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ขอตกลงการใช BlackBerry ID 

ขอตกลงการใช BlackBerry ID หรือเรียกวา "ขอตกลง" ทําใหมีขอตกลงทางกฎหมายเกิดข้ึนระหวาง 
Research In Motion Limited หรือบริษัทยอยหรือบริษัทในเครือที่ระบุไวใน BBSLA 
ท่ีบังคับใชในเขตอํานาจศาลของคุณ ("RIM") และ 

ก) คุณ ในขีดความสามารถสวนตัวของคุณเกี่ยวของกับ 

1. การสรางสรรคและการบริหารจัดการใน BlackBerry ID ของคุณ 
(ดังที่กําหนดไวภายใตขอกําหนดของ BlackBerry ID ท่ี) และ  

2. เขาถึงและการใชบริการท่ีสามารถเขาถึงของ BlackBerry ID 
ในขีดความสามารถสวนตัวของคุณ 
(ดังที่กําหนดไวภายใตขอกําหนดของบริการท่ีสามารถเขาถึงไดของ BlackBerry ID) และ 

ข) บริษัทหรือหนวยงานอื่นใดโดยที่คุณมีหนาท่ีปฏิบัติงานในนามของหนวยงานนั้น ๆ ("องคกรของคุณ") 
เกี่ยวเน่ืองกับการเขาถึงและการใชบริการท่ีสามารถเขาถึงไดของ BlackBerry ID ในองคกรของคุณใน 

แตละกรณี ("คุณ") 

ไดทําการกด "ยอมรับ" ดานลาง เพื่อแสดงวาคุณรับทราบแลววาคุณไดอาน เขาใจ 
และยอมรับใหมีผลผูกพันและปฏิบัติตามขอตกลงฉบับน้ี 
กรุณาตรวจสอบใหแนใจวาคุณไดอานขอตกลงฉบับน้ีอยางถ่ีถวนรวมถึงเอกสารประกอบอื่นใดในความสัมพันธโ
ดยการอางอิงรวมถึง BBSLA (ตามท่ีระบุดานลาง) และนโยบายความเปนสวนตัวของ RIM กอนท่ีจะคลิกลงที่ 
"ยอมรับ" ดานลาง หากคุณไมยินยอมในขอตกลงฉบับน้ี คุณจะไมสามารถลงทะเบียนเปนสมาชิกของ 
BlackBerry ID ได (ตามท่ีระบุดานลาง) หรือเขาถึงหรือใชบริการท่ีสามารถเขาถึงของ BlackBerry ID ใด ๆ ได  

คุณไมสามารถเขาทําสัญญาในขอตกลงฉบับน้ีหรือสมัครเปนสมาชิกใน BlackBerry ID ได (ตามท่ีระบุดานลาง) 
เวนแตกรณีท่ีคุณเปนท้ัง (ก) ผูมีอายุเกินกวา 18 ปข้ึนไป และ (ข) 
ผูบรรลุนิติภาวะภายใตกฎหมายในอํานาจศาลของตนเอง 

ก. ขอกําหนดและเงื่อนไขของ BLACKBERRY ID 

1. BlackBerry ID ในการเขาใชบริการของ RIM บางอยางและบริการของบุคคลที่สาม 
("บริการท่ีสามารถเขาถึงไดดวย BlackBerry ID") คุณจะตองมี BlackBerry ID 
ซึ่งคุณสามารถขอรับโดยกรอกแบบฟอรมสมัครเปนสมาชิก BlackBerry ID นี้ใหครบถวนสมบูรณ 

2. การลงทะเบียนใน BlackBerry ID 
แบบฟอรมการสมัครสมาชกิจะขอใหคุณใหท่ีอยูอีเมลที่คุณประสงคจะใชเปน BlackBerry ID ของคุณ 
และคุณจะตองใหขอมูลผูใชและเพื่อสรางรหัสผานเพื่อเขามีสวนเกี่ยวของกับ BlackBerry ID ของคุณ 
เมื่อคุณไดรับ BlackBerry ID แลว คุณจะสามารถใช BlackBerry ID 
ในการระบุตัวตนของคุณไดเปนรายบุคคลเมื่อใชบริการท่ีสามารถเขาถึงไดดวย BlackBerry ID 
โปรดรับทราบวาคุณจะไดรับ BlackBerry ID เปนรายบุคคลในทุกกรณี 
หากคุณกําลังใชบริการท่ีสามารถเขาถึงไดดวย BlackBerry ID ในนามองคกรของคุณเอง 
โดยที่องคกรของคุณอาจมีบัญชีของตนเองกับ RIM หรือบุคคลที่สามท่ีมีผลใชไดอยูแลว 
แตคุณยังอาจจะตองใช BlackBerry ID 
ในการระบุตัวตนของคุณใหเปนผูใชท่ีไดรับอนุญาตภายใตบัญชีดังกลาว 

3. ความรับผิดชอบตอ BlackBerry ID BlackBerry ID ของคุณจะไมสามารถโอนใหกับบุคคลอ่ืน 
คุณรับผิดชอบตอการเก็บรักษาความลับและความปลอดภัยของรหัสผานและตอการใชงานใน 
BlackBerry ID ท้ังปวง คุณยินยอมที่จะ (ก) ใหขอมูลท่ีเปนจริง ถูกตอง 
เปนปจจุบันและครบถวนสมบูรณเกี่ยวกับตนเองตามท่ีแจงไวในแบบฟอรมการลงทะเบียนท่ีมีผลบังคับใ



 

BlackBerry_ID_Agreement_031011_cl_TH   2 

ชและ (ข) เปลี่ยนแปลงขอมูลนี้โดยทันทีตามท่ีกําหนดเพื่อใหขอมูลที่เปนจริง ถูกตอง เปนปจจุบัน 
และครบถวนสมบูรณ  

4. ประกาศแจงให RIM ทราบ คุณยินยอมท่ีจะ (1) แจงใหทาง RIM 
ทราบทันทีในกรณีมีการใชรหัสผานหรือบัญชีของคุณหรือ BlackBerry ID ของคุณโดยไมไดรับอนุญาต 
หรือมีการฝาฝนระบบความปลอดภัยท่ีเกี่ยวของอื่นใด (2) 
ตรวจสอบใหแนใจวาคุณไดล็อกออกจากระบบบริการที่สามารถเขาถึงไดของ BlackBerry ID 
เมื่อส้ินสุดระยะเวลาการใชงานแตละครั้งที่คุณพึงไดรับจากความสามารถดังกลาว 
คุณรับทราบและยอมรับวา RIM จะไมรับผิดชอบตอความสูญเสียหรือความเสียหายใดๆ 
ท่ีเกิดจากการใชงานของคุณใน BlackBerry ID 
หรือความลมเหลวของคุณในการปฏิบัติตามขอตกลงขางตน 

5. การยกเลิก BlackBerry ID ของคุณ คุณอาจยกเลิก BlackBerry ID 
ของคุณโดยสงคําขอการยกเลิกไปยัง RIM ไดทุกเมื่อ 

6. การยกเลิกของ RIM ใน BlackBerry ID ภายใตขอตกลงที่ขัดแยงใดๆ 
ในใบแทรกสําหรับบริการท่ีสามารถเขาถึงของ BlackBerry ID โดยเฉพาะ RIM 
อาจใชสิทธิ์พิจารณาตามสมควรโดยไมตองแจงใหคุณทราบลวงหนาเพื่อทําการยกเลิกขอตกลงฉบับน้ี
หรือใบแทรกเฉพาะในขอตกลงฉบับน้ี เพื่อจํากัดการเขาถึงของคุณ 
หรือระงับบัญชีหรือสิทธิ์ในการเขาถึงยังบริการท่ีสามารถเขาถึงของ BlackBerry ID ใดๆ 
ดวยเหตุผลใดๆ รวมถึงแตไมจํากัดถึง: (ก) 
การละเมิดหรอืการฝาฝนขอตกลงนี้หรือขอตกลงหรือแนวทางปฏิบัติอื่นๆ ท่ีรวมเขาดวยกันในท่ีนี้ (ข) 
ขอเรียกรองจากการบังคับใชกฎหมายหรอืหนวยงานราชการอื่นๆ (ค) 
ประเด็นปญหาทางเทคนิคหรือปญหาดานความปลอดภัยท่ีเกิดข้ึนโดยไมคาดคดิ (ง) 
การขยายระยะเวลาเมื่อไมมีการใชงาน (จ) คุณเขามีสวนรวมในการปลอมแปลง 
กระทําการผิดตอกฎหมาย และ/หรือกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย  

7. ผลของการยกเลิก การยกเลิก BlackBerry ID ของคุณจะสงผลใน (ก) การลบรหัสผานของคุณ 
และภายใตขอตกลงที่จัดแยงใด ๆ ในใบแทรกสําหรับบริการท่ีสามารถเขาถึงของ BlackBerry ID 
เฉพาะ ขอมูลหรือไฟลท้ังหมดที่เกี่ยวของ ตลอดจนเนื้อหาท่ีเกี่ยวของกับบริการที่สามารถเขาถึง 
BlackBerry ID ของคุณ (หรือสวนใดสวนหนึ่ง) และการบอกเลิกหรือการระงับ BlackBerry ID 
ของคุณจะสงผลใน (ข) การหวงหาม การจํากัด การระงับ 
หรือการจํากัดการใชงานตอหรือใชงานอยางตอเนื่องของบริการท่ีสามารถเขาถึงของ BlackBerry ID 
ท้ังหมดหรือบางสวน คุณยอมรับวา RIM 
ไมตองรับผิดตอคุณหรือตอบุคคลที่สามในกรณีการบอกเลิกหรือการระงับการใช BlackBerry ID 
ของคุณหรือขอจํากัดใดๆ หรือการหวงหาม 
การระงับการใชงานตอหรือใชอยางตอเนื่องของบริการท่ีสามารถเขาถึงของ BlackBerry ID 
ท้ังหมดหรือบางสวน 

ข. ขอกําหนดและเงื่อนไขในบริการท่ีสามารถเขาถึงของ BlackBerry ID 

1. คุณตองยอมรับขอตกลงฉบับน้ีเพื่อใหสามารถเขาถึงบริการท่ีสามารถเขาถึงของ BlackBerry ID 
ในสวนของการเขาถึงและการใชบริการท่ีสามารถเขาถึง BlackBerry ID ของคุณ 
ขอตกลงฉบับน้ีประกอบดวยเง่ือนไขของขอตกลงสิทธิ์การใชงาน BlackBerry Solution ("BBSLA") 
ซึ่งเปนขอตกลงภายใตบริการท่ี RIM เปดใหใชงานไดสําหรับ BlackBerry Solution 
(เดิมชื่อขอตกลงสิทธิ์การใชงานซอฟตแวร BlackBerry) 
ท่ีปรับเปลี่ยนตามขอตกลงของบริการท่ีสามารถเขาถึงไดของ BlackBerry ID 
"ขอกําหนดการใหบริการ") ดูรายละเอียด BBSLA ใน www.blackberry.com/legal 
บริการท่ีสามารถเขาถึงดวย BlackBerry ID หมายถึง "บริการ" และเปนสวนหน่ึงใน "BlackBerry 
Solution" ตามขอกําหนดตาง ๆ ท่ีระบุไวใน BBSLA ขออางอิงใน BBSLA สําหรับ "ขอตกลง" 
เปนไปตามจุดประสงคในขอตกลงฉบับน้ีนั้นใหถือตามการอางอิงในขอตกลงฉบับน้ี 
โปรดตรวจสอบใหแนใจวาคุณไดตรวจทานขอกําหนดและเง่ือนไขของการบริการเหลาน้ี 
รวมทั้งนโยบายความเปนสวนตัวของ RIM และ BBSLA กอนท่ีจะคลิก "ยินยอม" ดานลาง  
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2. ใบแทรก 
คุณอาจจะตองปอนขอมูลในใบแทรกสําหรับขอตกลงฉบับน้ีเพื่อการบริการท่ีสามารถเขาถึงของ 
BlackBerry ID โดยเฉพาะ ("ใบแทรก") 
เมื่อยอมรับเง่ือนไขตามใบแทรกในบริการที่สามารถเขาถึงของ BlackBerry ID โดยเฉพาะ 
ใบแทรกจะเปนสวนหน่ึงใน "ขอตกลงนี้เฉพาะบริการท่ีสามารถเขาถึงของ BlackBerry ID 
เหลาน้ันแกสมาชิกเทาน้ัน 
ในกรณีมีความขัดแยงเกิดข้ึนระหวางขอตกลงฉบับน้ีกับสวนใดสวนหนึ่งของใบแทรกดังกลาว 
จะถือตามใบแทรกนี้เปนสําคัญแตเฉพาะในขอบเขตของความขัดแยงดังกลาวเทาน้ัน 

3. การมีผลผูกพันจากการลงทะเบียนของคุณ ในการพิจารณาถึงบริการท่ีสามารถเขาถึงของ 
BlackBerry ID ท่ีมีให ณ ท่ีนี้ คุณยินยอมที่จะ (ก) ใหขอมูลท่ีเปนจริง ถูกตอง เปนปจจุบัน 
และครบถวนสมบูรณเกี่ยวกับตัวตนของคุณตามที่แจงในแบบฟอรมการลงทะเบียนท่ีมีผลบังคับใช  
("ขอมูลการลงทะเบียน") และ (ข) ดูแลและปรับปรุงขอมูลการลงทะเบียนเพื่อทําใหขอมูลเปนจริง 
ถูกตอง เปนปจจุบัน และครบถวนสมบูรณอยูเสมอ  

4. เน้ือหาในการสงของคุณ 
นอกจากที่ไดกําหนดไวอยางชัดแจงในขอตกลงฉบับน้ีหรือในใบแทรกในขอตกลงฉบับน้ีแลวจะไมมีการ
โอนกรรมสิทธิ์ในขอมูลใดๆ ขอเท็จจริง ถอยคํา ขอความ ซอฟตแวร ดนตรี เพลง ภาพถายกราฟก 
วิดีโอ ขอความ ปายประกาศ หรือเนื้อหาอื่นๆ หรือขอมูล ("เน้ือหา") 
ท่ีคุณจัดสงหรือจัดใหมีการเชื่อมตอกับบริการท่ีสามารถเขาถึงของ BlackBerry ID ใดๆ 
("เน้ือหาของคุณ") 
ในสวนของขอมูลของคุณท่ีมีการเปดเผยซึ่งมีการรวมไวในเว็บไซตสาะารณะหรือบริการสาะารณะอื่น ๆ 
ท่ีสามารถเรียกใชงานไดจาก คุณใหสิทธิ์แก 
ท่ัวโลกเปนการถาวรโดยไมสามารถเปลี่ยนแปลงหรือถายโอนไดและจะไมมีการคดิคาโรยัลตี้หรือกําหน
ดลิขสิทธิ์เฉพาะใด ๆ สําหรับการใชงาน แจกจาย ทําซ้ํา แกไข ปรับแตง 
ดําเนินการในทางสาธารณะและจัดแสดงขอมูลของคุณแกสาธารณะในสวนท่ีเกี่ยวกับการจัดหาและจัดก
ารบริการท่ีสามารถใชงานผาน BlackBerry ID 

5. บัญชีผูใชของบริษัท หากคุณเปนบริษัทหรือหนวยงานอื่นๆ 
คุณอาจจะตองขอรับบัญชีผูใชของบริษัทเพื่อเขาถึงบริการท่ีสามารถเขาถึงไดของ BlackBerry ID 
เวนแตจะไดรบัอนุญาตจากองคกรของคุณ 
บัญชีขององคกรของคุณจะไมสามารถนํามาใชในการใชงานสวนตัวของคุณและไมสามารถโอนใหกับบุ
คคลอื่นได คณุจะตองรับผิดชอบตอการเก็บรหัสผานไวเปนความลับและปลอดภัย 
และการใชงานท้ังหมดของบัญชีผูใชของบริษัทของคุณท้ังหมด คุณตกลงที่จะ (ก) ใหขอมูลที่เปนจริง 
ถูกตอง 
เปนปจจุบันและครบถวนสมบูรณเกี่ยวกับตนเองตามท่ีแจงไวในแบบฟอรมการลงทะเบียนท่ีมีผลบังคับใ
ชและ (ข) เปลี่ยนแปลงขอมูลนี้โดยทันทีตามท่ีกําหนดเพื่อใหขอมูลที่เปนจริง ถูกตอง เปนปจจุบัน 
และครบถวนสมบูรณ 

6. ลักษณะของเน้ือหาในบริการท่ีสามารถเขาถึงของ BlackBerry ID คุณแตไมรวม RIM 
จะตองรับผิดชอบตอเนื ้อหาของคุณท้ังหมด RIM 
ไมไดควบคุมเนื้อหาของคุณหรือเนื้อหาของบุคคลอื่นใดท่ีอาจทําข้ึนใหสามารถใชงานไดกับทุกบริการเ
ขาถึงบัญชี BlackBerry ID และในกรณีดังกลาวน้ี RIM 
จะไมรับประกันความถูกตองสมบูรณหรือคุณภาพและจะไมรับผิดชอบตอเนื้อหาดังกลาว 
คุณเขาใจวาการใชบริการท่ีสามารถเขาถึงของ BlackBerry ID ใดๆ 
คุณอาจเขาถึงเนื้อหาท่ีมีความกาวราว เส่ือมเสีย หรือไมเหมาะสม RIM และผูออกแบบท่ีมีสิทธิ 
(แตไมจําเปน) ในการพิจารณาของหนาจอกอนปฏิเสธหรือลบเนื้อหาใดๆ RIM 
อาจกําหนดขอปฏิบัติโดยทั่วไปและขอจํากัดที่คํานึงถึงการใชบริการที่สามารถเขาถึงของ BlackBerry 
ID รวมถึงแตไมจํากัดถึง 
จํานวนวันสูงสูดที่ขอความ/การโพสตขอความในกระดานสนทนาหรือเนื้อหาอื่นใดจะยังคงอยูในบริการ
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ท่ีสามารถเขาถึงของ BlackBerry ID และคุณยินยอมวา RIM 
ไมตองรับผิดชอบหรือไมตองรับผิดตอการลบหรือความลมเหลวในการจัดเก็บเนื้อหาใดๆ 

นอกจากนี้ RIM จะไมแสดงวาเน้ือหาท่ีเกี่ยวของกับบริการท่ีสามารถเขาถึงของ BlackBerry ID 
ท้ังหมดมีความเหมาะสมหรอืพรอมสําหรบัใชในสถานท่ีใดๆ รวมถึงสถานท่ีท่ีบริการที่สามารถเขาถึงของ 
BlackBerry ID มีใหบริการและคุณจะไมไดรับอนุญาตใหใชเนื้อหาจากสถานท่ีเนื้อหาน้ันผิดกฎหมาย  

7. หลักปฏิบัติ คุณยินยอมที่จะไมใชความพยายามที่จะใชบริการท่ีสามารถเขาถึงของ BlackBerry ID 
ใดๆ 

ก. เพื่ออัปโหลด โพสต อีเมล สงผาน หรือแมแตทําการโฆษณาใดๆ 
โดยไมไดรองขอหรือไมไดรบัอนุญาตท้ังปวง รวมถึงเนื้อหาดานการสงเสริมการขาย "อีเมลขยะ", 
"สแปม", "จดหมายลูกโซ", "อุบายแบบประมิด" หรือรูปแบบอื่นใดท่ีเปนการชักชวน 
ยกเวนในขอบขายท่ีออกแบบมาเพื่อจุดประสงคดังกลาวโดยเฉพาะ 

ข. เพื่ออัปโหลด โพสต สงอีเมล สงผานหรือสรางขอมูล ซอฟตแวร เครื่องมอื หรือเนื้อหาอื่นใดท่ีมี 
(1) ไวรัส มาโทรจัน เวิรม แบ็คดอร กลไกการปดเครื่อง รหัสอันตราย สนิฟเฟอร บ็อต 
กลไกดรอปเดด หรือสปายแวร หรือ (2) ซอฟตแวร เครื่องมือ ขอมูล 
หรือเนื ้อหาอื่นใดท่ีมีจุดประสงคเพื่อ (ก) ใหมีผลกระทบตอการปฏิบัติงาน (ข) ทําใหใชงานไมได 
ติดขัด หรือกอใหเกิดความเสียหาย หรือ (ค) 
เปนเหตุใหหรอือํานวยความสะดวกในการเขาถึงที่ไมไดรับอนุญาต 
หรือปฏิเสธการเขาถึงที่ไดรับอนุญาต 
หรือเปนเหตุใหมีการนําไปใชงานโดยไมไดรับอนุญาตหรือไมเหมาะสมตอซอฟตแวรใดๆ ฮารดแวร 
บริการ ระบบ หรือขอมูล ("มัลแวร") (และถาคุณเริ่มรูตัววามีมัลแวรใด ๆ 
ฝงตัวอยูหรือเกี่ยวเน่ืองกับบริการท่ีสามารถเขาถึงของ BlackBerry ID คุณจะแจงให RIM 
ทราบทันที) 

ค.  
เพื่อเก็บรวบรวมหรือเก็บขอมูลสวนบุคคลของผูอื่นโดยมิไดรับอนุญาตเปนลายลักษณอักษรจากผูใ
ชเหลาน้ัน 

ง. เพื่อทําการฝาฝนหลักจรรยาบรรณหรือแนวปฏิบัติใด ๆ 
ท่ีอาจนํามาใชกับบริการท่ีสามารถเขาถึงของ BlackBerry ID ใดๆ หรือเนื้อหาบางสวน 

จ. ยกเวนจะไดรบัการอนุญาตเปนอยางอื่นอยางชัดแจงจาก RIM 
หรือยกเวนการฝาฝนกฎหมายเพื่อการผลติซ้ํา ทําซ้ํา คัดลอก วิศวกรรมยอนกลับ การขาย 
แลกเปลี่ยน ขายตอ หรือใชประโยชนเพื่อจุดประสงคในเชิงพาณิชยใดๆ 
หรือเพื่อการใชงานในสวนหนึ่งสวนใด หรือการเขาถึง บริการท่ีสามารถเขาถึงของ BlackBerry ID 
หรือผลิตภัณฑใดๆ ขอมูล หรือส่ืออื่นๆ ท่ีคุณไดรับสิทธิ์เขามามีสวนในบริการท่ีสามารถเขาถึงของ 
BlackBerry ID หรือการพยายามท่ีจะเขาถึง 

ฉ. ในลักษณะที่อาจสรางความเสียหาย ทุพพลภาพ บริการท่ีสามารถเขาถึงของ BlackBerry ID 
(หรือเครือขายท่ีเชื่อมโยงเขากับเว็บไซตหรือบริการดงักลาว) 
หรือแทรกแซงกับการใชงานของสมาชิกและความพอใจในบริการท่ีสามารถเขาถึงของ BlackBerry 
ID หรือเนื้อหาบางสวน 
คุณจะไมพยายามใหไดมาซึ่งสิทธิ์ในการเขาถึงโดยไมไดรับอนุญาตในบริการท่ีสามารถเขาถึงของ 
BlackBerry ID ใดๆ หรือบัญชีของบุคคลอื่น 
รวมถึงระบบคอมพิวเตอรหรอืระบบเครือขายท่ีเชื่อมตอกับบริการท่ีสามารถเขาถึงของ BlackBerry 
ID ตลอดจนการแฮ็กรหัสผานหรือดวยวิธกีารอื่นใด 
คุณไมสามารถไดมาหรือพยายามท่ีไดมาซึ่งเนื้อหาหรือขอมูลใดๆ ตลอดจนความหมายใดๆ 
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ท่ีไมไดสรางใหใชงานในระดับสากลท่ีเปดใหคุณสามารถใชงานไดผานทางบริการท่ีสามารถเขาถึง
ของ BlackBerry ID 

ช. เพื่อประกาศ โพสต อัปโหลด แจกจาย หรือทําการเผยแพรใดๆ ในทางท่ีไมเหมาะสม ดูหมิ่น 
หมิ่นประมาท ละเมิด ลามกอนาจาร หรือหัวขอเรื่อง ชื่อ เนื้อหา หรือขอมูลที่ผิดกฎหมาย 

ซ. เพื่ออัปโหลด โพสต สงผาน ส่ือสารหรือสรางเน้ือหาใดๆ ท่ี (1) คุณไมมีสิทธิ์ท่ีในการใชงาน 
ท้ังตามกฎหมายหรือตามสัญญาหรือในการฝาฝนหนาท่ี ใดๆ (เชน 
ซอฟตแวรภายใตการคุมครองโดยกฎหมายทรัพยสินทางปญญา เนื้อหาขอมูล ขอมูลรหัสผาน 
ขอมูลที่เปนทรัพยสินและเปนความลับหรอืเปดเผยอันเปนสวนหน่ึงในความสัมพันธของการจางงาน
หรือภายใตขอตกลงที่ไมมีการเปดเผย) หรือ (2) อาจจะหรืออาจละเมิดสิทธิบัตร 
เครื่องหมายการคา ความลบัทางการคา ลิขสิทธิ์ หรือสิทธิอื่นๆ ของบุคคลอื่นใด  

ฌ. เพื่อโฆษณาหรือเสนอการซ้ือการขายสินคาหรือบริการใดๆ เพื่อวัตถุประสงคทางธุรกิจใดๆ 
เวนแตบริการท่ีสามารถเขาถึงของ BlackBerry ID จะอนุญาตใหใชขอความดังกลาวเปนการเฉพาะ 

ญ. เพื่อคัดลอกเนื้อหาจากฟอรั่มสําหรับการจัดจําหนายจายแจกดวยวิธีการใดๆ 
ไปยังบุคคลที่มิใชผูเขารวมอยูในบริการท่ีสามารถเขาถึงของ BlackBerry ID 
โดยเฉพาะหรือสวนของเน้ือหาที่ทําข้ึนใหสามารถใชงานได หรือ 

ฎ. เพื่อทําการแอบอางวาเปนบุคคลหรือนิติบุคคล หรือใหขอมูลอันเปนเท็จ 
หรือบิดเบือนความจริงรวมกับบุคคลอื่นหรือนิติบุคคลอื่นใดๆ 
หรือสรางเอกลักษณอันเปนเท็จเพื่อใหผูอื่นเขาใจผิด 

8. การใชงานระดับสากล เนื่องจากบริการที่สามารถเขาถึงของ BlackBerry ID 
บางสวนอาจเขาถึงไดท่ัวโลกถาคุณเลือกที่จะเขาถึง BlackBerry ID 
ของคุณหรือบริการท่ีสามารถเขาถึงของ BlackBerry ID ใดๆ จากสถานที่อื่นนอกเหนือจากประเทศที่ 
RIM ไดระบุใหเปดใชบริการท่ีสามารถเขาถึงของ BlackBerry ID ได 
จะถือวาเปนการดําเนินการของคุณเองและคุณตองรับผิดชอบตามบทบัญญัติของกฎหมายและกฎระเบีย
บท่ีเกี่ยวของทั้งปวงรวมถึงส่ิงที่เกี่ยวของกับการสงออก การนําเขา การใชงาน การสงผาน และ/หรือ 
การส่ือสารในบริการท่ีสามารถเขาถึงของ BlackBerry ID และเนื้อหาท่ีเกี่ยวของ 
โปรดดูท่ีขอมูลสําหรับบริการท่ีสามารถเขาถึงของ BlackBerry ID 
โดยเฉพาะสําหรับขอมูลที่เกี่ยวกับสถานท่ีเฉพาะที่ RIM เปดใหบริการท่ีสามารถเขาถึงของ BlackBerry 
ID และเนื้อหาใดๆ ท่ีเกี่ยวของรวมถึงแตไมจํากัดเฉพาะผลิตภัณฑ เครื่องมือ บริการ 
หรือเนื้อหาดังกลาวใหสามารถใชงานได 

9. การเปล่ียนแปลงแกไขบริการท่ีสามารถเขาถึงของ BlackBerry ID RIM 
ขอสงวนสิทธิ์แกไขหรือยุติเปนการชั่วคราวหรือถาวรทั้งหมดหรือบางสวนหรือบริการท่ีสามารถเขาถึงขอ
ง BlackBerry ID ใดๆ ณ เวลาใดเวลาหน่ึงหรือบางชวงเวลาโดยแจงหรือมิตองแจงใหทราบลวงหนา 
คุณยอมรับวา RIM ไมตองรับผิดตอทานหรือบุคคลที่สามในการแกไข การระงับ 
หรอืการหยุดใหบริการท่ีสามารถเขาถึงของ BlackBerry ID ใดๆ (หรือสวนหน่ึงสวนใด) 

10. บุคคลท่ีสาม 
จดหมายและ/หรือการติดตอกับบุคคลที่สามผานหรือในการเชื่อมโยงกับบริการท่ีสามารถเขาถึงของ 
BlackBerry ID ใดๆ 
รวมถึงการชําระเงินสําหรับการสงมอบสินคาหรือบริการของบุคคลที่สามและขอกําหนดอื่นใด รวมทั้ง 
เง่ือนไข การรับประกัน 
หรือรับรองที่เกี่ยวของกับธุรกิจดังกลาวเปนเพียงระหวางคุณกับบุคคลที่สามดังกลาวน้ัน คุณยอมรับวา 
RIM 
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ไมตองรับผิดชอบหรือรับผิดในทุกกรณีสําหรับความสูญเสียหรือความเสียหายท่ีเกิดข้ึนอันเปนผลมาจาก
การติดตอใดๆ ดังกลาว 

11. สิทธิในทรัพยสินทางปญญา คุณยอมรับวาบริการท่ีใชงานผาน BlackBerry ID 
อาจประกอบไปดวยหรือมีขอมูล สารสนเทศ ขอความ อักขระ ผลิตภัณฑ ซอฟตแวร เพลง ขอมูลเสียง 
ภาพ กราฟก เครื่องหมายการคา ชื่อทางการคา โลโก ขอมูลวิดีโอ เอกสารแนบ ไฮเปอรลิงคหรือขอมูล 
เนื้อหาและบริการเผยแพรอยู ซึ่งจัดหาโดย RIM หรือซัพพลายเออรของ RIM (เรียกรวมเปน 
"ขอมูลของ RIM") คุณอาจใชเนื้อหาของ RIM 
เพียงเพื่อการใชงานสวนตัวของคุณและตามเงื่อนไขการอนุญาตเฉพาะและเง่ือนไขมีผลบังคับใชกับบริ
การท่ีสามารถเขาถึงของ BlackBerry ID 

12. การเรียกรองกรณีการละเมิดทรัพยสินทางปญญา  

ถาคุณมีเหตุอันควรเชื่อไดวางานของคุณถูกละเมิดในทางท่ีถือเปนการละเมิดลิขสิทธิ์หรือทรัพยสินทาง
ปญญาของคุณหรือมิฉะนั้นทรัพยสินทางปญญาของคุณถูกละเมิดเปนอยางอื่นได โปรดใหขอมูลแก 
RIM ท่ีอีเมล legalinfo@rim.com พรอมขอมูลดังตอไปนี้คือ 

ก. ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกสหรือลายเซ ็นของบุคคลที่ไดรบัอนุญาตกระทําการแทนของเจาของลิขสิท
ธิ์หรือผลประโยชนในทรัพยสินทางปญญาอื่นๆ 

ข. รายละเอียดของงานที่มีลิขสิทธิ์หรือทรัพยสินทางปญญาอื่นๆ ท่ีคุณอางวามีการละเมิด 

ค. ซึ่งรายละเอียดของเนื้อหาท่ีคุณอางมีการละเมิดอยูภายในเว็บไซตนั้น 

ง. ท่ีอยู เบอรโทรศัพท และที่อยูอีเมลของคุณ  

จ. คําแถลงการณโดยคุณวาคุณเชื่อโดยสุจริตวาการใชโตแยงนั้นไมไดรับอนุญาตจากเจาของทรัพยสิ
นทางปญญา ตัวแทนหรือกฎหมาย และ 

ฉ. คําแถลงการณโดยคุณท่ีทําภายใตบทลงโทษของการเบิกความเท็จวาขอมูลดังกลาวในใบประกาศ
ของคุณถูกตองและที่คุณเปนเจาของลิขสิทธิ์หรือทรพัยสินทางปญญาหรือไดรับอนญุาตใหดําเนินก
ารกับลิขสิทธิ์หรือตัวแทนในนามเจาของทรัพยสินทางปญญา  

13. การบอกเลิก  

ก. คุณสามารถยกเลิกบัญชีของบริษัทใด ๆ ในบริการท่ีสามารถเขาถึงของ BlackBerry ID 
หรือการเขาถึงของคุณในบริการท่ีสามารถเขาถึงของ BlackBerry ID 
โดยสงคํารองขอยกเลิกดังกลาวไปยัง RIM ไดตลอดเวลา 

ข. นอกเหนือจากสิทธิ์ในการยกเลิกของ RIM ท่ีกําหนดไวใน BBSLA และเรื่องใด ๆ 
ตอขอตกลงที่ขัดแยงในใบแทรกสําหรับบริการท่ีสามารถเขาถึงของ BlackBerry ID โดยเฉพาะ 
RIM 
อาจใชสิทธิ์พิจารณาตามสมควรในทันทีโดยไมตองแจงใหคุณทราบลวงหนาเพื่อทําการยกเลิกขอต
กลงฉบับน้ี หรือใบแทรกเฉพาะในขอตกลงฉบับน้ี เพื่อจํากัดการเขาถึงของคุณ 
หรือระงับบัญชีหรือสิทธิ์ในการเขาถึงยังบริการท่ีสามารถเขาถึงของ BlackBerry ID ใดๆ 
ดวยเหตุผลใดๆ รวมถึงแตไมจํากัดถึง: (ก) 
การละเมิดหรอืการฝาฝนขอตกลงนี้หรือขอตกลงหรือแนวทางอื่นๆ (ข) 
ขอเรียกรองจากการบังคับใชกฎหมายหรอืหนวยงานราชการอื่นๆ (ค) 
การหยุดใหบรกิารหรือการดดัแปลงเนื้อหาในบริการท่ีสามารถเขาถึงของ BlackBerry ID 
(หรือสวนหน่ึงสวนใด) (ง) 
ประเด็นปญหาทางเทคนิคหรือปญหาดานความปลอดภัยท่ีเกิดข้ึนโดยไมคาดคดิ (จ) 
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การขยายระยะเวลาเมื่อไมมีการใชงาน (ฉ) คุณเขามีสวนพัวพันในการปลอมแปลง 
กระทําการผิดตอกฎหมาย และ/หรือกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย หรือ (ช) 
การไมชําระคาธรรมเนียมหรือคุณคางชําระคาใชจายในการเชื่อมตอกับบริการท่ีสามารถเขาถึงของ 
BlackBerry ID นอกจากนี้คุณยอมรับวา RIM 
ไมตองรับผิดตอคุณหรือบุคคลที่สามในการยกเลิกขอตกลงฉบับน้ี ใบแทรกในขอตกลงฉบับน้ี 
บัญชีของคุณ หรือขอจํากัดหรือการระงับการเขาถึงของคุณในบริการเขาถึงบัญชี BlackBerry ID  

ค. การเปล่ียนแปลงขอกําหนดและเงื่อนไข นอกเหนือจากลักษณะที่ RIM อาจปรับปรุงหรือแกไข 
 BBSLA ตามท่ีกําหนดน้ัน RIM 
ขอสงวนลิขสิทธิ์ตามท่ีเห็นสมควรเพื่อปรบัปรุงหรือแกไขขอตกลงฉบับน้ีท้ังเพื่อแสดงถึงการเปลี่ยนแปล
งในการดําเนินธุรกิจหรือเพือ่แสดงถึงการเปลี่ยนแปลงในกฎหมายหรอืการเปลี่ยนแปลงในการทําความเ
ขาใจของ RIM เกี่ยวกับกฎหมายที่บังคับใชและการโพสต เชน 
ขอกําหนดและเงื่อนไขบัญชีท่ีปรับปรุงและแกไขในบริการสมาชิกที่ 
http://www.blackberry.com/legal 
วันท่ีมีผลบังคับในการปรับปรุงหรือแกไขในแตละครั้งจะบันทึกไวในขอกําหนดและเง่ือนไขบัญชีท่ีปรับป
รุงหรือแกไข การปรับปรุงหรือแกไขขอตกลงฉบับน้ีจะไมมีผลบังคับยอนหลัง 
และเมื่อมีการปรับปรุงและแกไขขอตกลงฉบับน้ี 
ในครั้งตอไปที่คุณพยายามท่ีจะเขาถึงบริการท่ีสามารถเขาถึงของ BlackBerry ID 
คุณจะตองอานและยอมรับขอตกลงฉบับแกไขหรือปรับปรุงนี้  

 

ปรับปรุงเมื่อ: 10 มีนาคม 2554 

 

ยอมรับ         ไมยอมรับ 


