
Twitter for BlackBerry Software License Terms 012210 cl_Thai 1 

หมายเหตุ: ในกรณีที่คุณเปนผูบริโภค คุณอาจมีสิทธิ์ตามกฎหมายบางประการที่ไมอาจ 
เปล่ียนแปลงไดโดยสัญญาน้ี  เง่ือนไขในการอนุญาตสิทธิ์น้ีไมมีผลในการจํากัดสิทธิ์ตามที ่
กฎหมายใหไวหรือกลาวหามไวอยางชัดแจง  หากกฎหมายกาํหนดใหมกีารแปลเง่ือนไข 
การอนุญาตสิทธิ์เหลาน้ีเปนภาษาอ่ืนใด ใหยึดเน้ือหาของเง่ือนไขการอนุญาตสิทธิฉ์บบั-
ภาษาอังกฤษเปนสําคัญหากมีขอขัดแยงหรือความไมสอดคลองระหวางเน้ือหาภาษาอังกฤษ
และฉบบัแปล  หากคุณไดรับเง่ือนไขการอนุญาตสิทธิ์เหลาน้ีเปนภาษาอ่ืนที่ไมใชภาษา- 
อังกฤษ RIM ดําเนินการดังกลาวเพื่อความสะดวกในการศึกษาขอมูลเทาน้ัน 
 

เง่ือนไขการอนุญาตสิทธิสํ์าหรับ TWITTER FOR BLACKBERRY SOFTWARE 
 
Research In Motion Limited หรือหนวยงานหนึ่งใดในสังกัด ("RIM") มีความยินดีที่จะจัดหา 
ซอฟตแวรโปรแกรมประยุกตสําหรับระบบมือถือดังตอไปน้ีโดยไมคดิคาบริการเพ่ิมเตมิ 
 

Twitter for BlackBerry Software (“ไคลเอนตซอฟตแวร”) คือซอฟตแวรระบบมือถอืของ 
BlackBerry ที่ชวยใหอุปกรณมือถอืบางประเภทสามารถเขาถึงและใชบริการเครือขายทาง 
สังคม การสงขอความเฉพาะในกลุมสมาชกิ การบริการสงขอความอื่นๆ ซึ่งเสนอใหโดย 
บริษทัTwitter Inc. (“บริการใชงาน”) 

 
ไคลเอนตซอฟตแวรน้ีใหสิทธิ์แกคุณในการใชงานโดย RIM ภายใตเง่ือนไขของขอตกลงการ- 
อนุญาตสทิธิ์ซอฟตแวร BLACKBERRY ของ RIM ( "BBSLA”) ตามที่แกไขในภาคผนวกเพ่ิมเตมิน้ี 
เอกสารภาคผนวกนี้และ BBSLA ใหเรียกรวมเปน “เง่ือนไขการอนุญาตสทิธิ์” สําหรับไคลเอนต- 
ซอฟตแวร  เวนแตจะระบเุปนอยางอื่นในเอกสารน้ี คาํที่เปนตวัอกัษรใหญทั้งหมดที่ใชในเอกสาร 
นี้จะมีความหมายตามคําจํากัดความทีเ่ปนตัวอักษรใหญดังกลาวใน BBSLA 
 
ภายหลงัยอมรับเง่ือนไขการอนุญาตสทิธิเ์หลานี้โดยการคลกิที่ “ขาพเจายอมรับ" ดานลาง คุณโดย 
สวนตวัหรือในกรณีทีคุ่ณไดรับอนุญาตใหถอืครองไคลเอนตซอฟตแวรในนาม ของบริษทัของคณุ 
หรือนิติบคุคลอื่นซ่ึงรับประโยชนจากการดาํเนินการของคณุ (เรียกรวมวา “คุณ”) ยอมรับที่จะผูกพัน 
ตามเง่ือนไขการอนุญาตสิทธิ์สําหรับไคลเอนตซอฟตแวรน้ี  
 
BBSLA เปนขอตกลงที่ตองไดรับความยินยอมเพ่ือใหสามารถใชซอฟตแวรสาํหรับระบบมือถอื 
BLACKBERRY ซ่ึงจัดสงไปพรอมกับผลิตภัณฑมือถือ BLACKBERRY  หากคุณไมมีขอมูล BBSLA 
ฉบับลาสดุ คุณสามารถเรียกดูไดจาก WWW.BLACKBERRY.COM หรือติดตอกับ RIM ที่ 
LEGALINFO@RIM.COM 
 
หากคุณมีขอสงสัยหรือขอกงัวลใดๆ เกี่ยวกบัเง่ือนไขการอนุญาตสิทธิ์เหลาน้ี กรุณาตดิตอกับ RIM 
ไดที่ legalinfo@rim.com  หากคุณไมพรอมหรือไมมีสิทธิใ์นการตอบรับเง่ือนไขการอนุญาตสิทธิ์น้ี 
หามดาวนโหลด ตดิตัง้หรือใชไคลเอนตซอฟตแวร หรือสวนหน่ึงสวนใดของผลิตภัณฑ เน่ืองจาก 
คุณไมมีสิทธิ์ที่จะทําเชนน้ันได 
 
เง่ือนไขทั่วไป 
 
ไคลเอนตซอฟตแวรน้ีชวยใหคุณสามารถเขาระบบและใชบริการใชงานที่ตองการได  RIM มี 
ความยินดใีนการจัดหาไคลเอนตซอฟตแวรใหแกคุณ ทัง้นี้คุณจะตองทาํความเขาใจ รับทราบ และ 
ยอมรับวาบริการใชงานที่กลาวถึงเปนบริการจากภายนอกและ/หรือเปนบริการเพ่ือเขาถึงซอฟตแวร 
จากภายนอก บริการจากภายนอก ขอมูลภายนอก เว็บไซตทีเ่ชือ่มโยง และ/หรือไซตอื่นๆ ที่จัดหา 
ผาน Twitter Inc. และ/หรือบุคคลอื่น โดยไมอยูในการควบคุมใดๆ จาก RIM  คณุควรตรวจสอบ 
ใหแนใจวา คุณทราบวาคุณกําลังดาํเนินการกบัใคร และคุณทราบถึงเง่ือนไขของขอตกลงที ่
เกี่ยวของทั้งหมด รวมถึงแตไมจํากัดเฉพาะเง่ือนไขการใชงาน เง่ือนไขการอนุญาตสทิธิ์ ผูใช- 
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ปลายทาง การชาํระเงิน และเง่ือนไขทีเ่กี่ยวของ (รวมถึงแตไมจํากัดเฉพาะการรับประกันสินคา 
การสงคืนสินคา และการขอเงินคืน) เงื่อนไขวาดวยความเปนสวนตวั การตั้งคาความเปนสวนตัว 
และคุณสมบตัิการใชงานดานความปลอดภัยเพือ่ปกปองขอมูลสวนตวัของคุณ  สาํหรับการใชงาน 
ไคลเอนตซอฟตแวรกับอุปกรณมือถือของคุณเพ่ือเขาถึงหรือใชบริการใชงาน:  (ก) คุณ จะตองมี 
บัญชีใชงานกบัผูใหบริการใชงานดังกลาว และมีการใชงานตามขอกาํหนดและเงือ่นไขการบริการ 
ปจจุบันของ Twitter Inc. ซึ่งคุณตกลงหรือจะตกลงในสวนที่เกี่ยวของกับผูใหบริการใชงาน (ข) 
ผูใหบริการระบบเครือขายของคุณจะตองอนุญาตการเขาถึงการบริการใชงานผานอปุกรณมือถือของ
คณุและ (ค) ไคลเอนตซอฟตแวรจะตองไดรับการออกแบบใหสามารถใชงานไดกับซอฟตแวรระบบ- 
มือถือจาก BlackBerry รุนทีต่รงกับอปุกรณมือถอืของคณุ 
 
เง่ือนไขเฉพาะสําหรับไคลเอนตซอฟตแวร 
 
1. คําจํากดัความของ “ซอฟตแวรระบบมือถือของ BlackBerry”  ในที่น้ีถือวาไคลเอนต 
ซอฟตแวรนีร้วมอยูในคาํนิยามของ “ซอฟตแวรระบบมือถือของ BlackBerry” ทีร่ะบใุน BBSLA 
 
2. การชวยเหลอืที่จํากดัตามเงือ่นไข การไมรับประกันและการปฏิเสธความรับผิดชอบ  หาก 
ไคลเอนตซอฟตแวรไมสามารถใชงานไดตามเอกสารกาํกับภายในเกาสบิ (90) วันหลังจากวันที ่
ทําการตดิตั้งกับอปุกรณมือถอื นอกเหนือจากที่ระบุไวเพ่ิมเติมอยางชดัแจงในขอตกลงฉบับน้ี 
คุณสามารถตดิตอกับ RIM โดย RIM จะพยายามอยางเต็มที่ในเชิงพาณิชยเพ่ือแกไขปญหาหรือ 
จัดหาแนวทางแกไขปญหาใหแกคุณ (เพื่อทาํการแกไขหรือดาํเนินการตามความเหมาะสมภายใต 
ดุลพินิจของ RIM ภายใตแนวทางตางๆ เชน การติดตอทางโทรศัพทหรืออีเมล การแกไข 
ขอบกพรองของซอฟตแวรหรือซอฟตแวรรุนใหม จากเวบ็ไซตของ RIM หรือตามชองทางอื่นที่ RIM 
ไดแจงใหคุณทราบ)   ทั้งน้ีคุณรับทราบและยอมรับวาเน่ืองจากลกัษณะเฉพาะของไคลเอนต 
ซอฟตแวร RIM ไมสามารถควบคุมคุณสมบตัิและการใชงานตาง ๆ และอาจไมสามารถแกไขปญหา 
ที่คุณ พบไดทั้งหมดภายหลังจากไดพยายามดาํเนินการตามความเหมาะสมใน เชงิพาณิชยอยาง 
เต็มที่แลว  ไคลเอนตซอฟตแวรน้ีที่จัดหาใหแกคุณเปนบริการเสริมฟรีสาํหรับซอฟตแวรระบบมือถือ 
BlackBerry ของ RIM เพื่อใหสามารถใชการบริการจากภายนอกและ/หรือเขาใชซอฟตแวรจาก 
ภายนอก การบริการภายนอก ขอมูลภายนอก เว็บไซตที่เชือ่มโยง และ/หรือไซตอื่น ๆ ทั้งน้ี 
นอกเหนือจาก ขอหาม ที่มีกําหนดไวตามกฎหมายในพืน้ที่ของคุณ:  (ก) เง่ือนไขน้ีใหมีผลแทนและ 
บอกลางการรับประกันอยางชัดแจงใดๆ สาํหรับซอฟตแวรระบบมือถอืของ BlackBerry ใน BBSLA 
สําหรับไคลเอนตซอฟตแวร และกาํหนดแนวทางแกไขปญหาที่คุณพบจากไคลเอนตซอฟตแวร 
ดังกลาว (ข) ไคลเอนตซอฟตแวรน้ีจัดทําข้ึน “ตามทีเ่ปน” และ “ตามที่สามารถจัดหาให”  (ค) 
นอกเหนือจากขอจํากัด การแยกความรับผิดและการจํากดัสิทธิ์ความรับผิดชอบที่ระบใุน BBSLA ทาง 
RIM ไมมีสวนรับผิดชอบตอความพรอมในการจัดหา ใชงาน ประสิทธิภาพหรือการขาดประสทิธิภาพ 
ของไคลเอนตซอฟตแวร บริการใชงาน ซอฟตแวรจากภายนอก การบริการภายนอก ขอมูลภายนอก 
ไซตทีเ่ชือ่มโยง หรือไซตอืน่ๆ และ RIM จะไมมีสวนรับผิดชอบตอความเสียหายใดๆ ทีเ่กี่ยวของกับ 
ไคลเอนตซอฟตแวร บริการใชงาน ซอฟตแวรจากภายนอก การบริการภายนอก ขอมูลภายนอก 
ไซตทีเ่ชือ่มโยงหรือไซตอื่น ๆ ไมวาจะเปนความเสียหายดวยสาเหตใุด และไมวา RIM จะไดรับ 
แจงถึงความเปนไปไดของความเสียหายดังกลาวหรือไมก็ตาม (ง) บริการใชงานอาจไมสามารถ 
จัดหาใหคุณไดตลอดเวลาและ/หรือไคลเอนตซอฟตแวรอาจไมสามารถชวยในการเชือ่มตอกับ 
บริการใชงานของคุณได ทั้งน้ีในกรณีดังกลาวคุณไมสามารถเรียกรองใดๆ กับ RIM ได  คณุรับทราบ 
และยอมรับวา RIM อาจคดิคาบริการสําหรับไคลเอนตซอฟตแวร และอาจไมสามารถจัดหา 
ไคลเอนตซอฟตแวรไดหากไมมีคําจํากดัสทิธิ ์ขอจํากัดและการแยกความรับผิดดังกลาว 
 
3. การบอกเลิก  นอกเหนือจากที่ระบุไวขางตน และนอกเหนือไปจากสิทธิใ์นการบอกเลกิของ 
RIM ตามทีร่ะบใุน BBSLA เน่ืองจากลกัษณะเฉพาะของไคลเอนตซอฟตแวร บริการใชงาน 
ซอฟตแวรจากภายนอก การบริการภายนอก ขอมูลภายนอก เว็บไซตทีเ่ชือ่มโยงและ/หรือไซตอื่น ๆ 
RIM สงวนสิทธิ์และไมมีขอผูกมัดในการบอกเลกิสทิธิ์การใชงานของคุณสาํหรับไคลเอนตซอฟตแวร 
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ดวยสาเหตุใดๆ ไดทุกเมื่อโดยไมตองแจงใหคุณทราบ  อยางไรกต็าม RIM จะดาํเนินการในเชงิ 
พาณิชยเพ่ือแจงใหคุณทราบกรณีการบอกเลิกดงักลาว 
 
4. ขอขัดแยง  หากขอกาํหนดและเงื่อนไขใดๆ ในภาคผนวกนี้ขัดแยงกับขอกาํหนดและ 
เง่ือนไขของ BBSLA หรือกับสวนเพ่ิมเติมหรือสวนแกไขอื่นใดสาํหรับ BBSLA ขอกาํหนดและ 
เงื่อนไขเหลานี้ใหมีผลบังคบัใชเฉพาะในสวนที่มีความขัดแยงกันเฉพาะสาํหรับไคลเอนตซอฟตแวร 
เทาน้ัน 
 
ขาพเจาไดพิจารณาเง่ือนไขการอนุญาตสทิธิเ์หลาน้ีและมีความพรอมรวมทั้งไดรับสทิธิ์ในการตอบรับ 
การใหอนุญาตสทิธิ์ไคลเอนตซอฟตแวรภายใตขอกําหนดและเง่ือนไขที่ระบุในเง่ือนไขการอนุญาต- 
สิทธิเ์หลาน้ีแลว 
  
 
 
ขาพเจายอมรับ                  ขาพเจาไมยอมรับ 
 
 


