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ปรับปรุงเมื่อ 9/26/2019 
ข้อความสําคญั—โปรดอ่านอย่างละเอยีด 

 
หากคุณยอมรับข้อกาํหนดและเงือ่นไขทั้งหมดที่มีอยู่ในข้อตกลงฉบบันีใ้ห้เป็นข้อตกลงขั้นสุดท้ายของคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายเกีย่วกบัการได้มาซ่ึงผลติภณัฑ์ตามการนําเสนอและการบริการของ 

Esri เหล่านีข้องคุณแต่เพยีงผู้เดยีวแล้ว Esri เตม็ใจที่จะจดัหาผลติภณัฑ์ตามการนําเสนอและการบริการของ Esri แก่คุณเท่าน้ัน 

เว้นแต่จะถูกแทนที่โดยข้อตกลงการอนุญาตให้ใช้สิทธ์ิทีล่งนามระหว่างคุณกบั Esri 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 
 
เอกสารแนบทา้ย ก ระบุคาํจาํกดัความของคาํศพัทท่ี์ใชอ้กัษรตวัใหญ่ท่ีมีอยูใ่นขอ้ตกลงฉบบัน้ี 

ในแต่ละส่วนของขอ้ตกลงน้ีอาจมีการระบุคาํจาํกดัความเพ่ิมเติมซ่ึงนาํมาใชโ้ดยเฉพาะภายในส่วนนั้น 
 
1.0 การอนุญาตให้ใช้สิทธิโดยทั่วไปและข้อจาํกดั 
 
1.1 การอนุญาตให้ใช้สิทธิ เม่ือพิจารณาถึงการชาํระเงินค่าธรรมเนียมท่ีเก่ียวขอ้งทั้งหมดตามขอ้ตกลงฉบบัน้ีของลกูคา้ แลว้ Esri 
 
ก. จดัหาการบริการใหต้ามท่ีระบุไวใ้นขอ้ตกลงน้ี; 
ข. ยนิยอมใหลู้กคา้ใชใ้บอนุญาตท่ีไม่ผกูขาด (nonexclusive license) และใบอนุญาตท่ีไม่สามารถเปล่ียนมือได ้(nontransferable license) 

หรือการสมคัรสมาชิกเพ่ือเขา้ถึงและใชข้อ้เสนอของ Esri ตามท่ีระบุไวใ้นขอ้กาํหนดคุณลกัษณะและเอกสารการสัง่ซ้ือท่ีใชบ้งัคบั; และ 
ค. อนุญาตใหลู้กคา้คดัลอกและทาํการพฒันางานเอกสารเพ่ือการใชง้านภายในของลูกคา้เองร่วมกบัการใชผ้ลิตภณัฑต์ามการนาํเสนอของ Esri ท่ีไดรั้บอนุญาตแลว้ของลูกคา้ 

ลูกคา้จะตอ้งใส่ขอ้ความการระบุถึงลิขสิทธ์ิต่อไปน้ีท่ีแสดงถึงการยอมรับในสิทธ์ิความเป็นเจา้ของของ Esri และผูใ้หอ้นุญาตเอาไวใ้นผลงานสืบเน่ืองใดๆ : 
 

  "ส่วนต่างๆ ของเอกสารน้ีรวมถึงทรัพยสิ์นทางปัญญาของ Esri และผูใ้หอ้นุญาตดว้ย โดยจะใชภ้ายใตสิ้ทธิการใชน้ี้ ลิขสิทธ์ิ © 
[ลกูค้าจะใส่วันท่ีลิขสิทธ์ิท่ีแท้จริงจากวัตถตุ้นแบบ.] Esri และผูใ้หอ้นุญาต สงวนลิขสิทธ์ิ" 

 
การอนุญาตใหใ้ชสิ้ทธิในส่วนน้ี 

(i) มีอยูต่่อเน่ืองในช่วงเวลาของการเป็นสมาชิกหรือระยะเวลาท่ีมีผลใชบ้งัคบัหรือใชไ้ดต้ลอดไปหากไม่มีระยะเวลาท่ีบงัคบัใชห้รือไม่มีการระบุไวใ้นเอกสารการสัง่ซ้ือและ 

(ii) อยูภ่ายใตสิ้ทธิเพ่ิมเติมและขอ้จาํกดัในขอ้ตกลงน้ีรวมถึง เอกสารแนบทา้ย ข 
 
1.2 การเข้าถงึระบบเครือข่ายของที่ปรึกษาหรือผู้รับจ้าง ลูกคา้สามารถอนุญาตใหท่ี้ปรึกษาหรือผูรั้บจา้งของลูกคา้ (i) เป็นผูจ้ดัการผลิตภณัฑต์ามการนาํเสนอของ Esri 
เพ่ือประโยชน์ของลูกคา้ และ (ii) ใชผ้ลิตภณัฑต์ามการนาํเสนอของ Esri เฉพาะเพ่ือประโยชน์ของลูกคา้แต่เพียงผูเ้ดียว 

ลูกคา้จะมีหนา้ท่ีรับผดิชอบแต่เพียงผูเ้ดียวสาํหรับการปฏิบติัตามขอ้ตกลงฉบบัน้ีของท่ีปรึกษาและผูรั้บจา้ง รวมถึงจะตอ้งรับรองวา่ท่ีปรึกษาและผูรั้บจา้งแต่ละรายจะหยดุใชข้อ้เสนอของ Esri 
เม่ือทาํงานใหลู้กคา้เสร็จส้ินแลว้ หา้มมิใหท่ี้ปรึกษาหรือผูรั้บจา้งเขา้ถึงหรือใชข้อ้เสนอของ Esri หากไม่ใช่เพ่ือประโยชน์ของลูกคา้แต่เพียงผูเ้ดียว 
 
1.3 ข้อสงวนสิทธ์ิ ขอ้เสนอทั้งหมดของ Esri เป็นงานอนัมีลิขสิทธ์ิของ Esri และผูใ้หอ้นุญาต ขอสงวนสิทธ์ิทั้งหมดท่ีไม่ไดใ้หไ้วโ้ดยเฉพาะเจาะจงในขอ้ตกลงฉบบัน้ี 
 
2.0 ซอฟต์แวร์และ Online Services 
 
2.1 คาํจาํกดัความ คาํจาํกดัความต่อไปนีเ้ป็นส่วนเสริมของคาํจาํกดัความที่ระบุไว้ใน เอกสารแนบท้าย ก: 
 
ก. "ผู้ใช้ไม่ระบุช่ือ" หมายถึงบุคคลทั้งหมดท่ีมีการเขา้ถึงแบบสาธารณะ (หรือไม่ตอ้งมีขอ้มูลประจาํตวัของผูใ้ชท่ี้ระบุช่ือ) ไปยงัส่วนใด ๆ ของเน้ือหาของลูกคา้ 

หรือแอปพลิเคชนัมูลค่าเพ่ิมของลูกคา้ 
ข. "ข้อมูลประจาํตวัในการเข้าสู่ระบบ (Login Credentials) ของแอป" หมายถึง 

ระบบท่ีเขา้ถึงดว้ยแอปพลิเคชนัท่ีสร้างข้ึนและรหสัผา่นท่ีเก่ียวขอ้งขณะลงทะเบียนแอปพลิเคชนัมูลค่าเพ่ิมกบั ArcGIS Online 
ซ่ึงเม่ือฝังระบบน้ีลงในแอปพลิเคชนัมูลค่าเพ่ิมแลว้จะทาํใหแ้อปพลิเคชนัมูลค่าเพ่ิมสามารถเขา้ถึงและใช ้Online Services ได ้
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ค. "สิทธิการใช้งานการใช้แอปเพือ่การค้า" หมายถึงสิทธิการใชง้านเพ่ือแจกจ่ายแอปพลิเคชนัมูลค่าเพ่ิมสาํหรับบุคคลท่ีสามโดยมีค่าธรรมเนียมได ้
ง. "สิทธิการใช้งานพร้อมกนั" หมายถึง สิทธิการใชใ้นดา้นการติดตั้งและใชซ้อฟตแ์วร์ในคอมพิวเตอร์บนเครือข่าย 

และจาํนวนผูใ้ชท่ี้ใชพ้ร้อมกนัจะไม่สามารถเกินกวา่จาํนวนสิทธิการใชท่ี้ไดรั้บ 

สิทธิการใชง้านพร้อมกนัรวมถึงสิทธิในการใชง้านพาสซีฟเฟลโอเวอร์อินสแตนซ์ของซอฟตแ์วร์การจดัการใบอนุญาตการใชง้านพร้อมกนัในสภาพแวดลอ้มของระบบปฏิบติัการท่ีแยกต่า

งหากสาํหรับการสนบัสนุนเฟลโอเวอร์ชัว่คราว 
จ. "สิทธิการนําไปใช้" หมายถึงสิทธิในการรวมส่วนประกอบของ ArcGIS Runtime ในแอปพลิเคชัน่มูลค่าเพ่ิมและแจกจ่ายแอปพลิเคชัน่มูลค่าเพ่ิมใหก้บัผูใ้ชข้องลูกคา้ได ้
ฉ. "สิทธิการใช้บนเคร่ืองเซิร์ฟเวอร์สําหรับการนําไปใช้" 

หมายถึงสิทธิในการใชซ้อฟตแ์วร์ภายใตสิ้ทธิการใชบ้นเคร่ืองเซิร์ฟเวอร์สาํหรับการใชท้ั้งหมดท่ีไดรั้บอนุญาตในขอ้ตกลงและตามท่ีระบุในเอกสารประกอบ 
ช. "สิทธิการใช้บนเคร่ืองเซิร์ฟเวอร์สําหรับการนําไปใช้" 

หมายถึงสิทธิในการใชซ้อฟตแ์วร์ภายใตสิ้ทธิการใชบ้นเคร่ืองเซิร์ฟเวอร์เฉพาะเพ่ือสร้างและทดสอบแอปพลิเคชัน่มูลค่าเพ่ิมตามท่ีระบุในเอกสารประกอบเท่านั้น 
ซ. "การใช้เพือ่การพฒันา" หมายถึงสิทธิในการติดตั้งและใชซ้อฟตแ์วร์เพ่ือสร้างและทดสอบแอปพลิเคชัน่มูลค่าเพ่ิมตามท่ีระบุในเอกสารประกอบ 
ฌ. "สิทธิการใช้งานคู่" หมายถึงสิทธิในการติดตั้งบนเคร่ืองคอมพิวเตอร์เดสกท์อป และใชง้านในเวลาเดียวกนักบัเคร่ืองพีดีเอ (PDA) หรือคอมพิวเตอร์มือถือ ตราบใดท่ีในคร้ังนั้น ๆ 

มีบุคคลเพียงคนเดียวใชซ้อฟตแ์วร์ดงักล่าว 
ญ. "สิทธิการใช้งานสําหรับเฟลโอเวอร์" หมายถึงสิทธิในการติดตั้งซอฟตแ์วร์สาํรองสาํหรับ การดาํเนินงานเฟลโอเวอร์ 

(Failover)แต่ซอฟตแ์วร์สาํรองจะใชง้านไดเ้ฉพาะในช่วงเวลาท่ีไซตห์ลกัไม่มีการทาํงานเท่านั้น เวน้แต่ในกรณีการบาํรุงรักษาระบบและการอปัเดตฐานขอ้มูล 

การติดตั้งซอฟตแ์วร์สาํรองจะไม่มีการใชง้านในขณะท่ีไซตห์ลกั (หรือไซตส์าํรองอ่ืนๆ) กาํลงัทาํงานอยู ่
ฎ. "ผู้ใช้ที่ระบุช่ือ" คือพนกังาน ตวัแทน ท่ีปรึกษา หรือผูรั้บจา้งของลูกคา้ผูซ่ึ้งลูกคา้ไดม้อบขอ้มูลประจาํตวัในการเขา้สู่ระบบของผูใ้ชท่ี้ระบุช่ือไม่ซํ้ ากนั 

ขอ้มูลประจาํตวัในการเขา้สู่ระบบท่ีปลอดภยั (ขอ้มูลประจาํตวั) 
โดยท่ีอนุญาตการเขา้ถึงผลิตภณัฑท่ี์จาํเป็นตอ้งใชข้อ้มูลประจาํตวัดงักล่าวเพ่ือเขา้ถึงความสามารถดา้นการจดัการขอ้มูลประจาํตวัภายในผลิตภณัฑเ์พ่ือประโยชนข์องลูกคา้แต่เพียงผูเ้ดียว 

ในกรณีท่ีใชเ้พ่ือการศึกษา ผูใ้ชท่ี้มีช่ืออาจรวมถึงนกัเรียนท่ีลงทะเบียนแลว้ 
ฏ. "ข้อมูลประจาํตวัของผู้ใช้ที่ระบุช่ือ" หมายถึง การเขา้สู่ระบบและรหสัผา่นท่ีเก่ียวขอ้งของแต่ละบุคคลท่ีทาํใหบุ้คคลสามารถเขา้ถึงและใชผ้ลิตภณัฑไ์ด ้
ฐ. "สิทธิการใช้งานของผู้ใช้ที่ระบุช่ือ" หมายถึง สิทธิสาํหรับผูใ้ชท่ี้มีช่ือเดียวเพ่ือใชก้ารเสนอขาย Esri เฉพาะ 
ฑ. "การสมัครใช้ Online Services" หมายถึงการเป็นสมาชิกในระยะเวลาท่ีจาํกดั ซ่ึงแสดงสิทธ์ิสาํหรับผูใ้ชท่ี้ระบุช่ือหน่ึงรายหรือมากกวา่ เพ่ือเขา้ถึงและใชง้าน Online 

Services 
ฒ. "สิทธิการใช้งานสําหรับการเผยแพร่ต่อ" หมายถึงสิทธิใชง้านเพ่ือการทาํซํ้ าและเผยแพร่ซอฟตแ์วร์ ซ่ึง 
 
 1. ลูกคา้ทาํสาํเนาและเผยแพร่ซอฟตแ์วร์ทั้งชุด 
 2. ขอ้ตกลงการใชง้านท่ีคุม้ครองซอฟตแ์วร์ในขอบเขตเดียวกนักบัขอ้ตกลงน้ีตอ้งแนบไปกบัซอฟตแ์วร์แต่ละสาํเนาและผูรั้บยอมรับขอ้กาํหนดและเง่ือนไขของขอ้ตกลงการใชง้าน 
 3. ลูกคา้ทาํสาํเนาการระบุและขอ้ความแสดงลิขสิทธ์ิและเคร่ืองหมายการคา้ และ 
 4. ลูกคา้ไม่มีการคิดค่าธรรมเนียมผูอ่ื้นสาํหรับการใชซ้อฟตแ์วร์ 
 
ณ. "สิทธิการใช้บนเคร่ืองเซิร์ฟเวอร์" หมายถึงสิทธิการใชเ้พ่ือการติดตั้งและใชซ้อฟตแ์วร์บนเคร่ืองคอมพิวเตอร์เซิร์ฟเวอร์ 

สิทธิการใชง้านบนเคร่ืองเซิร์ฟเวอร์อาจอยูภ่ายใตแ้กนของเซิรฟ์เวอร์ในจาํนวนจาํกดัหรือการนาํไปใชท่ี้มีการเผยแพร่บนเซิร์ฟเวอร์หลายเคร่ืองตามท่ีระบุไวใ้นเอกสารการสัง่ซ้ือ 

ถา้รายละเอียดของซอฟตแ์วร์รวมถึงสิทธิการใชส้าํหรับเฟลโอเวอร์ สิทธิการใชง้านบนเคร่ืองเซิรฟ์เวอร์จะรวมสิทธิการใชส้าํหรับเฟลโอเวอร์ดว้ย 
ด. "เครดติบริการ" หมายถึงหน่วยของการแลกเปล่ียนสาํหรับการใชง้านบริการ ซ่ึงสามารถใชไ้ดก้บัการเป็นสมาชิก Online Services 
ต. "เคร่ืองมือสําหรับการแบ่งปัน" หมายถึง ความสามารถดา้นการเผยแพร่ซ่ึงรวมอยูก่บั Online Services 

ท่ีอนุญาตใหลู้กคา้เปิดเผยเน้ือหาของลูกคา้และแอปพลิเคชนัมูลคา่เพ่ิมแก่บุคคลท่ีสามหรือผูใ้ชท่ี้ไม่ระบุช่ือ 
ถ. "สิทธิการใช้งานสําหรับการใช้รายเดยีว" หมายถึงสิทธิการใชง้านท่ีอนุญาตใหผู้ใ้ชง้านท่ีไดรั้บอนุญาตรายเดียวทาํการติดตั้งและใชซ้อฟตแ์วร์บนคอมพิวเตอร์เคร่ืองเดียว 

ผูใ้ชง้านท่ีไดรั้บอนุญาตรายเดียวสามารถติดตั้งสาํเนาชุดท่ีสองสาํหรับการใชง้านแต่เพียงผูเ้ดียวของผูใ้ชบ้นเคร่ืองคอมพิวเตอร์เคร่ืองท่ีสอง ตราบใดท่ีมีการใชง้านเพียง 

1 สาํเนาของซอฟตแ์วร์ในเวลาใดกต็าม ผูใ้ชง้านรายอ่ืนไม่สามารถใชซ้อฟตแ์วร์ภายใตสิ้ทธิการใชฉ้บบัเดียวกนัในเวลาเดียวกนัได ้ไม่วา่จะเพ่ือวตัถุประสงคอ่ื์นใดทั้งส้ิน 
t. "สิทธิการใช้งานบนเซิร์ฟเวอร์ทดสอบ (Staging Server)" 

หมายถึงสิทธิการใชง้านซอฟตแ์วร์ภายใตสิ้ทธิการใชง้านบนเคร่ืองเซิร์ฟเวอร์เพ่ือสร้างและทดสอบแอปพลิเคชัน่และแคชแผนท่ี ดาํเนินการตอบรับผูใ้ช ้การดาํเนินงาน 

และโหลดการทดสอบซอฟตแ์วร์ของบุคคลท่ีสาม แสดงการอปัเดตขอ้มูลทางการคา้ใหม่ และดาํเนินกิจกรรมการฝึกอบรมตามท่ีระบุไวใ้นเอกสารประกอบ 

ลูกคา้สามารถใชแ้อปพลิเคชัน่มูลค่าเพ่ิมและแคชแผนท่ีกบัเซิร์ฟเวอร์สาํหรับการพฒันาและสิทธิการใชง้านเซิร์ฟเวอร์ 
 
2.2 สิทธิการใช้งานและการสมัครสมาชิกประเภทต่าง ๆ Esri นาํเสนอผลิตภณัฑซ์อฟตแ์วร์ภายใตสิ้ทธิการใชง้านหรือการสมคัรสมาชิกประเภทต่าง ๆ หน่ึงประเภทหรือมากกวา่ 

ซ่ึงระบุในคาํอธิบายขา้งตน้ เอกสารประกอบและเอกสารการสัง่ซ้ือจะระบุวา่สิทธิการใชง้านหรือการสมคัรสมาชิกประเภทใดบา้งท่ีนาํไปใชก้บัผลิตภณัฑท่ี์สัง่ซ้ือ 
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2.3 ข้อกาํหนดการใช้ซอฟต์แวร์ 
 
ก. ลูกคา้สามารถ 

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

โดยการนาํไปใชไ้ม่วา่ในรุ่นใดรุ่นหน่ึงจะไม่เกินจาํนวนการใชท่ี้ไดรั้บสิทธิของลูกคา้ หลงัจากนั้น 

ลูกคา้จะตอ้งไม่ใชซ้อฟตแ์วร์ในจาํนวนรวมท่ีเกินกวา่จาํนวนการใชท่ี้ไดรั้บสิทธิทั้งหมดของลูกคา้ 

สิทธิการใชง้านพร้อมกนัน้ีจะไม่ใชก้บัซอฟตแ์วร์ท่ีไดรั้บอนุญาตสาํหรับการใชง้านเพ่ือการพฒันา 
 4. ยา้ยซอฟตแ์วร์ในการกาํหนดค่าท่ีไดรั้บสิทธิการใชไ้ปยงัเคร่ืองคอมพิวเตอร์ทดแทน 
 5. เผยแพร่ซอฟตแ์วร์และรหสัการอนุญาตใดๆ ท่ีเก่ียวขอ้งซ่ึงจาํเป็นสาํหรับการใชสิ้ทธิการนาํไปใชใ้หก้บับุคคลท่ีสาม และ 
 6. องคก์รของรัฐ 

หรือองคก์รท่ีไม่แสวงผลกาํไรซ่ึงดาํเนินการเก่ียวกบัเวบ็ไซตห์รือเสนอบริการอินเทอร์เน็ตสามารถใชซ้อฟตแ์วร์เซิร์ฟเวอร์เพ่ือวตัถุประสงคใ์นการสร้างรายรับเพ่ือใหคุ้ม้ทุนและไม่

ไดท้าํเพ่ือผลกาํไร. 
 
ข. ลูกคา้สามารถปรับตั้งค่าซอฟตแ์วร์โดยใชภ้าษาแมโครหรือภาษาสคริปต ์APIs หรือซอร์ซโคด้หรือออบเจค็ตโ์คด้ไลบรารี 

เฉพาะในขอบเขตท่ีมีการอธิบายการปรับตั้งค่าดงักล่าวไวใ้นเอกสารประกอบ 
ค. ลูกคา้สามารถใชรู้ปแบบตวัอกัษร (font) ทั้งหมดท่ีจดัหาใหพ้ร้อมซอฟตแ์วร์สาํหรับการใชซ้อฟตแ์วร์ใดๆ ท่ีไดรั้บอนุญาตได ้นอกจากนั้น ลูกคา้ยงัสามารถแยกใชรู้ปแบบตวัอกัษร 

(font) ของ Esri เพ่ือพิมพข์อ้มูลใดๆ กต็ามท่ีซอฟตแ์วร์สร้างข้ึน ขอ้จาํกดัในการใชส้าํหรับฟอนตข์องบุคคลท่ีสามท่ีมากบัซอฟตแ์วร์จะมีการระบุไวใ้นตวัไฟลฟ์อนต ์
ง. Esri เผยแพร่ขอ้กาํหนดในการใชซ้อฟตแ์วร์เฉพาะสาํหรับผลิตภณัฑท่ี์ http://www.esri.com/legal/scope-of-use 
 
2.4 เงือ่นไขการใช้ Online Services 
 
ก. คาํอธิบาย Online Services Esri เผยแพร่ขอ้กาํหนดในการใหบ้ริการเฉพาะการสมคัรใช ้Online Services ท่ี 

http://www.esri.com/legal/scope-of-use การใช ้Online Services จะข้ึนอยูก่บัขอ้กาํหนดบริการระบบคราวดท่ี์พบใน เอกสารแนบทา้ย ข 
ข. การแก้ไข 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 

ค. การแบ่งปันเนือ้หาของลูกค้า การแบ่งปันเน้ือหาของลูกคา้โดยใชเ้คร่ืองมือสาํหรับการแบ่งปันทาํใหบุ้คคลท่ีสามสามารถใช ้จดัเกบ็ แคช คดัลอก ทาํสาํเนา เผยแพร่ 

และส่งเน้ือหาของลูกคา้ผา่นทาง Online Services ได ้Esri ไม่รับผดิชอบต่อการสูญหาย การลบ การแกไ้ข หรือการเปิดเผยเน้ือหาของลูกคา้ 

อนัเป็นผลมาจากการใชห้รือการใชใ้นทางท่ีผดิซ่ึงเคร่ืองมือการแบ่งปัน การใชเ้คร่ืองมือสาํหรับการแบ่งปันของลกูคา้ถือเป็นความเส่ียงของลูกคา้แต่เพียงผูเ้ดียว 
ง. ข้อจาํกดัในการใช้ Online Services และ เครดติบริการ การเป็นสมาชิก Online Services แต่ละรายจะมีเครดิตบริการตามท่ีระบุไวใ้นเอกสารการสัง่ซ้ือท่ีเก่ียวขอ้ง 

แต่ละเครดิตบริการจะใหสิ้ทธิกบัลูกคา้ในการใชจ้าํนวนท่ีกาํหนดไวข้อง Online Services โดยจาํนวนจะแตกต่างกนัไปข้ึนอยูก่บั Online Services ท่ีลูกคา้กาํลงัใช ้

ในขณะท่ีลูกคา้ใช ้Online Services เครดิตบริการจะถูกหกัออกจากการเป็นสมาชิกของลูกคา้โดยอตัโนมติั โดยไม่เกินจาํนวนสูงสุดของเครดิตบริการท่ีมีอยู ่

ลูกคา้สามารถซ้ือเครดิตบริการเพ่ิมเติมไดต้ามท่ีจาํเป็น Esri จะแจง้ผูดู้แลบญัชีการเป็นสมาชิกของลูกคา้ เม่ือการใชเ้ครดิตบริการของลูกคา้ถึงระดบั 75 เปอร์เซ็นต ์

โดยประมาณของเครดิตบริการท่ีจดัสรรใหแ้ก่ลูกคา้ผา่นการสมคัรสมาชิกของลูกคา้ Esri ขอสงวนสิทธิในการระงบัการเขา้ถึง Online Services 
ของลูกคา้ท่ีตอ้งใชเ้ครดิตบริการเม่ือลูกคา้ไดใ้ชเ้ครดิตบริการหมดแลว้ Esri จะคืนการเขา้ถึงของลูกคา้สู่ Online Services ทนัทีเม่ือลูกคา้ไดซ้ื้อเครดิตบริการเพ่ิมเติม 

 
2.5 สิทธิการใช้งานของผู้ใช้ที่ระบุช่ือ เวน้แต่จะระบุไวอ้ยา่งชดัเจนในขอ้ตกลงฉบบัน้ี ขอ้กาํหนดต่อไปน้ีบงัคบัใชก้บัซอฟตแ์วร์และ Online Services 
สาํหรับลูกคา้ท่ีไดรั้บสิทธิการใชง้านของผูใ้ชท่ี้ระบุช่ือ 
 
ก. ผู้ใช้ที่ระบุช่ือ 

 
 1. ขอ้มูลประจาํตวัในการเขา้สู่ระบบของผูใ้ชท่ี้มีช่ือใชส้าํหรับผูใ้ชต้ามท่ีกาํหนดเท่านั้น และหา้มแบ่งปันกบับุคคลอ่ืน ๆ 
 2. ลูกคา้สามารถเปล่ียนสิทธิการใชง้านของผูใ้ชท่ี้มีช่ือใหแ้ก่ผูใ้ชร้ายอ่ืนได ้ถา้ผูใ้ชเ้ดิมไม่ตอ้งการสิทธิการใชง้านซอฟตแ์วร์หรือ Online Services อีกต่อไปแลว้ 

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


   

 
 

E204CW (Thai) 
      

หนา้ 4 จาก 14 September 26, 2019 
      

 

 3. ลูกคา้ไม่สามารถเพ่ิมบุคคลท่ีสามท่ีไม่ใช่บุคคลท่ีสามท่ีระบุไวใ้นคาํอธิบายของผูใ้ชท่ี้มีช่ือใหเ้ป็นผูใ้ชท่ี้มีช่ือได ้
 

ข. แอปพลเิคชันมูลค่าเพิม่ 
 

 1. ลูกคา้จะตอ้งรับผดิชอบสาํหรับการพฒันา การดาํเนินการ และการสนบัสนุนทางเทคนิคของเน้ือหาของลูกคา้และแอปพลิเคชนัมูลค่าเพ่ิม 
 2. ลูกคา้ไม่สามารถฝังขอ้มูลประจาํตวัของผูใ้ชท่ี้มีช่ือลงในแอปพลิเคชนัมูลค่าเพ่ิมได ้

แอปพลิเคชนัเพ่ิมมูลค่าท่ีช่วยใหเ้ขา้ถึงขอ้มูลหรือเน้ือหาส่วนตวัของลกูคา้จะตอ้งการใหผู้ใ้ชบุ้คคลเขา้สู่ระบบดว้ยขอ้มูลประจาํตวัในการเขา้สู่ระบบของผูใ้ชท่ี้มีช่ือของตนเอง 

ซ่ึงไม่ซํ้ ากบัผูอ่ื้น 
 3. ลูกคา้สามารถฝังขอ้มูลประจาํตวัในการเขา้สู่ระบบแอปในแอปพลิเคชนัมูลค่าเพ่ิมท่ีใหสิ้ทธ์ิเขา้ถึงบริการ เน้ือหา หรือขอ้มูลท่ีเผยแพร่แลว้แก่ผูใ้ชท่ี้ไม่ระบุช่ือ 

เพ่ือแบ่งปันการเขา้ถึงแก่ผูใ้ชท่ี้ไม่ระบุช่ือไดใ้ชเ้คร่ืองมือสาํหรับการแบ่งปัน รวมทั้งการใช ้Online Services ท่ีไดรั้บการอนุญาตแลว้ของลูกคา้ 
 4. ลูกคา้ไม่สามารถฝังขอ้มูลประจาํตวัในการเขา้สู่ระบบแอปในแอปพลิเคชนัมูลค่าเพ่ิมท่ีใหสิ้ทธิเขา้ถึงขอ้มูลส่วนตวัหรือเน้ือหาของลูกคา้ได ้

แอปพลิเคชนัเพ่ิมมูลค่าท่ีช่วยใหเ้ขา้ถึงขอ้มูลหรือเน้ือหาส่วนตวัของลกูคา้จะตอ้งการใหผู้ใ้ชบุ้คคลเขา้สู่ระบบดว้ยขอ้มูลประจาํตวัในการเขา้สู่ระบบของผูใ้ชท่ี้มีช่ือของตนเอง 

ซ่ึงไม่ซํ้ ากบัผูอ่ื้น 
 5. ลูกคา้ไม่สามารถใหสิ้ทธิเขา้ถึงซอฟตแ์วร์หรือ Online Services อ่ืน ๆ 

นอกเหนือจากผา่นแอปพลิเคชนัมูลค่าเพ่ิมของลูกคา้แก่บุคคลท่ีสามท่ีอยูน่อกเหนือจากบุคคลท่ีสามท่ีอยูใ่นคาํอธิบายของผูใ้ชท่ี้มีช่ือได ้
 6. ลูกคา้สามารถโอนแอปพลิเคชนัมูลค่าเพ่ิมไปยงับุคคลท่ีสาม เพ่ือการใชง้านร่วมกบัสิทธิการใชง้านซอฟตแ์วร์หรือการเป็นสมาชิก Online Services 

ของบุคคลท่ีสามนั้นเอง 
 

ค. ผู้ใช้ที่ไม่ระบุช่ือ ผูใ้ชท่ี้ไม่ระบุช่ือสามารถเขา้ถึงซอฟตแ์วร์หรือ Online Services ผา่นแอปพลิเคชนัมูลค่าเพ่ิมท่ีใหสิ้ทธ์ิเขา้ถึงบริการ เน้ือหา 

หรือขอ้มูลท่ีเผยแพร่เพ่ือแบ่งปันการเขา้ถึงโดยใชเ้คร่ืองมือสาํหรับการแบ่งปัน รวมทั้งการใช ้Online Services ท่ีไดรั้บการอนุญาตแลว้ของลูกคา้ 
 

2.6 โปรแกรมการใช้งานแบบจาํกดัอืน่ ๆ 
 
ก. การทดลองใช้งาน การประเมิน และโปรแกรมเบต้า ผลิตภณัฑท่ี์ไดรั้บภายใตก้ารทดลองใชง้าน การประเมินหรือโปรแกรมเบตา้ มีเพ่ือวตัถุประสงคใ์นการประเมินและการทดสอบเท่านั้น 

ไม่ใช่เพ่ือการใชใ้นเชิงพาณิชย ์การใชด้งักล่าวจะเป็นความเส่ียงของลกูคา้เอง และผลิตภณัฑจ์ะไม่มีสิทธิไดรั้บการบาํรุงรักษา 

หากลูกคา้ไม่ไดแ้ปลงสิทธิการใชง้านตามท่ีไดซ้ื้อมาหรือการเป็นสมาชิกก่อนส้ินสุดช่วงเวลาทดลองใชง้าน การประเมินผล หรือสิทธิการใชง้านเบตา้ 

ลูกคา้อาจสูญเสียเน้ือหาและการปรับแต่งตามความตอ้งการของลูกคา้ท่ีไดส้ร้างข้ึนในช่วงระยะเวลาของสิทธิการใชง้านดงักล่าว 

หากลูกคา้ไม่ตอ้งการซ้ือสิทธิการใชง้านหรือการเป็นสมาชิก ลูกคา้ควรเอาเน้ือหาดงักล่าวออกก่อนท่ีสิทธิการใชง้านนั้น ๆ จะส้ินสุด 
ข. โปรแกรมการศึกษา ลูกคา้ตกลงท่ีจะใชผ้ลิตภณัฑท่ี์ใหไ้วส้าํหรับโปรแกรมเพ่ือการศึกษาเฉพาะเพ่ือวตัถุประสงคท์างการศึกษาในระหวา่งระยะเวลาสาํหรับการใชง้านดา้นการศึกษาเท่านั้น 

ลูกคา้จะตอ้งไม่ใชผ้ลิตภณัฑเ์พ่ือการใชใ้นงานบริหารจดัการ เวน้แต่ลกูคา้จะไดรั้บสิทธิการใชง้านสาํหรับการใชใ้นงานบริหารจดัการ "การใชใ้นงานบริหารจดัการ" หมายถึง 

กิจกรรมการบริหารจดัการซ่ึงไม่เก่ียวขอ้งโดยตรงกบัการสอนหรือการศึกษา เช่น การทาํแผนท่ีสินทรัพย ์การบริหารจดัการอาคารสถานท่ี การวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงประชากร 

การกาํหนดเสน้ทาง ระบบความปลอดภยัในวิทยาเขต และการวิเคราะห์ความสามารถในการเขา้ใชง้าน ลูกคา้จะตอ้งไม่ใชผ้ลิตภณัฑเ์พ่ือวตัถุประสงคใ์นการสร้างรายไดห้รือเพ่ือผลกาํไร 
ค. โปรแกรมการอนุญาตแบบให้เปล่า ลูกคา้สามารถใชผ้ลิตภณัฑท่ี์ใหไ้วส้าํหรับโปรแกรมการอนุญาตแบบใหเ้ปล่าเฉพาะเพ่ือวตัถุประสงคท่ี์ไม่ใช่เชิงพาณิชยเ์ท่านั้น 

ลูกคา้จะตอ้งไม่ใชผ้ลิตภณัฑเ์พ่ือวตัถุประสงคใ์นการสร้างรายไดห้รือเพ่ือผลกาํไร ยกเวน้เพ่ือใหคุ้ม้ทุนในการใชแ้ละดาํเนินการผลิตภณัฑ ์
ง. โปรแกรมการใช้งานแบบจาํกดัอืน่ๆ ของ Esri ในกรณีท่ีลูกคา้ไดรั้บผลิตภณัฑภ์ายใตโ้ปรแกรมการใชแ้บบจาํกดัใดกต็ามท่ีไม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการขา้งตน้ 

การใชผ้ลิตภณัฑข์องลกูคา้ตอ้งอยูภ่ายใตข้อ้กาํหนดท่ีระบุไวใ้นหนา้เร่ิมตน้หรือแบบฟอร์มการลงทะเบียนท่ีใชบ้งัคบั หรือตามท่ีไดอ้ธิบายไวใ้นเวบ็ไซตข์อง Esri 
เพ่ิมเติมจากขอ้กาํหนดท่ีไม่ขดัแยง้กนัของขอ้ตกลงฉบบัน้ี 

 
3.0 ข้อมูล 
 
3.1 คาํจาํกดัความ คาํจาํกดัความต่อไปน้ีเป็นส่วนเสริมของคาํจาํกดัความท่ีระบุไวใ้น เอกสารแนบทา้ย ก: 
 
ก. "ข้อมูลรายช่ือธุรกจิ" หมายถึง ชุดขอ้มูลใดๆ ท่ีมีรายช่ือของธุรกิจและอาจมีคุณลกัษณะของธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้งกนัอ่ืนๆ 
ข. "แพคเกจเนือ้หาของ Esri" หมายถึง ไฟลดิ์จิทลัท่ีมีเน้ือหาเก่ียวกบัแผนท่ีฐานของ ArcGIS Online (ไดแ้ก่ ตารางแผนท่ีแรสเตอร์, ภาพ, ขอ้มูลเวกเตอร์) 

ท่ีนาํมาจากบริการแผนท่ีฐานของ ArcGIS Online 
ค. "ข้อมูลถนน" หมายถึง ขอ้มูลท่ีรวมหรืออธิบายขอ้มูลเก่ียวกบัเสน้ทาง ถนน และฟีเจอร์ท่ีเก่ียวขอ้ง 
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3.2 การใช้งานที่ได้รับอนุญาต 
 
ก. เวน้แต่จะไดรั้บอนุญาตเป็นลายลกัษณ์อกัษรไวเ้ป็นอยา่งอ่ืน ลูกคา้สามารถใชข้อ้มูลร่วมกบัผลิตภณัฑซ่ึ์ง Esri ไดจ้ดัหาใหพ้ร้อมกบัขอ้มูลเท่านั้น 
ข. ลูกคา้สามารถรวมการแสดงขอ้มูลในรูปเอกสารหรือรูปแบบอิเลก็ทรอนิกส์แบบคงท่ี (เช่น PDF, GIF, JPEG, HTML) ในแอป ArcGIS Web Maps หรือใน 

Esri Story Maps เพ่ือจุดประสงคด์า้นการนาํเสนอ (ซ่ึงรวมถึงการโตต้อบพ้ืนฐาน เช่น การเล่ือน การซูม และการระบุฟีเจอร์ต่าง ๆ ของแผนท่ีดว้ยป็อปอพัท่ีเรียบง่าย) 
เพ่ือการใชง้านในแพคเกจการนาํเสนอ การศึกษาดา้นการตลาด หรือรายงานหรือเอกสารอ่ืน ๆ ท่ีมีรูปแผนท่ีหรือบทสรุปขอ้มูลท่ีมาจากการใชผ้ลิตภณัฑข์อง Esri 
ใหแ้ก่บุคคลภายนอกตามขอ้จาํกดัท่ีระบุไวใ้นขอ้ตกลงฉบบัน้ี โดยมีเง่ือนไขวา่ลูกคา้จะตอ้งแนบขอ้ความช้ีแจงไปกบัการแสดงขอ้มูลท่ียอมรับวา่ Esri 
หรือผูใ้หอ้นุญาตท่ีเก่ียวขอ้งเป็นแหล่งท่ีมาของส่วนต่าง ๆ ของขอ้มูลท่ีใชส้าํหรับการแสดงขอ้มูล 

ค. ลูกคา้สามารถใชข้อ้มูลฐานของ ArcGIS Online แบบออฟไลน์ไดผ้า่นทางแพค็เกจเน้ือหาของ Esri แลว้ภายหลงัจึงส่ง (ถ่ายโอน) ไปยงัอุปกรณ์ใดๆ เพ่ือใชก้บัแอปพลิเคชัน่ 

ArcGIS Runtime และ ArcGIS Desktop ท่ีไดรั้บสิทธิการใชง้าน หา้มลูกคา้รวบรวม ดาวนโ์หลด หรือเกบ็ขอ้มูลดงักล่าวได ้
ง. ลูกคา้สามารถนาํผลของพิกดัทางภูมิศาสตร์ ซ่ึงไดรั้บและถูกเกบ็ตามขอ้ตกลงฉบบัน้ีไปใชภ้ายในได ้ลูกคา้ไม่สามารถเผยแพร่ผลของพิกดัทางภูมิศาสตร์ได ้เวน้แต่ (i) ใชแ้ละ / 

หรือแสดงบนแผนท่ี ซ่ึงเช่ือมต่อกบัเวบ็ไซตส์าธารณะท่ีไม่สร้างรายรับของลูกคา้ (ii) ใหสิ้ทธ์ิเขา้ถึงแก่บุคคลท่ีสาม เพ่ือจุดประสงคท์างธุรกิจของลูกคา้ หรือ 

(iii) ส่งมอบใหบุ้คคลท่ีสามในรูปแบบผลแบบตายตวั เอาทพ์ุตแบบตายตวัในแบบท่ีไม่ใช่เชิงพาณิชย ์/ ไม่สร้างรายได ้หรือการแสดงแผนท่ีแบบตายตวั 
จ. Esri ไม่ไดรั้บสิทธิใดๆ ในเน้ือหาของลูกคา้ภายใตข้อ้ตกลงฉบบัน้ี 
 
3.3 ข้อจาํกดัในการใช้งาน 
 
ก. ลูกคา้ไม่สามารถกระทาํการโดยตรงหรืออนุญาตใหลู้กคา้ของลูกคา้ทาํแบรนดร่์วมกนัในขอ้มูล หรือใชข้อ้มูลในบริการหรือผลิตภณัฑท่ี์ไม่ไดรั้บอนุญาต 

หรือเสนอขอ้มูลผา่นหรือในนามของบุคคลท่ีสามใด ๆ 
ข. ลูกคา้ไม่สามารถใชห้รืออนุญาตใหบุ้คคลท่ีสามใชข้อ้มูลเพ่ือวตัถุประสงคใ์นการรวบรวม การพฒันา การตรวจสอบ การเสริม การเพิ่ม หรือการลบจากการรวบรวมขอ้มูลท่ีมีการขาย 

เผยแพร่ จดัหาให ้หรือการกระทาํใด ๆ ท่ีใหก้บับุคคลท่ีสาม 
ค. ข้อมลูรายช่ือธุรกิจ เวน้แต่จะมีการอนุญาตไวเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษร ลกูคา้ไม่สามารถใชข้อ้มูลรายช่ือธุรกิจเพ่ือวตัถุประสงคท์างการตลาดโดยตรง 

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

เวน้แต่จะมีการอนุญาตไวเ้ป็นประการอ่ืนเป็นลายลกัษณ์อกัษร ลูกคา้ไม่สามารถใชข้อ้มูลถนนสาํหรับ 
 
 1. คาํแนะนาํสาํหรับการนาํทางแบบเรียลไทม ์รวมถึงการเตือนผูใ้ชเ้ก่ียวกบัการหลบหลีกท่ีกาํลงัจะเกิดข้ึน เช่น การเตือนจุดเล้ียวท่ีใกลจ้ะถึง 

หรือการคาํนวณหาทิศทางอ่ืนในกรณีท่ีเล้ียวไม่ทนั 
 2. การกาํหนดเสน้ทางของพาหนะหลายอยา่งท่ีไดรั้บการประสานกนั หรือ 
 3. การกาํหนดค่าท่ีเหมาะสมของเสน้ทางท่ีประสานกนัแลว้ 

 
จ. ข้อมลู Business Analyst ลูกคา้สามารถแคชขอ้มูลท่ีใหม้าพร้อมกบัแอปฯ ArcGIS Business Analyst บนอุปกรณ์เคล่ือนท่ีเพ่ือใชง้านร่วมกบัการใชเ้ซิร์ฟเวอร์ 

ArcGIS Business Analyst ของลูกคา้ ลูกคา้จะไม่สามารถแคชหรือดาวน์โหลดขอ้มูลดงักล่าวได ้
ฉ. สิทธิการใช้งานชุดข้อมลูบางส่วน: หากลูกคา้สัง่ซ้ือชุดยอ่ยของชุดขอ้มูล (ตวัอยา่งเช่น ประเทศ ภูมิภาค รัฐหรือส่วนทอ้งถ่ินของชุดขอ้มูลทัว่โลก) 

ลูกคา้จะสามารถใชไ้ดเ้ฉพาะชุดยอ่ยท่ีไดรั้บสิทธิการใชง้านเท่านั้น ไม่รวมถึงส่วนอ่ืนๆ ของชุดขอ้มูลเตม็ชุด 
ฌ. ข้อมลูเขตแดนระหว่างประเทศ Michael Bauer Research ("ข้อมลู MBR") สิทธ์ิของลูกคา้ในการใชข้อ้มูลท่ีดาวน์โหลดไปยงัสถานท่ีของลูกคา้ (เช่น MBR 

Data ท่ีเกบ็ไวใ้น ArcGIS Enterprise, ArcGIS Desktop) จะหมดอายใุน 2 ปีหลงัดาวน์โหลด 
 
3.4 ข้อกาํหนดและเงือ่นไขเพิม่เตมิสําหรับข้อมูล ผูไ้ดรั้บอนุญาตขอ้มูลบางรายตอ้งการให ้Esri ระบุขอ้กาํหนดหนา้ท่ีเพ่ิมเติมและขอ้กาํหนดในการใชแ้ก่ลูกคา้ 

ขอ้กาํหนดของขอ้ตกลงฉบบัน้ีในส่วนท่ีเพ่ิมเเติมและส่วนท่ีแกไ้ขเหล่าน้ี ดูไดท่ี้ www.esri.com/legal/third-party-data. 
 
4.0 การบํารุงรักษา 
 
4.1 ลูกค้าในสหรัฐอเมริกา Esri จะจดัหาการบาํรุงรักษาสาํหรับซอฟตแ์วร์และ Online Services ตามโปรแกรมการบาํรุงรักษาและการสนบัสนุนของ Esri 
และขอ้ตกลงฉบบัน้ีในกรณีท่ีลูกคา้อยูใ่นสหรัฐอเมริกา 
 
4.2 ลูกค้าที่อยู่นอกสหรัฐอเมริกา ลูกคา้สามารถไดรั้บบริการบาํรุงรักษาจากผูจ้ดัจาํหน่ายของ Esri ในทอ้งถ่ินของลูกคา้ภายใตน้โยบายการสนบัสนุนมาตรฐานของผูจ้ดัจาํหน่ายเอง 
 
  

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

 
อภิธานศพัทต่์อไปน้ีมีผลใชก้บัขอ้เสนอและบริการทั้งหมดของ Esri ท่ี Esri อาจจดัหาใหก้บัลูกคา้ ขอ้เสนอและบริการบางรายการของ Esri อาจไม่อยูภ่ายในขอบเขตของขอ้ตกลงฉบบัน้ี 

โปรดขา้มคาํศพัทใ์ดๆ ท่ีไม่เก่ียวขอ้งกบัขอ้เสนอและบริการของ Esri ท่ีเสนอภายใตข้อ้ตกลงฉบบัน้ี 
 
"บริษทัในเครือ" หมายถึง บริษทัหรือองคก์รอ่ืนใด ท่ีโดยตรงหรือโดยออ้ม (i) ควบคุม (ii) ถูกควบคุมโดย หรือ (iii) อยูภ่ายใตก้ารควบคุมของคู่สญัญา ในท่ีน้ี "ควบคุม" หมายถึง 

มีหุน้หรือผลประโยชนท่ี์มีสิทธิออกเสียงมากกวา่ 50% ในกิจการท่ีควบคุมดูแล 
 
"API" หมายถึง อินเทอร์เฟซของการทาํโปรแกรมแอปพลิเคชนั 
 
"เวบ็ไซต์ ArcGIS" หมายถึง http://www.arcgis.com และเวบ็ไซตท่ี์เก่ียวขอ้งหรือเวบ็ไซตสื์บทอด 
 
"รหัสการอนุญาต" หมายถึง คีย ์หมายเลขการใหอ้นุญาต Enablement Code ขอ้มูลประจาํตวัในการเขา้สู่ระบบ รหสัการเปิดใช ้(Activation Code) โทเคน็ 

ช่ือผูใ้ชแ้ละรหสัผา่น หรือกลไกอ่ืนใด ท่ีจาํเป็นสาํหรับการใชผ้ลิตภณัฑต์ามการนาํเสนอของ Esri 
 
"เบต้า" หมายถึง ผลิตภณัฑท่ี์เป็นรุ่นอลัฟ่า เบตา้ หรือรุ่นก่อนการวางจาํหน่ายอ่ืน ๆ 
 
"บริการคลาวด์" หมายถึง บริการออนไลน์และบริการคลาวดท่ี์มีการจดัการของ Esri 
 
"เนือ้หา" หมายถึง ขอ้มูล รูปภาพ ภาพถ่าย ภาพเคล่ือนไหว วิดีโอ เสียง ขอ้ความ แผนท่ี ฐานขอ้มูล รูปแบบขอ้มูล สเปรดชีต อินเทอร์เฟซผูใ้ช ้ส่วนประกอบกราฟิก ไอคอน ซอฟตแ์วร์ 

และทรัพยากรอ่ืน ๆ 
 
"การควบคุม" หมายถึง การมีหุน้หรือผลประโยชน์ท่ีมีสิทธิออกเสียงมากกวา่ 50% ในกิจการท่ีควบคุมดูแล 
 
"เนือ้หาของลูกค้า" หมายถึงเน้ือหาใด ๆ ท่ีลกูคา้จดัหา ใช ้หรือพฒันาอนัเก่ียวเน่ืองกบัการใชผ้ลิตภณัฑต์ามการนาํเสนอหรือการใหบ้ริการของ Esri ท่ีรวมถึงแอปพลิเคชนัมูลค่าเพ่ิม 

เน้ือหาของลูกคา้ไม่รวมขอ้เสนอแนะ คาํแนะนาํ หรือคาํร้องขอใดๆ สาํหรับการปรับปรุงซอฟตแ์วร์ท่ีลูกคา้ใหแ้ก่ Esri 
 
"ข้อมูล" หมายถึง ชุดขอ้มูลดิจิทลัท่ีมีอยูเ่พ่ือการคา้ ซ่ึงรวมถึงแต่ไม่จาํกดัเพียงขอ้มูลเวกเตอร์ทางภูมิศาสตร์ รายงานขอ้มูลแรสเตอร์ หรือคุณสมบติัตารางท่ีเก่ียวขอ้งท่ี Esri 
รวมชุดเขา้กบัผลิตภณัฑต์ามการนาํเสนอของ Esri อ่ืน ๆ หรือส่งมอบใหแ้ยกต่างหาก 
 
"ผลงาน" หมายถึง ส่ิงใด ๆ กต็ามท่ี Esri ส่งมอบใหก้บัลูกคา้ในฐานะท่ีเป็นผลลพัธ์ของการดาํเนินการของบริการโดยผูเ้ช่ียวชาญ 
 
"เอกสารประกอบ" หมายถึง เอกสารประกอบสาํหรับอา้งอิงทั้งหมดของผูใ้ชท่ี้ Esri ส่งมอบใหพ้ร้อมกบัสินคา้หรือผลิตภณัฑต์ามการนาํเสนอของ Esri 
 
"การให้บริการระบบคลาวด์ที่มีการจดัการของ Esri" หมายถึง ลกูคา้ท่ีมีโครงสร้างพ้ืนฐานระบบคลาวด ์ซอฟตแ์วร์ ขอ้มูล และแพลตฟอร์มระบบเครือขา่ยเฉพาะเจาะจงโดยท่ี Esri 
ใหบ้ริการโฮสต ์จดัการ และทาํใหพ้ร้อมใชง้านสาํหรับลูกคา้หรือผูใ้ชง้านปลายทางของลูกคา้ผา่นทางอินเทอร์เน็ต 
 
"ผลติภณัฑ์ตามการนําเสนอของ Esri" หมายถึง ผลิตภณัฑ ์หรือเอกสารประกอบใด ๆ หาก Esri จดัหาการฝึกอบรมหรือบริการโดยผูเ้ช่ียวชาญใหโ้ดยตรงแก่ลูกคา้ จะถือวา่ขอ้เสนอของ 

Esri รวมถึงเอกสารการฝึกอบรมและผลงานดว้ย ผลิตภณัฑต์ามการนาํเสนอของ Esri ไม่รวมการใหบ้ริการและเน้ือหาของบุคคลท่ีสาม 
 
"GIS" หมายถึง ระบบขอ้มูลทางภูมิศาสตร์ 
 
"การบํารุงรักษา" หมายถึง โปรแกรมการเป็นสมาชิกท่ี Esri จดัหาใหแ้ละท่ีใหสิ้ทธิแก่ลูกคา้ในการอปัเดตผลิตภณัฑแ์ละผลประโยชน์อ่ืน ๆ เช่น 

การเขา้ถึงการสนบัสนุนทางเทคนิคและการเขา้ถึงแหล่งขอ้มูลการเรียนรู้ดว้ยตนเองท่ีอยูบ่นเวบ็ 
 
"รหัสที่เป็นอนัตราย" หมายถึง ไวรัส เวิร์ม ระเบิดเวลาของซอฟตแ์วร์ มา้โทรจนั หรือรหสัอ่ืนใดทางคอมพิวเตอร์ ไฟล ์การปฏิเสธบริการ หรือโปรแกรมท่ีออกแบบมาเพ่ือขดัขวาง ทาํลาย 

หรือจาํกดัการทาํงานของซอฟตแ์วร์คอมพิวเตอร์ ฮาร์ดแวร์ หรืออุปกรณ์โทรคมนาคม 
 
"Online Services" หมายถึง ระบบเชิงพ้ืนท่ีใด ๆ บนอินเทอร์เน็ตท่ีมีเพ่ือการคา้ซ่ึง Esri ไดจ้ดัหาให ้รวมถึงแอปพลิเคชนัและ API ท่ีเก่ียวขอ้งเพ่ือการจดัเกบ็ จดัการ เผยแพร่ 

และการใชแ้ผนท่ี ขอ้มูล และสารสนเทศอ่ืน ๆ Online Services ไม่รวมขอ้มูลและเน้ือหา 

http://www.arcgis.com/
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"เอกสารการส่ังซ้ือ" หมายถึง ใบเสนอราคาสาํหรับการขาย ขอ้เสนอการต่ออายสุาํหรับการซ่อมบาํรุง การสัง่ซ้ือ ขอ้เสนอ คาํสัง่งาน หรือเอกสารอ่ืน ๆ ท่ีระบุถึงผลิตภณัฑต์ามการนาํเสนอ 

อปัเดต หรือการบริการท่ีลูกคา้สัง่ซ้ือของ Esri 
 
"สิทธิการใช้งานอย่างถาวร" หมายถึง สิทธิการใชง้านอยา่งไม่มีกาํหนด ในผลิตภณัฑต์ามการนาํเสนอของ Esri เวอร์ชนัท่ีไดจ่้ายค่าธรรมเนียมในการใชสิ้ทธิแลว้ เวน้เสียแต่จะถูกยติุโดย 

Esri หรือลูกคา้ท่ีไดรั้บอนุญาตภายใตข้อ้ตกลงฉบบัน้ี 
 
"ผลติภณัฑ์" หมายถึง ซอฟตแ์วร์ ขอ้มูล และ Online Services 
 
"บริการโดยผู้เช่ียวชาญ" หมายถึง บริการเพ่ือการพฒันาหรือการใหค้าํปรึกษาท่ี Esri ใหแ้ก่ลูกคา้ 
 
"ตวัอย่าง" หมายถึง โคด้ตวัอยา่ง แอปพลิเคชนัตวัอยา่ง แอด-ออน หรือส่วนขยายตวัอยา่งของผลิตภณัฑ ์
 
"การให้บริการ" หมายถึง การซ่อมบาํรุง หาก Esri จดัหาบริการระบบคลาวดท่ี์มีการจดัการของ Esri การฝึกอบรมหรือบริการโดยผูเ้ช่ียวชาญใหโ้ดยตรงแก่ลูกคา้ 

จะถือวา่บริการรวมถึงบริการระบบคลาวดท่ี์มีการจดัการของ Esri การฝึกอบรมและบริการโดยผูเ้ช่ียวชาญดว้ย 
 
"ซอฟต์แวร์" หมายถึง ซอฟตแ์วร์ท่ีพร้อมจาํหน่ายเพ่ือการคา้ท่ีมีสิทธิความเป็นเจา้ของ โดยไม่รวมถึงขอ้มูล การเขา้ถึง การดาวน์โหลดจากเวบ็ไซตท่ี์ไดรั้บอนุญาตของ Esri หรือท่ี Esri 
ไดม้อบใหบ้นส่ือในรูปแบบใด ๆ กต็าม ซ่ึงรวมถึงชุดสาํรอง อปัเดต เซอร์วิสแพค แพตช ์ฮอตฟิกซ์ หรือชุดสาํรองรวมท่ีไดรั้บอนุญาต 
 
"ข้อมูลจาํเพาะ" หมายถึง (i) เอกสารท่ีเก่ียวขอ้งสาํหรับซอฟตแ์วร์และ Online Services (ii) ขอบเขตงานท่ีระบุไวใ้นคาํสัง่งานใดกต็าม หรือ (iii) 
คาํอธิบายหลกัสูตรสาํหรับการฝึกอบรมท่ีเผยแพร่ออกมาของ Esri 
 
"คาํส่ังงาน" หมายถึง เอกสารคาํสัง่ซ้ือสาํหรับการใหบ้ริการ 
 
"สิทธิการใช้ตามระยะเวลา" หมายถึง สิทธิการใชผ้ลิตภณัฑต์ามการนาํเสนอของ Esri ในระยะเวลาท่ีจาํกดั ("ระยะเวลา"). 
 
"เนือ้หาของบุคคลที่สาม" หมายถึง เน้ือหาใดกต็ามท่ีลูกคา้อาจไดรั้บจากเวบ็ไซตข์องบุคคลท่ีสามหรือท่ีบุคคลอ่ืนท่ีไม่ใช่พนกังาน ซพัพลายเออร์ หรือผูรั้บจา้งของ Esri 
อาจมีส่วนร่วมโดยตรงกบัเวบ็ไซตข์อง Esri 
 
"การฝึกอบรม" หมายถึง (i) การฝึกอบรมผลิตภณัฑ ์หรือ (ii) การฝึกอบรมอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งท่ี Esri จดัหาใหภ้ายใตข้อ้ตกลงฉบบัน้ี 
 
"ข้อมูลการฝึกอบรม" หมายถึง เน้ือหาท่ีเป็นดิจิทลัหรือท่ีมีการพิมพอ์อกมาเพ่ือใชใ้นการฝึกอบรมใหเ้สร็จส้ิน ซ่ึงอาจรวมถึงแต่ไม่จาํกดัเพียงสมุดงาน ขอ้มูล แนวคิด แบบฝึกหดั และขอ้สอบ 
 
"แอปพลเิคชันมูลค่าเพิม่" หมายถึง แอปพลิเคชนัท่ีพฒันาโดยลูกคา้เพ่ือการใชง้านร่วมกบัซอฟตแ์วร์ ขอ้มูล หรือ Online Services ใด ๆ ท่ีไดรั้บอนุญาต 
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เอกสารแนบท้าย ข 
ข้อกาํหนดและเงือ่นไขทั่วไป 

 
ขอ้กาํหนดและเง่ือนไขทัว่ไปต่อไปน้ีมีผลใชก้บัขอ้เสนอและบริการของ Esri ท่ี Esri อาจจะเสนอใหก้บัลูกคา้ ขอ้เสนอและบริการบางรายการของ Esri 
อาจไม่พร้อมบริการภายใตข้อ้ตกลงฉบบัน้ี โปรดขา้มคาํศพัทใ์ดๆ ท่ีไม่เก่ียวขอ้งกบัขอ้เสนอและบริการของ Esri ท่ีเสนอภายใตข้อ้ตกลงฉบบัน้ี 
 
ข้อ B.1—ข้อจาํกดัในการใช้งานทั่วไป 
 
เวน้แต่จะมีการอนุญาตไวโ้ดยชดัแจง้ในขอ้ตกลงฉบบัน้ี ลูกคา้จะตอ้งไม่ 
 
ก. จาํหน่าย ใหเ้ช่า ใหอ้นุญาตต่อ เผยแพร่ ใหย้มื แบ่งปันเวลาใช ้หรือโอนบริการหรือขอ้เสนอของ Esri 
ข. แจกจ่ายหรือจดัหาการเขา้ถึงบริการหรือขอ้เสนอของ Esri โดยตรงทั้งหมดหรือบางส่วนใหก้บับุคคลภายนอก รวมถึงแต่ไม่จาํกดัเพียงส่วนขยาย ส่วนประกอบ หรือ DLL 
ค. แจกจ่ายรหสัส่วนตวัใหก้บับุคคลภายนอก 
ง. ทาํวิศวกรรมยอ้นกลบั ดีคอมไพล ์หรือแยกส่วนประกอบผลิตภณัฑห์รือผลงานใดๆ ท่ีส่งมอบในรูปแบบรวม 
จ. พยายามท่ีจะหลีกเล่ียงมาตรการดา้นเทคโนโลยท่ีีควบคุมการเขา้ถึงหรือการใชข้อ้เสนอของ Esri 
ฉ. จดัเกบ็ แคช ใชง้าน อปัโหลด แจกจ่าย หรือใหอ้นุญาตต่อ สาํหรับเน้ือหา หรือใชข้อ้เสนอของ Esri โดยเป็นการละเมิดสิทธิของ Esri หรือบุคคลท่ีสาม 

รวมถึงสิทธิในทรัพยสิ์นทางปัญญา สิทธิความเป็นส่วนตวั กฎหมายวา่ดว้ยการไม่เลือกปฏิบติั หรือกฎหมายการส่งออกหรือขอ้บงัคบัของรัฐท่ีใชบ้งัคบั 
ช. ลบหรือบิดเบือนประกาศสิทธิบตัร ลิขสิทธ์ิ เคร่ืองหมายการคา้ หรือสิทธิความเป็นเจา้ของของ Esri หรือผูใ้หอ้นุญาต) หรือคาํอธิบายท่ีระบุอยูใ่นหรือแนบมากบัขอ้เสนอของ Esri 

เอาตพ์ุตผลิตภณัฑ ์ไฟลค์าํอธิบายขอ้มูล หรือหนา้ขอ้ความออนไลน์หรือขอ้มูลท่ีอยูใ่นรูปแบบเอกสารของขอ้มูลหรือเอกสารประกอบ 
ซ. แบ่งหรือใชง้านอยา่งเป็นเอกเทศสาํหรับส่วนประกอบหรือองคป์ระกอบของขอ้เสนอของ Esri 
i. ผนวกส่วนหน่ึงส่วนใดของผลิตภณัฑต์ามการนาํเสนอของ Esri เขา้กบัผลิตภณัฑห์รือการใหบ้ริการเพ่ือการใชง้านของบุคคลท่ีสามท่ีเป็นคู่แข่งกบัผลิตภณัฑต์ามการนาํเสนอของ 

Esri 
ญ. เผยแพร่หรือส่ือสารดว้ยวิธีการอ่ืนใดกต็ามสาํหรับผลการทดสอบมาตรฐานการทาํงานบนผลิตภณัฑรุ่์นเบตา้โดยไม่ไดรั้บอนุญาตเป็นลายลกัษณ์อกัษรจาก Esri และผูใ้หอ้นุญาต หรือ 
ฎ. ใช ้ผนวก แกไ้ข เผยแพร่ ใหก้ารเขา้ถึง หรือรวมขอ้เสนอของ Esri ในลกัษณะท่ีอาจทาํใหข้อ้เสนอของ Esri 

อยูภ่ายใตข้อ้กาํหนดในการใชง้านแบบโอเพ่นซอร์สหรือแบบเปิดฐานขอ้มูลท่ีตอ้งการใหส่้วนหน่ึงส่วนใดของขอ้เสนอของ Esri ไดรั้บการกระทาํดงัน้ี 
 
 1. ไดรั้บการเปิดเผยในรูปแบบของรหสัตน้ทาง (Source Code) แก่บุคคลภายนอก 
 2. ใหสิ้ทธิการใชง้านแก่บุคคลภายนอกเพ่ือวตัถุประสงคใ์นการสร้างงานมีลิขสิทธ์ิสืบเน่ือง หรือ 
 3. แจกจ่ายต่อใหแ้ก่บุคคลภายนอกโดยไม่มีค่าใชจ่้าย 
 
l. สร้างรายไดโ้ดยการมอบสิทธิเขา้ใชซ้อฟตแ์วร์หรือ Online Service ผา่นแอปพลิเคชนัมูลค่าเพ่ิม 
 
ขอ้จาํกดัดงักล่าวน้ีจะไม่มีผลใชบ้งัคบัในกรณีท่ีเป็นการขดัต่อกฎหมายท่ีใชบ้งัคบัหรือขอ้บงัคบั 
 
ข้อ B.2—ข้อกาํหนดและการส้ินสุดการใช้งาน 
 
B.2.1 ลูกคา้อาจยติุขอ้ตกลงฉบบัน้ีหรือสิทธิการใชง้านหรือการเป็นสมาชิกขอ้เสนอของ Esri ใดๆ ไดทุ้กเม่ือโดยจะตอ้งแจง้ Esri เป็นลายลกัษณ์อกัษร 

การยติุขอ้ตกลงโดยปราศจากสาเหตุไม่ไดท้าํใหลู้กคา้มีสิทธิไดรั้บการคืนเงินค่าธรรมเนียมใดๆ 

สิทธิการยติุขอ้ตกลงในระหวา่งมีขอ้ผกูพนัการใหบ้ริการเพ่ือความสะดวกใดกต็ามไดร้ะบุไวใ้นส่วนท่ีเก่ียวขอ้งในเน้ือหาของขอ้ตกลงฉบบัน้ี 

ฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงอาจยติุขอ้ตกลงฉบบัน้ีหรือสิทธิการใชง้านหรือการเป็นสมาชิกใดๆ เน่ืองจากมีการละเมิดขอ้ตกลงในสาระสาํคญัท่ีไม่ไดรั้บการแกไ้ขภายใน 

30 วนันบัจากวนัท่ีมีการแจง้อยา่งเป็นลายลกัษณ์อกัษรไปยงัฝ่ายท่ีละเมิดขอ้ตกลง เม่ือมีการยติุขอ้ตกลงฉบบัน้ีเน่ืองจากมีการละเมิดขอ้ตกลง ทาง Esri จะหยดุใหบ้ริการ สิทธิการใชง้านใดๆ 

ในขอ้เสนอของ Esri ท่ีมีผลใชอ้ยูห่ลงัจากการยติุขอ้ตกลงฉบบัน้ียงัคงใชไ้ดต่้อไปภายใตข้อ้ตกลงของขอ้ตกลงฉบบัน้ี 
 
B.2.2 หาก Esri ยติุขอ้ตกลงฉบบัน้ีเน่ืองจากลูกคา้ละเมิดขอ้ตกลง Esri ยงัอาจใชสิ้ทธิเลือกท่ีจะยติุสิทธิการใชง้านของลูกคา้ หรือการเป็นสมาชิกในขอ้เสนอของ Esri ไดด้ว้ย 

หากลูกคา้ยติุขอ้ตกลงฉบบัน้ีไม่วา่ดว้ยเหตุผลหรือเพ่ือความสะดวกแลว้ ทางลูกคา้อาจใชสิ้ทธิเลือกท่ีจะยติุสิทธิการใชง้านของลูกคา้ หรือการเป็นสมาชิกในผลิตภณัฑต์ามการนาํเสนอของ 

Esri ดว้ย 
 
B.2.3 เม่ือมีการยติุหรือส้ินสุดสิทธิการใชง้านหรือการเป็นสมาชิก ลูกคา้จะตอ้ง 
 
ก. หยดุเขา้ถึงหรือใชง้านขอ้เสนอของ Esri ท่ีถูกยติุหรือส้ินสุด 
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ข. ลา้งแคชขอ้มูลในฝ่ังของไคลเอน็ตท่ี์ไดจ้ากบริการคลาวดท่ี์ถูกยติุหรือส้ินสุด และ 
ค. หยดุการใชแ้ละถอนการติดตั้ง ลบ และทาํลายสาํเนาทั้งหมดของผลิตภณัฑต์ามการนาํเสนอ ของ Esri ท่ีถูกยติุหรือส้ินสุดซ่ึงอยูใ่นความครอบครองหรือการควบคุมของลูกคา้ 

รวมถึงส่วนท่ีไดรั้บการแกไ้ขหรือมีการผนวกรวมไวด้ว้ย ไม่วา่จะอยูใ่นรูปแบบใด ตลอดจนดาํเนินการและส่งหลกัฐานของการกระทาํดงักล่าวนั้นใหแ้ก่ Esri 
หรือผูจ้ดัจาํหน่ายท่ีไดรั้บอนุญาต 

 
Esri อาจหยดุใหบ้ริการทนัทีท่ีมีการแจง้เป็นลายลกัษณ์อกัษรไปยงัลูกคา้ หากการลม้ละลายหรือการดาํเนินคดีลม้ละลายเร่ิมข้ึนโดยหรือต่อลูกคา้ 

จนกวา่ทรัสตีจะไดแ้กไ้ขการผดินดัชาํระหน้ีท่ีเกิดข้ึนและใหก้ารรับประกนัท่ีเพียงพอสาํหรับการปฏิบติัการในอนาคตภายใตข้อ้ตกลงฉบบัน้ี 

ขอ้ตกลงฉบบัน้ีจะส้ินสุดลงเม่ือมีภาวะหน้ีสินลน้พน้ตวั การชาํระบญัชี หรือการเลิกกิจการของฝ่ายใดฝ่ายหน่ึง 
 
ข้อ B.3—การรับประกนัแบบจาํกดัและการจาํกดัความรับผดิชอบ 
 
3.1 การรับประกนัแบบจาํกดั ยกเวน้ตามท่ีระบุไวด้า้นล่าง Esri รับประกนัลูกคา้ โดยท่ี (i) ผลิตภณัฑแ์ละการฝึกอบรม 

ผลิตภณัฑแ์ละการฝึกอบรมจะปฎิบติัตามขอ้มูลจาํเพาะท่ีเก่ียวขอ้งอยา่งมีนยัยะสาํคญั และ (ii) 
การใหบ้ริการจะเป็นไปตามมาตรฐานทางวิชาชีพและทางเทคนิคของอุตสาหกรรมอยา่งมีนยัยะสาํคญั ช่วงเวลารับประกนัสาํหรับผลิตภณัฑต์ามการนาํเสนอของ Esri 
ภายใตสิ้ทธิการใชง้านอยา่งถาวรและการใหบ้ริการมีระยะเวลา 90 วนั นบัตั้งแต่วนัท่ีส่งมอบ หรือจากวนัท่ีรับของ หากขอ้ตกลงฉบบัน้ีมีระยะเวลารับของ 

ช่วงเวลารับประกนัสาํหรับผลิตภณัฑต์ามการนาํเสนอของ Esri ถูกเสนอภายใตก้ารเป็นสมาชิกหรือการใชสิ้ทธิตามขอ้กาํหนดนานนอ้ยกวา่ระยะเวลาการเป็นสมาชิกหรือขอ้กาํหนดหรือ 90 
วนั นบัตั้งแต่วนัท่ีส่งมอบ หรือจากวนัท่ีรับของ หากขอ้ตกลงฉบบัน้ีมีระยะเวลารับของ 
 
B.3.2 การจาํกดัความรับผดิชอบกรณพีเิศษ เนือ้หาของบุคคลที่สาม ข้อมูล ตวัอย่าง ฮ็อตฟิกซ์ โปรแกรมแก้ไข อปัเดต Online Services ที่จดัหาให้โดยไม่มีค่าธรรมเนียม 

และผลติภณัฑ์รุ่นที่เป็นการทดลอง การประเมินและรุ่นเบต้าจะถูกส่งมอบในลกัษณะ "ตามสภาพที่เป็นอยู่" โดยไม่มีการรับประกนัใด ๆ 
 
B.3.3 การจาํกดัความรับผดิชอบทั่วไป ยกเว้นการรับประกนัแบบจาํกดัตามที่ระบุอย่างชัดแจ้งข้างต้นแล้ว Esri จาํกดัความรับผดิชอบในการรับประกนัหรือเงือ่นไขอืน่ๆ ทั้งหมด 

ไม่ว่าจะโดยชัดแจ้งหรือโดยนัย รวมถงึการรับประกนัหรือเงือ่นไขเกีย่วกบัความสามารถเชิงพาณชิย์ ความเหมาะสมในการใช้งานเพือ่วตัถุประสงค์เฉพาะ 

และการไม่ละเมิดสิทธ์ิในทรัพย์สินทางปัญญา Esri จะไม่รับผดิชอบต่อความไม่สอดคล้องใดๆ เกีย่วกบัข้อมูลจาํเพาะ การสูญหาย การลบ การแก้ไข หรือการเปิดเผยเนือ้หาของลูกค้า 

ที่เกดิขึน้จากการที่ลูกค้าแก้ไขเปลีย่นแปลงข้อเสนอของ Esri นอกเหนือจากที่ระบุไว้ในเอกสารประกอบ Esri ไม่รับประกนัว่าข้อเสนอของ Esri 
หรือการดาํเนินการของลูกค้าจะราบร่ืนไม่ตดิขดั ปราศจากข้อผดิพลาด ความทนทานต่อความบกพร่อง ความปลอดภยัจากความบกพร่อง 

หรือไม่รับประกนัว่าความไม่สอดคล้องจะสามารถหรือจะได้รับการแก้ไข ข้อเสนอของ Esri ไม่ได้รับการออกแบบ ผลติ หรือมีวตัถุประสงค์เพือ่การใช้ในสภาพแวดล้อม 

หรือการใช้งานที่อาจนําไปสู่การสูญเสียชีวติ การบาดเจบ็ร่างกาย หรือความเสียหายต่อทรัพย์สินหรือสภาพแวดล้อม 

ลูกค้าไม่ควรปฏิบัตติามคาํแนะนําเกีย่วกบัการนําทางที่ดูเหมือนจะเป็นอนัตราย ไม่ปลอดภยั หรือผดิกฎหมาย การใช้ดงักล่าวจะเป็นความเส่ียงและเป็นค่าใช้จ่ายของลูกค้าเอง 
 
B.3.4 การจาํกดัความรับผดิชอบ 
 
ก. การจาํกดัความรับผดิชอบบนอนิเทอร์เน็ต ไม่มีคู่สัญญาฝ่ายใดจะต้องรับผดิสําหรับค่าเสียหายภายใต้ทฤษฎทีางกฎหมายเกีย่วกบัการปฏิบตัหิรือการยุตกิารดาํเนินการของอนิเทอร์เน็ต 

หรือข้อบังคบัของอนิเทอร์เน็ตที่อาจจาํกดัหรือห้ามการดาํเนินการของบริการคลาวด์ 
ข. เวบ็ไซต์ของบุคคลที่สาม และ เนือ้หาของบุคคลที่สาม Esri ไม่รับผดิชอบต่อเวบ็ไซต์ของบุคคลที่สามหรือเนือ้หาของบุคคลที่สาม 

ที่ปรากฎหรือถูกอ้างองิโดยผลติภณัฑ์ตามการนําเสนอของ Esri หรือเวบ็ไซต์ของ Esri รวมถงึ www.esri.com และ www.arcgis.com 

การให้ลงิก์ไปยงัเวบ็ไซต์หรือทรัพยากรของบุคคลที่สามไม่ได้บ่งบอกนัยยะถงึการรับรอง ความเกีย่วข้อง หรือการสนับสนุนชนิดใดๆ 
 
B.3.5 การบรรเทาเฉพาะ การแกไ้ขความเสียหายโดยเฉพาะของลูกคา้และความรับผดิชอบทั้งหมดของ Esri 
ต่อการละเมิดการรับประกนัแบบจาํกดัในส่วนน้ีจะเป็นไปเพ่ือทดแทนส่ือท่ีชาํรุดรวมทั้ง (i)ซ่อม แกไ้ข หรือหาทางแกไ้ขผลิตภณัฑต์ามการนาํเสนอและการใหบ้ริการของ Esri ท่ีเก่ียวขอ้ง 

หรือ (ii) ณ สิทธิการเลือกของ Esri, ค่าธรรมเนียมท่ีลูกคา้ชาํระเป็นค่าผลิตภณัฑต์ามการนาํเสนอและการใหบ้ริการของ Esri ท่ีไม่สอดคลอ้งกบัการรับประกนัแบบจาํกดัของ Esri 
 
ข้อ B.4—ข้อจาํกดัความรับผดิชอบ 
 
B.4.1 การจาํกดัความรับผดิ ทั้งลูกค้า Esri และผู้จดัจาํหน่ายของ Esri จะไม่ต้องรับผดิต่อค่าเสียหายโดยอ้อม ค่าเสียหายพเิศษ ค่าเสียหายสืบเน่ือง ค่าเสียหายที่เป็นผลที่ตามมา 

การสูญเสียผลกาํไร ยอดขาย ค่าความนิยม ต้นทุนในการจดัหาสินค้าหรือบริการทดแทน หรือค่าเสียหายที่มีจาํนวนสูงกว่าค่าธรรมเนียมของสิทธิการใช้งาน 

หรือค่าธรรมเนียมการเป็นสมาชิกปัจจุบันที่เกีย่วข้อง ซ่ึงได้ชําระหรือค้างชําระต่อ Esri สําหรับข้อเสนอหรือบริการของ Esri ที่เป็นสาเหตุของข้อเรียกร้อง 
 

http://www.esri.com/
http://www.arcgis.com/
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B.4.2 ขอ้จาํกดัและการยกเวน้ความรับผดิในขอ้ความยอ่หนา้ก่อนน้ีไม่ใชก้บักรณีท่ีลูกคา้ละเมิด ใชใ้นทางท่ีผดิ ยกัยอกทรัพยสิ์นทางปัญญาของ Esri หรือผูใ้หอ้นุญาตของ Esri 
ภาระหนา้ท่ีในการชดใชค้่าสินไหมทดแทนของฝ่ายใดฝ่ายหน่ึง ความประมาทเลินเล่ออยา่งร้ายแรง การจงใจประพฤติผดิ 

หรือการละเมิดต่อขอ้กาํหนดการปฏิบติัตามกฎเกณฑก์ารส่งออกของขอ้ตกลงฉบบัน้ีหรือกฎหมายท่ีมีผลบงัคบัใชห้รือขอ้บงัคบั 
 
B.4.3 ความสามารถในการบังคบัใช้ของการจาํกดัความรับผดิชอบและข้อจาํกดั Esri 
หรือผูจ้ดัจาํหน่ายท่ีไดรั้บอนุญาตไดก้าํหนดค่าธรรมเนียมและเขา้ทาํขอ้ตกลงฉบบัน้ีโดยเป็นไปตามการจาํกดัความรับผดิและขอ้จาํกดัในขอ้ตกลงฉบบัน้ี ทั้งน้ี 

ค่าธรรมเนียมไดแ้สดงถึงการกระจายความเส่ียงท่ีเป็นพ้ืนฐานสาํคญัของการเจรจาระหวา่งคู่สญัญา 

ข้อจาํกดัเหล่านีจ้ะมีผลใช้บังคบัไม่ว่าคู่สัญญาจะรับรู้ถงึความเป็นไปได้ของความเสียหายหรือไม่และไม่คาํนึงว่าวตัถุประสงค์สําคญัของการเยยีวยาแบบจาํกดัโดยเฉพาะหรือไม่ 
 
B.4.4 การถอนหรือการสละสิทธิเรียกร้องหรือสิทธิในทรัพยสิ์นท่ีเคยเรียกร้อง ขอ้จาํกดั และขอ้ยกเวน้ท่ีระบุขา้งตน้อาจไม่มีผลบงัคบัใชใ้นเขตอาํนาจศาลบางแห่ง 

และอาจมีผลบงัคบัใชภ้ายใตข้อบเขตท่ีอนุญาตตามกฎหมายในเขตอาํนาจศาลของลูกคา้เท่านั้น ลูกคา้อาจมีสิทธิเพ่ิมเติมซ่ึงไม่สามารถมีการยกเวน้หรือจาํกดัความรับผดิชอบได ้Esri 
ไม่ไดพ้ยายามท่ีจะจาํกดัการรับประกนัหรือการเยยีวยาสาํหรับลูกคา้โดยประการท่ีกฎหมายไม่อนุญาต 
 
ข้อ B.5—การชดใช้ค่าเสียหาย 
 
B.5.1 คาํจาํกดัความ คาํจาํกดัความต่อไปน้ีเป็นส่วนเสริมของคาํจาํกดัความท่ีระบุไวใ้น เอกสารแนบทา้ย ก: 
 
ก. "ข้อเรียกร้อง" หมายถึง ขอ้เรียกร้อง การดาํเนินคดีหรือคาํร้องขอของบุคคลท่ีสาม 
ข. "ผู้มีสิทธิได้รับชดใช้ค่าเสียหาย" หมายถึง ลกูคา้ และผูบ้ริหาร เจา้หนา้ท่ี และพนกังานของลูกคา้ 
ค. "ข้อเรียกร้องเกีย่วกบัการละเมิด" หมายถึง ขอ้เรียกร้องใด ๆ ท่ีอา้งวา่ การใชห้รือการเขา้ถึงขอ้เสนอหรือบริการของ Esri ใด ๆ ของลูกคา้ละเมิดต่อสิทธิบตัร ลิขสิทธ์ิ 

เคร่ืองหมายการคา้ หรือความลบัทางการคา้ 
ง. "ความเสียหาย" หมายถึง รายจ่าย ค่าเสียหาย ยอดค่าชดเชย ตน้ทุนหรือค่าใชจ่้าย รวมถึงค่าทนายความท่ีไดช้าํระไป 
 
B.5.2 การชดใช้ค่าเสียหายเกีย่วกบัการละเมิด 
 
ก. Esri จะปกป้องและชดใชค้า่เสียหายใหแ้ก่ผูมี้สิทธิไดรั้บชดใชค้่าเสียหาย ตลอดจนชดใชค้่าเสียหายเพ่ือความเสียหายท่ีเกิดข้ึนตามการเรียกร้อง 
ข. หาก Esri พิจารณาแลว้วา่ขอ้เรียกร้องเก่ียวกบัการละเมิดเป็นความจริง ทาง Esri อาจดาํเนินการอยา่งใดอยา่งหน่ึงโดยใชค่้าใชจ่้ายของตนเอง 

(1) ใหสิ้ทธ์ิลูกคา้ในการใชผ้ลิตภณัฑต์ามการนาํเสนอหรือการใหบ้ริการของ Esri ต่อไป หรือ (2) แกไ้ขผลิตภณัฑต์ามการนาํเสนอหรือการใหบ้ริการของ Esri 
ในขณะท่ีดาํรงไวซ่ึ้งความสามารถในการทาํงานดงัเดิม หากไม่มีทางเลือกใดท่ีเหมาะสมในเชิงพาณิชย ์ทาง Esri อาจยติุสิทธิในการใชผ้ลิตภณัฑต์ามการนาํเสนอหรือการใหบ้ริการของ 

Esri ของลูกคา้และจะคืนเงิน (ก) ค่าธรรมเนียมสิทธิการใชง้านใดกต็ามท่ีลูกคา้ชาํระการละเมิดผลิตภณัฑต์ามการนาํเสนอหรือการใหบ้ริการของ Esri 
ท่ีไดรั้บมาภายใตสิ้ทธิการใชง้านถาวร โดยคิดเป็นสดัส่วนของ 5 ปี หกัค่าเส่ือมราคาเป็นแบบเสน้ตรงเร่ิมตั้งแต่วนัท่ีเร่ิมตน้ส่งมอบ หรือ 

(ข) ค่าธรรมเนียมส่วนท่ีไม่มีการใชซ่ึ้งชาํระสาํหรับสิทธิการใชง้านเป็นระยะเวลา การเป็นสมาชิก และการซ่อมบาํรุงรักษา 
ค. Esri ไม่มีภาระหนา้ท่ีในการต่อสูข้อ้เรียกร้องเก่ียวกบัการละเมิดหรือในการชดใชค้่าสินไหมทดแทนใหแ้ก่ลูกคา้ในกรณีท่ีขอ้เรียกร้องเก่ียวกบัการละเมิดเกิดข้ึนจาก 

(i) การผสมผสานหรือการรวมผลิตภณัฑต์ามการนาํเสนอหรือการใหบ้ริการของ Esri กบัผลิตภณัฑ ์กระบวนการ ระบบ หรือส่วนประกอบท่ี Esri 
ไม่ไดจ้ดัหาหรือระบุไวใ้นเอกสารประกอบ (ii) การดดัแปลงผลิตภณัฑต์ามการนาํเสนอหรือการใหบ้ริการของ Esri โดยผูอ่ื้นท่ีไม่ใช่ Esri และผูรั้บจา้งช่วงของ Esri 
(iii) การปฏิบติัตามรายละเอียดงานของลูกคา้ หรือ (iv) การใชผ้ลิตภณัฑต์ามการนาํเสนอหรือการใหบ้ริการของ Esri หลงัจากท่ี Esri 
จดัหารุ่นท่ีมีการแกไ้ขเปล่ียนแปลงแลว้เพ่ือหลีกเล่ียงการละเมิดหรือยติุสิทธิการใชผ้ลิตภณัฑต์ามการนาํเสนอหรือการใหบ้ริการของ Esri ของลูกคา้ 

 
B.5.3 การชดใช้ค่าสินไหมทดแทนทั่วไป Esri จะปกป้องและชดใชค้า่เสียหายใหแ้ก่ผูมี้สิทธิไดรั้บชดใชค่้าเสียหาย ตลอดจนชดใชค้่าเสียหายเพ่ือความเสียหายท่ีเกิดข้ึนตามการเรียกร้องใดๆ 

สาํหรับการบาดเจบ็ทางกาย การเสียชีวิต หรือความเสียหายต่อทรัพยสิ์นถาวรท่ีมีตวัตน หรือทรัพยสิ์นท่ีแทจ้ริง 

ท่ีนาํมาจากฝ่ายท่ีรับความคุม้ครองตามขอบเขตในกรณีท่ีเกิดข้ึนจากความประมาทเลินเล่อหรือการละเวน้หรือการจงใจประพฤติผดิโดย Esri หรือผูบ้ริหาร เจา้หนา้ท่ี พนกังาน 

หรือตวัแทนของ Esri ท่ีทาํหนา้ท่ีใหบ้ริการในขณะท่ีอยูใ่นสถานท่ีของลูกคา้ 
 
B.5.4 เงือ่นไขการชดใช้ค่าเสียหาย เง่ือนไขการชดใชค้่าเสียหายไดก้าํหนดให ้ผูมี้สิทธิไดรั้บชดใชค้า่เสียหายจะตอ้ง (1) แจง้ให ้Esri ทราบถึงขอ้เรียกร้องเป็นลายลกัษณ์อกัษรทนัที 

(2) จดัหาเอกสารท่ีมีอยูท่ ั้งหมดท่ีอธิบายต่อขอ้เรียกร้อง (3) ให ้Esri 
มีอาํนาจควบคุมแต่เพียงผูเ้ดียวในการต่อสูค้ดีหรือการเจรจาไกล่เกล่ียท่ีเก่ียวกบัการต่อสูห้รือการระงบัขอ้เรียกร้องเก่ียวกบัการละเมิด และ 

(iv) ใหค้วามร่วมมือในการต่อสูข้อ้เรียกร้องเก่ียวกบัการละเมิดตามสมควร เม่ือ Esri ร้องขอและออกค่าใชจ่้ายให ้
 
B.5.5 ข้อตกลงส่วนนีร้ะบุข้อผูกพนัทั้งหมดของ Esri ผู้จดัจาํหน่าย และผู้ให้อนุญาตของ Esri เกีย่วกบัข้อเรียกร้องใดๆ ซ่ึง Esri ต้องชดใช้ค่าเสียหายแก่ลูกค้า 
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ข้อ B.6—การรับประกนั 
 
หาก Esri กาํลงัใหบ้ริการ ทาง Esri จะดาํเนินการขั้นตํ่าตามความคุม้ครองต่อไปน้ี 
 
ก. ความรับผดิทัว่ไปหรือความรับผดิทัว่ไปเชิงพาณิชยท่ี์มีความคุม้ครองขั้นตํ่า 1,000,000.00 ดอลลาร์ (ดอลลาร์สหรัฐฯ) 

โดยจาํกดัต่อการเกิดข้ึนคร้ังเดียวสาํหรับการบาดเจบ็ทางกาย รวมถึงการเสียชีวิต และความรับผดิต่อความเสียหายในทรัพยสิ์นซ่ึงรวมถึงกรณีต่อไปน้ี 
 
 1. สถานท่ีและการดาํเนินงาน 
 2. ความรับผดิตามสญัญารวม 
 3. ความเสียหายต่อทรัพยสิ์นในรูปแบบกวา้งๆ 
 4. ผูรั้บจา้งอิสระ 
 5. การบาดเจบ็ของบุคคล โดยมีการลบขอ้ยกเวน้ของพนกังาน และ 
 6. การดาํเนินงานท่ีเสร็จส้ินแลว้ 
 
ข. การประกนัภยัเพ่ือค่าชดเชยของผูท้าํงาน โดยมีการสละสิทธิการรับช่วงสิทธิเป็นจาํนวนท่ีเป็นไปตามจาํนวนท่ีจาํกดัตามกฎหมาย 
 
ข้อ B.7—ความปลอดภยัและการปฏิบัตติาม 
 
B.7.1 ความปลอดภยั Esri ไดเ้ผยแพร่ความสามารถดา้นความปลอดภยัไวท่ี้ http://trust.arcgis.com ลูกคา้อาจอนุญาตให ้Esri 
มีสิทธิในการเขา้ถึงระบบของลูกคา้หรือขอ้มูลส่วนบุคคลของบุคคลท่ีสาม สารสนเทศท่ีมีการควบคุม หรือขอ้มูลท่ีมีความละเอียดอ่อน ถา้การเขา้ถึงมีความจาํเป็นต่อผลงานการใหบ้ริการของ 

Esri และถา้ Esri ยอมรับการเขา้ถึงดงักล่าวอยา่งชดัแจง้ Esri จะใชก้ารคุม้ครองในการจดัการ ทางเทคนิค 

และทางกายภาพตามสมควรเพ่ือคุม้ครองขอ้มูลดงักล่าวและป้องกนัการเขา้ถึงโดยไม่ไดรั้บอนุญาต ลูกคา้มีหนา้ท่ีในการ 

(1) ยนืยนัวา่การควบคุมดา้นความปลอดภยัและความเป็นส่วนตวัท่ีไดรั้บการตีพิมพข์อง Esri เป็นไปตามขอ้กาํหนดดา้นกฎหมายท่ีใชบ้งัคบัทั้งหมดสาํหรับการคุม้ครองเน้ือหาของลูกคา้ 

และ (2) อปัโหลดหรือแบ่งปันเน้ือหาของลูกคา้ผา่นบริการคลาวดเ์ฉพาะเม่ือกฎหมายอนุญาตใหก้ระทาํการดงักล่าวได ้Esri 
ไม่มีหนา้ท่ีในการตรวจสอบเน้ือหาของลูกคา้เพ่ือรับรองวา่เป็นไปตามกฎหมายท่ีใชบ้งัคบัและขอ้บงัคบั ลูกคา้ตอ้งติดต่อ Esri ท่ี securesupport@esri.com 

สาํหรับคาํแนะนาํเพิ่มเติมก่อนใหเ้น้ือหาของลกูคา้ใดกต็ามท่ีตอ้งใชม้าตรการรักษาความปลอดภยัอ่ืน ๆ นอกเหนือจากความสามารถในการรักษาความปลอดภยัท่ีเผยแพร่ของ Esri 
 
B.7.2 รหัสที่ประสงค์ร้าย Esri จะใชค้วามพยายามตามสมควรทางการคา้เพ่ือตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ขอ้เสนอของ Esri จะไม่ส่งรหสัท่ีประสงคร้์ายใดๆ ไปใหลู้กคา้ Esri 
จะไม่รับผดิชอบต่อรหสัท่ีประสงคร้์ายซ่ึงลูกคา้นาํเขา้สู่ขอ้เสนอของ Esri หรือมีการนาํเขา้ผา่นเน้ือหาของบุคคลท่ีสาม 
 
B.7.3 การปฏิบัตติามการส่งออก คู่สญัญาแต่ละฝ่ายจะปฏิบติัตามกฎหมายและระเบียบขอ้บงัคบัวา่ดว้ยการส่งออกท่ีใชบ้งัคบั รวมถึงระเบียบขอ้บงัคบัวา่ดว้ยการบริหารการส่งออก (EAR) 
ของกระทรวงพานิชยข์องสหรัฐอเมริกา ระเบียบขอ้บงัคบัวา่ดว้ยการขนส่งอาวธุระหวา่งประเทศ (ITAR) และกฎหมายอ่ืนๆ ดา้นการส่งออกท่ีใชบ้งัคบั ลูกคา้จะไม่ส่งออก ส่งออกซํ้ า 

โอนยา้ย เผยแพร่ หรือโยกยา้ยประการใดๆ ไม่วา่จะทั้งหมดหรือบางส่วน หรืออนุญาตการเขา้ถึง หรือการโอน หรือการใชบ้ริการหรือผลิตภณัฑต์ามการนาํเสนอของ Esri 
ไปยงัประเทศท่ีสหรัฐอเมริกามีคาํสัง่หา้มซ้ือขาย หรือองคก์รหรือบุคคลท่ีถูกปฏิเสธ 

เวน้แต่จะเป็นไปตามกฎหมายและระเบียบขอ้บงัคบัวา่ดว้ยการส่งออกท่ีใชบ้งัคบัของรัฐบาลของสหรัฐอเมริกาในขณะนั้น ลูกคา้จะไม่ส่งออก ส่งออกซํ้ า โอน หรือใชบ้ริการหรือขอ้เสนอของ 

Esri เพ่ือการสร้างมิสไซลห์รือนิวเคลียร์ อาวธุเคมีหรือชีวภาพหรือส้ินสุดการใชง้านโดยไม่ไดรั้บอนุญาตอยา่งถกูตอ้งจากรัฐบาลของสหรัฐอเมริกา ลูกคา้จะตอ้งบอกกล่าว Esri 
เป็นลายลกัษณ์อกัษรทนัทีเม่ือหน่วยงานหรือเจา้หนา้ท่ีของรัฐบาลของสหรัฐอเมริกาปฏิเสธ ระงบั หรือเพิกถอนสิทธิพิเศษดา้นการส่งออกของลูกคา้ ลูกคา้จะไม่อปัโหลด จดัเกบ็ 

หรือประมวลผลเน้ือหาของลูกคา้ในบริการคลาวดซ่ึ์ง (1) มีหมายเลขการแบ่งประเภทการควบคุมการส่งออก (ECCN) นอกจาก EAR99 หรือ 

(2) ถูกควบคุมสาํหรับการส่งออกจากสหรัฐอเมริกาภายใต ้ITAR ลูกคา้จะแจง้ให ้Esri ทราบล่วงหนา้หากการดาํเนินงานใหบ้ริการหรือการใหผ้ลิตภณัฑต์ามการนาํเสนอของ Esri ใดๆ 

เก่ียวขอ้งกบัมาตราการป้องกนั การใหบ้ริการในการป้องกนั หรือขอ้มูลทางเทคนิค ตามท่ีระบุไวใ้น ITAR มาตรา 120.6, 120.9 และ 120.10 ตามลาํดบั โดย Esri 
จะไม่ดาํเนินงานใหบ้ริการดงักล่าวหรือจดัหาผลิตภณัฑต์ามการนาํเสนอของ Esri ใดๆ ดงักล่าวจนกวา่ Esri จะไดรั้บใบอนุญาตการส่งออกท่ีจาํเป็นจากรัฐบาลสหรัฐอเมริกา 

ลูกคา้จะช่วยเหลือ Esri ตามสมควรในการสมคัรและการไดรั้บใบอนุญาตการส่งออกตามความเหมาะสม 
 
B.7.4 ความเป็นส่วนตวั Esri จะประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลตามขอ้กาํหนดของภาคผนวกการประมวลผลขอ้มูลซ่ึงแสดงอยูท่ี่https://www.esri.com/en-
us/privacy/privacy-gdpr 
 
ข้อ B.8—บริการคลาวด์ 
 
B.8.1 การใช้งานทีต้่องห้าม ลูกคา้จะไม่จดัหาเน้ือหาของลูกคา้หรือการเขา้ถึงอ่ืนๆ หรือใชบ้ริการระบบคราวดใ์นลกัษณะท่ี 
 
ก. สร้างหรือเผยแพร่สแปม การปลอมตวั หรือส่งฟิชช่ิงอีเมลหรือเน้ือหาท่ีเป็นการโจมตีหรือใส่ร้าย หรือสะกดรอยตามหรือทาํการข่มขู่วา่จะทาํร้ายร่างกาย 
ข. จดัเกบ็หรือส่งรหสัท่ีเป็นอนัตรายใดๆ 

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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ค. ละเมิดต่อกฎหมายหรือขอ้บงัคบัใดๆ 
ง. ละเมิดหรือยกัยอกสิทธิของบุคคลท่ีสามใดกต็าม 
จ. คน้หา ตรวจสอบ หรือทดสอบช่องโหวข่องบริการคลาวดห์รือละเมิดมาตรการดา้นความปลอดภยัหรือการพิสูจน์ตวัตนใดกต็ามโดยบริการคลาวด ์

โดยไม่ไดรั้บการอนุมติัเป็นลายลกัษณ์อกัษรจากเจา้หนา้ท่ีรักษาความปลอดภยัผลิตภณัฑข์อง Esri; หรือ 
ฉ. เปรียบเทียบความพร้อม การปฏิบติังานหรือความสามารถในการทาํงานของบริการคลาวดเ์พ่ือวตัถุประสงคใ์นการแข่งขนั 
 
B.8.2 การหยุดชะงกัของบริการ ความลม้เหลวของระบบหรือเหตุการณ์อ่ืนๆ ท่ีอยูน่อกเหนือการควบคุมตามสมควรของ Esri 
อาจทาํใหเ้กิดการหยดุชะงกัในการเขา้ถึงบริการคลาวดข์องลูกคา้ Esri อาจไม่สามารถใหก้ารแจง้เตือนล่วงหนา้ถึงการหยดุชะงกัดงักล่าว 
 
B.8.3 เนือ้หาของลกูค้า 
 
ก. ลูกคา้มอบสิทธ์ิ Esri และผูรั้บจา้งใชสิ้ทธิการใชป้ระโยชน์แบบไม่ผกูขาด สิทธิซ่ึงไม่อาจโอนไปสู่บุคคลอ่ืนได ้สิทธิทัว่โลกในการโฮสต ์เรียกใช ้

และทาํซํ้ าเน้ือหาลูกคา้ตามท่ีจาํเป็นเพ่ือใหบ้ริการคลาวดแ์ก่ลูกคา้ หากไม่ไดรั้บอนุญาตจากลูกคา้ Esri จะไม่เขา้ถึง ใช ้หรือเปิดเผยเน้ือหาของลูกคา้ 

ยกเวน้ท่ีจาํเป็นอยา่งสมเหตุสมผลสาํหรับการสนบัสนุนการใชบ้ริการคลาวดข์องลูกคา้ ยกเวน้สิทธ์ิท่ีจาํกดั สาํหรับ Esri ภายใตข้อ้ตกลงน้ี ลูกคา้รักษาไวซ่ึ้งสิทธ์ิ กรรมสิทธ์ิ 

และผลประโยชน์ทั้งหมดในเน้ือหาของลูกคา้ 
ข. หากลูกคา้เขา้ถึงบริการคลาวด ์โดยใชแ้อปพลิเคชัน่ท่ีจดัหาโดยบุคคลท่ีสาม Esri อาจเปิดเผยเน้ือหาของลูกคา้ใหแ้ก่บุคคลท่ีสามตามท่ีจาํเป็น 

เพ่ือช่วยในการทาํงานร่วมกนัระหวา่งแอปพลิเคชัน่และบริการคลาวด ์และเน้ือหาของลูกคา้ 
ค. Esri อาจเปิดเผยเน้ือหาของลูกคา้ หากจาํเป็นตอ้งดาํเนินการตามกฎหมายหรือขอ้บงัคบัหรือคาํสัง่ศาล หรือหน่วยงานราชการอ่ืนๆ โดยท่ี Esri 

จะพยายามอยา่งสมเหตุสมผลท่ีจะจาํกดัขอบเขตของการเปิดเผย 
ง. เม่ือลูกคา้ใชบ้ริการคลาวดส้ิ์นสุดลง Esri จะ 

 
 (i) เม่ือส้ินสุดขอ้ตกลงน้ี หรือการทดลองใดๆ การประเมินผล หรือการเป็นสมาชิก Esri จะจดัทาํเน้ือหาของลูกคา้ใหพ้ร้อมเพ่ือใหลู้กคา้สามารถดาวน์โหลดไดน้าน 30 วนั 

เวน้แต่ลูกคา้จะร้องขอใหช่้วงเวลาความพร้อมใชง้านของหนา้ต่างสั้นลง หรือ Esri ถูกหา้มไม่ใหท้าํเช่นนั้นตามกฎหมาย; หรือ 
 (ii) ดาวน์โหลดเน้ือหาลูกคา้ทั้งหมดในความครอบครองของ Esri ไปจนถึงส่ือท่ีลูกคา้เลือกและส่งมอบเน้ือหาลูกคา้ดงักล่าวใหก้บัลูกคา้ 
 

Esri จะไม่มีภาระผกูพนัใด ๆ ในการจดัเกบ็หรือส่งคืนเน้ือหาของลกูคา้เม่ือขอ้สรุปของบริการคลาวด ์
 
B.8.4 การลบเนือ้หาของลูกค้า Esri อาจลบหรือเอาส่วนหน่ึงส่วนใดของเน้ือหาของลูกคา้ออก 

หากมีเหตุผลท่ีเช่ือไดว้า่การอปัโหลดเน้ือหาของลูกคา้หรือการใชเ้น้ือหาดงักล่าวร่วมกบัระบบคลาวด ์เป็นการละเมิดขอ้ตกลงฉบบัน้ีในสาระสาํคญั Esri 
จะแจง้ใหลู้กคา้ทราบล่วงหนา้ก่อนท่ีจะลบเน้ือหาของลูกคา้ หากเป็นการกระทาํท่ีสมเหตุสมผลภายใตส้ถานการณ์เหล่าน้ี Esri จะตอบสนองต่อการแจง้ลบตามกฎหมาย Digital 
Millennium Copyright Act โดยเป็นไปตามนโยบายลิขสิทธ์ิของ Esri ซ่ึงมีอยูท่ี่ http://www.esri.com/legal/dmca_policy 
 
B.8.5 การระงบัการให้บริการ Esri อาจระงบัการเขา้ถึงระบบคลาวด ์(1) หากลูกคา้ละเมิดขอ้ตกลงฉบบัน้ีในสาระสาํคญัและไม่แกไ้ขการละเมิดดงักล่าวในเวลาอนัสมควร (2) หาก 

Esri มีเหตุผลอนัสมควรเช่ือไดว้า่การใชบ้ริการคลาวดข์องลูกคา้จะทาํให ้Esri เกิดความรับผดิหรือผลลพัธ์ในทางลบแก่ความถูกตอ้ง ความสามารถในการทาํงาน 

หรือความสามารถในการใชง้านของบริการคลาวด ์(3) เพ่ือทาํการบาํรุงรักษาตามกาํหนด (4) เพ่ือระงบัภยัคุกคามหรือการโจมตีบนบริการคลาวด ์หรือ 

(5) หากระบบคลาวดถ์ูกระงบัโดยกฎหมายหรือมีขอ้กาํหนดในระดบัท่ีทาํใหก้ารดาํเนินการใหบ้ริการต่อไปจะก่อใหเ้กิดความยากลาํบากทางการคา้ เม่ือเป็นไปได ้Esri 
จะแจง้ใหลู้กคา้ทราบถึงการระงบับริการคลาวดล์่วงหนา้และใหโ้อกาสแก่ลูกคา้ตามสมควรในการดาํเนินมาตรการแกไ้ข 
 
Esri จะไม่รับผดิชอบต่อความเสียหาย ความรับผดิ หรือความสูญเสียท่ีอาจเกิดข้ึนจากการหยดุชะงกัหรือการระงบับริการของบริการคลาวดห์รือการลบเน้ือหาของลูกคา้ตามท่ีอธิบายไวข้า้งตน้ 
 
B.8.6 การแจ้งไปยงั Esri ลูกคา้จะแจง้ให ้Esri ทราบทนัที หากลูกคา้รับรู้วา่มีการใชก้ารเป็นสมาชิกของลูกคา้โดยไม่ไดรั้บอนุญาต 

หรือมีการละเมิดความปลอดภยัในลกัษณะอ่ืนใดท่ีเก่ียวขอ้งกบับริการคลาวด ์
 
ข้อ B.9—ข้อกาํหนดทั่วไป 
 
B.9.1 การชําระเงนิ ลูกคา้จะตอ้งชาํระใบแจง้หน้ีท่ีถูกตอ้งแต่ละรายการไม่ชา้กวา่ 30 วนันบัจากวนัท่ีไดรั้บและจะตอ้งส่งการชาํระเงินไปยงัท่ีอยูท่ี่ระบุไวใ้นใบแจง้หน้ี 

ลูกคา้ท่ีอยูน่อกสหรัฐอเมริกาจะตอ้งจ่ายตามใบแจง้หน้ีของผูจ้ดัจาํหน่ายโดยเป็นไปตามเง่ือนไขการชาํระเงินของผูจ้ดัจาํหน่าย 
 
B.9.2 ข้อเสนอแนะ Esri สามารถใชข้อ้เสนอแนะ คาํแนะนาํ หรือคาํร้องขอใดๆ ไดอ้ยา่งอิสระเพ่ือการปรับปรุงผลิตภณัฑท่ี์ลูกคา้ใหแ้ก่ Esri 

http://www.esri.com/legal/dmca_policy
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B.9.3 สิทธิบตัร ลูกคา้ไม่มีสิทธิท่ีจะยืน่ขอและไม่มีสิทธิอนุญาตใหผู้ใ้ชอ่ื้นใดยืน่ขอสิทธิบตัรหรือสิทธิทาํนองเดียวกนัทัว่โลก หากเป็นสิทธิท่ีอาศยัหรือไดผ้นวกผลิตภณัฑใ์ดๆ ของ Esri 
ไว ้ขอ้หา้มเก่ียวกบัการจดทะเบียนสิทธิบตัรดงัท่ีระบุไวอ้ยา่งชดัเจนน้ีจะไม่มีผลบงัคบัใชก้บัซอฟตแ์วร์และเทคโนโลยขีองลูกคา้ ยกเวน้ในกรณีท่ีผลิตภณัฑห์รือส่วนหน่ึงส่วนใดของผลิตภณัฑ ์

เป็นส่วนหน่ึงในขอ้อา้งสิทธิหรือเป็นวิธีท่ีดีท่ีสุดสาํหรับการประดิษฐภ์ายในคาํขอจดทะเบียนสิทธิบตัรหรือการขอจดทะเบียน ในทาํนองเดียวกนั 
 
B.9.4 ข้อจาํกดัเกีย่วกบัการชักชวน 

คู่สญัญาทั้งสองฝ่ายจะไม่ชกัชวนเพ่ือจา้งงานพนกังานคนใดของคู่สญัญาอีกฝ่ายหน่ึงซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัการดาํเนินงานใหบ้ริการในระหวา่งการดาํเนินงานใหบ้ริการและเป็นระยะเวลา 1 
ปีหลงัจากนั้น ขอ้ความน้ีไม่ไดเ้ป็นการจาํกดัหา้มคู่สญัญาฝ่ายหน่ึงฝ่ายใดจากการลงโฆษณาในส่ือสาธารณะเพ่ือจา้งงานในหนงัสือพิมพ ์นิตยสารอาชีพ หรือการลงโฆษณาในอินเทอร์เน็ต 
 
B.9.5 ภาษแีละค่าธรรมเนียมการขนส่งราคาของการนาํเสนอหรือการใหบ้ริการของ Esriท่ี Esri แจง้แก่ลกูคา้ไม่รวมถึงค่าภาษีและค่าธรรมเนียมอ่ืน ๆ ทั้งหมดท่ีเก่ียวขอ้ง 

ซ่ึงรวมถึงแต่ไม่จาํกดัเพียงค่าภาษีขาย ภาษีนาํเขา้ หรือภาษีมูลค่าเพ่ิม (VAT) ภาษีศุลกากร อากร หรือพิกดัอตัราศุลกากร ค่าใชจ่้ายในการขนส่งและดาํเนินการ 

และค่าธรรมเนียมการข้ึนทะเบียนผูข้าย Esri จะบวกค่าธรรมเนียมใด ๆ ท่ีจาํเป็นตอ้งจ่ายในยอดรวมของใบแจง้หน้ีท่ีส่งถึงลูกคา้ Esri 
อาจรวมภาษีโดยประมาณและค่าใชจ่้ายในการขนส่งและดาํเนินการในใบเสนอราคาดว้ย แต่อาจปรับเปล่ียนค่าธรรมเนียมเหล่าน้ีในใบแจง้หน้ี สาํหรับลูกคา้ท่ีอยูน่อกสหรัฐอเมริกา 

ผูจ้ดัจาํหน่ายสามารถแจง้ภาษีหรือค่าธรรมเนียมต่างๆ โดยเป็นไปตามนโยบายของผูจ้ดัจาํหน่ายเอง 
 
B.9.6 การตรวจสอบการปฏิบัตติามลูกคา้จะตอ้งเกบ็รักษาบนัทึกท่ีถูกตอ้งและสมบูรณ์ รวมถึงบญัชีท่ีเก่ียวกบัการปฏิบติัตามหนา้ท่ีตามขอ้ตกลงฉบบัน้ี Esri 
หรือผูจ้ดัจาํหน่ายท่ีไดรั้บอนุญาตอาจดาํเนินการตรวจสอบการปฏิบติัตามของบนัทึกและบญัชีไดโ้ดยมีการบอกกล่าวเป็นลายลกัษณ์อกัษรไม่นอ้ยกวา่ 14 วนัทาํการ 

หรืออาจแต่งตั้งบุคคลท่ีสามอิสระเพ่ือดาํเนินการตรวจสอบการปฏิบติัตามดงักล่าวในนามของบริษทั 

ลูกคา้จะตอ้งทาํการแกไ้ขการไม่ปฏิบติัตามท่ีพบในระหวา่งการตรวจสอบการปฏิบติัตามโดยทนัที ทั้ง Esri และผูจ้ดัจาํหน่ายของ Esri 
จะไม่สามารถดาํเนินการตรวจสอบการปฏิบติัตามของลูกคา้ภายใน 12 เดือนหลงัจากมีขอ้สรุปการตรวจสอบการปฏิบติัตาม 

ในกรณีท่ีไม่ปรากฎวา่มีการไม่ปฏิบติัตามท่ีเป็นสาระสาํคญัของลูกคา้ 
 
B.9.7 ข้อห้ามยกเว้นแบบปริยาย การท่ีฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงไม่มีการบงัคบัใชข้อ้กาํหนดของขอ้ตกลงฉบบัน้ี 

ไม่ถือวา่เป็นการสละสิทธ์ิขอ้กาํหนดหรือสิทธิของคู่สญัญาดงักล่าวในการบงัคบัใชข้อ้กาํหนดนั้นๆ หรือขอ้กาํหนดอ่ืนๆ ในภายหลงั 
 
B.9.8 ความสามารถแบ่งส่วนได้ ถา้ขอ้กาํหนดใดๆ ของขอ้ตกลงฉบบัน้ีถูกกาํหนดวา่ใชไ้ม่ไดด้ว้ยเหตุผลใดๆ (ก) 
ขอ้กาํหนดดงักล่าวจะไดรั้บการแกไ้ขเท่าท่ีจาํเป็นเพ่ือทาํใหเ้จตนาของภาษานั้นสามารถบงัคบัใชไ้ด ้และ (ข) ขอ้กาํหนดอ่ืนๆ ทั้งหมดของขอ้ตกลงฉบบัน้ีจะยงัคงมีผลใชบ้งัคบั 
 
B.9.9 ผู้สืบทอดและผู้มอบหมาย ลูกคา้จะตอ้งไม่มอบหมาย ใหใ้บอนุญาตต่อ หรือโอนสิทธิของลูกคา้ หรือโอนภาระความรับผดิชอบของลูกคา้ภายใตข้อ้ตกลงฉบบัน้ี 

โดยไม่ไดรั้บความเห็นชอบล่วงหนา้เป็นลายลกัษณ์อกัษรจาก Esri และตวัแทนจาํหน่ายท่ีไดรั้บอนุญาต 

และการพยายามท่ีจะทาํเช่นนั้นโดยไม่ไดรั้บความเห็นชอบจะทาํใหใ้บอนุญาตถือเป็นโมฆะ ขอ้ตกลงฉบบัน้ีจะผกูพนัผูสื้บทอดและผูม้อบหมายของแต่ละฝ่ายใหป้ฏิบติัตามขอ้ตกลงฉบบัน้ี 

อยา่งไรกต็าม ผูรั้บจา้งท่ีทาํสญัญากบัรัฐบาลเพ่ือส่งมอบผลิตภณัฑ ์อาจมอบหมายสิทธ์ิภายใตข้อ้ตกลงฉบบัน้ีและผลิตภณัฑท่ี์ไดรั้บสาํหรับการส่งมอบใหก้บัลูกคา้ท่ีเป็นรัฐบาล 

โดยการแจง้อยา่งเป็นลายลกัษณ์อกัษรแก่ Esri โดยมีเง่ือนไขวา่ลูกคา้ท่ีเป็นรัฐบาลยอมรับในเง่ือนไขของขอ้ตกลงฉบบัน้ี ตามขอ้ตกลงร่วมกนั บริษทัในเครือของ Esri 
สามารถจดัหาการใหบ้ริการภายใตเ้ง่ือนไขของขอ้ตกลงฉบบัน้ี ในกรณีเช่นน้ีเอกสารการสัง่ซ้ือจะระบุบริษทัในเครือเป็นคู่สญัญาท่ีจดัหาการใหบ้ริการ ผูจ้ดัจาํหน่ายของ Esri 
ไม่ไดเ้ป็นบริษทัในเครือของ Esri 
 
B.9.10 ข้อตกลงทีย่งัมีผลบังคบั อภิธานศพัทข์องเง่ือนไขและขอ้กาํหนดของขอ้ต่อไปน้ีในขอ้กาํหนดและเง่ือนไขทัว่ไปเหล่าน้ีจะยงัมีผลบงัคบัแมข้อ้ตกลงฉบบัน้ีจะหมดอายหุรือยติุไป: 
"การรับประกนัแบบจาํกดัและการถอนหรือสละสิทธิเรียกร้องหรือสิทธิในทรัพยสิ์นท่ีเคยเรียกร้อง" "การจาํกดัความรับผดิ" "การชดใชค่้าเสียหาย" และ "ขอ้กาํหนดทัว่ไป" 
 
B.9.11 ลูกค้าที่เป็นรัฐบาลสหรัฐอเมริกา ผลิตภณัฑเ์ป็นสินคา้ท่ีไดรั้บการพฒันาโดยใชค้า่ใชจ่้ายของเอกชน 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 

พิจารณาใหลู้กคา้ท่ีเป็นรัฐบาลสหรัฐอเมริกามีสิทธิมากกวา่ในส่วนใด ๆ ของผลิตภณัฑ ์ตามกฎหมายการจดัซ้ือมหาชนท่ีเก่ียวขอ้ง สิทธ์ิดงักล่าวจะครอบคลุมเฉพาะส่วนท่ีไดรั้บผลกระทบเท่านั้น 

ArcGIS Online ไดรั้บการอนุญาต FedRAMP ขั้นตํ่าจากการแกไ้ข แต่ไม่ไดเ้ป็นไปตามขอ้กาํหนดดา้นความปลอดภยัท่ีสูงกวา่ ซ่ึงรวมถึงขอ้กาํหนดท่ีอยูใ่น DFARS 
252.239-7010 
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B.9.12 กฎหมายทีใ่ช้บังคบั ขอ้ตกลงฉบบัน้ีไม่อยูภ่ายใตส้นธิสญัญาสหประชาชาติเก่ียวกบัสญัญาวา่ดว้ยการจาํหน่ายสินคา้ระหวา่งประเทศ 
 
ก. หน่วยงานของรัฐ หากลูกคา้เป็นหน่วยงานของรัฐ กฎหมายท่ีมีผลใชบ้งัคบัของเขตอาํนาจศาลของลูกคา้จะใชบ้งัคบักบัขอ้ตกลงน้ี 
ข. หน่วยงานทีไ่ม่ได้เป็นของรัฐ กฎหมายของรัฐบาลกลางของสหรัฐอเมริกาและกฎหมายของรัฐแคลิฟอเนียจะใชบ้งัคบักบัขอ้ตกลงน้ีเท่านั้น 

ยกเวน้หลกัการเลือกกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งขององคก์รเหล่านั้น 
 
B.9.13 การระงบัข้อพพิาท คู่สญัญาจะตอ้งใชก้ระบวนการระงบัขอ้พิพาทดงัต่อไปน้ี 
 
ก. การปลดเปลือ้งภาระ คู่สญัญาฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงมีสิทธิท่ีจะร้องขอคาํสัง่คุม้ครองชัว่คราว การปฏิบติัโดยเฉพาะเจาะจง หรือการปลดเปล้ืองภาระในศาลท่ีมีเขตอาํนาจ 

โดยปราศจากขอ้กาํหนดในการวางหลกัประกนัหรือการพิสูจน์การบาดเจบ็เพ่ือเป็นเง่ือนไขในการบรรเทา 
ข. หน่วยงานของรัฐบาลสหรัฐอเมริกา ขอ้ตกลงฉบบัน้ีอยูภ่ายใตพ้ระราชบญัญติัขอ้พิพาทในสญัญาปี 1978 (Contract Disputes Act) ฉบบัท่ีไดรั้บการแกไ้ข 

(41 USC 601–613) 
ค. หน่วยงานของรัฐบาลอืน่ Esri จะปฏิบติัตามการระงบัขอ้พิพาทท่ีเป็นขอ้บงัคบัภายใตก้ฎหมายท่ีมีผลใชบ้งัคบั 
ง. อนุญาโตตุลาการ นอกจากท่ีระบุไวข้า้งตน้ คูส่ญัญาจะตอ้งยนิยอมส่งขอ้พิพาทใหก้บัอนุญาโตตุลาการเพ่ือระงบัขอ้พิพาทท่ีเกิดข้ึนจากหรือเก่ียวขอ้งกบัขอ้ตกลงฉบบัน้ี 

และไม่สามารถระงบัไดด้ว้ยการไกล่เกล่ีย หากลูกคา้อยูใ่นสหรัฐอเมริกาหรือในเขตแดนหรือในพ้ืนท่ีโดยรอบ 

กฎเกณฑส์าํหรับอนุญาโตตุลาการพาณิชยข์องสมาคมอนุญาโตตุลาการของสหรัฐอเมริกาจะควบคุมกระบวนพิจารณาของอนุญาโตตุลาการ หากลูกคา้อยูน่อกสหรัฐอเมริกา 

กฎเกณฑส์าํหรับอนุญาโตตุลาการของหอการคา้ระหวา่งประเทศจะใชบ้งัคบักบักระบวนพิจารณา 

คู่สญัญาจะเลือกอนุญาโตตุลาการหน่ึงรายโดยเป็นไปตามกฎเกณฑส์าํหรับอนุญาโตตุลาการท่ีใชบ้งัคบั ภาษาท่ีใชใ้นกระบวนพิจารณาของอนุญาโตตุลาการจะตอ้งเป็นภาษาองักฤษ 

การพิจารณาของอนุญาโตตุลาการจะทาํข้ึนในสถานท่ีท่ีตกลงกนัไว ้คู่สญัญาฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงจะตอ้งแสดงเอกสารหลกัฐานหรือเป็นพยานในเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกบัการโตแ้ยง้ 

หากมีการร้องขอโดยอีกฝ่าย 
 
B.9.14 เหตุสุดวสัิย คู่สญัญาจะไม่ตอ้งรับผดิต่อการไม่ปฏิบติัตามหรือความล่าชา้ในการปฏิบติัตามขอ้ตกลงฉบบัน้ี 

ในระหวา่งท่ีการไม่ปฏิบติัตามหรือความล่าชา้ดงักล่าวเกิดข้ึนจากสาเหตุท่ีอยูน่อกเหนือความควบคุมตามสมควรของคู่สญัญา สาเหตุดงักล่าวอาจรวมถึงแต่ไม่จาํกดัเพียงภยัธรรมชาติ สงคราม 

การหยดุงานประทว้งหรือขอ้พิพาทแรงงาน การโจมตีทางไซเบอร์ ขอ้บงัคบั คาํสัง่ของรัฐบาล หรือเหตุการณ์ท่ีเป็นเหตุสุดวิสยัอ่ืนใด 
 
B.9.15 ผู้รับจ้างอสิระ Esri เป็นและจะยงัคงเป็นผูรั้บจา้งอิสระไม่วา่ในเวลาใด ขอ้ตกลงฉบบัน้ีไม่มีส่วนใดท่ีก่อใหเ้กิดความสมัพนัธ์แบบนายจา้ง/ลูกคา้ ตวัการ/ตวัแทน 

หรือกิจการร่วมคา้ระหวา่ง Esri หรือผูจ้ดัจาํหน่ายท่ีไดรั้บอนุญาตของ Esri และลูกคา้ 

ไม่มีคู่สญัญาฝ่ายใดมีอาํนาจในการเขา้ทาํสญัญาในนามของคู่สญัญาอีกฝ่ายหรือกระทาํโดยประการอ่ืนใดในนามของคู่สญัญาอีกฝ่าย 
 
B.9.16 คาํบอกกล่าว ลูกคา้อาจส่งคาํบอกกล่าวท่ีจาํเป็นภายใตข้อ้ตกลงน้ีไปยงั Esri ตามท่ีอยูด่งัต่อไปน้ี 
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