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ข้อความส าคัญ—โปรดอ่านอย่างละเอียด 

 
เว้นแต่จะมีข้อตกลงการใช้งานอื่นท่ีลงนามระหว่างคุณและ Esri ซ่ึงมีผลบังคับใช้เหนือกว่าข้อตกลงน้ี Esri ยินยอมที่จะให้ข้อเสนอของ Esri 

แก่คุณเม่ือคุณยอมรับข้อก าหนดและเงื่อนไขท้ังหมดท่ีระบุในข้อตกลงฉบับน้ีเท่าน้ัน โปรดอ่านข้อก าหนดและเงื่อนไขอย่างละเอียด คุณไม่สามารถใช้ข้อเสนอของ Esri 

ได้จนกว่าคุณจะได้ยอมรับข้อก าหนดและเงื่อนไขของข้อตกลงฉบับน้ี หากคุณไม่ยอมรับข้อก าหนดและเงื่อนไขตามท่ีระบุไว้ ให้คลิก "ฉันไม่ยอมรับข้อตกลง" ด้านล่าง 
แล้วคุณอาจร้องขอให้คืนค่าธรรมเนียมท่ีได้ช าระไปแล้ว 
 
ขอ้ตกลงฉบบัน้ีท าข้ึนระหวา่งคุณ ("ลูกค้า") และ Environmental Systems Research Institute, Inc. ("Esri") ซ่ึงเป็นบริษทัในรัฐแคลิฟอร์เนีย ตั้งอยูท่ี่ 380 New 

York Street, Redlands, California 92373-8100 USA 
 
1.0 การอนุญาตให้ใช้สิทธิโดยท่ัวไปและข้อจ ากัด 

 
1.1 เอกสารแนบทา้ย ก ระบุค าจ ากดัความของค าศพัทท่ี์ใชอ้กัษรตวัใหญ่ท่ีมีอยูใ่นขอ้ตกลงฉบบัน้ี 
ในแต่ละส่วนของขอ้ตกลงน้ีอาจมีการระบุค าจ ากดัความเพิ่มเติมซ่ึงน ามาใชโ้ดยเฉพาะภายในส่วนนั้น 

 
1.2 การอนุญาตให้ใช้สิทธิ เพื่อเป็นผลประโยชน์ตอบแทนท่ีลูกคา้ไดช้ าระค่าธรรมเนียมและเป็นไปตามขอ้ตกลงฉบบัน้ี Esri 

อนุญาตให้ลูกคา้ใชสิ้ทธิโดยเป็นการส่วนตวัไม่จ ากดัแต่เพียงผูเ้ดียว และไม่สามารถโอนให้แก่กนัได ้ในการกระท าต่อไปน้ี 

 
ก. ใชข้อ้เสนอของ Esri ตามท่ีก าหนดในเอกสารประกอบและเอกสารการสั่งซ้ือท่ีเก่ียวขอ้ง 
ข. คดัลอกและสร้างผลงานสืบเน่ืองของเอกสารประกอบส าหรับการใชง้านภายในของลูกคา้ร่วมกบัการใชง้านผลิตภณัฑท่ี์ไดรั้บอนุญาตของลูกคา้ 

ลูกคา้จะตอ้งใส่ขอ้ความการระบุถึงลิขสิทธ์ิต่อไปน้ีท่ีแสดงถึงการยอมรับในสิทธ์ิความเป็นเจา้ของของ Esri และผูใ้ห้อนุญาตเอาไวใ้นผลงานสืบเน่ืองใดๆ : 
 

"ส่วนต่างๆ ของเอกสารน้ีรวมถึงทรัพยสิ์นทางปัญญาของ Esri และผูใ้ห้อนุญาตดว้ย โดยจะใชภ้ายใตสิ้ทธิการใชน้ี้ Copyright © [Customer will insert the 

actual copyright date(s) from the source materials] Esri และผูใ้ห้อนุญาต สงวนลิขสิทธ์ิ" 

 
การอนุญาตให้ใชสิ้ทธิในส่วนน้ี 
(i) มีอยูต่่อเน่ืองในช่วงเวลาของการเป็นสมาชิกหรือระยะเวลาท่ีมีผลใชบ้งัคบัหรือใชไ้ดต้ลอดไปหากไม่มีระยะเวลาท่ีบงัคบัใชห้รือไม่มีการระบุไวใ้นเอกสารการสั่งซ้ือและ 
(ii) อยูภ่ายใตสิ้ทธิเพิ่มเติมและขอ้จ ากดัในขอ้ตกลงน้ีรวมถึง เอกสารแนบทา้ย ข 

 
1.3 การเข้าถึงของท่ีปรึกษาหรือผู้รับจ้าง ลูกคา้สามารถอนุญาตให้ที่ปรึกษาหรือผูรั้บจา้งใชข้อ้เสนอของ Esri เฉพาะเพื่อประโยชน์ของลูกคา้แต่เพียงผูเ้ดียว 
ลูกคา้จะมีหนา้ท่ีรับผิดชอบแต่เพียงผูเ้ดียวส าหรับการปฏิบติัตามขอ้ตกลงฉบบัน้ีของท่ีปรึกษาและผูรั้บจา้ง รวมถึงจะตอ้งรับรองวา่ท่ีปรึกษาและผูรั้บจา้งแต่ละรายจะหยดุใชข้อ้เสนอของ Esri 

เม่ือท างานให้ลูกคา้เสร็จส้ินแลว้ ห้ามมิให้ท่ีปรึกษาหรือผูรั้บจา้งเขา้ถึงหรือใชข้อ้เสนอของ Esri หากไม่ใช่เพื่อประโยชน์ของลูกคา้แต่เพียงผูเ้ดียว 
 
1.4 สิทธิการใช้ส าหรับการประเมินและสิทธิการใช้เบต้า 
ผลิตภณัฑท่ี์ไดรั้บภายใตสิ้ทธิการใชส้ าหรับการประเมินหรือการเป็นสมาชิกหรือภายใตโ้ปรแกรมเบตา้จะมีข้ึนเพื่อวตัถุประสงคใ์นการประเมินและการทดสอบเท่านั้น 
ไม่ใช่เพื่อการใชใ้นเชิงพาณิชย ์การใชด้งักล่าวจะเป็นความเส่ียงของลูกคา้เอง และผลิตภณัฑจ์ะไม่มีสิทธิไดรั้บการบ ารุงรักษา 
หากลูกคา้ไม่ไดเ้ปล่ียนแปลงเป็นสิทธิการใชท่ี้ช าระเงินหรือการเป็นสมาชิกก่อนท่ีจะส้ินสุดระยะเวลาการประเมิน 
ลูกคา้อาจสูญเสียเน้ือหาและการปรับตามความตอ้งการท่ีท าในช่วงระยะเวลาการประเมิน หากลูกคา้ไม่ตอ้งการซ้ือสิทธิการใชห้รือการเป็นสมาชิก 
ลูกคา้ควรส่งออกเน้ือหาดงักล่าวก่อนท่ีจะส้ินสุดระยะเวลาการประเมินของลูกคา้ 
 
1.5 โปรแกรมเพือ่การศึกษา ลูกคา้ตกลงท่ีจะใชข้อ้เสนอของ Esri 

ท่ีให้ไวส้ าหรับโปรแกรมเพื่อการศึกษาเฉพาะเพื่อวตัถุประสงคท์างการศึกษาในระหวา่งระยะเวลาส าหรับการใชง้านดา้นการศึกษาเท่านั้น 
ลูกคา้จะตอ้งไม่ใชผ้ลิตภณัฑเ์พื่อการใชใ้นงานบริหารจดัการ เวน้แต่ลูกคา้จะไดรั้บสิทธิการใชง้านส าหรับการใชใ้นงานบริหารจดัการ "การใช้ในงานบริหารจัดการ" หมายถึง 
กิจกรรมการบริหารจดัการซ่ึงไม่เก่ียวขอ้งโดยตรงกบัการสอนหรือการศึกษา เช่น การท าแผนท่ีสินทรัพย ์การบริหารจดัการอาคารสถานท่ี การวเิคราะห์ขอ้มูลเชิงประชากร การก าหนดเส้นทาง 
ระบบความปลอดภยัในวทิยาเขต และการวเิคราะห์ความสามารถในการเขา้ใชง้าน ลูกคา้จะตอ้งไม่ใชผ้ลิตภณัฑเ์พื่อวตัถุประสงคใ์นการสร้างรายไดห้รือเพื่อผลก าไร 
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1.6 โปรแกรมการอนุญาตแบบให้เปล่าลูกคา้สามารถใชข้อ้เสนอของ Esri ท่ีให้ไวส้ าหรับโปรแกรมการอนุญาตแบบให้เปล่าเฉพาะเพื่อวตัถุประสงคท่ี์ไม่ใช่เชิงพาณิชยเ์ท่านั้น 
ลูกคา้จะตอ้งไม่ใชข้อ้เสนอของ Esri เพื่อวตัถุประสงคใ์นการสร้างรายไดห้รือเพื่อผลก าไร เวน้แต่เพื่อการชดเชยตน้ทุนในการใช้และด าเนินการขอ้เสนอของ Esri 

 
1.7 โปรแกรมการใช้งานแบบจ ากัดอื่นๆ ของ Esriในกรณีท่ีลูกคา้ไดรั้บขอ้เสนอของ Esri ภายใตโ้ปรแกรมการใชแ้บบจ ากดัใดๆ ท่ีไม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการขา้งตน้ การใชข้อ้เสนอของ Esri 

โดยลูกคา้อาจอยูภ่ายใตข้อ้ก าหนดท่ีระบุในหน้าเร่ิมตน้หรือแบบฟอร์มการลงทะเบียนท่ีใชบ้งัคบั หรือตามท่ีไดอ้ธิบายไวใ้นเวบ็ไซตข์อง Esri 

เพิ่มเติมจากขอ้ก าหนดท่ีไม่ขดัแยง้กนัของขอ้ตกลงฉบบัน้ี 

 
1.8 การสงวนสิทธ์ิ ขอ้เสนอทั้งหมดของ Esri เป็นงานอนัมีลิขสิทธ์ิของ Esri และผูใ้ห้อนุญาต ขอสงวนสิทธ์ิทั้งหมดท่ีไม่ไดใ้ห้ไวโ้ดยเฉพาะเจาะจงในขอ้ตกลงฉบบัน้ี 

 
2.0 ข้อก าหนดการใช้ซอฟต์แวร์ 
 
2.1 ประเภทของสิทธิการใช้งาน Esri ให้สิทธิการใชง้านซอฟตแ์วร์ภายใตป้ระเภทของสิทธิการใชง้านดงัต่อไปน้ี: 

 
ก.สิทธิการใช้งานพร้อมกัน: ลูกคา้สามารถติดตั้งและใชซ้อฟตแ์วร์บนคอมพิวเตอร์บนเครือข่าย แต่จ านวนผูใ้ช้ท่ีใชพ้ร้อมกนัจะไม่สามารถเกินกวา่จ านวนสิทธิการใชง้านท่ีไดรั้บ 

สิทธิการใชง้านพร้อมกนัรวมถึงสิทธิในการใชง้านพาสซีฟเฟลโอเวอร์อินสแตนซ์ของซอฟตแ์วร์การจดัการใบอนุญาตการใชง้านพร้อมกนัในสภาพแวดลอ้มของระบบปฏิบติัการท่ีแยกต่า
งหากส าหรับการสนบัสนุนเฟลโอเวอร์ชัว่คราว 

ข.สิทธิการใช้งานส าหรับการน าไปใช้: ลูกคา้สามารถรวมส่วนประกอบของ ArcGIS Runtime ในแอปพลิเคชัน่มูลค่าเพิ่มและแจกจ่ายแอปพลิเคชัน่มูลค่าเพิ่มให้กบัผูใ้ชข้องลูกคา้ได ้

ค.สิทธิการใช้บนเคร่ืองเซิร์ฟเวอร์ส าหรับการน าไปใช้: 
ลูกคา้สามารถใชซ้อฟตแ์วร์ภายใตสิ้ทธิการใช้บนเคร่ืองเซิร์ฟเวอร์ส าหรับการใช้ทั้งหมดท่ีไดรั้บอนุญาตในขอ้ตกลงและตามท่ีระบุในเอกสารประกอบ 

ง.สิทธิการใช้บนเคร่ืองเซิร์ฟเวอร์ส าหรับการน าไปใช้: 
ลูกคา้สามารถใชซ้อฟตแ์วร์ภายใตสิ้ทธิการใช้บนเคร่ืองเซิร์ฟเวอร์เพื่อสร้างและทดสอบแอปพลิเคชัน่มูลค่าเพิ่มตามท่ีระบุในเอกสารประกอบ 

จ.การใช้เพือ่การพฒันา: ลูกคา้สามารถติดตั้งและใชซ้อฟตแ์วร์เพื่อสร้างและทดสอบแอปพลิเคชัน่มูลค่าเพิ่มตามท่ีระบุในเอกสารประกอบ 

ฉ.สิทธิการใช้งานคู่: ลูกคา้สามารถติดตั้งซอฟตแ์วร์บนเคร่ืองคอมพิวเตอร์เดสกท์อป และใชใ้นเวลาเดียวกนักบัเคร่ืองพีดีเอ (PDA) หรือคอมพิวเตอร์มือถือ 
ตราบใดท่ีในแต่ละคร้ังมีบุคคลเพียงคนเดียวใช้ซอฟตแ์วร์ดงักล่าว 

ช.สิทธิการใช้งานส าหรับเฟลโอเวอร์: 
ลูกคา้สามารถติดตั้งซอฟตแ์วร์บนระบบส ารองเพื่อการด าเนินการเฟลโอเวอร์แต่ซอฟตแ์วร์ท่ีติดตั้งส ารองจะสามารถใชง้านไดเ้ฉพาะในระหว่างท่ีไซตห์ลกัไม่มีการท างานเท่านั้น 
เวน้แต่ในกรณีการบ ารุงรักษาระบบและการอปัเดตฐานขอ้มูล การติดตั้งซอฟตแ์วร์ส ารองจะไม่มีการใชง้านในขณะท่ีไซตห์ลกั (หรือไซตส์ ารองอ่ืนๆ) ก าลงัท างานอยู ่

ซ.สิทธิการใช้งานส าหรับการเผยแพร่ต่อ: ลูกคา้สามารถท าส าเนาและเผยแพร่ซอฟตแ์วร์ไดโ้ดยมีเง่ือนไขดงัน้ี 

 
1. ลูกคา้ท าส าเนาและเผยแพร่ซอฟตแ์วร์ทั้งชุด 

2. ขอ้ตกลงการใชง้านท่ีคุม้ครองซอฟตแ์วร์ในขอบเขตเดียวกนักบัขอ้ตกลงน้ีตอ้งแนบไปกบัซอฟตแ์วร์แต่ละส าเนาและผูรั้บยอมรับขอ้ก าหนดและเง่ือนไขของขอ้ตกลงการใชง้าน 

3. ลูกคา้ท าส าเนาการระบุและขอ้ความแสดงลิขสิทธ์ิและเคร่ืองหมายการคา้ และ 
4. ลูกคา้ไม่มีการคิดค่าธรรมเนียมผูอ่ื้นส าหรับการใชซ้อฟตแ์วร์ 

 
ฌ.สิทธิการใช้งานบนเคร่ืองเซิร์ฟเวอร์: ลูกคา้สามารถติดตั้งและใชซ้อฟตแ์วร์บนเคร่ืองคอมพิวเตอร์เซิร์ฟเวอร์ 

สิทธิการใชง้านบนเคร่ืองเซิร์ฟเวอร์อาจอยูภ่ายใตแ้กนของเซิรฟ์เวอร์ในจ านวนจ ากดัหรือการน าไปใชท่ี้มีการเผยแพร่บนเซิร์ฟเวอร์หลายเคร่ืองตามท่ีระบุไวใ้นเอกสารการสั่งซ้ือ 
ถา้รายละเอียดของซอฟตแ์วร์รวมถึงการใชส้ าหรับเฟลโอเวอร์ สิทธิการใชง้านบนเคร่ืองเซิรฟ์เวอร์จะรวมสิทธิการใชส้ าหรับเฟลโอเวอร์ดว้ย 

ญ.สิทธิการใช้งานส าหรับการใช้รายเดียว: ลูกคา้สามารถอนุญาตให้ผูใ้ชง้านท่ีไดรั้บอนุญาตรายเดียวท าการติดตั้งและใชซ้อฟตแ์วร์บนคอมพิวเตอร์เคร่ืองเดียว 
ลูกคา้สามารถอนุญาตให้ผูใ้ชง้านท่ีไดรั้บอนุญาตรายเดียวติดตั้งส าเนาชุดท่ีสองส าหรับการใชง้านแต่เพียงผูเ้ดียวของผูใ้ชบ้นเคร่ืองคอมพิวเตอร์เคร่ืองท่ีสอง 
ตราบใดท่ีมีการใชง้านเพียงหน่ึง (1) ส าเนาของซอฟตแ์วร์ในเวลาใดก็ตาม ผูใ้ชง้านรายอ่ืนไม่สามารถใชซ้อฟตแ์วร์ภายใตสิ้ทธิการใชฉ้บบัเดียวกนัในเวลาเดียวกนัได ้
ไม่วา่จะเพื่อวตัถุประสงคอ่ื์นใดทั้งส้ิน 

ฎ.สิทธิการใช้บนเซิร์ฟเวอร์ทดสอบ (Staging Server): ลูกคา้สามารถใชซ้อฟตแ์วร์ภายใตสิ้ทธิการใชง้านบนเคร่ืองเซิร์ฟเวอร์เพื่อสร้างและทดสอบแอปพลิเคชัน่และแคชแผนท่ี 
ด าเนินการตอบรับผูใ้ช ้การด าเนินงาน และโหลดการทดสอบซอฟตแ์วร์ของบุคคลท่ีสาม แสดงการอปัเดตขอ้มูลทางการคา้ใหม่ 
และด าเนินกิจกรรมการฝึกอบรมตามท่ีระบุไวใ้นเอกสารประกอบ ลูกคา้สามารถใชแ้อปพลิเคชัน่มูลค่าเพิ่มและแคชแผนท่ีกบัเซิร์ฟเวอร์ส าหรับการพฒันาและน าไปใช้ 
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2.2 การใช้งานท่ีได้รับอนุญาต 

 
ก. ลูกคา้สามารถที่จะ 

 
1. ติดตั้ง เขา้ถึง และจดัเก็บซอฟตแ์วร์และขอ้มูลบนอุปกรณ์จดัเก็บทางอิเล็กทรอนิกส์ 

2. ท าส าเนาการจดัเก็บและท าการส ารองขอ้มูลบนเคร่ืองคอมพิวเตอร์เป็นประจ า 
3. ติดตั้งและใชซ้อฟตแ์วร์รุ่นท่ีใหม่กวา่พร้อมกบัรุ่นท่ีจะถูกแทนท่ีในระหวา่งช่วงเวลาเปล่ียนผา่นตามสมควรท่ีไม่เกินหก (6) เดือน 

โดยการน าไปใชไ้ม่วา่ในรุ่นใดรุ่นหน่ึงจะไม่เกินจ านวนการใชท่ี้ไดรั้บสิทธิของลูกคา้ หลงัจากนั้น 
ลูกคา้จะตอ้งไม่ใชซ้อฟตแ์วร์ในจ านวนรวมท่ีเกินกวา่จ านวนการใชท่ี้ไดรั้บสิทธิทั้งหมดของลูกคา้ ขอ้ความน้ีจะไม่ใชก้บัซอฟตแ์วร์ท่ีไดรั้บอนุญาตส าหรับการใชง้านเพื่อการพฒันา 

4. ยา้ยซอฟตแ์วร์ในการก าหนดค่าท่ีไดรั้บสิทธิการใชไ้ปยงัเคร่ืองคอมพิวเตอร์ทดแทน 

5. เผยแพร่ซอฟตแ์วร์และรหัสการอนุญาตใดๆ ท่ีเก่ียวขอ้งซ่ึงจ าเป็นส าหรับการใชสิ้ทธิการน าไปใชใ้ห้กบับุคคลท่ีสาม และ 

6. ใชซ้อฟตแ์วร์ส าหรับเซิร์ฟเวอร์เพื่อการใช ้Commercial ASP ในกรณีท่ีลูกคา้ไดซ้ื้อสิทธิการใช ้Commercial ASP หรือเป็นองคก์รของรัฐ 
หรือองคก์รท่ีไม่แสวงผลก าไรซ่ึงด าเนินการเก่ียวกบัเวบ็ไซตห์รือเสนอบริการอินเทอร์เน็ตท่ีด าเนินการเพื่อให้คุม้ทุนและไม่ไดท้  าเพื่อผลก าไร 

 
ข. ลูกคา้สามารถปรับตั้งค่าซอฟตแ์วร์โดยใช้ภาษาแมโครหรือภาษาสคริปต ์API หรือซอร์สโคด้หรือออบเจก็ตโ์คด้ไลบรารี 

เฉพาะในขอบเขตท่ีการปรับตามความตอ้งการดงักล่าวไดอ้ธิบายไวใ้นเอกสารประกอบ 

ค. ลูกคา้สามารถใชฟ้อนตท์ั้งหมดท่ีจดัหาให้พร้อมซอฟตแ์วร์ส าหรับการใชซ้อฟตแ์วร์ใดๆ ท่ีไดรั้บอนุญาตได ้นอกจากนั้น ลูกคา้ยงัสามารถแยกใชฟ้อนตข์อง Esri เพื่อพิมพข์อ้มูลใดๆ 
ก็ตามท่ีซอฟตแ์วร์สร้างข้ึน ขอ้จ ากดัในการใช้ส าหรับฟอนตข์องบุคคลท่ีสามท่ีมากบัซอฟตแ์วร์จะมีการระบุไวใ้นตวัไฟลฟ์อนต ์

ง.เอกสารเพิ่มเติม 1 ระบุขอ้ก าหนดเฉพาะผลิตภณัฑข์องการใชง้านส าหรับแต่ละซอฟตแ์วร์ Esri อาจมีการอปัเดต เอกสารเพิ่มเติม 1 เป็นบางคร้ังบางคราว 
 
2.3 การบ ารุงรักษา Esri จะจดัหาการบ ารุงรักษาตามโปรแกรมการบ ารุงรักษาและการสนบัสนุนของ Esri ในกรณีท่ีลูกคา้อยูใ่นสหรัฐอเมริกา 
ลูกคา้ท่ีอยูน่อกสหรัฐอเมริกาสามารถไดรั้บการบ ารุงรักษาจากผูจ้ดัจ  าหน่ายของ Esri ในทอ้งถ่ินของลูกคา้ภายใตข้อ้ก าหนดของผูจ้ดัจ  าหน่ายเอง 
 
3.0 เงื่อนไขการใช้ ONLINE SERVICES 
 

3.1 ค าจ ากัดความ ค าจ ากดัความต่อไปน้ีเป็นส่วนเสริมของค าจ ากดัความท่ีระบุไวใ้น เอกสารแนบทา้ย ก: 
 

ก. "ผู้ใช้ไม่ระบุช่ือ" หมายถึงบุคคลทั้งหมดท่ีมีการเขา้ถึงแบบสาธารณะ (หรือโดยไม่ตอ้งมีขอ้มูลประจ าตวัของผูใ้ช้ท่ีมีช่ือ) ไปยงัส่วนใดๆ ของเน้ือหาหรือแอปพลิเคชัน่มูลค่าเพิ่มของลูกคา้ 
ลูกคา้อาจท าให้ผูใ้ชท่ี้ไม่ระบุช่ือสามารถเขา้ถึงเน้ือหาหรือแอปพลิเคชัน่มูลค่าเพิ่มโดยการเผยแพร่เน้ือหาหรือแอปพลิเคชัน่นั้นผา่นการใชเ้คร่ืองมือส าหรับการแบ่งปัน 

ข. "ข้อมูลประจ าตัวในการเข้าสู่ระบบ (Login Credentials) ของแอป" หมายถึง การเขา้สู่ระบบและรหัสผา่นท่ีเก่ียวขอ้งของแอปพลิเคชัน่ท่ีระบบสร้างข้ึน 
โดยไดรั้บการจดัหาให้ผา่นการลงทะเบียนแอปพลิเคชัน่มูลค่าเพิ่มกบั ArcGIS Online ซ่ึงสามารถฝังลงในแอปพลิเคชัน่มูลค่าเพิ่มเพื่อท าให้แอปพลิเคชัน่มูลค่าสามารถเขา้ถึงและใช ้
Online Services ได ้

ค. "เครดิตบริการ" หมายถึง หน่วยการแลกเปล่ียนท่ีจดัสรรให้พร้อมกบัการเป็นสมาชิก Online Services ในจ านวนท่ีระบุในเอกสารการสั่งซ้ือ 

ง. "เคร่ืองมือส าหรับการแบ่งปัน" หมายถึงความสามารถดา้นการเผยแพร่ซ่ึงรวมอยูก่บั Online Services และเวบ็ไซต ์ArcGIS 

ท่ีอนุญาตให้ลูกคา้เปิดเผยเน้ือหาของลูกคา้และแอปพลิเคชัน่มูลค่าเพิ่มแก่บุคคลท่ีสามและ/หรือผูใ้ช้ท่ีไม่ระบุช่ือ 
 

3.2 การเป็นสมาชิก Online Services Esri จดัให้มีการเป็นสมาชิก Online Services ภายใตข้อ้ก าหนดดงัต่อไปน้ี เอกสารเพิ่มเติม 1 
ระบุขอ้ก าหนดเฉพาะผลิตภณัฑข์องการใชง้านส าหรับแต่ละ Online Services 
 

3.3 ข้อก าหนดการเป็นสมาชิก Online Services ส าหรับการเป็นสมาชิก Online Services ทาง Esri จะ 
 

ก. จดัหา Online Services ให้แก่ลูกคา้ตามท่ีระบุในเอกสารประกอบ 

ข. จดัหาการบ ารุงรักษาตามโปรแกรมการบ ารุงรักษาและการสนบัสนุนของ Esri ในกรณีท่ีลูกคา้อยูใ่นสหรัฐอเมริกา 
ลูกคา้ท่ีอยูน่อกสหรัฐอเมริกาสามารถไดรั้บการบ ารุงรักษาจากผูจ้ดัจ  าหน่ายของ Esri ภายใตข้อ้ก าหนดของผูจ้ดัจ  าหน่ายเอง 

c. จดัหาการสนบัสนุนลูกคา้ตามนโยบายการสนับสนุนลูกคา้มาตรฐานของ Esri และบริการการสนบัสนุนเพิ่มเติมใดๆ ท่ีลูกคา้อาจซ้ือ และ 
ง. ใชค้วามพยายามอยา่งสมเหตุสมผลในเชิงพาณิชยเ์พื่อท าให้แน่ใจวา่ Online Services จะไม่ส่งโคด้ท่ีเป็นอนัตรายให้แก่ลูกคา้ ทั้งน้ี Esri 

ไม่รับผิดชอบต่อโคด้ท่ีเป็นอนัตรายซ่ึงถูกน าเขา้สู่ Online Services ผา่นทางการเป็นสมาชิกของลูกคา้ หรือผา่นทางเน้ือหาของบุคคลท่ีสาม 
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3.4 การเข้าถึงแอปพลิเคช่ันมูลค่าเพิม่ 

 
ก. ผูใ้ชท่ี้มีช่ือมีขอ้มูลประจ าตวัในการเขา้สู่ระบบของตนเองท่ีไม่ซ ้ ากนั ผูใ้ชท่ี้มีช่ือมีสิทธิเขา้ถึงฟีเจอร์ของ Online Services ท่ีผูใ้ชท่ี้ไม่ระบุช่ือไม่สามารถเขา้ถึงไดใ้นท่ีสาธารณะ 

เป็นการส่วนตวั 
ข. ลูกคา้อาจใชก้ารเป็นสมาชิก Online Services ของลูกคา้เพื่อสร้างแอปพลิเคชัน่มูลค่าเพิ่มส าหรับการใชง้านภายในของผูใ้ชท่ี้มีช่ือ 

ค. ลูกคา้สามารถโอนแอปพลิเคชัน่มูลค่าเพิ่มไปยงับุคคลท่ีสามเพื่อการใชง้านร่วมกบัการเป็นสมาชิก Online Services ของบุคคลท่ีสามนั้นเอง 
ง. ลูกคา้ไม่สามารถเพิ่มบุคคลท่ีสามเป็นผูใ้ช้ท่ีมีช่ือไปยงัการเป็นสมาชิก Online Services ของลูกคา้ 

เพื่อวตัถุประสงคใ์นการอนุญาตให้บุคคลท่ีสามเขา้ถึงแอปพลิเคชัน่มูลค่าเพิ่มของลูกคา้ ขอ้จ ากดัน้ีไม่มีผลบงัคบัใชก้บับุคคลท่ีสามท่ีรวมอยูภ่ายในค าจ ากดัความของผูใ้ชท่ี้มีช่ือ 

จ. ลูกคา้จะไม่สามารถให้บุคคลท่ีสามเขา้ถึง ArcGIS Online Services ผา่นทางการเป็นสมาชิก ArcGIS Online ของลูกคา้ 
นอกเหนือจากการเขา้ถึงโดยผา่นทางแอปพลิเคชัน่มูลค่าเพิ่มของลูกคา้ ขอ้จ ากดัน้ีไม่มีผลบงัคบัใชก้บับุคคลท่ีสามท่ีรวมอยูภ่ายในค าจ ากดัความของผูใ้ชท่ี้มีช่ือ 

ฉ. ลูกคา้สามารถอนุญาตให้ผูใ้ชท่ี้ไม่ระบุช่ือเขา้ถึงแอปพลิเคชัน่มูลค่าเพิ่มของลูกคา้ท่ีท างานภายใตก้ารเป็นสมาชิกของลูกคา้เอง โดยอยูภ่ายใตข้อ้ก าหนดต่อไปน้ี: 

 
1. ลูกคา้สามารถคิดค่าใชจ่้ายส าหรับการเขา้ถึงดงักล่าวท่ีอยูภ่ายใตป้ระเภทของการเป็นสมาชิกท่ีอนุญาตการใชเ้พื่อวตัถุประสงคก์ารสร้างรายได ้

2. ลูกคา้สามารถฝังขอ้มูลประจ าตวัการเขา้สู่ระบบของแอปลงในแอปพลิเคชัน่มูลค่าเพิ่มได ้แต่ไม่สามารถฝังขอ้มูลประจ าตวัของผูใ้ช้ท่ีมีช่ือได ้

3. ลูกคา้จะตอ้งรับผิดชอบส าหรับเครดิตบริการทั้งหมดท่ีมีการใชโ้ดยผูใ้ชไ้ม่ระบุช่ือในการใช้แอปพลิเคชัน่มูลค่าเพิ่มของลูกคา้ 
4. ลูกคา้จะตอ้งรับผิดชอบแต่เพียงผูเ้ดียวส าหรับการจดัหาการสนับสนุนดา้นเทคนิคส าหรับแอปพลิเคชัน่มูลค่าเพิ่มของลูกคา้ 
5. ลูกคา้ไม่สามารถอนุญาตให้ผูใ้ช้ท่ีไม่ระบุช่ือเขา้ถึงแอปพลิเคชัน่มูลค่าเพิ่มท่ีมีไวส้ าหรับการใชภ้ายในของลูกคา้เท่านั้น 

และแอปพลิเคชัน่มูลค่าเพิ่มท่ีใช้ภายในจ าเป็นตอ้งมีขอ้มูลประจ าตวัในการเขา้สู่ระบบของผูใ้ช้ท่ีมีช่ือ 

 
3.5 ความรับผดิชอบของลูกค้า 
 
ก. ลูกคา้จะตอ้งรับผิดชอบแต่เพียงผูเ้ดียวส าหรับการพฒันาและการด าเนินการของเน้ือหาของลูกคา้ตลอดจนแอปพลิเคชัน่มูลค่าเพิ่ม และส าหรับการปฏิบติัตามขอ้ตกลงฉบบัน้ีของผูใ้ชท่ี้มีช่ือ 

ลูกคา้และผูใ้ชท่ี้มีช่ือของลูกคา้หรือผูใ้ช้ท่ีไม่ระบุช่ือ (หากเก่ียวขอ้ง) เท่านั้นท่ีไดรั้บอนุญาตให้เขา้ถึง Online Services ผา่นการเป็นสมาชิกของลูกคา้ 
ขอ้มูลประจ าตวัในการเขา้สู่ระบบของผูใ้ช้ท่ีมีช่ือใชส้ าหรับผูใ้ช้ท่ีมีช่ือตามท่ีก าหนดเท่านั้น และห้ามแบ่งปันกบับุคคลอ่ืนๆ 
ลูกคา้สามารถโอนขอ้มูลประจ าตวัในการเขา้สู่ระบบของผูใ้ชท่ี้มีช่ือรายเดิมให้แก่ผูใ้ชท่ี้มีช่ือรายใหม่ หากผูใ้ช้รายเดิมไม่จ าเป็นตอ้งเขา้ถึง Online Services อีกต่อไป 
ลูกคา้จะแจง้ให้ Esri ทราบทนัที หากลูกคา้รับรู้วา่มีการใชก้ารเป็นสมาชิกของลูกคา้โดยไม่ไดรั้บอนุญาต หรือมีการละเมิดความปลอดภยัในลกัษณะอ่ืนใด 

ข. หากลูกคา้ก าลงัใชเ้คร่ืองมือการพฒันาแอปพลิเคชัน่ท่ีไม่ใช่ของ Esri เพื่อสร้างแอปพลิเคชัน่ท่ีเขา้ถึง Online Services ของ Esri 

ลูกคา้ตอ้งระบุขอ้ความท่ีแสดงการรับรู้วา่แอปพลิเคชัน่ของตนก าลงัใช ้Online Services ของ Esri แนวทางต่างๆ นั้นระบุไวใ้นเอกสาร 
 
3.6 การแก้ไขปรับปรุง Online Services Esri สามารถเปล่ียนแปลง Online Services และ API ท่ีเก่ียวขอ้งในเวลาใดก็ได ้โดยมีค าบอกกล่าวล่วงหนา้ 30 
วนัแจง้ถึงการเปล่ียนแปลงส าคญัและค าบอกกล่าวล่วงหนา้ 90 วนัส าหรับการยกเลิก หากการแกไ้ขปรับปรุง ยติุ หรือยกเลิก Online Services 

ท าให้เกิดผลกระทบแง่ลบอยา่งรุนแรงต่อการด าเนินการของลูกคา้ ทาง Esri อาจพยายามซ่อม แกไ้ข หรือหาทางออกส าหรับ Online Services ภายใตดุ้ลพินิจของบริษทัแต่เพียงผูเ้ดียว 
หากวธีิแกไ้ขท่ีใชป้ฏิบติัไดไ้ม่เหมาะสมในเชิงพาณิชย ์ลูกคา้สามารถยกเลิกการเป็นสมาชิก Online Services และ Esri จะด าเนินการคืนค่าสมาชิกตามสัดส่วน 

 
3.7 การเปลี่ยนแปลงอัตราค่าสมาชิก Esri อาจเพิ่มอตัราส าหรับการเป็นสมาชิกท่ีมีระยะเวลามากกวา่ 1 เดือน ดว้ยการแจง้ให้ลูกคา้ทราบล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 60 วนั 
ก่อนท่ีระยะเวลาการเป็นสมาชิกในปัจจุบนัจะส้ินสุดลง Esri อาจเพิ่มอตัราค่าสมาชิกรายเดือนโดยมีค าบอกกล่าวล่วงหนา้ 30 วนั 

 
3.8 เน้ือหาของลูกค้า 
 
ก.ความเป็นเจ้าของ ลูกคา้รักษาไวซ่ึ้งสิทธ์ิ กรรมสิทธ์ิ และผลประโยชน์ทั้งหมดในเน้ือหาของลูกคา้ ในท่ีน้ี ลูกคา้อนุญาตให้สิทธิแก่ Esri และผูข้ายหรือผูใ้ห้อนุญาตของ Esri 

ในลกัษณะท่ีเป็นสิทธิการใชท้ัว่โลกท่ีไม่เฉพาะเจาะจงและไม่สามารถโอนไดใ้นการโฮสต ์เรียกใช ้และท าซ ้ าเน้ือหาของลูกคา้เพียงเพื่อวตัถุประสงคใ์นการรับรองการใช ้Online 

Services ของลูกคา้ หากไม่ไดรั้บอนุญาตจากลูกคา้ Esri จะไม่เขา้ถึง ใช ้หรือเปิดเผยเน้ือหาของลูกคา้ ยกเวน้ท่ีจ  าเป็นอยา่งสมเหตุสมผลส าหรับการสนบัสนุนการใช ้Online 

Services ของลูกคา้ หรือตอบสนองต่อค าร้องขอของลูกคา้ส าหรับการสนบัสนุนลูกคา้ หรือการแกไ้ขปัญหาเก่ียวกบัการเป็นสมาชิกของลูกคา้ 
หรือเพื่อวตัถุประสงคอ่ื์นใดตามที่ลูกคา้อนุญาตไวเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษร หากลูกคา้เขา้ถึง Online Services โดยใชแ้อปพลิเคชัน่ท่ีจดัหาโดยบุคคลท่ีสาม Esri 

อาจเปิดเผยเน้ือหาของลูกคา้ให้แก่บุคคลท่ีสามตามท่ีจ าเป็น เพื่อช่วยในการท างานร่วมกนัระหวา่งแอปพลิเคชัน่และ Online Services และเน้ือหาของลูกคา้ Esri 

อาจเปิดเผยเน้ือหาของลูกคา้ หากจ าเป็นตอ้งด าเนินการตามกฎหมายหรือขอ้บงัคบัหรือค าสั่งศาล หรือหน่วยงานราชการอ่ืนๆ โดยท่ี Esri 

จะพยายามอยา่งสมเหตุสมผลท่ีจะจ ากดัขอบเขตของการเปิดเผย ลูกคา้จะตอ้งรับผดิชอบแต่เพียงผูเ้ดียวในการตรวจสอบให้แน่ใจวา่เน้ือหาของลูกคา้เหมาะสมส าหรับการใชง้านร่วมกบั 
Online Services และการดูแลรักษาการส ารองขอ้มูลออฟไลน์เป็นประจ า โดยใชค้วามสามารถดา้นการส่งออกและดาวน์โหลดของ Online Services 
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ข.การแบ่งปันเนือ้หาของลกูค้า หากลูกคา้เลือกท่ีจะแบ่งปันเน้ือหาของลูกคา้โดยใชเ้คร่ืองมือส าหรับการแบ่งปัน ลูกคา้จะตอ้งรับทราบวา่ลูกคา้ไดท้  าให้บุคคลท่ีสามสามารถใช ้จดัเก็บ แคช 
คดัลอก ท าส าเนา เผยแพร่ และส่งเน้ือหาของลูกคา้ผา่นทาง Online Services ได ้Esri จะไม่รับผดิชอบต่อการสูญหาย การลบ การแกไ้ข หรือการเปิดเผยใดๆ 
ส าหรับเน้ือหาของลูกคา้ ซ่ึงเป็นผลมาจากการใชง้านในทางท่ีผิดของเคร่ืองมือส าหรับการแบ่งปันหรือ Online Services, เน้ือหาออนไลน์, เวบ็ไซต ์ArcGIS, เอกสารประกอบ 
หรือขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้ง การใชเ้คร่ืองมือส าหรับการแบ่งปันของลูกคา้ถือเป็นความเส่ียงของลูกคา้แต่เพียงผูเ้ดียว 

ค.การเรียกคืนเนือ้หาของลกูค้าเม่ือมีการยติุ เม่ือมีการยติุขอ้ตกลง หรือการทดลอง การประเมิน หรือการเป็นสมาชิก Esri จะท าให้เน้ือหาของลูกคา้พร้อมส าหรับดาวน์โหลดนาน 30 วนั 
เวน้แต่ลูกคา้จะร้องขอระยะเวลาการพร้อมใชง้านท่ีนอ้ยลง หรือ Esri ถูกห้ามไม่ให้ท าเช่นนั้นตามกฎหมาย หลงัจากนั้น สิทธิของลูกคา้ในการเขา้ถึงหรือใชเ้น้ือหาของลูกคา้ดว้ย 
Online Services จะส้ินสุดลง และ Esri จะไม่มีภาระผกูพนัเพิ่มเติมใดๆ ในการจดัเก็บหรือส่งคืนเน้ือหาของลูกคา้ 

 
3.9 ข้อจ ากัดในการใช้ Online Services และ เครดิตบริการ การเป็นสมาชิก Online Services แต่ละรายจะมีเครดิตบริการตามท่ีระบุไวใ้นเอกสารการสั่งซ้ือท่ีเก่ียวขอ้ง 
แต่ละเครดิตบริการจะให้สิทธิกบัลูกคา้ในการใชจ้  านวนท่ีก าหนดไวข้อง Online Services โดยจ านวนจะแตกต่างกนัไปข้ึนอยูก่บั Online Services ท่ีลูกคา้ก าลงัใช ้
ในขณะท่ีลูกคา้ใช ้Online Services เครดิตบริการจะถูกหักออกจากการเป็นสมาชิกของลูกคา้โดยอตัโนมติั โดยไม่เกินจ านวนสูงสุดของเครดิตบริการท่ีมีอยู ่
ลูกคา้สามารถซ้ือเครดิตบริการเพิ่มเติมไดต้ามท่ีจ าเป็น Esri จะแจง้ผูดู้แลบญัชีการเป็นสมาชิกของลูกคา้ เม่ือการใชบ้ริการของลูกคา้ถึงระดบัประมาณ 75% 

ของเครดิตบริการท่ีจดัสรรให้แก่ลูกคา้ ผา่นการเป็นสมาชิกของลูกคา้ Esri ขอสงวนสิทธิในการระงบัการเขา้ถึงของลูกคา้สู่ Online Services 

ท่ีตอ้งใชเ้ครดิตบริการเม่ือลูกคา้ใชเ้ครดิตบริการหมดแลว้ Esri จะคืนการเขา้ถึงของลูกคา้สู่ Online Services ทนัทีเม่ือลูกคา้ไดซ้ื้อเครดิตบริการเพิ่มเติม 

 
3.10 ArcGIS Enterprise ที่มีโครงสร้าง Cloud เสมือน ลูกคา้จะจดัหาขอ้มูลหรือส่ิงอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัเน้ือหา (รวมถึงส าเนาของแอปพลิเคชัน่ฝ่ังไคลเอ็นต)์ 

ตามท่ีมีการร้องขออยา่งสมเหตุสมผล เพื่อตรวจสอบวา่ลูกคา้ปฏิบติัตามขอ้ตกลงฉบบัน้ี Esri อาจตรวจสอบอินเทอร์เฟซภายนอก (เช่น พอร์ต) ของเน้ือหาของลูกคา้ 
เพื่อตรวจสอบวา่ลูกคา้ปฏิบติัตามขอ้ตกลงฉบบัน้ี ลูกคา้จะตอ้งไม่ปิดกั้นหรือแทรกแซงการตรวจสอบดงักล่าว 
แต่ลูกคา้อาจใชเ้ทคโนโลยกีารเขา้รหัสหรือไฟร์วอลลเ์พื่อช่วยเก็บรักษาเน้ือหาเป็นความลบั ลูกคา้จะตอ้งร่วมมืออยา่งสมเหตุสมผลกบั Esri เพื่อระบุแหล่งท่ีมาของปัญหาใดๆ 
ท่ีเกิดข้ึนกบับริการ ArcGIS Enterprise ท่ีมีโครงสร้าง Cloud เสมือน ซ่ึงอาจไดรั้บการถือวา่เป็นเน้ือหาของลูกคา้หรือส่ิงใดๆ ของผูใ้ชท่ี้อยูภ่ายใตก้ารควบคุมของลูกคา้ตามสมควร 
 
4.0 ข้อก าหนดการใช้ข้อมูล 

 
4.1 ค าจ ากัดความ ค าจ ากดัความต่อไปน้ีเป็นส่วนเสริมของค าจ ากดัความท่ีระบุไวใ้น เอกสารแนบทา้ย ก: 

 
ก." ข้อมูลทางธุรกิจ" หมายถึง ขอ้มูลเก่ียวกบัธุรกิจ สถิติประชากร และโลจิสติกส์ท่ีสนบัสนุนการตดัสินใจท่ีพฒันาข้ึน กระบวนการทางธุรกิจภายในท่ีมีการปรับให้เหมาะสม 

ประสิทธิภาพการด าเนินงานท่ีเพิ่มข้ึน รายไดใ้หม่ๆ และขอ้ไดเ้ปรียบทางการแข่งขนัเหนือคู่แข่งทางธุรกิจ 
ข." แพค็เกจเน้ือหาของ Esri" หมายถึง ไฟลดิ์จิตอลท่ีมีเน้ือหาเก่ียวกบัแผนท่ีฐานของ ArcGIS Online (ไดแ้ก่ ตารางแผนท่ีแรสเตอร์, ภาพ, ขอ้มูลเวกเตอร์) 

ท่ีน ามาจากบริการแผนท่ีฐานของ ArcGIS Online 

ค." ข้อมูลถนน" หมายถึง ขอ้มูลท่ีรวมหรืออธิบายขอ้มูลเก่ียวกบัเส้นทาง ถนน และฟีเจอร์ท่ีเก่ียวขอ้ง 
 
4.2 การใช้งานท่ีได้รับอนุญาต 

 
ก. ลูกคา้สามารถใชข้อ้มูลท่ีเก่ียวกบัผลิตภณัฑซ่ึ์ง Esri ไดจ้ดัหาให้พร้อมกบัขอ้มูลเท่านั้น 

ข. ลูกคา้สามารถรวมการแสดงขอ้มูลในรูปเอกสารหรือรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์แบบคงท่ี (เช่น PDF, GIF, JPEG) ในแพค็เกจการน าเสนอ 
การศึกษาดา้นการตลาดหรือรายงานหรือเอกสารอ่ืนๆ ท่ีมีรูปแผนท่ีหรือบทสรุปขอ้มูลที่มาจากการใชผ้ลิตภณัฑข์อง Esri 

ให้แก่บุคคลภายนอกตามขอ้จ ากดัท่ีระบุไวใ้นขอ้ตกลงการใชง้านฉบบัน้ี โดยมีเง่ือนไขวา่ลูกคา้จะตอ้งแนบขอ้ความช้ีแจงไปกบัการแสดงขอ้มูลที่ยอมรับวา่ Esri 

และ/หรือผูใ้ห้อนุญาตท่ีเก่ียวขอ้งเป็นแหล่งท่ีมาของส่วนต่างๆ ของขอ้มูลท่ีใชส้ าหรับการแสดงขอ้มูล 

ค. ลูกคา้สามารถใชข้อ้มูลฐานของ ArcGIS Online แบบออฟไลน์ไดผ้า่นทางแพค็เกจเน้ือหาของ Esri แลว้ภายหลงัจึงส่ง (ถ่ายโอน) ไปยงัอุปกรณ์ใดๆ เพื่อใชเ้ฉพาะกบัแอปพลิเคชัน่ 
ArcGIS Runtime, ArcGIS Desktop และ ArcGIS API for Flex เท่านั้น 

ง. Esri ไม่ไดรั้บสิทธิใดๆ ในขอ้มูลของลูกคา้ภายใตข้อ้ตกลงฉบบัน้ี 

 
4.3 ข้อจ ากัดในการใช้ 

 
ก. ลูกคา้ไม่สามารถกระท าการโดยตรงหรืออนุญาตให้ลูกคา้ของลูกคา้ท าแบรนด์ร่วมกนัในขอ้มูล หรือใชข้อ้มูลในบริการหรือผลิตภณัฑท่ี์ไม่ไดรั้บอนุญาต 

หรือเสนอขอ้มูลผา่นหรือในนามของบุคคลท่ีสามใดๆ 

ข. ลูกคา้ไม่สามารถใชห้รืออนุญาตให้บุคคลท่ีสามใชข้อ้มูลเพื่อวตัถุประสงคใ์นการรวบรวม การพฒันา การตรวจสอบ การเสริม การเพิ่ม หรือการลบจากการรวบรวมขอ้มูลที่มีการขาย 
เผยแพร่ จดัหาให้ หรือการกระท าใดๆ ท่ีให้กบับุคคลท่ีสาม 
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คข้อมลูทางธุรกิจ เวน้แต่จะมีการอนุญาตไวเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษร ลูกคา้ไม่สามารถใชข้อ้มูลทางธุรกิจเพื่อวตัถุประสงคท์างการตลาดโดยตรง 
การขายต่อการตีพิมพห์รือการเผยแพร่แก่บุคคลท่ีสามใดๆ โดยเป็นส่วนหน่ึงของรายการส าหรับการส่งจดหมาย สมุดรายช่ือ หรือโฆษณายอ่ยหรือการรวบรวมขอ้มูลในรูปแบบอ่ืนๆ 

ง.ข้อมลูถนน ลูกคา้สามารถใชข้อ้มูลถนนเพื่อวตัถุประสงคใ์นการท าแผนท่ี การก าหนดรหัสพิกดั (Geocoding) และการท าเส้นทางแบบจุดต่อจุด 
เวน้แต่จะมีการอนุญาตไวเ้ป็นประการอ่ืนเป็นลายลกัษณ์อกัษร ลูกคา้ไม่สามารถใชข้อ้มูลถนนส าหรับ 

 
1. ค าแนะน าส าหรับการน าทางแบบรีลไทม ์รวมถึงการเตือนผูใ้ชเ้ก่ียวกบัการกระท าท่ีจะเกิดข้ึน เช่น การเตือนถึงการเล้ียวท่ีใกลจ้ะถึง 

หรือเพื่อค านวณหาทิศทางอ่ืนในกรณีท่ีเล้ียวไม่ทนั 

2. การก าหนดเส้นทางของพาหนะหลายอยา่งท่ีไดรั้บการประสานกนั หรือ 

3. การก าหนดค่าท่ีเหมาะสมของเส้นทาง 
 
จ.ข้อมลู Business Analyst ขอ้มูลท่ีมาพร้อมกบั Esri Business Analyst (เซิรฟ์เวอร์, เคร่ืองคอมพิวเตอร์) เป็นไปตามขอ้ก าหนดการใชเ้พิ่มเติมดงัต่อไปน้ี: 

 
1. หากลูกคา้สั่งซ้ือสิทธิการใชส้ าหรับ Esri Business Analyst หรือ Business Analyst (รุ่นของประเทศแคนาดา) ท่ีมีชุดยอ่ยของชุดขอ้มูลระดบัประเทศ (เช่น 

Region, State, Local) ลูกคา้สามารถใชเ้ฉพาะชุดยอ่ยท่ีไดรั้บสิทธิการใชเ้ท่านั้น ไม่รวมถึงส่วนอ่ืนๆ ของชุดขอ้มูลระดบัประเทศ 

2. ห้ามไคลเอ็นตแ์อปพลิเคชัน่หรืออุปกรณ์ต่างๆ แคชหรือดาวน์โหลดขอ้มูลท่ีมาพร้อมกบั Business Analyst Server 

 
4.4 ข้อก าหนดและเงื่อนไขเพิม่เติมส าหรับข้อมูล ผูไ้ดรั้บอนุญาตขอ้มูลบางรายตอ้งการให้ Esri ระบุขอ้ก าหนดหนา้ท่ีเพิ่มเติมและขอ้ก าหนดในการใชแ้ก่ลูกคา้ ขอ้ก าหนดดงักล่าวจะมีอยูท่ี่ 
http://www.esri.com/legal 
/third-party-data 

เอกสารแนบท้าย ก 

อภิธานศัพท์ 

 
อภิธานศพัทต่์อไปน้ีมีผลใชก้บัขอ้เสนอและบริการทั้งหมดของ Esri ท่ี Esri อาจเสนอให้กบัลูกคา้ ขอ้เสนอและบริการบางรายการของ Esri อาจไม่อยูภ่ายในขอบเขตของขอ้ตกลงฉบบัน้ี 
โปรดขา้มค าศพัทใ์ดๆ ท่ีไม่เก่ียวขอ้งกบัขอ้เสนอและบริการของ Esri ท่ีเสนอภายใตข้อ้ตกลงฉบบัน้ี 

 
"API" หมายถึง อินเตอร์เฟสของการท าโปรแกรมแอปพลิเคชัน่ 

 
"เว็บไซต์ ArcGIS" หมายถึง http://www.arcgis.com และเวบ็ไซตท่ี์เก่ียวขอ้งหรือเวบ็ไซตสื์บทอด 

 
"รหัสการอนุญาต" คีย,์ หมายเลขการให้อนุญาต, Enablement Code, ขอ้มูลประจ าตวัในการเขา้สู่ระบบ, รหัสการเปิดใช ้(Activation Code), โทเคน็, ช่ือผูใ้ชแ้ละรหัสผา่น 
หรือกลไกอ่ืนๆ ท่ีจ าเป็นส าหรับการใชข้อ้เสนอของ Esri 

 
"เบต้า" หมายถึง ผลิตภณัฑท่ี์เป็นรุ่นอลัฟ่า เบตา้ หรือก่อนการวางจ าหน่ายอ่ืนๆ 

 
"บริการคลาวด์" หมายถึง Online Services และ EMCS 

 
"การใช้ Commercial ASP" หมายถึงการใชใ้นฐานะผูใ้ห้บริการแอปพลิเคชัน่เพื่อการคา้ ซ่ึงเป็นการสร้างรายไดโ้ดยการจดัหาการเขา้ใชซ้อฟตแ์วร์ผา่นแอปพลิเคชัน่มูลค่าเพิ่ม เช่น 
โดยการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมส าหรับการเป็นสมาชิก ค่าบริการ หรือธุรกรรมในรูปแบบอ่ืนใด หรือโดยการสร้างมากกวา่รายไดจ้ากการโฆษณาท่ีไม่ส าคญั 

 
"เน้ือหา" หมายถึง ขอ้มูล, รูปภาพ, ภาพถ่าย, ภาพเคล่ือนไหว, วดีิโอ, เสียง, ขอ้ความ, แผนท่ี, ฐานขอ้มูล, รูปแบบขอ้มูล, สเปรดชีต, อินเทอร์เฟซผูใ้ช,้ ส่วนประกอบกราฟฟิก, ไอคอน, 

แอปพลิเคชัน่ซอฟตแ์วร์, ชุดคิตส าหรับพฒันาซอฟตแ์วร์ (SDK), API, ไลบรารีซอฟตแ์วร์ ตวัอยา่งรหัส และแหล่งขอ้มูลอ่ืนๆ 

 
"การควบคุม" หมายถึง การมีหุ้นหรือผลประโยชน์ท่ีมีสิทธิโหวตมากกวา่ 50% ในบริษทัท่ีอยูภ่ายใตก้ารควบคุม 

 
"เน้ือหาของลูกค้า" หมายถึง เน้ือหาใดๆ ท่ีลูกคา้ ผูใ้ชข้องลูกคา้ หรือผูใ้ชอ่ื้นใดไดใ้ห้แก่ Esri โดยเช่ือมโยงกบัการใชข้อ้เสนอ Esri ของลูกคา้ และผลลพัธ์ใดๆ 
จากการใชเ้น้ือหาของลูกคา้ร่วมกบัขอ้เสนอของ Esri และแอปพลิเคชัน่มูลค่าเพิ่มใดๆ ท่ีลูกคา้สร้างข้ึนและน าไปใชก้บัผลิตภณัฑ ์เน้ือหาของลูกคา้ไม่รวมขอ้เสนอแนะ ค าแนะน า 
หรือค าร้องขอใดๆ ส าหรับการปรับปรุงซอฟตแ์วร์ท่ีลูกคา้ให้แก่ Esri 

 

http://www.esri.com/legal/third-party-data
http://www.esri.com/legal/third-party-data
http://www.arcgis.com/
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"ข้อมูล" หมายถึง ชุดขอ้มูลดิจิตอลท่ีมีอยูเ่พื่อการคา้ ซ่ึงรวมถึงแต่ไม่จ ากดัเพียงขอ้มูลเวกเตอร์ทางภูมิศาสตร์ รายงานขอ้มูลแรสเตอร์ หรือคุณสมบติัของตารางท่ีเก่ียวขอ้งท่ี Esri 

รวมชุดเขา้กบัขอ้เสนออ่ืนของ Esri หรือส่งมอบให้แยกต่างหาก ขอ้มูลไม่รวมถึงเน้ือหาใดๆ ท่ีบุคคลอ่ืนนอกจากพนกังาน ผูจ้ดัหา หรือผูรั้บจา้งของ Esri สามารถท าให้กบัเวบ็ไซตข์อง Esri 

ไดโ้ดยตร 
 
"ผลงาน" หมายถึง ส่ิงใดๆ ก็ตามท่ี Esri ส่งมอบให้กบัลูกคา้ในฐานะท่ีเป็นผลลพัธ์ของการด าเนินการของบริการโดยผูเ้ช่ียวชาญ นอกจากผลิตภณัฑ ์การฝึกอบรม หรือการบ ารุงรักษา 
ผลงานอาจรวมถึงแต่ไม่จ ากดัเพียง บริการการให้ค  าปรึกษา รหัสซอฟตแ์วร์ ไลบรารีของไดนามิกลิงก ์(DLL) และโปรแกรมท่ีอยูบ่นส่ือท่ีมีการจดัหาในตน้ฉบบั วตัถุ 
หรือรูปแบบรหัสท่ีสามารถใชง้านได ้การส ารองขอ้มูล การอปัเดต หรือส าเนาท่ีถูกรวม วธีิการ เทคนิค หรือความรู้ ความช่วยเหลือทางเทคนิค กระบวนการ สูตร หรืออลักอริท่ึม การออกแบบ 
พจนานุกรมและแบบของขอ้มูล การรวมรวบ แผนผงั เอกสารประกอบ ขอ้มูลจ าเพาะ ภาพเขียนแบบ ผงังาน การสรุป หรือขั้นตอนการทดสอบหรือการควบคุมคุณภาพ 

 
"เอกสารประกอบ" หมายถึง เอกสารประกอบส าหรับอา้งอิงทั้งหมดของผูใ้ชท่ี้มาพร้อมกบัผลิตภณัฑ ์

 
"บริการคลาวด์ท่ีถูกจัดการของ Esri" หรือ "EMCS" หมายถึง ฮาร์ดแวร์ผูใ้ช้รายเดียว ซอฟตแ์วร์ แฟลตฟอร์มขอ้มูลหรือเครือข่าย 
และบริการตรวจสอบดูแลระบบและการสนบัสนุนท่ีเก่ียวขอ้งซ่ึง Esri จดัหาให้เพื่อจดัเก็บและท าให้เน้ือหาของลูกคา้มีพร้อมใชง้านต่อลูกคา้หรือผูใ้ชข้องลูกคา้ผา่นทางอินเทอร์เน็ต 

 
"ข้อเสนอของ Esri" หมายถึง ผลิตภณัฑ ์การบ ารุงรักษา หรือเอกสารประกอบใดๆ หาก Esri จดัหาการฝึกอบรมหรือบริการโดยผูเ้ช่ียวชาญให้โดยตรงแก่ลูกคา้ จะถือวา่ขอ้เสนอของ Esri 

รวมถึงขอ้มูลและผลงานของการฝึกอบรมดว้ย 
 
"GIS" หมายถึง ระบบขอ้มูลทางภูมิศาสตร์ 
 
"การบ ารุงรักษา" หมายถึง โปรแกรมการเป็นสมาชิกท่ีให้สิทธิแก่ลูกคา้ต่อการอปัเดตผลิตภณัฑแ์ละผลประโยชน์อ่ืนๆ เช่น 
การเขา้ถึงการสนบัสนุนทางเทคนิคหรือการเขา้ถึงแหล่งขอ้มูลการเรียนรู้ดว้ยตนเองท่ีอยูบ่นเวบ็ 

 
"รหัสที่เป็นอันตราย" หมายถึง ไวรัส เวร์ิม ระเบิดเวลาของซอฟตแ์วร์ มา้โทรจนั หรือรหัสอ่ืนใดทางคอมพิวเตอร์ ไฟล ์การปฏิเสธบริการ หรือโปรแกรมที่ออกแบบมาเพื่อขดัขวาง ท าลาย 
หรือจ ากดัการท างานของซอฟตแ์วร์คอมพิวเตอร์ ฮาร์ดแวร์ หรืออุปกรณ์โทรคมนาคม 

 
"ผู้ใช้ท่ีมีช่ือ" หมายถึง พนกังาน ตวัแทน ที่ปรึกษา หรือผูรั้บจา้งของลูกคา้ท่ีลูกคา้ไดม้อบขอ้มูลประจ าตวัในการเขา้สู่ระบบของผูใ้ช้ท่ีมีช่ือซ่ึงไม่ซ ้ ากนัและมีความปลอดภยั (ขอ้มูลประจ าตวั) 
โดยท่ีอนุญาตการเขา้ถึงผลิตภณัฑท่ี์จ าเป็นตอ้งใชข้อ้มูลประจ าตวัดงักล่าว 
เพื่ออนุญาตการเขา้ถึงความสามารถดา้นการจดัการขอ้มูลประจ าตวัภายในผลิตภณัฑเ์พื่อประโยชน์ของลูกคา้แต่เพียงผูเ้ดียว ในกรณีท่ีใชเ้พื่อการศึกษา 
ผูใ้ชท่ี้มีช่ืออาจรวมถึงนกัเรียนท่ีลงทะเบียนแลว้ 

 
"ข้อมูลประจ าตัวของผู้ใช้ท่ีมีช่ือ" หมายถึง การเขา้สู่ระบบของบุคคลและรหัสผา่นท่ีเก่ียวขอ้งท่ีอนุญาตให้บุคคลเขา้ถึงและใช้ผลิตภณัฑไ์ด ้

 
"สิทธิการใช้งานหรือการเป็นสมาชิกของผู้ใช้ท่ีมีช่ือ" หมายถึง สิทธิการใชง้านหรือการเป็นสมาชิกส าหรับการใชง้านโดยผูใ้ชท่ี้มีช่ือรายเดียว 

 
"เน้ือหาออนไลน์" หมายถึง เน้ือหาท่ีถูกโฮสตห์รือจดัหาโดย Esri โดยเป็นส่วนหน่ึงของ Online Services ซ่ึงรวมถึง บริการแผนท่ี, บริการดา้นภารกิจ, บริการรูปภาพ, SDK, API, 

ไลบรารีซอฟตแ์วร์, ตวัอยา่งรหัส และแหล่งขอ้มูลอ่ืนๆ แต่ไม่รวมเน้ือหาท่ีจดัหาโดยบุคคลท่ีสาม ซ่ึงลูกคา้เขา้ถึงโดยผา่นทาง Online Services 

 
"Online Services" หมายถึง ระบบเชิงพื้นท่ีใดๆ บนอินเทอร์เน็ตท่ีมีเพื่อการคา้ รวมถึงแอปพลิเคชัน่และ API ท่ีเก่ียวขอ้งส าหรับการจดัเก็บ จดัการ เผยแพร่ และใชแ้ผนท่ี ขอ้มูล 
และขอ้มูลอ่ืนๆ Online Services ไม่รวมขอ้มูลและเน้ือหา 
 
"เอกสารการส่ังซ้ือ" หมายถึง ใบเสนอราคาส าหรับการขาย การเสนอการต่ออายสุ าหรับการซ่อมบ ารุง การสั่งซ้ือ ขอ้เสนอ หรือเอกสารอ่ืนๆ ท่ีระบุถึงผลิตภณัฑห์รือบริการท่ีลูกคา้สั่งซ้ือ 

 
"สิทธิการใช้งานอย่างถาวร" หมายถึง สิทธิการใชง้านผลิตภณัฑอ์ยา่งไม่มีก าหนดในเวอร์ชัน่ท่ีไดจ่้ายค่าธรรมเนียมในการใชสิ้ทธิแลว้ นอกเสียจากวา่จะถูกยติุโดย Esri 

หรือลูกคา้ตามท่ีไดรั้บอนุญาตภายใตข้อ้ตกลงฉบบัน้ี 

 
"การใช้งานส่วนบุคคล" การใชง้านส่วนบุคคลท่ีไม่ไดมี้ลกัษณะเชิงพาณิชยข์องลูกคา้รายบุคคล การใชง้านส่วนบุคคลไม่รวมถึงการใชง้านเพื่อประโยชน์ของบุคคลท่ีสาม 
ซ่ึงรวมถึงองคก์รทางการคา้ องคก์รทางการศึกษา องคก์รของรัฐ หรือองคก์รท่ีไม่แสวงผลก าไร 
 
"ผลิตภัณฑ์" หมายถึง ซอฟตแ์วร์, ขอ้มูล, Cloud Services ท่ีไดรั้บอนุญาตหรือสมคัรเป็นสมาชิกภายใตข้อ้ก าหนดของขอ้ตกลงฉบบัน้ี 
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"บริการโดยผู้เช่ียวชาญ" หมายถึง บริการเพื่อการพฒันาหรือการให้ค  าปรึกษาท่ี Esri ให้แก่ลูกคา้ 
 
"ตัวอย่าง" หมายถึง โคด้ตวัอยา่ง แอปพลิเคชัน่ตวัอยา่ง แอด-ออน หรือส่วนขยายตวัอยา่งของผลิตภณัฑ ์

 
"บริการ" หมายถึงการสนบัสนุนทางเทคนิคท่ีไดรั้บการจดัหาภายใตก้ารบ ารุงรักษา หาก Esri จดัหาการฝึกอบรมหรือบริการโดยผูเ้ช่ียวชาญให้โดยตรงแก่ลูกคา้ 
จะถือวา่บริการรวมถึงการฝึกอบรมและบริการโดยผูเ้ช่ียวชาญดว้ย 
 
"ซอฟต์แวร์" หมายถึง ซอฟตแ์วร์ท่ีพร้อมจ าหน่ายเพื่อการคา้ท่ีจดทะเบียนของ Esri ไม่วา่ส่วนหน่ึงส่วนใดหรือทั้งหมดโดยไม่รวมถึงขอ้มูล ทั้งน้ี 
เทคโนโลยดีงักล่าวตอ้งเขา้ถึงหรือดาวน์โหลดไดจ้ากเวบ็ไซตท่ี์ไดรั้บอนุญาตของ Esri หรือมีให้ในส่ือใดๆ ไม่วา่จะอยูใ่นรูปแบบใดก็ตาม รวมถึงชุดส ารอง อปัเดต เซอร์วสิแพค แพตช์ 
ฮอตฟิกซ์ หรือชุดส ารองรวมที่ไดรั้บอนุญาต 
 

"สิทธิการใช้ตามระยะเวลา" หมายถึง สิทธิการใชห้รือการเขา้ถึงท่ีให้ไวเ้พื่อการใชผ้ลิตภณัฑใ์นระยะเวลาท่ีจ ากดั ("ระยะเวลา") หรือข้ึนอยูก่บัการเป็นสมาชิกหรือการท าธุรกรรม 
 

"การฝึกอบรม" หมายถึง การฝึกอบรมที่น าโดยผูฝึ้กสอนและบริการการฝึกสอนส าหรับการใชซ้อฟตแ์วร์ GIS ของ Esri 

 
"ข้อมูลการฝึกอบรม" หมายถึง เน้ือหาท่ีเป็นดิจิตอลหรือท่ีมีการพิมพอ์อกมาเพื่อใชใ้นการฝึกอบรมให้เสร็จส้ิน ซ่ึงอาจรวมถึงแต่ไม่จ ากดัเพียงสมุดงาน ขอ้มูล แนวคิด แบบฝึกหัด และขอ้สอบ 

 
"แอปพลิเคช่ันมูลค่าเพิ่ม" หมายถึง แอปพลิเคชัน่ท่ีพฒันาโดยลูกคา้ส าหรับการใชร่้วมกบัการใชง้านตามท่ีไดรั้บอนุญาตส าหรับซอฟตแ์วร์ ขอ้มูล หรือ Online Services ใดๆ 
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เอกสารแนบท้าย ข 

ข้อก าหนดและเงื่อนไขทั่วไป 

 
ขอ้ก าหนดและเง่ือนไขทัว่ไปต่อไปน้ีมีผลใชก้บัขอ้เสนอและบริการของ Esri ท่ี Esri อาจะเสนอให้กบัลูกคา้ ขอ้เสนอและบริการบางรายการของ Esri 

อาจไม่พร้อมบริการภายใตข้อ้ตกลงฉบบัน้ี โปรดขา้มค าศพัทใ์ดๆ ท่ีไม่เก่ียวขอ้งกบัขอ้เสนอและบริการของ Esri ท่ีเสนอภายใตข้อ้ตกลงฉบบัน้ี 

 
ข้อ 1—ข้อจ ากัดในการใช้งานท่ัวไป 

 
เวน้แต่จะมีการอนุญาตไวโ้ดยชดัแจง้ในขอ้ตกลงฉบบัน้ี ลูกคา้จะตอ้งไม่ 

 
ก. จ าหน่าย ให้เช่า ให้อนุญาตต่อ เผยแพร่ ให้ยมื แบ่งปันเวลาใช ้หรือโอนขอ้เสนอของ Esri 

ข. ใชข้อ้เสนอของ Esri เพื่อวตัถุประสงคส์ าหรับการใชง้านของ Commercial ASP หรือผูใ้ห้บริการ 
ค. แจกจ่ายหรือจดัหาการเขา้ถึงขอ้เสนอของ Esri โดยตรงทั้งหมดหรือบางส่วนให้กบับุคคลภายนอก รวมถึงแต่ไม่จ ากดัเพียงส่วนขยาย ส่วนประกอบ หรือ DLL 

ง. แจกจ่ายรหัสส่วนตวัให้กบับุคคลภายนอก 

จ. ท าวศิวกรรมยอ้นกลบั ดีคอมไพล ์หรือแยกส่วนประกอบผลิตภณัฑห์รือผลงานใดๆ ท่ีส่งมอบในรูปแบบรวม 

ฉ. พยายามที่จะหลีกเล่ียงมาตรการดา้นเทคโนโลยท่ีีควบคุมการเขา้ถึงหรือการใชข้อ้เสนอของ Esri 

ช. จดัเก็บ แคช ใชง้าน อปัโหลด แจกจ่าย หรือให้อนุญาตต่อ ส าหรับเน้ือหา หรือใชข้อ้เสนอของ Esri โดยเป็นการละเมิดสิทธิของ Esri หรือบุคคลที่สาม 
รวมถึงสิทธิในทรัพยสิ์นทางปัญญา สิทธิความเป็นส่วนตวั กฎหมายวา่ดว้ยการไม่เลือกปฏิบติั หรือกฎหมายหรือขอ้บงัคบัของรัฐท่ีใช้บงัคบั 

ซ. ลบหรือบิดเบือนประกาศสิทธิบตัร ลิขสิทธ์ิ เคร่ืองหมายการคา้ หรือสิทธ์ิความเป็นเจา้ของของ Esri (หรือผูใ้ห้อนุญาต) และ/หรือค าอธิบายท่ีระบุอยูใ่นหรือแนบมากบัขอ้เสนอของ 
Esri เอาตพ์ุตผลิตภณัฑ ์ไฟลค์  าอธิบายขอ้มูล หรือหนา้ขอ้ความออนไลน์และ/หรือขอ้มูลท่ีอยูใ่นรูปแบบเอกสารของขอ้มูลหรือเอกสารประกอบ 

1. แบ่งหรือใชง้านอยา่งเป็นเอกเทศส าหรับส่วนประกอบหรือองคป์ระกอบของขอ้เสนอของ Esri 

ญ. ผนวกส่วนหน่ึงส่วนใดของขอ้เสนอของ Esri เขา้กบัผลิตภณัฑห์รือบริการของบุคคลท่ีสามท่ีเป็นคู่แข่งกบัขอ้เสนอของ Esri 

ฎ. เผยแพร่หรือส่ือสารดว้ยวธีิการอ่ืนใดก็ตามส าหรับผลการทดสอบมาตรฐานการท างานบนผลิตภณัฑรุ่์นเบตา้โดยไม่ไดรั้บอนุญาตเป็นลายลกัษณ์อกัษรจาก Esri และผูใ้ห้อนุญาต หรือ 

ฏ. ใช ้ผนวก แกไ้ข เผยแพร่ ให้การเขา้ถึง หรือรวมขอ้เสนอของ Esri ในลกัษณะท่ีอาจท าให้ส่วนหน่ึงส่วนใดของขอ้เสนอของ Esri 

อยูภ่ายใตข้อ้ก าหนดในการใชง้านแบบโอเพ่นซอร์สหรือแบบเปิดฐานขอ้มูลท่ีตอ้งการให้ส่วนหน่ึงส่วนใดของขอ้เสนอของ Esri ไดรั้บการกระท าดงัน้ี 

 
1. ไดรั้บการเปิดเผยในรูปแบบของรหัสตน้ทาง (Source Code) แก่บุคคลภายนอก 

2. ให้สิทธิการใชง้านแก่บุคคลภายนอกเพื่อวตัถุประสงคใ์นการสร้างงานมีลิขสิทธ์ิสืบเน่ือง หรือ 

3. แจกจ่ายต่อให้แก่บุคคลภายนอกโดยไม่มีค่าใช้จ่าย 
 
ขอ้จ ากดัดงักล่าวน้ีจะไม่มีผลใชบ้งัคบัในกรณีท่ีเป็นการขดัต่อกฎหมายท่ีใชบ้งัคบัหรือขอ้บงัคบั 

 
ข้อ 2—ข้อก าหนดและการส้ินสุดการใช้งาน 

 
ขอ้ตกลงฉบบัน้ีจะมีผลเม่ือมีการยอมรับตามขอ้ตกลง ลูกคา้อาจยติุขอ้ตกลงฉบบัน้ีหรือสิทธิการใชง้านหรือการเป็นสมาชิกขอ้เสนอของ Esri ใดๆ ไดทุ้กเม่ือโดยจะตอ้งแจง้ Esri 

เป็นลายลกัษณ์อกัษร หากยติุขอ้ตกลงโดยไม่มีสาเหตุ ลูกคา้จะไม่มีท่ีจะสิทธิไดรั้บการคืนเงินค่าธรรมเนียมท่ีช าระไปแลว้หรือท่ีจะยติุขอ้ตกลงการบริการท่ียงัคา้งอยูโ่ดยไม่มีความรับผดิต่อไป 
ฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงอาจยติุขอ้ตกลงฉบบัน้ีหรือสิทธิการใชง้านหรือการเป็นสมาชิกใดๆ เน่ืองจากมีการละเมิดขอ้ตกลงในสาระส าคญัท่ีไม่ไดรั้บการแกไ้ขภายใน 
30 วนันับจากวนัท่ีมีการแจง้อยา่งเป็นลายลกัษณ์อกัษรไปยงัฝ่ายท่ีละเมิดขอ้ตกลง เม่ือมีการยติุขอ้ตกลงฉบบัน้ีเน่ืองจากมีการละเมิดขอ้ตกลง ทาง Esri จะหยดุให้บริการ สิทธิการใชง้านใดๆ 
ในขอ้เสนอของ Esri ท่ีมีผลใชอ้ยูห่ลงัจากการยติุขอ้ตกลงฉบบัน้ียงัคงใชไ้ดต่้อไปภายใตข้อ้ตกลงของขอ้ตกลงฉบบัน้ี 

 
หาก Esri ยติุขอ้ตกลงฉบบัน้ีเน่ืองจากลูกคา้ละเมิดขอ้ตกลง ทาง Esri ยงัอาจใชสิ้ทธิเลือกที่จะยติุสิทธิการใชง้านของลูกคา้ หรือการเป็นสมาชิกในขอ้เสนอของ Esri 

หากลูกคา้ยติุขอ้ตกลงฉบบัน้ีไม่วา่ดว้ยเหตุผลใดๆ ทางลูกคา้อาจใชสิ้ทธิเลือกที่จะยติุสิทธิการใชง้านของลูกคา้ หรือการเป็นสมาชิกในขอ้เสนอของ Esri 

 
เม่ือมีการยติุสิทธิการใชง้านหรือการเป็นสมาชิก ลูกคา้จะตอ้ง 
 
ก. หยดุเขา้ถึงหรือใชง้านขอ้เสนอของ Esri ท่ีถูกยติุ 

ข. ลา้งแคชขอ้มูลในฝ่ังของไคลเอ็นตท่ี์ไดจ้าก Online Services ท่ีถูกยติุ และ 

c. หยดุใช ้ถอดการติดตั้ง ลบ และท าลายส าเนาทั้งหมดของขอ้เสนอ Esri ท่ีไดรั้บผลกระทบซ่ึงอยูใ่นความครอบครองหรือการควบคุมของลูกคา้ 
รวมถึงส่วนท่ีไดรั้บการแกไ้ขหรือการรวมเอาไวด้ว้ย ไม่วา่จะอยูใ่นรูปแบบใด ตลอดจนด าเนินการและส่งหลกัฐานของการกระท าดงักล่าวนั้นให้แก่ Esri 

หรือผูจ้ดัจ  าหน่ายท่ีไดรั้บอนุญาต 
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Esri อาจหยดุให้บริการทนัทีเม่ือมีการแจง้เป็นลายลกัษณ์อกัษรไปยงัลูกคา้ หากลูกคา้ฟ้องร้องคดีลม้ละลายหรือการมีหน้ีสินลน้พน้ตวัหรือลูกหน้ีถูกฟ้องร้องดว้ยเหตุดงักล่าว 
จนกวา่ทรัสต้ีจะไดแ้กไ้ขการผดินัดช าระหน้ีท่ีเกิดข้ึนและให้การรับประกนัท่ีเพียงพอส าหรับการปฏิบติัการในอนาคตภายใตข้อ้ตกลงฉบบัน้ี 
ขอ้ตกลงฉบบัน้ีจะส้ินสุดลงเม่ือมีภาวะหน้ีสินลน้พน้ตวั การช าระบญัชี หรือการเลิกกิจการของฝ่ายใดฝ่ายหน่ึง 
 
ข้อ 3—การรับประกันแบบจ ากัดและการจ ากดัความรับผิดชอบ 

 
3.1 การรับประกันแบบจ ากัด Esri รับประกนัวา่ 
 
ก. ในระยะเวลา 90 วนั 

 
1. ซอฟตแ์วร์จะเป็นไปตามเอกสารประกอบภายใตก้ารใชง้านตามปกติ และส่ือทั้งหมดจะปราศจากความบกพร่องในวสัดุและการประกอบจากวนัท่ีส่งมอบ 

2. ขอ้มูลการฝึกอบรมจะเป็นไปตามรายละเอียดหลกัสูตรท่ีไดรั้บการเผยแพร่ของ Esri จากวนัท่ีส่งมอบ 

3. บริการจะเป็นไปตามมาตรฐานของผูเ้ช่ียวชาญและทางเทคนิคของอุตสาหกรรมซอฟตแ์วร์จากวนัท่ีปฏิบติังาน และ 

4. ผลงานท่ีไดใ้ห้โดยมีราคาคงท่ีจะเป็นไปตามขอ้มูลจ าเพาะท่ีระบุไวใ้นเอกสารการสั่งซ้ือท่ีมีการตกลงกนัจากวนัท่ีมีการยอมรับขอ้ตกลง 
 

ข. ในช่วงระยะเวลาการเป็นสมาชิกท่ีมีผลใชบ้งัคบั 

 
1. Online Services จะเป็นไปตามเอกสารประกอบภายใตก้ารใชง้านตามปกติ 

2. การบ ารุงรักษาจะเป็นไปตามมาตรฐานของผูเ้ช่ียวชาญและทางเทคนิคของอุตสาหกรรมซอฟตแ์วร์ และ 
3. EMCS จะเป็นไปตามขอบเขต รายละเอียด และการสันนิษฐานของ EMCS ท่ีระบุไวใ้นเอกสารการสั่งซ้ือ 

 
3.2 การจ ากัดความรับผดิชอบกรณีพเิศษ เน้ือหา ข้อมูล ตัวอย่าง ฮ็อตฟิกซ์ โปรแกรมแก้ไข อัปเดต Online Services ที่จัดหาให้โดยไม่มีค่าธรรมเนียม 
และซอฟต์แวร์ประเมินและเบต้าถูกส่งมอบในลักษณะ "ตามสภาพท่ีเป็นอยู่" โดยไม่มีการรับประกันใดๆ 

3.3 การจ ากัดความรับผดิชอบท่ัวไป ยกเว้นการรับประกันแบบจ ากัดตามท่ีระบุอย่างชัดแจ้งข้างต้นแล้ว Esri จ ากัดความรับผดิชอบในการรับประกันหรือเงื่อนไขอื่นๆ ทั้งหมด 
ไม่ว่าจะโดยชัดแจ้งหรือโดยนัย รวมถึงการรับประกันหรือเงื่อนไขเกี่ยวกับความสามารถเชิงพาณิชย์ ความเหมาะสมในการใช้งานเพือ่วัตถุประสงค์เฉพาะ 
และการไม่ละเมิดสิทธ์ิในทรัพย์สินทางปัญญา Esri ไม่รับประกันว่าข้อเสนอของ Esri หรือการด าเนินการของลูกค้าจะราบร่ืนไม่ติดขัด ปราศจากข้อผดิพลาด ความทนทานต่อความบกพร่อง 
ความปลอดภัยจากความบกพร่อง หรือไม่รับประกันว่าความไม่สอดคล้องจะสามารถหรือจะได้รับการแก้ไข ข้อเสนอของ Esri ไม่ได้รับการออกแบบ ผลิต 
หรือมีวัตถุประสงค์เพือ่การใช้ในสภาพแวดล้อม หรือการใช้งานท่ีอาจน าไปสู่การสูญเสียชีวิต การบาดเจ็บร่างกาย หรือความเสียหายต่อทรัพย์สินหรือสภาพแวดล้อม 
ลูกค้าไม่ควรปฏิบัติตามค าแนะน าเกี่ยวกับการน าทางท่ีดูเหมือนจะเป็นอันตราย ไม่ปลอดภัย หรือผดิกฎหมาย การใช้ดังกล่าวจะเป็นความเส่ียงและเป็นค่าใช้จ่ายของลูกค้าเอง 

3.4 การจ ากัดความรับผดิชอบ 

 

a.การจ ากัดความรับผิดชอบบนอินเทอร์เน็ต ไม่มีคู่สัญญาฝ่ายใดจะต้องรับผิดส าหรับค่าเสียหายภายใต้ทฤษฎีทางกฎหมายเกี่ยวกับการปฏิบัติหรือการยุติการด าเนินการของอินเทอร์เน็ต 
หรือข้อบังคับของอินเทอร์เน็ตที่อาจจ ากัดหรือห้ามการด าเนินการของ Online Services 

ข.เน้ือหาและเว็บไซต์ของบุคคลท่ีสาม Esri ไม่รับผดิชอบต่อเว็บไซต์และเน้ือหาของบุคคลท่ีสามท่ีปรากฎหรือถูกอ้างอิงโดยข้อเสนอของ Esri และเว็บไซต์ของ Esri รวมถึง 
www.esri.com และ www.arcgis.com การให้ลิงก์ไปยังเว็บไซต์หรือทรัพยากรของบุคคลท่ีสามไม่ได้บ่งบอกนัยยะถึงการรับรอง ความเกี่ยวข้อง 
หรือการสนับสนุนชนิดใดๆ 

 
3.5 การบรรเทาเฉพาะ การบรรเทาเฉพาะของลูกคา้และความรับผิดชอบทั้งหมดของ Esri ต่อการละเมิดการรับประกนัแบบจ ากดัในส่วนน้ีจะเป็นไปอยา่งจ ากดั ตามดุลยพินิจของ Esri 

โดยอาจจะ (1) ทดแทนส่ือท่ีช ารุดให้ (2) ซ่อม แกไ้ข หรือหาทางแกไ้ขส าหรับขอ้เสนอหรือบริการของ Esri ท่ีเก่ียวขอ้ง หรือ 
(3) คืนค่าธรรมเนียมการใช้ท่ีลูกคา้ช าระเป็นค่าขอ้เสนอหรือบริการของ Esri ท่ีไม่สอดคลอ้งกบัการรับประกนัแบบจ ากดัของ Esri โดยมีเง่ือนไขวา่ ลูกคา้ตอ้งถอนการติดตั้ง ลบ 
และท าลายส าเนาทั้งหมดของขอ้เสนอของ Esri ท่ีเก่ียวขอ้ง และยติุการเขา้ถึงและการใชบ้ริการคลาวดท่ี์เก่ียวขอ้ง ตลอดจนด าเนินการและส่งหลกัฐานการด าเนินการดงักล่าวมายงั Esri 

หรือตวัแทนจ าหน่ายท่ีไดรั้บอนุญาต 

 
ข้อ 4—ข้อจ ากัดความรับผดิชอบ 

 
4.1 การจ ากัดความรับผดิ ท้ังลูกค้า Esri และผู้จัดจ าหน่ายของ Esri จะไม่ต้องรับผดิต่อค่าเสียหายโดยอ้อม ค่าเสียหายพเิศษ ค่าเสียหายสืบเน่ืองหรือค่าเสียหายที่เป็นผลที่ตามมา 
รวมถึงการสูญเสียผลก าไร การขาย ค่าความนิยม ต้นทุนในการจัดหาสินค้าหรือบริการทดแทน 
หรือค่าเสียหายท่ีมีจ านวนสูงกว่าค่าธรรมเนียมของสิทธิการใช้งานหรือการเป็นสมาชิกที่เกี่ยวข้องซ่ึงได้ช าระหรือค้างช าระต่อ Esri ส าหรับข้อเสนอของ Esri ท่ีเป็นสาเหตุของข้อเรียกร้อง 

http://www.esri.com/
http://www.arcgis.com/
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4.2 ขอ้จ ากดัและการยกเวน้ความรับผดิในขอ้ความยอ่หนา้ก่อนน้ีไม่ใชก้บักรณีท่ีลูกคา้ละเมิด ใชใ้นทางท่ีผดิ ยกัยอกทรัพยสิ์นทางปัญญาของ Esri หรือผูใ้ห้อนุญาตของ Esri 

ภาระหนา้ท่ีในการชดใชค่้าสินไหมทดแทนของฝ่ายใดฝ่ายหน่ึง ความประมาทเลินเล่ออยา่งร้ายแรง การจงใจประพฤติผดิ 
หรือการละเมิดต่อขอ้ก าหนดการปฏิบติัตามกฎเกณฑก์ารส่งออกของขอ้ตกลงฉบบัน้ีหรือกฎหมายท่ีมีผลบงัคบัใชห้รือขอ้บงัคบั 

 
4.3 ความสามารถในการบังคับใช้ของการจ ากัดความรับผดิชอบและข้อจ ากัด Esri 

หรือผูจ้ดัจ  าหน่ายท่ีไดรั้บอนุญาตไดก้ าหนดค่าธรรมเนียมและเขา้ท าขอ้ตกลงฉบบัน้ีโดยเป็นไปตามการจ ากดัความรับผดิและขอ้จ ากดัในขอ้ตกลงฉบบัน้ี ทั้งน้ี 
ค่าธรรมเนียมไดแ้สดงถึงการกระจายความเส่ียงท่ีเป็นพื้นฐานส าคญัของการเจรจาระหวา่งคู่สัญญา 
ข้อจ ากัดเหล่าน้ีจะมีผลใช้บังคับไม่ว่าคู่สัญญาจะรับรู้ถึงความเป็นไปได้ของความเสียหายหรือไม่และไม่ค านึงว่าวัตถุประสงค์ส าคัญของการเยียวยาแบบจ ากัดโดยเฉพาะหรือไม่ 

 
4.4 การรับประกนั ขอ้จ ากดั และขอ้ยกเวน้ท่ีระบุขา้งตน้อาจไม่มีผลบงัคบัใช้ในเขตอ านาจศาลบางแห่ง 
และอาจมีผลบงัคบัใชภ้ายใตข้อบเขตท่ีอนุญาตตามกฎหมายในเขตอ านาจศาลของลูกคา้เท่านั้น ลูกคา้อาจมีสิทธิเพิ่มเติมซ่ึงไม่สามารถมีการยกเวน้หรือจ ากดัความรับผิดชอบได ้Esri 

ไม่ไดพ้ยายามท่ีจะจ ากดัการรับประกนัหรือการเยยีวยาส าหรับลูกคา้โดยประการท่ีกฎหมายไม่อนุญาต 

 
ข้อ 5—การชดใช้ค่าเสียหาย 

 
5.1 ค าจ ากัดความ ค าจ ากดัความต่อไปน้ีเป็นส่วนเสริมของค าจ ากดัความท่ีระบุไวใ้น เอกสารแนบทา้ย ก: 

 
ก." ข้อเรียกร้อง" หมายถึง ขอ้เรียกร้อง การด าเนินคดีหรือค าร้องขอของบุคคลที่สาม 

ข." ผู้มีสิทธิได้รับชดใช้ค่าเสียหาย" หมายถึง ลูกคา้ และผูบ้ริหาร เจา้หนา้ท่ี และพนกังานของลูกคา้ 
ค." ข้อเรียกร้องเกี่ยวกับการละเมิด" หมายถึงขอ้เรียกร้องใดๆ ท่ีอา้งวา่ การใชห้รือการเขา้ถึงของลูกคา้ต่อขอ้เสนอหรือบริการของ Esri ละเมิดต่อสิทธิบตัร ลิขสิทธ์ิ เคร่ืองหมายการคา้ 

หรือความลบัทางการคา้ของสหรัฐอเมริกา 
ง." ความเสียหาย" หมายถึง ความเสียหายท่ีเกิดข้ึนจริง ค่าเสียหาย ยอดค่าชดเชย ตน้ทุนหรือค่าใชจ่้าย รวมถึงค่าทนายความท่ีไดช้ าระไป 

 
5.2 การชดใช้ค่าเสียหายเกี่ยวกับการละเมิด 

 
ก. Esri จะปกป้องและชดใชค่้าเสียหายให้กบัผูมี้สิทธิไดรั้บชดใชค่้าเสียหายจากขอ้เรียกร้องเก่ียวกบัการละเมิด 

และชดใชค่้าเสียหายเพื่อความเสียหายท่ีเกิดข้ึนจากขอ้เรียกร้องเก่ียวกบัการละเมิดตามท่ีระบุไวใ้นยอ่หนา้ต่อไปน้ี 

ข. หาก Esri พิจารณาแลว้วา่ขอ้เรียกร้องเก่ียวกบัการละเมิดเป็นความจริง ทาง Esri อาจด าเนินการอยา่งใดอยา่งหน่ึงโดยใชค่้าใช้จ่ายของตนเอง 
(1) ขอสิทธ์ิส าหรับลูกคา้ในการใชข้อ้เสนอของ Esri ต่อไป หรือ (2) แกไ้ขขอ้เสนอของ Esri ในขณะท่ีด ารงไวซ่ึ้งความสามารถในการท างานดงัเดิม 
หากไม่มีทางเลือกใดเป็นไปไดท้างการคา้ ทาง Esri อาจยติุสิทธิของลูกคา้ในการใชข้อ้เสนอของ Esri และจะด าเนินการคืน (ก) ค่าธรรมเนียมส าหรับบริการท่ีเก่ียวขอ้ง 
(ข) ค่าธรรมเนียมสิทธิการใชง้านท่ีลูกคา้ช าระเพื่อขอ้เสนอของ Esri ท่ีเป็นการละเมิดและไดรั้บมาภายใตสิ้ทธิการใชง้านถาวร โดยคิดเป็นสัดส่วนของ 5 ปี 
หักค่าเส่ือมราคาเป็นแบบเส้นตรงเร่ิมตั้งแต่วนัท่ีส่งมอบในคร้ังแรก หรือ (ค) ค่าธรรมเนียมส่วนท่ีไม่มีการใชซ่ึ้งช าระส าหรับสิทธิการใชง้านเป็นระยะเวลา การเป็นสมาชิก 
และการบ ารุงรักษา 

ค. Esri ไม่มีภาระหนา้ท่ีในการต่อสู้ขอ้เรียกร้องเก่ียวกบัการละเมิดหรือในการชดใชค่้าสินไหมทดแทนให้แก่ลูกคา้ในกรณีท่ีขอ้เรียกร้องเก่ียวกบัการละเมิดเกิดข้ึนจาก 
(1) การผสมผสานหรือการรวมขอ้เสนอของ Esri กบัผลิตภณัฑ ์กระบวนการ ระบบ หรือส่วนประกอบท่ี Esri ไม่ไดจ้ดัหาหรือระบุไวใ้นเอกสารประกอบ 
(2) การดดัแปลงขอ้เสนอของ Esri โดยผูอ่ื้นนอกจาก Esri และผูรั้บจา้งช่วงของ Esri (3) การปฏิบติัตามขอ้ก าหนดของลูกคา้ หรือ (4) การใชข้อ้เสนอของ Esri หลงัจากที่ Esri 

จดัหารุ่นท่ีมีการแกไ้ขเปล่ียนแปลงแลว้เพื่อหลีกเล่ียงการละเมิดหรือยติุสิทธิการใชข้อ้เสนอของ Esri ของลูกคา้ 
 
5.3 การชดใช้ค่าสินไหมทดแทนทั่วไป Esri จะปกป้องและชดใชค่้าเสียหายให้แก่ผูมี้สิทธิไดรั้บชดใชค่้าเสียหาย ตลอดจนชดใชค่้าเสียหายเพื่อความเสียหายท่ีเกิดข้ึนจาก การบาดเจ็บทางกาย 
การเสียชีวติ หรือความเสียหายต่อทรัพยสิ์น (ไม่รวมถึงฐานขอ้มูลท่ีไม่ไดอ้ยูภ่ายใตโ้ปรแกรมการส ารองขอ้มูลท่ีสมเหตุสมผล) ซ่ึงมีการเรียกร้องต่อฝ่ายท่ีตอ้งไดรั้บชดใชค่้าเสียหาย 
ในกรณีท่ีเกิดข้ึนจากความประมาทเลินเล่อหรือการละเวน้หรือการจงใจประพฤติผดิโดย Esri หรือผูบ้ริหาร เจา้หนา้ท่ี พนกังาน หรือตวัแทนของ Esri 

ท่ีท าหนา้ท่ีให้บริการในขณะท่ีอยูใ่นสถานท่ีของลูกคา้ 
 
5.4 เงื่อนไขการชดใช้ค่าเสียหาย เง่ือนไขการชดใชค่้าเสียหายไดก้ าหนดให้ ผูมี้สิทธิไดรั้บชดใชค่้าเสียหายจะตอ้ง (1) แจง้ให้ Esri ทราบถึงขอ้เรียกร้องเป็นลายลกัษณ์อกัษรทนัที 
(2) จดัหาเอกสารท่ีมีอยูท่ ั้งหมดท่ีอธิบายต่อขอ้เรียกร้อง (3) ให้ Esri 

มีอ านาจควบคุมแต่เพียงผูเ้ดียวในการต่อสู้คดีหรือการเจรจาไกล่เกล่ียท่ีเก่ียวกบัการต่อสู้หรือการระงบัขอ้เรียกร้องเก่ียวกบัการละเมิด และ 
(iv) ให้ความร่วมมือในการต่อสู้ขอ้เรียกร้องเก่ียวกบัการละเมิดตามสมควร เม่ือ Esri ร้องขอและออกค่าใชจ่้ายให้ 
 
5.5ข้อก าหนดในส่วนน้ีระบุภาระหน้าท่ีท้ังหมดของ Esri ผู้จัดจ าหน่าย และผู้อนุญาตของ Esri ที่เกี่ยวข้องกับข้อเรียกร้องใดๆ 
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ข้อ 6—การรับประกัน 

 
หาก Esri ก าลงัให้บริการ ทาง Esri จะด าเนินการขั้นต ่าตามความคุม้ครองต่อไปน้ี 

 
ก. ความรับผดิทัว่ไปหรือความรับผดิทัว่ไปทางการคา้ท่ีมีความคุม้ครองขั้นต ่า (1,000,000.00 ดอลลาร์) โดยการจ ากดัต่อการเกิดข้ึนคร้ังเดียวส าหรับการบาดเจ็บทางกาย 

รวมถึงการเสียชีวติ และความรับผิดต่อความเสียหายในทรัพยสิ์นซ่ึงรวมถึงกรณีต่อไปน้ี 

 
1. สถานท่ีและการด าเนินงาน 

2. ความรับผดิตามสัญญารวม 

3. ความเสียหายต่อทรัพยสิ์นในรูปแบบกวา้งๆ 

4. ผูรั้บจา้งอิสระ 

5. การบาดเจ็บของบุคคล โดยมีการลบขอ้ยกเวน้ของพนกังาน และ 

6. การด าเนินงานท่ีเสร็จส้ินแลว้ 
 

ข. การประกนัภยัเพื่อค่าชดเชยของผูท้  างาน โดยมีการสละสิทธิการรับช่วงสิทธิเป็นจ านวนท่ีเป็นไปตามจ านวนท่ีจ ากดัตามกฎหมาย 
 
ข้อ 7—ความปลอดภัยและการปฏิบัติตาม 

 
7.1 การปฏิบัติตามการส่งออก คู่สัญญาแต่ละฝ่ายจะปฏิบติัตามกฎหมายและระเบียบขอ้บงัคบัวา่ดว้ยการส่งออกท่ีใชบ้งัคบั รวมถึงระเบียบขอ้บงัคบัวา่ดว้ยการบริหารการส่งออก (EAR) 

ของกระทรวงพานิชยข์องสหรัฐอเมริกา ระเบียบขอ้บงัคบัวา่ดว้ยการขนส่งอาวธุระหวา่งประเทศ (ITAR) และกฎหมายอ่ืนๆ ดา้นการส่งออกท่ีใชบ้งัคบั ลูกคา้จะไม่ส่งออก ส่งออกซ ้ า ขายต่อ 
โอน ปล่อย หรือจ าหน่ายจ่ายโอนประการใดๆ ไม่วา่จะทั้งหมดหรือบางส่วน หรืออนุญาตการเขา้ถึง การโอน การใช้บริการหรือขอ้เสนอของ Esri 

ไปยงัประเทศท่ีสหรัฐอเมริกามีค าสั่งห้ามซ้ือขาย หรือองคก์รหรือบุคคลท่ีถูกปฏิเสธ 
เวน้แต่จะเป็นไปตามกฎหมายและระเบียบขอ้บงัคบัวา่ดว้ยการส่งออกท่ีใช้บงัคบัของรัฐบาลของสหรัฐอเมริกาในขณะนั้น ลูกคา้จะส่งออก ส่งออกซ ้ า โอน หรือใชบ้ริการหรือขอ้เสนอของ Esri 

เพื่อการสร้างมิสไซลห์รือนิวเคลียร์ อาวธุเคมีหรือชีวภาพหรือส้ินสุดการใชง้านโดยไม่ไดรั้บอนุญาตอยา่งถูกตอ้งจากรัฐบาลของสหรัฐอเมริกา ลูกคา้จะตอ้งบอกกล่าว Esri 

เป็นลายลกัษณ์อกัษรทนัทีเม่ือหน่วยงานหรือเจา้หนา้ท่ีของรัฐบาลของสหรัฐอเมริกาปฏิเสธ ระงบั หรือเพิกถอนสิทธิพิเศษดา้นการส่งออกของลูกคา้ ลูกคา้จะไม่อปัโหลด จดัเก็บ 
หรือประมวลผลเน้ือหาของลูกคา้ในบริการคลาวดซ่ึ์ง (1) มีหมายเลขการแบ่งประเภทการควบคุมการส่งออก (ECCN) นอกจาก EAR99 หรือ 
(2) ถูกควบคุมส าหรับการส่งออกจากสหรัฐอเมริกาภายใต ้ITAR Esri จะไม่ให้บริการหรือให้ขอ้เสนอของ Esri ท่ีเก่ียวขอ้งกบัขอ้ท่ีเก่ียวกบัการป้องกนั บริการในการป้องกนั 
หรือขอ้มูลทางเทคนิค ตามที่ระบุไวใ้น ITAR มาตรา 120.6, 120.9 และ 120.10 ตามล าดบั จนกวา่ Esri จะไดรั้บใบอนุญาตการส่งออกท่ีจ าเป็นจากรัฐบาลสหรัฐอเมริกา 
ลูกคา้จะช่วยเหลือ Esri ตามสมควรในการสมคัรและการไดรั้บใบอนุญาตการส่งออกถา้จ าเป็น 

 
7.2 ความปลอดภัย Esri ไดตี้พิมพก์ารด าเนินงานดา้นความปลอดภยัไวท่ี้ http://doc.arcgis.com/en/trust/security/security-overview.htm. 

ลูกคา้อาจอนุญาตให้ Esri มีสิทธิในการเขา้ถึงระบบของลูกคา้หรือขอ้มูลส่วนบุคคลของลูกคา้หรือบุคคลท่ีสาม ถา้การเขา้ถึงนั้นมีความจ าเป็นต่อการด าเนินการให้บริการของ Esri และถา้ 
Esri ยอมรับการเขา้ถึงดงักล่าวอยา่งชดัแจง้ Esri จะใชก้ารคุม้ครองในการจดัการ ทางเทคนิค 
และทางกายภาพตามสมควรเพื่อคุม้ครองขอ้มูลดงักล่าวและป้องกนัการเขา้ถึงโดยไม่ไดรั้บอนุญาต ลูกคา้มีหนา้ท่ีในการ 
(1) ยนืยนัวา่การควบคุมดา้นความปลอดภยัและความเป็นส่วนตวัท่ีไดรั้บการตีพิมพข์อง Esri เป็นไปตามขอ้ก าหนดดา้นกฎหมายท่ีใชบ้งัคบัทั้งหมดส าหรับการคุม้ครองเน้ือหาของลูกคา้ และ 
(2) อปัโหลดหรือแบ่งปันเน้ือหาของลูกคา้ท่ีไดรั้บการควบคุมผา่นบริการคลาวดเ์ฉพาะเม่ือกฎหมายอนุญาตให้กระท าการดงักล่าวได ้Esri 

ไม่มีหนา้ท่ีในการตรวจสอบเน้ือหาของลูกคา้เพื่อรับรองวา่เป็นไปตามกฎหมายท่ีใชบ้งัคบัและขอ้บงัคบั 

 
ข้อ 8—การหยุดชะงัก การปลดและการระงับบริการคลาวด์ 

 
8.1 การใช้งานท่ีต้องห้าม ลูกคา้ไม่สามารถเขา้ถึงหรือใชบ้ริการคลาวดเ์พื่อกระท าการดงัต่อไปน้ี 

 
ก. สแปม การปลอมตวั หรือท าการฟิชช่ิงอีเมล ส่งอีเมลขยะหรือเน้ือหาท่ีเป็นการโจมตีหรือใส่ร้าย หรือสะกดรอยตามหรือท าการข่มขู่วา่จะท าร้ายร่างกาย 
ข. จดัเก็บหรือส่งรหัสท่ีประสงคร้์าย 
ค. ละเมิดต่อกฎหมายหรือขอ้บงัคบัใดๆ 

ง. ละเมิดหรือยกัยอกสิทธิของบุคคลภายนอก 

จ. คน้หา ตรวจสอบ หรือทดสอบความเปราะบางของบริการคลาวดห์รือละเมิดมาตรการดา้นความปลอดภยัหรือการพิสูจน์ตวัตนโดยบริการคลาวด ์หรือ  

ฉ. การทดสอบความพร้อม การปฏิบติังานหรือความสามารถในการท างานของบริการคลาวดเ์พื่อวตัถุประสงคใ์นการแข่งขนั 

 

http://doc.arcgis.com/en/trust/security/security-overview.htm
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8.2 การหยุดชะงักของบริการ ความลม้เหลวของระบบหรือเหตุการณ์อ่ืนๆ ท่ีอยูน่อกเหนือการควบคุมตามสมควรของ Esri อาจท าให้เกิดการหยดุชะงกัในการเขา้ถึง Online Services 

ของลูกคา้ Esri อาจไม่สามารถให้การแจง้เตือนล่วงหนา้ถึงการหยดุชะงกัดงักล่าว 
 
8.3 การลบเน้ือหาของลูกค้า Esri อาจลบหรือเอาส่วนหน่ึงส่วนใดของเน้ือหาของลูกคา้ออก 
หากมีเหตุผลท่ีเช่ือไดว้า่การอปัโหลดเน้ือหาของลูกคา้หรือการใชเ้น้ือหาดงักล่าวร่วมกบัระบบคลาวด ์จะถือเป็นการละเมิดขอ้ตกลงฉบบัน้ี Esri 

จะแจง้ให้ลูกคา้ทราบล่วงหนา้ก่อนท่ีจะลบเน้ือหาของลูกคา้ หากเป็นการกระท าท่ีสมเหตุสมผลภายใตส้ถานการณ์เหล่าน้ี Esri จะตอบสนองต่อการแจง้ลบตามกฎหมาย Digital 

Millennium Copyright Act โดยเป็นไปตามนโยบายลิขสิทธ์ิของ Esri ซ่ึงมีอยูท่ี่ http://www.esri.com 

/legal/dmca_policy 
 
8.4 การระงับบริการ Esri อาจระงบัการเขา้ถึงระบบคลาวด ์(1) หากลูกคา้ละเมิดขอ้ตกลงฉบบัน้ีในสาระส าคญัและไม่แกไ้ขการละเมิดดงักล่าวในเวลาอนัสมควร (2) หาก Esri 

มีเหตุผลอนัสมควรเช่ือไดว้า่การใช้บริการคลาวดข์องลูกคา้จะท าให้ Esri เกิดความรับผิดหรือผลลพัธ์ในทางลบแก่ความถูกตอ้ง ความสามารถในการท างาน 
หรือความสามารถในการใชง้านของบริการคลาวด ์(3) เพื่อท าการบ ารุงรักษาตามก าหนด (4) เพื่อระงบัภยัคุกคามหรือการโจมตีบนบริการคลาวด ์หรือ 
(5) หากระบบคลาวดถู์กระงบัโดยกฎหมายหรือมีขอ้ก าหนดในระดบัท่ีท าให้การด าเนินการให้บริการต่อไปจะก่อให้เกิดความยากล าบากทางการคา้ เม่ือเป็นไปได ้Esri 

จะแจง้ให้ลูกคา้ทราบถึงการระงบับริการคลาวดล่์วงหนา้และให้โอกาสแก่ลูกคา้ตามสมควรในการด าเนินมาตรการแกไ้ข 

 
Esri จะไม่รับผดิชอบต่อความเสียหาย ความรับผดิ ความสูญเสียท่ีอาจเกิดข้ึนจากการหยดุชะงกัหรือการระงบับริการของ Online Services 

หรือการลบเน้ือหาของลูกคา้ตามท่ีอธิบายไวข้า้งตน้ 

 
ข้อ 9—ข้อก าหนดทั่วไป 

 
9.1 การช าระเงิน ลูกคา้จะตอ้งช าระใบแจง้หน้ีท่ีถูกตอ้งแต่ละรายการไม่ชา้กวา่ 30 วนันบัจากวนัท่ีไดรั้บและจะตอ้งส่งการช าระเงินไปยงัท่ีอยูท่ี่ระบุไวใ้นใบแจง้หน้ี 

 
9.2 ข้อเสนอแนะ Esri อาจใชข้อ้เสนอแนะ ค าแนะน า หรือค าร้องขอใดๆ อยา่งอิสระเพื่อการปรับปรุงผลิตภณัฑท่ี์ลูกคา้ให้แก่ Esri 

 
9.3 สิทธิบัตร ลูกคา้ไม่มีสิทธิท่ีจะยืน่ขอและไม่มีสิทธิอนุญาตให้ผูใ้ชอ่ื้นใดยืน่ขอสิทธิบตัรหรือสิทธิท านองเดียวกนัทัว่โลก หากเป็นสิทธิท่ีอาศยัหรือไดผ้นวกผลิตภณัฑใ์ดๆ ของ Esri ไว ้
ขอ้ห้ามเก่ียวกบัการจดทะเบียนสิทธิบตัรดงัท่ีระบุไวอ้ยา่งชดัเจนน้ีจะไม่มีผลบงัคบัใชก้บัซอฟตแ์วร์และเทคโนโลยขีองลูกคา้ ยกเวน้ในกรณีท่ีผลิตภณัฑห์รือส่วนหน่ึงส่วนใดของผลิตภณัฑ ์
เป็นส่วนหน่ึงในขอ้อา้งสิทธิหรือเป็นวธีิท่ีดีท่ีสุดส าหรับการประดิษฐ์ภายในค าขอจดทะเบียนสิทธิบตัรหรือการขอจดทะเบียน ในท านองเดียวกนั 

 
9.4 ภาษีและค่าธรรมเนียมการขนส่ง ค่าธรรมเนียมท่ีแจง้ให้กบัลูกคา้ไม่รวมถึงค่าภาษีและค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ ทั้งหมดท่ีใชบ้งัคบัอนัรวมถึงแต่ไม่จ ากดัเพียงค่าภาษีการขาย ภาษีการใช ้
หรือภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) ภาษีศุลกากร และค่าใชจ่้ายในการขนส่งและด าเนินการ 
 
9.5 การตรวจสอบการปฏิบัติตามลูกคา้จะตอ้งเก็บรักษาบนัทึกท่ีถูกตอ้งและสมบูรณ์ รวมถึงบญัชีท่ีเก่ียวกบัการปฏิบติัตามหนา้ท่ีตามขอ้ตกลงฉบบัน้ี Esri 

หรือผูจ้ดัจ  าหน่ายท่ีไดรั้บอนุญาตอาจด าเนินการตรวจสอบการปฏิบติัตามของบนัทึกและบญัชีไดโ้ดยมีการบอกกล่าวเป็นลายลกัษณ์อกัษรไม่นอ้ยกวา่ 7 วนัท าการ 
หรืออาจแต่งตั้งบุคคลอิสระภายนอกเพื่อด าเนินการตรวจสอบการปฏิบติัตามดงักล่าวในนามของบริษทั 
ลูกคา้จะตอ้งท าการแกไ้ขการไม่ปฏิบติัตามท่ีพบในระหวา่งการตรวจสอบการปฏิบติัตามโดยทนัที ทั้ง Esri และผูจ้ดัจ  าหน่ายของ Esri 

จะไม่สามารถด าเนินการตรวจสอบการปฏิบติัตามของลูกคา้ภายใน 12 เดือนหลงัจากมีขอ้สรุปการตรวจสอบการปฏิบติัตาม 
ในกรณีท่ีไม่ปรากฎวา่มีการไม่ปฏิบติัตามท่ีเป็นสาระส าคญัของลูกคา้ 
 
9.6 ข้อห้ามยกเว้นแบบปริยาย ความลม้เหลวของฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงในการบงัคบัใชข้อ้ก าหนดของขอ้ตกลงฉบบัน้ีจะไม่ถือวา่เป็นการยกเลิกขอ้ก าหนด 
หรือสละสิทธ์ิของฝ่ายดงักล่าวในการบงัคบัใช้ขอ้ก าหนดอ่ืนๆ ต่อไป 

 
9.7 ความสามารถแบ่งส่วนได้ คู่สัญญาตกลงวา่ ถา้ขอ้ก าหนดใดๆ ของขอ้ตกลงฉบบัน้ีถูกก าหนดวา่ใชไ้ม่ไดด้ว้ยเหตุผลใดๆ ขอ้ก าหนดดงักล่าวจะถูกยกเวน้เฉพาะในขอบเขต 
ท่ีจ  าเป็นเพื่อให้บงัคบัใชไ้ดต้ามเจตนาในภาษานั้น 

 
9.8 ผู้สืบทอดและผู้มอบหมาย ลูกคา้จะตอ้งไม่มอบหมาย ให้ใบอนุญาตต่อ หรือโอนสิทธิของลูกคา้ หรือโอนภาระความรับผิดชอบของลูกคา้ภายใตข้อ้ตกลงฉบบัน้ี 
โดยไม่ไดรั้บความเห็นชอบล่วงหนา้เป็นลายลกัษณ์อกัษรจาก Esri และตวัแทนจ าหน่ายท่ีไดรั้บอนุญาต 
และการพยายามที่จะท าเช่นนั้นโดยไม่ไดรั้บความเห็นชอบจะท าให้ใบอนุญาตถือเป็นโมฆะ ขอ้ตกลงฉบบัน้ีจะผกูพนัผูสื้บทอดและผูม้อบหมายของแต่ละฝ่ายให้ปฏิบติัตามขอ้ตกลงฉบบัน้ี 
อยา่งไรก็ตาม ผูรั้บจา้งท่ีท าสัญญากบัรัฐบาลเพื่อส่งมอบผลิตภณัฑ ์อาจมอบหมายสิทธ์ิภายใตข้อ้ตกลงฉบบัน้ีและผลิตภณัฑท่ี์ไดรั้บส าหรับการส่งมอบให้กบัลูกคา้ท่ีเป็นรัฐบาล 
โดยการแจง้อยา่งเป็นลายลกัษณ์อกัษรแก่ Esri โดยมีเง่ือนไขวา่ลูกคา้ท่ีเป็นรัฐบาลยอมรับในเง่ือนไขของขอ้ตกลงฉบบัน้ี 

 

http://www.esri.com/legal/dmca_policy
http://www.esri.com/legal/dmca_policy
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9.9 ข้อตกลงที่ยังมีผลบังคับ อภิธานศพัทแ์ละขอ้ก าหนดในขอ้ 3, 4, 5 และ 9 ของขอ้ก าหนดและเง่ือนไขทัว่ไปเหล่าน้ีจะยงัมีผลบงัคบัแมข้อ้ตกลงฉบบัน้ีจะหมดอายหุรือยติุไป 

 
9.10 ลูกค้าท่ีเป็นรัฐบาลสหรัฐอเมริกา ผลิตภณัฑเ์ป็นสินคา้ท่ีไดรั้บการพฒันาโดยใชค่้าใชจ่้ายของเอกชน และจดัหาให้แก่ลูกคา้ภายใตข้อ้ตกลงฉบบัน้ี 
หากลูกคา้เป็นหน่วยงานหรือผูรั้บจา้งของรัฐบาลสหรัฐอเมริกา ทาง Esri ให้สิทธิการใชง้านหรือให้การสมคัรเป็นสมาชิกแก่ลูกคา้โดยเป็นไปตามขอ้ตกลงฉบบัน้ีภายใต ้FAR 

ส่วนยอ่ย 12.211/12.212 หรือ DFARS ส่วนยอ่ย 227.7202 Esri Data และ Online Services ไดรั้บสิทธิการใชง้านหรือเป็นสมาชิกภายใตน้โยบาย 227.7202 

DFARS ส่วนยอ่ยเดียวกนั กบัซอฟตแ์วร์คอมพิวเตอร์เชิงพาณิชยส์ าหรับการจดัซ้ือภายใต ้DFARS ผลิตภณัฑจ์ะอยูภ่ายใตข้อ้จ ากดัต่างๆ 
และขอ้ตกลงฉบบัน้ีท่ีใชบ้งัคบัอยา่งเขม้งวดกบัการใช ้การแกไ้ข ประสิทธิภาพ การท าส าเนา การออกจ าหน่าย การแสดง หรือการเปิดเผยผลิตภณัฑข์องลูกคา้ 
ขอ้ก าหนดของขอ้ตกลงท่ีไม่สอดคลอ้งกบัขอ้บงัคบัของรัฐบาลกลางจะไม่มีผลบงัคบัใช ้ลูกคา้ท่ีเป็นรัฐบาลสหรัฐอเมริกาอาจถ่ายโอนซอฟตแ์วร์ไปยงัอุปกรณ์ใดๆ 
ซ่ึงไดรั้บโอนคอมพิวเตอร์ท่ีติดตั้งซอฟตแ์วร์ดงักล่าวไว ้หากศาล อนุญาโตตุลาการ หรือคณะกรรมการบริหาร พิจารณาให้ลูกคา้ท่ีเป็นรัฐบาลสหรัฐอเมริกามีสิทธิมากกวา่ในส่วนใดๆ 
ของผลิตภณัฑ ์ตามกฎหมายการจดัซ้ือมหาชนท่ีเก่ียวขอ้ง สิทธ์ิดงักล่าวจะครอบคลุมเฉพาะส่วนท่ีไดรั้บผลกระทบเท่านั้น 

 
9.11 กฎหมายที่ใช้บังคับ กฎหมายของรัฐบาลกลางของสหรัฐอเมริกาและกฎหมายของรัฐแคลิฟอเนียจะใช้บงัคบักบัขอ้ตกลงน้ี ยกเวน้การเลือกหลกักฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง 
ขอ้ตกลงฉบบัน้ีไม่อยูภ่ายใตส้นธิสัญญาสหประชาชาติเก่ียวกบัสัญญาวา่ดว้ยการจ าหน่ายสินคา้ระหวา่งประเทศ 

 
9.12การระงับข้อพพิาท คู่สัญญาจะตอ้งใชก้ระบวนการระงบัขอ้พิพาทดงัต่อไปน้ี 

 
ก.การปลดเปลือ้งภาระ คู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงมีสิทธิท่ีจะร้องขอค าสั่งคุม้ครองชั่วคราว การปฏิบติัโดยเฉพาะเจาะจง หรือการปลดเปล้ืองภาระในศาลท่ีมีเขตอ านาจ 

โดยปราศจากขอ้ก าหนดในการวางหลกัประกนัหรือการพิสูจน์การบาดเจบ็เพื่อเป็นเง่ือนไขในการบรรเทา 
ข.หน่วยงานของรัฐบาลสหรัฐอเมริกา ขอ้ตกลงฉบบัน้ีอยูภ่ายใตพ้ระราชบญัญติัขอ้พิพาทในสัญญาปี 1978 (Contract Disputes Act) ฉบบัท่ีไดรั้บการแกไ้ข (41 USC 601–

613) 
ค.หน่วยงานของรัฐบาลอ่ืน Esri จะปฏิบติัตามการระงบัขอ้พิพาทท่ีเป็นขอ้บงัคบัภายใตก้ฎหมายท่ีมีผลใชบ้งัคบั 

ง.อนุญาโตตลุาการ นอกจากท่ีระบุไวข้า้งตน้ คู่สัญญาจะตอ้งยนิยอมส่งขอ้พิพาทให้กบัอนุญาโตตุลาการเพื่อระงบัขอ้พิพาทท่ีเกิดข้ึนจากหรือเก่ียวขอ้งกบัขอ้ตกลงฉบบัน้ี 
และไม่สามารถระงบัไดด้ว้ยการไกล่เกล่ีย หากลูกคา้อยูใ่นสหรัฐอเมริกาหรือในเขตแดนหรือในพื้นท่ีโดยรอบ 
กฎเกณฑส์ าหรับอนุญาโตตุลาการพาณิชยข์องสมาคมอนุญาโตตุลาการของสหรัฐอเมริกาจะควบคุมกระบวนพิจารณาของอนุญาโตตุลาการ หากลูกคา้อยูน่อกสหรัฐอเมริกา 
กฎเกณฑส์ าหรับอนุญาโตตุลาการของหอการคา้ระหวา่งประเทศจะใช้บงัคบักบักระบวนพิจารณา 
คู่สัญญาจะเลือกอนุญาโตตุลาการหน่ึงรายโดยเป็นไปตามกฎเกณฑส์ าหรับอนุญาโตตุลาการท่ีใชบ้งัคบั ภาษาท่ีใชใ้นกระบวนพิจารณาของอนุญาโตตุลาการจะตอ้งเป็นภาษาองักฤษ 
การพิจารณาของอนุญาโตตุลาการจะท าข้ึนในสถานท่ีท่ีตกลงกนัไว ้คู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงจะตอ้งแสดงเอกสารหลกัฐานหรือเป็นพยานในเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกบัการโตแ้ยง้ 
หากมีการร้องขอโดยอีกฝ่าย 

 
9.13 เหตุสุดวิสัย คู่สัญญาจะไม่ตอ้งรับผิดต่อการไม่ปฏิบติัตามหรือความล่าชา้ในการปฏิบติัตามขอ้ตกลงฉบบัน้ี 
ในระหวา่งท่ีการไม่ปฏิบติัตามหรือความล่าชา้ดงักล่าวเกิดข้ึนจากสาเหตุท่ีอยูน่อกเหนือความควบคุมตามสมควรของคู่สัญญา สาเหตุดงักล่าวอาจรวมถึงแต่ไม่จ ากดัเพียงภยัธรรมชาติ สงคราม 
การหยดุงานประทว้งหรือขอ้พิพาทแรงงาน การโจมตีทางไซเบอร์ ขอ้บงัคบั ค  าสั่งของรัฐบาล หรือเหตุการณ์ท่ีเป็นเหตุสุดวสิัยอ่ืนใด 

 
9.14 ผู้รับจ้างอิสระ Esri เป็นและจะยงัคงเป็นผูรั้บจา้งอิสระไม่วา่ในเวลาใด ขอ้ตกลงฉบบัน้ีไม่มีส่วนใดท่ีก่อให้เกิดความสัมพนัธ์แบบนายจา้ง/ลูกคา้ ตวัการ/ตวัแทน 
หรือกิจการร่วมคา้ระหวา่ง Esri หรือผูจ้ดัจ  าหน่ายท่ีไดรั้บอนุญาตของ Esri และลูกคา้ 
ไม่มีคู่สัญญาฝ่ายใดมีอ านาจในการเขา้ท าสัญญาในนามของคู่สัญญาอีกฝ่ายหรือกระท าโดยประการอ่ืนใดในนามของคู่สัญญาอีกฝ่าย 
 
9.15 ค าบอกกล่าว ลูกคา้อาจส่งค าบอกกล่าวท่ีจ าเป็นภายใตข้อ้ตกลงน้ีไปยงั Esri ตามท่ีอยูด่งัต่อไปน้ี 

 
Environmental Systems Research Institute, Inc. 
Attn: Contracts & Legal Department 
380 New York Street 
Redlands, CA 92373-8100 
USA 
 
Tel.: 909-793-2853 
Email: LegalNotices@esri.com



 

ข้อตกลงการใช้งานและการให้บริการ 
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เอกสารเพิม่เติม 1 

ข้อก าหนดในการใช้งานเฉพาะผลิตภัณฑ์ 

 
ซอฟต์แวร์ 

 
ตารางต่อไปน้ีระบุขอ้ก าหนดในการใชง้านเพิ่มเติมท่ีใชก้บัซอฟตแ์วร์ท่ีเฉพาะเจาะจง รายการผลิตภณัฑแ์ต่ละรายการระบุเชิงอรรถหน่ึงท่ีหรือมากกวา่นั้นท่ีใชก้บัผลิตภณัฑด์งักล่าว 
เชิงอรรถเหล่าน้ีเป็นส่วนเสริมของขอ้ก าหนดของขอ้ตกลงฉบบัน้ี ค  าจ ากดัความส าหรับแต่ละเชิงอรรถเป็นไปตามตาราง หากไม่ไดร้ะบุไวเ้ป็นอยา่งอ่ืนในเอกสารการสั่งซ้ือท่ีเก่ียวขอ้ง 
ส่วนขยายของซอฟตแ์วร์จะเป็นไปตามขอบเขตการใชง้านเดียวกบัการใชง้านท่ีไดรั้บอนุญาตส าหรับซอฟตแ์วร์นั้น 

 

ผลิตภัณฑ์เดสก์ทอป 

▪ ArcGIS Desktop (Advanced, Standard, or Basic) (26) 
▪ ArcGIS Earth (65) 
▪ ArcGIS Explorer Desktop (20) 
▪ ArcGIS for AutoCAD (20) 
▪ ArcPad (13) 
▪ ArcReader (20) 
▪ ArcGIS for Windows Mobile (15; 54) 
▪ ArcGIS ส าหรับการใชส่้วนบุคคล (3, 26) 

 
ผลิตภัณฑ์เซิร์ฟเวอร์ 
▪ ArcGIS Enterprise 

– Standard หรือ Advanced (21; 31) 

– Workgroup Standard or Advanced (21; 28; 29; 30; 
32 ) 

– ArcGIS GIS Server (Standard or Advanced) (31) 
– ArcGIS GIS Server Basic (39) 
– ArcGIS GIS Server Workgroup (Standard or 

Advanced) (28; 29; 30; 32 ) 
– ArcGIS GIS Server Workgroup Basic (39) 
– ฟังกช์ัน่ขยาย ArcGIS GIS Server 

– ArcGIS Maritime: Server (2) 
– ArcGIS Image Server, ArcGIS GeoEvent Server, 

ArcGIS GeoAnalytics Server (4) 
▪ Esri Business Analyst Server 

– Workgroup (28; 29; 30; 31; 39) 
– Enterprise (31; 39) 

▪ World Geocoder for ArcGIS Basic (67) 

เคร่ืองมือส าหรับนักพฒันา 
▪ AppStudio for ArcGIS Standard (11, 16, 19) 
▪ ArcGIS Runtime SDK for Android, iOS, Java, Mac OS X, 

Microsoft .NET Framework (Windows [desktop], 
Windows Phone, Windows Store), Qt, or WPF (16; 19) 

▪ ArcGIS Runtime Standard Level for Android, iOS, Java, 
Mac OS X, Microsoft .NET Framework (Windows 
[desktop], Windows Phone, Windows Store), Qt, or 
WPF (15; 18) 

▪ ArcGIS Engine Developer Kit และฟังกช์ัน่ขยาย (16, 19;22, 

26) 
▪ ArcGIS Engine for Windows/Linux and Extensions (15; 

22; 26) 
▪ ArcGIS Web Mapping (รวมถึง ArcGIS API for 

JavaScript/HTML5, ArcGIS API for Flex, ArcGIS API for 
Microsoft Silverlight) (15; 16; 64; 66) 

▪ การเป็นสมาชิกส าหรับนกัพฒันา ArcGIS(24; 26) 

▪ Esri File Geodatabase API (47) 
 
อื่นๆ 
▪ Navigator for ArcGIS (14) 

 
 เชิงอรรถ: 

 
1. สงวนสิทธ์ิ 

2. ห้ามใชใ้น  การน าทาง . 

3. ให้สิทธิการใชส้ าหรับการใชง้านส่วนบุคคลเท่านั้น 

4. เม่ือใชก้บั ArcGIS Enterprise Workgroup 

– จ ากดัเพียงเซิร์ฟเวอร์ส่ีแกน 1 เคร่ือง 
– สามารถติดตั้งบนเคร่ืองท่ีแยกต่างหากได ้
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 5–10. สงวนสิทธ์ิ 
11. แอบพลิเคชัน่ท่ีสร้างดว้ย AppStudio for ArcGIS Standard จะอยูภ่ายใตข้อ้ตกลงในการใชข้อง ArcGIS Runtime Standard Level 

12. สงวนสิทธ์ิ 

13. "สิทธิการใช้งานคู่" หมายถึงซอฟตแ์วร์อาจจะถูกติดตั้งบนเคร่ืองคอมพิวเตอร์เดสกท์อป และถูกใชใ้นเวลาเดียวกนักบัเคร่ืองพีดีเอ (PDA) หรือคอมพิวเตอร์มือถือ 
ตราบใดท่ีในแต่ละคร้ังมีบุคคลเพียงคนเดียวใช้ซอฟตแ์วร์ดงักล่าว 

14. อาจน าไปใชเ้พื่อวตัถุประสงคใ์นการน าทาง 
15. ให้สิทธิการใชส้ าหรับการน าไปใช้ 
16. ลูกคา้สามารถใช ้SDK หรือ API เพื่อสร้างแอปพลิเคชัน่มูลค่าเพิ่มและเผยแพร่ 

และให้สิทธิการใชง้านเพื่อให้ผูใ้ชข้องตนสามารถใชแ้อปพลิเคชัน่มูลค่าเพิ่มเหล่านั้นในท่ีใดก็ตามท่ีไม่ถูกห้ามภายใตข้อ้บงัคบัดา้นการส่งออก 

17. สงวนสิทธ์ิ 

18. สิทธิการใชง้านส าหรับการน าไปใชน้ั้นใชไ้ดส้ าหรับหน่ึงแอปพลิเคชัน่มูลค่าเพิ่มต่อหน่ึงเคร่ืองคอมพิวเตอร์ส าหรับแอปพลิเคชัน่แบบสแตนดอ์ะโลน 

19. ห้ามใชสิ้ทธิการใชส้ าหรับการพฒันาแอปพลิเคชัน่บนอินเทอร์เน็ตหรือแอปพลิเคชัน่มูลค่าเพิ่มบนเซิร์ฟเวอร์ 
20.  ลูกคา้สามารถท าส าเนาและเผยแพร่ซอฟตแ์วร์ไดโ้ดยท าตามเง่ือนไขดงัต่อไปน้ี: 

 
ก. ซอฟตแ์วร์ตอ้งไดรั้บการท าส าเนาและเผยแพร่ทั้งชุด 

ข. ผูรั้บอนุญาตอาจท าส าเนาและเผยแพร่ซอฟตแ์วร์ได ้โดยท าตามเง่ือนไขดงัต่อไปน้ีอยา่งครบถว้น 

ค. ลิขสิทธ์ิและเคร่ืองหมายการคา้ทั้งหมด ไดรั้บการท าส าเนา และ 
ง. ไม่มีการคิดค่าธรรมเนียมอนัเน่ืองมาจากการใช้ซอฟตแ์วร์ 
 

21. ลูกคา้อาจสร้างแอปพลิเคชัน่มูลค่าเพิ่มเพื่อให้ผูใ้ชท่ี้มีช่ือของลูกคา้ใชง้าน ลูกคา้ไม่สามารถฝังขอ้มูลประจ าตวัของผูใ้ช้ท่ีมีช่ือลงในแอปพลิเคชัน่มูลค่าเพิ่มได ้
ลูกคา้ไม่สามารถฝังหรือใชข้อ้มูลประจ าตวัในการเขา้สู่ระบบของแอปในแอปพลิเคชัน่มูลค่าเพิ่ม แอปพลิเคชัน่มูลค่าเพิ่มตอ้งใชข้อ้มูลประจ าตวัในการเขา้สู่ระบบของผูใ้ชท่ี้มีช่ือ 

22. ก. ผูใ้ชง้าน ตอ้งมีสิทธิการใชใ้นซอฟตแ์วร์ ArcGIS Engine ส าหรับ Windows/Linux หรือซอฟตแ์วร์ ArcGIS Desktop อ่ืนๆ (Basic, Standard 

หรือ Advanced) เพื่อให้ไดรั้บสิทธ์ิในการประมวลผลแอปพลิเคชัน่ ArcGIS Engine บนคอมพิวเตอร์ 1 เคร่ือง และ 

ข. ตอ้งไม่ใชฟั้งกช์ัน่ขยาย ArcGIS Engine ส าหรับ Windows/Linux ร่วมกบัซอฟตแ์วร์ ArcGIS Desktop เพื่อประมวลผลแอปพลิเคชัน่มูลค่าเพิ่ม 
ArcGIS Engine ผูใ้ชง้านเด่ียวสามารถมีแอปพลิเคชัน่มูลค่าเพิ่ม ArcGIS Engine หลายตวัติดตั้งอยูบ่นคอมพิวเตอร์ 1 เคร่ือง และใชโ้ดยผูใ้ชค้นนั้นเท่านั้น 

23. สงวนสิทธ์ิ 

24. ซอฟตแ์วร์ สามารถถูกน าไปใชเ้ฉพาะเพื่อวตัถุประสงคใ์นการพฒันา การทดสอบ และการสาธิตแอปพลิเคชัน่มูลค่าเพิ่มตน้แบบ และสร้างแคชแผนท่ีเท่านั้น 
แอปพลิเคชัน่มูลค่าเพิ่มและแคชแผนท่ีสามารถน าไปใชก้บัเซิร์ฟเวอร์ส าหรับทดสอบและน าไปใช ้ArcGIS Enterprise 

ซอฟตแ์วร์และขอ้มูลสามารถติดตั้งบนเคร่ืองคอมพิวเตอร์หลายเคร่ืองส าหรับการใชโ้ดยผูส้มคัรสมาชิกที่เป็นนกัพฒันา ArcGIS ท่ีมีการเป็นสมาชิกแบบขยายหรือแผนท่ีสูงกวา่ 
โดยมีการให้สิทธิการใชง้านส าหรับซอฟตแ์วร์เป็นแบบสิทธิการใชง้านเด่ียว 

25. สงวนสิทธ์ิ 

26. ฐานขอ้มูลภูมิสารสนเทศของรุ่นส่วนบุคคลมีการจ ากดัขอ้มูลของลูกคา้ไวท่ี้ 10 กิกะไบต ์

27. สงวนสิทธ์ิ 

28. การใชง้านพร้อมกนัของผูใ้ชใ้นแอปพลิเคชัน่ท่ีนอกเหนือไปจากแอปพลิเคชัน่ ArcGIS Enterprise Workgroup หรือ ArcGIS GIS Server Workgroup 

นั้นจ ากดัไวท่ี้ 10 ราย ขอ้จ ากดัน้ีรวมถึงการใชง้านซอฟตแ์วร์ ArcGIS Desktop ซอฟตแ์วร์ ArcGIS Engine 

และแอปพลิเคชัน่ของบุคคลท่ีสามท่ีเช่ือมต่อโดยตรงกบัฐานขอ้มูลภูมิสารสนเทศใดๆ ของ ArcGIS Enterprise Workgroup หรือ ArcGIS GIS Server 

Workgroup ไม่มีการจ ากดัจ านวนของการเช่ือมต่อจากเวบ็แอปพลิเคชัน่ 

29. ซอฟตแ์วร์น้ีสามารถใชไ้ดเ้ฉพาะกบั SQL Server Express เวอร์ชัน่ท่ีรองรับเท่านั้น เวอร์ชัน่ท่ีรองรับถูกระบุไวพ้ร้อมกบัขอ้ก าหนดระบบส าหรับผลิตภณัฑบ์นเวบ็ไซตข์อง 
Esri 

30. การใชง้านถูกจ ากดัจ านวนขอ้มูลสูงสุดของลูกคา้ไวท่ี้ 10 กิกะไบต ์

31.    ลูกคา้อาจติดตั้งซอฟตแ์วร์ Esri Server ส ารองเพื่อการด าเนินการ เฟลโอเวอร์ แต่ซอฟตแ์วร์ส ารองจะใชง้านไดเ้ฉพาะในระหวา่งท่ีไซตห์ลกัไม่มีการท างานเท่านั้น 
(การเฟลโอเวอร์แบบกระท า-รับการกระท า) การติดตั้งซอฟตแ์วร์ส ารองจะตอ้งไม่มีการใชง้าน ยกเวน้ในช่วงการบ ารุงรักษาระบบและการอปัเดตฐานขอ้มูล 
ในขณะท่ีไซตห์ลกัหรือไซตส์ ารองอ่ืนๆ ยงัคงท างานอยู ่

32. ไม่อนุญาตให้ติดตั้งซอฟตแ์วร์ส ารองเพื่อการด าเนินการเฟลโอเวอร์ (Failover) 

33–38. สงวนสิทธ์ิ 

39. ไม่อนุญาตให้ใชฟั้งกช์ัน่การแกไ้ขใดๆ ท่ีให้มาพร้อมกบั ArcGIS GIS Server กบั ArcGIS GIS Server Basi (Workgroup หรือ Enterprise) 

40–46. สงวนสิทธ์ิ 

47. ลูกคา้สามารถพฒันาและเผยแพร่แอปพลิเคชัน่มูลค่าเพิ่มท่ีใช ้Esri File Geodatabase API ให้กบัผูใ้ชง้านของลูกคา้ได ้

48–53. สงวนสิทธ์ิ 
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54. ArcGIS for Windows Mobile Deployments ไดรั้บอนุญาตเพื่อใชก้บัแอปพลิเคชัน่ ArcGIS Enterprise (Advanced or Standard), 

ArcGIS Enterprise Workgroup (Advanced), ArcGIS Desktop (Advanced, Standard, Basic) และแอปพลิเคชัน่มูลค่าเพิ่ม ArcGIS 

Engine 
55–63. สงวนสิทธ์ิ 

64. ตอ้งใชแ้อปพลิเคชัน่มูลค่าเพิ่มส าหรับการใชเ้วบ็ท่ีเก่ียวขอ้งกบัผลิตภณัฑอ่ื์นๆ ของ Esri 

นอกจากนั้นยงัสามารถใชเ้ทคโนโลยขีองบุคคลท่ีสามท่ีเก่ียวขอ้งกบัแอปพลิเคชัน่มูลค่าเพิ่มตราบท่ีใชง้านแอปพลิเคชัน่มูลค่าเพิ่มท่ีเก่ียวขอ้งกบัผลิตภณัฑอ่ื์นๆ ของ Esri 

65. สามารถใชร่้วมกบัผลิตภณัฑอ่ื์นของ Esri เท่านั้น เทคโนโลยขีองบุคคลท่ีสามอาจน ามาใช้ร่วมกบั ArcGIS Earth ไดต้ราบใดท่ีน า ArcGIS Earth 

มาใชร่้วมกบัผลิตภณัฑอ่ื์นของ Esri 

66. ส าหรับแอปพลิเคชัน่บนเดสกท์อป สิทธิการใช้แต่ละรายการใชก้บัองคก์รแต่ละแห่ง ค  าวา่องค์กรมีความหมายเทียบเท่ากบัช่ือโดเมนหลกัท่ีมีลกัษณะเฉพาะซ่ึงไดล้งทะเบียนไวแ้ลว้ 
เพื่อวตัถุประสงคข์องสิทธิการใชง้านฉบบัน้ี โดเมนคือช่ือโดเมน Internet ท่ีไดล้งทะเบียนไวก้บัผูรั้บจดทะเบียนช่ือโดเมน ยกตวัอยา่งเช่น ในกรณีของ example.com 

นั้น example.com คือช่ือโดเมนท่ีเป็นเอกลกัษณ์ซ่ึงไดล้งทะเบียนไวแ้ลว้ ในท านองเดียวกนั ในกรณี example.com.xx โดยท่ี xx คือรหัสประเทศท่ีลงทะเบียนไว ้
ค  าวา่ example.com.xx คือช่ือโดเมนหลกัท่ีเป็นเอกลกัษณ์ซ่ึงไดล้งทะเบียนไวแ้ลว้ พนกังานใดๆ ก็ตามภายในองคก์รซ่ึงมีช่ือโดเมนหลกัท่ีเป็นเอกลกัษณ์ท่ีไดล้งทะเบียนไว ้
แลว้จะสามารถใชแ้อปพลิเคชัน่บนเดสกท์อปได ้องคก์รสามารถสร้างและใชง้านแอปพลิเคชั่นเป็นการภายในไดโ้ดยไม่จ ากดัจ านวน 

67. รหัสภูมิศาสตร์จะถูกจ ากดัท่ี 250,000,000 ต่อการเป็นสมาชิกรายปี 
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ONLINE SERVICES 
 

ตารางต่อไปน้ีระบุขอ้ก าหนดในการใชง้านเพิ่มเติมท่ีใชก้บั Online Service ท่ีเฉพาะเจาะจง รายการผลิตภณัฑแ์ต่ละรายการระบุเชิงอรรถหน่ึงท่ีหรือมากกวา่นั้นท่ีใชก้บัผลิตภณัฑด์งักล่าว 
ค  าจ ากดัความส าหรับแต่ละเชิงอรรถเป็นไปตามตาราง หากไม่ไดร้ะบุไวเ้ป็นอยา่งอ่ืนในเอกสารการสั่งซ้ือท่ีเก่ียวขอ้ง 
ส่วนขยายของซอฟตแ์วร์จะเป็นไปตามขอบเขตการใชง้านเดียวกบัการใชง้านท่ีไดรั้บอนุญาตส าหรับซอฟตแ์วร์นั้น 

 

▪ การเป็นสมาชิก ArcGIS Online 

มีพร้อมให้ใชผ้า่นทางโปรแกรมการขายหลายรายการดงัน้ี 

 
– โปรแกรมส าหรับการขายปลีกเพื่อการคา้ EA และของรัฐบาล (1; 2; 3; 

11; 12; 14; 20) 
– โปรแกรมส าหรับการศึกษา (1; 2; 8; 10; 14; 19) 

–    โปรแกรมท่ีไม่แสวงหาก าไร  (1; 2; 8; 14; 19; 20) 

 
▪ การเป็นสมาชิกส าหรับการน าไปใชข้องนกัพฒันา ArcGIS Online 

มีพร้อมให้ใชผ้า่นทาง โปรแกรมการขายหลายรายการดงัน้ี 

 
– โปรแกรมส าหรับการขายปลีกเพื่อการคา้ EA และของรัฐบาล 

 การเป็นสมาชิกฟรี (1; 8; 9; 10; 13; 19; 20) 

 การเป็นสมาชิกแบบมีค่าใชจ่้าย (1; 8; 9; 10; 11; 13; 20) 

– โปรแกรมส าหรับการศึกษา,  NGO /NPO, ส านกัข่าว/ส่ือ 

 การเป็นสมาชิกฟรี (1; 3; 4; 5; 6; 9; 10; 13; 19) 

 การเป็นสมาชิกแบบมีค่าใชจ่้าย (1; 3; 4; 5; 6; 9; 10; 13; 19) 

– โปรแกรมส าหรับ NGO/NPO และส านกัข่าว/ส่ือ 

 การเป็นสมาชิกฟรี (1; 3; 4; 5; 6; 9; 10; 13; 19; 20) 

 การเป็นสมาชิกแบบมีค่าใชจ่้าย (1; 3; 4; 5; 6; 9; 10; 13; 19; 20) 

 
▪ แผนส าหรับสาธารณะ 

–     โปรแกรมส าหรับการขายปลีกเพื่อการคา้, EA, รัฐบาล, 

NGO/NPO, ส านกัข่าวและส่ือ (1; 4; 5; 6; 7; 9; 10; 15; 19; 

20) 
– โปรแกรมส าหรับการศึกษา (1; 4; 5; 6; 7; 9; 10; 15; 19) 

▪ Esri Business Analyst Online (16) 
▪ Esri Business Analyst Online Mobile (16) 
▪ Esri Community Analyst (16) 
▪ Esri MapStudio (17) 

 
 เชิงอรรถ: 

 
1. นอกเหนือจากขอ้ก าหนดการใชท้ัว่ไปส าหรับ Online Services: 

 
ก. ข. ลูกคา้อาจใชก้ารเป็นสมาชิก Online Services ของ Esri ของลูกคา้เพื่อสร้างแอปพลิเคชัน่มูลค่าเพิ่มส าหรับการใชง้านภายในของลูกคา้ 
ข. นอกจากน้ี ลูกคา้อาจจดัหาการเขา้ถึงแอปพลิเคชัน่มูลค่าเพิ่มของลูกคา้แก่บุคคลท่ีสาม โดยเป็นไปตามขอ้ก าหนดต่อไปน้ี: 

 
1. ลูกคา้อาจอนุญาตให้ผูใ้ช้ท่ีไม่ระบุช่ือเขา้ถึงแอปพลิเคชัน่มูลค่าเพิ่มของลูกคา้ 
2. ลูกคา้ตอ้งไม่เพิ่มบุคคลท่ีสามเป็นผูใ้ชท่ี้มีช่ือไปยงัการเป็นสมาชิก ArcGIS Online ของลูกคา้ 

เพื่อวตัถุประสงคใ์นการอนุญาตให้บุคคลท่ีสามเขา้ถึงแอปพลิเคชัน่มูลค่าเพิ่มของลูกคา้ 
ขอ้จ ากดัน้ีไม่มีผลบงัคบัใชก้บับุคคลท่ีสามท่ีรวมอยูภ่ายในค าจ ากดัความของผูใ้ช้ท่ีมีช่ือ 

3. ลูกคา้ตอ้งไม่ให้บุคคลท่ีสามเขา้ถึง ArcGIS Online Services ผา่นทางการเป็นสมาชิก ArcGIS Online ของลูกคา้ 
นอกเหนือจากการเขา้ถึงโดยผา่นทางแอปพลิเคชัน่มูลค่าเพิ่มของลูกคา้ ขอ้จ ากดัน้ีไม่มีผลบงัคบัใชก้บับุคคลท่ีสามท่ีรวมอยูภ่ายในค าจ ากดัความของผูใ้ชท่ี้มีช่ือ 

4. ลูกคา้จะตอ้งรับผิดชอบแต่เพียงผูเ้ดียวส าหรับการจดัหาการสนับสนุนดา้นเทคนิคส าหรับแอปพลิเคชัน่มูลค่าเพิ่มของลูกคา้ 
5. ลูกคา้ไม่สามารถลบหรือบดบงัเคร่ืองหมายการคา้หรือโลโกท่ี้โดยทัว่ไปแลว้จะแสดงข้ึนผา่นการใช ้Online Services โดยไม่ไดรั้บอนุญาตเป็นลายลกัษณ์อกัษร 

ลูกคา้ตอ้งรวมขอ้ความท่ียอมรับวา่แอปพลิเคชัน่ของตนก าลงัใช ้Online Services ท่ีจดัหาโดย Esri หากขอ้ความไม่ไดแ้สดงผา่นการใช ้Online Services 

โดยอตัโนมติั แนวทางต่างๆ นั้นระบุไวใ้นเอกสาร 



  

 
 

E300 (Thai)   หนา้ 5 จาก 5 09/22/2016 

  
 

6. ลูกคา้ไม่สามารถฝังขอ้มูลประจ าตวัของผูใ้ช้ท่ีมีช่ือลงในแอปพลิเคชัน่มูลค่าเพิ่มได ้
ขอ้มูลประจ าตวัในการเขา้สู่ระบบของแอปสามารถถูกฝังลงในเฉพาะแอปพลิเคชัน่มูลค่าเพิ่มท่ีถูกใชใ้นการให้การเขา้ถึงท่ีเป็นสาธารณะและไม่ระบุช่ือสู่ ArcGIS 

Online เท่านั้น ลูกคา้ไม่สามารถฝังหรือใชข้อ้มูลประจ าตวัในการเขา้สู่ระบบของแอปของ ArcGIS Online ในแอปพลิเคชัน่มูลค่าเพิ่มส าหรับการใชง้านภายใน 
แอปพลิเคชัน่มูลค่าเพิ่มท่ีใชภ้ายในตอ้งใชข้อ้มูลประจ าตวัในการเขา้สู่ระบบของผูใ้ช้ท่ีมีช่ือ 

 
ค. World Geocoding Service: ลูกคา้ไม่สามารถจดัเก็บผลลพัธ์รหัสภูมิศาสตร์ท่ีไดม้าจากบริการน้ีโดยปราศจากการเป็นสมาชิก ArcGIS Online 

ง. Infographics Service: ลูกคา้สามารถใชข้อ้มูลท่ีเขา้ถึงไดผ้า่นทางบริการน้ีเพื่อวตัถุประสงคใ์นการแสดงผลเท่านั้น ห้ามมิให้ลูกคา้บนัทึกขอ้มูลใดๆ 
ท่ีเขา้ถึงไดผ้า่นทางบริการน้ี 

 
2. สามารถน าไปใชเ้พื่อวตัถุประสงคท์างธุรกิจขององคก์รของลูกคา้ 
3. สามารถน าไปใชเ้พื่อวตัถุประสงคใ์นการพฒันาและการทดสอบขององคก์รของลูกคา้ 
4. สามารถน าไปใชเ้พื่อวตัถุประสงคด์า้นการสอนในองคก์รการศึกษา 
5. สามารถน าไปใชเ้พื่อประโยชน์ขององคก์ร NGO/NPO ท่ีมีคุณสมบติัของลูกคา้ 
6. สามารถน าไปใชเ้พื่อประโยชน์ขององคก์รดา้นข่าวสารหรือส่ือ 

7. สามารถน าไปใชเ้พื่อการใชส่้วนบุคคล 

8. ตอ้งมีการเผยแพร่แอปพลิเคชัน่มูลค่าเพิ่มของผูส้มคัรสมาชิกเพื่อการเขา้ถึงโดยสาธารณะ 
9. ไม่สามารถน าไปใชเ้พื่อประโยชน์ขององคก์รท่ีแสวงหาก าไรหรือองคก์รรัฐบาล 

10. ลูกคา้ไม่ไดรั้บอนุญาตให้สร้างกลุ่มส่วนตวัหรือเขา้ร่วมในกลุ่มส่วนตวั 
11. ลูกคา้อาจให้บุคคลท่ีสามใชแ้อปพลิเคชัน่โดยมีค่าธรรมเนียมได ้

12. ลูกคา้สามารถใชก้ารเป็นสมาชิกประเภทน้ีในการสร้างกลุ่มหรือเขา้ร่วมในกลุ่มส่วนตวั 
13. การเป็นสมาชิกแต่ละรายจะถูกจ ากดัอยูท่ี่ธุรกรรมส าหรับแผนท่ีฐาน 1,000,000 รายการ และการท าธุรกรรมคน้หาทางภูมิศาสตร์ได ้

1,000,000 รายการต่อเดือนร่วมกบัการเป็นสมาชิกของลูกคา้ "ธุรกรรม" มีความหมายตามค าจ ากดัความท่ีระบุไวใ้นเอกสารท่ี ArcGIS Resources ท่ี 
http://links.esri.com/agol/transactiondef 

14. การเป็นสมาชิกแต่ละรายจะถูกจ ากดัท่ีธุรกรรมส าหรับแผนท่ีฐานแบบรวมและการคน้หาทางภูมิศาสตร์ 50,000,000 รายการต่อเดือน "ธุรกรรม" 

มีความหมายตามค าจ ากดัความท่ีระบุไวใ้นเอกสารท่ี ArcGIS Resources ท่ี http://links.esri.com/agol/transactiondef 

15. สามารถอนุญาตให้นกัเรียนท่ีลงทะเบียนแลว้ของสถาบนัการศึกษาสามารถเขา้ถึงโดยตรงสู่ Online Services และแบ่งปันการเป็นสมาชิกเด่ียวระหวา่งนกัเรียนมากกวา่หน่ึงคน 
เพื่อวตัถุประสงคใ์นการสอนเท่านั้น 

16. ลูกคา้ไม่สามารถแสดงผลหรือประกาศรายงานและแผนท่ีของ Esri Business Analyst Online หรือ Community Analyst 

บนเวบ็ไซตภ์ายนอกของลูกคา้รวมกนัเกินกวา่ 100 รายการ 
17. ลูกคา้อาจสร้าง แสดงในท่ีสาธารณะ และเผยแพร่แผนท่ีในรูปเอกสารฉบบัพิมพแ์ละรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์แบบคงท่ี เพื่อวตัถุประสงคใ์นการรายงานข่าว โดยเป็นไปตามขอ้จ ากดัส าหรับ 

ArcGIS Online Data 
18. สงวนสิทธ์ิ 

19. ลูกคา้ไม่สามารถอนุญาตให้บุคคลท่ีสามใชแ้อปพลิเคชัน่โดยมีค่าธรรมเนียมได ้

20. ผูรั้บอนุญาตไม่ไดรั้บอนุญาตให้เป็นผูรั้บอนุญาตส าหรับบุคคลท่ีสามหรือในนามของบุคคลท่ีสาม 
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