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Caterpillar: Confidential Green 

VISIONLINK™ – ขอ้ตกลงในการใชง้านและสญัญาอนุญาตใหใ้ชส้ทิธสํิาหรบัผูใ้ชข้ ัน้ปลาย 

ยนิดตีอ้นรบัสู ่VISIONLINK™ เอกสารนีเ้ป็นขอ้ตกลงและเงือ่นไขและขอ้ตกลงใบอนุญาตสาํหรับผูใ้ช ้(รวมเรยีกวา่ 
"ขอ้ตกลงการใช ง้าน" หรอื "ขอ้ตกลง") ซึง่นําไปใชก้บัการบรกิาร การจัดการทรัพยส์นิทีทํ่างานเกีย่วกบัการประยกุตใ์ช ้
(พรอ้มกบัแอปพลเิคชนัโทรศพัทเ์คลือ่นที ่การดาวนโ์หลดซอฟตแ์วร ์บรกิาร และ API ทีเ่กีย่วขอ้งทัง้หมด "บรกิารของ 
VisionLink") จัดทําขึน้โดย บรษัิทฯ VirtualSite Solutions LLC ("VSS" "เรา" หรอื "พวกเรา") 
และโฮสตแ์ละจัดจําหน่ายโดย Trimble Inc. และบรษัิทในเครอื ("Trimble") หรอื Caterpillar Inc. และบรษัิทในเครอื 
("Caterpillar") และทําใหม้ขี ึน้ผา่นทางเว็บไซตข์อง VisionLink (ที ่"ไซต"์) ใหก้บัธรุกจิและผูป้ระกอบการ 

ทา่นซึง่เป็นบคุคลหรอืบรษัิทหรอืองคก์รทีจั่ดตัง้ขึน้ตามกฎหมาย และบคุลากรทีเ่กีย่วขอ้งกบัธรุกจิของทา่น (เรยีกรวมกนัวา่ 
“ทา่น” หรอื “ลกูคา้”) จะไดรั้บอนุมัตกิารเขา้ถงึเพือ่ใช ้“บรกิารของ VisionLink” 
เพือ่วตัถปุระสงคด์า้นธรุกจิภายในองคก์รของทา่น โดยมเีงือ่นไขวา่ทา่นเป็นสมาชกิบรกิารของ VisionLink 
บรกิารใดบรกิารหนึง่หรอืหลายบรกิาร (แตล่ะบรกิารเรยีกวา่ “สมาชกิบรกิาร”) และทา่นยอมรับขอ้ตกลงในการใชง้านเหลา่นี ้
หากทา่นกําลงัตกลงตามขอ้ตกลงในการใชง้านเหลา่นีใ้นนามของบรษัิทหรอืองคก์รอืน่ทีจั่ดตัง้ตามกฎหมาย 
ทา่นแสดงตนวา่ทา่นมอํีานาจในการผูกพันองคก์รดงักลา่วและบคุลากรขององคก์รตามสญัญา 

ไมว่า่ทา่นซือ้หรอืไดม้าซึง่การเป็นสมาชกิบรกิารของ VisionLink โดยตรงจาก  Caterpillar หรอืจาก Trimble 
หรอืผา่นพอรท์ลัธรุกรรมรา้นคา้ VisionLink หรอืโดยออ้มจากตวัแทนจําหน่ายทีไ่ดรั้บอนุญาตสาํหรับบรกิารของ VisionLink 
หรอืผูผ้ลติเครือ่งคอมพวิเตอรแ์ละอปุกรณ์ของทา่น (โดยรวม “ทรพัยส์นิ”) เมือ่ทา่นคลกิ “โอเค” “ยอมรบั” “ตกลง” “สง่” 
หรอืปุ่ มใดๆ ทีแ่สดงถงึการยอมรบัขอ้ตกลง และ/หรอื เมือ่ทา่นเขา้ถงึหรอืใช ้VisionLink และ/หรอืไซต ์
ทา่นรบัรองวา่ทา่นไดร้บัอนุญาตใหใ้ชท้รพัยส์นิและบรกิารของ VisionLink 
และทา่นตกลงวา่จะไดร้บัการผูกพนัตามขอ้ตกลงทีป่ระกาศอยูใ่นขอ้ตกลง นอกจากนี ้ตามขอ้ 8.2 ดา้นลา่ง 
การทีท่า่นยังคงใชง้านบรกิารของ VisionLink ตอ่ไปภายหลงัทีม่กีารประกาศใหท้ราบถงึการแกไ้ขใดๆ ในขอ้ตกลง 
จะถอืวา่ทา่นยนืยันยอมรับการแกไ้ขดงักลา่ว ขอ้ตกลงในการใชง้านเหลา่นีเ้ป็นขอ้ผูกพัน ขอ้ตกลงตามกฎหมายระหวา่งทา่นและ 
VSS และเจตนาใหม้ผีลบงัคบัเสมอืนวา่ทา่นไดล้งนามในขอ้ตกลงในการใชง้าน 

การใชบ้รกิารของ VISIONLINK 
และไซตน์ีเ้สนอใหท้า่นโดยมเีงือ่นไขวา่ทา่นยอมรบัขอ้ตกลงโดยไมม่กีารแกไ้ขเพิม่เตมิใดๆ 
ขอ้ตกลงประกอบไปดว้ยการสละสทิธเิรยีกรอ้งในการรบัประกนัและความรบัผดิ (ดขูอ้ 5.4, 10, 11, 12 และ 14.1 
ดา้นลา่ง) บทบญัญตัเิหลา่นีเ้ป็นสว่นหนึง่ทีสํ่าคญัของการตอ่รองของเรา 
หากทา่นเป็นลกูคา้ของบรกิารจัดการทรัพยส์นิอืน่ที่  , CaterpillarTrimble หรอืผูผ้ลติทรัพยส์นิของทา่นเป็นผูจั้ดหาให ้
และทา่นกําลงัยา้ยไปยัง VisionLink ในฐานะระบบทดแทนบรกิารดงักลา่ว ทา่นเขา้ใจวา่ขอ้ตกลงในการใชง้าน 
ขอ้ตกลงในการบรกิาร หรอืสญัญาอนุญาตใหใ้ชส้ทิธทิีบ่งัคบัใชก้บับรกิารอืน่ดงักลา่วจะไม่บงัคบัใชก้ับการทีท่า่นใชบ้รกิารของ 
VisionLink 

สาํเนาของขอ้ตกลงฉบบัปัจจบุันสามารถเขา้ถงึและดใูนเวลาใดก็ไดจ้ากหนา้หลกัของไซต ์
เราแนะนําใหท้า่นพมิพแ์ละเก็บสาํเนาขอ้ตกลงนี้ไวเ้พือ่การอา้งองิ หากทา่นไมย่อมรับตามขอ้ตกลง 
ทา่นตกลงวา่จะไมใ่ชห้รอืเขา้ถงึบรกิารของ VisionLink หรอืไซต ์และทา่นจะไม่ไดรั้บอนุญาตใหใ้ชบ้รกิารดงักลา่ว 

ขอ้ตกลงในการใชง้านบรกิารของ VisionLink และสญัญาอนญุาตใหใ้ชส้ทิธสิาํหรบัผูใ้ชข้ ัน้ปลาย 

1. บรกิารแอปพลเิคชนั 

1.1 คําอธบิายทั่วไป บรกิารของ VisionLink นีเ้ป็นบรกิารบนซอฟตแ์วรแ์อพพเิคชัน่ ซอฟตแ์วรแ์อพพเิคชัน่บรกิารของ 
VisionLink นัน้รวบรวมขอ้มลูและสารสนเทศ (“ขอ้มูล”) ทีค่ณุทําขึน้ภายใตท้รัพยส์นิ รวมทัง้ขอ้มลูและสารสนเทศ 
จากทรัพยส์นิทีม่รีะบบ VisionLink ทีส่นับสนุนโดยอปุกรณ์ตดิตามการใชง้าน (“อุปกรณ ว์แีอล”) หรอื 
สรา้งขึน้โดยหรอืเกีย่วพันกับทรัพยส์นิดงักลา่วทีทํ่าใหม้ขี ึน้ผา่นทางอนิเตอรเ์ฟสผูใ้ชบ้รกิารของ VisionLink ฟีด API 
จากตวัคณุหรอืผูอ้ ืน่ การตดิตอ่ผา่น VPN หรอืเทคโนโลยอีนิเตอรเ์ฟสระบบสารสนเทศทีค่ลา้ยคลงึกนั 
หลงัจากเปิดใชอ้ปุกรณ์วแีอลแลว้  VSS และผูจั้ดจําหน่าย และบรษัิทในเครอื และตัวแทนทีไ่ดรั้บอนุญาตทัง้หลาย 
บรษัิทผูใ้หบ้รกิาร และตวัแทนจําหน่าย สามารถประมวลผล ใช ้เปิดเผย และโอนขอ้มลูทีร่วบรวม (ตามทีน่ยิามไวใ้นขอ้ 3) 
เพือ่ใหเ้นือ้หา ฟังกช์ัน่การใชง้าน รายงาน และบรกิารตา่งๆ ทีอ่าจมกีารเปลีย่นแปลงเป็นครัง้คราว 
ใหแ้กผู่ใ้ชท้ีไ่ดรั้บอนุญาต อปุกรณ์วแีอลจําเป็นตอ้งเปิดใชง้านเพือ่ใหอ้ปุกรณ์ดงักลา่วใชง้านร่วมกบับรกิารของ VisionLink 
ได ้หากตอ้งการเปิดใชง้านอปุกรณ์ดงักลา่ว ทา่นตอ้ง (1) 
ยอมรับเงือ่นไขในการชาํระเงนิและขอ้ตกลงทีบ่งัคับใชก้บัการเป็นสมาชกิบรกิารของทา่น (2) ยอมรับขอ้ตกลงเหลา่นี้และ 
(3) ยนิยอมใหม้กีารสง่และใชข้อ้มลูทีส่รา้งจากทรัพยส์นิของทา่นตามทีอ่ธบิายเพิม่เตมิในขอ้ 6.1 ดา้นลา่ง 
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 บรกิารของ VisionLink ใหไ้วต้ามแผนการเป็นสมาชกิบรกิารหลากหลายแบบแผน (“แผนการใหบ้รกิาร”) และดงันัน้ 
จงึอาจอยูภ่ายใตข้อ้ตกลงและเงือ่นไขเพิม่เตมิทีแ่สดงไวท้ีร่า้นคา้ของ  Trimble สาํหรับพอรท์ัล VisionLink 
หรอืทีร่วมอยูใ่นเอกสารการสัง่ซือ้อืน่ๆ หรอืขอ้ตกลงกบั Caterpillar หรอื ตวัแทนจําหน่ายการบรกิารของ VisionLink 
ของทา่น 

1.2 ระบบการสือ่สารของบคุคลภายนอก 

คณุลกัษณะบางประการของบรกิารของ VisionLink ตอ้งใชร้ะบบการสือ่สารของบคุคลภายนอก เชน่ 
ระบบของผูใ้หบ้รกิารโทรคมนาคมโทรศพัทไ์รส้าย หรอืระบบสือ่สารผ่านจานดาวเทยีม (แตล่ะระบบเรยีกวา่ 
“ผ ูใ้หบ้รกิารการส ือ่สาร”) บรษัิทตวัแทนของ VSS ทัง้หลาย ไมรั่บผดิชอบตอ่การมใีหใ้ช ้คณุภาพ 
หรอืผลการทํางานของระบบสือ่สารแบบไรส้ายหรอืผ่านจานดาวเทยีม หรอือปุกรณ์ทีผู่ใ้หบ้รกิารการสือ่สารจัดหาให ้
ผูใ้หบ้รกิารการสือ่สารจะรับผดิชอบบรกิารและอปุกรณ์ดงักลา่วแตเ่พยีงผูเ้ดยีว 

1.3 การแลกเปลีย่นขอ้มลูและการตดิตอ่กับบคุคลภายนอก 

 องคป์ระกอบในการแลกเปลีย่นขอ้มลูของบรกิารของ VisionLink อนุญาตใหม้กีารสือ่สาร การโอน 
และการแลกเปลีย่นขอ้มลูระหวา่งซอฟตแ์วรแ์อปพลเิคชนับรกิารของ VisionLink และทรัพยส์นิอปุกรณ์ 
หรอืระบบทีผ่ลติโดยผูผ้ลติบางราย บรษัิทตวัแทนของ VSS ทัง้หลายไมม่อํีานาจควบคมุรูปแบบ 
หรอืคณุภาพของขอ้มลูทีส่รา้งจากหรอืสง่โดยทรัพยส์นิ อปุกรณ์ ทีผ่ลติโดยบคุคลภายนอก 
หรอืโซลชูัน่ทีพั่ฒนาโดยบคุคลภายนอก เชน่ รายงานทีป่รับแตง่เอง หรอืสว่นตดิตอ่ตา่งๆ (เรยีกรวมกนัวา่ 
“ขอ้มูลของบุคคลภายนอก”) ดงันัน้ 
หากการเป็นสมาชกิบรกิารของทา่นอนุญาตใหใ้ชอ้งคป์ระกอบในการแลกเปลีย่นขอ้มูลบรกิารของ VisionLink 
ทา่นเขา้ใจและตกลงดงันี ้

• อาจมกีารแลกเปลีย่นขอ้มลูระหวา่งแอปพลเิคชนับรกิารของ VisionLink และทรัพยส์นิ อปุกรณ์ 
หรอืระบบทีผ่ลติโดยบคุคลภายนอกทีไ่ดรั้บอนุญาตใหใ้ชร้่วมกับบรกิารของ VisionLink โดย VSS 

• ทา่นยอมรับขอ้จํากดัใดๆ 
และทัง้หมดในการแสดงและการใชข้อ้มลูของบคุคลภายนอกทีนํ่าเขา้มาผ่านอปุกรณ์ทีผ่ลติโดยบคุคลภายนอก 
หรอืโซลชูัน่อืน่ๆ ของบคุคลภายนอกรวมทัง้การแสดงขอ้มลูทีส่รา้งโดยอปุกรณ์วแีอลทีส่ง่ออกไปยังอปุกรณ์ 
หรอืระบบทีผ่ลติโดยบคุคลภายนอก 

• VSS ไมรั่บผดิชอบตอ่คณุภาพหรอืความถูกตอ้งของ หรอืการไมส่ามารถรับ เขา้ถงึ หรอืใช ้ขอ้มลูของบคุคลภายนอก 
หรอืขอ้มลูทีส่ง่ออกไปยัง หรอืผา่นอปุกรณ์ หรอืระบบทีผ่ลติโดยบคุคลภายนอก หรอืโซลชูัน่อืน่ๆ ของบคุคลภายนอก 
(เชน่ รายงานทีป่รับแตง่เองหรอืสว่นตดิตอ่ตา่งๆ) 
ไมว่า่ความบกพร่องจะเกดิจากการไม่สามารถใชง้านบรกิารซึง่เกดิจากบคุคลภายนอก 
การไม่สามารถใชง้านร่วมกนักับสว่นตดิตอ่ซอฟตแ์วรข์องบคุคลภายนอกได ้หรอืความลม้เหลว หรอืสาเหตอุืน่ใด 

• VSS อาจควบคมุขอ้มลูของบคุคลภายนอกทัง้หมดทีส่ง่ไปยังและมาจากบรกิารของ VisionLink 
และอาจยตุหิรอืสกัดกัน้ขอ้มลูของบคุคลภายนอกใดๆ ที่  VSS 
เชือ่วา่อาจสง่ผลกระทบในทางลบตอ่การทํางานของบรกิารของ VisionLink 

2. ลกัษณะของแอปพลเิคชนัและโฮสติง้ 

 บรกิารของ VisionLink นัน้โฮสตโ์ดย  , TrimbleVSS และ Caterpillar หรอืเพยีงหนึง่หรอืสองหน่วยงานดงักลา่ว 
หรอืโดยผูใ้หบ้รกิารของพวกเขา และรวมถงึซอฟตแ์วรแ์อปพลเิคชนับรกิารของ VisionLink 
ทีไ่ดรั้บอนุญาตใหใ้ชต้ามเงือ่นไขขอ้ 5 ดา้นลา่ง และซอฟตแ์วรห์รอืบรกิารของบคุคลภายนอก 
(ภายในขอบเขตทีผู่จั้ดหาทีเ่ป็นบคุคลภายนอกอนุญาต) (“ซอฟตแ์วร /์ บรกิารของบุคคลภายนอก”) นอกจากนี ้
บรกิารของ VisionLink ยังควบคมุการใชเ้ฟิรม์แวรใ์นทรัพยส์นิและอปุกรณ์วแีอล บรกิารของ VisionLink 
ทีใ่หผู้ใ้ชท้ีไ่ดรั้บอนุญาตนัน้ จัดใหโ้ดยเรา ผูอ้นุญาตของเรา และผูจั้ดหาทีเ่ป็นบคุคลภายนอก 
ซึง่ใหเ้นือ้หาและบรกิารร่วมกับหรอืผา่นซอฟตแ์วรแ์อปพลเิคชนับรกิารของ VisionLink 
(“ผ ูจ้ดัหาทีเ่ป็นบุคคลภายนอก”) ทา่นรับทราบวา่ขอ้มูลและบรกิารของ VisionLink จะถกูสง่ผ่านสือ่ประเภทคลืน่วทิย ุ
สญัญาณโทรศพัท ์จพีเีอส เว็บ และเทคโนโลยทีีค่ลา้ยคลงึกัน 
ทา่นยนิยอมใหม้กีารสง่ดงักลา่วและสละสทิธิใ์นการเรยีกรอ้งใดๆ ทีท่า่นอาจมตีอ่เราทีเ่กีย่วกับการสง่นัน้ บรกิารของ 
VisionLink อาจจัดใหผู้ใ้ชท้ีไ่ดรั้บอนุญาตใชโ้ดยคํานงึถงึปัจจัยหลายประการ รวมถงึแตไ่มจํ่ากดัเพยีง การเขา้ถงึเว็บ 
การใชค้อมพวิเตอร ์ทรัพยส์นิ ระบบปฏบิตักิาร อปุกรณ์วแีอล ทีท่า่นเปิดใชง้านและเก็บรักษาไว ้ระดับของการบรกิารทีซ่ือ้ 
ชือ่ผูใ้ช ้รหัสผา่น และ/หรอืปัจจัยอืน่ๆ บรกิารของ VisionLink 
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อาจมกีารเปลีย่นแปลงเป็นครัง้คราวตามทีอ่ธบิายเพิม่เตมิในขอ้ 8 ดา้นลา่ง และโดยการเขา้ถงึหรอืการใชบ้รกิารของ 
VisionLink และไซตน์ี ้แสดงวา่ทา่นยนิยอมใหเ้ราเพิม่เตมิ เปลีย่นแปลง หรอืยุตกิารใหบ้รกิารใดๆ 
มใีหใ้ชร้่วมกบัหรอืผา่นบรกิารของ VisionLink และไซตน์ี้ 

3.  ผูใ้ชท้ ีไ่ดร้บัอนุญาต และการใชง้าน ขอ้จํากดั 

3.1  ผูใ้ชท้ีไ่ดรั้บอนุญาต ทา่นตกลงวา่เฉพาะทา่นเทา่นัน้ทีเ่ขา้ถงึและใชบ้รกิารของ VisionLink เพือ่วตัถุประสงคด์งักลา่ว 
ทา่นจะกําหนดตัวผูใ้ชท้ีไ่ดรั้บอนุญาตทีท่า่นอนุญาตใหเ้ขา้ถงึและใชบ้รกิารของ VisionLink (“ผ ูใ้ชท้ ีไ่ดร้ บัอนุญาต”) 
บรกิารของ VisionLink 
อาจเพยีงเขา้ถงึหรอืใชร้่วมกับทรัพยส์นิทีม่อีปุกรณ์วแีอลทีจํ่าเป็นตอ่การเขา้ถงึเว็บและทา่นตอ้งชําระคา่ธรรมเนยีมการเขา้
ถงึใดๆ ทีจํ่าเป็น ทา่นตอ้งรับผดิชอบตอ่การไดม้า การตัง้คา่ การตรวจสอบ การรักษา 
และการจัดการซอฟตแ์วรแ์ละฮารด์แวรข์องทา่นทีเ่กีย่วกบัการใชง้านเว็บของทา่น รวมถงึ LAN คอมพวิเตอร ์โมเด็ม 
อปุกรณ์โทรคมนาคม และเครอืขา่ยของทา่นทีเ่ชือ่มตอ่กับไซต ์เราไมรั่บผดิชอบตอ่การเชือ่มตอ่เครอืขา่ย หรอืประเด็น 
ปัญหา หรอืเงือ่นไขตา่งๆ ทีเ่กดิจากหรอืทีเ่กีย่วขอ้งกบัการเชือ่มตอ่เครอืขา่ย 
รวมถงึแตไ่มจํ่ากัดเพยีงปัญหาเกีย่วกบัแบนดว์ดิท ์การไม่สามารถใชง้านเครอืขา่ยได ้
และ/หรอืเงือ่นไขอืน่ใดทีม่สีาเหตจุากเว็บและ/หรอืการเชือ่มตอ่เครอืขา่ย 

3.2 ขอ้จํากดัในการใชง้าน 
การสง่สารสนเทศโดยใชอ้ปุกรณ์วแีอลหรอืวธิอีืน่ใดนัน้อยูภ่ายใตก้ารบงัคบัของขอ้กําหนดตามกฎหมายทีอ่าจแตกตา่งกนัไ
ปในแตล่ะสถานที ่รวมถงึแตไ่ม่จํากัดเพยีงการไดรั้บอนุญาตใหใ้ชค้ลืน่ความถีว่ทิย ุทา่นตอ้งจํากัดการใชอ้ปุกรณ์วแีอลใดๆ 
ไปยังสถานทีท่ีม่กีารปฏบิตัติามขอ้ตกลงตามกฎหมายทัง้หมดในสว่นของการใชง้านอปุกรณ์วแีอลและบรกิารของ 
VisionLink ในกรณีทีท่รัพยส์นิทีต่ดิอปุกรณ์วแีอลนัน้ตัง้อยูใ่นหรอืถกูยา้ยทีต่ัง้ไปยังสถานทีซ่ ึง่ (1) 
ไมเ่ป็นไปตามขอ้ตกลงตามกฎหมาย หรอื (2) 
การสง่หรอืการประมวลผลสารสนเทศดงักลา่วขา้มทีต่ัง้จะเป็นการทําผดิกฎหมาย เราขอปฏเิสธการเรยีกรอ้งใดๆ 
และความรับผดิทัง้หมดทีเ่กีย่วขอ้งกับการไม่ปฏบิตัติามขอ้ตกลงของกฎหมายและเราอาจยุตกิารสง่สารสนเทศจากทรัพย์
สนิดงักลา่ว นอกจากนีท้า่นยงัเขา้ใจและรบัทราบวา่บรกิารของ VisionLink ไมไ่ดม้เีจตนาเพือ่ใชใ้นกรณีฉุกเฉนิ 
เพือ่ความปลอดภยั หรอืเพือ่ใชใ้นกรณีวกิฤต ิหรอืการใชท้ีเ่ก ีย่วขอ้งกบัความปลอดภยั หรอื แอปพลเิคชนั 
หรอืกจิกรรมทีก่อ่ใหเ้กดิอนัตรายรา้ยแรงอืน่ใด และทา่นจะไมใ่ชบ้รกิารของ VisionLink ในลกัษณะดงักลา่ว 

3.3 ขอ้มลูบคุคลภายนอก คณุรับผดิชอบวา่คณุมสีทิธิใ์นการทําใหข้อ้มลูบคุคลภายนอกมขีึน้ให ้VisionLink ใช ้ประมวลผล 
แบง่ปัน ฯลฯ ในขอ้ผูกพันกับขอ้ตกลงเหลา่นี ้
และน่ันคอืคณุไดใ้หคํ้าเตอืนทีจํ่าเป็นและรวบรวมความยนิยอมทีจํ่าเป็นดว้ยความเคารพตอ่ขอ้มลูในการระบตุัวตนสว่นบคุค
ลดงักลา่วเป็นทีเ่รยีบรอ้ยแลว้ 

4.  การลงทะเบยีน การชําระเงนิ 

4.1 บญัชลีกูคา้ ในการลงชือ่เขา้ใชไ้ซตแ์ละในการใชบ้รกิารของ VisionLink 
ทา่นและผูใ้ชท้ีไ่ดรั้บอนุญาตของทา่นจะถูกขอใหแ้จง้ขอ้มูลลงทะเบยีนทีเ่ป็นความจรงิ ถกูตอ้ง และเป็นปัจจุบนัแกเ่รา 
และลงทะเบยีนใหเ้สร็จสิน้รวมทัง้ปรับปรุงขอ้มูลสารสนเทศดังกลา่วใหเ้ป็นปัจจบุนัหากจําเป็น 
หากเรามเีหตอุนัสมควรใหส้งสยัวา่สารสนเทศใดทีผู่ใ้ชท้ีไ่ดรั้บอนุญาตใหไ้วนั้น้ไมถู่กตอ้ง ไมค่รบถว้น 
หรอืไมเ่ป็นความจรงิ เรามสีทิธริะงับหรอืบอกเลกิสทิธใินการเขา้ถงึและใชบ้รกิารของ VisionLink 
ของทา่นหรอืผูใ้ชท้ีไ่ดรั้บอนุญาตของทา่น เมือ่ทา่นลงทะเบยีนเสร็จเรยีบรอ้ยแลว้ 
ทา่นจะไดรั้บรหัสการลงชือ่เขา้ใชใ้นครัง้แรกเพือ่ใหส้ามารถเขา้ถงึและใชง้านบรกิารของ VisionLink ได ้

4.2  การเขา้ถงึไซตแ์ละรหัสผา่น การรักษาความปลอดภัย เมือ่ลงชือ่เขา้ใชไ้ซตใ์นครัง้แรก 
ผูใ้ชท้ีไ่ดรั้บอนุญาตจะสรา้งชือ่ผูใ้ชแ้ละรหัสผา่นซึง่จําเป็นตอ้งมเีพือ่เขา้ใชค้ณุลักษณะบางประการของบรกิารของ 
VisionLink ทา่นตอ้งรับผดิชอบตอ่การเก็บรักษาชือ่ผูใ้ชแ้ละรหัสผ่านของผูใ้ชท้ีไ่ดรั้บอนุญาตจากทา่นเป็นความลับ 
และทา่นจะรับผดิชอบสาํหรับกจิกรรมทัง้หมดทีเ่กดิขึน้ทีไ่ซตภ์ายใตช้ือ่ผูใ้ชแ้ละรหัสผา่นของผูใ้ชท้ีไ่ดรั้บอนุญาตจากทา่น 
เราอาจขอใหท้า่นเปลีย่นชือ่ผูใ้ชข้องผูใ้ชท้ีไ่ดรั้บอนุญาตจากทา่นในกรณีทีเ่รามดีลุยพนิจิเห็นวา่ชือ่ผูใ้ชใ้ดๆ 
นัน้ไมส่ภุาพหรอืดว้ยเหตผุลอืน่ใด ทา่นตกลงจะแจง้  VSS 
ทนัทเีพือ่ใหท้ราบถงึการใชช้ือ่ผูใ้ชแ้ละรหัสผา่นของผูใ้ชท้ีไ่ดรั้บอนุญาตโดยไม่ไดรั้บอนุญาต 
หรอืแจง้ใหท้ราบถงึการฝ่าฝืนการรักษาความปลอดภัย 
และจะดําเนนิการใหแ้น่ใจวา่ผูใ้ชท้ีไ่ดรั้บอนุญาตลงชือ่ออกจากการใชง้านเมือ่สิน้สดุการใชง้านในแตล่ะครัง้ 
ทา่นตอ้งรับผดิชอบตอ่การทําใหบ้ญัชขีองผูใ้ชท้ีไ่ดรั้บอนุญาตใดๆ ทีท่า่นไม่ไดว้า่จา้งอกีตอ่ไปใชง้านไมไ่ด ้
ทา่นรับทราบวา่  VSS ไมรั่บผดิชอบตอ่การตดิตามการใชบ้รกิารของ VisionLink ของผูใ้ชท้ีไ่ดรั้บอนุญาตของทา่น 
และรับทราบวา่  VSS ไมส่ามารถและจะไมรั่บผดิตอ่ความสญูเสยีหรอืความเสยีหายใดๆ 
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ทีเ่กดิจากการทีท่า่นไมป่ฏบิัตติามเงือ่นไขขอ้ 4 นี้ 

4.3  การชาํระเงนิ 
ทา่นตกลงจะชําระเงนิเรยีกเก็บและคา่ธรรมเนยีมทัง้หมดตามเงือ่นไขการชําระเงนิทีบ่งัคบัใชก้บัสมาชกิบรกิารทีท่า่นไดม้า 

5.  การอนุญาตใหใ้ชส้ทิธ ิขอ้จํากดัในการอนุญาตใหใ้ชส้ทิธ ิ

5.1  การอนุญาตใหใ้ชส้ทิธทิีจํ่ากัดสําหรับลกูคา้ ตามทีท่า่นยอมรับตอ่ขอ้ตกลงเหลา่นี ้
รวมถงึระยะการเป็นสมาชกิบรกิารของทา่น และการชาํระคา่ธรรมเนยีมทีเ่รยีกเก็บทัง้หมด VSS ใหส้ทิธทิา่นแบบจํากดั 
ไมผู่กขาดแตเ่พยีงผูเ้ดยีว ไม่สามารถโอนได ้และไม่สามารถอนุญาตใหใ้ชส้ทิธไิด ้(โดยไมม่สีทิธิใ์นการใหส้ทิธชิว่ง) 
ในการใชซ้อฟตแ์วรแ์อปพลเิคชนับรกิารของ VisionLink 
ทีเ่ขา้ถงึผ่านไซตเ์พือ่วตัถปุระสงคท์างธรุกจิและเพือ่วตัถปุระสงคอ์ืน่ทีส่อดคลอ้งกนั 
ขอสงวนสทิธิใ์นสทิธทิัง้หมดทีไ่มไ่ดอ้นุญาตใหท้า่นโดยชดัแจง้โดย VSS และผูจั้ดหา รวมทัง้ตวัแทนผูไ้ดรั้บอนุญาต 
ขอ้ตกลงเพิม่เตมิอาจใชก้ับ API (สว่นตอ่ประสานโพรโทคอลของแอปพลเิคชนั) ทีม่ใีหบ้รกิารโดยเชือ่มตอ่กบับรกิารของ 
VisionLink 

5.2  ขอ้จํากดัในการอนุญาตใหใ้ชส้ทิธ ิ– การไมใ่ชบ้รกิารในทางทีผ่ดิ การใชบ้รกิารของ VisionLink 
ของทา่นนัน้มขีอ้จํากดัเพยีงการใชท้ีอ่นุญาตไวโ้ดยชดัแจง้ในการเป็นสมาชกิบรกิารของทา่น และขอ้ตกลงนี ้
เงือ่นไขในการใชบ้รกิารของ VisionLink ของทา่นคอื ทา่นตกลงวา่ทา่นจะไมใ่ชบ้รกิารเพือ่วตัถปุระสงคใ์ดๆ 
ทีผ่ดิกฎหมายหรอืตอ้งหา้มตามขอ้ตกลงเหลา่นี ้เราอาจจํากัดหรอืยกเลกิบรกิารของ VisionLink ทีใ่หท้า่น 
หากมขีอ้สงสยัอนัสมควรวา่ หรอืหากทา่นใชง้านทีผ่ดิวธิหีรอืฉอ้ฉล ทา่นจะรับผดิชอบตอ่ตน้ทนุใดๆ 
ทีเ่กดิกบัเราหรอืบคุคลอืน่ (รวมถงึคา่ธรรมเนยีมทนายความ) เนือ่งจากการใชง้านทีผ่ดิวธิหีรอืการฉอ้ฉล ทา่นไม่อาจ 
(1) ทําซ้ํา ดัดแปลง ตพีมิพ ์แจกจา่ย จัดแสดงตอ่สาธารณชน ปรับเปลีย่น เปลีย่นแปลง แปล 
หรอืสรา้งงานทีด่ัดแปลงจากงานตน้แบบจากบรกิารของ VisionLink หรอืซอฟตแ์วร/์บรกิารของบคุคลภายนอกใดๆ 
(2) รวมซอฟตแ์วรบ์รกิารของ VisionLink หรอืซอฟตแ์วร/์บรกิารของบคุคลภายนอกเขา้ดว้ยกนักับซอฟตแ์วรอ์ืน่ 
(3) อนุญาตชว่ง ขาย ใหเ้ชา่ ใหเ้ชา่ซือ้ ใหย้มื หรอืโอนบรกิารของ VisionLink หรอืซอฟตแ์วรท์ีเ่กีย่วขอ้ง หรอื 
ซอฟตแ์วร/์บรกิารของบคุคลภายนอก ไปยังบคุคลภายนอกใดๆ (4) ทําวศิวกรรมยอ้นกลับ รวบรวม แยกสว่น 
หรอืพยายามทีจ่ะหารหัสตน้ทางสาํหรับซอฟตแ์วรบ์รกิารของ VisionLink ซอฟตแ์วร/์บรกิารของบคุคลภายนอก หรอืไซต ์
(5) ใชห้รอืทําสําเนาบรกิารของ VisionLink หรอืซอฟตแ์วรท์ีเ่กีย่วขอ้ง หรอื ซอฟตแ์วร/์บรกิารของบคุคลภายนอก 
ยกเวน้ทีร่ะบไุวโ้ดยชดัแจง้ในขอ้ตกลงและขอ้ 5 วา่อนุญาตใหทํ้าได ้(6) ใชบ้รกิารของ VisionLink 
หรอืซอฟตแ์วรท์ีเ่กีย่วขอ้ง หรอื ซอฟตแ์วร/์บรกิารของบคุคลภายนอกใน “ศนูยบ์รกิารเครือ่งคอมพวิเตอร”์ 
หรอืโครงสรา้งทีค่ลา้ยคลงึกนัซึง่บคุคลภายนอกไดรั้บการใชง้านบรกิารของ VisionLink หรอื 
ซอฟตแ์วร/์บรกิารของบคุคลภายนอกผา่นทา่น (7) ลบ ทําใหเ้ลอืน หรอืดดัแปลง ลขิสทิธิ ์เครือ่งหมายการคา้ 
หรอืประกาศความเป็นเจา้ของใดๆ ทีฝั่งอยูใ่น ตดิอยู่กบั หรอืเขา้ถงึร่วมกนักบับรกิารของ VisionLink ซอฟตแ์วรท์ีเ่กีย่วขอ้ง 
และ/หรอืไซต ์(8) ทําใหเ้สยีหาย ทําใหใ้ชง้านไมไ่ด ้ใชง้านมากเกนิไป แทรกแซง ขดัขวาง หรอืทําใหด้อ้ย ซึง่บรกิารของ 
VisionLink หรอืไซต ์หรอืเซริฟ์เวอร ์หรอืเครอืขา่ยทีเ่ชือ่มตอ่กบับรกิาร ไมว่า่ในลกัษณะใดๆ (9) แทรกแซงการเขา้ถงึ 
การใช ้หรอืการใชอ้ยา่งสงบในบรกิารของ VisionLink หรอืไซตใ์นลกัษณะใดโดยบคุคลอืน่ (10) ฝ่าฝืนกฎหมายทอ้งถิน่ 
กฎหมายรัฐ กฎหมายระหวา่งประเทศทีบ่งัคับใชโ้ดยเจตนาหรอืไม่ไดเ้จตนา รวมถงึ แตไ่มจํ่ากดัเพยีง กฎหมาย 
และระเบยีบตา่งๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกับการสง่ออก หรอื (11) ปลอมตวัเป็นบคุคลใดๆ หรอืองคก์รใดๆ 
หรอืแสดงตนเป็นเท็จเกีย่วกับความสมัพันธข์องทา่นกบับคุคลหรอืองคก์รใดองคก์รหนึง่ 

5.3  ซอฟตแ์วร/์บรกิารของบคุคลภายนอก ทา่นรับทราบและตกลงวา่ซอฟตแ์วร/์บรกิารของบคุคลภายนอกใดๆ 
ทีพ่่วงมากับบรกิารของ VisionLink (เชน่ แผนที)่ นัน้ ผูจั้ดหาทีเ่ป็นบคุคลภายนอกเป็นผูจั้ดหาใหท้า่น ไมใ่ชโ่ดย VSS  
ทา่นรับทราบและตกลงวา่การทีท่า่นเขา้ถงึหรอืใชซ้อฟตแ์วร/์บรกิารของบคุคลภายนอกดงักลา่วใดๆ 
นัน้ไมอ่ยูภ่ายใตบ้งัคบัของขอ้ตกลงเหลา่นี ้แตอ่าจอยูภ่ายใตบ้ังคบัของขอ้ตกลงในการใชง้าน 
สญัญาอนุญาตใหใ้ชส้ทิธสิําหรับผูใ้ชข้ัน้ปลาย 
หรอืสญัญาทีค่ลา้ยคลงึกนัสญัญาอืน่ของผูจั้ดหาทีเ่ป็นบคุคลภายนอกรายดงักลา่ว  VSS 
จะใชค้วามพยายามตามสมควรและความสจุรติเพือ่แจง้ทา่นใหท้ราบถงึเหตกุารณใ์ดๆ 
ทีก่ระทบตอ่ซอฟตแ์วร/์บรกิารของบคุคลภายนอก (เชน่ ชว่งเวลาทีร่ะบบไมส่ามารถใหบ้รกิารได ้
หรอืชว่งเวลาทีม่กีารซอ่มบํารุงระบบ) ทีอ่าจกระทบตอ่การใชง้าน VisionLink ของทา่น อย่างไรก็ตาม  VSS 
ไมส่ามารถรับผดิชอบตอ่และปฏเิสธการเรยีกรอ้งไวโ้ดยชดัแจง้สาํหรับความรับผดิทีเ่กีย่วขอ้งกบัซอฟตแ์วร/์บรกิารของบคุ
คลภายนอก หรอืการใชง้านของทา่น (หรอืการใชง้านใดๆ โดยผูใ้ชท้ีไ่ดรั้บอนุญาต) ในซอฟตแ์วรด์งักลา่ว 

5.4  การเป็นสมาชกิบรกิารทีจํ่ากดัเวลา ในกรณีทีก่ารใชบ้รกิารของ VisionLink ทีใ่หท้า่นนัน้มกีารจํากดัเวลา (เชน่ 
บรกิารทีใ่หไ้วส้าํหรับผูท้ดสอบซอฟตแ์วร ์ตัวแทนจําหน่าย และผูจั้ดจําหน่าย เพือ่การสาธติการขาย 
หรอืทีใ่หล้กูคา้ทีอ่าจจะมาเป็นผูใ้ชข้ัน้ปลาย เพือ่การประเมนิระบบ) ("บรกิารทีจ่ ํากดัเวลา") 
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ทา่นอาจใชบ้รกิารทีจํ่ากดัเวลาไดต้ามเงือ่นไขในขอ้ตกลงเหลา่นีเ้พือ่วตัถุประสงคข์องบรกิารทีใ่หท้า่นไวเ้ทา่นัน้ 
และเฉพาะในระยะเวลาจํากดัที่  หรอืบคุคลภายนอกทีท่า่นจัดหาบรกิารทีจํ่ากดัเวลามาตามที่VSS ระบไุวเ้ทา่นัน้  VSS 
อาจยกเลกิการเขา้ถงึและการอนุญาตใหใ้ชง้านบรกิารทีจํ่ากัดเวลาของทา่นเมือ่ใดก็ได ้
ในกรณีทีท่า่นไดเ้ป็นสมาชกิบรกิารประเภทชาํระคา่บรกิารในภายหลงั การทีท่า่นใช ้VisionLink 
ตอ่ไปจะอยูภ่ายใตบ้งัคบัของขอ้ตกลงเหลา่นี ้และขอ้ตกลงและเงือ่นไขสําหรับการเป็นสมาชกิบรกิารทีเ่กีย่วขอ้ง ทัง้นี ้
หา้มจําหน่ายตอ่ โอน หรอืจัดจําหน่าย ซึง่บรกิารทีจํ่ากัดเวลานี ้

6. ความยนิยอมในการสง่และการใชข้อ้มูล การอนุญาตใหใ้ชส้ทิธ ิและขอ้มูลชุด 

6.1 ความยนิยอมในการสง่และการใชข้อ้มลู เมือ่เปิดใชง้านแลว้ 
ทรัพยส์นิของทา่นทีม่อีปุกรณ์วแีอลของเราจะรวบรวมและสง่ขอ้มลูเกีย่วกับทรัพยส์นิดงักลา่ว สถานะ 
และการทํางานของทรัพยส์นิ ขอ้มลูอาจถูกรวบรวมและถูกสง่ไปยัง VSS ผ่านทางอืน่ๆ 
รวมถงึแตไ่มจํ่ากัดเพยีงการตรวจสอบแบบรูปธรรม ตวัอย่างน้ํามัน และอปุกรณ์การวนิจิฉัยทีต่ดิตัง้ตา่งหาก 
ขอ้มลูทีส่ง่อาจรวมถงึ หมายเลขเครือ่ง ทีต่ัง้เครือ่ง และขอ้มูลปฏบิตักิาร รวมถงึแตไ่มจํ่ากดัเพยีง รหัสขอ้ผดิพลาด 
ขอ้มลูการปลอ่ยกา๊ซ การใชเ้ชือ้เพลงิ ชัว่โมงมเิตอรบ์รกิาร เลขเวอรช์ัน่ของซอฟตแ์วรแ์ละฮารด์แวร ์น้ําหนักบรรทกุ 
เวลาหมนุเวยีน และอปุกรณ์เสรมิทีต่ดิตัง้ 

ขอ้มลูจะถกูสง่ไปยัง  , CaterpillarTrimbleVSS,  หรอืบรษัิทในเครอืหนึง่หรอืหลายบรษัิทของบรษัิทดงักลา่ว 
ตวัแทนทีไ่ดรั้บอนุญาต ิผูใ้หบ้รกิาร ผูจั้ดหา และ/หรอืผูจั้ดจําหน่ายในพืน้ทีข่องทา่น ในบางกรณี เชน่ 
ทา่นไดซ้ือ้การเป็นสมาชกิบรกิารของ VisionLink ของทา่นจากผูผ้ลติทรัพยส์นิของทา่น หรอืจากผูจั้ดจําหน่าย 
ขอ้มลูอาจถูกสง่ไปยังผูผ้ลติทรัพยส์นิหรอืผูจั้ดจําหน่ายดงักลา่วอกีดว้ย 

เราอาจแบง่ปันขอ้มลูทีร่วบรวมมาบางสว่นหรอืทัง้หมดกบัผูจั้ดจําหน่ายรายหนึง่รายใดหรอืหลายรายของเรา บรษัิทในเครอื 
และผูจั้ดจําหน่ายของบรษัิทในเครอื Trimble; และบรษัิทในเครอื และตวัแทนทีไ่ดรั้บอนุญาต ิผูใ้หบ้รกิาร ผูจั้ดหา; 
Caterpillar และบรษัิทในเครอื และตัวแทนทีไ่ดรั้บอนุญาต ิผูใ้หบ้รกิาร ผูจั้ดหา; ผูผ้ลติทรัพยส์นิของทา่น 
และผูจั้ดจําหน่ายของผูผ้ลติ และหุน้สว่นธรุกจิทัว่โลกของ VSS ของ Trimble หรอืของ Caterpillar ทีใ่หบ้รกิารของ 
VisionLink ทรัพยส์นิ หรอืผลติภัณฑแ์ละบรกิารทีเ่กีย่วขอ้งกับทา่น 

ขอ้มลูถกูสง่และใชโ้ดย Trimble และบรษัิทในเครอื และตัวแทนทีไ่ดรั้บอนุญาต ิผูใ้หบ้รกิาร ผูจั้ดหา และผูจั้ดจําหน่าย 
เพือ่วตัถปุระสงคด์งัตอ่ไปนี ้(ก) การใหบ้รกิารของ VisionLink แกท่า่นและทรัพยส์นิของทา่น (ข) 
การตรวจสอบหรอืการดแูลรักษาทรัพยส์นิและอปุกรณ์วแีอลทีส่นับสนุนดว้ยระบบ VisionLink (ค) 
การสอดสอ่งสขุภาพหรอืการทํางานของทรัพยส์นิ (ง) การชว่ยในการดแูลทรัพยส์นิ และ/หรอื 
ปรับปรุงประสทิธภิาพของทรัพยส์นิ (จ) การประเมนิหรอืการปรับปรุงบรกิารของ VisionLink 
และ/หรอืผลติภัณฑแ์ละบรกิารอืน่ๆ (ฉ) การปฏบิัตติามขอ้ตกลงตามกฎหมายและคําสัง่ศาลทีม่ผีลทีบ่งัคับใช ้(ช) 
การวจัิยตลาด (ซ) การเสนอผลติภัณฑแ์ละบรกิารใหมใ่หท้า่น หรอื (ฌ) จดุประสงคใ์ดๆ ทางธรุกจิ 

การใชแ้อพพลชิัน่รวมถงึ  

ขอ้มลูถกูสง่และใชโ้ดย Caterpillar เป็นไปตามขอ้ตกลงกับคําแถลงการจัดการ สาํเนาฉบับปัจจุบนัสามารถหาไดท้ี ่url 
ตอ่ไปนี ้19http://www.caterpillar.com/en/legal-notices/datagovernancestatement.html 
(“คําแถลงการจดัการขอ้มูลของ Caterpillar”) 

9การอนุญาตเปิดใชอุ้ปกรณ์วแีอลกบัทรพัยส์นิของทา่น หมายความวา่ ทา่นยนิยอมใหม้กีารสง่ การใช ้
และการโอนขอ้มูลเพือ่วตัถปุระสงคแ์ละในลกัษณะทีกํ่าหนดไวด้า้นบน 

6.2 การอนุญาตใหใ้ชส้ทิธแิละขอ้มูลชดุ ตราบเทา่ทีท่า่นมกีรรมสทิธิใ์ดๆ หรอืมผีลประโยชนอ์ืน่ใดในขอ้มลู ทา่นใหส้ทิธแิก ่
VSS, Trimble, Caterpillar, และแตล่ะบรษัิทในเครอืของบรษัิทดงักลา่ว และผูจั้ดจําหน่าย และตัวแทนทีไ่ดรั้บอนุญาต ิ
ผูใ้หบ้รกิาร ผูจั้ดหา โดยเป็นการใหส้ทิธแิบบไมผู่กขาดเพยีงรายเดยีว ตลอดกาล ทัว่โลก ชาํระเงนิแลว้ 
และเพกิถอนไม่ได ้เพือ่ใช ้ประมวลผล เปลีย่นแปลง และ/หรอื แกไ้ข ทําสาํเนา จัดการ รวบรวม 
และสรา้งงานทีด่ัดแปลงจากงานตน้แบบจากขอ้มลู รวมถงึการใชข้อ้มลูเพือ่วตัถปุระสงคธ์รุกจิภายใน 
และเพือ่การวเิคราะหแ์ละปรับปรุงอปุกรณ์วแีอล ทรัพยส์นิ และผลติภัณฑแ์ละความสามารถในการใหบ้รกิารอืน่ๆ 
และในกรณีของ Caterpillar ใชต้ามคําแถลงการณ์จัดการขอ้มลูของ Caterpillar ทา่นยอมรับและตกลงวา่ VSS, Trimble 

ะแตล่ะแล บรษัิทในเครอืของบรษัิทดงักลา่ว และ และCaterpillar บรษัิทในเครอื ผูจั้ดจําหน่าย ผูใ้หบ้รกิาร และผูจั้ดหา 
อาจเปิดเผยตอ่บคุคลภายนอกเกีย่วกบัขอ้มลูชดุทีไ่ดม้าจากขอ้มลู 
ตราบเทา่ทีท่า่นและผูใ้ชท้ีไ่ดรั้บอนุญาตของทา่นไม่สามารถระบตุัวตนจากขอ้มลูชดุทีถู่กเปิดเผยได ้
ทา่นใหค้วามยนิยอมเพิม่เตมิสําหรับการเปิดเผยขอ้มลูโดย แตล่ะบรษัิทของ VSS และของ  Trimble บรษัิทในเครอื 
ผูรั้บจา้งชว่ง และหุน้สว่นธรุกจิ และผูใ้หบ้รกิารทีเ่ป็นบคุคลภายนอก และบรษัิทในเครอื ผูจั้ดจําหน่าย ผูใ้หบ้รกิาร 

http://www.caterpillar.com/en/legal-notices/datagovernancestatement.html
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และผูจั้ดหาของ Caterpillar 
มเีงือ่นไขวา่ทา่นหรอืผูใ้ชท้ีไ่ดรั้บอนุญาตทีไ่ดรั้บการมอบหมายจากทา่นจะตอ้งไมส่ามารถระบตุวัตนจากขอ้มูลทีถู่กเปิดเผ
ยได ้ขอ้มลูอืน่ๆ ทัง้หมดและสารสนเทศทีร่วบรวม สง่ บนัทกึ หรอืเขา้ถงึโดยหรอืผา่นบรกิารของ VisionLink 
ทีไ่มใ่ชข่อ้มลูทีร่ะบตุวัตนของทา่นและ/หรอืผูใ้ชท้ีไ่ดรั้บอนุญาตของทา่น และขอ้มลูทัง้หมด รายงาน 
งานทีด่ัดแปลงจากงานตน้แบบ ขอ้มลูทีร่วบรวม การแกไ้ขเพิม่เตมิ และเนือ้หาอืน่ๆ ทีส่รา้งจากหรอืสรา้งโดยใชข้อ้มลู 
ในแตล่ะกรณี จะเป็นทรัพยส์นิของ VSS แตเ่พยีงผูเ้ดยีวและผกูขาด และทา่นหรอืในนามของทา่น 
และในนามของผูใ้ชท้ีไ่ดรั้บอนุญาตของทา่น โอนสทิธิ ์ซีง่สทิธ ิกรรมสทิธิ ์และผลประโยชน์ทัง้หมดของทา่น ถา้ม ี
ในสิง่ทีก่ลา่วมาแลว้ ใหก้บั  VSS โดยไมค่ดิคา่ธรรมเนยีมและโดยไมม่สีทิธใิดๆ ในคา่สทิธใินอนาคต 

7. ขอ้มูลสว่นบุคคลและขอ้มูลผูใ้ช ้

7.1 ทา่นรับทราบวา่ขอ้มลูทีบ่นัทกึและรวบรวมโดยและผา่นบรกิารของ VisionLink อาจแกะรอยไปยังบคุคลตา่งๆ ได ้
(“ขอ้มูลสว่นบุคคล”) ตามทีอ่ธบิายเพิม่เตมิไวใ้น19ประกาศความเป็นสว่นตวัของ VisionLink ซึง่มอียู่ที ่
https://s3.amazonaws.com/visionlinkassets/visionlink-docs/en_US/GDPR_Statement.pdf 
ประกาศความเป็นสว่นตัวของ VisionLink สอดคลอ้งกบัคําแถลงความเป็นสว่นตวัทัว่โลกของ Caterpillar 
และนโยบายความเป็นสว่นตวัสากลของ Trimble ซึง่อธบิายถงึวธิทีี ่Caterpillar และ Trimble เก็บ ประมวลผล 
และแบง่ปันขอ้มลูสว่นบคุคลตามลําดับ สทิธทิีท่า่นอาจไดรั้บภายใตก้ฎหมายความเป็นสว่นตวั และขอ้มูลอืน่ ๆ 
ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการประมวลผลขอ้มลูสว่นบคุคลของบรษัิท คําแถลงความเป็นสว่นตวัทัว่โลกของ Caterpillar มอียู่ที ่
http://www.caterpillar.com/dataprivacy นโยบายความเป็นสว่นตัวสากลของ Trimble มอียู่ที ่
https://www.trimble.com/Corporate/Privacy.aspx ขอ้มูลสว่นบคุคลที ่VisionLink ใชส้ว่นใหญจ่ะถกูเก็บ ประมวลผล 
ใช ้และแบง่ปันโดย Caterpillar และ Trimble ผา่นทางแพลตฟอรม์ IoT ทีเ่กีย่วขอ้งของบรษัิท 
ทัง้นีข้ ึน้อยูก่ับการกําหนดคา่ของฮารด์แวรต์ดิตามการใชง้านทีต่ดิตัง้อยูบ่นทรัพยส์นิของทา่น ดงันัน้ 
ทา่นจงึควรอา่นนโยบายความเป็นสว่นตวัทัว่โลกของ Caterpillar และนโยบายความเป็นสว่นตวัสากลของ Trimble 
พรอ้มกบัประกาศความเป็นสว่นตวัฉบบันีเ้พือ่ทําความเขา้ใจสทิธแิละทางเลอืกตา่ง ๆ 
ของทา่นเกีย่วกับขอ้มูลสว่นบคุคลอย่างครบถว้นมากขึน้ คําแถลงการจัดการขอ้มูลของ Caterpillar 
ประกาศความเป็นสว่นตัวของ VisionLink นโยบายความเป็นสว่นตัวสากลของ Trimble 
และคําแถลงความเป็นสว่นตวัทัว่โลกของ Caterpillar (“เอกสารการจดัการขอ้มูล”) 
อาจมกีารเปลีย่นแปลงเป็นครัง้คราว ดงันัน้ โปรดทบทวนอยูเ่สมอดว้ยความระมัดระวงั การเปลีย่นแปลงจะแสดงอยูใ่น 
URL ทีเ่กีย่วขอ้ง รวมถงึวนัทีท่ีม่กีารเปลีย่นแปลงดงักลา่วและ/หรอืเวลาทีม่ผีลบงัคับใช ้ในบางกรณี 
หากการเปลีย่นแปลงมคีวามสําคญั เรา (หรอื Caterpillar หรอื Trimble) 
ยังอาจสง่ขอ้ความใหท้า่นทางอเีมลหรอืการสือ่สารดว้ยวธิกีารอืน่ ๆ 
เพือ่แจง้ใหท้า่นทราบเกีย่วกบัการเปลีย่นแปลงดงักลา่วและทางเลอืกใด ๆ 
ทีท่า่นอาจมหีรอืการดําเนนิการทีท่า่นสามารถทําไดก้อ่นทีจ่ะมผีลบงัคบัใช ้การทีท่า่นใชบ้รกิาร VisionLink 
อยา่งตอ่เนือ่งหลงัจากทีก่ารเปลีย่นแปลงดงักลา่วมผีลจะแสดงวา่ทา่นยอมรับการเปลีย่นแปลงเหลา่นี ้

7.2 ในแตล่ะครัง้ทีผู่ใ้ชท้ีไ่ดรั้บอนุญาตลงชือ่เขา้ใชบ้รกิารของ VisionLink และไซต ์สารสนเทศบางอย่าง รวมถงึชือ่ผูใ้ช ้
จะถกูสง่ในการสือ่สารกับเซริฟ์เวอรท์ีเ่ราโฮสตอ์ยู ่สารสนเทศนีใ้ชเ้พือ่เขา้ถงึบญัชขีองผูใ้ชท้ีไ่ดรั้บอนุญาต บรกิารของ 
VisionLink และคณุลักษณะอืน่ๆ ทีป่รับใหเ้ป็นสว่นตัว VSS, Trimble หรอื Caterpillar 
อาจจับคูช่ ือ่ผูใ้ชก้บัสารสนเทศทีส่ามารถระบตุัวตนไดเ้พือ่ใหผู้ใ้ชท้ีไ่ดรั้บอนุญาตใชบ้รกิารของ VisionLink 
ทีผู่ใ้ชท้ีไ่ดรั้บอนุญาตมสีทิธใิชแ้ละเพือ่ใหข้อ้มลูและสารสนเทศทีเ่กีย่วขอ้ง นอกจากนี ้แอปพลเิคชนัของ VisionLink 
อนุญาตใหร้วบรวมขอ้มลูตามตําแหน่งสถานทีท่ีเ่กีย่วขอ้งกบัการปฏบิตังิานของทรัพยส์นิของทา่น และบรกิารของ 
VisionLink ทีใ่หไ้ว ้(“ขอ้มูลสถานที”่ ) ดงันัน้ 
สถานทีท่างภมูศิาสตรข์องผูใ้ชง้านทรัพยส์นิหรอือปุกรณ์วแีอลอาจระบตุวัตนได ้

9ทา่นตกลงวา่ทา่นจะแจง้อยา่งชดัเจน เปิดเผย และสมํา่เสมอ ใหผู้ใ้ชท้ ีไ่ดร้บัอนุญาตทกุราย 
และบุคลากรคนอืน่ๆ บุคคล หรอืองคก์รทีใ่ชบ้รกิารของ VisionLink 
และปฏบิตังิานกบัทรพัยส์นิทราบถงึการรวบรวม การสง่ และการใชข้อ้มูลทีก่ลา่วไปแลว้กอ่นหนา้นี ้
รวมถงีขอ้มูลสว่นบุคคลใดๆ และขอ้มูลสถานทีท่ ีร่ะบุอยูใ่นน ัน้ 
และแจง้วา่ทา่นไดม้าและจะไดม้าซึง่ความยนิยอมท ัง้ปวงทีจํ่าเป็นจากผูใ้ชท้ ีไ่ดร้บัอนุญาตทีไ่ดร้บัมอบหมายจา
กทา่น และบุคลากรคนอืน่ๆ บุคคล หรอืองคก์รทีใ่ชบ้รกิารของ VisionLink ทรพัยส์นิและอุปกรณว์แีอล 
ซึง่อาจไดร้บัผลกระทบ และในการดําเนนิการดงักลา่ว 
ทา่นไดป้ฏบิตัหินา้ทีข่องทา่นตามกฎหมายทีบ่งัคบัใชท้ีเ่ก ีย่วขอ้งกบัการสง่และการใชข้อ้มูล 
ทา่นตกลงจะชดใช ้ปกป้อง และป้องกนัคูส่ญัญาตา่งๆ ฝ่าย VSS (ตามทีน่ยิามไวใ้นขอ้ 10 ดา้นลา่ง) 
จากและตอ่ การเรยีกรอ้ง การทวงถาม การดําเนนิการ 
หรอืมูลฟ้องท ัง้ปวงทีเ่กดิจากการทีท่า่นฝ่าฝืนหนา้ทีท่ ีก่ลา่วไปแลว้ดา้นบน 

https://s3.amazonaws.com/visionlinkassets/visionlink-docs/en_US/GDPR_Statement.pdf
https://s3.amazonaws.com/visionlinkassets/visionlink-docs/en_US/GDPR_Statement.pdf
http://www.caterpillar.com/dataprivacy
https://www.trimble.com/Corporate/Privacy.aspx
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7.3 บรกิารของ VisionLink นัน้จัดการโดย  VSS จากสํานักงานของ  VSS หรอืสาํนักงานของบรษัิทในเครอื ณ สถานทีต่า่งๆ 
ในประเทศสหรัฐอเมรกิา นอกจากนี ้VSS 
อาจใชบ้รษัิทในเครอืหรอืผูใ้หบ้รกิารภายนอกรายใดรายหนึง่หรอืหลายรายเพือ่โฮสตบ์รกิารของ VisionLink 
ซึง่หมายความวา่ ขอ้มูลจะถูกรวบรวม สง่ ประมวลผล และจัดเก็บในประเทศสหรัฐอเมรกิา และอาจถกูรวบรวม สง่ 
ประมวลผล และจัดเก็บ นอกประเทศสหรัฐอเมรกิา 
ทา่นรับทราบวา่ในกรณีทีม่คีวามขดัแยง้ระหวา่งกฎหมายขอ้มูลสว่นบคุคลหรอืแนวปฏบิัตใินเขตอํานาจศาลของทา่น 
และในเขตอํานาจศาลทีเ่ป็นภมูลํิาเนาขององคก์รทีโ่ฮสต ์VisionLink 
กฎหมายทีบ่งัคับใชใ้นภมูลํิาเนาขององคก์รทีโ่ฮสตบ์รกิารของ VisionLink จะมอํีานาจเหนอืกวา่ไม่วา่ในเวลาใด 

8. การปรบัปรุงบรกิาร 

8.1 VSS อาจปรับปรุง ระงับ หรอืหยดุใหบ้รกิารของ VisionLink หรอืไซต ์หรอืสว่นหนึง่สว่นใดของบรกิารของ VisionLink 
หรอืไซต ์เป็นการถาวรในเวลาใดโดยแจง้หรอืไมแ่จง้ลว่งหนา้ก็ได ้ขึน้อยู่กับเงือ่นไขขอ้ 14.2 ดา้นลา่ง คูส่ญัญาฝ่าย  VSS 
จะไมรั่บผดิตอ่ทา่นหรอืบคุคลภายนอกใดๆ สําหรับการปรับปรุง ระงับ หรอืยตุกิารใหบ้รกิารดังกลา่ว 

8.2 VSS อาจปรับปรุงและอปัเดตขอ้ตกลงเหลา่นีใ้หเ้ป็นปัจจุบนั 
หากมกีารเปลีย่นแปลงในสถานการณ์ทีม่กีารกําหนดขอ้ตกลงเหลา่นีภ้ายหลงัการซือ้การเป็นสมาชกิบรกิารของทา่น และ 
VSS จะแจง้ใหท้า่นทราบตามสมควรเกีย่วกบัการเปลีย่นแปลงดงักลา่ว การทีท่า่นยังคงใชบ้รกิารของ VisionLink 
ตอ่ไปหลงัจากมกีารประกาศถงึการเปลีย่นแปลงใดๆ ดงักลา่ว 
จะถอืวา่ทา่นยนืยันวา่ยอมรับขอ้ตกลงทีม่กีารปรับปรุงใหเ้ป็นปัจจุบนั เวน้แตท่า่นจะแจง้แก่  VSS 
วา่ทา่นไม่ยอมรับเป็นลายลักษณ์อกัษรภายใน 30 วนันับจากวันทีแ่จง้ใหท้า่นทราบ ในกรณีทีข่อ้ตกลงทีม่ผีลบงัคับใช ้ณ 
เวลาทีท่า่นซือ้หรอืในการตอ่อายคุรัง้ลา่สดุสาํหรับการเป็นสมาชกิบรกิาร (แลว้แตอ่นัใดจะเกดิทหีลงั) 
จะยังคงมผีลตอ่ไปตลอดอายุการเป็นสมาชกิปัจจุบนัของทา่น เวน้แต่  VSS 
จะเลอืกใชส้ทิธบิอกเลกิการเป็นสมาชกิบรกิารของทา่นตามเงือ่นไขขอ้ 14.2 ดา้นลา่ง 

9. ความครอบคลุมของเครอืขา่ย ดาวเทยีม GNSS บรกิารขดัขอ้ง 

9.1 ทา่นรับทราบวา่บรกิารของ VisionLink และการเขา้ถงึเครอืขา่ยนัน้ขึน้อยู่กบัขอ้จํากัดในการสง่ทีม่สีาเหตจุากหลายปัจจัย 
เชน่ สภาพของชัน้บรรยากาศ อปุสรรคทางภมูปิระเทศ ขอ้จํากดัหรอืความไมค่รอบคลมุของบรษัิทของผูใ้หบ้รกิารในพืน้ที ่
และสภาวะทางธรรมชาตหิรอืสภาวะทีเ่กดิจากมนุษย ์นอกจากนี ้
เสยีงเครือ่งยนตแ์ละเสยีงจากการจดุระเบดิเชือ้เพลงิของเครือ่งยนต ์โลหะป้องกนั การแทรกแซงโดยผูใ้ช ้
หรอืชอ่งวทิยใุกลเ้คยีง อาจจํากดัหรอืแทรกแซงความครอบคลมุได ้ทา่นรับทราบเพิม่เตมิวา่  SVS 
ไมรั่บผดิชอบตอ่การทํางานหรอืการไม่สามารถทํางานไดข้องดาวเทยีมของระบบนําทางดว้ยดาวเทยีม (“GNSS”) 
หรอืการมสีญัญาณดาวเทยีม GNSS 

9.2 คณะ VSS จะไมรั่บผดิตอ่ทา่น หรอืบคุคลภายนอกใดๆ จากการสญูเสยีหรอืความเสยีหายทีเ่กดิจากบรกิารของ VisionLink 
หรอืการขดัขอ้ง ความผดิพลาดในการสง่ (รวมถงึความไมถ่กูตอ้งของขอ้มูลทีต่ัง้) ขอ้บกพร่อง หรอืสาเหตอุืน่ใดๆ รวมถงึ 
แตไ่มจํ่ากัดเพยีง การขดัขอ้งทีม่สีาเหตจุากผูใ้หบ้รกิารระบบสือ่สารนัน้ๆ คณะ VSS ตา่งๆ ไม่รับและไมม่คีวามรับผดิใดๆ 
ทีเ่กดิจากเหตกุารณ์นอกเหนือความควบคมุของคณะ VSS หรอืผูรั้บจา้งชว่ง ผูอ้นุญาต หรอืหุน้สว่นธรุกจิของคณะ VSS 
รวมถงึเหตกุารณ์ เชน่ เหตสุดุวสิยั เหตกุารณ์ทีเ่กดิจากการกระทําของหน่วยงานราชการ 
เหตกุารณ์ทีเ่กดิจากการกระทําของศตัรู การนัดหยดุงาน หรอืสภาพอากาศ 

10. การไมร่บัประกนั ความรบัผดิชอบของลกูคา้สําหรบัทรพัยส์นิ ความเสีย่งตอ่การสูญเสยี 
และการต ัง้คา่คุณลกัษณะ “เตอืน” 

 และแตล่ะTrimble, Caterpillar VSS, บรษัิทในเครอืของบรษัิทดงักลา่ว กรรมการ เจา้หนา้ที ่พนักงาน ผูอ้นุญาต 
ผูใ้หบ้รกิาร ผูจั้ดหา ผูจั้ดจําหน่าย บรษัิทในเครอื และตัวแทน (แตล่ะรายเรยีกวา่ “คณ ะ VSS” และเรยีกรวมกนัวา่ “คณ ะ 
VSS ตา่งๆ”) ปฏเิสธการเรยีกรอ้งในการรับผดิชอบใดๆ สาํหรับอนัตรายใดๆ ทีเ่ป็นผลมาจากการทีท่า่นใชบ้รกิารของ 
VisionLink และไซต ์ทา่นเขา้ใจและตกลงโดยชดัแจง้วา่ (ก) แอปพลเิคชนั VisionLink ไซต ์และบรกิารตา่งๆ 
นัน้ใหไ้วใ้นลกัษณะ “ตามทีเ่ป็น” “พรอ้มขอ้บกพร่องทัง้หมด” และ”ตามทีม่”ี 
และทา่นตอ้งรับความเสีย่งทัง้หมดในสว่นของความพงึพอใจดา้นคณุภาพ การทํางาน ความแมน่ยํา และความพยายามนัน้ 
(ข) ภายในขอบเขตสงูสดุทีก่ฎหมายทีบ่งัคบัใชอ้นุญาตคณะ VSS ตา่งๆ ไมใ่หก้ารแสดงตน การรับประกนั 
หรอืการเสนอเงือ่นไข แสดงโดยชดัแจง้หรอืโดยนัย หรอืทีก่ฎหมายกําหนด หรอือืน่ใด รวมถงึ แตไ่ม่จํากดัเพยีง (1) 
การรับประกนัในกรรมสทิธิ ์สภาพการใชป้ระโยชนใ์นเชงิพาณิชย ์และความเหมาะสมสาํหรับวตัถปุระสงคเ์ฉพาะ 
ความพยายามในการทํางานอย่างผูม้วีชิาชพี การใชอ้ย่างสงบ การไมม่ภีาระตดิพัน การไมม่สีทิธยิดึหน่วง 
และการไม่ละเมดิสทิธิ ์(2) การรับประกนัทีเ่กดิขึน้ในระหวา่งการตดิตอ่เจรจาหรอืการใชท้างการคา้ (3) 
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การรับประกนัเกีย่วกบัการรักษาความปลอภัย การเชือ่ถอืได ้ความทนัตอ่เวลา และการทํางานของแอปพลเิคชนั 
VisionLink ไซต ์และบรกิารและ (4) การรับประกนัวา่การเขา้ถงึหรอืการใชบ้รกิารของ VisionLink 
และไซตจ์ะเป็นไปตามขอ้ตกลงของทา่น ไมถู่กทําใหข้ดัขอ้ง หรอืปราศจากความผดิพลาดและ (5) 
ทา่นจะเขา้ถงึไซตแ์ละใชบ้รกิารของ VisionLink โดยดลุยพนิจิและความเสีย่งของทา่น 
และทา่นจะรับผดิชอบแตเ่พยีงผูเ้ดยีวตอ่ความเสยีหายใดๆ 
ตอ่ระบบคอมพวิเตอรข์องทา่นหรอืการสญูเสยีขอ้มูลทีเ่กดิจากการเขา้ถงึและการใชด้งักลา่ว 

ทา่นตกลงเพิม่เตมิวา่ทา่น ผูจั้ดจําหน่ายทีไ่ดรั้บอนุญาตของทา่น 
และ/หรอืบคุคลภายนอกจะรับผดิชอบแตเ่พยีงผูเ้ดยีวสาํหรับการซอ่มบํารุง การใชง้าน 
และการสนับสนุนทรัพยส์นิทีเ่หมาะสม โดยไม่คํานงึถงึการใชบ้รกิารของ VisionLink 
ของทา่นและไม่คํานงึถงึสารสนเทศใดๆ ทีใ่หไ้วผ้่านการใชบ้รกิารดงักลา่ว (ไม่วา่จะถกูตอ้งหรอืไมถ่กูตอ้ง) 
เกีย่วกบัการใชง้าน การซอ่มบํารุง หรอืสถานะการทํางานของทรัพยส์นิ 
ทา่นจะรับความเสีย่งทัง้หมดทีเ่กีย่วขอ้งกบัการใชง้าน การสนับสนุน การซอ่มบํารุงทรัพยส์นิทีเ่หมาะสม ดงัน ัน้ 
ทา่นตอ้งรบัผดิชอบตอ่ความเสีย่งหรอืการสูญเสยีสําหรบัทรพัยส์นิใดๆ 
ทีจํ่าเป็นตอ้งใชเ้พือ่สือ่สารกบัหรอืผา่นบรกิารของ VISIONLINK ทีเ่กดิจากสาเหตุใดๆ รวมถงึแตไ่มจํ่ากดัเพยีง 
การขดัขอ้งของยานพาหนะและอุปกรณ์ การลกัทรพัย ์ไฟไหม ้การชนกนั การงดัแงะ และการทําลายทรพัยส์นิ 

โดยไมจํ่ากดัเงือ่นไขทีก่ลา่วไปแลว้ เนือ่งจากตวัแปรนอกเหนอืความควบคมุตามสมควรของคณะ VSS ตา่งๆ 
ในสว่นของการต ัง้คา่ของทา่นสําหรบัคณุลกัษณะ “แจง้เตอืน” ใดๆ ของซอฟตแ์วร ์VisionLink 
การใชแ้ละการซอ่มบํารุงทรพัยส์นิและอุปกรณว์แีอลทีเ่กีย่วขอ้งโดยทา่น 
รวมท ัง้ความไมแ่มน่ยําในตําแหนง่ทีม่อียูใ่นตวัของระบบนําทางดว้ยดาวเทยีม (GNSSs) คณะ VSS 
จะไมม่หีนา้ทีร่บัผดิชอบใดๆ หรอืมคีวามรบัผดิทีเ่กดิจากการลกัทรพัยห์รอืวนิาศภยัอืน่ๆ 
ทีเ่ป็นผลมาจากการสง่หรอืการไมส่ง่ขอ้ความแจง้เตอืนซึง่เกดิจากความผดิพลาด 

ไมม่กีารรบัประกนัใดๆ นอกเหนอืจากการรบัประกนัทีใ่หไ้วโ้ดยชดัแจง้ในเงือ่นไขในการใชง้านนี ้

11. ขอ้จํากดัความรบัผดิ 

ไมว่า่ในสถานการณ์ใด รวมถงึกรณปีระมาทเลนิเลอ่ คณะ VSS ตา่งๆ จะไมรั่บผดิตอ่ทา่น หรอืบคุคลภายนอก 
สาํหรับคา่เสยีหายใดๆ รวมถงึ แตไ่มจํ่ากัดเพยีง คา่เสยีหายทางตรง คา่เสยีหายทางออ้ม 
คา่เสยีหายอนัเนื่องมาจากการผดิสญัญา คา่เสยีหายพเิศษ คา่เสยีหายเพือ่เป็นเยีย่งอยา่ง คา่เสยีหายเชงิลงโทษ 
คา่เสยีหายตอ่บคุคลภายนอก หรอืคา่เสยีหายสบืเนือ่ง (รวมถงึคา่เสยีหายจากการสญูเสยีผลกําไรของธรุกจิ 
การขดัขอ้งของธรุกจิ ขอ้มลูสญูหาย สารสนเทศธรุกจิสญูหาย การตดิไวรัส ระบบใชง้านไม่ได ้
และคา่เสยีหายในทํานองเดยีวกนั) ทีเ่กดิจาก มพีืน้ฐานมาจาก หรอืเป็นผลมาจากเงือ่นไขในการใชง้าน 
หรอืการทีท่า่นเขา้ถงึ ใชผ้ดิวธิ ีหรอืไมส่ามารถใชบ้รกิารของ VisionLink หรอืไซตไ์ด ้แมว้า่คณะ VSS 
ไดรั้บแจง้ถงึความเป็นไปไดถ้งึความเสยีหายดงักลา่วแลว้ก็ตาม (รวมถงึคา่เสยีหายทีเ่กดิกับบคุคลภายนอก) 
ขอ้ยกเวน้เรือ่งคา่เสยีหายตามเงือ่นไขขอ้ 11 นีแ้ยกออกจากการเยยีวยาทีใ่หไ้วต้ามขอ้ตกลง 
และจะมผีลตอ่ไปแมว้า่การเยยีวยาดงักลา่วนัน้ไมส่ําเร็จตามวัตถปุระสงคอ์นัเป็นสาระสําคญัหรอืถอืวา่บงัคับใชไ้ม่ได ้
ขอ้จํากดัและขอ้ยกเวน้เหลา่นี้บังคบัใชโ้ดยไมคํ่านงึวา่ความเสยีหายนัน้เกดิจากการทําผดิสญัญาหรอืการรับประกนั 
ความประมาทเลนิเลอ่ หรอืมลูฟ้องอืน่ใด ภายในขอบเขตทีก่ฎหมายทีบ่งัคบัใชไ้มห่า้มขอ้ยกเวน้และขอ้จํากดัดงักลา่ว 
ไมว่า่ในกรณีใด ความรับผดิของคณะ VSS ตา่งๆ ตอ่ทา่นสําหรับความเสยีหายทัง้หมด การสญูเสยี และมลูฟ้องคด ี
ไมว่า่ทีร่ะบไุวใ้นสญัญา ตามหลกัความรับผดิเคร่งครัด หลักการละเมดิ (รวมถงึความประมาทเลนิเลอ่) หรอือืน่ๆ 
จะไมเ่กนิจํานวนเงนิทีท่า่นชําระใหแ้กค่ณะ VSS ตา่งๆ เพือ่การบรกิาร VISIONLINK ในระยะเวลา 12 
เดอืนกอ่นหนา้จนถงึเดอืนลา่สดุทีก่ารเขา้ถงึหรอืการใชบ้รกิารของ VisionLink ของทา่นสิน้สดุ 

ขอ้จํากดัความรับผดิทีก่ลา่วไปกอ่นหนา้นี ้ไมบ่ังคบัใชก้บัความรับผดิใดๆ 
ทีไ่ม่สามารถแยกออกหรอืจํากัดไดต้ามกฎหมายทีบ่งัคับใช ้เชน่ ในกรณีทีค่วามรับผดิทีกํ่าหนดไวใ้นตัวบทกฎหมาย 
(รวมถงึความรับผดิตามกฎหมายความรับผดิในผลติภัณฑท์ีบ่งัคบัใช)้ 
หรอืในกรณีทีม่กีารบาดเจ็บเสยีหายสว่นบคุคลทีเ่กดิขึน้จากการประมาทเลนิเลอ่อยา่งรา้ยแรงหรอืการจงใจประพฤตมิชิอบ
ของคณะ VSS หนึง่ใดแตเ่พยีงผูเ้ดยีว 

2812. การชดใชโ้ดยลูกคา้ 

28 เมือ่เรารอ้งขอ ทา่นตกลงวา่จะชดใช ้ปกป้อง และป้องกนัคูส่ญัญาตา่งๆ ฝ่าย คณะ VSS ตา่งๆ แตล่ะราย 
จากและตอ่การเรยีกรอ้ง การฟ้องรอ้ง การทวงถาม การดําเนนิการ หรอืการฟ้องคดอีืน่ๆ ตอ่คูส่ญัญาตา่งๆ ฝ่าย  Trimble 
แตล่ะราย ซึง่ดําเนนิการโดยบคุคลภายนอกใดๆ เนื่องจาก ทีเ่กดิจาก หรอืทีเ่กีย่วขอ้งกับการทีท่า่น (ก) ใชบ้รกิารของ 
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VisionLink หรอืไซต ์(ข) ฝ่าฝืนเงือ่นไขในการใชง้าน หรอื (ค) ทําผดิกฎหมาย ระเบยีบ 
หรอืละเมดิสทิธขิองบคุคลภายนอก ทา่นจะชําระตน้ทนุ คา่เสยีหาย และคา่ใชจ้า่ยใดๆ และทัง้หมด รวมถงึ 
แตไ่มจํ่ากัดเพยีง คา่ธรรมเนยีมทนายความและตน้ทนุทีส่มเหตสุมผลซึง่ไดรั้บการตัดสนิใหต้อ้งชาํระ หรอืทีเ่กดิขึน้กบั 
คณะ VSS รายใดซึง่เกีย่วขอ้งกับหรอืเกดิจากการเรยีกรอ้ง การฟ้องรอ้ง การดําเนนิการ การทวงถามใดๆ 
หรอืการฟ้องคดอีืน่ๆ คณะ VSS อาจเขา้ตอ่สูแ้ละควบคมุเรือ่งใดๆ ทีท่า่นตอ้งชดใช ้
โดยคา่ใชจ้า่ยของตนเองซึง่ในกรณีดงักลา่วทา่นตกลงจะใหค้วามรว่มมอืกบัคณะ VSS ดงักลา่ว 
ในการยนืยนัขอ้ตอ่สูใ้ดๆ ทีม่ ี

13. สทิธใินทรพัยส์นิทางปญัญา 

13.1 ทา่นตกลงและรับทราบวา่  VSS (และ Trimble, Caterpillar และผูจั้ดหาทีเ่ป็นบคุคลภายนอก หากเกีย่วขอ้ง) 
เป็นเจา้ของสทิธ ิกรรมสทิธิ ์และผลประโยชนใ์น และของสทิธใินทรัพยส์นิทางปัญญา (ทีน่ยิามไวด้า้นลา่ง) 
ทีเ่กีย่วเนือ่งหรอืเกีย่วขอ้งกับบรกิารของ VisionLink และไซต ์ทัง้นี ้“สทิธใินทรพัยส์นิทางปญัญา” หมายถงึ สทิธใิดๆ 
และทัง้หมดภายใตก้ฎหมายสทิธบิตัร กฎหมายลขิสทิธิ ์กฎหมายความลบัทางการคา้ และกรรมสทิธิอ์ ืน่ใดทัง้หมด 
หรอืสทิธโิดยธรรม และการบงัคบัใช ้การตอ่อาย ุการขยาย และการฟ้ืนสทิธติา่งๆ 
ดงักลา่วทีม่ผีลบงัคับในขณะนี้หรอืในภายหลงัทีม่ทีัว่โลก ทา่นจะไมม่สีทิธ ิการอนุญาต หรอืผลประโยชนใ์นสทิธดิงักลา่ว 
ทัง้โดยแจง้หรอืโดยนัย ยกเวน้การใหส้ทิธทิีใ่หไ้วใ้นขอ้ตกลงนี ้VSS หรอืผูอ้นุญาตของ  VSS แลว้แตก่รณี 
จะเป็นเจา้ของสทิธทิัง้หมด กรรมสทิธิ ์และผลประโยชนใ์น และของสิง่ทดแทน สิง่ปรับปรุง การอัปเดต การเพิม่สมรรถนะ 
งานทีด่ัดแปลงจากงานตน้แบบใดๆ และการแกไ้ขเพิม่เตมิอืน่ๆ (รวมถงึ แตไ่มจํ่ากัดเพยีง การรวมความคดิ วธิกีาร 
หรอืกระบวนการใดๆ ทีไ่ดจ้ากหรอืผา่นทา่น) ทีม่อียูใ่นสทิธใินทรัพยส์นิทางปัญญาทีบ่คุคลใดทําไว ้
แมท้า่นจะเป็นผูช้าํระเงนิก็ตาม และโดยไมคํ่านงึวา่สิง่เหลา่นัน้คลา้ยคลงึกบัสทิธใินทรัพยส์นิทางปัญญาใดๆ 
ของทา่นหรอืไม ่ทา่นจะรับและดําเนนิการใดๆ และทัง้ปวงทีจํ่าเป็นเพือ่มอบกรรมสทิธิด์งักลา่วใน  VSS รวมถงึ 
แตไ่มจํ่ากัดเพยีง การโอนสทิธิ ์(และทา่นโอนสทิธิใ์นทีน่ี)้ ไปยัง  VSS 
ซึง่สทิธใินและของสทิธใินทรัพยส์นิทางปัญญาดงักลา่ว รวมถงึ แตไ่ม่จํากดัเพยีง คําขอสทิธบิตัร สทิธบิัตร สทิธโิดยธรรม 
และลขิสทิธิท์ีเ่กดิจากหรอืทีเ่กีย่วขอ้งกบับรกิารของ VisionLink หรอืไซต ์โดยไมคํ่านงึถงึเงือ่นไขทีก่ลา่วไปแลว้ 
สทิธใินทรัพยส์นิทางปัญญาของ  VSS ทีม่อียูใ่นขอ้มลูนัน้รวมเฉพาะสทิธทิีใ่ห ้  Trimble ไวต้ามขอ้ 5 ดา้นบนเทา่นัน้ 

13.2 ทา่นรับทราบวา่เครือ่งหมายการคา้ เครือ่งหมายบรกิาร และโลโกท้ัง้หมด (เรยีกรวมกนัวา่ “เคร ือ่งหมาย”) 
ทีป่รากฏตลอดบรกิารของ VisionLink หรอืไซตนั์น้เป็นของ  VSS หรอืเจา้ของทีเ่กีย่วขอ้งของเครือ่งหมายดงักลา่ว 
และไดรั้บความคุม้ครองตามกฎหมายลขิสทิธิแ์ละเครือ่งหมายการคา้แหง่ประเทศสหรัฐอเมรกิาและกฎหมายระหวา่งประเท
ศ หา้มใชเ้ครือ่งหมายใดๆ โดยไมไ่ดรั้บความยนิยอมเป็นลายลกัษณ์อกัษรโดยชดัแจง้จาก  VSS 
หรอืเจา้ของเครือ่งหมายทีเ่กีย่วขอ้ง ในสถานการณ์ทีเ่หมาะสม  VSS อาจใชด้ลุยพนิจิเพยีงฝ่ายเดยีวในการปิด 
และ/หรอืยกเลกิบญัชขีองผูใ้ชท้ีไ่ดรั้บอนุญาตทีอ่าจกําลงัละเมดิสทิธใินทรัพยส์นิทางปัญญาของผูอ้ืน่ 

14. การระงบั การหยดุ หรอืการยกเลกิบรกิารของลูกคา้ คา่ธรรมเนยีมการยกเลกิ 

14.1 VSS อาจระงับการเขา้ถงึไซตแ์ละยกเลกิการใหส้ทิธทิา่นในการใชบ้รกิารของ VisionLink โดยไมต่อ้งรับผดิ หาก 

(i) ทา่นละเมดิขอ้กําหนด หรอืละเมดิขอ้ตกลงการเป็นสมาชกิบรกิารของทา่นหรอืสญัญาอืน่ทีม่ผีลสมบรูณ์ทีทํ่าไว ้
เพือ่การใชบ้รกิารของ VisionLink 

(ii) ไมช่าํระคา่ธรรมเนยีมสมาชกิบรกิารหรอืจํานวนเงนิอืน่ใดทีค่า้งชาํระเมือ่ถงึกําหนด (ไม่วา่จะถงึกําหนดชําระแกค่ณะ 
VSS โดยตรงหรอืแกผู่จั้ดจําหน่ายหรอืตัวแทนจัดจําหน่ายทีท่า่นซือ้การเป็นสมาชกิบรกิารของทา่น) 

(iii) ผูใ้หบ้รกิารการสือ่สารทีท่า่นใชเ้ขา้ถงึและใชบ้รกิารของ VisionLink บอกเลกิบรกิารสือ่สารของทา่น หรอื 

(iv) VSS มเีหตผุลใหเ้ชือ่วา่ทา่น ผูใ้ชท้ีไ่ดรั้บอนุญาตของทา่น 
ตวัแทนรายใดของทา่นหรอืบคุคลภายนอกรายใดกําลงัใชบ้รกิารของ VisionLink ในทางทีไ่ม่เหมาะสม 
หรอืกําลงัใชไ้ปในทางฉอ้ฉลหรอืผดิกฎหมาย 

หากทา่นชําระคา่ธรรมเนยีมสมาชกิบรกิารใหก้บัผูจ้ดัจําหนา่ยหรอืตวัแทนจดัจําหนา่ยทีท่า่นซือ้การเป็นสมาชกิ
บรกิารของทา่น (ซึง่ไมใ่ชก่ารซือ้โดยตรงจากคณะ VSS) ทา่นรบัทราบ และตกลงวา่  VSS 
อาจเชือ่ถอืโดยสจุรติในหนงัสอืแจง้ของผูจ้ดัจําหนา่ยหรอืตวัแทนจดัจําหนา่ยทีส่ง่ให้  VSS 
เพือ่แจง้วา่ทา่นไมไ่ดชํ้าระคา่ธรรมเนยีมสมาชกิบรกิารซึง่ผลคอื ทา่นถูกระงบัการเขา้ถงึบรกิารของ 
VisionLink และถกูบอกเลกิสทิธใินการใช ้โดย VSS ไมต่อ้งรบัผดิ นอกจากนี ้ขึน้อยูก่ับเงือ่นไขขอ้ 14.2 ดา้นลา่ง 
VSS อาจยุตกิารใหบ้รกิารของ VisionLink ทัง้หมดหรอืบางสว่น และ/หรอืยกเลกิบญัชบีรกิารของ VisionLink 
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ของทา่นโดยแจง้หรอืไมแ่จง้ทา่นดว้ยเหตผุลใดในเวลาใดก็ได ้ทา่นตกลงวา่คณะ VSS บรษัิทในเครอืของคณะ VSS ตา่งๆ 
หรอืผูจั้ดจําหน่าย หรอืบคุคลอืน่ หรอืองคก์ารอืน่ใด ทีท่า่นซือ้หรอืไดม้าซึง่การเป็นสมาชกิบรกิารของทา่น 
จะไม่ตอ้งรับผดิตอ่ทา่นหรอืตอ่บคุคลภายนอกรายใดสําหรับการยกเลกิหรอืการบอกเลกิเนือ่งจากเหตผุลใดๆ 
ทีร่ะบไุวด้า้นบน ยกเวน้ระบไุวเ้ป็นอย่างอืน่โดยชดัแจง้ในเงือ่นไขการใชบ้รกิารนี ้
หากบัญชขีองทา่นถกูยกเลกิดว้ยเหตผุลใด ทา่นตกลงวา่จะไมล่งทะเบยีนซํ้าเพือ่เปิดบญัชกีับ VisionLink 
โดยไม่ไดรั้บการอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจาก VSS 

14.2 หากการเป็นสมาชกิบรกิารของทา่นและบญัชบีรกิารของ VisionLink ถกูบอกเลกิเพือ่ความสะดวกของ  VSS 
และโดยทีท่า่นไมไ่ดเ้ป็นฝ่ายผดิ 
ทา่นจะไมม่หีนา้ทีต่อ้งชําระคา่ธรรมเนยีมสมาชกิบรกิารสาํหรับระยะเวลาหลงัจากวนับอกเลกิ 
และทา่นจะไดรั้บเงนิคนืตามสดัสว่นคา่ธรรมเนยีมสมาชกิที่  VSS 
ไดรั้บโดยคํานวณจากระยะเวลาการเป็นสมาชกิบรกิารทียั่งไม่หมดอาย ุณ วนัทีบ่อกเลกิ อยา่งไรก็ตาม 
ทา่นจะยังคงมหีนา้ทีช่ําระคา่ธรรมเนยีมสมาชกิบรกิารสําหรับระยะเวลาการเป็นสมาชกิบรกิารจนถงึวนับอกเลกิ 

14.3 หากทา่นยกเลกิบญัชแีละ/หรอืสมาชกิบรกิารของทา่นบางสว่นหรอืทัง้หมด 
หรอืหากเรายกเลกิหรอืบอกเลกิบญัชแีละการเป็นสมาชกิบรกิารของทา่นเนือ่งจากทา่นละเมดิขอ้ตกลง 
ละเมดิขอ้ตกลงการเป็นสมาชกิบรกิารของทา่น หรอืสญัญาอืน่ใดทีม่ผีลสมบรูณ์ทีทํ่ากบัคณะ VSS ใด 
หรอืทา่นขาดสภาพคลอ่ง ลม้ละลาย (หรอืถกูดําเนนิการหรอืถูกฟ้องคดใีนทํานองเดยีวกนั) 
หรอืทา่นหยุดทําธรุกจิตามปกต ิ
ทา่นจะถกูเรยีกเก็บคา่ธรรมเนยีมการยกเลกิในจํานวนเทา่กบัคา่ธรรมเนยีมสมาชกิทีต่อ้งชําระสาํหรับระยะเวลาสมาชกิบรกิา
รของทา่นทีเ่หลอือยู ่คา่ธรรมเนยีมยกเลกิใดๆ จะถงึกําหนดและตอ้งชาํระทนัท ี

15. การลบขอ้มูลลูกคา้และสารสนเทศอืน่ๆ 

VSS อาจลบสารสนเทศ ขอ้มลู และเนือ้หาอืน่ใดทีเ่ก็บไวใ้นบัญชบีรกิารของ VisionLink เป็นครัง้คราว VSS 
ไมรั่บผดิชอบตอ่สารสนเทศ ขอ้มลู หรอืเนือ้หาดงักลา่วทีถู่กลบ 

16. เง ือ่นไขระหวา่งประเทศ 

VisionLink จัดการโดย  VSS จากสาํนักงานของ  VSS หรอืสํานักงานของบรษัิทในเครอื ณ 
สถานทีต่ัง้หลากหลายแหง่ในประเทศสหรัฐอเมรกิา  VSS ไมแ่สดงตนวา่บรกิารของ VisionLink 
นัน้เหมาะสมหรอืมใีหใ้ชน้อกประเทศสหรัฐอเมรกิา และหา้มเขา้ถงึบรกิารของ VisionLink จากเขตแดนทีบ่รกิารของ 
VisionLink นัน้ผดิกฎหมาย ทา่นไมอ่าจใชห้รอืสง่ออกหรอืสง่ออกซ้ํา ซึง่บรกิารของ VisionLink 
หรอืเนือ้หาหรอืสาํเนาหรอืการดดัแปลงใดๆ 
ทีเ่ป็นการทําผดิกฎหมายหรอืระเบยีบทีบ่งัคบัใชร้วมถงึแตไ่ม่จํากดัเพยีงกฎหมายและระเบยีบการสง่ออกของประเทศสหรัฐ
อเมรกิา หากทา่นเลอืกเขา้ถงึบรกิารของ VisionLink จากทีต่ัง้นอกประเทศสหรัฐอเมรกิา 
ทา่นเขา้ถงึโดยการตดัสนิใจของทา่นเองและทา่นรับผดิชอบตอ่การปฏบิตัติามกฎหมายทอ้งถิน่ทีบ่งัคับใช ้

17. ประกาศและการสือ่สารทางอเิล็กทรอนกิส ์

 เมือ่คณุเยีย่มชมเว็บไซตห์รอืสง่อเีมลถงึเรา คณุกําลงัสือ่สารกับเราดว้ยระบบอเิล็กทรอนกิส ์
คณุตกลงทีจ่ะไดรั้บการตดิตอ่จากเราดว้ยระบบอเิล็กทรอนกิส ์เราจะสือ่สารกับคณุผา่นทางอเีมลหรอืโพสตบ์นเว็บไซตน์ี ้
คณุยอมรับวา่การเปิดเผยขอ้มูลของการสือ่สารตา่งๆ และอืน่ๆ 
ทัง้หมดทีเ่ราอเิล็กทรอนกิสส์ามารถนําไปใชเ้ป็นขอ้ตกลงตามกฎหมายการสือ่สารดงักลา่วเป็นลายลักษณ์อกัษร 
คณุอาจเปลีย่นอเีมลของคณุโดยการเยีย่มชมเว็บไซตท์ีค่ณุใหข้อ้มลูการตดิตอ่ หากคณุไมไ่ดใ้หข้อ้มลูทีถ่กูตอ้งใหก้ับ 
VSS คณุไมส่ามารถให ้VSS รับผดิชอบหาก VSS ไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบ คณุอาจจะไดรั้บสทิธขิอให ้VSS 
สง่การแจง้เตอืนใหค้ณุในรูปแบบของเอกสารทีพ่มิพอ์อกมา และอาจทําไดโ้ดยการตดิตอ่ VirtualSite Solutions LLC, 
Attention: VisionLink Services Customer Service, 10368 Westmoor Drive, Suite 100, Westminster, CO 
80021 USA อเีมล ์VL_Support@trimble.com การสือ่สารใดๆ จะถูกสง่ไปยังทีอ่ยู่ดงักลา่วขา้งตน้ 

18. สทิธอินัจํากดัของรฐับาลสหรฐัอเมรกิา [บงัคบัใชก้บัผูรั้บอนุญาตทีเ่ป็นหน่วยงานรัฐบาลสหรัฐอเมรกิาเทา่นัน้] 

แอปพลเิคชนั VisionLink ไซต ์และบรกิาร เนือ้หา และสือ่วัสดอุืน่ๆ ถอืเป็น “ซอฟตแ์วรค์อมพวิเตอรเ์พือ่การพาณิชย”์ 
และ“เอกสารซอฟตแ์วรค์อมพวิเตอรเ์พือ่การพาณชิย”์ ตามขอ้ตกลงของระบบการสรรหาแหง่กระทรวงกลาโหม (DFAR) 
ขอ้ 227.7202 และระเบยีบเรือ่งการสรรหาแหง่รัฐบาลกลาง (FAR) ขอ้ 12.212 (และเงือ่นไขขอ้ตา่งๆ ทีใ่ชแ้ทน) การใช ้

mailto:VL_Support@trimble.com


11 
 

Caterpillar: Confidential Green 

VisionLink และไซต ์รวมถงีแตไ่มจํ่ากดัเพยีงการทําซ้ําและการจัดแสดงโดยประเทศสหรัฐอเมรกิา และ/หรอืเครือ่งมอืใดๆ 
ของประเทศฯ โดยไมคํ่านงึถงึรูปแบบนัน้ อยูภ่ายใตบ้งัคับของเงือ่นไขในการใชง้านนี้ 

19. กฎหมายและเขตอํานาจศาล 

ขอ้ตกลงนี้อยูภ่ายใตบ้งัคับและตคีวามตามกฎหมายแหง่รัฐแคลฟิอรเ์นยี 
และกฎหมายรัฐบาลกลางแหง่ประเทศสหรัฐอเมรกิาทีบ่งัคับใช ้โดยไมคํ่านงึถงึบทบัญญัตหิรอืหลกัการเรือ่ง 
“กฎหมายขัดกนั” ทา่นยนิยอมและตกลงยอมผกูพันอยูใ่นอํานาจศาลทีม่อํีานาจแตเ่พยีงผูเ้ดยีว 
และศาลแหง่รัฐและรัฐบาลกลางทีต่ัง้อยูใ่นมลรัฐซานตาคลารา แคลฟิอรเ์นยี โดยไมคํ่านงึถงึเงือ่นไขทีก่ลา่วไปแลว้  VSS 
อาจเลอืกยืน่การรอ้งทกุขก์ลา่วโทษทา่นหรอืดําเนนิการตามกฎหมายอืน่ใด (รวมถงึแตไ่มจํ่ากดัเพยีง 
การขอคําสัง่ศาลใหก้ระทําหรอืงดเวน้กระทําการหรอืการขอคําสัง่บรรเทาทนัท ีในกระบวนพจิารณาคดแีบบรวบรัด) 
ตอ่ทา่น ตอ่ศาลใดๆ ทีม่อํีานาจ เพือ่การเรยีกรอ้งหรอืการดําเนนิการใดๆ 
ทีเ่กดิจากหรอืทีเ่กีย่วขอ้งกบัเงือ่นไขในการใชง้านหรอืการใช ้VisionLink ของทา่น 

20. การสง่ออก 

การใช ้VisionLink ขึน้อยู่กบัระเบยีบเรือ่งการจัดการการสง่ออกแหง่ประเทศสหรัฐอเมรกิา ทา่นตกลงดงัตอ่ไปนี ้(ก) 
ทา่นไมใ่ชพ่ลเมอืง มสีญัชาต ิหรอืเป็นผูม้ถี ิน่ทีอ่ยูข่อง และไมไ่ดอ้ยูภ่ายใตก้ารควบคมุของรัฐบาลควิบา อหิร่าน เกาหล ี
ซเีรยี ซดูาน หรอืประเทศอืน่ใดทีป่ระเทศสหรัฐอเมรกิาหา้มการสง่ออก (ข) 
ทา่นจะไม่สง่ออกหรอืสง่ออกซ้ําซึง่เนือ้หาในไซตโ์ดยตรงหรอืโดยออ้มไปยังประเทศตา่งๆ ทีร่ะบไุวด้า้นบน 
หรอืไปยังพลเมอืง ผูม้สีญัชาต ิหรอืผูม้ถี ิน่ทีอ่ยูข่องประเทศดงักลา่ว (ค) 
ทา่นไมไ่ดม้ชี ือ่อยูใ่นรายชือ่ผูม้สีญัชาตทิีถ่กูกําหนดโดยเฉพาะ (Specially Designated National) 
รายชือ่ผูก้อ่การรา้ยทีถ่กูกําหนดโดยเฉพาะ (Specially Designated Terrorists) 
และรายชือ่ผูล้ักลอบขนยาเสพตดิทีถู่กกําหนดโดยเฉพาะ (Specially Designated Narcotic Traffickers) 
ของกระทรวงการคลงัแหง่ประเทศสหรัฐอเมรกิา และทา่นไม่ไดม้ชี ือ่อยูใ่นตารางปฏเิสธคําสัง่ซือ้ (Table of Denial 
Orders) ของกระทรวงพาณชิยแ์หง่ประเทศสหรัฐอเมรกิา (ง) ทา่นจะไม่สง่ออกหรอืสง่ออกซ้ํา ซึง่เนือ้หาในไซต ์
ทัง้โดยตรงหรอืโดยออ้ม ไปยังบคุคลทีม่ชี ือ่อยูใ่นรายชือ่ดา้นบน และ (จ) ทา่นจะใชไ้ซตแ์ละเนือ้หาในไซตเ์พือ่ 
และจะไม่อนุญาตใหใ้ชไ้ซตแ์ละเนือ้หาในไซตเ์พือ่วตัถปุระสงคใ์ดๆ ทีต่อ้งหา้มตามกฎหมายประเทศสหรัฐอเมรกิา 
รวมถงึแตไ่มจํ่ากัดเพยีง การพัฒนา ออกแบบ ผลติ หรอืทําอาวธุนวิเคลยีร ์เคม ีหรอืชวีภาพ เพือ่การทําลายลา้ง 

21. บรกิารระยะไกล 

ในขอบเขตทีก่ฎหมายมไิดห้า้ม เรา (หรอื Caterpillar หรอื Trimble) อาจทําการวนิจิฉัยจากระยะไกล 
และใหก้ารอัปเดตและการอัปเกรดเฟิรม์แวรแ์ละซอฟตแ์วรจ์ากระยะไกลสาํหรับอปุกรณ์วแีอล และในกรณีของ Caterpillar 
อาจรวมถงึทรัพยส์นิ CAT® ทีอ่าจมกีารตดิตัง้อปุกรณ์วแีอลไว ้ในบรกิารระยะไกล Cat® 
มคํีาอธบิายเกีย่วกบักระบวนการของ Caterpillar สาํหรับการสง่มอบการอัปเดตและการอปัเกรดจากระยะไกล – 
กระบวนการอัปเดตซอฟตแ์วรส์ําหรับผลติภัณฑแ์บรนด ์Cat มอียูบ่น www.cat.com/remoteservicesprocess 
ทา่นรับทราบและตกลงวา่ทา่นเลอืกทีจ่ะเขา้ร่วมบรกิารระยะไกล (รวมถงึการวนิจิฉัยจากระยะไกล 
และการอัปเดตและการอปัเกรดจากระยะไกล) สาํหรับทรัพยส์นิและอปุกรณ์วแีอลดงักลา่ว และอนุญาตใหเ้รา (และ 
Caterpillar และ Trimble) สามารถเขา้ถงึ ตัง้โปรแกรม 
และตดิตัง้การอัปเดตและอปัเกรดอปุกรณว์แีอลและทรัพยส์นิดงักลา่วจากระยะไกลตามขอ้ตกลงนี ้
และในกรณีของการอัปเดตและการอัปเกรดที ่Caterpillar มอบให ้คําแถลงการจัดการขอ้มลูของ Caterpillar 
และกระบวนการทีอ่ธบิายไวใ้นบรกิารระยะไกล Cat® – กระบวนการอปัเดตซอฟตแ์วรส์าํหรับผลติภัณฑแ์บรนด ์Cat 
เราไมส่ามารถรับประกนัไดว้า่คา่กําหนดของผูใ้ชแ้ละการตัง้คา่ตา่ง ๆ 
ทีท่า่นหรอืผูใ้ชท้ีไ่ดรั้บอนุญาตของทา่นจะถูกเก็บรักษาไวห้ลังจากการอปัเดตหรอืการอัปเกรดทรัพยส์นิหรอือปุกรณ์วแีอล
ดงักลา่ว ไมว่า่จะทําจากระยะไกลหรอืดว้ยวธิใีดก็ตาม 

22. บทบญัญตัทิ ัว่ไป 

ขอ้ตกลง ขอ้ตกลงการเป็นสมาชกิบรกิารของทา่น และ/หรอื สญัญาอืน่ใดทีม่ผีลสมบรูณ์ทีทํ่าระหวา่งทา่นและคณะ VSS 
หนึง่ใด เพือ่การใชบ้รกิารของ VisionLink ถอืเป็นสญัญาทัง้ฉบบัระหวา่งทา่นและ  VSS และบงัคบัใชก้บัการใชบ้รกิารของ 
VisionLink และไซตข์องทา่น โดยใชแ้ทนสญัญาอืน่และทัง้หมดทีม่มีากอ่น (ไมว่า่จะทําโดยลายลักษณ์อกัษร วาจา 
หรอือเิล็กทรอนกิส)์ ระหวา่งทา่นและ  VSS ในสว่นของเรือ่งทีร่ะบไุวใ้นขอ้ตกลงนี ้การเปลีย่นแปลง การแกไ้ขเพิม่เตมิ 
หรอืการสละสทิธิใ์นขอ้ตกลงจะไม่ผกูพัน  VSS เวน้แตจ่ะทําเป็นลายลักษณ์อกัษรและอนุมตัโิดย VSS และผูอ้นุญาตของ 
VSS สงวนสทิธิใ์นสทิธใิดๆ ทีไ่มไ่ดใ้หไ้วโ้ดยชดัแจง้ในขอ้ตกลงนี ้การที่  VSS 
ไมใ่ชส้ทิธหิรอืไมบ่งัคับสทิธหิรอืบงัคับใชบ้ทบญัญัตใิดๆ 
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ของขอ้ตกลงจะไมถ่อืเป็นการสละสทิธิใ์นสทิธหิรอืบทบญัญัตดิงักลา่ว 
หากสว่นใดของขอ้ตกลงไม่สมบรูณ์หรอืบงัคับใชไ้มไ่ดใ้นศาลทีม่อํีานาจใดๆ 
สว่นนัน้จะตคีวามในลักษณะทีส่อดคลอ้งกับกฎหมายทีบ่งัคับใชเ้พือ่สะทอ้นถงึเจตนารมณ์เดมิของ  VSS ใหใ้กลเ้คยีงทีส่ดุ 
และสว่นทีเ่หลอืจะยังคงมผีลและบงัคับใชไ้ดเ้ต็ม โดยไมคํ่านงึถงึตวับทกฎหมายหรอืกฎหมายทีข่ดัแยง้ใดๆ 
ทา่นตกลงวา่การเรยีกรอ้งหรอืมลูฟ้องใดๆ ทีเ่กดิจากหรอืทีเ่กีย่วขอ้งกบัการใชบ้รกิารของ VisionLink 
และ/หรอืการเป็นสมาชกิบรกิารของทา่นนัน้ ตอ้งยืน่ภายใน 1 (หนึง่) ปีนับจากเกดิการเรยีกรอ้งหรอืมลูฟ้อง 
มฉิะนัน้จะตอ้งหา้มยืน่ไปตลอดกาล 

23. ภาษา 

ภาษาของขอ้ตกลงนีค้อืภาษาองักฤษ เพือ่วตัถุประสงคใ์นการตคีวาม 
หรอืในกรณีทีม่คีวามขดัแยง้กนัระหวา่งเงือ่นไขในการใชง้านฉบบัภาษาองักฤษและภาษาอืน่ๆ 
ใหย้ดึฉบับภาษาองักฤษเป็นหลกั 

แกไ้ข 7 มถินุายน 2018 
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