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หมายเหต:ุ  หากคุณเปนผูบริโภค 
คุณอาจมีสิทธิตามกฎหมายบางประการท่ีไมอาจเปล่ียนแปลงไดโดยสัญญาน้ี  
ขอกําหนดใดในเง่ือนไขการอนุญาตใชสิทธ์ิเหลาน้ีจะไมมีผลในการเปล่ียนแปลงสิทธิตามกฎหมาย
เหลาน้ีตามกฎหมายท่ีมีผลบังคับใชซ่ึงกฎหมายมีกลาวหามไวอยางชัดแจง  
หากกฎหมายกําหนดใหมีการแปลเง่ือนไขการอนุญาตใชสิทธ์ิเหลาน้ีเปนภาษาอ่ืนใด 
ฉบับภาษาอังกฤษจะมีผลเหนือกวาหากมีการขัดกันหรือความขัดแยงระหวางฉบับภาษาอังกฤษกับ
ฉบับแปลอ่ืนใดของฉบับภาษาอังกฤษน้ัน  
หากคุณไดรับเง่ือนไขการอนุญาตใชสิทธ์ิเหลาน้ีเปนภาษาอ่ืนนอกจากภาษาอังกฤษ RIM
เน้ือหาดังกลาวจัดทําข้ึนเพ่ืออํานวยความสะดวกแกคุณเทาน้ัน

ขอตกลงบริการผลิตภัณฑระดับโปรซูเมอรของ BLACKBERRY

Research In Motion Limited หรือบริษัทในเครือแหงใดแหงหน่ึง (“RIM”) มีความยินดีท่ีจะนําเสนอ:

“บริการผลิตภัณฑระดับโปรซูเมอรของ BlackBerry” เปนบริการท่ีออกแบบและใหบริการโดย RIM 
เพ่ือใหลูกคาของ RIM สามารถใชฟงกชันบางอยางท่ีมีในซอฟตแวรเซิรฟเวอรของ RIM ซึ่งเปนกรรมสิทธิ์ของ 
BlackBerry โดยท่ีลูกคาของ RIM ไมตองมีซอฟตแวรเซิรฟเวอรดังกลาว  
บริการผลิตภัณฑระดับโปรซูเมอรของ BlackBerry ครอบคลุม “บริการอินเทอรเน็ต BlackBerry” ของ RIM  
บริการอินเทอรเน็ตของ BlackBerry ทําใหผูใชบริการสามารถ:  (ก) ผสานรวมบัญชีอีเมลของ ISP 
บางรายหรือผูใหบริการรายอ่ืนสําหรับการสงเมลแบบพุชไปยังอุปกรณมือถือของคุณ 
(ข) สรางท่ีอยูอีเมลตามอุปกรณสําหรับอุปกรณมือถือของคุณ และ (ค) 
เขาสูเน้ือหาและบริการบางอยางบนอินเทอรเน็ต  ฟงกชันอีเมลของบริการอินเทอรเน็ตของ BlackBerry 
ยังรูจักกันในช่ือ “MyEmail”, “BlackBerry Internet Mail” 
และ/หรือช่ือผลิตภัณฑท่ีเฉพาะเจาะจงจากผูใหบริการแอรไทมของคุณ  
บริการผลิตภัณฑระดับโปรซูเมอรของ BlackBerry 
ท้ังหมดหรือบางสวนอาจไมไดรับการสนับสนุนโดยผูใหบริการแอรไทมของคุณ  
โปรดตรวจสอบการใชงานกับผูใหบริการแอรไทมของคุณ

บริการผลิตภัณฑระดับโปรซูเมอรของ BLACKBERRY จัดใหคุณเปน “บริการ” ซ่ึงเปนสวนหน่ึงของ 
“บริการจาก BLACKBERRY” ภายใตขอกําหนดในเง่ือนไขการอนุญาตใชสิทธ์ิสําหรับซอฟตแวร 
BLACKBERRY แบบมาตรฐาน (“BBSLA”) โดย RIM ตามท่ีมีการแกไขโดยเอกสารผนวกน้ี 
เอกสารผนวกน้ีและ BBSLA ใหถือรวมกันเปน “ขอตกลง” 
สําหรับบริการผลิตภัณฑระดับโปรซูเมอรของ BLACKBERRY 
รวมท้ังซอฟตแวรท่ีคุณใชรวมกับบริการเหลาน้ัน  เวนแตจะระบุเปนอยางอ่ืนในเอกสารน้ี 
คําท่ีเปนตัวอักษรใหญท้ังหมดท่ีใชในเอกสารน้ีจะมีความหมายตามคําท่ีใชใน BBSLA  
คุณสามารถดูเน้ือหา BBSLA พรอมท้ังเอกสารผนวกนี้ไดจากเว็บไซตบริการผลิตภัณฑระดับโปรซูเมอรของ 
BLACKBERRY โดยผูใหบริการแอรไทมของคุณ หากคุณเพ่ิงไดรับอุปกรณ BLACKBERRY BBSLA 
ฉบับปจจุบันก็คือขอตกลงเก่ียวกับซอฟตแวรท่ีคุณตองยอมรับเพ่ือใชซอฟตแวรมือถือ BLACKBERRY 
ของคุณ  หากคุณไมพบ BBSLA ฉบับปจจุบันไมวาดวยเหตุผลใด คุณสามารถดูไดท่ี
WWW.BLACKBERRY.COM/LEGAL หรือโดยติดตอ RIM ที่ LEGALINFO@RIM.COM  สงสัยหรือขอกังวลใด ๆ 
เก่ียวกับเงื่อนไขในขอตกลงน้ี โปรดติดตอ RIM ที่ LEGALINFO@RIM.COM

หลังจากตกลงตามเง่ือนไขการอนุญาตใชสิทธ์ิเหลาน้ีโดยคลิกท่ี “ขาพเจายอมรับ” ดานลาง 
คุณหรือหนวยงานทีม่อบหมายใหคุณเปนตัวแทนหรือหนวยงานอ่ืนใดท่ีไดรับประโยชนจากการกระทําของคุ
ณ  (อางถึงเปน “คุณ” ในท้ังสองกรณี) ตกลงท่ีจะปฏิบัติตามขอตกลงน้ี 
โปรดทราบวาคุณตองบรรลุนิติภาวะตามกฎหมายในเขตพ้ืนท่ีของคุณจึงจะทําสามารถขอตกลงนี้ไ
ด  หากคุณยังไมบรรลุนิติภาวะ เพ่ือใหสามารถรับบริการผลิตภัณฑระดับโปรซูเมอรของ 
BLACKBERRY 
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ผูปกครองของคุณจะตองทําขอตกลงน้ีและอนุญาตการใชบริการผลิตภัณฑระดับโปรซูเมอรของ 
BLACKBERRY ของคุณในฐานะ “ผูใชท่ีไดรับอนุญาต”

กอนการเปดใชงานหรือใชบริการผลิตภัณฑระดับโปรซูเมอรของ BLACKBERRY 
หากคุณตัดสินใจวาคุณไมสมัครใจท่ีจะยอมรับเง่ือนไขในขอตกลงน้ี 
คุณจะไมมีสิทธิรับบริการเหลาน้ี หรือใช “ซอฟตแวร” ใด ๆ ท่ีเช่ือมโยงกับบริการเหลาน้ี

เง่ือนไขเฉพาะสําหรับบริการผลิตภัณฑระดับโปรซูเมอรของ BLACKBERRY

1. คําจํากัดความของ “บริการ”  เพ่ือไมใหเกิดขอสงสัยใด ๆ 
บริการผลิตภัณฑระดับโปรซูเมอรของ BlackBerry 
ท่ีจัดใหตามเอกสารนี้คือบริการท่ีเปนสวนหน่ึงของชุดบริการจาก BlackBerry ภายใต BBSLA

2. ผูใหบริการแอรไทม
ผูใหบริการแอรไทมของคุณจะตองสามารถรองรับบริการผลิตภัณฑระดับโปรซูเมอรของ BlackBerry 
โดยคุณตองทําขอตกลงกับผูใชบริการแอรไทมสําหรับบริการเหลาน้ี  
คุณไมตองชําระเงินคาบริการผลิตภัณฑระดับโปรซูเมอรของ BlackBerry ใหแก RIM 
การชําระเงินคาบริการผลิตภัณฑระดับโปรซูเมอรของ BlackBerry 
ทั้งหมดจะจายใหแกผูใหบริการแอรไทมของคุณ  
โปรดติดตอผูใหบริการแอรไทมของคุณเพ่ือขอการสนับสนุน เน่ืองจาก RIM 
ไมไดใหการสนับสนุนโดยตรงแกผูใช

3. การใชงานท่ีไมไดรับอนุญาต  คุณตองแจงการใชบริการผลิตภัณฑระดับโปรซูเมอรของ 
BlackBerry ของคุณท่ีไมไดรับอนุญาตใด ๆ ให RIM ทราบโดยทันที  นอกจากน้ี 
คุณตกลงวาจะไมรบกวนการทํางานของบริการผลิตภัณฑระดับโปรซูเมอรของ BlackBerry 
ขอรหัสผานของผูใชรายอ่ืน หรือกระทําในลักษณะท่ีขัดขวางการใชบริการผลิตภัณฑระดับโปรซูเมอรของ 
BlackBerry ของผูใชรายอ่ืน

4. ขอจํากัดเก่ียวกับการใช/การเปล่ียนแปลงบริการผลิตภัณฑระดับโปรซูเมอรของ 
BlackBerry  คุณตกลงวา RIM 
อาจกําหนดและ/หรือทําการเปล่ียนแปลงขอจํากัดการใชบริการผลิตภัณฑระดับโปรซูเมอรของ BlackBerry 
ของคุณ และอาจทําการเปล่ียนแปลงกับบริการผลิตภัณฑระดับโปรซูเมอรของ BlackBerry 
ซ่ึงรวมถึงการเปล่ียนแปลงท่ีเปนการจํากัดหรือลดระดับฟงกชันของบริการผลิตภัณฑระดับโปรซูเมอรของ 
BlackBerry ใด ๆ ที่มีอยูอยางมีนัยสําคัญ โดยไมตองรับผิดชอบใด ๆ ตอคุณ  ในกรณีท่ีเปนไปได RIM 
จะใชความพยายามตามสมควรในการประกาศแจงขอจํากัดและ/หรือการเปล่ียนแปลงในบริการเหลาน้ีไวในเว็
บไซตบริการผลิตภัณฑระดับโปรซูเมอรของ BlackBerry หรือแจงใหคุณทราบดวยวิธีอ่ืนใดตาม BBSLA  
คุณตกลงท่ีจะปฏิบัติตามขอจํากัดเหลาน้ีในฐานะท่ีเปนเง่ือนไขใหคุณสามารถเขาใชบริการผลิตภัณฑระดับโ
ปรซูเมอรของ BlackBerry อยางตอเน่ือง

5. อุปกรณมือถือท่ีสูญหาย/ถูกขโมย/โอนให  
อุปกรณมือถือของคุณจะมีหมายเลขประจําเคร่ืองเฉพาะเชื่อมโยงกับท่ีอยูอีเมลของคุณ 
เพ่ือสงอีเมลหรือขอมูลอ่ืน ๆ ไปยังอุปกรณมือถือน้ัน  
หากคุณทําอุปกรณมือถือสูญหายหรือถูกขโมย หรือหากคุณโอนอุปกรณมือถือใหแกบุคคลอื่น 
(ตามท่ี BBSLA และขอตกลงของคุณกับผูใหบริการแอรไทมอนุญาตไว) 
คุณตองไปท่ีเว็บไซตบริการผลิตภัณฑระดับโปรซูเมอรของ BlackBerry 
และยกเลิกการเช่ือมโยงท่ีอยูอีเมลของคุณกับอุปกรณมือถือน้ันโดยทันที

6. ขอกําหนดในการสํารอง/ลบขอมูล  เวนแตตามท่ีกฎหมายท่ีบังคับใชไดหามไวเปนการเฉพาะ 
RIM จะไมรับผิดชอบใด ๆ ตอขอมูลท่ีสงไปยังอุปกรณมือถือของคุณ RIM ขอแนะนําใหคุณสํารองขอมูลอีเมล 
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เน้ือหา และ/หรือขอมูลอ่ืน ๆ ในอุปกรณมือถือของคุณเปนประจํา เนื่องจาก RIM 
ไมไดจัดเก็บขอมูลดังกลาวไว  หากคุณโอนอุปกรณมือถือของคุณใหแกบุคคลอ่ืน (ตามท่ี BBSLA 
อนุญาตไว) คุณตองลบขอมูลท้ังหมดออกจากอุปกรณมือถือ และถอดหนวยความจําตอพวงออก 
มิฉะน้ันบุคคลท่ีไดรับอุปกรณมือถือน้ันจะสามารถเรียกใชขอมูลน้ีได

7. การใชงานผิดกฎหมายหรือไมเหมาะสม  ตามท่ีมีการระบุรายละเอียดเพ่ิมเติมใน BBSLA 
คุณตองไมใชบริการผลิตภัณฑระดับโปรซูเมอรของ BlackBerry หรือสวนอ่ืนใดของชุดบริการจาก BlackBerry 
ของคุณ เพื่อจุดประสงคที่ขัดตอกฎหมายหรือไมเหมาะสม ซึ่งรวมถึงการปลอมแปลง การหลอกลวง 
การสงจดหมายขยะ การขมขู หรือการละเมิดลิขสิทธ์ิใด ๆ  
คุณมีหนาทีรั่บผิดชอบในการปฏิบัติตามกฎหมายและขอบังคับท่ีเก่ียวของท้ังหมดเม่ือใชบริการผลิตภัณฑระ
ดับโปรซูเมอรของ BlackBerry  หากบริการผลิตภัณฑระดับโปรซูเมอรของ BlackBerry 
มีการใชงานในลักษณะท่ี RIM ถือวาละเมิดขอตกลงน้ี RIM หรือตัวแทนของตนอาจดําเนินการใด ๆ 
ตามท่ีเห็นสมควร ท้ังน้ีไมถือเปนเง่ือนไขของ RIM วาจะตองดําเนินการตามน้ีเสมอไป  
การดําเนินการดังกลาวอาจรวมถึงการลบเน้ือหาเปนการช่ัวคราวหรือถาวร 
การปองกันการสงขอมูลทางอินเทอรเน็ตหรือปองกันเพียงบางสวน 
และการระงับหรือยกเลิกบริการผลิตภัณฑระดับโปรซูเมอรของ BlackBerry 
และขอตกลงน้ีท้ังหมดหรือบางสวน RIM จะไมรับผิดใด ๆ 
สําหรับการดําเนินการตอบโตดังกลาวไมวาในทางใด  
การดําเนินการท่ีระบุไวขางตนไมใชการเยียวยาเพียงอยางเดียวของ RIM และ RIM 
อาจดําเนินการทางกฎหมาย ตามความยุติธรรม หรือมาตรการทางเทคนิคอ่ืนใดท่ีเห็นวาเหมาะสม

8. “ตามท่ีเปน” และ “ตามท่ีสามารถจัดให” และไมใชสําหรับงานท่ีมีนัยสําคัญใด ๆ เปนพิเศษ  
บริการผลิตภัณฑระดับโปรซูเมอรของ BlackBerry จะไมเขารหัสการสงขอมูล 
ซ่ึงแตกตางจากซอฟตแวรองคกรของ BlackBerry  ตามท่ีมีการระบุรายละเอียดเพ่ิมเติมใน BBSLA 
บริการไรสายไมใชบริการท่ีปลอดภัยจากปญหาในการใชงาน 
จึงไมควรใชกับงานท่ีมีนัยสําคัญเปนพิเศษหรือใชกับโปรแกรมประยุกตตาง ๆ 
ท่ีจําเปนตองมีการควบคุมแบบปลอดภัยจากปญหาในการใชงาน 
และตามท่ีกฎหมายท่ีบังคับใชอนุญาตและมีการระบุรายละเอียดเพ่ิมเติมใน BBSLA 
บริการผลิตภัณฑระดับโปรซูเมอรของ BlackBerry จะมีใหแบบ “ตามท่ีเปน” และ “ตามท่ีสามารถจัดให”  RIM 
ไมสามารถและไมรับประกันวาบริการผลิตภัณฑระดับโปรซูเมอรของ BlackBerry จะตอเน่ือง ไมหยุดชะงัก 
ทันเวลา ปลอดภัยหรือปราศจากขอผิดพลาดใด ๆ RIM 
สงวนสิทธ์ิในการบํารุงรักษาหรือระงับการเขาใชบริการผลิตภัณฑระดับโปรซูเมอรของ BlackBerry 
เพ่ือแกไขจุดบกพรองของซอฟตแวร ติดต้ังขอมูลอัพเดต 
และทําการวินิจฉัยและบํารุงรักษาบริการผลิตภัณฑระดับโปรซูเมอรของ BlackBerry 
ซ่ึงจะจํากัดความสามารถของ RIM ในการใหบริการผลิตภัณฑระดับโปรซูเมอรของ BlackBerry 
ในบางชวงเวลา

9. เว็บไซต ซอฟตแวร บริการ และเน้ือหาของบุคคลภายนอก  
คุณยอมรับและตกลงวาบริการผลิตภัณฑระดับโปรซูเมอรของ BlackBerry 
ทําใหคุณสามารถเขาถึงเน้ือหาของบุคคลภายนอก เว็บไซตของบุคคลภายนอก 
ซอฟตแวรของบุคคลภายนอก และบริการของบุคคลภายนอกได 
ซ่ึงรวมถึงบริการอีเมลของบุคคลภายนอกใด ๆ ซึ่งคุณเขาถึงโดยใชบริการผลิตภัณฑระดับโปรซูเมอรของ
BlackBerry  ตามท่ีมีการระบุรายละเอียดเพ่ิมเติมใน BBSLA คุณยอมรับและตกลงวา RIM 
ไมมีความรับผิดชอบใด ๆ ตอเน้ือหาของบุคคลภายนอก เว็บไซตของบุคคลภายนอก 
ซอฟตแวรของบุคคลภายนอก หรือบริการของบุคคลภายนอก 
ซ่ึงคุณเขาถึงหรือไดรับผานการใชบริการผลิตภัณฑระดับโปรซูเมอรของ BlackBerry 
และคุณเปนผูรับผิดชอบตอสัญญาใด ๆ ที่คุณทําทางอินเทอรเน็ต  
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คุณควรใชความระมัดระวังเม่ือเปดเผยขอมูลสวนตัวเก่ียวกับตัวคุณหรือผูอ่ืนแกบุคคลภายนอกดังกลาวน้ีท่ีติด
ตอดวยเม่ือใชบริการผลิตภัณฑระดับโปรซูเมอรของ BlackBerry

10. การยินยอมใหจัดเก็บขอมูลสวนตัว  นอกเหนือจากขอกําหนดเก่ียวกับการจัดเก็บขอมูลสวนตัวใน
BBSLA แลว คุณอนุญาตให RIM รวบรวม ใช 
และจัดเก็บขอมูลสวนตัวของคุณเก่ียวกับบริการอีเมลของบุคคลภายนอกตราบเทาท่ี RIM เห็นวาจําเปน 
(แตไมนานกวาท่ีกฎหมายท่ีบังคับใชไดอนุญาต) 
ซ่ึงรวมถึงรหัสผูใชและรหัสผานของคุณสําหรับบัญชีบริการอีเมลของบุคคลภายนอกของคุณแตละบัญชี 
และเปดเผยขอมูลเดียวกันน้ีแกผูใหบริการอีเมลท่ีเปนบุคคลภายนอกที่เหมาะสมเพื่อจุดประสงคในการเปดใ
ชงาน เรียกเก็บเงิน จัดเตรียม บํารุงรักษา และปดใชงาน

11. ความขัดแยง  หากขอกําหนดและเง่ือนไขใด ๆ 
ของเอกสารผนวกน้ีขัดแยงกับขอกําหนดและเง่ือนไขของ BBSLA 
หรือกับเอกสารผนวกอื่นใดหรือสวนแกไขใน BBSLA 
ใหขอกําหนดและเง่ือนไขเหลาน้ีมีบอกลางสวนเน้ือหาท่ีมีความไมสอดคลองกัน 
เฉพาะในสวนของบริการผลิตภัณฑระดับโปรซูเมอรของ BlackBerry เทาน้ัน

ขาพเจาไดอานขอตกลงน้ี รวมท้ังเอกสารผนวกน้ีและ BBSLA แลว และมีความพรอม 
รวมทั้งไดรับมอบอํานาจใหทําขอตกลงน้ีสําหรับบริการผลิตภัณฑระดับโปรซูเมอรของ BlackBerry 
ตามขอกําหนดและเง่ือนไขท่ีระบุไวในเอกสารผนวกนี้และ BBSLA


