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1. การบงัคบัใช ้ขอ้ตกลงการอนุญาตใชง้านสําหรบัผูใ้ชน้ี ้("สญัญา") 
ใชบ้งัคบักบัการใชง้านซอฟตแ์วรท์ ีม่าพรอ้มกนั 
เวน้แตจ่ะอยูภ่ายใตส้ญัญาแยกตา่งหากระหวา่งคณุและ Micro Focus International plc 
และบรษิทัในเครอื (“Micro Focus”) โดยการดาวนโ์หลด ทําสาํเนา หรอืใชซ้อฟตแ์วร ์คณุยอมรับสญัญานี ้ 
Micro Focus จัดใหม้กีารแปลสญัญาฉบบันีเ้ป็นภาษาอืน่ๆ นอกเหนอืจากภาษาองักฤษ ซึง่พบไดท้ี:่  
https://software.microfocus.com/about/software-licensing  
 

2. ขอ้กําหนด  สญัญานีม้เีอกสารประกอบทีม่าพรอ้มกับซอฟตแ์วรห์รอือา้งองิโดย Micro Focus 
ซึง่อาจเป็นขอ้มลูการอนุญาตใหใ้ชซ้อฟตแ์วร ์การใหส้ทิธิอ์นุญาตเพิม่เตมิ คณุสมบตัเิฉพาะของซอฟตแ์วร ์
เอกสารการรับประกนั ขอ้กําหนดของผูจั้ดหา การอนุญาตใหใ้ชซ้อฟตแ์วรโ์อเพ่นซอรส์ และเนือ้หาทีค่ลา้ยกนั 
(“เอกสารประกอบ”)  การใหส้ทิธิอ์นุญาตเพิม่เตมิอยูท่ี:่  
https://software.microfocus.com/about/software-licensing 
 

3. การใหส้ทิธิอ์นุญาต  หากคณุยอมรับสญัญานีใ้นนามของบคุคลอืน่หรอืนติบิคุคล 
คณุรับประกนัวา่คณุมสีทิธิดํ์าเนนิการดงักลา่ว   
 

4. สทิธขิองผูบ้รโิภค  หากคณุไดรั้บซอฟตแ์วรใ์นฐานะผูบ้รโิภค 
ขอ้ความในสญัญานี้จะไมส่ง่ผลกระทบตอ่สทิธติามกฎหมายของคณุ 
 

5. การสง่มอบทางอเิล็กทรอนกิส ์ Micro Focus 
อาจเลอืกทีจ่ะสง่มอบซอฟตแ์วรแ์ละผลติภัณฑซ์อฟตแ์วรห์รอืขอ้มลูอนุญาตทีเ่กีย่วขอ้งดว้ยวธิกีารสง่ทางอเิล็
กทรอนกิสห์รอืการดาวนโ์หลด 
 

6. การใหอ้นุญาต  หากคณุปฏบิตัติามสญัญานี ้Micro Focus 
ใหอ้นุญาตแกค่ณุซึง่เป็นการอนุญาตประเภททีไ่มจํ่ากัดเฉพาะและโอนไมไ่ดส้าํหรับการใชซ้อฟตแ์วรท์ีใ่หม้าพ
รอ้มกนัตามรุ่นหรอืฉบบัหนึง่สาํเนาเพือ่วตัถปุระสงคเ์ป็นการภายในของคณุเทา่นัน้ 
และจะตอ้งอยูภ่ายใตข้อ้มลูการอนุญาตใหใ้ชง้านซอฟตแ์วรโ์ดยเฉพาะทีร่ะบไุวใ้นผลติภัณฑซ์อฟตแ์วรห์รอืเอ
กสารประกอบของผลติภัณฑซ์อฟตแ์วร ์ 
 
การใชข้องคณุจะตอ้งอยูภ่ายใตข้อ้จํากัดตอ่ไปนี ้เวน้แตจ่ะอนุญาตเป็นการเฉพาะในเอกสารประกอบ: 
− คณุตอ้งไมใ่ชซ้อฟตแ์วรเ์พือ่จัดใหม้บีรกิารสําหรับบคุคลภายนอก 
− คณุตอ้งไมทํ่าสาํเนาและแจกจ่าย ขายซ้ํา หรอืใหอ้นุญาตชว่งซอฟตแ์วรส์าํหรับบคุคลภายนอก 
− คณุตอ้งไมด่าวนโ์หลดและใชโ้ปรแกรมปรับปรุง การเพิม่คณุประสทิธภิาพ การแกไ้ขปัญหา 

หรอืการปรับปรุงทีค่ลา้ยกนั เวน้แตค่ณุจะมใีบอนุญาตสําหรับซอฟตแ์วรพ์ืน้ฐาน  อยา่งไรก็ตาม 
ใบอนุญาตดงักลา่วไมไ่ดใ้หส้ทิธกิบัคณุโดยอตัโนมัตสิาํหรับการรับการปรับปรุงดงักลา่ว และ Micro Focus 
ขอสงวนสทิธิใ์นการทําใหม้กีารปรับปรุงดงักลา่วสาํหรับลกูคา้ทีม่สีญัญาการสนับสนุนเทา่นัน้ 

− คณุจะตอ้งไมทํ่าสําเนาซอฟตแ์วรห์รอืไม่ทําใหซ้อฟตแ์วรนั์น้มอียูใ่นเครอืขา่ยทีก่ระจายออกไปสูส่าธารณะห
รอืภายนอกได ้

− คณุไม่ไดรั้บอนุญาตใหเ้ขา้ถงึอนิทราเน็ต เวน้แตจ่ะจํากดัไวเ้ฉพาะผูใ้ชท้ีไ่ดรั้บอนุญาตเทา่นัน้ 
− คณุอาจทําสําเนาซอฟตแ์วรไ์ดห้นึง่สาํเนาเพือ่วตัถปุระสงคใ์นการจัดเก็บไวเ้ป็นขอ้มลูเทา่นัน้ 

หรอืเมือ่มคีวามจําเป็นในขัน้ตอนการไดรั้บอนุญาตใหใ้ชโ้ดยชอบเทา่นัน้ 
− คณุตอ้งไมด่ดัแปลง วศิวกรรมยอ้นกลบั ถอดรหัสลบั แปลโปรแกรมยอ้นกลับ 

หรอืดดัแปลงบางสว่นใหต้า่งไปจากซอฟตแ์วร ์ 
หากคณุมสีทิธทิีจํ่าเป็นในการดําเนนิการดงักลา่วภายใตก้ฎหมาย คณุตอ้งแจง้ Micro Focus 
เกีย่วกบัการดดัแปลงดงักลา่วเป็นลายลกัษณ์อักษร 

 
7. การเฝ้าดทูางไกล  ซอฟตแ์วรบ์างอยา่งอาจตอ้งการรหัสหรอืมาตรการป้องกนัทางเทคนคิอืน่ๆ และ Micro 

Focus อาจเฝ้าดกูารปฏบิตัติามสญัญาของคณุโดยทางไกลหรอืวธิกีารอืน่ๆ  ถา้ Micro Focus 

https://software.microfocus.com/about/software-licensing
http://www.hpe.com/software/SWLicensing
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จัดใหม้โีปรแกรมบรหิารการใหอ้นุญาตสําหรับบนัทกึและรายงานขอ้มลูการใชใ้บอนุญาต 
คณุจะใชโ้ปรแกรมดงักลา่วภายในระยะเวลา 180 วนัหลงัจากวนัทีจั่ดหาให ้
 

8. กรรมสทิธิ ์ การโอนกรรมสทิธิใ์นทรัพยส์นิทางปัญญาภายใตส้ญัญานีจ้ะกระทํามไิด ้  
 

9. การแจง้ลขิสทิธิ ์ คณุตอ้งคดัลอกการแจง้ลขิสทิธิไ์วใ้นซอฟตแ์วรแ์ละเอกสารสาํหรับสาํเนาทีไ่ดรั้บอนุญาต 
 

10. ระบบปฏบิตักิาร  ซอฟตแ์วรร์ะบบปฏบิตักิารจะถกูนํามาใชใ้นฮารด์แวรแ์ละการกําหนดคา่ทีไ่ดรั้บอนุมัตเิทา่นัน้ 
 

11. การรับประกนัทีจํ่ากัด 90 วนัสําหรับซอฟตแ์วรข์อง Micro Focus  
− ซอฟตแ์วรท์ีม่ตีราอกัษร Micro Focus จะสอดคลอ้งในสาระสําคญักบัคณุลกัษณะเฉพาะของซอฟตแ์วร ์

หากม ีและปราศจากซอฟตแ์วรท์ีเ่ป็นอนัตรายในขณะทีส่ง่มอบ หากคณุแจง้ Micro Focus ภายใน 90 
วนัหลงัจากการสง่มอบถงึการไมส่อดคลอ้งกับการรับประกนันี ้Micro Focus จะเปลีย่นสาํเนาใหค้ณุ  
สญัญานีไ้ดร้ะบกุารชดใชเ้ยยีวยาทัง้หมดสาํหรับการรับประกนัสนิคา้   

− อยา่งไรก็ตาม Micro Focus 
ไมรั่บประกนัวา่การทํางานของซอฟตแ์วรจ์ะไมถู่กรบกวนหรอืปราศจากขอ้ผดิพลาดใดๆ 
หรอืซอฟตแ์วรจ์ะทํางานร่วมกันกบัฮารด์แวรแ์ละซอฟตแ์วรไ์ด ้นอกจากสว่นที ่Micro Focus 
ไดอ้นุญาตไวใ้นเอกสารประกอบ  ทัง้นี ้ภายในขอบเขตทีก่ฎหมายจะอนุญาต Micro Focus 
ขอปฏเิสธความรับผดิจากบรรดาการรับประกนัอืน่ๆ ทัง้หมด 

 
12. การละเมดิทรัพยส์นิทางปัญญา  Micro Focus 

จะตอ่สูแ้ละ/หรอืระงับการฟ้องรอ้งทีม่ตีอ่คณุสําหรับการกลา่วอา้งวา่ซอฟตแ์วรท์ีม่ตีราอกัษร Micro Focus 
ทีจั่ดหามาใหต้ามสญัญานี ้ละเมดิสทิธใินทรัพยส์นิทางปัญญาของบคุคลภายนอก  Micro Focus 
จะยดึถอืตามคําบอกกลา่วโดยพลนัของคณุเกีย่วกบัการฟ้องรอ้งและการใหค้วามร่วมมอืกับการตอ่สูค้ดดีงักลา่
ว  Micro Focus อาจจะดดัแปลงซอฟตแ์วรเ์พือ่มใิหเ้ป็นการละเมดิและไมใ่หเ้ทา่เทยีมกนัในสาระสาํคญั  
หรอือาจจะจัดหาใบอนุญาตมาเพือ่การนัน้ หากไมส่ามารถดําเนนิการดงักลา่วได ้
เราจะคนืเงนิใหแ้กค่ณุในจํานวนทีไ่ดจ้า่ยไปแลว้สําหรับสนิคา้ทีถ่กูกลา่วอา้งในปีแรกหรอืสาํหรับมลูคา่การเสือ่
มราคาภายหลงัจากนัน้ Micro Focus 
จะไมรั่บผดิชอบตอ่การฟ้องรอ้งทีเ่กดิขึน้จากการใชซ้อฟตแ์วรโ์ดยไมไ่ดรั้บอนุญาต   
 

13. การจํากดัความรับผดิ  ความรับผดิของ Micro Focus 
ทีม่กีับคณุภายใตส้ญัญานี้จะจํากดัตามจํานวนทีค่ณุจา่ยใหแ้ก ่Micro Focus 
ตามจรงิสําหรับซอฟตแ์วรท์ีเ่กีย่วขอ้ง ยกเวน้จํานวนในสว่นที ่12 (“การละเมดิทรัพยส์นิทางปัญญา”)   
คณุและ Micro Focus ไมต่อ้งรับผดิตอ่การสญูเสยีรายไดห้รอืกําไร 
คา่ใชจ้่ายในกรณีทีเ่ครือ่งไมส่ามารถทํางานได ้การสญูหายหรอืเสยีหายของขอ้มลูหรอืคา่เสยีหายทางออ้ม 
คา่เสยีหายพเิศษหรอืคา่เสยีหายเกีย่วเนือ่ง 
ขอ้กําหนดนีไ้ม่ไดจํ้ากดัความรับผดิของคูส่ญัญาฝ่ายใดฝ่ายหนึง่สาํหรับ: 
การใชท้รัพยส์นิทางปัญญาโดยไมไ่ดรั้บอนุญาต 
การเสยีชวีติหรอืไดรั้บบาดเจ็บตอ่ร่างกายอนัเป็นผลมาจากความประมาท การฉอ้โกง 
ความจงใจไมย่อมรับสญัญานี ้
หรอืความรับผดิใดๆทีไ่ม่อาจแยกออกจากหรอืถูกจํากดัไดต้ามกฎหมายทีใ่ชบ้งัคับ 
 

14. การบอกเลกิสญัญา  สญัญานีจ้ะมผีลตอ่ไปจนกวา่จะบอกเลกิ 
หรอืเมือ่ครบกําหนดระยะเวลาการอนุญาตสาํหรับกรณีทีเ่ป็นการอนุญาตทีม่กํีาหนดระยะเวลาจํากัด 
อยา่งไรก็ตาม สทิธขิองคณุภายใตส้ญัญานี้อาจถูกบอกเลกิไดห้ากคณุไม่ปฏบิตัติามสญัญา  
เมือ่มกีารบอกเลกิหรอืครบกําหนดระยะเวลา คณุจะตอ้งทําลายซอฟตแ์วรแ์ละเอกสารและสาํเนา 
หรอืสง่คนืใหแ้ก ่Micro Focus ทนัท ี 
คณุอาจเก็บสําเนาซอฟตแ์วรไ์วห้นึง่สาํเนาเพือ่วตัถุประสงคใ์นการจัดเก็บไวเ้ป็นขอ้มลูเทา่นัน้  
เราอาจขอใหค้ณุรับรองเป็นลายลกัษณ์อักษรวา่คณุปฏบิัตติามสว่นนี ้ การปฏเิสธการรับประกนั 
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การจํากดัความรับผดิ สว่นนีเ้กีย่วกับการบอกเลกิสญัญา และสว่นที ่15 (“ทัว่ไป”) 
จะยังคงมผีลตอ่ไปหลงับอกเลกิ 
 

15. บททัว่ไป   
a. การมอบหมาย  คณุไมส่ามารถรับมอบหมายสญัญานี้ได ้

หากไม่ไดรั้บความยนิยอมเป็นลายลักษณ์อกัษรจาก Micro Focus ชาํระคา่ธรรมเนยีมการโอน 
และปฏบิตัติามนโยบายการโอนใบอนุญาตใหใ้ชซ้อฟตแ์วรข์อง Micro Focus กอ่น  
การมอบหมายทีไ่ดรั้บอนุญาตจะบอกเลกิใบอนุญาตใหใ้ชซ้อฟตแ์วรข์องคณุ 
และคณุตอ้งสง่มอบซอฟตแ์วรแ์ละเอกสารและสําเนาใหก้ับผูรั้บมอบ  
ผูรั้บมอบจะยอมรับสญัญานีเ้ป็นลายลักษณ์อกัษร  
คณุจะโอนเฟิรม์แวรเ์มือ่คณุโอนฮารด์แวรท์ีเ่กีย่วขอ้งเทา่นัน้ 

b. รัฐบาลสหรัฐอเมรกิา  
ถา้คณุไดรั้บสทิธใินการใชซ้อฟตแ์วรส์ําหรับใชใ้นการปฏบิัตติามสญัญาหลกัหรอืสญัญาทีไ่ดรั้บจา้งช่
วงของรัฐบาลสหรัฐ คณุตกลงวา่ ตามขอ้กําหนด FAR 12.211 และ 12.212 
ซอฟตแ์วรค์อมพวิเตอรเ์ชงิพาณชิย ์
เอกสารซอฟตแ์วรค์อมพวิเตอรแ์ละขอ้มลูทางเทคนคิสาํหรับรายการสนิคา้นัน้ไดรั้บอนุญาตใหใ้ชส้ทิธิ
ภายใตม้าตรฐานการอนุญาตเชงิพาณชิยข์อง Micro Focus 

c. การปฏบิตัติามหลกัการคา้สากล  
คณุตกลงทีจ่ะปฏบิตัติามกฎหมายและระเบยีบทีเ่กีย่วกบัการคา้ของรัฐบาลสหรัฐอเมรกิาและประเทศ
อืน่ๆ ถา้คณุสง่ออก นําเขา้หรอืจําหน่ายจา่ยโอนสนิคา้ภายใตส้ญัญานี ้
คณุจะตอ้งรับผดิชอบตอ่การขอใบอนุญาตการนําเขา้และสง่ออกดว้ย  คณุยนืยันวา่คณุไม่ไดอ้าศยัอยู่
ในประเทศทีถ่กูลงโทษควบคมุการคา้ (ในขณะนีไ้ดแ้ก ่ควิบา อหิร่าน เกาหลเีหนอื ซดูานเหนอื 
และซเีรยี) และตกลงตอ่ไปอกีวา่คณุจะไมโ่อนผลติภัณฑไ์ปยังประเทศเหลา่นัน้  Micro Focus 
อาจระงับการปฏบิตัติามสญัญานีไ้ดใ้นกรณีทีก่ฎหมายทีม่ผีลใชบ้งัคับกับคูส่ญัญาฝ่ายใดฝ่ายหนึง่นัน้
กําหนดใหต้อ้งปฏบิัตติาม 

d. การตรวจสอบ  Micro Focus 
อาจทําการตรวจสอบการปฏบิัตติามขอ้กําหนดของการอนุญาตใหใ้ชซ้อฟตแ์วรข์องคณุได ้
เมือ่ไดแ้จง้ใหท้ราบในเวลาทีเ่หมาะสม Micro Focus 
อาจจะทําการตรวจสอบในระหวา่งชัว่โมงการทํางานปกตก็ิได ้(ดว้ยคา่ใชจ้า่ยของ Micro Focus เอง) 
หากมกีารตรวจพบวา่มกีารไดรั้บคา่ตอบแทนทีน่อ้ยกวา่ทีค่วร 
คณุจะตอ้งจ่ายคา่ตอบแทนดงักลา่วใหแ้ก ่Micro Focus  แตถ่า้มกีารตรวจพบวา่ 
การใหค้า่ตอบแทนทีน่อ้ยกวา่ทีค่วรนัน้มากกวา่รอ้ยละหา้ (5) 
คณุจะตอ้งชดใชค้า่ผูดํ้าเนนิการตรวจสอบใหแ้ก ่Micro Focus 

e. สว่นประกอบโอเพ่นซอรส์  ในกรณีทีเ่อกสารประกอบมกีารอนุญาตใชง้านโอเพ่นซอรส์ 
การอนุญาตดงักลา่วจะมผีลควบคมุเหนอืสญัญานีเ้กีย่วกับสว่นประกอบโอเพ่นซอรส์นัน้   
ในกรณีทีเ่อกสารประกอบม ีGNU General Public License หรอื GNU Lesser General Public 
License: (a) ซอฟตแ์วรจ์ะมสีําเนาของซอรส์โคด้ หรอื (b) 
หากคณุดาวนโ์หลดซอฟตแ์วรจ์ากเว็บไซต ์สาํเนาของซอรส์โคด้จะมอียูใ่นเว็บไซตนั์น้ หรอื (c) 
หากแจง้ Micro Focus เป็นลายลกัษณ์อักษร Micro Focus 
จะสง่สาํเนาของซอรส์โคด้ใหค้ณุโดยมคีา่ใชจ้า่ยทีเ่หมาะสม 

f. การแจง้  การแจง้เป็นลายลกัษณ์อกัษรภายใตส้ญัญานี้สามารถสง่ใหก้บั Micro Focus 
ผา่นวธิกีารทีร่ะบไุวใ้นเอกสารประกอบ 

g. กฎหมายทีใ่ชบ้งัคับแกส่ญัญา  สญัญานีจ้ะอยูภ่ายใตบ้งัคบัของกฎหมายของรัฐแคลฟิอรเ์นยี 
สหรัฐอเมรกิา โดยไมคํ่านงึถงึหลกัเกณฑว์า่ดว้ยการเลอืกกฎหมายหรอืกฎหมายขดักนัแตอ่ยา่งใด 
คณุและ Micro Focus 
ตกลงไมใ่หนํ้าอนุสญัญาสหประชาชาตวิา่ดว้ยสญัญาซือ้ขายสนิคา้ระหวา่งประเทศมาใชบ้งัคับกับสญั
ญานี ้ 

h. เหตสุดุวสิยั 
คูส่ญัญาทัง้สองฝ่ายไมต่อ้งรับผดิตอ่ความลา่ชา้ในการปฏบิตังิานหรอืการไมป่ฏบิตังิานใดๆอันเนือ่งม
าจากเหตทุีอ่ยูน่อกเหนอืการควบคมุตามสมควรของตน ทัง้นี ้ยกเวน้หนา้ทีใ่นการชําระเงนิ 
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i. ขอ้ตกลงโดยสมบรูณ์ 
สญัญานีเ้ป็นเอกสารทีแ่สดงความเขา้ใจทัง้หมดของเราเกีย่วกับวตัถปุระสงคห์ลกั 
และใหใ้ชส้ญัญานีแ้ทนการตดิตอ่สือ่สารทีทํ่าขึน้กอ่นหนา้นีห้รอืขอ้ตกลงตา่งๆ ทีอ่าจมอียู ่ 
การแกไ้ขเปลีย่นแปลงสญัญานีจ้ะตอ้งทําเป็นลายลักษณ์อกัษรและลงนามโดยคูส่ญัญาทัง้สองฝ่ายเ
ทา่นัน้  ถา้ Micro Focus ไมใ่ชส้ทิธภิายใตส้ญัญานี ้ความลา่ชา้ดงักลา่วไมถ่อืเป็นการสละสทิธิ ์
 

16. ผูบ้รโิภคในออสเตรเลยี หากคณุไดรั้บซอฟตแ์วรใ์นฐานะผูบ้รโิภคตามความหมายของ ‘Australian 
Consumer Law’ (กฎหมายผูบ้รโิภคของออสเตรเลยี) ภายใต ้Competition and Consumer Act 2010 
(Cth)  (กฎหมายการแขง่ขนัและผูบ้รโิภค 2010) ของออสเตรเลยี ใหใ้ชเ้งือ่นไขใน URL 
นี:้  https://software.microfocus.com/about/software-licensing 
โดยไมคํ่านงึถงึขอ้กําหนดอืน่ใดของสญัญานี้ 
 

17. ผูบ้รโิภคในรสัเซยี 
หากคณุอยู่ในสหพันธรัฐรัสเซยีและสทิธิใ์นการใชซ้อฟตแ์วรถ์ูกจัดหาใหค้ณุภายใตข้อ้ตกลงการอนุญาตใชง้าน/
ใหอ้นุญาตชว่งแยกตา่งหากทีทํ่าระหวา่งคณุและคูค่า้ Micro Focus ทีไ่ดรั้บอนุญาตอย่างเหมาะสม 
สญัญานีจ้ะถอืวา่ไมเ่กีย่วขอ้ง 
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