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แกไ้ขเมือ่ 5 สงิหาคม 2021 

ขอ้ความส าคญั—โปรดอา่นอย่างละเอยีด 

 

หากคุณยอมรบัขอ้ก าหนดและเง่ือนไขทัง้หมดทีม่อียู่ในขอ้ตกลงฉบบันีใ้หเ้ป็นขอ้ตกลงขัน้สุดทา้ยของคูส่ญัญาทัง้สองฝ่ายเ

กีย่วกบัการไดม้าซึง่ผลติภณัฑต์ามการน าเสนอและการบรกิารของ Esri เหล่านีข้องคณุแตเ่พยีงผูเ้ดยีวแลว้ Esri 

เตม็ใจทีจ่ะจดัหาผลติภณัฑต์ามการน าเสนอและการบรกิารของ Esri แกคุ่ณเท่านัน้ 

เวน้แตจ่ะถูกแทนทีโ่ดยขอ้ตกลงการอนุญาตใหใ้ชส้ทิธิท์ีล่งนามระหวา่งคณุกบั Esri 

โปรดอา่นขอ้ก าหนดและเง่ือนไขอย่างละเอยีด คุณไม่สามารถใชข้อ้เสนอของ Esri 

ไดจ้นกวา่คุณจะไดย้อมรบัขอ้ก าหนดและเง่ือนไขของขอ้ตกลงฉบบันี ้หากคุณไม่ยอมรบัขอ้ก าหนดและเง่ือนไขตามทีร่ะบุไว ้

ใหค้ลกิ "ฉนัไมย่อมรบัขอ้ตกลงหลกั" ดา้นล่าง จากนัน้คณุอาจรอ้งขอใหค้นืคา่ธรรมเนียมทีไ่ดช้ าระไปแลว้ 

 

ขอ้ตกลงหลกัฉบบันี ้("ขอ้ตกลง") ท าขึน้ระหว่างคณุ ("ลูกคา้") และ Environmental Systems Research Institute, Inc. 

("Esri") ซึง่เป็นบรษิทัในรฐัแคลฟิอรเ์นีย ตัง้อยู่ที ่380 New York Street, Redlands, California 92373-8100 USA 

 

เอกสารแนบทา้ย ก ระบุค าจ ากดัความของค าศพัทท์ีใ่ชอ้กัษรตวัใหญ่ทีม่อียู่ในขอ้ตกลงฉบบันี ้

ในแต่ละส่วนของขอ้ตกลงนีอ้าจมกีารระบุค าจ ากดัความเพิม่เตมิซึง่น ามาใชโ้ดยเฉพาะภายในส่วนน้ัน 
 

1.0 การอนุญาตใหใ้ชส้ทิธโิดยทัว่ไปและขอ้จ ากดั 

 

1.1 การอนุญาตใหใ้ชส้ทิธ ิเมือ่พจิารณาถงึการช าระเงนิค่าธรรมเนียมทีเ่กีย่วขอ้งทัง้หมดตามขอ้ตกลงฉบบันีข้องลกูคา้ แลว้ Esri 

 

ก. จดัหาการบรกิารใหต้ามทีร่ะบไุวใ้นขอ้ตกลงนี;้ 

ข. ยนิยอมใหล้กูคา้ใชใ้บอนุญาตทีไ่มผู่กขาด (nonexclusive license) และใบอนุญาตทีไ่ม่สามารถเปลีย่นมอืได ้(nontransferable 

license) หรอืการสมคัรสมาชกิเพือ่เขา้ถงึและใชข้อ้เสนอของ Esri 

ตามทีร่ะบไุวใ้นขอ้ก าหนดคณุลกัษณะและเอกสารการสัง่ซ ือ้ทีใ่ชบ้งัคบั; และ 

ค. อนุญาตใหล้กูคา้คดัลอกและท าการพฒันางานเอกสารเพือ่การใชง้านภายในของลกูคา้เองรว่มกบัการใชผ้ลติภณัฑต์าม 

การน าเสนอของ Esri ทีไ่ดร้บัอนุญาตแลว้ของลกูคา้ 

ลกูคา้จะตอ้งใส่ขอ้ความการระบุถงึลขิสทิธิต่์อไปนีท้ีแ่สดงถงึการยอมรบัในสทิธิค์วามเป็นเจา้ของของ Esri 

และผูใ้หอ้นุญาตเอาไวใ้นผลงานสบืเน่ืองใดๆ : 

 

  "ส่วนต่างๆ ของเอกสารนีร้วมถงึทรพัยส์นิทางปัญญาของ Esri และผูใ้หอ้นุญาตดว้ย โดยจะใชภ้ายใตส้ทิธกิารใชนี้ ้ลขิสทิธิ©์ 

[ลกูคา้จะใส่วนัทีล่ขิสทิธิจ์รงิจากแหล่งขอ้มูล] Esri และผูใ้หอ้นุญาต สงวนลขิสทิธิ"์ 

 

การอนุญาตใหใ้ชส้ทิธใินส่วนนี ้

(i) มอียู่ต่อเน่ืองในชว่งเวลาของการเป็นสมาชกิหรอืระยะเวลาทีม่ผีลใชบ้งัคบัหรอืใชไ้ดต้ลอดไปหากไมม่รีะยะเวลาทีบ่งัคบัใชห้รอืไมม่กีารระบไุวใ้

นเอกสารการสัง่ซ ือ้และ (ii) อยู่ภายใตส้ทิธเิพิม่เตมิและขอ้จ ากดัในขอ้ตกลงนีร้วมถงึ เอกสารแนบทา้ย ข 

 

1.2 การเขา้ถงึระบบเครอืข่ายของทีป่รกึษาหรอืผูร้บัจา้ง ลกูคา้สามารถอนุญาตใหท้ีป่รกึษาหรอืผูร้บัจา้งของลกูคา้ (i) 

เป็นผูจ้ดัการผลติภณัฑต์ามการน าเสนอของ Esri เพือ่ประโยชนข์องลกูคา้ และ (ii) ใชผ้ลติภณัฑต์ามการน าเสนอของ Esri 

เฉพาะเพือ่ประโยชนข์องลกูคา้แต่เพยีงผูเ้ดยีว 
ลกูคา้จะมหีนา้ทีร่บัผดิชอบแต่เพยีงผูเ้ดยีวส าหรบัการปฏบิตัติามขอ้ตกลงฉบบันีข้องทีป่รกึษาและผูร้บัจา้ง 

รวมถงึจะตอ้งรบัรองว่าทีป่รกึษาและผูร้บัจา้งแต่ละรายจะหยุดใชข้อ้เสนอของ Esri เมือ่ท างานใหล้กูคา้เสรจ็สิน้แลว้ 

หา้มมใิหท้ีป่รกึษาหรอืผูร้บัจา้งเขา้ถงึหรอืใชข้อ้เสนอของ Esri หากไม่ใชเ่พือ่ประโยชนข์องลกูคา้แตเ่พยีงผูเ้ดยีว 
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1.3 ขอ้สงวนสทิธิ ์ขอ้เสนอทัง้หมดของ Esri เป็นงานอนัมลีขิสทิธิข์อง Esri และผูใ้หอ้นุญาต 

ขอสงวนสทิธิท์ ัง้หมดทีไ่มไ่ดใ้หไ้วโ้ดยเฉพาะเจาะจงในขอ้ตกลงฉบบันี ้
 

1.4 เนือ้หาของลูกคา้ Esri ไม่ไดร้บัสทิธใิดๆ ในเนือ้หาของลกูคา้ภายใตข้อ้ตกลงฉบบันี ้

นอกเหนือไปจากเท่าทีจ่ าเป็นเพือ่จดัหาบรกิารและขอ้เสนอของ Esri ใหก้บัลกูคา้ 
 

2.0 ซอฟตแ์วรแ์ละ Online Services  
 

2.1 ค าจ ากดัความ ค าจ ากดัความตอ่ไปนีเ้ป็นส่วนเสรมิของค าจ ากดัความทีร่ะบุไวใ้น เอกสารแนบทา้ย ก: 
 

ก. "ผูใ้ชไ้ม่ระบุชือ่" หมายถงึบุคคลทัง้หมดทีม่กีารเขา้ถงึแบบสาธารณะ (หรอืไม่ตอ้งมขีอ้มลูประจ าตวัของผูใ้ชท้ีร่ะบุชือ่) ไปยงัส่วนใด ๆ 

ของเนือ้หาของลกูคา้ หรอืแอปพลเิคชนัมูลค่าเพิม่ของลกูคา้ 
ข. "ขอ้มูลประจ าตวัในการเขา้สูร่ะบบ (Login Credentials) ของแอป" 

หมายถงึการเขา้สู่ระบบและรหสัผา่นทีเ่กีย่วขอ้งของแอปพลเิคชนัทีร่ะบบสรา้งขึน้เมือ่มกีารลงทะเบยีนแอปพลเิคชนัมูลค่าเพิม่กบั Online 

Services ซึง่เมือ่ฝังลงในแอปพลเิคชนัมูลค่าเพิม่แลว้จะท าใหแ้อปพลเิคชนัมูลค่าเพิม่สามารถเขา้ถงึและใช ้Online Services ได ้

ค. "สทิธกิารใชง้านการใชแ้อปเพือ่การคา้" 

หมายถงึสทิธกิารใชง้านเพือ่แจกจา่ยแอปพลเิคชนัมูลค่าเพิม่ส าหรบับุคคลทีส่ามโดยมค่ีาธรรมเนียมได ้
ง. "สทิธกิารใชง้านพรอ้มกนั" หมายถงึ สทิธกิารใชใ้นดา้นการตดิตัง้และใชซ้อฟตแ์วรใ์นคอมพวิเตอรบ์นเครอืข่าย 

และจ านวนผูใ้ชท้ีใ่ชพ้รอ้มกนัจะไม่สามารถเกนิกว่าจ านวนสทิธกิารใชท้ีไ่ดร้บั 
สทิธกิารใชง้านพรอ้มกนัรวมถงึสทิธใินการใชง้านพาสซฟีเฟลโอเวอรอ์นิสแตนซข์องซอฟตแ์วรก์ารจดัการใบอนุญาตการใชง้านพรอ้มกนั
ในสภาพแวดลอ้มของระบบปฏบิตักิารทีแ่ยกต่างหากส าหรบัการสนับสนุนเฟลโอเวอรช์ ัว่คราว 

จ. "สทิธกิารน าไปใช"้ หมายถงึสทิธใินการรวมสว่นประกอบของ ArcGIS Runtime 

ในแอปพลเิคช ัน่มูลค่าเพิม่และแจกจา่ยแอปพลเิคช ัน่มูลค่าเพิม่ใหก้บัผูใ้ชข้องลกูคา้ได ้
ฉ. "สทิธกิารใชบ้นเครือ่งเซริฟ์เวอรส์ าหรบัการน าไปใช"้ 

หมายถงึสทิธใินการใชซ้อฟตแ์วรภ์ายใตส้ทิธกิารใชบ้นเคร ือ่งเซริฟ์เวอรส์ าหรบัการใชท้ัง้หมดทีไ่ดร้บัอนุญาตในขอ้ตกลงและตามทีร่ะบุในเ
อกสารประกอบ 

ช. "สทิธกิารใชบ้นเครือ่งเซริฟ์เวอรส์ าหรบัการน าไปใช"้ 

หมายถงึสทิธใินการใชซ้อฟตแ์วรภ์ายใตส้ทิธกิารใชบ้นเคร ือ่งเซริฟ์เวอรเ์ฉพาะเพือ่สรา้งและทดสอบแอปพลเิคช ัน่มูลค่าเพิม่ตามทีร่ะบุในเอ
กสารประกอบเทา่น้ัน 

ซ. "การใชเ้พือ่การพฒันา" 

หมายถงึสทิธใินการตดิตัง้และใชซ้อฟตแ์วรเ์พือ่สรา้งและทดสอบแอปพลเิคช ัน่มูลค่าเพิม่ตามทีร่ะบุในเอกสารประกอบ 
ฌ. "สทิธกิารใชง้านคู่" หมายถงึสทิธใินการตดิตัง้ซอฟตแ์วรบ์นเคร ือ่งคอมพวิเตอรเ์ดสกท็์อป และใชง้านในเวลาเดยีวกนักบัเคร ือ่งพดีเีอ 

(PDA) หรอือปุกรณเ์คลือ่นทีม่อืถอื ตราบใดทีใ่นคร ัง้น้ัน ๆ มบุีคคลเพยีงคนเดยีวใชซ้อฟตแ์วรด์งักล่าว 

ญ. "สทิธกิารใชง้านส าหรบัเฟลโอเวอร"์ หมายถงึสทิธใินการตดิตัง้ซอฟตแ์วรส์ ารองส าหรบั การด าเนินงานเฟลโอเวอร ์

(Failover)แต่ซอฟตแ์วรส์ ารองจะใชง้านไดเ้ฉพาะในชว่งเวลาทีไ่ซตห์ลกัไม่มกีารท างานเท่าน้ัน 

เวน้แต่ในกรณีการบ ารงุรกัษาระบบและการอปัเดตฐานขอ้มูล การตดิตัง้ซอฟตแ์วรส์ ารองจะไมม่กีารใชง้านในขณะทีไ่ซตห์ลกั 

(หรอืไซตส์ ารองอืน่ๆ) ก าลงัท างานอยู่ 

ฎ. "ผูใ้ชท้ีร่ะบุชือ่" คอืพนักงาน ตวัแทน ทีป่รกึษา 

หรอืผูร้บัจา้งของลกูคา้ผูซ้ ึง่ลกูคา้ไดม้อบขอ้มูลประจ าตวัในการเขา้สู่ระบบของผูใ้ชท้ีร่ะบุชือ่ไม่ซ า้กนั 

ขอ้มูลประจ าตวัในการเขา้สู่ระบบทีป่ลอดภยั (ขอ้มูลประจ าตวั) 

โดยทีอ่นุญาตการเขา้ถงึผลติภณัฑท์ีจ่ าเป็นตอ้งใชข้อ้มูลประจ าตวัดงักล่าวเพือ่เขา้ถงึความสามารถดา้นการจดัการขอ้มูลประจ าตวัภายใ
นผลติภณัฑเ์พือ่ประโยชนข์องลกูคา้แต่เพยีงผูเ้ดยีว ในกรณีทีใ่ชเ้พือ่การศกึษา ผูใ้ชท้ีม่ชี ือ่อาจรวมถงึนักเรยีนทีล่งทะเบยีนแลว้ 

ฏ. "ขอ้มูลประจ าตวัของผูใ้ชท้ีร่ะบุชือ่" 

หมายถงึการเขา้สู่ระบบและรหสัผา่นทีเ่กีย่วขอ้งของแต่ละบุคคลทีท่ าใหบุ้คคลสามารถเขา้ถงึและใชผ้ลติภณัฑไ์ด ้
ฐ. "สทิธกิารใชง้านของผูใ้ชท้ีร่ะบุชือ่" หมายถงึสทิธสิ าหรบัผูใ้ชท้ีม่ชี ือ่เดยีวเพือ่ใชก้ารเสนอขาย Esri เฉพาะ 

ฑ. "การสมคัรใช ้Online Services" หมายถงึการเป็นสมาชกิในระยะเวลาทีจ่ ากดั 

ซึง่แสดงสทิธิส์ าหรบัผูใ้ชท้ีร่ะบุชือ่หน่ึงรายหรอืมากกว่า เพือ่เขา้ถงึและใชง้าน Online Services 
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ฒ. "สทิธกิารใชง้านส าหรบัการเผยแพรต่อ่" หมายถงึสทิธใิชง้านเพือ่การท าซ า้และเผยแพรซ่อฟตแ์วร ์ซ ึง่ 

 

 1. ลกูคา้ท าส าเนาและเผยแพรซ่อฟตแ์วรท์ ัง้ชดุ 

 2. ขอ้ตกลงการใชง้านทีคุ่ม้ครองซอฟตแ์วรใ์นขอบเขตเดยีวกนักบัขอ้ตกลงนีต้อ้งแนบไปกบัซอฟตแ์วรแ์ต่ละส าเนาและผู ้

รบัยอมรบัขอ้ก าหนดและเงือ่นไขของขอ้ตกลงการใชง้าน 
 3. ลกูคา้ท าส าเนาการระบุและขอ้ความแสดงลขิสทิธิแ์ละเคร ือ่งหมายการคา้ และ 

 4. ลกูคา้ไม่มกีารคดิค่าธรรมเนียมผูอ้ืน่ส าหรบัการใชซ้อฟตแ์วร ์

 

ณ. "สทิธกิารใชบ้นเครือ่งเซริฟ์เวอร"์ หมายถงึสทิธกิารใชเ้พือ่การตดิตัง้และใชซ้อฟตแ์วรบ์นเคร ือ่งคอมพวิเตอรเ์ซริฟ์เวอร ์

สทิธกิารใชง้านบนเคร ือ่งเซริฟ์เวอรอ์าจอยู่ภายใตแ้กนของเซริฟ์เวอรใ์นจ านวนจ ากดัหรอืการน าไปใชท้ีม่กีารเผยแพรบ่นเซริฟ์เวอรห์ลาย
เคร ือ่งตามทีร่ะบไุวใ้นเอกสารการสัง่ซ ือ้ ถา้รายละเอยีดของซอฟตแ์วรร์วมถงึสทิธกิารใชส้ าหรบัเฟลโอเวอร ์
สทิธกิารใชง้านบนเคร ือ่งเซริฟ์เวอรจ์ะรวมสทิธกิารใชส้ าหรบัเฟลโอเวอรด์ว้ย 

ด. "เครดติบรกิาร" หมายถงึหน่วยของการแลกเปลีย่นส าหรบัการใชง้านบรกิาร ซึง่สามารถใชไ้ดก้บัการเป็นสมาชกิ Online Services 

ต. "เครือ่งมอืส าหรบัการแบ่งปัน" หมายถงึความสามารถดา้นการเผยแพรซ่ ึง่รวมทัง้การใช ้Online Services หรอื ArcGIS 

Enterprise ทีไ่ดร้บัการอนุญาตแลว้ของลกูคา้ซึง่อนุญาตใหล้กูคา้เปิดเผยเนือ้หาของลกูคา้และแอปพลเิคชนัมูลค่าเพิม่แก ่

บุคคลทีส่ามหรอืผูใ้ชท้ีไ่ม่ระบุชือ่ 
ถ. "สทิธกิารใชง้านส าหรบัการใชร้ายเดยีว" 

หมายถงึสทิธกิารใชง้านทีอ่นุญาตใหผู้ใ้ชง้านทีไ่ดร้บัอนุญาตรายเดยีวท าการตดิตัง้และใชซ้อฟตแ์วรบ์นคอมพวิเตอรเ์คร ือ่งเดยีว 
ผูใ้ชง้านทีไ่ดร้บัอนุญาตรายเดยีวสามารถตดิตัง้ส าเนาชดุทีส่องส าหรบัการใชง้านแต่เพยีงผูเ้ดยีวของผูใ้ชบ้นเคร ือ่งคอมพวิเตอรเ์คร ือ่งทีส่

อง ตราบใดทีม่กีารใชง้านเพยีง 1 ส าเนาของซอฟตแ์วรใ์นเวลาใดก็ตาม 

ผูใ้ชง้านรายอืน่ไม่สามารถใชซ้อฟตแ์วรภ์ายใตส้ทิธกิารใชฉ้บบัเดยีวกนัในเวลาเดยีวกนัได ้ไม่ว่าจะเพือ่วตัถปุระสงคอ์ืน่ใดทัง้สิน้ 
ท. "สทิธกิารใชง้านบนเซริฟ์เวอรท์ดสอบ (Staging Server)" 

หมายถงึสทิธกิารใชง้านซอฟตแ์วรภ์ายใตส้ทิธกิารใชง้านบนเคร ือ่งเซริฟ์เวอรเ์พือ่สรา้งและทดสอบแอปพลเิคช ัน่และแคชแผนที ่
ด าเนินการตอบรบัผูใ้ช ้การด าเนินงาน และโหลดการทดสอบซอฟตแ์วรข์องบุคคลทีส่าม แสดงการอปัเดตขอ้มูลทางการคา้ใหม่ 
และด าเนินกจิกรรมการฝึกอบรมตามทีร่ะบไุวใ้นเอกสารประกอบ 
ลกูคา้สามารถใชแ้อปพลเิคช ัน่มูลค่าเพิม่และแคชแผนทีก่บัเซริฟ์เวอรส์ าหรบัการพฒันาและสทิธกิารใชง้านเซริฟ์เวอร ์

 

2.2 สทิธกิารใชง้านและการสมคัรสมาชกิประเภทตา่ง ๆ Esri 

น าเสนอผลติภณัฑซ์อฟตแ์วรภ์ายใตส้ทิธกิารใชง้านหรอืการสมคัรสมาชกิประเภทต่าง ๆ หน่ึงประเภทหรอืมากกว่า ซึง่ระบุในค าอธบิายขา้งตน้ 
เอกสารประกอบและเอกสารการสัง่ซ ือ้จะระบุว่าสทิธกิารใชง้านหรอืการสมคัรสมาชกิประเภทใดบา้งทีน่ าไปใชก้บัผลติภณัฑท์ีส่ ัง่ซ ือ้ 
 

2.3 ขอ้ก าหนดการใชซ้อฟตแ์วร ์

 

ก. ลกูคา้สามารถทีจ่ะ 

 

 1. ตดิตัง้ เขา้ถงึ หรอืจดัเก็บซอฟตแ์วรแ์ละขอ้มูลบนอปุกรณจ์ดัเก็บทางอเิล็กทรอนิกส ์

 2. ท าส าเนาการจดัเก็บและท าการส ารองขอ้มูลบนเคร ือ่งคอมพวิเตอรเ์ป็นประจ า 

 3. ตดิตัง้และใชซ้อฟตแ์วรร์ุน่ทีใ่หมก่ว่าพรอ้มกบัรุน่ทีจ่ะถกูแทนทีใ่นระหว่างชว่งเวลาเปลีย่นผ่านตามสมควรทีไ่ม่เกนิหก (6) เดอืน 

โดยการน าไปใชไ้ม่ว่าในรุน่ใดรุน่หน่ึงจะไม่เกนิจ านวนการใชท้ีไ่ดร้บัสทิธขิองลกูคา้ หลงัจากน้ัน 
ลกูคา้จะตอ้งไม่ใชซ้อฟตแ์วรใ์นจ านวนรวมทีเ่กนิกว่าจ านวนการใชท้ีไ่ดร้บัสทิธทิ ัง้หมดของลกูคา้ 
สทิธกิารใชง้านพรอ้มกนันีจ้ะไม่ใชก้บัซอฟตแ์วรท์ีไ่ดร้บัอนุญาตส าหรบัการใชง้านเพือ่การพฒันา 

 4. ยา้ยซอฟตแ์วรใ์นการก าหนดค่าทีไ่ดร้บัสทิธกิารใชไ้ปยงัเคร ือ่งคอมพวิเตอรท์ดแทน 

 5. เผยแพรซ่อฟตแ์วรแ์ละรหสัการอนุญาตใด ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งซึง่จ าเป็นส าหรบัการใชส้ทิธกิารน าไปใชใ้หก้บับุคคลทีส่าม และ 

 6. องคก์รของรฐั 

หรอืองคก์รทีไ่ม่แสวงผลก าไรซึง่ด าเนินการเกีย่วกบัเว็บไซตห์รอืเสนอบรกิารอนิเทอรเ์น็ตสามารถใชซ้อฟตแ์วรเ์ซริฟ์เวอรเ์พือ่วตัถปุระสง

คใ์นการสรา้งรายรบัเพือ่ใหคุ้ม้ทนุและไมไ่ดท้ าเพือ่ผลก าไร. 

 

ข. ลกูคา้สามารถปรบัตัง้ค่าซอฟตแ์วรโ์ดยใชภ้าษาแมโครหรอืภาษาสครปิต ์APIs หรอืซอรซ์โคด้หรอืออบเจ็คตโ์คด้ไลบราร ี

เฉพาะในขอบเขตทีม่กีารอธบิายการปรบัตัง้ค่าดงักล่าวไวใ้นเอกสารประกอบ 



   

 
 

E204CW (Thai) 

      

หนา้ที ่4 จาก 19 August 5, 2021 

      
 

ค. ลกูคา้สามารถใชร้ปูแบบตวัอกัษร (font) ทัง้หมดทีจ่ดัหาใหพ้รอ้มซอฟตแ์วรส์ าหรบัการใชซ้อฟตแ์วรใ์ด ๆ ทีไ่ดร้บัอนุญาตได ้

นอกจากน้ัน ลกูคา้ยงัสามารถแยกใชฟ้อนตข์อง Esri เพือ่พมิพข์อ้มูลใดๆ ก็ตามทีซ่อฟตแ์วรส์รา้งขึน้ 

ขอ้จ ากดัในการใชส้ าหรบัฟอนตข์องบุคคลทีส่ามทีม่ากบัซอฟตแ์วรจ์ะมกีารระบไุวใ้นตวัไฟลฟ์อนต ์
ง. Esri เผยแพรข่อ้ตกลงการใชซ้อฟตแ์วรเ์ฉพาะส าหรบัผลติภณัฑท์ีh่ttps://www.esri.com/legal/scope-of-use 

 

2.4 ขอ้ก าหนดในการใช ้Online Services 

 

ก. ค าอธบิาย Online Services Esri เผยแพรข่อ้ก าหนดในการใชเ้ฉพาะการสมคัรใช ้Online Services ที ่

https://www.esri.com/legal/scope-of-use การใช ้Online Services จะขึน้อยู่กบัขอ้ก าหนดบรกิารระบบคราวดท์ีพ่บใน 

เอกสารแนบทา้ย ข 

ข. การแกไ้ข Online Services Esri สามารถเปลีย่นแปลง Online Services และ API ทีเ่กีย่วขอ้งในเวลาใดก็ได ้

โดยมคี าบอกกลา่วล่วงหนา้ 30 วนัแจง้ถงึการเปลีย่นแปลงส าคญัและค าบอกกล่าวล่วงหนา้ 90 วนัส าหรบัการยกเลกิ 

หากการแกไ้ขปรบัปรงุ ยุต ิหรอืยกเลกิ Online Services ท าใหเ้กดิผลกระทบแงล่บอย่างรนุแรงตอ่การด าเนินการของลกูคา้ ทาง 

Esri อาจพยายามซอ่ม แกไ้ข หรอืหาทางออกส าหรบั Online Services ภายใตด้ลุพนิิจของบรษิทัแต่เพยีงผูเ้ดยีว 

หากวธิแีกไ้ขทีใ่ชป้ฏบิตัไิดไ้ม่เหมาะสมในเชงิพาณิชย ์ลกูคา้สามารถยกเลกิการเป็นสมาชกิ Online Services และ Esri 

จะด าเนินการคนืค่าสมาชกิตามสดัส่วนตามความเหมาะสม 
ค. การแบ่งปันเนือ้หาของลูกคา้  การแบ่งปันเนือ้หาของลกูคา้โดยใชเ้คร ือ่งมอืส าหรบัการแบ่งปันท าใหบุ้คคลทีส่ามสามารถใช ้จดัเก็บ 

แคช คดัลอก ท าส าเนา เผยแพร ่และส่งเนือ้หาของลกูคา้ผ่านทาง Online Services ได ้Esri ไม่รบัผดิชอบต่อการสญูหาย การลบ 

การแกไ้ข หรอืการเปิดเผยเนือ้หาของลกูคา้ อนัเป็นผลมาจากการใชห้รอืการใชใ้นทางทีผ่ดิซ ึง่เคร ือ่งมอืการแบ่งปัน 
การใชเ้คร ือ่งมอืส าหรบัการแบ่งปันของลกูคา้ถอืเป็นความเสีย่งของลกูคา้แต่เพยีงผูเ้ดยีว 

 

2.5 สทิธกิารใชง้านของผูใ้ชท้ีร่ะบุชือ่ เวน้แต่จะระบไุวอ้ย่างชดัเจนในขอ้ตกลงฉบบันี ้ขอ้ก าหนดต่อไปนีบ้งัคบัใชก้บัซอฟตแ์วรแ์ละ 

Online Services ส าหรบัลกูคา้ทีไ่ดร้บัสทิธกิารใชง้านของผูใ้ชท้ีร่ะบุชือ่ 

 

ก. ผูใ้ชท้ีร่ะบุชือ่ 

 

 1. ขอ้มูลประจ าตวัในการเขา้สู่ระบบของผูใ้ชท้ีม่ชี ือ่ใชส้ าหรบัผูใ้ชต้ามทีก่ าหนดเท่าน้ัน และหา้มแบ่งปันกบับุคคลอืน่ ๆ 

 2. ลกูคา้สามารถเปลีย่นสทิธกิารใชง้านของผูใ้ชท้ีม่ชี ือ่ใหแ้กผู่ใ้ชร้ายอืน่ได ้ถา้ผูใ้ชเ้ดมิไม่ตอ้งการสทิธกิารใชง้านซอฟตแ์วรห์รอื 

Online Services อกีตอ่ไปแลว้ 

 3. ลกูคา้ไม่สามารถเพิม่บุคคลทีส่ามทีไ่ม่ใชบุ่คคลทีส่ามทีร่ะบไุวใ้นค าอธบิายของผูใ้ชท้ีม่ชี ือ่ใหเ้ป็นผูใ้ชท้ีม่ชี ือ่ได ้

 

ข. ผูใ้ชท้ีไ่ม่ระบุชือ่ ผูใ้ชท้ีไ่มร่ะบุชือ่สามารถเขา้ถงึไดเ้พยีงซอฟตแ์วรห์รอื Online Services 

ผ่านแอปพลเิคชนัมูลค่าเพิม่ทีใ่หส้ทิธิเ์ขา้ถงึบรกิารหรอืเนือ้หาทีเ่ผยแพรเ่พือ่แบ่งปันการเขา้ถงึโดยใชเ้คร ือ่งมอืส าหรบัการแบ่งปัน 
 

2.6. แอปพลเิคชนัมูลคา่เพิม่ 
 

 1. ลกูคา้จะตอ้งรบัผดิชอบส าหรบัการพฒันา การด าเนินการ 

และการสนับสนุนทางเทคนิคของเนือ้หาของลกูคา้และแอปพลเิคชนัมูลค่าเพิม่ 
 2. ลกูคา้ไม่สามารถฝังขอ้มูลประจ าตวัของผูใ้ชท้ีม่ชี ือ่ลงในแอปพลเิคชนัมูลค่าเพิม่ได ้

แอปพลเิคชนัเพิม่มูลค่าทีช่ว่ยใหเ้ขา้ถงึเนือ้หาของลกูคา้ซึง่ไมไ่ดถ้กูแบ่งปันต่อสาธารณะผ่านการใชเ้คร ือ่งมอืส าหรบัการแบ่งปันจะต ้
องก าหนดใหผู้ใ้ชบุ้คคลเขา้สูร่ะบบดว้ยขอ้มูลประจ าตวัในการเขา้สูร่ะบบของผูใ้ชท้ีม่ชี ือ่ของตนเอง ซึง่ไม่ซ า้กบัผูอ้ืน่ 

 3. ลกูคา้สามารถฝังขอ้มูลประจ าตวัในการเขา้สูร่ะบบแอปในแอปพลเิคชนัมูลค่าเพิม่ทีใ่หส้ทิธิเ์ขา้ถงึบรกิารหรอืเนือ้หาทีเ่ 

ผยแพรแ่ลว้โดยผูใ้ชท้ีไ่มร่ะบุชือ่ เพือ่แบ่งปันการเขา้ถงึโดยผูใ้ชท้ีไ่มร่ะบุชือ่ผ่านการใชเ้คร ือ่งมอืส าหรบัการแบ่งปัน 
 4. ลกูคา้ไม่สามารถฝังขอ้มูลประจ าตวัในการเขา้สูร่ะบบแอปลงในแอปพลเิคชนัมูลค่าเพิม่ทีช่ว่ยใหเ้ขา้ถงึเนือ้หาของลกูค ้

าซึง่ไมไ่ดถ้กูแบ่งปันต่อสาธารณะผ่านการใชเ้คร ือ่งมอืส าหรบัการแบ่งปัน 
แอปพลเิคชนัเพิม่มูลค่าทีช่ว่ยใหเ้ขา้ถงึเนือ้หาของลกูคา้ซึง่ไมไ่ดถ้กูแบ่งปันต่อสาธารณะผ่านการใชเ้คร ือ่งมอืส าหรบัการแบ่งปันจะต ้
องก าหนดใหผู้ใ้ชบุ้คคลเขา้สูร่ะบบดว้ยขอ้มูลประจ าตวัในการเขา้สูร่ะบบของผูใ้ชท้ีม่ชี ือ่ของตนเอง ซึง่ไม่ซ า้กบัผูอ้ืน่ 

https://www.esri.com/legal/scope-of-use
https://www.esri.com/legal/scope-of-use
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 5. ลกูคา้ไม่สามารถใหส้ทิธเิขา้ถงึซอฟตแ์วรห์รอื Online Services อืน่ ๆ 

นอกเหนือจากผ่านแอปพลเิคชนัมูลค่าเพิม่ของลกูคา้แกบุ่คคลทีส่ามทีอ่ยู่นอกเหนือจากบุคคลทีส่ามทีอ่ยู่ในค าอธบิายของผูใ้ชท้ีม่ชี ือ่ไ
ด ้

 6. ลกูคา้สามารถโอนแอปพลเิคชนัมลูค่าเพิม่ไปยงับุคคลทีส่าม เพือ่การใชง้านรว่มกบัสทิธกิารใชง้านซอฟตแ์วรห์รอืการเป็นสมาชกิ 

Online Services ของบุคคลทีส่ามน้ันเอง 
 

2.7 การใชโ้ปรแกรมแบบจ ากดั 
 

ก. การทดลองใชง้าน การประเมนิ และโปรแกรมเบตา้ ผลติภณัฑท์ีไ่ดร้บัภายใตก้ารทดลองใชง้าน การประเมนิหรอืโปรแกรมเบตา้ 

มเีพือ่วตัถปุระสงคใ์นการประเมนิและการทดสอบเท่าน้ัน ไม่ใชเ่พือ่การใชใ้นเชงิพาณิชย ์การใชด้งักล่าวจะเป็นความเสีย่งของลกูคา้เอง 
และผลติภณัฑจ์ะไมม่สีทิธไิดร้บัการบ ารงุรกัษา 
หากลกูคา้ไมไ่ดแ้ปลงสทิธกิารใชง้านตามทีไ่ดซ้ ือ้มาหรอืการเป็นสมาชกิกอ่นสิน้สดุชว่งเวลาทดลองใชง้าน การประเมนิผล 
หรอืสทิธกิารใชง้านเบตา้ 
ลกูคา้อาจสญูเสยีเนือ้หาและการปรบัแต่งตามความตอ้งการของลกูคา้ทีไ่ดส้รา้งขึน้ในชว่งระยะเวลาของสทิธกิารใชง้านดงักล่าว 
หากลกูคา้ไม่ตอ้งการซือ้สทิธกิารใชง้านหรอืการเป็นสมาชกิ ลกูคา้ควรเอาเนือ้หาดงักล่าวออกกอ่นทีส่ทิธกิารใชง้านน้ัน ๆ จะสิน้สดุ 

ข. โปรแกรมการศกึษา 

ลกูคา้ตกลงทีจ่ะใชผ้ลติภณัฑท์ีใ่หไ้วส้ าหรบัโปรแกรมเพือ่การศกึษาเฉพาะเพือ่วตัถปุระสงคท์างการศกึษาในระหว่างระยะเวลาส าหรบัการใ
ชง้านดา้นการศกึษาเท่าน้ัน ลกูคา้จะตอ้งไม่ใชผ้ลติภณัฑเ์พือ่การใชใ้นงานบรหิารจดัการ 

เวน้แต่ลกูคา้จะไดร้บัสทิธกิารใชง้านส าหรบัการใชใ้นงานบรหิารจดัการ "การใชใ้นงานบรหิารจดัการ" หมายถงึ 

กจิกรรมการบรหิารจดัการซึง่ไม่เกีย่วขอ้งโดยตรงกบัการสอนหรอืการศกึษา เชน่ การท าแผนทีส่นิทรพัย ์
การบรหิารจดัการอาคารสถานที ่การวเิคราะหข์อ้มูลเชงิประชากร การก าหนดเสน้ทาง ระบบความปลอดภยัในวทิยาเขต 
และการวเิคราะหค์วามสามารถในการเขา้ใชง้าน ลกูคา้จะตอ้งไม่ใชผ้ลติภณัฑเ์พือ่วตัถปุระสงคใ์นการสรา้งรายไดห้รอืเพือ่ผลก าไร 

ค. โปรแกรมการอนุญาตแบบใหเ้ปล่า  

ลกูคา้สามารถใชผ้ลติภณัฑท์ีใ่หไ้วส้ าหรบัโปรแกรมการอนุญาตแบบใหเ้ปล่าเฉพาะเพือ่วตัถปุระสงคท์ีไ่ม่ใชเ่ชงิพาณิชยเ์ท่าน้ัน 
ลกูคา้จะตอ้งไม่ใชผ้ลติภณัฑเ์พือ่วตัถปุระสงคใ์นการสรา้งรายไดห้รอืเพือ่ผลก าไร ยกเวน้เพือ่ใหคุ้ม้ทนุในการใชแ้ละด าเนินการผลติภณัฑ ์

ง. โปรแกรมการใชง้านแบบจ ากดัอืน่ ๆ ของ Esri 

ในกรณีทีล่กูคา้ไดร้บัผลติภณัฑภ์ายใตโ้ปรแกรมการใชแ้บบจ ากดัใดก็ตามทีไ่มไ่ดร้ะบไุวใ้นรายการขา้งตน้ 
การใชผ้ลติภณัฑข์องลกูคา้ตอ้งอยู่ภายใตข้อ้ก าหนดทีร่ะบไุวใ้นหนา้เร ิม่ตน้หรอืแบบฟอรม์การลงทะเบยีนทีใ่ชบ้งัคบั 

หรอืตามทีไ่ดอ้ธบิายไวใ้นเว็บไซตข์อง Esri เพิม่เตมิจากขอ้ก าหนดทีไ่ม่ขดัแยง้กนัของขอ้ตกลงฉบบันี ้
 

3.0 ขอ้มูล 

 

3.1 ค าจ ากดัความ ค าจ ากดัความตอ่ไปนีเ้ป็นส่วนเสรมิของค าจ ากดัความทีร่ะบุไวใ้น เอกสารแนบทา้ย ก: 

 

ก. "ขอ้มูลรายชือ่ธุรกจิ" หมายถงึชดุขอ้มูลใด ๆ ทีม่รีายชือ่ของธรุกจิและอาจมคีณุลกัษณะของธรุกจิทีเ่กีย่วขอ้งกนัอืน่ ๆ 

ข. "แพคเกจเนือ้หาของ Esri" หมายถงึไฟลด์จิทิลัทีม่ขีอ้มูลแผนทีฐ่านของ Online Services ทีน่ ามาจาก Online Services 

ค. "ขอ้มูลถนน" หมายถงึขอ้มูลทีร่วมหรอือธบิายขอ้มูลเกีย่วกบัเสน้ทาง ถนน และฟีเจอรท์ีเ่กีย่วขอ้ง 

 

3.2 การใชง้านทีไ่ดร้บัอนุญาต 

 

ก. เวน้แต่จะไดร้บัอนุญาตเป็นลายลกัษณอ์กัษรไวเ้ป็นอย่างอืน่ ลกูคา้สามารถใชข้อ้มูลรว่มกบัผลติภณัฑซ์ ึง่ Esri 

ไดจ้ดัหาใหพ้รอ้มกบัขอ้มูลเท่าน้ัน 
ข. ภายใตข้อ้จ ากดัทีก่ าหนดไวใ้นขอ้ตกลงนี ้และมเีงือ่นไขว่าใหล้กูคา้ใส่ขอ้ความชีแ้จงในการแสดงขอ้มลูเพือ่เป็นการรบัรองว่า Esri 

หรอืผูใ้หอ้นุญาตทีเ่กีย่วขอ้งเป็นแหล่งทีม่าของส่วนของขอ้มูลทีใ่ชใ้นการแสดงขอ้มลู ลกูคา้สามารถ 
 

1. สรา้งการแสดงขอ้มูลในรปูเอกสารหรอืรปูแบบอเิล็กทรอนิกสแ์บบคงที ่(เชน่ PDF, GIF, JPEG, HTML), ในแอป ArcGIS 

Web Maps หรอืใน Esri Story Maps เพือ่จดุประสงคด์า้นการน าเสนอขอ้มูล (ซึง่รวมถงึการโตต้อบพืน้ฐาน เชน่ การเลือ่น 

การซมู และการระบุฟีเจอรต่์าง ๆ ของแผนทีด่ว้ยป็อปอพัทีเ่รยีบง่าย) และ 

2. ใชแ้ละรวมการแสดงขอ้มูลดงักลา่วในแพคเกจการน าเสนอ, การศกึษาดา้นการตลาด หรอืรายงานหรอืเอกสารอืน่ ๆ 

ทีม่รีปูแผนทีห่รอืบทสรปุขอ้มูลทีม่าจากการใชผ้ลติภณัฑข์อง Esri ใหแ้กบุ่คคลภายนอก 
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ค. ลกูคา้สามารถใชแ้ผนทีฐ่านของ Online Services แบบออฟไลนไ์ดผ้่านทางแพ็คเกจเนือ้หาของ Esri แลว้ภายหลงัจงึส่ง (ถ่ายโอน) 

ไปยงัอปุกรณใ์ดๆ เพือ่ใชก้บัแอปพลเิคช ัน่ ArcGIS Runtime และ ArcGIS Desktop ทีไ่ดร้บัสทิธกิารใชง้าน หา้มลกูคา้รวบรวม 

ดาวนโ์หลด หรอืเก็บขอ้มูลดงักลา่วได ้
ง. ลกูคา้สามารถน าผลของพกิดัทางภมูศิาสตร ์ซ ึง่ไดร้บัและถกูเกบ็ตามขอ้ตกลงฉบบันีไ้ปใชภ้ายในได ้

ลกูคา้ไม่สามารถเผยแพรผ่ลของพกิดัทางภมูศิาสตรไ์ด ้เวน้แต ่(i) ใชแ้ละ / หรอืแสดงบนแผนที ่

ซ ึง่เช ือ่มต่อกบัเว็บไซตส์าธารณะทีไ่ม่สรา้งรายรบัของลกูคา้ (ii) ใหส้ทิธิเ์ขา้ถงึแกบุ่คคลทีส่าม เพือ่จดุประสงคท์างธรุกจิของลกูคา้ หรอื 

(iii) ส่งมอบใหบุ้คคลทีส่ามในรปูแบบผลแบบตายตวั เอาทพุ์ตแบบตายตวัในแบบทีไ่ม่ใชเ่ชงิพาณิชย ์/ ไม่สรา้งรายได ้

หรอืการแสดงแผนทีแ่บบตายตวั 
 

3.3 ขอ้จ ากดัในการใชง้าน 

 

ก. ลกูคา้ไม่สามารถกระท าการโดยตรงหรอือนุญาตใหล้กูคา้ของลกูคา้ท าแบรนดร์ว่มกนัในขอ้มูล 

หรอืใชข้อ้มูลในบรกิารหรอืผลติภณัฑท์ีไ่มไ่ดร้บัอนุญาต หรอืเสนอขอ้มูลผา่นหรอืในนามของบุคคลทีส่ามใด ๆ 
ข. ลกูคา้ไม่สามารถใชห้รอือนุญาตใหบุ้คคลทีส่ามใชข้อ้มูลเพือ่วตัถปุระสงคใ์นการรวบรวม การพฒันา การตรวจสอบ การเสรมิ การเพิม่ 

หรอืการลบจากการรวบรวมขอ้มลูทีม่กีารขาย เผยแพร ่จดัหาให ้หรอืการกระท าใด ๆ ทีใ่หก้บับุคคลทีส่าม 
ค. ขอ้มูลรายชือ่ธรุกจิ เวน้แต่จะมกีารอนุญาตไวเ้ป็นลายลกัษณอ์กัษร 

ลกูคา้ไม่สามารถใชข้อ้มูลรายชือ่ธรุกจิเพือ่วตัถปุระสงคท์างการตลาดโดยตรง การขายต่อการตพีมิพห์รอืการเผยแพรแ่กบุ่คคลทีส่ามใดๆ 
โดยเป็นส่วนหน่ึงของรายการส าหรบัการส่งจดหมาย สมุดรายชือ่ หรอืโฆษณาย่อยหรอืการรวบรวมขอ้มูลในรปูแบบอืน่ๆ 

ง. ขอ้มูลถนน ลกูคา้สามารถใชข้อ้มลูถนนเพือ่วตัถปุระสงคใ์นการท าแผนที ่การก าหนดรหสัพกิดั (Geocoding) การก าหนดเสน้ทาง 

และการวเิคราะหเ์ครอืข่ายการคมนาคม เวน้แต่จะมกีารอนุญาตไวเ้ป็นประการอืน่เป็นลายลกัษณอ์กัษร 
ลกูคา้ไม่สามารถใชข้อ้มูลถนนส าหรบั 

 

 1. ค าแนะน าส าหรบัการน าทางแบบเรยีลไทม ์รวมถงึการเตอืนผูใ้ชเ้กีย่วกบัการหลบหลกีทีก่ าลงัจะเกดิขึน้ เชน่ 

การเตอืนจดุเลีย้วทีใ่กลจ้ะถงึ หรอืการค านวณหาทศิทางอืน่ในกรณีทีเ่ลีย้วไมท่นั 
 2. การก าหนดเสน้ทางของพาหนะหลายอย่างทีไ่ดร้บัการประสานกนั หรอื 

 3. การก าหนดค่าทีเ่หมาะสมของเสน้ทางทีป่ระสานกนัแลว้ 

 

จ. ขอ้มูล Business Analyst ลกูคา้สามารถแคชขอ้มูลทีใ่หม้าพรอ้มกบัแอปฯ ArcGIS Business Analyst 

บนอปุกรณเ์คลือ่นทีเ่พือ่ใชง้านรว่มกบัการใชเ้ซริฟ์เวอร ์ArcGIS Business Analyst ของลกูคา้ 

ลกูคา้จะไม่สามารถแคชหรอืดาวนโ์หลดขอ้มูลดงักล่าวได ้
ฉ. สทิธกิารใชง้านชดุขอ้มูลบางส่วน: หากลกูคา้สัง่ซ ือ้ชดุย่อยของชดุขอ้มูล (ตวัอย่างเชน่ ประเทศ ภมูภิาค 

รฐัหรอืส่วนทอ้งถิน่ของชดุขอ้มูลทัว่โลก) ลกูคา้จะสามารถใชไ้ดเ้ฉพาะชดุย่อยทีไ่ดร้บัสทิธกิารใชง้านเท่าน้ัน ไมร่วมถงึส่วนอืน่ ๆ 

ของชดุขอ้มูลเต็มชดุ 
ช. ขอ้มูลเขตแดนระหว่างประเทศ Michael Bauer Research ("ขอ้มูล MBR") 

สทิธิข์องลกูคา้ในการใชข้อ้มูลทีด่าวนโ์หลดไปยงัสถานทีข่องลกูคา้ (เชน่ MBR Data ทีเ่กบ็ไวใ้น ArcGIS Enterprise, ArcGIS 

Desktop) จะหมดอายใุน 2 ปีหลงัดาวนโ์หลด 

 

3.4 ขอ้ก าหนดและเง่ือนไขเพิม่เตมิส าหรบัขอ้มูล ผูไ้ดร้บัอนุญาตขอ้มูลบางรายตอ้งการให ้Esri 

ระบุขอ้ก าหนดหนา้ทีเ่พิม่เตมิและขอ้ก าหนดในการใชแ้กล่กูคา้ ขอ้ก าหนดของขอ้ตกลงฉบบันีใ้นส่วนทีเ่พิม่เเตมิและส่วนทีแ่กไ้ขเหล่านี ้ดไูดท้ี ่

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

 

4.0 การบ ารุงรกัษา 

 

4.1 ลูกคา้ในสหรฐัอเมรกิา Esri จะจดัหาการบ ารงุรกัษาส าหรบัซอฟตแ์วรแ์ละ Online Services 

ตามโปรแกรมการบ ารงุรกัษาและการสนับสนุนของ Esri และขอ้ตกลงฉบบันีใ้นกรณีทีล่กูคา้อยู่ในสหรฐัอเมรกิา 

 

https://www.esri.com/legal/third-party-data
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4.2 ลูกคา้ทีอ่ยู่นอกสหรฐัอเมรกิา ลกูคา้สามารถไดร้บับรกิารบ ารงุรกัษาจากผูจ้ดัจ าหน่ายของ Esri 

ในทอ้งถิน่ของลกูคา้ภายใตน้โยบายการสนับสนุนมาตรฐานของผูจ้ดัจ าหน่ายเอง 
 

5.0 บรกิารตา่ง ๆ 

 

5.1 ลูกคา้ในสหรฐัอเมรกิา Esri อาจจดัใหม้กีารใหบ้รกิารระบบคลาวดท์ีม่กีารจดัการของ Esri การฝึกอบรม 

หรอืการใหบ้รกิารจากผูเ้ช ีย่วชาญ ซึง่ไดแ้ก ่Adventage Program กบัลกูคา้ในสหรฐัอเมรกิาภายใตเ้อกสารการสัง่ซ ือ้ทีเ่กีย่วขอ้ง 

นอกจากว่าลกูคา้ไดล้งนามในขอ้ตกลงกบั Esri ในการสรา้งขอ้ก าหนดและเงือ่นไขส าหรบับรกิารดงักล่าว การด าเนินงานของ Esri 

จะอยู่ภายใตข้อ้ก าหนดและเงือ่นไขของบรกิารทีร่วมไวโ้ดยการอา้งองิและอยู่ที ่

https://www.esri.com/content/dam/esrisites/en-us/media/legal/services/ma-services.pdf 

จะมกีารจดัเตรยีมส าเนาฉบบัพมิพข์องขอ้ก าหนดและเงือ่นไขต่าง ๆ เมือ่มกีารรอ้งขอ 
 

5.2 ลูกคา้ทีอ่ยู่นอกสหรฐัอเมรกิา ลกูคา้ทีอ่ยู่นอกสหรฐัอเมรกิาอาจขอรบับรกิารต่าง ๆ จากผูจ้ดัจ าหน่ายในทอ้งถิน่ของลกูคา้ 

  

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

 

อภธิานศพัทต่์อไปนีม้ผีลใชก้บัขอ้เสนอและบรกิารทัง้หมดของ Esri ที ่Esri อาจจดัหาใหก้บัลกูคา้ ขอ้เสนอและบรกิารบางรายการของ Esri 

อาจไม่อยู่ภายในขอบเขตของขอ้ตกลงฉบบันี ้โปรดขา้มค าศพัทใ์ดๆ ทีไ่ม่เกีย่วขอ้งกบัขอ้เสนอและบรกิารของ Esri 

ทีเ่สนอภายใตข้อ้ตกลงฉบบันี ้
 

"บรษิทัในเครอื" หมายถงึ บรษิทัหรอืองคก์รอืน่ใด ทีโ่ดยตรงหรอืโดยออ้ม (i) ควบคมุ (ii) ถกูควบคมุโดย หรอื 

(iii) อยู่ภายใตก้ารควบคมุของคูส่ญัญา ในทีนี่ ้"ควบคมุ" หมายถงึ มหุีน้หรอืผลประโยชนท์ีม่สีทิธอิอกเสยีงมากกว่า 50% 

ในกจิการทีค่วบคมุดแูล 
 

"API" หมายถงึ อนิเทอรเ์ฟซของการท าโปรแกรมแอปพลเิคชนั 

 

"เวบ็ไซต ์ArcGIS" หมายถงึ www.arcgis.com และเว็บไซตท์ีเ่กีย่วขอ้งหรอืเว็บไซตส์บืทอด 

 

"รหสัการอนุญาต" หมายถงึ คยี ์หมายเลขการใหอ้นุญาต Enablement Code ขอ้มลูประจ าตวัในการเขา้สูร่ะบบ รหสัการเปิดใช ้

(Activation Code) โทเค็น ชือ่ผูใ้ชแ้ละรหสัผ่าน หรอืกลไกอืน่ใด ทีจ่ าเป็นส าหรบัการใชผ้ลติภณัฑต์ามการน าเสนอของ Esri 

 

"เบตา้" หมายถงึ ผลติภณัฑท์ีเ่ป็นรุน่อลัฟ่า เบตา้ หรอืรุน่กอ่นการวางจ าหน่ายอืน่ ๆ 

 

"บรกิารคลาวด"์ หมายถงึ บรกิารออนไลนแ์ละบรกิารคลาวดท์ีม่กีารจดัการของ Esri 

 

“เนือ้หา” หมายถงึ ขอ้มูล รปูภาพ ภาพถ่าย ภาพเคลือ่นไหว วดิโีอ เสยีง ขอ้ความ แผนที ่ฐานขอ้มูล รปูแบบขอ้มลู สเปรดชตี 

อนิเทอรเ์ฟซผูใ้ช ้ส่วนประกอบกราฟิก ไอคอน ซอฟตแ์วร ์และทรพัยากรอืน่ ๆ ทีถ่กูใชเ้พือ่เชือ่มต่อกบับรกิารและขอ้เสนอของ Esri 

 

"การควบคุม" หมายถงึ การมหุีน้หรอืผลประโยชนท์ีม่สีทิธอิอกเสยีงมากกว่า 50% ในกจิการทีค่วบคมุดแูล 

 

"เนือ้หาของลูกคา้" หมายถงึเนือ้หาใด ๆ ทีล่กูคา้จดัหา ใช ้

หรอืพฒันาอนัเกีย่วเน่ืองกบัการใชผ้ลติภณัฑต์ามการน าเสนอหรอืการใหบ้รกิารของ Esri ทีร่วมถงึแอปพลเิคชนัมูลค่าเพิม่ 

เนือ้หาของลกูคา้ไม่รวมขอ้เสนอแนะ ค าแนะน า หรอืค ารอ้งขอใดๆ ส าหรบัการปรบัปรงุซอฟตแ์วรท์ีล่กูคา้ใหแ้ก ่Esri 

 

"ขอ้มูล" หมายถงึ ชดุขอ้มูลดจิทิลัทีม่อียู่เพือ่การคา้ ซึง่รวมถงึแต่ไม่จ ากดัเพยีงขอ้มูลเวกเตอรท์างภมูศิาสตร ์รายงานขอ้มลูแรสเตอร ์

หรอืคณุสมบตัติารางทีเ่กีย่วขอ้งที ่Esri รวมชดุเขา้กบัผลติภณัฑต์ามการน าเสนอของ Esri อืน่ ๆ หรอืส่งมอบใหแ้ยกต่างหาก 

 

"ผลงาน" หมายถงึ สิง่ใด ๆ ก็ตามที ่Esri ส่งมอบใหก้บัลกูคา้ในฐานะทีเ่ป็นผลลพัธข์องการด าเนินการของบรกิารโดยผูเ้ช ีย่วชาญ 

 

"เอกสารประกอบ" หมายถงึ เอกสารประกอบส าหรบัอา้งองิทัง้หมดของผูใ้ชท้ี ่Esri 

ส่งมอบใหพ้รอ้มกบัสนิคา้หรอืผลติภณัฑต์ามการน าเสนอของ Esri 

 

"การใหบ้รกิารระบบคลาวดท์ีม่กีารจดัการของ Esri" หมายถงึ ลกูคา้ทีม่โีครงสรา้งพืน้ฐานระบบคลาวด ์ซอฟตแ์วร ์ขอ้มูล 

และแพลตฟอรม์ระบบเครอืข่ายเฉพาะเจาะจงโดยที ่Esri ใหบ้รกิารโฮสต ์จดัการ 

และท าใหพ้รอ้มใชง้านส าหรบัลกูคา้หรอืผูใ้ชง้านปลายทางของลกูคา้ผ่านทางอนิเทอรเ์น็ต 
 

"ผลติภณัฑต์ามการน าเสนอของ Esri" หมายถงึผลติภณัฑ ์หรอืเอกสารประกอบใด ๆ หาก Esri 

จดัหาการฝึกอบรมหรอืบรกิารโดยผูเ้ช ีย่วชาญใหโ้ดยตรงแกล่กูคา้ จะถอืว่าขอ้เสนอของ Esri รวมถงึเอกสารการฝึกอบรมและผลงานดว้ย 

ผลติภณัฑต์ามการน าเสนอของ Esri ไม่รวมการใหบ้รกิารและเนือ้หาของบุคคลทีส่าม 

https://www.arcgis.com/
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"GIS" หมายถงึ ระบบขอ้มูลทางภมูศิาสตร ์
 

"การบ ารุงรกัษา" หมายถงึ โปรแกรมการเป็นสมาชกิที ่Esri จดัหาใหแ้ละทีใ่หส้ทิธแิกล่กูคา้ในการอปัเดตผลติภณัฑแ์ละผลประโยชนอ์ืน่ ๆ 

เชน่ การเขา้ถงึการสนับสนุนทางเทคนิคและการเขา้ถงึแหล่งขอ้มูลการเรยีนรูด้ว้ยตนเองทีอ่ยู่บนเว็บ 
 

"รหสัทีเ่ป็นอนัตราย" หมายถงึ ไวรสั เวริม์ ระเบดิเวลาของซอฟตแ์วร ์มา้โทรจนั หรอืรหสัอืน่ใดทางคอมพวิเตอร ์ไฟล ์การปฏเิสธบรกิาร 

หรอืโปรแกรมทีอ่อกแบบมาเพือ่ขดัขวาง ท าลาย หรอืจ ากดัการท างานของซอฟตแ์วรค์อมพวิเตอร ์ฮารด์แวร ์หรอือปุกรณโ์ทรคมนาคม 
 

"Online Services" หมายถงึระบบเชงิพืน้ทีใ่ด ๆ บนอนิเทอรเ์น็ตทีม่เีพือ่การคา้ซึง่ Esri ไดจ้ดัหาให ้รวมถงึแอปพลเิคชนัและ API 

ทีเ่กีย่วขอ้งเพือ่การจดัเก็บ จดัการ เผยแพร ่และการใชแ้ผนที ่ขอ้มลู และสารสนเทศอืน่ ๆ Online Services ไมร่วมขอ้มลูและเนือ้หา 

 

"เอกสารการส ัง่ซ ือ้" หมายถงึ ใบเสนอราคาส าหรบัการขาย ขอ้เสนอการต่ออายุส าหรบัการซอ่มบ ารงุ การสัง่ซ ือ้ ขอ้เสนอ ค าสัง่งาน 

หรอืเอกสารอืน่ ๆ ทีร่ะบุถงึผลติภณัฑต์ามการน าเสนอ อปัเดต หรอืการบรกิารทีล่กูคา้สัง่ซ ือ้ของ Esri 

 

"สทิธกิารใชง้านอย่างถาวร" หมายถงึ สทิธกิารใชง้านอย่างไม่มกี าหนด ในผลติภณัฑต์ามการน าเสนอของ Esri 

เวอรช์นัทีไ่ดจ้า่ยค่าธรรมเนียมในการใชส้ทิธแิลว้ เวน้เสยีแต่จะถกูยุตโิดย Esri หรอืลกูคา้ทีไ่ดร้บัอนุญาตภายใตข้อ้ตกลงฉบบันี ้

 

"ผลติภณัฑ"์ หมายถงึ ซอฟตแ์วร ์ขอ้มลู และ Online Services 

 

"บรกิารโดยผูเ้ชีย่วชาญ" หมายถงึ บรกิารเพือ่การพฒันาหรอืการใหค้ าปรกึษาที ่Esri ใหแ้กล่กูคา้ 

 

"ตวัอย่าง" หมายถงึ โคด้ตวัอย่าง แอปพลเิคชนัตวัอย่าง แอด-ออน หรอืส่วนขยายตวัอย่างของผลติภณัฑ ์

 

"การใหบ้รกิาร" หมายถงึการซอ่มบ ารงุ หาก Esri จดัหาบรกิารระบบคลาวดท์ีม่กีารจดัการของ Esri 

การฝึกอบรมหรอืบรกิารโดยผูเ้ช ีย่วชาญใหโ้ดยตรงแกล่กูคา้ จะถอืว่าบรกิารรวมถงึบรกิารระบบคลาวดท์ีม่กีารจดัการของ Esri 

การฝึกอบรมและบรกิารโดยผูเ้ช ีย่วชาญดว้ย 
 

"ซอฟตแ์วร"์ หมายถงึ ซอฟตแ์วรท์ีพ่รอ้มจ าหน่ายเพือ่การคา้ทีม่สีทิธคิวามเป็นเจา้ของ โดยไมร่วมถงึขอ้มูล การเขา้ถงึ 

การดาวนโ์หลดจากเว็บไซตท์ีไ่ดร้บัอนุญาตของ Esri หรอืที ่Esri ไดม้อบใหบ้นสือ่ในรปูแบบใด ๆ กต็าม ซึง่รวมถงึชดุส ารอง อปัเดต 

เซอรว์สิแพค แพตช ์ฮอตฟิกซ ์หรอืชดุส ารองรวมทีไ่ดร้บัอนุญาต 
 

"ขอ้มูลจ าเพาะ" หมายถงึ (i) เอกสารทีเ่กีย่วขอ้งส าหรบัซอฟตแ์วรแ์ละ Online Services (ii) ขอบเขตงานทีร่ะบไุวใ้นค าสัง่งานใดก็ตาม 

หรอื (iii) ค าอธบิายหลกัสตูรส าหรบัการฝึกอบรมทีเ่ผยแพรอ่อกมาของ Esri 

 

"ค าส ัง่งาน" หมายถงึ เอกสารค าสัง่ซ ือ้ส าหรบัการใหบ้รกิาร 

 

"สทิธกิารใชต้ามระยะเวลา" หมายถงึ สทิธกิารใชผ้ลติภณัฑต์ามการน าเสนอของ Esri ในระยะเวลาทีจ่ ากดั ("ระยะเวลา"). 

 

"เนือ้หาของบุคคลทีส่าม" หมายถงึ เนือ้หาใดก็ตามทีล่กูคา้อาจไดร้บัจากเว็บไซตข์องบุคคลทีส่ามหรอืทีบุ่คคลอืน่ทีไ่ม่ใชพ่นักงาน 

ซพัพลายเออร ์หรอืผูร้บัจา้งของ Esri อาจมสี่วนรว่มโดยตรงกบัเว็บไซตข์อง Esri 

 

"การฝึกอบรม" หมายถงึ (i) การฝึกอบรมผลติภณัฑ ์หรอื (ii) การฝึกอบรมอืน่ ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งที ่Esri จดัหาใหภ้ายใตข้อ้ตกลงฉบบันี ้

 

"ขอ้มูลการฝึกอบรม" หมายถงึเนือ้หาทีเ่ป็นดจิทิลัหรอืทีม่กีารพมิพอ์อกมาเพือ่ใชใ้นการฝึกอบรมใหเ้สรจ็สิน้ 

ซ ึง่อาจรวมถงึแตไ่ม่จ ากดัเพยีงสมุดงาน ขอ้มูล แนวคดิ แบบฝึกหดั และขอ้สอบ 
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"แอปพลเิคชนัมูลคา่เพิม่" หมายถงึ แอปพลเิคชนัทีพ่ฒันาโดยลกูคา้เพือ่การใชง้านรว่มกบัซอฟตแ์วร ์ขอ้มูล หรอื Online Services ใด 

ๆ ทีไ่ดร้บัอนุญาต 
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เอกสารแนบทา้ย ข 
ขอ้ก าหนดและเง่ือนไขทัว่ไป 

 

ขอ้ก าหนดและเงือ่นไขทัว่ไปต่อไปนีม้ผีลใชก้บัขอ้เสนอและบรกิารของ Esri ที ่Esri อาจะเสนอใหก้บัลกูคา้ 

ขอ้เสนอและบรกิารบางรายการของ Esri อาจไมพ่รอ้มบรกิารภายใตข้อ้ตกลงฉบบันี ้โปรดขา้มค าศพัทใ์ดๆ 

ทีไ่ม่เกีย่วขอ้งกบัขอ้เสนอและบรกิารของ Esri ทีเ่สนอภายใตข้อ้ตกลงฉบบันี ้

 

ขอ้ B.1—ขอ้จ ากดัในการใชง้านทัว่ไป 

 

เวน้แต่จะมกีารอนุญาตไวโ้ดยชดัแจง้ในขอ้ตกลงฉบบันี ้ลกูคา้จะตอ้งไม ่
 

ก. จ าหน่าย ใหเ้ชา่ ใหอ้นุญาตต่อ เผยแพร ่ใหย้มื แบ่งปันเวลาใช ้หรอืโอนบรกิารหรอืขอ้เสนอของ Esri 

ข. แจกจา่ยหรอืจดัหาการเขา้ถงึบรกิารหรอืขอ้เสนอของ Esri โดยตรงทัง้หมดหรอืบางส่วนใหก้บับุคคลภายนอก 

รวมถงึแต่ไม่จ ากดัเพยีงส่วนขยาย ส่วนประกอบ หรอื DLL 

ค. แจกจา่ยรหสัส่วนตวัใหก้บับุคคลภายนอก 

ง. ท าวศิวกรรมยอ้นกลบั ดคีอมไพล ์หรอืแยกส่วนประกอบผลติภณัฑห์รอืผลงานใด ๆ ทีส่่งมอบในรปูแบบรวม 

จ. พยายามทีจ่ะหลกีเลีย่งมาตรการดา้นเทคโนโลยทีีค่วบคมุการเขา้ถงึหรอืการใชข้อ้เสนอของ Esri 

ฉ. จดัเก็บ แคช ใชง้าน อปัโหลด แจกจา่ย หรอืใหอ้นุญาตต่อ ส าหรบัเนือ้หา หรอืใชข้อ้เสนอของ Esri โดยเป็นการละเมดิสทิธขิอง Esri 

หรอืบุคคลทีส่าม รวมถงึสทิธใินทรพัยส์นิทางปัญญา สทิธคิวามเป็นส่วนตวั กฎหมายว่าดว้ยการไม่เลอืกปฏบิตั ิ
หรอืกฎหมายการส่งออกหรอืขอ้บงัคบัของรฐัทีใ่ชบ้งัคบั 

ช. ลบหรอืบดิเบอืนประกาศสทิธบิตัร ลขิสทิธิ ์เคร ือ่งหมายการคา้ หรอืสทิธคิวามเป็นเจา้ของของ Esri หรอืผูใ้หอ้นุญาต) 

หรอืค าอธบิายทีร่ะบุอยู่ในหรอืแนบมากบัขอ้เสนอของ Esri เอาตพ์ุตผลติภณัฑ ์ไฟลค์ าอธบิายขอ้มูล 

หรอืหนา้ขอ้ความออนไลนห์รอืขอ้มูลทีอ่ยู่ในรปูแบบเอกสารของขอ้มูลหรอืเอกสารประกอบ 
ซ. แบ่งหรอืใชง้านอย่างเป็นเอกเทศส าหรบัส่วนประกอบหรอืองคป์ระกอบของขอ้เสนอของ Esri 

ฌ. ผนวกส่วนหน่ึงส่วนใดของผลติภณัฑต์ามการน าเสนอของ Esri 

เขา้กบัผลติภณัฑห์รอืการใหบ้รกิารเพือ่การใชง้านของบุคคลทีส่ามทีเ่ป็นคู่แข่งกบัผลติภณัฑต์ามการน าเสนอของ Esri 

ญ. เผยแพรห่รอืสือ่สารดว้ยวธิกีารอืน่ใดก็ตามส าหรบัผลการทดสอบมาตรฐานการท างานบนผลติภณัฑร์ุน่เบตา้โดยไม่ไดร้บัอนุ 

ญาตเป็นลายลกัษณอ์กัษรจาก Esri และผูใ้หอ้นุญาต หรอื 

ฎ. ใช ้ผนวก แกไ้ข เผยแพร ่ใหก้ารเขา้ถงึ หรอืรวมขอ้เสนอของ Esri ในลกัษณะทีอ่าจท าใหข้อ้เสนอของ Esri 

อยู่ภายใตข้อ้ก าหนดในการใชง้านแบบโอเพ่นซอรส์หรอืแบบเปิดฐานขอ้มูลทีต่อ้งการใหส่้วนหน่ึงส่วนใดของขอ้เสนอของ Esri 

ไดร้บัการกระท าดงันี ้
 

 1. ไดร้บัการเปิดเผยในรปูแบบของรหสัตน้ทาง (Source Code) แกบุ่คคลภายนอก 

 2. ใหส้ทิธกิารใชง้านแกบุ่คคลภายนอกเพือ่วตัถปุระสงคใ์นการสรา้งงานมลีขิสทิธิส์บืเน่ือง หรอื 

 3. แจกจา่ยต่อใหแ้กบุ่คคลภายนอกโดยไมม่คี่าใชจ้า่ย; หรอื 

 

l. สรา้งรายไดโ้ดยการมอบสทิธเิขา้ใชซ้อฟตแ์วรห์รอื Online Service ผ่านแอปพลเิคชนัมูลค่าเพิม่ 

 

ขอ้จ ากดัดงักล่าวนีจ้ะไมม่ผีลใชบ้งัคบัในกรณีทีเ่ป็นการขดัต่อกฎหมายทีใ่ชบ้งัคบัหรอืขอ้บงัคบั 
 

ขอ้ B.2—ขอ้ก าหนดและการสิน้สุดการใชง้าน 
 

B.2.1 ลกูคา้อาจยุตขิอ้ตกลงฉบบันีห้รอืสทิธกิารใชง้านหรอืการเป็นสมาชกิขอ้เสนอของ Esri ใด ๆ ไดทุ้กเมือ่โดยจะตอ้งแจง้ Esri 

เป็นลายลกัษณอ์กัษร การยุตขิอ้ตกลงโดยปราศจากสาเหตไุม่ไดท้ าใหล้กูคา้มสีทิธไิดร้บัการคนืเงนิคา่ธรรมเนียมใดๆ 
สทิธกิารยุตขิอ้ตกลงในระหว่างมขีอ้ผูกพนัการใหบ้รกิารเพือ่ความสะดวกใดก็ตามไดร้ะบไุวใ้นส่วนทีเ่กีย่วขอ้งในเนือ้หาของขอ้ตกลงฉบบันี ้
ฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงอาจยุตขิอ้ตกลงฉบบันีห้รอืสทิธกิารใชง้านหรอืการเป็นสมาชกิใดๆ 
เน่ืองจากมกีารละเมดิขอ้ตกลงในสาระส าคญัทีไ่ม่ไดร้บัการแกไ้ขภายใน 

30 วนันับจากวนัทีม่กีารแจง้อย่างเป็นลายลกัษณอ์กัษรไปยงัฝ่ายทีล่ะเมดิขอ้ตกลง เมือ่มกีารยุตขิอ้ตกลงฉบบันีเ้น่ืองจากมกีารละเมดิขอ้ตกลง 
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ทาง Esri จะหยุดใหบ้รกิาร สทิธกิารใชง้านใดๆ ในขอ้เสนอของ Esri 

ทีม่ผีลใชอ้ยู่หลงัจากการยุตขิอ้ตกลงฉบบันีย้งัคงใชไ้ดต่้อไปภายใตข้อ้ตกลงของขอ้ตกลงฉบบันี ้
 

B.2.2 หาก Esri ยุตขิอ้ตกลงฉบบันีเ้น่ืองจากลกูคา้ละเมดิขอ้ตกลง Esri ยงัอาจใชส้ทิธเิลอืกทีจ่ะยุตสิทิธกิารใชง้านของลกูคา้ 

หรอืการเป็นสมาชกิในขอ้เสนอของ Esri ไดด้ว้ย หากลกูคา้ยุตขิอ้ตกลงฉบบันีไ้มว่า่ดว้ยเหตผุลหรอืเพือ่ความสะดวกแลว้ 

ทางลกูคา้อาจใชส้ทิธเิลอืกทีจ่ะยุตสิทิธกิารใชง้านของลกูคา้ หรอืการเป็นสมาชกิในผลติภณัฑต์ามการน าเสนอของ Esri ดว้ย 
 

B.2.3 เมือ่มกีารยุตหิรอืสิน้สดุสทิธกิารใชง้านหรอืการเป็นสมาชกิ ลกูคา้จะตอ้ง 
 

ก. หยุดการเขา้ถงึหรอืการใชง้านขอ้เสนอของ Esri ทีถ่กูยุตหิรอืสิน้สดุ 

ข. ลา้งแคชขอ้มูลในฝ่ังของไคลเอ็นตท์ีไ่ดจ้ากบรกิารคลาวดท์ีถ่กูยุตหิรอืสิน้สดุ และ 

ค. หยุดการใชแ้ละถอนการตดิตัง้ ลบ และท าลายส าเนาทัง้หมดของผลติภณัฑต์ามการน าเสนอ ของ Esri 

ทีถ่กูยุตหิรอืสิน้สดุซึง่อยู่ในความครอบครองหรอืการควบคมุของลกูคา้ รวมถงึส่วนทีไ่ดร้บัการแกไ้ขหรอืมกีารผนวกรวมไวด้ว้ย 

ไม่ว่าจะอยู่ในรปูแบบใด ตลอดจนด าเนินการและส่งหลกัฐานของการกระท าดงักล่าวน้ันใหแ้ก ่Esri หรอืผูจ้ดัจ าหน่ายทีไ่ดร้บัอนุญาต 

 

Esri อาจหยุดใหบ้รกิารทนัททีีม่กีารแจง้เป็นลายลกัษณอ์กัษรไปยงัลกูคา้ 

หากการลม้ละลายหรอืการด าเนินคดลีม้ละลายเร ิม่ขึน้โดยหรอืต่อลกูคา้ 
จนกว่าทรสัตจีะไดแ้กไ้ขการผดินัดช าระหนีท้ีเ่กดิขึน้และใหก้ารรบัประกนัทีเ่พยีงพอส าหรบัการปฏบิตักิารในอนาคตภายใตข้อ้ตกลงฉบบันี ้
ขอ้ตกลงฉบบันีจ้ะสิน้สดุลงเมือ่มภีาวะหนีส้นิลน้พน้ตวั การช าระบญัช ีหรอืการเลกิกจิการของฝ่ายใดฝ่ายหน่ึง 
 

ขอ้ B.3—การรบัประกนัแบบจ ากดัและการจ ากดัความรบัผดิชอบ 

 

B.3.1 การรบัประกนัแบบจ ากดั ยกเวน้ตามทีร่ะบไุวด้า้นล่าง Esri รบัประกนัลกูคา้ โดยที ่(i) ผลติภณัฑแ์ละการฝึกอบรม 

ผลติภณัฑแ์ละการฝึกอบรมจะปฎบิตัติามขอ้มูลจ าเพาะทีเ่กีย่วขอ้งอย่างมนัียยะส าคญั และ (ii) 

การใหบ้รกิารจะเป็นไปตามมาตรฐานทางวชิาชพีและทางเทคนิคของอตุสาหกรรมอย่างมนัียยะส าคญั 

ชว่งเวลารบัประกนัส าหรบัผลติภณัฑต์ามการน าเสนอของ Esri ภายใตส้ทิธกิารใชง้านอย่างถาวรและการใหบ้รกิารมรีะยะเวลา 90 วนั 

นับตัง้แต่วนัทีส่่งมอบ หรอืจากวนัทีร่บัของ หากขอ้ตกลงฉบบันีม้รีะยะเวลารบัของ ชว่งเวลารบัประกนัส าหรบัผลติภณัฑต์ามการน าเสนอของ 

Esri ถกูเสนอภายใตก้ารเป็นสมาชกิหรอืการใชส้ทิธติามขอ้ก าหนดนานนอ้ยกว่าระยะเวลาการเป็นสมาชกิหรอืขอ้ก าหนดหรอื 90 วนั 

นับตัง้แต่วนัทีส่่งมอบ หรอืจากวนัทีร่บัของ หากขอ้ตกลงฉบบันีม้รีะยะเวลารบัของ 
 

B.3.2 การจ ากดัความรบัผดิชอบกรณีพเิศษ เนือ้หาของบุคคลทีส่าม ขอ้มูล ตวัอย่าง ฮ็อตฟิกซ ์โปรแกรมแกไ้ข อปัเดต 

Online Services ทีจ่ดัหาใหโ้ดยไม่มคีา่ธรรมเนียม และผลติภณัฑรุ์น่ทีเ่ป็นการทดลอง 

การประเมนิและรุน่เบตา้จะถูกส่งมอบในลกัษณะ "ตามสภาพทีเ่ป็นอยู่" โดยไม่มกีารรบัประกนัใด ๆ 

 

B.3.3 การจ ากดัความรบัผดิชอบทัว่ไป ยกเวน้การรบัประกนัแบบจ ากดัตามทีร่ะบุอย่างชดัแจง้ขา้งตน้แลว้ Esri 

จ ากดัความรบัผดิชอบในการรบัประกนัหรอืเง่ือนไขอืน่ๆ ท ัง้หมด ไม่วา่จะโดยชดัแจง้หรอืโดยนยั 
รวมถงึการรบัประกนัหรอืเง่ือนไขเกีย่วกบัความสามารถเชงิพาณิชย ์ความเหมาะสมในการใชง้านเพือ่วตัถุประสงคเ์ฉพาะ 

และการไม่ละเมดิสทิธิใ์นทรพัยส์นิทางปัญญา Esri จะไม่รบัผดิชอบตอ่ความไม่สอดคลอ้งใดๆ เกีย่วกบัขอ้มูลจ าเพาะ 

การสูญหาย การลบ การแกไ้ข หรอืการเปิดเผยเนือ้หาของลูกคา้ ทีเ่กดิขึน้จากการทีลู่กคา้แกไ้ขเปลีย่นแปลงขอ้เสนอของ 

Esri นอกเหนือจากทีร่ะบุไวใ้นเอกสารประกอบ Esri ไม่รบัประกนัวา่ขอ้เสนอของ Esri 

หรอืการด าเนินการของลูกคา้จะราบรืน่ไม่ตดิขดั ปราศจากขอ้ผดิพลาด ความทนทานตอ่ความบกพรอ่ง 
ความปลอดภยัจากความบกพรอ่ง หรอืไม่รบัประกนัวา่ความไม่สอดคลอ้งจะสามารถหรอืจะไดร้บัการแกไ้ข ขอ้เสนอของ 

Esri ไม่ไดร้บัการออกแบบ ผลติ หรอืมวีตัถุประสงคเ์พือ่การใชใ้นสภาพแวดลอ้ม 

หรอืการใชง้านทีอ่าจน าไปสู่การสูญเสยีชวีติ การบาดเจบ็รา่งกาย หรอืความเสยีหายต่อทรพัยส์นิหรอืสภาพแวดลอ้ม 
ลูกคา้ไม่ควรปฏบิตัติามค าแนะน าเกีย่วกบัการน าทางทีดู่เหมอืนจะเป็นอนัตราย ไม่ปลอดภยั หรอืผดิกฎหมาย 
การใชด้งักล่าวจะเป็นความเสีย่งและเป็นคา่ใชจ้า่ยของลูกคา้เอง 
 



   

 
 

E204CW (Thai) 

      

หนา้ที ่13 จาก 19 August 5, 2021 

      
 

B.3.4 การจ ากดัความรบัผดิชอบ 

 

ก. การจ ากดัความรบัผดิชอบบนอนิเทอรเ์น็ต 

ไม่มคูีส่ญัญาฝ่ายใดจะตอ้งรบัผดิส าหรบัคา่เสยีหายภายใตท้ฤษฎทีางกฎหมายเกีย่วกบัการปฏบิตัหิรอืการยุตกิารด าเนิน
การของอนิเทอรเ์น็ต หรอืขอ้บงัคบัของอนิเทอรเ์น็ตทีอ่าจจ ากดัหรอืหา้มการด าเนินการของบรกิารคลาวด ์

ข. เวบ็ไซตข์องบุคคลทีส่าม และ เนือ้หาของบุคคลทีส่าม Esri 

ไม่รบัผดิชอบตอ่เว็บไซตข์องบุคคลทีส่ามหรอืเนือ้หาของบุคคลทีส่าม 

ทีป่รากฎหรอืถูกอา้งองิโดยผลติภณัฑต์ามการน าเสนอของ Esri หรอืเวบ็ไซตข์อง Esri รวมถงึ www.esri.com และ 

www.arcgis.com การใหล้งิกไ์ปยงัเวบ็ไซตห์รอืทรพัยากรของบุคคลทีส่ามไม่ไดบ่้งบอกนยัยะถงึการรบัรอง 

ความเกีย่วขอ้ง หรอืการสนบัสนุนชนิดใด ๆ 
 

B.3.5 การบรรเทาเฉพาะ การแกไ้ขความเสยีหายโดยเฉพาะของลกูคา้และความรบัผดิชอบทัง้หมดของ Esri 

ต่อการละเมดิการรบัประกนัแบบจ ากดัในส่วนนีจ้ะเป็นไปเพือ่ทดแทนสือ่ทีช่  ารดุรวมทัง้ (i)ซอ่ม แกไ้ข 

หรอืหาทางแกไ้ขผลติภณัฑต์ามการน าเสนอและการใหบ้รกิารของ Esri ทีเ่กีย่วขอ้ง หรอื (ii) ณ สทิธกิารเลอืกของ Esri, 

ค่าธรรมเนียมทีล่กูคา้ช าระเป็นค่าผลติภณัฑต์ามการน าเสนอและการใหบ้รกิารของ Esri ทีไ่ม่สอดคลอ้งกบัการรบัประกนัแบบจ ากดัของ Esri 
 

ขอ้ B.4—ขอ้จ ากดัความรบัผดิชอบ 
 

B.4.1 การจ ากดัความรบัผดิ ทัง้ลูกคา้ Esri หรอืผูจ้ดัจ าหน่ายของ Esri หรอืผูใ้หอ้นุญาตทีเ่ป็นบุคคลทีส่ามใด ๆ 

จะไม่ตอ้งรบัผดิตอ่คา่เสยีหายโดยออ้ม คา่เสยีหายพเิศษ คา่เสยีหายสบืเน่ือง คา่เสยีหายทีเ่ป็นผลทีต่ามมา 
การสูญเสยีผลก าไร ยอดขาย คา่ความนิยม ตน้ทุนในการจดัหาสนิคา้หรอืบรกิารทดแทน 
หรอืคา่เสยีหายทีม่จี านวนสูงกวา่คา่ธรรมเนียมของสทิธกิารใชง้าน หรอืคา่ธรรมเนียมการเป็นสมาชกิปัจจุบนั 
หรอืคา่ธรรมเนียมการบรกิารทีเ่กีย่วขอ้งทีไ่ดช้ าระหรอืคา้งช าระตอ่ Esri ส าหรบัขอ้เสนอหรอืบรกิารของ Esri 

ทีเ่ป็นสาเหตุของขอ้เรยีกรอ้ง 
 

B.4.2 ขอ้จ ากดัและการยกเวน้ความรบัผดิในขอ้ความย่อหนา้กอ่นนีไ้ม่ใชก้บักรณีทีล่กูคา้ละเมดิ ใชใ้นทางทีผ่ดิ 

ยกัยอกทรพัยส์นิทางปัญญาของ Esri หรอืผูใ้หอ้นุญาตของ Esri ภาระหนา้ทีใ่นการชดใชค่้าสนิไหมทดแทนของฝ่ายใดฝ่ายหน่ึง 

ความประมาทเลนิเล่ออย่างรา้ยแรง การจงใจประพฤตผิดิ 
หรอืการละเมดิต่อขอ้ก าหนดการปฏบิตัติามกฎเกณฑก์ารส่งออกของขอ้ตกลงฉบบันีห้รอืกฎหมายทีม่ผีลบงัคบัใชห้รอืขอ้บงัคบั 
 

B.4.3 ความสามารถในการบงัคบัใชข้องการจ ากดัความรบัผดิชอบและขอ้จ ากดั Esri 

หรอืผูจ้ดัจ าหน่ายทีไ่ดร้บัอนุญาตไดก้ าหนดค่าธรรมเนียมและเขา้ท าขอ้ตกลงฉบบันีโ้ดยเป็นไปตามการจ ากดัความรบัผดิและขอ้จ ากดัในขอ้ต
กลงฉบบันี ้ทัง้นี ้ค่าธรรมเนียมไดแ้สดงถงึการกระจายความเสีย่งทีเ่ป็นพืน้ฐานส าคญัของการเจรจาระหว่างคู่สญัญา 
ขอ้จ ากดัเหล่านีจ้ะมผีลใชบ้งัคบัไม่วา่คูส่ญัญาจะรบัรูถ้งึความเป็นไปไดข้องความเสยีหายหรอืไม่และไม่ค านึงวา่วตัถปุระสงค ์
ส าคญัของการเยยีวยาแบบจ ากดัโดยเฉพาะหรอืไม่ 
 

B.4.4 การถอนหรอืการสละสทิธเิรยีกรอ้งหรอืสทิธใินทรพัยส์นิทีเ่คยเรยีกรอ้ง ขอ้จ ากดั 

และขอ้ยกเวน้ทีร่ะบุขา้งตน้อาจไมม่ผีลบงัคบัใชใ้นเขตอ านาจศาลบางแห่ง 
และอาจมผีลบงัคบัใชภ้ายใตข้อบเขตทีอ่นุญาตตามกฎหมายในเขตอ านาจศาลของลกูคา้เทา่น้ัน 

ลกูคา้อาจมสีทิธเิพิม่เตมิซึง่ไม่สามารถมกีารยกเวน้หรอืจ ากดัความรบัผดิชอบได ้Esri 

ไมไ่ดพ้ยายามทีจ่ะจ ากดัการรบัประกนัหรอืการเยยีวยาส าหรบัลกูคา้โดยประการทีก่ฎหมายไม่อนุญาต 
 

ขอ้ B.5—การชดใชค้า่เสยีหาย 
 

B.5.1 ค าจ ากดัความ  ค าจ ากดัความตอ่ไปนีเ้ป็นส่วนเสรมิของค าจ ากดัความทีร่ะบุไวใ้น เอกสารแนบทา้ย ก: 
 

ก. "ขอ้เรยีกรอ้ง" หมายถงึขอ้เรยีกรอ้ง การด าเนินคดหีรอืค ารอ้งขอของบุคคลทีส่าม 

ข. "ผูม้สีทิธไิดร้บัชดใชค้า่เสยีหาย" หมายถงึลกูคา้ และผูบ้รหิาร เจา้หนา้ที ่และพนักงานของลกูคา้ 

ค. "ขอ้เรยีกรอ้งเกีย่วกบัการละเมดิ" หมายถงึขอ้เรยีกรอ้งใด ๆ ทีอ่า้งว่า การใชห้รอืการเขา้ถงึขอ้เสนอหรอืบรกิารของ Esri ใด ๆ 

ของลกูคา้ละเมดิต่อสทิธบิตัร ลขิสทิธิ ์เคร ือ่งหมายการคา้ หรอืความลบัทางการคา้ 

https://www.esri.com/
https://www.arcgis.com/
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ง. "ความเสยีหาย" หมายถงึรายจา่ย ค่าเสยีหาย ยอดค่าชดเชย ตน้ทุนหรอืค่าใชจ้า่ย รวมถงึค่าทนายความทีไ่ดช้ าระไป 
 

B.5.2 การชดใชค้า่เสยีหายเกีย่วกบัการละเมดิ 
 

ก. Esri จะปกป้องและชดใชค้่าเสยีหายใหแ้กผู่ม้สีทิธไิดร้บัชดใชค้่าเสยีหาย 

ตลอดจนชดใชค่้าเสยีหายเพือ่ความเสยีหายทีเ่กดิขึน้ตามการเรยีกรอ้ง 
ข. หาก Esri พจิารณาแลว้ว่าขอ้เรยีกรอ้งเกีย่วกบัการละเมดิเป็นความจรงิ ทาง Esri 

อาจด าเนินการอย่างใดอย่างหน่ึงโดยใชค่้าใชจ้า่ยของตนเอง 

(1) ใหส้ทิธิล์กูคา้ในการใชผ้ลติภณัฑต์ามการน าเสนอหรอืการใหบ้รกิารของ Esri ต่อไป หรอื 

(2) แกไ้ขผลติภณัฑต์ามการน าเสนอหรอืการใหบ้รกิารของ Esri ในขณะทีด่ ารงไวซ้ ึง่ความสามารถในการท างานดงัเดมิ 

หากไม่มทีางเลอืกใดทีเ่หมาะสมในเชงิพาณิชย ์ทาง Esri อาจยุตสิทิธใินการใชผ้ลติภณัฑต์ามการน าเสนอหรอืการใหบ้รกิารของ Esri 

ของลกูคา้และจะคนืเงนิ 

(ก) ค่าธรรมเนียมสทิธกิารใชง้านใดก็ตามทีล่กูคา้ช าระการละเมดิผลติภณัฑต์ามการน าเสนอหรอืการใหบ้รกิารของ Esri 

ทีไ่ดร้บัมาภายใตส้ทิธกิารใชง้านถาวร โดยคดิเป็นสดัส่วนของ 5 ปี หกัค่าเสือ่มราคาเป็นแบบเสน้ตรงเร ิม่ตัง้แต่วนัทีเ่ร ิม่ตน้ส่งมอบ หรอื 

(ข) คา่ธรรมเนียมส่วนทีไ่ม่มกีารใชซ้ ึง่ช าระส าหรบัสทิธกิารใชง้านเป็นระยะเวลา การเป็นสมาชกิ และการซอ่มบ ารงุรกัษา 

ค. Esri ไมม่ภีาระหนา้ทีใ่นการต่อสูข้อ้เรยีกรอ้งเกีย่วกบัการละเมดิหรอืในการชดใชค่้าสนิไหมทดแทนใหแ้กล่กูคา้ในกรณีทีข่ ้

อเรยีกรอ้งเกีย่วกบัการละเมดิเกดิขึน้จาก (i) การผสมผสานหรอืการรวมผลติภณัฑต์ามการน าเสนอหรอืการใหบ้รกิารของ Esri 

กบัผลติภณัฑ ์กระบวนการ ระบบ หรอืส่วนประกอบที ่Esri ไมไ่ดจ้ดัหาหรอืระบไุวใ้นเอกสารประกอบ 

(ii) การดดัแปลงผลติภณัฑต์ามการน าเสนอหรอืการใหบ้รกิารของ Esri โดยผูอ้ืน่ทีไ่ม่ใช ่Esri และผูร้บัจา้งชว่งของ Esri 

(iii) การปฏบิตัติามรายละเอยีดงานของลกูคา้ หรอื (iv) การใชผ้ลติภณัฑต์ามการน าเสนอหรอืการใหบ้รกิารของ Esri หลงัจากที ่Esri 

จดัหารุน่ทีม่กีารแกไ้ขเปลีย่นแปลงแลว้เพือ่หลกีเลีย่งการละเมดิหรอืยุตสิทิธกิารใชผ้ลติภณัฑต์ามการน าเสนอหรอืการใหบ้รกิารของ 

Esri ของลกูคา้ 
 

B.5.3 การชดใชค้า่สนิไหมทดแทนทัว่ไป  Esri จะปกป้องและชดใชค้่าเสยีหายใหแ้กผู่ม้สีทิธไิดร้บัชดใชค้่าเสยีหาย 

ตลอดจนชดใชค่้าเสยีหายเพือ่ความเสยีหายทีเ่กดิขึน้ตามการเรยีกรอ้งใดๆ ส าหรบัการบาดเจ็บทางกาย การเสยีชวีติ 
หรอืความเสยีหายต่อทรพัยส์นิถาวรทีม่ตีวัตน หรอืทรพัยส์นิทีแ่ทจ้รงิ 

ทีน่ ามาจากฝ่ายทีร่บัความคุม้ครองตามขอบเขตในกรณีทีเ่กดิขึน้จากความประมาทเลนิเล่อหรอืการละเวน้หรอืการจงใจประพฤตผิดิโดย Esri 

หรอืผูบ้รหิาร เจา้หนา้ที ่พนักงาน หรอืตวัแทนของ Esri ทีท่ าหนา้ทีใ่หบ้รกิารในขณะทีอ่ยู่ในสถานทีข่องลกูคา้ 
 

B.5.4 เง่ือนไขการชดใชค้า่เสยีหาย  เงือ่นไขการชดใชค่้าเสยีหายไดก้ าหนดให ้ผูม้สีทิธไิดร้บัชดใชค่้าเสยีหายจะตอ้ง (1) แจง้ให ้Esri 

ทราบถงึขอ้เรยีกรอ้งเป็นลายลกัษณอ์กัษรทนัท ี(2) จดัหาเอกสารทีม่อียู่ทัง้หมดทีอ่ธบิายต่อขอ้เรยีกรอ้ง (3) ให ้Esri 

มอี านาจควบคมุแต่เพยีงผูเ้ดยีวในการต่อสูค้ดหีรอืการเจรจาไกล่เกลีย่ทีเ่กีย่วกบัการต่อสูห้รอืการระงบัขอ้เรยีกรอ้งเกีย่วกบัการละเมดิ และ 

(iv) ใหค้วามรว่มมอืในการต่อสูข้อ้เรยีกรอ้งเกีย่วกบัการละเมดิตามสมควร เมือ่ Esri รอ้งขอและออกค่าใชจ้า่ยให ้
 

B.5.5 ขอ้ตกลงส่วนนีร้ะบุขอ้ผูกพนัท ัง้หมดของ Esri ผูจ้ดัจ าหน่ายทีไ่ดร้บัอนุญาต และผูใ้หอ้นุญาตทีเ่ป็นบุคคลทีส่ามของ 

Esri เกีย่วกบัขอ้เรยีกรอ้งใด ๆ ซึง่ Esri ตอ้งชดใชค้า่เสยีหายแกลู่กคา้ 
 

ขอ้ B.6—การรบัประกนั 
 

หาก Esri ก าลงัใหบ้รกิาร ทาง Esri จะด าเนินการขัน้ต ่าตามความคุม้ครองต่อไปนี ้
 

ก. ความรบัผดิทัว่ไปหรอืความรบัผดิทัว่ไปเชงิพาณิชยท์ีม่คีวามคุม้ครองขัน้ต ่า 1,000,000.00 ดอลลาร ์(ดอลลารส์หรฐัฯ) 

โดยจ ากดัต่อการเกดิขึน้คร ัง้เดยีวส าหรบัการบาดเจ็บทางกาย รวมถงึการเสยีชวีติ 

และความรบัผดิต่อความเสยีหายในทรพัยส์นิซึง่รวมถงึกรณีต่อไปนี:้ 
 

 1. สถานทีแ่ละการด าเนินงาน 

 2. ความรบัผดิตามสญัญารวม 

 3. ความเสยีหายต่อทรพัยส์นิในรปูแบบกวา้ง ๆ 

 4. ผูร้บัจา้งอสิระ 
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 5. การบาดเจ็บของบุคคล โดยมกีารลบขอ้ยกเวน้ของพนักงาน และ 

 6. การด าเนินงานทีเ่สรจ็สิน้แลว้ 
 

ข. การประกนัภยัเพือ่ค่าชดเชยของผูท้ างาน โดยมกีารสละสทิธกิารรบัชว่งสทิธเิป็นจ านวนทีเ่ป็นไปตามจ านวนทีจ่ ากดัตามกฎหมาย 
 

ขอ้ B.7—ความปลอดภยัและการปฏบิตัติาม 
 

B.7.1 ความปลอดภยั Esri ไดเ้ผยแพรค่วามสามารถดา้นความปลอดภยัไวท้ี ่https://trust.arcgis.com ลกูคา้อาจอนุญาตให ้Esri 

มสีทิธใินการเขา้ถงึระบบของลกูคา้หรอืขอ้มูลส่วนบุคคลของบุคคลทีส่าม สารสนเทศทีม่กีารควบคมุ หรอืขอ้มลูทีม่คีวามละเอยีดอ่อน 

ถา้การเขา้ถงึมคีวามจ าเป็นต่อผลงานการใหบ้รกิารของ Esri และถา้ Esri ยอมรบัการเขา้ถงึดงักลา่วอย่างชดัแจง้ Esri 

จะใชก้ารคุม้ครองในการจดัการ ทางเทคนิค 
และทางกายภาพตามสมควรเพือ่คุม้ครองขอ้มูลดงักล่าวและป้องกนัการเขา้ถงึโดยไม่ไดร้บัอนุญาต ลกูคา้มหีนา้ทีใ่นการ 

(1) ยนืยนัว่าการควบคมุดา้นความปลอดภยัและความเป็นส่วนตวัทีไ่ดร้บัการตพีมิพข์อง Esri 

เป็นไปตามขอ้ก าหนดดา้นกฎหมายทีใ่ชบ้งัคบัทัง้หมดส าหรบัการคุม้ครองเนือ้หาของลกูคา้ และ 

(2) อปัโหลดหรอืแบ่งปันเนือ้หาของลกูคา้ผ่านบรกิารคลาวดเ์ฉพาะเมือ่กฎหมายอนุญาตใหก้ระท าการดงักล่าวได ้Esri 

ไมม่หีนา้ทีใ่นการตรวจสอบเนือ้หาของลกูคา้เพือ่รบัรองว่าเป็นไปตามกฎหมายทีใ่ชบ้งัคบัและขอ้บงัคบั ลกูคา้ตอ้งตดิต่อ Esri ที ่

securesupport@esri.com ส าหรบัค าแนะน าเพิม่เตมิกอ่นใหเ้นือ้หาของลกูคา้ใดก็ตามทีต่อ้งใชม้าตรการรกัษาความปลอดภยัอืน่ ๆ 

นอกเหนือจากความสามารถในการรกัษาความปลอดภยัทีเ่ผยแพรข่อง Esri 
 

B.7.2 รหสัทีป่ระสงคร์า้ย  Esri จะใชค้วามพยายามตามสมควรทางการคา้เพือ่ตรวจสอบใหแ้น่ใจว่าขอ้เสนอของ Esri 

จะไม่ส่งรหสัทีป่ระสงคร์า้ยใดๆ ไปใหล้กูคา้ Esri จะไม่รบัผดิชอบต่อรหสัทีป่ระสงคร์า้ยซึง่ลกูคา้น าเขา้สู่ขอ้เสนอของ Esri 

หรอืมกีารน าเขา้ผ่านเนือ้หาของบุคคลทีส่าม 
 

B.7.3 การปฏบิตัติามการส่งออก คู่สญัญาแต่ละฝ่ายจะปฏบิตัติามกฎหมายและระเบยีบขอ้บงัคบัว่าดว้ยการส่งออกทีใ่ชบ้งัคบั 

รวมถงึระเบยีบขอ้บงัคบัว่าดว้ยการบรหิารการส่งออก (EAR) ของกระทรวงพานิชยข์องสหรฐัอเมรกิา 

ระเบยีบขอ้บงัคบัว่าดว้ยการขนส่งอาวธุระหว่างประเทศ (ITAR) และกฎหมายอืน่ๆ ดา้นการส่งออกทีใ่ชบ้งัคบั ลกูคา้จะไม่ส่งออก ส่งออกซ า้ 

โอนยา้ย เผยแพร ่หรอืโยกยา้ยประการใดๆ ไม่ว่าจะทัง้หมดหรอืบางส่วน หรอือนุญาตการเขา้ถงึ หรอืการโอน 

หรอืการใชบ้รกิารหรอืผลติภณัฑต์ามการน าเสนอของ Esri ไปยงัประเทศทีส่หรฐัอเมรกิามคี าสัง่หา้มซือ้ขาย 

หรอืองคก์รหรอืบุคคลทีถ่กูปฏเิสธ 
เวน้แต่จะเป็นไปตามกฎหมายและระเบยีบขอ้บงัคบัวา่ดว้ยการส่งออกทีใ่ชบ้งัคบัของรฐับาลของสหรฐัอเมรกิาในขณะน้ัน ลกูคา้จะส่งออก 

ส่งออกซ า้ โอน หรอืใชบ้รกิารหรอืขอ้เสนอของ Esri เพือ่การสรา้งมสิไซลห์รอืนิวเคลยีร ์

อาวธุเคมหีรอืชวีภาพหรอืสิน้สดุการใชง้านโดยไม่ไดร้บัอนุญาตอย่างถกูตอ้งจากรฐับาลของสหรฐัอเมรกิา ลกูคา้จะตอ้งบอกกลา่ว Esri 

เป็นลายลกัษณอ์กัษรทนัทเีมือ่หน่วยงานหรอืเจา้หนา้ทีข่องรฐับาลของสหรฐัอเมรกิาปฏเิสธ ระงบั 
หรอืเพกิถอนสทิธพิเิศษดา้นการส่งออกของลกูคา้ ลกูคา้จะไม่อปัโหลด จดัเก็บ หรอืประมวลผลเนือ้หาของลกูคา้ในบรกิารคลาวดซ์ ึง่ 

(1) มหีมายเลขการแบ่งประเภทการควบคมุการส่งออก (ECCN) นอกจาก EAR99 หรอื 

(2) ถกูควบคมุส าหรบัการส่งออกจากสหรฐัอเมรกิาภายใต ้ITAR ลูกคา้จะแจง้ให ้Esri 

ทราบล่วงหนา้หากการด าเนินงานใหบ้รกิารหรอืการใหผ้ลติภณัฑต์ามการน าเสนอของ Esri ใด ๆ 

เกีย่วขอ้งกบัมาตราการป้องกนั การใหบ้รกิารในการป้องกนั หรอืขอ้มูลทางเทคนิค ตามทีร่ะบไุวใ้น ITAR มาตรา 120.6, 120.9 และ 

120.10 ตามล าดบั โดย Esri จะไม่ด าเนินงานใหบ้รกิารดงักล่าวหรอืจดัหาผลติภณัฑต์ามการน าเสนอของ Esri ใด ๆ ดงักล่าวจนกว่า 

Esri จะไดร้บัใบอนุญาตการส่งออกทีจ่ าเป็นจากรฐับาลสหรฐัอเมรกิา ลกูคา้จะชว่ยเหลอื Esri 

ตามสมควรในการสมคัรและการไดร้บัใบอนุญาตการส่งออกตามความเหมาะสม 
 

B.7.4 ความเป็นส่วนตวั Esri จะประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลตามขอ้ก าหนดของภาคผนวกการประมวลผลขอ้มูลซึง่แสดงอยู่ที ่

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

https://trust.arcgis.com/
mailto:securesupport@esri.com
https://www.esri.com/en-us/privacy/overview
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ขอ้ B.8—บรกิารคลาวด ์
 

B.8.1 การใชง้านทีต่อ้งหา้ม ลกูคา้จะไม่จดัหาเนือ้หาของลกูคา้หรอืการเขา้ถงึอืน่ๆ หรอืใชบ้รกิารระบบคราวดใ์นลกัษณะที ่
 

ก. สรา้งหรอืเผยแพรส่แปม การปลอมตวั หรอืส่งฟิชชิง่อเีมลหรอืเนือ้หาทีเ่ป็นการโจมตหีรอืใส่รา้ย 

หรอืสะกดรอยตามหรอืท าการขม่ขู่ว่าจะท ารา้ยรา่งกาย 
ข. จดัเก็บหรอืส่งรหสัทีเ่ป็นอนัตรายใด ๆ 

ค. ละเมดิต่อกฎหมายหรอืขอ้บงัคบัใด ๆ 

ง. ละเมดิหรอืยกัยอกสทิธขิองบุคคลทีส่ามใดกต็าม 

จ. คน้หา ตรวจสอบ 

หรอืทดสอบชอ่งโหว่ของบรกิารคลาวดห์รอืละเมดิมาตรการดา้นความปลอดภยัหรอืการพสิจูนต์วัตนใดก็ตามโดยบรกิารคลาวด ์

โดยไมไ่ดร้บัการอนุมตัเิป็นลายลกัษณอ์กัษรจากเจา้หนา้ทีร่กัษาความปลอดภยัผลติภณัฑข์อง Esri; หรอื 

ฉ. เปรยีบเทยีบความพรอ้ม การปฏบิตังิานหรอืความสามารถในการท างานของบรกิารคลาวด ์

 

B.8.2 การหยดุชะงกัของบรกิาร ความลม้เหลวของระบบหรอืเหตกุารณอ์ืน่ๆ ทีอ่ยู่นอกเหนือการควบคมุตามสมควรของ Esri 

อาจท าใหเ้กดิการหยุดชะงกัในการเขา้ถงึบรกิารคลาวดข์องลกูคา้ Esri อาจไม่สามารถใหก้ารแจง้เตอืนล่วงหนา้ถงึการหยุดชะงกัดงักลา่ว 

 

B.8.3 เนือ้หาของลูกคา้ 

 

ก. ลกูคา้มอบสทิธิ ์Esri และผูร้บัจา้งใชส้ทิธกิารใชป้ระโยชนแ์บบไมผ่กูขาด สทิธซิ ึง่ไมอ่าจโอนไปสู่บุคคลอืน่ได ้สทิธทิ ัว่โลกในการโฮสต ์

เรยีกใช ้และท าซ า้เนือ้หาลกูคา้ตามทีจ่ าเป็นเพือ่ใหบ้รกิารคลาวดแ์กล่กูคา้ หากไมไ่ดร้บัอนุญาตจากลกูคา้ Esri จะไม่เขา้ถงึ ใช ้

หรอืเปิดเผยเนือ้หาของลกูคา้ ยกเวน้ทีจ่ าเป็นอย่างสมเหตสุมผลส าหรบัการสนับสนุนการใชบ้รกิารคลาวดข์องลกูคา้ ยกเวน้สทิธิท์ีจ่ ากดั 

ส าหรบั Esri ภายใตข้อ้ตกลงนี ้ลกูคา้รกัษาไวซ้ ึง่สทิธิ ์กรรมสทิธิ ์และผลประโยชนท์ัง้หมดในเนือ้หาของลกูคา้ 

ข. หากลกูคา้เขา้ถงึบรกิารคลาวด ์โดยใชแ้อปพลเิคช ัน่ทีจ่ดัหาโดยบุคคลทีส่าม Esri 

อาจเปิดเผยเนือ้หาของลกูคา้ใหแ้กบุ่คคลทีส่ามตามทีจ่ าเป็น เพือ่ชว่ยในการท างานรว่มกนัระหว่างแอปพลเิคช ัน่และบรกิารคลาวด ์
และเนือ้หาของลกูคา้ 

ค. Esri อาจเปิดเผยเนือ้หาของลกูคา้ หากจ าเป็นตอ้งด าเนินการตามกฎหมายหรอืขอ้บงัคบัหรอืค าสัง่ศาล หรอืหน่วยงานราชการอืน่ๆ 

โดยที ่Esri จะพยายามอย่างสมเหตสุมผลทีจ่ะจ ากดัขอบเขตของการเปิดเผย 

ง. เมือ่ลกูคา้ใชบ้รกิารคลาวดส์ิน้สดุลง Esri จะ 

 

 1. จะจดัท าเนือ้หาของลกูคา้ใหพ้รอ้มเพือ่ใหล้กูคา้สามารถดาวนโ์หลดไดน้าน 30 วนั 

เวน้แต่ลกูคา้จะรอ้งขอชว่งเวลาส าหรบัความพรอ้มใชง้านทีส่ ัน้ลง หรอื Esri ถกูหา้มไม่ใหท้ าเชน่น้ันตามกฎหมาย; หรอื 

 2. ดาวนโ์หลดเนือ้หาลกูคา้ทัง้หมดในความครอบครองของ Esri ไปจนถงึสือ่ทีล่กูคา้เลอืกและส่งมอบเนือ้หาลกูคา้ดงักล่าวใหก้บัลกูคา้ 

 

Esri จะไมม่ภีาระผูกพนัใด ๆ ในการจดัเก็บหรอืส่งคนืเนือ้หาของลกูคา้เมือ่ขอ้สรปุของบรกิารคลาวด ์

 

B.8.4 การลบเนือ้หาของลูกคา้ Esri อาจลบหรอืเอาส่วนหน่ึงส่วนใดของเนือ้หาของลกูคา้ออก 

หากมเีหตผุลทีเ่ช ือ่ไดว้่าการอปัโหลดเนือ้หาของลกูคา้หรอืการใชเ้นือ้หาดงักล่าวรว่มกบัระบบคลาวด ์

เป็นการละเมดิขอ้ตกลงฉบบันีใ้นสาระส าคญั Esri จะแจง้ใหล้กูคา้ทราบล่วงหนา้กอ่นทีจ่ะลบเนือ้หาของลกูคา้ 

หากเป็นการกระท าทีส่มเหตสุมผลภายใตส้ถานการณเ์หล่านี ้Esri จะตอบสนองต่อการแจง้ลบตามกฎหมาย Digital Millennium 

Copyright Act โดยเป็นไปตามนโยบายลขิสทิธิข์อง Esri ซึง่มอียู่ที ่http://www.esri.com/legal/dmca_policy 

 

B.8.5 การระงบัการใหบ้รกิาร Esri อาจระงบัการเขา้ถงึระบบคลาวด ์

(1) หากลกูคา้ละเมดิขอ้ตกลงฉบบันีใ้นสาระส าคญัและไมแ่กไ้ขการละเมดิดงักล่าวในเวลาอนัสมควร (2) หาก Esri 

มเีหตผุลอนัสมควรเชือ่ไดว้า่การใชบ้รกิารคลาวดข์องลกูคา้จะท าให ้Esri เกดิความรบัผดิหรอืผลลพัธใ์นทางลบแกค่วามถกูตอ้ง 

ความสามารถในการท างาน หรอืความสามารถในการใชง้านของบรกิารคลาวด ์(3) เพือ่ท าการบ ารงุรกัษาตามก าหนด 

(4) เพือ่ระงบัภยัคกุคามหรอืการโจมตบีนบรกิารคลาวด ์หรอื 

https://www.esri.com/legal/dmca_policy
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(5) หากระบบคลาวดถ์กูระงบัโดยกฎหมายหรอืมขีอ้ก าหนดในระดบัทีท่ าใหก้ารด าเนินการใหบ้รกิารต่อไปจะกอ่ใหเ้กดิความยากล าบากทางกา

รคา้ เมือ่เป็นไปได ้Esri 

จะแจง้ใหล้กูคา้ทราบถงึการระงบับรกิารคลาวดล์่วงหนา้และใหโ้อกาสแกล่กูคา้ตามสมควรในการด าเนินมาตรการแกไ้ข 
 

Esri จะไมร่บัผดิชอบต่อความเสยีหาย ความรบัผดิ 

หรอืความสญูเสยีทีอ่าจเกดิขึน้จากการหยุดชะงกัหรอืการระงบับรกิารของบรกิารคลาวดห์รอืการลบเนือ้หาของลกูคา้ตามทีอ่ธบิายไวข้า้งตน้ 
 

B.8.6 การแจง้ไปยงั Esri ลกูคา้จะแจง้ให ้Esri ทราบทนัท ีหากลกูคา้รบัรูว้่ามกีารใชก้ารเป็นสมาชกิของลกูคา้โดยไม่ไดร้บัอนุญาต 

หรอืมกีารละเมดิความปลอดภยัในลกัษณะอืน่ใดทีเ่กีย่วขอ้งกบับรกิารคลาวด ์
 

ขอ้ B.9—ขอ้ก าหนดทัว่ไป 

 

B.9.1 การช าระเงิน ลกูคา้จะตอ้งช าระใบแจง้หนีท้ีถ่กูตอ้งแต่ละรายการไม่ชา้กวา่ 

30 วนันับจากวนัทีไ่ดร้บัและจะตอ้งส่งการช าระเงนิไปยงัทีอ่ยู่ทีร่ะบไุวใ้นใบแจง้หนี ้

ลกูคา้ทีอ่ยู่นอกสหรฐัอเมรกิาจะตอ้งจา่ยตามใบแจง้หนีข้องผูจ้ดัจ าหน่ายโดยเป็นไปตามเงือ่นไขการช าระเงนิของผูจ้ดัจ าหน่าย 
 

B.9.2 ขอ้เสนอแนะ Esri สามารถใชข้อ้เสนอแนะ ค าแนะน า หรอืค ารอ้งขอใดๆ ไดอ้ย่างอสิระเพือ่การปรบัปรงุผลติภณัฑท์ีล่กูคา้ใหแ้ก ่

Esri 

 

B.9.3 สทิธบิตัร ลกูคา้ไมม่สีทิธทิีจ่ะยืน่ขอและไมม่สีทิธอินุญาตใหผู้ใ้ชอ้ืน่ใดยืน่ขอสทิธบิตัรหรอืสทิธทิ านองเดยีวกนัทัว่โลก 

หากเป็นสทิธทิีอ่าศยัหรอืไดผ้นวกผลติภณัฑใ์ดๆ ของ Esri ไว ้

ขอ้หา้มเกีย่วกบัการจดทะเบยีนสทิธบิตัรดงัทีร่ะบไุวอ้ย่างชดัเจนนีจ้ะไมม่ผีลบงัคบัใชก้บัซอฟตแ์วรแ์ละเทคโนโลยขีองลกูคา้ 
ยกเวน้ในกรณีทีผ่ลติภณัฑห์รอืส่วนหน่ึงส่วนใดของผลติภณัฑ ์
เป็นส่วนหน่ึงในขอ้อา้งสทิธหิรอืเป็นวธิทีีด่ทีีส่ดุส าหรบัการประดษิฐภ์ายในค าขอจดทะเบยีนสทิธบิตัรหรอืการขอจดทะเบยีน ในท านองเดยีวกนั 
 

B.9.4 ขอ้จ ากดัเกีย่วกบัการชกัชวน 

คู่สญัญาทัง้สองฝ่ายจะไม่ชกัชวนเพือ่จา้งงานพนักงานคนใดของคูส่ญัญาอกีฝ่ายหน่ึงซึง่เกีย่วขอ้งกบัการด าเนินงานใหบ้รกิารในระหวา่งการ

ด าเนินงานใหบ้รกิารและเป็นระยะเวลา 1 ปีหลงัจากน้ัน 

ขอ้ความนีไ้ม่ไดเ้ป็นการจ ากดัหา้มคู่สญัญาฝ่ายหน่ึงฝ่ายใดจากการลงโฆษณาในสือ่สาธารณะเพือ่จา้งงานในหนังสอืพมิพ ์นิตยสารอาชพี 
หรอืการลงโฆษณาในอนิเทอรเ์น็ต 
 

B.9.5 ภาษแีละคา่ธรรมเนียมการขนส่ง ราคาของการน าเสนอหรอืการใหบ้รกิารของ Esriที ่Esri 

แจง้แกล่กูคา้ไม่รวมถงึค่าภาษีและค่าธรรมเนียมอืน่ ๆ ทัง้หมดทีเ่กีย่วขอ้ง ซึง่รวมถงึแต่ไม่จ ากดัเพยีงค่าภาษขีาย ภาษนี าเขา้ 

หรอืภาษมีูลค่าเพิม่ (VAT) ภาษศีลุกากร อากร หรอืพกิดัอตัราศลุกากร ค่าใชจ้า่ยในการขนส่งและด าเนินการ 

และค่าธรรมเนียมการขึน้ทะเบยีนผูข้าย Esri จะบวกค่าธรรมเนียมใด ๆ ทีจ่ าเป็นตอ้งจา่ยในยอดรวมของใบแจง้หนีท้ีส่่งถงึลกูคา้ Esri 

อาจรวมภาษีโดยประมาณและค่าใชจ้า่ยในการขนส่งและด าเนินการในใบเสนอราคาดว้ย แต่อาจปรบัเปลีย่นค่าธรรมเนียมเหล่านีใ้นใบแจง้หนี ้
ส าหรบัลกูคา้ทีอ่ยู่นอกสหรฐัอเมรกิา ผูจ้ดัจ าหน่ายสามารถแจง้ภาษหีรอืค่าธรรมเนียมต่างๆ โดยเป็นไปตามนโยบายของผูจ้ดัจ าหน่ายเอง 
 

B.9.6 การตรวจสอบการปฏบิตัติาม ลกูคา้จะตอ้งเก็บรกัษาบนัทกึทีถ่กูตอ้งและสมบูรณ ์

รวมถงึบญัชทีีเ่กีย่วกบัการปฏบิตัติามหนา้ทีต่ามขอ้ตกลงฉบบันี ้Esri 

หรอืผูจ้ดัจ าหน่ายทีไ่ดร้บัอนุญาตอาจด าเนินการตรวจสอบการปฏบิตัติามของบนัทกึและบญัชไีดโ้ดยมกีารบอกกล่าวเป็นลายลกัษณอ์กัษรไม่น้

อยกว่า 14 วนัท าการ หรอือาจแต่งตัง้บุคคลทีส่ามอสิระเพือ่ด าเนินการตรวจสอบการปฏบิตัติามดงักล่าวในนามของบรษิทั 

ลกูคา้จะตอ้งท าการแกไ้ขการไม่ปฏบิตัติามทีพ่บในระหว่างการตรวจสอบการปฏบิตัติามโดยทนัท ีทัง้ Esri และผูจ้ดัจ าหน่ายของ Esri 

จะไม่สามารถด าเนินการตรวจสอบการปฏบิตัติามของลกูคา้ภายใน 12 เดอืนหลงัจากมขีอ้สรปุการตรวจสอบการปฏบิตัติาม 

ในกรณีทีไ่ม่ปรากฎว่ามกีารไม่ปฏบิตัติามทีเ่ป็นสาระส าคญัของลกูคา้ 
 

B.9.7 ขอ้หา้มยกเวน้แบบปรยิาย การทีฝ่่ายใดฝ่ายหน่ึงไม่มกีารบงัคบัใชข้อ้ก าหนดของขอ้ตกลงฉบบันี ้

ไม่ถอืว่าเป็นการสละสทิธิข์อ้ก าหนดหรอืสทิธขิองคู่สญัญาดงักล่าวในการบงัคบัใชข้อ้ก าหนดน้ันๆ หรอืขอ้ก าหนดอืน่ๆ ในภายหลงั 
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B.9.8 ความสามารถแบ่งส่วนได ้ถา้ขอ้ก าหนดใดๆ ของขอ้ตกลงฉบบันีถ้กูก าหนดว่าใชไ้มไ่ดด้ว้ยเหตผุลใดๆ (ก) 

ขอ้ก าหนดดงักล่าวจะไดร้บัการแกไ้ขเท่าทีจ่ าเป็นเพือ่ท าใหเ้จตนาของภาษาน้ันสามารถบงัคบัใชไ้ด ้และ (ข) ขอ้ก าหนดอืน่ๆ 

ทัง้หมดของขอ้ตกลงฉบบันีจ้ะยงัคงมผีลใชบ้งัคบั 
 

B.9.9 ผูส้บืทอดและผูม้อบหมาย ลกูคา้จะตอ้งไมม่อบหมาย ใหใ้บอนุญาตต่อ หรอืโอนสทิธขิองลกูคา้ 

หรอืโอนภาระความรบัผดิชอบของลกูคา้ภายใตข้อ้ตกลงฉบบันี ้โดยไม่ไดร้บัความเห็นชอบล่วงหนา้เป็นลายลกัษณอ์กัษรจาก Esri 

และตวัแทนจ าหน่ายทีไ่ดร้บัอนุญาต และการพยายามทีจ่ะท าเชน่น้ันโดยไม่ไดร้บัความเห็นชอบจะท าใหใ้บอนุญาตถอืเป็นโมฆะ 
ขอ้ตกลงฉบบันีจ้ะผูกพนัผูส้บืทอดและผูม้อบหมายของแต่ละฝ่ายใหป้ฏบิตัติามขอ้ตกลงฉบบันี ้อย่างไรก็ตาม 
ผูร้บัจา้งทีท่ าสญัญากบัรฐับาลเพือ่ส่งมอบผลติภณัฑ ์
อาจมอบหมายสทิธิภ์ายใตข้อ้ตกลงฉบบันีแ้ละผลติภณัฑท์ีไ่ดร้บัส าหรบัการส่งมอบใหก้บัลกูคา้ทีเ่ป็นรฐับาล 
โดยการแจง้อย่างเป็นลายลกัษณอ์กัษรแก ่Esri โดยมเีงือ่นไขว่าลกูคา้ทีเ่ป็นรฐับาลยอมรบัในเงือ่นไขของขอ้ตกลงฉบบันี ้ตามขอ้ตกลงรว่มกนั 

บรษิทัในเครอืของ Esri สามารถจดัหาการใหบ้รกิารภายใตเ้งือ่นไขของขอ้ตกลงฉบบันี ้

ในกรณีเชน่นีเ้อกสารการสัง่ซ ือ้จะระบุบรษิทัในเครอืเป็นคู่สญัญาทีจ่ดัหาการใหบ้รกิาร ผูจ้ดัจ าหน่ายของ Esri ไม่ไดเ้ป็นบรษิทัในเครอืของ 

Esri 
 

B.9.10 ขอ้ตกลงทีย่งัมผีลบงัคบั 

อภธิานศพัทข์องเงือ่นไขและขอ้ก าหนดของขอ้ต่อไปนีใ้นขอ้ก าหนดและเงือ่นไขทัว่ไปเหล่านีจ้ะยงัมผีลบงัคบัแมข้อ้ตกลงฉบบันีจ้ะหมดอายุหรอื

ยุตไิป: "การรบัประกนัแบบจ ากดัและการถอนหรอืสละสทิธเิรยีกรอ้งหรอืสทิธใินทรพัยส์นิทีเ่คยเรยีกรอ้ง" "การจ ากดัความรบัผดิ" 

"การชดใชค้่าเสยีหาย" และ "ขอ้ก าหนดทัว่ไป" 
 

B.9.11 ลูกคา้ทีเ่ป็นรฐับาลสหรฐัอเมรกิา ผลติภณัฑเ์ป็นสนิคา้ทีไ่ดร้บัการพฒันาโดยใชค่้าใชจ้า่ยของเอกชน 

และจดัหาใหแ้กล่กูคา้ภายใตข้อ้ตกลงฉบบันี ้หากลกูคา้เป็นหน่วยงานหรอืผูร้บัจา้งของรฐับาลสหรฐัอเมรกิา ทาง Esri 

ใหส้ทิธกิารใชง้านหรอืใหก้ารสมคัรเป็นสมาชกิแกล่กูคา้โดยเป็นไปตามขอ้ตกลงฉบบันีภ้ายใต ้FAR ส่วนย่อย 12.211/12.212 หรอื DFARS 

ส่วนย่อย 227.7202 Esri Data และ Online Services ไดร้บัสทิธกิารใชง้านหรอืเป็นสมาชกิภายใตน้โยบาย 227.7202 DFARS 

ส่วนย่อยเดยีวกนั กบัซอฟตแ์วรค์อมพวิเตอรเ์ชงิพาณิชยส์ าหรบัการจดัซือ้ภายใต ้DFARS ผลติภณัฑจ์ะอยู่ภายใตข้อ้จ ากดัต่างๆ 

และขอ้ตกลงฉบบันีท้ีใ่ชบ้งัคบัอย่างเขม้งวดกบัการใช ้การแกไ้ข ประสทิธภิาพ การท าส าเนา การออกจ าหน่าย การแสดง 
หรอืการเปิดเผยผลติภณัฑข์องลกูคา้ ขอ้ก าหนดของขอ้ตกลงทีไ่ม่สอดคลอ้งกบัขอ้บงัคบัของรฐับาลกลางจะไมม่ผีลบงัคบัใช ้
ลกูคา้ทีเ่ป็นรฐับาลสหรฐัอเมรกิาอาจถ่ายโอนซอฟตแ์วรไ์ปยงัอปุกรณใ์ดๆ ซึง่ไดร้บัโอนคอมพวิเตอรท์ีต่ดิตัง้ซอฟตแ์วรด์งักล่าวไว ้หากศาล 
อนุญาโตตลุาการ หรอืคณะกรรมการบรหิาร พจิารณาใหล้กูคา้ทีเ่ป็นรฐับาลสหรฐัอเมรกิามสีทิธมิากกว่าในส่วนใด ๆ ของผลติภณัฑ ์

ตามกฎหมายการจดัซือ้มหาชนทีเ่กีย่วขอ้ง สทิธิด์งักล่าวจะครอบคลมุเฉพาะส่วนทีไ่ดร้บัผลกระทบเทา่น้ัน ArcGIS Online 

ไดร้บัการอนุญาต FedRAMP ขัน้ต ่าจากการแกไ้ข แต่ไมไ่ดเ้ป็นไปตามขอ้ก าหนดดา้นความปลอดภยัทีส่งูกว่า ซ ึง่รวมถงึขอ้ก าหนดทีอ่ยู่ใน 

DFARS 252.239-7010 
 

B.9.12 กฎหมายทีใ่ชบ้งัคบั  

ขอ้ตกลงฉบบันีไ้ม่อยู่ภายใตส้นธสิญัญาสหประชาชาตเิกีย่วกบัสญัญาวา่ดว้ยการจ าหน่ายสนิคา้ระหว่างประเทศ 
 

ก. หน่วยงานของรฐั หากลกูคา้เป็นหน่วยงานของรฐั กฎหมายทีม่ผีลใชบ้งัคบัของเขตอ านาจศาลของลกูคา้จะใชบ้งัคบักบัขอ้ตกลงนี ้

ข. หน่วยงานทีไ่ม่ไดเ้ป็นของรฐั 

กฎหมายของรฐับาลกลางของสหรฐัอเมรกิาและกฎหมายของรฐัแคลฟิอเนียจะใชบ้งัคบักบัขอ้ตกลงนีเ้ท่าน้ัน 
ยกเวน้หลกัการเลอืกกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งขององคก์รเหล่าน้ัน 

 

B.9.13 การระงบัขอ้พพิาท คูส่ญัญาจะตอ้งใชก้ระบวนการระงบัขอ้พพิาทดงัต่อไปนี ้
 

ก. การปลดเปลือ้งภาระ คู่สญัญาฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงมสีทิธทิีจ่ะรอ้งขอค าสัง่คุม้ครองช ัว่คราว การปฏบิตัโิดยเฉพาะเจาะจง 

หรอืการปลดเปลือ้งภาระในศาลทีม่เีขตอ านาจ 
โดยปราศจากขอ้ก าหนดในการวางหลกัประกนัหรอืการพสิจูนก์ารบาดเจ็บเพือ่เป็นเงือ่นไขในการบรรเทา 

ข. หน่วยงานของรฐับาลสหรฐัอเมรกิา ขอ้ตกลงฉบบันีอ้ยู่ภายใตพ้ระราชบญัญตัขิอ้พพิาทในสญัญาปี 1978 (Contract Disputes 

Act) ฉบบัทีไ่ดร้บัการแกไ้ข (41 USC 601–613) 

ค. หน่วยงานของรฐับาลอืน่ Esri จะปฏบิตัติามการระงบัขอ้พพิาททีเ่ป็นขอ้บงัคบัภายใตก้ฎหมายทีม่ผีลใชบ้งัคบั 
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ง. อนุญาโตตุลาการ นอกจากทีร่ะบไุวข้า้งตน้ 

คู่สญัญาจะตอ้งยนิยอมส่งขอ้พพิาทใหก้บัอนุญาโตตลุาการเพือ่ระงบัขอ้พพิาททีเ่กดิขึน้จากหรอืเกีย่วขอ้งกบัขอ้ตกลงฉบบันี ้
และไม่สามารถระงบัไดด้ว้ยการไกล่เกลีย่ หากลกูคา้อยู่ในสหรฐัอเมรกิาหรอืในเขตแดนหรอืในพืน้ทีโ่ดยรอบ 
กฎเกณฑส์ าหรบัอนุญาโตตลุาการพาณิชยข์องสมาคมอนุญาโตตลุาการของสหรฐัอเมรกิาจะควบคมุกระบวนพจิารณาของอนุญาโตตุ
ลาการ หากลกูคา้อยู่นอกสหรฐัอเมรกิา 
กฎเกณฑส์ าหรบัอนุญาโตตลุาการของหอการคา้ระหว่างประเทศจะใชบ้งัคบักบักระบวนพจิารณา 
คู่สญัญาจะเลอืกอนุญาโตตลุาการหน่ึงรายโดยเป็นไปตามกฎเกณฑส์ าหรบัอนุญาโตตลุาการทีใ่ชบ้งัคบั 
ภาษาทีใ่ชใ้นกระบวนพจิารณาของอนุญาโตตลุาการจะตอ้งเป็นภาษาองักฤษ 
การพจิารณาของอนุญาโตตลุาการจะท าขึน้ในสถานทีท่ีต่กลงกนัไว ้
คู่สญัญาฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงจะตอ้งแสดงเอกสารหลกัฐานหรอืเป็นพยานในเร ือ่งทีเ่กีย่วขอ้งกบัการโตแ้ยง้ หากมกีารรอ้งขอโดยอกีฝ่าย 

 

B.9.14 เหตุสดุวสิยั คู่สญัญาจะไม่ตอ้งรบัผดิต่อการไมป่ฏบิตัติามหรอืความล่าชา้ในการปฏบิตัติามขอ้ตกลงฉบบันี ้

ในระหว่างทีก่ารไม่ปฏบิตัติามหรอืความล่าชา้ดงักล่าวเกดิขึน้จากสาเหตทุีอ่ยู่นอกเหนือความควบคมุตามสมควรของคู่สญัญา 
สาเหตดุงักล่าวอาจรวมถงึแต่ไม่จ ากดัเพยีงภยัธรรมชาต ิสงคราม การหยุดงานประทว้งหรอืขอ้พพิาทแรงงาน การโจมตทีางไซเบอร ์ขอ้บงัคบั 
ค าสัง่ของรฐับาล หรอืเหตกุารณท์ีเ่ป็นเหตสุดุวสิยัอืน่ใด 
 

B.9.15 ผูร้บัจา้งอสิระ Esri เป็นและจะยงัคงเป็นผูร้บัจา้งอสิระไม่ว่าในเวลาใด 

ขอ้ตกลงฉบบันีไ้ม่มส่ีวนใดทีก่อ่ใหเ้กดิความสมัพนัธแ์บบนายจา้ง/ลกูคา้ ตวัการ/ตวัแทน หรอืกจิการรว่มคา้ระหว่าง Esri 

หรอืผูจ้ดัจ าหน่ายทีไ่ดร้บัอนุญาตของ Esri และลกูคา้ 

ไมม่คีู่สญัญาฝ่ายใดมอี านาจในการเขา้ท าสญัญาในนามของคู่สญัญาอกีฝ่ายหรอืกระท าโดยประการอืน่ใดในนามของคูส่ญัญาอกีฝ่าย 
 

B.9.16 ค าบอกกล่าว ลกูคา้อาจส่งค าบอกกล่าวทีจ่ าเป็นภายใตข้อ้ตกลงนีไ้ปยงั Esri ตามทีอ่ยู่ดงัต่อไปนี ้
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