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แกไ้ขเมือ่วนัที ่14 กนัยายน 2022 
สําคญั—อ่านอย่างละเอยีด 

 
หากคุณยอมรบัขอ้กําหนดและเง่ือนไขทัง้หมดทีม่อียู่ในขอ้ตกลงฉบบันี้ใหเ้ป็นขอ้ตกลงขัน้สุดทา้ยของคูส่ญัญาทัง้สองฝ่ายเกีย่วกบัการได ้
มาซึง่ผลติภณัฑต์ามการนําเสนอและการบรกิารของ Esri เหล่านี้ของคุณแต่เพยีงผูเ้ดยีวแลว้ Esri 
เต็มใจทีจ่ะจดัหาผลติภณัฑต์ามการนําเสนอและการบรกิารของ Esri แก่คุณเท่านัน้ 
เวน้แต่จะถูกแทนทีโ่ดยขอ้ตกลงการอนุญาตใหใ้ชส้ทิธิท์ีล่งนามระหว่างคุณกบั Esri โปรดอ่านขอ้กําหนดและเง่ือนไขอย่างละเอยีด 
คุณไม่สามารถใชข้อ้เสนอของ Esri ไดจ้นกว่าคุณจะไดย้อมรบัขอ้กําหนดและเง่ือนไขของขอ้ตกลงฉบบันี้ 
หากคุณไม่ยอมรบัขอ้กําหนดและเง่ือนไขตามทีร่ะบุไว ้ใหค้ลกิ "ฉนัไม่ยอมรบัขอ้ตกลงหลกั" ดา้นล่าง 
จากนัน้คุณอาจรอ้งขอใหค้นืคา่ธรรมเนียมทีไ่ดช้าํระไปแลว้ 
 
ขอ้ตกลงหลกัฉบบันี ้("ขอ้ตกลง") ทําขึน้ระหว่างคุณ ("ลูกคา้") และ Environmental Systems Research Institute, Inc. ("Esri")  
ซึง่เป็นบรษิทัในรฐัแคลฟิอรเ์นีย ตัง้อยู่ที ่380 New York Street, Redlands, California 92373-8100 USA 
 
เอกสารแนบทา้ย ก ระบุคําจํากดัความของคําศพัทท์ีใ่ชอ้กัษรตวัใหญ่ทีม่อียู่ในขอ้ตกลงฉบบันี ้
ในแต่ละส่วนของขอ้ตกลงนีอ้าจมกีารระบุคําจํากดัความเพิม่เตมิซ ึง่นํามาใชโ้ดยเฉพาะภายในส่วนนั้น 
 
1.0 การอนุญาตใหใ้ชส้ทิธโิดยทั่วไปและขอ้จํากดั 
 
1.1 การอนุญาตใหใ้ชส้ทิธ ิเมือ่พจิารณาถงึการชาํระเงนิค่าธรรมเนียมทีเ่กีย่วขอ้งทัง้หมดตามขอ้ตกลงฉบบันีข้องลูกคา้ แลว้ Esri 
 
ก. จดัหาการบรกิารใหต้ามทีร่ะบุไวใ้นขอ้ตกลงนี;้ 
ข. ยนิยอมใหลู้กคา้ใชใ้บอนุญาตทีไ่ม่ผูกขาด (nonexclusive license) และใบอนุญาตทีไ่ม่สามารถเปลีย่นมอืได ้(nontransferable license) 

หรอืการสมคัรสมาชกิเพือ่เขา้ถงึและใชข้อ้เสนอของ Esri ตามทีร่ะบุไวใ้นขอ้กาํหนดคุณลกัษณะและเอกสารการสั่งซ ือ้ทีใ่ชบ้งัคบั; และ 
ค. อนุญาตใหลู้กคา้คดัลอกและทําการพฒันางานเอกสารเพือ่การใชง้านภายในของลูกคา้เองรว่มกบัการใชผ้ลติภณัฑต์ามการนําเสนอของ Esri 

ทีไ่ดร้บัอนุญาตแลว้ของลูกคา้ ลูกคา้จะตอ้งใส่ขอ้ความการระบุถงึลขิสทิธิต่์อไปนีท้ีแ่สดงถงึการยอมรบัในสทิธิค์วามเป็นเจา้ของของ Esri 
และผูใ้หอ้นุญาตเอาไวใ้นผลงานสบืเน่ืองใดๆ : 

 
  "ส่วนต่างๆ ของเอกสารนีร้วมถงึทรพัยส์นิทางปัญญาของ Esri และผูใ้หอ้นุญาตดว้ย โดยจะใชภ้ายใตส้ทิธกิารใชนี้ ้ลขิสทิธิ©์ 

[ลูกคา้จะใส่วนัทีล่ขิสทิธิจ์รงิจากแหล่งขอ้มูล] Esri และผูใ้หอ้นุญาต สงวนลขิสทิธิ"์ 
 
การอนุญาตใหใ้ชส้ทิธใินส่วนนี ้
(i) มอียู่ต่อเน่ืองในชว่งเวลาของการเป็นสมาชกิหรอืระยะเวลาทีม่ผีลใชบ้งัคบัหรอืใชไ้ดต้ลอดไปหากไม่มรีะยะเวลาทีบ่งัคบัใชห้รอืไม่มกีารระบุไวใ้นเอกสารกา
รสั่งซ ือ้และ (ii) อยู่ภายใตส้ทิธเิพิม่เตมิและขอ้จํากดัในขอ้ตกลงนีร้วมถงึ เอกสารแนบทา้ย ข 
 
1.2 การเขา้ถงึระบบเครอืข่ายของทีป่รกึษาหรอืผูร้บัจา้ง ลูกคา้สามารถอนุญาตใหท้ีป่รกึษาหรอืผูร้บัจา้งของลูกคา้ 
(i) เป็นผูจ้ดัการผลติภณัฑต์ามการนําเสนอของ Esri เพือ่ประโยชนข์องลูกคา้ และ (ii) ใชผ้ลติภณัฑต์ามการนําเสนอของ Esri 
เฉพาะเพือ่ประโยชนข์องลูกคา้แต่เพยีงผูเ้ดยีว ลูกคา้จะมหีนา้ทีร่บัผดิชอบแต่เพยีงผูเ้ดยีวสําหรบัการปฏบิตัติามขอ้ตกลงฉบบันีข้องทีป่รกึษาและผูร้บัจา้ง 
รวมถงึจะตอ้งรบัรองว่าทีป่รกึษาและผูร้บัจา้งแต่ละรายจะหยุดใชข้อ้เสนอของ Esri เมือ่ทํางานใหลู้กคา้เสรจ็สิน้แลว้ 
หา้มมใิหท้ีป่รกึษาหรอืผูร้บัจา้งเขา้ถงึหรอืใชข้อ้เสนอของ Esri หากไม่ใชเ่พือ่ประโยชนข์องลูกคา้แต่เพยีงผูเ้ดยีว 
 
1.3 ขอ้สงวนสทิธิ ์ขอ้เสนอทัง้หมดของ Esri เป็นงานอนัมลีขิสทิธิข์อง Esri และผูใ้หอ้นุญาต 
ขอสงวนสทิธิท์ ัง้หมดทีไ่ม่ไดใ้หไ้วโ้ดยเฉพาะเจาะจงในขอ้ตกลงฉบบันี ้
 
1.4 เนือ้หาของลูกคา้ Esri ไม่ไดร้บัสทิธใิดๆ ในเนือ้หาของลูกคา้ภายใตข้อ้ตกลงฉบบันี ้นอกเหนือไปจากเท่าทีจํ่าเป็นเพือ่จดัหาบรกิารและขอ้เสนอของ 
Esri ใหก้บัลูกคา้ 
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2.0 ซอฟตแ์วรแ์ละ Online Services  
 
2.1 คําจํากดัความ คําจํากดัความต่อไปนีเ้ป็นส่วนเสรมิของคําจํากดัความทีร่ะบุไวใ้น เอกสารแนบทา้ย ก: 
 
ก. “ผูใ้ชไ้ม่ระบุช ือ่” หมายถงึบุคคลทัง้หมดทีม่กีารเขา้ถงึแบบสาธารณะ (หรอืไม่ตอ้งมขีอ้มูลประจําตวัของผูใ้ชท้ีร่ะบุช ือ่) ไปยงัส่วนใด ๆ 

ของเนือ้หาของลูกคา้ หรอืแอปพลเิคชนัมูลค่าเพิม่ของลูกคา้ 
ข. “ขอ้มูลประจําตวัในการเขา้สู่ระบบ (Login Credentials) ของแอป” 

หมายถงึการเขา้สู่ระบบและรหสัผ่านทีเ่กีย่วขอ้งของแอปพลเิคชนัทีร่ะบบสรา้งขึน้เมือ่มกีารลงทะเบยีนแอปพลเิคชนัมูลค่าเพิม่กบั Online Services 
ซึง่เมือ่ฝังลงในแอปพลเิคชนัมูลค่าเพิม่แลว้จะทําใหแ้อปพลเิคชนัมูลค่าเพิม่สามารถเขา้ถงึและใช ้Online Services ได ้

ค. “สทิธกิารใชง้านการใชแ้อปเพือ่การคา้” หมายถงึสทิธกิารใชง้านเพือ่แจกจ่ายแอปพลเิคชนัมูลค่าเพิม่สําหรบับุคคลทีส่ามโดยมค่ีาธรรมเนียมได ้
ง. “สทิธกิารใชง้านพรอ้มกนั” หมายถงึ สทิธกิารใชใ้นดา้นการตดิตัง้และใชซ้อฟตแ์วรใ์นคอมพวิเตอรบ์นเครอืข่าย 

และจํานวนผูใ้ชท้ีใ่ชพ้รอ้มกนัจะไม่สามารถเกนิกว่าจํานวนสทิธกิารใชท้ีไ่ดร้บั 
สทิธกิารใชง้านพรอ้มกนัรวมถงึสทิธใินการใชง้านพาสซฟีเฟลโอเวอรอ์นิสแตนซข์องซอฟตแ์วรก์ารจดัการใบอนุญาตการใชง้านพรอ้มกนัในสภาพแวด
ลอ้มของระบบปฏบิตักิารทีแ่ยกต่างหากสําหรบัการสนับสนุนเฟลโอเวอรช์ ัว่คราว 

จ. “สทิธกิารนําไปใช”้ หมายถงึสทิธใินการรวมส่วนประกอบของ ArcGIS Runtime 
ในแอปพลเิคช ัน่มูลค่าเพิม่และแจกจ่ายแอปพลเิคช ัน่มูลค่าเพิม่ใหก้บัผูใ้ชข้องลูกคา้ได ้

ฉ. “สทิธกิารใชบ้นเครือ่งเซริฟ์เวอรสํ์าหรบัการนําไปใช”้ 
หมายถงึสทิธใินการใชซ้อฟตแ์วรภ์ายใตส้ทิธกิารใชบ้นเครือ่งเซริฟ์เวอรสํ์าหรบัการใชท้ัง้หมดทีไ่ดร้บัอนุญาตในขอ้ตกลงและตามทีร่ะบุในเอกสารประก
อบ 

ช. “สทิธกิารใชบ้นเครือ่งเซริฟ์เวอรสํ์าหรบัการนําไปใช”้ 
หมายถงึสทิธใินการใชซ้อฟตแ์วรภ์ายใตส้ทิธกิารใชบ้นเครือ่งเซริฟ์เวอรเ์ฉพาะเพือ่สรา้งและทดสอบแอปพลเิคช ัน่มูลค่าเพิม่ตามทีร่ะบุในเอกสารประกอ
บเท่านั้น 

ซ. “การใชเ้พือ่การพฒันา” หมายถงึสทิธใินการตดิตัง้และใชซ้อฟตแ์วรเ์พือ่สรา้งและทดสอบแอปพลเิคช ัน่มูลค่าเพิม่ตามทีร่ะบุในเอกสารประกอบ 
ฌ. “สทิธกิารใชง้านคู่” หมายถงึสทิธใินการตดิตัง้ซอฟตแ์วรบ์นเครือ่งคอมพวิเตอรเ์ดสกท็์อป และใชง้านในเวลาเดยีวกนักบัเครือ่งพดีเีอ (PDA) 

หรอือุปกรณเ์คลือ่นทีม่อืถอื ตราบใดทีใ่นคร ัง้นั้น ๆ มบีุคคลเพยีงคนเดยีวใชซ้อฟตแ์วรด์งักล่าว 
ญ. “สทิธกิารใชง้านสําหรบัเฟลโอเวอร”์ หมายถงึสทิธใินการตดิตัง้ซอฟตแ์วรสํ์ารองสําหรบั การดําเนินงานเฟลโอเวอร ์

(Failover)แต่ซอฟตแ์วรสํ์ารองจะใชง้านไดเ้ฉพาะในชว่งเวลาทีไ่ซตห์ลกัไม่มกีารทํางานเท่านั้น 
เวน้แต่ในกรณีการบํารุงรกัษาระบบและการอปัเดตฐานขอ้มูล การตดิตัง้ซอฟตแ์วรสํ์ารองจะไม่มกีารใชง้านในขณะทีไ่ซตห์ลกั (หรอืไซตสํ์ารองอืน่ๆ) 
กาํลงัทํางานอยู่ 

ฎ. “ผูใ้ชท้ีร่ะบุช ือ่” คอืพนักงาน ตวัแทน ทีป่รกึษา หรอืผูร้บัจา้งของลูกคา้ผูซ้ ึง่ลูกคา้ไดม้อบขอ้มูลประจําตวัในการเขา้สู่ระบบของผูใ้ชท้ีร่ะบุช ือ่ไม่ซํา้กนั 
ขอ้มูลประจําตวัในการเขา้สู่ระบบทีป่ลอดภยั (ขอ้มูลประจําตวั) 
โดยทีอ่นุญาตการเขา้ถงึผลติภณัฑท์ีจํ่าเป็นตอ้งใชข้อ้มูลประจําตวัดงักล่าวเพือ่เขา้ถงึความสามารถดา้นการจดัการขอ้มูลประจําตวัภายในผลติภณัฑเ์
พือ่ประโยชนข์องลูกคา้แต่เพยีงผูเ้ดยีว ในกรณีทีใ่ชเ้พือ่การศกึษา ผูใ้ชท้ีม่ีช ือ่อาจรวมถงึนักเรยีนทีล่งทะเบยีนแลว้ 

ฏ. “ขอ้มูลประจําตวัของผูใ้ชท้ีร่ะบุช ือ่” หมายถงึการเขา้สู่ระบบและรหสัผ่านทีเ่กีย่วขอ้งของแต่ละบุคคลทีทํ่าใหบุ้คคลสามารถเขา้ถงึและใชผ้ลติภณัฑไ์ด ้
ฐ. “สทิธกิารใชง้านของผูใ้ชท้ีร่ะบุช ือ่” หมายถงึสทิธสํิาหรบัผูใ้ชท้ีม่ชี ือ่เดยีวเพื่อใชก้ารเสนอขาย Esri เฉพาะ 
ฑ. “การสมคัรใช ้Online Services” หมายถงึการเป็นสมาชกิในระยะเวลาทีจํ่ากดั ซ ึง่แสดงสทิธิสํ์าหรบัผูใ้ชท้ีร่ะบุช ือ่หน่ึงรายหรอืมากกว่า 

เพือ่เขา้ถงึและใชง้าน Online Services 
ฒ. “สทิธกิารใชง้านสําหรบัการเผยแพรต่่อ” หมายถงึสทิธใิชง้านเพือ่การทําซํา้และเผยแพรซ่อฟตแ์วร ์ซ ึง่ 
 
 1. ลูกคา้ทําสําเนาและเผยแพรซ่อฟตแ์วรท์ัง้ชดุ 
 2.

 ขอ้ตกลงการใชง้านทีคุ่ม้ครองซอฟตแ์วรใ์นขอบเขตเดยีวกนักบัขอ้ตกลงนีต้อ้งแนบไปกบัซอฟตแ์วรแ์ต่ละสําเนาและผูร้บัยอมรบัขอ้กาํหนดแ
ละเงือ่นไขของขอ้ตกลงการใชง้าน 

 3. ลูกคา้ทําสําเนาการระบุและขอ้ความแสดงลขิสทิธิแ์ละเครือ่งหมายการคา้ และ 
 4. ลูกคา้ไม่มกีารคดิค่าธรรมเนียมผูอ้ืน่สําหรบัการใชซ้อฟตแ์วร ์
 
ณ. "สทิธกิารใชง้านบนเครือ่งเซริฟ์เวอร”์ หมายถงึสทิธกิารใชง้านเพือ่การตดิตัง้และใชซ้อฟตแ์วรบ์นเครือ่งคอมพวิเตอรท์ีใ่ชเ้ป็นเครือ่งเซริฟ์เวอรใ์ด ๆ 

สทิธกิารใชง้านบนเครือ่งเซริฟ์เวอรอ์าจอยู่ภายใตแ้กนของเซริฟ์เวอรใ์นจํานวนจํากดัหรอืการนําไปใชท้ีม่กีารเผยแพรบ่นเซริฟ์เวอรห์ลายเครือ่งตามทีร่ะ
บุไวใ้นเอกสารการสั่งซ ือ้ ถา้รายละเอยีดของซอฟตแ์วรร์วมถงึสทิธกิารใชสํ้าหรบัเฟลโอเวอร ์
สทิธกิารใชง้านบนเครือ่งเซริฟ์เวอรจ์ะรวมสทิธกิารใชสํ้าหรบัเฟลโอเวอรด์ว้ย 

ด. “เครดติบรกิาร” หมายถงึหน่วยของการแลกเปลีย่นสําหรบัการใชง้านบรกิาร ซ ึง่สามารถใชไ้ดก้บัการเป็นสมาชกิ Online Services 
ต. “เครือ่งมอืสําหรบัการแบ่งปัน” หมายถงึความสามารถดา้นการเผยแพรซ่ ึง่รวมทัง้การใช ้Online Services หรอื ArcGIS Enterprise  

ทีไ่ดร้บัการอนุญาตแลว้ของลูกคา้ซึง่อนุญาตใหลู้กคา้เปิดเผยเนือ้หาของลูกคา้และแอปพลเิคชนัมูลค่าเพิม่แกบุ่คคลทีส่ามหรอืผูใ้ชท้ีไ่ม่ระบุช ือ่ 
ถ. “สทิธกิารใชง้านสําหรบัการใชร้ายเดยีว” 

หมายถงึสทิธกิารใชง้านทีอ่นุญาตใหผู้ใ้ชง้านทีไ่ดร้บัอนุญาตรายเดยีวทําการตดิตัง้และใชซ้อฟตแ์วรบ์นคอมพวิเตอรเ์ครือ่งเดยีว 
ผูใ้ชง้านทีไ่ดร้บัอนุญาตรายเดยีวสามารถตดิตัง้สําเนาชดุทีส่องสําหรบัการใชง้านแต่เพยีงผูเ้ดยีวของผูใ้ชบ้นเครือ่งคอมพวิเตอรเ์ครือ่งทีส่อง 
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ตราบใดทีม่กีารใชง้านเพยีง 1 สําเนาของซอฟตแ์วรใ์นเวลาใดก็ตาม 
ผูใ้ชง้านรายอืน่ไม่สามารถใชซ้อฟตแ์วรภ์ายใตส้ทิธกิารใชฉ้บบัเดยีวกนัในเวลาเดยีวกนัได ้ไม่ว่าจะเพือ่วตัถุประสงคอ์ืน่ใดทัง้สิน้ 

ท. “สทิธกิารใชง้านบนเซริฟ์เวอรท์ดสอบ (Staging Server)” 
หมายถงึสทิธกิารใชง้านซอฟตแ์วรภ์ายใตส้ทิธกิารใชง้านบนเครือ่งเซริฟ์เวอรเ์พือ่สรา้งและทดสอบแอปพลเิคช ัน่และแคชแผนที ่ดําเนินการตอบรบัผูใ้ช ้
การดําเนินงาน และโหลดการทดสอบซอฟตแ์วรข์องบุคคลทีส่าม แสดงการอปัเดตขอ้มูลทางการคา้ใหม่ 
และดําเนินกจิกรรมการฝึกอบรมตามทีร่ะบุไวใ้นเอกสารประกอบ 
ลูกคา้สามารถใชแ้อปพลเิคช ัน่มูลค่าเพิม่และแคชแผนทีก่บัเซริฟ์เวอรสํ์าหรบัการพฒันาและสทิธกิารใชง้านเซริฟ์เวอร ์

 
2.2 สทิธกิารใชง้านและการสมคัรสมาชกิประเภทต่าง ๆ Esri นําเสนอผลติภณัฑภ์ายใตส้ทิธกิารใชง้านหรอืการสมคัรสมาชกิประเภทต่าง  
ๆ หน่ึงประเภทหรอืมากกว่า ซ ึง่ระบุในคําอธบิายขา้งตน้ 
เอกสารประกอบและเอกสารการสั่งซ ือ้จะระบุว่าสทิธกิารใชง้านหรอืการสมคัรสมาชกิประเภทใดบา้งทีนํ่าไปใชก้บัผลติภณัฑท์ีส่ ั่งซ ือ้ 
 
2.3 ขอ้กาํหนดการใชซ้อฟตแ์วร ์
 
ก. ลูกคา้สามารถทีจ่ะ 

 
 1. ตดิตัง้ เขา้ถงึ หรอืจดัเก็บซอฟตแ์วรแ์ละขอ้มูลบนอุปกรณจ์ดัเก็บทางอเิล็กทรอนิกส ์
 2. ทําสําเนาการจดัเก็บและทําการสํารองขอ้มูลบนเครือ่งคอมพวิเตอรเ์ป็นประจํา 
 3. ตดิตัง้และใชซ้อฟตแ์วรรุ์น่ทีใ่หม่กว่าพรอ้มกบัรุน่ทีจ่ะถูกแทนทีใ่นระหว่างชว่งเวลาเปลีย่นผ่านตามสมควรทีไ่ม่เกนิหก (6) เดอืน 

โดยการนําไปใชไ้ม่ว่าในรุน่ใดรุน่หน่ึงจะไม่เกนิจํานวนการใชท้ีไ่ดร้บัสทิธขิองลูกคา้ หลงัจากนั้น 
ลูกคา้จะตอ้งไม่ใชซ้อฟตแ์วรใ์นจํานวนรวมทีเ่กนิกว่าจํานวนการใชท้ีไ่ดร้บัสทิธทิัง้หมดของลูกคา้ 
สทิธกิารใชง้านพรอ้มกนันีจ้ะไม่ใชก้บัซอฟตแ์วรท์ีไ่ดร้บัอนุญาตสําหรบัการใชง้านเพือ่การพฒันา 

 4. ยา้ยซอฟตแ์วรใ์นการกาํหนดค่าทีไ่ดร้บัสทิธกิารใชไ้ปยงัเครือ่งคอมพวิเตอรท์ดแทน 
 5. เผยแพรซ่อฟตแ์วรแ์ละรหสัการอนุญาตใด ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งซึง่จําเป็นสําหรบัการใชส้ทิธกิารนําไปใชใ้หก้บับุคคลทีส่าม และ 
 6. องคก์รของรฐั 

หรอืองคก์รทีไ่ม่แสวงผลกาํไรซึง่ดําเนินการเกีย่วกบัเว็บไซตห์รอืเสนอบรกิารอนิเทอรเ์น็ตสามารถใชซ้อฟตแ์วรเ์ซริฟ์เวอรเ์พือ่วตัถุประสงคใ์นการส
รา้งรายรบัเพือ่ใหคุ้ม้ทุนและไม่ไดทํ้าเพือ่ผลกาํไร. 

 
ข. ลูกคา้สามารถปรบัตัง้ค่าซอฟตแ์วรโ์ดยใชภ้าษาแมโครหรอืภาษาสครปิต ์APIs หรอืซอรซ์โคด้หรอืออบเจ็คตโ์คด้ไลบราร ี

เฉพาะในขอบเขตทีม่กีารอธบิายการปรบัตัง้ค่าดงักล่าวไวใ้นเอกสารประกอบ 
ค. ลูกคา้สามารถใชรู้ปแบบตวัอกัษร (font) ทัง้หมดทีจ่ดัหาใหพ้รอ้มซอฟตแ์วรสํ์าหรบัการใชซ้อฟตแ์วรใ์ด ๆ ทีไ่ดร้บัอนุญาตได ้นอกจากนัน้ 

ลูกคา้ยงัสามารถแยกใชฟ้อนตข์อง Esri เพือ่พมิพข์อ้มูลใดๆ ก็ตามทีซ่อฟตแ์วรส์รา้งขึน้ 
ขอ้จํากดัในการใชสํ้าหรบัฟอนตข์องบุคคลทีส่ามทีม่ากบัซอฟตแ์วรจ์ะมกีารระบุไวใ้นตวัไฟลฟ์อนต ์

ง. Esri เผยแพรข่อ้ตกลงการใชซ้อฟตแ์วรเ์ฉพาะสําหรบัผลติภณัฑท์ีh่ttps://www.esri.com/legal/scope-of-use 
 
2.4 ขอ้กาํหนดในการใช ้Online Services 
 
ก. คําอธบิาย Online Services Esri เผยแพรข่อ้กาํหนดในการใชเ้ฉพาะการสมคัรใช ้Online Services  

ที ่https://www.esri.com/legal/scope-of-use การใช ้Online Services จะขึน้อยู่กบัขอ้กาํหนดบรกิารระบบคราวดท์ีพ่บใน 
เอกสารแนบทา้ย ข 

ข. การแกไ้ข Online Services Esri สามารถเปลีย่นแปลง Online Services และ API ทีเ่กีย่วขอ้งในเวลาใดก็ได ้โดยมคํีาบอกกล่าวล่วงหนา้ 30 
วนัแจง้ถงึการเปลีย่นแปลงสําคญัและคําบอกกล่าวล่วงหนา้ 90 วนัสําหรบัการยกเลกิ หากการแกไ้ขปรบัปรุง ยุต ิหรอืยกเลกิ Online Services 
ทําใหเ้กดิผลกระทบแง่ลบอย่างรุนแรงต่อการดําเนินการของลูกคา้ ทาง Esri อาจพยายามซอ่ม แกไ้ข หรอืหาทางออกสําหรบั Online Services 
ภายใตดุ้ลพนิิจของบรษิทัแต่เพยีงผูเ้ดยีว หากวธิแีกไ้ขทีใ่ชป้ฏบิตัไิดไ้ม่เหมาะสมในเชงิพาณิชย ์ลูกคา้สามารถยกเลกิการเป็นสมาชกิ Online 
Services และ Esri จะดําเนินการคนืค่าสมาชกิตามสดัส่วนตามความเหมาะสม 

ค. การแบ่งปันเนือ้หาของลูกคา้ การแบ่งปันเนือ้หาของลูกคา้โดยใชเ้ครือ่งมอืสําหรบัการแบ่งปันทําใหบุ้คคลทีส่ามสามารถใช ้จดัเก็บ แคช คดัลอก 
ทําสําเนา เผยแพร ่และส่งเนือ้หาของลูกคา้ผา่นทาง Online Services ได ้Esri ไม่รบัผดิชอบต่อการสูญหาย การลบ การแกไ้ข 
หรอืการเปิดเผยเนือ้หาของลูกคา้ อนัเป็นผลมาจากการใชห้รอืการใชใ้นทางทีผ่ดิซ ึง่เคร ือ่งมอืการแบ่งปัน 
การใชเ้ครือ่งมอืสําหรบัการแบ่งปันของลูกคา้ถอืเป็นความเสีย่งของลูกคา้แต่เพยีงผูเ้ดยีว 

 
2.5 สทิธกิารใชง้านของผูใ้ชท้ีร่ะบุช ือ่ เวน้แต่จะระบุไวอ้ย่างชดัเจนในขอ้ตกลงฉบบันี ้ขอ้กาํหนดต่อไปนีบ้งัคบัใชก้บัซอฟตแ์วรแ์ละ Online Services 
สําหรบัลูกคา้ทีไ่ดร้บัสทิธกิารใชง้านของผูใ้ชท้ีร่ะบุช ือ่ 
 
ก. ผูใ้ชท้ีร่ะบุชือ่ 
 
 1. ขอ้มูลประจําตวัในการเขา้สู่ระบบของผูใ้ชท้ีม่ชี ือ่ใชสํ้าหรบัผูใ้ชต้ามทีก่าํหนดเท่านั้น และหา้มแบ่งปันกบับุคคลอืน่ ๆ 

https://www.esri.com/legal/scope-of-use
https://www.esri.com/legal/scope-of-use
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 2. ลูกคา้สามารถเปลีย่นสทิธกิารใชง้านของผูใ้ชท้ีม่ชี ือ่ใหแ้กผู่ใ้ชร้ายอืน่ได ้ถา้ผูใ้ชเ้ดมิไม่ตอ้งการสทิธกิารใชง้านซอฟตแ์วรห์รอื Online 
Services อกีต่อไปแลว้ 

 3. ลูกคา้ไม่สามารถเพิม่บุคคลทีส่ามทีไ่ม่ใชบุ่คคลทีส่ามทีร่ะบุไวใ้นคําอธบิายของผูใ้ชท้ีม่ชี ือ่ใหเ้ป็นผูใ้ชท้ีม่ชี ือ่ได ้
ข.  ผูใ้ชท้ีไ่ม่ระบุช ือ่ ผูใ้ชท้ีไ่ม่ระบุช ือ่สามารถเขา้ถงึไดเ้พยีงซอฟตแ์วรห์รอื Online Services 

ผ่านแอปพลเิคชนัมูลค่าเพิม่ทีใ่หส้ทิธิเ์ขา้ถงึบรกิารหรอืเนือ้หาทีเ่ผยแพรเ่พือ่แบ่งปันการเขา้ถงึโดยใชเ้ครือ่งมอืสําหรบัการแบ่งปนั 
 
2.6. แอปพลเิคชนัมูลค่าเพิม่ 
 
 1. ลูกคา้จะตอ้งรบัผดิชอบสําหรบัการพฒันา การดําเนินการ และการสนับสนุนทางเทคนิคของเนือ้หาของลูกคา้และแอปพลเิคชนัมูลค่าเพิม่ 
 2. ลูกคา้ไม่สามารถฝังขอ้มูลประจําตวัของผูใ้ชท้ีม่ชี ือ่ลงในแอปพลเิคชนัมูลค่าเพิม่ได ้

แอปพลเิคชนัเพิม่มูลค่าทีช่ว่ยใหเ้ขา้ถงึเนือ้หาของลูกคา้ซึง่ไม่ไดถู้กแบ่งปันต่อสาธารณะผ่านการใชเ้ครือ่งมอืสําหรบัการแบ่งปันจะตอ้งกาํหนดให ้
ผูใ้ชบุ้คคลเขา้สู่ระบบดว้ยขอ้มูลประจําตวัในการเขา้สู่ระบบของผูใ้ชท้ีม่ชี ือ่ของตนเอง ซ ึง่ไม่ซํา้กบัผูอ้ืน่ 

 3.
 ลูกคา้สามารถฝังขอ้มูลประจําตวัในการเขา้สู่ระบบแอปในแอปพลเิคชนัมูลค่าเพิม่ทีใ่หส้ทิธิเ์ขา้ถงึบรกิารหรอืเนือ้หาทีเ่ผยแพรแ่ลว้โดยผูใ้ชท้ีไ่
ม่ระบชุ ือ่ เพือ่แบ่งปันการเขา้ถงึโดยผูใ้ชท้ีไ่ม่ระบุช ือ่ผ่านการใชเ้ครือ่งมอืสําหรบัการแบ่งปัน 

 4.
 ลูกคา้ไม่สามารถฝังขอ้มูลประจําตวัในการเขา้สู่ระบบแอปลงในแอปพลเิคชนัมูลค่าเพิม่ทีช่ว่ยใหเ้ขา้ถงึเนือ้หาของลูกคา้ซึง่ไม่ไดถู้กแบ่งปันต่
อสาธารณะผ่านการใชเ้ครือ่งมอืสําหรบัการแบง่ปัน 
แอปพลเิคชนัเพิม่มูลค่าทีช่ว่ยใหเ้ขา้ถงึเนือ้หาของลูกคา้ซึง่ไม่ไดถู้กแบ่งปันต่อสาธารณะผ่านการใชเ้ครือ่งมอืสําหรบัการแบ่งปันจะตอ้งกาํหนดให ้
ผูใ้ชบุ้คคลเขา้สู่ระบบดว้ยขอ้มูลประจําตวัในการเขา้สู่ระบบของผูใ้ชท้ีม่ชี ือ่ของตนเอง ซ ึง่ไม่ซํา้กบัผูอ้ืน่ 

 5. ลูกคา้ไม่สามารถใหส้ทิธเิขา้ถงึซอฟตแ์วรห์รอื Online Services อืน่ ๆ 
นอกเหนือจากผ่านแอปพลเิคชนัมูลค่าเพิม่ของลูกคา้แกบุ่คคลทีส่ามทีอ่ยู่นอกเหนือจากบุคคลทีส่ามทีอ่ยู่ในคําอธบิายของผูใ้ชท้ีม่ชี ือ่ได ้

 6. ลูกคา้สามารถโอนแอปพลเิคชนัมูลค่าเพิม่ไปยงับุคคลทีส่าม เพือ่การใชง้านรว่มกบัสทิธกิารใชง้านซอฟตแ์วรห์รอืการเป็นสมาชกิ Online 
Services ของบุคคลทีส่ามนั้นเอง 

 
 
2.7 การใชโ้ปรแกรมแบบจํากดั 
 
ก. การทดลองใชง้าน การประเมนิ และโปรแกรมเบตา้ ผลติภณัฑท์ีไ่ดร้บัภายใตก้ารทดลองใชง้าน การประเมนิหรอืโปรแกรมเบตา้ 

มเีพือ่วตัถุประสงคใ์นการประเมนิและการทดสอบเท่านั้น ไม่ใชเ่พือ่การใชใ้นเชงิพาณิชย ์การใชด้งักล่าวจะเป็นความเสีย่งของลูกคา้เอง 
และผลติภณัฑจ์ะไม่มสีทิธไิดร้บัการบํารุงรกัษา 
หากลูกคา้ไม่ไดแ้ปลงสทิธกิารใชง้านตามทีไ่ดซ้ ือ้มาหรอืการเป็นสมาชกิกอ่นสิน้สุดชว่งเวลาทดลองใชง้าน การประเมนิผล หรอืสทิธกิารใชง้านเบตา้ 
ลูกคา้อาจสูญเสยีเนือ้หาและการปรบัแต่งตามความตอ้งการของลูกคา้ทีไ่ดส้รา้งขึน้ในชว่งระยะเวลาของสทิธกิารใชง้านดงักล่าว 
หากลูกคา้ไม่ตอ้งการซือ้สทิธกิารใชง้านหรอืการเป็นสมาชกิ ลูกคา้ควรเอาเนือ้หาดงักล่าวออกกอ่นทีส่ทิธกิารใชง้านนั้น ๆ จะสิน้สุด 

ข. โปรแกรมการศกึษา 
ลูกคา้ตกลงทีจ่ะใชผ้ลติภณัฑท์ีใ่หไ้วสํ้าหรบัโปรแกรมเพือ่การศกึษาเฉพาะเพือ่วตัถุประสงคท์างการศกึษาในระหว่างระยะเวลาสําหรบัการใชง้านดา้นการ
ศกึษาเท่านั้น ลูกคา้จะตอ้งไม่ใชผ้ลติภณัฑเ์พือ่การใชใ้นงานบรหิารจดัการ เวน้แต่ลูกคา้จะไดร้บัสทิธกิารใชง้านสําหรบัการใชใ้นงานบรหิารจดัการ 
"การใชใ้นงานบรหิารจดัการ" หมายถงึ กจิกรรมการบรหิารจดัการซึง่ไม่เกีย่วขอ้งโดยตรงกบัการสอนหรอืการศกึษา เชน่ การทําแผนทีส่นิทรพัย ์
การบรหิารจดัการอาคารสถานที ่การวเิคราะหข์อ้มูลเชงิประชากร การกาํหนดเสน้ทาง ระบบความปลอดภยัในวทิยาเขต 
และการวเิคราะหค์วามสามารถในการเขา้ใชง้าน ลูกคา้จะตอ้งไม่ใชผ้ลติภณัฑเ์พือ่วตัถุประสงคใ์นการสรา้งรายไดห้รอืเพือ่ผลกาํไร 

ค. โปรแกรมการอนุญาตแบบใหเ้ปล่า 
ลูกคา้สามารถใชผ้ลติภณัฑท์ีใ่หไ้วสํ้าหรบัโปรแกรมการอนุญาตแบบใหเ้ปล่าเฉพาะเพือ่วตัถุประสงคท์ีไ่ม่ใชเ่ชงิพาณิชยเ์ท่านั้น 
ลูกคา้จะตอ้งไม่ใชผ้ลติภณัฑเ์พือ่วตัถุประสงคใ์นการสรา้งรายไดห้รอืเพือ่ผลกาํไร ยกเวน้เพือ่ใหคุ้ม้ทุนในการใชแ้ละดําเนินการผลติภณัฑ ์

ง. โปรแกรมการใชง้านแบบจํากดัอืน่ ๆ ของ Esri 
ในกรณีทีลู่กคา้ไดร้บัผลติภณัฑภ์ายใตโ้ปรแกรมการใชแ้บบจํากดัใดก็ตามทีไ่ม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการขา้งตน้ 
การใชผ้ลติภณัฑข์องลูกคา้ตอ้งอยู่ภายใตข้อ้กาํหนดทีร่ะบุไวใ้นหนา้เร ิม่ตน้หรอืแบบฟอรม์การลงทะเบยีนทีใ่ชบ้งัคบั 
หรอืตามทีไ่ดอ้ธบิายไวใ้นเว็บไซตข์อง Esri เพิม่เตมิจากขอ้กาํหนดทีไ่ม่ขดัแยง้กนัของขอ้ตกลงฉบบันี ้

 
3.0 ขอ้มูล 
 
3.1 คําจํากดัความ คําจํากดัความต่อไปนี้เป็นส่วนเสรมิของคาํจํากดัความทีร่ะบุไวใ้น เอกสารแนบทา้ย ก: 
 
ก. “ขอ้มูลรายชือ่ธรุกจิ” หมายถงึชดุขอ้มูลใด ๆ ทีม่รีายชือ่ของธรุกจิและอาจมคุีณลกัษณะของธรุกจิทีเ่กีย่วขอ้งกนัอืน่ ๆ 
ข. “แพคเกจเนือ้หาของ Esri” หมายถงึไฟลด์จิทิลัทีม่ขีอ้มูลแผนทีฐ่านของ Online Services ทีนํ่ามาจาก Online Services 
ค. “ขอ้มูลถนน” หมายถงึขอ้มูลทีร่วมหรอือธบิายขอ้มูลเกีย่วกบัเสน้ทาง ถนน และฟีเจอรท์ีเ่กีย่วขอ้ง 
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3.2 การใชง้านทีไ่ดร้บัอนุญาต 
 
ก. เวน้แต่จะไดร้บัอนุญาตเป็นลายลกัษณอ์กัษรไวเ้ป็นอย่างอืน่ ลูกคา้สามารถใชข้อ้มูลรว่มกบัผลติภณัฑซ์ ึง่ Esri ไดจ้ดัหาใหพ้รอ้มกบัขอ้มูลเท่านั้น 
ข. ภายใตข้อ้จํากดัทีก่าํหนดไวใ้นขอ้ตกลงนี ้และมเีงือ่นไขว่าใหลู้กคา้ใส่ขอ้ความชีแ้จงในการแสดงขอ้มูลเพือ่เป็นการรบัรองว่า Esri 

หรอืผูใ้หอ้นุญาตทีเ่กีย่วขอ้งเป็นแหล่งทีม่าของส่วนของขอ้มูลทีใ่ชใ้นการแสดงขอ้มูล ลูกคา้สามารถ 
 

1. สรา้งการแสดงขอ้มูลในรูปเอกสารหรอืรูปแบบอเิล็กทรอนิกสแ์บบคงที ่(เชน่ PDF, GIF, JPEG, HTML), ในแอป ArcGIS Web Maps 
หรอืใน Esri Story Maps เพือ่จุดประสงคด์า้นการนําเสนอขอ้มูล (ซ ึง่รวมถงึการโตต้อบพืน้ฐาน เชน่ การเลือ่น การซมู 
และการระบุฟีเจอรต่์าง ๆ ของแผนทีด่ว้ยป็อปอพัทีเ่รยีบง่าย) และ 

2. ใชแ้ละรวมการแสดงขอ้มูลดงักล่าวในแพคเกจการนําเสนอ, การศกึษาดา้นการตลาด หรอืรายงานหรอืเอกสารอืน่ ๆ 
ทีม่รูีปแผนทีห่รอืบทสรุปขอ้มูลทีม่าจากการใชผ้ลติภณัฑข์อง Esri ใหแ้กบุ่คคลภายนอก 
 

ค. ลูกคา้สามารถใชแ้ผนทีฐ่านของ Online Services แบบออฟไลนไ์ดผ้่านทางแพ็คเกจเนือ้หาของ Esri แลว้ภายหลงัจงึส่ง (ถ่ายโอน) 
ไปยงัอุปกรณใ์ดๆ เพือ่ใชก้บัแอปพลเิคช ัน่ ArcGIS Runtime และ ArcGIS Desktop ทีไ่ดร้บัสทิธกิารใชง้าน หา้มลูกคา้รวบรวม ดาวนโ์หลด 
หรอืเก็บขอ้มูลดงักล่าวได ้

ง. ลูกคา้สามารถนําผลของพกิดัทางภูมิศาสตร ์ซ ึง่ไดร้บัและถูกเก็บตามขอ้ตกลงฉบบันีไ้ปใชภ้ายในได ้
ลูกคา้ไม่สามารถเผยแพรผ่ลของพกิดัทางภูมศิาสตรไ์ด ้เวน้แต่ (i) ใชแ้ละ / หรอืแสดงบนแผนที ่
ซ ึง่เช ือ่มต่อกบัเว็บไซตส์าธารณะทีไ่ม่สรา้งรายรบัของลูกคา้ (ii) ใหส้ทิธิเ์ขา้ถงึแกบุ่คคลทีส่าม เพือ่จุดประสงคท์างธรุกจิของลูกคา้ หรอื 
(iii) ส่งมอบใหบุ้คคลทีส่ามในรูปแบบผลแบบตายตวั เอาทพุ์ตแบบตายตวัในแบบทีไ่ม่ใชเ่ชงิพาณิชย ์/ ไม่สรา้งรายได ้หรอืการแสดงแผนทีแ่บบตายตวั 

 
3.3 ขอ้จํากดัในการใชง้าน 
 
ก. ลูกคา้ไม่สามารถกระทําการโดยตรงหรอือนุญาตใหลู้กคา้ของลูกคา้ทําแบรนดร์ว่มกนัในขอ้มูล 

หรอืใชข้อ้มูลในบรกิารหรอืผลติภณัฑท์ีไ่ม่ไดร้บัอนุญาต หรอืเสนอขอ้มูลผ่านหรอืในนามของบุคคลทีส่ามใด ๆ 
ข. ลูกคา้ไม่สามารถใชห้รอือนุญาตใหบุ้คคลทีส่ามใชข้อ้มูลเพือ่วตัถุประสงคใ์นการรวบรวม การพฒันา การตรวจสอบ การเสรมิ การเพิม่ 

หรอืการลบจากการรวบรวมขอ้มูลทีม่ีการขาย เผยแพร ่จดัหาให ้หรอืการกระทําใด ๆ ทีใ่หก้บับุคคลทีส่าม 
ค. ขอ้มูลรายชือ่ธรุกจิ เวน้แต่จะมกีารอนุญาตไวเ้ป็นลายลกัษณอ์กัษร ลูกคา้ไม่สามารถใชข้อ้มูลรายชือ่ธรุกจิเพือ่วตัถุประสงคท์างการตลาดโดยตรง 

การขายต่อการตพีมิพห์รอืการเผยแพรแ่กบุ่คคลทีส่ามใดๆ โดยเป็นส่วนหน่ึงของรายการสําหรบัการส่งจดหมาย สมุดรายชือ่ 
หรอืโฆษณาย่อยหรอืการรวบรวมขอ้มูลในรูปแบบอืน่ๆ 

ง. ขอ้มูลถนน ลูกคา้สามารถใชข้อ้มูลถนนเพือ่วตัถุประสงคใ์นการทําแผนที ่การกาํหนดรหสัพกิดั (Geocoding) การกาํหนดเสน้ทาง 
และการวเิคราะหเ์ครอืข่ายการคมนาคม เวน้แต่จะมกีารอนุญาตไวเ้ป็นประการอืน่เป็นลายลกัษณอ์กัษร ลูกคา้ไม่สามารถใชข้อ้มูลถนนสําหรบั 

 
 1. คําแนะนําสําหรบัการนําทางแบบเรยีลไทม ์รวมถงึการเตอืนผูใ้ชเ้กีย่วกบัการหลบหลกีทีก่ําลงัจะเกดิขึน้ เชน่ การเตอืนจุดเลีย้วทีใ่กลจ้ะถงึ 

หรอืการคํานวณหาทศิทางอืน่ในกรณีทีเ่ลีย้วไม่ทนั 
 2. การกาํหนดเสน้ทางของพาหนะหลายอย่างทีไ่ดร้บัการประสานกนั หรอื 
 3. การกาํหนดค่าทีเ่หมาะสมของเสน้ทางทีป่ระสานกนัแลว้ 

 
จ. ขอ้มูล Business Analyst ลูกคา้สามารถแคชขอ้มูลทีใ่หม้าพรอ้มกบัแอปฯ ArcGIS Business Analyst 

บนอปุกรณเ์คลือ่นทีเ่พือ่ใชง้านรว่มกบัการใชเ้ซริฟ์เวอร ์ArcGIS Business Analyst ของลูกคา้ 
ลูกคา้จะไม่สามารถแคชหรอืดาวนโ์หลดขอ้มูลดงักล่าวได ้

ฉ. สทิธกิารใชง้านชดุขอ้มูลบางส่วน: หากลูกคา้สั่งซ ือ้ชดุย่อยของชดุขอ้มูล (ตวัอย่างเชน่ ประเทศ ภูมภิาค รฐัหรอืส่วนทอ้งถิน่ของชดุขอ้มูลทั่วโลก) 
ลูกคา้จะสามารถใชไ้ดเ้ฉพาะชดุย่อยทีไ่ดร้บัสทิธกิารใชง้านเท่านั้น ไม่รวมถงึส่วนอืน่ ๆ ของชดุขอ้มูลเต็มชดุ 

ช. ขอ้มูลเขตแดนระหว่างประเทศ Michael Bauer Research ("ขอ้มูล MBR") สทิธิข์องลูกคา้ในการใชข้อ้มูลทีด่าวนโ์หลดไปยงัสถานทีข่องลูกคา้ 
(เชน่ MBR Data ทีเ่ก็บไวใ้น ArcGIS Enterprise, ArcGIS Desktop) จะหมดอายุใน 2 ปีหลงัดาวนโ์หลด 

 
3.4 ขอ้กาํหนดและเงือ่นไขเพิม่เตมิสําหรบัขอ้มูล ผูไ้ดร้บัอนุญาตขอ้มูลบางรายตอ้งการให ้Esri 
ระบุขอ้กาํหนดหนา้ทีเ่พิม่เตมิและขอ้กาํหนดในการใชแ้กลู่กคา้ ขอ้กาํหนดของขอ้ตกลงฉบบันีใ้นส่วนทีเ่พิม่เเตมิและส่วนทีแ่กไ้ขเหล่านี ้ดูไดท้ี ่
www.esri.com/legal/third-party-data. 
 
4.0 การบํารุงรกัษา 
 
4.1 ลูกคา้ในสหรฐัอเมรกิา Esri จะจดัหาการบํารุงรกัษาสําหรบัซอฟตแ์วรแ์ละ Online Services ตามโปรแกรมการบํารุงรกัษาและการสนับสนุนของ Esri 
และขอ้ตกลงฉบบันีใ้นกรณีทีลู่กคา้อยู่ในสหรฐัอเมรกิา 
 
4.2 ลูกคา้ทีอ่ยู่นอกสหรฐัอเมรกิา ลูกคา้สามารถไดร้บับรกิารบํารุงรกัษาจากผูจ้ดัจําหน่ายทีไ่ดร้บัอนุญาตของ Esri 
ในทอ้งถิน่ของลูกคา้ภายใตน้โยบายการสนับสนุนมาตรฐานของผูจ้ดัจําหน่ายทีไ่ดร้บัอนุญาต 

http://www.esri.com/legal/third-party-data
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5.0 บรกิารต่าง ๆ 
 
5.1 ลูกคา้ในสหรฐัอเมรกิา Esri อาจจดัใหม้กีารใหบ้รกิารระบบคลาวดท์ีม่กีารจดัการของ Esri การฝึกอบรม 
หรอืการใหบ้รกิารจากผูเ้ชีย่วชาญ ซึง่ไดแ้ก่ Adventage Program กบัลูกคา้ในสหรฐัอเมรกิาภายใตเ้อกสารการส ัง่ซือ้ทีเ่กีย่วขอ้ง 
นอกจากว่าลูกคา้ไดล้งนามในขอ้ตกลงกบั Esri ในการสรา้งขอ้กําหนดและเง่ือนไขสําหรบับรกิารดงักล่าว การดําเนินงานของ Esri 
จะอยู่ภายใตข้อ้กําหนดและเง่ือนไขของบรกิารทีร่วมไวโ้ดยการอา้งองิและอยู่ที ่https://www.esri.com/content/dam/esrisites/en-
us/media/legal/services/ma-services.pdf จะมกีารจดัเตรยีมสําเนาฉบบัพมิพข์องขอ้กําหนดและเง่ือนไขต่าง ๆ เมือ่มกีารรอ้งขอ 
 
5.2 ลูกคา้ทีอ่ยู่นอกสหรฐัอเมรกิา ลูกคา้ทีอ่ยู่นอกสหรฐัอเมรกิาอาจขอรบับรกิารต่าง ๆ จากผูจ้ดัจําหน่ายในทอ้งถิน่ของลูกคา้ 
  

https://www.esri.com/content/dam/esrisites/en-us/media/legal/services/ma-services.pdf
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 อาจจดัหาใหก้บัลูกคา้ ขอ้เสนอและบรกิารบางรายการของ Esri 
อาจไม่อยู่ภายในขอบเขตของขอ้ตกลงฉบบันี ้โปรดขา้มคําศพัทใ์ดๆ ทีไ่ม่เกีย่วขอ้งกบัขอ้เสนอและบรกิารของ Esri ทีเ่สนอภายใตข้อ้ตกลงฉบบันี ้
 
"บรษิทัในเครอื" หมายถงึ บรษิทัหรอืองคก์รอืน่ใด ทีโ่ดยตรงหรอืโดยออ้ม (i) ควบคุม (ii) ถูกควบคุมโดย หรอื (iii) อยู่ภายใตก้ารควบคุมของคู่สญัญา 
ในทีนี่ ้"ควบคุม" หมายถงึ มหุีน้หรอืผลประโยชนท์ีม่สีทิธอิอกเสยีงมากกว่า 50% ในกจิการทีค่วบคุมดูแล 
 
"API" หมายถงึ อนิเทอรเ์ฟซของการทําโปรแกรมแอปพลเิคชนั 
 
"เว็บไซต ์ArcGIS" หมายถงึ www.arcgis.com และเว็บไซตท์ีเ่กีย่วขอ้งหรอืเว็บไซตส์บืทอด 
 
"รหสัการอนุญาต" หมายถงึ คยี ์หมายเลขการใหอ้นุญาต Enablement Code ขอ้มูลประจําตวัในการเขา้สู่ระบบ รหสัการเปิดใช ้ 
(Activation Code) โทเค็น ชือ่ผูใ้ชแ้ละรหสัผ่าน หรอืกลไกอืน่ใด ทีจํ่าเป็นสําหรบัการใชผ้ลติภณัฑต์ามการนําเสนอของ Esri 
 
"เบตา้" หมายถงึ ผลติภณัฑท์ีเ่ป็นรุน่อลัฟ่า เบตา้ หรอืรุน่กอ่นการวางจําหน่ายอืน่ ๆ 
 
"บรกิารคลาวด"์ หมายถงึ บรกิารออนไลนแ์ละบรกิารคลาวดท์ีม่กีารจดัการของ Esri 
 
“เนือ้หา” หมายถงึ ขอ้มูล รูปภาพ ภาพถ่าย ภาพเคลือ่นไหว วดิโีอ เสยีง ขอ้ความ แผนที ่ฐานขอ้มูล รูปแบบขอ้มูล สเปรดชตี อนิเทอรเ์ฟซผูใ้ช ้
ส่วนประกอบกราฟิก ไอคอน ซอฟตแ์วร ์และทรพัยากรอืน่ ๆ ทีถู่กใชเ้พือ่เช ือ่มต่อกบับรกิารและขอ้เสนอของ Esri 
 
"การควบคุม" หมายถงึ การมหุีน้หรอืผลประโยชนท์ีม่สีทิธอิอกเสยีงมากกว่า 50% ในกจิการทีค่วบคุมดูแล 
 
“เนือ้หาของลูกคา้” หมายถงึเนือ้หาใด ๆ ทีลู่กคา้จดัหา ใช ้หรอืพฒันาอนัเกีย่วเน่ืองกบัการใชผ้ลติภณัฑต์ามการนําเสนอหรอืการใหบ้รกิารของ Esri 
ทีร่วมถงึแอปพลเิคชนัมูลค่าเพิม่ เนือ้หาของลูกคา้ไม่รวมขอ้เสนอแนะ คําแนะนํา หรอืคํารอ้งขอใดๆ สําหรบัการปรบัปรุงซอฟตแ์วรท์ีลู่กคา้ใหแ้ก ่Esri 
 
"ขอ้มูล" หมายถงึ ชดุขอ้มูลดจิทิลัทีม่ีอยู่เพือ่การคา้ ซ ึง่รวมถงึแต่ไม่จํากดัเพยีงขอ้มูลเวกเตอรท์างภูมศิาสตร ์รายงานขอ้มูลแรสเตอร ์
หรอืคุณสมบตัติารางทีเ่กีย่วขอ้งที ่Esri รวมชดุเขา้กบัผลติภณัฑต์ามการนําเสนอของ Esri อืน่ ๆ หรอืส่งมอบใหแ้ยกต่างหาก 
 
"ผลงาน" หมายถงึ สิง่ใด ๆ ก็ตามที ่Esri ส่งมอบใหก้บัลูกคา้ในฐานะทีเ่ป็นผลลพัธข์องการดําเนินการของบรกิารโดยผูเ้ช ีย่วชาญ 
 
"เอกสารประกอบ" หมายถงึ เอกสารประกอบสําหรบัอา้งองิทัง้หมดของผูใ้ชท้ี ่Esri ส่งมอบใหพ้รอ้มกบัสนิคา้หรอืผลติภณัฑต์ามการนําเสนอของ Esri 
 
"การใหบ้รกิารระบบคลาวดท์ีม่กีารจดัการของ Esri" หมายถงึ ลูกคา้ทีม่โีครงสรา้งพืน้ฐานระบบคลาวด ์ซอฟตแ์วร ์ขอ้มูล 
และแพลตฟอรม์ระบบเครอืข่ายเฉพาะเจาะจงโดยที ่Esri ใหบ้รกิารโฮสต ์จดัการ 
และทําใหพ้รอ้มใชง้านสําหรบัลูกคา้หรอืผูใ้ชง้านปลายทางของลูกคา้ผ่านทางอนิเทอรเ์น็ต 
 
“ผลติภณัฑต์ามการนําเสนอของ Esri” หมายถงึผลติภณัฑ ์หรอืเอกสารประกอบใด ๆ หาก Esri 
จดัหาการฝึกอบรมหรอืบรกิารโดยผูเ้ช ีย่วชาญใหโ้ดยตรงแกลู่กคา้ จะถอืว่าขอ้เสนอของ Esri รวมถงึเอกสารการฝึกอบรมและผลงานดว้ย 
ผลติภณัฑต์ามการนําเสนอของ Esri ไม่รวมการใหบ้รกิารและเนือ้หาของบคุคลทีส่าม 
 
"GIS" หมายถงึ ระบบขอ้มูลทางภูมศิาสตร ์
 
"การบํารุงรกัษา" หมายถงึ โปรแกรมการเป็นสมาชกิที ่Esri จดัหาใหแ้ละทีใ่หส้ทิธแิกลู่กคา้ในการอปัเดตผลติภณัฑแ์ละผลประโยชนอ์ืน่ ๆ เชน่ 
การเขา้ถงึการสนับสนุนทางเทคนิคและการเขา้ถงึแหล่งขอ้มูลการเรยีนรูด้ว้ยตนเองทีอ่ยู่บนเว็บ 
 
"รหสัทีเ่ป็นอนัตราย" หมายถงึ ไวรสั เวริม์ ระเบดิเวลาของซอฟตแ์วร ์มา้โทรจนั หรอืรหสัอืน่ใดทางคอมพวิเตอร ์ไฟล ์การปฏเิสธบรกิาร 
หรอืโปรแกรมทีอ่อกแบบมาเพือ่ขดัขวาง ทําลาย หรอืจํากดัการทํางานของซอฟตแ์วรค์อมพวิเตอร ์ฮารด์แวร ์หรอือุปกรณโ์ทรคมนาคม 
 
“Online Services” หมายถงึระบบเชงิพืน้ทีใ่ด ๆ บนอนิเทอรเ์น็ตทีม่เีพือ่การคา้ซึง่ Esri ไดจ้ดัหาให ้รวมถงึแอปพลเิคชนัและ API 
ทีเ่กีย่วขอ้งเพือ่การจดัเก็บ จดัการ เผยแพร ่และการใชแ้ผนที ่ขอ้มูล และสารสนเทศอืน่ ๆ Online Services ไม่รวมขอ้มูลและเนือ้หา 
 

http://www.arcgis.com/
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"เอกสารการสั่งซ ือ้" หมายถงึ ใบเสนอราคาสําหรบัการขาย ขอ้เสนอการต่ออายุสําหรบัการซอ่มบํารุง การสั่งซ ือ้ ขอ้เสนอ คําสั่งงาน หรอืเอกสารอืน่ ๆ 
ทีร่ะบุถงึผลติภณัฑต์ามการนําเสนอ อปัเดต หรอืการบรกิารทีลู่กคา้สั่งซ ือ้ของ Esri 
 
"สทิธกิารใชง้านอย่างถาวร" หมายถงึ สทิธกิารใชง้านอย่างไม่มกีาํหนด ในผลติภณัฑต์ามการนําเสนอของ Esri 
เวอรช์นัทีไ่ดจ่้ายค่าธรรมเนียมในการใชส้ทิธแิลว้ เวน้เสยีแต่จะถูกยุตโิดย Esri หรอืลูกคา้ทีไ่ดร้บัอนุญาตภายใตข้อ้ตกลงฉบบันี ้
 
"ผลติภณัฑ"์ หมายถงึ ซอฟตแ์วร ์ขอ้มูล และ Online Services 
 
"บรกิารโดยผูเ้ช ีย่วชาญ" หมายถงึ บรกิารเพือ่การพฒันาหรอืการใหคํ้าปรกึษาที ่Esri ใหแ้กลู่กคา้ 
 
"ตวัอย่าง" หมายถงึ โคด้ตวัอย่าง แอปพลเิคชนัตวัอย่าง แอด-ออน หรอืส่วนขยายตวัอย่างของผลติภณัฑ ์
 
“การใหบ้รกิาร” หมายถงึการซอ่มบํารุง หาก Esri จดัหาบรกิารระบบคลาวดท์ีม่กีารจดัการของ Esri 
การฝึกอบรมหรอืบรกิารโดยผูเ้ช ีย่วชาญใหโ้ดยตรงแก่ลูกคา้ จะถอืว่าบรกิารรวมถงึบรกิารระบบคลาวดท์ีม่กีารจดัการของ Esri 
การฝึกอบรมและบรกิารโดยผูเ้ช ีย่วชาญดว้ย 
 
"ซอฟตแ์วร"์ หมายถงึ ซอฟตแ์วรท์ีพ่รอ้มจําหน่ายเพือ่การคา้ทีม่สีทิธคิวามเป็นเจา้ของ โดยไม่รวมถงึขอ้มูล การเขา้ถงึ 
การดาวนโ์หลดจากเว็บไซตท์ีไ่ดร้บัอนุญาตของ Esri หรอืที ่Esri ไดม้อบใหบ้นสือ่ในรูปแบบใด ๆ ก็ตาม ซึง่รวมถงึชดุสํารอง อปัเดต เซอรว์สิแพค แพตช ์
ฮอตฟิกซ ์หรอืชดุสํารองรวมทีไ่ดร้บัอนุญาต 
 
"ขอ้มูลจําเพาะ" หมายถงึ (i) เอกสารทีเ่กีย่วขอ้งสําหรบัซอฟตแ์วรแ์ละ Online Services (ii) ขอบเขตงานทีร่ะบุไวใ้นคําสั่งงานใดก็ตาม หรอื (iii) 
คําอธบิายหลกัสูตรสําหรบัการฝึกอบรมทีเ่ผยแพรอ่อกมาของ Esri 
 
"คําสั่งงาน" หมายถงึ เอกสารคําสั่งซ ือ้สําหรบัการใหบ้รกิาร 
 
"สทิธกิารใชต้ามระยะเวลา" หมายถงึ สทิธกิารใชผ้ลติภณัฑต์ามการนําเสนอของ Esri ในระยะเวลาทีจํ่ากดั ("ระยะเวลา"). 
 
"เนือ้หาของบุคคลทีส่าม" หมายถงึ เนือ้หาใดก็ตามทีลู่กคา้อาจไดร้บัจากเว็บไซตข์องบุคคลทีส่ามหรอืทีบุ่คคลอืน่ทีไ่ม่ใชพ่นักงาน ซพัพลายเออร ์
หรอืผูร้บัจา้งของ Esri อาจมส่ีวนรว่มโดยตรงกบัเว็บไซตข์อง Esri  
 
"การฝึกอบรม" หมายถงึ (i) การฝึกอบรมผลติภณัฑ ์หรอื (ii) การฝึกอบรมอืน่ ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งที ่Esri จดัหาใหภ้ายใตข้อ้ตกลงฉบบันี ้
 
"ขอ้มูลการฝึกอบรม" หมายถงึเนื้อหาทีเ่ป็นดจิทิลัหรอืทีม่กีารพมิพอ์อกมาเพือ่ใชใ้นการฝึกอบรมใหเ้สรจ็สิน้ 
ซึง่อาจรวมถงึแต่ไมจํ่ากดัเพยีงสมุดงาน ขอ้มูล แนวคดิ แบบฝึกหดั และขอ้สอบ 
 
"แอปพลเิคชนัมูลค่าเพิม่" หมายถงึ แอปพลเิคชนัทีพ่ฒันาโดยลูกคา้เพือ่การใชง้านรว่มกบัซอฟตแ์วร ์ขอ้มูล หรอื Online Services ใด 
 ๆ ทีไ่ดร้บัอนุญาต 
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เอกสารแนบทา้ย ข 

ขอ้กาํหนดและเงือ่นไขทั่วไป 
 
ขอ้กาํหนดและเงือ่นไขทั่วไปต่อไปนีม้ผีลใชก้บัขอ้เสนอและบรกิารของ Esri ที ่Esri อาจะเสนอใหก้บัลูกคา้ ขอ้เสนอและบรกิารบางรายการของ Esri 
อาจไม่พรอ้มบรกิารภายใตข้อ้ตกลงฉบบันี ้โปรดขา้มคําศพัทใ์ดๆ ทีไ่ม่เกีย่วขอ้งกบัขอ้เสนอและบรกิารของ Esri ทีเ่สนอภายใตข้อ้ตกลงฉบบันี ้
 
ขอ้ B.1—ขอ้จํากดัในการใชง้านทั่วไป 
 
เวน้แต่จะมกีารอนุญาตไวโ้ดยชดัแจง้ในขอ้ตกลงฉบบันี ้ลูกคา้จะตอ้งไม่ 
 
ก. จําหน่าย ใหเ้ชา่ ใหอ้นุญาตต่อ เผยแพร ่ใหย้มื แบ่งปันเวลาใช ้หรอืโอนบรกิารหรอืขอ้เสนอของ Esri 
ข. แจกจ่ายหรอืจดัหาการเขา้ถงึบรกิารหรอืขอ้เสนอของ Esri โดยตรงทัง้หมดหรอืบางส่วนใหก้บับุคคลภายนอก รวมถงึแต่ไม่จํากดัเพยีงส่วนขยาย 

ส่วนประกอบ หรอื DLL 
ค. แจกจ่ายรหสัส่วนตวัใหก้บับุคคลภายนอก 
ง. ทําวศิวกรรมยอ้นกลบั ดคีอมไพล ์หรอืแยกส่วนประกอบผลติภณัฑห์รอืผลงานใด ๆ ทีส่่งมอบในรูปแบบรวม 
จ. พยายามทีจ่ะหลกีเลีย่งมาตรการดา้นเทคโนโลยทีีค่วบคุมการเขา้ถงึหรอืการใชข้อ้เสนอของ Esri 
ฉ. จดัเก็บ แคช ใชง้าน อปัโหลด แจกจ่าย หรอืใหอ้นุญาตต่อ สําหรบัเนือ้หา หรอืใชข้อ้เสนอของ Esri โดยเป็นการละเมดิสทิธขิอง Esri 

หรอืบุคคลทีส่าม รวมถงึสทิธใินทรพัยส์นิทางปัญญา สทิธคิวามเป็นส่วนตวั กฎหมายว่าดว้ยการไม่เลอืกปฏบิตั ิ
หรอืกฎหมายการส่งออกหรอืขอ้บงัคบัของรฐัทีใ่ชบ้งัคบั 

ช. ลบหรอืบดิเบอืนประกาศสทิธบิตัร ลขิสทิธิ ์เคร ือ่งหมายการคา้ หรอืสทิธคิวามเป็นเจา้ของของ Esri หรอืผูใ้หอ้นุญาต 
หรอืคําอธบิายทีร่ะบุอยู่ในหรอืแนบมากบัขอ้เสนอของ Esri เอาตพุ์ตผลติภณัฑ ์ไฟลคํ์าอธบิายขอ้มูล 
หรอืหนา้ขอ้ความออนไลนห์รอืขอ้มูลทีอ่ยู่ในรูปแบบเอกสารของขอ้มูลหรอืเอกสารประกอบ 

ซ. แบ่งหรอืใชง้านอย่างเป็นเอกเทศสําหรบัส่วนประกอบหรอืองคป์ระกอบของขอ้เสนอของ Esri 
ฌ. ผนวกส่วนหน่ึงส่วนใดของผลติภณัฑต์ามการนําเสนอของ Esri 

เขา้กบัผลติภณัฑห์รอืการใหบ้รกิารเพือ่การใชง้านของบุคคลทีส่ามทีเ่ป็นคู่แข่งกบัผลติภณัฑต์ามการนําเสนอของ Esri 
ญ.

 เผยแพรห่รอืสือ่สารดว้ยวธิกีารอืน่ใดก็ตามสําหรบัผลการทดสอบมาตรฐานการทํางานบนผลติภณัฑรุ์น่เบตา้โดยไม่ไดร้บัอนุญาตเป็นลายลกัษณ์
อกัษรจาก Esri และผูใ้หอ้นุญาต หรอื 

ฎ. ใช ้ผนวก แกไ้ข เผยแพร ่ใหก้ารเขา้ถงึ หรอืรวมขอ้เสนอของ Esri ในลกัษณะทีอ่าจทําใหข้อ้เสนอของ Esri 
อยู่ภายใตข้อ้กาํหนดในการใชง้านแบบโอเพ่นซอรส์หรอืแบบเปิดฐานขอ้มูลทีต่อ้งการใหส่้วนหน่ึงส่วนใดของขอ้เสนอของ Esri ไดร้บัการกระทําดงันี ้

 
 1. ไดร้บัการเปิดเผยในรูปแบบของรหสัตน้ทาง (Source Code) แกบุ่คคลภายนอก 
 2. ใหส้ทิธกิารใชง้านแกบุ่คคลภายนอกเพือ่วตัถุประสงคใ์นการสรา้งงานมลีขิสทิธิส์บืเน่ือง หรอื 
 3. แจกจ่ายต่อใหแ้กบุ่คคลภายนอกโดยไม่มค่ีาใชจ่้าย; หรอื 
 
ล. สรา้งรายไดโ้ดยการมอบสทิธเิขา้ใชซ้อฟตแ์วรห์รอื Online Service ผ่านแอปพลเิคชนัมูลค่าเพิม่ 
 
ขอ้จํากดัดงักล่าวนีจ้ะไม่มผีลใชบ้งัคบัในกรณีทีเ่ป็นการขดัต่อกฎหมายทีใ่ชบ้งัคบัหรอืขอ้บงัคบั 
 
ขอ้ B.2—ขอ้กาํหนดและการสิน้สุดการใชง้าน 
 
B.2.1 ลูกคา้อาจยุตขิอ้ตกลงฉบบันีห้รอืสทิธกิารใชง้านหรอืการเป็นสมาชกิขอ้เสนอของ Esri ใด ๆ ไดทุ้กเมือ่โดยจะตอ้งแจง้ Esri เป็นลายลกัษณอ์กัษร 
การยุตขิอ้ตกลงโดยปราศจากสาเหตุไม่ไดทํ้าใหลู้กคา้มสีทิธไิดร้บัการคนืเงินค่าธรรมเนียมใดๆ 
สทิธกิารยุตขิอ้ตกลงในระหว่างมขีอ้ผูกพนัการใหบ้รกิารเพือ่ความสะดวกใดก็ตามไดร้ะบุไวใ้นส่วนทีเ่กีย่วขอ้งในเนือ้หาของขอ้ตกลงฉบบันี ้
ฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงอาจยุตขิอ้ตกลงฉบบันีห้รอืสทิธกิารใชง้านหรอืการเป็นสมาชกิใดๆ เน่ืองจากมกีารละเมดิขอ้ตกลงในสาระสําคญัทีไ่ม่ไดร้บัการแกไ้ขภายใน 
30 วนันับจากวนัทีม่กีารแจง้อย่างเป็นลายลกัษณอ์กัษรไปยงัฝ่ายทีล่ะเมดิขอ้ตกลง เมือ่มกีารยุตขิอ้ตกลงฉบบันีเ้น่ืองจากมกีารละเมดิขอ้ตกลง ทาง Esri 
จะหยุดใหบ้รกิาร สทิธกิารใชง้านใดๆ ในขอ้เสนอของ Esri ทีม่ผีลใชอ้ยู่หลงัจากการยุตขิอ้ตกลงฉบบันีย้งัคงใชไ้ดต่้อไปภายใตข้อ้ตกลงของขอ้ตกลงฉบบันี ้
 
B.2.2 หาก Esri ยุตขิอ้ตกลงฉบบันีเ้น่ืองจากลูกคา้ละเมดิขอ้ตกลง Esri ยงัอาจใชส้ทิธเิลอืกทีจ่ะยุตสิทิธกิารใชง้านของลูกคา้ 
หรอืการเป็นสมาชกิในขอ้เสนอของ Esri ไดด้ว้ย หากลูกคา้ยุตขิอ้ตกลงฉบบันีไ้ม่ว่าดว้ยเหตุผลหรอืเพือ่ความสะดวกแลว้ 
ทางลูกคา้อาจใชส้ทิธเิลอืกทีจ่ะยุตสิทิธกิารใชง้านของลูกคา้ หรอืการเป็นสมาชกิในผลติภณัฑต์ามการนําเสนอของ Esri ดว้ย 
 
B.2.3 เมือ่มกีารยุตหิรอืสิน้สุดสทิธกิารใชง้านหรอืการเป็นสมาชกิ ลูกคา้จะตอ้ง 
 
ก. หยุดการเขา้ถงึหรอืการใชง้านขอ้เสนอของ Esri ทีถู่กยุตหิรอืสิน้สุด 
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ข. ลา้งแคชขอ้มูลในฝ่ังของไคลเอ็นตท์ีไ่ดจ้ากบรกิารคลาวดท์ีถู่กยุตหิรอืสิน้สุด และ 
ค. หยุดการใชแ้ละถอนการตดิตัง้ ลบ และทําลายสําเนาทัง้หมดของผลติภณัฑต์ามการนําเสนอ ของ Esri 

ทีถู่กยุตหิรอืสิน้สุดซึง่อยู่ในความครอบครองหรอืการควบคุมของลูกคา้ รวมถงึส่วนทีไ่ดร้บัการแกไ้ขหรอืมกีารผนวกรวมไวด้ว้ย ไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบใด 
ตลอดจนดําเนินการและส่งหลกัฐานของการกระทําดงักล่าวนั้นใหแ้ก ่Esri หรอืผูจ้ดัจําหน่ายทีไ่ดร้บัอนุญาต 

 
Esri อาจหยุดใหบ้รกิารทนัททีีม่กีารแจง้เป็นลายลกัษณอ์กัษรไปยงัลูกคา้ หากการลม้ละลายหรอืการดําเนินคดลีม้ละลายเร ิม่ขึน้โดยหรอืต่อลูกคา้ 
จนกว่าทรสัตจีะไดแ้กไ้ขการผดินัดชาํระหนีท้ีเ่กดิขึน้และใหก้ารรบัประกนัทีเ่พยีงพอสําหรบัการปฏบิตักิารในอนาคตภายใตข้อ้ตกลงฉบบันี ้
ขอ้ตกลงฉบบันีจ้ะสิน้สุดลงเมือ่มภีาวะหนีส้นิลน้พน้ตวั การชาํระบญัช ีหรอืการเลกิกจิการของฝ่ายใดฝ่ายหน่ึง 
 
ขอ้ B.3—การรบัประกนัแบบจํากดัและการจํากดัความรบัผดิชอบ 
 
B.3.1 การรบัประกนัแบบจํากดั ยกเวน้ตามทีร่ะบุไวด้า้นล่าง Esri รบัประกนัลูกคา้ โดยที ่(i) ผลติภณัฑแ์ละการฝึกอบรม 
ผลติภณัฑแ์ละการฝึกอบรมจะปฎบิตัติามขอ้มูลจําเพาะทีเ่กีย่วขอ้งอย่างมนีัยยะสําคญั และ (ii) 
การใหบ้รกิารจะเป็นไปตามมาตรฐานทางวชิาชพีและทางเทคนิคของอุตสาหกรรมอย่างมนีัยยะสําคญั 
ชว่งเวลารบัประกนัสําหรบัผลติภณัฑต์ามการนําเสนอของ Esri ภายใตส้ทิธกิารใชง้านอย่างถาวรและการใหบ้รกิารมรีะยะเวลา 90 วนั นับตัง้แต่วนัทีส่่งมอบ 
หรอืจากวนัทีร่บัของ หากขอ้ตกลงฉบบันีม้รีะยะเวลารบัของ ชว่งเวลารบัประกนัสําหรบัผลติภณัฑต์ามการนําเสนอของ Esri 
ถูกเสนอภายใตก้ารเป็นสมาชกิหรอืการใชส้ทิธติามขอ้กาํหนดนานนอ้ยกว่าระยะเวลาการเป็นสมาชกิหรอืขอ้กาํหนดหรอื 90 วนั นับตัง้แต่วนัทีส่่งมอบ 
หรอืจากวนัทีร่บัของ หากขอ้ตกลงฉบบันีม้รีะยะเวลารบัของ 
 
B.3.2 การจํากดัความรบัผดิชอบกรณีพเิศษ เนือ้หาของบุคคลทีส่าม ขอ้มูล ตวัอย่าง ฮ็อตฟิกซ ์โปรแกรมแกไ้ข อปัเดต Online Services  
ทีจ่ดัหาใหโ้ดยไม่มค่ีาธรรมเนียม และผลติภณัฑรุ์น่ทีเ่ป็นการทดลอง การประเมนิและรุน่เบตา้จะถูกส่งมอบในลกัษณะ "ตามสภาพทีเ่ป็นอยู่" 
โดยไม่มกีารรบัประกนัใด ๆ 
 
B.3.3 การจํากดัความรบัผดิชอบทั่วไป ยกเวน้การรบัประกนัแบบจํากดัตามทีร่ะบุอย่างชดัแจง้ขา้งตน้แลว้ Esri 
จํากดัความรบัผดิชอบในการรบัประกนัหรอืเงือ่นไขอืน่ๆ ทัง้หมด ไม่ว่าจะโดยชดัแจง้หรอืโดยนัย 
รวมถงึการรบัประกนัหรอืเงือ่นไขเกีย่วกบัความสามารถเชงิพาณิชย ์ความเหมาะสมในการใชง้านเพือ่วตัถุประสงคเ์ฉพาะ 
และการไม่ละเมดิสทิธิใ์นทรพัยส์นิทางปัญญา Esri จะไม่รบัผดิชอบต่อความไม่สอดคลอ้งใดๆ เกีย่วกบัขอ้มูลจําเพาะ การสูญหาย การลบ การแกไ้ข 
หรอืการเปิดเผยเนือ้หาของลูกคา้ ทีเ่กดิขึน้จากการทีลู่กคา้แกไ้ขเปลีย่นแปลงขอ้เสนอของ Esri นอกเหนือจากทีร่ะบุไวใ้นเอกสารประกอบ Esri 
ไม่รบัประกนัว่าขอ้เสนอของ Esri หรอืการดําเนินการของลูกคา้จะราบรืน่ไม่ตดิขดั ปราศจากขอ้ผดิพลาด ความทนทานต่อความบกพรอ่ง 
ความปลอดภยัจากความบกพรอ่ง หรอืไม่รบัประกนัว่าความไม่สอดคลอ้งจะสามารถหรอืจะไดร้บัการแกไ้ข ขอ้เสนอของ Esri ไม่ไดร้บัการออกแบบ ผลติ 
หรอืมวีตัถุประสงคเ์พือ่การใชใ้นสภาพแวดลอ้ม หรอืการใชง้านทีอ่าจนําไปสู่การสูญเสยีชวีติ การบาดเจ็บรา่งกาย 
หรอืความเสยีหายต่อทรพัยส์นิหรอืสภาพแวดลอ้ม ลูกคา้ไม่ควรปฏบิตัติามคําแนะนําเกีย่วกบัการนําทางทีดู่เหมอืนจะเป็นอนัตราย ไม่ปลอดภยั 
หรอืผดิกฎหมาย การใชด้งักล่าวจะเป็นความเสีย่งและเป็นค่าใชจ่้ายของลูกคา้เอง 
 
B.3.4 การจํากดัความรบัผดิชอบ 
 
ก. การจํากดัความรบัผดิชอบบนอนิเทอรเ์น็ต 

ไม่มคู่ีสญัญาฝ่ายใดจะตอ้งรบัผดิสําหรบัค่าเสยีหายภายใตท้ฤษฎทีางกฎหมายเกีย่วกบัการปฏบิตัหิรอืการยุตกิารดําเนินการของอนิเทอรเ์น็ต 
หรอืขอ้บงัคบัของอนิเทอรเ์น็ตทีอ่าจจํากดัหรอืหา้มการดําเนินการของบรกิารคลาวด ์

ข. เว็บไซตข์องบุคคลทีส่าม และ เนือ้หาของบุคคลทีส่าม Esri ไม่รบัผดิชอบต่อเว็บไซตข์องบุคคลทีส่ามหรอืเนือ้หาของบุคคลทีส่าม 
ทีป่รากฎหรอืถูกอา้งองิโดยผลติภณัฑต์ามการนําเสนอของ Esri หรอืเว็บไซตข์อง Esri รวมถงึ www.esri.com และ www.arcgis.com 
การใหล้งิกไ์ปยงัเว็บไซตห์รอืทรพัยากรของบุคคลทีส่ามไม่ไดบ้่งบอกนัยยะถงึการรบัรอง ความเกีย่วขอ้ง หรอืการสนับสนุนชนิดใด ๆ 

 
B.3.5 การบรรเทาเฉพาะ การแกไ้ขความเสยีหายโดยเฉพาะของลูกคา้และความรบัผดิชอบทัง้หมดของ Esri 
ต่อการละเมดิการรบัประกนัแบบจํากดัในส่วนนีจ้ะเป็นไปเพือ่ทดแทนสือ่ทีช่าํรุดรวมทัง้ (i)ซอ่ม แกไ้ข 
หรอืหาทางแกไ้ขผลติภณัฑต์ามการนําเสนอและการใหบ้รกิารของ Esri  
ทีเ่กีย่วขอ้ง หรอื (ii) ณ สทิธกิารเลอืกของ Esri, ค่าธรรมเนียมทีลู่กคา้ชาํระเป็นค่าผลติภณัฑต์ามการนําเสนอและการใหบ้รกิารของ Esri 
ทีไ่ม่สอดคลอ้งกบัการรบัประกนัแบบจํากดัของ Esri 
 
ขอ้ B.4—ขอ้จํากดัความรบัผดิชอบ 
 
B.4.1 การจํากดัความรบัผดิ ทัง้ลูกคา้ Esri หรอืผูจ้ดัจําหน่ายทีไ่ดร้บัอนุญาตของ Esri หรอืผูใ้หอ้นุญาตทีเ่ป็นบุคคลทีส่ามใด ๆ 
จะไม่ตอ้งรบัผดิต่อค่าเสยีหายโดยออ้ม ค่าเสยีหายพเิศษ ค่าเสยีหายสบืเน่ือง ค่าเสยีหายทีเ่ป็นผลทีต่ามมา การสูญเสยีผลกาํไร ยอดขาย ค่าความนิยม 
ตน้ทุนในการจดัหาสนิคา้หรอืบรกิารทดแทน หรอืค่าเสยีหายทีม่จํีานวนสูงกว่าค่าธรรมเนียมของสทิธกิารใชง้าน หรอืค่าธรรมเนียมการเป็นสมาชกิปัจจุบนั 
หรอืค่าธรรมเนียมการบรกิารทีเ่กีย่วขอ้งทีไ่ดช้าํระหรอืคา้งชาํระต่อ Esri สําหรบัขอ้เสนอหรอืบรกิารของ Esri ทีเ่ป็นสาเหตุของขอ้เรยีกรอ้ง 
 

http://www.esri.com/
http://www.arcgis.com/
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B.4.2 ขอ้จํากดัและการยกเวน้ความรบัผดิในขอ้ความย่อหนา้กอ่นนีไ้ม่ใชก้บักรณีทีลู่กคา้ละเมดิ ใชใ้นทางทีผ่ดิ ยกัยอกทรพัยส์นิทางปัญญาของ Esri 
หรอืผูใ้หอ้นุญาตของ Esri ภาระหนา้ทีใ่นการชดใชค่้าสนิไหมทดแทนของฝ่ายใดฝ่ายหน่ึง ความประมาทเลนิเล่ออย่างรา้ยแรง การจงใจประพฤตผิดิ 
หรอืการละเมดิต่อขอ้กาํหนดการปฏบิตัติามกฎเกณฑก์ารส่งออกของขอ้ตกลงฉบบันีห้รอืกฎหมายทีม่ผีลบงัคบัใชห้รอืขอ้บงัคบั 
 
B.4.3 ความสามารถในการบงัคบัใชข้องการจํากดัความรบัผดิชอบและขอ้จํากดั Esri 
หรอืผูจ้ดัจําหน่ายทีไ่ดร้บัอนุญาตไดก้าํหนดค่าธรรมเนียมและเขา้ทําขอ้ตกลงฉบบันีโ้ดยเป็นไปตามการจํากดัความรบัผดิและขอ้จํากดัในขอ้ตกลงฉบบันี ้
ทัง้นี ้ค่าธรรมเนียมไดแ้สดงถงึการกระจายความเสีย่งทีเ่ป็นพืน้ฐานสําคญัของการเจรจาระหว่างคู่สญัญา 
ขอ้จํากดัเหล่านีจ้ะมผีลใชบ้งัคบัไม่ว่าคู่สญัญาจะรบัรูถ้งึความเป็นไปไดข้องความเสยีหายหรอืไม่และไม่คํานึงว่าวตัถุประสงคสํ์าคญัของการเยียวยาแบบจํากดัโ
ดยเฉพาะหรอืไม่ 
 
B.4.4 การถอนหรอืการสละสทิธเิรยีกรอ้งหรอืสทิธใินทรพัยส์นิทีเ่คยเรยีกรอ้ง ขอ้จํากดั 
และขอ้ยกเวน้ทีร่ะบุขา้งตน้อาจไม่มผีลบงัคบัใชใ้นเขตอํานาจศาลบางแห่ง 
และอาจมผีลบงัคบัใชภ้ายใตข้อบเขตทีอ่นุญาตตามกฎหมายในเขตอํานาจศาลของลูกคา้เท่านั้น 
ลูกคา้อาจมสีทิธเิพิม่เตมิซ ึง่ไม่สามารถมกีารยกเวน้หรอืจํากดัความรบัผดิชอบได ้Esri 
ไม่ไดพ้ยายามทีจ่ะจํากดัการรบัประกนัหรอืการเยยีวยาสําหรบัลูกคา้โดยประการทีก่ฎหมายไม่อนุญาต 
 
ขอ้ B.5—การชดใชค่้าเสยีหาย 
 
B.5.1 คําจํากดัความ คําจํากดัความต่อไปนี้เป็นสว่นเสรมิของคําจํากดัความทีร่ะบุไวใ้น เอกสารแนบทา้ย ก: 
 
ก. “ขอ้เรยีกรอ้ง” หมายถงึขอ้เรยีกรอ้ง การดําเนินคดหีรอืคํารอ้งขอของบุคคลทีส่าม 
ข. “ผูม้สีทิธไิดร้บัชดใชค่้าเสยีหาย” หมายถงึลูกคา้ และผูบ้รหิาร เจา้หนา้ที ่และพนักงานของลูกคา้ 
ค. “ขอ้เรยีกรอ้งเกีย่วกบัการละเมดิ” หมายถงึขอ้เรยีกรอ้งใด ๆ ทีอ่า้งว่า การใชห้รอืการเขา้ถงึขอ้เสนอหรอืบรกิารของ Esri ใด ๆ 

ของลูกคา้ละเมดิต่อสทิธบิตัร ลขิสทิธิ ์เคร ือ่งหมายการคา้ หรอืความลบัทางการคา้ 
ง. “ความเสยีหาย” หมายถงึรายจ่าย ค่าเสยีหาย ยอดค่าชดเชย ตน้ทุนหรอืค่าใชจ่้าย รวมถงึค่าทนายความทีไ่ดช้าํระไป 
 
B.5.2 การชดใชค่้าเสยีหายเกีย่วกบัการละเมดิ 
 
ก. Esri จะปกป้องและชดใชค่้าเสยีหายใหแ้กผู่ม้สีทิธไิดร้บัชดใชค่้าเสยีหาย ตลอดจนชดใชค่้าเสยีหายเพือ่ความเสยีหายทีเ่กดิขึน้ตามการเรยีกรอ้ง 
ข. หาก Esri พจิารณาแลว้ว่าขอ้เรยีกรอ้งเกีย่วกบัการละเมดิเป็นความจรงิ ทาง Esri อาจดําเนินการอย่างใดอย่างหน่ึงโดยใชค่้าใชจ่้ายของตนเอง 

(1) ใหส้ทิธิลู์กคา้ในการใชผ้ลติภณัฑต์ามการนําเสนอหรอืการใหบ้รกิารของ Esri ต่อไป หรอื 
(2) แกไ้ขผลติภณัฑต์ามการนําเสนอหรอืการใหบ้รกิารของ Esri ในขณะทีดํ่ารงไวซ้ ึง่ความสามารถในการทํางานดงัเดมิ 
หากไม่มทีางเลอืกใดทีเ่หมาะสมในเชงิพาณิชย ์ทาง Esri อาจยุตสิทิธใินการใชผ้ลติภณัฑต์ามการนําเสนอหรอืการใหบ้รกิารของ Esri 
ของลูกคา้และจะคนืเงนิ (ก) ค่าธรรมเนียมสทิธกิารใชง้านใดก็ตามทีลู่กคา้ชาํระการละเมดิผลติภณัฑต์ามการนําเสนอหรอืการใหบ้รกิารของ Esri 
ทีไ่ดร้บัมาภายใตส้ทิธกิารใชง้านถาวร โดยคดิเป็นสดัส่วนของ 5-ปี หกัค่าเสือ่มราคาเป็นแบบเสน้ตรงเร ิม่ตัง้แต่วนัทีเ่ร ิม่ตน้ส่งมอบ หรอื 
(ข) ค่าธรรมเนียมส่วนทีไ่ม่มกีารใชซ้ ึง่ชาํระสําหรบัสทิธกิารใชง้านเป็นระยะเวลา การเป็นสมาชกิ และการซอ่มบํารุงรกัษา 

ค. Esri 
ไม่มภีาระหนา้ทีใ่นการต่อสูข้อ้เรยีกรอ้งเกีย่วกบัการละเมดิหรอืในการชดใชค่้าสนิไหมทดแทนใหแ้กลู่กคา้ในกรณีทีข่อ้เรยีกรอ้งเกีย่วกบัการละเมดิเกดิขึ ้
นจาก (i) การผสมผสานหรอืการรวมผลติภณัฑต์ามการนําเสนอหรอืการใหบ้รกิารของ Esri กบัผลติภณัฑ ์กระบวนการ ระบบ หรอืส่วนประกอบที ่
Esri ไม่ไดจ้ดัหาหรอืระบุไวใ้นเอกสารประกอบ (ii) การดดัแปลงผลติภณัฑต์ามการนําเสนอหรอืการใหบ้รกิารของ Esri โดยผูอ้ืน่ทีไ่ม่ใช ่Esri 
และผูร้บัจา้งชว่งของ Esri (iii) การปฏบิตัติามรายละเอยีดงานของลูกคา้ หรอื (iv) การใชผ้ลติภณัฑต์ามการนําเสนอหรอืการใหบ้รกิารของ Esri 
หลงัจากที ่Esri จดัหารุน่ทีม่กีารแกไ้ขเปลีย่นแปลงแลว้เพือ่หลกีเลีย่งการละเมดิหรอืยุตสิทิธกิารใชผ้ลติภณัฑต์ามการนําเสนอหรอืการใหบ้รกิารของ 
Esri ของลูกคา้ 

 
B.5.3 การชดใชค่้าสนิไหมทดแทนทั่วไป Esri จะปกป้องและชดใชค่้าเสยีหายใหแ้กผู่ม้ีสทิธไิดร้บัชดใชค่้าเสยีหาย 
ตลอดจนชดใชค่้าเสยีหายเพือ่ความเสยีหายทีเ่กดิขึน้ตามการเรยีกรอ้งใดๆ สําหรบัการบาดเจ็บทางกาย การเสยีชวีติ 
หรอืความเสยีหายต่อทรพัยส์นิถาวรทีม่ตีวัตน หรอืทรพัยส์นิทีแ่ทจ้รงิ 
ทีนํ่ามาจากฝ่ายทีร่บัความคุม้ครองตามขอบเขตในกรณีทีเ่กดิขึน้จากความประมาทเลนิเล่อหรอืการละเวน้หรอืการจงใจประพฤตผิดิโดย Esri หรอืผูบ้รหิาร 
เจา้หนา้ที ่พนักงาน หรอืตวัแทนของ Esri ทีทํ่าหนา้ทีใ่หบ้รกิารในขณะทีอ่ยู่ในสถานทีข่องลูกคา้ 
 
B.5.4 เงือ่นไขการชดใชค่้าเสยีหาย เป็นเงือ่นไขสําหรบัการชดใชค่้าเสยีหาย แต่สําหรบัเงือ่นไขทีก่าํหนดใหเ้ป็นการเรยีกรอ้งการละเมดิ  
(ดูที ่B.5.2 ค.) ผูม้สีทิธไิดร้บัชดใชค่้าเสยีหายจะตอ้ง (i) แจง้ให ้Esri ทราบถงึขอ้เรยีกรอ้งเป็นลายลกัษณอ์กัษรทนัท ี
(ii) จดัหาเอกสารทีม่อียู่ทัง้หมดทีอ่ธบิายต่อขอ้เรยีกรอ้ง (iii) ให ้Esri 
มอีํานาจควบคุมแต่เพยีงผูเ้ดยีวในการต่อสูค้ดหีรอืการเจรจาไกล่เกลีย่ทีเ่กีย่วกบัการต่อสูห้รอืการระงบัขอ้เรยีกรอ้งใด ๆ และ 
(iv) ใหค้วามรว่มมอืในการต่อสูข้อ้เรยีกรอ้งตามสมควร เมือ่ Esri รอ้งขอและออกค่าใชจ่้ายให ้
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B.5.5 ขอ้ตกลงส่วนนีร้ะบุขอ้ผูกพนัทัง้หมดของ Esri ผูจ้ดัจําหน่ายทีไ่ดร้บัอนุญาต และผูใ้หอ้นุญาตทีเ่ป็นบุคคลทีส่ามของ Esri เกีย่วกบัขอ้เรยีกรอ้งใด ๆ 
ซ ึง่ Esri ตอ้งชดใชค่้าเสยีหายแก่ลูกคา้ 
 
ขอ้ B.6—การรบัประกนั 
 
หาก Esri กาํลงัใหบ้รกิาร ทาง Esri จะดําเนินการขัน้ต่ําตามความคุม้ครองต่อไปนี ้
 
ก. ความรบัผดิทั่วไปหรอืความรบัผดิทั่วไปเชงิพาณิชยท์ีม่คีวามคุม้ครองขัน้ต่ํา 1,000,000.00 ดอลลาร ์(ดอลลารส์หรฐัฯ) 

โดยจํากดัต่อการเกดิขึน้คร ัง้เดยีวสําหรบัการบาดเจ็บทางกาย รวมถงึการเสยีชวีติ และความรบัผดิต่อความเสยีหายในทรพัยส์นิซ ึง่รวมถงึกรณีต่อไปนี:้ 
 
 1. สถานทีแ่ละการดําเนินงาน 
 2. ความรบัผดิตามสญัญารวม 
 3. ความเสยีหายต่อทรพัยส์นิในรูปแบบกวา้ง ๆ 
 4. ผูร้บัจา้งอสิระ 
 5. การบาดเจ็บของบุคคล โดยมกีารลบขอ้ยกเวน้ของพนักงาน และ 
 6. การดําเนินงานทีเ่สรจ็สิน้แลว้ 
 
ข. การประกนัภยัเพือ่ค่าชดเชยของผูทํ้างาน โดยมกีารสละสทิธกิารรบัชว่งสทิธเิป็นจํานวนทีเ่ป็นไปตามจํานวนทีจํ่ากดัตามกฎหมาย 
 
ขอ้ B.7—ความปลอดภยัและการปฏบิตัติาม 
 
B.7.1 ความปลอดภยั Esri ไดเ้ผยแพรค่วามสามารถดา้นความปลอดภยัไวท้ี ่https://trust.arcgis.com ลูกคา้อาจอนุญาตให ้Esri 
มสีทิธใินการเขา้ถงึระบบของลูกคา้หรอืขอ้มูลส่วนบุคคลของบุคคลทีส่าม สารสนเทศทีม่กีารควบคุม หรอืขอ้มูลทีม่คีวามละเอยีดอ่อน 
ถา้การเขา้ถงึมคีวามจําเป็นต่อผลงานการใหบ้รกิารของ Esri และถา้ Esri ยอมรบัการเขา้ถงึดงักล่าวอย่างชดัแจง้ Esri จะใชก้ารคุม้ครองในการจดัการ 
ทางเทคนิค และทางกายภาพตามสมควรเพือ่คุม้ครองขอ้มูลดงักล่าวและป้องกนัการเขา้ถงึโดยไม่ไดร้บัอนุญาต ลูกคา้มหีนา้ทีใ่นการ 
(1) ยนืยนัว่าการควบคุมดา้นความปลอดภยัและความเป็นส่วนตวัทีไ่ดร้บัการตพีมิพข์อง Esri 
เป็นไปตามขอ้กาํหนดดา้นกฎหมายทีใ่ชบ้งัคบัทัง้หมดสําหรบัการคุม้ครองเนือ้หาของลูกคา้ และ 
(2) อปัโหลดหรอืแบ่งปันเนือ้หาของลูกคา้ผ่านบรกิารคลาวดเ์ฉพาะเมือ่กฎหมายอนุญาตใหก้ระทําการดงักล่าวได ้Esri 
ไม่มหีนา้ทีใ่นการตรวจสอบเนือ้หาของลูกคา้เพือ่รบัรองว่าเป็นไปตามกฎหมายทีใ่ชบ้งัคบัและขอ้บงัคบั ลูกคา้ตอ้งตดิต่อ Esri  
ที ่securesupport@esri.com สําหรบัคําแนะนําเพิม่เตมิกอ่นใหเ้นือ้หาของลูกคา้ใดก็ตามทีต่อ้งใชม้าตรการรกัษาความปลอดภยัอืน่  
ๆ นอกเหนือจากความสามารถในการรกัษาความปลอดภยัทีเ่ผยแพรข่อง Esri 
 
B.7.2 รหสัทีป่ระสงคร์า้ย Esri จะใชค้วามพยายามตามสมควรทางการคา้เพือ่ตรวจสอบใหแ้น่ใจว่าขอ้เสนอของ Esri จะไม่ส่งรหสัทีป่ระสงคร์า้ยใดๆ 
ไปใหลู้กคา้ Esri จะไม่รบัผดิชอบต่อรหสัทีป่ระสงคร์า้ยซึง่ลูกคา้นําเขา้สู่ขอ้เสนอของ Esri หรอืมกีารนําเขา้ผ่านเนือ้หาของบุคคลทีส่าม 
 
B.7.3 การปฏบิตัติามการส่งออก 
คู่สญัญาแต่ละฝ่ายจะปฏบิตัติามกฎหมายและระเบยีบขอ้บงัคบัว่าดว้ยการส่งออกและมาตรการควํ่าบาตรทางการคา้ทีใ่ชบ้งัคบั 
รวมถงึระเบยีบขอ้บงัคบัว่าดว้ยการบรหิารการส่งออก (EAR) ของกระทรวงพานิชยข์องสหรฐัอเมรกิา ระเบยีบขอ้บงัคบัว่าดว้ยการขนส่งอาวุธระหว่างประเทศ 
(ITAR) กระทรวงการคลงัของสหรฐัอเมรกิา ระเบยีบขอ้บงัคบัของสํานักงานควบคุมทรพัยส์นิในต่างประเทศ (OFAC) และกฎหมายอืน่ ๆ 
ดา้นการส่งออกทีใ่ชบ้งัคบั ลูกคา้จะไม่ส่งออก ส่งออกซํา้ ขายต่อ โอน ปล่อย หรอืจําหน่ายจ่ายโอนประการใดๆ ไม่ว่าจะทัง้หมดหรอืบางส่วน 
หรอือนุญาตใหเ้ขา้ถงึ หรอืโอน หรอืใชบ้รกิารหรอืขอ้เสนอของ Esri ไปยงัประเทศทีส่หรฐัอเมรกิามคํีาสั่งหา้มซือ้ขาย ซึง่ปัจจุบนัไดแ้กป่ระเทศอหิรา่น ซเีรยี 
เกาหลเีหนือ ควิบา ภูมภิาคไครเมยีของยูเครน สาธารณรฐัประชาชนโดเนตสก ์(DNR) และสาธารณรฐัประชาชนลูฮานสก ์(LNR) 
หรอืองคก์รหรอืบุคคลทีถู่กปฏเิสธ เวน้แต่จะเป็นไปตามกฎหมายและระเบยีบขอ้บงัคบัว่าดว้ยการส่งออกทีใ่ชบ้งัคบัของรฐับาลของสหรฐัอเมรกิาในขณะนั้น 
ลูกคา้จะส่งออก ส่งออกซํา้ โอน หรอืใชบ้รกิารหรอืขอ้เสนอของ Esri เพือ่การสรา้งมิสไซลห์รอืนิวเคลยีร ์
อาวุธเคมหีรอืชวีภาพหรอืสิน้สุดการใชง้านโดยไม่ไดร้บัอนุญาตอย่างถูกตอ้งจากรฐับาลของสหรฐัอเมรกิา ลูกคา้จะตอ้งบอกกล่าว Esri 
เป็นลายลกัษณอ์กัษรทนัทเีมือ่หน่วยงานหรอืเจา้หนา้ทีข่องรฐับาลของสหรฐัอเมรกิาปฏเิสธ ระงบั หรอืเพกิถอนสทิธพิเิศษดา้นการส่งออกของลูกคา้ 
ลูกคา้จะไม่อปัโหลด จดัเก็บ หรอืประมวลผลเนือ้หาของลูกคา้ในบรกิารคลาวดซ์ ึง่ (1) มหีมายเลขการแบ่งประเภทการควบคุมการส่งออก (ECCN) 
นอกจาก EAR99 หรอื (2) ถูกควบคุมสําหรบัการส่งออกจากสหรฐัอเมรกิาภายใต ้ITAR ลูกคา้จะแจง้ให ้Esri 
ทราบล่วงหน้าหากการดําเนินงานใหบ้รกิารหรอืการใหผ้ลติภณัฑต์ามการนําเสนอของ Esri ใด ๆ เกีย่วขอ้งกบัมาตราการป้องกนั 
การใหบ้รกิารในการป้องกนั หรอืขอ้มูลทางเทคนิค ตามทีร่ะบุไวใ้น ITAR มาตรา 120.31, 120.32 และ 120.33 ตามลําดบั โดย Esri 
จะไม่ดําเนินงานใหบ้รกิารดงักล่าวหรอืจดัหาผลติภณัฑต์ามการนําเสนอของ Esri ใด ๆ ดงักล่าวจนกว่า Esri 
จะไดร้บัใบอนุญาตการส่งออกทีจํ่าเป็นจากรฐับาลสหรฐัอเมรกิา ลูกคา้จะชว่ยเหลอื Esri 
ตามสมควรในการสมคัรและการไดร้บัใบอนุญาตการส่งออกตามความเหมาะสม 
 
B.7.4 ความเป็นสว่นตวั Esri จะประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลตามขอ้กาํหนดของภาคผนวกการประมวลผลขอ้มูลซึง่แสดงอยู่ที ่
https://www.esri.com/en-us/privacy/overview 
 

https://trust.arcgis.com/
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ขอ้ B.8—บรกิารคลาวด ์
 
B.8.1 การใชง้านทีต่อ้งหา้ม ลูกคา้จะไม่จดัหาเนือ้หาของลูกคา้หรอืการเขา้ถงึอืน่ๆ หรอืใชบ้รกิารระบบคราวดใ์นลกัษณะที ่
 
ก. สรา้งหรอืเผยแพรส่แปม การปลอมตวั หรอืส่งฟิชชิง่อเีมลหรอืเนือ้หาทีเ่ป็นการโจมตหีรอืใส่รา้ย หรอืสะกดรอยตามหรอืทําการข่มขู่ว่าจะทํารา้ยรา่งกาย 
ข. จดัเก็บหรอืส่งรหสัทีเ่ป็นอนัตรายใด ๆ 
ค. ละเมดิต่อกฎหมายหรอืขอ้บงัคบัใด ๆ 
ง. ละเมดิหรอืยกัยอกสทิธขิองบุคคลทีส่ามใดก็ตาม 
จ. คน้หา ตรวจสอบ หรอืทดสอบชอ่งโหว่ของบรกิารคลาวดห์รอืละเมดิมาตรการดา้นความปลอดภยัหรอืการพสูิจนต์วัตนใดก็ตามโดยบรกิารคลาวด ์

โดยไม่ไดร้บัการอนุมตัเิป็นลายลกัษณอ์กัษรจากเจา้หนา้ทีร่กัษาความปลอดภยัผลติภณัฑข์อง Esri; หรอื 
ฉ. เปรยีบเทยีบความพรอ้ม การปฏบิตังิานหรอืความสามารถในการทํางานของบรกิารคลาวด ์
 
B.8.2 การหยุดชะงกัของบรกิาร ความลม้เหลวของระบบหรอืเหตุการณอ์ืน่ๆ ทีอ่ยู่นอกเหนือการควบคุมตามสมควรของ Esri 
อาจทําใหเ้กดิการหยุดชะงกัในการเขา้ถงึบรกิารคลาวดข์องลูกคา้ Esri อาจไม่สามารถใหก้ารแจง้เตอืนล่วงหนา้ถงึการหยุดชะงกัดงักล่าว 
 
B.8.3 เนือ้หาของลูกคา้ 
 
ก. ลูกคา้มอบสทิธิ ์Esri และผูร้บัจา้งใชส้ทิธกิารใชป้ระโยชนแ์บบไม่ผูกขาด สทิธซิ ึง่ไม่อาจโอนไปสู่บุคคลอืน่ได ้สทิธทิั่วโลกในการโฮสต ์เรยีกใช ้

และทําซํา้เนือ้หาลูกคา้ตามทีจํ่าเป็นเพื่อใหบ้รกิารคลาวดแ์กลู่กคา้ หากไม่ไดร้บัอนุญาตจากลูกคา้ Esri จะไม่เขา้ถงึ ใช ้หรอืเปิดเผยเนือ้หาของลูกคา้ 
ยกเวน้ทีจํ่าเป็นอย่างสมเหตุสมผลสําหรบัการสนับสนุนการใชบ้รกิารคลาวดข์องลูกคา้ ยกเวน้สทิธิท์ีจํ่ากดั สําหรบั Esri ภายใตข้อ้ตกลงนี ้
ลูกคา้รกัษาไวซ้ ึง่สทิธิ ์กรรมสทิธิ ์และผลประโยชนท์ัง้หมดในเนือ้หาของลูกคา้ 

ข. หากลูกคา้เขา้ถงึบรกิารคลาวด ์โดยใชแ้อปพลเิคช ัน่ทีจ่ดัหาโดยบุคคลทีส่าม Esri อาจเปิดเผยเนือ้หาของลูกคา้ใหแ้กบ่คุคลทีส่ามตามทีจํ่าเป็น 
เพือ่ชว่ยในการทํางานรว่มกนัระหว่างแอปพลเิคช ัน่และบรกิารคลาวด ์และเนือ้หาของลูกคา้ 

ค. Esri อาจเปิดเผยเนือ้หาของลูกคา้ หากจําเป็นตอ้งดําเนินการตามกฎหมายหรอืขอ้บงัคบัหรอืคําสั่งศาล หรอืหน่วยงานราชการอืน่ๆ โดยที ่Esri 
จะพยายามอย่างสมเหตุสมผลทีจ่ะจํากดัขอบเขตของการเปิดเผย 

ง. เมือ่ลูกคา้ใชบ้รกิารคลาวดส์ิน้สุดลง Esri จะ 
 

 1. จะจดัทําเนือ้หาของลูกคา้ใหพ้รอ้มเพื่อใหลู้กคา้สามารถดาวนโ์หลดไดน้าน 30 วนั 
เวน้แต่ลูกคา้จะรอ้งขอชว่งเวลาสําหรบัความพรอ้มใชง้านทีส่ ัน้ลง หรอื Esri ถูกหา้มไม่ใหทํ้าเชน่นั้นตามกฎหมาย; หรอื 

 2. ดาวนโ์หลดเนือ้หาลูกคา้ทัง้หมดในความครอบครองของ Esri ไปจนถงึสือ่ทีลู่กคา้เลอืกและส่งมอบเนือ้หาลูกคา้ดงักล่าวใหก้บัลูกคา้ 
 

Esri จะไม่มภีาระผูกพนัใด ๆ ในการจดัเก็บหรอืส่งคนืเนือ้หาของลูกคา้เมือ่ขอ้สรุปของบรกิารคลาวด ์
 
B.8.4 การลบเนือ้หาของลูกคา้ Esri อาจลบหรอืเอาส่วนหน่ึงส่วนใดของเนือ้หาของลูกคา้ออก 
หากมเีหตุผลทีเ่ช ือ่ไดว่้าการอปัโหลดเนือ้หาของลูกคา้หรอืการใชเ้นือ้หาดงักล่าวรว่มกบัระบบคลาวด ์เป็นการละเมดิขอ้ตกลงฉบบันีใ้นสาระสําคญั Esri 
จะแจง้ใหลู้กคา้ทราบล่วงหนา้กอ่นทีจ่ะลบเนือ้หาของลูกคา้ หากเป็นการกระทําทีส่มเหตุสมผลภายใตส้ถานการณเ์หล่านี ้Esri 
จะตอบสนองต่อการแจง้ลบตามกฎหมาย Digital Millennium Copyright Act โดยเป็นไปตามนโยบายลขิสทิธิข์อง Esri ซึง่มอียู่ที ่
http://www.esri.com/legal/dmca_policy 
 
B.8.5 การระงบัการใหบ้รกิาร Esri อาจระงบัการเขา้ถงึระบบคลาวด ์
(1) หากลูกคา้ละเมดิขอ้ตกลงฉบบันีใ้นสาระสําคญัและไม่แกไ้ขการละเมดิดงักล่าวในเวลาอนัสมควร (2) หาก Esri 
มเีหตุผลอนัสมควรเชือ่ไดว่้าการใชบ้รกิารคลาวดข์องลูกคา้จะทําให ้Esri เกดิความรบัผดิหรอืผลลพัธใ์นทางลบแกค่วามถูกตอ้ง 
ความสามารถในการทํางาน หรอืความสามารถในการใชง้านของบรกิารคลาวด ์(3) เพือ่ทําการบํารุงรกัษาตามกําหนด 
(4) เพือ่ระงบัภยัคุกคามหรอืการโจมตบีนบรกิารคลาวด ์หรอื 
(5) หากระบบคลาวดถู์กระงบัโดยกฎหมายหรอืมขีอ้กาํหนดในระดบัทีทํ่าใหก้ารดําเนินการใหบ้รกิารต่อไปจะกอ่ใหเ้กดิความยากลําบากทางการคา้ 
เมือ่เป็นไปได ้Esri จะแจง้ใหลู้กคา้ทราบถงึการระงบับรกิารคลาวดล่์วงหนา้และใหโ้อกาสแกลู่กคา้ตามสมควรในการดําเนินมาตรการแกไ้ข 
 
Esri จะไม่รบัผดิชอบต่อความเสยีหาย ความรบัผดิ 
หรอืความสูญเสยีทีอ่าจเกดิขึน้จากการหยุดชะงกัหรอืการระงบับรกิารของบรกิารคลาวดห์รอืการลบเนือ้หาของลูกคา้ตามทีอ่ธบิายไวข้า้งตน้ 
 
B.8.6 การแจง้ไปยงั Esri ลูกคา้จะแจง้ให ้Esri ทราบทนัท ีหากลูกคา้รบัรูว่้ามกีารใชก้ารเป็นสมาชกิของลูกคา้โดยไม่ไดร้บัอนุญาต 
หรอืมกีารละเมดิความปลอดภยัในลกัษณะอืน่ใดทีเ่กีย่วขอ้งกบับรกิารคลาวด ์
 

http://www.esri.com/legal/dmca_policy
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ขอ้ B.9—ขอ้กาํหนดทั่วไป 
 
B.9.1 การชาํระเงนิ ลูกคา้จะตอ้งชาํระใบแจง้หนีท้ีถู่กตอ้งแต่ละรายการไม่ชา้กว่า 
30 วนันับจากวนัทีไ่ดร้บัและจะตอ้งส่งการชาํระเงนิไปยงัทีอ่ยู่ทีร่ะบุไวใ้นใบแจง้หนี ้
ลูกคา้ทีอ่ยู่นอกสหรฐัอเมรกิาจะตอ้งจ่ายตามใบแจง้หนีข้องผูจ้ดัจําหน่ายทีไ่ดร้บัอนุญาตโดยเป็นไปตามเงือ่นไขการชาํระเงนิของผูจ้ดัจําหน่ายทีไ่ดร้บัอนุญาต 
 
B.9.2 ขอ้เสนอแนะ Esri สามารถใชข้อ้เสนอแนะ คําแนะนํา หรอืคํารอ้งขอใดๆ ไดอ้ย่างอสิระเพือ่การปรบัปรุงผลติภณัฑท์ีลู่กคา้ใหแ้ก ่Esri 
 
B.9.3 สทิธบิตัร ลูกคา้ไม่มสีทิธทิีจ่ะยืน่ขอและไม่มสีทิธอินุญาตใหผู้ใ้ชอ้ืน่ใดยืน่ขอสทิธบิตัรหรอืสทิธทํิานองเดยีวกนัทั่วโลก 
หากเป็นสทิธทิีอ่าศยัหรอืไดผ้นวกผลติภณัฑใ์ดๆ ของ Esri ไว ้
ขอ้หา้มเกีย่วกบัการจดทะเบยีนสทิธบิตัรดงัทีร่ะบุไวอ้ย่างชดัเจนนีจ้ะไม่มผีลบงัคบัใชก้บัซอฟตแ์วรแ์ละเทคโนโลยขีองลูกคา้ 
ยกเวน้ในกรณีทีผ่ลติภณัฑห์รอืส่วนหน่ึงส่วนใดของผลติภณัฑ ์
เป็นส่วนหน่ึงในขอ้อา้งสทิธหิรอืเป็นวธิทีีด่ทีีสุ่ดสําหรบัการประดษิฐภ์ายในคําขอจดทะเบยีนสทิธบิตัรหรอืการขอจดทะเบยีน ในทํานองเดยีวกนั 
 
B.9.4 ขอ้จํากดัเกีย่วกบัการชกัชวน 
คู่สญัญาทัง้สองฝ่ายจะไม่ชกัชวนเพือ่จา้งงานพนักงานคนใดของคู่สญัญาอกีฝ่ายหน่ึงซึง่เกีย่วขอ้งกบัการดําเนินงานใหบ้รกิารในระหว่างการดําเนินงานใหบ้ร ิ
การและเป็นระยะเวลา 1 ปีหลงัจากนั้น 
ขอ้ความนีไ้ม่ไดเ้ป็นการจํากดัหา้มคู่สญัญาฝ่ายหน่ึงฝ่ายใดจากการลงโฆษณาในสือ่สาธารณะเพือ่จา้งงานในหนังสอืพมิพ ์นิตยสารอาชพี 
หรอืการลงโฆษณาในอนิเทอรเ์น็ต 
 
B.9.5 ภาษีและค่าธรรมเนียมการขนส่ง ราคาของการนําเสนอหรอืการใหบ้รกิารของ Esriที ่Esri แจง้แก่ลูกคา้ไม่รวมถงึค่าภาษีและค่าธรรมเนียมอืน่ ๆ 
ทัง้หมดทีเ่กีย่วขอ้ง ซ ึง่รวมถงึแต่ไม่จํากดัเพยีงค่าภาษีขาย ภาษีนําเขา้ หรอืภาษีมูลค่าเพิม่ (VAT) ภาษีศุลกากร อากร หรอืพกิดัอตัราศุลกากร 
ค่าใชจ่้ายในการขนส่งและดําเนินการ และค่าธรรมเนียมการขึน้ทะเบยีนผูข้าย Esri จะบวกค่าธรรมเนียมใด ๆ 
ทีจํ่าเป็นตอ้งจ่ายในยอดรวมของใบแจง้หนีท้ีส่่งถงึลูกคา้ Esri อาจรวมภาษีโดยประมาณและค่าใชจ่้ายในการขนส่งและดําเนินการในใบเสนอราคาดว้ย 
แต่อาจปรบัเปลีย่นค่าธรรมเนียมเหล่านีใ้นใบแจง้หนี ้สําหรบัลูกคา้ทีอ่ยู่นอกสหรฐัอเมรกิา 
ผูจ้ดัจําหน่ายทีไ่ดร้บัอนุญาตสามารถแจง้ภาษีหรอืค่าธรรมเนียมต่างๆ โดยเป็นไปตามนโยบายของผูจ้ดัจําหน่ายเอง 
 
B.9.6 การตรวจสอบการปฏบิตัติาม ลูกคา้จะตอ้งเก็บรกัษาบนัทกึทีถู่กตอ้งและสมบูรณ ์รวมถงึบญัชทีีเ่กีย่วกบัการปฏบิตัติามหนา้ทีต่ามขอ้ตกลงฉบบันี ้
Esri หรอืผูจ้ดัจําหน่ายทีไ่ดร้บัอนุญาตอาจดําเนินการตรวจสอบการปฏบิตัติามของบนัทกึและบญัชไีดโ้ดยมกีารบอกกล่าวเป็นลายลกัษณอ์กัษรไม่นอ้ยกว่า 
14 วนัทําการ หรอือาจแต่งตัง้บุคคลทีส่ามอสิระเพือ่ดําเนินการตรวจสอบการปฏบิตัติามดงักล่าวในนามของบรษิทั 
ลูกคา้จะตอ้งทําการแกไ้ขการไม่ปฏบิตัติามทีพ่บในระหว่างการตรวจสอบการปฏบิตัติามโดยทนัท ีทัง้ Esri และผูจ้ดัจําหน่ายทีไ่ดร้บัอนุญาตของ Esri 
จะไม่สามารถดําเนินการตรวจสอบการปฏบิตัติามของลูกคา้ภายใน 12 เดอืนหลงัจากมขีอ้สรุปการตรวจสอบการปฏบิตัติาม 
ในกรณีทีไ่ม่ปรากฎว่ามกีารไม่ปฏบิตัติามทีเ่ป็นสาระสําคญัของลูกคา้ 
 
B.9.7 ขอ้หา้มยกเวน้แบบปรยิาย การทีฝ่่ายใดฝ่ายหน่ึงไม่มกีารบงัคบัใชข้อ้กาํหนดของขอ้ตกลงฉบบันี ้
ไม่ถอืว่าเป็นการสละสทิธิข์อ้กาํหนดหรอืสทิธขิองคู่สญัญาดงักล่าวในการบงัคบัใชข้อ้กาํหนดนั้นๆ หรอืขอ้กาํหนดอืน่ๆ ในภายหลงั 
 
B.9.8 ความสามารถแบ่งส่วนได ้ถา้ขอ้กาํหนดใดๆ ของขอ้ตกลงฉบบันีถู้กกาํหนดว่าใชไ้ม่ไดด้ว้ยเหตุผลใดๆ (ก) 
ขอ้กาํหนดดงักล่าวจะไดร้บัการแกไ้ขเท่าทีจํ่าเป็นเพือ่ทําใหเ้จตนาของภาษานั้นสามารถบงัคบัใชไ้ด ้และ (ข) ขอ้กาํหนดอืน่ๆ 
ทัง้หมดของขอ้ตกลงฉบบันีจ้ะยงัคงมผีลใชบ้งัคบั 
 
B.9.9 ผูส้บืทอดและผูม้อบหมาย ลูกคา้จะตอ้งไม่มอบหมาย ใหใ้บอนุญาตต่อ หรอืโอนสทิธขิองลูกคา้ 
หรอืโอนภาระความรบัผดิชอบของลูกคา้ภายใตข้อ้ตกลงฉบบันี ้โดยไม่ไดร้บัความเห็นชอบล่วงหนา้เป็นลายลกัษณอ์กัษรจาก Esri 
และตวัแทนจําหน่ายทีไ่ดร้บัอนุญาต และการพยายามทีจ่ะทําเชน่นั้นโดยไม่ไดร้บัความเห็นชอบจะทําใหใ้บอนุญาตถอืเป็นโมฆะ 
ขอ้ตกลงฉบบันีจ้ะผูกพนัผูส้บืทอดและผูม้อบหมายของแต่ละฝ่ายใหป้ฏบิตัติามขอ้ตกลงฉบบันี ้อย่างไรก็ตาม 
ผูร้บัจา้งทีทํ่าสญัญากบัรฐับาลเพือ่ส่งมอบผลติภณัฑ ์
อาจมอบหมายสทิธิภ์ายใตข้อ้ตกลงฉบบันีแ้ละผลติภณัฑท์ีไ่ดร้บัสําหรบัการส่งมอบใหก้บัลูกคา้ทีเ่ป็นรฐับาล โดยการแจง้อย่างเป็นลายลกัษณอ์กัษรแก่ Esri 
โดยมเีงือ่นไขว่าลูกคา้ทีเ่ป็นรฐับาลยอมรบัในเงือ่นไขของขอ้ตกลงฉบบันี ้ตามขอ้ตกลงรว่มกนั บรษิทัในเครอืของ Esri 
สามารถจดัหาการใหบ้รกิารภายใตเ้งือ่นไขของขอ้ตกลงฉบบันี ้ในกรณีเชน่นีเ้อกสารการสั่งซ ือ้จะระบุบรษิทัในเครอืเป็นคู่สญัญาทีจ่ดัหาการใหบ้รกิาร 
ผูจ้ดัจําหน่ายทีไ่ดร้บัอนุญาตของ Esri ไม่ไดเ้ป็นบรษิทัในเครอืของ Esri 
 
B.9.10 ขอ้ตกลงทีย่งัมผีลบงัคบั 
อภธิานศพัทข์องเงือ่นไขและขอ้กาํหนดของขอ้ต่อไปนีใ้นขอ้กาํหนดและเงือ่นไขทั่วไปเหล่านีจ้ะยงัมผีลบงัคบัแมข้อ้ตกลงฉบบันีจ้ะหมดอายุหรอืยุตไิป: 
"การรบัประกนัแบบจํากดัและการถอนหรอืสละสทิธเิรยีกรอ้งหรอืสทิธใินทรพัยส์นิทีเ่คยเรยีกรอ้ง" "การจํากดัความรบัผดิ" "การชดใชค่้าเสยีหาย" และ 
"ขอ้กาํหนดทั่วไป" 
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B.9.11 ลูกคา้ทีเ่ป็นรฐับาลสหรฐัอเมรกิา ผลติภณัฑเ์ป็นสนิคา้ทีไ่ดร้บัการพฒันาโดยใชค่้าใชจ่้ายของเอกชน และจดัหาใหแ้ก่ลูกคา้ภายใตข้อ้ตกลงฉบบันี ้
หากลูกคา้เป็นหน่วยงานหรอืผูร้บัจา้งของรฐับาลสหรฐัอเมรกิา ทาง Esri 
ใหส้ทิธกิารใชง้านหรอืใหก้ารสมคัรเป็นสมาชกิแกลู่กคา้โดยเป็นไปตามขอ้ตกลงฉบบันีภ้ายใต ้FAR ส่วนย่อย 12.211/12.212 หรอื DFARS 
ส่วนย่อย 227.7202 Esri Data และ Online Services ไดร้บัสทิธกิารใชง้านหรอืเป็นสมาชกิภายใตน้โยบาย 227.7202 DFARS ส่วนย่อยเดยีวกนั 
กบัซอฟตแ์วรค์อมพวิเตอรเ์ชงิพาณิชยสํ์าหรบัการจดัซือ้ภายใต ้DFARS ผลติภณัฑจ์ะอยู่ภายใตข้อ้จํากดัต่างๆ 
และขอ้ตกลงฉบบันีท้ีใ่ชบ้งัคบัอย่างเขม้งวดกบัการใช ้การแกไ้ข ประสทิธภิาพ การทําสําเนา การออกจําหน่าย การแสดง 
หรอืการเปิดเผยผลติภณัฑข์องลูกคา้ ขอ้กาํหนดของขอ้ตกลงทีไ่ม่สอดคลอ้งกบัขอ้บงัคบัของรฐับาลกลางจะไม่มผีลบงัคบัใช ้
ลูกคา้ทีเ่ป็นรฐับาลสหรฐัอเมรกิาอาจถ่ายโอนซอฟตแ์วรไ์ปยงัอุปกรณใ์ดๆ ซึง่ไดร้บัโอนคอมพวิเตอรท์ีต่ดิตัง้ซอฟตแ์วรด์งักล่าวไว ้หากศาล อนุญาโตตุลาการ 
หรอืคณะกรรมการบรหิาร พจิารณาใหลู้กคา้ทีเ่ป็นรฐับาลสหรฐัอเมรกิามสีทิธมิากกว่าในส่วนใด ๆ ของผลติภณัฑ ์
ตามกฎหมายการจดัซือ้มหาชนทีเ่กีย่วขอ้ง สทิธิด์งักล่าวจะครอบคลุมเฉพาะส่วนทีไ่ดร้บัผลกระทบเท่านั้น ArcGIS Online ไดร้บัการอนุญาต FedRAMP 
ขัน้ต่ําจากการแกไ้ข แต่ไม่ไดเ้ป็นไปตามขอ้กาํหนดดา้นความปลอดภยัทีสู่งกว่า ซ ึง่รวมถงึขอ้กาํหนดทีอ่ยู่ใน DFARS 252.239-7010 
 
B.9.12 กฎหมายทีใ่ชบ้งัคบั ขอ้ตกลงฉบบันีไ้ม่อยู่ภายใตส้นธสิญัญาสหประชาชาตเิกีย่วกบัสญัญาว่าดว้ยการจําหน่ายสนิคา้ระหว่างประเทศ 
 
ก. หน่วยงานของรฐั หากลูกคา้เป็นหน่วยงานของรฐั กฎหมายทีม่ผีลใชบ้งัคบัของเขตอํานาจศาลของลูกคา้จะใชบ้งัคบักบัขอ้ตกลงนี ้
ข. หน่วยงานทีไ่ม่ไดเ้ป็นของรฐั กฎหมายของรฐับาลกลางของสหรฐัอเมรกิาและกฎหมายของรฐัแคลฟิอเนียจะใชบ้งัคบักบัขอ้ตกลงนีเ้ท่านั้น 

ยกเวน้หลกัการเลอืกกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งขององคก์รเหล่านั้น 
 
B.9.13 การระงบัขอ้พพิาท คู่สญัญาจะตอ้งใชก้ระบวนการระงบัขอ้พพิาทดงัต่อไปนี ้
 
ก. การปลดเปลือ้งภาระ คู่สญัญาฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงมสีทิธทิีจ่ะรอ้งขอคําสั่งคุม้ครองช ัว่คราว การปฏบิตัโิดยเฉพาะเจาะจง 

หรอืการปลดเปลือ้งภาระในศาลทีม่เีขตอํานาจ 
โดยปราศจากขอ้กาํหนดในการวางหลกัประกนัหรอืการพสูิจนก์ารบาดเจ็บเพือ่เป็นเงือ่นไขในการบรรเทา 

ข. หน่วยงานของรฐับาลสหรฐัอเมรกิา ขอ้ตกลงฉบบันีอ้ยู่ภายใตพ้ระราชบญัญตัขิอ้พพิาทในสญัญาปี 1978 (Contract Disputes Act) 
ฉบบัทีไ่ดร้บัการแกไ้ข (41 USC 601–613) 

ค. หน่วยงานของรฐับาลอืน่ Esri จะปฏบิตัติามการระงบัขอ้พพิาททีเ่ป็นขอ้บงัคบัภายใตก้ฎหมายทีม่ผีลใชบ้งัคบั 
ง. อนุญาโตตุลาการ นอกจากทีร่ะบุไวข้า้งตน้ 

คู่สญัญาจะตอ้งยนิยอมส่งขอ้พพิาทใหก้บัอนุญาโตตุลาการเพือ่ระงบัขอ้พพิาททีเ่กดิขึน้จากหรอืเกีย่วขอ้งกบัขอ้ตกลงฉบบันี ้
และไม่สามารถระงบัไดด้ว้ยการไกล่เกลีย่ หากลูกคา้อยู่ในสหรฐัอเมรกิาหรอืในเขตแดนหรอืในพืน้ทีโ่ดยรอบ 
กฎเกณฑสํ์าหรบัอนุญาโตตุลาการพาณิชยข์องสมาคมอนุญาโตตุลาการของสหรฐัอเมรกิาจะควบคุมกระบวนพจิารณาของอนุญาโตตุลาการ 
หากลูกคา้อยู่นอกสหรฐัอเมรกิา กฎเกณฑสํ์าหรบัอนุญาโตตุลาการของหอการคา้ระหว่างประเทศจะใชบ้งัคบักบักระบวนพจิารณา 
คู่สญัญาจะเลอืกอนุญาโตตุลาการหน่ึงรายโดยเป็นไปตามกฎเกณฑสํ์าหรบัอนุญาโตตุลาการทีใ่ชบ้งัคบั 
ภาษาทีใ่ชใ้นกระบวนพจิารณาของอนุญาโตตุลาการจะตอ้งเป็นภาษาองักฤษ การพจิารณาของอนุญาโตตุลาการจะทําขึน้ในสถานทีท่ีต่กลงกนัไว ้
คู่สญัญาฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงจะตอ้งแสดงเอกสารหลกัฐานหรอืเป็นพยานในเร ือ่งทีเ่กีย่วขอ้งกบัการโตแ้ยง้ หากมกีารรอ้งขอโดยอกีฝ่าย 

 
B.9.14 เหตุสุดวสิยั คู่สญัญาจะไม่ตอ้งรบัผดิต่อการไม่ปฏบิตัติามหรอืความล่าชา้ในการปฏบิตัติามขอ้ตกลงฉบบันี ้
ในระหว่างทีก่ารไม่ปฏบิตัติามหรอืความล่าชา้ดงักล่าวเกดิขึน้จากสาเหตุทีอ่ยู่นอกเหนือความควบคุมตามสมควรของคู่สญัญา 
สาเหตุดงักล่าวอาจรวมถงึแต่ไม่จํากดัเพยีงภยัธรรมชาต ิสงคราม การหยุดงานประทว้งหรอืขอ้พพิาทแรงงาน การโจมตทีางไซเบอร ์ขอ้บงัคบั 
คําสั่งของรฐับาล หรอืเหตุการณท์ีเ่ป็นเหตุสุดวสิยัอืน่ใด 
 
B.9.15 ผูร้บัจา้งอสิระ Esri เป็นและจะยงัคงเป็นผูร้บัจา้งอสิระไม่ว่าในเวลาใด ขอ้ตกลงฉบบันีไ้ม่มส่ีวนใดทีก่อ่ใหเ้กดิความสมัพนัธแ์บบนายจา้ง/ลูกคา้ 
ตวัการ/ตวัแทน หรอืกจิการรว่มคา้ระหว่าง Esri หรอืผูจ้ดัจําหน่ายทีไ่ดร้บัอนุญาตของ Esri และลูกคา้ 
ไม่มคู่ีสญัญาฝ่ายใดมอีํานาจในการเขา้ทําสญัญาในนามของคู่สญัญาอกีฝ่ายหรอืกระทําโดยประการอืน่ใดในนามของคู่สญัญาอกีฝ่าย 
 
B.9.16 คําบอกกล่าว ลูกคา้อาจส่งคําบอกกล่าวทีจํ่าเป็นภายใตข้อ้ตกลงนีไ้ปยงั Esri ตามทีอ่ยู่ดงัต่อไปนี ้
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