
ขอ้ตกลงสทิธิก์ารใชง้านส าหรบัผูใ้ชป้ลายทาง 

  

ส ำคญั - โปรดอ่ำนอย่ำงละเอยีด: 

  

ขอ้ตกลงสทิธิก์ำรใชง้ำนส ำหรบัผูใ้ชป้ลำยทำง ("EULA") ฉบบันีเ้ป็นขอ้ตกลงทำงกฎหมำยระหว่ำงทำ่นกบั 

Brother Industries, Ltd. ("Brother", "เรำ" หรอื "ของเรำ") ซึง่ควบคุมกำรใชง้ำนซอฟตแ์วรข์อง Brother 

"iPrint&Scan" (รวมถงึเนือ้หำหรอืเอกสำรทีเ่กีย่วขอ้ง) ทีม่ำพรอ้มกบั EULA นี ้("ซอฟตแ์วร"์) 

หำกท่ำนยอมรบัผลผูกพนัทำงกฎหมำยตำมขอ้ก ำหนดและเงือ่นไขของ EULA นี ้

ท่ำนสำมำรถใชซ้อฟตแ์วรนี์ต้ำมขอ้ก ำหนดและเงือ่นไขของ EULA นีไ้ด ้

หำกท่ำนไม่ยอมรบัขอ้ก ำหนดและเงือ่นไขของ EULA นี ้ท่ำนจะไม่ไดร้บัสทิธิก์ำรใชง้ำนซอฟตแ์วรนี์ ้ในกรณีนี ้

ท่ำนจะไม่สำมำรถใชง้ำนซอฟตแ์วรไ์ด ้

  

■ขอ้ก ำหนดและเงือ่นไข 

  

1. ควำมเป็นเจำ้ของ 

  

Brother และบรษิทัผูจ้ดัจ ำหน่ำยของเรำเป็นเจำ้ของสทิธิ ์กรรมสทิธิ ์

และสทิธปิระโยชนท์ัง้หมดในและเกีย่วขอ้งกบัซอฟตแ์วร ์

(รวมถงึลขิสทิธิท์ ัง้หมดและสทิธิใ์นทรพัยส์นิทำงปัญญำอืน่ ๆ ในทีนี่)้ 

ท่ำนเพยีงแต่ไดร้บัอนุญำตใหใ้ชง้ำนซอฟตแ์วรนี์ ้แต่มไิดเ้ป็นเจำ้ของ 

  

2. กำรมอบสทิธิก์ำรใชง้ำน 

  

2.1 Brother มอบสทิธิก์ำรใชง้ำนซอฟตแ์วรแ์บบไม่ผูกขำดใหแ้กท่่ำนเพือ่ตดิตัง้และใชส้ ำเนำของซอฟตแ์วรนี์ ้

ในขอบเขตทีจ่ ำเป็นส ำหรบักำรใชง้ำนผลติภณัฑข์อง Brother (รวมถงึแต่ไม่จ ำกดัเพยีงผลติภณัฑเ์คร ือ่งพมิพ)์ 

ซึง่มกีำรใชง้ำนซอฟตแ์วรด์งักล่ำว ("เคร ือ่งของ Brother") ตำมวตัถุประสงค ์

  

2.2 นอกจำกนี ้Brother ยงัมอบสทิธิก์ำรใชง้ำนใหก้บัท่ำนแต่เพยีงผูเ้ดยีวในกำรท ำส ำเนำซอฟตแ์วรไ์ดห้น่ึงคร ัง้ 

โดยมวีตัถุประสงคใ์นกำรเก็บถำวรและกำรส ำรองขอ้มูล ส ำเนำใด ๆ 

ดงักล่ำวยงัคงมลีขิสทิธิแ์ละเป็นทรพัยส์นิทำงปัญญำเชน่เดยีวกบัซอฟตแ์วรต์น้ฉบบั 

  

2.3 นอกเหนือไปจำกทีไ่ดอ้นุญำตไวอ้ย่ำงชดัแจง้โดยหวัขอ้ 2.1 และ 2.2 ดงักล่ำว 

หรอืในกรณีทีท่่ำนมสีทิธิต์ำมกฎหมำยทีจ่ะด ำเนินกำร (และสทิธิน้ั์นไม่สำมำรถไดร้บักำรยกเวน้ตำมกฎหมำย) 

ท่ำนไม่สำมำรถ (i) ท ำส ำเนำใด ๆ ของซอฟตแ์วรนี์ ้(รวมถงึเอกสำรทีเ่กีย่วขอ้งหรอืเนือ้หำภำยในซอฟตแ์วร ์เชน่ 

รวมไปจนถงึแต่ไม่จ ำกดัเฉพำะเอกสำร รูปภำพ ภำพประกอบและภำพยนตรท์ีจ่ดัใหโ้ดย Brother) (ii) 



เปลีย่นแปลงซอฟตแ์วร ์(iii) ท ำวศิวกรรมยอ้นกลบั แยกส่วนประกอบ แกะโคด้โปรแกรม 

หรอืใชง้ำนซอฟตแ์วรเ์พือ่สรำ้งผลงำนใดๆ หรอื (iv) ใหเ้ชำ่ ใหช้ว่งสทิธิ ์โอนสทิธิ ์(นอกเหนือไปจำกตำมหวัขอ้ที ่3) 

หรอืใหเ้ชำ่ซอฟตแ์วรนี์ ้

  

3. กำรโอนสทิธิ ์

  

ท่ำนสำมำรถโอนสทิธิซ์อฟตแ์วรนี์อ้ย่ำงถำวรแกบุ่คคลใดก็ได ้โดยมเีงือ่นไขว่ำเมือ่ท่ำนโอนสทิธิใ์นซอฟตแ์วร ์

ท่ำนจะตอ้งโอนสทิธิแ์ละส่งมอบกำรอปัเกรดรวมถงึเนือ้หำและเอกสำรทีเ่กีย่วขอ้งใด ๆ ทีท่่ำนไดร้บัจำก Brother 

หรอืในนำมของ Brother ใหแ้กบุ่คคลดงักล่ำว และโดยทีบ่คุคลดงักล่ำวยนืยนัแก ่Brother ว่ำจะยอมรบั EULA 

นีใ้นส่วนทีเ่กีย่วขอ้งกบัซอฟตแ์วรด์งักล่ำว แมจ้ะมคี ำกล่ำวขำ้งตน้ แต่ท่ำนตอ้งไม่ส่งมอบส ำเนำของซอฟตแ์วรใ์ด ๆ 

ทีท่่ำนท ำขึน้ใหก้บับุคคลดงักล่ำวตำมทีร่ะบุไวใ้นส่วนที ่2.2  

เมือ่โอนสทิธิท์่ำนตอ้งลบส ำเนำทัง้ปวงของซอฟตแ์วรนี์ท้ีท่่ำนท ำขึน้และ/หรอืซึง่อยู่ในอุปกรณใ์ดในควำมครอบครอ

งของท่ำนหรอืภำยใตก้ำรควบคุมของท่ำน  กำรรบัประกนัไม่สำมำรถถ่ำยโอนได ้

  

4. ขอบเขตของกำรรบัประกนั 

  

ภำยใตข้อบเขตทีก่ฎหมำยก ำหนด ซอฟตแ์วรนี์ไ้ดร้บักำรส่งมอบใหท้่ำน "ตำมสภำพทีเ่ป็น" 

โดยไม่มกีำรรบัประกนัหรอืเงือ่นไขใด ๆ ทัง้โดยวำจำและเป็นลำยลกัษณอ์กัษร ทัง้โดยชดัแจง้และโดยนัย 

BROTHER ไม่รบัผดิชอบใด ๆ เกีย่วกบักำรรบัประกนัโดยนัยหรอืเงือ่นไขของกำรใชป้ระโยชนใ์นเชงิพำณิชย ์

ควำมพงึพอใจในคุณภำพ กำรไม่ละเมดิและ/หรอืควำมเหมำะสมส ำหรบัวตัถุประสงคเ์ฉพำะ 

  

5. ขอ้จ ำกดัควำมรบัผดิชอบ 

  

ไม่ว่ำกรณีใด ๆ BROTHER จะไม่รบัผดิต่อผลก ำไรทีสู่ญหำย กำรสูญเสยีโอกำสทำงธรุกจิ 

กำรสูญเสยีโอกำสในกำรใชข้อ้มูล กำรหยุดชะงกัของธรุกจิ หรอืควำมเสยีหำยในทำงออ้ม ในกรณีพเิศษ 

ในกรณีทีเ่กดิจำกอุบตัเิหตุ ในกรณีถูกลงโทษ ถูกปรบั หรอืควำมเสยีหำยทีต่ำมมำทกุประเภท 

ซึง่เกดิขึน้จำกกำรใชง้ำน กำรไม่สำมำรถใชง้ำน หรอืผลจำกกำรใชง้ำนซอฟตแ์วร ์ไมว่ำ่จะตำมสญัญำ 

โดยกำรละเมดิ หรอือืน่ ๆ กำรใชง้ำนซอฟตแ์วรนี์อ้ยู่ภำยใตค้วำมเสีย่งของตวัท่ำนเองทัง้หมด 

หำกซอฟตแ์วรป์รำกฎขอ้บกพรอ่ง ท่ำนจะตอ้งรบัผดิชอบค่ำใชจ้ำ่ยทัง้หมดในกำรบรกิำร กำรซอ่มแซม 

หรอืกำรแกไ้ข 

และภำยใตข้อบเขตทีอ่นุญำตตำมกฎหมำยทีใ่ชบ้งัคบัท่ำนตกลงทีจ่ะสละสทิธิต์ำมกฎหมำยทัง้หมดหรอืสทิธิอ์ืน่ ๆ 

ทีม่ต่ีอ BROTHER ในส่วนทีเ่กีย่วขอ้งกบัขอ้บกพรอ่งดงักล่ำวโดยไม่มเีงือ่นไข แมก้ระน้ันก็ตำม 

เงือ่นไขเหลำ่นีม้ไิดม้เีจตนำทีจ่ะจ ำกดัสทิธิผ์ูบ้รโิภคตำมกฎหมำยทีไ่ม่สำมำรถสละสทิธิไ์ดภ้ำยใตก้ฎหมำยทีใ่ชบ้งัคั

บ 

  

6. ค่ำใชจ้ำ่ย ค่ำธรรมเนียมทีเ่กดิขึน้จำกกำรใชง้ำนซอฟตแ์วรข์องท่ำน 

  

ท่ำนตกลงและเขำ้ใจว่ำบรกิำรของซอฟตแ์วรนี์อ้ำจเป็นกำรใหบ้รกิำรผำ่นเครอืข่ำยสือ่สำรใด ๆ 



และเซริฟ์เวอรข์อ้มูลแบบคลำวดท์ีด่ ำเนินกำรโดย Brother หรอืซพัพลำยเออร ์(“Server”) และดงัน้ัน 

ในระหว่ำงทีท่่ำนใชซ้อฟตแ์วรนี์อ้ำจมค่ีำใชจ้ำ่ยกำรสือ่สำรทีเ่กดิขึน้จำกกำรใชเ้ครอืข่ำยดงักล่ำวและเซริฟ์เวอร ์

และท่ำนจะตอ้งเป็นผูร้บัผดิชอบค่ำใชจ้ำ่ยดงักล่ำว นอกจำกค่ำใชจ้ำ่ยทีก่ล่ำวมำแลว้ 

ท่ำนยงัตอ้งเป็นผูร้บัผดิชอบแต่เพยีงผูเ้ดยีวต่อค่ำใชจ้ำ่ยหรอืตน้ทุนทีเ่กดิขึน้จำกท่ำนทีเ่กีย่วขอ้งกบักำรใชง้ำนซอ

ฟตแ์วรข์องท่ำน ไม่ว่ำกรณีใด ๆ Brother จะไม่คนืค่ำใชจ้ำ่ย ค่ำธรรมเนียม และตน้ทุนดงัทีก่ล่ำวมำแลว้แกท่่ำน 

  

7. กำรใหบ้รกิำรของบุคคลทีส่ำม 

  

ซอฟตแ์วรอ์นุญำตใหท้่ำนใชบ้รกิำรและแอปพลเิคชนัของบุคคลทีส่ำมได ้

(รวมถงึแต่ไม่จ ำกดัเฉพำะบรกิำรจดัเก็บขอ้มูลบนระบบคลำวด)์ (ซึง่จะเรยีกโดยรวมวำ่ "บรกิำรของบุคคลทีส่ำม") 

ตำมดุลยพนิิจของท่ำนเอง 

กำรใหบ้รกิำรของบุคคลทีส่ำมไดร้บักำรควบคุมโดยขอ้ก ำหนดและเงือ่นไขทีไ่ดร้บักำรนิยำมและจดัท ำโดยบุคคลทีส่

ำมน้ัน กำรใชบ้รกิำรของบุคคลทีส่ำมเชน่น้ันอยู่ในดุลพินิจของท่ำนซึง่ตวัท่ำนเองจะตอ้งเป็นผูแ้บกรบัควำมเสีย่งไว ้

และดงัน้ัน Brother จงึไม่มีควำมรบัผดิชอบใด ๆ ทีจ่ะตอ้งรกัษำปรมิำณหรอืพืน้ทีจ่ดัเก็บไฟลแ์ละขอ้มูลขัน้ต ่ำ 

แมเ้มือ่ท่ำนไม่มปีรมิำณหรอืพืน้ทีเ่พยีงพอส ำหรบัใชถ่้ำยโอนไฟลแ์ละขอ้มูลไปหรอืกลบัจำกกำรบรกิำรของบุคคลที่

สำม อน่ึง Brother ไม่มคีวำมรบัผดิชอบต่อขอ้ผดิพลำด กำรสูญเสยี 

และควำมเสยีหำยทีเ่กดิขึน้กบัท่ำนและทรพัยส์นิของท่ำน (รวมไปจนถงึขอ้มูลใด ๆ 

ทีท่่ำนอปัโหลดหรอืพยำยำมอปัโหลด) ไม่ว่ำจะมองเห็นไดห้รอืไม่ 

ทีเ่กดิขึน้จำกกำรเชือ่มต่อของซอฟตแ์วรนี์ก้บับรกิำรของบุคคลทีส่ำม 

รวมไปจนถงึแต่ไม่จ ำกดัเฉพำะกำรสูญเสยีหรอืควำมเสยีหำยทีเ่กดิขึน้:  

i) แกไ่ฟลแ์ละขอ้มูลใด ๆ เมือ่ท่ำนไดพ้ยำยำมอปัโหลด ดำวนโ์หลด 

หรอืถ่ำยโอนไปยงัหรอืกลบัจำกกำรบรกิำรของบุคคลทีส่ำม 

ii) โดยกำรเปลีย่นแปลงใดของกำรออกแบบ ฟังกช์นั โครงสรำ้ง 

หรอืคุณลกัษณะเฉพำะของกำรใหบ้รกิำรของบุคคลทีส่ำม 

iii) จำกกำรต่ออำยุหรอืกำรสิน้สุดลงของกำรบรกิำรใด ๆ ของบุคคลทีส่ำม 

iv) โดยกำรอปัโหลดหรอืกำรเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลใดทีท่่ำนเป็นเจำ้ของ (ไม่ว่ำจะโดยตัง้ใจหรอืไม่ 

และไม่ว่ำท่ำนจะอปัโหลดหรอืเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลดงักล่ำวโดยทรำบหรอืไม่ทรำบถงึควำมเสีย่งทีว่่ำขอ้มูลสว่น

บุคคลดงักล่ำวอำจไดร้บักำรเปิดเผยหรอืส่งมอบแกบุ่คคลทีส่ำมในโลกอย่ำงชนิดไม่สำมำรถระบุจ ำนวน 

ผ่ำนกำรใหบ้รกิำรทำงอนิเทอรเ์น็ต) หรอื 

v) โดยกำรท ำงำนผดิปกตหิรอืขอ้ผดิพลำดใดทีเ่กดิขึน้โดยหรอืจำกกำรใชค้อมพวิเตอร ์ฮำรด์แวร ์อุปกรณ ์

หรอืซอฟตแ์วรข์องท่ำน 

  

8. กำรเชือ่มต่อซอฟตแ์วรแ์ละเคร ือ่ง Brother 

  

ท่ำนรบัทรำบวำ่เมือ่ทำ่นเชือ่มต่อซอฟตแ์วรแ์ละเคร ือ่ง Brother แบบออนไลน ์

ท่ำนอำจตอ้งเปลีย่นกำรตัง้ค่ำเรำเตอรแ์ละป้อนขอ้มูล IP แอดเดรส หรอื ID 

และรหสัผ่ำนส ำหรบักำรบรกิำรของบุคคลทีส่ำม Brother จะไม่รบัผดิใด ๆ ต่อปัญหำ ควำมขดัแยง้ 

และควำมเสยีหำยทีเ่กีย่วขอ้งซึง่เกดิขึน้เมือ่ท่ำนพยำยำมเชือ่มต่อซอฟตแ์วรก์บัเคร ือ่ง Brother 



แบบออนไลนท์ีท่่ำนหรอืบุคคลทีส่ำมอืน่ใดเป็นเจำ้ของ บรหิำรจดักำร หรอืควบคุม 

  

9. ระยะเวลำกำรอนุญำตและกำรสิน้สุด 

  

EULA นีจ้ะมผีลต่อเมือ่ท่ำนยอมรบั และจะยงัคงมผีลต่อไปจนกว่ำท่ำนจะโอนสทิธิซ์อฟตแ์วรต์ำม EULA 

นีแ้ละผูร้บักำรโอนสทิธิใ์หก้ำรรบัรองแก ่Brother ว่ำจะด ำเนินกำรตำม EULA นีใ้นส่วนทีเ่กีย่วกบัซอฟตแ์วร ์

อย่ำงไรก็ตำม หำกท่ำนละเมดิขอ้ก ำหนดใด ๆ ของ EULA นี ้Brother อำจยุต ิEULA 

นีโ้ดยไม่ตอ้งมกีำรแจง้ใหท้รำบ 

  

10. ขอ้ก ำหนดกำรส่งออก 

  

ท่ำนจะตอ้งไม่ส่งออกหรอืส่งกลบัออกไปซึง่ซอฟตแ์วรห์รอืส ำเนำหรอืกำรดดัแปลงใด ๆ ของซอฟตแ์วรด์งักล่ำว 

ทีเ่ป็นกำรฝ่ำฝืนต่อกฎหมำยหรอืระเบยีบใด ๆ ทีใ่ชบ้งัคบั 

  

11. กฎหมำยทีค่วบคุม 

  

EULA นีอ้ยู่ภำยใตก้ฎหมำยของประเทศญีปุ่่ นและศำลญีปุ่่ นมอี ำนำจพเิศษแต่เพยีงผูเ้ดยีวเกีย่วกบั EULA นี ้

ยกเวน้ในเร ือ่งเกีย่วกบักำรบงัคบัใชใ้นกรณีทีเ่ขตอ ำนำจของศำลญีปุ่่ นไม่มอี ำนำจพเิศษแต่เพยีงผูเ้ดยีว 

  

12. ควำมไม่ชอบดว้ยกฎหมำย 

  

หำกขอ้ก ำหนดใดของ EULA 

ฉบบันีจ้ะถูกประกำศว่ำไม่ชอบดว้ยกฎหมำยหรอืไม่สำมำรถใชบ้งัคบัไดท้ัง้หมดหรอืในบำงส่วน 

ขอ้ก ำหนดดงักล่ำวจะแยกส่วนไดแ้ละเป็นอสิระจำกขอ้ก ำหนดอืน่ ๆ ของ EULA ฉบบันี ้

และกำรมผีลบงัคบัใชข้องขอ้ก ำหนดอืน่ ๆ และของ EULA ทัง้ฉบบัจะไม่ไดร้บัผลกระทบ 

  

13. สทิธิข์องบุคคลทีส่ำม 

  

ขอ้ก ำหนดของ EULA มวีตัถุประสงคเ์พยีงเพือ่ใหม้ผีลบงัคบัใชร้ะหว่ำง Brother กบัท่ำน 

และไม่มเีจตนำทีจ่ะใหผ้ลประโยชนห์รอืสทิธิก์ำรบงัคบัใชใ้ด ๆ แกบุ่คคลอืน่ 

  

14. สทิธิก์ำรใชง้ำนส่วนตวั 

  

สทิธิท์ี ่Brother มอบใหต้ำมเอกสำรฉบบันีจ้ะมอบใหแ้กท่่ำนเป็นกำรส่วนตวัและไม่อนุญำตใหท้่ำนมอบหมำย 

โอนถ่ำย หรอืกระท ำกำรอืน่ ๆ เพือ่ส่งต่อซอฟตแ์วร ์หรอืผลประโยชนห์รอืภำระของ EULA หรอืสทิธิต่์ำง ๆ 

ใหแ้กบุ่คคลทีส่ำมเวน้แต่จะอนุญำตไวอ้ย่ำงชดัเจนในส่วนที ่3 

  

15. ซอฟตแ์วรข์องบุคคลทีส่ำม 



  

ซอฟตแ์วรนี์อ้ำจมซีอฟตแ์วรข์องบุคคลทีส่ำมและ/หรอืโปรแกรมซอฟตแ์วรโ์อเพ่นซอรส์ (ซึง่จะเรยีกโดยรวมว่ำ 

“ซอฟตแ์วรข์องบุคคลทีส่ำม") 

โปรดตรวจสอบรำยละเอยีดเกีย่วกบัซอฟตแ์วรข์องบุคคลทีส่ำมไดโ้ดยอำ้งองิจำกเงือ่นไขและขอ้ก ำหนดซึง่จดัท ำไว ้

โดยแยกต่ำงหำก 

  

16. กำรเปลีย่นแปลง EULA 

  

Brother อำจปรบัปรุงขอ้มูลใน EULA นีใ้นกรณีต่ำง ๆ ต่อไปนี:้ ก) เมือ่มกีำรเปลีย่นแปลงเพือ่ประโยชนข์องผูใ้ช ้

หรอื ข) เมือ่กำรปรบัปรุงขอ้มูลใน EULA น้ันครบครนั สมเหตุสมผล 

และไม่ขดัแยง้ต่อวตัถุประสงคข์องนโยบำยควำมเป็นส่วนตวั 

Brother จะแจง้ใหท้่ำนทรำบและเปิดโอกำสใหท้ำ่นตรวจสอบกำรเปลีย่นแปลงหรอืกำรปรบัปรุงเนือ้หำใด ๆ ใน 

EULA โดยกำรโพสตป์ระกำศบนเว็บไซตข์อง Brother หรอืโดยวธิกีำรอืน่ใดทีเ่หมำะสมกอ่นที ่EULA 

จะมผีลบงัคบัใช ้  เมือ่ EULA ทีป่รบัปรุงลำ่สุดมผีลบงัคบัใชแ้ลว้ ท่ำนจะมผีลผูกพนัภำยใตข้อ้ตกลงนี ้

หำกท่ำนยงัคงใชซ้อฟตแ์วรต่์อไป 

  

■นโยบำยควำมเป็นส่วนตวั 

  

นโยบำยควำมเป็นส่วนตวันีค้วบคุมกำรใชง้ำนแอปพลเิคชนัมอืถอื Brother iPrint&Scan (“ซอฟตแ์วร"์) 

ทีใ่หบ้รกิำรโดย Brother Industries, Ltd. ("Brother", "เรำ" หรอื "ของเรำ")  

  

1.  กำรจดัเก็บขอ้มูลในเซริฟ์เวอรข์องเรำ 

  

เมือ่ท่ำนพมิพไ์ฟลบ์ำงประเภทผ่ำนซอฟตแ์วร ์ไฟลด์งักลำ่วจะถูกส่งไปทีเ่ซริฟ์เวอรข์องเรำโดยอตัโนมตั ิ

และแปลงเป็นไฟลใ์นรูปแบบทีพ่มิพไ์ด ้จำกน้ันจะส่งกลบัมำทีอุ่ปกรณข์องท่ำน 

ถำ้ท่ำนใชซ้อฟตแ์วรเ์พือ่พมิพข์อ้มูลจำก Gmail หรอื Google Drive ซึง่ทัง้สองอย่ำงนีใ้หบ้รกิำรโดย Google 

LLC (“Google”) ซอฟตแ์วรจ์ะเขำ้ถงึขอ้มูลทีเ่ก็บอยู่ในเซริฟ์เวอรข์อง Google โดยอตัโนมตั ิ   

เวน้แต่ท่ำนจะพมิพข์อ้มูล Gmail ขอ้มูลน้ันจะส่งโดยอตัโนมตัมิำยงัเซริฟ์เวอรข์องเรำ 

แปลงเป็นไฟลใ์นรูปแบบทีพ่มิพไ์ด ้จำกน้ันจะส่งกลบัมำทีอุ่ปกรณข์องท่ำน (ผลติภณัฑข์อง Brother) 

ไฟลบ์ำงสว่นและทัง้หมดรวมถงึขอ้มูลดำ้นบน ยกเวน้ขอ้มูลของ Gmail จะถูกลบโดยอตัโนมตัภิำยในชว่งเวลำสัน้ ๆ 

หลงักำรแปลงขอ้มูล ซึง่จะไม่มคีวำมสำมำรถในกำรจดัเก็บขอ้มูลในเซริฟ์เวอรข์องเรำ Brother จะไม่เขำ้ถงึ จดัเก็บ 

หรอืใชไ้ฟลด์งักล่ำวโดยปรำศจำกควำมยนิยอมจำกท่ำน 

นอกเหนือจำกกำรใชเ้พือ่วตัถุประสงคใ์นกำรแปลงขอ้มูลตำมทีก่ล่ำวขำ้งตน้ 

  

2. ขอ้มูลอุปกรณ ์

  

ก) ขอ้มูลจำกเคร ือ่ง Brother หลงัจำกกำรตดิตัง้ซอฟตแ์วร ์ขอ้มูลจำกผลติภณัฑ ์Brother ซึง่ใชซ้อฟตแ์วรนี์ ้



("เคร ือ่ง Brother") รวมถงึแต่ไม่จ ำกดัเพยีงรุน่ของผลติภณัฑ ์หมำยเลขประจ ำเคร ือ่ง 

จ ำนวนรวมของหนำ้ทีพ่มิพท์ัง้หมด ประวตัขิอ้ผดิพลำด กำรตัง้ค่ำผลติภณัฑ ์กำรตัง้ค่ำงำนพมิพ ์และขอ้มูลอืน่ ๆ 

ทีเ่กีย่วขอ้งกบัเคร ือ่ง Brother (ซึง่จะเรยีกโดยรวมว่ำ "ขอ้มูลผลติภณัฑ"์) จะถูกส่งไปยงัเซริฟ์เวอรข์องเรำ  

หำกท่ำนไม่ตอ้งกำรส่งขอ้มูลผลติภณัฑข์องท่ำน ใหน้ ำเคร ือ่งหมำยออกทีด่ำ้นล่ำง ขอ้มูล > ขอ้มูลกำรใชง้ำน > 

ส่งขอ้มูล  ในกรณีทีท่่ำนยงัคงใชซ้อฟตแ์วรนี์ต่้อไป โดยไม่ไดปิ้ดใชง้ำนฟังกช์นันี ้

จะถอืว่ำท่ำนยนิยอมใหส้่งขอ้มูลผลติภณัฑจ์ำกเคร ือ่ง Brother 

 

ข) ขอ้มูลจำกอุปกรณท์ีเ่ช ือ่มต่อ ขอ้มูลจำกอุปกรณท์ีเ่ช ือ่มต่อกบัเคร ือ่ง Brother ("อุปกรณท์ีเ่ช ือ่มต่อ") 

รวมถงึแต่ไม่จ ำกดัเพยีงขอ้มูล OS, locale ID, ขอ้มูลเฟิรม์แวร,์ กำรใชฟั้งกช์นัต่ำง ๆ ของซอฟตแ์วร,์ 

ประวตักิำรใชง้ำนของซอฟตแ์วร ์และขอ้มูลอืน่ ๆ เกีย่วกบัอุปกรณท์ีเ่ช ือ่มต่อ (ซึง่จะเรยีกโดยรวมว่ำ 

"ขอ้มูลอุปกรณท์ีเ่ช ือ่มต่อ”) จะถูกส่งไปยงัเซริฟ์เวอรข์องเรำ 

 

ค) เรำใชข้อ้มูลอุปกรณข์องท่ำนอย่ำงไร 

ขอ้มูลผลติภณัฑแ์ละขอ้มูลอุปกรณท์ีเ่ช ือ่มต่อ (โดยรวมเรยีกว่ำ "ขอ้มูลอุปกรณ"์) ยกเวน้ หมำยเลขประจ ำเคร ือ่ง 

ไม่สำมำรถน ำมำใชไ้ดใ้นตวัเองหรอืรว่มกบัขอ้มูลอืน่ ๆ ทีเ่รำอำจตอ้งบ่งช ีท้่ำนเป็นบุคคลน้ัน 

เรำขอสงวนสทิธิใ์นกำรใชข้อ้มูลอุปกรณเ์ฉพำะส ำหรบักำรปรบัปรุงซอฟตแ์วร ์หรอืผลติภณัฑ/์บรกิำรอืน่ใดของ 

Brother กจิกรรมทำงกำรตลำด/กำรวจิยัของเรำโดยไม่ระบุตวัตนของท่ำน 

กำรวำงแผนเกีย่วกบัผลติภณัฑห์รอืกจิกรรมอืน่ใดทีเ่กีย่วขอ้งเพือ่สทิธปิระโยชนข์องลูกคำ้ของเรำ 

(ซึง่จะเรยีกโดยรวมว่ำ "วตัถุประสงค"์) 

เรำจะไม่ใชข้อ้มูลอุปกรณข์องท่ำนนอกเหนือจำกวตัถุประสงคเ์หล่ำนีโ้ดยไม่ไดร้บัควำมยนิยอมล่วงหนำ้จำกท่ำน 

 

ขอ้มูลอุปกรณร์วมถงึหมำยเลขประจ ำเคร ือ่ง Brother ของท่ำน 

หมำยเลขประจ ำเคร ือ่งสำมำรถทีจ่ะเช ือ่มโยงกบัขอ้มูลทีท่่ำนลงทะเบยีนกบัเว็บไซตก์ำรลงทะเบยีนผลติภณัฑข์องบร ิ

ษทัตวัแทนจ ำหน่ำยของเรำ อย่ำงไรก็ตำม 

เรำจะไม่ใชห้มำยเลขประจ ำเคร ือ่งเพือ่บ่งช ีต้วัท่ำนหรอืนอกเหนือจำกวตัถุประสงคเ์หล่ำนี ้

อำจมกีำรจดัเก็บหมำยเลขประจ ำเคร ือ่งไวใ้นเซริฟ์เวอรซ์ ึง่ตัง้อยู่ในประเทศทีไ่ม่มรีะดบักำรป้องกนัขอ้มูลส่วนบุคคล

ทีเ่พยีงพอเมือ่เทยีบกบัระดบักำรป้องกนัในประเทศของทำ่น 

แต่เรำจะควบคุมหมำยเลขประจ ำเคร ือ่งอย่ำงเครง่ครดัตำม "ค ำชีแ้จงเกีย่วกบัขอ้มูลอุปกรณท์ั่วโลกของ Brother" 

ซึง่สำมำรถดไูดท้ีน่ี่ < http://www.brother.com/privacy/device/index.htm> 

 

แมจ้ะมคี ำกล่ำวขำ้งตน้ แต่ Brother หรอืบรษิทัในเครอืของ Brother 

อำจขอควำมยนิยอมจำกท่ำนในกำรใชข้อ้มูลอุปกรณเ์พือ่วตัถุประสงคด์ำ้นกำรตลำดทำงตรงต่ำง ๆ 

ในชว่งเวลำทีจ่ดัหำผลติภณัฑห์รอืบรกิำรของเรำ ("กำรตลำดทำงตรง")  

ค ำรอ้งขอในกำรใชข้อ้มูลอุปกรณด์งักล่ำวเพือ่วตัถุประสงคด์ำ้นกำรตลำดทำงตรงจะตอ้งจดัท ำอย่ำงชดัเจนและแย

กจำกนโยบำยควำมเป็นส่วนตวันี ้  ซึง่จะไม่มกีำรตคีวำมในลกัษณะใด ๆ 

ว่ำท่ำนมภีำระผูกพนัทีจ่ะตอ้งยนิยอมใหป้ระมวลผลขอ้มูลอุปกรณเ์พือ่วตัถุประสงคด์ำ้นกำรตลำดทำงตรง Brother 

จะใชห้รอืใหข้อ้มูลอุปกรณเ์พือ่วตัถุประสงคด์ำ้นกำรตลำดทำงตรงแกบ่รษิทัในเครอืของเรำเมือ่ไดร้บัควำมยนิยอมจ



ำกท่ำนเท่ำน้ัน 

และโดยกำรยอมรบันโยบำยควำมเป็นส่วนตวันีจ้ะไม่ถอืวำ่ท่ำนใหค้วำมยนิยอมส ำหรบัวตัถุประสงคด์งักล่ำว 

 

หำกกอ่นหนำ้นีท้่ำนเคยตดิตัง้ซอฟตแ์วรห์รอืแอปพลเิคชนัใด ๆ ส ำหรบัเคร ือ่ง Brother 

(ตำมวตัถุประสงคใ์นย่อหนำ้นี ้เคร ือ่ง Brother จะจ ำกดัเฉพำะเคร ือ่งพมิพแ์ละผลติภณัฑม์ลัตฟัิงกช์ ัน่ของ Brother 

เท่ำน้ัน) 

กำรตดิตัง้ซอฟตแ์วรนี์อ้ำจเขยีนทบัคุณลกัษณะทีใ่ชใ้นกำรรวบรวมขอ้มูลอุปกรณภ์ำยใตซ้อฟตแ์วรห์รอืแอปพลเิค

ชนัทีเ่คยตดิตัง้กอ่นหนำ้นี ้  ในกรณีเชน่นี ้ขอ้ก ำหนดและเงือ่นไขของส่วนที ่2 

ในนโยบำยควำมเป็นส่วนตวันีจ้ะมผีลกบัขอ้มูลอุปกรณข์องท่ำนซึง่รวบรวมและประมวลผลภำยใตซ้อฟตแ์วรห์รอืแ

อปพลเิคชนัทีเ่คยตดิตัง้กอ่นหนำ้นี ้

 

  

3.  กำรใชง้ำน Google Analytics ในเว็บไซต ์Brother 

  

เมือ่ผูใ้ชเ้ลอืกใชผ้ลติภณัฑท์ีท่ ำงำนรว่มกบั Wifi หรอื Wifi-Direct ในกำรเลอืกเคร ือ่ง Brother 

เพือ่ใชง้ำนกบัซอฟตแ์วรเ์ป็นคร ัง้แรก หรอืเมือ่ท่ำนเลอืกเคร ือ่ง Brother เป็นคร ัง้แรกหลงัจำกอปัเดตซอฟตแ์วร ์

(รวมถงึเมือ่ท่ำนเลอืกเคร ือ่ง Brother เคร ือ่งเดมิอกีคร ัง้) ซอฟตแ์วรอ์ำจแสดงเว็บไซตท์ีจ่ดัท ำโดย Brother 

หรอืบรษิทัสำขำตวัแทนจ ำหน่ำยของเรำในภูมภิำคทีท่่ำนอำศยัอยู่โดยอตัโนมตั ิ("เว็บไซตข์อง Brother")  

เว็บไซตข์อง Brother ใช ้Google Analytics ซึง่เป็นเคร ือ่งมอืกำรวเิครำะหแ์ละจดัเก็บขอ้มูลทีจ่ดัท ำโดย Google  

เมือ่ใช ้Google Analytics, Brother จะใชคุ้กกีแ้ละระบุตวัท่ำนโดยใช ้Client ID แบบสุ่ม 

เมือ่ซอฟตแ์วรแ์สดงเว็บไซตข์อง Brother ขึน้มำโดยอตัโนมตั ิขอ้มูลผลติภณัฑข์องท่ำน 

(รวมถงึแต่ไม่จ ำกดัเพยีงรุน่ผลติภณัฑแ์ละหมำยเลขประจ ำเคร ือ่ง)  และขอ้มูลอุปกรณท์ีเ่ช ือ่มต่อของท่ำน 

(รวมถงึแต่ไม่จ ำกดัเพยีงขอ้มูลประเทศและภำษำของท่ำน) จะถูกเพิม่เป็นค่ำพำรำมเิตอรไ์ปยงั URL เว็บไซตข์อง 

Brother ทีป่ลำยทำง  เมือ่ท่ำนเยีย่มชมเว็บไซตข์อง Brother เป็นคร ัง้แรก โดยใช ้URL ทีม่ค่ีำพำรำมเิตอรนี์ ้

จำกน้ันไปเมือ่ท่ำนเขำ้สู่เว็บไซต ์Brother พำรำมเิตอรจ์ะท ำงำนรว่มกบั Client ID แบบสุ่มและจะถูกบนัทกึใน 

Google Analytics  รำยละเอยีดส ำหรบักำรใช ้Google Analytics โปรดอ่ำนนโยบำยควำมเป็นส่วนตวัทั่วไปของ 

Brother Industries, Ltd. ซึง่ดไูดท้ีน่ี่ https://global.brother/en/privacy 

ถำ้ท่ำนตอ้งกำรป้องกนักำรเก็บและประมวลผลขอ้มูลโดย Google Analytics ท่ำนสำมำรถเลอืกออกจำก Google 

Analytics โดยดำวนโ์หลดและตดิตัง้ Google Analytics Opt-out Add-on ที ่

<https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/> 


