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สิทธิประโยชน์สัญญาบํารุงรักษาซอฟต์แวร์ระบบบัญชี  
(GENEUS & GENiUS Maintenance Agreement) 

 

ผู้สมคัรสัญญาบํารุงรักษาซอฟต์แวร์ฯ เป็นผู้มสิีทธิ9อย่างสมบูรณ์ในการขอรับบริการ และได้รับประโยชน์ต่าง ๆ จาก
ทางบริษัท ไทยซอฟท์แวร์เอน็เตอร์ไพรส์ จาํกดั ภายในระยะเวลาประกนั ตามรายการดงันีE 
สิทธิประโยชน์  
� ไม่คิดค่าใชจ่้าย 

1. ขอรับคาํปรึกษาปัญหาจากผูเ้ชี%ยวชาญ (ตวัแทนจาํหน่าย) ทางโทรศพัท์, โทรสาร หรือ E-mail ตาม
ความเหมาะสมในวนัและเวลาทาํการ 

2. รับประกนัความเสียหายที%เกิดขึjนกบัแผ่นตน้ฉบบั เช่น แผ่นเสีย, เครื%องติดไวรัส, สิทธิl เสีย,  เปลี%ยน
หรือยา้ยเครื%องใชง้าน ภายในระยะเวลาสญัญาฯ  

3. สามารถใชง้านโปรแกรมทุกรุ่นในอนาคตตลอดระยะเวลาสญัญาฯ โดยการขอ Upgrade โปรแกรม 
4. สามารถขอรับเอกสารสญัญาฉบบัใหม่ กรณีมีการแกไ้ขขอ้มูล หรือเอกสารชาํรุดเสียหาย  
5. สามารถขอรับข่าวสารเกี%ยวกบัโปรแกรมฯ หรือสินคา้ต่าง ๆ ของทางบริษทัฯ 

� รับส่วนลดพิเศษในการขอรับบริการ  
1. การแกไ้ขขอ้มูล หรือ การแกไ้ขโปรแกรม 
2. การบริการนอกสถานที%  
3. การอบรมโปรแกรม  
4. การสั%งซืjอสินคา้อื%น ๆ ของบริษทั ไทยซอฟทแ์วร์เอน็เตอร์ไพรส์ จาํกดั 
5. การทาํสญัญาประกนัโปรแกรมฯ ล่วงหนา้ 
6. การสั%งซืjอสิทธิการใชโ้ปรแกรมเพิ%ม 

ค่าใช้จ่ายในการสมคัร 
� กรณีสมคัรสญัญาบาํรุงรักษาซอฟตแ์วร์ฯ รายปีต่อเนื%อง จะไดรั้บเงื%อนไขพิเศษดงันีj   

               (% ค่าใชจ่้ายต่อปี คิดจากราคาขายปกติ ณ วนัที%ปัจจุบนั) 

ระยะเวลาสมคัรสัญญาฯ  ปีทีF G ปีทีF H ขึEนไป สมคัรล่วงหน้า G เดือน 

ค่าใชจ่้าย / ปี ไม่คิดค่าใชจ่้าย FQ % รับส่วนลด &Q % 
 

� กรณีไม่สมคัรสญัญาบาํรุงรักษาซอฟตแ์วร์ฯ รายปีต่อเนื%อง ถือวา่ท่านสละสิทธิl การไดรั้บสิทธิประโยชน์ทุกขอ้
ตามเอกสารฉบบันีj  และท่านยินยอมเสียค่าธรรมเนียมในการสมคัรสัญญาบาํรุงรักษาซอฟต์แวร์ฯ ใหม่ตามที%
บริษทัฯ กาํหนดดงันีj                        

 (% ค่าธรรมเนียม คิดจากราคาค่าใชจ่้ายสญัญาบาํรุงรักษาซอฟตแ์วร์ฯ รายปี)     

ระยะเวลาไม่สมคัรสัญญาฯ ภายใน LM วนั > 1-6 เดือน > G-H ปี > 2 ปี > 4 ปี 

ค่าธรรมเนียม - 2Q% 50 % 70% จดัซืjอใหม่ 

ค่าสมคัรสมาชิก - &,QQQ บาท &,QQQ บาท &,QQQ บาท &,QQQ บาท 
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เงืFอนไขสัญญา 

� สามารถโอนสิทธิl ให้บุคคล หรือองคก์รอื%นได ้ต่อเมื%อแจง้ดาํเนินการเป็นลายลกัษณ์อกัษรกบัทางบริษทัฯ เท่า
นั%น (มีค่าใชจ่้าย) 

� ระยะเวลาของสญัญาฯ เป็นไปตามที%ระบุในสญัญาเอกสารสิทธิl  
� การบริการตอบปัญหาทางโทรศพัท ์

• กรณีเจา้หน้าที%ไม่สามารถให้บริการไดท้ันที เจา้หน้าที%จะติดต่อกลบั เพื%อแกปั้ญหาให้ท่านสามารถ
ทาํงานไดป้กติ 

• กรณีไม่สามารถแกไ้ขปัญหาทางโทรศพัท ์
- ท่านสามารถนาํเครื%องที%มีปัญหามารับบริการแกไ้ขไดที้%บริษทัผูใ้ห้บริการโดยไม่เสียค่าบริการ

ใด ๆ หากปัญหานัjนเป็นความผิดพลาดจากโปรแกรม  แต่ถา้เป็นความผิดพลาดของท่านเอง 
เช่น ขอ้มูลเสีย หรือขอ้มูลผิดพลาด ท่านจะไดรั้บส่วนลดพิเศษจากค่าบริการนัjน ๆ 

- กรณีไม่สามารถนาํเครื%องมารับการแกไ้ขได ้บริษทัผูใ้หบ้ริการยนิดีส่งเจา้หนา้ที%ไปแกไ้ขปัญหา
ใหท่้าน โดยท่านตอ้งเสียค่าใชจ่้ายใหก้บับริษทัผูใ้หบ้ริการตามเงื%อนไขและขอ้ตกลงต่าง ๆ 

� กรณีไม่สมคัรการประกนัโปรแกรมฯ รายปีต่อเนื%อง ถือวา่ท่านสละสิทธิl การไดรั้บสิทธิประโยชน์ทุกขอ้ตาม
ขอ้ตกลงฉบับนีj  และท่านยินยอมเสียค่าธรรมเนียมในการสมคัรสัญญาการประกันโปรแกรมฯ ใหม่ตามที% 
บริษทัฯ กาํหนด 

� ขอ้มูลและเงื%อนไขในเอกสารฉบบันีj  อาจเปลี%ยนแปลงแกไ้ขโดยบริษทัฯ ไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 
 

การรับประกนัอย่างจาํกดั 
 บริษทัฯ รับประกนัวา่ซอฟตแ์วร์มีเนืjอหาตรงตามที%กล่าวไวใ้นเอกสารคู่มือและส่วนช่วยเหลือ และรับประกนัวา่
สื%อบรรจุซอฟต์แวร์จะใชง้านไดต้ามปกติ อยา่งไรก็ตาม บริษทัฯ พร้อมและยินดีจะทาํการเปลี%ยนแปลงให้ใหม่ หากเกิด
ความชาํรุดบกพร่องของเอกสารคู่มือ หรือสื%อบรรจุซอฟตแ์วร์ภายใน EQ วนั นบัตัjงแต่วนัที%ท่านไดรั้บซอฟตแ์วร์โดยไม่คิด
มูลค่า 
 อย่างไรก็ตามบริษัทฯ ไม่รับประกันเกี%ยวกับคุณภาพ สมรรถภาพ หรือความเหมาะสมในการใช้งานตาม
วตัถุประสงค์ใด ๆ ทัj งสิjน บริษทัฯ จะไม่ตอ้งรับผิดชอบในความเสียหายโดยตรง ความเสียหายโดยออ้ม ความเสียหาย
พิเศษ ความเสียหายสืบเนื%อง หรือความเสียหายเป็นค่าปรับจากการใชห้รือการไม่สามารถใชซ้อฟตแ์วร์ หรือเอกสารคู่มือ 
แมบ้ริษทัฯ จะไดรั้บแจง้ถึงโอกาสที%อาจเกิดความเสียหายนัjนแลว้ก็ตาม รวมถึงบริษทัฯ ไม่ตอ้งรับผิดชอบในโปรแกรม 
อื%น ๆ หรือขอ้มูลที%เก็บ ค่าใชจ่้ายในการกูคื้นโปรแกรมหรือขอ้มูลเหล่านัjน 
 การรับประกนั เงื%อนไข และการชดใช ้กาํหนดไวข้า้งตน้สมบูรณ์แลว้ ทัjงนีj ไม่มีผูแ้ทนจาํหน่าย ตวัแทนจาํหน่าย 
พนกังานบริษทัฯ คนใดไดรั้บอนุญาตใหเ้ปลี%ยนแปลง หรือเพิ%มเติมการรับประกนันีj  
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การไม่อนุญาตให้ใช้สิทธิ9 
บริษทัฯ ไม่อนุญาตใหท่้านมีสิทธิl กระทาํ ดงัต่อไปนีj  
1. ดดัแปลง แกไ้ข ปรับปรุง เปลี%ยนแปลง รวมถึงการรืjอ (disassemble) การแยกส่วน (decompile) การยอ้นกลบั 

(reverse engineer) 

2. การทาํซํj า จาํหน่ายจ่ายแจก ใหเ้ช่า ใหเ้ช่าซืjอ ใหเ้ช่าช่วง แบ่ง หรือโอนทัjงหมด หรือ บางส่วนของทัjงซอฟตแ์วร์ 

หรือเอกสารคู่มือ 

3. ถอดถอนคาํประกาศความเป็นเจา้ของสลาก หรือเครื%องหมายการคา้ ทัjงหมด หรือ บางส่วนของทัjงซอฟตแ์วร์ 

หรือเอกสารคู่มือ 

การไม่เปิดเผยข้อมูล 
1. ในระหว่างที%สัญญาฉบับนีj ยงัคงมีผลบังคบัใช ้และภายหลงัสัญญาฉบับนีj สิjนสุดลง & ปี   บริษทัฯ ตกลงที%จะไม่

เปิดเผยต่อบุคคลใดๆ ซึ% งขอ้มูลใดๆ ที%เกี%ยวกบัธุรกิจการเงิน หรือขอ้มูลใดๆ ที%ไดล่้วงรู้จากการทาํสัญญาฉบบันีj

หรือจากการดาํเนินการตามสญัญานีj  หรือขอ้มูลใดๆ ซึ% งโดยสภาพหรือถูกกาํหนดวา่เป็นความลบั (รวมถึงแต่ไม่

จาํกดัเฉพาะขอ้มูลที%เกี%ยวกบัขอ้ความในสัญญาฉบบันีj )  หรือที%มีลกัษณะเป็นความลบั ซึ% งบริษทัฯ อาจไดรั้บจาก

การปฏิบติัหนา้ที%ตามสัญญาฉบบันีj   หรือโดยประการอื%น เวน้แต่เป็นการเปิดเผยให้แก่ที%ปรึกษาทางวชิาชีพ หรือ

ผูส้อบบญัชีซึ% งตอ้งรับทราบขอ้มูลดงักล่าวเพื%อวตัถุประสงคใ์นการปฏิบติัหนา้ที%ของตนภายใตห้รือที%เกี%ยวเนื%อง

กบัสญัญาฉบบันีjและตกลงที%จะรักษาความลบัตามที%กาํหนดไวใ้นสญัญานีj    

2. บริษทัฯ จะไม่ใหข้อ้มูล แถลง หรือจดัทาํเอกสาร หรือจดัพิมพเ์อกสารใดๆ ที%เกี%ยวกบัสัญญานีj  เพื%อเผยแพร่ผ่าน

สื%อใดๆ ก็ตาม เวน้แต่จะไดรั้บความยนิยอมเป็นลายลกัษณ์อกัษร 

3. ขอ้กาํหนดในขอ้ 1. – 2. ไม่ใชบ้งัคบัแก่ขอ้มูลที% (ก) เป็นที%เปิดเผยต่อสาธารณะและรู้กนัโดยทั%วไปโดยที%ไม่ใช่

เป็นผลมาจากการกระทาํของบริษทัฯ  (ข) ไดเ้ปิดเผยแก่บริษทัฯโดยบุคคลภายนอกซึ%งไม่มีภาระผกูพนัให้รักษา

ความลบัต่อลูกคา้ (ค) จะตอ้งเปิดเผยตามกฎหมายหรือตามคาํสั%งของหน่วยราชการหรือศาลหรือผูมี้อาํนาจตาม

กฎหมาย (ง) ขอ้มูลใดๆ ที%บริษทัฯไดรั้บทราบอยูแ่ลว้โดยชอบดว้ยกฎหมายซึ%งไดรั้บไวก่้อนวนัทาํสญัญานีj   

ทัFวไป 

� ควรตรวจสอบการใชสิ้ทธิl ซอฟตแ์วร์ อยา่งสมํ%าเสมอ เพื%อหลีกเลี%ยงปัญหากระละเมิดลิขสิทธิl ที%อาจเกิดขึjนได ้
� หากมีขอ้สงสยัเกี%ยวกบัโปรแกรม และ/หรือ สิทธิการใชง้าน กรุณาติดต่อโดยตรงไดที้%บริษทัฯ 

 
ขัEนตอนการสมคัร 

� ติดต่อตวัแทนจาํหน่ายที%ท่านใชบ้ริการอยู ่
� ขอขอ้มูลตวัแทนจาํหน่ายหรือสอบถามเพิ%มเติมไดที้% บริษทั ไทยซอฟทแ์วร์เอน็เตอร์ไพรส์ จาํกดั  

แผนกลูกคา้สมัพนัธ์โทรศพัท ์Q-F575-3959 โทรสาร Q-F575-3963 E-mail : info@thaisoftware.co.th  
   


