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ขอ้ตกลงระบบคลาวดข์อง Microsoft  

ขอ้ตกลงระบบคลาวดข์อง Microsoft ฉบับนีเ้ป็นขอ้ตกลงทีท่ าขึน้ระหวา่งนติบิคุคลทีค่ณุเป็นผูแ้ทนกับ Microsoft 

Regional Sales Corporation (“Microsoft”) 

หรอืในกรณีทีค่ณุไม่ไดก้ าหนดนติบิคุคลทีเ่กีย่วขอ้งกบัการซือ้หรอืการตอ่อายุการสมัครสมาชกิ 

ขอ้ตกลงนีจ้ะเป็นขอ้ตกลงทีท่ าขึน้ระหวา่งคณุเป็นรายบคุคล (“ลกูคา้”) กับ Microsoft Regional Sales Corporation 

ขอ้ตกลงนีป้ระกอบดว้ยขอ้ก าหนดและเงือ่นไขดา้นลา่ง, สทิธกิารใช,้ SLA 

และเอกสารทัง้หมดทีไ่ดก้ลา่วถงึภายในเอกสารเหลา่นี ้(เรยีกรวมกนัวา่ “ขอ้ตกลง”) 

โดยจะมผีลบงัคบัใชใ้นวนัทีผู่จ้ าหน่ายของคณุมอบการเป็นสมาชกิของคณุ 

ค านยิามทีส่ าคัญจะมกีารใหค้ าจ ากัดความไวใ้นขอ้ 10  

1. การใหส้ทิธ ิสทิธ ิและขอ้ก าหนด  

สทิธทิัง้หมดทีใ่หไ้วภ้ายใตข้อ้ตกลงนีเ้ป็นแบบ non-exclusive และไมส่ามารถถา่ยโอนได ้

และมผีลใชบ้งัคบัตราบเทา่ทีล่กูคา้และบรษัิทในเครอืของลกูคา้ไม่ไดล้ะเมดิขอ้ตกลงนีใ้นสาระส าคัญ 

a. ซอฟตแ์วร ์เมือ่มกีารยอมรับค าสัง่ซือ้แตล่ะครัง้ Microsoft 

จะใหส้ทิธทิีจ่ ากดักบัลกูคา้ในการใชซ้อฟตแ์วรใ์นปรมิาณทีส่ัง่ซือ้ 

(i) สทิธกิารใช ้

สทิธกิารใชท้ีม่ผีลใชบ้งัคบัเมือ่ลกูคา้สัง่ซือ้ซอฟตแ์วรจ์ะมผีลใชบ้งัคับกับการทีล่กูคา้ใชซ้อฟตแ์วรใ์นรุ่

นทีเ่ป็นปัจจบุนัในขณะนัน้ ส าหรับรุ่นทีจ่ะออกในอนาคตและซอฟตแ์วรใ์หม ่

สทิธกิารใชท้ีม่ผีลบงัคบัใชข้ณะวางจ าหน่ายรุ่นและซอฟตแ์วรเ์หลา่นัน้เป็นครัง้แรกจะมผีลใชบ้งัคบั 

การเปลีย่นแปลงที ่Microsoft ท ากบัสทิธกิารใชส้ าหรับรุ่นใดรุ่นหนึง่จะไมม่ผีลบงัคบัใช ้

เวน้แตล่กูคา้เลอืกทีจ่ะใหก้ารเปลีย่นแปลงดงักลา่วมผีลบงัคับใช ้

(ii) สทิธกิารใชง้านช ัว่คราวและไมจ่ ากดัระยะเวลา 

การอนุญาตใหใ้ชส้ทิธทิีใ่หไ้วต้ามการสมัครสมาชกิจะเป็นสทิธชิัว่คราว 

ส าหรับการอนุญาตใหใ้ชส้ทิธใินแบบอืน่ๆ ทัง้หมด 

สทิธใินการใชซ้อฟตแ์วรจ์ะกลายเป็นสทิธแิบบไมจ่ ากัดระยะเวลาเมือ่มกีารช าระเงนิเต็มจ านวน  

b. Online Services ลกูคา้อาจใช ้Online Services ไดต้ามทีร่ะบไุวใ้นขอ้ตกลงฉบบันี้ 

(i) ขอ้ก าหนด Online Services ขอ้ก าหนด Online Services 

ทีใ่ชบ้งัคบัเมือ่ลกูคา้สัง่ซือ้หรอืตอ่อายุการสมัครใชง้าน Online Service 

จะมผีลใชบ้งัคบัตลอดระยะเวลาการสมัครใชง้านทีเ่กีย่วขอ้ง ส าหรับ Online Services 

ทีม่กีารเรยีกเก็บเงนิเป็นระยะๆ ตามการใชง้าน ขอ้ก าหนด Online Services 

ซึง่เป็นฉบบัปัจจุบนัในเวลาเริม่ตน้ระยะเวลาการเรยีกเก็บเงนิแตล่ะครัง้จะมผีลใชบ้งัคบักบัการใชง้านใ

นระหวา่งระยะเวลาดงักลา่ว 

(ii) การระงบั Microsoft อาจระงับการใช ้Online Service 

ระหวา่งการทีล่กูคา้ละเมดินโยบายเรือ่งการใชอ้นัเป็นทีย่อมรับ 

หรอืการทีล่กูคา้ไมด่ าเนนิการกับการเรยีกรอ้งสทิธทิีก่ลา่วหาวา่มกีารละเมดิเกดิขึน้ Microsoft 

จะสง่ค าบอกกลา่วใหก้บัลกูคา้กอ่นการระงับ Online Service เมือ่มเีหตอุนัควร 

(iii) ผูใ้ช ้ลกูคา้เป็นผูค้วบคมุการเขา้ถงึโดยผูใ้ช ้

และจะตอ้งรับผดิชอบในการใชผ้ลติภัณฑข์องผูใ้ชต้ามขอ้ตกลงนี ้ตวัอยา่งเชน่ 

ลกูคา้จะตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ผูใ้ชป้ฏบิตัติามนโยบายเรือ่งการใชอ้นัเป็นทีย่อมรับ (Acceptable Use 

Policy)  

(iv) ขอ้มูลลูกคา้ ลกูคา้จะตอ้งรับผดิชอบแตเ่พยีงผูเ้ดยีวในเนื้อหาของขอ้มูลลกูคา้ทัง้หมด 

ลกูคา้จะรับรองและรักษาไวซ้ึง่สทิธทิัง้หมดในขอ้มลูลกูคา้ทีจ่ าเป็นส าหรับ Microsoft 

ในการใหบ้รกิาร Online Service 
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แกล่กูคา้โดยไมเ่ป็นการละเมดิสทิธขิองบคุคลภายนอกหรอืเป็นการผูกมัดให ้Microsoft 

มภีาระหนา้ทีต่อ่ลกูคา้หรอืบคุคลภายนอก Microsoft 

ไมแ่ละจะไมรั่บภาระหนา้ทีท่ีเ่กีย่วขอ้งกบัขอ้มลูลกูคา้หรอืการใชผ้ลติภัณฑข์องลกูคา้นอกเหนอืจากต

ามทีร่ะบไุวโ้ดยชดัแจง้ในขอ้ตกลงนีห้รอืตามทีก่ฎหมายทีใ่ชบ้งัคบัก าหนดไว ้ 

(v) ความรบัผดิชอบในบญัชขีองคณุ 

ลกูคา้จะตอ้งรับผดิชอบในการรักษาความลับของหลกัฐานประกอบการพสิจูนย์นืยันตัวตนทีไ่มไ่ดเ้ป็น

ทีท่ราบตอ่สาธารณะซึง่เกีย่วโยงกบัการใช ้Online Service ของลกูคา้ 

ลกูคา้จะตอ้งแจง้ใหฝ่้ายสนับสนุนลกูคา้ทราบโดยทนัทถีงึการใชบ้ญัชหีรอืหลกัฐานประกอบการพสิจู

นย์นืยันตวัตนของลกูคา้ในทางทีผ่ดิซึง่อาจเกดิขึน้ได ้

หรอืเหตกุารณ์เกีย่วกับความปลอดภัยทีเ่กีย่วขอ้งกับ Online Services  

c. การสงวนสทิธิ ์ผลติภัณฑจ์ะไดรั้บการคุม้ครองโดยลขิสทิธิแ์ละกฎหมายอืน่ๆ 

วา่ดว้ยสทิธใินทรัพยส์นิทางปัญญาและสนธสิญัญาระหวา่งประเทศ Microsoft 

ขอสงวนสทิธทิัง้หมดทีไ่ม่ไดใ้หไ้วโ้ดยชดัแจง้ในขอ้ตกลงฉบับนี ้ทัง้นี ้

จะไมม่กีารใหส้ทิธหิรอืกลา่วเป็นนัยวา่มสีทิธโิดยการสละสทิธหิรอืกฎหมายปิดปาก 

สทิธใินการเขา้ถงึหรอืใชซ้อฟตแ์วรบ์นอปุกรณ์ไม่ไดท้ าใหล้กูคา้ไดรั้บสทิธใิดๆ ในการน าสทิธบิตัรของ 

Microsoft หรอืทรัพยส์นิทางปัญญาอืน่ๆ ของ Microsoft 

ในอปุกรณ์นัน้เองหรอืซอฟตแ์วรห์รอือปุกรณ์อืน่ใดมาใช ้

d. ขอ้จ ากดั ลกูคา้สามารถใชผ้ลติภัณฑไ์ดเ้ฉพาะตามทีก่ าหนดไวใ้นขอ้ตกลงนีเ้ทา่นัน้ ลกูคา้จะไม่สามารถ 

(และไมไ่ดรั้บอนุญาตใหใ้ชส้ทิธใินการ) (1) ท าวศิวกรรมยอ้นกลบั แยกสว่น 

หรอืแยกองคป์ระกอบผลติภัณฑห์รอืโปรแกรมแกไ้ขใดๆ หรอืพยายามทีจ่ะท าเชน่นัน้ (2) 

ตดิตัง้หรอืใชซ้อฟตแ์วรห์รอืเทคโนโลยทีีไ่มใ่ชข่อง Microsoft 

ไมว่า่ในลกัษณะใดทีจ่ะท าใหท้รัพยส์นิทางปัญญาหรอืเทคโนโลยขีอง Microsoft 

ตอ้งตกอยูภ่ายใตข้อ้ก าหนดการอนุญาตใหใ้ชส้ทิธอิืน่ใด หรอื (3) หลกีเลีย่งขอ้จ ากัดทางเทคนคิใดๆ 

ในผลติภัณฑห์รอืโปรแกรมแกไ้ข หรอืขอ้จ ากดัในเอกสารเกีย่วกับผลติภัณฑ ์ลกูคา้ไม่สามารถปิดใชง้าน 

กา้วกา่ย หรอืพยายามหลบเลีย่งกลไกการเรยีกเก็บเงนิใดๆ ทีค่ านวณวดัการใช ้Online Services 

ของลกูคา้ได ้เวน้แตจ่ะไดรั้บอนุญาตโดยชดัแจง้ในขอ้ตกลงนีห้รอืเอกสารเกีย่วกับผลติภัณฑ ์

ลกูคา้จะไม่สามารถแจกจ่าย sublicense ใหเ้ชา่ ใหเ้ชา่ซือ้ ใหย้มื ขายตอ่ 

หรอืโอนผลติภัณฑไ์มว่า่ทัง้หมดหรอืบางสว่น 

หรอืใชผ้ลติภัณฑเ์พือ่การใหบ้รกิารบรหิารจัดการแกบ่คุคลภายนอก  

e. การวางจ าหนา่ยการแสดงตวัอยา่ง Microsoft อาจจัดใหม้กีารแสดงตัวอยา่ง 

การแสดงตวัอยา่งจะใหไ้ว ้“ตามทีเ่ป็น” “ภายใตข้อ้บกพรอ่งท ัง้หมด” และ “ตามทีม่”ี 

และจะไมม่อียูใ่น SLA และการรบัประกนัอยา่งจ ากดัท ัง้หมดทีร่ะบุไวใ้นขอ้ตกลงนี ้

การแสดงตัวอยา่งอาจไม่ไดค้รอบคลมุอยูภ่ายใตก้ารสนับสนุนลกูคา้ 

การแสดงตัวอยา่งอาจอยูภ่ายใตข้อ้ผกูพันเกีย่วกบัการรักษาความปลอดภัย การปฏบิตัติามขอ้ตกลง 

และความเป็นสว่นตวัทีล่ดนอ้ยลงหรอืแตกตา่งออกไป ตามทีอ่ธบิายเพิม่เตมิไวใ้นขอ้ก าหนดของ Online 

Services และการบอกกลา่วเพิม่เตมิใดๆ ทีใ่หไ้วก้ับการแสดงตวัอยา่ง Microsoft 

อาจเปลีย่นแปลงหรอืยกเลกิการแสดงตัวอยา่งเมือ่ใดก็ไดโ้ดยไมม่กีารบอกกลา่ว และ Microsoft 

ยังอาจเลอืกทีจ่ะไมว่างจ าหน่ายการแสดงตวัอยา่งในลักษณะที ่“หาไดท้ัว่ไป”  

f. Verifying Compliance ส าหรบัผลติภณัฑ ์

(i) สทิธใินการตรวจสอบความถกูตอ้งของการปฏบิตัติาม 

ลกูคา้จะตอ้งเก็บบนัทกึขอ้มูลทีเ่กีย่วขอ้งกับการใชแ้ละการแจกจา่ยผลติภัณฑท์ัง้หมดโดยลกูคา้และ

บรษัิทในเครอืของลกูคา้ Microsoft 

มสีทิธทิีจ่ะตรวจสอบการปฏบิตัติามขอ้ก าหนดการอนุญาตใหใ้ชส้ทิธขิองผลติภัณฑด์ว้ยคา่ใชจ้า่ยขอ

งตนเอง ลกูคา้จะตอ้งใหข้อ้มลูซึง่ผูส้อบบัญชอีสิระทีไ่ดรั้บการวา่จา้งโดย Microsoft 

รอ้งขออยา่งสมเหตสุมผลโดยทนัทเีพือ่เป็นการตรวจสอบตอ่ไป 

รวมทัง้ใหเ้ขา้ถงึระบบทีใ่ชง้านผลติภัณฑ ์

และหลักฐานของการอนุญาตใหใ้ชส้ทิธสิ าหรับผลติภัณฑท์ีล่กูคา้ใหบ้รกิารบรหิารจัดการ (Host) 

sublicense หรอืแจกจา่ยใหก้ับบคุคลภายนอก 
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ลกูคา้ตกลงทีจ่ะด าเนนิการตามกระบวนการตรวจสอบดว้ยตนเองของ Microsoft ใหเ้สร็จสิน้ ซึง่ 

Microsoft อาจรอ้งขอใหเ้ป็นทางเลอืกของการสอบบัญชโีดยบคุคลภายนอก 

(ii) วธิแีกไ้ขส าหรบัการไมป่ฏบิตัติามสญัญา 

หากการตรวจสอบหรอืการตรวจสอบดว้ยตนเองแสดงใหเ้ห็นวา่มกีารใชผ้ลติภัณฑโ์ดยไมไ่ดรั้บอนุญา

ตใหใ้ชส้ทิธ ิภายใน 30 วนั 

(1) ลกูคา้จะตอ้งสัง่ซือ้การอนุญาตใหใ้ชส้ทิธใินจ านวนทีเ่พยีงพอเพือ่ใหค้รอบคลมุการใชง้านดงักลา่

ว และ (2) หากมกีารใชง้านโดยไมไ่ดรั้บอนุญาต 5% หรอืมากกวา่ ลกูคา้จะตอ้งชดเชยคา่ใชจ้า่ยที ่

Microsoft ไดรั้บในการตรวจสอบใหแ้ก ่Microsoft และจัดหาสทิธกิารใชง้านทีจ่ าเป็นเพิม่เตมิในราคา 

125% ของรายการราคาปัจจบุันและระดับราคาของลกูคา้ 

รอ้ยละของการใชง้านทีไ่มไ่ดรั้บสทิธอิยา่งถกูตอ้งจะขึน้อยู่กบัยอดรวมของจ านวนการอนุญาตใหใ้ชส้ ิ

ทธทิีซ่ ือ้มาเพือ่การใชง้านในปัจจบุนัเทยีบกบัฐานการตดิตัง้ทีแ่ทจ้รงิ 

หากไมม่กีารใชง้านทีไ่มไ่ดรั้บอนุญาตใหใ้ชส้ทิธ ิMicrosoft 

จะไม่ก าหนดใหล้กูคา้รับการตรวจสอบอกีครัง้เป็นเวลาอยา่งนอ้ยหนึง่ปี 

โดยการใชส้ทิธแิละขัน้ตอนดงักลา่วขา้งตน้ Microsoft 

ไมไ่ดส้ละสทิธทิีจ่ะบงัคับใชข้อ้ตกลงฉบับนีห้รอืสทิธใินการคุม้ครองทรัพยส์นิทางปัญญาของตนดว้ย

วธิกีารทางกฎหมายอืน่ใด 

(iii) ข ัน้ตอนการตรวจสอบความถกูตอ้ง Microsoft จะแจง้ใหล้กูคา้ทราบลว่งหนา้เป็นเวลาอย่างนอ้ย 

30 

วนัถงึเจตนาของตนทีจ่ะตรวจสอบการปฏบิตัติามขอ้ก าหนดการอนุญาตใหใ้ชส้ทิธขิองลกูคา้ส าหรับผ

ลติภัณฑท์ีล่กูคา้และบรษัิทในเครอืของลกูคา้ใชห้รอืแจกจา่ย Microsoft จะวา่จา้งผูต้รวจสอบอสิระ 

ซึง่จะอยูภ่ายใตภ้าระหนา้ทีใ่นการรักษาความลับ ขอ้มลูใดๆ 

ทีเ่ก็บรวบรวมไดใ้นการตรวจสอบดว้ยตนเองจะน ามาใชเ้พือ่วัตถปุระสงคใ์นการตรวจสอบการปฏบิตัติ

ามเทา่นัน้ การตรวจสอบนี้จะด าเนนิการในระหวา่งเวลาท าการตามปกต ิ

และจะเป็นไปในลักษณะทีไ่มร่บกวนการด าเนนิงานของลกูคา้อยา่งไมเ่หมาะสม 

2. การสมคัรสมาชกิ, การส ัง่ซือ้  

a. การเลอืกผูจ้ าหนา่ย ลกูคา้จะตอ้งเลอืกและคงรักษาผูจ้ าหน่ายทีไ่ดรั้บอนุญาตภายในภมูภิาคของตน 

หาก Microsoft หรอืผูจ้ าหน่ายเลอืกทีจ่ะเลกิท าธรุกจิกนั 

ลกูคา้จะตอ้งเลอืกผูจ้ าหน่ายรายใหมห่รอืซือ้การสมัครสมาชกิโดยตรงจาก Microsoft 

ซึง่อาจท าใหล้กูคา้ตอ้งยอมรับขอ้ก าหนดทีต่า่งออกไป 

b. ขอ้เสนอการสมคัรสมาชกิทีม่ใีห ้

ขอ้เสนอการสมัครสมาชกิทีม่ใีหก้บัลกูคา้จะก าหนดโดยผูจ้ าหน่ายของลกูคา้ 

และโดยทั่วไปแลว้จะสามารถจัดเป็นประเภทหนึง่ๆ หรอืหลายประเภทรวมกนัไดด้งันี ้ 

(i) ขอ้เสนอทีผู่กพนัไวแ้ลว้ของ Online Services ลกูคา้ผกูพันไวล้ว่งหนา้แลว้ทีจ่ะซือ้ Online 

Services ในจ านวนนัน้ๆ เพือ่ใชใ้นระหวา่งระยะเวลาทีเ่ป็นสมาชกิ 

และช าระเงนิลว่งหนา้หรอืช าระเป็นรอบๆ ส าหรับการใช ้Online Service ตอ่ไป  

(ii) ขอ้เสนอแบบใชจ้นหมดไป (หรอืทีเ่รยีกวา่จา่ยตามทีใ่ชจ้รงิ) 

ลกูคา้จะช าระเงนิตามการใชจ้รงิโดยไมม่ขีอ้ผูกพันลว่งหนา้  

(iii) ขอ้เสนอทีจ่ ากดั ลกูคา้จะไดรั้บ Online Services 

ในจ านวนจ ากัดส าหรับระยะเวลาทีจ่ ากัดโดยไมค่ดิคา่บรกิาร (เชน่ การทดลองใชฟ้ร)ี 

หรอืโดยเป็นสว่นหนึง่ของขอ้เสนออืน่ของ Microsoft (เชน่ MSDN) ขอ้ก าหนดในขอ้ตกลงนีเ้กีย่วกบั 

SLA และการเก็บรักษาขอ้มลูอาจไมน่ าใชบ้งัคบั  

(iv) ขอ้เสนอทีผู่กพนัไวแ้ลว้ของซอฟตแ์วร ์

ลกูคา้ผูกพันไวล้ว่งหนา้แลว้ทีจ่ะซือ้ซอฟตแ์วรใ์นจ านวนนัน้ๆ 

เพือ่ใชใ้นระหวา่งระยะเวลาทีเ่ป็นสมาชกิ และช าระเงนิลว่งหนา้หรอืช าระเป็นรอบๆ 

ส าหรับการใชซ้อฟตแ์วรต์อ่ไป  
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c. การส ัง่ซือ้  

(i) ค าสัง่ซือ้จะตอ้งสง่ผ่านทางผูจ้ าหน่ายทีก่ าหนดไวข้องลกูคา้ 

ลกูคา้สามารถสง่ค าสัง่ซือ้ส าหรับบรษัิทในเครอืของตนภายใตข้อ้ตกลงนีแ้ละใหส้ทิธใินการควบคมุดู

แลกับบรษัิทในเครอืของตนในการจัดการกบัการสมัครสมาชกิได ้

แตบ่รษัิทในเครอืจะไม่สามารถสง่ค าสัง่ซือ้ภายใตข้อ้ตกลงนี้ได ้

ลกูคา้ยังสามารถโอนสทิธทิีใ่หไ้วต้ามขอ้ 1.a และ 1.b 

ใหก้บับคุคลภายนอกไดส้ าหรับการใชง้านของบคุคลภายนอกดงักลา่วในธรุกจิภายในบรษัิทของลกูค ้

า หากลกูคา้ใหส้ทิธใิดๆ 

กบับรษัิทในเครอืหรอืบคุคลภายนอกในเรือ่งทีเ่กีย่วขอ้งกับซอฟตแ์วรห์รอืการสมัครสมาชกิของลกูคา้ 

บรษัิทในเครอืหรอืบคุคลภายนอกดังกลา่วจะตอ้งผกูพันตามขอ้ตกลงนี ้

และลกูคา้ตกลงทีจ่ะรับผดิร่วมกนัและแทนกนัจากการด าเนนิการใดๆ 

ของบรษัิทในเครอืหรอืบคุคลภายนอกดงักลา่วทีเ่กีย่วขอ้งกบัการใชผ้ลติภัณฑ ์ 

(ii) ผูจ้ าหน่ายของลกูคา้อาจอนุญาตใหล้กูคา้เปลีย่นแปลงจ านวนของ Online Services 

ทีส่ัง่ซือ้ระหวา่งระยะเวลาการเป็นสมาชกิได ้Online Services 

จ านวนเพิม่เตมิทีเ่พิม่ลงในการสมัครสมาชกิจะหมดอายเุมือ่ส ิน้สดุการเป็นสมาชกิดงักลา่ว  

d. การก าหนดราคาและการช าระเงนิ ราคาส าหรับแตล่ะผลติภัณฑ ์และขอ้ก าหนดและเงือ่นไขใดๆ 

ส าหรับการออกใบแจง้หนีแ้ละการช าระเงนิจะก าหนดขึน้โดยผูจ้ าหน่ายของลกูคา้  

e. การตอ่อาย ุ 

(i) หากมกีารตอ่อายกุารเป็นสมาชกิ ลกูคา้อาจตอ้งลงนามในขอ้ตกลงฉบับใหม ่ขอ้ตกลงเพิม่เตมิ 

หรอืการแกไ้ขเพิม่เตมิขอ้ตกลงนี ้ 

(ii) การสมัครสมาชกิของลกูคา้จะตอ่อายโุดยอัตโนมัต ิ

เวน้เสยีแตว่า่ลกูคา้จะบอกกลา่วผูจ้ าหน่ายของตนใหท้ราบถงึเจตนาของลกูคา้ทีจ่ะไม่ตอ่อายุกอ่นวนั

สิน้อายขุองระยะเวลา  

f. การมสีทิธสิ าหรบัรุน่ Academic, Government และ Nonprofit 

ลกูคา้ยอมรับวา่หากลกูคา้ก าลังซือ้ขอ้เสนอส าหรับสถาบนัการศกึษา หน่วยงานของรัฐ 

หรอืองคก์รทีไ่มแ่สวงหาผลก าไร ลกูคา้จะมคีณุสมบตัติามขอ้ก าหนดการไดรั้บสทิธนัิน้ๆ 

ซึง่ระบไุวท้ีไ่ซตต์อ่ไปนี ้ 

(i) ในกรณีขอ้เสนอส าหรับสถาบนัการศกึษา คอืขอ้ก าหนดส าหรับสถาบนัการศกึษา 

(รวมถงึส านักบรหิารหรอืคณะกรรมการดา้นการศกึษา หอ้งสมุดประชาชน 

หรอืพพิธิภัณฑส์ าหรับประชาชน) ทีร่ะบไุวใ้น http://go.microsoft.com/academic  

(ii) ในกรณีขอ้เสนอส าหรับหน่วยงานของรัฐ คอืขอ้ก าหนดทีร่ะบไุวใ้น 

http://go.microsoft.com/government และ 

(iii) ในกรณีขอ้เสนอส าหรับองคก์รไมแ่สวงหาก าไร มขีอ้ก าหนดระบไุวใ้น 

http://go.microsoft.com/nonprofit  

Microsoft ขอสงวนสทิธิใ์นการตรวจสอบการไดรั้บสทิธเิมือ่ใดก็ได ้และระงับการใหบ้รกิาร Online 

Service หากไมเ่ป็นไปตามขอ้ก าหนดการไดรั้บสทิธ ิ

g. ภาษ ีคูส่ญัญาจะไมรั่บผดิในภาษีใดๆ 

ของคูส่ญัญาอกีฝ่ายซึง่คูส่ญัญาอกีฝ่ายมหีนา้ทีต่อ้งจา่ยตามกฎหมาย 

และเป็นภาษีทีเ่กดิขึน้โดยเกีย่วโยงหรอืเกีย่วขอ้งกบัธรุกรรมทีพ่จิารณาวา่จะกระท าภายใตข้อ้ตกลงนี ้

และภาษีดังกลา่วทัง้หมดจะเป็นความรับผดิชอบทางการเงนิของคูส่ญัญาทีม่หีนา้ทีต่ามผลบังคบัแหง่กฎห

มายใหต้อ้งจา่ยภาษีดงักลา่ว  

3. ก าหนดเวลา การบอกเลกิ  

http://www.microsoftvolumelicensing.com/DocumentSearch.aspx?Mode=3&DocumentTypeID=7
http://www.microsoftvolumelicensing.com/DocumentSearch.aspx?Mode=3&DocumentTypeID=7
http://www.microsoftvolumelicensing.com/DocumentSearch.aspx?Mode=3&DocumentTypeID=6
http://www.microsoftvolumelicensing.com/DocumentSearch.aspx?Mode=3&DocumentTypeID=6
http://www.microsoftvolumelicensing.com/DocumentSearch.aspx?Mode=3&DocumentTypeID=6
http://www.microsoftvolumelicensing.com/DocumentSearch.aspx?Mode=3&DocumentTypeID=6
http://www.microsoftvolumelicensing.com/userights/DocumentSearch.aspx?Mode=3&DocumentTypeId=19
http://www.microsoftvolumelicensing.com/userights/DocumentSearch.aspx?Mode=3&DocumentTypeId=19
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a. ระยะเวลาและการบอกเลกิขอ้ตกลง 

ขอ้ตกลงนีจ้ะยังคงมผีลใชบ้งัคับจนกวา่จะสิน้อายหุรอืมกีารบอกเลกิการเป็นสมาชกิของลกูคา้ 

ขึน้อยู่กบัวา่เหตกุารณ์ใดเกดิขึน้กอ่นกนั 

ลกูคา้สามารถบอกเลกิขอ้ตกลงนีเ้มือ่ใดก็ไดโ้ดยตดิตอ่ผูจ้ าหน่ายของตน 

การสิน้อายหุรอืการบอกเลกิขอ้ตกลงนี้จะท าใหส้ทิธขิองลกูคา้ในการสง่ค าสัง่ซือ้ใหมส่ าหรับ Additional 

Product ภายใตข้อ้ตกลงนีส้ ิน้สดุลงเทา่นัน้  

b. การสิน้สุดจากการผดิสญัญา หากคูส่ญัญาละเมดิขอ้ตกลงนี ้

คูส่ญัญาอกีฝ่ายอาจบอกเลกิขอ้ตกลงทีม่กีารละเมดิได ้(ไม่วา่ทัง้หมดหรอืบางสว่น รวมถงึการสัง่ซือ้) 

โดยการบอกกลา่ว หากการละเมดิขอ้ตกลงนัน้สามารถแกไ้ขไดภ้ายใน 30 วนั 

คูส่ญัญาฝ่ายทีบ่อกเลกิจะตอ้งสง่การบอกกลา่วลว่งหนา้เป็นเวลา 30 

วนัตอ่คูส่ญัญาฝ่ายทีล่ะเมดิและใหโ้อกาสทีจ่ะแกไ้ขการละเมดิดงักลา่ว 

c. ยกเลกิการสมคัรสมาชกิ ผูจ้ าหน่ายของลกูคา้จะก าหนดขอ้ก าหนดและเงือ่นไข หากม ี

ซึง่ลกูคา้จะสามารถยกเลกิการเป็นสมาชกิได ้ 

d. เพยีงเทา่ทีจ่ าเป็นเพือ่การบงัคับใชข้อ้ก าหนดวา่ดว้ยการบอกเลกิขอ้ตกลงนี ้

คูส่ญัญาทัง้สองฝ่ายขอสละสทิธใิดๆ ทีต่นม ีหรอืภาระหนา้ทีใ่ดๆ ทีต่นอาจม ี

ไมว่า่ในเวลานีห้รอืในภายหนา้ภายใตก้ฎหมายหรอืกฎระเบยีบทีเ่กีย่วขอ้ง 

ในการเรยีกรอ้งหรอืรอ้งขอการอนุมัต ิค าสัง่ ค าวนิจิฉัย 

หรอืค าพพิากษาของศาลเพือ่ใหม้กีารบอกเลกิขอ้ตกลงนี้ 

4. ความปลอดภยั สทิธคิวามเป็นสว่นตวั และการคุม้ครองขอ้มูลสว่นบุคคล  

a. การเขา้ถงึ Administrator ของผูจ้ าหนา่ยและขอ้มูลลูกคา้ ลกูคา้ยอมรับและตกลงวา่ (i) 

เมือ่ลกูคา้ไดเ้ลอืกผูจ้ าหน่ายแลว้ ผูจ้ าหน่ายดงักลา่วจะเป็น Administrator หลกัของ Online Services 

ตลอดระยะเวลาทีเ่ป็นสมาชกิ และจะมสีทิธพิเิศษของ Administrator และเขา้ถงึขอ้มลูลกูคา้ได ้

อยา่งไรก็ตาม ลกูคา้อาจรอ้งขอสทิธพิเิศษของ Administrator เพิม่เตมิจากผูจ้ าหน่ายของตนได ้(ii) 

ลกูคา้สามารถบอกเลกิสทิธพิเิศษของ Administrator 

ของผูจ้ าหน่ายของตนตามดลุพนิจิของลกูคา้แตเ่พยีงผูเ้ดยีวเมือ่ใดก็ไดใ้นระหวา่งระยะเวลาทีเ่ป็นสมาชกิ 

(iii) 

แนวทางปฏบิตัเิรือ่งสทิธคิวามเป็นสว่นตวัของผูจ้ าหน่ายในสว่นทีเ่กีย่วขอ้งกบัขอ้มลูลกูคา้หรอืบรกิารใดๆ 

ทีผู่จ้ าหน่ายจัดไวใ้หจ้ะอยูภ่ายใตข้อ้ก าหนดของขอ้ตกลงทีล่กูคา้มกีบัผูจ้ าหน่ายของตน 

และอาจแตกตา่งไปจากแนวทางปฏบิตัเิรือ่งสทิธคิวามเป็นสว่นตวัของ Microsoft และ (iv) 

ผูจ้ าหน่ายสามารถเก็บรวบรวม ใช ้โอน เปิดเผย และประมวลผลขอ้มลูลกูคา้ รวมถงึขอ้มลูสว่นบคุคลได ้

ลกูคา้ยนิยอมให ้Microsoft น าขอ้มลูลกูคา้และขอ้มูลทีล่กูคา้ใหก้บั Microsoft 

ไปใหก้ับผูจ้ าหน่ายเพือ่วัตถปุระสงคใ์นการสัง่ซือ้ จัดหา และบรหิารจัดการ Online Services 

b. ลกูคา้ยนิยอมให ้Microsoft และตวัแทนของ Microsoft ประมวลผลขอ้มูลสว่นบคุคล 

เพือ่อ านวยความสะดวกในการด าเนนิการตามเรือ่งทีเ่ป็นสาระส าคัญของขอ้ตกลงนี ้

ลกูคา้อาจเลอืกทีจ่ะใหข้อ้มลูสว่นบคุคลแก ่Microsoft ในนามของบคุคลภายนอก 

(ซึง่รวมถงึบคุคลส าหรับตดิตอ่, ผูจ้ าหน่าย, ผูจั้ดจ าหน่าย, Administrator และพนักงานของคณุ) 

โดยเป็นสว่นหนึง่ของขอ้ตกลงนี ้

ลกูคา้จะไดรั้บความยนิยอมทีจ่ าเป็นทัง้หมดจากบคุคลภายนอกภายใตก้ฎหมายคุม้ครองสทิธคิวามเป็นสว่

นตวัและขอ้มูลสว่นบคุคลทีใ่ชบ้งัคบักอ่นใหข้อ้มลูสว่นบคุคลแก ่Microsoft  

c. รายละเอยีดเพิม่เตมิในเรือ่งความเป็นสว่นตวัและความปลอดภัยจะระบไุวใ้นขอ้ก าหนดของ Online 

Services ขอ้ผกูพันทีเ่กดิขึน้ในขอ้ก าหนดของ Online Services จะมผีลใชบ้งัคบัเฉพาะกบั Online 

Services ทีไ่ดซ้ือ้ภายใตข้อ้ตกลงนีเ้ทา่นัน้ และไมน่ ามาใชบ้งัคบักับบรกิารหรอืผลติภัณฑใ์ดๆ 

ทีผู่จ้ าหน่ายจัดไวใ้ห ้ 

d. โดยเป็นไปตามและเทา่ทีก่ฎหมายก าหนดไว ้ลกูคา้จะแจง้ใหผู้ใ้ช ้Online Services 

แตล่ะรายทราบวา่ขอ้มลูของผูใ้ชนั้น้อาจไดรั้บการประมวลผลเพือ่วตัถุประสงคใ์นการเปิดเผยตอ่หน่วยงาน
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บงัคบัใชก้ฎหมายหรอืหน่วยงานอืน่ๆ ของรัฐตามทีผู่จ้ าหน่ายมคี าสัง่หรอืตามทีก่ฎหมายก าหนดไว ้

และลกูคา้จะไดรั้บความยนิยอมจากผูใ้ชเ้ชน่เดยีวกนั  

e. ลกูคา้จะแตง่ตัง้ใหผู้จ้ าหน่ายเป็นตวัแทนของตนเพือ่ประสานงานและใหค้ าสัง่กับ Microsoft 

เพือ่วตัถปุระสงคข์องขอ้ 4 นี ้ 

5. การรบัประกนั  

a. การรบัประกนัอยา่งจ ากดั  

(i) ซอฟตแ์วร ์Microsoft 

รับประกนัวา่ซอฟตแ์วรแ์ตล่ะรุ่นจะสามารถท างานไดต้ามทีช่ ีแ้จงไวใ้นเอกสารส าหรับคูม่อืผลติภัณฑท์ี่

เกีย่วขอ้ง โดยมรีะยะเวลาหนึง่ปีนับจากวนัทีล่กูคา้ไดรั้บอนุญาตใหใ้ชส้ทิธใินซอฟตแ์วรร์ุ่นนัน้ๆ 

เป็นครัง้แรก หากการท างานของซอฟตแ์วรไ์ม่ไดเ้ป็นไปตามทีรั่บประกนั และลกูคา้แจง้ให ้Microsoft 

ทราบภายในระยะเวลาของการรับประกนั Microsoft อาจเลอืกทีจ่ะ 

(1) คนืเงนิตามจ านวนทีล่กูคา้ไดช้ าระส าหรับการอนุญาตใหใ้ชส้ทิธใินซอฟตแ์วรนั์น้ หรอื 

(2) ซอ่มแซมหรอืเปลีย่นซอฟตแ์วรนั์น้ทดแทน  

(ii)  Online Services Microsoft รับประกนัวา่ Online Service แตล่ะรายการจะใหบ้รกิารตาม SLA 

ทีใ่ชบ้งัคบัในระหวา่งการใชง้านของลกูคา้ 

การแกไ้ขทีล่กูคา้จะไดรั้บหากมกีารท าผดิการรับประกนันีม้อียู่ใน SLA 

วธิกีารแกไ้ขขา้งตน้เป็นวธิกีารแกไ้ขเพยีงวธิเีดยีวทีล่กูคา้จะไดรั้บหากมกีารละเมดิการรับประกนัในหัวขอ้นี้ 

ลกูคา้สละสทิธใินการเรยีกรอ้งสทิธจิากการละเมดิการรับประกนัทีไ่มไ่ดก้ระท าในระยะเวลาของการรับประ

กนั 

b. ขอ้ยกเวน้ การรับประกนัในขอ้ตกลงนี้จะไมน่ าไปใชก้บัปัญหาทีม่สีาเหตจุากอบุตัเิหต ุการใชใ้นทางทีผ่ดิ 

หรอืการใชง้านทีไ่มเ่ป็นไปตามขอ้ตกลงนี ้

รวมถงึการทีไ่ม่สามารถด าเนนิการตามความตอ้งการขัน้ต า่ของระบบได ้

การรับประกนัเหลา่นีจ้ะไมม่ผีลบงัคบัใชก้บัผลติภัณฑอ์ภนัินทนาการหรอืผลติภัณฑท์ดลองใช ้

ผลติภัณฑต์วัอย่าง ขอ้เสนอทีจ่ ากัด 

หรอืสว่นประกอบของผลติภัณฑท์ีล่กูคา้ไดรั้บอนุญาตใหน้ าไปแจกจ่ายตอ่ได ้ 

c. ค าปฏเิสธการรบัประกนั เวน้แตก่ารรบัประกนัแบบจ ากดัขา้งตน้ Microsoft 

ไมไ่ดใ้หก้ารรบัประกนัหรอืเง ือ่นไขอืน่ๆ ส าหรบัผลติภณัฑ ์และขอปฏเิสธการรบัประกนัอืน่ใด 

ไมว่า่โดยชดัแจง้ โดยนยั หรอืโดยกฎหมายส าหรบัผลติภณัฑ ์

ซึง่รวมถงึการรบัประกนัถงึคุณภาพ กรรมสทิธิ ์การไมล่ะเมดิ คุณสมบตัมิาตรฐานของผลติภณัฑ ์

และความเหมาะสมเพือ่การใชง้านเฉพาะดา้น  

6. ขอ้ตอ่สูจ้ากการเรยีกรอ้งสทิธขิองบุคคลภายนอก  

คูส่ญัญาจะตอ่สูค้ดใีหแ้กก่นัและกนัจากการเรยีกรอ้งสทิธขิองบคุคลภายนอกตามทีร่ะบไุวใ้นหัวขอ้นี ้

และจะจา่ยเงนิตามจ านวนทีเ่กดิจากค าพพิากษาถงึทีส่ดุทีม่ผีลในทางลบหรอืขอ้ตกลงการประนปีระนอมยอมความทีไ่ด ้

รับการอนุมัต ิ

แตเ่ฉพาะในกรณีทีคู่ส่ญัญาฝ่ายทีต่อ่สูค้ดไีดรั้บการแจง้ค าบอกกลา่วถงึการเรยีกรอ้งสทิธเิป็นลายลักษณ์อกัษรอยา่งทนั

ทว่งทแีละมสีทิธใินการควบคมุการตอ่สูค้ดแีละขอ้ตกลงประนีประนอมยอมความใดๆ ในคดนัีน้ 

คูส่ญัญาทีม่อีกีฝ่ายตอ่สูค้ดใีหจ้ะตอ้งใหค้วามชว่ยเหลอื ขอ้มูล 

และอ านาจตามทีร่อ้งขอทัง้หมดแกคู่ส่ญัญาฝ่ายทีต่อ่สูค้ด ี

คูส่ญัญาฝ่ายทีต่อ่สูค้ดจีะชดใชค้า่ใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จากการใหค้วามชว่ยเหลอืใหแ้กคู่ส่ญัญาอกีฝ่ายตามความเหมาะสม 

หัวขอ้นี้อธบิายถงึวธิกีารแกไ้ขเพยีงวธิเีดยีวและความรับผดิทัง้หมดของคู่สญัญาส าหรับการเรยีกรอ้งสทิธดิงักลา่ว 

a. โดย Microsoft Microsoft 

จะตอ่สูค้ดใีหแ้กล่กูคา้จากการเรยีกรอ้งสทิธขิองบคุคลภายนอกภายใตข้อบเขตทีก่ลา่วหาวา่ผลติภัณฑห์รื

อโปรแกรมแกไ้ขที ่Microsoft 
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น าออกใหใ้ชง้านโดยมคีา่ธรรมเนยีมและใชง้านภายในขอบเขตของการอนุญาตใหใ้ชส้ทิธภิายใตข้อ้ตกลง

นี ้(โดยไม่ไดม้กีารแกไ้ขจากรูปแบบที ่Microsoft จัดหาใหแ้ละไม่ไดร้วมกบัสิง่อืน่ใด) 

เป็นการใชค้วามลับทางการคา้ในทางทีไ่มเ่หมาะสมหรอืละเมดิสทิธบิตัร ลขิสทิธิ ์เครือ่งหมายการคา้ 

หรอืสทิธใินกรรมสทิธิอ์ ืน่ๆ ของบคุคลภายนอกโดยตรง หาก Microsoft 

ไมส่ามารถแกไ้ขการเรยีกรอ้งสทิธเิรือ่งการละเมดิภายใตเ้งือ่นไขทีส่มเหตสุมผลในทางการคา้ได ้

Microsoft อาจใชท้างเลอืกตอ่ไปนี ้(1) 

แกไ้ขดดัแปลงหรอืเปลีย่นทดแทนผลติภัณฑห์รอืโปรแกรมแกไ้ขดว้ยผลติภัณฑห์รอืโปรแกรมแกไ้ขทีม่กี

ารท างานทีเ่ทยีบเทา่กนั หรอื (2) 

บอกเลกิการอนุญาตใหใ้ชส้ทิธขิองลกูคา้และคนืคา่ธรรมเนยีมการอนุญาตใหใ้ชส้ทิธทิีจ่่ายลว่งหนา้ 

(โดยหักคา่เสือ่มราคาแบบเสน้ตรงเป็นเวลาหา้ปี) 

ส าหรับการอนุญาตใหใ้ชส้ทิธแิบบไมจ่ ากดัระยะเวลาและคนืจ านวนเงนิใดๆ ทีไ่ดช้ าระส าหรับ Online 

Services ส าหรับระยะเวลาการใชง้านหลงัจากวนัทีบ่อกเลกิ Microsoft 

จะไมรั่บผดิจากการเรยีกรอ้งสทิธหิรอืคา่เสยีหายอนัเนื่องมาจากการทีล่กูคา้ยังคงใชผ้ลติภัณฑห์รอืโปรแก

รมแกไ้ขตอ่ไปหลงัจากไดรั้บแจง้ค าบอกกลา่วใหย้ตุกิารใชเ้นือ่งจากการเรยีกรอ้งสทิธขิองบคุคลภายนอก 

b. โดยลูกคา้ เทา่ทีก่ฎหมายทีใ่ชบ้งัคบัอนุญาต ลกูคา้จะตอ่สูค้ดใีหก้บั Microsoft 

จากการเรยีกรอ้งสทิธขิองบคุคลภายนอกภายใตข้อบเขตทีก่ลา่วหาวา่ (1) 

ขอ้มลูลกูคา้หรอืซอฟตแ์วรท์ีไ่มใ่ชข่อง Microsoft ทีใ่หบ้รกิารบรหิารจัดการใน Online Service โดย 

Microsoft ในนามของลกูคา้เป็นการใชค้วามลับทางการคา้ในทางทีไ่มเ่หมาะสมหรอืละเมดิสทิธบิตัร 

ลขิสทิธิ ์เครือ่งหมายการคา้ หรอืสทิธใินกรรมสทิธิอ์ ืน่ๆ ของบคุคลภายนอกโดยตรง หรอื (2) 

การทีล่กูคา้ใชผ้ลติภัณฑห์รอืโปรแกรมแกไ้ข ไมว่า่แตเ่พยีงล าพังหรอืร่วมกับสิง่อืน่ใด 

ไดล้ะเมดิกฎหมายหรอืเป็นอนัตรายตอ่บคุคลภายนอก 

7. ขอ้จ ากดัการรบัผดิ  

ส าหรับผลติภัณฑแ์ตล่ะรายการ 

ความรับผดิโดยรวมสงูสดุของคูส่ญัญาแตล่ะฝ่ายทีม่ตีอ่อกีฝ่ายหนึง่ภายใตข้อ้ตกลงนีจ้ะจ ากัดเพยีงคา่เสยีหายโดยตรงที่

เกดิจากการตดัสนิชีข้าดในขัน้สดุทา้ยไมเ่กนิจ านวนทีล่กูคา้ตอ้งช าระส าหรับผลติภัณฑท์ีเ่กีย่วขอ้งในระยะเวลาของขอ้ต

กลงนี ้โดยอยูภ่ายใตเ้งือ่นไขตอ่ไปนี้ 

a. Online Services ส าหรับ Online Services ความรับผดิสงูสดุที ่Microsoft 

มตีอ่ลกูคา้ส าหรับเหตกุารณ์ทีก่อ่ใหเ้กดิการเรยีกรอ้งสทิธจิะไม่เกนิจ านวนทีล่กูคา้ช าระส าหรับ Online 

Service ในระยะเวลา 12 เดอืนกอ่นเกดิเหตกุารณ์ดงักลา่ว แตไ่มว่า่ในกรณีใด ความรับผดิโดยรวมของ 

Microsoft ส าหรับ Online Services ใดๆ จะตอ้งไมเ่กนิจ านวนเงนิทีช่ าระไปส าหรับ Online Services 

นัน้ๆ ในระหวา่งการเป็นสมาชกิ 

b. ผลติภณัฑอ์ภนินัทนาการและรหสัทีส่ามารถแจกจา่ยตอ่ได ้

ส าหรับผลติภัณฑห์รอืบรกิารทีจั่ดใหโ้ดยไม่คดิคา่ใชจ้า่ย 

และโคด้ทีล่กูคา้ไดรั้บอนุญาตใหแ้จกจ่ายตอ่ใหบ้คุคลภายนอกไดโ้ดยทีไ่มเ่สยีคา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิใหแ้ก ่

Microsoft การรับผดิทัง้หมดของ Microsoft 

จะจ ากดัอยูเ่พยีงความเสยีหายโดยตรงทีช่ ีข้าดในขัน้สดุทา้ยไมเ่กนิ 5,000 ดอลลารส์หรัฐฯ 

c. ขอ้ยกเวน้ ไมว่า่ในกรณีใด คูส่ญัญาจะไมต่อ้งรบัผดิจากการสูญเสยีรายได ้

หรอืคา่เสยีหายโดยออ้ม คา่เสยีหายพเิศษ คา่เสยีหายตอ่เนือ่ง คา่เสยีหายทีเ่ป็นผลสบืเนือ่ง 

คา่เสยีหายทีเ่ป็นการลงโทษ หรอืคา่เสยีหายเพือ่ใหเ้ป็นเยีย่งอยา่ง 

หรอืคา่เสยีหายจากการสูญเสยีความสามารถในการใชง้าน การสญูเสยีผลก าไร รายได ้

การหยุดชะงกัของธุรกจิ หรอืการสูญเสยีขอ้มูลทางธุรกจิ 

ไมว่า่จะเกดิขึน้อยา่งไรหรอือยูบ่นพืน้ฐานของทฤษฎคีวามรบัผดิใดก็ตาม  

d. ขอ้ยกเวน้ 

ขอ้จ ากดัความรับผดิในหัวขอ้นี้จะมผีลใชบ้งัคบัตามขอบเขตสงูสดุทีก่ฎหมายทีใ่ชบ้งัคบัอนุญาต 

แตจ่ะไมใ่ชบ้งัคบักบั (1) ภาระหนา้ทีข่องคูส่ญัญาตามขอ้ 6 หรอื (2) 

การละเมดิสทิธใินทรัพยส์นิทางปัญญาของคูส่ญัญาอกีฝ่าย  
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8. การสนบัสนุน  

ผูจ้ าหน่ายของลกูคา้จะใหร้ายละเอยีดเกีย่วกบับรกิารสนับสนุนทีจั่ดไวใ้หส้ าหรับผลติภัณฑท์ีซ่ ือ้ภายใตข้อ้ตกลงนี ้ 

9. ขอ้ปลกียอ่ย  

a. ค าบอกกลา่ว คณุตอ้งสง่ค าบอกกลา่วทางไปรษณีย ์ไปรษณียท์ีใ่หต้อบกลบัเมือ่ไดรั้บ 

ไปยังทีอ่ยูต่ามดา้นลา่งนี้  

แจง้ไปที:่  

Microsoft Regional Sales Corporation 

Dept. 551, Volume Licensing 
438B Alexandra Road, #04-09/12, Block B 

Alexandra Technopark 
Singapore 119968 

 

คณุตกลงทีจ่ะรับการบอกกลา่วทางอเิล็กทรอนกิสจ์ากเรา ซึง่จะสง่ทางอเีมลไปยัง Administrator 

ของบัญชทีีร่ะบชุือ่ไวส้ าหรับการเป็นสมาชกิของคณุ ค าบอกกลา่วตา่งๆ 

จะมผีลบงัคับใชใ้นวนัทีท่ีป่รากฏในใบตอบรับ หรอืในกรณีของอเีมล จะมผีลบงัคับใชใ้นวนัทีส่ง่ 

คณุจะตอ้งรับผดิชอบในการตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ทีอ่ยู่อเีมลของ Administrator 

ของบัญชทีีร่ะบชุือ่ไวส้ าหรับการเป็นสมาชกิของคณุนัน้ถกูตอ้งและเป็นปัจจุบนั 

การบอกกลา่วทางอเีมลใดๆ ทีเ่ราสง่ไปยังทีอ่ยูอ่เีมลดงักลา่วจะมผีลเมือ่สง่ ไมว่า่ในความเป็นจรงิ 

คณุจะไดรั้บอเีมลหรอืไมก็่ตาม  

b. การโอน คณุไม่สามารถโอนสทิธใินขอ้ตกลงนี้ไดไ้มว่า่ทัง้หมดหรอืบางสว่น Microsoft 

อาจโอนขอ้ตกลงนีไ้ดโ้ดยไมต่อ้งไดรั้บความยนิยอมจากคณุ 

เฉพาะการโอนใหแ้กบ่รษัิทในเครอืแหง่ใดแหง่หนึง่ของ Microsoft เทา่นัน้ การโอนสทิธใิดๆ 

ทีต่อ้งหา้มจะเป็นโมฆะ  

c. การคงอยูข่องขอ้สญัญา 

หากสว่นใดสว่นหนึง่ของขอ้ตกลงนีไ้ดรั้บการพจิารณาวา่ไมส่ามารถบงัคบัใชไ้ด ้

สว่นทีเ่หลอืจะยังคงมผีลสมบรูณ์และบงัคบัใชไ้ด ้ 

d. การสละสทิธ ิการทีไ่มส่ามารถบงัคบัใชข้อ้ก าหนดใดๆ ของขอ้ตกลงนี้ไดจ้ะไมถ่อืเป็นการสละสทิธ ิ 

e. ไมม่ตีวัแทน ขอ้ตกลงนี้ไมไ่ดก้อ่ใหเ้กดิสภาพการเป็นตัวแทน หุน้สว่น หรอืธรุกจิร่วมคา้  

f. ไมม่ผีูร้บัประโยชนท์ีเ่ป็นบุคคลภายนอก ขอ้ตกลงนี้ไมม่ผีูรั้บประโยชน์ทีเ่ป็นบคุคลภายนอก  

g. การใชผู้ร้บัจา้ง Microsoft สามารถใชผู้รั้บจา้งเป็นผูใ้หบ้รกิารได ้

แตจ่ะตอ้งรับผดิชอบในการปฏบิตังิานของผูรั้บจา้งดงักลา่วซึง่อยูภ่ายใตข้อ้ก าหนดของขอ้ตกลงฉบบันี้ 

h. Microsoft เป็นผูร้บัจา้งอสิระ คูส่ญัญาเป็นผูรั้บจา้งอสิระ ลกูคา้และ Microsoft 

ตา่งก็สามารถพัฒนาผลติภัณฑโ์ดยอสิระไดโ้ดยจะตอ้งไมใ่ชข้อ้มลูทีเ่ป็นความลับของคูส่ญัญาอกีฝ่ายหนึ่

ง 

i. ขอ้ตกลงทีไ่มใ่ช่ขอ้ตกลงแบบผูกขาด ลกูคา้มอีสิระทีจ่ะเขา้ท าขอ้ตกลงเพือ่อนุญาตใหใ้ชส้ทิธ ิใช ้

หรอืสง่เสรมิผลติภัณฑห์รอืบรกิารทีไ่มใ่ชข่อง Microsoft ได ้

j. กฎหมายทีใ่ชบ้งัคบัและสถานทีใ่นการพจิารณาคด ี

ใหใ้ชก้ฎหมายแหง่มลรัฐวอชงิตนับงัคับใชก้ับขอ้ตกลงฉบบันี้โดยไมค่ านงึถงึหลกักฎหมายขัดกนั 

ภายใตข้อ้ (i) และ (ii) ดา้นลา่ง หาก Microsoft ด าเนนิคดเีพือ่บงัคับใชข้อ้ตกลงนี ้Microsoft 
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จะยืน่ฟ้องในเขตอ านาจศาลทีล่กูคา้มสี านักงานใหญอ่ยู ่หากลกูคา้ด าเนนิคดเีพือ่บงัคบัใชข้อ้ตกลงนี ้

ลกูคา้จะยืน่ฟ้องในมลรัฐวอชงิตนั ประเทศสหรัฐอเมรกิา 

การเลอืกเขตอ านาจศาลนี้ไม่ไดเ้ป็นการปิดกัน้คูส่ญัญาฝ่ายใดฝ่ายหนึง่ในการขอใหม้คี าสัง่คุม้ครองชัว่คร

าวเกีย่วกับการละเมดิสทิธใินทรัพยส์นิทางปัญญา 

(i) หากสถานทีท่ าการหลักทางธรุกจิของลกูคา้ตัง้อยูใ่นประเทศบรูไน มาเลเซยี หรอืสงิคโปร ์

ลกูคา้จะยนิยอมอยูภ่ายใตเ้ขตอ านาจศาลแบบไมจ่ ากดัเฉพาะของศาลแหง่สงิคโปร ์

(ii) หากสถานทีท่ าการหลักทางธรุกจิของลกูคา้ตัง้อยูใ่นประเทศบงักลาเทศ กมัพูชา อนิเดยี 

อนิโดนเีซยี เขตปกครองพเิศษมาเกา๊ สาธารณรัฐประชาชนจนี ศรลีงักา ไทย ฟิลปิปินส ์

หรอืเวยีดนาม ขอ้พพิาทใดๆ ทีเ่กดิขึน้จากหรอืเกีย่วขอ้งกับขอ้ตกลงนี ้รวมถงึค าถามใดๆ 

เกีย่วกบัการด ารงอยู ่การบังคบัใช ้หรอืการบอกเลกิ 

จะอา้งถงึและระงับขอ้พพิาทใหส้ิน้สดุโดยอนุญาโตตลุาการในสงิคโปรต์ามกฎอนุญาโตตลุาการระห

วา่งประเทศของสถาบนัอนุญาโตตลุาการแหง่สงิคโปร ์(Singapore International Arbitration 

Centre) (“SIAC”) โดยใหถ้อืวา่มกีารรวมกฎเหลา่นีไ้วอ้า้งองิในหัวขอ้ย่อยนี ้

องคค์ณะผูพ้พิากษาจะประกอบดว้ยอนุญาโตตลุาการหนึง่คนทีไ่ดรั้บมอบหมายโดยประธาน SIAC 

ภาษาทีใ่ชใ้นกระบวนการอนุญาโตตลุาการจะเป็นภาษาองักฤษ 

ค าตดัสนิของอนุญาโตตลุาการถอืเป็นทีส่ดุ มผีลผกูพัน และไมส่ามารถโตแ้ยง้ได ้

และอาจใชเ้ป็นพืน้ฐานในการตัดสนิขอ้พพิาทในประเทศทีม่ชี ือ่อยู่ขา้งตน้หรอืทีอ่ ืน่ๆ 

โดยขอบเขตสงูสดุทีก่ฎหมายทีใ่ชบ้งัคบัอนุญาต 

คูส่ญัญาสละสทิธใินการอทุธรณ์ทกุรูปแบบหรอืวธิกีารทางศาลอืน่ใดทีค่ลา้ยกนั 

สาธารณรัฐประชาชนจนีจะไมร่วมเขตปกครองพเิศษฮอ่งกง เขตปกครองพเิศษมาเกา๊ และไตห้วนั 

ทัง้นี ้เพือ่วัตถปุระสงคข์องขอ้ตกลงฉบับนีเ้ทา่นัน้ 

k. ขอ้ตกลงฉบบัเดยีว ขอ้ตกลงนีค้อืขอ้ตกลงทัง้หมดซึง่เกีย่วขอ้งกับประเด็นทีก่ลา่วถงึในขอ้ตกลงนี ้

และใหใ้ชแ้ทนทีก่ารสือ่สารใดๆ ทีเ่กดิขึน้กอ่นหนา้นีห้รอืเกดิขึน้ในชว่งเวลาเดยีวกนักับขอ้ตกลงฉบบันี ้

ในกรณีทีเ่อกสารใดๆ 

ในขอ้ตกลงนีข้ดักนัเองโดยไม่ไดม้กีารก าหนดการแกไ้ขไวใ้นเอกสารดงักลา่วโดยชดัแจง้ 

ขอ้ก าหนดในเอกสารดงักลา่วจะถกูน าไปใชต้ามล าดบัความส าคญัจากมากไปหานอ้ยดงัตอ่ไปนี ้(1) 

ขอ้ตกลงฉบับนี ้(2) ขอ้ก าหนดของผลติภัณฑ ์(3) ขอ้ก าหนดของ Online Services และ (4) 

เอกสารอืน่ใดในขอ้ตกลงนี ้ 

l. การยงัคงมผีลบงัคบัใชห้ลงัสญัญาสิน้สดุ 

ขอ้ก าหนดทัง้หมดจะยังมผีลบังคบัอยูห่ลงัจากการบอกเลกิขอ้ตกลงนี ้

ยกเวน้ขอ้ก าหนดทีก่ าหนดใหต้อ้งมกีารด าเนนิการเฉพาะระหวา่งระยะเวลาของขอ้ตกลงเทา่นัน้  

m. กฎหมายการสง่ออกของสหรฐัอเมรกิา 

ผลติภัณฑจ์ะอยูภ่ายใตก้ฎหมายวา่ดว้ยการสง่ออกของสหรัฐอเมรกิา 

ลกูคา้จะตอ้งปฏบิตัติามกฎหมายระหวา่งประเทศและกฎหมายภายในประเทศทัง้หมดทีใ่ชบ้งัคบั 

รวมถงึขอ้ก าหนดวา่ดว้ยการบรหิารการสง่ออกของสหรัฐอเมรกิา (U.S. Export Administration 

Regulations) กฎหมายควบคมุการขนสง่อาวธุระหวา่งประเทศ (International Traffic in Arms 

Regulations) และขอ้จ ากดัเกีย่วกับผูใ้ช ้การใช ้

และจุดหมายปลายทางทีรั่ฐบาลสหรัฐอเมรกิาและรัฐบาลอืน่บัญญัตขิ ึน้ในเรือ่งทีเ่กีย่วขอ้งกบัผลติภัณฑ ์

บรกิาร และเทคโนโลยขีอง Microsoft  

n. เหตุสดุวสิยั คูส่ญัญาจะไมต่อ้งรับผดิจากการไมด่ าเนนิการใดๆ 

อนัเนือ่งจากสาเหตทุีอ่ยูน่อกเหนอืความควบคมุของคูส่ญัญาดังกลา่ว (เชน่ ไฟไหม ้การระเบดิ ไฟฟ้าดบั 

แผน่ดนิไหว น ้าทว่ม พายุทีรุ่นแรง การหยดุงานประทว้ง การหา้มน าสนิคา้เขา้ ขอ้พพิาทแรงงาน 

การกระท าของเจา้หนา้ทีพ่ลเรอืนหรอืทหาร สงคราม การกอ่การรา้ย 

(รวมถงึการกอ่การรา้ยทางคอมพวิเตอร)์ ภัยพบิตั ิ

การกระท าหรอืละเวน้การกระท าของผูค้วบคมุจราจรทางอนิเทอรเ์น็ต 

การกระท าหรอืละเวน้การกระท าของหน่วยงานก ากบัดแูลหรอืหน่วยงานของรัฐ 

(รวมถงึการออกกฎหมายหรอืระเบยีบขอ้บงัคบั หรอืการกระท าอืน่ๆ ของรัฐทีม่ผีลตอ่การใหบ้รกิาร Online 

Services)) อย่างไรก็ตาม หัวขอ้นีจ้ะไมใ่ชบ้งัคบักบัหนา้ทีใ่นการช าระเงนิของคณุภายใตข้อ้ตกลงนี ้ 
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o. อ านาจในการท าสญัญา หากคณุเป็นบคุคลทีย่อมรับขอ้ก าหนดเหลา่นีใ้นนามของนติบิคุคล 

คณุรับรองวา่คณุมอี านาจตามกฎหมายทีจ่ะเขา้ท าขอ้ตกลงนีใ้นนามของนติบิคุคลดงักลา่ว  

p. ลกูคา้ทีเ่ป็นรฐับาลควรปรกึษา Microsoft ลกูคา้ทีเ่ป็นรัฐบาลควรปรกึษา Microsoft 

กอ่นทีจ่ะยอมรับในขอ้ตกลง ในกรณีทีล่กูคา้เป็นลกูคา้ทีเ่ป็นรัฐบาล กอ่นทีจ่ะยอมรับในขอ้ตกลงนี ้

ลกูคา้ควรปรกึษาตวัแทนของ Microsoft 

เพือ่ใหแ้น่ใจถงึความสอดคลอ้งกบักฎหมายในพืน้ทีแ่ละกระบวนการจัดซือ้จัดจา้งของรัฐโดยสมบรูณ์ 

q. การแกไ้ขของผูบ้รโิภค ขอ้ก าหนดตอ่ไปนี้จะมผีลบงัคบัใชก้ับลกูคา้ในออสเตรเลยีเทา่นัน้ 

แมจ้ะมขีอ้ก าหนดอืน่ใดในขอ้ตกลงนี ้

ผูบ้รโิภคอาจไดรั้บประโยชนจ์ากการสทิธหิรอืการแกไ้ขบางอย่างตามพระราชบญัญัตวิา่ดว้ยการแขง่ขนัแ

ละผูบ้รโิภค ค.ศ. 2010 (Competition and Consumer Act 2010 (Cth)) 

และกฎหมายท านองเดยีวกนัในระดบัมลรัฐและเขตของประเทศออสเตรเลยี 

ในสว่นของการรับผดิทีไ่มอ่าจยกเวน้ได ้ในกรณีเชน่วา่นี ้ภายใตข้อบเขตสงูสดุทีก่ฎหมายอนุญาตไว ้

การรับผดิดงักลา่วจะถกูจ ากัดดังนี ้ในกรณีของสนิคา้ (1) การจัดเปลีย่นสนิคา้ใหม ่หรอื (2) 

การแกไ้ขความบกพร่องของสนิคา้ และในกรณีของบรกิาร (1) การจัดหาบรกิารใหม ่หรอื (2) 

คา่ใชจ้่ายในการจัดหาบรกิารใหม ่โดยให ้Microsoft เป็นผูม้สีทิธเิลอืก 

กฎหมายของออสเตรเลยีก าหนดให ้MIcrosoft บอกกลา่วใหผู้บ้รโิภคทีเ่ป็นผูซ้ ือ้สนิคา้ของ Microsoft 

ทราบวา่ “สนิคา้ของ MIcrosoft 

จะมาพรอ้มการรับประกนัซึง่ไม่อาจยกเวน้ไดต้ามกฎหมายผูบ้รโิภคของออสเตรเลยี 

ลกูคา้มสีทิธไิดรั้บการเปลีย่นสนิคา้หรอืไดรั้บเงนิคนืหากมคีวามช ารุดบกพร่องในสาระส าคัญ (major 

failure) 

และมสีทิธไิดรั้บคา่ชดเชยในกรณีทีเ่กดิการสญูหายหรอืความเสยีหายอืน่ใดทีส่ามารถคาดการณ์ไดต้ามส

มควร 

อกีทัง้ลกูคา้ยังมสีทิธนิ าสนิคา้เขา้รับการซอ่มแซมหรอืไดรั้บการเปลีย่นสนิคา้ในกรณีทีส่นิคา้นัน้มคีณุภาพ

ไมเ่ป็นทีย่อมรับ และความช ารุดบกพร่องนัน้ไมถ่งึขนาดเป็นความช ารุดบกพร่องในสาระส าคัญ” 

r. กฎหมายลายลกัษณอ์กัษร ขอ้ก าหนดตอ่ไปนีจ้ะมผีลบงัคับใชก้ับลกูคา้ในนวิซแีลนดเ์ทา่นัน้ 

(i) ธุรกจิ ในกรณีที ่Microsoft ด าเนนิการในฐานะ “ผูจ้ัดหา” 

(ตามทีไ่ดรั้บการนยิามไวใ้นพระราชบัญญัตกิารรับประกนัตอ่ผูบ้รโิภค ค.ศ. 1993 (Consumer 

Guarantees Act) (“CGA”)) ของผลติภัณฑ ์ลกูคา้ขอยนืยันวา่ผลติภัณฑท์ี ่Microsoft 

จัดหาตามขอ้ตกลงนี้ไดม้าเพือ่วตัถปุระสงคท์างธรุกจิ (ตามทีไ่ดรั้บการนยิามไวใ้น CGA) 

และยนืยันวา่ CGA จะไมม่ผีลใชบ้งัคับกับผลติภัณฑท์ีจั่ดหาโดย Microsoft  

(ii) ผูบ้รโิภค ไมม่ขีอ้ก าหนดใดในขอ้ตกลงนี้ทีมุ่ง่หมายเป็นการจ ากดัสทิธติา่งๆ ของ “ผูบ้รโิภค” ตาม 

CGA ในกรณีทีพ่ระราชบญัญัตนิีม้ผีลบงัคบัใช ้ยกเวน้ขอบเขตทีอ่นุญาตโดยพระราชบญัญัตดิังกลา่ว 

และขอ้ก าหนดของขอ้ตกลงนี้จะไดรั้บการแกไ้ขเทา่ทีจ่ าเป็นเพือ่ใหบ้รรลคุวามมุง่หมายดงักลา่ว 

10. ค าจ ากดัความ  

การอา้งองิใดๆ ถงึค าวา่ “วนั” ในขอ้ตกลงนีจ้ะหมายถงึวนัตามปฏทินิ  

“นโยบายเรือ่งการใชอ้นัเป็นทีย่อมรับ (Acceptable Use Policy)” จะระบไุวใ้นขอ้ก าหนดของ Online Services  

“บรษัิทในเครอื” หมายถงึ นติบิคุคลตามกฎหมายทีคู่ส่ญัญาเป็นเจา้ของ ทีเ่ป็นเจา้ของคูส่ญัญา 

หรอือยูภ่ายใตก้ารเป็นเจา้ของร่วมกบัคูส่ญัญา “ความเป็นเจา้ของ” ส าหรับค านยิามนี ้หมายถงึ 

การมอี านาจควบคมุผลประโยชนข์องนติบิคุคลเกนิกวา่รอ้ยละ 50  

“ขอ้เสนอแบบใชจ้นหมดไป” “ขอ้เสนอทีผู่กพันไวแ้ลว้” หรอื “ขอ้เสนอทีจ่ ากดั” 

จะอธบิายถงึขอ้เสนอการสมัครสมาชกิประเภทตา่งๆ และมกีารใหค้ านยิามไวใ้นขอ้ 2  

“ขอ้มลูลกูคา้” ไดม้กีารใหค้ านยิามไวใ้นขอ้ก าหนดของ Online Services  

“ผูใ้ช”้ หมายถงึ บคุคลใดๆ ทีค่ณุอนุญาตใหเ้ขา้ถงึขอ้มลูลกูคา้ทีใ่หบ้รกิารบรหิารจัดการ (Host) ใน Online Services 

หรอืใช ้Online Services  
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“โปรแกรมแกไ้ข” หมายถงึ โปรแกรมส าหรับแกไ้ข ดัดแปลง หรอืปรับปรุงผลติภัณฑ ์

หรอืสิง่ทีพั่ฒนาขึน้จากผลติภัณฑท์ี ่Microsoft น าออกจ าหน่ายโดยทัว่ไป (เชน่ Service Pack ของผลติภัณฑ)์ หรอืที ่

Microsoft จัดใหแ้กล่กูคา้ในการจัดการกบัปัญหาเฉพาะ 

“Licensing Site” หมายถงึ http://www.microsoft.com/licensing/contracts หรอืไซตท์ีรั่บชว่งตอ่ 

“ผลติภัณฑท์ีไ่มใ่ชข่อง Microsoft” ไดม้กีารใหค้ านยิามไวใ้นขอ้ก าหนดของ Online Services  

“Online Services” หมายถงึ Online Services ใดๆ ที ่Microsoft ใหบ้รกิารบรหิารจัดการ (Host) 

ซึง่ลกูคา้สมัครสมาชกิภายใตข้อ้ตกลงนี ้รวมถงึ Microsoft Dynamics Online Services, Office 365 Services, 

Microsoft Azure Services หรอื Microsoft Intune Online Services  

“ขอ้ก าหนด Online Services” หมายถงึ ขอ้ก าหนดเพิม่เตมิทีน่ าไปใชก้ับการใชง้าน Online Services 

ของลกูคา้ซึง่เผยแพร่บน Licensing Site และไดรั้บการปรับปรุงเป็นระยะๆ  

“การแสดงตวัอยา่ง” หมายถงึ ตวัอยา่ง รุ่นเบตา้ หรอืรุ่นกอ่นวางจ าหน่ายอืน่ๆ หรอืคณุลกัษณะในรุ่นเหลา่นีข้อง Online 

Services หรอืซอฟตแ์วรท์ีเ่สนอไวใ้หโ้ดย Microsoft เพือ่ขอรับความเห็นจากลกูคา้  

“ผลติภัณฑ”์ หมายถงึ ผลติภัณฑท์ัง้หมดทีร่ะบไุวใ้นขอ้ก าหนดของผลติภัณฑ ์เชน่ ซอฟตแ์วร,์ Online Services 

และบรกิารบนเว็บไซตใ์นรูปแบบอืน่ๆ ทัง้หมด รวมถงึการแสดงตวัอยา่ง  

“ขอ้ก าหนดของผลติภัณฑ”์ หมายถงึ เอกสารทีใ่หข้อ้มลูเกีย่วกับผลติภัณฑข์อง Microsoft 

และบรกิารจากผูเ้ชีย่วชาญทีม่อียู่ผา่น Volume Licensing เอกสารขอ้ก าหนดของผลติภัณฑจ์ะมกีารเผยแพร่ไวบ้น 

Licensing Site และไดรั้บการปรับปรุงเป็นระยะๆ 

“ผูจ้ าหน่าย” หมายถงึ นติบิคุคลทีไ่ดรั้บอนุญาตจาก Microsoft 

ใหข้ายตอ่สทิธกิารใชง้านซอฟตแ์วรแ์ละการสมัครใชง้าน Online Service ภายใตโ้ปรแแกรมนี ้

และไดรั้บการวา่จา้งโดยคณุใหส้นับสนุนการเป็นสมาชกิของคณุ  

“SLA” หมายถงึ Service Level Agreement ซึง่ระบถุงึระดับบรกิารขัน้ต า่ส าหรับ Online Services และเผยแพร่บน 

Licensing Site  

“ซอฟตแ์วร”์ หมายถงึ ส าเนาทีไ่ดรั้บอนุญาตใหใ้ชส้ทิธใินซอฟตแ์วรข์อง Microsoft 

ทีไ่ดร้ะบใุนขอ้ก าหนดของผลติภัณฑ ์ซอฟตแ์วรไ์มไ่ดร้วมถงึ Online Services แตซ่อฟตแ์วรอ์าจเป็นสว่นหนึง่ของ 

Online Service  

“การสมัครสมาชกิ” หมายถงึ Enrollment ส าหรับ Online Services ในระยะเวลาทีเ่ป็นสมาชกิตามทีผู่จ้ าหน่ายก าหนด  

“ระยะเวลาทีเ่ป็นสมาชกิ” หมายถงึ ระยะเวลาของการสมัครสมาชกิ (เชน่ 30 วนัหรอื 12 เดอืน)  

“สทิธกิารใช”้ หมายถงึ สทิธใินการใชห้รอืขอ้ก าหนดการใหบ้รกิารส าหรับแตล่ะผลติภัณฑท์ีเ่ผยแพร่บน Licensing 

Site และไดรั้บการปรับปรุงเป็นระยะๆ 

สทิธกิารใชจ้ะเขา้แทนทีข่อ้ก าหนดของขอ้ตกลงการอนุญาตใหใ้ชส้ทิธสิ าหรับผูใ้ชท้ีม่าพรอ้มกบัผลติภัณฑ ์

สทิธกิารใชส้ าหรับซอฟตแ์วรจ์ะไดรั้บการเผยแพร่โดย Microsoft ในขอ้ก าหนดของผลติภัณฑ ์สทิธกิารใชส้ าหรับ 

Online Services จะไดรั้บการเผยแพร่ในขอ้ก าหนดของ Online Services 

http://www.microsoft.com/licensing/contracts

