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ผูเ้ขา้รว่มของ UNIVERSAL ROBOTS ACADEMY - เงือ่นไขการใชง้าน 
 

1. เป้าหมายและขอบเขต 

1.1 Universal Robots Academy ("โปรแกรม") เป็นระบบการฝึกอบรมออนไลนช์นดิแพลตฟอรม์ทีเ่สนอโดย 
Universal Robots A/S บรษัิททีก่อ่ตัง้ในเดนมารก์ ทีอ่ยู่จดทะเบยีนที ่Energivej 25, 5260 Odense S, 
Denmark เลขทะเบยีนบรษัิท 29138060 ("Universal Robots") 
ซึง่จัดใหแ้กค่ณุในฐานะบุคคลธรรมดาหรอืหน่วยงาน ("ผูเ้ขา้รว่ม") 

1.2 เงือ่นไขการใชเ้หลา่นี้ถอืเป็นสัญญาขอ้ตกลงระหว่างผูเ้ขา้รว่มและ Universal Robots ("ขอ้ตกลง") 
หลังคลกิที ่“สรา้งบัญชผีูใ้ช”้ ผูเ้ขา้ร่วมยนืยันว่าตนเองเขา้ใจและยอมรับตามขอ้ตกลงนี้   

1.3 ขอ้ตกลงนี้มผีลกับการใชบ้รกิารโปรแกรมนี้ของผูเ้ขา้ร่วม 
เพือ่ใหผู้เ้ขา้ร่วมสามารถศกึษาบทเรยีนอเิล็กทรอนกิสอ์อนไลน ์รับขอ้มลูดา้นการศกึษา 
และจัดซือ้บทเรยีนฝึกอบรมแบบชัน้เรยีนซึง่จัดใหแ้ก ่Universal Robots และพันธมติรทีไ่ดร้ับอนุญาตของ 
Universal Robots Academy ("พนัธมติร") ได ้  

2. การเปลีย่นแปลงสญัญาขอ้ตกลงและเนือ้หา 

2.1 Universal Robots สงวนสทิธิใ์นการแกไ้ขขอ้ตกลงนี้ การเพิม่ขอ้กําหนดและเงือ่นไขใหม ่ๆ หรอืเพิม่เตมิใด ๆ 
ในการใชบ้รกิารโปรแกรมนี้ของผูเ้ขา้ร่วมไดทุ้กเมือ่ 
ขอ้กําหนดและเงือ่นไขฉบับแกไ้ขหรอืทีกํ่าหนดเพิม่เตมิดังกล่าวจะมผีลในทันทแีละนํามาปรับใชภ้ายในขอ้ตกล
งนี้ การใชบ้รกิารโปรแกรมนี้อย่างตอ่เนื่องโดยผูเ้ขา้ร่วม จะถอืวา่มกีารยอมรับเงือ่นไขเหลา่นี้ 

2.2 Universal Robots สงวนสทิธิใ์นการยดืเวลาหรอืจํากัดขอบเขตของโปรแกรม หรอืแกไ้ขสว่นการทํางานตา่ง ๆ 
ไดท้กุเมือ่ 

3. บญัชผีูใ้ช ้

3.1 ในการใชบ้รกิารโปรแกรมนี้ ผูเ้ขา้ร่วมจะตอ้งสรา้งบัญชผีูใ้ช ้รวมทัง้กําหนดชือ่ผูใ้ชแ้ละรหัสผ่าน ("บญัชผีูใ้ช"้) 
ผูเ้ขา้ร่วมจะเขา้ใชบ้รกิารโปรแกรมนี้ผา่นบัญชผีูใ้ชน้ี้เท่านัน้ 

3.2 ผูเ้ขา้ร่วมจะตอ้งรับผดิชอบต่อการดําเนนิการทัง้หมดทีม่ขี ึน้ผ่านบัญชผีูใ้ชน้ี้ 

3.3 Universal Robots มสีทิธิใ์นการแกไ้ข เพกิถอน หรอืปฏเิสธการใชง้านของผูเ้ขา้ร่วมใด ๆ 
ในโปรแกรมนี้ไดทุ้กเมือ่  

4. การฝึกอบรมแบบช ัน้เรยีน 

4.1 ผูเ้ขา้ร่วมสามารถจัดซือ้กจิกรรมฝึกอบรมแบบชัน้เรยีน ("บทเรยีนฝึกอบรม") 
โดยลงทะเบยีนบทเรยีนฝึกอบรมผา่นโปรแกรมนี ้("การลงทะเบยีน") 
บทเรยีนฝึกอบรมแบบชัน้เรยีนจะมจัีดใหทั้ง้โดย Universal Robots Academy และพนัธมติร  

4.2 หลังจากทีผู่เ้ขา้ร่วมกจิกรรมทําการลงทะเบยีนแลว้ พืน้ทีสํ่าหรับเขา้ร่วมการฝึกอบรมจะถูกสํารองไว ้
ใบแจง้หนี้สําหรับบทเรยีนฝึกอบรมสามารถออกไดโ้ดยสํานักงานในสว่นภมูภิาคของ Universal Robots 
ยกเวน้ Universal Robots A/S พจิารณาตามสถานทีจั่ดบทเรยีนฝึกอบรม. 

4.3 สําหรับการชําระเงนิผา่นบัตรเครดติ จะมกีาร “พักชําระเงนิ”
สําหรับบัตรสําหรับยอดทัง้หมดทีพ่งึจ่ายขณะลงทะเบยีน จะมกีารหักยอดชําระเงนิภายใน 7 
วันหลังจากการลงทะเบยีน 
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4.4 สําหรับกจิกรรมฝึกอบรมทีเ่รยีกเก็บเงนิแลว้ เงือ่นไขการชําระเงนิคอืแปด (8) วัน 
การยนืยันทีว่่างจะมแีจง้ใหผู้เ้ขา้ร่วมทราบเมือ่ Universal Robots ไดร้ับชําระเงนิแลว้    

4.5 บทเรยีนฝึกอบรมทัง้หมดจะดําเนนิการภายใตห้ลักเกณฑข์อง Universal Robots 
ทีกํ่าหนดไวสํ้าหรับสว่นการฝึกอบรม เพือ่ความปลอดภัยของผูร้ับการฝึกอบรมทัง้หมด 
การไม่ปฏบัิตติามแนวทางดา้นความปลอดภัยของ Universal Robots 
และหลักเกณฑท์ีเ่กีย่วขอ้งสําหรับบทเรยีนฝึกอบรมอาจทําใหบ้คุคลถูกเลกิจา้ง 

4.6 ผูร้ับการฝึกอบรมสามารถยกเลกิการฝึกอบรมและขอคนืเงนิทัง้หมดสําหรับการยกเลกิดังกลา่วทีแ่จง้กับ 
Universal Robots Academy ภายในเวลาไมเ่กนิหา้ (5) วันกอ่นจัดบทเรยีนฝึกอบรม 
หากมกีารยกเลกินอ้ยกวา่หา้ (5) วันทําการกอ่นการฝึกอบรม ผูร้่วมกจิกรรมจะตอ้งเสยีค่าธรรมเนียม 50% 
ในกรณีทีผู่ร้่วมกจิกรรมไมม่าร่วมฝึกอบรมโดยไมแ่จง้ยกเลกิกอ่นหนา้ จะตอ้งชําระคา่ใชจ่้ายเต็มจํานวน 

4.7 Universal Robots อาจยกเลกิบทเรยีนฝึกอบรมโดยแจง้ใหผู้ร้ับการฝึกอบรมทราบสอง (2) 
สปัดาหล์ว่งหนา้หากสามารถทําได ้หาก Universal Robots ยกเลกิบทเรยีนฝึกอบรม 
ผูร้ับการฝึกอบรมสามารถแจง้ขอคนืเงนิสําหรับบทเรยีนหรอืนัดหมายการฝึกอบรมใหมไ่ด ้Universal Robots 
จะไมร่ับผดิชอบใด ๆ ตอ่คา่ใชจ่้ายอืน่ ๆ ทีเ่กดิขึน้โดยผูร้ับการฝึกอบรมเนื่องจากการยกเลกิ 

4.8 เงือ่นไขการชําระเงนิ แนวทางและเงือ่นไขในการยกเลกิทีร่ะบขุา้งตน้มผีลเฉพาะกับบทเรยีนฝึกอบรมทีจั่ดโดย 
Universal Robots Academy สําหรับบทเรยีนฝึกอบรมทีโ่ฮสตโ์ดยพันธมติร 
ผูร้่วมกจิกรรมจะตอ้งตดิต่อกับพันธมติรดังกล่าวเพือ่สอบถามขอ้มลูเงือ่นไขการชําระเงนิและการยกเลกิทีเ่กีย่วข ้
อง เงือ่นไขการชําระเงนิของพันธมติรไมอ่ยูใ่นการควบคมุของ Universal Robots และ Universal Robots 
ไมม่สีว่นรับผดิชอบใด ๆ ต่อเงือ่นไขทีพ่ันธมติรดังกล่าวเป็นผูกํ้าหนด 

5. ทรพัยส์นิทางปัญญา 

5.1 สือ่การฝึกอบรม ซอฟตแ์วร ์แนวทาง ขอ้มลูดา้นเทคนคิ เนื้อหา ขอ้มลู ภาพหรอืสือ่การเรยีนรูอ้ืน่ใดทีจั่ดหาโดย 
Universal Robots ในโครงการนีห้รอืระหวา่งบทเรยีนฝึกอบรม ("เนือ้หา") ถอืเป็นกรรมสทิธิข์อง Universal 
Robots เนื้อหานี้ไดร้ับความคุม้ครองโดยสทิธิภ์ายใตท้รัพยส์นิทางปัญญาและครอบคลมุทัง้ลขิสทิธิ ์สทิธบัิตร 
เครือ่งหมายการคา้ สทิธิใ์นผลงานออกแบบ ฐานขอ้มลู ความลับทางการคา้ 
องคค์วามรู็และหรอืขอ้มลูลับอืน่ใดทัง้หมดทีไ่ดร้ับความคุม้ครองภายใตก้ฎหมายของเดนมารก์ 
หรอืเขตพืน้ทีอ่ืน่หรอืสนธสิญัญาใด ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง 

6. การใหบ้รกิารเว็บไซต ์

6.1 โปรแกรมนี้มจัีดใหเ้ฉพาะสําหรับผูเ้ขา้ร่วมทีไ่ดร้ับเลอืกภายใตด้ลุพนิจิของ Universal Robots เทา่นัน้  

6.2 ในการใชบ้รกิารโปรแกรมนี้ ผูเ้ขา้รว่มจะตอ้งลงทะเบยีนใหถ้กูตอ้งเพือ่ล็อกอนิเขา้สูร่ะบบ  

6.3 Universal Robots อาจใชข้อ้มูลโดเมน IP เพือ่วเิคราะหแ์นวโนม้ จัดการเว็บไซต ์
ตดิตามการเคลือ่นไหวของผูใ้ช ้และรวบรวมขอ้มลูบุคคลในภาพรวมแบบผลรวมเกีย่วกับการใชห้รอืการจัดการ 
Universal Robots Academy ขอ้มลูโดเมน IP ทีร่วบรวมโดย Universal Robots 
อาจเชือ่มโยงกับขอ้มลูระบตัุวบุคคล  

7. ลงิคไ์ปยงัเว็บไซตภ์ายนอก 

7.1 โปรแกรมนี้อาจมลีงิคไ์ปยังเว็บไซตภ์ายนอก 
ลงิคไ์ปยังเว็บไซตภ์ายนอกจะทําใหผู้ใ้ชอ้อกจากสว่นบรกิารของโปรแกรมนี้  

7.2  เว็บไซตท์ีม่กีารเชือ่มโยงเหลา่นี้ไมอ่ยูภ่ายใตก้ารดแูลของ Universal Robots ดังนัน้ Universal Robots 
จะไมร่ับผดิชอบใด ๆ ตอ่เนื้อหาใด ๆ ของเว็บไซตท์ีม่กีารเชือ่มโยง หรอืลงิคใ์ด ๆ 
ทีม่อียูใ่นเว็บไซตท์ีเ่ชือ่มโยงไว ้รวมถงึการเปลีย่นแปลงหรอือัปเดตขอ้มูลใด ๆ ในเว็บไซตดั์งกลา่ว  
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7.3  Universal Robots จัดหาลงิคน์ี้ใหแ้กค่ณุเพือ่ความสะดวกในการใชง้านเทา่นัน้ และการจัดลงิคเ์หลา่นี้ไวใ้ห ้
ไมไ่ดเ้ป็นการรับรองใด ๆ จาก Universal Robots  
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8. สทิธิใ์นการใชง้านเนือ้หา 

8.1 Universal Robots ใหส้ทิธิแ์กผู่เ้ขา้ร่วมแบบไมเ่ป็นการเฉพาะ ไมส่ามารถเปลีย่นมอืได ้ไมม่คีา่โรยัลตี ้
หรอืไมต่อ้งจ่ายคา่ตอบแทนใด ๆ 
โดยไม่สามารถเพกิถอนความยนิยอมไดใ้นภายหลังในการใชเ้นื้อหาของบคุลากรของผูเ้ขา้ร่วมและการใชง้านภ
ายในทีเ่กีย่วขอ้ง Universal Robots 
สงวนสทิธิใ์นทรัพยส์นิทางปัญญาทัง้หมดทีไ่มไ่ดร้ะบุไวโ้ดยชัดแจง้ในขอ้ตกลงนี้  

9. ขอ้จํากดัในการใชเ้นือ้หานี ้

9.1 ผูเ้ขา้ร่วมยอมรับว่าจะไม ่(หรอืไมอ่นุญาต รับรอง หรอือํานวยความสะดวกแกบ่คุคลอืน่) ในการแปลกลับ 
ยอ้นกระบวนการทางวศิวกรรม แยกสว่นประกอบ แกไ้ขหรอืจัดแปลเนื้อหานี้ หรอืดําเนนิการใด ๆ 
เพือ่ใหไ้ดร้หัสตน้ทาง ความลับทางการคา้หรอืองคค์วามรูใ้ด ๆ จากเนื้อหาและโปรแกรมดังกลา่ว 

9.2 ผูเ้ขา้ร่วมยังยอมรับวา่จะไมใ่หส้ทิธิใ์ชง้านต่อ ใหเ้ชา่ ขาย แจกจ่าย เปิดเผย จัดแสดงแกส่าธารณะ เผยแพร่ 
จัดทําซ้ํา จัดทําผลงานตอ่เนื่องใด ๆ 
จากการใหส้ทิธิห์รอืถา่ยโอนเนื้อหาทัง้หมดหรอืบางสว่นใหแ้กบ่คุคลหรอืหน่วยงานอืน่ใดโดยไมไ่ดร้ับความยนิย
อมเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหนา้จาก Universal Robots 

9.3 ผูเ้ขา้ร่วมจะไมใ่ชเ้นื้อหานี้ในลักษณะทีข่ัดแยง้ต่อสทิธิค์รองครองในเนื้อหาของ Universal Robots 
ซึง่รวมไปถงึการทา้ทายสทิธิค์รอบครองของ Universal Robots ในสว่นของเนื้อหานี้ 
และความสมบรูณ์ของสทิธิใ์นทรัพยส์นิทางปัญญาและสทิธบัิตรของ Universal Robots 
ความสมบรูณ์ของสทิธิใ์ชง้านทีใ่หไ้วภ้ายใตข้อ้ตกลงนี้ 
และการใชป้ระโยชนจ์ากสทิธิใ์นทรัพยส์นิทางปัญญาของ Universal Robots 
ระหวา่งหรอืหลังจากมกีารบอกเลกิขอ้ตกลงนี้  

10. ขอ้เสนอแนะ 

10.1 ผูเ้ขา้ร่วมสามารถใหข้อ้เสนอแนะ ความเห็นหรอืคําแนะนําใด ๆ ต่อ Universal Robots 
ซึง่ผูเ้ขา้ร่วมไดท้ราบหรอืรับรูใ้นสว่นทีเ่กีย่วกับเนื้อหาดังกลา่วที ่Universal Robots จัดหาให ้"ขอ้เสนอแนะ") 
ซึง่รวมไปถงึผลการทดสอบ ขอ้มลูขอ้ผดิพลาด ปัญหาการใชง้าน รายงาน 
หรอืขอ้มลูอืน่ใดเกีย่วกับการประเมนิเนื้อหาของผูเ้ขา้ร่วม ไมว่่าจะมกีารรวบรวมในรูปแบบใดก็ตาม 

10.2 ผูเ้ขา้ร่วมยอมรับว่าจะไมจั่ดสง่ขอ้เสนอแนะใหแ้ก ่Universal Robots 
หากเป็นการละเมดิหนา้ทีใ่นการปกปิดขอ้มลูตอ่บคุคลภายนอก 
หรอืหากเป็นการละเมดิสทิธิใ์นทรัพยส์นิทางปัญญาของบคุคลภายนอก หรอืกฎหมายอืน่ใดทีเ่กีย่วขอ้ง 

10.3 ผูเ้ขา้ร่วมใหส้ทิธิทั์ง้สิน้แก ่Universal Robots และสทิธิค์รอบครองในขอ้เสนอแนะและทรัพยส์นิทางปัญญาใด 
ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งนี้โดยไมค่ดิคา่ใชจ่้ายใด ๆ Universal Robots มสีทิธิ ์(แตไ่มถ่อืเป็นหนา้ที)่ ในการใช ้แทรก 
ทําซ้ํา ใหส้ทิธิใ์ชง้านและแจกจ่ายขอ้เสนอแนะเพือ่วัตถปุระสงคใ์ด ๆ โดยไมม่ขีอ้สงวนใด ๆ 
กับผูเ้ขา้ร่วมดังกล่าว  

11. ผลงานพฒันาอสิระและสิง่คงเหลอื 

11.1 ผูเ้ขา้ร่วมคงสทิธิใ์นทรัพยส์นิทางปัญญาในสว่นทีต่นเองมสีว่นเกีย่วขอ้ง  

11.2 ผูเ้ขา้ร่วมใหส้ทิธิแ์ก ่Universal Robots และบรษัิทหรอืหน่วยงานในสงักัดภายในกลุม่บรษัิทของ Universal 
Robots ท่ัวโลกโดยไมค่ดิค่าโรยัลตี ้และไมใ่ชส่ทิธิแ์ตเ่พยีงผูเ้ดยีวในการใช ้แกไ้ข 
แจกจ่ายและใหส้ทิธิต์อ่ซึง่ผลงานทีต่นเองมสีว่นร่วมใด ๆ 
ซึง่ผูเ้ขา้ร่วมนําสง่อันเกีย่วขอ้งกับการใชบ้รกิารโปรแกรมนี้ ไมว่า่ดว้ยวัตถุประสงคใ์ด ๆ 
สทิธิใ์ชง้านนี้ใหไ้วโ้ดยไมม่คีา่ตอบแทนหรอืขอ้ผกูพันใด ๆ ต่อผูเ้ขา้ร่วม 
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11.3 Universal Robots มสีทิธิใ์นการใชข้อ้เสนอแนะของผูเ้ขา้ร่วมและสิง่คงเหลอืใด ๆ 
ทีเ่กดิขึน้จากการมสีว่นร่วมของผูเ้ขา้รว่ม โดยจะตอ้งไมเ่ปิดเผยขอ้มลูลับของผูเ้ขา้ร่วม 
ยกเวน้ตามทีไ่ดร้ับอนุญาตภายใตข้อ้ตกลงนี้ 

12. การปกปิดขอ้มูล 

12.1 Universal Robots อาจจัดหาขอ้มลูทีไ่มเ่ปิดเผยต่อสาธารณะใหแ้กผู่เ้ขา้ร่วม รวมทัง้ขอ้มลู ซอฟตแ์วร ์
รายละเอยีดทางเทคนคิและแนวทางตา่ง ๆ เกีย่วกับเนื้อหาดังกลา่วและ Universal Robots ("ขอ้มลูลบั") 
ซึง่ถอืเป็นขอ้มลูลับและขอ้มูลกรรมสทิธิข์อง Universal Robots 

12.2 ผูเ้ขา้ร่วมจะไมเ่ปิดเผยขอ้มลูลับใหแ้กบ่คุคลภายนอก รวมทัง้หน่วยงานในสงักัดหรอืบรษัิทในเครอื 
โดยไม่ไดร้ับความยนิยอมลว่งหนา้เป็นลายลักษณ์อักษรจาก Universal Robots 

12.3 นอกจากนี้ ผูเ้ขา้ร่วมจะไมใ่ชข้อ้มลูลับเพือ่วัตถปุระสงค ์อืน่ใดนอกเหนือจากขอบเขตของโปรแกรมนี้ 
ยกเวน้หากไดร้ับอนุญาตลว่งหนา้เป็นลายลักษณ์อักษรจาก Universal Robots  

13. การชดเชย 

13.1 ผูเ้ขา้ร่วมยนิดชีดเชยและยอมรับวา่จะปกป้อง Universal Robots ตัวแทนจําหน่าย 
และตัวแทนขายจากการดําเนนิการ การฟ้องรอ้ง และการเรยีกรอ้งใด ๆ รวมทัง้การปกป้องจากความรับผดิ 
ความเสยีหาย การสญูเสยีหรอืคา่ใชจ่้ายใด ๆ (รวมทัง้คา่ทนายตามสมควรและค่าธรรมเนียมทางวชิาชพี) 
ซึง่เกดิขึน้จากการใชเ้นื้อหานี้ของผูเ้ขา้ร่วมในลักษณะทีไ่ม่สอดคลอ้งกับขอ้ตกลงนี้  

13.2 Universal Robots จะชดเชย ปกป้อง และคุม้ครองผูเ้ขา้ร่วมจากการเรยีกรอ้งใด ๆ 
ตอ่ผูเ้ขา้ร่วมหากเนื้อหานี้เป็นการละเมดิสทิธิใ์นทรัพยส์นิทางปัญญาในประเทศทีม่กีารจัดสง่เนื้อหานี้ในเบือ้งตน้ 
โดยผูเ้ขา้ร่วมจะตอ้งแจง้ให ้Universal Robots ทราบเป็นลายลักษณ์อักษรในทันท ี
และใหค้วามร่วมมอืในการตรวจสอบหรอืแกต้า่งขอ้เรยีกรอ้ง หรอืยนิยอมให ้Universal Robots 
รับผดิชอบและดแูลดา้นการแกต้า่งหรอืยตุขิอ้พพิาทในการเรยีกรอ้งดังกล่าวแตเ่พยีงผูเ้ดยีว 

14. ไมม่กีารรบัประกนัใด ๆ 

14.1 โปรแกรมนี้และเนื้อหาทีจั่ดหาโดย Universal Robots ทีจั่ดไวน้ี้ จัดหา “ตามทีเ่ป็น” 
และโปรแกรมนี้อาจมกีารปรับเปลีย่นได ้Universal Robots และซพัพลายเออรข์องบรษัิทไม่ไดร้ับประกันใด ๆ 
ทัง้โดยแจง้หรอืโดยนัย หรอืรับรองคณุสมบัตใินเชงิพาณิชย ์ความเหมาะสมเพือ่การใชง้านเฉพาะดา้น 
หรอืการรับรองการไมล่ะเมดิใด ๆ  

15. ขอ้จํากดัความรบัผดิ 

15.1 ภายใตข้อบเขตทีก่ฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งใหอ้นญุาตไว ้Universal Robots 
หรอืซพัพลายเออรข์องบรษัิทจะไมร่ับผดิชอบใด ๆ ต่อความเสยีหายพเิศษ ความเสยีหายจากอบัุตกิารณ์ 
ความเสยีหายโดยออ้ม หรอืความเสยีหายอันเป็นผลต่อเนื่องทีเ่กดิขึน้หรอืทีเ่กีย่วขอ้งกับขอ้ตกลงนี้ 
หรอืการใชบ้รกิารโปรแกรมนี้ของผูเ้ขา้ร่วม Universal Robots ไมข่อรับผดิชอบใด ๆ ต่อการดําเนนิการใด ๆ 
ของพันธมติรของบรษัิท  
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16. กฎหมายควบคมุการสง่ออกและการตรวจสอบภายใน 

ผูเ้ขา้ร่วมยอมรับว่าจะปฏบัิตติามกฎหมายควบคมุการคา้และการสง่ออกในตา่งประเทศทีเ่กีย่วขอ้งทัง้หมด 
รวมทัง้ขอ้บังคับตา่ง ๆ และมาตรการกดีกันทางเศรษฐกจิและการคา้ รวมไปถงึเงือ่นไขทีกํ่าหนดโดยสหรัฐฯ 
("US") หรอืสหภาพยโุรป ("EU") หรอืรัฐสมาชกิใด ๆ 
ผูเ้ขา้ร่วมจะไม่สง่ออกหรอืสง่ออกซ้ําสําหรับเนื้อหาสว่นหนึง่สว่นใดทีไ่ดร้ับจาก Universal Robots 
ในสว่นทีเ่กีย่วกับโปรแกรมนี้ไปยังประเทศ หน่วยงานหรอืบคุคลใด ๆ 
ยกเวน้เพือ่ปฏบัิตติามกฎหมายการสง่ออกทีเ่กีย่วขอ้ง ขอ้บังคับและกฎหมายดังกลา่วในเบือ้งตน้อาจไดแ้ก ่
Council Regulation (EC) No. 1334/2000, US Export Administration Regulations, International Traffic 
in Arms Regulations รวมทัง้ Specifically Designated Nationals and Blocked Persons 
(เนื่องจากเงือ่นไขเหลา่นี้มกํีาหนดนยิามไวใ้น United States Code of Federal Regulations) 

16.1 Universal Robots มสีทิธิใ์นการตรวจสอบการปฏบัิตติามเงือ่นไขในขอ้ตกลงนี้ของผูเ้ขา้ร่วม 
โดยบรษัิทจะตอ้งรับผดิชอบคา่ใชจ่้ายทีเ่กดิขึน้เอง 

17. ระยะเวลาและการบอกเลกิ 

17.1 ขอ้ตกลงนี้มผีลต่อเนื่องจนกว่าจะมกีารบอกเลกิโดยผูเ้ขา้ร่วมหรอืโดย Universal Robots 
ภายใตห้ลักเกณฑต์่อไปนี้  ระยะเวลาบังคับใชใ้ด ๆ ทีโ่ดยสภาพควรมผีลตอ่เนื่อง 
แมม้กีารบอกเลกิขอ้ตกลงแลว้ 

17.2 Universal Robots สามารถบอกเลกิหรอืระงับขอ้ตกลงนี้ สทิธิแ์ละสทิธิใ์ชง้านทัง้หมดทีไ่ดร้ับอนุญาตโดย 
Universal Robots ไดใ้นทันทภีายใตด้ลุพนิจิโดยเด็ดขาดของบรษัิททกุเมือ่ ไมว่่าดว้ยสาเหตใุด 
โดยใหม้ผีลทันทเีมือ่ไดร้ับแจง้จาก Universal Robots 

17.3 ผูเ้ขา้ร่วมสามารถบอกเลกิขอ้ตกลงนี้ไดท้กุเมือ่โดยการหยดุใชบ้รกิารจากโปรแกรมนี้และการใชเ้นื้อหาทัง้หมดที่
เกีย่วขอ้ง 

17.4 หลังการบอกเลกิขอ้ตกลงนี้ สทิธิแ์ละสทิธิใ์ชง้านทัง้หมดทีใ่หไ้วน้ี้จะถอืว่าสิน้สดุในทันท ี
และผูเ้ขา้ร่วมจะตอ้งหยดุใชเ้นื้อหาทัง้หมดทีเ่กีย่วขอ้ง 
และลบเนื้อหาทัง้หมดทีต่นเองครอบครองโดยถาวรในทันท ี

18. กฎหมายทีม่ผีลบงัคบัใช ้

18.1 ขอ้ตกลงนี้ใหอ้ยูภ่ายใตก้ฎหมายของเดนมารก์ ยกเวน้หากมเีงือ่นไขทางกฎหมายทีข่ัดแยง้กัน 
รวมทัง้ใหป้รับใชอ้นุสญัญาสหประชาชาตวิา่ดว้ยสญัญาซือ้ขายระหวา่งประเทศไปพรอ้มกัน 
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