
ใบแทรก BBM MUSIC ในขอตกลงการใชงาน BLAKBERRY ID 

(“ใบแทรก”) 

 

BBM Music เปนบริการสมัครเปนสมาชิกเสียงเพลงรายเดือนที่อยูภายใตกฎการใชงาน BBM Music 

ที่ชวยใหคุณสามารถเขาถึงทั้งเพลงที่คณุเลือกและเพลงที่เลือกโดยเพ่ือน ๆ ใน BBM Music ของคุณที่เปนสมาชกิดวยเชนกัน สําหรับคําอธิบายรายละเอียดของ 

BBM Music และกฎการใชงาน BBM Music โปรดดูที่เมนู Help (วิธีใช) ของซอฟตแวร BBM Music (“กฎการใชงาน BBM Music”) 

 

Research In Motion E-Commerce Inc., Research In Motion E-Commerce Corporation หรือ Research In Motion E-Commerce S.à.r.l., ไมวานิติบุคคลใดทีท่ําให 

BBM Music เปดใหบริการไดในเขตอํานาจศาลของคุณ (ดังที่กําหนดไวที่ www.blackberry.com/bbmmusic/eula (ในกรณีใดก็ตาม “RIM-E”) 

มีความยินดีที่จะทําใหคุณแตละคนสามารถใชบริการได (ตอไปนี้จะเรียกวา “คุณ”) ซอฟตแวร BBM Music (ซึ่งตอไปนี้จะเรียกวา “ซอฟตแวร BBM Music”) 

ซึ่งอํานวยความสะดวกในการเขาถึงบริการเพลงดวยการสมัครเปนสมาชิกของ BBM Music (ตอไปนี้เรียกวา “บริการ BBM Music” และรวมกับซอฟตแวร BBM 

Music “BBM Music”) 

 

1. ขอตกลง BlackBerry ID เพ่ือเขารวมใน BBM MUSIC คุณตองมี BLACKBERRY ID ทีถู่กตองและขอตกลงการใชงาน BLACKBERRY ID 

ที่อยูในสถานะที่ดี ขอตกลงการใชงาน BlackBerry ID เวอรชั่นปจจุบันนี้นั้นเปนขอตกลงที่อยูภายใตซึ่ง RIM ทําให BlackBerry ID 

เปนบริการที่เขาถึงไดสําหรับผูถือ BlackBerry ID และดงัที่ปรับปรุงแกไขตามใบแทรกฉบับนี ้จงึไดนํามาใชกับ BBM Music (ขอตกลงการใชงาน BlackBerry ID 

และใบแทรกฉบับนี้ทําใหเกิด “ขอตกลง BBM Music “) หากคุณไมไดลงนามในขอตกลงการใช BlackBerry ID กบัทาง RIM-E แตทํากับหนวยงานในสังกัดของ 

RIM-E หนวยงานใดหนวยงานหนึ่ง คุณยอมรับวาวัตถุประสงคในขอตกลงของ BBM Music 

ขอกําหนดและเงื่อนไขในขอตกลงดังกลาวนั้นเปนสวนหนึ่งในขอตกลง BBM Music ฉบับนี้แตจะเปนกรณีเฉพาะระหวางคุณกับ RIM-E เทานั้น 

ในกรณีที่มีขอขัดแยงระหวางขอตกลงการใช BlackBerry ID กับใบแทรกฉบบันี้ ใหถือตามใบแทรกฉบับนี้เปนสําคญัตอขอบเขตของขอขัดแยงดังกลาว 

 

ผลของการคลิก “ยอมรับ” เมื่อคลิก “ยอมรับ” ดานลาง คุณรับทราบวาคุณไดอาน เขาใจ และยอมรับใหมีผลผูกพันและปฏิบัติตามขอตกลงการใช BBM Music 

ฉบับนี้ หากคุณไมยอมรับในขอตกลงการใชงาน BBM MUSIC คุณอาจไมสามารถเขาถึงหรือใชบริการของสมาชิกที่มีใหบริการผานทาง BBM MUSIC ได 

หากคุณมีขอสงสัยหรือขอกังวลประการใดเกี่ยวกับขอตกลงการใชงาน BBM MUSIC ฉบับนี้ กรุณาติดตอกับ RIM ไดที่ legalinfo@rim.com 

 

เฉพาะภายใตใบแทรกสําหรับ BBM Music ฉบับนี้เทานั้น: (1) ซอฟตแวร BBM Music ประกอบขึ้นดวย ‘ซอฟตแวรชุดโทรศัพทมือถือของ BlackBerry ‘ (2) 

BBM Music และอุปกรณ BlackBerry รวมอยูใน ‘BlackBerry Solution ของคุณ’ (3) บริการ BBM Music ประกอบขึ้นดวย ‘บริการ’ และ (4) 

เพลงทั้งหมดและศิลปะหนาปกที่จัดเตรียมไวใหเปนสวนของ BBM Music ประกอบดวย ‘เนื้อหาของบุคคลอ่ืน’ 

 

2. ขอกําหนดการใชงาน BBM Music เพ่ือใหสามารถเขาถึง BBM Music คุณตองมี (1) อุปกรณของ BlackBerry ที่มีระบบปฏิบัติการ (OS) เวอรชั่น 5.0 

หรือสูงกวา (2) ไคลเอนตของ BlackBerry Messenger (BBM) เวอรชั่น 6.0 หรือสูงกวา หรือซอฟรแวรรุนสูงกวาที่ติดต้ังบนอุปกรณ BlackBerry ของคุณ (3) 

สําเนาของ BlackBerry App World (BBAW) เวอรชั่น 3.0 หรือสูงกวาบนอุปกรณ BlackBerry ของคุณ 

 

3. ความพรอมใชงานบริการ BBM Music BBM Music ไมเปดใหบริการในทกุเขตอํานาจศาล 

และเพลงและเนื้อหาของบุคคลภายนอกอ่ืนจะมีใหบริการอาจแตกตางกันขึ้นกับประเทศที่คุณอาศัยอยูเนื่องจากการมอบอํานาจของ RIM-E 

ในการสงมอบรายการบางอยางของเนื้อหาของบุคคลอ่ืนอาจจํากัดในเขตอํานาจศาลเฉพาะบางแหงและเนื่องจากรายการเนื้อหาบางอยางจะไมอนุญาตใหใชในทุก

เขตอํานาจศาล 

 



4. การชําระเงิน เพ่ือที่จะไดรับบัญชีระดับพรีเมี่ยม (ตามที่ระบุไวในกฎการใชงาน BBM Music) สําหรับบริการ BBM Music คุณจะตองทําการชําระคา 

สมัครสมาชิกใหกับ RIM-E หรือหนวยงานในสังกัดของ RIM-E หรือใหบุคคลภายนอก (ในแตละกรณี “ผูประกอบการคา”) 

ขอกําหนดและเงื่อนไขในการสั่งซื้อดังกลาว (รวมถึง ยกตัวอยางเชน ขอกําหนดเกี่ยวกับวิธีการชําระเงิน นโยบายการคืนเงินและการยกเลกิที่ใชบงัคับ 

การเก็บและการโอนเงินภาษี ฯลฯ) จะอยูภายใตขอตกลงทางกฎหมายระหวางคุณกับผูประกอบการคานั้น ๆ แยกจากกัน 

นิติบุคคลอ่ืนใดที่ทําหนาที่เปนผูประกอบการคาและ/หรือผูขายในบันทึกการขายที่เกี่ยวของกับ BBM Music จะไดรับการยกเวนจากความรับผิดชอบใด ๆ ตอ 

BBM Music และเปนผูรับผลประโยชนตามจุดประสงคของบุคคลภายนอกแตเพียงผูเดียวสําหรับวัตถุประสงคใน 

 

5. การสมัครทดลองใช RIM-E อาจเสนอใหคุณสามารถเขาถึงบัญชีระดับพรีเมี่ยมสําหรับบริการ BBM Music เปนระยะทดลองใชงานฟรีในเวลาจํากัด 

ซึ่งในบางกรณีในระหวางชวงการทดลองใชงานนี้หรือเมื่อหมดอายุการทดลองใชงานฟรีนี้ 

(ขึ้นกับชวงระยะเวลาการทดลองใชงานฟรีที่จํากัดเวลาตามที่คุณไดรับ) คุณจะตองใหขอมูลการชําระเงินของคุณเพ่ือที่จะตออายุการทดลองใชงานตอไป 

และภายใตนโยบายการยกเลิกของ BBM Music เมื่อถึงวันสิ้นสุดชวงการทดลองใชงาน 

การทดลองใชงานของคุณจะเปลี่ยนเปนการตออายุบริการสมัครสมาชิกตอเนื่องรายเดือนโดยอัตโนมัติดวยการชําระเงินลวงหนา 

 

6. บริการเพลงของบุคคลภายนอก ในเขตอํานาจศาลบางแหง BBM Music 

อาจจัดใหมีฟงกชั่นการทํางานที่จะชวยใหคุณสามารถทําการคลิกที่ลิงคหรือทําการเลือกเพลงอยางอ่ืนที่คุณตองการที่จะสั่งซื้อ หากคุณทําการเลือกบริการนี้ 

คุณจะออกจากบริการ BBM Music และจะถกูโอนไปที่บริการของบุคคลภายนอกผานวิธีการที่คุณทําการสั่งซื้อดังกลาว (“บริการเพลงของบุคคลภายนอก”) 

กรณีที่คุณทําการสั่งซื้อใด ๆ ก็ตามจากบริการของบุคคลภายนอกนั้นจะมีผลระหวางคุณกับผูประกอบการของบริการดังกลาวแตเพียงผูเดียว และเปน 

“บริการของบุคคลภายนอก” ภายใตขอตกลง BBM Music ฉบับนี ้

 

7. เนื้อหาสําหรับผูใหญ บทเพลงบางเพลงหรือเนื้อหาของบุคคลภายนอกที่มีใหบริการผานทาง BBM Music 

อาจมีภาษาสําหรับผูใหญหรืออาจพิจารณาวามีลักษณะที่กาวราว ไมสุภาพ หรือนารังเกียจ 

โปรดตรวจสอบการต้ังคาเร่ิมตนของคุณกรณีเนื้อหาสําหรับผูใหญในเมนูตัวเลือกของซอฟตแวร BBM Music เพ่ือใหแนใจวาคุณรูสึกพอใจกับการต้ังคาดังกลาว 

 

8. ขอจํากัดอายุและการกํากับดแูลเด็ก หากคุณอนุญาตใหบุตรหลานของคุณสามารถฟงเพลงไดบนอุปกรณ BlackBerry ของคุณแลว 

จะถือเปนความรับผิดชอบของคุณในการพิจารณาติดสินใจวาการฟงเพลงของบุตรหลานของคุณเพลงใดเพลงหนึง่โดยเฉพาะนั้นมีความเหมาะสมหรือไม 

(รวมถึงควรมีการจํากัดการเขาถึงดังกลาวที่จะยกเวนเพลงที่ระบุวา “สําหรับผูใหญ”)  และคุณตองรับผิดชอบอยางเต็มที่ตอการเขาถึงยัง BBM Music 

รวมถึงคาธรรมเนียมดานการเงินหรือหนี้สินอ่ืน ๆ ที่อาจเกิดขึ้นในแงของการใชงานหรือการเขาถึงดงักลาว นอกจากนี้ BBM Music 

มิไดมีจุดประสงคใหสําหรับเด็กอายุตํ่ากวาสิบสามป (13) และในสวนของ BBM Music หรือซอฟตแวร BBM Music บริษัท RIM 

มิไดต้ังใจที่เก็บรวบรวมขอมูลที่ระบุตัวตนจากเด็กแตละคนที่มีอายุตํ่ากวาสิบสามป (13) 

 

9. กฎการใหบริการและเนื้อหา คุณสามารถใชเนื้อหาของบุคคลภายนอกที่ไดรับในการเชื่อมโยงเขากับ BBM Music ไวสําหรับการใชงานสวนตัวแตเพียงผูเดียว 

(เชน มิใชเพ่ือผลประโยช หรือวัตถุประสงคในเชงิพาณิชยใด ๆ) ควบคูกับ BBM Music และสอดคลองกับขอตกลง BBM Music ฉบับนี้และกฎการใชงาน BBM 

Music สําหรับบทเพลงและเนื้อหาของบุคคลภายนอกอ่ืนใดที่ไดรับผานทาง BBM Music จะไดรับการคุมครองจากทรัพยสินทางปญหาของบุคคลภายนอก 

สิทธิใด ๆ ที่ไมไดรับอนุญาตอยางชัดแจงในขอตกลง BBM Music ฉบับนี้จะถกูสงวน  ืทธิ์ไวอยางชัดแจง สําหรับกรณีการละเมิดทรัพยสินทางปญญา 

จะมีบทลงโทษรุนแรงทั้งทางแพงและทางอาญา และไมมีเนื้อหาสวนใดในขอตกลง BBM Music ฉบับนี้จะสงผลกระทบทีเ่ปนปฏิปกษตอสิทธิใด ๆ 

และสิทธิ์ไลเบี้ยตอการเยียวยาใด ๆ ทัง้ทางกฎหมายหรือในสวนของ RIM-E หรือซัพพลายเออรของบริษัท (รวมถึงแตไมจํากัดเฉพาะผูใหบริการเนื้อหาทั้งปวง) 

อาจมีมีความเกี่ยวของกับกับการคุมครองทรัพยสินทางปญญาของตนหรือกรรมสิทธิ์ในทรัพยสินอ่ืน ๆ รวมถงึแตไมจํากัดเฉพาะตอคําสั่งโดยเฉพาะเจาะจง 

นอกจากนี้: 



(1) คุณยอมรับวาการยกเวนตอขอบเขตดังกลาวนั้นจะไมสอดคลองกับขอกําหนดเพ่ิมเติมเหลานี้หรือกฎระเบียบการใชเพลง BBM Music บทบัญญัติของ 

BBSLA ที่คุมครองซอฟแวรซึ่งรวมถึงแตไมจํากัดเฉพาะบทบัญญัติตาง ๆ เหลานั้นที่จํากัดการใช การผลิตซ้ํา การดัดแปลงแกไข 

หรือการจําหนายซอฟแวรทั้งเพียงลําพังหรือหรือเปนสวนหนึ่งของผลิตภัณฑของ BlackBerry Solution ของคุณ 

ใชกับเนื้อหาของบุคคลภายนอกที่ใหบริการแกคุณผานทาง BBM Music ประหนึ่งเปนเนื้อหาของบุคคลภายนอกนั้นเปนซอฟตแวร 

(2) คุณสามารถต้ังคาบัญชีไวสําหรับบุตรหลานของคุณ โดยใหกับบุตรหลานของคุณที่มีอายุเกินกวาสิบสามป (13) 

และเดก็คนดังกลาวจะตองเปนผูใชบัญชีดังกลาวที่ไดรับอนุญาตแตเพียงผูเดียว เพ่ือความชัดเจน คุณจะไมมีสิทธิที่จะใชบัญชีดงักลาวและไมมีผูใช 

BBM Music ที่ไดรับอนุญาตอ่ืนใด 

(3) คุณไมสามารถใชเนื้อหาของบุคคลภายนอกที่ทําขึ้นใหบริการผานทาง BBM Music ที่ระบุวาเปน “เสียงเรียกเขา” 

เปนเสียงเพลงในการเชื่อมตอเขากับสายเรียกเขาโทรศัพทมือถือ 

(4) คุณยอมรับวาคุณเปนผูรับผิดชอบตอคาใชจายของบริการ Airtime ที่เกิดขึ้นผานการดาวนโหลดหรือการใชงานซอฟตแวร BBM Music หรือบริการ 

BBM Music ของคุณ 

(5) คุณสามารถทําสําเนาเนื้อหาของบุคคลภายนอกไดเมื่อไดรับอนุญาตโดยเปนไปตามกฎระเบียบการใชงาน BBM Music 

และขอกําหนดเพ่ิมเติมเหลานี้เทานั้น หรือในกรณีของเนื้อหาของบุคคลภายนอกที่ปลอดจาก DRM โดยสําเนาตาง ๆ 

ดังกลาวนั้นจําเปนอยางสมเหตุสมผลตอการใชงานสวนตัวของคุณหรือมิใชเพ่ือการพาณิชย 

และคุณยอมรับวาการทําสําเนาอ่ืนใดเปนสิ่งตองหามอยางชัดแจง 

(6) คุณไมสามารถทําการจําหนายจายแจก การผลิตซ้ํา การสงผาน การสื่อสาร การขาย การใช การเผยแพรออกอากาศ การดําเนินการในที่สาธารณะ 

ใหเชา หรือ การใหยืม การปรับ การออกใบอนุญาตยอย หรือการใชเนื้อหาของบุคคลภายนอกอ่ืนใดที่ไดรับผานทาง BBM Music 

โดยปราศจากการยินยอมเปนลายลักษณอักษรจากทางเจาของลิขสิทธิ์ดังกลาว 

(7) คุณยอมรับวา RIM-E ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนกฎระเบียบการใชงาน BBM Music เปนระยะ ๆ ตามพ้ืนฐานในอนาคต 

โดยมีผลทันทีในระหวางชวงการทดลองใชงานและมีผล ณ จุดเร่ิมของชวงการสมัครสมาชิกรายเดือนถัดไปสําหรับการสมัครสมาชิกแบบชําระเงิน 

(8) คุณยอมรับวาผูใหบริการเนื้อหาทั้งปวงที่ใหอนุญาตเนื้อหาบทเพลงและ/หรือเนื้อหาอ่ืน ๆ ไวสําหรับ RIM-E และ/หรือหนวยงานในสังกัดของบริษัท 

และ/หรือ ผูใหบริการของบริษัท (“ผูใหบริการเนื้อหา”) 

ใหเปนผูรับผลประโยชนของบุคคลภายนอกตามจุดประสงคในสวนนี้ของขอบเขตดังกลาวที่จะนํามาใชกับเนื้อหาของบุคคลภายนอกและอาจนํามาบั

งคับใชโดยผูใหบริการเนื้อหาดังกลาวตามแตละฝายตอสวนดังกลาว โดยสอดคลองกับสวนนี้ และสอดคลองตามกฎหมายวาดวยสัญญา 

(สิทธิของบุคคลภายนอก) ป 1999 ของประเทศอังกฤษในเขตอํานาจศาลเหลานั้นซึ่งออกกฎหมายดังกลาวขางตนใหใชบังคับ 

 

10. การสนับสนุนที่จํากัด คุณมีสิทธิที่จะไดรับการสนับสนุนฟรี ดังที่ไดอธิบายเพ่ิมเติมที่ http://www.blackberry.com/support/bbmmusic 

ซึ่งการสนับสนุนฟรีดังกลาวเปนบริการภายใตขอตกลงการใชงาน BlackBerry ID  

 

11. การยินยอมใหมีการรวบรวมขอมูล คุณรับทราบและยอมรับวาเนื้อหาสําหรับการรวบรวมขอมูลนั้นมีบทบัญญัติไวใน BBSLA 

นํามาใชกับการใชงานซอฟตแวร BBM Music และบริการของ BBM Music และการใชงานหรือบริการตาง ๆ เหลานั้นอาจเกี่ยวของกับการรวบรวม การใช 

และการเปดเผยขอมูลสวนตัวใหแกหรือโดย RIM-E หรือหนวยงานในสังกัดและผูใหบริการตาง ๆ รวมทั้งซัพพลายเออรเนื้อหาของบุคคลภายนอก 

(รวมถึงแตไมจํากัดเฉพาะ โปรไฟล BBM Music ขอมูลรายชื่อการติดตอ ที่อยูอีเมล แสดงรายชื่อ แสดงภาพ ขอความสถานะ (เชน 

การสมัครสมาชิกแบบทดลองหรือแบบจาย) และตัวบงชี้อุปกรณที่ไมซ้ํากัน) คุณยอมรับวา: (ก) รายชื่อผูติดตอใน BlackBerry Messenger 

จะมองเห็นไมวาคุณไดติดต้ัง BBM Music หรือไมก็ตาม (ข) รายชื่อ BBM Music สามารถมองเห็นโปรไฟล รายชื่อเพลง และเพลงตาง ๆ ใน BBM Music 

ตลอดจนขอคิดเห็นตาง ๆ ที่คุณเขียนเกี่ยวกับ (ค) เมื่อคุณสงขอคิดเห็นเกี่ยวกับรายชื่อเพลงและบทเพลงในรายชื่อ BBM Music ขอมูลเกี่ยวกับ (อาทิ 



ขอคิดเห็นของคุณ ชื่อโปรไฟลผูใช และแสดงรูปภาพ) อาจปรากฏในรายชื่อ BBM Music ของแตละรายการดังกลาว) และ (ง) BBM Music 

อาจรวมถึงฟงกชั่นการใชงานอัตโนมัติซึ่งจะดําเนินการวิเคราะหเพ่ือพัฒนการเสนอแนะตามกับปรับแตงเพลงของคณุและการใชประโยชนจาก BBM Music 

 

12. การโฆษณา คุณยอมรับวาบางสวนใน BBM Music 

อาจไดรับการสนับสนุนจากการโฆษณาและ/หรือรายไดจากการสนับสนุนและการแสดงโฆษณาและการสงเสริมการขายตางๆ 

ซึ่งอาจกําหนดเปาหมายตอคุณลักษณะที่ไมสามารถระบุตัวบุคคลหรือการรวบรวมขอมูลที่เก็บรวบรวมโดย RIM-E และ RIM หรือผูใหบริการของบริษัท 

และผูใหบริการของ RIM-E หรือของบริษัทดังกลาวอาจวางโฆษณาดังกลาวไวบน BBM Music นอกจากนี้คุณยังยอมรับวา RIM-E 

จะสามารถเปดเผยขอมูลที่รวบรวมไวโดยขึ้นกับการใชงาน BBM Music ของคุณใหกับทางผูใหบริการเนื้อหา  

 

13. การถายโอนขอมูลขามพรมแดน โดยการใช BBM Music คุณยอมรับวา RIM-E และ/หรือ หนวยงานในสังกัด และ/หรือ ผูใหบริการตาง ๆ 

สามารถประมวลผลและจัดเก็บขอมูลไวบนเซิรฟเวอรที่ปฏิบัติการโดยหรือในนามของ RIM-E ในเขตเศรษฐกจิยุโรป (“EEA”) แคนาดา สหรัฐอเมริกา 

หรือประเทศอ่ืน ๆ ที่สถานที่ประกอบการในประเทศเหลานั้นดําเนินการโดยหรือในนามของกลุมบริษัท RIM และผูใหบริการของบริษัท 

รวมถึงประเทศที่อาจอยูนอกภูมิภาคที่คุณอยู ในกรณีที่คุณเปนประชากรในเขตเศรษฐกิจยุโรป 

คุณยินยอมใหมีการถายโอนขอมูลสวนตัวของคุณไปยังพ้ืนที่นอกเขตเศรษฐกิจยุโรปเพ่ือใหมีการประมวลผลและจัดเก็บโดย RIM-E และ/หรือ 

หนวยงานในสังกัด และ/หรือ ผูใหบริการภายนอกอ่ืนๆ 

 

ยอมรับ        ไมยอมรับ 

 


