ขำ้รว่มกำรประกวดจนถงึเวลำทีด่ ำเนินกำรดงักล่ำวโด

ยใชก้ระบวนกำรตดัสนิทีก่ล่ำวไวข้ำ้งตน้  ผูส้นับสน น โดยใชด้ ลยพนิิจแต่เพยีงผูเ้ดยีว 

ขอสงวนสทิธิใ์นกำรตดัสทิธิบ์ คคลใด ๆ 

ทีพ่บว่ำพยำยำมแทรกแซงขัน้ตอนกำรเขำ้รว่มกำรประมวลผลหรอืกำรด ำเนินงำนของกำรประกวด 

หรอืด ำเนินกำรทีเ่ป็นกำรละเมดิกฎกตกิำอย่ำงเป็นทำงกำรเหล่ำนี ้ หรอืกฎกตกิำของกำรประกวดอืน่ใด 

หรอืในลกัษณะทีไ่ม่มนี ้ำใจนักกฬีำ หรอืแบ่งแยก และยกเลกิกำรเขำ้รว่มทีเ่กีย่วขอ้งทัง้หมด  ความพยายามใด ๆ 

โดยบคุคลใด ๆ ทีจ่งใจบ่อนท าลายการด าเนินงานทีช่อบดว้ยกฎหมายของการประกวด 

อาจเป็นการละเมดิกฎหมายอาญาและแพ่ง และเมือ่มคีวามพยายามดงักล่าว 

ผูส้นบัสนุนขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกค่าเสยีหาย และค่าชดเชยอืน่ ๆ (รวมถงึคา่ทนายความ) 

จากบคุคลใด ๆ ดงักลา่วตามขอบเขตสูงสุดทีก่ฎหมายอนุญาต  

ความลม้เหลวของผูส้นบัสนุนในการบงัคบัใชข้อ้ก าหนดใด ๆ 

ของกฎกตกิาอย่างเป็นทางการเหล่านี้จะไม่ถอืเป็นขอ้ยกเวน้ของขอ้ก าหนดนัน้ 

(c) ผูช้นะรำงวลัรบัผดิชอบต่อภำระภำษทีีบ่งัคบัใชใ้ด ๆ ส ำหรบัของรำงวลั  

9. 13.  รายชือ่ผูช้นะรางวลั: จะส่งแบบค ำขอรำยชือ่ผูช้นะรำงวลัไดห้ลงัจำกสิน้ส ดระยะเวลำกำรประกวด 

และภำยใน 2 เดอืนจำกวนัทีส่ิน้ส ดเท่ำน้ัน แบบค ำขอส ำหรบัรำยชือ่ผูช้นะรำงวลัสำมำรถส่งไปทีอ่เีมลตำมทีร่ะบ ในขอ้ที ่ 12 

ของก ำหนดกฎกตกิำ  
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