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สัญญาเกี่ยวกับลขิสิทธิ์ส าหรับผู้ใช ้ 

ส าหรับซอฟท์แวรข์องซีเกต 

 

 

โปรดอ่านสัญญาเกีย่วกับลขิสิทธิ์ส าหรับผู้ใช้ฉบับน้ีอย่างระมัดระวัง เมื่อคลิกที ่

"ฉันยอมรับ" หรือด าเนินการใดๆ เพ่ือดาวนโ์หลด ตั้งค่า ติดตั้ง 

หรือใช้ผลิตภัณฑ์ทั้งหมดหรือบางส่วน (รวมทั้ง 

แต่ไม่จ ากัดเฉพาะซอฟท์แวรแ์ละไฟล์ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งไฟลแ์ละซอฟท์แวร ์

ที่เปิดใช้การเข้าถึงหรอืใช้งานโดยคอมพิวเตอร์หรือเวริ์คสเตชั่นอืน่ (ซอฟทแ์วร์) 

ฮาร์ดแวร ์(ฮาร์ดแวร์) ดิสค ์หรือส่ืออ่ืนๆ) (เรยีกรวมกันว่า "ผลิตภณัฑ์") 

คุณและบรษิัทของคุณยอมรับเงื่อนไขและขอ้ก าหนดทั้งหมดของสัญญาเกี่ยวกับลิ

ขสิทธิ์ส าหรับผู้ใช้  หากคุณซื้อผลิตภัณฑ์นี้เพื่อใช้งานในบริษัทของคุณ 

คุณยืนยันว่าคุณเป็นตวัแทนกระท าการที่มีอ านาจในการผูกพัน 

บริษัทของคณุกับสัญญาเกี่ยวกับลขิสิทธิ์ส าหรับผู้ใช้ฉบับน้ี  หากคุณไม่เห็นด้วย 

โปรดอยา่คลกิ "ฉันยอมรับ" และอย่าดาวน์โหลด ตั้งค่า ติดตั้งหรือใช้ซอฟ์แวร ์  

 

1.  ความเป็นเจ้าของ  EULA นี้มีผลบังคับใช้กับซอฟต์แวรแ์ละผลิตภณัฑ์ของ Seagate 

Technology LLC และบริษทัในเครือที่ควบคุมโดย, 

อยู่ภายใต้การควบคุมโดยเดียวกันกับ หรือเป็นบริษัทในเครือที่ควบคุม Seagate 

Technology LLC 

รวมถึงแต่ไม่จ ากดัเฉพาะบริษัทในเครือที่ด าเนินการภายใตช้ื่อหรือแบรนด์ LaCie 

(เรียกรวมกันว่า “Seagate” หรือ “เรา” Seagate และผู้จัดจ าหน่ายเป็นเจ้าของสิทธิ์ 

ชื่อและประโยชน์ใน และเกี่ยวกับซอฟท์แวร์ 

รวมทั้งทรัพย์สินทางปญัญาทั้งหมดที่มีอยู ่

ธุรกรรมครั้งน้ีเป็นการมอบลิขสิทธิก์ารใช้ซอฟต์แวร์เท่านั้น 

มิใช่การขายซอฟต์แวร์ โครงสร้าง 

การจดักลุ่มและรหัสของซอฟท์แวร์เป็นความลับทางการค้าที่มีค่าและเป็นขา่วสารลั

บ ของซีเกตและผู้จัดจ าหน่าย  

ซอฟท์แวร์ไดร้ับการปกป้องด้วยกฎหมายลิขสิทธ์ิและกฎหมายหรือสนธิสัญญาทรั

พย์สินทางปัญญาอื่นๆ รวมทั้ง 

แต่ไม่จ ากัดเฉพาะกฎหมายลิขสทิธิ์ของสหรฐัอเมริกาและประเทศอื่นๆ ค าว่า 

"ซอฟทแ์วร์" ไม่ได้หมายถึงหรือรวมถึง "ซอฟท์แวรข์องบุคคลภายนอก"  ค าว่า 

"ซอฟทแ์วร์ของบุคคลภายนอก" 
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หมายถึงซอฟท์แวร์ทีซ่ีเกตอนุญาตให้บุคคลภายนอกใช้กับซอฟท์แวร์รุ่นพิเศษที่คุ

ณมีสิทธิ์อนุญาต  ซอฟท์แวรข์องบุคคลภายนอกมักไม่บังคบัด้วยเงื่อนไขข้างลา่ง 

แต่ขึ้นกับเงื่อนไขและข้อก าหนดต่างออกไปที่มาจากผู้อนุญาตของซอฟท์แวร์ของ

บุคคลภายนอกนั้นๆ  

เง่ือนไขในการใช้ซอฟท์แวรข์องบุคคลภายนอกของคุณขึ้นกับและบังคับโดยเงื่อน

ไขอนุญาตนั้นๆ ยกเวน้ส่วนที่ 1 และสว่นที ่5 และ 6 

ของสัญญานี้ยังบังคับต่อการใชซ้อฟท์แวรข์องบุคคลภายนอกอีกด้วย  

คุณอาจระบุและดกูารอนุญาตและ/หรือประกาศที่เกีย่วข้องของซอฟท์แวรข์องบุคค

ลภายนอกนั้นของซอฟท์แวรท์ี่คุณไดร้ับตามสัญญาเกี่ยวกับลิขสทิธิ์ส าหรับผู้ใช้ฉบั

บน้ีจาก http://www.seagate.com/support/by-topic/downloads/ หรือที่ 

http://www.lacie.com/support/ ส าหรับผลติภณัฑ์ภายใต้แบรนด ์LaCie  

คุณตกลงปฏิบัตติามเงือ่นไขและข้อก าหนดทั้งหมดในซอฟท์แวรข์องบุคคลภายนอ

กที่เกี่ยวกบัซอฟท์แวรข์องบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้อง หากเกีย่วข้อง ค่า URL 

ของเว็บไซต์ที่คุณอาจได้รหัสต้นฉบับของซอฟท์แวรข์องบุคคลภายนอกอาจมีอยู่ที่ 

http://www.seagate.com/support/by-topic/downloads/ หรือท่ี http://www.lacie.com/support/ 

ส าหรับผลิตภัณฑ์ภายใต้แบรนด ์LaCie 

 

2.  สิทธ์ิอนุญาตผลิตภณัฑ์  

ตามที่คุณปฏิบตัิตามเง่ือนไขของสัญญาเกี่ยวกับลิขสิทธิ์ส าหรับผู้ใช้ฉบับน้ี 

ซีเกตอนุญาตให้คุณมสีิทธ์ิที่จ ากัด เฉพาะตวั ไม่กีดกัน ไม่อาจโอน 

ในการตดิตั้งและใช้ส าเนาหนึ่ง (1) ของซอฟท์แวร์ในคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล 

เวิร์คสเตชั่น หรืออุปกรณ์อื่นแต่ละเครื่องของคุณ 

เฉพาะเพื่อใช้งานส่วนตัวหรือใช้ในธุรกิจภายใน 

และใช้เพื่อวัตถุประสงค์ที่อธิบายในเอกสารที่เกี่ยวข้องเท่าน้ัน 

การใช้ซอฟทแ์วร์ของบุคคลภายนอกที่อยู่ในส่ือที่แนบมาพร้อมกบัผลติภณัฑ์อาจขึ้

นกับเงื่อนไขและข้อก าหนดของสัญญาอนุญาตต่างหาก 

สัญญาอนุญาตนี้อาจอยู่ในไฟล์ "โปรดอ่าน" ในสื่อทีแ่นบมากบัผลิตภัณฑ์นั้น  

ซอฟท์แวร์ประกอบด้วยส่วนประกอบทีท่ าให้คุณสามารถเชื่อมโยงและใช้บรกิารบา

งอย่างที่มาจากบุคคลภายนอก (บรกิารจากบุคคลภายนอก) 

การใช้บรกิารจากบุคคลภายนอกของคุณขึน้กับสัญญาของคุณกบัผู้ให้บริการจาก

บุคคลภายนอกนั้นๆ  หากไม่ได้ระบุไว้อย่างชัดเจนในที่น้ี 

สัญญาเกี่ยวกับลขิสิทธิ์ส าหรับผู้ใช้ฉบับน้ีไม่ได้มอบสิทธ์ิในทรัพย์สินทางปัญญาใด

ๆ ในผลิตภัณฑ์นี้ให้แก่คุณแต่อย่างใด 

http://www.seagate.com/support/by-topic/downloads/
http://www.lacie.com/support/
http://www.seagate.com/support/by-topic/downloads/
http://www.lacie.com/support/
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ซีเกตและผู้จัดจ าหน่ายสงวนสิทธ์ิทกุประการที่จะไม่มอบสทิธิ์ให้แก่คุณอยา่งชัดเจ

น ไม่มีสิทธิ์โดยปรยิายแต่อย่างใด 

 

2.1 ซอฟท์แวร.์  

ผู้รับลิขสิทธิ์ไดร้ับอนญุาตให้ใช้ซอฟตแ์วรห์นึ่งชุดเพื่อจุดประสงค์ในการส ารองข้อ

มูลและกู้จากความเสียหาย  คณุไม่อาจแก้ไขหรือดัดแปลงซอฟทแ์วร ์

หรือสร้างตวัติดตั้งใหม่ของซอฟท์แวร์ได้  

ซีเกตอนุญาตและแจกจ่ายซอฟทแ์วร์เพ่ือใชก้ับผลิตภัณฑ์เก็บข้อมลูของตนเท่าน้ัน 

และไม่อาจใชก้ับผลิตภัณฑ์เก็บข้อมูลที่ไม่ใช่ของซีเกต 

 

3.  ข้อจ ากัด  คุณไม่ไดร้ับอนุญาตให้ด าเนินการดังน้ี 

ก. สร้างงานท่ีมาจากผลติภณัฑ์หรือส่วนหนึ่งส่วนใด 

รวมทั้งแต่ไม่จ ากัดเฉพาะซอฟท์แวร;์ 

ข. สร้างผลิตภัณฑ์ขึ้นใหม่ ทั้งหมดหรือบางส่วน; 

ค. หากไม่ได้ระบุไว้ชดัเจนตามส่วนที ่11 ข้างล่าง ขาย มอบหมาย อนุญาต 

เปิดเผย หรือโอนหรือมอบผลติภณัฑ์ทัง้หมดหรือบางส่วนให้แก่บคุคลภายนอก; 

ง. แก้ไข แปล ดีคอมไพล ์

หรือพยายามท าวิศวกรรมย้อนกับผลติภณัฑห์รือส่วนประกอบของผลติภณัฑ์ 

ยกเว้นและเฉพาะในขอบเขตที่กฎหมายที่เกีย่วข้องได้อนุญาตไว้แม้เน้ือความในสั

ญญานี้จะห้ามไว้กต็าม;  

จ. ใช้ผลิตภัณฑ์เพ่ือให้บริการแก่บุคคลภายนอก;  

ฉ.

 ด าเนินการทีจ่ะท าให้ซอฟท์แวรถ์ูกบังคับตามสัญญาอนุญาตเปิดเผยรหัสต้น

ฉบับ เมื่อไม่ได้ถกูบังคับด้วยสัญญานั้นมาก่อน; และ  

ช. เอาออกหรือเปลีย่นแปลงประกาศหรือเครื่องหมายเฉพาะบนตัวผลติภณัฑ์ 

 

4.  การปรับปรุง  หากคณุได้รับตัวปรับปรุงหรอืยกระดับ 

หรือรุ่นใหม่ของซอฟท์แวร์ใดๆ (การปรับปรุง) คณุต้องมีสิทธิ์อนุญาตที่มี 

ผลบังคับต่อรุ่นก่อน เพื่อจะใช้การปรับปรุงนั้น 

การปรับปรุงทั้งหมดทีม่อบให้คุณจะมีผลบังคับตามเงื่อนไขและ 
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ข้อก าหนดของสัญญาเกี่ยวกับลขิสิทธิ์ส าหรบัผู้ใช้ฉบับน้ี  

หากคณุไดร้ับการปรับปรุง คณุอาจใชซ้อฟทแ์วรร์ุ่นก่อนที่คุณเป็นเจ้าของ 

ดูแลหรือควบคุมอยู่ไดต้่อไปอีก  

ซีเกตไมม่ีหน้าท่ีสนับสนุนซอฟท์แวร์รุ่นก่อนเมื่อมีการปรับปรุงแล้ว 

ซีเกตไมม่ีหน้าท่ีให้การสนับสนุน ดแูล ปรบัปรุง หรือแก้ไขได้ภายใต้ 

สัญญาเกี่ยวกับลขิสิทธิ์ส าหรับผู้ใช้ฉบับน้ี   

 

5.  ไม่มีการรับประกัน  

มีการมอบผลิตภัณฑ์และซอฟทแ์วร์ของบุคคลภายนอกให้ตาม "สภาพท่ีม"ี 

และไมม่ีการประกันแต่อย่างใด ทั้งโดยชัดเจนหรือโดยปริยาย  

ซีเกตและผู้จัดจ าหน่ายปฏิเสธอย่างชัดแจ้งถึงการประกันใดๆ ทกุชนิด 

ท้ังทางสัญญาท่ีชดัเจนหรอืปริยาย 

รวมทั้งแต่ไม่จ ากัดเฉพาะการประกันโดยปริยายเกี่ยวกับความเปน้สินค้า 

ความเหมาะสมกับการใช้งานเฉพาะด้าน และการไม่ละเมดิ 

ซีเกตไม่ให้บริการจากบุคคลภายนอกและไม่ประกันเกี่ยวกับ 

บริการจากบุคคลภายนอก 

การใช้บรกิารจากบุคคลภายนอกเป็นความเสี่ยงของคุณเอง 

 

6.  การสละความรับผิดชอบต่อผลลัพธ์และความเสียหายอ่ืนๆ  

ตามขอบเขตจ ากัดที่อนุญาตได้สูงสุดทางกฎหมายนั้น 

ซีเกตและผู้อนุญาตหรอืผู้จัดจ าหน่ายจะไม่รบัผิดชอบในกรณีใดๆ 

ต่อความเสียหายพิเศษ บังเอิญ เชิงลงโทษ ทางอ้อมหรือ สืบเนื่องทั้งหมด (รวมทั้ง 

แต่ไม่จ ากัดเฉพาะความเสียหายจากความสญูเสียของผลก าไรหรอืข้อมูลลับหรืออ่ื

นๆ ต่อการสะดุดทางธุรกิจ ต่อการบาดเจ็บสว่นบุคคล 

ต่อการสูญเสียความเป็นส่วนตัว ต่อการล้มเหลวที่จะปฏิบตัิตามหน้าท่ีใดๆ 

รวมทั้งจากความสุจรติหรือการดูแลที่สมเหตุสมผล ต่อการละเลย 

และต่อความเสียหายอ่ืนๆ ทางการเงินหรือความเสียหายอ่ืน) เน่ืองมาจาก 

หรือเกี่ยวข้องทางใดทางหนึ่งกับการใชผ้ลติภณัฑ์ 

หรือความไม่สามารถใช้ผลิตภัณฑ์หรือส่วนประกอบนั้นๆ หรือบรกิารที่เกี่ยวข้อง 

หรือบริการบุคคลภายนอกใดๆ หรืออาจอยูภ่ายใต้หรือเชื่อมโยงกับข้อก าหนดใดๆ 

ของ สัญญาเกีย่วกับลขิสิทธิ์ส าหรับผู้ใช้ แมเ้มื่อมีความผิดพลาด การละเมิดสิทธิ ์

(รวมทั้งการละเลย) การตีความผดิ การจ ากดัความรับผิด การละเมิดสัญญา 

หรือการละเมดิการประกันของซีเกตหรือผู้อนุญาตหรือผู้จัดจ าหน่ายของซีเกต 
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และแม้ซีเกตหรือผู้อนญุาตหรือ 

ผู้จัดจ าหน่ายของซีเกตได้รับค าแนะน าถึงความน่าจะเป็นของความเสียหาย 

และแม้ความลม้เหลวใดๆ 

ของวัตถุประสงค์ที่จ าเป็นของสัญญานี้หรือเหตุบรรเทาใดๆ ก็ตาม   

 

7.  การจ ากัดความรับผดิชอบ  

แม้จะเป็นความเสียหายที่คุณอาจไดร้ับเนื่องจากเหตุผลใดๆ ก็ตาม 

ความรับผิดทั้งหมดของซีเกตภายใต้ ข้อก าหนดใดๆ 

ของสัญญาเกี่ยวกับลขิสิทธิ์ส าหรับผู้ใช้ฉบบัน้ี 

และเหตุบรรเทาเฉพาะของคุณจะจ ากดัเฉพาะ และในทกุกรณีนั้น 

ความเสียหายสะสมทั้งหมดของซีเกตจะไม่เกนิราคาตามที่ผูร้ับสิทธ์ิอนุญาตได้จ่าย

ให้ซีเกตเพ่ือเป็นค่าผลิตภัณฑ์นี้ นอกจากนี ้ผู้อนุญาต 

หรือผู้จัดจ าหน่ายของซีเกตจะไม่รับผิดชอบใดๆ 

ต่อความเสียหายทุกรปูแบบในทุกกรณี   

 

8. ความเป็นส่วนตวั  การเก็บรวบรวม 

ใช้งานและเปิดเผยของข้อมูลทีร่ะบตุัวตนไดข้องซีเกตซึ่งเกี่ยวเน่ืองกับการใช้สินค้

าของคุณจะถกูควบคมุโดยนโยบายความเปน็ส่วนตัวของซีเกต ซึง่อยู่ที ่

http://www.seagate.com/legal-privacy/privacy-policy/  
ดังทีอ่ธิบายเพ่ิมเติมไวใ้นนโยบายความเป็นส่วนตัวของ Seagate 

ผลติภณัฑ์บางอย่างอาจมีแดชบอร์ดผลิตภณัฑ์ที่อนุญาตให้ผู้ใชส้ามารถจัดการกา

รตั้งค่าผลติภณัฑ ์

รวมถึงแต่ไม่จ ากดัเฉพาะการใช้ข้อมูลสถิตกิารใช้งานที่ไม่เปิดเผยชื่อ 

ซึ่งเชื่อมโยงกับข้อมลูที่สามารถระบุตัวตน คณุตกลงให้ Seagate เก็บรวบรวม ใช้งาน 

และเปิดเผยข้อมูลของคุณโดยเป็นไปตามการตั้งค่าแดชบอร์ดผลติภัณฑ์ที่คุณเลือ

กส าหรับผลติภณัฑ์นัน้ หรือในกรณีทีม่ีการโอนตามที่อธิบายไว้ในข้อ 11 

แสดงว่าคณุยอมรับการตั้งค่าทีร่ะบุโดยผู้ไดร้ับใบอนุญาตรายก่อน 

เว้นแต่หรือจนกว่าคณุจะเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าดังกล่าว 

 

9. ค่าสินไหมทดแทน  โดยการยอมรับสัญญาเกี่ยวกับลิขสิทธิ์ส าหรับผู้ใช้ฉบับน้ี 

ผู้รับลิขสิทธิต์กลงที่จะจ่ายค่าสินไหมทดแทนหรือปกป้องเจ้าของลิขสิทธิ ์เจ้าหน้าท่ี 

ลูกจ้าง ตวัแทน บริษัทย่อย บริษัทในเครือ ผูจ้ าหน่าย และหุ้นส่วนธุรกิจอื่นๆ 

ของเจ้าของลขิสิทธิ์จากความเสียหายทั้งทางตรงและทางอ้อม ความเสียหายพิเศษ 

http://www.seagate.com/legal-privacy/privacy-policy/
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ความเสียหายที่ไม่ไดต้ั้งใจ และความเสียหายที่เคยเกดิขึ้นมาแลว้ซึ่งเกิดขึ้นจาก 

หรือเกี่ยวข้องกับ 

หรือเป็นผลมาจากการใช้งานซอฟต์แวรข์องผู้รับลิขสิทธิ์หรือการด าเนินการอื่นๆ 

ที่เกี่ยวข้องกับซอฟตแ์วร์นี ้

รวมทั้งและไม่จ ากัดเฉพาะการใช้บริการบุคคลภายนอกใดๆ   

 

10.  การปฏิบตัิตามกฎหมายการค้าระดับนานาชาติ  

ซอฟต์แวร์นีแ้ละข้อมลูทางเทคนิคที่เกี่ยวข้องที่ดาวน์โหลดภายใตส้ัญญาเกี่ยวกับลิ

ขสิทธิ์ส าหรับผู้ใช้ฉบบัน้ีจะอยู่ภายใตก้ฎหมายทางศุลกากรและการควบคุมการส่ง

ออก และกฎหมายตา่งๆ ของสหรัฐฯ ("สหรัฐฯ”) 

และจะอยูภ่ายใต้กฎหมายทางศลุกากรและการควบคุม การส่งออก 

และกฎหมายต่างๆ ของประเทศที่ผูร้ับลิขสิทธิ์ท าการดาวน์โหลด นอกจากนี ้

ภายใตก้ฎหมายของสหรัฐฯ ห้ามมิให้จ าหน่าย ให้เช่าซื้อ 

หรือโอนซอฟตแ์วร์นีแ้ละข้อมูลทางเทคนิคที่เกี่ยวข้องไปยังประเทศต้องห้าม 

หรือผู้ใชต้้องห้าม (ที่ก าหนดในรายการหน่วยงานที่จ ากดั โดยรัฐบาลสหรัฐฯ 

ซึ่งพบได้จาก http://www.bis.doc.gov/complianceandenforcement/ liststocheck.htm) 

หรือผู้ใช้ทีม่ีความเกี่ยวข้องกับกิจกรรมการผลติอาวุธ รวมถึงแต่ไม่จ ากัดเฉพาะ 

กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกบั การออกแบบ การพฒันา การผลิต หรือการใช้อาวุธ วตัถ ุ

หรืออุปกรณ์นิวเคลียรต์่างๆ รวมถึงขีปนาวุธ หรือโครงการสนับสนุนขีปนาวุธ 

หรืออาวุธทางเคมีและชีวภาพ  คุณรับรู้ว่า คุณไม่ได้เป็นประชาชน ถือสัญชาต ิ

หรือผู้อยู่อาศัย และไมอ่ยู่ภายใต้การควบคุม ของรัฐบาลของควิบา อิหร่าน 

เกาหลีเหนือ ซดูานหรอืซีเรีย และไม่เป็นผู้ใช้งานที่กฎหมายควบคุมการสง่ออก 

ของสหรัฐอเมรกิาได้จ ากัด 

และไม่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมการแพร่ขยายอาวุธแต่อย่างใด ยิ่งไปกว่านั้น 

คุณรับรู้ว่าคณุจะไมด่าวน์โหลด 

หรือส่งออกหรือส่งออกซ้ าซึ่งซอฟทแ์วร์หรอืข้อมูลทางเทคนิคที่เกี่ยวข้อง 

โดยทางตรงหรือทางอ้อมไปยังประเทศข้างตน้ หรือไปยัง ประชากร ผู้ถือสัญชาต ิ

หรือผู้อยู่อาศัยในประเทศเหล่านี้ 

หรือไปยังผู้ใช้งานอื่นที่ถูกจ ากัดเพ่ือการใชง้านใดๆ กต็าม   

 

11.  เง่ือนไขทั่วไป  

สัญญาเกี่ยวกับลขิสิทธิ์ส าหรับผู้ใช้ฉบับน้ีระหว่างผู้รับอนุญาตกับซีเกตถูกควบคุมแ

ละบังคับตามกฎหมายของรัฐแคลิฟอร์เนีย 
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โดยไม่ขดัแย้งกับกฎหมายหลกัในระดบัสูงกว่า  

สัญญาเกี่ยวกับลขิสิทธิ์ส าหรับผู้ใช้ฉบับน้ีเป็นสัญญาระหว่างผู้ออกใบอนุญาต 

และผู้รับลิขสทิธิ์และจะเป็นสัญญาควบคุมการใช้งานซอฟต์แวรข์องผู้รับลิขสิทธิ์ 

และจะหักล้างสัญญาฉบับก่อนๆ 

ระหว่างผู้ออกใบอนุญาตและผูร้ับลิขสิทธิ์ในเรื่องดังกล่าวด้วย หากอ านาจศาลใดๆ 

ตัดสินว่าสว่นใดส่วนหนึ่งของสัญญาเกี่ยวกบั 

ลิขสิทธิ์ส าหรบัผู้ใช้ฉบับน้ีขัดแย้งกับกฎหมาย 

ข้อก าหนดนั้นจะถูกเปลี่ยนแปลงและตีความให้ตรงกับวัตถุประสงค์เดิมให้ดีที่สุด 

ในขอบเขตสูงสุดทีก่ฎหมายอนุญาต 

และข้อก าหนดที่เหลืออยู่ในสัญญาอนุญาตสิทธ์ิการใช้ฉบับน้ีจะยงัคงมีผลบังคับอยู่

ต่อไป มอบซอฟต์แวรแ์ละข้อมูลทางเทคนิคให้โดยมีข้อจ ากัดสิทธิ  

บังคับใช้ข้อห้ามในการใช้งาน ท าซ้ า หรือเปิดเผย ตามข้อก าหนด 

ของรัฐบาลสหรัฐฯ ตามที่ระบุไว้ในย่อหน้าท่ี (c)(1)(iii) ของ DFARS 252.227-7013 

(สิทธิเกี่ยวกับผลติภณัฑ์คอมพิวเตอร์และ ขอ้มูลเทคนิค) หรือย่อหน้าท่ี (c)(1) และ (2) 

of 48 CFR 52.227-19 (ผลิตภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพ่ือการค้า - ข้อจ ากัดสทิธิ) 

ผู้ผลิตคือซีเกต 

คุณไม่อาจโอนหรือมอบหมายสัญญาเกี่ยวกับลขิสิทธิ์ส าหรับผู้ใช้ฉบับน้ีหรือสิทธิ์ใ

ดๆ ภายใต้สัญญาอนุญาตสิทธิ์การใช้ฉบับนี้ได้ 

ยกเว้นเมื่อคณุอาจท าการโอนถาวรครั้งเดียวของสัญญาอนุญาตสทิธิ์การใช้ฉบับน้ี

กับซอฟท์แวร์ไปยังผู้ใช้งานคนอื่น ในเมื่อ (i) คุณไม่ได้คงส าเนาใดๆ 

ของซอฟท์แวร ์ฮาร์ดแวร ์สื่อและสิ่งพิมพ ์การปรับปรุง (ถ้ามี) 

และสัญญาเกี่ยวกับลขิสิทธิ์ส าหรับผู้ใช้ฉบบัน้ี และ (ii) ก่อนท าการโอน 

ผู้ใช้งานทีร่ับสัญญาเกี่ยวกับลิขสิทธิ์ส าหรบัผู้ใช้ฉบับน้ีและซอฟทแ์วรย์อมรับสัญญ

าอนุญาตสิทธิ์การใชฉ้บับน้ีทั้งหมดเสียก่อน การมอบหมายใดๆ 

ที่ฝ่าฝืนข้อก าหนดในตอนน้ีไม่มีผลบังคับ Seagate โลโก้ของ Seagate 

รวมถึงชื่อและโลโก้อืน่ๆ ของ Seagate เป็นเครื่องหมายการค้าของซีเกต 

 

 


