
 
 

บทน ำ 

a. เงือ่นไขและข้อตกลงส ำหรบัผู้ขำยฉบับนี้ เริม่มผีลบังคับใช้ต้ังแต่วนัท่ี 13 ธนัวำคม 2022 เป็นต้น

ไป จนกวำ่จะมกีำรเปล่ียนแปลงแกไ้ข ซึ่งกำรเปล่ียนแปลงแกไ้ข เงือ่นไขและข้อตกลงฉบบันีส้ำมำรถ

ท ำไดโ้ดยไม่ต้องแจง้ใหท้รำบล่วงหน้ำ 

b. เมื่อมีกำรสมัครสมำชกิเป็นผูข้ำยหรอืกำรส่งผลงำน ใหถื้อวำ่เป็นกำรยอมรบัเงือ่นไขและ

ข้อตกลงฉบบันี้ และจะถือวำ่คุณยอมรบัท่ีจะปฏิบัติตำม และอยู่ภำยใต้ข้อตกลงและเงือ่นไขฉบับ

นี้ รวมถึงยอมรบันโยบำยกำรเปน็ส่วนตัวท่ีก ำหนด คุณจะไม่สำมำรถใช้บรกิำรเวบ็ไซต์ได้ หำกคุณ

ไม่เหน็ด้วยกับข้อตกลงและเงือ่นไข หรอืนโยบำยควำมเป็นส่วนตัวดังกล่ำว 

c. กำรสมัครเป็นผูข้ำยกับ Graphypik จะต้องมีอำยไุม่ต่ำกวำ่ 18 ปีบรบูิรณ์ และต้องมสัีญชำติ

ไทยเท่ำนั้น กำรใช้บรกิำรเวบ็ไซต์ Graphypik เป็นกำรแสดงถึงวำ่คุณได้ยืนยันวำ่ตนเองมีอำยุ

ผ่ำนเกณฑ์ และมีคุณสมบติัครบท่ีจะท ำกำรยอมรบัเงือ่นไข และสัญญำระหวำ่งผูใ้ช้งำนกับ

บรษัิท Graphypik มีสิทธิท่ี์จะระงบักำรใช้งำนบัญชีใช้งำนของคุณ หำกคุณมีคณุสมบติัดังกล่ำว

ไม่ครบถ้วน 

d. เมื่อส่งเนื้อหำมำยัง Graphypik ถือวำ่คุณมอบสิทธิใ์ช้งำนและมอบสิทธิช่์วงต่อได้ท่ัวโลก

แก่ Graphypik ในกำรท ำดัชนี วเิครำะห ์จดัหมวดหมู่ จดัเก็บส ำเนำ จดัเตรยีมกำรดัดแปลงงำน

จำกต้นฉบบั แสดงต่อสำธำรณะ ขำย โฆษณำ และท ำกำรตลำดในเนื้อหำใดๆ ท่ีคณุได้อปัโหลด และ

ยินยอมโดยมีจุดประสงค์ในเชิงธุรกิจ นอกจำกนี้ คณุยังอนุญำตให ้Graphypik 

เพ่ิมเติม แกไ้ข หรอืน ำออกซึ่งข้อมูลท่ีเก่ียวข้องกับเนือ้หำของคุณ เพ่ือจดักำรและใหสิ้ทธิใ์ช้งำน

เนื้อหำดังกล่ำว 

e. คุณตกลงท่ีจะมอบสิทธิใ์ห ้Graphypik ใช้ช่ือ ช่ือท่ีแสดง และเนื้อหำของคุณท่ีเก่ียวข้องกับ

กิจกรรมทำงกำรตลำดและกำรส่งเสรมิของ Graphypik ท่ัวโลกโดยไม่ต้องจำ่ยค่ำชดเชยใหกั้บ

คุณ Graphypik อำจใช้ดุลยพินิจของตนในกำรละเวน้กำรด ำเนนิกำรใด ๆ หรอืท้ังหมดท่ีได้กล่ำว

ไป โดยไม่ต้องรบัผิดชอบใดๆต่อคุณ 

 

 

เงือ่นไขและข้อตกลงส ำหรบัผู้ขำย 



1. ค ำจ ำกัดควำม 

1.1 คุณ,ท่ำน หมำยถึง ผู้ท่ีสมัครเปน็ผูข้ำยกับเวบ็ไซต์ Graphypik 

1.2 เรำ,Graphypik หมำยถึง ผูใ้หบ้รกิำรเวบ็ไซต์ Graphypik และ ส่วนอืน่ๆท่ีเก่ียวข้องกับ

เวบ็ไซต์ Graphypik.com 

1.3 ค่ำตอบแทน หมำยถึง ยอดเงนิท่ีผู้ขำยได้มำจำกกำรซื้อของลกูค้ำท่ีซื้อเนื้อหำและผลงำนกับ

เวบ็ไซต์ Graphypik และค ำนวณค่ำคอมมิชช่ันเรยีบรอ้ยแล้ว 

1.4 บัญชีผูใ้ช้ หมำยถึง บญัชีของผู้ขำยท่ีสมัครกับทำง Graphypik 

1.5 เนื้อหำและผลงำน หมำยถึง ไฟล์ดิจติอลต่ำงๆ ไมว่ำ่จะเป็นรูปภำพ หรอืไฟล์อืน่ๆ รวมไปถึงไฟล์ท่ี

อยู่ภำยใน ZIP ท่ีผู้ขำยส่งมำเพ่ือให ้Graphypik พิจำรณำ    

2. กำรรบัประกันและรบัรอง 

2.1 คุณรบัประกันและรบัรองวำ่ 

(1) คุณมีสิทธิแ์ละอ ำนำจบรบูิรณ์ในกำรเข้ำท ำสัญญำฉบบันี้ ตลอดจนปฏิบัติภำระหน้ำท่ีท้ังหมด

ของคุณท่ีระบุไวใ้นสัญญำฉบับนี้ 

(2) คุณเปน็คนสัญชำติและเช้ือชำติไทย ท่ีมีอำยุไมต่่ำกวำ่ 18 บรบูิรณ ์

(3) เนื้อหำและผลงำนท่ีส่งมำยัง Graphypik เป็นลิขสิทธิข์องคุณ ไม่ได้มำซึ่งกำรละเมิดลิขสิทธิ์

ของบุคคลหรอืทรพัยสิ์นของบุคคลอืน่ 

(4) หำกเนื้อหำและผลงำนท่ีคุณส่งมำยัง Graphypik มีกำรละเมิดลิขสิทธิแ์ละเกิดกำรเรยีกรอ้ง

จำกบุคคลอืน่ คุณจะรบัผดิชอบในค่ำเสียหำยท่ีเกิดขึ้นท้ังหมด 

(5) ข้อมูลต่ำงๆ ท่ีคุณใหไ้วกั้บ Graphypik เป็นข้อมูลจรงิท้ังหมด ไม่มีข้อมูลใดท่ีเป็นเท็จ 

(6) เนื้อหำท่ีคุณส่งไม่ลำมกอนำจำรหรอืหมิน่ประมำทผู้อืน่ ไม่ฝ่ำฝืนกฎหมำยและ/หรอืข้อบังคับท่ี

ใช้บังคับใด ๆ และไม่ละเมิดลิขสิทธิห์รอืสิทธิอ์ืน่ใด ของบุคคลภำยนอกใด ๆ ซึ่งไม่จ ำกัดเพียงแค่สิทธิ์

ใช้เครือ่งหมำยกำรค้ำและสิทธิค์วำมเปน็ส่วนตัวและกำรเปิดเผยต่อสำธำรณะ 

3. กำรเป็นเจ้ำของเนือ้หำ 

ลิขสิทธิใ์นเนื้อหำท้ังหมดยงัคงเป็นของเจำ้ของลิขสิทธิ ์และจะไม่มีข้อควำมใดในเงือ่นไขและ

ข้อตกลงนี้ ท่ีตีควำมวำ่เปน็กำรโอนลิขสิทธิไ์ปยัง Graphypik ตำมกำรใหสิ้ทธิใ์ช้งำนแก่ 



Graphypik และผูไ้ด้รบัสิทธิช่์วงต่อ แต่อย่ำงไรก็ตำมกำรท่ีคุณส่งเนื้อหำเขำ้มำท่ี Graphypik 

คุณสละสิทธิใ์นควำมเปน็เจำ้ของผลงำนบำงอย่ำงใหกั้บ Graphypik เช่น สิทธิใ์นกำรน ำเนื้อหำ

ของคุณไปโปรโมท สิทธิใ์นกำรต้ังรำคำของเนื้อหำ หรอืกำรส่งเสรมิกำรขำยของเรำ 

4. หนังสือใหสิ้ทธกิำรเผยแพร ่

4.1 เนื้อหำและผลงำนบำงอย่ำงท่ีคุณส่งมำอำจต้องมีหนังสือในกำรใหสิ้ทธิใ์นกำรเผยแพร ่อย่ำงไร

ก็ตำมเวบ็ไซต์ของเรำไม่ยอมรบัเนื้อหำและผลงำนท่ีมกีำรละเมิดสิทธส่ิวนบุคคล หรอื ทรพัย์สินของ

บุคคลอืน่เวน้แต่จะได้รบัอนุญำตเปน็ลำยลักษณ์อกัษร 

4.2 หำกเนื้อหำและผลงำนของคุณได้รบัอนุญำตจำกเจำ้ของสิทธิ ์ใหแ้นบหนังสือใหสิ้ทธิม์ำกับ

เนื้อหำและผลงำนของคุณใน ZIP ไฟล์ 

5. บญัชีผูใ้ช ้

5.1 เมื่อคุณเปิดบัญชีผู้ขำยกับ Graphypik  ใหถื้อวำ่คุณยอมรบันโยบำยควำมเป็นส่วนตัว

ของ Graphypik อย่ำงชัดแจง้ ซึ่งรวมอยู่ในสัญญำฉบบันี้โดยกำรอำ้งองิด้วย 

5.2 Graphypik มีสิทธท่ีิจะปฏิเสธกำรเปิดบัญชีของคุณหำกพบวำ่มีกำรฉ้อฉล ละเมิดทรพัย์สิน

ทำงปัญญำ สิทธิข์องบุคคลภำยนอก รวมถึงท่ีเก่ียวข้องกับควำมเปน็ส่วนตัวหรอืกำรเปิดเผยแต่

สำธำรณะ กำรปั่ นยอดดำวนโ์หลด กำรส่งเนื้อหำท่ีนำ่รงัเกียจ รุนแรง หรอือำจจะตีควำมได้วำ่เป็น

กำรหมิ่นประมำท กำรไม่ปฏิบัติตำมค ำแนะน ำของ Graphypik ทีอำจมีกำรแกไ้ขเป็นครัง้

ครำว เนื่องจำกกำรผิดข้อก ำหนดในสัญญำฉบบันี้ หรอืสัญญำอืน่ใดท่ีคุณท ำไวกั้บ Graphypik 

หรอืเพ่ือควำมสะดวก 

5.3 หำกบัญชีของคุณถูกปิดไม่วำ่ด้วยเหตุผลใดก็ตำม คุณต้องขอหนงัสืออนญุำต

จำก Graphypik ก่อนเปดิอกีบัญชี คุณไม่มีสิทธิม์บีัญชีท่ีใช้งำนมำกกวำ่หนึ่งบัญชี ไม่วำ่เมื่อใดก็

ตำม โดยไม่ได้รบัหนังสือยนิยอมจำก Graphypik แต่ละครัง้ก่อน 

 5.4 คุณไม่มีสิทธิส่์งเนื้อหำเดิมผ่ำนหลำยบัญชี โดยไม่ได้รบัหนังสือยนิยอมจำก Graphypik ก่อน 

6. กำรพิจำรณำเนื้อหำและกำรด ำเนินกำรกับเนื้อหำ 

6.1 Graphypik มีสิทธิท่ี์จะอนุญำตหรอืไม่อนุญำต เนื้อหำและผลงำนท่ีส่งมำยงั Graphypik  

โดยใช้ดุลยพินิจของ Graphypik แต่เพียงผู้เดียว 

6.2 Graphypik มีสิทธิป์ฏิเสธกำรยอมรบัหรอืลบเนือ้หำออกจำกเวบ็ไซต์ของ Graphypik ไม่วำ่

ด้วยเหตุผลใดก็ตำม ถ้ำเหน็วำ่ (โดยใช้ดุลยพินิจของ Graphypik แต่เพียงผู้เดียว) เนื้อหำดังกล่ำว

อำจท ำใหเ้จำ้หน้ำท่ี ผู้จดักำร กรรมกำร หรอืลูกจำ้งคนใดของ Graphypik ต้องถูกด ำเนินคดีตำม



กฎหมำย หรอืหำกเนื้อหำดังกล่ำวฝ่ำฝนืเงือ่นไขและขอ้ตกลงฉบับนี้ คุณอำจใหสิ้ทธิใ์ช้งำนเนื้อหำ

และผลงำนท่ีคุณลบหรอืเลือกไม่น ำมำลง ไม่วำ่ด้วยเหตุผลใดก็ตำม แก่ลูกค้ำท่ีเคยดำวนโ์หลด

เนื้อหำไปแล้วให ้“ใช้ฟร”ี ได้ 

6.3 Graphypik จะลบเนื้อหำและผลงำนออกจำกระบบทันทีหำกพบวำ่เนื้อหำและผลงำนของคุณ

ไม่เป็นไปตำมเงือ่นไขของเนื้อหำและผลงำนท่ียอมรบัได้หรอืไม่เป็นไปตำมเกณฑ์ของเนื้อหำท่ีก ำหนด

ไว ้และ (ตำมข้อ 6.2) 

6.4 สิทธิใ์ช้งำนท่ี Graphypik มอบใหส้ ำหรบัเนื้อหำและผลงำนใดๆ ท่ีถูกลบจำกเวบ็ไซต์

ของ Graphypik ในภำยหลัง จะยังคงมีผลอยู่โดยสมบูรณ์ และไมม่ีวนัส้ินสุด 

6.5 Graphypik ไม่ยอมมอบสิทธิใ์ช้งำนเนื้อหำเพ่ือน ำไปใชใ้นด้ำนลำมกอนำจำร หมิ่นประมำทหรอื

ตบตำผู้อืน่ หรอืกล่ำวรำ้ยผู้อืน่ ลำมกอนำจำรหรอืผดิกฎหมำย 

6.6 คุณตกลงปฏิบติัตำมคู่มือผู้ขำยของ Graphypik ซึ่งรวมอยูใ่นสัญญำฉบบันี้และเป็นส่วน

หนึ่งของสัญญำฉบบันีผ้่ำนกำรอำ้งองิ กำรส่งเนื้อหำท่ีไม่เป็นไปตำมคู่มือผู้ขำยของ Graphypik 

อำจท ำใหบ้ัญชี Graphypik ของคุณถกูปิด 

7. กำรแจกแจงรำยได้และค่ำตอบแทน 

7.1 Graphypik จะค ำนวณค่ำตอบแทนของกำรขำยเนื้อหำและผลงำนของผูข้ำยแต่ละรำยในทกุ

ส้ินเดือน และจำ่ยค่ำตอบแทนใหกั้บผู้ขำยภำยในตำรำงเวลำท่ีก ำหนดไว ้

7.2 ค่ำตอบแทนขั้นตำ่ท่ีสำมำรถถอนได้ คือ 100 บำท (หนึ่งรอ้ยบำทถ้วน) หำกท ำเงนิไดไ้ม่ถึง

ยอดเงนิขั้นต่ำ หรอืไม่ได้บอกรำยละเอยีดเก่ียวกับช่องทำงกำรรบัเงนิใหกั้บ Graphypik ยอดเงนิ

จะถูกค ำนวณและจำ่ยเงนิในเดือนถัดไป ถ้ำคุณยกเลิกบัญชีก่อนท่ีรำยได้สะสมในบัญชีก่อนถึง

ยอดเงนิขั้นต่ำ จะถือวำ่คุณสละสิทธิใ์นกำรรบัค่ำตอบแทนดังกล่ำว 

7.3 ยอดเงนิท่ีแสดงรำยไดใ้นหน้ำแรกแดรชบอรด์ จะยอดเงนิดิบท่ียังไม่ได้ค ำนวณค่ำคอมมิชช่ัน 

และยอดเงนิท่ีค ำนวนค่ำคอมมิสชันเรยีบรอ้ยแล้ว ยอดเงนิท่ีจะถูกโอนเข้ำบัญชีของผูข้ำยในทุกส้ิน

เดือน โดยเมื่อโอนเงนิเรยีบรอ้ยแล้ว ยอดเงนิจะถูกรเีซต็ส่วน ยอดเงนิท่ีแสดงรำยได้ท้ังหมดจะ

ยังคงอยู่ โดยสำมำรถดูรำยได้ท่ีคุณจะได้รบัในทุกส้ินเดือนได้ท่ีเมนู “Earnings” ในหน้ำแดชบอรด์

ของผูข้ำย 

7.4 คุณไม่มีสิทธิท่ี์จะโอนยอดเงนิไปยังผูข้ำยคนอืน่ๆ ไม่วำ่กรณีใดก็ตำม 

7.5 ไม่จ ำเป็นต้องรอ้งขอกำรถอดเงนิระหวำ่งเดือนหรอืส้ินเดือน Graphypik จะค ำนวณและ

จำ่ยเงนิใหอ้ตัโนมัติตำมตำรำงเวลำท่ีก ำหนดและถึงยอดเงนิขั้นต่ำ   



8. กำรเรยีกรอ้งท่ีเก่ียวข้องกับกำรละเมิดลิขสิทธิ ์

8.1 คุณมอบสิทธิแ์ละอ ำนำจใหแ้ก่ Graphypik มำ ณ ท่ีนี้ เพ่ือด ำเนินกำรตำมท่ี Graphypik เหน็

วำ่สมเหตุสมผลในเชิงพำณิชย์เพ่ือคุ้มครองสิทธิข์อง Graphypik ในเนื้อหำดังกล่ำว 

8.2 ในกรณีท่ีคุณเช่ือวำ่มกีำรใช้เนื้อหำท่ีมีสิทธิใ์ช้งำน Graphypik ในทำงท่ีผดิ หำ้มไม่ใหคุ้ณ

ด ำเนินกำรท่ีขัดต่อผูไ้ด้รบัสิทธิใ์ช้งำน Graphypik โดยไม่ได้แจง้กำรใช้เนื้อหำในทำงท่ีผิดดังกล่ำว

ให ้Graphypik ทรำบ และโดยไม่ได้รบัควำมยินยอมเป็นลำยลักษณ์อกัษรล่วงหน้ำก่อน 

8.3 หำกคุณต้องกำรส่งกำรแจง้เตือนเนื้อหำท่ีละเมิดตำมกล่ำวอ้ำงบนเวบ็ไซต์ Graphypik โปรด

ส่งกำรแจง้กำรระงบัมำท่ี Graphypik 

8.4 แม้วำ่ Graphypik จะด ำเนินกำรตำมสมควรในเชิงพำณิชย์เพ่ือรบัรองวำ่ลกูค้ำหรอืฝ่ำยอืน่ใด

จะไม่ละเมิดสิทธิข์องผู้ขำย Graphypik ไม่มีหน้ำท่ีด ำเนินคดีกับผู้ท่ีถกูกล่ำวหำวำ่ละเมิดสิทธิใ์น

เนื้อหำใดๆ 

8.5 ในกรณีท่ี Graphypik ได้รบัข้อรอ้งเรยีนเก่ียวกับเนื้อหำท่ีละเมิดสิทธิห์รอืเนื้อท่ีไม่เปน็ไปตำม

ข้อตกลงของคุณ Graphypik อำจระงบักำรเข้ำถึงเนื้อหำดังกล่ำวและอำจยกเลิกบัญชีของคุณ 

8.6 หำกคุณจงใจส่งหรอืส่งซ้ำกำรเรยีกรอ้งกำรละเมดิลิขสิทธิแ์ละกำรแจง้ระงบัท่ีไม่ถูกต้อง

แก่ Graphypik ทำง Graphypik ขอสงวนสิทธิใ์นกำรปิดกำรใช้งำนหรอืลบบญัชีของคุณโดยไม่

ต้องแจง้ใหท้รำบล่วงหน้ำ 

9. กำรรกัษำข้อมูลอันเป็นควำมลับ 

เมื่อได้ส่งเนื้อหำเข้ำมำท่ี Graphypik คุณยอมรบัวำ่คุณได้มำซึ่งข้อมูลอนัเป็นควำมลับและข้อมูล

ทรพัย์สินบำงอย่ำงแล้ว ซึ่งรวมถึงอตัรำค่ำลิขสิทธิ ์กำรช ำระค่ำลิขสิทธิ ์และข้อมูลรำยได้ (เรยีก

รวมกันวำ่ “ข้อมูลอนัเป็นควำมลับ”) คุณตกลงวำ่จะเก็บรกัษำข้อมูลอนัเป็นควำมลับไวเ้ป็น

ควำมลับ และจะไม่เปิดเผยข้อมูลดังกล่ำวใหแ้ก่บุคคลภำยนอกใด ๆ นอกเหนือจำก

ผู้แทน ตัวแทน ทนำยควำม นักบัญชี ผู้ตรวจสอบ และท่ีปรกึษำของตนท่ีมีควำมจ ำเป็นต้องทรำบ

โดยสุจรติใจ และบุคคลดังกล่ำวก็จะต้องรกัษำข้อมูลอนัเป็นควำมลับไวเ้ปน็ควำมลับด้วย 

10. กำรชดเชยค่ำเสียหำย 

10.1 คุณตกลงชดใช้และป้องกันไมใ่ห ้Graphypik ถูกเรยีกรอ้ง กำรสูญเสีย ควำมเสียหำย และ

ค่ำใช้จำ่ยใด ๆ ท้ังหมด (ซึ่งรวมถึงค่ำทนำยควำมและกำรช ำระเงนิท่ีสมเหตุสมผล) ท่ีเกิดขึ้นจำก

กำรฝ่ำฝืนหรอืกำรฝ่ำฝืนตำมกำรรบัประกันและรบัรอง หรอืภำระหน้ำท่ีใด ๆ ก็ตำมของคุณตำม



เงือ่นไขและข้อตกลงฉบบันี้ โดยคุณจะต้องรบัผิดแต่เพียงผู้เดียว ต่อควำมเสียหำยอนัเนื่องมำจำก

กำรผิดสัญญำ ผลเสียหำยท่ีเกิดขึ้น หรอืควำมเสียหำยพิเศษ หำกบุคคลภำยนอกเรยีกรอ้ง 

10.2 Graphypik จะชดใช้ค่ำเสียหำ และค่ำใช้จำ่ยใดๆ ท้ังหมด อนัเนื่องมำจำกฝ่ำฝืนหรอืกำรฝำ่

ฝืนตำมกำรรบัประกันและรบัรอง หรอืภำระหน้ำท่ีใด ๆ ก็ตำมของ Graphypik ตำมเงือ่นไขและ

ข้อตกลงฉบบันี้ โดย Graphypik จะต้องรบัผิดชอบต่อควำมเสียหำยอนัเนื่องมำจำกกำรผิด

สัญญำ ผลเสียหำยท่ีเกิดขึ้น หรอืควำมเสียหำยพิเศษ หำกบุคคลภำยนอกเรยีกรอ้ง 

10.3 หำก Graphypik เป็นคู่สัญญำท่ีชดใช้ค่ำเสียหำย Graphypik จะต้องต่อสู้กับกำรเรยีกรอ้ง

ดังกล่ำว ควบคุมคดีควำม และระงบักำรเรยีกรอ้งโดยใช้ดุลยพินิจของตนแต่เพียงผู้เดียว หำกกำร

ระงบักำรเรยีกรอ้งก่อใหเ้กิดภำระหน้ำท่ีทำงกำรเงนิกับคุณ Graphypik ก็ต้องขอควำมยินยอม

เป็นลำยลักษณ์อกัษรจำกคุณ ซึ่งคุณจะไม่ยับยั้งหรอืท ำใหล่้ำช้ำโดยไม่มีเหตุอนัควร หำกคุณเป็น

คู่สัญญำท่ีชดใช้ค่ำเสียหำย Graphypik จะมีสิทธิ ์แต่ไม่มีหนำ้ท่ีในกำรควบคมุคดีควำมใด ๆ ก็ตำม 

11. อื่นๆ  

11.1 Graphypik ขอสงวนสิทธิ ์ในกำรปรบัปรุงและแกไ้ขเงือ่นไขแล้วข้อตกลงฉบับนี้ตำมดุลยพินิจ

แต่เพียงผู้เดียว โดยไม่ต้องแจง้ใหท้รำบล่วงหน้ำ 

11.2 ในกรณีท่ีคุณละเมิดขอ้ก ำหนดใดก็ตำมในข้อตกลงนี้หรอืข้อตกลงอืน่ๆ ท่ีท ำไว้

กับ Graphypik, Graphypik มีสิทธิย์กเลิกบัญชีของคุณไดโ้ดยไม่ต้องแจง้ใหท้รำบล่วงหน้ำ โดย

มีสิทธิอ์ืน่เพ่ิมเติมตำมกฎหมำยและ/หรอืควำมชอบธรรม 

11.3 เป็นท่ีเข้ำใจและยอมรบัโดยชัดแจง้วำ่เงือ่นไขและข้อตกลงฉบบันี้ นี้เป็นข้อตกลงท่ีท ำขึ้นส ำหรบั

ประโยชน์รว่มกันของฝ่ำยต่ำง ๆ ท่ีระบุไวใ้นฉบบันี้เท่ำนั้น และเงือ่นไขและข้อตกลงฉบบั นี้ไมม่ีเจตนำ

ใหป้ระโยชน์ สิทธิ ์หน้ำท่ี หรอืข้อผูกพันใดๆ ก็ตำมแก่บุคคลท่ีสำม 

11.4 หำกมีข้อสงสัยใด ๆ โปรดส่งอเีมลถึงเรำได้ท่ี support@graphypik.com 

 


