
ขอ้ตกลงต่อไปน้ีจะมีผลบงัคบัใชโ้ดยข้ึนอยูก่บัถ่ินท่ีอยูข่องผูใ้ชง้าน โปรดอา้งอิงและปฏิบติัตามขอ้ตกลงท่ีเก่ียวขอ้ง 

 

(1) ข้อตกลงสิทธ์ิการใช้งานซอฟต์แวร์ส าหรับผู้ใช้ 

ส าหรับผูใ้ชง้านท่ีมีถ่ินท่ีอยูน่อกเหนือจากประเทศตามรายการใน (2) “ขอ้ตกลงสิทธ์ิการใชง้านซอฟตแ์วร์ของอุปกรณ์เคล่ือนท่ีส าหรับผูใ้ชท่ี้มีถ่ินท่ีอยูใ่นยโุรป” 

“ขอ้ตกลงสิทธ์ิการใชง้านซอฟตแ์วร์ของอุปกรณ์เคล่ือนท่ีส าหรับผูใ้ชท่ี้มีถ่ินท่ีอยูใ่นยโุรป” 

 

(2) ข้อตกลงสิทธ์ิการใช้งานซอฟต์แวร์ของอุปกรณ์เคลื่อนท่ีส าหรับผู้ใช้ท่ีมีถ่ินท่ีอยู่ในยุโรป 
ส าหรับผูใ้ชง้านในประเทศออสเตรีย บลัแกเรีย เบลเยยีม โครเอเชีย สาธารณรัฐเช็ก เดนมาร์ก ฟินแลนด ์ฝร่ังเศส เยอรมนั กรีซ ฮงัการี อิตาลี เนเธอร์แลนด ์นอร์เวย ์โปแลนด ์
เยอรมนั กรีซ ฮงัการี อิตาลี เนเธอร์แลนด ์นอร์เวย ์โปแลนด ์โปรตุเกส โรมาเนีย สโลวาเกีย สเปน สวเีดน สวติเซอร์แลนด ์สหราชอาณาจกัร ตุรกี หรือสาธารณรัฐไอร์แลนด์ 
สวติเซอร์แลนด ์สหราชอาณาจกัร ตุรกี หรือสาธารณรัฐไอร์แลนด์ 

 

(1) ข้อตกลงสิทธ์ิการใช้งานซอฟต์แวร์ส าหรับผู้ใช้ 

 

ขอ้ความส าคญั-โปรดอ่านอยา่งละเอียด: ขอ้ตกลงสิทธ์ิการใชง้านซอฟตแ์วร์ส าหรับผูใ้ชฉ้บบัน้ี (“ขอ้ตกลง”) คือขอ้ตกลงทางกฎหมายระหวา่งท่าน 

คือขอ้ตกลงทางกฎหมายระหวา่งท่าน (ไม่วา่จะเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล) และ Panasonic Corporation (ซ่ึงต่อไปน้ีเรียกวา่ “บริษทั”) 

(ซ่ึงต่อไปน้ีเรียกวา่ “บริษทั”) ส าหรับการใชง้านซอฟตแ์วร์ mobile softphone  (“ซอฟตแ์วร์”) 

เม่ือท่านยอมรับขอ้ก าหนดและเง่ือนไขของขอ้ตกลงน้ีและติดตั้งซอฟตแ์วร์หรือใชสิ้ทธ์ิในการท าส าเนาและใชง้านส าเนาของซอฟตแ์วร์ (ตามท่ีระบุเอาไวด้า้นล่าง) 

ของซอฟตแ์วร์ (ตามท่ีระบุเอาไวด้า้นล่าง) เป็นการแสดงวา่ท่านตกลงท่ีจะปฏิบติัตามขอ้ก าหนดของขอ้ตกลงน้ี หากท่านไม่ยนิยอมปฏิบติัตามขอ้ก าหนดของขอ้ตกลงน้ี 
หากท่านไม่ยนิยอมปฏิบติัตามขอ้ก าหนดของขอ้ตกลงน้ี โปรดอยา่ตอบรับขอ้ก าหนดและเง่ือนไขน้ีพร้อมกบัลบซอฟตแ์วร์น้ีออกไป 
โปรดอยา่ตอบรับขอ้ก าหนดและเง่ือนไขน้ีพร้อมกบัลบซอฟตแ์วร์น้ีออกไป ส าหรับการรับประกนัแบบจ ากดัเง่ือนไขในประเทศของท่าน โปรดดูรายละเอียดจากหัวขอ้ 

ส าหรับการรับประกนัแบบจ ากดัเง่ือนไขในประเทศของท่าน โปรดดูรายละเอียดจากหัวขอ้ “การรับประกนัแบบจ ากดัเง่ือนไข” 

“การรับประกนัแบบจ ากดัเง่ือนไข” ท่านใหก้ารรับรองวา่ท่านเป็นผูมี้อ านาจและความสามารถโดยสมบูรณ์ 
ในการเป็นคู่สัญญาและยอมรับในขอ้ก าหนดและเง่ือนไขของขอ้ตกลงน้ี หากท่านยอมรับในนามของนายจา้ง บริษทั หรือนิติบุคคลอ่ืน 
หรือนิติบุคคลอ่ืน ท่านรับรองและแสดงวา่ท่านมีอ านาจเตม็ตามกฎหมายในการสร้างขอ้ผกูพนัระหวา่งนายจา้ง บริษทั หรือนิติบุคคลอ่ืนของท่านกบัขอ้ตกลงน้ี 
หรือนิติบุคคลอ่ืนของท่านกบัขอ้ตกลงน้ี หรือบุคคลผูมี้อ านาจดงักล่าวไดย้อมรับในขอ้ก าหนดและเง่ือนไขของขอ้ตกลงน้ีแลว้ก่อนใชง้านซอฟตแ์วร์ตามท่ีระบุในวรรคน้ี  
หรือบุคคลผูมี้อ านาจดงักล่าวไดย้อมรับในขอ้ก าหนดและเง่ือนไขของขอ้ตกลงน้ีแลว้ก่อนใชง้านซอฟตแ์วร์ตามท่ีระบุในวรรคน้ี  
รรคน้ี  

 

 

1. ใบอนุญาตใช้งานซอฟต์แวร์ของบริษัท 

 

5.1 การให้ใบอนุญาต ภายใตก้ารยอมรับตามขอ้ก าหนดและเง่ือนไขของขอ้ตกลงน้ี บริษทัให้สิทธิแก่ท่านในการใชง้านซอฟตแ์วร์ โดยไม่จ ากดัแต่เพียงผูเ้ดียว 
บริษทัให้สิทธิแก่ท่านในการใชง้านซอฟตแ์วร์ โดยไม่จ ากดัแต่เพียงผูเ้ดียว ไม่สามารถโอนกรรมสิทธ์ิ และไม่จ ากดัสิทธ์ิในการใชง้าน 
และไม่จ ากดัสิทธ์ิในการใชง้าน ซ่ึงหมายความรวมถึงเอกสารออนไลน์หรือเอกสารรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ตามลกัษณะท่ีระบุไวด้า้นล่าง 
ตามลกัษณะท่ีระบุไวด้า้นล่าง ท่านสามารถติดตั้งส าเนาของซอฟตแ์วร์ลงบนอุปกรณ์แบบพกพาไดไ้ม่จ ากดัจ านวน โดยท่ีท่านมีสิทธิในการใชง้านซอฟตแ์วร์แต่เพียงผูเ้ดียว 
โดยท่ีท่านมีสิทธิในการใชง้านซอฟตแ์วร์แต่เพียงผูเ้ดียว หากท่านเป็นนิติบุคคล บริษทัให้สิทธิท่านในการก าหนดให้บุคคลใดบุคคลหน่ึงในองคก์รของท่าน 
บริษทัให้สิทธิท่านในการก าหนดให้บุคคลใดบุคคลหน่ึงในองคก์รของท่าน มีสิทธิในการใชง้านซอฟตแ์วร์ตามลกัษณะท่ีระบุไวข้า้งตน้ 
มีสิทธิในการใชง้านซอฟตแ์วร์ตามลกัษณะท่ีระบุไวข้า้งตน้ 

 

5.2 การอพัเดต หากบริษทัก าหนดให้มีการอพัเดตซอฟตแ์วร์ ท่านสามารถใชง้านซอฟตแ์วร์ท่ีผา่นการอพัเดตแลว้ตามเง่ือนไขท่ีระบุในขอ้ตกลงน้ีเท่านั้น   
ท่านสามารถใชง้านซอฟตแ์วร์ท่ีผา่นการอพัเดตแลว้ตามเง่ือนไขท่ีระบุในขอ้ตกลงน้ีเท่านั้น   

 



ความเป็นเจา้ของ บริษทัและ/หรือ Softfront Holdings (“ผูอ้อกใบอนุญาต”) เป็นผูถื้อกรรมสิทธ์ิและ ขอสงวนสิทธ์ิ การครอบครอง 

การครอบครอง และผลประโยชน์ทั้งหมดในซอฟตแ์วร์ (รวมถึงรูปภาพ แอพเพล็ต ภาพถ่าย ภาพอนิเมชัน่ วดีิโอ เสียง ดนตรี และขอ้ความใด  ๆ

เสียง ดนตรี และขอ้ความใด  ๆท่ีเป็นส่วนหน่ึงของซอฟตแ์วร์) รวมทั้งสิทธ์ิในทรัพยสิ์นทางปัญญาทั้งหมดท่ีรวมอยูใ่นเน้ือหาดงักล่าว และท่านจะไม่มีสิทธิใด  ๆ

รวมทั้งสิทธ์ิในทรัพยสิ์นทางปัญญาทั้งหมดท่ีรวมอยูใ่นเน้ือหาดงักล่าว และท่านจะไม่มีสิทธิใด  ๆ

ในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัสิทธิท่ีนอกเหนือจากสิทธ์ิท่ีระบุโดยชดัแจง้ในขอ้ตกลงน้ี ท่านสามารถด าเนินการอยา่งใดอยา่งหน่ึงต่อไปน้ีไดแ้ก่ (ก) 

ท่านสามารถด าเนินการอยา่งใดอยา่งหน่ึงต่อไปน้ีไดแ้ก่ (ก) ท าส าเนาของซอฟตแ์วร์เก็บไวห้น่ึงชุดเพื่อส ารองขอ้มูลหรือจดัเก็บอยา่งถาวรเท่านั้น หรือ (ข) 

ท าส าเนาของซอฟตแ์วร์เก็บไวห้น่ึงชุดเพื่อส ารองขอ้มูลหรือจดัเก็บอยา่งถาวรเท่านั้น หรือ (ข) ถ่ายโอนซอฟตแ์วร์ไปยงัส่ือบนัทึกขอ้มูลหน่ึงชุด 
ถ่ายโอนซอฟตแ์วร์ไปยงัส่ือบนัทึกขอ้มูลหน่ึงชุด แลว้เก็บตน้ฉบบัเอาไวส้ าหรับส ารองขอ้มูลหรือจดัเก็บอยา่งถาวรเท่านั้น 
แลว้เก็บตน้ฉบบัเอาไวส้ าหรับส ารองขอ้มูลหรือจดัเก็บอยา่งถาวรเท่านั้น ท่านไม่สามารถท าส าเนาซอฟตแ์วร์หรือส่ิงพิมพท่ี์ไดรั้บมาพร้อมกบัซอฟตแ์วร์ 
ท่านไม่สามารถท าส าเนาซอฟตแ์วร์หรือส่ิงพิมพท่ี์ไดรั้บมาพร้อมกบัซอฟตแ์วร์ เวน้แต่จะเป็นไปเพื่อส ารองขอ้มูลหรือจดัเก็บอยา่งถาวรตามท่ีระบุขา้งตน้เท่านั้น 
เวน้แต่จะเป็นไปเพื่อส ารองขอ้มูลหรือจดัเก็บอยา่งถาวรตามท่ีระบุขา้งตน้เท่านั้น 

  

5.3 สิทธิของบุคคลภายนอก ซอฟตแ์วร์น้ีประกอบไปดว้ยซอฟตแ์วร์ของบุคคลภายนอกดงัแสดงใน URL ต่อไปน้ี (“ซอฟตแ์วร์ของบุคคลภายนอก”) 

(“ซอฟตแ์วร์ของบุคคลภายนอก”) หากท่านใชง้านซอฟตแ์วร์ของบุคคลภายนอก ท่านตอ้งปฏิบติัตามขอ้ก าหนดและเง่ือนไขท่ีมีผลบงัคบัใชต้ามท่ีแสดงใน URL 

ท่านตอ้งปฏิบติัตามขอ้ก าหนดและเง่ือนไขท่ีมีผลบงัคบัใช้ตามท่ีแสดงใน URL ดา้นล่าง 
หากมีการขดักนัระหวา่งขอ้ก าหนดของขอ้ตกลงน้ีและขอ้ก าหนดของซอฟตแ์วร์ของบุคคลภายนอก 
ให้ถือวา่ขอ้ก าหนดของซอฟตแ์วร์ของบุคคลภายนอกมีผลบงัคบัใชใ้นส่วนท่ีท่านใชง้านซอฟตแ์วร์ของบุคคลภายนอก 
อก บริษทัจะไม่รับผดิชอบต่อซอฟตแ์วร์ของบุคคลภายนอกดงักล่าว 

 

https://panasonic.net/cns/pcc/support/pbx/download/m obilesip/index.html 

 

5.4 บุคคลภายนอกผูรั้บประโยชน ์ส าหรับบางส่วนของซอฟตแ์วร์ ผูอ้อกใบอนุญาตของบริษทัคือบุคคลภายนอกผูรั้บผลประโยชน์ของขอ้ตกลงน้ี 
ผูอ้อกใบอนุญาตของบริษทัคือบุคคลภายนอกผูรั้บผลประโยชน์ของขอ้ตกลงน้ี ขอ้จ ากดัความรับผดิชอบของการรับประกนั 
ขอ้จ ากดัความรับผดิชอบของการรับประกนั 
ขอ้จ ากดัของเง่ือนไขการรับผดิและการเยยีวยาท่ีบงัคบัใชก้บัส่วนดงักล่าวของซอฟตแ์วร์ในขอ้ตกลงน้ีเป็นไปเพื่อประโยชน์ของและมีผลบงัคบัใชโ้ดยผูอ้อกใบอนุญาต 
ระโยชน์ของและมีผลบงัคบัใช้โดยผูอ้อกใบอนุญาต ขอ้ตกลงน้ีอาจส้ินสุดลงโดยผูอ้อกใบอนุญาตดงักล่าวในกรณีท่ีจ าเป็น 
ขอ้ตกลงน้ีอาจส้ินสุดลงโดยผูอ้อกใบอนุญาตดงักล่าวในกรณีท่ีจ าเป็น เพือ่ปกป้องผูอ้อกใบอนุญาตหรือสิทธิในทรัพยสิ์นทางปัญญาของผูอ้อกใบอนุญาตหรือสิทธิอ่ืน ๆ 
เพื่อปกป้องผูอ้อกใบอนุญาตหรือสิทธิในทรัพยสิ์นทางปัญญาของผูอ้อกใบอนุญาตหรือสิทธิอ่ืน ๆ 

 

5.5 การจ ากดัสิทธิของรัฐบาลสหรัฐอเมริกา ซอฟตแ์วร์และเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งถือเป็น “สินคา้เชิงพาณิชย”์ ตามท่ีก าหนดไวใ้น FAR 2.101 อนัประกอบไปดว้ย 

ตามท่ีก าหนดไวใ้น FAR 2.101 อนัประกอบไปดว้ย “ซอฟตแ์วร์คอมพิวเตอร์เชิงพาณิชย”์ และ “เอกสารซอฟตแ์วร์คอมพิวเตอร์เชิงพาณิชย”์ ตามท่ีใชใ้น FAR 

“เอกสารซอฟตแ์วร์คอมพิวเตอร์เชิงพาณิชย”์ ตามที่ใชใ้น FAR 12.212 และ DFARS 227.7202 ตามแต่กรณี  โดยสอดคลอ้งกบั FAR 12.212 

โดยสอดคลอ้งกบั FAR 12.212 หรือ DFARS 227.7202 ท่ีมีผลบงัคบัใช ้ซอฟตแ์วร์และเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งนั้น 
ไดใ้ห้สิทธิแก่ผูใ้ชง้านท่ีเป็นรัฐบาลสหรัฐอเมริกาเฉพาะท่ีเป็นสินคา้เชิงพาณิชย ์พร้อมกบัสิทธิท่ีให้แก่ผูใ้ชง้านรายอ่ืนโดยเฉพาะตามขอ้ก าหนดและเง่ือนไขของขอ้ตกลงน้ี 
พร้อมกบัสิทธิท่ีให้แก่ผูใ้ชง้านรายอ่ืนโดยเฉพาะตามขอ้ก าหนดและเง่ือนไขของขอ้ตกลงน้ี 

 

5.6 ขอ้จ ากดัอ่ืน  ๆก่อนเร่ิมใชง้านซอฟตแ์วร์ ถือเป็นความรับผิดชอบของท่านในการท าส าเนาส ารองไฟลท่ี์มีความส าคญัเก็บไวใ้นอุปกรณ์จดัเก็บขอ้มูลอยา่งเช่น  
ถือเป็นความรับผดิชอบของท่านในการท าส าเนาส ารองไฟลท่ี์มีความส าคญัเก็บไวใ้นอุปกรณ์จดัเก็บขอ้มูลอยา่งเช่น  
น  อุปกรณ์เก็บขอ้มูลแบบพกพาหรือหน่วยความจ าถาวรแบบถอดเก็บได ้ซ่ึงเช่ือมต่อกบัอุปกรณ์แบบพกพาของท่าน 
ซ่ึงเช่ือมต่อกบัอุปกรณ์แบบพกพาของท่าน 
ซอฟตแ์วร์ตอ้งการเช่ือมต่อเป็นบางคร้ังกบัระบบอินเทอร์เน็ตและส่ือสารกบัระบบคลาวด์ท่ีบริษทัเปิดให้บริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 

ม่เสียค่าใชจ่้าย เพือ่ให้ท่านใชง้านฟังกช์ัน่ท่ีก าหนดอยา่งเช่น การตรวจสอบผูใ้ชห้รือการแจง้เตือนเฉพาะบุคคล (push notification)  



(push notification)  ท่านไม่สามารถเช่าใชง้านหรือปล่อยให้เช่าซอฟตแ์วร์น้ี ท่านไม่สามารถแกไ้ข ท าวศิวกรรมยอ้นกลบั แปลยอ้นกลบั 
ท าวศิวกรรมยอ้นกลบั แปลยอ้นกลบั หรือแยกส่วนประกอบของซอฟตแ์วร์ เวน้แต่ขอ้จ ากดัดงักล่าวเป็นขอ้ห้ามอยา่งชดัเจนโดยกฎหมายท่ีบงัคบัใช้ 
เวน้แต่ขอ้จ ากดัดงักล่าวเป็นขอ้ห้ามอยา่งชดัเจนโดยกฎหมายท่ีบงัคบัใช้ 

 

 
2. การรับประกันแบบจ ากัดเงื่อนไข  

การรับประกนัแบบจ ากดัเง่ือนไข ซอฟตแ์วร์น้ีถูกส่งมอบให้ท่าน “ตามสภาพท่ีปรากฏอยู”่ บริษทั (รวมถึงบริษทัแม่ของบริษทั บริษทัในเครือ และ/หรือบริษทัยอ่ย) 

(รวมถึงบริษทัแม่ของบริษทั บริษทัในเครือ และ/หรือบริษทัยอ่ย) และผูอ้อกใบอนุญาตมิไดต้กลงหรือส่งต่อขอ้ตกลงถึงท่านหรือบุคคลภายนอกอ่ืน  ๆ

และผูอ้อกใบอนุญาตมิไดต้กลงหรือส่งต่อขอ้ตกลงถึงท่านหรือบุคคลภายนอกอ่ืน  ๆในเร่ืองการรับประกนัหรือการรับรองใด  ๆซ่ึงรวมถึงแต่ไม่จ ากดัเพียง 
ในเร่ืองการรับประกนัหรือการรับรองใด  ๆซ่ึงรวมถึงแต่ไม่จ ากดัเพียง การรับประกนัโดยปริยายในเร่ืองความสามารถในการใชป้ระโยชน์เชิงพาณิชย ์
การรับประกนัโดยปริยายในเร่ืองความสามารถในการใชป้ระโยชน์เชิงพาณิชย ์ความเหมาะสมกบัวตัถุประสงคเ์ฉพาะทาง และการไม่ละเมิดสิทธิอนัเก่ียวขอ้งกบัซอฟตแ์วร์ 
และการไม่ละเมิดสิทธิอนัเก่ียวขอ้งกบัซอฟตแ์วร์ โดยไม่จ ากดัหลกัเกณฑท์ัว่ไปของขอ้ความขา้งตน้  บริษทัและผูอ้อกใบอนุญาตมิไดรั้บประกนัวา่ 
บริษทัและผูอ้อกใบอนุญาตมิไดรั้บประกนัวา่ ซอฟตแ์วร์จะปราศจากขอ้ผดิพลาดหรือตรงตามความตอ้งการของท่าน ตามขอบเขตสูงสุดท่ีกฎหมายท่ีบงัคบัใชอ้นุญาต 
ตามขอบเขตสูงสุดท่ีกฎหมายท่ีบงัคบัใชอ้นุญาต บริษทัและผูอ้อกใบอนุญาตไม่ตอ้งรับผดิชอบต่อความเสียหายใด  ๆท่ีเกิดแก่ท่าน 
ท่ีเกิดแก่ท่าน ซ่ึงรวมถึงแต่ไม่จ ากดัเพียงความเสียหายท่ีเป็นผลสืบเน่ือง ความเสียหายจากการผดิสัญญา ความเสียหายพิเศษ หรือความเสียหายในเชิงลงโทษ 
ความเสียหายพิเศษ หรือความเสียหายในเชิงลงโทษ การจ ากดัความรับผดิขา้งตน้มีผลบงัคบัใช ้ไม่วา่จะเกิดจากรูปแบบการกระท าใด  ๆทั้งสัญญา การละเมิด 

ไม่วา่จะเกิดจากรูปแบบการกระท าใด  ๆทั้งสัญญา การละเมิด (รวมถึงความประมาทเลินเล่อ) ความรับผดิโดยเคร่งครัด หรือการกระท าอ่ืนใด 
หรือการกระท าอ่ืนใด แมว้า่บุคคลดงักล่าวจะไดรั้บค าแนะน าถึงความเป็นไปไดท่ี้จะเกิดความเสียหายดงักล่าวก็ตาม ไม่วา่ในกรณีใด  ๆ 

ไม่วา่ในกรณีใด  ๆ ความรับผดิทั้งหมดของบริษทัภายใตข้อ้ก าหนดใดก็ตามของขอ้ตกลงน้ีถูกจ ากดัไวไ้ม่เกินมูลค่าท่ีท่านไดช้ าระจริงภายใตข้อ้ตกลงน้ี  
ความรับผดิทั้งหมดของบริษทัภายใตข้อ้ก าหนดใดก็ตามของขอ้ตกลงน้ีถูกจ ากดัไวไ้ม่เกินมูลค่าท่ีท่านไดช้ าระจริงภายใตข้อ้ตกลงน้ี  
ตข้อ้ตกลงน้ี  

 

 

3. การสนับสนุนแบบจ ากัดเงื่อนไขและการแก้ปัญหา 

บริษทัไม่มีภาระผกูพนัตามขอ้ตกลงน้ีในการให้ค  าแนะน า ช่วยเหลือ สนบัสนุน บ ารุงรักษา หรือดดัแปลง 
ซ่ึงรวมถึงแต่ไม่จ ากดัเพียงการปรับเปล่ียนซอฟตแ์วร์ให้เขา้กบัอุปกรณ์แบบพกพาของท่านตามสภาพจริง หรือเม่ือมีการเปล่ียนแปลงสภาพแวดลอ้มอยา่งเช่น 
หรือเม่ือมีการเปล่ียนแปลงสภาพแวดลอ้มอยา่งเช่น ระบบปฏิบติัการหรือปรับปรุงเวอร์ชั่นใหม่ 
เพื่อหลีกเล่ียงขอ้สงสัยในกรณีท่ีท่านท าขอ้ตกลงในการสนับสนุนหรือการบ ารุงรักษาแยกต่างหากกบับุคคลภายนอกอยา่งเช่น บริษทัจดัจ าหน่าย ตวัแทนจ าหน่าย ผูใ้ห้บริการ 
งเช่น บริษทัจดัจ าหน่าย ตวัแทนจ าหน่าย ผูใ้ห้บริการ ผูว้างระบบ หรือตวัแทนอ่ืน  ๆท่ีไม่ใช่บริษทั  
ความสามารถในการรับบริการสนับสนุนจากบุคคลขา้งตน้ข้ึนอยูก่บัขอ้ก าหนดและเง่ือนไขของขอ้ตกลงใด  ๆท่ีมีผลบงัคบัใชก้บับุคคลภายนอกดงักล่าว 
ท่ีมีผลบงัคบัใชก้บับุคคลภายนอกดงักล่าว 

 

 

4. ข้อก าหนด 

ขอ้ตกลงน้ีจะมีผลตั้งแต่วนัเร่ิมตน้ของการใชง้านของซอฟตแ์วร์และด าเนินต่อไปจนกวา่ท่านจะหยดุใชง้านซอฟแวร์  
ท่านอาจยกเลิกขอ้ตกลงน้ีไดต้ลอดเวลาโดยการท าลายซอฟตแ์วร์และเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งรวมถึงส าเนาทั้งหมด บริษทัจะยกเลิกขอ้ตกลงน้ีโดยทนัที 
บริษทัจะยกเลิกขอ้ตกลงน้ีโดยทนัที หากท่านไม่สามารถปฏิบติัตามขอ้ก าหนดหรือเง่ือนไขใด  ๆในขอ้ตกลงน้ี  เม่ือมีการยกเลิกดงักล่าว 
เม่ือมีการยกเลิกดงักล่าว ท่านยนิยอมท่ีจะหยดุการใชง้านทั้งหมดของซอฟตแ์วร์และลบซอฟตแ์วร์ออกจากอุปกรณ์ต่าง  ๆรวมทั้งท าลายเอกสารใด  ๆ

รวมทั้งท าลายเอกสารใด  ๆหรือส าเนาท่ีเก่ียวขอ้งทั้งหมดดว้ย 

 
5. ข้อก าหนดเบ็ดเตล็ด 

 



5.1 การโอนสิทธ์ิ ท่านไม่สามารถส่งต่อ มอบหมาย หรือให้ช่วงสิทธิในขอ้ตกลงน้ีไม่วา่ทั้งหมดหรือบางส่วน โดยหมายความรวมถึงสิทธิและขอ้ผกูพนัใดๆ ภายใตข้อ้ตกลงน้ี 
โดยหมายความรวมถึงสิทธิและขอ้ผกูพนัใดๆ ภายใตข้อ้ตกลงน้ี ซอฟตแ์วร์รวมถึงสิทธิและใบอนุญาตใดๆ  ท่ีมาพร้อมกบัซอฟตแ์วร์ 
ท่ีมาพร้อมกบัซอฟตแ์วร์ เอกสารท่ีเก่ียวขอ้งรวมถึงส าเนาทั้งหมด เวน้แต่ไดรั้บความยนิยอมเป็นลายลกัษณ์อกัษรจากบริษทั 
เวน้แต่ไดรั้บความยนิยอมเป็นลายลกัษณ์อกัษรจากบริษทั 

 

5.2 การแยกส่วน ไม่มีส่วนใดส่วนหน่ึงในขอ้ตกลงน้ีท่ีจะตีความให้เป็นการกระท าท่ีขดัแยง้กบับทบญัญติัหรือกฎหมาย  หากหน่วยงานผูมี้อ านาจวนิิจฉัยแลว้เห็นวา่ 
หากหน่วยงานผูมี้อ านาจวนิิจฉัยแลว้เห็นวา่ ส่วนใดส่วนหน่ึงของขอ้ตกลงน้ีเป็นโมฆะ ไม่ชอบดว้ยกฎหมาย หรือไม่สามารถบงัคบัใชไ้ด ้
หรือไม่สามารถบงัคบัใชไ้ด ้การลงความเห็นดงักล่าวถือวา่มีความส าคญั 
ดงันั้นขอ้ตกลงในส่วนดงักล่าวตอ้งถูกจ ากดัและตดัทอนให้สั้นลงเท่าท่ีจ  าเป็นเพื่อให้เป็นไปตามขอ้ก าหนดของกฎหมาย โดยท่ีขอ้ก าหนดอ่ืน  ๆ

หมาย โดยท่ีขอ้ก าหนดอ่ืน  ๆทั้งหมดในขอ้ตกลงน้ียงัคงมีผลบงัคบัใชโ้ดยสมบูรณ์ 

 

5.3 การปฏิบติัตามกฎหมาย ท่านยนิยอมท่ีจะปฏิบติัตามกฎหมายและขอ้บงัคบัทั้งหมดท่ีมีผลบงัคบัใชซ่ึ้งควบคุมการใชง้านซอฟตแ์วร์ท่ีไดรั้บอนุญาตน้ี 
ท่านยนิยอมท่ีจะปฏิบติัตามกฎหมายและขอ้บงัคบัทั้งหมดท่ีมีผลบงัคบัใชซ่ึ้งควบคุมการใชง้านซอฟตแ์วร์ท่ีไดรั้บอนุญาตน้ี 
อนุญาตน้ี และยนิยอมชดใชค่้าเสียหายเพื่อให้บริษทัปลอดภยัจากการถูกเรียกร้อง ความเสียหาย ความสูญเสีย หรือภาระผกูพนัอนัส่งผลกระทบต่อบริษทั 
หรือภาระผกูพนัอนัส่งผลกระทบต่อบริษทั ซ่ึงเกิดจากการท่ีท่านไม่ปฏิบติัตามขอ้ก าหนดน้ี 

 

5.4 ขอ้จ ากดัการส่งออก ท่านตกลงท่ีจะไม่ส่งออกหรือส่งกลบัซอฟตแ์วร์ไปยงัประเทศใด  ๆไม่วา่ในรูปแบบใดโดยไม่มีใบอนุญาตส่งออกท่ีเหมาะสม 
ไม่วา่ในรูปแบบใดโดยไม่มีใบอนุญาตส่งออกท่ีเหมาะสม ภายใตก้ฎระเบียบของประเทศท่ีท่านอาศยัอยูห่รือประเทศอ่ืน  ๆ

ภายใตก้ฎระเบียบของประเทศท่ีท่านอาศยัอยูห่รือประเทศอ่ืน  ๆท่ีเก่ียวขอ้งกบัการส่งออกหรือการส่งกลบัดงักล่าว 

 

5.5 กฎหมายท่ีบงัคบัใช ้ขอ้ตกลงน้ีถูกควบคุม ตีความและบงัคบัใชต้ามกฎหมายของประเทศญ่ีปุ่นโดยไม่ค านึงถึงความขดัแยง้กบับทบญัญติัของกฎหมาย 
ตีความและบงัคบัใชต้ามกฎหมายของประเทศญ่ีปุ่นโดยไม่ค านึงถึงความขดัแยง้กบับทบญัญติัของกฎหมาย 

 

5.6 การระงบัขอ้พิพาท บริษทัและท่านยอมรับวา่ ส าหรับขอ้พิพาทใด  ๆทั้งหมดท่ีมีความเช่ือมโยงหรือเกิดข้ึนจากขอ้ตกลงน้ี จะอยูภ่ายใตเ้ขตอ านาจของศาลแขวงกรุงโตเกียว 
ทั้งหมดท่ีมีความเช่ือมโยงหรือเกิดข้ึนจากขอ้ตกลงน้ี จะอยูภ่ายใตเ้ขตอ านาจของศาลแขวงกรุงโตเกียว ประเทศญ่ีปุ่น 
ประเทศญ่ีปุ่น 

 

5.7 ภาษา หากเกิดความแตกต่างหรือความก ากวมใด  ๆระหวา่งขอ้ก าหนดของขอ้ตกลงเวอร์ชัน่ภาษาองักฤษและขอ้ก าหนดของขอ้ตกลงเวอร์ชัน่ภาษาอ่ืน  ๆ 

ระหวา่งขอ้ก าหนดของขอ้ตกลงเวอร์ชัน่ภาษาองักฤษและขอ้ก าหนดของขอ้ตกลงเวอร์ชัน่ภาษาอ่ืน  ๆ 

ให้ถือวา่ขอ้ตกลงเวอร์ชัน่ภาษาองักฤษมีความส าคญัเหนือกวา่ขอ้ตกลงเวอร์ชัน่ภาษาอ่ืนๆ 

 

5.8 ขอ้ตกลงเบด็เสร็จ ขอ้ตกลงน้ีถือเป็นขอ้ตกลงแบบเบ็ดเสร็จท่ีมีผลแทนท่ีและยกเลิกขอ้ตกลงและการส่ือสารก่อนหนา้หรือท่ีเกิดข้ึนพร้อมกนัทั้งหมดในหัวขอ้ดงักล่าวน้ี 
ขอ้ตกลงน้ีถือเป็นขอ้ตกลงแบบเบด็เสร็จท่ีมีผลแทนท่ีและยกเลิกขอ้ตกลงและการส่ือสารก่อนหนา้หรือท่ีเกิดข้ึนพร้อมกนัทั้งหมดในหัวขอ้ดงักล่าวน้ี 
ร้อมกนัทั้งหมดในหัวขอ้ดงักล่าวน้ี 

 



(2) ข้อตกลงสิทธ์ิการใช้งานซอฟต์แวร์ของอุปกรณ์เคลือ่นทีส่ าหรับผู้ใช้ทีม่ถีิ่นทีอ่ยู่ในยุโรป 

 
โปรดอ่านข้อก าหนดใบอนุญาตต่อไปน้ีอย่างละเอียด 

ขอ้ตกลงน้ีมีผลบงัคบัใชก้บัผูท่ี้มีถ่ินท่ีอยูใ่นยโุรปเท่านั้น ท่านตอ้งมีอายไุม่นอ้ยกวา่ 18 ปีจึงจะสามารถยอมรับขอ้ก าหนดเหล่าน้ีและใชง้านโปรแกรมประยกุตไ์ด ้
ปีจึงจะสามารถยอมรับขอ้ก าหนดเหล่าน้ีและใชง้านโปรแกรมประยกุตไ์ด ้

การติดตั้งโปรแกรมประยกุตเ์ป็นการแสดงวา่ท่านเห็นดว้ยกบัขอ้ก าหนดน้ี หากท่านไม่เห็นดว้ยกบัขอ้ก าหนดน้ี โปรดลบโปรแกรมประยกุตอ์อกไป 
โปรดลบโปรแกรมประยกุตอ์อกไป 

 
ท่านให้การรับรองวา่ ท่านเป็นผูมี้อ านาจและความสามารถโดยสมบูรณ์ในการยอมรับใน ขอ้ตกลงสิทธ์ิการใชง้านซอฟตแ์วร์ของอุปกรณ์เคล่ือนท่ีส าหรับผูใ้ชท่ี้มีถ่ินท่ีอยูใ่นยโุรป 

ขอ้ตกลงสิทธ์ิการใชง้านซอฟตแ์วร์ของอุปกรณ์เคล่ือนท่ีส าหรับผูใ้ชท่ี้มีถ่ินท่ีอยูใ่นยโุรป (“ขอ้ตกลง”) น้ี หากท่านยอมรับในนามของนายจา้ง บริษทั หรือนิติบุคคลอ่ืน 
หากท่านยอมรับในนามของนายจา้ง บริษทั หรือนิติบุคคลอ่ืน ท่านให้การรับรองวา่ท่านมีอ านาจเตม็ตามกฎหมายในการสร้างขอ้ผกูพนัระหวา่งนายจา้ง บริษทั 
ท่านให้การรับรองวา่ท่านมีอ านาจเตม็ตามกฎหมายในการสร้างขอ้ผกูพนัระหวา่งนายจา้ง บริษทั หรือนิติบุคคลอ่ืนของท่านกบั ขอ้ตกลงน้ี 
หรือนิติบุคคลอ่ืนของท่านกบั ขอ้ตกลงน้ี หากท่านไม่ใช่ผูมี้อ านาจตามกฎหมายในการสร้างขอ้ผกูพนั 
โปรดแน่ใจวา่บุคคลผูมี้อ านาจดงักล่าวเห็นชอบกบัการสร้างขอ้ผกูพนัและยอมรับในขอ้ตกลงน้ี 

 

เราคือใครและข้อตกลงน้ีมีวัตถุประสงค์อย่างไร 

เราคือ Panasonic Corporation (“ผูอ้อกใบอนุญาต”) มีท่ีตั้งทางธุรกิจอยูท่ี่ 1006, Oaza Kado ma, Kadom a -shi, Osaka 571-8501, 

Osaka 571-8501, Japan เป็นผูอ้อกใบอนุญาตให้ท่านใชง้าน: 
 

· Panasonic Mobile Softphone (“โปรแกรมประยกุต”์) และการอพัเดตหรือส่วนเพิ่มเติมของโปรแกรม 
· บริการ เช่นการตรวจสอบผูใ้ชแ้ละการแจง้เตือนเฉพาะบุคคล ท่ีให้ท่านเช่ือมต่อผา่นโปรแกรมประยกุตแ์ละขอ้มูลท่ีเราส่งให้ท่านเป็นคร้ังคราวผา่นบริการดงักล่าว 

ท่ีให้ท่านเช่ือมต่อผา่นโปรแกรมประยกุตแ์ละขอ้มูลท่ีเราส่งให้ท่านเป็นคร้ังคราวผา่นบริการดงักล่าว (“บริการ”) 

 
ตามท่ีไดรั้บอนุญาตในขอ้ก าหนดน้ี 

1. วัตถุประสงค์ของโปรแกรมประยุกต์ 

โปรแกรมประยกุตน้ี์คือ โปรแกรมโทรศพัทท่ี์อา้งอิงกบั SIP ส าหรับใชง้านร่วมกบั Panasonic PBX และสามารถใชง้านเป็นส่วนต่อขยายของ PBX 

และสามารถใชง้านเป็นส่วนต่อขยายของ PBX ท่ีรองรับฟังกช์ัน่การโทรดว้ยเสียงแบบพื้นฐานและการโทรแบบวิดีโอ 

2. ข้อตกลงโดยสรุป 

2.1. ขอ้ตกลงน้ีมีผลบงัคบัใชก้บัการใชง้านโปรแกรมประยกุตโ์ดยผูใ้ช้ปลายทางในเชิงพาณิชยห์รือเชิงธุรกิจ หากท่านเป็นลูกคา้ ท่านจะไม่ไดรั้บสิทธ์ิใด  ๆ

หากท่านเป็นลูกคา้ ท่านจะไม่ไดรั้บสิทธ์ิใด  ๆบนพื้นฐานของขอ้ตกลงน้ี 

2.2. น่ีคือขอ้ตกลงทางกฎหมายระหวา่งท่านกบัผูอ้อกใบอนุญาตเพื่อการใชง้านโปรแกรมประยกุตต์ามท่ีระบุไวอ้ยา่งชดัเจนในหัวขอ้ท่ี 4 

งชดัเจนในหัวขอ้ท่ี 4 เม่ือท่านติดตั้งหรือใชสิ้ทธ์ิในการใชง้านโปรแกรมประยกุต ์เป็นการแสดงวา่ท่านตกลงท่ีจะปฏิบติัตามขอ้ก าหนดของขอ้ตกลงน้ี 

เป็นการแสดงวา่ท่านตกลงท่ีจะปฏิบติัตามขอ้ก าหนดของขอ้ตกลงน้ี หากท่านไม่เห็นดว้ยกบัขอ้ก าหนดในขอ้ตกลงน้ี โปรดลบโปรแกรมประยกุตอ์อกโดยทนัที 

หากท่านไม่เห็นดว้ยกบัขอ้ก าหนดในขอ้ตกลงน้ี โปรดลบโปรแกรมประยกุตอ์อกโดยทนัที 

2.3. ขอ้ก าหนดของร้านคา้โปรแกรมประยกุตส์ าหรับอุปกรณ์เคล่ือนท่ี อยา่งเช่น APP STORE หรือ GO O GLE PLAY มีผลบงัคบัใชเ้ช่นกนั 

มีผลบงัคบัใชเ้ช่นกนั 

วธีิการใชง้านโปรแกรมประยกุตถู์กควบคุมโดยกฎระเบียบและนโยบายของ App Store โดยท่ีกฎระเบียบและนโยบายของ Google Play 



โดยท่ีกฎระเบียบและนโยบายของ Google Play จะถูกน ามาบงัคบัใชแ้ทนหากมีขอ้แตกต่างระหวา่งขอ้ก าหนดทั้งสอง 

จะถูกน ามาบงัคบัใชแ้ทนหากมีขอ้แตกต่างระหวา่งขอ้ก าหนดทั้งสอง 

2.4. บางคร้ังบริษทัอาจอพัเดตโปรแกรมประยกุตโ์ดยอตัโนมติัและเปล่ียนแปลงบริการเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพ เพิม่ฟังกช์ัน่การท างาน 

เพิ่มฟังกช์ัน่การท างาน และสะทอ้นถึงการเปล่ียนแปลงของระบบปฏิบติัการหรือแกไ้ขปัญหาดา้นความปลอดภยั 

และสะทอ้นถึงการเปล่ียนแปลงของระบบปฏิบติัการหรือแกไ้ขปัญหาดา้นความปลอดภยั หรือบริษทัอาจขอให้ท่านปรับปรุงโปรแกรมประยกุตด์ว้ยเหตุผลขา้งตน้  

หรือบริษทัอาจขอให้ท่านปรับปรุงโปรแกรมประยกุตด์ว้ยเหตุผลขา้งตน้  

หากท่านเลือกท่ีจะไม่ติดตั้งการอพัเดตดงักล่าวหรือยกเลิกการอพัเดตดว้ยวธีิอตัโนมติั ท่านอาจไม่สามารถใชง้านประยกุตแ์ละบริการไดอี้กต่อไป  

ท่านอาจไม่สามารถใชง้านประยกุตแ์ละบริการไดอี้กต่อไป  

โปรแกรมประยกุตน้ี์ถูกออกแบบมาให้ท างานร่วมกบัระบบปฏิบติัการเวอร์ชัน่ปัจจุบนัหรือเวอร์ชัน่ก่อนหนา้น้ี (เน่ืองจากอาจมีการอพัเดตเป็นคร้ังคราว) 

(เน่ืองจากอาจมีการอพัเดตเป็นคร้ังคราว) และตรงกบัค าอธิบายของโปรแกรมท่ีท่านไดรั้บเม่ือติดตั้งโปรแกรม 

2.5. โปรแกรมประยกุตท่ี์ไม่มีรหัสเปิดใชง้าน (มีจ  าหน่ายแยกต่างหาก) สามารถใชง้านไดใ้นโหมดทดลองใชง้าน 

ให้ท่านสามารถทดสอบโปรแกรมประยกุตไ์ดเ้ป็นเวลา 30 วนัตามปฏิทินนับจากวนัท่ีเร่ิมติดตั้งโปรแกรมประยกุต ์เม่ือครบก าหนด 30 วนัตามปฏิทิน 

วนัตามปฏิทินนับจากวนัท่ีเร่ิมติดตั้งโปรแกรมประยกุต ์เม่ือครบก าหนด 30 วนัตามปฏิทิน โปรแกรมประยกุตใ์นโหมดทดลองใช้จะหยดุท างาน 

โปรแกรมประยกุตใ์นโหมดทดลองใช้จะหยดุท างาน 

โดยท่านตอ้งซ้ือรหัสเปิดใชง้านท่ีก าหนดและท าการติดตั้งเพื่อเปิดใชง้านโปรแกรมประยกุตใ์นโหมดธุรกิจท่ีไม่มีขอ้จ ากดัดา้นเวลา 

ม่มีขอ้จ ากดัดา้นเวลา 

รหัสเปิดใชง้าน (หรือค ายอ่ “AK”) แบ่งออกไดเ้ป็นสองประเภทดงัน้ี 

(1) AK ผูใ้ช ้(User AK): เปล่ียนโหมดการท างานของโปรแกรมประยกุตจ์ากโหมดทดลองเป็นโหมดธุรกิจและก าหนดจ านวนผูใ้ชท่ี้ระบุช่ือ  

เปล่ียนโหมดการท างานของโปรแกรมประยกุตจ์ากโหมดทดลองเป็นโหมดธุรกิจและก าหนดจ านวนผูใ้ชท่ี้ระบุช่ือ  

ช่ือ  

(2) AK ส่วนขยาย (Expansion AK): เพิม่จ  านวนทรัพยากรระบบและ/หรือเพิม่ฟังกช์ัน่บางอยา่งให้กบัโปรแกรมประยกุต ์โดยปกติ AK 

เพิ่มจ านวนทรัพยากรระบบและ/หรือเพิ่มฟังกช์ัน่บางอยา่งให้กบัโปรแกรมประยกุต ์โดยปกต ิAK ส่วนขยายดงักล่าวเป็นตวัเลือกและสามารถใชง้านไดเ้ม่ือมี AK 

ส่วนขยายดงักล่าวเป็นตวัเลือกและสามารถใชง้านไดเ้ม่ือมี AK ผูใ้ชติ้ดตั้งไวแ้ลว้เท่านั้น 

2.6. การสั่งซ้ือรหัสเปิดใชง้าน 

รหัสเปิดใชง้านของโปรแกรมประยกุตจ์ะถูกจดัส่งจากตวัแทนจ าหน่ายตามค าสั่งซ้ือของท่าน 

3. ส่ิงท่ีส่งมอบและวิธีการส่งมอบ 

3.1. ท่านจะไดรั้บโปรแกรมประยกุตใ์นรูปแบบออบเจคตโ์คด้จากร้านคา้โปรแกรมประยกุตส์ าหรับอุปกรณ์เคล่ือนท่ี อยา่งเช่น App Store หรือ Google 

อนท่ี อยา่งเช่น App Store หรือ Google Play ซอร์สโคด้ไม่ใช่ส่ิงท่ีจะส่งมอบตามขอ้ตกลงน้ี 

นอกจากนั้นเอกสารเพิ่มเติมท่ีเก่ียวขอ้งกบัโปรแกรมประยกุตส์ามารถดาวน์โหลดไดจ้าก URL ต่อไปน้ี  

 

 https://panasonic.net/cns/pcc/support/pbx/download/mobilesip/index.html 

 

3.2. การส่งมอบโปรแกรมประยกุตใ์ชช่้องทางการดาวน์โหลด  

3.3. การอพัเดตใด  ๆใชว้ธีิส่งมอบแบบเดียวกบัการส่งมอบโปรแกรมประยกุตต์น้ฉบบั  

3.4. รหสัเปิดใชง้านของโปรแกรมประยกุตจ์ะถูกจดัส่งจากตวัแทนจ าหน่ายตามค าสั่งซ้ือของท่าน 



3.5. วธีิการตั้งค่าส่ิงแวดลอ้มการท างานของโปรแกรมประยกุตไ์ม่รวมอยูใ่นส่ิงท่ีส่งมอบ แต่สามารถสัง่ซ้ือแยกต่างหากไดจ้ากตวัแทนจ าหน่ายท่ีผา่นการรับรอง 

แต่สามารถสั่งซ้ือแยกต่างหากไดจ้ากตวัแทนจ าหน่ายท่ีผา่นการรับรอง 

4. การใช้สิทธิ 

4.1. โปรแกรมประยกุต ์(รวมถึงรูปภาพ แอพเพลต็ ภาพถ่าย ภาพอนิเมชัน่ วดีิโอ เสียง ดนตรี และขอ้ความใด  ๆท่ีเป็นส่วนหน่ึงของโปรแกรมประยกุต)์ 

ท่ีเป็นส่วนหน่ึงของโปรแกรมประยกุต)์ ถือเป็นกรรมสิทธ์ิของผูอ้อกใบอนุญาตและ Softfront Holdings 
และผูอ้อกใบอนุญาตมีสิทธิในการมอบใบอนุญาตหรือรับสิทธิเพื่อมอบใบอนุญาตใชง้านโปรแกรมประยกุต์ 

4.2. โปรแกรมประยกุตใ์นโหมดทดลองใชง้าน 

ผูอ้อกใบอนุญาตให้สิทธ์ิแก่ท่านโดยไม่จ ากดัแต่เพียงผูเ้ดียวเพื่อใชง้านโปรแกรมประยกุตโ์ดยไม่ใช่การใชง้านส่วนตวั เป็นระยะเวลาจ ากดั 30 (สามสิบ) 

ส่วนตวั เป็นระยะเวลาจ ากดั 30 (สามสิบ) วนัตามปฏิทิน โดยเร่ิมจากวนัท่ีท าการติดตั้งโปรแกรมประยกุต ์

ท่านสามารถติดตั้งส าเนาของโปรแกรมประยกุตล์งบนอุปกรณ์แบบพกพาไดไ้ม่จ ากดัจ านวน โดยท่ีท่านมีสิทธิในการใชง้านโปรแกรมประยกุตแ์ต่เพียงผูเ้ดียว 

โดยท่ีท่านมีสิทธิในการใชง้านโปรแกรมประยกุตแ์ต่เพียงผูเ้ดียว ดว้ยจ านวนผูใ้ชแ้บบระบุช่ือมากเท่าใดก็ได ้ตามที่ทรัพยากรระบบของ PBX สามารถรองรับได ้

ตามที่ทรัพยากรระบบของ PBX สามารถรองรับได ้

4.3.  โปรแกรมประยกุตใ์นโหมดธุรกิจ 

ผูอ้อกใบอนุญาตให้สิทธ์ิใชง้านแก่ท่านโดยไม่จ ากดัแต่เพียงผูเ้ดียวเพื่อใชง้านโปรแกรมประยกุตโ์ดยไม่จ ากดัระยะเวลา 

ะยะเวลา ท่านสามารถติดตั้งส าเนาของโปรแกรมประยกุตล์งบนอุปกรณ์แบบพกพาไดไ้ม่จ ากดัจ านวน 

โดยท่ีท่านมีสิทธิในการใชง้านโปรแกรมประยกุตแ์ต่เพียงผูเ้ดียวและจ ากดัจ านวนผูใ้ชแ้บบระบุช่ือท่ีไดรั้บอนุญาตโดย AK ผูใ้ชท่ี้ติดตั้ง  

ตโดย AK ผูใ้ชท่ี้ติดตั้ง  

4.4. นอกจากนั้น ท่านยงัมีสิทธ์ิใชง้านโปรแกรมประยกุตส์ าหรับ (1) หน่วยธุรกิจในรูปแบบห้างหุ้นส่วนจ ากดัการรับผิดท่ีท่านเขา้ลงทุนและบริหาร หรือ (2) 

หน่วยธุรกิจในรูปแบบห้างหุ้นส่วนจ ากดัการรับผดิท่ีท่านเขา้ลงทุนและบริหาร หรือ (2) บริษทัในเครือ (“กลุ่มบริษทั”) 

(“กลุ่มบริษทั”) ท่านไม่ไดรั้บอนุญาตให้ใช้งานนอกกลุ่มบริษทั 

4.5. โปรแกรมประยกุตส์ามารถท าส าเนาไดเ้ฉพาะในขอบเขตท่ีจ าเป็นส าหรับการใชง้านตามขอ้ตกลงน้ี ภายในขอบเขตท่ีจ าเป็นดงักล่าว 

ภายในขอบเขตท่ีจ าเป็นดงักล่าว ท่านมีสิทธ์ิเตรียมส าเนาส ารองของโปรแกรมประยกุตต์ามหลกัเกณฑแ์ละมาตรฐานทางเทคนิคท่ีเป็นท่ียอมรับโดยทัว่ไป 

ท่านมีสิทธ์ิเตรียมส าเนาส ารองของโปรแกรมประยกุตต์ามหลกัเกณฑแ์ละมาตรฐานทางเทคนิคท่ีเป็นท่ียอมรับโดยทัว่ไป 

โดยทัว่ไป 

ส าเนาส ารองบนส่ือบนัทึกแบบเคล่ือนยา้ยไดต้อ้งท าเคร่ืองหมายไวแ้ละตอ้งมีประกาศเก่ียวกบัลิขสิทธ์ิเช่นเดียวกบัท่ีแสดงอยูบ่นโปรแกรมประยกุตต์น้ฉบบั  

วกบัท่ีแสดงอยูบ่นโปรแกรมประยกุตต์น้ฉบบั  

4.6. หากท่านซ้ือ AK ผูใ้ชเ้พื่อใชง้านโปรแกรมประยกุตใ์นโหมดธุรกิจ 

ท่านไดรั้บสิทธ์ิในการท าส าเนาโปรแกรมประยกุตล์งบนส่ือบนัทึกเพื่อการถ่ายโอนโปรแกรมประยกุต ์นอกจากนั้นสิทธ์ิของผูซ้ื้อในส าเนาแบบออนไลน์ 

นอกจากนั้นสิทธ์ิของผูซ้ื้อในส าเนาแบบออนไลน์ ตอ้งถูกจ ากดัในลกัษณะเดียวกบัการท่ีผูซ้ื้อไดรั้บโปรแกรมประยกุตผ์า่นทางส่ือบนัทึก 

ตอ้งถูกจ ากดัในลกัษณะเดียวกบัการท่ีผูซ้ื้อไดรั้บโปรแกรมประยกุตผ์า่นทางส่ือบนัทึก 

4.7. ท่านไดรั้บสิทธ์ิในการแปลโปรแกรมประยกุตย์อ้นกลบัโดยมีเป้าหมายเพื่อท าให้เกิดการท างานร่วมกนักบัฮาร์ดแวร์และซอฟตแ์วร์อ่ืนเท่านั้น 

แวร์และซอฟตแ์วร์อ่ืนเท่านั้น แต่ทั้งน้ีตอ้งอยูภ่ายใตข้อบเขตขอ้บงัคบัของกฎหมายลิขสิทธ์ิท่ีมีผลบงัคบัใชด้ว้ย1 

แต่ทั้งน้ีตอ้งอยูภ่ายใตข้อบเขตขอ้บงัคบัของกฎหมายลิขสิทธ์ิท่ีมีผลบงัคบัใชด้ว้ย1 

และเฉพาะในกรณีท่ีผูอ้อกใบอนุญาตไม่สามารถจดัหาขอ้มูลและ/หรือสารสนเทศให้ไดแ้มว้า่จะมีการร้องขอเป็นลายลกัษณ์อกัษรโดยให้กรอบเวลาท่ีเหมาะสมแลว้ 

นลายลกัษณ์อกัษรโดยให้กรอบเวลาท่ีเหมาะสมแลว้ 



การแปลโปรแกรมยอ้นกลบัขา้งตน้ไม่จ าเป็นตอ้งขออนุญาตจากผูอ้อกใบอนุญาตหรือผูถื้อลิขสิทธ์ิเน่ืองจากเป็นสิทธ์ิพึงไดรั้บโดยชอบตามกฎหมายท่ีมีผลบงัคบั 

นสิทธ์ิพึงไดรั้บโดยชอบตามกฎหมายท่ีมีผลบงัคบั ดงันั้นการช าระเงินค่า AK ผูใ้ชจึ้งไม่ถือเป็นเหตุแห่งการไดม้าซ่ึงสิทธ์ิดงักล่าว 

ผูใ้ชจึ้งไม่ถือเป็นเหตุแห่งการไดม้าซ่ึงสิทธ์ิดงักล่าว 

4.8. ท่านไดรั้บสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลง แกไ้ข และปรับเปล่ียนโปรแกรมประยกุตเ์ฉพาะในขอบเขตท่ีกฎขอ้บงัคบัเก่ียวกบัลิขสิทธ์ิท่ีมีผลบงัคบัใช้2 มีผลผกูพนั 

และปรับเปล่ียนโปรแกรมประยกุตเ์ฉพาะในขอบเขตท่ีกฎขอ้บงัคบัเก่ียวกบัลิขสิทธ์ิท่ีมีผลบงัคบัใช้2 มีผลผกูพนั 

การแกไ้ขขอ้ผดิพลาดของซอฟตแ์วร์ดงักล่าวไม่จ าเป็นตอ้งขออนุญาตจากผูอ้อกใบอนุญาตหรือผูถื้อลิขสิทธ์ิเน่ืองจากเป็นสิทธ์ิพึงไดรั้บโดยชอบตามกฎหมายลิขสิทธ์ิ

น่ืองจากเป็นสิทธ์ิพึงไดรั้บโดยชอบตามกฎหมายลิขสิทธ์ิท่ีมีผลบงัคบั ดงันั้นการช าระเงินค่า AK ผูใ้ชจึ้งไม่ถือเป็นเหตุแห่งการไดม้าซ่ึงสิทธ์ิดงักล่าว 

ผูใ้ชจึ้งไม่ถือเป็นเหตุแห่งการไดม้าซ่ึงสิทธ์ิดงักล่าว 

4.9. หากในส่วนของการด าเนินการเพื่อแกไ้ขดงักล่าว ผูอ้อกใบอนุญาต จดัให้มีการปรับปรุงแกไ้ขหรือโปรแกรมแกไ้ขแก่ท่าน อยา่งเช่น 

จดัให้มีการปรับปรุงแกไ้ขหรือโปรแกรมแกไ้ขแก่ท่าน อยา่งเช่น โปรแกรมแกไ้ขหรือการแกไ้ขเพิ่มเติมเอกสารซอฟตแ์วร์ 

โปรแกรมแกไ้ขหรือการแกไ้ขเพิ่มเติมเอกสารซอฟตแ์วร์ หรือชุดอพัเดตหรืออพัเกรดโปรแกรมประยกุตเ์พื่อแทนท่ีเอกสารเวอร์ชัน่ก่อนของโปรแกรมประยกุต ์

หรือชุดอพัเดตหรืออพัเกรดโปรแกรมประยกุตเ์พื่อแทนท่ีเอกสารเวอร์ชัน่ก่อนของโปรแกรมประยกุต ์การแกไ้ขปรับปรุง อพัเดต 

การแกไ้ขปรับปรุง อพัเดต หรืออพัเกรดดงักล่าวถือวา่อยูภ่ายใตข้อ้ก าหนดของขอ้ตกลงน้ีดว้ย  

4.10. เอกสารซอฟตแ์วร์ไม่อาจท าส าเนาหรือแกไ้ขเปล่ียนแปลงเวน้แต่จะเป็นการจดัเตรียมให้ตามหัวขอ้ยอ่ย 4.5 และ 4.9 

และ 4.9 (ภายในขอบเขตท่ีเอกสารดงักล่าวถือเป็นส่วนหน่ึงของโปรแกรมประยกุต)์ 

------------------------------------------------------------------ 
1 ใน: ออสเตรีย มาตรา 40e พ.ร.บ.ลิขสิทธ์ิของออสเตรีย; เบลเยียม มาตรา 7 พ.ร.บ.คุม้ครองซอฟตแ์วร์ของเบลเยยีม; บลัแกเรีย มาตรา 71 

พ.ร.บ.คุม้ครองซอฟตแ์วร์ของเบลเยยีม; บลัแกเรีย มาตรา 71 พ.ร.บ.ลิขสิทธ์ิของบลัแกเรีย; โครเอเชีย มาตรา 111 

111 พ.ร.บ.ลิขสิทธ์ิและสิทธิขา้งเคียงของโครเอเชีย; สาธารณรัฐเช็ก มาตรา 66d) พ.ร.บ.ลิขสิทธ์ิของสาธารณรัฐเช็ก; เดนมาร์ก มาตรา 37 

พ.ร.บ.ลิขสิทธ์ิของสาธารณรัฐเช็ก; เดนมาร์ก มาตรา 37 พ.ร.บ.รวมกฎหมายลิขสิทธ์ิ; ฟินแลนด์ มาตรา 25.k พ.ร.บ.ลิขสิทธ์ิของฟินแลนด;์ เยอรมนั มาตรา 

พ.ร.บ.ลิขสิทธ์ิของฟินแลนด;์ เยอรมนั มาตรา 69e พ.ร.บ.ลิขสิทธ์ิของเยอรมนั; ฝร่ังเศส มาตรา 122-6-1 IV 

ประมวลกฎหมายทรัพยสิ์นทางปัญญาของฝร่ังเศส; อิตาลี มาตรา 64 จตัวา กฎหมายลิขสิทธ์ิ n.633/1941 ของอิตาลี; ฮังการี มาตรา 60 

ของอิตาลี; ฮังการี มาตรา 60 พ.ร.บ.ลิขสิทธ์ิของฮงัการี; เนเธอร์แลนด์ มาตรา 45 m พ.ร.บ.ลิขสิทธ์ิของดตัช;์ นอร์เวย์ มาตรา 39i พ.ร.บ.ลิขสิทธ์ิของนอร์เวย;์ 

นอร์เวย์ มาตรา 39i พ.ร.บ.ลิขสิทธ์ิของนอร์เวย;์ โปแลนด์ มาตรา 75 วรรค 2 ขอ้ 3), วรรค 3 พ.ร.บ.ลิขสิทธ์ิและสิทธิขา้งเคียงของโปแลนด;์ โปรตเุกส มาตรา 

พ.ร.บ.ลิขสิทธ์ิและสิทธิขา้งเคียงของโปแลนด;์ โปรตเุกส มาตรา 7 พระราชกฤษฎีกา 252/94 ของโปรตุเกส; โรมาเนีย มาตรา 78 

โรมาเนีย มาตรา 78 พ.ร.บ.ลิขสิทธ์ิของโรมาเนีย; สโลวาเกีย มาตรา 36 พ.ร.บ.ลิขสิทธ์ิของสโลวาเกีย; สเปน มาตรา 100 

มาตรา 100 กฎหมายทรัพยสิ์นทางปัญญาของสเปน; สวีเดน มาตรา 2 หมวด 26g พ.ร.บ.ลิขสิทธ์ิวา่ดว้ยการคุม้ครองผลงานวรรณกรรมและศิลปกรรมของสวเีดน; 

พ.ร.บ.ลิขสิทธ์ิวา่ดว้ยการคุม้ครองผลงานวรรณกรรมและศิลปกรรมของสวเีดน; สวิตเซอร์แลนด์ มาตรา 21 พ.ร.บ.ลิขสิทธ์ิของสวติเซอร์แลนด,์ หมวด 17 มาตรา 

พ.ร.บ.ลิขสิทธ์ิของสวติเซอร์แลนด,์ หมวด 17 มาตรา 2 กฎระเบียบดา้นลิขสิทธ์ิของสวติเซอร์แลนด;์ ตรุกี มาตรา 38 

38 พรบ.ทรัพยสิ์นทางปัญญาและผลงานศิลปกรรม; สหราชอาณาจักรและสาธารณรัฐไอร์แลนด์ มาตรา 50B พ.ร.บ.ลิขสิทธ์ิ การออกแบบและสิทธิบตัร 1998 

พ.ร.บ.ลิขสิทธ์ิ การออกแบบและสิทธิบตัร 1998 
2 ใน: ออสเตรีย มาตรา 40d (2), (3) พ.ร.บ.ลิขสิทธ์ิของออสเตรีย; เบลเยียม มาตรา 6 พ.ร.บ.คุม้ครองซอฟตแ์วร์ของเบลเยยีม; บลัแกเรีย มาตรา 70 

พ.ร.บ.คุม้ครองซอฟตแ์วร์ของเบลเยยีม; บลัแกเรีย มาตรา 70 พ.ร.บ.ลิขสิทธ์ิของบลัแกเรีย; โครเอเชีย มาตรา 110 

พ.ร.บ.ลิขสิทธ์ิและสิทธิขา้งเคียงของโครเอเชีย; สาธารณรัฐเช็ก มาตรา 66 พ.ร.บ.ลิขสิทธ์ิของสาธารณรัฐเช็ก; เดนมาร์ก มาตรา 36 พ.ร.บ.รวมกฎหมายลิขสิทธ์ิ; 

เดนมาร์ก มาตรา 36 พ.ร.บ.รวมกฎหมายลิขสิทธ์ิ; ฟินแลนด์ มาตรา 25j พ.ร.บ.ลิขสิทธ์ิของฟินแลนด;์ เยอรมนั มาตรา 69d พ.ร.บ.ลิขสิทธ์ิของเยอรมนั; 

มาตรา 69d พ.ร.บ.ลิขสิทธ์ิของเยอรมนั; ฝร่ังเศส มาตรา 122-6 2 ประมวลกฎหมายทรัพยสิ์นทางปัญญาของฝร่ังเศส; อิตาลี มาตรา 64 ทว ิขอ้ 1-b 



ประมวลกฎหมายทรัพยสิ์นทางปัญญาของฝร่ังเศส; อิตาลี มาตรา 64 ทว ิขอ้ 1-b กฎหมายลิขสิทธ์ิ n.633/1941 ของอิตาลี; ฮังการี มาตรา 59 

ของอิตาลี; ฮังการี มาตรา 59 พ.ร.บ.ลิขสิทธ์ิของฮงัการี; เนเธอร์แลนด์ มาตรา 45j พ.ร.บ.ลิขสิทธ์ิของดตัช;์ นอร์เวย์ มาตรา 39 h พ.ร.บ.ลิขสิทธ์ิของนอร์เวย;์ 

นอร์เวย์ มาตรา 39 h พ.ร.บ.ลิขสิทธ์ิของนอร์เวย;์ โปแลนด์ มาตรา 74 วรรค 4 ขอ้ 2, มาตรา 75 วรรค 1 พ.ร.บ.ลิขสิทธ์ิและสิทธิขา้งเคียงของโปแลนด;์ 

พ.ร.บ.ลิขสิทธ์ิและสิทธิขา้งเคียงของโปแลนด;์ โปรตเุกส มาตรา 6 (3) พระราชกฤษฎีกา 252/94 ของโปรตุเกส; โรมาเนีย มาตรา 76 

โรมาเนีย มาตรา 76 พ.ร.บ.ลิขสิทธ์ิของโรมาเนีย; สโลวาเกีย มาตรา 35 พ.ร.บ.ลิขสิทธ์ิของสโลวาเกีย; สเปน มาตรา 100 

มาตรา 100 กฎหมายทรัพยสิ์นทางปัญญาของสเปน; สวีเดน มาตรา 1 หมวด 11, มาตรา 2 หมวด 26g 

พ.ร.บ.ลิขสิทธ์ิวา่ดว้ยการคุม้ครองผลงานวรรณกรรมและศิลปกรรมของสวเีดน; สวิตเซอร์แลนด์ หมวด 12 พ.ร.บ.ลิขสิทธ์ิของสวติเซอร์แลนด,์ หมวด 12, 17 

พ.ร.บ.ลิขสิทธ์ิของสวติเซอร์แลนด,์ หมวด 12, 17 มาตรา 1 กฎระเบียบดา้นลิขสิทข์องสวติเซอร์แลนด;์ ตรุกี มาตรา 38 

38 พรบ.ทรัพยสิ์นทางปัญญาและผลงานศิลปกรรม; สหราชอาณาจักรและสาธารณรัฐไอร์แลนด์ มาตรา 50C พ.ร.บ.ลิขสิทธ์ิ การออกแบบและสิทธิบตัร 1998 

พ.ร.บ.ลิขสิทธ์ิ การออกแบบและสิทธิบตัร 1998 

 



5. สิทธิของบุคคลภายนอก 

5.1. โปรแกรมประยกุตน้ี์ประกอบไปดว้ยซอฟตแ์วร์ของบุคคลภายนอกดงัแสดงใน URL ต่อไปน้ี (“ซอฟตแ์วร์ของบุคคลภายนอก”) 

(“ซอฟตแ์วร์ของบุคคลภายนอก”) หากท่านใชง้านซอฟตแ์วร์ของบุคคลภายนอก ท่านตอ้งปฏิบติัตามขอ้ก าหนดและเง่ือนไขท่ีมีผลบงัคบัใชต้ามท่ีแสดงใน URL 

ท่านตอ้งปฏิบติัตามขอ้ก าหนดและเง่ือนไขท่ีมีผลบงัคบัใช้ตามท่ีแสดงใน URL ดา้นล่าง 
หากมีการขดักนัระหวา่งขอ้ก าหนดของขอ้ตกลงน้ีและขอ้ก าหนดของซอฟตแ์วร์ของบุคคลภายนอก 
ให้ถือวา่ขอ้ก าหนดของซอฟตแ์วร์ของบุคคลภายนอกมีผลบงัคบัใชใ้นส่วนท่ีท่านใชง้านซอฟตแ์วร์ของบุคคลภายนอก 
ายนอก บริษทัจะไม่รับผดิชอบต่อซอฟตแ์วร์ของบุคคลภายนอกดงักล่าว 

 

 https://panasonic.net/cns/pcc/support/pbx/download/m obilesip/index.html 

 
5.2. ส าหรับบางส่วนของโปรแกรมประยกุต ์ผูรั้บใบอนุญาตของผูอ้อกใบอนุญาตคือบุคคลภายนอกผูรั้บผลประโยชน์ของขอ้ตกลงน้ี 

ผูรั้บใบอนุญาตของผูอ้อกใบอนุญาตคือบุคคลภายนอกผูรั้บผลประโยชน์ของขอ้ตกลงน้ี ขอ้จ ากดัความรับผดิชอบของการรับประกนั 

ขอ้จ ากดัความรับผดิชอบของการรับประกนั ขอ้จ ากดัของเง่ือนไขการรับผดิและการเยยีวยาท่ีบงัคบัใชก้บัส่วนดงักล่าวของโปรแกรมประยกุตใ์นขอ้ตกลงน้ี 

ขอ้จ ากดัของเง่ือนไขการรับผดิและการเยยีวยาท่ีบงัคบัใชก้บัส่วนดงักล่าวของโปรแกรมประยกุตใ์นขอ้ตกลงน้ี 

เป็นไปเพื่อประโยชน์ของและมีผลบงัคบัใช้โดยผูอ้อกใบอนุญาต ขอ้ตกลงน้ีอาจส้ินสุดลงโดยผูอ้อกใบอนุญาตดงักล่าวในกรณีท่ีจ าเป็น 

ขอ้ตกลงน้ีอาจส้ินสุดลงโดยผูอ้อกใบอนุญาตดงักล่าวในกรณีท่ีจ าเป็น 

เพื่อปกป้องผูอ้อกใบอนุญาตหรือสิทธิในทรัพยสิ์นทางปัญญาของผูอ้อกใบอนุญาตหรือสิทธิอ่ืน ๆ 

6. ข้อก าหนดเบ็ดเตล็ด 

6.1. การรับประกนั การรับประกนัทั้งหมดต่อโปรแกรมประยกุตเ์กิดข้ึนเม่ือผูใ้ชง้านมีการซ้ือรหัสเปิดใชง้าน 

โดยอยูภ่ายใตเ้ง่ือนไขท่ีเก่ียวขอ้งซ่ึงระบุไวใ้นสัญญาซ้ือขายระหวา่งท่านและตวัแทนจ าหน่ายของท่าน ส าหรับโหมดทดลองใชง้าน 

ส าหรับโหมดทดลองใชง้าน โปรแกรมประยกุตถู์กจดัให้ตามสภาพท่ีเป็นอยูแ่ละผูอ้อกใบอนุญาตปฏิเสธความรับผดิทั้งหมด 

โปรแกรมประยกุตถู์กจดัให้ตามสภาพท่ีเป็นอยูแ่ละผูอ้อกใบอนุญาตปฏิเสธความรับผดิทั้งหมด ยกเวน้กรณีท่ีเกิดข้ึนโดยตั้งใจและโดยประมาทเลินเล่ออยา่งร้ายแรง 

ยกเวน้กรณีท่ีเกิดข้ึนโดยตั้งใจและโดยประมาทเลินเล่ออยา่งร้ายแรง 

รวมถึงกรณีการบาดเจบ็ทางร่างกายและขอ้บงัคบัท่ีมีผลผกูพนัจากกฎหมายความรับผดิในสินคา้ท่ีไม่ปลอดภยั 

6.2. ขอ้จ ากดัการส่งออก ท่านตกลงท่ีจะไม่ส่งออกหรือส่งกลบัโปรแกรมประยกุตไ์ปยงัประเทศใด  ๆไม่วา่ในรูปแบบใดโดยไม่มีใบอนุญาตส่งออกท่ีเหมาะสม 

ไม่วา่ในรูปแบบใดโดยไม่มีใบอนุญาตส่งออกท่ีเหมาะสม ภายใตก้ฎระเบียบของประเทศท่ีท่านอาศยัอยูห่รือประเทศอ่ืน  ๆ

ภายใตก้ฎระเบียบของประเทศท่ีท่านอาศยัอยูห่รือประเทศอ่ืน  ๆท่ีเก่ียวขอ้งกบัการส่งออกหรือการส่งกลบัดงักล่าว 

ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการส่งออกหรือการส่งกลบัดงักล่าว 

6.3. ขอ้มูลส่วนบุคคล ผูอ้อกใบอนุญาตจะไม่เก็บรวบรวม จดัเก็บ หรือด าเนินการกบัขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านจากการใชง้านโปรแกรมประยกุตไ์ม่วา่ในรูปแบบใด 

หรือด าเนินการกบัขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านจากการใชง้านโปรแกรมประยกุตไ์ม่วา่ในรูปแบบใด 

6.4. กฎหมายท่ีบงัคบัใช ้ 

โดยท่ีอนุสัญญาสหประชาชาติวา่ดว้ยการจ าหน่ายสินคา้ไดรั้บการยกเวน้ 

6.4.1. ในประเทศออสเตรีย ใหถื้อวา่กฎหมายแห่งประเทศออสเตรียมีผลบงัคบัเด็ดขาด และศาลแห่งกรุงเวยีนนา 

และศาลแห่งกรุงเวียนนา ออสเตรียเป็นเขตอ านาจศาลที่มีผลบงัคบัเด็ดขาด 

6.4.2. ในประเทศบลัแกเรีย ใหถื้อวา่กฎหมายแห่งประเทศบลัแกเรียมีผลบงัคบัเด็ดขาด และศาลแห่งกรุงโซเฟีย 

และศาลแห่งกรุงโซเฟีย บลัแกเรียเป็นเขตอ านาจศาลที่มีผลบงัคบัเด็ดขาด 

https://panasonic.net/cns/pcc/support/pbx/download/mobilesip/index.html


6.4.3. ในประเทศเบลเยยีม ใหถื้อวา่กฎหมายแห่งประเทศเบลเยยีมมีผลบงัคบัเด็ดขาด และศาลแห่งกรุงบรัสเซลส์ 

และศาลแห่งกรุงบรัสเซลส์ เบลเยยีมเป็นเขตอ านาจศาลที่มีผลบงัคบัเด็ดขาด 

6.4.4. ในประเทศโครเอเชีย ใหถื้อวา่กฎหมายแห่งประเทศโครเอเชียมีผลบงัคบัเด็ดขาด และศาลแห่งกรุงซาเกร็บ 

และศาลแห่งกรุงซาเกร็บ โครเอเชียเป็นเขตอ านาจศาลที่มีผลบงัคบัเด็ดขาด 

6.4.5. ในสาธารณรัฐเช็ก ใหถื้อวา่กฎหมายแห่งสาธารณรัฐเช็กมีผลบงัคบัเด็ดขาด และศาลแห่งกรุงปราก 

สาธารณรัฐเช็กเป็นเขตอ านาจศาลที่มีผลบงัคบัเด็ดขาด 

6.4.6. ในประเทศเดนมาร์ก ใหถื้อวา่กฎหมายแห่งประเทศเดนมาร์กมีผลบงัคบัเด็ดขาด และศาลแห่งกรุงโคเปนเฮเกน 

และศาลแห่งกรุงโคเปนเฮเกน เดนมาร์กเป็นเขตอ านาจศาลที่มีผลบงัคบัเด็ดขาด 

6.4.7. ในประเทศฟินแลนด ์ใหถื้อวา่กฎหมายแห่งประเทศฟินแลนดมี์ผลบงัคบัเด็ดขาด และให้ศาลแขวงเฮลซิงกิเป็นศาลชั้นตน้ 

และให้ศาลแขวงเฮลซิงกิเป็นศาลชั้นตน้ 

6.4.8. ในประเทศฝร่ังเศส ใหถื้อวา่กฎหมายแห่งประเทศฝร่ังเศสมีผลบงัคบัเด็ดขาด และศาลแห่งกรุงปารีส 

และศาลแห่งกรุงปารีส ฝร่ังเศสเป็นเขตอ านาจศาลท่ีมีผลบงัคบัเด็ดขาด 

6.4.9. ในประเทศเยอรมนั ใหถื้อวา่กฎหมายแห่งประเทศเยอรมนัมีผลบงัคบัเด็ดขาด และศาลแห่งกรุงฮมับวร์ค 

และศาลแห่งกรุงฮมับวร์ค เยอรมนัเป็นเขตอ านาจศาลที่มีผลบงัคบัเด็ดขาด 

6.4.10. ในประเทศกรีซ ใหถื้อวา่กฎหมายแห่งประเทศกรีซมีผลบงัคบัเด็ดขาด และศาลแห่งกรุงเอเธนส์ กรีซเป็นเขตอ านาจศาลท่ีมีผลบงัคบัเด็ดขาด 

กรีซเป็นเขตอ านาจศาลที่มีผลบงัคบัเด็ดขาด 

6.4.11. ในประเทศฮงัการี ใหถื้อวา่กฎหมายแห่งประเทศฮงัการีมีผลบงัคบัเด็ดขาด และศาลแห่งกรุงบูดาเปสต ์

และศาลแห่งกรุงบูดาเปสต ์ฮงัการีเป็นเขตอ านาจศาลที่มีผลบงัคบัเด็ดขาด 

6.4.12. ในประเทศอิตาลี ใหถื้อวา่กฎหมายแห่งประเทศอิตาลีมีผลบงัคบัเด็ดขาด และศาลแห่งเมืองมิลาน อิตาลีเป็นเขตอ านาจศาลที่มีผลบงัคบัเด็ดขาด 

อิตาลีเป็นเขตอ านาจศาลที่มีผลบงัคบัเด็ดขาด 

6.4.13. ในประเทศเนเธอร์แลนด ์ใหถื้อวา่กฎหมายแห่งประเทศเนเธอร์แลนดมี์ผลบงัคบัเด็ดขาด และศาลแห่งเซร์โทเคนบอส 

และศาลแห่งเซร์โทเคนบอส เนเธอร์แลนดเ์ป็นเขตอ านาจศาลที่มีผลบงัคบัเด็ดขาด 

6.4.14. ในประเทศนอร์เวย ์ใหถื้อวา่กฎหมายแห่งประเทศนอร์เวยมี์ผลบงัคบัเด็ดขาด และให้ศาลแขวงออสโลเป็นศาลชั้นตน้ 

และให้ศาลแขวงออสโลเป็นศาลชั้นตน้ 

6.4.15. ในประเทศโปแลนด ์ใหถื้อวา่กฎหมายแห่งประเทศโปแลนดมี์ผลบงัคบัเด็ดขาด และศาลแห่งกรุงวอร์ซอ 

และศาลแห่งกรุงวอร์ซอ โปแลนดเ์ป็นเขตอ านาจศาลที่มีผลบงัคบัเด็ดขาด 

6.4.16. ในประเทศโปรตุเกส ใหถื้อวา่กฎหมายแห่งประเทศโปรตุเกสมีผลบงัคบัเด็ดขาด และศาลแห่งกรุงลิสบอน 

และศาลแห่งกรุงลิสบอน โปรตุเกสเป็นเขตอ านาจศาลที่มีผลบงัคบัเด็ดขาด 

6.4.17. ในประเทศโรมาเนีย ใหถื้อวา่กฎหมายแห่งประเทศโรมาเนียมีผลบงัคบัเด็ดขาด และศาลแห่งกรุงบูคาเรสต ์

และศาลแห่งกรุงบูคาเรสต ์โรมาเนียเป็นเขตอ านาจศาลที่มีผลบงัคบัเด็ดขาด 

6.4.18. ในประเทศสโลวาเกีย ใหถื้อวา่กฎหมายแห่งประเทศสโลวาเกียมีผลบงัคบัเด็ดขาด และศาลแห่งกรุงบราติสลาวา 

และศาลแห่งกรุงบราติสลาวา สโลวาเกียเป็นเขตอ านาจศาลท่ีมีผลบงัคบัเด็ดขาด 

6.4.19. ในประเทศสเปน: ใหถื้อวา่กฎหมายแห่งประเทศสเปนมีผลบงัคบัเด็ดขาด และศาลแห่งกรุงบาร์เซโลนา 

และศาลแห่งกรุงบาร์เซโลนา สเปนเป็นเขตอ านาจศาลที่มีผลบงัคบัเด็ดขาด 

6.4.20. ในประเทศสวเีดน ใหถื้อวา่กฎหมายแห่งประเทศสวเีดนมีผลบงัคบัเด็ดขาด และให้ศาลแขวงสตอ็กโฮลม์เป็นศาลชั้นตน้ 

และให้ศาลแขวงสตอ็กโฮลม์เป็นศาลชั้นตน้ 



6.4.21. ในประเทศสวติเซอร์แลนด ์ใหถื้อวา่กฎหมายแห่งประเทศสวติเซอร์แลนดมี์ผลบงัคบัเด็ดขาด และศาลแห่งรอทครอยซ์ 

และศาลแห่งรอทครอยซ์ สวติเซอร์แลนดเ์ป็นเขตอ านาจศาลที่มีผลบงัคบัเด็ดขาด 

6.4.22. ในสหราชอาณาจกัรและสาธารณรัฐไอร์แลนด์ ใหถื้อวา่กฎหมายแห่งสหราชอาณาจกัรและเวลส์มีผลบงัคบัเด็ดขาด 

ให้ถือวา่กฎหมายแห่งสหราชอาณาจกัรและเวลส์มีผลบงัคบัเด็ดขาด และศาลแห่งองักฤษเป็นเขตอ านาจศาลท่ีมีผลบงัคบัเด็ดขาด 

และศาลแห่งองักฤษเป็นเขตอ านาจศาลท่ีมีผลบงัคบัเด็ดขาด 

6.4.23. ในประเทศตุรกี ใหถื้อวา่กฎหมายแห่งประเทศตุรกีมีผลบงัคบัเด็ดขาด และศาลแห่งกรุงอิสตนับูลเป็นเขตอ านาจศาลท่ีมีผลบงัคบัเด็ดขาด 

และศาลแห่งกรุงอิสตนับูลเป็นเขตอ านาจศาลท่ีมีผลบงัคบัเด็ดขาด 

 

6.5. การขาดประสิทธิผล หากขอ้ก าหนดหรือส่วนหน่ึงส่วนใดของขอ้ก าหนดในขอ้ตกลงน้ีเป็นโมฆะ ไม่ชอบดว้ยกฎหมาย หรือไม่สามารถบงัคบัใชไ้ด ้

ไม่ชอบดว้ยกฎหมาย หรือไม่สามารถบงัคบัใช้ได ้ขอ้ก าหนดดงักล่าวตอ้งไดรั้บการแกไ้ขเท่าท่ีจ  าเป็นเพื่อให้ถูกตอ้ง เป็นไปตามกฎหมาย และบงัคบัใชไ้ด ้

ขอ้ก าหนดดงักล่าวตอ้งไดรั้บการแกไ้ขเท่าท่ีจ  าเป็นเพื่อให้ถูกตอ้ง เป็นไปตามกฎหมาย และบงัคบัใชไ้ด ้หากไม่สามารถแกไ้ขได ้

หากไม่สามารถแกไ้ขได ้ขอ้ก าหนดหรือส่วนหน่ึงส่วนใดของขอ้ก าหนดท่ีเก่ียวขอ้งตอ้งถูกลบออก 

การปรับปรุงแกไ้ขหรือลบขอ้ก าหนดหรือส่วนใดส่วนหน่ึงของขอ้ก าหนดภายใตว้รรคน้ีจะไม่ส่งผลกระทบต่อความสมบูรณ์ตามกฎหมายและการบงัคบัใชข้องส่วนอ่ื

ามสมบูรณ์ตามกฎหมายและการบงัคบัใชข้องส่วนอ่ืน  ๆของขอ้ตกลงน้ี 

 

6.6. ภาษา หากเกิดความแตกต่างหรือความก ากวมใด  ๆระหวา่งขอ้ก าหนดของขอ้ตกลงเวอร์ชัน่ภาษาองักฤษและขอ้ก าหนดของขอ้ตกลงเวอร์ชัน่ภาษาอ่ืน  ๆ 

ระหวา่งขอ้ก าหนดของขอ้ตกลงเวอร์ชัน่ภาษาองักฤษและขอ้ก าหนดของขอ้ตกลงเวอร์ชัน่ภาษาอ่ืน  ๆ 

ให้ถือวา่ขอ้ตกลงเวอร์ชัน่ภาษาองักฤษมีความส าคญัเหนือกวา่ขอ้ตกลงเวอร์ชัน่ภาษาอ่ืนๆ 

 

6.7. การส้ินสุด ผูอ้อกใบอนุญาตมีสิทธิในการยติุ ยกเลิก หรือหยดุด าเนินการแจกจ่าย จดัหาให ้และ/หรือจ าหน่ายโปรแกรมประยกุต ์รหสัเปิดให้บริการ 

และ/หรือจ าหน่ายโปรแกรมประยกุต ์รหสัเปิดให้บริการ และ/หรือการให้บริการตามที่เห็นสมควร โดยแจง้ให้ทราบล่วงหนา้ไม่นอ้ยกวา่ 3 เดือน 

โดยแจง้ให้ทราบล่วงหนา้ไม่นอ้ยกวา่ 3 เดือน 

 

โดยอา้งอิงตามผลบงัคบัจากมาตรา 1341 และ 1342 ของประมวลกฎหมายแพ่งของอิตาลี 

ขอ้ความต่อไปน้ีทั้งหมดของขอ้ตกลงขา้งตน้ไดรั้บการรับรองโดยชดัแจง้และชดัเจนแลว้: 5.2 และ 6.4 
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