
เวอรช์ ัน่ 1.5 (9/7/2017) 

ขอ้ตกลงสทิธิก์ารใชง้านส าหรบัผูใ้ช ้

โปรดอ่านขอ้ก าหนดและเง่ือนไขของขอ้ตกลงสทิธิก์ารใชง้านส าหรบัผูใ้ชฉ้บบันี ้(“ขอ้ตกลง”) 

อย่างรอบคอบก่อนทีท่่านจะใชโ้ซลูช ัน่ (ตามทีก่ าหนดไวด้า้นล่างนี)้ 

ขอ้ตกลงนีเ้ป็นสญัญาผูกพนัตามกฎหมายกบั Avast Software s.r.o. 

(บรษิทัทีก่่อต ัง้ขึน้ภายใตก้ฎหมายของสาธารณรฐัเชก็) เกีย่วกบัโซลูช ัน่ภายใตต้ราสนิคา้ของ 

“AVAST”, Avast Software B.V. (บรษิทัทีก่่อต ัง้ขึน้ภายใตก้ฎหมายของประเทศเนเธอรแ์ลนด ์

และเป็นผูส้บืทอดตามกฎหมายของ AVG Netherlands B.V.) 

เกีย่วกบัโซลูช ัน่ภายใตต้ราสนิคา้ของ “AVG” หรอื Privax Limited 

(บรษิทัทีก่่อต ัง้ขึน้ภายใตก้ฎหมายของประเทศองักฤษและเวลส)์ 

เกีย่วกบัโซลูช ัน่ภายใตต้ราสนิคา้ “HIDE MY ASS!” หรอื “HMA!” (Avast Software s.r.o., 

AVG Netherlands BV และ Privax Limited ตอ่ไปนีจ้ะเรยีกบรษิทัแตล่ะบรษิทัเหล่านีว้่า 

“ผูจ้ าหน่าย”) โดยการแสดงความยนิยอมทางอเิล็กทรอนิกสนี์ ้

การตดิต ัง้โซลูช ัน่หรอืการใชโ้ซลูช ัน่จะถอืว่าท่านยอมรบัขอ้ก าหนดและเง่ือนไขทัง้หมดของขอ้

ตกลงฉบบันีใ้นนามของท่านเองและหน่วยงานใดๆ หรอืบุคคลใดๆ 

ทีท่่านเป็นตวัแทนหรอืมอีุปกรณท์ีท่่านไดร้บัโซลูช ัน่มาจากผูจ้ าหน่าย (รวมเรยีกว่า “ท่าน”) 

หากท่านไม่ยอมรบัขอ้ก าหนดและเง่ือนไขของขอ้ตกลงฉบบันี ้โปรดอย่าด าเนินการตดิต ัง้ตอ่ 

และขอใหล้บหรอืท าลายส าเนาของโซลูช ัน่ท ัง้หมดทีม่อียู่ในความครอบครองของท่าน 

ขอ้ตกลงฉบบันีเ้กีย่วขอ้งกบัการใชง้านซอฟตแ์วรห์รอืบรกิารบางอยา่งของทา่น 

(รวมถงึการอปัเกรดหรอืการอปัเดตใดๆ) ทีผู่จ้ าหน่ายมอบให ้(แตล่ะอยา่งเรยีกวา่ “โซลชู ัน่”) 

และเอกสารก ากบัโปรแกรมทีเ่กีย่วขอ้งใดๆ ในขอ้ตกลงฉบบันี ้“เอกสารก ากบัโปรแกรม” หมายถงึ 

คูม่อืการใชง้านและค าแนะน าใดๆ ทีผู่จ้ าหน่ายใหม้าพรอ้มกบัโซลชู ัน่ และ “เงือ่นไขทีใ่ชบ้งัคบั” 

หมายรวมถงึระยะเวลาการเป็นสมาชกิรว่มกบัประเภทของอปุกรณ ์จ านวนอปุกรณท์ีไ่ดร้บัอนุญาต 

ขอ้จ ากดัอืน่ทีร่ะบุไวใ้นสว่นที ่2 

เอกสารก ากบัโปรแกรมหรอืเอกสารการท าธรุกรรมภายใตส้ิง่ทีท่า่นไดม้าซึง่โซลชู ัน่ 

ขอ้ตกลงฉบบันีใ้ชแ้ทนหรอืแทนทีข่อ้ตกลงอืน่ใดทีท่า่นเคยท าไวก้บัโซลชู ัน่เวอรช์นักอ่น 

ผูจ้ าหน่ายสามารถแกไ้ขขอ้ตกลงฉบบันีไ้ดต้ลอดเวลาโดยประกาศทีใ่หไ้วแ้กท่า่นตามขอ้ตกลงฉบบันี ้

และการใชง้านตอ่ไปของทา่นหรอืการตดัสนิใจทีจ่ะไม่ขอรบัการคนืเงนิส าหรบัโซลชู ัน่ใดๆ ณ เวลาใดๆ 

อยา่งนอ้ย 30 วนัภายหลงัวนัทีป่ระกาศ จะถอืเป็นการยอมรบัการแกไ้ขขอ้ตกลงฉบบันีข้องทา่น 

ผูจ้ าหน่ายอาจก าหนดใหท้า่นยอมรบัการแกไ้ขขอ้ตกลงเพือ่ใหส้ามารถใชง้านโซลชู ัน่ทีท่า่นไดซ้ ือ้กอ่นหนา้นี้

ไดต้อ่ไป หากทา่นปฏเิสธทีจ่ะยอมรบัการแกไ้ขขอ้ตกลงฉบบันี ้

ผูจ้ าหน่ายอาจยตุกิารใชโ้ซลชู ัน่ทีไ่ดร้บัผลกระทบของท่าน 

ซึง่ในกรณีนีท้า่นอาจขอเงนิคา่ธรรมเนียมส าหรบัโซลชู ัน่คนื 

(โดยคดิตามสดัสว่นของระยะเวลาการเป็นสมาชกิทีย่งัไม่หมดอายหุรอืยงัไม่ไดใ้ชง้าน) 

โดยปฏบิตัติามค าแนะน าที ่https://www.avast.com/en-us/faq.php?article=AVKB24#idt_0440 

(ในกรณีทีผู่จ้ าหน่ายคอื Avast Software s.r.o) หรอื 

https://www.avast.com/en-us/faq.php?article=AVKB24#idt_0440


https://support.avg.com/SupportArticleView?l=en&urlName=What-is-AVG-refund-policy 

(ในกรณีทีผู่จ้ าหน่ายคอื AVG Netherlands BV) หรอื www.hidemyass.com/legal/refunds 

(ในกรณีทีผู่จ้ าหน่ายคอื Privax Limited) 

1. สทิธิก์ารใชง้าน 

ผูจ้ าหน่ายมอบสทิธิก์ารใชง้านโดยไม่จ ากดัแตเ่พยีงผูเ้ดยีวแกท่า่นเพือ่ใชโ้ซลชู ัน่ 

และเอกสารก ากบัโปรแกรมตามระยะเวลาทีไ่ดต้กลงไวซ้ ึง่ระบุอยูใ่นเงือ่นไขทีใ่ชบ้งัคบั 

รวมถงึการเพิม่ระยะเวลาหรอืการตอ่อาย ุ(“ระยะเวลาการเป็นสมาชกิ”) 

โดยทีท่า่นจะตอ้งยอมรบัขอ้ก าหนดและเงือ่นไขของขอ้ตกลงฉบบันี ้

2. การใชง้านโซลูช ัน่ทีไ่ดร้บัอนุญาต 

2.1. ทา่นอาจตดิตัง้และใชโ้ซลชู ัน่บนหรอืเพือ่สนับสนุนโทรศพัทม์อืถอื สมารท์โฟน แท็บเล็ต 

อปุกรณเ์ครอืขา่ยแบบพกพา อปุกรณพ์กพาอืน่ๆ (อปุกรณแ์ตล่ะชนิดเรยีกวา่ “อปุกรณพ์กพา”) 

คอมพวิเตอรส์ว่นบุคคล อปุกรณท์ีเ่ช ือ่มตอ่อนิเทอรเ์น็ต หรอือปุกรณท์ีส่ามารถใชไ้ดก้บัโซลชู ัน่ 

(อปุกรณแ์ตล่ะชนิด รวมทัง้อปุกรณพ์กพาแตล่ะชนิดจะเรยีกวา่ “อปุกรณ”์) ไดส้งูสดุตามจ านวนทีต่กลงไว ้

("จ านวนของอปุกรณท์ีไ่ดร้บัอนุญาต") ซึง่ระบุไวใ้นเงือ่นไขทีใ่ชบ้งัคบัโดยเฉพาะ: 

2.1.1. ในกรณีทีซ่ ึง่ผูจ้ าหน่ายก าหนดใหใ้ชง้านส าหรบับรษิทั การใชง้านเชงิพาณิชยห์รอืทางธรุกจิ 

(แตล่ะอยา่งเรยีกวา่ “โซลชู ัน่ทางธรุกจิ”) โดยทา่นหรอืบรษิทัในเครอืของทา่น (หน่วยงานตา่งๆ 

ทีก่ ากบัดแูลทา่น ควบคมุดแูลโดยทา่น หรอือยูภ่ายใตก้ารควบคมุทัว่ไปของทา่น) 

เพือ่วตัถปุระสงคท์างธรุกจิภายใน ในกรณีทีใ่ชง้านโซลชู ัน่ทางธรุกจิเพือ่วตัถปุระสงคใ์ดๆ 

ดงักลา่วโดยบรษิทัในเครอืของทา่น 

ทา่นมหีนา้ทีร่บัผดิชอบในการก ากบัดแูลปฏบิตัติามขอ้ตกลงฉบบันีข้องบรษิทัในเครอืของทา่น 

และการละเมดิขอ้ตกลงใดๆ โดยบรษิทัในเครอืจะถอืวา่เป็นการละเมดิโดยทา่น ขอ้ผูกพนัใดๆ 

ของผูจ้ าหน่ายภายใตข้อ้ตกลงฉบบันีจ้ะถอืเป็นขอ้ผูกพนัของทา่นแตเ่พยีงผูเ้ดยีว 

และไม่ใชข่อ้ผูกพนัของบรษิทัในเครอืของทา่นทีใ่ชโ้ซลชู ัน่ทางธรุกจิภายใตข้อ้ตกลงฉบบันี ้

2.1.2. ในกรณีทีโ่ซลชู ัน่อืน่ๆ ทัง้หมด (แตล่ะโซลชู ัน่เรยีกวา่ “โซลชู ัน่ส าหรบัผูบ้รโิภค”) 

ทีใ่ชโ้ดยทา่นหรอืสมาชกิในบา้นของทา่นเพือ่วตัถปุระสงคส์ว่นตวัซึง่ไม่เกีย่วขอ้งกบัการคา้ 

2.2. ทา่นยงัอาจท าส าเนาโซลชู ัน่ส ารองไวห้น่ึงชดุ 

2.3. ในกรณีทีม่กีารก าหนดคา่โซลชู ัน่ไวส้ าหรบัการใชง้านบนเครอืขา่ย 

ทา่นอาจตดิตัง้และใชโ้ซลชู ัน่บนไฟลเ์ซริฟ์เวอรห์น่ึงเคร ือ่งหรอืมากกวา่เพือ่ใชก้บัเครอืขา่ยแลนหน่ึงเครอืขา่ยเ

พือ่วตัถปุระสงคใ์ดๆ ตอ่ไปนีเ้พยีงขอ้เดยีว (ไม่ใชท่ ัง้สองขอ้): 

https://support.avg.com/SupportArticleView?l=en&urlName=What-is-AVG-refund-policy
http://www.hidemyass.com/legal/refunds


2.3.1. การตดิตัง้โซลชู ัน่บนฮารด์ดสิกห์รอือปุกรณจ์ดัเก็บขอ้มูลอืน่ๆ อยา่งถาวรบนอปุกรณต์า่งๆ 

ตามจ านวนสงูสดุของอปุกรณท์ีไ่ดร้บัอนุญาต หรอื 

2.3.2. การใชโ้ซลชู ัน่บนเครอืขา่ยแลนหน่ึงเครอืขา่ยซึง่มจี านวนอปุกรณต์า่งๆ 

ทีใ่ชโ้ซลชู ัน่ไม่เกนิจ านวนของอปุกรณท์ีไ่ดร้บัอนุญาต 

2.4. การใชโ้ซลชู ัน่เพือ่วตัถปุระสงคอ์ืน่ใดๆ 

นอกเหนือไปจากทีอ่นุญาตไวอ้ยา่งชดัแจง้ในสว่นนีห้รอืการน าไปจ าหน่ายตอ่หรอืการแจกจา่ยโซลชู ัน่ตอ่จะถื

อวา่เป็นการละเมดิขอ้ตกลงฉบบันีแ้ละอาจเป็นการละเมดิกฎหมายลขิสทิธิท์ีใ่ชบ้งัคบัอกีดว้ย 

3. การปรบัรุน่และการปรบัปรุง 

ระหวา่งระยะเวลาการเป็นสมาชกิและไม่ตอ้งมกีารอนุญาตหรอืการยนิยอมของทา่นต่างหาก 

ผูจ้ าหน่ายอาจด าเนินการปรบัปรงุหรอืเปลีย่นทดแทนโซลชู ัน่ใดๆ เป็นคร ัง้คราว 

ซึง่การด าเนินการดงักลา่วอาจสง่ผลใหท้า่นไม่สามารถใชโ้ซลชู ัน่หรอือปุกรณท์ีเ่กีย่วขอ้ง 

(หรอืบางฟังกช์นัของอปุกรณ)์ จนกวา่การปรบัปรงุจะไดร้บัการตดิตัง้โดยสมบูรณ ์

การปรบัปรงุจะถอืเป็นสว่นหน่ึงของโซลชู ัน่ส าหรบัวตัถปุระสงคท์กุขอ้ภายใตข้อ้ตกลงฉบบันี ้

การปรบัปรงุอาจรวมถงึทัง้การเพิม่และการลบคณุลกัษณะหรอืฟังกช์นัการท างานบางอยา่งทีม่อียูใ่นโซลชู ัน่ 

หรอือาจเปลีย่นฟังกช์นัการท างานทัง้หมด และผูจ้ าหน่ายจะก าหนดเนือ้หา 

คณุลกัษณะและฟังกช์นัการท างานของโซลชู ัน่ทีไ่ดร้บัการปรบัปรงุตามดลุยพนิิจของตนแตเ่พยีงผูเ้ดยีว 

ผูจ้ าหน่ายหรอือปุกรณข์องทา่นไม่จ าเป็นตอ้งเสนอทางเลอืกใหแ้กท่า่นในการปฏเิสธหรอืชะลอการปรบัปรงุ 

แตใ่นกรณีใดๆ ก็ตาม 

ทา่นอาจจ าเป็นตอ้งดาวนโ์หลดและอนุญาตการตดิตัง้การปรบัปรงุทีม่อียูท่ ัง้หมดเพือ่รบัประโยชนส์งูสดุจากโซ

ลชู ัน่ 

ผูจ้ าหน่ายอาจยตุกิารใหก้ารสนับสนุนส าหรบัโซลชู ัน่จนกวา่ทา่นจะยอมรบัและตดิตัง้การปรบัปรงุทัง้หมด 

ผูจ้ าหน่ายจะใชด้ลุยพนิิจของตนแตเ่พยีงผูเ้ดยีวในการตดัสนิวา่เมือ่ใดและการปรบัปรงุมคีวามเหมาะสมหรอืไ

ม่ และไม่มภีาระผูกพนัในการจดัหาการปรบัปรงุใหก้บัทา่น ภายใตด้ลุยพนิิจของตนเองแตเ่พยีงผูเ้ดยีว 

ผูจ้ าหน่ายอาจยตุกิารใหก้ารปรบัปรงุส าหรบัเวอรช์นัใดๆ ของโซลชู ัน่ นอกเหนือจากเวอรช์นัลา่สดุ 

หรอืการปรบัปรงุทีส่นับสนุนการใชโ้ซลชู ัน่ในสว่นทีเ่กีย่วขอ้งกบัเวอรช์นัใดๆ ของระบบปฏบิตักิาร 

โปรแกรมอเีมล โปรแกรมเบราวเ์ซอรแ์ละซอฟตแ์วรอ์ืน่ๆ ทีโ่ซลชู ัน่ไดร้บัการออกแบบมาใหท้ างานดว้ย 

4. สทิธิก์ารเป็นเจา้ของ 

4.1. 

โซลชู ัน่และเอกสารก ากบัโปรแกรมถอืเป็นทรพัยส์นิทางปัญญาของผูจ้ าหน่ายและไดร้บัการคุม้ครองโดยกฎห

มายลขิสทิธิท์ีใ่ชบ้งัคบั บทบญัญตัใินสนธสิญัญาระหวา่งประเทศ 

และกฎหมายทีใ่ชบ้งัคบัของประเทศซึง่มกีารใชง้านโซลชู ัน่ โครงสรา้ง องคป์ระกอบ 

และโคด้ของโซลชู ัน่เป็นความลบัทางการคา้อนัมคีา่และถอืเป็นขอ้มูลลบัของผูจ้ าหน่าย 

ทา่นมอบสทิธิแ์ละอนุญาตใหผู้จ้ าหน่ายเก็บและใชค้วามคดิเห็นหรอืค าแนะน าเกีย่วกบัผลติภณัฑห์รอืบรกิารใ



นปัจจบุนัหรอืในอนาคตของเราโดยไม่ตอ้งจา่ยคา่ตอบแทนใหแ้กท่า่นและโดยไม่ตอ้งขอรบัการอนุมตัใินการเ

ก็บหรอืใชค้วามคดิเห็นหรอืค าแนะน าดงักลา่วภายในขอบเขตของความคดิเห็นหรอืค าแนะน าเกีย่วกบัโซลชู ัน่

ทีส่ง่ถงึผูจ้ าหน่าย 

4.2. การครอบครอง การตดิตัง้ และการใชโ้ซลชู ัน่ของท่านไม่ไดเ้ป็นการมอบสทิธิห์รอืกรรมสทิธิใ์ดๆ 

ในทรพัยส์นิทางปัญญาในโซลชู ัน่หรอืเอกสารก ากบัโปรแกรมใหแ้กท่า่น 

นอกเหนือจากทีร่ะบุไวใ้นขอ้ตกลงฉบบันี ้

ผูจ้ าหน่ายขอสงวนสทิธิท์ ัง้หมดในโซลชู ัน่และเอกสารก ากบัโปรแกรม รวมทัง้ลขิสทิธิ ์สทิธบิตัร 

สทิธิใ์นความลบัทางการคา้ เคร ือ่งหมายการคา้ และสทิธิใ์นทรพัยส์นิทางปัญญาอืน่ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งทัง้หมด 

5. ขอ้จ ากดั 

5.1. ทา่นตอ้งไม่ท าส าเนาหรอืใชโ้ซลชู ัน่หรอืเอกสารก ากบัโปรแกรมนอกเหนือจากทีร่ะบุไวใ้นสว่นที ่2 

ของขอ้ตกลงฉบบันี ้ทา่นตอ้งไม่อนุญาตใหบุ้คคลทีส่ามใดๆ: (1) ใชห้มายเลขสทิธิก์ารใชง้าน 

ชือ่ผูใ้ช/้รหสัผ่าน และรหสัหรอืหมายเลขการอนุญาตอืน่ใดทีผู่จ้ าหน่ายใหม้าทีเ่กีย่วขอ้งกบัโซลชู ัน่ใดๆ 

บนอปุกรณห์รอืเกนิกวา่จ านวนอปุกรณท์ีร่ะบุไวใ้นเงือ่นไขทีใ่ชบ้งัคบั (2) เปิดเผยหมายเลขสทิธิก์ารใชง้าน 

ชือ่ผูใ้ช/้รหสัผ่าน รหสัหรอืหมายเลขการอนุญาตใดๆ ตอ่บุคคลอืน่ใดๆ 

นอกเหนือจากผูจ้ าหน่ายหรอืตวัแทนทีไ่ดร้บัการแตง่ตัง้จากผูจ้ าหน่าย (3) 

ยกเวน้ตามทีก่ฎหมายอนุญาตไวเอยา่งชดัแจง้ (ก) ท าการวศิวกรรมยอ้นกลบั ถอดการประกอบ 

คอมไฟลก์ลบั แปล สรา้งใหม่ แปลง หรอืตดัทอนโซลชู ัน่ใดๆ หรอืสว่นใดๆ ของโซลชู ัน่ 

(รวมทัง้โดยไม่จ ากดัเฉพาะลายเซน็มลัแวรท์ีเ่กีย่วขอ้งใดๆ และชดุค าสัง่การตรวจจบัมลัแวร)์ หรอื (ข) 

เปลีย่นแปลง แกไ้ขหรอืดดัแปลงดว้ยวธิอีืน่ๆ ส าหรบัโซลชู ัน่ใดๆ 

(รวมทัง้โดยไม่จ ากดัเฉพาะลายเซน็มลัแวรท์ีเ่กีย่วขอ้งใดๆ และชดุค าสัง่การตรวจจบัมลัแวร)์ (4) เผยแพร ่

ขายตอ่ แจกจา่ย แพรส่ญัญาณ สง่ผ่าน สือ่สาร โอนยา้ย ใหจ้ าน า ใหเ้ชา่ 

แบ่งปันหรอืใหส้ทิธิก์ารใชง้านตอ่โซลชู ัน่ใดๆ (5) ใชโ้ซลชู ัน่ใดๆ 

เพือ่จดัการหน่วยงานของบคุคลทีส่ามหรอืมอบสทิธิใ์นการเขา้ถงึหรอืใชง้านโซลชู ัน่ใดๆ 

แกบุ่คคลทีส่ามตอ่หน่วยงานบรกิาร การแบ่งใชเ้วลา บรกิารสมคัรสมาชกิ หรอืผูใ้หบ้รกิารแอปพลเิคชนั 

หรอืพืน้ฐานทีค่ลา้ยคลงึกนัอืน่ๆ 

นอกเหนือจากทีไ่ดร้บัอนุญาตอยา่งชดัแจง้ในขอ้ตกลงฉบบันีห้รอืเงือ่นไขทีใ่ชบ้งัคบั (6) ใชโ้ซลชู ัน่ใดๆ 

เพือ่มอบหรอืสรา้งผลติภณัฑห์รอืบรกิารทีเ่ป็นการแขง่ขนักบัโซลชู ัน่ (7) ใชโ้ซลชู ัน่ใดๆ 

ในลกัษณะทีล่ะเมดิละเมดินโยบายการใชง้านอนัเป็นทีย่อมรบัทีผู่จ้ดัจ าหน่ายประกาศแจง้ไว ้(8) 

ใชห้รอืพยายามใชโ้ซลชู ัน่ใดๆ เพือ่อปัโหลด จดัเก็บ หรอืถา่ยโอนขอ้มูลดบิ ขอ้มูล หรอืเนือ้หาใดๆ ที;่ 

ละเมดิทรพัยส์นิทางปัญญาหรอืสทิธิอ์ืน่ๆ ของบุคคลทีส่าม; มเีนือ้หาทีผ่ดิกฎหมาย เป็นอนัตราย ขม่ขู ่ดถููก 

หมิน่ประมาท หรอืน่ารงัเกยีจทกุชนิด; หรอืสรา้งความเสยีหาย ท าใหเ้สยีความสามารถ 

หรอืสรา้งความบกพรอ่งใหแ้กก่ารปฏบิตังิานของโซลชู ัน่ (9) 

ไดม้าหรอืพยายามท าใหไ้ดม้าซึง่สทิธิก์ารเขา้ถงึโซลชู ัน่ใดๆ หรอืเครอืขา่ยทีเ่ช ือ่มต่อกบัโซลชู ัน่ 

หรอืเนือ้หาทีจ่ดัเก็บไว ้หรอืสง่มอบผ่านโซลชู ัน่โดยไม่ไดร้บัอนุญาต โดยวธิกีารใดๆ ก็ตาม 

รวมถงึการเจาะระบบ การปลอมตวั การหาทางหลบเลีย่ง หรอืเอาชนะไฟรว์อลลใ์ดๆ หรอืเทคโนโลยอีืน่ๆ 

หรอืการป้องกนัหรอืมาตรการรกัษาความปลอดภยัอืน่ๆ (10) ทดสอบหรอืวดัเกณฑม์าตรฐาน 



หรอืเปิดเผยหรอืเผยแพรผ่ลการทดสอบหรอืการวดัเกณฑม์าตรฐาน ส าหรบัโซลชู ัน่ใดๆ 

โดยไม่ไดร้บัการยนิยอมลว่งหนา้เป็นลายลกัษณอ์กัษรจากผูจ้ าหน่าย หรอื (11) ท าลายหรอืหลบเลีย่ง 

พยายามทีจ่ะท าลายหรอืหลบเลีย่ง หรอือนุญาตหรอืชว่ยเหลอืบุคคลทีส่ามใดๆ 

ในการท าลายหรอืหลบเลีย่งการควบคมุในการตดิตัง้ หรอืใชส้ าเนาโซลชู ัน่ใดๆ 

5.2. บางโซลชู ัน่มอบสทิธพิเิศษในการดแูลระบบใหแ้กท่า่นหรอืผูใ้ชร้ายอืน่ นอกเหนือจากสิง่อืน่ๆ 

โดยสามารถอนุญาตใหผู้ด้แูลระบบตดิตามอปุกรณอ์ืน่และ/หรอืสถานะของโซลชู ัน่ทีน่ ามาใชบ้นอปุกรณอ์ืน่ 

รวมทัง้สถานะการเป็นสมาชกิ การแจง้เตอืนและขอ้ความของโซลชู ัน่ เป็นตน้ 

ทา่นแสดงตวัและรบัรองวา่ทา่นจะใชส้ทิธพิเิศษของผูด้แูลระบบเฉพาะในสว่นทีเ่กีย่วกบัอปุกรณแ์ละโซลชู ัน่ทีท่่

านไดร้บัอนุญาต และไม่ใชเ่พือ่วตัถปุระสงคอ์ืน่ๆ 

ทา่นแสดงตวัและรบัรองอกีดว้ยวา่ทา่นมอี านาจในการยอมรบัขอ้ตกลงฉบบันีแ้ละตดิตัง้โซลชู ัน่ลงบนอปุกรณใ์

นนามของเจา้ของและผูใ้ชอ้ปุกรณท์ีด่แูลเหลา่น้ัน และยอมรบัขอ้ตกลงฉบบันีใ้นนามของเจา้ของและผูใ้ชม้า 

ณ ทีนี่ ้

5.3. 

โซลชู ัน่บางตวัอาจอนุญาตใหท้า่นสามารถเผยแพรห่รอืแบ่งปันเนือ้หาทีท่า่นสรา้งขึน้หรอืไดร้บัจากแหลง่อืน่ใ

หก้บับุคคลอืน่ (“เนือ้หาผูใ้ช”้) ทา่นรกัษาสทิธิใ์นทรพัยส์นิทางปัญญาใดๆ 

และทัง้หมดทีท่า่นถอือยูแ่ลว้ภายใตก้ฎหมายทีบ่งัคบัใชใ้นเนือ้หาผูใ้ชท้ีท่า่นเผยแพรแ่ละแบ่งปันผ่านโซลชู ัน่ 

โดยขึน้อยูก่บัสทิธิ ์สทิธิก์ารใชง้าน และเงือ่นไขอืน่ๆ ของขอ้ตกลงฉบบันี ้รวมทัง้สทิธิพ์ืน้ฐานใดๆ 

ของบุคคลอืน่ในเนือ้หาผูใ้ชใ้ดๆ ทีท่า่นอาจใชห้รอืปรบัเปลีย่น 

ทา่นมอบสทิธิแ์ละสทิธิก์ารใชง้านไม่เฉพาะเจาะจง ไม่มขีอ้จ ากดั ไม่มเีงือ่นไข ไม่จ ากดั ทัว่โลก เพกิถอนไม่ได ้

ตลอดกาลและไม่มคีา่สทิธ ิใหแ้กผู่จ้ าหน่ายในการใชง้าน คดัลอก บนัทกึ แจกจา่ย ผลติซ า้ เปิดเผย ขาย 

ขายตอ่ ใหส้ทิธิต์อ่ (ผ่านหลายระดบั) ปรบัเปลีย่น แสดง แสดงโดยสาธารณะ สง่ผ่าน เผยแพร ่ออกอากาศ 

แปล สรา้งงานทีไ่ดม้าจาก และใชป้ระโยชนอ์ืน่ในลกัษณะใดๆ ก็ตาม ส าหรบัสว่นทัง้หมดหรอืสว่นใดๆ 

ของเนือ้หาผูใ้ชท้ีท่า่นเผยแพรห่รอืแบ่งปันผ่านโซลชู ัน่ (และงานทีไ่ดม้าจากน้ัน) 

เพือ่วตัถปุระสงคใ์นการจดัหาโซลชู ัน่ใหแ้กท่า่นเพยีงอยา่งเดยีวภายใตข้อ้ตกลงฉบบันี ้

แตล่ะคร ัง้ทีท่า่นเผยแพรห่รอืแบ่งปันเนือ้หาผูใ้ชใ้ดๆ 

ทา่นแสดงตนและรบัรองวา่ทา่นมอีายคุรบนิตภิาวะบรบิูรณใ์นรฐัทีท่า่นอาศยัอยู ่

และเป็นผูป้กครองหรอืผูคุ้ม้ครองตามกฎหมาย 

หรอืมกีารยนิยอมทีถ่กูตอ้งทุกประการจากผูป้กครองหรอืผูคุ้ม้ครองตามกฎหมายของผูเ้ยาวใ์ดๆ 

ทีบ่รรยายไวห้รอืมสีว่นรว่มตอ่เนือ้หาผูใ้ชใ้ดๆ ทีท่า่นเผยแพรห่รอืแบ่งปัน 

และในสว่นทีเ่กีย่วขอ้งกบัเนือ้หาผูใ้ชน้ั้นวา่: (1) 

ทา่นเป็นผูเ้ขยีนและเจา้ของแตเ่พยีงผูเ้ดยีวของทรพัยส์นิทางปัญญาและสทิธิอ์ืน่ๆ ตอ่เนือ้หาผูใ้ชน้ั้น 

หรอืทา่นมสีทิธิท์ีช่อบดว้ยกฎหมายในการเผยแพรห่รอืแบ่งปันเนือ้หาผูใ้ชแ้ละมอบสทิธิใ์หแ้กผู่จ้ าหน่ายในการ

ใชง้านตามทีอ่ธบิายไวใ้นมาตรานี ้ซึง่ทัง้หมดนีไ้ม่มภีาระผูกพนัของผูจ้ าหน่ายใดๆ 

ในการขอรบัการยนิยอมจากบุคคลทีส่ามใดๆ และไม่มกีารสรา้งภาระผูกพนัหรอืความรบัผดิใดๆ 

ของผูจ้ าหน่าย (2) เนือ้หาผูใ้ชม้คีวามถกูตอ้ง (3) เนือ้หาผูใ้ช ้

ตามการใชง้านทีอ่นุญาตของผูจ้ าหน่ายและการใชป้ระโยชนต์ามทีก่ าหนดไวใ้นขอ้ตกลงฉบบันี ้

ไม่และจะไม่ละเมดิสทิธิใ์นทรพัยส์นิทางปัญญาหรอืสทิธิอ์ืน่ๆ ของบุคคลทีส่ามใดๆ และ (4) 

เนือ้หาผูใ้ชจ้ะไม่ละเมดิขอ้ตกลงฉบบันี ้หรอืเป็นสาเหตใุหม้กีารบาดเจ็บหรอืเป็นอนัตรายตอ่บุคคลใดๆ 



6. ขอบเขตของการประกนั; 

การปฏเิสธความรบัผดิและขอ้จ ากดัความรบัผดิ 

6.1 ภายใตส้ว่นทีเ่หลอืของสว่นที ่6 นี ้

ผูจ้ าหน่ายรบัประกนัวา่โซลชู ัน่จะท างานหรอืจะใชง้านไดจ้รงิตามทีร่ะบุไวใ้นเอกสารก ากบัโปรแกรมเป็นระยะเว

ลาสามสบิ (30) วนัหลงัจากทีท่า่นไดร้บัโซลชู ัน่คร ัง้แรก หากตอ้งการใชส้ทิธิก์ารรบัประกนั 

ทา่นตอ้งปฏบิตัติามค าแนะน าจากแหลง่ทีท่า่นซือ้โซลชู ัน่ 

หากโซลชู ัน่ไม่สามารถท างานไดต้ามทีร่ะบุไวใ้นเอกสารก ากบัโปรแกรม 

ความรบัผดิทัง้หมดและความรบัผดิแตเ่พยีงผูเ้ดยีวของผูจ้ าหน่าย ตวัแทนจ าหน่าย และตวัแทน 

และการเยยีวยาเพยีงอยา่งเดยีวเฉพาะส าหรบัทา่นจะถกูจ ากดัอยูก่บัทางเลอืกของผูจ้ าหน่าย 

อยา่งใดอยา่งหน่ึงดงันี:้ (1) การเปลีย่นทดแทนโซลชู ัน่ หรอื (2) 

การสง่คนืโซลชู ัน่เพือ่คนืเงนิคา่ธรรมเนียมและคา่ใชบ้รกิารทีท่า่นจา่ยไปส าหรบัโซลชู ัน่ (“คา่ธรรมเนียม”) 

การรบัประกนันีใ้ชไ้ดก้บัโซลชู ัน่ตามทีส่ง่ใหค้ร ัง้แรกเทา่น้ัน 

และใชไ้ม่ไดก้บัการปรบัปรงุหรอืขอ้บกพรอ่งทีเ่กดิจากการผสม การท างานหรอืการใชโ้ซลชู ัน่กบัซอฟตแ์วร ์

ฮารด์แวรห์รอืวสัดอุืน่ๆ ทีผู่จ้ าหน่ายไม่ไดใ้หม้า หรอืโดยอปุกรณ ์ซอฟตแ์วรห์รอืวสัดอุืน่ๆ 

ทีไ่ม่สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูจ้ าหน่ายตามทีก่ าหนดไวใ้นเอกสาร 

6.2. ผูจ้ าหน่าย ตวัแทนจ าหน่าย 

และตวัแทนไม่รบัประกนัประสทิธภิาพหรอืผลลพัธท์ีท่า่นอาจไดร้บัโดยใชโ้ซลชู ัน่หรอืเอกสารก ากบัโปรแกรมใ

ดๆ 

การเยยีวยาในสว่นนีร้ะบุถงึการเยยีวยาเพยีงอยา่งเดยีวและเฉพาะส าหรบัผูใ้ชข้องผูจ้ าหน่ายหรอืตวัแทนจ าหน่

าย หรอืตวัแทนในกรณีทีไ่ม่เป็นไปตามการรบัประกนั นอกเหนือจากขอบเขตของการประกนัทีร่ะบุไวข้า้งตน้ 

โซลชู ัน่ไดร้บัการจดัหาให ้“ตามสภาพทีเ่ป็นอยู”่ และผูจ้ าหน่าย ตวัแทนจ าหน่าย 

และตวัแทนไม่ไดใ้หก้ารรบัประกนัโดยชดัแจง้หรอืโดยนัย 

หรอืเงือ่นไขและเป็นไปตามขอบเขตสงูสดุทีก่ฎหมายอนุญาต ปฏเิสธเงือ่นไขและการรบัประกนัใดๆ 

และทัง้หมดทีแ่สดงนัยโดยพระราชบญัญตั ิกฎหมายจารตีประเพณี หลกันิตศิาสตร ์หรอืทฤษฎขีองกฎหมาย 

รวมถงึแตไ่ม่จ ากดัเพยีงการรบัประกนัโดยนัยหรอืเงือ่นไขการไม่ละเมดิสทิธิข์องบุคคลทีส่าม 

ความสามารถทีจ่ะขายได ้คณุภาพทีเ่หมาะสม หรอืความเหมาะสมกบัวตัถปุระสงคใ์ดๆ เฉพาะ 

ผูจ้ าหน่ายไม่รบัประกนัวา่การท างานของโซลชู ัน่จะไม่หยดุชะงกัหรอืปราศจากขอ้ผดิพลาด 

โซลชู ัน่จะท างานอยา่งถกูตอ้งบนอปุกรณท์ีใ่หม้าใดๆ 

หรอืดว้ยการก าหนดคา่เฉพาะของฮารด์แวรแ์ละ/หรอืซอฟตแ์วร ์

หรอืวา่โซลชู ัน่จะใหก้ารปกป้องทีส่มบูรณส์ าหรบัความถกูตอ้งของขอ้มูลทีเ่ลอืก 

สารสนเทศหรอืเนือ้หาทีจ่ดัเก็บหรอืสง่ผ่านทางอนิเทอรเ์น็ต 

6.3. โดยไม่ค านึงถงึบทบญัญตัอิืน่ใดของขอ้ตกลงฉบบันี ้

โซลชู ัน่ทัง้หมดทีม่อบใหแ้กท่า่นโดยไม่มคีา่ธรรมเนียม (รวมถงึโซลชู ัน่ทีจ่ดัหาใหแ้บบ “ไม่มคีา่ใชจ้า่ย” 

“ทดลองใชง้าน” หรอื “เบตา้” โซลชู ัน่) ถกูจดัหาใหแ้กท่า่น “ตามสภาพทีเ่ป็นอยู”่, “มขีอ้ผดิพลาดทัง้หมด” 

และ “ตามทีม่อียู”่ โดยไม่มกีารรบัประกนัใดๆ และไม่มกีารสนับสนุนหรอืบรกิารอืน่ๆ จากผูจ้ าหน่าย 



6.4. ผูจ้ าหน่ายปฏเิสธความรบัผดิทัง้หมดส าหรบัโซลชู ัน่ รวมถงึการสญูเสยีหรอืความรบัผดิใดๆ 

ทีเ่ป็นผลมาจากการทีข่อ้มูลสญูหายหรอืตกอยูใ่นความเสีย่งซ ึง่มสีาเหตมุาจากโซลชู ัน่ 

ผูจ้ าหน่ายไม่รบัประกนัใดๆ วา่ขอ้มูลของทา่นจะถกูเก็บรกัษาอยา่งปลอดภยัหรอือยา่งแน่นหนา 

โซลชู ัน่อาจด าเนินการเปลีย่นแปลงกบัอปุกรณข์องทา่นซึง่อาจสง่ผลอนัไม่พงึประสงคต์อ่ฟังกช์นัการท างานข

องอปุกรณ ์เชน่ การลบไฟลร์ะบบหรอืไฟลแ์อปพลเิคชนัทีโ่ซลชู ัน่พบวา่ตดิไวรสั (อยา่งถกูตอ้งหรอืไม่ถกูตอ้ง) 

ทา่นรบัทราบและยอมรบัการเปลีย่นแปลงตา่งๆ 

ดงักลา่วทีอ่าจเกดิขึน้กบัอปุกรณข์องทา่นอนัเป็นผลมาจากการใชโ้ซลชู ัน่ 

โซลชู ัน่ไม่คงทนตอ่ความเสยีหายและไม่ไดถู้กออกแบบมาเพือ่ใชใ้นสภาพแวดลอ้มทีอ่นัตรายซึง่จ าเป็นตอ้งมี

ระบบรกัษาความปลอดภยัเมือ่เกดิขอ้ผดิพลาด (fail-safe) 

6.5. ตามขอบเขตสงูสดุทีก่ฎหมายอนุญาต ไม่วา่กรณีใดๆ ผูจ้ าหน่ายหรอืบรษิทัใดๆ ทีค่วบคมุ 

ถกูควบคมุโดย หรอือยูภ่ายใตก้ารควบคมุโดยทัว่ไปของผูจ้ าหน่าย (รวมเรยีกกวา่ “กลุม่ผูจ้ าหน่าย”) 

หรอืตวัแทนทีเ่กีย่วขอ้ง ผูอ้นุญาตใหใ้ชส้ทิธิ ์ตวัแทน ซพัพลายเออร ์ตวัแทนจ าหน่าย ผูค้า้ปลกี 

ผูใ้หบ้รกิารเครอืขา่ยไรส้ายทีเ่ป็นเจา้ของเครอืขา่ยซึง่ใชส้ง่มอบโซลชู ัน่ หรอืหุน้สว่นทางธรุกจิอืน่ๆ 

จะไม่รบัผดิตอ่ทา่นหรอืบุคคลทีส่ามใดๆ ส าหรบัความเสยีหายโดยออ้ม ความเสยีหายทีเ่ป็นผลสบืเน่ือง 

ความเสยีหายอนัเน่ืองมาจากการผดิสญัญา ความเสยีหายเพือ่การลงโทษ หรอืความเสยีหายพเิศษใดๆ ก็ตาม 

โดยไม่ค านึงถงึสาเหตหุรอืทฤษฎคีวามรบัผดิ หรอืความเสยีหายใดๆ (ไม่วา่โดยตรงหรอืโดยออ้ม) 

ทีเ่กดิขึน้ส าหรบัการสญูเสยีธรุกจิ ก าไร หรอืรายได ้การสญูเสยีความเป็นสว่นตวั 

การสญูเสยีการใชอ้ปุกรณห์รอืโซลชู ัน่ใดๆ (รวมถงึแตไ่ม่จ ากดัเพยีง โซลชู ัน่) 

คา่ใชจ้า่ยในการจดัหาทดแทนหรอืการเปลีย่นสนิคา้และบรกิาร การหยดุชะงกัของธรุกจิ 

การสญูเสยีขอ้มูลทางธรุกจิ หรอืการสญูเสยีดา้นการเงนิอืน่ๆ 

ทีเ่กดิขึน้จากขอ้ตกลงฉบบันีห้รอืโซลชู ัน่ทีจ่ดัหาใหภ้ายใตข้อ้ตกลงฉบบันี ้

แมว้า่ผูจ้ าหน่ายไดพ้จิารณาถงึความเป็นไดข้องความเสยีหายดงักลา่วแลว้ก็ตาม 

สมาชกิของกลุม่ผูจ้ าหน่ายจะไม่รบัผดิใดๆ ส าหรบัการเขา้ถงึโดยไม่ไดร้บัอนุญาตใดๆ หรอืความเสยีหาย 

การลบทิง้ การโจรกรรม การท าลาย การเปลีย่นแปลง การเปิดเผยโดยไม่ไดต้ัง้ใจ หรอืการสญูหายของขอ้มูล 

สารสนเทศหรอืเนือ้หาทีส่ง่ผา่น ไดร้บัหรอืจดัเก็บไวโ้ดยหรอืในสว่นทีเ่กีย่วขอ้งกบัโซลชู ัน่ 

โดยไม่ค านึงถงึสาเหต ุตามขอบเขตสงูสดุทีก่ฎหมายอนุญาต ไม่วา่กรณีใดๆ 

ความรบัผดิตอ่ความเสยีหายใดๆ ของผูจ้ าหน่าย สมาชกิใดๆ ของกลุม่ผูจ้ าหน่าย 

หรอืของผูแ้ทนจ าหน่ายหรอืตวัแทนจะไม่เกนิหา้เหรยีญสหรฐัฯ (US$5.00) 

หรอืจ านวนคา่ธรรมเนียมทีท่า่นช าระเป็นคา่โซลชู ัน่ตามระยะเวลาการเป็นสมาชกิ 

6.6. ขอ้ยกเวน้และขอ้จ ากดัการรบัผดิทีร่ะบุไวข้า้งตน้ 

สมาชกิของกลุม่ผูจ้ าหน่ายและตวัแทนจ าหน่ายและตวัแทนไม่ไดจ้ ากดัความรบัผดิทีอ่าจเกดิขึน้ไดส้ าหรบัการ

เสยีชวีติ การบาดเจ็บสว่นบุคคล หรอืการฉอ้โกงเกนิขอบเขตของกฎหมายทีใ่ชบ้งัคบัอนุญาต 

  



7. ความเป็นส่วนตวั; 

การประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคล 

7.1. 

ทา่นรบัทราบและยอมรบัวา่โซลชู ัน่อาจสือ่สารกบัเทคโนโลยรีะบบคลาวดข์องผูจ้ าหน่ายโดยอตัโนมตัเิพือ่ใหส้

ามารถท างานได ้และเพือ่ใหโ้ซลชู ัน่และผลติภณัฑแ์ละบรกิารอืน่ๆ ของผูจ้ าหน่ายมปีระสทิธภิาพยิง่ขึน้ 

ทา่นสามารถถอนความยนิยอมใหม้กีารสือ่สารดงักลา่วไดด้ว้ยการถอนการตดิตัง้โซลชู ัน่เทา่น้ัน 

7.2. ผูจ้ าหน่ายจะประมวลผลขอ้มูลและขอ้มูลดบิบางอยา่ง 

(ซึง่อาจมขีอ้มูลทีส่ามารถระบุตวัตนและ/หรอืขอ้มูลสว่นบุคคล) ทีเ่กีย่วขอ้งกบั: (1) 

ผูใ้ชโ้ซลชู ัน่และ/หรอือปุกรณใ์ดๆ ซึง่ใชโ้ซลชู ัน่; (2) โซลชู ัน่และ/หรอือปุกรณใ์ดๆ ซึง่ใชโ้ซลชู ัน่ 

ตามนโยบายความเป็นสว่นตวัของผูจ้ าหน่ายที ่www.avast.com (ในกรณีทีผู่จ้ าหน่ายคอื Avast Software 

s.r.o), www.avg.com (ในกรณีทีผู่จ้ าหน่ายคอื AVG Netherlands BV) หรอื www.hidemyass.com 

(ในกรณีทีผู่จ้ าหน่ายคอื Privax Limited) 

8. การสิน้สุด 

ขอ้ตกลงฉบบันีจ้ะสิน้สดุลงทนัทเีมือ่ทา่นละเมดิขอ้ผูกพนัใดๆ ทีร่ะบุไวใ้นทีนี่ ้(รวมถงึการละเมดิขอ้ผูกพนัใดๆ 

ของทา่นในหวัขอ้ 2, 5 หรอื 9 ซึง่จะสง่ผลใหเ้สยีสทิธิใ์ดๆ 

ทีท่า่นอาจมใีนการรบัโปรแกรมปรบัปรงุโซลชู ัน่หรอืการคนืคา่ธรรมเนียม) 

ผูจ้ าหน่ายสงวนสทิธิใ์นการเยยีวยาอืน่ใดทีม่อียูภ่ายใตก้ฎหมายในกรณีทีท่า่นละเมดิขอ้ตกลงฉบบันีซ้ ึง่สง่ผลเ

สยีตอ่ผูจ้ าหน่ายหรอืตวัแทนจ าหน่าย หรอืตวัแทน 

ขอ้จ ากดัความรบัผดิและการปฏเิสธการรบัประกนัและความรบัผดิส าหรบัความเสยีหายทีร่ะบุในทีนี่จ้ะยงัคงมผี

ลแมข้อ้ตกลงฉบบันีส้ิน้สุดลงแลว้ก็ตาม ไม่มบีทบญัญตัขิองขอ้ตกลงฉบบันีท้ีจ่ะถอืว่าเป็นการสละสทิธิ ์

เวน้แตก่ารสละสทิธิด์งักลา่วจะเป็นในการเขยีนและลงนามโดยผูข้าย 

หากบทบญัญตัขิองขอ้ตกลงนีเ้ป็นโมฆะหรอืไม่สามารถบงัคบัใชไ้ด ้

สว่นทีเ่หลอืของขอ้ตกลงนีจ้ะยงัคงมผีลบงัคบัใชโ้ดยสมบูรณ ์

9. สทิธิท์ีจ่ ากดัโดยรฐับาลสหรฐัอเมรกิา 

โซลชู ัน่ทัง้หมดมคีณุสมบตัเิป็น “สนิคา้เชงิพาณิชย”์ ซึง่เป็นค าทีไ่ดม้กีารใหค้ าจ ากดัความไวใ้น 48 C.F.R. 

2.101 ซึง่ประกอบดว้ย “ซอฟตแ์วรค์อมพวิเตอรเ์ชงิพาณิชย”์ และ 

“เอกสารก ากบัซอฟตแ์วรค์อมพวิเตอรเ์ชงิพาณิชย”์ 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 ผูใ้ชง้านภายใตร้ฐับาลของสหรฐัฯ 

ไดม้าซึง่โซลชู ัน่ดงักลา่วและเอกสารก ากบัโปรแกรมทีเ่กีย่วขอ้งพรอ้มกบัสทิธิเ์หลา่น้ันทีร่ะบุไวใ้นทีนี่ซ้ ึง่ใชก้บั

ลกูคา้ทีไ่ม่ใชภ่าครฐั 

การใชโ้ซลชู ัน่และเอกสารก ากบัโปรแกรมทีเ่กีย่วขอ้งถอืเป็นการตกลงยนิยอมจากหน่วยงานของรฐัวา่ซอฟต ์



แวรค์อมพวิเตอรแ์ละเอกสารก ากบัซอฟตแ์วรค์อมพวิเตอรเ์ป็นสนิคา้เชงิพาณิชย ์

และถอืเป็นการยอมรบัสทิธแิละขอ้จ ากดัในขอ้ตกลงฉบบันี ้

10. การควบคุมการส่งออก 

ทา่นตอ้งปฏบิตัติามกฎหมายสหรฐัอเมรกิาและกฎหมายระหวา่งประเทศทีบ่งัคบัใชท้ ัง้หมดทีใ่ชก้ ากบัดูแลการ

สง่ออกและการสง่กลบัออกของโซลชู ัน่ รวมทัง้ระเบยีบการบรหิารการสง่ออกแห่งสหรฐัอเมรกิา 

ตลอดจนขอ้จ ากดัของผูใ้ชง้านขัน้ปลาย การใชง้านขัน้ปลายและปลายทาง 

ซึง่ออกโดยรฐับาลสหรฐัอเมรกิาและรฐับาลอืน่ๆ 

โดยไม่มกีารยกเลกิบางสว่นจากหลกัเกณฑท์ัว่ไปของทีก่ลา่วมานี:้ (1) 

ทา่นแสดงตนวา่ทา่นไม่มชี ือ่อยูใ่นรายชือ่บุคคลทีถ่กูปฏเิสธ รายชือ่ทีไ่ม่ไดร้บัการตรวจสอบ รายชือ่หน่วยงาน 

รายชือ่ประเทศทีถ่กูจบัตามองเป็นพเิศษ รายชือ่ทีถ่กูส ัง่หา้ม 

หรอืรายชือ่อืน่ใดทีเ่ผยแพรโ่ดยรฐับาลสหรฐัอเมรกิา (2) ทา่นจะไม่ใช ้

สง่ออกหรอืสง่กลบัออกโซลชู ัน่ไปยงัดนิแดน ปลายทาง บรษิทัหรอืบุคคล 

โดยฝ่าฝืนตอ่ค าสัง่หา้มสนิคา้หรอืการลงโทษทางการคา้ของสหรฐัอเมรกิาหรอืสหภาพยโุรป ทา่นจะชดใช ้

ป้องกนั และปกป้องผูจ้ าหน่ายจากและตอ่การถกูเรยีกรอ้ง ความตอ้งการ การฟ้องรอ้งหรอืการด าเนินคด ี

และความเสยีหาย ความรบัผดิ 

ตน้ทนุและคา่ใชจ้า่ยทัง้หมดทีเ่กดิจากการทีท่า่นไม่ปฏบิตัติามสิง่ทีร่ะบุไวใ้นสว่นที ่10 

11. 

ขอ้ตกลงในการตดัสนิชีข้าดทีผู่กมดัและการสล

ะสทิธิใ์นการฟ้องคดใีนนามกลุ่มบุคคล 

11.1. สว่นที ่11 นีใ้ชก้บัขอ้พพิาทใดๆ ทีเ่กดิขึน้จากหรอืเกีย่วขอ้งกบัโซลชู ัน่หรอืขอ้ตกลงฉบบันี ้

และเกีย่วขอ้งกบัทา่นและบรษิทัของกลุม่ผูจ้ าหน่าย ส าหรบัวตัถปุระสงคข์องสว่นที ่11 นี ้“ขอ้พพิาท” 

หมายถงึขอ้พพิาท การกระท าหรอืขอ้โตเ้ถยีงอืน่ๆ โดยไม่ค านึงถงึสาเหตขุองการกระท าทีย่นืกราน (กลา่วคอื 

ประกอบดว้ยขอ้เรยีกรอ้งส าหรบัการละเมดิสญัญา การทจุรติและการฝ่าฝืนกฎหมายหรอืขอ้บงัคบั 

นอกเหนือจากสาเหตทุีเ่ป็นไปไดอ้ืน่ใดของการกระท าหรอืเหตผุลทางกฎหมาย) 

11.2. ในกรณีของขอ้พพิาท 

ทา่นจะตอ้งแสดงประกาศขอ้พพิาทตอ่ผูจ้ าหน่ายซึง่เป็นค าประกาศอยา่งเป็นลายลกัษณอ์กัษรของชือ่ 

ทีอ่ยูแ่ละขอ้มูลการตดิตอ่ของฝ่ายทีใ่หม้า ขอ้เท็จจรงิทีท่ าใหเ้กดิขอ้พพิาท และการบรรเทาทีร่อ้งขอ 

ทา่นตอ้งสง่ประกาศขอ้พพิาททางอเีมลใหแ้กผู่จ้ าหน่ายที ่legalnotice@avg.com (ระบุช ือ่เร ือ่ง: Section 11 

Notice of Dispute Under EULA) 

  



11.3. การด าเนินการใดๆ เพือ่แกไ้ขหรอืฟ้องรอ้งขอ้พพิาทใดๆ ในเวทใีดๆ จะไดถ้กูจดัท าขึน้เฉพาะรายเทา่น้ัน 

ทา่นจะไม่รอ้งขอใหข้อ้พพิาทไดร้บัการไตส่วนในแบบการฟ้องคดใีนนามกลุม่บุคคล 

การฟ้องรอ้งทัว่ไปโดยทนายความสว่นตวั 

หรอืในการพจิารณาคดอีืน่ใดทีฝ่่ายใดฝ่ายหน่ึงกระท าการหรอืเสนอใหก้ระท าการในวสิยัของผูแ้ทน 

การตดัสนิชีข้าดหรอืการพจิารณาคดใีดๆ จะไม่ถูกน ามารวมกนั 

โดยไม่มกีารยนิยอมเป็นลายลกัษณอ์กัษรลว่งหนา้จากทกุฝ่ายตอ่การตดัสนิชีข้าดหรอืการพจิารณาคดทีัง้หม

ดทีไ่ดร้บัผลกระทบ 

11.4. หากทา่นและผูจ้ าหน่ายไม่สามารถแกไ้ขขอ้พพิาทใดๆ ดว้ยการเจรจาอยา่งไม่เป็นทางการ 

ความพยายามอืน่ใดในการแกไ้ขขอ้พพิาทจะไดร้บัการจดัท าขึน้เป็นการเฉพาะโดยการตดัสนิชีข้าดทีผู่กมดั 

ซึง่ก ากบัดแูลโดยกฎหมายการตดัสนิชีข้าดของรฐับาลกลางสหรฐัอเมรกิา (“FAA”), 9 U.S.C. § 1 et seq. 

นอกเหนือจากทีร่ะบุไวข้า้งลา่งนี ้ทา่นก าลงัจะสละสทิธิใ์นการฟ้องรอ้ง 

(หรอืมสีว่นรว่มในการฟ้องรอ้งในฐานะฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงหรอืสมาชกิของกลุม่บุคคล) 

ขอ้พพิาททัง้หมดในศาลตอ่หนา้ผูพ้พิากษาหรอืลกูขนุ 

โดยขอ้พพิาททัง้หมดจะไดร้บัการแกไ้ขตอ่หนา้ผูต้ดัสนิทีเ่ป็นกลางแทน ซึง่การตดัสนิจะเป็นทีย่ตุ ิ

ยกเวน้สทิธิจ์ ากดัในการพจิารณาทบทวนโดยศาลภายใต ้FAA ศาลใดๆ 

ทีม่อี านาจการตดัสนิศาลเหนือทัง้สองฝ่าย สามารถบงัคบัใชก้ารตดัสนิของผูช้ ีข้าดได ้

11.5. ขอ้ก าหนดในการชีข้าดของสว่นที ่11 นีม้ขีอ้ยกเวน้ตอ่ไปนี:้ 

11.5.1. ทา่นอาจฟ้องรอ้งขอ้พพิาทใดๆ 

ในศาลเรยีกรอ้งขนาดเล็กในประเทศหรอืเขตการปกครองทีค่ลา้ยกนัซึง่ทา่นอาศยัอยู ่

หากขอ้พพิาทน้ันตรงตามขอ้ก าหนดทัง้หมดทีจ่ะไดย้นิในศาลเรยีกรอ้งขนาดเล็ก 

หากทา่นยืน่ค ารอ้งตอ่ศาลเรยีกรอ้งขนาดเล็ก 

ทา่นจะตอ้งรบัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยและคา่ธรรมเนียมทัง้หมดของศาล 

11.5.2. 

ขอ้พพิาททัง้หมดทีเ่กีย่วกบัขอ้กลา่วหาถงึความไม่เหมาะสมใดๆของทรพัยส์นิทางปัญญาของทา่นหรอืผูจ้ าห

น่ายจะไดร้บัการตดัสนิในศาล 

11.5.3. หากทา่นอาศยัอยูใ่นสหภาพยโุรปและไดซ้ ือ้โซลชู ัน่จากบรษิทักลุม่ผูจ้ าหน่ายทีต่ ัง้อยูใ่นสหภาพยโุรป 

ทา่นอาจมสีทิธิส์ง่ขอ้พพิาทผ่านแพลตฟอรม์อนิเทอรเ์น็ตเพือ่รบัการแกไ้ขขอ้พพิาทออนไลนซ์ ึง่จดัใหม้ขีึน้โด

ยคณะกรรมาธกิารยโุรป (“แพลตฟอรม์ ODR”) โดยแพลตฟอรม์ ODR 

มวีตัถปุระสงคท์ีจ่ะแกไ้ขขอ้พพิาทนอกช ัน้ศาลทีเ่กีย่วขอ้งกบัการซือ้ผลติภณัฑแ์ละบรกิารแบบออนไลนร์ะหวา่

งผูบ้รโิภคและผูข้ายทีม่ทีีต่ ัง้อยูใ่นสหภาพยโุรป ทา่นสามารถไปยงัแพลตฟอรม์ ODR ไดโ้ดยไปตามลงิกนี์:้ 

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

11.6. การตดัสนิชีข้าดใดๆ จะอยูภ่ายใตก้ารก ากบัดแูลของสมาคมอนุญาโตตลุาการแห่งสหรฐัอเมรกิา 

(“AAA”) ตาม “กฎการตดัสนิชีข้าดเกีย่วขอ้งกบัผูบ้รโิภค” ของ AAA ซึง่มผีลบงัคบัใชเ้มือ่วนัที ่1 กนัยายน 

ค.ศ. 2014 ซึง่รวมถงึ “คา่ใชจ้า่ยของการตดัสนิชีข้าด (รวมทัง้คา่ธรรมเนียมการบรหิารจดัการของ AAA)” 

ซึง่มผีลบงัคบัใชเ้มือ่วนัที ่1 มนีาคม ค.ศ. 2014 (รวมเรยีกวา่ “ขัน้ตอนผูบ้รโิภค”) และจะอยูภ่ายใต:้ 

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


11.6.1. ขัน้ตอนผูบ้รโิภคจะใชส้ าหรบับางคา่ธรรมเนียม โดยแบ่งบางสว่นอยา่งเฉพาะเจาะจงไปยงัผูบ้รโิภค 

(ทา่น) และผูอ้ืน่จนถงึธรุกจิ (ผูจ้ าหน่าย) หากค ารอ้งของทา่นมมีูลคา่ไม่เกนิ 75,000 ดอลลาร ์

ผูจ้ าหน่ายจะช าระคา่ธรรมเนียมและคา่ใชจ้า่ยทีร่ะบุทัง้หมดซึง่รวมถงึสว่นทีแ่บ่งไปยงัผูบ้รโิภค 

ผูจ้ าหน่ายไม่ตกลงแบกรบัค่าใชจ้า่ยอืน่ใด หากค ารอ้งของทา่นมมีูลคา่เกนิ 75,000 ดอลลาร ์

จะมกีารใชข้ัน้ตอนผูบ้รโิภคในการก ากบัดแูลการช าระเงนิ 

11.6.2. นอกเหนือจากทีบ่ญัญตัขิา้งลา่ง ขัน้ตอนผูบ้รโิภคของ AAA จะตอ้งใชก้บัขอ้พพิาทใดๆ 

ระหวา่งคูก่รณี อยา่งไรก็ด ีตามกฎการตดัสนิชีข้าดผูบ้รโิภค R-1(จ) 

คูก่รณีฝ่ายหน่ึงอาจยกกฎการตดัสนิชีข้าดผูบ้รโิภคทีเ่หมาะสมใหผู้ต้ดัสนิชีข้าดใชใ้นการตดัสนิคร ัง้สดุทา้ย 

ขอ้ตกลงนีจ้ะมผีลบงัคบัใชจ้นถงึสว่นทีข่ดักบัขัน้ตอนผูบ้รโิภค 

ทา่นจะด าเนินการตดัสนิชีข้าดในประเทศหรอืเขตแดนย่อยทางการเมอืงทีค่ลา้ยคลงึกนัอืน่ๆ 

ซึง่ทา่นพ านักอาศยัเทา่น้ัน การด าเนินการชีข้าดจะถกูจดัท าขึน้ดว้ยการประชมุทางโทรศพัท ์อยา่งไรก็ด ี

หากการพจิารณาคดเีป็นไปตามขัน้ตอนผูบ้รโิภคของ AAA 

ผูต้ดัสนิชีข้าดจะมอี านาจในการใชด้ลุยพนิิจในการเรยีกใหเ้ขา้ฟังการพจิารณาคดดีว้ยตนเองตามการรอ้งขอ

ของคูก่รณีฝ่ายใดฝ่ายหน่ึง 

11.6.3. ทา่นและผูจ้ าหน่ายตกลงวา่การใช ้AAA 

ใหค้วบคมุดแูลการตดัสนิชีข้าดน้ันไม่จ าเป็นตอ่ขอ้ตกลงของคูก่รณีใหม้กีารตดัสนิขอ้พพิาทโดยมผีูช้ ีข้าด 

หากวา่ AAA ไม่หรอืไม่สามารถท าการตดัสนิชีข้าดได ้

ทา่นและผูจ้ าหน่ายจะตอ้งเจรจาโดยสจุรติเพือ่หาผูช้ ีข้าดผูเ้ดยีวซึง่จะคลีค่ลายขอ้พพิาทดงัทีร่ะบุไวใ้นขัน้ตอน

ผูบ้รโิภค หากคูก่รณีไม่สามารถหาขอ้ยตุเิกีย่วกบัผูช้ ีข้าดได ้

ศาลทีม่ขีอบเขตอ านาจเพยีงพอจะแตง่ตัง้ผูช้ ีข้าดซึง่จะปฏบิตัติามขัน้ตอนผูบ้รโิภคของ AAA 

11.6.4. หากสว่นที ่11 มเีนือ้หาอยา่งนอ้ยหน่ึงสว่นทีม่ชิอบดว้ยกฎหมาย 

ไม่ถกูตอ้งหรอืไม่สามารถบงัคบัใชไ้ดต้อ่ขอ้พพิาททัง้หมดหรอืบางสว่น ดงัน้ันเฉพาะในสภาวการณด์งักลา่ว 

สว่นเหลา่น้ันจะเป็นโมฆะและจะมกีารตดัสนิขอ้พพิาทตามสว่นทีเ่หลอืของสว่นที ่11 และบทบญัญตัอิืน่ๆ 

ในขอ้ตกลงฉบบันี ้

หากผลของการเป็นโมฆะบางสว่นหรอืทัง้หมดของขอ้พพิาทเขา้สูก่ารพจิารณาคดใีนช ัน้ศาล 

อ านาจการตดัสนิคดเีฉพาะส าหรบัการพจิารณาคดขีองศาลดงักลา่วใดๆ 

จะตอ้งเป็นศาลทีต่ ัง้อยูใ่นเมอืงซานตา้ คลารา รฐัแคลฟิอรเ์นีย 

เพือ่วตัถปุระสงคข์องการพจิารณาคดใีนศาลดงักลา่วใดๆ 

ทา่นยนิยอมและจะไม่คดัคา้นอ านาจการตดัสนิคดสีว่นบุคคลของศาลแคลฟิอรเ์นียทีม่ตีอ่ทา่น 

และสละสทิธิเ์พิม่เตมิในการคดัคา้นตามหลกัการศาลทีไ่ม่เหมาะสม (forum non conveniens) 

และจะไม่หาทางทีจ่ะยา้ยไปยงัเขตหรอืเขตอ านาจศาลอืน่  

11.7. แมว้า่จะมวีรรคกอ่น หากทา่นซือ้โซลชู ัน่เพือ่การใชง้านอืน่ๆ 

ทีไ่ม่ใชก่ารใชง้านสว่นบุคคลหรอืการใชง้านในบา้น กระบวนการตดัสนิชีข้าด รวมทัง้การช าระคา่ใชจ้า่ย 

จะด าเนินการตามกฎการตดัสนิชีข้าดเชงิพาณิชยข์อง AAA (“ขัน้ตอนเชงิพาณิชย”์) 

ขัน้ตอนผูบ้รโิภคจะใชก้บัขอ้พพิาทใดๆ ระหวา่งคูก่รณีอยา่งเหมาะสม 

และทา่นจะไม่สนับสนุนในการพจิารณาคดใีดๆ ในทางอืน่ อยา่งไรก็ตาม 

ขอ้ตกลงนีจ้ะมผีลบงัคบัใชจ้นถงึสว่นทีข่ดักบัขัน้ตอนผูบ้รโิภค 



12. กฎหมายทีใ่ชบ้งัคบั 

กฎหมายของรฐัแคลฟิอรเ์นีย 

ไม่รวมถงึความขดัแยง้ของหลกักฎหมายจะใชบ้งัคบัขอ้ตกลงฉบบันีแ้ละการใชโ้ซลชู ัน่และเอกสารก ากบัโปรแ

กรม 

การใชอ้นุสญัญาสหประชาชาตวิา่ดว้ยสญัญาส าหรบัการซือ้ขายสนิคา้ระหวา่งประเทศถกูตดัออกไปอยา่งชดั

แจง้ 

13. ทัว่ไป 

13.1. ขอ้ตกลงฉบบัสมบูรณ ์

ขอ้ตกลงฉบบันีเ้ป็นขอ้ตกลงทัง้หมดระหวา่งทา่นและผูจ้ าหน่ายทีเ่กีย่วขอ้งกบัการใชง้านโซลชู ัน่และเอกสาร

ก ากบัโปรแกรมของทา่น ขอ้ตกลงฉบบันีจ้ะแทนทีก่ารสือ่สารดว้ยวาจาหรอืลายลกัษณอ์กัษร ขอ้เสนอ 

ถอ้ยแถลง การรบัประกนั 

และการรบัรองกอ่นหนา้หรอืในปัจจบุนัเกีย่วกบัการใชโ้ซลชู ัน่หรอืเอกสารก ากบัโปรแกรมของทา่น 

ไม่สิง่ใดในขอ้ตกลงนีจ้ะลดรอนสทิธิใ์ดๆ 

ทีท่า่นอาจมภีายใตก้ฎหมายคุม้ครองผูบ้รโิภคทีม่อียูห่รอืกฎหมายทีใ่ชบ้งัคบัอืน่ๆ 

ในเขตอ านาจศาลของทา่นทีอ่าจไม่ไดร้บัการยกเวน้ตามสญัญาโดยไม่ค านึงถงึขอ้ความทีไ่ดก้ลา่วมาแลว้กอ่

นหนา้นี ้ขอ้ตกลงฉบบันี ้เงือ่นไขทีใ่ชบ้งัคบั 

และเอกสารก ากบัโปรแกรมจะไดร้บัการตคีวามใหส้อดคลอ้งตอ้งกนัในขอบเขตสงูสุดทีส่ามารถปฏบิตัไิดอ้ยา่ง

สมเหตสุมผล แตใ่นกรณีทีเ่กดิขอ้ขดัแยง้จะบงัคบัใชต้ามล าดบัตอ่ไปนี:้ (1) เงือ่นไขทีใ่ชบ้งัคบั (2) 

ขอ้ตกลงฉบบันี ้และ (3) เอกสารก ากบัโปรแกรม 

13.2. ประกาศ ผูจ้ าหน่ายอาจสง่ประกาศใดๆ ไดต้ลอดเวลาใหแ้กท่า่นผ่านทางจดหมายอเิล็กทรอนิกส ์

หนา้ตา่งป็อปอพั กลอ่งสนทนาหรอืวธิอีืน่ๆ แมว้า่ในบางกรณี ทา่นอาจไม่ไดร้บัประกาศ 

เวน้แตแ่ละจนกวา่ทา่นจะเรยีกใชโ้ซลชู ัน่ ประกาศดงักลา่วใดๆ 

จะถอืวา่ถกูสง่ในวนัทีผู่จ้ าหน่ายจดัท าขึน้เป็นคร ัง้แรกผ่านทางโซลชู ัน่ โดยไม่ค านึงวา่ทา่นจะไดร้บัจรงิเมือ่ใด 

13.3. ทางเลอืกของกฎหมาย การจดัท า 

การมผีลบงัคบัใชแ้ละการปฏบิตัติามขอ้ตกลงฉบบันีแ้ละภาระผูกพนัทีไ่ม่อยูใ่นสญัญาทัง้หมดทีเ่กดิขึน้จากหรื

อเชือ่มโยงกบัขอ้ตกลงฉบบันี ้จะถกูก ากบัดแูลโดยกฎหมายของรฐัแคลฟิอรเ์นีย สหรฐัอเมรกิา 

โดยไม่รวมถงึหลกัการการขดักนัแห่งกฎหมาย 

13.4. การตคีวาม หวัเร ือ่งในขอ้ตกลงฉบบันีไ้ม่มผีลตอ่การตคีวาม การใชเ้พศใดๆ หมายรวมถงึทกุเพศ 

เอกพจนห์มายรวมถงึพหูพจนแ์ละในทางกลบักนั ในกรณีทีค่ าหรอืวลถีกูใหค้ าจ ากดัความ 

รปูแบบทางไวยากรณอ์ืน่ๆ มคีวามหมายทีส่อดคลอ้งกนั 



13.5. การเป็นโมฆะบางสว่น หากพจิารณาเห็นวา่ขอ้ก าหนดใดๆ ของขอ้ตกลงฉบบันีไ้ม่ชอบดว้ยกฎหมาย 

ไม่ถกูตอ้งหรอืไม่สามารถบงัคบัใชไ้ดภ้ายกฎหมายและกฎขอ้บงัคบัทีบ่งัคบัใชใ้ดๆ ขอ้ก าหนดอืน่ๆ 

ทัง้หมดของขอ้ตกลงฉบบันี ้จะยงัคงมผีลบงัคบัใชโ้ดยสมบูรณ ์ 

13.6. เหตสุดุวสิยั ผูจ้ าหน่ายจะไม่รบัผดิตอ่ความลม้เหลวหรอืความลา่ชา้ใดๆ ในการท างาน 

อนัเน่ืองมาจากความขดัขอ้งของระบบสาธารณูปโภค (รวมทัง้ระบบไฟฟ้า) ทัง้หมดหรอืบางสว่น 

ความขดัขอ้งของระบบอนิเทอรเ์น็ต 

ความขดัขอ้งของระบบการโทรคมนาคมสือ่สารหรอืบรกิารเทคโนโลยสีารสนเทศ 

ความขดัขอ้งของอปุกรณโ์ทรคมนาคมสือ่สารหรอืเทคโนโลยสีารสนเทศ 

การประทว้งหยดุงานหรอืการกอ่ความไม่สงบของคนงานอืน่ๆ 

(รวมถงึแตไ่ม่จ ากดัเพยีงการประทว้งหยดุงานหรอืการกอ่ความไม่สงบของคนงานอืน่ๆ 

ทีเ่กดิขึน้ซ ึง่เกีย่วขอ้งกบับรษิทัของกลุม่ผูจ้ าหน่าย หรอืตวัแทน ผูอ้นุญาตใหใ้ชส้ทิธิ ์ผูแ้ทน ซพัพลายเออร ์

ผูจ้ดัจ าหน่าย ตวัแทนจ าหน่าย และหุน้สว่นธรุกจิอืน่ๆ) ภยัสงครามหรอืการกอ่การรา้ย 

การโจมตทีีม่จีดุประสงคเ์พือ่ท าใหไ้ม่สามารถใหบ้รกิารได ้หรอืการโจมตเีทคโนโลยสีารสนเทศอืน่ๆ 

หรอืการละเมดิทีส่ง่ผลกระทบตอ่ผูจ้ าหน่าย สมาชกิใดๆ ของกลุม่ผูจ้ าหน่ายหรอืซพัพลายเออร ์อทุกภยั 

การกอ่วนิาศกรรม เพลงิไหม ้ภยัพบิตัทิางธรรมชาตอิืน่ๆ หรอืเหตสุดุวสิยั 

หรอืสาเหตอุืน่ใดทีเ่กนิการควบคมุอยา่งสมเหตสุมผลของผูจ้ าหน่าย 

13.7. การสละสทิธิ ์ความลม้เหลวของฝ่ายหน่ึงฝ่ายใดในการยนืกรานการปฏบิตัติามขอ้ตกลง 

เงือ่นไขและขอ้ก าหนดใดๆ ของขอ้ตกลงฉบบันีอ้ยา่งเครง่ครดั 

จะไม่ถอืเป็นการสละสทิธิห์รอืการลม้เลกิการปฏบิตัติามขอ้ตกลงฉบบันีใ้นภายภาคหนา้ และขอ้ตกลง 

เงือ่นไขและขอ้ก าหนดของขอ้ตกลงฉบบันี ้จะยงัมผีลบงัคบัใชโ้ดยสมบูรณ ์

การสละสทิธิข์องขอ้ตกลงหรอืเงือ่นไขใดๆ ของขอ้ตกลงฉบบันีใ้นสว่นของฝ่ายหน่ึงฝ่ายใด 

จะไม่มผีลบงัคบัใชเ้พือ่วตัถปุระสงคใ์ดๆ 

เวน้แตว่า่การสละสทิธิน้ั์นจะเป็นลายลกัษณอ์กัษรและลงนามโดยฝ่ายดงักลา่ว 

การสละสทิธิโ์ดยฝ่ายหน่ึงฝ่ายใดของการผดิสญัญาในขอ้ก าหนดใดๆ ของขอ้ตกลงฉบบันีโ้ดยอกีฝ่ายหน่ึง 

จะไม่ถอืเป็นการสละสทิธิต์อ่เน่ืองของการผดิสญัญาดงักลา่ว หรอืการสละสทิธิข์องการผดิสญัญาอืน่ๆ 

ของขอ้ก าหนดเดยีวกนัหรอืขอ้ก าหนดอืน่ๆ ของขอ้ตกลงฉบบันี ้ 

13.8. การมอบหมาย 

ทา่นจะตอ้งไม่มอบหมายสทิธิห์รอืภาระผูกพนัของทา่นภายใตข้อ้ตกลงฉบบันีโ้ดยปราศจากการยนิยอมเป็นล

ายลกัษณอ์กัษรลว่งหนา้จากผูจ้ าหน่าย 

ผูจ้ าหน่ายอาจมอบหมายขอ้ตกลงฉบบันีไ้ดต้ลอดเวลาในดลุยพนิิจของตนแตเ่พยีงผูเ้ดยีว 

โดยไม่ตอ้งมกีารยนิยอมเป็นลายลกัษณอ์กัษรจากทา่น 

13.9. การตคีวามตามเจตนารมณ ์

ขอ้ตกลงฉบบันีจ้ะไม่ถูกก ากบัโดยอนุสญัญาสหประชาชาตวิา่ดว้ยสญัญาซือ้ขายระหวา่งประเทศ 

ซึง่การใชด้งักลา่วถกูตดัออกเป็นลายลกัษณอ์กัษร 

ในกรณีทีเ่กดิความก ากวมหรอืค าถามเกีย่วกบัเจตนารมณห์รอืการตคีวาม 

ในการพจิารณาคดทีางศาลหรอือืน่ๆ 

จะถอืวา่ขอ้ตกลงของขอ้ตกลงฉบบันีไ้ดร้บัการรา่งรว่มกนัโดยทัง้สองฝ่าย 



และจะไม่มขีอ้สนันิษฐานหรอืภาระในการพสิูจนใ์ดๆ เกดิขึน้ทีใ่หข้อ้ไดเ้ปรยีบเสยีเปรยีบตอ่ฝ่ายใดๆ 

ทีอ่าศยัอ านาจของความเป็นผูเ้ขยีนขอ้ก าหนดใดๆ ของขอ้ก าหนดฉบบันี ้ 

13.10. ไม่มผีูร้บัประโยชนท์ีเ่ป็นบุคคลทีส่าม 

ขอ้ตกลงฉบบันีม้จีดุมุ่งหมายเพือ่ประโยชนข์องทา่นกบัผูจ้ าหน่ายและบรษิทัของกลุม่ผูจ้ าหน่าย และตวัแทน 

ผูอ้นุญาต ผูแ้ทน ผูจ้ าหน่าย ผูจ้ดัจ าหน่าย ตวัแทนจ าหน่ายและพนัธมติรธรุกจิอืน่ๆ เพยีงอยา่งเดยีว 

ผูท้ีไ่ม่ใชฝ่่ายใดฝ่ายหน่ึงของขอ้ตกลงฉบบันีไ้ม่สามารถกอ่ใหเ้กดิมูลเหตทุีก่อ่ใหเ้กดิสทิธิฟ้์องรอ้งตามขอ้ตกล

งฉบบันีใ้นฐานะผูร้บัประโยชนท์ีเ่ป็นบุคคลทีส่าม 

13.11. ภาษา ขอ้ตกลงฉบบันีถ้กูเตรยีมขึน้มาเป็นภาษาองักฤษในตน้ฉบบั 

ถงึแมว้า่ผูจ้ าหน่ายอาจจดัเตรยีมขอ้ตกลงฉบบัแปลหน่ึงฉบบัหรอืมากกวา่เพือ่ความสะดวกของทา่น 

แตข่อ้ตกลงฉบบัภาษาองักฤษจะถกูน ามาใชค้วบคมุขอ้ตกลงฉบบันีใ้นกรณีทีม่ขีอ้ขดัแยง้หรอืความไม่สอดค

ลอ้งตรงกนั 

13.12. การเชือ่มตอ่อนิเทอรเ์น็ต บางโซลชู ัน่อาจตอ้งใชก้ารเชือ่มตอ่อนิเทอรเ์น็ตทีใ่ชง้านไดแ้ละเสถยีร 

เพือ่ใหส้ามารถท างานได ้ดงัน้ัน 

จงึเป็นความรบัผดิชอบของทา่นในการตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ทา่นมอีนิเทอรเ์น็ตทีใ่ชง้านไดแ้ละเสถยีรอยู่ตลอด

เวลา 

13.13. ชือ่ผลติภณัฑ ์ผูจ้ าหน่ายสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นชือ่ของโซลชู ัน่เป็นคร ัง้คราว 

ภายใตด้ลุยพนิิจของตนแตเ่พยีงผูเ้ดยีว 

13.14. ขอ้มูลผูต้ดิตอ่ สามารถตดิตอ่ผูจ้ าหน่ายไดท้าง: 

13.14.1. ในสว่นทีเ่กีย่วขอ้งกบั CloudCare หรอื Managed Workplace ตามน าแนะน าทีโ่พสตไ์วท้ี ่

www.avg.com/support และ 

13.14.2. หากทา่นมคี าถามใดๆ เกีย่วกบัขอ้ตกลงฉบบันีห้รอืตอ้งการขอขอ้มูลใดๆ จากผูจ้ าหน่าย 

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

Czech Republic อเีมล: support@avast.com, โทรศพัท:์ +420 274 005 777 

หรอืเขา้ไปทีห่นา้สนับสนุนของเราที ่www.avast.com/support 

14. ขอ้ตกลงพเิศษ 

ขอ้ตกลงพเิศษตอ่ไปนีใ้ชก้บับางโซลชู ัน่ หากขอ้ตกลงพเิศษเหลา่นีข้ดัแยง้กบัสว่นทีเ่หลอืของขอ้ตกลงฉบบันี ้

ขอ้ตกลงพเิศษเหลา่นีจ้ะควบคมุเกีย่วกบัโซลชู ัน่ทีเ่กีย่วขอ้ง 

  



14.1. ซอฟตแ์วร ์บรกิาร และผลติภณัฑอ์ืน่ๆ ของบุคคลทีส่าม 

โซลชู ัน่บางอยา่งจะน าเสนอโอกาสในการไดร้บัซอฟตแ์วร ์บรกิาร และผลติภณัฑอ์ืน่ๆ 

ทีจ่ดัหาใหโ้ดยบุคคลทีส่าม ทา่นรบัทราบวา่บุคคลทีส่ามทีน่ าเสนอซอฟตแ์วร ์บรกิาร และผลติภณัฑน้ั์นๆ 

เป็นผูร้บัผดิชอบสิง่ทีต่นน าเสนอแตเ่พยีงผูเ้ดยีว 

และผูจ้ าหน่ายไม่ไดร้บัรองหรอืรบัประกนัเกีย่วกบัสิง่ทีน่ าเสนอเหลา่น้ันและไม่รบัผดิเกีย่วกบัสิง่เหลา่น้ัน 

และหากทา่นไดร้บัหรอืใชส้ิง่ใดๆ ทีบุ่คคลทีส่ามเสนอให ้

สิง่ทีน่ าเสนอและการใชส้ิง่เหลา่น้ันของทา่นจะอยูภ่ายใตก้ารควบคมุโดยขอ้ตกลงขอ้ตกลงการอนุญาตใหใ้ชส้ิ

ทธิ ์ขอ้ก าหนดการใชง้าน นโยบายความเป็นสว่นบุคคลใดๆ และ/หรอืขอ้ก าหนดและเงือ่นไขอืน่ๆ 

ทีบุ่คคลทีส่ามก าหนด 

14.2. เคร ือ่งมอืลา้งขอ้มูลเบราวเ์ซอร ์

เมือ่ทา่นตดิตัง้และใชเ้คร ือ่งมอืลา้งขอ้มูลเบราวเ์ซอร ์(“BCU”) 

ซึง่เป็นโปรแกรมเสรมิเทา่กบัวา่ทา่นอนุญาตให ้BCU 

เปลีย่นแปลงการตัง้คา่ของเบราวเ์ซอรท์ีม่อียูข่องทา่นไปใชก้ารตัง้คา่ของเบราวเ์ซอรใ์หม่ 

14.3. แอปพลเิคชนัส าหรบัอปุกรณพ์กพา 

สว่นที ่14.3 นีใ้ชก้บัโซลชู ัน่ทีอ่อกแบบมาเพือ่ใชง้านกบัอปุกรณพ์กพา 

14.3.1. ส าหรบัโซลชู ัน่ทีด่าวนโ์หลดมาจาก Google Play (http://play.google.com) 

สทิธิก์ารใชง้านทีม่อบใหโ้ดยขอ้ตกลงฉบบันีจ้ะแทนทีส่ทิธิใ์นการใชง้านใดๆ 

ทีอ่าจไดร้บัมอบมาจากขอ้ก าหนดโดยปรยิายส าหรบัแอปพลเิคชนัทีด่าวนโ์หลดมาจาก Google Play Store 

14.3.2. ส าหรบัโซลชู ัน่ทีด่าวนโ์หลดมาจาก Apple App Store จะใชข้อ้ก าหนดตอ่ไปนี:้ 

(ก) 

สทิธิก์ารใชง้านทีม่อบใหโ้ดยขอ้ตกลงฉบบันีถ้กูจ ากดัทีส่ทิธิก์ารใชง้านทีไ่ม่สามารถโอนยา้ยไดใ้นการใชง้าน

โซลชู ัน่บน iPhone, iPod Touch หรอือปุกรณท์ีส่นับสนุนโดย Apple ทีท่า่นเป็นเจา้ของหรอืควบคมุ 

และตามทีอ่นุญาตโดยกฎการใชง้านทีก่ าหนดในขอ้ตกลงการบรกิารของ Apple App Stores 

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

หรอืผ่านทางไซตด์งักลา่วและวธิกีารอืน่ที ่Apple จดัหาใหท้า่น 

(ข) ขอ้ตกลงฉบบันีเ้ป็นการตดัสนิใจระหวา่งทัง้สองฝ่ายเทา่น้ัน ไม่ใชก่บั Apple ผูจ้ าหน่ายมใิช ่Apple 

เป็นผูร้บัผดิชอบแตเ่พยีงผูเ้ดยีวส าหรบัโซลชู ัน่และเนือ้หาดงักลา่ว 

(ค) Apple ไม่มภีาระผูกพนัใดๆ ก็ตามในการจดัหาบรกิารดแูลรกัษาและสนับสนุนใดๆ 

ในสว่นทีเ่กีย่วกบัโซลชู ัน่ 

http://play.google.com/


(ง) หากโซลชู ัน่ไม่สามารถเป็นไปตามการรบัประกนัทีใ่ชใ้ดๆ ทา่นสามารถแจง้ตอ่ Apple และ Apple 

จะคนืเงนิในราคาซือ้ส าหรบัโซลชู ัน่ใหแ้กท่า่น ในขอบเขตสงูสดุทีอ่นุญาตโดยกฎหมายทีบ่งัคบัใช ้Apple 

จะไม่มภีาระผูกพนัในการรบัประกนัอืน่ๆ ทัง้สิน้ในสว่นทีเ่กีย่วขอ้งกบัโซลชู ัน่ และระหวา่งทา่น ผูจ้ าหน่ายและ 

Apple ขอ้เรยีกรอ้งอืน่ใด การสญูเสยี หนีส้นิ ความเสยีหาย 

ตน้ทนุหรอืคา่ใชจ้า่ยอนัเน่ืองมาจากการไม่สามารถปฏบิตัติามการรบัประกนัใดๆ 

จะเป็นความรบัผดิชอบของผูจ้ าหน่ายแตเ่พยีงผูเ้ดยีว 

(จ) ผูจ้ าหน่าย มใิช ่Apple จะเป็นผูร้บัผดิชอบส าหรบัการจดัการกบัขอ้เรยีกรอ้งใดๆ 

ของทา่นหรอืบุคคลทีส่ามใดๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัโซลชู ัน่หรอืการครอบครองของทา่นและ/หรอืการใชโ้ซลชู ัน่น้ันๆ 

ซึง่รวมถงึแตไ่ม่จ ากดัเฉพาะ: (1) ขอ้เรยีกรอ้งใหร้บัผดิในผลติภณัฑ ์(2) ขอ้เรยีกรอ้งใดๆ 

ซึง่ผลติภณัฑไ์ม่เป็นไปตามขอ้ก าหนดของกฎหมายหรอืขอ้บงัคบัทีบ่งัคบัใช ้และ (3) 

ขอ้เรยีกรอ้งทีเ่กดิขึน้ภายใตก้ารคุม้ครองลกูคา้หรอืขอ้กฎหมายทีค่ลา้ยกนั 

(ฉ) 

ในกรณีทีบุ่คคลทีส่ามกลา่วอา้งวา่โซลชู ัน่หรอืการครอบครองของทา่นและการใชง้านโซลชู ัน่น้ันละเมดิสทิธิใ์

นทรพัยส์นิทางปัญญาของบุคคลทีส่ามดงักลา่ว ผูจ้ าหน่ายมใิช ่Apple 

จะเป็นผูร้บัผดิชอบแตเ่พยีงผูเ้ดยีวส าหรบัการสอบสวน การแกต้า่ง 

การยอมความและการถอนค ากลา่วอา้งการละเมดิทรพัยส์นิทางปัญญาดงักลา่วใดๆ 

(ช) ทา่นตอ้งปฏบิตัติามขอ้ก าหนดทีใ่ชบ้งัคบัใดๆ ของบุคคลทีส่ามเมือ่ใชโ้ซลชู ัน่ ตวัอยา่งเชน่ 

ส าหรบัโซลชู ัน่ VOIP ทา่นตอ้งไม่ละเมดิขอ้ตกลงการใชบ้รกิารขอ้มูลแบบไรส้ายของทา่นเมือ่ใชโ้ซลชู ัน่ 

(ซ) Apple และบรษิทัในเครอืของ Apple เป็นผูร้บัประโยชนท์ีเ่ป็นบุคคลทีส่ามของขอ้ตกลงฉบบันี ้

และเมือ่ทา่นยอมรบัขอ้ตกลงและเงือ่นไขของขอ้ตกลงฉบบันี ้Apple จะมสีทิธิ ์

(และจะถอืวา่ยอมรบัสทิธิน้ั์นแลว้) 

ในการบงัคบัใชข้อ้ตกลงฉบบันีต้อ่ทา่นในฐานะผูร้บัประโยชนท์ีเ่ป็นบุคคลทีส่าม 

14.3.3. ส าหรบัโซลชู ัน่ทีด่าวนโ์หลดมาจาก Amazon Appstore, Amazon 

อาจก าหนดขอ้ก าหนดในการใชง้านของลกูคา้บางอยา่งส าหรบั Amazon Appstore โดยเป็น “ขอ้ตกลง 

EULA เร ิม่ตน้” ขอ้ตกลง EULA เร ิม่ตน้จะใชก้บัการใชง้านโซลชู ัน่ทีท่า่นซือ้ผ่าน Amazon Appstore 

นอกเหนือจากสิง่อืน่ๆ ขอ้ตกลง EULA เร ิม่ตน้จะก าหนดใหผู้จ้ าหน่ายเป็นผูอ้นุญาตของโซลชู ัน่และ 

Amazon ไม่ใชคู่ก่รณีในขอ้ตกลงนี ้หากมขีอ้ขดัแยง้ใดๆ ระหวา่งขอ้ตกลง EULA เร ิม่ตน้และขอ้ตกลงนี ้

ใหใ้ชข้อ้ตกลง EULA เร ิม่ตน้ตามขอบเขตของขอ้ขดัแยง้ดงักลา่ว Amazon 

ไม่มคีวามรบัผดิชอบและความรบัผดิใดๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการปฏบิตัติามหรอืไม่ปฏบิตัติามขอ้ตกลง EULA 

เร ิม่ตน้ของผูจ้ าหน่ายหรอืทา่น 

14.4. WiFi Finder 

WiFi Finder จะชว่ยใหผู้ใ้ชช้ว่ยผูใ้ชค้นอืน่ๆ เช ือ่มตอ่อนิเทอรเ์น็ตผ่านการแบ่งปันขอ้มูลเกีย่วกบัเครอืขา่ย 

WiFi หากทา่นเลอืกทีจ่ะแบง่ปันขอ้มูลเกีย่วกบัเครอืขา่ย WiFi ของทา่นกบัผูใ้ชค้นอืน่ๆ 

ถอืเป็นหนา้ทีข่องทา่นแตเ่พยีงผูเ้ดยีวในการตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ทา่นไม่ไดล้ะเมดิสทิธิข์องบุคคลทีส่ามใดๆ 



ทีเ่กีย่วขอ้งกบัเครอืขา่ย WiFi ดงักลา่ว ผูจ้ าหน่ายไม่รบัผดิชอบใดๆ 

ส าหรบัการปฏบิตัติามขอ้ก าหนดและเงือ่นไขทีใ่ชบ้งัคบักบัการใชเ้ครอืขา่ยใด ๆ ทีม่ขีอ้มูลทีท่า่นไดใ้ชร้ว่มกนั 

14.5. CloudCare และ Managed Workplace สว่นที ่14.5 นีจ้ะใชก้บัเงือ่นไขทีใ่ชบ้งัคบัทีอ่นุญาตใหท้า่นใช ้

CloudCare หรอื Managed Workplace ในการใหบ้รกิาร MSP แกบุ่คคลทีส่าม 

14.5.1. ตามทีใ่ชใ้นสว่นที ่14.5:  

(ก) “บรกิารดา้นธรุกจิของ AVG” หมายถงึบรกิาร HD และ/หรอืบรกิาร NOC แลว้แตบ่รบิท 

(ข) “ลูกคา้” หมายถงึบุคคลทีส่ามทีท่า่นจดัหาหรอืประสงคท์ีจ่ะจดัหาบรกิาร MSP ให ้

(ค) “บรกิาร HD” 

หมายถงึบรกิารใหค้วามชว่ยเหลอืทีผู่จ้ าหน่ายหรอืผูจ้ าหน่ายทีเ่ป็นบุคคลทีส่ามจดัหาใหแ้กท่า่น 

เพือ่ประโยชนข์องลกูคา้หน่ึงรายหรอืมากกวา่ แลว้แตก่รณีตามทีอ่ธบิายไวใ้นเอกสาร 

เน่ืองจากผูจ้ าหน่ายอาจปรบัเปลีย่นไดเ้ป็นระยะๆ 

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

ทีท่า่นมอบใหแ้กล่กูคา้ของท่านโดยใชโ้ซลชู ัน่ (รวมถงึบรกิารดา้นธรุกจิของ AVG ทีเ่กีย่วขอ้ง) 

(จ) “บรกิาร NOC” หมายถงึบรกิารตดิตามและการจดัการอปุกรณท์ีผู่จ้ าหน่ายหรอื 

ผูจ้ าหน่ายทีเ่ป็นบุคคลทีส่ามจดัหาใหแ้กท่า่น เพือ่ประโยชนข์องลกูคา้หน่ึงรายหรอืมากกวา่ 

แลว้แตก่รณีตามทีอ่ธบิายไวใ้นเอกสาร เน่ืองจากผูจ้ าหน่ายอาจปรบัเปลีย่นไดเ้ป็นระยะๆ 

(ฉ) “ขอ้ตกลงการใชบ้รกิาร” หมายถงึขอ้ตกลงระหวา่งทา่นกบัลกูคา้ 

ซึง่อธบิายบรกิารทีท่า่นตกลงทีจ่ะจดัหาใหแ้กล่กูคา้ รวมทัง้สิง่อืน่ๆ อยา่งชดัเจน 

14.5.2. ผูจ้ าหน่ายภายใตบ้ทบญัญตัขิองขอ้ตกลงฉบบันีม้อบสทิธิก์ารใชง้านแบบจ ากดั 

ไม่เฉพาะตวัและโอนยา้ยไม่ไดใ้หแ้กท่า่น (โดยไม่มสีทิธิท์ีจ่ะใหส้ทิธิต์อ่) 

ระหวา่งระยะเวลาการเป็นสมาชกิเพือ่ใชโ้ซลชู ัน่ทีเ่กีย่วขอ้ง (รวมถงึบรกิารดา้นธรุกจิของ AVG ทีเ่กีย่วขอ้ง) 

เพือ่ใหบ้รกิาร MSP แกล่กูคา้ของทา่น 

14.5.3. ผูจ้ าหน่ายภายใตข้อ้ก าหนดและเงือ่นไขของขอ้ตกลงฉบบันีจ้ะมอบโซลชู ัน่ 

(รวมถงึบรกิารดา้นธรุกจิของ AVG ทีเ่กีย่วขอ้ง) ใหแ้กท่่านเพือ่ประโยชนข์องลกูคา้ของทา่น 

14.5.4. ภายใตข้อ้ตกลงและเงือ่นไขของขอ้ตกลงฉบบันี ้ทา่นจะ 

(ก) ก าหนดให:้ (1) ลกูคา้แตล่ะราย (รวมถงึทา่น ตามขอบเขตทีเ่กีย่วขอ้ง) 

ทีไ่ดร้บัโซลชู ัน่ด าเนินการหรอืผูกมดัตนเองกบัขอ้ตกลงนีฉ้บบัปัจจบุนั และ (2) 

ลกูคา้แตล่ะรายทีท่า่นทีท่า่นตกลงทีจ่ะมอบโซลชู ัน่ด าเนินการหรอืผูกมดัตนเองกบัขอ้ตกลงการใชบ้รกิาร 

ทา่นอาจยอมรบั EULA 

แทนลกูคา้ไดเ้ฉพาะภายใตข้อบเขตทีล่กูคา้ไดอ้นุญาตไวเ้ป็นลายลกัษณอ์กัษรใหท้า่นกระท าเชน่น้ันไดใ้นขอ้



ตกลงการใชบ้รกิารหรอืขอ้ตกลงอืน่ๆ โดยไม่จ ากดัสิง่ทีร่ะบุไวข้า้งตน้ ขอ้ตกลงการใชบ้รกิารจะ: (1) 

ประกอบดว้ยขอ้ก าหนดอยา่งนอ้ยเพือ่เป็นการปกป้องผลประโยชนข์องผูจ้ าหน่ายตามขอ้ตกลงฉบบันี ้และ 

(2) อนุญาตทา่นและผูจ้ าหน่ายเป็นลายลกัษณอ์กัษรเพือ่ผลติซ า้ สง่ขอ้มูล 

จดัเก็บและประมวลผลขอ้มูลและสารสนเทศของลกูคา้ในการใหบ้รกิาร 

(ข) ผูจ้ าหน่ายและทา่นมหีนา้ทีร่บัผดิชอบแตเ่พยีงผูเ้ดยีวในเร ือ่ง: (1) 

การด าเนินการภาระผูกพนัของทา่นภายใตข้อ้ตกลงการใชบ้รกิาร (2) 

รบัรองวา่ทา่นและลกูคา้ทกุรายปฏบิตัติามกฎหมายทีบ่งัคบัใชท้ ัง้หมดเกีย่วกบัการตดิตามพนักงานและบุคคล

ทีส่ามอืน่ๆ และอปุกรณท์ีเ่กีย่วขอ้งของพวกเขา (3) 

การด าเนินการงานและภาระผูกพนัทีม่อบหมายใหแ้กท่า่นและลกูคา้ตามขอ้ตกลง เงือ่นไขทีใ่ชบ้งัคบั 

และเอกสารก ากบัโปรแกรม และ (4) การยุตกิารใหบ้รกิารและการลบหรอืท าใหล้กูคา้ลบโซลชู ัน่ใดๆ 

ออกจากอปุกรณใ์ดๆ ทีไ่ดต้ดิตัง้เอาไว ้เมือ่ขอ้ตกลงการใชบ้รกิารทีเ่กีย่วขอ้งหมดอายหุรอืสิน้สดุลง 

14.6. แผนการรบัประกนั สว่นที ่14.6 นีจ้ะใชก้บัแผนการรบัประกนั  

14.6.1. “แผนการรบัประกนั” หมายถงึบรกิารอยา่งหน่ึงซึง่ผูเ้ช ีย่วชาญของผูจ้ าหน่าย (“ผูช้ว่ย”) 

จะชว่ยเหลอืทา่นในการก าจดัไวรสัหรอืมลัแวรอ์ืน่ๆ 

ซึง่ตดิเขา้มาในอปุกรณท์ีไ่ดร้บัการปกป้องของทา่นระหวา่งระยะเวลาการเป็นสมาชกิ 

โดยถอืเป็นการแลกเปลีย่นส าหรบัคา่ธรรมเนียมการเป็นสมาชกิทีแ่ยกตา่งหาก 

แผนการรบัประกนัจะจ าหน่ายรว่มกบัโซลชู ัน่ป้องกนัไวรสัของผูจ้ าหน่ายหรอืโซลชู ัน่การรกัษาความปลอดภยั

อืน่ๆ (แตล่ะโซลชู ัน่เรยีกกวา่ “โซลชู ัน่การรกัษาความปลอดภยั”) 

และเสรมิการป้องกนัทีน่ าเสนอโซลชู ัน่การรกัษาความปลอดภยั 

14.6.2. หากทา่นขอความชว่ยเหลอืจากผูจ้ าหน่ายภายใตแ้ผนการรบัประกนั 

และหากทา่นและอปุกรณข์องทา่นมคีณุสมบตัทิีจ่ะไดร้บัความชว่ยเหลอืภายใตส้ว่นที ่14.6.3 

ผูจ้ าหน่ายจะใชค้วามพยายามอยา่งสมเหตสุมผลในเชงิพาณิชยใ์นการชว่ยทา่นก าจดัไวรสัหรอืมลัแวรอ์ืน่ๆ 

ทีส่ง่ผลกระทบตอ่อปุกรณข์องทา่น ทา่นรบัทราบ ยอมรบั 

และเห็นดว้ยวา่ความพยายามของผูจ้ าหน่ายอาจจะไม่เพยีงพอทีจ่ะลบไวรสัหรอืมลัแวรอ์ืน่ๆ 

จากอปุกรณข์องทา่น และผูจ้ าหน่ายอาจเปลีย่นแปลง ลบ หรอืท าลายขอ้มูลบนอปุกรณข์องทา่น 

เปลีย่นการตัง้คา่อปุกรณ ์หรอืแทรกแซงการท างานทีเ่หมาะสมของอปุกรณข์องทา่นระหวา่งการใหบ้รกิาร 

14.6.3. แผนการรบัประกนัใหค้วามคุม้ครอง: (1) 

เฉพาะอปุกรณท์ีท่า่นซือ้โซลชู ัน่การรกัษาความปลอดภยัทีเ่กีย่วขอ้ง และไม่สามารถถา่ยโอนไปยงัอปุกรณอ์ืน่ 

และ (2) เฉพาะไวรสัและมลัแวรอ์ืน่ๆ ทีต่ดิเขา้มาในอปุกรณร์ะหวา่งระยะเวลาการเป็นสมาชกิ 

หลงัจากทีท่า่นดาวนโ์หลดและตดิตัง้โซลชู ัน่การรกัษาความปลอดภยับนอปุกรณ ์

และในขณะทีโ่ซลชู ัน่การรกัษาความปลอดภยัก าลงัท างานดว้ยการก าหนดมลัแวรท์ีเ่ป็นปัจจบุนั 

ผูจ้ าหน่ายอาจยกเลกิแผนการรบัประกนัโดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบหากผูจ้ าหน่ายตดัสนิโดยใชห้ลกัการตดัสนิท

างธรุกจิแตเ่พยีงผูเ้ดยีววา่ทา่นไดร้อ้งขอหรอืไดร้บับรกิารภายใตแ้ผนการรบัประกนัส าหรบัอปุกรณห์น่ึงๆ 

ทีไ่ม่ไดอ้ยูใ่นแผนการรบัประกนั 

ถา่ยโอนหรอืพยายามถา่ยโอนแผนการรบัประกนัไปใหก้บับุคคลหรอืหน่วยงานอืน่ 

หรอืละเมดิขอ้ก าหนดของแผนการรบัประกนันี ้ 



14.6.4. ในการใหค้วามชว่ยเหลอืภายใตแ้ผนการรบัประกนั 

ผูจ้ าหน่ายอาจจ าเป็นตอ้งสามารถเขา้ถงึอปุกรณข์องทา่นจากระยะไกล 

และ/หรอือาจขอใหท้า่นตดิตัง้ซอฟตแ์วรค์วามชว่ยเหลอื (ดงัทีร่ะบุดา้นลา่ง) 

ในกรณีทีท่า่นรบัทราบและยอมรบัวา่สว่นที ่14.8 มผีลบงัคบัใช ้

หากทา่นไม่สามารถหรอืไม่ดาวนโ์หลดและตดิตัง้ซอฟตแ์วรค์วามชว่ยเหลอืบนอปุกรณห์รอืปฏบิตัติามค าแนะ

น าอืน่ๆ ของผูจ้ าหน่ายหรอืผูช้ว่ย 

หรอืหากผูจ้ าหน่ายตดัสนิวา่อปุกรณข์องทา่นไม่มคีณุสมบตัทิีจ่ะรบัการสนับสนุนภายใตแ้ผนการรบัประกนั 

ผูจ้ าหน่ายจะไม่ใหบ้รกิารภายใตแ้ผนการรบัประกนันี ้ผูจ้ าหน่ายอาจ (แตไ่ม่จ าเป็นตอ้งท า) 

สง่ตอ่ทา่นไปยงับรกิารของผูจ้ าหน่ายหรอืผูร้บัจา้งชว่งของผูจ้ าหน่ายทีจ่ะใหค้วามชว่ยโดยคดิคา่บรกิาร 

14.7. การสนับสนุนเทคโนโลยแีบบพรเีมีย่ม สว่นที ่14.7 นีจ้ะมผีลบงัคบัใชต้อ่ Avast Total Care, AVG 

Premium Tech Support, AVG Go และบรกิารสนับสนุนเทคโนโลยอีืน่ๆ (แตล่ะบรกิารเรยีกวา่ 

“การสนับสนุนเทคโนโลยแีบบพรเีมีย่ม”) ซึง่ผูจ้ าหน่ายมจี าหน่ายแยกตา่งหากจากโซลชู ัน่ซอฟตแ์วรข์องตน 

และผูจ้ าหน่ายรายดงักลา่วอาจชว่ยเหลอืทา่นในการตดิตัง้ ก าหนดคา่ หรอืแกไ้ขปัญหาใดๆ 

ของผลติภณัฑซ์อฟตแ์วรแ์ละ/หรอือปุกรณห์รอืระบบ ซึง่รวมถงึคอมพวิเตอร,์ Mac, แท็บเล็ต, 

โทรศพัทม์อืถอืหรอือปุกรณค์อมพวิเตอรส์ว่นบุคคลประเภทอืน่ๆ, เราเตอรไ์รส้าย, 

โมเด็มตอ่สายเคเบลิหรอืเราเตอรอ์ืน่ๆ, เคร ือ่งพมิพ,์ กลอ้งถา่ยรปูดจิทิลั, เกมคอนโซล, เคร ือ่งเลน่สือ่, Smart 

TV, เคร ือ่งเลน่ DVD/Blu-Ray  

14.7.1. ในการใหก้ารสนับสนุนเทคโนโลยแีบบพรเีมีย่ม 

ผูช้ว่ยจะใชค้วามพยายามทีเ่หมาะสมในเชงิพาณิชยเ์พือ่ชว่ยเหลอืทา่นเกีย่วกบัปัญหาทีท่า่นก าลงัประสบอยู ่

อยา่งไรก็ด ี

ผูช้ว่ยอาจไม่สามารถแกไ้ขปัญหาของทา่นไดเ้น่ืองดว้ยความหลากหลายและความซบัซอ้นของเทคโนโลยทีีม่ี

ในตลาด ตวัอยา่งเชน่ 

ปัญหาทีเ่กดิขึน้จากขอ้ผดิพลาดของซอฟตแ์วรห์รอืฮารด์แวรท์ีย่งัไม่ไดร้บัการแกไ้ขจากผูผ้ลติ 

หรอืปัญหาทีเ่กีย่วขอ้งกบัการก าหนดคา่ของอปุกรณท์ีท่ าใหปั้ญหาพน้วสิยัหรอืยากเกนิไปส าหรบัผูช้ว่ยในกา

รวนิิจฉัยหรอืแกไ้ขอยา่งถกูตอ้ง ดงัน้ัน 

ทา่นรบัทราบและยอมรบัในทีนี่ว้า่ความพยายามของผูจ้ าหน่ายอาจไม่เพยีงพอตอ่การแกไ้ขปัญหาทีท่า่นระบุ 

หรอืปัญหาเหลา่น้ันอาจไม่ไดร้บัการแกไ้ขอยา่งทนัทว่งท ี

14.7.2. ในการใหก้ารสนับสนุนเทคโนโลยแีบบพรเีมีย่ม 

ผูช้ว่ยอาจจ าเป็นตอ้งสามารถเขา้ถงึอปุกรณข์องทา่นจากระยะไกล 

และ/หรอือาจขอใหท้า่นตดิตัง้ซอฟตแ์วรค์วามชว่ยเหลอื ในกรณีทีท่า่นรบัทราบและยอมรบัวา่สว่นที ่14.8 

มผีลบงัคบัใช ้

หากทา่นไม่สามารถหรอืไม่ดาวนโ์หลดและตดิตัง้ซอฟตแ์วรค์วามชว่ยเหลอืบนอปุกรณห์รอืปฏบิตัติามค าแนะ

น าอืน่ๆ ของผูจ้ าหน่ายหรอืผูช้ว่ย 

หรอืหากผูจ้ าหน่ายตดัสนิวา่อปุกรณข์องทา่นไม่มคีณุสมบตัทิีจ่ะรบัการสนับสนุนภายใตก้ารสมคัรรบัการสนั

บสนุนเทคโนโลยแีบบพรเีมีย่ม ผูจ้ าหน่ายจะไม่ใหก้ารสนับสนุนเทคโนโลยแีบบพรเีมีย่ม 

  



14.8. การเขา้ถงึระยะไกล; ซอฟตแ์วรค์วามชว่ยเหลอื 

14.8.1. การเขา้ถงึระยะไกล 

เมือ่ใหบ้รกิารภายใตแ้ผนการรบัประกนัโดยเป็นสว่นหน่ึงของการสนับสนุนเทคโนโลยแีบบพรเีมีย่มหรอืโดยเชื่

อมโยงกบับรกิารอืน่ๆ 

ผูจ้ าหน่ายหรอืผูช้ว่ยอาจจ าเป็นเชือ่มตอ่และควบคมุอปุกรณข์องทา่นจากระยะไกลเพือ่แกไ้ขปัญหาทีท่า่นก า

ลงัประสบอยู ่ในเซสชนัการเชือ่มตอ่ระยะไกลนี:้ 

(ก) ผูช้ว่ยอาจจ าเป็นตอ้งเปิดใชง้านสครปิตต์า่งๆ บนอปุกรณข์องทา่น 

เปลีย่นแปลงการก าหนดคา่ของอปุกรณ ์ตดิตัง้และถอนการตดิตัง้ซอฟตแ์วร ์และด าเนินการเปลีย่นแปลงอืน่ๆ 

ตอ่อปุกรณแ์ละ/หรอืการตดิตัง้ซอฟตแ์วรข์องอปุกรณน้ั์นๆ ตามความจ าเป็นเพือ่แกไ้ขปัญหาของทา่น 

ทา่นเขา้ใจวา่ผูช้ว่ยอาจด าเนินการแตไ่ม่มขีอ้ผูกพนัทีจ่ะตดิตัง้และถอนเคร ือ่งมอืซอฟตแ์วรต์า่งๆ 

ของเจา้ของกรรมสทิธิห์รอืบคุคลทีส่ามซึง่ผูช้ว่ยคดิวา่จ าเป็นตอ้งด าเนินการเพือ่ชว่ยเหลอืทา่นเกีย่วกบัปัญหา

ทีท่า่นก าลงัประสบ สว่นประกอบตา่งๆ ของซอฟตแ์วรน้ั์นไดร้บัการคุม้ครองตามกฎหมาย ซึง่รวมถงึลขิสทิธิ ์

(ข) 

ทา่นรบัทราบและยอมรบัวา่การอนุญาตใหผู้ช้ว่ยสรา้งเซสชนัการเชือ่มตอ่จากระยะไกลหมายความวา่ทา่นให ้

สทิธิแ์กผู่จ้ าหน่าย (และพนัธมติรและผูร้บัจา้งทีป่ฏบิตัใินนามของผูจ้ าหน่าย) ในการเขา้ถงึอปุกรณ ์

ซอฟตแ์วร ์และเครอืขา่ยของทา่น (โดยขึน้อยูก่บัการก าหนดคา่อปุกรณ ์ซอฟตแ์วร ์และเครอืขา่ยของทา่น) 

อยา่งเต็มทีห่รอืมขีอ้จ ากดั 

และอนุญาตใหผู้จ้ าหน่ายท าการดดัแปลงตามลกัษณะทีร่ะบุไวข้า้งตน้หรอืลกัษณะอืน่ๆ 

ตามค าแนะน าของผูช้ว่ยในระหวา่งการสง่มอบโซลชู ัน่ 

ทา่นรบัทราบและยอมรบัวา่ผูช้ว่ยหรอืการปฏบิตัขิองทา่นตามค าแนะน าของผูช้ว่ยน้ันอาจเปลีย่นแปลง ลบ 

หรอืท าลายซอฟตแ์วรห์รอืขอ้มูลบนอปุกรณข์องทา่น เปลีย่นอปุกรณ ์การตัง้คา่ซอฟตแ์วรห์รอืเครอืขา่ย 

หรอืแทรกแซงการท างานทีเ่หมาะสมของอปุกรณ ์ซอฟตแ์วร ์หรอืเครอืขา่ยของทา่น 

(ค) ทา่นรบัทราบและยอมรบัวา่ผูช้ว่ยอาจมสีทิธิเ์ขา้ถงึขอ้มูลใดๆ ทีเ่ก็บบนัทกึไวใ้นอปุกรณข์องทา่น 

ผูช้ว่ยไดร้บัการฝึกอบรมไม่ใหเ้ขา้ถงึขอ้มูลอืน่ๆ 

นอกเหนือจากขอ้มูลทีจ่ าเป็นอยา่งแทจ้รงิตอ่การแกไ้ขปัญหาซึง่ทา่นไดข้อรบัการสนับสนุนจากผูช้ว่ย 

อยา่งไรก็ตาม 

ทา่นจะตอ้งไม่อยูท่ีห่นา้จออปุกรณข์องทา่นเพือ่ส ารวจการด าเนินการของผูช้ว่ยในขณะทีผู่ช้ว่ยก าลงัสง่มอบโ

ซลชู ัน่ในอปุกรณข์องทา่น 

ทา่นจะมโีอกาสทีจ่ะจบเซสชนัการสนับสนุนแบบทนัทไีดท้กุเมือ่ดว้ยการบอกกลา่วตอ่ผูช้ว่ยหรอืตดัการเชือ่ม

ตอ่เซสชนัการเชือ่มตอ่ระยะไกล 

14.8.2. ซอฟตแ์วรค์วามชว่ยเหลอื  

(ก) ในฐานะเงือ่นไขขอ้หน่ึงของการใหบ้รกิารภายใตแ้ผนการรบัประกนั 

การสนับสนุนเทคโนโลยแีบบพรเีมีย่ม หรอืบรกิารอืน่ๆ 

ผูจ้ าหน่ายหรอืผูช้ว่ยอาจแนะน าใหท้า่นดาวนโ์หลดและตดิตัง้โปรแกรมซอฟตแ์วร ์

(“ซอฟตแ์วรค์วามชว่ยเหลอื”) ลงในอปุกรณเ์พือ่อนุญาตใหผู้ช้ว่ยมสีทิธิเ์ขา้ถงึอปุกรณข์องทา่นจากระยะไกล 



รวบรวมขอ้มูลเกีย่วกบัอปุกรณแ์ละการท างานของอปุกรณ ์วนิิจฉัย และแกไ้ขปัญหา 

และเปลีย่นการตัง้คา่ของอปุกรณ ์นอกจากนี ้ทา่นอาจจ าเป็นตอ้งปฏบิตัติามค าแนะน าอืน่ๆ 

จากผูจ้ าหน่ายหรอืผูช้ว่ย  

(ข) หากทา่นหรอืผูช้ว่ยตดิตัง้ซอฟตแ์วรค์วามชว่ยเหลอืลงในอปุกรณใ์ดๆ 

ซอฟตแ์วรค์วามชว่ยเหลอืดงักลา่ว: 

(1) อาจขอใหท้า่นเปิดใชง้านในอปุกรณข์องทา่น 

หากทา่นไม่ด าเนินการเปิดใชง้านใหเ้สรจ็สมบูรณภ์ายในระยะเวลาทีผู่ช้ว่ยรอ้งขอหรอืตามทีซ่อฟตแ์วรค์วามช่

วยเหลอืไดเ้ตอืน ซอฟตแ์วรค์วามชว่ยเหลอือาจไม่ท างานจนกวา่การเปิดใชง้านจะเสรจ็สมบูรณ ์ 

(2) อาจสือ่สารกบัเซริฟ์เวอรข์องผูจ้ าหน่าย (หรอืของพนัธมติรหรอืผูร้บัจา้ง) เป็นประจ าเพือ่ (1) 

ตรวจสอบใหม้ั่นใจวา่ทา่นไดร้บับรกิารทัง้หมดและซอฟตแ์วรท์ีท่า่นมสีทิธิไ์ดร้บัในฐานะสว่นหน่ึงของโซลชู ัน่ข

องทา่น (2) 

ชว่ยใหท้า่นสามารถเปิดเซสชนัการสนทนากบัผูช้ว่ยไดใ้นทนัทใีนฐานะสว่นหน่ึงของโซลชู ัน่ของทา่น หรอื 

(3) มอบสทิธิใ์หท้า่นสามารถเขา้ถงึเคร ือ่งมอืบรกิารตนเองบางชนิดไดใ้นฐานะสว่นหน่ึงของโซลชู ัน่ของทา่น 

(3) อาจท างานบนอปุกรณข์องทา่นอยา่งสม ่าเสมอตามคา่เร ิม่ตน้และท างานตา่งๆ 

บนพืน้หลงัซ ึง่ชว่ยบ ารงุรกัษาใหอ้ปุกรณข์องทา่นมสีภาพทีพ่รอ้มใชง้านอยูเ่สมอ โดยเมือ่ท างาน 

ซอฟตแ์วรอ์าจเก็บรวบรวมขอ้มูลตา่งๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัอปุกรณข์องทา่น ซึง่รว่มถงึขอ้ก าหนดดา้นเทคนิค 

ขอ้มูลทีเ่กีย่วขอ้งกบัระบบปฏบิตักิาร ซอฟตแ์วรท์ีด่าวนโ์หลดและ/หรอืตดิตัง้ การอปัเดตและการอปัเกรด 

ความพรอ้มใชง้านและสถานะของซอฟตแ์วรร์กัษาความปลอดภยัของทา่น การส ารองขอ้มูลและไฟรว์อลล ์

ตวัระบุตา่งๆ ทีไ่ม่ซ า้กนั ขอ้ความแสดงขอ้ผดิพลาดของระบบและซอฟตแ์วร ์สถานะการเชือ่มตอ่เครอืขา่ย 

อปุกรณร์อบขา้งทีเ่ช ือ่มตอ่และอปุกรณอ์ืน่ๆ ทีเ่ช ือ่มตอ่ และขอ้มูลทีค่ลา้ยกนั 

ขอ้มูลนีจ้ะชว่ยใหผู้จ้ าหน่ายสามารถป้องกนัปัญหาหลายประการทีเ่กดิขึน้บ่อยซึง่ทา่นอาจก าลงัประสบอยู ่

รวมทัง้สามารถระบุปัญหาทีท่า่นอาจก าลงัขอรบัการสนับสนุนจากผูจ้ าหน่ายไดอ้ยา่งรวดเรว็ 


