
ขอ้ตกลงหลกั  

 

 

 
 

E204CW (Thai) 
      

หน้าท่ี 1 จาก 22 January 6, 2021  
      

   
      

 

ปรบัปรงุเมือ่ 6 มกราคม 2021 
ขอ้ความสำคญั—โปรดอา่นอยา่งละเอยีด 

 
หากคณุยอมรบัขอ้กำหนดและเงือ่นไขทัง้หมดทีม่อียูใ่นขอ้ตกลงฉบบันีใ้หเ้ปน็ขอ้ตกลงขัน้สดุทา้ยของคูส่ญัญาทัง้สองฝา่ยเกีย่วกั
บการไดม้าซึง่ผลติภณัฑต์ามการนำเสนอและการบรกิารของ Esri เหลา่นีข้องคณุแตเ่พยีงผูเ้ดยีวแลว้ Esri 
เตม็ใจทีจ่ะจดัหาผลติภณัฑต์ามการนำเสนอและการบรกิารของ Esri แกค่ณุเทา่นัน้ 
เวน้แตจ่ะถกูแทนทีโ่ดยขอ้ตกลงการอนญุาตใหใ้ชส้ทิธิท์ีล่งนามระหวา่งคณุกบั Esri 
โปรดอา่นขอ้กำหนดและเงือ่นไขอยา่งละเอยีด คณุไมส่ามารถใชข้อ้เสนอของ Esri 
ไดจ้นกวา่คณุจะไดย้อมรบัขอ้กำหนดและเงือ่นไขของขอ้ตกลงฉบบันี ้หากคณุไมย่อมรบัขอ้กำหนดและเงือ่นไขตามทีร่ะบไุว ้
ใหค้ลกิ "ฉนัไมย่อมรบัขอ้ตกลงหลกั" ดา้นลา่ง จากนัน้คณุอาจรอ้งขอใหค้นืคา่ธรรมเนยีมทีไ่ดช้ำระไปแลว้ 
 
ข้อตกลงหลักฉบับนี้ ("ขอ้ตกลง") ทำข้ึนระหวา่งคณุ ("ลกูคา้") และ Environmental Systems Research Institute, Inc. 
("Esri") ซึง่เปน็บรษิทัในรัฐแคลิฟอร์เนีย ตั้งอยู่ที่ 380 New York Street, Redlands, California 92373-8100 USA 
 
เอกสารแนบท้าย ก ระบคุำจำกัดความของคำศัพทท์ี่ใชอ้ักษรตัวใหญท่ี่มอียู่ในข้อตกลงฉบับนี้ 
ในแต่ละส่วนของข้อตกลงนีอ้าจมีการระบคุำจำกัดความเพิ่มเติมซึ่งนำมาใชโ้ดยเฉพาะภายในส่วนนั้น 
 
1.0 การอนญุาตใหใ้ชส้ทิธโิดยทัว่ไปและขอ้จำกดั 
 
1.1 การอนญุาตใหใ้ชส้ทิธ ิเมือ่พิจารณาถึงการชำระเงินค่าธรรมเนียมที่เก่ียวข้องทัง้หมดตามข้อตกลงฉบับนี้ของลูกค้า แล้ว Esri 
 
ก. จัดหาการบริการให้ตามทีร่ะบุไว้ในข้อตกลงนี้; 
ข. ยินยอมให้ลูกคา้ใช้ใบอนุญาตที่ไม่ผูกขาด (nonexclusive license) และใบอนญุาตที่ไม่สามารถเปลี่ยนมอืได้ 

(nontransferable license) หรือการสมคัรสมาชิกเพื่อเข้าถึงและใช้ข้อเสนอของ Esri 
ตามทีร่ะบุไว้ในข้อกำหนดคุณลักษณะและเอกสารการสั่งซื้อที่ใชบ้ังคบั; และ 

ค. อนญุาตให้ลูกคา้คัดลอกและทำการพัฒนางานเอกสารเพื่อการใชง้านภายในของลูกคา้เองร่วมกับการใชผ้ลิตภัณฑ์ 
ตามการนำเสนอของ Esri ที่ได้รบัอนุญาตแลว้ของลูกคา้ 
ลูกค้าจะตอ้งใสข้่อความการระบุถึงลิขสทิธ์ิตอ่ไปนีท้ี่แสดงถึงการยอมรบัในสิทธ์ิความเป็นเจ้าของของ Esri 
และผู้ให้อนุญาตเอาไว้ในผลงานสบืเนื่องใดๆ : 

 
  "ส่วนต่างๆ ของเอกสารนี้รวมถึงทรัพย์สนิทางปัญญาของ Esri และผู้ให้อนญุาตดว้ย โดยจะใชภ้ายใต้สทิธิการใช้นี้ 

ลิขสิทธ์ิ© [ลูกคา้จะใส่วนัที่ลิขสิทธ์ิจริงจากแหล่งข้อมูล] Esri และผู้ให้อนุญาต สงวนลิขสทิธ์ิ" 
 
การอนุญาตให้ใช้สิทธิในสว่นนี้ 
(i) มอียู่ต่อเนือ่งในช่วงเวลาของการเปน็สมาชกิหรือระยะเวลาที่มีผลใชบ้ังคบัหรอืใชไ้ด้ตลอดไปหากไม่มรีะยะเวลาทีบ่ังคับใช้หรื
อไม่มีการระบุไว้ในเอกสารการสั่งซื้อและ (ii) อยู่ภายใต้สทิธิเพิ่มเติมและข้อจำกัดในข้อตกลงนี้รวมถึง เอกสารแนบทา้ย ข 
 
1.2 การเขา้ถงึระบบเครอืขา่ยของทีป่รกึษาหรอืผูร้บัจา้ง ลูกค้าสามารถอนญุาตให้ทีป่รึกษาหรอืผู้รบัจ้างของลูกค้า (i) 
เป็นผู้จัดการผลติภัณฑ์ตามการนำเสนอของ Esri เพื่อประโยชน์ของลูกค้า และ (ii) ใช้ผลติภัณฑ์ตามการนำเสนอของ Esri 
เฉพาะเพือ่ประโยชน์ของลูกคา้แต่เพียงผู้เดียว 
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ลูกค้าจะมีหน้าที่รบัผิดชอบแตเ่พียงผู้เดียวสำหรับการปฏบิัตติามข้อตกลงฉบับนี้ของที่ปรึกษาและผู้รับจ้าง 
รวมถึงจะต้องรบัรองว่าทีป่รึกษาและผู้รับจ้างแต่ละรายจะหยุดใช้ข้อเสนอของ Esri เมื่อทำงานให้ลูกค้าเสร็จสิ้นแล้ว 
ห้ามมิให้ที่ปรึกษาหรอืผู้รบัจา้งเข้าถึงหรอืใช้ข้อเสนอของ Esri หากไม่ใช่เพื่อประโยชน์ของลูกค้าแต่เพียงผู้เดียว 
 

1.3 ขอ้สงวนสทิธิ ์ข้อเสนอทัง้หมดของ Esri เป็นงานอันมลีิขสิทธ์ิของ Esri และผู้ให้อนุญาต 
ขอสงวนสิทธ์ิทัง้หมดที่ไม่ไดใ้ห้ไว้โดยเฉพาะเจาะจงในข้อตกลงฉบับนี ้
 
1.4 เนือ้หาของลกูคา้ Esri ไมไ่ด้รบัสทิธิใดๆ ในเนื้อหาของลกูค้าภายใต้ข้อตกลงฉบับนี้ 
นอกเหนอืไปจากเท่าที่จำเป็นเพ่ือจดัหาบริการและข้อเสนอของ 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” 
หมายถึงระบบที่เข้าถึงดว้ยแอปพลิเคชันที่สรา้งข้ึนและรหัสผ่านที่เก่ียวข้องขณะลงทะเบียนแอปพลิเคชันมูลค่าเพิ่มกับ 
ArcGIS Online ซึ่งเมือ่ฝังระบบนี้ลงในแอปพลิเคชันมลูคา่เพิม่แล้วจะทำให้แอปพลิเคชนัมูลค่าเพิ่มสามารถเข้าถึงและใช้ 
Online Services ได ้

ค. “สทิธกิารใชง้านการใชแ้อปเพือ่การคา้” 
หมายถึงสทิธิการใชง้านเพือ่แจกจ่ายแอปพลิเคชันมูลคา่เพิ่มสำหรบับุคคลทีส่ามโดยมีคา่ธรรมเนียมได ้

ง. “สทิธกิารใชง้านพรอ้มกนั” หมายถึง สิทธิการใช้ในดา้นการติดตั้งและใชซ้อฟต์แวร์ในคอมพิวเตอรบ์นเครือข่าย 
และจำนวนผู้ใช้ที่ใชพ้รอ้มกันจะไมส่ามารถเกินกว่าจำนวนสิทธิการใชท้ี่ได้รบั 
สิทธิการใช้งานพรอ้มกันรวมถึงสิทธิในการใช้งานพาสซีฟเฟลโอเวอร์อนิสแตนซ์ของซอฟต์แวร์การจัดการใบอนญุาตการใ
ช้งานพรอ้มกันในสภาพแวดลอ้มของระบบปฏิบตัิการที่แยกต่างหากสำหรบัการสนบัสนนุเฟลโอเวอร์ชั่วคราว 

จ. “สทิธกิารนำไปใช”้ หมายถึงสทิธิในการรวมสว่นประกอบของ ArcGIS Runtime 
ในแอปพลิเคชัน่มูลคา่เพิ่มและแจกจ่ายแอปพลิเคชั่นมลูคา่เพิม่ให้กับผู้ใช้ของลูกค้าได ้

ฉ. “สทิธกิารใชบ้นเครือ่งเซริฟ์เวอรส์ำหรบัการนำไปใช”้ 
หมายถึงสทิธิในการใชซ้อฟตแ์วรภ์ายใต้สทิธิการใชบ้นเครือ่งเซริ์ฟเวอรส์ำหรบัการใช้ทัง้หมดที่ไดร้ับอนุญาตในข้อตกลงแ
ละตามทีร่ะบุในเอกสารประกอบ 

ช. “สทิธกิารใชบ้นเครือ่งเซริฟ์เวอรส์ำหรบัการนำไปใช”้ 
หมายถึงสทิธิในการใชซ้อฟตแ์วรภ์ายใต้สทิธิการใชบ้นเครือ่งเซริ์ฟเวอร์เฉพาะเพือ่สร้างและทดสอบแอปพลิเคชั่นมูลค่าเพิ่ม
ตามทีร่ะบุในเอกสารประกอบเท่านัน้ 

ซ. “การใชเ้พือ่การพฒันา” 
หมายถึงสทิธิในการติดตั้งและใช้ซอฟต์แวร์เพื่อสร้างและทดสอบแอปพลิเคชั่นมูลคา่เพิ่มตามทีร่ะบุในเอกสารประกอบ 

ฌ. “สทิธกิารใชง้านคู”่ หมายถึงสทิธิในการติดตัง้บนเครือ่งคอมพิวเตอร์เดสก์ทอป และใชง้านในเวลาเดียวกันกับเครื่องพีดีเอ 
(PDA) หรือคอมพิวเตอร์มอืถือ ตราบใดที่ในครั้งนัน้ ๆ มีบุคคลเพียงคนเดียวใช้ซอฟต์แวร์ดงักล่าว 

ญ. “สทิธกิารใชง้านสำหรบัเฟลโอเวอร”์ หมายถึงสิทธิในการติดตั้งซอฟต์แวร์สำรองสำหรบั การดำเนินงานเฟลโอเวอร์ 
(Failover)แตซ่อฟต์แวร์สำรองจะใชง้านได้เฉพาะในช่วงเวลาที่ไซต์หลักไมม่ีการทำงานเทา่นั้น 
เว้นแต่ในกรณีการบำรงุรักษาระบบและการอปัเดตฐานข้อมลู 
การติดตัง้ซอฟต์แวร์สำรองจะไม่มีการใช้งานในขณะที่ไซตห์ลัก (หรือไซตส์ำรองอื่นๆ) กำลังทำงานอยู่ 
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ฎ. “ผูใ้ชท้ีร่ะบชุือ่” คือพนักงาน ตัวแทน ที่ปรึกษา 
หรือผู้รับจ้างของลูกค้าผู้ซึ่งลกูค้าได้มอบข้อมูลประจำตัวในการเข้าสู่ระบบของผู้ใช้ทีร่ะบชุื่อไมซ่้ำกัน 
ข้อมูลประจำตัวในการเข้าสูร่ะบบทีป่ลอดภัย (ข้อมูลประจำตัว) 
โดยทีอ่นญุาตการเข้าถึงผลติภณัฑ์ที่จำเป็นต้องใช้ข้อมูลประจำตัวดงักล่าวเพื่อเข้าถึงความสามารถดา้นการจัดการข้อมูลปร
ะจำตวัภายในผลิตภัณฑ์เพือ่ประโยชน์ของลูกค้าแต่เพียงผู้เดยีว ในกรณีที่ใช้เพื่อการศึกษา 
ผู้ใช้ที่มชีื่ออาจรวมถึงนักเรียนที่ลงทะเบียนแลว้ 

ฏ. “ขอ้มลูประจำตวัของผูใ้ชท้ีร่ะบชุือ่” 
หมายถึงการเข้าสู่ระบบและรหัสผ่านที่เก่ียวข้องของแตล่ะบคุคลที่ทำให้บคุคลสามารถเข้าถึงและใช้ผลิตภณัฑ์ได ้

ฐ. “สทิธกิารใชง้านของผูใ้ชท้ีร่ะบชุือ่” หมายถึงสิทธิสำหรบัผู้ใช้ที่มชีื่อเดียวเพือ่ใช้การเสนอขาย Esri เฉพาะ 
ฑ. “การสมคัรใช ้Online Services” หมายถึงการเปน็สมาชิกในระยะเวลาที่จำกัด 

ซึ่งแสดงสทิธ์ิสำหรบัผู้ใชท้ี่ระบุชือ่หนึง่รายหรือมากกว่า เพือ่เข้าถึงและใชง้าน Online Services 
ฒ. “สทิธกิารใชง้านสำหรบัการเผยแพรต่อ่” หมายถึงสิทธิใช้งานเพื่อการทำซ้ำและเผยแพรซ่อฟต์แวร์ ซึง่ 
 
 1. ลูกค้าทำสำเนาและเผยแพรซ่อฟต์แวรท์ั้งชุด 
 2. ข้อตกลงการใช้งานทีคุ่้มครองซอฟต์แวร์ในขอบเขตเดียวกันกับข้อตกลงนีต้้องแนบไปกับซอฟต์แวร์แตล่ะสำเนา 

0และผู้รับยอมรบัข้อกำหนดและเงือ่นไขของข้อตกลงการใชง้าน 
 3. ลูกค้าทำสำเนาการระบุและข้อความแสดงลิขสิทธ์ิและเครือ่งหมายการค้า และ 
 4. ลูกค้าไม่มีการคิดค่าธรรมเนียมผู้อื่นสำหรบัการใชซ้อฟต์แวร ์
 
ณ. “สทิธกิารใชบ้นเครือ่งเซริฟ์เวอร”์ หมายถึงสิทธิการใช้เพือ่การติดตัง้และใชซ้อฟต์แวรบ์นเครือ่งคอมพวิเตอร์เซริ์ฟเวอร์ 

สิทธิการใช้งานบนเครือ่งเซิรฟ์เวอร์อาจอยู่ภายใต้แกนของเซิรฟ์เวอร์ในจำนวนจำกัดหรอืการนำไปใช้ทีมี่การเผยแพรบ่นเซิ
ร์ฟเวอร์หลายเครือ่งตามที่ระบไุว้ในเอกสารการสัง่ซือ้ ถ้ารายละเอียดของซอฟต์แวร์รวมถึงสิทธิการใช้สำหรับเฟลโอเวอร์ 
สิทธิการใช้งานบนเครือ่งเซิรฟ์เวอร์จะรวมสทิธิการใช้สำหรับเฟลโอเวอรด์้วย 

ด. “เครดติบรกิาร” หมายถึงหนว่ยของการแลกเปลี่ยนสำหรับการใช้งานบริการ ซึ่งสามารถใชไ้ด้กับการเป็นสมาชิก Online 
Services 

ต. “เคร่ืองมือสำหรับการแบ่งปัน” หมายถึงความสามารถด้านการเผยแพร่ซ่ึงรวมท้ังการใช้ Online Services หรือ ArcGIS Enterprise 
ที่ไดร้ับการอนญุาตแลว้ของลกูค้าซึง่อนุญาตให้ลูกค้าเปิดเผยเนื้อหาของลูกค้าและแอปพลิเคชันมูลคา่เพิ่มแก่บุคคลที่สามหรื
อผู้ใชท้ี่ไมร่ะบชุื่อ 

ถ. “สทิธกิารใชง้านสำหรบัการใชร้ายเดยีว” 
หมายถึงสิทธิการใช้งานท่ีอนุญาตให้ผู้ใช้งานท่ีได้รับอนุญาตรายเดียวทำการติดต้ังและใช้ซอฟต์แวร์บนคอมพิวเตอร์เคร่ืองเดียว 
ผู้ใช้งานที่ได้รบัอนุญาตรายเดียวสามารถตดิตั้งสำเนาชดุทีส่องสำหรับการใช้งานแต่เพียงผู้เดียวของผู้ใชบ้นเครือ่งคอมพิวเ
ตอร์เครือ่งที่สอง ตราบใดที่มีการใชง้านเพียง 1 สำเนาของซอฟต์แวร์ในเวลาใดก็ตาม 
ผู้ใช้งานรายอืน่ไม่สามารถใช้ซอฟต์แวร์ภายใต้สิทธิการใช้ฉบบัเดียวกันในเวลาเดียวกันได้ 
ไม่ว่าจะเพือ่วัตถุประสงคอ์ื่นใดทั้งสิน้ 

ท. “สทิธกิารใชง้านบนเซริฟ์เวอรท์ดสอบ (Staging Server)” 
หมายถึงสทิธิการใชง้านซอฟต์แวรภ์ายใตส้ทิธิการใช้งานบนเครือ่งเซริ์ฟเวอร์เพือ่สร้างและทดสอบแอปพลิเคชั่นและแคชแผ
นที่ ดำเนนิการตอบรบัผู้ใช้ การดำเนนิงาน และโหลดการทดสอบซอฟต์แวร์ของบคุคลที่สาม 
แสดงการอปัเดตข้อมูลทางการคา้ใหม่ และดำเนินกิจกรรมการฝึกอบรมตามที่ระบุไว้ในเอกสารประกอบ 
ลูกค้าสามารถใช้แอปพลิเคชั่นมูลค่าเพิ่มและแคชแผนที่กับเซริ์ฟเวอร์สำหรบัการพัฒนาและสิทธิการใช้งานเซิร์ฟเวอร ์

 
2.2 สทิธกิารใชง้านและการสมคัรสมาชกิประเภทตา่ง ๆ Esri 
นำเสนอผลิตภณัฑ์ซอฟต์แวรภ์ายใตส้ิทธิการใช้งานหรือการสมคัรสมาชิกประเภทต่าง ๆ หนึ่งประเภทหรอืมากกวา่ 
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ซึ่งระบุในคำอธิบายข้างต้น 
เอกสารประกอบและเอกสารการส่ังซ้ือจะระบุว่าสิทธิการใช้งานหรือการสมัครสมาชิกประเภทใดบ้างท่ีนำไปใช้กับผลิตภัณฑ์ท่ีส่ังซ้ือ 
 
2.3 ขอ้กำหนดการใชซ้อฟตแ์วร ์
 
ก. ลูกค้าสามารถที่จะ 

 
 1. ติดตั้ง เข้าถึง หรือจัดเก็บซอฟต์แวร์และข้อมลูบนอปุกรณ์จดัเก็บทางอิเล็กทรอนิกส ์
 2. ทำสำเนาการจดัเก็บและทำการสำรองข้อมูลบนเครือ่งคอมพวิเตอร์เปน็ประจำ 
 3. ติดตั้งและใชซ้อฟต์แวร์รุน่ทีใ่หม่กว่าพร้อมกับรุน่ทีจ่ะถูกแทนที่ในระหวา่งช่วงเวลาเปลี่ยนผ่านตามสมควรที่ไม่เกินหก 

(6) เดอืน โดยการนำไปใช้ไมว่่าในรุ่นใดรุน่หนึ่งจะไม่เกินจำนวนการใช้ทีไ่ด้รบัสทิธิของลูกค้า หลังจากนั้น 
ลูกค้าจะตอ้งไมใ่ช้ซอฟต์แวร์ในจำนวนรวมที่เกินกว่าจำนวนการใชท้ี่ไดร้ับสิทธิทั้งหมดของลูกค้า 
สิทธิการใช้งานพรอ้มกันนีจ้ะไม่ใช้กับซอฟตแ์วรท์ี่ไดร้ับอนญุาตสำหรบัการใช้งานเพือ่การพัฒนา 

 4. ย้ายซอฟต์แวรใ์นการกำหนดค่าที่ไดร้ับสิทธิการใช้ไปยังเครื่องคอมพวิเตอร์ทดแทน 
 5. เผยแพร่ซอฟต์แวร์และรหัสการอนุญาตใด ๆ ท่ีเก่ียวข้องซ่ึงจำเป็นสำหรับการใช้สิทธิการนำไปใช้ให้กับบุคคลท่ีสาม และ 
 6. องค์กรของรัฐ 

หรือองค์กรที่ไม่แสวงผลกำไรซึ่งดำเนินการเก่ียวกับเวบ็ไซตห์รือเสนอบริการอนิเทอร์เน็ตสามารถใช้ซอฟต์แวร์เซริ์ฟเว
อร์เพือ่วัตถุประสงคใ์นการสรา้งรายรบัเพื่อให้คุ้มทุนและไม่ได้ทำเพือ่ผลกำไร. 

 
ข. ลูกค้าสามารถปรับตัง้ค่าซอฟตแ์วร์โดยใชภ้าษาแมโครหรือภาษาสครปิต์ APIs หรือซอร์ซโค้ดหรอืออบเจค็ต์โค้ดไลบราร ี

เฉพาะในขอบเขตที่มีการอธิบายการปรบัตั้งคา่ดังกล่าวไว้ในเอกสารประกอบ 
ค. ลูกค้าสามารถใช้รปูแบบตัวอักษร (font) ทั้งหมดที่จดัหาให้พร้อมซอฟต์แวรส์ำหรบัการใชซ้อฟต์แวรใ์ด ๆ ที่ได้รบัอนญุาตได้ 

นอกจากนั้น ลกูค้ายังสามารถแยกใช้ฟอนต์ของ Esri เพื่อพมิพ์ข้อมูลใดๆ ก็ตามทีซ่อฟต์แวร์สรา้งข้ึน 
ข้อจำกัดในการใช้สำหรบัฟอนต์ของบคุคลทีส่ามทีม่ากับซอฟต์แวรจ์ะมีการระบุไวใ้นตวัไฟล์ฟอนต ์

ง. Esri เผยแพร่ข้อกำหนดในการใช้ซอฟต์แวร์เฉพาะสำหรับผลิตภัณฑ์ที่ https://www.esri.com/legal/scope-of-use 
 
2.4 ขอ้กำหนดในการใช ้Online Services 
 
ก. คำอธบิาย Online Services Esri เผยแพร่ข้อกำหนดในการใช้เฉพาะการสมัครใช้ Online Services 

ที่ https://www.esri.com/legal/scope-of-use การใช้ Online Services 
จะข้ึนอยู่กับข้อกำหนดบริการระบบคราวดท์ีพ่บใน เอกสารแนบท้าย ข 

ข. การแกไ้ข Online Services Esri สามารถเปลี่ยนแปลง Online Services และ API ที่เก่ียวข้องในเวลาใดก็ได้ 
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  การแบง่ปนัเนื้อหาของลูกคา้โดยใช้เครื่องมือสำหรบัการแบง่ปันทำให้บคุคลที่สามสามารถใช้ 
จัดเก็บ แคช คัดลอก ทำสำเนา เผยแพร่ และส่งเน้ือหาของลูกค้าผ่านทาง Online Services ได้ Esri ไม่รับผิดชอบต่อการสูญหาย 
การลบ การแก้ไข หรือการเปิดเผยเน้ือหาของลูกค้า อันเป็นผลมาจากการใช้หรือการใช้ในทางท่ีผิดซ่ึงเคร่ืองมือการแบ่งปัน 
การใช้เคร่ืองมือสำหรับการแบ่งปันของลูกค้าถือเป็นความเส่ียงของลูกค้าแต่เพียงผู้เดียว 

https://www.esri.com/legal/scope-of-use
https://www.esri.com/legal/scope-of-use
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ง. ขอ้จำกดัในการใช ้Online Services และ เครดติบรกิาร  การเป็นสมาชิก Online Services 
แต่ละรายจะมีเครดิตบริการตามที่ระบุไว้ในเอกสารการสั่งซื้อที่เก่ียวข้อง 
แต่ละเครดิตบรกิารจะให้สทิธิกับลูกคา้ในการใช้จำนวนที่กำหนดไว้ของ Online Services 
โดยจำนวนจะแตกต่างกันไปข้ึนอยู่กับ Online Services ทีลู่กค้ากำลงัใช้ ในขณะที่ลูกค้าใช้ Online Services 
เครดิตบริการจะถูกหักออกจากการเป็นสมาชกิของลูกค้าโดยอัตโนมัติ โดยไม่เกินจำนวนสงูสุดของเครดติบริการที่มีอยู่ 
ลูกค้าสามารถซื้อเครดติบริการเพิ่มเติมได้ตามที่จำเป็น Esri จะแจง้ผู้ดูแลบญัชีการเป็นสมาชิกของลูกคา้ 
เม่ือการใช้เครดิตบริการของลูกค้าถึงระดับ 75 เปอร์เซ็นต์ 
โดยประมาณของเครดิตบริการท่ีจัดสรรให้แก่ลูกค้าผ่านการสมัครสมาชิกของลูกค้า Esri ขอสงวนสิทธิในการระงับการเข้าถึง 
Online Services ของลูกค้าท่ีต้องใช้เครดิตบริการเม่ือลูกค้าได้ใช้เครดิตบริการหมดแล้ว Esri จะคืนการเข้าถึงของลูกค้าสู่ 
Online Services ทันทีเม่ือลูกค้าได้ซ้ือเครดิตบริการเพ่ิมเติม 

 
2.5 สทิธกิารใชง้านของผูใ้ชท้ีร่ะบชุือ่ เว้นแต่จะระบุไว้อย่างชัดเจนในข้อตกลงฉบับนี้ 
ข้อกำหนดต่อไปนีบ้ังคบัใช้กับซอฟต์แวร์และ Online Services สำหรบัลูกคา้ที่ไดร้บัสทิธิการใชง้านของผู้ใช้ทีร่ะบุชือ่ 
 
ก. ผูใ้ชท้ีร่ะบชุือ่ 
 
 1. ข้อมูลประจำตัวในการเข้าสูร่ะบบของผู้ใชท้ี่มชีื่อใชส้ำหรับผู้ใช้ตามที่กำหนดเท่านัน้ และห้ามแบง่ปนักับบคุคลอืน่ ๆ 
 2. ลูกค้าสามารถเปลี่ยนสิทธิการใช้งานของผู้ใช้ที่มชีื่อให้แก่ผู้ใช้รายอื่นได้ 

ถ้าผู้ใช้เดิมไม่ตอ้งการสทิธิการใช้งานซอฟต์แวร์หรือ Online Services อีกต่อไปแล้ว 
 3. ลูกค้าไมส่ามารถเพิ่มบุคคลที่สามที่ไมใ่ชบุ่คคลที่สามทีร่ะบุไวใ้นคำอธิบายของผู้ใช้ทีม่ีชือ่ให้เป็นผู้ใชท้ี่มีชือ่ได ้
 
ข. แอปพลเิคชนัมลูคา่เพิม่ 
 
 1. ลูกค้าจะต้องรับผิดชอบสำหรบัการพัฒนา การดำเนินการ 

และการสนบัสนุนทางเทคนิคของเนือ้หาของลูกค้าและแอปพลิเคชันมูลค่าเพิ่ม 
 2. ลูกค้าไมส่ามารถฝังข้อมูลประจำตัวของผู้ใชท้ี่มีชือ่ลงในแอปพลิเคชันมลูคา่เพิ่มได้ 

แอปพลิเคชนัเพิ่มมูลคา่ทีช่่วยให้เข้าถึงเนื้อหาของลูกค้าซึ่งไม่ได้ถูกแบ่งปันต่อสาธารณะผ่านการใช้เครื่องมือสำหรบักา
รแบง่ปนัจะต้องกำหนดให้ผู้ใชบุ้คคลเข้าสู่ระบบด้วยข้อมลูประจำตวัในการเข้าสู่ระบบของผู้ใช้ที่มชีื่อของตนเอง 
ซึ่งไมซ่้ำกับผู้อืน่ 

 3. ลูกค้าสามารถฝังข้อมลูประจำตัวในการเข้าสูร่ะบบแอปในแอปพลิเคชนัมูลค่าเพิ่มที่ให้สทิธ์ิเข้าถึงบริการหรือ 
เน้ือหาท่ีเผยแพร่แล้วโดยผู้ใช้ท่ีไม่ระบุช่ือ เพ่ือแบ่งปันการเข้าถึงโดยผู้ใช้ท่ีไม่ระบุช่ือผ่านการใช้เคร่ืองมือสำหรับการแบ่งปัน 

 4. ลูกค้าไมส่ามารถฝังข้อมูลประจำตัวในการเข้าสู่ระบบแอปลงในแอปพลิเคชนัมูลคา่เพิ่มทีช่ว่ยให้เข้าถึงเนือ้หาของ 
ลูกค้าซึง่ไม่ไดถู้กแบ่งปนัตอ่สาธารณะผ่านการใช้เครือ่งมือสำหรบัการแบง่ปัน 
แอปพลิเคชนัเพิ่มมูลคา่ทีช่่วยให้เข้าถึงเนื้อหาของลูกค้าซึ่งไม่ได้ถูกแบ่งปันต่อสาธารณะผ่านการใช้เครื่องมือสำหรบักา
รแบง่ปนัจะต้องกำหนดให้ผู้ใชบุ้คคลเข้าสู่ระบบด้วยข้อมลูประจำตวัในการเข้าสู่ระบบของผู้ใช้ที่มชีื่อของตนเอง 
ซึ่งไมซ่้ำกับผู้อืน่ 

 5. ลูกค้าไมส่ามารถให้สิทธิเข้าถึงซอฟต์แวร์หรอื Online Services อืน่ 
ๆ นอกเหนือจากผ่านแอปพลิเคชันมูลคา่เพิ่มของลูกค้าแก่บคุคลทีส่ามที่อยู่นอกเหนอืจากบุคคลที่สามทีอ่ยู่ในคำอธิบายข
องผู้ใช้ทีม่ีชือ่ได้ 

 6. ลูกค้าสามารถโอนแอปพลิเคชนัมูลคา่เพิ่มไปยังบคุคลทีส่าม 
เพื่อการใช้งานร่วมกับสทิธิการใช้งานซอฟตแ์วร์หรอืการเปน็สมาชิก Online Services ของบคุคลที่สามนั้นเอง 
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ค. ผู้ใช้ท่ีไม่ระบุช่ือ ผู้ใช้ท่ีไม่ระบุช่ือสามารถเข้าถึงซอฟต์แวร์หรือ Online Services 
ผ่านแอปพลิเคชันมูลค่าเพ่ิมท่ีให้สิทธ์ิเข้าถึงบริการหรือเน้ือหาท่ีเผยแพร่เพ่ือแบ่งปันการเข้าถึงโดยใช้เคร่ืองมือสำหรับการแบ่งปัน 

 
2.6 โปรแกรมการใชง้านแบบจำกดัอืน่ ๆ 
 
ก. การทดลองใชง้าน การประเมนิ และโปรแกรมเบตา้ ผลิตภัณฑ์ที่ไดร้ับภายใตก้ารทดลองใชง้าน 

การประเมนิหรอืโปรแกรมเบตา้ มีเพื่อวัตถุประสงค์ในการประเมินและการทดสอบเทา่นั้น ไม่ใช่เพื่อการใชใ้นเชิงพาณิชย์ 
การใช้ดงักล่าวจะเปน็ความเสีย่งของลูกคา้เอง และผลิตภัณฑ์จะไมม่ีสทิธิได้รบัการบำรุงรกัษา 
หากลูกค้าไมไ่ด้แปลงสทิธิการใช้งานตามทีไ่ด้ซือ้มาหรือการเปน็สมาชิกก่อนสิน้สุดช่วงเวลาทดลองใชง้าน การประเมินผล 
หรือสิทธิการใช้งานเบต้า 
ลูกค้าอาจสูญเสียเนื้อหาและการปรบัแต่งตามความตอ้งการของลูกค้าที่ไดส้ร้างข้ึนในช่วงระยะเวลาของสทิธิการใช้งานดังก
ล่าว หากลูกค้าไม่ต้องการซื้อสิทธิการใช้งานหรอืการเป็นสมาชิก ลูกค้าควรเอาเนือ้หาดังกล่าวออกก่อนที่สทิธิการใช้งานนั้น 
ๆ จะสิ้นสดุ 

ข. โปรแกรมการศกึษา 
ลูกค้าตกลงทีจ่ะใช้ผลติภัณฑ์ที่ให้ไว้สำหรับโปรแกรมเพื่อการศึกษาเฉพาะเพื่อวัตถุประสงค์ทางการศึกษาในระหว่างระยะเว
ลาสำหรับการใช้งานด้านการศึกษาเท่านั้น ลกูค้าจะตอ้งไมใ่ช้ผลิตภณัฑ์เพือ่การใช้ในงานบริหารจดัการ 
เว้นแต่ลูกคา้จะได้รบัสทิธิการใช้งานสำหรับการใช้ในงานบรหิารจัดการ "การใช้ในงานบรหิารจัดการ" หมายถึง 
กิจกรรมการบรหิารจัดการซึ่งไม่เก่ียวข้องโดยตรงกับการสอนหรอืการศึกษา เช่น การทำแผนที่สนิทรัพย์ 
การบริหารจัดการอาคารสถานที่ การวิเคราะห์ข้อมูลเชงิประชากร การกำหนดเส้นทาง ระบบความปลอดภยัในวทิยาเขต 
และการวิเคราะห์ความสามารถในการเข้าใช้งาน 
ลูกค้าจะตอ้งไมใ่ช้ผลิตภัณฑ์เพื่อวตัถุประสงค์ในการสร้างรายได้หรอืเพือ่ผลกำไร 

ค. โปรแกรมการอนญุาตแบบใหเ้ปลา่  
ลูกค้าสามารถใช้ผลิตภณัฑ์ที่ให้ไว้สำหรบัโปรแกรมการอนญุาตแบบให้เปล่าเฉพาะเพือ่วตัถุประสงคท์ี่ไม่ใชเ่ชิงพาณิชย์เทา่
นั้น ลูกค้าจะต้องไม่ใช้ผลติภัณฑ์เพื่อวัตถุประสงคใ์นการสรา้งรายได้หรอืเพือ่ผลกำไร 
ยกเว้นเพื่อให้คุม้ทุนในการใชแ้ละดำเนนิการผลิตภัณฑ์ 

ง. โปรแกรมการใชง้านแบบจำกดัอืน่ ๆ ของ Esri 
ในกรณีที่ลูกคา้ได้รบัผลิตภัณฑ์ภายใตโ้ปรแกรมการใช้แบบจำกัดใดก็ตามที่ไม่ได้ระบไุวใ้นรายการข้างต้น 
การใช้ผลิตภัณฑ์ของลูกค้าตอ้งอยู่ภายใตข้้อกำหนดที่ระบไุว้ในหนา้เริ่มตน้หรือแบบฟอร์มการลงทะเบียนที่ใชบ้ังคบั 
หรือตามที่ไดอ้ธิบายไว้ในเวบ็ไซต์ของ Esri เพิ่มเติมจากข้อกำหนดที่ไม่ขัดแย้งกันของข้อตกลงฉบับนี ้

 
3.0 ขอ้มลู 
 
3.1 คำจำกดัความ คำจำกัดความตอ่ไปนี้เปน็ส่วนเสริมของคำจำกัดความทีร่ะบุไว้ใน เอกสารแนบท้าย ก: 
 
ก. “ขอ้มลูรายชือ่ธรุกจิ” หมายถึงชุดข้อมลูใด ๆ ที่มีรายชือ่ของธุรกิจและอาจมคีุณลักษณะของธุรกิจที่เก่ียวข้องกันอื่น ๆ 
ข. “แพคเกจเนือ้หาของ Esri” หมายถึงไฟล์ดจิิทลัที่มีข้อมูลแผนที่ฐานของ ArcGIS Online ทีน่ำมาจากบริการแผนที่ฐานของ 

ArcGIS Online 
ค. “ขอ้มลูถนน” หมายถึงข้อมูลทีร่วมหรืออธิบายข้อมูลเก่ียวกับเส้นทาง ถนน และฟีเจอรท์ี่เก่ียวข้อง 
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3.2 การใชง้านทีไ่ดร้บัอนญุาต 
 
ก. เว้นแต่จะไดร้ับอนญุาตเปน็ลายลักษณ์อักษรไว้เป็นอย่างอืน่ ลูกค้าสามารถใช้ข้อมูลร่วมกับผลิตภัณฑ์ซึ่ง Esri 

ได้จัดหาให้พรอ้มกับข้อมูลเทา่นั้น 
ข. ลูกค้าสามารถรวมการแสดงข้อมูลในรปูเอกสารหรอืรปูแบบอิเล็กทรอนิกส์แบบคงที่ (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 ที่มรีูปแผนที่หรือบทสรปุข้อมูลที่มาจากการใช้ผลติภัณฑ์ของ Esri 
ให้แก่บุคคลภายนอกตามข้อจำกัดทีร่ะบุไว้ในข้อตกลงฉบบันี ้
โดยมีเงือ่นไขวา่ลูกค้าจะตอ้งแนบข้อความชี้แจงไปกับการแสดงข้อมูลที่ยอมรับว่า Esri 
หรือผู้ให้อนญุาตที่เก่ียวข้องเปน็แหล่งที่มาของส่วนต่าง ๆ ของข้อมลูที่ใช้สำหรับการแสดงข้อมูล 

ค. ลูกค้าสามารถใช้ข้อมูลฐานของ ArcGIS Online แบบออฟไลน์ได้ผ่านทางแพ็คเกจเนื้อหาของ Esri แล้วภายหลังจงึส่ง 
(ถ่ายโอน) ไปยังอปุกรณ์ใดๆ เพื่อใช้กับแอปพลิเคชั่น ArcGIS Runtime และ ArcGIS Desktop ทีไ่ด้รบัสทิธิการใช้งาน 
ห้ามลูกคา้รวบรวม ดาวน์โหลด หรือเก็บข้อมูลดังกล่าวได ้

ง. ลูกค้าสามารถนำผลของพิกัดทางภูมศิาสตร์ ซึ่งไดร้บัและถูกเก็บตามข้อตกลงฉบับนี้ไปใช้ภายในได้ 
ลูกค้าไมส่ามารถเผยแพร่ผลของพิกัดทางภูมศิาสตร์ได้ เว้นแต่ (i) ใช้และ / หรือแสดงบนแผนที่ 
ซึ่งเชือ่มตอ่กับเว็บไซต์สาธารณะทีไ่ม่สร้างรายรับของลูกค้า (ii) ให้สทิธ์ิเข้าถึงแก่บุคคลที่สาม 
เพ่ือจุดประสงคท์างธุรกิจของลูกค้า หรอื (iii) ส่งมอบให้บคุคลที่สามในรูปแบบผลแบบตายตัว 
เอาทพ์ุตแบบตายตัวในแบบทีไ่ม่ใช่เชิงพาณิชย์ / ไม่สร้างรายได้ หรอืการแสดงแผนที่แบบตายตวั 

 
3.3 ขอ้จำกดัในการใชง้าน 
 
ก. ลูกค้าไมส่ามารถกระทำการโดยตรงหรืออนญุาตให้ลูกคา้ของลูกค้าทำแบรนด์รว่มกันในข้อมูล 

หรือใช้ข้อมูลในบริการหรือผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้รบัอนุญาต หรือเสนอข้อมูลผ่านหรอืในนามของบคุคลทีส่ามใด ๆ 
ข. ลูกค้าไม่สามารถใช้หรืออนุญาตให้บุคคลท่ีสามใช้ข้อมูลเพ่ือวัตถุประสงค์ในการรวบรวม การพัฒนา การตรวจสอบ การเสริม 

การเพ่ิม หรือการลบจากการรวบรวมข้อมูลท่ีมีการขาย เผยแพร่ จัดหาให้ หรือการกระทำใด ๆ ท่ีให้กับบุคคลท่ีสาม 
ค. ข้อมูลรายชือ่ธุรกิจ เว้นแต่จะมีการอนุญาตไว้เป็นลายลักษณ์อักษร 

ลูกค้าไมส่ามารถใช้ข้อมูลรายชื่อธุรกิจเพือ่วัตถุประสงคท์างการตลาดโดยตรง 
การขายตอ่การตีพิมพ์หรอืการเผยแพร่แก่บุคคลที่สามใดๆ โดยเป็นสว่นหนึง่ของรายการสำหรบัการสง่จดหมาย สมุดรายชื่อ 
หรือโฆษณาย่อยหรือการรวบรวมข้อมูลในรูปแบบอื่นๆ 

ง. ข้อมูลถนน ลูกค้าสามารถใชข้้อมูลถนนเพื่อวัตถุประสงค์ในการทำแผนที่ การกำหนดรหัสพิกัด (Geocoding) 
การกำหนดเสน้ทาง และการวิเคราะห์เครอืข่ายการคมนาคม เว้นแต่จะมีการอนญุาตไว้เป็นประการอืน่เป็นลายลักษณ์อักษร 
ลูกค้าไมส่ามารถใช้ข้อมูลถนนสำหรบั 

 
 1. คำแนะนำสำหรับการนำทางแบบเรียลไทม์ รวมถึงการเตือนผู้ใช้เก่ียวกับการหลบหลีกที่กำลังจะเกิดข้ึน เชน่ 

การเตือนจุดเลีย้วที่ใกลจ้ะถึง หรือการคำนวณหาทศิทางอื่นในกรณีที่เลี้ยวไม่ทัน 
 2. การกำหนดเสน้ทางของพาหนะหลายอย่างทีไ่ด้รบัการประสานกัน หรือ 
 3. การกำหนดค่าที่เหมาะสมของเส้นทางที่ประสานกันแล้ว 

 
จ. ข้อมูล Business Analyst ลูกค้าสามารถแคชข้อมูลที่ให้มาพร้อมกับแอปฯ ArcGIS Business Analyst 

บนอุปกรณ์เคลือ่นที่เพื่อใช้งานร่วมกับการใช้เซิร์ฟเวอร์ ArcGIS Business Analyst ของลูกค้า 
ลูกค้าจะไมส่ามารถแคชหรอืดาวนโ์หลดข้อมลูดังกล่าวได ้
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ฉ. สิทธิการใช้งานชุดข้อมูลบางส่วน: หากลูกคา้สั่งซื้อชุดย่อยของชดุข้อมูล (ตัวอย่างเชน่ ประเทศ ภูมิภาค 
รัฐหรอืส่วนทอ้งถ่ินของชุดข้อมูลทัว่โลก) ลูกค้าจะสามารถใช้ได้เฉพาะชดุย่อยทีไ่ด้รบัสทิธิการใช้งานเทา่นั้น 
ไม่รวมถึงสว่นอืน่ ๆ ของชุดข้อมูลเต็มชุด 

ช. ข้อมูลเขตแดนระหว่างประเทศ Michael Bauer Research ("ข้อมูล MBR") 
สิทธ์ิของลูกค้าในการใช้ข้อมลูที่ดาวนโ์หลดไปยังสถานที่ของลูกค้า (เชน่ MBR Data ที่เก็บไว้ใน ArcGIS Enterprise, 
ArcGIS Desktop) จะหมดอายุใน 2 ปีหลงัดาวนโ์หลด 

 
3.4 ขอ้กำหนดและเงือ่นไขเพิม่เตมิสำหรบัขอ้มลู ผู้ไดร้บัอนญุาตข้อมูลบางรายตอ้งการให้ Esri 
ระบุข้อกำหนดหน้าที่เพิ่มเตมิและข้อกำหนดในการใช้แก่ลูกค้า 
ข้อกำหนดของข้อตกลงฉบบันีใ้นส่วนที่เพิ่มเเติมและสว่นที่แก้ไขเหล่านี้ ดูได้ที่ www.esri.com/legal/third-party-data. 
 
4.0 การบำรงุรกัษา 
 
4.1 ลกูคา้ในสหรฐัอเมรกิา Esri จะจัดหาการบำรุงรักษาสำหรับซอฟต์แวรแ์ละ Online Services 
ตามโปรแกรมการบำรงุรักษาและการสนบัสนนุของ Esri และข้อตกลงฉบบันี้ในกรณีที่ลูกค้าอยู่ในสหรัฐอเมริกา 
 
4.2 ลกูคา้ทีอ่ยูน่อกสหรฐัอเมรกิา ลูกคา้สามารถได้รบับริการบำรุงรักษาจากผู้จัดจำหน่ายของ Esri 
ในทอ้งถ่ินของลูกค้าภายใต้นโยบายการสนบัสนนุมาตรฐานของผู้จัดจำหน่ายเอง 
 
5.0 บรกิารตา่ง ๆ 
 
5.1 ลกูคา้ในสหรฐัอเมรกิา Esri อาจจดัให้มกีารให้บริการระบบคลาวดท์ี่มกีารจัดการของ Esri การฝึกอบรม 
หรือการให้บริการจากผู้เช่ียวชาญ ซ่ึงได้แก่ Adventage Program กับลูกค้าในสหรัฐอเมริกาภายใต้เอกสารการส่ังซ้ือท่ีเก่ียวข้อง 
นอกจากว่าลูกค้าไดล้งนามในข้อตกลงกับ Esri ในการสรา้งข้อกำหนดและเงือ่นไขสำหรับบริการดงักล่าว การดำเนินงานของ 
Esri จะอยู่ภายใต้ข้อกำหนดและเงือ่นไขของบริการที่รวมไวโ้ดยการอ้างองิและอยู่ที่ 
https://www.esri.com/content/dam/esrisites/en-us/media/legal/services/ma-services.pdf 
จะมีการจัดเตรยีมสำเนาฉบบัพิมพ์ของข้อกำหนดและเงื่อนไขต่าง ๆ เมื่อมีการรอ้งขอ 
 
5.2 ลกูคา้ทีอ่ยูน่อกสหรฐัอเมรกิา ลูกคา้ทีอ่ยู่นอกสหรัฐอเมริกาอาจขอรบับริการต่าง ๆ จากผู้จัดจำหน่ายในท้องถ่ินของลูกค้า  

https://www.esri.com/legal/third-party-data
https://www.esri.com/content/dam/esrisites/en-us/media/legal/services/ma-services.pdf
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เอกสารแนบทา้ย ก 
อภธิานศพัท ์

 
อภิธานศัพท์ตอ่ไปนี้มีผลใช้กับข้อเสนอและบรกิารทัง้หมดของ Esri ที่ Esri อาจจัดหาให้กับลูกคา้ 
ข้อเสนอและบรกิารบางรายการของ Esri อาจไม่อยู่ภายในขอบเขตของข้อตกลงฉบับนี้ โปรดข้ามคำศัพทใ์ดๆ 
ที่ไม่เก่ียวข้องกับข้อเสนอและบริการของ Esri ที่เสนอภายใตข้้อตกลงฉบบันี ้
 
"บรษิทัในเครอื" หมายถึง บริษทัหรอืองค์กรอืน่ใด ทีโ่ดยตรงหรือโดยอ้อม (i) ควบคุม (ii) ถูกควบคมุโดย หรือ 
(iii) อยู่ภายใตก้ารควบคุมของคู่สญัญา ในทีน่ี้ "ควบคมุ" หมายถึง มีหุ้นหรอืผลประโยชนท์ีม่ีสิทธิออกเสียงมากกว่า 50% 
ในกิจการทีค่วบคมุดูแล 
 
"API" หมายถึง อินเทอร์เฟซของการทำโปรแกรมแอปพลิเคชัน 
 
"เวบ็ไซต ์ArcGIS" หมายถึง http://www.arcgis.com และเว็บไซตท์ี่เก่ียวข้องหรือเว็บไซต์สืบทอด 
 
"รหสัการอนญุาต" หมายถึง คย์ี หมายเลขการให้อนุญาต Enablement Code ข้อมลูประจำตัวในการเข้าสู่ระบบ รหัสการเปดิใช้ 
(Activation Code) โทเค็น ชือ่ผู้ใช้และรหัสผ่าน หรอืกลไกอื่นใด ที่จำเป็นสำหรบัการใชผ้ลิตภัณฑ์ตามการนำเสนอของ Esri 
 
"เบตา้" หมายถึง ผลิตภัณฑ์ที่เป็นรุ่นอัลฟ่า เบต้า หรือรุ่นก่อนการวางจำหน่ายอื่น ๆ 
 
"บรกิารคลาวด"์ หมายถึง บริการออนไลน์และบริการคลาวดท์ีม่ีการจัดการของ Esri 
 
“เนือ้หา” หมายถึง ข้อมูล รปูภาพ ภาพถ่าย ภาพเคลือ่นไหว วิดีโอ เสียง ข้อความ แผนที่ ฐานข้อมูล รปูแบบข้อมูล สเปรดชีต 
อินเทอร์เฟซผู้ใช้ ส่วนประกอบกราฟิก ไอคอน ซอฟต์แวร์ และทรัพยากรอืน่ ๆ ที่ถูกใช้เพื่อเชื่อมตอ่กับบริการและข้อเสนอของ 
Esri 
 
"การควบคมุ" หมายถึง การมหุ้ีนหรอืผลประโยชนท์ี่มีสทิธิออกเสียงมากกวา่ 50% ในกิจการที่ควบคุมดูแล 
 
“เนือ้หาของลกูคา้” หมายถึงเนือ้หาใด ๆ ที่ลูกค้าจดัหา ใช้ 
หรือพฒันาอันเก่ียวเนื่องกับการใช้ผลิตภัณฑ์ตามการนำเสนอหรอืการให้บริการของ Esri ที่รวมถึงแอปพลิเคชันมลูคา่เพิม่ 
เนื้อหาของลูกคา้ไม่รวมข้อเสนอแนะ คำแนะนำ หรือคำร้องขอใดๆ สำหรับการปรบัปรุงซอฟต์แวรท์ี่ลูกค้าให้แก่ Esri 
 
"ขอ้มลู" หมายถึง ชุดข้อมลูดิจทิัลที่มีอยู่เพือ่การค้า ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงข้อมลูเวกเตอรท์างภูมศิาสตร์ 
รายงานข้อมูลแรสเตอร์ หรอืคณุสมบัตติารางที่เก่ียวข้องที่ Esri รวมชดุเข้ากับผลิตภัณฑ์ตามการนำเสนอของ Esri อืน่ ๆ 
หรือส่งมอบให้แยกต่างหาก 
 
"ผลงาน" หมายถึง สิ่งใด ๆ ก็ตามที่ Esri ส่งมอบให้กับลูกค้าในฐานะที่เป็นผลลัพธ์ของการดำเนนิการของบริการโดยผู้เชี่ยวชาญ 
 
"เอกสารประกอบ" หมายถึง เอกสารประกอบสำหรบัอา้งอิงทั้งหมดของผู้ใชท้ี ่Esri 
ส่งมอบให้พรอ้มกับสินค้าหรอืผลิตภัณฑ์ตามการนำเสนอของ Esri 
 

https://www.arcgis.com/
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"การใหบ้รกิารระบบคลาวดท์ีม่กีารจดัการของ Esri" หมายถึง ลูกค้าที่มีโครงสรา้งพืน้ฐานระบบคลาวด์ ซอฟต์แวร์ ข้อมูล 
และแพลตฟอรม์ระบบเครือข่ายเฉพาะเจาะจงโดยที่ Esri ให้บริการโฮสต์ จดัการ 
และทำให้พร้อมใช้งานสำหรบัลูกคา้หรอืผู้ใช้งานปลายทางของลูกคา้ผ่านทางอินเทอร์เน็ต 
 
“ผลติภณัฑต์ามการนำเสนอของ Esri” หมายถึงผลิตภัณฑ์ หรอืเอกสารประกอบใด ๆ หาก Esri 
จัดหาการฝึกอบรมหรอืบริการโดยผู้เชี่ยวชาญให้โดยตรงแก่ลูกค้า จะถือวา่ข้อเสนอของ Esri 
รวมถึงเอกสารการฝึกอบรมและผลงานด้วย ผลิตภัณฑ์ตามการนำเสนอของ Esri 
ไม่รวมการให้บริการและเนือ้หาของบคุคลทีส่าม 
 

"GIS" หมายถึง ระบบข้อมูลทางภูมิศาสตร ์
 

"การบำรงุรกัษา" หมายถึง โปรแกรมการเป็นสมาชิกที่ Esri 
จัดหาให้และทีใ่ห้สิทธิแก่ลูกคา้ในการอปัเดตผลิตภัณฑ์และผลประโยชนอ์ืน่ ๆ เช่น 
การเข้าถึงการสนับสนุนทางเทคนิคและการเข้าถึงแหล่งข้อมูลการเรียนรู้ดว้ยตนเองที่อยู่บนเว็บ 
 

"รหสัทีเ่ปน็อนัตราย" หมายถึง ไวรัส เวริ์ม ระเบิดเวลาของซอฟต์แวร์ ม้าโทรจัน หรอืรหัสอืน่ใดทางคอมพวิเตอร์ ไฟล์ 
การปฏิเสธบริการ หรอืโปรแกรมทีอ่อกแบบมาเพื่อขัดขวาง ทำลาย หรือจำกัดการทำงานของซอฟต์แวรค์อมพิวเตอร์ ฮาร์ดแวร์ 
หรืออปุกรณ์โทรคมนาคม 
 

“Online Services” หมายถึงระบบเชงิพื้นที่ใด ๆ บนอินเทอร์เน็ตทีม่ีเพื่อการคา้ซึ่ง Esri ได้จัดหาให้ รวมถึงแอปพลิเคชนัและ API 
ที่เก่ียวข้องเพื่อการจัดเก็บ จดัการ เผยแพร่ และการใช้แผนที่ ข้อมูล และสารสนเทศอื่น ๆ Online Services 
ไม่รวมข้อมลูและเนือ้หา 
 
"เอกสารการสัง่ซือ้" หมายถึง ใบเสนอราคาสำหรับการขาย ข้อเสนอการต่ออายุสำหรับการซ่อมบำรุง การสั่งซือ้ ข้อเสนอ 
คำสัง่งาน หรอืเอกสารอืน่ ๆ ที่ระบุถึงผลติภัณฑ์ตามการนำเสนอ อปัเดต หรอืการบริการที่ลกูค้าสัง่ซือ้ของ Esri 
 
"สทิธกิารใชง้านอยา่งถาวร" หมายถึง สิทธิการใชง้านอย่างไม่มีกำหนด ในผลิตภัณฑ์ตามการนำเสนอของ Esri 
เวอรช์ันที่ไดจ้่ายค่าธรรมเนียมในการใช้สทิธิแล้ว เว้นเสียแตจ่ะถูกยุติโดย Esri หรอืลูกค้าทีไ่ด้รบัอนุญาตภายใต้ข้อตกลงฉบบันี ้
 
"ผลติภณัฑ"์ หมายถึง ซอฟต์แวร์ ข้อมูล และ Online Services 
 
"บรกิารโดยผูเ้ชีย่วชาญ" หมายถึง บริการเพือ่การพัฒนาหรอืการให้คำปรึกษาที่ Esri ให้แก่ลูกค้า 
 
"ตวัอยา่ง" หมายถึง โค้ดตวัอย่าง แอปพลิเคชนัตัวอย่าง แอด-ออน หรอืสว่นขยายตัวอย่างของผลิตภัณฑ์ 
 
“การใหบ้รกิาร” หมายถึงการซอ่มบำรงุ หาก Esri จัดหาบริการระบบคลาวดท์ีมี่การจดัการของ Esri 
การฝึกอบรมหรือบริการโดยผู้เชี่ยวชาญให้โดยตรงแก่ลูกคา้ จะถือว่าบริการรวมถึงบริการระบบคลาวดท์ีม่ีการจัดการของ Esri 
การฝึกอบรมและบริการโดยผู้เชี่ยวชาญด้วย 
 
"ซอฟตแ์วร"์ หมายถึง ซอฟต์แวรท์ี่พรอ้มจำหน่ายเพื่อการค้าที่มีสทิธิความเปน็เจ้าของ โดยไม่รวมถึงข้อมูล การเข้าถึง 
การดาวน์โหลดจากเวบ็ไซต์ทีไ่ด้รบัอนุญาตของ Esri หรอืที่ Esri ได้มอบให้บนสือ่ในรปูแบบใด ๆ ก็ตาม ซึง่รวมถึงชดุสำรอง 
อัปเดต เซอร์วิสแพค แพตช์ ฮอตฟิกซ์ หรอืชุดสำรองรวมที่ไดร้ับอนญุาต 
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"ขอ้มลูจำเพาะ" หมายถึง (i) เอกสารที่เก่ียวข้องสำหรับซอฟตแ์วร์และ Online Services (ii) 
ขอบเขตงานทีร่ะบุไวใ้นคำสัง่งานใดก็ตาม หรือ (iii) คำอธิบายหลักสูตรสำหรับการฝึกอบรมที่เผยแพร่ออกมาของ Esri 
 
"คำสัง่งาน" หมายถึง เอกสารคำสั่งซื้อสำหรบัการให้บริการ 
 
"สทิธกิารใชต้ามระยะเวลา" หมายถึง สิทธิการใช้ผลิตภัณฑ์ตามการนำเสนอของ Esri ในระยะเวลาทีจ่ำกัด ("ระยะเวลา"). 
 
"เนือ้หาของบคุคลทีส่าม" หมายถึง เนื้อหาใดก็ตามที่ลูกค้าอาจไดร้ับจากเวบ็ไซต์ของบคุคลที่สามหรอืที่บคุคลอืน่ที่ไม่ใชพ่นักงาน 
ซัพพลายเออร์ หรือผู้รับจ้างของ Esri อาจมีสว่นรว่มโดยตรงกับเว็บไซต์ของ Esri 
 
"การฝกึอบรม" หมายถึง (i) การฝึกอบรมผลิตภัณฑ์ หรอื (ii) การฝึกอบรมอืน่ ๆ ที่เก่ียวข้องที่ Esri 
จัดหาให้ภายใต้ข้อตกลงฉบับนี้ 
 
"ขอ้มลูการฝกึอบรม" หมายถึงเนื้อหาที่เปน็ดิจทิัลหรอืที่มีการพิมพ์ออกมาเพือ่ใช้ในการฝึกอบรมให้เสร็จสิน้ 
ซึ่งอาจรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงสมุดงาน ข้อมลู แนวคิด แบบฝึกหัด และข้อสอบ 
 
"แอปพลเิคชนัมลูคา่เพิม่" หมายถึง แอปพลิเคชันที่พฒันาโดยลูกค้าเพือ่การใช้งานร่วมกับซอฟต์แวร์ ข้อมูล หรือ Online 
Services ใด ๆ ที่ได้รบัอนญุาต 
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เอกสารแนบทา้ย ข 
ขอ้กำหนดและเงือ่นไขทัว่ไป 

 
ข้อกำหนดและเงื่อนไขทัว่ไปตอ่ไปนี้มีผลใช้กับข้อเสนอและบริการของ Esri ที่ Esri อาจะเสนอให้กับลูกคา้ 
ข้อเสนอและบรกิารบางรายการของ Esri อาจไม่พรอ้มบริการภายใต้ข้อตกลงฉบับนี้ โปรดข้ามคำศัพท์ใดๆ 
ที่ไม่เก่ียวข้องกับข้อเสนอและบริการของ Esri ที่เสนอภายใตข้้อตกลงฉบบันี ้
 
ขอ้ B.1—ขอ้จำกดัในการใชง้านทัว่ไป 
 
เว้นแต่จะมีการอนญุาตไว้โดยชัดแจ้งในข้อตกลงฉบับนี้ ลูกค้าจะตอ้งไม่ 
 
ก. จำหน่าย ให้เชา่ ให้อนญุาตตอ่ เผยแพร่ ให้ยืม แบ่งปันเวลาใช้ หรอืโอนบริการหรือข้อเสนอของ Esri 
ข. แจกจ่ายหรอืจดัหาการเข้าถึงบริการหรอืข้อเสนอของ Esri โดยตรงทั้งหมดหรอืบางสว่นให้กับบคุคลภายนอก 

รวมถึงแตไ่ม่จำกัดเพียงส่วนขยาย ส่วนประกอบ หรือ DLL 
ค. แจกจ่ายรหัสสว่นตวัให้กับบคุคลภายนอก 
ง. ทำวิศวกรรมย้อนกลับ ดคีอมไพล์ หรือแยกสว่นประกอบผลิตภัณฑ์หรอืผลงานใด ๆ ที่สง่มอบในรปูแบบรวม 
จ. พยายามที่จะหลีกเลี่ยงมาตรการด้านเทคโนโลยีทีค่วบคมุการเข้าถึงหรอืการใช้ข้อเสนอของ Esri 
ฉ. จัดเก็บ แคช ใช้งาน อปัโหลด แจกจ่าย หรือให้อนญุาตต่อ สำหรบัเนือ้หา หรือใช้ข้อเสนอของ Esri 

โดยเป็นการละเมิดสิทธิของ Esri หรือบคุคลทีส่าม รวมถึงสทิธิในทรัพย์สินทางปญัญา สิทธิความเป็นส่วนตวั 
กฎหมายวา่ดว้ยการไม่เลอืกปฏิบตัิ หรือกฎหมายการสง่ออกหรือข้อบังคับของรัฐที่ใช้บงัคบั 

ช. ลบหรอืบิดเบือนประกาศสทิธิบัตร ลิขสิทธ์ิ เครือ่งหมายการค้า หรอืสทิธิความเป็นเจา้ของของ Esri หรอืผู้ให้อนญุาต) 
หรือคำอธิบายที่ระบุอยู่ในหรอืแนบมากับข้อเสนอของ Esri เอาต์พุตผลติภณัฑ์ ไฟล์คำอธิบายข้อมูล 
หรือหน้าข้อความออนไลนห์รอืข้อมูลทีอ่ยู่ในรูปแบบเอกสารของข้อมูลหรือเอกสารประกอบ 

ซ. แบ่งหรือใชง้านอย่างเปน็เอกเทศสำหรบัสว่นประกอบหรือองค์ประกอบของข้อเสนอของ Esri 
ฌ. ผนวกส่วนหนึง่ส่วนใดของผลิตภัณฑ์ตามการนำเสนอของ Esri 

เข้ากับผลิตภัณฑ์หรือการให้บริการเพือ่การใช้งานของบคุคลที่สามที่เป็นคูแ่ข่งกับผลิตภณัฑ์ตามการนำเสนอของ Esri 
ญ. เผยแพร่หรอืสือ่สารดว้ยวิธีการอืน่ใดก็ตามสำหรบัผลการทดสอบมาตรฐานการทำงานบนผลิตภณัฑ์รุน่เบต้าโดยไม่ได ้

รับอนญุาตเป็นลายลักษณ์อักษรจาก Esri และผู้ให้อนญุาต หรือ 
ฎ. ใช้ ผนวก แก้ไข เผยแพร่ ให้การเข้าถึง หรอืรวมข้อเสนอของ Esri ในลักษณะทีอ่าจทำให้ข้อเสนอของ Esri 

อยู่ภายใต้ข้อกำหนดในการใช้งานแบบโอเพ่นซอร์สหรอืแบบเปิดฐานข้อมูลที่ต้องการให้ส่วนหนึ่งสว่นใดของข้อเสนอของ 
Esri ไดร้บัการกระทำดงันี ้

 
 1. ได้รบัการเปิดเผยในรปูแบบของรหัสต้นทาง (Source Code) แก่บคุคลภายนอก 
 2. ให้สิทธิการใชง้านแก่บุคคลภายนอกเพือ่วัตถุประสงค์ในการสรา้งงานมลีิขสิทธ์ิสบืเนือ่ง หรือ 
 3. แจกจ่ายต่อให้แก่บุคคลภายนอกโดยไมม่ีคา่ใช้จ่าย; หรอื 
 
l. สร้างรายได้โดยการมอบสทิธิเข้าใช้ซอฟต์แวร์หรอื Online Service ผ่านแอปพลิเคชนัมูลค่าเพิ่ม 
 
ข้อจำกัดดังกลา่วนี้จะไมม่ีผลใช้บังคบัในกรณีที่เป็นการขัดตอ่กฎหมายทีใ่ชบ้ังคบัหรอืข้อบงัคบั 
 



   

 
 

E204CW (Thai) 
      

หน้าท่ี 13 จาก 22 January 6, 2021  
       

 

ขอ้ B.2—ขอ้กำหนดและการสิน้สดุการใชง้าน 
 

B.2.1 ลูกค้าอาจยุติข้อตกลงฉบับนี้หรอืสทิธิการใชง้านหรอืการเปน็สมาชิกข้อเสนอของ Esri ใด ๆ ได้ทุกเมื่อโดยจะตอ้งแจง้ 
Esri เป็นลายลกัษณ์อักษร การยุติข้อตกลงโดยปราศจากสาเหตุไม่ได้ทำให้ลูกค้ามีสทิธิไดร้ับการคืนเงินคา่ธรรมเนียมใดๆ 
สิทธิการยุติข้อตกลงในระหว่างมีข้อผูกพนัการให้บริการเพื่อความสะดวกใดก็ตามได้ระบุไวใ้นส่วนที่เก่ียวข้องในเนื้อหาของข้อต
กลงฉบับนี้ ฝ่ายใดฝ่ายหนึง่อาจยุติข้อตกลงฉบบันี้หรือสิทธิการใชง้านหรือการเป็นสมาชิกใดๆ 
เนื่องจากมีการละเมิดข้อตกลงในสาระสำคัญที่ไม่ไดร้บัการแก้ไขภายใน 
30 วันนับจากวนัที่มีการแจ้งอย่างเปน็ลายลักษณ์อักษรไปยังฝ่ายที่ละเมิดข้อตกลง 
เมื่อมีการยุติข้อตกลงฉบับนี้เนือ่งจากมีการละเมิดข้อตกลง ทาง Esri จะหยุดให้บริการ สทิธิการใชง้านใดๆ ในข้อเสนอของ Esri 
ที่มีผลใช้อยู่หลงัจากการยุติข้อตกลงฉบับนี้ยังคงใช้ได้ตอ่ไปภายใต้ข้อตกลงของข้อตกลงฉบบันี ้
 

B.2.2 หาก Esri ยุติข้อตกลงฉบับนี้เนื่องจากลกูค้าละเมิดข้อตกลง Esri ยังอาจใช้สทิธิเลือกที่จะยุติสทิธิการใช้งานของลกูค้า 
หรือการเปน็สมาชิกในข้อเสนอของ Esri ไดด้้วย หากลูกคา้ยุติข้อตกลงฉบบันี้ไมว่่าดว้ยเหตุผลหรอืเพื่อความสะดวกแล้ว 
ทางลูกค้าอาจใช้สิทธิเลอืกทีจ่ะยุติสิทธิการใชง้านของลูกค้า หรือการเปน็สมาชิกในผลิตภณัฑ์ตามการนำเสนอของ Esri ด้วย 
 

B.2.3 เมือ่มีการยุติหรอืสิน้สุดสิทธิการใช้งานหรอืการเป็นสมาชิก ลูกค้าจะต้อง 
 

ก. หยุดการเข้าถึงหรือการใชง้านข้อเสนอของ Esri ที่ถูกยุติหรอืสิ้นสุด 
ข. ล้างแคชข้อมูลในฝ่ังของไคลเอ็นตท์ี่ไดจ้ากบริการคลาวดท์ี่ถูกยุติหรือสิ้นสดุ และ 
ค. หยุดการใช้และถอนการติดต้ัง ลบ และทำลายสำเนาทั้งหมดของผลิตภัณฑ์ตามการนำเสนอ ของ Esri 

ที่ถูกยุติหรอืสิ้นสุดซึง่อยู่ในความครอบครองหรือการควบคมุของลูกค้า 
รวมถึงส่วนที่ได้รบัการแก้ไขหรือมีการผนวกรวมไว้ด้วย ไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบใด 
ตลอดจนดำเนนิการและส่งหลักฐานของการกระทำดงักล่าวนั้นให้แก่ Esri หรือผู้จัดจำหนา่ยที่ไดร้บัอนุญาต 

 
Esri อาจหยุดให้บริการทันทีทีม่ีการแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรไปยังลูกค้า 
หากการล้มละลายหรอืการดำเนินคดีล้มละลายเริ่มข้ึนโดยหรอืตอ่ลูกคา้ 
จนกว่าทรสัตีจะได้แก้ไขการผิดนัดชำระหนีท้ีเ่กิดข้ึนและให้การรบัประกันที่เพียงพอสำหรับการปฏบิัติการในอนาคตภายใต้ข้อต
กลงฉบับนี้ ข้อตกลงฉบับนี้จะสิ้นสุดลงเมื่อมีภาวะหนี้สนิล้นพน้ตัว การชำระบัญชี หรือการเลิกกิจการของฝ่ายใดฝ่ายหนึง่ 
 
ขอ้ B.3—การรบัประกนัแบบจำกดัและการจำกดัความรบัผดิชอบ 
 
B.3.1 การรบัประกนัแบบจำกดั ยกเว้นตามทีร่ะบุไวด้้านล่าง Esri รบัประกันลูกค้า โดยที่ (i) ผลิตภัณฑ์และการฝึกอบรม 
ผลิตภัณฑ์และการฝึกอบรมจะปฎบิัติตามข้อมลูจำเพาะที่เก่ียวข้องอย่างมนียัยะสำคัญ และ (ii) 
การให้บริการจะเป็นไปตามมาตรฐานทางวชิาชีพและทางเทคนิคของอุตสาหกรรมอย่างมีนัยยะสำคัญ 
ช่วงเวลารับประกันสำหรบัผลติภัณฑ์ตามการนำเสนอของ Esri ภายใต้สทิธิการใช้งานอย่างถาวรและการให้บริการมีระยะเวลา 
90 วัน นบัตัง้แต่วันที่ส่งมอบ หรือจากวนัทีร่บัของ หากข้อตกลงฉบับนี้มีระยะเวลารบัของ 
ช่วงเวลารับประกันสำหรบัผลติภัณฑ์ตามการนำเสนอของ Esri 
ถูกเสนอภายใต้การเป็นสมาชิกหรือการใชส้ิทธิตามข้อกำหนดนานน้อยกว่าระยะเวลาการเป็นสมาชิกหรือข้อกำหนดหรอื 90 วัน 
นับตัง้แต่วนัทีส่ง่มอบ หรอืจากวันที่รบัของ หากข้อตกลงฉบบันี้มีระยะเวลารบัของ 
 
B.3.2 การจำกดัความรบัผดิชอบกรณพีเิศษ เนือ้หาของบคุคลทีส่าม ขอ้มลู ตวัอยา่ง ฮอ็ตฟกิซ ์โปรแกรมแกไ้ข อปัเดต Online 
Services ทีจ่ดัหาใหโ้ดยไมม่คีา่ธรรมเนยีม และผลติภณัฑร์ุน่ทีเ่ปน็การทดลอง การประเมนิและรุน่เบตา้จะถกูสง่มอบในลกัษณะ 
"ตามสภาพทีเ่ปน็อยู"่ โดยไมม่กีารรบัประกนัใด ๆ 
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B.3.3 การจำกดัความรบัผดิชอบทัว่ไป ยกเวน้การรบัประกนัแบบจำกดัตามทีร่ะบอุยา่งชดัแจง้ขา้งตน้แลว้ Esri 
จำกดัความรบัผดิชอบในการรบัประกนัหรอืเงือ่นไขอืน่ๆ ทัง้หมด ไมว่า่จะโดยชดัแจง้หรอืโดยนยั 
รวมถงึการรบัประกนัหรอืเงือ่นไขเกีย่วกบัความสามารถเชงิพาณชิย ์ความเหมาะสมในการใชง้านเพือ่วตัถปุระสงคเ์ฉพาะ 
และการไมล่ะเมดิสทิธิใ์นทรพัยส์นิทางปญัญา Esri จะไมร่บัผดิชอบตอ่ความไมส่อดคลอ้งใดๆ เกีย่วกบัขอ้มลูจำเพาะ การสญูหาย 
การลบ การแกไ้ข หรอืการเปดิเผยเนือ้หาของลกูคา้ ทีเ่กดิขึน้จากการทีล่กูคา้แกไ้ขเปลีย่นแปลงขอ้เสนอของ Esri 
นอกเหนือจากท่ีระบุไว้ในเอกสารประกอบ Esri ไม่รับประกันว่าข้อเสนอของ Esri หรือการดำเนินการของลูกค้าจะราบร่ืนไม่ติดขัด 
ปราศจากขอ้ผดิพลาด ความทนทานตอ่ความบกพรอ่ง ความปลอดภยัจากความบกพรอ่ง 
หรอืไมร่บัประกนัวา่ความไมส่อดคลอ้งจะสามารถหรอืจะไดร้บัการแกไ้ข ขอ้เสนอของ Esri ไมไ่ดร้บัการออกแบบ ผลติ 
หรอืมวีตัถปุระสงคเ์พือ่การใชใ้นสภาพแวดลอ้ม หรอืการใชง้านทีอ่าจนำไปสูก่ารสญูเสยีชวีติ การบาดเจบ็รา่งกาย 
หรอืความเสยีหายตอ่ทรพัยส์นิหรอืสภาพแวดลอ้ม ลกูคา้ไมค่วรปฏบิตัติามคำแนะนำเกีย่วกบัการนำทางทีด่เูหมอืนจะเปน็อนัตราย 
ไมป่ลอดภยั หรอืผดิกฎหมาย การใชด้งักลา่วจะเปน็ความเสีย่งและเปน็คา่ใชจ้า่ยของลกูคา้เอง 
 
B.3.4 การจำกดัความรบัผดิชอบ 
 
ก. การจำกดัความรบัผดิชอบบนอนิเทอรเ์นต็ 

ไมม่คีูส่ญัญาฝา่ยใดจะตอ้งรบัผดิสำหรบัคา่เสยีหายภายใตท้ฤษฎทีางกฎหมายเกี่ยวกบัการปฏบิตัหิรอืการยตุกิารดำเนนิการ
ของอนิเทอรเ์นต็ หรอืขอ้บงัคบัของอนิเทอรเ์นต็ทีอ่าจจำกดัหรอืหา้มการดำเนนิการของบรกิารคลาวด ์

ข. เวบ็ไซตข์องบคุคลทีส่าม และ เนือ้หาของบคุคลทีส่าม Esri 
ไมร่บัผดิชอบตอ่เวบ็ไซตข์องบคุคลทีส่ามหรอืเนือ้หาของบคุคลทีส่าม 
ทีป่รากฎหรอืถกูอา้งองิโดยผลติภณัฑต์ามการนำเสนอของ Esri หรอืเวบ็ไซตข์อง Esri รวมถงึ www.esri.com และ 
www.arcgis.com การใหล้งิกไ์ปยงัเวบ็ไซตห์รอืทรพัยากรของบคุคลทีส่ามไมไ่ดบ้ง่บอกนยัยะถงึการรบัรอง ความเกีย่วขอ้ง 
หรอืการสนบัสนนุชนดิใด ๆ 

 

B.3.5 การบรรเทาเฉพาะ การแก้ไขความเสียหายโดยเฉพาะของลูกค้าและความรบัผิดชอบทัง้หมดของ Esri 
ต่อการละเมิดการรบัประกันแบบจำกัดในสว่นนีจ้ะเปน็ไปเพือ่ทดแทนสือ่ที่ชำรุดรวมทั้ง (i)ซอ่ม แก้ไข 
หรือหาทางแก้ไขผลิตภัณฑ์ตามการนำเสนอและการให้บริการของ Esri ที่เก่ียวข้อง หรือ (ii) ณ สิทธิการเลือกของ Esri, 
ค่าธรรมเนียมทีลู่กค้าชำระเปน็ค่าผลิตภัณฑ์ตามการนำเสนอและการให้บริการของ Esri 
ที่ไม่สอดคลอ้งกับการรับประกันแบบจำกัดของ Esri 
 

ขอ้ B.4—ขอ้จำกดัความรบัผดิชอบ 
 

B.4.1 การจำกดัความรบัผดิ ทัง้ลกูคา้ Esri หรอืผูจ้ดัจำหนา่ยของ Esri หรอืผูใ้หอ้นญุาตทีเ่ปน็บคุคลทีส่ามใด 
ๆ จะไมต่อ้งรบัผดิตอ่คา่เสยีหายโดยออ้ม คา่เสยีหายพเิศษ คา่เสยีหายสบืเนือ่ง คา่เสยีหายทีเ่ปน็ผลทีต่ามมา การสญูเสยีผลกำไร 
ยอดขาย คา่ความนยิม ตน้ทนุในการจดัหาสนิคา้หรอืบรกิารทดแทน 
หรอืคา่เสยีหายทีม่จีำนวนสงูกวา่คา่ธรรมเนยีมของสทิธกิารใชง้าน หรอืคา่ธรรมเนยีมการเปน็สมาชกิปจัจบุนั 
หรอืคา่ธรรมเนยีมการบรกิารทีเ่กีย่วขอ้งทีไ่ดช้ำระหรอืคา้งชำระตอ่ Esri สำหรบัขอ้เสนอหรอืบรกิารของ Esri 
ทีเ่ปน็สาเหตขุองขอ้เรยีกรอ้ง 
 

B.4.2 ข้อจำกัดและการยกเวน้ความรบัผิดในข้อความย่อหนา้ก่อนนี้ไม่ใช้กับกรณีที่ลูกค้าละเมิด ใช้ในทางที่ผิด 
ยักยอกทรัพย์สินทางปัญญาของ Esri หรือผู้ให้อนุญาตของ Esri ภาระหน้าท่ีในการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนของฝ่ายใดฝ่ายหน่ึง 
ความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง การจงใจประพฤติผิด 
หรือการละเมิดต่อข้อกำหนดการปฏบิัติตามกฎเกณฑ์การสง่ออกของข้อตกลงฉบับนี้หรอืกฎหมายที่มีผลบงัคบัใช้หรอืข้อบังคบั 

https://www.esri.com/
https://www.arcgis.com/
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B.4.3 ความสามารถในการบงัคบัใชข้องการจำกดัความรบัผดิชอบและขอ้จำกดั Esri 
หรือผู้จัดจำหนา่ยที่ไดร้บัอนุญาตได้กำหนดคา่ธรรมเนียมและเข้าทำข้อตกลงฉบับนี้โดยเปน็ไปตามการจำกัดความรบัผิดและข้อจ
ำกัดในข้อตกลงฉบับนี้ ทั้งนี้ คา่ธรรมเนียมไดแ้สดงถึงการกระจายความเสี่ยงที่เป็นพื้นฐานสำคญัของการเจรจาระหว่างคูส่ัญญา 
ขอ้จำกดัเหลา่นีจ้ะมผีลใชบ้งัคบัไมว่า่คูส่ญัญาจะรบัรูถ้งึความเปน็ไปไดข้องความเสยีหายหรอืไมแ่ละไมค่ำนงึวา่วตัถปุระสงคส์ำคั
ญของการเยยีวยาแบบจำกดัโดยเฉพาะหรอืไม ่
 
B.4.4 การถอนหรือการสละสทิธิเรียกร้องหรอืสิทธิในทรัพย์สนิที่เคยเรียกรอ้ง ข้อจำกัด 
และข้อยกเวน้ทีร่ะบุข้างต้นอาจไม่มีผลบงัคับใช้ในเขตอำนาจศาลบางแห่ง 
และอาจมีผลบงัคับใช้ภายใต้ขอบเขตทีอ่นุญาตตามกฎหมายในเขตอำนาจศาลของลูกคา้เทา่นั้น 
ลูกค้าอาจมสีิทธิเพิ่มเติมซึ่งไมส่ามารถมีการยกเว้นหรอืจำกัดความรบัผิดชอบได้ Esri 
ไม่ได้พยายามที่จะจำกัดการรบัประกันหรอืการเยียวยาสำหรับลูกค้าโดยประการที่กฎหมายไม่อนุญาต 
 

ขอ้ B.5—การชดใชค้า่เสยีหาย 
 

B.5.1 คำจำกดัความ  คำจำกัดความตอ่ไปนี้เปน็ส่วนเสริมของคำจำกัดความที่ระบุไว้ใน เอกสารแนบท้าย ก: 
 

ก. “ขอ้เรยีกรอ้ง” หมายถึงข้อเรียกรอ้ง การดำเนนิคดีหรอืคำรอ้งขอของบคุคลที่สาม 
ข. “ผูม้สีทิธไิดร้บัชดใชค้า่เสยีหาย” หมายถึงลกูค้า และผู้บริหาร เจ้าหนา้ที่ และพนักงานของลูกค้า 
ค. “ขอ้เรยีกรอ้งเกีย่วกบัการละเมดิ” หมายถึงข้อเรียกรอ้งใด ๆ ทีอ่้างว่า การใชห้รือการเข้าถึงข้อเสนอหรอืบรกิารของ Esri 

ใด ๆ ของลูกคา้ละเมิดตอ่สทิธิบตัร ลิขสทิธ์ิ เครือ่งหมายการค้า หรือความลับทางการค้า 
ง. “ความเสยีหาย” หมายถึงรายจา่ย ค่าเสยีหาย ยอดค่าชดเชย ต้นทนุหรอืคา่ใช้จ่าย รวมถึงคา่ทนายความทีไ่ด้ชำระไป 
 

B.5.2 การชดใชค้า่เสยีหายเกีย่วกบัการละเมดิ 
 

ก. Esri จะปกป้องและชดใชค้่าเสยีหายให้แก่ผู้มีสิทธิไดร้ับชดใช้ค่าเสียหาย 
ตลอดจนชดใชค้่าเสียหายเพือ่ความเสียหายทีเ่กิดข้ึนตามการเรียกร้อง 

ข. หาก Esri พิจารณาแลว้ว่าข้อเรียกรอ้งเก่ียวกับการละเมิดเปน็ความจริง ทาง Esri 
อาจดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งโดยใชค้่าใช้จ่ายของตนเอง 
(1) ให้สทิธ์ิลูกค้าในการใช้ผลิตภัณฑ์ตามการนำเสนอหรอืการให้บริการของ Esri ต่อไป หรือ 
(2) แก้ไขผลิตภัณฑ์ตามการนำเสนอหรอืการให้บริการของ Esri ในขณะทีด่ำรงไวซ้ึ่งความสามารถในการทำงานดังเดมิ 
หากไม่มีทางเลอืกใดที่เหมาะสมในเชิงพาณิชย์ ทาง Esri 
อาจยุติสทิธิในการใช้ผลิตภัณฑ์ตามการนำเสนอหรือการให้บริการของ Esri ของลูกคา้และจะคนืเงิน 
(ก) คา่ธรรมเนยีมสิทธิการใชง้านใดก็ตามทีลู่กค้าชำระการละเมิดผลิตภัณฑ์ตามการนำเสนอหรือการให้บริการของ Esri 
ที่ไดร้ับมาภายใต้สิทธิการใชง้านถาวร โดยคดิเป็นสดัส่วนของ 5-ปี 
หักค่าเสือ่มราคาเป็นแบบเสน้ตรงเริ่มตั้งแตว่ันที่เริ่มตน้ส่งมอบ หรือ 
(ข) คา่ธรรมเนยีมส่วนที่ไม่มีการใชซ้ึ่งชำระสำหรบัสทิธิการใช้งานเป็นระยะเวลา การเป็นสมาชิก และการซ่อมบำรุงรักษา 

ค. Esri ไม่มภีาระหน้าทีใ่นการตอ่สู้ข้อเรียกรอ้งเก่ียวกับการละเมิดหรอืในการชดใชค้่าสนิไหมทดแทนให้แก่ลูกค้าในกรณีทีข้่อ 
เรียกร้องเก่ียวกับการละเมิดเกิดข้ึนจาก (i) การผสมผสานหรอืการรวมผลิตภัณฑ์ตามการนำเสนอหรอืการให้บริการของ 
Esri กับผลิตภณัฑ์ กระบวนการ ระบบ หรอืสว่นประกอบที่ Esri ไม่ได้จัดหาหรือระบุไว้ในเอกสารประกอบ 
(ii) การดัดแปลงผลิตภัณฑ์ตามการนำเสนอหรือการให้บริการของ Esri โดยผู้อื่นที่ไม่ใช่ Esri และผู้รบัจ้างช่วงของ Esri 
(iii) การปฏิบัตติามรายละเอียดงานของลูกคา้ หรือ (iv) การใช้ผลิตภัณฑ์ตามการนำเสนอหรือการให้บรกิารของ Esri 
หลังจากที่ Esri 
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จัดหารุน่ที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงแลว้เพือ่หลกีเลี่ยงการละเมดิหรอืยุติสทิธิการใช้ผลิตภัณฑ์ตามการนำเสนอหรือการให้บริ
การของ Esri ของลูกค้า 

 

B.5.3 การชดใชค้า่สนิไหมทดแทนทัว่ไป  Esri จะปกปอ้งและชดใช้คา่เสียหายให้แก่ผู้มีสิทธิได้รับชดใช้คา่เสียหาย 
ตลอดจนชดใชค้่าเสียหายเพือ่ความเสียหายทีเ่กิดข้ึนตามการเรียกร้องใดๆ สำหรบัการบาดเจ็บทางกาย การเสียชีวติ 
หรือความเสียหายต่อทรพัย์สินถาวรที่มีตวัตน หรือทรพัย์สินทีแ่ท้จรงิ 
ที่นำมาจากฝ่ายที่รบัความคุ้มครองตามขอบเขตในกรณีที่เกิดข้ึนจากความประมาทเลินเลอ่หรอืการละเวน้หรอืการจงใจประพฤติ
ผิดโดย Esri หรือผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ พนักงาน หรือตัวแทนของ Esri ทีท่ำหน้าทีใ่ห้บริการในขณะทีอ่ยู่ในสถานที่ของลกูค้า 
 

B.5.4 เงือ่นไขการชดใชค้า่เสยีหาย  เงือ่นไขการชดใช้คา่เสยีหายได้กำหนดให้ ผู้มีสิทธิไดร้ับชดใชค้่าเสียหายจะต้อง 
(1) แจง้ให้ Esri ทราบถึงข้อเรยีกร้องเป็นลายลักษณ์อักษรทนัที (2) จัดหาเอกสารทีม่อียู่ทัง้หมดที่อธิบายต่อข้อเรียกรอ้ง (3) ให้ 
Esri มีอำนาจควบคุมแต่เพียงผู้เดียวในการต่อสู้คดีหรือการเจรจาไกล่เกล่ียท่ีเก่ียวกับการต่อสู้หรือการระงับข้อเรียกร้องเก่ียวกับการ 
ละเมิด และ (iv) ให้ความรว่มมอืในการตอ่สู้ข้อเรียกรอ้งเก่ียวกับการละเมิดตามสมควร เมื่อ Esri รอ้งขอและออกคา่ใชจ้่ายให้ 
 

B.5.5 ขอ้ตกลงสว่นนีร้ะบขุอ้ผกูพนัทัง้หมดของ Esri ผูจ้ดัจำหนา่ย และผูใ้หอ้นญุาตทีเ่ปน็บคุคลทีส่ามของ Esri 
เกีย่วกบัขอ้เรยีกรอ้งใด ๆ ซึง่ Esri ตอ้งชดใชค้า่เสยีหายแกล่กูคา้ 
 

ขอ้ B.6—การรบัประกนั 
 

หาก Esri กำลงัให้บริการ ทาง Esri จะดำเนนิการข้ันต่ำตามความคุ้มครองต่อไปนี ้
 

ก. ความรบัผิดทั่วไปหรอืความรบัผิดทั่วไปเชงิพาณิชย์ที่มคีวามคุ้มครองข้ันต่ำ 1,000,000.00 ดอลลาร์ (ดอลลาร์สหรัฐฯ) 
โดยจำกัดต่อการเกิดข้ึนครัง้เดียวสำหรบัการบาดเจบ็ทางกาย รวมถึงการเสยีชีวิต 
และความรบัผิดต่อความเสียหายในทรัพย์สนิซึง่รวมถึงกรณีตอ่ไปนี้: 

 

 1. สถานที่และการดำเนนิงาน 
 2. ความรบัผิดตามสัญญารวม 
 3. ความเสียหายตอ่ทรัพย์สนิในรปูแบบกวา้ง ๆ 
 4. ผู้รับจ้างอิสระ 
 5. การบาดเจบ็ของบคุคล โดยมีการลบข้อยกเวน้ของพนักงาน และ 
 6. การดำเนนิงานที่เสรจ็สิ้นแล้ว 
 

ข. การประกันภัยเพ่ือค่าชดเชยของผู้ทำงาน 
โดยมีการสละสทิธิการรับช่วงสทิธิเป็นจำนวนที่เป็นไปตามจำนวนที่จำกัดตามกฎหมาย 

 

ขอ้ B.7—ความปลอดภยัและการปฏบิตัติาม 
 

B.7.1 ความปลอดภยั Esri ได้เผยแพร่ความสามารถดา้นความปลอดภัยไวท้ี่ https://trust.arcgis.com ลูกคา้อาจอนุญาตให้ 
Esri มีสทิธิในการเข้าถึงระบบของลูกค้าหรือข้อมูลสว่นบคุคลของบคุคลทีส่าม สารสนเทศที่มีการควบคุม 
หรือข้อมูลที่มคีวามละเอียดออ่น ถ้าการเข้าถึงมีความจำเป็นตอ่ผลงานการให้บริการของ Esri และถ้า Esri 
ยอมรบัการเข้าถึงดังกล่าวอย่างชัดแจง้ Esri จะใช้การคุ้มครองในการจัดการ ทางเทคนคิ 
และทางกายภาพตามสมควรเพื่อคุ้มครองข้อมูลดังกล่าวและป้องกันการเข้าถึงโดยไม่ได้รบัอนญุาต ลูกคา้มีหน้าที่ในการ 
(1) ยืนยันวา่การควบคุมด้านความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวที่ไดร้ับการตีพิมพ์ของ Esri 
เป็นไปตามข้อกำหนดด้านกฎหมายที่ใช้บงัคบัทัง้หมดสำหรบัการคุ้มครองเนื้อหาของลูกคา้ และ 

https://trust.arcgis.com/
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(2) อัปโหลดหรอืแบง่ปนัเนือ้หาของลูกค้าผ่านบริการคลาวด์เฉพาะเมื่อกฎหมายอนุญาตให้กระทำการดังกล่าวได้ Esri 
ไม่มีหน้าที่ในการตรวจสอบเนือ้หาของลูกค้าเพื่อรบัรองวา่เปน็ไปตามกฎหมายที่ใช้บงัคบัและข้อบงัคบั ลูกค้าต้องติดต่อ Esri 
ท่ี securesupport@esri.com สำหรับคำแนะนำเพ่ิมเติมก่อนให้เน้ือหาของลูกค้าใดก็ตามท่ีต้องใช้มาตรการรักษาความปลอดภัยอ่ืน 
ๆ นอกเหนอืจากความสามารถในการรักษาความปลอดภัยที่เผยแพร่ของ Esri 
 

B.7.2 รหสัทีป่ระสงคร์า้ย  Esri จะใชค้วามพยายามตามสมควรทางการคา้เพ่ือตรวจสอบให้แน่ใจวา่ข้อเสนอของ Esri 
จะไมส่่งรหัสที่ประสงค์ร้ายใดๆ ไปให้ลูกค้า Esri จะไมร่บัผิดชอบต่อรหัสที่ประสงคร์้ายซึง่ลูกค้านำเข้าสู่ข้อเสนอของ Esri 
หรือมีการนำเข้าผ่านเนือ้หาของบคุคลที่สาม 
 

B.7.3 การปฏบิตัติามการสง่ออก คู่สญัญาแต่ละฝ่ายจะปฏบิัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบงัคบัวา่ด้วยการส่งออกที่ใชบ้ังคับ 
รวมถึงระเบียบข้อบงัคับว่าดว้ยการบริหารการส่งออก (EAR) ของกระทรวงพานิชย์ของสหรัฐอเมริกา 
ระเบยีบข้อบังคบัวา่ด้วยการขนส่งอาวุธระหวา่งประเทศ (ITAR) และกฎหมายอื่นๆ ด้านการส่งออกที่ใช้บงัคบั ลูกคา้จะไม่ส่งออก 
ส่งออกซำ้ โอนย้าย เผยแพร่ หรือโยกย้ายประการใดๆ ไม่วา่จะทัง้หมดหรอืบางสว่น หรืออนญุาตการเข้าถึง หรอืการโอน 
หรือการใชบ้รกิารหรอืผลิตภณัฑ์ตามการนำเสนอของ Esri ไปยังประเทศทีส่หรัฐอเมริกามคีำสัง่ห้ามซื้อขาย 
หรือองค์กรหรอืบคุคลที่ถูกปฏเิสธ 
เว้นแต่จะเป็นไปตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคบัว่าด้วยการส่งออกที่ใช้บงัคบัของรัฐบาลของสหรัฐอเมรกิาในขณะนั้น 
ลูกค้าจะสง่ออก ส่งออกซ้ำ โอน หรือใช้บริการหรอืข้อเสนอของ Esri เพื่อการสร้างมิสไซลห์รือนิวเคลียร์ 
อาวุธเคมีหรอืชวีภาพหรอืสิน้สดุการใชง้านโดยไม่ได้รบัอนญุาตอย่างถูกต้องจากรัฐบาลของสหรัฐอเมริกา 
ลูกค้าจะตอ้งบอกกล่าว Esri เปน็ลายลักษณ์อกัษรทันทีเมือ่หน่วยงานหรือเจา้หน้าที่ของรัฐบาลของสหรัฐอเมริกาปฏิเสธ 
ระงับ หรือเพิกถอนสทิธิพิเศษด้านการส่งออกของลูกค้า ลูกคา้จะไม่อปัโหลด จัดเก็บ 
หรือประมวลผลเนื้อหาของลูกค้าในบริการคลาวดซ์ึ่ง (1) มีหมายเลขการแบ่งประเภทการควบคุมการส่งออก (ECCN) นอกจาก 
EAR99 หรอื (2) ถูกควบคุมสำหรบัการสง่ออกจากสหรัฐอเมริกาภายใต้ ITAR ลูกค้าจะแจง้ให้ Esri 
ทราบล่วงหน้าหากการดำเนนิงานให้บริการหรือการให้ผลิตภัณฑ์ตามการนำเสนอของ Esri ใด ๆ 
เก่ียวข้องกับมาตราการปอ้งกัน การให้บริการในการปอ้งกัน หรือข้อมูลทางเทคนิค ตามทีร่ะบุไว้ใน ITAR มาตรา 120.6, 120.9 
และ 120.10 ตามลำดบั โดย Esri จะไม่ดำเนินงานให้บริการดงักล่าวหรอืจัดหาผลิตภัณฑ์ตามการนำเสนอของ Esri 
ใด ๆ ดังกล่าวจนกว่า Esri จะได้รบัใบอนญุาตการส่งออกทีจ่ำเป็นจากรัฐบาลสหรัฐอเมริกา ลูกค้าจะชว่ยเหลือ Esri 
ตามสมควรในการสมคัรและการไดร้ับใบอนญุาตการส่งออกตามความเหมาะสม 
 

B.7.4 ความเปน็สว่นตวั Esri จะประมวลผลข้อมูลสว่นบคุคลตามข้อกำหนดของภาคผนวกการประมวลผลข้อมูลซึ่งแสดงอยู่ที่ 
https://www.esri.com/en-us/privacy/overview 
 

ขอ้ B.8—บรกิารคลาวด ์
 

B.8.1 การใชง้านทีต่อ้งหา้ม ลกูค้าจะไม่จดัหาเนื้อหาของลูกคา้หรอืการเข้าถึงอืน่ๆ หรือใช้บริการระบบคราวด์ในลักษณะที ่
 

ก. สร้างหรอืเผยแพร่สแปม การปลอมตวั หรอืส่งฟิชชิ่งอีเมลหรอืเนื้อหาที่เป็นการโจมตีหรอืใสร่้าย 
หรือสะกดรอยตามหรอืทำการข่มขู่ว่าจะทำรา้ยร่างกาย 

ข. จัดเก็บหรอืสง่รหัสทีเ่ปน็อนัตรายใด ๆ 
ค. ละเมิดตอ่กฎหมายหรอืข้อบังคบัใด ๆ 
ง. ละเมิดหรือยักยอกสิทธิของบคุคลที่สามใดก็ตาม 
จ. ค้นหา ตรวจสอบ 

หรือทดสอบชอ่งโหว่ของบริการคลาวด์หรอืละเมิดมาตรการดา้นความปลอดภัยหรอืการพิสจูน์ตัวตนใดก็ตามโดยบริการคลา
วด์ โดยไมไ่ด้รบัการอนมุัติเปน็ลายลักษณ์อกัษรจากเจ้าหนา้ทีร่ักษาความปลอดภัยผลิตภณัฑ์ของ Esri; หรือ 

ฉ. เปรียบเทียบความพรอ้ม การปฏิบตัิงานหรอืความสามารถในการทำงานของบริการคลาวด์เพื่อวตัถุประสงค์ในการแข่งขัน 

mailto:securesupport@esri.com
https://www.esri.com/en-us/privacy/overview
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B.8.2 การหยดุชะงกัของบรกิาร ความล้มเหลวของระบบหรือเหตุการณ์อืน่ๆ ที่อยู่นอกเหนอืการควบคุมตามสมควรของ Esri 
อาจทำให้เกิดการหยุดชะงักในการเข้าถึงบรกิารคลาวด์ของลูกค้า Esri 
อาจไม่สามารถให้การแจ้งเตอืนล่วงหน้าถึงการหยุดชะงักดังกล่าว 
 
B.8.3 เนือ้หาของลกูคา้ 
 
ก. ลูกค้ามอบสทิธ์ิ Esri และผู้รบัจา้งใชส้ิทธิการใช้ประโยชน์แบบไม่ผูกขาด สทิธิซึ่งไม่อาจโอนไปสูบ่คุคลอืน่ได้ 

สิทธิทั่วโลกในการโฮสต์ เรียกใช้ และทำซำ้เนื้อหาลูกค้าตามที่จำเป็นเพือ่ให้บริการคลาวด์แก่ลูกค้า 
หากไม่ได้รบัอนุญาตจากลูกคา้ Esri จะไม่เข้าถึง ใช้ หรอืเปดิเผยเนื้อหาของลูกค้า 
ยกเว้นที่จำเป็นอย่างสมเหตุสมผลสำหรบัการสนับสนุนการใช้บริการคลาวด์ของลูกค้า ยกเว้นสทิธ์ิที่จำกัด สำหรบั Esri 
ภายใต้ข้อตกลงนี้ ลูกคา้รักษาไว้ซึง่สทิธ์ิ กรรมสิทธ์ิ และผลประโยชนท์ั้งหมดในเนือ้หาของลูกค้า 

ข. หากลูกค้าเข้าถึงบริการคลาวด ์โดยใช้แอปพลเิคชั่นที่จัดหาโดยบคุคลทีส่าม Esri 
อาจเปิดเผยเนือ้หาของลูกค้าให้แก่บุคคลที่สามตามที่จำเป็น 
เพื่อช่วยในการทำงานร่วมกันระหว่างแอปพลิเคชั่นและบริการคลาวด์ และเนือ้หาของลูกค้า 

ค. Esri อาจเปดิเผยเนื้อหาของลูกค้า หากจำเป็นต้องดำเนินการตามกฎหมายหรือข้อบังคับหรอืคำสั่งศาล 
หรือหน่วยงานราชการอืน่ๆ โดยที่ Esri จะพยายามอย่างสมเหตุสมผลทีจ่ะจำกัดขอบเขตของการเปดิเผย 

ง. เมื่อลูกคา้ใชบ้รกิารคลาวด์สิ้นสุดลง Esri จะ 
 

 1. จะจดัทำเนื้อหาของลูกค้าให้พร้อมเพือ่ให้ลูกค้าสามารถดาวน์โหลดได้นาน 30 วัน 
เว้นแต่ลูกคา้จะร้องขอช่วงเวลาสำหรบัความพร้อมใช้งานทีส่ั้นลง หรือ Esri ถูกห้ามไม่ให้ทำเช่นนั้นตามกฎหมาย; หรอื 

 2. ดาวนโ์หลดเนือ้หาลูกค้าทัง้หมดในความครอบครองของ Esri 
ไปจนถึงสือ่ทีล่กูค้าเลือกและสง่มอบเนือ้หาลูกค้าดงักล่าวให้กับลูกคา้ 

 
Esri จะไม่มภีาระผูกพนัใด ๆ ในการจดัเก็บหรือสง่คืนเนือ้หาของลูกค้าเม่ือข้อสรปุของบริการคลาวด ์

 
B.8.4 การลบเนือ้หาของลกูคา้ Esri อาจลบหรือเอาสว่นหนึง่ส่วนใดของเนือ้หาของลูกค้าออก 
หากมีเหตุผลที่เชื่อไดว้่าการอัปโหลดเนือ้หาของลูกค้าหรือการใช้เนือ้หาดงักล่าวร่วมกับระบบคลาวด์ 
เป็นการละเมิดข้อตกลงฉบบันีใ้นสาระสำคัญ Esri จะแจ้งให้ลูกค้าทราบลว่งหน้าก่อนทีจ่ะลบเนื้อหาของลูกค้า 
หากเป็นการกระทำทีส่มเหตุสมผลภายใต้สถานการณ์เหล่านี้ Esri จะตอบสนองตอ่การแจ้งลบตามกฎหมาย Digital Millennium 
Copyright Act โดยเป็นไปตามนโยบายลิขสทิธ์ิของ Esri ซึง่มีอยู่ที่ www.esri.com/legal/dmca_policy 
 
B.8.5 การระงบัการใหบ้รกิาร Esri อาจระงบัการเข้าถึงระบบคลาวด์ 
(1) หากลูกค้าละเมิดข้อตกลงฉบับนี้ในสาระสำคัญและไม่แก้ไขการละเมดิดังกล่าวในเวลาอนัสมควร (2) หาก Esri 
มีเหตุผลอันสมควรเชื่อได้วา่การใชบ้ริการคลาวด์ของลูกค้าจะทำให้ Esri เกิดความรบัผิดหรือผลลัพธ์ในทางลบแก่ความถูกต้อง 
ความสามารถในการทำงาน หรือความสามารถในการใชง้านของบริการคลาวด์ (3) เพ่ือทำการบำรงุรักษาตามกำหนด 
(4) เพือ่ระงบัภยัคุกคามหรอืการโจมตีบนบรกิารคลาวด์ หรอื 
(5) หากระบบคลาวด์ถูกระงับโดยกฎหมายหรอืมีข้อกำหนดในระดบัทีท่ำให้การดำเนนิการให้บริการตอ่ไปจะก่อให้เกิดความยาก
ลำบากทางการค้า เมื่อเป็นไปได้ Esri 
จะแจง้ให้ลูกคา้ทราบถึงการระงับบริการคลาวด์ล่วงหน้าและให้โอกาสแก่ลูกค้าตามสมควรในการดำเนินมาตรการแก้ไข 
 

https://www.esri.com/legal/dmca_policy
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Esri จะไม่รบัผิดชอบตอ่ความเสียหาย ความรบัผิด 
หรือความสญูเสียทีอ่าจเกิดข้ึนจากการหยุดชะงักหรือการระงบับริการของบริการคลาวดห์รือการลบเนื้อหาของลูกคา้ตามทีอ่ธิบา
ยไว้ข้างต้น 
 
B.8.6 การแจ้งไปยัง Esri ลูกค้าจะแจ้งให้ Esri ทราบทันที หากลูกค้ารับรู้ว่ามีการใช้การเป็นสมาชิกของลูกค้าโดยไม่ได้รับอนุญาต 
หรือมีการละเมิดความปลอดภัยในลักษณะอ่ืนใดท่ีเก่ียวข้องกับบริการคลาวด์ 
 
ขอ้ B.9—ขอ้กำหนดทัว่ไป 
 
B.9.1 การชำระเงนิ ลูกคา้จะตอ้งชำระใบแจ้งหนี้ที่ถูกตอ้งแตล่ะรายการไม่ชา้กว่า 
30 วันนับจากวนัที่ได้รบัและจะต้องส่งการชำระเงินไปยังทีอ่ยู่ที่ระบุไว้ในใบแจ้งหนี้ 
ลูกค้าที่อยู่นอกสหรัฐอเมริกาจะตอ้งจา่ยตามใบแจ้งหนี้ของผู้จัดจำหน่ายโดยเป็นไปตามเงือ่นไขการชำระเงินของผู้จัดจำหน่าย 
 
B.9.2 ขอ้เสนอแนะ Esri สามารถใช้ข้อเสนอแนะ คำแนะนำ หรือคำรอ้งขอใดๆ 
ได้อย่างอิสระเพื่อการปรับปรงุผลิตภัณฑ์ทีล่กูค้าให้แก่ Esri 
 
B.9.3 สทิธบิตัร ลูกค้าไม่มีสทิธิที่จะย่ืนขอและไม่มีสิทธิอนญุาตให้ผู้ใชอ้ื่นใดย่ืนขอสทิธิบัตรหรือสิทธิทำนองเดียวกันทั่วโลก 
หากเป็นสทิธิทีอ่าศัยหรอืได้ผนวกผลิตภัณฑ์ใดๆ ของ Esri ไว้ 
ข้อห้ามเก่ียวกับการจดทะเบียนสิทธิบัตรดังทีร่ะบุไวอ้ย่างชดัเจนนี้จะไม่มีผลบังคบัใช้กับซอฟต์แวร์และเทคโนโลยีของลูกค้า 
ยกเว้นในกรณีที่ผลิตภัณฑ์หรอืส่วนหนึง่สว่นใดของผลิตภัณฑ์ 
เป็นสว่นหนึง่ในข้ออ้างสทิธิหรือเป็นวิธีที่ดทีีสุ่ดสำหรบัการประดิษฐ์ภายในคำขอจดทะเบยีนสิทธิบัตรหรอืการขอจดทะเบียน 
ในทำนองเดียวกัน 
 
B.9.4 ขอ้จำกดัเกีย่วกบัการชกัชวน 
คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายจะไม่ชักชวนเพื่อจ้างงานพนักงานคนใดของคู่สญัญาอกีฝ่ายหนึ่งซึ่งเก่ียวข้องกับการดำเนินงานให้บริการใน
ระหว่างการดำเนินงานให้บริการและเป็นระยะเวลา 1 ปีหลังจากนั้น 
ข้อความนี้ไม่ได้เป็นการจำกัดห้ามคูส่ัญญาฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดจากการลงโฆษณาในสือ่สาธารณะเพ่ือจา้งงานในหนงัสอืพิมพ์ 
นิตยสารอาชีพ หรือการลงโฆษณาในอินเทอร์เน็ต 
 
B.9.5 ภาษแีละคา่ธรรมเนยีมการขนสง่ ราคาของการนำเสนอหรอืการให้บริการของ Esriที่ Esri 
แจ้งแก่ลูกค้าไมร่วมถึงค่าภาษีและค่าธรรมเนียมอื่น ๆ ทั้งหมดที่เก่ียวข้อง ซึง่รวมถึงแตไ่ม่จำกัดเพียงคา่ภาษขีาย ภาษนีำเข้า 
หรือภาษมีูลคา่เพิ่ม (VAT) ภาษีศุลกากร อากร หรือพิกัดอตัราศุลกากร ค่าใช้จ่ายในการขนส่งและดำเนินการ 
และคา่ธรรมเนยีมการข้ึนทะเบยีนผู้ขาย Esri จะบวกค่าธรรมเนียมใด ๆ ที่จำเป็นตอ้งจา่ยในยอดรวมของใบแจ้งหนี้ทีส่่งถึงลูกค้า 
Esri อาจรวมภาษีโดยประมาณและค่าใชจ้่ายในการขนส่งและดำเนนิการในใบเสนอราคาด้วย 
แต่อาจปรับเปลีย่นค่าธรรมเนียมเหล่านี้ในใบแจ้งหนี้ สำหรบัลกูค้าทีอ่ยู่นอกสหรัฐอเมริกา 
ผู้จัดจำหน่ายสามารถแจง้ภาษีหรือค่าธรรมเนยีมต่างๆ โดยเปน็ไปตามนโยบายของผู้จัดจำหน่ายเอง 
 
B.9.6 การตรวจสอบการปฏบิตัติาม ลูกค้าจะต้องเก็บรักษาบนัทึกที่ถูกต้องและสมบูรณ์ 
รวมถึงบญัชทีี่เก่ียวกับการปฏบิัติตามหน้าที่ตามข้อตกลงฉบบันี้ Esri 
หรือผู้จัดจำหนา่ยที่ไดร้บัอนุญาตอาจดำเนินการตรวจสอบการปฏบิัติตามของบนัทึกและบญัชีได้โดยมีการบอกกล่าวเปน็ลายลักษ
ณ์อักษรไม่นอ้ยกว่า 14 วันทำการ 
หรืออาจแต่งตัง้บุคคลที่สามอสิระเพือ่ดำเนนิการตรวจสอบการปฏบิัติตามดังกล่าวในนามของบริษทั 
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ลูกค้าจะตอ้งทำการแก้ไขการไม่ปฏบิัตติามที่พบในระหว่างการตรวจสอบการปฏบิัติตามโดยทันที ทัง้ Esri และผู้จัดจำหนา่ยของ 
Esri จะไม่สามารถดำเนนิการตรวจสอบการปฏิบตัิตามของลกูค้าภายใน 12 เดือนหลังจากมีข้อสรุปการตรวจสอบการปฏิบตัิตาม 
ในกรณีที่ไมป่รากฎวา่มีการไมป่ฏบิัติตามที่เปน็สาระสำคญัของลูกค้า 
 
B.9.7 ขอ้หา้มยกเวน้แบบปรยิาย การที่ฝ่ายใดฝ่ายหนึง่ไมม่ีการบงัคับใชข้้อกำหนดของข้อตกลงฉบบันี ้
ไม่ถือว่าเป็นการสละสิทธ์ิข้อกำหนดหรือสิทธิของคู่สัญญาดังกล่าวในการบังคับใช้ข้อกำหนดน้ันๆ หรือข้อกำหนดอ่ืนๆ ในภายหลัง 
 

B.9.8 ความสามารถแบง่สว่นได ้ถ้าข้อกำหนดใดๆ ของข้อตกลงฉบับนี้ถูกกำหนดว่าใช้ไมไ่ด้ด้วยเหตุผลใดๆ 
(ก) ข้อกำหนดดังกล่าวจะไดร้บัการแก้ไขเท่าที่จำเป็นเพือ่ทำให้เจตนาของภาษานัน้สามารถบังคับใช้ได้ และ (ข) ข้อกำหนดอืน่ๆ 
ทั้งหมดของข้อตกลงฉบับนี้จะยังคงมีผลใช้บงัคบั 
 

B.9.9 ผูส้บืทอดและผูม้อบหมาย ลูกค้าจะตอ้งไม่มอบหมาย ให้ใบอนญุาตตอ่ หรอืโอนสทิธิของลูกค้า 
หรือโอนภาระความรบัผิดชอบของลูกค้าภายใต้ข้อตกลงฉบบันี้ โดยไม่ไดร้บัความเห็นชอบล่วงหนา้เป็นลายลักษณ์อักษรจาก 
Esri และตัวแทนจำหน่ายท่ีได้รับอนุญาต และการพยายามท่ีจะทำเช่นน้ันโดยไม่ได้รับความเห็นชอบจะทำให้ใบอนุญาตถือเป็นโมฆะ 
ข้อตกลงฉบบันีจ้ะผูกพันผู้สืบทอดและผู้มอบหมายของแต่ละฝ่ายให้ปฏบิัติตามข้อตกลงฉบบันี้ อย่างไรก็ตาม 
ผู้รับจ้างทีท่ำสญัญากับรัฐบาลเพื่อส่งมอบผลติภัณฑ์ 
อาจมอบหมายสิทธ์ิภายใต้ข้อตกลงฉบับนี้และผลิตภัณฑ์ที่ได้รบัสำหรับการส่งมอบให้กับลกูค้าที่เป็นรัฐบาล 
โดยการแจง้อย่างเปน็ลายลักษณ์อักษรแก่ Esri โดยมีเงือ่นไขว่าลูกค้าที่เปน็รัฐบาลยอมรบัในเงือ่นไขของข้อตกลงฉบบันี้ 
ตามข้อตกลงรว่มกัน บริษทัในเครอืของ Esri สามารถจดัหาการให้บริการภายใต้เงือ่นไขของข้อตกลงฉบบันี้ 
ในกรณีเช่นนี้เอกสารการสั่งซือ้จะระบบุริษัทในเครอืเปน็คูส่ญัญาที่จดัหาการให้บริการ ผู้จัดจำหน่ายของ Esri 
ไม่ได้เปน็บริษทัในเครอืของ Esri 
 

B.9.10 ขอ้ตกลงทีย่งัมผีลบงัคบั 
อภิธานศัพท์ของเงื่อนไขและข้อกำหนดของข้อตอ่ไปนี้ในข้อกำหนดและเงื่อนไขทัว่ไปเหล่านี้จะยังมีผลบังคับแม้ข้อตกลงฉบบันี้จ
ะหมดอายุหรือยุติไป: "การรบัประกันแบบจำกัดและการถอนหรอืสละสทิธิเรียกรอ้งหรือสทิธิในทรัพย์สินที่เคยเรียกร้อง" 
"การจำกัดความรับผิด" "การชดใชค้่าเสียหาย" และ "ข้อกำหนดทั่วไป" 
 

B.9.11 ลกูคา้ทีเ่ปน็รฐับาลสหรฐัอเมรกิา ผลติภัณฑ์เปน็สินคา้ที่ไดร้บัการพฒันาโดยใชค้่าใช้จ่ายของเอกชน 
และจัดหาให้แก่ลูกค้าภายใตข้้อตกลงฉบบันี ้หากลูกค้าเปน็หน่วยงานหรือผู้รับจ้างของรัฐบาลสหรัฐอเมรกิา ทาง Esri 
ให้สิทธิการใชง้านหรือให้การสมัครเป็นสมาชกิแก่ลูกค้าโดยเป็นไปตามข้อตกลงฉบับนี้ภายใต้ FAR ส่วนย่อย 12.211/12.212 
หรือ DFARS ส่วนย่อย 227.7202 Esri Data และ Online Services 
ได้รบัสทิธิการใช้งานหรอืเป็นสมาชิกภายใต้นโยบาย 227.7202 DFARS ส่วนย่อยเดียวกัน 
กับซอฟต์แวรค์อมพวิเตอร์เชิงพาณิชย์สำหรบัการจัดซือ้ภายใต้ DFARS ผลิตภัณฑ์จะอยู่ภายใต้ข้อจำกัดต่างๆ 
และข้อตกลงฉบับนี้ทีใ่ชบ้ังคับอย่างเข้มงวดกับการใช้ การแก้ไข ประสทิธิภาพ การทำสำเนา การออกจำหน่าย การแสดง 
หรือการเปดิเผยผลิตภัณฑ์ของลูกค้า ข้อกำหนดของข้อตกลงที่ไมส่อดคล้องกับข้อบงัคบัของรัฐบาลกลางจะไม่มีผลบงัคบัใช้ 
ลูกค้าที่เป็นรัฐบาลสหรัฐอเมริกาอาจถ่ายโอนซอฟต์แวรไ์ปยังอปุกรณ์ใดๆ ซึ่งไดร้บัโอนคอมพวิเตอร์ที่ตดิตั้งซอฟต์แวรด์ังกล่าวไว้ 
หากศาล อนุญาโตตุลาการ หรือคณะกรรมการบริหาร พิจารณาให้ลูกค้าทีเ่ป็นรัฐบาลสหรฐัอเมริกามีสทิธิมากกว่าในส่วนใด 
ๆ ของผลิตภัณฑ์ ตามกฎหมายการจัดซื้อมหาชนที่เก่ียวข้อง สิทธ์ิดงักล่าวจะครอบคลมุเฉพาะสว่นที่ไดร้บัผลกระทบเท่านั้น 
ArcGIS Online ได้รบัการอนญุาต FedRAMP ข้ันต่ำจากการแก้ไข แต่ไม่ได้เป็นไปตามข้อกำหนดด้านความปลอดภัยที่สูงกว่า 
ซึ่งรวมถึงข้อกำหนดทีอ่ยู่ใน DFARS 252.239-7010 
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B.9.12 กฎหมายทีใ่ชบ้งัคบั  
ข้อตกลงฉบบันีไ้ม่อยู่ภายใตส้นธิสัญญาสหประชาชาติเก่ียวกับสัญญาว่าดว้ยการจำหน่ายสินคา้ระหวา่งประเทศ 
 

ก. หนว่ยงานของรฐั หากลูกค้าเป็นหนว่ยงานของรัฐ 
กฎหมายที่มีผลใช้บงัคบัของเขตอำนาจศาลของลูกค้าจะใช้บงัคบักับข้อตกลงนี ้

ข. หนว่ยงานทีไ่มไ่ดเ้ปน็ของรฐั 
กฎหมายของรฐับาลกลางของสหรัฐอเมริกาและกฎหมายของรัฐแคลิฟอเนียจะใชบ้งัคบักับข้อตกลงนี้เท่านั้น 
ยกเว้นหลักการเลือกกฎหมายที่เก่ียวข้องขององค์กรเหล่านั้น 

 

B.9.13 การระงบัขอ้พพิาท คูส่ัญญาจะต้องใช้กระบวนการระงบัข้อพิพาทดงัต่อไปนี ้
 

ก. การปลดเปลือ้งภาระ คู่สญัญาฝ่ายใดฝ่ายหนึง่มีสทิธิที่จะร้องขอคำสั่งคุ้มครองชัว่คราว การปฏบิัติโดยเฉพาะเจาะจง 
หรือการปลดเปลื้องภาระในศาลที่มีเขตอำนาจ 
โดยปราศจากข้อกำหนดในการวางหลักประกันหรือการพิสจูน์การบาดเจ็บเพ่ือเป็นเงื่อนไขในการบรรเทา 

ข. หนว่ยงานของรฐับาลสหรฐัอเมรกิา ข้อตกลงฉบบันีอ้ยู่ภายใต้พระราชบญัญัติข้อพิพาทในสัญญาปี 1978 (Contract 
Disputes Act) ฉบับที่ได้รบัการแก้ไข (41 USC 601–613) 

ค. หนว่ยงานของรฐับาลอืน่ Esri จะปฏบิัติตามการระงบัข้อพิพาทที่เป็นข้อบังคบัภายใต้กฎหมายที่มีผลใชบ้ังคับ 
ง. อนญุาโตตลุาการ นอกจากทีร่ะบุไว้ข้างต้น 

คู่สัญญาจะตอ้งยินยอมส่งข้อพพิาทให้กับอนญุาโตตลุาการเพื่อระงับข้อพิพาทที่เกิดข้ึนจากหรือเก่ียวข้องกับข้อตกลงฉบบันี้ 
และไม่สามารถระงับได้ดว้ยการไกล่เกลี่ย หากลูกค้าอยู่ในสหรัฐอเมริกาหรอืในเขตแดนหรือในพื้นที่โดยรอบ 
กฎเกณฑ์สำหรบัอนุญาโตตุลาการพาณิชย์ของสมาคมอนญุาโตตุลาการของสหรัฐอเมริกาจะควบคุมกระบวนพิจารณาของอ
นุญาโตตุลาการ หากลูกค้าอยู่นอกสหรัฐอเมรกิา 
กฎเกณฑ์สำหรบัอนุญาโตตุลาการของหอการคา้ระหว่างประเทศจะใชบ้งัคบักับกระบวนพิจารณา 
คู่สัญญาจะเลอืกอนุญาโตตลุาการหนึ่งรายโดยเป็นไปตามกฎเกณฑ์สำหรับอนญุาโตตุลาการที่ใชบ้ังคบั 
ภาษาที่ใช้ในกระบวนพิจารณาของอนุญาโตตุลาการจะตอ้งเป็นภาษาอังกฤษ 
การพิจารณาของอนญุาโตตุลาการจะทำข้ึนในสถานทีท่ี่ตกลงกันไว้ 
คู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึง่จะตอ้งแสดงเอกสารหลักฐานหรือเป็นพยานในเรือ่งที่เก่ียวข้องกับการโต้แย้ง 
หากมีการรอ้งขอโดยอีกฝ่าย 

 

B.9.14 เหตสุดุวสิยั คู่สญัญาจะไม่ตอ้งรับผิดตอ่การไม่ปฏบิัตติามหรอืความล่าช้าในการปฏิบตัิตามข้อตกลงฉบับนี้ 
ในระหวา่งที่การไมป่ฏบิัติตามหรือความล่าชา้ดังกล่าวเกิดข้ึนจากสาเหตทุีอ่ยู่นอกเหนือความควบคุมตามสมควรของคูส่ัญญา 
สาเหตุดังกลา่วอาจรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงภัยธรรมชาติ สงคราม การหยุดงานประทว้งหรือข้อพิพาทแรงงาน 
การโจมตีทางไซเบอร์ ข้อบงัคบั คำสั่งของรัฐบาล หรอืเหตุการณ์ที่เป็นเหตสุุดวิสัยอื่นใด 
 

B.9.15 ผูร้บัจา้งอสิระ Esri เปน็และจะยังคงเป็นผู้รับจ้างอิสระไมว่่าในเวลาใด 
ข้อตกลงฉบบันีไ้ม่มีส่วนใดที่ก่อให้เกิดความสมัพันธ์แบบนายจ้าง/ลูกคา้ ตัวการ/ตัวแทน หรอืกิจการร่วมคา้ระหว่าง Esri 
หรือผู้จัดจำหนา่ยที่ไดร้บัอนุญาตของ Esri และลูกค้า 
ไม่มีคู่สญัญาฝ่ายใดมีอำนาจในการเข้าทำสญัญาในนามของคูส่ญัญาอีกฝ่ายหรอืกระทำโดยประการอื่นใดในนามของคู่สัญญาอี
กฝ่าย 
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B.9.16 คำบอกกลา่ว ลูกค้าอาจส่งคำบอกกลา่วที่จำเปน็ภายใต้ข้อตกลงนี้ไปยัง Esri ตามทีอ่ยู่ดังต่อไปนี ้
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