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ปรบัปรงุเมือ่ 19 กมุภาพนัธ ์2020 

ขอ้ความสำคญั -- โปรดอา่นอยา่งละเอยีด 

 

หากคณุยอมรบัขอ้กำหนดและเงือ่นไขทัง้หมดทีม่อียูใ่นขอ้ตกลงฉบบันีใ้หเ้ปน็ขอ้ตกลงขัน้สดุทา้ยของคูส่ญัญาทัง้สองฝา่ยเกีย่วกั

บการไดม้าซึง่ผลติภณัฑต์ามการนำเสนอและการบรกิารของ Esri เหลา่นีข้องคณุแตเ่พียงผูเ้ดยีวแลว้ Esri 

เตม็ใจทีจ่ะจดัหาผลติภณัฑต์ามการนำเสนอและการบรกิารของ Esri แกค่ณุเทา่นัน้ 

เวน้แตจ่ะถกูแทนทีโ่ดยขอ้ตกลงการอนญุาตใหใ้ชส้ทิธิท์ีล่งนามระหวา่งคณุกบั Esri 

โปรดอา่นขอ้กำหนดและเงือ่นไขอยา่งละเอยีด  คณุไมส่ามารถใชข้อ้เสนอของ Esri 

ไดจ้นกวา่คณุจะไดย้อมรบัขอ้กำหนดและเงือ่นไขของขอ้ตกลงฉบบันี ้ หากคณุไมย่อมรบัข้อกำหนดและเงือ่นไขตามทีร่ะบไุว ้

ใหค้ลกิ "ฉนัไมย่อมรบัขอ้ตกลงหลกั" ดา้นลา่ง จากนัน้คณุอาจรอ้งขอใหค้นืคา่ธรรมเนยีมทีไ่ดช้ำระไปแลว้ 

 

ข้อตกลงหลักฉบับน้ี ("ข้อตกลง") ทำข้ึนระหว่างคุณ ("ลูกค้า") และ Environmental Systems Research Institute, Inc.  ("Esri") 

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

 

เอกสารแนบท้าย ก ระบคุำจำกัดความของคำศัพทท์ี่ใชอ้ักษรตัวใหญท่ี่มอียู่ในข้อตกลงฉบับนี้ 

ในแต่ละส่วนของขอ้ตกลงนีอ้าจมีการระบคุำจำกัดความเพิ่มเติมซึ่งนำมาใชโ้ดยเฉพาะภายในส่วนนั้น 

 

1.0 การอนญุาตใหใ้ชส้ทิธโิดยทัว่ไปและขอ้จำกดั 

 

1.1 การอนญุาตใหใ้ชส้ทิธิ เมือ่พิจารณาถงึการชำระเงินค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องทัง้หมดตามข้อตกลงฉบับนี้ของลูกค้า แล้ว Esri 

 

ก. จัดหาการบริการให้ตามทีร่ะบุไว้ในขอ้ตกลงนี้; 

ข. ยินยอมใหลู้กคา้ใช้ใบอนุญาตที่ไม่ผูกขาด (nonexclusive license) และใบอนญุาตที่ไม่สามารถเปลี่ยนมอืได้ 

(nontransferable license) หรือการสมคัรสมาชิกเพื่อเข้าถึงและใช้ขอ้เสนอของ Esri 

ตามทีร่ะบุไว้ในข้อกำหนดคุณลักษณะและเอกสารการสั่งซื้อที่ใชบ้ังคบั; และ 

ค. อนุญาตให้ลูกค้าคัดลอกและทำการพัฒนางานเอกสารเพ่ือการใช้งานภายในของลูกค้าเองร่วมกับการใช้ผลิตภัณฑ์ตามการ 

นำเสนอของ Esri ท่ีได้รับอนุญาตแล้วของลูกค้า 

ลูกค้าจะต้องใส่ข้อความการระบุถึงลิขสิทธ์ิต่อไปน้ีท่ีแสดงถึงการยอมรับในสิทธ์ิความเป็นเจ้าของของ Esri 

และผู้ให้อนุญาตเอาไว้ในผลงานสืบเน่ืองใดๆ : 

 

  "ส่วนต่างๆ ของเอกสารน้ีรวมถึงทรัพย์สินทางปัญญาของ Esri และผู้ให้อนุญาตด้วย โดยจะใช้ภายใต้สิทธิการใช้น้ี  

ลิขสิทธ์ิ © [ลูกค้าจะใส่วันท่ีลิขสิทธ์ิท่ีแท้จริงจากวัตถุต้นแบบ.]  Esri และผู้ให้อนุญาต  สงวนลิขสิทธ์ิ" 
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การอนุญาตใหใ้ช้สิทธิในสว่นนี้ 

(i) มอียู่ต่อเนือ่งในช่วงเวลาของการเปน็สมาชกิหรือระยะเวลาที่มีผลใชบ้ังคบัหรอืใชไ้ด้ตลอดไปหากไม่มรีะยะเวลาทีบ่ังคับใช้หรื

อไม่มีการระบุไว้ในเอกสารการสั่งซื้อและ (ii) อยู่ภายใต้สทิธิเพิ่มเติมและขอ้จำกัดในขอ้ตกลงนี้รวมถึง เอกสารแนบทา้ย ข 

 

1.2 การเขา้ถงึระบบเครอืขา่ยของทีป่รกึษาหรอืผูร้บัจา้ง ลูกค้าสามารถอนญุาตใหท้ีป่รึกษาหรอืผู้รบัจ้างของลูกค้า (i) 

เป็นผู้จัดการผลติภัณฑ์ตามการนำเสนอของ Esri เพื่อประโยชน์ของลูกค้า และ (ii) ใช้ผลติภัณฑ์ตามการนำเสนอของ Esri 

เฉพาะเพือ่ประโยชน์ของลูกคา้แต่เพียงผู้เดียว 

ลูกค้าจะมีหน้าที่รบัผิดชอบแตเ่พียงผู้เดียวสำหรับการปฏบิัตติามข้อตกลงฉบับนี้ของที่ปรึกษาและผูร้ับจ้าง 

รวมถึงจะต้องรบัรองว่าทีป่รึกษาและผูร้ับจ้างแต่ละรายจะหยดุใช้ข้อเสนอของ Esri เมื่อทำงานใหลู้กค้าเสร็จสิ้นแล้ว 

ห้ามมิใหท้ี่ปรึกษาหรอืผู้รบัจา้งเข้าถึงหรอืใช้ขอ้เสนอของ Esri หากไม่ใช่เพื่อประโยชน์ของลูกค้าแต่เพียงผูเ้ดียว 

 

1.3 ขอ้สงวนสทิธิ์ ขอ้เสนอทัง้หมดของ Esri เป็นงานอันมลีิขสิทธิ์ของ Esri และผู้ใหอ้นุญาต 

ขอสงวนสิทธิท์ัง้หมดที่ไม่ไดใ้ห้ไว้โดยเฉพาะเจาะจงในขอ้ตกลงฉบับนี้ 

 

1.4 เนือ้หาของลกูคา้ Esri ไมไ่ด้รบัสทิธิใดๆ ในเนื้อหาของลกูค้าภายใต้ข้อตกลงฉบับนี้ 

นอกเหนอืไปจากเท่าที่จำเป็นเพื่อจดัหาบริการและขอ้เสนอของ Esri ให้กับลูกค้า 

 

 

2.0 ซอฟตแ์วรแ์ละ Online Services 

 

2.1 คำจำกดัความ คำจำกดัความตอ่ไปนีเ้ปน็สว่นเสรมิของคำจำกดัความทีร่ะบไุวใ้น เอกสารแนบทา้ย ก: 

 

ก. "ผูใ้ชไ้มร่ะบชุือ่” หมายถึงบุคคลทั้งหมดที่มีการเข้าถึงแบบสาธารณะ (หรอืไม่ต้องมีข้อมูลประจำตัวของผู้ใช้ทีร่ะบุชือ่) 

ไปยังส่วนใด ๆ ของเนือ้หาของลูกค้า หรอืแอปพลิเคชันมูลค่าเพิ่มของลูกคา้ 

ข. "ขอ้มลูประจำตวัในการเขา้สูร่ะบบ (Login Credentials) ของแอป" หมายถึง 

ระบบที่เข้าถงึดว้ยแอปพลิเคชนัที่สร้างขึ้นและรหัสผ่านที่เกี่ยวข้องขณะลงทะเบียนแอปพลิเคชันมูลคา่เพิ่มกับ ArcGIS 

Online ซึง่เมื่อฝังระบบนีล้งในแอปพลิเคชนัมลูค่าเพิ่มแลว้จะทำให้แอปพลิเคชันมูลคา่เพิ่มสามารถเข้าถึงและใช้ Online 

Services ได้ 

ค. "สทิธกิารใชง้านการใชแ้อปเพือ่การคา้”  

หมายถึงสทิธิการใชง้านเพือ่แจกจ่ายแอปพลิเคชันมูลคา่เพิ่มสำหรบับุคคลทีส่ามโดยมีคา่ธรรมเนียมได ้

ง. "สทิธกิารใชง้านพรอ้มกนั" หมายถึง สิทธิการใช้ในดา้นการติดตั้งและใชซ้อฟต์แวร์ในคอมพิวเตอรบ์นเครือขา่ย 

และจำนวนผู้ใช้ที่ใชพ้รอ้มกันจะไมส่ามารถเกินกว่าจำนวนสิทธิการใชท้ี่ได้รบั 

สิทธิการใช้งานพรอ้มกันรวมถึงสิทธิในการใช้งานพาสซีฟเฟลโอเวอร์อนิสแตนซ์ของซอฟต์แวร์การจัดการใบอนญุาตการใ

ช้งานพรอ้มกันในสภาพแวดลอ้มของระบบปฏิบตัิการที่แยกต่างหากสำหรบัการสนบัสนนุเฟลโอเวอร์ชั่วคราว 

จ. "สทิธกิารนำไปใช"้ หมายถึงสทิธิในการรวมสว่นประกอบของ ArcGIS Runtime 

ในแอปพลิเคชัน่มูลคา่เพิ่มและแจกจ่ายแอปพลิเคชั่นมลูคา่เพิม่ให้กับผู้ใช้ของลูกค้าได ้
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ฉ. "สทิธกิารใชบ้นเครือ่งเซริฟ์เวอรส์ำหรบัการนำไปใช"้ 

หมายถึงสทิธิในการใชซ้อฟตแ์วรภ์ายใต้สทิธิการใชบ้นเครือ่งเซริ์ฟเวอรส์ำหรบัการใช้ทัง้หมดที่ไดร้ับอนุญาตในขอ้ตกลงแ

ละตามทีร่ะบุในเอกสารประกอบ 

ช. "สทิธกิารใชบ้นเครือ่งเซริฟ์เวอรส์ำหรบัการนำไปใช"้ 

หมายถึงสทิธิในการใชซ้อฟตแ์วรภ์ายใต้สทิธิการใชบ้นเครือ่งเซริ์ฟเวอร์เฉพาะเพือ่สร้างและทดสอบแอปพลิเคชั่นมูลค่าเพิ่ม

ตามทีร่ะบุในเอกสารประกอบเท่านัน้ 

ซ. "การใชเ้พือ่การพฒันา" 

หมายถึงสทิธิในการติดตั้งและใช้ซอฟต์แวร์เพื่อสร้างและทดสอบแอปพลิเคชั่นมูลคา่เพิ่มตามทีร่ะบุในเอกสารประกอบ 

ฌ. "สทิธกิารใชง้านคู”่ หมายถึงสทิธิในการติดตัง้บนเครือ่งคอมพิวเตอร์เดสกท์อป และใชง้านในเวลาเดียวกนักับเครื่องพีดีเอ 

(PDA) หรือคอมพิวเตอร์มอืถือ ตราบใดที่ในครั้งนัน้ ๆ มีบุคคลเพียงคนเดียวใช้ซอฟต์แวร์ดงักล่าว 

ญ. "สทิธกิารใชง้านสำหรบัเฟลโอเวอร"์ หมายถึงสิทธิในการติดตั้งซอฟต์แวร์สำรองสำหรบั การดำเนินงานเฟลโอเวอร์ 

(Failover)แตซ่อฟต์แวร์สำรองจะใชง้านได้เฉพาะในช่วงเวลาที่ไซต์หลักไมม่ีการทำงานเทา่นั้น 

เว้นแต่ในกรณกีารบำรงุรักษาระบบและการอปัเดตฐานขอ้มลู 

การติดตัง้ซอฟต์แวร์สำรองจะไม่มีการใช้งานในขณะที่ไซตห์ลัก (หรือไซตส์ำรองอื่นๆ) กำลังทำงานอยู่ 

ฎ. "ผูใ้ชท้ีร่ะบชุือ่" คือพนักงาน ตัวแทน ที่ปรึกษา 

หรือผูร้ับจ้างของลูกค้าผูซ้ึ่งลกูค้าได้มอบข้อมูลประจำตัวในการเข้าสู่ระบบของผู้ใช้ทีร่ะบชุื่อไมซ่้ำกัน 

ข้อมูลประจำตัวในการเข้าสูร่ะบบทีป่ลอดภัย (ข้อมูลประจำตัว) 

โดยทีอ่นญุาตการเข้าถึงผลติภณัฑ์ที่จำเป็นต้องใช้ขอ้มูลประจำตัวดงักล่าวเพื่อเข้าถึงความสามารถดา้นการจัดการขอ้มูลปร

ะจำตวัภายในผลิตภัณฑ์เพือ่ประโยชน์ของลูกค้าแต่เพียงผู้เดยีว ในกรณทีี่ใช้เพื่อการศึกษา 

ผู้ใช้ที่มชีื่ออาจรวมถึงนักเรียนที่ลงทะเบียนแลว้ 

ฏ. "ขอ้มลูประจำตวัของผูใ้ชท้ีร่ะบชุือ่" หมายถึง 

การเข้าสู่ระบบและรหสัผ่านที่เกี่ยวข้องของแต่ละบุคคลทีท่ำให้บคุคลสามารถเข้าถึงและใช้ผลิตภณัฑ์ได ้

ฐ. "สทิธกิารใชง้านของผูใ้ชท้ีร่ะบชุือ่" หมายถึง สิทธิสำหรบัผู้ใช้ที่มชีื่อเดียวเพือ่ใช้การเสนอขาย Esri เฉพาะ 

ฑ. "การสมคัรใช ้Online Services" หมายถึงการเปน็สมาชิกในระยะเวลาที่จำกัด 

ซึ่งแสดงสทิธิ์สำหรบัผู้ใชท้ี่ระบุชือ่หนึง่รายหรือมากกว่า เพือ่เข้าถึงและใชง้าน Online Services 

ฒ ."สทิธกิารใชง้านสำหรบัการเผยแพรต่อ่” หมายถึงสทิธิใช้งานเพื่อการทำซ้ำและเผยแพรซ่อฟต์แวร์ ซึง่ 

 

 1. ลูกค้าทำสำเนาและเผยแพรซ่อฟต์แวรท์ั้งชุด 

 2.

 ข้อตกลงการใช้งานทีคุ่้มครองซอฟต์แวร์ในขอบเขตเดียวกนักับขอ้ตกลงนีต้้องแนบไปกบัซอฟต์แวร์แตล่ะสำเนาแล

ะผู้รบัยอมรบัขอ้กำหนดและเงือ่นไขของขอ้ตกลงการใช้งาน 

 3. ลูกค้าทำสำเนาการระบุและขอ้ความแสดงลิขสิทธิ์และเครือ่งหมายการค้า และ 

 4. ลูกค้าไม่มีการคิดค่าธรรมเนียมผู้อื่นสำหรบัการใชซ้อฟต์แวร ์

 

ณ. "สทิธกิารใชบ้นเครือ่งเซริฟ์เวอร”์ หมายถึงสทิธิการใช้เพื่อการติดตัง้และใชซ้อฟต์แวรบ์นเครือ่งคอมพวิเตอร์เซริ์ฟเวอร์ 

สิทธิการใช้งานบนเครือ่งเซิรฟ์เวอร์อาจอยู่ภายใต้แกนของเซิรฟ์เวอร์ในจำนวนจำกัดหรือการนำไปใช้ทีม่ีการเผยแพรบ่นเซิ
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ร์ฟเวอร์หลายเครือ่งตามที่ระบไุว้ในเอกสารการสัง่ซือ้ ถ้ารายละเอียดของซอฟต์แวร์รวมถึงสิทธิการใช้สำหรับเฟลโอเวอร์ 

สิทธิการใช้งานบนเครือ่งเซิรฟ์เวอร์จะรวมสทิธิการใช้สำหรับเฟลโอเวอรด์้วย 

ด. "เครดติบรกิาร" หมายถึงหน่วยของการแลกเปล่ียนสำหรับการใช้งานบริการ ซ่ึงสามารถใช้ได้กับการเป็นสมาชิก Online 

Services 

ต. "เครือ่งมอืสำหรบัการแบง่ปนั” หมายถึง ความสามารถด้านการเผยแพร่ซึง่รวมทั้งการใช้ Online Services 

ที่ไดร้ับการอนญุาตแลว้ของลกูค้าซึง่อนุญาตให้ลูกค้าเปิดเผยเนื้อหาของลูกค้าและแอปพลิเคชันมูลคา่เพิ่มแก่บุคคลที่สามหรื

อผู้ใชท้ี่ไมร่ะบชุื่อ 

ถ. "สทิธกิารใชง้านสำหรบัการใชร้ายเดยีว" 

หมายถึงสทิธิการใชง้านทีอ่นญุาตให้ผู้ใช้งานที่ได้รบัอนุญาตรายเดียวทำการติดตัง้และใชซ้อฟต์แวรบ์นคอมพวิเตอร์เครือ่งเ

ดียว 

ผู้ใช้งานที่ได้รบัอนุญาตรายเดียวสามารถตดิตั้งสำเนาชดุทีส่องสำหรับการใช้งานแต่เพียงผู้เดียวของผู้ใชบ้นเครือ่งคอมพิวเ

ตอร์เครือ่งที่สอง ตราบใดที่มีการใชง้านเพียง 1 สำเนาของซอฟต์แวร์ในเวลาใดก็ตาม 

ผู้ใช้งานรายอืน่ไม่สามารถใช้ซอฟต์แวร์ภายใต้สิทธิการใช้ฉบบัเดียวกันในเวลาเดียวกนัได้ 

ไม่ว่าจะเพือ่วัตถุประสงคอ์ื่นใดทั้งสิน้ 

t. "สทิธกิารใชง้านบนเซริฟ์เวอรท์ดสอบ (Staging Server)” 

หมายถึงสทิธิการใชง้านซอฟต์แวรภ์ายใตส้ทิธิการใช้งานบนเครือ่งเซริ์ฟเวอร์เพือ่สร้างและทดสอบแอปพลิเคชั่นและแคชแผ

นที่ ดำเนนิการตอบรบัผู้ใช้ การดำเนนิงาน และโหลดการทดสอบซอฟต์แวร์ของบคุคลที่สาม 

แสดงการอปัเดตข้อมูลทางการคา้ใหม่ และดำเนินกิจกรรมการฝึกอบรมตามที่ระบุไว้ในเอกสารประกอบ 

ลูกค้าสามารถใช้แอปพลิเคชั่นมูลค่าเพิ่มและแคชแผนที่กับเซริ์ฟเวอร์สำหรบัการพัฒนาและสิทธิการใช้งานเซิร์ฟเวอร์ 

 

2.2 สิทธิการใช้งานและการสมัครสมาชิกประเภทต่าง ๆ Esri 

นำเสนอผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์ภายใต้สิทธิการใช้งานหรือการสมัครสมาชิกประเภทต่าง ๆ หน่ึงประเภทหรือมากกว่า 

ซ่ึงระบุในคำอธิบายข้างต้น 

เอกสารประกอบและเอกสารการส่ังซ้ือจะระบุว่าสิทธิการใช้งานหรือการสมัครสมาชิกประเภทใดบ้างท่ีนำไปใช้กับผลิตภัณฑ์ท่ีส่ังซ้ือ 

 

2.3 ขอ้กำหนดการใชซ้อฟตแ์วร ์

 

ก. ลูกค้าสามารถ 

 

 1. ติดตั้ง เข้าถึง และจัดเก็บซอฟต์แวร์และข้อมลูบนอปุกรณ์จดัเก็บทางอิเล็กทรอนิกส ์

 2. ทำสำเนาการจดัเก็บและทำการสำรองข้อมูลบนเครือ่งคอมพวิเตอร์เปน็ประจำ 

 3. ติดตั้งและใชซ้อฟต์แวร์รุน่ทีใ่หม่กว่าพร้อมกบัรุน่ที่จะถูกแทนที่ในระหวา่งช่วงเวลาเปลี่ยนผ่านตามสมควรที่ไม่เกินหก 

(6) เดอืน โดยการนำไปใช้ไมว่่าในรุ่นใดรุน่หนึ่งจะไม่เกินจำนวนการใช้ทีไ่ด้รบัสทิธิของลูกค้า หลังจากนั้น 

ลูกค้าจะตอ้งไมใ่ช้ซอฟต์แวร์ในจำนวนรวมที่เกินกว่าจำนวนการใชท้ี่ไดร้ับสิทธทิั้งหมดของลูกค้า  

สิทธิการใช้งานพรอ้มกันนีจ้ะไม่ใช้กับซอฟตแ์วรท์ี่ไดร้ับอนญุาตสำหรบัการใช้งานเพือ่การพัฒนา 

 4. ย้ายซอฟต์แวรใ์นการกำหนดค่าที่ไดร้ับสิทธกิารใช้ไปยังเครื่องคอมพวิเตอร์ทดแทน 
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 5. เผยแพร่ซอฟตแ์วร์และรหัสการอนุญาตใดๆ ที่เกี่ยวข้องซึง่จำเป็นสำหรบัการใช้สทิธิการนำไปใช้ให้กับบคุคลทีส่าม 

และ 

 6. องค์กรของรัฐ 

หรือองค์กรที่ไม่แสวงผลกำไรซึ่งดำเนินการเกี่ยวกับเวบ็ไซตห์รือเสนอบริการอนิเทอร์เน็ตสามารถใช้ซอฟต์แวร์เซริ์ฟเว

อร์เพือ่วัตถปุระสงคใ์นการสรา้งรายรบัเพื่อใหคุ้้มทุนและไม่ได้ทำเพือ่ผลกำไร. 

 

ข. ลูกค้าสามารถปรับตัง้ค่าซอฟตแ์วร์โดยใชภ้าษาแมโครหรือภาษาสครปิต์ APIs หรือซอร์ซโค้ดหรอืออบเจค็ต์โค้ดไลบราร ี

เฉพาะในขอบเขตที่มีการอธบิายการปรบัตั้งคา่ดังกล่าวไว้ในเอกสารประกอบ 

ค. ลูกค้าสามารถใช้รปูแบบตัวอักษร (font) ทั้งหมดที่จดัหาใหพ้ร้อมซอฟต์แวรส์ำหรบัการใชซ้อฟต์แวรใ์ดๆ ที่ไดร้ับอนญุาตได้ 

นอกจากนั้น ลกูค้ายังสามารถแยกใช้รูปแบบตัวอักษร (font) ของ Esri เพื่อพิมพ์ข้อมลูใดๆ ก็ตามที่ซอฟตแ์วร์สร้างขึน้  

ข้อจำกัดในการใช้สำหรบัฟอนต์ของบคุคลทีส่ามทีม่ากับซอฟต์แวรจ์ะมีการระบุไวใ้นตวัไฟล์ฟอนต์ 

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

 

2.4 เงือ่นไขการใช ้Online Services 

 

ก. คำอธบิาย Online Services Esri เผยแพร่ขอ้กำหนดในการให้บริการเฉพาะการสมคัรใช ้Online Services ที่ 

http://www.esri.com/legal/scope-of-use การใช้ Online Services จะขึน้อยู่กับข้อกำหนดบริการระบบคราวดท์ี่พบใน 

เอกสารแนบท้าย ข 

ข. การแกไ้ข Online Services Esri สามารถเปลี่ยนแปลง Online Services และ API ที่เกี่ยวข้องในเวลาใดก็ได้ 

โดยมคีำบอกกล่าวลว่งหน้า 30 วันแจง้ถึงการเปลี่ยนแปลงสำคัญและคำบอกกล่าวล่วงหน้า 90 วันสำหรบัการยกเลิก  

หากการแก้ไขปรบัปรงุ ยุติ หรือยกเลิก Online Services ทำให้เกิดผลกระทบแงล่บอย่างรุนแรงตอ่การดำเนินการของลกูค้า 

ทาง Esri อาจพยายามซ่อม แก้ไข หรือหาทางออกสำหรับ Online Services ภายใต้ดุลพนิจิของบริษทัแต่เพียงผู้เดียว  

หากวิธีแก้ไขทีใ่ช้ปฏิบตัิได้ไม่เหมาะสมในเชงิพาณิชย์ ลูกคา้สามารถยกเลิกการเป็นสมาชิก Online Services และ Esri 

จะดำเนินการคนืค่าสมาชิกตามสัดสว่น 

ค. การแบง่ปนัเนือ้หาของลกูคา้ การแบง่ปันเนือ้หาของลูกค้าโดยใช้เครือ่งมือสำหรับการแบง่ปนัทำให้บคุคลทีส่ามสามารถใช ้

จัดเก็บ แคช คดัลอก ทำสำเนา เผยแพร่ และส่งเนือ้หาของลกูค้าผ่านทาง Online Services ได้ Esri 

ไม่รบัผิดชอบตอ่การสูญหาย การลบ การแก้ไข หรือการเปดิเผยเนื้อหาของลูกค้า 

อันเปน็ผลมาจากการใช้หรอืการใช้ในทางทีผ่ิดซึ่งเครือ่งมือการแบง่ปนั 

การใช้เครือ่งมอืสำหรบัการแบ่งปันของลูกคา้ถือเปน็ความเสี่ยงของลูกค้าแต่เพียงผู้เดียว 

ง. ขอ้จำกดัในการใช ้Online Services และ เครดติบรกิาร การเปน็สมาชิก Online Services 

แต่ละรายจะมีเครดิตบริการตามที่ระบุไว้ในเอกสารการสั่งซื้อที่เก่ียวข้อง 

แต่ละเครดิตบรกิารจะให้สทิธิกับลูกคา้ในการใช้จำนวนที่กำหนดไว้ของ Online Services 

โดยจำนวนจะแตกต่างกันไปขึน้อยู่กบั Online Services ทีลู่กค้ากำลงัใช้  ในขณะที่ลูกค้าใช้ Online Services 

เครดิตบริการจะถูกหักออกจากการเป็นสมาชกิของลูกค้าโดยอัตโนมัติ โดยไม่เกินจำนวนสงูสุดของเครดติบริการที่มีอยู่  

ลูกค้าสามารถซื้อเครดติบริการเพิ่มเติมได้ตามที่จำเป็น  Esri จะแจ้งผูดู้แลบญัชีการเป็นสมาชิกของลูกคา้ 

เมื่อการใช้เครดิตบริการของลูกค้าถึงระดับ 75 เปอร์เซ็นต์ 

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

ขอสงวนสิทธิในการระงับการเข้าถึง Online Services 

ของลูกค้าที่ตอ้งใช้เครดิตบริการเมื่อลูกค้าไดใ้ช้เครดิตบริการหมดแลว้ Esri จะคนืการเข้าถึงของลูกค้าสู่ Online Services 

ทันทีเมื่อลูกค้าได้ซือ้เครดิตบรกิารเพิ่มเติม 

 

 

2.5 สทิธกิารใชง้านของผูใ้ชท้ีร่ะบชุือ่ เว้นแต่จะระบุไว้อยา่งชัดเจนในขอ้ตกลงฉบับนี้ 

ข้อกำหนดต่อไปนีบ้ังคบัใช้กบัซอฟต์แวร์และ Online Services สำหรบัลูกคา้ที่ไดร้บัสทิธิการใชง้านของผูใ้ช้ทีร่ะบุชือ่ 

 

ก. ผูใ้ชท้ีร่ะบชุือ่ 

 

 1. ข้อมูลประจำตัวในการเข้าสูร่ะบบของผู้ใชท้ี่มชีื่อใชส้ำหรับผูใ้ช้ตามที่กำหนดเท่านัน้ และหา้มแบง่ปนักับบคุคลอืน่ ๆ 

 2. ลูกค้าสามารถเปลี่ยนสิทธิการใช้งานของผู้ใช้ที่มชีื่อให้แก่ผู้ใช้รายอื่นได้ 

ถ้าผู้ใช้เดิมไม่ตอ้งการสทิธิการใช้งานซอฟต์แวร์หรือ Online Services อีกต่อไปแล้ว 

 3. ลูกค้าไมส่ามารถเพิ่มบุคคลที่สามที่ไมใ่ชบุ่คคลที่สามทีร่ะบุไวใ้นคำอธบิายของผู้ใช้ทีม่ีชือ่ให้เป็นผู้ใชท้ี่มีชื่อได ้

 

ข. แอปพลเิคชนัมลูคา่เพิม่ 

 

 1. ลูกค้าจะตอ้งรับผิดชอบสำหรบัการพัฒนา การดำเนินการ 

และการสนบัสนุนทางเทคนิคของเนือ้หาของลูกค้าและแอปพลิเคชันมูลค่าเพิ่ม 

 2. ลูกค้าไมส่ามารถฝังข้อมูลประจำตัวของผูใ้ชท้ี่มีชือ่ลงในแอปพลิเคชันมลูคา่เพิ่มได้ 

แอปพลิเคชนัเพิ่มมลูคา่ทีช่่วยให้เข้าถึงข้อมลูหรือเนือ้หาส่วนตัวของลูกค้าจะต้องการให้ผู้ใช้บคุคลเข้าสู่ระบบด้วยขอ้มูล

ประจำตัวในการเข้าสู่ระบบของผู้ใชท้ี่มีชือ่ของตนเอง ซึง่ไมซ่้ำกับผูอ้ื่น 

 3. ลูกค้าสามารถฝังข้อมลูประจำตัวในการเข้าสูร่ะบบแอปในแอปพลิเคชนัมูลค่าเพิ่มที่ให้สทิธิ์เข้าถึงบริการ เนื้อหา 

หรือขอ้มูลที่เผยแพร่แล้วโดยผู้ใช้ที่ไมร่ะบชุือ่ 

เพื่อแบง่ปนัการเข้าถึงโดยผู้ใชท้ี่ไมร่ะบุชือ่ผ่านการใช้เครือ่งมือสำหรบัการแบ่งปัน  

 4. ลูกค้าไมส่ามารถฝังข้อมูลประจำตัวในการเขา้สู่ระบบแอปลงในแอปพลิเคชนัมูลคา่เพิ่มทีช่ว่ยให้เข้าถึงเนือ้หาของ 

ลูกค้าซึง่ไม่ไดถู้กแบ่งปนัตอ่สาธารณะผ่านการใช้เครือ่งมือสำหรบัการแบง่ปัน 

แอปพลิเคชนัเพิ่มมูลคา่ทีช่่วยให้เข้าถึงเนื้อหาของลูกค้าซึ่งไม่ได้ถูกแบ่งปันต่อสาธารณะผา่นการใช้เครื่องมือสำหรบักา

รแบง่ปนัจะต้องกำหนดให้ผู้ใชบุ้คคลเข้าสู่ระบบด้วยข้อมลูประจำตวัในการเข้าสู่ระบบของผู้ใช้ที่มชีื่อของตนเอง 

ซึ่งไมซ่้ำกบัผู้อืน่ 

 5. ลูกค้าไม่สามารถให้สิทธิเข้าถึงซอฟต์แวร์หรือ Online Services อ่ืน ๆ 

นอกเหนือจากผ่านแอปพลิเคชันมูลค่าเพ่ิมของลูกค้าแก่บุคคลท่ีสามท่ีอยู่นอกเหนือจากบุคคลท่ีสามท่ีอยู่ในคำอธิบายของผู้ใ

ช้ท่ีมีช่ือได้ 

 6. ลูกค้าสามารถโอนแอปพลิเคชนัมูลคา่เพิ่มไปยังบคุคลทีส่าม 

เพื่อการใช้งานร่วมกบัสทิธิการใช้งานซอฟตแ์วร์หรอืการเปน็สมาชิก Online Services ของบคุคลที่สามนั้นเอง 
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ค. ผูใ้ชท้ีไ่มร่ะบชุือ่ ผู้ใช้ทีไ่ม่ระบชุื่อสามารถเข้าถึงซอฟต์แวร์หรือ Online Services 

ผ่านแอปพลิเคชันมูลค่าเพิ่มทีใ่ห้สิทธิ์เข้าถึงบริการ เนือ้หา 

หรือขอ้มูลที่เผยแพร่เพื่อแบ่งปันการเข้าถึงโดยใช้เครื่องมอืสำหรบัการแบง่ปัน 

 

2.6 โปรแกรมการใชง้านแบบจำกดัอืน่ ๆ 

 

ก. การทดลองใชง้าน การประเมนิ และโปรแกรมเบตา้ ผลิตภัณฑท์ี่ไดร้ับภายใตก้ารทดลองใชง้าน 

การประเมนิหรอืโปรแกรมเบตา้ มีเพื่อวัตถปุระสงค์ในการประเมินและการทดสอบเทา่นั้น ไม่ใช่เพื่อการใชใ้นเชิงพาณิชย ์

การใช้ดงักล่าวจะเปน็ความเสีย่งของลูกคา้เอง และผลิตภัณฑ์จะไมม่ีสทิธิได้รบัการบำรุงรกัษา  

หากลูกค้าไมไ่ด้แปลงสทิธิการใช้งานตามทีไ่ด้ซือ้มาหรือการเปน็สมาชิกก่อนสิน้สุดช่วงเวลาทดลองใชง้าน การประเมินผล 

หรือสิทธิการใช้งานเบต้า 

ลูกค้าอาจสูญเสียเนื้อหาและการปรบัแต่งตามความตอ้งการของลูกค้าที่ไดส้ร้างขึน้ในช่วงระยะเวลาของสทิธิการใช้งานดังก

ล่าว หากลูกค้าไม่ต้องการซื้อสิทธิการใช้งานหรอืการเป็นสมาชิก ลูกค้าควรเอาเนือ้หาดังกล่าวออกก่อนที่สทิธิการใช้งานนั้น 

ๆ จะสิ้นสดุ 

ข. โปรแกรมการศกึษา 

ลูกค้าตกลงทีจ่ะใช้ผลติภัณฑท์ี่ให้ไว้สำหรับโปรแกรมเพื่อการศึกษาเฉพาะเพื่อวัตถปุระสงค์ทางการศึกษาในระหว่างระยะเว

ลาสำหรับการใช้งานด้านการศึกษาเท่านั้น ลกูค้าจะตอ้งไมใ่ช้ผลิตภณัฑ์เพือ่การใช้ในงานบริหารจดัการ 

เว้นแต่ลูกคา้จะได้รบัสทิธิการใช้งานสำหรับการใช้ในงานบรหิารจัดการ  "การใช้ในงานบรหิารจัดการ" หมายถึง 

กิจกรรมการบรหิารจัดการซึ่งไม่เก่ียวข้องโดยตรงกบัการสอนหรอืการศึกษา เช่น การทำแผนที่สนิทรัพย์ 

การบริหารจัดการอาคารสถานที่ การวิเคราะหข์้อมูลเชงิประชากร การกำหนดเส้นทาง ระบบความปลอดภยัในวทิยาเขต 

และการวิเคราะห์ความสามารถในการเข้าใช้งาน 

ลูกค้าจะตอ้งไมใ่ช้ผลิตภัณฑ์เพื่อวตัถุประสงค์ในการสร้างรายได้หรอืเพือ่ผลกำไร 

ค. โปรแกรมการอนญุาตแบบใหเ้ปลา่ 

ลูกค้าสามารถใช้ผลิตภณัฑ์ที่ให้ไว้สำหรบัโปรแกรมการอนญุาตแบบให้เปล่าเฉพาะเพือ่วตัถุประสงคท์ี่ไม่ใชเ่ชิงพาณิชย์เทา่

นั้น ลูกค้าจะต้องไม่ใช้ผลติภัณฑ์เพื่อวัตถปุระสงคใ์นการสรา้งรายได้หรอืเพือ่ผลกำไร 

ยกเว้นเพื่อใหคุ้ม้ทุนในการใชแ้ละดำเนนิการผลิตภัณฑ ์

ง. โปรแกรมการใชง้านแบบจำกดัอืน่ๆ ของ Esri 

ในกรณทีี่ลูกคา้ได้รบัผลิตภัณฑ์ภายใตโ้ปรแกรมการใช้แบบจำกัดใดก็ตามที่ไม่ได้ระบไุวใ้นรายการข้างต้น 

การใช้ผลิตภัณฑ์ของลูกค้าตอ้งอยูภ่ายใตข้้อกำหนดที่ระบไุว้ในหนา้เริ่มตน้หรือแบบฟอร์มการลงทะเบียนที่ใชบ้ังคบั 

หรือตามที่ไดอ้ธิบายไว้ในเวบ็ไซต์ของ Esri เพิ่มเติมจากขอ้กำหนดที่ไม่ขัดแย้งกันของข้อตกลงฉบับนี ้
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3.0 ขอ้มลู 

 

3.1 คำจำกดัความ คำจำกัดความตอ่ไปนี้เปน็ส่วนเสริมของคำจำกัดความทีร่ะบุไว้ใน เอกสารแนบท้าย ก: 

 

ก. "ขอ้มลูรายชือ่ธรุกจิ" หมายถึง ชุดข้อมลูใดๆ ที่มีรายชือ่ของธุรกิจและอาจมคีุณลักษณะของธุรกิจที่เกี่ยวขอ้งกันอื่นๆ 

ข. "แพคเกจเนือ้หาของ Esri" หมายถึง ไฟล์ดิจทิลัที่มีเนือ้หาเกี่ยวกับแผนที่ฐานของ ArcGIS Online (ได้แก่ 

ตารางแผนที่แรสเตอร์, ภาพ, ข้อมูลเวกเตอร)์ ที่นำมาจากบรกิารแผนที่ฐานของ ArcGIS Online 

ค. "ขอ้มลูถนน" หมายถึง ข้อมลูทีร่วมหรืออธบิายข้อมูลเก่ียวกบัเส้นทาง ถนน และฟีเจอรท์ี่เกี่ยวข้อง 

 

3.2 การใชง้านทีไ่ดร้บัอนญุาต 

 

ก. เวน้แต่จะไดร้ับอนญุาตเปน็ลายลักษณ์อักษรไว้เป็นอย่างอืน่ ลูกค้าสามารถใช้ข้อมูลร่วมกับผลิตภัณฑซ์ึ่ง Esri 

ได้จัดหาให้พรอ้มกับขอ้มูลเทา่นั้น 

ข. ลูกค้าสามารถรวมการแสดงขอ้มูลในรปูเอกสารหรอืรปูแบบอิเล็กทรอนิกส์แบบคงที่ (เช่น PDF, GIF, JPEG, HTML) 

ในแอป ArcGIS Web Maps หรือใน Esri Story Maps เพื่อจุดประสงค์ดา้นการนำเสนอ (ซึง่รวมถึงการโตต้อบพื้นฐาน เช่น 

การเลื่อน การซูม และการระบุฟีเจอร์ตา่ง ๆ ของแผนที่ดว้ยป็อปอัพที่เรียบง่าย) เพือ่การใช้งานในแพคเกจการนำเสนอ 

การศึกษาด้านการตลาด หรอืรายงานหรือเอกสารอื่น ๆ ที่มรีูปแผนที่หรือบทสรปุขอ้มูลที่มาจากการใช้ผลติภัณฑ์ของ Esri 

ให้แก่บุคคลภายนอกตามข้อจำกัดทีร่ะบุไว้ในข้อตกลงฉบบันี ้

โดยมีเงือ่นไขวา่ลูกค้าจะตอ้งแนบขอ้ความชี้แจงไปกับการแสดงข้อมูลที่ยอมรับว่า Esri 

หรือผู้ใหอ้นญุาตที่เกี่ยวขอ้งเปน็แหล่งที่มาของส่วนต่าง ๆ ของข้อมลูที่ใช้สำหรับการแสดงข้อมูล 

ค. ลูกค้าสามารถใช้ข้อมูลฐานของ ArcGIS Online แบบออฟไลน์ได้ผ่านทางแพ็คเกจเนื้อหาของ Esri แล้วภายหลังจงึส่ง 

(ถ่ายโอน) ไปยงัอปุกรณ์ใดๆ เพื่อใช้กบัแอปพลิเคชั่น ArcGIS Runtime และ ArcGIS Desktop ทีไ่ด้รบัสทิธิการใช้งาน 

ห้ามลูกคา้รวบรวม ดาวน์โหลด หรือเก็บขอ้มูลดังกล่าวได ้

ง. ลูกค้าสามารถนำผลของพิกัดทางภูมศิาสตร์ ซึ่งไดร้บัและถกูเก็บตามข้อตกลงฉบับนี้ไปใช้ภายในได้ 

ลูกค้าไมส่ามารถเผยแพร่ผลของพิกัดทางภูมศิาสตร์ได้ เว้นแต่ (i) ใช้และ / หรือแสดงบนแผนที่ 

ซึ่งเชือ่มตอ่กับเว็บไซต์สาธารณะทีไ่ม่สร้างรายรับของลูกค้า (ii) ให้สทิธิ์เข้าถึงแก่บุคคลที่สาม 

เพื่อจุดประสงคท์างธรุกิจของลกูค้า หรอื (iii) ส่งมอบใหบ้คุคลที่สามในรูปแบบผลแบบตายตัว 

เอาทพ์ุตแบบตายตัวในแบบทีไ่ม่ใช่เชิงพาณชิย์ / ไม่สร้างรายได้ หรอืการแสดงแผนที่แบบตายตวั 

 

3.3 ขอ้จำกดัในการใชง้าน 

 

ก. ลูกค้าไมส่ามารถกระทำการโดยตรงหรืออนญุาตให้ลูกคา้ของลูกค้าทำแบรนด์รว่มกันในขอ้มูล 

หรือใช้ข้อมูลในบริการหรือผลิตภัณฑท์ี่ไม่ได้รบัอนุญาต หรือเสนอขอ้มูลผ่านหรอืในนามของบคุคลทีส่ามใด ๆ 

ข. ลูกค้าไมส่ามารถใช้หรอือนุญาตให้บคุคลทีส่ามใช้ข้อมลูเพ่ือวัตถุประสงค์ในการรวบรวม การพัฒนา การตรวจสอบ 

การเสริม การเพิ่ม หรือการลบจากการรวบรวมข้อมูลที่มีการขาย เผยแพร่ จัดหาให้ หรอืการกระทำใด ๆ 

ที่ให้กับบคุคลทีส่าม 
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ค. ข้อมูลรายชือ่ธรุกิจ  เว้นแต่จะมีการอนุญาตไว้เป็นลายลักษณ์อักษร 

ลูกค้าไมส่ามารถใช้ข้อมูลรายชื่อธุรกิจเพือ่วัตถุประสงคท์างการตลาดโดยตรง 

การขายตอ่การตีพิมพ์หรอืการเผยแพร่แก่บุคคลที่สามใดๆ โดยเป็นสว่นหนึง่ของรายการสำหรบัการสง่จดหมาย สมุดรายชื่อ 

หรือโฆษณายอ่ยหรือการรวบรวมข้อมูลในรูปแบบอื่นๆ 

ง. ข้อมูลถนน  ลูกค้าสามารถใชข้้อมูลถนนเพื่อวัตถุประสงค์ในการทำแผนที่ การกำหนดรหสัพิกัด (Geocoding) 

การกำหนดเสน้ทาง และการวิเคราะห์เครอืข่ายการคมนาคม เว้นแต่จะมีการอนญุาตไว้เป็นประการอืน่เป็นลายลักษณ์อักษร 

ลูกค้าไมส่ามารถใช้ข้อมูลถนนสำหรบั 

 

 1. คำแนะนำสำหรับการนำทางแบบเรียลไทม์ รวมถึงการเตือนผู้ใช้เกี่ยวกับการหลบหลีกที่กำลังจะเกิดขึ้น เชน่ 

การเตือนจุดเลีย้วที่ใกลจ้ะถงึ หรือการคำนวณหาทศิทางอื่นในกรณทีี่เลี้ยวไม่ทัน 

 2. การกำหนดเสน้ทางของพาหนะหลายอย่างทีไ่ด้รบัการประสานกัน หรือ 

 3. การกำหนดค่าที่เหมาะสมของเส้นทางที่ประสานกันแล้ว 

 

จ. ข้อมูล Business Analyst ลูกค้าสามารถแคชข้อมูลที่ให้มาพร้อมกับแอปฯ ArcGIS Business Analyst 

บนอุปกรณ์เคลือ่นที่เพื่อใช้งานร่วมกับการใช้เซิร์ฟเวอร์ ArcGIS Business Analyst ของลูกค้า 

ลูกค้าจะไมส่ามารถแคชหรอืดาวนโ์หลดขอ้มลูดังกล่าวได้ 

ฉ. สิทธิการใช้งานชุดขอ้มูลบางส่วน: หากลูกคา้สั่งซื้อชุดยอ่ยของชดุขอ้มูล (ตัวอยา่งเชน่ ประเทศ ภูมภิาค 

รัฐหรอืส่วนทอ้งถิ่นของชุดขอ้มูลทัว่โลก) ลูกค้าจะสามารถใช้ได้เฉพาะชดุย่อยทีไ่ด้รบัสทิธิการใช้งานเทา่นั้น 

ไม่รวมถงึสว่นอืน่ๆ ของชดุข้อมูลเต็มชุด 

ฌ. ข้อมูลเขตแดนระหว่างประเทศ Michael Bauer Research ("ข้อมูล MBR") 

สิทธิ์ของลูกค้าในการใช้ข้อมลูที่ดาวนโ์หลดไปยังสถานที่ของลูกค้า (เชน่ MBR Data ที่เก็บไว้ใน ArcGIS Enterprise, 

ArcGIS Desktop) จะหมดอายุใน 2 ปีหลงัดาวนโ์หลด 

 

3.4 ขอ้กำหนดและเงือ่นไขเพิม่เตมิสำหรบัขอ้มลู ผู้ไดร้บัอนญุาตขอ้มูลบางรายตอ้งการให ้Esri 

ระบุขอ้กำหนดหน้าที่เพิ่มเตมิและขอ้กำหนดในการใช้แก่ลูกค้า 

ข้อกำหนดของข้อตกลงฉบบันีใ้นส่วนที่เพิ่มเเติมและสว่นที่แก้ไขเหล่านี้ ดูได้ที่ www.esri.com/legal/third-party-data. 

 

4.0 การบำรงุรกัษา 

 

4.1 ลกูคา้ในสหรฐัอเมรกิา Esri จะจัดหาการบำรุงรักษาสำหรับซอฟต์แวรแ์ละ Online Services 

ตามโปรแกรมการบำรงุรักษาและการสนบัสนนุของ Esri และข้อตกลงฉบบันี้ในกรณทีี่ลูกค้าอยู่ในสหรัฐอเมริกา 

 

4.2 ลกูคา้ทีอ่ยูน่อกสหรฐัอเมรกิา ลูกคา้สามารถได้รบับริการบำรุงรักษาจากผู้จัดจำหน่ายของ Esri 

ในทอ้งถิน่ของลูกค้าภายใตน้โยบายการสนบัสนนุมาตรฐานของผู้จัดจำหน่ายเอง 

  

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

อภธิานศพัท ์

 

อภิธานศัพท์ตอ่ไปนี้มีผลใช้กบัข้อเสนอและบรกิารทัง้หมดของ Esri ที่ Esri อาจจัดหาให้กบัลูกคา้ 

ข้อเสนอและบรกิารบางรายการของ Esri อาจไม่อยูภ่ายในขอบเขตของขอ้ตกลงฉบับนี้ โปรดข้ามคำศัพทใ์ดๆ 

ที่ไม่เกี่ยวขอ้งกบัข้อเสนอและบริการของ Esri ที่เสนอภายใตข้้อตกลงฉบบันี ้

 

"บริษัทในเครือ" หมายถึง บริษัทหรือองค์กรอ่ืนใด ท่ีโดยตรงหรือโดยอ้อม (i) ควบคุม (ii) ถูกควบคุมโดย หรือ 

(iii) อยู่ภายใต้การควบคุมของคู่สัญญา ในท่ีน้ี "ควบคุม" หมายถึง มีหุ้นหรือผลประโยชน์ท่ีมีสิทธิออกเสียงมากกว่า 50% 

ในกิจการท่ีควบคุมดูแล 

 

"API" หมายถึง อินเทอร์เฟซของการทำโปรแกรมแอปพลิเคชัน 

 

"เวบ็ไซต ์ArcGIS" หมายถึง http://www.arcgis.com และเว็บไซตท์ี่เกี่ยวข้องหรือเว็บไซต์สืบทอด 

 

"รหสัการอนญุาต" หมายถึง คยี์ หมายเลขการให้อนุญาต Enablement Code ข้อมลูประจำตัวในการเขา้สู่ระบบ รหสัการเปดิใช้ 

(Activation Code) โทเค็น ชือ่ผู้ใช้และรหสัผ่าน หรอืกลไกอื่นใด ที่จำเป็นสำหรบัการใชผ้ลิตภัณฑต์ามการนำเสนอของ Esri 

 

"เบตา้" หมายถึง ผลิตภัณฑท์ี่เป็นรุ่นอัลฟ่า เบต้า หรือรุ่นกอ่นการวางจำหน่ายอื่น ๆ 

 

"บรกิารคลาวด"์ หมายถึง บริการออนไลน์และบริการคลาวดท์ีม่ีการจัดการของ Esri 

 

“เนือ้หา” หมายถึง ข้อมูล รปูภาพ ภาพถา่ย ภาพเคลือ่นไหว วิดีโอ เสียง ข้อความ แผนที่ ฐานข้อมูล รปูแบบข้อมูล สเปรดชีต 

อินเทอร์เฟซผู้ใช้ ส่วนประกอบกราฟิก ไอคอน ซอฟต์แวร์ และทรัพยากรอืน่ ๆ ที่ถูกใช้เพื่อเชื่อมตอ่กบับริการและข้อเสนอของ 

Esri 

 

"การควบคมุ" หมายถึง การมหีุ้นหรอืผลประโยชนท์ี่มีสทิธิออกเสียงมากกวา่ 50% ในกิจการที่ควบคุมดูแล 

 

"เนือ้หาของลกูคา้" หมายถึงเนือ้หาใด ๆ ที่ลูกค้าจดัหา ใช้ 

หรือพฒันาอันเกี่ยวเนื่องกับการใช้ผลิตภัณฑต์ามการนำเสนอหรอืการให้บริการของ Esri ที่รวมถึงแอปพลิเคชันมลูคา่เพิม่ 

เนื้อหาของลูกคา้ไม่รวมข้อเสนอแนะ คำแนะนำ หรือคำร้องขอใดๆ สำหรับการปรบัปรุงซอฟต์แวรท์ี่ลูกค้าให้แก่ Esri 

 

"ขอ้มลู" หมายถึง ชุดข้อมลูดิจทิัลที่มีอยู่เพือ่การค้า ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกดัเพียงข้อมลูเวกเตอรท์างภูมศิาสตร์ 

รายงานขอ้มูลแรสเตอร์ หรอืคณุสมบัตติารางที่เก่ียวข้องที่ Esri รวมชดุเข้ากับผลิตภัณฑ์ตามการนำเสนอของ Esri อืน่ ๆ 

หรือส่งมอบใหแ้ยกต่างหาก 

http://www.arcgis.com/
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"ผลงาน" หมายถึง สิ่งใด ๆ ก็ตามที่ Esri ส่งมอบให้กับลูกค้าในฐานะที่เป็นผลลัพธ์ของการดำเนนิการของบริการโดยผู้เชี่ยวชาญ 

 

"เอกสารประกอบ" หมายถึง เอกสารประกอบสำหรบัอา้งอิงทั้งหมดของผู้ใชท้ี ่Esri 

ส่งมอบใหพ้รอ้มกับสินค้าหรอืผลิตภัณฑต์ามการนำเสนอของ Esri 

 

"การใหบ้รกิารระบบคลาวดท์ีม่กีารจดัการของ Esri" หมายถึง ลูกค้าที่มีโครงสรา้งพืน้ฐานระบบคลาวด์ ซอฟต์แวร์ ขอ้มูล 

และแพลตฟอรม์ระบบเครือขา่ยเฉพาะเจาะจงโดยที่ Esri ใหบ้ริการโฮสต์ จดัการ 

และทำให้พร้อมใช้งานสำหรบัลูกคา้หรอืผู้ใช้งานปลายทางของลูกคา้ผ่านทางอินเทอร์เน็ต 

 

"ผลติภณัฑต์ามการนำเสนอของ Esri" หมายถึง ผลิตภัณฑ์ หรือเอกสารประกอบใด ๆ หาก Esri 

จัดหาการฝึกอบรมหรอืบริการโดยผู้เชี่ยวชาญให้โดยตรงแก่ลูกค้า จะถอืวา่ข้อเสนอของ Esri 

รวมถึงเอกสารการฝึกอบรมและผลงานด้วย ผลิตภัณฑต์ามการนำเสนอของ Esri 

ไม่รวมการใหบ้ริการและเนือ้หาของบคุคลทีส่าม 

 

"GIS" หมายถึง ระบบขอ้มูลทางภูมศิาสตร ์

 

"การบำรงุรกัษา" หมายถึง โปรแกรมการเป็นสมาชิกที่ Esri 

จัดหาให้และทีใ่ห้สิทธิแก่ลูกคา้ในการอปัเดตผลิตภัณฑ์และผลประโยชนอ์ืน่ ๆ เช่น 

การเข้าถึงการสนับสนุนทางเทคนิคและการเข้าถึงแหล่งขอ้มูลการเรียนรู้ดว้ยตนเองที่อยูบ่นเว็บ 

 

"รหสัทีเ่ปน็อนัตราย" หมายถึง ไวรัส เวริ์ม ระเบิดเวลาของซอฟต์แวร์ ม้าโทรจัน หรอืรหัสอืน่ใดทางคอมพวิเตอร์ ไฟล์ 

การปฏิเสธบริการ หรอืโปรแกรมทีอ่อกแบบมาเพื่อขัดขวาง ทำลาย หรือจำกัดการทำงานของซอฟต์แวรค์อมพิวเตอร์ ฮาร์ดแวร์ 

หรืออปุกรณ์โทรคมนาคม 

 

"Online Services" หมายถึง ระบบเชิงพืน้ที่ใด ๆ บนอินเทอร์เน็ตทีม่ีเพ่ือการคา้ซึ่ง Esri ได้จัดหาให้ รวมถึงแอปพลิเคชนัและ 

API ที่เกี่ยวข้องเพื่อการจัดเก็บ จัดการ เผยแพร่ และการใชแ้ผนที่ ข้อมลู และสารสนเทศอืน่ ๆ Online Services 

ไม่รวมขอ้มลูและเนือ้หา 

 

"เอกสารการสัง่ซือ้" หมายถึง ใบเสนอราคาสำหรับการขาย ข้อเสนอการต่ออายุสำหรับการซ่อมบำรุง การสั่งซือ้ ข้อเสนอ 

คำสัง่งาน หรอืเอกสารอืน่ ๆ ที่ระบุถึงผลติภัณฑ์ตามการนำเสนอ อปัเดต หรอืการบริการที่ลกูค้าสัง่ซือ้ของ Esri 

 

"สทิธกิารใชง้านอยา่งถาวร" หมายถึง สิทธิการใชง้านอย่างไม่มีกำหนด ในผลิตภัณฑต์ามการนำเสนอของ Esri 

เวอรช์ันที่ไดจ้่ายค่าธรรมเนียมในการใช้สทิธิแล้ว เว้นเสียแตจ่ะถูกยุติโดย Esri หรอืลูกค้าทีไ่ด้รบัอนุญาตภายใต้ข้อตกลงฉบบันี ้

 

"ผลติภณัฑ"์ หมายถึง ซอฟต์แวร์ ข้อมูล และ Online Services 
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"บรกิารโดยผูเ้ชีย่วชาญ" หมายถึง บริการเพือ่การพัฒนาหรอืการใหค้ำปรึกษาที่ Esri ให้แก่ลูกค้า 

 

"ตวัอยา่ง" หมายถึง โค้ดตวัอยา่ง แอปพลิเคชนัตัวอย่าง แอด-ออน หรอืสว่นขยายตัวอย่างของผลติภัณฑ ์

 

"การใหบ้รกิาร" หมายถึง การซ่อมบำรุง หาก Esri จัดหาบรกิารระบบคลาวด์ที่มีการจัดการของ Esri 

การฝึกอบรมหรือบริการโดยผูเ้ชี่ยวชาญให้โดยตรงแก่ลูกคา้ จะถือว่าบริการรวมถึงบริการระบบคลาวด์ทีม่ีการจัดการของ Esri 

การฝึกอบรมและบริการโดยผูเ้ชี่ยวชาญด้วย 

 

"ซอฟตแ์วร"์ หมายถึง ซอฟต์แวรท์ี่พรอ้มจำหน่ายเพื่อการค้าที่มีสทิธิความเปน็เจ้าของ โดยไม่รวมถงึข้อมูล การเข้าถึง 

การดาวน์โหลดจากเวบ็ไซตท์ีไ่ด้รบัอนุญาตของ Esri หรอืที่ Esri ได้มอบใหบ้นสือ่ในรปูแบบใด ๆ ก็ตาม ซึง่รวมถึงชดุสำรอง 

อัปเดต เซอร์วิสแพค แพตช์ ฮอตฟิกซ์ หรอืชุดสำรองรวมที่ไดร้ับอนญุาต 

 

"ขอ้มลูจำเพาะ" หมายถึง (i) เอกสารที่เกี่ยวข้องสำหรับซอฟตแ์วร์และ Online Services (ii) 

ขอบเขตงานทีร่ะบุไวใ้นคำสัง่งานใดก็ตาม หรือ (iii) คำอธบิายหลักสูตรสำหรับการฝึกอบรมที่เผยแพร่ออกมาของ Esri 

 

"คำสัง่งาน" หมายถึง เอกสารคำสั่งซื้อสำหรบัการให้บริการ 

 

"สทิธกิารใชต้ามระยะเวลา" หมายถึง สิทธิการใช้ผลิตภัณฑต์ามการนำเสนอของ Esri ในระยะเวลาทีจ่ำกัด ("ระยะเวลา"). 

 

"เนือ้หาของบคุคลทีส่าม" หมายถึง เนื้อหาใดก็ตามที่ลูกค้าอาจไดร้ับจากเวบ็ไซต์ของบคุคลที่สามหรอืที่บคุคลอืน่ที่ไม่ใชพ่นักงาน 

ซัพพลายเออร์ หรือผูร้ับจ้างของ Esri อาจมีสว่นรว่มโดยตรงกับเว็บไซต์ของ Esri 

 

"การฝกึอบรม" หมายถึง (i) การฝึกอบรมผลิตภัณฑ์ หรอื (ii) การฝึกอบรมอืน่ ๆ ที่เก่ียวข้องที่ Esri 

จัดหาใหภ้ายใต้ข้อตกลงฉบับนี้ 

 

"ขอ้มลูการฝกึอบรม" หมายถึง เนื้อหาที่เปน็ดิจทิัลหรอืที่มีการพิมพ์ออกมาเพือ่ใช้ในการฝึกอบรมให้เสร็จสิน้ 

ซึ่งอาจรวมถงึแต่ไม่จำกัดเพียงสมุดงาน ข้อมลู แนวคิด แบบฝกึหัด และข้อสอบ 

 

"แอปพลเิคชนัมลูคา่เพิม่" หมายถึง แอปพลิเคชันที่พฒันาโดยลูกค้าเพือ่การใช้งานร่วมกบัซอฟต์แวร์ ขอ้มูล หรือ Online 

Services ใด ๆ ที่ได้รบัอนญุาต 
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เอกสารแนบทา้ย ข 

ขอ้กำหนดและเงือ่นไขทัว่ไป 

 

ข้อกำหนดและเงื่อนไขทัว่ไปตอ่ไปนี้มีผลใช้กบัข้อเสนอและบริการของ Esri ที่ Esri อาจจะเสนอให้กับลูกคา้ 

ข้อเสนอและบรกิารบางรายการของ Esri อาจไม่พรอ้มบริการภายใต้ขอ้ตกลงฉบับนี้ โปรดขา้มคำศัพท์ใดๆ 

ที่ไม่เกี่ยวขอ้งกบัข้อเสนอและบริการของ Esri ที่เสนอภายใตข้้อตกลงฉบบันี ้

 

ขอ้ B.1—ขอ้จำกดัในการใชง้านทัว่ไป 

 

เว้นแต่จะมีการอนญุาตไว้โดยชัดแจ้งในข้อตกลงฉบับนี้ ลูกค้าจะตอ้งไม่ 

 

ก. จำหน่าย ให้เชา่ ให้อนญุาตตอ่ เผยแพร่ ใหย้ืม แบ่งปันเวลาใช้ หรอืโอนบริการหรือขอ้เสนอของ Esri 

ข. แจกจ่ายหรอืจดัหาการเข้าถึงบริการหรอืขอ้เสนอของ Esri โดยตรงทั้งหมดหรอืบางสว่นให้กับบคุคลภายนอก 

รวมถึงแตไ่ม่จำกัดเพียงส่วนขยาย ส่วนประกอบ หรือ DLL 

ค. แจกจ่ายรหัสสว่นตวัให้กับบคุคลภายนอก 

ง. ทำวิศวกรรมยอ้นกลับ ดคีอมไพล์ หรือแยกสว่นประกอบผลิตภัณฑ์หรอืผลงานใดๆ ทีส่่งมอบในรูปแบบรวม 

จ. พยายามที่จะหลีกเลี่ยงมาตรการด้านเทคโนโลยีทีค่วบคมุการเข้าถึงหรอืการใช้ขอ้เสนอของ Esri 

ฉ. จัดเก็บ แคช ใช้งาน อปัโหลด แจกจ่าย หรือให้อนญุาตตอ่ สำหรบัเนือ้หา หรือใช้ข้อเสนอของ Esri 

โดยเป็นการละเมิดสิทธิของ Esri หรือบคุคลทีส่าม รวมถึงสทิธิในทรัพย์สินทางปญัญา สิทธคิวามเป็นส่วนตวั 

กฎหมายวา่ดว้ยการไม่เลอืกปฏิบตัิ หรือกฎหมายการสง่ออกหรือขอ้บังคับของรัฐที่ใช้บงัคบั 

ช. ลบหรอืบิดเบือนประกาศสทิธบิัตร ลิขสิทธิ์ เครือ่งหมายการค้า หรอืสทิธิความเป็นเจา้ของของ Esri หรอืผู้ให้อนญุาต) 

หรือคำอธิบายที่ระบุอยู่ในหรอืแนบมากบัข้อเสนอของ Esri เอาต์พุตผลติภณัฑ์ ไฟล์คำอธบิายขอ้มูล 

หรือหน้าขอ้ความออนไลน์หรอืข้อมูลทีอ่ยู่ในรูปแบบเอกสารของขอ้มูลหรือเอกสารประกอบ 

ซ. แบ่งหรือใช้งานอย่างเปน็เอกเทศสำหรบัสว่นประกอบหรือองค์ประกอบของข้อเสนอของ Esri 

i. ผนวกส่วนหนึง่ส่วนใดของผลติภัณฑ์ตามการนำเสนอของ Esri 

เข้ากับผลิตภัณฑ์หรือการใหบ้ริการเพือ่การใช้งานของบคุคลที่สามที่เป็นคูแ่ข่งกับผลิตภณัฑ์ตามการนำเสนอของ Esri 

ญ. เผยแพร่หรอืสือ่สารดว้ยวิธีการอืน่ใดก็ตามสำหรบัผลการทดสอบมาตรฐานการทำงานบนผลิตภณัฑ์รุน่เบต้าโดยไม่ได ้

รับอนญุาตเป็นลายลักษณ์อักษรจาก Esri และผู้ใหอ้นญุาต หรือ 

ฎ. ใช้ ผนวก แก้ไข เผยแพร่ ให้การเข้าถึง หรอืรวมขอ้เสนอของ Esri ในลักษณะทีอ่าจทำใหข้้อเสนอของ Esri 

อยู่ภายใต้ข้อกำหนดในการใช้งานแบบโอเพน่ซอร์สหรอืแบบเปิดฐานขอ้มลูที่ตอ้งการใหส้่วนหนึ่งสว่นใดของขอ้เสนอของ 

Esri ไดร้ับการกระทำดงันี ้

 

 1. ได้รบัการเปิดเผยในรปูแบบของรหัสตน้ทาง (Source Code) แก่บคุคลภายนอก 

 2. ให้สิทธิการใชง้านแก่บุคคลภายนอกเพือ่วัตถุประสงค์ในการสรา้งงานมลีิขสิทธิ์สบืเนือ่ง หรือ 

 3. แจกจ่ายต่อให้แก่บุคคลภายนอกโดยไมม่ีคา่ใช้จ่าย; หรอื 
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l. สร้างรายได้โดยการมอบสทิธิเข้าใช้ซอฟต์แวร์หรอื Online Service ผ่านแอปพลิเคชนัมูลค่าเพิ่ม 

 

ข้อจำกัดดังกลา่วนี้จะไมม่ีผลใช้บังคบัในกรณทีี่เป็นการขัดตอ่กฎหมายทีใ่ชบ้ังคบัหรอืข้อบงัคบั 

 

ขอ้ B.2—ขอ้กำหนดและการสิน้สดุการใชง้าน 

 

B.2.1 ลูกค้าอาจยุติข้อตกลงฉบับนี้หรอืสทิธิการใชง้านหรอืการเปน็สมาชิกขอ้เสนอของ Esri ใดๆ ได้ทุกเมื่อโดยจะตอ้งแจง้ Esri 

เป็นลายลักษณอ์ักษร การยตุิขอ้ตกลงโดยปราศจากสาเหตุไมไ่ด้ทำให้ลูกคา้มีสิทธิไดร้บัการคนืเงินค่าธรรมเนียมใดๆ 

สิทธิการยตุิข้อตกลงในระหว่างมีข้อผูกพนัการให้บริการเพื่อความสะดวกใดก็ตามได้ระบุไวใ้นส่วนที่เก่ียวข้องในเนื้อหาของขอ้ต

กลงฉบับนี้ ฝ่ายใดฝ่ายหนึง่อาจยุติขอ้ตกลงฉบบันี้หรือสิทธกิารใชง้านหรือการเป็นสมาชิกใดๆ 

เนื่องจากมีการละเมิดขอ้ตกลงในสาระสำคัญที่ไม่ไดร้บัการแก้ไขภายใน 

30 วันนับจากวนัที่มีการแจ้งอย่างเปน็ลายลักษณ์อักษรไปยงัฝ่ายที่ละเมิดข้อตกลง 

เมื่อมีการยตุิข้อตกลงฉบับนี้เนือ่งจากมีการละเมิดข้อตกลง ทาง Esri จะหยุดให้บริการ สทิธกิารใชง้านใดๆ ในข้อเสนอของ Esri 

ที่มีผลใช้อยู่หลงัจากการยุติข้อตกลงฉบับนี้ยังคงใช้ได้ตอ่ไปภายใต้ขอ้ตกลงของข้อตกลงฉบบันี้ 

 

B.2.2 หาก Esri ยุติข้อตกลงฉบับนี้เนื่องจากลกูค้าละเมิดข้อตกลง Esri ยังอาจใช้สทิธิเลือกที่จะยุติสทิธิการใช้งานของลกูค้า 

หรือการเปน็สมาชิกในขอ้เสนอของ Esri ไดด้้วย หากลูกคา้ยุติข้อตกลงฉบบันี้ไมว่่าดว้ยเหตุผลหรอืเพื่อความสะดวกแล้ว 

ทางลูกค้าอาจใช้สิทธิเลอืกทีจ่ะยุติสิทธิการใชง้านของลูกค้า หรือการเปน็สมาชิกในผลิตภณัฑ์ตามการนำเสนอของ Esri ด้วย 

 

B.2.3 เมือ่มีการยุติหรอืสิน้สุดสิทธิการใช้งานหรอืการเป็นสมาชิก ลูกค้าจะต้อง 

 

ก. หยุดเข้าถึงหรอืใช้งานข้อเสนอของ Esri ที่ถูกยุติหรือสิ้นสดุ 

ข. ล้างแคชขอ้มูลในฝั่งของไคลเอ็นตท์ี่ไดจ้ากบริการคลาวดท์ี่ถกูยุติหรือสิ้นสดุ และ 

ค. หยุดการใช้และถอนการตดิตั้ง ลบ และทำลายสำเนาทั้งหมดของผลติภัณฑต์ามการนำเสนอ ของ Esri 

ที่ถูกยุติหรอืสิ้นสุดซึง่อยู่ในความครอบครองหรือการควบคมุของลูกค้า 

รวมถึงส่วนที่ได้รบัการแก้ไขหรือมีการผนวกรวมไว้ด้วย ไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบใด 

ตลอดจนดำเนนิการและส่งหลกัฐานของการกระทำดงักล่าวนั้นให้แก่ Esri หรือผูจ้ัดจำหนา่ยที่ไดร้บัอนุญาต 

 

Esri อาจหยุดให้บริการทันทีทีม่ีการแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรไปยังลูกค้า 

หากการล้มละลายหรอืการดำเนินคดีล้มละลายเริ่มขึ้นโดยหรอืตอ่ลูกคา้ 

จนกว่าทรสัตีจะได้แก้ไขการผดินัดชำระหนีท้ีเ่กิดขึ้นและใหก้ารรบัประกันที่เพียงพอสำหรับการปฏบิัติการในอนาคตภายใต้ข้อต

กลงฉบับนี้ ข้อตกลงฉบับนี้จะสิ้นสุดลงเมื่อมีภาวะหนี้สนิล้นพน้ตัว การชำระบัญชี หรือการเลิกกิจการของฝ่ายใดฝ่ายหนึง่ 

 

ขอ้ B.3—การรบัประกนัแบบจำกดัและการจำกดัความรบัผดิชอบ 

 

3.1 การรบัประกนัแบบจำกดั ยกเว้นตามที่ระบุไวด้้านล่าง Esri รบัประกันลกูค้า โดยที่ (i) ผลิตภัณฑ์และการฝึกอบรม 

ผลิตภัณฑ์และการฝึกอบรมจะปฎบิัติตามขอ้มลูจำเพาะที่เกี่ยวข้องอยา่งมนียัยะสำคัญ และ (ii) 
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การให้บริการจะเป็นไปตามมาตรฐานทางวชิาชีพและทางเทคนิคของอุตสาหกรรมอย่างมีนัยยะสำคัญ 

ช่วงเวลารับประกันสำหรบัผลติภัณฑ์ตามการนำเสนอของ Esri ภายใต้สทิธิการใช้งานอยา่งถาวรและการให้บริการมีระยะเวลา 

90 วัน นบัตัง้แต่วันที่ส่งมอบ หรือจากวนัทีร่บัของ หากข้อตกลงฉบับนี้มีระยะเวลารบัของ 

ช่วงเวลารับประกันสำหรบัผลติภัณฑ์ตามการนำเสนอของ Esri 

ถูกเสนอภายใตก้ารเป็นสมาชิกหรือการใชส้ิทธิตามข้อกำหนดนานน้อยกว่าระยะเวลาการเป็นสมาชิกหรือข้อกำหนดหรอื 90 วัน 

นับตัง้แต่วนัทีส่ง่มอบ หรอืจากวันที่รบัของ หากข้อตกลงฉบบันี้มีระยะเวลารบัของ 

 

B.3.2 การจำกดัความรบัผดิชอบกรณพีเิศษ เนือ้หาของบคุคลทีส่าม ขอ้มลู ตวัอยา่ง ฮอ็ตฟกิซ ์โปรแกรมแกไ้ข อปัเดต Online 

Services ทีจ่ดัหาใหโ้ดยไมม่คีา่ธรรมเนยีม และผลติภณัฑร์ุ่นทีเ่ปน็การทดลอง การประเมนิและรุน่เบตา้จะถกูสง่มอบในลกัษณะ 

"ตามสภาพทีเ่ปน็อยู"่ โดยไมม่กีารรบัประกนัใด ๆ 

 

B.3.3 การจำกดัความรบัผดิชอบทัว่ไป ยกเวน้การรบัประกนัแบบจำกดัตามทีร่ะบอุยา่งชดัแจง้ขา้งตน้แลว้ Esri 

จำกดัความรบัผดิชอบในการรบัประกนัหรอืเงือ่นไขอืน่ๆ ทัง้หมด ไมว่า่จะโดยชดัแจง้หรอืโดยนยั 

รวมถงึการรบัประกนัหรอืเงือ่นไขเกีย่วกบัความสามารถเชงิพาณชิย ์ความเหมาะสมในการใชง้านเพือ่วตัถปุระสงคเ์ฉพาะ 

และการไมล่ะเมดิสทิธิใ์นทรพัยส์นิทางปญัญา Esri จะไมร่บัผดิชอบตอ่ความไมส่อดคลอ้งใดๆ เกีย่วกบัขอ้มลูจำเพาะ การสญูหาย 

การลบ การแกไ้ข หรอืการเปดิเผยเนือ้หาของลกูคา้ ทีเ่กดิขึน้จากการทีล่กูคา้แกไ้ขเปลีย่นแปลงขอ้เสนอของ Esri 

นอกเหนอืจากทีร่ะบไุวใ้นเอกสารประกอบ Esri ไมร่บัประกนัวา่ขอ้เสนอของ Esri 

หรอืการดำเนนิการของลกูคา้จะราบรืน่ไมต่ดิขดั ปราศจากขอ้ผดิพลาด ความทนทานตอ่ความบกพรอ่ง 

ความปลอดภยัจากความบกพรอ่ง หรอืไมร่บัประกนัวา่ความไมส่อดคลอ้งจะสามารถหรอืจะไดร้บัการแกไ้ข ขอ้เสนอของ Esri 

ไมไ่ดร้บัการออกแบบ ผลติ หรอืมวีตัถปุระสงคเ์พื่อการใชใ้นสภาพแวดลอ้ม หรอืการใชง้านทีอ่าจนำไปสูก่ารสญูเสยีชวีติ 

การบาดเจบ็รา่งกาย หรอืความเสยีหายต่อทรพัยส์นิหรอืสภาพแวดลอ้ม 

ลกูคา้ไมค่วรปฏบิตัติามคำแนะนำเกีย่วกบัการนำทางทีด่เูหมอืนจะเปน็อนัตราย ไมป่ลอดภยั หรอืผดิกฎหมาย 

การใชด้งักลา่วจะเปน็ความเสีย่งและเปน็คา่ใชจ้า่ยของลกูคา้เอง 

 

B.3.4 การจำกดัความรบัผดิชอบ 

 

ก. การจำกดัความรบัผดิชอบบนอนิเทอรเ์นต็ 

ไมม่คีูส่ญัญาฝา่ยใดจะตอ้งรบัผดิสำหรบัคา่เสยีหายภายใตท้ฤษฎทีางกฎหมายเกี่ยวกบัการปฏบิตัหิรอืการยตุกิารดำเนนิการ

ของอนิเทอรเ์นต็ หรอืขอ้บงัคบัของอนิเทอรเ์นต็ทีอ่าจจำกดัหรอืหา้มการดำเนนิการของบรกิารคลาวด์ 

ข. เวบ็ไซตข์องบคุคลทีส่าม และ เนือ้หาของบคุคลทีส่าม Esri 

ไมร่บัผดิชอบตอ่เวบ็ไซตข์องบคุคลทีส่ามหรอืเนือ้หาของบคุคลทีส่าม 

ทีป่รากฎหรอืถกูอา้งองิโดยผลติภณัฑต์ามการนำเสนอของ Esri หรอืเวบ็ไซตข์อง Esri รวมถงึ www.esri.com และ 

www.arcgis.com การใหล้งิกไ์ปยงัเวบ็ไซตห์รอืทรพัยากรของบคุคลทีส่ามไมไ่ดบ้ง่บอกนยัยะถงึการรบัรอง ความเกีย่วขอ้ง 

หรอืการสนบัสนนุชนดิใดๆ 

 

http://www.esri.com/
http://www.arcgis.com/
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B.3.5 การบรรเทาเฉพาะ การแก้ไขความเสียหายโดยเฉพาะของลูกค้าและความรับผิดชอบท้ังหมดของ Esri 

ต่อการละเมิดการรับประกันแบบจำกัดในส่วนน้ีจะเป็นไปเพ่ือทดแทนส่ือท่ีชำรุดรวมท้ัง (i)ซ่อม แก้ไข 

หรือหาทางแก้ไขผลิตภัณฑ์ตามการนำเสนอและการให้บริการของ Esri ท่ีเก่ียวข้อง หรือ (ii) ณ สิทธิการเลือกของ Esri, 

ค่าธรรมเนียมท่ีลูกค้าชำระเป็นค่าผลิตภัณฑ์ตามการนำเสนอและการให้บริการของ Esri 

ท่ีไม่สอดคล้องกับการรับประกันแบบจำกัดของ Esri 

 

ขอ้ B.4—ขอ้จำกดัความรบัผดิชอบ 

 

B.4.1 การจำกดัความรบัผดิ ทัง้ลกูคา้ Esri หรอืผูจ้ดัจำหนา่ยของ Esri หรอืผูใ้หอ้นญุาตทีเ่ปน็บคุคลทีส่ามใด ๆ 

จะไมต่อ้งรบัผดิตอ่คา่เสยีหายโดยออ้ม คา่เสยีหายพเิศษ คา่เสยีหายสบืเนือ่ง คา่เสยีหายทีเ่ปน็ผลทีต่ามมา การสญูเสยีผลกำไร 

ยอดขาย คา่ความนยิม ตน้ทนุในการจดัหาสนิคา้หรอืบรกิารทดแทน 

หรอืคา่เสยีหายทีม่จีำนวนสงูกวา่คา่ธรรมเนยีมของสทิธกิารใชง้าน หรือคา่ธรรมเนยีมการเปน็สมาชกิปจัจบุนั 

หรอืคา่ธรรมเนยีมการบรกิารทีเ่กีย่วขอ้งทีไ่ดช้ำระหรอืคา้งชำระตอ่ Esri สำหรบัขอ้เสนอหรอืบรกิารของ Esri 

ทีเ่ปน็สาเหตขุองขอ้เรยีกรอ้ง 

 

B.4.2 ขอ้จำกดัและการยกเวน้ความรบัผิดในข้อความยอ่หนา้ก่อนนี้ไม่ใช้กบักรณทีี่ลูกค้าละเมิด ใช้ในทางที่ผิด 

ยักยอกทรัพย์สนิทางปัญญาของ Esri หรอืผูใ้ห้อนญุาตของ Esri 

ภาระหน้าที่ในการชดใช้คา่สนิไหมทดแทนของฝา่ยใดฝ่ายหนึ่ง ความประมาทเลินเลอ่อย่างรา้ยแรง การจงใจประพฤตผิิด 

หรือการละเมิดต่อขอ้กำหนดการปฏบิัติตามกฎเกณฑ์การสง่ออกของขอ้ตกลงฉบับนี้หรอืกฎหมายที่มีผลบงัคบัใช้หรอืข้อบังคบั 

 

B.4.3 ความสามารถในการบงัคบัใชข้องการจำกดัความรบัผดิชอบและขอ้จำกดั Esri 

หรือผูจ้ัดจำหนา่ยที่ไดร้บัอนุญาตได้กำหนดคา่ธรรมเนียมและเข้าทำข้อตกลงฉบับนี้โดยเปน็ไปตามการจำกัดความรบัผิดและข้อจ

ำกัดในขอ้ตกลงฉบับนี้ ทั้งนี้ คา่ธรรมเนียมไดแ้สดงถึงการกระจายความเสี่ยงที่เป็นพื้นฐานสำคญัของการเจรจาระหว่างคูส่ัญญา            

ขอ้จำกดัเหลา่นีจ้ะมผีลใชบ้งัคบัไมว่า่คูส่ญัญาจะรบัรูถ้งึความเปน็ไปไดข้องความเสยีหายหรอืไมแ่ละไมค่ำนงึวา่วตัถปุระสงคส์ำคั

ญของการเยยีวยาแบบจำกดัโดยเฉพาะหรอืไม่ 

 

B.4.4 การถอนหรือการสละสทิธิเรียกร้องหรอืสิทธิในทรัพย์สนิที่เคยเรียกรอ้ง ข้อจำกดั 

และข้อยกเวน้ทีร่ะบุข้างต้นอาจไม่มีผลบงัคับใช้ในเขตอำนาจศาลบางแห่ง 

และอาจมีผลบงัคับใช้ภายใต้ขอบเขตทีอ่นุญาตตามกฎหมายในเขตอำนาจศาลของลูกคา้เทา่นั้น 

ลูกค้าอาจมสีิทธิเพิ่มเติมซึ่งไมส่ามารถมีการยกเว้นหรอืจำกัดความรบัผิดชอบได้ Esri 

ไม่ได้พยายามท่ีจะจำกัดการรับประกันหรือการเยียวยาสำหรับลูกค้าโดยประการทีก่ฎหมายไม่อนุญาต 

 

ขอ้ B.5—การชดใชค้า่เสยีหาย 

 

B.5.1 คำจำกดัความ คำจำกัดความตอ่ไปนี้เปน็ส่วนเสริมของคำจำกัดความที่ระบุไว้ใน เอกสารแนบท้าย ก: 

 

ก. "ขอ้เรยีกรอ้ง" หมายถึง ข้อเรยีกร้อง การดำเนินคดีหรอืคำรอ้งขอของบุคคลที่สาม 
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ข. "ผูม้สีทิธไิดร้บัชดใชค้า่เสยีหาย" หมายถึง ลกูค้า และผูบ้ริหาร เจ้าหนา้ที่ และพนักงานของลูกค้า 

ค. "ขอ้เรยีกรอ้งเกีย่วกบัการละเมดิ" หมายถึง ขอ้เรียกร้องใด ๆ ที่อา้งว่า การใช้หรอืการเข้าถงึข้อเสนอหรือบริการของ Esri ใด 

ๆ ของลูกคา้ละเมิดต่อสิทธบิัตร ลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า หรือความลบัทางการคา้ 

ง. "ความเสยีหาย" หมายถึง รายจา่ย ค่าเสียหาย ยอดค่าชดเชย ต้นทนุหรอืคา่ใช้จ่าย รวมถึงคา่ทนายความทีไ่ด้ชำระไป 

 

B.5.2 การชดใชค้า่เสยีหายเกีย่วกบัการละเมดิ 

 

ก. Esri จะปกป้องและชดใชค้่าเสยีหายให้แก่ผู้มีสิทธิไดร้ับชดใช้ค่าเสียหาย 

ตลอดจนชดใชค้่าเสียหายเพ่ือความเสียหายทีเ่กิดขึ้นตามการเรียกร้อง 

ข. หาก Esri พิจารณาแล้วว่าข้อเรียกร้องเก่ียวกับการละเมิดเป็นความจริง ทาง Esri 

อาจดำเนินการอย่างใดอย่างหน่ึงโดยใช้ค่าใช้จ่ายของตนเอง 

(1) ให้สิทธ์ิลูกค้าในการใช้ผลิตภัณฑ์ตามการนำเสนอหรือการให้บริการของ Esri ต่อไป หรือ 

(2) แก้ไขผลิตภัณฑ์ตามการนำเสนอหรือการให้บริการของ Esri ในขณะท่ีดำรงไว้ซ่ึงความสามารถในการทำงานดังเดิม 

หากไม่มีทางเลือกใดท่ีเหมาะสมในเชิงพาณิชย์ ทาง Esri 

อาจยุติสิทธิในการใช้ผลิตภัณฑ์ตามการนำเสนอหรือการให้บริการของ Esri ของลูกค้าและจะคืนเงิน 

(ก) ค่าธรรมเนียมสิทธิการใช้งานใดก็ตามท่ีลูกค้าชำระการละเมิดผลิตภัณฑ์ตามการนำเสนอหรือการให้บริการของ Esri 

ท่ีได้รับมาภายใต้สิทธิการใช้งานถาวร โดยคิดเป็นสัดส่วนของ 5 ปี 

หักค่าเส่ือมราคาเป็นแบบเส้นตรงเร่ิมต้ังแต่วันท่ีเร่ิมต้นส่งมอบ หรือ 

(ข) ค่าธรรมเนียมส่วนท่ีไม่มีการใช้ซ่ึงชำระสำหรับสิทธิการใช้งานเป็นระยะเวลา การเป็นสมาชิก และการซ่อมบำรุงรักษา 

ค. Esri 

ไม่มีภาระหน้าท่ีในการต่อสู้ข้อเรียกร้องเก่ียวกับการละเมิดหรือในการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ลูกค้าในกรณีท่ีข้อเรียกร้

องเก่ียวกับการละเมิดเกิดข้ึนจาก (i) การผสมผสานหรือการรวมผลิตภัณฑ์ตามการนำเสนอหรือการให้บริการของ Esri 

กับผลิตภัณฑ์ กระบวนการ ระบบ หรือส่วนประกอบท่ี Esri ไม่ได้จัดหาหรือระบุไว้ในเอกสารประกอบ 

(ii) การดัดแปลงผลิตภัณฑ์ตามการนำเสนอหรือการให้บริการของ Esri โดยผู้อ่ืนท่ีไม่ใช่ Esri และผู้รับจ้างช่วงของ Esri 

(iii) การปฏิบัติตามรายละเอียดงานของลูกค้า หรือ (iv) การใช้ผลิตภัณฑ์ตามการนำเสนอหรือการให้บริการของ Esri 

หลังจากท่ี Esri 

จัดหารุ่นท่ีมีการแก้ไขเปล่ียนแปลงแล้วเพ่ือหลีกเล่ียงการละเมิดหรือยุติสิทธิการใช้ผลิตภัณฑ์ตามการนำเสนอหรือการให้บริก

ารของ Esri ของลูกค้า 

 

B.5.3 การชดใชค้า่สนิไหมทดแทนทัว่ไป Esri จะปกป้องและชดใชค้่าเสียหายให้แก่ผู้มีสิทธิได้รับชดใช้คา่เสียหาย 

ตลอดจนชดใชค้่าเสียหายเพ่ือความเสียหายทีเ่กิดขึ้นตามการเรียกร้องใดๆ สำหรบัการบาดเจ็บทางกาย การเสียชีวติ 

หรือความเสียหายต่อทรพัย์สินถาวรที่มีตวัตน หรือทรพัย์สินทีแ่ท้จรงิ 

ที่นำมาจากฝา่ยที่รบัความคุ้มครองตามขอบเขตในกรณทีี่เกิดขึ้นจากความประมาทเลินเลอ่หรอืการละเวน้หรอืการจงใจประพฤติ

ผิดโดย Esri หรือผูบ้ริหาร เจ้าหน้าที่ พนักงาน หรือตวัแทนของ Esri ทีท่ำหน้าทีใ่ห้บริการในขณะทีอ่ยู่ในสถานที่ของลกูค้า 

 

B.5.4 เงือ่นไขการชดใชค้า่เสยีหาย เงือ่นไขการชดใช้คา่เสยีหายได้กำหนดให้ ผู้มีสิทธิไดร้ับชดใชค้่าเสียหายจะต้อง 

(1) แจง้ให้ Esri ทราบถึงขอ้เรยีกร้องเป็นลายลักษณ์อักษรทนัที (2) จัดหาเอกสารที่มอียูท่ัง้หมดที่อธบิายต่อขอ้เรียกรอ้ง (3) ให้ 
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Esri 

มีอำนาจควบคมุแต่เพียงผู้เดียวในการต่อสู้คดีหรอืการเจรจาไกล่เกลี่ยที่เกี่ยวกับการต่อสูห้รือการระงบัขอ้เรียกรอ้งเก่ียวกับการล

ะเมิด และ (iv) ให้ความรว่มมอืในการตอ่สู้ขอ้เรียกรอ้งเก่ียวกบัการละเมิดตามสมควร เมือ่ Esri รอ้งขอและออกค่าใช้จ่ายให ้

 

B.5.5 ขอ้ตกลงสว่นนีร้ะบขุอ้ผกูพนัทัง้หมดของ Esri ผูจ้ดัจำหนา่ย และผูใ้หอ้นญุาตทีเ่ปน็บคุคลทีส่ามของ Esri 

เกีย่วกบัขอ้เรยีกรอ้งใด ๆ ซึง่ Esri ตอ้งชดใชค้า่เสยีหายแกล่กูคา้ 

 

ขอ้ B.6—การรบัประกนั 

 

หาก Esri กำลงัให้บริการ ทาง Esri จะดำเนนิการขั้นต่ำตามความคุ้มครองต่อไปนี ้

 

ก. ความรบัผิดทั่วไปหรอืความรบัผิดทั่วไปเชงิพาณิชยท์ี่มคีวามคุ้มครองขั้นต่ำ 1,000,000.00 ดอลลาร์ (ดอลลาร์สหรัฐฯ) 

โดยจำกัดต่อการเกิดขึ้นครัง้เดียวสำหรบัการบาดเจบ็ทางกาย รวมถึงการเสยีชีวิต 

และความรบัผิดต่อความเสียหายในทรัพย์สนิซึง่รวมถึงกรณตีอ่ไปนี้ 

 

 1. สถานที่และการดำเนนิงาน 

 2. ความรบัผิดตามสัญญารวม 

 3. ความเสียหายตอ่ทรัพย์สนิในรปูแบบกวา้งๆ 

 4. ผู้รับจ้างอิสระ 

 5. การบาดเจบ็ของบคุคล โดยมีการลบข้อยกเวน้ของพนักงาน และ 

 6. การดำเนนิงานที่เสรจ็สิ้นแลว้ 

 

ข. การประกนัภัยเพื่อค่าชดเชยของผูท้ำงาน 

โดยมีการสละสทิธิการรับช่วงสทิธิเป็นจำนวนที่เป็นไปตามจำนวนที่จำกัดตามกฎหมาย 

 

ขอ้ B.7—ความปลอดภยัและการปฏบิตัติาม 

 

B.7.1 ความปลอดภัย Esri ได้เผยแพร่ความสามารถด้านความปลอดภัยไว้ท่ี http://trust.arcgis.com ลูกค้าอาจอนุญาตให้ Esri 

มีสิทธิในการเข้าถึงระบบของลูกค้าหรือข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลท่ีสาม สารสนเทศท่ีมีการควบคุม 

หรือข้อมูลท่ีมีความละเอียดอ่อน ถ้าการเข้าถึงมีความจำเป็นต่อผลงานการให้บริการของ Esri และถ้า Esri 

ยอมรับการเข้าถึงดังกล่าวอย่างชัดแจ้ง Esri จะใช้การคุ้มครองในการจัดการ ทางเทคนิค 

และทางกายภาพตามสมควรเพ่ือคุ้มครองข้อมูลดังกล่าวและป้องกันการเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาต ลูกค้ามีหน้าท่ีในการ 

(1) ยืนยันว่าการควบคุมด้านความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวท่ีได้รับการตีพิมพ์ของ Esri 

เป็นไปตามข้อกำหนดด้านกฎหมายท่ีใช้บังคับท้ังหมดสำหรับการคุ้มครองเน้ือหาของลูกค้า และ 

(2) อัปโหลดหรือแบ่งปันเน้ือหาของลูกค้าผ่านบริการคลาวด์เฉพาะเม่ือกฎหมายอนุญาตให้กระทำการดังกล่าวได้ Esri 

ไม่มีหน้าท่ีในการตรวจสอบเน้ือหาของลูกค้าเพ่ือรับรองว่าเป็นไปตามกฎหมายท่ีใช้บังคับและข้อบังคับ ลูกค้าต้องติดต่อ Esri ท่ี 

securesupport@esri.com สำหรับคำแนะนำเพ่ิมเติมก่อนให้เน้ือหาของลูกค้าใดก็ตามท่ีต้องใช้มาตรการรักษาความปลอดภัยอ่ืน 

ๆ นอกเหนือจากความสามารถในการรักษาความปลอดภัยท่ีเผยแพร่ของ Esri 

http://trust.arcgis.com/
mailto:securesupport@esri.com
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B.7.2 รหสัทีป่ระสงคร์า้ย Esri จะใชค้วามพยายามตามสมควรทางการคา้เพือ่ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ข้อเสนอของ Esri 

จะไมส่่งรหัสที่ประสงค์ร้ายใดๆ ไปให้ลูกค้า Esri จะไมร่บัผิดชอบต่อรหัสที่ประสงคร์้ายซึง่ลูกค้านำเข้าสู่ขอ้เสนอของ Esri 

หรือมีการนำเข้าผ่านเนือ้หาของบคุคลที่สาม 

 

B.7.3 การปฏิบัติตามการส่งออก คู่สัญญาแต่ละฝ่ายจะปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับว่าด้วยการส่งออกท่ีใช้บังคับ 

รวมถึงระเบียบข้อบังคับว่าด้วยการบริหารการส่งออก (EAR) ของกระทรวงพานิชย์ของสหรัฐอเมริกา 

ระเบียบข้อบังคับว่าด้วยการขนส่งอาวุธระหว่างประเทศ (ITAR) และกฎหมายอ่ืนๆ ด้านการส่งออกท่ีใช้บังคับ ลูกค้าจะไม่ส่งออก 

ส่งออกซ้ำ โอนย้าย เผยแพร่ หรือโยกย้ายประการใดๆ ไม่ว่าจะท้ังหมดหรือบางส่วน หรืออนุญาตการเข้าถึง หรือการโอน 

หรือการใช้บริการหรือผลิตภัณฑ์ตามการนำเสนอของ Esri ไปยังประเทศท่ีสหรัฐอเมริกามีคำส่ังห้ามซ้ือขาย 

หรือองค์กรหรือบุคคลท่ีถูกปฏิเสธ 

เว้นแต่จะเป็นไปตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับว่าด้วยการส่งออกท่ีใช้บังคับของรัฐบาลของสหรัฐอเมริกาในขณะน้ัน 

ลูกค้าจะไม่ส่งออก ส่งออกซ้ำ โอน หรือใช้บริการหรือข้อเสนอของ Esri เพ่ือการสร้างมิสไซล์หรือนิวเคลียร์ 

อาวุธเคมีหรือชีวภาพหรือส้ินสุดการใช้งานโดยไม่ได้รับอนุญาตอย่างถูกต้องจากรัฐบาลของสหรัฐอเมริกา ลูกค้าจะต้องบอกกล่าว 

Esri เป็นลายลักษณ์อักษรทันทีเม่ือหน่วยงานหรือเจ้าหน้าท่ีของรัฐบาลของสหรัฐอเมริกาปฏิเสธ ระงับ 

หรือเพิกถอนสิทธิพิเศษด้านการส่งออกของลูกค้า ลูกค้าจะไม่อัปโหลด จัดเก็บ หรือประมวลผลเน้ือหาของลูกค้าในบริการคลาวด์ซ่ึง 

(1) มีหมายเลขการแบ่งประเภทการควบคุมการส่งออก (ECCN) นอกจาก EAR99 หรือ 

(2) ถูกควบคุมสำหรับการส่งออกจากสหรัฐอเมริกาภายใต้ ITAR ลูกค้าจะแจ้งให้ Esri 

ทราบล่วงหน้าหากการดำเนินงานให้บริการหรือการให้ผลิตภัณฑ์ตามการนำเสนอของ Esri ใดๆ เก่ียวข้องกับมาตราการป้องกัน 

การให้บริการในการป้องกัน หรือข้อมูลทางเทคนิค ตามท่ีระบุไว้ใน ITAR มาตรา 120.6, 120.9 และ 120.10 ตามลำดับ โดย Esri 

จะไม่ดำเนินงานให้บริการดังกล่าวหรือจัดหาผลิตภัณฑ์ตามการนำเสนอของ Esri ใดๆ ดังกล่าวจนกว่า Esri 

จะได้รับใบอนุญาตการส่งออกท่ีจำเป็นจากรัฐบาลสหรัฐอเมริกา ลูกค้าจะช่วยเหลือ Esri 

ตามสมควรในการสมัครและการได้รับใบอนุญาตการส่งออกตามความเหมาะสม 

 

B.7.4 ความเปน็สว่นตวั Esri 

จะประมวลผลขอ้มูลสว่นบคุคลตามข้อกำหนดของภาคผนวกการประมวลผลข้อมูลซึ่งแสดงอยู่ที่https://www.esri.com/en-

us/privacy/overview  

 

ขอ้ B.8—บรกิารคลาวด ์

 

B.8.1 การใชง้านทีต่อ้งหา้ม ลกูค้าจะไม่จดัหาเนื้อหาของลูกคา้หรอืการเข้าถงึอืน่ๆ หรือใช้บริการระบบคราวด์ในลักษณะที่ 

 

ก. สร้างหรอืเผยแพร่สแปม การปลอมตวั หรอืส่งฟิชชิ่งอีเมลหรอืเนื้อหาที่เป็นการโจมตีหรอืใสร่้าย 

หรือสะกดรอยตามหรอืทำการข่มขู่ว่าจะทำรา้ยร่างกาย 

ข. จัดเก็บหรอืสง่รหัสที่เปน็อนัตรายใดๆ 

ค. ละเมิดตอ่กฎหมายหรอืข้อบังคบัใดๆ 

ง. ละเมิดหรือยักยอกสิทธิของบคุคลที่สามใดก็ตาม 

https://www.esri.com/en-us/privacy/overview
https://www.esri.com/en-us/privacy/overview
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จ. ค้นหา ตรวจสอบ 

หรือทดสอบชอ่งโหว่ของบริการคลาวด์หรอืละเมิดมาตรการดา้นความปลอดภัยหรอืการพิสจูน์ตัวตนใดก็ตามโดยบริการคลา

วด์ โดยไมไ่ด้รบัการอนมุัติเปน็ลายลักษณ์อกัษรจากเจ้าหนา้ทีร่ักษาความปลอดภัยผลิตภณัฑ์ของ Esri; หรือ 

ฉ. เปรียบเทียบความพรอ้ม การปฏิบตัิงานหรอืความสามารถในการทำงานของบริการคลาวด์เพื่อวตัถุประสงค์ในการแข่งขนั 

 

B.8.2 การหยดุชะงกัของบรกิาร ความล้มเหลวของระบบหรือเหตุการณ์อืน่ๆ ที่อยูน่อกเหนอืการควบคุมตามสมควรของ Esri 

อาจทำให้เกิดการหยุดชะงักในการเข้าถึงบรกิารคลาวด์ของลูกค้า Esri 

อาจไม่สามารถให้การแจ้งเตอืนล่วงหน้าถงึการหยุดชะงักดังกล่าว 

 

B.8.3 เนือ้หาของลกูคา้ 

 

ก. ลูกค้ามอบสทิธิ์ Esri และผูร้บัจา้งใชส้ิทธิการใช้ประโยชน์แบบไม่ผูกขาด สทิธิซึ่งไม่อาจโอนไปสูบ่คุคลอืน่ได้ 

สิทธทิั่วโลกในการโฮสต์ เรียกใช้ และทำซำ้เนื้อหาลูกค้าตามที่จำเป็นเพือ่ให้บริการคลาวด์แก่ลูกค้า 

หากไม่ได้รบัอนุญาตจากลูกคา้ Esri จะไม่เข้าถึง ใช้ หรอืเปดิเผยเนื้อหาของลูกค้า 

ยกเว้นที่จำเป็นอย่างสมเหตุสมผลสำหรบัการสนับสนุนการใช้บริการคลาวด์ของลูกค้า ยกเว้นสทิธิ์ที่จำกัด สำหรบั Esri 

ภายใต้ขอ้ตกลงนี้ ลูกคา้รักษาไว้ซึง่สทิธิ์ กรรมสิทธิ์ และผลประโยชนท์ั้งหมดในเนือ้หาของลูกค้า 

ข. หากลูกค้าเข้าถงึบริการคลาวด ์โดยใช้แอปพลเิคชั่นที่จัดหาโดยบคุคลทีส่าม Esri 

อาจเปิดเผยเนือ้หาของลูกค้าให้แก่บุคคลที่สามตามที่จำเป็น 

เพื่อช่วยในการทำงานร่วมกันระหว่างแอปพลิเคชั่นและบริการคลาวด์ และเนือ้หาของลูกค้า 

ค. Esri อาจเปดิเผยเนื้อหาของลูกค้า หากจำเป็นต้องดำเนินการตามกฎหมายหรือขอ้บังคับหรอืคำสั่งศาล 

หรือหน่วยงานราชการอืน่ๆ โดยที่ Esri จะพยายามอย่างสมเหตุสมผลทีจ่ะจำกัดขอบเขตของการเปิดเผย 

ง. เมื่อลูกคา้ใชบ้รกิารคลาวด์สิ้นสุดลง Esri จะ 

 

 1. จะจดัทำเนื้อหาของลูกค้าใหพ้ร้อมเพ่ือให้ลูกค้าสามารถดาวน์โหลดได้นาน 30 วัน 

เว้นแต่ลูกคา้จะร้องขอช่วงเวลาสำหรบัความพร้อมใช้งานทีส่ั้นลง หรือ Esri ถูกห้ามไม่ให้ทำเช่นนั้นตามกฎหมาย; หรอื 

 2. ดาวน์โหลดเน้ือหาลูกค้าท้ังหมดในความครอบครองของ Esri 

ไปจนถึงส่ือท่ีลูกค้าเลือกและส่งมอบเน้ือหาลูกค้าดังกล่าวให้กับลูกค้า 

 

Esri จะไม่มภีาระผูกพนัใด ๆ ในการจดัเก็บหรือสง่คืนเนือ้หาของลูกค้าเมือ่ขอ้สรปุของบริการคลาวด์ 

 

B.8.4 การลบเนือ้หาของลกูคา้ Esri อาจลบหรือเอาสว่นหนึง่ส่วนใดของเนือ้หาของลูกค้าออก 

หากมีเหตุผลที่เชื่อไดว้่าการอัปโหลดเนือ้หาของลูกค้าหรือการใช้เนือ้หาดงักล่าวร่วมกบัระบบคลาวด์ 

เป็นการละเมิดข้อตกลงฉบบันีใ้นสาระสำคัญ Esri จะแจ้งใหลู้กค้าทราบลว่งหน้าก่อนทีจ่ะลบเนื้อหาของลูกค้า 

หากเป็นการกระทำทีส่มเหตุสมผลภายใต้สถานการณ์เหล่านี้ Esri จะตอบสนองตอ่การแจ้งลบตามกฎหมาย Digital Millennium 

Copyright Act โดยเป็นไปตามนโยบายลิขสทิธิ์ของ Esri ซึง่มีอยูท่ี่ http://www.esri.com/legal/dmca_policy 

 

http://www.esri.com/legal/dmca_policy
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B.8.5 การระงับการให้บริการ Esri อาจระงับการเข้าถึงระบบคลาวด์ 

(1) หากลูกค้าละเมิดข้อตกลงฉบับน้ีในสาระสำคัญและไม่แก้ไขการละเมิดดังกล่าวในเวลาอันสมควร (2) หาก Esri 

มีเหตุผลอันสมควรเช่ือได้ว่าการใช้บริการคลาวด์ของลูกค้าจะทำให้ Esri เกิดความรับผิดหรือผลลัพธ์ในทางลบแก่ความถูกต้อง 

ความสามารถในการทำงาน หรือความสามารถในการใช้งานของบริการคลาวด์ (3) เพ่ือทำการบำรุงรักษาตามกำหนด 

(4) เพ่ือระงับภัยคุกคามหรือการโจมตีบนบริการคลาวด์ หรือ 

(5) หากระบบคลาวด์ถูกระงับโดยกฎหมายหรือมีข้อกำหนดในระดับท่ีทำให้การดำเนินการให้บริการต่อไปจะก่อให้เกิดความยากลำ

บากทางการค้า เม่ือเป็นไปได้ Esri 

จะแจ้งให้ลูกค้าทราบถึงการระงับบริการคลาวด์ล่วงหน้าและให้โอกาสแก่ลูกค้าตามสมควรในการดำเนินมาตรการแก้ไข 

 

Esri จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหาย ความรับผิด 

หรือความสูญเสียท่ีอาจเกิดข้ึนจากการหยุดชะงักหรือการระงับบริการของบริการคลาวด์หรือการลบเน้ือหาของลูกค้าตามท่ีอธิบายไว้

ข้างต้น 

 

B.8.6 การแจง้ไปยงั Esri ลูกค้าจะแจง้ให้ Esri ทราบทันที 

หากลูกค้ารับรูว้่ามีการใช้การเป็นสมาชิกของลูกค้าโดยไมไ่ด้รบัอนุญาต 

หรือมีการละเมดิความปลอดภยัในลักษณะอื่นใดที่เก่ียวขอ้งกบับริการคลาวด์ 

 

ขอ้ B.9—ขอ้กำหนดทัว่ไป 

 

B.9.1 การชำระเงนิ ลูกคา้จะตอ้งชำระใบแจ้งหนี้ที่ถูกตอ้งแตล่ะรายการไม่ชา้กว่า 

30 วันนับจากวนัที่ได้รบัและจะต้องส่งการชำระเงินไปยงัทีอ่ยูท่ี่ระบุไว้ในใบแจ้งหนี้ 

ลูกค้าที่อยูน่อกสหรัฐอเมริกาจะตอ้งจา่ยตามใบแจ้งหนี้ของผูจ้ัดจำหน่ายโดยเป็นไปตามเงือ่นไขการชำระเงินของผู้จัดจำหน่าย 

 

B.9.2 ขอ้เสนอแนะ Esri สามารถใช้ข้อเสนอแนะ คำแนะนำ หรือคำร้องขอใดๆ 

ได้อย่างอิสระเพ่ือการปรับปรุงผลิตภัณฑ์ท่ีลูกค้าให้แก่ Esri 

 

B.9.3 สทิธบิตัร ลูกค้าไม่มีสทิธทิี่จะยื่นขอและไม่มีสิทธอินญุาตให้ผู้ใชอ้ื่นใดยื่นขอสทิธบิัตรหรือสิทธทิำนองเดียวกันทั่วโลก 

หากเป็นสทิธิทีอ่าศัยหรอืได้ผนวกผลิตภัณฑใ์ดๆ ของ Esri ไว้ 

ข้อห้ามเก่ียวกบัการจดทะเบียนสิทธบิัตรดังทีร่ะบุไวอ้ยา่งชดัเจนนี้จะไม่มีผลบังคบัใช้กับซอฟต์แวร์และเทคโนโลยีของลูกค้า 

ยกเว้นในกรณทีี่ผลิตภัณฑ์หรอืส่วนหนึง่สว่นใดของผลิตภัณฑ์ 

เป็นสว่นหนึง่ในข้ออ้างสทิธิหรือเป็นวิธทีี่ดทีีสุ่ดสำหรับการประดิษฐภ์ายในคำขอจดทะเบยีนสิทธบิัตรหรอืการขอจดทะเบียน 

ในทำนองเดียวกัน 

 

B.9.4 ขอ้จำกดัเกีย่วกบัการชกัชวน 

คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายจะไม่ชักชวนเพื่อจ้างงานพนักงานคนใดของคู่สญัญาอกีฝ่ายหนึ่งซึ่งเก่ียวข้องกับการดำเนินงานใหบ้ริการใน

ระหว่างการดำเนินงานใหบ้ริการและเป็นระยะเวลา 1 ปีหลังจากนั้น 
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ข้อความนี้ไม่ได้เป็นการจำกัดห้ามคูส่ัญญาฝา่ยหนึ่งฝา่ยใดจากการลงโฆษณาในสือ่สาธารณะเพือ่จา้งงานในหนงัสอืพิมพ์ 

นิตยสารอาชีพ หรือการลงโฆษณาในอินเทอร์เน็ต 

 

B.9.5 ภาษแีละคา่ธรรมเนยีมการขนสง่ราคาของการนำเสนอหรือการใหบ้รกิารของ Esriที ่Esri 

แจ้งแก่ลูกค้าไมร่วมถึงค่าภาษีและค่าธรรมเนียมอื่น ๆ ทั้งหมดที่เกี่ยวข้อง ซึง่รวมถึงแตไ่ม่จำกัดเพียงคา่ภาษขีาย ภาษนีำเขา้ 

หรือภาษมีูลคา่เพิ่ม (VAT) ภาษีศุลกากร อากร หรือพิกัดอตัราศุลกากร ค่าใช้จ่ายในการขนส่งและดำเนินการ 

และคา่ธรรมเนยีมการขึ้นทะเบยีนผู้ขาย Esri จะบวกค่าธรรมเนียมใด ๆ ที่จำเป็นตอ้งจา่ยในยอดรวมของใบแจ้งหนี้ทีส่่งถงึลูกค้า 

Esri อาจรวมภาษีโดยประมาณและค่าใชจ้่ายในการขนส่งและดำเนนิการในใบเสนอราคาด้วย 

แต่อาจปรับเปลีย่นค่าธรรมเนียมเหล่านี้ในใบแจ้งหนี้ สำหรบัลกูค้าทีอ่ยูน่อกสหรัฐอเมริกา 

ผู้จัดจำหน่ายสามารถแจง้ภาษหีรือค่าธรรมเนยีมต่างๆ โดยเปน็ไปตามนโยบายของผู้จัดจำหน่ายเอง 

 

B.9.6 การตรวจสอบการปฏบิตัติามลูกคา้จะต้องเก็บรักษาบนัทึกที่ถูกต้องและสมบูรณ์ 

รวมถึงบญัชทีี่เกี่ยวกับการปฏบิัติตามหน้าที่ตามข้อตกลงฉบบันี้ Esri 

หรือผูจ้ัดจำหนา่ยที่ไดร้บัอนุญาตอาจดำเนินการตรวจสอบการปฏบิัติตามของบนัทึกและบญัชีได้โดยมีการบอกกล่าวเปน็ลายลักษ

ณ์อักษรไม่นอ้ยกว่า 14 วันทำการ 

หรืออาจแต่งตัง้บุคคลที่สามอสิระเพือ่ดำเนนิการตรวจสอบการปฏบิัติตามดังกล่าวในนามของบริษทั 

ลูกค้าจะตอ้งทำการแก้ไขการไม่ปฏบิัตติามที่พบในระหว่างการตรวจสอบการปฏบิัติตามโดยทันที ทัง้ Esri และผู้จัดจำหนา่ยของ 

Esri จะไม่สามารถดำเนนิการตรวจสอบการปฏิบตัิตามของลกูค้าภายใน 12 เดือนหลังจากมีข้อสรุปการตรวจสอบการปฏิบตัิตาม 

ในกรณทีี่ไมป่รากฎวา่มีการไมป่ฏบิัติตามที่เปน็สาระสำคญัของลูกค้า 

 

B.9.7 ขอ้หา้มยกเวน้แบบปรยิาย การที่ฝ่ายใดฝ่ายหนึง่ไมม่ีการบงัคับใชข้้อกำหนดของข้อตกลงฉบบันี ้

ไม่ถือวา่เป็นการสละสทิธิ์ข้อกำหนดหรือสิทธขิองคู่สญัญาดังกล่าวในการบังคับใช้ขอ้กำหนดนั้นๆ หรอืข้อกำหนดอื่นๆ 

ในภายหลัง 

 

B.9.8 ความสามารถแบง่สว่นได้ ถ้าขอ้กำหนดใดๆ ของขอ้ตกลงฉบับนี้ถูกกำหนดว่าใช้ไมไ่ด้ด้วยเหตุผลใดๆ (ก) 

ข้อกำหนดดังกล่าวจะไดร้บัการแก้ไขเท่าที่จำเป็นเพื่อทำให้เจตนาของภาษานั้นสามารถบงัคับใช้ได้ และ (ข) ข้อกำหนดอืน่ๆ 

ทั้งหมดของขอ้ตกลงฉบับนี้จะยังคงมีผลใช้บงัคบั 

 

B.9.9 ผู้สืบทอดและผู้มอบหมาย ลูกค้าจะต้องไม่มอบหมาย ให้ใบอนุญาตต่อ หรือโอนสิทธิของลูกค้า 

หรือโอนภาระความรับผิดชอบของลูกค้าภายใต้ข้อตกลงฉบับน้ี โดยไม่ได้รับความเห็นชอบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรจาก Esri 

และตัวแทนจำหน่ายท่ีได้รับอนุญาต และการพยายามท่ีจะทำเช่นน้ันโดยไม่ได้รับความเห็นชอบจะทำให้ใบอนุญาตถือเป็นโมฆะ 

ข้อตกลงฉบับน้ีจะผูกพันผู้สืบทอดและผู้มอบหมายของแต่ละฝ่ายให้ปฏิบัติตามข้อตกลงฉบับน้ี อย่างไรก็ตาม 

ผู้รับจ้างท่ีทำสัญญากับรัฐบาลเพ่ือส่งมอบผลิตภัณฑ์ 

อาจมอบหมายสิทธ์ิภายใต้ข้อตกลงฉบับน้ีและผลิตภัณฑ์ท่ีได้รับสำหรับการส่งมอบให้กับลูกค้าท่ีเป็นรัฐบาล 

โดยการแจ้งอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรแก่ Esri โดยมีเง่ือนไขว่าลูกค้าท่ีเป็นรัฐบาลยอมรับในเง่ือนไขของข้อตกลงฉบับน้ี 

ตามข้อตกลงร่วมกัน บริษัทในเครือของ Esri สามารถจัดหาการให้บริการภายใต้เง่ือนไขของข้อตกลงฉบับน้ี 
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ในกรณีเช่นน้ีเอกสารการส่ังซ้ือจะระบุบริษัทในเครือเป็นคู่สัญญาท่ีจัดหาการให้บริการ ผู้จัดจำหน่ายของ Esri 

ไม่ได้เป็นบริษัทในเครือของ Esri 

 

B.9.10 ขอ้ตกลงทีย่งัมผีลบงัคบั 

อภิธานศัพท์ของเงื่อนไขและขอ้กำหนดของขอ้ตอ่ไปนี้ในขอ้กำหนดและเงื่อนไขทัว่ไปเหล่านี้จะยงัมีผลบังคับแม้ข้อตกลงฉบบันี้จ

ะหมดอายุหรือยุติไป: "การรบัประกันแบบจำกัดและการถอนหรอืสละสทิธิเรียกร้องหรือสทิธิในทรัพยส์ินที่เคยเรียกร้อง" 

"การจำกัดความรับผดิ" "การชดใชค้่าเสียหาย" และ "ข้อกำหนดทั่วไป" 

 

B.9.11 ลกูคา้ทีเ่ปน็รฐับาลสหรฐัอเมรกิา ผลติภัณฑ์เปน็สินคา้ที่ไดร้บัการพฒันาโดยใชค้่าใช้จ่ายของเอกชน 

และจัดหาให้แก่ลูกค้าภายใตข้้อตกลงฉบบันี ้หากลูกค้าเป็นหน่วยงานหรือผู้รับจ้างของรัฐบาลสหรัฐอเมรกิา ทาง Esri 

ให้สิทธิการใชง้านหรือให้การสมัครเป็นสมาชกิแก่ลูกค้าโดยเป็นไปตามข้อตกลงฉบับนี้ภายใต้ FAR ส่วนยอ่ย 12.211/12.212 

หรือ DFARS ส่วนยอ่ย 227.7202 Esri Data และ Online Services 

ได้รบัสทิธิการใช้งานหรอืเป็นสมาชิกภายใต้นโยบาย 227.7202 DFARS ส่วนยอ่ยเดียวกนั 

กับซอฟต์แวรค์อมพวิเตอร์เชิงพาณิชย์สำหรบัการจัดซือ้ภายใต้ DFARS ผลิตภัณฑจ์ะอยู่ภายใต้ขอ้จำกัดต่างๆ 

และข้อตกลงฉบับนี้ทีใ่ชบ้ังคับอย่างเข้มงวดกับการใช้ การแก้ไข ประสิทธภิาพ การทำสำเนา การออกจำหน่าย การแสดง 

หรือการเปดิเผยผลิตภัณฑ์ของลูกค้า ข้อกำหนดของขอ้ตกลงที่ไมส่อดคล้องกับขอ้บงัคบัของรัฐบาลกลางจะไม่มีผลบงัคบัใช้ 

ลูกค้าที่เป็นรัฐบาลสหรัฐอเมริกาอาจถ่ายโอนซอฟต์แวรไ์ปยงัอปุกรณ์ใดๆ ซึ่งไดร้บัโอนคอมพวิเตอร์ที่ตดิตั้งซอฟต์แวรด์ังกล่าวไว้ 

หากศาล อนุญาโตตุลาการ หรือคณะกรรมการบริหาร พิจารณาให้ลูกค้าทีเ่ป็นรัฐบาลสหรฐัอเมริกามีสทิธมิากกว่าในส่วนใด ๆ 

ของผลติภัณฑ์ ตามกฎหมายการจัดซือ้มหาชนที่เก่ียวขอ้ง สทิธิ์ดังกลา่วจะครอบคลุมเฉพาะส่วนที่ไดร้ับผลกระทบเท่านัน้ 

ArcGIS Online ได้รบัการอนญุาต FedRAMP ขั้นต่ำจากการแก้ไข แต่ไม่ได้เป็นไปตามข้อกำหนดด้านความปลอดภัยที่สูงกว่า 

ซึ่งรวมถึงขอ้กำหนดทีอ่ยู่ใน DFARS 252.239-7010 

 

B.9.12 กฎหมายทีใ่ชบ้งัคบั 

ข้อตกลงฉบบันีไ้ม่อยูภ่ายใตส้นธิสัญญาสหประชาชาติเก่ียวกับสัญญาว่าดว้ยการจำหน่ายสินคา้ระหวา่งประเทศ 

 

ก. หนว่ยงานของรฐั หากลูกค้าเป็นหนว่ยงานของรัฐ 

กฎหมายที่มีผลใช้บงัคบัของเขตอำนาจศาลของลูกค้าจะใช้บงัคบักับขอ้ตกลงนี้ 

ข. หนว่ยงานทีไ่มไ่ดเ้ปน็ของรฐั 

กฎหมายของรฐับาลกลางของสหรัฐอเมริกาและกฎหมายของรัฐแคลิฟอเนียจะใชบ้งัคบักับข้อตกลงนี้เท่านั้น 

ยกเว้นหลักการเลือกกฎหมายที่เกี่ยวข้องขององค์กรเหล่านั้น 

 

B.9.13 การระงบัขอ้พพิาท คูส่ัญญาจะต้องใช้กระบวนการระงบัข้อพิพาทดงัต่อไปนี้ 

 

ก. การปลดเปลือ้งภาระ คู่สญัญาฝ่ายใดฝ่ายหนึง่มีสทิธิที่จะร้องขอคำสั่งคุ้มครองชัว่คราว การปฏบิัติโดยเฉพาะเจาะจง 

หรือการปลดเปลื้องภาระในศาลที่มีเขตอำนาจ 

โดยปราศจากข้อกำหนดในการวางหลักประกันหรือการพสิจูน์การบาดเจ็บเพื่อเป็นเงื่อนไขในการบรรเทา 
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ข. หนว่ยงานของรฐับาลสหรฐัอเมรกิา ขอ้ตกลงฉบบันีอ้ยู่ภายใต้พระราชบญัญัติข้อพิพาทในสัญญาปี 1978 (Contract 

Disputes Act) ฉบับที่ได้รบัการแก้ไข (41 USC 601–613) 

ค. หนว่ยงานของรฐับาลอืน่ Esri จะปฏบิัติตามการระงบัขอ้พิพาทที่เป็นขอ้บังคบัภายใต้กฎหมายที่มีผลใชบ้ังคับ 

ง. อนญุาโตตลุาการ นอกจากทีร่ะบุไว้ข้างต้น 

คู่สัญญาจะตอ้งยินยอมส่งขอ้พพิาทให้กับอนญุาโตตลุาการเพื่อระงับขอ้พิพาทที่เกิดขึ้นจากหรือเก่ียวขอ้งกับข้อตกลงฉบบันี้ 

และไม่สามารถระงับได้ดว้ยการไกล่เกลี่ย หากลูกค้าอยู่ในสหรัฐอเมริกาหรอืในเขตแดนหรือในพื้นที่โดยรอบ 

กฎเกณฑ์สำหรบัอนุญาโตตุลาการพาณชิย์ของสมาคมอนญุาโตตุลาการของสหรัฐอเมริกาจะควบคุมกระบวนพิจารณาของอ

นุญาโตตุลาการ หากลูกค้าอยูน่อกสหรัฐอเมรกิา 

กฎเกณฑ์สำหรบัอนุญาโตตุลาการของหอการค้าระหว่างประเทศจะใชบ้งัคบักับกระบวนพิจารณา 

คู่สัญญาจะเลอืกอนุญาโตตลุาการหนึ่งรายโดยเป็นไปตามกฎเกณฑ์สำหรับอนญุาโตตุลาการที่ใชบ้ังคบั 

ภาษาที่ใช้ในกระบวนพิจารณาของอนุญาโตตุลาการจะตอ้งเป็นภาษาอังกฤษ 

การพิจารณาของอนญุาโตตุลาการจะทำขึ้นในสถานทีท่ี่ตกลงกันไว้ 

คู่สัญญาฝา่ยใดฝ่ายหนึง่จะตอ้งแสดงเอกสารหลักฐานหรือเป็นพยานในเรือ่งที่เก่ียวขอ้งกบัการโต้แย้ง 

หากมีการรอ้งขอโดยอีกฝ่าย 

 

B.9.14 เหตสุดุวสิยั คู่สญัญาจะไม่ตอ้งรับผดิตอ่การไม่ปฏบิัตติามหรอืความล่าช้าในการปฏิบตัิตามขอ้ตกลงฉบับนี้ 

ในระหวา่งที่การไมป่ฏบิัติตามหรือความล่าชา้ดังกล่าวเกิดข้ึนจากสาเหตทุีอ่ยู่นอกเหนือความควบคุมตามสมควรของคูส่ัญญา 

สาเหตุดังกลา่วอาจรวมถงึแต่ไม่จำกัดเพียงภัยธรรมชาติ สงคราม การหยดุงานประทว้งหรือข้อพิพาทแรงงาน 

การโจมตีทางไซเบอร์ ข้อบงัคบั คำสั่งของรัฐบาล หรอืเหตุการณท์ี่เป็นเหตสุุดวิสัยอื่นใด 

 

B.9.15 ผู้รับจ้างอิสระ Esri เป็นและจะยังคงเป็นผู้รับจ้างอิสระไม่ว่าในเวลาใด 

ข้อตกลงฉบับน้ีไม่มีส่วนใดท่ีก่อให้เกิดความสัมพันธ์แบบนายจ้าง/ลูกค้า ตัวการ/ตัวแทน หรือกิจการร่วมค้าระหว่าง Esri 

หรือผู้จัดจำหน่ายท่ีได้รับอนุญาตของ Esri และลูกค้า 

ไม่มีคู่สัญญาฝ่ายใดมีอำนาจในการเข้าทำสัญญาในนามของคู่สัญญาอีกฝ่ายหรือกระทำโดยประการอ่ืนใดในนามของคู่สัญญาอีกฝ่าย 

 

B.9.16 คำบอกกลา่ว ลูกค้าอาจส่งคำบอกกลา่วที่จำเปน็ภายใต้ข้อตกลงนี้ไปยัง Esri ตามทีอ่ยู่ดังต่อไปนี ้
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