
สัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิแบล็คเบอร์ร่ี 

 

โปรดอ่านเอกสารนีอ้ย่างละเอียดก่อนตดิตัง้หรือใช้ซอฟต์แวร์นี ้ 

 

สญัญาอนญุาตให้ใช้สิทธิแบล็คเบอร์ร่ี (BlackBerry Solution License Agreement) ฉบบันี ้ ("สัญญา") 

ตลอดจนสญัญาก่อนหน้านีซ้ึ่งเรียกวา่ สญัญาให้ใช้ซอฟต์แวร์แบล็คเบอร์ร่ี (BlackBerry Software License 

Agreement) เป็นข้อตกลงทางกฎหมายระหวา่งทา่นหากทา่นยอมรับด้วยตวัท่านเอง 

หรือถ้าทา่นมีสิทธิได้รับซอฟแวร์ในนามของบริษัท หรือนิตบิคุคลอ่ืน 

ระหวา่งกิจการท่ีได้รับประโยชน์จากการกระทําของทา่น (ในสองกรณีเรียกวา่ "ท่าน") กบับริษัทรีเซิร์ท อิน 

โมชัน่ สิงคโปร์ พีทีอี จํากดั (Research In Motion Singapore Pte. Limited.) (“RIM”) สํานกังานตัง้อยูเ่ลขท่ี 

1 อินเตอร์เนชัน่แนล บสิสิเนส พาร์ค อาคารซีเนอร์จีย์ ชัน้ 2 ประเทศสิงคโปร์ 609917 (รวมกนัเรียกวา่ 

"คู่สัญญา” และแยกกนัเรียกวา่ "คู่สัญญา") ในเร่ืองเก่ียวกบัการอนญุาตให้ใช้และการจดัจําหนา่ยซอฟต์แวร์ 

(ตามท่ีระบดุ้านลา่ง) ซึง่ RIM เป็นทัง้ผู้ รับอนญุาตโดยตรงหรือโดยอ้อมของ : (ก) บริษัท รีเซิร์ท อิน โมชัน่ 

จํากดั (Research In Motion Limited) ("RIM แคนาดา”) หรือ บริษัทลกูและบริษัทในเครือ (โดยท่ี 

บริษัทลกูและบริษัทในเครือรวมกบั RIM แคนาดาจะอ้างถึงรวมกนัในสญัญานีเ้ป็น “กลุ่มบริษัท RIM") หรือ 

(ข) บคุคลภายนอกผู้อนญุาตให้แก่กลุม่บริษัท RIM รวมถึง RIM 

 

โดยการแสดงการยอมรับโดยคลิกท่ีปุ่ มด้านลา่งหรือโดยการดาวน์โหลด, ตดิตัง้, การเปิดใช้งาน 

หรือใช้ซอฟต์แวร์นัน้ถือวา่ท่านยอมรับท่ีจะผกูพนัตามข้อกําหนดของสญัญานี ้

หากทา่นมีคําถามหรือข้อสงสยัเก่ียวกบัข้อตกลงของสญัญานีโ้ปรดตดิตอ่ RIM ทาง 

LEGALINFO@RIM.COM 

 

โดยการแสดงการยอมรับตามข้อกําหนดของสญัญานีใ้นรูปแบบท่ีกําหนดไว้ข้างต้น 

ทา่นยงัตกลงยอมรับด้วยวา่ 

ให้สญัญานีท้ดแทนและเข้าแทนท่ีข้อตกลงผู้ใช้/ข้อตกลงให้ใช้ซอฟต์แวร์ของแบล็คเบอร์ร่ี (BlackBerry End 

User/Software License) และสญัญาให้ใช้สิทธิในแบล็คเบอร์ร่ีเซิร์ฟเวอร์สําหรับองค์กร (BlackBerry 

Enterprise Server Software License Agreements) และสญัญาให้ใช้สิทธิทัง้หลายท่ีมีอยูก่่อนหน้านี ้

เทา่ท่ีสญัญาดงักลา่วท่ีใช้บงัคบัได้ นบัจากวนัท่ีทา่นยอมรับสญัญานี ้ รวมถึงซอฟต์แวร์ใดๆ 

ท่ีเป็นสว่นหนึง่ของแบล็คเบอร์ร่ีโซลชูัน่ (BlackBerry Solution) ของทา่น 

(สําหรับข้อมลูเพิ่มเตมิโปรดดท่ีูหวัข้อ “การควบรวมสัญญา" (ข้อ 27) ข้างลา่งนี)้ 
 

การส่งกลับคืน 
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ก่อนท่ีจะดาวน์โหลด ติดตัง้ เปิดใช้ หรือใช้ซอฟต์แวร์ หากทา่นไมย่อมรับข้อกําหนดของสญัญานี ้

ทา่นจะไมมี่สิทธิในการใช้ซอฟต์แวร์นี ้และทา่นควรจะ : (ก) สง่ซอฟต์แวร์กลบัคืนให้แก่ RIM โดยทนัที, ลบทิง้ 

หรือปิดการใช้งาน (ข) หากทา่นซือ้สินค้าของ RIM โดยท่ีซอฟต์แวร์นีมี้การติดตัง้โดยหรือในนามของ RIM, 

โปรดสง่คืนสินค้าของ RIM และซอฟต์แวร์ท่ีมาพร้อมกนันัน้ และอปุกรณ์ (รวมถึงเอกสารและบรรจภุณัฑ์) 

ให้แก่ RIM หรือตวัแทนจําหนา่ยของ RIM ท่ีทา่นได้รับสินค้าของ RIM และซอฟต์แวร์ท่ีมาพร้อมกนันัน้ 

และอปุกรณ์ หรือ (ค) 

หากทา่นซือ้อปุกรณ์มือถือของบคุคลภายนอกซึง่มีการติดตัง้ซอฟต์แวร์โดยหรือในนามของ RIM มาก่อน 

ให้ปิดการใช้งานของซอฟต์แวร์กบั RIM  หรือตวัแทนจําหนา่ยของ RIM 

จากบคุคลท่ีทา่นได้รับอปุกรณ์มือถือและซอฟต์แวร์ท่ีตดิตัง้มาและอปุกรณ์อ่ืน 

หากแตใ่นสถานการณ์ท่ีระบขุ้างต้นนี ้ ทา่นได้ชําระเงินสําหรับซอฟต์แวร์และ/หรือสินค้าของ RIM 

ท่ีทา่นได้มาพร้อมกบัซอฟต์แวร์ และไมส่ามารถใช้ประโยชน์ได้โดยไมมี่ซอฟต์แวร์ (ตามความเหมาะสม) 

และทา่นได้นํามาให้แก่ RIM หรือ ตวัแทนจําหนา่ยของ RIM ท่ีทา่นได้รับซอฟแวร์สําหรับผลิตภณัฑ์ RIM 

พร้อมหลกัฐานการซือ้ของทา่นภายในเก้าสิบ (90) วนันบัจากวนัท่ีทา่นได้รับซอฟต์แวร์ ทัง้นี ้ RIM 

หรือตวัแทนจําหนา่ยจะคืนเงินท่ีทา่นได้ชําระไป (ถ้ามี) สําหรับรายการสินค้าเหลา่นี ้  การคืนเงิน (refund) 

ของซอฟต์แวร์ท่ีมีอยูบ่นอปุกรณ์มือถือของบคุคลภายนอก (โปรดทราบวา่ 

ซอฟต์แวร์ท่ีมีอยูใ่นผลิตภณัฑ์มือถือของบคุคลภายนอกบางรุ่นนัน้ไมมี่การคิดคา่ใช้จา่ย 

และด้วยเหตนีุท้่านอาจจะไมไ่ด้รับการคืนเงิน) 

กรุณาติดตอ่ตวัแทนจําหนา่ยซอฟต์แวร์สําหรับผลิตภณัฑ์อปุกรณ์มือถือของบคุคลภายนอก 

หากในกรณีดงักล่าวข้างต้น ทา่นไมส่ามารถขอรับเงินคืนสําหรับซอฟต์แวร์จากตวัแทนจําหนา่ย โปรดตดิตอ่ 

RIM ทาง legalinfo@rim.com 

 

สญัญานีไ้มก่ระทบตอ่สิทธิของทา่นท่ีมีอยูใ่นเขตอํานาจตามกฎหมายของท่าน เท่าท่ีท่านอาจมีสิทธิเชน่นัน้ 

 

1. คาํจาํกัดความ เว้นแตเ่นือ้หาในสญัญานีกํ้าหนดเป็นอย่างอ่ืน 

คําศพัท์ท่ีได้นิยามไว้ในสญัญานีใ้ห้มีความ หมายตามท่ีกําหนดไว้ด้านลา่งนี ้

(และโดยท่ีเนือ้หาเป็นเอกพจน์ให้รวมถึงพหพูจน์และในทางกลบักนั)  

 

“บริการเครือขา่ย (Airtime Service)" หมายถึง เครือข่ายบริการไร้สายบริเวณกว้าง, 

เครือข่ายบริการอ่ืน (รวมถึงโครงขา่ยไร้สายเฉพาะบริเวณ (wireless local area network) 
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บริการผ่านดาวเทียมและบริการอินเทอร์เน็ต) และบริการอ่ืนๆ 

ซึง่ให้บริการโดยผู้ให้บริการของทา่นสําหรับการใช้งานร่วมกบัแบล็คเบอร์ร่ีโซลชูัน่ของทา่น 

 

“ผู้ให้บริการ" หมายถึง หนว่ยงานท่ีให้บริการเครือขา่ยบริการไร้สายบริเวณกว้าง และบริการอ่ืนๆ 

ซึง่สนบัสนนุ หรือเพิ่มเตมิความสามารถให้แก่แบล็คเบอร์ร่ีโซลชูัน่ของท่าน  

 

"ผู้ใช้ท่ีได้รับอนญุาต” "หมายถึง บคุคลดงัตอ่ไปนีซ้ึง่ทา่นอนญุาตให้ใช้ซอฟต์แวร์ 

อนัเป็นส่วนหนึง่ของแบล็คเบอร์ร่ีโซลชูัน่ของทา่น (ก) ลกูจ้าง ท่ีปรึกษา หรือผู้ รับจ้างอิสระของทา่น 

(ข) เพ่ือนหรือสมาชิกในครอบครัวหรือบคุคลหนึง่บคุคลใดท่ีอาศยัอยูใ่นท่ีพกัอาศยัของทา่น และ (ค) 

บคุคลอ่ืนใดท่ี RIM อนญุาตให้เป็นลายลกัษณ์อกัษร อนึง่ 

สญัญานีไ้มไ่ด้ให้สิทธิโดยอตัโนมตัใินการได้เข้าถึงBlackBerry Server Software 

ซึง่ควบคมุเครือขา่ยโดยบคุคลภายนอก โดยหากท่านต้องการเข้าถึงบริการดงักลา่ว โปรดติดตอ่ RIM 

ได้ท่ี legalinfo@rim.com   

 

 “ผลิตภณัฑ์มือถือแบล็คเบอร์ร่ี” หรือท่ีรู้จกัในนามของ “อปุกรณ์แบล็คเบอร์ร่ี” 

หมายถึงอปุกรณ์มือถือไร้สายซึง่ผลิตโดยหรือในนามของ RIM รวมถึงโทรศพัท์สมาร์ทโฟน 

เคร่ืองอ่านบตัรสมาร์ทการ์ด หรือ อปุกรณ์ช่วยงานนําเสนอ (BlackBerry Presenter) 

และอปุกรณ์อ่ืนใดท่ีระบไุว้อยา่งชดัแจ้งโดย RIM ท่ี 

http://www.blackberry.com/legal/blackberrydevices_for_bbsla  

วา่เป็นผลิตภณัฑ์มือถือแบล็คเบอร์ร่ี 

 

"ซอฟต์แวร์มือถือแบล็คเบอร์ร่ี (BlackBerry Handheld Software)" หมายถึง 

ซอฟต์แวร์ซึง่เป็นกรรมสิทธ์ิของ RIM (ซึง่ประกอบด้วย ซอฟต์แวร์, เฟิร์มแวร์ อินเตอร์เฟซ 

เนือ้หาและข้อมลูอ่ืนๆ ไมว่า่จะเป็นในสว่นของรหสัซอฟต์แวร์ (software code) 

และผลิตภณัฑ์เสริมของบคุคลท่ีสาม (Third Party Components) หรือสว่นใดๆ 

ของสิ่งเหลา่นัน้ซึง่ออกแบบมาให้ใช้งานกบัผลิตภณัฑ์มือถือแบล็คเบอร์ร่ีซึง่ (ก) 

ได้โหลดลงบนผลิตภณัฑ์มือถือท่ีมีมาตัง้แตก่ารจดัสง่โดย RIM หรือ (ข) สง่ผา่น กระจาย 

หรือจดัให้มีขึน้แก่ทา่นโดยหรือในนามของ RIM เป็นครัง้คราวบนผลิตภณัฑ์มือถือแบล็คเบอร์ร่ี 

โดยตวัอยา่งของซอฟต์แวร์มือถือแบล็คเบอร์ร่ีนัน้รวมถึง ระบบปฏิบตักิารซึง่เป็นกรรมสิทธ์ิของ RIM 

และแอพพลิเคชัน่ซึง่ได้ติดตัง้ไว้แล้วบนผลิตภณัฑ์มือถือแบล็คเบอร์ร่ี หรือรวมอยูใ่นผลิตภณัฑ์ 
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“ชดุโปรแกรมประยกุต์แบล็คเบอร์ร่ี (BlackBerry Application Suite)” ท่ีสง่ผา่น กระจาย 

หรือจดัให้มีขึน้โดยหรือในนามของ RIM 

เป็นครัง้คราวสําหรับการใช้งานผลิตภณัฑ์มือถือของบคุคลท่ีสาม  

 

“ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์สว่นบคุคลแบล็คเบอร์ร่ี (BlackBerry PC Software)” หมายถึง 

ซอฟต์แวร์ท่ีเป็นกรรมสิทธ์ิของ RIM (ซึง่ประกอบด้วย ซอฟต์แวร์, อินเตอร์เฟซ เนือ้หาและข้อมลูอ่ืนๆ 

ไมว่า่จะเป็นในสว่นของรหสัซอฟต์แวร์ (software code) 

และผลิตภณัฑ์เสริมของบคุคลท่ีสามหรือส่วนใดๆของสิ่งเหลา่นัน้ซึง่ออกแบบมาให้ใช้งานร่วมกบั 

แบล็คเบอร์ร่ีโซลชูัน่ และสําหรับผู้ใช้ท้ายสดุ (end-user) เพียงบคุคลเดียวเทา่นัน้ท่ีสามารถใช้ 

และเข้าถึงเคร่ืองคอมพิวเตอร์สว่นบคุคลได้ในเวลาใดก็ตาม 

ตวัอยา่งของซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์สว่นบคุคลแบล็คเบอร์ร่ี ได้แก่ “ซอฟต์แวร์เดสก์ทอปแบล็คเบอร์ร่ี 

(BlackBerry Desktop Software)” 

ซึง่สามารถใช้ในการจดัหาและรักษาข้อมลูให้สมัพนัธ์กนัระหวา่งผลิตภณัฑ์มือถือ 

และคอมพิวเตอร์สว่นบคุคลของทา่น และในการจดัการ ฟังก์ชนัเดสก์ทอปอ่ืนๆ 

 

"บริการแบล็คเบอร์ร่ีโปรซูเมอร์ (BlackBerry Prosumer Services)" คือ 

บริการท่ีออกแบบและนําเสนอโดย RIM ให้แก่ลกูค้าของ RIM 

ด้วยการทํางานของซอฟต์แวร์เซิร์ฟเวอร์ซึง่เป็นกรรมสิทธ์ิของ RIM โดยท่ีลกูค้าของ RIM 

ไมจํ่าเป็นต้องซือ้ซอฟต์แวร์เซิร์ฟเวอร์ดงักล่าว บริการแบล็คเบอร์ร่ีโปรซูเมอร์นัน้รวมถึง 

“บริการแบล็คเบอร์ร่ีอินเตอร์เน็ต (BlackBerry Internet Service)” 

ซึง่บริการแบล็คเบอร์ร่ีอินเตอร์เน็ตชว่ยให้ผู้สมคัรสามารถ (ก) 

รวมบญัชีอีเมลของผู้ให้บริการเครือข่ายอินเตอร์เน็ต (ISP) 

หรือของบคุคลท่ีสามเพ่ือสง่เข้าผลิตภณัฑ์มือถือของทา่น (ข) 

สร้างเคร่ืองมือกําหนดตําแหนง่ท่ีอยู่อีเมลจากผลิตภณัฑ์มือถือของทา่น และ (ค) 

เข้าถึงเนือ้หาและบริการอินเทอร์เน็ต โดยฟังก์ชัน่อีเมลของบริการแบล็คเบอร์ร่ีอินเตอร์เน็ต จะเรียกวา่ 

"MyEmail", "BlackBerry Internet Mail" และ/หรือ ช่ือใดๆ ท่ีระบไุว้โดยผู้ ให้บริการของทา่น ทัง้นี ้

ผู้ ให้บริการอาจไมไ่ด้สนบัสนนุการให้บริการแบล็คเบอร์ร่ีโปรซูเมอร์ในทัง้หมดหรือบางสว่น 

โปรดตรวจสอบกบัผู้ให้บริการของทา่นถึงการให้บริการดงักลา่ว 
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“แบล็คเบอร์ร่ีเซิร์ฟเวอร์ซอฟต์แวร์ (BlackBerry Server Software)” หมายถึง เซิร์ฟเวอร์ซอฟต์แวร์ท่ี 

RIM เป็นเจ้าของ (ซึง่ประกอบด้วย ซอฟต์แวร์ อินเตอร์เฟซ เนือ้หาและข้อมลู 

ซึง่อาจจะหรืออาจจะไมถื่อว่าเป็นรหสัซอฟต์แวร์ (software code) ซึง่รวมถึงแตไ่มจํ่ากดัเพียงเทา่นี ้

ตวักําหนดเซิร์ฟเวอร์โปรโตคอลเลือกเส้นทาง (SRP ID) 

รหสัตรวจสอบเซิร์ฟเวอร์โปรโตคอลเลือกเส้นทาง (SRP) และ ตวักําหนดอ่ืนใดท่ี RIM 

ได้จดัหาไว้สําหรับการใช้งานร่วมกบัสําเนาเซิร์ฟเวอร์ซอฟต์แวร์โดยเฉพาะ 

และผลิตภณัฑ์เสริมของบคุคลท่ีสาม) หรือสว่นใดๆ ของเซิร์ฟเวอร์ซอฟต์แวร์เหล่านัน้ 

สําเนาของเซิร์ฟเวอร์ซอฟต์แวร์แตล่ะชดุนัน้ถกูออกแบบมาไว้เพ่ือติดตัง้บนเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 

และสามารถเข้าถึงได้โดยผลิตภณัฑ์มือถือหลายเคร่ืองภายในเวลาเดียวกนั ตวัอย่างของ 

แบล็คเบอร์ร่ีเซิร์ฟเวอร์ซอฟต์แวร์รวมถึง ผลิตภณัฑ์ “แบล็คเบอร์ร่ีเซิร์ฟเวอร์สําหรับองค์กร 

(BlackBerry Enterprise Server)” 

ซึง่ถกูออกแบบมาเพ่ือทํางานร่วมกบัและทําการเช่ือมโยงระหวา่งแอพพลิเคชัน่เซิร์ฟเวอร์ (เชน่ 

อีเมลเซิร์ฟเวอร์) และผลิตภณัฑ์มือถือ เพ่ือให้ใช้งานร่วมกบัซอฟต์แวร์ 

“แบล็คเบอร์ร่ีเซิร์ฟเวอร์สําหรับองค์กร” และซอฟต์แวร์ “แบล็คเบอร์ร่ีโมมายวอยซ์ (BlackBerry 

Mobile Voice)” ซึง่ออกแบบมาเพ่ือให้มีคณุสมบตัขิองโทรศพัท์สํานกังานบนผลิตภณัฑ์มือถือ 

 

"แบล็คเบอร์ร่ีโซลชูัน่ (BlackBerry Solution)" หมายถึง 

ซอฟต์แวร์และอยา่งน้อยหนึง่รายการเพิ่มเตมิตอ่ไปนีสํ้าหรับใช้ร่วมกบัซอฟต์แวร์ ได้แก่ ผลิตภณัฑ์ 

RIM, แบล็คเบอร์ร่ีเซิร์ฟเวอร์ซอฟต์แวร์, ซอฟต์แวร์มือถือแบล็คเบอร์ร่ี, 

ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์สว่นบคุคลแบล็คเบอร์ร่ี และ/หรือ บริการอ่ืนๆ พร้อมด้วยเอกสารท่ีเก่ียวข้อง 

 

"เอกสาร" หมายถึง คําแนะนําการตดิตัง้ หรือเอกสารมาตรฐานสําหรับผู้ใช้ท้ายสดุ (end-user) 

ซึง่จดัทําและจดัหาโดย RIM สําหรับเฉพาะชนิดและรุ่นของซอฟต์แวร์ ผลิตภณัฑ์หรือบริการของ RIM 

รวมถึงคําแนะนําความปลอดภยั โดยเอกสารยงัสามารถหาได้ทาง http://docs.blackberry.com  

หรือติดตอ่ RIM ท่ี legalinfo@rim.com ทัง้นี ้ เพ่ือความแนน่อน จะไมมี่เอกสารคูมื่อการตดิตัง้ใดๆ 

หรือเอกสารท่ีผู้ใช้ท้ายสดุ (end-user) ท่ีจดัเตรียมโดยบคุคลอ่ืนนอกเหนือจาก RIM 

หรือการแก้ไขใดๆ ท่ีทํากบัเอกสารโดยบคุคลอ่ืนท่ีไมใ่ช ่RIM 
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“ผลิตภณัฑ์มือถือ” หมายถึง (ก) ผลิตภณัฑ์มือถือแบล็คเบอร์ร่ี หรือ (ข) 

ผลิตภณัฑ์มือถือของบคุคลท่ีสาม 

 

"อปุกรณ์ตอ่พว่ง RIM" หมายถึง ตราสินค้าของ RIM อนัได้แก่ อปุกรณ์ หรือสิ่งของอ่ืนๆ 

รวมถึงแตไ่มจํ่ากดั เพียงเทา่นี ้ การ์ด microSD หรือ หนว่ยความจําสว่นขยายอ่ืนๆ 

และชดุหฟัูงซึง่ออกแบบมาให้ใช้งานร่วมกบั ผลิตภณัฑ์ RIM 

 

"ผลิตภณัฑ์ RIM" หมายถึง ผลิตภณัฑ์มือถือแบล็คเบอร์ร่ีและอปุกรณ์ตอ่พว่งอ่ืนๆ ของ RIM 

ซึง่ไมร่วมถึงซอฟต์แวร์ตา่งๆ 

 

"ซอฟต์แวร์" หมายถึง ซอฟต์แวร์มือถือแบล็คเบอร์ร่ี, ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์สว่นบคุคลแบล็คเบอร์ร่ี 

หรือแบล็คเบอร์ร่ีเซิร์ฟเวอร์ซอฟต์แวร์ ท่ีจดัหาให้แก่ท่านภายสญัญานี ้ ไมว่า่จะอยูใ่นรูปแบบ 

ส่ือเก็บข้อมลู หรือลกัษณะอะไรก็ตาม หรือติดตัง้หรือใช้งานในภายหลงั 

หากแบล็คเบอร์ร่ีเซิร์ฟเวอร์ซอฟต์แวร์มีความสามารถในการจดัหา (เชน่ เปิดใช้งาน) 

ซอฟต์แวร์มือถือแบล็คเบอร์ร่ี ดงันัน้ ให้คําวา่ "ซอฟต์แวร์" รวมถึง 

ซอฟต์แวร์มือถือแบล็คเบอร์ร่ีทัง้หมด (รวมทัง้อพัเดต หรืออพัเกรดใดๆ 

ในสิ่งนัน้ซึง่ไมไ่ด้กําหนดไว้ในข้อกําหนดและเง่ือนไขอ่ืน) ท่ีจดัเตรียมโดยใช้ซอฟต์แวร์ ทัง้นี ้ คําวา่ 

"ซอฟต์แวร์" ไมร่วมถึงซอฟต์แวร์ของบคุคลท่ีสามหรือเนือ้หาของบคุคลท่ีสาม 

ไมว่า่ซอฟต์แวร์ของบคุคลท่ีสามหรือเนือ้หาของบคุคลท่ีสามนัน้มาพร้อมกบั จดัหามาให้ 

หรือใช้งานร่วมกบัซอฟต์แวร์ และ/หรือ ส่วนใดๆ ของแบล็คเบอร์ร่ีโซลชูัน่ของทา่น 

หรือผลิตภณัฑ์มือถือของบคุคลท่ีสาม 

 

"บริการ" หมายถึง บริการใดๆ ของ RIM ซึง่จดัหาให้แก่ทา่นโดยหรือในนามของ RIM 

อนัเป็นส่วนหนึง่ของแบล็คเบอร์ร่ีโซลชูัน่ของทา่น (ซึง่รวมถึงแตไ่มจํ่ากดัเพียงเท่านี ้ บริการของ RIM 

เชน่ บริการแบล็คเบอร์ร่ีโปรซูเมอร์ท่ีทา่นได้สมคัรไว้ และบริการใหมข่อง RIM 

หรือการปรับปรุงเล่ียนแปลงบริการใดท่ีมีอยู ่ ของ RIM ซึง่ RIM 

ได้จดัหาหรือจดัให้มีขึน้แก่ทา่นเป็นครัง้คราว 

 

"ผลิตภณัฑ์เสริมของบคุคลท่ีสาม" หมายถึง ซอฟต์แวร์และอินเตอร์เฟซ ซึง่ได้รับอนญุาตโดย RIM 

จากบคุคลท่ีสามสําหรับการรวมเข้ากบัผลิตภณัฑ์ซอฟต์แวร์ของ RIM 
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หรือสําหรับการรวมเข้ากบัเฟิร์มแวร์ในกรณีของผลิตภณัฑ์ฮาร์ดแวร์ของ RIM 

และได้จดัจําหน่ายเป็นสว่นหนึง่ของผลิตภณัฑ์ RIM นัน้ภายใต้ตราสินค้า RIM 

แตท่ัง้นีไ้มร่วมถึงซอฟต์แวร์ของบคุคลท่ีสาม 

 

"เนือ้หาของบคุคลท่ีสาม" หมายถึง เนือ้หาท่ีเป็นกรรมสิทธ์ิของบคุคลท่ีสาม 

ซึง่รวมถึงแตไ่มจํ่ากดัเพียงเท่านี ้ไฟล์ ฐานข้อมลู และเว็บไซต์ของบคุคลท่ีสาม 

 

"ผลิตภณัฑ์มือถือบคุคลท่ีสาม" หมายถึง 

โทรศพัท์มือถือสมาร์ทโฟนนอกเหนือไปจากผลิตภณัฑ์มือถือแบล็คเบอร์ร่ี 

ซึง่ซอฟต์แวร์มือถือแบล็คเบอร์ร่ีหรือสว่นหนึง่สว่นใดของซอฟแวร์นัน้ได้ออกแบบโดย RIM 

ให้ทํางานได้ และเก่ียวเน่ืองกบัการท่ี RIM 

ได้เข้าทําสญัญากบัผู้ให้บริการของทา่นโดยได้อนญุาตให้อปุกรณ์ไร้สายของบคุคลท่ีสามเข้าถึงโครง

ขา่ยของ RIM 

 

“รายการของบคุคลท่ีสาม” หมายถึง ฮาร์ดแวร์ของบคุคลท่ีสาม, ซอฟต์แวร์ของบคุคลท่ีสาม, 

เนือ้หาของบคุคลท่ีสาม และสินค้าของบคุคลท่ีสาม 

 

"ฮาร์ดแวร์ของบคุคลท่ีสาม" หมายถึง ผลิตภณัฑ์มือถือ คอมพิวเตอร์ เคร่ืองมือ อปุกรณ์ตอ่พว่ง 

และผลิตภณัฑ์ฮาร์ดแวร์อ่ืนๆ ท่ีไมใ่ชผ่ลิตภณัฑ์ RIM 

 

"สินค้าของบคุคลท่ีสาม" หมายถึง ฮาร์ดแวร์ของบคุคลท่ีสาม และซอฟต์แวร์ของบคุคลท่ีสาม 

และสินค้าเชิงพาณิชย์อ่ืน ๆ ท่ีไมใ่ชผ่ลิตภณัฑ์ RIM 
 

"บริการของบคุคลท่ีสาม" หมายถึง การให้บริการโดยบคุคลท่ีสามซึง่รวมถึงการให้บริการเครือขา่ย 

และเว็บไซต์ท่ีไมไ่ด้ดําเนินการโดย RIM 

 

"ซอฟต์แวร์ของบคุคลท่ีสาม" หมายถึง 

แอพพลิเคชัน่ซอฟต์แวร์ท่ีเป็นเอกเทศซึง่เป็นกรรมสิทธ์ิของบคุคลท่ีสามท่ีมีไว้หรือใช้ร่วมกบัหรือผา่นท

าง ผลิตภณัฑ์ RIM หรือซอฟต์แวร์ ทัง้นี ้ ตวัอยา่งซอฟต์แวร์ของบคุคลท่ีสาม เชน่ DataViz’s 

“Documents To Go” ซึง่มีอยูใ่นผลิตภณัฑ์มือถือแบล็คเบอร์ร่ีบางรุ่น และ Sonic Solutions' “Roxio 

Media Manager” โดยมีไว้ใช้งานร่วมกบั ซอฟต์แวร์เดสก์ทอปแบล็คเบอร์ร่ี 
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“แบล็คเบอร์ร่ีโซลชูัน่ของทา่น (Your BlackBerry Solution)” หมายถึง ซอฟต์แวร์ 

และอยา่งน้อยหนึง่รายการเพิ่มเตมิดงัตอ่ไปนี ้ ซึ่งทา่นได้รับมา ตดิตัง้ มีไว้ 

หรือได้รับอนมุตัแิละรับผิดชอบในการใช้ ซอฟต์แวร์แล้วแตก่รณี ได้แก่ ผลิตภณัฑ์ RIM, 

แบล็คเบอร์ร่ีเซิร์ฟเวอร์ซอฟต์แวร์, ซอฟต์แวร์มือถือแบล็คเบอร์ร่ี, 

ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์สว่นบคุคลแบล็คเบอร์ร่ี, และ/หรือ บริการ พร้อมด้วยเอกสารท่ีเก่ียวข้อง 

 

2. การอนุญาตให้ใช้ซอฟต์แวร์และเอกสาร 

ซอฟต์แวร์ได้รับอนญุาตให้ใช้และไมไ่ด้เป็นการจําหนา่ยภายใต้สญัญานี ้

โดยในการอนญุาตให้ใช้ซอฟต์แวร์แก่ทา่นนัน้อยูภ่ายใต้เง่ือนไขเร่ืองการชําระคา่ธรรมเนียมการอนญุา

ต (ถ้ามี) ทัง้นี ้ ภายใต้บงัคบัของข้อกําหนดและเง่ือนไขในสญัญานี ้

สญัญานีใ้ห้สิทธิแก่ทา่นเป็นการสว่นตวั สามารถเพิกถอนได้ ไมเ่ป็นการเฉพาะเจาะจง 

และไมส่ามารถโอนให้แก่ผู้ อ่ืนได้ โดยอนญุาตให้ทา่นและผู้ใช้ท่ีได้รับอนญุาต ร่วมกนันัน้ 

 

(ก) ถ้าซอฟต์แวร์นัน้เป็นแบล็คเบอร์ร่ีเซิร์ฟเวอร์ซอฟต์แวร์ (BlackBerry Server Software): 

 

(1) ตดิตัง้และใช้งานตามจํานวนก๊อบปี ้ (รวมถึงก๊อบปีเ้สมือน) 

ของซอฟต์แวร์ท่ีเป็นไปตามคา่ธรรมเนียมของซอฟต์แวร์ท่ีจา่ยให้แก่ RIM 

หรือตวัแทนจําหนา่ยของ RIM  

(และหากไมมี่การชําระคา่ธรรมเนียมสําหรับซอฟต์แวร์นัน้ให้แก่ RIM 

หรือตวัแทนจําหนา่ยของ RIM  

ให้ตดิตัง้และใช้งานได้ตามจํานวนก๊อบปีท่ี้ได้รับอนญุาตเป็นลายลกัษณ์อกัษรจาก 

RIM หรือตวัแทนจําหน่ายของ RIM) และ 

 

(2) ให้ใช้กบัผลิตภณัฑ์มือถือตามจํานวนเคร่ืองท่ีสอดคล้องกบัคา่ธรรมเนียมท่ีจา่ยให้แก่ 

RIM หรือตวัแทนจําหนา่ยของ RIM ในการเข้าถึงซอฟต์แวร์ 

(และหากไมมี่การชําระคา่ธรรมเนียมให้แก่ RIM หรือตวัแทนจําหนา่ยของ RIM 

เพ่ือท่ีจะทําให้ผลิตภณัฑ์มือถือสามารถเข้าถึงซอฟต์แวร์ 

ให้ใช้กบัผลิตภณัฑ์มือถือตามจํานวนเคร่ืองท่ีได้รับอนญุาตเป็นลายลกัษณ์อกัษรจาก 

RIM หรือตวัแทนจําหน่ายของ RIM) (ตวัอยา่งเช่น ถ้าทา่นใช้งานซอฟต์แวร์ 
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“แบล็คเบอร์ร่ีเซิร์ฟเวอร์สําหรับองค์กร (BlackBerry Enterprise Server)" 

ทา่นจะต้องมี Client Access Licenses ("CALs”) 

สําหรับจํานวนผลิตภณัฑ์มือถือท่ีใช้ร่วมกนักบัประเภทของแบล็คเบอร์ร่ีเซิร์ฟเวอร์ซอฟ

ต์แวร์ (BlackBerry Server Software) หรือได้รับอนญุาตจาก RIM 

ในการกําหนดจํานวนผู้ ใช้ท่ีได้รับอนญุาตท่ีสามารถเข้าถึงซอฟต์แวร์ได้) และ 

 

(3) ถ้าซอฟต์แวร์นัน้เป็น ซอฟต์แวร์มือถือแบล็คเบอร์ร่ี (BlackBerry Handheld Software) 

หรือซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ส่วนบคุคลแบล็คเบอร์ร่ี (BlackBerry PC Software) และ: 

 

(1) หากซอฟต์แวร์นัน้ได้มีการติดตัง้ไว้แล้วบนฮาร์ดแวร์ 

ให้ใช้ก๊อบปีข้องซอฟต์แวร์ท่ีติดตัง้ลงบนฮาร์ดแวร์นัน้เพียงก๊อบปีเ้ดียว; หรือ 

 

(2) หากซอฟต์แวร์นัน้ไมไ่ด้มีการตดิตัง้ลงบนฮาร์ดแวร์ไว้ก่อนแล้ว 

ให้ตดิตัง้และใช้ซอฟต์แวร์ตามจํานวนยนูิตของฮาร์ดแวร์ 

ท่ีได้ชําระคา่ธรรมเนียมซอฟต์แวร์ให้แก่ RIM หรือตวัแทนจําหนา่ยของ RIM 

(และหากไมมี่การชําระคา่ธรรมเนียมสําหรับซอฟต์แวร์นัน้ให้แก่ RIM 

หรือตวัแทนจําหนา่ยของ RIM  

ให้ตดิตัง้และใช้งานได้ตามจํานวนก๊อบปีท่ี้ได้รับอนญุาตเป็นลายลกัษณ์อกัษรจาก 

RIM หรือตวัแทนจําหน่ายของ RIM) 

 

หากทา่นได้ซอฟต์แวร์ (และ CALs ท่ีเก่ียวข้อง) มาโดยการสมคัรใช้บริการหรือโดยการทดลองใช้ฟรี 

การอนญุาตให้ใช้สิทธิตามท่ีกําหนดไว้ข้างต้นจะมีอยูเ่ฉพาะชว่งเวลาท่ีทา่นได้ชําระคา่ใช้บริการ 

หรือตามระยะเวลาท่ีได้รับอนญุาตโดย RIM หรือตวัแทนจําหนา่ยของ RIM แล้วแตก่รณี 

 

ในทกุกรณี 

การอนญุาตให้ใช้สิทธิภายใต้สญัญานีเ้ป็นการอนญุาตให้ทา่นและผู้ใช้ท่ีได้รับอนญุาตของทา่นท่ีจะใช้หรืออนุ

ญาตให้ใช้ซอฟต์แวร์หรือเข้าถึงบริการเพียงเพ่ือวตัถปุระสงค์ของตวัทา่นเอง 

และเป็นสว่นหนึง่ของแบล็คเบอร์ร่ีโซลชูัน่ของท่านเทา่นัน้ 

หากผู้ใช้ท่ีได้รับอนญุาตมีความต้องการท่ีจะใช้ซอฟต์แวร์มือถือแบล็คเบอร์ร่ีเป็นส่วนหนึง่ของแบล็คเบอร์ร่ีโซลู

ชัน่อีกอยา่งหนึง่ (แบล็คเบอร์ร่ีโซลชูัน่ซึง่ประกอบเป็นสว่นหนึง่ในผลิตภณัฑ์ ซอฟต์แวร์หรือบริการ 
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ท่ีเป็นกรรมสิทธ์ิของ RIM ท่ีทา่นหรือบคุคลอ่ืนซึง่กระทําการในนามของท่าน ยงัไมไ่ด้รับ ติดตัง้ หรือ 

จดัเตรียมและทา่นพร้อมท่ีจะอนญุาตแตจ่ะไมรั่บผิดชอบตอ่การใช้งานดงักลา่ว "แบล็คเบอร์ร่ีโซลชูัน่อ่ืน 

(Other BlackBerry Solution") ให้การใช้งานเชน่ว่านัน้ไมค่รอบคลมุโดยสญัญานี ้

และทา่นต้องเรียกร้องให้ผู้ใช้ท่ีได้รับอนญุาตให้เข้าทําข้อตกลงให้ใช้สิทธิแยกตา่งหากอีกฉบบักบั RIM 

เพ่ือให้เขาหรือเธอมีสิทธิในการใช้งานซอฟต์แวร์มือถือแบล็คเบอร์ร่ีอนัเป็นสว่นหนึง่ของแบล็คเบอร์ร่ีโซลชูัน่อ่ื

น(ตวัอยา่งเชน่ 

หากทา่นเป็นองค์กรและลกูจ้างของทา่นประสงค์จะใช้ซอฟต์แวร์มือถือแบล็คเบอร์ร่ีร่วมกบับริการแบล็คเบอร์

ร่ีโปรซูเมอร์ของเขาหรือเธอ และทา่นพร้อมท่ีจะยินยอมให้แตจ่ะไมรั่บผิดชอบในการใช้งานเชน่วา่นัน้ 

ลกูจ้างของทา่นต้อง นอกเหนือไปจากการเป็นผู้ใช้ท่ีได้รับอนญุาตภายใต้สญัญานี ้

เข้าทําสญัญาสญัญาให้ใช้ซอฟต์แวร์แบล็คเบอร์ร่ี กบั RIM ตามคณุสมบตัขิองเขาหรือเธอ 

เพ่ือให้มีสิทธิในการใช้ซอฟต์แวร์กบัแบล็คเบอร์ร่ีโซลชูัน่อ่ืนนี ้  ในกรณีส่วนใหญ่ 

สญัญาให้ใช้ซอฟต์แวร์แบล็คเบอร์ร่ีจะเสนอให้แก่บคุคลแตล่ะคนเม่ือเขาและเธอได้มีซอฟต์แวร์มือถือแบล็คเ

บอร์ร่ีไว้สําหรับใช้งานกบับริการแบล็คเบอร์ร่ีโปรซูเมอร์ หรือสามารถหาได้จาก RIM ท่ี 

www.blackberry.com/legal ในทํานองเดียวกนั หากท่านมี Hosted BES Access Agreement แทน 

ลกูค้าของทา่นจะต้องเข้าทําสญัญาอนญุาตให้ใช้สิทธิแบล็คเบอร์ร่ี (BBSLA) 

เพ่ือท่ีจะเข้าใช้ซอฟต์แวร์แบล็คเบอร์ร่ีเซิร์ฟเวอร์สําหรับองค์กร 

เป็นสว่นหนึง่ของแบล็คเบอร์ร่ีโซลชูัน่ของเขาเหล่านัน้ได้) 

 

สญัญานีแ้ละการอนญุาตให้ใช้สิทธิภายใต้สญัญานีม้ิได้หมายความรวมถึงสิทธิหรือสิทธิประโยชน์ใน (ก) 

การอพัเกรดในอนาคต หรือการปรับปรุงของซอฟต์แวร์ หรือ ซอฟต์แวร์ของบคุคลท่ีสาม (ข) ในกรณีของ 

ซอฟต์แวร์มือถือแบล็คเบอร์ร่ีบนผลิตภณัฑ์มือถือ 

ความสามารถในการเข้าถึงแอพพลิเคชัน่นอกเหนือจากแอพพลิเคชัน่ท่ีมีอยูใ่นซอฟต์แวร์ หรือ (ค) 

การได้รับบริการใหมห่รือบริการท่ีได้มีการแก้ไขปรับปรุง ทัง้นี ้ โดยไมคํ่านงึถึงสิ่งท่ีกลา่วมาก่อนหน้านี ้

ซอฟต์แวร์อาจรวมถึงฟังก์ชัน่ตรวจสอบการอพัเดทหรืออพัเกรดโดยอตัโนมตัใิดๆ แก่ซอฟต์แวร์ เว้นแตท่่าน 

หรือบคุคลท่ีสามท่ีท่านมีข้อตกลงในการให้บริการแบล็คเบอร์ร่ีโซลชูัน่ของท่านหรือสว่นหนึง่สว่นใดของบริการ

ดงักลา่วแก่ทา่น 

ได้กําหนดคา่แบล็คเบอร์ร่ีโซลชูัน่ของทา่นเพ่ือป้องกนัการสง่ผา่นหรือการอพัเกรดหรืออพัเดทซอฟต์แวร์ 

ซอฟต์แวร์หรือบริการของบคุคลท่ีสาม ทา่นตกลงวา่ RIM อาจ (แตไ่มไ่ด้เป็นการผกูมดั) 

ทําให้มีขึน้ซึง่การอพัเดทหรืออพัเกรดเชน่วา่นัน้แก่ทา่นเป็นครัง้คราว หาก RIM 

ไมว่า่โดยตรงหรือผา่นตวัแทนจําหนา่ย (รวมถึงผู้ให้บริการเครือขา่ยของท่าน) ได้ทําการ อพัเดท หรือ 
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อพัเกรดซอฟต์แวร์หรือบริการให้แก่ทา่น 

การอพัเดทหรืออพัเกรดดงักลา่วจะอยูภ่ายใต้ข้อกําหนดและเง่ือนไขของสญัญานี ้

เว้นเสียแตว่า่ซอฟต์แวร์หรือบริการท่ีจดัหาให้แก่ท่านนัน้อยูภ่ายใต้ข้อกําหนดและเง่ือนไขเพิ่มเตมิอ่ืน 

ซึง่ในกรณีนี ้ หากท่านยอมรับข้อกําหนดและเง่ือนไขท่ีเก่ียวข้อง หรือใช้อพัเดทหรืออพัเกรด 

ให้ข้อกําหนดและเง่ือนไขเพิ่มเตมินัน้ (ซึง่อาจรวมถึงการชําระเงินคา่ธรรมเนียมเพิ่มเติม) มีผลใช้บงัคบั 

 
ทา่นจะไมพ่ิมพ์ จําหนา่ย หรือปรับปรุงแก้ไขซอฟต์แวร์ไมว่า่ทัง้หมดหรือบางสว่น 

ยกเว้นกรณีท่ีกฎหมายระบไุว้โดยชดัแจ้งมิให้ RIM กําหนดห้ามทํากิจกรรมเหล่านี ้ ทา่นจะไมค่ดัลอก ทําซํา้ 

หรือทําสําเนาในลกัษณะอ่ืนใดแก่ซอฟต์แวร์ไมว่่าทัง้หมดหรือบางสว่น 

เว้นแตไ่ด้รับอนญุาตในสญัญานีห้รือในสญัญาแยกตา่งหากระหวา่งท่านและ RIM ทัง้นี ้

เพ่ือวตัถปุระสงค์ตามข้อกําหนดนี ้ “คดัลอก" หรือ "ทําซํา้" ไมร่วมถึงการคดัลอกข้อความสัง่ 

และประโยคคําสัง่ของซอฟต์แวร์ซึง่เกิดขึน้ระหวา่งการทํางานของโปรแกรมตามปกตเิม่ือใช้ตามและเพ่ือวตัถุ

ประสงค์ท่ีระบไุว้ในเอกสาร หรือในชว่งการทําสํารองไมไ่ด้ดดัแปลง (back-ups) ของซอฟต์แวร์ 

หรือคอมพิวเตอร์ หรือระบบตามปกต ิซึง่ซอฟต์แวร์นัน้ได้ถกูติดตัง้ตามมาตรฐานการดําเนินงานอตุสาหกรรม 

ทัง้นี ้

ทา่นจะไมค่ดัลอกเอกสารหรือสว่นหนึง่สว่นใดของเอกสารเว้นแตจ่ะได้รับอนญุาตเป็นลายลกัษณ์อกัษรจาก 

RIM ทา่นสามารถดาวน์โหลดสําเนาของเอกสารได้เพียงครัง้เดียวจาก http://docs.blackberry.com 

เพียงเพ่ือการใช้งานของทา่นภายใต้ข้อกําหนดและเง่ือนไขและร่วมกบัการใช้งานซอฟต์แวร์ 

 

3.  การใช้งานแบล็คเบอร์ร่ีโซลูช่ันของท่าน 

ทา่นจะต้องรับผิดชอบตอ่กิจกรรมทัง้หมดท่ีเก่ียวกบัแบล็คเบอร์ร่ีโซลชูัน่ของทา่น 

ซึง่กระทําโดยทา่นและผู้ใช้ท่ีได้รับอนญุาตของทา่น และท่านขอรับรองว่า 

 

(ก) ทา่นและผู้ใช้ท่ีได้รับอนญุาตของทา่นจะใช้งานแบล็คเบอร์ร่ีโซลชูัน่ของท่าน 

และสว่นหนึง่สว่นใดนัน้ให้สอดคล้องกบัสญัญานี ้ กฎหมายและกฎระเบียบท่ีเก่ียวข้องทัง้หมด 

และเอกสารท่ีเก่ียวข้องสําหรับแบล็คเบอร์ร่ีโซลชูัน่ของทา่น และสว่นหนึง่สว่นใดนัน้ 

 

(ข) ทา่นมีสิทธิและมีอํานาจในการเข้าทําสญัญานีท้ัง้ในนามของตนเองหรือในนามของบริษัท 

หรือนิตบิคุคลอ่ืน หรือผู้ เยาว์ และทา่นเป็นบคุคลซึง่บรรลนุิตภิาวะแล้ว 

 

(ค) ข้อมลูใดๆ ท่ีให้ไว้กบั RIM ตามสญัญานีเ้ป็นจริง ถกูต้อง เป็นปัจจบุนั และครบถ้วนทกุประการ 
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(ง) ภายหลงัจากการตรวจสอบสิ่งท่ีวิญ�ชูนพงึกระทําหากอยูใ่นฐานะของทา่น 

หรือผู้ใช้ท่ีได้รับอนญุาตของทา่น  

ทา่นและผู้ใช้ท่ีได้รับอนญุาตของทา่นจะไมจ่งใจใช้หรืออนญุาตให้บคุคลอ่ืนใช้งานแบล็คเบอร์ร่ีโ

ซลชูัน่ของทา่น หรือสว่นหนึง่สว่นใดนัน้แยกหรือใช้ร่วมกบัซอฟต์แวร์หรือข้อมลูอ่ืน ในลกัษณะท่ี 

ภายใต้การตดัสินของ RIM ท่ีกระทําอยา่งมีเหตมีุผล  ขดัขวางรบกวน ทําให้ความสามารถลดลง 

(degrades) หรือเกิดผลกระทบใด ๆ ตอ่ซอฟต์แวร์ ระบบ เครือข่าย 

หรือข้อมลูท่ีใช้โดยบคุคลใดบคุคลหนึง่ รวมทัง้ RIM หรือผู้ให้บริการ 

หรือมีผลกระทบท่ีเป็นภยัอนัตรายตอ่ RIM กลุม่บริษัท RIM ผู้ให้บริการลกูค้า ผลิตภณัฑ์ 

หรือบริการ และทา่นจะหยดุการกระทําดงักลา่วโดยทนัทีเม่ือ RIM ได้สง่หนงัสือเตือนให้แก่ทา่น 

 

(จ) ทา่นและผู้ใช้ท่ีได้รับอนญุาตของทา่นจะไมส่ง่ผา่นข้อความ  เนือ้หา หรือข้อมลูท่ีเป็นการรบกวน 

กลา่วร้าย สบประมาท ผิดกฎหมาย หรือหลอกลวง โดยการใช้งานแบล็คเบอร์ร่ีโซลชูัน่ของทา่น 

หรือสว่นหนึง่สว่นใดนัน้ 

 

(ฉ) ทา่นและผู้ใช้ท่ีได้รับอนญุาตของทา่นจะไมใ่ช้แบล็คเบอร์ร่ีโซลชูัน่ของทา่น 

หรือสว่นหนึง่สว่นใดนัน้ 

ไปกระทําหรือพยายามกระทําผิดหรือสนบัสนนุสง่เสริมการก่ออาชญากรรมหรือการกระทําท่ีผิด

กฎหมายหรือเป็นการละเมิดกฎหมายอ่ืนๆ รวมถึงการละเมิดสิทธิสว่นบคุคลหรือการฝ่าฝืน 

การละเมิดหรือการใช้ในทางท่ีผิดใดๆ ในทรัพย์สินทางปัญญา และ/หรือ 

กรรมสิทธ์ิอ่ืนใดของบคุคลท่ีสาม (รวมถึง แตไ่มจํ่ากดัเพียงเทา่นี ้

การคดัลอกและใช้ร่วมกนัซึง่เนือ้หาของบคุคลท่ีสาม (Third Party Content) 

ท่ีทา่นและผู้ใช้ท่ีได้รับอนญุาตของทา่นไมมี่สิทธิในการคดัลอกและใช้ร่วมกนั 

หรือหลีกเล่ียงกฎหมายคุ้มครองการจดัการสิทธิดจิิตอล) 

 

(ช) ทา่นและผู้ใช้ท่ีได้รับอนญุาตของทา่นจะไมข่าย ให้เช่า หรือโอน หรือพยายามท่ีจะขาย ให้เชา่ 

หรือโอน ซอฟต์แวร์หรือส่วนหนึง่สว่นใดของซอฟต์แวร์ 

หรือสิทธิในการใช้บริการของทา่นหรือสว่นหนึง่ สว่นใดนัน้ 

(รวมถึงการให้บริการเป็นบริษัทจดัหาการประมวลผลข้อมลูและพฒันาซอฟต์แวร์ทางธุรกิจ 
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(service bureau) หรือบริการท่ีคล้ายคลงึกนัโดยใช้ซอฟต์แวร์) 

แก่บคุคลอ่ืนใดโดยไมไ่ด้รับอนญุาตอยา่งชดัแจ้งลว่งหน้าเป็นลายลกัษณ์อกัษรจาก RIM 

 

(ซ) ทา่นและผู้ใช้ท่ีได้รับอนญุาตของทา่นจะไมโ่อนหรือพยายามโอนซอฟต์แวร์ 

หรือสว่นหนึง่สว่นใดของซอฟต์แวร์ท่ีได้ติดตัง้ไว้แล้วโดยหรือในนามของ RIM บนผลิตภณัฑ์ 

RIM เพ่ือใช้กบัอปุกรณ์อ่ืนโดยมิได้รับอนญุาตเป็นลายลกัษณ์อกัษรลว่งหน้าจาก RIM 

 

(ฌ) ทา่นและผู้ใช้ท่ีได้รับอนญุาตของทา่นจะร่วมมือกบั RIM และให้ข้อมลูท่ีร้องขอโดย RIM 

เพ่ือชว่ยเหลือ RIM ในการสืบสวนหรือพิจารณาตดัสินวา่ได้มีการปฏิบตัผิิดสญัญานีห้รือไม ่

และให้RIM หรือผู้สอบบญัชีท่ี RIM 

แตง่ตัง้ขึน้เข้าไปยงัสถานท่ีและเคร่ืองคอมพิวเตอร์ท่ีมีการใช้ผลิตภณัฑ์ RIM บริการ 

หรือซอฟต์แวร์ ตลอดจนบนัทกึท่ีเก่ียวข้องใดๆ   ทัง้นี ้ ทา่นขอมอบหมายให้ RIM 

ในการร่วมมือกบั (1) 

เจ้าหน้าท่ีผู้บงัคบัใช้กฎหมายในการตรวจสอบการกระทําผิดทางอาญาท่ีต้องสงสยั (2) 

บคุคลท่ีสามในการตรวจสอบการกระทําท่ีฝ่าฝืนสญัญานี ้ และ (3) 

ผู้ดแูลระบบของผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต เครือข่าย 

หรือระบบคอมพิวเตอร์ในการบงัคบัใช้สญัญานี ้ ทัง้นี ้

การให้ความร่วมมือดงักล่าวอาจรวมถึงการท่ี RIM เปิดเผยช่ือผู้ใช้ (username) เลขท่ีอยูไ่อพี 

(IP address) หรือข้อมลูส่วนตวัอ่ืนใดของทา่น หรือของผู้ใช้ท่ีได้รับอนญุาตของท่าน  

 

4. รายการของบุคคลท่ีสามและบริการของบุคคลท่ีสาม ในการใช้งานแบล็คเบอร์ร่ีโซลชูัน่ของทา่น 

ทา่นอาจจะต้องได้รับหรือเข้าถึงรายการของบคุคลท่ีสามและบริการของบคุคลท่ีสาม 

 

(ก) รายการของบคุคลท่ีสามท่ีจําเป็น 

ทา่นมีหน้าท่ีตรวจสอบวา่รายการของบคุคลท่ีสามและบริการของบคุคลท่ีสาม 

(รวมถึงแตไ่มจํ่ากดัเพียงเทา่นี ้ระบบคอมพิวเตอร์ การเช่ือมตอ่อินเทอร์เน็ตและบริการเครือข่าย) 

ท่ีทา่นเลือกใช้งานกบัแบล็คเบอร์ร่ีโซลชูัน่ของท่าน นัน้ตรงกบัคณุสมบตัขิัน้ต่ําของ RIM 

ซึง่รวมถึงแตไ่มจํ่ากดัเพียงเท่านี ้ ความเร็วในการประมวลผล หนว่ยความจํา ซอฟต์แวร์ผู้ใช้ 

(client software) และความเหมาะสมของอินเทอร์เน็ตสําหรับแบล็คเบอร์ร่ีโซลชูัน่ของทา่น 

ตามท่ีกําหนดในเอกสาร และการใช้งานของรายการของบคุคลท่ีสาม และ/หรือ 
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บริการของบคุคลท่ีสามของทา่นและผู้ใช้ท่ีได้รับอนญุาตของทา่น 

กบัแบล็คเบอร์ร่ีโซลชูัน่ของท่าน นัน้มิได้เป็นการฝ่าฝืนการอนญุาตให้ใช้สิทธิ ข้อกําหนด เง่ือนไข 

กฎหมาย 

กฎระเบียบและ/หรือข้อบงัคบัท่ีเก่ียวกบัการใช้รายการของบคุคลท่ีสามและบริการของบคุคลท่ีส

าม 

 

(ข) บริการเครือขา่ย โดยสว่นใหญ่ แบล็คเบอร์ร่ีโซลชูัน่ของท่าน 

จะต้องมีการสมคัรขอใช้บริการเครือขา่ยเพ่ือท่ีจะใช้งานแบล็คเบอร์ร่ีโซลชูัน่ของท่าน 

และทา่นต้องสมคัรบริการนีผ้่านทางผู้ให้บริการ (หรือผา่นทาง RIM ในนามของผู้ให้บริการ) 

ซึง่บริการเครือข่ายจะอยูภ่ายใต้ข้อกําหนดและเง่ือนไขของผู้ให้บริการดงักลา่ว 

หากทา่นต้องการได้รับข้อมลูเก่ียวกบัผู้ให้บริการซึง่รองรับ แบล็คเบอร์ร่ีโซลชูัน่ของทา่น 

ในพืน้ท่ีของทา่น โปรดติดตอ่ RIM ทาง legalinfo@rim.com 

 

(ค) บริการของบคุคลท่ีสามท่ีจําเป็น RIM อาจสร้างรายการข้อมลูของซอฟต์แวร์มือถือแบล็คเบอร์ร่ี 

(BlackBerry Handheld Software) 

ท่ีออกแบบมาเพ่ือชว่ยให้ทา่นสามารถเข้าถึงบริการของบคุคลท่ีสาม (เชน่ My Space และ 

MSN Messenger) ได้ 

โดยผู้ให้บริการของทา่นต้องอนญุาตให้ทา่นเข้าถึงบริการของบคุคลท่ีสามผา่นทางผลิตภณัฑ์มือ

ถือของทา่น ทัง้นี ้ ทา่นอาจจําเป็นต้องมีบญัชีผู้ใช้ (account) 

กบัผู้ให้บริการบคุคลท่ีสามเพ่ือท่ีจะใช้งานซอฟต์แวร์มือถือแบล็คเบอร์ร่ีกบับริการของบคุคลท่ีส

าม ซึง่บญัชีผู้ใช้นัน้จะอยูภ่ายใต้ข้อกําหนดและเง่ือนไขท่ีทา่นตกลงในบริการของบคุคลท่ีสาม 

 

หากทา่นไมแ่นใ่จวา่ RIM เป็นแหลง่ต้นทางของเว็บไซต์ เนือ้หา รายการ ผลิตภณัฑ์ หรือบริการ 

โปรดติดตอ่ RIM ท่ี legalinfo@rim.com  

หากทา่นติดตอ่กบับคุคลท่ีสามผา่นทางอินเทอร์เน็ตหรือโดยใช้บริการของบคุคลท่ีสาม, 

โปรดตรวจสอบเพ่ือให้แนใ่จวา่ทา่นกําลงัติดตอ่อยูก่บัใคร 

และทา่นได้ทราบถึงข้อกําหนดและเง่ือนไขท่ีเก่ียวข้องกบัเว็บไซต์เหลา่นัน้และบริการของบคุคลท่ีสาม 

หรือรายการของบคุคลท่ีสาม ท่ีทา่นอาจได้รับ รวมถึงแตไ่ม่จํากดัเพียงเทา่นี ้

ข้อกําหนดเร่ืองการสง่มอบและการชําระเงิน ข้อกําหนดการใช้งาน 

ข้อกําหนดการอนญุาตให้ใช้สิทธิของผู้ใช้ท้ายสดุ การสง่คืนผลิตภณัฑ์ 
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ข้อกําหนดเร่ืองข้อมลูสว่นบคุคล การตัง้คา่ความเป็นสว่นตวั 

และรูปแบบความปลอดภยัเพ่ือปกป้องข้อมลูสว่นตวัของทา่นและเพ่ือความปลอดภยัของตวัท่านเอง 

หากทา่นเข้าทําสญัญากบับคุคลท่ีสาม 

ทา่นจะต้องปฏิบตัติามข้อกําหนดและเง่ือนไขของสญัญาเหลา่นัน้  

 

5. ข้อกาํหนดเพิ่มเตมิสาํหรับซอฟต์แวร์ของบุคคลท่ีสามและผลิตภัณฑ์เสริมของบุคคลท่ีสาม  

โดยไมจํ่ากดัตามความท่ีกล่าวมาข้างต้น ซอฟต์แวร์อาจรวมถึงผลิตภณัฑ์เสริมของบคุคลท่ีสาม 

และเพ่ือเพิ่มเตมิประสบการณ์ของทา่นกบัแบล็คเบอร์ร่ีโซลชูัน่ของทา่น 

ซอฟต์แวร์ของบคุคลท่ีสามอาจมีรวมอยู่กบัผลิตภณัฑ์ RIM หรือซอฟต์แวร์ ตัง้แตเ่ร่ิมทําการขนสง่โดย 

RIM หรืออาจถกูสง่ผา่น แจกจา่ย หรือจดัให้มีขึน้แก่ทา่นเป็นครัง้คราว 

การใช้งานซอฟต์แวร์ของบคุคลท่ีสามและผลิตภณัฑ์เสริมของบคุคลท่ีสาม 

(รวมถึงการอพัเดทหรืออพัเกรดใดๆ นัน้) 

ของทา่นอาจอยูภ่ายใต้ข้อกําหนดหรือเง่ือนไขท่ีแยกตา่งหากหรือเพิ่มเตมิ 

โดยข้อกําหนดและเง่ือนไขแยกตา่งหากหรือเพิ่มเตมิเหล่านี ้ (ถ้ามี) 

จะปรากฎขึน้ในรูปแบบของแฟ้มข้อความ (text file) ท่ีมาพร้อมกบัซอฟต์แวร์ และ/หรือ 

ในกรณีซอฟต์แวร์ของบคุคลท่ีสาม 

อาจปรากฎขึน้เม่ือท่านใช้งานหรือตดิตัง้ซอฟต์แวร์ของบคุคลท่ีสามเป็นครัง้แรก ทัง้นี ้

ซอฟต์แวร์ของบคุคลท่ีสามท่ีจดัหาให้แก่ทา่นโดย RIM นัน้ RIM 

สามารถท่ีจะจดัหาซอฟต์แวร์ดงักลา่วตอ่เม่ือทา่นมีความเข้าใจ รับทราบ 

และตกลงวา่ซอฟต์แวร์ดงักล่าว (ก) จดัหาให้เพ่ือความสะดวกสบายของทา่นเท่านัน้และ (ข) 

หากซอฟต์แวร์ดงักลา่วไมไ่ด้มาพร้อมกบัสญัญาอนญุาตให้ใช้สิทธิซอฟต์แวร์แยกตา่งหาก 

ให้อยูภ่ายใต้ข้อกําหนดและเง่ือนไขของสญัญานีเ้สมือนหนึง่เป็นซอฟต์แวร์ เว้นเสียแตว่า่ ในทกุกรณีท่ี 

RIM จดัหาซอฟต์แวร์ของบคุคลท่ีสามตาม "ท่ีเป็นอยู"่ และ "ท่ีมีอยู"่ 

โดยไมมี่เง่ือนไขโดยชดัแจ้งหรือและโดยปริยาย การรับรอง การให้คํามัน่ 

การแถลงข้อความจริงหรือการรับประกนั   

หากทา่นต้องการท่ีจะได้รับซอฟต์แวร์ของบคุคลท่ีสามโดยมีข้อกําหนดอ่ืน 

ทา่นควรจะหาซอฟต์แวร์ของบคุคลท่ีสามโดยตรงจากผู้จดัหาสินค้า (supplier) ของซอฟต์แวร์นัน้ ทัง้นี ้

ไมว่า่ในกรณีใดก็ตาม สญัญาอนญุาตให้ใช้สิทธิซอฟต์แวร์แยกตา่งหาก 

หรือข้อกําหนดและเง่ือนไขเพิ่มเตมิระหวา่งทา่นกบัผู้จดัหาสินค้า (supplier) จะไมมี่ผลผกูพนั RIM 

หรือเป็นการกําหนดภาระผกูพนัเพิ่มเตมิใด ๆ 
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หรือภาระผกูพนัท่ีไมส่อดคล้องกบัข้อกําหนดของสญัญานีท่ี้มีขึน้ตอ่ RIM ไมว่า่อย่างไรก็ตาม 

ในกรณีท่ีผลิตภณัฑ์เสริมของบคุคลท่ีสามบางอย่างนัน้อยู่ภายใต้ข้อกําหนดและเง่ือนไขเพิ่มเตมิท่ีทําใ

ห้ทา่นมีสิทธิท่ีในการใช้งาน คดัลอก แจกจา่ย 

หรือปรับปรุงแก้ไขผลิตภณัฑ์เสริมของบคุคลท่ีสามนัน้ไมว่่าทัง้หมดหรือบางสว่น 

ซึง่มากกวา่สิทธิท่ีท่านได้รับภายใต้สญัญานีสํ้าหรับซอฟต์แวร์  

เพียงเทา่ท่ีทา่นสามารถใช้สิทธิดงักลา่วท่ีกว้างมากขึน้โดยไมล่ะเมิดข้อกําหนดของสญัญานีสํ้าหรับซอ

ฟต์แวร์ท่ีเหลืออยูน่ัน้ ให้ทา่นได้รับสิทธิประโยชน์ในสิทธิท่ีมากขึน้นัน้ 

 

6. การสนับสนุนด้านการเข้ารหัสลับบนเดสก์ทอป 

ซอฟต์แวร์มือถือแบล็คเบอร์ร่ีอาจรวมถึงโมดลูซอฟต์แวร์ท่ีให้ผู้ใช้สามารถขยายการใช้งานของการเข้าร

หสัลบั (cryptography) ท่ีมีอยูบ่นเดสก์ทอป (เชน่ S/MIME Version 3.0 (หรือเวอร์ชัน่ถดัไป) 

หรือการใช้งานตามมาตรฐาน RFC 2440 เชน่ PGP) (แตล่ะสิ่งเรียกว่า 

"การใช้งานการเข้ารหัสลับบนเดสก์ทอป”) แบบไร้สายสูผ่ลิตภณัฑ์มือถือ  ทัง้นี ้

การใช้งานการเข้ารหสัลบับนเดสก์ทอปบางอย่างนัน้ 

ทา่นอาจต้องได้รับการใช้งานการเข้ารหสัลบับนเดสก์ทอปมาจากผู้ขายซึง่เป็นบคุคลภายนอกก่อน  

RIM จะไมจ่ดัหาไมว่า่ในสว่นใดๆ 

ของโครงสร้างพืน้ฐานการเข้ารหสัลบัท่ีจําเป็นสําหรับการใช้งานการเข้ารหสัลบับนเดสก์ทอป และ RIM 

จะไมรั่บผิดชอบตอ่การเลือก การได้มา การใช้งาน 

ประสิทธิภาพหรือการไมมี่ประสิทธิภาพในการใช้งาน การสนบัสนนุ 

ความถกูต้องหรือความนา่เช่ือถือของสว่นใดๆ ของโครงสร้างพืน้ฐานการเข้ารหสัลบั 

รวมถึงแตไ่มจํ่ากดัเพียงเทา่นี ้ การเลือก 

ความถกูต้องหรือความนา่เช่ือถือของซอฟต์แวร์โครงสร้างพืน้ฐาน หรือ ท่ีลายมือช่ือท่ีเช่ือถือได้ (trust 

signatures) กญุแจไขรหสัส่วนรวม (public keys) ใบรับรองของบคุคลท่ีสาม และบริการท่ีเก่ียวข้อง 

หรือการรับรองความถกูต้องหรือวิธีการตรวจสอบสิทธิ ท่ีใช้ร่วมกบัโครงสร้างพืน้ฐานการเข้ารหสัลบั   

ทา่นมีหน้าท่ีในการตรวจสอบเพ่ือให้แนใ่จวา่ทา่นได้ปฏิบตัติามข้อกําหนดและเง่ือนไข 

ระเบียบและข้อบงัคบัท่ีเก่ียวข้องกบัการใช้งานโครงสร้างพืน้ฐานการเข้ารหสัลบั ใบรับรอง 

กญุแจไขรหสัสว่นรวม (public keys) และบริการอ่ืน ๆ ของท่าน 

หรือซอฟต์แวร์ท่ีทา่นอาจใช้ร่วมกบัการใช้งานการเข้ารหสัลบับนเดสก์ทอป ทัง้นี ้ RIM 

จะไม่รับผิดไม่ว่ากรณีใด ๆ 

ท่ีเกิดขึน้จากหรือเก่ียวข้องกับการใช้งานการเข้ารหัสลับบนเดสก์ทอปของท่าน 
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7. ทรัพย์สินทางปัญญา ทา่นหรือผู้ใช้ท่ีได้รับอนญุาตของท่านจะไมไ่ด้รับไปซึง่กรรมสิทธ์ิ 

สิทธิในความเป็นเจ้าของหรือผลประโยชน์ใด ๆ 

ในทรัพย์สินทางปัญญาหรือทรัพยสิทธิอ่ืนใดซึง่รวมถึงสิทธิบตัร การออกแบบเคร่ืองหมายการค้า 

ลิขสิทธ์ิ สิทธิในฐานข้อมลู หรือสิทธิในข้อมลูอนัเป็นความลบั 

หรือความลบัทางการค้าในหรือเก่ียวกบัแบล็คเบอร์ร่ีโซลชูัน่ของทา่น  หรือสว่นหนึง่สว่นใดนัน้   

อีกทัง้ทา่นยงัไมไ่ด้รับอนญุาตให้ใช้สิทธิใด ๆ ในหรือท่ีเก่ียวข้องกบัแบล็คเบอร์ร่ีโซลชูัน่ของท่าน 

หรือสว่นหนึง่สว่นใดนัน้ นอกเหนือไปจากสิทธิท่ีทา่นได้รับอนญุาตอยา่งชดัแจ้งภายใต้สญัญานี ้

หรือตามข้อตกลงอ่ืนซึง่ทา่นอาจได้ตกลงร่วมกนัเป็นลายลกัษณ์อกัษรกบั RIM  ไมมี่การโอนกรรมสิทธ์ิ 

และ/หรือ สิทธิครอบครองใดในผลิตภณัฑ์ RIM (ถ้ามี) ท่ีเกิดขึน้จากสญัญานี ้  อนึง่ 

ขอสงวนไว้ซึง่สิทธิใด ๆ ท่ีมิได้อนญุาตให้ไว้โดยชดัแจ้งในสญัญานี ้ เพ่ือความชดัเจน 

และโดยไมคํ่านงึถึงสิ่งอ่ืนใดในสญัญานี ้ ไมว่า่ในกรณีใดก็ตาม 

การอนญุาตให้ใช้สิทธิในซอฟต์แวร์ภายใต้สญัญานีจ้ะไม่รวมถึงหรือตีความให้รวมถึงการใช้งานบริการ

ของบคุคลท่ีสาม หรือ “รายการของบคุคลท่ีสาม” ไมว่า่จะเป็นการแยกใช้อยา่งเป็นเอกเทศ 

(standalone) หรือใช้ร่วมกบัแบล็คเบอร์ร่ีโซลชูัน่ของทา่น และโดยไมเ่ป็นการจํากดัข้อความก่อนหน้า 

ไมว่า่ในกรณีใดก็ตาม 

การอนญุาตให้ใช้สิทธิในซอฟต์แวร์ภายใต้สญัญานีจ้ะไม่ถกูตีความไปในทางท่ีเพ่ือให้ผู้จดัหา 

(supplier) บริการของบคุคลท่ีสามหรือรายการของบคุคลท่ีสามสามารถอ้างได้วา่ 

การใช้งานบริการของบคุคลท่ีสามหรือรายการของบคุคลท่ีสามดงักลา่วไมว่า่จะใช้ร่วมกบัแบล็คเบอร์ร่ี

โซลชูัน่ (ไมว่า่ทัง้หมดหรือบางสว่น) หรือแยกใช้อย่างเป็นเอกเทศ ได้รับอนญุาตภายใต้สิทธิบตัรของ 

RIM โดยอาศยัข้อเท็จจริงว่าซอฟต์แวร์ได้รับอนญุาตให้ใช้สิทธิภายใต้สญัญานี ้  ทัง้นี ้ ซอฟต์แวร์ 

รวมถึงสําเนาใด ๆ ท่ีทา่นได้ทําขึน้จากซอฟต์แวร์ นัน้เป็นเพียงการอนญุาตให้ใช้สิทธิเทา่นัน้ 

และไมไ่ด้จําหนา่ยให้แก่ทา่น และซอฟต์แวร์ เอกสารทัง้หมด 

และเว็บไซต์ใดท่ีให้ทา่นเข้าถึงบริการได้นัน้ ได้รับการคุ้มครองจาก 

กฎหมายสิทธิบตัรและลิขสิทธ์ิของประเทศแคนาดาและสหรัฐอเมริกา 

และบทบญัญัตขิองสนธิสญัญาระหวา่งประเทศ 

ซึง่มีบทกําหนดโทษท่ีรุนแรงทัง้ทางแพง่และทางอาญาในเร่ืองการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา ทัง้นี ้

ทา่นตกลงวา่ ไมมี่อะไรในสญัญานีท่ี้จะสง่ผลกระทบกระเทือนตอ่สิทธิ และการหาหนทางแก้ไขใด ๆ 

รวมถึงแตไ่มจํ่ากดัเพียงเทา่นี ้ การย่ืนขอคําสัง่ศาลซึง่ RIM อาจมีอยูภ่ายใต้กฎหมายใด 

ท่ีเก่ียวกบัการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาของ RIM หรือสิทธิความเป็นเจ้าของอ่ืนใด 
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8. ซิสโก้ (Cisco) Non-Assert Pass-through หากแบล็คเบอร์ร่ีโซลชูัน่ของท่าน มีซิสโก้เทคโนโลยี 

(Cisco Technology) ใด ๆ อยูด้่วย ในการพิจารณาสิทธิของท่านในการใช้ซิสโก้เทคโนโลยี 

ทา่นตกลงไมอ้่างสิทธิในสิทธิบตัรใดท่ีเก่ียวข้องกบัซิสโก้เทคโนโลยีกบัซิสโก้ ลกูค้า 

ตวัแทนจําหนา่ยของซิสโก้ หรือผู้ ได้รับอนญุาตให้ใช้สิทธิในซิสโก้เทคโนโลยี สําหรับการสร้าง ได้สร้าง 

การใช้ การขาย การเสนอขาย หรือ นําเข้าสินค้า ท่ีเป็นหรือใช้ซิสโก้เทคโนโลยี 

เพ่ือวตัถปุระสงค์ของสญัญานี ้ "ซิสโก้เทคโนโลยี (Cisco Technology)" หมายถึง ซอฟต์แวร์,  

Lightweitght Enhanced Authentication Protocol ("LEAP"), LEAP specifications, เทคโนโลยี 

Cisco Client Extensions, ข้อมลูทางเทคนิค และขัน้ตอนวิธีการ (algorithms) ท่ีเก่ียวข้องกบั LEAP 

และ/หรือ Cisco Client Extensions เทา่นัน้ 

 

9. การส่งออก นําเข้า และข้อจาํกัดการใช้งาน และใบอนุญาตของรัฐบาลสหรัฐอเมริกา 

 

(ก) ทา่นยอมรับว่าผลิตภณัฑ์ RIM และซอฟต์แวร์ 

รวมถึงเทคโนโลยีการเข้ารหสัท่ีอาจอยูภ่ายใต้การควบคมุการสง่ออก นําเข้า และ/หรือ 

ควบคมุการใช้งาน โดยหน่วยงานของรัฐ (ตามท่ีได้นิยามไว้ตอ่จากนี)้ 

โดยผ่านทางกฎหมายหรือกฎระเบียบ ทัง้นี ้ ทา่นตกลงวา่ผลิตภณัฑ์ RIM 

และซอฟต์แวร์จะไมถ่กูสง่ออก นําเข้า ใช้ โอน หรือ สง่สินค้ากลบัออกไป 

เว้นแตจ่ะได้ปฏิบตัิตามกฎหมายและกฎระเบียบภายในประเทศ และ/หรือ หน่วยงานของรัฐ 

(หนว่ยงานส่วนภมูิภาค และ/หรือ นอกอํานาจรัฐ) อ่ืนๆ ซึง่มีอํานาจหน้าท่ีเหนือประเทศ 

และ/หรือ ดนิแดนท่ีผลิตภณัฑ์ RIM และซอฟต์แวร์ได้ถกูสง่ออกไป หรือท่ีผลิตภณัฑ์ RIM 

และซอฟต์แวร์ท่ีได้นําเข้ามา (รวมกนัเรียกวา่ “หน่วยงานของรัฐ”) โดยไมมี่ข้อจํากดัอ่ืนใด 

ทา่นตกลงวา่ ผลิตภณัฑ์ RIM และซอฟต์แวร์จะไมถ่กูสง่ออกไปยงั (1) 

ประเทศท่ีมีช่ืออยูใ่นเขตควบคมุพืน้ท่ีของประเทศแคนาดา (Canada’s Area Control List) (2) 

ประเทศท่ีอยูภ่ายใต้การถกูสัง่ห้ามการค้าขายระหวา่งประเทศ 

หรือภายใต้การดําเนินการฟ้องร้องโดยคณะมนตรีความมัน่คงแหง่สหประชาชาต ิ(UN Security 

Council) (3) การสง่ออกท่ีขดัตอ่ Canada’s Export Control List Item 5505 (4) 

ประเทศท่ีอยูภ่ายใต้มาตรการคว่ําบาตรทางเศรษฐกิจและการห้ามค้าขายระหวา่งประเทศของป

ระเทศสหรัฐอเมริกา และ (5) 

บคุคลหรือองค์กรท่ีถกูห้ามมิให้รับสินค้าท่ีสง่ออกมาจากประเทศสหรัฐอเมริกา 

หรือสินค้าท่ีมีแหลง่กําเนิดในประเทศสหรัฐอเมริกา  
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หากทา่นมีข้อสงสยัเก่ียวกบับทบญัญัตข้ิอนีโ้ปรดติดตอ่ RIM ได้ท่ี legalinfo@rim.com 

ทา่นขอรับรองวา่ (ก) เทา่ท่ีทา่นทราบ ทา่นมีสิทธิท่ีจะได้รับผลิตภณัฑ์ RIM 

และซอฟต์แวร์ภายใต้กฎหมายท่ีเก่ียวข้อง (ข) ทา่นจะไมใ่ช้ผลิตภณัฑ์ RIM 

และซอฟต์แวร์ในการพฒันา ผลิต จดัการ บํารุงรักษา จดัเก็บ ค้นหา ระบ ุ หรือแพร่กระจาย 

อาวธุเคมี อาวธุชีวภาพ หรืออาวธุนิวเคลียร์ หรือระบบสง่จรวดขีปนาวธุ 

หรือวสัดหุรืออปุกรณ์ท่ีสามารถใช้อาวธุหรือระบบสง่จรวดขีปนาวธุดงักลา่ว 

หรือขายตอ่หรือสง่ออกไปยงับคุคลหรือองค์กรใดท่ีมีสว่นเก่ียวข้องในกิจกรรมดงักลา่ว และ(ค) 

ทา่นสามารถท่ีจะทําให้แนใ่จได้วา่ผู้ใช้ท่ีได้รับอนญุาตใช้ผลิตภณัฑ์ RIM 

และซอฟต์แวร์อนัเป็นไปตามข้อห้ามดงักลา่วข้างต้นโดยไมคํ่านงึถึงข้อตกลงใดท่ีได้ทํากบับคุคล

ท่ีสามหรือ บทบญัญตัขิองกฎหมาย ข้อบงัคบั หรือนโยบายใดๆ 

หากทา่นเป็นหน่วยงานของรัฐบาลสหรัฐอเมริกา 

สิทธิของทา่นในซอฟต์แวร์จะไมเ่กินไปกวา่สิทธิท่ีให้ไว้ภายใต้ข้อตกลงนี ้

เว้นแตจ่ะได้ตกลงโดยชดัแจ้งจาก RIM โดยทําสญัญาเป็นลายลกัษณ์อกัษรระหว่างทา่นกบั 

RIM และลงนามโดยประธานเจ้าหน้าท่ีฝ่ายปฏิบตักิารหรือประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารของ RIM 

 

(ข) ทา่นตกลงท่ีจะชดใช้คา่เสียหายให้แก่ RIM กลุม่บริษัท RIM และผู้ให้บริการจากการเรียกร้อง 

การฟ้องร้องคดี ความรับผิด หรือคา่ใช้จ่ายใด ๆ 

(รวมทัง้คา่ทนายความและคา่ใช้จา่ยตามความเหมาะสม) 

ท่ีเกิดจากการไมป่ฏิบตัิตามคํารับรอง ข้อตกลง และการแถลงข้อความจริงในบทบญัญตัสิว่นนี ้

 

10. การรักษาความปลอดภัย แบล็คเบอร์ร่ีโซลชูัน่ของทา่น 

อาจใช้ระดบัของการเข้ารหสัรักษาความปลอดภยัของข้อมลูสําหรับการติดตอ่ส่ือสารระหวา่งผลิตภณั

ฑ์มือถือของทา่น และระบบคอมพิวเตอร์ท่ีใช้งาน 

ทา่นยินยอมท่ีจะรับผิดชอบการติดตัง้มาตรการรักษาความปลอดภยัท่ีเหมาะสมเพ่ือ 

ควบคมุการเข้าถึงผลิตภณัฑ์มือถือของทา่น และระบบคอมพิวเตอร์นัน้ 

 

11. การรักษาความลับและการไม่ทาํวิศวกรรมย้อนกลับ ทา่นยินยอมและตกลงว่าซอฟต์แวร์นัน้ (ก) 

ได้ถกูพฒันาขึน้โดยใช้ระยะเวลาท่ียาวนานและคา่ใช้จา่ยจํานวนมากโดย RIM และ/หรือ กลุม่บริษัท 

RIM และ (ข) ซึง่ซอฟต์แวร์และ CALs 

ท่ีเก่ียวข้องมีข้อมลูท่ีเป็นความลบัรวมทัง้ความลบัทางการค้าของ RIM กลุม่บริษัท RIM และผู้จดัหา 
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(supplier) ของตน สญัญานีไ้มใ่ห้สิทธิทา่นในการได้รับรหสัตนัฉบบั (source code) ของซอฟต์แวร์ 

ยกเว้นกรณีท่ีกฎหมายระบไุว้โดยชดัแจ้งมิให้ RIM กําหนดห้ามทํากิจกรรมเหลา่นี ้ และทา่นตกลงวา่ 

ทา่นหรือผู้ใช้ท่ีได้รับอนญุาตของทา่นจะไมแ่ก้ไข ปรับปรุงเปล่ียนแปลง แก้ไข แก้ไขงานต้นฉบบั แปล 

ขีดฆา่ทําให้เสียหาย หรือทําวิศวกรรมย้อนกลบัแก่ซอฟต์แวร์ และ/หรือ CALs 

หรือพยายามกระทําการดงักลา่ว หรืออนญุาต เพิกเฉย 

มอบหมายหรือสนบัสนนุให้บคุคลอ่ืนกระทําการเชน่ว่านัน้ เพ่ือวตัถปุระสงค์ของสญัญานี ้

"การทําวิศวกรรมย้อนกลบั (Reverse Engineer)" รวมถึงการกระทําวิศวกรรมย้อนกลบั การแปล 

การถอดแยกสว่น การแปลย้อนกลบั ถอดรหสัข้อมลู หรือรือ้สร้างใหม่ 

(รวมถึงการกระทําวิศวกรรมย้อนกลบัในลกัษณะของ “การถ่ายเทข้อมลูของ RAM/ROM หรือ 

ระบบจดัเก็บข้อมลูแบบถาวร (persistent storage)” 

“การดกัจบัข้อมลูผา่นการเช่ือมตอ่แบบสายเคเบลิหรือแบบไร้สาย” หรือ “กล่องดํา”) ของข้อมลู 

ซอฟต์แวร์ (รวมถึงการอินเตอร์เฟซ โปรโตคอล และข้อมลูอ่ืน ๆ 

รวมอยูใ่นหรือใช้ร่วมกบัโปรแกรมท่ีอาจจะหรืออาจจะไมพ่ิจารณาในทางเทคนิควา่เป็นรหสัซอฟต์แวร์ 

(software code))  บริการ หรือฮาร์ดแวร์ หรือวิธีการ หรือขัน้ตอนใด ๆ ในการรับหรือการแปลงข้อมลู 

หรือซอฟต์แวร์จากรูปแบบหนึง่เป็นอีกรูปแบบหนึง่ท่ีมนษุย์สามารถอา่นได้ 

 

12. ระยะเวลา สญัญานีจ้ะมีผลบงัคบัใช้เม่ือทา่นยอมรับท่ีจะผกูพนัตนตามข้อกําหนดของสญัญานี ้

(ตามท่ีอธิบายในอารัมภบทข้างต้น) 

และจะมีผลใช้บงัคบัตอ่เน่ืองไปเว้นแตจ่ะถกูบอกเลิกตามบทบญัญัตท่ีิกําหนดไว้ในสญัญานี ้

 

โดยไมคํ่านงึถึงข้อความก่อนหน้านี ้ หากภายหลงัจากท่ีทา่นได้เข้าทําสญัญานีแ้ละ RIM 

ได้สง่ผา่นหรือจดัให้มีขึน้แก่ท่านซึง่ซอฟต์แวร์มือถือแบล็คเบอร์ร่ี (BlackBerry Handheld Software) 

โดยไมค่ิดคา่บริการและถกูออกแบบมาเพ่ือชว่ยให้ท่านสามารถเข้าถึงบริการของบคุคลท่ีสามนัน้ 

เพราะเหตใุนการพึง่พาซอฟต์แวร์มือถือแบล็คเบอร์ร่ี (BlackBerry Handheld Software) 

กบับริการของบคุคลท่ีสาม RIM 

ขอสงวนสิทธ์ิโดยไมมี่ภาระผกูพนัในการบอกเลิกการอนญุาตให้ใช้สิทธิของทา่นสําหรับซอฟต์แวร์มือถื

อแบล็คเบอร์ร่ีท่ีไมค่ิดคา่บริการนัน้ เม่ือใดก็ได้และด้วยเหตผุลใดก็ตามโดยไมต้่องแจ้งให้ทา่นทราบ 

แตอ่ยา่งไรก็ตาม หากถ้าเป็นไปได้ RIM 

จะใช้ความพยายามในเชิงพาณิชย์ท่ีเหมาะสมในการแจ้งการบอกเลิกการให้สิทธิดงักลา่วแก่ทา่น 
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13. การเยียวยารักษาและการบอกเลิกสัญญาเน่ืองจากการผิดสัญญา 

 

(ก) หากทา่นหรือหรือผู้ใช้ท่ีได้รับอนญุาตของท่านไมป่ฏิบตัติามสญัญานี ้ RIM 

นอกเหนือจากสิทธิและวิธีการแก้ไขเยียวยาอ่ืนๆ ทัง้หมดท่ีมีอยู่ตามสญัญานีห้รือตามกฎหมาย 

อาจบอกเลิก  สญัญานีต้ลอดจนข้อตกลงอนญุาตให้ใช้สิทธิอ่ืนๆ ท่ีมีระหวา่งทา่นกบั RIM 

ได้โดยทนัทีไมว่า่ในสว่นใดส่วนหนึง่ของแบล็คเบอร์ร่ีโซลชูัน่ของทา่น 

ท่ีทา่นหรือผู้ใช้ท่ีได้รับอนญุาตของทา่นใช้งานร่วมกบัซอฟต์แวร์ และ/หรือ หยดุให้บริการใดๆ 

แก่ทา่นหรือผู้ใช้ท่ีได้รับอนญุาตของทา่นในสว่นท่ีเก่ียวกบัแบล็คเบอร์ร่ีโซลชูัน่ของทา่น ทัง้นี ้

หากทา่นได้ให้ข้อมลูท่ีติดตอ่ได้ท่ีถกูต้องแก่ RIM  RIM จะแจ้งการบอกเลิกดงักลา่วให้แก่ทา่น 

 

(ข) โดยไมจํ่ากดัถึงหลกัเกณฑ์ทัว่ไปของประโยคข้างต้น ให้ถือวา่ทา่นได้ฝ่าฝืนสญัญานีแ้ละ RIM 

มีสิทธิท่ีจะบอกเลิกสญัญานีโ้ดยแจ้งให้ทา่นทราบหาก 

 

(1) ทา่นหรือผู้ใช้ท่ีได้รับอนญุาตของทา่นไมป่ฏิบตัติาม 

หรือกระทําตามข้อกําหนดหรือเง่ือนไขในสญัญานี ้

 

(2) ทา่นได้ละเมิดข้อตกลงอนญุาตให้ใช้สิทธิอ่ืนๆ 

หรือข้อกําหนดเร่ืองการให้บริการซึง่ทา่นอาจได้ทําไว้กบั RIM 

อนัเป็นสาระสําคญัไมว่า่ในส่วนใดสว่นหนึง่ของแบล็คเบอร์ร่ีโซลชูัน่ของท่าน 

ท่ีทา่นหรือผู้ใช้ท่ีได้รับอนญุาตของทา่นใช้งานร่วมกบัซอฟต์แวร์ 

รวมถึงแตไ่มจํ่ากดัเพียงเทา่นี ้ ข้อกําหนดใน 

สญัญากดปุ่ มหรือสญัญาอนญุาตให้ใช้สิทธิโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (click-wrap or 

shrink-wrap agreement) ท่ีทา่นได้ตกลงไว้บนเว็บไซต์ของ RIM หรือโดยประการอ่ืน 

 

(3) ทา่นหรือผู้ใช้ท่ีได้รับอนญุาตของทา่นรบกวนการบริการลกูค้าหรือการประกอบธุรกิจของ 

RIM หรือ 

 

(4) ทา่นมิได้ชําระคา่ธรรมเนียมหรือคา่ใช้จา่ยรายเดือนหรือตามระยะเวลาอ่ืนใด 

ท่ีเก่ียวข้องกบัการใช้งานแบล็คเบอร์ร่ีโซลชูัน่ของทา่น ภายในสามสิบ (30) 

วนัจากวนัท่ีครบกําหนดชําระ 
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(ค) นอกจากนี ้ RIM อาจบอกเลิกสญัญานี ้ และ/หรือ 

หยดุการให้บริการแก่ทา่นลงทนัทีโดยไมต้่องรับผิดใด ๆ 

ตอ่ท่านหรือผู้ใช้ท่ีได้รับอนญุาตของทา่นหาก RIM ถกูขดัขวางจากการให้บริการใด ๆ 

ไมว่า่บางสว่นหรือทัง้หมด หรือจากการขายบริการเครือขา่ย (หากเข้าเกณฑ์) โดยกฎหมาย 

กฎเกณฑ์ข้อบงัคบั ข้อเรียกร้อง หรือคําตดัสินท่ีออกมาไมว่า่ในรูปแบบใด ๆ 

โดยองค์กรศาลยตุธิรรมหรือหนว่ยงานอ่ืนของรัฐ หรือหากได้รับแจ้งจากหนว่ยงานของรัฐวา่ 

RIM หรือ ผู้ให้บริการไมไ่ด้รับอนญุาตในการให้บริการเครือขา่ยไมว่า่บางสว่นหรือทัง้หมด 

(หากเข้าเกณฑ์) 

 

(ง) ไมมี่สิ่งใดในสญัญานีท่ี้จะตีความไปในทางท่ีจะให้ RIM สละสิทธิในกฎหมาย กฎระเบียบ 

ข้อบงัคบั หรือข้อจํากดัใด หรือการขอตรวจสอบทางตลุาการ หรืออทุธรณ์คําสัง่ศาลใด ๆ 

ทัง้นีR้IM จะไมต้่องรับผิดใดๆ 

ตอ่ท่านหรือผู้ใช้ท่ีได้รับอนญุาตของทา่นท่ีเกิดขึน้จากหรือเก่ียวข้องกบัการบอกเลิกสญัญานีต้า

มบทบญัญัตใินหวัข้อนี ้

 

14. ผลของการบอกเลิกสัญญา เม่ือมีการบอกเลิกสญัญานี ้ ไมว่า่ด้วยสาเหตอุยา่งไรก็ตาม 

หรือหากการสมคัรบริการของทา่นหรือการทดลองใช้ฟรีสําหรับซอฟต์แวร์ของทา่นนัน้หมดอายลุง (ก) 

ทา่นจะยตุิการใช้งานซอฟต์แวร์ (หรือรายการของซอฟต์แวร์ท่ีการอนญุาตให้สิทธินัน้หมดอายลุง) 

โดยทนัที และสง่สําเนาทัง้หมดของซอฟต์แวร์ดงักลา่วท่ีอยูใ่นการครอบครองหรือควบคมุของทา่น 

และ/หรือ ผู้ใช้ท่ีได้รับอนญุาตของทา่น และ (ข) RIM มีสิทธิท่ีจะปิดกัน้การสง่ผา่นข้อมลูใด ๆ 

ไปท่ีหรือจากซอฟต์แวร์ดงักล่าวโดยไมต้่องแจ้งให้ทา่นทราบ เม่ือมีการยกเลิกบญัชีผู้ใช้ใด ๆ 

ท่ีทา่นอาจมีไว้กบั RIM ทา่นขอมอบอํานาจให้ RIM ในการลบไฟล์ โปรแกรม ข้อมลู 

และข้อความอีเมลใด ๆ ท่ีเก่ียวข้องกบับญัชีผู้ใช้ดงักล่าวโดยไมต้่องแจ้งให้ทา่นทราบ 

ในกรณีของการบอกเลิกสญัญานีโ้ดย RIM ท่ีเป็นไปตามบทบญัญตัขิองสญัญานี ้

ทา่นจะต้องชําระคา่ใช้จ่ายทัง้หมดให้แก่ RIM 

(รวมทัง้คา่ทนายความและคา่ใช้จา่ยตามความเหมาะสม) และคา่ใช้จา่ยท่ีเก่ียวข้องหรือท่ีเกิดขึน้โดย 

RIM ในการบงัคบัใช้สิทธิของตนภายใต้สญัญานี ้ โดยไมคํ่านงึถึงข้อความก่อนหน้านี ้

เน่ืองจากลกัษณะของซอฟต์แวร์นัน้เองซึง่อาจจะไมส่ามารถสง่กลบัคืนได้เพราะเหตท่ีุซอฟต์แวร์นัน้ปร

ะสานรวมอยู่ในฮาร์ดแวร์ของทา่น (เชน่ ผลิตภณัฑ์มือถือ) และ/หรือ 
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ซอฟต์แวร์ท่ีอาจติดตัง้บนเดสก์ทอปหรือเซิร์ฟเวอร์ 

ซึง่การสง่คืนท่ีท่านสามารถทําได้คือการทําสําเนาของซอฟต์แวร์ โดยในกรณีดงักลา่วนี ้ โปรดตดิตอ่ 

RIM ท่ี legalinfo@rim.com สําหรับคําแนะนําเพิ่มเตมิ 

 

15. การคุ้มครองความรับผิด   ทา่นจะคุ้มครอง ชดใช้คา่เสียหาย และปกป้อง RIM กลุม่บริษัท RIM 

บริษัทในเครือ ผู้จดัหาสินค้า (supplier) ผู้ รับชว่งตอ่ ตวัแทน ผู้แทนจําหน่าย 

และผู้ ท่ีได้รับมอบหมายของ RIM ตลอดจนกรรมการ พนกังานเจ้าหน้าท่ี ลกูจ้าง 

และคูส่ญัญาอิสระของบคุคลทัง้หลายนัน้ (แยกเรียกวา่ "RIM 

คู่สัญญาฝ่ายท่ีได้รับชดใช้ค่าเสียหาย" ) จากข้อเรียกร้อง ความเสียหาย สญูเสีย 

ราคาหรือคา่ใช้จา่ยใด ๆ (รวมถึงแตไ่มจํ่ากดัเพียงเทา่นี ้

คา่ทนายความและคา่ใช้จา่ยตามความเหมาะสม) ท่ีเกิดขึน้กบั RIM 

คูส่ญัญาฝ่ายท่ีได้รับชดใช้คา่เสียหาย อนัเน่ืองมาจาก: (ก) 

การละเมิดสิทธิบตัรหรือทรัพย์สินทางปัญญาหรือสิทธิในความเป็นเจ้าของอ่ืน ๆ 

ท่ีเกิดขึน้จากการรวมหรือใช้อปุกรณ์ (นอกเหนือไปจากผลิตภณัฑ์มือถือ) ระบบ 

หรือบริการใดร่วมกบัแบล็คเบอร์ร่ีโซลชูัน่ของท่าน หรือสว่นหนึง่สว่นใดนัน้; (ข) 

ความเสียหายท่ีเกิดขึน้จากการไมป่ฏิบตัิตามบทบญัญัตขิองสญัญานีใ้นข้อตอ่ไปนี:้ 

“การสนบัสนนุด้านการเข้ารหสัลบับนเดสก์ทอป” (ข้อ 6), “การใช้งานแบล็คเบอร์ร่ีโซลชูัน่ของทา่น” 

(ข้อ 3), “การอนญุาตให้ใช้ซอฟต์แวร์และเอกสาร” (ข้อ 2), “รายการของบคุคลท่ีสามท่ีจําเป็น” (ข้อ 4 

(ก)), “บริการเครือข่าย” (ข้อ 4 (ข)), “บริการของบคุคลท่ีสามท่ีจําเป็น” (ข้อ 4 (ค)), 

“ทรัพย์สินทางปัญญา” (ข้อ 7), “การสง่ออก นําเข้า และข้อจํากดัการใช้งาน 

และใบอนญุาตของรัฐบาลสหรัฐอเมริกา” (ข้อ 9), 

“การรักษาความลบัและการไมทํ่าวิศวกรรมย้อนกลบั” (ข้อ 11); (ค) การบาดเจ็บ เสียชีวิต 

หรือความเสียหายตอ่ทรัพย์สินท่ีเกิดขึน้จากความประมาทเลินเลอ่หรือการประพฤตผิิดของทา่นหรือผู้ใ

ช้ท่ีได้รับอนญุาตของท่านท่ีเก่ียวข้องกบัการใช้งานแบล็คเบอร์ร่ีโซลชูัน่ของท่าน 

หรือสว่นใดสว่นหนึง่นัน้โดยทา่นหรือผู้ใช้ท่ีได้รับอนญุาตของทา่น; หรือ (ง) 

ข้อเรียกร้องโดยบคุคลท่ีสามท่ีมีตอ่ RIM ซึง่เกิดจากหรือเก่ียวข้องกบัการใช้งานซอฟต์แวร์ 

หรือแบล็คเบอร์ร่ีโซลชูัน่ของทา่น หรือสว่นใดสว่นหนึ่งนัน้โดยทา่นหรือผู้ใช้ท่ีได้รับอนญุาตของท่าน 

(นอกเหนือจากข้อเรียกร้องท่ีเกิดขึน้จากการใช้ผลิตภณัฑ์ RIM ซอฟต์แวร์ และ/หรือ บริการ 

อยา่งเคร่งครัดตามข้อกําหนดของสญัญานีแ้ละเอกสารท่ีเก่ียวข้องกบัเฉพาะรุ่นของซอฟต์แวร์ 

และ/หรือ ผลิตภณัฑ์ RIM เทา่นัน้) การเยียวยาแก้ตามสญัญานีท่ี้มีให้แก่ RIM ไมไ่ด้เป็นการ 
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หรือจะไมถ่กูตีความวา่เป็นการยกเว้นการเยียวยาแก้ไขอ่ืน ๆ ท่ีได้กําหนดไว้ในสญัญานี ้

หรือตามท่ีกฎหมายอนญุาตไว้ หรือเพ่ือความเสมอภาคกนั 

แตก่ารเยียวยาแก้ไขเชน่ว่านัน้ให้สะสมรวมกนั  

 

16. การรับประกันแบบจาํกัด 

 

(ก) ซอฟต์แวร์ 

 

(1) ในระหวา่งระยะเวลาเก้าสิบ(90) วนัภายหลงัจากจดัสง่ซอฟต์แวร์ให้แก่ท่าน 

("ระยะเวลารับประกัน") หากซอฟต์แวร์ท่ีได้จําหนา่ยโดย RIM หรือตวัแทนจําหน่ายของ 

RIM ไมส่ามารถทํางานตามคําสัง่ท่ีได้ระบไุว้ในเอกสารมาตรฐานผู้ใช้ท้ายสดุ 

("ข้อกาํหนด") เม่ือได้ใช้งานตามท่ีกําหนดไว้ในเอกสารของ RIM 

ตามประเภทและเวอร์ชัน่ของซอฟต์แวร์ร่วมกบัแบล็คเบอร์ร่ีโซลชูัน่ของท่าน 

ในสว่นอ่ืนท่ีไมมี่การแก้ไขเปล่ียนแปลง อนึง่ RIM โดยการลือกและการตดัสินใจของ RIM 

แตเ่พียงฝ่ายเดียว 

จะใช้ความพยายามอย่างสมเหตผุลเพ่ือแก้ไขหรือจดัหาวิธีแก้ขดัสําหรับปัญหาดงักลา่วใ

ห้แก่ทา่น (ซึง่การแก้ไขหรือวิธีแก้ขดันัน้ขึน้อยูก่บัการตดัสินใจของ RIM 

ท่ีเห็นสมควรในการเลือกหนึ่งในหลายวิธีท่ีมีอยู ่

ซึง่รวมถึงวิธีการให้บริการลกูค้าทางโทรศพัท์หรืออีเมลให้กบัทา่น 

วิธีการแก้ไขซอฟต์แวร์ท่ีปล่อยออกมา บนเว็บไซต์ของ RIM หรือในรูปแบบอ่ืน ๆ ท่ี RIM 

ได้ให้คําแนะนําแก่ทา่น) 

หรือชดใช้เงินคืนสําหรับการชําระเงินครัง้เดียวท่ีทา่นได้ชําระสําหรับซอฟต์แวร์หากทา่นเลิ

กใช้งานซอฟต์แวร์และส่ือบนัทกึซอฟต์แวร์ท่ีท่านได้รับ 

และบรรจภุณัฑ์ทัง้หมดท่ีเก่ียวข้องคืนให้แก่ RIM 

โดยเป็นไปตามการประกนัการคืนสินค้าโดยปกตขิองทา่น 

(ซึง่อาจผา่นทางผู้ให้บริการของทา่น (หากเข้าเกณฑ์) หรือ ณ จดุซือ้สินค้า) 

ภายในระยะเวลาประกนัพร้อมด้วยหลกัฐานการซือ้สินค้า 
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(2) โดยไมคํ่านงึสิ่งใดท่ีขดักนัในสญัญานี ้

อพัเดทและอพัเกรดท่ีจดัหาให้แก่ทา่นโดยไมค่ดิคา่บริการนัน้เป็นการจดัให้ตาม 

"ท่ีเป็นอยู"่ โดยไมมี่การรับประกนัใดๆ ทัง้สิน้ 

 

(3) อพัเดทและอพัเกรดท่ีทา่นได้ชําระคา่ธรรมเนียมการอนญุาตให้ใช้สิทธิเพิ่มเตมินัน้ 

ให้อยูภ่ายใต้การรับประกนัท่ีได้กําหนดไว้ข้างต้นเป็นเวลาเก้าสิบ (90) 

วนันบัจากวนัท่ีอพัเกรดซอฟต์แวร์ใดๆ ท่ีได้สง่ให้แก่ท่าน 

 

(4) ข้อผกูพนัดงักลา่วข้างต้นจะไมมี่ผลใช้บงัคบัหากการไมส่ามารถทํางานได้ตามคําสัง่ของซ

อฟต์แวร์ตามท่ีระบไุว้ในข้อกําหนดเกิดจาก: (ก) 

การใช้ซอฟต์แวร์ในลกัษณะท่ีไมส่อดคล้องกบัหน้าท่ีใดๆ 

ของทา่นท่ีได้กําหนดไว้ในบทบญัญตัขิองสญัญานีใ้นหวัข้อ 

“รายการของบคุคลท่ีสามท่ีจําเป็น” (ข้อ 4 (ก)), “บริการเครือขา่ย” (ข้อ 4 (ข)), 

“บริการของบคุคลท่ีสามท่ีจําเป็น” (ข้อ 4 (ค)), 

“การสนบัสนนุด้านการเข้ารหสัลบับนเดสก์ทอป” (ข้อ 6), 

“การใช้งานแบล็คเบอร์ร่ีโซลชูัน่ของทา่น” (ข้อ 3), 

“การอนญุาตให้ใช้ซอฟต์แวร์และเอกสาร” (ข้อ 2), “การสง่ออก นําเข้า 

และข้อจํากดัการใช้งาน และใบอนญุาตของรัฐบาลสหรัฐอเมริกา” (ข้อ 9), หรือ 

“การรักษาความลบัและการไมทํ่าวิศวกรรมย้อนกลบั” (ข้อ 11) 

หรือในลกัษณะท่ีไมเ่ป็นไปตามคําแนะนําซึง่รวมถึงคําแนะนําเพ่ือความปลอดภยัท่ีกําหน

ดโดย RIM ในเอกสารท่ีใช้กบัประเภทและเวอร์ชัน่ของซอฟต์โดยเฉพาะ; หรือ (ข) 

การทํางานท่ีผิดพลาดหรือปัญหาอ่ืนท่ีเก่ียวข้องกบัฮาร์ดแวร์ใด ๆ 

(รวมถึงท่ีเกิดจากความบกพร่องของผลิตภณัฑ์มือถือบคุคลท่ีสาม) เครือข่าย ซอฟต์แวร์ 

หรือระบบส่ือสารอ่ืน นอกเหนือไปจากส่วนอ่ืน ๆ ของ แบล็คเบอร์ร่ีโซลชูัน่ของท่าน; หรือ 

(ค) สาเหตภุายนอกใด ๆ ท่ีมีผลตอ่ซอฟต์แวร์ รวมทัง้ส่ือบนัทึกซอฟต์แวร์ อาทิเชน่ 

อบุตัเิหต ุ ภยัพิบตัิ การปลดปล่อยไฟฟ้าสถิต อคัคีภยั อทุกภยัฟ้าผา่ นํา้หรือลม 

การแก้ไขข้อผิดพลาดของซอฟต์แวร์อ่ืนท่ีไมใ่ชซ่อฟต์แวร์ 

หรือข้อบกพร่องอนัเน่ืองมาจากการซ่อมแซมหรือแก้ไขเปล่ียนแปลงโดยไมไ่ด้รับอนญุาต

จาก RIM 
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(5) เพ่ือทําให้เกิดความชดัเจน ยกเว้นกฎหมายท่ีเก่ียวข้องได้กําหนดไว้เป็นอย่างอ่ืน 

การรับประกนันีใ้ห้มีผลใช้บงัคบัแก่ 

ซอฟต์แวร์มือถือแบล็คเบอร์ร่ีท่ีมีอยูใ่นผลิตภณัฑ์มือถือใหม ่

และไมใ่ห้ใช้บงัคบัแก่ซอฟต์แวร์มือถือแบล็คเบอร์ร่ีท่ีมีอยูใ่นผลิตภณัฑ์มือถือท่ีผา่นการใช้

งานแล้วหรือท่ีทําให้เป็นของใหม ่(refurbish) 

 

(6) จะไมมี่การรับประกนัในรายการเพิ่มเตมิของซอฟต์แวร์ท่ีดาวน์โหลดโดยไมค่ิดคา่บริการภ

ายหลงัการซือ้ขาย (ซึง่เป็นการอพัเกรดซอฟต์แวร์ท่ีได้รับมากบัผลิตภณัฑ์มือถือ) 

หรือในเซิร์ฟเวอร์ซอฟต์แวร์ท่ีไมมี่การคดิคา่บริการหากรายการใดของซอฟต์แวร์ดงักล่าวไ

มส่ามารถใช้งานได้ตามเอกสารของซอฟต์แวร์นัน้ภายในเวลาเก้าสิบ (90) 

นบัจากวนัท่ีทา่นติดตัง้ลงบนผลิตภณัฑ์มือถือหรือคอมพิวเตอร์ของทา่น 

ทา่นสามารถติดตอ่ RIM และ RIM จะระบวิุธีการชว่ยเหลือ (ถ้ามี) 

ท่ีมีอยูสํ่าหรับซอฟต์แวร์นัน้ 

(โดยการให้ความชว่ยเหลือแก่ทา่นนัน้ขึน้อยูก่บัการตดัสินใจของ RIM 

ท่ีเห็นสมควรในการเลือกหนึ่งในหลายวิธีท่ีมีอยูซ่ึง่รวมถึงวิธีการให้บริการลกูค้าทางโทรศั

พท์หรืออีเมลให้กบัท่าน วิธีการแก้ไขซอฟต์แวร์ท่ีปล่อยออกมาโดยทัว่ไป บนเว็บไซต์ของ 

RIM หรือในรูปแบบอ่ืน ๆ ท่ี RIM ได้ให้คําแนะนําแก่ท่าน) 

 

(7) ทา่นยอมรับและตกลงวา่   

ซอฟต์แวร์ดงักลา่วนัน้ถกูออกแบบมาเพ่ืออํานวยความสะดวกท่านในการเข้าถึงรายการข

องบคุคลท่ีสามหรือบริการของบคุคลท่ีสาม RIM 

อาจถูกจาํกัดหรือไม่สามารถควบคุมการปฏิบัตกิาร หรือ 

ประสิทธิภาพหรือความไม่มีประสิทธิภาพในการทาํงานของรายการของบุคคลท่ี

สามหรือบริการของบุคคลท่ีสามดังกล่าว 

และอาจไม่สามารถแก้ไขหรือหาวิธีเล่ียงในปัญหาท่ีท่าน ระบุกับซอฟต์แวร์นี ้

 

(8) บทบญัญัตใินหวัข้อนีกํ้าหนดเฉพาะข้อผกูพนัของ RIM 

และการเยียวยาแก้ไขของทา่นแตเ่พียงผู้ เดียวในเร่ีองของซอฟต์แวร์ และข้อบกพร่อง 

ข้อผิดพลาด ปัญหา หรือการฝ่าฝืนการรับประกนัซอฟต์แวร์ท่ีกําหนดไว้ในสญัญานี ้
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(ข) ผลิตภณัฑ์ การรับประกนัแบบจํากดั (ถ้ามี) สําหรับผลิตภณัฑ์ RIM 

("การรับประกันสินค้าแบบจาํกัด") จะกําหนดไว้ในเอกสารท่ีเก่ียวข้อง 

การรับประกนัสินค้าแบบจํากดัเป็นการรับประกนัให้เฉพาะผลิตภณัฑ์ RIM 

ท่ีจําหนา่ยภายใต้ข้อกําหนดของสญัญานี ้

และได้กําหนดการเยียวยาแก้ไขของทา่นแตเ่พียงผู้ เดียวในสว่นของผลิตภณัฑ์ RIM 

และการฝ่าฝืนการรับประกนัสินค้าแบบจํากดั   หวัข้อย่อยดงัตอ่ไปนีใ้นบทบญัญตัหิวัข้อ 

“บทท่ัวไป” (ข้อ 26) 

ด้านลา่งนีใ้ห้ผนวกเข้าด้วยกนัเพ่ือใช้อ้างอิงเป็นข้อกําหนดของการรับประกนัสินค้าแบบจํากดั 

โดยให้ปรับเปล่ียนเทา่ท่ีจําเป็นเพ่ือใช้กบัการรับประกนัสินค้าแบบจํากดั: 

“การสละสิทธิการจากผิดสญัญา” (ข้อ 26 (ข)), “การมีผลบงัคบัใช้ตอ่ไป” (ข้อ 26 (ค)), 

“การแยกเป็นส่วนได้ของสญัญา” (ข้อ 26 (จ)), “ภาษาท่ีใช้” (ข้อ 26 (ฉ)) และ “สญัญาเบด็เสร็จ” 

(ข้อ 26 (ซ))   โดยแสดงให้เห็นวา่ทา่นได้ยอมรับสญัญานีต้ามท่ีได้ระบไุว้ข้างต้น 

ทา่นรับรองวา่ทา่นได้อา่นและยอมรับกบัข้อกําหนดเร่ืองการรับประกนัสินค้าแบบจํากดั ทัง้นี ้

เพ่ือความชดัเจน ยกเว้นกรณีตามท่ีกฎหมายกําหนด “การรับประกนัสินค้าแบบจํากดั” 

ให้ใช้เฉพาะกบัผลิตภณัฑ์ RIM ท่ีผลิตขึน้ใหมเ่ทา่นัน้ และเฉพาะกบัการรับประกนัท่ียงัเหลืออยู่ 

(ถ้ามี) สําหรับผลิตภณัฑ์ RIM ท่ีทําให้เป็นของใหม ่(refurbish) 

 

17. การให้ความช่วยเหลือภายหลังการรับประกัน หากทา่นต้องการได้รับความชว่ยเหลือจาก RIM 

ภายหลงัจากการสิน้สดุระยะเวลาการรับประกนัโปรดติดตอ่ RIM ท่ี sales@blackberry.com 

(หรือตามรายละเอียดสถานท่ีตัง้อ่ืนบน http://www.blackberry.com/legal/) หรือผู้ ให้บริการของทา่น 

หากทา่นมีแมข่่ายของบคุคลท่ีสามท่ีควบคมุเครือขา่ยและเก็บ (hosting) ซอฟต์แวร์ในนามของท่าน 

(“คู่สัญญาโฮสติง้”) 

และทา่นประสงค์ท่ีจะให้คูส่ญัญาโฮสติง้ได้รับความชว่ยเหลือในเร่ืองซอฟต์แวร์จาก RIM 

ในนามของทา่น ทา่นหรือคูส่ญัญาโฮสติง้จะต้องมีสญัญาให้ความชว่ยเหลือกบั RIM 

แทนสําหรับรายการซอฟต์แวร์ท่ีกําหนดซึง่จําเป็นสําหรับจํานวนผู้ใช้ท่ีได้รับอนญุาตของทา่น 

และทา่นจะต้องอพัเดต (update) ให้ RIM 

เป็นครัง้คราวสําหรับซอฟต์แวร์ท่ีแมข่า่ยควบคมุและเก็บไว้ในนามของทา่นโดยสง่อีเมลมาท่ี 

sales@blackberry.com (หรือตามรายละเอียดสถานท่ีตัง้อ่ืนบน 

http://www.blackberry.com/legal/) โดยระบรุายละเอียดซอฟต์แวร์ 
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จํานวนสําเนาท่ีทา่นได้รับอนญุาตให้ใช้สิทธิ พร้อมกบั SRP IDs และ CALs ทัง้นี ้

ผู้ ให้บริการบางรายอาจไมมี่การให้ความชว่ยเหลือสําหรับแบล็คเบอร์ร่ีโซลชูัน่ของทา่น  

 

18. การสาํรองข้อมูล/การลบข้อมูล  RIM ขอแนะนําให้ทา่นทําการสํารองข้อมลู อีเมล เนือ้หา 

ซอฟต์แวร์ของบคุคลท่ีสามท่ีทา่นมี และ/หรือ ข้อมลูอ่ืน ๆ 

ทัง้หมดท่ีมีอยูบ่นผลิตภณัฑ์มือถือของทา่นอยา่งสม่ําเสมอ เพราะในหลายกรณี 

ข้อมลูดงักลา่วไมไ่ด้จดัเก็บหรือมีการสํารองไว้โดย หรือในนามของ RIM 

หากทา่นโอนผลิตภณัฑ์มือถือของทา่น (ท่ีอนญุาตให้ตามสญัญาอนญุาตให้ใช้สิทธิแบล็คเบอร์ร่ี 

(BBSLA)) ไมว่่าด้วยเหตผุลใด ๆ รวมถึงแตไ่มจํ่ากดัเพียงเทา่นี ้

ท่ีเก่ียวกบับริการของผลิตภณัฑ์มือถือของทา่น 

ทา่นจะต้องทําการลบข้อมลูทัง้หมดจากผลิตภณัฑ์มือถือของทา่น 

และนําเอาหนว่ยความจําขยายเพิ่มเตมิทัง้หมดออก หรือข้อมลูนีจ้ะมีให้ผู้ ท่ีได้รับผลิตภณัฑ์มือถือนัน้ 

และทา่นต้องติดตัง้ซอฟต์แวร์ท่ีมิได้มีให้ไว้แตแ่รกเม่ือจดัสง่ผลิตภณัฑ์มือถือนัน้อีกครัง้หนึง่ 

 

19. ข้อความปฏิเสธความรับผิด 

 

กฎหมายของบางประเทศอาจกาํหนดห้าม การจาํกัดความรับผิดหรือ 

ข้อยกเว้นในเร่ืองของการรับประกัน เง่ือนไข ข้อรับรอง 

หรือการรับประกันตนใดตามสัญญากับผู้บริโภค 

และในกรณีท่ีท่านเป็นผู้บริโภคข้อยกเว้นเหล่านีอ้าจไม่ใช้บังคับกับท่าน 

 

(ก) การรับประกันท่ัวไป 

 

(1) ภายในขอบเขตสูงสุดท่ีอนุญาตตามกฎหมาย 

ยกเว้นกรณีท่ีสัญญานีก้าํหนดไว้อย่างชัดแจ้ง เง่ือนไข ข้อรับรอง การคํา้ประกัน 

การรับประกันตน หรือการรับประกันไม่ว่าในรูปแบบใดๆ 

ทัง้หมดไม่ว่าโดยชัดแจ้งหรือโดยบริยาย รวมถึงแต่ไม่จาํกัดเพียงเท่านี ้ เง่ือนไข 

ข้อรับรอง การคํา้ประกัน การรับประกันตน หรือการรับประกันความคงทนถาวร 

สมรรถภาพการใช้งานตามวัตถุประสงค์ ความสามารถในการค้าขาย 

คุณภาพในการค้าขาย การไม่ละเมิด ความพงึพอใจในคุณภาพ 

หรือสิทธิในความเป็นเจ้าของ หรือท่ีเกิดขึน้จาก บทบัญญัตขิองกฎหมาย 

ธรรมเนียมปฏิบัต ิ หรือการเจรจาตกลงกัน หรือประเพณีทางการค้า 
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และการรับประกัน การรับประกันตน เง่ือนไข ข้อรับรอง 

หรือการคํา้ประกันอ่ืนทัง้หมดไม่ว่าในรูปแบบใด ไม่ว่าโดยชัดแจ้งหรือโดยปริยาย 

ให้ถือเป็นการปฏิเสธความรับผิด 

และไม่รวมถงึขอบเขตสูงสุดท่ีอนุญาตตามกฎหมาย 

 

(2) ภายในขอบเขตสูงสุดท่ีอนุญาตภายใต้กฎหมายใด 

การรับประกันหรือเง่ือนไขโดยปริยายใด ๆ 

ท่ีเก่ียวกับซอฟต์แวร์ในกรณีท่ีไม่อาจแยกออกตามท่ีกาํหนดไว้ข้างต้น 

แต่สามารถกาํหนดได้ ให้กาํหนดไว้เป็นระยะเวลา เก้าสิบ (90) 

วันนับจากวันท่ีท่านได้ตดิตัง้ส่วนใดส่วนหน่ึงของแบล็คเบอร์ร่ีโซลูช่ันของท่าน 

บนคอมพวิเตอร์เคร่ืองใดๆ 

 

(ข)  การบริการ 

 

(1) เว้นแต่กรณีท่ีกฎหมายกาํหนดห้ามไว้โดยเฉพาะ 

บริการแต่ละอย่างนัน้มีไว้หรือให้สามารถเข้าถึงได้ “ตามสภาพท่ีเป็นอยู่” และ 

“ตามท่ีมีอยู่” โดยปราศจากเง่ือนไข ข้อรับรอง การคํา้ประกัน การรับประกันตน 

หรือการรับประกันไม่ว่าในรูปแบบใด ๆ โดย RIM 

 

(2) RIM 

จะไม่รับประกันหรือให้การรับรองในลักษณะคล้ายกันไม่ว่าอย่างไรก็ตามสาํหรับ

การใช้งานท่ีหยุดชะงัก หรือการให้บริการใด บริการใดท่ียังคงมีอยู่ หรือข้อความ 

เนือ้หาหรือข้อมูลใดท่ีถูกส่งโดยหรือถงึท่านว่าจะถูกต้องแม่นยาํ 

หรือถูกส่งในรูปแบบท่ีไม่เสียหาย หรือภายในระยะเวลาท่ีเหมาะสม 

 

(ค) รายการของบุคคลท่ีสามและบริการของบุคคลท่ีสาม เว็บไซต์ท่ีเช่ือมโยง 

 

(1) เว้นแต่กรณีท่ีกฎหมายกาํหนดห้ามไว้โดยเฉพาะ 

บริการของบุคคลท่ีสามและรายการของบุคคลท่ีสามมิได้อยู่ภายใต้การควบคุมข

อง RIM ทัง้นี ้ RIM 

จะไม่รับรองบริการของบุคคลท่ีสามและรายการของบุคคลท่ีสามใด ๆ 

โดยเฉพาะและ RIM จะไม่รับผิดชอบไม่ว่ากรณีใด ๆ สาํหรับการเลือกใช้ 
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การใช้งาน การเข้าถงึ 

หรือการปฏิบัติงานของบริการของบุคคลท่ีสามหรือรายการของบุคคลท่ีสาม 

 

(2) ข้อความท่ีกล่าวมาก่อนหน้านีใ้ห้ใช้บังคับโดยไม่คาํนึงถึง: (ก) 

วิธีการท่ีท่านมีหรือได้รับการเข้าถงึรายการของบุคคลท่ีสาม 

และ/หรือบริการของบุคคลท่ีสาม กล่าวคือ ไม่ว่าโดยอิสระ หรือผ่านทาง RIM 

หรือผู้ให้บริการ; (ข) รายการของบุคคลท่ีสามหรือบริการของบุคคลท่ีสาม 

(รวมถงึบริการเครือข่าย) ท่ีจาํเป็นในการใช้งานแบล็คเบอร์ร่ีโซลูช่ันของท่าน 

ไม่ว่าทัง้หมดหรือบางส่วน; หรือ (ค) 

ท่านท่ีมีหรือได้รับการเข้าถงึรายการของบุคคลท่ีสามและบริการของบุคคลท่ีสาม

โดยผ่านผลิตภัณฑ์มือถือ รวมถงึแต่ไม่จาํกัดเพียงเท่านี ้

ผ่านเบราว์เซอร์หรือซอฟต์แวร์แบล็คเบอร์ร่ีแอฟพลิเคช่ันเวิร์ด (BlackBerry APP 

World) ท่ีอาจมีให้ไว้เป็นส่วนหน่ึงของซอฟต์แวร์มือถือแบล็คเบอร์ร่ี 

หรือโดยการดาวน์โหลดภายหลังจากการทาํตลาดของซอฟต์แวร์มือถือแบล็คเบ

อร์ร่ีท่ีอาํนวยความสะดวกในการเข้าถงึบริการของบุคคลท่ีสาม และ/หรือ 

รายการของบุคคลท่ีสาม หรือโดยวิธีการเช่ือมโยงกับซอฟต์แวร์ของบุคคลท่ีสาม 

หรือเว็บไซต์ของบุคคลท่ีสาม และ/หรือ บริการของบุคคลท่ีสามอ่ืน ๆ 

ท่ีจัดให้มีขึน้แก่ท่านตามไอคอนหรือบุ๊คมาร์คบนผลิตภัณฑ์มือถือของท่าน 

หรือโดยวิธีอ่ืนใดก็ตาม รวมถงึโดยไม่จาํกัดเพียงเท่านี ้ บนเว็บไซต์อ่ืน ๆ 

หรือผ่านข้อมูลท่ีเข้าถึงโดยใช้ผลิตภัณฑ์มือถือของท่าน 

หรือได้จัดหาให้แก่ท่านโดย RIM หรือผู้ให้บริการ  

 

(3) โดยไม่เป็นการจาํกัดข้อความท่ีกล่าวมาก่อนหน้านี ้  

เว้นแต่กรณีท่ีกฎหมายกาํหนดห้ามไว้โดยเฉพาะ 

รายการของบุคคลท่ีสามและบริการของบุคคลท่ีสามทัง้หมดซึ่งได้จัดหาหรือให้ส

ามารถเข้าถงึได้โดย RIM หรือใช้งานร่วมกันกับแบล็คเบอร์ร่ีโซลูช่ัน 

“ตามสภาพท่ีเป็นอยู่” และ “ตามท่ีมีอยู่” โดยปราศจากเง่ือนไข ข้อรับรอง 

การคํา้ประกัน การรับประกันตน หรือการรับประกันไม่ว่าในรูปแบบใดๆ และ 

RIM จะไม่รับผิดไม่ว่ากรณีใด ๆ 

ต่อท่านหรือบุคคลท่ีสามท่ีเรียกร้องโดยหรือผ่านท่านสาํหรับประเดน็ปัญหาใด ๆ 

ท่ีเก่ียวข้องกับรายการของบุคคลท่ีสามหรือบริการของบุคคลท่ีสามรวมถงึแต่ไม่

จาํกัดเพียงเท่านี ้ (ก) ความถูกต้องแม่นยาํ การส่งผ่าน ความทันต่อเวลา 

หรือการคงอยู่ของรายการของบุคคลท่ีสามหรือบริการของบุคคลท่ีสามดังกล่าว 

หรือส่วนใดส่วนหน่ึงของซอฟต์แวร์ท่ีถูกออกแบบมาเพ่ือให้สามารถเข้าถงึการใช้
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งานเช่นว่านัน้; (ข) 

ประสิทธิภาพหรือความไม่มีประสิทธิภาพของรายการของบุคคลท่ีสาม 

หรือบริการของบุคคลท่ีสาม; (ค) 

การทาํงานร่วมกันของรายการของบุคคลท่ีสามหรือบริการของบุคคลท่ีสามกับแ

บล็คเบอร์ร่ีโซลูช่ันของท่าน ทัง้หมดหรือส่วนใดส่วนหน่ึง 

 

(4) โดยไม่เป็นการจาํกัดข้อความท่ีกล่าวมาก่อนหน้านี ้  

เว้นแต่กรณีท่ีกฎหมายกาํหนดห้ามไว้โดยเฉพาะ ท่านยอมรับว่า RIM 

จะไม่รับผิดชอบหรือรับผิดในเร่ืองของ ไวรัส หรือการคุกคาม การหมิ่นประมาท 

สิ่งลามกอนาจาร การล่วงละเมิดสิทธิของผู้อ่ืน 

สิ่งน่ารังเกียจหรือผิดกฎหมายของบริการของบุคคลท่ีสาม 

รายการของบุคคลท่ีสามใด ๆ หรือการส่งผ่านบริการของบุคคลท่ีสาม 

รายการของบุคคลท่ีสามเช่นว่านัน้ 

ท่ีเป็นการละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลท่ีสาม อน่ึง 

สิทธิไล่เบีย้ของท่านในกรณีการเรียกร้องท่ีเก่ียวข้องกับรายการของบุคคลท่ีสาม 

หรือบริการของบุคคลท่ีสามดังกล่าว ให้มีขึน้แก่บุคคลท่ีสามท่ีเก่ียวข้องเท่านัน้ 

 

(ง) แอพพลิเคช่ันในภารกิจสาํคัญ (Mission Critical Applications) 

แบล็คเบอร์ร่ีโซลูช่ันของท่าน 

และส่วนหน่ึงส่วนใดนัน้ไม่เหมาะสมท่ีจะใช้งานกับแอพพลิเคช่ันในภารกิจสาํคัญ 

หรือใช้งานในสภาวะแวดล้อมท่ีเป็นอันตรายซึ่งต้องการการควบคุมความล้มเหลว (fail-

safe controls) ซึ่งรวมถงึแต่ไม่จาํกัดเพียงเท่านี ้ การปฏิบัตกิารนิวเคลียร์ 

ระบบนําร่องหรือระบบส่ือสารทางอากาศยาน หรือการควบคุมจราจรทางอากาศ 

และการช่วยชีวิตหรือระบบอาวุธ ทัง้นี ้

ท่านรับรองและรับประกันว่าท่านจะคงไว้ซึ่งระบบการกู้และสาํรองข้อมูล 

และในกรณีของ: (1) การขัดข้องในการใช้งานหรือบริการ; หรือ (2) 

อุปสรรคหรือข้อผิดพลาดในการส่งผ่านข้อมูล; 

ท่านตกลงท่ีจะบรรเทาความสูญเสียและความเสียหายใด ๆ 

และรายงานปัญหาดังกล่าวแก่ RIM โดยทันที 

 

20. ข้อจาํกัดความรับผิด 
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บางประเทศไม่อนุญาตให้มีการจาํกัดหรือยกเว้นความรับผิดจากความเสียหายต่อเน่ือง 

หรือความเสียหายทางอ้อม หรือความเสียหายอ่ืน ๆ ในสัญญากับผู้บริโภค 

และในกรณีท่ีท่านเป็นผู้บริโภคข้อจาํกัดหรือข้อยกเว้นในส่วนนีอ้าจไม่มีผลใช้บังคับกับท่าน 

 

(ก) ภายในขอบเขตสูงสุดท่ีกฎหมายอนุญาตให้และภายใต้การเยียวยาแก้ไขท่ีกาํหนดไว้ใน

สัญญานี ้ RIM จะไม่รับผิดไม่ว่าในกรณีใดในค่าเสียหายประเภทใด ๆ ดังต่อไปนี:้ 

ค่าเสียหายต่อเน่ือง ค่าเสียหายเพ่ือให้เป็นแบบอย่าง 

ค่าเสียหายอันเน่ืองมาจากการผิดสัญญา ค่าเสียหายท่ีไม่ได้เกิดขึน้โดยตรง 

ค่าเสียหายพเิศษ ค่าเสียหายในเชิงลงโทษ หรือค่าเสียหายท่ีเพิ่มขึน้ 

ค่าเสียหายจากการสูญเสียผลกาํไรทางธุรกิจหรือรายได้ 

ความล้มเหลวในการทาํเงินท่ีคาดหมายว่าจะประหยัดได้ การหยุดชะงักของธุรกิจ 

การสูญเสียข้อมูลทางธุรกิจ การสูญเสียโอกาสทางธุรกิจ 

หรือความเสียหายหรือการสูญเสียข้อมูล ความล้มเหลวในการส่งผ่านหรือรับข้อมูล 

ปัญหาเก่ียวกับแอพพลิเคช่ันใด ๆ ท่ีใช้งานร่วมกับแบล็คเบอร์ร่ีโซลูช่ันของท่าน 

ค่าใช้จ่ายสาํหรับเวลาท่ีสูญเสีย (downtime costs) 

ความเสียหายในการใช้งานแบล็คเบอร์ร่ีโซลูช่ันของท่าน หรือส่วนใดส่วนหน่ึงนัน้ 

หรือความเสียหายของบริการของบุคคลท่ีสามหรือรายการของบุคคลท่ีสามใด 

ค่าใช้จ่ายของสินค้าทดแทน ค่าใช้จ่ายครอบคลุม สิ่งอาํนวยความสะดวกหรือบริการ 

ต้นทุนของเงนิทุน หรือค่าเสียหายท่ีเป็นตัวเงนิอ่ืน ๆ 

ซึ่งคล้ายกันท่ีเกิดขึน้จากหรือเก่ียวข้องกับสัญญานี ้ หรือแบล็คเบอร์ร่ีโซลูช่ันของท่าน 

รวมถงึการใช้งานหรือการไม่สามารถใช้งาน 

ประสิทธิภาพหรือการไม่มีประสิทธิภาพของแบล็คเบอร์ร่ีโซลูช่ันของท่าน 

ไม่ว่าความเสียหายดังกล่าวจะสามารถคาดเห็นได้หรือไม่อาจคาดเหน็ได้ และถงึแม้ว่า 

RIM จะได้รับรู้ถงึโอกาสท่ีจะเกิดความเสียหายนัน้ 

 

(ข) ภายในขอบเขตสงูสดุท่ีกฎหมายอนญุาตให้ ไมว่า่ในกรณีใด ๆ RIM จะไมรั่บผิดเกินไปกวา่: (1) 

จํานวนเงินท่ีทา่นได้ชําระไปสําหรับผลิตภณัฑ์ RIM และ/หรือ สําหรับสว่นของซอฟต์แวร์ 

(แล้วแตก่รณี) ท่ีได้เรียกร้อง และ (2) ห้า (5) ดอลลาร์สหรัฐ 

 

(ค) ภายในขอบเขตสงูสดุท่ีกฎหมายอนญุาตให้ โดยไมคํ่านงึถึงสิ่งอ่ืนใดในสญัญานี ้ ในกรณีท่ี RIM 

จะต้องรับผิดตอ่ท่าน RIM 

จะรับผิดตอ่ความเสียหายท่ีเกิดขึน้เฉพาะในช่วงเวลาท่ีความผิดพลาด ลา่ช้า 

หรือการไมส่ามารถใช้งานได้ของแบล็คเบอร์ร่ีโซลชูัน่ของทา่น เทา่นัน้ 
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(ง) ไมมี่อะไรในหวัข้อนีท่ี้จะจํากดัความรับผิดของ RIM ท่ีมีตอ่ท่านในกรณีของ: (1) 

การเสียชีวิตหรือการได้รับบาดเจ็บซึง่เป็นผลโดยตรงจากความประมาทเลินเล่อของ RIM; หรือ 

(2) การกระทําหรืองดเว้นการกระทําโดยเจตนาฉ้อฉลของ RIM 

 

(จ) ภายในขอบเขตสงูสดุท่ีกฎหมายอนญุาตให้ 

คูส่ญัญาแตล่ะฝ่ายจะต้องรับผิดซึง่กนัและกนัตอ่เม่ือได้มีการกําหนดไว้โดยชดัแจ้งในสญัญานีเ้

ทา่นัน้ และจะไมมี่ภาระผกูพนั หน้าท่ี หรือความรับผิดอ่ืนใด ไมว่า่ในเร่ืองของสญัญา ละเมิด 

หรือในเร่ืองอ่ืนใด 

 

(ฉ) ภายในขอบเขตสงูสดุท่ีกฎหมายอนญุาตให้ ข้อจํากดั ข้อยกเว้น 

และข้อความปฏิเสธความรับผิดในสญัญานีใ้ห้: (1) 

ใช้บงัคบัโดยไมคํ่านงึถึงสาเหตแุหง่การกระทํา ข้อเรียกร้อง หรือการกระทําของทา่น 

รวมถึงแตไ่มจํ่ากดัเพียงเทา่นี ้ ความประมาทเลินเล่อ การละเมิด ความรับผิดอยา่งเคร่งครัด 

การผิดสญัญา หรือทฤษฎีกฎหมายอ่ืน; (2) มีผลตอ่ไปแม้จะมีการผิดสญัญาในส่วนสําคญั 

หรือผิดสญัญา หรือละเลยวตัถปุระสงค์ท่ีจําเป็นในสญัญานี ้ หรือการเยียวยาแก้ไขใด ๆ 

ท่ีมีอยูใ่นสญัญานี;้ (3) 

ไมใ่ห้ใช้บงัคบักบัข้อผกูพนัในการชดใช้คา่เสียหายท่ีกําหนดไว้ในสญัญานี ้

หรือการนําไปใช้ในทางท่ีผิดหรือละเมิดซึง่ทรัพย์สินทางปัญญาของคูส่ญัญาแตล่ะฝ่าย 

หรือกระทําผิดสญัญาในหวัข้อ: การสนบัสนนุด้านการเข้ารหสัลบั (Cryptography) 

บนเดสก์ทอป (ข้อ 6), การใช้งานแบล็คเบอร์ร่ีโซลชูัน่ของทา่น (ข้อ 3), 

การอนญุาตให้ใช้ซอฟต์แวร์และเอกสาร (ข้อ 2), ทรัพย์สินทางปัญญา (ข้อ 7), การสง่ออก 

นําเข้า และข้อจํากดัการใช้งาน และใบอนญุาตของรัฐบาลสหรัฐ (ข้อ 9), และ 

การรักษาความลบัและการไมทํ่าวิศวกรรมย้อนกลบั (ข้อ 11) 

 

(ช) ไมว่า่ในกรณีใดก็ตาม พนกังาน กรรมการ ลกูจ้าง ตวัแทน ตวัแทนจําหนา่ย ผู้จดัหาสินค้า 

(supplier) คูส่ญัญาอิสระ ผู้ รับชว่งตอ่ หรือผู้ ท่ีได้รับมอบหมายของ RIM หรือกลุม่บริษัท RIM 

จะไมต้่องรับผิดใด ๆ ในสิ่งท่ีเกิดขึน้หรือเก่ียวข้องกบัสญัญานี ้ 
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(ซ) ทา่นยอมรับและตกลงวา่ ข้อความปฏิเสธความรับผิด ข้อยกเว้น 

และข้อจํากดัท่ีกําหนดไว้ในสญัญานีเ้ป็นสิ่งซึง่เป็นสาระสําคญัของข้อตกลงระหวา่งคูส่ญัญา 

และการขาดไปซึง่ข้อความปฏิเสธความรับผิด ข้อยกเว้น และข้อจํากดัดงักล่าวนัน้จะทําให้: (1) 

คา่ธรรมเนียมและข้อกําหนดอ่ืน ๆ ในสญัญานีจ้ะแตกตา่งกนัอยา่งมาก; และ (2) 

ความสามารถของ RIM 

ในการนําเสนอและความสามารถในการอนญุาตให้ใช้สิทธิซอฟต์แวร์ของทา่นภายใต้สญัญานี ้

และ/หรือ ความสามารถของ RIM 

ในการเข้าถึงรายการของบคุคลท่ีสามและบริการของบคุคลท่ีสามโดยผ่านทางแบล็คเบอร์ร่ีโซลู

ชัน่ของทา่น จะได้รับผลกระทบ 

 

สญัญานีม้ิได้มีวตัถปุระสงค์เป็นการเข้าแทนท่ีสญัญาท่ีทําขึน้เป็นลายลกัษณ์อกัษรหรือการรับประกนัใ

ด ๆ โดย RIM สําหรับแบล็คเบอร์ร่ีโซลชูัน่ของท่าน นอกเหนือไปจากซอฟต์แวร์และบริการ 

 

21. การยนิยอมให้เก็บรวบรวมข้อมูล 

 

(ก)  การตดิตัง้ และ/หรือ การใช้งานแบล็คเบอร์ร่ีโซลชูัน่ของทา่น (หรือสว่นใดส่วนหนึง่นัน้) 

และ/หรือ บริการหรือบริการเครือขา่ยท่ีเก่ียวข้องอาจสง่ผลในการเก็บรวบรวม การใช้ 

และ/หรือการเปิดเผยข้อมลูส่วนบคุคลเก่ียวกบัทา่น และ/หรือ ผู้ใช้ท่ีได้รับอนญุาตของทา่น 

(ซึง่อาจจะหรืออาจจะไม ่ ทัง้นีข้ึน้อยู่กบักฎหมายท่ีเก่ียวข้อง รวมถึงแตไ่มจํ่ากดัเพียงเทา่นี ้ ช่ือ 

อีเมล์แอดเดรส เบอร์โทรศพัท์ ข้อมลูผลิตภณัฑ์มือถือ ข้อมลูตําแหนง่ของผลิตภณัฑ์มือถือ 

(ตามท่ีอธิบายด้านลา่ง) ข้อมลูผู้ให้บริการ 

และข้อมลูเก่ียวกบัการใช้งานแบล็คเบอร์ร่ีโซลชูัน่ของทา่น 

หรือซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์ท่ีใช้ร่วมกนักบัแบล็คเบอร์ร่ีโซลชูัน่ของทา่น) โดย RIM 

ผู้ให้บริการของทา่น 

บคุคลท่ีสามท่ีผลิตภณัฑ์หรือบริการนัน้ได้ใช้งานร่วมกบัแบล็คเบอร์ร่ีโซลชูัน่ของท่าน และ/หรือ 

บริษัทในเครือขององค์กรท่ีได้ระบไุว้ในประโยคนี ้ ทัง้นี ้ ท่านยินยอมให้เก็บรวบรวม ใช้ ประมวล 

สง่ผา่น และ/หรือ เปิดเผยข้อมลูดงักลา่วโดยกลุม่บริษัท RIM 

ท่ีอยูใ่นประเทศหรือดนิแดนท่ีอยูภ่ายในหรือภายนอกเขตอํานาจตามกฎหมายของทา่น 

และทา่นขอรับรองวา่ทา่นได้รับความยินยอมทัง้หมดท่ีจําเป็นภายใต้กฎหมายท่ีเก่ียวข้องจากผู้ใ

ช้ท่ีได้รับอนญุาตของท่าน ในการเปิดเผยข้อมลูสว่นบคุคลของเขาเหลา่นัน้ให้แก่กลุม่บริษัท RIM 
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และเพ่ือให้กลุม่บริษัท RIM เก็บรวบรวม ใช้ประมวล สง่ผา่น และ/หรือ 

เปิดเผยข้อมลูสว่นบคุคลดงักลา่ว ซึง่อาจรวมถึงการใช้ ประมวล สง่ผา่น และ/หรือ 

เปิดเผยข้อมลูสว่นบคุคลดงักลา่วให้แก่ผู้ให้บริการของท่าน และ/หรือ 

ของผู้ใช้ท่ีได้รับอนญุาตของทา่น 

บคุคลท่ีสามท่ีผลิตภณัฑ์หรือบริการนัน้ได้ใช้งานร่วมกบัแบล็คเบอร์ร่ีโซลชูัน่ของท่าน 

และ/หรือภายในกลุม่บริษัท RIM เพ่ือ: (1) การใช้งานภายในของกลุม่บริษัท RIM 

ซึง่รวมถึงแตไ่มจํ่ากดัเพียงเท่านี ้ : (ก) 

การเข้าใจและตอบสนองความต้องการและความช่ืนชอบของทา่น; (ข) 

การพฒันาบริการและผลิตภณัฑ์ขึน้ใหมแ่ละยกระดบับริการและผลิตภณัฑ์ท่ีมีอยูแ่ล้ว; และ (ค) 

การจดัการและพฒันาธุรกิจและการดําเนินงานของ RIM 

รวมทัง้เพ่ือให้มัน่ใจถึงการทํางานทางเทคนิคของผลิตภณัฑ์และบริการ; (2) 

วตัถปุระสงค์ใดท่ีเก่ียวข้องกบัการเรียกเก็บเงิน การเปิดใช้งาน การจดัหา การบํารุงรักษา 

การปิดการใช้งาน และ/หรือ  การใช้งานแบล็คเบอร์ร่ีโซลชูัน่ของทา่น และ/หรือ 

ของผู้ใช้ท่ีได้รับอนญุาตของทา่น และ/หรือ ผลิตภณัฑ์ และ/หรือ การบริการ (รวมถึงบริการ) 

รวมทัง้การทําให้บรรลผุลซึง่หรือการบงัคบัใช้ข้อกําหนดและเง่ือนไขของ RIM; (3) 

การจดัให้มีขึน้แก่ท่าน และ/หรือ ของผู้ใช้ท่ีได้รับอนญุาตของทา่นซึง่ อพัเกรดหรืออพัเดท 

ซอฟต์แวร์ของบคุคลท่ีสาม เนือ้หาของบคุคลท่ีสาม หรือบริการของบคุคลท่ีสาม และ/หรือ 

ผลิตภณัฑ์ และ/หรือ การบริการท่ีเก่ียวข้อง (รวมถึงบริการ); (4) 

วตัถปุระสงค์ใดท่ีได้รับอนญุาตหรือกําหนดไว้โดยกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง; และ/หรือ (5) 

วตัถปุระสงค์อ่ืนท่ีกําหนดไว้ในนโยบายข้อมลูสว่นบคุคลของ RIM ซึง่สามารถตรวจสอบได้ท่ี 

http://uk.blackberry.com/legal/privacy_policy.jsp 

หรือตามท่ีทา่นได้ให้ความยินยอมเป็นอย่างอ่ืน 

 

(ข) นอกจากข้อมลูสว่นบคุคลอ่ืนท่ีได้อธิบายไว้ในสญัญานี ้

เม่ือทา่นใช้งานผลิตภณัฑ์มือถือของทา่น หรือบริการข้อมลู หรือการบริการบอกตําแหนง่ 

ข้อมลูตําแหนง่ผลิตภณัฑ์มือถือ (รวมถึงแตไ่มจํ่ากดัเพียงเทา่นี ้

ข้อมลูระบบระบตํุาแหนง่บนพืน้โลก (GPS) รหสัประจําตวัพาหะ (carrier ID) รหสัท่ีตัง้ (tower 

ID) และความแรงของสญัญาณเครือขา่ยไร้สาย (WiFi) หรือเสาสญัญาณ (cell towers)) 

ซึง่อาจมีการตดิตอ่ส่ือสารกบั RIM ทัง้นี ้ RIM 

อาจใช้ข้อมลูดงักลา่วเพ่ือให้บริการบอกตําแหนง่แก่ท่าน รวมถึงแตไ่มจํ่ากดัเพียงเทา่นี ้
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บริการเพ่ืออํานวยความสะดวกในการแลกเปล่ียนข้อมลูตําแหนง่ของผลิตภณัฑ์มือถือกบับคุคล

อ่ืน 

โดยทา่นควรพิจารณาก่อนท่ีทา่นจะตกลงให้มีการเปิดเผยข้อมลูสว่นบคุคลของทา่นแก่บคุคลอ่ื

น อนึง่ 

พวกเราอาจใช้ข้อมลูดงักลา่วเพ่ือสร้างข้อมลูท่ีเป็นข้อมลูสว่นบคุคลของทา่นท่ีได้มีการเก็บรวบร

วมไว้หรือท่ีไมร่ะบช่ืุอ และอาจนําไปใช้เพ่ือการโฆษณาในตําแหนง่ท่ีตอบสนองได้ง่าย 

 

(ค) การเก็บรวบรวม ใช้ ประมวล สง่ผา่น และ/หรือ 

การเปิดเผยข้อมลูสว่นบคุคลของทา่นหรือของผู้ใช้ท่ีได้รับอนญุาตของท่านเพ่ือวตัถปุระสงค์ท่ีได้

ระบไุว้ข้างต้นนัน้ เป็นไปตามนโยบายวา่ด้วยความเป็นส่วนตวัของข้อมลูของ RIM โดย RIM 

ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะปรับปรุงแก้ไขนโยบายวา่ด้วยความเป็นสว่นตวัของข้อมลูของ RIM 

เป็นครัง้คราวด้วยดลุพินิจของ RIM แตผู่้ เดียว 

และทา่นควรตรวจสอบนโยบายวา่ด้วยความเป็นสว่นตวัของข้อมลูของ RIM 

อยา่งสม่ําเสมอสําหรับการเปล่ียนแปลงตา่งๆ 

หากข้อมลูส่วนตวัของท่านมีการเปิดเผยให้แก่ผู้ให้บริการของทา่น 

หรือบคุคลท่ีสามท่ีผลิตภณัฑ์หรือบริการนัน้ได้ใช้งานร่วมกบัแบล็คเบอร์ร่ีโซลชูัน่ของท่าน 

ให้นโยบายวา่ด้วยความเป็นสว่นตวัของข้อมลูของผู้ให้บริการหรือบคุคลท่ีสาม 

หรือข้อกําหนดและเง่ือนไขท่ีเก่ียวกบัการเก็บรวบรวม การใช้ การประมวล การสง่ผ่าน และ/หรือ 

การเปิดเผยข้อมลูสว่นบคุคลท่ีได้มีการเจรจาระหวา่ง RIM และผู้ให้บริการของทา่น และ/หรือ 

ของผู้ใช้ท่ีได้รับอนญุาตของทา่น 

หรือบคุคลท่ีสามท่ีผลิตภณัฑ์หรือบริการนัน้ได้ใช้งานร่วมกบัแบล็คเบอร์ร่ีโซลชูัน่ของท่าน (ถ้ามี) 

มีผลใช้บงัคบั 

ทา่นตกลงท่ีจะแจ้งให้บคุคลทัง้หมดท่ีทา่นสง่ข้อมลูสว่นบคุคลของเขาเหลา่นัน้ให้แก่ RIM 

ได้รับทราบวา่พวกเขาเหล่านัน้มีสิทธิท่ีจะเข้าถึงและแก้ไขข้อมลูสว่นบคุคลของตนเองภายใต้กฎ

หมายและกฎเกณฑ์ข้อบงัคบัท่ีกําหนดไว้  

 

22. ข้อเสนอแนะ ทา่นอาจมีข้อเสนอแนะแก่ RIM ซึง่เก่ียวกบัแบล็คเบอร์ร่ีโซลชูัน่ของทา่น ยกเว้นกรณีท่ี 

RIM ตกลงไว้เป็นอยา่งอ่ืนโดยทําเป็นลายลกัษณ์อกัษร ท่านตกลงให้ RIM เป็นเจ้าของในข้อเสนอแนะ 

คําตชิม คําแนะนํา ความคิด ข้อคดิเห็น และการเปล่ียนแปลงทัง้หมดท่ีทา่นให้กบั RIM 

อนัเก่ียวกบัแบล็คเบอร์ร่ีโซลชูัน่ของท่าน และสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาทัง้หมด (รวมกนัเรียกว่า 
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"ข้อเสนอแนะ") และทา่นตกลงโอนสิทธิ กรรมสิทธ์ิ 

และผลประโยชน์ทัง้หมดในข้อเสนอแนะดงักลา่วให้แก่ RIM ทัง้นี ้ ทา่นจะไมจ่งใจให้ข้อเสนอแนะใด ๆ 

ท่ีอยูภ่ายใต้สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของบคุคลท่ีสาม ทา่นตกลงท่ีจะให้ความร่วมมืออย่างเตม็ท่ีกบั 

RIM ในการลงนามในเอกสารเพิ่มเตมิและกระทําการอ่ืนใดท่ีจําเป็นซึง่ได้ร้องขอโดย RIM เพ่ือยืนยนัวา่ 

RIM เป็นเจ้าของข้อเสนอแนะ และเพ่ือให้ RIM สามารถจดทะเบียน และ/หรือ 

คุ้มครองปกป้องสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาใด ๆ ท่ีเก่ียวข้อง และ/หรือ ข้อมลูอนัเป็นความลบั  

 

23. การโอนสิทธิและการมอบหมายอาํนาจ RIM อาจโอนสิทธิในสญัญานีโ้ดยไม่ต้องแจ้งให้ทา่นทราบ 

โดยทา่นจะไมโ่อนสิทธิในสญัญานีไ้มว่า่ทัง้หมดหรือบางสว่นโดยไมไ่ด้รับความยินยอมเป็นลายลกัษณ์

อกัษรจาก RIM (ความยินยอมดงักลา่วอาจถกูระงบัหรือมีเง่ือนไขโดยขึน้อยู่กบัดลุพินิจของ RIM) 

และการโอนสิทธิใด ๆ โดยปราศจากความยินยอมเป็นลายลกัษณ์อกัษรจาก RIM 

นัน้ถือเป็นโมฆะและไมมี่ผล ทัง้นี ้  RIM อาจปฏิบตัหิน้าท่ีทัง้หมดตามท่ีมีอยูภ่ายใต้สญัญานีโ้ดยตรง 

หรืออาจมีหน้าท่ีบางสว่นหรือทัง้หมดท่ีได้ดําเนินการโดยคูส่ญัญาหรือคูส่ญัญาชว่งของ RIM และ/หรือ 

ในกรณีของการบริการเครือข่าย ได้ดําเนินการโดยผู้ให้บริการหรือบริษัทลกูหรือ 

บริษัทในเครือของผู้ให้บริการนัน้ 

 

24. การส่งคาํบอกกล่าว เว้นเสียแตส่ญัญานีกํ้าหนดไว้เป็นอยา่งอ่ืน 

การบอกกล่าวหรือการติดตอ่ส่ือสารอ่ืนๆ ภายใต้สญัญานีใ้ห้ถือวา่เป็นการสง่ให้โดยชอบแล้วเม่ือ 

ทําเป็นหนงัสือและสง่มอบให้โดยตรง หรือโดยการสง่พสัด ุ หรือฝากทางไปรษณีย์ 

ไปรษณีย์ชําระลว่งหน้า ไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือการสง่ท่ีเทียบเทา่กนันัน้ 

ได้มีการแจ้งการตอบรับและสง่ไปยงัทา่นตามท่ีอยู่ตามใบเรียกเก็บเงินท่ีทา่นได้ให้ไว้กบั RIM 

และได้สง่ไปยงั บริษัทรีเซิร์ท อิน โมชัน่ สิงคโปร์ พีทีอี จํากดั (Research In Motion Singapore Pte. 

Limited.) สํานกังานตัง้อยูเ่ลขท่ี 1 อินเตอร์เนชัน่แนล บสิสิเนส พาร์ค อาคารซีเนอร์จีย์ ชัน้ 2 

ประเทศสิงคโปร์ 609917  พร้อมสําเนา (ซึง่ไมถื่อเป็นการบอกกลา่ว) สง่ถึงผู้จดัการฝ่ายผลิตภณัฑ์ของ 

RIM ตามท่ีอยูเ่ดียวกนันัน้ นอกเหนือจากท่ีกลา่วมาแล้ว RIM อาจเลือกท่ีจะทําการบอกกลา่วใด ๆ 

ภายใต้สญัญานีแ้ก่ทา่นทางอิเล็กทรอนิกส์ ทัง้นี ้ การบอกกล่าวทางอิเล็กทรอนิกส์ 

ให้ถือว่าเป็นการสง่ให้โดยชอบแล้วเม่ือได้สง่ผา่นไปยงัท่ีอยูท่างอีเมล์ (email address) 

ท่ีทา่นได้ให้ไว้กบั RIM และหากทา่นไมไ่ด้แจ้งท่ีอยู่ดงักลา่วไว้กบั RIM 

การบอกกล่าวอาจถือเป็นการสง่ให้โดยชอบแล้วเม่ือได้ลงประกาศไว้อย่างชดัเจนบนเว็บไซต์ 

http://www.blackberry.com/legal/ 
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25. เหตุสุดวิสัย โดยไมคํ่านงึถึงบทบญัญัตอ่ืินใดของสญัญานี ้

คูส่ญัญาฝ่ายใดฝ่ายหนึง่จะไมถื่อวา่ได้กระทําผิดตามสญัญานีสํ้าหรับการไมป่ฏิบตัิตามหน้าท่ีของตน

อนัสืบเน่ืองมาจากเหตท่ีุอยูน่อกเหนือการควบคมุตามสมควร 

บทบญัญัตนีิจ้ะไมถ่กูตีความเพ่ือใช้เป็นข้ออ้างในการไมป่ฏิบตัหิน้าท่ีของคูส่ญัญาฝ่ายใดฝ่ายหนึง่เพ่ือเ

ป็นการชําระหนีใ้ห้แก่คูส่ญัญาอีกฝ่ายหนึง่ภายใต้สญัญานี ้

 

26. บทท่ัวไป 

 

(ก)  บคุคลภายนอกผู้ รับประโยชน์ บริษัทในเครือของ RIM ตลอดจนกรรมการ 

พนกังานและลกูจ้างของบริษัทในเครือของ RIM 

เหลา่นัน้ถือเป็นบคุคลภายนอกผู้ รับประโยชน์เพ่ือวตัถปุระสงค์ของบทบญัญตัิตามสญัญานีใ้นหั

วข้อ “ข้อจํากดัความรับผิด” (ข้อ 20) และ “ข้อความปฏิเสธความรับผิด” (ข้อ 19) 

เว้นแตจ่ะได้ระบไุว้เป็นอยา่งอ่ืนในหวัข้อนี ้

บทบญัญัตภิายใต้สญัญานีเ้ป็นไปเพ่ือประโยชน์ของคูส่ญัญาโดยไมไ่ด้เป็นไปเพ่ือประโยชน์ของ

บคุคลหรือองค์กรอ่ืนใด 

 

(ข) การสละสิทธิจากการผิดสญัญา ไมใ่ห้ถือวา่คูส่ญัญาได้สละสิทธิหรือสญูเสียสิทธิใด ๆ 

ภายใต้สญัญานี ้ ไมว่า่จะบนพืน้ฐานของความผิดพลาด ความลา่ช้า 

หรือหลกัหรือระบบกฎหมายอ่ืน 

เว้นเสียแตว่า่การสละสิทธิดงักลา่วได้ทําขึน้เป็นหนงัสือและลงนามโดยผู้ มีอํานาจลงนามของคูส่ั

ญญาถึงบคุคลซึง่การสละสิทธินัน้จะมีผลใช้บงัคบั ทัง้นี ้

การสละสิทธิหรือการกระทําผิดบทบญัญตัิใด ๆ 

ของสญัญานีใ้นคราวใดไมใ่ห้ถือเป็นการสละสิทธิในคราวอ่ืน ๆ ด้วย 

 

(ค) การมีผลบงัคบัใช้ตอ่ไป ข้อกําหนด เง่ือนไข 

และการรับประกนัท่ีมีอยูใ่นสญัญานีซ้ึง่โดยนยัและบริบทเหลา่นัน้มีเจตนาเพ่ือให้มีผลบงัคบัใช้ต่

อไปแม้ได้มีการปฎิบตัติามสญัญา ให้มีผลบงัคบัใช้ตอ่ไปถึงแม้วา่ได้การปฏิบตัิตามสญัญา 

ยกเลิก หรือบอกเลิกสญัญานีแ้ล้ว  
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(ง) กฎหมายท่ีใช้บงัคบัและการระงบัข้อพิพาท 

สญัญานีใ้ห้อยูภ่ายใต้บงัคบัและการตีความตามกฎหมายของประเทศสิงคโปร์ 

โดยไมร่วมถึงบทบญัญัตใินเร่ืองของการขดักนัของกฎหมาย คูส่ญัญาทัง้สองฝ่ายตกลงว่า 

อนสุญัญาสหประชาชาตวิา่ด้วยสญัญาซือ้ขายสินค้าระหวา่งประเทศ (The United Nations 

Convention on Contracts for the International Sale of Goods) จะไมนํ่ามาใช้กบัสญัญานี ้

ความขดัแย้งหรือข้อโต้แย้งใด ๆ ท่ีเกิดขึน้จากหรือเก่ียวข้องกบัสญัญานี ้

หรือการกระทําผิดสญัญาใด ๆ 

ซึง่คูส่ญัญาไมส่ามารถตกลงกนัได้ภายหลงัจากการเจรจาอยา่งสจุริต 

ให้สง่เร่ืองไปยงัฝ่ายบริหารระดบัสงูกว่าขึน้ไปของคูส่ญัญาเป็นลําดบัแรกคูส่ญัญา 

โดยผ่านตวัแทนของฝ่ายบริหารระดบัสงูกวา่ขึน้ไปนัน้ 

ซึง่หากทา่นเป็นบคุคลธรรมดาในกรณีนีคื้อตวัท่านเอง จะได้เข้าเจรจากนัภายใน สามสิบ (30) 

วนันบัแตว่นัท่ีข้อพิพาทนัน้ได้รับการเสนอแก่พวกเขาเหลา่นัน้ 

และหากคูส่ญัญาไมส่ามารถยตุิความขดัแย้งหรือข้อโต้แย้งภายในสามสิบ (30) 

วนันบัแตว่นัท่ีได้เจรจากนั  

เว้นแตก่รณีท่ีต้องห้ามเป็นการเฉพาะตามกฎหมายท่ีใช้บงัคบัอยูใ่นเขตอํานาจตามกฎหมายขอ

งทา่น   

ความขดัแย้งหรือข้อโต้แย้งดงักลา่วนัน้ให้ตดัสินโดยอนญุาโตตลุาการอนัจะถือเป็นท่ีสดุและมีผ

ลผกูพนั 

โดยจดัให้มีขึน้ในประเทศสิงคโปร์ภายใต้กฎอนญุาโตตลุาการระหว่างประเทศของสถาบนัอนญุ

าโตตลุาการแหง่สิงคโปร์ (The Arbitation Rules of the Singapore International Arbitration 

Centre ("กฎ SIAC") 

ท่ีใช้บงัคบัอยูซ่ึง่กฎนัน้ให้ถือวา่รวมอยูด้่วยโดยการอ้างอิงตามความในข้อนี ้   

องค์คณะจะต้องประกอบไปด้วยอนญุาโตตลุาการหนึง่ท่านท่ีได้รับการแตง่ตัง้จากประธานของ 

SIAC ภาษาท่ีใช้ในการดําเนินการอนญุาโตตลุาการให้เป็นภาษาองักฤษ ทัง้นี ้

หากบทบญัญัตข้ิางต้นนัน้ขดัตอ่กฎหมายในเขตอํานาจตามกฎหมายของทา่น 

ให้การดําเนินการอนญุาโตตลุาการ: (1) จดัขึน้ท่ีกรุงเทพมหานคร ประเทศไทย; (2) 

ตดัสินโดยอนญุาโตตลุาการภายใต้กฎอนญุาโตตลุาการของสภาหอการค้านานาชาต ิ (The 

Rules of Arbitration of the International Chamber of Commerce) ("กฎ ICC"); และ (3) 

พิจารณาโดยอนญุาโตตลุาการหนึง่ทา่นท่ีได้รับการแตง่ตัง้ตามกฎ ICC 

และตามท่ีคูส่ญัญาทัง้สองฝ่ายตกลงร่วมกนัภายในสามสิบ (30) 
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วนันบัแตว่นัท่ีได้แตง่ตัง้อนญุาโตตลุาการ 

หากไมส่ามารถแตง่ตัง้ได้ให้บคุคลท่ีสามท่ีเป็นกลางเป็นผู้แตง่ตัง้อนญุาโตตลุาการ 

คูส่ญัญาแตล่ะฝ่ายจะต้องรับผิดชอบคา่ใช้จา่ยท่ีเก่ียวข้องกบัการดําเนินการอนญุาโตตลุาการฝ่

ายละคร่ึง 

โดยข้อพิพาทระหว่างคูส่ญัญาหรือเฉพาะกบัทา่นเท่านัน้โดยไมเ่ก่ียวพนักบับคุคลอ่ืนไมส่ามารถ

ท่ีจะนํามาร่วม หรือรวมเข้ากนัได้โดยปราศจากความยินยอมเป็นลายลกัษณ์อกัษรจาก RIM 

คําตดัสินของอนญุาโตตลุาการอาจใช้ย่ืนตอ่ศาลใดท่ีมีเขตอํานาจนัน้ได้    

โดยไมคํ่านงึถึงสิ่งท่ีกลา่วมาก่อนหน้านี ้ RIM 

มีสิทธิท่ีจะดําเนินคดีทางกฎหมายหรือดําเนินกระบวนการยตุธิรรมซึง่รวมถึงการขอคุ้มครองชัว่

คราวจากศาลสําหรับข้อเรียกร้องหรือข้อพิพาทท่ีเก่ียวกบั: (1) หนีท่ี้ทา่นค้างชําระแก่ RIM 

อนัเก่ียวกบัการใช้แบล็คเบอร์ร่ีโซลชูัน่ของท่าน หรือสว่นใดสว่นหนึง่นัน้; และ (2) 

การฝ่าฝืนหรือกระทําการคกุคามอนัเป็นการฝ่าฝืนบทบญัญตัขิองสญัญานีใ้นหวัข้อ 

“การสนบัสนนุด้านการเข้ารหสัลบับนเดสก์ทอป” (ข้อ 6), 

“การใช้งานแบล็คเบอร์ร่ีโซลชูัน่ของทา่น” (ข้อ 3), “การอนญุาตให้ใช้ซอฟต์แวร์และเอกสาร” 

(ข้อ 2), “ทรัพย์สินทางปัญญา” (ข้อ 7), “การสง่ออก นําเข้า และข้อจํากดัการใช้งาน 

และใบอนญุาตของรัฐบาลสหรัฐ” (ข้อ 9),  “การรักษาความปลอดภยั” (ข้อ 10), 

การรักษาความลบัและการไมทํ่าวิศวกรรมย้อนกลบั (ข้อ 11), และ 

“ผลของการบอกเลิกสญัญา” (ข้อ 14) อนึง่ ท่านขอสละสิทธ์ิอยา่งถาวรในการคดัค้านใด ๆ 

ท่ีอยู่บนพืน้ฐานของสถานท่ีพิจารณา ท่ีประชมุท่ีไมเ่หมาะสม หรือสิ่งท่ีคล้ายคลงึกนั 

และขอให้ความยินยอมโดยถาวรสําหรับขัน้ตอนบริการทางไปรษณีย์หรือในลกัษณะอ่ืนใดท่ีกฎ

หมายอนญุาตให้ 

และขอให้ความยินยอมและยอมรับโดยถาวรซึง่เขตอํานาจของศาลในประเทศสิงคโปร์สําหรับข้

อเรียกร้องใด ๆ ดงักล่าวท่ีเกิดขึน้จากหรือเก่ียวข้องกบัสญัญานี ้  คูส่ญัญาตกลงวา่ 

ในกรณีเกิดข้อพิพาทภายใต้สญัญานีแ้ละข้อพิพาทดงักล่าวจะถกูตดัสินชีข้าดโดยศาล 

ข้อพิพาทดงักล่าวนัน้จะไมถ่กูตดัสินชีข้าดโดยคณะลกูขนุ 

คูส่ญัญาทัง้สองฝ่ายตกลงสละสิทธ์ิทัง้หมดท่ีเก่ียวกบัการพิจารณาคดีโดยคณะลกูขนุในเร่ืองใด

ก็ตามท่ีเก่ียวกบัหรือเกิดขึน้จากสญัญานี ้

 

(จ) การแยกเป็นสว่นได้ของสญัญา หากหวัข้อ ข้อความ บทบญัญัต ิ หรือประโยคใด ๆ 

หรือสว่นใดสว่นหนึง่ (“ส่วนประกอบ”) ของสญัญานีถ้กูระบวุา่ขดัตอ่กฎหมาย ไมส่มบรูณ์ 
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หรือไมมี่ผลบงัคบัใช้โดยเจ้าพนกังานผู้ มีอํานาจภายในเขตอํานาจของกฎหมายใดก็ตาม 

ให้การระบซุึง่สว่นประกอบเช่นวา่นัน้ไมมี่ผลตอ่: (1) ความถกูต้องตามกฎหมาย ความสมบรูณ์ 

การมีผลบงัคบัใช้ของสว่นประกอบอ่ืนของสญัญานี;้ หรือ (2) ความถกูต้องตามกฎหมาย 

ความสมบรูณ์ การมีผลบงัคบัใช้ของสว่นประกอบนัน้ภายในเขตอํานาจตามกฎหมายอ่ืน 

และสว่นประกอบนัน้จะถกูจํากดั 

หากเป็นไปได้และได้แยกออกจากกนัแล้วในภายหลงัถ้าจําเป็น  

ในขอบเขตเทา่ท่ีจําเป็นในการให้สญัญานีส้มบรูณ์และมีผลบงัคบัใช้ 

 

(ฉ) ภาษาท่ีใช้ หากสญัญานีถ้กูแปลขึน้เป็นภาษาอ่ืนนอกเหนือไปจากภาษาองักฤษ 

ให้ใช้ภาษาองักฤษบงัคบั 

ในกรณีเกิดข้อขดัแย้งหรือความไมต่รงกนัของความหมายระหวา่งฉบบัภาษาองักฤษและฉบบัแ

ปลใด ๆ  ทัง้นี ้ เว้นแตก่รณีต้องห้ามตามกฎหมายภายในเขตอํานาจของทา่น ข้อขดัแย้ง 

ข้อพิพาท การไกลเ่กล่ีย การตดัสินโดยอนญุาโตตลุาการ หรือการดําเนินคดีใดๆ 

ท่ีเก่ียวกบัสญัญานีจ้ะต้องดําเนินการเป็นภาษาองักฤษ รวมถึงแตไ่มจํ่ากดัเพียงเทา่นี ้

การติดตอ่ทางจดหมาย  การค้นพบ การเสนอ การย่ืนคําร้อง การให้คํามัน่สญัญา 

การให้คํามัน่ด้วยวาจา การโต้เถียง การโต้เถียงด้วยวาจา และคําสัง่หรือคําพิพากษาของศาล 

 

(ช) ความไมส่อดคล้องกนั 

หากมีข้อขดัแย้งกนัระหว่างสญัญานีแ้ละสญัญาให้ใช้สิทธิในซอฟต์แวร์หรือข้อตกลงผู้ใช้ 

(ท่ีนอกเหนือจากสญัญานี)้ 

ท่ีมีอยูใ่นบรรจภุณัฑ์หรือวสัดเุสริมอ่ืนใดในสว่นของแบล็คเบอร์ร่ีโซลชูัน่ของท่าน 

ให้บทบญัญตัขิองสญัญานีใ้ช้บงัคบัแก่ข้อขดัแย้งใด ๆ นัน้  

หากมีข้อขดัแย้งกนัระหว่างสญัญานีแ้ละสญัญาให้ใช้สิทธิในซอฟต์แวร์หรือข้อตกลงผู้ใช้อนัเก่ีย

วกบัการอพัเกรดหรืออพัเดทซอฟต์แวร์ 

ให้นําบทบญัญัตขิองสญัญาให้ใช้สิทธิในซอฟต์แวร์หรือข้อตกลงผู้ใช้ดงักลา่วนัน้ใช้บงัคบัเพียงเ

ฉพาะเทา่ท่ีขดัแย้งกนันัน้  ในกรณีท่ีมีความขดัแย้งใด ๆ 

ระหวา่งเอกสารใดท่ีมีอยูใ่นบรรจภุณัฑ์ของแบล็คเบอร์ร่ีโซลชูัน่ของทา่น 

และเอกสารสําหรับผลิตภณัฑ์ RIM หรือรายการของซอฟต์แวร์ 

ให้บทบญัญตัใินเร่ืองของเอกสารใช้บงัคบัในเร่ืองเก่ียวกบัข้อขดัแย้งกนันัน้ 
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(ซ) ข้อสญัญาเบ็ดเสร็จ สญัญานี ้ (สําหรับบทบญัญตัแิก้ไขเพิ่มเตมิสญัญานี ้

ท่ีเก่ียวกบัเร่ืองของบทบญัญัตเิพิ่มเตมินัน้ 

ให้รวมเอาข้อกําหนดของบทบญัญตัเิพิ่มเตมินัน้เข้ารวมด้วย) 

ได้รวบรวมข้อตกลงทัง้หมดของคูส่ญัญาอนัเก่ียวเน่ืองกบัเร่ืองของสญัญานี ้ โดยไมมี่บทบญัญตัิ 

ความเข้าใจ การส่ือสาร การรับประกนัตน การรับรอง ภาระหน้าท่ี ข้อตกลงเพิ่มเตมิ 

หรือข้อตกลงระหวา่งคูส่ญัญาอนัเก่ียวกบัซอฟต์แวร์ อนันอกเหนือไปจากท่ีได้ระบไุว้ในสญัญานี ้  

โดยไมคํ่านงึถึงสิ่งท่ีกลา่วมาก่อนหน้านี ้ สญัญาอ่ืน ๆ 

ระหวา่งคูส่ญัญาอาจมีผลบงัคบัตอ่การใช้งานในส่วนอ่ืนของแบล็คเบอร์ร่ีโซลชูัน่ของท่าน 

สญัญานีใ้ห้ใช้แทนท่ีบทบญัญตั ิ ความเข้าใจ การส่ือสาร การรับประกนัตน การรับรอง 

ภาระหน้าท่ี ข้อตกลงเพิ่มเตมิ หรือข้อตกลงระหวา่งคูส่ญัญาใด ๆ 

ท่ีมีมาก่อนหน้าหรือพร้อมกนันีไ้มว่า่จะได้ทําด้วยวาจาหรือเป็นลายลกัษณ์อกัษร 

อนัเก่ียวกบัเร่ืองท่ีระบไุว้ในสญัญานี ้

และทา่นยอมรับว่าทา่นมิได้อาศยัสิ่งท่ีได้กล่าวมาก่อนหน้าในการตกลงเข้าทําสญัญานี ้    

สญัญานีอ้าจแก้ไขเปล่ียนแปลงได้ทกุเวลาโดยความตกลงร่วมกนัของคูส่ญัญา เว้นแตก่รณีท่ี 

RIM ถกูห้ามอยา่งชดัแจ้งโดยกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง RIM 

ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงสญัญานีใ้นภายหลงั 

ไมว่า่เพ่ือให้สอดคล้องกบัการเปล่ียนแปลงของกฎหมายหรือให้เป็นไปตามท่ีกฎหมายกําหนด 

(รวมถึงแตไ่มจํ่ากดัเพียงเทา่นี ้ การเปล่ียนแปลงเพ่ือทําให้แนใ่จวา่สญัญานีส้ามารถใช้บงัคบัได้) 

หรือการเปล่ียนแปลงในการดําเนินธุรกิจ 

โดยจะแจ้งให้ท่านทราบถึงการเปล่ียนแปลงเชน่วา่นัน้ทัง้ทางอิเล็กทรอนิกส์ 

(ตามความมุง่หมายของบทบญัญตัใินหวัข้อเร่ืองการสง่คําบอกกลา่วข้างต้น) 

หรือโดยการประกาศแจ้งให้ทราบถึงการเปล่ียนแปลงท่ี http://www.blackberry.com/legal 

และทา่นควรตรวจสอบเว็บไซต์ดงักลา่วอยา่งสม่ําเสมอสําหรับการเปล่ียนแปลงตา่งๆ 

หากทา่นยงัคงใช้ซอฟต์แวร์ และ/หรือ บริการเกินกวา่หกสิบ (60) 

วนัหลงัจากการแจ้งการเปล่ียนแปลง จะถือวา่ท่านได้ยอมรับการเปล่ียนแปลงนี ้

หากทา่นมีความกงัวลเก่ียวกบัการเปล่ียนแปลงดงักลา่ว โปรดติดตอ่ได้ท่ี legalinfo@rim.com 

ภายในหกสิบ (60) 

วนัหลงัจากการแจ้งการเปล่ียนแปลงเพ่ือสอบถามเก่ียวกบัทางเลือกของทา่น  
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(ฌ) การปฏิบตัิตามกฎหมาย ทา่นจะ ด้วยคา่ใช้จา่ยของทา่นเอง 

ทําให้ได้มาและรักษาไว้ซึง่ใบอนญุาต การจดทะเบียน 

และการรับรองทัง้หมดท่ีจําเป็นจากหนว่ยงานของรัฐหรือตามกฎหมายท่ีใช้บงัคบัในเขตอํานาจ

ของทา่นเพ่ือการใช้บงัคบัและการปฏิบตัติามสญัญานี ้  หรือสญัญาให้ใช้สิทธิอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง 

โดยเฉพาะอยา่งย่ิงและเพ่ือหลีกเล่ียงข้อสงสยัท่ีอาจมีขึน้ 

ทา่นจะปฏิบตัติามกฎหมายและข้อบงัคบัทัง้หมดท่ีเก่ียวข้องและจะทําให้ได้มาซึง่ใบอนญุาต 

การจดทะเบียน และการรับรองใด ๆ 

ท่ีจําเป็นจากหนว่ยงานของรัฐสําหรับการนําเข้าและการใช้ซอฟต์แวร์ท่ีมีการเข้ารหสัลบัในเชิงพ

าณิชย์ หรือฟังก์ชัน่ความปลอดภยัอ่ืน ๆ ตามท่ีกฎหมายกําหนด ทัง้นี ้ ท่านจะจดัหาให้แก่ RIM 

ซึง่เอกสารรับรองและเอกสารทางราชการท่ี RIM 

อาจร้องขอเป็นครัง้คราวเพ่ือตรวจสอบการปฏิบตัหิน้าท่ีดงักลา่วนีข้องท่าน 

 

27. การควบรวมของสัญญา เพ่ือทําให้มัน่ใจว่า: (ก) ข้อกําหนดตา่ง ๆ 

นัน้สอดคล้องท่ีจะใช้กบัซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ส่วนบคุคลแบล็คเบอร์ร่ี, 

แบล็คเบอร์ร่ีเซิร์ฟเวอร์ซอฟต์แวร์ และซอฟต์แวร์มือถือแบล็คเบอร์ร่ี 

เม่ือแตล่ะซอฟต์แวร์นัน้ได้ถกูใช้เป็นสว่นหนึง่ของแบล็คเบอร์ร่ีโซลชูัน่ของทา่น; และ (ข) 

ความชดัเจนในเร่ืองของข้อกําหนดการอนญุาตให้ใช้สิทธิท่ีใช้กบัซอฟต์แวร์มือถือแบล็คเบอร์ร่ีเม่ือใช้เป็

นสว่นหนึง่ของแบล็คเบอร์ร่ีโซลชูัน่ของทา่น 

โดยไมคํ่านงึถึงวิธีการท่ีทา่นได้รับซอฟต์แวร์มือถือแบล็คเบอร์ร่ีนัน้มา  

โดยการแสดงการยอมรับในข้อกาํหนดของสัญญานีต้ามรูปแบบท่ีกาํหนดไว้ข้างต้น 

ท่านยังขอยอมรับอีกด้วยว่าสัญญานีท้ดแทนและเข้าแทนท่ีข้อตกลงผู้ใช้/ข้อตกลงให้ใช้ซอฟ

ต์แวร์ของแบล็คเบอร์ร่ี 

และสัญญาให้ใช้สิทธิในแบล็คเบอร์ร่ีเซิร์ฟเวอร์สาํหรับองค์กรท่ีมีอยู่ก่อนหน้านี ้

และสัญญาให้ใช้สิทธิในซอฟต์แวร์ของแบล็คเบอร์ร่ีใด ๆ ท่ีมีอยู่ก่อนหน้านี ้

เท่าท่ีสัญญาดังกล่าวใช้บังคับกับซอฟต์แวร์ใด ๆ 

ท่ีได้กลายเป็นส่วนหน่ึงของแบล็คเบอร์ร่ีโซลูช่ันของท่าน นับตัง้แต่วันท่ีท่านยอมรับสัญญานี ้

 

การอ้างอิงถึงข้อตกลงผู้ใช้/ข้อตกลงให้ใช้ซอฟต์แวร์ของแบล็คเบอร์ร่ี 

หรือสญัญาให้ใช้สิทธิในแบล็คเบอร์ร่ีเซิร์ฟเวอร์สําหรับองค์กรทัง้หมดท่ีมีอยูใ่นสญัญาหรือเอกสารอ่ืนท่ี

ทา่นทําไว้กบั RIM สําหรับแบล็คเบอร์ร่ีโซลชูัน่ของทา่น 

ให้ถือว่าเป็นการอ้างอิงถึงสญัญาอนญุาตให้ใช้สิทธิแบล็คเบอร์ร่ีฉบบันี ้
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(ยกเว้นในกรณีท่ีการอ้างอิงดงักลา่วนัน้ไมส่มเหตผุลกนักบับริบทภายใน เชน่ 

ดงัท่ีเป็นอยูใ่นบทบญัญตันีิ ้

การมุง่หมายให้มีความแตกตา่งกนัระหวา่งสญัญาท่ีมีอยู่ก่อนและสญัญาให้ใช้สิทธิในซอฟต์แวร์ของแ

บล็คเบอร์ร่ีนัน้ 

การอ้างถึงสญัญาท่ีมีอยูก่่อนจะไมถื่อเป็นการอ้างอิงถึงสญัญาให้ใช้สิทธิในซอฟต์แวร์ของแบล็คเบอร์ร่ี

)  

 

การแก้ไขเพิ่มเตมิหรือบทบญัญตัเิพิ่มเตมิใด ๆ 

ท่ีมีแก่ข้อตกลงผู้ใช้/ข้อตกลงให้ใช้ซอฟต์แวร์ของแบล็คเบอร์ร่ี 

และสญัญาให้ใช้สิทธิในแบล็คเบอร์ร่ีเซิร์ฟเวอร์สําหรับองค์กรท่ีมีอยูก่่อนหน้านี ้

และสญัญาให้ใช้สิทธิในซอฟต์แวร์ของแบล็คเบอร์ร่ี ภายใต้ซอฟต์แวร์ซึง่ RIM ได้จดัหาให้แก่ทา่น 

ให้ถือเป็นการแก้ไขเพิ่มเตมิหรือเป็นบทบญัญตัเิพิ่มเตมิแก่สญัญาอนญุาตให้ใช้สิทธิแบล็คเบอร์ร่ี 

ฉบบันี ้

 

หากทา่นมีคําถามหรือข้อสงสยัเก่ียวกบัเง่ือนไขของสญัญานีก้รุณาติดตอ่ RIM ได้ท่ี legalinfo@rim.com   
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