สัญญาอนุญาตให้ ใช้ สิทธิแบล็คเบอร์ ร่ ี
โปรดอ่ านเอกสารนีอ้ ย่ างละเอียดก่ อนติดตัง้ หรือใช้ ซอฟต์ แวร์ นี ้
สัญญาอนุญาตให้ ใช้ สิทธิแบล็คเบอร์ รี่ (BlackBerry Solution License Agreement) ฉบับนี ้ ("สัญญา")
ตลอดจนสัญญาก่อนหน้ านี ้ซึ่งเรี ยกว่า สัญญาให้ ใช้ ซอฟต์แวร์ แบล็คเบอร์ รี่ (BlackBerry Software License
Agreement)
เป็ นข้ อตกลงทางกฎหมายระหว่างท่านหากท่านยอมรับด้ วยตัวท่านเอง
หรื อถ้ าท่านมีสิทธิได้ รับซอฟแวร์ ในนามของบริ ษัท
หรื อนิตบิ คุ คลอื่น
ระหว่างกิจการที่ได้ รับประโยชน์จากการกระทําของท่าน (ในสองกรณีเรี ยกว่า "ท่ าน") กับบริ ษัทรี เซิร์ท อิน
โมชัน่ สิงคโปร์ พีทีอี จํากัด (Research In Motion Singapore Pte. Limited.) (“RIM”) สํานักงานตังอยู
้ เ่ ลขที่
1 อินเตอร์ เนชัน่ แนล บิสสิเนส พาร์ ค อาคารซีเนอร์ จีย์ ชัน้ 2 ประเทศสิงคโปร์ 609917 (รวมกันเรี ยกว่า
"คู่สัญญา” และแยกกันเรี ยกว่า "คู่สัญญา") ในเรื่ องเกี่ยวกับการอนุญาตให้ ใช้ และการจัดจําหน่ายซอฟต์แวร์
(ตามที่ระบุด้านล่าง) ซึง่ RIM เป็ นทังผู
้ ้ รับอนุญาตโดยตรงหรื อโดยอ้ อมของ : (ก) บริษัท รี เซิร์ท อิน โมชัน่
จํากัด (Research In Motion Limited) ("RIM แคนาดา”) หรื อ บริษัทลูกและบริษัทในเครื อ (โดยที่
บริ ษัทลูกและบริษัทในเครื อรวมกับ RIM แคนาดาจะอ้ างถึงรวมกันในสัญญานี ้เป็ น “กลุ่มบริษัท RIM") หรื อ
(ข) บุคคลภายนอกผู้อนุญาตให้ แก่กลุม่ บริ ษัท RIM รวมถึง RIM
โดยการแสดงการยอมรับโดยคลิกที่ปมด้
ุ่ านล่างหรื อโดยการดาวน์โหลด,
ติดตัง,้
การเปิ ดใช้ งาน
หรื อใช้ ซอฟต์แวร์ นนถื
ั ้ อว่าท่านยอมรับที่จะผูกพันตามข้ อกําหนดของสัญญานี ้
หากท่านมีคําถามหรื อข้ อสงสัยเกี่ยวกับข้ อตกลงของสัญญานี ้โปรดติดต่อ
RIM
ทาง
LEGALINFO@RIM.COM
โดยการแสดงการยอมรับตามข้ อกําหนดของสัญญานี ้ในรูปแบบที่กําหนดไว้ ข้างต้ น
ท่านยังตกลงยอมรับด้ วยว่า
ให้ สญ
ั ญานี ้ทดแทนและเข้ าแทนที่ข้อตกลงผู้ใช้ /ข้ อตกลงให้ ใช้ ซอฟต์แวร์ ของแบล็คเบอร์ รี่ (BlackBerry End
User/Software License) และสัญญาให้ ใช้ สิทธิในแบล็คเบอร์ รี่เซิร์ฟเวอร์ สําหรับองค์กร (BlackBerry
Enterprise Server Software License Agreements) และสัญญาให้ ใช้ สิทธิทงหลายที
ั้
่มีอยูก่ ่อนหน้ านี ้
เท่าที่สญ
ั ญาดังกล่าวที่ใช้ บงั คับได้
นับจากวันที่ทา่ นยอมรับสัญญานี ้
รวมถึงซอฟต์แวร์ ใดๆ
ที่เป็ นส่วนหนึง่ ของแบล็คเบอร์ รี่โซลูชนั่
(BlackBerry
Solution)
ของท่าน
(สําหรับข้ อมูลเพิ่มเติมโปรดดูที่หวั ข้ อ “การควบรวมสัญญา" (ข้ อ 27) ข้ างล่างนี ้)
การส่ งกลับคืน

ก่อนที่จะดาวน์โหลด ติดตัง้ เปิ ดใช้ หรื อใช้ ซอฟต์แวร์ หากท่านไม่ยอมรับข้ อกําหนดของสัญญานี ้
ท่านจะไม่มีสิทธิในการใช้ ซอฟต์แวร์ นี ้ และท่านควรจะ : (ก) ส่งซอฟต์แวร์ กลับคืนให้ แก่ RIM โดยทันที, ลบทิ ้ง
หรื อปิ ดการใช้ งาน (ข) หากท่านซื ้อสินค้ าของ RIM โดยที่ซอฟต์แวร์ นี ้มีการติดตังโดยหรื
้
อในนามของ RIM,
โปรดส่งคืนสินค้ าของ RIM และซอฟต์แวร์ ที่มาพร้ อมกันนัน้ และอุปกรณ์ (รวมถึงเอกสารและบรรจุภณ
ั ฑ์)
ให้ แก่ RIM หรื อตัวแทนจําหน่ายของ RIM ที่ทา่ นได้ รับสินค้ าของ RIM และซอฟต์แวร์ ที่มาพร้ อมกันนัน้
และอุปกรณ์
หรื อ
(ค)
หากท่านซื ้ออุปกรณ์มือถือของบุคคลภายนอกซึง่ มีการติดตังซอฟต์
้
แวร์ โดยหรื อในนามของ RIM มาก่อน
ให้ ปิดการใช้ งานของซอฟต์แวร์ กบั
RIM
หรื อตัวแทนจําหน่ายของ
RIM
จากบุคคลที่ทา่ นได้ รับอุปกรณ์มือถือและซอฟต์แวร์ ที่ตดิ ตังมาและอุ
้
ปกรณ์อื่น
หากแต่ในสถานการณ์ที่ระบุข้างต้ นนี ้
ท่านได้ ชําระเงินสําหรับซอฟต์แวร์ และ/หรื อสินค้ าของ
RIM
ที่ทา่ นได้ มาพร้ อมกับซอฟต์แวร์ และไม่สามารถใช้ ประโยชน์ได้ โดยไม่มีซอฟต์แวร์ (ตามความเหมาะสม)
และท่านได้ นํามาให้ แก่ RIM หรื อ ตัวแทนจําหน่ายของ RIM ที่ทา่ นได้ รับซอฟแวร์ สําหรับผลิตภัณฑ์ RIM
พร้ อมหลักฐานการซื ้อของท่านภายในเก้ าสิบ (90) วันนับจากวันที่ทา่ นได้ รับซอฟต์แวร์ ทังนี
้ ้ RIM
หรื อตัวแทนจําหน่ายจะคืนเงินที่ทา่ นได้ ชําระไป (ถ้ ามี) สําหรับรายการสินค้ าเหล่านี ้ การคืนเงิน (refund)
ของซอฟต์แวร์ ที่มีอยูบ่ นอุปกรณ์มือถือของบุคคลภายนอก
(โปรดทราบว่า
ซอฟต์แวร์ ที่มีอยูใ่ นผลิตภัณฑ์มือถือของบุคคลภายนอกบางรุ่นนันไม่
้ มีการคิดค่าใช้ จา่ ย
และด้ วยเหตุนี ้ท่านอาจจะไม่ได้ รับการคืนเงิน)
กรุณาติดต่อตัวแทนจําหน่ายซอฟต์แวร์ สําหรับผลิตภัณฑ์อปุ กรณ์มือถือของบุคคลภายนอก
หากในกรณีดงั กล่าวข้ างต้ น ท่านไม่สามารถขอรับเงินคืนสําหรับซอฟต์แวร์ จากตัวแทนจําหน่าย โปรดติดต่อ
RIM ทาง legalinfo@rim.com
สัญญานี ้ไม่กระทบต่อสิทธิของท่านที่มีอยูใ่ นเขตอํานาจตามกฎหมายของท่าน เท่าที่ท่านอาจมีสิทธิเช่นนัน้
1.

คําจํากัดความ
เว้ นแต่เนื ้อหาในสัญญานี ้กําหนดเป็ นอย่างอื่น
คําศัพท์ที่ได้ นิยามไว้ ในสัญญานี ้ให้ มีความ
หมายตามที่กําหนดไว้ ด้านล่างนี ้
(และโดยที่เนื ้อหาเป็ นเอกพจน์ให้ รวมถึงพหูพจน์และในทางกลับกัน)
“บริการเครื อข่าย (Airtime Service)" หมายถึง เครื อข่ายบริการไร้ สายบริเวณกว้ าง,
เครื อข่ายบริ การอื่น (รวมถึงโครงข่ายไร้ สายเฉพาะบริเวณ (wireless local area network)
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บริการผ่านดาวเทียมและบริ การอินเทอร์ เน็ต)
และบริการอื่นๆ
ซึง่ ให้ บริ การโดยผู้ให้ บริ การของท่านสําหรับการใช้ งานร่วมกับแบล็คเบอร์ รี่โซลูชนั่ ของท่าน
“ผู้ให้ บริ การ" หมายถึง หน่วยงานที่ให้ บริ การเครื อข่ายบริการไร้ สายบริเวณกว้ าง และบริการอื่นๆ
ซึง่ สนับสนุน หรื อเพิ่มเติมความสามารถให้ แก่แบล็คเบอร์ รี่โซลูชนั่ ของท่าน
"ผู้ใช้ ที่ได้ รับอนุญาต”
"หมายถึง
บุคคลดังต่อไปนี ้ซึง่ ท่านอนุญาตให้ ใช้ ซอฟต์แวร์
อันเป็ นส่วนหนึง่ ของแบล็คเบอร์ รี่โซลูชนั่ ของท่าน (ก) ลูกจ้ าง ที่ปรึกษา หรื อผู้รับจ้ างอิสระของท่าน
(ข) เพื่อนหรื อสมาชิกในครอบครัวหรื อบุคคลหนึง่ บุคคลใดที่อาศัยอยูใ่ นที่พกั อาศัยของท่าน และ (ค)
บุคคลอื่นใดที่
RIM
อนุญาตให้ เป็ นลายลักษณ์อกั ษร
อนึง่
สัญญานี ้ไม่ได้ ให้ สิทธิโดยอัตโนมัตใิ นการได้ เข้ าถึงBlackBerry
Server
Software
ซึง่ ควบคุมเครื อข่ายโดยบุคคลภายนอก โดยหากท่านต้ องการเข้ าถึงบริการดังกล่าว โปรดติดต่อ RIM
ได้ ที่ legalinfo@rim.com
“ผลิตภัณฑ์มือถือแบล็คเบอร์ รี่”
หรื อที่ร้ ูจกั ในนามของ
“อุปกรณ์แบล็คเบอร์ รี่”
หมายถึงอุปกรณ์มือถือไร้ สายซึง่ ผลิตโดยหรื อในนามของ
RIM
รวมถึงโทรศัพท์สมาร์ ทโฟน
เครื่ องอ่านบัตรสมาร์ ทการ์ ด หรื อ อุปกรณ์ช่วยงานนําเสนอ (BlackBerry Presenter)
และอุปกรณ์อื่นใดที่ระบุไว้ อย่างชัดแจ้ งโดย
RIM
ที่
http://www.blackberry.com/legal/blackberrydevices_for_bbsla
ว่าเป็ นผลิตภัณฑ์มือถือแบล็คเบอร์ รี่
"ซอฟต์แวร์ มือถือแบล็คเบอร์ รี่
(BlackBerry
Handheld
Software)"
หมายถึง
ซอฟต์แวร์ ซงึ่ เป็ นกรรมสิทธิ์ของ RIM (ซึง่ ประกอบด้ วย ซอฟต์แวร์ , เฟิ ร์มแวร์ อินเตอร์ เฟซ
เนื ้อหาและข้ อมูลอื่นๆ
ไม่วา่ จะเป็ นในส่วนของรหัสซอฟต์แวร์
(software
code)
และผลิตภัณฑ์เสริ มของบุคคลที่สาม
(Third
Party
Components)
หรื อส่วนใดๆ
ของสิ่งเหล่านันซึ
้ ง่ ออกแบบมาให้ ใช้ งานกับผลิตภัณฑ์มือถือแบล็คเบอร์ รี่ซงึ่
(ก)
ได้ โหลดลงบนผลิตภัณฑ์มือถือที่มีมาตังแต่
้ การจัดส่งโดย RIM หรื อ (ข) ส่งผ่าน กระจาย
หรื อจัดให้ มีขึ ้นแก่ทา่ นโดยหรื อในนามของ RIM เป็ นครัง้ คราวบนผลิตภัณฑ์มือถือแบล็คเบอร์ รี่
โดยตัวอย่างของซอฟต์แวร์ มือถือแบล็คเบอร์ รี่นนรวมถึ
ั้
ง ระบบปฏิบตั กิ ารซึง่ เป็ นกรรมสิทธิ์ของ RIM
และแอพพลิเคชัน่ ซึง่ ได้ ติดตังไว้
้ แล้ วบนผลิตภัณฑ์มือถือแบล็คเบอร์ รี่
หรื อรวมอยูใ่ นผลิตภัณฑ์
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“ชุดโปรแกรมประยุกต์แบล็คเบอร์ รี่ (BlackBerry Application Suite)” ที่สง่ ผ่าน กระจาย
หรื อจัดให้ มีขึ ้นโดยหรื อในนามของ
RIM
เป็ นครัง้ คราวสําหรับการใช้ งานผลิตภัณฑ์มือถือของบุคคลที่สาม
“ซอฟต์แวร์ คอมพิวเตอร์ สว่ นบุคคลแบล็คเบอร์ รี่ (BlackBerry PC Software)” หมายถึง
ซอฟต์แวร์ ที่เป็ นกรรมสิทธิ์ของ RIM (ซึง่ ประกอบด้ วย ซอฟต์แวร์ , อินเตอร์ เฟซ เนื ้อหาและข้ อมูลอื่นๆ
code)
ไม่วา่ จะเป็ นในส่วนของรหัสซอฟต์แวร์
(software
และผลิตภัณฑ์เสริ มของบุคคลที่สามหรื อส่วนใดๆของสิ่งเหล่านันซึ
้ ง่ ออกแบบมาให้ ใช้ งานร่วมกับ
แบล็คเบอร์ รี่โซลูชนั่ และสําหรับผู้ใช้ ท้ายสุด (end-user) เพียงบุคคลเดียวเท่านันที
้ ่สามารถใช้
และเข้ าถึงเครื่ องคอมพิวเตอร์ สว่ นบุคคลได้ ในเวลาใดก็ตาม
ตัวอย่างของซอฟต์แวร์ คอมพิวเตอร์ สว่ นบุคคลแบล็คเบอร์ รี่ ได้ แก่ “ซอฟต์แวร์ เดสก์ทอปแบล็คเบอร์ รี่
(BlackBerry
Desktop
Software)”
ซึง่ สามารถใช้ ในการจัดหาและรักษาข้ อมูลให้ สมั พันธ์กนั ระหว่างผลิตภัณฑ์มือถือ
และคอมพิวเตอร์ สว่ นบุคคลของท่าน และในการจัดการ ฟั งก์ชนั เดสก์ทอปอื่นๆ
"บริ การแบล็คเบอร์ รี่โปรซูเมอร์
(BlackBerry
Prosumer
Services)"
คือ
บริการที่ออกแบบและนําเสนอโดย
RIM
ให้ แก่ลกู ค้ าของ
RIM
ด้ วยการทํางานของซอฟต์แวร์ เซิร์ฟเวอร์ ซงึ่ เป็ นกรรมสิทธิ์ของ RIM โดยที่ลกู ค้ าของ RIM
ไม่จําเป็ นต้ องซื ้อซอฟต์แวร์ เซิร์ฟเวอร์ ดงั กล่าว
บริการแบล็คเบอร์ รี่โปรซูเมอร์ นนรวมถึ
ั้
ง
“บริ การแบล็คเบอร์ รี่อินเตอร์ เน็ต
(BlackBerry
Internet
Service)”
ซึง่ บริ การแบล็คเบอร์ รี่อินเตอร์ เน็ตช่วยให้ ผ้ สู มัครสามารถ
(ก)
รวมบัญชีอีเมลของผู้ให้ บริ การเครื อข่ายอินเตอร์ เน็ต
(ISP)
หรื อของบุคคลที่สามเพื่อส่งเข้ าผลิตภัณฑ์มือถือของท่าน
(ข)
สร้ างเครื่ องมือกําหนดตําแหน่งที่อยู่อีเมลจากผลิตภัณฑ์มือถือของท่าน
และ
(ค)
เข้ าถึงเนื ้อหาและบริ การอินเทอร์ เน็ต โดยฟั งก์ชนั่ อีเมลของบริการแบล็คเบอร์ รี่อินเตอร์ เน็ต จะเรี ยกว่า
"MyEmail", "BlackBerry Internet Mail" และ/หรื อ ชื่อใดๆ ที่ระบุไว้ โดยผู้ให้ บริ การของท่าน ทังนี
้ ้
ผู้ให้ บริ การอาจไม่ได้ สนับสนุนการให้ บริการแบล็คเบอร์ รี่โปรซูเมอร์ ในทังหมดหรื
้
อบางส่วน
โปรดตรวจสอบกับผู้ให้ บริ การของท่านถึงการให้ บริการดังกล่าว
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“แบล็คเบอร์ รี่เซิร์ฟเวอร์ ซอฟต์แวร์ (BlackBerry Server Software)” หมายถึง เซิร์ฟเวอร์ ซอฟต์แวร์ ที่
RIM

เป็ นเจ้ าของ

(ซึง่ ประกอบด้ วย

ซอฟต์แวร์

อินเตอร์ เฟซ

เนื ้อหาและข้ อมูล

ซึง่ อาจจะหรื ออาจจะไม่ถือว่าเป็ นรหัสซอฟต์แวร์ (software code) ซึง่ รวมถึงแต่ไม่จํากัดเพียงเท่านี ้
ตัวกําหนดเซิร์ฟเวอร์ โปรโตคอลเลือกเส้ นทาง

(SRP

รหัสตรวจสอบเซิร์ฟเวอร์ โปรโตคอลเลือกเส้ นทาง

(SRP)

และ

ID)

ตัวกําหนดอื่นใดที่

RIM

ได้ จดั หาไว้ สําหรับการใช้ งานร่วมกับสําเนาเซิร์ฟเวอร์ ซอฟต์แวร์ โดยเฉพาะ
และผลิตภัณฑ์เสริ มของบุคคลที่สาม)

หรื อส่วนใดๆ

ของเซิร์ฟเวอร์ ซอฟต์แวร์ เหล่านัน้

สําเนาของเซิร์ฟเวอร์ ซอฟต์แวร์ แต่ละชุดนันถู
้ กออกแบบมาไว้ เพื่อติดตังบนเครื
้
่ องคอมพิวเตอร์
และสามารถเข้ าถึงได้ โดยผลิตภัณฑ์มือถือหลายเครื่ องภายในเวลาเดียวกัน
แบล็คเบอร์ รี่เซิร์ฟเวอร์ ซอฟต์แวร์ รวมถึง

ผลิตภัณฑ์

(BlackBerry

Enterprise

ตัวอย่างของ

“แบล็คเบอร์ รี่เซิร์ฟเวอร์ สําหรับองค์กร
Server)”

ซึง่ ถูกออกแบบมาเพื่อทํางานร่วมกับและทําการเชื่อมโยงระหว่างแอพพลิเคชัน่ เซิร์ฟเวอร์
อีเมลเซิร์ฟเวอร์ )

และผลิตภัณฑ์มือถือ

(เช่น

เพื่อให้ ใช้ งานร่วมกับซอฟต์แวร์

“แบล็คเบอร์ รี่เซิร์ฟเวอร์ สําหรับองค์กร” และซอฟต์แวร์ “แบล็คเบอร์ รี่โมมายวอยซ์ (BlackBerry
Mobile Voice)” ซึง่ ออกแบบมาเพื่อให้ มีคณ
ุ สมบัตขิ องโทรศัพท์สํานักงานบนผลิตภัณฑ์มือถือ
"แบล็คเบอร์ รี่โซลูชนั่
(BlackBerry
Solution)"
หมายถึง
ซอฟต์แวร์ และอย่างน้ อยหนึง่ รายการเพิ่มเติมต่อไปนี ้สําหรับใช้ ร่วมกับซอฟต์แวร์ ได้ แก่ ผลิตภัณฑ์
RIM,
แบล็คเบอร์ รี่เซิร์ฟเวอร์ ซอฟต์แวร์ ,
ซอฟต์แวร์ มือถือแบล็คเบอร์ รี่,
ซอฟต์แวร์ คอมพิวเตอร์ สว่ นบุคคลแบล็คเบอร์ รี่ และ/หรื อ บริการอื่นๆ พร้ อมด้ วยเอกสารที่เกี่ยวข้ อง
"เอกสาร" หมายถึง คําแนะนําการติดตัง้ หรื อเอกสารมาตรฐานสําหรับผู้ใช้ ท้ายสุด (end-user)
ซึง่ จัดทําและจัดหาโดย RIM สําหรับเฉพาะชนิดและรุ่นของซอฟต์แวร์ ผลิตภัณฑ์หรื อบริ การของ RIM
รวมถึงคําแนะนําความปลอดภัย โดยเอกสารยังสามารถหาได้ ทาง http://docs.blackberry.com
หรื อติดต่อ RIM ที่ legalinfo@rim.com ทังนี
้ ้ เพื่อความแน่นอน จะไม่มีเอกสารคูม่ ือการติดตังใดๆ
้
หรื อเอกสารที่ผ้ ใู ช้ ท้ายสุด
(end-user)
ที่จดั เตรี ยมโดยบุคคลอื่นนอกเหนือจาก
RIM
หรื อการแก้ ไขใดๆ ที่ทํากับเอกสารโดยบุคคลอื่นที่ไม่ใช่ RIM
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“ผลิตภัณฑ์มือถือ”
หมายถึง
ผลิตภัณฑ์มือถือของบุคคลที่สาม

(ก)

ผลิตภัณฑ์มือถือแบล็คเบอร์ รี่

หรื อ

(ข)

"อุปกรณ์ตอ่ พ่วง RIM" หมายถึง ตราสินค้ าของ RIM อันได้ แก่ อุปกรณ์ หรื อสิ่งของอื่นๆ
รวมถึงแต่ไม่จํากัด เพียงเท่านี ้ การ์ ด microSD หรื อ หน่วยความจําส่วนขยายอื่นๆ
และชุดหูฟังซึง่ ออกแบบมาให้ ใช้ งานร่วมกับ ผลิตภัณฑ์ RIM
"ผลิตภัณฑ์ RIM" หมายถึง ผลิตภัณฑ์มือถือแบล็คเบอร์ รี่และอุปกรณ์ตอ่ พ่วงอื่นๆ ของ RIM
ซึง่ ไม่รวมถึงซอฟต์แวร์ ตา่ งๆ
"ซอฟต์แวร์ " หมายถึง ซอฟต์แวร์ มือถือแบล็คเบอร์ รี่, ซอฟต์แวร์ คอมพิวเตอร์ สว่ นบุคคลแบล็คเบอร์ รี่
หรื อแบล็คเบอร์ รี่เซิร์ฟเวอร์ ซอฟต์แวร์
ที่จดั หาให้ แก่ท่านภายสัญญานี ้ ไม่วา่ จะอยูใ่ นรูปแบบ
สื่อเก็บข้ อมูล
หรื อลักษณะอะไรก็ตาม
หรื อติดตังหรื
้ อใช้ งานในภายหลัง
หากแบล็คเบอร์ รี่เซิร์ฟเวอร์ ซอฟต์แวร์ มีความสามารถในการจัดหา
(เช่น
เปิ ดใช้ งาน)
ซอฟต์แวร์ มือถือแบล็คเบอร์ รี่
ดังนัน้
ให้ คําว่า
"ซอฟต์แวร์ "
รวมถึง
ซอฟต์แวร์ มือถือแบล็คเบอร์ รี่ทงหมด
ั้
(รวมทังอั
้ พเดต
หรื ออัพเกรดใดๆ
ในสิ่งนันซึ
้ ง่ ไม่ได้ กําหนดไว้ ในข้ อกําหนดและเงื่อนไขอื่น) ที่จดั เตรี ยมโดยใช้ ซอฟต์แวร์ ทังนี
้ ้ คําว่า
"ซอฟต์แวร์ "
ไม่รวมถึงซอฟต์แวร์ ของบุคคลที่สามหรื อเนื ้อหาของบุคคลที่สาม
ไม่วา่ ซอฟต์แวร์ ของบุคคลที่สามหรื อเนื ้อหาของบุคคลที่สามนันมาพร้
้
อมกับ
จัดหามาให้
หรื อใช้ งานร่ วมกับซอฟต์แวร์
และ/หรื อ
ส่วนใดๆ
ของแบล็คเบอร์ รี่โซลูชนั่ ของท่าน
หรื อผลิตภัณฑ์มือถือของบุคคลที่สาม
"บริการ" หมายถึง บริ การใดๆ ของ RIM ซึง่ จัดหาให้ แก่ทา่ นโดยหรื อในนามของ
อันเป็ นส่วนหนึง่ ของแบล็คเบอร์ รี่โซลูชนั่ ของท่าน (ซึง่ รวมถึงแต่ไม่จํากัดเพียงเท่านี ้ บริ การของ
เช่น
บริ การแบล็คเบอร์ รี่โปรซูเมอร์ ที่ทา่ นได้ สมัครไว้
และบริการใหม่ของ
หรื อการปรับปรุงเลี่ยนแปลงบริ การใดที่มีอยู่
ของ
RIM
ซึง่
ได้ จดั หาหรื อจัดให้ มีขึ ้นแก่ทา่ นเป็ นครัง้ คราว

RIM
RIM
RIM
RIM

"ผลิตภัณฑ์เสริ มของบุคคลที่สาม" หมายถึง ซอฟต์แวร์ และอินเตอร์ เฟซ ซึง่ ได้ รับอนุญาตโดย RIM
จากบุคคลที่สามสําหรับการรวมเข้ ากับผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์ ของ
RIM
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หรื อสําหรับการรวมเข้ ากับเฟิ ร์ มแวร์ ในกรณีของผลิตภัณฑ์ฮาร์ ดแวร์ ของ
และได้ จดั จําหน่ายเป็ นส่วนหนึง่ ของผลิตภัณฑ์
RIM
นันภายใต้
้
ตราสินค้ า
แต่ทงนี
ั ้ ้ไม่รวมถึงซอฟต์แวร์ ของบุคคลที่สาม

RIM
RIM

"เนื ้อหาของบุคคลที่สาม"
หมายถึง
เนื ้อหาที่เป็ นกรรมสิทธิ์ของบุคคลที่สาม
ซึง่ รวมถึงแต่ไม่จํากัดเพียงเท่านี ้ ไฟล์ ฐานข้ อมูล และเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม
"ผลิตภัณฑ์มือถือบุคคลที่สาม"
หมายถึง
โทรศัพท์มือถือสมาร์ ทโฟนนอกเหนือไปจากผลิตภัณฑ์มือถือแบล็คเบอร์ รี่
ซึง่ ซอฟต์แวร์ มือถือแบล็คเบอร์ รี่หรื อส่วนหนึง่ ส่วนใดของซอฟแวร์ นนได้
ั ้ ออกแบบโดย
RIM
ให้ ทํางานได้
และเกี่ยวเนื่องกับการที่
RIM
ได้ เข้ าทําสัญญากับผู้ให้ บริ การของท่านโดยได้ อนุญาตให้ อปุ กรณ์ไร้ สายของบุคคลที่สามเข้ าถึงโครง
ข่ายของ RIM
“รายการของบุคคลที่สาม” หมายถึง ฮาร์ ดแวร์ ของบุคคลที่สาม, ซอฟต์แวร์ ของบุคคลที่สาม,
เนื ้อหาของบุคคลที่สาม และสินค้ าของบุคคลที่สาม
"ฮาร์ ดแวร์ ของบุคคลที่สาม" หมายถึง ผลิตภัณฑ์มือถือ คอมพิวเตอร์ เครื่ องมือ อุปกรณ์ตอ่ พ่วง
และผลิตภัณฑ์ฮาร์ ดแวร์ อื่นๆ ที่ไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ RIM
"สินค้ าของบุคคลที่สาม" หมายถึง ฮาร์ ดแวร์ ของบุคคลที่สาม และซอฟต์แวร์ ของบุคคลที่สาม
และสินค้ าเชิงพาณิชย์อื่น ๆ ที่ไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ RIM
"บริ การของบุคคลที่สาม" หมายถึง การให้ บริการโดยบุคคลที่สามซึง่ รวมถึงการให้ บริการเครื อข่าย
และเว็บไซต์ที่ไม่ได้ ดําเนินการโดย RIM
"ซอฟต์แวร์ ของบุคคลที่สาม"
หมายถึง
แอพพลิเคชัน่ ซอฟต์แวร์ ที่เป็ นเอกเทศซึง่ เป็ นกรรมสิทธิ์ของบุคคลที่สามที่มีไว้ หรื อใช้ ร่วมกับหรื อผ่านท
าง ผลิตภัณฑ์ RIM หรื อซอฟต์แวร์ ทังนี
้ ้ ตัวอย่างซอฟต์แวร์ ของบุคคลที่สาม เช่น DataViz’s
“Documents To Go” ซึง่ มีอยูใ่ นผลิตภัณฑ์มือถือแบล็คเบอร์ รี่บางรุ่น และ Sonic Solutions' “Roxio
Media Manager” โดยมีไว้ ใช้ งานร่วมกับ ซอฟต์แวร์ เดสก์ทอปแบล็คเบอร์ รี่
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“แบล็คเบอร์ รี่โซลูชนั่ ของท่าน (Your BlackBerry Solution)” หมายถึง ซอฟต์แวร์
และอย่างน้ อยหนึง่ รายการเพิ่มเติมดังต่อไปนี ้
ซึ่งท่านได้ รับมา
ติดตัง้
มีไว้
หรื อได้ รับอนุมตั แิ ละรับผิดชอบในการใช้ ซอฟต์แวร์ แล้ วแต่กรณี ได้ แก่ ผลิตภัณฑ์ RIM,
แบล็คเบอร์ รี่เซิร์ฟเวอร์ ซอฟต์แวร์ ,
ซอฟต์แวร์ มือถือแบล็คเบอร์ รี่,
ซอฟต์แวร์ คอมพิวเตอร์ สว่ นบุคคลแบล็คเบอร์ รี่, และ/หรื อ บริ การ พร้ อมด้ วยเอกสารที่เกี่ยวข้ อง
2.

การอนุญาตให้ ใช้ ซอฟต์ แวร์ และเอกสาร
ซอฟต์แวร์ ได้ รับอนุญาตให้ ใช้ และไม่ได้ เป็ นการจําหน่ายภายใต้ สญ
ั ญานี ้
โดยในการอนุญาตให้ ใช้ ซอฟต์แวร์ แก่ทา่ นนันอยู
้ ภ่ ายใต้ เงื่อนไขเรื่ องการชําระค่าธรรมเนียมการอนุญา
ต
(ถ้ ามี)
ทังนี
้ ้
ภายใต้ บงั คับของข้ อกําหนดและเงื่อนไขในสัญญานี ้
สัญญานี ้ให้ สิทธิแก่ทา่ นเป็ นการส่วนตัว
สามารถเพิกถอนได้
ไม่เป็ นการเฉพาะเจาะจง
และไม่สามารถโอนให้ แก่ผ้ อู ื่นได้ โดยอนุญาตให้ ทา่ นและผู้ใช้ ที่ได้ รับอนุญาต ร่วมกันนัน้
(ก)

ถ้ าซอฟต์แวร์ นนเป็
ั ้ นแบล็คเบอร์ รี่เซิร์ฟเวอร์ ซอฟต์แวร์ (BlackBerry Server Software):
(1) ติดตังและใช้
้
งานตามจํานวนก๊ อบปี ้
(รวมถึงก๊ อบปี เ้ สมือน)
ของซอฟต์แวร์ ที่เป็ นไปตามค่าธรรมเนียมของซอฟต์แวร์ ที่จา่ ยให้ แก่
RIM
หรื อตัวแทนจําหน่ายของ
RIM
(และหากไม่มีการชําระค่าธรรมเนียมสําหรับซอฟต์แวร์ นนให้
ั ้ แก่
RIM
หรื อตัวแทนจําหน่ายของ
RIM
ให้ ตดิ ตังและใช้
้
งานได้ ตามจํานวนก๊ อบปี ท้ ี่ได้ รับอนุญาตเป็ นลายลักษณ์อกั ษรจาก
RIM หรื อตัวแทนจําหน่ายของ RIM) และ
(2) ให้ ใช้ กบั ผลิตภัณฑ์มือถือตามจํานวนเครื่ องที่สอดคล้ องกับค่าธรรมเนียมที่จา่ ยให้ แก่
RIM
หรื อตัวแทนจําหน่ายของ
RIM
ในการเข้ าถึงซอฟต์แวร์
(และหากไม่มีการชําระค่าธรรมเนียมให้ แก่ RIM หรื อตัวแทนจําหน่ายของ RIM
เพื่อที่จะทําให้ ผลิตภัณฑ์มือถือสามารถเข้ าถึงซอฟต์แวร์
ให้ ใช้ กบั ผลิตภัณฑ์มือถือตามจํานวนเครื่ องที่ได้ รับอนุญาตเป็ นลายลักษณ์อกั ษรจาก
RIM หรื อตัวแทนจําหน่ายของ RIM) (ตัวอย่างเช่น ถ้ าท่านใช้ งานซอฟต์แวร์
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“แบล็คเบอร์ รี่เซิร์ฟเวอร์ สําหรับองค์กร (BlackBerry Enterprise Server)"
ท่านจะต้ องมี
Client
Access
Licenses
("CALs”)
สําหรับจํานวนผลิตภัณฑ์มือถือที่ใช้ ร่วมกันกับประเภทของแบล็คเบอร์ รี่เซิร์ฟเวอร์ ซอฟ
ต์แวร์ (BlackBerry Server Software) หรื อได้ รับอนุญาตจาก RIM
ในการกําหนดจํานวนผู้ใช้ ที่ได้ รับอนุญาตที่สามารถเข้ าถึงซอฟต์แวร์ ได้ ) และ
(3) ถ้ าซอฟต์แวร์ นนเป็
ั ้ น ซอฟต์แวร์ มือถือแบล็คเบอร์ รี่ (BlackBerry Handheld Software)
หรื อซอฟต์แวร์ คอมพิวเตอร์ ส่วนบุคคลแบล็คเบอร์ รี่ (BlackBerry PC Software) และ:
(1) หากซอฟต์แวร์ นนได้
ั ้ มีการติดตังไว้
้ แล้ วบนฮาร์ ดแวร์
ให้ ใช้ ก๊อบปี ข้ องซอฟต์แวร์ ที่ติดตังลงบนฮาร์
้
ดแวร์ นนเพี
ั ้ ยงก๊ อบปี เ้ ดียว; หรื อ
(2) หากซอฟต์แวร์ นนไม่
ั ้ ได้ มีการติดตังลงบนฮาร์
้
ดแวร์ ไว้ ก่อนแล้ ว
ให้ ตดิ ตังและใช้
้
ซอฟต์แวร์ ตามจํานวนยูนิตของฮาร์ ดแวร์
ที่ได้ ชําระค่าธรรมเนียมซอฟต์แวร์ ให้ แก่ RIM หรื อตัวแทนจําหน่ายของ RIM
(และหากไม่มีการชําระค่าธรรมเนียมสําหรับซอฟต์แวร์ นนให้
ั ้ แก่
RIM
หรื อตัวแทนจําหน่ายของ
RIM
ให้ ตดิ ตังและใช้
้
งานได้ ตามจํานวนก๊ อบปี ท้ ี่ได้ รับอนุญาตเป็ นลายลักษณ์อกั ษรจาก
RIM หรื อตัวแทนจําหน่ายของ RIM)
หากท่านได้ ซอฟต์แวร์ (และ CALs ที่เกี่ยวข้ อง) มาโดยการสมัครใช้ บริ การหรื อโดยการทดลองใช้ ฟรี
การอนุญาตให้ ใช้ สิทธิตามที่กําหนดไว้ ข้างต้ นจะมีอยูเ่ ฉพาะช่วงเวลาที่ทา่ นได้ ชําระค่าใช้ บริการ
หรื อตามระยะเวลาที่ได้ รับอนุญาตโดย RIM หรื อตัวแทนจําหน่ายของ RIM แล้ วแต่กรณี
ในทุกกรณี
การอนุญาตให้ ใช้ สิทธิภายใต้ สญ
ั ญานี ้เป็ นการอนุญาตให้ ทา่ นและผู้ใช้ ที่ได้ รับอนุญาตของท่านที่จะใช้ หรื ออนุ
ญาตให้ ใช้ ซอฟต์แวร์ หรื อเข้ าถึงบริ การเพียงเพื่อวัตถุประสงค์ของตัวท่านเอง
และเป็ นส่วนหนึง่ ของแบล็คเบอร์ รี่โซลูชนั่ ของท่านเท่านัน้
หากผู้ใช้ ที่ได้ รับอนุญาตมีความต้ องการที่จะใช้ ซอฟต์แวร์ มือถือแบล็คเบอร์ รี่เป็ นส่วนหนึง่ ของแบล็คเบอร์ รี่โซลู
ชัน่ อีกอย่างหนึง่
(แบล็คเบอร์ รี่โซลูชนั่ ซึง่ ประกอบเป็ นส่วนหนึง่ ในผลิตภัณฑ์
ซอฟต์แวร์ หรื อบริ การ
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ที่เป็ นกรรมสิทธิ์ของ RIM ที่ทา่ นหรื อบุคคลอื่นซึง่ กระทําการในนามของท่าน ยังไม่ได้ รับ ติดตัง้ หรื อ
จัดเตรี ยมและท่านพร้ อมที่จะอนุญาตแต่จะไม่รับผิดชอบต่อการใช้ งานดังกล่าว
"แบล็คเบอร์ รี่โซลูชนั่ อื่น
(Other
BlackBerry
Solution")
ให้ การใช้ งานเช่นว่านันไม่
้ ครอบคลุมโดยสัญญานี ้
และท่านต้ องเรี ยกร้ องให้ ผ้ ใู ช้ ที่ได้ รับอนุญาตให้ เข้ าทําข้ อตกลงให้ ใช้ สิทธิแยกต่างหากอีกฉบับกับ
RIM
เพื่อให้ เขาหรื อเธอมีสิทธิในการใช้ งานซอฟต์แวร์ มือถือแบล็คเบอร์ รี่อนั เป็ นส่วนหนึง่ ของแบล็คเบอร์ รี่โซลูชนั่ อื่
น(ตัวอย่างเช่น
หากท่านเป็ นองค์กรและลูกจ้ างของท่านประสงค์จะใช้ ซอฟต์แวร์ มือถือแบล็คเบอร์ รี่ร่วมกับบริ การแบล็คเบอร์
รี่ โปรซูเมอร์ ของเขาหรื อเธอ
และท่านพร้ อมที่จะยินยอมให้ แต่จะไม่รับผิดชอบในการใช้ งานเช่นว่านัน้
ลูกจ้ างของท่านต้ อง
นอกเหนือไปจากการเป็ นผู้ใช้ ที่ได้ รับอนุญาตภายใต้ สญ
ั ญานี ้
เข้ าทําสัญญาสัญญาให้ ใช้ ซอฟต์แวร์ แบล็คเบอร์ รี่
กับ
RIM
ตามคุณสมบัตขิ องเขาหรื อเธอ
เพื่อให้ มีสิทธิในการใช้ ซอฟต์แวร์ กบั แบล็คเบอร์ รี่โซลูชนั่ อื่นนี ้
ในกรณีส่วนใหญ่
สัญญาให้ ใช้ ซอฟต์แวร์ แบล็คเบอร์ รี่จะเสนอให้ แก่บคุ คลแต่ละคนเมื่อเขาและเธอได้ มีซอฟต์แวร์ มือถือแบล็คเ
บอร์ รี่ไว้ สําหรับใช้ งานกับบริ การแบล็คเบอร์ รี่โปรซูเมอร์
หรื อสามารถหาได้ จาก
RIM
ที่
www.blackberry.com/legal ในทํานองเดียวกัน หากท่านมี Hosted BES Access Agreement แทน
ลูกค้ าของท่านจะต้ องเข้ าทําสัญญาอนุญาตให้ ใช้ สิทธิแบล็คเบอร์ รี่
(BBSLA)
เพื่อที่จะเข้ าใช้ ซอฟต์แวร์ แบล็คเบอร์ รี่เซิร์ฟเวอร์ สําหรับองค์กร
เป็ นส่วนหนึง่ ของแบล็คเบอร์ รี่โซลูชนั่ ของเขาเหล่านันได้
้ )
สัญญานี ้และการอนุญาตให้ ใช้ สิทธิภายใต้ สญ
ั ญานี ้มิได้ หมายความรวมถึงสิทธิหรื อสิทธิประโยชน์ใน (ก)
การอัพเกรดในอนาคต หรื อการปรับปรุงของซอฟต์แวร์ หรื อ ซอฟต์แวร์ ของบุคคลที่สาม (ข) ในกรณีของ
ซอฟต์แวร์ มือถือแบล็คเบอร์ รี่บนผลิตภัณฑ์มือถือ
ความสามารถในการเข้ าถึงแอพพลิเคชัน่ นอกเหนือจากแอพพลิเคชัน่ ที่มีอยูใ่ นซอฟต์แวร์
หรื อ
(ค)
การได้ รับบริ การใหม่หรื อบริ การที่ได้ มีการแก้ ไขปรับปรุง ทังนี
้ ้ โดยไม่คํานึงถึงสิ่งที่กล่าวมาก่อนหน้ านี ้
ซอฟต์แวร์ อาจรวมถึงฟั งก์ชนั่ ตรวจสอบการอัพเดทหรื ออัพเกรดโดยอัตโนมัตใิ ดๆ แก่ซอฟต์แวร์ เว้ นแต่ท่าน
หรื อบุคคลที่สามที่ท่านมีข้อตกลงในการให้ บริการแบล็คเบอร์ รี่โซลูชนั่ ของท่านหรื อส่วนหนึง่ ส่วนใดของบริ การ
ดังกล่าวแก่ทา่ น
ได้ กําหนดค่าแบล็คเบอร์ รี่โซลูชนั่ ของท่านเพื่อป้องกันการส่งผ่านหรื อการอัพเกรดหรื ออัพเดทซอฟต์แวร์
ซอฟต์แวร์ หรื อบริ การของบุคคลที่สาม
ท่านตกลงว่า
RIM
อาจ
(แต่ไม่ได้ เป็ นการผูกมัด)
ทําให้ มีขึ ้นซึง่ การอัพเดทหรื ออัพเกรดเช่นว่านันแก่
้ ทา่ นเป็ นครัง้ คราว
หาก
RIM
ไม่วา่ โดยตรงหรื อผ่านตัวแทนจําหน่าย (รวมถึงผู้ให้ บริ การเครื อข่ายของท่าน) ได้ ทําการ อัพเดท หรื อ
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อัพเกรดซอฟต์แวร์ หรื อบริ การให้ แก่ทา่ น
การอัพเดทหรื ออัพเกรดดังกล่าวจะอยูภ่ ายใต้ ข้อกําหนดและเงื่อนไขของสัญญานี ้
เว้ นเสียแต่วา่ ซอฟต์แวร์ หรื อบริ การที่จดั หาให้ แก่ท่านนันอยู
้ ภ่ ายใต้ ข้อกําหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติมอื่น
ซึง่ ในกรณีนี ้
หากท่านยอมรับข้ อกําหนดและเงื่อนไขที่เกี่ยวข้ อง
หรื อใช้ อพั เดทหรื ออัพเกรด
ให้ ข้อกําหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติมนัน้ (ซึง่ อาจรวมถึงการชําระเงินค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม) มีผลใช้ บงั คับ
ท่านจะไม่พิมพ์
จําหน่าย
หรื อปรับปรุงแก้ ไขซอฟต์แวร์ ไม่วา่ ทังหมดหรื
้
อบางส่วน
ยกเว้ นกรณีที่กฎหมายระบุไว้ โดยชัดแจ้ งมิให้ RIM กําหนดห้ ามทํากิจกรรมเหล่านี ้ ท่านจะไม่คดั ลอก ทําซํ ้า
หรื อทําสําเนาในลักษณะอื่นใดแก่ซอฟต์แวร์ ไม่ว่าทังหมดหรื
้
อบางส่วน
เว้ นแต่ได้ รับอนุญาตในสัญญานี ้หรื อในสัญญาแยกต่างหากระหว่างท่านและ
RIM
ทังนี
้ ้
เพื่อวัตถุประสงค์ตามข้ อกําหนดนี ้ “คัดลอก" หรื อ "ทําซํ ้า" ไม่รวมถึงการคัดลอกข้ อความสัง่
และประโยคคําสัง่ ของซอฟต์แวร์ ซงึ่ เกิดขึ ้นระหว่างการทํางานของโปรแกรมตามปกติเมื่อใช้ ตามและเพื่อวัตถุ
ประสงค์ที่ระบุไว้ ในเอกสาร หรื อในช่วงการทําสํารองไม่ได้ ดดั แปลง (back-ups) ของซอฟต์แวร์
หรื อคอมพิวเตอร์ หรื อระบบตามปกติ ซึง่ ซอฟต์แวร์ นนได้
ั ้ ถกู ติดตังตามมาตรฐานการดํ
้
าเนินงานอุตสาหกรรม
ทังนี
้ ้
ท่านจะไม่คดั ลอกเอกสารหรื อส่วนหนึง่ ส่วนใดของเอกสารเว้ นแต่จะได้ รับอนุญาตเป็ นลายลักษณ์อกั ษรจาก
RIM ท่านสามารถดาวน์โหลดสําเนาของเอกสารได้ เพียงครัง้ เดียวจาก http://docs.blackberry.com
เพียงเพื่อการใช้ งานของท่านภายใต้ ข้อกําหนดและเงื่อนไขและร่วมกับการใช้ งานซอฟต์แวร์
3.

การใช้ งานแบล็คเบอร์ ร่ ี โซลูช่ ันของท่ าน
ท่านจะต้ องรับผิดชอบต่อกิจกรรมทังหมดที
้
่เกี่ยวกับแบล็คเบอร์ รี่โซลูชนั่ ของท่าน
ซึง่ กระทําโดยท่านและผู้ใช้ ที่ได้ รับอนุญาตของท่าน และท่านขอรับรองว่า
(ก) ท่านและผู้ใช้ ที่ได้ รับอนุญาตของท่านจะใช้ งานแบล็คเบอร์ รี่โซลูชนั่ ของท่าน

และส่วนหนึง่ ส่วนใดนันให้
้ สอดคล้ องกับสัญญานี ้ กฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้ องทังหมด
้
และเอกสารที่เกี่ยวข้ องสําหรับแบล็คเบอร์ รี่โซลูชนั่ ของท่าน และส่วนหนึง่ ส่วนใดนัน้
(ข) ท่านมีสิทธิและมีอํานาจในการเข้ าทําสัญญานี ้ทังในนามของตนเองหรื
้
อในนามของบริษัท

หรื อนิตบิ คุ คลอื่น หรื อผู้เยาว์ และท่านเป็ นบุคคลซึง่ บรรลุนิตภิ าวะแล้ ว
(ค) ข้ อมูลใดๆ ที่ให้ ไว้ กบั RIM ตามสัญญานี ้เป็ นจริ ง ถูกต้ อง เป็ นปั จจุบนั และครบถ้ วนทุกประการ
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(ง)

ภายหลังจากการตรวจสอบสิ่งที่วิญ�ูชนพึงกระทําหากอยูใ่ นฐานะของท่าน
หรื อผู้ใช้ ที่ได้ รับอนุญาตของท่าน
ท่านและผู้ใช้ ที่ได้ รับอนุญาตของท่านจะไม่จงใจใช้ หรื ออนุญาตให้ บคุ คลอื่นใช้ งานแบล็คเบอร์ รี่โ
ซลูชนั่ ของท่าน หรื อส่วนหนึง่ ส่วนใดนันแยกหรื
้
อใช้ ร่วมกับซอฟต์แวร์ หรื อข้ อมูลอื่น ในลักษณะที่
ภายใต้ การตัดสินของ RIM ที่กระทําอย่างมีเหตุมีผล ขัดขวางรบกวน ทําให้ ความสามารถลดลง
(degrades)
หรื อเกิดผลกระทบใด
ๆ
ต่อซอฟต์แวร์
ระบบ
เครื อข่าย
หรื อข้ อมูลที่ใช้ โดยบุคคลใดบุคคลหนึง่
รวมทัง้
RIM
หรื อผู้ให้ บริการ
หรื อมีผลกระทบที่เป็ นภัยอันตรายต่อ RIM กลุม่ บริ ษัท RIM ผู้ให้ บริการลูกค้ า ผลิตภัณฑ์
หรื อบริ การ และท่านจะหยุดการกระทําดังกล่าวโดยทันทีเมื่อ RIM ได้ สง่ หนังสือเตือนให้ แก่ทา่ น

(จ) ท่านและผู้ใช้ ที่ได้ รับอนุญาตของท่านจะไม่สง่ ผ่านข้ อความ เนื ้อหา หรื อข้ อมูลที่เป็ นการรบกวน

กล่าวร้ าย สบประมาท ผิดกฎหมาย หรื อหลอกลวง โดยการใช้ งานแบล็คเบอร์ รี่โซลูชนั่ ของท่าน
หรื อส่วนหนึง่ ส่วนใดนัน้
(ฉ) ท่านและผู้ใช้ ที่ได้ รับอนุญาตของท่านจะไม่ใช้ แบล็คเบอร์ รี่โซลูชนั่ ของท่าน

หรื อส่วนหนึง่ ส่วนใดนัน้
ไปกระทําหรื อพยายามกระทําผิดหรื อสนับสนุนส่งเสริมการก่ออาชญากรรมหรื อการกระทําที่ผิด
กฎหมายหรื อเป็ นการละเมิดกฎหมายอื่นๆ
รวมถึงการละเมิดสิทธิสว่ นบุคคลหรื อการฝ่ าฝื น
การละเมิดหรื อการใช้ ในทางที่ผิดใดๆ
ในทรัพย์สินทางปั ญญา
และ/หรื อ
กรรมสิทธิ์อื่นใดของบุคคลที่สาม
(รวมถึง
แต่ไม่จํากัดเพียงเท่านี ้
การคัดลอกและใช้ ร่วมกันซึง่ เนื ้อหาของบุคคลที่สาม
(Third
Party
Content)
ที่ทา่ นและผู้ใช้ ที่ได้ รับอนุญาตของท่านไม่มีสิทธิในการคัดลอกและใช้ ร่วมกัน
หรื อหลีกเลี่ยงกฎหมายคุ้มครองการจัดการสิทธิดจิ ิตอล)

(ช) ท่านและผู้ใช้ ที่ได้ รับอนุญาตของท่านจะไม่ขาย ให้ เช่า หรื อโอน หรื อพยายามที่จะขาย ให้ เช่า

หรื อโอน
ซอฟต์แวร์ หรื อส่วนหนึง่ ส่วนใดของซอฟต์แวร์
หรื อสิทธิในการใช้ บริ การของท่านหรื อส่วนหนึง่
ส่วนใดนัน้
(รวมถึงการให้ บริ การเป็ นบริ ษัทจัดหาการประมวลผลข้ อมูลและพัฒนาซอฟต์แวร์ ทางธุรกิจ
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(service
bureau)
หรื อบริการที่คล้ ายคลึงกันโดยใช้ ซอฟต์แวร์ )
แก่บคุ คลอื่นใดโดยไม่ได้ รับอนุญาตอย่างชัดแจ้ งล่วงหน้ าเป็ นลายลักษณ์อกั ษรจาก RIM
(ซ) ท่านและผู้ใช้ ที่ได้ รับอนุญาตของท่านจะไม่โอนหรื อพยายามโอนซอฟต์แวร์

หรื อส่วนหนึง่ ส่วนใดของซอฟต์แวร์ ที่ได้ ติดตังไว้
้ แล้ วโดยหรื อในนามของ RIM บนผลิตภัณฑ์
RIM เพื่อใช้ กบั อุปกรณ์อื่นโดยมิได้ รับอนุญาตเป็ นลายลักษณ์อกั ษรล่วงหน้ าจาก RIM

(ฌ) ท่านและผู้ใช้ ที่ได้ รับอนุญาตของท่านจะร่วมมือกับ

RIM และให้ ข้อมูลที่ร้องขอโดย RIM
เพื่อช่วยเหลือ RIM ในการสืบสวนหรื อพิจารณาตัดสินว่าได้ มีการปฏิบตั ผิ ิดสัญญานี ้หรื อไม่
และให้ RIM
หรื อผู้สอบบัญชีที่
RIM
แต่งตังขึ
้ ้นเข้ าไปยังสถานที่และเครื่ องคอมพิวเตอร์ ที่มีการใช้ ผลิตภัณฑ์
RIM
บริการ
หรื อซอฟต์แวร์ ตลอดจนบันทึกที่เกี่ยวข้ องใดๆ
ทังนี
้ ้ ท่านขอมอบหมายให้ RIM
ในการร่วมมือกับ
(1)
เจ้ าหน้ าที่ผ้ บู งั คับใช้ กฎหมายในการตรวจสอบการกระทําผิดทางอาญาที่ต้องสงสัย
(2)
บุคคลที่สามในการตรวจสอบการกระทําที่ฝ่าฝื นสัญญานี ้
และ
(3)
ผู้ดแู ลระบบของผู้ให้ บริ การอินเทอร์ เน็ต
เครื อข่าย
หรื อระบบคอมพิวเตอร์ ในการบังคับใช้ สญ
ั ญานี ้
ทังนี
้ ้
การให้ ความร่วมมือดังกล่าวอาจรวมถึงการที่ RIM เปิ ดเผยชื่อผู้ใช้ (username) เลขที่อยูไ่ อพี
(IP address) หรื อข้ อมูลส่วนตัวอื่นใดของท่าน หรื อของผู้ใช้ ที่ได้ รับอนุญาตของท่าน

4.

รายการของบุคคลที่สามและบริการของบุคคลที่สาม ในการใช้ งานแบล็คเบอร์ รี่โซลูชนั่ ของท่าน
ท่านอาจจะต้ องได้ รับหรื อเข้ าถึงรายการของบุคคลที่สามและบริการของบุคคลที่สาม
(ก) รายการของบุคคลที่สามที่จําเป็ น

ท่านมีหน้ าที่ตรวจสอบว่ารายการของบุคคลที่สามและบริการของบุคคลที่สาม
(รวมถึงแต่ไม่จํากัดเพียงเท่านี ้ ระบบคอมพิวเตอร์ การเชื่อมต่ออินเทอร์ เน็ตและบริ การเครื อข่าย)
ที่ทา่ นเลือกใช้ งานกับแบล็คเบอร์ รี่โซลูชนั่ ของท่าน นันตรงกั
้
บคุณสมบัตขิ นตํ
ั ้ ่าของ RIM
ซึง่ รวมถึงแต่ไม่จํากัดเพียงเท่านี ้ ความเร็ วในการประมวลผล หน่วยความจํา ซอฟต์แวร์ ผ้ ใู ช้
(client software) และความเหมาะสมของอินเทอร์ เน็ตสําหรับแบล็คเบอร์ รี่โซลูชนั่ ของท่าน
ตามที่กําหนดในเอกสาร
และการใช้ งานของรายการของบุคคลที่สาม
และ/หรื อ
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บริ การของบุคคลที่สามของท่านและผู้ใช้ ที่ได้ รับอนุญาตของท่าน
กับแบล็คเบอร์ รี่โซลูชนั่ ของท่าน นันมิ
้ ได้ เป็ นการฝ่ าฝื นการอนุญาตให้ ใช้ สิทธิ ข้ อกําหนด เงื่อนไข
กฎหมาย
กฎระเบียบและ/หรื อข้ อบังคับที่เกี่ยวกับการใช้ รายการของบุคคลที่สามและบริ การของบุคคลที่ส
าม
(ข) บริ การเครื อข่าย

โดยส่วนใหญ่
แบล็คเบอร์ รี่โซลูชนั่ ของท่าน
จะต้ องมีการสมัครขอใช้ บริ การเครื อข่ายเพื่อที่จะใช้ งานแบล็คเบอร์ รี่โซลูชนั่ ของท่าน
และท่านต้ องสมัครบริ การนี ้ผ่านทางผู้ให้ บริการ (หรื อผ่านทาง RIM ในนามของผู้ให้ บริการ)
ซึง่ บริ การเครื อข่ายจะอยูภ่ ายใต้ ข้อกําหนดและเงื่อนไขของผู้ให้ บริการดังกล่าว
หากท่านต้ องการได้ รับข้ อมูลเกี่ยวกับผู้ให้ บริการซึง่ รองรับ
แบล็คเบอร์ รี่โซลูชนั่ ของท่าน
ในพื ้นที่ของท่าน โปรดติดต่อ RIM ทาง legalinfo@rim.com

(ค) บริ การของบุคคลที่สามที่จําเป็ น RIM อาจสร้ างรายการข้ อมูลของซอฟต์แวร์ มือถือแบล็คเบอร์ รี่

Handheld
Software)
(BlackBerry
ที่ออกแบบมาเพื่อช่วยให้ ทา่ นสามารถเข้ าถึงบริการของบุคคลที่สาม (เช่น My Space และ
MSN
Messenger)
ได้
โดยผู้ให้ บริ การของท่านต้ องอนุญาตให้ ทา่ นเข้ าถึงบริการของบุคคลที่สามผ่านทางผลิตภัณฑ์มือ
ถือของท่าน
ทังนี
้ ้
ท่านอาจจําเป็ นต้ องมีบญ
ั ชีผ้ ใู ช้
(account)
กับผู้ให้ บริ การบุคคลที่สามเพื่อที่จะใช้ งานซอฟต์แวร์ มือถือแบล็คเบอร์ รี่กบั บริ การของบุคคลที่ส
าม ซึง่ บัญชีผ้ ใู ช้ นนจะอยู
ั้
ภ่ ายใต้ ข้อกําหนดและเงื่อนไขที่ทา่ นตกลงในบริ การของบุคคลที่สาม
หากท่านไม่แน่ใจว่า RIM เป็ นแหล่งต้ นทางของเว็บไซต์ เนื ้อหา รายการ ผลิตภัณฑ์ หรื อบริการ
โปรดติดต่อ
RIM
ที่
legalinfo@rim.com
หากท่านติดต่อกับบุคคลที่สามผ่านทางอินเทอร์ เน็ตหรื อโดยใช้ บริการของบุคคลที่สาม,
โปรดตรวจสอบเพื่อให้ แน่ใจว่าท่านกําลังติดต่ออยูก่ บั ใคร
และท่านได้ ทราบถึงข้ อกําหนดและเงื่อนไขที่เกี่ยวข้ องกับเว็บไซต์เหล่านันและบริ
้
การของบุคคลที่สาม
หรื อรายการของบุคคลที่สาม
ที่ทา่ นอาจได้ รับ
รวมถึงแต่ไม่จํากัดเพียงเท่านี ้
ข้ อกําหนดเรื่ องการส่งมอบและการชําระเงิน
ข้ อกําหนดการใช้ งาน
ข้ อกําหนดการอนุญาตให้ ใช้ สิทธิของผู้ใช้ ท้ายสุด
การส่งคืนผลิตภัณฑ์
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ข้ อกําหนดเรื่ องข้ อมูลส่วนบุคคล
การตังค่
้ าความเป็ นส่วนตัว
และรูปแบบความปลอดภัยเพื่อปกป้องข้ อมูลส่วนตัวของท่านและเพื่อความปลอดภัยของตัวท่านเอง
หากท่านเข้ าทําสัญญากับบุคคลที่สาม
ท่านจะต้ องปฏิบตั ติ ามข้ อกําหนดและเงื่อนไขของสัญญาเหล่านัน้
5.

ข้ อกําหนดเพิ่มเติมสําหรั บซอฟต์ แวร์ ของบุคคลที่สามและผลิตภัณฑ์ เสริมของบุคคลที่สาม
โดยไม่จํากัดตามความที่กล่าวมาข้ างต้ น
ซอฟต์แวร์ อาจรวมถึงผลิตภัณฑ์เสริ มของบุคคลที่สาม
และเพื่อเพิ่มเติมประสบการณ์ของท่านกับแบล็คเบอร์ รี่โซลูชนั่ ของท่าน
ซอฟต์แวร์ ของบุคคลที่สามอาจมีรวมอยู่กบั ผลิตภัณฑ์ RIM หรื อซอฟต์แวร์ ตังแต่
้ เริ่มทําการขนส่งโดย
RIM
หรื ออาจถูกส่งผ่าน
แจกจ่าย
หรื อจัดให้ มีขึ ้นแก่ทา่ นเป็ นครัง้ คราว
การใช้ งานซอฟต์แวร์ ของบุคคลที่สามและผลิตภัณฑ์เสริ มของบุคคลที่สาม
(รวมถึงการอัพเดทหรื ออัพเกรดใดๆ
นัน)
้
ของท่านอาจอยูภ่ ายใต้ ข้อกําหนดหรื อเงื่อนไขที่แยกต่างหากหรื อเพิ่มเติม
โดยข้ อกําหนดและเงื่อนไขแยกต่างหากหรื อเพิ่มเติมเหล่านี ้
(ถ้ ามี)
จะปรากฎขึ ้นในรูปแบบของแฟ้มข้ อความ (text file) ที่มาพร้ อมกับซอฟต์แวร์ และ/หรื อ
ในกรณีซอฟต์แวร์ ของบุคคลที่สาม
อาจปรากฎขึ ้นเมื่อท่านใช้ งานหรื อติดตังซอฟต์
้
แวร์ ของบุคคลที่สามเป็ นครัง้ แรก
ทังนี
้ ้
ซอฟต์แวร์ ของบุคคลที่สามที่จดั หาให้ แก่ทา่ นโดย
RIM
นัน้
RIM
สามารถที่จะจัดหาซอฟต์แวร์ ดงั กล่าวต่อเมื่อท่านมีความเข้ าใจ
รับทราบ
และตกลงว่าซอฟต์แวร์ ดงั กล่าว (ก) จัดหาให้ เพื่อความสะดวกสบายของท่านเท่านันและ
้
(ข)
หากซอฟต์แวร์ ดงั กล่าวไม่ได้ มาพร้ อมกับสัญญาอนุญาตให้ ใช้ สิทธิซอฟต์แวร์ แยกต่างหาก
ให้ อยูภ่ ายใต้ ข้อกําหนดและเงื่อนไขของสัญญานี ้เสมือนหนึง่ เป็ นซอฟต์แวร์ เว้ นเสียแต่วา่ ในทุกกรณีที่
RIM
จัดหาซอฟต์แวร์ ของบุคคลที่สามตาม
"ที่เป็ นอยู"่
และ
"ที่มีอยู"่
โดยไม่มีเงื่อนไขโดยชัดแจ้ งหรื อและโดยปริยาย
การรับรอง
การให้ คํามัน่
การแถลงข้ อความจริ งหรื อการรับประกัน
หากท่านต้ องการที่จะได้ รับซอฟต์แวร์ ของบุคคลที่สามโดยมีข้อกําหนดอื่น
ท่านควรจะหาซอฟต์แวร์ ของบุคคลที่สามโดยตรงจากผู้จดั หาสินค้ า (supplier) ของซอฟต์แวร์ นนั ้ ทังนี
้ ้
ไม่วา่ ในกรณีใดก็ตาม
สัญญาอนุญาตให้ ใช้ สิทธิซอฟต์แวร์ แยกต่างหาก
หรื อข้ อกําหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติมระหว่างท่านกับผู้จดั หาสินค้ า (supplier) จะไม่มีผลผูกพัน RIM
หรื อเป็ นการกําหนดภาระผูกพันเพิ่มเติมใด
ๆ
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หรื อภาระผูกพันที่ไม่สอดคล้ องกับข้ อกําหนดของสัญญานี ้ที่มีขึ ้นต่อ
RIM
ไม่วา่ อย่างไรก็ตาม
ในกรณีที่ผลิตภัณฑ์เสริ มของบุคคลที่สามบางอย่างนันอยู
้ ่ภายใต้ ข้อกําหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติมที่ทําใ
ห้ ทา่ นมีสิทธิที่ในการใช้ งาน
คัดลอก
แจกจ่าย
หรื อปรับปรุงแก้ ไขผลิตภัณฑ์เสริ มของบุคคลที่สามนันไม่
้ ว่าทังหมดหรื
้
อบางส่วน
ซึง่ มากกว่าสิทธิที่ท่านได้ รับภายใต้ สญ
ั ญานี ้สําหรับซอฟต์แวร์
เพียงเท่าที่ทา่ นสามารถใช้ สิทธิดงั กล่าวที่กว้ างมากขึ ้นโดยไม่ละเมิดข้ อกําหนดของสัญญานี ้สําหรับซอ
ฟต์แวร์ ที่เหลืออยูน่ นั ้ ให้ ทา่ นได้ รับสิทธิประโยชน์ในสิทธิที่มากขึ ้นนัน้
6.

การสนับสนุนด้ านการเข้ ารหัสลับบนเดสก์ ทอป
ซอฟต์แวร์ มือถือแบล็คเบอร์ รี่อาจรวมถึงโมดูลซอฟต์แวร์ ที่ให้ ผ้ ใู ช้ สามารถขยายการใช้ งานของการเข้ าร
หัสลับ (cryptography) ที่มีอยูบ่ นเดสก์ทอป (เช่น S/MIME Version 3.0 (หรื อเวอร์ ชนั่ ถัดไป)
หรื อการใช้ งานตามมาตรฐาน
RFC
2440
เช่น
PGP)
(แต่ละสิ่งเรี ยกว่า
"การใช้ งานการเข้ ารหัสลับบนเดสก์ ทอป”)
แบบไร้ สายสูผ่ ลิตภัณฑ์มือถือ
ทังนี
้ ้
การใช้ งานการเข้ ารหัสลับบนเดสก์ทอปบางอย่างนัน้
ท่านอาจต้ องได้ รับการใช้ งานการเข้ ารหัสลับบนเดสก์ทอปมาจากผู้ขายซึง่ เป็ นบุคคลภายนอกก่อน
RIM
จะไม่จดั หาไม่วา่ ในส่วนใดๆ
ของโครงสร้ างพื ้นฐานการเข้ ารหัสลับที่จําเป็ นสําหรับการใช้ งานการเข้ ารหัสลับบนเดสก์ทอป และ RIM
จะไม่รับผิดชอบต่อการเลือก
การได้ มา
การใช้ งาน
ประสิทธิภาพหรื อการไม่มีประสิทธิภาพในการใช้ งาน
การสนับสนุน
ความถูกต้ องหรื อความน่าเชื่อถือของส่วนใดๆ
ของโครงสร้ างพื ้นฐานการเข้ ารหัสลับ
รวมถึงแต่ไม่จํากัดเพียงเท่านี ้
การเลือก
ความถูกต้ องหรื อความน่าเชื่อถือของซอฟต์แวร์ โครงสร้ างพื ้นฐาน หรื อ ที่ลายมือชื่อที่เชื่อถือได้ (trust
signatures) กุญแจไขรหัสส่วนรวม (public keys) ใบรับรองของบุคคลที่สาม และบริการที่เกี่ยวข้ อง
หรื อการรับรองความถูกต้ องหรื อวิธีการตรวจสอบสิทธิ ที่ใช้ ร่วมกับโครงสร้ างพื ้นฐานการเข้ ารหัสลับ
ท่านมีหน้ าที่ในการตรวจสอบเพื่อให้ แน่ใจว่าท่านได้ ปฏิบตั ติ ามข้ อกําหนดและเงื่อนไข
ระเบียบและข้ อบังคับที่เกี่ยวข้ องกับการใช้ งานโครงสร้ างพื ้นฐานการเข้ ารหัสลับ
ใบรับรอง
กุญแจไขรหัสส่วนรวม
(public
keys)
และบริการอื่น
ๆ
ของท่าน
หรื อซอฟต์แวร์ ที่ทา่ นอาจใช้ ร่วมกับการใช้ งานการเข้ ารหัสลับบนเดสก์ทอป
ทังนี
้ ้
RIM
จะไม่ รับผิดไม่ ว่ากรณีใด
ๆ
ที่เกิดขึน้ จากหรือเกี่ยวข้ องกับการใช้ งานการเข้ ารหัสลับบนเดสก์ ทอปของท่ าน
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7.

ทรั พย์ สินทางปั ญญา
ท่านหรื อผู้ใช้ ที่ได้ รับอนุญาตของท่านจะไม่ได้ รับไปซึง่ กรรมสิทธิ์
สิทธิในความเป็ นเจ้ าของหรื อผลประโยชน์ใด
ๆ
ในทรัพย์สินทางปั ญญาหรื อทรัพยสิทธิอื่นใดซึง่ รวมถึงสิทธิบตั ร
การออกแบบเครื่ องหมายการค้ า
ลิขสิทธิ์
สิทธิในฐานข้ อมูล
หรื อสิทธิในข้ อมูลอันเป็ นความลับ
หรื อความลับทางการค้ าในหรื อเกี่ยวกับแบล็คเบอร์ รี่โซลูชนั่ ของท่าน
หรื อส่วนหนึง่ ส่วนใดนัน้
อีกทังท่
้ านยังไม่ได้ รับอนุญาตให้ ใช้ สิทธิใด ๆ ในหรื อที่เกี่ยวข้ องกับแบล็คเบอร์ รี่โซลูชนั่ ของท่าน
หรื อส่วนหนึง่ ส่วนใดนัน้
นอกเหนือไปจากสิทธิที่ทา่ นได้ รับอนุญาตอย่างชัดแจ้ งภายใต้ สญ
ั ญานี ้
หรื อตามข้ อตกลงอื่นซึง่ ท่านอาจได้ ตกลงร่วมกันเป็ นลายลักษณ์อกั ษรกับ RIM ไม่มีการโอนกรรมสิทธิ์
และ/หรื อ สิทธิครอบครองใดในผลิตภัณฑ์ RIM (ถ้ ามี) ที่เกิดขึ ้นจากสัญญานี ้
อนึง่
ขอสงวนไว้ ซงึ่ สิทธิใด
ๆ
ที่มิได้ อนุญาตให้ ไว้ โดยชัดแจ้ งในสัญญานี ้
เพื่อความชัดเจน
และโดยไม่คํานึงถึงสิ่งอื่นใดในสัญญานี ้
ไม่วา่ ในกรณีใดก็ตาม
การอนุญาตให้ ใช้ สิทธิในซอฟต์แวร์ ภายใต้ สญ
ั ญานี ้จะไม่รวมถึงหรื อตีความให้ รวมถึงการใช้ งานบริ การ
ของบุคคลที่สาม หรื อ “รายการของบุคคลที่สาม” ไม่วา่ จะเป็ นการแยกใช้ อย่างเป็ นเอกเทศ
(standalone) หรื อใช้ ร่วมกับแบล็คเบอร์ รี่โซลูชนั่ ของท่าน และโดยไม่เป็ นการจํากัดข้ อความก่อนหน้ า
ไม่วา่ ในกรณีใดก็ตาม
การอนุญาตให้ ใช้ สิทธิในซอฟต์แวร์ ภายใต้ สญ
ั ญานี ้จะไม่ถกู ตีความไปในทางที่เพื่อให้ ผ้ จู ดั หา
(supplier)
บริ การของบุคคลที่สามหรื อรายการของบุคคลที่สามสามารถอ้ างได้ วา่
การใช้ งานบริ การของบุคคลที่สามหรื อรายการของบุคคลที่สามดังกล่าวไม่วา่ จะใช้ ร่วมกับแบล็คเบอร์ รี่
โซลูชนั่ (ไม่วา่ ทังหมดหรื
้
อบางส่วน) หรื อแยกใช้ อย่างเป็ นเอกเทศ ได้ รับอนุญาตภายใต้ สิทธิบตั รของ
RIM โดยอาศัยข้ อเท็จจริ งว่าซอฟต์แวร์ ได้ รับอนุญาตให้ ใช้ สิทธิภายใต้ สญ
ั ญานี ้ ทังนี
้ ้ ซอฟต์แวร์
รวมถึงสําเนาใด ๆ ที่ทา่ นได้ ทําขึ ้นจากซอฟต์แวร์ นันเป็
้ นเพียงการอนุญาตให้ ใช้ สิทธิเท่านัน้
และไม่ได้ จําหน่ายให้ แก่ทา่ น
และซอฟต์แวร์
เอกสารทังหมด
้
และเว็บไซต์ใดที่ให้ ทา่ นเข้ าถึงบริ การได้ นนั ้
ได้ รับการคุ้มครองจาก
กฎหมายสิทธิบตั รและลิขสิทธิ์ของประเทศแคนาดาและสหรัฐอเมริกา
และบทบัญญัตขิ องสนธิสญ
ั ญาระหว่างประเทศ
ซึง่ มีบทกําหนดโทษที่รุนแรงทังทางแพ่
้
งและทางอาญาในเรื่ องการละเมิดทรัพย์สินทางปั ญญา ทังนี
้ ้
ท่านตกลงว่า ไม่มีอะไรในสัญญานี ้ที่จะส่งผลกระทบกระเทือนต่อสิทธิ และการหาหนทางแก้ ไขใด ๆ
รวมถึงแต่ไม่จํากัดเพียงเท่านี ้ การยื่นขอคําสัง่ ศาลซึง่
RIM
อาจมีอยูภ่ ายใต้ กฎหมายใด
ที่เกี่ยวกับการคุ้มครองทรัพย์สินทางปั ญญาของ RIM หรื อสิทธิความเป็ นเจ้ าของอื่นใด
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8.

ซิสโก้ (Cisco) Non-Assert Pass-through หากแบล็คเบอร์ รี่โซลูชนั่ ของท่าน มีซิสโก้ เทคโนโลยี
(Cisco Technology) ใด ๆ อยูด่ ้ วย ในการพิจารณาสิทธิของท่านในการใช้ ซิสโก้ เทคโนโลยี
ท่านตกลงไม่อ้างสิทธิในสิทธิบตั รใดที่เกี่ยวข้ องกับซิสโก้ เทคโนโลยีกบั ซิสโก้
ลูกค้ า
ตัวแทนจําหน่ายของซิสโก้ หรื อผู้ได้ รับอนุญาตให้ ใช้ สิทธิในซิสโก้ เทคโนโลยี สําหรับการสร้ าง ได้ สร้ าง
การใช้
การขาย
การเสนอขาย
หรื อ
นําเข้ าสินค้ า
ที่เป็ นหรื อใช้ ซิสโก้ เทคโนโลยี
เพื่อวัตถุประสงค์ของสัญญานี ้ "ซิสโก้ เทคโนโลยี (Cisco Technology)" หมายถึง ซอฟต์แวร์ ,
Lightweitght Enhanced Authentication Protocol ("LEAP"), LEAP specifications, เทคโนโลยี
Cisco Client Extensions, ข้ อมูลทางเทคนิค และขันตอนวิ
้
ธีการ (algorithms) ที่เกี่ยวข้ องกับ LEAP
และ/หรื อ Cisco Client Extensions เท่านัน้

9.

การส่ งออก นําเข้ า และข้ อจํากัดการใช้ งาน และใบอนุญาตของรัฐบาลสหรัฐอเมริกา
(ก) ท่านยอมรับว่าผลิตภัณฑ์

RIM
และซอฟต์แวร์
รวมถึงเทคโนโลยีการเข้ ารหัสที่อาจอยูภ่ ายใต้ การควบคุมการส่งออก
นําเข้ า
และ/หรื อ
ควบคุมการใช้ งาน
โดยหน่วยงานของรัฐ
(ตามที่ได้ นิยามไว้ ตอ่ จากนี ้)
โดยผ่านทางกฎหมายหรื อกฎระเบียบ
ทังนี
้ ้
ท่านตกลงว่าผลิตภัณฑ์
RIM
และซอฟต์แวร์ จะไม่ถกู ส่งออก นําเข้ า ใช้ โอน หรื อ ส่งสินค้ ากลับออกไป
เว้ นแต่จะได้ ปฏิบตั ิตามกฎหมายและกฎระเบียบภายในประเทศ และ/หรื อ หน่วยงานของรัฐ
(หน่วยงานส่วนภูมิภาค และ/หรื อ นอกอํานาจรัฐ) อื่นๆ ซึง่ มีอํานาจหน้ าที่เหนือประเทศ
และ/หรื อ ดินแดนที่ผลิตภัณฑ์ RIM และซอฟต์แวร์ ได้ ถกู ส่งออกไป หรื อที่ผลิตภัณฑ์ RIM

และซอฟต์แวร์ ที่ได้ นําเข้ ามา (รวมกันเรี ยกว่า “หน่ วยงานของรัฐ”) โดยไม่มีข้อจํากัดอื่นใด
ท่านตกลงว่า
ผลิตภัณฑ์
RIM
และซอฟต์แวร์ จะไม่ถกู ส่งออกไปยัง
(1)
ประเทศที่มีชื่ออยูใ่ นเขตควบคุมพื ้นที่ของประเทศแคนาดา (Canada’s Area Control List) (2)
ประเทศที่อยูภ่ ายใต้ การถูกสัง่ ห้ ามการค้ าขายระหว่างประเทศ
หรื อภายใต้ การดําเนินการฟ้องร้ องโดยคณะมนตรี ความมัน่ คงแห่งสหประชาชาติ (UN Security
Council) (3) การส่งออกที่ขดั ต่อ Canada’s Export Control List Item 5505 (4)
ประเทศที่อยูภ่ ายใต้ มาตรการควํ่าบาตรทางเศรษฐกิจและการห้ ามค้ าขายระหว่างประเทศของป
ระเทศสหรัฐอเมริ กา
และ
(5)
บุคคลหรื อองค์กรที่ถกู ห้ ามมิให้ รับสินค้ าที่สง่ ออกมาจากประเทศสหรัฐอเมริกา
หรื อสินค้ าที่มีแหล่งกําเนิดในประเทศสหรัฐอเมริกา
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หากท่านมีข้อสงสัยเกี่ยวกับบทบัญญัตขิ ้ อนี ้โปรดติดต่อ RIM ได้ ที่ legalinfo@rim.com
ท่านขอรับรองว่า
(ก)
เท่าที่ทา่ นทราบ
ท่านมีสิทธิที่จะได้ รับผลิตภัณฑ์
RIM
และซอฟต์แวร์ ภายใต้ กฎหมายที่เกี่ยวข้ อง
(ข)
ท่านจะไม่ใช้ ผลิตภัณฑ์
RIM
และซอฟต์แวร์ ในการพัฒนา ผลิต จัดการ บํารุงรักษา จัดเก็บ ค้ นหา ระบุ หรื อแพร่กระจาย
อาวุธเคมี
อาวุธชีวภาพ
หรื ออาวุธนิวเคลียร์
หรื อระบบส่งจรวดขีปนาวุธ
หรื อวัสดุหรื ออุปกรณ์ที่สามารถใช้ อาวุธหรื อระบบส่งจรวดขีปนาวุธดังกล่าว
หรื อขายต่อหรื อส่งออกไปยังบุคคลหรื อองค์กรใดที่มีสว่ นเกี่ยวข้ องในกิจกรรมดังกล่าว และ(ค)
ท่านสามารถที่จะทําให้ แน่ใจได้ วา่ ผู้ใช้ ที่ได้ รับอนุญาตใช้ ผลิตภัณฑ์
RIM
และซอฟต์แวร์ อนั เป็ นไปตามข้ อห้ ามดังกล่าวข้ างต้ นโดยไม่คํานึงถึงข้ อตกลงใดที่ได้ ทํากับบุคคล
ที่สามหรื อ
บทบัญญัตขิ องกฎหมาย
ข้ อบังคับ
หรื อนโยบายใดๆ
หากท่านเป็ นหน่วยงานของรัฐบาลสหรัฐอเมริ กา
สิทธิของท่านในซอฟต์แวร์ จะไม่เกินไปกว่าสิทธิที่ให้ ไว้ ภายใต้ ข้อตกลงนี ้
เว้ นแต่จะได้ ตกลงโดยชัดแจ้ งจาก RIM โดยทําสัญญาเป็ นลายลักษณ์อกั ษรระหว่างท่านกับ
RIM และลงนามโดยประธานเจ้ าหน้ าที่ฝ่ายปฏิบตั กิ ารหรื อประธานเจ้ าหน้ าที่บริหารของ RIM
(ข) ท่านตกลงที่จะชดใช้ คา่ เสียหายให้ แก่ RIM กลุม่ บริ ษัท RIM และผู้ให้ บริ การจากการเรี ยกร้ อง

การฟ้องร้ องคดี
ความรับผิด
หรื อค่าใช้ จ่ายใด
ๆ
(รวมทังค่
้ าทนายความและค่าใช้ จา่ ยตามความเหมาะสม)
ที่เกิดจากการไม่ปฏิบตั ิตามคํารับรอง ข้ อตกลง และการแถลงข้ อความจริงในบทบัญญัตสิ ว่ นนี ้
10. การรักษาความปลอดภัย
แบล็คเบอร์ รี่โซลูชนั่ ของท่าน
อาจใช้ ระดับของการเข้ ารหัสรักษาความปลอดภัยของข้ อมูลสําหรับการติดต่อสื่อสารระหว่างผลิตภัณ
ฑ์มือถือของท่าน
และระบบคอมพิวเตอร์ ที่ใช้ งาน
ท่านยินยอมที่จะรับผิดชอบการติดตังมาตรการรั
้
กษาความปลอดภัยที่เหมาะสมเพื่อ
ควบคุมการเข้ าถึงผลิตภัณฑ์มือถือของท่าน และระบบคอมพิวเตอร์ นนั ้
11. การรักษาความลับและการไม่ ทาํ วิศวกรรมย้ อนกลับ ท่านยินยอมและตกลงว่าซอฟต์แวร์ นนั ้ (ก)
ได้ ถกู พัฒนาขึ ้นโดยใช้ ระยะเวลาที่ยาวนานและค่าใช้ จา่ ยจํานวนมากโดย RIM และ/หรื อ กลุม่ บริษัท
RIM
และ
(ข)
ซึง่ ซอฟต์แวร์ และ
CALs
ที่เกี่ยวข้ องมีข้อมูลที่เป็ นความลับรวมทังความลั
้
บทางการค้ าของ RIM กลุม่ บริ ษัท RIM และผู้จดั หา
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(supplier) ของตน สัญญานี ้ไม่ให้ สิทธิทา่ นในการได้ รับรหัสตันฉบับ (source code) ของซอฟต์แวร์
ยกเว้ นกรณีที่กฎหมายระบุไว้ โดยชัดแจ้ งมิให้ RIM กําหนดห้ ามทํากิจกรรมเหล่านี ้ และท่านตกลงว่า
ท่านหรื อผู้ใช้ ที่ได้ รับอนุญาตของท่านจะไม่แก้ ไข ปรับปรุ งเปลี่ยนแปลง แก้ ไข แก้ ไขงานต้ นฉบับ แปล
ขีดฆ่าทําให้ เสียหาย
หรื อทําวิศวกรรมย้ อนกลับแก่ซอฟต์แวร์
และ/หรื อ
CALs
หรื อพยายามกระทําการดังกล่าว
หรื ออนุญาต
เพิกเฉย
มอบหมายหรื อสนับสนุนให้ บคุ คลอื่นกระทําการเช่นว่านัน้
เพื่อวัตถุประสงค์ของสัญญานี ้
"การทําวิศวกรรมย้ อนกลับ (Reverse Engineer)" รวมถึงการกระทําวิศวกรรมย้ อนกลับ การแปล
การถอดแยกส่วน
การแปลย้ อนกลับ
ถอดรหัสข้ อมูล
หรื อรื อ้ สร้ างใหม่
(รวมถึงการกระทําวิศวกรรมย้ อนกลับในลักษณะของ “การถ่ายเทข้ อมูลของ RAM/ROM หรื อ
ระบบจัดเก็บข้ อมูลแบบถาวร
(persistent
storage)”
“การดักจับข้ อมูลผ่านการเชื่อมต่อแบบสายเคเบิลหรื อแบบไร้ สาย” หรื อ “กล่องดํา”) ของข้ อมูล
ซอฟต์แวร์
(รวมถึงการอินเตอร์ เฟซ
โปรโตคอล
และข้ อมูลอื่น
ๆ
รวมอยูใ่ นหรื อใช้ ร่วมกับโปรแกรมที่อาจจะหรื ออาจจะไม่พิจารณาในทางเทคนิคว่าเป็ นรหัสซอฟต์แวร์
(software code)) บริ การ หรื อฮาร์ ดแวร์ หรื อวิธีการ หรื อขันตอนใด
้
ๆ ในการรับหรื อการแปลงข้ อมูล
หรื อซอฟต์แวร์ จากรูปแบบหนึง่ เป็ นอีกรูปแบบหนึง่ ที่มนุษย์สามารถอ่านได้
12. ระยะเวลา
สัญญานี ้จะมีผลบังคับใช้ เมื่อท่านยอมรับที่จะผูกพันตนตามข้ อกําหนดของสัญญานี ้
(ตามที่อธิบายในอารัมภบทข้ างต้ น)
และจะมีผลใช้ บงั คับต่อเนื่องไปเว้ นแต่จะถูกบอกเลิกตามบทบัญญัตทิ ี่กําหนดไว้ ในสัญญานี ้
โดยไม่คํานึงถึงข้ อความก่อนหน้ านี ้
หากภายหลังจากที่ทา่ นได้ เข้ าทําสัญญานี ้และ
RIM
ได้ สง่ ผ่านหรื อจัดให้ มีขึ ้นแก่ท่านซึง่ ซอฟต์แวร์ มือถือแบล็คเบอร์ รี่ (BlackBerry Handheld Software)
โดยไม่คิดค่าบริ การและถูกออกแบบมาเพื่อช่วยให้ ท่านสามารถเข้ าถึงบริการของบุคคลที่สามนัน้
เพราะเหตุในการพึง่ พาซอฟต์แวร์ มือถือแบล็คเบอร์ รี่ (BlackBerry Handheld Software)
กับบริ การของบุคคลที่สาม
RIM
ขอสงวนสิทธิ์โดยไม่มีภาระผูกพันในการบอกเลิกการอนุญาตให้ ใช้ สิทธิของท่านสําหรับซอฟต์แวร์ มือถื
อแบล็คเบอร์ รี่ที่ไม่คิดค่าบริ การนัน้
เมื่อใดก็ได้ และด้ วยเหตุผลใดก็ตามโดยไม่ต้องแจ้ งให้ ทา่ นทราบ
แต่อย่างไรก็ตาม
หากถ้ าเป็ นไปได้
RIM
จะใช้ ความพยายามในเชิงพาณิชย์ที่เหมาะสมในการแจ้ งการบอกเลิกการให้ สิทธิดงั กล่าวแก่ทา่ น
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13. การเยียวยารั กษาและการบอกเลิกสัญญาเนื่องจากการผิดสัญญา
(ก) หากท่านหรื อหรื อผู้ใช้ ที่ได้ รับอนุญาตของท่านไม่ปฏิบตั ติ ามสัญญานี ้

RIM
นอกเหนือจากสิทธิและวิธีการแก้ ไขเยียวยาอื่นๆ ทังหมดที
้
่มีอยู่ตามสัญญานี ้หรื อตามกฎหมาย
อาจบอกเลิก สัญญานี ้ตลอดจนข้ อตกลงอนุญาตให้ ใช้ สิทธิอื่นๆ ที่มีระหว่างท่านกับ RIM
ได้ โดยทันทีไม่วา่ ในส่วนใดส่วนหนึง่ ของแบล็คเบอร์ รี่โซลูชนั่ ของท่าน
ที่ทา่ นหรื อผู้ใช้ ที่ได้ รับอนุญาตของท่านใช้ งานร่วมกับซอฟต์แวร์ และ/หรื อ หยุดให้ บริการใดๆ
แก่ทา่ นหรื อผู้ใช้ ที่ได้ รับอนุญาตของท่านในส่วนที่เกี่ยวกับแบล็คเบอร์ รี่โซลูชนั่ ของท่าน
ทังนี
้ ้
หากท่านได้ ให้ ข้อมูลที่ติดต่อได้ ที่ถกู ต้ องแก่ RIM RIM จะแจ้ งการบอกเลิกดังกล่าวให้ แก่ทา่ น

(ข) โดยไม่จํากัดถึงหลักเกณฑ์ทวั่ ไปของประโยคข้ างต้ น ให้ ถือว่าท่านได้ ฝ่าฝื นสัญญานี ้และ RIM

มีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญานี ้โดยแจ้ งให้ ทา่ นทราบหาก
(1) ท่านหรื อผู้ใช้ ที่ได้ รับอนุญาตของท่านไม่ปฏิบตั ติ าม
หรื อกระทําตามข้ อกําหนดหรื อเงื่อนไขในสัญญานี ้
(2) ท่านได้ ละเมิดข้ อตกลงอนุญาตให้ ใช้ สิทธิอื่นๆ
หรื อข้ อกําหนดเรื่ องการให้ บริ การซึง่ ท่านอาจได้ ทําไว้ กบั
RIM
อันเป็ นสาระสําคัญไม่วา่ ในส่วนใดส่วนหนึง่ ของแบล็คเบอร์ รี่โซลูชนั่ ของท่าน
ที่ทา่ นหรื อผู้ใช้ ที่ได้ รับอนุญาตของท่านใช้ งานร่วมกับซอฟต์แวร์
รวมถึงแต่ไม่จํากัดเพียงเท่านี ้
ข้ อกําหนดใน
สัญญากดปุ่ มหรื อสัญญาอนุญาตให้ ใช้ สิทธิโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (click-wrap or
shrink-wrap agreement) ที่ทา่ นได้ ตกลงไว้ บนเว็บไซต์ของ RIM หรื อโดยประการอื่น
(3) ท่านหรื อผู้ใช้ ที่ได้ รับอนุญาตของท่านรบกวนการบริการลูกค้ าหรื อการประกอบธุรกิจของ
RIM หรื อ
(4) ท่านมิได้ ชําระค่าธรรมเนียมหรื อค่าใช้ จา่ ยรายเดือนหรื อตามระยะเวลาอื่นใด
ที่เกี่ยวข้ องกับการใช้ งานแบล็คเบอร์ รี่โซลูชนั่ ของท่าน
ภายในสามสิบ
วันจากวันที่ครบกําหนดชําระ
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(ค) นอกจากนี ้

RIM
อาจบอกเลิกสัญญานี ้
และ/หรื อ
หยุดการให้ บริ การแก่ทา่ นลงทันทีโดยไม่ต้องรับผิดใด
ๆ
ต่อท่านหรื อผู้ใช้ ที่ได้ รับอนุญาตของท่านหาก RIM ถูกขัดขวางจากการให้ บริการใด ๆ
ไม่วา่ บางส่วนหรื อทังหมด
้
หรื อจากการขายบริ การเครื อข่าย (หากเข้ าเกณฑ์) โดยกฎหมาย
กฎเกณฑ์ข้อบังคับ
ข้ อเรี ยกร้ อง
หรื อคําตัดสินที่ออกมาไม่วา่ ในรูปแบบใด
ๆ
โดยองค์กรศาลยุตธิ รรมหรื อหน่วยงานอื่นของรัฐ หรื อหากได้ รับแจ้ งจากหน่วยงานของรัฐว่า
RIM หรื อ ผู้ให้ บริ การไม่ได้ รับอนุญาตในการให้ บริ การเครื อข่ายไม่วา่ บางส่วนหรื อทังหมด
้
(หากเข้ าเกณฑ์)

(ง)

ไม่มีสิ่งใดในสัญญานี ้ที่จะตีความไปในทางที่จะให้ RIM สละสิทธิในกฎหมาย กฎระเบียบ
ข้ อบังคับ หรื อข้ อจํากัดใด หรื อการขอตรวจสอบทางตุลาการ หรื ออุทธรณ์คําสัง่ ศาลใด ๆ
ทังนี
้ ้RIM
จะไม่ต้องรับผิดใดๆ
ต่อท่านหรื อผู้ใช้ ที่ได้ รับอนุญาตของท่านที่เกิดขึ ้นจากหรื อเกี่ยวข้ องกับการบอกเลิกสัญญานี ้ตา
มบทบัญญัตใิ นหัวข้ อนี ้

14. ผลของการบอกเลิกสัญญา
เมื่อมีการบอกเลิกสัญญานี ้
ไม่วา่ ด้ วยสาเหตุอย่างไรก็ตาม
หรื อหากการสมัครบริ การของท่านหรื อการทดลองใช้ ฟรี สําหรับซอฟต์แวร์ ของท่านนันหมดอายุ
้
ลง (ก)
ท่านจะยุติการใช้ งานซอฟต์แวร์
(หรื อรายการของซอฟต์แวร์ ที่การอนุญาตให้ สิทธินนหมดอายุ
ั้
ลง)
โดยทันที
และส่งสําเนาทังหมดของซอฟต์
้
แวร์ ดงั กล่าวที่อยูใ่ นการครอบครองหรื อควบคุมของท่าน
และ/หรื อ ผู้ใช้ ที่ได้ รับอนุญาตของท่าน และ (ข) RIM มีสิทธิที่จะปิ ดกันการส่
้
งผ่านข้ อมูลใด ๆ
ไปที่หรื อจากซอฟต์แวร์ ดงั กล่าวโดยไม่ต้องแจ้ งให้ ทา่ นทราบ
เมื่อมีการยกเลิกบัญชีผ้ ใู ช้ ใด
ๆ
ที่ทา่ นอาจมีไว้ กบั RIM ท่านขอมอบอํานาจให้ RIM ในการลบไฟล์ โปรแกรม ข้ อมูล
และข้ อความอีเมลใด
ๆ
ที่เกี่ยวข้ องกับบัญชีผ้ ใู ช้ ดงั กล่าวโดยไม่ต้องแจ้ งให้ ทา่ นทราบ
ในกรณีของการบอกเลิกสัญญานี ้โดย
RIM
ที่เป็ นไปตามบทบัญญัตขิ องสัญญานี ้
ท่านจะต้ องชําระค่าใช้ จ่ายทังหมดให้
้
แก่
RIM
(รวมทังค่
้ าทนายความและค่าใช้ จา่ ยตามความเหมาะสม) และค่าใช้ จา่ ยที่เกี่ยวข้ องหรื อที่เกิดขึ ้นโดย
RIM
ในการบังคับใช้ สิทธิของตนภายใต้ สญ
ั ญานี ้
โดยไม่คํานึงถึงข้ อความก่อนหน้ านี ้
เนื่องจากลักษณะของซอฟต์แวร์ นนเองซึ
ั้
ง่ อาจจะไม่สามารถส่งกลับคืนได้ เพราะเหตุที่ซอฟต์แวร์ นนปร
ั้
ะสานรวมอยู่ในฮาร์ ดแวร์ ของท่าน
(เช่น
ผลิตภัณฑ์มือถือ)
และ/หรื อ
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ซอฟต์แวร์ ที่อาจติดตังบนเดสก์
้
ทอปหรื อเซิร์ฟเวอร์
ซึง่ การส่งคืนที่ท่านสามารถทําได้ คือการทําสําเนาของซอฟต์แวร์ โดยในกรณีดงั กล่าวนี ้ โปรดติดต่อ
RIM ที่ legalinfo@rim.com สําหรับคําแนะนําเพิ่มเติม
15. การคุ้มครองความรั บผิด ท่านจะคุ้มครอง ชดใช้ คา่ เสียหาย และปกป้อง RIM กลุม่ บริ ษัท RIM
บริ ษัทในเครื อ
ผู้จดั หาสินค้ า
(supplier)
ผู้รับช่วงต่อ
ตัวแทน
ผู้แทนจําหน่าย
และผู้ที่ได้ รับมอบหมายของ
RIM
ตลอดจนกรรมการ
พนักงานเจ้ าหน้ าที่
ลูกจ้ าง
และคูส่ ญ
ั ญาอิสระของบุคคลทังหลายนั
้
น้
(แยกเรี ยกว่า
"RIM
คู่สัญญาฝ่ ายที่ได้ รับชดใช้ ค่าเสียหาย" ) จากข้ อเรี ยกร้ อง
ความเสียหาย สูญเสีย
ราคาหรื อค่าใช้ จา่ ยใด
ๆ
(รวมถึงแต่ไม่จํากัดเพียงเท่านี ้
ค่าทนายความและค่าใช้ จา่ ยตามความเหมาะสม)
ที่เกิดขึ ้นกับ
RIM
คูส่ ญ
ั ญาฝ่ ายที่ได้ รับชดใช้ คา่ เสียหาย
อันเนื่องมาจาก:
(ก)
การละเมิดสิทธิบตั รหรื อทรัพย์สินทางปั ญญาหรื อสิทธิในความเป็ นเจ้ าของอื่น
ๆ
ที่เกิดขึ ้นจากการรวมหรื อใช้ อปุ กรณ์
(นอกเหนือไปจากผลิตภัณฑ์มือถือ)
ระบบ
หรื อบริ การใดร่วมกับแบล็คเบอร์ รี่โซลูชนั่ ของท่าน
หรื อส่วนหนึง่ ส่วนใดนัน;้
(ข)
ความเสียหายที่เกิดขึ ้นจากการไม่ปฏิบตั ิตามบทบัญญัตขิ องสัญญานี ้ในข้ อต่อไปนี ้:
“การสนับสนุนด้ านการเข้ ารหัสลับบนเดสก์ทอป” (ข้ อ 6), “การใช้ งานแบล็คเบอร์ รี่โซลูชนั่ ของท่าน”
(ข้ อ 3), “การอนุญาตให้ ใช้ ซอฟต์แวร์ และเอกสาร” (ข้ อ 2), “รายการของบุคคลที่สามที่จําเป็ น” (ข้ อ 4
(ก)), “บริ การเครื อข่าย” (ข้ อ 4 (ข)), “บริ การของบุคคลที่สามที่จําเป็ น” (ข้ อ 4 (ค)),
“ทรัพย์สินทางปั ญญา”
(ข้ อ
7),
“การส่งออก
นําเข้ า
และข้ อจํากัดการใช้ งาน
และใบอนุญาตของรัฐบาลสหรัฐอเมริ กา”
(ข้ อ
9),
“การรักษาความลับและการไม่ทําวิศวกรรมย้ อนกลับ” (ข้ อ 11); (ค) การบาดเจ็บ เสียชีวิต
หรื อความเสียหายต่อทรัพย์สินที่เกิดขึ ้นจากความประมาทเลินเล่อหรื อการประพฤติผิดของท่านหรื อผู้ใ
ช้ ที่ได้ รับอนุญาตของท่านที่เกี่ยวข้ องกับการใช้ งานแบล็คเบอร์ รี่โซลูชนั่ ของท่าน
หรื อส่วนใดส่วนหนึง่ นันโดยท่
้
านหรื อผู้ใช้ ที่ได้ รับอนุญาตของท่าน;
หรื อ
(ง)
ข้ อเรี ยกร้ องโดยบุคคลที่สามที่มีตอ่
RIM
ซึง่ เกิดจากหรื อเกี่ยวข้ องกับการใช้ งานซอฟต์แวร์
หรื อแบล็คเบอร์ รี่โซลูชนั่ ของท่าน หรื อส่วนใดส่วนหนึ่งนันโดยท่
้
านหรื อผู้ใช้ ที่ได้ รับอนุญาตของท่าน
(นอกเหนือจากข้ อเรี ยกร้ องที่เกิดขึ ้นจากการใช้ ผลิตภัณฑ์ RIM ซอฟต์แวร์ และ/หรื อ บริ การ
อย่างเคร่งครัดตามข้ อกําหนดของสัญญานี ้และเอกสารที่เกี่ยวข้ องกับเฉพาะรุ่นของซอฟต์แวร์
และ/หรื อ ผลิตภัณฑ์ RIM เท่านัน)
้ การเยียวยาแก้ ตามสัญญานี ้ที่มีให้ แก่ RIM ไม่ได้ เป็ นการ
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หรื อจะไม่ถกู ตีความว่าเป็ นการยกเว้ นการเยียวยาแก้ ไขอื่น
หรื อตามที่กฎหมายอนุญาตไว้
แต่การเยียวยาแก้ ไขเช่นว่านันให้
้ สะสมรวมกัน

ๆ

ที่ได้ กําหนดไว้ ในสัญญานี ้
หรื อเพื่อความเสมอภาคกัน

16. การรับประกันแบบจํากัด
(ก) ซอฟต์แวร์
(1) ในระหว่างระยะเวลาเก้ าสิบ(90)
วันภายหลังจากจัดส่งซอฟต์แวร์ ให้ แก่ท่าน
("ระยะเวลารั บประกัน") หากซอฟต์แวร์ ที่ได้ จําหน่ายโดย RIM หรื อตัวแทนจําหน่ายของ
RIM
ไม่สามารถทํางานตามคําสัง่ ที่ได้ ระบุไว้ ในเอกสารมาตรฐานผู้ใช้ ท้ายสุด
("ข้ อกําหนด")
เมื่อได้ ใช้ งานตามที่กําหนดไว้ ในเอกสารของ
RIM
ตามประเภทและเวอร์ ชนั่ ของซอฟต์แวร์ ร่วมกับแบล็คเบอร์ รี่โซลูชนั่ ของท่าน
ในส่วนอื่นที่ไม่มีการแก้ ไขเปลี่ยนแปลง อนึง่ RIM โดยการลือกและการตัดสินใจของ RIM
แต่เพียงฝ่ ายเดียว
จะใช้ ความพยายามอย่างสมเหตุผลเพื่อแก้ ไขหรื อจัดหาวิธีแก้ ขดั สําหรับปั ญหาดังกล่าวใ
ห้ แก่ทา่ น
(ซึง่ การแก้ ไขหรื อวิธีแก้ ขดั นันขึ
้ ้นอยูก่ บั การตัดสินใจของ
RIM
ที่เห็นสมควรในการเลือกหนึ่งในหลายวิธีที่มีอยู่
ซึง่ รวมถึงวิธีการให้ บริ การลูกค้ าทางโทรศัพท์หรื ออีเมลให้ กบั ท่าน
วิธีการแก้ ไขซอฟต์แวร์ ที่ปล่อยออกมา บนเว็บไซต์ของ RIM หรื อในรูปแบบอื่น ๆ ที่ RIM
ได้ ให้ คําแนะนําแก่ทา่ น)
หรื อชดใช้ เงินคืนสําหรับการชําระเงินครัง้ เดียวที่ทา่ นได้ ชําระสําหรับซอฟต์แวร์ หากท่านเลิ
กใช้ งานซอฟต์แวร์ และสื่อบันทึกซอฟต์แวร์ ที่ท่านได้ รับ
และบรรจุภณ
ั ฑ์ทงหมดที
ั้
่เกี่ยวข้ องคืนให้ แก่
RIM
โดยเป็ นไปตามการประกันการคืนสินค้ าโดยปกติของท่าน
(ซึง่ อาจผ่านทางผู้ให้ บริ การของท่าน (หากเข้ าเกณฑ์) หรื อ ณ จุดซื ้อสินค้ า)
ภายในระยะเวลาประกันพร้ อมด้ วยหลักฐานการซื ้อสินค้ า
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(2) โดยไม่คํานึงสิ่งใดที่ขดั กันในสัญญานี ้
อัพเดทและอัพเกรดที่จดั หาให้ แก่ทา่ นโดยไม่คดิ ค่าบริการนันเป็
้ นการจัดให้ ตาม
"ที่เป็ นอยู"่ โดยไม่มีการรับประกันใดๆ ทังสิ
้ ้น
(3) อัพเดทและอัพเกรดที่ทา่ นได้ ชําระค่าธรรมเนียมการอนุญาตให้ ใช้ สิทธิเพิ่มเติมนัน้
ให้ อยูภ่ ายใต้ การรับประกันที่ได้ กําหนดไว้ ข้างต้ นเป็ นเวลาเก้ าสิบ
(90)
วันนับจากวันที่อพั เกรดซอฟต์แวร์ ใดๆ ที่ได้ สง่ ให้ แก่ท่าน
(4) ข้ อผูกพันดังกล่าวข้ างต้ นจะไม่มีผลใช้ บงั คับหากการไม่สามารถทํางานได้ ตามคําสัง่ ของซ
อฟต์แวร์ ตามที่ระบุไว้ ในข้ อกําหนดเกิดจาก:
(ก)
การใช้ ซอฟต์แวร์ ในลักษณะที่ไม่สอดคล้ องกับหน้ าที่ใดๆ
ของท่านที่ได้ กําหนดไว้ ในบทบัญญัตขิ องสัญญานี ้ในหัวข้ อ
“รายการของบุคคลที่สามที่จําเป็ น” (ข้ อ 4 (ก)), “บริการเครื อข่าย” (ข้ อ 4 (ข)),
“บริการของบุคคลที่สามที่จําเป็ น”
(ข้ อ
4
(ค)),
“การสนับสนุนด้ านการเข้ ารหัสลับบนเดสก์ทอป”
(ข้ อ
6),
“การใช้ งานแบล็คเบอร์ รี่โซลูชนั่ ของท่าน”
(ข้ อ
3),
“การอนุญาตให้ ใช้ ซอฟต์แวร์ และเอกสาร” (ข้ อ 2), “การส่งออก นําเข้ า
และข้ อจํากัดการใช้ งาน และใบอนุญาตของรัฐบาลสหรัฐอเมริ กา” (ข้ อ 9), หรื อ
“การรักษาความลับและการไม่ทําวิศวกรรมย้ อนกลับ”
(ข้ อ
11)
หรื อในลักษณะที่ไม่เป็ นไปตามคําแนะนําซึง่ รวมถึงคําแนะนําเพื่อความปลอดภัยที่กําหน
ดโดย RIM ในเอกสารที่ใช้ กบั ประเภทและเวอร์ ชนั่ ของซอฟต์โดยเฉพาะ; หรื อ (ข)
การทํางานที่ผิดพลาดหรื อปั ญหาอื่นที่เกี่ยวข้ องกับฮาร์ ดแวร์ ใด
ๆ
(รวมถึงที่เกิดจากความบกพร่องของผลิตภัณฑ์มือถือบุคคลที่สาม) เครื อข่าย ซอฟต์แวร์
หรื อระบบสื่อสารอื่น นอกเหนือไปจากส่วนอื่น ๆ ของ แบล็คเบอร์ รี่โซลูชนั่ ของท่าน; หรื อ
(ค) สาเหตุภายนอกใด ๆ ที่มีผลต่อซอฟต์แวร์ รวมทังสื
้ ่อบันทึกซอฟต์แวร์ อาทิเช่น
อุบตั เิ หตุ ภัยพิบตั ิ การปลดปล่อยไฟฟ้าสถิต อัคคีภยั อุทกภัยฟ้าผ่า นํ ้าหรื อลม
การแก้ ไขข้ อผิดพลาดของซอฟต์แวร์ อื่นที่ไม่ใช่ซอฟต์แวร์
หรื อข้ อบกพร่ องอันเนื่องมาจากการซ่อมแซมหรื อแก้ ไขเปลี่ยนแปลงโดยไม่ได้ รับอนุญาต
จาก RIM
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(5) เพื่อทําให้ เกิดความชัดเจน
ยกเว้ นกฎหมายที่เกี่ยวข้ องได้ กําหนดไว้ เป็ นอย่างอื่น
การรับประกันนี ้ให้ มีผลใช้ บงั คับแก่
ซอฟต์แวร์ มือถือแบล็คเบอร์ รี่ที่มีอยูใ่ นผลิตภัณฑ์มือถือใหม่
และไม่ให้ ใช้ บงั คับแก่ซอฟต์แวร์ มือถือแบล็คเบอร์ รี่ที่มีอยูใ่ นผลิตภัณฑ์มือถือที่ผา่ นการใช้
งานแล้ วหรื อที่ทําให้ เป็ นของใหม่ (refurbish)
(6) จะไม่มีการรับประกันในรายการเพิ่มเติมของซอฟต์แวร์ ที่ดาวน์โหลดโดยไม่คิดค่าบริการภ
ายหลังการซื ้อขาย
(ซึง่ เป็ นการอัพเกรดซอฟต์แวร์ ที่ได้ รับมากับผลิตภัณฑ์มือถือ)
หรื อในเซิร์ฟเวอร์ ซอฟต์แวร์ ที่ไม่มีการคิดค่าบริการหากรายการใดของซอฟต์แวร์ ดงั กล่าวไ
ม่สามารถใช้ งานได้ ตามเอกสารของซอฟต์แวร์ นนภายในเวลาเก้
ั้
าสิบ
(90)
นับจากวันที่ทา่ นติดตังลงบนผลิ
้
ตภัณฑ์มือถือหรื อคอมพิวเตอร์ ของท่าน
ท่านสามารถติดต่อ RIM และ RIM จะระบุวิธีการช่วยเหลือ (ถ้ ามี)
ที่มีอยูส่ ําหรับซอฟต์แวร์ นนั ้
(โดยการให้ ความช่วยเหลือแก่ทา่ นนันขึ
้ ้นอยูก่ บั การตัดสินใจของ
RIM
ที่เห็นสมควรในการเลือกหนึ่งในหลายวิธีที่มีอยูซ่ งึ่ รวมถึงวิธีการให้ บริการลูกค้ าทางโทรศั
พท์หรื ออีเมลให้ กบั ท่าน วิธีการแก้ ไขซอฟต์แวร์ ที่ปล่อยออกมาโดยทัว่ ไป บนเว็บไซต์ของ
RIM หรื อในรูปแบบอื่น ๆ ที่ RIM ได้ ให้ คําแนะนําแก่ท่าน)
(7) ท่านยอมรับและตกลงว่า
ซอฟต์แวร์ ดงั กล่าวนันถู
้ กออกแบบมาเพื่ออํานวยความสะดวกท่านในการเข้ าถึงรายการข
องบุคคลที่สามหรื อบริ การของบุคคลที่สาม
RIM
อาจถูกจํากัดหรื อไม่ สามารถควบคุมการปฏิบัตกิ าร
หรือ
ประสิทธิภาพหรือความไม่ มีประสิทธิภาพในการทํางานของรายการของบุคคลที่
สามหรื อบริการของบุคคลที่สามดังกล่ าว
และอาจไม่ สามารถแก้ ไขหรือหาวิธีเลี่ยงในปั ญหาที่ท่าน ระบุกับซอฟต์ แวร์ นี ้
(8) บทบัญญัตใิ นหัวข้ อนี ้กําหนดเฉพาะข้ อผูกพันของ
RIM
และการเยียวยาแก้ ไขของท่านแต่เพียงผู้เดียวในเรี่ องของซอฟต์แวร์
และข้ อบกพร่อง
ข้ อผิดพลาด ปั ญหา หรื อการฝ่ าฝื นการรับประกันซอฟต์แวร์ ที่กําหนดไว้ ในสัญญานี ้
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(ข) ผลิตภัณฑ์
การรับประกันแบบจํากัด
(ถ้ ามี)
สําหรับผลิตภัณฑ์
RIM
("การรั บประกันสินค้ าแบบจํากัด")
จะกําหนดไว้ ในเอกสารที่เกี่ยวข้ อง
การรับประกันสินค้ าแบบจํากัดเป็ นการรับประกันให้ เฉพาะผลิตภัณฑ์
RIM
ที่จําหน่ายภายใต้ ข้อกําหนดของสัญญานี ้
และได้ กําหนดการเยียวยาแก้ ไขของท่านแต่เพียงผู้เดียวในส่วนของผลิตภัณฑ์
RIM
และการฝ่ าฝื นการรับประกันสินค้ าแบบจํากัด
หัวข้ อย่อยดังต่อไปนี ้ในบทบัญญัตหิ วั ข้ อ
“บททั่วไป”
(ข้ อ
26)
ด้ านล่างนี ้ให้ ผนวกเข้ าด้ วยกันเพื่อใช้ อ้างอิงเป็ นข้ อกําหนดของการรับประกันสินค้ าแบบจํากัด
โดยให้ ปรับเปลี่ยนเท่าที่จําเป็ นเพื่อใช้ กบั การรับประกันสินค้ าแบบจํากัด:
“การสละสิทธิการจากผิดสัญญา” (ข้ อ 26 (ข)), “การมีผลบังคับใช้ ตอ่ ไป” (ข้ อ 26 (ค)),
“การแยกเป็ นส่วนได้ ของสัญญา” (ข้ อ 26 (จ)), “ภาษาที่ใช้ ” (ข้ อ 26 (ฉ)) และ “สัญญาเบ็ดเสร็จ”
(ข้ อ 26 (ซ))
โดยแสดงให้ เห็นว่าท่านได้ ยอมรับสัญญานี ้ตามที่ได้ ระบุไว้ ข้างต้ น
ท่านรับรองว่าท่านได้ อา่ นและยอมรับกับข้ อกําหนดเรื่ องการรับประกันสินค้ าแบบจํากัด
ทังนี
้ ้
เพื่อความชัดเจน
ยกเว้ นกรณีตามที่กฎหมายกําหนด
“การรับประกันสินค้ าแบบจํากัด”
ให้ ใช้ เฉพาะกับผลิตภัณฑ์ RIM ที่ผลิตขึ ้นใหม่เท่านัน้ และเฉพาะกับการรับประกันที่ยงั เหลืออยู่
(ถ้ ามี) สําหรับผลิตภัณฑ์ RIM ที่ทําให้ เป็ นของใหม่ (refurbish)
17. การให้ ความช่ วยเหลือภายหลังการรั บประกัน หากท่านต้ องการได้ รับความช่วยเหลือจาก RIM
ภายหลังจากการสิ ้นสุดระยะเวลาการรับประกันโปรดติดต่อ RIM ที่ sales@blackberry.com
(หรื อตามรายละเอียดสถานที่ตงอื
ั ้ ่นบน http://www.blackberry.com/legal/) หรื อผู้ให้ บริการของท่าน
หากท่านมีแม่ข่ายของบุคคลที่สามที่ควบคุมเครื อข่ายและเก็บ (hosting) ซอฟต์แวร์ ในนามของท่าน
(“คู่สัญญาโฮสติง้ ”)
และท่านประสงค์ที่จะให้ คสู่ ญ
ั ญาโฮสติ ้งได้ รับความช่วยเหลือในเรื่ องซอฟต์แวร์ จาก
RIM
ในนามของท่าน
ท่านหรื อคูส่ ญ
ั ญาโฮสติ ้งจะต้ องมีสญ
ั ญาให้ ความช่วยเหลือกับ
RIM
แทนสําหรับรายการซอฟต์แวร์ ที่กําหนดซึง่ จําเป็ นสําหรับจํานวนผู้ใช้ ที่ได้ รับอนุญาตของท่าน
และท่านจะต้ องอัพเดต
(update)
ให้
RIM
เป็ นครัง้ คราวสําหรับซอฟต์แวร์ ที่แม่ขา่ ยควบคุมและเก็บไว้ ในนามของท่านโดยส่งอีเมลมาที่
sales@blackberry.com
(หรื อตามรายละเอียดสถานที่ตงอื
ั ้ ่นบน
http://www.blackberry.com/legal/)
โดยระบุรายละเอียดซอฟต์แวร์
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จํานวนสําเนาที่ทา่ นได้ รับอนุญาตให้ ใช้ สิทธิ พร้ อมกับ SRP IDs และ CALs
ผู้ให้ บริ การบางรายอาจไม่มีการให้ ความช่วยเหลือสําหรับแบล็คเบอร์ รี่โซลูชนั่ ของท่าน

ทังนี
้ ้

18. การสํารองข้ อมูล/การลบข้ อมูล
RIM ขอแนะนําให้ ทา่ นทําการสํารองข้ อมูล อีเมล เนื ้อหา
ซอฟต์แวร์ ของบุคคลที่สามที่ทา่ นมี
และ/หรื อ
ข้ อมูลอื่น
ๆ
ทังหมดที
้
่มีอยูบ่ นผลิตภัณฑ์มือถือของท่านอย่างสมํ่าเสมอ
เพราะในหลายกรณี
ข้ อมูลดังกล่าวไม่ได้ จดั เก็บหรื อมีการสํารองไว้ โดย
หรื อในนามของ
RIM
หากท่านโอนผลิตภัณฑ์มือถือของท่าน
(ที่อนุญาตให้ ตามสัญญาอนุญาตให้ ใช้ สิทธิแบล็คเบอร์ รี่
(BBSLA))
ไม่ว่าด้ วยเหตุผลใด
ๆ
รวมถึงแต่ไม่จํากัดเพียงเท่านี ้
ที่เกี่ยวกับบริ การของผลิตภัณฑ์มือถือของท่าน
ท่านจะต้ องทําการลบข้ อมูลทังหมดจากผลิ
้
ตภัณฑ์มือถือของท่าน
และนําเอาหน่วยความจําขยายเพิ่มเติมทังหมดออก
้
หรื อข้ อมูลนี ้จะมีให้ ผ้ ทู ี่ได้ รับผลิตภัณฑ์มือถือนัน้
และท่านต้ องติดตังซอฟต์
้
แวร์ ที่มิได้ มีให้ ไว้ แต่แรกเมื่อจัดส่งผลิตภัณฑ์มือถือนันอี
้ กครัง้ หนึง่
19. ข้ อความปฏิเสธความรั บผิด
กฎหมายของบางประเทศอาจกําหนดห้ าม
การจํากัดความรั บผิดหรือ
ข้ อยกเว้ นในเรื่องของการรับประกัน
เงื่อนไข
ข้ อรับรอง
หรื อการรับประกันตนใดตามสัญญากับผู้บริโภค
และในกรณีท่ ที ่ านเป็ นผู้บริโภคข้ อยกเว้ นเหล่ านีอ้ าจไม่ ใช้ บังคับกับท่ าน
(ก) การรั บประกันทั่วไป

(1) ภายในขอบเขตสูงสุดที่อนุญาตตามกฎหมาย
ยกเว้ นกรณีท่ ีสัญญานีก้ าํ หนดไว้ อย่ างชัดแจ้ ง เงื่อนไข ข้ อรับรอง การคํา้ ประกัน
การรั บประกันตน
หรื อการรั บประกันไม่ ว่าในรู ปแบบใดๆ
ทัง้ หมดไม่ ว่าโดยชัดแจ้ งหรือโดยบริยาย รวมถึงแต่ ไม่ จาํ กัดเพียงเท่ านี ้ เงื่อนไข
ข้ อรับรอง การคํา้ ประกัน การรับประกันตน หรือการรับประกันความคงทนถาวร
สมรรถภาพการใช้ งานตามวัตถุประสงค์
ความสามารถในการค้ าขาย
คุณภาพในการค้ าขาย
การไม่ ละเมิด
ความพึงพอใจในคุณภาพ
หรือสิทธิในความเป็ นเจ้ าของ หรือที่เกิดขึน้ จาก บทบัญญัตขิ องกฎหมาย
ธรรมเนียมปฏิบัติ
หรือการเจรจาตกลงกัน
หรือประเพณีทางการค้ า
BBSLA - Thailand (060310) Thai (Global Version 031010)

28

และการรับประกัน
การรับประกันตน
เงื่อนไข
ข้ อรับรอง
หรื อการคํา้ ประกันอื่นทัง้ หมดไม่ ว่าในรูปแบบใด ไม่ ว่าโดยชัดแจ้ งหรื อโดยปริยาย
ให้ ถือเป็ นการปฏิเสธความรับผิด
และไม่ รวมถึงขอบเขตสูงสุดที่อนุญาตตามกฎหมาย
(2) ภายในขอบเขตสูงสุดที่อนุญาตภายใต้ กฎหมายใด
การรับประกันหรือเงื่อนไขโดยปริยายใด
ๆ
ที่เกี่ยวกับซอฟต์ แวร์ ในกรณีท่ ีไม่ อาจแยกออกตามที่กาํ หนดไว้ ข้างต้ น
แต่ สามารถกําหนดได้
ให้ กาํ หนดไว้ เป็ นระยะเวลา
เก้ าสิบ
(90)
วันนับจากวันที่ท่านได้ ตดิ ตัง้ ส่ วนใดส่ วนหนึ่งของแบล็คเบอร์ ร่ ี โซลูช่ ันของท่ าน
บนคอมพิวเตอร์ เครื่ องใดๆ
(ข)

การบริการ
(1) เว้ นแต่ กรณีท่ กี ฎหมายกําหนดห้ ามไว้ โดยเฉพาะ
บริการแต่ ละอย่ างนัน้ มีไว้ หรื อให้ สามารถเข้ าถึงได้ “ตามสภาพที่เป็ นอยู่” และ
“ตามที่มีอยู่” โดยปราศจากเงื่อนไข ข้ อรับรอง การคํา้ ประกัน การรับประกันตน
หรือการรับประกันไม่ ว่าในรูปแบบใด ๆ โดย RIM
(2) RIM
จะไม่ รับประกันหรือให้ การรับรองในลักษณะคล้ ายกันไม่ ว่าอย่ างไรก็ตามสําหรั บ
การใช้ งานที่หยุดชะงัก หรื อการให้ บริการใด บริการใดที่ยังคงมีอยู่ หรือข้ อความ
เนือ้ หาหรื อข้ อมูลใดที่ถกู ส่ งโดยหรือถึงท่ านว่ าจะถูกต้ องแม่ นยํา
หรื อถูกส่ งในรู ปแบบที่ไม่ เสียหาย หรื อภายในระยะเวลาที่เหมาะสม

(ค) รายการของบุคคลที่สามและบริการของบุคคลที่สาม เว็บไซต์ ท่ เี ชื่อมโยง

(1) เว้ นแต่ กรณีท่ กี ฎหมายกําหนดห้ ามไว้ โดยเฉพาะ
บริการของบุคคลที่สามและรายการของบุคคลที่สามมิได้ อยู่ภายใต้ การควบคุมข
อง
RIM
ทัง้ นี ้
RIM
จะไม่ รับรองบริการของบุคคลที่สามและรายการของบุคคลที่สามใด
ๆ
โดยเฉพาะและ RIM จะไม่ รับผิดชอบไม่ ว่ากรณีใด ๆ สําหรั บการเลือกใช้
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การใช้ งาน
การเข้ าถึง
หรื อการปฏิบัติงานของบริการของบุคคลที่สามหรือรายการของบุคคลที่สาม
(2) ข้ อความที่กล่ าวมาก่ อนหน้ านีใ้ ห้ ใช้ บังคับโดยไม่ คาํ นึงถึง:
(ก)
วิธีการที่ท่านมีหรื อได้ รับการเข้ าถึงรายการของบุคคลที่สาม
และ/หรื อบริการของบุคคลที่สาม กล่ าวคือ ไม่ ว่าโดยอิสระ หรือผ่ านทาง RIM
หรือผู้ให้ บริการ; (ข) รายการของบุคคลที่สามหรือบริการของบุคคลที่สาม
(รวมถึงบริการเครื อข่ าย)
ที่จาํ เป็ นในการใช้ งานแบล็คเบอร์ ร่ ี โซลูช่ ันของท่ าน
ไม่ ว่าทัง้ หมดหรือบางส่ วน;
หรื อ
(ค)
ท่ านที่มีหรือได้ รับการเข้ าถึงรายการของบุคคลที่สามและบริการของบุคคลที่สาม
โดยผ่ านผลิตภัณฑ์ มือถือ
รวมถึงแต่ ไม่ จาํ กัดเพียงเท่ านี ้
ผ่ านเบราว์ เซอร์ หรื อซอฟต์ แวร์ แบล็คเบอร์ ร่ ี แอฟพลิเคชั่นเวิร์ด (BlackBerry APP
World)
ที่อาจมีให้ ไว้ เป็ นส่ วนหนึ่งของซอฟต์ แวร์ มือถือแบล็คเบอร์ ร่ ี
หรื อโดยการดาวน์ โหลดภายหลังจากการทําตลาดของซอฟต์ แวร์ มือถือแบล็คเบ
อร์ ร่ ีท่ อี าํ นวยความสะดวกในการเข้ าถึงบริการของบุคคลที่สาม
และ/หรือ
รายการของบุคคลที่สาม หรือโดยวิธีการเชื่อมโยงกับซอฟต์ แวร์ ของบุคคลที่สาม
หรื อเว็บไซต์ ของบุคคลที่สาม และ/หรื อ บริการของบุคคลที่สามอื่น ๆ
ที่จัดให้ มีขนึ ้ แก่ ท่านตามไอคอนหรือบุ๊คมาร์ คบนผลิตภัณฑ์ มือถือของท่ าน
หรือโดยวิธีอ่ ืนใดก็ตาม รวมถึงโดยไม่ จาํ กัดเพียงเท่ านี ้ บนเว็บไซต์ อ่ ืน ๆ
หรื อผ่ านข้ อมูลที่เข้ าถึงโดยใช้ ผลิตภัณฑ์ มือถือของท่ าน
หรือได้ จัดหาให้ แก่ ท่านโดย RIM หรื อผู้ให้ บริการ
(3) โดยไม่ เป็ นการจํากัดข้ อความที่กล่ าวมาก่ อนหน้ านี ้
เว้ นแต่ กรณีท่ กี ฎหมายกําหนดห้ ามไว้ โดยเฉพาะ
รายการของบุคคลที่สามและบริการของบุคคลที่สามทัง้ หมดซึ่งได้ จัดหาหรื อให้ ส
ามารถเข้ าถึงได้ โดย
RIM
หรือใช้ งานร่ วมกันกับแบล็คเบอร์ ร่ ีโซลูช่ ัน
“ตามสภาพที่เป็ นอยู่” และ “ตามที่มีอยู่” โดยปราศจากเงื่อนไข ข้ อรับรอง
การคํา้ ประกัน การรั บประกันตน หรื อการรั บประกันไม่ ว่าในรูปแบบใดๆ และ
RIM
จะไม่ รับผิดไม่ ว่ากรณีใด
ๆ
ต่ อท่ านหรือบุคคลที่สามที่เรียกร้ องโดยหรือผ่ านท่ านสําหรับประเด็นปั ญหาใด ๆ
ที่เกี่ยวข้ องกับรายการของบุคคลที่สามหรือบริการของบุคคลที่สามรวมถึงแต่ ไม่
จํากัดเพียงเท่ านี ้ (ก) ความถูกต้ องแม่ นยํา การส่ งผ่ าน ความทันต่ อเวลา
หรื อการคงอยู่ของรายการของบุคคลที่สามหรือบริการของบุคคลที่สามดังกล่ าว
หรือส่ วนใดส่ วนหนึ่งของซอฟต์ แวร์ ท่ ีถูกออกแบบมาเพื่อให้ สามารถเข้ าถึงการใช้
BBSLA - Thailand (060310) Thai (Global Version 031010)

30

งานเช่ นว่ านัน้ ;
(ข)
ประสิทธิภาพหรื อความไม่ มีประสิทธิภาพของรายการของบุคคลที่สาม
หรื อบริการของบุคคลที่สาม;
(ค)
การทํางานร่ วมกันของรายการของบุคคลที่สามหรื อบริการของบุคคลที่สามกับแ
บล็คเบอร์ ร่ ี โซลูช่ ันของท่ าน ทัง้ หมดหรือส่ วนใดส่ วนหนึ่ง
(4) โดยไม่ เป็ นการจํากัดข้ อความที่กล่ าวมาก่ อนหน้ านี ้
เว้ นแต่ กรณีท่ กี ฎหมายกําหนดห้ ามไว้ โดยเฉพาะ
ท่ านยอมรับว่ า
RIM
จะไม่ รับผิดชอบหรื อรั บผิดในเรื่ องของ ไวรั ส หรื อการคุกคาม การหมิ่นประมาท
สิ่งลามกอนาจาร
การล่ วงละเมิดสิทธิของผู้อ่ ืน
สิ่งน่ ารั งเกียจหรื อผิดกฎหมายของบริการของบุคคลที่สาม
รายการของบุคคลที่สามใด
ๆ
หรือการส่ งผ่ านบริการของบุคคลที่สาม
รายการของบุคคลที่สามเช่ นว่ านัน้
ที่เป็ นการละเมิดสิทธิในทรัพย์ สินทางปั ญญาของบุคคลที่สาม
อนึ่ง
สิทธิไล่ เบีย้ ของท่ านในกรณีการเรียกร้ องที่เกี่ยวข้ องกับรายการของบุคคลที่สาม
หรือบริการของบุคคลที่สามดังกล่ าว ให้ มีขนึ ้ แก่ บุคคลที่สามที่เกี่ยวข้ องเท่ านัน้
(ง) แอพพลิเคชั่นในภารกิจสําคัญ

(Mission

Critical

Applications)

แบล็คเบอร์ ร่ ี โซลูช่ ันของท่ าน
และส่ วนหนึ่งส่ วนใดนัน้ ไม่ เหมาะสมที่จะใช้ งานกับแอพพลิเคชั่นในภารกิจสําคัญ
หรือใช้ งานในสภาวะแวดล้ อมที่เป็ นอันตรายซึ่งต้ องการการควบคุมความล้ มเหลว (failsafe
controls)
ซึ่งรวมถึงแต่ ไม่ จาํ กัดเพียงเท่ านี ้
การปฏิบัตกิ ารนิวเคลียร์
ระบบนําร่ องหรื อระบบสื่อสารทางอากาศยาน
หรื อการควบคุมจราจรทางอากาศ
และการช่ วยชีวิตหรื อระบบอาวุธ
ทัง้ นี ้
ท่ านรั บรองและรั บประกันว่ าท่ านจะคงไว้ ซ่ ึงระบบการกู้และสํารองข้ อมูล
และในกรณีของ:
(1)
การขัดข้ องในการใช้ งานหรื อบริการ;
หรื อ
(2)
อุปสรรคหรือข้ อผิดพลาดในการส่ งผ่ านข้ อมูล;
ท่ านตกลงที่จะบรรเทาความสูญเสียและความเสียหายใด
ๆ
และรายงานปั ญหาดังกล่ าวแก่ RIM โดยทันที

20. ข้ อจํากัดความรั บผิด
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บางประเทศไม่ อนุญาตให้ มีการจํากัดหรื อยกเว้ นความรั บผิดจากความเสียหายต่ อเนื่อง
หรื อความเสียหายทางอ้ อม
หรือความเสียหายอื่น
ๆ
ในสัญญากับผู้บริโภค
และในกรณีท่ ที ่ านเป็ นผู้บริโภคข้ อจํากัดหรื อข้ อยกเว้ นในส่ วนนีอ้ าจไม่ มีผลใช้ บังคับกับท่ าน
(ก) ภายในขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายอนุญาตให้ และภายใต้ การเยียวยาแก้ ไขที่กาํ หนดไว้ ใน

สัญญานี ้ RIM จะไม่ รับผิดไม่ ว่าในกรณีใดในค่ าเสียหายประเภทใด ๆ ดังต่ อไปนี:้
ค่ าเสียหายต่ อเนื่อง
ค่ าเสียหายเพื่อให้ เป็ นแบบอย่ าง
ค่ าเสียหายอันเนื่องมาจากการผิดสัญญา
ค่ าเสียหายที่ไม่ ได้ เกิดขึน้ โดยตรง
ค่ าเสียหายพิเศษ
ค่ าเสียหายในเชิงลงโทษ
หรือค่ าเสียหายที่เพิ่มขึน้
ค่ าเสียหายจากการสูญเสียผลกําไรทางธุรกิจหรื อรายได้
ความล้ มเหลวในการทําเงินที่คาดหมายว่ าจะประหยัดได้
การหยุดชะงักของธุรกิจ
การสูญเสียข้ อมูลทางธุรกิจ
การสูญเสียโอกาสทางธุรกิจ
หรือความเสียหายหรื อการสูญเสียข้ อมูล ความล้ มเหลวในการส่ งผ่ านหรื อรับข้ อมูล
ปั ญหาเกี่ยวกับแอพพลิเคชั่นใด ๆ ที่ใช้ งานร่ วมกับแบล็คเบอร์ ร่ ี โซลูช่ ันของท่ าน
(downtime
costs)
ค่ าใช้ จ่ายสําหรั บเวลาที่สูญเสีย
ความเสียหายในการใช้ งานแบล็คเบอร์ ร่ ี โซลูช่ ันของท่ าน
หรือส่ วนใดส่ วนหนึ่งนัน้
หรื อความเสียหายของบริ การของบุคคลที่สามหรือรายการของบุคคลที่สามใด
ค่ าใช้ จ่ายของสินค้ าทดแทน ค่ าใช้ จ่ายครอบคลุม สิ่งอํานวยความสะดวกหรื อบริการ
ต้ นทุนของเงินทุน
หรือค่ าเสียหายที่เป็ นตัวเงินอื่น
ๆ
ซึ่งคล้ ายกันที่เกิดขึน้ จากหรื อเกี่ยวข้ องกับสัญญานี ้ หรื อแบล็คเบอร์ ร่ ี โซลูช่ ันของท่ าน
รวมถึงการใช้ งานหรือการไม่ สามารถใช้ งาน
ประสิทธิภาพหรื อการไม่ มีประสิทธิภาพของแบล็คเบอร์ ร่ ี โซลูช่ ันของท่ าน
ไม่ ว่าความเสียหายดังกล่ าวจะสามารถคาดเห็นได้ หรื อไม่ อาจคาดเห็นได้ และถึงแม้ ว่า
RIM จะได้ รับรู้ ถงึ โอกาสที่จะเกิดความเสียหายนัน้
(ข) ภายในขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายอนุญาตให้ ไม่วา่ ในกรณีใด ๆ RIM จะไม่รับผิดเกินไปกว่า: (1)

จํานวนเงินที่ทา่ นได้ ชําระไปสําหรับผลิตภัณฑ์ RIM และ/หรื อ สําหรับส่วนของซอฟต์แวร์
(แล้ วแต่กรณี) ที่ได้ เรี ยกร้ อง และ (2) ห้ า (5) ดอลลาร์ สหรัฐ
(ค) ภายในขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายอนุญาตให้ โดยไม่คํานึงถึงสิ่งอื่นใดในสัญญานี ้ ในกรณีที่ RIM

จะต้ องรับผิดต่อท่าน
จะรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดขึ ้นเฉพาะในช่วงเวลาที่ความผิดพลาด
หรื อการไม่สามารถใช้ งานได้ ของแบล็คเบอร์ รี่โซลูชนั่ ของท่าน เท่านัน้
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(ง)

ไม่มีอะไรในหัวข้ อนี ้ที่จะจํากัดความรับผิดของ
RIM
ที่มีตอ่ ท่านในกรณีของ:
(1)
การเสียชีวิตหรื อการได้ รับบาดเจ็บซึง่ เป็ นผลโดยตรงจากความประมาทเลินเล่อของ RIM; หรื อ
(2) การกระทําหรื องดเว้ นการกระทําโดยเจตนาฉ้ อฉลของ RIM

(จ) ภายในขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายอนุญาตให้

คูส่ ญ
ั ญาแต่ละฝ่ ายจะต้ องรับผิดซึง่ กันและกันต่อเมื่อได้ มีการกําหนดไว้ โดยชัดแจ้ งในสัญญานี ้เ
ท่านัน้ และจะไม่มีภาระผูกพัน หน้ าที่ หรื อความรับผิดอื่นใด ไม่วา่ ในเรื่ องของสัญญา ละเมิด
หรื อในเรื่ องอื่นใด
(ฉ) ภายในขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายอนุญาตให้

ข้ อจํากัด

ข้ อยกเว้ น
และข้ อความปฏิเสธความรับผิดในสัญญานี ้ให้ :
(1)
ใช้ บงั คับโดยไม่คํานึงถึงสาเหตุแห่งการกระทํา
ข้ อเรี ยกร้ อง
หรื อการกระทําของท่าน
รวมถึงแต่ไม่จํากัดเพียงเท่านี ้ ความประมาทเลินเล่อ การละเมิด ความรับผิดอย่างเคร่งครัด
การผิดสัญญา หรื อทฤษฎีกฎหมายอื่น; (2) มีผลต่อไปแม้ จะมีการผิดสัญญาในส่วนสําคัญ
หรื อผิดสัญญา หรื อละเลยวัตถุประสงค์ที่จําเป็ นในสัญญานี ้ หรื อการเยียวยาแก้ ไขใด ๆ
ที่มีอยูใ่ นสัญญานี ้;
(3)
ไม่ให้ ใช้ บงั คับกับข้ อผูกพันในการชดใช้ คา่ เสียหายที่กําหนดไว้ ในสัญญานี ้
หรื อการนําไปใช้ ในทางที่ผิดหรื อละเมิดซึง่ ทรัพย์สินทางปั ญญาของคูส่ ญ
ั ญาแต่ละฝ่ าย
หรื อกระทําผิดสัญญาในหัวข้ อ:
การสนับสนุนด้ านการเข้ ารหัสลับ
(Cryptography)
บนเดสก์ทอป
(ข้ อ
6),
การใช้ งานแบล็คเบอร์ รี่โซลูชนั่ ของท่าน
(ข้ อ
3),
การอนุญาตให้ ใช้ ซอฟต์แวร์ และเอกสาร (ข้ อ 2), ทรัพย์สินทางปั ญญา (ข้ อ 7), การส่งออก
นําเข้ า และข้ อจํากัดการใช้ งาน และใบอนุญาตของรัฐบาลสหรัฐ (ข้ อ 9), และ
การรักษาความลับและการไม่ทําวิศวกรรมย้ อนกลับ (ข้ อ 11)

(ช) ไม่วา่ ในกรณีใดก็ตาม พนักงาน กรรมการ ลูกจ้ าง ตัวแทน ตัวแทนจําหน่าย ผู้จดั หาสินค้ า

(supplier) คูส่ ญ
ั ญาอิสระ ผู้รับช่วงต่อ หรื อผู้ที่ได้ รับมอบหมายของ RIM หรื อกลุม่ บริ ษัท RIM
จะไม่ต้องรับผิดใด ๆ ในสิ่งที่เกิดขึ ้นหรื อเกี่ยวข้ องกับสัญญานี ้
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(ซ) ท่านยอมรับและตกลงว่า

ข้ อความปฏิเสธความรับผิด
ข้ อยกเว้ น
และข้ อจํากัดที่กําหนดไว้ ในสัญญานี ้เป็ นสิ่งซึง่ เป็ นสาระสําคัญของข้ อตกลงระหว่างคูส่ ญ
ั ญา
และการขาดไปซึง่ ข้ อความปฏิเสธความรับผิด ข้ อยกเว้ น และข้ อจํากัดดังกล่าวนันจะทํ
้ าให้ : (1)
ค่าธรรมเนียมและข้ อกําหนดอื่น ๆ ในสัญญานี ้จะแตกต่างกันอย่างมาก; และ (2)
ความสามารถของ
RIM
ในการนําเสนอและความสามารถในการอนุญาตให้ ใช้ สิทธิซอฟต์แวร์ ของท่านภายใต้ สญ
ั ญานี ้
และ/หรื อ
ความสามารถของ
RIM
ในการเข้ าถึงรายการของบุคคลที่สามและบริการของบุคคลที่สามโดยผ่านทางแบล็คเบอร์ รี่โซลู
ชัน่ ของท่าน จะได้ รับผลกระทบ

สัญญานี ้มิได้ มีวตั ถุประสงค์เป็ นการเข้ าแทนที่สญ
ั ญาที่ทําขึ ้นเป็ นลายลักษณ์อกั ษรหรื อการรับประกันใ
ด ๆ โดย RIM สําหรับแบล็คเบอร์ รี่โซลูชนั่ ของท่าน นอกเหนือไปจากซอฟต์แวร์ และบริ การ
21. การยินยอมให้ เก็บรวบรวมข้ อมูล
(ก)

การติดตัง้ และ/หรื อ การใช้ งานแบล็คเบอร์ รี่โซลูชนั่ ของท่าน (หรื อส่วนใดส่วนหนึง่ นัน)
้
และ/หรื อ
บริ การหรื อบริ การเครื อข่ายที่เกี่ยวข้ องอาจส่งผลในการเก็บรวบรวม
การใช้
และ/หรื อการเปิ ดเผยข้ อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับท่าน และ/หรื อ ผู้ใช้ ที่ได้ รับอนุญาตของท่าน
(ซึง่ อาจจะหรื ออาจจะไม่ ทังนี
้ ้ขึ ้นอยู่กบั กฎหมายที่เกี่ยวข้ อง รวมถึงแต่ไม่จํากัดเพียงเท่านี ้ ชื่อ
อีเมล์แอดเดรส เบอร์ โทรศัพท์ ข้ อมูลผลิตภัณฑ์มือถือ ข้ อมูลตําแหน่งของผลิตภัณฑ์มือถือ
(ตามที่อธิบายด้ านล่าง)
ข้ อมูลผู้ให้ บริ การ
และข้ อมูลเกี่ยวกับการใช้ งานแบล็คเบอร์ รี่โซลูชนั่ ของท่าน
หรื อซอฟต์แวร์ และฮาร์ ดแวร์ ที่ใช้ ร่วมกันกับแบล็คเบอร์ รี่โซลูชนั่ ของท่าน)
โดย
RIM
ผู้ให้ บริ การของท่าน
บุคคลที่สามที่ผลิตภัณฑ์หรื อบริ การนันได้
้ ใช้ งานร่วมกับแบล็คเบอร์ รี่โซลูชนั่ ของท่าน และ/หรื อ
บริ ษัทในเครื อขององค์กรที่ได้ ระบุไว้ ในประโยคนี ้ ทังนี
้ ้ ท่านยินยอมให้ เก็บรวบรวม ใช้ ประมวล
ส่งผ่าน
และ/หรื อ
เปิ ดเผยข้ อมูลดังกล่าวโดยกลุม่ บริ ษัท
RIM
ที่อยูใ่ นประเทศหรื อดินแดนที่อยูภ่ ายในหรื อภายนอกเขตอํานาจตามกฎหมายของท่าน
และท่านขอรับรองว่าท่านได้ รับความยินยอมทังหมดที
้
่จําเป็ นภายใต้ กฎหมายที่เกี่ยวข้ องจากผู้ใ
ช้ ที่ได้ รับอนุญาตของท่าน ในการเปิ ดเผยข้ อมูลส่วนบุคคลของเขาเหล่านันให้
้ แก่กลุม่ บริ ษัท RIM
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และเพื่อให้ กลุม่ บริ ษัท
RIM
เก็บรวบรวม
ใช้ ประมวล
ส่งผ่าน
และ/หรื อ
เปิ ดเผยข้ อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว ซึง่ อาจรวมถึงการใช้ ประมวล ส่งผ่าน และ/หรื อ
เปิ ดเผยข้ อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวให้ แก่ผ้ ใู ห้ บริ การของท่าน
และ/หรื อ
ของผู้ใช้ ที่ได้ รับอนุญาตของท่าน
บุคคลที่สามที่ผลิตภัณฑ์หรื อบริการนันได้
้ ใช้ งานร่วมกับแบล็คเบอร์ รี่โซลูชนั่ ของท่าน
และ/หรื อภายในกลุม่ บริ ษัท RIM เพื่อ: (1) การใช้ งานภายในของกลุม่ บริ ษัท RIM
ซึง่ รวมถึงแต่ไม่จํากัดเพียงเท่านี ้
:
(ก)
การเข้ าใจและตอบสนองความต้ องการและความชื่นชอบของท่าน;
(ข)
การพัฒนาบริ การและผลิตภัณฑ์ขึ ้นใหม่และยกระดับบริการและผลิตภัณฑ์ที่มีอยูแ่ ล้ ว; และ (ค)
การจัดการและพัฒนาธุรกิจและการดําเนินงานของ
RIM
รวมทังเพื
้ ่อให้ มนั่ ใจถึงการทํางานทางเทคนิคของผลิตภัณฑ์และบริการ;
(2)
วัตถุประสงค์ใดที่เกี่ยวข้ องกับการเรี ยกเก็บเงิน การเปิ ดใช้ งาน การจัดหา การบํารุงรักษา
การปิ ดการใช้ งาน และ/หรื อ
การใช้ งานแบล็คเบอร์ รี่โซลูชนั่ ของท่าน และ/หรื อ
ของผู้ใช้ ที่ได้ รับอนุญาตของท่าน และ/หรื อ ผลิตภัณฑ์ และ/หรื อ การบริการ (รวมถึงบริการ)
รวมทังการทํ
้
าให้ บรรลุผลซึง่ หรื อการบังคับใช้ ข้อกําหนดและเงื่อนไขของ
RIM;
(3)
การจัดให้ มีขึ ้นแก่ท่าน และ/หรื อ ของผู้ใช้ ที่ได้ รับอนุญาตของท่านซึง่ อัพเกรดหรื ออัพเดท
ซอฟต์แวร์ ของบุคคลที่สาม เนื ้อหาของบุคคลที่สาม หรื อบริ การของบุคคลที่สาม และ/หรื อ
ผลิตภัณฑ์
และ/หรื อ
การบริ การที่เกี่ยวข้ อง
(รวมถึงบริการ);
(4)
วัตถุประสงค์ใดที่ได้ รับอนุญาตหรื อกําหนดไว้ โดยกฎหมายที่เกี่ยวข้ อง;
และ/หรื อ
(5)
วัตถุประสงค์อื่นที่กําหนดไว้ ในนโยบายข้ อมูลส่วนบุคคลของ RIM ซึง่ สามารถตรวจสอบได้ ที่
http://uk.blackberry.com/legal/privacy_policy.jsp
หรื อตามที่ทา่ นได้ ให้ ความยินยอมเป็ นอย่างอื่น
(ข) นอกจากข้ อมูลส่วนบุคคลอื่นที่ได้ อธิบายไว้ ในสัญญานี ้

เมื่อท่านใช้ งานผลิตภัณฑ์มือถือของท่าน หรื อบริการข้ อมูล หรื อการบริการบอกตําแหน่ง
ข้ อมูลตําแหน่งผลิตภัณฑ์มือถือ
(รวมถึงแต่ไม่จํากัดเพียงเท่านี ้
ข้ อมูลระบบระบุตําแหน่งบนพื ้นโลก (GPS) รหัสประจําตัวพาหะ (carrier ID) รหัสที่ตงั ้ (tower
ID) และความแรงของสัญญาณเครื อข่ายไร้ สาย (WiFi) หรื อเสาสัญญาณ (cell towers))
ซึง่ อาจมีการติดต่อสื่อสารกับ
RIM
ทังนี
้ ้
RIM
อาจใช้ ข้อมูลดังกล่าวเพื่อให้ บริการบอกตําแหน่งแก่ท่าน
รวมถึงแต่ไม่จํากัดเพียงเท่านี ้
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บริ การเพื่ออํานวยความสะดวกในการแลกเปลี่ยนข้ อมูลตําแหน่งของผลิตภัณฑ์มือถือกับบุคคล
อื่น
โดยท่านควรพิจารณาก่อนที่ทา่ นจะตกลงให้ มีการเปิ ดเผยข้ อมูลส่วนบุคคลของท่านแก่บคุ คลอื่
น
อนึง่
พวกเราอาจใช้ ข้อมูลดังกล่าวเพื่อสร้ างข้ อมูลที่เป็ นข้ อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ได้ มีการเก็บรวบร
วมไว้ หรื อที่ไม่ระบุชื่อ และอาจนําไปใช้ เพื่อการโฆษณาในตําแหน่งที่ตอบสนองได้ ง่าย
(ค) การเก็บรวบรวม

ใช้
ประมวล
ส่งผ่าน
และ/หรื อ
การเปิ ดเผยข้ อมูลส่วนบุคคลของท่านหรื อของผู้ใช้ ที่ได้ รับอนุญาตของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ที่ได้
ระบุไว้ ข้างต้ นนัน้ เป็ นไปตามนโยบายว่าด้ วยความเป็ นส่วนตัวของข้ อมูลของ RIM โดย RIM
ขอสงวนสิทธิ์ที่จะปรับปรุงแก้ ไขนโยบายว่าด้ วยความเป็ นส่วนตัวของข้ อมูลของ
RIM
เป็ นครัง้ คราวด้ วยดุลพินิจของ
RIM
แต่ผ้ เู ดียว
และท่านควรตรวจสอบนโยบายว่าด้ วยความเป็ นส่วนตัวของข้ อมูลของ
RIM
อย่างสมํ่าเสมอสําหรับการเปลี่ยนแปลงต่างๆ
หากข้ อมูลส่วนตัวของท่านมีการเปิ ดเผยให้ แก่ผ้ ใู ห้ บริการของท่าน
หรื อบุคคลที่สามที่ผลิตภัณฑ์หรื อบริ การนันได้
้ ใช้ งานร่วมกับแบล็คเบอร์ รี่โซลูชนั่ ของท่าน
ให้ นโยบายว่าด้ วยความเป็ นส่วนตัวของข้ อมูลของผู้ให้ บริ การหรื อบุคคลที่สาม
หรื อข้ อกําหนดและเงื่อนไขที่เกี่ยวกับการเก็บรวบรวม การใช้ การประมวล การส่งผ่าน และ/หรื อ
การเปิ ดเผยข้ อมูลส่วนบุคคลที่ได้ มีการเจรจาระหว่าง RIM และผู้ให้ บริ การของท่าน และ/หรื อ
ของผู้ใช้ ที่ได้ รับอนุญาตของท่าน
หรื อบุคคลที่สามที่ผลิตภัณฑ์หรื อบริ การนันได้
้ ใช้ งานร่วมกับแบล็คเบอร์ รี่โซลูชนั่ ของท่าน (ถ้ ามี)
มีผลใช้ บงั คับ
ท่านตกลงที่จะแจ้ งให้ บคุ คลทังหมดที
้
่ทา่ นส่งข้ อมูลส่วนบุคคลของเขาเหล่านันให้
้ แก่
RIM
ได้ รับทราบว่าพวกเขาเหล่านันมี
้ สิทธิที่จะเข้ าถึงและแก้ ไขข้ อมูลส่วนบุคคลของตนเองภายใต้ กฎ
หมายและกฎเกณฑ์ข้อบังคับที่กําหนดไว้

22. ข้ อเสนอแนะ ท่านอาจมีข้อเสนอแนะแก่ RIM ซึง่ เกี่ยวกับแบล็คเบอร์ รี่โซลูชนั่ ของท่าน ยกเว้ นกรณีที่
RIM ตกลงไว้ เป็ นอย่างอื่นโดยทําเป็ นลายลักษณ์อกั ษร ท่านตกลงให้ RIM เป็ นเจ้ าของในข้ อเสนอแนะ
คําติชม คําแนะนํา ความคิด ข้ อคิดเห็น และการเปลี่ยนแปลงทังหมดที
้
่ทา่ นให้ กบั
RIM
อันเกี่ยวกับแบล็คเบอร์ รี่โซลูชนั่ ของท่าน และสิทธิในทรัพย์สินทางปั ญญาทังหมด
้
(รวมกันเรี ยกว่า
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"ข้ อเสนอแนะ")
และท่านตกลงโอนสิทธิ
กรรมสิทธิ์
และผลประโยชน์ทงหมดในข้
ั้
อเสนอแนะดังกล่าวให้ แก่ RIM ทังนี
้ ้ ท่านจะไม่จงใจให้ ข้อเสนอแนะใด ๆ
ที่อยูภ่ ายใต้ สิทธิในทรัพย์สินทางปั ญญาของบุคคลที่สาม ท่านตกลงที่จะให้ ความร่วมมืออย่างเต็มที่กบั
RIM ในการลงนามในเอกสารเพิ่มเติมและกระทําการอื่นใดที่จําเป็ นซึง่ ได้ ร้องขอโดย RIM เพื่อยืนยันว่า
RIM
เป็ นเจ้ าของข้ อเสนอแนะ
และเพื่อให้
RIM
สามารถจดทะเบียน
และ/หรื อ
คุ้มครองปกป้องสิทธิในทรัพย์สินทางปั ญญาใด ๆ ที่เกี่ยวข้ อง และ/หรื อ ข้ อมูลอันเป็ นความลับ
23. การโอนสิทธิและการมอบหมายอํานาจ RIM อาจโอนสิทธิในสัญญานี ้โดยไม่ต้องแจ้ งให้ ทา่ นทราบ
โดยท่านจะไม่โอนสิทธิในสัญญานี ้ไม่วา่ ทังหมดหรื
้
อบางส่วนโดยไม่ได้ รับความยินยอมเป็ นลายลักษณ์
อักษรจาก RIM (ความยินยอมดังกล่าวอาจถูกระงับหรื อมีเงื่อนไขโดยขึ ้นอยู่กบั ดุลพินิจของ RIM)
และการโอนสิทธิใด
ๆ
โดยปราศจากความยินยอมเป็ นลายลักษณ์อกั ษรจาก
RIM
นันถื
้ อเป็ นโมฆะและไม่มีผล ทังนี
้ ้ RIM อาจปฏิบตั หิ น้ าที่ทงหมดตามที
ั้
่มีอยูภ่ ายใต้ สญ
ั ญานี ้โดยตรง
หรื ออาจมีหน้ าที่บางส่วนหรื อทังหมดที
้
่ได้ ดําเนินการโดยคูส่ ญ
ั ญาหรื อคูส่ ญ
ั ญาช่วงของ RIM และ/หรื อ
ในกรณีของการบริ การเครื อข่าย
ได้ ดําเนินการโดยผู้ให้ บริการหรื อบริ ษัทลูกหรื อ
บริษัทในเครื อของผู้ให้ บริ การนัน้
24. การส่ งคําบอกกล่ าว
เว้ นเสียแต่สญ
ั ญานี ้กําหนดไว้ เป็ นอย่างอื่น
การบอกกล่าวหรื อการติดต่อสื่อสารอื่นๆ
ภายใต้ สญ
ั ญานี ้ให้ ถือว่าเป็ นการส่งให้ โดยชอบแล้ วเมื่อ
ทําเป็ นหนังสือและส่งมอบให้ โดยตรง
หรื อโดยการส่งพัสดุ
หรื อฝากทางไปรษณีย์
ไปรษณีย์ชําระล่วงหน้ า
ไปรษณีย์ลงทะเบียน
หรื อการส่งที่เทียบเท่ากันนัน้
ได้ มีการแจ้ งการตอบรับและส่งไปยังท่านตามที่อยู่ตามใบเรี ยกเก็บเงินที่ทา่ นได้ ให้ ไว้ กบั
RIM
และได้ สง่ ไปยัง บริ ษัทรี เซิร์ท อิน โมชัน่ สิงคโปร์ พีทีอี จํากัด (Research In Motion Singapore Pte.
Limited.) สํานักงานตังอยู
้ เ่ ลขที่ 1 อินเตอร์ เนชัน่ แนล บิสสิเนส พาร์ ค อาคารซีเนอร์ จีย์ ชัน้ 2
ประเทศสิงคโปร์ 609917 พร้ อมสําเนา (ซึง่ ไม่ถือเป็ นการบอกกล่าว) ส่งถึงผู้จดั การฝ่ ายผลิตภัณฑ์ของ
RIM ตามที่อยูเ่ ดียวกันนัน้ นอกเหนือจากที่กล่าวมาแล้ ว RIM อาจเลือกที่จะทําการบอกกล่าวใด ๆ
ภายใต้ สญ
ั ญานี ้แก่ทา่ นทางอิเล็กทรอนิกส์
ทังนี
้ ้
การบอกกล่าวทางอิเล็กทรอนิกส์
ให้ ถือว่าเป็ นการส่งให้ โดยชอบแล้ วเมื่อได้ สง่ ผ่านไปยังที่อยูท่ างอีเมล์
(email
address)
ที่ทา่ นได้ ให้ ไว้ กบั
RIM
และหากท่านไม่ได้ แจ้ งที่อยู่ดงั กล่าวไว้ กบั
RIM
การบอกกล่าวอาจถือเป็ นการส่งให้ โดยชอบแล้ วเมื่อได้ ลงประกาศไว้ อย่างชัดเจนบนเว็บไซต์
http://www.blackberry.com/legal/
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25. เหตุสุดวิสัย
โดยไม่คํานึงถึงบทบัญญัตอิ ื่นใดของสัญญานี ้
คูส่ ญ
ั ญาฝ่ ายใดฝ่ ายหนึง่ จะไม่ถือว่าได้ กระทําผิดตามสัญญานี ้สําหรับการไม่ปฏิบตั ิตามหน้ าที่ของตน
อันสืบเนื่องมาจากเหตุที่อยูน่ อกเหนือการควบคุมตามสมควร
บทบัญญัตนิ ี ้จะไม่ถกู ตีความเพื่อใช้ เป็ นข้ ออ้ างในการไม่ปฏิบตั หิ น้ าที่ของคูส่ ญ
ั ญาฝ่ ายใดฝ่ ายหนึง่ เพื่อเ
ป็ นการชําระหนี ้ให้ แก่คสู่ ญ
ั ญาอีกฝ่ ายหนึง่ ภายใต้ สญ
ั ญานี ้
26. บททั่วไป
(ก)

บุคคลภายนอกผู้รับประโยชน์
บริษัทในเครื อของ
RIM
ตลอดจนกรรมการ
พนักงานและลูกจ้ างของบริ ษัทในเครื อของ
RIM
เหล่านันถื
้ อเป็ นบุคคลภายนอกผู้รับประโยชน์เพื่อวัตถุประสงค์ของบทบัญญัติตามสัญญานี ้ในหั
วข้ อ “ข้ อจํากัดความรับผิด” (ข้ อ 20) และ “ข้ อความปฏิเสธความรับผิด” (ข้ อ 19)
เว้ นแต่จะได้ ระบุไว้ เป็ นอย่างอื่นในหัวข้ อนี ้
บทบัญญัตภิ ายใต้ สญ
ั ญานี ้เป็ นไปเพื่อประโยชน์ของคูส่ ญ
ั ญาโดยไม่ได้ เป็ นไปเพื่อประโยชน์ของ
บุคคลหรื อองค์กรอื่นใด

(ข) การสละสิทธิจากการผิดสัญญา

ไม่ให้ ถือว่าคูส่ ญ
ั ญาได้ สละสิทธิหรื อสูญเสียสิทธิใด
ๆ
ภายใต้ สญ
ั ญานี ้
ไม่วา่ จะบนพื ้นฐานของความผิดพลาด
ความล่าช้ า
หรื อหลักหรื อระบบกฎหมายอื่น
เว้ นเสียแต่วา่ การสละสิทธิดงั กล่าวได้ ทําขึ ้นเป็ นหนังสือและลงนามโดยผู้มีอํานาจลงนามของคูส่ ั
ญญาถึงบุคคลซึง่ การสละสิทธินนจะมี
ั ้ ผลใช้ บงั คับ
ทังนี
้ ้
การสละสิทธิหรื อการกระทําผิดบทบัญญัติใด
ๆ
ของสัญญานี ้ในคราวใดไม่ให้ ถือเป็ นการสละสิทธิในคราวอื่น ๆ ด้ วย

(ค) การมีผลบังคับใช้ ตอ่ ไป

ข้ อกําหนด
เงื่อนไข
และการรับประกันที่มีอยูใ่ นสัญญานี ้ซึง่ โดยนัยและบริบทเหล่านันมี
้ เจตนาเพื่อให้ มีผลบังคับใช้ ต่
อไปแม้ ได้ มีการปฎิบตั ติ ามสัญญา
ให้ มีผลบังคับใช้ ตอ่ ไปถึงแม้ วา่ ได้ การปฏิบตั ิตามสัญญา
ยกเลิก หรื อบอกเลิกสัญญานี ้แล้ ว
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(ง)

กฎหมายที่ใช้ บงั คับและการระงับข้ อพิพาท
สัญญานี ้ให้ อยูภ่ ายใต้ บงั คับและการตีความตามกฎหมายของประเทศสิงคโปร์
โดยไม่รวมถึงบทบัญญัตใิ นเรื่ องของการขัดกันของกฎหมาย
คูส่ ญ
ั ญาทังสองฝ่
้
ายตกลงว่า
อนุสญ
ั ญาสหประชาชาติวา่ ด้ วยสัญญาซื ้อขายสินค้ าระหว่างประเทศ (The United Nations
Convention on Contracts for the International Sale of Goods) จะไม่นํามาใช้ กบั สัญญานี ้
ความขัดแย้ งหรื อข้ อโต้ แย้ งใด
ๆ
ที่เกิดขึ ้นจากหรื อเกี่ยวข้ องกับสัญญานี ้
หรื อการกระทําผิดสัญญาใด
ๆ
ซึง่ คูส่ ญ
ั ญาไม่สามารถตกลงกันได้ ภายหลังจากการเจรจาอย่างสุจริ ต
ให้ สง่ เรื่ องไปยังฝ่ ายบริ หารระดับสูงกว่าขึ ้นไปของคูส่ ญ
ั ญาเป็ นลําดับแรกคูส่ ญ
ั ญา
โดยผ่านตัวแทนของฝ่ ายบริ หารระดับสูงกว่าขึ ้นไปนัน้
ซึง่ หากท่านเป็ นบุคคลธรรมดาในกรณีนี ้คือตัวท่านเอง จะได้ เข้ าเจรจากันภายใน สามสิบ (30)
วันนับแต่วนั ที่ข้อพิพาทนันได้
้ รับการเสนอแก่พวกเขาเหล่านัน้
และหากคูส่ ญ
ั ญาไม่สามารถยุติความขัดแย้ งหรื อข้ อโต้ แย้ งภายในสามสิบ
(30)
วันนับแต่วนั ที่ได้ เจรจากัน
เว้ นแต่กรณีที่ต้องห้ ามเป็ นการเฉพาะตามกฎหมายที่ใช้ บงั คับอยูใ่ นเขตอํานาจตามกฎหมายขอ
งท่าน
ความขัดแย้ งหรื อข้ อโต้ แย้ งดังกล่าวนันให้
้ ตดั สินโดยอนุญาโตตุลาการอันจะถือเป็ นที่สดุ และมีผ
ลผูกพัน
โดยจัดให้ มีขึ ้นในประเทศสิงคโปร์ ภายใต้ กฎอนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศของสถาบันอนุญ
าโตตุลาการแห่งสิงคโปร์ (The Arbitation Rules of the Singapore International Arbitration
Centre
("กฎ
SIAC")
ที่ใช้ บงั คับอยูซ่ งึ่ กฎนันให้
้ ถือว่ารวมอยูด่ ้ วยโดยการอ้ างอิงตามความในข้ อนี ้
องค์คณะจะต้ องประกอบไปด้ วยอนุญาโตตุลาการหนึง่ ท่านที่ได้ รับการแต่งตังจากประธานของ
้
SIAC
ภาษาที่ใช้ ในการดําเนินการอนุญาโตตุลาการให้ เป็ นภาษาอังกฤษ
ทังนี
้ ้
หากบทบัญญัตขิ ้ างต้ นนันขั
้ ดต่อกฎหมายในเขตอํานาจตามกฎหมายของท่าน
ให้ การดําเนินการอนุญาโตตุลาการ: (1) จัดขึ ้นที่กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย; (2)
ตัดสินโดยอนุญาโตตุลาการภายใต้ กฎอนุญาโตตุลาการของสภาหอการค้ านานาชาติ
(The
Rules of Arbitration of the International Chamber of Commerce) ("กฎ ICC"); และ (3)
พิจารณาโดยอนุญาโตตุลาการหนึง่ ท่านที่ได้ รับการแต่งตังตามกฎ
้
ICC
และตามที่คสู่ ญ
ั ญาทังสองฝ่
้
ายตกลงร่วมกันภายในสามสิบ
(30)
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วันนับแต่วนั ที่ได้ แต่งตังอนุ
้ ญาโตตุลาการ
หากไม่สามารถแต่งตังได้
้ ให้ บคุ คลที่สามที่เป็ นกลางเป็ นผู้แต่งตังอนุ
้ ญาโตตุลาการ
คูส่ ญ
ั ญาแต่ละฝ่ ายจะต้ องรับผิดชอบค่าใช้ จา่ ยที่เกี่ยวข้ องกับการดําเนินการอนุญาโตตุลาการฝ่
ายละครึ่ง
โดยข้ อพิพาทระหว่างคูส่ ญ
ั ญาหรื อเฉพาะกับท่านเท่านันโดยไม่
้
เกี่ยวพันกับบุคคลอื่นไม่สามารถ
ที่จะนํามาร่วม หรื อรวมเข้ ากันได้ โดยปราศจากความยินยอมเป็ นลายลักษณ์อกั ษรจาก RIM
คําตัดสินของอนุญาโตตุลาการอาจใช้ ยื่นต่อศาลใดที่มีเขตอํานาจนันได้
้
โดยไม่คํานึงถึงสิ่งที่กล่าวมาก่อนหน้ านี ้
RIM
มีสิทธิที่จะดําเนินคดีทางกฎหมายหรื อดําเนินกระบวนการยุตธิ รรมซึง่ รวมถึงการขอคุ้มครองชัว่
คราวจากศาลสําหรับข้ อเรี ยกร้ องหรื อข้ อพิพาทที่เกี่ยวกับ: (1) หนี ้ที่ทา่ นค้ างชําระแก่ RIM
อันเกี่ยวกับการใช้ แบล็คเบอร์ รี่โซลูชนั่ ของท่าน
หรื อส่วนใดส่วนหนึง่ นัน;้
และ
(2)
การฝ่ าฝื นหรื อกระทําการคุกคามอันเป็ นการฝ่ าฝื นบทบัญญัตขิ องสัญญานี ้ในหัวข้ อ
“การสนับสนุนด้ านการเข้ ารหัสลับบนเดสก์ทอป”
(ข้ อ
6),
“การใช้ งานแบล็คเบอร์ รี่โซลูชนั่ ของท่าน” (ข้ อ 3), “การอนุญาตให้ ใช้ ซอฟต์แวร์ และเอกสาร”
(ข้ อ 2), “ทรัพย์สินทางปั ญญา” (ข้ อ 7), “การส่งออก นําเข้ า และข้ อจํากัดการใช้ งาน
และใบอนุญาตของรัฐบาลสหรัฐ” (ข้ อ 9),
“การรักษาความปลอดภัย” (ข้ อ 10),
การรักษาความลับและการไม่ทําวิศวกรรมย้ อนกลับ
(ข้ อ
11),
และ
“ผลของการบอกเลิกสัญญา” (ข้ อ 14) อนึง่ ท่านขอสละสิทธิ์อย่างถาวรในการคัดค้ านใด ๆ
ที่อยู่บนพื ้นฐานของสถานที่พิจารณา
ที่ประชุมที่ไม่เหมาะสม
หรื อสิ่งที่คล้ ายคลึงกัน
และขอให้ ความยินยอมโดยถาวรสําหรับขันตอนบริ
้
การทางไปรษณีย์หรื อในลักษณะอื่นใดที่กฎ
หมายอนุญาตให้
และขอให้ ความยินยอมและยอมรับโดยถาวรซึง่ เขตอํานาจของศาลในประเทศสิงคโปร์ สําหรับข้
อเรี ยกร้ องใด ๆ ดังกล่าวที่เกิดขึ ้นจากหรื อเกี่ยวข้ องกับสัญญานี ้
คูส่ ญ
ั ญาตกลงว่า
ในกรณีเกิดข้ อพิพาทภายใต้ สญ
ั ญานี ้และข้ อพิพาทดังกล่าวจะถูกตัดสินชี ้ขาดโดยศาล
ข้ อพิพาทดังกล่าวนันจะไม่
้
ถกู ตัดสินชี ้ขาดโดยคณะลูกขุน
คูส่ ญ
ั ญาทังสองฝ่
้
ายตกลงสละสิทธิ์ทงหมดที
ั้
่เกี่ยวกับการพิจารณาคดีโดยคณะลูกขุนในเรื่ องใด
ก็ตามที่เกี่ยวกับหรื อเกิดขึ ้นจากสัญญานี ้
(จ) การแยกเป็ นส่วนได้ ของสัญญา

หากหัวข้ อ ข้ อความ บทบัญญัติ หรื อประโยคใด ๆ
หรื อส่วนใดส่วนหนึง่ (“ส่ วนประกอบ”) ของสัญญานี ้ถูกระบุวา่ ขัดต่อกฎหมาย ไม่สมบูรณ์
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หรื อไม่มีผลบังคับใช้ โดยเจ้ าพนักงานผู้มีอํานาจภายในเขตอํานาจของกฎหมายใดก็ตาม
ให้ การระบุซงึ่ ส่วนประกอบเช่นว่านันไม่
้ มีผลต่อ: (1) ความถูกต้ องตามกฎหมาย ความสมบูรณ์
การมีผลบังคับใช้ ของส่วนประกอบอื่นของสัญญานี ้; หรื อ (2) ความถูกต้ องตามกฎหมาย
ความสมบูรณ์
การมีผลบังคับใช้ ของส่วนประกอบนันภายในเขตอํ
้
านาจตามกฎหมายอื่น
และส่วนประกอบนันจะถู
้ กจํากัด
หากเป็ นไปได้ และได้ แยกออกจากกันแล้ วในภายหลังถ้ าจําเป็ น
ในขอบเขตเท่าที่จําเป็ นในการให้ สญ
ั ญานี ้สมบูรณ์และมีผลบังคับใช้
(ฉ) ภาษาที่ใช้

หากสัญญานี ้ถูกแปลขึ ้นเป็ นภาษาอื่นนอกเหนือไปจากภาษาอังกฤษ

ให้ ใช้ ภาษาอังกฤษบังคับ
ในกรณีเกิดข้ อขัดแย้ งหรื อความไม่ตรงกันของความหมายระหว่างฉบับภาษาอังกฤษและฉบับแ
ปลใด ๆ ทังนี
้ ้ เว้ นแต่กรณีต้องห้ ามตามกฎหมายภายในเขตอํานาจของท่าน ข้ อขัดแย้ ง
ข้ อพิพาท
การไกล่เกลี่ย
การตัดสินโดยอนุญาโตตุลาการ
หรื อการดําเนินคดีใดๆ
ที่เกี่ยวกับสัญญานี ้จะต้ องดําเนินการเป็ นภาษาอังกฤษ
รวมถึงแต่ไม่จํากัดเพียงเท่านี ้
การติดต่อทางจดหมาย
การค้ นพบ การเสนอ การยื่นคําร้ อง การให้ คํามัน่ สัญญา
การให้ คํามัน่ ด้ วยวาจา การโต้ เถียง การโต้ เถียงด้ วยวาจา และคําสัง่ หรื อคําพิพากษาของศาล
(ช) ความไม่สอดคล้ องกัน

หากมีข้อขัดแย้ งกันระหว่างสัญญานี ้และสัญญาให้ ใช้ สิทธิในซอฟต์แวร์ หรื อข้ อตกลงผู้ใช้
(ที่นอกเหนือจากสัญญานี ้)
ที่มีอยูใ่ นบรรจุภณ
ั ฑ์หรื อวัสดุเสริมอื่นใดในส่วนของแบล็คเบอร์ รี่โซลูชนั่ ของท่าน
ให้ บทบัญญัตขิ องสัญญานี ้ใช้ บงั คับแก่ข้อขัดแย้ งใด
ๆ
นัน้
หากมีข้อขัดแย้ งกันระหว่างสัญญานี ้และสัญญาให้ ใช้ สิทธิในซอฟต์แวร์ หรื อข้ อตกลงผู้ใช้ อนั เกี่ย
วกับการอัพเกรดหรื ออัพเดทซอฟต์แวร์
ให้ นําบทบัญญัตขิ องสัญญาให้ ใช้ สิทธิในซอฟต์แวร์ หรื อข้ อตกลงผู้ใช้ ดงั กล่าวนันใช้
้ บงั คับเพียงเ
ฉพาะเท่าที่ขดั แย้ งกันนัน้
ในกรณีที่มีความขัดแย้ งใด
ๆ
ระหว่างเอกสารใดที่มีอยูใ่ นบรรจุภณ
ั ฑ์ของแบล็คเบอร์ รี่โซลูชนั่ ของท่าน
และเอกสารสําหรับผลิตภัณฑ์
RIM
หรื อรายการของซอฟต์แวร์
ให้ บทบัญญัตใิ นเรื่ องของเอกสารใช้ บงั คับในเรื่ องเกี่ยวกับข้ อขัดแย้ งกันนัน้
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(ซ) ข้ อสัญญาเบ็ดเสร็ จ

สัญญานี ้
(สําหรับบทบัญญัตแิ ก้ ไขเพิ่มเติมสัญญานี ้
ที่เกี่ยวกับเรื่ องของบทบัญญัตเิ พิ่มเติมนัน้
ให้ รวมเอาข้ อกําหนดของบทบัญญัตเิ พิ่มเติมนันเข้
้ ารวมด้ วย)
ได้ รวบรวมข้ อตกลงทังหมดของคู
้
ส่ ญ
ั ญาอันเกี่ยวเนื่องกับเรื่ องของสัญญานี ้ โดยไม่มีบทบัญญัติ
ความเข้ าใจ การสื่อสาร การรับประกันตน การรับรอง ภาระหน้ าที่ ข้ อตกลงเพิ่มเติม
หรื อข้ อตกลงระหว่างคูส่ ญ
ั ญาอันเกี่ยวกับซอฟต์แวร์ อันนอกเหนือไปจากที่ได้ ระบุไว้ ในสัญญานี ้
โดยไม่คํานึงถึงสิ่งที่กล่าวมาก่อนหน้ านี ้
สัญญาอื่น
ๆ
ระหว่างคูส่ ญ
ั ญาอาจมีผลบังคับต่อการใช้ งานในส่วนอื่นของแบล็คเบอร์ รี่โซลูชนั่ ของท่าน
สัญญานี ้ให้ ใช้ แทนที่บทบัญญัติ ความเข้ าใจ การสื่อสาร การรับประกันตน การรับรอง
ภาระหน้ าที่
ข้ อตกลงเพิ่มเติม
หรื อข้ อตกลงระหว่างคูส่ ญ
ั ญาใด
ๆ
ที่มีมาก่อนหน้ าหรื อพร้ อมกันนี ้ไม่วา่ จะได้ ทําด้ วยวาจาหรื อเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
อันเกี่ยวกับเรื่ องที่ระบุไว้ ในสัญญานี ้
และท่านยอมรับว่าท่านมิได้ อาศัยสิ่งที่ได้ กล่าวมาก่อนหน้ าในการตกลงเข้ าทําสัญญานี ้
สัญญานี ้อาจแก้ ไขเปลี่ยนแปลงได้ ทกุ เวลาโดยความตกลงร่วมกันของคูส่ ญ
ั ญา เว้ นแต่กรณีที่
RIM
ถูกห้ ามอย่างชัดแจ้ งโดยกฎหมายที่เกี่ยวข้ อง
RIM
ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงสัญญานี ้ในภายหลัง
ไม่วา่ เพื่อให้ สอดคล้ องกับการเปลี่ยนแปลงของกฎหมายหรื อให้ เป็ นไปตามที่กฎหมายกําหนด
(รวมถึงแต่ไม่จํากัดเพียงเท่านี ้ การเปลี่ยนแปลงเพื่อทําให้ แน่ใจว่าสัญญานี ้สามารถใช้ บงั คับได้ )
หรื อการเปลี่ยนแปลงในการดําเนินธุรกิจ
โดยจะแจ้ งให้ ท่านทราบถึงการเปลี่ยนแปลงเช่นว่านันทั
้ งทางอิ
้
เล็กทรอนิกส์
(ตามความมุง่ หมายของบทบัญญัตใิ นหัวข้ อเรื่ องการส่งคําบอกกล่าวข้ างต้ น)
หรื อโดยการประกาศแจ้ งให้ ทราบถึงการเปลี่ยนแปลงที่ http://www.blackberry.com/legal
และท่านควรตรวจสอบเว็บไซต์ดงั กล่าวอย่างสมํ่าเสมอสําหรับการเปลี่ยนแปลงต่างๆ
หากท่านยังคงใช้ ซอฟต์แวร์
และ/หรื อ
บริ การเกินกว่าหกสิบ
(60)
วันหลังจากการแจ้ งการเปลี่ยนแปลง
จะถือว่าท่านได้ ยอมรับการเปลี่ยนแปลงนี ้
หากท่านมีความกังวลเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว โปรดติดต่อได้ ที่ legalinfo@rim.com
ภายในหกสิบ
(60)
วันหลังจากการแจ้ งการเปลี่ยนแปลงเพื่อสอบถามเกี่ยวกับทางเลือกของท่าน
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(ฌ) การปฏิบตั ิตามกฎหมาย

ท่านจะ

ด้ วยค่าใช้ จา่ ยของท่านเอง
ทําให้ ได้ มาและรักษาไว้ ซงึ่ ใบอนุญาต
การจดทะเบียน
และการรับรองทังหมดที
้
่จําเป็ นจากหน่วยงานของรัฐหรื อตามกฎหมายที่ใช้ บงั คับในเขตอํานาจ
ของท่านเพื่อการใช้ บงั คับและการปฏิบตั ติ ามสัญญานี ้
หรื อสัญญาให้ ใช้ สิทธิอื่นที่เกี่ยวข้ อง
โดยเฉพาะอย่างยิ่งและเพื่อหลีกเลี่ยงข้ อสงสัยที่อาจมีขึ ้น
ท่านจะปฏิบตั ติ ามกฎหมายและข้ อบังคับทังหมดที
้
่เกี่ยวข้ องและจะทําให้ ได้ มาซึง่ ใบอนุญาต
การจดทะเบียน
และการรับรองใด
ๆ
ที่จําเป็ นจากหน่วยงานของรัฐสําหรับการนําเข้ าและการใช้ ซอฟต์แวร์ ที่มีการเข้ ารหัสลับในเชิงพ
าณิชย์ หรื อฟั งก์ชนั่ ความปลอดภัยอื่น ๆ ตามที่กฎหมายกําหนด ทังนี
้ ้ ท่านจะจัดหาให้ แก่ RIM
ซึง่ เอกสารรับรองและเอกสารทางราชการที่
RIM
อาจร้ องขอเป็ นครัง้ คราวเพื่อตรวจสอบการปฏิบตั หิ น้ าที่ดงั กล่าวนี ้ของท่าน

27. การควบรวมของสัญญา
เพื่อทําให้ มนั่ ใจว่า:
(ก)
ข้ อกําหนดต่าง
ๆ
นันสอดคล้
้
องที่จะใช้ กบั ซอฟต์แวร์ คอมพิวเตอร์ ส่วนบุคคลแบล็คเบอร์ รี่,
แบล็คเบอร์ รี่เซิร์ฟเวอร์ ซอฟต์แวร์
และซอฟต์แวร์ มือถือแบล็คเบอร์ รี่
เมื่อแต่ละซอฟต์แวร์ นนได้
ั ้ ถกู ใช้ เป็ นส่วนหนึง่ ของแบล็คเบอร์ รี่โซลูชนั่ ของท่าน;
และ
(ข)
ความชัดเจนในเรื่ องของข้ อกําหนดการอนุญาตให้ ใช้ สิทธิที่ใช้ กบั ซอฟต์แวร์ มือถือแบล็คเบอร์ รี่เมื่อใช้ เป็
นส่วนหนึง่ ของแบล็คเบอร์ รี่โซลูชนั่ ของท่าน
โดยไม่คํานึงถึงวิธีการที่ทา่ นได้ รับซอฟต์แวร์ มือถือแบล็คเบอร์ รี่นนมา
ั้
โดยการแสดงการยอมรับในข้ อกําหนดของสัญญานีต้ ามรูปแบบที่กาํ หนดไว้ ข้างต้ น
ท่ านยังขอยอมรั บอีกด้ วยว่ าสัญญานีท้ ดแทนและเข้ าแทนที่ข้อตกลงผู้ใช้ /ข้ อตกลงให้ ใช้ ซอฟ
ต์ แวร์ ของแบล็คเบอร์ ร่ ี
และสัญญาให้ ใช้ สิทธิในแบล็คเบอร์ ร่ ี เซิร์ฟเวอร์ สาํ หรับองค์ กรที่มีอยู่ก่อนหน้ านี ้
และสัญญาให้ ใช้ สิทธิในซอฟต์ แวร์ ของแบล็คเบอร์ ร่ ี ใด
ๆ
ที่มีอยู่ก่อนหน้ านี ้
เท่ าที่สัญญาดังกล่ าวใช้ บังคับกับซอฟต์ แวร์ ใด
ๆ
ที่ได้ กลายเป็ นส่ วนหนึ่งของแบล็คเบอร์ ร่ ี โซลูช่ ันของท่ าน นับตัง้ แต่ วันที่ท่านยอมรับสัญญานี ้
การอ้ างอิงถึงข้ อตกลงผู้ใช้ /ข้ อตกลงให้ ใช้ ซอฟต์แวร์ ของแบล็คเบอร์ รี่
หรื อสัญญาให้ ใช้ สิทธิในแบล็คเบอร์ รี่เซิร์ฟเวอร์ สําหรับองค์กรทังหมดที
้
่มีอยูใ่ นสัญญาหรื อเอกสารอื่นที่
ท่านทําไว้ กบั
RIM
สําหรับแบล็คเบอร์ รี่โซลูชนั่ ของท่าน
ให้ ถือว่าเป็ นการอ้ างอิงถึงสัญญาอนุญาตให้ ใช้ สิทธิแบล็คเบอร์ รี่ฉบับนี ้
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(ยกเว้ นในกรณีที่การอ้ างอิงดังกล่าวนันไม่
้ สมเหตุผลกันกับบริ บทภายใน
เช่น
ดังที่เป็ นอยูใ่ นบทบัญญัตนิ ี ้
การมุง่ หมายให้ มีความแตกต่างกันระหว่างสัญญาที่มีอยู่ก่อนและสัญญาให้ ใช้ สิทธิในซอฟต์แวร์ ของแ
บล็คเบอร์ รี่นนั ้
การอ้ างถึงสัญญาที่มีอยูก่ ่อนจะไม่ถือเป็ นการอ้ างอิงถึงสัญญาให้ ใช้ สิทธิในซอฟต์แวร์ ของแบล็คเบอร์ รี่
)
การแก้ ไขเพิ่มเติมหรื อบทบัญญัตเิ พิ่มเติมใด
ๆ
ที่มีแก่ข้อตกลงผู้ใช้ /ข้ อตกลงให้ ใช้ ซอฟต์แวร์ ของแบล็คเบอร์ รี่
และสัญญาให้ ใช้ สิทธิในแบล็คเบอร์ รี่เซิร์ฟเวอร์ สําหรับองค์กรที่มีอยูก่ ่อนหน้ านี ้
และสัญญาให้ ใช้ สิทธิในซอฟต์แวร์ ของแบล็คเบอร์ รี่ ภายใต้ ซอฟต์แวร์ ซงึ่ RIM ได้ จดั หาให้ แก่ทา่ น
ให้ ถือเป็ นการแก้ ไขเพิ่มเติมหรื อเป็ นบทบัญญัตเิ พิ่มเติมแก่สญ
ั ญาอนุญาตให้ ใช้ สิทธิแบล็คเบอร์ รี่
ฉบับนี ้
หากท่านมีคําถามหรื อข้ อสงสัยเกี่ยวกับเงื่อนไขของสัญญานี ้กรุณาติดต่อ RIM ได้ ที่ legalinfo@rim.com
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