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แก้ไขเมื่อ 1 พฤศจิกายน 2022 

ข้อความสำคญั—โปรดอ่านอย่างละเอียด 

 

หากคุณยอมรบัข้อกำหนดและเงือ่นไขทั้งหมดท่ีมีอยู่ในข้อตกลงฉบับนี้ให้เป็นข้อตกลงขั้นสุดท้ายของคู่สัญญาทั้งสองฝ่

ายเก่ียวกับการได้มาซึ่งผลิตภัณฑ์ตามการนำเสนอและการบริการของ Esri เหล่าน้ีของคณุแต่เพียงผู้เดียวแลว้ Esri 

เต็มใจท่ีจะจัดหาผลิตภัณฑต์ามการนำเสนอและการบรกิารของ Esri แก่คุณเท่านั้น 

เว้นแต่จะถูกแทนที่โดยข้อตกลงการอนุญาตให้ใช้สิทธิ์ท่ีลงนามระหวา่งคุณกับ Esri 

โปรดอ่านข้อกำหนดและเงือ่นไขอย่างละเอียด คุณไม่สามารถใช้ข้อเสนอของ Esri 

ได้จนกว่าคุณจะได้ยอมรับขอ้กำหนดและเงื่อนไขของขอ้ตกลงฉบับนี้ 

หากคุณไม่ยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขตามที่ระบุไว้ ให้คลิก "ฉันไม่ยอมรับข้อตกลงหลัก" ด้านล่าง 

จากนั้นคุณอาจร้องขอให้คนืค่าธรรมเนียมที่ได้ชำระไปแล้ว 

 

ข้อตกลงหลักฉบับนี้ ("ข้อตกลง") ทำขึ้นระหว่างคุณ ("ลกูค้า") และ Environmental Systems Research Institute, Inc. 

("Esri") ซึง่เปน็บริษัทในรัฐแคลิฟอร์เนีย ตัง้อยู่ที่ 380 New York Street, Redlands, California 92373-8100 USA 

 

เอกสารแนบท้าย ก ระบคุำจำกัดความของคำศัพทท์ี่ใชอ้ักษรตัวใหญท่ี่มอียู่ในข้อตกลงฉบับนี้ 

ในแต่ละส่วนของขอ้ตกลงนีอ้าจมีการระบคุำจำกัดความเพิ่มเติมซึ่งนำมาใชโ้ดยเฉพาะภายในส่วนนั้น 

 

1.0 การอนุญาตให้ใช้สิทธิโดยทั่วไปและข้อจำกัด 

 

1.1 การอนุญาตให้ใช้สิทธิ เม่ือพิจารณาถึงการชำระเงินค่าธรรมเนียมท่ีเก่ียวข้องท้ังหมดตามข้อตกลงฉบับน้ีของลูกค้า แล้ว Esri 

 

ก. จัดหาการบริการให้ตามทีร่ะบุไว้ในขอ้ตกลงนี้; 

ข. ยินยอมใหลู้กคา้ใช้ใบอนุญาตที่ไม่ผูกขาด (nonexclusive license) และใบอนญุาตที่ไม่สามารถเปลี่ยนมอืได้ 

(nontransferable license) หรือการสมคัรสมาชิกเพื่อเข้าถึงและใช้ขอ้เสนอของ Esri 

ตามทีร่ะบุไว้ในข้อกำหนดคุณลักษณะและเอกสารการสั่งซื้อที่ใชบ้ังคบั; และ 

ค. อนญุาตให้ลูกคา้คัดลอกและทำการพัฒนางานเอกสารเพื่อการใชง้านภายในของลูกคา้เองร่วมกบัการใชผ้ลิตภัณฑต์ามก 

ารนำเสนอของ Esri ที่ได้รบัอนุญาตแลว้ของลูกค้า 

ลูกค้าจะตอ้งใสข่้อความการระบุถึงลิขสทิธิ์ตอ่ไปนีท้ี่แสดงถึงการยอมรบัในสิทธิค์วามเป็นเจ้าของของ Esri 

และผู้ใหอ้นุญาตเอาไว้ในผลงานสบืเนื่องใดๆ : 

 

 "ส่วนต่างๆ ของเอกสารนี้รวมถงึทรัพย์สนิทางปัญญาของ Esri และผู้ใหอ้นญุาตดว้ย โดยจะใชภ้ายใต้สทิธิการใช้นี้ 

ลิขสิทธิ์© [ลูกคา้จะใส่วนัที่ลิขสิทธิ์จริงจากแหล่งข้อมูล] Esri และผู้ให้อนุญาต สงวนลิขสทิธิ์" 

 

การอนุญาตใหใ้ช้สิทธิในสว่นนี้ 

(i) มอียู่ต่อเนือ่งในช่วงเวลาของการเปน็สมาชกิหรือระยะเวลาที่มีผลใชบ้ังคบัหรอืใชไ้ด้ตลอดไปหากไม่มรีะยะเวลาทีบ่ังคับใช้หรื

อไม่มีการระบุไว้ในเอกสารการสั่งซื้อและ (ii) อยู่ภายใต้สทิธิเพิ่มเติมและขอ้จำกัดในขอ้ตกลงนี้รวมถึง เอกสารแนบทา้ย ข 

 

1.2 การเข้าถงึระบบเครอืข่ายของที่ปรึกษาหรือผู้รับจ้าง ลูกค้าสามารถอนุญาตให้ทีป่รึกษาหรอืผู้รบัจา้งของลูกค้า 

(i) เป็นผูจ้ัดการผลิตภัณฑต์ามการนำเสนอของ Esri เพื่อประโยชน์ของลูกคา้ และ (ii) ใช้ผลิตภัณฑ์ตามการนำเสนอของ Esri 

เฉพาะเพือ่ประโยชน์ของลูกคา้แต่เพียงผู้เดียว 

ลูกค้าจะมีหน้าที่รบัผิดชอบแตเ่พียงผู้เดียวสำหรับการปฏบิัตติามข้อตกลงฉบับนี้ของที่ปรึกษาและผูร้ับจ้าง 

รวมถึงจะต้องรบัรองว่าทีป่รึกษาและผูร้ับจ้างแต่ละรายจะหยดุใช้ข้อเสนอของ Esri เมื่อทำงานใหลู้กค้าเสร็จสิ้นแล้ว 

ห้ามมิใหท้ี่ปรึกษาหรอืผู้รบัจา้งเข้าถึงหรอืใช้ขอ้เสนอของ Esri หากไม่ใช่เพื่อประโยชน์ของลูกค้าแต่เพียงผูเ้ดียว 
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1.3 ข้อสงวนสทิธ์ิ ข้อเสนอทั้งหมดของ Esri เป็นงานอันมลีิขสิทธิ์ของ Esri และผู้ใหอ้นุญาต 

ขอสงวนสิทธิท์ัง้หมดที่ไม่ไดใ้ห้ไว้โดยเฉพาะเจาะจงในขอ้ตกลงฉบับนี้ 

 

1.4 เนื้อหาของลูกค้า Esri ไม่ได้รบัสทิธิใดๆ ในเนื้อหาของลูกค้าภายใตข้้อตกลงฉบบันี ้

นอกเหนอืไปจากเท่าที่จำเป็นเพื่อจดัหาบริการและขอ้เสนอของ Esri ให้กับลูกค้า 

 

2.0 ซอฟต์แวรแ์ละ Online Services  

 

2.1 คำจำกัดความ คำจำกัดความต่อไปนี้เป็นส่วนเสริมของคำจำกัดความที่ระบุไว้ใน เอกสารแนบท้าย ก: 

 

a. “ผู้ใช้ไม่ระบุชือ่” หมายถึงบคุคลทั้งหมดที่มีการเข้าถึงแบบสาธารณะ (เช่น ไม่ต้องมีข้อมูลประจำตัวของผูใ้ช้ทีร่ะบุชือ่) 

ไปยังส่วนใดๆ ของเนือ้หาของลูกค้า หรอืแอปพลิเคชันมูลค่าเพิ่มของลูกคา้ 

ข. “ขอ้มูลประจำตัวในการเข้าสู่ระบบ (Login Credentials) ของแอป” 

หมายถึงการเขา้สู่ระบบและรหสัผ่านที่เกี่ยวขอ้งของแอปพลิเคชันทีร่ะบบสรา้งขึ้นเมื่อมีการลงทะเบียนแอปพลิเคชันมูลค่าเพิ่

มกับ Online Services ซึง่เมื่อฝังลงในแอปพลิเคชันมลูคา่เพิม่แล้วจะทำให้แอปพลิเคชนัมูลค่าเพิ่มสามารถเข้าถึงและใช้ 

Online Services ได้ 

ค. “สิทธิการใช้งานการใช้แอปเพื่อการค้า” 

หมายถึงสทิธิการใชง้านเพือ่แจกจ่ายแอปพลิเคชันมูลค่าเพิ่มสำหรบับุคคลทีส่ามโดยมีคา่ธรรมเนียมได ้

d. “สิทธิการใช้งานพร้อมกัน” หมายถึง สิทธิในการติดตั้งและใช้ซอฟต์แวร์ในคอมพวิเตอรบ์นเครอืข่าย 

และจำนวนผู้ใช้ที่ใชพ้รอ้มกันจะไมส่ามารถเกินกว่าจำนวนสิทธิการใชท้ี่ได้รบั 

สิทธิการใช้งานพรอ้มกันรวมถึงสิทธิในการใช้งานพาสซีฟเฟลโอเวอร์อนิสแตนซ์ของซอฟต์แวร์การจัดการใบอนญุาตการใ

ช้งานพรอ้มกันในสภาพแวดลอ้มของระบบปฏิบตัิการที่แยกต่างหากสำหรบัการสนบัสนนุเฟลโอเวอร์ชั่วคราว 

e. “สิทธิการนำไปใช้” หมายถึงสิทธิในการรวมส่วนประกอบของ ArcGIS Runtime 

ในแอปพลิเคชนัมูลคา่เพิ่มและแจกจ่ายแอปพลิเคชันมลูคา่เพิม่ให้กับผู้ใช้ของลูกค้าได ้

f. “สิทธิการใช้บนเครื่องเซิรฟ์เวอร์สำหรับการนำไปใช้” 

หมายถึงสทิธิในการใชซ้อฟตแ์วรภ์ายใต้สทิธิการใชบ้นเครือ่งเซริ์ฟเวอรส์ำหรบัการใช้ทัง้หมดที่ไดร้ับอนุญาตในขอ้ตกลงนี้

และตามทีร่ะบุในเอกสารประกอบ 

g. “สิทธิการใช้บนเครื่องเซิรฟ์เวอร์สำหรับการพัฒนา” 

หมายถึงสทิธิในการใชซ้อฟตแ์วรภ์ายใต้สทิธิการใชบ้นเครือ่งเซริ์ฟเวอร์เฉพาะเพือ่สร้างและทดสอบแอปพลิเคชันมูลค่าเพิ่ม

ตามทีร่ะบุในเอกสารประกอบเท่านัน้ 

h. “การใช้เพือ่การพัฒนา” 

หมายถึงสทิธิในการติดตั้งและใช้ผลิตภัณฑ์เพื่อสร้างและทดสอบแอปพลิเคชันมูลคา่เพิ่มตามทีร่ะบุในเอกสารประกอบ 

ฌ. “สิทธิการใช้งานคู่” หมายถึงสิทธิในการติดตั้งซอฟต์แวรบ์นเครือ่งคอมพวิเตอร์เดสกท์อ็ป 

และใชง้านในเวลาเดียวกันกับเครือ่งพดีีเอ (PDA) หรอือุปกรณ์เคลื่อนทีม่ือถอื ตราบใดที่ในครัง้นั้นๆ 

มีบคุคลเพียงคนเดียวใชซ้อฟต์แวร์ดงักล่าว 

j. “สิทธิการใช้สำหรับเฟลโอเวอร์” หมายถึงสทิธิในการติดตัง้ซอฟต์แวร์สำรองสำหรบัการดำเนินงานเฟลโอเวอร์ 

(Failover) แตซ่อฟต์แวรส์ำรองจะใช้งานไดเ้ฉพาะในชว่งเวลาที่ไซต์หลักไม่มีการทำงานเท่านั้น 

เว้นแต่ในกรณกีารบำรงุรักษาระบบและการอปัเดตฐานขอ้มลู 

การติดตัง้ซอฟต์แวร์สำรองจะไม่มีการใช้งานในขณะที่ไซตห์ลัก (หรือไซตส์ำรองอื่นๆ) กำลังทำงานอยู่ 

ฎ. “ผู้ใช้ท่ีระบุชือ่” คอืพนักงาน ตัวแทน ที่ปรึกษา 

หรือผูร้ับจ้างของลูกค้าผูซ้ึ่งลกูค้าได้มอบข้อมูลประจำตัวในการเข้าสู่ระบบของผู้ใช้ทีร่ะบชุื่อไมซ่้ำกัน 

ข้อมูลประจำตัวในการเข้าสูร่ะบบทีป่ลอดภัย (ข้อมูลประจำตัว) 

โดยทีอ่นญุาตการเข้าถึงผลติภณัฑ์ที่จำเป็นต้องใช้ขอ้มูลประจำตัวดงักล่าวเพื่อเข้าถึงความสามารถดา้นการจัดการขอ้มูลปร

ะจำตวัภายในผลิตภัณฑ์เพือ่ประโยชน์ของลูกค้าแต่เพียงผู้เดยีว ในกรณทีี่ใช้เพื่อการศึกษา 

ผู้ใช้ที่มชีื่ออาจรวมถึงนักเรียนที่ลงทะเบียนแลว้ 
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ฏ. “ขอ้มูลประจำตัวของผู้ใช้ท่ีระบุชื่อ” 

หมายถึงการเขา้สู่ระบบและรหสัผ่านที่เกี่ยวขอ้งของแตล่ะบคุคลที่ทำให้บคุคลสามารถเข้าถึงและใช้ผลิตภณัฑ์ได ้

ฐ. “สิทธิการใช้งานของผู้ใช้ทีร่ะบุชื่อ” หมายถึงสิทธิสำหรบัผู้ใช้ที่มชีื่อเดียวเพื่อใช้การเสนอขาย Esri เฉพาะ 

ฑ. “การสมัครใช ้Online Services” หมายถึงการเป็นสมาชิกในระยะเวลาทีจ่ำกัด 

ซึ่งแสดงสทิธิ์สำหรบัผู้ใชท้ี่ระบุชือ่หนึง่รายหรือมากกว่า เพือ่เข้าถึงและใชง้าน Online Services 

ฒ. “สิทธิการใช้งานสำหรับการเผยแพร่ต่อ” หมายถึงสทิธิใช้งานเพือ่การทำซ้ำและเผยแพร่ซอฟต์แวร์ ซึง่ 

 

 1. ลูกค้าทำสำเนาและเผยแพรซ่อฟต์แวรท์ั้งชุด 

 2. ข้อตกลงการใช้งานทีคุ่้มครองซอฟต์แวร์ในขอบเขตเดียวกนักับขอ้ตกลงนีต้้องแนบไปกบัซอฟต์แวร์แตล่ะ 

สำเนาและผู้รบัยอมรบัขอ้กำหนดและเงื่อนไขของขอ้ตกลงการใชง้าน 

 3. ลูกค้าทำสำเนาการระบุและขอ้ความแสดงลิขสิทธิ์และเครือ่งหมายการค้า และ 

 4. ลูกค้าไม่มีการคิดค่าธรรมเนียมผู้อื่นสำหรบัการใชซ้อฟต์แวร ์

 

ณ. "สิทธิการใช้งานบนเครื่องเซิร์ฟเวอร”์ 

หมายถึงสทิธิการใชง้านเพือ่การติดตัง้และใชซ้อฟต์แวรบ์นเครือ่งคอมพวิเตอรท์ี่ใช้เป็นเครือ่งเซริ์ฟเวอรใ์ด 

ๆ สิทธิการใชง้านบนเครื่องเซริ์ฟเวอรอ์าจอยูภ่ายใต้แกนของเซิรฟ์เวอร์ในจำนวนจำกดัหรือการนำไปใชท้ี่มีการเผยแพรบ่น

เซิร์ฟเวอร์หลายเครือ่งตามทีร่ะบุไว้ในเอกสารการสัง่ซือ้ ถ้ารายละเอียดของซอฟต์แวร์รวมถึงสิทธิการใช้สำหรบัเฟลโอเวอร์ 

สิทธิการใช้งานบนเครือ่งเซิรฟ์เวอร์จะรวมสทิธิการใช้สำหรับเฟลโอเวอรด์้วย 

q. “เครื่องมือสำหรับการแบ่งปนั” หมายถึงความสามารถดา้นการเผยแพร่ซึง่รวมทั้งการใช้ Online Services หรอื ArcGIS 

Enterprise ที่ได้รบัอนุญาตแลว้ของลูกคา้ 

ซึ่งอนุญาตให้ลกูค้าเปดิเผยเนื้อหาของลูกค้าและแอปพลิเคชันมูลค่าเพิ่มแก่บุคคลที่สามหรือผู้ใช้ไมร่ะบชุื่อ 

r. "สิทธิการใช้งานสำหรับการใช้รายเดียว" 

หมายถึงสิทธิการใช้งานท่ีอนุญาตให้ผู้ใช้งานท่ีได้รับอนุญาตรายเดียวทำการติดต้ังและใช้ซอฟต์แวร์บนคอมพิวเตอร์เคร่ืองเดียว 

ผู้ใช้งานที่ได้รบัอนุญาตรายเดียวสามารถตดิตั้งสำเนาชดุทีส่องสำหรับการใช้งานแต่เพียงผู้เดียวของผู้ใชบ้นเครือ่งคอมพิวเ

ตอร์เครือ่งที่สอง ตราบใดที่มีการใชง้านเพียง 1 สำเนาของซอฟต์แวร์ในเวลาใดก็ตาม 

ผู้ใช้งานรายอืน่ไม่สามารถใช้ซอฟต์แวร์ภายใต้สิทธิการใช้ฉบบัเดียวกันในเวลาเดียวกนัได้ 

ไม่ว่าจะเพือ่วัตถุประสงคอ์ื่นใดทั้งสิน้ 

s. “สิทธิการใช้งานบนเซิร์ฟเวอร์ทดสอบ (Staging Server)” 

หมายถึงสทิธิการใชง้านซอฟต์แวรภ์ายใตส้ทิธิการใช้งานบนเครือ่งเซริ์ฟเวอร์เพือ่สร้างและทดสอบแอปพลิเคชันมูลค่าเพิ่มแ

ละแผนที่แคช ดำเนินการตอบรับผู้ใช้ การดำเนินงาน และโหลดการทดสอบซอฟต์แวร์ของบคุคลทีส่าม 

แสดงการอปัเดตข้อมูลทางการคา้ใหม่ และดำเนินกิจกรรมการฝึกอบรมตามที่ระบุไว้ในเอกสารประกอบ 

ลูกค้าสามารถใช้แอปพลิเคชั่นมูลค่าเพิ่มและแคชแผนที่กับเซริ์ฟเวอร์สำหรบัการพัฒนาและสิทธิการใช้งานเซิร์ฟเวอร์ 

 

2.2 สิทธิการใช้งานและการสมัครสมาชิกประเภทต่าง ๆ Esri 

นำเสนอผลิตภณัฑ์ภายใต้สทิธิการใช้งานหรอืการสมัครสมาชิกประเภทตา่ง ๆ หนึ่งประเภทหรือมากกว่า 

ซึ่งระบุในคำอธบิายข้างต้น 

เอกสารประกอบและเอกสารการส่ังซ้ือจะระบุว่าสิทธิการใช้งานหรือการสมัครสมาชิกประเภทใดบ้างท่ีนำไปใช้กับผลิตภัณฑ์ท่ีส่ังซ้ือ 

 

2.3 ข้อกำหนดการใช้ซอฟต์แวร ์

 

ก. ลูกค้าสามารถที่จะ 

 

 1. ติดตั้ง เข้าถึง หรือจัดเก็บซอฟต์แวร์และข้อมลูบนอปุกรณ์จดัเก็บทางอิเล็กทรอนิกส ์

 2. ทำสำเนาการจดัเก็บและทำการสำรองข้อมูลบนเครือ่งคอมพวิเตอร์เปน็ประจำ 

 3. ติดตั้งและใชซ้อฟต์แวร์รุน่ทีใ่หม่กว่าพร้อมกบัรุน่ทีจ่ะถูกแทนที่ในระหวา่งช่วงเวลาเปลี่ยนผ่านตามสมควรที่ไม่เกิ 

นหก (6) เดอืน โดยการนำไปใช้ไม่ว่าในรุน่ใดรุ่นหนึ่งจะไม่เกินจำนวนการใช้ที่ได้รบัสทิธขิองลูกค้า หลงัจากนั้น 
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ลูกค้าจะตอ้งไมใ่ช้ซอฟต์แวร์ในจำนวนรวมที่เกินกว่าจำนวนการใชท้ี่ไดร้ับสิทธทิั้งหมดของลูกค้า 

สิทธิการใช้งานพรอ้มกันนีจ้ะไม่ใช้กับซอฟตแ์วรท์ี่ไดร้ับอนญุาตสำหรบัการใช้งานเพือ่การพัฒนา 

 4. ย้ายซอฟต์แวรใ์นการกำหนดค่าที่ไดร้ับสิทธกิารใช้ไปยังเครื่องคอมพวิเตอร์ทดแทน 

 5. เผยแพร่ซอฟต์แวร์และรหัสการอนุญาตใด ๆ ท่ีเก่ียวข้องซ่ึงจำเป็นสำหรับการใช้สิทธิการนำไปใช้ให้กับบุคคลท่ีสาม และ 

 6. องค์กรของรัฐ 

หรือองค์กรที่ไม่แสวงผลกำไรซึ่งดำเนินการเกี่ยวกับเวบ็ไซตห์รือเสนอบริการอนิเทอร์เน็ตสามารถใช้ซอฟต์แวร์เซริ์ฟเว

อร์เพือ่วัตถปุระสงคใ์นการสรา้งรายรบัเพื่อใหคุ้้มทุนและไม่ได้ทำเพือ่ผลกำไร. 

 

ข. ลูกค้าสามารถปรับตัง้ค่าซอฟตแ์วร์โดยใชภ้าษาแมโครหรือภาษาสครปิต์ APIs หรือซอร์ซโค้ดหรอืออบเจค็ต์โค้ดไลบราร ี

เฉพาะในขอบเขตที่มีการอธบิายการปรบัตั้งคา่ดังกล่าวไว้ในเอกสารประกอบ 

ค. ลูกค้าสามารถใช้รปูแบบตัวอักษร (font) ทั้งหมดที่จดัหาใหพ้ร้อมซอฟต์แวรส์ำหรบัการใชซ้อฟต์แวรใ์ด ๆ ที่ได้รบัอนญุาตได้ 

นอกจากนั้น ลกูค้ายังสามารถแยกใช้ฟอนต์ของ Esri เพื่อพมิพ์ข้อมูลใดๆ ก็ตามทีซ่อฟต์แวร์สรา้งขึ้น 

ข้อจำกัดในการใช้สำหรบัฟอนต์ของบคุคลทีส่ามทีม่ากับซอฟต์แวรจ์ะมีการระบุไวใ้นตวัไฟล์ฟอนต์ 

d. Esri เผยแพร่ขอ้กำหนดในการใช้ซอฟต์แวร์เฉพาะสำหรับผลิตภัณฑท์ี่ https://www.esri.com/legal/scope-of-use 

 

2.4 เงื่อนไขการใช้ Online Services 

 

ก. คำอธิบาย Online Services Esri เผยแพรข่้อกำหนดในการใช้เฉพาะการสมคัรใช้ Online Services 

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

จะขึ้นอยู่กบัข้อกำหนดบริการระบบคราวดท์ีพ่บใน เอกสารแนบท้าย ข 

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

โดยมคีำบอกกล่าวลว่งหน้า 30 วันแจง้ถึงการเปลี่ยนแปลงสำคัญและคำบอกกล่าวล่วงหน้า 90 วันสำหรบัการยกเลิก 

หากการแก้ไขปรบัปรงุ ยุติ หรือยกเลิก Online Services ทำให้เกิดผลกระทบแงล่บอย่างรุนแรงตอ่การดำเนินการของลกูค้า 

ทาง Esri อาจพยายามซ่อม แก้ไข หรือหาทางออกสำหรับ Online Services ภายใต้ดุลพนิจิของบริษทัแต่เพียงผู้เดียว 

หากวิธีแก้ไขทีใ่ช้ปฏิบตัิได้ไม่เหมาะสมในเชงิพาณิชย์ ลูกคา้สามารถยกเลิกการเป็นสมาชิก Online Services และ Esri 

จะดำเนินการคนืค่าสมาชิกตามสัดสว่นตามความเหมาะสม 

ค. การแบ่งปันเนือ้หาของลูกคา้ 

การแบง่ปนัเนื้อหาของลูกคา้โดยใช้เครื่องมอืสำหรบัการแบง่ปันทำใหบ้คุคลที่สามสามารถใช้ จัดเก็บ แคช คัดลอก ทำสำเนา 

เผยแพร่ และสง่เนื้อหาของลูกค้าผ่านทาง Online Services ได้ Esri ไมร่ับผิดชอบตอ่การสูญหาย การลบ การแก้ไข 

หรือการเปดิเผยเนื้อหาของลูกค้า อนัเปน็ผลมาจากการใช้หรอืการใช้ในทางที่ผิดซึ่งเครือ่งมอืการแบ่งปัน 

การใช้เครือ่งมอืสำหรบัการแบ่งปันของลูกคา้ถือเปน็ความเสี่ยงของลูกค้าแต่เพียงผู้เดียว 

 

2.5 สิทธิการใช้งานของผู้ใช้ท่ีระบุชื่อ เวน้แต่จะระบุไวอ้ย่างชัดเจนในข้อตกลงฉบบันี ้

ข้อกำหนดต่อไปนีบ้ังคบัใช้กบัซอฟต์แวร์และ Online Services สำหรบัลูกคา้ที่ไดร้บัสทิธิการใชง้านของผูใ้ช้ทีร่ะบุชือ่ 

 

ก. ผู้ใช้ท่ีระบุชื่อ 

 

 1. ข้อมูลประจำตัวในการเข้าสูร่ะบบของผู้ใชท้ี่มชีื่อใชส้ำหรับผูใ้ช้ตามที่กำหนดเท่านัน้ และหา้มแบง่ปนักับบคุคลอืน่ ๆ 

 2. ลูกค้าสามารถเปลี่ยนสิทธิการใช้งานของผู้ใช้ที่มชีื่อให้แก่ผู้ใช้รายอื่นได้ 

ถ้าผู้ใช้เดิมไม่ตอ้งการสทิธิการใช้งานซอฟต์แวร์หรือ Online Services อีกต่อไปแล้ว 

 3. ลูกค้าไมส่ามารถเพิ่มบุคคลที่สามที่ไมใ่ชบุ่คคลที่สามทีร่ะบุไวใ้นคำอธบิายของผู้ใช้ทีม่ีชือ่ให้เป็นผู้ใชท้ี่มีชือ่ได้ 

 

ข. ผู้ใช้ท่ีไม่ระบุช่ือ ผู้ใช้ท่ีไม่ระบุช่ือสามารถเข้าถึงซอฟต์แวร์หรือ Online Services 

ผ่านแอปพลิเคชันมูลค่าเพ่ิมท่ีให้สิทธ์ิเข้าถึงบริการหรือเน้ือหาท่ีเผยแพร่เพ่ือแบ่งปันการเข้าถึงโดยใช้เคร่ืองมือสำหรับการแบ่งปัน 

 

https://www.esri.com/legal/scope-of-use
https://www.esri.com/legal/scope-of-use
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2.6 แอปพลิเคชันมูลค่าเพิ่ม 

 

 1. ลูกค้าจะตอ้งรับผิดชอบสำหรบัการพัฒนา การดำเนินการ 

และการสนบัสนุนทางเทคนิคของเนือ้หาของลูกค้าและแอปพลิเคชันมูลค่าเพิ่ม 

 2. ลูกค้าไมส่ามารถฝังข้อมูลประจำตัวของผูใ้ชท้ี่มีชือ่ลงในแอปพลิเคชันมลูคา่เพิ่มได้ 

แอปพลิเคชนัเพิ่มมูลคา่ทีช่่วยให้เข้าถึงเนื้อหาของลูกค้าซึ่งไม่ได้ถูกแบ่งปันต่อสาธารณะผา่นการใช้เครื่องมือสำหรบักา

รแบง่ปนัจะต้องกำหนดให้ผู้ใชบุ้คคลเข้าสู่ระบบด้วยข้อมลูประจำตวัในการเข้าสู่ระบบของผู้ใช้ที่มชีื่อของตนเอง 

ซึ่งไมซ่้ำกบัผู้อืน่ 

 3. ลูกค้าสามารถฝังข้อมลูประจำตัวในการเข้าสูร่ะบบแอปในแอปพลิเคชนัมูลค่าเพิ่มที่ให้สทิธิ์เข้าถึงบริการหรือเนือ้ 

หาที่เผยแพร่แล้วโดยผูใ้ชท้ี่ไม่ระบุชือ่ 

เพื่อแบง่ปนัการเข้าถึงโดยผู้ใชท้ี่ไมร่ะบุชือ่ผ่านการใช้เครือ่งมือสำหรบัการแบ่งปัน 

 4. ลูกค้าไมส่ามารถฝังข้อมูลประจำตัวในการเขา้สู่ระบบแอปลงในแอปพลิเคชนัมูลคา่เพิ่มทีช่ว่ยให้เข้าถึงเนือ้หาข 

องลูกค้าซึ่งไมไ่ด้ถูกแบ่งปันตอ่สาธารณะผ่านการใช้เครือ่งมอืสำหรบัการแบ่งปัน 

แอปพลิเคชนัเพิ่มมูลคา่ทีช่่วยให้เข้าถึงเนื้อหาของลูกค้าซึ่งไม่ได้ถูกแบ่งปันต่อสาธารณะผา่นการใช้เครื่องมือสำหรบักา

รแบง่ปนัจะต้องกำหนดให้ผู้ใชบุ้คคลเข้าสู่ระบบด้วยข้อมลูประจำตวัในการเข้าสู่ระบบของผู้ใช้ที่มชีื่อของตนเอง 

ซึ่งไมซ่้ำกบัผู้อืน่ 

 5. ลูกค้าไมส่ามารถให้สิทธิเข้าถึงซอฟต์แวร์หรอื Online Services อืน่ ๆ นอกเหนือจากผ่านแอปพลิเคชนัมูลค่าเพิ่มของ 

ลูกค้าแก่บคุคลที่สามทีอ่ยู่นอกเหนือจากบคุคลที่สามทีอ่ยู่ในคำอธิบายของผู้ใช้ที่มชีื่อได ้

 6. ลูกค้าสามารถโอนแอปพลิเคชนัมูลคา่เพิ่มไปยังบคุคลทีส่าม 

เพื่อการใช้งานร่วมกบัสทิธิการใช้งานซอฟตแ์วร์หรอืการเปน็สมาชิก Online Services ของบคุคลที่สามนั้นเอง 

 

2.7 การใช้โปรแกรมแบบจำกัด 

 

ก. การทดลองใช้งาน การประเมิน และโปรแกรมเบต้า ผลิตภัณฑท์ี่ไดร้ับภายใต้การทดลองใช้งาน 

การประเมนิหรอืโปรแกรมเบตา้ มีเพื่อวัตถปุระสงค์ในการประเมินและการทดสอบเทา่นั้น ไม่ใช่เพื่อการใชใ้นเชิงพาณิชย ์

การใช้ดงักล่าวจะเปน็ความเสีย่งของลูกคา้เอง และผลิตภัณฑ์จะไมม่ีสทิธิได้รบัการบำรุงรกัษา 

หากลูกค้าไมไ่ด้แปลงสิทธิการใช้งานตามทีไ่ด้ซือ้มาหรือการเปน็สมาชิกก่อนสิน้สุดช่วงเวลาทดลองใชง้าน การประเมินผล 

หรือสิทธิการใช้งานเบต้า 

ลูกค้าอาจสูญเสียเนื้อหาและการปรบัแต่งตามความตอ้งการของลูกค้าที่ไดส้ร้างขึน้ในช่วงระยะเวลาของสทิธิการใช้งานดังก

ล่าว หากลูกค้าไม่ต้องการซื้อสิทธิการใช้งานหรอืการเป็นสมาชิก ลูกค้าควรเอาเนือ้หาดังกล่าวออกก่อนที่สทิธิการใช้งานนั้น 

ๆ จะสิ้นสดุ 

ข. โปรแกรมการศึกษา 

ลูกค้าตกลงทีจ่ะใช้ผลติภัณฑท์ี่ให้ไว้สำหรับโปรแกรมเพื่อการศึกษาเฉพาะเพื่อวัตถปุระสงค์ทางการศึกษาในระหว่างระยะเว

ลาสำหรับการใช้งานด้านการศึกษาเท่านั้น ลกูค้าจะตอ้งไมใ่ช้ผลิตภณัฑ์เพือ่การใช้ในงานบริหารจดัการ 

เว้นแต่ลูกคา้จะได้รบัสทิธิการใช้งานสำหรับการใช้ในงานบรหิารจัดการ "การใช้ในงานบรหิารจัดการ" หมายถึง 

กิจกรรมการบรหิารจัดการซึ่งไม่เก่ียวข้องโดยตรงกบัการสอนหรอืการศึกษา เช่น การทำแผนที่สนิทรัพย์ 

การบริหารจัดการอาคารสถานที่ การวิเคราะหข์้อมูลเชงิประชากร การกำหนดเส้นทาง ระบบความปลอดภยัในวทิยาเขต 

และการวิเคราะห์ความสามารถในการเข้าใช้งาน 

ลูกค้าจะตอ้งไมใ่ช้ผลิตภัณฑ์เพื่อวตัถุประสงค์ในการสร้างรายได้หรอืเพือ่ผลกำไร 

ค. โปรแกรมการอนุญาตแบบให้เปล่า 

ลูกค้าสามารถใช้ผลิตภณัฑ์ที่ให้ไว้สำหรบัโปรแกรมการอนญุาตแบบให้เปล่าเฉพาะเพือ่วตัถุประสงคท์ี่ไม่ใชเ่ชิงพาณิชย์เทา่

นั้น ลูกค้าจะต้องไม่ใช้ผลติภัณฑ์เพื่อวัตถปุระสงคใ์นการสรา้งรายได้หรอืเพือ่ผลกำไร 

ยกเว้นเพื่อใหคุ้ม้ทุนในการใชแ้ละดำเนนิการผลิตภัณฑ ์

ง. โปรแกรมการใช้งานแบบจำกัดอื่น ๆ ของ Esri 

ในกรณทีี่ลูกคา้ได้รบัผลิตภัณฑ์ภายใตโ้ปรแกรมการใช้แบบจำกัดใดก็ตามที่ไม่ได้ระบไุวใ้นรายการข้างต้น 

การใช้ผลิตภัณฑ์ของลูกค้าตอ้งอยูภ่ายใตข้้อกำหนดที่ระบไุว้ในหนา้เริ่มตน้หรือแบบฟอร์มการลงทะเบียนที่ใชบ้ังคบั 

หรือตามที่ไดอ้ธิบายไว้ในเวบ็ไซต์ของ Esri เพิ่มเติมจากขอ้กำหนดที่ไม่ขัดแย้งกันของข้อตกลงฉบับนี ้
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3.0 ข้อมูล 

 

3.1 คำจำกัดความ คำจำกัดความตอ่ไปนี้เปน็ส่วนเสริมของคำจำกัดความทีร่ะบุไว้ใน เอกสารแนบท้าย ก: 

 

ก. “ขอ้มูลรายชือ่ธุรกิจ” หมายถึงชุดขอ้มูลใด ๆ ที่มีรายชือ่ของธุรกิจและอาจมีคุณลักษณะของธุรกจิที่เก่ียวข้องกันอื่น ๆ 

ข. “แพคเกจเนื้อหาของ Esri” หมายถึงไฟลด์จิิทัลที่มีขอ้มูลแผนที่ฐานของ Online Services ทีน่ำมาจาก Online Services 

ค. “ขอ้มูลถนน” หมายถึงขอ้มูลที่รวมหรอือธิบายข้อมูลเกี่ยวกบัเส้นทาง ถนน และฟีเจอรท์ี่เกี่ยวข้อง 

 

3.2 การใช้งานท่ีได้รับอนุญาต 

 

ก. เว้นแต่จะไดร้ับอนญุาตเปน็ลายลักษณ์อักษรไว้เป็นอย่างอืน่ ลูกค้าสามารถใช้ข้อมูลร่วมกับผลิตภัณฑซ์ึ่ง Esri 

ได้จัดหาให้พรอ้มกับขอ้มูลเทา่นั้น 

ข. ภายใต้ขอ้จำกัดที่กำหนดไวใ้นข้อตกลงนี้ 

และมีเงือ่นไขวา่ให้ลูกคา้ใส่ขอ้ความชี้แจงในการแสดงขอ้มูลเพ่ือเปน็การรับรองวา่ Esri 

หรือผู้ใหอ้นญุาตที่เกี่ยวขอ้งเปน็แหล่งที่มาของส่วนของข้อมลูที่ใชใ้นการแสดงขอ้มูล ลูกคา้สามารถ 

 

 1. สร้างการแสดงข้อมูลในรปูเอกสารหรือรปูแบบอิเล็กทรอนิกส์แบบคงที่ (เชน่ PDF, GIF, JPEG, HTML), ในแอป 

ArcGIS Web Maps หรือใน Esri Story Maps เพื่อจุดประสงคด์้านการนำเสนอขอ้มูล (ซึง่รวมถึงการโตต้อบพื้นฐาน 

เช่น การเลื่อน การซูม และการระบฟุีเจอร์ต่าง ๆ ของแผนทีด่้วยป็อปอัพที่เรียบง่าย) และ 

 2. ใช้และรวมการแสดงขอ้มูลดงักล่าวในแพคเกจการนำเสนอ, การศึกษาด้านการตลาด หรอืรายงานหรือเอกสารอื่น 

ๆ ที่มีรูปแผนทีห่รือบทสรปุขอ้มูลที่มาจากการใช้ผลิตภัณฑ์ของ Esri ให้แก่บุคคลภายนอก 

 

ค. ลูกค้าสามารถใช้แผนที่ฐานของ Online Services แบบออฟไลน์ได้ผา่นทางแพ็คเกจเนือ้หาของ Esri แล้วภายหลงัจึงส่ง 

(ถ่ายโอน) ไปยงัอปุกรณ์ใดๆ เพื่อใช้กบัแอปพลิเคชั่น ArcGIS Runtime และ ArcGIS Desktop ทีไ่ด้รบัสทิธิการใช้งาน 

ห้ามลูกคา้รวบรวม ดาวน์โหลด หรือเก็บขอ้มูลดังกล่าวได ้

ง. ลูกค้าสามารถนำผลของพิกัดทางภูมศิาสตร์ ซึ่งไดร้บัและถกูเก็บตามข้อตกลงฉบับนี้ไปใช้ภายในได้ 

ลูกค้าไมส่ามารถเผยแพร่ผลของพิกัดทางภูมศิาสตร์ได้ เว้นแต่ (i) ใช้และ / หรือแสดงบนแผนที่ 

ซึ่งเชือ่มตอ่กับเว็บไซต์สาธารณะทีไ่ม่สร้างรายรับของลูกค้า (ii) ให้สทิธิ์เข้าถึงแก่บุคคลที่สาม 

เพื่อจุดประสงคท์างธรุกิจของลกูค้า หรอื (iii) ส่งมอบใหบ้คุคลที่สามในรูปแบบผลแบบตายตัว 

เอาทพ์ุตแบบตายตัวในแบบทีไ่ม่ใช่เชิงพาณชิย์ / ไม่สร้างรายได้ หรอืการแสดงแผนที่แบบตายตวั 

 

3.3 ข้อจำกัดในการใช้งาน 

 

ก. ลูกค้าไมส่ามารถกระทำการโดยตรงหรืออนญุาตให้ลูกคา้ของลูกค้าทำแบรนด์รว่มกันในขอ้มูล 

หรือใช้ข้อมูลในบริการหรือผลิตภัณฑท์ี่ไม่ได้รบัอนุญาต หรือเสนอขอ้มูลผ่านหรอืในนามของบคุคลทีส่ามใด ๆ 

ข. ลูกค้าไมส่ามารถใช้หรอือนุญาตให้บคุคลทีส่ามใช้ข้อมลูเพ่ือวัตถุประสงค์ในการรวบรวม การพัฒนา การตรวจสอบ 

การเสริม การเพิ่ม หรือการลบจากการรวบรวมข้อมูลที่มีการขาย เผยแพร่ จัดหาให้ หรอืการกระทำใด 

ๆ ที่ให้กับบคุคลที่สาม 

ค. ข้อมูลรายชือ่ธรุกิจ เว้นแต่จะมีการอนุญาตไว้เป็นลายลักษณ์อักษร 

ลูกค้าไมส่ามารถใช้ข้อมูลรายชื่อธุรกิจเพือ่วัตถุประสงคท์างการตลาดโดยตรง 

การขายตอ่การตีพิมพ์หรอืการเผยแพร่แก่บุคคลที่สามใดๆ โดยเป็นสว่นหนึง่ของรายการสำหรบัการสง่จดหมาย สมุดรายชื่อ 

หรือโฆษณายอ่ยหรือการรวบรวมข้อมูลในรูปแบบอื่นๆ 
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ง. ข้อมูลถนน ลูกค้าสามารถใชข้้อมูลถนนเพื่อวัตถุประสงค์ในการทำแผนที่ การกำหนดรหสัพิกัด (Geocoding) 

การกำหนดเสน้ทาง และการวิเคราะห์เครอืข่ายการคมนาคม เว้นแต่จะมีการอนญุาตไว้เป็นประการอืน่เป็นลายลักษณ์อักษร 

ลูกค้าไมส่ามารถใช้ข้อมูลถนนสำหรบั 

 

 1. คำแนะนำสำหรับการนำทางแบบเรียลไทม์ รวมถึงการเตือนผู้ใช้เก่ียวกับการหลบหลีกที่กำลังจะเกิดขึ้น เชน่ 

การเตือนจุดเลีย้วที่ใกลจ้ะถงึ หรือการคำนวณหาทศิทางอื่นในกรณทีี่เลี้ยวไม่ทัน 

 2. การกำหนดเสน้ทางของพาหนะหลายอย่างทีไ่ด้รบัการประสานกัน หรือ 

 3. การกำหนดค่าที่เหมาะสมของเส้นทางที่ประสานกันแล้ว 

 

จ. ข้อมูล Business Analyst ลูกค้าสามารถแคชข้อมูลที่ให้มาพร้อมกับแอปฯ ArcGIS Business Analyst 

บนอุปกรณ์เคลือ่นที่เพื่อใช้งานร่วมกับการใช้เซิร์ฟเวอร์ ArcGIS Business Analyst ของลูกค้า 

ลูกค้าจะไมส่ามารถแคชหรอืดาวนโ์หลดขอ้มลูดังกล่าวได ้

ฉ. สิทธิการใช้งานชุดขอ้มูลบางส่วน: หากลูกคา้สั่งซื้อชุดยอ่ยของชดุขอ้มูล (ตัวอยา่งเชน่ ประเทศ ภูมภิาค 

รัฐหรอืส่วนทอ้งถิ่นของชุดขอ้มูลทัว่โลก) ลูกค้าจะสามารถใช้ได้เฉพาะชดุย่อยทีไ่ด้รบัสทิธิการใช้งานเทา่นั้น 

ไม่รวมถงึสว่นอืน่ ๆ ของชุดขอ้มูลเต็มชุด 

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

สิทธิ์ของลูกค้าในการใช้ข้อมลูที่ดาวนโ์หลดไปยังสถานที่ของลูกค้า (เชน่ MBR Data ที่เก็บไว้ใน ArcGIS Enterprise, 

ArcGIS Desktop) จะหมดอายุใน 2 ปีหลงัดาวนโ์หลด 

 

3.4 ข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติมสำหรบัข้อมูล ผู้ไดร้บัอนุญาตข้อมูลบางรายต้องการให้ Esri 

ระบุขอ้กำหนดหน้าที่เพิ่มเตมิและขอ้กำหนดในการใช้แก่ลูกค้า ข้อกำหนดของขอ้ตกลงฉบับนี้ในส่วนที่เพิ่มเเ 

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

 

4.0 การบำรุงรกัษา 

 

4.1 ลูกค้าในสหรัฐอเมริกา Esri จะจัดหาการบำรุงรักษาสำหรับซอฟต์แวรแ์ละ Online Services 

ตามโปรแกรมการบำรงุรักษาและการสนบัสนนุของ Esri และข้อตกลงฉบบันี้ในกรณทีี่ลูกค้าอยู่ในสหรัฐอเมริกา 

 

4.2 ลูกค้าที่อยู่นอกสหรัฐอเมริกา ลูกค้าอาจได้รบับริการบำรุงรักษาจากผูจ้ดัจำหนา่ยทีไ่ดร้ับอนญุาตของ Esri 

ในทอ้งถิน่ของลูกค้าภายใตน้โยบายการสนบัสนนุมาตรฐานของผู้จัดจำหน่ายทีไ่ด้รบัอนญุาต 

และเป็นไปตามนโยบายการสนับสนุนวงจรชวีิตผลิตภัณฑ์ของ Esri 

 

5.0 บริการต่าง ๆ 

 

5.1 ลูกค้าในสหรัฐอเมริกา Esri อาจจดัให้มกีารให้บริการระบบคลาวดท์ี่มกีารจัดการของ Esri การฝึกอบรม 

หรือการใหบ้รกิารจากผู้เชี่ยวชาญ ซึง่ได้แก่ Adventage Program 

กับลูกค้าในสหรัฐอเมริกาภายใต้เอกสารการสั่งซือ้ที่เกี่ยวขอ้ง นอกจากว่าลูกค้าไดล้งนามในข้อตกลงกบั Esri 

ในการสร้างข้อกำหนดและเงื่อนไขสำหรับบรกิารดังกลา่ว การดำเนินงานของ Esri 

จะอยู่ภายใต้ขอ้กำหนดและเงือ่นไขของบริการที่รวมไวโ้ดยการอา้งอิงและอยู่ที่ 

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

จะมีการจัดเตรยีมสำเนาฉบบัพิมพ์ของข้อกำหนดและเงื่อนไขต่าง ๆ เมื่อมีการรอ้งขอ 

 

5.2 ลูกค้าที่อยู่นอกสหรัฐอเมริกา ลูกค้าที่อยูน่อกสหรัฐอเมรกิาอาจขอรับบรกิารต่าง ๆ จากผู้จัดจำหน่ายในทอ้งถิ่นของลกูค้า 

  

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


   

 
 

E204CW (Thai) 

      

หน้าที่ 8 จาก 20 November 1, 2022 

      
 

เอกสารแนบทา้ย ก 

อภิธานศัพท์ 

 

อภิธานศัพท์ตอ่ไปนี้มีผลใช้กบัข้อเสนอและบรกิารทัง้หมดของ Esri ที่ Esri อาจจัดหาให้กบัลูกคา้ 

ข้อเสนอและบรกิารบางรายการของ Esri อาจไม่อยูภ่ายในขอบเขตของขอ้ตกลงฉบับนี้ โปรดข้ามคำศัพทใ์ดๆ 

ที่ไม่เกี่ยวขอ้งกบัข้อเสนอและบริการของ Esri ที่เสนอภายใตข้้อตกลงฉบบันี ้

 

"บริษัทในเครือ" หมายถึง บรษิัทหรอืองค์กรอื่นใด ที่โดยตรงหรอืโดยออ้ม (i) ควบคุม (ii) ถูกควบคุมโดย หรือ 

(iii) อยูภ่ายใตก้ารควบคุมของคู่สญัญา ในทีน่ี้ "ควบคมุ" หมายถึง มีหุ้นหรอืผลประโยชนท์ีม่ีสิทธอิอกเสียงมากกว่า 50% 

ในกิจการทีค่วบคมุดูแล 

 

"API" หมายถึง อินเทอร์เฟซของการทำโปรแกรมแอปพลิเคชัน 

 

"เว็บไซต์ ArcGIS" หมายถึง www.arcgis.com และเวบ็ไซต์ที่เก่ียวขอ้งหรอืเวบ็ไซตส์ืบทอด 

 

"รหัสการอนญุาต" หมายถึง คีย์ หมายเลขการให้อนุญาต Enablement Code ข้อมูลประจำตวัในการเข้าสู่ระบบ 

รหัสการเปิดใช ้(Activation Code) โทเค็น ชือ่ผู้ใช้และรหสัผ่าน หรอืกลไกอื่นใด 

ที่จำเป็นสำหรบัการใช้ผลิตภัณฑ์ตามการนำเสนอของ Esri 

 

"เบต้า" หมายถึง ผลิตภัณฑท์ีเ่ป็นรุน่อลัฟ่า เบต้า หรอืรุ่นก่อนการวางจำหนา่ยอื่น ๆ 

 

"บริการคลาวด์" หมายถึง บริการออนไลนแ์ละบริการคลาวด์ทีม่ีการจัดการของ Esri 

 

“เน้ือหา” หมายถึง ข้อมูล รูปภาพ ภาพถ่าย ภาพเคล่ือนไหว วิดีโอ เสียง ข้อความ แผนท่ี ฐานข้อมูล รูปแบบข้อมูล สเปรดชีต 

อินเทอร์เฟซผู้ใช้ ส่วนประกอบกราฟิก ไอคอน ซอฟต์แวร์ และทรัพยากรอ่ืน ๆ ท่ีถูกใช้เพ่ือเช่ือมต่อกับบริการและข้อเสนอของ Esri 

 

"การควบคุม" หมายถึง การมหีุ้นหรอืผลประโยชนท์ี่มีสทิธิออกเสียงมากกวา่ 50% ในกิจการที่ควบคุมดูแล 

 

“เนื้อหาของลกูค้า” หมายถึงเนื้อหาใด ๆ ที่ลกูค้าจัดหา ใช้ หรือพฒันาอันเกี่ยวเนื่องกับการใช้ผลิตภัณฑ ์

ตามการนำเสนอหรอืการให้บริการของ Esri ที่รวมถึงแอปพลิเคชันมลูคา่เพิม่ เนื้อหาของลกูค้าไมร่วมขอ้เสนอแนะ คำแนะนำ 

หรือคำร้องขอใดๆ สำหรบัการปรบัปรงุซอฟตแ์วรท์ี่ลูกคา้ใหแ้ก่ Esri 

 

"ข้อมูล" หมายถึง ชุดข้อมลูดิจิทลัที่มอียู่เพือ่การค้า ซึง่รวมถึงแต่ไม่จำกดัเพียงข้อมูลเวกเตอรท์างภูมศิาสตร์ 

รายงานขอ้มูลแรสเตอร์ หรอืคณุสมบัตติารางที่เก่ียวข้องที่ Esri รวมชดุเข้ากับผลิตภัณฑ์ตามการนำเสนอของ Esri อืน่ 

ๆ หรือส่งมอบให้แยกต่างหาก 

 

"ผลงาน" หมายถึง สิ่งใด ๆ ก็ตามที่ Esri 

ส่งมอบให้กับลกูค้าในฐานะที่เป็นผลลพัธ์ของการดำเนนิการของบริการโดยผู้เชี่ยวชาญ 

 

"เอกสารประกอบ" หมายถึง เอกสารประกอบสำหรบัอ้างอิงทัง้หมดของผู้ใชท้ี่ Esri 

ส่งมอบใหพ้รอ้มกับสินค้าหรอืผลิตภัณฑต์ามการนำเสนอของ Esri 

 

"การให้บริการระบบคลาวดท์ี่มีการจัดการของ Esri" หมายถึง ลูกค้าที่มโีครงสร้างพื้นฐานระบบคลาวด ์ซอฟต์แวร์ ข้อมูล 

และแพลตฟอรม์ระบบเครือขา่ยเฉพาะเจาะจงโดยที่ Esri ใหบ้ริการโฮสต์ จดัการ 

และทำให้พร้อมใช้งานสำหรบัลูกคา้หรอืผู้ใช้งานปลายทางของลูกคา้ผ่านทางอินเทอร์เน็ต 

 

https://www.arcgis.com/
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“ผลิตภัณฑ์ตามการนำเสนอของ Esri” หมายถึงผลิตภัณฑ์ หรือเอกสารประกอบใด ๆ หาก Esri 

จัดหาการฝึกอบรมหรอืบริการโดยผู้เชี่ยวชาญให้โดยตรงแก่ลูกค้า จะถอืวา่ข้อเสนอของ Esri 

รวมถึงเอกสารการฝึกอบรมและผลงานด้วย ผลิตภัณฑต์ามการนำเสนอของ Esri 

ไม่รวมการใหบ้ริการและเนือ้หาของบคุคลทีส่าม 

 

"GIS" หมายถึง ระบบข้อมูลทางภมูิศาสตร ์

 

"การบำรุงรักษา" หมายถึง โปรแกรมการเปน็สมาชิกที่ Esri 

จัดหาให้และทีใ่ห้สิทธิแก่ลูกคา้ในการอปัเดตผลิตภัณฑ์และผลประโยชนอ์ืน่ ๆ เช่น 

การเข้าถึงการสนับสนุนทางเทคนิคและการเข้าถึงแหล่งขอ้มูลการเรียนรู้ดว้ยตนเองที่อยูบ่นเว็บ 

 

"รหัสท่ีเป็นอันตราย" หมายถึง ไวรสั เวิร์ม ระเบิดเวลาของซอฟต์แวร์ มา้โทรจัน หรอืรหสัอื่นใดทางคอมพิวเตอร์ ไฟล์ 

การปฏิเสธบริการ หรอืโปรแกรมทีอ่อกแบบมาเพื่อขัดขวาง ทำลาย หรือจำกัดการทำงานของซอฟต์แวรค์อมพิวเตอร์ ฮาร์ดแวร์ 

หรืออปุกรณ์โทรคมนาคม 

 

“Online Services” หมายถึงระบบเชิงพืน้ที่ใด ๆ บนอินเทอร์เน็ตทีม่ีเพ่ือการคา้ซึ่ง Esri ได้จัดหาให้ รวมถึงแอปพลิเคชนัและ 

API ที่เกี่ยวข้องเพื่อการจัดเก็บ จัดการ เผยแพร่ และการใชแ้ผนที่ ข้อมลู และสารสนเทศอืน่ ๆ Online Services 

ไม่รวมขอ้มลูและเนือ้หา 

 

"เอกสารการสัง่ซื้อ" หมายถึง ใบเสนอราคาสำหรบัการขาย ข้อเสนอการต่ออายุสำหรบัการซอ่มบำรงุ การสั่งซือ้ ข้อเสนอ 

คำสัง่งาน หรอืเอกสารอืน่ ๆ ที่ระบุถึงผลติภัณฑ์ตามการนำเสนอ อปัเดต หรอืการบริการที่ลกูค้าสัง่ซือ้ของ Esri 

 

"สิทธิการใช้งานอย่างถาวร" หมายถึง สิทธิการใช้งานอยา่งไม่มีกำหนด ในผลิตภัณฑ์ตามการนำเสนอของ Esri 

เวอรช์ันที่ไดจ้่ายค่าธรรมเนียมในการใช้สทิธิแล้ว เว้นเสียแตจ่ะถูกยุติโดย Esri หรอืลูกค้าทีไ่ด้รบัอนุญาตภายใต้ข้อตกลงฉบบันี ้

 

"ผลิตภัณฑ์" หมายถึง ซอฟต์แวร์ ข้อมูล และ Online Services 

 

"บริการโดยผู้เช่ียวชาญ" หมายถึง บริการเพื่อการพัฒนาหรือการใหค้ำปรึกษาที่ Esri ให้แก่ลูกค้า 

 

"ตัวอย่าง" หมายถึง โคด้ตัวอย่าง แอปพลิเคชันตัวอย่าง แอด-ออน หรือส่วนขยายตัวอย่างของผลิตภัณฑ์ 

 

“การให้บริการ” หมายถึงการซอ่มบำรงุ หาก Esri จัดหาบริการระบบคลาวด์ทีม่ีการจัดการของ Esri 

การฝึกอบรมหรือบริการโดยผูเ้ชี่ยวชาญให้โดยตรงแก่ลูกคา้ จะถือว่าบริการรวมถึงบริการระบบคลาวดท์ีม่ีการจัดการของ Esri 

การฝึกอบรมและบริการโดยผูเ้ชี่ยวชาญด้วย 

 

"ซอฟต์แวร์" หมายถึง ซอฟต์แวรท์ี่พรอ้มจำหน่ายเพือ่การค้าที่มีสทิธิความเป็นเจ้าของ โดยไม่รวมถึงขอ้มูล การเข้าถงึ 

การดาวน์โหลดจากเวบ็ไซตท์ีไ่ด้รบัอนุญาตของ Esri หรอืที่ Esri ได้มอบใหบ้นสือ่ในรปูแบบใด ๆ ก็ตาม ซึง่รวมถึงชดุสำรอง 

อัปเดต เซอร์วิสแพค แพตช์ ฮอตฟิกซ์ หรอืชุดสำรองรวมที่ไดร้ับอนญุาต 

 

"ข้อมูลจำเพาะ" หมายถึง (i) เอกสารที่เกี่ยวข้องสำหรบัซอฟต์แวร์และ Online Services 

(ii) ขอบเขตงานทีร่ะบุไว้ในคำสั่งงานใดก็ตาม หรือ (iii) คำอธิบายหลักสูตรสำหรบัการฝึกอบรมที่เผยแพร่ออกมาของ Esri 

 

"คำสั่งงาน" หมายถึง เอกสารคำสัง่ซือ้สำหรบัการใหบ้ริการ 

 

"สิทธิการใช้ตามระยะเวลา" หมายถึง สิทธิการใช้ผลิตภัณฑ์ตามการนำเสนอของ Esri ในระยะเวลาที่จำกัด ("ระยะเวลา"). 
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"การสมัครสมาชิก" หมายถึงสิทธิการใช้ผลติภัณฑ์ตามการนำเสนอของ Esri ในระยะเวลาทีจ่ำกัด 

หรือสิทธิในการรบัการให้บริการในระยะเวลาที่จำกัด 

 

"เนื้อหาของบคุคลท่ีสาม" หมายถึง 

เนื้อหาใดก็ตามที่ลูกคา้อาจไดร้ับจากเวบ็ไซตข์องบคุคลที่สามหรือทีบุ่คคลอืน่ที่ไมใ่ช่พนักงาน ซัพพลายเออร์ หรอืผูร้ับจ้างของ 

Esri อาจมีสว่นร่วมโดยตรงกับเว็บไซต์ของ Esri 

 

"การฝึกอบรม" หมายถึง (i) การฝึกอบรมผลิตภัณฑ์ หรือ (ii) การฝึกอบรมอื่น ๆ ที่เก่ียวขอ้งที่ Esri 

จัดหาใหภ้ายใต้ข้อตกลงฉบับนี้ 

 

"ข้อมูลการฝึกอบรม" หมายถึงเนื้อหาที่เป็นดจิิทัลหรือที่มีการพิมพอ์อกมาเพื่อใชใ้นการฝกึอบรมให้เสร็จสิ้น 

ซึ่งอาจรวมถงึแต่ไม่จำกัดเพียงสมุดงาน ข้อมลู แนวคิด แบบฝกึหัด และข้อสอบ 

 

"แอปพลิเคชนัมูลค่าเพิ่ม" หมายถึง แอปพลิเคชันที่พัฒนาโดยลูกคา้เพื่อการใชง้านร่วมกับซอฟต์แวร์ ข้อมูล หรอื Online 

Services ใด ๆ ที่ได้รบัอนญุาต 
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เอกสารแนบทา้ย ข 

ข้อกำหนดและเงือ่นไขทั่วไป 

 

ข้อกำหนดและเงื่อนไขทัว่ไปตอ่ไปนี้มีผลใช้กบัข้อเสนอและบริการของ Esri ที่ Esri อาจะเสนอให้กับลูกคา้ 

ข้อเสนอและบรกิารบางรายการของ Esri อาจไม่พรอ้มบริการภายใต้ขอ้ตกลงฉบับนี้ โปรดขา้มคำศัพท์ใดๆ 

ที่ไม่เกี่ยวขอ้งกบัข้อเสนอและบริการของ Esri ที่เสนอภายใตข้้อตกลงฉบบันี ้

 

ข้อ B.1—ข้อจำกัดในการใช้งานทั่วไป 

 

เว้นแต่จะมีการอนญุาตไว้โดยชัดแจ้งในข้อตกลงฉบับนี้ ลูกค้าจะตอ้งไม ่

 

ก. จำหน่าย ให้เชา่ ให้อนญุาตตอ่ เผยแพร่ ใหย้ืม แบ่งปันเวลาใช้ หรอืโอนบริการหรือขอ้เสนอของ Esri 

ข. แจกจ่ายหรอืจดัหาการเข้าถึงบริการหรอืขอ้เสนอของ Esri โดยตรงทั้งหมดหรอืบางสว่นให้กับบคุคลภายนอก 

รวมถึงแตไ่ม่จำกัดเพียงส่วนขยาย ส่วนประกอบ หรือ DLL 

ค. แจกจ่ายรหัสสว่นตวัให้กับบคุคลภายนอก 

ง. ทำวิศวกรรมยอ้นกลับ ดคีอมไพล์ หรือแยกสว่นประกอบผลิตภัณฑ์หรอืผลงานใด ๆ ที่สง่มอบในรปูแบบรวม 

จ. พยายามที่จะหลีกเลี่ยงมาตรการด้านเทคโนโลยีทีค่วบคมุการเข้าถึงหรอืการใช้ขอ้เสนอของ Esri 

ฉ. จัดเก็บ แคช ใช้งาน อปัโหลด แจกจ่าย หรือให้อนญุาตตอ่ สำหรบัเนือ้หา หรือใช้ข้อเสนอของ Esri 

โดยเป็นการละเมิดสิทธิของ Esri หรือบคุคลทีส่าม รวมถึงสทิธิในทรัพย์สินทางปญัญา สิทธคิวามเป็นส่วนตวั 

กฎหมายวา่ดว้ยการไม่เลอืกปฏิบตัิ หรือกฎหมายการสง่ออกหรือขอ้บังคับของรัฐที่ใช้บงัคบั 

ช. ลบหรอืบิดเบือนประกาศสทิธบิัตร ลิขสิทธิ์ เครือ่งหมายการค้า หรอืสทิธิความเป็นเจา้ของของ Esri หรอืผู้ให้อนญุาต 

หรือคำอธิบายที่ระบุอยู่ในหรอืแนบมากบัข้อเสนอของ Esri เอาต์พุตผลติภณัฑ์ ไฟล์คำอธบิายขอ้มูล 

หรือหน้าขอ้ความออนไลน์หรอืข้อมูลทีอ่ยู่ในรูปแบบเอกสารของขอ้มูลหรือเอกสารประกอบ 

ซ. แบ่งหรือใช้งานอย่างเปน็เอกเทศสำหรบัสว่นประกอบหรือองค์ประกอบของข้อเสนอของ Esri 

ฌ. ผนวกส่วนหนึง่ส่วนใดของผลติภัณฑ์ตามการนำเสนอของ Esri 

เข้ากับผลิตภัณฑ์หรือการใหบ้ริการเพือ่การใช้งานของบคุคลที่สามที่เป็นคูแ่ข่งกับผลิตภณัฑ์ตามการนำเสนอของ Esri 

ญ. เผยแพร่หรอืสือ่สารดว้ยวิธีการอืน่ใดก็ตามสำหรบัผลการทดสอบมาตรฐานการทำงานบนผลิตภณัฑ์รุน่เบต้าโดยไม ่

ได้รบัอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจาก Esri และผู้ให้อนุญาต หรือ 

ฎ. ใช้ ผนวก แก้ไข เผยแพร่ ให้การเข้าถึง หรอืรวมขอ้เสนอของ Esri ในลักษณะทีอ่าจทำใหข้้อเสนอของ Esri 

อยู่ภายใต้ข้อกำหนดในการใช้งานแบบโอเพน่ซอร์สหรอืแบบเปิดฐานขอ้มลูที่ตอ้งการใหส้่วนหนึ่งสว่นใดของขอ้เสนอของ 

Esri ไดร้ับการกระทำดงันี ้

 

 1. ได้รบัการเปิดเผยในรปูแบบของรหัสตน้ทาง (Source Code) แก่บคุคลภายนอก 

 2. ให้สิทธิการใชง้านแก่บุคคลภายนอกเพือ่วัตถุประสงค์ในการสรา้งงานมลีิขสิทธิ์สบืเนือ่ง หรือ 

 3. แจกจ่ายต่อให้แก่บุคคลภายนอกโดยไมม่ีคา่ใช้จ่าย; หรอื 

 

l. สร้างรายได้โดยการมอบสทิธิเข้าใช้ซอฟต์แวร์หรอื Online Service ผ่านแอปพลิเคชนัมูลค่าเพิ่ม 

 

ข้อจำกัดดังกลา่วนี้จะไมม่ีผลใช้บังคบัในกรณทีี่เป็นการขัดตอ่กฎหมายทีใ่ชบ้ังคบัหรอืข้อบงัคบั 

 

ข้อ B.2—ข้อกำหนดและการสิ้นสุดการใชง้าน 

 

B.2.1 ลูกค้าอาจยุติข้อตกลงฉบับนี้หรอืสทิธิการใชง้านหรอืการเปน็สมาชิกขอ้เสนอของ Esri ใด ๆ ได้ทุกเมื่อโดยจะตอ้งแจง้ 

Esri เป็นลายลกัษณ์อักษร การยุติข้อตกลงโดยปราศจากสาเหตุไม่ได้ทำให้ลูกค้ามีสทิธิไดร้ับการคืนเงินคา่ธรรมเนียมใดๆ 

สิทธิการยตุิข้อตกลงในระหว่างมีข้อผูกพนัการให้บริการเพื่อความสะดวกใดก็ตามได้ระบุไวใ้นส่วนที่เก่ียวข้องในเนื้อหาของขอ้ต

กลงฉบับนี้ ฝ่ายใดฝ่ายหนึง่อาจยุติขอ้ตกลงฉบบันี้หรือสิทธกิารใชง้านหรือการเป็นสมาชิกใดๆ 
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เนื่องจากมีการละเมิดขอ้ตกลงในสาระสำคัญที่ไม่ไดร้บัการแก้ไขภายใน 

30 วันนับจากวนัที่มีการแจ้งอย่างเปน็ลายลักษณ์อักษรไปยงัฝ่ายที่ละเมิดข้อตกลง 

เมื่อมีการยตุิข้อตกลงฉบับนี้เนือ่งจากมีการละเมิดข้อตกลง ทาง Esri จะหยุดให้บริการ สทิธกิารใชง้านใดๆ ในข้อเสนอของ Esri 

ที่มีผลใช้อยู่หลงัจากการยุติข้อตกลงฉบับนี้ยังคงใช้ได้ตอ่ไปภายใต้ขอ้ตกลงของข้อตกลงฉบบันี้ 

 

B.2.2 หาก Esri ยุติข้อตกลงฉบับนี้เนื่องจากลกูค้าละเมิดข้อตกลง Esri ยังอาจใช้สทิธิเลือกที่จะยุติสทิธิการใช้งานของลกูค้า 

หรือการเปน็สมาชิกในขอ้เสนอของ Esri ไดด้้วย หากลูกคา้ยุติข้อตกลงฉบบันี้ไมว่่าดว้ยเหตุผลหรอืเพื่อความสะดวกแล้ว 

ทางลูกค้าอาจใช้สิทธิเลอืกทีจ่ะยุติสิทธิการใชง้านของลูกค้า หรือการเปน็สมาชิกในผลิตภณัฑ์ตามการนำเสนอของ Esri ด้วย 

 

B.2.3 เมื่อมีการยุติหรอืสิน้สุดสิทธิการใช้งานหรอืการเป็นสมาชิก ลูกค้าจะต้อง 

 

ก. หยุดการเข้าถึงหรือการใชง้านข้อเสนอของ Esri ที่ถูกยุติหรอืสิ้นสุด 

ข. ล้างแคชขอ้มูลในฝั่งของไคลเอ็นตท์ี่ไดจ้ากบริการคลาวดท์ี่ถกูยุติหรือสิ้นสดุ และ 

ค. หยุดการใช้และถอนการตดิตั้ง ลบ และทำลายสำเนาทั้งหมดของผลติภัณฑต์ามการนำเสนอ ของ Esri 

ที่ถูกยุติหรอืสิ้นสุดซึง่อยู่ในความครอบครองหรือการควบคมุของลูกค้า 

รวมถึงส่วนที่ได้รบัการแก้ไขหรือมีการผนวกรวมไว้ด้วย ไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบใด 

ตลอดจนดำเนนิการและส่งหลกัฐานของการกระทำดงักล่าวนั้นให้แก่ Esri หรือผูจ้ัดจำหนา่ยที่ไดร้บัอนุญาต 

 

Esri อาจหยุดให้บริการทันทีทีม่ีการแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรไปยังลูกค้า 

หากการล้มละลายหรอืการดำเนินคดีล้มละลายเริ่มขึ้นโดยหรอืตอ่ลูกคา้ 

จนกว่าทรสัตีจะได้แก้ไขการผดินัดชำระหนีท้ีเ่กิดขึ้นและใหก้ารรบัประกันที่เพียงพอสำหรับการปฏบิัติการในอนาคตภายใต้ข้อต

กลงฉบับนี้ ข้อตกลงฉบับนี้จะสิ้นสุดลงเมื่อมีภาวะหนี้สนิล้นพน้ตัว การชำระบัญชี หรือการเลิกกิจการของฝ่ายใดฝ่ายหนึง่ 

 

ข้อ B.3—การรับประกันแบบจำกัดและการจำกัดความรับผิดชอบ 

 

B.3.1 การรับประกันแบบจำกัด ยกเว้นตามที่ระบุไว้ดา้นลา่ง Esri รบัประกนัลูกค้า โดยที่ (i) ผลิตภัณฑ์และการฝึกอบรม 

ผลิตภัณฑ์และการฝึกอบรมจะปฎบิัติตามขอ้มลูจำเพาะที่เกี่ยวข้องอยา่งมนียัยะสำคัญ และ 

(ii) การใหบ้ริการจะเปน็ไปตามมาตรฐานทางวิชาชพีและทางเทคนคิของอตุสาหกรรมอยา่งมีนัยยะสำคญั 

ช่วงเวลารับประกันสำหรบัผลติภัณฑ์ตามการนำเสนอของ Esri ภายใต้สทิธิการใช้งานอยา่งถาวรและการให้บริการมีระยะเวลา 

90 วัน นบัตัง้แต่วันที่ส่งมอบ หรือจากวนัทีร่บัของ หากข้อตกลงฉบับนี้มีระยะเวลารบัของ 

ช่วงเวลารับประกันสำหรบัผลติภัณฑ์ตามการนำเสนอของ Esri 

ถูกเสนอภายใตก้ารเป็นสมาชิกหรือการใชส้ิทธิตามข้อกำหนดนานน้อยกว่าระยะเวลาการเป็นสมาชิกหรือข้อกำหนดหรอื 90 วัน 

นับตัง้แต่วนัทีส่ง่มอบ หรอืจากวันที่รบัของ หากข้อตกลงฉบบันี้มีระยะเวลารบัของ 

 

B.3.2 การจำกัดความรับผิดชอบกรณพีิเศษ เนื้อหาของบุคคลท่ีสาม ข้อมูล ตัวอย่าง ฮ็อตฟิกซ์ โปรแกรมแก้ไข อัปเดต 

Online Services ที่จัดหาให้โดยไม่มีค่าธรรมเนียม และผลิตภัณฑ์รุน่ท่ีเป็นการทดลอง 

การประเมินและรุ่นเบต้าจะถูกส่งมอบในลักษณะ "ตามสภาพที่เป็นอยู่" โดยไม่มีการรับประกันใด ๆ 

 

B.3.3 การจำกัดความรับผิดชอบทั่วไป ยกเว้นการรับประกันแบบจำกัดตามที่ระบุอย่างชัดแจง้ข้างต้นแล้ว Esri 

จำกัดความรับผิดชอบในการรับประกันหรอืเงื่อนไขอื่นๆ ท้ังหมด ไม่ว่าจะโดยชัดแจง้หรือโดยนัย 

รวมถึงการรับประกันหรือเงือ่นไขเกี่ยวกับความสามารถเชิงพาณิชย์ 

ความเหมาะสมในการใช้งานเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ และการไม่ละเมดิสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญา Esri 

จะไม่รับผิดชอบต่อความไม่สอดคล้องใดๆ เก่ียวกับข้อมลูจำเพาะ การสูญหาย การลบ การแก้ไข 

หรือการเปิดเผยเน้ือหาของลูกค้า ท่ีเกิดขึน้จากการท่ีลูกค้าแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อเสนอของ Esri 

นอกเหนือจากที่ระบุไว้ในเอกสารประกอบ Esri ไม่รับประกันว่าข้อเสนอของ Esri 

หรือการดำเนินการของลูกค้าจะราบรื่นไม่ติดขัด ปราศจากข้อผิดพลาด ความทนทานต่อความบกพร่อง 

ความปลอดภัยจากความบกพร่อง หรอืไม่รับประกันว่าความไม่สอดคล้องจะสามารถหรือจะได้รับการแก้ไข 
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ข้อเสนอของ Esri ไม่ได้รับการออกแบบ ผลิต หรือมีวัตถุประสงค์เพือ่การใช้ในสภาพแวดล้อม 

หรือการใช้งานท่ีอาจนำไปสู่การสูญเสียชีวิต การบาดเจ็บร่างกาย หรอืความเสียหายต่อทรัพย์สินหรือสภาพแวดล้อม 

ลูกค้าไม่ควรปฏิบัติตามคำแนะนำเก่ียวกับการนำทางที่ดูเหมือนจะเป็นอันตราย ไม่ปลอดภัย หรือผิดกฎหมาย 

การใช้ดังกล่าวจะเป็นความเสี่ยงและเป็นคา่ใช้จ่ายของลกูค้าเอง 

 

B.3.4 การจำกัดความรับผิดชอบ 

 

ก. การจำกัดความรับผิดชอบบนอินเทอร์เน็ต 

ไม่มีคู่สัญญาฝ่ายใดจะต้องรบัผิดสำหรับค่าเสียหายภายใต้ทฤษฎีทางกฎหมายเกี่ยวกับการปฏิบัติหรือการยุติการดำ

เนินการของอนิเทอร์เน็ต หรือข้อบงัคับของอินเทอร์เน็ตที่อาจจำกัดหรอืห้ามการดำเนินการของบรกิารคลาวด ์

ข. เว็บไซต์ของบคุคลท่ีสาม และ เน้ือหาของบุคคลที่สาม Esri 

ไม่รับผิดชอบต่อเว็บไซต์ของบุคคลท่ีสามหรือเนื้อหาของบุคคลท่ีสามที่ปรากฏหรือถูกอ้างอิงโดยผลิตภัณฑ์ตามกา

รนำเสนอของ Esri หรือเว็บไซต์ของ Esri รวมถึง www.esri.com, developers.arcgis.com, 

livingatlas.arcgis.com และ www.arcgis.com 

การให้ลิงก์ไปยังเว็บไซต์หรอืทรัพยากรของบุคคลท่ีสามไม่ได้บ่งบอกนัยยะถึงการรบัรอง ความเก่ียวข้อง 

หรือการสนับสนุนชนิดใดๆ 

 

B.3.5 การบรรเทาเฉพาะ การแก้ไขความเสยีหายโดยเฉพาะของลูกคา้และความรบัผิดชอบทัง้หมดของ Esri 

ต่อการละเมดิการรบัประกันแบบจำกัดในสว่นนี้จะเป็นไปเพือ่ทดแทนสือ่ที่ชำรุดรวมทั้ง (i)ซอ่ม แก้ไข 

หรือหาทางแก้ไขผลิตภัณฑต์ามการนำเสนอและการให้บริการของ Esri ที่เกี่ยวข้อง หรือ (ii) ณ สิทธิการเลือกของ Esri, 

ค่าธรรมเนียมทีลู่กค้าชำระเปน็ค่าผลิตภัณฑต์ามการนำเสนอและการให้บริการของ Esri 

ที่ไม่สอดคลอ้งกับการรับประกนัแบบจำกัดของ Esri 

 

ข้อ B.4—ข้อจำกัดความรับผิดชอบ 

 

B.4.1 การจำกดัความรับผิด ทั้งลูกค้า Esri หรือผู้จัดจำหน่ายที่ได้รับอนุญาตของ Esri 

หรือผู้ให้อนุญาตท่ีเป็นบุคคลที่สามใด ๆ จะไม่ต้องรับผิดต่อค่าเสียหายโดยอ้อม ค่าเสียหายพิเศษ ค่าเสียหายสืบเนื่อง 

ค่าเสียหายที่เป็นผลท่ีตามมา การสูญเสียผลกำไร ยอดขาย ค่าความนิยม ต้นทุนในการจัดหาสนิค้าหรือบริการทดแทน 

หรือค่าเสียหายท่ีมีจำนวนสูงกว่าค่าธรรมเนียมของสิทธิการใช้งาน หรือค่าธรรมเนียมการเป็นสมาชิกปัจจุบัน 

หรือค่าธรรมเนียมการบริการที่เก่ียวข้องที่ได้ชำระหรือคา้งชำระตอ่ Esri สำหรับข้อเสนอหรือบริการของ Esri 

ที่เป็นสาเหตุของขอ้เรียกร้อง 

 

B.4.2 ข้อจำกัดและการยกเวน้ความรบัผิดในข้อความยอ่หนา้ก่อนนี้ไม่ใช้กบักรณทีี่ลูกค้าละเมิด ใช้ในทางที่ผิด 

ยักยอกทรัพย์สนิทางปัญญาของ Esri หรอืผูใ้ห้อนญุาตของ Esri 

ภาระหน้าที่ในการชดใช้คา่สนิไหมทดแทนของฝา่ยใดฝ่ายหนึ่ง ความประมาทเลินเลอ่อย่างรา้ยแรง การจงใจประพฤตผิิด 

หรือการละเมิดต่อขอ้กำหนดการปฏบิัติตามกฎเกณฑ์การสง่ออกของขอ้ตกลงฉบับนี้หรอืกฎหมายที่มีผลบงัคบัใช้หรอืข้อบังคบั 

 

B.4.3 ความสามารถในการบังคับใช้ของการจำกัดความรับผิดชอบและขอ้จำกัด Esri 

หรือผูจ้ัดจำหนา่ยที่ไดร้บัอนุญาตได้กำหนดคา่ธรรมเนียมและเข้าทำข้อตกลงฉบับนี้โดยเปน็ไปตามการจำกัดความรบัผิดและข้อจ

ำกัดในขอ้ตกลงฉบับนี้ ทั้งนี้ คา่ธรรมเนียมไดแ้สดงถึงการกระจายความเสี่ยงที่เป็นพื้นฐานสำคญัของการเจรจาระหว่างคูส่ัญญา 

ข้อจำกัดเหล่านี้จะมีผลใช้บงัคับไม่ว่าคู่สัญญาจะรับรู้ถงึความเป็นไปได้ของความเสียหายหรือไม่และไม่คำนึงวา่วัตถุปร

ะสงค์สำคัญของการเยียวยาแบบจำกัดโดยเฉพาะหรอืไม่ 

 

B.4.4 การถอนหรือการสละสทิธิเรียกร้องหรอืสิทธิในทรัพย์สนิที่เคยเรียกรอ้ง ข้อจำกดั 

และข้อยกเวน้ทีร่ะบุข้างต้นอาจไม่มีผลบงัคับใช้ในเขตอำนาจศาลบางแห่ง 

และอาจมีผลบงัคับใช้ภายใต้ขอบเขตทีอ่นุญาตตามกฎหมายในเขตอำนาจศาลของลูกคา้เทา่นั้น 

https://www.esri.com/
https://developers.arcgis.com/
https://livingatlas.arcgis.com/
https://www.arcgis.com/
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ลูกค้าอาจมสีิทธิเพิ่มเติมซึ่งไมส่ามารถมีการยกเว้นหรอืจำกัดความรบัผิดชอบได้ Esri 

ไม่ได้พยายามท่ีจะจำกัดการรับประกันหรือการเยียวยาสำหรับลูกค้าโดยประการทีก่ฎหมายไม่อนุญาต 

 

ข้อ B.5—การชดใช้ค่าเสียหาย 

 

B.5.1 คำจำกัดความ คำจำกดัความตอ่ไปนี้เป็นสว่นเสริมของคำจำกัดความที่ระบุไว้ใน เอกสารแนบท้าย ก: 

 

ก. “ขอ้เรียกร้อง” หมายถึงขอ้เรียกรอ้ง การดำเนินคดีหรอืคำร้องขอของบคุคลที่สาม 

ข. “ผู้มีสิทธิได้รับชดใช้ค่าเสียหาย” หมายถึงลูกค้า และผูบ้รหิาร เจ้าหนา้ที่ และพนักงานของลูกค้า 

ค. “ขอ้เรียกร้องเกี่ยวกับการละเมิด” หมายถึงข้อเรียกรอ้งใด ๆ ที่อ้างว่า การใช้หรอืการเข้าถึงข้อเสนอหรือบริการของ Esri 

ใด ๆ ของลูกคา้ละเมิดตอ่สทิธิบตัร ลิขสทิธิ์ เครือ่งหมายการค้า หรือความลับทางการค้า 

ง. “ความเสียหาย” หมายถึงรายจ่าย ค่าเสียหาย ยอดค่าชดเชย ต้นทนุหรอืค่าใชจ้่าย รวมถึงค่าทนายความที่ได้ชำระไป 

 

B.5.2 การชดใช้ค่าเสียหายเกี่ยวกับการละเมิด 

 

ก. Esri จะปกป้องและชดใชค้่าเสยีหายให้แก่ผู้มีสิทธิไดร้ับชดใช้ค่าเสียหาย 

ตลอดจนชดใชค้่าเสียหายเพ่ือความเสียหายทีเ่กิดขึ้นตามการเรียกร้อง 

ข. หาก Esri พิจารณาแลว้ว่าขอ้เรียกรอ้งเก่ียวกบัการละเมิดเปน็ความจริง ทาง Esri 

อาจดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งโดยใชค้่าใช้จ่ายของตนเอง 

(1) ให้สทิธิ์ลูกค้าในการใช้ผลิตภัณฑ์ตามการนำเสนอหรอืการให้บริการของ Esri ต่อไป หรือ 

(2) แก้ไขผลิตภัณฑ์ตามการนำเสนอหรอืการให้บริการของ Esri ในขณะทีด่ำรงไวซ้ึ่งความสามารถในการทำงานดังเดมิ 

หากไม่มีทางเลอืกใดที่เหมาะสมในเชิงพาณิชย์ ทาง Esri 

อาจยตุิสทิธิในการใช้ผลิตภัณฑ์ตามการนำเสนอหรือการใหบ้ริการของ Esri ของลูกค้าและจะคนืเงิน 

(a) ค่าธรรมเนยีมสิทธิการใชง้านใดก็ตามทีลู่กค้าไดช้ำระสำหรบัการละเมดิผลิตภัณฑ์ตามการนำเสนอหรือการใหบ้ริการขอ

ง Esri ที่ไดร้ับมาภายใต้สทิธกิารใชง้านถาวร โดยคิดเปน็สดัส่วนของ 5 ปี 

หักค่าเสือ่มราคาเป็นแบบเสน้ตรงเริ่มตั้งแตว่ันที่เริ่มตน้ส่งมอบ หรือ 

(b) ค่าธรรมเนยีมส่วนที่ไม่มีการใชซ้ึ่งชำระไว้สำหรับสิทธิการใชง้านตามระยะเวลา การสมัครสมาชิก 

และการซอ่มบำรุงรักษา 

ค. Esri ไม่มภีาระหน้าทีใ่นการตอ่สู้ขอ้เรียกรอ้งเกี่ยวกับการละเมิดหรอืในการชดใชค้่าสนิไหมทดแทนให้แกลู่กค้าในกรณทีีข่้ 

อเรียกรอ้งเก่ียวกับการละเมิดเกิดขึ้นจาก (i) การผสมผสานหรือการรวมผลติภัณฑ์ตามการนำเสนอหรือการใหบ้ริการของ 

Esri กับผลติภณัฑ์ กระบวนการ ระบบ หรอืสว่นประกอบที่ Esri ไม่ได้จัดหาหรือระบุไว้ในเอกสารประกอบ 

(ii) การดัดแปลงผลิตภัณฑ์ตามการนำเสนอหรือการใหบ้ริการของ Esri โดยผู้อื่นที่ไม่ใช่ Esri และผู้รบัจ้างช่วงของ Esri 

(iii) การปฏิบัตติามรายละเอียดงานของลูกคา้ หรือ (iv) การใช้ผลิตภัณฑ์ตามการนำเสนอหรือการใหบ้รกิารของ Esri 

หลังจากที่ Esri จัดหารุน่ที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงแลว้เพือ่หลกีเลี่ยงการละเมดิหรอืยุติสทิธิการใช้ผลิตภัณฑ์ต 

ามการนำเสนอหรือการใหบ้รกิารของ Esri ของลูกค้า 

 

B.5.3 การชดใช้ค่าสินไหมทดแทนทั่วไป Esri จะปกป้องและชดใชค้่าเสยีหายให้แก่ผู้มีสิทธิไดร้ับชดใช้ค่าเสียหาย 

ตลอดจนชดใชค้่าเสียหายเพ่ือความเสียหายทีเ่กิดขึ้นตามการเรียกร้องใดๆ สำหรบัการบาดเจ็บทางกาย การเสียชีวติ 

หรือความเสียหายต่อทรพัย์สินถาวรที่มีตวัตน หรือทรพัย์สินทีแ่ท้จรงิ 

ที่นำมาจากฝา่ยที่รบัความคุ้มครองตามขอบเขตในกรณทีี่เกิดขึ้นจากความประมาทเลินเลอ่หรอืการละเวน้หรอืการจงใจประพฤติ

ผิดโดย Esri หรือผูบ้ริหาร เจ้าหน้าที่ พนักงาน หรือตวัแทนของ Esri ทีท่ำหน้าทีใ่ห้บริการในขณะทีอ่ยู่ในสถานที่ของลกูค้า 

 

B.5.4 เงื่อนไขการชดใช้ค่าเสียหาย เป็นเงือ่นไขสำหรบัการชดใชค้่าเสียหาย 

แต่สำหรบัเงือ่นไขที่กำหนดใหเ้ป็นการเรียกรอ้งการละเมิด (ดูที่ B.5.2 ค.) ผู้มีสิทธิไดร้บัชดใช้คา่เสียหายจะตอ้ง (i) แจ้งให้ Esri 

ทราบถึงขอ้เรียกร้องเป็นลายลกัษณ์อักษรทันที (ii) จดัหาเอกสารที่มอียู่ทัง้หมดทีอ่ธิบายตอ่ข้อเรียกรอ้ง (iii) ให้ Esri 

มีอำนาจควบคมุแต่เพียงผู้เดียวในการต่อสู้คดีหรอืการเจรจาไกล่เกลี่ยที่เกี่ยวกับการต่อสูห้รือการระงบัขอ้เรียกรอ้งใด ๆ และ 

(iv) ให้ความร่วมมือในการตอ่สู้ข้อเรียกร้องตามสมควร เมื่อ Esri รอ้งขอและออกคา่ใชจ้่ายให้ 
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B.5.5 ข้อตกลงส่วนนี้ระบุขอ้ผูกพันท้ังหมดของ Esri ผู้จดัจำหน่ายท่ีได้รับอนุญาต 

และผู้ให้อนุญาตท่ีเป็นบุคคลที่สามของ Esri เกี่ยวกับขอ้เรียกร้องใด ๆ ซ่ึง Esri ต้องชดใช้ค่าเสียหายแก่ลูกค้า 

 

ข้อ B.6—การรับประกัน 

 

หาก Esri กำลงัให้บริการ ทาง Esri จะดำเนนิการขั้นต่ำตามความคุ้มครองต่อไปนี ้

 

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

โดยจำกัดต่อการเกิดขึ้นครัง้เดียวสำหรบัการบาดเจบ็ทางกาย รวมถึงการเสยีชีวิต 

และความรบัผิดต่อความเสียหายในทรัพย์สนิซึง่รวมถึงกรณตีอ่ไปนี้: 

 

 1. สถานที่และการดำเนนิงาน 

 2. ความรบัผิดตามสัญญารวม 

 3. ความเสียหายตอ่ทรัพย์สนิในรปูแบบกวา้ง ๆ 

 4. ผู้รับจ้างอิสระ 

 5. การบาดเจบ็ของบคุคล โดยมีการลบข้อยกเวน้ของพนักงาน และ 

 6. การดำเนนิงานที่เสรจ็สิ้นแลว้ 

 

ข. การประกนัภัยเพื่อค่าชดเชยของผูท้ำงาน 

โดยมีการสละสทิธิการรับช่วงสทิธิเป็นจำนวนที่เป็นไปตามจำนวนที่จำกัดตามกฎหมาย 

 

ข้อ B.7—ความปลอดภัยและการปฏิบัติตาม 
 

B.7.1 ความปลอดภัย Esri ได้เผยแพร่ความสามารถด้านความปลอดภัยไวท้ี่ https://trust.arcgis.com ลกูค้าอาจอนญุาตให้ 

Esri มีสทิธิในการเข้าถึงระบบของลูกค้าหรือข้อมูลสว่นบคุคลของบคุคลทีส่าม สารสนเทศที่มีการควบคุม 

หรือขอ้มูลที่มคีวามละเอียดออ่น ถ้าการเข้าถึงมีความจำเป็นตอ่ผลงานการให้บริการของ Esri และถ้า Esri 

ยอมรบัการเข้าถึงดังกล่าวอย่างชัดแจง้ Esri จะใช้การคุ้มครองในการจัดการ ทางเทคนคิ 

และทางกายภาพตามสมควรเพื่อคุ้มครองขอ้มูลดังกล่าวและป้องกันการเข้าถึงโดยไม่ได้รบัอนญุาต ลูกคา้มีหน้าที่ในการ 

(1) ยืนยนัวา่การควบคุมด้านความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวที่ไดร้ับการตีพิมพ์ของ Esri 

เป็นไปตามขอ้กำหนดด้านกฎหมายที่ใช้บงัคบัทัง้หมดสำหรบัการคุ้มครองเนื้อหาของลูกคา้ และ 

(2) อัปโหลดหรอืแบง่ปนัเนือ้หาของลูกค้าผ่านบริการคลาวด์เฉพาะเมื่อกฎหมายอนุญาตให้กระทำการดังกล่าวได้ Esri 

ไม่มีหน้าที่ในการตรวจสอบเนือ้หาของลูกค้าเพื่อรบัรองวา่เปน็ไปตามกฎหมายที่ใช้บงัคบัและขอ้บงัคบั ลูกค้าตอ้งติดตอ่ Esri 

ที่ securesupport@esri.com สำหรบัคำแนะนำเพิ่มเติมก่อนให้เนื้อหาของลกูค้าใดก็ตามทีต่้องใช้มาตรการรักษาคว 

ามปลอดภัยอื่น ๆ นอกเหนือจากความสามารถในการรักษาความปลอดภัยที่เผยแพร่ของ Esri 
 

B.7.2 รหัสท่ีประสงคร์้าย Esri จะใช้ความพยายามตามสมควรทางการคา้เพื่อตรวจสอบให้แน่ใจวา่ข้อเสนอของ Esri 

จะไมส่่งรหัสที่ประสงค์ร้ายใดๆ ไปให้ลูกค้า Esri จะไมร่บัผิดชอบต่อรหัสที่ประสงคร์้ายซึง่ลูกค้านำเข้าสู่ขอ้เสนอของ Esri 

หรือมีการนำเข้าผ่านเนือ้หาของบคุคลที่สาม 
 

B.7.3 การปฏิบัติตามการส่งออก 

คู่สัญญาแตล่ะฝ่ายจะปฏิบตัิตามกฎหมายและระเบียบขอ้บงัคับว่าด้วยการสง่ออกและมาตรการคว่ำบาตรทางการค้าที่ใช้บงัคบั 

รวมถึงระเบียบข้อบงัคับว่าดว้ยการบริหารการส่งออก (EAR) ของกระทรวงพานิชย์ของสหรัฐอเมริกา 

ระเบียบขอ้บังคบัวา่ด้วยการขนส่งอาวุธระหวา่งประเทศ (ITAR) กระทรวงการคลังของสหรัฐอเมริกา 

ระเบียบขอ้บังคบัของสำนักงานควบคุมทรัพยส์ินในตา่งประเทศ (OFAC) และกฎหมายอื่น ๆ ด้านการสง่ออกที่ใช้บงัคบั 

ลูกค้าจะไมส่่งออก ส่งออกซ้ำ ขายต่อ โอน ปล่อย หรอืจำหนา่ยจ่ายโอนประการใดๆ ไม่วา่จะทั้งหมดหรอืบางส่วน 

หรืออนญุาตใหเ้ข้าถึง หรือโอน หรือใช้บริการหรอืข้อเสนอของ Esri ไปยงัประเทศที่สหรฐัอเมริกามคีำสัง่ห้ามซือ้ขาย 

ซึ่งปัจจบุันได้แก่ประเทศอิหร่าน ซีเรีย เกาหลเีหนือ ควิบา ภมูิภาคไครเมียของยูเครน สาธารณรัฐประชาชนโดเนตสก์ (DNR) 

และสาธารณรัฐประชาชนลฮูานสก์ (LNR) หรือองค์กรหรอืบคุคลที่ถูกปฏิเสธ 

https://trust.arcgis.com/
mailto:securesupport@esri.com
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เว้นแต่จะเป็นไปตามกฎหมายและระเบียบขอ้บังคบัว่าด้วยการส่งออกที่ใช้บงัคบัของรัฐบาลของสหรัฐอเมรกิาในขณะนั้น 

ลูกค้าจะสง่ออก ส่งออกซ้ำ โอน หรือใช้บริการหรอืข้อเสนอของ Esri เพื่อการสร้างมิสไซลห์รือนิวเคลียร์ 

อาวุธเคมีหรอืชวีภาพหรอืสิน้สดุการใชง้านโดยไม่ได้รบัอนญุาตอยา่งถูกต้องจากรัฐบาลของสหรัฐอเมริกา 

ลูกค้าจะตอ้งบอกกล่าว Esri เปน็ลายลักษณ์อกัษรทันทีเมือ่หน่วยงานหรือเจา้หน้าที่ของรัฐบาลของสหรัฐอเมริกาปฏิเสธ ระงับ 

หรือเพิกถอนสทิธิพิเศษดา้นการสง่ออกของลกูค้า ลูกคา้จะไม่อปัโหลด จดัเก็บ 

หรือประมวลผลเนื้อหาของลูกค้าในบริการคลาวดซ์ึ่ง (1) มหีมายเลขการแบ่งประเภทการควบคุมการส่งออก (ECCN) นอกจาก 

EAR99 หรอื (2) ถูกควบคุมสำหรบัการสง่ออกจากสหรัฐอเมริกาภายใต้ ITAR ลูกค้าจะแจง้ให้ Esri 

ทราบลว่งหน้าหากการดำเนนิงานใหบ้ริการหรือการให้ผลติภัณฑ์ตามการนำเสนอของ Esri ใดๆ เก่ียวข้องกบัมาตราการปอ้งกนั 

การให้บริการในการป้องกัน หรือขอ้มูลทางเทคนคิ ตามที่ระบไุว้ใน ITAR มาตรา 120.31, 120.32 และ 120.33 ตามลำดบั โดย 

Esri จะไม่ดำเนินงานใหบ้ริการดงักล่าวหรอืจัดหาผลิตภัณฑ์ตามการนำเสนอของ Esri ใดๆ ดังกล่าวจนกว่า Esri 

จะไดร้บัใบอนญุาตการส่งออกที่จำเป็นจากรฐับาลสหรัฐอเมริกา ลูกค้าจะชว่ยเหลือ Esri 

ตามสมควรในการสมคัรและการไดร้ับใบอนญุาตการส่งออกตามความเหมาะสม 
 

B.7.4 ความเปน็ส่วนตัว Esri จะประมวลผลขอ้มูลสว่นบคุคลตามข้อกำหนดของภาคผนวกการประมวลผลข้อมูลซึ่งแสดงอยู่ที่ 

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

ข้อ B.8—บริการคลาวด์ 
 

B.8.1 การใช้งานท่ีต้องห้าม ลูกค้าจะไม่จดัหาเนื้อหาของลูกค้าหรือการเข้าถึงอืน่ๆ หรือใช้บริการระบบคราวด์ในลักษณะที่ 
 

ก. สร้างหรอืเผยแพร่สแปม การปลอมตวั หรอืส่งฟิชชิ่งอีเมลหรอืเนื้อหาที่เป็นการโจมตี เกี่ยวข้องกบัความเกลียดชัง หรือใสร่้าย 

หรือสะกดรอยตามหรอืทำการข่มขู่ว่าจะทำรา้ยร่างกาย 

ข. จัดเก็บหรอืสง่รหัสที่เปน็อนัตรายใด ๆ 

ค. ละเมิดตอ่กฎหมายหรอืข้อบังคบัใด ๆ 

ง. ละเมิดหรือยักยอกสิทธิของบคุคลที่สามใดก็ตาม 

จ. ค้นหา ตรวจสอบ 

หรือทดสอบชอ่งโหว่ของบริการคลาวด์หรอืละเมิดมาตรการดา้นความปลอดภัยหรอืการพิสจูน์ตัวตนใดก็ตามโดยบริการคลา

วด์ โดยไมไ่ด้รบัการอนมุัติเปน็ลายลักษณ์อกัษรจากเจ้าหนา้ทีร่ักษาความปลอดภัยผลิตภณัฑ์ของ Esri; หรือ 

ฉ. เปรียบเทียบความพรอ้ม การปฏิบตัิงานหรอืความสามารถในการทำงานของบริการคลาวด ์

 

B.8.2 การหยดุชะงักของบรกิาร ความล้มเหลวของระบบหรือเหตุการณอ์ื่นๆ ทีอ่ยู่นอกเหนือการควบคมุตามสมควรของ Esri 

อาจทำให้เกิดการหยุดชะงักในการเข้าถึงบรกิารคลาวด์ของลูกค้า Esri 

อาจไม่สามารถให้การแจ้งเตอืนล่วงหน้าถงึการหยุดชะงักดังกล่าว 

 

B.8.3 เนื้อหาของลูกค้า 

 

ก. ลูกค้ามอบสทิธิ์ Esri และผูร้บัจา้งใชส้ิทธิการใช้ประโยชน์แบบไม่ผูกขาด สทิธิซึ่งไม่อาจโอนไปสูบ่คุคลอืน่ได้ 

สิทธทิั่วโลกในการโฮสต์ เรียกใช้ และทำซำ้เนื้อหาลูกค้าตามที่จำเป็นเพือ่ให้บริการคลาวด์แก่ลูกค้า 

หากไม่ได้รบัอนุญาตจากลูกคา้ Esri จะไม่เข้าถึง ใช้ หรอืเปดิเผยเนื้อหาของลูกค้า 

ยกเว้นที่จำเป็นอย่างสมเหตุสมผลสำหรบัการสนับสนุนการใช้บริการคลาวด์ของลูกค้า ยกเว้นสทิธิ์ที่จำกัด สำหรบั Esri 

ภายใต้ขอ้ตกลงนี้ ลูกคา้รักษาไว้ซึง่สทิธิ์ กรรมสิทธิ์ และผลประโยชนท์ั้งหมดในเนือ้หาของลูกค้า 

ข. หากลูกค้าเข้าถงึบริการคลาวด ์โดยใช้แอปพลเิคชั่นที่จัดหาโดยบคุคลทีส่าม Esri 

อาจเปิดเผยเนือ้หาของลูกค้าให้แก่บุคคลที่สามตามที่จำเป็น 

เพื่อช่วยในการทำงานร่วมกันระหว่างแอปพลิเคชั่นและบริการคลาวด์ และเนือ้หาของลูกค้า 

ค. Esri อาจเปดิเผยเนื้อหาของลูกค้า หากจำเป็นต้องดำเนินการตามกฎหมายหรือขอ้บังคับหรอืคำสั่งศาล 

หรือหน่วยงานราชการอืน่ๆ โดยที่ Esri จะพยายามอย่างสมเหตุสมผลทีจ่ะจำกัดขอบเขตของการเปิดเผย 

https://www.esri.com/en-us/privacy/overview
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ง. เมื่อลูกคา้ใชบ้รกิารคลาวด์สิ้นสุดลง Esri จะ 

 

 1. จะจดัทำเนื้อหาของลูกค้าใหพ้ร้อมเพ่ือให้ลูกค้าสามารถดาวน์โหลดได้นาน 30 วัน 

เว้นแต่ลูกคา้จะร้องขอช่วงเวลาสำหรบัความพร้อมใช้งานทีส่ั้นลง หรือ Esri ถูกห้ามไม่ให้ทำเช่นนั้นตามกฎหมาย; หรอื 

 2. ดาวนโ์หลดเนือ้หาลูกค้าทัง้หมดในความครอบครองของ Esri 

ไปจนถึงสือ่ทีล่กูค้าเลือกและสง่มอบเนือ้หาลูกค้าดงักล่าวให้กบัลูกคา้ 

 

Esri จะไม่มภีาระผูกพนัใด ๆ ในการจดัเก็บหรือสง่คืนเนือ้หาของลูกค้าเมือ่ขอ้สรปุของบริการคลาวด์ 

 

B.8.4 การลบเนื้อหาของลูกค้า Esri อาจลบหรอืเอาส่วนหนึ่งสว่นใดของเนื้อหาของลูกคา้ออก 

หากมีเหตุผลที่เชื่อไดว้่าการอัปโหลดเนือ้หาของลูกค้าหรือการใช้เนือ้หาดงักล่าวร่วมกบัระบบคลาวด์ 

เป็นการละเมิดข้อตกลงฉบบันีใ้นสาระสำคัญ Esri จะแจ้งใหลู้กค้าทราบลว่งหน้าก่อนทีจ่ะลบเนื้อหาของลูกค้า 

หากเป็นการกระทำทีส่มเหตุสมผลภายใต้สถานการณ์เหล่านี้ Esri จะตอบสนองตอ่การแจ้งลบตามกฎหมาย Digital Millennium 

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

 

B.8.5 การระงบัการให้บริการ Esri อาจระงบัการเข้าถงึระบบคลาวด์ 

(1) หากลูกค้าละเมิดข้อตกลงฉบับนี้ในสาระสำคัญและไม่แก้ไขการละเมดิดังกล่าวในเวลาอนัสมควร (2) หาก Esri 

มีเหตุผลอันสมควรเชื่อได้วา่การใชบ้ริการคลาวด์ของลูกค้าจะทำให้ Esri เกิดความรบัผดิหรือผลลัพธ์ในทางลบแก่ความถกูต้อง 

ความสามารถในการทำงาน หรือความสามารถในการใชง้านของบริการคลาวด์ (3) เพือ่ทำการบำรงุรักษาตามกำหนด 

(4) เพือ่ระงบัภยัคุกคามหรอืการโจมตีบนบรกิารคลาวด์ หรอื 

(5) หากระบบคลาวด์ถูกระงับโดยกฎหมายหรอืมีขอ้กำหนดในระดบัทีท่ำใหก้ารดำเนนิการให้บริการตอ่ไปจะก่อให้เกิดความยาก

ลำบากทางการค้า เมื่อเป็นไปได้ Esri 

จะแจง้ให้ลูกคา้ทราบถึงการระงับบริการคลาวด์ล่วงหน้าและให้โอกาสแก่ลูกค้าตามสมควรในการดำเนินมาตรการแก้ไข 

 

Esri จะไม่รบัผดิชอบตอ่ความเสียหาย ความรบัผิด 

หรือความสญูเสียทีอ่าจเกิดขึน้จากการหยดุชะงักหรือการระงบับริการของบริการคลาวดห์รือการลบเนื้อหาของลูกคา้ตามทีอ่ธิบา

ยไว้ข้างต้น 

 

B.8.6 การแจง้ไปยัง Esri ลูกค้าจะแจง้ให้ Esri ทราบทันที 

หากลูกค้ารับรูว้่ามีการใช้การเป็นสมาชิกของลูกค้าโดยไมไ่ด้รบัอนุญาต 

หรือมีการละเมดิความปลอดภยัในลักษณะอื่นใดที่เก่ียวขอ้งกบับริการคลาวด์ 

 

ข้อ B.9—ข้อกำหนดท่ัวไป 

 

B.9.1 การชำระเงิน ลูกค้าจะต้องชำระใบแจง้หนีท้ี่ถูกต้องแต่ละรายการไมช่้ากว่า 

30 วันนับจากวนัที่ได้รบัและจะต้องส่งการชำระเงินไปยงัทีอ่ยูท่ี่ระบุไว้ในใบแจ้งหนี้ 

ลูกค้าที่อยูน่อกสหรัฐอเมริกาจะตอ้งจา่ยตามใบแจ้งหนี้ของผูจ้ัดจำหน่ายที่ได้รบัอนุญาตโดยเป็นไปตามเงือ่นไขการชำระเงินของ

ผู้จัดจำหน่ายทีไ่ด้รบัอนุญาต 

 

B.9.2 ข้อเสนอแนะ Esri สามารถใช้ขอ้เสนอแนะ คำแนะนำ หรือคำร้องขอใดๆ 

ได้อย่างอิสระเพื่อการปรับปรงุผลิตภัณฑ์ทีล่กูค้าให้แก่ Esri 

 

B.9.3 สิทธิบัตร ลูกค้าไม่มสีิทธิที่จะยืน่ขอและไม่มีสทิธอินุญาตให้ผู้ใชอ้ื่นใดยื่นขอสิทธบิัตรหรอืสทิธิทำนองเดียวกันทั่วโลก 

หากเป็นสทิธิทีอ่าศัยหรอืได้ผนวกผลิตภัณฑใ์ดๆ ของ Esri ไว้ 

ข้อห้ามเก่ียวกบัการจดทะเบียนสิทธบิัตรดังทีร่ะบุไวอ้ยา่งชดัเจนนี้จะไม่มีผลบังคบัใช้กับซอฟต์แวร์และเทคโนโลยีของลูกค้า 

ยกเว้นในกรณทีี่ผลิตภัณฑ์หรอืส่วนหนึง่สว่นใดของผลิตภัณฑ์ 

https://www.esri.com/legal/dmca_policy
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เป็นสว่นหนึง่ในข้ออ้างสทิธิหรือเป็นวิธทีี่ดทีีสุ่ดสำหรับการประดิษฐภ์ายในคำขอจดทะเบยีนสิทธบิัตรหรอืการขอจดทะเบียน 

ในทำนองเดียวกัน 

 

B.9.4 ข้อจำกดัเกี่ยวกับการชักชวน 

คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายจะไม่ชักชวนเพื่อจ้างงานพนักงานคนใดของคู่สญัญาอกีฝ่ายหนึ่งซึ่งเก่ียวข้องกับการดำเนินงานใหบ้ริการใน

ระหว่างการดำเนินงานใหบ้ริการและเป็นระยะเวลา 1 ปีหลังจากนั้น 

ข้อความนี้ไม่ได้เป็นการจำกัดห้ามคูส่ัญญาฝา่ยหนึ่งฝา่ยใดจากการลงโฆษณาในสือ่สาธารณะเพือ่จา้งงานในหนงัสอืพิมพ์ 

นิตยสารอาชีพ หรือการลงโฆษณาในอินเทอร์เน็ต 

 

B.9.5 ภาษีและค่าธรรมเนียมการขนส่ง ราคาของการนำเสนอหรือการให้บริการของ Esriที่ Esri 

แจ้งแก่ลูกค้าไมร่วมถึงค่าภาษีและค่าธรรมเนียมอื่น ๆ ทั้งหมดที่เกี่ยวข้อง ซึง่รวมถึงแตไ่ม่จำกัดเพียงคา่ภาษขีาย ภาษนีำเขา้ 

หรือภาษมีูลคา่เพิ่ม (VAT) ภาษีศุลกากร อากร หรือพิกัดอตัราศุลกากร ค่าใช้จ่ายในการขนส่งและดำเนินการ 

และคา่ธรรมเนยีมการขึ้นทะเบยีนผู้ขาย Esri จะบวกค่าธรรมเนียมใด ๆ ที่จำเป็นตอ้งจา่ยในยอดรวมของใบแจ้งหนี้ทีส่่งถงึลูกค้า 

Esri อาจรวมภาษีโดยประมาณและค่าใชจ้่ายในการขนส่งและดำเนนิการในใบเสนอราคาด้วย 

แต่อาจปรับเปลีย่นค่าธรรมเนียมเหล่านี้ในใบแจ้งหนี้ สำหรบัลกูค้าทีอ่ยูน่อกสหรัฐอเมริกา 

ผู้จัดจำหน่ายทีไ่ด้รบัอนุญาตสามารถแจง้ภาษหีรือค่าธรรมเนยีมต่างๆ โดยเปน็ไปตามนโยบายของผู้จัดจำหน่ายเอง 

 

B.9.6 การตรวจสอบการปฏิบตัิตาม ลูกค้าจะต้องเก็บรักษาบนัทึกที่ถูกต้องและสมบูรณ์ 

รวมถึงบญัชทีี่เกี่ยวกับการปฏบิัติตามหน้าที่ตามข้อตกลงฉบบันี้ Esri 

หรือผูจ้ัดจำหนา่ยที่ไดร้บัอนุญาตอาจดำเนินการตรวจสอบการปฏบิัติตามของบนัทึกและบญัชีได้โดยมีการบอกกล่าวเปน็ลายลักษ

ณ์อักษรไม่นอ้ยกว่า 14 วันทำการ 

หรืออาจแต่งตัง้บุคคลที่สามอสิระเพือ่ดำเนนิการตรวจสอบการปฏบิัติตามดังกล่าวในนามของบริษทั 

ลูกค้าจะตอ้งทำการแก้ไขการไม่ปฏบิัตติามที่พบในระหว่างการตรวจสอบการปฏบิัติตามโดยทันที ทัง้ Esri 

และผู้จัดจำหนา่ยที่ไดร้บัอนุญาตของ Esri จะไม่สามารถดำเนินการตรวจสอบการปฏบิัติตามของลูกคา้ภายใน 

12 เดือนหลังจากมีข้อสรุปการตรวจสอบการปฏบิัติตาม ในกรณีที่ไมป่รากฎว่ามีการไม่ปฏบิัติตามที่เป็นสาระสำคัญของลูกค้า 

 

B.9.7 ข้อห้ามยกเว้นแบบปรยิาย การที่ฝ่ายใดฝ่ายหนึง่ไมม่ีการบงัคับใชข้้อกำหนดของข้อตกลงฉบบันี ้

ไม่ถือวา่เป็นการสละสทิธิ์ข้อกำหนดหรือสิทธขิองคู่สญัญาดังกล่าวในการบังคับใช้ขอ้กำหนดนั้นๆ หรอืข้อกำหนดอื่นๆ 

ในภายหลัง 

 

B.9.8 ความสามารถแบ่งส่วนได ้ถ้าข้อกำหนดใดๆ ของขอ้ตกลงฉบบันี้ถกูกำหนดว่าใชไ้ม่ได้ดว้ยเหตุผลใดๆ (ก) 

ข้อกำหนดดังกล่าวจะไดร้บัการแก้ไขเท่าที่จำเป็นเพื่อทำให้เจตนาของภาษานั้นสามารถบงัคับใช้ได้ และ (ข) ข้อกำหนดอืน่ๆ 

ทั้งหมดของขอ้ตกลงฉบับนี้จะยังคงมีผลใช้บงัคบั 

 

B.9.9 ผู้สืบทอดและผู้มอบหมาย ลูกค้าจะตอ้งไมม่อบหมาย ให้ใบอนุญาตต่อ หรอืโอนสทิธิของลูกคา้ 

หรือโอนภาระความรบัผดิชอบของลูกค้าภายใต้ข้อตกลงฉบบันี้ โดยไม่ได้รบัความเห็นชอบล่วงหนา้เป็นลายลักษณ์อักษรจาก 

Esri และตัวแทนจำหนา่ยทีไ่ดร้ับอนญุาต 

และการพยายามที่จะทำเช่นนัน้โดยไม่ได้รบัความเห็นชอบจะทำให้ใบอนญุาตถือเป็นโมฆะ 

ข้อตกลงฉบบันีจ้ะผูกพันผูส้ืบทอดและผู้มอบหมายของแต่ละฝ่ายให้ปฏบิัติตามข้อตกลงฉบบันี้ อยา่งไรก็ตาม 

ผู้รับจ้างทีท่ำสญัญากบัรัฐบาลเพื่อส่งมอบผลติภัณฑ์ 

อาจมอบหมายสิทธิ์ภายใต้ขอ้ตกลงฉบับนี้และผลิตภัณฑท์ี่ได้รบัสำหรับการส่งมอบให้กับลกูค้าที่เป็นรัฐบาล 

โดยการแจง้อยา่งเปน็ลายลักษณ์อักษรแก่ Esri โดยมีเงือ่นไขว่าลูกค้าที่เปน็รัฐบาลยอมรบัในเงือ่นไขของขอ้ตกลงฉบบันี้ 

ตามข้อตกลงรว่มกัน บริษทัในเครอืของ Esri สามารถจดัหาการให้บริการภายใต้เงือ่นไขของขอ้ตกลงฉบบันี้ 

ในกรณีเช่นนี้เอกสารการสั่งซือ้จะระบบุริษัทในเครอืเปน็คูส่ญัญาที่จดัหาการใหบ้ริการ ผูจ้ัดจำหน่ายที่ได้รบัอนุญาตของ Esri 

ไม่ได้เปน็บริษทัในเครอืของ Esri 
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B.9.10 ขอ้ตกลงที่ยังมีผลบงัคับ 

อภิธานศัพท์ของเงื่อนไขและขอ้กำหนดของขอ้ตอ่ไปนี้ในขอ้กำหนดและเงื่อนไขทัว่ไปเหล่านี้จะยงัมีผลบังคับแม้ข้อตกลงฉบบันี้จ

ะหมดอายุหรือยุติไป: "การรบัประกันแบบจำกัดและการถอนหรอืสละสทิธิเรียกรอ้งหรือสทิธิในทรัพยส์ินที่เคยเรียกร้อง" 

"การจำกัดความรับผดิ" "การชดใชค้่าเสียหาย" และ "ข้อกำหนดทั่วไป" 

 

B.9.11 ลูกค้าที่เป็นรัฐบาลสหรัฐอเมริกา ผลิตภัณฑ์เป็นสนิค้าที่ได้รบัการพัฒนาโดยใชค้่าใชจ้่ายของเอกชน 

และจัดหาให้แก่ลูกค้าภายใตข้้อตกลงฉบบันี ้หากลูกค้าเปน็หน่วยงานหรือผู้รับจ้างของรัฐบาลสหรัฐอเมรกิา ทาง Esri 

ให้สิทธิการใชง้านหรือให้การสมัครเป็นสมาชกิแก่ลูกค้าโดยเป็นไปตามข้อตกลงฉบับนี้ภายใต้ FAR ส่วนยอ่ย 12.211/12.212 

หรือ DFARS ส่วนยอ่ย 227.7202 Esri Data และ Online Services 

ได้รบัสทิธิการใช้งานหรอืเป็นสมาชิกภายใต้นโยบาย 227.7202 DFARS ส่วนยอ่ยเดียวกนั 

กับซอฟต์แวรค์อมพวิเตอร์เชิงพาณิชย์สำหรบัการจัดซือ้ภายใต้ DFARS ผลิตภัณฑจ์ะอยู่ภายใต้ขอ้จำกัดต่างๆ 

และข้อตกลงฉบับนี้ทีใ่ชบ้ังคับอย่างเข้มงวดกับการใช้ การแก้ไข ประสิทธภิาพ การทำสำเนา การออกจำหน่าย การแสดง 

หรือการเปดิเผยผลิตภัณฑ์ของลูกค้า ข้อกำหนดของขอ้ตกลงที่ไมส่อดคล้องกับขอ้บงัคบัของรัฐบาลกลางจะไม่มีผลบงัคบัใช้ 

ลูกค้าที่เป็นรัฐบาลสหรัฐอเมริกาอาจถ่ายโอนซอฟต์แวรไ์ปยงัอปุกรณ์ใดๆ ซึ่งไดร้บัโอนคอมพวิเตอร์ที่ตดิตั้งซอฟต์แวรด์ังกล่าวไว้ 

หากศาล อนุญาโตตุลาการ หรือคณะกรรมการบริหาร พิจารณาให้ลูกค้าทีเ่ป็นรัฐบาลสหรฐัอเมริกามีสทิธมิากกว่าในส่วนใด 

ๆ ของผลิตภัณฑ์ ตามกฎหมายการจัดซื้อมหาชนที่เกี่ยวข้อง สิทธิ์ดงักล่าวจะครอบคลมุเฉพาะสว่นที่ไดร้บัผลกระทบเท่านั้น 

ArcGIS Online ได้รบัการอนญุาต FedRAMP ขั้นต่ำจากการแก้ไข แต่ไม่ได้เป็นไปตามข้อกำหนดด้านความปลอดภัยที่สูงกว่า 

ซึ่งรวมถึงขอ้กำหนดทีอ่ยู่ใน DFARS 252.239-7010 

 

B.9.12 กฎหมายท่ีใช้บังคับ 

ข้อตกลงฉบบันีไ้ม่อยูภ่ายใตส้นธิสัญญาสหประชาชาติเก่ียวกับสัญญาว่าดว้ยการจำหน่ายสินคา้ระหวา่งประเทศ 

 

ก. หน่วยงานของรัฐ หากลูกค้าเป็นหนว่ยงานของรัฐ 

กฎหมายที่มีผลใช้บงัคบัของเขตอำนาจศาลของลูกค้าจะใช้บงัคบักับขอ้ตกลงนี้ 

ข. หน่วยงานที่ไม่ได้เป็นของรฐั 

กฎหมายของรฐับาลกลางของสหรัฐอเมริกาและกฎหมายของรัฐแคลิฟอเนียจะใชบ้งัคบักับข้อตกลงนี้เท่านั้น 

ยกเว้นหลักการเลือกกฎหมายที่เกี่ยวข้องขององค์กรเหล่านั้น 

 

B.9.13 การระงับขอ้พพิาท คูส่ัญญาจะต้องใช้กระบวนการระงบัข้อพิพาทดงัต่อไปนี้ 

 

ก. การปลดเปลื้องภาระ คู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมีสทิธทิี่จะรอ้งขอคำสัง่คุ้มครองชั่วคราว การปฏบิัติโดยเฉพาะเจาะจง 

หรือการปลดเปลื้องภาระในศาลที่มีเขตอำนาจ 

โดยปราศจากข้อกำหนดในการวางหลักประกันหรือการพสิจูน์การบาดเจ็บเพื่อเป็นเงื่อนไขในการบรรเทา 

ข. หน่วยงานของรัฐบาลสหรัฐอเมริกา ข้อตกลงฉบับนี้อยูภ่ายใต้พระราชบญัญัติขอ้พิพาทในสัญญาปี 1978 (Contract 

Disputes Act) ฉบับที่ได้รบัการแก้ไข (41 USC 601–613) 

ค. หน่วยงานของรัฐบาลอื่น Esri จะปฏบิัติตามการระงบัขอ้พพิาทที่เปน็ข้อบงัคบัภายใต้กฎหมายที่มีผลใชบ้ังคบั 

ง. อนุญาโตตุลาการ นอกจากทีร่ะบุไว้ขา้งตน้ 

คู่สัญญาจะตอ้งยินยอมส่งขอ้พพิาทให้กับอนญุาโตตลุาการเพื่อระงับขอ้พิพาทที่เกิดขึ้นจากหรือเก่ียวขอ้งกับข้อตกลงฉบบันี้ 

และไม่สามารถระงับได้ดว้ยการไกล่เกลี่ย หากลูกค้าอยู่ในสหรัฐอเมริกาหรอืในเขตแดนหรือในพื้นที่โดยรอบ 

กฎเกณฑ์สำหรบัอนุญาโตตุลาการพาณชิย์ของสมาคมอนญุาโตตุลาการของสหรัฐอเมริกาจะควบคุมกระบวนพิจารณาของอ

นุญาโตตุลาการ หากลูกค้าอยูน่อกสหรัฐอเมรกิา 

กฎเกณฑ์สำหรบัอนุญาโตตุลาการของหอการค้าระหว่างประเทศจะใชบ้งัคบักับกระบวนพิจารณา 

คู่สัญญาจะเลอืกอนุญาโตตลุาการหนึ่งรายโดยเป็นไปตามกฎเกณฑ์สำหรับอนญุาโตตุลาการที่ใชบ้ังคบั 

ภาษาที่ใช้ในกระบวนพิจารณาของอนุญาโตตุลาการจะตอ้งเป็นภาษาอังกฤษ 

การพิจารณาของอนญุาโตตุลาการจะทำขึ้นในสถานทีท่ี่ตกลงกันไว้ 

คู่สัญญาฝา่ยใดฝ่ายหนึง่จะตอ้งแสดงเอกสารหลักฐานหรือเป็นพยานในเรือ่งที่เก่ียวขอ้งกบัการโต้แย้ง 

หากมีการรอ้งขอโดยอีกฝ่าย 
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B.9.14 เหตุสดุวิสัย คู่สัญญาจะไม่ตอ้งรบัผิดต่อการไม่ปฏบิตัิตามหรอืความล่าช้าในการปฏบิัติตามขอ้ตกลงฉบับนี้ 

ในระหวา่งที่การไมป่ฏบิัติตามหรือความล่าชา้ดังกล่าวเกิดข้ึนจากสาเหตทุีอ่ยู่นอกเหนือความควบคุมตามสมควรของคูส่ัญญา 

สาเหตุดังกลา่วอาจรวมถงึแต่ไม่จำกัดเพียงภัยธรรมชาติ สงคราม การหยดุงานประทว้งหรือข้อพิพาทแรงงาน 

การโจมตีทางไซเบอร์ ข้อบงัคบั คำสั่งของรัฐบาล หรอืเหตุการณท์ี่เป็นเหตสุุดวิสัยอื่นใด 

 

B.9.15 ผู้รับจา้งอิสระ Esri เป็นและจะยังคงเป็นผู้รบัจา้งอิสระไมว่่าในเวลาใด 

ข้อตกลงฉบบันีไ้ม่มีส่วนใดที่กอ่ให้เกิดความสมัพันธ์แบบนายจ้าง/ลูกคา้ ตัวการ/ตัวแทน หรอืกิจการร่วมคา้ระหว่าง Esri 

หรือผูจ้ัดจำหนา่ยที่ไดร้บัอนุญาตของ Esri และลูกค้า ไม่มคีูส่ัญญาฝ่ายใดมีอำนาจในการเข้าทำสญัญาในนามขอ 

งคู่สญัญาอีกฝ่ายหรือกระทำโดยประการอืน่ใดในนามของคูส่ญัญาอีกฝ่าย 

 

B.9.16 คำบอกกล่าว ลูกค้าอาจส่งคำบอกกลา่วที่จำเป็นภายใต้ข้อตกลงนี้ไปยัง Esri ตามที่อยูด่ังตอ่ไปนี ้
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