
ขอ้ตกลงสทิธิก์ารใชง้านส าหรบัผูใ้ช ้

ฉบบัที ่1.14 (ปรบัปรุงเมือ่วนัที ่22 กุมภาพนัธ ์2022) 

โปรดอ่านขอ้ก าหนดและเงือ่นไขของขอ้ตกลงสทิธิก์ารใชง้านส าหรบัผูใ้ช ้(“ขอ้ตกลง”) 

ฉบบันีอ้ย่างรอบคอบกอ่นใชโ้ซลูชนั (ตามทีก่ าหนดไวด้า้นล่าง) 

สญัญาฉบบันีเ้ป็นสญัญาทีม่ีผลผูกมดัตามกฎหมาย 

คุณยอมรบัขอ้ก าหนดและเงือ่นไขทัง้หมดของขอ้ตกลงฉบบันีใ้นนามของตวัคุณเองและนิตบิุคคลหรอืบุคคลใ

ดๆ ทีคุ่ณเป็นตวัแทนหรอืคุณไดซ้ ือ้โซลูชนันีส้ าหรบัอุปกรณข์องบุคคลดงักล่าว 

เมือ่คุณใหค้ ายนิยอมทางอเิล็กทรอนิกส ์ตดิตัง้โซลูชนัหรอืใชโ้ซลูชนันี ้(ซึง่จะเรยีกรวมกนัว่า “คุณ”) 

หากคุณไม่ยอมรบัขอ้ก าหนดและเงือ่นไขของขอ้ตกลงฉบบันี ้โปรดอย่าด าเนินการตามขัน้ตอนตดิตัง้ต่อ 

อย่าใชโ้ซลูชนั 

และขอใหล้บหรอืท าลายส าเนาของโซลูชนัทัง้หมดทีม่อียู่ในความครอบครองหรอืควบคุมของคุณ 

ขอ้ตกลงฉบบันีเ้กีย่วขอ้งกบัการใชซ้อฟตแ์วร ์(“ซอฟตแ์วร”์) บรกิาร หรอืฮารด์แวรบ์างอย่าง 

และเฟิรม์แวรท์ีเ่กีย่วขอ้งของคุณ รวมถงึการอปัเดตใดๆ (แต่ละรายการเรยีกว่า “โซลูชนั”) 

ทีเ่กีย่วขอ้งกบัโซลูชนัทีคุ่ณยอมรบัในขอ้ตกลงฉบบันี ้และเอกสารทีเ่กีย่วขอ้ง ในขอ้ตกลงฉบบันี ้

“ผูจ้ าหน่าย” หมายถงึนิตบิุคคลทีร่ะบุไวท้ีน่ี่ว่าเป็นผูส้่งมอบมอบโซลูชนัใหแ้กคุ่ณ “เอกสาร” 

หมายถงึคู่มอืผูใ้ชแ้ละค าแนะน าใดๆ ทีม่าพรอ้มกบัโซลูชนั และ “เงือ่นไขทีใ่ชบ้งัคบั” 

หมายถงึระยะเวลาการเป็นสมาชกิรวมกบัประเภทของอุปกรณ ์จ านวนของอุปกรณท์ีไ่ดร้บัอนุญาต 

ขอ้ก าหนด เงือ่นไขและเอกสารเกีย่วกบัการเปลีย่นแปลงอืน่ๆ ทีคุ่ณยอมรบัเมือ่ซ ือ้โซลูชนั 

(ซึง่รวมถงึขอ้ก าหนดและเงือ่นไขการขายใดๆ) และขอ้ตกลงการจดัจ าหน่าย ขอ้ตกลงผูข้ายต่อ 

ขอ้ตกลงคู่คา้ใดๆ หรอืขอ้ตกลงอืน่ๆ ระหว่างคุณและผูจ้ าหน่าย หรอืสมาชกิรายอืน่ๆ ของกลุ่มผูจ้ าหน่าย 

เชน่เดยีวกบัขอ้จ ากดัอืน่ๆ ทีอ่ธบิายไวส้ว่นที ่2 และเอกสาร 

โปรดทราบว่าขอ้ตกลงฉบบันีม้อียู่สองส่วน ส่วนที ่1 ถงึ 12 ของขอ้ตกลงฉบบันีใ้ชก้บัโซลูช ัน่ทัง้หมด 

รวมทัง้ทีแ่สดงไวด้า้นล่างนีด้ว้ย ส่วนที ่13 

ระบุขอ้ก าหนดและเงือ่นไขเพิม่เตมิทีม่ผีลต่อโซลูชนัหรอืประเภทโซลูชนัเฉพาะ ซึง่รวมถงึซอฟตแ์วร ์บรกิาร 

และผลติภณัฑอ์ืน่ๆ ของบุคคลทีส่าม (ส่วนที ่13.1) สทิธิก์ารใชง้านของผูใ้หบ้รกิารทีไ่ดร้บัการจดัการ (ส่วนที ่

13.2) เคร ือ่งมอืลา้งขอ้มูลเบราวเ์ซอร ์(ส่วนที ่13.3) WiFi Finder (ส่วนที ่13.4) Avast Family Space 

(และยงัจ าหน่ายในรูปแบบ Star Guard Family, Vodafone Family Protect และ WINDTRE Family 

Protect) (ส่วนที ่13.5) แอปบนมอืถอื (ส่วนที ่13.6) ฉบบัชา่งเทคนิค (ส่วนที ่13.7) แผนการรบัประกนั 

(ส่วนที ่13.8) การสนับสนุนดา้นเทคนิคระดบัพรเีมยีม (ส่วนที ่13.9) การเขา้ถงึจากระยะไกล 

ซอฟตแ์วรใ์หค้วามชว่ยเหลอื (ส่วนที ่13.10) Avast Driver Updater (ส่วนที ่13.11) 

เว็บเกตเวยท์ีป่ลอดภยัของ Avast หรอือนิเทอรเ์น็ตเกตเวยท์ีป่ลอดภยัของ Avast (ส่วนที ่13.12) บรกิาร 

HMA บางประเภท (ส่วนที ่13.13) โซลูชนัเครอืข่ายส่วนตวัเสมอืนของผูจ้ าหน่าย (ส่วนที ่13.14) 

อุปกรณด์องเกลิหรอือุปกรณใ์ดๆ ที ่Avast จดัหาใหคุ้ณ ซึง่เป็นส่วนหน่ึงของการเป็นสมาชกิของคุณ (ส่วนที ่

13.15) และแพลตฟอรม์ข่าวกรองเกีย่วกบัการคุกคามของอุปกรณเ์คลือ่นที ่(ส่วนที ่13.16) 

ขอ้ตกลงฉบบันีใ้ชแ้ทนและแทนทีข่อ้ตกลงอืน่ใดทีท่่านเคยท าไวก้บัโซลูช ัน่เวอรช์นักอ่น 

https://www.avast.com/th-th/vendor


ผูจ้ าหน่ายสามารถแกไ้ขขอ้ตกลงฉบบันีไ้ดต้ลอดเวลาตามหนังสอืบอกกล่าวทีใ่หไ้วแ้กท่่านตามขอ้ตกลงฉบบั

นี ้และการใชง้านต่อไปส าหรบัโซลูช ัน่ใด ๆ ทีไ่ดร้บัผลกระทบ ณ เวลาใด ๆ อย่างนอ้ย 30 

วนัภายหลงัวนัทีป่ระกาศ จะถอืเป็นการยอมรบัการแกไ้ขขอ้ตกลงฉบบันีข้องท่าน 

ผูจ้ าหน่ายอาจก าหนดใหท้่านยอมรบัขอ้ตกลงทีม่กีารแกไ้ขเพือ่ใหส้ามารถใชง้านโซลูช ัน่ทีไ่ดร้บัผลกระทบใด 

ๆ ทีท่่านไดซ้ ือ้กอ่นหนา้นีไ้ดต่้อไป หากท่านปฏเิสธการยอมรบัขอ้ตกลงทีม่กีารแกไ้ข 

ผูจ้ าหน่ายสามารถยกเลกิการไม่ใหท้่านใชง้านโซลูช ัน่ทีไ่ดร้บัผลกระทบดงักล่าวได ้ในกรณีเชน่นี ้

ท่านสามารถขอรบัเงนิคนืค่าธรรมเนียมการบอกรบัสมาชกิในส่วนทีไ่ดช้ าระไปส าหรบัระยะเวลาการเป็นสมาชิ

กในส่วนทีย่งัไม่หมดอายุหรอืยงัไม่ไดใ้ช ้โดยการปฏบิตัติามค าแนะน าทีน่ี่ 

1. สทิธิก์ารใชง้าน 

ผูจ้ าหน่ายมอบสทิธิก์ารใชง้านทีไ่ม่ใชส่ทิธิข์าดใหแ้กคุ่ณ 

เพือ่ใชโ้ซลูชนัและเอกสารส าหรบัชว่งเวลาทีต่กลงกนัและระบุไวใ้นเงือ่นไขทีเ่กีย่วขอ้ง 

รวมถงึการขยายเวลาหรอืการต่ออายุทีต่กลงกนัไวใ้ดๆ (“ระยะเวลาการสมคัรสมาชกิ”) แต่ทัง้นี ้

คุณตอ้งยอมรบัขอ้ก าหนดและเงือ่นไขของขอ้ตกลงฉบบันี ้

2. การใชง้านโซลูชนัทีไ่ดร้บัอนุญาต 

2.1. คุณอาจใชโ้ซลูชนับนหรอืเพือ่สนับสนุนโทรศพัทม์อืถอื สมารท์โฟน แท็บเล็ต อุปกรณเ์ครอืข่ายเคลือ่นที ่

อุปกรณม์อืถอือืน่ๆ ไดสู้งสุดตามจ านวนทีต่กลงไว ้(“จ านวนของอุปกรณท์ีไ่ดร้บัอนุญาต”) 

(อุปกรณแ์ต่ละชนิดเรยีกว่า “อุปกรณม์อืถอื”) คอมพวิเตอรส์่วนบุคคล IoT 

และอุปกรณท์ีเ่ช ือ่มต่ออนิเทอรเ์น็ต หรอือุปกรณอ์ืน่ๆ ทีส่ามารถใชไ้ดก้บัโซลูชนั (อุปกรณแ์ต่ละชนิด 

รวมทัง้อุปกรณเ์คลือ่นทีแ่ต่ละชนิดจะเรยีกกว่า “อุปกรณ”์) ซึง่ระบุไวใ้นเงือ่นไขทีใ่ชบ้งัคบัโดยเฉพาะ: 

2.1.1. ในกรณีทีผู่จ้ าหน่ายก าหนดใหคุ้ณหรอืบรษิทัในเครอืของคุณ (นิตบิุคคลต่างๆ 

ทีอ่ยู่ภายใตก้ารควบคุมของคุณหรอืควบคุมคุณ หรอือยู่ภายใตก้ารควบคุมทั่วไปเดยีวกนักบัคุณ) 

ใชโ้ซลูชนัส าหรบับรษิทั การใชง้านเชงิพาณิชยห์รอืทางธรุกจิ (แต่ละอย่างเรยีกว่า “โซลูชนัทางธรุกจิ”) 

เพือ่วตัถุประสงคท์างธรุกจิภายใน ในกรณีทีใ่ชง้านโซลูช ัน่ทางธรุกจิเพือ่วตัถุประสงคใ์ด ๆ 

ดงักล่าวโดยบรษิทัในเครอืของท่าน 

ท่านมหีนา้ทีร่บัผดิชอบในการก ากบัดูแลการปฏบิตัติามขอ้ตกลงฉบบันีข้องบรษิทัในเครอืของท่าน 

และการละเมดิขอ้ตกลงใด ๆ โดยบรษิทัในเครอืจะถอืว่าเป็นการละเมดิโดยท่าน ขอ้ผูกพนัใด ๆ 

ของผูจ้ าหน่ายภายใตข้อ้ตกลงฉบบันีจ้ะถอืเป็นขอ้ผูกพนัของท่านแต่เพยีงผูเ้ดยีว 

และไม่ใชข่อ้ผูกพนัของบรษิทัในเครอืของท่านทีใ่ชโ้ซลูช ัน่ทางธรุกจิภายใตข้อ้ก าหนดและเงือ่นไขของขอ้ตก

ลงฉบบันี ้

2.1.2. ในกรณีของโซลูชนัอืน่ๆ ทัง้หมด ซึง่รวมถงึ Avast Free Antivirus, AVG Free Antivirus 

CCleaner Free และโซลูชนัอืน่ๆ ทัง้หมดทีคุ่ณไม่จ าเป็นตอ้งช าระค่าธรรมเนียมการเป็นสมาชกิหรอืราคาอืน่ๆ 

เพือ่ขอรบัโซลูชนัหรอืใชโ้ซลูชนัต่อไปหลงัจากระยะทดลองใชง้าน (แต่ละรายการเรยีกว่า 

“โซลูชนัส าหรบัผูบ้รโิภค”) โดยบุคคลธรรมดาหรอืสมาชกิในครอบครวัของตนเพือ่วตัถุประสงคส์่วนตวั 

ทีไ่ม่ใชเ่พือ่การคา้ เพือ่หลกีเลีย่งขอ้สงสยั 

https://www.avast.com/en-us/refund-policy


จะการไม่มกีารใหใ้ชห้รอือนุญาตใหใ้ชโ้ซลูช ัน่ส าหรบัผูบ้รโิภคโดย: (1) 

บุคคลธรรมดาเพือ่วตัถุประสงคท์างการคา้ หรอื (2) ธรุกจิ บรษิทั หน่วยงานภาครฐัองคก์รเอกชน 

หรอืหน่วยงานทีไ่ม่แสวงหาผลก าไรอืน่ ๆ หรอืสถาบนัการศกึษา 

2.2. ท่านสามารถท าส าเนาส ารองของซอฟตแ์วรไ์ดห้น่ึงชดุ 

2.3. ในกรณีทีม่กีารก าหนดค่าโซลูช ัน่ไวส้ าหรบัการใชง้านบนเครอืข่าย 

ท่านอาจใชโ้ซลูช ัน่บนไฟลเ์ซริฟ์เวอรห์รอืเคร ือ่งเสมอืนหน่ึงเคร ือ่งหรอืมากกว่าเพือ่ใชก้บัเครอืข่ายแลนหน่ึงเค

รอืข่ายเพือ่วตัถุประสงคใ์ด ๆ ต่อไปนีเ้พยีงขอ้เดยีว (ตอ้งไม่มากกว่าหน่ึงขอ้): 

2.3.1. การตดิตัง้โซลูช ัน่บนฮารด์ดสิกห์รอือุปกรณจ์ดัเก็บขอ้มูลอืน่ ๆ 

อย่างถาวรไดสู้งสุดเทา่ทีอุ่ปกรณท์ีไ่ดร้บัอนุญาต หรอื 

2.3.2. การใชโ้ซลูช ัน่บนเครอืข่ายแลนหน่ึงเครอืข่าย ซึง่มจี านวนอุปกรณต่์าง ๆ 

ทีใ่ชโ้ซลูช ัน่ไม่เกนิจ านวนของอุปกรณท์ีไ่ดร้บัอนุญาต หรอื 

2.3.3. หากเงือ่นไขทีใ่ชบ้งัคบัใหส้ทิธิแ์กท่่านในการใชโ้ซลูช ัน่เพือ่ใหก้ารบรกิาร MSP 

ใหใ้ชโ้ซลูช ัน่ตามทีอ่ธบิายไวใ้นส่วนที ่13.2 

2.4. การใชโ้ซลูช ัน่เพือ่วตัถุประสงคอ์ืน่ใด นอกเหนือไปจากทีอ่นุญาตไวอ้ย่างชดัแจง้ในส่วนที ่2 

ของขอ้ตกลงฉบบันี ้

หรอืการน าไปจ าหน่ายต่อหรอืการแจกจา่ยโซลูช ัน่ต่อจะถอืว่าเป็นการละเมดิขอ้ตกลงฉบบันีอ้ย่างรุนแรง 

และอาจเป็นการละเมดิกฎหมายลขิสทิธิท์ีใ่ชบ้งัคบัอกีดว้ย 

2A. การต่ออายุสมาชกิโดยอตัโนมตั ิ

ส่วนที ่2A นีก้ าหนดขอ้ก าหนดส าคญับางอย่างทีเ่กีย่วกบัฟังกช์นัต่ออายุสมาชกิโดยอตัโนมตั ิ

ขอ้ก าหนดส าคญัเพิม่เตมิ (เชน่ ‘สทิธิข์องคุณในการเพกิถอน’) 

อยู่ในขอ้ก าหนดของนิตบิุคคลทีคุ่ณซือ้โซลูชนัมา (“ผูแ้ทนจ าหน่าย”) 

และทีคุ่ณยอมรบัว่าควบคุมการสมคัรสมาชกิของคุณ 

2A.1 จะมกีารต่ออายุสมาชกิของคุณโดยอตัโนมตั ิและเราก็จะแจง้ใหคุ้ณทราบกอ่นการต่ออายุสมาชกิ 

โปรดทราบว่าค่าต่ออายุสมาชกิอาจจะต่างจากจ านวนทีคุ่ณช าระส าหรบัระยะเวลาการเป็นสมาชกิปัจจบุนั 

และการแจง้เตอืนเกีย่วกบัการต่ออายุสมาชกิล่วงหนา้จะท าใหคุ้ณทราบราคาระยะเวลาการสมคัรสมาชกิในภา

ยหลงั เวลาทีเ่รยีกเก็บและระยะเวลาการเป็นสมาชกิ 

2A.2 เวน้เสยีแต่ว่าไดม้กีารยกเลกิเป็นประการอืน่ ผูแ้ทนจ าหน่ายก็จะพยายามหกัเงนิจากคุณ 

(โดยใชบ้ตัรเครดติหรอืรายละเอยีดบญัชธีนาคารทีบ่นัทกึไว)้ ส าหรบัระยะเวลาการเป็นสมาชกิในภายหลงั 

ไม่เกนิสามสบิ (30) วนักอ่นวนัทีต่่ออายุสมาชกิ 



2A.3 ในกรณีทีห่กัเงนิไม่ส าเรจ็ในคร ัง้แรก ผูแ้ทนจ าหน่ายก็จะพยายามหกัเงนิเพิม่เตมิไม่เกนิ 15 

วนัหลงัจากวนัทีต่่ออายุสมาชกิ และก็อาจจะมกีารตดิต่อคุณเพือ่ขออปัเดตรายละเอยีดการช าระเงนิ 

2A.4 หลงัจากทีม่กีารต่ออายุสมาชกิโดยอตัโนมตั ิคุณจะไดร้บัอเีมลยนืยนั ซึง่มขีอ้มูลส าคญัๆ 

ทัง้หมดเกีย่วกบัการต่ออายุสมาชกิโดยอตัโนมตัแิละระยะเวลาการเป็นสมาชกิในภายหลงั 

2A.5 คุณมสีทิธิเ์ลอืกทีจ่ะไม่ต่ออายุสมาชกิโดยอตัโนมตั ิ

โดยใชข้ัน้ตอนทีแ่จง้ใหคุ้ณทราบระหวา่งการสมคัรสมาชกิ หมายความว่าคุณจะไม่ไดเ้ป็นสมาชกิอกีต่อไป 

เมือ่ระยะเวลาการเป็นสมาชกิปัจจบุนัของคุณสิน้สุดลง 

หลงัจากทีคุ่ณเลอืกทีจ่ะยกเลกิการต่ออายุสมาชกิโดยอตัโนมตั ิ

ก็จะมกีารยกเลกิการต่ออายุสมาชกิโดยอตัโนมตัอิยู่จนกว่าคุณจะตกลงทีจ่ะสมคัรสมาชกิใหม่ในภายหลงั 

2A.6 หากมกีารต่ออายุสมาชกิของคุณโดยอตัโนมตั ิคุณก็สามารถยกเลกิการต่ออายุสมาชกิไม่เกนิ 30 

วนัหลงัจากวนัทีต่่ออายุสมาชกิใหม่ดงักล่าว 

หากผูแ้ทนจ าหน่ายหกัเงนิส าหรบัระยะเวลาการเป็นสมาชกิถดัไปแลว้ 

(“การช าระเงนิส าหรบัการต่ออายุสมาชกิ”) คุณก็จะไดร้บัค่าต่ออายุสมาชกิคนืเต็มจ านวนเงนิ 

3. รายการอปัเดต 

ผูจ้ าหน่ายสามารถอปัเกรด อปัเดตหรอืเปลีย่นทดแทนโซลูชนัใดๆ (“การอปัเดต”) ก็ไดเ้ป็นระยะๆ 

ในระหว่างระยะเวลาการเป็นสมาชกิ และไม่ตอ้งขออนุญาตหรอืความยนิยอมต่างหากจากคุณ 

และเมือ่มกีารอปัเดตดงักล่าวใดๆ คุณก็จะไม่สามารถใชโ้ซลูชนัหรอือุปกรณ ์

(หรอืฟังกช์นับางส่วนของอปุกรณ)์ ทีเ่กีย่วขอ้งได ้

จนกว่าจะตดิตัง้หรอืเปิดใชง้านการอปัเดตดงักล่าวจนครบสมบูรณ ์

การปรบัปรุงแต่ละคร ัง้จะถอืเป็นส่วนหน่ึงของ “โซลูช ัน่” ส าหรบัวตัถุประสงคท์ุกขอ้ภายใตข้อ้ตกลงฉบบันี ้

การปรบัปรุงรวมทัง้การเพิม่และการลบคุณลกัษณะหรอืฟังกช์นัการท างานเฉพาะบางอย่างทีม่อียู่ในโซลูช ัน่ 

หรอืเปลีย่นฟังกช์นัการท างานทัง้หมด และผูจ้ าหน่ายจะก าหนดเนือ้หา คุณลกัษณะ 

และฟังกช์นัการท างานของโซลูช ัน่ทีไ่ดร้บัการปรบัปรุงตามดุลยพนิิจของตนแต่เพยีงผูเ้ดยีว 

ผูจ้ าหน่ายไม่จ าเป็นตอ้งเสนอทางเลอืกในการปฏเิสธหรอืระงบัการปรบัปรุงใหก้บัท่าน แต่ในกรณีใด ๆ 

ท่านอาจตอ้งดาวนโ์หลดและอนุญาตใหต้ดิตัง้หรอืเปิดใชง้านการปรบัปรุงทัง้หมดทีม่อียู่เพือ่ใหไ้ดร้บัประโยชน์

สูงสุดจากโซลูช ัน่ 

ผูจ้ าหน่ายอาจยุตกิารใหก้ารสนับสนุนโซลูช ัน่จนกว่าท่านจะยอมรบัและตดิตัง้หรอืเปิดใชง้านการปรบัปรุงทัง้ห

มด 

ผูจ้ าหน่ายจะใชดุ้ลยพนิิจของตนแต่เพยีงผูเ้ดยีวในการตดัสนิว่าเมือ่ใดและการปรบัปรุงมคีวามเหมาะสมหรอืไ

ม่ และไม่มภีาระผูกพนัในการจดัหาการปรบัปรุงใด ๆ ใหก้บัท่าน ภายใตดุ้ลยพนิิจของตนเองแต่เพยีงผูเ้ดยีว 

ผูจ้ าหน่ายอาจยุตกิารใหก้ารปรบัปรุงส าหรบัเวอรช์นัใด ๆ ของโซลูช ัน่ นอกเหนือจากเวอรช์นัล่าสุด 

หรอืการปรบัปรุงทีส่นับสนุนการใชโ้ซลูช ัน่ในส่วนทีเ่กีย่วขอ้งกบัเวอรช์นัใด ๆ ของระบบปฏบิตักิาร 

โปรแกรมอเีมล โปรแกรมเบราวเ์ซอรแ์ละซอฟตแ์วรอ์ืน่ ๆ ทีโ่ซลูช ัน่ไดร้บัการออกแบบมาใหท้ างานดว้ย 

  



4. สทิธิก์ารเป็นเจา้ของ 

4.1. 

โซลูช ัน่และเอกสารก ากบัโปรแกรมถอืเป็นทรพัยส์นิทางปัญญาของผูจ้ าหน่ายและไดร้บัการคุม้ครองโดยกฎห

มายลขิสทิธิท์ีใ่ชบ้งัคบั บทบญัญตัใินสนธสิญัญาระหว่างประเทศ 

และกฎหมายทีใ่ชบ้งัคบัของประเทศซึง่มกีารใชง้านโซลชู ัน่ โครงสรา้ง องคป์ระกอบ 

และรหสัคอมพวิเตอรข์องซอฟตแ์วรแ์ละเฟิรม์แวรใ์ด ๆ 

เป็นความลบัทางการคา้อนัมค่ีาและถอืเป็นขอ้มูลลบัของผูจ้ าหน่าย 

ท่านมอบสทิธิแ์ละอนุญาตใหผู้จ้ าหน่ายเก็บและใชค้วามคดิเห็นหรอืค าแนะน าส าหรบัวตัถุประสงคใ์ดก็ตามเกีย่

วกบัผลติภณัฑห์รอืบรกิารในปัจจบุนัหรอืในอนาคตของเราโดยไม่ตอ้งจา่ยค่าตอบแทนใหแ้กท่่านเพิม่เตมิ 

และโดยไม่ตอ้งขอรบัการอนุมตัใินการเก็บหรอืใชค้วามคดิเห็นหรอืค าแนะน าดงักล่าวภายในขอบเขตของควา

มคดิเห็นหรอืค าแนะน าเกีย่วกบัโซลูช ัน่ทีส่่งถงึผูจ้ าหน่าย 

4.2. การครอบครอง และการใชโ้ซลูช ัน่ของท่านไม่ไดเ้ป็นการมอบสทิธิห์รอืกรรมสทิธิใ์ด ๆ 

ในทรพัยส์นิทางปัญญาในโซลูช ัน่หรอืเอกสารก ากบัโปรแกรมใหแ้กท่่าน 

นอกเหนือจากทีร่ะบุไวใ้นขอ้ตกลงฉบบันี ้

ผูจ้ าหน่ายขอสงวนสทิธิท์ ัง้หมดในโซลูช ัน่และเอกสารก ากบัโปรแกรม รวมทัง้ลขิสทิธิ ์สทิธบิตัร 

สทิธิใ์นความลบัทางการคา้ เคร ือ่งหมายการคา้ และสทิธิใ์นทรพัยส์นิทางปัญญาอืน่ ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งทัง้หมด 

5. ขอ้จ ากดั 

5.1. ท่านตอ้งไม่ท าส าเนาหรอืใชโ้ซลูช ัน่หรอืเอกสารก ากบัโปรแกรมนอกเหนือจากทีร่ะบุไวใ้นส่วนที ่2 

ของขอ้ตกลงฉบบันี ้ท่านตอ้งไม่อนุญาตใหบุ้คคลทีส่ามใด ๆ:  

5.1.1. ใชร้หสัการใหส้ทิธิ ์หมายเลขสทิธิอ์นุญาต ชือ่ผูใ้ช/้รหสัผ่าน หรอืรหสัการเปิดใชง้านอืน่ๆ 

หรอืหมายเลขทีผู่จ้ าหน่ายมอบใหท้ีเ่กีย่วขอ้งกบัโซลูชนัใดๆ (“รหสัการเปิดใชง้าน”) 

บนหรอืส าหรบัอุปกรณจ์ านวนมากกว่าทีร่ะบุไวต้ามเงือ่นไขทีใ่ชบ้งัคบั 

5.1.2 เปิดเผยรหสัเปิดใชง้านใด ๆ 

แกบุ่คคลอืน่นอกเหนือจากผูจ้ าหน่ายหรอืผูแ้ทนทีไ่ดร้บัมอบหมายของผูจ้ าหน่าย 

5.1.3. เวน้แต่กฎหมายไดอ้นุญาตไวอ้ย่างชดัแจง้: (1) ใหท้ าวศิวกรรมยอ้นกลบั แยกส่วน แปลกลบั 

แปลความ สรา้งใหม่ แปลง หรอืดงึโซลูช ัน่ใด ๆ หรอืส่วนใดส่วนหน่ึงของโซลูช ัน่ 

(ซึง่รวมทัง้ลายมอืชือ่ของรหสัทีเ่ป็นอนัตราย (ตามทีร่ะบุไวด้า้นล่าง) 

และโปรแกรมใชป้ระจ าในการตรวจจบัรหสัทีเ่ป็นอนัตราย) หรอื (2) เปลีย่นแปลง ปรบัเปลีย่น 

หรอืแกไ้ขโซลูช ัน่ใด ๆ ในลกัษณะอืน่ก็ตาม 

(ซึง่รวมทัง้ลายมอืชือ่ขอรหสัทีเ่ป็นอนัตรายและโปรแกรมใชป้ระจ าในการตรวจจบัรหสัทีเ่ป็นอนัตราย) 

“รหสัทีเ่ป็นอนัตราย” หมายถงึรหสั ฟีเจอร ์ชดุค าสัง่หรอือุปกรณท์ีจ่งใจหรอืออกแบบโดยอตัโนมตั ิ

หรอืในเหตุการณบ์างอย่างทีเ่กดิขึน้ หรอืเมือ่คุณไดด้ าเนินการหรอืไม่สามารถด าเนินการบางอย่าง 

หรอืตามทศิทางหรอืการควบคุมของบุคคลหรอืนิตบิุคคลใดๆ เพือ่: (ก) รบกวนการท างานของซอฟตแ์วร ์



บรกิาร อุปกรณ ์ทรพัยส์นิ เครอืข่าย หรอืขอ้มูลใด ๆ (ข) ท าใหซ้อฟตแ์วร ์บรกิาร ทรพัยส์นิ เครอืข่าย 

หรอืขอ้มูลใด ๆ ไดร้บัการท าลาย เปลีย่นแปลง ลบลา้ง รบัความเสยีหาย 

หรอืท าใหก้ารด าเนินงานของสิง่น้ันหยุดชะงกัหรอืเสือ่มโทรมในลกัษณะอืน่ก็ตาม หรอื (ค) 

อนุญาตใหบุ้คคลหรอืหน่วยงานใดเขา้ถงึ เขา้ควบคุม หรอืท าลาย เปลีย่นแปลง ลบลา้ง ท าความเสยีหาย 

หรอืท าใหห้ยุดชะงกัหรอืลดการด าเนินงานในลกัษณะอืน่ก็ตามของส่วนใด ๆ ของซอฟตแ์วร ์บรกิาร อุปกรณ ์

ทรพัยส์นิ เครอืข่าย หรอืขอ้มูลใด ๆ และ ไวรสัคอมพวิเตอร ์เวริม์ 

โปรแกรมเลยีนแบบหนา้จอปกตเิพือ่ล่อลวงผูใ้ชท้ าใหท้ราบถงึรหสัผ่าน ทางลบัส าหรบัเขา้สู่โปรแกรม 

การท าลายขอ้มูลตามเวลาทีต่ ัง้ขึน้ โปรแกรมทีเ่ป็นอนัตราย หรอืกลไก เชน่ 

การล็อกซอฟตแ์วรห์รอืโปรแกรมใชป้ระจ าส าหรบัการตรวจสอบรหสัผา่น การตรวจสอบเลขหมายประจ าซพียูี 

การพึง่พงิเวลา หรอืรหสัอืน่ใดทีจ่งใจหรอืออกแบบมาเพือ่ใหก้ารใด ๆ ดงัทีอ่ธบิายไวใ้นค าจ ากดัความนี ้

(ซึง่รวมถงึโปรแกรมภาษา Java ขนาดเล็ก ตวัควบคุม ActiveX ภาษาสครปิต ์ปลัก๊อนิของเบราวเ์ซอร ์

หรอืเนือ้หาแบบพุช) 

5.1.4 เวน้แต่ไดร้บัอนุญาตจากขอ้ตกลงการจดัจ าหน่าย ขอ้ตกลงผูจ้ าหน่าย หรอืขอ้ตกลงอืน่ ๆ 

ระหว่างทา่นและผูจ้ าหน่ายหรอืสมาชกิรายอืน่ ๆ ของกลุ่มผูจ้ าหน่ายใหพ้มิพเ์ผยแพร ่จ าหน่ายต่อ แจกจา่ย 

ถ่ายทอดสญัญาณ ส่งขอ้มูล ตดิต่อสือ่สาร ถ่ายโอน วางเป็นประกนั ใหเ้ชา่ แบ่งปัน 

หรอืใหส้ทิธิช์ว่งซ ึง่โซลูช ัน่ใด ๆ 

5.1.5 เวน้แต่ไดร้บัอนุญาตอย่างชดัแจง้จากขอ้ตกลงนี ้(ซึง่รวมถงึส่วนที ่13.2, 13.5 และ 13.7) 

เงือ่นไขทีใ่ชบ้งัคบัหรอืขอ้ตกลงอืน่ระหว่างท่านกบัผูจ้ าหน่ายหรอืสมาชกิรายอืน่ ๆ 

ของกลุ่มผูจ้ าหน่ายใหใ้ชโ้ซลูช ัน่ใด ๆ 

เพือ่จดัการสิง่อ านวยความสะดวกของบุคคลทีส่ามหรอืใหส้ทิธิแ์กบุ่คคลทีส่ามในการเขา้ถงึหรอืใชโ้ซลูช ัน่ใด 

ๆ ดา้นส านักงานบรกิาร ระบบการแบ่งเวลา บรกิารการเป็นสมาชกิ 

หรอืผูใ้หบ้รกิารแอปพลเิคชนัหรอืพืน้ฐานอืน่ ๆ ทีค่ลา้ยคลงึกนั 

5.1.6. ใชโ้ซลูช ัน่ใด ๆ เพือ่จดัหาหรอืสรา้งผลติภณัฑห์รอืบรกิารทีแ่ข่งขนักบัโซลูช ัน่นี ้

5.1.7. ใชห้รอืพยายามทีจ่ะใชโ้ซลูช ัน่ใด ๆ เพือ่: (1) อปัโหลด ดาวนโ์หลด สตรมี ส่งขอ้มูล คดัลอก 

หรอืเก็บขอ้มูลหรอืเนือ้หาใด ๆ หรอืมสี่วนรว่มหรอืชว่ยเหลอืในกจิกรรมใด ๆ ทีอ่าจ: (ก) 

ละเมดิสทิธิใ์นทรพัยส์นิทางปัญญาหรอืสทิธิอ์ืน่ๆ ของบุคคลทีส่าม (ข) มเีนือ้หาทีผ่ดิกฎหมาย เป็นอนัตราย 

ข่มขู่ ประทุษรา้ย หมิน่ประมาท หรอืเป็นทีน่่ารงัเกยีจใดๆ ในลกัษณะอืน่ก็ตาม (ค) 

เป็นอนัตรายหรอืพยายามท าอนัตรายแกบุ่คคลอืน่ (ง) 

มโีอกาสในการปลุกปลัน่หรอืกอ่ใหเ้กดิพฤตกิรรมทีผ่ดิกฎหมาย เป็นอนัตราย ข่มขู่ ประทุษรา้ย คุกคาม 

ละเมดิ หมิน่ประมาท สบประมาท หยาบชา้ ลามกอนาจาร รุกรานความเป็นส่วนตวัของผูอ้ืน่ 

แสดงความเกลยีดชงั หรอืเลอืกปฏบิตัทิางเชือ้ชาต ิชาตพินัธุ ์ศาสนา หรอืเพศ 

หรอืมฉิะน้ันก็เป็นทีน่่ารงัเกยีจในลกัษณะอืน่ก็ตาม (จ) 

ส่งเสรมิหรอืใหข้อ้มูลทีเ่ป็นค าแนะน าเกีย่วกบักจิกรรมทีผ่ิดกฎหมาย 

ส่งเสรมิการท ารา้ยรา่งกายหรอืการท าใหร้า่งกายของกลุ่มหรอืบุคคลใดๆ 

บาดเจ็บหรอืส่งเสรมิการกระท าทีโ่หดรา้ยทารุณต่อสตัว ์(ฉ) แอบอา้งเป็นบุคคลหรอืนิตบิุคคลใดๆ 

หรอืบดิเบอืนความจรงิเร ือ่งความเกีย่วขอ้งกบัคุณหรอืนิตบิุคคลหรอื (ช) ชว่ยเหลอืดา้นการฉอ้โกง หลอกลวง 

หรอืโจรกรรม หรอื (ซ) ท าใหเ้กดิความเสยีหาย ระงบั 



หรอืขดัจงัหวะการด าเนินการหรอืไดร้บัหรอืพยายามทีจ่ะไดร้บัสทิธิเ์ขา้ถงึโดยไม่ไดร้บัอนุญาต รบั ใช ้คดัลอก 

เปลีย่นแปลงหรอืท าลายทรพัยส์นิ อุปกรณ ์ซอฟตแ์วร ์บรกิาร เครอืข่าย หรอืขอ้มูลใดๆ 

ทีไ่ม่ไดร้บัอนุญาตโดยวธิกีารใดๆ ซึง่รวมทัง้การแฮ็กขอ้มูล ฟิชชิง่ สวมรอย 

หรอืพยายามหลกีเลีย่งหรอืท าลายไฟรว์อลล ์การป้องกนัรหสัผ่าน 

หรอืการคุม้ครองความปลอดภยัของขอ้มูลอืน่ๆ หรอืการควบคุมในลกัษณะใดก็ตาม (2) ดว้ยวธิใีดๆ 

ทีเ่ป็นการละเมดิกฎหมายหรอืขอ้บงัคบัทีบ่งัคบัใชใ้นทอ้งถิน่ ในประเทศ หรอืระหว่างประเทศใดๆ (3) 

ปลอมหวัเร ือ่งหรอืใชต้วัระบุเพือ่ปลอมแปลงตน้ก าเนิดเนือ้หาใดๆ ทีส่่งผ่านโดยใชโ้ซลูชนันี ้(4) อปัโหลด 

โพสต ์ส่งอเีมล หรอืส่งโฆษณา เนือ้หาเพือ่การส่งเสรมิ “จดหมายขยะ” “สแปม” “จดหมายลูกโซ”่ หรอื 

“ธรุกจิพรีะมดิ” ทีไ่ม่พงึประสงคห์รอืทีไ่ม่ไดร้บัอนุญาต หรอื (5) 

รวบรวมหรอืจดัเก็บขอ้มูลส่วนบุคคลโดยปราศจากการรบัรูแ้ละความยนิยอมอย่างชดัแจง้จากเจา้ของขอ้มูล 

5.1.8. ท าใหเ้กดิความเสยีหาย ระงบั 

หรอืขดัจงัหวะการด าเนินการหรอืไดร้บัหรอืพยายามทีจ่ะไดร้บัการเขา้ถงึโซลูช ัน่ใด ๆ หรอืทรพัยส์นิ อุปกรณ ์

ซอฟตแ์วร ์การบรกิาร เครอืข่าย 

หรอืขอ้มูลทีเ่ช ือ่มต่อหรอืด าเนินการรว่มกบัโซลูช ัน่ดงักล่าวหรอืเนือ้หาหรอืขอ้มูลใด ๆ ทีจ่ดัเก็บ เขา้ถงึ 

หรอืจดัส่งผ่านโซลูช ัน่ดงักล่าวทีไ่ม่ไดร้บัอนุญาต โดยวธิกีารใด ๆ ซึง่รวมทัง้การแฮ็ค ฟิชชิง่ หลอกลวง 

หรอืพยายามหลกีเลีย่งหรอืท าลายไฟรว์อลล ์การป้องกนัดว้ยรหสัผ่าน 

หรอืการคุม้ครองความปลอดภยัขอ้มูลอืน่ ๆ หรอืการควบคุมลกัษณะใดก็ตาม 

5.1.9. ทดสอบหรอืวดัเปรยีบเทยีบสมรรถนะ หรอืเปิดเผย 

หรอืเผยแพรก่ารทดสอบหรอืผลการเปรยีบเทยีบสมรรถนะส าหรบัโซลูช ัน่ใด ๆ 

โดยไม่ไดร้บัความยนิยอมล่วงหนา้เป็นลายลกัษณอ์กัษรจากผูจ้ าหน่าย หรอื 

5.1.10. ท าลายหรอืหลกีเลีย่ง พยายามท าลายหรอืหลกีเลีย่ง 

หรอือนุญาตหรอืใหค้วามชว่ยเหลอืบุคคลทีส่ามในการท าลายหรอืหลกีเลีย่งการควบคุมในการใชส้ าเนาของโ

ซลูช ัน่ใด ๆ หรอื 

5.1.11. ละเมดินโยบายของผูจ้ าหน่ายทีค่วบคุมการใชโ้ซลูชนัทีย่อมรบัได ้

(“นโยบายการใชง้านทีส่ามารถยอมรบัได”้) ซึง่คุณสามารถดูไดท้ีน่ี่ 

หากและภายในขอบเขตทีข่อ้ตกลงนีแ้ละนโยบายการใชง้านทีส่ามารถยอมรบัไดข้ดัแยง้กนั 

บทบญัญตัทิีเ่ขม้งวดมากกว่าจะมผีลบงัคบัใช ้

5.2. บางโซลูช ัน่อาจมอบสทิธพิเิศษในการดูแลระบบใหแ้กท่่านหรอืผูใ้ชร้ายอืน่ นอกเหนือจากสิง่อืน่ ๆ 

อาจสามารถอนุญาตใหผู้ดู้แลระบบตดิตามอุปกรณอ์ืน่และ/หรอืสถานะของโซลูช ัน่ทีน่ ามาใชบ้นอุปกรณอ์ืน่ 

ซึง่รวมทัง้สถานะระยะเวลาการเป็นสมาชกิ ขอ้ความของโซลูช ัน่ และการปรบัปรุง เป็นตน้ 

ท่านแสดงตนและรบัรองว่าทา่นจะใชส้ทิธพิเิศษในการดูแลระบบเฉพาะในส่วนทีเ่กีย่วกบัอุปกรณแ์ละโซลูช ัน่ที่

ท่านไดร้บัอนุญาตอย่างถูกตอ้ง และไม่ใชเ่พือ่วตัถุประสงคอ์ืน่ 

ท่านแสดงตนและรบัรองต่อผูจ้ าหน่ายอกีดว้ยว่า: (1) 

ท่านมอี านาจทีจ่ าเป็นทัง้หมดในการยอมรบัขอ้ตกลงฉบบันีแ้ละตดิตัง้/และหรอืใชโ้ซลูช ัน่บนอุปกรณใ์นนามข

องเจา้ของและผูใ้ชอุ้ปกรณท์ีดู่แลเหล่าน้ัน (2) ท่านยอมรบัขอ้ตกลงฉบบันีเ้พือ่และในนามของ: (ก) 

เจา้ของและผูใ้ชอุ้ปกรณท์ีดู่แลเหล่าน้ันรายใด ๆ ดงักล่าว และ (ข) ตวัท่านเอง 



5.3. 

บางโซลูชนัอาจอนุญาตใหคุ้ณสามารถเผยแพรห่รอืแบ่งปันเนือ้หาทีคุ่ณสรา้งขึน้หรอืไดร้บัจากแหล่งอืน่ใหแ้ก่

ประชาชนทั่วไป (“เนือ้หาผูใ้ช”้) ท่านรกัษาสทิธิใ์นทรพัยส์นิทางปัญญาใด ๆ 

และทัง้หมดทีท่่านถอือยู่แลว้ภายใตก้ฎหมายทีบ่งัคบัใชใ้นเนือ้หาผูใ้ชท้ีท่่านเผยแพรห่รอืแบ่งปันผ่านโซลูช ัน่ 

โดยขึน้อยู่กบัสทิธิ ์สทิธิก์ารใชง้าน และขอ้ก าหนดอืน่ ๆ ของขอ้ตกลงฉบบันี ้รวมทัง้สทิธิพ์ืน้ฐานใด ๆ 

ของบุคคลอืน่ในเนือ้หาผูใ้ชใ้ด ๆ ทีท่่านอาจใชห้รอืปรบัเปลีย่น 

ท่านมอบสทิธิแ์ละสทิธิก์ารใชง้านไม่เฉพาะเจาะจง ไม่มขีอ้จ ากดั ไม่มเีงือ่นไข ไม่จ ากดั ทั่วโลก เพกิถอนไม่ได ้

ตลอดกาล และปลอดค่าค่าสทิธ ิใหแ้กส่มาชกิแต่ละรายของกลุ่มผูจ้ าหน่ายในการใชง้าน คดัลอก บนัทกึ 

แจกจา่ย ผลติซ า้ เปิดเผย จ าหน่าย จ าหน่ายต่อ ใหส้ทิธิช์ว่ง (ผ่านหลายระดบั) ปรบัเปลีย่น ปรบัใหเ้หมาะ 

แสดงต่อสาธารณะ ส่งผ่าน เผยแพร ่ออกอากาศ แปล สรา้งงานทีไ่ดม้าจาก และใชป้ระโยชนอ์ืน่ในลกัษณะใด 

ๆ ก็ตาม ส าหรบัส่วนทัง้หมดหรอืส่วนใด ๆ ของเนือ้หาผูใ้ชท้ีท่่านเผยแพรห่รอืแบ่งปันผ่านโซลูช ัน่ 

(และงานทีไ่ดม้าจากน้ัน) 

เพือ่วตัถุประสงคใ์นการจดัหาโซลูช ัน่ใหแ้กท่่านเพยีงอย่างเดยีวภายใตข้อ้ตกลงฉบบันี ้

แต่ละคร ัง้ทีท่่านเผยแพรห่รอืแบ่งปันเนือ้หาผูใ้ชใ้ด ๆ 

ท่านแสดงตนและรบัรองแกส่มาชกิแต่ละรายของกลุ่มผูจ้ าหน่ายว่าทา่นมอีายุครบนิตภิาวะบรบิูรณใ์นรฐัหรอืเข

ตอ านาจทีท่่านอาศยัอยู่ และเป็นบดิามารดาหรอืผูป้กครองตามกฎหมาย 

หรอืไดร้บัการยนิยอมทีถู่กตอ้งทุกประการจากบดิามารดาหรอืผูป้กครองตามกฎหมายของผูเ้ยาวใ์ด ๆ 

ทีบ่รรยายไวห้รอืมสี่วนรว่มต่อเนือ้หาผูใ้ชใ้ด ๆ ทีท่่านเผยแพรห่รอืแบ่งปัน 

และในส่วนทีเ่กีย่วขอ้งกบัเนือ้หาผูใ้ชน้ั้นว่า: (1) 

ท่านเป็นผูเ้ขยีนและเจา้ของแต่เพยีงผูเ้ดยีวซึง่ทรพัยส์นิทางปัญญาและสทิธิอ์ืน่ ๆ ในเนือ้หาผูใ้ชน้ั้น 

หรอืท่านมสีทิธิท์ีช่อบดว้ยกฎหมายในการเผยแพรแ่ละแบ่งปันเนือ้หาผูใ้ชแ้ละมอบสทิธิใ์หแ้กส่มาชกิแต่ละราย

ของกลุ่มผูจ้ าหน่ายในการใชง้านตามทีอ่ธบิายไวใ้นส่วนที ่5.3 

ซึง่ทัง้หมดนีไ้ม่มภีาระผูกพนัทีจ่ะบงัคบัสมาชกิรายใด ๆ 

ของกลุ่มผูจ้ าหน่ายในการขอรบัการยนิยอมจากบุคคลทีส่ามใด ๆ 

และไม่มกีารสรา้งภาระผูกพนัหรอืความรบัผดิใดก็ตามส าหรบัสมาชกิรายใด ๆ ของกลุ่มผูจ้ าหน่าย (2) 

เนือ้หาผูใ้ชม้คีวามถูกตอ้ง (3) เนือ้หาผูใ้ชไ้ม่และจะไม่ละเมดิสทิธิใ์นทรพัยส์นิทางปัญญาหรอืสทิธิอ์ืน่ ๆ 

ของบุคคลทีส่ามใด ๆ 

ตามการใชง้านทีอ่นุญาตของกลุ่มผูจ้ าหน่ายและการใชป้ระโยชนต์ามทีก่ าหนดไวใ้นขอ้ตกลงฉบบันี ้และ (4) 

เนือ้หาผูใ้ชจ้ะไม่ละเมดิขอ้ตกลงฉบบันี ้หรอืเป็นสาเหตุใหม้กีารบาดเจ็บหรอืเป็นอนัตรายต่อบุคคลใด ๆ 

6. การรบัประกนัแบบจ ากดั 

การปฏเิสธความรบัผดิและการยกเวน้ความรบัผดิ 

6.1 ภายใตส้่วนทีเ่หลอืของสว่นที ่6 นี ้

ผูจ้ าหน่ายรบัประกนัต่อท่านว่าโซลูช ัน่จะท างานหรอืจะใชง้านไดจ้รงิตามทีร่ะบุไวใ้นเอกสารก ากบัโปรแกรมเป็

นระยะเวลา 30 วนัหลงัจากทีท่่านไดร้บัโซลูช ัน่คร ัง้แรก หากตอ้งการใชส้ทิธิก์ารรบัประกนั 

ท่านตอ้งปฏบิตัติามค าแนะน าจากแหล่งทีท่่านซือ้โซลูช ัน่ 

หากโซลูช ัน่ไม่สามารถท างานไดจ้รงิตามทีร่ะบุไวใ้นเอกสารก ากบัโปรแกรม 

ความรบัผดิทัง้ปวงและความรบัผดิแต่เพยีงผูเ้ดยีวของสมาชกิแต่ละรายของกลุ่มผูจ้ าหน่าย 



และคู่คา้แต่ละรายของผูจ้ าหน่าย 

และการเยยีวยาแต่ผูเ้ดยีวและโดยเฉพาะส าหรบัท่านทีเ่กีย่วกบัการรบัประกนัดงักล่าวจะถูกจ ากดัตามทางเลอื

กของผูจ้ าหน่าย อย่างใดอย่างหน่ึงดงันี:้ (1) การเปลีย่นทดแทนโซลูช ัน่ หรอื (2) 

การส่งคนืโซลูช ัน่เพือ่รบัเงนิคนืส าหรบัส่วนของค่าธรรมเนียมการสมคัรสมาชกิทีท่่านไดช้ าระไวส้ าหรบัสว่นข

องระยะเวลาการเป็นสมาชกิทีย่งัไม่หมดอายุหรอืยงัไม่ไดใ้ช ้

การรบัประกนันีจ้ะมผีลเฉพาะกบัโซลูช ัน่ตามทีไ่ดม้ีการส่งมอบตัง้แต่แรกเร ิม่ และจะไม่มผีลกบัสิง่ต่อไปนี:้ (1) 

การปรบัปรุงใด ๆ (2) ขอ้บกพรอ่งใด ๆ ทีเ่กดิจากการรวม การท างาน หรอืการใชโ้ซลูช ัน่รว่มกบั: (ก) 

ซอฟตแ์วร ์ฮารด์แวร ์หรอืวสัดุอืน่ ๆ ทีผู่จ้ าหน่ายมไิดเ้ป็นผูจ้ดัหา หรอื (ข) อุปกรณ ์ซอฟตแ์วร ์หรอืวสัดุอืน่ ๆ 

ทีไ่ม่สอดคลอ้งกบัขอ้ก าหนดของผูจ้ าหน่ายทีร่ะบุไวใ้นเอกสารก ากบัโปรแกรม 

6.2. นอกเหนือจากทีร่ะบุไวใ้นส่วนที ่6.1 ของขอ้ตกลงฉบบันี ้

สมาชกิของกลุ่มผูจ้ าหน่ายและคู่คา้ของผูจ้ าหน่ายไม่รบัประกนัประสทิธภิาพหรอืผลลพัธท์ีท่่านอาจไดร้บัจาก

การใชโ้ซลูช ัน่หรอืเอกสารก ากบัโปรแกรมใด ๆ นอกเหนือจากทีร่ะบุไวใ้นส่วนที ่6.1 ของขอ้ตกลงฉบบันี ้

โซลูช ัน่ไดร้บัการจดัหาให ้“ตามสภาพทีเ่ป็นอยู่” 

และสมาชกิของกลุ่มผูจ้ าหน่ายและคู่คา้ของผูจ้ าหน่ายไม่ไดใ้หก้ารรบัประกนัโดยชดัแจง้หรอืโดยนัย 

หรอืเงือ่นไขและเป็นไปตามขอบเขตสูงสุดทีก่ฎหมายอนุญาต ปฏเิสธการรบัประกนัและเงือ่นไขใด ๆ 

และทัง้หมดทีแ่สดงนัยตามกฎหมาย กฎหมายจารตีประเพณี หลกันิตศิาสตร ์หรอืทฤษฎอีืน่ ๆ ของกฎหมาย 

รวมถงึการรบัประกนัโดยนัยหรอืเงือ่นไขการไม่ละเมดิสทิธิข์องบุคคลทีส่าม กรรมสทิธิ ์

ความสามารถทีจ่ะขายได ้คุณภาพทีเ่หมาะสม หรอืความเหมาะสมกบัวตัถุประสงคใ์ด ๆ เฉพาะ 

ผูจ้ าหน่ายไม่รบัประกนัว่าการท างานของโซลูช ัน่ใด ๆ จะไม่หยุดชะงกัหรอืปราศจากขอ้ผดิพลาด 

โซลูช ัน่จะท างานอย่างถูกตอ้งบนอุปกรณท์ีใ่หม้าใด ๆ หรอืดว้ยการก าหนดค่าเฉพาะใด ๆ 

ของฮารด์แวรแ์ละ/หรอืซอฟตแ์วร ์

หรอืไม่รบัประกนัว่าโซลูช ัน่จะใหก้ารปกป้องทีส่มบูรณส์ าหรบัความครบถว้นของขอ้มูล 

สารสนเทศหรอืเนือ้หาทีเ่ลอืก ทีจ่ดัเก็บ หรอืส่งผ่านทางอนิเทอรเ์น็ต 

6.3. โดยไม่ค านึงถงึขอ้ก าหนดอืน่ใดของขอ้ตกลงฉบบันี ้โซลูชนัใดๆ 

ทีจ่ดัหาใหแ้กคุ่ณโดยไม่มีค่าธรรมเนียม (รวมถงึโซลูชนัทีจ่ดัหาใหแ้บบ “ไม่มค่ีาใชจ้่าย” “ทดลองใชง้าน” 

หรอืโซลูชนั “เบตา้”) ไดร้บัการจดัหาใหแ้กคุ่ณ “ตามสภาพทีเ่ป็นอยู่” “พรอ้มขอ้บกพรอ่งทัง้หมด” และ 

“ตามทีม่อียู่” โดยไม่มกีารรบัประกนัใดๆ ทัง้สิน้ และไม่มีการสนับสนุนหรอืบรกิารอืน่ๆ จากผูจ้ าหน่าย 

6.4. ภายในขอบเขตสูงสุดทีก่ฎหมายอนุญาต ไม่ว่ากรณีใดๆ ก็ตาม ผูจ้ าหน่ายหรอืบรษิทัใดๆ ทีค่วบคุม 

อยู่ภายใตก้ารควบคูม หรอือยู่ภายใตก้ารควบคุมทั่วไปเชน่เดยีวกบัผูจ้ าหน่าย (ใหเ้รยีกรวมกนัว่า 

“กลุ่มผูจ้ าหน่าย”) หรอืตวัแทน ผูใ้หส้ทิธิอ์นุญาต ผูแ้ทน ซพัพลายเออร ์ผูแ้ทนจ าหน่าย ผูข้ายต่อ 

ผูใ้หบ้รกิารระบบไรส้ายผา่นเครอืข่ายหรอืระบบของบุคคลเหล่าน้ันทีม่กีารจดัหาโซลชูนัให ้

หรอืคู่คา้ธรุกจิรายอืน่ใดของสมาชกิรายใดก็ตามของกลุ่มผูจ้ าหน่าย (เรยีกรวมว่า “คู่คา้ของผูจ้ าหน่าย”) 

จะไม่ตอ้งรบัผดิชอบต่อคุณหรอืบุคคลทีส่ามใดๆ ในกรณีต่อไปนี:้ 

6.4.1. ค่าเสยีหายโดยออ้ม ทีเ่ป็นผลสบืเน่ือง ทีเ่กีย่วเน่ือง ทีเ่ป็นการลงโทษ ทีเ่กดิขึน้เป็นพเิศษ 

หรอืค่าชดเชยทีสู่งกว่าความเสยีหายจรงิ หรอืความสูญเสยีใด ๆ 

ก็ตามโดยไม่ตอ้งค านึงถงึสาเหตุหรอืทฤษฎคีวามรบัผดิ 



6.4.2. ค่าเสยีหายใด ๆ ส าหรบัความสูญเสยีทางธรุกจิ ผลก าไร หรอืรายได ้การสูญเสยีความเป็นส่วนตวั 

ความสูญเสยีจากการใชอุ้ปกรณห์รอืโซลูช ัน่ใด ๆ (รวมถงึโซลูช ัน่ในทีนี่)้ ค่าใชจ้า่ยทีสู่ญเปล่า 

ตน้ทุนในการจดัหาสนิคา้ทดแทนกนัหรอืสนิคา้เปลีย่นทดแทน บรกิาร หรอืผลติภณัฑด์จิทิลั 

การหยุดชะงกัทางธรุกจิ การเปิดเผยโดยไม่ไดร้บัอนุญาต หรอืการสูญเสยี (รวมถงึการทุจรติ 

การท าใหเ้สือ่มเสยี หรอืความไม่พรอ้มใหบ้รกิาร) ของขอ้มูลหรอืสารสนเทศใด ๆ ในลกัษณะใดก็ตาม 

(ไม่ว่าการสูญเสยี ความเสยีหาย ตน้ทุน หรอืค่าใชจ้า่ยใด ๆ 

ทีก่ล่าวมาขา้งตน้จะเป็นการสูญเสยีหรอืความเสยีหายโดยตรงหรอืโดยออ้มก็ตาม) หรอื 

6.4.3. การสูญเสยีหรอืความเสยีหายอืน่ใดทีเ่กีย่วกบัเงนิหรอืไม่ก็ตามอนัเกดิจากขอ้ตกลงฉบบันี ้

หรอืโซลูช ัน่ใด ๆ ทีจ่ดัใหไ้วห้ลงัจากนี ้

ถงึแมว้่าสมาชกิของกลุ่มผูจ้ าหน่ายหรอืคู่คา้ของผูจ้ าหน่ายจะไดแ้จง้เตอืนถงึความเป็นไปไดข้องการสูญเสยีห

รอืความเสยีหายใด ๆ ดงักล่าวแลว้ก็ตาม 

โดยไม่ค านึงถงึขอ้สญัญาอืน่ใดทีข่ดักบัขอ้ตกลงฉบบันีห้รอืเป็นอย่างอืน่ 

สมาชกิของกลุ่มผูจ้ าหน่ายหรอืคู่คา้ของผูจ้ าหน่ายรายใดก็ตามจะไม่รบัผดิชอบต่อท่านหรอืบุคคลทีส่ามใด ๆ 

ในส่วนของการสูญเสยีหรอืความเสยีหายใดก็ตาม (ไม่ว่าจะโดยทางตรงหรอืทางออ้ม) 

ส าหรบัการเขา้ถงึโดยไม่ไดร้บัอนุญาต การทุจรติ การท าใหเ้สือ่มเสยี หรอืความไมพ่รอ้มใหบ้รกิาร 

การลบลา้ง การขโมย การท าลาย การดดัแปลง การเปิดเผย หรอืการสูญหายของขอ้มูล สารสนเทศ 

หรอืเนือ้หาใด ๆ ทีส่่งผ่าน ไดร้บั หรอืจดัเก็บโดยหรอืทีเ่กีย่วขอ้งกบัโซลูช ัน่ใด ๆ โดยไม่ค านึงถงึสาเหตุ 

ตามขอบเขตสูงสุดทีก่ฎหมายอนุญาต ไม่ว่ากรณีใด ๆ 

ความรบัผดิโดยรวมทัง้หมดของสมาชกิของกลุ่มผูจ้ าหน่ายหรอืคู่คา้ของผูจ้ าหน่ายรายใดก็ตามส าหรบัการสู

ญเสยีหรอืความเสยีหายทัง้หมดทีเ่กดิขึน้กบัท่านหรอืบุคคลทีส่าม อนัเกดิจากหรอืทีเ่กีย่วขอ้งกบัโซลูช ัน่ใด ๆ 

การเป็นสมาชกิ หรอืขอ้ตกลงฉบบันีจ้ะตอ้งไม่เกนิ: (1) หา้เหรยีญสหรฐัฯ (US$5.00) และ (2) 

จ านวนค่าธรรมเนียมการสมคัรสมาชกิทีท่่านช าระส าหรบั 12 

เดอืนทีผ่่านมาของระยะเวลาการเป็นสมาชกิของระยะเวลาการเป็นสมาชกิ 

6.5. 

การยกเวน้และการจ ากดัความรบัผดิของสมาชกิของกลุ่มผูจ้ าหน่ายและคู่คา้ของผูจ้ าหน่ายทีอ่ยู่ในขอ้ตกลงฉ

บบันีจ้ะไม่จ ากดัหรอืยกเวน้ความรบัผดิทีอ่าจเกดิขึน้ไดส้ าหรบัขอ้ต่อไปนี:้ 

6.5.1. การเสยีชวีติ การบาดเจ็บส่วนบุคคล ความเสยีหายต่อทรพัยส์นิทีม่รีูปรา่ง 

หรอืการฉอ้โกงทีเ่กนิกว่าขอบเขตสูงสุดตามทีก่ฎหมายทีใ่ชบ้งัคบัอนุญาต และ 

6.5.2. ประเด็นใดก็ตามทีอ่าจไม่ไดร้บัการจ ากดัหรอืการยกเวน้เป็นอย่างอืน่ตามกฎหมายทีใ่ชบ้งัคบั 

7. ความเป็นส่วนตวั 

การประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลและขอ้มูลอืน่ๆ 

7.1. ค าว่า “ขอ้มูล” ตามทีร่ะบุในขอ้ตกลงฉบบันีแ้ละนโยบายความเป็นส่วนตวัหมายถงึ: (ก) 

ขอ้มูลทีคุ่ณมอบใหผู้จ้ าหน่าย สมาชกิรายอืน่ของกลุ่มผูจ้ าหน่าย 



หรอืคู่คา้ผูจ้ าหน่ายในขัน้ตอนการสัง่ซ ือ้โซลูชนั ซึง่รวมถงึชือ่ ทีอ่ยู่ในการออกบลิ (รวมถงึรหสัไปรษณีย)์ 

ทีอ่ยู่อเีมล หมายเลขโทรศพัท ์หมายเลขบตัรช าระเงนิหรอืหมายเลขบญัช ีรหสัยนืยนับตัรช าระเงนิหรอืบญัช ี

วนัทีเ่ร ิม่ใชบ้ตัรช าระเงนิและวนัหมดอายุ 

รหสัผ่านของบญัชทีีคุ่ณเลอืกไวส้ าหรบับญัชทีีคุ่ณใชก้บัผูจ้ าหน่ายหรอืสมาชกิรายอืน่ของกลุ่มผูจ้ าหน่าย 

และขอ้มูลการออกบลิทีร่ะบุไวใ้นนโยบายความเป็นส่วนตวัของผูจ้ าหน่าย (“นโยบายความเป็นส่วนตวั” 

ทีดู่ไดจ้ากทีน่ี่) (ซึง่เรยีกรวมกนัว่า “ขอ้มูลการเปลีย่นแปลง”) (ข) ขอ้มูลทีผู่จ้ าหน่าย 

สมาชกิรายอืน่ของกลุ่มผูจ้ าหน่าย หรอืคู่คา้ผูจ้ าหน่าย 

เก็บรวบรวมในระหวา่งประมวลผลและจดัส่งโซลูชนัทีคุ่ณสัง่ซ ือ้ รวมถงึขอ้มูลเกีย่วกบัแบนด ์รุน่ 

ระบบปฏบิตักิาร และรายละเอยีดการระบุตวัตนอืน่ๆ ของอุปกรณข์องคุณ 

ชือ่ของผูใ้หบ้รกิารอนิเทอรเ์น็ตของคุณ ทีอ่ยู่ Internet Protocol (IP) ของคุณ และ (ค) 

ขอ้มูลเกีย่วกบัการตดิตัง้และการใชโ้ซลูชนัของคุณ ((ข) และ (ค) เรยีกรวมกนัว่าเป็น “ขอ้มูลบรกิาร” 

ในนโยบายความเป็นส่วนตวั) 

7.2. ท่านอนุญาตใหผู้จ้ าหน่าย สมาชกิรายอืน่ของกลุ่มผูจ้ าหน่าย 

หรอืคู่คา้ของผูจ้ าหน่ายในการใชข้อ้มูลของท่าน เพือ่วตัถุประสงคท์ีอ่ธบิายไวใ้นนโยบายความเป็นส่วนตวั 

ท่านรบัทราบวา่การใชข้อ้มูลของท่านดงักล่าวรวมถงึการประมวลผลและปฏบิตัติามค าสัง่ซ ือ้ของท่านส าหรบัก

ารสมคัรสมาชกิ การปรบัปรงุโซลูช ัน่ 

และการใหข้อ้มูลแกท่่านเกีย่วกบัโซลูช ัน่ทีท่่านไดส้มคัรและเสนอโซลูช ัน่อืน่ ๆ แกท่่าน 

ท่านรบัทราบวา่ผูจ้ าหน่ายหรอืสมาชกิรายอืน่ของกลุ่มผูจ้ าหน่ายอาจแบ่งปันขอ้มูลของท่านกบัคู่คา้ของผูจ้ าห

น่าย เชน่ ผูใ้หบ้รกิารแพลตฟอรม์อคีอมเมริซ์และผูป้ระมวลผลการช าระเงนิของผูจ้ าหน่าย 

ซพัพลายเออรท์ีใ่หก้ารสนับสนุน บรกิาร และโซลูช ัน่ต่าง ๆ แกท่่านในนามของผูจ้ าหน่าย 

และซพัพลายเออรท์ีจ่ดัหาผูจ้ าหน่ายหรอืสมาชกิของกลุ่มผูจ้ าหน่ายทีม่ตีวัวเิคราะหก์ารซือ้และตวัวเิคราะหค์ว

ามผดิพลาดเกีย่วกบัโซลูช ัน่ต่าง ๆ 

8. การสิน้สดุ 

8.1. ขอ้ตกลงนีจ้ะสิน้สุดลงทนัทเีมือ่ท่านไดล้ะเมดิขอ้ผูกพนัใด ๆ ของท่านในขอ้ตกลงนี ้

(ซึง่รวมถงึการละเมดิขอ้ผูกพนัของท่านในส่วนที ่2, 5 หรอื 10) ซึง่จะส่งผลใหท้่านอาจถูกรบิสทิธิใ์ด ๆ 

ทีท่่านอาจไดร้บัในการปรบัปรุงหรอืเพือ่รบัเงนิคนืส าหรบัส่วนของค่าธรรมเนียมการสมคัรสมาชกิทีท่่านไดช้ า

ระไวส้ าหรบัสว่นของระยะเวลาการเป็นสมาชกิทีย่งัไม่หมดอายุหรอืยงัไม่ไดใ้ช ้

ผูจ้ าหน่ายสงวนสทิธิใ์นการเยยีวยาอืน่ใดทีม่อียู่ภายใตก้ฎหมาย ในกรณีทีก่ารละเมดิขอ้ผูกพนัใด ๆ 

ของท่านภายใตข้อ้ตกลงฉบบันีส้่งผลกระทบรา้ยแรงต่อสมาชกิของกลุ่มผูจ้ าหน่ายหรอืคู่คา้ใด ๆ 

ของผูจ้ าหน่าย 

การยกเวน้และการจ ากดัความรบัผดิของสมาชกิของกลุ่มผูจ้ าหน่ายและคู่คา้ของผูจ้ าหน่ายทีอ่ยู่ในขอ้ตกลงฉ

บบันีจ้ะยงัคงมผีล แมข้อ้ตกลงฉบบันีจ้ะสิน้สุดลงแลว้ก็ตาม 

8.2. โดยหนังสอืบอกกล่าวถงึท่าน 

ผูจ้ าหน่ายสามารถบอกเลกิขอ้ตกลงฉบบันีไ้ดใ้นทนัทตีามทีส่ะดวกในเวลาใดก็ตามทีเ่กีย่วขอ้งกบัโซลูช ัน่เฉพ

าะเจาะจงใด ๆ หรอืโซลูช ัน่ทัง้หมด 

และความรบัผดิทัง้ปวงและแต่เพยีงผูเ้ดยีวของสมาชกิแต่ละรายของกลุ่มผูจ้ าหน่าย 

https://www.avast.com/th-th/vendor


และคู่คา้แต่ละรายของผูจ้ าหน่าย และการเยยีวยาแต่ผูเ้ดยีวและโดยเฉพาะส าหรบัท่านทีเ่กีย่วกบัการสิน้สุดใด 

ๆ 

ดงักล่าวจะถูกจ ากดัไวท้ีก่ารคนืเงนิในส่วนของค่าธรรมเนียมการสมคัรสมาชกิทีท่่านไดช้ าระไวส้ าหรบัสว่นขอ

งระยะเวลาการเป็นสมาชกิทีย่งัไม่หมดอายุหรอืยงัไม่ไดใ้ช ้นับจากวนัทีม่ผีลบงัคบัของการสิน้สุดดงักล่าว 

ท่านจะไม่มสีทิธิอ์กีต่อไปทีจ่ะใชโ้ซลูช ัน่และเอกสารก ากบัโปรแกรมใด ๆ ทีไ่ดร้บัผลกระทบ 

8.3. หากระยะเวลาการสมคัรสมาชกิจะเร ิม่ตน้ขึน้เมือ่คุณจา่ยค่าธรรมเนียมหรอืค่าใชจ้า่ยของคุณ 

และหากผูจ้ าหน่ายยงัไม่ไดร้บัช าระเงนิภายในวนัที ่15 หลงัจากเร ิม่เป็นสมาชกิ 

จะถอืไดว้่าคุณสละสทิธิใ์นการใชโ้ซลูชนั 

และสทิธิด์งักล่าวจะถูกยกเลกิทนัทโีดยไม่มกีารด าเนินการเพิม่เตมิจากคุณหรอืผูจ้ าหน่าย 

9. สทิธิท์ีจ่ ากดัโดยรฐับาลสหรฐัอเมรกิา 

โซลูชนัทัง้หมดมคุีณสมบตัเิป็น “สนิคา้เชงิพาณิชย”์ ซึง่เป็นค าทีม่คี าจ ากดัความไวใ้น 48 C.F.R. 2.101 

ทีป่ระกอบดว้ย “ซอฟตแ์วรค์อมพวิเตอรเ์ชงิพาณิชย”์ และ “เอกสารของซอฟตแ์วรค์อมพวิเตอรเ์ชงิพาณิชย”์ 

ซึง่เป็นค าทีใ่ชใ้น 48 C.F.R. 12.212 สอดคลอ้งกบั 48 C.F.R. 12.212 และ 48 C.F.R. 227.7202-1 

ไปจนถงึ 227.7202-4 ผูใ้ชง้านทัง้หมดภายใตร้ฐับาลของสหรฐัฯ 

ไดม้าซึง่โซลูช ัน่ดงักล่าวและเอกสารก ากบัโปรแกรมทีเ่กีย่วขอ้งพรอ้มกบัสทิธิเ์หล่าน้ันเฉพาะทีร่ะบุไวใ้นขอ้ตก

ลงฉบบันี ้ซึง่ใชก้บัลูกคา้ทีไ่ม่ใชภ่าครฐั 

การใชโ้ซลูช ัน่และเอกสารก ากบัโปรแกรมทีเ่กีย่วขอ้งดงักล่าวถอืเป็นการตกลงยนิยอมจากหน่วยงานของรฐับ

าลสหรฐัฯ วา่ซอฟตแ์วรค์อมพวิเตอรแ์ละเอกสารก ากบัซอฟตแ์วรค์อมพวิเตอรเ์ป็นสนิคา้เชงิพาณิชย ์

และถอืเป็นการยอมรบัสทิธิแ์ละขอ้จ ากดัทีร่ะบุในขอ้ตกลงฉบบันี ้

10. การควบคุมการส่งออก 

ท่านตอ้งปฏบิตัติามกฎหมายสหรฐัอเมรกิาและกฎหมายระหว่างประเทศทีบ่งัคบัใชท้ัง้หมดทีใ่ชก้ ากบัดูแลการ

ส่งออกและการส่งโซลูช ัน่กลบัออกไป รวมทัง้ระเบยีบการบรหิารการส่งออกแห่งสหรฐัอเมรกิา 

ตลอดจนขอ้จ ากดัของผูใ้ชง้านขัน้ปลาย การใชง้านขัน้ปลายและปลายทาง 

ซึง่ออกโดยรฐับาลสหรฐัอเมรกิาและรฐับาลอืน่ ๆ 

โดยไม่มกีารบดิเบอืนไปจากกฎเกณฑท์ั่วไปของสิง่ทีก่ล่าวมาขา้งตน้ ท่านแสดงตน รบัรองและรบัประกนัว่า: 

(1) ท่านไม่ไดเ้ป็นหน่ึงในรายชือ่บุคคลทีถู่กปฏเิสธ รายชือ่ผูท้ีไ่ม่ไดร้บัการรบัรอง รายชือ่หน่วยงาน 

รายชือ่บุคคลในสญัชาตทิีไ่ดร้บัการก าหนดเป็นพเิศษ รายชือ่บุคคลตอ้งหา้ม หรอืรายชือ่ใด ๆ 

ทีเ่ผยแพรโ่ดยรฐับาลสหรฐัฯ และ (2) ท่านจะไม่ใช ้ส่งออก หรอืน าส่งออกโซลูช ัน่ใด ๆ ในหรอืไปยงัเขต 

จดุหมายปลายทาง บรษิทั 

หรอืบุคคลทีเ่กีย่วขอ้งกบัการละเมดิการสัง่หา้มหรอืการลงโทษทางการคา้ของสหรฐัฯ และสหภาพยุโรป 

ท่านจะชดใช ้ป้องกนั และปกป้องสมาชกิแต่ละรายของกลุ่มผูจ้ าหน่ายจากและต่อการถูกเรยีกรอ้ง 

ความตอ้งการ การฟ้องรอ้งหรอืการด าเนินคด ีและความเสยีหาย ความรบัผดิ 

ตน้ทุนและค่าใชจ้า่ยทัง้หมดทีเ่กดิจากการทีท่่านไม่ปฏบิตัติามสิง่ทีร่ะบุไวใ้นส่วนที ่10 



11. 

ขอ้ตกลงดา้นค าชีข้าดของอนุญาโตตุลาการทีม่ผีลผูกพนัและก

ารสละสทิธิใ์นการด าเนินคดแีบบกลุ่ม 

11.1. ส่วนที ่11 นีจ้ะมผีลใชก้บัขอ้พพิาทใด ๆ ทีเ่กดิจากหรอืทีเ่กีย่วขอ้งกบัโซลูช ัน่ใด ๆ 

การสมคัรสมาชกิส าหรบัโซลูช ัน่ใด ๆ หรอืขอ้ตกลงฉบบันี ้และเกีย่วขอ้งกบัท่านและผูจ้ าหน่าย “ขอ้พพิาท” 

ส าหรบัวตัถุประสงคข์องส่วนที ่11 นี ้หมายถงึขอ้พพิาท การด าเนินคดหีรอืขอ้โตแ้ยง้อืน่ๆ 

โดยไม่ค านึงถงึสาเหตุของมูลคดทีีย่นืกรานโดยเฉพาะ 

(กล่าวคอืประกอบดว้ยมูลคดหีรอืสาเหตุทางกฎหมายทีอ่าจจะเป็นไปได ้

การเรยีกรอ้งส าหรบัการละเมดิสญัญา การบดิเบอืนความจรงิหรอืการฉอ้โกง การชดใชค่้าเสยีหาย 

การละเมดิ 

(ซึง่รวมถงึความประมาทเลนิเล่อและความรบัผดิต่อความเสยีหายทีเ่กดิขึน้จากสนิคา้ทีไ่ม่ปลอดภยั) 

และการฝ่าฝืนกฎหมายหรอืขอ้บงัคบั เป็นตน้) 

11.2. ในกรณีของขอ้พพิาท 

ท่านจะตอ้งมหีนังสอืบอกกล่าวแจง้ขอ้พพิาทต่อผูจ้ าหน่ายซึง่เป็นถอ้ยแถลงทีเ่ป็นลายลกัษณอ์กัษรส าหรบัชือ่ 

ทีอ่ยู่และขอ้มูลการตดิต่อของท่าน ขอ้เท็จจรงิทีท่ าใหเ้กดิขอ้พพิาท และการบรรเทาทีท่่านรอ้งขอ 

ท่านตอ้งส่งหนังสอืแจง้ขอ้พพิาททางอเีมลใหแ้กผู่จ้ าหน่ายที ่legal@avast.com (ระบุหวัขอ้: ส่วนที ่11 

หนังสอืบอกกล่าวขอ้พพิาทภายใต ้EULA) 

11.3. การด าเนินการใด ๆ เพือ่แกไ้ขหรอืฟ้องรอ้งขอ้พพิาทใด ๆ ในเวทใีด ๆ 

จะไดถู้กจดัท าขึน้เฉพาะรายเท่าน้ัน 

ท่านจะไม่รอ้งขอใหข้อ้พพิาทไดร้บัการไต่สวนในแบบการฟ้องคดใีนนามกลุ่มบุคคล 

การฟ้องรอ้งทัว่ไปโดยทนายความส่วนตวั 

หรอืในการพจิารณาคดอีืน่ใดทีฝ่่ายใดฝ่ายหน่ึงกระท าการหรอืเสนอใหก้ระท าการในวสิยัของผูแ้ทน 

การตดัสนิชีข้าดหรอืการพจิารณาคดใีด ๆ จะไม่ถูกน ามารวมกนั 

โดยไม่มกีารยนิยอมเป็นลายลกัษณอ์กัษรล่วงหนา้จากทุกฝ่ายต่อการตดัสนิชีข้าดหรอืการพจิารณาคดทีัง้หม

ดทีไ่ดร้บัผลกระทบ 

11.4. หากคุณและผูจ้ าหน่ายไม่สามารถระงบัขอ้พพิาทใดๆ ดว้ยการเจรจาอย่างไม่เป็นทางการ 

จะตอ้งพยายามระงบัขอ้พพิาทโดยการอนุญาโตตุลาการทีม่ผีลผูกพนัเท่าน้ัน 

ภายใตก้ฎหมายอนุญาโตตุลาการของรฐับาลกลางสหรฐัอเมรกิา (“FAA”), 9 U.S.C. § 1 และทีต่ามมา 

และกฎหมายสารบญัญตัขิองมลรฐันิวยอรก์ (โดยไม่ค านึงถงึหลกัในการเลอืกใชก้ฎหมาย) 

นอกเหนือจากทีร่ะบุไวใ้นส่วนที ่11.5 ดา้นล่างนี ้ท่านก าลงัจะสละสทิธิใ์นการฟ้องรอ้ง 

(หรอืมสี่วนรว่มในการฟ้องรอ้งในฐานะฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงหรอืสมาชกิของกลุ่มบุคคล) 

ขอ้พพิาททัง้หมดในศาลต่อหนา้ผูพ้พิากษาหรอืลูกขนุ 

โดยขอ้พพิาททัง้หมดจะไดร้บัการแกไ้ขต่อหนา้ผูต้ดัสนิทีเ่ป็นกลางแทน ซึง่การตดัสนิจะเป็นทียุ่ต ิ

ยกเวน้สทิธิจ์ ากดัในการพจิารณาทบทวนโดยศาลภายใต ้FAA ศาลใด ๆ 

ทีม่อี านาจการตดัสนิศาลเหนือทัง้สองฝ่าย สามารถบงัคบัใชก้ารตดัสนิของผูช้ ีข้าดได ้



11.5. ขอ้ก าหนดในการชีข้าดของส่วนที ่11 นีม้ขีอ้ยกเวน้ต่อไปนี:้ 

11.5.1. ท่านอาจฟ้องรอ้งขอ้พพิาทใด ๆ 

ในศาลเรยีกรอ้งขนาดเล็กในประเทศหรอืเขตการปกครองทีค่ลา้ยกนัซึง่ท่านอาศยัอยู่ 

หากขอ้พพิาทน้ันตรงตามขอ้ก าหนดทัง้หมดทีจ่ะไดย้นิในศาลเรยีกรอ้งขนาดเล็ก 

หากท่านยืน่ค ารอ้งต่อศาลเรยีกรอ้งขนาดเล็ก 

ท่านจะตอ้งรบัผดิชอบค่าใชจ้า่ยและค่าธรรมเนียมทัง้หมดของศาล 

11.5.2. ขอ้พพิาททัง้หมดทีเ่กีย่วกบัขอ้กล่าวหาถงึความไม่เหมาะสมใด ๆ 

ของทรพัยส์นิทางปัญญาของท่านหรอืผูจ้ าหน่ายจะไดร้บัการตดัสนิในศาล 

11.5.3. หากคุณเป็นผูบ้รโิภคและอาศยัอยู่ในสหภาพยุโรป นอรเ์วย ์ไอซแ์ลนด ์หรอืลกิเตนสไตน ์

คุณอาจมสีทิธิจ์ดัการขอ้พพิาทของคุณผ่านแพลตฟอรม์อนิเทอรเ์น็ตเพือ่รบัการระงบัขอ้พพิาททางออนไลน ์

ซึง่จดัขึน้โดยคณะกรรมาธกิารยุโรป (“แพลตฟอรม์ ODR”) โดยแพลตฟอรม์ ODR 

มวีตัถุประสงคท์ีจ่ะแกไ้ขขอ้พพิาทนอกช ัน้ศาลทีเ่กีย่วขอ้งกบัการซือ้สนิคา้และบรกิารแบบออนไลนร์ะหว่างผูบ้

รโิภคและผูข้ายทีม่ทีีต่ ัง้อยู่ในสหภาพยุโรป นอรเ์วย ์ไอซแ์ลนด ์และลกิเตนสไตน ์

ท่านสามารถไปยงัแพลตฟอรม์ ODR ไดโ้ดยไปตามลงิกนี์:้ http://ec.europa.eu/consumers/odr/ 

11.6. จะมกีารด าเนินกระบวนการอนุญาโตตุลาการ 

โดยอยู่ภายใตก้ารก ากบัดูแลของสมาคมอนุญาโตตุลาการแห่งสหรฐัอเมรกิา (“AAA”) ตาม 

“ขอ้บงัคบัอนุญาโตตุลาการส าหรบัผูบ้รโิภค” ของ AAA ซึง่มผีลบงัคบัใชเ้มือ่วนัที ่1 กนัยายน 2014 รวมถงึ 

“ค่าใชจ้า่ยของอนุญาโตตุลาการ (รวมทัง้ค่าธรรมเนียมการบรหิารจดัการของ AAA)” 

ซึง่มผีลบงัคบัใชเ้มือ่วนัที ่1 มนีาคม 2014 (ใหเ้รยีกรวมกนัว่า “ขัน้ตอนผูบ้รโิภค”) 

และจะอยู่ภายใตข้อ้ก าหนดดงัต่อไปนี:้ 

11.6.1. ขัน้ตอนผูบ้รโิภคจะใชส้ าหรบับางค่าธรรมเนียม โดยแบ่งบางส่วนอย่างเฉพาะเจาะจงไปยงัผูบ้รโิภค 

(ท่าน) และผูอ้ืน่จนถงึธรุกจิ (ผูจ้ าหน่าย) หากค ารอ้งของท่านมมีูลค่าไม่เกนิ 75,000 ดอลลาร ์

ผูจ้ าหน่ายจะช าระค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้า่ยทีร่ะบุทัง้หมดซึง่รวมถงึส่วนทีแ่บ่งไปยงัผูบ้รโิภค 

ผูจ้ าหน่ายไม่ตกลงแบกรบัค่าใชจ้า่ยอืน่ใด หากค ารอ้งของท่านมมีูลค่าเกนิ 75,000 ดอลลาร ์

จะมกีารใชข้ัน้ตอนผูบ้รโิภคในการก ากบัดูแลการช าระเงนิ 

11.6.2. นอกเหนือจากทีบ่ญัญตัขิา้งล่าง ขัน้ตอนผูบ้รโิภคของ AAA จะตอ้งใชก้บัขอ้พพิาทใด ๆ 

ระหว่างคู่กรณี อย่างไรก็ด ีตามกฎการตดัสนิชีข้าดผูบ้รโิภค R-1(จ) 

คู่กรณีฝ่ายหน่ึงอาจยกกฎการตดัสนิชีข้าดผูบ้รโิภคทีเ่หมาะสมใหผู้ต้ดัสนิชีข้าดใชใ้นการตดัสนิคร ัง้สุดทา้ย 

ขอ้ตกลงนีจ้ะมผีลบงัคบัใชจ้นถงึส่วนทีข่ดักบัขัน้ตอนผูบ้รโิภค 

ท่านจะด าเนินการตดัสนิชีข้าดในประเทศหรอืเขตแดนย่อยทางการเมอืงทีค่ลา้ยคลงึกนัอืน่ ๆ 

ซึง่ท่านพ านักอาศยัเท่าน้ัน การด าเนินการชีข้าดจะถูกจดัท าขึน้ดว้ยการประชมุทางโทรศพัท ์อย่างไรก็ด ี

หากการพจิารณาคดเีป็นไปตามขัน้ตอนผูบ้รโิภคของ AAA 

ผูต้ดัสนิชีข้าดจะมอี านาจในการใชดุ้ลยพนิิจในการเรยีกใหเ้ขา้ฟังการพจิารณาคดดีว้ยตนเองตามการรอ้งขอ

ของคู่กรณีฝ่ายใดฝ่ายหน่ึง 

http://ec.europa.eu/consumers/odr/


11.6.3. ท่านและผูจ้ าหน่ายตกลงว่าการใช ้AAA 

ใหค้วบคุมดูแลการตดัสนิชีข้าดน้ันไม่ใชส่่วนประกอบทีส่ าคญัของขอ้ตกลงของคู่กรณีใหม้กีารตดัสนิขอ้พพิา

ทโดยมผีูช้ ีข้าด หากว่า AAA ไม่หรอืไม่สามารถท าการตดัสนิชีข้าดได ้

ท่านและผูจ้ าหน่ายจะตอ้งเจรจาโดยสุจรติเพือ่หาผูช้ ีข้าดผูเ้ดยีวซึง่จะคลีค่ลายขอ้พิพาทดงัทีร่ะบุไวใ้นขัน้ตอน

ผูบ้รโิภค หากคู่กรณีไม่สามารถหาขอ้ยุตเิกีย่วกบัผูช้ ีข้าดได ้

ศาลทีม่ขีอบเขตอ านาจเพยีงพอจะแต่งตัง้ผูช้ ีข้าดซึง่จะปฏบิตัติามขัน้ตอนผูบ้รโิภคของ AAA 

11.6.4. หากส่วนที ่11 มเีนือ้หาอย่างนอ้ยหน่ึงส่วนทีม่ชิอบดว้ยกฎหมาย 

ไม่ถูกตอ้งหรอืไม่สามารถบงัคบัใชไ้ดต่้อขอ้พพิาททัง้หมดหรอืบางส่วน ดงัน้ันเฉพาะในสภาวการณน้ั์นเท่าน้ัน 

ส่วนเหล่าน้ันจะเป็นโมฆะและจะมกีารตดัสนิขอ้พพิาทตามส่วนทีเ่หลอืของส่วนที ่11 และบทบญัญตัอิืน่ ๆ 

ทัง้หมดในขอ้ตกลงฉบบันี ้

หากการเป็นโมฆะดงักล่าวสง่ผลใหต้อ้งมกีารน ากระบวนพจิารณาขอ้พพิาททัง้หมดหรอืบางสว่นขึน้สู่ศาลยุติ

ธรรม ขอบเขตของอ านาจศาลโดยสทิธิข์าดแต่เพยีงผูเ้ดยีวส าหรบักระบวนการพจิารณาคดใีด ๆ 

ดงักล่าวจะเป็นศาลทีน่ั่งพจิารณาคดใีนเทศมณฑลนิวยอรก์ รฐันิวยอรก์ของสหรฐัอเมรกิา 

เพือ่ใหเ้ป็นไปตามวตัถุประสงคข์องกระบวนการพจิารณาคดใีด ๆ ดงักล่าว ท่านยนิยอม 

และจะไม่คดัคา้นอ านาจในการตดัสนิคดสี่วนบุคคลของศาลนิวยอรก์ รฐันิวยอรก์ทีม่ต่ีอท่าน 

และสละสทิธิเ์พิม่เตมิในการคดัคา้นสถานทีพ่จิารณาคดทีีไ่ม่เหมาะสม 

หรอืการขอใหศ้าลจ าหน่ายคดเีน่ืองจากมศีาลอืน่ทีเ่หมาะสมกบัการพจิารณาคดมีากกว่า 

และจะไม่แสวงหาทางทีจ่ะโอนยา้ยไปยงัเขตหรอืเขตอ านาจศาลอืน่ 

11.7. โดยไม่ค านึงถงึขอ้ความของวรรคกอ่นหนา้ของส่วนที ่11 นี ้

หากคุณไดซ้ ือ้โซลูชนัมาเพือ่การใชง้านอืน่ๆ ทีไ่ม่ใชก่ารใชง้านส่วนบุคคลหรอืการใชง้านในครวัเรอืน 

กระบวนการอนุญาโตตุลาการ รวมทัง้การช าระค่าใชจ้า่ย 

จะด าเนินการตามขอ้บงัคบัอนุญาโตตุลาการส าหรบัผูบ้รโิภคของ AAA (“ขัน้ตอนเชงิพาณิชย”์) 

ขัน้ตอนเชงิพาณิชยจ์ะใชก้บัขอ้พพิาทใด ๆ ระหว่างคู่กรณีอย่างเหมาะสม 

และท่านจะไม่สนับสนุนในการพจิารณาคดใีด ๆ ในทางอืน่ อย่างไรก็ตาม 

ขอ้ตกลงนีจ้ะมผีลบงัคบัใชจ้นถงึส่วนทีข่ดักบัขัน้ตอนผูบ้รโิภค 

12. ทัว่ไป 

12.1. หนังสอืบอกกล่าว ผูจ้ าหน่ายอาจส่งหนังสอืบอกกล่าวใด ๆ 

ไดต้ลอดเวลาใหแ้กท่่านผ่านทางจดหมายอเิล็กทรอนิกส ์หนา้ต่างป็อปอพั กล่องสนทนาหรอืวธิอีืน่ ๆ 

แมว้่าในบางกรณี ท่านอาจไม่ไดร้บัประกาศ เวน้แต่และจนกว่าท่านจะเรยีกใชโ้ซลูช ัน่ 

หนังสอืบอกกล่าวดงักล่าวใด ๆ จะถอืว่าถูกส่งในวนัทีผู่จ้ าหน่ายจดัท าขึน้เป็นคร ัง้แรกผ่านทางโซลูช ัน่ 

โดยไม่ค านึงว่าท่านจะไดร้บัจรงิเมือ่ใด 

12.2. ค าถามเกีย่วกบัขอ้ตกลงฉบบันี ้หากคุณมคี าถามเกีย่วกบัขอ้ตกลงฉบบันีห้รอืตอ้งการขอขอ้มูลใดๆ 

จากผูจ้ าหน่าย โปรด 



12.2.1. ส่งจดหมายมาที ่Avast Software s.r.o., Pikrtova 1737/1a, Prague 4, Postal Code 140 00, 

Czech Republic (โทร: +420 274 005 777) หรอื 

12.2.2. ตดิต่อผูจ้ าหน่ายทางอเีมลหรอืเขา้ไปทีเ่ว็บไซตข์องผูจ้ าหน่ายตามทีอ่ยู่ทีใ่หไ้ว ้ทีน่ี่ 

12.3. ขอ้ตกลงทีแ่ยกต่างหาก หากท่านไดร้บัสองโซลูช ัน่หรอืมากกว่าน้ันแมใ้นธรุกรรมเดยีว 

หรอืท่านไดส้มคัรสมาชกิโซลูช ัน่รายการใดรายการหน่ึงในหลายธรุกรรม 

ท่านสามารถยอมรบัขอ้ตกลงสทิธิก์ารใชง้านส าหรบัผูใ้ชฉ้บบันีไ้ดห้ลายคร ัง้ 

แมว้่าขอ้ก าหนดและเงือ่นไขทีท่่านยอมรบัอาจจะคลา้ยคลงึหรอืเหมอืนกนั 

ในแต่ละคร ัง้ทีท่่านยอมรบัขอ้ก าหนดและเงือ่นไขขอ้ตกลงสทิธิก์ารใชง้านส าหรบัผูใ้ชฉ้บบันี ้

เท่ากบัวา่ท่านไดเ้ขา้ท าขอ้ตกลงทีแ่ตกต่างกนัและแยกออกจากกนัระหว่างท่านกบัผูจ้ าหน่ายทีจ่ดัหาโซลูช ัน่ที่

เกีย่วขอ้ง 

12.4. ขอ้ตกลงทีส่มบูรณ ์

ขอ้ตกลงฉบบันีเ้ป็นขอ้ตกลงทีส่มบูรณร์ะหว่างทา่นและผูจ้ าหน่ายทีเ่กีย่วขอ้งกบัการใชง้านโซลูช ัน่และเอกสา

รก ากบัโปรแกรมของท่าน ขอ้ตกลงฉบบันีจ้ะแทนทีก่ารสือ่สารดว้ยวาจาหรอืลายลกัษณอ์กัษร ขอ้เสนอ 

ถอ้ยแถลง การรบัประกนั และการรบัรองกอ่นหนา้หรอืในปัจจบุนัทัง้หมดเกีย่วกบัการตดิตัง้ 

และ/หรอืการใชโ้ซลูช ัน่หรอืเอกสารก ากบัโปรแกรมของท่าน ไม่มสีิง่ใดในขอ้ตกลงฉบบันีท้ีจ่ะลดรอนสทิธิใ์ด 

ๆ ทีท่่านอาจมภีายใตก้ฎหมายคุม้ครองผูบ้รโิภคทีม่อียู่หรอืกฎหมายทีใ่ชบ้งัคบัอืน่ ๆ 

ในเขตอ านาจศาลของทา่นทีอ่าจไม่ไดร้บัการยกเวน้ตามสญัญาโดยไม่ค านึงถงึขอ้ความทีไ่ดก้ล่าวมาแลว้กอ่

นหนา้นี ้ขอ้ตกลงฉบบันี ้เงือ่นไขทีใ่ชบ้งัคบั 

และเอกสารก ากบัโปรแกรมจะไดร้บัการตคีวามใหส้อดคลอ้งตอ้งกนัในขอบเขตสูงสุดทีส่ามารถปฏบิตัไิดอ้ย่าง

สมเหตุสมผล แต่ในกรณีทีเ่กดิขอ้ขดัแยง้จะบงัคบัใชต้ามล าดบัความส าคญักว่าต่อไปนี:้ (1) 

เงือ่นไขทีใ่ชบ้งัคบั (2) ขอ้ตกลงฉบบันี ้และ (3) เอกสารก ากบัโปรแกรม 

12.5. การตคีวาม หวัเร ือ่งในขอ้ตกลงฉบบันีไ้ม่มผีลต่อการตคีวาม การใชเ้พศใด ๆ หมายรวมถงึทุกเพศ 

เอกพจนห์มายรวมถงึพหูพจนแ์ละในทางกลบักนั ในกรณีทีค่ าหรอืวลถูีกใหค้ าจ ากดัความ 

รูปแบบทางไวยากรณอ์ืน่ ๆ มคีวามหมายทีส่อดคลอ้งกนั ค าว่า “รวม” และ “รวมถงึ” 

จะไดร้บัการตคีวามเหมอืนกบัการตามดว้ยค าว่า “โดยไม่จ ากดั” การอา้งองิใด ๆ ถงึ “การใช”้ ซอฟตแ์วร ์

โซลูช ัน่ หรอืการปรบัปรุงโดยท่านจะถอืว่ารวมการตดิตัง้ซอฟตแ์วร ์โซลูช ัน่ หรอืการปรบัปรุงใด ๆ 

ดงักล่าวโดยท่าน (เวน้แต่บรบิทจะก าหนดไวใ้หเ้ป็นอย่างอืน่) 

ขอ้ตกลงฉบบันีถู้กเตรยีมขึน้มาเป็นภาษาองักฤษในตน้ฉบบั 

ถงึแมว้่าผูจ้ าหน่ายอาจจดัเตรยีมขอ้ตกลงฉบบัแปลหน่ึงฉบบัหรอืมากกว่าเพือ่ความสะดวกของท่าน 

แต่ขอ้ตกลงฉบบัภาษาองักฤษจะถูกน ามาใชค้วบคุมขอ้ตกลงฉบบันีใ้นกรณีทีม่ีขอ้ขดัแยง้หรอืความไม่สอดค

ลอ้งตรงกนั ในกรณีทีเ่กดิความก ากวมหรอืค าถามเกีย่วกบัเจตนารมณห์รอืการตคีวาม 

ในการพจิารณาคดทีางศาลหรอือืน่ ๆ 

จะถอืว่าขอ้ความในขอ้ตกลงฉบบันีไ้ดร้บัการรา่งรว่มกนัโดยทัง้สองฝ่าย 

และจะไม่มขีอ้สนันิษฐานหรอืภาระในการพสิูจนใ์ด ๆ เกดิขึน้ทีใ่หข้อ้ไดเ้ปรยีบเสยีเปรยีบต่อฝ่ายใด ๆ 

ทีอ่าศยัอ านาจของความเป็นผูเ้ขยีนขอ้ก าหนดใด ๆ ของขอ้ตกลงฉบบันี ้

https://www.avast.com/th-th/vendor


12.6. การเป็นโมฆะบางสว่น หากมขีอ้ก าหนดใด ๆ ของขอ้ตกลงฉบบันีท้ีม่ชิอบดว้ยกฎหมาย 

ไม่ถูกตอ้งหรอืไม่สามารถบงัคบัใชไ้ดภ้ายใตก้ฎหมายใด ๆ ทีใ่ชบ้งัคบั 

ในขอบเขตดงักล่าวจะถอืว่าไม่สามารถประกอบเป็นส่วนหน่ึงของขอ้ตกลงฉบบันีไ้ด ้

แต่ส่วนทีเ่หลอืของขอ้ตกลงฉบบันีจ้ะยงัมผีลใชไ้ดแ้ละมีผลบงัคบัใชต้ามขอบเขตสูงสุดทีก่ฎหมายทีใ่ชบ้งัคบัอ

นุญาต 

12.7. ความพน้วสิยั ผูจ้ าหน่ายจะไม่รบัผดิชอบต่อความลม้เหลวหรอืความล่าชา้ใด ๆ ในการท างาน 

อนัเน่ืองมาจากความขดัขอ้งของระบบสาธารณูปโภค (รวมทัง้ระบบไฟฟ้า) ทัง้หมดหรอืบางสว่น 

ความขดัขอ้งของระบบอนิเทอรเ์น็ต 

ความขดัขอ้งของระบบการโทรคมนาคมสือ่สารหรอืบรกิารเทคโนโลยสีารสนเทศ 

ความขดัขอ้งของอุปกรณโ์ทรคมนาคมสือ่สารหรอืเทคโนโลยสีารสนเทศ 

การประทว้งหยุดงานหรอืการกอ่ความไม่สงบของคนงานอืน่ ๆ 

(รวมถงึแต่ไม่จ ากดัเพยีงการประทว้งหยุดงานหรอืการกอ่ความไม่สงบของคนงานอืน่ ๆ 

ทีเ่กดิขึน้ซ ึง่เกีย่วขอ้งกบัสมาชกิรายใดก็ตามของกลุ่มผูจ้ าหน่าย หรอืคู่คา้ใด ๆ ของผูจ้ าหน่าย) 

ภยัสงครามหรอืการกอ่การรา้ย การโจมตทีีม่จีดุประสงคเ์พือ่ท าใหไ้ม่สามารถใหบ้รกิารได ้

หรอืการโจมตเีทคโนโลยสีารสนเทศอืน่ ๆ 

หรอืการละเมดิทีส่่งผลกระทบต่อสมาชกิรายใดก็ตามของกลุ่มผูจ้ าหน่าย หรอืคู่คา้ใด ๆ ของผูจ้ าหน่าย 

อุทกภยั การกอ่วนิาศกรรม เพลงิไหม ้ภยัพบิตัทิางธรรมชาตอิืน่ ๆ หรอืเหตุสุดวสิยั 

หรอืสาเหตุอืน่ใดทีเ่กนิการควบคุมอย่างสมเหตุสมผลของสมาชกิรายใดก็ตามของกลุ่มผูจ้ าหน่าย 

หรอืคู่คา้ของผูจ้ าหน่าย 

12.8. การสละสทิธิ ์การไม่ปฏบิตัติามขอ้ก าหนด เงือ่นไขและบทบญัญตัใิด ๆ 

ในขอ้ตกลงฉบบันีอ้ย่างเครง่ครดัของคู่กรณีฝ่ายใดฝ่ายหน่ึง 

จะไม่ถอืเป็นการสละสทิธิห์รอืการลม้เลกิการปฏบิตัติามขอ้ตกลงฉบบันีใ้นภายภาคหนา้ และขอ้ก าหนด 

เงือ่นไขและบทบญัญตัขิองขอ้ตกลงฉบบันีจ้ะยงัมผีลบงัคบัใชโ้ดยสมบูรณ ์

การสละสทิธิข์องขอ้ตกลงหรอืเงือ่นไขใด ๆ ของขอ้ตกลงฉบบันีใ้นส่วนของฝ่ายหน่ึงฝ่ายใด 

จะไม่มผีลบงัคบัใชเ้พือ่วตัถุประสงคใ์ด ๆ 

เวน้แต่ว่าการสละสทิธิน้ั์นจะเป็นลายลกัษณอ์กัษรและลงนามโดยฝ่ายดงักล่าว 

การสละสทิธิโ์ดยฝ่ายหน่ึงฝ่ายใดของการผดิสญัญาในขอ้ก าหนดใด ๆ ของขอ้ตกลงฉบบันีโ้ดยอกีฝ่ายหน่ึง 

จะไม่ถอืเป็นการสละสทิธิต่์อเน่ืองของการผดิสญัญาดงักล่าว หรอืการสละสทิธิข์องการผดิสญัญาอืน่ ๆ 

ของขอ้ก าหนดเดยีวกนัหรอืขอ้ก าหนดอืน่ ๆ ของขอ้ตกลงฉบบันี ้

12.9. การมอบหมาย 

ท่านจะตอ้งไม่มอบหมายสทิธิห์รอืภาระผูกพนัของท่านภายใตข้อ้ตกลงฉบบันีโ้ดยปราศจากการยนิยอมเป็นล

ายลกัษณอ์กัษรล่วงหนา้จากผูจ้ าหน่าย 

ผูจ้ าหน่ายอาจมอบหมายขอ้ตกลงฉบบันีไ้ดต้ลอดเวลาในดุลยพนิิจของตนแต่เพยีงผูเ้ดยีว 

โดยไม่ตอ้งมกีารยนิยอมเป็นลายลกัษณอ์กัษรจากท่าน 

12.10. ไม่มผีูร้บัประโยชนท์ีเ่ป็นบุคคลทีส่าม 

ไม่มขีอ้ความใดในขอ้ตกลงฉบบันีไ้ม่ว่าจะโดยชดัแจง้หรอืโดยนัยทีม่จีดุมุ่งหมายเพือ่ หรอืจะใหส้ทิธิ ์

ผลประโยชนห์รอืการเยยีวยาใด ๆ 



ในลกัษณะใดก็ตามภายใตห้รอืตามเหตุผลของขอ้ตกลงฉบบันีแ้กบุ่คคลอืน่ใดนอกเหนือจากท่าน 

สมาชกิของกลุ่มผูจ้ าหน่ายและคู่คา้ของผูจ้ าหน่าย ไม่มบีุคคลอืน่ใดนอกเหนือจากท่าน 

ผูจ้ าหน่ายและสมาชกิของกลุ่มผูจ้ าหน่ายทีส่ามารถน าไปสู่มูลเหตุทีท่ าใหม้สีทิธฟ้ิองรอ้งไดต้ามขอ้ตกลงฉบบั

นี ้ผูจ้ าหน่ายจะมสีทิธิ ์(แต่ไม่ผูกมดั) ในการทีจ่ะบงัคบัใชส้ทิธิ ์การเยยีวยา การจ ากดั 

และการยกเวน้ความรบัผดิ และการป้องกนัตามกฎหมายของสมาชกิรายใดก็ตามของกลุ่มผูจ้ าหน่าย 

หรอืคู่คา้ของผูจ้ าหน่ายภายใตข้อ้ตกลงฉบบันี ้รวมถงึสทิธิแ์ละการเยยีวยาใด ๆ ส าหรบัการสูญเสยี 

ความเสยีหาย หรอืการเรยีกรอ้งโดยหรอืจากสมาชกิรายใดก็ตามของกลุ่มผูจ้ าหน่าย 

หรอืคู่คา้ของผูจ้ าหน่าย: (1) 

อนัเกดิจากหรอืเกีย่วเน่ืองกบัการทีท่่านไม่สามารถปฏบิตัติามขอ้ก าหนดหรอืเงือ่นไขใด ๆ 

ของขอ้ตกลงฉบบันี ้หรอื (2) ท่านจะตอ้งชดใชค่้าเสยีหายภายใตข้อ้ตกลงฉบบันี ้ไม่มกีารสูญเสยี 

ความเสยีหาย 

หรอืการเรยีกรอ้งดงักล่าวทีจ่ะถอืว่าไดร้บัการยกเวน้ในฐานะทีเ่ป็นการสูญเสยีหรอืความเสยีหายโดยออ้ม 

ทีเ่ป็นผลสบืเน่ืองหรอืทีเ่กีย่วเน่ืองภายใตส้่วนที ่6.4.1 อนัเป็นผลจากการสูญเสยี ความเสยีหาย 

หรอืการเรยีกรอ้งโดยหรอืจากสมาชกิรายอืน่ของกลุ่มผูจ้ าหน่าย หรอืคู่คา้ของผูจ้ าหน่าย 

แทนทีจ่ะเป็นการเรยีกรอ้งจากผูจ้ าหน่าย 

12.11. กฎหมายทีใ่ชบ้งัคบั กฎหมายทีใ่ชบ้งัคบัของขอ้ตกลงฉบบันีแ้ละขอ้พพิาทใดๆ 

(ตามทีก่ าหนดไวใ้นส่วนที ่11) จะเป็นกฎหมายสารบญัญตัขิองมลรฐันิวยอรก์ สหรฐัอเมรกิา 

โดยไม่ค านึงถงึหลกัในการเลอืกใชก้ฎหมาย 

ขอ้ตกลงฉบบันีจ้ะไม่ถูกก ากบัโดยอนุสญัญาสหประชาชาตวิ่าดว้ยสญัญาซือ้ขายระหว่างประเทศ 

ซึง่การใชด้งักล่าวถูกตดัออกเป็นลายลกัษณอ์กัษร 

12.12. การเชือ่มต่ออนิเทอรเ์น็ต บางโซลูช ัน่อาจตอ้งใชก้ารเชือ่มต่ออนิเทอรเ์น็ตทีใ่ชง้านไดแ้ละเสถยีร 

เพือ่ใหส้ามารถท างานได ้ดงัน้ัน 

จงึเป็นความรบัผดิชอบของท่านในการตรวจสอบใหแ้น่ใจว่าทา่นมอีนิเทอรเ์น็ตทีใ่ชง้านไดแ้ละเสถยีรอยู่ตลอด

เวลา 

12.13. ชือ่ผลติภณัฑ ์ผูจ้ าหน่ายสามารถเปลีย่นชือ่ของโซลูช ัน่ 

หรอืเปลีย่นชือ่หรอืโลโกท้ีใ่ชก้บัโซลูช ัน่เป็นชือ่หรอืโลโกข้องสมาชกิรายอืน่ของกลุ่มผูจ้ าหน่าย 

หรอืคู่คา้ของผูจ้ าหน่ายไดเ้ป็นระยะ ๆ 

การเปลีย่นแปลงเหล่านีม้ไิดเ้ป็นการแกไ้ขการสมคัรสมาชกิส าหรบัโซลูช ัน่ใด ๆ ระยะเวลาการเป็นสมาชกิ 

หรอืขอ้ตกลงฉบบันี ้และมไิดเ้ป็นการใหส้ทิธิแ์กท่่านในการบอกเลกิการเป็นสมาชกิโซลูช ัน่ 

ระยะเวลาการเป็นสมาชกิ หรอืขอ้ตกลงฉบบันี ้

13. ขอ้ก าหนดพเิศษ 

ขอ้ตกลงพเิศษต่อไปนีใ้ชก้บับางโซลูช ัน่ หากขอ้ตกลงพเิศษเหล่านีข้ดัแยง้กบัส่วนทีเ่หลอืของขอ้ตกลงฉบบันี ้

ขอ้ตกลงพเิศษเหล่านีจ้ะควบคุมและมลี าดบัความส าคญัทีเ่หนือกว่าในส่วนทีเ่กีย่วกบัโซลูช ัน่ทีเ่กีย่วขอ้ง 



13.1. ซอฟตแ์วร ์บรกิาร และผลติภณัฑอ์ืน่ๆ ของบุคคลทีส่าม 

โซลูช ัน่บางอย่างจะน าเสนอโอกาสในการไดร้บัซอฟตแ์วร ์บรกิาร และผลติภณัฑอ์ืน่ ๆ 

ทีจ่ดัหาใหโ้ดยบุคคลทีส่าม ท่านรบัทราบวา่บุคคลทีส่ามทีน่ าเสนอซอฟตแ์วร ์บรกิาร และผลติภณัฑน้ั์น ๆ 

เป็นผูร้บัผดิชอบสิง่ทีต่นน าเสนอแต่เพยีงผูเ้ดยีว 

และผูจ้ าหน่ายไม่ไดร้บัรองหรอืรบัประกนัเกีย่วกบัสิง่ทีน่ าเสนอเหล่าน้ันและไม่รบัผดิเกีย่วกบัสิง่เหล่าน้ัน 

และหากท่านไดร้บัหรอืใชส้ิง่ใด ๆ ทีบุ่คคลทีส่ามเสนอให ้

สิง่ทีน่ าเสนอและการใชส้ิง่เหล่าน้ันของท่านจะอยู่ภายใตก้ารควบคุมโดยขอ้ตกลงขอ้ตกลงการอนุญาตใหใ้ชส้ิ

ทธิ ์ขอ้ก าหนดการใชง้าน นโยบายความเป็นส่วนบุคคลใด ๆ และ/หรอืขอ้ก าหนดและเงือ่นไขอืน่ ๆ 

ทีบุ่คคลทีส่ามก าหนด 

13.2. สทิธิก์ารใชง้านของผูใ้หบ้รกิารทีไ่ดร้บัการจดัการ ส่วนที ่13.2 นีใ้ชบ้งัคบั: (1) 

เท่าทีเ่งือ่นไขทีใ่ชบ้งัคบัอนุญาตใหท้่านใช ้CloudCare, Managed Workplace, บรกิารดา้นผลติภณัฑข์อง 

Avast Business, CCleaner Business Edition หรอืโซลูช ัน่อืน่ ๆ ในบรกิาร MSP แกบุ่คคลทีส่าม และ (2) 

เท่าทีส่ทิธิก์ารใชง้านทัง้หมดอนุญาตใหใ้ช ้CCleaner Cloud for Business 

13.2.1. ตามทีใ่ชใ้นส่วนที ่13.2: 

(ก) “บรกิารของ Avast Business” หมายถงึบรกิาร HD และ/หรอืบรกิาร NOC แลว้แต่บรบิท 

(ข) “ลูกคา้” หมายถงึบุคคลทีส่ามทีคุ่ณจดัหาหรอืประสงคท์ีจ่ะจดัหาบรกิาร MSP ให ้

(ค) “บรกิาร HD” 

หมายถงึบรกิารใหค้วามชว่ยเหลอืทีผู่จ้ าหน่ายหรอืซพัพลายเออรท์ีเ่ป็นบุคคลทีส่ามจดัหาใหแ้กคุ่ณ 

เพือ่ประโยชนข์องลูกคา้ตัง้แต่หน่ึงรายขึน้ไป แลว้แต่กรณีตามทีอ่ธบิายไวใ้นเอกสาร 

ตามทีผู่จ้ าหน่ายอาจแกไ้ขเพิม่เตมิเป็นคร ัง้คราว 

(ง) “บรกิาร MSP” หมายถงึการบรกิารทีไ่ดร้บัการจดัการ (managed service) 

ทีคุ่ณมอบใหแ้กลู่กคา้ของคุณโดยใชโ้ซลูชนั (รวมถงึบรกิารของ Avast Business ทีเ่กีย่วขอ้ง) 

(ง) “บรกิาร NOC” 

หมายถงึบรกิารตดิตามและการจดัการอุปกรณร์ะยะไกลทีผู่จ้ าหน่ายหรอืซพัพลายเออรท์ีเ่ป็นบุคคลทีส่ามจดัห

าใหแ้กคุ่ณ เพือ่ประโยชนข์องลูกคา้อย่างนอ้ยหน่ึงราย แลว้แต่กรณีตามทีอ่ธบิายไวใ้นเอกสาร 

ตามทีผู่จ้ าหน่ายอาจแกไ้ขเพิม่เตมิเป็นคร ัง้คราว 

(ฉ) “ขอ้ตกลงการใชบ้รกิาร” หมายถงึขอ้ตกลงระหว่างคุณกบัลูกคา้ 

ซึง่อธบิายบรกิารทีคุ่ณตกลงทีจ่ะจดัหาใหแ้กลู่กคา้ รวมทัง้สิง่อืน่ๆ อย่างชดัเจน 

13.2.2. ผูจ้ าหน่ายภายใตบ้งัคบัแห่งบทบญัญตัขิองขอ้ตกลงนีจ้ะอนุญาตใหท้่านไดร้บัสทิธิก์ารใชง้านทีจ่ ากดั 

ทีเ่ป็นการทั่วไป ไม่สามารถถ่ายโอนได ้(โดยไม่อาจใหส้ทิธิช์ว่ง) 

ในชว่งระยะเวลาการเป็นสมาชกิเพือ่ใชโ้ซลูช ัน่ทีเ่กีย่วขอ้ง (ซึง่รวมถงึบรกิารดา้นผลติภณัฑข์อง Avast 



Business, CCleaner Business Edition หรอื CCleaner Cloud for Business ทีใ่ชง้านได)้ เพือ่ใหบ้รกิาร 

MSP แกลู่กคา้ของท่าน 

13.2.3. ผูจ้ าหน่ายภายใตบ้งัคบัแห่งบทบญัญตัขิองขอ้ตกลงนีจ้ะใหบ้รกิารโซลูช ัน่แก่ท่าน 

(ซึง่รวมถงึบรกิารดา้นผลติภณัฑข์อง Avast Business, CCleaner Business Edition หรอื CCleaner 

Cloud for Business ทีใ่ชง้านได)้ เพือ่ประโยชนข์องลูกคา้ของท่าน 

13.2.4. ภายใตข้อ้ก าหนดและเงือ่นไขของขอ้ตกลงฉบบันี ้ท่านจะ: 

(ก) ก าหนดให:้ (1) ลูกคา้แต่ละราย (รวมถงึท่าน ตามขอบเขตทีเ่กีย่วขอ้ง) 

ทีไ่ดร้บัโซลูช ัน่ด าเนินการหรอืผูกมดัตนเองในลกัษณะอืน่ก็ตามกบัขอ้ตกลงนีฉ้บบัปัจจบุนั และ (2) 

ลูกคา้แต่ละรายทีท่่านทีท่่านตกลงทีจ่ะมอบโซลูช ัน่ด าเนินการหรอืผูกมดัตนเองกบัขอ้ตกลงการใชบ้รกิารในลั

กษณะอืน่ก็ตาม 

ท่านสามารถยอมรบัขอ้ตกลงสทิธิก์ารใชง้านส าหรบัผูใ้ชข้องผูจ้ าหน่ายแทนลูกคา้ไดเ้ฉพาะภายใตข้อบเขตที่

ลูกคา้ไดอ้นุญาตไวอ้ย่างชดัแจง้ใหท้่านกระท าเชน่น้ันไดใ้นขอ้ตกลงการใชบ้รกิารหรอืขอ้ตกลงอืน่ ๆ 

โดยไม่จ ากดัสิง่ทีร่ะบุไวข้า้งตน้ ขอ้ตกลงการใชบ้รกิารจะ: (1) 

ประกอบดว้ยบทบญัญตัเิป็นอย่างนอ้ยเพือ่เป็นการปกป้องผลประโยชนข์องกลุ่มผูจ้ าหน่ายตามขอ้ตกลงฉบบั

นี ้และ (2) อนุญาตท่านและกลุ่มผูจ้ าหน่ายอย่างชดัแจง้ในการผลติซ า้ ส่งผ่าน 

จดัเก็บและประมวลผลขอ้มูลและสารสนเทศของลูกคา้ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการท างานและประสทิธภิาพของโซลูช ัน่ใ

ด ๆ 

(ข) ผูจ้ าหน่ายและท่านมหีนา้ทีร่บัผดิชอบแต่เพยีงผูเ้ดยีวในเร ือ่ง: (1) 

การปฏบิตัติามภาระผูกพนัของท่านภายใตข้อ้ตกลงการใชบ้รกิาร (2) 

รบัรองวา่ท่านและลูกคา้ทุกรายปฏบิตัติามกฎหมายทีบ่งัคบัใชท้ัง้หมดทีเ่กีย่วกบัการตดิตามพนักงานและบุคค

ลทีส่ามอืน่ ๆ และอุปกรณท์ีเ่กีย่วขอ้งของพวกเขา (3) 

การด าเนินงานและภาระผูกพนัทีม่อบหมายใหแ้กท่่านและลูกคา้ตามขอ้ตกลง เงือ่นไขทีใ่ชบ้งัคบั 

และเอกสารก ากบัโปรแกรม และ (4) การสิน้สุดบทบญัญตัขิองโซลูช ัน่ใด ๆ 

และการลบหรอืท าใหลู้กคา้ลบหรอืปิดใชง้านโซลูช ัน่ใด ๆ ออกจากอุปกรณท์ีใ่ชโ้ซลูช ัน่น้ัน 

เมือ่ขอ้ตกลงการใชบ้รกิารทีเ่กีย่วขอ้งหมดอายุหรอืสิน้สุดลง 

13.3. เคร ือ่งมอืลา้งขอ้มูลเบราวเ์ซอร ์เมือ่คุณใชส้่วนเสรมิของเคร ือ่งมอืลา้งขอ้มูลเบราวเ์ซอร ์(“BCU”) 

เท่ากบัวา่คุณอนุญาตให ้BCU เปลีย่นแปลงการตัง้ค่าเบราวเ์ซอรท์ีม่อียู่ของคุณเป็นการตัง้ค่าเบราวเ์ซอรใ์หม ่

13.4. WiFi Finder WiFi Finder จะท าใหผู้ใ้ชง้านสามารถชว่ยผูใ้ชค้นอืน่ ๆ 

ใหไ้ดร้บัสทิธิก์ารเชือ่มต่ออนิเทอรเ์น็ตผ่านการแบ่งปันขอ้มูลเกีย่วกบัเครอืข่าย WiFi 

หากท่านเลอืกทีจ่ะแบ่งปันขอ้มูลเกีย่วกบัเครอืข่าย WiFi ของท่านกบัผูใ้ชค้นอืน่ ๆ 

ถอืเป็นหนา้ทีข่องท่านแต่เพยีงผูเ้ดยีวในการตรวจสอบใหแ้น่ใจว่าท่านไม่ไดล้ะเมดิสทิธิข์องบุคคลทีส่ามใด ๆ 

ทีเ่กีย่วขอ้งกบัเครอืข่าย WiFi ดงักล่าว หรอืขอ้มูลทีท่่านแบ่งปัน 

สมาชกิของกลุ่มผูจ้ าหน่ายไม่มหีนา้ทีร่บัผดิชอบหรอืความรบัผดิส าหรบัการปฏบิตัติามขอ้ก าหนดและเงือ่นไ

ขทีใ่ชบ้งัคบัของท่านในการใชเ้ครอืข่าย WiFi หรอืขอ้มูลทีท่่านแบ่งปัน 



13.5. Avast Family Space (นอกจากนีย้งัจ าหน่ายในรูปแบบ Star Guard Family, Vodafone Family 

Protect และ WINDTRE Family Protect) 

13.5.1. Avast Family Space ซึง่ก็มจี าหน่ายในรูปแบบ Star Guard Family, Vodafone Family Protect 

และ WINDTRE Family Protect (“Family Space”) 

มจีดุประสงคส์ าหรบัการใหบ้ดิามารดาใชง้านส่วนบุคคล ไม่ใชใ่นเชงิพาณิชย ์เพือ่ปกป้องบุตรหลาน 

ใหผู้ป้กครองตามกฎหมายใชง้านเพือ่ปกป้องผูอ้ยู่ในการปกครอง 

หรอืใหผู้ใ้หญ่ใชง้านเพือ่ปกป้องผูใ้หญ่รายอืน่ๆ โดยไดร้บัการยนิยอมเป็นลายลกัษณอ์กัษรอย่างสมบูรณ ์

ท่านตอ้งไม่ใช ้Family Space นอกเหนือไปจากเจตนาทีร่ะบุไว ้

และสมาชกิของกลุ่มผูจ้ าหน่ายจะไม่รบัผดิชอบหรอืรบัผดิต่อการใชง้านใด ๆ 

ทีไ่ม่ไดร้บัอนุญาตหรอืไม่ชอบดว้ยกฎหมาย 

13.5.2. โดยการใช ้Family Space ท่านแสดงตนและรบัรองว่า: (1) ท่านมอีายุ 18 ปีหรอืมากกว่าน้ัน และ (2) 

ท่านมอี านาจในการ 

และใหค้วามยนิยอมต่อการเก็บรวบรวมขอ้มูลส าหรบับุคคลใดก็ตามทีท่่านไดร้วมรายชือ่ไวใ้นบญัช ีFamily 

Space รวมถงึบุคคลใดก็ตามทีม่อีายุต ่ากว่า 13 ปี ท่านรบัทราบวา่สมาชกิของกลุ่มผูจ้ าหน่ายจะเก็บรวบรวม 

ใช ้และเปิดเผยต าแหน่งทีต่ ัง้ทางภูมศิาสตร ์และขอ้มูลอืน่ ๆ 

ทีจ่ าเป็นต่อการใชง้านและการส่งมอบคุณลกัษณะของ Family Space 

13.5.3. ท่านรบัทราบวา่: (1) ผลลพัธท์ีท่่านอาจไดร้บัจาก Family Space 

รวมทัง้ขอ้มูลและการส่งขอ้ความไม่ถูกตอ้ง ไม่ภายในเวลาทีเ่หมาะสม หรอืเชือ่ถอืไม่ได ้(2) 

เนือ้หาบางอย่างทีท่่านคดิว่าไม่เหมาะสมหรอืตอ้งการบล็อกอาจไม่ไดร้บัการป้องกนัโดย Family Space 

เสมอไป (3) ในบางคร ัง้ Family Space อาจบล็อกเนือ้หาทีท่่านอาจยอมรบัได ้และ (4) 

เน่ืองจากเนือ้หาของบุคคลทีส่ามสามารถเปลีย่นแปลงไดโ้ดยไม่มหีนังสอืบอกกล่าวแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

ผูจ้ าหน่ายไม่สามารถรบัประกนัไดว้่าประเภทของเนือ้หาและตวักรองเนือ้หาจะเป็นปัจจบุนัอยู่เสมอจากการเปลี่

ยนแปลงเนือ้หาของบุคคลทีส่าม หากท่านเชือ่ว่า Family Space 

จ าแนกประเภทเว็บไซตห์รอืบรกิารไดไ้ม่ถูกตอ้ง กรุณาตดิต่อผูจ้ าหน่ายโดยอเีมลไปที ่

familyspacehelp@avast.com 

13.6. แอปบนมอืถอื ส่วนที ่13.6 นีใ้ชก้บัโซลูช ัน่ทีอ่อกแบบมาเพือ่ใชง้านกบัอุปกรณเ์คลือ่นที ่

13.6.1. ส าหรบัโซลูช ัน่ทีด่าวนโ์หลดมาจาก Google Play (http://play.google.com) 

สทิธิก์ารใชง้านทีม่อบใหโ้ดยขอ้ตกลงฉบบันีจ้ะแทนทีส่ทิธิใ์นการใชง้านโซลูช ัน่ทีอ่าจไดร้บัมอบมาจากขอ้ก า

หนดโดยปรยิายส าหรบัแอปพลเิคชนัทีด่าวนโ์หลดมาจาก Google Play Store 

13.6.2. ส าหรบัโซลูช ัน่ทีด่าวนโ์หลดมาจาก Apple App Store จะใชข้อ้ก าหนดต่อไปนี:้ 

(ก) สทิธิก์ารใชง้านทีม่อบใหต้ามขอ้ตกลงฉบบันีถู้กจ ากดัทีส่ทิธิก์ารใชง้านทีไ่ม่สามารถ่ายโอนไดใ้นการใชง้

านโซลูช ัน่บน iPhone, iPod Touch หรอือุปกรณอ์ืน่ทีส่นับสนุนโดย Apple ทีท่่านเป็นเจา้ของหรอืควบคุม 

และตามทีอ่นุญาตโดยกฎการใชง้านทีก่ าหนดในขอ้ตกลงการบรกิารของ Apple App Stores 

mailto:familyspacehelp@avast.com
http://play.google.com/


ซึง่มอียู่ทางออนไลนท์ี ่http://www.apple.com/legal/internet-services/itunes/us/terms.html 

หรอืผ่านทางไซตด์งักล่าวและวธิกีารอืน่ที ่Apple จดัหาใหท้่าน 

(ข) ขอ้ตกลงฉบบันีเ้ป็นการตดัสนิใจระหว่างทัง้สองฝ่ายเท่าน้ัน ไม่ใชก่บั Apple ผูจ้ าหน่าย มใิช ่Apple 

เป็นผูร้บัผดิชอบแต่เพยีงผูเ้ดยีวส าหรบัโซลูช ัน่และเนือ้หาของโซลูช ัน่ดงักล่าว 

(ค) Apple ไม่มภีาระผูกพนัใด ๆ ก็ตามในการจดัหาบรกิารดูแลรกัษาและสนับสนุนใด ๆ 

ในส่วนทีเ่กีย่วกบัโซลูช ัน่ 

(ง) หากโซลูช ัน่ไม่สามารถเป็นไปตามการรบัประกนัทีใ่ชใ้ด ๆ ท่านสามารถแจง้ต่อ Apple และ Apple 

จะคนืเงนิในราคาซือ้ส าหรบัโซลูช ัน่ใหแ้กท่่าน ในขอบเขตสูงสุดทีอ่นุญาตโดยกฎหมายทีบ่งัคบัใช ้Apple 

จะไม่มภีาระผูกพนัในการรบัประกนัอืน่ ๆ ทัง้สิน้ในส่วนทีเ่กีย่วขอ้งกบัโซลูช ัน่ และระหว่างทา่น ผูจ้ าหน่ายและ 

Apple ขอ้เรยีกรอ้งอืน่ใด การสูญเสยี หนีส้นิ ความเสยีหาย 

ตน้ทุนหรอืค่าใชจ้า่ยอนัเน่ืองมาจากการไม่สามารถปฏบิตัติามการรบัประกนัใด ๆ 

จะเป็นความรบัผดิชอบของผูจ้ าหน่ายแต่เพยีงผูเ้ดยีว 

(จ) ผูจ้ าหน่าย มใิช ่Apple จะเป็นผูร้บัผดิชอบส าหรบัการจดัการกบัขอ้เรยีกรอ้งใด ๆ 

ของท่านหรอืบุคคลทีส่ามใด ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัโซลูช ัน่หรอืการครอบครองของท่านและ/หรอืการใชโ้ซลูช ัน่น้ัน 

ๆ ซึง่รวมถงึ: (1) ขอ้เรยีกรอ้งใหร้บัผดิในผลติภณัฑ ์(2) ขอ้เรยีกรอ้งใด ๆ 

ซึง่ผลติภณัฑไ์ม่เป็นไปตามขอ้ก าหนดของกฎหมายหรอืขอ้บงัคบัทีบ่งัคบัใช ้และ (3) 

ขอ้เรยีกรอ้งทีเ่กดิขึน้ภายใตก้ารคุม้ครองลูกคา้หรอืขอ้กฎหมายทีค่ลา้ยกนั 

(ฉ) 

ในกรณีทีบุ่คคลทีส่ามกล่าวอา้งวา่โซลูช ัน่หรอืการครอบครองของท่านและการใชง้านโซลูช ัน่น้ันละเมิดสทิธิใ์

นทรพัยส์นิทางปัญญาของบุคคลทีส่ามดงักล่าว ผูจ้ าหน่ายมใิช ่Apple 

จะเป็นผูร้บัผดิชอบแต่เพยีงผูเ้ดยีวส าหรบัการสอบสวน การแกต่้าง 

การยอมความและการถอนค ากล่าวอา้งการละเมิดทรพัยส์นิทางปัญญาดงักล่าวใด ๆ 

(ช) ท่านตอ้งปฏบิตัติามขอ้ก าหนดทีใ่ชบ้งัคบัใด ๆ ของบุคคลทีส่ามเมือ่ใชโ้ซลูช ัน่ ตวัอย่างเชน่ 

ส าหรบัโซลูช ัน่ VOIP ท่านตอ้งไม่ละเมดิขอ้ตกลงการใชบ้รกิารขอ้มูลแบบไรส้ายของท่านเมือ่ใชโ้ซลูช ัน่ 

(ซ) Apple และบรษิทัในเครอืของ Apple เป็นผูร้บัประโยชนท์ีเ่ป็นบุคคลทีส่ามของขอ้ตกลงฉบบันี ้

และเมือ่ท่านยอมรบัขอ้ตกลงและเงือ่นไขของขอ้ตกลงฉบบันี ้Apple จะมสีทิธิ ์

(และจะถอืว่ายอมรบัสทิธิน้ั์นแลว้) 

ในการบงัคบัใชข้อ้ตกลงฉบบันีต่้อท่านในฐานะผูร้บัประโยชนท์ีเ่ป็นบุคคลทีส่าม 

13.6.3. ส าหรบัโซลูชนัทีด่าวนโ์หลดมาจาก Amazon Appstore Amazon 

อาจก าหนดขอ้ก าหนดการใชง้านของลูกคา้บางอย่างส าหรบั Amazon Appstore โดยเป็น “ขอ้ตกลง 

EULA เร ิม่ตน้” ขอ้ตกลง EULA เร ิม่ตน้จะใชก้บัการใชง้านโซลูช ัน่ทีท่่านซือ้ผ่าน Amazon Appstore 

นอกเหนือจากสิง่อืน่ ๆ ขอ้ตกลง EULA เร ิม่ตน้จะก าหนดใหผู้จ้ าหน่ายเป็นผูอ้นุญาตของโซลูช ัน่และ 

Amazon ไม่ใชคู่่สญัญาในขอ้ตกลงนี ้หากมขีอ้ขดัแยง้ใด ๆ ระหว่างขอ้ตกลง EULA เร ิม่ตน้และขอ้ตกลงนี ้

http://www.apple.com/legal/internet-services/itunes/us/terms.html


ใหใ้ชข้อ้ตกลง EULA เร ิม่ตน้ตามขอบเขตของขอ้ขดัแยง้ดงักล่าว และมคีวามส าคญัล าดบัทีเ่หนือกว่า 

Amazon ไม่มคีวามรบัผดิชอบหรอืความรบัผดิใด ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการปฏบิตัติามหรอืไม่ปฏบิตัติามขอ้ตกลง 

EULA เร ิม่ตน้ของผูจ้ าหน่ายหรอืท่าน 

13.7. ฉบบัชา่งเทคนิค ส่วนที ่13.7 จะใชใ้นขอบเขตทีท่่านไดซ้ ือ้โซลูช ัน่ฉบบัชา่งเทคนิค 

ท่านสามารถอนุญาตจ านวนชา่งเทคนิคทีร่ะบุตามเงือ่นไขทีใ่ชบ้งัคบัในการใชโ้ซลูช ัน่เพือ่ท าการปรบัใหเ้หมา

ะสมส าหรบัการใหบ้รกิารและการซอ่มแซมอุปกรณท์ีบุ่คคลทีส่ามเป็นเจา้ของ 

(หากท่านซือ้สทิธิส์ าหรบัสมาชกิองคก์ร) หรอืบุคคลทีส่าม (หากท่านซือ้สทิธิส์ าหรบัสมาชกิแบบ breakfix) 

ชา่งเทคนิคแต่ละรายสามารถตดิตัง้โซลูช ัน่บนอุปกรณไ์ดเ้พยีงหน่ึงเคร ือ่งเท่าน้ันในเวลาใดก็ตามทีร่ะบุไว ้

และจะตอ้งน าโซลูช ัน่ออกจากอุปกรณก์อ่นทีจ่ะส่งคนืการควบคุมอุปกรณใ์หก้บัเจา้ของ 

13.8. แผนการรบัประกนั ส่วนที ่13.8 นีจ้ะใชก้บัแผนการรบัประกนั 

13.8.1. “แผนการรบัประกนั” หมายถงึบรกิารทีช่า่งเทคนิคของผูจ้ าหน่าย (“ผูช้ว่ย”) 

จะใหค้วามชว่ยเหลอืคุณในการก าจดัไวรสัหรอืรหสัทีเ่ป็นอนัตรายอืน่ๆ 

ทีต่ดิอุปกรณท์ีไ่ดร้บัการปกป้องของคุณ ตลอดชว่งเวลาการเป็นสมาชกิ 

โดยจะมค่ีาธรรมเนียมการสมคัรสมาชกิทีแ่ยกต่างหาก 

แผนการรบัประกนัจะจ าหน่ายรว่มกบัโซลูชนัแอนตไิวรสัหรอืโซลูชนัการรกัษาความปลอดภยัอืน่ๆ 

ของผูจ้ าหน่ายบางอย่าง (แต่ละโซลูชนัเรยีกว่า “โซลูชนัการรกัษาความปลอดภยั”) 

และเสรมิการป้องกนัทีม่าพรอ้มกบัโซลูชนัการรกัษาความปลอดภยั 

13.8.2. หากท่านขอความชว่ยเหลอืจากผูจ้ าหน่ายภายใตแ้ผนการรบัประกนั 

และหากท่านและอุปกรณข์องท่านมคุีณสมบตัทิีจ่ะไดร้บัความชว่ยเหลอืภายใตส้่วนที ่13.8.3 

ผูจ้ าหน่ายจะใชค้วามพยายามอย่างสมเหตุสมผลในเชงิพาณิชยใ์นการชว่ยท่านก าจดัไวรสัหรอืรหสัทีเ่ป็นอนั

ตรายอืน่ ๆ ทีส่่งผลกระทบต่ออุปกรณข์องท่าน ท่านรบัทราบ ยอมรบั 

และเห็นดว้ยว่าความพยายามของผูจ้ าหน่ายอาจจะไม่เพยีงพอทีจ่ะลบไวรสัหรอืรหสัทีเ่ป็นอนัตรายอืน่ ๆ 

จากอุปกรณข์องท่าน และผูจ้ าหน่ายอาจเปลีย่นแปลง ลบ หรอืท าลายขอ้มูลบนอุปกรณข์องท่าน 

เปลีย่นการตัง้ค่าอุปกรณ ์

หรอืแทรกแซงการท างานทีเ่หมาะสมของอุปกรณข์องท่านระหว่างการใหบ้รกิารในลกัษณะอืน่ก็ตาม 

13.8.3. แผนการรบัประกนัใหค้วามคุม้ครอง: (1) 

เฉพาะอุปกรณท์ีท่่านซือ้โซลูช ัน่การรกัษาความปลอดภยัทีเ่กีย่วขอ้ง และไม่สามารถถ่ายโอนไปยงัอุปกรณอ์ืน่ 

และ (2) เฉพาะไวรสัและรหสัทีเ่ป็นอนัตรายอืน่ ๆ ทีต่ดิเขา้มาในอุปกรณร์ะหว่างระยะเวลาการเป็นสมาชกิ 

หลงัจากทีท่่านดาวนโ์หลดและตดิตัง้โซลูช ัน่การรกัษาความปลอดภยับนอุปกรณ ์

และในขณะทีโ่ซลูช ัน่การรกัษาความปลอดภยัก าลงัท างานดว้ยการก าหนดมลัแวรท์ีเ่ป็นปัจจบุนั 

ผูจ้ าหน่ายอาจยกเลกิแผนการรบัประกนัโดยไม่มหีนังสอืบอกกล่าวแจง้ใหท้ราบหากผูจ้ าหน่ายตดัสนิโดยใชห้

ลกัการตดัสนิทางธรุกจิแต่เพยีงผูเ้ดยีวว่าทา่นไดร้อ้งขอหรอืไดร้บับรกิารภายใตแ้ผนการรบัประกนัส าหรบัอุป

กรณห์น่ึง ๆ ทีไ่ม่ไดอ้ยู่ในแผนการรบัประกนั 

ถ่ายโอนหรอืพยายามถ่ายโอนแผนการรบัประกนัไปใหก้บับุคคลหรอืหน่วยงานอืน่ 

หรอืละเมดิขอ้ก าหนดของแผนการรบัประกนันี ้



13.8.4. ในการใหค้วามชว่ยเหลอืภายใตแ้ผนการรบัประกนั 

ผูจ้ าหน่ายอาจจ าเป็นตอ้งเขา้ถงึอุปกรณข์องท่านจากระยะไกล 

และ/หรอือาจขอใหท้่านตดิตัง้ซอฟตแ์วรค์วามชว่ยเหลอื ในกรณีทีท่่านรบัทราบและยอมรบัว่าสว่นที ่13.10 

จะใชบ้งัคบั หากท่านไม่สามารถหรอืไม่ไดใ้หส้ทิธิก์ารเขา้ถงึอุปกรณจ์ากระยะไกล 

และ/หรอืไม่สามารถหรอืไม่ไดด้าวนโ์หลดและตดิตัง้ซอฟตแ์วรค์วามชว่ยเหลอืบนอุปกรณห์รอืปฏบิตัติามค าแ

นะน าอืน่ ๆ ของผูจ้ าหน่ายหรอืพนักงาน 

หรอืหากผูจ้ าหน่ายตดัสนิว่าอุปกรณข์องท่านไม่มคุีณสมบตัทิีจ่ะรบัการสนับสนุนภายใตแ้ผนการรบัประกนั 

ผูจ้ าหน่ายจะไม่ใหบ้รกิารภายใตแ้ผนการรบัประกนันี ้ผูจ้ าหน่ายอาจ (แต่ไม่จ าเป็นตอ้งท า) 

ส่งต่อท่านไปยงับรกิารของผูจ้ าหน่ายหรอืผูร้บัจา้งชว่งของผูจ้ าหน่ายทีจ่ะใหค้วามชว่ยเหลอื โดยคดิค่าบรกิาร 

13.9. การสนับสนุนดา้นเทคนิคระดบัพรเีมีย่ม ส่วนที ่13.9 นีจ้ะใชบ้งัคบักบั Avast Total Care 

ฝ่ายสนับสนุนดา้นเทคนิคระดบัพรเีมยีมของ AVG และบรกิารสนับสนุนทางเทคนิคอืน่ๆ (แต่ละบรกิารเรยีกว่า 

“การสนับสนุนดา้นเทคนิคระดบัพรเีมีย่ม”) 

ซึง่ผูจ้ าหน่ายมจี าหน่ายแยกต่างหากจากโซลูชนัซอฟตแ์วรข์องตน 

และผูจ้ าหน่ายรายดงักล่าวอาจชว่ยเหลอืคุณในการตดิตัง้ ก าหนดค่า หรอืแกไ้ขปัญหาใดๆ 

ของผลติภณัฑซ์อฟตแ์วรแ์ละ/หรอือุปกรณห์รอืระบบต่างๆ ซึง่รวมถงึคอมพวิเตอรส์่วนบุคคล Mac แท็บเล็ต 

โทรศพัทม์อืถอืหรอือุปกรณค์อมพวิเตอรส์่วนบุคคลประเภทอืน่ๆ เราเตอรไ์รส้าย 

เคเบลิโมเด็มหรอืเราเตอรอ์ืน่ๆ เคร ือ่งพมิพ ์กลอ้งถ่ายรูปดจิทิลั เคร ือ่งเล่นสือ่ Smart TV และเคร ือ่งเล่น 

DVD/Blu-Ray 

13.9.1. ในการใหก้ารสนับสนุนเทคโนโลยแีบบพรเีมีย่ม 

ผูช้ว่ยจะใชค้วามพยายามทีเ่หมาะสมในเชงิพาณิชยเ์พือ่ชว่ยเหลอืท่านเกีย่วกบัปัญหาทีท่่านก าลงัประสบอยู่ 

อย่างไรก็ด ี

ผูช้ว่ยอาจไม่สามารถแกไ้ขปัญหาของท่านไดเ้น่ืองดว้ยความหลากหลายและความซบัซอ้นของเทคโนโลยทีีม่ี

ในตลาด ตวัอย่างเชน่ 

ปัญหาทีเ่กดิขึน้จากขอ้ผดิพลาดของซอฟตแ์วรห์รอืฮารด์แวรท์ีย่งัไม่ไดร้บัการแกไ้ขจากผูผ้ลติ 

หรอืปัญหาทีเ่กีย่วขอ้งกบัการก าหนดค่าของอุปกรณท์ีท่ าใหปั้ญหาพน้วสิยัหรอืยากเกนิไปส าหรบัผูช้ว่ยในกา

รวนิิจฉัยหรอืแกไ้ขอย่างถูกตอ้ง ดงัน้ัน 

ท่านรบัทราบและยอมรบัในทีนี่ว้่าความพยายามของผูจ้ าหน่ายอาจไม่เพยีงพอต่อการแกไ้ขปัญหาทีท่่านระบุ 

หรอืปัญหาเหลา่น้ันอาจไม่ไดร้บัการแกไ้ขอย่างทนัท่วงท ี

13.9.2. ในการใหก้ารสนับสนุนเทคโนโลยแีบบพรเีมีย่ม 

ผูช้ว่ยอาจจ าเป็นตอ้งสามารถเขา้ถงึอุปกรณข์องท่านจากระยะไกล 

และ/หรอือาจขอใหท้่านตดิตัง้ซอฟตแ์วรค์วามชว่ยเหลอื ในกรณีทีท่่านรบัทราบและยอมรบัว่าสว่นที ่13.10 

มผีลบงัคบัใช ้หากท่านไม่สามารถหรอืไม่ไดใ้หส้ทิธิก์ารเขา้ถงึอุปกรณจ์ากระยะไกล 

และ/หรอืไม่สามารถหรอืไม่ไดด้าวนโ์หลดและตดิตัง้ซอฟตแ์วรค์วามชว่ยเหลอืบนอุปกรณห์รอืปฏบิตัติามค าแ

นะน าอืน่ ๆ ของผูจ้ าหน่ายหรอืผูช้ว่ย 

หรอืหากผูจ้ าหน่ายพจิารณาแลว้วา่อุปกรณข์องท่านไม่มคุีณสมบตัทิีจ่ะรบัการสนับสนุนภายใตก้ารสมคัรสม

าชกิเพือ่รบัการสนับสนุนเทคโนโลยแีบบพรเีมีย่ม ผูจ้ าหน่ายจะไม่ใหก้ารสนับสนุนเทคโนโลยแีบบพรเีมีย่ม  

13.10. การเขา้ถงึจากระยะไกล ซอฟตแ์วรค์วามชว่ยเหลอื 



13.10.1. การเขา้ถงึจากระยะไกล 

เมือ่ใหบ้รกิารภายใตแ้ผนการรบัประกนัโดยเป็นส่วนหน่ึงของการสนับสนุนเทคโนโลยแีบบพรเีมีย่มหรอืโดยเชื่

อมโยงกบับรกิารอืน่ ๆ 

ผูจ้ าหน่ายหรอืผูช้ว่ยอาจจ าเป็นเชือ่มต่อและควบคุมอุปกรณข์องท่านจากระยะไกลเพือ่แกไ้ขปัญหาทีท่่านก า

ลงัประสบอยู ่ในเซสชนัการเชือ่มต่อระยะไกลนี:้ 

(ก) ผูช้ว่ยอาจจ าเป็นตอ้งเปิดใชง้านสครปิตต่์าง ๆ บนอุปกรณข์องท่าน 

เปลีย่นแปลงการก าหนดค่าของอุปกรณ ์ตดิตัง้และถอนการตดิตัง้ซอฟตแ์วร ์และด าเนินการเปลีย่นแปลงอืน่ ๆ 

ต่ออุปกรณแ์ละ/หรอืการตดิตัง้ซอฟตแ์วรข์องอุปกรณน้ั์น ๆ ตามความจ าเป็นเพือ่แกไ้ขปัญหาของท่าน 

ท่านเขา้ใจวา่ผูช้ว่ยอาจด าเนินการแต่ไม่มีขอ้ผูกพนัทีจ่ะตดิตัง้และถอนเคร ือ่งมอืซอฟตแ์วรต่์าง ๆ 

ของเจา้ของกรรมสทิธิห์รอืบคุคลทีส่ามซึง่ผูช้ว่ยคดิว่าจ าเป็นตอ้งด าเนินการเพือ่ชว่ยเหลอืท่านเกีย่วกบัปัญหา

ทีท่่านก าลงัประสบ ส่วนประกอบต่าง ๆ ของซอฟตแ์วรน้ั์นไดร้บัการคุม้ครองตามกฎหมาย ซึง่รวมถงึลขิสทิธิ ์

(ข) 

ท่านรบัทราบและยอมรบัว่าการอนุญาตใหผู้ช้ว่ยสรา้งเซสชนัการเชือ่มต่อจากระยะไกลหมายความว่าทา่นให ้

สทิธิแ์กผู่จ้ าหน่าย (และพนัธมติรและผูร้บัจา้งทีป่ฏบิตัใินนามของผูจ้ าหน่าย) ในการเขา้ถงึอุปกรณ ์

ซอฟตแ์วร ์และเครอืข่ายของท่าน (โดยขึน้อยู่กบัการก าหนดค่าอุปกรณ ์ซอฟตแ์วร ์และเครอืข่ายของท่าน) 

อย่างเต็มทีห่รอืมขีอ้จ ากดั 

และอนุญาตใหผู้จ้ าหน่ายท าการดดัแปลงตามลกัษณะทีร่ะบุไวข้า้งตน้หรอืลกัษณะอืน่ ๆ 

ตามค าแนะน าของผูช้ว่ยในระหว่างการส่งมอบโซลูช ัน่ 

ท่านรบัทราบและยอมรบัว่าผูช้ว่ยหรอืการปฏบิตัขิองท่านตามค าแนะน าของผูช้ว่ยน้ันอาจเปลีย่นแปลง ลบ 

หรอืท าลายซอฟตแ์วรห์รอืขอ้มูลบนอุปกรณข์องท่าน เปลีย่นอุปกรณ ์การตัง้ค่าซอฟตแ์วรห์รอืเครอืข่าย 

หรอืแทรกแซงในลกัษณะอืน่ก็ตามต่อการท างานทีเ่หมาะสมของอุปกรณ ์ซอฟตแ์วร ์หรอืเครอืข่ายของท่าน 

(ค) ท่านรบัทราบและยอมรบัว่าผูช้ว่ยอาจมสีทิธิเ์ขา้ถงึขอ้มูลใด ๆ ทีเ่ก็บบนัทกึไวใ้นอุปกรณข์องท่าน 

ผูช้ว่ยไดร้บัการฝึกอบรมไม่ใหเ้ขา้ถงึขอ้มูลอืน่ ๆ 

นอกเหนือจากขอ้มูลทีจ่ าเป็นอย่างแทจ้รงิต่อการแกไ้ขปัญหาซึง่ท่านไดข้อรบัการสนับสนุนจากผูช้ว่ย 

อย่างไรก็ตาม 

ทา่นจะตอ้งไม่อยู่ทีห่นา้จออุปกรณข์องท่านเพือ่ส ารวจการด าเนินการของผูช้ว่ยในขณะทีผู่ช้ว่ยก าลงัส่งมอบโ

ซลูช ัน่ในอุปกรณข์องท่าน 

ท่านจะมโีอกาสทีจ่ะจบเซสชนัการสนับสนุนแบบทนัทไีดทุ้กเมือ่ดว้ยการบอกกล่าวต่อผูช้ว่ยหรอืตดัการเชือ่ม

ต่อเซสชนัการเชือ่มต่อระยะไกล 

13.10.2. ซอฟตแ์วรใ์หค้วามชว่ยเหลอื 

(ก) ผูจ้ าหน่ายหรอืผูช้ว่ยอาจก าหนดใหคุ้ณดาวนโ์หลดและตดิตัง้โปรแกรมซอฟตแ์วร ์

(“ซอฟตแ์วรใ์หค้วามชว่ยเหลอื”) 

ลงในอุปกรณเ์พือ่อนุญาตใหผู้ช้ว่ยมสีทิธิเ์ขา้ถงึอุปกรณข์องคุณจากระยะไกล 

รวบรวมขอ้มูลเกีย่วกบัอุปกรณแ์ละการท างานของอุปกรณ ์วนิิจฉัย และแกไ้ขปัญหา 

และเปลีย่นการตัง้ค่าของอุปกรณ ์เพือ่เป็นเงือ่นไขของการใหบ้รกิารภายใตแ้ผนการรบัประกนั 



การสนับสนุนดา้นเทคนิคระดบัพรเีมีย่ม หรอืบรกิารอืน่ๆ นอกจากนี ้

ท่านอาจจ าเป็นตอ้งปฏบิตัติามค าแนะน าอืน่ ๆ จากผูจ้ าหน่ายหรอืผูช้ว่ย 

(ข) หากท่านหรอืผูช้ว่ยตดิตัง้ซอฟตแ์วรค์วามชว่ยเหลอืลงในอุปกรณใ์ด ๆ 

ซอฟตแ์วรค์วามชว่ยเหลอืดงักล่าว: 

(1) อาจขอใหท้่านเปิดใชง้านในอุปกรณข์องท่าน 

หากท่านไม่ด าเนินการเปิดใชง้านใหเ้สรจ็สมบูรณภ์ายในระยะเวลาทีผู่ช้ว่ยรอ้งขอหรอืตามทีซ่อฟตแ์วรค์วามช่

วยเหลอืไดเ้ตอืน ซอฟตแ์วรค์วามชว่ยเหลอือาจไม่ท างานจนกว่าการเปิดใชง้านจะเสรจ็สมบูรณ ์

(2) อาจสือ่สารกบัเซริฟ์เวอรข์องผูจ้ าหน่าย (หรอืของคู่คา้หรอืผูร้บัจา้ง) เป็นประจ าเพือ่: (1) 

ตรวจสอบใหม้ั่นใจว่าทา่นไดร้บับรกิารทัง้หมดและซอฟตแ์วรท์ีท่่านมสีทิธิไ์ดร้บัในฐานะส่วนหน่ึงของโซลูช ัน่ข

องท่าน (2) 

ชว่ยใหท้่านสามารถเปิดเซสชนัการสนทนากบัผูช้ว่ยไดใ้นทนัทใีนฐานะส่วนหน่ึงของโซลูช ัน่ของท่าน หรอื 

(3) มอบสทิธิใ์หท้่านสามารถเขา้ถงึเคร ือ่งมอืบรกิารตนเองบางชนิดไดใ้นฐานะส่วนหน่ึงของโซลูช ัน่ของท่าน 

(3) อาจท างานบนอุปกรณข์องท่านอย่างสม ่าเสมอตามค่าเร ิม่ตน้และท างานต่าง ๆ 

บนพืน้หลงัซ ึง่ชว่ยบ ารุงรกัษาใหอุ้ปกรณข์องท่านมสีภาพทีพ่รอ้มใชง้านอยู่เสมอ โดยเมือ่ท างาน 

ซอฟตแ์วรอ์าจเก็บรวบรวมขอ้มูลต่าง ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัอุปกรณข์องท่าน ซึง่รว่มถงึขอ้ก าหนดดา้นเทคนิค 

ขอ้มูลทีเ่กีย่วขอ้งกบัระบบปฏบิตักิาร ซอฟตแ์วรท์ีด่าวนโ์หลดและ/หรอืตดิตัง้ การอปัเดตและการอปัเกรด 

ความพรอ้มใชง้านและสถานะของซอฟตแ์วรร์กัษาความปลอดภยัของท่าน การส ารองขอ้มูลและไฟรว์อลล ์

ตวัระบุต่าง ๆ ทีไ่ม่ซ า้กนั ขอ้ความแสดงขอ้ผดิพลาดของระบบและซอฟตแ์วร ์สถานะการเชือ่มต่อเครอืข่าย 

อุปกรณร์อบขา้งทีเ่ช ือ่มต่อและอุปกรณอ์ืน่ ๆ ทีเ่ช ือ่มต่อ และขอ้มูลทีค่ลา้ยกนั 

ขอ้มูลนีจ้ะชว่ยใหผู้จ้ าหน่ายสามารถป้องกนัปัญหาหลายประการทีเ่กดิขึน้บ่อยซึง่ท่านอาจก าลงัประสบอยู่ 

รวมทัง้สามารถระบุปัญหาทีท่่านอาจก าลงัขอรบัการสนับสนุนจากผูจ้ าหน่ายไดอ้ย่างรวดเรว็ 

13.11. Avast Driver Updater 

13.11.1. Avast Driver Updater มวีตัถุประสงคเ์พือ่ใชก้บัอุปกรณท์ีเ่ป็นคอมพวิเตอรเ์คร ือ่งเดยีวและไม่ใช ่

“เคร ือ่งเสมอืน” ซึง่เป็นทรพัยากรคอมพวิเตอรท์ีใ่ชร้ว่มกนัเลยีนแบบฟังกช์ ัน่ต่าง ๆ 

ของเคร ือ่งคอมพวิเตอรจ์รงิ Avast Driver Updater 

จะไม่มผีลเมือ่ใชก้บัเคร ือ่งเสมอืนแทนทีจ่ะเป็นเคร ือ่งคอมพวิเตอรจ์รงิ 

13.11.2. Avast Driver Updater 

อาศยัขอ้มูลจากผูผ้ลติในไฟลส์ าหรบัตดิตัง้ไดรเวอรข์องอุปกรณซ์ึง่รวมถงึวนัทีเ่ผยแพรเ่พือ่ใหข้อ้มูลทีแ่สดงโ

ดยโซลูช ัน่ในผลการสแกน 

สมาชกิของกลุ่มผูจ้ าหน่ายและคู่คา้ของผูจ้ าหน่ายไม่รบัประกนัหรอืรบัรองว่าไดรเวอรข์องอุปกรณใ์ด ๆ 

โซลูช ัน่ไดใ้หไ้วจ้ะเป็นรุน่ล่าสุดหรอืรุน่เฉพาะใด ๆ 

ของไดรเวอรข์องอุปกรณด์งักล่าวโดยไม่ค านึงถงึขอ้มูลทีแ่ตกต่างกนัหรอืมขีดักนัใด ๆ ทีโ่ซลูช ัน่นีไ้ดใ้หไ้ว ้

13.12. เว็บเกตเวยท์ีป่ลอดภยัของ Avast และอนิเทอรเ์น็ตเกตเวยท์ีป่ลอดภยัของ Avast 



13.12.1. ตามทีใ่ชใ้นส่วนที ่13.12: 

(ก) “ขอ้มูลแบบรวม” หมายถงึ ขอ้มูล: (1) ทีเ่ป็นขอ้มูลนิรนามและไม่สามารถระบุตวับุคคลหรอืนิตบิุคคลใดๆ 

ได ้(2) รวมกบัขอ้มูลของผูใ้ชร้ายอืน่ๆ ของ Avast Secure Gateway และ/หรอืแหล่งขอ้มูลเพิม่เตมิ และ (3) 

แสดงในลกัษณะทีไ่ม่สามารถระบุตวัผูใ้ชแ้ต่ละรายของ Avast Secure Gateway ได ้

(ข) “เว็บเกตเวยท์ีป่ลอดภยัของ Avast” หมายถงึเว็บเกตเวยท์ีป่ลอดภยัของ Avast 

หรอือนิเทอรเ์น็ตเกตเวยท์ีป่ลอดภยัของ Avast 

(ค) “การเปลีย่นแปลง DNS” หมายถงึการสอบถาม DNS 

แบบเรยีกซ า้ทีคุ่ณส่งผ่านการใชเ้ว็บเกตเวยท์ีป่ลอดภยัของ Avast 

(ง) “ซที” 

หมายถงึการเป็นสมาชกิส าหรบับุคคลทีเ่ขา้ถงึอนิเทอรเ์น็ตเพือ่เช ือ่มต่อเขา้กบัเว็บเกตเวยท์ีป่ลอดภยัของ 

Avast ดงัทีอ่ธบิายเพิม่เตมิไวใ้นส่วนที ่13.12.5 

จะสามารถถ่ายโอนซทีจากบุคคลดงักล่าวไปยงับุคคลอืน่ไดเ้ฉพาะเมือ่บุคคลเดมิไม่ไดร้บัอนุญาตใหเ้ขา้ถงึแล

ะไม่สามารถเขา้ถงึอนิเทอรเ์น็ตทีเ่ช ือ่มต่อกบัเว็บเกตเวยท์ีป่ลอดภยัของ Avast ไดอ้กีต่อไปแลว้ 

(จ) “การเปลีย่นแปลง” หมายถงึค ารอ้ง HTTP หรอื HTTPS ทีส่่งถงึหรอืส่งโดยคุณ 

ผ่านการใชอ้นิเทอรเ์น็ตเกตเวยท์ีป่ลอดภยัของ Avast 

13.12.2. ท่านตอ้งไม่กระท าการดงัต่อไปนี ้จากอุปกรณใ์ดก็ตามทีไ่้้ดร้บัการปกป้องดว้ย Avast Secure 

Gateway: (1) ส่งสแปมหรอืขอ้ความทีซ่ า้ซอ้นหรอืไม่พงึประสงคซ์ ึง่เป็นการละเมดิกฎหมายทีใ่ชบ้งัคบั (2) 

ส่งเนือ้หาทีเ่ป็นการละเมดิ ลามกอนาจาร ข่มขู่ สบประมาท หรอืผดิกฎหมาย (3) 

เขา้ถงึบรกิารทีถู่กบล็อกโดยละเมดิกฎหมายทีใ่ชบ้งัคบั หรอื (4) เรยีกใชข้อ้ความคน้หาอตัโนมตัไิปยงั URL 

ของอนิเทอรเ์น็ต 

13.12.3. ท่านรบัทราบและยอมรบัว่า: (1) เพือ่ใหผู้จ้ าหน่ายใหบ้รกิาร Avast Secure Gateway ได ้

คุณตอ้งส่งต่อการเขา้ใชอ้นิเทอรเ์น็ต (Internet traffic) 

ของคุณไปยงัผูจ้ าหน่ายโดยใชก้ลไกการส่งต่อทีถู่กตอ้ง ซึง่อนุญาตใหม้กีารยา้ยระบบ (fail-over) 

โดยอตัโนมตั ิ(ไดแ้ก ่DNS, PAC, IPSEC, อุโมงค ์GRE หรอืโซลูชนัของผูจ้ าหน่ายทีเ่หมาะสม) (2) 

คุณมหีนา้ทีร่บัผดิชอบในการจดัหาขอ้มูลทางเทคนิคและขอ้มูลอืน่ๆ ใหก้บัผูจ้ าหน่าย 

หากมกีารรอ้งขอตามสมควรเป็นคร ัง้คราว (3) 

กลุ่มผูจ้ าหน่ายและคู่คา้ของผูจ้ าหน่ายอาจใชร้หสัทีเ่ป็นอนัตราย (ตามทีก่ าหนดไวใ้นส่วนที ่13.16.1 (ข)) 

สแปม บอทเน็ต หรอืขอ้มูลอืน่ๆ ทีไ่ดจ้ากการใช ้Avast Secure Gateway ของคุณเพือ่วตัถุประสงคใ์นการ: 

(1) บ ารุงรกัษา ปรบัปรุง และ/หรอืวเิคราะห ์Avast Secure Gateway (2) 

ปฏบิตัติามขอ้ก าหนดทางกฎหมายหรอืทางสญัญาใด ๆ หรอื (3) 

สรา้งเนือ้หาทีเ่ป็นอนัตรายหรอืทีไ่ม่พงึประสงคโ์ดยไม่ระบุช ือ่ส าหรบัคู่คา้ของผูจ้ าหน่ายเพือ่วตัถุประสงคใ์นกา

รพฒันาและเพิม่ประสทิธภิาพ Avast Secure Gateway ยิง่ขึน้ และ (4) 

กลุ่มผูจ้ าหน่ายและคู่คา้ของผูจ้ าหน่ายอาจพฒันาและเสนอขายเกณฑเ์ปรยีบเทยีบสมรรถนะและมาตรการต่าง 

ๆ ตามขอ้มูลรวม 



13.12.4. 

กลุ่มผูจ้ าหน่ายและคู่คา้ของผูจ้ าหน่ายขอสงวนสทิธิใ์นการจดัการแบนดว์ดิทห์รอืเสน้ทางการรบัส่งขอ้มูลผา่น

อนิเทอรเ์น็ตในทางทีด่ทีีสุ่ดในเชงิพาณิชยห์ากการกระท าดงักล่าวไม่กระทบต่อขอ้ผูกพนัของผูจ้ าหน่ายในส่ว

นของ Avast Secure Gateway ผูจ้ าหน่ายหรอืคู่คา้ของผูจ้ าหน่าย (หากม)ี 

อาจระงบัการเขา้ถงึหรอืดาวนโ์หลด Avast Secure Gateway 

ของท่านในกรณีทีก่ารใชโ้ซลูช ัน่เหล่านีข้องท่านเป็นภยัคุกคามทีใ่กลเ้ขา้มากบัเครอืข่ายของกลุ่มผูจ้ าหน่าย

หรอืคู่คา้ของผูจ้ าหน่ายหรอืถา้จ าเป็นเพือ่ใหเ้ป็นไปตามกฎหมายทีใ่ชบ้งัคบั ในกรณีดงักล่าว 

ผูจ้ าหน่ายหรอืคู่คา้ของผูจ้ าหน่าย (หากม)ี จะ: (1) ระงบั Avast Secure Gateway 

เฉพาะเท่าทีจ่ าเป็นตามสมควรเพือ่ป้องกนัความเสยีหายใด ๆ 

กบัเครอืข่ายของกลุ่มผูจ้ าหน่ายหรอืคู่คา้ของผูจ้ าหน่าย (ยกตวัอย่างเชน่ การบล็อกทีอ่ยู่ IP 

ตน้ทางทีก่ระท าผดิ) และเพือ่ใหส้อดคลอ้งกบักฎหมายทีบ่งัคบัใช ้(2) 

ใชค้วามพยายามทีเ่หมาะสมเพือ่ตดิต่อท่านโดยทนัทแีละเปิดโอกาสใหท้่านเปลีย่นแปลงการก าหนดค่าเซริฟ์เ

วอรข์องท่านไดท้นัท่วงท ีและ/หรอืท างานรว่มกบัท่านเพือ่แกไ้ขปัญหาทีเ่กดิขึน้ในทนัททีีท่ าใหเ้กดิการระงบั 

Avast Secure Gateway และ (3) คนืสถานะ Avast Secure Gateway 

ทีถู่กระงบัดงักล่าวหลงัจากทีปั่ญหาดงักล่าวไดร้บัการแกไ้ขตามความพอใจทีส่มเหตุสมผลของผูจ้ าหน่ายหรอื

คู่คา้ของผูจ้ าหน่าย (ตามทีเ่กีย่วขอ้ง) 

13.12.5. เพือ่จดุประสงคใ์นการพจิารณาว่าคุณไดซ้ ือ้ซทีทีเ่พยีงพอหรอืไม่ การเปลีย่นแปลงทุก 2,000 

คร ัง้ต่อวนัตามปฏทินิทีท่ ารายการผ่านอนิเทอรเ์น็ตเกตเวยท์ีป่ลอดภยัของ Avast จะถอืว่าเป็น “ซที” 

ของอนิเทอรเ์น็ตเกตเวยท์ีป่ลอดภยัของ Avast และการเปลีย่นแปลง DNS ทุก 2,000 

คร ัง้ต่อวนัตามปฏทินิทีท่ ารายการผ่านเว็บเกตเวยท์ีป่ลอดภยัของ Avast จะถอืว่าเป็น “ซที” 

ของเว็บเกตเวยท์ีป่ลอดภยัของ Avast ท่านรบัทราบและยอมรบัว่าจ านวนซทีทีท่่านตอ้งซือ้เพือ่ใช:้ (1) Avast 

Secure Internet Gateway จะค านวนโดยการน าจ านวนรวมของการแลกเปลีย่นทีท่ ารายการผ่าน Avast 

Secure Internet Gateway ต่อวนัตามปฏทินิไปหารดว้ย 2,000 และ (2) Avast Secure Web Gateway 

จะค านวนโดยการน าจ านวนรวมของการแลกเปลีย่นทีท่ ารายการผ่าน Avast Secure Web Gateway 

ต่อวนัตามปฏทินิไปหารดว้ย 2,000 

13.12.6. ถงึแมว้่าผูจ้ าหน่ายอาจจะไม่เรยีกเก็บค่าธรรมเนียมแบนดว์ดิทท์ีเ่กีย่วขอ้งกบัการใช ้Avast Secure 

Gateway แยกต่างหากจากท่าน 

แต่ผูจ้ าหน่ายและคู่คา้ของผูจ้ าหน่ายทีเ่กีย่วขอ้งอาจเรยีกเก็บค่าใชจ้า่ยเกีย่วกบัแบนดว์ดิทใ์นการใหบ้รกิาร 

Avast Secure Gateway จากท่าน ดงัน้ัน การใชแ้บนดว์ดิทท์ีเ่พิม่ขึน้เน่ืองการใชง้าน Avast Secure 

Gateway 

จะส่งผลกระทบต่อและท าใหก้ารด าเนินธรุกจิของผูจ้ าหน่ายและคู่คา้ของผูจ้ าหน่ายสะดุดลงอย่างมนัียส าคญั 

ท่านรบัทราบและตกลงว่าในกรณีทีม่กีารใชแ้บนดว์ดิทเ์น่ืองจากการใช ้Avast Secure Gateway 

เกนิจ านวนการแลกเปลีย่น DNS หรอืเกนิการแลกเปลีย่น DNS ต่อซทีดงัทีร่ะบุไวใ้นเงือ่นไขทีบ่งัคบัใช ้

ผูจ้ าหน่ายหรอืคู่คา้ของผูจ้ าหน่ายอาจแจง้ใหท้่านทราบ 

ในกรณีทีท่่านคุณตอ้งเจรจากบัผูจ้ าหน่ายโดยสุจรติในเร ือ่งต่อไปนี:้ (1) แผนการลดแบนดว์ดิท ์และ/หรอื (2) 

การขึน้ราคาส าหรบั Avast Secure Gateway ส าหรบัระยะเวลาทีเ่หลอืการเป็นสมาชกิ 

หากท่านไม่สามารถแกไ้ขปัญหาโดยเห็นพอ้งตอ้งกนัทัง้สองฝ่ายกบัผูจ้ าหน่ายไดภ้ายในระยะเวลาสามสบิ 

(30) วนันับตัง้แต่วนัทีผู่จ้ าหน่ายหรอืคู่คา้ของผูจ้ าหน่ายไดแ้จง้ใหท้ราบ (ตามความเหมาะสม) 

เมือ่ไดม้กีารแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้เป็นเวลาสามสบิ (30) วนัแลว้ ผูจ้ าหน่ายอาจยกเลกิการเป็นสมาชกิส าหรบั 



Avast Secure Gateway เงือ่นไขการสมคัรสมาชกิของท่านส าหรบัเกตเวยก์ารรกัษาความปลอดภยั Avast 

และคนืเงนิค่าธรรมเนียมการสมคัรสมาชกิทีท่่านไดช้ าระไวส้ าหรบัส่วนของระยะเวลาการเป็นสมาชกิทีย่งัไม่ได ้

ใช ้

13.12.7. คุณรบัทราบและยนิยอมว่ากลุ่มผูจ้ าหน่ายและคู่คา้ของผูจ้ าหน่ายอาจจะใช ้ท าซ า้ จดัเก็บ ดดัแปลง 

และจดัแสดงขอ้มูลจากบนัทกึการเปลีย่นเปลีย่นของคุณ (กล่าวคอื 

เมตาดาตา้จากปรมิาณการรบัส่งขอ้มูลผ่านทางเครอืข่ายทัง้หมดทีส่่งถงึ หรอืไดร้บัจากคุณ ผ่านการใช ้

Avast Secure Gateway ของคุณ) (“บนัทกึขอ้มูลการเปลีย่นแปลง”) 

บนัทกึขอ้มูลธรุกรรมจะถูกเก็บไวโ้ดยกลุ่มผูจ้ าหน่ายหรอืคู่คา้ของผูจ้ าหน่ายส าหรบัระยะหก (6) 

เดอืนในชว่งระยะเวลาการเป็นสมาชกิ เมือ่สิน้สุดหรอืหมดระยะเวลาการเป็นสมาชกิ 

บนัทกึขอ้มูลการแลกเปลีย่นจะถูกลบโดยกลุ่มผูจ้ าหน่ายและคู่คา้ของผูจ้ าหน่ายตามวงจรการเก็บรกัษามาตร

ฐานของกลุ่มผูจ้ าหน่ายและคู่คา้ของผูจ้ าหน่ายหรอืกอ่นหนา้ตามทีท่่านรอ้งขอเป็นลายลกัษณอ์กัษร 

13.13. โซลูช ัน่ HMA บางอย่าง 

13.13.1. เครอืข่ายส่วนตวัเสมอืน เวน้เสยีแต่ว่าเงือ่นไขทีใ่ชบ้งัคบัไดร้ะบุไวเ้ป็นอย่างอืน่ 

การสมคัรสมาชกิผลติภณัฑเ์ครอืข่ายส่วนตวัเสมอืน HMA ของคุณ (“HMA 

VPN”)จะท าใหคุ้ณสรา้งการเชือ่มต่อพรอ้มกนัไดไ้ม่เกนิ 5 การเชือ่มต่อส าหรบัการเป็นสมาชกิ HMA VPN 

แต่ละรายการ แมว้่าจะมขีอ้ขดัแยง้ใดในขอ้ตกลงนี ้

หากท่านมจี านวนการเชือ่มต่อพรอ้มกนัส าหรบัการเป็นสมาชกิ HMA VPN ของท่านเกนิจ านวน 

ผูจ้ าหน่ายอาจระงบัหรอืยกเลกิการเขา้ถงึและ/หรอืใช ้HMA VPN 

ไดต้ลอดเวลาโดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้่านทราบลว่งหนา้ 

หากท่านประสงคท์ีจ่ะเพิม่จ านวนทีไ่ดร้บัอนุญาตของการเชือ่มต่อพรอ้มกนัส าหรบัการเป็นสมาชกิ HMA 

VPN ของท่าน โปรดตดิต่อเราที ่sales@hidemyass.com 

13.13.2. เว็บพรอ็กซ ีบรกิารเว็บพรอ็กซขีอง HMA (“เว็บพรอ็กซ”ี) 

เป็นโซลูชนัทีไ่ม่มค่ีาใชจ้า่ยทีไ่ม่บงัคบัใหคุ้ณตอ้งลงทะเบยีนรายละเอยีดของคุณกบัผูจ้ าหน่าย 

ท่านรบัทราบและยอมรบัว่าทา่นตอ้งเป็นผูร้บัผดิชอบแต่เพยีงผูเ้ดยีว 

กลุ่มผูจ้ าหน่ายและคู่คา้ของผูจ้ าหน่ายไม่ยอมรบัความรบัผดิใด ๆ กบัท่านหรอืบุคคลทีส่ามส าหรบั: (ก) 

การเขา้ถงึ ดู หรอืใช ้หรอืเนือ้หาของ (ซึง่รวมถงึเนือ้หาทีไ่ม่เหมาะสมหรอืน่ารงัเกยีจ) 

เว็บไซตข์องบุคคลทีส่ามทีเ่ขา้ถงึหรอืดูในขณะทีใ่ชเ้ว็บพรอ็กซ ี(ข) 

การปฏบิตัติามขอ้ก าหนดในการใหบ้รกิารทีบ่งัคบัใชก้บัเว็บไซตข์องบุคคลทีส่ามทีท่่านเขา้เยีย่มชมหรอืใชง้า

นในขณะทีใ่ชเ้ว็บพรอ็กซ ี(ค) การเรยีกรอ้ง ความสูญเสยี หรอืความเสยีหายใด ๆ ทีเ่กดิขึน้จากเนือ้หาใด ๆ 

ทีท่่านสรา้ง จดัเตรยีม ส่ง หรอืแสดงขณะทีใ่ชเ้ว็บพรอ็กซ ีรวมถงึการเรยีกรอ้ง ความสญูเสยี 

หรอืความเสยีหายทีป่ระสบหรอืเกดิขึน้โดยกลุ่มผูจ้ าหน่ายหรอืคู่คา้ของผูจ้ าหน่าย 

13.14. เครอืข่ายส่วนตวัเสมอืนต่างๆ หลายประเทศหา้มหรอืจ ากดัการใชเ้ครอืข่ายส่วนตวัเสมอืน (“VPN”) 

และบางประเทศมมีาตรการทางเทคโนโลยเีพือ่ป้องกนัไม่ใหใ้ช ้VPN ได ้ดว้ยเหตุนีโ้ซลูช ัน่ VPN 

ของผูจ้ าหน่าย (ซึง่รวมถงึ HMA VPN) 

จงึอยู่ภายใตข้อ้จ ากดัดา้นอาณาเขตทีอ่าจมกีารเปลีย่นแปลงเป็นคร ัง้คราว 

ท่านสามารถหาขอ้มูลเพิม่เตมิไดท้ีน่ี่ 

mailto:sales@hidemyass.com
https://www.avast.com/th-th/vpn-territory


13.15. อุปกรณ ์ผูจ้ าหน่ายอาจจดัหาอุปกรณด์องเกลิหรอือุปกรณอ์ืน่ๆ (“อุปกรณ”์) 

ทีเ่ป็นส่วนหน่ึงของโซลูชนัของคุณ ซึง่ในกรณีนีจ้ะมีขอ้ก าหนดเพิม่เตมิทีร่ะบุไวใ้นส่วนที ่13.15นี ้

จะน ามาใชบ้งัคบั: 

13.15.1. จะมกีารขยายระยะเวลาการรบัประกนัแบบจ ากดัตามส่วนที ่6.1 ส าหรบัอุปกรณเ์ป็น 1 

ปีนับจากวนัทีซ่ ือ้ (“ระยะเวลาการรบัประกนัอุปกรณ”์) 

13.15.2. ท่านตอ้งแจง้ผูจ้ าหน่ายทนัทหีากอุปกรณช์ ารุดหรอืเร ิม่ช ารุด 

หากท่านแจง้ผูจ้ าหน่ายเกีย่วกบัขอ้บกพรอ่งในระหว่างระยะเวลาการรบัประกนัอุปกรณ ์

และผูจ้ าหน่ายไม่สามารถแกไ้ขขอ้บกพรอ่งจากระยะไกลได ้

โดยทีภ่ายใตท้างเลอืกและค่าใชจ้า่ยทีร่บัผดิชอบเองภายใน 5 วนัท าการ 

ผูจ้ าหน่ายจะกระท าการอย่างหน่ึงอย่างใดดงันี:้ (ก) 

เปลีย่นอุปกรณด์ว้ยหน่วยของอุปกรณใ์หม่หรอืทีต่กแต่งซอ่มแซมขึน้ใหม่ 

ซึง่ในกรณีนีก้ารรบัประกนัตามส่วนที ่6.1 

จะปรบัใชก้บัเวลาทีเ่หลอืของระยะเวลาการรบัประกนัอุปกรณท์ีใ่ชก้บัหน่วยเดมิของอุปกรณ ์หรอื (ข) 

ยกเลกิการเป็นสมาชกิและคนืเงนิค่าสมคัรสมาชกิทีท่่านไดจ้า่ยไปกอ่นหนา้นี ้

หากอุปกรณไ์ม่อาจใชง้านไดห้ลงัจากสิน้สุดระยะเวลาการรบัประกนัอุปกรณห์รอืหากไม่อาจใชง้านไดเ้น่ืองจา

กการใชง้านผดิวตัถุประสงค ์ปลอมแปลง รบกวนการใชง้าน ใชง้านผดิพลาด ตอ้งอุบตัเิหตุ สูญหาย 

หรอืโจรกรรม ผูจ้ าหน่ายอาจเรยีกเก็บค่าบรกิารมาตรฐานส าหรบัหน่วยทดแทนขออุปกรณ ์

ผูจ้ าหน่ายอาจใชดุ้ลยพนิิจของตนเองแต่เพยีงผูเ้ดยีวเพือ่เปลีย่นอุปกรณใ์หม่หรอืใชอุ้ปกรณอ์ืน่ 

ทีจ่ะตอ้งเป็นไปตามขอ้ตกลงนีด้ว้ย (ซึง่รวมถงึส่วนที ่13.15) 

13.16. แพลตฟอรม์การต่อตา้นภยัคุกคามของอุปกรณเ์คลือ่นที ่

13.16.1. ตามทีใ่ชใ้นส่วนที ่13.16: 

(ก) “เนือ้หา” หมายถงึเนือ้หา สือ่ ผลติภณัฑ ์และบรกิารใดๆ ทีคุ่ณสามารถเขา้ถงึไดบ้นหรอืผ่านทาง MTIP 

ซึง่รวมถงึเนือ้หาของผูจ้ าหน่าย เนือ้หาของคุณ และขอ้มูลทีคุ่ณสามารถแลกเปลีย่นกบัผูใ้ช ้MTIP รายอืน่ 

(ข) “MTIP” หมายถงึแพลตฟอรม์ข่าวกรองดา้นการคุกคามของอุปกรณเ์คลือ่นทีท่ี ่Avast ใหบ้รกิาร 

(ค) “ตวัอย่างการคุกคาม” หมายถงึรหสั คุณลกัษณะ ชดุค าสัง่ หรอือุปกรณท์ีม่ ีอธบิาย 

หรอืแสดงองคป์ระกอบใดๆ ของรหสัทีเ่ป็นอนัตราย 

(ง) “เนือ้หาของผูจ้ าหน่าย” หมายถงึเนือ้หาทัง้หมดทีส่มาชกิของกลุ่มผูจ้ าหน่ายอปัโหลด เผยแพร ่แสดง 

หรอืใหบ้รกิารแกผู่อ้ืน่โดยใช ้MTIP และเนือ้หาทัง้หมดทีเ่ผยแพร ่แสดง แจกจา่ย 

หรอืใหบ้รกิารโดยบุคคลอืน่ทีใ่ช ้MTIP แต่ไม่รวมถงึเนือ้หาของคุณและตวัอย่างการคุกคาม 

(จ) “เนือ้หาของคุณ” หมายถงึเนือ้หาทัง้หมด (ยกเวน้ตวัอย่างการคุกคาม) สือ่ ผลติภณัฑ ์

และบรกิารทีคุ่ณอปัโหลด เผยแพร ่แสดง แจกจา่ย หรอืใหผู้อ้ืน่โดยใช ้MTIP 
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13.16.2. 

เนือ้หาของผูจ้ าหน่ายดงัทีเ่ป็นระหว่างท่านและกลุ่มผูจ้ าหน่ายเป็นทรพัยส์นิของสมาชกิของกลุ่มผูจ้ าหน่าย 

สมาชกิของกลุ่มผูจ้ าหน่ายภายใตข้อ้ก าหนดและเงือ่นไขของขอ้ตกลงฉบบันีจ้ะใหส้ทิธิก์ารใชง้านและการเขา้

ถงึเนือ้หาของผูจ้ าหน่ายทีม่อียู่ใน MTIP 

ทีใ่หบ้รกิารแกท่่านอย่างจ ากดัโดยไม่ใชส่ทิธิข์าดเฉพาะในส่วนทีเ่กีย่วกบัการใช ้MTIP ของท่าน 

13.16.3. ความพรอ้มใชง้านของเนือ้หาใด ๆ ใน MTIP 

ไม่ไดเ้ป็นการรบัรองหรอืยนืยนัเนือ้หาดงักล่าวโดยสมาชกิรายใดของกลุ่มผูจ้ าหน่าย 

สมาชกิของกลุ่มผูจ้ าหน่ายมไิดใ้หก้ารรบัประกนัหรอืรบัรองเกีย่วกบัความถูกตอ้ง ความครบถว้น 

หรอืการด าเนินการภายในเวลาทีเ่หมาะสมของเนือ้หาใด ๆ ทีม่ใีหบ้รกิารอยู่ใน MTIP 

สมาชกิของกลุ่มผูจ้ าหน่ายมไิดใ้หข้อ้คดิเห็นหรอืค าแนะน าแกท่่านโดยการใหบ้รกิารเนือ้หาใน MTIP 

(ซึง่รวมถงึเนือ้หาของผูจ้ าหน่าย) และดว้ยเหตุนี ้

ท่านตอ้งใชว้จิารณญาณและการตดัสนิใจของตนเองโดยขึน้อยู่กบัความรอบคอบและการสบืสวนของท่านเอง 

และตอ้งไม่พึง่พาความถูกตอ้ง ความครบถว้น หรอืการด าเนินการภายในเวลาทีเ่หมาะสมของเนือ้หาใด ๆ 

ทีม่ใีหบ้รกิารอยู่ใน MTIP 

13.16.4. โดยการอปัโหลด เผยแพร ่แสดง แจกจา่ย หรอืใหบ้รกิารเนือ้หาของทา่นใน MTIP 

ท่านไดม้อบสทิธิท์ีไ่ม่มขีอ้ผูกขาด ทั่วโลก โดยไม่เสยีค่าลขิสทิธิ ์ทีไ่ดช้ าระเงนิเต็มจ านวนแลว้ 

สามารถโอนกรรมสทิธิ ์ใหส้ทิธใินการมอบชว่งสทิธิ ์(ผ่านหลายระดบัช ัน้) 

แกส่มาชกิของกลุ่มผูจ้ าหน่ายในการใช ้คดัลอก ผลติซ า้ ประมวลผล ปรบัใช ้ปรบัเปลีย่น 

สรา้งผลงานลอกเลยีนแบบ อปัโหลด เผยแพร ่ส่ง จดัเก็บ แสดง แจกจา่ย ใหบ้รกิารแกผู่อ้ืน่ 

และมฉิะน้ันใชเ้นือ้หาของท่านทีเ่กีย่วขอ้งกบัการด าเนินการหรอืใชง้าน MTIP หรอืการส่งเสรมิการขาย 

โฆษณา หรอืการตลาดของ MTIP บนสือ่ใด ๆ และทัง้หมด หรอืวธิหีรอืรูปแบบการแจกจา่ยโดยใหบ้รกิาร 

MTIP หรอืเนือ้หาทีใ่หบ้รกิารแกผู่อ้ืน่ (ปัจจบุนัทีเ่ป็นทีรู่จ้กัหรอืจะไดพ้ฒันาขึน้ในภายหลงั) 

ท่านยอมรบัว่าการใหส้ทิธินี์ร้วมถงึสทิธิส์ าหรบัสมาชกิของกลุ่มผูจ้ าหน่ายเพือ่ใหบ้รกิารเนือ้หาของท่านแกคู่่ค ้

าของผูจ้ าหน่ายทีท่ างานรว่มกบัสมาชกิของกลุ่มผูจ้ าหน่ายในการอปัโหลด เผยแพร ่แสดง แจกจา่ย 

หรอืใหบ้รกิารเนือ้หาของทา่นผ่านทางสือ่ หรอืวธิหีรอืรูปแบบการแจกจา่ยโดยใหบ้รกิาร MTIP 

หรอืเนือ้หาแกผู่อ้ืน่ การใหส้ทิธินี์ร้วมถงึสทิธสิ าหรบัผูใ้ช ้MTIP รายอืน่ ๆ 

ในการใชง้านและแกไ้ขเนือ้หาของท่าน ท่านรบัทราบวา่เราอาจแกไ้ข ปรบัใช ้

หรอืสรา้งผลงานลอกเลยีนแบบจากเนือ้หาของทา่นเพือ่อปัโหลด เผยแพร ่แสดง แจกจา่ย 

หรอืใหบ้รกิารผ่านเครอืข่ายคอมพวิเตอร ์อุปกรณ ์ผูใ้หบ้รกิาร และสือ่ต่าง ๆ 

นอกจากนีเ้ราอาจน าออกหรอืปฏเิสธทีจ่ะเผยแพรเ่นือ้หาของท่านใน MTIP 

ทัง้หมดหรอืบางส่วนไดต้ลอดเวลาดว้ยดุลยพนิิจของเราแต่เพยีงผูเ้ดยีว 

13.16.5. โดยการอปัโหลด เผยแพร ่แสดง แจกจา่ย หรอืใหบ้รกิารเนือ้หาของทา่นใน MTIP ท่านรบัรอง 

รบัประกนั และยอมรบักบัสมาชกิของกลุ่มผูจ้ าหน่ายแต่ละรายว่า: (ก) 

ท่านมกีรรมสทิธิห์รอืท่านไดร้บัครอบครองสทิธิใ์นการใชง้านหรอืค าอนุญาตทีจ่ าเป็นทัง้หมดจากบุคคลทีเ่กีย่ว

ขอ้งเพือ่ใชเ้นือ้หาของทา่นและเพือ่ใหส้มาชกิของกลุ่มผูจ้ าหน่ายมสีทิธิ ์สทิธิใ์นการใช ้

และค าอนุญาตในการใชเ้นือ้หาของท่านตามทีก่ าหนดไวภ้ายใตข้อ้ตกลงฉบบันี ้และ (ข) การอปัโหลด 

เผยแพร ่แจกจา่ย หรอืใหบ้รกิารเนือ้หาของท่านใน MTIP 

จะไม่เป็นการละเมดิสทิธใินทรพัยส์นิทางปัญญาของบุคคลทีส่ามหรอืสมาชกิของกลุ่มผูจ้ าหน่าย 



ละเมดิความเป็นส่วนตวัหรอืสทิธสิ่วนบุคคลอืน่ ๆ ของผูอ้ืน่ หรอืละเมดิ กฎหมายทีใ่ชบ้งัคบั 

ท่านยอมรบัความรบัผดิชอบอย่างเต็มทีเ่พือ่หลกีเลีย่งการละเมดิทรพัยส์นิทางปัญญา 

ละเมดิความเป็นส่วนตวัหรอืสทิธสิ่วนบุคคลอืน่ ๆ ของผูอ้ืน่ หรอืละเมดิกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัเนือ้หาของทา่น 

ท่านยนิยอมทีจ่ะจา่ยค่าลขิสทิธิ ์ค่าธรรมเนียม และค่าใชจ้า่ยอืน่ ๆ 

ทีม่ใีหแ้กบุ่คคลใดดว้ยเหตุทีท่่านไดอ้ปัโหลด เผยแพร ่แสดง แจกจา่ย หรอืจดัใหม้เีนือ้หาของท่านใน MTIP 

หรอืสมาชกิของกลุ่มผูจ้ าหน่ายหรอืคู่คา้ของผูจ้ าหน่ายทีใ่ชส้ทิธิ ์สทิธิใ์ชง้าน และค าอนุญาตใด ๆ 

ทีท่่านไดใ้หไ้วภ้ายใตส้่วนที ่13.16 นี ้

13.16.6. ไม่มสีมาชกิของกลุ่มผูจ้ าหน่ายรายใดทีจ่ะรบัรอง รบัประกนั 

หรอืด าเนินการเกีย่วกบัตวัอย่างภยัคุกคาม และกลุ่มผูจ้ าหน่ายขอสงวนสทิธิใ์นการรบัประกนัใด ๆ 

(ไม่ว่าจะโดยชดัแจง้หรอืโดยนัย) ว่าการท าซ า้ แจกจา่ย หรอืใชง้านตวัอย่างภยัคุกคามใด ๆ 

ไม่เป็นการละเมดิสทิธิใ์นทรพัยส์นิทางปัญญาของบุคคลทีส่ามใด ๆ 

ละเมดิความเป็นส่วนตวัหรอืสทิธสิ่วนบุคคลอืน่ ๆ ของผูอ้ืน่ หรอืละเมดิกฎหมายทีใ่ชบ้งัคบั หากท่านใช ้

คดัลอก ท าซ า้ ประมวลผล ปรบัใช ้ปรบัเปลีย่น สรา้งผลงานลอกเลยีนแบบ อปัโหลด เผยแพร ่ส่ง จดัเก็บ 

แสดง แจกจา่ย ใหบ้รกิารแก่ผูอ้ืน่ หรอืใชต้วัอย่างภยัคุกคามในลกัษณะอืน่ก็ตาม 

ท่านจะยอมรบัความเสีย่งทีเ่กีย่วขอ้งทัง้หมดและสละสทิธิท์ีม่อิาจเพกิถอนไดท้ัง้หมดทีจ่ะเรยีกรอ้งต่อสมาชกิขอ

งกลุ่มผูจ้ าหน่ายใด ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัตวัอย่างภยัคุกคามดงักล่าวน้ัน 

13.16.7. เพือ่มใิหเ้กดิขอ้สงสยั ส่วนที ่4, 5.1.7, 5.1.11 และ 5.3 (“ส่วนทีเ่กีย่วขอ้ง”) 

จะใชบ้งัคบักบัเนือ้หาของคุณและการใช ้MTIP ของคุณ (ซึง่รวมถงึการอปัโหลด เผยแพร ่แสดง แจกจา่ย 

หรอืลงเนือ้หาของคุณใน MTIP) ส่วนที ่13.16 นี ้

และส่วนทีเ่กีย่วขอ้งจะไดร้บัการตคีวามใหส้อดคลอ้งตอ้งกนัในขอบเขตสูงสุดทีส่ามารถปฏบิตัไิด ้

แต่ในกรณีทีเ่กดิขอ้ขดัแยง้จะบงัคบัใชต้ามล าดบัความส าคญักว่าต่อไปนี:้ (ก) ส่วนที ่13.16 นี ้และ (ข) 

ส่วนทีเ่กีย่วขอ้ง 


