
ฉบบัที ่1.9 (ปรบัปรงุเมือ่วนัที ่29 มถินุายน 2018) 

ขอ้ตกลงสทิธิก์ารใชง้านส าหรบัผูใ้ช ้

โปรดอ่านขอ้ก าหนดและเง่ือนไขของขอ้ตกลงสทิธิก์ารใชง้านส าหรบัผูใ้ช ้(“ขอ้ตกลง”) 

ฉบบันีอ้ย่างรอบคอบก่อนทีท่่านจะใชโ้ซลูช ัน่ (ตามทีนิ่ยามไวด้า้นล่าง) 

น่ีคอืสญัญาทีจ่ะมผีลผูกมดัตามกฎหมาย 

ท่านยอมรบัขอ้ก าหนดและเง่ือนไขทัง้หมดของขอ้ตกลงนีใ้นนามของตวัท่านเองและหน่วยงาน

หรอืบุคคลใด ๆ ทีท่่านเป็นตวัแทนหรอืท่านไดซ้ ือ้โซลูช ัน่นีส้ าหรบัอุปกรณใ์ด ๆ 

เมือ่ท่านยนิยอมทางอเิล็กทรอนิกสห์รอืตดิต ัง้โซลูช ัน่หรอืใชโ้ซลูช ัน่นี ้(ซึง่จะรวมเรยีกว่า 

“ท่าน”) หากท่านไม่ยอมรบัขอ้ก าหนดและเง่ือนไขของขอ้ตกลงฉบบันี ้

โปรดอย่าด าเนินขัน้ตอนการตดิต ัง้ตอ่ อย่าใชโ้ซลูช ัน่ 

และขอใหล้บหรอืท าลายส าเนาของโซลูช ัน่ท ัง้หมดทีม่อียู่ในความครอบครองหรอืควบคมุของท่

าน 

ขอ้ตกลงฉบบันีเ้กีย่วขอ้งกบัการใชซ้อฟตแ์วรห์รอืบรกิารบางอยา่งของทา่น รวมถงึการปรบัปรงุใดๆ 

(แตล่ะรายการเรยีกวา่ “โซลชู ัน่”) ทีเ่กีย่วขอ้งกบัโซลชู ัน่ทีท่า่นยอมรบัในขอ้ตกลงฉบบันี ้

และเอกสารก ากบัโปรแกรมใดๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง ในขอ้ตกลงนี ้“ผูจ้ าหน่าย” 

หมายถงึหน่วยงานทีร่ะบุไวท้ีน่ี่ซ ึง่ท าหนา้ทีม่อบโซลชู ัน่ใหแ้กท่า่น “เอกสารก ากบั” 

หมายถงึคูม่อืผูใ้ชแ้ละค าแนะน าใด ๆ ทีม่อบใหไ้วก้บัโซลชู ัน่ และ “เงือ่นไขทีใ่ชบ้งัคบั” 

หมายถงึระยะเวลาการเป็นสมาชกิรวมกบัประเภทของอปุกรณ ์จ านวนของอปุกรณท์ีไ่ดร้บัอนุญาต 

เงือ่นไขการแลกเปลีย่นอืน่ ๆ ขอ้ก าหนดและเอกสารทีท่า่นยอมรบัเมือ่ซ ือ้โซลชู ัน่ 

(ซึง่รวมถงึขอ้ก าหนดและเงือ่นไขการขายใด ๆ) และขอ้ตกลงการจดัจ าหน่าย ขอ้ตกลงผูจ้ าหน่าย 

ขอ้ตกลงคู่คา้ใด ๆ หรอืขอ้ตกลงอืน่ ๆ ระหวา่งทา่นและผูจ้ าหน่าย หรอืสมาชกิรายอืน่ ๆ ของกลุม่ผูจ้ าหน่าย 

เชน่เดยีวกบัขอ้จ ากดัอืน่ ๆ ทีอ่ธบิายไวส้ว่นที ่2 และเอกสารก ากบั 

โปรดทราบวา่ขอ้ตกลงฉบบันีม้อียูส่องสว่น สว่นที ่1 ถงึ 12 ของขอ้ตกลงฉบบันีใ้ชก้บัโซลชู ัน่ทัง้หมด 

รวมทัง้ทีแ่สดงไวด้า้นลา่งนีด้ว้ย สว่นที ่13 

ระบุขอ้ก าหนดและเงือ่นไขเพิม่เตมิทีม่ผีลตอ่โซลชู ัน่หรอืประเภทโซลชู ัน่เฉพาะซึง่รวมถงึซอฟตแ์วร ์บรกิาร 

และผลติภณัฑอ์ืน่ ๆ ของบุคคลทีส่าม (สว่นที ่13.1) สทิธิก์ารใชง้านของผูใ้หบ้รกิารทีไ่ดร้บัการจดัการ (สว่นที ่

13.2) เคร ือ่งมอืลา้งขอ้มูลเบราวเ์ซอร ์(สว่นที ่13.3) WiFi Finder (สว่นที ่13.4) 

ระบบป้องกนัทัง้ครอบครวัของ Avast (สว่นที ่13.5) แอปพลเิคชนัส าหรบัอปุกรณพ์กพา (สว่นที ่13.6) 

ฉบบัชา่งเทคนิค (สว่นที ่13.7) แผนการรบัประกนั (สว่นที ่13.8) การสนับสนุนเทคโนโลยแีบบพรเีมีย่ม 

(สว่นที ่13.9) การเขา้ถงึจากระยะไกล ซอฟตแ์วรค์วามชว่ยเหลอื (สว่นที ่13.10) Avast Driver Updater 

(สว่นที ่13.11) Avast Secure Web Gateway หรอื Avast Secure Internet Gateway (สว่นที ่13.12) 

บรกิาร HideMyAss! บางประเภท (สว่นที ่13.13) และโซลชู ัน่เครอืขา่ยสว่นตวัเสมอืนของผูจ้ าหน่าย (สว่นที ่

13.14) ขอ้ตกลงฉบบันีใ้ชแ้ทนและแทนทีข่อ้ตกลงอืน่ใดทีท่า่นเคยท าไวก้บัโซลชู ัน่เวอรช์นักอ่น 

ผูจ้ าหน่ายสามารถแกไ้ขขอ้ตกลงฉบบันีไ้ดต้ลอดเวลาตามประกาศทีใ่หไ้วแ้กท่า่นตามขอ้ตกลงฉบบันี ้

และการใชง้านตอ่ไปส าหรบัโซลชู ัน่ใดๆ ทีไ่ดร้บัผลกระทบ ณ เวลาใดๆ อยา่งนอ้ย 30 
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วนัภายหลงัวนัทีป่ระกาศ จะถอืเป็นการยอมรบัการแกไ้ขขอ้ตกลงฉบบันีข้องทา่น 

ผูจ้ าหน่ายอาจก าหนดใหท้า่นยอมรบัขอ้ตกลงทีม่กีารแกไ้ขเพือ่ใหส้ามารถใชง้านโซลชู ัน่ทีไ่ดร้บัผลกระทบใด

ๆ ทีท่า่นไดซ้ ือ้กอ่นหนา้นีไ้ดต้อ่ไป หากทา่นปฏเิสธการยอมรบัขอ้ตกลงทีม่กีารแกไ้ข 

ผูจ้ าหน่ายสามารถยกเลกิการไม่ใหท้า่นใชง้านโซลชู ัน่ทีไ่ดร้บัผลกระทบดงักลา่วได ้ในกรณีเชน่นี ้

ทา่นสามารถขอรบัเงนิคนืคา่ธรรมเนียมการบอกรบัสมาชกิในสว่นทีไ่ดช้ าระไปส าหรบัระยะเวลาการเป็นสมาชิ

กในสว่นทีย่งัไม่หมดอายหุรอืยงัไม่ไดใ้ช ้โดยการปฏบิตัติามค าแนะน าทีน่ี่ 

1. สทิธิก์ารใชง้าน 

ผูจ้ าหน่ายมอบสทิธิก์ารใชง้านทีไ่ม่ใชส่ทิธิข์าดใหแ้กท่า่น 

เพือ่ใชโ้ซลชู ัน่และเอกสารก ากบัส าหรบัชว่งเวลาทีต่กลงกนัและระบุไวใ้นเงือ่นไขทีเ่กีย่วขอ้ง 

รวมถงึการขยายเวลาหรอืการตอ่อายชุว่งเวลาทีต่กลงกนัไวใ้ด ๆ ("ระยะเวลาการเป็นสมาชกิ") 

โดยมขีอ้ก าหนดวา่ทา่นตอ้งยอมรบัในขอ้ก าหนดและเงือ่นไขของขก้ตกลงนี ้

2. การใชง้านโซลูช ัน่ทีไ่ดร้บัอนุญาต 

2.1. ทา่นอาจใชโ้ซลชู ัน่บนหรอืเพือ่สนับสนุนโทรศพัทม์อืถอื สมารท์โฟน แท็บเล็ต อปุกรณเ์ครอืขา่ยมอืถอื 

อปุกรณพ์กพาอืน่ๆ (อปุกรณแ์ตล่ะชนิดเรยีกวา่ “อปุกรณพ์กพา”) คอมพวิเตอรส์ว่นบุคคล 

อปุกรณท์ีเ่ช ือ่มตอ่อนิเทอรเ์น็ต หรอือปุกรณอ์ืน่ๆ ทีส่ามารถใชไ้ดก้บัโซลชู ัน่ (อปุกรณแ์ตล่ะชนิด 

รวมทัง้อปุกรณพ์กพาแตล่ะชนิดจะเรยีกกวา่ “อปุกรณ”์) ไดส้งูสดุตามจ านวนทีต่กลงไว ้

(“จ านวนของอปุกรณท์ีไ่ดร้บัอนุญาต”) ซึง่ระบุไวใ้นเงือ่นไขทีใ่ชบ้งัคบัโดยเฉพาะ: 

2.1.1. ในกรณีทีผู่จ้ าหน่ายก าหนดใหใ้ชง้านโซลชู ัน่ส าหรบับรษิทั การใชง้านเชงิพาณิชยห์รอืทางธรุกจิ 

(แตล่ะอยา่งเรยีกวา่ “โซลชู ัน่ทางธรุกจิ”) โดยทา่นหรอืบรษิทัในเครอืของทา่น (หน่วยงานตา่งๆ 

ทีก่ ากบัดแูลทา่น ควบคมุดแูลโดยทา่น หรอือยูภ่ายใตก้ารควบคมุทัว่ไปของทา่น) 

เพือ่วตัถปุระสงคท์างธรุกจิภายใน ในกรณีทีใ่ชง้านโซลชู ัน่ทางธรุกจิเพือ่วตัถปุระสงคใ์ดๆ 

ดงักลา่วโดยบรษิทัในเครอืของทา่น 

ทา่นมหีนา้ทีร่บัผดิชอบในการก ากบัดแูลการปฏบิตัติามขอ้ตกลงฉบบันีข้องบรษิทัในเครอืของทา่น 

และการละเมดิขอ้ตกลงใดๆ โดยบรษิทัในเครอืจะถอืวา่เป็นการละเมดิโดยทา่น ขอ้ผูกพนัใดๆ 

ของผูจ้ าหน่ายภายใตข้อ้ตกลงฉบบันีจ้ะถอืเป็นขอ้ผูกพนัของทา่นแตเ่พยีงผูเ้ดยีว 

และไม่ใชข่อ้ผูกพนัของบรษิทัในเครอืของทา่นทีใ่ชโ้ซลชู ัน่ทางธรุกจิภายใตข้อ้ก าหนดและเงือ่นไขของขอ้ตก

ลงฉบบันี ้

2.1.2. ในกรณีของโซลชู ัน่อืน่ ๆ ทัง้หมด (ซึง่คอื “โซลชู ัน่ส าหรบัผูบ้รโิภค”) 

โดยบุคคลธรรมดาหรอืสมาชกิในครอบครวัของตนเพือ่วตัถปุระสงคท์ีไ่ม่ใชเ่พือ่การคา้ เพือ่หลกีเลีย่งขอ้สงสยั 

จะการไม่มกีารใหใ้ชห้รอือนุญาตใหใ้ชโ้ซลชู ัน่ส าหรบัผูบ้รโิภคโดย: (1) 

บุคคลธรรมดาเพือ่วตัถปุระสงคท์างการคา้ หรอื (2) ธรุกจิ บรษิทั หน่วยงานภาครฐัองคก์รเอกชน 

หรอืหน่วยงานทีไ่ม่แสวงหาผลก าไรอืน่ ๆ หรอืสถาบนัการศกึษา 
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2.2. ทา่นยงัอาจท าส าเนาโซลชู ัน่ส ารองไวห้น่ึงชดุ 

2.3. ในกรณีทีม่กีารก าหนดคา่โซลชู ัน่ไวส้ าหรบัการใชง้านบนเครอืขา่ย 

ทา่นอาจใชโ้ซลชู ัน่บนไฟลเ์ซริฟ์เวอรห์รอืเคร ือ่งเสมอืนหน่ึงเคร ือ่งหรอืมากกวา่เพือ่ใชก้บัเครอืขา่ยแลนหน่ึงเค

รอืขา่ยเพือ่วตัถปุระสงคใ์ดๆ ตอ่ไปนีเ้พยีงขอ้เดยีว (ตอ้งไม่มากกวา่หน่ึงขอ้): 

2.3.1. การตดิตัง้โซลชู ัน่บนฮารด์ดสิกห์รอือปุกรณจ์ดัเก็บขอ้มูลอืน่ๆ 

อยา่งถาวรตามจ านวนสงูสดุของอปุกรณท์ีไ่ดร้บัอนุญาต หรอื 

2.3.2. การใชโ้ซลชู ัน่บนเครอืขา่ยแลนหน่ึงเครอืขา่ย ซึง่มจี านวนอปุกรณต์า่งๆ 

ทีใ่ชโ้ซลชู ัน่ไม่เกนิจ านวนของอปุกรณท์ีไ่ดร้บัอนุญาต หรอื 

2.3.3. หากเงือ่นไขทีใ่ชบ้งัคบัใหส้ทิธิแ์กท่า่นในการใชโ้ซลชู ัน่เพือ่ใหก้ารบรกิาร MSP 

ใหใ้ชโ้ซลชู ัน่ตามทีอ่ธบิายไวใ้นสว่นที ่13.2 

2.4. การใชโ้ซลชู ัน่เพือ่วตัถปุระสงคอ์ืน่ใด นอกเหนือไปจากทีอ่นุญาตไวอ้ยา่งชดัแจง้ในสว่นที ่2 

ของขอ้ตกลงฉบบันี ้

หรอืการน าไปจ าหน่ายตอ่หรอืการแจกจา่ยโซลชู ัน่ตอ่จะถอืวา่เป็นการละเมดิขอ้ตกลงฉบบันีอ้ยา่งรนุแรง 

และอาจเป็นการละเมดิกฎหมายลขิสทิธิท์ีใ่ชบ้งัคบัอกีดว้ย 

3. Update 

ผูจ้ าหน่ายสามารถท าการปรบัปรงุหรอืจดัใหม้กีารปรบัปรงุหรอืเปลีย่นทดแทนโซลชู ัน่ใด ๆ ("การปรบัปรงุ") 

ก็ไดเ้ป็นระยะ ๆ ในระหวา่งระยะเวลาการเป็นสมาชกิ และไม่ตอ้งขออนุญาตหรอืความยนิยอมตา่งหากจากทา่น 

และเมือ่มกีารปรบัปรงุดงักลา่วใด ๆ ทา่นจะไม่สามารถใชโ้ซลชู ัน่หรอือปุกรณ ์

(หรอืฟังกช์ ัน่บางสว่นของอปุกรณ)์ ทีเ่กีย่วขอ้งได ้

จนกวา่การปรบัปรงุดงักลา่วจะตดิตัง้หรอืเปิดใชง้านครบสมบูรณ ์การปรบัปรงุแตล่ะคร ัง้จะถอืเป็นสว่นหน่ึงของ 

"โซลชู ัน่" ส าหรบัวตัถปุระสงคท์กุขอ้ภายใตข้อ้ตกลงฉบบันี ้

การปรบัปรงุอาจรวมถงึทัง้การเพิม่และการลบคณุลกัษณะหรอืฟังกช์นัการท างานบางอยา่งทีม่อียูใ่นโซลชู ัน่ 

หรอือาจเปลีย่นฟังกช์นัการท างานทัง้หมด และผูจ้ าหน่ายจะก าหนดเนือ้หา 

คณุลกัษณะและฟังกช์นัการท างานของโซลชู ัน่ทีไ่ดร้บัการปรบัปรงุตามดลุยพนิิจของตนแตเ่พยีงผูเ้ดยีว 

ผูจ้ าหน่ายไม่จ าเป็นตอ้งเสนอทางเลอืกในการปฏเิสธหรอืระงบัการปรบัปรงุใหก้บัทา่น แตใ่นกรณีใด ๆ 

ทา่นอาจตอ้งดาวนโ์หลดและอนุญาตใหต้ดิตัง้หรอืเปิดใชง้านการปรบัปรงุทัง้หมดทีม่อียูเ่พือ่ใหไ้ดร้บัประโยชน์

สงูสดุจากโซลชู ัน่ 

ผูจ้ าหน่ายอาจยตุกิารใหก้ารสนับสนุนโซลชู ัน่จนกวา่ทา่นจะยอมรบัและตดิตัง้หรอืเปิดใชง้านการปรบัปรงุทัง้ห

มด 

ผูจ้ าหน่ายจะใชด้ลุยพนิิจของตนแตเ่พยีงผูเ้ดยีวในการตดัสนิวา่เมือ่ใดและการปรบัปรงุมคีวามเหมาะสมหรอืไ

ม่ และไม่มภีาระผูกพนัในการจดัหาการปรบัปรงุใดๆ ใหก้บัทา่น 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 

และรหสัคอมพวิเตอรข์องโซลชู ัน่เป็นความลบัทางการคา้อนัมคีา่และถอืเป็นขอ้มูลลบัของผูจ้ าหน่าย 

ทา่นมอบสทิธิแ์ละอนุญาตใหผู้จ้ าหน่ายเก็บและใชค้วามคดิเห็นหรอืค าแนะน าส าหรบัวตัถปุระสงคใ์ดก็ตามเกีย่

วกบัผลติภณัฑห์รอืบรกิารในปัจจบุนัหรอืในอนาคตของเราโดยไม่ตอ้งจา่ยคา่ตอบแทนใหแ้กท่า่นเพิม่เตมิ 

และโดยไม่ตอ้งขอรบัการอนุมตัใินการเก็บหรอืใชค้วามคดิเห็นหรอืค าแนะน าดงักลา่วภายในขอบเขตของควา

มคดิเห็นหรอืค าแนะน าเกีย่วกบัโซลชู ัน่ทีส่ง่ถงึผูจ้ าหน่าย 

4.2. การครอบครอง และการใชโ้ซลชู ัน่ของทา่นไม่ไดเ้ป็นการมอบสทิธิห์รอืกรรมสทิธิใ์ดๆ 

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 ้ทา่นตอ้งไม่อนุญาตใหบุ้คคลทีส่ามใด ๆ: 

5.1.1. ใชร้หสัการใหส้ทิธิ ์หมายเลขการอนุญาตใหใ้ชส้ทิธิ ์ชือ่ผูใ้ช/้รหสัผ่าน หรอืรหสัการเปิดใชง้านอืน่ ๆ 

หรอืหมายเลขทีจ่ดัใหโ้ดยผูจ้ าหน่ายทีเ่กีย่วขอ้งกบัโซลชู ัน่ใด ๆ (“รหสัเปิดใชง้าน”) 

บนหรอืส าหรบัอปุกรณจ์ านวนมากกวา่ทีร่ะบุไวต้ามเงือ่นไขทีใ่ชบ้งัคบั 

5.1.2 เปิดเผยรหสัเปิดใชง้านใด ๆ 

แกบุ่คคลอืน่นอกเหนือจากผูจ้ าหน่ายหรอืผูแ้ทนทีไ่ดร้บัมอบหมายของผูจ้ าหน่าย 

5.1.3. เวน้แตก่ฎหมายไดอ้นุญาตไวอ้ยา่งชดัแจง้: (1) ใหท้ าวศิวกรรมยอ้นกลบั แยกสว่น แปลกลบั 

แปลความ สรา้งใหม่ แปลง หรอืดงึโซลชู ัน่ใด ๆ หรอืสว่นใดสว่นหน่ึงของโซลชู ัน่ 

(ซึง่รวมทัง้ลายเซน็ของมลัแวรแ์ละกจิวตัรการตรวจจบัมลัแวร)์ หรอื (2) เปลีย่นแปลง ปรบัเปลีย่น 

หรอืมเิชน่น้ันแกไ้ขโซลชู ัน่ใด ๆ (ซึง่รวมทัง้ลายเซน็ของมลัแวรแ์ละกจิวตัรการตรวจจบัมลัแวร)์ 



5.1.4 เวน้แตไ่ดร้บัอนุญาตจากขอ้ตกลงการจดัจ าหน่าย ขอ้ตกลงผูจ้ าหน่าย หรอืขอ้ตกลงอืน่ ๆ 

ระหวา่งทา่นและผูจ้ าหน่ายหรอืสมาชกิรายอืน่ ๆ ของกลุม่ผูจ้ าหน่ายใหพ้มิพเ์ผยแพร ่จ าหน่ายตอ่ แจกจา่ย 

ถา่ยทอดสญัญาณ สง่ขอ้มูล ตดิตอ่สือ่สาร ถา่ยโอน วางเป็นประกนั ใหเ้ชา่ แบ่งปัน 

หรอืใหส้ทิธิช์ว่งซ ึง่โซลชู ัน่ใด ๆ 

5.1.5 เวน้แตไ่ดร้บัอนุญาตอยา่งชดัแจง้จากขอ้ตกลงนี ้(ซึง่รวมถงึสว่นที ่13.2, 13.5 และ 13.7) 

เงือ่นไขทีใ่ชบ้งัคบัหรอืขอ้ตกลงอืน่ระหวา่งทา่นกบัผูจ้ าหน่ายหรอืสมาชกิรายอืน่ ๆ 

ของกลุม่ผูจ้ าหน่ายใหใ้ชโ้ซลชู ัน่ใด ๆ 

เพือ่จดัการสิง่อ านวยความสะดวกของบุคคลทีส่ามหรอืใหส้ทิธิแ์กบุ่คคลทีส่ามในการเขา้ถงึหรอืใชโ้ซลชู ัน่ใด 

ๆ ดา้นส านักงานบรกิาร ระบบแบ่งเวลา บรกิารการเป็นสมาชกิ หรอืผูใ้หบ้รกิารแอปพลเิคชนัหรอืพืน้ฐานอืน่ ๆ 

ทีค่ลา้ยคลงึกนั 

5.1.6. ใชโ้ซลชู ัน่ใด ๆ เพือ่จดัหาหรอืสรา้งผลติภณัฑห์รอืบรกิารทีแ่ขง่ขนักบัโซลชู ัน่นี ้

5.1.7. ใชห้รอืพยายามทีจ่ะใชโ้ซลชู ัน่ใด ๆ เพือ่: (1) อปัโหลด ดาวนโ์หลด สตรมี สง่ขอ้มูล คดัลอก 

หรอืเก็บขอ้มูลหรอืเนือ้หาใด ๆ หรอืมสีว่นรว่มหรอืชว่ยเหลอืในกจิกรรมใด ๆ ทีอ่าจ: (ก) 

ละเมดิสทิธิใ์นทรพัยส์นิทางปัญญาหรอืสทิธิอ์ืน่ ๆ ของบุคคลทีส่าม (ข) มเีนือ้หาทีผ่ดิกฎหมาย เป็นอนัตราย 

ขม่ขู ่หยาบคาย หมิน่ประมาท หรอืเป็นทีน่่ารงัเกยีจใด ๆ (ค) 

เป็นอนัตรายหรอืพยายามท าอนัตรายแกบุ่คคลอืน่ (ง) 

มศีกัยภาพในการปลกุระดมหรอืกอ่ใหเ้กดิพฤตกิรรมทีผ่ดิกฎหมาย เป็นอนัตราย ขม่ขู ่หยาบคาย คกุคาม 

ละเมดิ หมิน่ประมาท สบประมาท หยาบชา้ ลามกอนาจาร รกุรานความเป็นสว่นตวัของผูอ้ืน่ 

แสดงความเกลยีดชงั หรอืเลอืกปฏบิตัทิางเชือ้ชาต ิชาตพินัธุ ์ศาสนา หรอืเพศ หรอืเป็นทีน่่ารงัเกยีจอืน่ใด (จ) 

สง่เสรมิหรอืใหข้อ้มูลทีเ่ป็นค าแนะน าเกีย่วกบักจิกรรมทีผ่ดิกฎหมาย 

สง่เสรมิการท ารา้ยหรอืการท าใหบ้าดเจ็บทางกายตอ่กลุม่หรอืบุคคลใด ๆ 

หรอืสง่เสรมิการกระท าทีโ่หดรา้ยทารณุตอ่สตัว ์(ฉ) แอบอา้งเป็นบุคคลหรอืหน่วยงานใด ๆ 

หรอืบดิเบอืนความจรงิในความเกีย่วขอ้งของทา่นกบับุคคลหรอืหน่วยงาน หรอื (ช) ชว่ยเหลอืในการฉอ้โกง 

หลอกลวง หรอืโจรกรรม หรอื (ซ) ท าใหเ้กดิความเสยีหาย ระงบั 

หรอืขดัจงัหวะการด าเนินการหรอืไดร้บัหรอืพยายามทีจ่ะไดร้บัการเขา้ถงึ ใช ้คดัลอก 

เปลีย่นแปลงหรอืท าลายทรพัยส์นิ อปุกรณ ์ซอฟตแ์วร ์การบรกิาร เครอืขา่ย หรอืขอ้มูลใด ๆ 

ทีไ่ม่ไดร้บัอนุญาตโดยวธิกีารใด ๆ ซึง่รวมทัง้การแฮ็ค ฟิชชิง่ หลอกลวง 

หรอืพยายามหลกีเลีย่งหรอืท าลายไฟรว์อลล ์การป้องกนัดว้ยรหสัผ่าน 

หรอืการคุม้ครองความปลอดภยัขอ้มูลอืน่ ๆ หรอืการควบคมุลกัษณะใดก็ตาม (2) ดว้ยวธิใีด ๆ 

ทีเ่ป็นการละเมดิกฎหมายหรอืขอ้บงัคบัทีบ่งัคบัใชใ้นทอ้งถิน่ ในประเทศ หรอืระหวา่งประเทศใด ๆ (3) 

ปลอมหวัเร ือ่งหรอืใชต้วัระบุเพือ่ปลอมแปลงเนือ้หาใด ๆ ทีส่ง่ผ่านโดยใชโ้ซลชู ัน่นี ้(4) อปัโหลด โพสต ์

สง่อเีมล หรอืสง่โฆษณา สือ่สง่เสรมิการขาย “จดหมายขยะ” “สแปม” “จดหมายลกูโซ”่ หรอื “แชรล์กูโซ”่ 

ทีไ่ม่พงึประสงคห์รอืทีไ่ม่ไดร้บัอนุญาต หรอื (5) 

รวบรวมหรอืจดัเก็บขอ้มูลสว่นบุคคลโดยปราศจากการรบัรูแ้ละแสดงความยนิยอมจากเจา้ของขอ้มูล 

5.1.8. ท าใหเ้กดิความเสยีหาย ระงบั 

หรอืขดัจงัหวะการด าเนินการหรอืไดร้บัหรอืพยายามทีจ่ะไดร้บัการเขา้ถงึโซลชู ัน่ใด ๆ หรอืทรพัยส์นิ อปุกรณ ์

ซอฟตแ์วร ์การบรกิาร เครอืขา่ย 



หรอืขอ้มูลทีเ่ช ือ่มตอ่หรอืด าเนินการรว่มกบัโซลชู ัน่ดงักลา่วหรอืเนือ้หาหรอืขอ้มูลใด ๆ ทีจ่ดัเก็บ เขา้ถงึ 

หรอืจดัสง่ผ่านโซลชู ัน่ดงักลา่วทีไ่ม่ไดร้บัอนุญาต โดยวธิกีารใด ๆ ซึง่รวมทัง้การแฮ็ค ฟิชชิง่ หลอกลวง 

หรอืพยายามหลกีเลีย่งหรอืท าลายไฟรว์อลล ์การป้องกนัดว้ยรหสัผ่าน 

หรอืการคุม้ครองความปลอดภยัขอ้มูลอืน่ ๆ หรอืการควบคมุลกัษณะใดก็ตาม 

5.1.9. ทดสอบหรอืวดัเปรยีบเทยีบสมรรถนะ หรอืเปิดเผย 

หรอืเผยแพรก่ารทดสอบหรอืผลการเปรยีบเทยีบสมรรถนะส าหรบัโซลชู ัน่ใด ๆ 

โดยไม่ไดร้บัความยนิยอมลว่งหนา้เป็นลายลกัษณอ์กัษรจากผูจ้ าหน่าย หรอื 

5.1.10. ท าลายหรอืหลกีเลีย่ง พยายามท าลายหรอืหลกีเลีย่ง 

หรอือนุญาตหรอืใหค้วามชว่ยเหลอืบุคคลทีส่ามในการท าลายหรอืหลกีเลีย่งการควบคมุในการใชส้ าเนาของโ

ซลชู ัน่ใด ๆ หรอื 

5.1.11. ละเมดินโยบายของผูจ้ าหน่ายทีร่ะบุถงึการใชโ้ซลชู ัน่ทีย่อมรบัได ้(“นโยบายการใชง้านทีย่อมรบัได”้) 

ซึง่ทา่นสามารถดไูด ้ทีน่ี่ หากและภายในขอบเขตทีข่อ้ตกลงนีแ้ละนโยบายการใชง้านทีย่อมรบัไดข้ดัแยง้กนั 

บทบญัญตัทิีเ่ขม้งวดมากกว่าจะมผีลบงัคบัใช ้

5.2. บางโซลชู ัน่อาจมอบสทิธพิเิศษในการดแูลระบบใหแ้กท่า่นหรอืผูใ้ชร้ายอืน่ นอกเหนือจากสิง่อืน่ ๆ 

อาจสามารถอนุญาตใหผู้ด้แูลระบบตดิตามอปุกรณอ์ืน่และ/หรอืสถานะของโซลชู ัน่ทีน่ ามาใชบ้นอปุกรณอ์ืน่ 

ซึง่รวมทัง้สถานะระยะเวลาการเป็นสมาชกิ ขอ้ความของโซลชู ัน่ และการปรบัปรงุ เป็นตน้ 

ทา่นแสดงตนและรบัรองวา่ทา่นจะใชส้ทิธพิเิศษในการดแูลระบบเฉพาะในสว่นทีเ่กีย่วกบัอปุกรณแ์ละโซลชู ัน่ที่

ทา่นไดร้บัอนุญาตอยา่งถกูตอ้ง และไม่ใชเ่พือ่วตัถปุระสงคอ์ืน่ 

ทา่นแสดงตนและรบัรองตอ่ผูจ้ าหน่ายอกีดว้ยวา่: (1) 

ทา่นมอี านาจทีจ่ าเป็นทัง้หมดในการยอมรบัขอ้ตกลงฉบบันีแ้ละตดิตัง้/และหรอืใชโ้ซลชู ัน่บนอปุกรณใ์นนามข

องเจา้ของและผูใ้ชอ้ปุกรณท์ีด่แูลเหลา่น้ัน (2) ทา่นยอมรบัขอ้ตกลงฉบบันีเ้พือ่และในนามของ: (ก) 

เจา้ของและผูใ้ชอ้ปุกรณท์ีด่แูลเหลา่น้ันรายใดๆ ดงักลา่ว และ (ข) ตวัทา่นเอง 

5.3. 

บางโซลชู ัน่อาจอนุญาตใหท้า่นสามารถเผยแพรห่รอืแบ่งปันโดยเปิดเผยแกค่นทัว่ไปซึง่เนือ้หาทีท่า่นสรา้งขึน้

หรอืไดร้บัจากแหลง่อืน่ใหก้บับุคคลอืน่ (“เนือ้หาผูใ้ช”้) ทา่นรกัษาสทิธิใ์นทรพัยส์นิทางปัญญาใดๆ 

และทัง้หมดทีท่า่นถอือยูแ่ลว้ภายใตก้ฎหมายทีบ่งัคบัใชใ้นเนือ้หาผูใ้ชท้ีท่า่นเผยแพรห่รอืแบ่งปันผ่านโซลชู ัน่ 

โดยขึน้อยูก่บัสทิธิ ์สทิธิก์ารใชง้าน และขอ้ก าหนดอืน่ๆ ของขอ้ตกลงฉบบันี ้รวมทัง้สทิธิพ์ืน้ฐานใดๆ 

ของบุคคลอืน่ในเนือ้หาผูใ้ชใ้ดๆ ทีท่า่นอาจใชห้รอืปรบัเปลีย่น 

ทา่นมอบสทิธิแ์ละสทิธิก์ารใชง้านไม่เฉพาะเจาะจง ไม่มขีอ้จ ากดั ไม่มเีงือ่นไข ไม่จ ากดั ทัว่โลก เพกิถอนไม่ได ้

ตลอดกาลและไม่มคีา่สทิธ ิใหแ้กส่มาชกิแตล่ะรายของกลุม่ผูจ้ าหน่ายในการใชง้าน คดัลอก บนัทกึ แจกจา่ย 

ผลติซ า้ เปิดเผย ขาย ขายตอ่ ใหส้ทิธิช์ว่ง (ผ่านหลายระดบั) ปรบัเปลีย่น ปรบัใหเ้หมาะ แสดงตอ่สาธารณะ 

สง่ผ่าน เผยแพร ่ออกอากาศ แปล สรา้งงานทีไ่ดม้าจาก และใชป้ระโยชนอ์ืน่ในลกัษณะใดๆ ก็ตาม 

ส าหรบัสว่นทัง้หมดหรอืสว่นใดๆ ของเนือ้หาผูใ้ชท้ีท่า่นเผยแพรห่รอืแบ่งปันผ่านโซลชู ัน่ 

(และงานทีไ่ดม้าจากน้ัน) 

เพือ่วตัถปุระสงคใ์นการจดัหาโซลชู ัน่ใหแ้กท่า่นเพยีงอยา่งเดยีวภายใตข้อ้ตกลงฉบบันี ้

แตล่ะคร ัง้ทีท่า่นเผยแพรห่รอืแบ่งปันเนือ้หาผูใ้ชใ้ดๆ 
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ทา่นแสดงตนและรบัรองแกส่มาชกิแตล่ะรายของกลุม่ผูจ้ าหน่ายวา่ทา่นมอีายคุรบนิตภิาวะบรบิูรณใ์นรฐัหรอืเข

ตอ านาจทีท่า่นอาศยัอยู ่และเป็นบดิามารดาหรอืผูป้กครองตามกฎหมาย 

หรอืไดร้บัการยนิยอมทีถู่กตอ้งทกุประการจากบดิามารดาหรอืผูป้กครองตามกฎหมายของผูเ้ยาวใ์ดๆ 

ทีบ่รรยายไวห้รอืมสีว่นรว่มตอ่เนือ้หาผูใ้ชใ้ดๆ ทีท่า่นเผยแพรห่รอืแบ่งปัน 

และในสว่นทีเ่กีย่วขอ้งกบัเนือ้หาผูใ้ชน้ั้นวา่: (1) 

ทา่นเป็นผูเ้ขยีนและเจา้ของแตเ่พยีงผูเ้ดยีวซึง่ทรพัยส์นิทางปัญญาและสทิธิอ์ืน่ๆ ในเนือ้หาผูใ้ชน้ั้น 

หรอืทา่นมสีทิธิท์ีช่อบดว้ยกฎหมายในการเผยแพรแ่ละแบ่งปันเนือ้หาผูใ้ชแ้ละมอบสทิธิใ์หแ้กส่มาชกิแตล่ะราย

ของกลุม่ผูจ้ าหน่ายในการใชง้านตามทีอ่ธบิายไวใ้นสว่นที ่5.3 

ซึง่ทัง้หมดนีไ้ม่มภีาระผูกพนัทีจ่ะบงัคบัใชก้บัสมาชกิรายใดๆ 

ของกลุม่ผูจ้ าหน่ายในการขอรบัการยนิยอมจากบุคคลทีส่ามใดๆ 

และไม่มกีารสรา้งภาระผูกพนัหรอืความรบัผดิใดก็ตามส าหรบัสมาชกิรายใดๆ ของกลุม่ผูจ้ าหน่าย (2) 

เนือ้หาผูใ้ชม้คีวามถกูตอ้ง (3) เนือ้หาผูใ้ชไ้ม่และจะไม่ละเมดิสทิธิใ์นทรพัยส์นิทางปัญญาหรอืสทิธิอ์ืน่ๆ 

ของบุคคลทีส่ามใดๆ 

ตามการใชง้านทีอ่นุญาตของกลุม่ผูจ้ าหน่ายและการใชป้ระโยชนต์ามทีก่ าหนดไวใ้นขอ้ตกลงฉบบันี ้และ (4) 

เนือ้หาผูใ้ชจ้ะไม่ละเมดิขอ้ตกลงฉบบันี ้หรอืเป็นสาเหตใุหม้กีารบาดเจ็บหรอืเป็นอนัตรายตอ่บุคคลใดๆ 

6. การรบัประกนัแบบจ ากดั 

การปฏเิสธความรบัผดิและการยกเวน้ความรบัผิ

ด 

6.1 ภายใตส้ว่นทีเ่หลอืของสว่นที ่6 นี ้

ผูจ้ าหน่ายรบัประกนัตอ่ทา่นวา่โซลชู ัน่จะท างานหรอืจะใชง้านไดจ้รงิตามทีร่ะบุไวใ้นเอกสารก ากบัโปรแกรมเป็

นระยะเวลา 30 วนัหลงัจากทีท่า่นไดร้บัโซลชู ัน่คร ัง้แรก หากตอ้งการใชส้ทิธิก์ารรบัประกนั 

ทา่นตอ้งปฏบิตัติามค าแนะน าจากแหลง่ทีท่า่นซือ้โซลชู ัน่ 

หากโซลชู ัน่ไม่สามารถท างานไดจ้รงิตามทีร่ะบุไวใ้นเอกสารก ากบัโปรแกรม 

ความรบัผดิทัง้ปวงและความรบัผดิแตเ่พยีงผูเ้ดยีวของสมาชกิแตล่ะรายของกลุม่ผูจ้ าหน่าย 

และคูค่า้แตล่ะรายของผูจ้ าหน่าย 

และการเยยีวยาแตผู่เ้ดยีวและโดยเฉพาะส าหรบัทา่นทีเ่กีย่วกบัการรบัประกนัดงักลา่วจะถกูจ ากดัตามทางเลอื

กของผูจ้ าหน่าย อยา่งใดอยา่งหน่ึงดงันี:้ (1) การเปลีย่นทดแทนโซลชู ัน่ หรอื (2) 

การสง่คนืโซลชู ัน่เพือ่รบัเงนิคนืส าหรบัสว่นของคา่ธรรมเนียมการสมคัรสมาชกิทีท่า่นไดช้ าระไวส้ าหรบัสว่นข

องระยะเวลาการเป็นสมาชกิทีย่งัไม่หมดอายหุรอืยงัไม่ไดใ้ช ้

การรบัประกนันีจ้ะมผีลเฉพาะกบัโซลชู ัน่ตามทีไ่ดม้กีารสง่มอบตัง้แตแ่รกเร ิม่ และจะไม่มผีลกบัสิง่ตอ่ไปนี:้ (1) 

การปรบัปรงุใดๆ (2) ขอ้บกพรอ่งใดๆ ทีเ่กดิจากการรวม การท างาน หรอืการใชโ้ซลชู ัน่รว่มกบั: (ก) 

ซอฟตแ์วร ์ฮารด์แวร ์หรอืวสัดอุืน่ๆ ทีผู่จ้ าหน่ายมไิดเ้ป็นผูจ้ดัหา หรอื (ข) อปุกรณ ์ซอฟตแ์วร ์หรอืวสัดอุืน่ๆ 

ทีไ่ม่สอดคลอ้งกบัขอ้ก าหนดของผูจ้ าหน่ายทีร่ะบุไวใ้นเอกสารก ากบัโปรแกรม 



6.2. นอกเหนือจากทีร่ะบุไวใ้นสว่นที ่6.1 ของขอ้ตกลงฉบบันี ้

สมาชกิของกลุม่ผูจ้ าหน่ายและคูค่า้ของผูจ้ าหน่ายไม่รบัประกนัประสทิธภิาพหรอืผลลพัธท์ีท่า่นอาจไดร้บัจาก

การใชโ้ซลชู ัน่หรอืเอกสารก ากบัโปรแกรมใดๆ นอกเหนือจากทีร่ะบุไวใ้นสว่นที ่6.1 ของขอ้ตกลงฉบบันี ้

โซลชู ัน่ไดร้บัการจดัหาให ้“ตามสภาพทีเ่ป็นอยู”่ 

และสมาชกิของกลุม่ผูจ้ าหน่ายและคูค่า้ของผูจ้ าหน่ายไม่ไดใ้หก้ารรบัประกนัโดยชดัแจง้หรอืโดยนัย 

หรอืเงือ่นไขและเป็นไปตามขอบเขตสงูสดุทีก่ฎหมายอนุญาต ปฏเิสธการรบัประกนัและเงือ่นไขใดๆ 

และทัง้หมดทีแ่สดงนัยตามพระราชบญัญตั ิกฎหมายจารตีประเพณี หลกันิตศิาสตร ์

หรอืทฤษฎอีืน่ๆของกฎหมาย รวมถงึการรบัประกนัโดยนัยหรอืเงือ่นไขการไม่ละเมดิสทิธิข์องบุคคลทีส่าม 

กรรมสทิธิ ์ความสามารถทีจ่ะขายได ้คณุภาพทีเ่หมาะสม หรอืความเหมาะสมกบัวตัถปุระสงคใ์ดๆ เฉพาะ 

ผูจ้ าหน่ายไม่รบัประกนัวา่การท างานของโซลชู ัน่ใดๆ จะไม่หยดุชะงกัหรอืปราศจากขอ้ผดิพลาด 

โซลชู ัน่จะท างานอยา่งถกูตอ้งบนอปุกรณท์ีใ่หม้าใดๆ หรอืดว้ยการก าหนดคา่เฉพาะใดๆ 

ของฮารด์แวรแ์ละ/หรอืซอฟตแ์วร ์

หรอืไม่รบัประกนัวา่โซลชู ัน่จะใหก้ารปกป้องทีส่มบูรณส์ าหรบัความครบถว้นของขอ้มูล 

สารสนเทศหรอืเนือ้หาทีเ่ลอืก ทีจ่ดัเก็บ หรอืสง่ผ่านทางอนิเทอรเ์น็ต 

6.3. โดยไม่ค านึงถงึบทบญัญตัอิืน่ใดของขอ้ตกลงฉบบันี ้โซลชู ัน่ใดๆ 

ทีจ่ดัหาใหแ้กท่า่นโดยไม่มคี่าธรรมเนียม (รวมถงึโซลชู ัน่ทีจ่ดัหาใหแ้บบ “ไม่มคีา่ใชจ้่าย” “ทดลองใชง้าน” 

หรอืโซลชู ัน่ “เบตา้”) ไดร้บัการจดัหาใหแ้กท่า่น “ตามสภาพทีเ่ป็นอยู”่ “พรอ้มขอ้บกพรอ่งทัง้หมด” และ 

“ตามทีม่อียู”่ โดยไม่มกีารรบัประกนัใดๆ และไม่มกีารสนับสนุนหรอืบรกิารอืน่ๆ จากผูจ้ าหน่าย 

6.4. ตามขอบเขตสงูสดุทีก่ฎหมายอนุญาต ไม่วา่กรณีใดๆ ผูจ้ าหน่ายหรอืบรษิทัใดๆ ทีก่ ากบัดแูล 

อยูภ่ายใตก้ารก ากบัดแูลโดย หรอือยูภ่ายใตก้ารก ากบัดูแลทัว่ไปรว่มกบัผูจ้ าหน่าย (เรยีกรวมวา่ 

“กลุม่ผูจ้ าหน่าย”) หรอืตวัแทน ผูอ้นุญาต ผูแ้ทน ซพัพลายเออร ์ผูแ้ทนจ าหน่าย ผูจ้ าหน่าย 

ผูใ้หบ้รกิารไรส้ายผา่นเครอืขา่ยหรอืระบบของบุคคลเหลา่น้ันทีม่กีารจดัหาโซลชู ัน่ให ้

หรอืคูค่า้ธรุกจิรายอืน่ใดของสมาชกิรายใดก็ตามของกลุ่มผูจ้ าหน่าย (เรยีกรวมวา่ “คูค่า้ของผูจ้ าหน่าย”) 

จะไม่รบัผดิชอบตอ่ทา่นหรอืบุคคลทีส่ามใดๆ ในกรณีตอ่ไปนี:้ 

6.4.1. คา่เสยีหายโดยออ้ม ทีเ่ป็นผลสบืเน่ือง ทีเ่กีย่วเน่ือง ทีเ่ป็นการลงโทษ ทีเ่กดิขึน้เป็นพเิศษ 

หรอืคา่ชดเชยทีส่งูกวา่ความเสยีหายจรงิ หรอืความสญูเสยีใดๆ 

ก็ตามโดยไม่ตอ้งค านึงถงึสาเหตหุรอืทฤษฎคีวามรบัผดิ 

6.4.2. คา่เสยีหายใดๆ ส าหรบัความสญูเสยีทางธรุกจิ ผลก าไร หรอืรายได ้การสญูเสยีความเป็นสว่นตวั 

ความสญูเสยีจากการใชอ้ปุกรณห์รอืโซลชู ัน่ใดๆ (รวมถงึโซลชู ัน่ในทีนี่)้ คา่ใชจ้า่ยทีส่ญูเปลา่ 

ตน้ทนุในการจดัหาสนิคา้ทดแทนกนัหรอืสนิคา้เปลีย่นทดแทน บรกิาร หรอืผลติภณัฑด์จิทิลั 

การหยดุชะงกัทางธรุกจิ การเปิดเผยโดยไม่ไดร้บัอนุญาต หรอืการสญูเสยี (รวมถงึการทจุรติ 

การท าใหเ้สือ่มเสยี หรอืความไม่พรอ้มใหบ้รกิาร) ของขอ้มูลหรอืสารสนเทศใดๆ ในลกัษณะใดก็ตาม 

(ไม่วา่การสญูเสยี ความเสยีหาย ตน้ทนุ หรอืคา่ใชจ้า่ยใดๆ 

ทีก่ลา่วมาขา้งตน้จะเป็นการสญูเสยีหรอืความเสยีหายโดยตรงหรอืโดยออ้มก็ตาม) หรอื 

6.4.3. การสญูเสยีหรอืความเสยีหายอืน่ใดทีเ่กีย่วกบัเงนิหรอืไม่ก็ตามอนัเกดิจากขอ้ตกลงฉบบันี ้

หรอืโซลชู ัน่ใดๆ ทีจ่ดัใหไ้วห้ลงัจากนี ้



ถงึแมว้า่สมาชกิของกลุม่ผูจ้ าหน่ายหรอืคูค่า้ของผูจ้ าหน่ายจะไดแ้จง้เตอืนถงึความเป็นไปไดข้องการสญูเสยีห

รอืความเสยีหายใดๆ ดงักลา่วแลว้ก็ตาม 

โดยไม่ค านึงถงึขอ้สญัญาอืน่ใดทีข่ดักบัขอ้ตกลงฉบบันีห้รอืเป็นอยา่งอืน่ 

สมาชกิของกลุม่ผูจ้ าหน่ายหรอืคูค่า้ของผูจ้ าหน่ายรายใดก็ตามจะไม่รบัผดิชอบตอ่ท่านหรอืบุคคลทีส่ามใดๆ 

ในสว่นของการสญูเสยีหรอืความเสยีหายใดก็ตาม (ไม่วา่จะโดยทางตรงหรอืทางออ้ม) 

ส าหรบัการเขา้ถงึโดยไม่ไดร้บัอนุญาต การทจุรติ การท าใหเ้สือ่มเสยี หรอืความไมพ่รอ้มใหบ้รกิาร 

การลบลา้ง การขโมย การท าลาย การดดัแปลง การเปิดเผย หรอืการสญูหายของขอ้มูล สารสนเทศ 

หรอืเนือ้หาใดๆ ทีส่ง่ผ่าน ไดร้บั หรอืจดัเก็บโดยหรอืทีเ่กีย่วขอ้งกบัโซลชู ัน่ใดๆ โดยไม่ค านึงถงึสาเหตุ 

ตามขอบเขตสงูสดุทีก่ฎหมายอนุญาต ไม่วา่กรณีใดๆ 

ความรบัผดิโดยรวมทัง้หมดของสมาชกิของกลุม่ผูจ้ าหน่ายหรอืคูค่า้ของผูจ้ าหน่ายรายใดก็ตามส าหรบัการสู

ญเสยีหรอืความเสยีหายทัง้หมดทีเ่กดิขึน้กบัทา่นหรอืบุคคลทีส่าม อนัเกดิจากหรอืทีเ่กีย่วขอ้งกบัโซลชู ัน่ใดๆ 

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

จ านวนคา่ธรรมเนียมการสมคัรสมาชกิทีท่า่นช าระส าหรบั 12 

เดอืนทีผ่่านมาของระยะเวลาการเป็นสมาชกิของระยะเวลาการเป็นสมาชกิ 

6.5. 

การยกเวน้และการจ ากดัความรบัผดิของสมาชกิของกลุม่ผูจ้ าหน่ายและคูค่า้ของผูจ้ าหน่ายทีอ่ยูใ่นขอ้ตกลงฉ

บบันีจ้ะไม่จ ากดัหรอืยกเวน้ความรบัผดิทีอ่าจเกดิขึน้ไดส้ าหรบัขอ้ตอ่ไปนี:้ 

6.5.1. การเสยีชวีติ การบาดเจ็บสว่นบุคคล 

หรอืการฉอ้โกงทีเ่กนิกวา่ขอบเขตสงูสดุตามทีก่ฎหมายทีใ่ชบ้งัคบัอนุญาต และ 

6.5.2. ประเด็นใดก็ตามทีอ่าจไม่ไดร้บัการจ ากดัหรอืการยกเวน้เป็นอยา่งอืน่ตามกฎหมายทีใ่ชบ้งัคบั 

7. ความเป็นส่วนตวั 

การประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลและขอ้มูลอืน่ ๆ 

7.1. ค าวา่ “ขอ้มูล” ตามทีร่ะบุในขอ้ตกลงนีแ้ละนโยบายความเป็นสว่นตวัหมายถงึ: (ก) 

ขอ้มูลทีท่า่นมอบใหผู้จ้ าหน่าย สมาชกิรายอืน่ของกลุม่ผูจ้ าหน่าย 

หรอืคูค่า้ผูจ้ าหน่ายในขัน้ตอนการสัง่ซ ือ้โซลชู ัน่ ซึง่รวมถงึชือ่ ทีอ่ยูใ่นการออกบลิ (รวมถงึรหสัไปรษณีย)์ 

ทีอ่ยูอ่เีมล หมายเลขโทรศพัท ์หมายเลขบตัรช าระเงนิหรอืหมายเลขบญัช ีรหสัยนืยนับตัรช าระเงนิหรอืบญัช ี

วนัทีเ่ร ิม่ใชบ้ตัรช าระเงนิและวนัหมดอาย ุ

รหสัผ่านของบญัชทีีท่า่นเลอืกไวส้ าหรบับญัชทีีท่า่นใชก้บัผูจ้ าหน่ายหรอืสมาชกิรายอืน่ของกลุม่ผูจ้ าหน่าย 

และขอ้มูลการออกบลิทีร่ะบุไวใ้นนโยบายความเป็นสว่นตวัของผูจ้ าหน่าย ("นโยบายความเป็นสว่นตวั" 

ทีด่ไูดจ้ากทีน่ี่) (ซึง่รวมเรยีกวา่ "ขอ้มูลการแลกเปลีย่น") (ข) ขอ้มูลทีผู่จ้ าหน่าย 

สมาชกิรายอืน่ของกลุม่ผูจ้ าหน่าย หรอืคูค่า้ผูจ้ าหน่าย 

เก็บรวบรวมในระหวา่งประมวลและจดัสง่โซลชู ัน่ทีท่า่นสัง่ซ ือ้ รวมถงึขอ้มูลเกีย่วกบัการผลติ รุน่ 

ระบบปฏบิตักิาร และรายละเอยีดการระบุตวัตนอืน่ ๆ ของอปุกรณข์องทา่น 

ชือ่ของผูใ้หบ้รกิารอนิเทอรเ์น็ตของทา่น ทีอ่ยู ่Internet Protocol (IP) ของทา่น และ (ค) 

http://www.avast.com/vendor


ขอ้มูลเกีย่วกบัการตดิตัง้และการใชโ้ซลชู ัน่ของทา่น ((ข) และ (ค) รวมเรยีกวา่เป็น "ขอ้มูลบรกิาร" 

ในนโยบายความเป็นสว่นตวั)  

7.2. ทา่นอนุญาตใหผู้จ้ าหน่าย สมาชกิรายอืน่ของกลุม่ผูจ้ าหน่าย 

หรอืคูค่า้ของผูจ้ าหน่ายในการใชข้อ้มูลของทา่น เพือ่วตัถปุระสงคท์ีอ่ธบิายไวใ้นนโยบายความเป็นสว่นตวั 

ทา่นรบัทราบวา่การใชข้อ้มูลของทา่นดงักลา่วรวมถงึการประมวลผลและปฏบิตัติามค าสัง่ซ ือ้ของทา่นส าหรบัก

ารสมคัรสมาชกิ การปรบัปรงุโซลชู ัน่ 

และการใหข้อ้มูลแกท่า่นเกีย่วกบัโซลชู ัน่ทีท่า่นไดส้มคัรและเสนอโซลชู ัน่อืน่ ๆ แกท่า่น 

ทา่นรบัทราบวา่ผูจ้ าหน่ายหรอืสมาชกิรายอืน่ของกลุม่ผูจ้ าหน่ายอาจแบ่งปันขอ้มูลของทา่นกบัคูค่า้ของผูจ้ าห

น่าย เชน่ ผูใ้หบ้รกิารแพลตฟอรม์อคีอมเมริซ์และผูป้ระมวลผลการช าระเงนิของผูจ้ าหน่าย 

ซพัพลายเออรท์ีใ่หก้ารสนับสนุน บรกิาร และโซลชู ัน่ตา่ง ๆ แกท่า่นในนามของผูจ้ าหน่าย 

และซพัพลายเออรท์ีจ่ดัหาผูจ้ าหน่ายหรอืสมาชกิของกลุม่ผูจ้ าหน่ายทีม่ตีวัวเิคราะหก์ารซือ้และตวัวเิคราะหค์ว

ามผดิพลาดเกีย่วกบัโซลชู ัน่ตา่ง ๆ 

ทา่นรบัทราบดว้ยอกีวา่ผูจ้ าหน่ายหรอืสมาชกิของกลุม่ผูจ้ าหน่ายอาจแบ่งปันขอ้มูลทีไ่ม่ระบุตวัตนและรวมกบั

บุคคลทีส่ามเพือ่วเิคราะหแ์นวโนม้  

8. การสิน้สุด 

8.1. ขอ้ตกลงนีจ้ะสิน้สุดลงทนัทเีมือ่ทา่นไดล้ะเมดิขอ้ผูกพนัใด ๆ ของทา่นในขอ้ตกลงนี ้

(ซึง่รวมถงึการละเมดิขอ้ผูกพนัของทา่นในสว่นที ่2, 5 หรอื 10) ซึง่จะสง่ผลใหท้า่นอาจถกูรบิสทิธิใ์ด ๆ 

ทีท่า่นอาจไดร้บัในการปรบัปรงุหรอืเพือ่รบัเงนิคนืส าหรบัสว่นของคา่ธรรมเนียมการสมคัรสมาชกิทีท่า่นไดช้ า

ระไวส้ าหรบัสว่นของระยะเวลาการเป็นสมาชกิทีย่งัไม่หมดอายหุรอืยงัไม่ไดใ้ช ้

ผูจ้ าหน่ายสงวนสทิธิใ์นการเยยีวยาอืน่ใดทีม่อียูภ่ายใตก้ฎหมาย ในกรณีทีก่ารละเมดิขอ้ผูกพนัใดๆ 

ของทา่นภายใตข้อ้ตกลงฉบบันีส้ง่ผลกระทบรา้ยแรงตอ่สมาชกิของกลุม่ผูจ้ าหน่ายหรอืคูค่า้ใดๆ 

ของผูจ้ าหน่าย 

การยกเวน้และการจ ากดัความรบัผดิของสมาชกิของกลุม่ผูจ้ าหน่ายและคูค่า้ของผูจ้ าหน่ายทีอ่ยูใ่นขอ้ตกลงฉ

บบันีจ้ะยงัคงมผีล แมข้อ้ตกลงฉบบันีจ้ะสิน้สดุลงแลว้ก็ตาม 

8.2. เมือ่ไดม้กีารแจง้ไวแ้กท่า่น 

ผูจ้ าหน่ายสามารถบอกเลกิขอ้ตกลงฉบบันีไ้ดใ้นทนัทตีามทีส่ะดวกในเวลาใดก็ตามทีเ่กีย่วขอ้งกบัโซลชู ัน่เฉพ

าะเจาะจงใด ๆ หรอืโซลชู ัน่ทัง้หมด 

และความรบัผดิทัง้ปวงและแตเ่พยีงผูเ้ดยีวของสมาชกิแต่ละรายของกลุม่ผูจ้ าหน่าย 

และคูค่า้แตล่ะรายของผูจ้ าหน่าย และการเยยีวยาแตผู่เ้ดยีวและโดยเฉพาะส าหรบัทา่นทีเ่กีย่วกบัการสิน้สดุใด 

ๆ 

ดงักลา่วจะถกูจ ากดัไวท้ีก่ารคนืเงนิในสว่นของคา่ธรรมเนียมการสมคัรสมาชกิทีท่า่นไดช้ าระไวส้ าหรบัสว่นขอ

งระยะเวลาการเป็นสมาชกิทีย่งัไม่หมดอายหุรอืยงัไม่ไดใ้ช ้นับจากวนัทีม่ผีลบงัคบัของการสิน้สดุดงักลา่ว 

ทา่นจะไม่มสีทิธิอ์กีตอ่ไปทีจ่ะใชโ้ซลชู ัน่และเอกสารก ากบัโปรแกรมใดๆ ทีไ่ดร้บัผลกระทบ 

  



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 

ผูใ้ชง้านทัง้หมดภายใตร้ฐับาลของสหรฐัฯ 

ไดม้าซึง่โซลชู ัน่ดงักลา่วและเอกสารก ากบัโปรแกรมทีเ่กีย่วขอ้งพรอ้มกบัสทิธิเ์หลา่น้ันเฉพาะทีร่ะบุไวใ้นขอ้ตก

ลงฉบบันี ้ซึง่ใชก้บัลกูคา้ทีไ่ม่ใชภ่าครฐั 

การใชโ้ซลชู ัน่และเอกสารก ากบัโปรแกรมทีเ่กีย่วขอ้งดงักลา่วถอืเป็นการตกลงยนิยอมจากหน่วยงานของรฐับ

าลสหรฐัฯ วา่ซอฟตแ์วรค์อมพวิเตอรแ์ละเอกสารก ากบัซอฟตแ์วรค์อมพวิเตอรเ์ป็นสนิคา้เชงิพาณิชย ์

และถอืเป็นการยอมรบัสทิธิแ์ละขอ้จ ากดัทีร่ะบุในขอ้ตกลงฉบบันี ้

10. การควบคุมการส่งออก 

ทา่นตอ้งปฏบิตัติามกฎหมายสหรฐัอเมรกิาและกฎหมายระหวา่งประเทศทีบ่งัคบัใชท้ ัง้หมดทีใ่ชก้ ากบัดูแลการ

สง่ออกและการสง่โซลชู ัน่กลบัออกไป รวมทัง้ระเบยีบการบรหิารการสง่ออกแห่งสหรฐัอเมรกิา 

ตลอดจนขอ้จ ากดัของผูใ้ชง้านขัน้ปลาย การใชง้านขัน้ปลายและปลายทาง 

ซึง่ออกโดยรฐับาลสหรฐัอเมรกิาและรฐับาลอืน่ๆ 

โดยไม่มกีารบดิเบอืนไปจากกฎเกณฑท์ัว่ไปของสิง่ทีก่ลา่วมาขา้งตน้ ทา่นแสดงตน รบัรองและรบัประกนัวา่: 

(1) ทา่นไม่ไดเ้ป็นหน่ึงในรายชือ่บุคคลทีถู่กปฏเิสธ รายชือ่ผูท้ีไ่ม่ไดร้บัการรบัรอง รายชือ่หน่วยงาน 

รายชือ่บุคคลในสญัชาตทิีไ่ดร้บัการก าหนดเป็นพเิศษ รายชือ่บุคคลตอ้งหา้ม หรอืรายชือ่ใด ๆ 

ทีเ่ผยแพรโ่ดยรฐับาลสหรฐัฯ และ (2) ทา่นจะไม่ใช ้สง่ออก หรอืน าสง่ออกโซลชู ัน่ใด ๆ ในหรอืไปยงัเขต 

จดุหมายปลายทาง บรษิทั 

หรอืบุคคลทีเ่กีย่วขอ้งกบัการละเมดิการสัง่หา้มหรอืการลงโทษทางการคา้ของสหรฐัฯ และสหภาพยโุรป 

ทา่นจะชดใช ้ป้องกนั และปกป้องสมาชกิแตล่ะรายของกลุม่ผูจ้ าหน่ายจากและตอ่การถกูเรยีกรอ้ง 

ความตอ้งการ การฟ้องรอ้งหรอืการด าเนินคด ีและความเสยีหาย ความรบัผดิ 

ตน้ทนุและคา่ใชจ้า่ยทัง้หมดทีเ่กดิจากการทีท่า่นไม่ปฏบิตัติามสิง่ทีร่ะบุไวใ้นสว่นที ่10 

11. 

ขอ้ตกลงในการตดัสนิชีข้าดทีผู่กมดัและการสล

ะสทิธิใ์นการฟ้องคดใีนนามกลุ่มบุคคล 

11.1. สว่นที ่11 นีจ้ะมผีลใชก้บัขอ้พพิาทใดๆ ทีเ่กดิจากหรอืทีเ่กีย่วขอ้งกบัโซลชู ัน่ใดๆ 

การสมคัรสมาชกิส าหรบัโซลชู ัน่ใดๆ หรอืขอ้ตกลงฉบบันี ้และเกีย่วขอ้งกบัทา่นและผูจ้ าหน่าย 

ส าหรบัวตัถปุระสงคข์องสว่นที ่11 นี ้“ขอ้พพิาท” หมายถงึขอ้พพิาท การกระท าหรอืขอ้โตเ้ถยีงอืน่ๆ 



โดยไม่ค านึงถงึสาเหตขุองการกระท าทีย่นืกราน (กลา่วคอื ประกอบดว้ยขอ้เรยีกรอ้งส าหรบัการละเมดิสญัญา 

การบดิเบอืนความจรงิหรอืการฉอ้โกง การชดใชค้า่เสยีหาย การละเมดิ (รวมถงึความประมาทเลนิเลอ่) 

การฝ่าฝืนกฎหมายหรอืขอ้บงัคบั 

นอกเหนือจากสาเหตทุีเ่ป็นไปไดอ้ืน่ใดของการกระท าหรอืเหตผุลทางกฎหมาย) 

11.2. ในกรณีของขอ้พพิาท 

ทา่นจะตอ้งมกีารแจง้ขอ้พพิาทตอ่ผูจ้ าหน่ายซึง่เป็นถอ้ยแถลงทีเ่ป็นลายลกัษณอ์กัษรส าหรบัชือ่ 

ทีอ่ยูแ่ละขอ้มูลการตดิตอ่ของทา่น ขอ้เท็จจรงิทีท่ าใหเ้กดิขอ้พพิาท และการบรรเทาทีท่า่นรอ้งขอ 

ทา่นตอ้งสง่การแจง้ขอ้พพิาททางอเีมลใหแ้กผู่จ้ าหน่ายที ่legal@avast.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. 

นอกเหนือจากทีร่ะบุไวใ้นสว่นที ่11.5 ดา้นลา่งนี ้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 

mailto:legal@avast.com


11.5.3. หากทา่นเป็นผูบ้รโิภคและอาศยัอยูใ่นสหภาพยโุรป นอรเ์วย ์ไอซแ์ลนด ์หรอืลกิเตนสไตน ์

ทา่นอาจมสีทิธิจ์ดัการขอ้พพิาทของทา่นผา่นแพลตฟอรม์อนิเทอรเ์น็ตเพือ่รบัการระงบัขอ้พพิาททางออนไลน์

ซ ึง่จดัใหม้ขีึน้โดยคณะกรรมาธกิารยโุรป (“แพลตฟอรม์ ODR”) โดยแพลตฟอรม์ ODR 

มวีตัถปุระสงคท์ีจ่ะแกไ้ขขอ้พพิาทนอกช ัน้ศาลทีเ่กีย่วขอ้งกบัการซือ้สนิคา้และบรกิารแบบออนไลนร์ะหวา่งผูบ้

รโิภคและผูข้ายทีม่ทีีต่ ัง้อยูใ่นสหภาพยโุรป นอรเ์วย ์ไอซแ์ลนด ์และลกิเตนสไตน ์

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:้ 

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 

ใหค้วบคมุดแูลการตดัสนิชีข้าดน้ันไม่ใชส่ว่นประกอบทีส่ าคญัของขอ้ตกลงของคูก่รณีใหม้กีารตดัสนิขอ้พพิา

ทโดยมผีูช้ ี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 ้

หากการเป็นโมฆะดงักลา่วสง่ผลใหต้อ้งมกีารน ากระบวนพจิารณาขอ้พพิาททัง้หมดหรอืบางสว่นขึน้สูศ่าลยตุิ

ธรรม ขอบเขตของอ านาจศาลโดยสทิธิข์าดแตเ่พยีงผูเ้ดยีวส าหรบักระบวนการพจิารณาคดใีดๆ 

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


ดงักลา่วจะเป็นศาลทีน่ั่งพจิารณาคดใีนเทศมณฑลนิวยอรก์ รฐันิวยอรก์ของสหรฐัอเมรกิา 

เพือ่ใหเ้ป็นไปตามวตัถปุระสงคข์องกระบวนการพจิารณาคดใีดๆ ดงักลา่ว ทา่นยนิยอม 

และจะไม่คดัคา้นอ านาจในการตดัสนิคดสีว่นบุคคลของศาลนิวยอรก์ รฐันิวยอรก์ทีม่ตีอ่ทา่น 

และสละสทิธิเ์พิม่เตมิในการคดัคา้นสถานทีพ่จิารณาคดทีีไ่ม่เหมาะสม 

หรอืการขอใหศ้าลจ าหน่ายคดเีน่ืองจากมศีาลอืน่ทีเ่หมาะสมกบัการพจิารณาคดมีากกวา่ 

และจะไม่แสวงหาทางทีจ่ะโอนยา้ยไปยงัเขตหรอืเขตอ านาจศาลอืน่ 

11.7. แมว้า่จะมวีรรคกอ่นของสว่นที ่11 นี ้หากทา่นไดโ้ซลชู ัน่มาเพือ่การใชง้านอืน่ๆ 

ทีไ่ม่ใชก่ารใชง้านสว่นบุคคลหรอืการใชง้านในบา้น กระบวนการตดัสนิชีข้าด รวมทัง้การช าระคา่ใชจ้า่ย 

จะด าเนินการตามกฎการตดัสนิชีข้าดเชงิพาณิชยข์อง AAA (“ขัน้ตอนเชงิพาณิชย”์) 

ขัน้ตอนเชงิพาณิชยจ์ะใชก้บัขอ้พพิาทใดๆ ระหวา่งคูก่รณีอยา่งเหมาะสม 

และทา่นจะไม่สนับสนุนในการพจิารณาคดใีดๆ ในทางอืน่ อยา่งไรก็ตาม 

ขอ้ตกลงนีจ้ะมผีลบงัคบัใชจ้นถงึสว่นทีข่ดักบัขัน้ตอนผูบ้รโิภค 

12. ทัว่ไป 

12.1. ประกาศ ผูจ้ าหน่ายอาจสง่ประกาศใดๆ ไดต้ลอดเวลาใหแ้กท่า่นผ่านทางจดหมายอเิล็กทรอนิกส ์

หนา้ตา่งป็อปอพั กลอ่งสนทนาหรอืวธิอีืน่ๆ แมว้า่ในบางกรณี ทา่นอาจไม่ไดร้บัประกาศ 

เวน้แตแ่ละจนกวา่ทา่นจะเรยีกใชโ้ซลชู ัน่ ประกาศดงักลา่วใดๆ 

จะถอืวา่ถกูสง่ในวนัทีผู่จ้ าหน่ายจดัท าขึน้เป็นคร ัง้แรกผ่านทางโซลชู ัน่ โดยไม่ค านึงวา่ทา่นจะไดร้บัจรงิเมือ่ใด 

12.2. ค าถามเกีย่วกบัขอ้ตกลงฉบบันี ้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 

12.3. ขอ้ตกลงทีแ่ยกออกจากกนั หากทา่นไดร้บัโซลชู ัน่สองรายการหรอืมากกวา่น้ัน 

แมใ้นการแลกเปลีย่นเดยีว หรอืทา่นไดส้มคัรสมาชกิโซลชู ัน่รายการใดรายการหน่ึงในหลายการแลกเปลีย่น 

ทา่นสามารถยอมรบัขอ้ตกลงสทิธิก์ารใชง้านส าหรบัผูใ้ชฉ้บบันีไ้ดห้ลายคร ัง้ 

แมว้า่ขอ้ก าหนดและเงือ่นไขทีท่า่นยอมรบัอาจจะคลา้ยคลงึหรอืเหมอืนกนั 

ในแตล่ะคร ัง้ทีท่า่นยอมรบัขอ้ก าหนดและเงือ่นไขขอ้ตกลงสทิธิก์ารใชง้านส าหรบัผูใ้ชฉ้บบันี ้

เทา่กบัวา่ทา่นไดเ้ขา้ท าขอ้ตกลงทีแ่ตกตา่งกนัและแยกออกจากกนัระหวา่งทา่นกบัผูจ้ าหน่ายทีจ่ดัหาโซลชู ัน่ที่

เกีย่วขอ้ง 

12.4. ขอ้ตกลงทีส่มบรูณ ์

ขอ้ตกลงฉบบันีเ้ป็นขอ้ตกลงทีส่มบูรณร์ะหวา่งทา่นและผูจ้ าหน่ายทีเ่กีย่วขอ้งกบัการใชง้านโซลชู ัน่และเอกสา

รก ากบัโปรแกรมของทา่น ขอ้ตกลงฉบบันีจ้ะแทนทีก่ารสือ่สารดว้ยวาจาหรอืลายลกัษณอ์กัษร ขอ้เสนอ 

ถอ้ยแถลง การรบัประกนั และการรบัรองกอ่นหนา้หรอืในปัจจบุนัทัง้หมดเกีย่วกบัการตดิตัง้ 

และ/หรอืการใชโ้ซลชู ัน่หรอืเอกสารก ากบัโปรแกรมของทา่น ไม่มสีิง่ใดในขอ้ตกลงฉบบันีท้ีจ่ะลดรอนสทิธิใ์ดๆ 
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ทีท่า่นอาจมภีายใตก้ฎหมายคุม้ครองผูบ้รโิภคทีม่อียูห่รอืกฎหมายทีใ่ชบ้งัคบัอืน่ๆ 

ในเขตอ านาจศาลของทา่นทีอ่าจไม่ไดร้บัการยกเวน้ตามสญัญาโดยไม่ค านึงถงึขอ้ความทีไ่ดก้ลา่วมาแลว้กอ่

นหนา้นี ้ขอ้ตกลงฉบบันี ้เงือ่นไขทีใ่ชบ้งัคบั 

และเอกสารก ากบัโปรแกรมจะไดร้บัการตคีวามใหส้อดคลอ้งตอ้งกนัในขอบเขตสงูสุดทีส่ามารถปฏบิตัไิดอ้ยา่ง

สมเหตสุมผล แตใ่นกรณีทีเ่กดิขอ้ขดัแยง้จะบงัคบัใชต้ามล าดบัความส าคญักวา่ตอ่ไปนี:้ (1) 

เงือ่นไขทีใ่ชบ้งัคบั (2) ขอ้ตกลงฉบบันี ้และ (3) เอกสารก ากบัโปรแกรม 

12.5. การตคีวาม หวัเร ือ่งในขอ้ตกลงฉบบันีไ้ม่มผีลตอ่การตคีวาม การใชเ้พศใดๆ หมายรวมถงึทกุเพศ 

เอกพจนห์มายรวมถงึพหูพจนแ์ละในทางกลบักนั ในกรณีทีค่ าหรอืวลถีกูใหค้ าจ ากดัความ 

รปูแบบทางไวยากรณอ์ืน่ๆ มคีวามหมายทีส่อดคลอ้งกนั ค าวา่ “รวม” และ “รวมถงึ” 

จะไดร้บัการตคีวามเหมอืนกบัการตามดว้ยค าวา่ “โดยไม่จ ากดั” การอา้งองิใดๆ ถงึ “การใช”้ ซอฟตแ์วร ์

โซลชู ัน่ หรอืการปรบัปรงุโดยทา่นจะถอืวา่รวมการตดิตัง้ซอฟตแ์วร ์โซลชู ัน่ หรอืการปรบัปรงุใดๆ 

ดงักลา่วโดยทา่น (เวน้แตบ่รบิทจะก าหนดไวใ้หเ้ป็นอยา่งอืน่) 

ขอ้ตกลงฉบบันีถู้กเตรยีมขึน้มาเป็นภาษาองักฤษในตน้ฉบบั 

ถงึแมว้า่ผูจ้ าหน่ายอาจจดัเตรยีมขอ้ตกลงฉบบัแปลหน่ึงฉบบัหรอืมากกวา่เพือ่ความสะดวกของทา่น 

แตข่อ้ตกลงฉบบัภาษาองักฤษจะถกูน ามาใชค้วบคมุขอ้ตกลงฉบบันีใ้นกรณีทีม่ขีอ้ขดัแยง้หรอืความไม่สอดค

ลอ้งตรงกนั ในกรณีทีเ่กดิความก ากวมหรอืค าถามเกีย่วกบัเจตนารมณห์รอืการตคีวาม 

ในการพจิารณาคดทีางศาลหรอือืน่ๆ จะถอืวา่ขอ้ความในขอ้ตกลงฉบบันีไ้ดร้บัการรา่งรว่มกนัโดยทัง้สองฝ่าย 

และจะไม่มขีอ้สนันิษฐานหรอืภาระในการพสิจูนใ์ดๆ เกดิขึน้ทีใ่หข้อ้ไดเ้ปรยีบเสยีเปรยีบตอ่ฝ่ายใดๆ 

ทีอ่าศยัอ านาจของความเป็นผูเ้ขยีนขอ้ก าหนดใดๆ ของขอ้ตกลงฉบบันี ้ 

12.6. การเป็นโมฆะบางสว่น หากมขีอ้ก าหนดใดๆ ของขอ้ตกลงฉบบันีท้ีม่ชิอบดว้ยกฎหมาย 

ไม่ถกูตอ้งหรอืไม่สามารถบงัคบัใชไ้ดภ้ายใตก้ฎหมายใดๆ ทีใ่ชบ้งัคบั 

ในขอบเขตดงักลา่วจะถอืวา่ไม่สามารถประกอบเป็นสว่นหน่ึงของขอ้ตกลงฉบบันีไ้ด ้

แตส่ว่นทีเ่หลอืของขอ้ตกลงฉบบันีจ้ะยงัมผีลใชไ้ดแ้ละมผีลบงัคบัใชต้ามขอบเขตสงูสดุทีก่ฎหมายทีใ่ชบ้งัคบัอ

นุญาต  

12.7. เหตสุดุวสิยั ผูจ้ าหน่ายจะไม่รบัผดิชอบตอ่ความลม้เหลวหรอืความลา่ชา้ใดๆ ในการท างาน 

อนัเน่ืองมาจากความขดัขอ้งของระบบสาธารณูปโภค (รวมทัง้ระบบไฟฟ้า) ทัง้หมดหรอืบางสว่น 

ความขดัขอ้งของระบบอนิเทอรเ์น็ต 

ความขดัขอ้งของระบบการโทรคมนาคมสือ่สารหรอืบรกิารเทคโนโลยสีารสนเทศ 

ความขดัขอ้งของอปุกรณโ์ทรคมนาคมสือ่สารหรอืเทคโนโลยสีารสนเทศ 

การประทว้งหยดุงานหรอืการกอ่ความไม่สงบของคนงานอืน่ๆ 

(รวมถงึแตไ่ม่จ ากดัเพยีงการประทว้งหยดุงานหรอืการกอ่ความไม่สงบของคนงานอืน่ๆ 

ทีเ่กดิขึน้ซ ึง่เกีย่วขอ้งกบัสมาชกิรายใดก็ตามของกลุม่ผูจ้ าหน่าย หรอืคูค่า้ใดๆ ของผูจ้ าหน่าย) 

ภยัสงครามหรอืการกอ่การรา้ย การโจมตทีีม่จีดุประสงคเ์พือ่ท าใหไ้ม่สามารถใหบ้รกิารได ้

หรอืการโจมตเีทคโนโลยสีารสนเทศอืน่ๆ 

หรอืการละเมดิทีส่ง่ผลกระทบตอ่สมาชกิรายใดก็ตามของกลุม่ผูจ้ าหน่าย หรอืคูค่า้ใดๆ ของผูจ้ าหน่าย 

อทุกภยั การกอ่วนิาศกรรม เพลงิไหม ้ภยัพบิตัทิางธรรมชาตอิืน่ๆ หรอืเหตสุดุวสิยั 



หรอืสาเหตอุืน่ใดทีเ่กนิการควบคมุอยา่งสมเหตสุมผลของสมาชกิรายใดก็ตามของกลุม่ผูจ้ าหน่าย 

หรอืคูค่า้ของผูจ้ าหน่าย 

12.8. การสละสทิธิ ์การไม่ปฏบิตัติามขอ้ก าหนด เงือ่นไขและบทบญัญตัใิดๆ 

ในขอ้ตกลงฉบบันีอ้ยา่งเครง่ครดัของคู่กรณีฝ่ายใดฝ่ายหน่ึง 

จะไม่ถอืเป็นการสละสทิธิห์รอืการลม้เลกิการปฏบิตัติามขอ้ตกลงฉบบันีใ้นภายภาคหนา้ และขอ้ก าหนด 

เงือ่นไขและบทบญัญตัขิองขอ้ตกลงฉบบันีจ้ะยงัมผีลบงัคบัใชโ้ดยสมบูรณ ์

การสละสทิธิข์องขอ้ตกลงหรอืเงือ่นไขใดๆ ของขอ้ตกลงฉบบันีใ้นสว่นของฝ่ายหน่ึงฝ่ายใด 

จะไม่มผีลบงัคบัใชเ้พือ่วตัถปุระสงคใ์ดๆ 

เวน้แตว่า่การสละสทิธิน้ั์นจะเป็นลายลกัษณอ์กัษรและลงนามโดยฝ่ายดงักลา่ว 

การสละสทิธิโ์ดยฝ่ายหน่ึงฝ่ายใดของการผดิสญัญาในขอ้ก าหนดใดๆ ของขอ้ตกลงฉบบันีโ้ดยอกีฝ่ายหน่ึง 

จะไม่ถอืเป็นการสละสทิธิต์อ่เน่ืองของการผดิสญัญาดงักลา่ว หรอืการสละสทิธิข์องการผดิสญัญาอืน่ๆ 

ของขอ้ก าหนดเดยีวกนัหรอืขอ้ก าหนดอืน่ๆ ของขอ้ตกลงฉบบันี ้

12.9. การมอบหมาย 

ทา่นจะตอ้งไม่มอบหมายสทิธิห์รอืภาระผูกพนัของทา่นภายใตข้อ้ตกลงฉบบันีโ้ดยปราศจากการยนิยอมเป็นล

ายลกัษณอ์กัษรลว่งหนา้จากผูจ้ าหน่าย 

ผูจ้ าหน่ายอาจมอบหมายขอ้ตกลงฉบบันีไ้ดต้ลอดเวลาในดลุยพนิิจของตนแตเ่พยีงผูเ้ดยีว 

โดยไม่ตอ้งมกีารยนิยอมเป็นลายลกัษณอ์กัษรจากทา่น 

12.10. ไม่มผีูร้บัประโยชนท์ีเ่ป็นบุคคลทีส่าม 

ไม่มขีอ้ความใดในขอ้ตกลงฉบบันีไ้ม่วา่จะโดยชดัแจง้หรอืโดยนัยทีม่จีดุมุ่งหมายเพือ่ หรอืจะใหส้ทิธิ ์

ผลประโยชนห์รอืการเยยีวยาใดๆ 

ในลกัษณะใดก็ตามภายใตห้รอืตามเหตผุลของขอ้ตกลงฉบบันีแ้กบุ่คคลอืน่ใดนอกเหนือจากทา่น 

สมาชกิของกลุม่ผูจ้ าหน่ายและคูค่า้ของผูจ้ าหน่าย ไม่มบีุคคลอืน่ใดนอกเหนือจากทา่น 

ผูจ้ าหน่ายและสมาชกิของกลุม่ผูจ้ าหน่ายทีส่ามารถน าไปสูมู่ลเหตทุีท่ าใหม้สีทิธฟ้ิองรอ้งไดต้ามขอ้ตกลงฉบบั

นี ้ผูจ้ าหน่ายจะมสีทิธิ ์(แตไ่ม่ผูกมดั) ในการทีจ่ะบงัคบัใชส้ทิธิ ์การเยยีวยา การจ ากดั 

และการยกเวน้ความรบัผดิ และการป้องกนัตามกฎหมายของสมาชกิรายใดก็ตามของกลุม่ผูจ้ าหน่าย 

หรอืคูค่า้ของผูจ้ าหน่ายภายใตข้อ้ตกลงฉบบันี ้รวมถงึสทิธิแ์ละการเยยีวยาใดๆ ส าหรบัการสญูเสยี 

ความเสยีหาย หรอืการเรยีกรอ้งโดยหรอืจากสมาชกิรายใดก็ตามของกลุม่ผูจ้ าหน่าย 

หรอืคูค่า้ของผูจ้ าหน่าย: (1) 

อนัเกดิจากหรอืเกีย่วเน่ืองกบัการทีท่า่นไม่สามารถปฏบิตัติามขอ้ก าหนดหรอืเงือ่นไขใดๆ ของขอ้ตกลงฉบบันี ้

หรอื (2) ทา่นจะตอ้งชดใชค้่าเสยีหายภายใตข้อ้ตกลงฉบบันี ้ไม่มกีารสญูเสยี ความเสยีหาย 

หรอืการเรยีกรอ้งดงักลา่วทีจ่ะถอืวา่ไดร้บัการยกเวน้ในฐานะทีเ่ป็นการสญูเสยีหรอืความเสยีหายโดยออ้ม 

ทีเ่ป็นผลสบืเน่ืองหรอืทีเ่กีย่วเน่ืองภายใตส้ว่นที ่6.4.1 อนัเป็นผลจากการสญูเสยี ความเสยีหาย 

หรอืการเรยีกรอ้งโดยหรอืจากสมาชกิรายอืน่ของกลุม่ผูจ้ าหน่าย หรอืคูค่า้ของผูจ้ าหน่าย 

แทนทีจ่ะเป็นการเรยีกรอ้งจากผูจ้ าหน่าย 

  



12.11. กฎหมายทีใ่ชบ้งัคบั 

กฎหมายทีใ่ชบ้งัคบัของขอ้ตกลงฉบบันีจ้ะเป็นกฎหมายสารบญัญตัขิองรฐันิวยอรก์ สหรฐัอเมรกิา 

ขอ้ตกลงฉบบันีจ้ะไม่ถูกก ากบัโดยอนุสญัญาสหประชาชาตวิา่ดว้ยสญัญาซือ้ขายสนิคา้ระหวา่งประเทศ 

ซึง่การใชด้งักลา่วถกูตดัออกอยา่งชดัแจง้ 

12.12. การเชือ่มตอ่อนิเทอรเ์น็ต บางโซลชู ัน่อาจตอ้งใชก้ารเชือ่มตอ่อนิเทอรเ์น็ตทีใ่ชง้านไดแ้ละเสถยีร 

เพือ่ใหส้ามารถท างานได ้ดงัน้ัน 

จงึเป็นความรบัผดิชอบของทา่นในการตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ทา่นมอีนิเทอรเ์น็ตทีใ่ชง้านไดแ้ละเสถยีรอยู่ตลอด

เวลา 

12.13. ชือ่ผลติภณัฑ ์ผูจ้ าหน่ายสามารถเปลีย่นชือ่ของโซลชู ัน่ 

หรอืเปลีย่นชือ่หรอืโลโกท้ีใ่ชก้บัโซลชู ัน่เป็นชือ่หรอืโลโกข้องสมาชกิรายอืน่ของกลุม่ผูจ้ าหน่าย 

หรอืคูค่า้ของผูจ้ าหน่ายไดเ้ป็นระยะๆ 

การเปลีย่นแปลงเหลา่นีม้ไิดเ้ป็นการแกไ้ขการสมคัรสมาชกิส าหรบัโซลชู ัน่ใด ๆ ระยะเวลาการเป็นสมาชกิ 

หรอืขอ้ตกลงฉบบันี ้และมไิดเ้ป็นการใหส้ทิธิแ์กท่า่นในการบอกเลกิการเป็นสมาชกิโซลชู ัน่ 

ระยะเวลาการเป็นสมาชกิ หรอืขอ้ตกลงฉบบันี ้

13. ขอ้ตกลงพเิศษ 

ขอ้ตกลงพเิศษตอ่ไปนีใ้ชก้บับางโซลชู ัน่ หากขอ้ตกลงพเิศษเหลา่นีข้ดัแยง้กบัสว่นทีเ่หลอืของขอ้ตกลงฉบบันี ้

ขอ้ตกลงพเิศษเหลา่นีจ้ะควบคมุและมลี าดบัความส าคญัทีเ่หนือกวา่ในสว่นทีเ่กีย่วกบัโซลชู ัน่ทีเ่กีย่วขอ้ง 

13.1. 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 

13.2. สทิธิก์ารใชง้านของผูใ้หบ้รกิารทีไ่ดร้บัการจดัการ สว่นที ่13.2 นีใ้ชบ้งัคบั: (1) 

เทา่ทีเ่งือ่นไขทีใ่ชบ้งัคบัอนุญาตใหท้า่นใช ้CloudCare, Managed Workplace, บรกิารดา้นผลติภณัฑข์อง 

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

เทา่ทีส่ทิธิก์ารใชง้านทัง้หมดอนุญาตใหใ้ช ้CCleaner Cloud for Business 

  



13.2.1. ตามทีใ่ชใ้นสว่นที ่13.2: 

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

แลว้แตบ่รบิท 

(ข) “ลูกคา้” หมายถงึบุคคลทีส่ามทีท่า่นจดัหาหรอืประสงคท์ีจ่ะจดัหาบรกิาร MSP ให ้

(ค) “บรกิาร HD” 

หมายถงึบรกิารใหค้วามชว่ยเหลอืทีผู่จ้ าหน่ายหรอืซพัพลายเออรท์ีเ่ป็นบุคคลทีส่ามจดัหาใหแ้กท่า่น 

เพือ่ประโยชนข์องลกูคา้หน่ึงรายหรอืมากกวา่ แลว้แตก่รณีตามทีอ่ธบิายไวใ้นเอกสารก ากบัโปรแกรม 

เน่ืองจากผูจ้ าหน่ายอาจปรบัเปลีย่นเชน่เดยีวกนัเป็นระยะๆ 

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

ทีท่า่นมอบใหแ้กล่กูคา้ของท่านโดยใชโ้ซลชู ัน่ (รวมถงึบรกิารดา้นผลติภณัฑข์อง Avast Business 

ทีเ่กีย่วขอ้ง) 

(จ) “บรกิาร NOC” 

หมายถงึบรกิารตดิตามและการจดัการอปุกรณร์ะยะไกลทีผู่จ้ าหน่ายหรอืซพัพลายเออรท์ีเ่ป็นบุคคลทีส่ามจดัห

าใหแ้กท่า่น เพือ่ประโยชนข์องลกูคา้หน่ึงรายหรอืมากกวา่ 

แลว้แตก่รณีตามทีอ่ธบิายไวใ้นเอกสารก ากบัโปรแกรม 

เน่ืองจากผูจ้ าหน่ายอาจปรบัเปลีย่นเชน่เดยีวกนัเป็นระยะๆ 

(ฉ) “ขอ้ตกลงการใชบ้รกิาร” หมายถงึขอ้ตกลงระหวา่งทา่นกบัลกูคา้ 

ซึง่อธบิายบรกิารทีท่า่นตกลงทีจ่ะจดัหาใหแ้กล่กูคา้ รวมทัง้สิง่อืน่ๆ อยา่งชดัเจน 

13.2.2. ผูจ้ าหน่ายภายใตบ้งัคบัแห่งบทบญัญตัขิองขอ้ตกลงนีจ้ะอนุญาตใหท้า่นไดร้บัสทิธิก์ารใชง้านทีจ่ ากดั 

ทีเ่ป็นการทัว่ไป ไม่สามารถถา่ยโอนได ้(โดยไม่อาจใหส้ทิธิช์ว่ง) 

ในชว่งระยะเวลาการเป็นสมาชกิเพือ่ใชโ้ซลชู ัน่ทีเ่กีย่วขอ้ง (ซึง่รวมถงึบรกิารดา้นผลติภณัฑข์อง Avast 

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

MSP แกล่กูคา้ของทา่น 

13.2.3. ผูจ้ าหน่ายภายใตบ้งัคบัแห่งบทบญัญตัขิองขอ้ตกลงนีจ้ะใหบ้รกิารโซลชู ัน่แกท่า่น 

(ซึง่รวมถงึบรกิารดา้นผลติภณัฑข์อง Avast Business, CCleaner Business Edition หรอื CCleaner 

Cloud for Business ทีใ่ชง้านได)้ เพือ่ประโยชนข์องลกูคา้ของทา่น 

13.2.4. ภายใตข้อ้ก าหนดและเงือ่นไขของขอ้ตกลงฉบบันี ้ทา่นจะ: 

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

ทีไ่ดร้บัโซลชู ัน่ด าเนินการหรอืผูกมดัตนเองกบัขอ้ตกลงนีฉ้บบัปัจจบุนั และ (2) 

ลกูคา้แตล่ะรายทีท่า่นทีท่า่นตกลงทีจ่ะมอบโซลชู ัน่ด าเนินการหรอืผูกมดัตนเองกบัขอ้ตกลงการใชบ้รกิาร 

ทา่นสามารถยอมรบัขอ้ตกลงสทิธิก์ารใชง้านส าหรบัผูใ้ชข้องผูจ้ าหน่ายแทนลกูคา้ไดเ้ฉพาะภายใตข้อบเขตที่



ลกูคา้ไดอ้นุญาตไวอ้ยา่งชดัแจง้ใหท้า่นกระท าเชน่น้ันไดใ้นขอ้ตกลงการใชบ้รกิารหรอืขอ้ตกลงอืน่ๆ 

โดยไม่จ ากดัสิง่ทีร่ะบุไวข้า้งตน้ ขอ้ตกลงการใชบ้รกิารจะ: (1) 

ประกอบดว้ยบทบญัญตัเิป็นอยา่งนอ้ยเพือ่เป็นการปกป้องผลประโยชนข์องกลุม่ผูจ้ าหน่ายตามขอ้ตกลงฉบบั

นี ้และ (2) อนุญาตทา่นและกลุม่ผูจ้ าหน่ายอยา่งชดัแจง้ในการผลติซ า้ สง่ผ่าน 

จดัเก็บและประมวลผลขอ้มูลและสารสนเทศของลกูคา้ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการท างานและประสทิธภิาพของโซลชู ัน่ใ

ดๆ 

(ข) ผูจ้ าหน่ายและทา่นมหีนา้ทีร่บัผดิชอบแตเ่พยีงผูเ้ดยีวในเร ือ่ง: (1) 

การปฏบิตัติามภาระผูกพนัของทา่นภายใตข้อ้ตกลงการใชบ้รกิาร (2) 

รบัรองวา่ทา่นและลกูคา้ทกุรายปฏบิตัติามกฎหมายทีบ่งัคบัใชท้ ัง้หมดทีเ่กีย่วกบัการตดิตามพนักงานและบุคค

ลทีส่ามอืน่ๆ และอปุกรณท์ีเ่กีย่วขอ้งของพวกเขา (3) 

การด าเนินงานและภาระผูกพนัทีม่อบหมายใหแ้กท่า่นและลกูคา้ตามขอ้ตกลง เงือ่นไขทีใ่ชบ้งัคบั 

และเอกสารก ากบัโปรแกรม และ (4) การสิน้สดุบทบญัญตัขิองโซลชู ัน่ใดๆ 

และการลบหรอืท าใหล้กูคา้ลบหรอืปิดใชง้านโซลชู ัน่ใดๆ ออกจากอปุกรณท์ีใ่ชโ้ซลชู ัน่น้ัน 

เมือ่ขอ้ตกลงการใชบ้รกิารทีเ่กีย่วขอ้งหมดอายหุรอืสิน้สดุลง 

13.3. เคร ือ่งมอืลา้งขอ้มูลเบราวเ์ซอร ์เมือ่ทา่นใช ้Add-on ของเคร ือ่งมอืลา้งขอ้มูลเบราวเ์ซอร ์(“BCU”) 

เทา่กบัวา่ทา่นอนุญาตให ้BCU 

เปลีย่นแปลงการตัง้คา่เบราวเ์ซอรท์ีม่อียูข่องทา่นเป็นการตัง้คา่เบราวเ์ซอรใ์หม่ 

13.4. WiFi Finder WiFi Finder จะท าใหผู้ใ้ชง้านสามารถชว่ยผูใ้ชค้นอืน่ๆ 

ใหไ้ดร้บัสทิธิก์ารเชือ่มตอ่อนิเทอรเ์น็ตผ่านการแบ่งปันขอ้มูลเกีย่วกบัเครอืขา่ย WiFi 

หากทา่นเลอืกทีจ่ะแบ่งปันขอ้มูลเกีย่วกบัเครอืขา่ย WiFi ของทา่นกบัผูใ้ชค้นอืน่ๆ 

ถอืเป็นหนา้ทีข่องทา่นแตเ่พยีงผูเ้ดยีวในการตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ทา่นไม่ไดล้ะเมดิสทิธิข์องบุคคลทีส่ามใดๆ 

ทีเ่กีย่วขอ้งกบัเครอืขา่ย WiFi ดงักลา่ว หรอืขอ้มูลทีท่า่นแบ่งปัน 

สมาชกิของกลุม่ผูจ้ าหน่ายไม่มหีนา้ทีร่บัผดิชอบหรอืความรบัผดิส าหรบัการปฏบิตัติามขอ้ก าหนดและเงือ่นไ

ขทีใ่ชบ้งัคบัของทา่นในการใชเ้ครอืขา่ย WiFi หรอืขอ้มูลทีท่า่นแบ่งปัน 

13.5. ระบบป้องกนัทัง้ครอบครวัของ Avast 

13.5.1. ระบบป้องกนัทัง้ครอบครวัของ Avast มจีดุมุ่งหมายส าหรบัการใชง้านสว่นบุคคลโดยบดิามารดา 

ไม่ใชใ่นเชงิพาณิชย ์เพือ่ปกป้องบุตรหลาน โดยผูป้กครองตามกฎหมาย เพือ่ปกป้องผูอ้ยูใ่นปกครอง 

หรอืโดยผูใ้หญ ่เพือ่ปกป้องผูใ้หญร่ายอืน่ ๆ 

จากบุคคลทีพ่วกเขาไดร้บัการยนิยอมเป็นลายลกัษณอ์กัษรอยา่งสมบูรณ ์

ทา่นจะตอ้งไม่ใชร้ะบบป้องกนัทัง้ครอบครวัของ Avast นอกเหนือไปจากเจตนาทีร่ะบไุว ้

และสมาชกิของกลุม่ผูจ้ าหน่ายจะไม่รบัผดิชอบหรอืรบัผดิตอ่การใชง้านใด ๆ 

ทีไ่ม่ไดร้บัอนุญาตหรอืไม่ชอบดว้ยกฎหมาย 

13.5.2.  ในการใชร้ะบบป้องกนัทัง้ครอบครวัของ Avast ทา่นแสดงตนและรบัรองวา่: (1) ทา่นมอีาย ุ18 

ปีหรอืมากกวา่น้ัน และ (2) ทา่นมอี านาจในการ 

และใหค้วามยนิยอมตอ่การเก็บรวบรวมขอ้มูลส าหรบับุคคลใดก็ตามทีท่า่นไดร้วมรายชือ่ไวใ้นบญัชรีะบบป้อง



กนัทัง้ครอบครวัของ Avast รวมถงึบุคคลใดก็ตามทีม่อีายตุ ่ากวา่ 13 ปี 

ทา่นรบัทราบวา่สมาชกิของกลุม่ผูจ้ าหน่ายจะเก็บรวบรวม ใช ้และเปิดเผยต าแหน่งทีต่ ัง้ทางภมูศิาสตร ์

และขอ้มูลอืน่ ๆ ทีจ่ าเป็นตอ่การใชง้านและการสง่มอบคณุลกัษณะของระบบป้องกนัทัง้ครอบครวัของ Avast 

13.5.3. ทา่นรบัทราบวา่: (1) ผลลพัธท์ีท่า่นอาจไดร้บัจากระบบป้องกนัทัง้ครอบครวัของ Avast 

รวมทัง้ขอ้มูลและการสง่ขอ้ความอาจไม่ถกูตอ้ง ทนัเวลา หรอืเชือ่ถอืได ้(2) 

เนือ้หาบางอยา่งทีท่า่นคดิวา่ไม่เหมาะสมหรอืตอ้งการบล็อกอาจไม่ไดร้บัการป้องกนัโดยระบบป้องกนัทัง้ครอบ

ครวัของ Avast เสมอไป (3) ในบางคร ัง้ ระบบป้องกนัทัง้ครอบครวัของ Avast 

อาจบล็อกเนือ้หาทีท่า่นอาจยอมรบัได ้และ (4) 

เน่ืองจากเนือ้หาของบุคคลทีส่ามสามารถเปลีย่นแปลงไดโ้ดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

ผูจ้ าหน่ายไม่สามารถรบัประกนัไดว้า่ประเภทของเนือ้หาและตวักรองเนือ้หาจะเป็นปัจจบุนัอยูเ่สมอจากการเปลี่

ยนแปลงเนือ้หาของบุคคลทีส่าม หากทา่นเชือ่วา่ระบบป้องกนัทัง้ครอบครวัของ Avast 

จ าแนกประเภทเว็บไซตห์รอืบรกิารไดไ้ม่ถกูตอ้ง กรณุาตดิตอ่ผูจ้ าหน่ายหรอือเีมลไปที ่

familyshieldhelp@avast.com 

13.6. แอปพลเิคชนัส าหรบัอปุกรณพ์กพา สว่นที ่13.6 

นีใ้ชก้บัโซลชู ัน่ทีอ่อกแบบมาเพือ่ใชง้านกบัอปุกรณพ์กพา 

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

สทิธิก์ารใชง้านทีม่อบใหโ้ดยขอ้ตกลงฉบบันีจ้ะแทนทีส่ทิธิใ์นการใชง้านโซลชู ัน่ทีอ่าจไดร้บัมอบมาจากขอ้ก า

หนดโดยปรยิายส าหรบัแอปพลเิคชนัทีด่าวนโ์หลดมาจาก Google Play Store 

13.6.2. ส าหรบัโซลชู ัน่ทีด่าวนโ์หลดมาจาก Apple App Store จะใชข้อ้ก าหนดตอ่ไปนี:้ 

(ก) สทิธิก์ารใชง้านทีม่อบใหต้ามขอ้ตกลงฉบบันีถู้กจ ากดัทีส่ทิธิก์ารใชง้านทีไ่ม่สามารถา่ยโอนไดใ้นการใชง้

านโซลชู ัน่บน iPhone, iPod Touch หรอือปุกรณอ์ืน่ทีส่นับสนุนโดย 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 าหน่าย มใิช ่Apple 

เป็นผูร้บัผดิชอบแตเ่พยีงผูเ้ดยีวส าหรบัโซลชู ัน่และเนือ้หาของโซลชู ัน่ดงักลา่ว 

(ค) Apple ไม่มภีาระผูกพนัใดๆ ก็ตามในการจดัหาบรกิารดแูลรกัษาและสนับสนุนใดๆ 

ในสว่นทีเ่กีย่วกบัโซลชู ัน่ 

(ง) หากโซลชู ัน่ไม่สามารถเป็นไปตามการรบัประกนัทีใ่ชใ้ดๆ ทา่นสามารถแจง้ตอ่ Apple และ Apple 

จะคนืเงนิในราคาซือ้ส าหรบัโซลชู ัน่ใหแ้กท่า่น ในขอบเขตสงูสดุทีอ่นุญาตโดยกฎหมายทีบ่งัคบัใช ้Apple 

จะไม่มภีาระผูกพนัในการรบัประกนัอืน่ๆ ทัง้สิน้ในสว่นทีเ่กีย่วขอ้งกบัโซลชู ัน่ และระหวา่งทา่น ผูจ้ าหน่ายและ 

Apple ขอ้เรยีกรอ้งอืน่ใด การสญูเสยี หนีส้นิ ความเสยีหาย 

mailto:familyshieldhelp@avast.com
http://play.google.com/
http://www.apple.com/legal/internet-services/itunes/us/terms.html


ตน้ทนุหรอืคา่ใชจ้า่ยอนัเน่ืองมาจากการไม่สามารถปฏบิตัติามการรบัประกนัใดๆ 

จะเป็นความรบัผดิชอบของผูจ้ าหน่ายแตเ่พยีงผูเ้ดยีว 

(จ) ผูจ้ าหน่าย มใิช ่Apple จะเป็นผูร้บัผดิชอบส าหรบัการจดัการกบัขอ้เรยีกรอ้งใดๆ 

ของทา่นหรอืบุคคลทีส่ามใดๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัโซลชู ัน่หรอืการครอบครองของทา่นและ/หรอืการใชโ้ซลชู ัน่น้ันๆ 

ซึง่รวมถงึ: (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 

13.6.3. 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 ไม่ใชคู่ส่ญัญาในขอ้ตกลงนี ้หากมขีอ้ขดัแยง้ใดๆ ระหวา่งขอ้ตกลง EULA เร ิม่ตน้และขอ้ตกลงนี ้

ใหใ้ชข้อ้ตกลง EULA เร ิม่ตน้ตามขอบเขตของขอ้ขดัแยง้ดงักลา่ว และมคีวามส าคญัล าดบัทีเ่หนือกวา่ 

Amazon ไม่มคีวามรบัผดิชอบหรอืความรบัผดิใดๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการปฏบิตัติามหรอืไม่ปฏบิตัติามขอ้ตกลง 

EULA เร ิม่ตน้ของผูจ้ าหน่ายหรอืทา่น 

13.7. ฉบบัชา่งเทคนิค สว่นที ่13.7 จะใชใ้นขอบเขตทีท่่านไดซ้ ือ้โซลชู ัน่ฉบบัชา่งเทคนิค 

ทา่นสามารถอนุญาตจ านวนชา่งเทคนิคทีร่ะบุตามเงือ่นไขทีใ่ชบ้งัคบัในการใชโ้ซลูช ัน่เพือ่ท าการปรบัใหเ้หมา

ะสมส าหรบัการใหบ้รกิารและการซอ่มแซมอปุกรณท์ีบุ่คคลทีส่ามเป็นเจา้ของ 

(หากทา่นซือ้สทิธิส์ าหรบัสมาชกิองคก์ร) หรอืบุคคลทีส่าม (หากทา่นซือ้สทิธิส์ าหรบัสมาชกิแบบ breakfix) 

ชา่งเทคนิคแตล่ะรายสามารถตดิตัง้โซลชู ัน่บนอปุกรณไ์ดเ้พยีงหน่ึงเคร ือ่งเทา่น้ันในเวลาใดก็ตามทีร่ะบุไว ้

และจะตอ้งน าโซลชู ัน่ออกจากอปุกรณก์อ่นทีจ่ะสง่คนืการควบคมุอปุกรณใ์หก้บัเจา้ของ 

  



13.8. แผนการรบัประกนั สว่นที ่13.8 นีจ้ะใชก้บัแผนการรบัประกนั 

13.8.1. "แผนการรบัประกนั" หมายถงึบรกิารทีช่า่งเทคนิคของผูจ้ าหน่าย ("พนักงาน") 

จะใหค้วามชว่ยเหลอืทา่นในการก าจดัไวรสัหรอืมลัแวรอ์ืน่ ๆ 

ทีต่ดิเขา้มาในอปุกรณท์ีไ่ดร้บัการปกป้องของทา่น ตลอดชว่งเวลาการเป็นสมาชกิ 

โดยจะมคีา่ธรรมเนียมการสมคัรสมาชกิทีแ่ยกตา่งหาก 

แผนการรบัประกนัจะจ าหน่ายรว่มกบัโซลชู ัน่ป้องกนัไวรสัของผูจ้ าหน่ายหรอืโซลชู ัน่การรกัษาความปลอดภยั

อืน่ๆ (แตล่ะโซลชู ัน่เรยีกวา่ “โซลชู ัน่การรกัษาความปลอดภยั”) 

และเสรมิการป้องกนัทีน่ าเสนอโซลชู ัน่การรกัษาความปลอดภยั 

13.8.2. หากทา่นขอความชว่ยเหลอืจากผูจ้ าหน่ายภายใตแ้ผนการรบัประกนั 

และหากทา่นและอปุกรณข์องทา่นมคีณุสมบตัทิีจ่ะไดร้บัความชว่ยเหลอืภายใตส้ว่นที ่13.8.3 

ผูจ้ าหน่ายจะใชค้วามพยายามอยา่งสมเหตสุมผลในเชงิพาณิชยใ์นการชว่ยทา่นก าจดัไวรสัหรอืมลัแวรอ์ืน่ๆ 

ทีส่ง่ผลกระทบตอ่อปุกรณข์องทา่น ทา่นรบัทราบ ยอมรบั 

และเห็นดว้ยวา่ความพยายามของผูจ้ าหน่ายอาจจะไม่เพยีงพอทีจ่ะลบไวรสัหรอืมลัแวรอ์ืน่ๆ 

จากอปุกรณข์องทา่น และผูจ้ าหน่ายอาจเปลีย่นแปลง ลบ หรอืท าลายขอ้มูลบนอปุกรณข์องทา่น 

เปลีย่นการตัง้คา่อปุกรณ ์หรอืแทรกแซงการท างานทีเ่หมาะสมของอปุกรณข์องทา่นระหวา่งการใหบ้รกิาร 

13.8.3. แผนการรบัประกนัใหค้วามคุม้ครอง: (1) 

เฉพาะอปุกรณท์ีท่า่นซือ้โซลชู ัน่การรกัษาความปลอดภยัทีเ่กีย่วขอ้ง และไม่สามารถถา่ยโอนไปยงัอปุกรณอ์ืน่ 

และ (2) เฉพาะไวรสัและมลัแวรอ์ืน่ ๆ ทีต่ดิเขา้มาในอปุกรณร์ะหวา่งระยะเวลาการเป็นสมาชกิ 

หลงัจากทีท่า่นดาวนโ์หลดและตดิตัง้โซลชู ัน่การรกัษาความปลอดภยับนอปุกรณ ์

และในขณะทีโ่ซลชู ัน่การรกัษาความปลอดภยัก าลงัท างานดว้ยการก าหนดมลัแวรท์ีเ่ป็นปัจจบุนั 

ผูจ้ าหน่ายอาจยกเลกิแผนการรบัประกนัโดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบหากผูจ้ าหน่ายตดัสนิโดยใชห้ลกัการตดัสนิท

างธรุกจิแตเ่พยีงผูเ้ดยีววา่ทา่นไดร้อ้งขอหรอืไดร้บับรกิารภายใตแ้ผนการรบัประกนัส าหรบัอปุกรณห์น่ึงๆ 

ทีไ่ม่ไดอ้ยูใ่นแผนการรบัประกนั 

ถา่ยโอนหรอืพยายามถา่ยโอนแผนการรบัประกนัไปใหก้บับุคคลหรอืหน่วยงานอืน่ 

หรอืละเมดิขอ้ก าหนดของแผนการรบัประกนันี ้

13.8.4. ในการใหค้วามชว่ยเหลอืภายใตแ้ผนการรบัประกนั 

ผูจ้ าหน่ายอาจจ าเป็นตอ้งเขา้ถงึอปุกรณข์องทา่นจากระยะไกล 

และ/หรอือาจขอใหท้า่นตดิตัง้ซอฟตแ์วรค์วามชว่ยเหลอื ในกรณีทีท่า่นรบัทราบและยอมรบัวา่สว่นที ่13.10 

มผีลบงัคบัใช ้หากทา่นไม่สามารถหรอืไม่ไดใ้หส้ทิธิก์ารเขา้ถงึอปุกรณจ์ากระยะไกล 

และ/หรอืไม่สามารถหรอืไม่ไดด้าวนโ์หลดและตดิตัง้ซอฟตแ์วรค์วามชว่ยเหลอืบนอปุกรณห์รอืปฏบิตัติามค าแ

นะน าอืน่ๆ ของผูจ้ าหน่ายหรอืผูช้ว่ย 

หรอืหากผูจ้ าหน่ายตดัสนิวา่อปุกรณข์องทา่นไม่มคีณุสมบตัทิีจ่ะรบัการสนับสนุนภายใตแ้ผนการรบัประกนั 

ผูจ้ าหน่ายจะไม่ใหบ้รกิารภายใตแ้ผนการรบัประกนันี ้ผูจ้ าหน่ายอาจ (แตไ่ม่จ าเป็นตอ้งท า) 

สง่ตอ่ทา่นไปยงับรกิารของผูจ้ าหน่ายหรอืผูร้บัจา้งชว่งของผูจ้ าหน่ายทีจ่ะใหค้วามชว่ยเหลอื โดยคดิคา่บรกิาร 

13.9. การสนับสนุนเทคโนโลยแีบบพรเีมีย่ม สว่นที ่13.9 นีจ้ะมผีลบงัคบัใชต้อ่ Avast Total Care, AVG 

Premium Tech Support และบรกิารสนับสนุนเทคโนโลยอีืน่ๆ (แตล่ะบรกิารเรยีกวา่ 



“การสนับสนุนเทคโนโลยแีบบพรเีมีย่ม”) ซึง่ผูจ้ าหน่ายมจี าหน่ายแยกตา่งหากจากโซลชู ัน่ซอฟตแ์วรข์องตน 

และผูจ้ าหน่ายรายดงักลา่วอาจชว่ยเหลอืทา่นในการตดิตัง้ ก าหนดคา่ หรอืแกไ้ขปัญหาใดๆ 

ของผลติภณัฑซ์อฟตแ์วรแ์ละ/หรอือปุกรณห์รอืระบบ ซึง่รวมถงึคอมพวิเตอร,์ Mac, แท็บเล็ต, 

โทรศพัทม์อืถอืหรอือปุกรณค์อมพวิเตอรส์ว่นบุคคลประเภทอืน่ๆ, เราเตอรไ์รส้าย, 

โมเด็มตอ่สายเคเบลิหรอืเราเตอรอ์ืน่ๆ, เคร ือ่งพมิพ,์ กลอ้งถา่ยรปูดจิทิลั, เคร ือ่งเลน่สือ่, Smart TV, เคร ือ่งเลน่ 

DVD/Blu-Ray 

13.9.1. ในการใหก้ารสนับสนุนเทคโนโลยแีบบพรเีมีย่ม 

ผูช้ว่ยจะใชค้วามพยายามทีเ่หมาะสมในเชงิพาณิชยเ์พือ่ชว่ยเหลอืทา่นเกีย่วกบัปัญหาทีท่า่นก าลงัประสบอยู ่

อยา่งไรก็ด ี

ผูช้ว่ยอาจไม่สามารถแกไ้ขปัญหาของทา่นไดเ้น่ืองดว้ยความหลากหลายและความซบัซอ้นของเทคโนโลยทีีม่ี

ในตลาด ตวัอยา่งเชน่ 

ปัญหาทีเ่กดิขึน้จากขอ้ผดิพลาดของซอฟตแ์วรห์รอืฮารด์แวรท์ีย่งัไม่ไดร้บัการแกไ้ขจากผูผ้ลติ 

หรอืปัญหาทีเ่กีย่วขอ้งกบัการก าหนดคา่ของอปุกรณท์ีท่ าใหปั้ญหาพน้วสิยัหรอืยากเกนิไปส าหรบัผูช้ว่ยในกา

รวนิิจฉัยหรอืแกไ้ขอยา่งถกูตอ้ง ดงัน้ัน 

ทา่นรบัทราบและยอมรบัในทีนี่ว้า่ความพยายามของผูจ้ าหน่ายอาจไม่เพยีงพอตอ่การแกไ้ขปัญหาทีท่า่นระบุ 

หรอืปัญหาเหลา่น้ันอาจไม่ไดร้บัการแกไ้ขอยา่งทนัทว่งท ี

13.9.2. ในการใหก้ารสนับสนุนเทคโนโลยแีบบพรเีมีย่ม 

ผูช้ว่ยอาจจ าเป็นตอ้งสามารถเขา้ถงึอปุกรณข์องทา่นจากระยะไกล 

และ/หรอือาจขอใหท้า่นตดิตัง้ซอฟตแ์วรค์วามชว่ยเหลอื ในกรณีทีท่า่นรบัทราบและยอมรบัวา่สว่นที ่13.10 

มผีลบงัคบัใช ้หากทา่นไม่สามารถหรอืไม่ไดใ้หส้ทิธิก์ารเขา้ถงึอปุกรณจ์ากระยะไกล 

และ/หรอืไม่สามารถหรอืไม่ไดด้าวนโ์หลดและตดิตัง้ซอฟตแ์วรค์วามชว่ยเหลอืบนอปุกรณห์รอืปฏบิตัติามค าแ

นะน าอืน่ๆ ของผูจ้ าหน่ายหรอืผูช้ว่ย 

หรอืหากผูจ้ าหน่ายพจิารณาแลว้วา่อปุกรณข์องทา่นไม่มคีณุสมบตัทิีจ่ะรบัการสนับสนุนภายใตก้ารสมคัรสม

าชกิเพือ่รบัการสนับสนุนเทคโนโลยแีบบพรเีมีย่ม ผูจ้ าหน่ายจะไม่ใหก้ารสนับสนุนเทคโนโลยแีบบพรเีมีย่ม  

13.10. การเขา้ถงึจากระยะไกล ซอฟตแ์วรค์วามชว่ยเหลอื 

13.10.1. การเขา้ถงึจากระยะไกล 

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 

13.10.2. 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 (หรอืของคูค่า้หรอืผูร้บัจา้ง) 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 

13.11. Avast Driver Updater 

13.11.1. Avast Driver Updater มวีตัถปุระสงคเ์พือ่ใชก้บัอปุกรณท์ีเ่ป็นคอมพวิเตอรเ์คร ือ่งเดยีวและไม่ใช ่

“เคร ือ่งเสมอืน” ซึง่เป็นทรพัยากรคอมพวิเตอรท์ีใ่ชร้ว่มกนัเลยีนแบบฟังกช์ ัน่ตา่ง ๆ 

ของเคร ือ่งคอมพวิเตอรจ์รงิ Avast Driver Updater 

จะไม่มผีลเมือ่ใชก้บัเคร ือ่งเสมอืนแทนทีจ่ะเป็นเคร ือ่งคอมพวิเตอรจ์รงิ 

13.11.2. Avast Driver Updater 

อาศยัขอ้มูลจากผูผ้ลติในไฟลส์ าหรบัตดิตัง้ไดรเวอรข์องอปุกรณซ์ึง่รวมถงึวนัทีเ่ผยแพรเ่พือ่ใหข้อ้มูลทีแ่สดงโ

ดยโซลชู ัน่ในผลการสแกน 

สมาชกิของกลุม่ผูจ้ าหน่ายและคูค่า้ของผูจ้ าหน่ายไม่รบัประกนัหรอืรบัรองวา่ไดรเวอรข์องอปุกรณใ์ด ๆ 

โซลชู ัน่ไดใ้หไ้วจ้ะเป็นรุน่ลา่สดุหรอืรุน่เฉพาะใด ๆ 

ของไดรเวอรข์องอปุกรณด์งักลา่วโดยไม่ค านึงถงึขอ้มูลทีแ่ตกตา่งกนัหรอืมขีดักนัใด ๆ ทีโ่ซลชู ัน่นีไ้ดใ้หไ้ว ้

13.12. Avast Secure Web Gateway และ Avast Secure Internet Gateway 

13.12.1. ตามทีใ่ชใ้นสว่นที ่13.12: 

(ก) “ขอ้มูลรวม” หมายถงึ ขอ้มูล: (1) ทีไ่ม่ระบุตวัตนและไม่สามารถระบุตวับุคคลหรอืหน่วยงานใด ๆ ได ้(2) 

รวมกบัขอ้มูลของผูใ้ชร้ายอืน่ ๆ ของ Avast Secure Gateway และ/หรอืแหลง่ขอ้มูลเพิม่เตมิ และ (3) 

แสดงในลกัษณะทีผู่ใ้ชแ้ตล่ะรายของ Avast Secure Gateway ไม่สามารถระบุตวัได ้

(ข) “Avast Secure Gateway” หมายถงึ Avast Secure Web Gateway หรอื Avast Secure Internet 

Gateway 

(ค) “การแลกเปลีย่น DNS” หมายถงึการสอบถาม DNS แบบเรยีกซ า้ทีท่า่นสง่ผา่นการใช ้Avast Secure 

Web Gateway ของทา่น 



(ง) “ซที” หมายถงึการเป็นสมาชกิส าหรบับุคคลทีเ่ขา้ถงึอนิเทอรเ์น็ตเพือ่เช ือ่มตอ่เขา้กบั Avast Secure 

Gateway ดงัทีอ่ธบิายเพิม่เตมิไวใ้นสว่นที ่13.12.5 

จะสามารถถา่ยโอนซทีจากบุคคลดงักลา่วไปยงับุคคลอืน่ไดเ้ฉพาะเมือ่บุคคลเดมิไม่ไดร้บัอนุญาตใหเ้ขา้ถงึแล

ะไม่สามารถเขา้ถงึอนิเทอรเ์น็ตทีเ่ช ือ่มตอ่กบั Avast Secure Gateway ไดอ้กีตอ่ไปแลว้ 

(จ) “การแลกเปลีย่น” หมายถงึค ารอ้ง HTTP หรอื HTTPS ทีส่ง่ถงึหรอืสง่โดยทา่น ผ่านการใช ้Avast 

Secure Internet Gateway ของทา่น 

13.12.2. ทา่นตอ้งไม่กระท าการดงัตอ่ไปนี ้จากอปุกรณใ์ดก็ตามทีไ่้้ดร้บัการปกป้องดว้ย Avast Secure 

Gateway: (1) สง่สแปมหรอืขอ้ความทีซ่  า้ซอ้นหรอืไม่พงึประสงคซ์ ึง่เป็นการละเมดิกฎหมายทีใ่ชบ้งัคบั (2) 

สง่เนือ้หาทีเ่ป็นการละเมดิ ลามกอนาจาร ขม่ขู ่สบประมาท หรอืผดิกฎหมาย (3) 

เขา้ถงึบรกิารทีถ่กูบล็อกโดยละเมดิกฎหมายทีใ่ชบ้งัคบั หรอื (4) เรยีกใชข้อ้ความคน้หาอตัโนมตัไิปยงั URL 

ของอนิเทอรเ์น็ต 

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

ทา่นตอ้งสง่ตอ่การเขา้ใชอ้นิเทอรเ์น็ต (Internet traffic) 

ของทา่นไปยงัผูจ้ าหน่ายโดยใชก้ลไกการสง่ตอ่ทีถ่กูตอ้งซึง่อนุญาตใหม้กีารยา้ยระบบ (fail-over) 

โดยอตัโนมตั ิ(ไดแ้ก ่DNS, PAC, IPSEC, อโุมงค ์GRE หรอืโซลชู ัน่ของผูจ้ าหน่ายทีเ่หมาะสม) (2) 

ทา่นมหีนา้ทีร่บัผดิชอบในการจดัหาขอ้มูลทางเทคนิคและขอ้มูลอืน่ ๆ 

ใหก้บัผูจ้ าหน่ายหากมกีารรอ้งขอเป็นคร ัง้คราว (3) กลุม่ผูจ้ าหน่ายและคูค่า้ของผูจ้ าหน่ายอาจใชม้ลัแวร ์

สแปม บอทเน็ต หรอืขอ้มูลอืน่ ๆ ทีไ่ดจ้ากการใช ้Avast Secure Gateway ของทา่นเพือ่วตัถปุระสงคใ์นการ: 

(1) บ ารงุรกัษา ปรบัปรงุ และ/หรอืวเิคราะห ์Avast Secure Gateway (2) 

ปฏบิตัติามขอ้ก าหนดทางกฎหมายหรอืทางสญัญาใด ๆ หรอื (3) 

สรา้งเนือ้หาทีเ่ป็นอนัตรายหรอืทีไ่ม่พงึประสงคโ์ดยไม่ระบุช ือ่ส าหรบัคูค่า้ของผูจ้ าหน่ายเพือ่วตัถปุระสงคใ์นกา

รพฒันาและเพิม่ประสทิธภิาพ Avast Secure Gateway ยิง่ขึน้ และ (4) 

กลุม่ผูจ้ าหน่ายและคูค่า้ของผูจ้ าหน่ายอาจพฒันาและเสนอขายเกณฑเ์ปรยีบเทยีบสมรรถนะและมาตรการตา่ง 

ๆ ตามขอ้มูลรวม 

13.12.4. 

กลุม่ผูจ้ าหน่ายและคูค่า้ของผูจ้ าหน่ายขอสงวนสทิธิใ์นการจดัการแบนดว์ดิทห์รอืเสน้ทางการรบัสง่ขอ้มูลผา่น

อนิเทอรเ์น็ตในทางทีด่ทีีส่ดุในเชงิพาณิชยห์ากการกระท าดงักลา่วไม่กระทบตอ่ขอ้ผูกพนัของผูจ้ าหน่ายในสว่

นของ Avast Secure Gateway ผูจ้ าหน่ายหรอืคูค่า้ของผูจ้ าหน่าย (หากม)ี 

อาจระงบัการเขา้ถงึหรอืดาวนโ์หลด Avast Secure Gateway 

ของทา่นในกรณีทีก่ารใชโ้ซลชู ัน่เหลา่นีข้องทา่นเป็นภยัคกุคามทีใ่กลเ้ขา้มากบัเครอืขา่ยของกลุม่ผูจ้ าหน่าย

หรอืคูค่า้ของผูจ้ าหน่ายหรอืถา้จ าเป็นเพือ่ใหเ้ป็นไปตามกฎหมายทีใ่ชบ้งัคบั ในกรณีดงักลา่ว 

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

เฉพาะเทา่ทีจ่ าเป็นตามสมควรเพือ่ป้องกนัความเสยีหายใด ๆ 

กบัเครอืขา่ยของกลุม่ผูจ้ าหน่ายหรอืคูค่า้ของผูจ้ าหน่าย (ยกตวัอยา่งเชน่ การบล็อกทีอ่ยู ่IP 

ตน้ทางทีก่ระท าผดิ) และเพือ่ใหส้อดคลอ้งกบักฎหมายทีบ่งัคบัใช ้(2) 

ใชค้วามพยายามทีเ่หมาะสมเพือ่ตดิตอ่ทา่นโดยทนัทแีละเปิดโอกาสใหท้า่นเปลีย่นแปลงการก าหนดคา่เซริฟ์เ

วอรข์องทา่นไดท้นัทว่งท ีและ/หรอืท างานรว่มกบัทา่นเพือ่แกไ้ขปัญหาทีเ่กดิขึน้ในทนัททีีท่ าใหเ้กดิการระงบั 



Avast Secure Gateway และ (3) คนืสถานะ Avast Secure Gateway 

ทีถ่กูระงบัดงักลา่วหลงัจากทีปั่ญหาดงักลา่วไดร้บัการแกไ้ขตามความพอใจทีส่มเหตสุมผลของผูจ้ าหน่ายหรอื

คูค่า้ของผูจ้ าหน่าย (ตามทีเ่กีย่วขอ้ง) 

13.12.5. ในการพจิารณาวา่ทา่นไดซ้ ือ้ซทีทีเ่พยีงพอหรอืไม่ การแลกเปลีย่นทกุ 2,000 

การแลกเปลีย่นตอ่วนัตามปฏทินิทีท่ ารายการผ่าน Avast Secure Internet Gateway จะถอืวา่เป็น "ซที" 

ของ Avast Secure Internet Gateway และการแลกเปลีย่น DNS ทกุ 2,000 

การแลกเปลีย่นตอ่วนัตามปฏทินิทีท่ ารายการผ่าน Avast Secure Web Gateway จะถอืวา่เป็น "ซที" ของ 

Avast Secure Web Gateway ทา่นรบัทราบและยอมรบัวา่จ านวนซทีทีท่า่นตอ้งซือ้เพือ่ใช:้ (1) Avast 

Secure Internet Gateway จะค านวนโดยการน าจ านวนรวมของการแลกเปลีย่นทีท่ ารายการผ่าน Avast 

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

จะค านวนโดยการน าจ านวนรวมของการแลกเปลีย่นทีท่ ารายการผ่าน Avast Secure Web Gateway 

ตอ่วนัตามปฏทินิไปหารดว้ย 2,000 

13.12.6. ทา่นรบัทราบและยนิยอมวา่กลุม่ผูจ้ าหน่ายและคูค่า้ของผูจ้ าหน่าย อาจจะใช ้ผลติซ า้ จดัเก็บ 

ดดัแปลง และจดัแสดงขอ้มูลจากบนัทกึการแลกเปลีย่นของทา่น (กลา่วคอื 

เมตาดาตา้จากการจราจรเครอืขา่ยทัง้หมดทีส่ง่ถงึ หรอืไดร้บัจากทา่น ผ่านการใช ้Avast Secure Gateway 

หรอื Avast Secure Internet Gateway ของทา่น) ("บนัทกึขอ้มูลการแลกเปลีย่น") 

บนัทกึขอ้มูลการแลกเปลีย่นจะถกูเก็บไวโ้ดยกลุม่ผูจ้ าหน่ายหรอืคูค่า้ของผูจ้ าหน่ายส าหรบัระยะหก (6) 

เดอืนในชว่งระยะเวลาการเป็นสมาชกิ เมือ่สิน้สดุหรอืหมดระยะเวลาการเป็นสมาชกิ 

บนัทกึขอ้มูลการแลกเปลีย่นจะถกูลบโดยกลุม่ผูจ้ าหน่ายและคูค่า้ของผูจ้ าหน่ายตามวงจรการเก็บรกัษามาตร

ฐานของกลุม่ผูจ้ าหน่ายและคูค่า้ของผูจ้ าหน่ายหรอืกอ่นหนา้ตามทีท่า่นรอ้งขอเป็นลายลกัษณอ์กัษร 

13.13. บรกิาร HideMyAss! บางประเภท 

13.13.1. เครอืขา่ยสว่นตวัเสมอืน เวน้แตว่า่เงือ่นไขทีใ่ชบ้งัคบัไดร้ะบุไวเ้ป็นอยา่งอืน่ 

การเป็นสมาชกิของทา่นกบัผลติภณัฑเ์ครอืขา่ยสว่นตวัเสมอืน HMA! (“VPN HMA!”) 

อนุญาตใหท้า่นสรา้งการเชือ่มตอ่พรอ้มกนัไดไ้ม่เกนิ 5 สายส าหรบัการเป็นสมาชกิ VPN HMA! 

แตล่ะรายการ แมว้า่จะมขีอ้ขดัแยง้ใดในขอ้ตกลงนี ้

หากทา่นมจี านวนการเชือ่มตอ่พรอ้มกนัส าหรบัการเป็นสมาชกิ VPN HMA! ของทา่นเกนิจ านวน 

ผูจ้ าหน่ายอาจระงบัหรอืยกเลกิการเขา้ถงึและ/หรอืใช ้VPN HMA! 

ไดต้ลอดเวลาโดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้ 

หากทา่นประสงคท์ีจ่ะเพิม่จ านวนทีไ่ดร้บัอนุญาตของการเชือ่มตอ่พรอ้มกนัส าหรบัการเป็นสมาชกิ VPN 

HMA! ของทา่น โปรดตดิต่อเราที ่sales@hidemyass.com 

13.13.2. เว็บพรอ็กซ ีบรกิารเว็บพรอ็กซขีอง HMA! (“เว็บพรอ็กซ”ี) 

เป็นโซลชู ัน่ทีไ่ม่มคีา่ใชจ้า่ยทีไ่ม่ก าหนดใหท้า่นตอ้งลงทะเบยีนรายละเอยีดของทา่นกบัผูจ้ าหน่าย 

ทา่นรบัทราบและยอมรบัวา่ทา่นตอ้งเป็นผูร้บัผดิชอบแตเ่พยีงผูเ้ดยีว 

กลุม่ผูจ้ าหน่ายและคูค่า้ของผูจ้ าหน่ายไม่ยอมรบัความรบัผดิใด ๆ กบัทา่นหรอืบุคคลทีส่ามส าหรบั: (ก) 

การเขา้ถงึ ด ูหรอืใช ้หรอืเนือ้หาของ (ซึง่รวมถงึเนือ้หาทีไ่ม่เหมาะสมหรอืน่ารงัเกยีจ) 

เว็บไซตข์องบุคคลทีส่ามทีเ่ขา้ถงึหรอืดใูนขณะทีใ่ชเ้ว็บพรอ็กซ ี(ข) 

mailto:sales@hidemyass.com


การปฏบิตัติามขอ้ก าหนดในการใหบ้รกิารทีบ่งัคบัใชก้บัเว็บไซตข์องบุคคลทีส่ามทีท่า่นเขา้เยีย่มชมหรอืใชง้า

นในขณะทีใ่ชเ้ว็บพรอ็กซ ี(ค) การเรยีกรอ้ง ความสญูเสยี หรอืความเสยีหายใด ๆ ทีเ่กดิขึน้จากเนือ้หาใด ๆ 

ทีท่า่นสรา้ง จดัเตรยีม สง่ หรอืแสดงขณะทีใ่ชเ้ว็บพรอ็กซ ีรวมถงึการเรยีกรอ้ง ความสญูเสยี 

หรอืความเสยีหายทีป่ระสบหรอืเกดิขึน้โดยกลุม่ผูจ้ าหน่ายหรอืคูค่า้ของผูจ้ าหน่าย 

13.14. เครอืขา่ยสว่นตวัเสมอืนตา่ง ๆ ประเทศหลายประเทศหา้มใชเ้ครอืขา่ยสว่นตวัเสมอืน (“VPN”) 

และบางสว่นมมีาตรการทางเทคโนโลยเีพือ่ป้องกนัไม่ให ้VPN ท างาน ดว้ยเหตนีุโ้ซลชู ัน่ VPN 

ของผูจ้ าหน่าย (ซึง่รวมถงึ VPN HMA!) จงึอยูภ่ายใตข้อ้จ ากดั 

ดา้นอาณาเขตทีอ่าจมกีารเปลีย่นแปลงเป็นคร ัง้คราว 


