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สญัญาเกีย่วกบัลขิสทิธิส์ าหรบัผูใ้ช ้ 

ส าหรบัซอฟทแ์วรข์องซเีกต 

 

 

โปรดอ่านสัญญาเกี่ยวกบัลิขสิทธิ์ส าหรับผู้ใช้อย่างระมัดระวัง  เมื่อคลิกที่ “ฉันยอมรับ” 

หรือด าเนินการใดๆ เพ่ือดาวน์โหลด ต้ังค่า ติดต้ัง หรือใช้ผลิตภัณฑ์นี้ทั้งหมดหรือบางส่วน 

(รวมทั้ง แต่ไม่จ ากัดเฉพาะซอฟท์แวร์และแฟ้มที่เกี่ยวข้อง (ซอฟท์แวร์) ฮาร์ดแวร์ 

(ฮาร์ดแวร์) ดิสค์ หรือส่ืออื่นๆ) (เรียกรวมกันว่า “ผลติภัณฑ์”) 

คุณและบริษัทของคุณยอมรับเง่ือนไขและข้อก าหนดทั้งหมดของ 

สัญญาเกี่ยวกับลิขสิทธิ์ส าหรับผู้ใช้ฉบับนี้  

หากคุณซื้อผลิตภัณฑ์นี้เพ่ือใช้งานในบริษัทของคุณ คุณยืนยันว่าคณุเป็นตัวแทนกระท าการ 

ที่มีอ านาจในการผกูพันบริษัทของคุณกบัสัญญาเกีย่วกับลิขสิทธ์ิส าหรับผู้ใช้ฉบับนี้  

หากคุณไม่เห็นด้วย โปรดอย่าคลกิ "ข้าพเจ้าเห็น ดว้ย" และอย่าดาวน์โหลด ต้ังค่า 

ติดต้ังหรือใช้ซอฟ์แวร์   

 

1.  ความเป็นเจ้าของ  EULA นี้มีผลบังคับใช้กับซอฟต์แวร์และผลิตภัณฑ์ของ Seagate 

Technology LLC และบริษัทในเครือที่ควบคุมโดย, อยู่ภายใต้การควบคุมโดยเดียวกันกับ 

หรือเป็นบริษัทในเครือที่ควบคุม Seagate Technology LLC 

รวมถึงแต่ไม่จ ากดัเฉพาะบริษัทในเครือที่ด าเนินการภายใต้ช่ือหรือแบรนด์ LaCie 

(เรียกรวมกันว่า “Seagate” หรือ “เรา”) Seagate และผู้จัดจ าหน่ายเป็นเจา้ของสิทธิ์ 

ช่ือและประโยชน์ใน และเกี่ยวกับ ซอฟท์แวร์ รวมทั้งทรัพย์สินทางปัญญาทั้งหมดที่มีอยู่  

ธุรกรรมครั้งนี้เป็นการมอบลิขสิทธ์ิการใช้ซอฟต์แวร์เท่านั้น มิใช่การขาย 

ซอฟต์แวร์แต่อย่างใด  โครงสร้าง 

การจัดกลุ่มและรหัสของซอฟท์แวร์เป็นความลับทางการค้าที่มีคา่และเป็นข่าวสารลับ 

ของซีเกตและผู้จัดจ าหน่าย  

ซอฟท์แวร์ได้รับการปกปอ้งด้วยกฎหมายลขิสิทธ์ิและกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาอื่นๆ 

สนธิสัญญา รวมทั้งแต่ไม่จ ากัดเฉพาะกฎหมายลขิสิทธ์ิของสหรัฐอเมริกาและประเทศอื่น 

ค าว่า "ซอฟท์แวร์" ไม่ไดห้มายถึงหรือรวมถึง "ซอฟท์แวร์ของบุคคลภายนอก"  ค าว่า 

"ซอฟท์แวร์ของบุคคลภายนอก" หมายถึงซอฟท์แวร์ที่ซีเกตอนุญาตให้บุคคลภายนอก 

ใช้กับซอฟท์แวร์รุ่นพิเศษที่คุณมีสิทธิ์อนุญาต  

ซอฟท์แวร์ของบุคคลภายนอกมักไม่บังคับด้วยเง่ือนไขข้างลา่ง แต่ขึ้นกับเงื่อนไขและ 

ข้อก าหนดต่างออกไปที่มาจากผู้อนุญาตของซอฟท์แวร์ของบุคคลภายนอกนัน้ๆ 

เง่ือนไขในการใช้ซอฟทแ์วร์ของบุคคลภายนอก 

ของคุณขึ้นกบัและบังคับโดยเง่ือนไขอนุญาตนั้นๆ ยกเว้นส่วนที่ 1 และส่วนที่ 5 และ 6 

ของสัญญานี้ยังบังคับต่อการใช้ซอฟท์แวร์ของ บุคคลภายนอกอีกดว้ย 

คุณอาจระบุและดูการอนญุาตและ/หรือประกาศที่เกี่ยวข้องของซอฟท์แวร์ของ 

บุคคลภายนอกนั้นของซอฟท์แวร์ที่คุณได้รับตามสัญญาเกี่ยวกับลิขสิทธ์ิส าหรับผู้ใช้ฉบับนี้จ
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าก http://www.seagate.com/support/by-topic/downloads/ หรือที่ 

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

คุณตกลงปฏิบัติตามเง่ือนไขและข้อก าหนดทั้งหมดในซอฟท์แวร์ของบุคคลภายนอกที่เกี่ยวกั

บ ซอฟท์แวร์ของบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้อง หากเกีย่วข้อง คา่ URL 

ของเว็บไซต์ที่คุณอาจไดร้หัสต้นฉบับของ ซอฟท์แวร์ของบุคคลภายนอกอาจมีอยู่ที่ 

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

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

 

2.  สิทธิ์อนุญาตผลิตภัณฑ์  

ตามที่คุณปฏิบัติตามเง่ือนไขของสัญญาเกี่ยวกบัลิขสิทธิ์ส าหรับผู้ใช้ฉบับนี้ 

ซีเกตอนุญาตให้คุณมีสิทธิ์ ที่จ ากดั เฉพาะตัว ไม่กดีกัน ไม่อาจโอน 

ในการติดต้ังและใช้ส าเนาหนึ่ง (1) ของซอฟท์แวร์ในอุปกรณ์หนึ่ง (1) 

ที่อยู่ในอาคารของคุณได้ เป็นการภายใน 

และใช้เพ่ือวัตถุประสงค์ที่อธิบายในเอกสารที่เกี่ยวข้องเท่านั้น 

การใช้ซอฟท์แวร์ของบุคคลภายนอกที่อยูใ่นส่ือที่แนบมาพร้อมกับผลิตภัณฑอ์าจขึ้นกับเงื่อน

ไขและข้อก าหนดของสัญญาอนุญาตต่างหาก สัญญาอนุญาตนี้อาจอยูใ่นไฟล์ "โปรดอ่าน" 

ในส่ือ ที่แนบมากับผลิตภณัฑ์นั้น 

ซอฟท์แวร์ประกอบด้วยส่วนประกอบที่ท าให้คุณสามารถเช่ือมโยง 

และใช้บริการบางอย่างทีม่าจากบุคคลภายนอก (บริการจากบุคคลภายนอก) 

การใช้บริการจากบุคคลภายนอกของคุณขึ้นกับสัญญา 

ของคุณกบัผู้ให้บริการจากบุคคลภายนอกนั้นๆ  หากไม่ได้ระบุไว้อย่างชัดเจนในที่น้ี 

สัญญาเกี่ยวกับลิขสิทธิ์ส าหรับผู้ใช้ฉบับนี้ไม่ได้ มอบสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาใดๆ 

ในผลิตภัณฑ์นี้ให้แก่คุณแต่อย่างใด ซีเกตและผู้จดัจ าหน่ายสงวนสิทธิ์ทุกประการ 

ที่จะไม่มอบสิทธิ์ให้แก่คณุอย่างชัดเจน ไม่มีสิทธิ์โดยปริยายแต่อย่างใด 

 

2.1 ซอฟท์แวร.์  

ผู้รับลิขสิทธิ์ได้รับอนุญาตให้ใช้ซอฟต์แวร์หนึ่งชุดเพ่ือจุดประสงค์ในการส ารองข้อมูลและกู้

จากความเสียหาย  คณุไมอ่าจแก้ไขหรือดดัแปลงซอฟท์แวร์ 

หรือสร้างตัวติดต้ังใหม่ของซอฟท์แวร์ได้  ซีเกตอนญุาตและแจกจ่ายซอฟท์แวร์เพ่ือใช้ 

กับผลิตภัณฑ์เกบ็ข้อมูลของตนเท่านั้น 

และไม่อาจใช้กับผลิตภัณฑ์เก็บขอ้มูลที่ไม่ใช่ของซีเกต 

 

3.  ข้อจ ากัด  คุณไมไ่ด้รับอนุญาตให้ด าเนินการดังนี้ 

ก. สร้างงานที่มาจากผลิตภัณฑ์หรือส่วนหนึ่งส่วนใด 

รวมทั้งแต่ไม่จ ากัดเฉพาะซอฟท์แวร์; 

ข. สร้างผลิตภัณฑ์ขึ้นใหม่ ทั้งหมดหรือบางส่วน; 

ค. หากไม่ได้ระบุไว้ชัดเจนตามส่วนที่ 11 ขา้งล่าง ขาย มอบหมาย อนุญาต 

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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เปิดเผย หรือโอนหรือมอบ 

ผลิตภัณฑ์ทั้งหมดหรือบางส่วนให้แก่บุคคลภายนอก; 

ง. แก้ไข แปล ดีคอมไพล์ 

หรือพยายามท าวิศวกรรมย้อนกับผลิตภัณฑ์หรือส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์ 

ยกเว้นและเฉพาะในขอบเขตที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องได้อนุญาตไว้แม้เน้ือควา

มในสัญญานี้จะห้ามไว้ก็ตาม;  

จ. ใช้ผลิตภัณฑ์เพ่ือให้บริการแก่บุคคลภายนอก; 

ฉ.

 ด าเนินการที่จะท าให้ซอฟท์แวร์ถูกบังคับตามสัญญาอนุญาตเปิดเผย

รหัสต้นฉบับ เมื่อไม่ได้ถกูบังคับด้วย สัญญานั้นมากอ่น; และ 

ช. เอาออกหรือเปลี่ยนแปลงประกาศหรือเครื่องหมายเฉพาะบนตัวผลิตภัณฑ์ 

 

4.  การปรับปรุง  หากคุณได้รับตัวปรับปรุงหรือยกระดับ หรือรุ่นใหม่ของซอฟท์แวร์ใดๆ 

(การปรับปรุง) คุณต้องมีสิทธิ์อนุญาตที่มีผลบังคับต่อรุ่นก่อน เพ่ือจะใช้การปรับปรุงน้ัน 

การปรับปรุงทั้งหมดที่มอบให้คุณ 

จะมีผลบังคับตามเง่ือนไขและข้อก าหนดของสัญญาเกี่ยวกับลิขสิทธ์ิส าหรับผู้ใช้ฉบับนี้ 

หากคุณได้รับการปรับปรงุ คุณอาจใช้ซอฟท์แวร์รุ่นก่อนที่คุณเป็นเจ้าของ 

ดูแลหรือควบคุมอยูไ่ด้ต่อไปอกี ซีเกตไม่มีหน้าที่สนับสนุนซอฟท์แวร์รุ่นก่อน 

เมื่อมีการปรับปรุงแล้ว ซีเกตไม่มีหน้าที่ให้การสนับสนุน ดูแล ปรับปรุง หรือแก้ไขได้ภายใต้ 

สัญญาเกี่ยวกับลิขสิทธิ์ส าหรับผู้ใช้ฉบับนี้   

 

5.  ไม่มีการรับประกัน  มีการมอบผลิตภัณฑ์และซอฟท์แวร์ของบุคคลภายนอกให้ตาม 

"สภาพที่มี" และไม่มีการประกันแต่อย่างใด ทั้งโดยชัดเจนหรือโดยปริยาย 

ซีเกตและผู้จัดจ าหน่ายปฏเิสธอย่างชัดแจ้งถึงการประกันใดๆ ทกุชนิด 

ทั้งทางสัญญาที่ชัดเจน หรือปริยาย 

รวมทั้งแต่ไม่จ ากัดเฉพาะการประกันโดยปริยายเกีย่วกับความเป้นสินค้า 

ความเหมาะสมกับการใช้งานเฉพาะด้าน และการไม่ละเมิด 

ซีเกตไม่ให้บริการจากบุคคลภายนอกและไม่ประกันเกี่ยวกับบรกิารจากบุคคลภายนอก 

การใช้บริการจาก บคุคลภายนอกเป็นความเส่ียงของคุณเอง 

 

6.  การสละความรับผิดชอบต่อผลลัพธ์และความเสียหายอื่นๆ  

ตามขอบเขตจ ากดัที่อนุญาตได้สูงสุดทางกฎหมายนัน้ 

ซีเกตและผู้อนุญาตหรือผู้จัดจ าหน่ายจะไม่รับผิดชอบในกรณีใดๆ ต่อความเสียหายพิเศษ 

บังเอิญ เชิงลงโทษ ทางออ้มหรือสืบเนื่องทั้งหมด (รวมทั้ง 

แต่ไม่จ ากัดเฉพาะความเสียหายจากความสูญเสียของผลก าไรหรือข้อมูลลับหรืออื่นๆ 

ต่อการสะดุดทางธุรกิจ ต่อการบาดเจ็บส่วนบุคคล ต่อการสูญเสียความเป็นส่วนตัว 

ต่อการล้มเหลวที่จะปฏิบัติตามหน้าที่ใดๆ รวมทั้งจากความสุจริตหรือการดูแลที่สมเหตุสมผล 

ต่อการละเลย และต่อความเสียหายอื่นๆ ทางการเงินหรือความเสียหายอื่น) เน่ืองมาจาก 
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หรือเกี่ยวข้องทางใดทางหนึ่งกับการใช้ผลิตภัณฑ์ 

หรือความไม่สามารถใช้ผลิตภัณฑ์หรือส่วนประกอบนั้นๆ หรือบริการที่เกีย่วข้อง 

หรือบริการบุคคลภายนอกใดๆ หรืออาจอยู่ภายใต้หรือเช่ือมโยงกับข้อก าหนดใดๆ ของ 

สัญญาเกี่ยวกับ ลิขสิทธิ์ส าหรับผู้ใช้ แม้เมื่อมีความผิดพลาด การละเมิดสิทธ์ิ 

(รวมทั้งการละเลย) การตีความผิด การจ ากัดความรับผิด การละเมิดสัญญา 

หรือการละเมิดการประกันของซีเกตหรือผู้อนุญาตหรือผู้จัดจ าหน่ายของซีเกต 

และแม้ซีเกตหรือผู้อนุญาต 

หรือผู้จัดจ าหน่ายของซีเกตได้รับค าแนะน าถึงความน่าจะเป็นของความเสียหาย 

และแม้ความล้มเหลวใดๆ ของวัตถุประสงค์ ที่จ าเป็นของสัญญานี้หรือเหตุบรรเทาใดๆ ก็ตาม   

 

7.  การจ ากัดความรับผิดชอบ  แม้จะเป็นความเสียหายที่คุณอาจได้รับเนื่องจากเหตุผลใดๆ 

ก็ตาม ความรับผิดทั้งหมดของ ซีเกตภายใต้ขอ้ก าหนดใดๆ 

ของสัญญาเกี่ยวกับลิขสิทธิ์ส าหรับผู้ใช้ฉบับนี้ และเหตุบรรเทาเฉพาะของคุณจะจ ากดัเฉพาะ 

และในทุกกรณีนั้นความเสียหายสะสมทั้งหมดของซีเกตจะไม่เกินราคาตามที่ผู้รับสิทธิ์อนุญา

ตได้จ่ายให้ซีเกตเพ่ือเป็นค่าผลิตภัณฑ์นี ้นอกจากนี้ 

ผู้อนุญาตหรือผู้จัดจ าหน่ายของซีเกตจะไม่รับผิดชอบใดๆ 

ต่อความเสียหายทุกรูปแบบในทุกกรณี   

 

8.  ความเป็นส่วนตัว  การเก็บรวบรวม 

ใช้งานและเปิดเผยของขอ้มูลที่ระบุตัวตนได้ของซีเกตซึ่งเกี่ยวเนื่องกับการใช้สินค้าของคุณ

จะถูกควบคุมโดยนโยบายความเป็นส่วนตัวของซีเกต ซึ่งอยู่ที่ 

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

ดังที่อธิบายเพ่ิมเติมไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวของ Seagate 

ผลิตภัณฑ์บางอยา่งอาจมแีดชบอร์ดผลิตภัณฑ์ที่อนญุาตให้ผู้ใช้สามารถจัดการการต้ังค่าผลิ

ตภัณฑ์ รวมถึงแต่ไม่จ ากดัเฉพาะการใช้ข้อมูลสถิติการใช้งานที่ไม่เปดิเผยชื่อ 

ซึ่งเช่ือมโยงกับข้อมูลที่สามารถระบุตัวตน คุณตกลงให้ Seagate เก็บรวมรวม ใช้งาน 

และเปิดเผยข้อมูลของคณุโดยป็นไปตามการต้ังค่าแดชบอร์ดผลิตภัณฑ์ที่คุณเลือกส าหรับผ

ลิตภัณฑ์นั้น หรือในกรณทีี่มีการโอนตามที่อธิบายไว้ในข้อ 11 

แสดงว่าคุณยอมรับการต้ังค่าที่ระบุโดยผู้ได้รับใบอนุญาตรายก่อน 

เว้นแต่หรือจนกว่าคุณจะเปลี่ยนแปลงการต้ังค่าดังกล่าว 

 

9.  ค่าสินไหมทดแทน  โดยการยอมรับสัญญาเกี่ยวกับลิขสิทธ์ิส าหรับผู้ใช้ฉบับนี้ 

ผู้รับลิขสิทธิ์ตกลงที่จะจ่ายค่าสินไหมทดแทน หรือปกป้องเจา้ของลขิสิทธ์ิ เจ้าหน้าที่ ลูกจา้ง 

ตัวแทน บริษัทย่อย บริษัทในเครือ ผู้จ าหน่าย และหุ้นส่วนธุรกิจอื่นๆ ของเจา้ของ 

ลิขสิทธิ์จากความเสียหายทั้งทางตรงและทางอ้อม ความเสียหายพิเศษ 

ความเสียหายที่ไม่ได้ต้ังใจ และความเสียหายที่เคย เกิดขึ้นมาแล้วซึ่งเกิดขึ้นจาก 

หรือเกี่ยวข้องกบั 
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หรือเป็นผลมาจากการใช้งานซอฟต์แวร์ของผู้รับลิขสิทธิ์หรือการด าเนินการอื่นๆ 

ที่เกี่ยวข้องกับซอฟต์แวร์นี้ รวมทั้งและไม่จ ากัดเฉพาะการใช้บรกิารบุคคลภายนอกใดๆ   

 

10.  การปฏบิัติตามกฎหมายการค้าระดับนานาชาติ  

ซอฟต์แวร์นี้และข้อมูลทางเทคนิคที่เกี่ยวข้องที่ดาวน์โหลดภายใต้สัญญาเกี่ยวกับลิขสิทธ์ิส า

หรับผู้ใช้ฉบับนี้จะอยู่ภายใต้กฎหมายทางศุลกากรและการควบคุมการส่งออก 

และกฎหมายต่างๆ ของสหรัฐฯ ("สหรัฐฯ”) 

และจะอยู่ภายใต้กฎหมายทางศุลกากรและการควบคุมการส่งออก และกฎหมายต่างๆ 

ของประเทศทีผู่้รับลิขสิทธิ์ท าการดาวน์โหลด นอกจากนี้ ภายใต้กฎหมายของสหรัฐฯ 

ห้ามมิให้จ าหน่าย ให้เช่าซื้อ หรือโอนซอฟต์แวร์นี้และข้อมูลทางเทคนิคที่เกีย่วข้อง 

ไปยังประเทศต้องห้าม หรือผู้ใช้ต้องห้าม 

(ที่ก าหนดในรายการหน่วยงานที่จ ากัดโดยรัฐบาลสหรัฐฯ ซึ่งพบได้จาก 

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

หรือผู้ใช้ที่มีความเกี่ยวขอ้งกับกิจกรรมการผลิตอาวธุ รวมถึงแต่ไม่จ ากดัเฉพาะ 

กิจกรรมที่เกีย่วข้องกับการออกแบบ การพัฒนา การผลิต หรือการใช้อาวุธ วตัถุ 

หรืออุปกรณ์นิวเคลียร์ต่างๆ รวมถึงขีปนาวุธ หรือโครงการสนับสนุนขีปนาวุธ 

หรืออาวุธทางเคมีและชีวภาพ  คุณรับรู้ว่า คุณไมไ่ด้เป็นประชาชน ถือสัญชาติ 

หรือผู้อยู่อาศัย และไม่อยูภ่ายใต้การควบคุมของรัฐบาลของคิวบา อิหร่าน เกาหลีเหนือ 

ซูดานหรือซีเรีย และไม่เป็นผู้ใช้งานที่ 

กฎหมายควบคุมการส่งออกของสหรัฐอเมริกาได้จ ากัด 

และไม่เกี่ยวข้องกับกจิกรรมการแพร่ขยายอาวุธแต่อย่างใด ยิ่งไปกวา่นั้น 

คุณรับรู้ว่าคุณจะไม่ดาวนโ์หลดหรือส่งออกหรือส่งออกซ้ าซึ่งซอฟท์แวร์หรือขอ้มูลทางเทคนิ

คที่เกี่ยวข้อง โดยทางตรง หรือทางอ้อมไปยังประเทศข้างต้น หรือไปยังประชากร 

ผู้ถือสัญชาติ หรือผู้อยู่อาศัยในประเทศเหล่านี้ หรือไปยังผู้ใช้งานอื่นทีถู่กจ ากัด 

เพ่ือการใช้งานใดๆ ก็ตาม   

 

11.  เง่ือนไขทั่วไป  

สัญญาเกี่ยวกับลิขสิทธิ์ส าหรับผู้ใช้ฉบับนี้ระหว่างผู้รับอนุญาตกับซีเกตถกูควบคุมและบังคับ

ตามกฎหมายของรัฐแคลฟิอร์เนีย โดยไม่ขัดแย้งกบักฎหมายหลักในระดับสูงกว่า 

สัญญาเกี่ยวกับลิขสิทธิ์ส าหรับผู้ใช้ฉบับนี้เป็นสัญญาระหว่างผู้ออกใบอนุญาต 

และผู้รับลิขสิทธ์ิและจะเป็นสัญญาควบคุมการใช้งานซอฟต์แวร์ของผู้รับลิขสิทธิ์ 

และจะหักล้างสัญญาฉบับก่อนๆ 

ระหว่างผู้ออกใบอนุญาตและผู้รับลิขสิทธ์ิในเรื่องดังกล่าวด้วย  หากอ านาจศาลใดๆ 

ตัดสินว่าส่วนใดส่วนหนึ่งของสัญญาเกี่ยวกับ ลิขสิทธิ์ส าหรับผู้ใช้ฉบับนี้ขัดแย้งกับกฎหมาย 

ข้อก าหนดนั้นจะถกูเปลี่ยนแปลงและตีความให้ตรงกับวัตถุประสงค์เดิมให้ดีทีสุ่ด 

ในขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายอนุญาต 

และข้อก าหนดที่เหลืออยูใ่นสัญญาอนุญาตสิทธิ์การใช้ฉบับนี้จะยังคงมีผลบังคับอยู่ต่อไป  

มอบซอฟต์แวร์และข้อมูลทางเทคนิคให้โดยมีข้อจ ากัดสิทธิ บังคับใช้ขอ้ห้ามในการใช้งาน 
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ท าซ้ า หรือเปิดเผย ตามขอ้ก าหนดของ รัฐบาลสหรัฐฯ ตามที่ระบุไว้ในยอ่หน้าที่ (c)(1)(iii) 

ของ DFARS 252.227-7013 (สิทธิเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์คอมพิวเตอร์และข้อมลูเทคนิค) 

หรือย่อหน้าที่ (c)(1) และ (2) of 48 CFR 52.227-19 (ผลิตภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพ่ือการค้า - 

ข้อจ ากัดสิทธิ) ผู้ผลิตคือซเีกต 

คุณไม่อาจโอนหรือมอบหมายสัญญาเกี่ยวกับลิขสิทธิ์ส าหรับผู้ใช้ฉบับนี้หรือสิทธิ์ใดๆ 

ภายใต้สัญญาอนุญาตสิทธิ์การใช้ฉบับนี้ได ้

ยกเว้นเมื่อคุณอาจท าการโอนถาวรครั้งเดียวของสัญญาอนุญาตสิทธิ์การใช้ฉบับนี้กับซอฟท์

แวร์ไปยังผู้ใช้งานคนอื่น ในเมื่อ (i) คุณไม่ได้คงส าเนาใดๆ ของซอฟท์แวร์ ฮาร์ดแวร์ 

ส่ือและส่ิงพิมพ์ การปรับปรุง (ถ้ามี) และสัญญาเกี่ยวกับลิขสิทธ์ิส าหรับผู้ใช้ฉบับนี้ และ (ii) 

ก่อนท าการโอน 

ผู้ใช้งานที่รับสัญญาเกี่ยวกับลิขสิทธ์ิส าหรับผู้ใช้ฉบับนี้และซอฟท์แวร์ยอมรับสัญญา 

อนุญาตสิทธิ์การใช้ฉบับนีท้ั้งหมดเสียก่อน การมอบหมายใดๆ 

ที่ฝ่าฝืนข้อก าหนดในตอนน้ีไม่มีผลบังคับ  Seagate โลโก้ของ Seagate 

รวมถึงช่ือและโลโก้อื่นๆ ของ Seagate เป็นเครื่องหมายการค้าของ Seagate   

 


