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คูม่อืการสัง่ซือ้ Fulfilment Media ผา่นเว็บไซต ์
Volume Licensing Service Center (VLSC) 

ส าหรับลกูคา้ Open License 
 
 

คูม่อืเลม่นีอ้อกแบบมาส าหรับลกูคา้ทีซ่ ือ้สทิธกิารใชง้านแบบ Open License และอธบิายรายละเอยีดในการดาวนโ์หลด
ผลติภณัฑซ์อฟตแ์วรห์รอืสัง่ซือ้แผน่ตดิตัง้ซอฟตแ์วรผ์า่นระบบออนไลนข์อง Volume Licensing Service Center 
(VLSC) 
 

สอบถามขอ้มลูเพิม่เตมิ 
 

อเีมล: vlservp@microsoft.com   
โทรศัพท:์ 001 800 441 0231  (หมายเลขโทรฟร)ี  

โทรสาร: +65 6622 1235  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ในกรณีทีม่ขีอ้ขัดแยง้ระหวา่งขอ้มลูในคูม่อืผูใ้ชน้ีก้ับกระบวนการด าเนนิการมาตรฐานของศนูยป์ฏบัิตกิารภมูภิาคของคณุ ใหย้ดึถอืกระบวนการ
ของคณุเป็นหลัก 
 
© ธันวาคม 2009 Microsoft Corporation สงวนลขิสทิธิ ์ขอ้มลูทีอ่ยูใ่นเอกสารนีเ้ป็นขอ้มลูทีเ่ป็นความลับของ Microsoft การใชง้านและการ
เผยแพรข่อ้มลูในเอกสารนีต้อ้งปฏบัิตติามนโยบายความเป็นสว่นตัวและนโยบายการรักษาความลับทีเ่กีย่วขอ้งทัง้หมดของ Microsoft 
Corporate  
 
เอกสารนีม้ไีวเ้พือ่วัตถปุระสงคใ์นการใหข้อ้มลูเทา่นัน้ Microsoft ไมไ่ดรั้บประกันใดๆ ไมว่า่โดยชดัแจง้หรอืโดยนัย ตอ่ขอ้มลูสรปุนี้ 
 
บรษัิท องคก์ร ผลติภัณฑ ์ชือ่โดเมน ทีอ่ยูอ่เีมล โลโก ้บคุคล สถานทีแ่ละเหตกุารณ์ตัวอย่างทีป่รากฏในเอกสารนีเ้ป็นการสมมตทิัง้สิน้ รายการ
ดังกลา่วไมม่คีวามเกีย่วขอ้งหรอืไมถ่อืวา่เป็นบรษัิท องคก์ร ผลติภัณฑ ์ชือ่โดเมน ทีอ่ยูอ่เีมล โลโก ้บคุคล สถานที ่หรอืเหตกุารณ์จรงิใดๆ 
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การล็อกอนิและลงทะเบยีนเพือ่ใชง้าน VLSC 
 

1. ลกูคา้ Open License: 
เมือ่คณุไดรั้บอเีมลตอ้นรับ/ลงทะเบยีน คณุจะสามารถคลกิลงิกเ์พือ่เขา้สู ่VLSC และดาวนโ์หลดหรอืสัง่ซือ้แผน่
ซดีผีา่นระบบออนไลนไ์ด ้

 

หมายเหตุ: คณุตอ้งยอมรับ “ขอ้ก าหนดและเงือ่นไขสทิธิก์ารใชง้าน (T&C)” แลว้คลกิทีส่ทิธิก์ารใชง้านในหนา้จอสรุป
ขอ้ตกลงกอ่น 

 

2. ส าหรับลกูคา้โปรแกรมสทิธกิารใชง้านอืน่ๆ (เชน่ Open Value): 
คณุจะไดรั้บสทิธิใ์นการใช ้VLSC โดยอตัโนมตัเิพราะเป็นสทิธิส์ว่นหนึง่ในขอ้ตกลงอยูแ่ลว้ โดยไมจ่ าเป็นตอ้งรอ
การสัง่ซือ้ครัง้แรกกอ่น 
 

เมือ่คณุเขา้สูร่ะบบ VLSC ในครัง้แรก ระบบจะขอใหก้รอกขอ้มลูในแบบฟอรม์การลงทะเบยีน  
หมายเหต:ุ หากคณุเป็นลกูคา้ Open License ทีก่รอกรายละเอยีดไวใ้น eOpen กอ่นหนา้นีเ้รยีบรอ้ยแลว้ ระบบจะไมถ่อืวา่คณุ
เป็นผูใ้ชท้ีเ่ขา้สูร่ะบบครัง้แรกและไม่ตอ้งกรอกขอ้มูลเหลา่นีใ้หม่ 

 
เมือ่กรอกขอ้มลูเรยีบรอ้ยแลว้ ใหค้ลกิ “ด าเนนิการตอ่” (Continue) 
 

การดาวนโ์หลดซอฟตแ์วรฟ์ร ี
 

เมือ่เขา้สูร่ะบบ ใหค้ลกิลงิก ์“ดาวนโ์หลด” (Downloads) 
 

 
 

 ในหนา้เพจถดัไป คณุจะเห็นรายชือ่ผลติภณัฑท์ัง้หมดทีพ่รอ้มใหด้าวนโ์หลดได ้
 สทิธิก์ารใชง้านทัง้หมดส าหรับผลติภณัฑท์ีค่ณุเคยซือ้จะปรากฏอยู ่ 

หมายเหต:ุ หากคณุมขีอ้ตกลงแบบ Select, Enterprise, Campus หรอื School ทีเ่ช ือ่มโยงกบั Windows Live ID ของ
คณุ แคตตาล็อกผลติภัณฑ ์Volume Licensing จะปรากฏขึน้มาเอง 

 นอกจากนีค้ณุยงัมสีทิธิใ์นการเขา้ถงึผลติภณัฑซ์อฟตแ์วรเ์วอรช์ัน่กอ่นปัจจบุนั (เชน่ Windows Vista ทีเ่ป็น
เวอรช์ัน่กอ่น Windows 7 ซึง่เป็นเวอรช์ัน่รุน่ลา่สดุ)ไดต้ามสทิธปิระโยชนข์องการใหส้ทิธิก์ารใชง้านของคณุ 

 ผลติภณัฑจ์ะแสดงตามกลุม่ผลติภณัฑ ์(Product Family) คลกิ “การเชือ่มโยงผลติภณัฑ”์ (Product 
Link) เพือ่เริม่กระบวนการดาวนโ์หลด 
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3. เลอืก “การต ัง้คา่การดาวนโ์หลด” (Download Setting) จากเมนูแบบ Drop-Down   
และระบภุาษากบัความเร็วในการเชือ่มตอ่ของอนิเทอรเ์น็ต และอาจตอ้งระบชุนดิระบบปฏบิตักิารส าหรับ
ผลติภณัฑบ์างประเภท  
 
หากคณุตอ้งการดาวนโ์หลดซอฟตแ์วรท์ีค่ณุตอ้งการ ใหค้ลกิปุ่ ม ดาวนโ์หลดตอ่ (Continue Download) 

 

 

2. การเชือ่มโยง “สัง่ซือ้สือ่” จะปรากฏ

ขึน้ ใหค้ลกิการเชือ่มโยงเพือ่สัง่ซือ้สือ่ 
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ยนืยนัการตัง้คา่และเริม่ดาวนโ์หลดโดยคลกิ ดาวนโ์หลด (Download)   
 

คณุสามารถเลอืกใชโ้ปรแกรม Download Manager หรอืดาวนโ์หลดผา่นเว็บเบราวเ์ซอร ์(แนะน าใหใ้ชโ้ปรแกรม 
Download Manager คณุสามารถดรูายละเอยีดไดท้ีค่ าถามทีถ่ามบอ่ย)  
คณุยงัสามารถดเูวลาทีต่อ้งใชเ้พือ่การดาวนโ์หลดโดยประมาณไดใ้นเพจนีอ้กีดว้ย 
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4. เลอืกต าแหน่งทีต่อ้งการบนัทกึซอฟตแ์วรล์งบนคอมพวิเตอรข์องคณุ แลว้คลกิ บนัทกึ (Save) 
 
หมายเหต:ุ คณุจะไดรั้บเตอืนใหต้ดิตัง้โปรแกรม Download Manager ในครัง้แรกทีด่าวนโ์หลด 
 

  
 

5. โปรแกรม Download Manager จะเปิดขึน้และเริม่การดาวนโ์หลด 
คณุสามารถหยดุการดาวนโ์หลดชัว่คราวและดาวนโ์หลดตอ่ไดท้กุเมือ่โดยคลกิปุ่ ม หยดุช ัว่คราว (Pause) 
คณุยงัสามารถยกเลกิการดาวนโ์หลดไดเ้มือ่จ าเป็นโดยคลกิปุ่ ม ยกเลกิ (Cancel) 
 

 
 

6. เมือ่ดาวนโ์หลดเสร็จเรยีบรอ้ย คณุจะเห็นสถานะเปลีย่นเป็น เสร็จสิน้ (Finished) คลกิปุ่ ม เปิดใช ้(Launch) 
เพือ่เปิดใชผ้ลติภณัฑ ์
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การส ัง่ซือ้แผน่ซดีผีา่นระบบออนไลน ์
 

1. ตามทีอ่ธบิายไวข้า้งตน้ในหวัขอ้ “การดาวนโ์หลดซอฟตแ์วรฟ์ร”ี  
 

เมือ่คณเขา้สูร่ะบบ ตอ้งคลกิทีล่งิก ์“การดาวนโ์หลด” (Downloads) 
 

 
 

 ในหนา้เพจถดัไป คณุจะเห็นรายชือ่ผลติภณัฑท์ัง้หมดทีพ่รอ้มใหด้าวนโ์หลดแสดงอยู ่
 

 
 สทิธิก์ารใชง้านทัง้หมดส าหรับผลติภณัฑท์ีค่ณุเคยซือ้จะปรากฏอยู ่ 

หมายเหต:ุ หากคณุมขีอ้ตกลงแบบ Select, Enterprise, Campus หรอื School ทีเ่ช ือ่มโยงกบั Windows Live ID 
ของคณุ แคตตาล็อกผลติภัณฑ ์Volume Licensing จะปรากฏขึน้มาเอง 

 นอกจากนีค้ณุยงัมสีทิธิใ์นการเขา้ถงึผลติภณัฑซ์อฟตแ์วรเ์วอรช์ัน่กอ่นปัจจบุนั (เชน่ Windows Vista ที่
เป็นเวอรช์ัน่กอ่น Windows 7 ซึง่เป็นเวอรช์ัน่รุน่ลา่สดุ)ไดต้ามสทิธปิระโยชนข์องการใหส้ทิธิก์ารใชง้าน
ของคณุ 

 ผลติภณัฑจ์ะแสดงตามกลุม่ผลติภณัฑ ์(Product Family) คลกิ “การเชือ่มโยงผลติภณัฑ”์ 
(Product Link) เพือ่เริม่กระบวนการดาวนโ์หลด 



 

 

8 

 

 
 
2. เลอืก “การต ัง้คา่การดาวนโ์หลด” (Download Setting) จากเมนูแบบ Drop-Down  

และระบภุาษากบัความเร็วในการเชือ่มตอ่ของอนิเทอรเ์น็ต และอาจตอ้งระบชุนดิระบบปฏบิตักิารส าหรับ
ผลติภณัฑบ์างประเภท 
 

 
 

3. หากคณุตอ้งการสัง่ซือ้ซอฟตแ์วร ์ใหค้ลกิลงิก ์ส ัง่ซือ้ซดี ี(Purchase the Media Kit Version) 
หมายเหต:ุ การเชือ่มโยงนีจ้ะมเีฉพาะผลติภณัฑท์ีส่ัง่ซือ้แบบ Open License หรอื Open Value License เทา่นัน้ 
หมายเหต:ุ หากคณุยงัไมเ่คยใหร้ายละเอยีดการจัดสง่ไวใ้นโพรไฟลข์องตน คณุจะพบกบัการเชือ่มโยงใหก้รอก
รายละเอยีดทีน่ี ่

 

 

2. การเชือ่มโยง “สัง่ซือ้สือ่” จะปรากฏ
ขึน้  

ใหค้ลกิการเชือ่มโยงเพือ่สัง่ซือ้สือ่ 

ขัน้ตอนที ่2: ยนืยันจ านวน 
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1. เลอืกจ านวน (จ ากดัไมเ่กนิ 10 ชดุ) 
 
2. หากคณุท ารายการสัง่ซือ้เรยีบรอ้ยแลว้ ใหค้ลกิ ด าเนนิการเช็คเอาท ์ 
หมายเหต:ุ  

 หากคณุเลอืกผลติภณัฑ/์ภาษาไมถ่กูตอ้ง คณุตอ้งกลับไปทีเ่พจการดาวนโ์หลดของ VLSC เพือ่เลอืก
ผลติภณัฑใ์หมแ่ลว้คลกิการเชือ่มโยงทีด่า้นลา่งของเพจนี ้

 คณุสามารถสัง่ซือ้ชดุสือ่ทางออนไลนไ์ดส้งูสดุ 10 ชดุตอ่หนึง่ผลติภณัฑ ์ 
 ราคาของซดีจีะรวมคา่จัดสง่ดว้ย 

 
3. คลกิปุ่ ม ส ัง่ซือ้ตอ่ (Continue Shopping) หากคณุตอ้งการเพิม่ผลติภณัฑอ์ืน่ๆ 

หมายเหต:ุ รถเข็นซือ้ของทีม่ผีลติภณัฑท์ีเ่ลอืกไวจ้ะสามารถใชง้านไดเ้ป็นเวลา 24 ชัว่โมง 
เลอืกผลติภณัฑอ์ืน่ๆ โดยคลกิทีล่งิกข์องผลติภณัฑ ์

 

 
 

ทีอ่ยูส่ าหรับจัดสง่จะถกูเรยีกจากทีอ่ยูท่ีใ่หไ้วใ้นขอ้มลูลงทะเบยีน ปรับปรงุรายละเอยีดหากจ าเป็น คลกิกลอ่งกา
เครือ่งหมายหากคณุตอ้งการใชท้ีอ่ยูส่ าหรับจัดสง่เป็นทีอ่ยูส่ าหรับเรยีกเก็บเงนิ แลว้คลกิ ท ารายการส ัง่ซือ้ตอ่ 

 
หมายเหตุ: คุณสามารถสั่งซือ้เพือ่ใหจั้ดสง่ภายในประเทศเดยีวกันเท่านัน้ โปรดตดิต่อศูนยบ์รกิารชว่ยเหลอื
หากคุณตอ้งการสง่ชดุสือ่ไปยังประเทศอืน่ (ดูรายละเอยีดของทีต่ดิต่อในหนา้ 16) 
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4. เลอืกวธิกีารช าระเงนิของคณุ ป้อนทีอ่ยูส่ าหรับเรยีกเกบ็เงนิ แลว้คลกิ ส ัง่ซือ้ตอ่ 
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วธิกีารช าระเงนิทีส่ าหรบัแตล่ะประเทศ:  
 

ภูมภิาคเอเชยีแปซฟิิก/กลุม่ประเทศจนี/ญีปุ่่ น 

   

ออสเตรเลยี เกาะครสิตม์าส หมูเ่กาะโคโคส (คลีงิ) หมู่
เกาะคกุ หมูเ่กาะฟิจ ิกวม เกาะเฮริด์และหมูเ่กาะ
แมกดอนัลด ์คริบิาส หมูเ่กาะมารแ์ชลล ์ไมโครนเีซยี นา
อรู ูนอีเูอ เกาะนอรฟ์อลก์ หมูเ่กาะนอรเ์ทริน์มาเรยีนา ปา
เลา ปาปัวนวิกนิ ีหมูเ่กาะพติแครน์ หมูเ่กาะโซโลมอน 
โตเกเลา ตองกา ตวูาล ูวาลลสิและฟตุนูา 

ดอลลารอ์อสเตรเลยี 37 บัตรเครดติ (Visa, MasterCard, AMEX), 
การโอนเงนิผา่นบัญชธีนาคาร 

สงิคโปร ์ ดอลลารส์งิคโปร ์ 44 บัตรเครดติ (Visa, MasterCard, AMEX), 
การโอนเงนิผา่นบัญชธีนาคาร 

บังกลาเทศ ภฏูาน กัมพชูา ลาว มัลดฟีส ์เนปาล  ดอลลารส์หรฐั 25 บัตรเครดติ (Visa, MasterCard, AMEX), 
การโอนเงนิผา่นบัญชธีนาคาร 

เวยีดนาม ดอลลารส์หรฐั 25 บัตรเครดติ (Visa, MasterCard), การ
โอนเงนิผา่นบัญชธีนาคาร 

ญีปุ่่ น เยนญีปุ่่ น 3,000 บัตรเครดติ (Visa, MasterCard, AMEX), 
การโอนเงนิผา่นบัญชธีนาคาร 

เกาหล ี วอนเกาหล ี 25,000 บัตรเครดติ (Visa, MasterCard, AMEX), 
การโอนเงนิผา่นบัญชธีนาคาร 

ไตห้วัน ดอลลารไ์ตห้วนัใหม ่ 714 บัตรเครดติ (Visa, MasterCard), การ
โอนเงนิผา่นบัญชธีนาคาร 

ฮอ่งกง มาเกา๊ ดอลลารฮ์อ่งกง 200 บัตรเครดติ (Visa, MasterCard, AMEX), 
การโอนเงนิผา่นบัญชธีนาคาร 

อนิโดนเีซยี ตมิอร-์เลสเต รเูปียห ์ 250,000 บัตรเครดติ (Visa, MasterCard), การ
โอนเงนิผา่นบัญชธีนาคาร 

มาเลเซยี รงิกติมาเลเซยี 90 บัตรเครดติ (Visa, MasterCard, AMEX), 
การโอนเงนิผา่นบัญชธีนาคาร 

นวิซแีลนด ์ซามัว วานูอาตู ดอลลารน์วิซแีลนด ์ 44 บัตรเครดติ (Visa, MasterCard, AMEX), 
การโอนเงนิผา่นบัญชธีนาคาร 

ฟิลปิปินส ์ เปโซฟิลปิปินส ์ 1,184 บัตรเครดติ (Visa, MasterCard), การ
โอนเงนิผา่นบัญชธีนาคาร 

บรไูน ดอลลารบ์รูไน 38 บัตรเครดติ (Visa, MasterCard, AMEX), 
การโอนเงนิผา่นบัญชธีนาคาร 

 

ตวัเลอืกการโอนเงนิผา่นบญัชธีนาคาร: 
 
คลกิทีล่งิกเ์พือ่แสดงรายละเอยีดบญัชธีนาคารทีต่อ้งการ  
 
หมายเหต:ุ สนิคา้ทีค่ณุสัง่ซือ้จะไดรั้บการจัดสง่ทันททีีเ่ราไดรั้บการช าระเงนิจากคณุ 
 

 
 
รายละเอยีดการโอนเงนิผา่นบญัชธีนาคารและรายละเอยีดการช าระเงนิอืน่ๆ ท ัง้หมดจะอยูใ่นภาคผนวก – หนา้ 39  
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5. ยอมรบัขอ้ก าหนดและเงือ่นไข แลว้คลกิ สง่ค าส ัง่ซือ้ เพือ่สัง่ซือ้กบั Microsoft ในเพจนี้ คณุสามารถตรวจทาน
รายละเอยีดค าสัง่ซือ้และแกไ้ขรายละเอยีดการจัดสง่และการเรยีกเก็บเงนิไดห้ากจ าเป็น  
 

 
 

  

ขัน้ตอนที ่5: ตรวจทานรายการสัง่ซือ้และ

สง่ 
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6. ในเพจถดัไป คณุสามารถพมิพใ์บยนืยนัการสัง่ซือ้และใบเสนอราคา  
การจัดสง่สนิคา้สว่นใหญจ่ะไดรั้บการจัดเตรยีมและน าสง่ภายใน 5 วันท าการ ขึน้อยูก่บัต าแหน่งทีต่ัง้ ความพรอ้ม
ของสนิคา้คงคลัง และเวลาด าเนนิพธิกีารศลุกากร 
 
หมายเลขใบสัง่ซือ้จะแสดงในใบยนืยนัการสัง่ซือ้และใบเสนอราคาทีอ่ยูใ่นเพจนี ้คณุจะไดรั้บอเีมลยนืยนัการ
สัง่ซือ้ของคณุดว้ย คลกิการเชือ่มโยงทีด่า้นลา่งของเพจเพือ่กลับไปทีข่องศนูยบ์รกิาร Volume License Service 
Center  
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รายละเอยีดของศนูยบ์รกิารชว่ยเหลอื 
 

คณุสามารถตดิตอ่ศนูยบ์รกิารชว่ยเหลอืเพือ่สอบถามปัญหาและขอ้สงสยัตา่งๆ รวมถงึ: 
 

 ขอ้สงสยัในการเขา้สูร่ะบบ 
 การน าทางของไซต ์
 ปัญหาการดาวนโ์หลด  
 ปัญหาในการสัง่ซือ้ผา่นระบบออนไลนส์ าหรับแผน่ซดีผีลติภณัฑเ์สรมิ 
 ขอ้สงสยัเกีย่วกบัสถานะรายการสัง่ซือ้ 
 ขอ้สงสยัเกีย่วกบัการช าระเงนิ 
 การสง่คนืผลติภณัฑ ์

 
รายละเอยีดของทีต่ดิตอ่ทัง้หมดมอียูด่า้นลา่งการเชือ่มโยง “ตดิตอ่เรา” ใน 
https://www.microsoft.com/licensing/servicecenter/  
 
ทีอ่ยูอ่เีมลของฝ่ายสนบัสนนุท ัว่โลก  
 

อเีมล ชือ่ทีแ่สดง 

Vlserva@microsoft.com 

ศนูยบ์รกิาร VL อเมรกิาเหนอื 

Vlservem@microsoft.com  

ศนูยบ์รกิาร VL ยโุรป ตะวันออกกลาง และแอฟรกิา 

Vlservp@microsoft.com  

ศนูยบ์รกิารVL เอเชยีแปซฟิิกและกลุม่ประเทศจนี 

Vlservj@microsoft.com 

ศนูยบ์รกิาร VL ญีปุ่่ น 

Vlservl@microsoft.com 

ศนูยบ์รกิาร VL ลาตนิอเมรกิา 

TWWPO@microsoft.com 

ศนูยโ์ปรแกรมความภักดตีอ่ Microsoft ไตห้วัน 
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ผลติภณัฑท์ีย่งัไมพ่รอ้มใหด้าวนโ์หลด 
 

ในปัจจบุนั มบีางผลติภณัฑท์ีย่งัไมพ่รอ้มใหด้าวนโ์หลดและยงัไมส่ามารถใหส้ัง่ซือ้ซดีแีบบทางออนไลน ์โปรดดู
ผลติภณัฑด์ังกลา่วในรายการดา้นลา่ง 
 

 Doc Kits 
 Microsoft Math 
 CRM Professional Server 3.0 
 Windows Small Business Svr Std 2003 
 Windows Small Business Svr Premium 2003 
 Dynamics CRM Professional Svr 

 
โปรดตดิตอ่ศนูยบ์รกิารลกูคา้เพือ่รับส าเนาของซดี ี 
 
ส าหรับผลติภณัฑต์อ่ไปนี ้ถงึจะยงัไมพ่รอ้มใหด้าวนโ์หลด แตค่ณุสามารถสัง่ซือ้แบบออนไลนไ์ด ้และขอ้มลูดา้นลา่ง
เป็นวธิกีารซือ้แบบออนไลน ์
 

 Windows Small Business Svr Std 2008 
 Windows Small Business Svr Premium 2008 
 Windows Essential Business Svr Std 
 Windows Essential Business Svr Premium 

 
หากคณุมสีทิธิก์ารใชง้านผลติภณัฑ ์จะสามารถเขา้ถงึเครือ่งมอืของ VLSC และเลอืกตัวเลอืกการดาวนโ์หลดจาก
แถบเครือ่งมอืดา้นซา้ย จากนัน้ใหล้กูคา้เลอืกผลติภณัฑ ์ระบบจะน าลกูคา้ไปทีห่นา้จอการดาวนโ์หลด ซึง่มี
ขอ้ความแจง้วา่ผลติภณัฑท์ีย่งัไมพ่รอ้มใหด้าวนโ์หลด แตส่ามารถสัง่ซือ้แบบออนไลนไ์ด ้ท าตามขัน้ตอนทีร่ะบใุน
ขอ้ความแจง้ ใหล้กูคา้ป้อนภาษาและชนดิของระบบปฏบิตักิาร เชน่ 32 บติ หรอื 64 บติ หากจ าเป็น  
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 เมือ่เลอืกเรยีบรอ้ย ตวัเลอืก “ส ัง่ซือ้ซดี”ี (Purchase the media kit version) จะปรากฏขึน้เพือ่ให ้
คณุสัง่ซือ้ซดีขีองผลติภณัฑท์ีต่อ้งการ จากนัน้ ลกูคา้สามารถท าตามการแจง้เตอืนการสัง่ซือ้ตามที่
ก าหนดไว ้แผน่ซดีจีะไดรั้บการจัดสง่พรอ้มกบัขอ้ตกลงสทิธิก์ารใชง้านซอฟตแ์วรภ์ายในเวลาไมเ่กนิ 5 
วันท าการ ขึน้อยูก่บัต าแหน่งทีต่ัง้ ความพรอ้มของสนิคา้คงคลัง และเวลาด าเนนิพธิกีารศลุกากร 
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ค าถามทีถ่ามบอ่ยเกีย่วกบัการดาวนโ์หลด 
 

หมายเหต:ุ ค าถามทีถ่ามบอ่ยนีม้อียูใ่นศนูยบ์รกิาร Volume License ในหวัขอ้ “เกีย่วกบัการดาวนโ์หลด” เชน่กนั 
 
ความตอ้งการส าหรบัการดาวนโ์หลด  
 
 กอ่นดาวนโ์หลด คณุตอ้งมคีณุสมบตัติรงตามความตอ้งการตอ่ไปนี้:  
 

 คณุตอ้งมสีทิธิก์ารใชง้านส าหรับผลติภณัฑท์ีค่ณุดาวนโ์หลด และ  
 คณุตอ้งมหีมายเลขผลติภณัฑ ์Volume License Product Key ส าหรับผลติภณัฑท์ีต่อ้งการใช ้ 

 
โปรดตรวจทานขอ้ตกลงของคณุเพือ่ใหม้ัน่ใจวา่มสีทิธใ์นการดาวนโ์หลดผลติภณัฑ ์ส าหรับขอ้มลูโดยละเอยีดเกีย่วกบั
ผลติภณัฑท์ีค่ณุมสีทิธิใ์นขอ้ตกลงของคณุ ใหก้ลบัไปที ่VLSC  
 
ฉนัสามารถดาวนโ์หลดผลติภณัฑใ์ดในเว็บไซตน์ี ้ 
 
เว็บไซตน์ีม้มีมุมองทีป่รับใหเ้หมาะกบัแตล่ะบคุคลส าหรับการดาวนโ์หลดซอฟตแ์วรท์ีม่อียูใ่นขอ้ตกลงซึง่คณุมสีทิธก์าร
เขา้ถงึทีก่ าหนดไวใ้น Windows Live ID ของคณุ  
 
หากตอ้งการรอ้งขอสทิธิก์ารเขา้ถงึเพิม่เตมิจากขอ้ตกลงใน Windows Live ID ของคณุ โปรดตดิตอ่ผูด้แูลระบบในองคก์ร
ของคณุ หากคณุเป็นผูด้แูลระบบ โปรดปรับปรงุสทิธิก์ารเขา้ถงึของผูใ้ชใ้น VLSC  
 
หากตอ้งการดผูลติภณัฑท์ีค่ณุมสีทิธิด์าวนโ์หลด ใหไ้ปที ่การดาวนโ์หลดทีม่สีทิธิก์ารใชง้าน  
 
หมายเลขผลติภณัฑ ์(Product Key) คอือะไร  
 
หมายเลขผลติภณัฑ ์(เรยีกอกีอยา่งวา่ VLK) จะออกใหล้กูคา้ภายใตข้อ้ตกลงสทิธิก์ารใชง้านเฉพาะเพือ่เปิดใชง้านซอฟตแ์วร ์
หมายเลขผลติภณัฑส์ามารถใชไ้ดก้บัผลติภณัฑใ์ตกลุม่ Volume Licensing หมายเลขดังกลา่วจะไมส่ามารถใชก้บั
ผลติภณัฑแ์บบกลอ่งแบบเต็มรปูแบบส าหรับจ าหน่ายปลกีหรอืผลติภณัฑซ์ดีขีองผูผ้ลติหรอืผูผ้ลติแบบ OEM 
 
หมายเหต:ุ หมายเลขผลติภณัฑจ์ะมอบใหก้บัองคก์รของคณุส าหรับการใชง้านแตเ่พยีงผูเ้ดยีวเทา่นัน้ คณุจะเป็น
ผูรั้บผดิชอบตอ่การใชง้านหมายเลขผลติภณัฑท์ีอ่อกภายใตข้อ้ตกลงของคณุโดยไมไ่ดรั้บอนุญาต ใหก้ าหนดมาตรการที่
ท าใหห้มายเลขผลติภณัฑข์องคณุปลอดภยั  
 
ฉนัจะเปิดใชง้าน Windows Vista ไดอ้ยา่งไร 
 
Windows Vista มวีธิกีารใหมใ่นการเปิดใชง้านสามวธิ ีเพือ่ใหอ้งคก์รมวีธิกีารเปิดใชง้านทีย่ดืหยุน่และปลอดภยัมากขึน้ 
รหัสเปิดใชง้านการตดิตัง้จ านวนมาก (MAK) และหมายเลข Key Management Services (KMS) สามารถใชแ้ยก
ตา่งหากหรอืใชร้ว่มกนัเพือ่เพิม่ประโยชนส์งูสดุในการปรับใชง้าน เรยีนรูเ้พิม่เตมิเกีย่วกบัหมายเลขผลติภณัฑ ์ 
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ฉนัจะเลอืกการต ัง้คา่การดาวนโ์หลดไดอ้ยา่งไร  
 
หลังจากคลกิชือ่ผลติภณัฑ ์คณุจะไปทีเ่พจ เลอืกการต ัง้คา่การดาวนโ์หลด ในเพจนีจ้ะประกอบดว้ย  
 

 ขอ้มลูการดาวนโ์หลด: ประกอบดว้ยชือ่แฟ้ม รุน่ และชว่งขนาดแฟ้ม  

 ภาษา: เลอืกภาษาส าหรับการดาวนโ์หลดโดยใชเ้มนูแบบ Drop-Down   
(หมายเหต:ุ การดาวนโ์หลดบางรายการมใีหบ้รกิารในบางภาษา)  

 ชนดิระบบปฏบิตักิาร: เลอืกขนาดบติของระบบปฏบิตักิารของคณุ  
 ความเร็วในการเชือ่มตอ่: เลอืกความเร็วในการเชือ่มตอ่ของผูใ้หบ้รกิารอนิเทอรเ์น็ตของคณุ (ISP)  

 
ฉนัรบัทราบ: ในกรณีทีจ่ าเป็น ใหค้ลกิกลอ่ง “ฉันรับทราบ” หลังจากคณุอา่นและยอมรับขอ้ก าหนดและเงือ่นไขสทิธิก์าร
ใชง้านส าหรับการดาวนโ์หลดนีแ้ลว้  
 
ความตอ้งการของระบบ: หากมอียู ่ใหต้รวจสอบความตอ้งการของระบบเพือ่ใหม้ัน่ใจวา่ระบบของคณุมคีณุสมบตัติรง
ตามความตอ้งการในการตดิตัง้และเรยีกใชก้ารดาวนโ์หลด ขอ้มลูในหวัขอ้นีอ้าจมรีายการซอฟตแ์วรโ์ปรแกรมประยกุตท์ี่
จ าเป็นหรอืแนะน าดว้ย  
 
ขอ้มลูเพิม่เตมิ: หากมอียู ่ขอ้มลูเพิม่เตมิจะใหค้ าแนะน าส าคญัทีเ่กีย่วขอ้งกบัการดาวนโ์หลดรายการปัจจบุนั  
 
เหตใุดฉนัจงึควรใชโ้ปรแกรม Download Manager  
 
เพือ่ชว่ยเหลอืคณุในการดาวนโ์หลดไฟลข์นาดใหญ ่Microsoft ขอแนะน าใหใ้ชโ้ปรแกรม Download Manager คณุ
สามารถหยดุชัว่คราว ด าเนนิการตอ่ และหยดุกระบวนการดาวนโ์หลดไดอ้ยา่งงา่ยดาย ใชโ้ปรแกรม Download Manager
เพือ่การตดิตัง้ทีม่ปีระสทิธภิาพ ประหยดัเวลา และการเริม่การท างานใหมอ่ตัโนมตัหิากการดาวนโ์หลดขดัขอ้ง  
 
ฉนัจะตดิต ัง้ซอฟตแ์วรโ์ปรแกรม Download Manager ไดอ้ยา่งไร  
 
การตดิตัง้โปรแกรม Download Managerจะเริม่ตน้อตัโนมตัเิมือ่คณุคลกิ ดาวนโ์หลดทนัท ีภายใตต้ัวเลอืก โปรแกรม 
Download Manager  
 
1. คลกิผลติภณัฑท์ีจ่ะดาวนโ์หลด ในเพจถดัไป เลอืกการต ัง้คา่ของคณุ คลกิ ถดัไป  
 
2. ในเพจ เร ิม่ดาวนโ์หลด ใหย้นืยนัการตัง้คา่ของคณุและเลอืก ดาวนโ์หลดทนัท ีภายใตต้วัเลอืก โปรแกรม 
Download Manager 
 
หากคณุยงัไมไ่ดต้ดิตัง้ตวัควบคมุ ActiveX หรอืแอปเพล็ต Java™ กลอ่งขอ้มลูจะปรากฏในเบราวเ์ซอร ์Microsoft 
Internet Explorer ของคณุเพือ่พรอ้มทใ์หค้ณุตดิตัง้ “ตวัควบคมุ ActiveX:…”  
 
3. คลกิแถบขอ้มลูแลว้เลอืก “ตดิต ัง้ตวัควบคมุ ActiveX…”  
 
4. กลอ่งโตต้อบจะเปิดขึน้เพือ่ตดิตัง้ซอฟตแ์วรโ์ปรแกรม Download Manager จาก Akamai Technologies, Inc. เลอืก 
ตดิต ัง้  
 
5. หลังจากตดิตัง้โปรแกรม Download Managerเรยีบรอ้ยแลว้ กลอ่งโตต้อบ บนัทกึเป็น จะเปิดขึน้ เลอืกต าแหน่งทีจ่ะ
บนัทกึการดาวนโ์หลด แลว้เลอืก บนัทกึ  
 
การตดิตัง้ซอฟตแ์วรโ์ปรแกรม Download Managerเสร็จสมบรูณ์และหนา้ตา่งโปรแกรม Download Manager จะเปิดขึน้
เพือ่เริม่ตดิตัง้การดาวนโ์หลดผลติภณัฑข์องคณุ  
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หากฉนัใชโ้ปรแกรม Download Manager ฉนัจะเร ิม่การดาวนโ์หลดอยา่งไร  
 
1. คลกิผลติภณัฑท์ีจ่ะดาวนโ์หลด ในเพจถดัไป เลอืกการต ัง้คา่ของคณุ คลกิ ถดัไป  
 
2. ในเพจ เร ิม่ดาวนโ์หลด ใหย้นืยนัการตัง้คา่ของคณุและเลอืก ดาวนโ์หลดทนัท ีภายใตต้วัเลอืก โปรแกรม 
Download Manager 
 
3. หากคณุตดิตัง้ตัวควบคมุ ActiveX หรอืแอปเพล็ต Java™ ไวอ้ยูแ่ลว้ หนา้ตา่งโปรแกรม Download Manager จะเปิด
ขึน้เพือ่ชว่ยคณุจัดการกบัการดาวนโ์หลด  
 
หากคณุยงัไมไ่ดต้ดิตัง้ตวัควบคมุ ActiveX หรอืแอปเพล็ต Java™ คณุจะไดรั้บพรอ้มทใ์หต้ดิตัง้ซอฟตแ์วรก์อ่นทีจ่ะดาวน์
โหลดผลติภณัฑ ์ 
 
4. เมือ่การดาวนโ์หลดเสร็จสมบรูณ์ คณุจะกลับไปทีเ่พจ เร ิม่ดาวนโ์หลด ซึง่คณุสามารถเลอืกการดาวนโ์หลดสว่นอืน่ๆ 
ไดห้ากจ าเป็น หรอืคน้หาผลติภณัฑอ์ืน่ๆ ทีจ่ะดาวนโ์หลด  
 
หากฉนัใชเ้ว็บเบราวเ์ซอรข์องฉนั ฉนัจะตดิต ัง้การดาวนโ์หลดอยา่งไร  
 
1. คลกิผลติภณัฑท์ีจ่ะดาวนโ์หลด แลว้ เลอืกการต ัง้คา่ของคณุ ในเพจถดัไป คลกิ ถดัไป  
 
2. ในเพจ เร ิม่ดาวนโ์หลด ใหย้นืยนัการตัง้คา่ของคณุแลว้เลอืก ดาวนโ์หลดทนัท ีภายใตต้วัเลอืก เว็บเบราวเ์ซอร ์  
 
3. ในกลอ่งโตต้อบ การดาวนโ์หลดแฟ้ม ใหเ้ลอืก บนัทกึ  
 
4. ในกลอ่งโตต้อบ บนัทกึเป็น ใหเ้ลอืกต าแหน่งทีจ่ะบนัทกึการดาวนโ์หลด แลว้เลอืก บนัทกึ  
 
5. หากคณุตอ้งการตดิตัง้แฟ้มทันทหีลังจากดาวนโ์หลดเสร็จ ใหเ้ลอืก เปิด  
 
6. หากคณุไมต่อ้งการตดิตัง้ทันท ีใหเ้ลอืก ปิด เมือ่คณุพรอ้มทีจ่ะตดิตัง้การดาวนโ์หลด ใหค้ลกิสองครัง้ทีแ่ฟ้มดาวน์
โหลดเพือ่เปิดใชต้ัวชว่ยสรา้งการตดิตัง้  
 
ฉนัจะตดิต ัง้การดาวนโ์หลดทีม่หีลายสว่นไดอ้ยา่งไร  
 
บางผลติภณัฑม์หีลายสว่นใหด้าวนโ์หลด ผลติภณัฑท์ีม่หีลายสว่นชว่ยใหค้ณุตดิตัง้ผลติภณัฑท์ีม่แีฟ้มขนาดใหญใ่นแบบ
กลุม่ขอ้มลูทีเ่ล็กลงและใชเ้วลานอ้ยลง สว่นตา่งๆ ทีด่าวนโ์หลดจะถกูเลอืกและตดิตัง้ในแบบแยกตา่งหาก หลังจากตดิตัง้
สว่นดังกลา่วแลว้ เบราวเ์ซอรข์องคณุจะกลับไปทีเ่พจ เร ิม่ดาวนโ์หลด เพือ่ใหค้ณุสามารถเลอืกสว่นอืน่ทีจ่ะดาวนโ์หลด
ได ้ 
 
การแกไ้ขปญัหากระบวนการดาวนโ์หลด  
 
หากคณุมปัีญหาในการดาวนโ์หลด ใหล้องท าตามค าแนะน าเหลา่นี ้ 
 
ลา้งแคชของคณุ 
หากคณุไมส่ามารถดาวนโ์หลดใหเ้สร็จสมบรูณ์ คณุอาจตอ้งลา้งแคชใน Microsoft Internet Explorer ท าตามขัน้ตอน
เหลา่นีเ้พือ่ลา้งแคช  
 
1. บนเมนู เครือ่งมอื ใน Internet Explorer ใหค้ลกิ ตวัเลอืกอนิเทอรเ์น็ต แลว้คลกิแท็บ ท ัว่ไป  
 
2. ในสว่น "แฟ้มอนิเทอรเ์น็ตชัว่คราว" ใหค้ลกิ ลบแฟ้ม แลว้คลกิปุ่ ม ตกลง หากคณุตอ้งการลา้งแคชแฟ้มอนิเทอรเ์น็ต
ชัว่คราวทัง้หมดของคณุ  
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3. ในสว่น "แฟ้มอนิเทอรเ์น็ตชัว่คราว" ใหค้ลกิ การต ัง้คา่ ในกลอ่งโตต้อบการตัง้คา่ ใหเ้ลอืก ทกุคร ัง้ทีเ่ยีย่มชมเพจ 
จากนัน้ก าหนดขนาดโฟลเดอร ์"แฟ้มอนิเทอรเ์น็ตชัว่คราว" ใหม้ขีนาดทีใ่หญก่วา่การดาวนโ์หลดทีค่ณุตอ้งการ จากนัน้ 
คลกิปุ่ ม ดแูฟ้ม  
 
4. ในหนา้ตา่ง "แฟ้มอนิเทอรเ์น็ตชัว่คราว" ทีเ่ปิดขึน้ ใหเ้ปิดเมนู แกไ้ข แลว้คลกิ เลอืกท ัง้หมด กด ลบ เมือ่ระบบถามวา่
คณุตอ้งการลบคกุกีท้ัง้หมดทีค่ณุเลอืกหรอืไม ่ใหค้ลกิ ใช ่คลกิปุ่ ม ตกลง จนกวา่คณุจะกลับไปทีแ่ท็บ "ทั่วไป"  
 
5. ในสว่น ประวตั ิของแท็บ "ทั่วไป" ใหค้ลกิ ลา้งประวตั ิแลว้คลกิ ใช ่ 
เมือ่ระบบถามวา่คณุตอ้งการลบประวตัขิองเว็บไซตท์ีค่ณุเยีย่มชมหรอืไม ่ใหค้ลกิ ตกลง  
 
การสิน้สดุการเชือ่มตอ่  
 
หากการเชือ่มตอ่ของผูใ้หบ้รกิารอนิเทอรเ์น็ตของคณุ (ISP) ไมไ่ดใ้ชง้านนานเกนิไปขณะก าลังโหลดการดาวนโ์หลด การ
เชือ่มตอ่ของคณุอาจสิน้สดุโดยอตัโนมตั ิโปรดตดิตอ่ ISP ของคณุเพือ่ปิดใชง้านการสิน้สดุการเชือ่มตอ่อตัโนมตัขิณะ
ดาวนโ์หลดแฟ้ม  
 
ไมส่ามารถตดิต ัง้โปรแกรม Download Manager  
 
หากโปรแกรม Download Managerไมส่ามารถตดิตัง้ตวัควบคมุ ActiveX หรอืแอปเพล็ต Java™ ในเบราวเ์ซอรข์องคณุ
ได ้แสดงวา่ระบบของคณุอาจมขีอ้จ ากดั หากระบบของคณุมขีอ้จ ากดั โปรด  
 

 ดาวนโ์หลดผลติภณัฑโ์ดยใชเ้ว็บเบราวเ์ซอร ์หรอื 

 ตดิตอ่ผูด้แูลระบบในองคก์รของคณุเพือ่ดาวนโ์หลดผลติภณัฑโ์ดยใชโ้ปรแกรม Download Manager  
 
 ฉนัจะรบัการสนบัสนนุส าหรบัผลติภณัฑห์ลงัการตดิต ัง้ไดอ้ยา่งไร  
 
 หากตอ้งการรับการสนับสนุนส าหรับผลติภณัฑข์องคณุ โปรดไปที ่ฝ่ายสนับสนุนของ Microsoft  
 
ลกูคา้ Volume licensing สามารถใชก้ารสนับสนุนการแกไ้ขปัญหาทีอ่ยูภ่ายใตส้ทิธปิระโยชนข์อง Software Assurance 
โปรดตรวจทานสทิธปิระโยชนข์อง Software Assurance ของคณุเพือ่ดสูทิธิ ์ 
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ค าถามทีถ่ามบอ่ยเกีย่วกบัการส ัง่ซือ้ซดีผีา่นระบบออนไลน ์
 

1. ประโยชนข์องกระบวนการใหมข่องการสัง่ซือ้แผน่ซดีผีลติภณัฑเ์สรมิคอือะไร 
 
เว็บไซตน์ีเ้ป็นคลังความรูเ้พยีงแหง่เดยีวทีค่ณุสามารถดรูายละเอยีดเกีย่วกบัสทิธิก์ารใชง้านทัง้หมด Volume 
Licensing Key เขา้ถงึการดาวนโ์หลดผลติภณัฑแ์ละสัง่ซือ้ชดุสือ่ 
 
คณุจะใชเ้วลารอรับซอฟตแ์วรม์าใชง้านนอ้ยลงหากใชว้ธิดีาวนโ์หลด ตัวเลอืกนีย้งัชว่ยลดคา่ใชจ้า่ยดา้นการสัง่ซือ้
แผน่ซดีผีลติภณัฑเ์สรมิของคณุไดอ้ยา่งมากอกีดว้ย 
 
เว็บไซตน์ีพ้รอ้มใหบ้รกิารดาวนโ์หลดและสัง่ซือ้ผลติภณัฑต์ลอด 24 ชัว่โมง  
 

2. ซดีสี าหรับลกูคา้ Open License ทัง้หมดสามารถสัง่ซือ้บนเว็บไซตห์รอืไม ่
 
รายชือ่ซดีจีะถกูแสดงตามสทิธิก์ารใชง้านทีค่ณุม ีอยา่งไรก็ตาม บางผลติภณัฑย์งัสามารถดาวนโ์หลดได ้จงึไม่
แสดงการสัง่ซือ้ซดีผีา่นระบบออนไลน ์
 

 Doc Kits 
 Microsoft Math 
 CRM Professional Server 3.0 

 Windows Small Business Svr Std 2003 
 Windows Small Business Svr Premium 2003 
 Dynamics CRM Professional Svr 

 
โปรดตดิตอ่ศนูยบ์รกิารลกูคา้หรอืคูค่า้ชอ่งทางจัดจ าหน่ายของคณุเพือ่สัง่ซือ้  
 

3. มกีารสนับสนุนสทิธิก์ารปรับลดรุน่หรอืไม ่
 
สนับสนุน ผลติภณัฑท์ีค่ณุสัง่ซือ้เป็น Open License และมรีุน่หลังสดุกอ่นหนา้รุน่ปัจจบุนัจะแสดงอยูบ่นเว็บไซต ์
 

4. ฉันตอ้งท าอยา่งไรหากไมพ่บผลติภณัฑท์ีค่น้หา 
 
โปรดตดิตอ่ศนูยบ์รกิารลกูคา้ทีส่ามารถสัง่ซือ้ในนามของคณุได ้Doc Kits และผลติภณัฑบ์างรายการจะไมม่อียู่
บนเว็บไซต ์(ดทูีร่ายการดา้นบน) 
 

5. ฉันสามารถหา Volume Licensing Key (VLK) ไดจ้ากทีใ่ด 
 
คณุสามารถหา VLK ไดจ้ากเว็บไซตโ์ดยคลกิเมนู "หมายเลขผลติภณัฑ"์ (Product Key) 
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6. ขอ้จ ากดัในการสัง่ซือ้ชดุซดีคีอือะไร 
 
ขอ้จ ากดัคอืสามารถสัง่ซือ้ไดไ้มเ่กนิ 10 ชดุตอ่ผลติภณัฑ ์
 

7. ฉันสามารถสัง่ซือ้ซดีผีลติภณัฑเ์สรมิใหจั้ดสง่ระหวา่งประเทศไดห้รอืไม ่
 
คณุจะไมส่ามารถสัง่ซือ้เพือ่ใหจั้ดสง่ไปยงันอกประเทศของคณุได ้โปรดตดิตอ่ศนูยบ์รกิารชว่ยเหลอืเพือ่สัง่ซือ้ใน
กรณีนี ้
 

8. ฉันจะสง่คนืสนิคา้ทีส่ัง่ซือ้ไดอ้ยา่งไร 
 
โปรดตดิตอ่ศนูยบ์รกิารลกูคา้เพือ่สง่คนืผลติภณัฑ ์คณุสามารถสง่คนืผลติภณัฑไ์ดภ้ายใน 90 วันหลังจากสัง่ซือ้ 
 

9. เหตใุดฉันไมเ่ห็นลงิกท์ีช่ ือ่ "สัง่ซือ้ซดี"ี 
 

ผลติภณัฑอ์าจสัง่ซือ้ภายใตข้อ้ตกลง Volume Licensing ฉบบัอืน่ทีอ่ยูภ่ายใต ้Windows Live ID เดยีวกนันี ้
(ตัวอยา่งเชน่ Select, Enterprise) ตวัเลอืก “สัง่ซือ้ชดุซดี”ี จะปรากฏขึน้หากคณุมโีปรแกรมอืน่นอกเหนอืจาก 
Open License หรอื Open Value ทีเ่ชือ่มโยงกบั Windows Live ID ของคณุ โปรแกรมทีม่สีทิธิก์ารใชง้านแบบ
อืน่จะไดรั้บการสนับสนุนในเร็วๆ นี ้
 
นอกจากนี ้ผลติภณัฑด์ังกลา่วอาจเป็นผลติภณัฑแ์บบ “ดาวนโ์หลดเทา่นัน้” คณุสามารถดรูายการผลติภณัฑ์
เหลา่นีใ้นเพจการดาวนโ์หลดของ VLSC 

 
10. ตัวแทนจ าหน่ายของฉันจัดการสัง่ซือ้ซอฟตแ์วรใ์นนามของบรษัิทของฉัน พวกเขาจะสามารถสัง่ซือ้ซดีใีหฉั้นได ้

ตอ่ไปหรอืไม ่
 
ลกูคา้ทีป่กตจิะใชบ้คุคลทีส่ามเป็นผูจั้ดการสัง่ซือ้ซอฟตแ์วรนั์น้สามารถใหส้ทิธิร์ะดับผูด้แูลในการเขา้ถงึขอ้ตกลง
ของพวกเขาไดโ้ดยใชฟั้งกช์นั “เพิม่ผูใ้ช”้ บนเมนู "การจัดการ" ส าหรับรายละเอยีดเพิม่เตมิ ใหด้ทูีเ่อกสารการ
ฝึกอบรมของ VLSC 
 

11. ฉันไมเ่ห็นการเชือ่มโยง "สัง่ซือ้ซดี"ี  
 
และฉันจะทราบไดอ้ยา่งไรวา่การเชือ่มโยงนัน้เปิดใชส้ าหรับประเทศของฉันแลว้ ในตอนนี ้การเชือ่มโยง "สัง่ซือ้
ซดี"ี มใีหใ้ชง้านเฉพาะสทิธิก์ารใชง้านแบบ OV และแบบ Open หากคณุมขีอ้ตกลงอืน่ คณุจะไมเ่ห็นลงิก ์
โปรแกรมอืน่ๆ เหลา่นีจ้ะเปิดใชง้านในอนาคต 
 
วธิกีารแกปั้ญหาคอื ใหส้รา้งบญัชผีูใ้ช ้VLSC แยกตา่งหากส าหรับการสัง่ซือ้ซดีแีบบ Open ซึง่สามารถท าไดโ้ดย
การเชือ่มโยงทีอ่ยูอ่เีมลอืน่เขา้กบัสทิธิก์ารใชง้านโปรแกรมแบบ Open ผูด้แูลระบบส าหรับ VLSC ของคณุจะ
สามารถใหส้ทิธก์บัผูใ้ช ้(หรอืทีอ่ยูอ่เีมล) แยกตา่งหากในการเขา้ถงึขอ้ตกลง Open license และ/หรอื Open 
Value โดยใชฟั้งกช์นั “เพิม่ผูใ้ช”้ ภายใตเ้มนู “การจดัการ” 
 
เลอืก “เพิม่ผูใ้ช”้: 
 

 
 

จากนัน้กรอกรายละเอยีดตอ่ไปนีใ้หส้มบรูณ์ 
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ดา้นขา้งขอ้ตกลง Open License และ/หรอื Open Value ใหเ้ลอืกกลอ่งกาเครือ่งหมายภายใต ้“ผูด้แูลระบบ” 
แลว้กด “ปุ่ มเพิม่” (ดา้นบนขวาของเพจ) 
 

 
 

อเีมลค าเชญิและการตรวจสอบกลอ่งขาเขา้จะสง่ไปยงัทีอ่ยูอ่เีมลทีป้่อนไวด้า้นบน 
 
หมายเหต:ุ การด าเนนิการอืน่ทัง้หมดสามารถจัดการไดจ้ากบญัชผีูใ้ชเ้ดมิของคณุ (เชน่ การดาวนโ์หลด 
หมายเลข การจัดการสทิธปิระโยชน ์ฯลฯ) 

 

ผลติภณัฑท์ีม่ใีหเ้ฉพาะการดาวนโ์หลดเทา่น ัน้ 
 

โปรดตรวจสอบรายการลา่สดุทีเ่พจ “การดาวนโ์หลด” บน VLSC 
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ตวัอยา่งอเีมลตอ้นรบัสู ่Open License 
 

Welcome! 

 

Congratulations on your newly accepted Volume Licensing Agreement with Microsoft. With your new 

Licensing ID you have been assigned permission to access the Microsoft Volume Licensing Service 

Center (VLSC) site. VLSC will enable you to view your Licensing Information, download software you 

are entitled to, and retrieve your Volume Licensing Keys. Within selected regions, VLSC also enables you 

to directly purchase media kits from the Software Download Catalog. 

 

In order to access VLSC with the permissions that have been assigned to you, you must first register and 

validate the VLSC business e-mail that was provided to Microsoft. To begin registration, click the link 

below. When prompted, enter your business e-mail as shown below: 

Begin Registration: https://www.microsoft.com/licensing/servicecenter/  

 

Required Business E-mail: [Email Address] 

 

Type of new Licensing ID: [Program Name] 

 

On VLSC registration is complete, you will be able to: 

 Download licensed software  

 Retrieve keys for Volume Licensing software  

 View Microsoft licensing details for your organization  

 Manage Software Assurance benefits  

 Manage Online Services entitlements  

 Manage subscriptions, including MSDN and/or TechNet  

 Assign others in your organization to do any of the above tasks—or to also be an 

Administrator. 

Once you are registered, visit My Permissions to view all details related to your VLSC permissions set. 

Also visit Frequently Asked Questions in the Help section to learn more about the Volume Licensing 

Service Center and what you can do there.  

 

Your new access permissions to VLSC may take up to 2 hours to become effective. 

We welcome you again, 

 

 

The Volume Licensing Services Center Team 
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 รายละเอยีดธนาคารในเอเชยีแปซฟิิก/กลุม่ประเทศจนี/ญีปุ่่ น 
 

บงักลาเทศ ภฏูาน บรไูน กมัพชูา ฮอ่งกง อนิโดนเีซยี ลาว มาเกา๊ มลัดฟีส ์มาเลเซยี เนปาล นวิซแีลนด ์ฟิลปิปินส ์ซามวั 
สงิคโปร ์ไทย ศรลีังกา ตมิอร-์เลสเต วานูอาต ูและเวยีดนาม 
 

Citibank Singapore 
3 Temasek Avenue 
#12-00 Centennial Tower 
Singapore 039190 
บญัช:ี 0-817543-111 (USD) 
 

 


