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“แผนการบรกิารฮารด์แวรข์อง MICROSOFT แบบขยายส าหรบั SURFACE HUB” 

สญัญาบรกิารเพือ่การพาณชิย ์
ขอ้ตกลงและเงือ่นไข 

ขอขอบคณุทีเ่ลอืกซือ้ “แผนการบรกิารฮารด์แวรข์อง Microsoft แบบขยายส าหรับ Surface Hub”! 

โปรดเก็บรักษาเอกสารสญัญาเรือ่งขอ้ตกลงและเงือ่นไขฉบับนีแ้ละหลกัฐานการซือ้ไวร้วมกันในทีป่ลอดภัย 

เนือ่งจากเอกสารเหลา่นีจ้ าเป็นตอ้งใชใ้นกรณีทีม่กีารใชส้ทิธ ิ

ขอ้มลูทีร่ะบใุนเอกสารสญัญาฉบับนีจั้ดท าขึน้มาเพือ่เป็นแนวทางอา้งองิทีช่ว่ยใหผู้ถ้อืสญัญาทราบและเขา้ใจ “สิง่ทีไ่ดรั้บความคุม้ครอง” 

ภายใตส้ญัญาฉบับนี ้ 

ดขูอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบั SURFACE HUB ทางออนไลน!์ 
หากตอ้งการดขูอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัผลติภณัฑข์องคณุ และวธิตีดิตอ่กบั Microsoft ในกรณีทีพ่บปญัหา โปรดเขา้ไปที ่

https://www.microsoft.com/surface/th-th/support/surface-hub  
 

ค าจ ากดัความ 

โดยตลอดในสญัญาฉบับนี ้ค าทีใ่ชตั้วหนาตอ่ไปนีม้คีวามหมายก าหนดไว ้

 “สญัญาบรกิาร”, “สญัญา”: เอกสารฉบบันีร้ะบรุายละเอยีดเกีย่วกบัขอ้ก าหนด 
เงือ่นไข ขอ้ยกเวน้ 
และขอ้จ ากดัของความคุม้ครองทัง้หมดส าหรับแผนการบรกิารฮารด์แวรข์อง 
Microsoft แบบขยายส าหรับโปรแกรม Surface Hub 
ทีไ่ดม้อบใหก้บัผูถ้อืสญัญาเมือ่ซือ้ระบบครบชดุจากผูค้า้ปลกีของเรา  

 “เรา”, “ของเรา”, “ผูใ้หบ้รกิาร”, “ผูม้ภีาระผกูพนั”, “ผูด้แูล”: 
คูส่ญัญาฝ่ายหนึง่ฝ่ายใดหรอืหลายฝ่ายทีม่หีนา้ทีใ่หบ้รกิารภายใตส้ญัญาฉบบันีใ้
นฐานะผูใ้หบ้รกิาร/ผูม้ภีาระผกูพนัตามสญัญาบรกิาร 
รวมถงึด าเนนิการจัดการดแูลภายใตส้ญัญาฉบบันีใ้นฐานะผูด้แูลระบบตามสญัญ
า ซึง่ก็คอื Microsoft Ireland Operations Limited มสี านักงานตัง้อยูท่ี ่The 
Atrium Building, Block B, Carmanhall Road, Sandyford Business Estate, 
Dublin 18, Ireland 

  “Microsoft”: ผูผ้ลติอปุกรณ์เดมิของผลติภณัฑท์ีไ่ดร้บัความคุม้ครอง  
Microsoft Ireland Operations Limited, The Atrium Building, Block B, 
Carmanhall Road, Sandyford Business Estate, Dublin 18, Ireland เว็บไซต ์
www.microsoft.com 

 “ผูค้า้ปลกี”: ผูข้ายทีไ่ดร้ับอนุญาตจาก Microsoft 
และเราใหข้ายสญัญาฉบบันีแ้กผู่ถ้อืสญัญา  

 “ผูถ้อืสญัญา”: 
ผูซ้ ือ้/เจา้ของเดมิของผลติภณัฑท์ีไ่ดร้บัความคุม้ครองภายใตข้อ้ก าหนดของส ั
ญญาบรกิารฉบบันี ้ 

 “ผลติภณัฑท์ีไ่ดร้บัความคุม้ครอง”, “ผลติภณัฑ”์: อปุกรณ์ Surface Hub 
ของ Microsoft ทีม่สีทิธิท์ ีผู่ถ้อืสญัญาซือ้มา 
ทีไ่ดร้ับความคุม้ครองภายใตส้ญัญาบรกิารฉบบันี ้(หมายเหต:ุ 
ความคุม้ครองจะครอบคลมุถงึกลอ้ง ปากกาดจิทิลั แป้นพมิพอ์อล-อนิ-วนัไรส้าย 
และสายไฟ เฉพาะเมือ่ Microsoft 
จัดหาสว่นประกอบเหลา่นีใ้หไ้วภ้ายในชดุบรรจภุณัฑเ์ดยีวกนัเทา่นัน้) 

 “ราคาซือ้ของผลติภณัฑ”์: 
จ านวนเงนิทีผู่ถ้อืสญัญาช าระเพือ่ซือ้ผลติภณัฑท์ีไ่ดร้บัความคุม้ครอง 
ไมร่วมภาษีและ/หรอืคา่ธรรมเนยีมทีร่ะบไุวใ้นหลกัฐานการซือ้ 

 “หลกัฐานการซือ้”: ใบเสร็จตน้ฉบบัทีม่อบให ้ณ จดุขาย 
ซึง่ยนืยนัวนัทีท่ีซ่ ือ้สญัญาบรกิารและผลติภณัฑท์ีไ่ดร้บัความคุม้ครอง 
รวมถงึยนืยันระยะสญัญา 

 “ระยะสญัญา”: ระยะเวลาทีแ่สดงในหลกัฐานการซือ้ของผูถ้อืสญัญา 
ซึง่เป็นระยะเวลาทีข่อ้ก าหนดของสญัญาฉบบันีม้ผีลบงัคบัใช ้ 

 “การใชส้ทิธ”ิ: 
ค าขอซ่อมแซมหรอืเปลีย่นทดแทนทีเ่ป็นไปตามสญัญาฉบบันีท้ีผู่ถ้อืสญัญาเ
ป็นผูส้ง่  

 “ความช ารดุเสยีหาย”: 
ความลม้เหลวเชงิกลและ/หรอืในระบบไฟฟ้าของผลติภณัฑท์ีไ่ดร้บัความคุม้คร
องเครือ่งเดมิ ทีส่ง่ผลใหผ้ลติภณัฑไ์มส่ามารถท างานตามทีเ่จตนาไว ้
ซึง่มสีาเหตจุากขอ้บกพรอ่งในวสัดหุรอืงานฝีมอื 
และไมใ่ชก่ารสกึหรอตามปกตแิละทีเ่กดิขึน้ระหวา่งการใชง้านผลติภณัฑต์ามปก
ต ิ 

 “คา่ธรรมเนยีมบรกิาร”: 
จ านวนเงนิทีผู่ถ้อืสญัญาตอ้งช าระตอ่การใชส้ทิธแิตล่ะครัง้ส าหรับบรกิารทีไ่ดร้ับ
ความคุม้ครองภายใตส้ญัญาฉบบันี ้(ถา้ม)ี  

 “การซ่อมแซม”, “ซ่อมแซม” : การด าเนนิการของเราเพือ่แกไ้ข เยยีวยา 
หรอืฟ้ืนฟผูลติภณัฑท์ีไ่ดร้บัความคุม้ครองเครือ่งเดมิ 
เพือ่ใหก้ลบัมาท างานไดด้หีลงัจากเกดิความช ารดุเสยีหายทีไ่ดร้ับความคุม้ครอง 
(หมายเหต:ุ 
ช ิน้สว่นทีใ่ชซ้อ่มแซมผลติภณัฑท์ีไ่ดร้บัความคุม้ครองอาจเป็นช ิน้สว่นใหม ่
ช ิน้สว่นใชแ้ลว้ หรอืช ิน้สว่นทีต่กแตง่ใหม ่
ซ ึง่ท างานไดต้ามขอ้ก าหนดจ าเพาะจากโรงงานของผลติภณัฑเ์ครือ่งเดมิ) 

 “เปลีย่นทดแทน”, “การเปลีย่นทดแทน” หรอื 
“ผลติภณัฑเ์ปลีย่นทดแทน”: 
สนิคา้ทีจั่ดหาใหก้บัผูถ้อืสญัญาผา่นการจัดเตรยีมของเราในกรณีทีเ่ราประเมนิว่
าผลติภณัฑท์ีไ่ดร้บัความคุม้ครองเครือ่งเดมิไมเ่หมาะส าหรับการซ่อมแซม 
(หมายเหต:ุ 
เราขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นทดแทนผลติภณัฑท์ีไ่ดร้บัความคุม้ครองเครือ่
งเดมิดว้ยสนิคา้ใหม ่สนิคา้ประกอบใหม ่
หรอืสนิคา้ตกแตง่ใหมท่ีม่คีณุสมบตัแิละการท างานเทยีบเทา่หรอืคลา้ยคลงึกนั 
และเราไมร่ับประกนัวา่ผลติภณัฑเ์ปลีย่นทดแทนจะเป็นสนิคา้ทีม่รีุน่ ขนาด มติ ิ
หรอืสเีหมอืนกบัผลติภณัฑท์ีไ่ดร้บัความคุม้ครองเครือ่งเดมิ) 

ระยะสญัญา – วนัทีค่วามคุม้ครองมผีลบงัคบั 

ความคุม้ครองภายใตส้ญัญาฉบบันีส้ าหรับความช ารดุเสยีหายทีก่ าหนดไวจ้ะเริม่ตน้ตัง้แตว่นัทีก่ารรับประกนัของผูผ้ลติหมดอายลุง 
และจะใหค้วามคุม้ครองตอ่เนือ่งตามระยะสญัญาทีร่ะบใุนหลกัฐานการซือ้ 

คณุสมบตัขิองผลติภณัฑ ์

เพือ่ใหม้สีทิธิร์ับความคุม้ครอง (ทีร่ะบดุา้นลา่ง) ภายใตส้ญัญาฉบบันี ้Surface Hub ตอ้ง: (ก) ซือ้มาจากผูค้า้ปลกีทีไ่ดร้ับอนุญาต (ข) 
ไมไ่ดร้ับความคุม้ครองภายใตก้ารประกนัภัย การรับประกัน การการันต ีและ/หรอืขอ้ตกลงการบรกิารอืน่ใดทีไ่ดส้ทิธปิระโยชนเ์ดยีวกนักบัทีร่ะบไุวใ้นทีน่ี ้
 

สิง่ทีไ่ดร้บัความคุม้ครอง 

ในระหวา่งระยะสญัญาทีอ่ธบิายไวข้า้งตน้ ในกรณีทีม่กีารใชส้ทิธทิีไ่ดร้ับความคุม้ครอง สญัญาฉบบันีจ้ะจัดเตรยีมการสนับสนุน แรงงาน 
และ/หรอืชิน้สว่นจากฝ่ายไอทขีอง Microsoft ทีจ่ าเป็นตอ่การซ่อมแซมผลติภณัฑท์ีไ่ดร้บัความคุม้ครอง 
หรอืจัดเตรยีมการเปลีย่นทดแทนผลติภณัฑท์ีไ่ดร้บัความคุม้ครองเครือ่งเดมิแทนการซ่อมแซม ตามดลุยพนิจิของเราแตเ่พยีงผูเ้ดยีว (“ความคุม้ครอง”, 
“คุม้ครอง”, “ทีคุ่ม้ครอง”, “ทีไ่ดร้บัความคุม้ครอง”) การซ่อมแซมในสถานที ่การตดิตัง้สิง่ทีถ่อดออกมาเขา้ไปใหม ่
และการขนสง่ผลติภณัฑท์ีไ่ดร้บัความคุม้ครองไปยังศนูยค์ลงัพสัดขุองเรา (ถา้จ าเป็น) ก็ไดร้ับความคุม้ครองเชน่กนั 

การซอ่มแซมหรอืการเปลีย่นทดแทนผลติภณัฑท์ีไ่ดร้บัความคุม้ครองเครือ่งเดมิทัง้หมดพงึเป็นไปตามขอ้ก าหนดทีร่ะบใุนสญัญาฉบับนี ้

 
โปรดอา่นเอกสารสญัญาท ัง้ฉบบัอยา่งถีถ่ว้น 

https://www.microsoft.com/surface/en-my/support/surface-hub
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ประกาศส าคญัเกีย่วกบัความคุม้ครองภายใตส้ญัญาฉบบันี ้

ในกรณีทีเ่ราจัดหาผลติภณัฑเ์ปลีย่นทดแทนใหต้ามขอ้ก าหนดของสญัญาฉบบันี:้  
A. เราขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นทดแทนผลติภณัฑท์ีช่ ารดุดว้ยสนิคา้ใหม ่สนิคา้ประกอบใหม ่

หรอืสนิคา้ตกแตง่ใหมท่ีม่คีณุสมบตัแิละการท างานเทยีบเทา่หรอืคลา้ยคลงึกนั ซึง่อาจไมไ่ดม้รีุน่ ขนาด มติ ิ
หรอืสสีนัเหมอืนกบัผลติภณัฑท์ีไ่ดร้บัความคุม้ครองเครือ่งเดมิ  

B. ความกา้วหนา้ทางเทคโนโลยอีาจสง่ผลใหผ้ลติภณัฑเ์ปลีย่นทดแทนมรีาคาขายปลกีหรอืราคาตลาดต า่กวา่ผลติภณัฑท์ีไ่ดร้บัความคุม้ครองเครือ่งเดมิ 
และในสถานการณ์ดงักลา่ว สญัญาฉบบันีไ้มไ่ดก้ าหนดใหต้อ้งช าระเงนิสว่นตา่งราคาคนืใหก้บัผูถ้อืสญัญาแตอ่ยา่งใด 

C. ชิน้สว่น สว่นประกอบใด ๆ และทัง้หมดของผลติภณัฑท์ีไ่ดร้บัความคุม้ครอง 
รวมถงึผลติภณัฑท์ีไ่ดร้บัความคุม้ครองทัง้เครือ่งทีถ่กูเปลีย่นทดแทนภายใตข้อ้ก าหนดของสญัญาฉบบันีใ้หต้กเป็นทรัพยส์นิของเราทัง้สิน้ และ 

D. อปุกรณ์เสรมิ อปุกรณ์ตดิตัง้ และ/หรอือปุกรณ์พว่งใด ๆ/ทัง้หมดที ่Microsoft 
ไมไ่ดร้วมไวใ้นบรรจภุัณฑเ์ดมิและไมไ่ดร้วมอยูใ่นการซือ้ผลติภณัฑท์ีไ่ดร้บัความคุม้ครองในตอนแรก 
จะไมไ่ดร้ับความคุม้ครองและจะไมร่วมหรอืจัดหาใหพ้รอ้มกบัผลติภณัฑเ์ปลีย่นทดแทนในทกุกรณ ี

E. การแลกเปลีย่นลว่งหนา้ (มผีลเฉพาะกบั Surface Hub 2): หากเราเลอืกทีจ่ะจัดหาผลติภณัฑเ์ปลีย่นทดแทนมาทดแทนผลติภณัฑท์ีไ่ดร้บัความคุม้ครอง 
เราอาจใหบ้รกิารในลกัษณะของการแลกเปลีย่นลว่งหนา้ กลา่วคอื 
ผลติภณัฑเ์ปลีย่นทดแทนจะสง่ใหแ้กผู่ถ้อืสญัญาลว่งหนา้กอ่นทีเ่ราจะไดร้ับผลติภณัฑท์ีช่ ารดุ ในการแลกเปลีย่นนัน้ 
ผลติภณัฑท์ีไ่ดร้บัความคุม้ครองทีช่ ารดุจะตอ้งสง่คนืไปใหเ้ราภายในสบิ (10) วนัปฏทินิหลงัจากยนืยันการรับผลติภณัฑเ์ปลีย่นทดแทนของเราแลว้ 
หากไมส่ง่คนืผลติภณัฑท์ีไ่ดร้บัความคุม้ครองทีช่ ารดุใหก้บัเราภายในสบิ (10) วนัปฏทินิหลงัจากยนืยันการรับผลติภณัฑเ์ปลีย่นทดแทนแลว้ 
ผูถ้อืสญัญาจะถกูประเมนิคา่ธรรมเนยีมการไมค่นือปุกรณ์โดยมมีลูคา่เทา่กบัราคาขายปลกีของผลติภณัฑเ์ปลีย่นทดแทนทีผู่ผ้ลติเสนอ  

 
หนา้ทีค่วามรับผดิชอบของผูถ้อืสญัญา: ผูถ้อืสญัญามหีนา้ทีต่อ้งส ารองขอ้มลูของซอฟตแ์วรแ์ละ/หรอืขอ้มลูใด ๆ/ทัง้หมดเป็นประจ า โดยเฉพาะกอ่นจะเริม่ตน้บรกิารใด ๆ 
ทีคุ่ม้ครองภายใตส้ญัญาฉบบันี ้โดยบรกิารถา่ยโอนหรอืกูค้นืซอฟตแ์วรแ์ละ/หรอืขอ้มลูจะไมไ่ดร้ับความคุม้ครอง 
 
ความคุม้ครองภายใตส้ญัญาบรกิารฉบบันีจ้ ากดัเฉพาะสิง่ทีร่ะบภุายในเอกสารฉบบันีเ้ทา่นัน้ สิง่ใดทีไ่มไ่ดร้ะบไุวอ้ยา่งชดัแจง้โดยเฉพาะในทีน่ีจ้ะไมไ่ดร้ับความคุม้ครอง 
(รวมถงึแตไ่มจ่ ากดัเฉพาะบรกิารการฝึกอบรมใด ๆ ที ่Microsoft หรอืผูไ้ดร้ับมอบหมายของ Microsoft จัดหาใหแ้ยกตา่งหาก) 
 
ความคุม้ครองทีร่ะบไุวภ้ายใตส้ญัญาบรกิารฉบบันีไ้มแ่ทนทีห่รอืใหส้ทิธปิระโยชนซ์ า้ซอ้นในระหวา่งชว่งเวลาทีก่ารรบัประกนัของผูผ้ลติยังคงมผีลอยู ่
ในระหวา่งชว่งเวลาดงักลา่ว สิง่ใด ๆ ทีไ่ดร้ับความคุม้ครองภายใตก้ารรับประกนัของผูผ้ลติถอืเป็นความรับผดิชอบของผูผ้ลติแตเ่พยีงผูเ้ดยีว 
และจะไมไ่ดร้ับความคุม้ครองภายใตส้ญัญาฉบบันี ้ไมว่า่ผูผ้ลติจะมคีวามสามารถปฏบิตัติามหนา้ทีข่องตนเองหรอืไมก่็ตาม 
 
ความเสยีหายโดยอบุตัเิหตจุากการจัดการผลติภณัฑอ์ยา่งไมเ่หมาะสมจะไมไ่ดร้ับความคุม้ครอง 
(รวมถงึความเสยีหายจากการท าผลติภณัฑท์ีไ่ดร้บัความคุม้ครองรว่งหลน่ ของเหลวหกรด หรอืทีส่ง่ผลใหห้นา้จอช ารดุเสยีหาย)  
 

คา่ธรรมเนยีมบรกิาร 

ไมต่อ้งช าระคา่ธรรมเนยีมบรกิารใด ๆ เพือ่รับความคุม้ครองส าหรับผลติภณัฑท์ีไ่ดร้บัความคุม้ครอง 
 

วธิขีอใชส้ทิธ ิ

หากตอ้งการรับบรกิาร ใหโ้ทรตดิตอ่ไปยังหมายเลขโทรศพัทท์ีร่ะบใุน https://support.microsoft.com/gp/customer-service-phone-numbers หรอืเขา้ไปที ่
https://www.microsoft.com/surface/th-th/support/surface-hub เพือ่พดูคยุกบัตวัแทนทีไ่ดร้ับอนญุาตของเรา 
ซึง่จะพรอ้มรับรายละเอยีดเกีย่วกบัปัญหาของผลติภณัฑท์ีไ่ดร้บัความคุม้ครอง โปรดดหูวัขอ้ดา้นลา่งเพือ่อา่นรายละเอยีดเกีย่วกบัการใหบ้รกิารทีไ่ดร้ับความคุม้ครอง 
โปรดอยา่สง่คนืผลติภณัฑท์ีไ่ดร้บัความคุม้ครองเครือ่งเดมิใหแ้กผู่ค้า้ปลกีหรอืสง่ไปยังสถานทีใ่ด ๆ ยกเวน้วา่เราแนะน าใหด้ าเนนิการดงักลา่ว  

หมายเหต:ุ การสง่ค าขอการใชส้ทิธไิมไ่ดห้มายความวา่ 
ความเสยีหายหรอืขอ้บกพรอ่งของผลติภณัฑข์องผูถ้อืสญัญาจะไดร้ับความคุม้ครองภายใตข้อ้ก าหนดของสญัญาบรกิารฉบบันีโ้ดยอตัโนมตั ิ
สญัญาฉบบันีอ้าจไมไ่ดใ้หค้วามคุม้ครองใด ๆ หากผูถ้อืสญัญาด าเนนิการซอ่มแซมโดยไมไ่ดร้ับอนญุาต 
เนือ่งจากบรกิารทีด่ าเนนิการโดยบคุคลทีเ่ราอนุญาตเทา่นัน้ทีม่สีทิธิไ์ดร้ับความคุม้ครอง  
 

วธิใีหบ้รกิารทีไ่ดร้บัความคุม้ครอง 

การตดัสนิใจวา่ผลติภณัฑท์ีไ่ดร้บัความคุม้ครองเครือ่งเดมิจะไดร้ับการซอ่มแซมหรอืเปลีย่นทดแทนหรอืไมนั่น้ ขึน้อยูก่บัดลุยพนิจิของเราแตเ่พยีงผูเ้ดยีว 
โดยพจิารณาจากปัญหาทีเ่กดิขึน้กบัผลติภณัฑแ์ละใหเ้ป็นไปตามหวัขอ้ขดีจ ากดัความรับผดิและขอ้ยกเวน้ทัว่ไปของสญัญาฉบบันีอ้ยา่งชดัแจง้ 

เมือ่ความคุม้ครองไดร้ับการยนืยันแลว้ ผลติภณัฑท์ีช่ ารดุอาจไดร้ับการบรกิารในลกัษณะใด ๆ หรอืทัง้หมด ดงัตอ่ไปนี:้ 

 ในขัน้ตอนแรก เจา้หนา้ทีฝ่่ายสนับสนุนดา้นไอทขีอง Microsoft ทีไ่ดร้ับอนุญาตของเราอาจพยายามแกไ้ขปัญหาทางโทรศพัท ์และ/หรอืจากระยะไกล 

 ในกรณีทีก่ารซ่อมแซมทางโทรศพัท/์จากระยะไกลไมป่ระสบความส าเร็จ เราอาจสง่ชา่งเทคนคิของ Microsoft 
ทีไ่ดร้ับอนญุาตไปยังสถานทีต่ัง้ของผลติภณัฑท์ีไ่ดร้บัความคุม้ครอง เพือ่ประเมนิปัญหาเพิม่เตมิ และพยายามซอ่มแซมในสถานทีต่ามทีจ่ าเป็น 
 การซอ่มแซมทีไ่ดร้ับความคุม้ครองจะด าเนนิการ ณ สถานทีต่ัง้ของผลติภณัฑท์ีไ่ดร้บัความคุม้ครองเครือ่งเดมิ ณ เวลาทีม่กีารใชส้ทิธ ิ

ความคุม้ครองจะครอบคลมุถงึคา่แรงและ/หรอืช ิน้สว่นทีจ่ าเป็นตอ่การซอ่มแซมผลติภณัฑท์ีไ่ดร้บัความคุม้ครองเครือ่งเดมิใหก้ลบัมาท างานไดด้หีลงัจากมคี
วามช ารดุเสยีหายทีไ่ดร้ับความคุม้ครองเกดิขึน้ 

 หากเมือ่ใดทีเ่ราประเมนิแลว้วา่ผลติภณัฑท์ีไ่ดร้บัความคุม้ครองไมส่ามารถซ่อมแซมจากระยะไกลหรอืในสถานทีไ่ด ้
เราจะจัดเตรยีมการถอดถอนและการจัดสง่ผลติภณัฑท์ีช่ ารดุไปยังศนูยบ์รกิารทีไ่ดร้ับอนุญาตของเราอยา่งปลอดภัย  
 เมือ่ซอ่มแซมผลติภณัฑท์ีไ่ดร้บัความคุม้ครองแลว้ หรอืถา้เราประเมนิวา่จ าเป็นตอ้งมกีารเปลีย่นทดแทน 

เราจะจัดเตรยีมสง่ผลติภณัฑท์ีซ่อ่มแซมแลว้หรอืผลติภณัฑเ์ปลีย่นทดแทนทีเ่กีย่วขอ้งอยา่งปลอดภยั รวมถงึการตดิตัง้พืน้ฐานดว้ย 

ในกรณีทีร่ะยะสญัญาของผูถ้อืสญัญาหมดอายลุงระหวา่งการใชส้ทิธทิีไ่ดร้ับการอนุมตัแิลว้ 
ความคุม้ครองภายใตส้ญัญาฉบบันีจ้ะขยายเวลาออกไปจนถงึวนัทีก่ารใชส้ทิธทิีไ่ดร้ับการอนุมตัทิีอ่ยูร่ะหวา่งการด าเนนิการนัน้จะเสร็จสมบรูณ์ตามขอ้ก าหนดภายใตส้ญัญา
ของผูถ้อืสญัญา เมือ่การใชส้ทิธทิีอ่ยูร่ะหวา่งด าเนนิการเสร็จสมบรูณ์แลว้ ความคุม้ครองภายใตส้ญัญาบรกิารฉบบันีจ้ะสิน้สดุลง 
(ตามขอ้ก าหนดเรือ่งการตอ่อายสุญัญา) 

ขดีจ ากดัความรบัผดิ 

ขดีจ ากดัรวม: ไมว่า่ในกรณีใด จ านวนเงนิสงูสดุทีเ่รามหีนา้ทีต่อ้งจา่ยตามขอ้ก าหนดของสญัญาบรกิารฉบบันีจ้ะไมเ่กนิราคาซือ้ของผลติภณัฑเ์ครือ่งเดมิ 
หรอืการจดัหาผลติภณัฑเ์ปลีย่นทดแทนหนึง่ (1) คร ัง้ แลว้แตว่า่จะถงึขดีจ ากดัใดกอ่นกนั  

https://support.microsoft.com/gp/customer-service-phone-numbers
https://www.microsoft.com/surface/th-th/support/surface-hub
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ขดีจ ากดัรวมแจกแจงไดเ้ป็นดงันี:้ 

 ขดีจ ากดัส าหรบัการซ่อมแซม: การซ่อมแซมทีไ่ดร้ับความคุม้ครองสงูสดุสาม (3) ครัง้ 
เมือ่เราออกคา่ใชจ้า่ยส าหรับการซ่อมแซมทีไ่ดร้ับความคุม้ครองครบแลว้สาม (3) ครัง้ภายในระยะสญัญาของผูถ้อืสญัญา 
จะถอืวา่เราไดป้ฏบิตัติามหนา้ทีภ่ายใตข้อ้ก าหนดของสญัญาบรกิารฉบบันีโ้ดยสมบรูณท์ัง้หมดแลว้ และความคุม้ครองจะสิน้สดุลง 
ไมว่า่ระยะสญัญาจะยังมเีวลาเหลอือยูห่รอืไมก่็ตาม 

 ขดีจ ากดัส าหรบัการเปลีย่นทดแทน: การเปลีย่นทดแทนสงูสดุหนึง่ (1) ครัง้ ตามดลุยพนิจิของเราแตเ่พยีงผูเ้ดยีว 
เมือ่เราจัดหาผลติภณัฑเ์ปลีย่นทดแทนใหแ้กผู่ถ้อืสญัญาแลว้หนึง่ (1) ครัง้ 
จะถอืวา่เราไดป้ฏบิตัติามหนา้ทีภ่ายใตข้อ้ก าหนดของสญัญาบรกิารฉบบันีโ้ดยสมบรูณท์ัง้หมดแลว้ และความคุม้ครองจะสิน้สดุลง 
ไมว่า่ระยะสญัญาจะยังมเีวลาเหลอือยูห่รอืไมก่็ตาม (หมายเหต:ุ ผลติภณัฑเ์ปลีย่นทดแทนไมม่สีทิธิร์ับความคุม้ครองตอ่เนือ่งภายใตส้ญัญาบรกิารฉบบันี ้
และผลติภณัฑเ์ปลีย่นทดแทนจะไมข่ยายระยะสญัญาเดมิในทกุกรณี) 

หมายเหต:ุ 
เราไมร่บัผดิส าหรบัความเสยีหายอนัเนือ่งมาจากการผดิสญัญาหรอืความเสยีหายทีเ่ป็นผลสบืเนือ่งอนัเก ีย่วขอ้งกบัการใหบ้รกิารทีไ่ดร้บัความคุม้ครองภายใต้
ขอ้ก าหนดของสญัญาฉบบันี ้รวมถงึแตไ่มจ่ ากดัเฉพาะ: (I) ความเสยีหายตอ่ทรัพยส์นิ, การสญูเสยีเวลา, การสญูเสยีขอ้มลู 
หรอืการสญูเสยีรายไดท้ีเ่ป็นผลมาจากความช ารดุเสยีหายตามค าจ ากดัความทีก่ าหนดไว,้ ขอ้บกพรอ่งทางกลไก/ทางระบบไฟฟ้าทีไ่มไ่ดร้ะบไุว,้ บรกิารการฝึกอบรมที ่
MICROSOFT หรอืบรษัิทในเครอืมอบใหแ้ยกตา่งหาก หรอืความเสยีหายประเภทอืน่ใดของ/หรอืทีเ่กีย่วขอ้งกบัผลติภณัฑท์ีไ่ดร้บัความคุม้ครอง รวมถงึแตไ่มจ่ ากดัเฉพาะ 
อปุกรณ์ทีไ่มไ่ดร้ับความคุม้ครองใด ๆ ทีใ่ชง้านรว่มกบัผลติภณัฑท์ีไ่ดร้บัความคุม้ครอง (II) 
ความลา่ชา้ในการใหบ้รกิารทีไ่ดร้ับความคุม้ครองหรอืการไมส่ามารถใหบ้รกิารได ้(III) ความไมพ่รอ้มของชิน้สว่น/สว่นประกอบใด ๆ (IV) 
คา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จากลกูคา้ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการตดิตัง้แบบก าหนดเองเพือ่ใหเ้หมาะกบัผลติภณัฑท์ีไ่ดร้บัความคุม้ครอง เชน่ ขาตัง้ ทีย่ดึ 
และชอ่งตดิตัง้แบบก าหนดเองของบคุคลภายนอก และสิง่ทีค่ลา้ยคลงึกนั หรอื (V) ผลติภณัฑเ์ปลีย่นทดแทนทีเ่ป็นรุน่ ขนาด มติ ิ
หรอืสสีนัทีแ่ตกตา่งจากผลติภณัฑท์ีไ่ดร้บัความคุม้ครองเครือ่งเดมิ เราไมร่บัผดิชอบตอ่ความรับผดิหรอืความเสยีหายตอ่ทรัพยส์นิ หรอืการบาดเจ็บ 
หรอืการเสยีชวีติของบคุคลใด ๆ ทีเ่กดิขึน้จากการท างาน การบ ารงุรักษา 
หรอืการใชง้านผลติภณัฑท์ีไ่ดร้บัความคุม้ครองหรอืผลติภณัฑเ์ปลีย่นทดแทนทีจั่ดหาใหภ้ายใตข้อ้ก าหนดของสญัญาฉบบันี ้เราไมร่ับผดิตอ่สภาพทีม่อียูก่อ่นแลว้ใด ๆ 
และทัง้หมด (ตามค าจ ากดัความในหวัขอ้ขอ้ยกเวน้ท ัว่ไป) ทีผู่ถ้อืสญัญาทราบอยูแ่ลว้ รวมถงึต าหนใิด ๆ ทีม่อียูต่ามธรรมชาตขิองผลติภณัฑ ์

ขอ้ยกเวน้ท ัว่ไป  

สญัญาฉบบันีไ้มคุ่ม้ครองการใชส้ทิธใิด ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัหรอืเป็นผลมาจาก: 

a) สภาพทีม่อียูก่อ่นแลว้ทีเ่กดิขึน้หรอืทีผู่ถ้อืสญัญาทราบอยูแ่ลว้ 

(“สภาพทีม่อียูก่อ่นแลว้” หมายถงึ 

สภาพเกีย่วกบัความเหมาะสมทางเชงิกลของผลติภัณฑข์องผูถ้อืสญัญา
กอ่นทีจ่ะซือ้สญัญาฉบบันี ้
ซ ึง่มคีวามเป็นไปไดใ้นทางเชงิกลหรอืทางระบบไฟฟ้าทัง้หมดในลกัษณะ
ทีส่มเหตสุมผล)  

b) ความเสยีหายโดยอบุตัเิหตจุากการจัดการผลติภณัฑอ์ยา่งไมเ่หมาะสม 
(เชน่ 
ความเสยีหายจากการท าผลติภณัฑท์ีไ่ดร้บัความคุม้ครองรว่งหลน่ 
ของเหลวหกรด 
หรอืความเสยีหายทีเ่กีย่วกบัหนา้จอช ารดุเสยีหายหรอืแตกรา้ว)  

c) ปัญหาทีไ่มเ่กีย่วขอ้งกบัความช ารดุเสยีหาย รวมถงึแตไ่มจ่ ากดัเฉพาะ 
ความไมส่มบรูณ์แบบ เสยีงรบกวน เสยีงดงั 

หรอืความเสยีหายเชงิรปูลกัษณ์ (“ความเสยีหายเชงิรปูลกัษณ์” หมายถงึ 

ความเสยีหายหรอืการเปลีย่นแปลงทีเ่กดิขึน้กบัรปูลกัษณ์ทางกายภาพข
องผลติภณัฑ ์
ซึง่ไมข่ดัขวางหรอืเป็นอปุสรรคตอ่การท างานตามปกตขิองผลติภณัฑ ์
เชน่ รอยขดีขว่น รอยถลอก หรอืส ีลวดลาย 
หรอืพืน้ผวิมกีารเปลีย่นแปลง)  

d) สิง่ของใด ๆ ทีไ่มต่รงกบัค าจ ากดัความของ 

“ผลติภณัฑท์ีไ่ดร้บัความคุม้ครอง” 

รวมถงึแตไ่มจ่ ากดัเฉพาะอปุกรณ์เสรมิ อปุกรณย์ดึตดิ ขาตัง้ และชดุยดึ  
e) การซ่อมแซม การเปลีย่นทดแทน หรอืคา่ใชจ้า่ยใด ๆ 

ส าหรับสว่นประกอบ/ชิน้สว่นทีไ่มไ่ดร้ับความคุม้ครองภายใตก้ารรับประกั
นของผูผ้ลติเดมิของผลติภณัฑ ์สว่นประกอบ/ชิน้สว่นทีว่างทิง้ไวผ้ดิที ่
(สญูหาย) หรอืชิน้สว่นขบัเคลือ่นใด ๆ ทีไ่มเ่กีย่วขอ้งกบัท างาน 
รวมถงึแตไ่มจ่ ากดัเฉพาะ สว่นประกอบ/ชิน้สว่นพลาสตกิ 
สายเคเบลิทีเ่ป็นอปุกรณ์เสรมิ (ยกเวน้สว่นทีร่วมอยูใ่นค าจ ากดัความของ 

“ผลติภณัฑท์ีไ่ดร้บัความคุม้ครอง”) แบตเตอรี ่

และตวัเรอืนหรอืตวัเครือ่งพลาสตกิ  
f) การซอ่มบ ารงุทีล่ะเมดิมาตรการคว า่บาตรทางเศรษฐกจิหรอืการคา้ของส

หรัฐฯ 
g) หนา้จอ/จอแสดงผลทีไ่มส่มบรูณแ์บบ 

รวมถงึแตไ่มจ่ ากดัเฉพาะการแสดงภาพมรีอยดา่ง (burned-in) 
ในหนา้จอทีเ่กดิจากการแสดงสญัญาณวดิโีอตัง้แตห่นึง่สญัญาณขึน้ไปนา
นเกนิไป  

h) การสกึหรอตามปกต ิ
i) เมือ่ผูถ้อืสญัญาหรอืตวัแทนของผูถ้อืสญัญาบรรจหุบีหอ่และ/หรอืขนส่

งอยา่งไมเ่หมาะสม 
อนัสง่ผลใหเ้กดิความเสยีหายตอ่ผลติภณัฑร์ะหวา่งทีข่นสง่ 
รวมถงึการยดึผลติภณัฑอ์ยา่งไมเ่หมาะสมระหวา่งการขนสง่  

j) การแกไ้ข การปรับ การดดัแปลง การเปลีย่นแปลง 
หรอืการซอ่มแซมทีด่ าเนนิการโดยบคุคลอืน่ทีไ่มใ่ชช่า่งเทคนคิทีไ่ดร้ับอ
นุญาตโดยเราหรอื Microsoft ยกเวน้การอปัเกรดมอดลูการค านวณของ 
Surface Hub S ทีเ่ราหรอื Microsoft แนะน า  

k) การใชง้านระบบไฟฟ้าอยา่งไมถ่กูตอ้ง ไฟฟ้าทีผ่นัผวน หรอืไฟกระชาก  
l) คา่ใชจ้า่ยทีเ่กีย่วขอ้งกบัการแยกชิน้สว่น การปรับโครงสรา้ง 

และ/หรอืตกแตง่ผนังหรอืโครงสรา้งอืน่ ๆ 
(รวมถงึแตไ่มจ่ ากดัเฉพาะชอ่งตดิตัง้) เพือ่เขา้ถงึ ประเมนิ 
และ/หรอืซ่อมแซมผลติภณัฑท์ีไ่ดร้บัความคุม้ครอง 
และ/หรอืเพือ่ตดิตัง้ผลติภณัฑเ์ปลีย่นทดแทน 

m) ความเสยีหายจากความเย็นจัดหรอืรอ้นจัด  
n) การปฏบิตัติอ่ผลติภณัฑท์ัง้ทีต่ัง้ใจหรอืดว้ยความประมาทเลนิเลอ่ 

ซึง่เป็นการปฏบิตัใินลกัษณะทีเ่ป็นอนัตราย มุง่รา้ย สะเพรา่ 
หรอืเป็นปฏปัิกษ์ ซึง่ผลสง่ใหเ้กดิความเสยีหายและ/หรอืขอ้บกพรอ่ง 

o) ไวรัส การท าลายทรัพยส์นิ ความสญูเสยี การโจรกรรม 
หรอืการกอ่กวนมุง่รา้ย หรอืการสญูหายไป  

p) สนิคา้ทีห่มายเลขประจ าเครือ่งถกูลบออกหรอืถกูเปลีย่นแปลง  
q) สนมิ การสกึหรอ ความผดิรปู 

หกังอทีเ่กดิขึน้กบัผลติภณัฑท์ีไ่ดร้บัความคุม้ครอง  
r) มสีตัว ์(รวมถงึสตัวเ์ลีย้ง) หรอืแมลงเขา้ไปอาศยัอยู ่ 
s) การบ ารงุรักษาตามก าหนดปกตหิรอืการบ ารงุรักษาเชงิป้องกนั 

การใหค้วามรูแ้กผู่ใ้ช ้(การฝึกอบรม) หรอืการตัง้คา่การปรับ 
t) การไมไ่ดบ้ ารงุรักษาตามทีผู่ผ้ลติแนะน า 

รวมถงึการใชง้าน/การจัดเก็บผลติภณัฑใ์นสภาวะทีไ่มต่รงกบัขอ้ก าหนด
หรอืค าแนะน าของผูผ้ลติ  

u) การบรกิารส าหรับผลติภณัฑท์ีไ่ดร้บัความคุม้ครองทีอ่ยูภ่ายใตก้ารรับป
ระกนั การการันต ีหรอืขอ้ตกลงบรกิารอืน่ ๆ อยูแ่ลว้  

v) เหตกุารณ์ทีเ่กดิขึน้โดยไมไ่ดเ้จตนา รวมถงึแตไ่มจ่ ากดัเฉพาะ 
การจลาจล รังสนีวิเคลยีร ์สงคราม/การกระท าทีเ่ป็นปฏปัิกษ์ 
หรอืการปนเป้ือนรงัส ีสภาวะทางสิง่แวดลอ้ม 
การเผชญิกบัสภาพอากาศหรอืภยัธรรมชาต ิการพงัทลาย ระเบดิ 
หรอืการชนของวตัถอุืน่หรอืการชนกบัวตัถอุืน่ เพลงิไหม ้
หยาดน ้าฟ้าทกุชนดิหรอืความชืน้ ฟ้าผา่ ดนิ/ทราย ควนั รังสนีวิเคลยีร ์
การปนเป้ือนรงัส ีการจลาจล สงคราม หรอืการกระท าทีเ่ป็นปฏปัิกษ์  

w) สนิคา้ทีอ่ยูภ่ายใตน้โยบายการเรยีกคนื การรับประกนั 
หรอืการปรับปรงุของผูผ้ลติ 
เพือ่ซ่อมแซมขอ้บกพรอ่งของการออกแบบหรอืสว่นประกอบ 
โครงสรา้งทีไ่มเ่หมาะสม ขอ้ผดิพลาดของผูผ้ลติ ความลม้เหลวทีล่กุลาม 
ไมว่า่ผูผ้ลติมคีวามสามารถทีจ่ะช าระคา่ซ่อมแซมดงักลา่วหรอืไมก่็ตาม 
หรอื 

x) การบรกิารใด ๆ ทีด่ าเนนิการนอกประเทศไทย

 
สญัญาบรกิารฉบบันีไ้มค่รอบคลมุถงึการกูค้นืซอฟตแ์วรห์รอืขอ้มลู หรอืการคน้คนืขอ้มลูไปยัง/จากผลติภณัฑท์ีไ่ดร้บัความคุม้ครอง และเราไมส่ามารถถา่ยโอนขอ้มลูใด 
ๆ ไปยังผลติภณัฑเ์ปลีย่นทดแทนทีเ่ราอาจจะมอบใหภ้ายใตข้อ้ก าหนดของสญัญาฉบบันีไ้ด ้ในทกุกรณี เราจะไมร่ับผดิชอบในการกูค้นืซอฟตแ์วรห์รอืขอ้มลู 
หรอืการคน้คนืขอ้มลูจากผลติภณัฑท์ีไ่ดร้บัความคุม้ครองเครือ่งเดมิหรอือปุกรณ์ใด ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งดว้ย 
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หากผลติภณัฑท์ีไ่ดร้บัความคุม้ครองประสบกบัเหตกุารณ์ทีถ่อืวา่เป็นขอ้ยกเวน้จากความคุม้ครองภายใตห้วัขอ้นี ้

หรอืในกรณีทีผู่บ้รกิารทีไ่ดร้ับอนุญาตของเราวนิจิฉัยแลว้วา่ “ไมพ่บปัญหา” ในระหวา่งการใหบ้รกิาร ผูถ้อืสญัญาตอ้งรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทัง้หมดทีเ่กีย่วขอ้งกบับรกิารนัน้ 

รวมถงึคา่ขนสง่ และ/หรอืการใหบ้รกิารในสถานทีด่ว้ย 

การตอ่อาย ุ

หลงัจากระยะสญัญาหมดอายลุง เราอาจเสนอทางเลอืกใหผู้ถ้อืสญัญาตอ่อายคุวามคุม้ครอง ทัง้นีเ้ป็นไปตามดลุยพนิจิของเรา หากเราเสนอการตอ่อายใุห ้
ราคาคา่ตอ่อายสุญัญาทีเ่สนอนัน้จะสะทอ้นอายขุองผลติภณัฑข์องผูถ้อืสญัญา และมลูคา่ของผลติภณัฑเ์ปลีย่นทดแทน ณ เวลาทีต่อ่อาย ุ
ซึง่ประการหลงัใหม้คีวามส าคญัมากกวา่ 

 

การโอนความคุม้ครอง 

ความคุม้ครองภายใตส้ญัญาฉบบันีไ้มส่ามารถโอนใหก้บับคุคลอืน่หรอืสนิคา้อืน่ได ้

 

การยกเลกิสญัญา 

ผูถ้อืสญัญาอาจยกเลกิสญัญาฉบบันีเ้มือ่ใดก็ได ้โดยการแจง้แกผู่ด้แูล น่ันคอื Microsoft Ireland Operations Limited ซึง่ตัง้อยูท่ี ่The Atrium Building, Block B, 
Carmanhall Road, Sandyford Business Estate, Dublin 18, Ireland หรอืโทรตดิตอ่เราตามหมายเลขโทรศพัทท์ีร่ะบไุวใ้น http://support.microsoft.com/gp 
/customer-service-phone-numbers หรอืสง่อเีมลไปที ่msespbus@microsoft.com เพือ่ขอยกเลกิสญัญา หมายเหต:ุ 
ขอ้ก าหนดเกีย่วกบัการยกเลกิตอ่ไปนีม้ผีลกบัผูซ้ ือ้เดมิของสญัญาฉบบันีเ้ทา่นัน้ ไมม่คีา่ธรรมเนยีมการยกเลกิสญัญา 

หากผูถ้อืสญัญายกเลกิสญัญาฉบบันี:้ 
1. ภายใน 30 วนัหลงัการซือ้สญัญา ผูถ้อืสญัญาจะไดร้ับเงนิคนื 100% จากราคาเต็มทีซ่ ือ้สญัญาซึง่ผูถ้อืสญัญาไดช้ าระเงนิไป โดยหกัลบกบัการใชส้ทิธใิด ๆ 

ทีเ่ราช าระเงนิไปแลว้ หากไมม่กีารคนืเงนิหรอืโอนเงนิใหก้บัผูถ้อืสญัญาภายในสามสบิ (30) วนัหลงัจากทีส่ง่ค าขอการยกเลกิใหก้บัเรา เราจะเพิม่เงนิคนืพเิศษอกี 
10% ของจ านวนส าหรับเงนิทีถ่งึก าหนดช าระใหแ้กผู่ถ้อืสญัญาส าหรับทกุ ๆ สามสบิ (30) วนัทีเ่รายงัไมไ่ดช้ าระเงนิสว่นนัน้คนืให ้ 

2. หลงัจาก 30 วนันับจากวนัซือ้สญัญา ผูถ้อืสญัญาจะไดร้ับเงนิคนืตามสดัสว่นจากราคาทีซ่ ือ้สญัญาซึง่ผูถ้อืสญัญาช าระเงนิไป หกัลบกบัการใชส้ทิธใิด ๆ 
ทีเ่ราช าระเงนิไปแลว้ 

เราอาจยกเลกิสญัญาฉบบันีด้ว้ยเหตผุลตอ่ไปนีเ้ทา่น ัน้:  
1. ผูถ้อืสญัญาไมช่ าระราคาคา่ซือ้/คา่ธรรมเนยีมของสญัญา 
2. ผูถ้อืสญัญาส าแดงขอ้มลูในสว่นสาระส าคญัอนัเป็นเท็จ หรอื  
3. ผูถ้อืสญัญาละเมดิหนา้ทีท่ีเ่กีย่วขอ้งกบัผลติภณัฑท์ีไ่ดร้บัความคุม้ครองหรอืการใชง้านผลติภณัฑด์งักลา่วภายใตส้ญัญาฉบบันีอ้ยา่งรา้ยแรง 

หากเราเป็นผูย้กเลกิสญัญาฉบบันี ้เราจะจัดท าหนังสอืบอกกลา่วเป็นลายลกัษณ์อกัษรใหแ้กผู่ถ้อืสญัญาลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 15 วนักอ่นวนัทีม่ผีลยกเลกิ 
หนังสอืบอกกลา่วดงักลา่วจะสง่ไปยงัทีอ่ยูปั่จจบุนัของผูถ้อืสญัญาตามขอ้มลูในไฟลข์องเรา (อเีมลหรอืทีอ่ยูก่ายภาพ ตามความเหมาะสม) 
พรอ้มระบเุหตผุลและวนัทีม่ผีลยกเลกิดงักลา่ว หากเรายกเลกิสญัญาฉบบันี ้ผูถ้อืสญัญาจะไดร้ับการคนืเงนิตามหลกัเกณฑท์ีร่ะบไุวข้า้งตน้ หมายเหต:ุ 
หากการซือ้สญัญาฉบบันีเ้ป็นการซือ้โดยการจัดไฟแนนซ ์ยอดคงเหลอืทีย่ังคงคา้งช าระกบับรษัิทไฟแนนซจ์ะถกูหกัจากเงนิคนืทีพ่งึช าระ 
เพือ่น าไปช าระใหแ้กบ่รษัิทไฟแนนซแ์ทนผูถ้อืสญัญา 
 

ข ัน้ตอนการรอ้งเรยีน 

เราตัง้ใจทีจ่ะมอบบรกิารชัน้หนึง่ใหแ้กผู่ถ้อืสญัญาเสมอ อยา่งไรก็ตาม หากผูถ้อืสญัญาไมพ่งึพอใจกบับรกิาร 
โปรดแจง้ตวัแทนรายใดรายหนึง่ของเราทีร่ะบอุยูใ่นหลกัฐานการซือ้ 

เราจะตอบกลบัภายในหา้ (5) วนัท าการนับจากเวลาทีเ่ราไดร้ับขอ้รอ้งเรยีนของผูถ้อืสญัญา 
หากไมส่ามารถสง่ขอ้มลูตอบกลบัฉบบัสมบรูณ์ใหแ้กผู่ถ้อืสญัญาไดภ้ายในชว่งเวลาดงักลา่ว (ตวัอยา่งเชน่ เนือ่งจากตอ้งตรวจสอบอยา่งละเอยีด) 
เราจะสง่ค าตอบชัว่คราวไปแทน โดยแจง้ผูถ้อืสญัญาเกีย่วกบัสิง่ทีด่ าเนนิการเพือ่แกไ้ขขอ้รอ้งเรยีนของผูถ้อืสญัญา 
ระยะเวลาทีค่าดวา่ผูถ้อืสญัญาจะไดร้บัขอ้มลูตอบกลบัฉบบัสมบรูณ์ และบคุคลทีจ่ะสง่ขอ้มลูตอบกลบัดงักลา่ว สว่นใหญแ่ลว้ 
ขอ้รอ้งเรยีนของผูถ้อืสญัญาจะไดร้ับการแกไ้ขภายในสี ่(4) สปัดาห ์

 

ความเป็นสว่นตวัและการคุม้ครองขอ้มลู 

 
การคุม้ครองขอ้มลู  

เรามุง่มัน่ทีจ่ะคุม้ครองและเคารพความเป็นสว่นตวัของคณุตามกฎหมายวา่ดว้ยการคุม้ครองขอ้มลู (“กฎหมาย”) ฉบบัปัจจบุนั ตามวตัถปุระสงคข์องกฎหมาย 

ผูค้วบคมุขอ้มลูในทีน่ีค้อื Microsoft ตอ่ไปนีค้อืขอ้สรปุเกีย่วกบัวธิกีารหลกั ๆ ทีเ่ราใชป้ระมวลผลขอ้มลูสว่นบคุคลของคณุ หากตอ้งการขอ้มลูเพิม่เตมิ 
โปรดเขา้ไปทีเ่ว็บไซตข์องเราที ่Microsoft.com/privacy 
 
วธิกีารทีเ่ราใชข้อ้มลูสว่นบคุคลของคณุและผูท้ ีเ่ราแบง่ปนัขอ้มลูดงักลา่ว  
เราจะประมวลผลขอ้มลูสว่นบคุคล ซึง่ในทีน่ีห้มายถงึขอ้มลูใด ๆ เกีย่วกบับคุคลธรรมดาทีม่กีารระบตุวัตนไวห้รอืสามารถใชร้ะบตุวัตนได ้
ทีเ่ราครอบครองไวเ้กีย่วกบัคณุในลกัษณะดงัตอ่ไปนี:้ 
o เพือ่วตัถปุระสงคใ์นการจัดการการใชส้ทิธแิละเพือ่วตัถปุระสงคอ์ืน่ ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง ซึง่อาจรวมถงึการตดัสนิใจผา่นวธิกีารอตัโนมตั ิ

เพือ่ด าเนนิการตามสญัญาระหวา่งเรากบัคณุ  
o เพือ่เสนอการตอ่อาย ุเพือ่การวจัิย หรอืเพือ่เก็บขอ้มลูทางสถติ ิซึง่เป็นไปเพือ่ผลประโยชนอ์นัชอบธรรมของเรา: เพือ่ใหเ้ราวเิคราะหก์จิกรรมในอดตี 

เพือ่ปรับปรงุอลักอรทิมึการใหค้ะแนน และเพือ่ชว่ยคาดการณ์ผลกระทบตอ่ธรุกจิในอนาคต เพือ่ผลประโยชนท์างการคา้ตอ่ไป เพือ่ปรับปรงุการเสนอผลติภณัฑ ์
และเพือ่พฒันาระบบและกระบวนการใหม ่ๆ และเพือ่การปฏบิตัหินา้ทีท่างกฎหมายในเขตการปกครองทีอ่ยูภ่ายนอกสหภาพยโุรป 

o เพือ่จัดเตรยีมขอ้มลู ผลติภัณฑ ์หรอืบรกิารทีค่ณุรอ้งขอจากเราใหแ้กค่ณุ หรอืทีเ่รารูส้กึวา่คณุอาจจะสนใจ 
เมือ่คณุไดใ้หค้วามยนิยอมวา่จะรับการตดิตอ่เพือ่วตัถปุระสงคด์งักลา่ว  

 

http://support.microsoft.com/gp%0b/customer-service-phone-numbers
http://support.microsoft.com/gp%0b/customer-service-phone-numbers
mailto:msespbus@microsoft.com
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o เพือ่แจง้คณุเกีย่วกบัการเปลีย่นแปลงบรกิารของเรา ซึง่เป็นไปตามหนา้ทีท่างกฎหมายและกฎระเบยีบของเรา 
o เพือ่ป้องกนัการฉอ้โกง การฟอกเงนิ การใหเ้งนิทนุแกผู่ก้อ่การรา้ย และเพือ่ปฏบิตัติามหนา้ทีท่างกฎหมายหรอืกฎระเบยีบทัว่ไป 

ซึง่ก าหนดใหเ้ราตอ้งปฏบิตัติามหนา้ทีท่างกฎหมายและกฎระเบยีบของเราตามเขตอ านาจศาลในสหภาพยโุรป 
 
การเปิดเผยขอ้มลูสว่นบคุคลของคณุ 
เราอาจเปิดเผยขอ้มลูสว่นบคุคลของคณุใหแ้กบ่คุคลภายนอกทีม่คีวามเกีย่วขอ้งกบัการจัดหาผลติภัณฑห์รอืใหบ้รกิารกบัเรา 
หรอืเปิดเผยใหแ้กผู่ใ้หบ้รกิารทีใ่หบ้รกิารในนามของเรา ซึง่รวมถงึ กลุม่บรษัิท พนัธมติรใกลช้ดิ ตวัแทน ผูด้แูลภายนอก ผูร้ับประกนั ผูร้ับประกนัตอ่ นายหนา้เครดติ 
หน่วยงานตรวจจับการฉอ้โกง ผูเ้จรจาตกลงคา่สนิไหมทดแทน ทนายความ/นักกฎหมาย นักบญัช ีหน่วยงานก ากบัดแูล และตามทีก่ฎหมายก าหนด 
 

การถา่ยโอนขอ้มลูระหวา่งประเทศ 

เราอาจถา่ยโอนขอ้มลูสว่นบคุคลของคณุไปยังปลายทางทีอ่ยูน่อกเขตเศรษฐกจิยโุรป (“EEA”) หากเราถา่ยโอนขอ้มลูสว่นบคุคลของคณุไปนอก EEA 

เราจะตรวจสอบใหแ้นใ่จวา่ ขอ้มลูไดร้บัการรักษาความปลอดภยัตามประกาศความเป็นสว่นตวัฉบบันีแ้ละตามกฎหมาย   
 
สทิธขิองคณุ 

คณุมสีทิธทิีจ่ะ: 

a) ปฏเิสธการประมวลผลขอ้มลูสว่นบคุคลของคณุทีด่ าเนนิการเพือ่วตัถปุระสงคใ์นการท าการตลาดทางตรงไดท้กุเมือ่ 
b) ปฏเิสธการประมวลผลขอ้มลูสว่นบคุคลของคณุ หากการประมวลผลนัน้เป็นไปเพือ่ผลประโยชนอ์นัชอบธรรมของเรา 
c) เขา้ถงึและขอส าเนาขอ้มลูสว่นบคุคลทีอ่ยูใ่นการควบคมุของเรา และขอ้มลูเกีย่วกบัวธิกีารและหลกัเกณฑท์ีใ่ชป้ระมวลผลขอ้มลูสว่นบคุคล 
d) สง่ค าขอใหล้บขอ้มลูสว่นบคุคลของคณุ 
e) ขอใหป้รับปรงุหรอืแกไ้ขขอ้มลูทีไ่มเ่พยีงพอ ไมส่มบรูณ์ หรอืไมถ่กูตอ้ง 
f) จ ากดัการประมวลผลขอ้มลูของคณุ 
g) ขอใหเ้รามอบขอ้มลูสว่นบคุคลของคณุใหแ้กค่ณุ โดยจัดท าขอ้มลูดงักลา่วใหอ้ยูใ่นรปูแบบทีม่โีครงสรา้ง นยิมใชง้านโดยทัว่ไป และเครือ่งสามารถอา่นได ้

หรอืคณุสามารถขอให ้"ยา้ย" ขอ้มลูไปยังผูค้วบคมุขอ้มลูอืน่ไดโ้ดยตรง อยา่งไรก็ตาม 
ในแตล่ะกรณีจะมเีงือ่นไขวา่การประมวลผลนัน้เกดิขึน้ตามความยนิยอมของคณุ หรอืเป็นการด าเนนิการตามสญัญาทีท่ าไวก้บัคณุ 
และการประมวลผลด าเนนิการโดยวธิอีตัโนมตัเิทา่นัน้ 

h) สง่ขอ้รอ้งเรยีนใหก้บัหน่วยงานคุม้ครองขอ้มลูของทอ้งถิน่ 
i) เพกิถอนความยนิยอมของคณุเมือ่ใดกไ็ดห้ากการประมวลผลเกดิขึน้ตามความยนิยอมของคณุ 

โดยไมส่ง่ผลกระทบตอ่ความชอบดว้ยกฎหมายของการประมวลผลขอ้มลูตามความยนิยอมทีม่ขี ึน้กอ่นการเพกิถอน 
การเก็บรกัษาขอ้มลู 

เราจะไมจั่ดเก็บขอ้มลูของคณุไวน้านเกนิความจ าเป็นและจะจัดการขอ้มลูตามนโยบายการเก็บรักษาขอ้มลูของเรา ในกรณีสว่นใหญ ่ระยะเวลาเก็บรกัษาขอ้มลูคอืสบิ (10) 
ปีหลงัจากวนัหมดอายขุองสญัญา หรอืวนัทีย่ตุคิวามสมัพนัธท์างธรุกจิกบัคณุ ยกเวน้มขีอ้ก าหนดใหเ้ราตอ้งเก็บรกัษาขอ้มลูไวน้านกวา่นีเ้นือ่งจากขอ้ก าหนดทางธรุกจิ 
กฎหมาย หรอืกฎระเบยีบ  

หากคณุมคี าถามเกีย่วกบัการใชง้านขอ้มลูสว่นบคุคลของคณุ โปรดตดิตอ่เจา้หนา้ทีฝ่่ายการคุม้ครองขอ้มลู โปรดไปทีเ่ว็บไซต ์ (Microsoft.com/privacy) 
เพือ่ดรูายละเอยีดทีอ่ยูท่ัง้หมด  

 

ขอ้ก าหนดท ัว่ไป 

1. สญัญาชว่ง เราอาจท าสญัญาชว่งหรอืมอบหมายหนา้ทีข่องเราใหแ้กบ่คุคลภายนอก 
แตเ่ราจะยังไมพ่น้จากหนา้ทีค่วามรับผดิชอบของเราทีม่ตีอ่ผูถ้อืสญัญาเมือ่ท าเชน่นัน้ 

2. การสละสทิธิ,์ การแยกออกจากกนัได ้การทีคู่ส่ญัญาฝ่ายใดฝ่ายหนึง่ไมไ่ดเ้รยีกรอ้งใหคู้ส่ญัญาอกีฝ่ายหนึง่ด าเนนิการตามขอ้ก าหนดใด ๆ ในเอกสารนี ้
จะไมส่ง่ผลกระทบตอ่สทิธทิัง้หมดของคูส่ญัญาในการเรยีกรอ้งใหคู้ส่ญัญาอกีฝ่ายหนึง่ด าเนนิการดงักลา่วในภายหลงั 
และการทีคู่ส่ญัญาฝ่ายใดฝ่ายหนึง่สละสทิธิเ์กีย่วกบัการละเมดิขอ้ก าหนดในเอกสารฉบบันีจ้ะไมถ่อืวา่หรอืเขา้ใจวา่เป็นการสละสทิธิใ์นขอ้ก าหนดนัน้ 
ในกรณีทีข่อ้ก าหนดใด ๆ ของขอ้ตกลงและเงือ่นไขเหลา่นีไ้มส่ามารถบงัคบัใชไ้ด ้หรอืเป็นโมฆะตามกฎหมายทีบ่งัคบัใช ้หรอืถกูระงับไวโ้ดยค าตดัสนิของศาล 
การบงัคบัใชไ้มไ่ดห้รอืการเป็นโมฆะดงักลา่วจะไมท่ าใหข้อ้ตกลงและเงือ่นไขเหลา่นีบ้งัคบัใชไ้มไ่ดห้รอืเป็นโมฆะทัง้หมด และในกรณีดงักลา่ว 
จะตอ้งเปลีย่นแปลงแกไ้ขและตคีวามขอ้ก าหนดดงักลา่วใหใ้กลเ้คยีงกบัวตัถปุระสงคข์องขอ้ก าหนดทีบ่งัคบัใชไ้มไ่ดห้รอืเป็นโมฆะนัน้มากทีส่ดุ 
โดยใหอ้ยูภ่ายในขดีจ ากดัของกฎหมายทีบ่งัคบัใชห้รอืค าตดัสนิของศาลทีเ่กีย่วขอ้ง 

3. การบอกกลา่ว ผูถ้อืสญัญาใหค้วามยนิยอมอยา่งชดัแจง้วา่จะรับการตดิตอ่เพือ่วตัถปุระสงคใ์ด ๆ 
หรอืเพือ่วตัถปุระสงคท์ัง้หมดทางหมายเลขโทรศพัทห์รอืทีอ่ยูท่างกายภาพหรอืทีอ่ยูท่างอเิล็กทรอนกิสท์ีผู่ถ้อืสญัญาใหไ้วก้บัเรา 
หนังสอืบอกกลา่วและค าขอทีเ่กีย่วเนือ่งกบัสญัญาฉบบันีจ้ะตอ้งท าเป็นลายลกัษณ์อกัษร และอาจสง่ใหด้ว้ยวธิกีารทีส่มเหตผุล ซึง่รวมถงึทางไปรษณีย ์อเีมล โทรสาร 
การสง่ขอ้ความ หรอืบรษัิทสง่พสัดขุา้มคนืทีเ่ป็นทีรู่จั้ก 
หนังสอืบอกกลา่วทีส่ง่ใหแ้กผู่ถ้อืสญัญาจะถอืวา่สง่แลว้เมือ่สง่ไปถงึผูถ้อืสญัญาผา่นทางอเีมลหรอืหมายเลขโทรสารทีผู่ถ้อืสญัญาใหไ้วก้บัเรา หรอืสาม (3) 
วนัหลงัจากสง่ไปรษณียไ์ปยงัทีอ่ยูถ่นนทีผู่ถ้อืสญัญามอบให ้

4. สญัญาบรกิารฉบบันีก้ ากบัดแูลโดยกฎหมายของประเทศไทย 
 

ขอ้ตกลงท ัง้ฉบบั 

สญัญาบรกิารฉบบันี ้รวมถงึขอ้ตกลง เงือ่นไข ขดีจ ากดั ขอ้ยกเวน้ และขอ้จ ากดัความคุม้ครอง และหลกัฐานการซือ้ของผูถ้อืสญัญา 
รวมกนัเป็นขอ้ตกลงทัง้ฉบบัระหวา่งเรากบัผูถ้อืสญัญา และการรับรอง ค าสญัญา หรอืเงือ่นไขทีไ่มไ่ดร้ะบไุวใ้นทีน่ีจ้ะไมส่ามารถแกไ้ขรายการเหลา่นีไ้ด ้
ยกเวน้เป็นไปตามทีก่ฎหมายก าหนด 


