
Enhanced Gmail or Google Mail Plug-in for BlackBerry Software License Terms 052909 cl_TH.doc 1 
 

หมายเหตุ:  ในกรณีท่ีคุณเปนผูบริโภค 
คุณอาจมีสิทธ์ิตามกฎหมายบางประการท่ีไมอาจเปลี่ยนแปลงไดโดยสัญญาน้ี  
เงื่อนไขในการอนุญาตสิทธ์ิน้ีไมมีผลในการจํากัดสิทธ์ิตามท่ีกฎหมายใหไวหรือกลาวหามไว
อยางชัดแจง  
หากกฎหมายกําหนดใหมีการแปลเงื่อนไขการอนุญาตสิทธ์ิเหลาน้ีเปนภาษาอื่นใด 
ใหยึดเน้ือหาของเงื่อนไขการอนุญาตสิทธ์ิฉบับภาษาอังกฤษเปนสําคัญหากมีขอขัดแยงหรือ
ความไมสอดคลองระหวางเน้ือหาภาษาอังกฤษและฉบับแปล  
หากคุณไดรับเงื่อนไขการอนุญาตสิทธ์ิเหลาน้ีเปนภาษาอื่นท่ีไมใชภาษาอังกฤษ RIM 
ดําเนินการดังกลาวเพื่ออํานวยความสะดวกใหกับคุณเทาน้ัน 

 
เงื่อนไขการอนุญาตสิทธ์ิสําหรับ 

ปรับปรุง GMAIL  หรือ GOOGLE MAIL ปลั๊กอิน 
ใหมีประสิทธิ ภาพมากขึ้นสําหรับซอฟตแวร BlackBerry 

 
Research In Motion Limited หรือหนวยงานในสังกัด ("RIM") 
มีความยินดีท่ีจะจัดหาซอฟตแวรแอพลิเคช่ันสําหรับระบบมือถือดังตอไปน้ีโดยไมคิดคาบริก
ารเพิ่มเติม: 
 

ปรับปรุง Gmail  หรือ Google Mail ปลั๊กอิน ใหมีประสิทธ ิภาพมากข้ึนสําหรับซอฟตแวร 
BlackBerry (“ไคลเอนทซอฟตแวร”) คือซอฟตแวรสําหรับอุปกรณมือถือ BlackBerry 
ท่ีชวยในการใชงานอุปกรณมือถือบางประเภทในการเขาถึงและใชงานบริการอีเมล เชน Gmail 
หรือ Google Mail ท่ีใหบริการโดย Google Inc. (“การบริการใชงาน”) 

 
ไคลเอนตซอฟตแวรน้ีใหสิทธ์ิแกคุณในการใชงานโดย RIM 
ภายใตเง่ือนไขของขอตกลงการอนุญาตสิทธ์ิซอฟตแวร BLACKBERRY ของ RIM ("BBSLA”) 
ตามท่ีแกไขในภาคผนวกเพิ่มเติมน้ี เอกสารผนวกน้ีและ BBSLA ใหเรียกรวมเปน 
“เง่ือนไขการอนุญาตสิทธ์ิ” สําหรับไคลเอนตซอฟตแวร  เวนแตจะระบุเปนอยางอื่นในเอกสารน้ี 
คําท่ีเปนตัวอักษรใหญท้ังหมดที่ใชในเอกสารนี้จะมีความหมายตามคําจํากัดความที่เปนตัวอักษรให
ญดังกลาวใน BBSLA 
 
ภายหลังยอมรับเง่ือนไขการอนุญาตสิทธ์ิเหลาน้ีโดยการคลิกท่ี “ขาพเจายอมรับ" ดานลาง 
คุณหรือบุคคลท่ีไดรับอนุญาตใหใชไคลเอนตซอฟตแวรในนามของบริษัทหรือหนวยงาน 
หรือรับประโยชนจากการดําเนินการของคุณ (เรียกรวมวา “คุณ”) 
ยอมรับท่ีจะผูกพันตามเง่ือนไขการอนุญาตสิทธ์ิสําหรับไคลเอนตซอฟตแวรน้ี 
 
“BBSLA” เปนชุดขอตกลงการอนุญาตสิทธ์ิซอฟตแวรเซิรฟเวอรองคกรของ BLACKBERRY 
รุนกอนหนา และขอตกลงการอนุญาตสิทธ์ิซอฟตแวร/ผูใชปลายทาง  เพื่อใหความมัน่ใจถึง:  
(a) ความสอดคลองระหวางเง่ือนไขเบ้ืองตนสําหรับซอฟตแวรท้ังหมดที่ใชรวมกับผลิตภณัฑ 
BlackBerry และ (b) ความชัดเจนเกี่ยวกับเง่ือนไขการอนุญาตสิทธิ์ท่ีมีผลกับสวนประกอบตาง ๆ 
ของซอฟตแวรระบบมือถือของ BlackBerry ไมวาคุณจะใชงานซอฟตแวรระบบมือถือของ 
BlackBerry ในรูปแบบใดก็ตาม หลังจากยอมรับเง่ือนไขการอนุญาตสิทธิ์ตามที่กลาวถึงขางตน 
คุณใหการยอมรับตั้งแตวันท่ีตกลงตามเงื่อนไขการอนุญาตสิทธิ์เหลาน้ีวา BBSLA 
มีผลบังคับใชและบอกลางขอตกลงการอนุญาตสิทธิ์ซอฟตแวรกอนหนาใด ๆ ของ RIM 
ซึ่งมีผลกับซอฟตแวรอื่น เมื่อมีการใชเปนสวนหน่ึงของผลิตภัณฑ BLACKBERRY ของคุณ  
หากคุณไมมีขอมูล BBSLA ฉบับลาสุด คุณสามารถเรียกดูไดจาก WWW.BLACKBERRY.COM 
หรือติดตอกับ RIM ท่ี LEGALINFO@RIM.COM 
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หากคุณมีขอสงสัยหรือขอกังวลใด ๆ เกี่ยวกับเง่ือนไขการอนุญาตสิทธ์ิเหลาน้ี 
กรุณาติดตอกับ RIM ไดท่ี legalinfo@rim.com    
หากคุณไมพรอมหรือไมมีสิทธิ์ในการตอบรับเง่ือนไขการอนุญาตสิทธิ์นี้ หามดาวนโหลด 
ติดตั้งหรือใชไคลเอนตซอฟตแวร หรือสวนหน่ึงสวนใดของผลิตภัณฑ 
เนื่องจากวาคุณไมมีสิทธิ์ท่ีจะดําเนินการดังกลาว 
 
เงื่อนไขท่ัวไป 
 
ไคลเอนตซอฟตแวรนี้ชวยใหคุณสามารถเขาระบบและใชบริการใชงานท่ีตองการได  RIM 
มีความยินดีในการจัดหาไคลเอนตซอฟตแวรใหแกคุณ ท้ังน้ีคุณจะตองทําความเขาใจ 
รับทราบและยอมรับวาบรกิารใชงานท่ีกลาวถึงเปนบริการจากภายนอกและ/หรือเปนบริการ
สําหรับเขาถึงซอฟตแวรจากภายนอก บรกิารจากภายนอก ขอมูลจากภายนอก 
ไซตเช่ือมโยงและ/หรือไซตอื่น ๆ ท่ีจัดหาโดย Google Inc. และหรือบุคคลภายนอก 
ไมไดอยูในการควบคุมใด ๆ ของ RIM  คุณมีหนาท่ีตรวจสอบขอมูลใหแนใจเกี่ยวกับบุคคลตาง ๆ 
ท่ีคุณติดตอดวย รวมทั้งรับทราบขอกําหนดและเง่ือนไขท่ีเกี่ยวกับขอตกลงทั้งหมด รวมท้ัง 
โดยไมจํากัดอยูเพียง เง่ือนไขสําหรับการใช เง่ือนไขการอนุญาตสิทธิ์ผูใชปลายทาง การชําระเงิน 
หรือเง่ือนไขอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวของ (รวมท้ัง โดยไมจํากัดอยูเพียง การรับประกัน 
การสงคืนและเง่ือนไขการคืนเงิน) เง่ือนไขความเปนสวนตัว การตั้งคาการปองกันขอมูลสวนตัว 
และคุณสมบัติดานความปลอดภัยตาง ๆ เพื่อปองกันขอมูลสวนตัวของคุณ  
สําหรับการใชงานไคลเอนตซอฟตแวรกับอุปกรณมือถือของคุณเพื่อเชื่อมตอหรือใชบริการใชงาน:  
(a) คุณจะตองมีบัญชีใชงานกับผูใหบริการใชงานดังกลาว 
และมีการใชงานตามขอกําหนดและเง่ือนไขท่ีตกลงไวกับผูใหบริการใชงานดังกลาว (b) 
ผูใหบริการระบบเครือขายของคุณจะตองอนุญาตการเชื่อมตอกับบริการใชงานผานอุปกรณมือถือขอ
งคุณและ (c) 
ไคลเอนตซอฟตแวรจะตองไดรับการออกแบบใหสามารถใชงานไดกับซอฟตแวรระบบมือถือจาก 
BlackBerry รุนท่ีตรงกับอุปกรณมือถือของคุณ 
 
เงื่อนไขเฉพาะสําหรับไคลเอนตซอฟตแวร 
 
1. คําจํากัดความของ “ซอฟตแวรระบบมือถือของ BlackBerry”  
ไคลเอนตซอฟตแวรนี้ใหถือเปนผลิตภัณฑในกลุม “ซอฟตแวรระบบมือถือของ BlackBerry” 
ท่ีระบุใน BBSLA  
 
2. บริการจํากัดตามเงื่อนไข การไมรับประกันและการปฏิเสธความรับผิดชอบ  
หากไคลเอนตซอฟตแวรไมสามารถใชงานไดตามเอกสารกํากับภายในเกาสิบ (90) 
วันหลังจากวันท่ีทําการติดตั้งกับอุปกรณมือถือ 
นอกเหนือจากท่ีระบุไวเพิ่มเติมอยางชัดแจงในขอตกลงฉบับน้ี คุณสามารถติดตอกับ RIM 
โดย RIM จะพยายามอยางเต็มท่ีเพื่อแกไขปญหาหรือจัดหาแนวทางแกไขปญหาใหแกคุณ 
(เพื่อทําการแกไขหรือดําเนินการตามความเหมาะสมภายใต ดุลยพินิจของ RIM 
ภายใตแนวทางตาง ๆ เชน การติดตอทางโทรศัพทหรืออีเมล 
การแกไขขอบกพรองของซอฟตแวรหรือซอฟตแวรรุนใหม จากเว็บไซตของ RIM 
หรือตามชองทางอื่นท่ี RIM ไดแจงใหคุณทราบ)  
ท้ังนี้คุณรับทราบและยอมรับวาเน่ืองจากลักษณะเฉพาะของไคลเอนตซอฟตแวร RIM 
ไมสามารถควบคุมคุณสมบัติและการใชงานตาง ๆ 
และอาจไมสามารถแกไขปญหาท่ีคุณพบไดท้ังหมดภายหลังจากไดพยายามดําเนินการตามความเห
มาะสมในเชิงพาณิชยอยางเต็มท่ีแลว  
ไคลเอนตซอฟตแวรนี้จัดหาใหแกคุณเปนบริการเสริมฟรีสําหรับซอฟตแวรระบบมือถือของ 
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BlackBerry ของ RIM เพื่อใหสามารถใชงานบริการจากภายนอกและ/หรือเขาใชซอฟตแวรภายนอก 
บริการจากภายนอก ขอมูลจากภายนอก ไซตเชื่อมโยงและ/หรือไซตอื่น ๆ  
ท้ังนี้ตองไมมีขอหามตามกฎหมายในพื้นท่ีของคุณ:  (a) 
เง่ือนไขนี้ใหมีผลแทนและบอกลางการรับประกันอยางชัดแจงใด ๆ 
สําหรับซอฟตแวรระบบมือถือของ BlackBerry ใน BBSLA สําหรับไคลเอนตซอฟตแวร 
และกําหนดแนวทางแกไขปญหาท่ีคุณพบจากไคลเอนตซอฟตแวรดังกลาว (b) 
ไคลเอนตซอฟตแวรนี้จัดทําข้ึนใหคุณ “ตามท่ีเปน” และ “ตามท่ีสามารถจัดหาให”  (c) 
นอกเหนือจากขอจํากัด ขอยกเวนและการจํากัดสิทธิ์ความรับผิดชอบท่ีระบุใน BBSLA ทาง RIM 
ไมมีสวนรับผิดชอบตอความพรอมในการจัดหา ใชงาน 
ประสิทธิภาพหรือการขาดประสิทธิภาพของไคลเอนตซอฟตแวร บริการใชงาน 
ซอฟตแวรจากภายนอก บริการจากภายนอก ขอมูลจากภายนอก ไซตเชื่อมโยงหรือไซตอื่น ๆ และ 
RIM ไมมีสวนรับผิดชอบตอความเสียหายใด ๆ ท่ีเกิดข้ึนจากหรือเกี่ยวของกับไคลเอนตซอฟตแวร 
บริการใชงาน ซอฟตแวรจากภายนอก บริการจากภายนอก ขอมูลจากภายนอกหรือไซตอื่น ๆ 
ไมวาจะเปนความเสียหายดวยสาเหตุใด และไมวา RIM 
จะไดรับแจงถึงความเปนไปไดของความเสียหายดังกลาวหรือไมก็ตาม (d) 
บริการใชงานอาจไมสามารถจัดหาใหคุณไดตลอดเวลาและ/หรือไคลเอนตซอฟตแวรอาจไมสามารถ
ชวยในการเชื่อมตอกับบริการใชงานของคุณได ท้ังนี้ในกรณีดังกลาวคุณไมสามารถเรียกรองใด ๆ 
กับ RIM ได  คุณรับทราบและยอมรับวา RIM อาจคิดคาบริการสําหรับไคลเอนตซอฟตแวร 
และไมสามารถจัดหาไคลเอนตซอฟตแวรไดหากไมมีคาํจํากัดสิทธิ์ ขอจํากัดและขอยกเวนดังกลาว 
 
3. การบอกเลิก นอกเหนือจากท่ีระบุไวขางตน 
และนอกเหนือไปจากสิทธ์ิในการบอกเลิกของ RIM ตามท่ีระบุใน BBSLA 
เน่ืองจากลักษณะเฉพาะของไคลเอนตซอฟตแวร บริการใชงาน ซอฟตแวรจากภายนอก 
บริการจากภายนอก ขอมูลจากภายนอก ไซตเช่ือมโยงและ/หรือไซตอื่น ๆ RIM 
สงวนสิทธ์ิแตไมมีขอผูกมัดในการบอกเลิกสิทธ์ิใชงานของคุณสําหรับไคลเอนตซอฟตแวรด
วยสาเหตุใด ๆ ไดทุกเมื่อโดยไมตองแจงใหคุณทราบ อยางไรก็ตาม RIM 
จะดําเนินการอยางเต็มท่ีเพื่อแจงใหคุณทราบกรณกีารบอกเลิกดังกลาว 
 
4. ขอขัดแยง หากขอกําหนดและเง่ือนไขใด ๆ 
ในภาคผนวกน้ีขัดแยงกับขอกําหนดและเง่ือนไขของ BBSLA 
หรือกับสวนเพิ่มเติมหรือสวนแกไขอื่นใดสําหรับ BBSLA 
ขอกําหนดและเง่ือนไขเหลาน้ีใหมีผลบังคับใชเฉพาะในสวนท่ีมีความขัดแยงกันเฉพาะสําหรั
บไคลเอนตซอฟตแวรเทาน้ัน 
 
ขาพเจาไดพิจารณาเง่ือนไขการอนุญาตสิทธิ์เหลาน้ี 
และมีความพรอมรวมทั้งไดรบัสิทธิ์ในการตอบรับการใหอนุญาตสิทธิ์ไคลเอนตซอฟตแวรภายใตขอ
กําหนดและเง่ือนไขท่ีระบุในเง่ือนไขการอนุญาตสิทธิ์เหลาน้ีแลว 
  
 
 
ขาพเจายอมรับ        ขาพเจาไมยอมรับ 
 
 


