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ข้อก ำหนดกำรให้ควำมช่วยเหลอืทำงเทคนิค 

เงื่อนไขและข้อตกลงตำมทีจ่ะได้กล่ำวต่อไปในสัญญำฉบับนี ้

รวมไปถึงรำยละเอยีดโปรแกรมบริกำรให้ควำมช่วยเหลอืทำงเทคนิคแบลค็เบอร์ร่ีในปัจจุบัน (“TSSPD”) 

และใบแจ้งรำคำ (“QUOTE”) (ไม่ว่ำกรณใีดกต็ำมที่ท่ำนได้รับ) 

เป็นข้อตกลงทำงกฎหมำยที่ท ำขึน้โดยและระหว่ำงท่ำนกับ รีเสิร์ช อนิ โมช่ัน สิงคโปร์ พีทอี ี ลมิิเต็ด 

(RESEARCH IN MOTION SINGAPORE PTE LIMITED) (“RIM”) 

ในเร่ืองกำรซ้ือขำยและให้บริกำรให้ควำมช่วยเหลอืทำงเทคนิค (“สัญญำ” และ/หรือ 

“ข้อก ำหนดกำรให้ควำมช่วยเหลอืทำงเทคนิค”) 

กำรคลกิทีปุ่่ม “เห็นด้วย” นี้ จะถือว่ำท่ำนได้อ่ำนและเข้ำใจเงื่อนไขและข้อตกลงต่ำงๆ 

ทีก่ ำหนดไว้ในสัญญำฉบับนี้แล้ว และตกลงยอมรับทีจ่ะผูกพนัตนตำมข้อก ำหนดของสัญญำดังกล่ำว 

ไม่ว่ำกำรยอมรับน้ันท่ำนจะได้กระท ำในนำมของตัวท่ำนเองหรือจะได้กระท ำไปแทนเพือ่นิติบุคคลหรือองค์

กรใดที่ท่ำนมีนิติสัมพนัธ์และมีผลประโยชน์ด้วย (รวมเรียกว่ำ “ท่ำน” และ/หรือ “ของท่ำน” 

แล้วแต่ควำมเหมำะสม) ทั้งนี้ ท่ำนเข้ำใจและยอมรับว่ำท่ำนจะไม่ใช้บริกำร 

(ตำมทีจ่ะได้ระบุไว้ต่อไปในสัญญำนี)้ เว้นเสียแต่จะได้ยอมรับข้อก ำหนดของสัญญำเสียก่อน 

หำกท่ำนมีค ำถำมหรือข้อสงสัยใดๆเกีย่วกบัสัญญำฉบับนี้ กรุณำติดต่อ RIM ได้ที ่
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1. ขอขอบพระคุณท่ีท่านใหค้วามสนใจแก่บริการใหค้วามช่วยเหลือทางเทคนิคแบล็คเบอร์ร่ีของ RIM 

(“ควำมช่วยเหลอืทำงเทคนิค”) RIM 

จะด าเนินการใหบ้ริการช่วยเหลือทางเทคนิคตามล าดบัชั้นท่ีระบุไวใ้นค าสั่งซ้ือของท่าน 

ตามจ านวนส าเนาแบล็คเบอร์ร่ีเซิร์ฟเวอร์ซอฟตแ์วร์ส าหรับองคก์ร (BlackBerry Enterprise Server 

Software) และส าหรับซอฟตแ์วร์ (ดงัท่ีจะไดช้ี้แจงไวด้า้นล่างน้ี) 

ส าหรับโทรศพัทมื์อถือท่ีระบุไวใ้นค าสั่งซ้ือของท่าน (“บริกำร”) ขอใหท้่านไดต้ระหนกัไวด้ว้ยวา่ 

การใหค้วามช่วยเหลือทางเทคนิคน้ีจะคลอบคลุมเพียงซอฟตแ์วร์ท่ีเป็นของ RIM เท่านั้น ดงันั้น 

หากท่านมีความประสงคจ์ะรับบริการความช่วยเหลือทางเทคนิคกบัผลิตภณัฑป์ระเภทอ่ืนของ RIM 

กรุณาติดต่อ RIM ไดต้ามรายละเอียดการติดต่อท่ีใหไ้วใ้น TSSPD  

2. RIM 

จะใหบ้ริการแก่ท่านดว้ยทกัษะและการดูแลท่ีเหมาะสมและเป็นไปตามขอ้ก าหนดของสัญญาฉบบัน้ี 

บรรดาเง่ือนไขและขอ้ตกลงต่างๆในสัญญาน้ีจะถูกน ามาปรับใชก้บับริการทุกชนิดท่ีท่านไดส้ั่งซ้ือไ

ปจนถึงเง่ือนไขและขอ้ตกลงท่ีเป็นการขดัแยง้และปรากฎหรือถูกอา้งอิงถึงในเอกสารหรือจดหมายโ

ตต้อบหรือกล่าวโดยนยัทางการคา้ ศุลกากร หรือการเจรจาทางธุรกิจ 

ซ่ึงบรรดาเง่ือนไขและขอ้ตกลงต่างๆในสัญญาน้ีจะเขา้มาแทนท่ีเอกสารและการติดต่อส่ือสารในลกั

ษณะใดๆท่ีมีมาก่อนหนา้น้ีไม่วา่จะไดก้ระท าดว้ยวาจาหรือเป็นลายลกัษณ์อกัษรในเร่ืองท่ีเก่ียวกบักา

รใหค้วามช่วยเหลือทางเทคนิค 

รวมถึงรายละเอียดโปรแกรมบริการใหค้วามช่วยเหลือทางเทคนิคแบล็คเบอร์ร่ีของ RIM ทั้งน้ี 

ขอ้ก าหนดในเร่ืองการให้ความช่วยเหลือทางเทคนิคจะสามารถแกไ้ขเพิ่มเติมหรือเปล่ียนแปลงได ้

หากไดรั้บความเห็นชอบจากท่านและ RIM 
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โดยท าเป็นหนงัสือและลงลายมือช่ือคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายเท่านั้น การด าเนินการใหบ้ริการของ RIM 

จะตอ้งท าในรูปแบบภาษาองักฤษเท่านั้น ยกเวน้กรณีท่ีจะไดมี้การระบุไวเ้ป็นอยา่งอ่ืนโดยเฉพาะใน 

TSSPD  

3. เวน้เสียแต่จะไดมี้การแจง้ให้ท่านไดท้ราบเป็นหนงัสือ ใหถื้อวา่การยกระดบั (อพัเกรด) 

ซอฟตแ์วร์เซิร์ฟเวอร์แบล็คเบอร์ร่ีของท่านภายใตก้ารให้ความช่วยเหลือทางเทคนิค 

(ตามความเหมาะสม) 

เป็นการอนุญาตใหท้่านไดใ้ชสิ้ทธิโดยมีขอ้ก าหนดเสมือนกบัท่ีมีอยูใ่นซอฟตแ์วร์ “ซอฟตแ์วร์” 

ใหห้มายความรวมถึง บรรดาซอฟตแ์วร์โทรศพัทมื์อถือแบล็คเบอร์ร่ี 

ซอฟตแ์วร์คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลแบล็คเบอร์ร่ีหรือซอฟตแ์วร์เซิร์ฟเวอร์แบล็คเบอร์ร่ีท่ีท่านไดรั้บสิ

ทธิตามสัญญาอนุญาตใหใ้ชสิ้ทธิซอฟทแ์วร์ของ RIM 

ไม่วา่จะไดใ้หไ้วห้รือมีอยูใ่นรูปแบบหรือลกัษณะใดก็ตามหรือท่ีต่อมาในภายหลงัไดท้  าการติดตั้งห

รือใชง้าน ทั้งน้ี “ซอฟตแ์วร์” มิใหห้มายความรวมถึงการใชซ้อฟตแ์วร์ใดๆ 

ท่ีบุคคลภายนอกเป็นเจา้ของ (“ซอฟตแ์วร์ของบุคคลภายนอก”) 

ไม่วา่ซอฟตแ์วร์ดงักล่าวจะติดมาพร้อมกนัหรือจ าตอ้งใชง้านร่วมกนักบัซอฟทแ์วร์ 

และ/หรือซอฟทแ์วร์ชนิดอ่ืนหรืออุปกรณ์โทรศพัทมื์อถือของบุคคลภายนอก ท่ีไม่ใช่ซอฟทแ์วร์, 

จอภาพ (Interface) และซอฟทแ์วร์ท่ีบรรจุในชิพ/เฟิร์มแวร์ (Firmware) ท่ี RIM 

ไดรั้บสัญญาอนุญาตใหใ้ชสิ้ทธิจากบุคคลภายนอกเพื่อการจ าหน่ายและการรวมเขา้กนักบัผลิตภณัฑ์

ของ RIM อนัถือเป็นส่วนหน่ึงของผลิตภณัฑ ์RIM และอยูภ่ายใตต้ราสินคา้ของ RIM  

ระยะเวลำ 
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4. ขอ้ก าหนดการใหค้วามช่วยเหลือทางเทคนิคน้ีมีระยะเวลาทั้งส้ินสิบสอง (12) เดือน 

(“ระยะเวลาใหบ้ริการ”)นบัตั้งแต่วนัท่ีเร่ิมด าเนินการใหบ้ริการ (“วนัเร่ิมตน้บริการ”) 

หากท่านตอ้งการรับบริการจาก RIM ภายหลงัจากส้ินสุดระยะเวลาใหบ้ริการดงักล่าว 

ใหท้่านแจง้ความประสงคใ์นการขอต่ออายกุารรับบริการน้ีแก่ RIM 

หรือตวัแทนจ าหน่ายบริการผูรั้บไดอ้นุญาต แลว้แต่ความเหมาะสม 

ทราบล่วงหนา้เป็นเวลาไม่นอ้ยกวา่สามสิบ (30) วนั ก่อนวนัส้ินสุดระยะเวลาใหบ้ริการ 

โดยใหท้่านท าเป็นค าสั่งซ้ือระบุระยะเวลาใหบ้ริการออกไปอีกสิบสอง (12) เดือน 

และเม่ือค าสั่งซ้ือไดรั้บการตอบรับจาก RIM แลว้ 

ใหข้อ้ก าหนกดการใหค้วามช่วยเหลือทางเทคนิครวมถึงการแกไ้ขเพิ่มเติมหรือเปล่ียนแปลงใดๆ 

ตามแต่จะไดมี้การตกลงร่วมกนัเป็นหนงัสือระหวา่งท่านและ RIM 

มีผลใชบ้งัคบัต่อเน่ืองออกไปอีกสิบสอง (12)  เดือน 

โดยใหเ้ร่ิมนบัระยะเวลาการต่ออายนุั้นจากวนัส้ินสุดระยะเวลาการใหบ้ริการท่ีมีอยูเ่ดิม 

กำรช ำระเงิน 

5. ทุกคร้ังท่ีท่านไดท้  าการออกค าสั่งซ้ือบริการ 

ท่านจะตอ้งอา้งอิงใหเ้ห็นถึงขอ้ก าหนดการใหค้วามช่วยเหลือทางเทคนิคและจะตอ้งระบุหมายเลขป

ระจ าเคร่ือง (Serial Numbers) แบล็คเบอร์ร่ีเซิร์ฟเวอร์ซอฟตแ์วร์ส าหรับองคก์ร (BlackBerry 

Enterprise Server Software) ท่ีท่านตอ้งการรับบริการใหค้วามช่วยเหลือทางเทคนิค 

(“ค าสั่งซ้ือท่ีสมบูรณ์”) แมว้า่ RIM จะรับทราบหรือยอมรับในค าสั่งซ้ือของท่าน 

แต่ขอ้ตกลงพื้นฐานใดๆท่ีรวมอยูใ่นค าสั่งซ้ือของท่านใหถื้อเป็นโมฆะ 
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บรรดาเง่ือนไขต่างๆท่ีมีอยูใ่นค าสั่งซ้ือของท่านจะน ามาใชบ้งัคบัต่อเม่ือ RIM 

จะไดต้กลงเอาไวอ้ยา่งชดัเจนเป็นลายลกัษณ์อกัษรเท่านั้น 

6. เพื่อเป็นการตอบแทนการให้บริการตามสัญญาน้ี 

ท่านตกลงช าระค่าบริการรายปีตามรายละเอียดท่ีระบุไวใ้นใบแจง้ราคา (Quote) 

(และบริการเสริมอ่ืนๆ) ท่ีปรากฎตามใบเรียกเก็บเงิน โดยช าระล่วงหนา้หรือภายใน 30 

วนันบัจากวนัท่ีเรียกเก็บเงินใหแ้ก่ RIM 

หรือตวัแทนจ าหน่ายบริการผูรั้บไดอ้นุญาตแลว้แต่ความเหมาะสม โดย RIM 

จะไม่คิดค่าบริการเพิ่มเติมในส่วนการใหบ้ริการแก่ส าเนาซอฟทแ์วร์ท่ีท่านไดรั้บอนุญาตใหใ้ชสิ้ทธิ

ตลอดช่วงระยะเวลาการใหบ้ริการน้ี อยา่งไรก็ตาม RIM 

ขอสงวนสิทธิในการเรียกเก็บเงินหากมีอุปกรณ์เสริมหรือแบล็คเบอร์ร่ีเซิร์ฟเวอร์ส าหรับองคก์ร 

(BlackBerry Enterprise Server) ท่ีผูต้รวจสอบไดต้รวจพบและแจง้ให ้ RIM 

ทราบแต่ไม่ปรากฎวา่มีการแจง้ให ้ RIM 

รับทราบไวก่้อนวนัเร่ิมตน้บริการหรือเม่ือมีการต่ออายกุารบริการ 

เม่ือใดก็ตามท่ีมีการต่ออายกุารบริการ ท่านมีหนา้ท่ีแจง้ให้ RIM 

ทราบถึงจ านวนอุปกรณ์หรือแบล็คเบอร์ร่ีเซิร์ฟเวอร์ส าหรับองคก์ร (BlackBerry Enterprise Server) 

ท่ีมีการเปล่ียนแปลงนั้น ทั้งน้ี ท่านตกลงท่ีจะรับผิดชอบและปฎิบติัตามเง่ือนไขและขั้นตอนต่างๆ 

เช่น การยื่นค าขออนุญาต การจดทะเบียน การขอความยนิยอม การอนุมติั 

การขอใบอนุญาตหรือการด าเนินการในดา้นอ่ืนๆ 

ตามท่ีประเทศหรือแต่ละเขตอ านาจศาลของท่านจะไดก้ าหนดเอาไวใ้นเร่ืองเก่ียวกบัการส่งเงินออก

นอกประเทศและการน าเงินตราสกุลต่างประเทศ อาทิ ดอลล่าร์สหรัฐหรือเงินสกุลยโูร 
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7. RIM ขอสงวนสิทธิในการเปล่ียนแปลงค่าบริการและราคา โดยจะแจง้ใหท้่านทราบเป็นหนงัสือ 

อยา่งไรก็ตามการเปล่ียนแปลงดงักล่าวจะไม่ส่งผลกระทบต่อการใหบ้ริการใดๆตามสัญญาท่ีไดด้ าเนิ

นการมาแลว้และมีอยูก่่อนวนัท่ีแจง้ใหท้ราบถึงการเปล่ียนแปลงค่าบริการดงักล่าว 

8.

 ในกรณีท่ีท่านผิดนดัช าระเงินจ านวนใดก็ตามท่ีไดร้ะบุเอาไวใ้นขอ้ก าหนดการใหค้วามช่วยเหลือทา

งเทคนิคน้ี RIM มีสิทธิท่ีจะเลือกด าเนินการดงัต่อไปน้ี (ก) 

ระงบัการใหบ้ริการและปลดเปล้ืองตนเองใหห้ลุดพน้จากภาระผกูพนัท่ีมีอยูภ่ายใตข้อ้ก าหนดการให้

ความช่วยเหลือทางเทคนิคตราบเท่าจ านวนหน้ีท่ียงัคงคา้งช าระ และ/หรือ (ข) 

คิดดอกเบ้ียจากจ านวนหน้ีท่ีคา้งช าระในอตัราบวก 2  เปอร์เซ็นตต่์อปี 

ของอตัราดอกเบ้ียพื้นฐานของธนาคารแห่งประเทศองักฤษท่ีใชอ้ยูใ่นขณะนั้น 

ทั้งน้ีดอกเบ้ียท่ีเกิดข้ึนจะถูกค านวณเป็นรายวนัและคิดดอกเบ้ียทบตน้เป็นรายไตรมาส 

9.

 ท่านมีหนา้ท่ีช าระค่าภาษีต่างๆท่ีถึงก าหนดช าระโดยเป็นผลมาจากหรือท่ีเก่ียวขอ้งกบัขอ้ก าหนดการ

ใหค้วามช่วยเหลือทางเทคนิค หากมิไดมี้การก าหนดไวเ้ป็นอยา่งอ่ืน บรรดาเงินท่ีท่านไดช้ าระใหแ้ก่ 

RIM ภายใตข้อ้ก าหนดการใหค้วามช่วยเหลือทางเทคนิคน้ีจะไม่รวมค่าภาษี 

อากรหรือค่าธรรมเนียมรัฐบาลอ่ืนๆในลกัษณะเดียวกนัท่ีอาจมีการเรียกเก็บตามกฎหมาย 

ไม่วา่ภาษีเหล่านั้นจะมีท่ีมาจากรายไดโ้ดยรวม การส่งมอบ 

การใชห้รือการด าเนินงานบริการหรือท่ีเป็นผลเก่ียวเน่ืองมาจากการใหบ้ริการหรือการลงนามในสัญ

ญาน้ี เวน้แต่กรณีท่ีเกิดจากรายไดสุ้ทธิของ RIM (รวมเรียกวา่ “ภำษี”) 

หากท่านมีความจ าเป็นตอ้งด าเนินการหกัภาษี ณ 
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ท่ีจ่ายจากจ านวนเงินใดท่ีตอ้งช าระภายใตข้อ้ก าหนดน้ี 

ใหเ้พิ่มยอดเงินจ านวนท่ีตอ้งการเรียกใหช้ าระนั้นข้ึนโดยอตัโนมติัเพื่อใหมี้จ านวนเท่ากบัจ านวนภา

ษี ณ ท่ีจ่ายท่ีจะตอ้งถูกหกั ดงันั้น จ านวนเงินทั้งส้ินท่ีแทจ้ริงท่ีท่านตอ้งช าระใหแ้ก่ RIM 

จะตอ้งเป็นเงินสุทธิภายหลงัจากท่ีไดมี้การหกัภาษี ณ 

ท่ีจ่ายเอาไวแ้ลว้โดยตอ้งมีจ านวนท่ีถูกตอ้งตรงตามยอดเงินท่ีเรียกเก็บในอินวอยส์หรือตามยอดเงินท่ี

ถึงก าหนดช าระ และท่านมีหนา้ท่ีออกใบเสร็จรับเงินให้กบั RIM 

เพื่อเป็นหลกัฐานการช าระภาษีท่ีเกิดจากขอ้ก าหนดการให้ความช่วยเหลือทางเทคนิคท่ีไดมี้การน าส่

งใหแ้ก่หน่วยงานทางราชการท่ีเก่ียวขอ้ง 

10. เวน้แต่หนา้ท่ีและภาระผกูพนัในเร่ืองการช าระเงินตามท่ีไดร้ะบุเอาไวใ้นขอ้ 5และ 6 ของสัญญาน้ี 

คู่สัญญาทุกฝ่ายเป็นอนัหลุดพน้จากความรับผิดชอบในกรณีท่ีการด าเนินการตามขอ้ก าหนดน้ีเป็นไ

ปโดยล่าชา้หรือไม่สามารถท าได ้ เน่ืองจากเหตุการณ์ท่ีอยูเ่หนือการควบคุมของคู่สัญญารวมถึง 

การประทว้งหยดุงาน การส้ินสุดการท างานและการเกิดขอ้ขดัแยง้ทางแรงงานของผูจ้ดัหาสินคา้, 

เหตุสุดวสิัย, ภาวะสงคราม, เหตุจลาจล, สงครามกลางเมือง, ความวุน่วายภายในบา้นเมือง, 

เหตุก่อการร้าย, การท าใหเ้สียทรัพย,์ การปฎิบติัตามกฎหมาย หรือค าสั่งรัฐบาล 

ระเบียบและกฎเกณฑใ์ดๆ ท่ีไม่ไดมี้การใชบ้งัคบัมาก่อนเม่ือวนัเร่ิมตน้บริการ รวมไปถึง อุบติัเหตุ, 

อคัคีภยั, อุทกภยัหรือเหตุการณ์ภยัธรรมชาติท่ีมีความรุนแรงในลกัษณะอ่ืน (“เหตุสุดวสิัย”) 

คู่สัญญาทุกฝ่ายตกลงท่ีจะแจง้ใหคู้่สัญญาอีกฝ่ายหน่ึงทราบทนัทีหากเกิดเหตุสุดวสิัย 

(โดยช้ีแจงรายละเอียดท่ีเก่ียวขอ้งใหท้ราบอยา่งเพียงพอ) 

หากเหตุสุดวสิัยนั้นเกิดข้ึนอยา่งต่อเน่ืองนานกวา่สามสิบ (30) วนัท าการ 



8 
 
 
 

คู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงอาจใชสิ้ทธิบอกเลิกสัญญาโดยการเรียกร้องค่าเสียหายหรือความรับผดิชอบ

ใดๆท่ีเกิดข้ึนจากการน้ี ใหต้กเป็นพบั 

11. ท่านเขา้ใจและยอมรับวา่การส่งมอบขอ้มูลส่วนตวัของท่านใหก้บั RIM ซ่ึงประกอบไปดว้ย ช่ือ 

ท่ีอยูท่างจดหมายอิเล็กทรอนิคและหมายเลขโทรศพัท ์ เพื่อเก็บรวบรวม ใช ้ ด าเนินการ ส่งต่อ 

และ/หรือเปิดเผยขอ้มูลดงักล่าวใหก้บั RIM และบริษทัอ่ืนๆ ในเครือของ RIM 

โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อ (ก) การใชภ้ายใน RIM และบริษทัอ่ืนๆในเครือของ RIM (ข) 

จุดประสงคอ่ื์นๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัขอ้ก าหนด และ/หรือการใชบ้ริการท่าน และ/หรือท่ีมีการน าส่ง 

และ/หรือท่ีเก่ียวขอ้งกบัผลิตภณัฑแ์ละบริการใดๆ (ค) บริการใดท่ีอนุญาตหรือกฎหมายก าหนดไว ้

และ/หรือ (ง) จุดประสงคอ่ื์นตามท่ีไดร้ะบุเอาไวใ้นนโยบายความเป็นส่วนตวัของ RIM 

ซ่ึงสามารถตรวจสอบไดท่ี้ http://blackberry.com/legal/privacy.shtml. โดยการเก็บรวบรวม การใช ้

การด าเนินการ การส่งต่อ 

และ/หรือการเปิดเผยขอ้มูลส่วนตวัท่ีเป็นไปเพื่อวตัถุประสงคต์ามท่ีกล่าวมาน้ีจะตอ้งด าเนินการให้เ

ป็นไปตามขอ้ก าหนดของกฎหมายในเร่ืองสิทธิส่วนบุคคลและนโยบายความเป็นส่วนตวัของ RIM 

อยา่งเคร่งครัด ทั้งน้ี RIM 

ขอสงวนสิทธิในการแกไ้ขเปล่ียนแปลงหรือปรับปรุงนโยบายความเป็นส่วนตวัของ RIM 

อยูเ่ป็นระยะตามแต่ RIM จะพิจารณาเห็นสมควร 

โดยท่านตกลงท่ีจะตรวจสอบนโยบายความเป็นส่วนตวัของ RIM 

ท่ีไดรั้บการแกไ้ขเปล่ียนแปลงหรือปรับปรุงนั้นอยูเ่สมอ 

บริกำรเสริม 

http://blackberry.com/legal/privacy.shtml.
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12. RIM ไม่มีหนา้ท่ีและจะไม่รับผดิชอบใหบ้ริการความช่วยเหลือในกรณีปัญหาดงัต่อไปน้ี (ก) 

ไม่ไดเ้ป็นอุปสรรคขดัขวางอยา่งยิง่ต่อการท างานของซอฟทแ์วร์เพื่อใหเ้ป็นไปตามรายละเอียดท่ีปรา

กฎในเอกสารท่ี RIM ใหไ้ดไ้ว ้ (ข) 

เป็นผลมาจากการใชง้านซอฟทแ์วร์ในลกัษณะอ่ืนใดท่ีไม่เป็นไปตามท่ีก าหนดไวอ้ยา่งชดัแจง้ในเอก

สารท่ี RIM ใหไ้ดไ้ว ้ (ค) เป็นผลสืบเน่ืองมาจากปัจจยัภายนอกท่ีไม่ใช่ผลิตภณัฑแ์ละบริการของ 

RIM อาทิ (1) ซอฟทแ์วร์หรือฮาร์ดแวร์ของบุคคลภายนอก (รวมทั้ง 

เครือข่ายสายสัญญาณและเครือข่ายไร้สาย 

ไม่วา่ปัญหาดงักล่าวจะเกิดจากการปฎิบติังานหรืองดเวน้การปฎิบติังานหรือการขาดความพร้อมเพื่อ

การใชป้ระโยชน์ก็ตาม) หรือ (2) 

การใชง้านร่วมกนัระหวา่งซอฟทแ์วร์และซอฟทแ์วร์หรือฮาร์ดแวร์ของบุคคลภายนอก 

(รวมทั้งเครือข่ายสายสัญญาณและเครือข่ายไร้สาย) 

13. การร้องขอบริการเสริมกบั RIM 

ใหก้ระท าไดต่้อเม่ือมีความพร้อมเพื่อการใชป้ระโยชน์และไดมี้การตกลงยอมรับค าสั่งซ้ืออนัใหม่ซ่ึง

เง่ือนไขและขอ้ตกลงต่างๆ ในค าสั่งซ้ือใหม่นั้นใหเ้ป็นไปตามขอ้ก าหนดท่ีระบุไวใ้นสัญญาน้ี ทั้งน้ี 

โดยมิตอ้งค านึงถึงขอ้ความใดท่ีกล่าวมาก่อนหนา้น้ี RIM 

มีสิทธิเรียกใหท้่านช าระค่าบริการเสริมใหแ้ก่ RIM ตามการบริการท่ี RIM 

ไดด้ าเนินการใหแ้ก่ท่านนอกเหนือไปจากบริการท่ีไดด้ าเนินการใหเ้ป็นปกติอยูแ่ลว้ 

โดยค่าบริการเสริมดงักล่าวจะค านวณเป็นรายชัว่โมงจากการด าเนินการใหบ้ริการเสริมนั้นๆ 

(บวกค่าใชจ่้ายอ่ืนๆท่ีเก่ียวขอ้งกบัการใหบ้ริการ รวมถึงค่าเดินทางท่ีไดรั้บอนุมติัก่อน หากมี) 

โดยท่านตกลงช าระเงินค่าบริการดงักล่าวภายในสามสิบ (30) วนันบัจากวนัท่ีเรียกเก็บเงิน 
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หน้ำที่และภำระผูกพนัของท่ำน 

14. ท่านตกลงใหข้อ้มูลรายละเอียดและใหค้วามช่วยเหลือแก่ RIM เม่ือ RIM 

ตอ้งการเพื่อวิเคราะห์และหาสาเหตุท่ีมาของปัญหาท่ีเกิดข้ึนกบัซอฟทแ์วร์และเพื่อด าเนินงานใหส้ าเ

ร็จลุล่วงและเป็นไปตามเง่ือนไขท่ีระบุไวใ้นขอ้ก าหนดการใหค้วามช่วยเหลือทางเทคนิคน้ี 

โดยมิตอ้งค านึงถึงขอ้จ ากดัของกฎเกณฑท์ัว่ไปท่ีไดก้ล่าวมาก่อนหนา้น้ี 

หากท่านไดรั้บค าร้องขอจาก RIM ท่านมีหนา้ท่ีจดัหารายละเอียดท่ีจะกล่าวดงัต่อไปน้ีกบั RIM 

ภายในระยะเวลาไม่เกิน 2 (สอง) วนัท าการนบัจากวนัท่ีไดรั้บค าร้องขอนั้น (1) ขอ้มูลท่ีมีการบนัทึก 

(Log) ส าหรับความเป็นเจา้ของซอฟทแ์วร์แบล็คเบอร์ร่ีของท่านตามท่ีถูกร้องขอ (2) 

วสัดุอุปกรณ์อ่ืนๆ ท่ีจ าเป็นเพื่อการใหบ้ริการของ RIM (3) 

บุคคลากรท่ีมีคุณภาพซ่ึงมีเป็นผูมี้ประสบการณ์ในดา้นซอฟทแ์วร์และฮาร์ดแวร์ของท่านท่ีใชอ้ยูใ่นข

ณะนั้น และ (4) การเขา้ถึงส่ิงอ านวยความสะดวกของท่านไดอ้ยา่งเหมาะสม 

15. ท่านตกลงรับผดิชอบและปฎิบติัตามขอ้ก าหนด กฎหมาย กฎระเบียบขอ้บงัคบั การยืน่ค าขอ 

การจดทะเบียน ความยนิยอม การอนุมติัและการขอใบอนุญาตต่างๆ 

ตามท่ีประเทศหรือเขตอ านาจศาลของท่านจะไดก้ าหนดไว ้

รวมถึงการน าเขา้และส่งออกหรือกฎหมาย 

ระเบียบขอ้บงัคบัขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีใชก้บัท่านหรือท่ีเก่ียวขอ้งกบัความมีผลของสัญญาฉบบัน้ี 

และการไดรั้บหรือการใชบ้ริการ รวมแมก้ระทัง่ขอ้ก าหนดหรือการถ่ายโอนขอ้มูล เทคโนโลยี 

รายละเอียดหรือขอ้มูลส่วนบุคคลใหก้บั RIM 
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16. RIM จะไม่รับผดิชอบต่อความสูญเสียหรือความเสียหายใดๆ 

อนัเกิดจากการกระท าความผิดหรือความล่าชา้ของท่านในการไม่ปฎิบติัตามขอ้ก าหนดท่ีระบุไวใ้นข้

อ 14 และ 15 ขา้งตน้ 

กำรส้ินสุดกำรบริกำร 

17. ค่าบริการท่ีช าระตามสัญญาน้ีไม่สามารถขอคืนได ้ โดย RIM 

จะไม่คืนเงินใดๆใหแ้ก่ท่านแมว้า่ขอ้ก าหนดการใหค้วามช่วยเหลือทางเทคนิคฉบบัน้ีจะตอ้งส้ินสุดล

งโดยมีสาเหตุมาจากตวัท่านเองหรือจากเหตุผลอ่ืนใดตลอดช่วงระยะเวลาการบริการตามสัญญา 

รวมถึงกรณีท่ีซอฟทแ์วร์ท่ีตอ้งการรับบริการมีจ านวนลดลง 

18.

 คู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงอาจบอกเลิกสัญญาโดยท าเป็นหนงัสือและให้สัญญาน้ีมีผลเป็นการส้ินสุดล

งทนัทีในกรณีดงัต่อไปน้ี 

(ก) คู่สัญญาอีกฝ่ายหน่ึงกระท าการผดิเง่ือนไขและขอ้ตกลงของสัญญาน้ี 

และหากการกระท าความผดิดงักล่าวสามารถแกไ้ขเยยีวยาใหดี้ข้ึนได ้

แต่คู่สัญญาฝ่ายนั้นยงัเพิกเฉย มิไดด้ าเนินการแกไ้ขเยยีวยาใหแ้ลว้เสร็จภายในสามสิบ (30) 

วนันบัจากวนัท่ีไดแ้จง้ใหท้ราบเป็นลายลกัษณ์อกัษรถึงการกระท าความผดิและการเรียกร้อ

งใหแ้กไ้ขเยยีวยานั้น 

(ข) คู่สัญญาอีกฝ่ายหน่ึงไม่สามารถด าเนินธุรกิจต่อไปได ้

หรือไม่สามารถช าระหน้ีท่ีคา้งช าระหรือกลายเป็นผูมี้หน้ีสินลน้พน้ตวั 

หรือไดรั้บค าสั่งศาลใหถู้กยดึหรืออายดัทรัพยใ์ดๆไม่วา่ทั้งหมดหรือเพียงบางส่วน 
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(รวมทั้งกรณีท่ีก าลงัอยูใ่นขั้นตอนการยืน่ค าร้องขอต่อศาลเพื่อขอใหมี้ค าสั่งแต่งตั้งเจา้พนกัง

านพิทกัษท์รัพย)์ หรืออยูใ่นระหวา่งการจดัการด าเนินการช าระหน้ีให้แก่เจา้หน้ีทั้งหลาย 

หรืออยูใ่นระหวา่งการด าเนินการในลกัษณะอ่ืนท่ีคลา้ยคลึงกนัอนัเป็นผลสืบเน่ืองมาจากกา

รมีหน้ีสินลน้พน้ตวัหรือมีมติใหส้ิ้นสุดความเป็นนิติบุคคลและใหเ้ขา้สู่ขั้นตอนการช าระบั

ญชี 

(ซ่ึงเป็นกรณีนอกเหนือจากการควบรวมหรือการปรับโครงสร้างกิจการเน่ืองจากมีหน้ีสินล้

นพน้ตวั) รวมทั้งท่ีอยูใ่นขั้นตอนการด าเนินการอ่ืนๆ 

ในลกัษณะท่ีคลา้ยคลึงกนัตามท่ีกฎหมายในเขตอ านาจศาลไดก้ าหนดไว ้

(ค) หากท่านผดินดัช าระหน้ีท่ีถึงก าหนดช าระแลว้ภายใตข้อ้เง่ือนไขและขอ้ตกลงของสัญญาน้ี 

ใหแ้ก่ RIM ภายในหา้ (5) 

วนัท าการนบัจากวนัท่ีไดแ้จง้ใหท้่านทราบถึงการผิดนดัช าระหน้ีนั้น 

ควำมรับผดิ 

19. (ก) เว้นแต่จะได้มีกำรระบุเอำไว้อย่ำงชัดเจนในข้อก ำหนดกำรให้ควำมช่วยเหลอืทำงเทคนิคนี ้ RIM 

ไม่รับรอง ไม่รับประกนัหรือให้เงื่อนไขหรือข้อก ำหนดในลกัษณะใดๆ 

ไม่ว่ำจะกระท ำโดยชัดแจ้งหรือโดยปริยำยในเร่ืองทีเ่กี่ยวกับบริกำรและผลติภัณฑ์ สงวนไว้ส ำหรับ 

(1) กำรฉ้อฉล หรือ (2) 

กำรได้รับบำดเจ็บหรือได้รับอนัตรำยหรือกำรเสียชีวติที่เป็นผลมำจำกกำรกระท ำโดยประมำทเลินเล่

อของ RIM หรือ (3) ควำมรับผดิอืน่ๆ 

ทีก่ฎหมำยในเขตอ ำนำจศำลของประเทศทีเ่กี่ยวข้องไม่สำมำรถยกเว้นให้ได้ ทั้งนี ้ RIM 
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ขอจ ำกดัควำมรับผดิทีม่ีต่อท่ำนในกรณต่ีำงๆ ดังต่อไปนี ้ (1) 

ควำมเสียหำยหรือสูญเสียในด้ำนผลก ำไร กำรด ำเนินกำรทำงธุรกจิ 

รำยได้หรือก ำไรจำกกำรประกอบกำร สัญญำ โอกำส ควำมคำดหมำยในกำรประหยดัค่ำใช้จ่ำย 

ค่ำควำมนิยมหรือข้อมูลต่ำงๆ (2) บรรดำค่ำเสียหำยต่ำงๆ ทั้งทีเ่ป็นค่ำเสียหำยทำงอ้อม 

ค่ำเสียหำยทำงเศรษฐกจิ ค่ำเสียหำยพเิศษ ค่ำเสียหำยทำงกำรค้ำ ค่ำเสียหำยทีเ่กดิขึน้โดยบังเอิญ 

ค่ำเสียหำยเพือ่ให้เป็นแบบอย่ำง 

หรือค่ำเสียหำยต่อเน่ืองไม่ว่ำโดยตรงหรือโดยอ้อมอันเป็นผลทีเ่กดิมำจำกหรือเกีย่วข้องกบับริกำร 

โดยไม่จ ำต้องค ำนึงถึงว่ำควำมเสียหำยดังกล่ำวจะสำมำรถคำดหมำยอย่ำงเหมำะสมล่วงหน้ำได้หรือ

ไม่ หรือ RIIM จะได้รับรู้ถึงควำมเป็นไปได้ทีจ่ะเกดิควำมเสียหำยเหล่ำน้ันหรือไม่ 

  (ข) ตำมทีไ่ด้กล่ำวมำแล้วข้ำงต้น RIM 

จะไม่รับผดิชอบต่อควำมเสียหำยที่ท่ำนหรือกรณีทีม่ีกำรเรียกร้องจำกบุคคลภำยนอกผ่ำนทำงตัวท่ำ

น 

โดยทีค่่ำควำมเสียหำยทีเ่รียกร้องน้ันสูงเกนิกว่ำค่ำบริกำรทีท่่ำนได้ช ำระเพือ่บริกำรให้ควำมช่วยเหลื

อทำงเทคนิคในช่วงระยะเวลำสิบสอง (12) 

เดือนก่อนทีจ่ะเกดิควำมเสียหำยอนัเป็นทีม่ำทีน่ ำมำสู่กำรเรียกร้องควำมรับผดิน้ัน 

  (ค) ข้อจ ำกดั ข้อยกเว้นและข้อควำมปฎเิสธควำมรับผดิทีร่ะบุไว้ในสัญญำนี้ 

ให้น ำมำปรับใช้กบักรณดีังต่อไปนี ้ (ก) ไม่ว่ำกำรกระท ำ 

กำรเรียกร้องหรือกำรอ้ำงสิทธิน้ันจะเกดิขึน้จำกกำรฝ่ำฝืนข้อตกลงหรือกำรรับประกัน, 

กำรผดิสัญญำ, กำรกระท ำโดยละเมิด (รวมถึงกำรกระท ำโดยประมำทเลนิเล่อ), 
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ควำมรับผดิอย่ำงเคร่งครัดหรือควำมรับผดิทำงกฎหมำยหรือทำงแพ่งในลกัษณะอื่นอันเกดิขึน้จำกห

รือเกีย่วข้องกบัสัญญำฉบับนี้ (ข) ที่มำจำก RIM และบริษัทที่เป็นพนัธมิตรในเครือของ RIM 

รวมถึงกรรมกำร ลูกจ้ำง พนักงำนและผู้รับจ้ำงอสิระ 

  (ง) กฎหมำยภำยใต้เขตอ ำนำจศำลของบำงประเทศไม่อนุญำตให้มีกำรจ ำกดัหรือสละควำมรับผดิต่อ

 ควำมเสียหำยบำงประเภท และ/หรือกำรรับประกนัหรือกำรก ำหนดงื่อนไขโดยปริยำย 

  (จ) ข้อจ ำกดั ข้อยกเว้นและข้อควำมปฎเิสธควำมรับผดิทีร่ะบุไว้ในสัญญำนี้ 

จะไม่ถูกน ำมำปรับใช้เพยีงเพรำะว่ำกฎหมำยภำยใต้เขตอ ำนำจศำลของประเทศที่เกีย่วข้องน้ันได้ก ำ

หนดควำมรับผดิเอำไว้เหนือกว่ำและไม่ได้ค ำนึงถึงข้อจ ำกดั 

ข้อยกเว้นและข้อควำมปฎเิสธควำมรับผดิทีม่ีในสัญญำนี้ 

กำรแยกเป็นส่วนๆ ได้ของสัญญำ 

20. หากหวัขอ้ ขอ้ความ ประโยค เง่ือนไขหรือขอ้ก าหนด (“ขอ้ก าหนด”) 

หรือส่วนหน่ึงส่วนใดท่ีปรากฎอยูใ่นขอ้ก าหนดการใหค้วามช่วยเหลือทางเทคนิคฉบบัน้ีไม่วา่ทั้งหม

ดหรือเพียงบางส่วน ไดรั้บการวินิจฉยัโดยศาลวา่ขดัต่อกฎหมาย 

ไม่สมบูรณ์และไม่สามารถใชบ้งัคบัได ้  การผดิกฎหมาย 

ความไม่สมบูรณ์และการขาดผลบงัคบัใชน้ั้นจะไม่กระทบกระเทือนหรือท าใหข้อ้ก าหนดในส่วนอ่ื

นท่ีเหลือตามท่ีระบุไวใ้นสัญญาน้ีตอ้งเสียไป 

ขอ้ก าหนดเหล่านั้นจึงยงัมีผลใชบ้งัคบัไดต้ามกฎหมายโดยสมบูรณ์ทุกประการ 

เหตุสุดวสัิย 
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21. เวน้แต่หนา้ท่ีและภาระผกูพนัในเร่ืองการช าระเงินตามท่ีไดร้ะบุเอาไวใ้นขอ้ 5และ 6 ของสัญญาน้ี 

คู่สัญญาทุกฝ่ายเป็นอนัหลุดพน้จากความรับผิดชอบในกรณีท่ีการด าเนินการตามขอ้ก าหนดน้ีเป็นไ

ปโดยล่าชา้หรือไม่สามารถท าได ้ เน่ืองจากเหตุการณ์ท่ีอยูเ่หนือการควบคุมของคู่สัญญารวมถึง 

การประทว้งหยดุงาน การส้ินสุดการท างานและการเกิดขอ้ขดัแยง้ทางแรงงานของผูจ้ดัหาสินคา้, 

เหตุสุดวสิัย, ภาวะสงคราม, เหตุจลาจล, สงครามกลางเมือง, ความวุน่วายภายในบา้นเมือง, 

เหตุก่อการร้าย, การท าใหเ้สียทรัพย,์ การปฎิบติัตามกฎหมาย หรือค าสั่งรัฐบาล 

ระเบียบและกฎเกณฑใ์ดๆ ท่ีไม่ไดมี้การใชบ้งัคบัมาก่อนเม่ือวนัเร่ิมตน้บริการ รวมไปถึง อุบติัเหตุ, 

อคัคีภยั, อุทกภยัหรือเหตุการณ์ภยัธรรมชาติท่ีมีความรุนแรงในลกัษณะอ่ืน (“เหตุสุดวสิัย”) 

คู่สัญญาทุกฝ่ายตกลงท่ีจะแจง้ใหคู้่สัญญาอีกฝ่ายหน่ึงทราบทนัทีหากเกิดเหตุสุดวสิัย 

(โดยช้ีแจงรายละเอียดท่ีเก่ียวขอ้งใหท้ราบอยา่งเพียงพอ) 

หากเหตุสุดวสิัยนั้นเกิดข้ึนอยา่งต่อเน่ืองนานกวา่สามสิบ (30) วนัท าการ 

คู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงอาจใชสิ้ทธิบอกเลิกสัญญาโดยการเรียกร้องค่าเสียหายหรือความรับผดิชอบ

ใดๆท่ีเกิดข้ึนจากการน้ี ใหต้กเป็นพบั 

กำรสละสิทธิ 

22.

 การไม่ใชสิ้ทธิหรือความล่าชา้ในการใชสิ้ทธิหรือการเรียกร้องเพื่อการชดเชยและเยยีวยาตามสัญญา

ฉบบัน้ี 

จะไม่ถือวา่เป็นการสละสิทธิหรือท าใหก้ารเรียกร้องเพื่อการชดเชยและเยยีวยาท่ีมีอยูต่อ้งเสียไป 

และการใชสิ้ทธิหรือเรียกร้องเพื่อการชดเชยและเยยีวยาไม่วา่ทั้งหมดหรือเพียงบางส่วนตามท่ีไดมี้ก

ารก าหนดไว ้
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ก็จะไม่เป็นอุปสรรคขดัขวางหรือกีดกนัการใชสิ้ทธิหรือการเรียกร้องเพื่อการชดเชยและเยยีวยา 

(ในลกัษณะอ่ืนๆ) ต่อไป 

กำรโอนสิทธิ 

23. หา้มมิใหท้่านด าเนินการโอนสิทธิหรือขอ้ผกูพนัใดๆ ท่ีมีอยูต่ามสัญญาฉบบัน้ีใหแ้ก่ผูอ่ื้น 

เวน้แต่จะไดรั้บความยนิยอมล่วงหนา้เป็นลายลกัษณ์อกัษรจาก RIM เสียก่อน 

ซ่ึงความยนิยอมดงักล่าวจะไม่ถูกบอกเลิกอยา่งไม่สมเหตุผลหรือจะไม่ล่าชา้ 

สิทธิควำมเป็นเจ้ำของ 

24.

 ท่านไม่มีสิทธิไดรั้บสิทธิในทรัพยสิ์นทางปัญญาหรือสิทธิความเป็นเจา้ของไม่วา่ในลกัษณะใดรวม

ถึง สิทธิบตัร การออกแบบ เคร่ืองหมายการคา้ ลิขสิทธ์ิหรือสิทธิต่างๆ 

ท่ีอยูใ่นขอ้มูลอนัเป็นความลบั (ดงัท่ีจะไดก้ล่าวต่อไปในขอ้ 30 ของสัญญาน้ี) 

หรือความลบัทางการคา้ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริการภายใตส้ัญญาน้ี ทั้งน้ี 

ไม่มีเง่ือนไขหรือขอ้ก าหนดส่วนใดในสัญญาท่ีเป็นการใหสิ้ทธิหรือก าหนดสิทธิไล่เบ้ียหรือสิทธิเรีย

กร้องค่าสินไหมทดแทนซ่ึง RIM 

อาจไดรั้บภายใตก้ฎหมายของประเทศท่านหรือเขตอ านาจศาลในประเทศของท่านในเร่ืองท่ีเก่ียวกบั

ความคุม้ครองทรัพยสิ์นทางปัญญาและสิทธิความเป็นเจา้ของของ RIM 

ในกรณีท่ีปรากฎวา่ท่านไดรั้บบริการหรือใชบ้ริการหรือเป็นพลเมืองของประเทศหรืออยูใ่นเขตอ าน

าจศาลในประเทศท่ีไม่มีการใชบ้งัคบักฎหมายลิขสิทธ์ิ 

หรือความคุม้ครองตามกฎหมายลิขสิทธ์ิในประเทศนั้นมิไดค้ลอบคลุมถึงเร่ืองซอฟทแ์วร์ 
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ท่านตกลงใหน้ ากฎหมายลิขสิทธ์ิของประเทศแคนาดามาใชบ้งัคบักบัท่านและกรณีการไดรั้บบริการ

หรือใชบ้ริการนอกเหนือไปจากหนา้ท่ีและภาระผกูพนัท่ีท่านตอ้งมีอยูต่ามกฎหมายของประเทศและ

เขตอ านาจศาลนั้นแลว้ หากท่านกระท าการใดท่ีเป็นการฝ่าฝืนขอ้ก าหนดในเร่ืองการรักษาความลบั 

ทรัพยสิ์นทางปัญญาหรือสิทธิความเป็นเจา้ของ 

และศาลในประเทศหรือเขตอ านาจศาลของท่านไม่สามารถพิจารณาออกค าสั่งใหมี้การคุม้ครองชัว่ค

ราวได ้ ท่านตกลงและยอมรับวา่ RIM มีสิทธิไดรั้บค่าชดเชยความเสียหายจากท่านเป็นเงินจ านวน 

5,000 เหรียญสหรัฐต่อวนัตลอดช่วงระยะเวลาท่ีท่านยงัคงฝ่าฝืนขอ้ก าหนดนั้นอยู ่

กำรตรวจสอบ 

25. ในระหวา่งระยะเวลาการใหบ้ริการตามสัญญาน้ี (และช่วงระยะเวลาสิบสอง (12) 

เดือนภายหลงัจากนั้น) หาก RIM 

พิจารณาและเห็นสมควรวา่มีความจ าเป็นท่ีตอ้งจดัใหมี้การตรวจสอบการด าเนินการและปฎิบติัตามเ

ง่ือนไขและขอ้ตกลงในสัญญาฉบบัน้ีของท่าน ก็ให ้ RIM 

สามารถด าเนินการจดัใหมี้การตรวจสอบไดโ้ดย RIM 

จะตอ้งเป็นผูรั้บผดิชอบค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนจากการตรวจสอบนั้นเอง ทั้งน้ี 

ท่านมีหนา้ท่ีใหค้วามช่วยเหลือท่ีจ าเป็นและสมควรเพื่อให้การตรวจสอบนั้นส าเร็จลุล่วงไปไดด้ว้ยดี 

โดยการตรวจสอบนั้นจะตอ้งด าเนินการโดยผูต้รวจสอบท่ีท่านไดใ้หค้วามยนิยอมและตอ้งกระท าภา

ยในเวลาท าการปกติ หาก RIM 

พิจารณาอยา่งเหมาะสมแลว้เห็นดว้ยตามท่ีผูต้รวจสอบแจง้วา่ท่านมิไดป้ฎิบติัตามขอ้ก าหนดท่ีส าคญั

ในสัญญา ท่านจะตอ้งช าระค่าใชจ่้ายท่ีสมเหตุสมผลท่ี RIM ตอ้งจ่ายไปเพื่อการตรวจสอบนั้น 
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กำรส่งค ำบอกกล่ำว 

26. การบอกกล่าว ค าร้องขอ 

ขอ้เรียกร้องหรือการติดต่อส่ือสารระหวา่งคู่สัญญาในลกัษณะใดภายใตส้ัญญาฉบบัน้ี 

ใหท้  าเป็นหนงัสือและจะถือวา่เป็นการส่งโดยชอบแลว้เม่ือ (1) 

ส่งมอบโดยตรงกบัมือหรือส่งโดยมีบนัทึกการน าส่งหรือไปรษณียล์งทะเบียนหรือไปรษณียอ์ากาศ

ท่ีมีการบนัทึกไปยงัท่ีอยูข่องคู่สัญญาอีกฝ่ายท่ีไดร้ะบุเอาไวใ้นค าสั่งซ้ือ หรือ (2) 

ส่งทางโทรสารหรือจดหมายอิเล็คทรอนิคส์ไปยงัท่ีอยูท่ี่คู่สัญญาแต่ละฝ่ายไดแ้จง้ใหคู้่สัญญาอีกฝ่าย

ทราบในขณะนั้นหรือท่ีอยูต่ามปกติท่ีใชเ้พื่อการติดต่อส่ือสารในดา้นการบริการ (3) 

ส่งใหแ้ก่บุคคลภายนอกตามท่ีอยูอ่ื่นท่ีคู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงจะไดแ้จง้ใหคู้่สัญญาอีกฝ่ายทราบ 

ในกรณีท่ีไม่ปรากฎหลกัฐานอยา่งเพียงพอวา่ไดมี้การรับเอาไวก่้อนหนา้นั้นแลว้ 

ใหถื้อวา่การส่งค าบอกกล่าว ค าร้องขอ 

ขอ้เรียกร้องหรือการติดต่อส่ือสารระหวา่งคู่สัญญาในลกัษณะอ่ืนภายใตส้ัญญาฉบบัน้ีไดมี้การน าส่ง

โดยชอบแลว้ หากไดด้ าเนินการใดๆ ดงัต่อไปน้ี 

   ก. เม่ือไดส่้งไปตามท่ีอยูท่ี่ระบุไวใ้นขอ้ 26 หากส่งมอบดว้ยตวับุคคล หรือ 

   ข. เป็นเวลาส่ีสิบแปด (48) ชัว่โมงภายหลงัจากไดท้  าการส่งหากส่งโดยมีบนัทึกการ

   น าส่งนั้น  

   ค.  เม่ือไดรั้บขอ้ความจากจดหมายอิเล็คทรอนิคส์หรือเม่ือส่งผา่นไปทางโทรสาร หาก

   ส่งโดยจดหมายอิเล็คทรอนิคส์หรือทางโทรสาร 

กฎหมำยทีใ่ช้บังคับและกำรด ำเนินกำรตำมกฎหมำย 
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27. สัญญาน้ีให้ตีความและอยูภ่ายใตบ้งัคบัตามกฎหมายแห่งสาธารณรัฐสิงคโปร์ 

แต่มิใหร้วมถึงขอ้ก าหนดในเร่ืองกฎหมายระหวา่งประเทศแผนกบุคคลท่ีตอ้งน ามาปรับใชก้บักฎหม

ายของแต่ละประเทศท่ีมีเขตอ านาจนั้นๆ หากเกิดขอ้พิพาทหรือขอ้ขดัแยง้ใดภายใตส้ัญญาฉบบัน้ี 

คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงวา่ใหข้อ้พิพาทนั้นให้อยูใ่นเขตอ านาจศาลแห่งสาธารณรัฐสิงคโปร์แต่เพียง

แห่งเดียวโดยใหน้ าเร่ืองข้ึนสู่ศาลแห่งประเทศดงักล่าวเพื่อพิจารณาตดัสิน 

28. ท่านรับทราบดีวา่การบริการซ่ึงอาจรวมถึงรายละเอียด ขอ้มูลหรือเทคโนโลยภีายใตส้ัญญาฉบบัน้ี 

มีท่ีมาจากประเทศแคนาดาและอาจอยูภ่ายใตข้อ้จ ากดัในเร่ืองการส่งออกหรือการส่งต่อออกไปอีกค

ร้ังในประเทศท่ีมีการสั่งหา้มคา้ขายระหวา่งประเทศกบัประเทศแคนาดาหรือบุคคลหรือองคก์รท่ีถูก

หา้มไม่ใหมี้สิทธิรับสินคา้ท่ีส่งออกจากประเทศแคนาดา (รวมไปถึงประเทศ บุคคลหรือองคก์รอ่ืนๆ 

ท่ีมีความเก่ียวขอ้งกบัเทคโนโลยจีรวดหรือนิวเคลียร์ อาวธุทางเคมีหรือชีวภาพ) 

(“กำรควบคุมกำรส่งออก”)  ท่านรับรองและยนืยนัวา่ (ก) ตราบเท่าท่ีท่านทราบ 

การรับบริการและการใชบ้ริการของท่านภายใตส้ัญญาน้ี ไม่เป็นการฝ่าฝืนการควบคุมการส่งออก 

(ข) 

ท่านจะไม่น าเขา้บริการหรือส่งออกบริการหรือส่งบริการออกต่อไปอีกคร้ังยงัประเทศหรือบุคคลท่ีก

ระท าการฝ่าฝืนการควบคุมการส่งออก และ (ค) 

ท่านรับรองวา่ผูใ้ชท่ี้ไดรั้บอนุญาตจากท่านจะรับบริการและใชบ้ริการใหเ้ป็นไปตามขอ้ก าหนดของ

การควบคุมการส่งออก 

29. มิใหน้ าอนุสัญญาสหประชาชาติวา่ดว้ยสัญญาซ้ือขายสินคา้ระหวา่งประเทศ (The United Nations 

Convention on Contracts for the International Sale of Goods) 

มาใชบ้งัคบักบัขอ้ก าหนดในสัญญาฉบบัน้ี 



20 
 
 
 

ข้อมูลอนัเป็นควำมลบั 

30. (ก) หากท่านไดเ้คยเขา้ร่วมท าสัญญารักษาขอ้มูลอนัเป็นความลบั (Non-Disclosure Agreement) 

ไวก้บั RIM (“NDA”) ใหน้ าขอ้ก าหนดท่ีกล่าวไวใ้น NDA 

มาปรับใชก้บัสัญญาน้ีรวมไปถึงการรับบริการของท่านท่ีระบุไวใ้นสัญญาฉบบัน้ี 

และใหถื้อวา่การอา้งอิงถึง NDA ดงักล่าวเป็นการรวมเขา้กนักบัขอ้ก าหนดของสัญญาน้ี ยกเวน้วา่ 

(1) เง่ือนไขภายใต ้ NDA 

จะถูกน ามาใชก้บัสัญญาน้ีอยา่งต่อเน่ืองตราบเท่าท่ีสัญญาฉบบัน้ียงัคงมีผลใชบ้งัคบัอยา่งสมบูรณ์ 

และเง่ือนไขของ NDA 

ดงักล่าวจะไดรั้บการยดืเวลาใหน้านออกไปโดยอตัโนมติัเพียงเท่าท่ีจ  าเป็นเพื่อใหก้ารขยายระยะเวลา

ดงักล่าวสอดคลอ้งร่วมกนักบัระยะเวลาการใหบ้ริการตามสัญญาน้ี 

โดยการขยายระยะเวลานั้นใหน้ ามาใชก้บัเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกบัขอ้ก าหนดของสัญญาน้ีเท่านั้น และ (2) 

ขอ้มูลความลบัใด (ตามท่ีไดมี้การกล่าวไวใ้น NDA) 

ท่ีไดมี้การเปิดเผยผา่นทางการรับบริการของท่าน 

อาจถูกน ามาใชห้รือท าซ ้ าไดอี้กเพียงเท่าท่ีจ  าเป็นเพื่อการด าเนินการต่อและเพื่อใหบ้รรลุวตัถุประสง

คก์ารรับบริการของท่านตามสัญญาน้ีเท่านั้น 

(ซ่ึงใหถื้อวา่เป็นการรวมเอาไวใ้นค าจ ากดัความของค าวา่ “วตัถุประสงค”์ ภายใตข้อ้ก าหนดของ 

NDA) 

 (ข) หากท่านไม่ไดเ้ขา้ร่วมท าสัญญา NDA กบั RIM มาก่อน ใหน้ าขอ้ก าหนดในขอ้ 30 (ข) 

น้ีมาปรับใชก้บัสัญญาน้ีรวมไปถึงการรับบริการของท่านท่ีระบุไวใ้นสัญญาฉบบัน้ี 

เวน้แต่จะไดมี้การอนุญาตเอาไวเ้ป็นการเฉพาะในสัญญาหรือไดรั้บความยนิยอมเป็นหนงัสือล่วงหน้
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าอยา่งชดัแจง้จาก RIM ห้ามมิใหคู้่สัญญาทั้งสองฝ่ายเปิดเผย ยนิยอมใหมี้การเขา้ถึงเพื่อเปิดเผย 

ส่งต่อ 

ถ่ายโอนหรือกระท าการในลกัษณะใดท่ีเป็นการเปิดเผยขอ้มูลอนัเป็นความลบัตามท่ีจะไดร้ะบุไวต่้อ

ไปในสัญญาน้ีใหบุ้คคลภายนอกล่วงรู้ อยา่งไรก็ตาม 

โดยมิพกัตอ้งค านึงถึงขอ้ความท่ีกล่าวมาขา้งตน้ 

คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายอาจกระท าการเปิดเผยขอ้มูลอนัเป็นความลบัไดเ้พียงเท่าท่ีอยูภ่ายในขอบเขตแล

ะในกรณีดงัต่อไปน้ีเท่านั้น (1) 

กฎหมายก าหนดใหคู้่สัญญาฝ่ายหน่ึงตอ้งใหค้  าบอกกล่าวท่ีเหมาะสมแก่คู่สัญญาอีกฝ่ายหน่ึง 

เพื่อใหคู้่สัญญาอีกฝ่ายหน่ึงนั้นไดแ้สวงหาค าสั่งท่ีเป็นการจ ากดัหรือขดัขวางการเปิดเผยขอ้มูลอนัเป็

นความลบั หรือ (2) 

มีความจ าเป็นเพื่อใชใ้นการด าเนินการต่อไปและเพื่อใหบ้รรลุวตัถุประสงคก์ารรับบริการของท่านต

ามสัญญาน้ี (“วตัถุประสงคท่ี์ไดรั้บอนุญาต”) ทั้งน้ี 

หา้มมิใหคู้่สัญญาไม่วา่ฝ่ายใดของสัญญาน้ีน าขอ้มูลอนัเป็นความลบัมาใชห้รือท าซ ้ าเพื่อการใดท่ีนอ

กเหนือไปจากความจ าเป็นและเหมาะสมเพื่อใหบ้รรลุวตัถุประสงคท่ี์ไดรั้บอนุญาต 

 “ขอ้มูลอนัเป็นความลบั” ใหห้มายความถึงบรรดาขอ้มูลต่างๆ 

ไม่วา่จะปรากฎอยูใ่นรูปแบบหรือส่ือประเภทใด (รวมทั้งส าเนาของขอ้มูลต่างๆ 

เหล่านั้นท่ีคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายไดรั้บอนุญาตใหท้ าข้ึนโดยขอ้ก าหนดของสัญญาน้ี) 

ซ่ึงถือเป็นขอ้มูลอนัเป็นความลบัหรืออยูภ่ายใตสิ้ทธิความเป็นเจา้ของของคู่สัญญา 

รวมไปถึงขอ้มูลต่างๆ ท่ีรวมอยูใ่นหรือเก่ียวขอ้งกบัเวบ็ไซต ์

ซอฟทแ์วร์หรือวสัดุอุปกรณ์อยา่งอ่ืนท่ีคู่สัญญาไดรั้บสิทธิใหส้ามารถเขา้ถึงขอ้มูลดงักล่าวโดยผา่นท
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างการรับบริการของท่านและท าใหคู้่สัญญาไดรั้บการเปิดเผยขอ้มูลอนัเป็นความลบัไม่วา่โดยทางตร

งหรือทางออ้มจากการไดเ้ขา้ถึงขอ้มูลเหล่านั้น 

 ขอ้มูลอนัเป็นความลบัท่ีคู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงไดท้  าข้ึนโดยเขา้กรณีใดกรณีหน่ึงดงัจะไดก้ล่าวต่อไ

ปน้ีจะไม่ไดรั้บการพิจารณาและไม่ถือวา่เป็นขอ้มูลอนัเป็นความลบัภายใตข้อ้ก าหนดของสัญญาน้ี  

หากปรากฎวา่ 

คู่สัญญาฝ่ายท่ีสร้างขอ้มูลอนัเป็นความลบัข้ึนนั้นไดค้รอบครองหรือเป็นเจา้ของขอ้มูลดงักล่าวโดยถู

กตอ้งตามกฎหมายมาก่อนวนัท่ีไดรั้บทราบขอ้มูลนั้นมาจากคู่สัญญาอีกฝ่ายหน่ึง 

หรือขอ้มูลดงักล่าวไดถู้กเปิดเผยและกลายเป็นขอ้มูลท่ีสาธารณชนทัว่ไปไดรั้บรู้แลว้โดยมิไดเ้กิดจา

กความผดิของคู่สัญญาฝ่ายใด  

 คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายมีหนา้ท่ีและภาระผกูพนัในการรักษาขอ้มูลอนัเป็นความลบัอยา่งต่อเน่ืองตลอดร

ะยะเวลาการรับบริการและตราบเท่าท่ีสัญญาฉบบัน้ีจะยงัคงมีผลใชบ้งัคบัโดยสมบูรณ์ 

ควำมสมบูรณ์ของสัญญำ 

31. บรรดาเง่ือนไข ขอ้ตกลงและเอกสารต่างๆ ท่ีไดมี้การอา้งอิงไวใ้นสัญญาฉบบัน้ี 

ถือเป็นความตกลงทั้งหมดโดยสมบูรณ์ระหวา่งคู่สัญญา 

และมีผลใหเ้ป็นการลบลา้งและเขา้มาแทนท่ีบรรดาขอ้ตกลง การจดัการ 

การด าเนินการหรือขอ้เสนอใดๆ 

ท่ีคู่สัญญาไดท้  าไวก่้อนหนา้สัญญาฉบบัน้ีไม่วา่จะท าข้ึนโดยวาจาหรือท่ีท าเป็นหนงัสือ ทั้งน้ี 

ท่านรับทราบดีวา่ในการเขา้ท าสัญญาฉบบัน้ี 

ท่านจะไม่ไดรั้บการแกไ้ขเยยีวยาหรือไดรั้บการทดแทนในเร่ืองใดก็ตามท่ีไดเ้คยท าไวก่้อนหนา้น้ีทั้ง
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ท่ีเคยไดท้  าเอาไวเ้ป็นขอ้ความ ขอ้ตกลง 

ค ารับรองหรือการรับประกนัซ่ึงไม่ไดมี้การก าหนดไวอ้ยา่งชดัเจนในสัญญาน้ี 

การแกไ้ขเยยีวยาและการใหค้่าทดแทนจะมีใหไ้ดแ้ต่เฉพาะกรณีการไม่ปฎิบติัตามขอ้ตกลงท่ีไดมี้กา

รก าหนดเอาไวอ้ยา่งชดัแจง้ในสัญญาฉบบัน้ีซ่ึงเป็นการกระท าผดิสัญญาเท่านั้น อยา่งไรก็ตาม 

ไม่มีเง่ือนไขหรือขอ้ตกลงส่วนใดในสัญญาน้ีท่ีเป็นการจ ากดัหรือสละความรับผดิท่ี RIM 

มีและจ าตอ้งรับผดิในกรณีของการกระท าท่ีเกิดจากการฉ้อฉลหรือการแสดงเจตนาท่ีผิดไปจากขอ้เท็

จจริง 


