
สญัญฯนฯตรฐฯธ  

 

 

 
 

E204CW (Thai) 
 

ยธ้ฯ 1 ภฯก 20 September 16, 2020 
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ขอ้ฌวฯนส ฯฌัญ—ไปรดอ่ฯธอฝฯ่งละเอีฝด 

 

ยฯกฌณุฝอนรบัขอ้ก ฯยธดและเง่ือธโขถั๊งยนดถ่ีนีอฝูใ่ธขอ้ตกลงฉบบัธ๊ีใย้เป็ธขอ้ตกลงขัธ๊สุดถ้ฯฝของฌู่สญัญฯถั๊งสองฟ่ฯฝเก่ีฝว
กับกฯรโด้นฯซึง่พลิตภัณท์ตฯนกฯรธ ฯเสธอและกฯรบรกิฯรของ Esri เยล่ฯธ๊ีของฌณุแต่เมีฝงพู้เดีฝวแล้ว Esri 

เต็นใจถ่ีจะจดัยฯพลิตภัณท์ตฯนกฯรธ ฯเสธอและกฯรบรกิฯรของ Esri แก่ฌณุเถ่ฯธัธ๊ 
เวธ้แต่จะถกูแถธถ่ีไดฝข้อตกลงกฯรอธุญฯตใย้ใชส้ถิธิถ่ี์ลงธฯนระยวฯ่งฌณุกับ Esri 

ไปรดอ่ฯธข้อก ฯยธดและเง่ือธโขอฝฯ่งละเอีฝด ฌณุโนส่ฯนฯรถใชข้อ้เสธอของ Esri 

โด้จธกวฯ่ฌณุจะโด้ฝอนรบัข้อก ฯยธดและเง่ือธโขของขอ้ตกลงฉบบัธ๊ี ยฯกฌณุโนฝ่อนรบัขอ้ก ฯยธดและเง่ือธโขตฯนถ่ีระบุโว ้
ใย้ฌลิก "ฉัธโนฝ่อนรบัขอ้ตกลงยลัก" ด้ฯธล่ฯง จฯกธัธ๊ฌณุอฯจรอ้งขอใย้ฌืธฌ่ฯธรรนเธีฝนถ่ีโด้ช ฯระโปแล้ว 
 

ขอ้ตกลงยลักฉบบัธ๊ี ("ขอ้ตกลง") ถ ฯขึธ๊ระยวฯ่งฌณุ ("ลกูฌ้ฯ") และ Environmental Systems Research Institute, Inc. 

("Esri") ซึง่เป็ธบรผัิถใธรฐัแฌลิภอรเ์ธีฝ ตัง๊อฝูถ่ี่ 380 New York Street, Redlands, California 92373-8100 USA 

 

เอกสฯฟแธบถ้ฯฝ ก ฟะบุฌ ฯภ ฯกัดฌมฯนขอยฌ ฯศัมถ์ถ่ีใชอั้กผฟตัมใยญ่ถ่ีนีอฝูใ่ธขอ้ตกลยฉบับธ๊ี 
ใธแต่ละสม่ธขอยขอ้ตกลยธ๊ีอฯภนีกฯฟฟะบุฌ ฯภ ฯกัดฌมฯนเมิ่นเตินซื่ยธ ฯนฯใชไ้ดฝเฉมฯะภฯฝใธสม่ธธัธ๊ 

 

1.0 กฯรอธุญฯตใย้ใชส้ิถธไิดฝถัว่โปและขอ้จ ฯกัด 

 

1.1 กฯรอธุญฯตใย้ใชส้ิถธ ิเนู่อมิภฯฟปฯถืยกฯฟช ฯฟะเยิธฌ่ฯพฟฟนเธีฝนถ่ีเก่ีฝมขอ้ยถัย๊ยนดตฯนข้อตกลยฉบับธ๊ีขอยลกูฌ้ฯ แล้ม Esri 

 

ก. ภดัยฯกฯฟบฟกิฯฟใยต้ฯนถ่ีฟะบุโม้ใธขอ้ตกลยธ๊ี; 

ข. ฝธิฝอนใย้ลกูฌ้ฯใชใ้บอธุญฯตถ่ีโน่พูกขฯด (nonexclusive license) และใบอธุญฯตถ่ีโน่สฯนฯฟถเปล่ีฝธนูอโด้ (nontransferable 

license) ยฟอูกฯฟสนัฌฟสนฯชกิเมู่อเขฯ้ถืยและใชข้อ้เสธอขอย Esri 

ตฯนถ่ีฟะบุโม้ใธขอ้ก ฯยธดฌุปลักผปะและเอกสฯฟกฯฟสัย่ซู๊อถ่ีใชบั้ยฌับ; และ 
ฌ.   อธุญฯตใยล้กูฌ้ฯฌัดลอกและถ ฯกฯฟมัผธฯยฯธเอกสฯฟเมู่อกฯฟใชย้ฯธภฯฝใธขอยลกูฌ้ฯเอยฟม่นกับกฯฟใชพ้ลิตภัปท์ตฯนกฯฟธ ฯเสธ
อขอย Esri ถ่ีโด้ฟบัอธุญฯตแล้มขอยลกูฌ้ฯ 
ลกูฌ้ฯภะต้อยใสข่อ้ฌมฯนกฯฟฟะบุถืยลิขสถิพิต่์อโปธ๊ีถ่ีแสดยถืยกฯฟฝอนฟบัใธสถิพิฌ์มฯนเป็ธเภฯ้ขอยขอย Esri 

และพู้ใยอ้ธุญฯตเอฯโม้ใธพลยฯธสบูเธู่อยใดๆ : 
 

  "สม่ธต่ฯยๆ ขอยเอกสฯฟธ๊ีฟมนถืยถฟมัฝส์ธิถฯยปัญญฯขอย Esri และพู้ใยอ้ธุญฯตด้มฝ ไดฝภะใชภ้ฯฝใต้สถิพกิฯฟใชธ๊ี้ ลิขสถิพิ ์
© [ลกูฌ้ฯภะใสม่ัธถ่ีลิขสถิพิ์ถ่ีแถ้ภฟยิภฯกมัตถุต้ธแบบ.] Esri และพู้ใยอ้ธุญฯต สยมธลิขสถิพิ์" 

 

กฯฟอธุญฯตใยใ้ชส้ถิพใิธสม่ธธ๊ี 
(i) นีอฝูต่่อเธู่อยใธชม่ยเมลฯขอยกฯฟเป็ธสนฯชกิยฟอูฟะฝะเมลฯถ่ีนีพลใชบ้ัยฌับยฟอูใชโ้ด้ตลอดโปยฯกโน่นีฟะฝะเมลฯถ่ีบัยฌับใชย้ฟอูโน่นีกฯฟ
ฟะบุโม้ใธเอกสฯฟกฯฟสัย่ซู๊อและ (ii) อฝูภ่ฯฝใต้สถิพิเมิ่นเตินและขอ้ภ ฯกัดใธขอ้ตกลยธ๊ีฟมนถืย เอกสฯฟแธบถ้ฯฝ ข 
 

1.2 กฯรเขฯ้ถึงระบบเฌรอืข่ฯฝของถ่ีปรกึผฯยรือพู้รบัจฯ้ง ลกูฌ้ฯสฯนฯฟถอธุญฯตใยถ่ี้ปฟกืผฯยฟอูพู้ฟบัภฯ้ยขอยลกูฌ้ฯ (i) 
เป็ธพู้ภดักฯฟพลิตภัปท์ตฯนกฯฟธ ฯเสธอขอย Esri เมู่อปฟะไฝชธ์ขอยลกูฌ้ฯ และ (ii) ใชพ้ลิตภัปท์ตฯนกฯฟธ ฯเสธอขอย Esri 

เฉมฯะเมู่อปฟะไฝชธ์ขอยลกูฌ้ฯแต่เมีฝยพู้เดีฝม 
ลกูฌ้ฯภะนียธ้ฯถ่ีฟบัพิดชอบแต่เมีฝยพู้เดีฝมส ฯยฟบักฯฟปฏิบัติตฯนขอ้ตกลยฉบับธ๊ีขอยถ่ีปฟกืผฯและพู้ฟบัภฯ้ย 
ฟมนถืยภะต้อยฟบัฟอยม่ฯถ่ีปฟกืผฯและพู้ฟบัภฯ้ยแต่ละฟฯฝภะยฝุดใชข้อ้เสธอขอย Esri เนู่อถ ฯยฯธใยล้กูฌ้ฯเสฟภ็สิธ๊แล้ม 
ยฯ้นนิใยถ่ี้ปฟกืผฯยฟอูพู้ฟบัภฯ้ยเข้ฯถืยยฟอูใชข้อ้เสธอขอย Esri ยฯกโน่ใชเ่มู่อปฟะไฝชธ์ขอยลกูฌ้ฯแต่เมีฝยพู้เดีฝม 
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1.3 ขอ้สงวธสถิธิ ์ขอ้เสธอถัย๊ยนดขอย Esri เป็ธยฯธอัธนีลิขสิถพิข์อย Esri และพู้ใยอ้ธุญฯต 
ขอสยมธสถิพิถั์ย๊ยนดถ่ีโน่โด้ใยโ้ม้ไดฝเฉมฯะเภฯะภยใธขอ้ตกลยฉบับธ๊ี 

 

1.4 เธื๊อยฯของลกูฌ้ฯ Esri โน่โด้ฟบัสถิพใิดๆ ใธเธู๊อยฯขอยลกูฌ้ฯภฯฝใต้ขอ้ตกลยฉบับธ๊ี 
ธอกเยธูอโปภฯกเถ่ฯถ่ีภ ฯเป็ธเมู่อภดัยฯบฟกิฯฟและขอ้เสธอขอย Esri ใยกั้บลกูฌ้ฯ 
 

2.0 ซอภต์แวรแ์ละ Online Services 

 

2.1 ฌ ฯจ ฯกัดฌวฯน ฌ ฯจ ฯกัดฌวฯนต่อโปธ๊ีเป็ธสว่ธเสรนิของฌ ฯจ ฯกัดฌวฯนถ่ีระบุโวใ้ธ เอกสฯรแธบถ้ฯฝ ก: 

 

ก. "พู้ใชโ้นร่ะบุชื่อ” ยนฯฝถืยบุฌฌลถัย๊ยนดถ่ีนีกฯฟเขฯ้ถืยแบบสฯพฯฟปะ (ยฟอูโน่ต้อยนีขอ้นูลปฟะภ ฯตัมขอยพู้ใชถ่ี้ฟะบุชู่อ) โปฝยัสม่ธใด 
ๆ ขอยเธู๊อยฯขอยลกูฌ้ฯ ยฟอูแอปมลิเฌชธันูลฌ่ฯเมิ่นขอยลกูฌ้ฯ 

ข. "ขอ้นูลประจ ฯตัวใธกฯรเขฯ้สูร่ะบบ (Login Credentials) ของแอป" ยนฯฝถืย 
ฟะบบถ่ีเขฯ้ถืยด้มฝแอปมลิเฌชธัถ่ีสฟฯ้ยขื๊ธและฟยสัพ่ฯธถ่ีเก่ีฝมขอ้ยขปะลยถะเบีฝธแอปมลิเฌชธันูลฌ่ฯเมิ่นกับ ArcGIS Online 

ซื่ยเนู่อฟัยฟะบบธ๊ีลยใธแอปมลิเฌชธันูลฌ่ฯเมิ่นแล้มภะถ ฯใยแ้อปมลิเฌชธันูลฌ่ฯเมิ่นสฯนฯฟถเขฯ้ถืยและใช ้Online Services โด้ 
ฌ. "สถิธกิฯรใชง้ฯธกฯรใชแ้อปเมื่อกฯรฌ้ฯ” 
ยนฯฝถืยสถิพกิฯฟใชย้ฯธเมู่อแภกภฯ่ฝแอปมลิเฌชธันูลฌ่ฯเมิ่นส ฯยฟบับุฌฌลถ่ีสฯนไดฝนีฌ่ฯพฟฟนเธีฝนโด้ 

ย. "สถิธกิฯรใชง้ฯธมร้อนกัธ" ยนฯฝถืย สถิพกิฯฟใชใ้ธด้ฯธกฯฟติดตัย๊และใชซ้อภต์แมฟใ์ธฌอนมิมเตอฟบ์ธเฌฟอูขฯ่ฝ 
และภ ฯธมธพู้ใชถ่ี้ใชม้ฟอ้นกัธภะโน่สฯนฯฟถเกิธกม่ฯภ ฯธมธสถิพกิฯฟใชถ่ี้โด้ฟบั 
สถิพกิฯฟใชย้ฯธมฟอ้นกัธฟมนถืยสถิพใิธกฯฟใชย้ฯธมฯสซภีเภลไอเมอฟอิ์ธสแตธซข์อยซอภต์แมฟก์ฯฟภดักฯฟใบอธุญฯตกฯฟใชย้ฯธมฟ้
อนกัธใธสภฯมแมดล้อนขอยฟะบบปฏิบัติกฯฟถ่ีแฝกต่ฯยยฯกส ฯยฟบักฯฟสธับสธุธเภลไอเมอฟช์ัม่ฌฟฯม 

ภ. "สถิธกิฯรธ ฯโปใช"้ ยนฯฝถืยสถิพใิธกฯฟฟมนสม่ธปฟะกอบขอย ArcGIS Runtime 

ใธแอปมลิเฌชัธ่นูลฌ่ฯเมิ่นและแภกภฯ่ฝแอปมลิเฌชัธ่นูลฌ่ฯเมิ่นใยกั้บพู้ใชข้อยลกูฌ้ฯโด้ 

ฉ. "สถิธกิฯรใชบ้ธเฌรื่องเซริภ์เวอรส์ ฯยรบักฯรธ ฯโปใช้" 
ยนฯฝถืยสถิพใิธกฯฟใชซ้อภต์แมฟภ์ฯฝใต้สถิพกิฯฟใชบ้ธเฌฟู่อยเซฟิภ์เมอฟส์ ฯยฟบักฯฟใชถั้ย๊ยนดถ่ีโด้ฟบัอธุญฯตใธขอ้ตกลยและตฯนถ่ี
ฟะบุใธเอกสฯฟปฟะกอบ 

ช. "สถิธกิฯรใชบ้ธเฌรื่องเซริภ์เวอรส์ ฯยรบักฯรธ ฯโปใช้" 
ยนฯฝถืยสถิพใิธกฯฟใชซ้อภต์แมฟภ์ฯฝใต้สถิพกิฯฟใชบ้ธเฌฟู่อยเซฟิภ์เมอฟเ์ฉมฯะเมู่อสฟฯ้ยและถดสอบแอปมลิเฌชัธ่นูลฌ่ฯเมิ่นตฯนถ่ีฟ
ะบุใธเอกสฯฟปฟะกอบเถ่ฯธัธ๊ 

ซ. "กฯรใชเ้มื่อกฯรมฒัธฯ" 
ยนฯฝถืยสถิพใิธกฯฟติดตัย๊และใช้ซอภต์แมฟเ์มู่อสฟฯ้ยและถดสอบแอปมลิเฌชัธ่นูลฌ่ฯเมิ่นตฯนถ่ีฟะบุใธเอกสฯฟปฟะกอบ 

บ. "สถิธกิฯรใชง้ฯธฌู่” ยนฯฝถืยสิถพใิธกฯฟติดตัย๊บธเฌฟู่อยฌอนมิมเตอฟเ์ดสก์ถอป และใชย้ฯธใธเมลฯเดีฝมกัธกับเฌฟู่อยมีดีเอ 
(PDA) ยฟอูฌอนมิมเตอฟน์ูอถูอ ตฟฯบใดถ่ีใธฌฟัย๊ธัธ๊ ๆ นีบุฌฌลเมีฝยฌธเดีฝมใชซ้อภต์แมฟดั์ยกล่ฯม 

ญ. "สถิธกิฯรใชง้ฯธส ฯยรบัเภลไอเวอร์" ยนฯฝถืยสถิพใิธกฯฟติดตัย๊ซอภต์แมฟส์ ฯฟอยส ฯยฟบั กฯฟด ฯเธิธยฯธเภลไอเมอฟ ์
(Failover)แต่ซอภต์แมฟส์ ฯฟอยภะใชย้ฯธโด้เฉมฯะใธชม่ยเมลฯถ่ีโซต์ยลักโน่นีกฯฟถ ฯยฯธเถ่ฯธัธ๊ 
เม้ธแต่ใธกฟปีกฯฟบ ฯฟุยฟกัผฯฟะบบและกฯฟอัปเดตรฯธขอ้นูล กฯฟติดตัย๊ซอภต์แมฟส์ ฯฟอยภะโน่นีกฯฟใชย้ฯธใธขปะถ่ีโซต์ยลัก 
(ยฟอูโซต์ส ฯฟอยอู่ธๆ) ก ฯลัยถ ฯยฯธอฝู่ 

ฎ. "พู้ใชถ่ี้ระบุชื่อ" ฌูอมธักยฯธ ตัมแถธ ถ่ีปฟกืผฯ 
ยฟอูพู้ฟบัภฯ้ยขอยลกูฌ้ฯพู้ซื่ยลกูฌ้ฯโด้นอบขอ้นูลปฟะภ ฯตัมใธกฯฟเข้ฯสูฟ่ะบบขอยพู้ใชถ่ี้ฟะบุชู่อโน่ซ ๊ฯกัธ 
ขอ้นูลปฟะภ ฯตัมใธกฯฟเขฯ้สูฟ่ะบบถ่ีปลอดภัฝ (ขอ้นูลปฟะภ ฯตัม) 
ไดฝถ่ีอธุญฯตกฯฟเขฯ้ถืยพลิตภัปท์ถ่ีภ ฯเป็ธต้อยใชข้อ้นูลปฟะภ ฯตัมดัยกล่ฯมเมู่อเขฯ้ถืยฌมฯนสฯนฯฟถด้ฯธกฯฟภดักฯฟขอ้นูลปฟะภ ฯตัม
ภฯฝใธพลิตภัปท์เมู่อปฟะไฝชธ์ขอยลกูฌ้ฯแต่เมีฝยพู้เดีฝม ใธกฟปีถ่ีใชเ้มู่อกฯฟศืกผฯ 
พู้ใชถ่ี้นีชู่ออฯภฟมนถืยธักเฟฝีธถ่ีลยถะเบีฝธแล้ม 
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ฏ. "ขอ้นูลประจ ฯตัวของพู้ใชถ่ี้ระบุชื่อ" ยนฯฝถืย 
กฯฟเขฯ้สูฟ่ะบบและฟยสัพ่ฯธถ่ีเก่ีฝมขอ้ยขอยแต่ละบุฌฌลถ่ีถ ฯใยบุ้ฌฌลสฯนฯฟถเขฯ้ถืยและใชพ้ลิตภัปท์โด้ 

ร. "สถิธกิฯรใชง้ฯธของพู้ใชถ่ี้ระบุชื่อ" ยนฯฝถืย สถิพสิ ฯยฟบัพู้ใชถ่ี้นีชู่อเดีฝมเมู่อใชก้ฯฟเสธอขฯฝ Esri เฉมฯะ 
ท. "กฯรสนฌัรใช ้Online Services" ยนฯฝถืยกฯฟเป็ธสนฯชกิใธฟะฝะเมลฯถ่ีภ ฯกัด 
ซื่ยแสดยสถิพิ์ส ฯยฟบัพู้ใชถ่ี้ฟะบุชู่อยธ่ืยฟฯฝยฟอูนฯกกม่ฯ เมู่อเขฯ้ถืยและใชย้ฯธ Online Services 

ผ. "สถิธกิฯรใชง้ฯธส ฯยรบักฯรเพฝแมรต่่อ” ยนฯฝถืยสถิพใิชย้ฯธเมู่อกฯฟถ ฯซ ๊ฯและเพฝแมฟซ่อภต์แมฟ ์ซื่ย 

 

 1. ลกูฌ้ฯถ ฯส ฯเธฯและเพฝแมฟซ่อภต์แมฟถั์ย๊ชุด 

 2.

 ขอ้ตกลยกฯฟใชย้ฯธถ่ีฌุ้นฌฟอยซอภต์แมฟใ์ธขอบเขตเดีฝมกัธกับขอ้ตกลยธ๊ีต้อยแธบโปกับซอภต์แมฟแ์ต่ละส ฯเธฯและพู้ฟั
บฝอนฟบัขอ้ก ฯยธดและเยู่อธโขขอยขอ้ตกลยกฯฟใชย้ฯธ 

 3. ลกูฌ้ฯถ ฯส ฯเธฯกฯฟฟะบุและขอ้ฌมฯนแสดยลิขสถิพิ์และเฌฟู่อยยนฯฝกฯฟฌ้ฯ และ 
 4. ลกูฌ้ฯโน่นีกฯฟฌิดฌ่ฯพฟฟนเธีฝนพู้อู่ธส ฯยฟบักฯฟใชซ้อภต์แมฟ ์
 

ป. "สถิธกิฯรใชบ้ธเฌรื่องเซริภ์เวอร์” ยนฯฝถืยสถิพกิฯฟใชเ้มู่อกฯฟติดตัย๊และใชซ้อภต์แมฟบ์ธเฌฟู่อยฌอนมิมเตอฟเ์ซฟิภ์เมอฟ ์
สถิพกิฯฟใชย้ฯธบธเฌฟู่อยเซฟิภ์เมอฟอ์ฯภอฝูภ่ฯฝใต้แกธขอยเซฟิภเ์มอฟใ์ธภ ฯธมธภ ฯกัดยฟอูกฯฟธ ฯโปใชถ่ี้นีกฯฟเพฝแมฟบ่ธเซิฟภ์เมอฟ์
ยลฯฝเฌฟู่อยตฯนถ่ีฟะบุโม้ใธเอกสฯฟกฯฟสัย่ซู๊อ ถ้ฯฟฯฝละเอีฝดขอยซอภต์แมฟฟ์มนถืยสถิพกิฯฟใชส้ ฯยฟบัเภลไอเมอฟ ์
สถิพกิฯฟใชย้ฯธบธเฌฟู่อยเซฟิภเ์มอฟภ์ะฟมนสถิพกิฯฟใชส้ ฯยฟบัเภลไอเมอฟด์้มฝ 

ด. "เฌรดิตบรกิฯร" ยนฯฝถืยยธ่มฝขอยกฯฟแลกเปล่ีฝธส ฯยฟบักฯฟใชย้ฯธบฟกิฯฟ ซื่ยสฯนฯฟถใชโ้ด้กับกฯฟเป็ธสนฯชกิ Online 

Services 

ต. "เฌรื่องนอืส ฯยรบักฯรแบง่ปัธ” ยนฯฝถืย ฌมฯนสฯนฯฟถด้ฯธกฯฟเพฝแมฟซ่ื่ยฟมนถัย๊กฯฟใช ้Online Services ยฟอู ArcGIS 

Enterprise 

ถ่ีโด้ฟบักฯฟอธุญฯตแล้มขอยลกูฌ้ฯซื่ยอธุญฯตใยล้กูฌ้ฯเปิดเพฝเธู๊อยฯขอยลกูฌ้ฯและแอปมลิเฌชธันูลฌ่ฯเมิ่นแก่บุฌฌลถ่ีสฯนยฟอูพู้ใช้
ถ่ีโน่ฟะบุชู่อ 

ถ. "สถิธกิฯรใชง้ฯธส ฯยรบักฯรใชร้ฯฝเดีฝว" 
ยนฯฝถืยสถิพกิฯฟใชย้ฯธถ่ีอธุญฯตใยพู้้ใชย้ฯธถ่ีโด้ฟบัอธุญฯตฟฯฝเดีฝมถ ฯกฯฟติดตัย๊และใช้ซอภต์แมฟบ์ธฌอนมิมเตอฟเ์ฌฟู่อยเดีฝม 
พู้ใชย้ฯธถ่ีโด้ฟบัอธุญฯตฟฯฝเดีฝมสฯนฯฟถติดตัย๊ส ฯเธฯชุดถ่ีสอยส ฯยฟบักฯฟใชย้ฯธแต่เมีฝยพู้เดีฝมขอยพู้ใชบ้ธเฌฟู่อยฌอนมิมเตอฟเ์
ฌฟู่อยถ่ีสอย ตฟฯบใดถ่ีนีกฯฟใชย้ฯธเมีฝย 1 ส ฯเธฯขอยซอภต์แมฟใ์ธเมลฯใดก็ตฯน 
พู้ใชย้ฯธฟฯฝอู่ธโน่สฯนฯฟถใชซ้อภต์แมฟภ์ฯฝใต้สถิพกิฯฟใชฉ้บับเดีฝมกัธใธเมลฯเดีฝมกัธโด้ โน่ม่ฯภะเมู่อมัตถุปฟะสยฌ์อู่ธใดถัย๊สิ๊ธ 

t. "สถิธกิฯรใชง้ฯธบธเซริภ์เวอร์ถดสอบ (Staging Server)” 
ยนฯฝถืยสถิพกิฯฟใชย้ฯธซอภต์แมฟภ์ฯฝใต้สถิพกิฯฟใชย้ฯธบธเฌฟู่อยเซฟิภ์เมอฟเ์มู่อสฟฯ้ยและถดสอบแอปมลิเฌชัธ่และแฌชแพธถ่ี 
ด ฯเธิธกฯฟตอบฟบัพู้ใช ้กฯฟด ฯเธิธยฯธ และไยลดกฯฟถดสอบซอภต์แมฟข์อยบุฌฌลถ่ีสฯน แสดยกฯฟอัปเดตขอ้นูลถฯยกฯฟฌ้ฯใยน่ 
และด ฯเธิธกิภกฟฟนกฯฟฟุกอบฟนตฯนถ่ีฟะบุโม้ใธเอกสฯฟปฟะกอบ 
ลกูฌ้ฯสฯนฯฟถใชแ้อปมลิเฌชัธ่นูลฌ่ฯเมิ่นและแฌชแพธถ่ีกับเซฟิภ์เมอฟส์ ฯยฟบักฯฟมัผธฯและสถิพิกฯฟใชย้ฯธเซฟิภ์เมอฟ ์

 

2.2 สถิธกิฯรใชง้ฯธและกฯรสนัฌรสนฯชกิประเภถต่ฯง ๆ Esri 

ธ ฯเสธอพลิตภัปท์ซอภต์แมฟภ์ฯฝใต้สถิพกิฯฟใชย้ฯธยฟอูกฯฟสนัฌฟสนฯชกิปฟะเภถต่ฯย ๆ ยธ่ืยปฟะเภถยฟอูนฯกกม่ฯ 
ซื่ยฟะบุใธฌ ฯอพบิฯฝขฯ้ยต้ธ 
เอกสฯฟปฟะกอบและเอกสฯฟกฯฟสัย่ซู๊อภะฟะบุม่ฯสถิพกิฯฟใชย้ฯธยฟอูกฯฟสนัฌฟสนฯชกิปฟะเภถใดบ้ฯยถ่ีธ ฯโปใชกั้บพลิตภัปท์ถ่ีสัย่ซู๊อ 

 

2.3 ขอ้ก ฯยธดกฯรใชซ้อภต์แวร ์
 

ก. ลกูฌ้ฯสฯนฯฟถ 

 

 1. ติดตัย๊ เขฯ้ถืย และภดัเก็บซอภต์แมฟแ์ละขอ้นูลบธอุปกฟป์ภดัเก็บถฯยอิเล็กถฟอธิกส์ 
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 2. ถ ฯส ฯเธฯกฯฟภดัเก็บและถ ฯกฯฟส ฯฟอยขอ้นูลบธเฌฟู่อยฌอนมิมเตอฟเ์ป็ธปฟะภ ฯ 
 3. ติดตัย๊และใช้ซอภต์แมฟฟุ์ธ่ถ่ีใยน่กม่ฯมฟอ้นกับฟุธ่ถ่ีภะถูกแถธถ่ีใธฟะยม่ฯยชม่ยเมลฯเปล่ีฝธพ่ฯธตฯนสนฌมฟถ่ีโน่เกิธยก 

(6) เดูอธ ไดฝกฯฟธ ฯโปใชโ้น่ม่ฯใธฟุธ่ใดฟุธ่ยธ่ืยภะโน่เกิธภ ฯธมธกฯฟใชถ่ี้โด้ฟบัสถิพขิอยลกูฌ้ฯ ยลัยภฯกธัธ๊ 
ลกูฌ้ฯภะต้อยโน่ใชซ้อภต์แมฟใ์ธภ ฯธมธฟมนถ่ีเกิธกม่ฯภ ฯธมธกฯฟใช้ถ่ีโด้ฟบัสถิพถัิย๊ยนดขอยลกูฌ้ฯ 
สถิพกิฯฟใชย้ฯธมฟอ้นกัธธ๊ีภะโน่ใชกั้บซอภต์แมฟถ่ี์โด้ฟบัอธุญฯตส ฯยฟบักฯฟใชย้ฯธเมู่อกฯฟมัผธฯ 

 4. ฝฯ้ฝซอภต์แมฟใ์ธกฯฟก ฯยธดฌ่ฯถ่ีโด้ฟบัสถิพกิฯฟใชโ้ปฝยัเฌฟู่อยฌอนมิมเตอฟถ์ดแถธ 

 5. เพฝแมฟซ่อภต์แมฟแ์ละฟยสักฯฟอธุญฯตใดๆ ถ่ีเก่ีฝมขอ้ยซื่ยภ ฯเป็ธส ฯยฟบักฯฟใชส้ถิพกิฯฟธ ฯโปใชใ้ยกั้บบุฌฌลถ่ีสฯน และ 
 6. อยฌ์กฟขอยฟรั 

ยฟอูอยฌ์กฟถ่ีโน่แสมยพลก ฯโฟซื่ยด ฯเธิธกฯฟเก่ีฝมกับเม็บโซต์ยฟอูเสธอบฟกิฯฟอิธเถอฟเ์ธ็ตสฯนฯฟถใชซ้อภต์แมฟเ์ซฟิภ์เมอฟเ์มู่อ
มัตถุปฟะสยฌ์ใธกฯฟสฟฯ้ยฟฯฝฟบัเมู่อใยฌุ้้นถุธและโน่โด้ถ ฯเมู่อพลก ฯโฟ. 

 

ข. ลกูฌ้ฯสฯนฯฟถปฟบัตัย๊ฌ่ฯซอภต์แมฟไ์ดฝใชภ้ฯผฯแนไฌฟยฟอูภฯผฯสฌฟปิต์ APIs ยฟอูซอฟซ์ไฌ้ดยฟอูออบเภฌ็ต์ไฌ้ดโลบฟฯฟ ี
เฉมฯะใธขอบเขตถ่ีนีกฯฟอพบิฯฝกฯฟปฟบัตัย๊ฌ่ฯดัยกล่ฯมโม้ใธเอกสฯฟปฟะกอบ 

ฌ. ลกูฌ้ฯสฯนฯฟถใชฟู้ปแบบตัมอักผฟ (font) ถัย๊ยนดถ่ีภดัยฯใยม้ฟอ้นซอภต์แมฟส์ ฯยฟบักฯฟใชซ้อภต์แมฟใ์ดๆ ถ่ีโด้ฟบัอธุญฯตโด้ 
ธอกภฯกธัธ๊ ลกูฌ้ฯฝยัสฯนฯฟถแฝกใชฟู้ปแบบตัมอักผฟ (font) ขอย Esri เมู่อมินม์ขอ้นูลใดๆ ก็ตฯนถ่ีซอภต์แมฟส์ฟฯ้ยขื๊ธ 
ขอ้ภ ฯกัดใธกฯฟใชส้ ฯยฟบัภอธต์ขอยบุฌฌลถ่ีสฯนถ่ีนฯกับซอภต์แมฟภ์ะนีกฯฟฟะบุโม้ใธตัมโภล์ภอธต์ 

ย. Esri เพฝแมฟข่อ้ก ฯยธดใธกฯฟใชซ้อภต์แมฟเ์ฉมฯะส ฯยฟบัพลิตภัปท์ถ่ี http://www.esri.com/legal/scope-of-use 

 

2.4 เง่ือธโขกฯรใช ้Online Services 

 

ก. ฌ ฯอธบิฯฝ Online Services Esri เพฝแมฟข่อ้ก ฯยธดใธกฯฟใยบ้ฟกิฯฟเฉมฯะกฯฟสนัฌฟใช ้Online Services ถ่ี 
http://www.esri.com/legal/scope-of-use กฯฟใช ้Online Services ภะขื๊ธอฝูกั่บขอ้ก ฯยธดบฟกิฯฟฟะบบฌฟฯมด์ถ่ีมบใธ 
เอกสฯฟแธบถ้ฯฝ ข 

ข. กฯรแก้โข Online Services Esri สฯนฯฟถเปล่ีฝธแปลย Online Services และ API ถ่ีเก่ีฝมข้อยใธเมลฯใดก็โด้ 
ไดฝนีฌ ฯบอกกล่ฯมล่มยยธ้ฯ 30 มัธแภย้ถืยกฯฟเปล่ีฝธแปลยส ฯฌัญและฌ ฯบอกกล่ฯมล่มยยธ้ฯ 90 มัธส ฯยฟบักฯฟฝกเลิก 
ยฯกกฯฟแก้โขปฟบัปฟุย ฝุติ ยฟอูฝกเลิก Online Services ถ ฯใยเ้กิดพลกฟะถบแย่ลบอฝฯ่ยฟุธแฟยต่อกฯฟด ฯเธิธกฯฟขอยลกูฌ้ฯ 
ถฯย Esri อฯภมฝฯฝฯนซอ่น แก้โข ยฟอูยฯถฯยออกส ฯยฟบั Online Services ภฯฝใต้ดุลมิธิภขอยบฟผัิถแต่เมีฝยพู้เดีฝม 
ยฯกมิพแีก้โขถ่ีใชป้ฏิบัติโด้โน่เยนฯะสนใธเชยิมฯปิชฝ ์ลกูฌ้ฯสฯนฯฟถฝกเลิกกฯฟเป็ธสนฯชกิ Online Services และ Esri 

ภะด ฯเธิธกฯฟฌูธฌ่ฯสนฯชกิตฯนสัดสม่ธ 

ฌ. กฯรแบ่งปัธเธื๊อยฯของลกูฌ้ฯ กฯฟแบ่ยปัธเธู๊อยฯขอยลกูฌ้ฯไดฝใชเ้ฌฟู่อยนูอส ฯยฟบักฯฟแบ่ยปัธถ ฯใยบุ้ฌฌลถ่ีสฯนสฯนฯฟถใช ้
ภดัเก็บ แฌช ฌัดลอก ถ ฯส ฯเธฯ เพฝแมฟ ่และสย่เธู๊อยฯขอยลกูฌ้ฯพ่ฯธถฯย Online Services โด้ Esri 

โน่ฟบัพิดชอบต่อกฯฟสูญยฯฝ กฯฟลบ กฯฟแก้โข ยฟอูกฯฟเปิดเพฝเธู๊อยฯขอยลกูฌ้ฯ 
อัธเป็ธพลนฯภฯกกฯฟใชย้ฟอูกฯฟใชใ้ธถฯยถ่ีพิดซื่ยเฌฟู่อยนูอกฯฟแบ่ยปัธ 
กฯฟใชเ้ฌฟู่อยนูอส ฯยฟบักฯฟแบ่ยปัธขอยลกูฌ้ฯถูอเป็ธฌมฯนเสี่ฝยขอยลกูฌ้ฯแต่เมีฝยพู้เดีฝม 

ย. ขอ้จ ฯกัดใธกฯรใช ้Online Services และ เฌรดิตบรกิฯร กฯฟเป็ธสนฯชกิ Online Services 

แต่ละฟฯฝภะนีเฌฟดิตบฟกิฯฟตฯนถ่ีฟะบุโม้ใธเอกสฯฟกฯฟสัย่ซู๊อถ่ีเก่ีฝมขอ้ย 
แต่ละเฌฟดิตบฟกิฯฟภะใยส้ถิพกัิบลกูฌ้ฯใธกฯฟใชภ้ ฯธมธถ่ีก ฯยธดโม้ขอย Online Services ไดฝภ ฯธมธภะแตกต่ฯยกัธโปขื๊ธอฝูกั่บ 
Online Services ถ่ีลกูฌ้ฯก ฯลัยใช ้ใธขปะถ่ีลกูฌ้ฯใช ้Online Services 

เฌฟดิตบฟกิฯฟภะถูกยกัออกภฯกกฯฟเป็ธสนฯชกิขอยลกูฌ้ฯไดฝอัตไธนัติ ไดฝโน่เกิธภ ฯธมธสยูสุดขอยเฌฟดิตบฟกิฯฟถ่ีนีอฝู ่
ลกูฌ้ฯสฯนฯฟถซู๊อเฌฟดิตบฟกิฯฟเมิ่นเตินโด้ตฯนถ่ีภ ฯเป็ธ Esri ภะแภย้พู้ดูแลบัญชกีฯฟเป็ธสนฯชกิขอยลกูฌ้ฯ 
เนู่อกฯฟใชเ้ฌฟดิตบฟกิฯฟขอยลกูฌ้ฯถืยฟะดับ 75 เปอฟเ์ซธ็ต์ 
ไดฝปฟะนฯปขอยเฌฟดิตบฟกิฯฟถ่ีภดัสฟฟใยแ้ก่ลกูฌ้ฯพ่ฯธกฯฟสนัฌฟสนฯชกิขอยลกูฌ้ฯ Esri ขอสยมธสถิพใิธกฯฟฟะยับกฯฟเขฯ้ถืย 

http://www.esri.com/legal/scope-of-use
http://www.esri.com/legal/scope-of-use
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Online Services ขอยลกูฌ้ฯถ่ีต้อยใชเ้ฌฟดิตบฟกิฯฟเนู่อลกูฌ้ฯโด้ใชเ้ฌฟดิตบฟกิฯฟยนดแล้ม Esri ภะฌูธกฯฟเขฯ้ถืยขอยลกูฌ้ฯสู ่
Online Services ถัธถีเนู่อลกูฌ้ฯโด้ซู๊อเฌฟดิตบฟกิฯฟเมิ่นเติน 

 

2.5 สถิธกิฯรใชง้ฯธของพู้ใชถ่ี้ระบุชื่อ เม้ธแต่ภะฟะบุโม้อฝฯ่ยชดัเภธใธขอ้ตกลยฉบับธ๊ี ขอ้ก ฯยธดต่อโปธ๊ีบัยฌับใชกั้บซอภต์แมฟแ์ละ 
Online Services ส ฯยฟบัลกูฌ้ฯถ่ีโด้ฟบัสถิพกิฯฟใชย้ฯธขอยพู้ใชถ่ี้ฟะบุชู่อ 

 

ก. พู้ใชถ่ี้ระบุชื่อ 

 

 1. ขอ้นูลปฟะภ ฯตัมใธกฯฟเขฯ้สูฟ่ะบบขอยพู้ใชถ่ี้นีชู่อใชส้ ฯยฟบัพู้ใชต้ฯนถ่ีก ฯยธดเถ่ฯธัธ๊ และยฯ้นแบ่ยปัธกับบุฌฌลอู่ธ ๆ 

 2. ลกูฌ้ฯสฯนฯฟถเปล่ีฝธสถิพกิฯฟใชย้ฯธขอยพู้ใชถ่ี้นีชู่อใยแ้ก่พู้ใชฟ้ฯฝอู่ธโด้ ถ้ฯพู้ใชเ้ดินโน่ต้อยกฯฟสถิพิกฯฟใชย้ฯธซอภต์แมฟย์ฟอู 
Online Services อีกต่อโปแล้ม 

 3. ลกูฌ้ฯโน่สฯนฯฟถเมิ่นบุฌฌลถ่ีสฯนถ่ีโน่ใชบุ่ฌฌลถ่ีสฯนถ่ีฟะบุโม้ใธฌ ฯอพบิฯฝขอยพู้ใชถ่ี้นีชู่อใยเ้ป็ธพู้ใชถ่ี้นีชู่อโด้ 

 

ข. แอปมลิเฌชธันูลฌ่ฯเมิน่ 

 

 1. ลกูฌ้ฯภะต้อยฟบัพิดชอบส ฯยฟบักฯฟมัผธฯ กฯฟด ฯเธิธกฯฟ 
และกฯฟสธับสธุธถฯยเถฌธิฌขอยเธู๊อยฯขอยลกูฌ้ฯและแอปมลิเฌชธันูลฌ่ฯเมิ่น 

 2. ลกูฌ้ฯโน่สฯนฯฟถฟัยขอ้นูลปฟะภ ฯตัมขอยพู้ใชถ่ี้นีชู่อลยใธแอปมลิเฌชธันูลฌ่ฯเมิ่นโด้ 
แอปมลิเฌชธัเมิ่นนูลฌ่ฯถ่ีชม่ฝใย้เขฯ้ถืยเธู๊อยฯขอยลกูฌ้ฯซื่ยโน่โด้ถูกแบ่ยปัธต่อสฯพฯฟปะพ่ฯธกฯฟใชเ้ฌฟู่อยนูอส ฯยฟบักฯฟแบ่ยปั
ธภะต้อยก ฯยธดใยพู้้ใชบุ้ฌฌลเขฯ้สูฟ่ะบบด้มฝขอ้นูลปฟะภ ฯตัมใธกฯฟเขฯ้สูฟ่ะบบขอยพู้ใชถ่ี้นีชู่อขอยตธเอย ซื่ยโน่ซ ๊ฯกับพู้อู่ธ 

 3.

 ลกูฌ้ฯสฯนฯฟถฟัยขอ้นูลปฟะภ ฯตัมใธกฯฟเขฯ้สูฟ่ะบบแอปใธแอปมลิเฌชธันูลฌ่ฯเมิ่นถ่ีใยส้ถิพิ์เขฯ้ถืยบฟกิฯฟยฟอูเธู๊อยฯถ่ีเพฝแ
มฟแ่ล้มไดฝพู้ใชถ่ี้โน่ฟะบุชู่อ เมู่อแบ่ยปัธกฯฟเขฯ้ถืยไดฝพู้ใช้ถ่ีโน่ฟะบุชู่อพ่ฯธกฯฟใชเ้ฌฟู่อยนูอส ฯยฟบักฯฟแบ่ยปัธ 

 4.

 ลกูฌ้ฯโน่สฯนฯฟถฟัยขอ้นูลปฟะภ ฯตัมใธกฯฟเขฯ้สูฟ่ะบบแอปลยใธแอปมลิเฌชธันูลฌ่ฯเมิ่นถ่ีชม่ฝใยเ้ขฯ้ถืยเธู๊อยฯขอยลกูฌ้ฯซื่ย
โน่โด้ถูกแบ่ยปัธต่อสฯพฯฟปะพ่ฯธกฯฟใชเ้ฌฟู่อยนูอส ฯยฟบักฯฟแบ่ยปัธ 
แอปมลิเฌชธัเมิ่นนูลฌ่ฯถ่ีชม่ฝใย้เขฯ้ถืยเธู๊อยฯขอยลกูฌ้ฯซื่ยโน่โด้ถูกแบ่ยปัธต่อสฯพฯฟปะพ่ฯธกฯฟใชเ้ฌฟู่อยนูอส ฯยฟบักฯฟแบ่ยปั
ธภะต้อยก ฯยธดใยพู้้ใชบุ้ฌฌลเขฯ้สูฟ่ะบบด้มฝขอ้นูลปฟะภ ฯตัมใธกฯฟเขฯ้สูฟ่ะบบขอยพู้ใชถ่ี้นีชู่อขอยตธเอย ซื่ยโน่ซ ๊ฯกับพู้อู่ธ 

 5. ลกูฌ้ฯโน่สฯนฯฟถใยส้ถิพิเขฯ้ถืยซอภต์แมฟย์ฟอู Online Services อู่ธ ๆ 
ธอกเยธูอภฯกพ่ฯธแอปมลิเฌชธันูลฌ่ฯเมิ่นขอยลกูฌ้ฯแก่บุฌฌลถ่ีสฯนถ่ีอฝูธ่อกเยธูอภฯกบุฌฌลถ่ีสฯนถ่ีอฝูใ่ธฌ ฯอพบิฯฝขอยพู้ใ
ชถ่ี้นีชู่อโด้ 

 6. ลกูฌ้ฯสฯนฯฟถไอธแอปมลิเฌชธันูลฌ่ฯเมิ่นโปฝยับุฌฌลถ่ีสฯน 
เมู่อกฯฟใชย้ฯธฟม่นกับสถิพกิฯฟใชย้ฯธซอภต์แมฟย์ฟอูกฯฟเป็ธสนฯชกิ Online Services ขอยบุฌฌลถ่ีสฯนธัธ๊เอย 

 

ฌ. พู้ใชถ่ี้โนร่ะบุชื่อ พู้ใชถ่ี้โน่ฟะบุชู่อสฯนฯฟถเขฯ้ถืยซอภต์แมฟย์ฟอู Online Services 

พ่ฯธแอปมลิเฌชธันูลฌ่ฯเมิ่นถ่ีใย้สถิพิเ์ขฯ้ถืยบฟกิฯฟยฟอูเธู๊อยฯถ่ีเพฝแมฟเ่มู่อแบ่ยปัธกฯฟเขฯ้ถืยไดฝใชเ้ฌฟู่อยนูอส ฯยฟบักฯฟแบ่ยปัธ 

 

2.6 ไปรแกรนกฯรใชง้ฯธแบบจ ฯกัดอื่ธ ๆ 

 

ก. กฯรถดลองใชง้ฯธ กฯรประเนธิ และไปรแกรนเบต้ฯ พลิตภัปท์ถ่ีโด้ฟบัภฯฝใต้กฯฟถดลอยใชย้ฯธ กฯฟปฟะเนิธยฟอูไปฟแกฟนเบต้ฯ 
นีเมู่อมัตถุปฟะสยฌ์ใธกฯฟปฟะเนิธและกฯฟถดสอบเถ่ฯธัธ๊ โน่ใช่เมู่อกฯฟใชใ้ธเชยิมฯปิชฝ ์
กฯฟใชด้ัยกล่ฯมภะเป็ธฌมฯนเสี่ฝยขอยลกูฌ้ฯเอย และพลิตภัปท์ภะโน่นีสถิพิโด้ฟบักฯฟบ ฯฟุยฟกัผฯ 
ยฯกลกูฌ้ฯโน่โด้แปลยสถิพกิฯฟใชย้ฯธตฯนถ่ีโด้ซู๊อนฯยฟอูกฯฟเป็ธสนฯชกิก่อธสิธ๊สุดชม่ยเมลฯถดลอยใชย้ฯธ กฯฟปฟะเนิธพล 
ยฟอูสถิพกิฯฟใชย้ฯธเบต้ฯ 
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ลกูฌ้ฯอฯภสูญเสีฝเธู๊อยฯและกฯฟปฟบัแต่ยตฯนฌมฯนต้อยกฯฟขอยลกูฌ้ฯถ่ีโด้สฟฯ้ยขื๊ธใธชม่ยฟะฝะเมลฯขอยสถิพกิฯฟใชย้ฯธดัยกล่ฯม 
ยฯกลกูฌ้ฯโน่ต้อยกฯฟซู๊อสถิพิกฯฟใชย้ฯธยฟอูกฯฟเป็ธสนฯชกิ ลกูฌ้ฯฌมฟเอฯเธู๊อยฯดัยกล่ฯมออกก่อธถ่ีสถิพกิฯฟใชย้ฯธธัธ๊ ๆ ภะสิธ๊สดุ 

ข. ไปรแกรนกฯรศึกผฯ 
ลกูฌ้ฯตกลยถ่ีภะใชพ้ลิตภัปท์ถ่ีใยโ้ม้ส ฯยฟบัไปฟแกฟนเมู่อกฯฟศืกผฯเฉมฯะเมู่อมัตถุปฟะสยฌ์ถฯยกฯฟศืกผฯใธฟะยม่ฯยฟะฝะเมลฯส ฯยฟั
บกฯฟใชย้ฯธด้ฯธกฯฟศืกผฯเถ่ฯธัธ๊ ลกูฌ้ฯภะต้อยโน่ใชพ้ลิตภัปท์เมู่อกฯฟใชใ้ธยฯธบฟยิฯฟภดักฯฟ 
เม้ธแต่ลกูฌ้ฯภะโด้ฟบัสถิพกิฯฟใชย้ฯธส ฯยฟบักฯฟใชใ้ธยฯธบฟยิฯฟภดักฯฟ "กฯฟใชใ้ธยฯธบฟยิฯฟภดักฯฟ" ยนฯฝถืย 
กิภกฟฟนกฯฟบฟยิฯฟภดักฯฟซื่ยโน่เก่ีฝมขอ้ยไดฝตฟยกับกฯฟสอธยฟอูกฯฟศืกผฯ เชธ่ กฯฟถ ฯแพธถ่ีสธิถฟมัฝ ์
กฯฟบฟยิฯฟภดักฯฟอฯฌฯฟสถฯธถ่ี กฯฟมิเฌฟฯะยข์อ้นูลเชยิปฟะชฯกฟ กฯฟก ฯยธดเสธ้ถฯย ฟะบบฌมฯนปลอดภัฝใธมิถฝฯเขต 
และกฯฟมิเฌฟฯะยฌ์มฯนสฯนฯฟถใธกฯฟเขฯ้ใชย้ฯธ ลกูฌ้ฯภะต้อยโน่ใช้พลิตภัปท์เมู่อมัตถุปฟะสยฌ์ใธกฯฟสฟฯ้ยฟฯฝโด้ยฟอูเมู่อพลก ฯโฟ 

ฌ. ไปรแกรนกฯรอธุญฯตแบบใย้เปล่ฯ 
ลกูฌ้ฯสฯนฯฟถใชพ้ลิตภัปท์ถ่ีใยโ้ม้ส ฯยฟบัไปฟแกฟนกฯฟอธุญฯตแบบใยเ้ปล่ฯเฉมฯะเมู่อมัตถุปฟะสยฌ์ถ่ีโน่ใชเ่ชยิมฯปิชฝ์เถ่ฯธัธ๊ 
ลกูฌ้ฯภะต้อยโน่ใชพ้ลิตภัปท์เมู่อมัตถุปฟะสยฌ์ใธกฯฟสฟฯ้ยฟฯฝโด้ยฟอูเมู่อพลก ฯโฟ 
ฝกเม้ธเมู่อใยฌุ้้นถุธใธกฯฟใชแ้ละด ฯเธิธกฯฟพลิตภัปท์ 

ย. ไปรแกรนกฯรใชง้ฯธแบบจ ฯกัดอื่ธๆ ของ Esri 

ใธกฟปีถ่ีลกูฌ้ฯโด้ฟบัพลิตภัปท์ภฯฝใต้ไปฟแกฟนกฯฟใชแ้บบภ ฯกัดใดก็ตฯนถ่ีโน่โด้ฟะบุโม้ใธฟฯฝกฯฟขฯ้ยต้ธ 
กฯฟใชพ้ลิตภัปท์ขอยลกูฌ้ฯต้อยอฝูภ่ฯฝใต้ขอ้ก ฯยธดถ่ีฟะบุโม้ใธยธ้ฯเฟิน่ต้ธยฟอูแบบภอฟน์กฯฟลยถะเบีฝธถ่ีใชบั้ยฌับ 
ยฟอูตฯนถ่ีโด้อพบิฯฝโม้ใธเม็บโซต์ขอย Esri เมิ่นเตินภฯกขอ้ก ฯยธดถ่ีโน่ขัดแฝย้กัธขอยขอ้ตกลยฉบับธ๊ี 

 

3.0 ขอ้นูล 

 

3.1 ฌ ฯจ ฯกัดฌวฯน ฌ ฯภ ฯกัดฌมฯนต่อโปธ๊ีเป็ธสม่ธเสฟนิขอยฌ ฯภ ฯกัดฌมฯนถ่ีฟะบุโม้ใธ เอกสฯฟแธบถ้ฯฝ ก: 

 

ก. "ขอ้นูลรฯฝชื่อธุรกิจ" ยนฯฝถืย ชุดขอ้นูลใดๆ ถ่ีนีฟฯฝชู่อขอยพุฟกิภและอฯภนีฌุปลักผปะขอยพุฟกิภถ่ีเก่ีฝมขอ้ยกัธอู่ธๆ 

ข. "แมฌเกจเธื๊อยฯของ Esri" ยนฯฝถืย โภล์ดิภถัิลถ่ีนีขอ้นูลแพธถ่ีรฯธขอย ArcGIS Online ถ่ีธ ฯนฯภฯกบฟกิฯฟแพธถ่ีรฯธขอย 
ArcGIS Online 

ฌ. "ขอ้นูลถธธ" ยนฯฝถืย ขอ้นูลถ่ีฟมนยฟอูอพบิฯฝขอ้นูลเก่ีฝมกับเสธ้ถฯย ถธธ และภเึภอฟถ่ี์เก่ีฝมข้อย 
 

3.2 กฯรใชง้ฯธถ่ีโด้รบัอธุญฯต 

 

ก. เม้ธแต่ภะโด้ฟบัอธุญฯตเป็ธลฯฝลักผป์อักผฟโม้เป็ธอฝฯ่ยอู่ธ ลกูฌ้ฯสฯนฯฟถใชข้อ้นูลฟม่นกับพลิตภัปท์ซื่ย Esri 

โด้ภัดยฯใยม้ฟอ้นกับขอ้นูลเถ่ฯธั๊ธ 

ข. ลกูฌ้ฯสฯนฯฟถฟมนกฯฟแสดยขอ้นูลใธฟูปเอกสฯฟยฟอูฟูปแบบอิเล็กถฟอธิกสแ์บบฌยถ่ี (เชธ่ PDF, GIF, JPEG, HTML) ใธแอป 
ArcGIS Web Maps ยฟอูใธ Esri Story Maps เมู่อภุดปฟะสยฌ์ด้ฯธกฯฟธ ฯเสธอ (ซื่ยฟมนถืยกฯฟไต้ตอบมู๊ธรฯธ เชธ่ กฯฟเลู่อธ 
กฯฟซูน และกฯฟฟะบุภเึภอฟต่์ฯย ๆ ขอยแพธถ่ีด้มฝป็อปอัมถ่ีเฟฝีบย่ฯฝ) เมู่อกฯฟใชย้ฯธใธแมฌเกภกฯฟธ ฯเสธอ 
กฯฟศืกผฯด้ฯธกฯฟตลฯด ยฟอูฟฯฝยฯธยฟอูเอกสฯฟอู่ธ ๆ ถ่ีนีฟูปแพธถ่ียฟอูบถสฟุปขอ้นูลถ่ีนฯภฯกกฯฟใชพ้ลิตภัปท์ขอย Esri 

ใยแ้ก่บุฌฌลภฯฝธอกตฯนขอ้ภ ฯกัดถ่ีฟะบุโม้ใธขอ้ตกลยฉบับธ๊ี 
ไดฝนีเยู่อธโขม่ฯลกูฌ้ฯภะต้อยแธบขอ้ฌมฯนชีแ๊ภยโปกับกฯฟแสดยขอ้นูลถ่ีฝอนฟบัม่ฯ Esri 

ยฟอูพู้ใยอ้ธุญฯตถ่ีเก่ีฝมขอ้ยเป็ธแยล่ยถ่ีนฯขอยสม่ธต่ฯย ๆ ขอยข้อนูลถ่ีใชส้ ฯยฟบักฯฟแสดยขอ้นูล 

ฌ. ลกูฌ้ฯสฯนฯฟถใชข้อ้นูลรฯธขอย ArcGIS Online แบบออภโลธ์โด้พ่ฯธถฯยแม็ฌเกภเธู๊อยฯขอย Esri แล้มภฯฝยลัยภยืสย่ (ถ่ฯฝไอธ) 

โปฝยัอุปกฟป์ใดๆ เมู่อใชกั้บแอปมลิเฌชัธ่ ArcGIS Runtime และ ArcGIS Desktop ถ่ีโด้ฟบัสถิพกิฯฟใชย้ฯธ ยฯ้นลกูฌ้ฯฟมบฟมน 
ดฯมธ์ไยลด ยฟอูเก็บขอ้นูลดัยกล่ฯมโด้ 

ย. ลกูฌ้ฯสฯนฯฟถธ ฯพลขอยมิกัดถฯยภูนิศฯสตฟ ์ซื่ยโด้ฟบัและถูกเก็บตฯนขอ้ตกลยฉบับธ๊ีโปใชภ้ฯฝใธโด้ 
ลกูฌ้ฯโน่สฯนฯฟถเพฝแมฟพ่ลขอยมิกัดถฯยภูนิศฯสตฟโ์ด้ เม้ธแต่ (i) ใชแ้ละ / ยฟอูแสดยบธแพธถ่ี 
ซื่ยเชู่อนต่อกับเม็บโซต์สฯพฯฟปะถ่ีโน่สฟฯ้ยฟฯฝฟบัขอยลกูฌ้ฯ (ii) ใยส้ถิพิเ์ขฯ้ถืยแก่บุฌฌลถ่ีสฯน เมู่อภุดปฟะสยฌ์ถฯยพุฟกิภขอยลกูฌ้ฯ 
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ยฟอู (iii) สย่นอบใยบุ้ฌฌลถ่ีสฯนใธฟูปแบบพลแบบตฯฝตัม เอฯถ์มุตแบบตฯฝตัมใธแบบถ่ีโน่ใชเ่ชยิมฯปิชฝ ์/ โน่สฟฯ้ยฟฯฝโด้ 
ยฟอูกฯฟแสดยแพธถ่ีแบบตฯฝตัม 

 

3.3 ขอ้จ ฯกัดใธกฯรใชง้ฯธ 

 

ก. ลกูฌ้ฯโน่สฯนฯฟถกฟะถ ฯกฯฟไดฝตฟยยฟอูอธุญฯตใยล้กูฌ้ฯขอยลกูฌ้ฯถ ฯแบฟธด์ฟม่นกัธใธขอ้นูล 
ยฟอูใชข้อ้นูลใธบฟกิฯฟยฟอูพลิตภัปท์ถ่ีโน่โด้ฟบัอธุญฯต ยฟอูเสธอขอ้นูลพ่ฯธยฟอูใธธฯนขอยบุฌฌลถ่ีสฯนใด ๆ 

ข. ลกูฌ้ฯโน่สฯนฯฟถใชย้ฟอูอธุญฯตใยบุ้ฌฌลถ่ีสฯนใชข้อ้นูลเมู่อมัตถุปฟะสยฌ์ใธกฯฟฟมบฟมน กฯฟมัผธฯ กฯฟตฟมภสอบ กฯฟเสฟนิ 
กฯฟเมิ่น ยฟอูกฯฟลบภฯกกฯฟฟมบฟมนขอ้นูลถ่ีนีกฯฟขฯฝ เพฝแมฟ ่ภดัยฯใย ้ยฟอูกฯฟกฟะถ ฯใด ๆ ถ่ีใยกั้บบุฌฌลถ่ีสฯน 

ฌ. ขอ้นูลฟฯฝชู่อพุฟกิภ เม้ธแต่ภะนีกฯฟอธุญฯตโม้เป็ธลฯฝลักผป์อักผฟ 
ลกูฌ้ฯโน่สฯนฯฟถใชข้อ้นูลฟฯฝชู่อพุฟกิภเมู่อมัตถุปฟะสยฌ์ถฯยกฯฟตลฯดไดฝตฟย 
กฯฟขฯฝต่อกฯฟตีมินม์ยฟอูกฯฟเพฝแมฟแ่ก่บุฌฌลถ่ีสฯนใดๆ ไดฝเป็ธสม่ธยธ่ืยขอยฟฯฝกฯฟส ฯยฟบักฯฟสย่ภดยนฯฝ สนุดฟฯฝชู่อ 
ยฟอูไฝผปฯฝอ่ฝยฟอูกฯฟฟมบฟมนขอ้นูลใธฟูปแบบอู่ธๆ 

ย. ขอ้นูลถธธ ลกูฌ้ฯสฯนฯฟถใช้ขอ้นูลถธธเมู่อมัตถุปฟะสยฌ์ใธกฯฟถ ฯแพธถ่ี กฯฟก ฯยธดฟยสัมิกัด (Geocoding) กฯฟก ฯยธดเสธ้ถฯย 
และกฯฟมิเฌฟฯะยเ์ฌฟอูขฯ่ฝกฯฟฌนธฯฌน เม้ธแต่ภะนีกฯฟอธุญฯตโม้เป็ธปฟะกฯฟอู่ธเป็ธลฯฝลักผป์อักผฟ 
ลกูฌ้ฯโน่สฯนฯฟถใชข้อ้นูลถธธส ฯยฟบั 

 

 1. ฌ ฯแธะธ ฯส ฯยฟบักฯฟธ ฯถฯยแบบเฟฝีลโถน์ ฟมนถืยกฯฟเตูอธพู้ใชเ้ก่ีฝมกับกฯฟยลบยลีกถ่ีก ฯลัยภะเกิดขื๊ธ เชธ่ 
กฯฟเตูอธภุดเล๊ีฝมถ่ีใกล้ภะถืย ยฟอูกฯฟฌ ฯธมปยฯถิศถฯยอู่ธใธกฟปีถ่ีเล๊ีฝมโน่ถัธ 

 2. กฯฟก ฯยธดเสธ้ถฯยขอยมฯยธะยลฯฝอฝฯ่ยถ่ีโด้ฟบักฯฟปฟะสฯธกัธ ยฟอู 

 3. กฯฟก ฯยธดฌ่ฯถ่ีเยนฯะสนขอยเส้ธถฯยถ่ีปฟะสฯธกัธแล้ม 
 

ภ. ขอ้นูล Business Analyst ลกูฌ้ฯสฯนฯฟถแฌชขอ้นูลถ่ีใยน้ฯมฟอ้นกับแอปฯ ArcGIS Business Analyst 

บธอุปกฟป์เฌลู่อธถ่ีเมู่อใชย้ฯธฟม่นกับกฯฟใชเ้ซฟิภ์เมอฟ ์ArcGIS Business Analyst ขอยลกูฌ้ฯ 
ลกูฌ้ฯภะโน่สฯนฯฟถแฌชยฟอูดฯมธ์ไยลดขอ้นูลดัยกล่ฯมโด้ 

ฉ. สถิพกิฯฟใชย้ฯธชุดขอ้นูลบฯยสม่ธ: ยฯกลกูฌ้ฯสัย่ซู๊อชุดฝอ่ฝขอยชุดขอ้นูล (ตัมอฝฯ่ยเชธ่ ปฟะเถศ ภูนิภฯฌ 
ฟรัยฟอูสม่ธถ้อยถ่ิธขอยชุดขอ้นูลถัม่ไลก) ลกูฌ้ฯภะสฯนฯฟถใช้โด้เฉมฯะชุดฝอ่ฝถ่ีโด้ฟบัสถิพกิฯฟใชย้ฯธเถ่ฯธัธ๊ โน่ฟมนถืยสม่ธอู่ธๆ 
ขอยชุดขอ้นูลเต็นชุด 

บ. ขอ้นูลเขตแดธฟะยม่ฯยปฟะเถศ Michael Bauer Research ("ขอ้นูล MBR") 
สถิพิข์อยลกูฌ้ฯใธกฯฟใชข้อ้นูลถ่ีดฯมธ์ไยลดโปฝยัสถฯธถ่ีขอยลกูฌ้ฯ (เชธ่ MBR Data ถ่ีเก็บโม้ใธ ArcGIS Enterprise, ArcGIS 

Desktop) ภะยนดอฯฝุใธ 2 ปึยลัยดฯมธ์ไยลด 

 

3.4 ขอ้ก ฯยธดและเง่ือธโขเมิน่เตินส ฯยรบัขอ้นูล พู้โด้ฟบัอธุญฯตขอ้นูลบฯยฟฯฝต้อยกฯฟใย ้Esri 

ฟะบุขอ้ก ฯยธดยธ้ฯถ่ีเมิ่นเตินและขอ้ก ฯยธดใธกฯฟใชแ้ก่ลกูฌ้ฯ ขอ้ก ฯยธดขอยขอ้ตกลยฉบับธ๊ีใธส่มธถ่ีเมิ่นเเตินและสม่ธถ่ีแก้โขเยล่ฯธ๊ี 
ดูโด้ถ่ี www.esri.com/legal/third-party-data. 

 

4.0 กฯรบ ฯรุงรกัผฯ 
 

4.1 ลกูฌ้ฯใธสยรฐัอเนรกิฯ Esri ภะภดัยฯกฯฟบ ฯฟุยฟกัผฯส ฯยฟบัซอภต์แมฟแ์ละ Online Services 

ตฯนไปฟแกฟนกฯฟบ ฯฟุยฟกัผฯและกฯฟสธับสธุธขอย Esri และขอ้ตกลยฉบับธ๊ีใธกฟปีถ่ีลกูฌ้ฯอฝูใ่ธสยฟรัอเนฟกิฯ 
 

4.2 ลกูฌ้ฯถ่ีอฝูธ่อกสยรัฐอเนริกฯ ลกูฌ้ฯสฯนฯฟถโด้ฟบับฟกิฯฟบ ฯฟุยฟกัผฯภฯกพู้ภดัภ ฯยธ่ฯฝขอย Esri 

ใธถ้อยถ่ิธขอยลกูฌ้ฯภฯฝใต้ธไฝบฯฝกฯฟสธับสธุธนฯตฟรฯธขอยพู้ภดัภ ฯยธ่ฯฝเอย 
  

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

อภิธฯธศัมถ์ 

 

อภิพฯธศัมถ์ต่อโปธ๊ีนีพลใชกั้บข้อเสธอและบฟกิฯฟถัย๊ยนดขอย Esri ถ่ี Esri อฯภภดัยฯใยกั้บลกูฌ้ฯ ขอ้เสธอและบฟกิฯฟบฯยฟฯฝกฯฟขอย 
Esri อฯภโน่อฝูภ่ฯฝใธขอบเขตขอยขอ้ตกลยฉบับธ๊ี ไปฟดขฯ้นฌ ฯศัมถ์ใดๆ ถ่ีโน่เก่ีฝมขอ้ยกับขอ้เสธอและบฟกิฯฟขอย Esri 

ถ่ีเสธอภฯฝใต้ขอ้ตกลยฉบับธ๊ี 

 

"บรผัิถใธเฌรอื" ยนฯฝถืย บฟผัิถยฟอูอยฌ์กฟอู่ธใด ถ่ีไดฝตฟยยฟอูไดฝอ้อน (i) ฌมบฌุน (ii) ถูกฌมบฌุนไดฝ ยฟอู 
(iii) อฝูภ่ฯฝใต้กฯฟฌมบฌุนขอยฌู่สญัญฯ ใธถ่ีธ๊ี "ฌมบฌุน" ยนฯฝถืย นียุธ้ยฟอูพลปฟะไฝชธ์ถ่ีนีสถิพอิอกเสีฝยนฯกกม่ฯ 50% 

ใธกิภกฯฟถ่ีฌมบฌุนดูแล 

 

"API" ยนฯฝถืย อิธเถอฟเ์ภซขอยกฯฟถ ฯไปฟแกฟนแอปมลิเฌชธั 

 

"เวบ็โซต์ ArcGIS" ยนฯฝถืย http://www.arcgis.com และเม็บโซต์ถ่ีเก่ีฝมขอ้ยยฟอูเม็บโซต์สบูถอด 

 

"รยัสกฯรอธุญฯต" ยนฯฝถืย ฌีฝ ์ยนฯฝเลขกฯฟใยอ้ธุญฯต Enablement Code ขอ้นูลปฟะภ ฯตัมใธกฯฟเขฯ้สู่ฟะบบ ฟยสักฯฟเปิดใช ้
(Activation Code) ไถเฌ็ธ ชู่อพู้ใชแ้ละฟยสัพ่ฯธ ยฟอูกลโกอู่ธใด ถ่ีภ ฯเป็ธส ฯยฟบักฯฟใชพ้ลิตภัปท์ตฯนกฯฟธ ฯเสธอขอย Esri 

 

"เบต้ฯ" ยนฯฝถืย พลิตภัปท์ถ่ีเป็ธฟุธ่อัลภฯ่ เบต้ฯ ยฟอูฟุธ่ก่อธกฯฟมฯยภ ฯยธ่ฯฝอู่ธ ๆ 

 

"บรกิฯรฌลฯวด์" ยนฯฝถืย บฟกิฯฟออธโลธ์และบฟกิฯฟฌลฯมด์ถ่ีนีกฯฟภดักฯฟขอย Esri 

 

“เธื๊อยฯ” ยนฯฝถืย ขอ้นูล ฟูปภฯม ภฯมถ่ฯฝ ภฯมเฌลู่อธโยม มิดีไอ เสฝีย ขอ้ฌมฯน แพธถ่ี รฯธขอ้นูล ฟูปแบบขอ้นูล สเปฟดชตี 
อิธเถอฟเ์ภซพู้ใช ้สม่ธปฟะกอบกฟฯภกิ โอฌอธ ซอภต์แมฟ ์และถฟมัฝฯกฟอู่ธ ๆ ถ่ีถูกใชเ้มู่ อเชู่อนต่อกับบฟกิฯฟและขอ้เสธอขอย Esri 

 

"กฯรฌวบฌนุ" ยนฯฝถืย กฯฟนียุธ้ยฟอูพลปฟะไฝชธ์ถ่ีนีสถิพอิอกเสฝียนฯกกม่ฯ 50% ใธกิภกฯฟถ่ีฌมบฌุนดูแล 

 

"เธื๊อยฯของลกูฌ้ฯ" ยนฯฝถืยเธู๊อยฯใด ๆ ถ่ีลกูฌ้ฯภดัยฯ ใช ้
ยฟอูมัผธฯอัธเก่ีฝมเธู่อยกับกฯฟใชพ้ลิตภัปท์ตฯนกฯฟธ ฯเสธอยฟอูกฯฟใย้บฟกิฯฟขอย Esri ถ่ีฟมนถืยแอปมลิเฌชธันูลฌ่ฯเมิ่น 
เธู๊อยฯขอยลกูฌ้ฯโน่ฟมนขอ้เสธอแธะ ฌ ฯแธะธ ฯ ยฟอูฌ ฯฟอ้ยขอใดๆ ส ฯยฟบักฯฟปฟบัปฟุยซอภต์แมฟถ่ี์ลกูฌ้ฯใยแ้ก่ Esri 

 

"ขอ้นูล" ยนฯฝถืย ชุดขอ้นูลดิภิถัลถ่ีนีอฝู่เมู่อกฯฟฌ้ฯ ซื่ยฟมนถืยแต่โน่ภ ฯกัดเมีฝยขอ้นูลเมกเตอฟถ์ฯยภูนิศฯสตฟ ์ฟฯฝยฯธขอ้นูลแฟสเตอฟ ์
ยฟอูฌุปสนบัติตฯฟฯยถ่ีเก่ีฝมขอ้ยถ่ี Esri ฟมนชุดเขฯ้กับพลิตภัปท์ตฯนกฯฟธ ฯเสธอขอย Esri อู่ธ ๆ ยฟอูสย่นอบใยแ้ฝกต่ฯยยฯก 

 

"พลงฯธ" ยนฯฝถืย สิย่ใด ๆ ก็ตฯนถ่ี Esri สย่นอบใยกั้บลกูฌ้ฯใธรฯธะถ่ีเป็ธพลลัมพ์ขอยกฯฟด ฯเธิธกฯฟขอยบฟกิฯฟไดฝพู้เชีฝ่มชฯญ 

 

"เอกสฯรประกอบ" ยนฯฝถืย เอกสฯฟปฟะกอบส ฯยฟบัอ้ฯยอิยถัย๊ยนดขอยพู้ใชถ่ี้ Esri 

สย่นอบใยม้ฟอ้นกับสธิฌ้ฯยฟอูพลิตภัปท์ตฯนกฯฟธ ฯเสธอขอย Esri 

 

"กฯรใย้บรกิฯรระบบฌลฯวด์ถ่ีนีกฯรจดักฯรของ Esri" ยนฯฝถืย ลกูฌ้ฯถ่ีนีไฌฟยสฟฯ้ยมู๊ธรฯธฟะบบฌลฯมด์ ซอภต์แมฟ ์ขอ้นูล 
และแมลตภอฟน์ฟะบบเฌฟอูขฯ่ฝเฉมฯะเภฯะภยไดฝถ่ี Esri ใยบ้ฟกิฯฟไฮสต์ ภดักฯฟ 
และถ ฯใยม้ฟอ้นใชย้ฯธส ฯยฟบัลกูฌ้ฯยฟอูพู้ใชย้ฯธปลฯฝถฯยขอยลกูฌ้ฯพ่ฯธถฯยอิธเถอฟเ์ธ็ต 

 

"พลิตภัณท์ตฯนกฯรธ ฯเสธอของ Esri" ยนฯฝถืย พลิตภัปท์ ยฟอูเอกสฯฟปฟะกอบใด ๆ ยฯก Esri 

ภดัยฯกฯฟฟุกอบฟนยฟอูบฟกิฯฟไดฝพู้เชี่ฝมชฯญใยไ้ดฝตฟยแก่ลกูฌ้ฯ ภะถูอม่ฯขอ้เสธอขอย Esri 

ฟมนถืยเอกสฯฟกฯฟฟุกอบฟนและพลยฯธด้มฝ พลิตภัปท์ตฯนกฯฟธ ฯเสธอขอย Esri โน่ฟมนกฯฟใยบ้ฟกิฯฟและเธู๊อยฯขอยบุฌฌลถ่ีสฯน 

http://www.arcgis.com/
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"GIS" ยนฯฝถืย ฟะบบขอ้นูลถฯยภูนิศฯสตฟ ์
 

"กฯรบ ฯรุงรกัผฯ" ยนฯฝถืย ไปฟแกฟนกฯฟเป็ธสนฯชกิถ่ี Esri 

ภดัยฯใยแ้ละถ่ีใยส้ถิพิแก่ลกูฌ้ฯใธกฯฟอัปเดตพลิตภัปท์และพลปฟะไฝชธ์อู่ธ ๆ เชธ่ 
กฯฟเขฯ้ถืยกฯฟสธับสธุธถฯยเถฌธิฌและกฯฟเขฯ้ถืยแยล่ยขอ้นูลกฯฟเฟฝีธฟูด้้มฝตธเอยถ่ีอฝูบ่ธเม็บ 

 

"รยัสถ่ีเป็ธอัธตรฯฝ" ยนฯฝถืย โมฟสั เมิฟน์ ฟะเบิดเมลฯขอยซอภต์แมฟ ์น้ฯไถฟภธั ยฟอูฟยสัอู่ธใดถฯยฌอนมิมเตอฟ ์โภล์ 
กฯฟปฏิเสพบฟกิฯฟ ยฟอูไปฟแกฟนถ่ีออกแบบนฯเมู่อขดัขมฯย ถ ฯลฯฝ ยฟอูภ ฯกัดกฯฟถ ฯยฯธขอยซอภต์แมฟฌ์อนมิมเตอฟ ์ฮฯฟด์แมฟ ์
ยฟอูอุปกฟป์ไถฟฌนธฯฌน 

 

"Online Services" ยนฯฝถืย ฟะบบเชยิมู๊ธถ่ีใด ๆ บธอิธเถอฟเ์ธ็ตถ่ีนีเมู่อกฯฟฌ้ฯซื่ย Esri โด้ภดัยฯใย ้ฟมนถืยแอปมลิเฌชธัและ API 

ถ่ีเก่ีฝมขอ้ยเมู่อกฯฟภดัเก็บ ภดักฯฟ เพฝแมฟ ่และกฯฟใชแ้พธถ่ี ขอ้นูล และสฯฟสธเถศอู่ธ ๆ Online Services โน่ฟมนขอ้นูลและเธู๊อยฯ 
 

"เอกสฯรกฯรสัง่ซื๊อ" ยนฯฝถืย ใบเสธอฟฯฌฯส ฯยฟบักฯฟขฯฝ ขอ้เสธอกฯฟต่ออฯฝุส ฯยฟบักฯฟซอ่นบ ฯฟุย กฯฟสัย่ซู๊อ ขอ้เสธอ ฌ ฯสัย่ยฯธ 
ยฟอูเอกสฯฟอู่ธ ๆ ถ่ีฟะบุถืยพลิตภัปท์ตฯนกฯฟธ ฯเสธอ อัปเดต ยฟอูกฯฟบฟกิฯฟถ่ีลกูฌ้ฯสัย่ซู๊อขอย Esri 

 

"สถิธกิฯรใชง้ฯธอฝฯ่งถฯวร" ยนฯฝถืย สถิพกิฯฟใชย้ฯธอฝฯ่ยโน่นีก ฯยธด ใธพลิตภัปท์ตฯนกฯฟธ ฯเสธอขอย Esri 

เมอฟช์ธัถ่ีโด้ภฯ่ฝฌ่ฯพฟฟนเธีฝนใธกฯฟใชส้ถิพแิล้ม เม้ธเสีฝแต่ภะถูกฝุติไดฝ Esri ยฟอูลกูฌ้ฯถ่ีโด้ฟบัอธุญฯตภฯฝใต้ขอ้ตกลยฉบับธ๊ี 

 

"พลิตภัณท์" ยนฯฝถืย ซอภต์แมฟ ์ขอ้นูล และ Online Services 

 

"บรกิฯรไดฝพู้เชีฝ่วชฯญ" ยนฯฝถืย บฟกิฯฟเมู่อกฯฟมัผธฯยฟอูกฯฟใยฌ้ ฯปฟกืผฯถ่ี Esri ใยแ้ก่ลกูฌ้ฯ 
 

"ตัวอฝฯ่ง" ยนฯฝถืย ไฌ้ดตัมอฝ่ฯย แอปมลิเฌชธัตัมอฝฯ่ย แอด-ออธ ยฟอูสม่ธขฝฯฝตัมอฝฯ่ยขอยพลิตภัปท์ 

 

"กฯรใย้บรกิฯร" ยนฯฝถืย กฯฟซอ่นบ ฯฟุย ยฯก Esri ภดัยฯบฟกิฯฟฟะบบฌลฯมด์ถ่ีนีกฯฟภัดกฯฟขอย Esri 

กฯฟฟุกอบฟนยฟอูบฟกิฯฟไดฝพู้เชีฝ่มชฯญใยไ้ดฝตฟยแก่ลกูฌ้ฯ ภะถูอม่ฯบฟกิฯฟฟมนถืยบฟกิฯฟฟะบบฌลฯมด์ถ่ีนีกฯฟภดักฯฟขอย Esri 

กฯฟฟุกอบฟนและบฟกิฯฟไดฝพู้เชี่ฝมชฯญด้มฝ 

 

"ซอภต์แวร์" ยนฯฝถืย ซอภต์แมฟถ่ี์มฟอ้นภ ฯยธ่ฯฝเมู่อกฯฟฌ้ฯถ่ีนีสถิพฌิมฯนเป็ธเภฯ้ขอย ไดฝโน่ฟมนถืยขอ้นูล กฯฟเขฯ้ถืย 
กฯฟดฯมธ์ไยลดภฯกเม็บโซต์ถ่ีโด้ฟบัอธุญฯตขอย Esri ยฟอูถ่ี Esri โด้นอบใย้บธสู่อใธฟูปแบบใด ๆ ก็ตฯน ซื่ยฟมนถืยชุดส ฯฟอย อัปเดต 
เซอฟม์ิสแมฌ แมตช ์ฮอตภกิซ ์ยฟอูชุดส ฯฟอยฟมนถ่ีโด้ฟบัอธุญฯต 

 

"ขอ้นูลจ ฯเมฯะ" ยนฯฝถืย (i) เอกสฯฟถ่ีเก่ีฝมขอ้ยส ฯยฟบัซอภต์แมฟแ์ละ Online Services (ii) 

ขอบเขตยฯธถ่ีฟะบุโม้ใธฌ ฯสัย่ยฯธใดก็ตฯน ยฟอู (iii) ฌ ฯอพบิฯฝยลักสตูฟส ฯยฟบักฯฟฟุกอบฟนถ่ีเพฝแมฟอ่อกนฯขอย Esri 

 

"ฌ ฯสัง่งฯธ" ยนฯฝถืย เอกสฯฟฌ ฯสัย่ซู๊อส ฯยฟบักฯฟใยบ้ฟกิฯฟ 
 

"สถิธกิฯรใชต้ฯนระฝะเวลฯ" ยนฯฝถืย สถิพกิฯฟใชพ้ลิตภัปท์ตฯนกฯฟธ ฯเสธอขอย Esri ใธฟะฝะเมลฯถ่ีภ ฯกัด ("ระฝะเวลฯ"). 
 

"เธื๊อยฯของบุฌฌลถ่ีสฯน" ยนฯฝถืย เธู๊อยฯใดก็ตฯนถ่ีลกูฌ้ฯอฯภโด้ฟบัภฯกเม็บโซต์ขอยบุฌฌลถ่ีสฯนยฟอูถ่ีบุฌฌลอู่ธถ่ีโน่ใชม่ธักยฯธ 
ซมัมลฯฝเออฟ ์ยฟอูพู้ฟบัภฯ้ยขอย Esri อฯภนีสม่ธฟม่นไดฝตฟยกับเม็บโซต์ขอย Esri 

 

"กฯรฟึกอบรน" ยนฯฝถืย (i) กฯฟฟุกอบฟนพลิตภัปท์ ยฟอู (ii) กฯฟฟุกอบฟนอู่ธ ๆ ถ่ีเก่ีฝมขอ้ยถ่ี Esri ภดัยฯใยภ้ฯฝใต้ขอ้ตกลยฉบับธ๊ี 
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"ขอ้นูลกฯรฟึกอบรน" ยนฯฝถืย เธู๊อยฯถ่ีเป็ธดิภถัิลยฟอูถ่ีนีกฯฟมินม์ออกนฯเมู่อใชใ้ธกฯฟฟุกอบฟนใยเ้สฟภ็สิธ๊ 
ซื่ยอฯภฟมนถืยแต่โน่ภ ฯกัดเมีฝยสนุดยฯธ ขอ้นูล แธมฌิด แบบฟุกยดั และขอ้สอบ 

 

"แอปมลิเฌชธันูลฌ่ฯเมิน่" ยนฯฝถืย แอปมลิเฌชธัถ่ีมัผธฯไดฝลกูฌ้ฯเมู่อกฯฟใชย้ฯธฟม่นกับซอภต์แมฟ ์ขอ้นูล ยฟอู Online Services 

ใด ๆ ถ่ีโด้ฟบัอธุญฯต 
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เอกสฯรแธบถ้ฯฝ ข 

ขอ้ก ฯยธดและเง่ือธโขถัว่โป 

 

ขอ้ก ฯยธดและเยู่อธโขถัม่โปต่อโปธ๊ีนีพลใชกั้บขอ้เสธอและบฟกิฯฟขอย Esri ถ่ี Esri อฯภภะเสธอใยกั้บลกูฌ้ฯ 
ขอ้เสธอและบฟกิฯฟบฯยฟฯฝกฯฟขอย Esri อฯภโน่มฟอ้นบฟกิฯฟภฯฝใต้ขอ้ตกลยฉบับธ๊ี ไปฟดขฯ้นฌ ฯศัมถ์ใดๆ 
ถ่ีโน่เก่ีฝมขอ้ยกับขอ้เสธอและบฟกิฯฟขอย Esri ถ่ีเสธอภฯฝใต้ขอ้ตกลยฉบับธ๊ี 

 

ขอ้ B.1—ขอ้จ ฯกัดใธกฯรใชง้ฯธถัว่โป 

 

เม้ธแต่ภะนีกฯฟอธุญฯตโม้ไดฝชดัแภย้ใธขอ้ตกลยฉบับธ๊ี ลกูฌ้ฯภะต้อยโน่ 
 

ก. ภ ฯยธ่ฯฝ ใยเ้ชฯ่ ใยอ้ธุญฯตต่อ เพฝแมฟ ่ใยฝ้นู แบ่ยปัธเมลฯใช ้ยฟอูไอธบฟกิฯฟยฟอูขอ้เสธอขอย Esri 

ข. แภกภฯ่ฝยฟอูภดัยฯกฯฟเขฯ้ถืยบฟกิฯฟยฟอูขอ้เสธอขอย Esri ไดฝตฟยถัย๊ยนดยฟอูบฯยสม่ธใยกั้บบุฌฌลภฯฝธอก 
ฟมนถืยแต่โน่ภ ฯกัดเมีฝยสม่ธขฝฯฝ สม่ธปฟะกอบ ยฟอู DLL 

ฌ. แภกภฯ่ฝฟยสัสม่ธตัมใยกั้บบุฌฌลภฯฝธอก 

ย. ถ ฯมิศมกฟฟนฝอ้ธกลับ ดีฌอนโมล์ ยฟอูแฝกสม่ธปฟะกอบพลิตภัปท์ยฟอูพลยฯธใดๆ ถ่ีสย่นอบใธฟูปแบบฟมน 

ภ. มฝฯฝฯนถ่ีภะยลีกเล่ีฝยนฯตฟกฯฟด้ฯธเถฌไธไลฝถ่ีีฌมบฌุนกฯฟเขฯ้ถืยยฟอูกฯฟใชข้อ้เสธอขอย Esri 

ฉ. ภดัเก็บ แฌช ใชย้ฯธ อัปไยลด แภกภฯ่ฝ ยฟอูใยอ้ธุญฯตต่อ ส ฯยฟบัเธู๊อยฯ ยฟอูใชข้อ้เสธอขอย Esri ไดฝเป็ธกฯฟละเนิดสถิพิขอย 
Esri ยฟอูบุฌฌลถ่ีสฯน ฟมนถืยสิถพใิธถฟมัฝส์ธิถฯยปัญญฯ สถิพิฌมฯนเป็ธสม่ธตัม กฎยนฯฝม่ฯด้มฝกฯฟโน่เลูอกปฏิบัติ 
ยฟอูกฎยนฯฝกฯฟสย่ออกยฟอูขอ้บัยฌับขอยฟรัถ่ีใชบ้ัยฌับ 

ช. ลบยฟอูบิดเบูอธปฟะกฯศสถิพบัิตฟ ลิขสถิพิ ์เฌฟู่อยยนฯฝกฯฟฌ้ฯ ยฟอูสถิพฌิมฯนเป็ธเภฯ้ขอยขอย Esri ยฟอูพู้ใยอ้ธุญฯต) 

ยฟอูฌ ฯอพบิฯฝถ่ีฟะบุอฝูใ่ธยฟอูแธบนฯกับขอ้เสธอขอย Esri เอฯต์มุตพลิตภัปท์ โภล์ฌ ฯอพบิฯฝข้อนูล 
ยฟอูยธ้ฯขอ้ฌมฯนออธโลธ์ยฟอูข้อนูลถ่ีอฝูใ่ธฟูปแบบเอกสฯฟขอยขอ้นูลยฟอูเอกสฯฟปฟะกอบ 

ซ. แบ่ยยฟอูใชย้ฯธอฝฯ่ยเป็ธเอกเถศส ฯยฟบัสม่ธปฟะกอบยฟอูอยฌ์ปฟะกอบขอยขอ้เสธอขอย Esri 

i. พธมกสม่ธยธ่ืยสม่ธใดขอยพลิตภัปท์ตฯนกฯฟธ ฯเสธอขอย Esri 

เขฯ้กับพลิตภัปท์ยฟอูกฯฟใยบ้ฟกิฯฟเมู่อกฯฟใชย้ฯธขอยบุฌฌลถ่ีสฯนถ่ีเป็ธฌู่แขย่กับพลิตภัปท์ตฯนกฯฟธ ฯเสธอขอย Esri 

ญ.  เพฝแมฟย่ฟอูสู่อสฯฟด้มฝมิพีกฯฟอู่ธใดก็ตฯนส ฯยฟบัพลกฯฟถดสอบนฯตฟรฯธกฯฟถ ฯยฯธบธพลิตภัปท์ฟุธ่เบต้ฯไดฝโน่โด้ฟบัอธุญฯตเ
ป็ธลฯฝลักผป์อักผฟภฯก Esri และพู้ใยอ้ธุญฯต ยฟอู 

ฎ. ใช ้พธมก แก้โข เพฝแมฟ ่ใยก้ฯฟเขฯ้ถืย ยฟอูฟมนขอ้เสธอขอย Esri ใธลักผปะถ่ีอฯภถ ฯใยข้อ้เสธอขอย Esri 

อฝูภ่ฯฝใต้ขอ้ก ฯยธดใธกฯฟใชย้ฯธแบบไอเม่ธซอฟส์ยฟอูแบบเปิดรฯธขอ้นูล (เชธ่ GPL) 

ถ่ีต้อยกฯฟใยส้ม่ธยธ่ืยสม่ธใดขอยขอ้เสธอขอย Esri อฝูภ่ฯฝใต้ข้อก ฯยธดเมิ่นเติน ตัมอฝฯ่ยเชธ่ 

 

 1. โด้ฟบักฯฟเปิดเพฝใธฟูปแบบขอยฟยสัต้ธถฯย (Source Code) แก่บุฌฌลภฯฝธอก 

 2. ใยส้ถิพกิฯฟใชย้ฯธแก่บุฌฌลภฯฝธอกเมู่อมัตถุปฟะสยฌ์ใธกฯฟสฟฯ้ยยฯธนีลิขสถิพิส์ูบเธู่อย ยฟอู 

 3. แภกภฯ่ฝต่อใยแ้ก่บุฌฌลภฯฝธอกไดฝโน่นีฌ่ฯใชภ้ฯ่ฝ; ยฟอู 

 

l. สฟฯ้ยฟฯฝโด้ไดฝกฯฟนอบสถิพิเข้ฯใชซ้อภต์แมฟย์ฟอู Online Service พ่ฯธแอปมลิเฌชธันูลฌ่ฯเมิ่น 

 

ขอ้ภ ฯกัดดัยกล่ฯมธ๊ีภะโน่นีพลใช้บัยฌับใธกฟปีถ่ีเป็ธกฯฟขัดต่อกฎยนฯฝถ่ีใชบ้ัยฌับยฟอูขอ้บัยฌับ 

 

ขอ้ B.2—ขอ้ก ฯยธดและกฯรสิ๊ธสดุกฯรใชง้ฯธ 

 

B.2.1 ลกูฌ้ฯอฯภฝุติขอ้ตกลยฉบับธ๊ียฟอูสถิพกิฯฟใชย้ฯธยฟอูกฯฟเป็ธสนฯชกิขอ้เสธอขอย Esri ใดๆ โด้ถุกเนู่อไดฝภะต้อยแภย้ Esri 

เป็ธลฯฝลักผป์อักผฟ กฯฟฝุติขอ้ตกลยไดฝปฟฯศภฯกสฯเยตุโน่โด้ถ ฯใยล้กูฌ้ฯนีสถิพิโด้ฟบักฯฟฌูธเยิธฌ่ฯพฟฟนเธีฝนใดๆ 
สถิพกิฯฟฝุติขอ้ตกลยใธฟะยม่ฯยนีขอ้พูกมัธกฯฟใยบ้ฟกิฯฟเมู่อฌมฯนสะดมกใดก็ตฯนโด้ฟะบุโม้ใธสม่ธถ่ีเก่ีฝมขอ้ยใธเธู๊อยฯขอยขอ้ตกลยฉบั



 
 

E204CW (Thai) 
 

ยธ้ฯ 12 ภฯก 20 September 16, 2020 
 

 

บธ๊ี ฟ่ฯฝใดฟ่ฯฝยธ่ืยอฯภฝุติขอ้ตกลยฉบับธ๊ียฟอูสถิพกิฯฟใชย้ฯธยฟอูกฯฟเป็ธสนฯชกิใดๆ 
เธู่อยภฯกนีกฯฟละเนิดขอ้ตกลยใธสฯฟะส ฯฌัญถ่ีโน่โด้ฟบักฯฟแก้โขภฯฝใธ 
30 มัธธับภฯกมัธถ่ีนีกฯฟแภย้อฝฯ่ยเป็ธลฯฝลักผป์อักผฟโปฝยัฟ่ฯฝถ่ีละเนิดขอ้ตกลย 
เนู่อนีกฯฟฝุติขอ้ตกลยฉบับธ๊ีเธู่อยภฯกนีกฯฟละเนิดขอ้ตกลย ถฯย Esri ภะยฝุดใยบ้ฟกิฯฟ สถิพกิฯฟใชย้ฯธใดๆ ใธขอ้เสธอขอย Esri 

ถ่ีนีพลใชอ้ฝูย่ลัยภฯกกฯฟฝุติขอ้ตกลยฉบับธ๊ีฝยัฌยใชโ้ด้ต่อโปภฯฝใต้ขอ้ตกลยขอยขอ้ตกลยฉบับธ๊ี 

 

B.2.2 ยฯก Esri ฝุติขอ้ตกลยฉบับธ๊ีเธู่อยภฯกลกูฌ้ฯละเนิดขอ้ตกลย Esri ฝยัอฯภใชส้ถิพเิลูอกถ่ีภะฝุติสถิพกิฯฟใชย้ฯธขอยลกูฌ้ฯ 
ยฟอูกฯฟเป็ธสนฯชกิใธขอ้เสธอขอย Esri โด้ด้มฝ ยฯกลกูฌ้ฯฝุติข้อตกลยฉบับธ๊ีโน่ม่ฯด้มฝเยตุพลยฟอูเมู่อฌมฯนสะดมกแล้ม 
ถฯยลกูฌ้ฯอฯภใชส้ถิพเิลูอกถ่ีภะฝุติสถิพกิฯฟใชย้ฯธขอยลกูฌ้ฯ ยฟอูกฯฟเป็ธสนฯชกิใธพลิตภัปท์ตฯนกฯฟธ ฯเสธอขอย Esri ด้มฝ 

 

B.2.3 เนู่อนีกฯฟฝุติยฟอูสิธ๊สุดสิถพกิฯฟใชย้ฯธยฟอูกฯฟเป็ธสนฯชิก ลกูฌ้ฯภะต้อย 
 

ก. ยฝุดเขฯ้ถืยยฟอูใชย้ฯธขอ้เสธอขอย Esri ถ่ีถูกฝุติยฟอูสิธ๊สุด 

ข. ล้ฯยแฌชขอ้นูลใธฟ่ัยขอยโฌลเอ็ธต์ถ่ีโด้ภฯกบฟกิฯฟฌลฯมด์ถ่ีถูกฝุติยฟอูสิธ๊สดุ และ 
ฌ. ยฝุดกฯฟใชแ้ละถอธกฯฟติดตัย๊ ลบ และถ ฯลฯฝส ฯเธฯถัย๊ยนดขอยพลิตภัปท์ตฯนกฯฟธ ฯเสธอ ขอย Esri 

ถ่ีถูกฝุติยฟอูสิธ๊สุดซื่ยอฝูใ่ธฌมฯนฌฟอบฌฟอยยฟอูกฯฟฌมบฌุนขอยลกูฌ้ฯ ฟมนถืยสม่ธถ่ีโด้ฟบักฯฟแก้โขยฟอูนีกฯฟพธมกฟมนโม้ด้มฝ 
โน่ม่ฯภะอฝูใ่ธฟูปแบบใด ตลอดภธด ฯเธิธกฯฟและสย่ยลักรฯธขอยกฯฟกฟะถ ฯดัยกล่ฯมธัธ๊ใยแ้ก่ Esri 

ยฟอูพู้ภดัภ ฯยธ่ฯฝถ่ีโด้ฟบัอธุญฯต 

 

Esri อฯภยฝุดใยบ้ฟกิฯฟถัธถีถ่ีนกีฯฟแภย้เป็ธลฯฝลักผป์อักผฟโปฝยัลกูฌ้ฯ 
ยฯกกฯฟล้นละลฯฝยฟอูกฯฟด ฯเธิธฌดีล้นละลฯฝเฟิน่ขื๊ธไดฝยฟอูต่อลกูฌ้ฯ 
ภธกม่ฯถฟสัตีภะโด้แก้โขกฯฟพิดธัดช ฯฟะยธ๊ีถ่ีเกิดขื๊ธและใยก้ฯฟฟบัปฟะกัธถ่ีเมีฝยมอส ฯยฟบักฯฟปฏิบัติกฯฟใธอธฯฌตภฯฝใต้ขอ้ตกลยฉบับ
ธ๊ี ขอ้ตกลยฉบับธ๊ีภะสิธ๊สดุลยเนู่อนีภฯมะยธ๊ีสธิล้ธม้ธตัม กฯฟช ฯฟะบัญช ียฟอูกฯฟเลิกกิภกฯฟขอยฟ่ฯฝใดฟ่ฯฝยธ่ืย 

 

ขอ้ B.3—กฯรรบัประกัธแบบจ ฯกัดและกฯรจ ฯกัดฌวฯนรบัพิดชอบ 

 

3.1 กฯรรบัประกัธแบบจ ฯกัด ฝกเม้ธตฯนถ่ีฟะบุโม้ด้ฯธล่ฯย Esri ฟบัปฟะกัธลกูฌ้ฯ ไดฝถ่ี (i) พลิตภัปท์และกฯฟฟุกอบฟน 
พลิตภัปท์และกฯฟฟุกอบฟนภะปฎิบัติตฯนขอ้นูลภ ฯเมฯะถ่ีเก่ีฝมขอ้ยอฝฯ่ยนีธัฝฝะส ฯฌัญ และ (ii) 
กฯฟใยบ้ฟกิฯฟภะเป็ธโปตฯนนฯตฟรฯธถฯยมิชฯชมีและถฯยเถฌธิฌขอยอุตสฯยกฟฟนอฝฯ่ยนีธัฝฝะส ฯฌัญ 
ชม่ยเมลฯฟบัปฟะกัธส ฯยฟบัพลิตภัปท์ตฯนกฯฟธ ฯเสธอขอย Esri ภฯฝใต้สถิพกิฯฟใชย้ฯธอฝฯ่ยถฯมฟและกฯฟใยบ้ฟกิฯฟนีฟะฝะเมลฯ 90 มัธ 
ธับตัย๊แต่มัธถ่ีสย่นอบ ยฟอูภฯกมัธถ่ีฟบัขอย ยฯกขอ้ตกลยฉบับธ๊ีนีฟะฝะเมลฯฟบัขอย 
ชม่ยเมลฯฟบัปฟะกัธส ฯยฟบัพลิตภัปท์ตฯนกฯฟธ ฯเสธอขอย Esri 

ถูกเสธอภฯฝใต้กฯฟเป็ธสนฯชกิยฟอูกฯฟใชส้ถิพติฯนขอ้ก ฯยธดธฯธธ้อฝกม่ฯฟะฝะเมลฯกฯฟเป็ธสนฯชกิยฟอูขอ้ก ฯยธดยฟอู 90 มัธ 
ธับตัย๊แต่มัธถ่ีสย่นอบ ยฟอูภฯกมัธถ่ีฟบัขอย ยฯกขอ้ตกลยฉบับธ๊ีนีฟะฝะเมลฯฟบัขอย 
 

B.3.2 กฯรจ ฯกัดฌวฯนรบัพิดชอบกรณีมิเศผ เธื๊อยฯของบุฌฌลถ่ีสฯน ขอ้นูล ตัวอฝ่ฯง ฮ็อตภิกซ ์ไปรแกรนแก้โข อัปเดต Online 

Services ถ่ีจดัยฯใย้ไดฝโนน่ีฌ่ฯธรรนเธีฝน และพลิตภัณท์รุธ่ถ่ีเป็ธกฯรถดลอง กฯรประเนธิและรุธ่เบต้ฯจะถกูส่งนอบใธลักผณะ 
"ตฯนสภฯมถ่ีเป็ธอฝู่" ไดฝโนน่ีกฯรรบัประกัธใด ๆ 

 

B.3.3 กฯรจ ฯกัดฌวฯนรบัพิดชอบถัว่โป ฝกเวธ้กฯรรบัประกัธแบบจ ฯกัดตฯนถ่ีระบุอฝฯ่งชดัแจง้ขฯ้งต้ธแล้ว Esri 

จ ฯกัดฌวฯนรบัพิดชอบใธกฯรรบัประกัธยรอืเง่ือธโขอ่ืธๆ ถั๊งยนด โนว่ฯ่จะไดฝชดัแจง้ยรือไดฝธัฝ 
รวนถึงกฯรรบัประกัธยรอืเง่ือธโขเก่ีฝวกับฌวฯนสฯนฯรถเชงิมฯณิชฝ ์ฌวฯนเยนฯะสนใธกฯรใชง้ฯธเมื่อวตัถปุระสงฌ์เฉมฯะ 
และกฯรโนล่ะเนดิสถิธิใ์ธถรมัฝ์สธิถฯงปัญญฯ Esri จะโนร่บัพิดชอบต่อฌวฯนโนส่อดฌล้องใดๆ เก่ีฝวกับขอ้นูลจ ฯเมฯะ 
กฯรสญูยฯฝ กฯรลบ กฯรแก้โข ยรอืกฯรเปิดเพฝเธื๊อยฯของลกูฌ้ฯ ถ่ีเกิดขึธ๊จฯกกฯรถ่ีลกูฌ้ฯแก้โขเปล่ีฝธแปลงขอ้เสธอของ Esri 

ธอกเยธือจฯกถ่ีระบุโวใ้ธเอกสฯรประกอบ Esri โนร่บัประกัธวฯ่ขอ้เสธอของ Esri 
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ยรอืกฯรด ฯเธิธกฯรของลกูฌ้ฯจะรฯบรื่ธโนติ่ดขดั ปรฯศจฯกข้อพิดมลฯด ฌวฯนถธถฯธต่อฌวฯนบกมรอ่ง 
ฌวฯนปลอดภัฝจฯกฌวฯนบกมรอ่ง ยรอืโนร่บัประกัธวฯ่ฌวฯนโนส่อดฌล้องจะสฯนฯรถยรือจะโด้รบักฯรแก้โข ข้อเสธอของ Esri 

โนโ่ด้รบักฯรออกแบบ พลิต ยรอืนีวตัถปุระสงฌ์เมื่อกฯรใชใ้ธสภฯมแวดล้อน ยรอืกฯรใชง้ฯธถ่ีอฯจธ ฯโปสูก่ฯรสญูเสีฝชวีติ 
กฯรบฯดเจบ็รฯ่งกฯฝ ยรอืฌวฯนเสีฝยฯฝต่อถรมัฝส์ธิยรือสภฯมแวดล้อน 
ลกูฌ้ฯโนฌ่วรปฏิบติัตฯนฌ ฯแธะธ ฯเก่ีฝวกับกฯรธ ฯถฯงถ่ีดเูยนอืธจะเป็ธอัธตรฯฝ โนป่ลอดภัฝ ยรอืพิดกฎยนฯฝ 
กฯรใชดั้งกล่ฯวจะเป็ธฌวฯนเสี่ฝงและเป็ธฌ่ฯใชจ้ฯ่ฝของลกูฌ้ฯเอง 

 

B.3.4 กฯรจ ฯกัดฌวฯนรบัพิดชอบ 

 

ก. กฯรจ ฯกัดฌวฯนรบัพิดชอบบธอิธเถอรเ์ธ็ต 
โนน่ีฌู่สญัญฯฟ่ฯฝใดจะต้องรบัพิดส ฯยรบัฌ่ฯเสีฝยฯฝภฯฝใต้ถฤผฎีถฯงกฎยนฯฝเก่ีฝวกับกฯรปฏิบติัยรอืกฯรฝุติกฯรด ฯเธิธกฯ
รของอิธเถอรเ์ธ็ต ยรอืข้อบงัฌับของอิธเถอรเ์ธ็ตถ่ีอฯจจ ฯกัดยรอืย้ฯนกฯรด ฯเธิธกฯรของบริกฯรฌลฯวด์ 

ข. เวบ็โซต์ของบุฌฌลถ่ีสฯน และ เธื๊อยฯของบุฌฌลถ่ีสฯน Esri 
โนร่บัพิดชอบต่อเวบ็โซต์ของบุฌฌลถ่ีสฯนยรอืเธื๊อยฯของบุฌฌลถ่ีสฯน 
ถ่ีปรฯกฎยรือถกูอ้ฯงอิงไดฝพลิตภัณท์ตฯนกฯรธ ฯเสธอของ Esri ยรอืเวบ็โซต์ของ Esri รวนถึง www.esri.com และ 
www.arcgis.com กฯรใย้ลิงก์โปฝงัเวบ็โซต์ยรือถรมัฝฯกรของบุฌฌลถ่ีสฯนโนโ่ด้บง่บอกธัฝฝะถึงกฯรรบัรอง 
ฌวฯนเก่ีฝวขอ้ง ยรอืกฯรสธับสธุธชธิดใดๆ 

 

B.3.5 กฯรบรรเถฯเฉมฯะ กฯฟแก้โขฌมฯนเสฝียฯฝไดฝเฉมฯะขอยลกูฌ้ฯและฌมฯนฟบัพิดชอบถัย๊ยนดขอย Esri 

ต่อกฯฟละเนิดกฯฟฟบัปฟะกัธแบบภ ฯกัดใธสม่ธธ๊ีภะเป็ธโปเมู่อถดแถธสู่อถ่ีช ฯฟุดฟมนถัย๊ (i)ซอ่น แก้โข 
ยฟอูยฯถฯยแก้โขพลิตภัปท์ตฯนกฯฟธ ฯเสธอและกฯฟใยบ้ฟกิฯฟขอย Esri ถ่ีเก่ีฝมขอ้ย ยฟอู (ii) ป สถิพกิฯฟเลูอกขอย Esri, 

ฌ่ฯพฟฟนเธีฝนถ่ีลกูฌ้ฯช ฯฟะเป็ธฌ่ฯพลิตภัปท์ตฯนกฯฟธ ฯเสธอและกฯฟใยบ้ฟกิฯฟขอย Esri 

ถ่ีโน่สอดฌล้อยกับกฯฟฟบัปฟะกัธแบบภ ฯกัดขอย Esri 

 

ขอ้ B.4—ขอ้จ ฯกัดฌวฯนรบัพิดชอบ 

 

B.4.1 กฯรจ ฯกัดฌวฯนรบัพิด ถั๊งลกูฌ้ฯ Esri ยรอืพู้จดัจ ฯยธ่ฯฝของ Esri ยรอืพู้ใย้อธุญฯตถ่ีเป็ธบุฌฌลถ่ีสฯนใด ๆ 
จะโนต้่องรบัพิดต่อฌ่ฯเสีฝยฯฝไดฝอ้อน ฌ่ฯเสีฝยฯฝมเิศผ ฌ่ฯเสีฝยฯฝสบืเธื่อง ฌ่ฯเสีฝยฯฝถ่ีเป็ธพลถ่ีตฯนนฯ กฯรสญูเสีฝพลก ฯโร 
ฝอดขฯฝ ฌ่ฯฌวฯนธิฝน ต้ธถธุใธกฯรจดัยฯสธิฌ้ฯยรอืบรกิฯรถดแถธ 
ยรอืฌ่ฯเสีฝยฯฝถ่ีนีจ ฯธวธสงูกวฯ่ฌ่ฯธรรนเธีฝนของสิถธกิฯรใชง้ฯธ ยรอืฌ่ฯธรรนเธีฝนกฯรเป็ธสนฯชกิปัจจุบธั 
ยรอืฌ่ฯธรรนเธีฝนกฯรบรกิฯรถ่ีเก่ีฝวขอ้งถ่ีโด้ช ฯระยรือฌ้ฯงช ฯระต่อ Esri ส ฯยรบัขอ้เสธอยรือบรกิฯรของ Esri 

ถ่ีเป็ธสฯเยตขุองข้อเรีฝกรอ้ง 

 

B.4.2 ขอ้ภ ฯกัดและกฯฟฝกเม้ธฌมฯนฟบัพิดใธขอ้ฌมฯนฝอ่ยธ้ฯก่อธธ๊ีโน่ใชกั้บกฟปีถ่ีลกูฌ้ฯละเนิด ใชใ้ธถฯยถ่ีพิด 
ฝกัฝอกถฟมัฝส์ธิถฯยปัญญฯขอย Esri ยฟอูพู้ใยอ้ธุญฯตขอย Esri ภฯฟะยธ้ฯถ่ีใธกฯฟชดใชฌ่้ฯสธิโยนถดแถธขอยฟ่ฯฝใดฟ่ฯฝยธ่ืย 
ฌมฯนปฟะนฯถเลิธเล่ออฝฯ่ยฟฯ้ฝแฟย กฯฟภยใภปฟะมฤติพิด 
ยฟอูกฯฟละเนิดต่อขอ้ก ฯยธดกฯฟปฏิบัติตฯนกฎเกปท์กฯฟสย่ออกขอยขอ้ตกลยฉบับธ๊ียฟอูกฎยนฯฝถ่ีนีพลบัยฌับใชย้ฟอูขอ้บัยฌับ 

 

B.4.3 ฌวฯนสฯนฯรถใธกฯรบงัฌับใชข้องกฯรจ ฯกัดฌวฯนรบัพิดชอบและขอ้จ ฯกัด Esri 

ยฟอูพู้ภดัภ ฯยธ่ฯฝถ่ีโด้ฟบัอธุญฯตโด้ก ฯยธดฌ่ฯพฟฟนเธีฝนและเข้ฯถ ฯขอ้ตกลยฉบับธ๊ีไดฝเป็ธโปตฯนกฯฟภ ฯกัดฌมฯนฟบัพิดและขอ้ภ ฯกัดใธ
ขอ้ตกลยฉบับธ๊ี ถัย๊ธ๊ี ฌ่ฯพฟฟนเธีฝนโด้แสดยถืยกฯฟกฟะภฯฝฌมฯนเสี่ฝยถ่ีเป็ธมู๊ธรฯธส ฯฌัญขอยกฯฟเภฟภฯฟะยม่ฯยฌู่สญัญฯ 
ขอ้จ ฯกัดเยล่ฯธ๊ีจะนีพลใชบ้ังฌับโนว่ฯ่ฌู่สญัญฯจะรบัรูถ้ึงฌวฯนเป็ธโปโด้ของฌวฯนเสีฝยฯฝยรือโนแ่ละโนฌ่ ฯธึงวฯ่วตัถปุระสงฌ์ส ฯฌั
ญของกฯรเฝีฝวฝฯแบบจ ฯกัดไดฝเฉมฯะยรือโน่ 
 

http://www.esri.com/
http://www.arcgis.com/
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B.4.4 กฯฟถอธยฟอูกฯฟสละสถิพเิฟฝีกฟอ้ยยฟอูสถิพใิธถฟมัฝส์ธิถ่ีเฌฝเฟฝีกฟอ้ย ขอ้ภ ฯกัด 
และขอ้ฝกเม้ธถ่ีฟะบุขฯ้ยต้ธอฯภโน่นีพลบัยฌับใชใ้ธเขตอ ฯธฯภศฯลบฯยแยย่ 
และอฯภนีพลบัยฌับใชภ้ฯฝใต้ขอบเขตถ่ีอธุญฯตตฯนกฎยนฯฝใธเขตอ ฯธฯภศฯลขอยลกูฌ้ฯเถ่ฯธัธ๊ 
ลกูฌ้ฯอฯภนีสถิพิเมิ่นเตินซื่ยโน่สฯนฯฟถนีกฯฟฝกเม้ธยฟอูภ ฯกัดฌมฯนฟบัพิดชอบโด้ Esri 

โน่โด้มฝฯฝฯนถ่ีภะภ ฯกัดกฯฟฟบัปฟะกัธยฟอูกฯฟเฝฝีมฝฯส ฯยฟบัลกูฌ้ฯไดฝปฟะกฯฟถ่ีกฎยนฯฝโน่อธุญฯต 

 

ขอ้ B.5—กฯรชดใชฌ่้ฯเสีฝยฯฝ 

 

B.5.1 ฌ ฯจ ฯกัดฌวฯน ฌ ฯภ ฯกัดฌมฯนต่อโปธ๊ีเป็ธสม่ธเสฟนิขอยฌ ฯภ ฯกัดฌมฯนถ่ีฟะบุโม้ใธ เอกสฯฟแธบถ้ฯฝ ก: 

 

ก. "ขอ้เรีฝกรอ้ง" ยนฯฝถืย ขอ้เฟฝีกฟอ้ย กฯฟด ฯเธิธฌดียฟอูฌ ฯฟอ้ยขอขอยบุฌฌลถ่ีสฯน 

ข. "พู้นีสถิธโิด้รบัชดใชฌ่้ฯเสีฝยฯฝ" ยนฯฝถืย ลกูฌ้ฯ และพู้บฟยิฯฟ เภฯ้ยธ้ฯถ่ี และมธักยฯธขอยลกูฌ้ฯ 
ฌ. "ขอ้เรีฝกรอ้งเก่ีฝวกับกฯรละเนดิ" ยนฯฝถืย ขอ้เฟฝีกฟอ้ยใด ๆ ถ่ีอ้ฯยม่ฯ กฯฟใชย้ฟอูกฯฟเขฯ้ถืยขอ้เสธอยฟอูบฟกิฯฟขอย Esri ใด ๆ 
ขอยลกูฌ้ฯละเนิดต่อสถิพิบัตฟ ลิขสถิพิ ์เฌฟู่อยยนฯฝกฯฟฌ้ฯ ยฟอูฌมฯนลับถฯยกฯฟฌ้ฯ 

ย. "ฌวฯนเสีฝยฯฝ" ยนฯฝถืย ฟฯฝภฯ่ฝ ฌ่ฯเสฝียฯฝ ฝอดฌ่ฯชดเชฝ ต้ธถุธยฟอูฌ่ฯใชภ้ฯ่ฝ ฟมนถืยฌ่ฯถธฯฝฌมฯนถ่ีโด้ช ฯฟะโป 

 

B.5.2 กฯรชดใชฌ่้ฯเสีฝยฯฝเก่ีฝวกับกฯรละเนดิ 

 

ก. Esri ภะปกป๋อยและชดใชฌ่้ฯเสีฝยฯฝใยแ้ก่พู้นีสถิพโิด้ฟบัชดใชฌ่้ฯเสฝียฯฝ 
ตลอดภธชดใชฌ่้ฯเสฝียฯฝเมู่อฌมฯนเสีฝยฯฝถ่ีเกิดขื๊ธตฯนกฯฟเฟฝีกฟอ้ย 

ข. ยฯก Esri มิภฯฟปฯแล้มม่ฯขอ้เฟฝีกฟอ้ยเก่ีฝมกับกฯฟละเนิดเป็ธฌมฯนภฟยิ ถฯย Esri 

อฯภด ฯเธิธกฯฟอฝฯ่ยใดอฝฯ่ยยธ่ืยไดฝใชฌ่้ฯใชภ้ฯ่ฝขอยตธเอย 
(1) ใยส้ถิพิล์กูฌ้ฯใธกฯฟใชพ้ลิตภัปท์ตฯนกฯฟธ ฯเสธอยฟอูกฯฟใยบ้ฟกิฯฟขอย Esri ต่อโป ยฟอู 
(2) แก้โขพลิตภัปท์ตฯนกฯฟธ ฯเสธอยฟอูกฯฟใยบ้ฟกิฯฟขอย Esri ใธขปะถ่ีด ฯฟยโม้ซื่ยฌมฯนสฯนฯฟถใธกฯฟถ ฯยฯธดัยเดิน 
ยฯกโน่นีถฯยเลูอกใดถ่ีเยนฯะสนใธเชยิมฯปิชฝ ์ถฯย Esri อฯภฝุติสถิพใิธกฯฟใชพ้ลิตภัปท์ตฯนกฯฟธ ฯเสธอยฟอูกฯฟใยบ้ฟกิฯฟขอย 
Esri ขอยลกูฌ้ฯและภะฌูธเยิธ 
(ก) ฌ่ฯพฟฟนเธีฝนสถิพกิฯฟใชย้ฯธใดก็ตฯนถ่ีลกูฌ้ฯช ฯฟะกฯฟละเนิดพลิตภัปท์ตฯนกฯฟธ ฯเสธอยฟอูกฯฟใยบ้ฟกิฯฟขอย Esri 

ถ่ีโด้ฟบันฯภฯฝใต้สถิพกิฯฟใชย้ฯธถฯมฟ ไดฝฌิดเป็ธสัดสม่ธขอย 5 ปึ ยกัฌ่ฯเสู่อนฟฯฌฯเป็ธแบบเสธ้ตฟยเฟิน่ตัย๊แต่มัธถ่ีเฟิน่ต้ธสย่นอบ 
ยฟอู (ข) ฌ่ฯพฟฟนเธีฝนสม่ธถ่ีโน่นีกฯฟใชซ้ื่ยช ฯฟะส ฯยฟบัสถิพกิฯฟใชย้ฯธเป็ธฟะฝะเมลฯ กฯฟเป็ธสนฯชกิ และกฯฟซอ่นบ ฯฟุยฟกัผฯ 

ฌ. Esri 

โน่นีภฯฟะยธ้ฯถ่ีใธกฯฟต่อสูข้อ้เฟฝีกฟอ้ยเก่ีฝมกับกฯฟละเนิดยฟอูใธกฯฟชดใชฌ่้ฯสธิโยนถดแถธใยแ้ก่ลกูฌ้ฯใธกฟปีถ่ีขอ้เฟฝีกฟอ้ยเก่ีฝ
มกับกฯฟละเนิดเกิดขื๊ธภฯก (i) กฯฟพสนพสฯธยฟอูกฯฟฟมนพลิตภัปท์ตฯนกฯฟธ ฯเสธอยฟอูกฯฟใยบ้ฟกิฯฟขอย Esri กับพลิตภัปท์ 
กฟะบมธกฯฟ ฟะบบ ยฟอูสม่ธปฟะกอบถ่ี Esri โน่โด้ภดัยฯยฟอูฟะบุโม้ใธเอกสฯฟปฟะกอบ 
(ii) กฯฟดัดแปลยพลิตภัปท์ตฯนกฯฟธ ฯเสธอยฟอูกฯฟใยบ้ฟกิฯฟขอย Esri ไดฝพู้อู่ธถ่ีโน่ใช ่Esri และพู้ฟบัภฯ้ยชม่ยขอย Esri 

(iii) กฯฟปฏิบัติตฯนฟฯฝละเอีฝดยฯธขอยลกูฌ้ฯ ยฟอู (iv) กฯฟใชพ้ลิตภัปท์ตฯนกฯฟธ ฯเสธอยฟอูกฯฟใยบ้ฟกิฯฟขอย Esri ยลัยภฯกถ่ี 
Esri 

ภดัยฯฟุธ่ถ่ีนีกฯฟแก้โขเปล่ีฝธแปลยแล้มเมู่อยลีกเล่ีฝยกฯฟละเนิดยฟอูฝุติสถิพกิฯฟใชพ้ลิตภัปท์ตฯนกฯฟธ ฯเสธอยฟอูกฯฟใยบ้ฟกิฯฟขอ
ย Esri ขอยลกูฌ้ฯ 

 

B.5.3 กฯรชดใชฌ่้ฯสธิโยนถดแถธถัว่โป Esri ภะปกป๋อยและชดใชฌ่้ฯเสีฝยฯฝใยแ้ก่พู้นีสถิพิโด้ฟบัชดใชฌ่้ฯเสฝียฯฝ 
ตลอดภธชดใชฌ่้ฯเสฝียฯฝเมู่อฌมฯนเสีฝยฯฝถ่ีเกิดขื๊ธตฯนกฯฟเฟฝีกฟอ้ยใดๆ ส ฯยฟบักฯฟบฯดเภบ็ถฯยกฯฝ กฯฟเสฝีชมีิต 
ยฟอูฌมฯนเสีฝยฯฝต่อถฟมัฝส์ธิถฯมฟถ่ีนีตัมตธ ยฟอูถฟมัฝส์ธิถ่ีแถ้ภฟยิ 
ถ่ีธ ฯนฯภฯกฟ่ฯฝถ่ีฟบัฌมฯนฌุ้นฌฟอยตฯนขอบเขตใธกฟปีถ่ีเกิดขื๊ธภฯกฌมฯนปฟะนฯถเลิธเล่อยฟอูกฯฟละเม้ธยฟอูกฯฟภยใภปฟะมฤติพิดไดฝ 
Esri ยฟอูพู้บฟยิฯฟ เภฯ้ยธ้ฯถ่ี มธักยฯธ ยฟอูตัมแถธขอย Esri ถ่ีถ ฯยธ้ฯถ่ีใยบ้ฟกิฯฟใธขปะถ่ีอฝูใ่ธสถฯธถ่ีขอยลกูฌ้ฯ 
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B.5.4 เง่ือธโขกฯรชดใชฌ่้ฯเสีฝยฯฝ เยู่อธโขกฯฟชดใชฌ่้ฯเสีฝยฯฝโด้ก ฯยธดใย ้พู้นีสถิพิโด้ฟบัชดใชฌ่้ฯเสีฝยฯฝภะต้อย (1) แภย้ใย ้Esri 

ถฟฯบถืยขอ้เฟฝีกฟอ้ยเป็ธลฯฝลักผป์อักผฟถัธถี (2) ภดัยฯเอกสฯฟถ่ีนีอฝูถั่ย๊ยนดถ่ีอพบิฯฝต่อขอ้เฟฝีกฟอ้ย (3) ใย ้Esri 

นีอ ฯธฯภฌมบฌุนแต่เมีฝยพู้เดีฝมใธกฯฟต่อสูฌ้ดียฟอูกฯฟเภฟภฯโกล่เกล่ีฝถ่ีเก่ีฝมกับกฯฟต่อสูย้ฟอูกฯฟฟะยับขอ้เฟฝีกฟอ้ยเก่ีฝมกับกฯฟละเนิด 
และ (iv) ใยฌ้มฯนฟม่นนูอใธกฯฟต่อสูข้อ้เฟฝีกฟอ้ยเก่ีฝมกับกฯฟละเนิดตฯนสนฌมฟ เนู่อ Esri ฟอ้ยขอและออกฌ่ฯใชภ้ฯ่ฝใย้ 
 

B.5.5 ขอ้ตกลงสว่ธธ๊ีระบุขอ้พูกมธัถั๊งยนดของ Esri พู้จดัจ ฯยธ่ฯฝ และพู้ใย้อธุญฯตถ่ีเป็ธบุฌฌลถ่ีสฯนของ Esri 

เก่ีฝวกับขอ้เรีฝกรอ้งใด ๆ ซึง่ Esri ต้องชดใชฌ่้ฯเสีฝยฯฝแก่ลกูฌ้ฯ 
 

ขอ้ B.6—กฯรรบัประกัธ 

 

ยฯก Esri ก ฯลัยใยบ้ฟกิฯฟ ถฯย Esri ภะด ฯเธิธกฯฟขัธ๊ต ่ฯตฯนฌมฯนฌุ้นฌฟอยต่อโปธ๊ี 

 

ก. ฌมฯนฟบัพิดถัม่โปยฟอูฌมฯนฟบัพิดถัม่โปเชยิมฯปิชฝถ่ี์นีฌมฯนฌุ้นฌฟอยขัธ๊ต ่ฯ 1,000,000.00 ดอลลฯฟ ์(ดอลลฯฟส์ยฟรัฯ) 
ไดฝภ ฯกัดต่อกฯฟเกิดขื๊ธฌฟัย๊เดีฝมส ฯยฟบักฯฟบฯดเภบ็ถฯยกฯฝ ฟมนถืยกฯฟเสีฝชมีิต 
และฌมฯนฟบัพิดต่อฌมฯนเสีฝยฯฝใธถฟมัฝส์ธิซื่ยฟมนถืยกฟปีต่อโปธ๊ี 

 

 1. สถฯธถ่ีและกฯฟด ฯเธิธยฯธ 

 2. ฌมฯนฟบัพิดตฯนสัญญฯฟมน 

 3. ฌมฯนเสฝียฯฝต่อถฟมัฝ์สธิใธฟูปแบบกม้ฯยๆ 

 4. พู้ฟบัภฯ้ยอิสฟะ 
 5. กฯฟบฯดเภบ็ขอยบุฌฌล ไดฝนีกฯฟลบขอ้ฝกเม้ธขอยมธักยฯธ และ 
 6. กฯฟด ฯเธิธยฯธถ่ีเสฟภ็สิ๊ธแล้ม 
 

ข. กฯฟปฟะกัธภัฝเมู่อฌ่ฯชดเชฝขอยพู้ถ ฯยฯธ ไดฝนีกฯฟสละสถิพกิฯฟฟบัชม่ยสถิพเิป็ธภ ฯธมธถ่ีเป็ธโปตฯนภ ฯธมธถ่ีภ ฯกัดตฯนกฎยนฯฝ 

 

ขอ้ B.7—ฌวฯนปลอดภัฝและกฯรปฏิบติัตฯน 
 

B.7.1 ฌวฯนปลอดภัฝ Esri โด้เพฝแมฟฌ่มฯนสฯนฯฟถด้ฯธฌมฯนปลอดภัฝโม้ถ่ี http://trust.arcgis.com ลกูฌ้ฯอฯภอธุญฯตใย ้Esri 

นีสถิพใิธกฯฟเขฯ้ถืยฟะบบขอยลกูฌ้ฯยฟอูขอ้นูลสม่ธบุฌฌลขอยบุฌฌลถ่ีสฯน สฯฟสธเถศถ่ีนีกฯฟฌมบฌุน ยฟอูขอ้นูลถ่ีนีฌมฯนละเอีฝดอ่อธ 
ถ้ฯกฯฟเขฯ้ถืยนีฌมฯนภ ฯเป็ธต่อพลยฯธกฯฟใยบ้ฟกิฯฟขอย Esri และถ้ฯ Esri ฝอนฟบักฯฟเขฯ้ถืยดัยกล่ฯมอฝฯ่ยชดัแภย้ Esri 

ภะใชก้ฯฟฌุ้นฌฟอยใธกฯฟภดักฯฟ ถฯยเถฌธิฌ 
และถฯยกฯฝภฯมตฯนสนฌมฟเมู่อฌุ้นฌฟอยขอ้นูลดัยกล่ฯมและป๋อยกัธกฯฟเขฯ้ถืยไดฝโน่โด้ฟบัอธุญฯต ลกูฌ้ฯนียธ้ฯถ่ีใธกฯฟ 
(1) ฝธูฝธัม่ฯกฯฟฌมบฌุนด้ฯธฌมฯนปลอดภัฝและฌมฯนเป็ธสม่ธตัมถ่ีโด้ฟบักฯฟตีมินม์ขอย Esri 

เป็ธโปตฯนขอ้ก ฯยธดด้ฯธกฎยนฯฝถ่ีใชบั้ยฌับถัย๊ยนดส ฯยฟบักฯฟฌุ้นฌฟอยเธู๊อยฯขอยลกูฌ้ฯ และ 
(2) อัปไยลดยฟอูแบ่ยปัธเธู๊อยฯขอยลกูฌ้ฯพ่ฯธบฟกิฯฟฌลฯมด์เฉมฯะเนู่อกฎยนฯฝอธุญฯตใยก้ฟะถ ฯกฯฟดัยกล่ฯมโด้ Esri 

โน่นียธ้ฯถ่ีใธกฯฟตฟมภสอบเธู๊อยฯขอยลกูฌ้ฯเมู่อฟบัฟอยม่ฯเป็ธโปตฯนกฎยนฯฝถ่ีใชบ้ัยฌับและขอ้บัยฌับ ลกูฌ้ฯต้อยติดต่อ Esri ถ่ี 
securesupport@esri.com ส ฯยฟบัฌ ฯแธะธ ฯเมิ่นเตินก่อธใยเ้ธู๊อยฯขอยลกูฌ้ฯใดก็ตฯนถ่ีต้อยใชน้ฯตฟกฯฟฟกัผฯฌมฯนปลอดภัฝอู่ธ ๆ 
ธอกเยธูอภฯกฌมฯนสฯนฯฟถใธกฯฟฟกัผฯฌมฯนปลอดภัฝถ่ีเพฝแมฟข่อย Esri 
 

B.7.2 รยัสถ่ีประสงฌ์รฯ้ฝ Esri ภะใชฌ้มฯนมฝฯฝฯนตฯนสนฌมฟถฯยกฯฟฌ้ฯเมู่อตฟมภสอบใยแ้ธ่ใภม่ฯขอ้เสธอขอย Esri 

ภะโน่สย่ฟยสัถ่ีปฟะสยฌ์ฟฯ้ฝใดๆ โปใยล้กูฌ้ฯ Esri ภะโน่ฟบัพิดชอบต่อฟยสัถ่ีปฟะสยฌ์ฟฯ้ฝซื่ยลกูฌ้ฯธ ฯเขฯ้สูข่อ้เสธอขอย Esri 

ยฟอูนีกฯฟธ ฯเขฯ้พ่ฯธเธู๊อยฯขอยบุฌฌลถ่ีสฯน 
 

B.7.3 กฯรปฏิบติัตฯนกฯรส่งออก ฌู่สัญญฯแต่ละฟ่ฯฝภะปฏิบัติตฯนกฎยนฯฝและฟะเบีฝบขอ้บัยฌับม่ฯด้มฝกฯฟสย่ออกถ่ีใชบ้ัยฌับ 
ฟมนถืยฟะเบีฝบขอ้บัยฌับม่ฯด้มฝกฯฟบฟยิฯฟกฯฟสย่ออก (EAR) ขอยกฟะถฟมยมฯธิชฝข์อยสยฟรัอเนฟกิฯ 
ฟะเบีฝบขอ้บัยฌับม่ฯด้มฝกฯฟขธส่ยอฯมุพฟะยม่ฯยปฟะเถศ (ITAR) และกฎยนฯฝอู่ธๆ ด้ฯธกฯฟสย่ออกถ่ีใชบ้ัยฌับ ลกูฌ้ฯภะโน่สย่ออก 
สย่ออกซ ๊ฯ ไอธฝฯ้ฝ เพฝแมฟ ่ยฟอูไฝกฝฯ้ฝปฟะกฯฟใดๆ โน่ม่ฯภะถัย๊ยนดยฟอูบฯยสม่ธ ยฟอูอธุญฯตกฯฟเขฯ้ถืย ยฟอูกฯฟไอธ 

http://trust.arcgis.com/
mailto:securesupport@esri.com
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ยฟอูกฯฟใชบ้ฟกิฯฟยฟอูพลิตภัปท์ตฯนกฯฟธ ฯเสธอขอย Esri โปฝยัปฟะเถศถ่ีสยฟรัอเนฟกิฯนีฌ ฯสัย่ย้ฯนซู๊อขฯฝ 
ยฟอูอยฌ์กฟยฟอูบุฌฌลถ่ีถูกปฏิเสพ 
เม้ธแต่ภะเป็ธโปตฯนกฎยนฯฝและฟะเบีฝบขอ้บัยฌับม่ฯด้มฝกฯฟสย่ออกถ่ีใชบั้ยฌับขอยฟรับฯลขอยสยฟรัอเนฟกิฯใธขปะธัธ๊ 
ลกูฌ้ฯภะโน่สย่ออก สย่ออกซ ๊ฯ ไอธ ยฟอูใชบ้ฟกิฯฟยฟอูขอ้เสธอขอย Esri เมู่อกฯฟสฟฯ้ยนิสโซล์ยฟอูธิมเฌลีฝฟ ์
อฯมุพเฌนียฟอูชมีภฯมยฟอูสิธ๊สุดกฯฟใชย้ฯธไดฝโน่โด้ฟบัอธุญฯตอฝฯ่ยถูกต้อยภฯกฟรับฯลขอยสยฟรัอเนฟกิฯ ลกูฌ้ฯภะต้อยบอกกล่ฯม Esri 

เป็ธลฯฝลักผป์อักผฟถัธถีเนู่อยธ่มฝยฯธยฟอูเภฯ้ยธ้ฯถ่ีขอยฟรับฯลขอยสยฟรัอเนฟกิฯปฏิเสพ ฟะยับ 
ยฟอูเมิกถอธสถิพมิิเศผด้ฯธกฯฟสย่ออกขอยลกูฌ้ฯ ลกูฌ้ฯภะโน่อัปไยลด ภดัเก็บ ยฟอูปฟะนมลพลเธู๊อยฯขอยลกูฌ้ฯใธบฟกิฯฟฌลฯมด์ซื่ย 
(1) นียนฯฝเลขกฯฟแบ่ยปฟะเภถกฯฟฌมบฌุนกฯฟสย่ออก (ECCN) ธอกภฯก EAR99 ยฟอู 
(2) ถูกฌมบฌุนส ฯยฟบักฯฟสย่ออกภฯกสยฟรัอเนฟกิฯภฯฝใต้ ITAR ลกูฌ้ฯภะแภย้ใย ้Esri 

ถฟฯบล่มยยธ้ฯยฯกกฯฟด ฯเธิธยฯธใยบ้ฟกิฯฟยฟอูกฯฟใยพ้ลิตภัปท์ตฯนกฯฟธ ฯเสธอขอย Esri ใดๆ เก่ีฝมขอ้ยกับนฯตฟฯกฯฟป๋อยกัธ 
กฯฟใยบ้ฟกิฯฟใธกฯฟป๋อยกัธ ยฟอูขอ้นูลถฯยเถฌธิฌ ตฯนถ่ีฟะบุโม้ใธ ITAR นฯตฟฯ 120.6, 120.9 และ 120.10 ตฯนล ฯดับ ไดฝ Esri 

ภะโน่ด ฯเธิธยฯธใยบ้ฟกิฯฟดัยกล่ฯมยฟอูภดัยฯพลิตภัปท์ตฯนกฯฟธ ฯเสธอขอย Esri ใดๆ ดัยกล่ฯมภธกม่ฯ Esri 

ภะโด้ฟบัใบอธุญฯตกฯฟสย่ออกถ่ีภ ฯเป็ธภฯกฟรับฯลสยฟรัอเนฟกิฯ ลกูฌ้ฯภะชม่ฝเยลูอ Esri 

ตฯนสนฌมฟใธกฯฟสนัฌฟและกฯฟโด้ฟบัใบอธุญฯตกฯฟสย่ออกตฯนฌมฯนเยนฯะสน 
 

B.7.4 ฌวฯนเป็ธสว่ธตัว Esri 

ภะปฟะนมลพลขอ้นูลสม่ธบุฌฌลตฯนขอ้ก ฯยธดขอยภฯฌพธมกกฯฟปฟะนมลพลขอ้นูลซื่ยแสดยอฝูถ่ี่https://www.esri.com/en-

us/privacy/overview 
 

ขอ้ B.8—บรกิฯรฌลฯวด์ 
 

B.8.1 กฯรใชง้ฯธถ่ีต้องย้ฯน ลูกฌ้ฯภะโน่ภัดยฯเธู๊อยฯขอยลกูฌ้ฯยฟอูกฯฟเขฯ้ถืยอู่ธๆ ยฟอูใชบ้ฟกิฯฟฟะบบฌฟฯมด์ใธลักผปะถ่ี 
 

ก. สฟฯ้ยยฟอูเพฝแมฟส่แปน กฯฟปลอนตัม ยฟอูสย่ภชิชิย่อีเนลยฟอูเธู๊อยฯถ่ีเป็ธกฯฟไภนตียฟอูใสฟ่ฯ้ฝ 
ยฟอูสะกดฟอฝตฯนยฟอูถ ฯกฯฟขน่ขูม่่ฯภะถ ฯฟฯ้ฝฟฯ่ยกฯฝ 

ข. ภดัเก็บยฟอูสย่ฟยสัถ่ีเป็ธอัธตฟฯฝใดๆ 

ฌ. ละเนิดต่อกฎยนฯฝยฟอูขอ้บัยฌับใดๆ 

ย. ละเนิดยฟอูฝกัฝอกสถิพขิอยบุฌฌลถ่ีสฯนใดก็ตฯน 

ภ. ฌ้ธยฯ ตฟมภสอบ 
ยฟอูถดสอบชอ่ยไยม่ขอยบฟกิฯฟฌลฯมด์ยฟอูละเนิดนฯตฟกฯฟด้ฯธฌมฯนปลอดภัฝยฟอูกฯฟมิสภูธ์ตัมตธใดก็ตฯนไดฝบฟกิฯฟฌลฯมด์ 
ไดฝโน่โด้ฟบักฯฟอธุนัติเป็ธลฯฝลักผป์อักผฟภฯกเภฯ้ยธ้ฯถ่ีฟกัผฯฌมฯนปลอดภัฝพลิตภัปท์ขอย Esri; ยฟอู 

ฉ. เปฟฝีบเถีฝบฌมฯนมฟอ้น กฯฟปฏิบัติยฯธยฟอูฌมฯนสฯนฯฟถใธกฯฟถ ฯยฯธขอยบฟกิฯฟฌลฯมด์เมู่อมัตถุปฟะสยฌ์ใธกฯฟแขย่ขัธ 

 

B.8.2 กฯรยฝุดชะงักของบรกิฯร ฌมฯนล้นเยลมขอยฟะบบยฟอูเยตุกฯฟป์อู่ธๆ ถ่ีอฝูธ่อกเยธูอกฯฟฌมบฌุนตฯนสนฌมฟขอย Esri 

อฯภถ ฯใยเ้กิดกฯฟยฝุดชะยักใธกฯฟเขฯ้ถืยบฟกิฯฟฌลฯมด์ขอยลกูฌ้ฯ Esri 

อฯภโน่สฯนฯฟถใยก้ฯฟแภย้เตูอธล่มยยธ้ฯถืยกฯฟยฝุดชะยักดัยกล่ฯม 
 

B.8.3 เธื๊อยฯของลกูฌ้ฯ 
 

ก. ลกูฌ้ฯนอบสถิพิ ์Esri และพู้ฟบัภฯ้ยใชส้ถิพกิฯฟใชป้ฟะไฝชธ์แบบโน่พูกขฯด สถิพิซื่ยโน่อฯภไอธโปสูบุ่ฌฌลอู่ธโด้ สถิพถัิม่ไลกใธกฯฟไฮสต์ 
เฟฝีกใช ้และถ ฯซ ๊ฯเธู๊อยฯลกูฌ้ฯตฯนถ่ีภ ฯเป็ธเมู่อใยบ้ฟกิฯฟฌลฯมด์แก่ลกูฌ้ฯ ยฯกโน่โด้ฟบัอธุญฯตภฯกลกูฌ้ฯ Esri ภะโน่เขฯ้ถืย ใช ้
ยฟอูเปิดเพฝเธู๊อยฯขอยลกูฌ้ฯ ฝกเม้ธถ่ีภ ฯเป็ธอฝฯ่ยสนเยตุสนพลส ฯยฟบักฯฟสธับสธุธกฯฟใชบ้ฟกิฯฟฌลฯมด์ขอยลกูฌ้ฯ 
ฝกเม้ธสถิพิถ่ี์ภ ฯกัด ส ฯยฟบั Esri ภฯฝใต้ขอ้ตกลยธ๊ี ลกูฌ้ฯฟกัผฯโม้ซื่ยสถิพิ ์กฟฟนสถิพิ ์และพลปฟะไฝชธ์ถัย๊ยนดใธเธู๊อยฯขอยลกูฌ้ฯ 

https://www.esri.com/en-us/privacy/overview
https://www.esri.com/en-us/privacy/overview
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ข. ยฯกลกูฌ้ฯเขฯ้ถืยบฟกิฯฟฌลฯมด์ ไดฝใชแ้อปมลิเฌชัธ่ถ่ีภดัยฯไดฝบุฌฌลถ่ีสฯน Esri 

อฯภเปิดเพฝเธู๊อยฯขอยลกูฌ้ฯใย้แก่บุฌฌลถ่ีสฯนตฯนถ่ีภ ฯเป็ธ เมู่อชม่ฝใธกฯฟถ ฯยฯธฟม่นกัธฟะยมฯ่ยแอปมลิเฌชัธ่และบฟกิฯฟฌลฯมด์ 
และเธู๊อยฯขอยลกูฌ้ฯ 

ฌ. Esri อฯภเปิดเพฝเธู๊อยฯขอยลกูฌ้ฯ ยฯกภ ฯเป็ธต้อยด ฯเธิธกฯฟตฯนกฎยนฯฝยฟอูขอ้บัยฌับยฟอูฌ ฯสัย่ศฯล 
ยฟอูยธ่มฝยฯธฟฯชกฯฟอู่ธๆ ไดฝถ่ี Esri ภะมฝฯฝฯนอฝฯ่ยสนเยตุสนพลถ่ีภะภ ฯกัดขอบเขตขอยกฯฟเปิดเพฝ 

ย. เนู่อลกูฌ้ฯใชบ้ฟกิฯฟฌลฯมด์สิธ๊สดุลย Esri ภะ 
 

 1. ภะภดัถ ฯเธู๊อยฯขอยลกูฌ้ฯใยม้ฟอ้นเมู่อใย้ลกูฌ้ฯสฯนฯฟถดฯมธ์ไยลดโด้ธฯธ 30 มัธ 
เม้ธแต่ลกูฌ้ฯภะฟอ้ยขอชม่ยเมลฯส ฯยฟบัฌมฯนมฟอ้นใชย้ฯธถ่ีสัธ๊ลย ยฟอู Esri ถูกยฯ้นโน่ใยถ้ ฯเชธ่ธัธ๊ตฯนกฎยนฯฝ; ยฟอู 

 2. ดฯมธ์ไยลดเธู๊อยฯลกูฌ้ฯถัย๊ยนดใธฌมฯนฌฟอบฌฟอยขอย Esri 

โปภธถืยสู่อถ่ีลกูฌ้ฯเลูอกและสย่นอบเธู๊อยฯลกูฌ้ฯดัยกล่ฯมใยกั้บลกูฌ้ฯ 
 

Esri ภะโน่นีภฯฟะพูกมัธใด ๆ ใธกฯฟภดัเก็บยฟอูสย่ฌูธเธู๊อยฯขอยลกูฌ้ฯเนู่อขอ้สฟุปขอยบฟกิฯฟฌลฯมด์ 
 

B.8.4 กฯรลบเธื๊อยฯของลกูฌ้ฯ Esri อฯภลบยฟอูเอฯสม่ธยธ่ืยส่มธใดขอยเธู๊อยฯขอยลกูฌ้ฯออก 
ยฯกนีเยตุพลถ่ีเชู่อโด้ม่ฯกฯฟอัปไยลดเธู๊อยฯขอยลกูฌ้ฯยฟอูกฯฟใชเ้ธู๊อยฯดัยกล่ฯมฟม่นกับฟะบบฌลฯมด์ 
เป็ธกฯฟละเนิดขอ้ตกลยฉบับธ๊ีใธสฯฟะส ฯฌัญ Esri ภะแภย้ใยล้กูฌ้ฯถฟฯบล่มยยธ้ฯก่อธถ่ีภะลบเธู๊อยฯขอยลกูฌ้ฯ 
ยฯกเป็ธกฯฟกฟะถ ฯถ่ีสนเยตุสนพลภฯฝใต้สถฯธกฯฟป์เยล่ฯธ๊ี Esri ภะตอบสธอยต่อกฯฟแภย้ลบตฯนกฎยนฯฝ Digital Millennium 

Copyright Act ไดฝเป็ธโปตฯนธไฝบฯฝลิขสถิพิ์ขอย Esri ซื่ยนีอฝูถ่ี่ http://www.esri.com/legal/dmca_policy 

 

B.8.5 กฯรระงับกฯรใย้บรกิฯร Esri อฯภฟะยับกฯฟเขฯ้ถืยฟะบบฌลฯมด์ 
(1) ยฯกลกูฌ้ฯละเนิดขอ้ตกลยฉบับธ๊ีใธสฯฟะส ฯฌัญและโน่แก้โขกฯฟละเนิดดัยกล่ฯมใธเมลฯอัธสนฌมฟ (2) ยฯก Esri 

นีเยตุพลอัธสนฌมฟเชู่อโด้ม่ฯกฯฟใชบ้ฟกิฯฟฌลฯมด์ขอยลกูฌ้ฯภะถ ฯใย ้Esri เกิดฌมฯนฟบัพิดยฟอูพลลัมพใ์ธถฯยลบแก่ฌมฯนถูกต้อย 
ฌมฯนสฯนฯฟถใธกฯฟถ ฯยฯธ ยฟอูฌมฯนสฯนฯฟถใธกฯฟใชย้ฯธขอยบฟกิฯฟฌลฯมด์ (3) เมู่อถ ฯกฯฟบ ฯฟุยฟกัผฯตฯนก ฯยธด 
(4) เมู่อฟะยับภัฝฌุกฌฯนยฟอูกฯฟไภนตีบธบฟกิฯฟฌลฯมด์ ยฟอู 
(5) ยฯกฟะบบฌลฯมด์ถูกฟะยับไดฝกฎยนฯฝยฟอูนีขอ้ก ฯยธดใธฟะดับถ่ีถ ฯใยก้ฯฟด ฯเธิธกฯฟใยบ้ฟกิฯฟต่อโปภะก่อใยเ้กิดฌมฯนฝฯกล ฯบฯกถ
ฯยกฯฟฌ้ฯ เนู่อเป็ธโปโด้ Esri 

ภะแภย้ใยล้กูฌ้ฯถฟฯบถืยกฯฟฟะยับบฟกิฯฟฌลฯมด์ล่มยยธ้ฯและใยไ้อกฯสแก่ลกูฌ้ฯตฯนสนฌมฟใธกฯฟด ฯเธิธนฯตฟกฯฟแก้โข 

 

Esri ภะโน่ฟบัพิดชอบต่อฌมฯนเสีฝยฯฝ ฌมฯนฟบัพิด 
ยฟอูฌมฯนสญูเสีฝถ่ีอฯภเกิดขื๊ธภฯกกฯฟยฝุดชะยักยฟอูกฯฟฟะยับบฟกิฯฟขอยบฟกิฯฟฌลฯมด์ยฟอูกฯฟลบเธู๊อยฯขอยลกูฌ้ฯตฯนถ่ีอพบิฯฝโม้ขฯ้
ยต้ธ 

 

B.8.6 กฯรแจ้งโปฝัง Esri ลกูฌ้ฯภะแภย้ใย ้Esri ถฟฯบถัธถี ยฯกลกูฌ้ฯฟบัฟูม้่ฯนีกฯฟใชก้ฯฟเป็ธสนฯชกิขอยลกูฌ้ฯไดฝโน่โด้ฟบัอธุญฯต 
ยฟอูนีกฯฟละเนิดฌมฯนปลอดภัฝใธลักผปะอู่ธใดถ่ีเก่ีฝมขอ้ยกับบฟกิฯฟฌลฯมด์ 
 

ขอ้ B.9—ขอ้ก ฯยธดถัว่โป 

 

B.9.1 กฯรช ฯระเงิธ ลกูฌ้ฯภะต้อยช ฯฟะใบแภย้ยธ๊ีถ่ีถูกต้อยแต่ละฟฯฝกฯฟโน่ชฯ้กม่ฯ 
30 มัธธับภฯกมัธถ่ีโด้ฟบัและภะต้อยสย่กฯฟช ฯฟะเยิธโปฝยัถ่ีอฝูถ่ี่ฟะบุโม้ใธใบแภย้ยธ๊ี 
ลกูฌ้ฯถ่ีอฝูธ่อกสยฟรัอเนฟกิฯภะต้อยภฯ่ฝตฯนใบแภย้ยธ๊ีขอยพู้ภัดภ ฯยธ่ฯฝไดฝเป็ธโปตฯนเยู่อธโขกฯฟช ฯฟะเยิธขอยพู้ภดัภ ฯยธ่ฯฝ 

 

B.9.2 ขอ้เสธอแธะ Esri สฯนฯฟถใชข้อ้เสธอแธะ ฌ ฯแธะธ ฯ ยฟอูฌ ฯฟอ้ยขอใดๆ โด้อฝฯ่ยอิสฟะเมู่อกฯฟปฟบัปฟุยพลิตภัปท์ถ่ีลกูฌ้ฯใยแ้ก่ 
Esri 
 

http://www.esri.com/legal/dmca_policy
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B.9.3 สถิธบิตัร ลกูฌ้ฯโน่นีสถิพิถ่ีภะฝู่ธขอและโน่นีสถิพอิธุญฯตใยพู้้ใชอู่้ธใดฝู่ธขอสถิพบัิตฟยฟอูสิถพถิ ฯธอยเดีฝมกัธถัม่ไลก 
ยฯกเป็ธสถิพถ่ีิอฯศัฝยฟอูโด้พธมกพลิตภัปท์ใดๆ ขอย Esri โม้ 
ขอ้ยฯ้นเก่ีฝมกับกฯฟภดถะเบีฝธสิถพบิัตฟดัยถ่ีฟะบุโม้อฝฯ่ยชดัเภธธ๊ีภะโน่นีพลบัยฌับใชกั้บซอภต์แมฟแ์ละเถฌไธไลฝีขอยลกูฌ้ฯ 
ฝกเม้ธใธกฟปีถ่ีพลิตภัปท์ยฟอูสม่ธยธ่ืยสม่ธใดขอยพลิตภัปท์ 
เป็ธสม่ธยธ่ืยใธขอ้อ้ฯยสถิพยิฟอูเป็ธมิพถ่ีีดีถ่ีสุดส ฯยฟบักฯฟปฟะดิผรภ์ฯฝใธฌ ฯขอภดถะเบีฝธสถิพิบัตฟยฟอูกฯฟขอภดถะเบีฝธ 
ใธถ ฯธอยเดีฝมกัธ 

 

B.9.4 ขอ้จ ฯกัดเก่ีฝวกับกฯรชกัชวธ 
ฌู่สัญญฯถัย๊สอยฟ่ฯฝภะโน่ชกัชมธเมู่อภฯ้ยยฯธมธักยฯธฌธใดขอยฌู่สญัญฯอีกฟ่ฯฝยธ่ืยซื่ยเก่ีฝมข้อยกับกฯฟด ฯเธิธยฯธใยบ้ฟกิฯฟใธฟะยม่
ฯยกฯฟด ฯเธิธยฯธใยบ้ฟกิฯฟและเป็ธฟะฝะเมลฯ 1 ปึยลัยภฯกธัธ๊ 
ขอ้ฌมฯนธ๊ีโน่โด้เป็ธกฯฟภ ฯกัดยฯ้นฌู่สัญญฯฟ่ฯฝยธ่ืยฟ่ฯฝใดภฯกกฯฟลยไฝผปฯใธสู่อสฯพฯฟปะเมู่อภฯ้ยยฯธใธยธัยสอูมินม์ 
ธิตฝสฯฟอฯชมี ยฟอูกฯฟลยไฝผปฯใธอิธเถอฟเ์ธ็ต 

 

B.9.5 ภฯผีและฌ่ฯธรรนเธีฝนกฯรขธสง่ฟฯฌฯขอยกฯฟธ ฯเสธอยฟอูกฯฟใยบ้ฟกิฯฟขอย Esriถ่ี Esri 

แภย้แก่ลกูฌ้ฯโน่ฟมนถืยฌ่ฯภฯผีและฌ่ฯพฟฟนเธีฝนอู่ธ ๆ ถัย๊ยนดถ่ีเก่ีฝมขอ้ย ซื่ยฟมนถืยแต่โน่ภ ฯกัดเมีฝยฌ่ฯภฯผีขฯฝ ภฯผีธ ฯเขฯ้ 
ยฟอูภฯผีนูลฌ่ฯเมิ่น (VAT) ภฯผีศุลกฯกฟ อฯกฟ ยฟอูมิกัดอัตฟฯศุลกฯกฟ ฌ่ฯใชภ้ฯ่ฝใธกฯฟขธสย่และด ฯเธิธกฯฟ 
และฌ่ฯพฟฟนเธีฝนกฯฟขื๊ธถะเบีฝธพู้ขฯฝ Esri ภะบมกฌ่ฯพฟฟนเธีฝนใด ๆ ถ่ีภ ฯเป็ธต้อยภฯ่ฝใธฝอดฟมนขอยใบแภย้ยธ๊ีถ่ีสย่ถืยลกูฌ้ฯ Esri 

อฯภฟมนภฯผีไดฝปฟะนฯปและฌ่ฯใชภ้ฯ่ฝใธกฯฟขธสย่และด ฯเธิธกฯฟใธใบเสธอฟฯฌฯด้มฝ 
แต่อฯภปฟบัเปล่ีฝธฌ่ฯพฟฟนเธีฝนเยล่ฯธ๊ีใธใบแภย้ยธ๊ี ส ฯยฟบัลกูฌ้ฯถ่ีอฝูธ่อกสยฟรัอเนฟกิฯ 
พู้ภดัภ ฯยธ่ฯฝสฯนฯฟถแภย้ภฯผียฟอูฌ่ฯพฟฟนเธีฝนต่ฯยๆ ไดฝเป็ธโปตฯนธไฝบฯฝขอยพู้ภัดภ ฯยธ่ฯฝเอย 

 

B.9.6 กฯรตรวจสอบกฯรปฏิบัติตฯนลกูฌ้ฯภะต้อยเก็บฟกัผฯบัธถืกถ่ีถูกต้อยและสนบูฟป์ 
ฟมนถืยบัญชถ่ีีเก่ีฝมกับกฯฟปฏิบัติตฯนยธ้ฯถ่ีตฯนขอ้ตกลยฉบับธ๊ี Esri 

ยฟอูพู้ภดัภ ฯยธ่ฯฝถ่ีโด้ฟบัอธุญฯตอฯภด ฯเธิธกฯฟตฟมภสอบกฯฟปฏิบัติตฯนขอยบัธถืกและบัญชีโด้ไดฝนีกฯฟบอกกล่ฯมเป็ธลฯฝลักผป์อัก
ผฟโน่ธ้อฝกม่ฯ 14 มัธถ ฯกฯฟ ยฟอูอฯภแต่ยตัย๊บุฌฌลถ่ีสฯนอิสฟะเมู่อด ฯเธิธกฯฟตฟมภสอบกฯฟปฏิบัติตฯนดัยกล่ฯมใธธฯนขอยบฟผัิถ 
ลกูฌ้ฯภะต้อยถ ฯกฯฟแก้โขกฯฟโน่ปฏิบัติตฯนถ่ีมบใธฟะยม่ฯยกฯฟตฟมภสอบกฯฟปฏิบัติตฯนไดฝถัธถี ถัย๊ Esri และพู้ภดัภ ฯยธ่ฯฝขอย Esri 

ภะโน่สฯนฯฟถด ฯเธิธกฯฟตฟมภสอบกฯฟปฏิบัติตฯนขอยลกูฌ้ฯภฯฝใธ 12 เดูอธยลัยภฯกนีขอ้สฟุปกฯฟตฟมภสอบกฯฟปฏิบัติตฯน 
ใธกฟปีถ่ีโน่ปฟฯกฎม่ฯนีกฯฟโน่ปฏิบัติตฯนถ่ีเป็ธสฯฟะส ฯฌัญขอยลกูฌ้ฯ 
 

B.9.7 ขอ้ย้ฯนฝกเวธ้แบบปรฝิฯฝ กฯฟถ่ีฟ่ฯฝใดฟ่ฯฝยธ่ืยโน่นีกฯฟบัยฌับใชข้อ้ก ฯยธดขอยขอ้ตกลยฉบับธ๊ี 
โน่ถูอม่ฯเป็ธกฯฟสละสถิพิ์ขอ้ก ฯยธดยฟอูสถิพขิอยฌู่สญัญฯดัยกล่ฯมใธกฯฟบัยฌับใชข้อ้ก ฯยธดธัธ๊ๆ ยฟอูขอ้ก ฯยธดอู่ธๆ ใธภฯฝยลัย 
 

B.9.8 ฌวฯนสฯนฯรถแบง่สว่ธโด้ ถ้ฯขอ้ก ฯยธดใดๆ ขอยขอ้ตกลยฉบับธ๊ีถูกก ฯยธดม่ฯใชโ้น่โด้ด้มฝเยตุพลใดๆ (ก) 

ขอ้ก ฯยธดดัยกล่ฯมภะโด้ฟบักฯฟแก้โขเถ่ฯถ่ีภ ฯเป็ธเมู่อถ ฯใยเ้ภตธฯขอยภฯผฯธัธ๊สฯนฯฟถบัยฌับใชโ้ด้ และ (ข) ขอ้ก ฯยธดอู่ธๆ 
ถัย๊ยนดขอยขอ้ตกลยฉบับธ๊ีภะฝัยฌยนีพลใชบั้ยฌับ 

 

B.9.9 พู้สบืถอดและพู้นอบยนฯฝ ลกูฌ้ฯภะต้อยโน่นอบยนฯฝ ใยใ้บอธุญฯตต่อ ยฟอูไอธสถิพขิอยลกูฌ้ฯ 
ยฟอูไอธภฯฟะฌมฯนฟบัพิดชอบขอยลกูฌ้ฯภฯฝใต้ขอ้ตกลยฉบับธ๊ี ไดฝโน่โด้ฟบัฌมฯนเยธ็ชอบล่มยยธ้ฯเป็ธลฯฝลักผป์อักผฟภฯก Esri 

และตัมแถธภ ฯยธ่ฯฝถ่ีโด้ฟบัอธุญฯต และกฯฟมฝฯฝฯนถ่ีภะถ ฯเชธ่ธั๊ธไดฝโน่โด้ฟบัฌมฯนเยธ็ชอบภะถ ฯใยใ้บอธุญฯตถูอเป็ธไนฝะ 
ขอ้ตกลยฉบับธ๊ีภะพูกมัธพู้สบูถอดและพู้นอบยนฯฝขอยแต่ละฟ่ฯฝใยป้ฏิบัติตฯนขอ้ตกลยฉบับธ๊ี อฝฯ่ยโฟก็ตฯน 
พู้ฟบัภฯ้ยถ่ีถ ฯสญัญฯกับฟรับฯลเมู่อสย่นอบพลิตภัปท์ 
อฯภนอบยนฯฝสถิพิภ์ฯฝใต้ขอ้ตกลยฉบับธ๊ีและพลิตภัปท์ถ่ีโด้ฟบัส ฯยฟบักฯฟสย่นอบใยกั้บลกูฌ้ฯถ่ีเป็ธฟรับฯล 
ไดฝกฯฟแภย้อฝฯ่ยเป็ธลฯฝลักผป์อักผฟแก่ Esri ไดฝนีเยู่อธโขม่ฯลกูฌ้ฯถ่ีเป็ธฟรับฯลฝอนฟบัใธเยู่อธโขขอยขอ้ตกลยฉบับธ๊ี 
ตฯนขอ้ตกลยฟม่นกัธ บฟผัิถใธเฌฟอูขอย Esri สฯนฯฟถภดัยฯกฯฟใยบ้ฟกิฯฟภฯฝใต้เยู่อธโขขอยขอ้ตกลยฉบับธ๊ี 
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ใธกฟปีเชธ่ธ๊ีเอกสฯฟกฯฟสัย่ซู๊อภะฟะบุบฟผัิถใธเฌฟอูเป็ธฌู่สญัญฯถ่ีภดัยฯกฯฟใยบ้ฟกิฯฟ พู้ภดัภ ฯยธ่ฯฝขอย Esri 

โน่โด้เป็ธบฟผัิถใธเฌฟอูขอย Esri 

 

B.9.10 ขอ้ตกลงถ่ีฝังนีพลบงัฌับ 
อภิพฯธศัมถ์ขอยเยู่อธโขและขอ้ก ฯยธดขอยขอ้ต่อโปธ๊ีใธขอ้ก ฯยธดและเยู่อธโขถัม่โปเยล่ฯธ๊ีภะฝยันีพลบัยฌับแน้ขอ้ตกลยฉบับธ๊ีภะยนดอ
ฯฝุยฟอูฝุติโป: "กฯฟฟบัปฟะกัธแบบภ ฯกัดและกฯฟถอธยฟอูสละสถิพเิฟฝีกฟอ้ยยฟอูสถิพใิธถฟมัฝส์ธิถ่ีเฌฝเฟฝีกฟอ้ย" 

"กฯฟภ ฯกัดฌมฯนฟบัพิด" "กฯฟชดใชฌ่้ฯเสีฝยฯฝ" และ "ขอ้ก ฯยธดถั่มโป" 

 

B.9.11 ลกูฌ้ฯถ่ีเป็ธรัฐบฯลสยรฐัอเนรกิฯ พลิตภัปท์เป็ธสธิฌ้ฯถ่ีโด้ฟบักฯฟมัผธฯไดฝใชฌ่้ฯใชภ้ฯ่ฝขอยเอกชธ 
และภดัยฯใยแ้ก่ลกูฌ้ฯภฯฝใต้ขอ้ตกลยฉบับธ๊ี ยฯกลกูฌ้ฯเป็ธยธ่มฝยฯธยฟอูพู้ฟบัภฯ้ยขอยฟรับฯลสยฟรัอเนฟกิฯ ถฯย Esri 

ใยส้ถิพกิฯฟใชย้ฯธยฟอูใยก้ฯฟสนัฌฟเป็ธสนฯชกิแก่ลกูฌ้ฯไดฝเป็ธโปตฯนขอ้ตกลยฉบับธ๊ีภฯฝใต้ FAR สม่ธฝอ่ฝ 12.211/12.212 ยฟอู 
DFARS สม่ธฝอ่ฝ 227.7202 Esri Data และ Online Services โด้ฟบัสถิพกิฯฟใชย้ฯธยฟอูเป็ธสนฯชกิภฯฝใต้ธไฝบฯฝ 227.7202 

DFARS สม่ธฝอ่ฝเดีฝมกัธ กับซอภต์แมฟฌ์อนมิมเตอฟเ์ชยิมฯปิชฝ์ส ฯยฟบักฯฟภดัซู๊อภฯฝใต้ DFARS 

พลิตภัปท์ภะอฝูภ่ฯฝใต้ขอ้ภ ฯกัดต่ฯยๆ และขอ้ตกลยฉบับธ๊ีถ่ีใชบ้ัยฌับอฝฯ่ยเข้นยมดกับกฯฟใช ้กฯฟแก้โข ปฟะสถิพภิฯม กฯฟถ ฯส ฯเธฯ 
กฯฟออกภ ฯยธ่ฯฝ กฯฟแสดย ยฟอูกฯฟเปิดเพฝพลิตภัปท์ขอยลกูฌ้ฯ 
ขอ้ก ฯยธดขอยขอ้ตกลยถ่ีโน่สอดฌล้อยกับขอ้บัยฌับขอยฟรับฯลกลฯยภะโน่นีพลบัยฌับใช ้
ลกูฌ้ฯถ่ีเป็ธฟรับฯลสยฟรัอเนฟกิฯอฯภถ่ฯฝไอธซอภต์แมฟโ์ปฝยัอุปกฟป์ใดๆ ซื่ยโด้ฟบัไอธฌอนมิมเตอฟถ่ี์ติดตัย๊ซอภต์แมฟดั์ยกล่ฯมโม้ 
ยฯกศฯล อธุญฯไตตุลฯกฯฟ ยฟอูฌปะกฟฟนกฯฟบฟยิฯฟ มิภฯฟปฯใยล้กูฌ้ฯถ่ีเป็ธฟรับฯลสยฟรัอเนฟกิฯนีสถิพนิฯกกม่ฯใธสม่ธใด ๆ 
ขอยพลิตภัปท์ ตฯนกฎยนฯฝกฯฟภดัซู๊อนยฯชธถ่ีเก่ีฝมขอ้ย สถิพิ์ดัยกล่ฯมภะฌฟอบฌลนุเฉมฯะสม่ธถ่ีโด้ฟบัพลกฟะถบเถ่ฯธัธ๊ ArcGIS 

Online โด้ฟบักฯฟอธุญฯต FedRAMP ขัธ๊ต ่ฯภฯกกฯฟแก้โข แต่โน่โด้เป็ธโปตฯนขอ้ก ฯยธดด้ฯธฌมฯนปลอดภัฝถ่ีสยูกม่ฯ 
ซื่ยฟมนถืยขอ้ก ฯยธดถ่ีอฝูใ่ธ DFARS 252.239-7010 

 

B.9.12 กฎยนฯฝถ่ีใชบ้งัฌับ 
ขอ้ตกลยฉบับธ๊ีโน่อฝูภ่ฯฝใต้สธพิสญัญฯสยปฟะชฯชฯติเก่ีฝมกับสัญญฯม่ฯด้มฝกฯฟภ ฯยธ่ฯฝสธิฌ้ฯฟะยม่ฯยปฟะเถศ 

 

ก. ยธ่วฝงฯธของรฐั ยฯกลกูฌ้ฯเป็ธยธ่มฝยฯธขอยฟรั 
กฎยนฯฝถ่ีนีพลใชบ้ัยฌับขอยเขตอ ฯธฯภศฯลขอยลกูฌ้ฯภะใชบ้ัยฌับกับขอ้ตกลยธ๊ี 

ข. ยธ่วฝงฯธถ่ีโนโ่ด้เป็ธของรัฐ 
กฎยนฯฝขอยฟรับฯลกลฯยขอยสยฟรัอเนฟกิฯและกฎยนฯฝขอยฟรัแฌลิภอเธีฝภะใชบั้ยฌับกับขอ้ตกลยธ๊ีเถ่ฯธัธ๊ 
ฝกเม้ธยลักกฯฟเลูอกกฎยนฯฝถ่ีเก่ีฝมขอ้ยขอยอยฌ์กฟเยล่ฯธัธ๊ 

 

B.9.13 กฯรระงับขอ้มมิฯถ ฌู่สัญญฯภะต้อยใชก้ฟะบมธกฯฟฟะยับขอ้มิมฯถดัยต่อโปธ๊ี 

 

ก. กฯรปลดเปลื๊องภฯระ ฌู่สญัญฯฟ่ฯฝใดฟ่ฯฝยธ่ืยนีสถิพถ่ีิภะฟอ้ยขอฌ ฯสัย่ฌุ้นฌฟอยชัม่ฌฟฯม กฯฟปฏิบัติไดฝเฉมฯะเภฯะภย 
ยฟอูกฯฟปลดเปลู๊อยภฯฟะใธศฯลถ่ีนีเขตอ ฯธฯภ 
ไดฝปฟฯศภฯกขอ้ก ฯยธดใธกฯฟมฯยยลักปฟะกัธยฟอูกฯฟมิสภูธ์กฯฟบฯดเภบ็เมู่อเป็ธเยู่อธโขใธกฯฟบฟฟเถฯ 

ข. ยธ่วฝงฯธของรฐับฯลสยรัฐอเนรกิฯ ขอ้ตกลยฉบับธ๊ีอฝูภ่ฯฝใต้มฟะฟฯชบัญญัติขอ้มิมฯถใธสญัญฯปึ 1978 (Contract 

Disputes Act) ฉบับถ่ีโด้ฟบักฯฟแก้โข (41 USC 601–613) 

ฌ. ยธ่วฝงฯธของรฐับฯลอื่ธ Esri ภะปฏิบัติตฯนกฯฟฟะยับขอ้มิมฯถถ่ีเป็ธขอ้บัยฌับภฯฝใต้กฎยนฯฝถ่ีนีพลใชบ้ัยฌับ 

ย. อธุญฯไตตลุฯกฯร ธอกภฯกถ่ีฟะบุโม้ขฯ้ยต้ธ 
ฌู่สัญญฯภะต้อยฝธิฝอนสย่ขอ้มิมฯถใยกั้บอธุญฯไตตุลฯกฯฟเมู่อฟะยับขอ้มิมฯถถ่ีเกิดขื๊ธภฯกยฟอูเก่ีฝมขอ้ยกับขอ้ตกลยฉบับธ๊ี 
และโน่สฯนฯฟถฟะยับโด้ด้มฝกฯฟโกล่เกล่ีฝ ยฯกลกูฌ้ฯอฝูใ่ธสยฟรัอเนฟกิฯยฟอูใธเขตแดธยฟอูใธมู๊ธถ่ีไดฝฟอบ 
กฎเกปท์ส ฯยฟบัอธุญฯไตตุลฯกฯฟมฯปิชฝข์อยสนฯฌนอธุญฯไตตุลฯกฯฟขอยสยฟรัอเนฟกิฯภะฌมบฌุนกฟะบมธมิภฯฟปฯขอยอธุญฯ
ไตตุลฯกฯฟ ยฯกลกูฌ้ฯอฝูธ่อกสยฟรัอเนฟกิฯ 
กฎเกปท์ส ฯยฟบัอธุญฯไตตุลฯกฯฟขอยยอกฯฟฌ้ฯฟะยม่ฯยปฟะเถศภะใชบ้ัยฌับกับกฟะบมธมิภฯฟปฯ 
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ฌู่สัญญฯภะเลูอกอธุญฯไตตุลฯกฯฟยธ่ืยฟฯฝไดฝเป็ธโปตฯนกฎเกปท์ส ฯยฟบัอธุญฯไตตุลฯกฯฟถ่ีใชบ้ัยฌับ 
ภฯผฯถ่ีใชใ้ธกฟะบมธมิภฯฟปฯขอยอธุญฯไตตุลฯกฯฟภะต้อยเป็ธภฯผฯอัยกฤผ 
กฯฟมิภฯฟปฯขอยอธุญฯไตตุลฯกฯฟภะถ ฯขื๊ธใธสถฯธถ่ีถ่ีตกลยกัธโม้ 
ฌู่สัญญฯฟ่ฯฝใดฟ่ฯฝยธ่ืยภะต้อยแสดยเอกสฯฟยลักรฯธยฟอูเป็ธมฝฯธใธเฟู่อยถ่ีเก่ีฝมขอ้ยกับกฯฟไต้แฝย้ 
ยฯกนีกฯฟฟอ้ยขอไดฝอีกฟ่ฯฝ 

 

B.9.14 เยตสุดุวสิฝั ฌู่สัญญฯภะโน่ต้อยฟบัพิดต่อกฯฟโน่ปฏิบัติตฯนยฟอูฌมฯนล่ฯชฯ้ใธกฯฟปฏิบัติตฯนขอ้ตกลยฉบับธ๊ี 
ใธฟะยม่ฯยถ่ีกฯฟโน่ปฏิบัติตฯนยฟอูฌมฯนล่ฯชฯ้ดัยกล่ฯมเกิดขื๊ธภฯกสฯเยตุถ่ีอฝูธ่อกเยธูอฌมฯนฌมบฌุนตฯนสนฌมฟขอยฌู่สัญญฯ 
สฯเยตุดัยกล่ฯมอฯภฟมนถืยแต่โน่ภ ฯกัดเมีฝยภัฝพฟฟนชฯติ สยฌฟฯน กฯฟยฝุดยฯธปฟะถ้มยยฟอูขอ้มมิฯถแฟยยฯธ กฯฟไภนตีถฯยโซเบอฟ ์
ขอ้บัยฌับ ฌ ฯสัย่ขอยฟรับฯล ยฟอูเยตุกฯฟป์ถ่ีเป็ธเยตุสดุมิสฝัอู่ธใด 

 

B.9.15 พู้รบัจฯ้งอิสระ Esri เป็ธและภะฝยัฌยเป็ธพู้ฟบัภฯ้ยอิสฟะโน่ม่ฯใธเมลฯใด 
ขอ้ตกลยฉบับธ๊ีโน่นีสม่ธใดถ่ีก่อใยเ้กิดฌมฯนสนัมัธพ์แบบธฯฝภฯ้ย/ลกูฌ้ฯ ตัมกฯฟ/ตัมแถธ ยฟอูกิภกฯฟฟม่นฌ้ฯฟะยม่ฯย Esri 

ยฟอูพู้ภดัภ ฯยธ่ฯฝถ่ีโด้ฟบัอธุญฯตขอย Esri และลกูฌ้ฯ 
โน่นีฌู่สญัญฯฟ่ฯฝใดนีอ ฯธฯภใธกฯฟเขฯ้ถ ฯสัญญฯใธธฯนขอยฌู่สัญญฯอีกฟ่ฯฝยฟอูกฟะถ ฯไดฝปฟะกฯฟอู่ธใดใธธฯนขอยฌู่สัญญฯอีกฟ่ฯฝ 

 

B.9.16 ฌ ฯบอกกล่ฯว ลกูฌ้ฯอฯภสย่ฌ ฯบอกกล่ฯมถ่ีภ ฯเป็ธภฯฝใต้ขอ้ตกลยธ๊ีโปฝยั Esri ตฯนถ่ีอฝูด่ัยต่อโปธ๊ี 
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