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ข้อความสาํคัญ—โปรดอ่านอย่างละเอียด 

หากคุณยอมรับข้อกาํหนดและเง่ือนไขทัง้หมดท่ีมีอยู่ในข้อตกลงฉบับนีใ้ห้เป็นข้อตกลงขัน้สุดท้ายของคู่สัญญาทัง้สองฝ่ายเก่ียวกับการได้มาซ่ึงผลิตภัณฑ์ตามก

ารนําเสนอและการบริการของ Esri เหล่านีข้องคุณแต่เพียงผู้เดียวแล้ว Esri เต็มใจท่ีจะจัดหาผลิตภัณฑ์ตามการนําเสนอและการบริการของ Esri 

แก่คุณเท่านัน้ เว้นแต่จะถูกแทนท่ีโดยข้อตกลงการอนุญาตให้ใช้สิทธ์ิท่ีลงนามระหว่างคุณกับ Esri โปรดอ่านข้อกาํหนดและเง่ือนไขอย่างละเอียด 

คุณไม่สามารถใช้ข้อเสนอของ Esri ได้จนกว่าคุณจะได้ยอมรับข้อกาํหนดและเง่ือนไขของข้อตกลงฉบับนี ้

หากคุณไม่ยอมรับข้อกาํหนดและเง่ือนไขตามท่ีระบุไว้ ให้คลิก "ฉันไม่ยอมรับข้อตกลงหลัก" ด้านล่าง 

จากนัน้คุณอาจร้องขอให้คืนค่าธรรมเนียมท่ีได้ชาํระไปแล้ว 

ข้อตกลงหลักฉบับนี ้("ข้อตกลง") ทําขึน้ระหวา่งคณุ ("ลูกค้า") และ Environmental Systems Research Institute, Inc. ("Esri") ซึ่งเป็นบริษัทในรัฐแคลิฟอร์เนีย ตัง้อยูท่ี่ 

380 New York Street, Redlands, California 92373-8100 USA 

เอกสารแนบท้าย ก ระบุคําจํากดัความของคําศพัท์ท่ีใช้อกัษรตวัใหญ่ท่ีมีอยูใ่นข้อตกลงฉบบันี ้

ในแตล่ะสว่นของข้อตกลงนีอ้าจมีการระบุคําจํากดัความเพ่ิมเติมซึ่งนํามาใช้โดยเฉพาะภายในส่วนนัน้

1.0 การอนุญาตให้ใช้สิทธิโดยท่ัวไปและข้อจาํกัด 

1.1 การอนุญาตให้ใช้สิทธิ เมื่อพิจารณาถงึการชําระเงินคา่ธรรมเนียมท่ีเก่ียวข้องทัง้หมดตามข้อตกลงฉบับนีข้องลูกค้า แล้ว Esri 

ก. จัดหาการบริการให้ตามท่ีระบุไว้ในข้อตกลงนี;้ 

ข. ยินยอมให้ลูกค้าใช้ใบอนุญาตท่ีไมผู่กขาด (nonexclusive license) และใบอนุญาตท่ีไมส่ามารถเปล่ียนมือได้ (nontransferable license) 

หรือการสมคัรสมาชิกเพ่ือเข้าถงึและใช้ข้อเสนอของ Esri ตามท่ีระบไุว้ในข้อกําหนดคณุลักษณะและเอกสารการสั่งซือ้ท่ีใช้บังคบั; และ 

ค. อนุญาตให้ลูกค้าคดัลอกและทําการพฒันางานเอกสารเพ่ือการใช้งานภายในของลูกค้าเองร่วมกบัการใช้ผลิตภณัฑ์ตามการนําเสนอของ Esri 

ท่ีได้รับอนญุาตแล้วของลูกค้า ลูกค้าจะต้องใส่ข้อความการระบุถงึลิขสิทธ์ิตอ่ไปนีท่ี้แสดงถงึการยอมรับในสิทธ์ิความเป็นเจ้าของของ Esri 

และผู้ ให้อนุญาตเอาไว้ในผลงานสืบเน่ืองใดๆ : 

"สว่นตา่งๆ ของเอกสารนีร้วมถงึทรัพย์สินทางปัญญาของ Esri และผู้ ให้อนุญาตด้วย โดยจะใช้ภายใต้สิทธิการใช้นี ้ลิขสิทธ์ิ © 

[ลูกคา้จะใส่วนัที่ลิขสิทธ์ิที่แท้จริงจากวตัถตุน้แบบ.] Esri และผู้ ให้อนุญาต สงวนลิขสิทธ์ิ" 

การอนุญาตให้ใช้สิทธิในส่วนนี ้

(i) มีอยูต่อ่เน่ืองในช่วงเวลาของการเป็นสมาชิกหรือระยะเวลาท่ีมีผลใช้บังคบัหรือใช้ได้ตลอดไปหากไมม่ีระยะเวลาท่ีบังคบัใช้หรือไมม่ีการระบุไว้ในเอกสารการสั่งซือ้และ

(ii) อยูภ่ายใต้สิทธิเพ่ิมเติมและข้อจํากดัในข้อตกลงนีร้วมถงึ เอกสารแนบท้าย ข 

1.2 การเข้าถึงระบบเครือข่ายของท่ีปรึกษาหรือผู้รับจ้าง ลูกค้าสามารถอนุญาตให้ท่ีปรึกษาหรือผู้ รับจ้างของลูกค้า (i) เป็นผู้จัดการผลิตภณัฑ์ตามการนําเสนอของ Esri 

เพ่ือประโยชน์ของลูกค้า และ (ii) ใช้ผลิตภณัฑ์ตามการนําเสนอของ Esri เฉพาะเพ่ือประโยชน์ของลูกค้าแตเ่พียงผู้ เดียว 

ลูกค้าจะมหีน้าท่ีรับผิดชอบแตเ่พียงผู้ เดียวสําหรับการปฏิบัติตามข้อตกลงฉบับนีข้องท่ีปรึกษาและผู้ รับจ้าง 

รวมถงึจะต้องรับรองวา่ท่ีปรึกษาและผู้ รับจ้างแตล่ะรายจะหยดุใช้ข้อเสนอของ Esri เมื่อทํางานให้ลูกค้าเสร็จสิน้แล้ว ห้ามมิให้ท่ีปรึกษาหรือผู้ รับจ้างเข้าถงึหรือใช้ข้อเสนอของ 

Esri หากไมใ่ช่เพ่ือประโยชน์ของลูกค้าแตเ่พียงผู้ เดียว 

1.3 ข้อสงวนสิทธ์ิ ข้อเสนอทัง้หมดของ Esri เป็นงานอนัมีลิขสิทธ์ิของ Esri และผู้ ให้อนุญาต ขอสงวนสิทธ์ิทัง้หมดท่ีไมไ่ด้ให้ไว้โดยเฉพาะเจาะจงในข้อตกลงฉบบันี ้
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2.0 ซอฟต์แวร์และ Online Services 

 

2.1 คําจาํกัดความ 

 

ก. "ผู้ใช้ไม่ระบุชื่อ” หมายถงึบุคคลทัง้หมดท่ีมีการเข้าถงึแบบสาธารณะ (หรือไมต้่องมีข้อมลูประจําตวัของผู้ ใช้ท่ีระบช่ืุอ) ไปยงัสว่นใด ๆ ของเนือ้หาของลูกค้า 

หรือแอปพลิเคชันมลูคา่เพ่ิมของลูกค้า 

ข. "ข้อมูลประจาํตัวในการเข้าสู่ระบบ (Login Credentials) ของแอป" หมายถงึ 

ระบบท่ีเข้าถงึด้วยแอปพลิเคชันท่ีสร้างขึน้และรหัสผ่านท่ีเก่ียวข้องขณะลงทะเบียนแอปพลิเคชันมลูคา่เพ่ิมกบั ArcGIS Online 

ซึ่งเมือ่ฝังระบบนีล้งในแอปพลิเคชันมลูคา่เพ่ิมแล้วจะทําให้แอปพลิเคชันมลูคา่เพ่ิมสามารถเข้าถงึและใช้ Online Services ได้ 

ค. "สิทธิการใช้งานพร้อมกัน" หมายถงึ สิทธิการใช้ในด้านการติดตัง้และใช้ซอฟต์แวร์ในคอมพิวเตอร์บนเครือขา่ย 

และจํานวนผู้ ใช้ท่ีใช้พร้อมกนัจะไมส่ามารถเกินกวา่จํานวนสิทธิการใช้ท่ีได้รับ 

สิทธิการใช้งานพร้อมกนัรวมถงึสิทธิในการใช้งานพาสซีฟเฟลโอเวอร์อินสแตนซ์ของซอฟต์แวร์การจัดการใบอนุญาตการใช้งานพร้อมกนัในสภาพแวดล้อมของระบบปฏิ

บัติการท่ีแยกตา่งหากสําหรับการสนบัสนนุเฟลโอเวอร์ชั่วคราว 

ง. "สิทธิการนําไปใช้" หมายถงึสิทธิในการรวมส่วนประกอบของ ArcGIS Runtime ในแอปพลิเคชั่นมลูคา่เพ่ิมและแจกจ่ายแอปพลิเคชั่นมลูคา่เพ่ิมให้กบัผู้ ใช้ของลูกค้าได้ 

จ. "สิทธิการใช้บนเคร่ืองเซิร์ฟเวอร์สาํหรับการนําไปใช้" 

หมายถงึสิทธิในการใช้ซอฟต์แวร์ภายใต้สิทธิการใช้บนเคร่ืองเซิร์ฟเวอร์สําหรับการใช้ทัง้หมดท่ีได้รับอนุญาตในข้อตกลงและตามท่ีระบใุนเอกสารประกอบ 

ฉ. "สิทธิการใช้บนเคร่ืองเซิร์ฟเวอร์สาํหรับการนําไปใช้" 

หมายถงึสิทธิในการใช้ซอฟต์แวร์ภายใต้สิทธิการใช้บนเคร่ืองเซิร์ฟเวอร์เฉพาะเพ่ือสร้างและทดสอบแอปพลิเคชัน่มลูคา่เพ่ิมตามท่ีระบุในเอกสารประกอบเท่านัน้ 

ช. "การใช้เพื่อการพฒันา" หมายถงึสิทธิในการติดตัง้และใช้ซอฟต์แวร์เพ่ือสร้างและทดสอบแอปพลิเคชัน่มลูคา่เพ่ิมตามท่ีระบุในเอกสารประกอบ 

ซ. "สิทธิการใช้งานคู่” หมายถงึสิทธิในการติดตัง้บนเคร่ืองคอมพิวเตอร์เดสก์ทอป และใช้งานในเวลาเดียวกนักบัเคร่ืองพีดีเอ (PDA) หรือคอมพิวเตอร์มือถือ 

ตราบใดท่ีในครัง้นัน้ ๆ มีบุคคลเพียงคนเดียวใช้ซอฟต์แวร์ดงักล่าว 

ฌ. "สิทธิการใช้งานสาํหรับเฟลโอเวอร์" หมายถงึสิทธิในการติดตัง้ซอฟต์แวร์สํารองสําหรับ การดําเนินงานเฟลโอเวอร์ 

(Failover)แตซ่อฟต์แวร์สํารองจะใช้งานได้เฉพาะในช่วงเวลาท่ีไซต์หลักไมม่ีการทํางานเท่านัน้ เว้นแตใ่นกรณีการบํารุงรักษาระบบและการอปัเดตฐานข้อมลู 

การติดตัง้ซอฟต์แวร์สํารองจะไมม่ีการใช้งานในขณะท่ีไซต์หลัก (หรือไซต์สํารองอ่ืนๆ) กําลังทํางานอยู ่

ญ. "ผู้ใช้ท่ีระบุชื่อ" คือพนักงาน ตวัแทน ท่ีปรึกษา หรือผู้ รับจ้างของลูกค้าผู้ซึ่งลูกค้าได้มอบข้อมลูประจําตวัในการเข้าสูร่ะบบของผู้ ใช้ท่ีระบช่ืุอไมซํ่า้กนั 

ข้อมลูประจําตวัในการเข้าสู่ระบบท่ีปลอดภยั (ข้อมลูประจําตวั) 

โดยท่ีอนุญาตการเข้าถงึผลิตภณัฑ์ท่ีจําเป็นต้องใช้ข้อมลูประจําตวัดงักลา่วเพ่ือเข้าถงึความสามารถด้านการจัดการข้อมลูประจําตวัภายในผลิตภณัฑ์เพ่ือประโยชน์ของลู

กค้าแตเ่พียงผู้ เดียว ในกรณีท่ีใช้เพ่ือการศกึษา ผู้ ใช้ท่ีมช่ืีออาจรวมถงึนักเรียนท่ีลงทะเบียนแล้ว 

ฎ. "ข้อมูลประจาํตัวของผู้ใช้ท่ีระบุชื่อ" หมายถงึ การเข้าสู่ระบบและรหัสผ่านท่ีเก่ียวข้องของแตล่ะบุคคลท่ีทําให้บุคคลสามารถเข้าถงึและใช้ผลิตภณัฑ์ได้ 

ฏ. "สิทธิการใช้งานของผู้ใช้ท่ีระบุชื่อ" หมายถงึ สิทธิสําหรับผู้ใช้ท่ีมีช่ือเดียวเพ่ือใช้การเสนอขาย Esri เฉพาะ 

ฐ. "การสมัครใช้ Online Services" หมายถงึการเป็นสมาชิกในระยะเวลาท่ีจํากดั ซึ่งแสดงสิทธ์ิสําหรับผู้ใช้ท่ีระบุช่ือหนึ่งรายหรือมากกวา่ เพ่ือเข้าถงึและใช้งาน Online 

Services 

ฑ. "สิทธิการใช้งานสาํหรับการเผยแพร่ต่อ” หมายถงึสิทธิใช้งานเพ่ือการทําซํา้และเผยแพร่ซอฟต์แวร์ ซึ่ง 

 1. ลูกค้าทําสําเนาและเผยแพร่ซอฟต์แวร์ทัง้ชุด 

 2.

 ข้อตกลงการใช้งานท่ีคุ้มครองซอฟต์แวร์ในขอบเขตเดียวกนักบัข้อตกลงนีต้้องแนบไปกบัซอฟต์แวร์แตล่ะสําเนาและผู้ รับยอมรับข้อกําหนดและเง่ือนไขของข้

อตกลงการใช้งาน 

 3. ลูกค้าทําสําเนาการระบุและข้อความแสดงลิขสิทธ์ิและเคร่ืองหมายการค้า และ 

 4. ลูกค้าไมม่ีการคิดคา่ธรรมเนียมผู้ อ่ืนสําหรับการใช้ซอฟต์แวร์ 
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ฒ. "สิทธิการใช้บนเคร่ืองเซิร์ฟเวอร์” หมายถงึสิทธิการใช้เพ่ือการติดตัง้และใช้ซอฟต์แวร์บนเคร่ืองคอมพิวเตอร์เซิร์ฟเวอร์ 

สิทธิการใช้งานบนเคร่ืองเซิร์ฟเวอร์อาจอยูภ่ายใต้แกนของเซิรฟ์เวอร์ในจํานวนจํากดัหรือการนําไปใช้ท่ีมกีารเผยแพร่บนเซิร์ฟเวอร์หลายเคร่ืองตามท่ีระบุไว้ในเอกสารการ

สั่งซือ้ ถ้ารายละเอียดของซอฟต์แวร์รวมถงึสิทธิการใช้สําหรับเฟลโอเวอร์ สิทธิการใช้งานบนเคร่ืองเซิรฟ์เวอร์จะรวมสิทธิการใช้สําหรับเฟลโอเวอร์ด้วย 

ณ. "เครดิตบริการ" หมายถงึหน่วยของการแลกเปล่ียนสําหรับการใช้งานบริการ ซึ่งสามารถใช้ได้กบัการเป็นสมาชิก Online Services 

ด. "เคร่ืองมือสาํหรับการแบ่งปัน" หมายถงึ ความสามารถด้านการเผยแพร่ซึ่งรวมอยูก่บั Online Services 

ท่ีอนุญาตให้ลูกค้าเปิดเผยเนือ้หาของลูกค้าและแอปพลิเคชันมลูคา่เพ่ิมแกบุ่คคลท่ีสามหรือผู้ ใช้ท่ีไมร่ะบุช่ือ 

ต. "สิทธิการใช้งานสาํหรับการใช้รายเดียว" 

หมายถงึสิทธิการใช้งานท่ีอนุญาตให้ผู้ ใช้งานท่ีได้รับอนุญาตรายเดียวทําการติดตัง้และใช้ซอฟต์แวร์บนคอมพิวเตอร์เคร่ืองเดียว 

ผู้ ใช้งานท่ีได้รับอนุญาตรายเดียวสามารถติดตัง้สําเนาชุดท่ีสองสําหรับการใช้งานแตเ่พียงผู้ เดียวของผู้ ใช้บนเคร่ืองคอมพิวเตอร์เคร่ืองท่ีสอง ตราบใดท่ีมีการใช้งานเพียง 

1 สําเนาของซอฟต์แวร์ในเวลาใดก็ตาม ผู้ใช้งานรายอ่ืนไมส่ามารถใช้ซอฟต์แวร์ภายใต้สิทธิการใช้ฉบบัเดียวกนัในเวลาเดียวกนัได้ ไมว่า่จะเพ่ือวตัถปุระสงค์อ่ืนใดทัง้สิน้ 

ถ. "สิทธิการใช้งานบนเซิร์ฟเวอร์ทดสอบ (Staging Server)” 

หมายถงึสิทธิการใช้งานซอฟต์แวร์ภายใต้สิทธิการใช้งานบนเคร่ืองเซิร์ฟเวอร์เพ่ือสร้างและทดสอบแอปพลิเคชัน่และแคชแผนท่ี ดําเนินการตอบรับผู้ ใช้ การดําเนินงาน 

และโหลดการทดสอบซอฟต์แวร์ของบุคคลท่ีสาม แสดงการอปัเดตข้อมลูทางการค้าใหม ่และดําเนินกิจกรรมการฝึกอบรมตามท่ีระบุไว้ในเอกสารประกอบ 

ลูกค้าสามารถใช้แอปพลิเคชั่นมลูคา่เพ่ิมและแคชแผนท่ีกบัเซิร์ฟเวอร์สําหรับการพฒันาและสิทธิการใช้งานเซิร์ฟเวอร์ 

 

2.2 สิทธิการใช้งานและการสมัครสมาชิกประเภทต่าง ๆ Esri นําเสนอผลิตภณัฑ์ซอฟต์แวร์ภายใต้สิทธิการใช้งานหรือการสมคัรสมาชิกประเภทตา่ง ๆ 

หนึ่งประเภทหรือมากกวา่ ซึ่งระบุในคําอธิบายข้างต้น 

เอกสารประกอบและเอกสารการสั่งซือ้จะระบุวา่สิทธิการใช้งานหรือการสมคัรสมาชิกประเภทใดบ้างท่ีนําไปใช้กบัผลิตภณัฑ์ท่ีสั่งซือ้ 

 

2.3 ข้อกาํหนดการใช้ซอฟต์แวร์ 

 

ก. ลูกค้าสามารถ 

 

 1. ติดตัง้ เข้าถงึ และจัดเก็บซอฟต์แวร์และข้อมลูบนอปุกรณ์จัดเก็บทางอิเล็กทรอนิกส์ 

 2. ทําสําเนาการจัดเก็บและทําการสํารองข้อมลูบนเคร่ืองคอมพิวเตอร์เป็นประจํา 

 3. ติดตัง้และใช้ซอฟต์แวร์รุ่นท่ีใหมก่วา่พร้อมกบัรุ่นท่ีจะถกูแทนท่ีในระหวา่งช่วงเวลาเปล่ียนผ่านตามสมควรท่ีไมเ่กินหก (6) เดือน 

โดยการนําไปใช้ไมว่า่ในรุ่นใดรุ่นหนึ่งจะไมเ่กินจํานวนการใช้ท่ีได้รับสิทธิของลูกค้า หลังจากนัน้ 

ลูกค้าจะต้องไมใ่ช้ซอฟต์แวร์ในจํานวนรวมท่ีเกินกวา่จํานวนการใช้ท่ีได้รับสิทธิทัง้หมดของลูกค้า 

สิทธิการใช้งานพร้อมกนันีจ้ะไมใ่ช้กบัซอฟต์แวร์ท่ีได้รับอนุญาตสําหรับการใช้งานเพ่ือการพฒันา 

 4. ย้ายซอฟต์แวร์ในการกําหนดคา่ท่ีได้รับสิทธิการใช้ไปยงัเคร่ืองคอมพิวเตอร์ทดแทน 

 5. เผยแพร่ซอฟต์แวร์และรหสัการอนุญาตใดๆ ท่ีเก่ียวข้องซึง่จําเป็นสําหรับการใช้สิทธิการนําไปใช้ให้กบับุคคลท่ีสาม และ 

 6. ใช้ซอฟต์แวร์สําหรับเซิร์ฟเวอร์เพ่ือการใช้ Commercial ASP โดยเฉพาะ ในกรณีท่ีลูกค้าได้ซือ้สิทธิการใช้ Commercial ASP หรือเป็นองค์กรของรัฐ 

หรือองค์กรท่ีไมแ่สวงผลกําไรซึ่งดําเนินการเก่ียวกบัเว็บไซต์หรือเสนอบริการอินเทอร์เน็ตท่ีดําเนินการเพ่ือให้คุ้มทนุและไมไ่ด้ทําเพ่ือผลกําไร 

 

ข. ลูกค้าสามารถปรับตัง้คา่ซอฟต์แวร์โดยใช้ภาษาแมโครหรือภาษาสคริปต์ APIs หรือซอร์ซโค้ดหรือออบเจ็คต์โค้ดไลบรารี 

เฉพาะในขอบเขตท่ีมกีารอธิบายการปรับตัง้คา่ดงักล่าวไว้ในเอกสารประกอบ 

ค. ลูกค้าสามารถใช้รูปแบบตวัอกัษร (font) ทัง้หมดท่ีจัดหาให้พร้อมซอฟต์แวร์สําหรับการใช้ซอฟต์แวร์ใดๆ ท่ีได้รับอนุญาตได้ นอกจากนัน้ 

ลูกค้ายงัสามารถแยกใช้รูปแบบตวัอกัษร (font) ของ Esri เพ่ือพิมพ์ข้อมลูใดๆ ก็ตามท่ีซอฟต์แวร์สร้างขึน้ 

ข้อจํากดัในการใช้สําหรับฟอนต์ของบุคคลท่ีสามท่ีมากบัซอฟต์แวร์จะมีการระบุไว้ในตวัไฟล์ฟอนต์ 

ง. Esri เผยแพร่ข้อกําหนดในการใช้ซอฟต์แวร์เฉพาะสําหรับผลิตภณัฑ์ท่ี http://www.esri.com/legal/scope-of-use 

 

2.4 เง่ือนไขการใช้ Online Services 

http://www.esri.com/legal/scope-of-use
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ก. คําอธิบาย Online Services Esri เผยแพร่ข้อกําหนดในการให้บริการเฉพาะการสมคัรใช้ Online Services ท่ี http://www.esri.com/legal/scope-of-use การใช้ 

Online Services จะขึน้อยูก่บัข้อกําหนดบริการระบบคราวด์ท่ีพบใน เอกสารแนบท้าย ข 

ข. การแก้ไข Online Services Esri สามารถเปล่ียนแปลง Online Services และ API ท่ีเก่ียวข้องในเวลาใดก็ได้ โดยมคํีาบอกกล่าวล่วงหน้า 

30 วนัแจ้งถงึการเปล่ียนแปลงสําคญัและคําบอกกล่าวล่วงหน้า 90 วนัสําหรับการยกเลิก หากการแก้ไขปรับปรุง ยติุ หรือยกเลิก Online Services 

ทําให้เกิดผลกระทบแงล่บอยา่งรุนแรงตอ่การดําเนินการของลูกค้า ทาง Esri อาจพยายามซ่อม แก้ไข หรือหาทางออกสําหรับ Online Services 

ภายใต้ดลุพินิจของบริษัทแตเ่พียงผู้ เดียว หากวิธีแก้ไขท่ีใช้ปฏิบัติได้ไมเ่หมาะสมในเชิงพาณิชย์ ลูกค้าสามารถยกเลิกการเป็นสมาชิก Online Services และ Esri 

จะดําเนินการคืนคา่สมาชิกตามสัดส่วน 

ค. การแบ่งปันเนือ้หาของลูกค้า การแบ่งปันเนือ้หาของลูกค้าโดยใช้เคร่ืองมือสําหรับการแบ่งปันทําให้บุคคลท่ีสามสามารถใช้ จัดเก็บ แคช คดัลอก ทําสําเนา เผยแพร่ 

และส่งเนือ้หาของลูกค้าผา่นทาง Online Services ได้ Esri จะไมรั่บผิดชอบตอ่การสญูหาย การลบ การแก้ไข หรือการเปิดเผยใดๆ สําหรับเนือ้หาของลูกค้า 

อนัเป็นผลมาจากการใช้งานเคร่ืองมือสําหรับการแบ่งปันหรือ Online Services เนือ้หาของลูกค้า เว็บไซต์ ArcGIS เอกสารประกอบ หรือข้อมลูท่ีเก่ียวข้องในทางท่ีผิด 

การใช้เคร่ืองมือสําหรับการแบ่งปันของลูกค้าถือเป็นความเส่ียงของลูกค้าแตเ่พียงผู้ เดียว 

ง. ข้อจาํกัดในการใช้ Online Services และ เครดิตบริการ การเป็นสมาชิก Online Services แตล่ะรายจะมีเครดิตบริการตามท่ีระบุไว้ในเอกสารการสั่งซือ้ท่ีเก่ียวข้อง 

แตล่ะเครดิตบริการจะให้สิทธิกบัลูกค้าในการใช้จํานวนท่ีกําหนดไว้ของ Online Services โดยจํานวนจะแตกตา่งกนัไปขึน้อยูก่บั Online Services ท่ีลูกค้ากําลังใช้ 

ในขณะท่ีลูกค้าใช้ Online Services เครดิตบริการจะถกูหักออกจากการเป็นสมาชิกของลูกค้าโดยอตัโนมติั โดยไมเ่กินจํานวนสูงสุดของเครดิตบริการท่ีมีอยู ่

ลูกค้าสามารถซือ้เครดิตบริการเพ่ิมเติมได้ตามท่ีจําเป็น Esri จะแจ้งผู้ดแูลบัญชีการเป็นสมาชิกของลูกค้า เมื่อการใช้เครดิตบริการของลูกค้าถงึระดบั 75 เปอร์เซ็นต์ 

โดยประมาณของเครดิตบริการท่ีจัดสรรให้แกลู่กค้าผ่านการสมคัรสมาชิกของลูกค้า Esri ขอสงวนสิทธิในการระงบัการเข้าถงึ Online Services 

ของลูกค้าท่ีต้องใช้เครดิตบริการเมื่อลูกค้าได้ใช้เครดิตบริการหมดแล้ว Esri จะคืนการเข้าถงึของลูกค้าสู่ Online Services ทันทีเมื่อลูกค้าได้ซือ้เครดิตบริการเพ่ิมเติม 

 

2.5 สิทธิการใช้งานของผู้ใช้ท่ีระบุชื่อ ข้อกําหนดตอ่ไปนีบ้ังคบัใช้กบัซอฟต์แวร์และ Online Services สําหรับลูกค้าท่ีได้รับสิทธิการใช้งานของผู้ ใช้ท่ีระบุช่ือ 

 

ก. ผู้ใช้ท่ีระบุชื่อ 

 

 1. ข้อมลูประจําตวัในการเข้าสู่ระบบของผู้ ใช้ท่ีมีช่ือใช้สําหรับผู้ ใช้ตามท่ีกําหนดเท่านัน้ และห้ามแบ่งปันกบับุคคลอ่ืน ๆ 

 2. ลูกค้าสามารถเปล่ียนสิทธิการใช้งานของผู้ ใช้ท่ีมีช่ือให้แกผู่้ ใช้รายอ่ืนได้ ถ้าผู้ ใช้เดิมไมต้่องการสิทธิการใช้งานซอฟต์แวร์หรือ Online Services อีกตอ่ไปแล้ว 

 3. ลูกค้าไมส่ามารถเพ่ิมบุคคลท่ีสามท่ีไมใ่ชบุ่คคลท่ีสามท่ีระบุไว้ในคําอธิบายของผู้ ใช้ท่ีมีช่ือให้เป็นผู้ ใช้ท่ีมช่ืีอได้ 

 

ข. แอปพลิเคชันมูลค่าเพิ่ม 

 

 1. ลูกค้าจะต้องรับผิดชอบสําหรับการพฒันา การดําเนินการ และการสนับสนุนทางเทคนิคของเนือ้หาของลูกค้าและแอปพลิเคชันมลูคา่เพ่ิม 

 2. ลูกค้าไมส่ามารถฝังข้อมลูประจําตวัของผู้ ใช้ท่ีมช่ืีอลงในแอปพลิเคชันมลูคา่เพ่ิมได้ 

แอปพลิเคชันเพ่ิมมลูคา่ท่ีช่วยให้เข้าถงึข้อมลูหรือเนือ้หาส่วนตวัของลูกค้าจะต้องการให้ผู้ ใช้บุคคลเข้าสู่ระบบด้วยข้อมลูประจําตวัในการเข้าสู่ระบบของผู้ ใช้ท่ีมีช่ือ

ของตนเอง ซึ่งไมซํ่า้กบัผู้ อ่ืน 

 3. ลูกค้าสามารถฝังข้อมลูประจําตวัในการเข้าสู่ระบบแอปในแอปพลิเคชันมลูคา่เพ่ิมท่ีให้สิทธ์ิเข้าถงึบริการ เนือ้หา หรือข้อมลูท่ีเผยแพร่แล้วแกผู่้ ใช้ท่ีไมร่ะบุช่ือ 

เพ่ือแบ่งปันการเข้าถงึแกผู่้ ใช้ท่ีไมร่ะบุช่ือได้ใช้เคร่ืองมือสําหรับการแบ่งปัน รวมทัง้การใช้ Online Services ท่ีได้รับการอนุญาตแล้วของลูกค้า 

 4. ลูกค้าไมส่ามารถฝังข้อมลูประจําตวัในการเข้าสูร่ะบบแอปในแอปพลิเคชนัมลูคา่เพ่ิมท่ีให้สิทธิเข้าถงึข้อมลูส่วนตวัหรือเนือ้หาของลูกค้าได้ 

แอปพลิเคชันเพ่ิมมลูคา่ท่ีช่วยให้เข้าถงึข้อมลูหรือเนือ้หาส่วนตวัของลูกค้าจะต้องการให้ผู้ ใช้บุคคลเข้าสู่ระบบด้วยข้อมลูประจําตวัในการเข้าสู่ระบบของผู้ ใช้ท่ีมีช่ือ

ของตนเอง ซึ่งไมซํ่า้กบัผู้ อ่ืน 

 5. ลูกค้าไมส่ามารถให้สิทธิเข้าถงึซอฟต์แวร์หรือ Online Services อ่ืน ๆ 

นอกเหนือจากผ่านแอปพลิเคชันมลูคา่เพ่ิมของลูกค้าแกบุ่คคลท่ีสามท่ีอยูน่อกเหนือจากบุคคลท่ีสามท่ีอยูใ่นคําอธิบายของผู้ ใช้ท่ีมีช่ือได้ 

 6. ลูกค้าสามารถโอนแอปพลิเคชันมลูคา่เพ่ิมไปยงับุคคลท่ีสาม เพ่ือการใช้งานร่วมกบัสิทธิการใช้งานซอฟต์แวร์หรือการเป็นสมาชิก Online Services 

ของบุคคลท่ีสามนัน้เอง 

http://www.esri.com/legal/scope-of-use
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ค. ผู้ใช้ท่ีไม่ระบุชื่อ ผู้ใช้ท่ีไมร่ะบช่ืุอสามารถเข้าถงึซอฟต์แวร์หรือ Online Services ผ่านแอปพลิเคชันมลูคา่เพ่ิมท่ีให้สิทธ์ิเข้าถงึบริการ เนือ้หา 

หรือข้อมลูท่ีเผยแพร่เพ่ือแบ่งปันการเข้าถงึโดยใช้เคร่ืองมือสําหรับการแบ่งปัน รวมทัง้การใช้ Online Services ท่ีได้รับการอนุญาตแล้วของลูกค้า 

 

2.6 โปรแกรมการใช้งานแบบจาํกัดอ่ืน ๆ 

 

ก. การทดลองใช้งาน การประเมิน และโปรแกรมเบต้า ผลิตภณัฑ์ท่ีได้รับภายใต้การทดลองใช้งาน การประเมนิหรือโปรแกรมเบต้า 

มีเพ่ือวตัถปุระสงค์ในการประเมนิและการทดสอบเท่านัน้ ไมใ่ช่เพ่ือการใช้ในเชิงพาณิชย์ การใช้ดงักล่าวจะเป็นความเส่ียงของลูกค้าเอง 

และผลิตภณัฑ์จะไมม่ีสิทธิได้รับการบํารุงรักษา หากลูกค้าไมไ่ด้แปลงสิทธิการใช้งานตามท่ีได้ซือ้มาหรือการเป็นสมาชิกกอ่นสิน้สุดช่วงเวลาทดลองใช้งาน 

การประเมินผล หรือสิทธิการใช้งานเบต้า 

ลูกค้าอาจสูญเสียเนือ้หาและการปรับแตง่ตามความต้องการของลูกค้าท่ีได้สร้างขึน้ในช่วงระยะเวลาของสิทธิการใช้งานดงักล่าว 

หากลูกค้าไมต้่องการซือ้สิทธิการใช้งานหรือการเป็นสมาชิก ลูกค้าควรเอาเนือ้หาดงักล่าวออกกอ่นท่ีสิทธิการใช้งานนัน้ ๆ จะสิน้สุด 

ข. โปรแกรมการศึกษา 

ลูกค้าตกลงท่ีจะใช้ผลิตภณัฑ์ท่ีให้ไว้สําหรับโปรแกรมเพ่ือการศกึษาเฉพาะเพ่ือวตัถปุระสงค์ทางการศกึษาในระหวา่งระยะเวลาสําหรับการใช้งานด้านการศกึษาเทา่นัน้ 

ลูกค้าจะต้องไมใ่ช้ผลิตภณัฑ์เพ่ือการใช้ในงานบริหารจัดการ เว้นแตลู่กค้าจะได้รับสิทธิการใช้งานสําหรับการใช้ในงานบริหารจัดการ "การใช้ในงานบริหารจัดการ" 

หมายถงึ กิจกรรมการบริหารจัดการซึ่งไมเ่ก่ียวข้องโดยตรงกบัการสอนหรือการศกึษา เช่น การทําแผนท่ีสินทรัพย์ การบริหารจัดการอาคารสถานท่ี 

การวิเคราะห์ข้อมลูเชิงประชากร การกําหนดเส้นทาง ระบบความปลอดภยัในวทิยาเขต และการวิเคราะห์ความสามารถในการเข้าใช้งาน 

ลูกค้าจะต้องไมใ่ช้ผลิตภณัฑ์เพ่ือวตัถปุระสงค์ในการสร้างรายได้หรือเพ่ือผลกําไร 

ค. โปรแกรมการอนุญาตแบบให้เปล่า ลูกค้าสามารถใช้ผลิตภณัฑ์ท่ีให้ไว้สําหรับโปรแกรมการอนุญาตแบบให้เปล่าเฉพาะเพ่ือวตัถปุระสงค์ท่ีไมใ่ช่เชิงพาณิชย์เท่านัน้ 

ลูกค้าจะต้องไมใ่ช้ผลิตภณัฑ์เพ่ือวตัถปุระสงค์ในการสร้างรายได้หรือเพ่ือผลกําไร ยกเว้นเพ่ือให้คุ้มทุนในการใช้และดําเนินการผลิตภณัฑ์ 

ง. โปรแกรมการใช้งานแบบจาํกัดอ่ืนๆ ของ Esri ในกรณีท่ีลูกค้าได้รับผลิตภณัฑ์ภายใต้โปรแกรมการใช้แบบจํากดัใดก็ตามท่ีไมไ่ด้ระบุไว้ในรายการข้างต้น 

การใช้ผลิตภณัฑ์ของลูกค้าต้องอยูภ่ายใต้ข้อกําหนดท่ีระบไุว้ในหน้าเร่ิมต้นหรือแบบฟอร์มการลงทะเบียนท่ีใช้บังคบั หรือตามท่ีได้อธิบายไว้ในเวบ็ไซต์ของ Esri 

เพ่ิมเติมจากข้อกําหนดท่ีไมข่ดัแย้งกนัของข้อตกลงฉบับนี ้

 

3.0 ข้อมูล 

 

3.1 คําจาํกัดความ คําจํากดัความตอ่ไปนีเ้ป็นส่วนเสริมของคําจํากดัความท่ีระบุไว้ใน เอกสารแนบท้าย ก: 

 

ก. "ข้อมูลรายชื่อธุรกิจ" หมายถงึ ชุดข้อมลูใดๆ ท่ีมีรายช่ือของธุรกิจและอาจมีคณุลักษณะของธุรกิจท่ีเก่ียวข้องกนัอ่ืนๆ 

ข. "แพคเกจเนือ้หาของ Esri" หมายถงึ ไฟล์ดิจิทัลท่ีมีเนือ้หาเก่ียวกบัแผนท่ีฐานของ ArcGIS Online (ได้แก ่ตารางแผนท่ีแรสเตอร์, ภาพ, ข้อมลูเวกเตอร์) 

ท่ีนํามาจากบริการแผนท่ีฐานของ ArcGIS Online 

ค. "ข้อมูลถนน" หมายถงึ ข้อมลูท่ีรวมหรืออธิบายข้อมลูเก่ียวกบัเส้นทาง ถนน และฟีเจอร์ท่ีเก่ียวข้อง 

 

3.2 การใช้งานท่ีได้รับอนุญาต 

 

ก. เว้นแตจ่ะได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อกัษรไว้เป็นอยา่งอ่ืน ลูกค้าสามารถใช้ข้อมลูร่วมกบัผลิตภณัฑ์ซึ่ง Esri ได้จัดหาให้พร้อมกบัข้อมลูเท่านัน้ 

ข. ลูกค้าสามารถรวมการแสดงข้อมลูในรูปเอกสารหรือรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์แบบคงท่ี (เช่น PDF, GIF, JPEG, HTML) ในแอป ArcGIS Web Maps หรือใน Esri Story 

Maps เพ่ือจุดประสงค์ด้านการนําเสนอ (ซึ่งรวมถงึการโต้ตอบพืน้ฐาน เช่น การเล่ือน การซูม และการระบุฟีเจอร์ตา่ง ๆ ของแผนท่ีด้วยป็อปอพัท่ีเรียบงา่ย) 

เพ่ือการใช้งานในแพคเกจการนําเสนอ การศกึษาด้านการตลาด หรือรายงานหรือเอกสารอ่ืน ๆ ท่ีมีรูปแผนท่ีหรือบทสรุปข้อมลูท่ีมาจากการใช้ผลิตภณัฑ์ของ Esri 

ให้แกบุ่คคลภายนอกตามข้อจํากดัท่ีระบุไว้ในข้อตกลงฉบบันี ้โดยมีเง่ือนไขวา่ลูกค้าจะต้องแนบข้อความชีแ้จงไปกบัการแสดงข้อมลูท่ียอมรับวา่ Esri 

หรือผู้ ให้อนุญาตท่ีเก่ียวข้องเป็นแหล่งท่ีมาของส่วนตา่ง ๆ ของข้อมลูท่ีใช้สําหรับการแสดงข้อมลู 
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ค. ลูกค้าสามารถใช้ข้อมลูฐานของ ArcGIS Online แบบออฟไลน์ได้ผ่านทางแพ็คเกจเนือ้หาของ Esri แล้วภายหลังจึงส่ง (ถา่ยโอน) ไปยงัอปุกรณ์ใดๆ 

เพ่ือใช้กบัแอปพลิเคชั่น ArcGIS Runtime และ ArcGIS Desktop ท่ีได้รับสิทธิการใช้งาน ห้ามลูกค้ารวบรวม ดาวน์โหลด หรือเก็บข้อมลูดงักล่าวได้ 

ง. Esri ไมไ่ด้รับสิทธิใดๆ ในเนือ้หาของลูกค้าภายใต้ข้อตกลงฉบับนี ้

 

3.3 ข้อจาํกัดในการใช้งาน 

 

ก. ลูกค้าไมส่ามารถกระทําการโดยตรงหรืออนุญาตให้ลูกค้าของลูกค้าทําแบรนด์ร่วมกนัในข้อมลู หรือใช้ข้อมลูในบริการหรือผลิตภณัฑ์ท่ีไมไ่ด้รับอนญุาต 

หรือเสนอข้อมลูผ่านหรือในนามของบุคคลท่ีสามใด ๆ 

ข. ลูกค้าไมส่ามารถใช้หรืออนญุาตให้บุคคลท่ีสามใช้ข้อมลูเพ่ือวตัถปุระสงค์ในการรวบรวม การพฒันา การตรวจสอบ การเสริม การเพ่ิม 

หรือการลบจากการรวบรวมข้อมลูท่ีมกีารขาย เผยแพร่ จัดหาให้ หรือการกระทําใด ๆ ท่ีให้กบับุคคลท่ีสาม 

ค. ขอ้มูลรายชื่อธุรกิจ เว้นแตจ่ะมีการอนุญาตไว้เป็นลายลักษณ์อกัษร ลูกค้าไมส่ามารถใช้ข้อมลูรายช่ือธุรกิจเพ่ือวตัถปุระสงค์ทางการตลาดโดยตรง 

การขายตอ่การตีพิมพ์หรือการเผยแพร่แกบุ่คคลท่ีสามใดๆ โดยเป็นส่วนหนึ่งของรายการสําหรับการส่งจดหมาย สมดุรายช่ือ 

หรือโฆษณายอ่ยหรือการรวบรวมข้อมลูในรูปแบบอ่ืนๆ 

ง. ขอ้มูลถนน ลูกค้าสามารถใช้ข้อมลูถนนเพ่ือวตัถปุระสงค์ในการทําแผนท่ี การกําหนดรหัสพิกดั (Geocoding) การกําหนดเส้นทาง 

และการวิเคราะห์เครือขา่ยการคมนาคม เว้นแตจ่ะมีการอนญุาตไว้เป็นประการอ่ืนเป็นลายลักษณ์อกัษร ลูกค้าไมส่ามารถใช้ข้อมลูถนนสําหรับ 

 

 1. คําแนะนําสําหรับการนําทางแบบเรียลไทม์ รวมถงึการเตือนผู้ ใช้เก่ียวกบัการหลบหลีกท่ีกําลังจะเกิดขึน้ เช่น การเตือนจุดเลีย้วท่ีใกล้จะถงึ 

หรือการคํานวณหาทิศทางอ่ืนในกรณีท่ีเลีย้วไมท่ัน 

 2. การกําหนดเส้นทางของพาหนะหลายอยา่งท่ีได้รับการประสานกนั หรือ 

 3. การกําหนดคา่ท่ีเหมาะสมของเส้นทางท่ีประสานกนัแล้ว 

 

จ. ขอ้มูล Business Analyst ลูกค้าสามารถแคชข้อมลูท่ีให้มาพร้อมกบัแอปฯ ArcGIS Business Analyst บนอปุกรณ์เคล่ือนท่ีเพ่ือใช้งานร่วมกบัการใช้เซิร์ฟเวอร์ ArcGIS 

Business Analyst ของลูกค้า ลูกค้าจะไมส่ามารถแคชหรือดาวน์โหลดข้อมลูดงักล่าวได้ 

ฉ. สิทธิการใช้งานชุดขอ้มูลบางส่วน: หากลูกค้าสั่งซือ้ชุดยอ่ยของชุดข้อมลู (ตวัอยา่งเช่น ประเทศ ภมูิภาค รัฐหรือส่วนท้องถ่ินของชุดข้อมลูทั่วโลก) 

ลูกค้าจะสามารถใช้ได้เฉพาะชดุยอ่ยท่ีได้รับสิทธิการใช้งานเท่านัน้ ไมร่วมถงึส่วนอ่ืนๆ ของชุดข้อมลูเต็มชุด 

ช. Esri MapStudio Data. ลูกค้าสามารถสร้าง แสดงในท่ีสาธารณะ 

และเผยแพร่แผนท่ีในรูปเอกสารฉบับพิมพ์หรือรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์แบบคงท่ีเพ่ือวตัถปุระสงค์ในการรายงานขา่วเท่านัน้ 

ซ. ขอ้มูลเขตแดนระหว่างประเทศ Michael Bauer Research ("ขอ้มูล MBR") สิทธ์ิของลูกค้าในการใช้ข้อมลูท่ีดาวน์โหลดไปยงัสถานท่ีของลูกค้า (เช่น MBR Data 

ท่ีเก็บไว้ใน ArcGIS Enterprise, ArcGIS Desktop) จะหมดอายใุน 2 ปีหลังดาวน์โหลด 

 

3.4 ข้อกาํหนดและเง่ือนไขเพิ่มเติมสาํหรับข้อมูล ผู้ ได้รับอนุญาตข้อมลูบางรายต้องการให้ Esri ระบุข้อกําหนดหน้าท่ีเพ่ิมเติมและข้อกําหนดในการใช้แกลู่กค้า 

ข้อกําหนดของข้อตกลงฉบับนีใ้นส่วนท่ีเพ่ิมเเติมและส่วนท่ีแก้ไขเหลา่นี ้ดไูด้ท่ี www.esri.com/legal/third-party-data. 

 

4.0 การบาํรุงรักษา 

 

4.1 ลูกค้าในสหรัฐอเมริกา Esri จะจัดหาการบํารุงรักษาสําหรับซอฟต์แวร์และ Online Services ตามโปรแกรมการบํารุงรักษาและการสนบัสนนุของ Esri 

และข้อตกลงฉบบันีใ้นกรณีท่ีลูกค้าอยูใ่นสหรัฐอเมริกา 

 

4.2 ลูกค้าท่ีอยู่นอกสหรัฐอเมริกา ลูกค้าสามารถได้รับบริการบํารุงรักษาจากผู้จัดจําหน่ายของ Esri 

ในท้องถ่ินของลูกค้าภายใต้นโยบายการสนับสนุนมาตรฐานของผู้จัดจําหน่ายเอง 

  

http://www.esri.com/legal/third-party-data
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เอกสารแนบท้าย ก 

อภิธานศัพท์ 

 

อภิธานศพัท์ตอ่ไปนีม้ีผลใช้กบัข้อเสนอและบริการทัง้หมดของ Esri ท่ี Esri อาจจัดหาให้กบัลูกค้า ข้อเสนอและบริการบางรายการของ Esri 

อาจไมอ่ยูภ่ายในขอบเขตของข้อตกลงฉบับนี ้โปรดข้ามคําศพัท์ใดๆ ท่ีไมเ่ก่ียวข้องกบัข้อเสนอและบริการของ Esri ท่ีเสนอภายใต้ข้อตกลงฉบับนี ้

 

"บริษัทในเครือ" หมายถงึ บริษัทหรือองค์กรอ่ืนใด ท่ีโดยตรงหรือโดยอ้อม (i) ควบคมุ (ii) ถกูควบคมุโดย หรือ (iii) อยูภ่ายใต้การควบคมุของคูส่ัญญา ในท่ีนี ้"ควบคมุ" 

หมายถงึ มีหุ้นหรือผลประโยชน์ท่ีมีสิทธิออกเสียงมากกวา่ 50% ในกิจการท่ีควบคมุดแูล 

 

"API" หมายถงึ อินเทอร์เฟซของการทําโปรแกรมแอปพลิเคชัน 

 

"เว็บไซต์ ArcGIS" หมายถงึ http://www.arcgis.com และเว็บไซต์ท่ีเก่ียวข้องหรือเว็บไซต์สืบทอด 

 

"รหัสการอนุญาต" หมายถงึ คีย์ หมายเลขการให้อนุญาต Enablement Code ข้อมลูประจําตวัในการเข้าสู่ระบบ รหัสการเปิดใช้ (Activation Code) โทเค็น 

ช่ือผู้ ใช้และรหัสผ่าน หรือกลไกอ่ืนใด ท่ีจําเป็นสําหรับการใช้ผลิตภณัฑ์ตามการนําเสนอของ Esri 

 

"เบต้า" หมายถึง ผลิตภณัฑ์ท่ีเป็นรุ่นอลัฟ่า เบต้า หรือรุ่นกอ่นการวางจําหน่ายอ่ืน  ๆ

 

"บริการคลาวด์" หมายถงึ Online Services และ EMCS 

 

"การใช้ Commercial ASP" หมายถงึการใช้ในฐานะผู้ ให้บริการแอปพลิเคชันเพ่ือการค้า กล่าวคือ เป็นการสร้างรายได้โดยการจัดหาการเข้าใช้ซอฟต์แวร์หรือ Online Service 

ผ่านแอปพลิเคชันมลูคา่เพ่ิม เช่น โดยการเรียกเก็บคา่ธรรมเนียมการสมคัรสมาชิก คา่บริการ หรือธุรกรรมในรูปแบบอ่ืนใด 

หรือโดยการสร้างมากกวา่รายได้จากการโฆษณาท่ีเก่ียวเน่ืองกนั 

 

"เนือ้หา" หมายถงึ ข้อมลู รูปภาพ ภาพถา่ย ภาพเคล่ือนไหว วิดีโอ เสียง ข้อความ แผนท่ี ฐานข้อมลู รูปแบบข้อมลู สเปรดชีต อินเทอร์เฟซผู้ ใช้ ส่วนประกอบกราฟิก ไอคอน 

ซอฟต์แวร์ และทรัพยากรอ่ืน ๆ 

 

"การควบคุม" หมายถงึ การมีหุ้นหรือผลประโยชน์ท่ีมีสิทธิออกเสียงมากกวา่ 50% ในกิจการท่ีควบคมุดแูล 

 

"เนือ้หาของลูกค้า" หมายถงึเนือ้หาใด ๆ ท่ีลูกค้าจัดหา ใช้ หรือพฒันาอนัเก่ียวเน่ืองกบัการใช้ผลิตภณัฑ์ตามการนําเสนอหรือการให้บริการของ Esri 

ท่ีรวมถงึแอปพลิเคชันมลูคา่เพ่ิม เนือ้หาของลูกค้าไมร่วมข้อเสนอแนะ คําแนะนํา หรือคําร้องขอใดๆ สําหรับการปรับปรุงซอฟต์แวร์ท่ีลูกค้าให้แก ่Esri 

 

"ข้อมูล" หมายถงึ ชุดข้อมลูดิจิทลัท่ีมีอยูเ่พ่ือการค้า ซึ่งรวมถงึแตไ่มจํ่ากดัเพียงข้อมลูเวกเตอร์ทางภมูิศาสตร์ รายงานข้อมลูแรสเตอร์ หรือคณุสมบัติตารางท่ีเก่ียวข้องท่ี Esri 

รวมชุดเข้ากบัผลิตภณัฑ์ตามการนําเสนอของ Esri อ่ืน ๆ หรือส่งมอบให้แยกตา่งหาก 

 

"ผลงาน" หมายถงึ ส่ิงใด ๆ ก็ตามท่ี Esri ส่งมอบให้กบัลูกค้าในฐานะท่ีเป็นผลลัพธ์ของการดําเนินการของบริการโดยผู้ เช่ียวชาญ 

 

"เอกสารประกอบ" หมายถงึ เอกสารประกอบสําหรับอ้างอิงทัง้หมดของผู้ ใช้ท่ี Esri ส่งมอบให้พร้อมกบัสินค้าหรือผลิตภณัฑ์ตามการนําเสนอของ Esri 

 

"การให้บริการระบบคลาวด์ท่ีมีการจัดการของ Esri"" หรือ ""EMCS"" หมายถงึ ลูกค้าท่ีมีโครงสร้างพืน้ฐานระบบคลาวด์ ซอฟต์แวร์ ข้อมลู 

และแพลตฟอร์มระบบเครือขา่ยเฉพาะเจาะจงโดยท่ี Esri ให้บริการโฮสต์ จัดการ และทําให้พร้อมใช้งานสําหรับลูกค้าหรือผู้ ใช้งานปลายทางของลูกค้าผ่านทางอินเทอร์เน็ต. 

 

http://www.arcgis.com/
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"ผลิตภัณฑ์ตามการนําเสนอของ Esri" หมายถงึ ผลิตภณัฑ์ หรือเอกสารประกอบใด ๆ หาก Esri จัดหาการฝึกอบรมหรือบริการโดยผู้ เช่ียวชาญให้โดยตรงแกลู่กค้า 

จะถือวา่ข้อเสนอของ Esri รวมถงึเอกสารการฝึกอบรมและผลงานด้วย ผลิตภณัฑ์ตามการนําเสนอของ Esri ไมร่วมการให้บริการและเนือ้หาของบุคคลท่ีสาม 

 

"GIS" หมายถงึ ระบบข้อมลูทางภมูศิาสตร์ 

 

"การบาํรุงรักษา" หมายถงึ โปรแกรมการเป็นสมาชิกท่ี Esri จัดหาให้และท่ีให้สิทธิแกลู่กค้าในการอปัเดตผลิตภณัฑ์และผลประโยชน์อ่ืน ๆ เช่น 

การเข้าถงึการสนับสนุนทางเทคนิคและการเข้าถงึแหล่งข้อมลูการเรียนรู้ด้วยตนเองท่ีอยูบ่นเว็บ 

 

"รหัสท่ีเป็นอันตราย" หมายถงึ ไวรัส เวิร์ม ระเบิดเวลาของซอฟต์แวร์ ม้าโทรจนั หรือรหัสอ่ืนใดทางคอมพิวเตอร์ ไฟล์ การปฏิเสธบริการ 

หรือโปรแกรมท่ีออกแบบมาเพ่ือขดัขวาง ทําลาย หรือจํากดัการทํางานของซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ ฮาร์ดแวร์ หรืออปุกรณ์โทรคมนาคม 

 

"Online Services" หมายถงึ ระบบเชิงพืน้ท่ีใด ๆ บนอินเทอร์เน็ตท่ีมีเพ่ือการค้าซึ่ง Esri ได้จัดหาให้ รวมถงึแอปพลิเคชนัและ API ท่ีเก่ียวข้องเพ่ือการจัดเก็บ จัดการ เผยแพร่ 

และการใช้แผนท่ี ข้อมลู และสารสนเทศอ่ืน ๆ Online Services ไมร่วมข้อมลูและเนือ้หา 

 

"เอกสารการส่ังซือ้" หมายถงึ ใบเสนอราคาสําหรับการขาย ข้อเสนอการตอ่อายสํุาหรับการซ่อมบํารุง การสั่งซือ้ ข้อเสนอ คําสั่งงาน หรือเอกสารอ่ืน ๆ 

ท่ีระบุถงึผลิตภณัฑ์ตามการนําเสนอ อปัเดต หรือการบริการท่ีลกูค้าสั่งซือ้ของ Esri 

 

"สิทธิการใช้งานอย่างถาวร" หมายถงึ สิทธิการใช้งานอยา่งไมม่ีกําหนด ในผลิตภณัฑ์ตามการนําเสนอของ Esri เวอร์ชันท่ีได้จ่ายคา่ธรรมเนียมในการใช้สิทธิแล้ว 

เว้นเสียแตจ่ะถกูยติุโดย Esri หรือลกูค้าท่ีได้รับอนุญาตภายใต้ข้อตกลงฉบับนี ้

 

"ผลิตภัณฑ์" หมายถงึ ซอฟต์แวร์ ข้อมลู และ Online Services 

 

"บริการโดยผู้เชี่ยวชาญ" หมายถงึ บริการเพ่ือการพฒันาหรือการให้คําปรึกษาท่ี Esri ให้แกลู่กค้า 

 

"ตัวอย่าง" หมายถงึ โค้ดตวัอยา่ง แอปพลิเคชันตวัอยา่ง แอด-ออน หรือส่วนขยายตัวอยา่งของผลิตภณัฑ์ 

 

"การให้บริการ" หมายถงึ การซ่อมบํารุง หาก Esri จัดหา EMCS การฝึกอบรมหรือการให้บริการโดยผู้ เช่ียวชาญวชิาชีพให้แกลู่กค้าโดยตรง ถือวา่รวมถงึ EMCS 

การฝึกอบรมและการให้บริการโดยผู้ เช่ียวชาญวิชาชีพด้วย 

 

"ซอฟต์แวร์" หมายถงึ ซอฟต์แวร์ท่ีพร้อมจําหน่ายเพ่ือการค้าท่ีมสิีทธิความเป็นเจ้าของ โดยไมร่วมถงึข้อมลู การเข้าถึง การดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ท่ีได้รับอนุญาตของ Esri 

หรือท่ี Esri ได้มอบให้บนส่ือในรูปแบบใด ๆ ก็ตาม ซึ่งรวมถงึชุดสํารอง อปัเดต เซอร์วิสแพค แพตช์ ฮอตฟิกซ์ หรือชุดสํารองรวมท่ีได้รับอนุญาต 

 

"ข้อมูลจาํเพาะ" หมายถงึ (i) เอกสารท่ีเก่ียวข้องสําหรับซอฟต์แวร์และ Online Services (ii) ขอบเขตงานท่ีระบุไว้ในคําสั่งงานใดก็ตาม หรือ (iii) 

คําอธิบายหลักสูตรสําหรับการฝึกอบรมท่ีเผยแพร่ออกมาของ Esri 

 

"คําส่ังงาน" หมายถงึ เอกสารคําสัง่ซือ้สําหรับการให้บริการ 

 

"สิทธิการใช้ตามระยะเวลา" หมายถงึ สิทธิการใช้ผลิตภณัฑ์ตามการนําเสนอของ Esri ในระยะเวลาท่ีจํากดั ("ระยะเวลา"). 

 

"เนือ้หาของบุคคลท่ีสาม" หมายถงึ เนือ้หาใดก็ตามท่ีลูกค้าอาจได้รับจากเว็บไซต์ของบุคคลท่ีสามหรือท่ีบุคคลอ่ืนท่ีไมใ่ช่พนักงาน ซัพพลายเออร์ หรือผู้ รับจ้างของ Esri 

อาจมีส่วนร่วมโดยตรงกบัเว็บไซต์ของ Esri 
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"การฝึกอบรม" หมายถงึ การฝึกอบรมผลิตภณัฑ์ท่ี Esri จัดหาให้ภายใต้ข้อตกลงนี ้

 

"ข้อมูลการฝึกอบรม" หมายถงึ เนือ้หาท่ีเป็นดิจิทลัหรือท่ีมีการพิมพ์ออกมาเพ่ือใช้ในการฝึกอบรมให้เสร็จสิน้ ซึ่งอาจรวมถงึแตไ่มจํ่ากดัเพียงสมดุงาน ข้อมลู แนวคิด 

แบบฝึกหัด และข้อสอบ 

 

"แอปพลิเคชันมูลค่าเพิ่ม" หมายถงึ แอปพลิเคชันท่ีพฒันาโดยลูกค้าเพ่ือการใช้งานร่วมกบัซอฟต์แวร์ ข้อมลู หรือ Online Services ใด ๆ ท่ีได้รับอนุญาต 
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เอกสารแนบท้าย ข 

ข้อกาํหนดและเง่ือนไขท่ัวไป 

 

ข้อกําหนดและเง่ือนไขทั่วไปตอ่ไปนีม้ผีลใช้กบัข้อเสนอและบริการของ Esri ท่ี Esri อาจจะเสนอให้กบัลูกค้า ข้อเสนอและบริการบางรายการของ Esri 

อาจไมพ่ร้อมบริการภายใต้ข้อตกลงฉบับนี ้โปรดข้ามคําศพัท์ใดๆ ท่ีไมเ่ก่ียวข้องกบัข้อเสนอและบริการของ Esri ท่ีเสนอภายใต้ข้อตกลงฉบับนี ้

 

ข้อ 1—ข้อจาํกัดในการใช้งานท่ัวไป 

 

เว้นแตจ่ะมีการอนุญาตไว้โดยชัดแจ้งในข้อตกลงฉบบันี ้ลูกค้าจะต้องไม ่

 

ก. จําหน่าย ให้เช่า ให้อนุญาตตอ่ เผยแพร่ ให้ยืม แบ่งปันเวลาใช้ หรือโอนบริการหรือข้อเสนอของ Esri 

ข. แจกจ่ายหรือจัดหาการเข้าถงึบริการหรือข้อเสนอของ Esri โดยตรงทัง้หมดหรือบางส่วนให้กบับุคคลภายนอก รวมถงึแตไ่มจํ่ากดัเพียงส่วนขยาย ส่วนประกอบ หรือ DLL 

ค. แจกจ่ายรหัสส่วนตวัให้กบับุคคลภายนอก 

ง. ทําวิศวกรรมย้อนกลับ ดีคอมไพล์ หรือแยกส่วนประกอบผลิตภณัฑ์หรือผลงานใดๆ ท่ีส่งมอบในรูปแบบรวม 

จ. พยายามท่ีจะหลีกเล่ียงมาตรการด้านเทคโนโลยีท่ีควบคมุการเข้าถงึหรือการใช้ข้อเสนอของ Esri 

ฉ. จัดเก็บ แคช ใช้งาน อปัโหลด แจกจา่ย หรือให้อนุญาตตอ่ สําหรับเนือ้หา หรือใช้ข้อเสนอของ Esri โดยเป็นการละเมิดสิทธิของ Esri หรือบุคคลท่ีสาม 

รวมถงึสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา สิทธิความเป็นส่วนตวั กฎหมายวา่ด้วยการไมเ่ลือกปฏิบัติ หรือกฎหมายการส่งออกหรือข้อบังคบัของรัฐท่ีใช้บังคบั 

ช. ลบหรือบิดเบือนประกาศสิทธิบัตร ลิขสิทธ์ิ เคร่ืองหมายการค้า หรือสิทธิความเป็นเจ้าของของ Esri หรือผู้ ให้อนุญาต) 

หรือคําอธิบายท่ีระบุอยูใ่นหรือแนบมากบัข้อเสนอของ Esri เอาต์พตุผลิตภณัฑ์ ไฟล์คําอธิบายข้อมลู 

หรือหน้าข้อความออนไลน์หรือข้อมลูท่ีอยูใ่นรูปแบบเอกสารของข้อมลูหรือเอกสารประกอบ 

ซ. แบ่งหรือใช้งานอยา่งเป็นเอกเทศสําหรับส่วนประกอบหรือองค์ประกอบของข้อเสนอของ Esri 

ฌ. ผนวกส่วนหนึ่งส่วนใดของผลิตภณัฑ์ตามการนําเสนอของ Esri 

เข้ากบัผลิตภณัฑ์หรือการให้บริการเพ่ือการใช้งานของบุคคลท่ีสามท่ีเป็นคูแ่ขง่กบัผลิตภณัฑ์ตามการนําเสนอของ Esri 

ญ. เผยแพร่หรือส่ือสารด้วยวธีิการอ่ืนใดก็ตามสําหรับผลการทดสอบมาตรฐานการทํางานบนผลิตภณัฑ์รุ่นเบต้าโดยไมไ่ด้รับอนญุาตเป็นลายลักษณ์อกัษรจาก Esri 

และผู้ ให้อนุญาต หรือ 

ฎ. ใช้ ผนวก แก้ไข เผยแพร่ ให้การเข้าถึง หรือรวมข้อเสนอของ Esri ในลักษณะท่ีอาจทําให้ข้อเสนอของ Esri 

อยูภ่ายใต้ข้อกําหนดในการใช้งานแบบโอเพน่ซอร์สหรือแบบเปิดฐานข้อมลูท่ีต้องการให้ส่วนหนึ่งส่วนใดของข้อเสนอของ Esri ได้รับการกระทําดงันี ้

 

 1. ได้รับการเปิดเผยในรูปแบบของรหัสต้นทาง (Source Code) แกบุ่คคลภายนอก 

 2. ให้สิทธิการใช้งานแกบุ่คคลภายนอกเพ่ือวตัถปุระสงค์ในการสร้างงานมลิีขสิทธ์ิสืบเน่ือง หรือ 

 3. แจกจ่ายตอ่ให้แกบุ่คคลภายนอกโดยไมม่ีคา่ใช้จ่าย 

 

ข้อจํากดัดงักล่าวนีจ้ะไมม่ผีลใช้บังคบัในกรณีท่ีเป็นการขดัตอ่กฎหมายท่ีใช้บังคบัหรือข้อบังคบั 

 

ข้อ 2—ข้อกาํหนดและการสิน้สุดการใช้งาน 

 

2.1 ลูกค้าอาจยติุข้อตกลงฉบับนีห้รือสิทธิการใช้งานหรือการเป็นสมาชิกข้อเสนอของ Esri ใดๆ ได้ทุกเมื่อโดยจะต้องแจ้ง Esri เป็นลายลักษณ์อกัษร 

การยติุข้อตกลงโดยปราศจากสาเหตไุมไ่ด้ทําให้ลูกค้ามสิีทธิได้รับการคืนเงินคา่ธรรมเนียมใดๆ 

สิทธิการยติุข้อตกลงในระหวา่งมีข้อผูกพนัการให้บริการเพ่ือความสะดวกใดก็ตามได้ระบุไว้ในส่วนท่ีเก่ียวข้องในเนือ้หาของข้อตกลงฉบับนี ้

ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอาจยติุข้อตกลงฉบบันีห้รือสิทธิการใช้งานหรือการเป็นสมาชิกใดๆ เน่ืองจากมีการละเมิดข้อตกลงในสาระสําคญัท่ีไมไ่ด้รับการแก้ไขภายใน 

30 วนันบัจากวนัท่ีมีการแจ้งอยา่งเป็นลายลักษณ์อกัษรไปยงัฝ่ายท่ีละเมิดข้อตกลง เมื่อมีการยติุข้อตกลงฉบับนีเ้น่ืองจากมีการละเมิดข้อตกลง ทาง Esri จะหยดุให้บริการ 

สิทธิการใช้งานใดๆ ในข้อเสนอของ Esri ท่ีมีผลใช้อยูห่ลังจากการยติุข้อตกลงฉบับนีย้งัคงใช้ได้ตอ่ไปภายใต้ข้อตกลงของข้อตกลงฉบับนี ้
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2.2 หาก Esri ยติุข้อตกลงฉบับนีเ้น่ืองจากลูกค้าละเมิดข้อตกลง Esri ยงัอาจใช้สิทธิเลือกท่ีจะยติุสิทธิการใช้งานของลูกค้า หรือการเป็นสมาชิกในข้อเสนอของ Esri ได้ด้วย 

หากลูกค้ายติุข้อตกลงฉบับนีไ้มว่า่ด้วยเหตผุลหรือเพ่ือความสะดวกแล้ว ทางลูกค้าอาจใช้สิทธิเลือกท่ีจะยติุสิทธิการใช้งานของลูกค้า 

หรือการเป็นสมาชิกในผลิตภณัฑ์ตามการนําเสนอของ Esri ด้วย 

 

2.3 เมื่อมีการยติุหรือสิน้สุดสิทธิการใช้งานหรือการเป็นสมาชิก ลูกค้าจะต้อง 

 

ก. หยดุเข้าถงึหรือใช้งานข้อเสนอของ Esri ท่ีถกูยติุหรือสิน้สุด 

ข. ล้างแคชข้อมลูในฝ่ังของไคลเอ็นต์ท่ีได้จากบริการคลาวด์ท่ีถกูยติุหรือสิน้สุด และ 

ค. หยดุการใช้และถอนการติดตัง้ ลบ และทําลายสําเนาทัง้หมดของผลิตภณัฑ์ตามการนําเสนอ ของ Esri 

ท่ีถกูยติุหรือสิน้สุดซึ่งอยูใ่นความครอบครองหรือการควบคมุของลูกค้า รวมถงึส่วนท่ีได้รับการแก้ไขหรือมีการผนวกรวมไว้ด้วย ไมว่า่จะอยูใ่นรูปแบบใด 

ตลอดจนดําเนินการและส่งหลักฐานของการกระทําดงักล่าวนัน้ให้แก ่Esri หรือผู้จัดจําหน่ายท่ีได้รับอนุญาต 

 

Esri อาจหยดุให้บริการทันทีท่ีมีการแจ้งเป็นลายลักษณ์อกัษรไปยงัลูกค้า หากการล้มละลายหรือการดําเนินคดีล้มละลายเร่ิมขึน้โดยหรือตอ่ลูกค้า 

จนกวา่ทรัสตีจะได้แก้ไขการผิดนัดชําระหนีท่ี้เกิดขึน้และให้การรับประกนัท่ีเพียงพอสําหรับการปฏิบัติการในอนาคตภายใต้ข้อตกลงฉบับนี ้

ข้อตกลงฉบับนีจ้ะสิน้สุดลงเมื่อมีภาวะหนีสิ้นล้นพ้นตวั การชําระบัญชี หรือการเลิกกิจการของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง 

 

ข้อ 3—การรับประกันแบบจาํกัดและการจาํกัดความรับผิดชอบ 

 

3.1 การรับประกันแบบจาํกัด ยกเว้นตามท่ีระบุไว้ด้านลา่ง Esri รับประกนัลูกค้า โดยท่ี (i) ผลิตภณัฑ์และการฝึกอบรม 

ผลิตภณัฑ์และการฝึกอบรมจะปฎิบติัตามข้อมลูจําเพาะท่ีเก่ียวข้องอยา่งมีนัยยะสําคญั และ (ii) 

การให้บริการจะเป็นไปตามมาตรฐานทางวชิาชีพและทางเทคนิคของอตุสาหกรรมอยา่งมีนัยยะสําคญั ช่วงเวลารับประกนัสําหรับผลิตภณัฑ์ตามการนําเสนอของ Esri 

ภายใต้สิทธิการใช้งานอยา่งถาวรและการให้บริการมีระยะเวลา 90 วนั นบัตัง้แตว่นัท่ีส่งมอบ หรือจากวนัท่ีรับของ หากข้อตกลงฉบับนีม้ีระยะเวลารับของ 

ช่วงเวลารับประกนัสําหรับผลิตภณัฑ์ตามการนําเสนอของ Esri 

ถกูเสนอภายใต้การเป็นสมาชิกหรือการใช้สิทธิตามข้อกําหนดนานน้อยกวา่ระยะเวลาการเป็นสมาชิกหรือข้อกําหนดหรือ 90 วนั นับตัง้แตว่นัท่ีส่งมอบ หรือจากวนัท่ีรับของ 

หากข้อตกลงฉบับนีม้ีระยะเวลารับของ 

 

3.2 การจาํกัดความรับผิดชอบกรณีพิเศษ เนือ้หาของบุคคลท่ีสาม ข้อมูล ตัวอย่าง ฮ็อตฟิกซ์ โปรแกรมแก้ไข อัปเดต Online Services 

ท่ีจัดหาให้โดยไม่มีค่าธรรมเนียม และผลิตภัณฑ์รุ่นท่ีเป็นการทดลอง การประเมินและรุ่นเบต้าจะถูกส่งมอบในลักษณะ "ตามสภาพท่ีเป็นอยู่" 

โดยไม่มีการรับประกันใด ๆ 

 

3.3 การจาํกัดความรับผิดชอบท่ัวไป ยกเว้นการรับประกันแบบจาํกัดตามท่ีระบุอย่างชัดแจ้งข้างต้นแล้ว Esri 

จาํกัดความรับผิดชอบในการรับประกันหรือเง่ือนไขอ่ืนๆทัง้หมด ไม่ว่าจะโดยชัดแจ้งหรือโดยนัย 

รวมถึงการรับประกันหรือเง่ือนไขเก่ียวกับความสามารถเชิงพาณิชย์ ความเหมาะสมในการใช้งานเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ 

และการไม่ละเมิดสิทธ์ิในทรัพย์สินทางปัญญา Esri จะไม่รับผิดชอบต่อความไม่สอดคล้องใดๆ ท่ีเกิดขึน้จากการท่ีลูกค้าแก้ไขเปล่ียนแปลงข้อเสนอของ Esri 

นอกเหนือจากท่ีระบุไว้ในเอกสารประกอบ Esri ไม่รับประกันว่าข้อเสนอของ Esri หรือการดาํเนินการของลูกค้าจะราบร่ืนไม่ติดขัด ปราศจากข้อผิดพลาด 

ความทนทานต่อความบกพร่อง ความปลอดภัยจากความบกพร่อง หรือไม่รับประกันว่าความไม่สอดคล้องจะสามารถหรือจะได้รับการแก้ไข ข้อเสนอของ Esri 

ไม่ได้รับการออกแบบ ผลิต หรือมีวัตถุประสงค์เพื่อการใช้ในสภาพแวดล้อม หรือการใช้งานท่ีอาจนําไปสู่การสูญเสียชีวิต การบาดเจ็บร่างกาย 

หรือความเสียหายต่อทรัพย์สินหรือสภาพแวดล้อม ลูกค้าไม่ควรปฏิบัติตามคาํแนะนําเก่ียวกับการนําทางท่ีดูเหมือนจะเป็นอันตราย ไม่ปลอดภัย หรือผิดกฎหมาย 

การใช้ดังกล่าวจะเป็นความเส่ียงและเป็นค่าใช้จ่ายของลูกค้าเอง 
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3.4 การจาํกัดความรับผิดชอบ 

 

ก. การจาํกัดความรับผิดชอบบนอินเทอร์เน็ต 

ไม่มีคู่สัญญาฝ่ายใดจะต้องรับผิดสาํหรับค่าเสียหายภายใต้ทฤษฎีทางกฎหมายเก่ียวกับการปฏิบัติหรือการยุติการดาํเนินการของอินเทอร์เน็ต 

หรือข้อบังคับของอินเทอร์เน็ตท่ีอาจจาํกัดหรือห้ามการดาํเนินการของบริการคลาวด์ 

ข. เว็บไซต์ของบุคคลท่ีสาม และ เนือ้หาของบุคคลท่ีสาม Esri ไม่รับผิดชอบต่อเว็บไซต์ของบุคคลท่ีสามหรือเนือ้หาของบุคคลท่ีสาม 

ท่ีปรากฎหรือถูกอ้างอิงโดยผลิตภัณฑ์ตามการนําเสนอของ Esri หรือเว็บไซต์ของ Esri รวมถึง www.esri.com และ www.arcgis.com 

การให้ลิงก์ไปยังเว็บไซต์หรือทรัพยากรของบุคคลท่ีสามไม่ได้บ่งบอกนัยยะถึงการรับรอง ความเก่ียวข้อง หรือการสนับสนุนชนิดใดๆ 

 

3.5 การบรรเทาเฉพาะ การแก้ไขความเสียหายโดยเฉพาะของลูกค้าและความรับผิดชอบทัง้หมดของ Esri 

ตอ่การละเมิดการรับประกนัแบบจํากดัในส่วนนีจ้ะเป็นไปเพ่ือทดแทนส่ือท่ีชํารุดรวมทัง้ (i)ซ่อม แก้ไข หรือหาทางแก้ไขผลิตภณัฑ์ตามการนําเสนอและการให้บริการของ Esri 

ท่ีเก่ียวข้อง หรือ (ii) ณ สิทธิการเลือกของ Esri, คา่ธรรมเนียมท่ีลูกค้าชําระเป็นคา่ผลิตภณัฑ์ตามการนําเสนอและการให้บริการของ Esri 

ท่ีไมส่อดคล้องกบัการรับประกนัแบบจํากดัของ Esri 

 

ข้อ 4—ข้อจาํกัดความรับผิดชอบ 

 

4.1 การจาํกัดความรับผิด ทัง้ลูกค้า Esri และผู้จัดจาํหน่ายของ Esri จะไม่ต้องรับผิดต่อค่าเสียหายโดยอ้อม ค่าเสียหายพิเศษ ค่าเสียหายสืบเน่ือง 

ค่าเสียหายท่ีเป็นผลท่ีตามมา การสูญเสียผลกาํไร ยอดขาย ค่าความนิยม ต้นทุนในการจัดหาสินค้าหรือบริการทดแทน 

หรือค่าเสียหายท่ีมีจาํนวนสูงกว่าค่าธรรมเนียมของสิทธิการใช้งานหรือค่าธรรมเนียมการเป็นสมาชิกปัจจุบันท่ีเก่ียวข้อง ซ่ึงได้ชาํระหรือค้างชาํระต่อ Esri 

สาํหรับข้อเสนอหรือบริการของ Esri ท่ีเป็นสาเหตุของข้อเรียกร้อง 

 

4.2 ข้อจํากดัและการยกเว้นความรับผิดในข้อความยอ่หน้ากอ่นนีไ้มใ่ช้กบักรณีท่ีลูกค้าละเมิด ใช้ในทางท่ีผิด ยกัยอกทรัพย์สินทางปัญญาของ Esri หรือผู้ ให้อนุญาตของ Esri 

ภาระหน้าท่ีในการชดใช้คา่สินไหมทดแทนของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง ความประมาทเลินเลอ่อยา่งร้ายแรง การจงใจประพฤติผิด 

หรือการละเมิดตอ่ข้อกําหนดการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์การส่งออกของข้อตกลงฉบับนีห้รือกฎหมายท่ีมผีลบังคบัใช้หรือข้อบังคบั 

 

4.3 ความสามารถในการบังคับใช้ของการจาํกัดความรับผิดชอบและข้อจาํกัด Esri 

หรือผู้จัดจําหน่ายท่ีได้รับอนุญาตได้กําหนดคา่ธรรมเนียมและเข้าทําข้อตกลงฉบบันีโ้ดยเป็นไปตามการจํากดัความรับผิดและข้อจํากดัในข้อตกลงฉบบันี ้ทัง้นี ้

คา่ธรรมเนียมได้แสดงถงึการกระจายความเส่ียงท่ีเป็นพืน้ฐานสําคญัของการเจรจาระหวา่งคูส่ัญญา 

ข้อจาํกัดเหล่านีจ้ะมีผลใช้บังคับไม่ว่าคู่สัญญาจะรับรู้ถึงความเป็นไปได้ของความเสียหายหรือไม่และไม่คํานึงว่าวัตถุประสงค์สาํคัญของการเยียวยาแบบจาํกัดโด

ยเฉพาะหรือไม่ 

 

4.4 การถอนหรือการสละสิทธิเรียกร้องหรือสิทธิในทรัพย์สินท่ีเคยเรียกร้อง ข้อจํากดั และข้อยกเว้นท่ีระบุข้างต้นอาจไมม่ผีลบังคบัใช้ในเขตอํานาจศาลบางแห่ง 

และอาจมผีลบังคบัใช้ภายใต้ขอบเขตท่ีอนุญาตตามกฎหมายในเขตอํานาจศาลของลูกค้าเท่านัน้ 

ลูกค้าอาจมีสิทธิเพ่ิมเติมซึ่งไมส่ามารถมีการยกเว้นหรือจํากดัความรับผิดชอบได้ Esri 

ไมไ่ด้พยายามท่ีจะจํากดัการรับประกนัหรือการเยียวยาสําหรับลูกค้าโดยประการท่ีกฎหมายไมอ่นุญาต 

 

ข้อ 5—การชดใช้ค่าเสียหาย 

 

5.1 คําจาํกัดความ คําจํากดัความตอ่ไปนีเ้ป็นส่วนเสริมของคําจํากดัความท่ีระบุไว้ใน เอกสารแนบท้าย ก: 

 

ก. "ข้อเรียกร้อง" หมายถงึ ข้อเรียกร้อง การดําเนินคดีหรือคําร้องขอของบุคคลท่ีสาม 

ข. "ผู้มีสิทธิได้รับชดใช้ค่าเสียหาย" หมายถงึ ลูกค้า และผู้บริหาร เจ้าหน้าท่ี และพนักงานของลูกค้า 

ค. "ข้อเรียกร้องเก่ียวกับการละเมิด" หมายถงึ ข้อเรียกร้องใด ๆ ท่ีอ้างวา่ การใช้หรือการเข้าถงึข้อเสนอหรือบริการของ Esri ใด ๆ ของลูกค้าละเมิดตอ่สิทธิบัตร ลิขสิทธ์ิ 

เคร่ืองหมายการค้า หรือความลับทางการค้า 

http://www.esri.com/
http://www.arcgis.com/
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ง. "ความเสียหาย" หมายถงึ รายจ่าย คา่เสียหาย ยอดคา่ชดเชย ต้นทุนหรือคา่ใช้จ่าย รวมถงึคา่ทนายความท่ีได้ชําระไป 

 

5.2 การชดใช้ค่าเสียหายเก่ียวกับการละเมิด 

 

ก. Esri จะปกป้องและชดใช้คา่เสียหายให้แกผู่้มีสิทธิได้รับชดใช้คา่เสียหาย ตลอดจนชดใช้คา่เสียหายเพ่ือความเสียหายท่ีเกิดขึน้ตามการเรียกร้อง 

ข. หาก Esri พิจารณาแล้ววา่ข้อเรียกร้องเก่ียวกบัการละเมิดเป็นความจริง ทาง Esri อาจดําเนินการอยา่งใดอยา่งหนึ่งโดยใช้คา่ใช้จ่ายของตนเอง 

(1) ให้สิทธ์ิลูกค้าในการใช้ผลิตภณัฑ์ตามการนําเสนอหรือการให้บริการของ Esri ตอ่ไป หรือ (2) แก้ไขผลิตภณัฑ์ตามการนําเสนอหรือการให้บริการของ Esri 

ในขณะท่ีดํารงไว้ซึ่งความสามารถในการทํางานดงัเดิม หากไมม่ีทางเลือกใดท่ีเหมาะสมในเชิงพาณิชย์ ทาง Esri 

อาจยติุสิทธิในการใช้ผลิตภณัฑ์ตามการนําเสนอหรือการให้บริการของ Esri ของลูกค้าและจะคืนเงิน 

(ก) คา่ธรรมเนียมสิทธิการใช้งานใดก็ตามท่ีลูกค้าชําระการละเมิดผลิตภณัฑ์ตามการนําเสนอหรือการให้บริการของ Esri ท่ีได้รับมาภายใต้สิทธิการใช้งานถาวร 

โดยคิดเป็นสัดส่วนของ 5 ปี หักคา่เส่ือมราคาเป็นแบบเส้นตรงเร่ิมตัง้แตว่นัท่ีเร่ิมต้นสง่มอบ หรือ 

(ข) คา่ธรรมเนียมส่วนท่ีไมม่ีการใช้ซึ่งชําระสําหรับสิทธิการใช้งานเป็นระยะเวลา การเป็นสมาชิก และการซ่อมบํารุงรักษา 

ค. Esri ไมม่ีภาระหน้าท่ีในการตอ่สู้ ข้อเรียกร้องเก่ียวกบัการละเมิดหรือในการชดใช้คา่สินไหมทดแทนให้แกลู่กค้าในกรณีท่ีข้อเรียกร้องเก่ียวกบัการละเมิดเกิดขึน้จาก 

(i) การผสมผสานหรือการรวมผลิตภณัฑ์ตามการนําเสนอหรือการให้บริการของ Esri กบัผลิตภณัฑ์ กระบวนการ ระบบ หรือส่วนประกอบท่ี Esri 

ไมไ่ด้จัดหาหรือระบุไว้ในเอกสารประกอบ (ii) การดดัแปลงผลิตภณัฑ์ตามการนําเสนอหรือการให้บริการของ Esri โดยผู้ อ่ืนท่ีไมใ่ช่ Esri และผู้ รับจ้างช่วงของ Esri 

(iii) การปฏิบัติตามรายละเอียดงานของลูกค้า หรือ (iv) การใช้ผลิตภณัฑ์ตามการนําเสนอหรือการให้บริการของ Esri หลังจากท่ี Esri 

จัดหารุ่นท่ีมีการแก้ไขเปล่ียนแปลงแล้วเพ่ือหลีกเล่ียงการละเมิดหรือยติุสิทธิการใช้ผลิตภณัฑ์ตามการนําเสนอหรือการให้บริการของ Esri ของลูกค้า 

 

5.3 การชดใช้ค่าสินไหมทดแทนท่ัวไป Esri จะปกป้องและชดใช้คา่เสียหายให้แกผู่้มีสิทธิได้รับชดใช้คา่เสียหาย 

ตลอดจนชดใช้คา่เสียหายเพ่ือความเสียหายท่ีเกิดขึน้ตามการเรียกร้องใดๆ สําหรับการบาดเจ็บทางกาย การเสียชีวิต หรือความเสียหายตอ่ทรัพย์สินถาวรท่ีมีตวัตน 

หรือทรัพย์สินท่ีแท้จริง ท่ีนํามาจากฝ่ายท่ีรับความคุ้มครองตามขอบเขตในกรณีท่ีเกิดขึน้จากความประมาทเลินเล่อหรือการละเว้นหรือการจงใจประพฤติผิดโดย Esri 

หรือผู้บริหาร เจ้าหน้าท่ี พนักงาน หรือตวัแทนของ Esri ท่ีทําหน้าท่ีให้บริการในขณะท่ีอยูใ่นสถานท่ีของลูกค้า 

 

5.4 เง่ือนไขการชดใช้ค่าเสียหาย เง่ือนไขการชดใช้คา่เสียหายได้กําหนดให้ ผู้มสิีทธิได้รับชดใช้คา่เสียหายจะต้อง (1) แจ้งให้ Esri 

ทราบถงึข้อเรียกร้องเป็นลายลักษณ์อกัษรทันที (2) จัดหาเอกสารท่ีมีอยูท่ัง้หมดท่ีอธิบายตอ่ข้อเรียกร้อง 

(3) ให้ Esri มีอํานาจควบคมุแตเ่พียงผู้ เดียวในการตอ่สู้คดีหรือการเจรจาไกล่เกล่ียท่ีเก่ียวกบัการตอ่สู้หรือการระงบัข้อเรียกร้องเก่ียวกบัการละเมิด และ 

(4) ให้ความร่วมมือในการตอ่สู้ ข้อเรียกร้องเก่ียวกบัการละเมิดตามสมควร เมื่อ Esri ร้องขอและออกคา่ใช้จ่ายให้ 

 

5.5 ข้อตกลงส่วนนีร้ะบุข้อผูกพันทัง้หมดของ Esri ผู้จัดจาํหน่าย และผู้ให้อนุญาตของ Esri เก่ียวกับข้อเรียกร้องใดๆ ซ่ึง Esri ต้องชดใช้ค่าเสียหายแก่ลูกค้า 

 

ข้อ 6—การรับประกัน 

 

หาก Esri กําลังให้บริการ ทาง Esri จะดําเนินการขัน้ต่ําตามความคุ้มครองตอ่ไปนี ้

 

ก. ความรับผิดทั่วไปหรือความรับผิดทั่วไปเชิงพาณิชย์ท่ีมีความคุ้มครองขัน้ต่ํา 1,000,000.00 ดอลลาร์ โดยจํากดัตอ่การเกิดขึน้ครัง้เดียวสําหรับการบาดเจ็บทางกาย 

รวมถงึการเสียชีวิต และความรับผิดตอ่ความเสียหายในทรัพย์สินซึ่งรวมถงึกรณีตอ่ไปนี ้

 

 1. สถานท่ีและการดําเนินงาน 

 2. ความรับผิดตามสัญญารวม 

 3. ความเสียหายตอ่ทรัพย์สินในรูปแบบกว้างๆ 

 4. ผู้ รับจ้างอิสระ 

 5. การบาดเจ็บของบุคคล โดยมกีารลบข้อยกเว้นของพนักงาน และ 
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 6. การดําเนินงานท่ีเสร็จสิน้แล้ว 

 

ข. การประกนัภยัเพ่ือคา่ชดเชยของผู้ ทํางาน โดยมีการสละสิทธิการรับช่วงสิทธิเป็นจํานวนท่ีเป็นไปตามจํานวนท่ีจํากดัตามกฎหมาย 

 

ข้อ 7—ความปลอดภัยและการปฏิบัติตาม 

 

7.1 ความปลอดภัย Esri ได้เผยแพร่ความสามารถด้านความปลอดภยัไว้ท่ี http://trust.arcgis.com ลูกค้าอาจอนุญาตให้ Esri 

มีสิทธิในการเข้าถงึระบบของลูกค้าหรือข้อมลูส่วนบคุคลของบุคคลท่ีสาม สารสนเทศท่ีมีการควบคมุ หรือข้อมลูท่ีมีความละเอียดออ่น 

ถ้าการเข้าถงึมีความจําเป็นตอ่ผลงานการให้บริการของ Esri และถ้า Esri ยอมรับการเข้าถงึดงักล่าวอยา่งชัดแจ้ง Esri จะใช้การคุ้มครองในการจัดการ ทางเทคนิค 

และทางกายภาพตามสมควรเพ่ือคุ้มครองข้อมลูดงักล่าวและป้องกนัการเข้าถงึโดยไมไ่ด้รับอนุญาต ลูกค้ามีหน้าท่ีในการ 

(1) ยืนยนัวา่การควบคมุด้านความปลอดภยัและความเป็นส่วนตวัท่ีได้รับการตีพิมพ์ของ Esri 

เป็นไปตามข้อกําหนดด้านกฎหมายท่ีใช้บังคบัทัง้หมดสําหรับการคุ้มครองเนือ้หาของลูกค้า และ 

(2) อปัโหลดหรือแบ่งปันเนือ้หาของลูกค้าผ่านบริการคลาวด์เฉพาะเมื่อกฎหมายอนญุาตให้กระทําการดงักล่าวได้ Esri 

ไมม่ีหน้าท่ีในการตรวจสอบเนือ้หาของลูกค้าเพ่ือรับรองวา่เป็นไปตามกฎหมายท่ีใช้บงัคบัและข้อบังคบั ลกูค้าต้องติดตอ่ Esri ท่ี securesupport@esri.com 

สําหรับคําแนะนําเพ่ิมเติมกอ่นให้เนือ้หาของลูกค้าใดก็ตามท่ีต้องใช้มาตรการรักษาความปลอดภยัอ่ืน ๆ 

นอกเหนือจากความสามารถในการรักษาความปลอดภยัท่ีเผยแพร่ของ Esri 

 

7.2 รหัสท่ีประสงค์ร้าย Esri จะใช้ความพยายามตามสมควรทางการค้าเพ่ือตรวจสอบให้แน่ใจวา่ข้อเสนอของ Esri จะไมส่่งรหัสท่ีประสงค์ร้ายใดๆ ไปให้ลูกค้า Esri 

จะไมรั่บผิดชอบตอ่รหัสท่ีประสงค์ร้ายซึ่งลูกค้านําเข้าสู่ข้อเสนอของ Esri หรือมีการนําเข้าผ่านเนือ้หาของบุคคลท่ีสาม 

 

7.3 การปฏิบัติตามการส่งออก คูส่ัญญาแตล่ะฝ่ายจะปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคบัวา่ด้วยการส่งออกท่ีใช้บังคบั 

รวมถงึระเบียบข้อบังคบัวา่ด้วยการบริหารการส่งออก (EAR) ของกระทรวงพานิชย์ของสหรัฐอเมริกา ระเบียบข้อบังคบัวา่ด้วยการขนส่งอาวธุระหวา่งประเทศ (ITAR) 

และกฎหมายอ่ืนๆ ด้านการส่งออกท่ีใช้บังคบั ลูกค้าจะไมส่่งออก ส่งออกซํา้ โอนย้าย เผยแพร่ หรือโยกย้ายประการใดๆ ไมว่า่จะทัง้หมดหรือบางส่วน หรืออนญุาตการเข้าถงึ 

หรือการโอน หรือการใช้บริการหรือผลิตภณัฑ์ตามการนําเสนอของ Esri ไปยงัประเทศท่ีสหรัฐอเมริกามีคําสั่งห้ามซือ้ขาย หรือองค์กรหรือบุคคลท่ีถกูปฏิเสธ 

เว้นแตจ่ะเป็นไปตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคบัวา่ด้วยการส่งออกท่ีใช้บังคบัของรัฐบาลของสหรัฐอเมริกาในขณะนัน้ ลูกค้าจะไมส่่งออก ส่งออกซํา้ โอน 

หรือใช้บริการหรือข้อเสนอของ Esri เพ่ือการสร้างมิสไซล์หรือนิวเคลียร์ 

อาวธุเคมีหรือชีวภาพหรือสิน้สุดการใช้งานโดยไมไ่ด้รับอนุญาตอยา่งถกูต้องจากรัฐบาลของสหรัฐอเมริกา ลูกค้าจะต้องบอกกล่าว Esri 

เป็นลายลักษณ์อกัษรทันทีเมื่อหน่วยงานหรือเจ้าหน้าท่ีของรัฐบาลของสหรัฐอเมริกาปฏิเสธ ระงบั หรือเพิกถอนสิทธิพิเศษด้านการส่งออกของลูกค้า ลูกค้าจะไมอ่ปัโหลด 

จัดเก็บ หรือประมวลผลเนือ้หาของลูกค้าในบริการคลาวด์ซึ่ง (1) มีหมายเลขการแบ่งประเภทการควบคมุการส่งออก (ECCN) นอกจาก EAR99 หรือ 

(2) ถกูควบคมุสําหรับการส่งออกจากสหรัฐอเมริกาภายใต้ ITAR ลูกค้าจะแจ้งให้ Esri ทราบล่วงหน้าหากการดําเนินงานให้บริการหรือการให้ผลิตภณัฑ์ตามการนําเสนอของ 

Esri ใดๆ เก่ียวข้องกบัมาตราการป้องกนั การให้บริการในการป้องกนั หรือข้อมลูทางเทคนิค ตามท่ีระบุไว้ใน ITAR มาตรา 120.6, 120.9 และ 120.10 ตามลําดบั โดย Esri 

จะไมดํ่าเนินงานให้บริการดงักล่าวหรือจัดหาผลิตภณัฑ์ตามการนําเสนอของ Esri ใดๆ ดงักล่าวจนกวา่ Esri จะได้รับใบอนญุาตการส่งออกท่ีจําเป็นจากรัฐบาลสหรัฐอเมริกา 

ลูกค้าจะช่วยเหลือ Esri ตามสมควรในการสมคัรและการได้รับใบอนุญาตการส่งออกตามความเหมาะสม 

 

7.4 ความเป็นส่วนตวั  Esri จะประมวลผลข้อมลูส่วนบุคคลตามข้อกําหนดของภาคผนวกการประมวลผลข้อมลูซึ่งแสดงอยูท่ี่ https://www.esri.com/en-us/privacy/privacy-

gdpr   

 

ข้อ 8—บริการคลาวด์ 

 

8.1 การใช้งานท่ีต้องห้าม ลูกค้าจะไมจ่ัดหาเนือ้หาของลูกค้าหรือการเข้าถงึอ่ืนๆ หรือใช้บริการระบบคราวด์ในลักษณะท่ี 

 

ก. สแปม การปลอมตวั หรือทําการฟิชช่ิงอีเมล ส่งอีเมลขยะหรือเนือ้หาท่ีเป็นการโจมตีหรือใส่ร้าย หรือสะกดรอยตามหรือทําการขม่ขูว่า่จะทําร้ายร่างกาย 

http://trust.arcgis.com/
mailto:securesupport@esri.com
https://www.esri.com/en-us/privacy/privacy-gdpr
https://www.esri.com/en-us/privacy/privacy-gdpr
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ข. จัดเก็บหรือส่งรหสัท่ีเป็นอนัตรายใด  ๆ

ค. ละเมิดตอ่กฎหมายหรือข้อบังคบัใด  ๆ

ง. ละเมิดหรือยกัยอกสิทธิของบุคคลท่ีสามใดก็ตาม 

จ. ค้นหา ตรวจสอบ หรือทดสอบช่องโหวข่องบริการคลาวด์หรือละเมิดมาตรการด้านความปลอดภยัหรือการพิสจูน์ตวัตนใดก็ตามโดยบริการคลาวด์ 

โดยไมไ่ด้รับการอนมุติัเป็นลายลักษณ์อกัษรจากเจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภยัผลิตภณัฑ์ของ Esri; หรือ 

ฉ. เปรียบเทียบความพร้อม การปฏิบัติงานหรือความสามารถในการทํางานของบริการคลาวด์เพ่ือวตัถปุระสงค์ในการแขง่ขนั 

 

8.2 การหยุดชะงักของบริการ ความล้มเหลวของระบบหรือเหตกุารณ์อ่ืนๆ ท่ีอยูน่อกเหนือการควบคมุตามสมควรของ Esri 

อาจทําให้เกิดการหยดุชะงกัในการเข้าถงึบริการคลาวด์ของลูกค้า Esri อาจไมส่ามารถให้การแจ้งเตือนล่วงหน้าถงึการหยดุชะงกัดงักล่าว 

 

8.3 เนือ้หาของลูกค้า 

 

ก. ลูกค้ามอบสิทธ์ิ Esri และผู้ รับจ้างใช้สิทธิการใช้ประโยชน์แบบไมผู่กขาด สิทธิซึ่งไมอ่าจโอนไปสู่บุคคลอ่ืนได้ สิทธิทั่วโลกในการโฮสต์ เรียกใช้ 

และทําซํา้เนือ้หาลูกค้าตามท่ีจําเป็นเพ่ือให้บริการคลาวด์แกลู่กค้า หากไมไ่ด้รับอนุญาตจากลูกค้า Esri จะไมเ่ข้าถงึ ใช้ หรือเปิดเผยเนือ้หาของลูกค้า 

ยกเว้นท่ีจําเป็นอยา่งสมเหตสุมผลสําหรับการสนับสนนุการใช้บริการคลาวด์ของลูกค้า ยกเว้นสิทธ์ิท่ีจํากดั สําหรับ Esri ภายใต้ข้อตกลงนี ้ลูกค้ารักษาไว้ซึ่งสิทธ์ิ 

กรรมสิทธ์ิ และผลประโยชน์ทัง้หมดในเนือ้หาของลูกค้า 

ข. หากลูกค้าเข้าถงึบริการคลาวด์ โดยใช้แอปพลิเคชันท่ีจัดหาโดยบุคคลท่ีสาม Esri อาจเปิดเผยเนือ้หาของลูกค้าให้แกบุ่คคลท่ีสามตามท่ีจําเป็น 

เพ่ือช่วยในการทํางานร่วมกนัระหวา่งแอปพลิเคชันและบริการคลาวด์ และเนือ้หาของลูกค้า 

ค. Esri อาจเปิดเผยเนือ้หาของลูกค้า หากจําเป็นต้องดําเนินการตามกฎหมายหรือข้อบงัคบัหรือคําสั่งศาล หรือหน่วยงานราชการอ่ืนๆ โดยท่ี Esri 

จะพยายามอยา่งสมเหตสุมผลท่ีจะจํากดัขอบเขตของการเปิดเผย 

ง. เมื่อลูกค้าใช้บริการคลาวด์สิน้สุดลง Esri จะ 

 

 (i) จะจัดทําเนือ้หาของลูกค้าให้พร้อมเพ่ือให้ลูกค้าสามารถดาวน์โหลดได้นาน 30 วนั เว้นแตลู่กค้าจะร้องขอให้ช่วงเวลาความพร้อมใช้งานดงักล่าวสัน้ลง หรือ Esri 

ถกูห้ามมิให้ทําเชน่นัน้ตามกฎหมาย หรือ 

 (ii) ดาวน์โหลดเนือ้หาลูกค้าทัง้หมดในความครอบครองของ Esri ไปจนถงึส่ือท่ีลูกค้าเลือกและส่งมอบเนือ้หาลูกค้าดงักล่าวให้กบัลูกค้า 

 

Esri จะไมม่ีภาระผูกพนัใด ๆ ในการจัดเก็บหรือส่งคืนเนือ้หาของลูกค้าเมื่อข้อสรุปของบริการคลาวด์ 

 

8.4 การลบเนือ้หาของลูกค้า Esri อาจลบหรือเอาสว่นหนึ่งส่วนใดของเนือ้หาของลกูค้าออก 

หากมีเหตผุลท่ีเช่ือได้วา่การอปัโหลดเนือ้หาของลูกค้าหรือการใช้เนือ้หาดงักล่าวร่วมกบัระบบคลาวด์ เป็นการละเมิดข้อตกลงฉบับนีใ้นสาระสําคญั Esri 

จะแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้ากอ่นท่ีจะลบเนือ้หาของลูกค้า หากเป็นการกระทําท่ีสมเหตสุมผลภายใต้สถานการณ์เหล่านี ้Esri จะตอบสนองตอ่การแจ้งลบตามกฎหมาย 

Digital Millennium Copyright Act โดยเป็นไปตามนโยบายลิขสิทธ์ิของ Esri ซึ่งมีอยู่ท่ี http://www.esri.com/legal/dmca_policy 

 

8.5 การระงับการให้บริการ Esri อาจระงบัการเข้าถงึระบบคลาวด์ (1) หากลูกค้าละเมิดข้อตกลงฉบับนีใ้นสาระสําคญัและไมแ่ก้ไขการละเมิดดงักล่าวในเวลาอนัสมควร 

(2) หาก Esri มีเหตผุลอนัสมควรเช่ือได้วา่การใช้บริการคลาวด์ของลูกค้าจะทําให้ Esri เกิดความรับผิดหรือผลลัพธ์ในทางลบแกค่วามถกูต้อง ความสามารถในการทํางาน 

หรือความสามารถในการใช้งานของบริการคลาวด์ (3) เพ่ือทําการบํารุงรักษาตามกําหนด (4) เพ่ือระงบัภยัคกุคามหรือการโจมตีบนบริการคลาวด์ หรือ 

(5) หากระบบคลาวด์ถกูระงบัโดยกฎหมายหรือมีข้อกําหนดในระดบัท่ีทําให้การดําเนินการให้บริการตอ่ไปจะกอ่ให้เกิดความยากลําบากทางการค้า เมื่อเป็นไปได้ Esri 

จะแจ้งให้ลูกค้าทราบถงึการระงบับริการคลาวด์ล่วงหน้าและให้โอกาสแกลู่กค้าตามสมควรในการดําเนินมาตรการแก้ไข 

 

Esri จะไมรั่บผิดชอบตอ่ความเสียหาย ความรับผิด 

หรือความสูญเสียท่ีอาจเกิดขึน้จากการหยดุชะงกัหรือการระงบับริการของบริการคลาวด์หรือการลบเนือ้หาของลูกค้าตามท่ีอธิบายไว้ข้างต้น 

 

http://www.esri.com/legal/dmca_policy
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8.6 การแจ้งไปยัง Esri ลูกค้าจะแจ้งให้ Esri ทราบทันที หากลูกค้ารับรู้วา่มีการใช้การเป็นสมาชิกของลูกค้าโดยไมไ่ด้รับอนุญาต 

หรือมีการละเมิดความปลอดภยัในลักษณะอ่ืนใดท่ีเก่ียวข้องกบับริการคลาวด์ 

 

ข้อ 9—ข้อกาํหนดท่ัวไป 

 

9.1 การชาํระเงิน ลูกค้าจะต้องชําระใบแจ้งหนีท่ี้ถกูต้องแตล่ะรายการไมช้่ากวา่ 30 วนันับจากวนัท่ีได้รับและจะต้องส่งการชําระเงินไปยงัท่ีอยูท่ี่ระบุไว้ในใบแจ้งหนี ้

ลูกค้าท่ีอยูน่อกสหรัฐอเมริกาจะต้องจ่ายตามใบแจ้งหนีข้องผู้จัดจําหน่ายโดยเป็นไปตามเง่ือนไขการชําระเงินของผู้จัดจําหน่าย 

 

9.2 ข้อเสนอแนะ Esri สามารถใช้ข้อเสนอแนะ คําแนะนํา หรือคําร้องขอใดๆ ได้อยา่งอิสระเพ่ือการปรับปรุงผลิตภณัฑ์ท่ีลูกค้าให้แก ่Esri 

 

9.3 สิทธิบัตร ลูกค้าไมม่ีสิทธิท่ีจะย่ืนขอและไมม่ีสิทธิอนุญาตให้ผู้ ใช้อ่ืนใดย่ืนขอสิทธิบัตรหรือสิทธิทํานองเดียวกนัทั่วโลก หากเป็นสิทธิท่ีอาศยัหรือได้ผนวกผลิตภณัฑ์ใดๆ 

ของ Esri ไว้ ข้อห้ามเก่ียวกบัการจดทะเบียนสิทธิบัตรดงัท่ีระบุไว้อยา่งชัดเจนนีจ้ะไมม่ีผลบังคบัใช้กบัซอฟต์แวร์และเทคโนโลยีของลูกค้า 

ยกเว้นในกรณีท่ีผลิตภณัฑ์หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของผลิตภณัฑ์ 

เป็นส่วนหนึ่งในข้ออ้างสิทธิหรือเป็นวธีิท่ีดีท่ีสดุสําหรับการประดิษฐ์ภายในคําขอจดทะเบียนสิทธิบัตรหรือการขอจดทะเบียน ในทํานองเดียวกนั 

 

9.4 ข้อจาํกัดเก่ียวกับการชักชวน 

คูส่ัญญาทัง้สองฝ่ายจะไมช่ักชวนเพ่ือจ้างงานพนักงานคนใดของคูส่ัญญาอีกฝ่ายหนึง่ซึ่งเก่ียวข้องกบัการดําเนินงานให้บริการในระหวา่งการดําเนินงานให้บริการและเป็นระยะ

เวลา 1 ปีหลังจากนัน้ ข้อความนีไ้มไ่ด้เป็นการจํากดัห้ามคูส่ัญญาฝ่ายหนึง่ฝ่ายใดจากการลงโฆษณาในส่ือสาธารณะเพ่ือจ้างงานในหนังสือพิมพ์ นิตยสารอาชีพ 

หรือการลงโฆษณาในอินเทอร์เน็ต 

 

9.5 ภาษีและค่าธรรมเนียมการขนส่งราคาของการนําเสนอหรือการให้บริการของ Esriท่ี Esri แจ้งแกลู่กค้าไมร่วมถงึคา่ภาษีและคา่ธรรมเนียมอ่ืน ๆ ทัง้หมดท่ีเก่ียวข้อง 

ซึ่งรวมถงึแตไ่มจํ่ากดัเพียงคา่ภาษีขาย ภาษีนําเข้า หรือภาษีมลูคา่เพ่ิม (VAT) ภาษีศุลกากร อากร หรือพิกดัอตัราศลุกากร คา่ใช้จ่ายในการขนส่งและดําเนินการ 

และคา่ธรรมเนียมการขึน้ทะเบียนผู้ขาย Esri จะบวกคา่ธรรมเนียมใด ๆ ท่ีจําเป็นต้องจ่ายในยอดรวมของใบแจ้งหนีท่ี้ส่งถงึลูกค้า Esri 

อาจรวมภาษีโดยประมาณและคา่ใช้จ่ายในการขนส่งและดําเนินการในใบเสนอราคาด้วย แตอ่าจปรับเปล่ียนคา่ธรรมเนียมเหล่านีใ้นใบแจ้งหนี ้

สําหรับลูกค้าท่ีอยูน่อกสหรัฐอเมริกา ผู้จัดจําหน่ายสามารถแจ้งภาษีหรือคา่ธรรมเนียมตา่งๆ โดยเป็นไปตามนโยบายของผู้จัดจําหน่ายเอง 

 

9.6 การตรวจสอบการปฏิบัติตามลูกค้าจะต้องเก็บรักษาบันทึกท่ีถกูต้องและสมบรูณ์ รวมถงึบัญชีท่ีเก่ียวกบัการปฏิบัติตามหน้าท่ีตามข้อตกลงฉบบันี ้Esri 

หรือผู้จัดจําหน่ายท่ีได้รับอนุญาตอาจดําเนินการตรวจสอบการปฏิบัติตามของบนัทึกและบัญชีได้โดยมีการบอกกล่าวเป็นลายลักษณ์อกัษรไมน้่อยกวา่ 14 วนัทําการ 

หรืออาจแตง่ตัง้บุคคลท่ีสามอิสระเพ่ือดําเนินการตรวจสอบการปฏิบัติตามดงักล่าวในนามของบริษัท 

ลูกค้าจะต้องทําการแก้ไขการไมป่ฏิบัติตามท่ีพบในระหวา่งการตรวจสอบการปฏิบัติตามโดยทันที ทัง้ Esri และผู้จัดจําหน่ายของ Esri 

จะไมส่ามารถดําเนินการตรวจสอบการปฏิบัติตามของลูกค้าภายใน 12 เดือนหลังจากมีข้อสรุปการตรวจสอบการปฏิบัติตาม 

ในกรณีท่ีไมป่รากฎวา่มีการไมป่ฏิบัติตามท่ีเป็นสาระสําคญัของลูกค้า 

 

9.7 ข้อห้ามยกเว้นแบบปริยาย การท่ีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไมม่ีการบังคบัใช้ข้อกําหนดของข้อตกลงฉบับนี ้

ไมถื่อวา่เป็นการสละสิทธ์ิข้อกําหนดหรือสิทธิของคูส่ัญญาดงักล่าวในการบงัคบัใช้ข้อกําหนดนัน้ๆ หรือข้อกําหนดอ่ืนๆ ในภายหลัง 

 

9.8 ความสามารถแบ่งส่วนได้ ถ้าข้อกําหนดใดๆ ของข้อตกลงฉบับนีถ้กูกําหนดวา่ใช้ไมไ่ด้ด้วยเหตผุลใดๆ (ก) 

ข้อกําหนดดงักลา่วจะได้รับการแก้ไขเท่าท่ีจําเป็นเพ่ือทําให้เจตนาของภาษานัน้สามารถบังคบัใช้ได้ และ (ข) ข้อกําหนดอ่ืนๆ ทัง้หมดของข้อตกลงฉบับนีจ้ะยงัคงมีผลใช้บังคบั 

 

9.9 ผู้สืบทอดและผู้มอบหมาย ลูกค้าจะต้องไมม่อบหมาย ให้ใบอนุญาตตอ่ หรือโอนสิทธิของลูกค้า หรือโอนภาระความรับผิดชอบของลูกค้าภายใต้ข้อตกลงฉบบันี ้

โดยไมไ่ด้รับความเห็นชอบลว่งหน้าเป็นลายลักษณ์อกัษรจาก Esri และตวัแทนจําหนา่ยท่ีได้รับอนุญาต 

และการพยายามท่ีจะทําเชน่นัน้โดยไมไ่ด้รับความเห็นชอบจะทําให้ใบอนญุาตถือเป็นโมฆะ 
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ข้อตกลงฉบับนีจ้ะผูกพนัผู้ สืบทอดและผู้มอบหมายของแตล่ะฝ่ายให้ปฏิบัติตามข้อตกลงฉบับนี ้อยา่งไรก็ตาม ผู้ รับจ้างท่ีทําสัญญากบัรัฐบาลเพ่ือส่งมอบผลิตภณัฑ์ 

อาจมอบหมายสิทธ์ิภายใต้ข้อตกลงฉบับนีแ้ละผลิตภณัฑ์ท่ีได้รับสําหรับการส่งมอบให้กบัลูกค้าท่ีเป็นรัฐบาล โดยการแจ้งอยา่งเป็นลายลักษณ์อกัษรแก ่Esri 

โดยมีเง่ือนไขวา่ลูกค้าท่ีเป็นรัฐบาลยอมรับในเง่ือนไขของข้อตกลงฉบับนี ้ตามข้อตกลงร่วมกนั บริษัทในเครือของ Esri 

สามารถจัดหาการให้บริการภายใต้เง่ือนไขของข้อตกลงฉบับนี ้ในกรณีเชน่นีเ้อกสารการสั่งซือ้จะระบุบริษัทในเครือเป็นคูส่ัญญาท่ีจัดหาการให้บริการ ผู้จัดจําหน่ายของ Esri 

ไมไ่ด้เป็นบริษัทในเครือของ Esri 

 

9.10 ข้อตกลงท่ียังมีผลบังคับ 

อภิธานศพัท์ของเง่ือนไขและข้อกําหนดของข้อตอ่ไปนีใ้นข้อกําหนดและเง่ือนไขทั่วไปเหล่านีจ้ะยงัมีผลบังคบัแม้ข้อตกลงฉบบันีจ้ะหมดอายหุรือยติุไป: 

"การรับประกนัแบบจํากดัและการถอนหรือสละสิทธิเรียกร้องหรือสิทธิในทรัพย์สินท่ีเคยเรียกร้อง" "การจํากดัความรับผิด" "การชดใช้คา่เสียหาย" และ "ข้อกําหนดทั่วไป" 

 

9.11 ลูกค้าท่ีเป็นรัฐบาลสหรัฐอเมริกา ผลิตภณัฑ์เป็นสินค้าท่ีได้รับการพฒันาโดยใช้คา่ใช้จ่ายของเอกชน และจัดหาให้แกลู่กค้าภายใต้ข้อตกลงฉบับนี ้

หากลูกค้าเป็นหน่วยงานหรือผู้ รับจ้างของรัฐบาลสหรัฐอเมริกา ทาง Esri ให้สิทธิการใช้งานหรือให้การสมคัรเป็นสมาชิกแกลู่กค้าโดยเป็นไปตามข้อตกลงฉบับนีภ้ายใต้ FAR 

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

ส่วนยอ่ยเดียวกนั กบัซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์เชิงพาณิชย์สําหรับการจัดซือ้ภายใต้ DFARS ผลิตภณัฑ์จะอยูภ่ายใต้ข้อจํากดัตา่งๆ 

และข้อตกลงฉบบันีท่ี้ใช้บังคบัอยา่งเข้มงวดกบัการใช้ การแก้ไข ประสิทธิภาพ การทําสําเนา การออกจําหน่าย การแสดง หรือการเปิดเผยผลิตภณัฑ์ของลูกค้า 

ข้อกําหนดของข้อตกลงท่ีไมส่อดคล้องกบัข้อบังคบัของรัฐบาลกลางจะไมม่ีผลบังคบัใช้ ลูกค้าท่ีเป็นรัฐบาลสหรัฐอเมริกาอาจถา่ยโอนซอฟต์แวร์ไปยงัอปุกรณ์ใดๆ 

ซึ่งได้รับโอนคอมพิวเตอร์ท่ีติดตัง้ซอฟต์แวร์ดงักล่าวไว้ หากศาล อนุญาโตตลุาการ หรือคณะกรรมการบริหาร 

พิจารณาให้ลูกค้าท่ีเป็นรัฐบาลสหรัฐอเมริกามีสิทธิมากกวา่ในส่วนใด ๆ ของผลิตภณัฑ์ ตามกฎหมายการจัดซือ้มหาชนท่ีเก่ียวข้อง 

สิทธ์ิดงักล่าวจะครอบคลุมเฉพาะส่วนท่ีได้รับผลกระทบเท่านัน้ ArcGIS Online ได้รับการอนุญาต FedRAMP ขัน้ต่ําจากการแก้ไข 

แตไ่มไ่ด้เป็นไปตามข้อกําหนดด้านความปลอดภยัท่ีสูงกวา่ ซึ่งรวมถงึข้อกําหนดท่ีอยูใ่น DFARS 252.239-7010 

 

9.12 กฎหมายท่ีใช้บังคับ ข้อตกลงฉบับนีไ้มอ่ยูภ่ายใต้สนธิสญัญาสหประชาชาติเก่ียวกบัสัญญาวา่ด้วยการจําหน่ายสินค้าระหวา่งประเทศ 

 

ก. หน่วยงานของรัฐ หากลูกค้าเป็นหน่วยงานของรัฐ กฎหมายท่ีมีผลใช้บังคบัของเขตอํานาจศาลของลูกค้าจะใช้บังคบักบัข้อตกลงนี ้

ข. หน่วยงานท่ีไม่ได้เป็นของรัฐ กฎหมายของรัฐบาลกลางของสหรัฐอเมริกาและกฎหมายของรัฐแคลิฟอเนียจะใช้บังคบักบัข้อตกลงนีเ้ท่านัน้ 

ยกเว้นหลักการเลือกกฎหมายท่ีเก่ียวข้องขององค์กรเหล่านัน้ 

 

9.13 การระงับข้อพิพาท คูส่ัญญาจะต้องใช้กระบวนการระงบัข้อพิพาทดงัตอ่ไปนี ้

 

ก. การปลดเปลือ้งภาระ คูส่ัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมสิีทธิท่ีจะร้องขอคําสั่งคุ้มครองชั่วคราว การปฏิบัติโดยเฉพาะเจาะจง หรือการปลดเปลือ้งภาระในศาลท่ีมีเขตอํานาจ 

โดยปราศจากข้อกําหนดในการวางหลักประกนัหรือการพิสจูน์การบาดเจ็บเพ่ือเป็นเง่ือนไขในการบรรเทา 

ข. หน่วยงานของรัฐบาลสหรัฐอเมริกา ข้อตกลงฉบับนีอ้ยูภ่ายใต้พระราชบัญญัติข้อพิพาทในสัญญาปี 1978 (Contract Disputes Act) ฉบับท่ีได้รับการแก้ไข 

(41 USC 601–613) 

ค. หน่วยงานของรัฐบาลอ่ืน Esri จะปฏิบัติตามการระงบัข้อพิพาทท่ีเป็นข้อบังคบัภายใต้กฎหมายท่ีมีผลใช้บังคบั 

ง. อนุญาโตตุลาการ นอกจากท่ีระบุไว้ข้างต้น 

คูส่ัญญาจะต้องยินยอมส่งข้อพิพาทให้กบัอนุญาโตตลุาการเพ่ือระงบัข้อพิพาทท่ีเกิดขึน้จากหรือเก่ียวข้องกบัข้อตกลงฉบับนี ้และไมส่ามารถระงบัได้ด้วยการไกล่เกล่ีย 

หากลูกค้าอยูใ่นสหรัฐอเมริกาหรือในเขตแดนหรือในพืน้ท่ีโดยรอบ 

กฎเกณฑ์สําหรับอนุญาโตตลุาการพาณิชย์ของสมาคมอนุญาโตตลุาการของสหรัฐอเมริกาจะควบคมุกระบวนพิจารณาของอนุญาโตตลุาการ 

หากลูกค้าอยูน่อกสหรัฐอเมริกา กฎเกณฑ์สําหรับอนุญาโตตลุาการของหอการค้าระหวา่งประเทศจะใช้บังคบักบักระบวนพิจารณา 

คูส่ัญญาจะเลือกอนุญาโตตลุาการหนึ่งรายโดยเป็นไปตามกฎเกณฑ์สําหรับอนุญาโตตลุาการท่ีใช้บังคบั 

ภาษาท่ีใช้ในกระบวนพิจารณาของอนุญาโตตลุาการจะต้องเป็นภาษาองักฤษ การพิจารณาของอนุญาโตตลุาการจะทําขึน้ในสถานท่ีท่ีตกลงกนัไว้ 

คูส่ัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจะต้องแสดงเอกสารหลักฐานหรือเป็นพยานในเร่ืองท่ีเก่ียวข้องกบัการโต้แย้ง หากมีการร้องขอโดยอีกฝ่าย 



  

 
 

E204CW (Thai) หน้า 18 จาก 18 October 12, 2018 
 

 

9.14 เหตุสุดวิสัย คูส่ัญญาจะไมต้่องรับผิดตอ่การไมป่ฏิบัติตามหรือความล่าช้าในการปฏิบัติตามข้อตกลงฉบับนี ้

ในระหวา่งท่ีการไมป่ฏิบัติตามหรือความล่าช้าดงักล่าวเกิดขึน้จากสาเหตท่ีุอยูน่อกเหนือความควบคมุตามสมควรของคูส่ัญญา 

สาเหตดุงักล่าวอาจรวมถงึแตไ่มจํ่ากดัเพียงภยัธรรมชาติ สงคราม การหยดุงานประท้วงหรือข้อพิพาทแรงงาน การโจมตีทางไซเบอร์ ข้อบังคบั คําสั่งของรัฐบาล 

หรือเหตกุารณ์ท่ีเป็นเหตสุุดวิสัยอ่ืนใด 

 

9.15 ผู้รับจ้างอิสระ Esri เป็นและจะยงัคงเป็นผู้ รับจ้างอิสระไมว่า่ในเวลาใด ข้อตกลงฉบบันีไ้มม่สี่วนใดท่ีกอ่ให้เกิดความสมัพนัธ์แบบนายจ้าง/ลูกค้า ตวัการ/ตวัแทน 

หรือกิจการร่วมค้าระหวา่ง Esri หรือผู้จัดจําหน่ายท่ีได้รับอนุญาตของ Esri และลูกค้า 

ไมม่ีคูส่ัญญาฝ่ายใดมีอํานาจในการเข้าทําสญัญาในนามของคูส่ัญญาอีกฝ่ายหรือกระทําโดยประการอ่ืนใดในนามของคูส่ัญญาอีกฝ่าย 

 

9.16 คําบอกกล่าว ลูกค้าอาจส่งคําบอกกล่าวท่ีจําเป็นภายใต้ข้อตกลงนีไ้ปยงั Esri ตามท่ีอยูด่งัตอ่ไปนี ้
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