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แก้ไขเมื่อวนัที่ 03/08/2017 
ข้อความสําคญั—โปรดอ่านอย่างละเอยีด 

 
เว้นแต่จะมีข้อตกลงการใช้งานอืน่ที่ลงนามระหว่างคุณและ Esri ซ่ึงมีผลบังคบัใช้เหนือกว่าข้อตกลงนี ้Esri ยนิยอมที่จะให้ข้อเสนอของ Esri 
แก่คุณเมื่อคุณยอมรับข้อกาํหนดและเงือ่นไขทั้งหมดที่ระบุในข้อตกลงฉบับนีเ้ท่าน้ัน โปรดอ่านข้อกาํหนดและเงือ่นไขอย่างละเอยีด คุณไม่สามารถใช้ข้อเสนอของ Esri 
ได้จนกว่าคุณจะได้ยอมรับข้อกาํหนดและเงือ่นไขของข้อตกลงฉบบันี ้หากคุณไม่ยอมรับข้อกาํหนดและเงือ่นไขตามที่ระบุไว้ ให้คลกิ "ฉันไม่ยอมรับข้อตกลงหลกั" ด้านล่าง 
จากน้ันคุณอาจร้องขอให้คนืค่าธรรมเนียมทีไ่ด้ชําระไปแล้ว 
 
ขอ้ตกลงหลกัฉบบัน้ี ("ข้อตกลง") ทาํข้ึนระหวา่งคุณ ("ลูกค้า") และ Environmental Systems Research Institute, Inc. ("Esri") ซ่ึงเป็นบริษทัในรัฐแคลิฟอร์เนีย 
ตั้งอยูท่ี่ 380 New York Street, Redlands, California 92373‐8100 USA 
 
1.0 การอนุญาตให้ใช้สิทธิโดยทั่วไปและข้อจาํกดั 
 
1.1 เอกสารแนบทา้ย ก ระบุคาํจาํกดัความของคาํศพัทท่ี์ใชอ้กัษรตวัใหญ่ท่ีมีอยูใ่นขอ้ตกลงฉบบัน้ี 
ในแต่ละส่วนของขอ้ตกลงน้ีอาจมีการระบุคาํจาํกดัความเพ่ิมเติมซ่ึงนาํมาใชโ้ดยเฉพาะภายในส่วนนั้น 
 
1.2 การอนุญาตให้ใช้สิทธิ เพ่ือเป็นผลประโยชน์ตอบแทนท่ีลูกคา้ไดช้าํระค่าธรรมเนียมและเป็นไปตามขอ้ตกลงฉบบัน้ี Esri 
อนุญาตใหลู้กคา้ใชสิ้ทธิโดยเป็นการส่วนตวัไม่จาํกดัแต่เพียงผูเ้ดียว และไม่สามารถโอนใหแ้ก่กนัได ้ในการกระทาํต่อไปน้ี 
 
ก.  ใชข้อ้เสนอของ Esri ตามท่ีกาํหนดในเอกสารประกอบและเอกสารการสัง่ซ้ือท่ีเก่ียวขอ้ง และ 
ข.  คดัลอกและสร้างผลงานสืบเน่ืองของเอกสารประกอบสาํหรับการใชง้านภายในของลูกคา้ร่วมกบัการใชง้านผลิตภณัฑท่ี์ไดรั้บอนุญาตของลูกคา้ 

ลูกคา้จะตอ้งใส่ขอ้ความการระบุถึงลิขสิทธ์ิต่อไปน้ีท่ีแสดงถึงการยอมรับในสิทธ์ิความเป็นเจา้ของของ Esri และผูใ้หอ้นุญาตเอาไวใ้นผลงานสืบเน่ืองใดๆ : 
 

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

actual copyright date(s) from the source materials.] Esri และผูใ้หอ้นุญาต สงวนลิขสิทธ์ิ" 
 
การอนุญาตใหใ้ชสิ้ทธิในส่วนน้ี 
(i) มีอยูต่่อเน่ืองในช่วงเวลาของการเป็นสมาชิกหรือระยะเวลาท่ีมีผลใชบ้งัคบัหรือใชไ้ดต้ลอดไปหากไม่มีระยะเวลาท่ีบงัคบัใชห้รือไม่มีการระบุไวใ้นเอกสารการสัง่ซ้ือและ 
(ii) อยูภ่ายใตสิ้ทธิเพ่ิมเติมและขอ้จาํกดัในขอ้ตกลงน้ีรวมถึง เอกสารแนบทา้ย ข 
 
1.3 การเข้าถงึของที่ปรึกษาหรือผู้รับจ้าง ลูกคา้สามารถอนุญาตใหท่ี้ปรึกษาหรือผูรั้บจา้งของลูกคา้ (i) โฮสตซ์อฟตแ์วร์และขอ้มูลสาํหรับลูกคา้ และ (ii) ใชข้อ้เสนอของ Esri 
เฉพาะเพ่ือประโยชน์ของลูกคา้แต่เพียงผูเ้ดียว ลูกคา้จะมีหนา้ท่ีรับผดิชอบแต่เพียงผูเ้ดียวสาํหรับการปฏิบติัตามขอ้ตกลงฉบบัน้ีของท่ีปรึกษาและผูรั้บจา้ง 
รวมถึงจะตอ้งรับรองวา่ท่ีปรึกษาและผูรั้บจา้งแต่ละรายจะหยดุใชข้อ้เสนอของ Esri เม่ือทาํงานใหลู้กคา้เสร็จส้ินแลว้ หา้มมิใหท่ี้ปรึกษาหรือผูรั้บจา้งเขา้ถึงหรือใชข้อ้เสนอของ Esri 
หากไม่ใช่เพ่ือประโยชน์ของลูกคา้แต่เพียงผูเ้ดียว 
 
1.4 การสงวนสิทธ์ิ ขอ้เสนอทั้งหมดของ Esri เป็นงานอนัมีลิขสิทธ์ิของ Esri และผูใ้หอ้นุญาต ขอสงวนสิทธ์ิทั้งหมดท่ีไม่ไดใ้หไ้วโ้ดยเฉพาะเจาะจงในขอ้ตกลงฉบบัน้ี 
 
1.5 การทดลองการใช้งาน การประเมินผล และการอนุญาตใช้งานเบต้า ผลิตภณัฑท่ี์ไดรั้บภายใตสิ้ทธิการทดลองการใชง้านหรือการประเมินผลหรือการเป็นสมาชิก 
หรือภายใตโ้ปรแกรมเบตา้จะมีข้ึนเพ่ือวตัถุประสงคใ์นการประเมินและการทดสอบเท่านั้น ไม่ใช่เพ่ือการใชใ้นเชิงพาณิชย ์การใชด้งักล่าวจะเป็นความเส่ียงของลูกคา้เอง 
และผลิตภณัฑจ์ะไม่มีสิทธิไดรั้บการบาํรุงรักษา หากลูกคา้ไม่ไดเ้ปล่ียนแปลงเป็นสิทธิการใชท่ี้ชาํระเงินหรือการเป็นสมาชิกก่อนท่ีจะส้ินสุดระยะเวลาการประเมิน 
ลูกคา้อาจสูญเสียเน้ือหาและการปรับตามความตอ้งการท่ีทาํในช่วงระยะเวลาการประเมินผล หากลูกคา้ไม่ตอ้งการซ้ือสิทธิการใชห้รือการเป็นสมาชิก 
ลูกคา้ควรเอาเน้ือหาดงักล่าวออกก่อนท่ีจะส้ินสุดระยะเวลาการประเมินของลูกคา้ 
 

1.6 โปรแกรมเพือ่การศึกษา. ลูกคา้ตกลงท่ีจะใชข้อ้เสนอของ Esri 
ท่ีใหไ้วส้าํหรับโปรแกรมเพ่ือการศึกษาเฉพาะเพ่ือวตัถุประสงคท์างการศึกษาในระหวา่งระยะเวลาสาํหรับการใชง้านดา้นการศึกษาเท่านั้น 
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ลูกคา้จะตอ้งไม่ใชผ้ลิตภณัฑเ์พ่ือการใชใ้นงานบริหารจดัการ เวน้แต่ลกูคา้จะไดรั้บสิทธิการใชง้านสาํหรับการใชใ้นงานบริหารจดัการ "การใช้ในงานบริหารจดัการ" หมายถึง 
กิจกรรมการบริหารจดัการซ่ึงไม่เก่ียวขอ้งโดยตรงกบัการสอนหรือการศึกษา เช่น การทาํแผนท่ีสินทรัพย ์การบริหารจดัการอาคารสถานท่ี การวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงประชากร การกาํหนดเสน้ทาง 
ระบบความปลอดภยัในวิทยาเขต และการวิเคราะห์ความสามารถในการเขา้ใชง้าน ลูกคา้จะตอ้งไม่ใชผ้ลิตภณัฑเ์พ่ือวตัถุประสงคใ์นการสร้างรายไดห้รือเพ่ือผลกาํไร 
 
1.7 โปรแกรมการอนุญาตแบบให้เปล่า ลูกคา้สามารถใชข้อ้เสนอของ Esri ท่ีใหไ้วส้าํหรับโปรแกรมการอนุญาตแบบใหเ้ปล่าเฉพาะเพ่ือวตัถุประสงคท่ี์ไม่ใช่เชิงพาณิชยเ์ท่านั้น 
ลูกคา้จะตอ้งไม่ใชข้อ้เสนอของ Esri เพ่ือวตัถุประสงคใ์นการสร้างรายไดห้รือเพ่ือผลกาํไร เวน้แต่เพ่ือการชดเชยตน้ทุนในการใชแ้ละดาํเนินการขอ้เสนอของ Esri 
   
1.8 โปรแกรมการใช้งานแบบจาํกดัอืน่ๆ ของ Esri ในกรณีท่ีลูกคา้ไดรั้บขอ้เสนอของ Esri ภายใตโ้ปรแกรมการใชแ้บบจาํกดัใดๆ ท่ีไม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการขา้งตน้ การใชข้อ้เสนอของ Esri 
โดยลูกคา้อาจอยูภ่ายใตข้อ้กาํหนดท่ีระบุในหนา้เร่ิมตน้หรือแบบฟอร์มการลงทะเบียนท่ีใชบ้งัคบั หรือตามท่ีไดอ้ธิบายไวใ้นเวบ็ไซตข์อง Esri 
เพ่ิมเติมจากขอ้กาํหนดท่ีไม่ขดัแยง้กนัของขอ้ตกลงฉบบัน้ี 
 
2.0 ซอฟต์แวร์ 
 
2.1 ประเภทของสิทธิการใช้งาน Esri ใหสิ้ทธิการใชง้านซอฟตแ์วร์ภายใตป้ระเภทของสิทธิการใชง้านดงัต่อไปน้ี: 
 
ก.สิทธิการใช้งานพร้อมกนั: ลูกคา้สามารถติดตั้งและใชซ้อฟตแ์วร์บนคอมพิวเตอร์บนเครือข่าย แต่จาํนวนผูใ้ชท่ี้ใชพ้ร้อมกนัจะไม่สามารถเกินกวา่จาํนวนสิทธิการใชง้านท่ีไดรั้บ 

สิทธิการใชง้านพร้อมกนัรวมถึงสิทธิในการใชง้านพาสซีฟเฟลโอเวอร์อินสแตนซ์ของซอฟตแ์วร์การจดัการใบอนุญาตการใชง้านพร้อมกนัในสภาพแวดลอ้มของระบบปฏิบติัการท่ีแยกต่า
งหากสาํหรับการสนบัสนุนเฟลโอเวอร์ชัว่คราว 

ข.สิทธิการนําไปใช้: ลกูคา้สามารถรวมส่วนประกอบของ ArcGIS Runtime ในแอปพลิเคชัน่มูลค่าเพ่ิมและแจกจ่ายแอปพลิเคชัน่มูลค่าเพ่ิมใหก้บัผูใ้ชข้องลกูคา้ได ้
ค.สิทธิการใช้บนเคร่ืองเซิร์ฟเวอร์สําหรับการนําไปใช้: 

ลูกคา้สามารถใชซ้อฟตแ์วร์ภายใตสิ้ทธิการใชบ้นเคร่ืองเซิร์ฟเวอร์สาํหรับการใชท้ั้งหมดท่ีไดรั้บอนุญาตในขอ้ตกลงและตามท่ีระบุในเอกสารประกอบ 
ง.สิทธิการใช้บนเคร่ืองเซิร์ฟเวอร์สําหรับการนําไปใช้: 

ลูกคา้สามารถใชซ้อฟตแ์วร์ภายใตสิ้ทธิการใชบ้นเคร่ืองเซิร์ฟเวอร์เฉพาะเพ่ือสร้างและทดสอบแอปพลิเคชัน่มูลค่าเพ่ิมตามท่ีระบุในเอกสารประกอบเท่านั้น 
จ.การใช้เพือ่การพฒันา: ลูกคา้สามารถติดตั้งและใชซ้อฟตแ์วร์เพ่ือสร้างและทดสอบแอปพลิเคชัน่มูลค่าเพ่ิมตามท่ีระบุในเอกสารประกอบ 
ฉ.สิทธิการใช้งานคู่: ลูกคา้สามารถติดตั้งซอฟตแ์วร์บนเคร่ืองคอมพิวเตอร์เดสกท์อป และใชใ้นเวลาเดียวกนักบัเคร่ืองพีดีเอ (PDA) หรือคอมพิวเตอร์มือถือ 

ตราบใดท่ีในแต่ละคร้ังมีบุคคลเพียงคนเดียวใชซ้อฟตแ์วร์ดงักล่าว 
ช.สิทธิการใช้งานสําหรับเฟลโอเวอร์: 

ลูกคา้สามารถติดตั้งซอฟตแ์วร์บนระบบสาํรองเพ่ือการดาํเนินการเฟลโอเวอร์แต่ซอฟตแ์วร์ท่ีติดตั้งสาํรองจะสามารถใชง้านไดเ้ฉพาะในระหวา่งท่ีไซตห์ลกัไม่มีการทาํงานเท่านั้น 
เวน้แต่ในกรณีการบาํรุงรักษาระบบและการอปัเดตฐานขอ้มูล การติดตั้งซอฟตแ์วร์สาํรองจะไม่มีการใชง้านในขณะท่ีไซตห์ลกั (หรือไซตส์าํรองอ่ืนๆ) กาํลงัทาํงานอยู ่

ซ.สิทธิการใช้งานสําหรับการเผยแพร่ต่อ: ลูกคา้สามารถทาํสาํเนาและเผยแพร่ซอฟตแ์วร์ไดโ้ดยมีเง่ือนไขดงัน้ี 
 
  1.  ลูกคา้ทาํสาํเนาและเผยแพร่ซอฟตแ์วร์ทั้งชุด 
  2.  ขอ้ตกลงการใชง้านท่ีคุม้ครองซอฟตแ์วร์ในขอบเขตเดียวกนักบัขอ้ตกลงน้ีตอ้งแนบไปกบัซอฟตแ์วร์แต่ละสาํเนาและผูรั้บยอมรับขอ้กาํหนดและเง่ือนไขของขอ้ตกลงการใชง้าน 
  3.  ลูกคา้ทาํสาํเนาการระบุและขอ้ความแสดงลิขสิทธ์ิและเคร่ืองหมายการคา้ และ 
  4.  ลูกคา้ไม่มีการคิดค่าธรรมเนียมผูอ่ื้นสาํหรับการใชซ้อฟตแ์วร์ 
 
ฌ.สิทธิการใช้งานบนเคร่ืองเซิร์ฟเวอร์: ลูกคา้สามารถติดตั้งและใชซ้อฟตแ์วร์บนเคร่ืองคอมพิวเตอร์เซิร์ฟเวอร์ 

สิทธิการใชง้านบนเคร่ืองเซิร์ฟเวอร์อาจอยูภ่ายใตแ้กนของเซิรฟ์เวอร์ในจาํนวนจาํกดัหรือการนาํไปใชท่ี้มีการเผยแพร่บนเซิร์ฟเวอร์หลายเคร่ืองตามท่ีระบุไวใ้นเอกสารการสัง่ซ้ือ 
ถา้รายละเอียดของซอฟตแ์วร์รวมถึงการใชส้าํหรับเฟลโอเวอร์ สิทธิการใชง้านบนเคร่ืองเซิรฟ์เวอร์จะรวมสิทธิการใชส้าํหรับเฟลโอเวอร์ดว้ย 

ญ.สิทธิการใช้งานสําหรับการใช้รายเดยีว: ลูกคา้สามารถอนุญาตใหผู้ใ้ชง้านท่ีไดรั้บอนุญาตรายเดียวทาํการติดตั้งและใชซ้อฟตแ์วร์บนคอมพิวเตอร์เคร่ืองเดียว 
ลูกคา้สามารถอนุญาตใหผู้ใ้ชง้านท่ีไดรั้บอนุญาตรายเดียวติดตั้งสาํเนาชุดท่ีสองสาํหรับการใชง้านแต่เพียงผูเ้ดียวของผูใ้ชบ้นเคร่ืองคอมพิวเตอร์เคร่ืองท่ีสอง 
ตราบใดท่ีมีการใชง้านเพียงหน่ึง (1) สาํเนาของซอฟตแ์วร์ในเวลาใดกต็าม ผูใ้ชง้านรายอ่ืนไม่สามารถใชซ้อฟตแ์วร์ภายใตสิ้ทธิการใชฉ้บบัเดียวกนัในเวลาเดียวกนัได ้
ไม่วา่จะเพ่ือวตัถุประสงคอ่ื์นใดทั้งส้ิน 

ฎ.สิทธิการใช้บนเซิร์ฟเวอร์ทดสอบ (Staging Server): ลูกคา้สามารถใชซ้อฟตแ์วร์ภายใตสิ้ทธิการใชง้านบนเคร่ืองเซิร์ฟเวอร์เพ่ือสร้างและทดสอบแอปพลิเคชัน่และแคชแผนท่ี 
ดาํเนินการตอบรับผูใ้ช ้การดาํเนินงาน และโหลดการทดสอบซอฟตแ์วร์ของบุคคลท่ีสาม แสดงการอปัเดตขอ้มูลทางการคา้ใหม่ 
และดาํเนินกิจกรรมการฝึกอบรมตามท่ีระบุไวใ้นเอกสารประกอบ ลูกคา้สามารถใชแ้อปพลิเคชัน่มูลค่าเพ่ิมและแคชแผนท่ีกบัเซิร์ฟเวอร์สาํหรับการพฒันาและนาํไปใช ้
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2.2 การใช้งานทีไ่ด้รับอนุญาต 
 
ก.  ลูกคา้สามารถ 

 
  1.  ติดตั้ง เขา้ถึง และจดัเกบ็ซอฟตแ์วร์และขอ้มูลบนอุปกรณ์จดัเกบ็ทางอิเลก็ทรอนิกส์ 
  2.  ทาํสาํเนาการจดัเกบ็และทาํการสาํรองขอ้มูลบนเคร่ืองคอมพิวเตอร์เป็นประจาํ 
  3.  ติดตั้งและใชซ้อฟตแ์วร์รุ่นท่ีใหม่กวา่พร้อมกบัรุ่นท่ีจะถูกแทนท่ีในระหวา่งช่วงเวลาเปล่ียนผา่นตามสมควรท่ีไม่เกินหก (6) เดือน 

โดยการนาํไปใชไ้ม่วา่ในรุ่นใดรุ่นหน่ึงจะไม่เกินจาํนวนการใชท่ี้ไดรั้บสิทธิของลูกคา้ หลงัจากนั้น 
ลูกคา้จะตอ้งไม่ใชซ้อฟตแ์วร์ในจาํนวนรวมท่ีเกินกวา่จาํนวนการใชท่ี้ไดรั้บสิทธิทั้งหมดของลูกคา้ 
สิทธิการใชง้านพร้อมกนัน้ีจะไม่มีผลใชบ้งัคบักบัซอฟตแ์วร์ท่ีจดัหาใหภ้ายใตสิ้ทธิการใชง้านสาํหรับการพฒันา 

  4.  ยา้ยซอฟตแ์วร์ในการกาํหนดค่าท่ีไดรั้บสิทธิการใชไ้ปยงัเคร่ืองคอมพิวเตอร์ทดแทน 
  5.  เผยแพร่ซอฟตแ์วร์และรหสัการอนุญาตใดๆ ท่ีเก่ียวขอ้งซ่ึงจาํเป็นสาํหรับการใชสิ้ทธิการนาํไปใชใ้หก้บับุคคลท่ีสาม และ 
  6.  ใชซ้อฟตแ์วร์สาํหรับเซิร์ฟเวอร์เพ่ือการใช ้Commercial ASP ในกรณีท่ีลูกคา้ไดซ้ื้อสิทธิการใช ้Commercial ASP หรือเป็นองคก์รของรัฐ 

หรือองคก์รท่ีไม่แสวงผลกาํไรซ่ึงดาํเนินการเก่ียวกบัเวบ็ไซตห์รือเสนอบริการอินเทอร์เน็ตท่ีดาํเนินการเพ่ือใหคุ้ม้ทุนและไม่ไดท้าํเพ่ือผลกาํไร 
 

ข.  ลูกคา้สามารถปรับตั้งค่าซอฟตแ์วร์โดยใชภ้าษาแมโครหรือภาษาสคริปต ์API หรือซอร์สโคด้หรือออบเจก็ตโ์คด้ไลบรารี 
เฉพาะในขอบเขตท่ีการปรับตามความตอ้งการดงักล่าวไดอ้ธิบายไวใ้นเอกสารประกอบ 

ค.  ลูกคา้สามารถใชรู้ปแบบตวัอกัษร (font) ทั้งหมดท่ีจดัหาใหพ้ร้อมซอฟตแ์วร์สาํหรับการใชซ้อฟตแ์วร์ใดๆ ท่ีไดรั้บอนุญาตได ้นอกจากนั้น ลูกคา้ยงัสามารถแยกใชรู้ปแบบตวัอกัษร 
(font) ของ Esri เพ่ือพิมพข์อ้มูลใดๆ กต็ามท่ีซอฟตแ์วร์สร้างข้ึน ขอ้จาํกดัในการใชส้าํหรับฟอนตข์องบุคคลท่ีสามท่ีมากบัซอฟตแ์วร์จะมีการระบุไวใ้นตวัไฟลฟ์อนต ์

ง.เอกสารเพ่ิมเติม 1 ระบุขอ้กาํหนดเฉพาะผลิตภณัฑข์องการใชง้านสาํหรับแต่ละซอฟตแ์วร์ Esri อาจมีการอปัเดต เอกสารเพ่ิมเติม 1 เป็นบางคร้ังบางคราว 
 
3.0 ONLINE SERVICES 
 

3.1 คาํจาํกดัความ คาํจาํกดัความต่อไปน้ีเป็นส่วนเสริมของคาํจาํกดัความท่ีระบุไวใ้น เอกสารแนบทา้ย ก: 
 

ก."ผู้ใช้ไม่ระบุช่ือ" หมายถึงบุคคลทั้งหมดท่ีมีการเขา้ถึงแบบสาธารณะ (หรือโดยไม่ตอ้งมีขอ้มูลประจาํตวัของผูใ้ชท่ี้มีช่ือ) ไปยงัส่วนใดๆ ของเน้ือหาหรือแอปพลิเคชัน่มูลค่าเพ่ิมของลูกคา้ 
ลูกคา้อาจทาํใหผู้ใ้ชท่ี้ไม่ระบุช่ือสามารถเขา้ถึงเน้ือหาหรือแอปพลิเคชัน่มูลค่าเพ่ิมโดยการเผยแพร่เน้ือหาหรือแอปพลิเคชัน่นั้นผา่นการใชเ้คร่ืองมือสาํหรับการแบ่งปัน 

ข."ข้อมูลประจาํตวัในการเข้าสู่ระบบ (Login Credentials) ของแอป" หมายถึง การเขา้สู่ระบบและรหสัผา่นท่ีเก่ียวขอ้งของแอปพลิเคชัน่ท่ีระบบสร้างข้ึน 
โดยไดรั้บการจดัหาใหผ้า่นการลงทะเบียนแอปพลิเคชัน่มูลค่าเพ่ิมกบั ArcGIS Online ซ่ึงสามารถฝังลงในแอปพลิเคชัน่มูลค่าเพ่ิมเพ่ือทาํใหแ้อปพลิเคชัน่มูลค่าสามารถเขา้ถึงและใช ้
Online Services ได ้

ค."เครดติบริการ" หมายถึง หน่วยการแลกเปล่ียนท่ีจดัสรรใหพ้ร้อมกบัการเป็นสมาชิก Online Services ในจาํนวนท่ีระบุในเอกสารการสัง่ซ้ือ 
ง."เคร่ืองมือสําหรับการแบ่งปัน" หมายถึง ความสามารถดา้นการเผยแพร่ซ่ึงรวมอยูก่บั Online Services และเวบ็ไซต ์ArcGIS 

ท่ีอนุญาตใหล้กูคา้เปิดเผยเน้ือหาของลูกคา้และแอปพลิเคชัน่มูลค่าเพ่ิมแก่บุคคลท่ีสามหรือผูใ้ชท่ี้ไม่ระบุช่ือ 
 

3.2 การเป็นสมาชิก Online Services Esri จดัใหมี้การเป็นสมาชิก Online Services ภายใตข้อ้กาํหนดดงัต่อไปน้ี เอกสารเพ่ิมเติม 1 
ระบุขอ้กาํหนดเฉพาะผลิตภณัฑข์องการใชง้านสาํหรับแต่ละ Online Services 
 

3.3 การเข้าถงึแอปพลเิคช่ันมูลค่าเพิม่ 
 
ก.  ผูใ้ชท่ี้มีช่ือมีขอ้มูลประจาํตวัในการเขา้สู่ระบบของตนเองท่ีไม่ซํ้ ากนั ผูใ้ชท่ี้มีช่ือมีสิทธิเขา้ถึงฟีเจอร์ของ Online Services ท่ีผูใ้ชท่ี้ไม่ระบุช่ือไม่สามารถเขา้ถึงไดใ้นท่ีสาธารณะ 

เป็นการส่วนตวั 
ข.  ลูกคา้สามารถใชก้ารเป็นสมาชิก Online Services ของลูกคา้เพ่ือสร้างแอปพลิเคชัน่มูลค่าเพ่ิมสาํหรับการใชง้านภายในของผูใ้ชท่ี้มีช่ือ 
ค.  ลูกคา้สามารถโอนแอปพลิเคชัน่มูลค่าเพ่ิมไปยงับุคคลท่ีสามเพ่ือการใชง้านร่วมกบัการเป็นสมาชิก Online Services ของบุคคลท่ีสามนั้นเอง 
ง.  ลูกคา้ไม่สามารถเพ่ิมบุคคลท่ีสามเป็นผูใ้ชท่ี้มีช่ือไปยงัการเป็นสมาชิก Online Services ของลูกคา้ 

เพ่ือวตัถุประสงคใ์นการอนุญาตใหบุ้คคลท่ีสามเขา้ถึงแอปพลิเคชัน่มูลค่าเพ่ิมของลูกคา้ ขอ้จาํกดัน้ีไม่มีผลบงัคบัใชก้บับุคคลท่ีสามท่ีรวมอยูภ่ายในคาํจาํกดัความของผูใ้ชท่ี้มีช่ือ 
จ.  ลูกคา้ไม่สามารถใหบุ้คคลท่ีสามเขา้ถึง ArcGIS Online Services ผา่นทางการเป็นสมาชิก ArcGIS Online ของลูกคา้ 

นอกเหนือจากการเขา้ถึงโดยผา่นทางแอปพลิเคชัน่มูลค่าเพ่ิมของลูกคา้ ขอ้จาํกดัน้ีไม่มีผลบงัคบัใชก้บับุคคลท่ีสามท่ีรวมอยูภ่ายในคาํจาํกดัความของผูใ้ชท่ี้มีช่ือ 
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ฉ.  ลูกคา้สามารถอนุญาตใหผู้ใ้ชท่ี้ไม่ระบุช่ือเขา้ถึงแอปพลิเคชัน่มูลค่าเพ่ิมของลูกคา้ท่ีทาํงานภายใตก้ารเป็นสมาชิกของลูกคา้เอง โดยอยูภ่ายใตข้อ้กาํหนดต่อไปน้ี: 
 
  1.  ลูกคา้สามารถคิดค่าใชจ่้ายสาํหรับการเขา้ถึงดงักล่าวท่ีอยูภ่ายใตป้ระเภทของการเป็นสมาชิกท่ีอนุญาตใหใ้ชเ้พ่ือวตัถุประสงคท์างธุรกิจการขายปลีกเพ่ือการคา้ 
  2.  ลูกคา้สามารถฝังขอ้มูลประจาํตวัการเขา้สู่ระบบของแอปลงในแอปพลิเคชัน่มูลค่าเพ่ิมเพ่ือช่วยใหผู้ใ้ชไ้ม่ระบุช่ือสามารถใชง้านแบบสาธารณะได ้

แต่ไม่สามารถฝังขอ้มูลประจาํตวัของผูใ้ชท่ี้มีช่ือได ้
  3.  ลูกคา้จะตอ้งรับผดิชอบสาํหรับเครดิตบริการทั้งหมดท่ีมีการใชโ้ดยผูใ้ชไ้ม่ระบุช่ือในการใชแ้อปพลิเคชัน่มูลค่าเพ่ิมของลูกคา้ 
  4.  ลูกคา้จะตอ้งรับผดิชอบแต่เพียงผูเ้ดียวสาํหรับการจดัหาการสนบัสนุนดา้นเทคนิคสาํหรับแอปพลิเคชัน่มูลค่าเพ่ิมของลูกคา้ 
  5.  ลูกคา้ไม่สามารถอนุญาตใหผู้ใ้ชท่ี้ไม่ระบุช่ือเขา้ถึงแอปพลิเคชัน่มูลค่าเพ่ิมท่ีมีไวส้าํหรับการใชภ้ายในของลูกคา้เท่านั้น 

และแอปพลิเคชัน่มูลค่าเพ่ิมท่ีใชภ้ายในจะกาํหนดใหผู้ใ้ชแ้ต่ละรายใชข้อ้มูลประจาํตวัในการเขา้สู่ระบบของผูใ้ชท่ี้มีช่ือ 
 
3.4 ความรับผดิชอบของลูกค้า 
 
ก.  ลูกคา้จะตอ้งรับผดิชอบแต่เพียงผูเ้ดียวสาํหรับการพฒันาและการดาํเนินการของเน้ือหาของลูกคา้ตลอดจนแอปพลิเคชัน่มูลค่าเพ่ิม และสาํหรับการปฏิบติัตามขอ้ตกลงฉบบัน้ีของผูใ้ชท่ี้มีช่ือ 

ลูกคา้และผูใ้ชท่ี้มีช่ือของลูกคา้หรือผูใ้ชท่ี้ไม่ระบุช่ือ (หากเก่ียวขอ้ง) เท่านั้นท่ีไดรั้บอนุญาตใหเ้ขา้ถึง Online Services ผา่นการเป็นสมาชิกของลูกคา้ 
ขอ้มูลประจาํตวัในการเขา้สู่ระบบของผูใ้ชท่ี้มีช่ือใชส้าํหรับผูใ้ชท่ี้มีช่ือตามท่ีกาํหนดเท่านั้น และหา้มแบ่งปันกบับุคคลอ่ืนๆ 
ลูกคา้สามารถโอนขอ้มูลประจาํตวัในการเขา้สู่ระบบของผูใ้ชท่ี้มีช่ือรายเดิมใหแ้ก่ผูใ้ชท่ี้มีช่ือรายใหม่ หากผูใ้ชร้ายเดิมไม่จาํเป็นตอ้งเขา้ถึง Online Services อีกต่อไป 

ข.  ลูกคา้ตอ้งรวมขอ้ความท่ียอมรับวา่แอปพลิเคชัน่ของตนใช ้Online Services ของ Esri หากขอ้ความไม่ไดแ้สดงผา่นการใช ้Online Services โดยอตัโนมติั แนวทางต่างๆ 
นั้นระบุไวใ้นเอกสาร 

 
3.5 การแก้ไขปรับปรุง Online Services Esri สามารถเปล่ียนแปลง Online Services และ API ท่ีเก่ียวขอ้งในเวลาใดกไ็ด ้โดยมีคาํบอกกล่าวล่วงหนา้ 30 
วนัแจง้ถึงการเปล่ียนแปลงสาํคญัและคาํบอกกล่าวล่วงหนา้ 90 วนัสาํหรับการยกเลิก หากการแกไ้ขปรับปรุง ยติุ หรือยกเลิก Online Services 
ทาํใหเ้กิดผลกระทบแง่ลบอยา่งรุนแรงต่อการดาํเนินการของลูกคา้ ทาง Esri อาจพยายามซ่อม แกไ้ข หรือหาทางออกสาํหรับ Online Services ภายใตดุ้ลพินิจของบริษทัแต่เพียงผูเ้ดียว 
หากวิธีแกไ้ขท่ีใชป้ฏิบติัไดไ้ม่เหมาะสมในเชิงพาณิชย ์ลูกคา้สามารถยกเลิกการเป็นสมาชิก Online Services และ Esri จะดาํเนินการคืนค่าสมาชิกตามสดัส่วน 
 
3.6 การเปลีย่นแปลงค่าธรรมเนียมการเป็นสมาชิก. Esri อาจเปล่ียนแปลงค่าธรรมเนียมสาํหรับการเป็นสมาชิกท่ีมีระยะเวลามากกวา่ 1 เดือน ดว้ยการแจง้ใหลู้กคา้ทราบล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 
60 วนั ก่อนท่ีระยะเวลาการเป็นสมาชิกในปัจจุบนัจะส้ินสุดลง Esri อาจเปล่ียนแปลงค่าธรรมเนียมการเป็นสมาชิกรายเดือนโดยมีคาํบอกกล่าวล่วงหนา้ 30 วนั 
สาํหรับสถานท่ีอ่ืนนอกสหรัฐอเมริกา ผูจ้ดัจาํหน่ายอาจใหค้าํบอกกล่าวเร่ืองการเปล่ียนแปลงอตัราได ้
 
3.7 เนือ้หาของลูกค้า 
 
ก.ความเป็นเจ้าของ ลูกคา้รักษาไวซ่ึ้งสิทธ์ิ กรรมสิทธ์ิ และผลประโยชน์ทั้งหมดในเน้ือหาของลูกคา้ ในท่ีน้ี ลูกคา้อนุญาตใหสิ้ทธิแก่ Esri และผูข้ายหรือผูใ้หอ้นุญาตของ Esri 

ในลกัษณะท่ีเป็นสิทธิการใชท้ัว่โลกท่ีไม่เฉพาะเจาะจงและไม่สามารถโอนไดใ้นการโฮสต ์เรียกใช ้และทาํซํ้ าเน้ือหาของลูกคา้เพียงเพื่อวตัถุประสงคใ์นการรับรองการใช ้Online 
Services ของลูกคา้ หากไม่ไดรั้บอนุญาตจากลูกคา้ Esri จะไม่เขา้ถึง ใช ้หรือเปิดเผยเน้ือหาของลูกคา้ ยกเวน้ท่ีจาํเป็นอยา่งสมเหตุสมผลสาํหรับการสนบัสนุนการใช ้Online 
Services ของลูกคา้ หรือตอบสนองต่อคาํร้องขอของลูกคา้สาํหรับการสนบัสนุนลูกคา้ หรือการแกไ้ขปัญหาเก่ียวกบัการเป็นสมาชิกของลูกคา้ 
หรือเพ่ือวตัถุประสงคอ่ื์นใดตามท่ีลูกคา้อนุญาตไวเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษร หากลูกคา้เขา้ถึง Online Services โดยใชแ้อปพลิเคชัน่ท่ีจดัหาโดยบุคคลท่ีสาม Esri 
อาจเปิดเผยเน้ือหาของลูกคา้ใหแ้ก่บุคคลท่ีสามตามท่ีจาํเป็น เพ่ือช่วยในการทาํงานร่วมกนัระหวา่งแอปพลิเคชัน่และ Online Services และเน้ือหาของลูกคา้ Esri 
อาจเปิดเผยเน้ือหาของลูกคา้ หากจาํเป็นตอ้งดาํเนินการตามกฎหมายหรือขอ้บงัคบัหรือคาํสัง่ศาล หรือหน่วยงานราชการอ่ืนๆ โดยท่ี Esri 
จะพยายามอยา่งสมเหตุสมผลท่ีจะจาํกดัขอบเขตของการเปิดเผย ลูกคา้จะตอ้งรับผดิชอบแต่เพียงผูเ้ดียวในการตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่เน้ือหาของลูกคา้เหมาะสมสาํหรับการใชง้านร่วมกบั 
Online Services และการดูแลรักษาการสาํรองขอ้มูลออฟไลน์เป็นประจาํ โดยใชค้วามสามารถดา้นการส่งออกและดาวน์โหลดของ Online Services 

ข.การแบ่งปันเนือ้หาของลกูค้า หากลูกคา้เลือกท่ีจะแบ่งปันเน้ือหาของลูกคา้โดยใชเ้คร่ืองมือสาํหรับการแบ่งปัน ลกูคา้จะตอ้งรับทราบวา่ลูกคา้ไดท้าํใหบุ้คคลท่ีสามสามารถใช ้จดัเกบ็ แคช 
คดัลอก ทาํสาํเนา เผยแพร่ และส่งเน้ือหาของลูกคา้ผา่นทาง Online Services ได ้Esri จะไม่รับผดิชอบต่อการสูญหาย การลบ การแกไ้ข หรือการเปิดเผยใดๆ 
สาํหรับเน้ือหาของลูกคา้ ซ่ึงเป็นผลมาจากการใชง้านในทางท่ีผดิของเคร่ืองมือสาํหรับการแบ่งปันหรือ Online Services, เน้ือหาออนไลน์, เวบ็ไซต ์ArcGIS, เอกสารประกอบ 
หรือขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้ง การใชเ้คร่ืองมือสาํหรับการแบ่งปันของลูกคา้ถือเป็นความเส่ียงของลูกคา้แต่เพียงผูเ้ดียว 

ค.การเรียกคืนเนือ้หาของลกูค้าเม่ือมีการส้ินสุดข้อตกลง เม่ือมีการส้ินสุดขอ้ตกลง หรือการทดลองใด ๆ การประเมินผล หรือการเป็นสมาชิก Esri 
จะทาํใหเ้น้ือหาของลูกคา้พร้อมสาํหรับดาวน์โหลดนาน 30 วนั เวน้แต่ลูกคา้จะร้องขอระยะเวลาการพร้อมใชง้านท่ีนอ้ยลง หรือ Esri ถกูหา้มไม่ใหท้าํเช่นนั้นตามกฎหมาย หลงัจากนั้น 
สิทธิของลูกคา้ในการเขา้ถึงหรือใชเ้น้ือหาของลูกคา้ดว้ย Online Services จะส้ินสุดลง และ Esri จะไม่มีภาระผกูพนัเพ่ิมเติมใดๆ ในการจดัเกบ็หรือส่งคืนเน้ือหาของลูกคา้ 
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3.8 ข้อจาํกดัในการใช้ Online Services และ เครดติบริการ การเป็นสมาชิก Online Services แต่ละรายจะมีเครดิตบริการตามท่ีระบุไวใ้นเอกสารการสัง่ซ้ือท่ีเก่ียวขอ้ง 
แต่ละเครดิตบริการจะใหสิ้ทธิกบัลูกคา้ในการใชจ้าํนวนท่ีกาํหนดไวข้อง Online Services โดยจาํนวนจะแตกต่างกนัไปข้ึนอยูก่บั Online Services ท่ีลูกคา้กาํลงัใช ้
ในขณะท่ีลูกคา้ใช ้Online Services เครดิตบริการจะถูกหกัออกจากการเป็นสมาชิกของลูกคา้โดยอตัโนมติั โดยไม่เกินจาํนวนสูงสุดของเครดิตบริการท่ีมีอยู ่
ลูกคา้สามารถซ้ือเครดิตบริการเพ่ิมเติมไดต้ามท่ีจาํเป็น Esri จะแจง้ผูดู้แลบญัชีการเป็นสมาชิกของลูกคา้ เม่ือการใชบ้ริการของลูกคา้ถึงระดบัประมาณ 75% 
ของเครดิตบริการท่ีจดัสรรใหแ้ก่ลูกคา้ ผา่นการเป็นสมาชิกของลูกคา้ Esri ขอสงวนสิทธิในการระงบัการเขา้ถึงของลูกคา้สู่ Online Services 
ท่ีตอ้งใชเ้ครดิตบริการเม่ือลูกคา้ใชเ้ครดิตบริการหมดแลว้ Esri จะคืนการเขา้ถึงของลูกคา้สู่ Online Services ทนัทีเม่ือลูกคา้ไดซ้ื้อเครดิตบริการเพ่ิมเติม 
 
4.0 ข้อมูล 
 
4.1 คาํจาํกดัความ คาํจาํกดัความต่อไปน้ีเป็นส่วนเสริมของคาํจาํกดัความท่ีระบุไวใ้น เอกสารแนบทา้ย ก: 
 
ก."ข้อมูลรายช่ือธุรกจิ" หมายถึง ชุดขอ้มูลใดๆ ท่ีมีรายช่ือของธุรกิจและอาจมีคุณลกัษณะของธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้งกนัอ่ืนๆ 
ข."แพค็เกจเนือ้หาของ Esri" หมายถึง ไฟลดิ์จิตอลท่ีมีเน้ือหาเก่ียวกบัแผนท่ีฐานของ ArcGIS Online (ไดแ้ก่ ตารางแผนท่ีแรสเตอร์, ภาพ, ขอ้มูลเวกเตอร์) 

ท่ีนาํมาจากบริการแผนท่ีฐานของ ArcGIS Online 
ค."ข้อมูลถนน" หมายถึง ขอ้มูลท่ีรวมหรืออธิบายขอ้มูลเก่ียวกบัเสน้ทาง ถนน และลกัษณะอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 
 
4.2 การใช้งานทีไ่ด้รับอนุญาต 
 
ก.  เวน้แต่จะไดอ้นุญาตไวเ้ป็นอยา่งอ่ืนเป็นลายลกัษณ์อกัษร ลูกคา้สามารถใชข้อ้มูลกบัผลิตภณัฑซ่ึ์ง Esri ไดจ้ดัหาใหพ้ร้อมกบัขอ้มูลเท่านั้น 
ข.  ลูกคา้สามารถรวมการแสดงขอ้มูลในรูปเอกสารหรือรูปแบบอิเลก็ทรอนิกส์แบบคงท่ี (เช่น PDF, GIF, JPEG) ในแพค็เกจการนาํเสนอ 

การศึกษาดา้นการตลาดหรือรายงานหรือเอกสารอ่ืนๆ ท่ีมีรูปแผนท่ีหรือบทสรุปขอ้มูลท่ีมาจากการใชผ้ลิตภณัฑข์อง Esri ใหแ้ก่บุคคลภายนอกภายใตข้อ้จาํกดัท่ีระบุไวใ้นขอ้ตกลงน้ี 
โดยมีเง่ือนไขวา่ลูกคา้จะตอ้งแนบขอ้ความช้ีแจงไปกบัการแสดงขอ้มูลท่ียอมรับวา่ Esri หรือผูใ้หอ้นุญาตท่ีเก่ียวขอ้งเป็นแหล่งท่ีมาของส่วนต่างๆ ของขอ้มูลท่ีใชส้าํหรับการแสดงขอ้มูล 

ค.  ลูกคา้สามารถใชข้อ้มูลฐานของ ArcGIS Online แบบออฟไลนไ์ดผ้า่นทางแพค็เกจเน้ือหาของ Esri แลว้ภายหลงัจึงส่ง (ถ่ายโอน) ไปยงัอุปกรณ์ใดๆ เพ่ือใชก้บัแอปพลิเคชัน่ 
ArcGIS Runtime และ ArcGIS Desktop ท่ีไดรั้บสิทธิการใชง้าน ลูกคา้จะไม่สามารถแคชดว้ยประการอ่ืนหรือดาวน์โหลดขอ้มูลดงักล่าวได ้

ง.  Esri ไม่ไดรั้บสิทธิใดๆ ในขอ้มูลของลูกคา้ภายใตข้อ้ตกลงฉบบัน้ี 
 
4.3 ข้อจาํกดัในการใช้ 
 
ก.  ลูกคา้ไม่สามารถกระทาํการโดยตรงหรืออนุญาตใหลู้กคา้ของลูกคา้ทาํแบรนดร่์วมกนัในขอ้มูล หรือใชข้อ้มูลในบริการหรือผลิตภณัฑท่ี์ไม่ไดรั้บอนุญาต 

หรือเสนอขอ้มูลผา่นหรือในนามของบุคคลท่ีสามใดๆ 
ข.  ลูกคา้ไม่สามารถใชห้รืออนุญาตใหบุ้คคลท่ีสามใชข้อ้มูลเพ่ือวตัถุประสงคใ์นการรวบรวม การพฒันา การตรวจสอบ การเสริม การเพ่ิม หรือการลบจากการรวบรวมขอ้มูลท่ีมีการขาย 

เผยแพร่ จดัหาให ้หรือการกระทาํใดๆ ท่ีใหก้บับุคคลท่ีสาม 
ค.ข้อมลูรายช่ือธุรกิจ เวน้แต่จะมีการอนุญาตไวเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษร ลูกคา้ไม่สามารถใชข้อ้มูลรายช่ือธุรกิจเพ่ือวตัถุประสงคท์างการตลาดโดยตรง 

การขายต่อการตีพิมพห์รือการเผยแพร่แก่บุคคลท่ีสามใดๆ โดยเป็นส่วนหน่ึงของรายการสาํหรับการส่งจดหมาย สมุดรายช่ือ หรือโฆษณายอ่ยหรือการรวบรวมขอ้มูลในรูปแบบอ่ืนๆ 
ง.ข้อมลูถนน ลูกคา้สามารถใชข้อ้มูลถนนเพ่ือวตัถุประสงคใ์นการทาํแผนท่ี การกาํหนดรหสัพิกดั (Geocoding) และการวิเคราะห์เครือข่ายการคมนาคม 

เวน้แต่จะมีการอนุญาตไวเ้ป็นประการอ่ืนเป็นลายลกัษณ์อกัษร ลูกคา้ไม่สามารถใชข้อ้มูลถนนสาํหรับ 
 
  1.  คาํแนะนาํสาํหรับการนาํทางแบบรีลไทม ์รวมถึงการเตือนผูใ้ชเ้ก่ียวกบัการกระทาํท่ีจะเกิดข้ึน เช่น การเตือนถึงการเล้ียวท่ีใกลจ้ะถึง 

หรือเพ่ือคาํนวณหาทิศทางอ่ืนในกรณีท่ีเล้ียวไม่ทนั 
  2.  การกาํหนดเสน้ทางของพาหนะหลายอยา่งท่ีไดรั้บการประสานกนั หรือ 
  3.  การกาํหนดค่าท่ีเหมาะสมของเสน้ทางท่ีไดรั้บการประสานกนั 

 
จ.ข้อมลู Business Analyst ลูกคา้สามารถแคชขอ้มูลท่ีใหม้าพร้อมกบัเซิร์ฟเวอร์ Business Analyst บนอุปกรณ์มือถือเพ่ือใชง้านร่วมกบัการใชเ้ซิร์ฟเวอร์ Business 

Analyst ของลูกคา้ ลูกคา้จะไม่สามารถแคชดว้ยประการอ่ืนหรือดาวน์โหลดขอ้มูลดงักล่าวได ้
ฉ.  สิทธิการใช้งานชุดข้อมลูบางส่วน: หากลูกคา้สัง่ซ้ือชุดยอ่ยของชุดขอ้มูล (เช่น ประเทศ ภูมิภาค รัฐหรือส่วนทอ้งถ่ินของชุดขอ้มูลทัว่โลก) 

ลูกคา้จะสามารถใชไ้ดเ้ฉพาะชุดยอ่ยท่ีไดรั้บสิทธิการใชง้านเท่านั้น ไม่รวมถึงส่วนอ่ืนๆ ของชุดขอ้มูลทั้งหมด 
ช.MapStudio Data ลูกคา้สามารถสร้าง แสดงในท่ีสาธารณะ และเผยแพร่แผนท่ีในรูปเอกสารฉบบัพิมพแ์ละรูปแบบอิเลก็ทรอนิกส์แบบคงท่ีเพ่ือวตัถุประสงคใ์นการรายงานข่าวเท่านั้น  
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4.4 ข้อกาํหนดและเงือ่นไขเพิม่เตมิสําหรับข้อมูล ผูไ้ดรั้บอนุญาตขอ้มูลบางรายตอ้งการให ้Esri ระบุขอ้กาํหนดหนา้ท่ีเพ่ิมเติมและขอ้กาํหนดในการใชแ้ก่ลูกคา้ 
ขอ้กาํหนดเหล่าน้ีเป็นส่วนเสริมและแกไ้ขขอ้กาํหนดของขอ้ตกลงน้ี โดยคุณสามารถดูไดท่ี้ http://www.esri.com/legal/third‐party‐data 

 
5.0 การบํารุงรักษา 
 
ลกูค้าของสหรัฐอเมริกา: Esri จะจดัหาการบาํรุงรักษาสาํหรับซอฟตแ์วร์และ Online Services ตามโปรแกรมการบาํรุงรักษาและการสนบัสนุนของ Esri 
และขอ้ตกลงหลกัฉบบัน้ีในกรณีท่ีลูกคา้อยูใ่นสหรัฐอเมริกา  
ลกูค้าท่ีอยู่นอกสหรัฐอเมริกา: ลูกคา้สามารถไดรั้บบริการบาํรุงรักษาจากผูจ้ดัจาํหน่ายของ Esri ในทอ้งถ่ินของลูกคา้ภายใตน้โยบายการสนบัสนุนมาตรฐานของผูจ้ดัจาํหน่ายเอง 
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เอกสารแนบท้าย ก 
อภธิานศัพท์ 

 
อภิธานศพัทต่์อไปน้ีมีผลใชก้บัขอ้เสนอและบริการทั้งหมดของ Esri ท่ี Esri อาจจดัหาใหก้บัลูกคา้ ขอ้เสนอและบริการบางรายการของ Esri อาจไม่อยูภ่ายในขอบเขตของขอ้ตกลงฉบบัน้ี 
โปรดขา้มคาํศพัทใ์ดๆ ท่ีไม่เก่ียวขอ้งกบัขอ้เสนอและบริการของ Esri ท่ีเสนอภายใตข้อ้ตกลงฉบบัน้ี 
 

"API" หมายถึง อินเตอร์เฟสของการทาํโปรแกรมแอปพลิเคชัน่ 
 

"ArcGIS Website" หมายถึง http://www.arcgis.com และเวบ็ไซตท่ี์เก่ียวขอ้งหรือเวบ็ไซตท่ี์สืบทอด 
 

"รหัสการอนุญาต" คีย,์ หมายเลขการใหอ้นุญาต, Enablement Code, ขอ้มูลประจาํตวัในการเขา้สู่ระบบ, รหสัการเปิดใช ้(Activation Code), โทเคน็, ช่ือผูใ้ชแ้ละรหสัผา่น 
หรือกลไกอ่ืนๆ ท่ีจาํเป็นสาํหรับการใชข้อ้เสนอของ Esri 
 

"เบต้า" หมายถึง ผลิตภณัฑท่ี์เป็นรุ่นอลัฟ่า เบตา้ หรือก่อนการวางจาํหน่ายอ่ืนๆ 
 

"บริการคลาวด์" หมายถึง Online Services และ EMCS 
 

"การใช้ Commercial ASP" หมายถึงการใชใ้นฐานะผูใ้หบ้ริการแอปพลิเคชัน่เพ่ือการคา้ ซ่ึงเป็นการสร้างรายไดโ้ดยการจดัหาการเขา้ใชซ้อฟตแ์วร์ผา่นแอปพลิเคชัน่มูลค่าเพ่ิม เช่น 
โดยการเรียกเกบ็ค่าธรรมเนียมสาํหรับการเป็นสมาชิก ค่าบริการ หรือธุรกรรมในรูปแบบอ่ืนใด หรือโดยการสร้างมากกวา่รายไดจ้ากการโฆษณาท่ีไม่สาํคญั 
 

"เนือ้หา" หมายถึง ขอ้มูล, รูปภาพ, ภาพถ่าย, ภาพเคล่ือนไหว, วิดีโอ, เสียง, ขอ้ความ, แผนท่ี, ฐานขอ้มูล, รูปแบบขอ้มูล, สเปรดชีต, อินเทอร์เฟซผูใ้ช,้ ส่วนประกอบกราฟฟิก, ไอคอน, 
แอปพลิเคชัน่ซอฟตแ์วร์, ชุดคิตสาํหรับพฒันาซอฟตแ์วร์ (SDK), API, ไลบรารีซอฟตแ์วร์ ตวัอยา่งรหสั และแหล่งขอ้มูลอ่ืนๆ 
 

"การควบคุม" หมายถึง การมีหุน้หรือผลประโยชน์ท่ีมีสิทธิโหวตมากกวา่ 50% ในบริษทัท่ีอยูภ่ายใตก้ารควบคุม 
 

"เนือ้หาของลูกค้า" หมายถึง เน้ือหาใดๆ ท่ีลกูคา้ ผูใ้ชข้องลูกคา้ หรือผูใ้ชอ่ื้นใดไดใ้หแ้ก่ Esri โดยเช่ือมโยงกบัการใชข้อ้เสนอ Esri ของลูกคา้ และผลลพัธ์ใดๆ 
จากการใชเ้น้ือหาของลูกคา้ร่วมกบัขอ้เสนอของ Esri และแอปพลิเคชัน่มูลค่าเพ่ิมใดๆ ท่ีลูกคา้สร้างข้ึนและนาํไปใชก้บัผลิตภณัฑ ์เน้ือหาของลูกคา้ไม่รวมขอ้เสนอแนะ คาํแนะนาํ 
หรือคาํร้องขอใดๆ สาํหรับการปรับปรุงซอฟตแ์วร์ท่ีลูกคา้ใหแ้ก่ Esri 
 

"ข้อมูล" หมายถึง ชุดขอ้มูลดิจิตอลท่ีมีอยูเ่พ่ือการคา้ ซ่ึงรวมถึงแต่ไม่จาํกดัเพียงขอ้มูลเวกเตอร์ทางภูมิศาสตร์ รายงานขอ้มูลแรสเตอร์ หรือคุณสมบติัของตารางท่ีเก่ียวขอ้งท่ี Esri 
รวมชุดเขา้กบัขอ้เสนออ่ืนของ Esri หรือส่งมอบใหแ้ยกต่างหาก ขอ้มูลไม่รวมถึงเน้ือหาใดๆ ท่ีบุคคลอ่ืนนอกจากพนกังาน ผูจ้ดัหา หรือผูรั้บจา้งของ Esri สามารถทาํใหก้บัเวบ็ไซตข์อง Esri 
ไดโ้ดยตร 
 

"ผลงาน" หมายถึง ส่ิงใดๆ กต็ามท่ี Esri ส่งมอบใหก้บัลูกคา้ในฐานะท่ีเป็นผลลพัธ์ของการดาํเนินการของบริการโดยผูเ้ช่ียวชาญ นอกจากผลิตภณัฑ ์การฝึกอบรม หรือการบาํรุงรักษา 
ผลงานอาจรวมถึงแต่ไม่จาํกดัเพียง บริการการใหค้าํปรึกษา หลกัสูตรการฝึกอบรมท่ีไดรั้บการปรับแต่ง รหสัซอฟตแ์วร์ ไลบรารีของไดนามิกลิงก ์(DLL) 
และโปรแกรมท่ีอยูบ่นส่ือท่ีมีการจดัหาในตน้ฉบบั วตัถุ หรือรูปแบบรหสัท่ีสามารถใชง้านได ้การสาํรองขอ้มูล การอปัเดต หรือสาํเนาท่ีถกูรวม วิธีการ เทคนิค หรือความรู้ 
ความช่วยเหลือทางเทคนิค กระบวนการ สูตร หรืออลักอริท่ึม การออกแบบ พจนานุกรมและแบบของขอ้มูล การรวมรวบ แผนผงั เอกสารประกอบ ขอ้มูลจาํเพาะ ภาพเขียนแบบ ผงังาน การสรุป 
หรือขั้นตอนการทดสอบหรือการควบคุมคุณภาพ 
 

"เอกสารประกอบ" หมายถึง เอกสารประกอบสาํหรับอา้งอิงทั้งหมดของผูใ้ชท่ี้ Esri ส่งมอบใหพ้ร้อมกบัผลิตภณัฑ ์
 

"บริการคลาวด์ที่ถูกจดัการของ Esri" หรือ "EMCS" หมายถึง ฮาร์ดแวร์ผูใ้ชร้ายเดียว ซอฟตแ์วร์ แฟลตฟอร์มขอ้มูลหรือเครือข่าย 
และบริการตรวจสอบดูแลระบบและการสนบัสนุนท่ีเก่ียวขอ้งซ่ึง Esri จดัหาใหเ้พ่ือจดัเกบ็และทาํใหเ้น้ือหาของลูกคา้มีพร้อมใชง้านต่อลกูคา้หรือผูใ้ชข้องลูกคา้ผา่นทางอินเทอร์เน็ต 
 

"ข้อเสนอของ Esri" หมายถึง ผลิตภณัฑ ์การบาํรุงรักษา หรือเอกสารประกอบใดๆ หาก Esri จดัหาการฝึกอบรมหรือบริการโดยผูเ้ช่ียวชาญใหโ้ดยตรงแก่ลูกคา้ จะถือวา่ขอ้เสนอของ Esri 
รวมถึงขอ้มูลและผลงานของการฝึกอบรมดว้ย 
 

"GIS" หมายถึง ระบบขอ้มูลทางภูมิศาสตร์ 
 

"การบํารุงรักษา" หมายถึง โปรแกรมการเป็นสมาชิกท่ี Esri จดัหาใหแ้ละท่ีใหสิ้ทธิแก่ลูกคา้ในการอปัเดตผลิตภณัฑแ์ละผลประโยชน์อ่ืนๆ เช่น 
การเขา้ถึงการสนบัสนุนทางเทคนิคหรือการเขา้ถึงแหล่งขอ้มูลการเรียนรู้ดว้ยตนเองท่ีอยูบ่นเวบ็ 
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"รหัสที่เป็นอนัตราย" หมายถึง ไวรัส เวิร์ม ระเบิดเวลาของซอฟตแ์วร์ มา้โทรจนั หรือรหสัอ่ืนใดทางคอมพิวเตอร์ ไฟล ์การปฏิเสธบริการ หรือโปรแกรมท่ีออกแบบมาเพ่ือขดัขวาง ทาํลาย 
หรือจาํกดัการทาํงานของซอฟตแ์วร์คอมพิวเตอร์ ฮาร์ดแวร์ หรืออุปกรณ์โทรคมนาคม 
 

"ผู้ใช้ที่มีช่ือ" หมายถึง พนกังาน ตวัแทน ท่ีปรึกษา หรือผูรั้บจา้งของลกูคา้ท่ีลูกคา้ไดม้อบขอ้มูลประจาํตวัในการเขา้สู่ระบบของผูใ้ชท่ี้มีช่ือซ่ึงไม่ซํ้ ากนัและมีความปลอดภยั (ขอ้มูลประจาํตวั) 
โดยท่ีอนุญาตการเขา้ถึงผลิตภณัฑท่ี์จาํเป็นตอ้งใชข้อ้มูลประจาํตวัดงักล่าวเพ่ือเขา้ถึงความสามารถดา้นการจดัการขอ้มูลประจาํตวัภายในผลิตภณัฑเ์พ่ือประโยชนข์องลูกคา้แต่เพียงผูเ้ดียว 
ในกรณีท่ีใชเ้พ่ือการศึกษา ผูใ้ชท่ี้มีช่ืออาจรวมถึงนกัเรียนท่ีลงทะเบียนแลว้ 
 

"ข้อมูลประจาํตวัของผู้ใช้ที่มีช่ือ" หมายถึง การเขา้สู่ระบบของบุคคลและรหสัผา่นท่ีเก่ียวขอ้งท่ีอนุญาตใหบุ้คคลเขา้ถึงและใชผ้ลิตภณัฑไ์ด ้
 

"สิทธิการใช้งานหรือการเป็นสมาชิกของผู้ใช้ที่มีช่ือ" หมายถึง สิทธิการใชง้านหรือการเป็นสมาชิกสาํหรับการใชง้านโดยผูใ้ชท่ี้มีช่ือรายเดียว 
 

"เนือ้หาออนไลน์" หมายถึง เน้ือหาท่ี Esri โฮสตห์รือจดัหาใหโ้ดยเป็นส่วนหน่ึงของ Online Services ซ่ึงรวมถึง บริการแผนท่ี, บริการดา้นภารกิจ, บริการรูปภาพ, SDK, API, 
ไลบรารีซอฟตแ์วร์, ตวัอยา่งรหสั และแหล่งขอ้มูลอ่ืนๆ แต่ไม่รวมเน้ือหาท่ีจดัหาโดยบุคคลท่ีสามซ่ึงลูกคา้เขา้ถึงโดยผา่นทาง Online Services 
 

"Online Services" หมายถึง ระบบเชิงพ้ืนท่ีใดๆ บนอินเทอร์เน็ตท่ีมีเพ่ือการคา้ซ่ึง Esri ไดจ้ดัหาใหภ้ายใตข้อ้ตกลงน้ี รวมถึงแอปพลิเคชัน่และ API ท่ีเก่ียวขอ้งสาํหรับการจดัเกบ็ 
จดัการ เผยแพร่ และใชแ้ผนท่ี ขอ้มูล และขอ้มูลอ่ืนๆ Online Services ไม่รวมขอ้มูลและเน้ือหา 
 

"เอกสารการส่ังซ้ือ" หมายถึง ใบเสนอราคาสาํหรับการขาย การเสนอการต่ออายสุาํหรับการซ่อมบาํรุง การสัง่ซ้ือ ขอ้เสนอ หรือเอกสารอ่ืนๆ ท่ีระบุถึงผลิตภณัฑห์รือบริการท่ีลูกคา้สัง่ซ้ือ 
 

"สิทธิการใช้งานอย่างถาวร" หมายถึง สิทธิการใชง้านผลิตภณัฑอ์ยา่งไม่มีกาํหนดในเวอร์ชัน่ท่ีไดจ่้ายค่าธรรมเนียมในการใชสิ้ทธิแลว้ นอกเสียจากวา่จะถูกยติุโดย Esri 
หรือลูกคา้ตามท่ีไดรั้บอนุญาตภายใตข้อ้ตกลงฉบบัน้ี 
 

"การใช้งานส่วนบุคคล" การใชง้านส่วนบุคคลท่ีไม่ไดมี้ลกัษณะเชิงพาณิชยข์องลูกคา้รายบุคคล การใชง้านส่วนบุคคลไม่รวมถึงการใชง้านเพ่ือประโยชน์ของบุคคลท่ีสาม 
ซ่ึงรวมถึงองคก์รทางการคา้ องคก์รทางการศึกษา องคก์รของรัฐ หรือองคก์รท่ีไม่แสวงผลกาํไร 
 

"ผลติภณัฑ์" หมายถึง ซอฟตแ์วร์, ขอ้มูล, Cloud Services ท่ีไดรั้บอนุญาตหรือสมคัรเป็นสมาชิกภายใตข้อ้กาํหนดของขอ้ตกลงฉบบัน้ี 
 

"บริการโดยผู้เช่ียวชาญ" หมายถึง บริการเพ่ือการพฒันาหรือการใหค้าํปรึกษาท่ี Esri ใหแ้ก่ลูกคา้ 
 

"ตวัอย่าง" หมายถึง โคด้ตวัอยา่ง แอปพลิเคชัน่ตวัอยา่ง แอด‐ออน หรือส่วนขยายตวัอยา่งของผลิตภณัฑ ์
 

"บริการ" หมายถึงการสนบัสนุนทางเทคนิคท่ีไดรั้บการจดัหาภายใตก้ารบาํรุงรักษา หาก Esri จดัหาการฝึกอบรมหรือบริการโดยผูเ้ช่ียวชาญใหโ้ดยตรงแก่ลูกคา้ 
จะถือวา่บริการรวมถึงการฝึกอบรมและบริการโดยผูเ้ช่ียวชาญดว้ย 
 

"ซอฟต์แวร์" หมายถึง ซอฟตแ์วร์ท่ีพร้อมจาํหน่ายเพ่ือการคา้ท่ีมีสิทธิความเป็นเจา้ของ โดยไม่รวมถึงขอ้มูล การเขา้ถึง การดาวน์โหลดจากเวบ็ไซตท่ี์ไดรั้บอนุญาตของ Esri หรือท่ี Esri 
ไดม้อบใหบ้นส่ือในรูปแบบใดๆ กต็าม ซ่ึงรวมถึงชุดสาํรอง อปัเดต เซอร์วิสแพค แพตช ์ฮอตฟิกซ์ หรือชุดสาํรองรวมท่ีไดรั้บอนุญาต 
 

"สิทธิการใช้ตามระยะเวลา" หมายถึง สิทธิการใชส้าํหรับการใชผ้ลิตภณัฑใ์นระยะเวลาท่ีจาํกดั ("ระยะเวลา") 
 

"การฝึกอบรม" หมายถึง การฝึกอบรมผลิตภณัฑม์าตรฐานท่ี Esri จดัหาใหภ้ายใตข้อ้ตกลงน้ี 
 

"ข้อมูลการฝึกอบรม" หมายถึง เน้ือหาท่ีเป็นดิจิตอลหรือท่ีมีการพิมพอ์อกมาเพ่ือใชใ้นการฝึกอบรมใหเ้สร็จส้ิน ซ่ึงอาจรวมถึงแต่ไม่จาํกดัเพียงสมุดงาน ขอ้มูล แนวคิด แบบฝึกหดั และขอ้สอบ 
 

"แอปพลเิคช่ันมูลค่าเพิม่" หมายถึง แอปพลิเคชัน่ท่ีพฒันาโดยลูกคา้สาํหรับการใชร่้วมกบัการใชง้านตามท่ีไดรั้บอนุญาตสาํหรับซอฟตแ์วร์ ขอ้มูล หรือ Online Services ใดๆ 
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เอกสารแนบท้าย ข 
ข้อกาํหนดและเงือ่นไขทั่วไป 

 
ขอ้กาํหนดและเง่ือนไขทัว่ไปต่อไปน้ีมีผลใชก้บัขอ้เสนอและบริการของ Esri ท่ี Esri อาจะเสนอใหก้บัลูกคา้ ขอ้เสนอและบริการบางรายการของ Esri 
อาจไม่พร้อมบริการภายใตข้อ้ตกลงฉบบัน้ี โปรดขา้มคาํศพัทใ์ดๆ ท่ีไม่เก่ียวขอ้งกบัขอ้เสนอและบริการของ Esri ท่ีเสนอภายใตข้อ้ตกลงฉบบัน้ี 
 
ข้อ 1—ข้อจาํกดัในการใช้งานทั่วไป 
 
เวน้แต่จะมีการอนุญาตไวโ้ดยชดัแจง้ในขอ้ตกลงฉบบัน้ี ลูกคา้จะตอ้งไม่ 
 
ก.  จาํหน่าย ใหเ้ช่า ใหอ้นุญาตต่อ เผยแพร่ ใหย้มื แบ่งปันเวลาใช ้หรือโอนขอ้เสนอของ Esri 
ข.  ใชข้อ้เสนอของ Esri เพ่ือวตัถุประสงคส์าํหรับการใชง้านของ Commercial ASP หรือผูใ้หบ้ริการ 
ค.  แจกจ่ายหรือจดัหาการเขา้ถึงขอ้เสนอของ Esri โดยตรงทั้งหมดหรือบางส่วนใหก้บับุคคลภายนอก รวมถึงแต่ไม่จาํกดัเพียงส่วนขยาย ส่วนประกอบ หรือ DLL 
ง.  แจกจ่ายรหสัส่วนตวัใหก้บับุคคลภายนอก 
จ.  ทาํวิศวกรรมยอ้นกลบั ดีคอมไพล ์หรือแยกส่วนประกอบผลิตภณัฑห์รือผลงานใดๆ ท่ีส่งมอบในรูปแบบรวม 
ฉ.  พยายามท่ีจะหลีกเล่ียงมาตรการดา้นเทคโนโลยท่ีีควบคุมการเขา้ถึงหรือการใชข้อ้เสนอของ Esri 
ช.  จดัเกบ็ แคช ใชง้าน อปัโหลด แจกจ่าย หรือใหอ้นุญาตต่อ สาํหรับเน้ือหา หรือใชข้อ้เสนอของ Esri โดยเป็นการละเมิดสิทธิของ Esri หรือบุคคลท่ีสาม 

รวมถึงสิทธิในทรัพยสิ์นทางปัญญา สิทธิความเป็นส่วนตวั กฎหมายวา่ดว้ยการไม่เลือกปฏิบติั หรือกฎหมายหรือขอ้บงัคบัของรัฐท่ีใชบ้งัคบั 
ซ.  ลบหรือบิดเบือนประกาศสิทธิบตัร ลิขสิทธ์ิ เคร่ืองหมายการคา้ หรือสิทธิความเป็นเจา้ของของ Esri หรือผูใ้หอ้นุญาต) หรือคาํอธิบายท่ีระบุอยูใ่นหรือแนบมากบัขอ้เสนอของ Esri 

เอาตพ์ุตผลิตภณัฑ ์ไฟลค์าํอธิบายขอ้มูล หรือหนา้ขอ้ความออนไลน์หรือขอ้มูลท่ีอยูใ่นรูปแบบเอกสารของขอ้มูลหรือเอกสารประกอบ 
1.  แบ่งหรือใชง้านอยา่งเป็นเอกเทศสาํหรับส่วนประกอบหรือองคป์ระกอบของขอ้เสนอของ Esri 
ญ.  ผนวกส่วนหน่ึงส่วนใดของขอ้เสนอของ Esri เขา้กบัผลิตภณัฑห์รือบริการเพ่ือการใชง้านของบุคคลท่ีสามท่ีเป็นคู่แข่งกบัขอ้เสนอของ Esri 
ฎ.  เผยแพร่หรือส่ือสารดว้ยวิธีการอ่ืนใดกต็ามสาํหรับผลการทดสอบมาตรฐานการทาํงานบนผลิตภณัฑรุ่์นเบตา้โดยไม่ไดรั้บอนุญาตเป็นลายลกัษณ์อกัษรจาก Esri และผูใ้หอ้นุญาต หรือ 
ฏ.  ใช ้ผนวก แกไ้ข เผยแพร่ ใหก้ารเขา้ถึง หรือรวมขอ้เสนอของ Esri ในลกัษณะท่ีอาจทาํใหส่้วนหน่ึงส่วนใดของขอ้เสนอของ Esri 

อยูภ่ายใตข้อ้กาํหนดในการใชง้านแบบโอเพ่นซอร์สหรือแบบเปิดฐานขอ้มูลท่ีตอ้งการใหส่้วนหน่ึงส่วนใดของขอ้เสนอของ Esri ไดรั้บการกระทาํดงัน้ี 
 
  1.  ไดรั้บการเปิดเผยในรูปแบบของรหสัตน้ทาง (Source Code) แก่บุคคลภายนอก 
  2.  ใหสิ้ทธิการใชง้านแก่บุคคลภายนอกเพ่ือวตัถุประสงคใ์นการสร้างงานมีลิขสิทธ์ิสืบเน่ือง หรือ 
  3.  แจกจ่ายต่อใหแ้ก่บุคคลภายนอกโดยไม่มีค่าใชจ่้าย 
 
ขอ้จาํกดัดงักล่าวน้ีจะไม่มีผลใชบ้งัคบัในกรณีท่ีเป็นการขดัต่อกฎหมายท่ีใชบ้งัคบัหรือขอ้บงัคบั 
 
ข้อ 2—ข้อกาํหนดและการส้ินสุดการใช้งาน 
 
ขอ้ตกลงฉบบัน้ีจะมีผลเม่ือมีการยอมรับตามขอ้ตกลง ลูกคา้อาจยติุขอ้ตกลงฉบบัน้ีหรือสิทธิการใชง้านหรือการเป็นสมาชิกขอ้เสนอของ Esri ใดๆ ไดทุ้กเม่ือโดยจะตอ้งแจง้ Esri 
เป็นลายลกัษณ์อกัษร หากยติุขอ้ตกลงโดยไม่มีสาเหตุ ลูกคา้จะไม่มีท่ีจะสิทธิไดรั้บการคืนเงินค่าธรรมเนียมท่ีชาํระไปแลว้หรือท่ีจะยติุขอ้ตกลงการบริการท่ียงัคา้งอยูโ่ดยไม่มีความรับผดิต่อไป 
ฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงอาจยติุขอ้ตกลงฉบบัน้ีหรือสิทธิการใชง้านหรือการเป็นสมาชิกใดๆ เน่ืองจากมีการละเมิดขอ้ตกลงในสาระสาํคญัท่ีไม่ไดรั้บการแกไ้ขภายใน 
30 วนันบัจากวนัท่ีมีการแจง้อยา่งเป็นลายลกัษณ์อกัษรไปยงัฝ่ายท่ีละเมิดขอ้ตกลง เม่ือมีการยติุขอ้ตกลงฉบบัน้ีเน่ืองจากมีการละเมิดขอ้ตกลง ทาง Esri จะหยดุใหบ้ริการ สิทธิการใชง้านใดๆ 
ในขอ้เสนอของ Esri ท่ีมีผลใชอ้ยูห่ลงัจากการยติุขอ้ตกลงฉบบัน้ียงัคงใชไ้ดต่้อไปภายใตข้อ้ตกลงของขอ้ตกลงฉบบัน้ี 
 
หาก Esri ยติุขอ้ตกลงฉบบัน้ีเน่ืองจากลูกคา้ละเมิดขอ้ตกลง ทาง Esri ยงัอาจใชสิ้ทธิเลือกท่ีจะยติุสิทธิการใชง้านของลูกคา้ หรือการเป็นสมาชิกในขอ้เสนอของ Esri 
หากลูกคา้ยติุขอ้ตกลงฉบบัน้ีไม่วา่ดว้ยเหตุผลใดๆ ทางลูกคา้อาจใชสิ้ทธิเลือกท่ีจะยติุสิทธิการใชง้านของลูกคา้ หรือการเป็นสมาชิกในขอ้เสนอของ Esri 
 
เม่ือมีการยติุสิทธิการใชง้านหรือการเป็นสมาชิก ลูกคา้จะตอ้ง 
 
ก.  หยดุเขา้ถึงหรือใชง้านขอ้เสนอของ Esri ท่ีถกูยติุ 
ข.  ลา้งแคชขอ้มูลในฝ่ังของไคลเอน็ตท่ี์ไดจ้ากบริการคลาวดท่ี์ถูกยติุ และ 
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ค.  หยดุใช ้ถอดการติดตั้ง ลบ และทาํลายสาํเนาทั้งหมดของขอ้เสนอ Esri ท่ีไดรั้บผลกระทบซ่ึงอยูใ่นความครอบครองหรือการควบคุมของลกูคา้ 
รวมถึงส่วนท่ีไดรั้บการแกไ้ขหรือการรวมเอาไวด้ว้ย ไม่วา่จะอยูใ่นรูปแบบใด ตลอดจนดาํเนินการและส่งหลกัฐานของการกระทาํดงักล่าวนั้นใหแ้ก่ Esri 
หรือผูจ้ดัจาํหน่ายท่ีไดรั้บอนุญาต 

 
Esri อาจหยดุใหบ้ริการทนัทีเม่ือมีการแจง้เป็นลายลกัษณ์อกัษรไปยงัลูกคา้ หากลูกคา้ฟ้องร้องคดีลม้ละลายหรือการมีหน้ีสินลน้พน้ตวัหรือลูกหน้ีถูกฟ้องร้องดว้ยเหตุดงักล่าว 
จนกวา่ทรัสต้ีจะไดแ้กไ้ขการผดินดัชาํระหน้ีท่ีเกิดข้ึนและใหก้ารรับประกนัท่ีเพียงพอสาํหรับการปฏิบติัการในอนาคตภายใตข้อ้ตกลงฉบบัน้ี 
ขอ้ตกลงฉบบัน้ีจะส้ินสุดลงเม่ือมีภาวะหน้ีสินลน้พน้ตวั การชาํระบญัชี หรือการเลิกกิจการของฝ่ายใดฝ่ายหน่ึง 
 
ข้อ 3—การรับประกนัแบบจาํกดัและการจาํกดัความรับผดิชอบ  
3.1 การรับประกนัแบบจาํกดั Esri รับประกนัวา่ 
 
ก.  ในระยะเวลา 90 วนั 

 
  1.  ซอฟตแ์วร์จะเป็นไปตามเอกสารประกอบภายใตก้ารใชง้านตามปกติ และส่ือทั้งหมดจะปราศจากความบกพร่องในวสัดุและการประกอบจากวนัท่ีส่งมอบ 
  2.  ขอ้มูลการฝึกอบรมจะเป็นไปตามรายละเอียดหลกัสูตรท่ีไดรั้บการเผยแพร่ของ Esri จากวนัท่ีส่งมอบ 
  3.  บริการจะเป็นไปตามมาตรฐานของผูเ้ช่ียวชาญและทางเทคนิคของอุตสาหกรรมซอฟตแ์วร์จากวนัท่ีปฏิบติังาน และ 
  4.  ผลงานท่ีไดใ้หโ้ดยมีราคาคงท่ีจะเป็นไปตามขอ้มูลจาํเพาะท่ีระบุไวใ้นเอกสารการสัง่ซ้ือท่ีมีการตกลงกนัจากวนัท่ีมีการยอมรับขอ้ตกลง 

 
ข.  ในระหวา่งระยะเวลาท่ีมีผลใชบ้งัคบั 

 
  1.  Online Services จะเป็นไปตามเอกสารประกอบภายใตก้ารใชง้านตามปกติ 
  2.  การบาํรุงรักษาจะเป็นไปตามมาตรฐานของผูเ้ช่ียวชาญและทางเทคนิคของอุตสาหกรรมซอฟตแ์วร์ และ 
  3.  EMCS จะเป็นไปตามขอบเขต รายละเอียด และการสนันิษฐานของ EMCS ท่ีระบุไวใ้นเอกสารการสัง่ซ้ือ 

 
3.2 การจาํกดัความรับผดิชอบกรณพีเิศษ เนือ้หา ข้อมูล ตวัอย่าง ฮ็อตฟิกซ์ โปรแกรมแก้ไข อปัเดต บริการคลาวด์ทีจ่ดัหาให้โดยไม่มีค่าธรรมเนียม และผลติภณัฑ์ที่เป็นการทดลอง 
การประเมินและรุ่นเบต้าจะถูกส่งมอบในลกัษณะ "ตามสภาพที่เป็นอยู่" โดยไม่มีการรับประกนัใดๆ 
 
3.3 การจาํกดัความรับผดิชอบทั่วไป ยกเว้นการรับประกนัแบบจาํกดัตามที่ระบุอย่างชัดแจ้งข้างต้นแล้ว Esri จาํกดัความรับผดิชอบในการรับประกนัหรือเงือ่นไขอืน่ๆ ทั้งหมด 
ไม่ว่าจะโดยชัดแจ้งหรือโดยนัย รวมถงึการรับประกนัหรือเงือ่นไขเกีย่วกบัความสามารถเชิงพาณชิย์ ความเหมาะสมในการใช้งานเพือ่วตัถุประสงค์เฉพาะ 
และการไม่ละเมิดสิทธ์ิในทรัพย์สินทางปัญญา Esri จะไม่รับผดิชอบต่อความไม่สอดคล้องใดๆ ที่เกดิขึน้จากการที่ลกูค้าแก้ไขเปลีย่นแปลงข้อเสนอของ Esri 
นอกเหนือจากที่ระบุไว้ในเอกสารประกอบ Esri ไม่รับประกนัว่าข้อเสนอของ Esri หรือการดาํเนินการของลูกค้าจะราบร่ืนไม่ตดิขดั ปราศจากข้อผดิพลาด ความทนทานต่อความบกพร่อง 
ความปลอดภยัจากความบกพร่อง หรือไม่รับประกนัว่าความไม่สอดคล้องจะสามารถหรือจะได้รับการแก้ไข ข้อเสนอของ Esri ไม่ได้รับการออกแบบ ผลติ 
หรือมีวตัถุประสงค์เพือ่การใช้ในสภาพแวดล้อม หรือการใช้งานทีอ่าจนําไปสู่การสูญเสียชีวติ การบาดเจบ็ร่างกาย หรือความเสียหายต่อทรัพย์สินหรือสภาพแวดล้อม 
ลูกค้าไม่ควรปฏิบัตติามคาํแนะนําเกีย่วกบัการนําทางที่ดูเหมือนจะเป็นอนัตราย ไม่ปลอดภยั หรือผดิกฎหมาย การใช้ดงักล่าวจะเป็นความเส่ียงและเป็นค่าใช้จ่ายของลูกค้าเอง 
 
3.4 การจาํกดัความรับผดิชอบ 
 

a.  การจาํกดัความรับผดิชอบบนอินเทอร์เน็ต ไม่มีคู่สัญญาฝ่ายใดจะต้องรับผดิสําหรับค่าเสียหายภายใต้ทฤษฎทีางกฎหมายเกีย่วกบัการปฏิบตัหิรือการยุตกิารดาํเนินการของอนิเทอร์เน็ต 
หรือข้อบังคบัของอนิเทอร์เน็ตที่อาจจาํกดัหรือห้ามการดาํเนินการของบริการคลาวด์ 

ข.เน้ือหาและเวบ็ไซต์ของบุคคลที่สาม Esri ไม่รับผดิชอบต่อเวบ็ไซต์และเนือ้หาของบุคคลที่สามที่ปรากฎหรือถูกอ้างองิโดยข้อเสนอของ Esri และเวบ็ไซต์ของ Esri รวมถงึ 
www.esri.com และ www.arcgis.com การให้ลงิก์ไปยงัเวบ็ไซต์หรือทรัพยากรของบุคคลที่สามไม่ได้บ่งบอกนัยยะถงึการรับรอง ความเกีย่วข้อง 
หรือการสนับสนุนชนิดใดๆ 

 

3.5 การบรรเทาเฉพาะ การบรรเทาเฉพาะของลูกคา้และความรับผดิชอบทั้งหมดของ Esri ต่อการละเมิดการรับประกนัแบบจาํกดัในส่วนน้ีจะเป็นไปอยา่งจาํกดั ตามดุลยพินิจของ Esri 
โดยอาจจะ (1) ทดแทนส่ือท่ีชาํรุดให ้(2) ซ่อม แกไ้ข หรือหาทางแกไ้ขสาํหรับขอ้เสนอหรือบริการของ Esri ท่ีเก่ียวขอ้ง หรือ 
(3) คืนค่าธรรมเนียมการใชท่ี้ลูกคา้ชาํระเป็นค่าขอ้เสนอหรือบริการของ Esri ท่ีไม่สอดคลอ้งกบัการรับประกนัแบบจาํกดัของ Esri โดยมีเง่ือนไขวา่ ลูกคา้ตอ้งถอนการติดตั้ง ลบ 
และทาํลายสาํเนาทั้งหมดของขอ้เสนอของ Esri ท่ีเก่ียวขอ้ง และยติุการเขา้ถึงและการใชบ้ริการคลาวดท่ี์เก่ียวขอ้ง ตลอดจนดาํเนินการและส่งหลกัฐานการดาํเนินการดงักล่าวมายงั Esri 
หรือตวัแทนจาํหน่ายท่ีไดรั้บอนุญาต 
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ข้อ 4—ข้อจาํกดัความรับผดิชอบ 
 
4.1 การจาํกดัความรับผดิ ทั้งลูกค้า Esri และผู้จดัจาํหน่ายของ Esri จะไม่ต้องรับผดิต่อค่าเสียหายโดยอ้อม ค่าเสียหายพเิศษ ค่าเสียหายสืบเน่ืองหรือค่าเสียหายที่เป็นผลที่ตามมา 
การสูญเสียผลกาํไร ยอดขาย ค่าความนิยม ต้นทุนในการจดัหาสินค้าหรือบริการทดแทน 
หรือค่าเสียหายที่มีจาํนวนสูงกว่าค่าธรรมเนียมของสิทธิการใช้งานหรือการเป็นสมาชิกที่เกีย่วข้องซ่ึงได้ชําระหรือค้างชําระต่อ Esri สําหรับข้อเสนอของ Esri ที่เป็นสาเหตุของข้อเรียกร้อง  
4.2 ขอ้จาํกดัและการยกเวน้ความรับผดิในขอ้ความยอ่หนา้ก่อนน้ีไม่ใชก้บักรณีท่ีลูกคา้ละเมิด ใชใ้นทางท่ีผดิ ยกัยอกทรัพยสิ์นทางปัญญาของ Esri หรือผูใ้หอ้นุญาตของ Esri 
ภาระหนา้ท่ีในการชดใชค่้าสินไหมทดแทนของฝ่ายใดฝ่ายหน่ึง ความประมาทเลินเล่ออยา่งร้ายแรง การจงใจประพฤติผดิ 
หรือการละเมิดต่อขอ้กาํหนดการปฏิบติัตามกฎเกณฑก์ารส่งออกของขอ้ตกลงฉบบัน้ีหรือกฎหมายท่ีมีผลบงัคบัใชห้รือขอ้บงัคบั  
4.3 ความสามารถในการบังคบัใช้ของการจาํกดัความรับผดิชอบและข้อจาํกดั Esri 
หรือผูจ้ดัจาํหน่ายท่ีไดรั้บอนุญาตไดก้าํหนดค่าธรรมเนียมและเขา้ทาํขอ้ตกลงฉบบัน้ีโดยเป็นไปตามการจาํกดัความรับผดิและขอ้จาํกดัในขอ้ตกลงฉบบัน้ี ทั้งน้ี 
ค่าธรรมเนียมไดแ้สดงถึงการกระจายความเส่ียงท่ีเป็นพ้ืนฐานสาํคญัของการเจรจาระหวา่งคู่สญัญา 
ข้อจาํกดัเหล่านีจ้ะมีผลใช้บังคบัไม่ว่าคู่สัญญาจะรับรู้ถงึความเป็นไปได้ของความเสียหายหรือไม่และไม่คาํนึงว่าวตัถุประสงค์สําคญัของการเยยีวยาแบบจาํกดัโดยเฉพาะหรือไม่  
4.4 การรับประกนั ขอ้จาํกดั และขอ้ยกเวน้ท่ีระบุขา้งตน้อาจไม่มีผลบงัคบัใชใ้นเขตอาํนาจศาลบางแห่ง 
และอาจมีผลบงัคบัใชภ้ายใตข้อบเขตท่ีอนุญาตตามกฎหมายในเขตอาํนาจศาลของลูกคา้เท่านั้น ลูกคา้อาจมีสิทธิเพ่ิมเติมซ่ึงไม่สามารถมีการยกเวน้หรือจาํกดัความรับผดิชอบได ้Esri 
ไม่ไดพ้ยายามท่ีจะจาํกดัการรับประกนัหรือการเยยีวยาสาํหรับลูกคา้โดยประการท่ีกฎหมายไม่อนุญาต 
 
ข้อ 5—การชดใช้ค่าเสียหาย  
5.1 คาํจาํกดัความ คาํจาํกดัความต่อไปน้ีเป็นส่วนเสริมของคาํจาํกดัความท่ีระบุไวใ้น เอกสารแนบทา้ย ก: 
 
ก." ข้อเรียกร้อง" หมายถึง ขอ้เรียกร้อง การดาํเนินคดีหรือคาํร้องขอของบุคคลท่ีสาม 
ข." ผู้มีสิทธิได้รับชดใช้ค่าเสียหาย" หมายถึง ลูกคา้ และผูบ้ริหาร เจา้หนา้ท่ี และพนกังานของลูกคา้ 
ค."ข้อเรียกร้องเกีย่วกบัการละเมิด" หมายถึง ขอ้เรียกร้องใดๆ ท่ีอา้งวา่ การใชห้รือการเขา้ถึงของลูกคา้ต่อขอ้เสนอหรือบริการของ Esri ละเมิดต่อสิทธิบตัร ลิขสิทธ์ิ เคร่ืองหมายการคา้ 

หรือความลบัทางการคา้ 
ง." ความเสียหาย" หมายถึง ความเสียหายท่ีเกิดข้ึนจริง ค่าเสียหาย ยอดค่าชดเชย ตน้ทุนหรือค่าใชจ่้าย รวมถึงค่าทนายความท่ีไดช้าํระไป 
 
5.2 การชดใช้ค่าเสียหายเกีย่วกบัการละเมิด 
 
ก.  Esri จะปกป้องและชดใชค่้าเสียหายใหก้บัผูมี้สิทธิไดรั้บชดใชค่้าเสียหายจากขอ้เรียกร้องเก่ียวกบัการละเมิด 

และชดใชค่้าเสียหายเพื่อความเสียหายท่ีเกิดข้ึนจากขอ้เรียกร้องเก่ียวกบัการละเมิดตามท่ีระบุไวใ้นยอ่หนา้ต่อไปน้ี 
ข.  หาก Esri พิจารณาแลว้วา่ขอ้เรียกร้องเก่ียวกบัการละเมิดเป็นความจริง ทาง Esri อาจดาํเนินการอยา่งใดอยา่งหน่ึงโดยใชค่้าใชจ่้ายของตนเอง 

(1) ขอสิทธ์ิสาํหรับลกูคา้ในการใชข้อ้เสนอของ Esri ต่อไป หรือ (2) แกไ้ขขอ้เสนอของ Esri ในขณะท่ีดาํรงไวซ่ึ้งความสามารถในการทาํงานดงัเดิม 
หากไม่มีทางเลือกใดเป็นไปไดท้างการคา้ ทาง Esri อาจยติุสิทธิของลูกคา้ในการใชข้อ้เสนอของ Esri และจะดาํเนินการคืน (ก) ค่าธรรมเนียมสาํหรับบริการท่ีเก่ียวขอ้ง 
(ข) ค่าธรรมเนียมสิทธิการใชง้านท่ีลูกคา้ชาํระเพ่ือขอ้เสนอของ Esri ท่ีเป็นการละเมิดและไดรั้บมาภายใตสิ้ทธิการใชง้านถาวร โดยคิดเป็นสดัส่วนของ 5 ปี 
หกัค่าเส่ือมราคาเป็นแบบเสน้ตรงเร่ิมตั้งแต่วนัท่ีส่งมอบในคร้ังแรก หรือ (ค) ค่าธรรมเนียมส่วนท่ีไม่มีการใชซ่ึ้งชาํระสาํหรับสิทธิการใชง้านเป็นระยะเวลา การเป็นสมาชิก 
และการบาํรุงรักษา 

ค.  Esri ไม่มีภาระหนา้ท่ีในการต่อสูข้อ้เรียกร้องเก่ียวกบัการละเมิดหรือในการชดใชค่้าสินไหมทดแทนใหแ้ก่ลูกคา้ในกรณีท่ีขอ้เรียกร้องเก่ียวกบัการละเมิดเกิดข้ึนจาก 
(1) การผสมผสานหรือการรวมขอ้เสนอของ Esri กบัผลิตภณัฑ ์กระบวนการ ระบบ หรือส่วนประกอบท่ี Esri ไม่ไดจ้ดัหาหรือระบุไวใ้นเอกสารประกอบ 
(2) การดดัแปลงขอ้เสนอของ Esri โดยผูอ่ื้นนอกจาก Esri และผูรั้บจา้งช่วงของ Esri (3) การปฏิบติัตามขอ้กาํหนดของลูกคา้ หรือ (4) การใชข้อ้เสนอของ Esri หลงัจากท่ี Esri 
จดัหารุ่นท่ีมีการแกไ้ขเปล่ียนแปลงแลว้เพ่ือหลีกเล่ียงการละเมิดหรือยติุสิทธิการใชข้อ้เสนอของ Esri ของลูกคา้  

5.3 การชดใช้ค่าสินไหมทดแทนทั่วไป Esri จะปกป้องและชดใชค่้าเสียหายใหแ้ก่ผูมี้สิทธิไดรั้บชดใชค่้าเสียหาย ตลอดจนชดใชค่้าเสียหายเพ่ือความเสียหายท่ีเกิดข้ึนจาก การบาดเจบ็ทางกาย 
การเสียชีวิต หรือความเสียหายต่อทรัพยสิ์น (ไม่รวมถึงฐานขอ้มูลท่ีไม่ไดอ้ยูภ่ายใตโ้ปรแกรมการสาํรองขอ้มูลท่ีสมเหตุสมผล) ซ่ึงมีการเรียกร้องต่อฝ่ายท่ีตอ้งไดรั้บชดใชค่้าเสียหาย 
ในกรณีท่ีเกิดข้ึนจากความประมาทเลินเล่อหรือการละเวน้หรือการจงใจประพฤติผดิโดย Esri หรือผูบ้ริหาร เจา้หนา้ท่ี พนกังาน หรือตวัแทนของ Esri 
ท่ีทาํหนา้ท่ีใหบ้ริการในขณะท่ีอยูใ่นสถานท่ีของลูกคา้  
5.4 เงือ่นไขการชดใช้ค่าเสียหาย เง่ือนไขการชดใชค่้าเสียหายไดก้าํหนดให ้ผูมี้สิทธิไดรั้บชดใชค่้าเสียหายจะตอ้ง (1) แจง้ให ้Esri ทราบถึงขอ้เรียกร้องเป็นลายลกัษณ์อกัษรทนัที 
(2) จดัหาเอกสารท่ีมีอยูท่ ั้งหมดท่ีอธิบายต่อขอ้เรียกร้อง (3) ให ้Esri 
มีอาํนาจควบคุมแต่เพียงผูเ้ดียวในการต่อสูค้ดีหรือการเจรจาไกล่เกล่ียท่ีเก่ียวกบัการต่อสูห้รือการระงบัขอ้เรียกร้องเก่ียวกบัการละเมิด และ 
(iv) ใหค้วามร่วมมือในการต่อสูข้อ้เรียกร้องเก่ียวกบัการละเมิดตามสมควร เม่ือ Esri ร้องขอและออกค่าใชจ่้ายให ้
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5.5 ข้อกาํหนดในส่วนนีร้ะบุภาระหน้าที่ทั้งหมดของ Esri ผู้จดัจาํหน่าย และผู้อนุญาตของ Esri ในส่วนที่เกีย่วข้องกบัข้อเรียกร้องเกีย่วกบัการละเมิด 
 
ข้อ 6—การรับประกนั 
 
หาก Esri กาํลงัใหบ้ริการ ทาง Esri จะดาํเนินการขั้นตํ่าตามความคุม้ครองต่อไปน้ี 
 
ก.  ความรับผดิทัว่ไปหรือความรับผดิทัว่ไปทางการคา้ท่ีมีความคุม้ครองขั้นตํ่า (1,000,000.00 ดอลลาร์) โดยการจาํกดัต่อการเกิดข้ึนคร้ังเดียวสาํหรับการบาดเจบ็ทางกาย 

รวมถึงการเสียชีวิต และความรับผดิต่อความเสียหายในทรัพยสิ์นซ่ึงรวมถึงกรณีต่อไปน้ี 
 

  1.  สถานท่ีและการดาํเนินงาน 
  2.  ความรับผดิตามสญัญารวม 
  3.  ความเสียหายต่อทรัพยสิ์นในรูปแบบกวา้งๆ 
  4.  ผูรั้บจา้งอิสระ 
  5.  การบาดเจบ็ของบุคคล โดยมีการลบขอ้ยกเวน้ของพนกังาน และ 
  6.  การดาํเนินงานท่ีเสร็จส้ินแลว้ 

 
ข.  การประกนัภยัเพ่ือค่าชดเชยของผูท้าํงาน โดยมีการสละสิทธิการรับช่วงสิทธิเป็นจาํนวนท่ีเป็นไปตามจาํนวนท่ีจาํกดัตามกฎหมาย 
 
ข้อ 7—ความปลอดภยัและการปฏิบัตติาม 
 
7.1 ความปลอดภยั Esri ไดเ้ผยแพร่ความสามารถดา้นความปลอดภยัไวท่ี้ http://doc.arcgis.com/en/trust/security/security‐overview.htm 
ลูกคา้อาจอนุญาตให ้Esri มีสิทธิในการเขา้ถึงระบบของลูกคา้หรือขอ้มูลส่วนบุคคลของลูกคา้หรือบุคคลท่ีสาม ถา้การเขา้ถึงนั้นมีความจาํเป็นต่อการดาํเนินการใหบ้ริการของ Esri และถา้ 
Esri ยอมรับการเขา้ถึงดงักล่าวอยา่งชดัแจง้ Esri จะใชก้ารคุม้ครองในการจดัการ ทางเทคนิค 
และทางกายภาพตามสมควรเพ่ือคุม้ครองขอ้มูลดงักล่าวและป้องกนัการเขา้ถึงโดยไม่ไดรั้บอนุญาต ลูกคา้มีหนา้ท่ีในการ 
(1) ยนืยนัวา่การควบคุมดา้นความปลอดภยัและความเป็นส่วนตวัท่ีไดรั้บการตีพิมพข์อง Esri เป็นไปตามขอ้กาํหนดดา้นกฎหมายท่ีใชบ้งัคบัทั้งหมดสาํหรับการคุม้ครองเน้ือหาของลูกคา้ และ 
(2) อปัโหลดหรือแบ่งปันเน้ือหาของลูกคา้ท่ีไดรั้บการควบคุมผา่นบริการคลาวดเ์ฉพาะเม่ือกฎหมายอนุญาตใหก้ระทาํการดงักล่าวได ้Esri 
ไม่มีหนา้ท่ีในการตรวจสอบเน้ือหาของลูกคา้เพ่ือรับรองวา่เป็นไปตามกฎหมายท่ีใชบ้งัคบัและขอ้บงัคบั สาํหรับลูกคา้ท่ีเป็นรัฐบาลกลางของสหรัฐอเมริกา Online Services จะเป็น 
FISMA Low ท่ีไดรั้บอนุญาตแต่ไม่ไดเ้ป็นไปตามขอ้กาํหนดดา้นความปลอดภยัท่ีสูงกวา่ ซ่ึงรวมถึงขอ้กาํหนดท่ีพบไดใ้น DFARS 252.239‐7010 ทั้งน้ี 
มีวิธีแกไ้ขท่ีเป็นทางเลือกซ่ึงเป็นไปตามขอ้กาํหนดเหล่าน้ีหรือขอ้กาํหนดในทาํนองเดียวกนั 
 
7.2 รหัสที่ประสงค์ร้าย Esri จะใชค้วามพยายามตามสมควรทางการคา้เพ่ือตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ขอ้เสนอของ Esri จะไม่ส่งรหสัท่ีประสงคร้์ายใดๆ ไปใหลู้กคา้ Esri 
จะไม่รับผดิชอบต่อรหสัท่ีประสงคร้์ายซ่ึงลูกคา้นาํเขา้สู่ขอ้เสนอของ Esri หรือมีการนาํเขา้ผา่นเน้ือหาของบุคคลท่ีสาม 
 
7.3 การปฏิบัตติามการส่งออก คู่สญัญาแต่ละฝ่ายจะปฏิบติัตามกฎหมายและระเบียบขอ้บงัคบัวา่ดว้ยการส่งออกท่ีใชบ้งัคบั รวมถึงระเบียบขอ้บงัคบัวา่ดว้ยการบริหารการส่งออก (EAR) 
ของกระทรวงพานิชยข์องสหรัฐอเมริกา ระเบียบขอ้บงัคบัวา่ดว้ยการขนส่งอาวธุระหวา่งประเทศ (ITAR) และกฎหมายอ่ืนๆ ดา้นการส่งออกท่ีใชบ้งัคบั ลูกคา้จะไม่ส่งออก ส่งออกซํ้า ขายต่อ 
โอน ปล่อย หรือจาํหน่ายจ่ายโอนประการใดๆ ไม่วา่จะทั้งหมดหรือบางส่วน หรืออนุญาตการเขา้ถึง การโอน การใชบ้ริการหรือขอ้เสนอของ Esri 
ไปยงัประเทศท่ีสหรัฐอเมริกามีคาํสัง่หา้มซ้ือขาย หรือองคก์รหรือบุคคลท่ีถูกปฏิเสธ 
เวน้แต่จะเป็นไปตามกฎหมายและระเบียบขอ้บงัคบัวา่ดว้ยการส่งออกท่ีใชบ้งัคบัของรัฐบาลของสหรัฐอเมริกาในขณะนั้น ลูกคา้จะส่งออก ส่งออกซํ้า โอน หรือใชบ้ริการหรือขอ้เสนอของ Esri 
เพ่ือการสร้างมิสไซลห์รือนิวเคลียร์ อาวธุเคมีหรือชีวภาพหรือส้ินสุดการใชง้านโดยไม่ไดรั้บอนุญาตอยา่งถูกตอ้งจากรัฐบาลของสหรัฐอเมริกา ลกูคา้จะตอ้งบอกกล่าว Esri 
เป็นลายลกัษณ์อกัษรทนัทีเม่ือหน่วยงานหรือเจา้หนา้ท่ีของรัฐบาลของสหรัฐอเมริกาปฏิเสธ ระงบั หรือเพิกถอนสิทธิพิเศษดา้นการส่งออกของลูกคา้ ลูกคา้จะไม่อปัโหลด จดัเกบ็ 
หรือประมวลผลเน้ือหาของลูกคา้ในบริการคลาวดซ่ึ์ง (1) มีหมายเลขการแบ่งประเภทการควบคุมการส่งออก (ECCN) นอกจาก EAR99 หรือ 
(2) ถูกควบคุมสาํหรับการส่งออกจากสหรัฐอเมริกาภายใต ้ITAR ลกูคา้จะแจง้ให ้Esri ทราบล่วงหนา้หากการดาํเนินงานใหบ้ริการหรือการใหข้อ้เสนอใดๆ ของ Esri 
เก่ียวขอ้งกบัขอ้ท่ีเก่ียวกบัการป้องกนั บริการในการป้องกนั หรือขอ้มูลทางเทคนิค ตามท่ีระบุไวใ้น ITAR มาตรา 120.6, 120.9 และ 120.10 ตามลาํดบั โดย Esri 
จะไม่ดาํเนินงานใหบ้ริการหรือใหข้อ้เสนอของ Esri จนกวา่ Esri จะไดรั้บใบอนุญาตการส่งออกท่ีจาํเป็นจากรัฐบาลสหรัฐอเมริกา ลูกคา้จะช่วยเหลือ Esri 
ตามสมควรในการสมคัรและการไดรั้บใบอนุญาตการส่งออกถา้จาํเป็น 
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ข้อ 8—บริการคลาวด์  
8.1 การใช้งานทีต้่องห้าม ลูกคา้ไม่สามารถเขา้ถึงหรือใชบ้ริการคลาวดเ์พ่ือกระทาํการดงัต่อไปน้ี 
 
ก.  สแปม การปลอมตวั หรือทาํการฟิชช่ิงอีเมล ส่งอีเมลขยะหรือเน้ือหาท่ีเป็นการโจมตีหรือใส่ร้าย หรือสะกดรอยตามหรือทาํการข่มขู่วา่จะทาํร้ายร่างกาย 
ข.  จดัเกบ็หรือส่งรหสัท่ีประสงคร้์าย 
ค.  ละเมิดต่อกฎหมายหรือขอ้บงัคบัใดๆ 
ง.  ละเมิดหรือยกัยอกสิทธิของบุคคลภายนอก 
จ.  คน้หา ตรวจสอบ หรือทดสอบความเปราะบางของบริการคลาวดห์รือละเมิดมาตรการดา้นความปลอดภยัหรือการพิสูจน์ตวัตนโดยบริการคลาวด ์หรือ 
ฉ.  การทดสอบความพร้อม การปฏิบติังานหรือความสามารถในการทาํงานของบริการคลาวดเ์พ่ือวตัถุประสงคใ์นการแข่งขนั  
8.2 การหยุดชะงกัของบริการ ความลม้เหลวของระบบหรือเหตุการณ์อ่ืนๆ ท่ีอยูน่อกเหนือการควบคุมตามสมควรของ Esri อาจทาํใหเ้กิดการหยดุชะงกัในการเขา้ถึงบริการคลาวดข์องลกูคา้ 
Esri อาจไม่สามารถใหก้ารแจง้เตือนล่วงหนา้ถึงการหยดุชะงกัดงักล่าว  
8.3 การลบเนือ้หาของลูกค้า Esri อาจลบหรือเอาส่วนหน่ึงส่วนใดของเน้ือหาของลูกคา้ออก 
หากมีเหตุผลท่ีเช่ือไดว้า่การอปัโหลดเน้ือหาของลูกคา้หรือการใชเ้น้ือหาดงักล่าวร่วมกบัระบบคลาวด ์จะถือเป็นการละเมิดขอ้ตกลงฉบบัน้ีในสาระสาํคญั Esri 
จะแจง้ใหลู้กคา้ทราบล่วงหนา้ก่อนท่ีจะลบเน้ือหาของลูกคา้ หากเป็นการกระทาํท่ีสมเหตุสมผลภายใตส้ถานการณ์เหล่าน้ี Esri จะตอบสนองต่อการแจง้ลบตามกฎหมาย Digital 
Millennium Copyright Act โดยเป็นไปตามนโยบายลิขสิทธ์ิของ Esri ซ่ึงมีอยูท่ี่ http://www.esri.com/legal/dmca_policy  

8.4 การระงบับริการ Esri อาจระงบัการเขา้ถึงระบบคลาวด ์(1) หากลูกคา้ละเมิดขอ้ตกลงฉบบัน้ีในสาระสาํคญัและไม่แกไ้ขการละเมิดดงักล่าวในเวลาอนัสมควร (2) หาก Esri 
มีเหตุผลอนัสมควรเช่ือไดว้า่การใชบ้ริการคลาวดข์องลูกคา้จะทาํให ้Esri เกิดความรับผดิหรือผลลพัธ์ในทางลบแก่ความถูกตอ้ง ความสามารถในการทาํงาน 
หรือความสามารถในการใชง้านของบริการคลาวด ์(3) เพ่ือทาํการบาํรุงรักษาตามกาํหนด (4) เพ่ือระงบัภยัคุกคามหรือการโจมตีบนบริการคลาวด ์หรือ 
(5) หากระบบคลาวดถ์ูกระงบัโดยกฎหมายหรือมีขอ้กาํหนดในระดบัท่ีทาํใหก้ารดาํเนินการใหบ้ริการต่อไปจะก่อใหเ้กิดความยากลาํบากทางการคา้ เม่ือเป็นไปได ้Esri 
จะแจง้ใหลู้กคา้ทราบถึงการระงบับริการคลาวดล่์วงหนา้และใหโ้อกาสแก่ลูกคา้ตามสมควรในการดาํเนินมาตรการแกไ้ข 
 

Esri จะไม่รับผดิชอบต่อความเสียหาย ความรับผดิ ความสูญเสียท่ีอาจเกิดข้ึนจากการหยดุชะงกัหรือการระงบับริการของบริการคลาวดห์รือการลบเน้ือหาของลูกคา้ตามท่ีอธิบายไวข้า้งตน้ 
 

8.5 คาํบอกกล่าวต่อ Esri ลูกคา้จะแจง้ให ้Esri ทราบทนัที หากลูกคา้รับรู้วา่มีการใชก้ารเป็นสมาชิกของลูกคา้โดยไม่ไดรั้บอนุญาต 
หรือมีการละเมิดความปลอดภยัในลกัษณะอ่ืนใดท่ีเก่ียวขอ้งกบับริการคลาวด ์
 

ข้อ 9—ข้อกาํหนดทั่วไป  
9.1 การชําระเงนิ ลูกคา้จะตอ้งชาํระใบแจง้หน้ีท่ีถูกตอ้งแต่ละรายการไม่ชา้กวา่ 30 วนันบัจากวนัท่ีไดรั้บและจะตอ้งส่งการชาํระเงินไปยงัท่ีอยูท่ี่ระบุไวใ้นใบแจง้หน้ี 
ลูกคา้ท่ีอยูน่อกสหรัฐอเมริกาจะตอ้งจ่ายตามใบแจง้หน้ีของผูจ้ดัจาํหน่ายโดยเป็นไปตามเง่ือนไขการชาํระเงินของผูจ้ดัจาํหน่าย  
9.2 ข้อเสนอแนะ Esri อาจใชข้อ้เสนอแนะ คาํแนะนาํ หรือคาํร้องขอใดๆ อยา่งอิสระเพ่ือการปรับปรุงผลิตภณัฑท่ี์ลูกคา้ใหแ้ก่ Esri  
9.3 สิทธิบัตร ลูกคา้ไม่มีสิทธิท่ีจะยืน่ขอและไม่มีสิทธิอนุญาตใหผู้ใ้ชอ่ื้นใดยืน่ขอสิทธิบตัรหรือสิทธิทาํนองเดียวกนัทัว่โลก หากเป็นสิทธิท่ีอาศยัหรือไดผ้นวกผลิตภณัฑใ์ดๆ ของ Esri ไว ้
ขอ้หา้มเก่ียวกบัการจดทะเบียนสิทธิบตัรดงัท่ีระบุไวอ้ยา่งชดัเจนน้ีจะไม่มีผลบงัคบัใชก้บัซอฟตแ์วร์และเทคโนโลยขีองลูกคา้ ยกเวน้ในกรณีท่ีผลิตภณัฑห์รือส่วนหน่ึงส่วนใดของผลิตภณัฑ ์
เป็นส่วนหน่ึงในขอ้อา้งสิทธิหรือเป็นวิธีท่ีดีท่ีสุดสาํหรับการประดิษฐภ์ายในคาํขอจดทะเบียนสิทธิบตัรหรือการขอจดทะเบียน ในทาํนองเดียวกนั 
 
9.4 ข้อจาํกดัเกีย่วกบัการชักชวน 
คู่สญัญาทั้งสองฝ่ายจะไม่ชกัชวนเพ่ือจา้งงานพนกังานคนใดของคู่สญัญาอีกฝ่ายหน่ึงซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัการดาํเนินงานใหบ้ริการในระหวา่งการดาํเนินงานใหบ้ริการและเป็นระยะเวลา 1 
ปีหลงัจากนั้น ขอ้ความน้ีไม่ไดเ้ป็นการจาํกดัหา้มคู่สญัญาฝ่ายหน่ึงฝ่ายใดจากการลงโฆษณาในส่ือสาธารณะเพ่ือจา้งงานในหนงัสือพิมพ ์นิตยสารอาชีพ หรือการลงโฆษณาในอินเทอร์เน็ต 
 
9.5 ภาษแีละค่าธรรมเนียมการขนส่งค่าธรรมเนียมท่ี Esri แจง้ใหก้บัลูกคา้ไม่รวมถึงค่าภาษีและค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ ทั้งหมดท่ีใชบ้งัคบัอนัรวมถึงแต่ไม่จาํกดัเพียงค่าภาษีการขาย ภาษีการใช ้
หรือภาษีมูลค่าเพ่ิม (VAT) ภาษีศุลกากร อากร หรือพิกดัอตัราศุลกากร และค่าใชจ่้ายในการขนส่งและดาํเนินการ สาํหรับลูกคา้ท่ีอยูน่อกสหรัฐอเมริกา 
ผูจ้ดัจาํหน่ายสามารถแจง้ภาษีและค่าธรรมเนียมต่างๆ โดยเป็นไปตามนโยบายของผูจ้ดัจาํหน่ายเอง 
 
9.6 การตรวจสอบการปฏิบัตติามลูกคา้จะตอ้งเกบ็รักษาบนัทึกท่ีถกูตอ้งและสมบูรณ์ รวมถึงบญัชีท่ีเก่ียวกบัการปฏิบติัตามหนา้ท่ีตามขอ้ตกลงฉบบัน้ี Esri 
หรือผูจ้ดัจาํหน่ายท่ีไดรั้บอนุญาตอาจดาํเนินการตรวจสอบการปฏิบติัตามของบนัทึกและบญัชีไดโ้ดยมีการบอกกล่าวเป็นลายลกัษณ์อกัษรไม่นอ้ยกวา่ 14 วนัทาํการ 
หรืออาจแต่งตั้งบุคคลอิสระภายนอกเพ่ือดาํเนินการตรวจสอบการปฏิบติัตามดงักล่าวในนามของบริษทั 
ลูกคา้จะตอ้งทาํการแกไ้ขการไม่ปฏิบติัตามท่ีพบในระหวา่งการตรวจสอบการปฏิบติัตามโดยทนัที ทั้ง Esri และผูจ้ดัจาํหน่ายของ Esri 
จะไม่สามารถดาํเนินการตรวจสอบการปฏิบติัตามของลูกคา้ภายใน 12 เดือนหลงัจากมีขอ้สรุปการตรวจสอบการปฏิบติัตาม 
ในกรณีท่ีไม่ปรากฎวา่มีการไม่ปฏิบติัตามท่ีเป็นสาระสาํคญัของลูกคา้ 
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9.7 ข้อห้ามยกเว้นแบบปริยาย การท่ีฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงไม่มีการบงัคบัใชข้อ้กาํหนดของขอ้ตกลงฉบบัน้ี 
ไม่ถือวา่เป็นการสละสิทธ์ิขอ้กาํหนดหรือสิทธิของคู่สญัญาดงักล่าวในการบงัคบัใชข้อ้กาํหนดนั้นๆ หรือขอ้กาํหนดอ่ืนๆ ในภายหลงั 
 
9.8 ความสามารถแบ่งส่วนได้ ถา้ขอ้กาํหนดใดๆ ของขอ้ตกลงฉบบัน้ีถูกกาํหนดวา่ใชไ้ม่ไดด้ว้ยเหตุผลใดๆ (ก) 
ขอ้กาํหนดดงักล่าวจะไดรั้บการแกไ้ขเท่าท่ีจาํเป็นเพ่ือทาํใหเ้จตนาของภาษานั้นสามารถบงัคบัใชไ้ด ้และ (ข) ขอ้กาํหนดอ่ืนๆ ทั้งหมดของขอ้ตกลงฉบบัน้ีจะยงัคงมีผลใชบ้งัคบั 
 
9.9 ผู้สืบทอดและผู้มอบหมาย ลูกคา้จะตอ้งไม่มอบหมาย ใหใ้บอนุญาตต่อ หรือโอนสิทธิของลูกคา้ หรือโอนภาระความรับผดิชอบของลูกคา้ภายใตข้อ้ตกลงฉบบัน้ี 
โดยไม่ไดรั้บความเห็นชอบล่วงหนา้เป็นลายลกัษณ์อกัษรจาก Esri และตวัแทนจาํหน่ายท่ีไดรั้บอนุญาต 
และการพยายามท่ีจะทาํเช่นนั้นโดยไม่ไดรั้บความเห็นชอบจะทาํใหใ้บอนุญาตถือเป็นโมฆะ ขอ้ตกลงฉบบัน้ีจะผกูพนัผูสื้บทอดและผูม้อบหมายของแต่ละฝ่ายใหป้ฏิบติัตามขอ้ตกลงฉบบัน้ี 
อยา่งไรกต็าม ผูรั้บจา้งท่ีทาํสญัญากบัรัฐบาลเพ่ือส่งมอบผลิตภณัฑ ์อาจมอบหมายสิทธ์ิภายใตข้อ้ตกลงฉบบัน้ีและผลิตภณัฑท่ี์ไดรั้บสาํหรับการส่งมอบใหก้บัลูกคา้ท่ีเป็นรัฐบาล 
โดยการแจง้อยา่งเป็นลายลกัษณ์อกัษรแก่ Esri โดยมีเง่ือนไขวา่ลูกคา้ท่ีเป็นรัฐบาลยอมรับในเง่ือนไขของขอ้ตกลงฉบบัน้ี 
 
9.10 ข้อตกลงที่ยงัมผีลบังคบั อภิธานศพัทข์องเง่ือนไขและขอ้กาํหนดของขอ้ต่อไปน้ีในขอ้กาํหนดและเง่ือนไขทัว่ไปเหล่าน้ีจะยงัมีผลบงัคบัแมข้อ้ตกลงฉบบัน้ีจะหมดอายหุรือยติุไป: 
"การรับประกนัแบบจาํกดัและการจาํกดัความรับผดิชอบ" "ขอ้จาํกดัความรับผดิชอบ" "การชดใชค่้าเสียหาย" และ "ขอ้กาํหนดทัว่ไป" 
 
9.11 ลูกค้าที่เป็นรัฐบาลสหรัฐอเมริกา ผลิตภณัฑเ์ป็นสินคา้ท่ีไดรั้บการพฒันาโดยใชค่้าใชจ่้ายของเอกชน และจดัหาใหแ้ก่ลูกคา้ภายใตข้อ้ตกลงฉบบัน้ี 
หากลูกคา้เป็นหน่วยงานหรือผูรั้บจา้งของรัฐบาลสหรัฐอเมริกา ทาง Esri ใหสิ้ทธิการใชง้านหรือใหก้ารสมคัรเป็นสมาชิกแก่ลูกคา้โดยเป็นไปตามขอ้ตกลงฉบบัน้ีภายใต ้FAR 
ส่วนยอ่ย 12.211/12.212 หรือ DFARS ส่วนยอ่ย 227.7202 Esri Data และ Online Services ไดรั้บสิทธิการใชง้านหรือเป็นสมาชิกภายใตน้โยบาย 227.7202 
DFARS ส่วนยอ่ยเดียวกนั กบัซอฟตแ์วร์คอมพิวเตอร์เชิงพาณิชยส์าํหรับการจดัซ้ือภายใต ้DFARS ผลิตภณัฑจ์ะอยูภ่ายใตข้อ้จาํกดัต่างๆ 
และขอ้ตกลงฉบบัน้ีท่ีใชบ้งัคบัอยา่งเขม้งวดกบัการใช ้การแกไ้ข ประสิทธิภาพ การทาํสาํเนา การออกจาํหน่าย การแสดง หรือการเปิดเผยผลิตภณัฑข์องลูกคา้ 
ขอ้กาํหนดของขอ้ตกลงท่ีไม่สอดคลอ้งกบัขอ้บงัคบัของรัฐบาลกลางจะไม่มีผลบงัคบัใช ้ลูกคา้ท่ีเป็นรัฐบาลสหรัฐอเมริกาอาจถ่ายโอนซอฟตแ์วร์ไปยงัอุปกรณ์ใดๆ 
ซ่ึงไดรั้บโอนคอมพิวเตอร์ท่ีติดตั้งซอฟตแ์วร์ดงักล่าวไว ้หากศาล อนุญาโตตุลาการ หรือคณะกรรมการบริหาร พิจารณาใหลู้กคา้ท่ีเป็นรัฐบาลสหรัฐอเมริกามีสิทธิมากกวา่ในส่วนใดๆ 
ของผลิตภณัฑ ์ตามกฎหมายการจดัซ้ือมหาชนท่ีเก่ียวขอ้ง สิทธ์ิดงักล่าวจะครอบคลุมเฉพาะส่วนท่ีไดรั้บผลกระทบเท่านั้น 
 
9.12 กฎหมายที่ใช้บงัคบั ขอ้ตกลงฉบบัน้ีไม่อยูภ่ายใตส้นธิสญัญาสหประชาชาติเก่ียวกบัสญัญาวา่ดว้ยการจาํหน่ายสินคา้ระหวา่งประเทศ 
 
ก.หน่วยงานของรัฐ หากลูกคา้เป็นหน่วยงานของรัฐ กฎหมายท่ีมีผลใชบ้งัคบัของเขตอาํนาจศาลของลูกคา้จะใชบ้งัคบักบัขอ้ตกลงน้ี 
ข.องค์กรท่ีไม่ใช่หน่วยงานของรัฐ กฎหมายของรัฐบาลกลางของสหรัฐอเมริกาและกฎหมายของรัฐแคลิฟอเนียจะใชบ้งัคบักบัขอ้ตกลงน้ีเท่านั้น 

ยกเวน้หลกัการเลือกกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งขององคก์รเหล่านั้น 
 
9.13 การระงบัข้อพพิาท คู่สญัญาจะตอ้งใชก้ระบวนการระงบัขอ้พิพาทดงัต่อไปน้ี 
 
ก.การปลดเปลือ้งภาระ คู่สญัญาฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงมีสิทธิท่ีจะร้องขอคาํสัง่คุม้ครองชัว่คราว การปฏิบติัโดยเฉพาะเจาะจง หรือการปลดเปล้ืองภาระในศาลท่ีมีเขตอาํนาจ 

โดยปราศจากขอ้กาํหนดในการวางหลกัประกนัหรือการพิสูจน์การบาดเจบ็เพ่ือเป็นเง่ือนไขในการบรรเทา 
ข.หน่วยงานของรัฐบาลสหรัฐอเมริกา ขอ้ตกลงฉบบัน้ีอยูภ่ายใตพ้ระราชบญัญติัขอ้พิพาทในสญัญาปี 1978 (Contract Disputes Act) ฉบบัท่ีไดรั้บการแกไ้ข (41 USC 601–

613) 
ค.หน่วยงานของรัฐบาลอ่ืน Esri จะปฏิบติัตามการระงบัขอ้พิพาทท่ีเป็นขอ้บงัคบัภายใตก้ฎหมายท่ีมีผลใชบ้งัคบั 
ง.อนุญาโตตลุาการ นอกจากท่ีระบุไวข้า้งตน้ คู่สญัญาจะตอ้งยนิยอมส่งขอ้พิพาทใหก้บัอนุญาโตตุลาการเพ่ือระงบัขอ้พิพาทท่ีเกิดข้ึนจากหรือเก่ียวขอ้งกบัขอ้ตกลงฉบบัน้ี 

และไม่สามารถระงบัไดด้ว้ยการไกล่เกล่ีย หากลูกคา้อยูใ่นสหรัฐอเมริกาหรือในเขตแดนหรือในพ้ืนท่ีโดยรอบ 
กฎเกณฑส์าํหรับอนุญาโตตุลาการพาณิชยข์องสมาคมอนุญาโตตุลาการของสหรัฐอเมริกาจะควบคุมกระบวนพิจารณาของอนุญาโตตุลาการ หากลูกคา้อยูน่อกสหรัฐอเมริกา 
กฎเกณฑส์าํหรับอนุญาโตตุลาการของหอการคา้ระหวา่งประเทศจะใชบ้งัคบักบักระบวนพิจารณา 
คู่สญัญาจะเลือกอนุญาโตตุลาการหน่ึงรายโดยเป็นไปตามกฎเกณฑส์าํหรับอนุญาโตตุลาการท่ีใชบ้งัคบั ภาษาท่ีใชใ้นกระบวนพิจารณาของอนุญาโตตุลาการจะตอ้งเป็นภาษาองักฤษ 
การพิจารณาของอนุญาโตตุลาการจะทาํข้ึนในสถานท่ีท่ีตกลงกนัไว ้คู่สญัญาฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงจะตอ้งแสดงเอกสารหลกัฐานหรือเป็นพยานในเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกบัการโตแ้ยง้ 
หากมีการร้องขอโดยอีกฝ่าย 
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9.14 เหตุสุดวสัิย คู่สญัญาจะไม่ตอ้งรับผดิต่อการไม่ปฏิบติัตามหรือความล่าชา้ในการปฏิบติัตามขอ้ตกลงฉบบัน้ี 
ในระหวา่งท่ีการไม่ปฏิบติัตามหรือความล่าชา้ดงักล่าวเกิดข้ึนจากสาเหตุท่ีอยูน่อกเหนือความควบคุมตามสมควรของคู่สญัญา สาเหตุดงักล่าวอาจรวมถึงแต่ไม่จาํกดัเพียงภยัธรรมชาติ สงคราม 
การหยดุงานประทว้งหรือขอ้พิพาทแรงงาน การโจมตีทางไซเบอร์ ขอ้บงัคบั คาํสัง่ของรัฐบาล หรือเหตุการณ์ท่ีเป็นเหตุสุดวิสยัอ่ืนใด 
 
9.15 ผู้รับจ้างอสิระ Esri เป็นและจะยงัคงเป็นผูรั้บจา้งอิสระไม่วา่ในเวลาใด ขอ้ตกลงฉบบัน้ีไม่มีส่วนใดท่ีก่อใหเ้กิดความสมัพนัธ์แบบนายจา้ง/ลูกคา้ ตวัการ/ตวัแทน 
หรือกิจการร่วมคา้ระหวา่ง Esri หรือผูจ้ดัจาํหน่ายท่ีไดรั้บอนุญาตของ Esri และลูกคา้ 
ไม่มีคู่สญัญาฝ่ายใดมีอาํนาจในการเขา้ทาํสญัญาในนามของคู่สญัญาอีกฝ่ายหรือกระทาํโดยประการอ่ืนใดในนามของคู่สญัญาอีกฝ่าย 
 
9.16 คาํบอกกล่าว ลกูคา้อาจส่งคาํบอกกล่าวท่ีจาํเป็นภายใตข้อ้ตกลงน้ีไปยงั Esri ตามท่ีอยูด่งัต่อไปน้ี 
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1 
ข้อกาํหนดในการใช้งานเฉพาะผลติภณัฑ์ 

 
ซอฟต์แวร์ 

 
รายการต่อไปน้ีระบุขอ้กาํหนดในการใชง้านเพ่ิมเติมท่ีใชก้บัซอฟตแ์วร์ท่ีเฉพาะเจาะจง รายการผลิตภณัฑแ์ต่ละรายการระบุเชิงอรรถหน่ึงท่ีหรือมากกวา่นั้นท่ีใชก้บัผลิตภณัฑด์งักล่าว 
เชิงอรรถเหล่าน้ีเป็นส่วนเสริมของขอ้กาํหนดของขอ้ตกลงฉบบัน้ี คาํจาํกดัความสาํหรับแต่ละเชิงอรรถจะอยูห่ลงัจากรายการ หากไม่ไดร้ะบุไวเ้ป็นอยา่งอ่ืนในเอกสารการสัง่ซ้ือท่ีเก่ียวขอ้ง 
ส่วนขยายของซอฟตแ์วร์จะเป็นไปตามขอบเขตการใชง้านเดียวกบัการใชง้านท่ีไดรั้บอนุญาตสาํหรับซอฟตแ์วร์นั้น 
 
ผลติภณัฑ์เดสก์ทอป 
▪  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 สาํหรับการใชส่้วนบุคคล (3, 26) 
 
ผลติภณัฑ์เซิร์ฟเวอร์ 
▪  ArcGIS Enterprise 
  –  Standard หรือ Advanced (21; 31) 
  –  Workgroup Standard or Advanced (21; 28; 29; 30) 
  –  ArcGIS GIS Server (Standard or Advanced) (31) 
  –  ArcGIS GIS Server Basic (39) 
  –  ArcGIS GIS Server Workgroup (Standard or Advanced) (28; 29; 30) 
  –  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) 
 
เคร่ืองมือสําหรับนักพฒันา 
▪  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 Basic Level for Android, iOS, Java, Mac OS X, Microsoft .NET Framework (Windows [desktop], Windows 

Phone, Windows Store), Qt, or WPF (1) 
▪  ArcGIS Runtime Basic, Standard, Advanced Levels และ the Analysis Extension 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) 
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▪  การเป็นสมาชิกสาํหรับนกัพฒันา ArcGIS(24; 26) 
▪  Esri File Geodatabase API (47) 
 

โทรศัพท์มือถอื 
▪  Navigator for ArcGIS (14)  

1.  ไม่สามารถนาํไปใชเ้พ่ือแกไ้ข Enterprise Geodatabase ผา่น Direct Connect ได ้
2.  หา้มใชใ้น การนาํทาง. 
3.  ใหสิ้ทธิการใชส้าํหรับการใชง้านส่วนบุคคลเท่านั้น 
4.  เม่ือใชก้บั ArcGIS Enterprise Workgroup 

  –  จาํกดัเพียงเซิร์ฟเวอร์ส่ีแกน 1 เคร่ือง 
  –  สามารถทาํการติดตั้งบนเคร่ืองท่ีแยกต่างหากได ้

5–10.  สงวนสิทธ์ิ 
11.  แอปพลิเคชัน่ท่ีสร้างดว้ย AppStudio for ArcGIS Standard จะอยูภ่ายใตข้อ้ตกลงในการใชข้อง ArcGIS Runtime Standard Level 

12.  สงวนสิทธ์ิ 
13.  อนุญาตใหใ้ชเ้ป็นสิทธิการใชคู่้ 
14.  อาจนาํไปใชเ้พ่ือวตัถุประสงคใ์นการนาํทาง 
15.  ใหสิ้ทธิการใชส้าํหรับการนาํไปใช ้
16.  ลูกคา้สามารถใช ้SDK หรือ API เพ่ือสร้างแอปพลิเคชัน่มูลค่าเพ่ิมและเผยแพร่ 

และใหสิ้ทธิการใชง้านเพ่ือใหผู้ใ้ชข้องตนสามารถใชแ้อปพลิเคชัน่มูลค่าเพ่ิมเหล่านั้นในท่ีใดกต็ามท่ีไม่ถูกหา้มภายใตข้อ้บงัคบัดา้นการส่งออก 
17.  สงวนสิทธ์ิ 
18.  สิทธิการใชง้านสาํหรับการนาํไปใชน้ั้นใชไ้ดส้าํหรับหน่ึงแอปพลิเคชัน่มูลค่าเพ่ิมต่อหน่ึงเคร่ืองคอมพิวเตอร์สาํหรับแอปพลิเคชัน่แบบสแตนดอ์ะโลน 
19.  หา้มใชสิ้ทธิการใชส้าํหรับการพฒันาแอปพลิเคชัน่บนอินเทอร์เน็ตหรือแอปพลิเคชัน่มูลค่าเพ่ิมบนเซิร์ฟเวอร์ 
20.  อนุญาตใหเ้ป็นสิทธิการใชง้านสาํหรับการเผยแพร่ต่อ  
21.  ลูกคา้อาจสร้างแอปพลิเคชัน่มูลค่าเพ่ิมเพ่ือใหผู้ใ้ชท่ี้มีช่ือของลูกคา้ใชง้าน ลูกคา้ไม่สามารถ (i) ฝังขอ้มูลประจาํตวัของผูใ้ชร้ะบุช่ือในแอปพลิเคชัน่มูลค่าเพ่ิม หรือ (ii) 

ฝังหรือใชข้อ้มูลประจาํตวัการเขา้สู่ระบบของแอปในแอปพลิเคชัน่มูลค่าเพ่ิม ลูกคา้สามารถอนุญาต (x) 
ใหมี้การเขา้ถึงโดยสาธารณะสู่แอปพลิเคชัน่มูลค่าเพ่ิมโดยปราศจากขอ้มูลประจาํตวัหรือ (y) การเขา้ใชโ้ดยใชข้อ้มูลประจาํตวัในการเขา้สู่ระบบของผูใ้ชท่ี้มีช่ือท่ีไม่ซํ้ ากนั 

22.  ก.  ผูใ้ชง้านตอ้งไดรั้บสิทธิการใชใ้นซอฟตแ์วร์ ArcGIS Engine สาํหรับ Windows/Linux หรือซอฟตแ์วร์ ArcGIS Desktop อ่ืนๆ (Basic, Standard 
หรือ Advanced) เพ่ือใหไ้ดรั้บสิทธิในการประมวลผลแอปพลิเคชัน่ ArcGIS Engine บนคอมพิวเตอร์ 1 เคร่ือง และ 

  ข.  ตอ้งไม่ใชฟั้งกช์ัน่ขยาย ArcGIS Engine สาํหรับ Windows/Linux ร่วมกบัซอฟตแ์วร์ ArcGIS Desktop เพ่ือประมวลผลแอปพลิเคชัน่มูลค่าเพ่ิม 
ArcGIS Engine ผูใ้ชง้านเด่ียวสามารถมีแอปพลิเคชัน่มูลค่าเพ่ิม ArcGIS Engine หลายตวัติดตั้งอยูบ่นคอมพิวเตอร์ 1 เคร่ือง และใชโ้ดยผูใ้ชค้นนั้นเท่านั้น 

23.  สงวนสิทธ์ิ  
24.  ซอฟตแ์วร์ สามารถถูกนาํไปใชเ้ฉพาะเพ่ือวตัถุประสงคใ์นการพฒันา การทดสอบ และการสาธิตแอปพลิเคชัน่มูลค่าเพ่ิมตน้แบบ และสร้างแคชแผนท่ีเท่านั้น 

แอปพลิเคชัน่มูลค่าเพ่ิมและแคชแผนท่ีสามารถนาํไปใชก้บัเซิร์ฟเวอร์สาํหรับทดสอบและนาํไปใช ้ArcGIS Enterprise 
ซอฟตแ์วร์และขอ้มูลสามารถติดตั้งบนเคร่ืองคอมพิวเตอร์หลายเคร่ืองสาํหรับการใชโ้ดยผูส้มคัรสมาชิกท่ีเป็นนกัพฒันา ArcGIS ท่ีมีการเป็นสมาชิกแบบ Builder 
หรือแผนท่ีสูงกวา่ โดยมีการใหสิ้ทธิการใชง้านสาํหรับซอฟตแ์วร์อ่ืนทั้งหมดเป็นแบบสิทธิการใชง้านเด่ียว 

25.  สงวนสิทธ์ิ  
26.  ฐานขอ้มูลภูมิสารสนเทศของรุ่นส่วนบุคคลมีการจาํกดัขอ้มูลของลูกคา้ไวท่ี้ 10 กิกะไบต ์
27.  สงวนสิทธ์ิ  
28.  การใชง้านพร้อมกนัของผูใ้ชใ้นแอปพลิเคชัน่ท่ีนอกเหนือไปจากแอปพลิเคชัน่ ArcGIS Enterprise Workgroup หรือ ArcGIS GIS Server Workgroup 

นั้นจาํกดัไวท่ี้ 10 ราย ขอ้จาํกดัน้ีรวมถึงการใชง้านซอฟตแ์วร์ ArcGIS Desktop ซอฟตแ์วร์ ArcGIS Engine 
และแอปพลิเคชัน่ของบุคคลท่ีสามท่ีเช่ือมต่อโดยตรงกบัฐานขอ้มูลภูมิสารสนเทศใดๆ ของ ArcGIS Enterprise Workgroup หรือ ArcGIS GIS Server 
Workgroup ไม่มีการจาํกดัจาํนวนของการเช่ือมต่อจากเวบ็แอปพลิเคชัน่  

29.  ซอฟตแ์วร์น้ีสามารถใชไ้ดเ้ฉพาะกบั SQL Server Express เวอร์ชัน่ท่ีรองรับเท่านั้น เวอร์ชัน่ท่ีรองรับถูกระบุไวพ้ร้อมกบัขอ้กาํหนดระบบสาํหรับผลิตภณัฑบ์นเวบ็ไซตข์อง 
Esri 

30.  การใชง้านถูกจาํกดัจาํนวนขอ้มูลสูงสุดของลูกคา้ไวท่ี้ 10 กิกะไบต ์
31.  รวมสิทธิการใชง้านสาํหรับเฟลโอเวอร์ไวด้ว้ย 
32.  สงวนสิทธ์ิ 

33–38.  สงวนสิทธ์ิ 
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39.  ไม่อนุญาตใหใ้ชฟั้งกช์ัน่การแกไ้ขใดๆ ท่ีใหม้าพร้อมกบั ArcGIS GIS Server กบั ArcGIS GIS Server Basic และ ArcGIS GIS Server Workgroup 

Basic 
40–46.  สงวนสิทธ์ิ  

47.  ลูกคา้สามารถพฒันาและเผยแพร่แอปพลิเคชัน่มูลค่าเพ่ิมท่ีใช ้Esri File Geodatabase API ใหก้บัผูใ้ชง้านของลูกคา้ได ้
48–53.  สงวนสิทธ์ิ  

54.  ArcGIS for Windows Mobile Deployments ไดรั้บอนุญาตเพ่ือใชก้บัแอปพลิเคชัน่ ArcGIS Enterprise (Advanced or Standard), 
ArcGIS Enterprise Workgroup (Advanced), ArcGIS Desktop (Advanced, Standard, Basic) และแอปพลิเคชัน่มูลค่าเพ่ิม ArcGIS 
Engine 

55–63.  สงวนสิทธ์ิ 
64.  ตอ้งใชแ้อปพลิเคชัน่มูลค่าเพ่ิมสาํหรับการใชเ้วบ็ท่ีเก่ียวขอ้งกบัผลิตภณัฑอ่ื์นๆ ของ Esri 

นอกจากนั้นยงัสามารถใชเ้ทคโนโลยขีองบุคคลท่ีสามท่ีเก่ียวขอ้งกบัแอปพลิเคชัน่มูลค่าเพ่ิมตราบท่ีใชง้านแอปพลิเคชัน่มูลค่าเพ่ิมท่ีเก่ียวขอ้งกบัผลิตภณัฑอ่ื์นๆ ของ Esri 
65.  สามารถใชร่้วมกบัผลิตภณัฑอ่ื์นของ Esri เท่านั้น เทคโนโลยขีองบุคคลท่ีสามอาจนาํมาใชร่้วมกบั ArcGIS Earth ไดต้ราบใดท่ีนาํ ArcGIS Earth 

มาใชร่้วมกบัผลิตภณัฑอ่ื์นของ Esri 
66.  สาํหรับแอปพลิเคชัน่บนเดสกท์อป สิทธิการใชแ้ต่ละรายการใชก้บัองคก์รแต่ละแห่ง คาํวา่องค์กรมีความหมายเทียบเท่ากบัช่ือโดเมนหลกัท่ีมีลกัษณะเฉพาะซ่ึงไดล้งทะเบียนไวแ้ลว้ 

เพ่ือวตัถุประสงคข์องสิทธิการใชง้านฉบบัน้ี โดเมนคือช่ือโดเมน Internet ท่ีไดล้งทะเบียนไวก้บัผูรั้บจดทะเบียนช่ือโดเมน ยกตวัอยา่งเช่น ในกรณีของ example.com 

นั้น example.com คือช่ือโดเมนท่ีเป็นเอกลกัษณ์ซ่ึงไดล้งทะเบียนไวแ้ลว้ ในทาํนองเดียวกนั ในกรณี example.com.xx โดยท่ี xx คือรหสัประเทศท่ีลงทะเบียนไว ้
คาํวา่ example.com.xx คือช่ือโดเมนหลกัท่ีเป็นเอกลกัษณ์ซ่ึงไดล้งทะเบียนไวแ้ลว้ พนกังานใดๆ กต็ามภายในองคก์รซ่ึงมีช่ือโดเมนหลกัท่ีเป็นเอกลกัษณ์ท่ีไดล้งทะเบียนไว ้
แลว้จะสามารถใชแ้อปพลิเคชัน่บนเดสกท์อปได ้องคก์รสามารถสร้างและใชง้านแอปพลิเคชัน่เป็นการภายในไดโ้ดยไม่จาํกดัจาํนวน 

67.  รหสัภูมิศาสตร์จะถูกจาํกดัท่ี 250,000,000 ต่อการเป็นสมาชิกรายปี 
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ONLINE SERVICES 
 

รายการต่อไปน้ีระบุขอ้กาํหนดในการใชง้านเพ่ิมเติมท่ีใชก้บั Online Service ท่ีเฉพาะเจาะจง รายการผลิตภณัฑแ์ต่ละรายการระบุเชิงอรรถหน่ึงท่ีหรือมากกวา่นั้นท่ีใชก้บัผลิตภณัฑด์งักล่าว 
คาํจาํกดัความสาํหรับแต่ละเชิงอรรถจะอยูห่ลงัจากรายการ หากไม่ไดร้ะบุไวเ้ป็นอยา่งอ่ืนในเอกสารการสัง่ซ้ือท่ีเก่ียวขอ้ง 
ส่วนขยายของซอฟตแ์วร์จะเป็นไปตามขอบเขตการใชง้านเดียวกบัการใชง้านท่ีไดรั้บอนุญาตสาํหรับซอฟตแ์วร์นั้น 
 

▪  การเป็นสมาชิกสาํหรับการนาํไปใชข้องนกัพฒันา ArcGIS Online มีพร้อมใหใ้ชผ้า่นทางโปรแกรมการขายหลายรายการดงัน้ี: 
  –  โปรแกรมสาํหรับการขายปลีกเพ่ือการคา้ EA และของรัฐบาล     

    + การเป็นสมาชิกฟรี (1; 9; 10; 13; 16) 
    + การเป็นสมาชิกแบบมีค่าใชจ่้าย (1; 9; 10; 11; 13) 

–  โปรแกรมสาํหรับการศึกษา (การเป็นสมาชิกฟรีหรือแบบมีค่าใชจ่้าย) (1; 3; 4; 5; 6; 9; 10; 13; 16) 
–  โปรแกรมสาํหรับ NGO/NPO และสาํนกัข่าว/ส่ือ (การเป็นสมาชิกฟรีหรือแบบมีค่าใชจ่้าย) (1; 3; 4; 5; 6; 9; 10; 13; 16) 

▪  การเป็นสมาชิก ArcGIS Online มีพร้อมใหใ้ชผ้า่นทางโปรแกรมการขายหลายรายการดงัน้ี 
  –  โปรแกรมสาํหรับการขายปลีกเพ่ือการคา้ EA และของรัฐบาล (1; 2; 3; 11; 12; 14; 17) 
  –  โปรแกรมสาํหรับการศึกษา (1; 2; 14; 16; 17) 
  –  โปรแกรมท่ีไม่แสวงหากาํไร (1; 2; 14; 16; 17) 
▪  แผนสาํหรับสาธารณะ 
  –  โปรแกรมสาํหรับการขายปลีกเพ่ือการคา้, EA, รัฐบาล, NGO/NPO, สาํนกัข่าวและส่ือ (1; 4; 5; 6; 7; 9; 10; 15; 16) 
  –  โปรแกรมสาํหรับการศึกษา (1; 4; 5; 6; 7; 9; 10; 15; 16  

1.  ลูกคา้ไม่สามารถจดัเกบ็ผลลพัธ์รหสัภูมิศาสตร์ท่ีสร้างโดยบริการ World Geocoding โดยปราศจากการเป็นสมาชิก ArcGIS Online 
ลูกคา้สามารถใชข้อ้มูลท่ีสามารถเขา้ถึงไดผ้า่นบริการ Infographics เพ่ือวตัถุประสงคใ์นการแสดงผลเท่านั้นและไม่สามารถบนัทึกขอ้มูลท่ีสามารถเขา้ถึงไดผ้า่นบริการน้ี 

2.  สามารถนาํไปใชเ้พ่ือวตัถุประสงคท์างธุรกิจขององคก์รของลูกคา้ 
3.  สามารถนาํไปใชเ้พ่ือวตัถุประสงคใ์นการพฒันาและการทดสอบขององคก์รของลูกคา้ 
4.  สามารถนาํไปใชเ้พ่ือวตัถุประสงคด์า้นการสอนในองคก์รการศึกษา 
5.  สามารถนาํไปใชเ้พ่ือประโยชน์ขององคก์ร NGO/NPO ท่ีมีคุณสมบติัของลูกคา้ 
6.  สามารถนาํไปใชเ้พ่ือประโยชน์ขององคก์รดา้นข่าวสารหรือส่ือ 
7.  สามารถนาํไปใชเ้พ่ือการใชส่้วนบุคคล 
8.  (สงวนสิทธ์ิ) 
9.  ลูกคา้อาจทาํใหบุ้คคลภายนอกสามารถใชแ้อปพลิเคชัน่มูลค่าเพ่ิมไดด้ว้ยการแบ่งปันต่อสาธารณะโดยใชเ้คร่ืองมือการแบ่งปันเท่านั้น 

ลูกคา้ไม่สามารถใชก้ารเป็นสมาชิกน้ีเพ่ือขบัเคล่ือนแอปพลิเคชัน่มูลค่าเพ่ิมสาํหรับการใชง้านทางธุรกิจของตนได ้
เวน้แต่ลูกคา้จะเป็นสถานศึกษาซ่ึงใชแ้อปพลิเคชัน่มูลค่าเพ่ิมเฉพาะเพ่ือวตัถุประสงคด์า้นการสอน องคก์ร NGO/NPO ท่ีมีคุณสมบติั หรือองคก์รดา้นส่ือหรือข่าวสาร 

10.  ลูกคา้ไม่ไดรั้บอนุญาตใหส้ร้างกลุ่มส่วนตวัหรือเขา้ร่วมในกลุ่มส่วนตวั 
11.  ลูกคา้สามารถใหบุ้คคลท่ีสามใชแ้อปพลิเคชัน่มูลค่าเพ่ิมโดยมีค่าธรรมเนียมได ้
12.  ลูกคา้สามารถใชก้ารเป็นสมาชิกประเภทน้ีในการสร้างกลุ่มหรือเขา้ร่วมในกลุ่มส่วนตวั 
13.  การเป็นสมาชิกแต่ละรายจะถูกจาํกดัอยูท่ี่ธุรกรรมสาํหรับแผนท่ีฐาน 1,000,000 รายการและธุรกรรมคน้หาทางภูมิศาสตร์ได ้

1,000,000 รายการต่อเดือนร่วมกบัการเป็นสมาชิกของลูกคา้ ธุรกรรมเหล่าน้ีครอบคลุมทั้งขอ้มูลแผนท่ีฐานและการคน้หารหสัภูมิศาสตร์ 
ธุรกรรมขอ้มูลแผนท่ีฐานหน่ึงรายการเทียบเท่ากบัคาํขอตาราง 256x256 แปดรายการ ธุรกรรมการคน้หารหสัภูมิศาสตร์หน่ึงรายการเทียบเท่ากบัท่ีอยูห่รือสถานท่ีหน่ึงแห่ง 
หากผลลพัธ์ถูกจดัเกบ็ในลกัษณะใดกต็าม เช่น หลงัจากการรวมรหสัภูมิศาสตร์ ผลลพัธ์ท่ีถูกจดัเกบ็จะไม่นบัเป็นขอ้จาํกดัการทาํธุรกรรม อยา่งไรกต็าม การจดัเกบ็ใชเ้ครดิตบริการ 

14.  การเป็นสมาชิกแต่ละรายจะถูกจาํกดัท่ีธุรกรรมสาํหรับแผนท่ีฐานแบบรวมและการคน้หาทางภูมิศาสตร์ 50,000,000 รายการต่อเดือนในช่วงระยะเวลา 12 เดือน 
ธุรกรรมเหล่าน้ีครอบคลุมทั้งขอ้มูลแผนท่ีฐานและการคน้หารหสัภูมิศาสตร์ ธุรกรรมขอ้มูลแผนท่ีฐานหน่ึงรายการเทียบเท่ากบัคาํขอตาราง 256x256 แปดรายการ 
ธุรกรรมการคน้หารหสัภูมิศาสตร์หน่ึงรายการเทียบเท่ากบัท่ีอยูห่รือสถานท่ีหน่ึงแห่ง หากผลลพัธ์ถูกจดัเกบ็ในลกัษณะใดกต็าม เช่น หลงัจากการรวมรหสัภูมิศาสตร์ 
ผลลพัธ์ท่ีถูกจดัเกบ็จะไม่นบัเป็นขอ้จาํกดัการทาํธุรกรรม อยา่งไรกต็าม การจดัเกบ็ใชเ้ครดิตบริการ 

15.  สามารถอนุญาตใหน้กัเรียนท่ีลงทะเบียนแลว้ของสถาบนัการศึกษาเขา้ถึงโดยตรงสู่ Online Services และแบ่งปันการเป็นสมาชิกเด่ียวระหวา่งนกัเรียนมากกวา่หน่ึงคน 
เพ่ือวตัถุประสงคใ์นการสอนเท่านั้น 

16.  ลูกคา้ไม่สามารถอนุญาตใหบุ้คคลท่ีสามใชแ้อปพลิเคชัน่โดยมีค่าธรรมเนียมได ้
17. ผูใ้ชท่ี้มีช่ือจะสามารถฝังขอ้มูลประจาํตวัของผูใ้ชท่ี้มีช่ือลงในสคริปต ์ArcGIS API for 

Python เฉพาะเพ่ือวตัถุประสงคใ์นการทาํใหก้ระแสงานดาํเนินไปโดยอตัโนมติัเพ่ือนาํไปใชโ้ดยผูใ้ชท่ี้มีช่ือแต่เพียงผูเ้ดียวซ่ึงขอ้มูลประจาํตวัของผูใ้ชข้องตนมีการฝังอยูใ่นสคริปต ์


