ข้ อกำหนดกำรให้ ควำมช่ วยเหลือทำงเทคนิค
เงื่อนไขและข้ อตกลงตำมทีจ่ ะได้ กล่ำวต่ อไปในสั ญญำฉบับนี้
รวมไปถึงรำยละเอียดโปรแกรมบริกำรให้ ควำมช่ วยเหลือทำงเทคนิคแบล็คเบอร์ รี่ในปั จจุบัน
และใบแจ้ งรำคำ

(“QUOTE”)

(“TSSPD”)

(ไม่ ว่ำกรณีใดก็ตำมที่ท่ำนได้ รับ)

เป็ นข้ อตกลงทำงกฎหมำยที่ทำขึน้ โดยและระหว่ำงท่ำนกับ รีเสิ ร์ช อิน โมชั่น สิ งคโปร์ พีทอี ี ลิมิเต็ด
(RESEARCH

IN

MOTION

SINGAPORE

PTE

ในเรื่องกำรซื้อขำยและให้ บริกำรให้ ควำมช่ วยเหลือทำงเทคนิค

LIMITED)
(“สั ญญำ”

(“RIM”)
และ/หรือ

“ข้ อกำหนดกำรให้ ควำมช่ วยเหลือทำงเทคนิค”)
กำรคลิกทีป่ ุ่ ม

“เห็นด้ วย”

ทีก่ ำหนดไว้ในสั ญญำฉบับนี้แล้ว

นี้

จะถือว่ำท่ำนได้ อ่ำนและเข้ ำใจเงื่อนไขและข้ อตกลงต่ ำงๆ

และตกลงยอมรั บทีจ่ ะผูกพันตนตำมข้ อกำหนดของสั ญญำดังกล่ำว

ไม่ ว่ำกำรยอมรับนั้นท่ำนจะได้ กระทำในนำมของตัวท่ำนเองหรือจะได้ กระทำไปแทนเพือ่ นิติบุคคลหรือองค์
กรใดที่ท่ำนมีนิติสัมพันธ์ และมีผลประโยชน์ ด้วย
แล้วแต่ ควำมเหมำะสม)
(ตำมทีจ่ ะได้ ระบุไว้ ต่อไปในสั ญญำนี)้

(รวมเรียกว่ำ

ทั้งนี้

“ท่ำน”

และ/หรือ

“ของท่ำน”

ท่ำนเข้ ำใจและยอมรับว่ำท่ำนจะไม่ ใช้ บริกำร
เว้ นเสี ยแต่ จะได้ ยอมรับข้ อกำหนดของสั ญญำเสี ยก่อน

หำกท่ำนมีคำถำมหรือข้ อสงสั ยใดๆเกีย่ วกับสั ญญำฉบับนี้

กรุ ณำติดต่ อ

RIM

ได้ที่

WWW.BLACKBERRY.COM
กำรบริกำรและขอบเขตกำรบริกำร
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1.

ขอขอบพระคุณที่ท่านให้ความสนใจแก่บริ การให้ความช่วยเหลือทางเทคนิคแบล็คเบอร์ รี่ของ RIM
(“ควำมช่ วยเหลือทำงเทคนิค”)

RIM

จะดาเนินการให้บริ การช่วยเหลือทางเทคนิคตามลาดับชั้นที่ระบุไว้ในคาสั่งซื้ อของท่าน
ตามจานวนสาเนาแบล็คเบอร์ รี่เซิ ร์ฟเวอร์ซอฟต์แวร์สาหรับองค์กร (BlackBerry Enterprise Server
Software)

และสาหรับซอฟต์แวร์

(ดังที่จะได้ช้ ีแจงไว้ดา้ นล่างนี้)

สาหรับโทรศัพท์มือถือที่ระบุไว้ในคาสั่งซื้ อของท่าน (“บริกำร”) ขอให้ท่านได้ตระหนักไว้ดว้ ยว่า
การให้ความช่วยเหลือทางเทคนิคนี้จะคลอบคลุมเพียงซอฟต์แวร์ ที่เป็ นของ RIM เท่านั้น ดังนั้น
หากท่านมีความประสงค์จะรับบริ การความช่วยเหลือทางเทคนิคกับผลิตภัณฑ์ประเภทอื่นของ RIM
กรุ ณาติดต่อ RIM ได้ตามรายละเอียดการติดต่อที่ให้ไว้ใน TSSPD
2.

RIM
จะให้บริ การแก่ท่านด้วยทักษะและการดูแลที่เหมาะสมและเป็ นไปตามข้อกาหนดของสัญญาฉบับนี้
บรรดาเงื่อนไขและข้อตกลงต่างๆในสัญญานี้ จะถูกนามาปรับใช้กบั บริ การทุกชนิ ดที่ท่านได้สงั่ ซื้ อไ
ปจนถึงเงื่อนไขและข้อตกลงที่เป็ นการขัดแย้งและปรากฎหรื อถูกอ้างอิงถึงในเอกสารหรื อจดหมายโ
ต้ตอบหรื อกล่าวโดยนัยทางการค้า

ศุลกากร

หรื อการเจรจาทางธุ รกิจ

ซึ่งบรรดาเงื่อนไขและข้อตกลงต่างๆในสัญญานี้จะเข้ามาแทนที่เอกสารและการติดต่อสื่ อสารในลัก
ษณะใดๆที่มีมาก่อนหน้านี้ไม่วา่ จะได้กระทาด้วยวาจาหรื อเป็ นลายลักษณ์อกั ษรในเรื่ องที่เกี่ยวกับกา
รให้ความช่วยเหลือทางเทคนิ ค
รวมถึงรายละเอียดโปรแกรมบริ การให้ความช่วยเหลือทางเทคนิคแบล็คเบอร์ รี่ของ

RIM

ทั้งนี้

ข้อกาหนดในเรื่ องการให้ความช่วยเหลือทางเทคนิคจะสามารถแก้ไขเพิ่มเติมหรื อเปลี่ยนแปลงได้
หากได้รับความเห็นชอบจากท่านและ

RIM
2

โดยทาเป็ นหนังสื อและลงลายมือชื่อคู่สัญญาทั้งสองฝ่ ายเท่านั้น การดาเนิ นการให้บริ การของ RIM
จะต้องทาในรู ปแบบภาษาอังกฤษเท่านั้น ยกเว้นกรณี ที่จะได้มีการระบุไว้เป็ นอย่างอื่นโดยเฉพาะใน
TSSPD
3.

เว้นเสี ยแต่จะได้มีการแจ้งให้ท่านได้ทราบเป็ นหนังสื อ

ให้ถือว่าการยกระดับ

(อัพเกรด)

ซอฟต์แวร์ เซิ ร์ฟเวอร์ แบล็คเบอร์ รี่ของท่านภายใต้การให้ความช่วยเหลือทางเทคนิค
(ตามความเหมาะสม)
เป็ นการอนุญาตให้ท่านได้ใช้สิทธิ โดยมีขอ้ กาหนดเสมือนกับที่มีอยูใ่ นซอฟต์แวร์
ให้หมายความรวมถึง

“ซอฟต์แวร์ ”

บรรดาซอฟต์แวร์ โทรศัพท์มือถือแบล็คเบอร์ รี่

ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ ส่วนบุคคลแบล็คเบอร์ รี่หรื อซอฟต์แวร์เซิร์ฟเวอร์แบล็คเบอร์ รี่ที่ท่านได้รับสิ
ทธิตามสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิ ซอฟท์แวร์ของ

RIM

ไม่วา่ จะได้ให้ไว้หรื อมีอยูใ่ นรู ปแบบหรื อลักษณะใดก็ตามหรื อที่ต่อมาในภายหลังได้ทาการติดตั้งห
รื อใช้งาน

ทั้งนี้

“ซอฟต์แวร์ ”

ที่บุคคลภายนอกเป็ นเจ้าของ

มิให้หมายความรวมถึงการใช้ซอฟต์แวร์ ใดๆ
(“ซอฟต์แวร์ของบุคคลภายนอก”)

ไม่วา่ ซอฟต์แวร์ ดงั กล่าวจะติดมาพร้อมกันหรื อจาต้องใช้งานร่ วมกันกับซอฟท์แวร์
และ/หรื อซอฟท์แวร์ ชนิดอื่นหรื ออุปกรณ์โทรศัพท์มือถือของบุคคลภายนอก
จอภาพ

(Interface)

และซอฟท์แวร์ที่บรรจุในชิพ/เฟิ ร์มแวร์

ที่ไม่ใช่ซอฟท์แวร์ ,

(Firmware)

ที่

RIM

ได้รับสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิ จากบุคคลภายนอกเพื่อการจาหน่ายและการรวมเข้ากันกับผลิตภัณฑ์
ของ RIM อันถือเป็ นส่ วนหนึ่ งของผลิตภัณฑ์ RIM และอยูภ่ ายใต้ตราสิ นค้าของ RIM
ระยะเวลำ
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4.

ข้อกาหนดการให้ความช่วยเหลือทางเทคนิคนี้มีระยะเวลาทั้งสิ้ นสิ บสอง
(“ระยะเวลาให้บริ การ”)นับตั้งแต่วนั ที่เริ่ มดาเนินการให้บริ การ
หากท่านต้องการรับบริ การจาก

RIM

(12)

เดือน

(“วันเริ่ มต้นบริ การ”)

ภายหลังจากสิ้ นสุ ดระยะเวลาให้บริ การดังกล่าว

ให้ท่านแจ้งความประสงค์ในการขอต่ออายุการรับบริ การนี้แก่

RIM

หรื อตัวแทนจาหน่ายบริ การผูร้ ับได้อนุญาต

แล้วแต่ความเหมาะสม

ทราบล่วงหน้าเป็ นเวลาไม่นอ้ ยกว่าสามสิ บ

(30)

วัน

ก่อนวันสิ้ นสุ ดระยะเวลาให้บริ การ

โดยให้ท่านทาเป็ นคาสั่งซื้ อระบุระยะเวลาให้บริ การออกไปอีกสิ บสอง
และเมื่อคาสั่งซื้ อได้รับการตอบรับจาก

(12)

เดือน

RIM

แล้ว

ให้ขอ้ กาหนกดการให้ความช่วยเหลือทางเทคนิครวมถึงการแก้ไขเพิ่มเติมหรื อเปลี่ยนแปลงใดๆ
ตามแต่จะได้มีการตกลงร่ วมกันเป็ นหนังสื อระหว่างท่านและ

RIM

มีผลใช้บงั คับต่อเนื่ องออกไปอีกสิ บสอง

เดือน

(12)

โดยให้เริ่ มนับระยะเวลาการต่ออายุน้ นั จากวันสิ้ นสุ ดระยะเวลาการให้บริ การที่มีอยูเ่ ดิม
กำรชำระเงิน
5.

ทุกครั้งที่ท่านได้ทาการออกคาสั่งซื้ อบริ การ
ท่านจะต้องอ้างอิงให้เห็นถึงข้อกาหนดการให้ความช่วยเหลือทางเทคนิคและจะต้องระบุหมายเลขป
ระจาเครื่ อง (Serial Numbers) แบล็คเบอร์ รี่เซิ ร์ฟเวอร์ซอฟต์แวร์สาหรับองค์กร (BlackBerry
Enterprise

Server

(“คาสั่งซื้ อที่สมบูรณ์”)

Software)
แม้วา่

ที่ท่านต้องการรับบริ การให้ความช่วยเหลือทางเทคนิค
RIM

จะรับทราบหรื อยอมรับในคาสั่งซื้ อของท่าน

แต่ขอ้ ตกลงพื้นฐานใดๆที่รวมอยูใ่ นคาสัง่ ซื้ อของท่านให้ถือเป็ นโมฆะ
4

บรรดาเงื่อนไขต่างๆที่มีอยูใ่ นคาสั่งซื้ อของท่านจะนามาใช้บงั คับต่อเมื่อ

RIM

จะได้ตกลงเอาไว้อย่างชัดเจนเป็ นลายลักษณ์อกั ษรเท่านั้น
6.

เพื่อเป็ นการตอบแทนการให้บริ การตามสัญญานี้
ท่านตกลงชาระค่าบริ การรายปี ตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในใบแจ้งราคา
(และบริ การเสริ มอื่นๆ)

ที่ปรากฎตามใบเรี ยกเก็บเงิน

(Quote)

โดยชาระล่วงหน้าหรื อภายใน

วันนับจากวันที่เรี ยกเก็บเงินให้แก่

30
RIM

หรื อตัวแทนจาหน่ายบริ การผูร้ ับได้อนุญาตแล้วแต่ความเหมาะสม

โดย

RIM

จะไม่คิดค่าบริ การเพิม่ เติมในส่ วนการให้บริ การแก่สาเนาซอฟท์แวร์ ที่ท่านได้รับอนุ ญาตให้ใช้สิทธิ
ตลอดช่วงระยะเวลาการให้บริ การนี้

อย่างไรก็ตาม

RIM

ขอสงวนสิ ทธิ ในการเรี ยกเก็บเงินหากมีอุปกรณ์เสริ มหรื อแบล็คเบอร์รี่เซิร์ฟเวอร์ สาหรับองค์กร
(BlackBerry

Enterprise

Server)

ที่ผตู้ รวจสอบได้ตรวจพบและแจ้งให้

ทราบแต่ไม่ปรากฎว่ามีการแจ้งให้

RIM
RIM

รับทราบไว้ก่อนวันเริ่ มต้นบริ การหรื อเมื่อมีการต่ออายุการบริ การ
เมื่อใดก็ตามที่มีการต่ออายุการบริ การ

ท่านมีหน้าที่แจ้งให้

RIM

ทราบถึงจานวนอุปกรณ์หรื อแบล็คเบอร์รี่เซิร์ฟเวอร์สาหรับองค์กร (BlackBerry Enterprise Server)
ที่มีการเปลี่ยนแปลงนั้น ทั้งนี้ ท่านตกลงที่จะรับผิดชอบและปฎิบตั ิตามเงื่อนไขและขั้นตอนต่างๆ
เช่น

การยื่นคาขออนุ ญาต

การจดทะเบียน

การขอความยินยอม

การอนุมตั ิ

การขอใบอนุญาตหรื อการดาเนินการในด้านอื่นๆ
ตามที่ประเทศหรื อแต่ละเขตอานาจศาลของท่านจะได้กาหนดเอาไว้ในเรื่ องเกี่ยวกับการส่ งเงินออก
นอกประเทศและการนาเงินตราสกุลต่างประเทศ อาทิ ดอลล่าร์ สหรัฐหรื อเงินสกุลยูโร
5

7.

RIM ขอสงวนสิ ทธิ ในการเปลี่ยนแปลงค่าบริ การและราคา โดยจะแจ้งให้ท่านทราบเป็ นหนังสื อ
อย่างไรก็ตามการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะไม่ส่งผลกระทบต่อการให้บริ การใดๆตามสัญญาที่ได้ดาเนิ
นการมาแล้วและมีอยูก่ ่อนวันที่แจ้งให้ทราบถึงการเปลี่ยนแปลงค่าบริ การดังกล่าว

8.
ในกรณี ที่ท่านผิดนัดชาระเงินจานวนใดก็ตามที่ได้ระบุเอาไว้ในข้อกาหนดการให้ความช่วยเหลือทา
งเทคนิคนี้

RIM

มีสิทธิที่จะเลือกดาเนินการดังต่อไปนี้

(ก)

ระงับการให้บริ การและปลดเปลื้องตนเองให้หลุดพ้นจากภาระผูกพันที่มีอยูภ่ ายใต้ขอ้ กาหนดการให้
ความช่วยเหลือทางเทคนิคตราบเท่าจานวนหนี้ที่ยงั คงค้างชาระ
คิดดอกเบี้ยจากจานวนหนี้ที่คา้ งชาระในอัตราบวก

และ/หรื อ

(ข)

เปอร์ เซ็นต์ต่อปี

2

ของอัตราดอกเบี้ยพื้นฐานของธนาคารแห่งประเทศอังกฤษที่ใช้อยูใ่ นขณะนั้น
ทั้งนี้ดอกเบี้ยที่เกิดขึ้นจะถูกคานวณเป็ นรายวันและคิดดอกเบี้ยทบต้นเป็ นรายไตรมาส
9.
ท่านมีหน้าที่ชาระค่าภาษีต่างๆที่ถึงกาหนดชาระโดยเป็ นผลมาจากหรื อที่เกี่ยวข้องกับข้อกาหนดการ
ให้ความช่วยเหลือทางเทคนิ ค หากมิได้มีการกาหนดไว้เป็ นอย่างอื่น บรรดาเงินที่ท่านได้ชาระให้แก่
RIM

ภายใต้ขอ้ กาหนดการให้ความช่วยเหลือทางเทคนิคนี้จะไม่รวมค่าภาษี

อากรหรื อค่าธรรมเนียมรัฐบาลอื่นๆในลักษณะเดียวกันที่อาจมีการเรี ยกเก็บตามกฎหมาย
ไม่วา่ ภาษีเหล่านั้นจะมีที่มาจากรายได้โดยรวม

การส่ งมอบ

การใช้หรื อการดาเนินงานบริ การหรื อที่เป็ นผลเกี่ยวเนื่ องมาจากการให้บริ การหรื อการลงนามในสัญ
ญานี้

เว้นแต่กรณี ที่เกิดจากรายได้สุทธิ ของ

หากท่านมีความจาเป็ นต้องดาเนินการหักภาษี

RIM

(รวมเรี ยกว่า

“ภำษี”)
ณ
6

ที่จ่ายจากจานวนเงินใดที่ตอ้ งชาระภายใต้ขอ้ กาหนดนี้
ให้เพิม่ ยอดเงินจานวนที่ตอ้ งการเรี ยกให้ชาระนั้นขึ้นโดยอัตโนมัติเพื่อให้มีจานวนเท่ากับจานวนภา
ษี ณ ที่จ่ายที่จะต้องถูกหัก ดังนั้น จานวนเงินทั้งสิ้ นที่แท้จริ งที่ท่านต้องชาระให้แก่ RIM
จะต้องเป็ นเงินสุ ทธิ ภายหลังจากที่ได้มีการหักภาษี

ณ

ที่จ่ายเอาไว้แล้วโดยต้องมีจานวนที่ถูกต้องตรงตามยอดเงินที่เรี ยกเก็บในอินวอยส์หรื อตามยอดเงินที่
และท่านมีหน้าที่ออกใบเสร็ จรับเงินให้กบั

ถึงกาหนดชาระ

RIM

เพื่อเป็ นหลักฐานการชาระภาษีที่เกิดจากข้อกาหนดการให้ความช่วยเหลือทางเทคนิคที่ได้มีการนาส่
งให้แก่หน่วยงานทางราชการที่เกี่ยวข้อง
10.

เว้นแต่หน้าที่และภาระผูกพันในเรื่ องการชาระเงินตามที่ได้ระบุเอาไว้ในข้อ 5และ 6 ของสัญญานี้
คู่สัญญาทุกฝ่ ายเป็ นอันหลุดพ้นจากความรับผิดชอบในกรณี ที่การดาเนิ นการตามข้อกาหนดนี้ เป็ นไ
ปโดยล่าช้าหรื อไม่สามารถทาได้
การประท้วงหยุดงาน

เนื่ องจากเหตุการณ์ที่อยูเ่ หนื อการควบคุมของคู่สัญญารวมถึง

การสิ้ นสุ ดการทางานและการเกิดข้อขัดแย้งทางแรงงานของผูจ้ ดั หาสิ นค้า,

เหตุสุดวิสัย, ภาวะสงคราม, เหตุจลาจล, สงครามกลางเมือง, ความวุน่ วายภายในบ้านเมือง,
เหตุก่อการร้าย,

การทาให้เสี ยทรัพย์,

การปฎิบตั ิตามกฎหมาย

หรื อคาสั่งรัฐบาล

ระเบียบและกฎเกณฑ์ใดๆ ที่ไม่ได้มีการใช้บงั คับมาก่อนเมื่อวันเริ่ มต้นบริ การ รวมไปถึง อุบตั ิเหตุ,
อัคคีภยั ,

อุทกภัยหรื อเหตุการณ์ภยั ธรรมชาติที่มีความรุ นแรงในลักษณะอื่น

(“เหตุสุดวิสัย”)

คู่สัญญาทุกฝ่ ายตกลงที่จะแจ้งให้คู่สัญญาอีกฝ่ ายหนึ่งทราบทันทีหากเกิดเหตุสุดวิสัย
(โดยชี้แจงรายละเอียดที่เกี่ยวข้องให้ทราบอย่างเพียงพอ)
หากเหตุสุดวิสัยนั้นเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องนานกว่าสามสิ บ

(30)

วันทาการ

7

คู่สัญญาฝ่ ายใดฝ่ ายหนึ่งอาจใช้สิทธิ บอกเลิกสัญญาโดยการเรี ยกร้องค่าเสี ยหายหรื อความรับผิดชอบ
ใดๆที่เกิดขึ้นจากการนี้ ให้ตกเป็ นพับ
11.

ท่านเข้าใจและยอมรับว่าการส่ งมอบข้อมูลส่ วนตัวของท่านให้กบั RIM ซึ่งประกอบไปด้วย ชื่อ
ที่อยูท่ างจดหมายอิเล็กทรอนิ คและหมายเลขโทรศัพท์ เพื่อเก็บรวบรวม ใช้ ดาเนิ นการ ส่ งต่อ
และ/หรื อเปิ ดเผยข้อมูลดังกล่าวให้กบั

RIM

และบริ ษทั อื่นๆ

ในเครื อของ

RIM

โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อ (ก) การใช้ภายใน RIM และบริ ษทั อื่นๆในเครื อของ RIM (ข)
จุดประสงค์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับข้อกาหนด และ/หรื อการใช้บริ การท่าน และ/หรื อที่มีการนาส่ ง
และ/หรื อที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์และบริ การใดๆ (ค) บริ การใดที่อนุญาตหรื อกฎหมายกาหนดไว้
และ/หรื อ

(ง)

จุดประสงค์อื่นตามที่ได้ระบุเอาไว้ในนโยบายความเป็ นส่ วนตัวของ

RIM

ซึ่งสามารถตรวจสอบได้ที่ http://blackberry.com/legal/privacy.shtml. โดยการเก็บรวบรวม การใช้
การดาเนินการ

การส่ งต่อ

และ/หรื อการเปิ ดเผยข้อมูลส่ วนตัวที่เป็ นไปเพื่อวัตถุประสงค์ตามที่กล่าวมานี้จะต้องดาเนินการให้เ
ป็ นไปตามข้อกาหนดของกฎหมายในเรื่ องสิ ทธิ ส่วนบุคคลและนโยบายความเป็ นส่ วนตัวของ RIM
อย่างเคร่ งครัด

ทั้งนี้

RIM

ขอสงวนสิ ทธิ ในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรื อปรับปรุ งนโยบายความเป็ นส่ วนตัวของ
อยูเ่ ป็ นระยะตามแต่

RIM

โดยท่านตกลงที่จะตรวจสอบนโยบายความเป็ นส่ วนตัวของ

RIM

จะพิจารณาเห็นสมควร
RIM

ที่ได้รับการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรื อปรับปรุ งนั้นอยูเ่ สมอ
บริกำรเสริม
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12.

RIM

ไม่มีหน้าที่และจะไม่รับผิดชอบให้บริ การความช่วยเหลือในกรณี ปัญหาดังต่อไปนี้

(ก)

ไม่ได้เป็ นอุปสรรคขัดขวางอย่างยิง่ ต่อการทางานของซอฟท์แวร์ เพื่อให้เป็ นไปตามรายละเอียดที่ปรา
กฎในเอกสารที่

RIM

ให้ได้ไว้

(ข)

เป็ นผลมาจากการใช้งานซอฟท์แวร์ในลักษณะอื่นใดที่ไม่เป็ นไปตามที่กาหนดไว้อย่างชัดแจ้งในเอก
สารที่ RIM ให้ได้ไว้ (ค) เป็ นผลสื บเนื่องมาจากปั จจัยภายนอกที่ไม่ใช่ผลิตภัณฑ์และบริ การของ
RIM

อาทิ

(1)

ซอฟท์แวร์ หรื อฮาร์ ดแวร์ ของบุคคลภายนอก

(รวมทั้ง

เครื อข่ายสายสัญญาณและเครื อข่ายไร้สาย
ไม่วา่ ปั ญหาดังกล่าวจะเกิดจากการปฎิบตั ิงานหรื องดเว้นการปฎิบตั ิงานหรื อการขาดความพร้อมเพื่อ
การใช้ประโยชน์ก็ตาม)

หรื อ

(2)

การใช้งานร่ วมกันระหว่างซอฟท์แวร์ และซอฟท์แวร์ หรื อฮาร์ดแวร์ ของบุคคลภายนอก
(รวมทั้งเครื อข่ายสายสัญญาณและเครื อข่ายไร้สาย)
13.

การร้องขอบริ การเสริ มกับ

RIM

ให้กระทาได้ต่อเมื่อมีความพร้อมเพื่อการใช้ประโยชน์และได้มีการตกลงยอมรับคาสั่งซื้ ออันใหม่ซ่ ึง
เงื่อนไขและข้อตกลงต่างๆ ในคาสั่งซื้ อใหม่น้ นั ให้เป็ นไปตามข้อกาหนดที่ระบุไว้ในสัญญานี้ ทั้งนี้
โดยมิตอ้ งคานึงถึงข้อความใดที่กล่าวมาก่อนหน้านี้
มีสิทธิเรี ยกให้ท่านชาระค่าบริ การเสริ มให้แก่

RIM
RIM

ตามการบริ การที่

RIM

ได้ดาเนิ นการให้แก่ท่านนอกเหนื อไปจากบริ การที่ได้ดาเนิ นการให้เป็ นปกติอยูแ่ ล้ว
โดยค่าบริ การเสริ มดังกล่าวจะคานวณเป็ นรายชัว่ โมงจากการดาเนิ นการให้บริ การเสริ มนั้นๆ
(บวกค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการให้บริ การ

รวมถึงค่าเดินทางที่ได้รับอนุมตั ิก่อน

หากมี)

โดยท่านตกลงชาระเงินค่าบริ การดังกล่าวภายในสามสิ บ (30) วันนับจากวันที่เรี ยกเก็บเงิน
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หน้ ำที่และภำระผูกพันของท่ ำน
14.

ท่านตกลงให้ขอ้ มูลรายละเอียดและให้ความช่วยเหลือแก่

RIM

เมื่อ

RIM

ต้องการเพื่อวิเคราะห์และหาสาเหตุที่มาของปั ญหาที่เกิดขึ้นกับซอฟท์แวร์ และเพื่อดาเนิ นงานให้สาเ
ร็ จลุล่วงและเป็ นไปตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในข้อกาหนดการให้ความช่วยเหลือทางเทคนิ คนี้
โดยมิตอ้ งคานึงถึงข้อจากัดของกฎเกณฑ์ทวั่ ไปที่ได้กล่าวมาก่อนหน้านี้
หากท่านได้รับคาร้องขอจาก RIM ท่านมีหน้าที่จดั หารายละเอียดที่จะกล่าวดังต่อไปนี้กบั RIM
ภายในระยะเวลาไม่เกิน 2 (สอง) วันทาการนับจากวันที่ได้รับคาร้องขอนั้น (1) ข้อมูลที่มีการบันทึก
(Log)

สาหรับความเป็ นเจ้าของซอฟท์แวร์ แบล็คเบอร์ รี่ของท่านตามที่ถูกร้องขอ

วัสดุอุปกรณ์อื่นๆ

ที่จาเป็ นเพื่อการให้บริ การของ

(2)

RIM

(3)

บุคคลากรที่มีคุณภาพซึ่งมีเป็ นผูม้ ีประสบการณ์ในด้านซอฟท์แวร์และฮาร์ดแวร์ ของท่านที่ใช้อยูใ่ นข
ณะนั้น และ (4) การเข้าถึงสิ่ งอานวยความสะดวกของท่านได้อย่างเหมาะสม
15.

ท่านตกลงรับผิดชอบและปฎิบตั ิตามข้อกาหนด กฎหมาย กฎระเบียบข้อบังคับ การยืน่ คาขอ
การจดทะเบียน

ความยินยอม

การอนุมตั ิและการขอใบอนุ ญาตต่างๆ

ตามที่ประเทศหรื อเขตอานาจศาลของท่านจะได้กาหนดไว้
รวมถึงการนาเข้าและส่ งออกหรื อกฎหมาย
ระเบียบข้อบังคับข้อมูลส่ วนบุคคลที่ใช้กบั ท่านหรื อที่เกี่ยวข้องกับความมีผลของสัญญาฉบับนี้
และการได้รับหรื อการใช้บริ การ

รวมแม้กระทัง่ ข้อกาหนดหรื อการถ่ายโอนข้อมูล

เทคโนโลยี

รายละเอียดหรื อข้อมูลส่ วนบุคคลให้กบั RIM
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16.

RIM

จะไม่รับผิดชอบต่อความสู ญเสี ยหรื อความเสี ยหายใดๆ

อันเกิดจากการกระทาความผิดหรื อความล่าช้าของท่านในการไม่ปฎิบตั ิตามข้อกาหนดที่ระบุไว้ในข้
อ 14 และ 15 ข้างต้น
กำรสิ้นสุ ดกำรบริกำร
17.

ค่าบริ การที่ชาระตามสัญญานี้ ไม่สามารถขอคืนได้

โดย

RIM

จะไม่คืนเงินใดๆให้แก่ท่านแม้วา่ ข้อกาหนดการให้ความช่วยเหลือทางเทคนิคฉบับนี้จะต้องสิ้ นสุ ดล
งโดยมีสาเหตุมาจากตัวท่านเองหรื อจากเหตุผลอื่นใดตลอดช่วงระยะเวลาการบริ การตามสัญญา
รวมถึงกรณี ที่ซอฟท์แวร์ที่ตอ้ งการรับบริ การมีจานวนลดลง
18.
คู่สัญญาฝ่ ายใดฝ่ ายหนึ่งอาจบอกเลิกสัญญาโดยทาเป็ นหนังสื อและให้สัญญานี้มีผลเป็ นการสิ้ นสุ ดล
งทันทีในกรณี ดงั ต่อไปนี้
(ก)

คู่สัญญาอีกฝ่ ายหนึ่งกระทาการผิดเงื่อนไขและข้อตกลงของสัญญานี้
และหากการกระทาความผิดดังกล่าวสามารถแก้ไขเยียวยาให้ดีข้ ึนได้
แต่คู่สัญญาฝ่ ายนั้นยังเพิกเฉย มิได้ดาเนิ นการแก้ไขเยียวยาให้แล้วเสร็ จภายในสามสิ บ (30)
วันนับจากวันที่ได้แจ้งให้ทราบเป็ นลายลักษณ์อกั ษรถึงการกระทาความผิดและการเรี ยกร้อ
งให้แก้ไขเยียวยานั้น

(ข)

คู่สัญญาอีกฝ่ ายหนึ่งไม่สามารถดาเนิ นธุ รกิจต่อไปได้
หรื อไม่สามารถชาระหนี้ที่คา้ งชาระหรื อกลายเป็ นผูม้ ีหนี้สินล้นพ้นตัว
หรื อได้รับคาสั่งศาลให้ถูกยึดหรื ออายัดทรัพย์ใดๆไม่วา่ ทั้งหมดหรื อเพียงบางส่ วน
11

(รวมทั้งกรณี ที่กาลังอยูใ่ นขั้นตอนการยืน่ คาร้องขอต่อศาลเพื่อขอให้มีคาสั่งแต่งตั้งเจ้าพนักง
านพิทกั ษ์ทรัพย์)

หรื ออยูใ่ นระหว่างการจัดการดาเนิ นการชาระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้ท้ งั หลาย

หรื ออยูใ่ นระหว่างการดาเนินการในลักษณะอื่นที่คล้ายคลึงกันอันเป็ นผลสื บเนื่องมาจากกา
รมีหนี้สินล้นพ้นตัวหรื อมีมติให้สิ้นสุ ดความเป็ นนิ ติบุคคลและให้เข้าสู่ ข้ นั ตอนการชาระบั
ญชี
(ซึ่ งเป็ นกรณี นอกเหนื อจากการควบรวมหรื อการปรับโครงสร้างกิจการเนื่องจากมีหนี้สินล้
รวมทั้งที่อยูใ่ นขั้นตอนการดาเนินการอื่นๆ

นพ้นตัว)

ในลักษณะที่คล้ายคลึงกันตามที่กฎหมายในเขตอานาจศาลได้กาหนดไว้
(ค)

หากท่านผิดนัดชาระหนี้ที่ถึงกาหนดชาระแล้วภายใต้ขอ้ เงื่อนไขและข้อตกลงของสัญญานี้
ให้แก่

RIM

ภายในห้า

(5)

วันทาการนับจากวันที่ได้แจ้งให้ท่านทราบถึงการผิดนัดชาระหนี้น้ นั
ควำมรับผิด
19. (ก) เว้ นแต่ จะได้ มีกำรระบุเอำไว้ อย่ ำงชั ดเจนในข้ อกำหนดกำรให้ ควำมช่ วยเหลือทำงเทคนิคนี้
ไม่ รับรอง

RIM

ไม่ รับประกันหรือให้ เงื่อนไขหรือข้ อกำหนดในลักษณะใดๆ

ไม่ ว่ำจะกระทำโดยชัดแจ้ งหรือโดยปริยำยในเรื่องทีเ่ กี่ยวกับบริกำรและผลิตภัณฑ์ สงวนไว้สำหรับ
(1)

กำรฉ้ อฉล

หรือ

(2)

กำรได้ รับบำดเจ็บหรือได้ รับอันตรำยหรือกำรเสี ยชีวติ ที่เป็ นผลมำจำกกำรกระทำโดยประมำทเลินเล่
อของ

RIM

หรือ

(3)

ทีก่ ฎหมำยในเขตอำนำจศำลของประเทศทีเ่ กี่ยวข้ องไม่ สำมำรถยกเว้นให้ ได้

ควำมรับผิดอืน่ ๆ
ทั้งนี้

RIM
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ขอจำกัดควำมรับผิดทีม่ ีต่อท่ ำนในกรณีต่ำงๆ

ดังต่ อไปนี้

ควำมเสี ยหำยหรือสู ญเสี ยในด้ ำนผลกำไร

(1)

กำรดำเนินกำรทำงธุรกิจ

รำยได้ หรือกำไรจำกกำรประกอบกำร สั ญญำ โอกำส ควำมคำดหมำยในกำรประหยัดค่ ำใช้ จ่ำย
ค่ ำควำมนิยมหรือข้ อมูลต่ ำงๆ

(2)

บรรดำค่ ำเสี ยหำยต่ ำงๆ

ทั้งทีเ่ ป็ นค่ ำเสี ยหำยทำงอ้อม

ค่ ำเสี ยหำยทำงเศรษฐกิจ ค่ ำเสี ยหำยพิเศษ ค่ ำเสี ยหำยทำงกำรค้ ำ ค่ ำเสี ยหำยทีเ่ กิดขึน้ โดยบังเอิญ
ค่ ำเสี ยหำยเพือ่ ให้ เป็ นแบบอย่ ำง
หรือค่ ำเสี ยหำยต่ อเนื่องไม่ ว่ำโดยตรงหรือโดยอ้อมอันเป็ นผลทีเ่ กิดมำจำกหรือเกีย่ วข้ องกับบริกำร
โดยไม่ จำต้ องคำนึงถึงว่ำควำมเสี ยหำยดังกล่ำวจะสำมำรถคำดหมำยอย่ำงเหมำะสมล่วงหน้ ำได้ หรือ
ไม่ หรือ RIIM จะได้ รับรู้ ถึงควำมเป็ นไปได้ ทจี่ ะเกิดควำมเสี ยหำยเหล่ำนั้นหรือไม่
(ข)

ตำมทีไ่ ด้ กล่ำวมำแล้วข้ ำงต้ น

RIM

จะไม่ รับผิดชอบต่ อควำมเสี ยหำยที่ท่ำนหรือกรณีทมี่ ีกำรเรียกร้ องจำกบุคคลภำยนอกผ่ ำนทำงตัวท่ ำ
น
โดยทีค่ ่ ำควำมเสี ยหำยทีเ่ รี ยกร้ องนั้นสู งเกินกว่ ำค่ ำบริกำรทีท่ ่ำนได้ ชำระเพือ่ บริกำรให้ ควำมช่ วยเหลื
อทำงเทคนิคในช่ วงระยะเวลำสิ บสอง

(12)

เดือนก่อนทีจ่ ะเกิดควำมเสี ยหำยอันเป็ นทีม่ ำทีน่ ำมำสู่ กำรเรียกร้ องควำมรับผิดนั้น
(ค)

ข้ อจำกัด

ข้ อยกเว้ นและข้ อควำมปฎิเสธควำมรับผิดทีร่ ะบุไว้ ในสั ญญำนี้

ให้ นำมำปรับใช้ กบั กรณีดังต่ อไปนี้

(ก)

ไม่ ว่ำกำรกระทำ

กำรเรียกร้ องหรือกำรอ้ำงสิ ทธิน้ ันจะเกิดขึน้ จำกกำรฝ่ ำฝื นข้ อตกลงหรือกำรรับประกัน,
กำรผิดสั ญญำ,

กำรกระทำโดยละเมิด

(รวมถึงกำรกระทำโดยประมำทเลินเล่อ),
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ควำมรับผิดอย่ำงเคร่ งครัดหรือควำมรับผิดทำงกฎหมำยหรือทำงแพ่งในลักษณะอื่นอันเกิดขึน้ จำกห
รือเกีย่ วข้ องกับสั ญญำฉบับนี้ (ข) ที่มำจำก RIM และบริษัทที่เป็ นพันธมิตรในเครือของ RIM
รวมถึงกรรมกำร ลูกจ้ ำง พนักงำนและผู้รับจ้ ำงอิสระ
(ง)

กฎหมำยภำยใต้ เขตอำนำจศำลของบำงประเทศไม่ อนุญำตให้ มีกำรจำกัดหรือสละควำมรับผิดต่ อ
ควำมเสี ยหำยบำงประเภท และ/หรือกำรรับประกันหรือกำรกำหนดงื่อนไขโดยปริยำย

(จ)

ข้ อจำกัด

ข้ อยกเว้ นและข้ อควำมปฎิเสธควำมรับผิดทีร่ ะบุไว้ ในสั ญญำนี้

จะไม่ ถูกนำมำปรับใช้ เพียงเพรำะว่ ำกฎหมำยภำยใต้ เขตอำนำจศำลของประเทศที่เกีย่ วข้ องนั้นได้ กำ
หนดควำมรับผิดเอำไว้เหนือกว่ำและไม่ ได้ คำนึงถึงข้ อจำกัด
ข้ อยกเว้นและข้ อควำมปฎิเสธควำมรับผิดทีม่ ีในสั ญญำนี้
กำรแยกเป็ นส่ วนๆ ได้ ของสั ญญำ
20.

หากหัวข้อ

ข้อความ

ประโยค

เงื่อนไขหรื อข้อกาหนด

(“ข้อกาหนด”)

หรื อส่ วนหนึ่งส่ วนใดที่ปรากฎอยูใ่ นข้อกาหนดการให้ความช่วยเหลือทางเทคนิคฉบับนี้ ไม่วา่ ทั้งหม
ดหรื อเพียงบางส่ วน

ได้รับการวินิจฉัยโดยศาลว่าขัดต่อกฎหมาย

ไม่สมบูรณ์และไม่สามารถใช้บงั คับได้

การผิดกฎหมาย

ความไม่สมบูรณ์และการขาดผลบังคับใช้น้ นั จะไม่กระทบกระเทือนหรื อทาให้ขอ้ กาหนดในส่ วนอื่
นที่เหลือตามที่ระบุไว้ในสัญญานี้ตอ้ งเสี ยไป
ข้อกาหนดเหล่านั้นจึงยังมีผลใช้บงั คับได้ตามกฎหมายโดยสมบูรณ์ทุกประการ
เหตุสุดวิสัย
14

21.

เว้นแต่หน้าที่และภาระผูกพันในเรื่ องการชาระเงินตามที่ได้ระบุเอาไว้ในข้อ 5และ 6 ของสัญญานี้
คู่สัญญาทุกฝ่ ายเป็ นอันหลุดพ้นจากความรับผิดชอบในกรณี ที่การดาเนิ นการตามข้อกาหนดนี้ เป็ นไ
ปโดยล่าช้าหรื อไม่สามารถทาได้
การประท้วงหยุดงาน

เนื่ องจากเหตุการณ์ที่อยูเ่ หนื อการควบคุมของคู่สัญญารวมถึง

การสิ้ นสุ ดการทางานและการเกิดข้อขัดแย้งทางแรงงานของผูจ้ ดั หาสิ นค้า,

เหตุสุดวิสัย, ภาวะสงคราม, เหตุจลาจล, สงครามกลางเมือง, ความวุน่ วายภายในบ้านเมือง,
เหตุก่อการร้าย,

การทาให้เสี ยทรัพย์,

การปฎิบตั ิตามกฎหมาย

หรื อคาสั่งรัฐบาล

ระเบียบและกฎเกณฑ์ใดๆ ที่ไม่ได้มีการใช้บงั คับมาก่อนเมื่อวันเริ่ มต้นบริ การ รวมไปถึง อุบตั ิเหตุ,
อัคคีภยั ,

อุทกภัยหรื อเหตุการณ์ภยั ธรรมชาติที่มีความรุ นแรงในลักษณะอื่น

(“เหตุสุดวิสัย”)

คู่สัญญาทุกฝ่ ายตกลงที่จะแจ้งให้คู่สัญญาอีกฝ่ ายหนึ่งทราบทันทีหากเกิดเหตุสุดวิสัย
(โดยชี้แจงรายละเอียดที่เกี่ยวข้องให้ทราบอย่างเพียงพอ)
หากเหตุสุดวิสัยนั้นเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องนานกว่าสามสิ บ

(30)

วันทาการ

คู่สัญญาฝ่ ายใดฝ่ ายหนึ่งอาจใช้สิทธิ บอกเลิกสัญญาโดยการเรี ยกร้องค่าเสี ยหายหรื อความรับผิดชอบ
ใดๆที่เกิดขึ้นจากการนี้ ให้ตกเป็ นพับ
กำรสละสิ ทธิ
22.
การไม่ใช้สิทธิหรื อความล่าช้าในการใช้สิทธิ หรื อการเรี ยกร้องเพื่อการชดเชยและเยียวยาตามสัญญา
ฉบับนี้
จะไม่ถือว่าเป็ นการสละสิ ทธิ หรื อทาให้การเรี ยกร้องเพื่อการชดเชยและเยียวยาที่มีอยูต่ อ้ งเสี ยไป
และการใช้สิทธิหรื อเรี ยกร้องเพื่อการชดเชยและเยียวยาไม่วา่ ทั้งหมดหรื อเพียงบางส่ วนตามที่ได้มีก
ารกาหนดไว้
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ก็จะไม่เป็ นอุปสรรคขัดขวางหรื อกีดกันการใช้สิทธิหรื อการเรี ยกร้องเพื่อการชดเชยและเยียวยา
(ในลักษณะอื่นๆ) ต่อไป
กำรโอนสิ ทธิ
23.

ห้ามมิให้ท่านดาเนินการโอนสิ ทธิ หรื อข้อผูกพันใดๆ

ที่มีอยูต่ ามสัญญาฉบับนี้ให้แก่ผอู ้ ื่น

เว้นแต่จะได้รับความยินยอมล่วงหน้าเป็ นลายลักษณ์อกั ษรจาก

RIM

เสี ยก่อน

ซึ่ งความยินยอมดังกล่าวจะไม่ถูกบอกเลิกอย่างไม่สมเหตุผลหรื อจะไม่ล่าช้า
สิ ทธิควำมเป็ นเจ้ ำของ
24.
ท่านไม่มีสิทธิ ได้รับสิ ทธิ ในทรัพย์สินทางปั ญญาหรื อสิ ทธิ ความเป็ นเจ้าของไม่วา่ ในลักษณะใดรวม
ถึง

สิ ทธิบตั ร

การออกแบบ

เครื่ องหมายการค้า

ลิขสิ ทธิ์หรื อสิ ทธิ ต่างๆ

ที่อยูใ่ นข้อมูลอันเป็ นความลับ

(ดังที่จะได้กล่าวต่อไปในข้อ

หรื อความลับทางการค้า

ที่เกี่ยวข้องกับการบริ การภายใต้สัญญานี้
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ของสัญญานี้)
ทั้งนี้

ไม่มีเงื่อนไขหรื อข้อกาหนดส่ วนใดในสัญญาที่เป็ นการให้สิทธิ หรื อกาหนดสิ ทธิไล่เบี้ยหรื อสิ ทธิเรี ย
กร้องค่าสิ นไหมทดแทนซึ่ง

RIM

อาจได้รับภายใต้กฎหมายของประเทศท่านหรื อเขตอานาจศาลในประเทศของท่านในเรื่ องที่เกี่ยวกับ
ความคุม้ ครองทรัพย์สินทางปัญญาและสิ ทธิความเป็ นเจ้าของของ

RIM

ในกรณี ที่ปรากฎว่าท่านได้รับบริ การหรื อใช้บริ การหรื อเป็ นพลเมืองของประเทศหรื ออยูใ่ นเขตอาน
าจศาลในประเทศที่ไม่มีการใช้บงั คับกฎหมายลิขสิ ทธิ์
หรื อความคุม้ ครองตามกฎหมายลิขสิ ทธิ์ ในประเทศนั้นมิได้คลอบคลุมถึงเรื่ องซอฟท์แวร์
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ท่านตกลงให้นากฎหมายลิขสิ ทธิ์ ของประเทศแคนาดามาใช้บงั คับกับท่านและกรณี การได้รับบริ การ
หรื อใช้บริ การนอกเหนือไปจากหน้าที่และภาระผูกพันที่ท่านต้องมีอยูต่ ามกฎหมายของประเทศและ
เขตอานาจศาลนั้นแล้ว หากท่านกระทาการใดที่เป็ นการฝ่ าฝื นข้อกาหนดในเรื่ องการรักษาความลับ
ทรัพย์สินทางปัญญาหรื อสิ ทธิความเป็ นเจ้าของ
และศาลในประเทศหรื อเขตอานาจศาลของท่านไม่สามารถพิจารณาออกคาสั่งให้มีการคุม้ ครองชัว่ ค
ราวได้ ท่านตกลงและยอมรับว่า RIM มีสิทธิ ได้รับค่าชดเชยความเสี ยหายจากท่านเป็ นเงินจานวน
5,000 เหรี ยญสหรัฐต่อวันตลอดช่วงระยะเวลาที่ท่านยังคงฝ่ าฝื นข้อกาหนดนั้นอยู่
กำรตรวจสอบ
25.

ในระหว่างระยะเวลาการให้บริ การตามสัญญานี้
เดือนภายหลังจากนั้น)

(และช่วงระยะเวลาสิ บสอง
หาก

(12)
RIM

พิจารณาและเห็นสมควรว่ามีความจาเป็ นที่ตอ้ งจัดให้มีการตรวจสอบการดาเนินการและปฎิบตั ิตามเ
งื่อนไขและข้อตกลงในสัญญาฉบับนี้ของท่าน

ก็ให้

RIM

สามารถดาเนินการจัดให้มีการตรวจสอบได้โดย

RIM

จะต้องเป็ นผูร้ ับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการตรวจสอบนั้นเอง

ทั้งนี้

ท่านมีหน้าที่ให้ความช่วยเหลือที่จาเป็ นและสมควรเพื่อให้การตรวจสอบนั้นสาเร็ จลุล่วงไปได้ดว้ ยดี
โดยการตรวจสอบนั้นจะต้องดาเนินการโดยผูต้ รวจสอบที่ท่านได้ให้ความยินยอมและต้องกระทาภา
ยในเวลาทาการปกติ

หาก

RIM

พิจารณาอย่างเหมาะสมแล้วเห็นด้วยตามที่ผตู ้ รวจสอบแจ้งว่าท่านมิได้ปฎิบตั ิตามข้อกาหนดที่สาคัญ
ในสัญญา ท่านจะต้องชาระค่าใช้จ่ายที่สมเหตุสมผลที่ RIM ต้องจ่ายไปเพื่อการตรวจสอบนั้น
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กำรส่ งคำบอกกล่ำว
26.

การบอกกล่าว

คาร้องขอ

ข้อเรี ยกร้องหรื อการติดต่อสื่ อสารระหว่างคู่สัญญาในลักษณะใดภายใต้สัญญาฉบับนี้
ให้ทาเป็ นหนังสื อและจะถือว่าเป็ นการส่ งโดยชอบแล้วเมื่อ

(1)

ส่ งมอบโดยตรงกับมือหรื อส่ งโดยมีบนั ทึกการนาส่ งหรื อไปรษณี ยล์ งทะเบียนหรื อไปรษณี ยอ์ ากาศ
ที่มีการบันทึกไปยังที่อยูข่ องคู่สัญญาอีกฝ่ ายที่ได้ระบุเอาไว้ในคาสัง่ ซื้ อ

หรื อ

(2)

ส่ งทางโทรสารหรื อจดหมายอิเล็คทรอนิคส์ไปยังที่อยูท่ ี่คู่สัญญาแต่ละฝ่ ายได้แจ้งให้คู่สัญญาอีกฝ่ าย
ทราบในขณะนั้นหรื อที่อยูต่ ามปกติที่ใช้เพื่อการติดต่อสื่ อสารในด้านการบริ การ

(3)

ส่ งให้แก่บุคคลภายนอกตามที่อยูอ่ ื่นที่คู่สัญญาฝ่ ายใดฝ่ ายหนึ่งจะได้แจ้งให้คู่สัญญาอีกฝ่ ายทราบ
ในกรณี ที่ไม่ปรากฎหลักฐานอย่างเพียงพอว่าได้มีการรับเอาไว้ก่อนหน้านั้นแล้ว
ให้ถือว่าการส่ งคาบอกกล่าว

คาร้องขอ

ข้อเรี ยกร้องหรื อการติดต่อสื่ อสารระหว่างคู่สัญญาในลักษณะอื่นภายใต้สัญญาฉบับนี้ ได้มีการนาส่ ง
โดยชอบแล้ว หากได้ดาเนินการใดๆ ดังต่อไปนี้
ก.

เมื่อได้ส่งไปตามที่อยูท่ ี่ระบุไว้ในข้อ 26 หากส่ งมอบด้วยตัวบุคคล หรื อ

ข.

เป็ นเวลาสี่ สิบแปด (48) ชัว่ โมงภายหลังจากได้ทาการส่ งหากส่ งโดยมีบนั ทึกการ
นาส่ งนั้น

ค.

เมื่อได้รับข้อความจากจดหมายอิเล็คทรอนิคส์หรื อเมื่อส่ งผ่านไปทางโทรสาร หาก
ส่ งโดยจดหมายอิเล็คทรอนิคส์หรื อทางโทรสาร

กฎหมำยทีใ่ ช้ บังคับและกำรดำเนินกำรตำมกฎหมำย
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27.

สัญญานี้ให้ตีความและอยูภ่ ายใต้บงั คับตามกฎหมายแห่งสาธารณรัฐสิ งคโปร์
แต่มิให้รวมถึงข้อกาหนดในเรื่ องกฎหมายระหว่างประเทศแผนกบุคคลที่ตอ้ งนามาปรับใช้กบั กฎหม
ายของแต่ละประเทศที่มีเขตอานาจนั้นๆ

หากเกิดข้อพิพาทหรื อข้อขัดแย้งใดภายใต้สัญญาฉบับนี้

คู่สัญญาทั้งสองฝ่ ายตกลงว่าให้ขอ้ พิพาทนั้นให้อยูใ่ นเขตอานาจศาลแห่งสาธารณรัฐสิ งคโปร์ แต่เพียง
แห่งเดียวโดยให้นาเรื่ องขึ้นสู่ ศาลแห่งประเทศดังกล่าวเพื่อพิจารณาตัดสิ น
28.

ท่านรับทราบดีวา่ การบริ การซึ่งอาจรวมถึงรายละเอียด ข้อมูลหรื อเทคโนโลยีภายใต้สัญญาฉบับนี้
มีที่มาจากประเทศแคนาดาและอาจอยูภ่ ายใต้ขอ้ จากัดในเรื่ องการส่ งออกหรื อการส่ งต่อออกไปอีกค
รั้งในประเทศที่มีการสัง่ ห้ามค้าขายระหว่างประเทศกับประเทศแคนาดาหรื อบุคคลหรื อองค์กรที่ถูก
ห้ามไม่ให้มีสิทธิ รับสิ นค้าที่ส่งออกจากประเทศแคนาดา (รวมไปถึงประเทศ บุคคลหรื อองค์กรอื่นๆ
ที่มีความเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีจรวดหรื อนิวเคลียร์
(“กำรควบคุมกำรส่ งออก”)

อาวุธทางเคมีหรื อชีวภาพ)

ท่านรับรองและยืนยันว่า

การรับบริ การและการใช้บริ การของท่านภายใต้สัญญานี้

(ก)

ตราบเท่าที่ท่านทราบ

ไม่เป็ นการฝ่ าฝื นการควบคุมการส่ งออก

(ข)
ท่านจะไม่นาเข้าบริ การหรื อส่ งออกบริ การหรื อส่ งบริ การออกต่อไปอีกครั้งยังประเทศหรื อบุคคลที่ก
ระทาการฝ่ าฝื นการควบคุมการส่ งออก

และ

(ค)

ท่านรับรองว่าผูใ้ ช้ที่ได้รับอนุ ญาตจากท่านจะรับบริ การและใช้บริ การให้เป็ นไปตามข้อกาหนดของ
การควบคุมการส่ งออก
29.

มิให้นาอนุสัญญาสหประชาชาติวา่ ด้วยสัญญาซื้ อขายสิ นค้าระหว่างประเทศ (The United Nations
Convention

on

Contracts

for

the

International

Sale

of

Goods)

มาใช้บงั คับกับข้อกาหนดในสัญญาฉบับนี้
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ข้ อมูลอันเป็ นควำมลับ
30.

(ก) หากท่านได้เคยเข้าร่ วมทาสัญญารักษาข้อมูลอันเป็ นความลับ (Non-Disclosure Agreement)
ไว้กบั

RIM

(“NDA”)

ให้นาข้อกาหนดที่กล่าวไว้ใน

NDA

มาปรับใช้กบั สัญญานี้ รวมไปถึงการรับบริ การของท่านที่ระบุไว้ในสัญญาฉบับนี้
และให้ถือว่าการอ้างอิงถึง NDA ดังกล่าวเป็ นการรวมเข้ากันกับข้อกาหนดของสัญญานี้ ยกเว้นว่า
(1)

เงื่อนไขภายใต้

NDA

จะถูกนามาใช้กบั สัญญานี้อย่างต่อเนื่องตราบเท่าที่สัญญาฉบับนี้ยงั คงมีผลใช้บงั คับอย่างสมบูรณ์
และเงื่อนไขของ

NDA

ดังกล่าวจะได้รับการยืดเวลาให้นานออกไปโดยอัตโนมัติเพียงเท่าที่จาเป็ นเพื่อให้การขยายระยะเวลา
ดังกล่าวสอดคล้องร่ วมกันกับระยะเวลาการให้บริ การตามสัญญานี้
โดยการขยายระยะเวลานั้นให้นามาใช้กบั เรื่ องที่เกี่ยวข้องกับข้อกาหนดของสัญญานี้เท่านั้น และ (2)
ข้อมูลความลับใด

(ตามที่ได้มีการกล่าวไว้ใน

NDA)

ที่ได้มีการเปิ ดเผยผ่านทางการรับบริ การของท่าน
อาจถูกนามาใช้หรื อทาซ้ าได้อีกเพียงเท่าที่จาเป็ นเพื่อการดาเนินการต่อและเพื่อให้บรรลุวตั ถุประสง
ค์การรับบริ การของท่านตามสัญญานี้ เท่านั้น
(ซึ่ งให้ถือว่าเป็ นการรวมเอาไว้ในคาจากัดความของคาว่า “วัตถุประสงค์” ภายใต้ขอ้ กาหนดของ
NDA)
(ข) หากท่านไม่ได้เข้าร่ วมทาสัญญา NDA กับ RIM มาก่อน ให้นาข้อกาหนดในข้อ 30 (ข)
นี้มาปรับใช้กบั สัญญานี้รวมไปถึงการรับบริ การของท่านที่ระบุไว้ในสัญญาฉบับนี้
เว้นแต่จะได้มีการอนุ ญาตเอาไว้เป็ นการเฉพาะในสัญญาหรื อได้รับความยินยอมเป็ นหนังสื อล่วงหน้
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าอย่างชัดแจ้งจาก RIM ห้ามมิให้คู่สัญญาทั้งสองฝ่ ายเปิ ดเผย ยินยอมให้มีการเข้าถึงเพื่อเปิ ดเผย
ส่ งต่อ
ถ่ายโอนหรื อกระทาการในลักษณะใดที่เป็ นการเปิ ดเผยข้อมูลอันเป็ นความลับตามที่จะได้ระบุไว้ต่อ
ไปในสัญญานี้ให้บุคคลภายนอกล่วงรู ้

อย่างไรก็ตาม

โดยมิพกั ต้องคานึงถึงข้อความที่กล่าวมาข้างต้น
คู่สัญญาทั้งสองฝ่ ายอาจกระทาการเปิ ดเผยข้อมูลอันเป็ นความลับได้เพียงเท่าที่อยูภ่ ายในขอบเขตแล
ะในกรณี ดงั ต่อไปนี้เท่านั้น

(1)

กฎหมายกาหนดให้คู่สัญญาฝ่ ายหนึ่งต้องให้คาบอกกล่าวที่เหมาะสมแก่คู่สัญญาอีกฝ่ ายหนึ่ง
เพื่อให้คู่สัญญาอีกฝ่ ายหนึ่งนั้นได้แสวงหาคาสั่งที่เป็ นการจากัดหรื อขัดขวางการเปิ ดเผยข้อมูลอันเป็
นความลับ

หรื อ

(2)

มีความจาเป็ นเพื่อใช้ในการดาเนินการต่อไปและเพื่อให้บรรลุวตั ถุประสงค์การรับบริ การของท่านต
ามสัญญานี้

(“วัตถุประสงค์ที่ได้รับอนุญาต”)

ทั้งนี้

ห้ามมิให้คู่สัญญาไม่วา่ ฝ่ ายใดของสัญญานี้นาข้อมูลอันเป็ นความลับมาใช้หรื อทาซ้ าเพื่อการใดที่นอ
กเหนือไปจากความจาเป็ นและเหมาะสมเพื่อให้บรรลุวตั ถุประสงค์ที่ได้รับอนุญาต
“ข้อมูลอันเป็ นความลับ”
ไม่วา่ จะปรากฎอยูใ่ นรู ปแบบหรื อสื่ อประเภทใด

ให้หมายความถึงบรรดาข้อมูลต่างๆ
(รวมทั้งสาเนาของข้อมูลต่างๆ

เหล่านั้นที่คู่สัญญาทั้งสองฝ่ ายได้รับอนุ ญาตให้ทาขึ้นโดยข้อกาหนดของสัญญานี้)
ซึ่ งถือเป็ นข้อมูลอันเป็ นความลับหรื ออยูภ่ ายใต้สิทธิ ความเป็ นเจ้าของของคู่สัญญา
รวมไปถึงข้อมูลต่างๆ

ที่รวมอยูใ่ นหรื อเกี่ยวข้องกับเว็บไซต์

ซอฟท์แวร์ หรื อวัสดุอุปกรณ์อย่างอื่นที่คู่สัญญาได้รับสิ ทธิ ให้สามารถเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวโดยผ่านท
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างการรับบริ การของท่านและทาให้คู่สัญญาได้รับการเปิ ดเผยข้อมูลอันเป็ นความลับไม่วา่ โดยทางตร
งหรื อทางอ้อมจากการได้เข้าถึงข้อมูลเหล่านั้น
ข้อมูลอันเป็ นความลับที่คู่สัญญาฝ่ ายใดฝ่ ายหนึ่งได้ทาขึ้นโดยเข้ากรณี ใดกรณี หนึ่งดังจะได้กล่าวต่อไ
ปนี้จะไม่ได้รับการพิจารณาและไม่ถือว่าเป็ นข้อมูลอันเป็ นความลับภายใต้ขอ้ กาหนดของสัญญานี้
หากปรากฎว่า
คู่สัญญาฝ่ ายที่สร้างข้อมูลอันเป็ นความลับขึ้นนั้นได้ครอบครองหรื อเป็ นเจ้าของข้อมูลดังกล่าวโดยถู
กต้องตามกฎหมายมาก่อนวันที่ได้รับทราบข้อมูลนั้นมาจากคู่สัญญาอีกฝ่ ายหนึ่ง
หรื อข้อมูลดังกล่าวได้ถูกเปิ ดเผยและกลายเป็ นข้อมูลที่สาธารณชนทัว่ ไปได้รับรู ้แล้วโดยมิได้เกิดจา
กความผิดของคู่สัญญาฝ่ ายใด
คู่สัญญาทั้งสองฝ่ ายมีหน้าที่และภาระผูกพันในการรักษาข้อมูลอันเป็ นความลับอย่างต่อเนื่องตลอดร
ะยะเวลาการรับบริ การและตราบเท่าที่สัญญาฉบับนี้ จะยังคงมีผลใช้บงั คับโดยสมบูรณ์
ควำมสมบูรณ์ ของสั ญญำ
31.

บรรดาเงื่อนไข

ข้อตกลงและเอกสารต่างๆ

ที่ได้มีการอ้างอิงไว้ในสัญญาฉบับนี้

ถือเป็ นความตกลงทั้งหมดโดยสมบูรณ์ระหว่างคู่สัญญา
และมีผลให้เป็ นการลบล้างและเข้ามาแทนที่บรรดาข้อตกลง

การจัดการ

การดาเนินการหรื อข้อเสนอใดๆ
ที่คู่สัญญาได้ทาไว้ก่อนหน้าสัญญาฉบับนี้ไม่วา่ จะทาขึ้นโดยวาจาหรื อที่ทาเป็ นหนังสื อ

ทั้งนี้

ท่านรับทราบดีวา่ ในการเข้าทาสัญญาฉบับนี้
ท่านจะไม่ได้รับการแก้ไขเยียวยาหรื อได้รับการทดแทนในเรื่ องใดก็ตามที่ได้เคยทาไว้ก่อนหน้านี้ท้ งั
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ที่เคยได้ทาเอาไว้เป็ นข้อความ

ข้อตกลง

คารับรองหรื อการรับประกันซึ่ งไม่ได้มีการกาหนดไว้อย่างชัดเจนในสัญญานี้
การแก้ไขเยียวยาและการให้ค่าทดแทนจะมีให้ได้แต่เฉพาะกรณี การไม่ปฎิบตั ิตามข้อตกลงที่ได้มีกา
รกาหนดเอาไว้อย่างชัดแจ้งในสัญญาฉบับนี้ซ่ ึงเป็ นการกระทาผิดสัญญาเท่านั้น
ไม่มีเงื่อนไขหรื อข้อตกลงส่ วนใดในสัญญานี้ที่เป็ นการจากัดหรื อสละความรับผิดที่

อย่างไรก็ตาม
RIM

มีและจาต้องรับผิดในกรณี ของการกระทาที่เกิดจากการฉ้อฉลหรื อการแสดงเจตนาที่ผิดไปจากข้อเท็
จจริ ง
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