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ขอความสาํคญั—โปรดอานอยางละเอยีด 
 
เวนแตจะมขีอตกลงการใชงานอืน่ทีล่งนามระหวางคณุและ Esri ซึง่มผีลบงัคบัใชเหนอืกวาขอตกลงนี ้Esri ยนิยอมทีจ่ะใหสทิธิ
การใชผลติภณัฑแกคณุเมือ่คณุยอมรบัขอกาํหนดและเงือ่นไขทัง้หมดทีร่ะบใุนขอตกลงการใชงานฉบบันีเ้ทานัน้ โปรดอาน
ขอกาํหนดและเงือ่นไขอยางละเอยีด คณุไมสามารถใชผลติภณัฑไดจนกวาคณุจะไดตกลงในขอกาํหนดและเงือ่นไขของ
ขอตกลงการใชงานฉบบันี ้หากคณุไมตกลงในขอกาํหนดและเงือ่นไขตามทีร่ะบไุว ใหคลกิ "I do not accept the license 
agreement" ดานลาง แลวคณุอาจรองขอใหคนืคาธรรมเนยีมทีไ่ดชาํระไปแลว 
 

ขอตกลงการใชงาน 
(E204 09/06/2012) 

 
ขอตกลงการใชงานฉบับนี้ทาํข้ึนระหวางคุณ (ซึ่งตอไปนีจ้ะเรียกวา "ผูรบัอนญุาต") และ Environmental Systems Research 
Institute, Inc. (ซึ่งตอไปนี้จะเรียกวา "Esri") บริษัทในแคลิฟอรเนีย ซึง่มทีี่ตัง้ทางธุรกิจอยูที ่380 New York Street, Redlands, 
California 92373-8100 USA 
 
ขอ 1—คาํจาํกดัความ 
 
คาํจาํกดัความ คําที่ใชไดรบัการนิยามดังตอไปนี ้
 

ก. "รหัสสวนตวั (Authorization Code)" หมายถึง คีย, หมายเลขการใหอนญุาต (Authorization Number), Enablement 
Code, Login Credential, รหัสติดตั้งโปรแกรม (Activation Code), โทเค็น, ชื่อผูใชบญัชีและรหัสผาน หรือกลไกอืน่ๆ 
ที่จําเปนสาํหรบัการใชผลิตภัณฑ 

ข. "เบตา" หมายถึง ผลิตภัณฑที่เปนรุนอัลฟา เบตา หรือพรรีีลีส 
ค. "การใชงานของ Commercial Application Service Provider" หรอื "การใชงานของ Commercial ASP" หมายถึง

การสรางรายไดโดยการจัดหาการเขาใชซอฟตแวรผานเวบ็ไซตหรอืเวบ็แอปพลิเคชั่นของอินเทอรเน็ต ซึง่ทําใหบคุคล
ที่สามสามารถเขาถึงและใชแอปพลิเคชั่นที่พฒันาแลวของผูรับอนญุาตที่ใชซอฟตแวร เชน โดยการเรียกเก็บ
คาธรรมเนียมสาํหรบัการเปนสมาชิก บริการ หรือธุรกรรมในรูปแบบอื่นใด หรือโดยการสรางมากกวารายไดจากการ
โฆษณาที่ไมสาํคัญ 

ง. "เนื้อหา" มีความหมายตามทีร่ะบุไวใน เอกสารเพิ่มเติม 3 
จ. "ขอมูล" หมายถึง ชุดขอมลูดิจติอลใดๆ ของ Esri หรือบุคคลภายนอก ซึ่งรวมถึงแตไมจํากัดเพียงขอมูลเวกเตอรทาง

ภูมิศาสตร รายงานขอมูลแรสเตอร หรือคุณสมบัติของตารางที่เก่ียวของ ไมวาจะรวมชดุกับซอฟตแวรและ Online 
Services หรือเสนอใหตางหาก 

ฉ. "สิทธิการนําไปใช" หมายถึง สทิธิการใชทีอ่นญุาตใหผูไดรบัอนญุาตใหอนญุาตตอในซอฟตแวรและรหสัสวนตัว 
(Authorization Code) ที่เก่ียวของซึง่ไดมีการเลือกไวไปยงับคุคลภายนอก 
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ช. "เอกสาร" หมายถึง เอกสารอางองิของผูใชทั้งหมดทีจ่ัดใหพรอมกับซอฟตแวร 
ซ. "Online Services" หมายถึง ระบบเชิงพืน้ที่ใดๆ บนอนิเทอรเน็ต รวมถึงแอปพลิเคชั่นและ API ที่เก่ียวของโดยไม

รวมถึงขอมูลหรือเนือ้หา ทั้งนี้ ระบบดังกลาวจะไดรับการโฮสตโดย Esri หรอืผูใหอนุญาตของ Esri สําหรับการจัดเก็บ 
จัดการ เผยแพร และใชแผนที ่ขอมูล และขอมูลอื่นๆ 

ฌ. "เอกสารคําสัง่" หมายถึง ใบเสนอราคาขาย คาํสั่งซื้อ หรอืเอกสารอื่นๆ ทีร่ะบุถึงผลิตภัณฑที่ผูไดรับอนญุาตสั่งซือ้ 
ญ. "ผลิตภัณฑ" หมายถึง ซอฟตแวร, ขอมูล, Online Services และเอกสารที่ไดรบัอนุญาตภายใตขอกําหนดของขอตกลง

การใชงานฉบบันี ้
ฎ. "ตัวอยาง" หมายถึง โคดตวัอยาง แอปพลิเคชัน่ตัวอยาง แอด-ออน หรอืสวนขยายตัวอยางของผลติภัณฑ 
ฏ. "เครดิตบริการ" หมายถึง หนวยการแลกเปลี่ยนที่จดัสรรใหพรอมกับการเปนสมาชิก Online Services ในจาํนวนทีร่ะบุ

ในเอกสารคําสัง่ แตละเครดิตบริการจะใหสทิธิกับผูไดรบัอนญุาตในการใชจาํนวนที่กําหนดไวของ Online Services 
โดยจํานวนจะแตกตางกันไปขึน้อยูกับ Online Services ที่กําลังใช ในขณะทีมี่การใช Online Services เครดิตบริการ
จะถูกหักออกจากบัญชีของผูไดรบัอนุญาตโดยอัตโนมัติ โดยไมเกินจํานวนสงูสุดของเครดติบริการที่มีอยู ทัง้นี้ สามารถ
ซื้อเครดติบริการเพิ่มเติมไดตามทีอ่ธิบายไวใน เอกสารเพิ่มเติม 3 (และยังมอียูที่ http://www.esri.com/legal) 

ฐ. "ซอฟตแวร" หมายถึง เทคโนโลยีซอฟตแวรจดทะเบียนของ Esri ไมวาสวนหนึ่งสวนใดหรอืทัง้หมดโดยไมรวมถึงขอมลู 
ทั้งนี้ เทคโนโลยีดังกลาวตองเขาถึงหรอืดาวนโหลดไดจากเว็บไซตที่ไดรับอนญุาตของ Esri หรือมีใหในสื่อใดๆ ไมวา
จะอยูในรูปแบบใดก็ตาม รวมถึงชุดสาํรอง อปัเดต เซอรวสิแพค แพตช ฮอตฟกซ หรือชุดสาํรองรวมที่ไดรบัอนุญาต 

ฑ. "สิทธิการใชตามระยะเวลา" หมายถึง สิทธิการใชหรือการเขาถึงที่ใหไวเพือ่การใชผลิตภัณฑในระยะเวลาที่จํากัด  
("ระยะเวลา") หรืออยูบนพืน้ฐานของการเปนสมาชิกหรอืธุรกรรม 

 
ขอ 2—สทิธใินทรพัยสนิทางปญญาและการสงวนสทิธคิวามเปนเจาของ 
 
ผลิตภัณฑจะใหไวโดยการอนุญาตใหใชงาน ไมใชการขาย Esri และผูไดรบัอนุญาตของ Esri เปนเจาของผลติภัณฑและชุด
สํารองทั้งหมด ซึ่งไดรบัความคุมครองโดยกฎหมายของสหรัฐอเมริกาและกฎหมายนานาชาติ สนธิสญัญา และอนุสญัญาที่ใช
บังคบัซึ่งเก่ียวของกับทรัพยสนิทางปญญาและสิทธ์ิในความเปนเจาของ รวมถึงความลบัทางการคา ผูไดรบัอนญุาตตกลงทีจ่ะใช
วิธีการอันสมควรในการคุมครองผลติภัณฑจากการใช การทําซ้าํ การแจกจาย หรอืการเผยแพรที่ไมไดรับอนญุาต Esri และผูให
อนญุาตที่เปนบคุคลภายนอกของ Esri ขอสงวนสิทธ์ิทั้งหมดทีไ่มไดใหไวโดยเฉพาะเจาะจงในขอตกลงการใชงานฉบับนี้ รวมถึง
สิทธ์ิในการเปลีย่นแปลงและปรับปรงุผลิตภัณฑ 
 
ขอ 3—การใหสทิธกิารใช 
 
3.1 การใหสทิธิการใช Esri ใหสิทธิการใชทีเ่ปนสวนบุคคล ไมผูกขาด และไมสามารถถายโอนไดแกผูรบัอนญุาตเพียงเพื่อใช
ผลิตภัณฑตามที่ระบุไวในเอกสารคําสัง่ที่เก่ียวของเทานั้น (1) โดยไดมีการชําระคาธรรมเนียมสทิธิการใชที่เก่ียวของแลว (2) 
เพื่อการใชงานภายในของผูไดรบัอนุญาตเอง (3) โดยเปนไปตามขอตกลงการใชงานฉบบันี้และการกาํหนดคาที่ผูรบัอนุญาตสั่ง 
หรือที่ Esri หรอืตัวแทนจําหนายที่ไดรบัอนุญาตของ Esri ใหอนญุาต และ (4) สําหรบัระยะเวลาที่ใชบงัคบั หรอืในกรณทีี่ไมไดมี
การกําหนดระยะเวลาไวหรือไมมีกําหนดระยะเวลาที่มีผลใชบังคบั ก็จนกวาจะมีการบอกเลกิตามขอ 5 นอกเหนือจากขอบเขตการ
ใชงานในขอ 4, เอกสารประกอบ 1—ขอบเขตการใช (E300) ยังใชบงัคบักับผลิตภัณฑนัน้ๆ เอกสารเพิ่มเติม 1 เอกสาร
เพิ่มเติม 2 เอกสารเพิ่มเติม 3 และเอกสารเพิม่เติม 4 โดยรวมแลวประกอบดวยเอกสารประกอบ 1—ขอบเขตการใช (E300) และ
ยังมีอยูที่ http://www.esri.com/legal/pdfs/ 
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ก. ซอฟตแวร ขอกําหนดการใชผลิตภัณฑซอฟตแวรจะระบุไวใน เอกสารเพิ่มเติม 1 ซึ่งผนวกรวมเขาไวโดยการอางอิง 
ข. Data (ขอมูล) ขอกําหนดการใชขอมลูจะระบไุวใน เอกสารเพิ่มเติม 2 ซึ่งผนวกรวมเขาไวโดยการอางองิ 
ค. Online Services ขอกําหนดการใช Online Services จะระบุไวใน เอกสารเพิ่มเติม 3 ซึ่งผนวกรวมเขาไวโดยการ

อางองิ 
ง. การใชโปรแกรมอยางจํากัด ขอกําหนดการใชโปรแกรมที่ไมไดมีลักษณะเชิงพาณชิย ไมไดหวังผลกําไร เปนการให

การศึกษา หรือสิทธิการใชอื่นๆ ที่เปนการใชที่จํากัดจะระบุไวในเอกสารเพิม่เติม 4 ซึ่งผนวกรวมเขาไวโดยการอางอิง 
 

3.2 สทิธกิารใชการประเมนิและสทิธกิารใชเบตา ผลิตภัณฑที่ไดรับภายใตสิทธิการใชการประเมินหรือภายใตโปรแกรมเบตาจะมี
ข้ึนเพื่อวตัถุประสงคในการประเมินและการทดสอบเทานั้น ไมใชเพื่อการใชในเชิงพาณิชย การใชดงักลาวจะเปนความเสี่ยงของ
ผูรับอนญุาตเอง และผลิตภัณฑจะไมมีสทิธิไดรบัการบํารุงรกัษาของ Esri หรือตวัแทนจําหนาย 
 
ขอ 4—ขอบเขตการใช 
 
4.1 การใชงานทีอ่นญุาต 
 
ก. สําหรบัผลิตภณัฑที่จดัไวใหกับผูไดรบัอนญุาต ผูไดรบัอนญุาตสามารถ 
 

1. ติดตั้งและจัดเก็บผลิตภัณฑบนอุปกรณจัดเก็บทางอิเล็กทรอนกิส 
2. ทําสาํเนาการจดัเก็บและทําการสํารองขอมูลบนเครือ่งคอมพวิเตอรเปนประจาํ 
3. ติดตั้งและใชซอฟตแวรรุนทีใ่หมกวาพรอมกับรุนทีจ่ะถูกแทนทีร่ะหวางชวงเวลาเปลี่ยนผานตามสมควรทีไ่มเกิน

หก (6) เดือน โดยการนาํไปใชไมวาในรุนใดรุนหนึ่งจะไมเกินจํานวนการใชที่ไดรบัสทิธิของผูไดรบัอนญุาต 
หลังจากนัน้ ผูไดรบัอนุญาตจะตองไมใชซอฟตแวรในจํานวนรวมที่เกินกวาจํานวนการใชที่ไดรับสิทธิทั้งหมดของ
ผูไดรบัอนุญาต 

4. เคลื่อนยายซอฟตแวรในการกําหนดคาที่ไดรับสทิธิการใชไปยังเครือ่งคอมพิวเตอรทดแทน และ 
5. แจกจายซอฟตแวรและรหัสสวนตัว (Authorization Code) ใดๆ ที่เก่ียวของซึ่งจาํเปนสําหรบัการใชสทิธิการ

นําไปใชใหกับบุคคลภายนอก 
 
ข. การใชงานของ Commercial Application Service Provider ตราบเทาที่ผูรับอนญุาตยงั (1) เปนองคกรของรัฐ หรือองคกร

ที่ไมแสวงผลกาํไรซึง่ดาํเนินการเกี่ยวกับเว็บไซตหรอืเสนอบริการอินเทอรเน็ตที่ดาํเนินการเพื่อใหคุมทุนและไมไดทําเพือ่ผล
กําไร หรอื (2) ไดรบัสทิธิการใชงานแบบสมคัรสมาชิกสําหรบัการใชงานของ Commercial ASP ผูรับอนุญาตสามารถใช
ซอฟตแวรสําหรับการใชงานของ Commercial ASP ได อยางไรก็ตาม ผูรับอนญุาตไมสามารถใหการเขาถึงซอฟตแวร
ของ Esri โดยตรงแกบุคคลทีส่าม เพื่อใหบคุคลที่สามสามารถใชซอฟตแวรดังกลาวโดยตรง พัฒนาแอปพลิเคชั่น GIS ของ
ตนเอง หรือสรางโซลูชั่นของตนเองรวมกับซอฟตแวร 

ค. ผูไดรบัอนุญาตอาจจะปรบัปรงุซอฟตแวรโดยการใช (1) ภาษาแมโครหรือภาษาสครปิต (2) API (Application 
Programming Interface) ที่เผยแพร หรอื (3)  ซอรสโคดหรือออบเจ็กตโคดไลบรารี เฉพาะในขอบเขตที่การปรับตามความ
ตองการดงักลาวไดอธิบายไวในเอกสาร 



   

 
 

E204 (Thai) 
      

หนา 4 จาก 10 09/06/2012
     

 

ง. ผูรับอนญุาตอาจจะใช คัดลอก หรือเตรียมงานของเอกสารทีใ่หมาในรูปแบบดิจิตอล และ ทําสาํเนา แสดงผล และแจกจาย
เอกสารทีป่รบัปรุง เฉพาะการใชงานภายในของ ผูรบัอนญุาตเทานัน้ สวนตางๆ ของเอกสารทีจ่ัดหาใหในรูปแบบดิจิตอลซึ่ง
รวมกับซอฟตแวรอื่นและเอกสารสิง่พิมพหรือเอกสารดิจิตอลจะเปนไปตามขอตกลงการใชงานนี้ ผูไดรับอนุญาตจะตองรวม
ขอความลิขสทิธ์ิตอไปนีท้ี่แสดงถึงการยอมรับในสิทธิความเปนเจาของของ Esri และผูใหอนุญาตของ Esri ที่กลาวไววา 
"สวนของเอกสารรวมถึงทรพัยสินทางปญญาของ Esri และผูใหอนญุาตของ Esri และจะมีการใชในทีน่ีภ้ายใตสิทธิการใช 
Copyright © [Licensee will insert the actual copyright date(s) from the source materials] Esri และผูใหอนญุาต
ของ Esri สงวนลิขสทิธ์ิ" 

จ. ฟอนตคอมโพเนนท ในขณะทีซ่อฟตแวรกําลงัทํางาน ผูไดรบัอนุญาตสามารถใชฟอนตของซอฟตแวรเพือ่แสดงผลและพิมพ
เนื้อหาได ผูไดรับอนญุาตสามารถเพียงแต (1) ฝงฟอนตในเนื้อหาตามที่ไดรับอนญุาตโดยขอจํากัดการฝงในฟอนต และ (2) 
ดาวนโหลดฟอนตเปนการชัว่คราวไปยังเครือ่งพมิพหรอือุปกรณแสดงผลลพัธอื่นๆ เพื่อพิมพเนื้อหาเทานัน้ 

ฉ. การเขาถึงของที่ปรึกษาหรือบริษัทผูไดรบัอนญุาต ตามขอ 3.1 Esri ใหสทิธิ แกผูรับอนุญาตในการอนญุาตใหทีป่รึกษาหรือ
ผูรับเหมาของผูรับอนญุาตใชผลิตภัณฑเพือ่ประโยชนของผูรบัอนุญาตแตเพยีงผูเดียว ผูรบัอนญุาตมีหนาที่รบัผิดชอบแต
เพียงผูเดียวสาํหรับการปฏบิัตติามขอตกลงการใชงานนี้ของที่ปรึกษาและผูรับเหมา และจะตองตรวจสอบใหแนใจวาที่
ปรึกษาหรอืผูรบัเหมาจะหยุดการใชผลิตภัณฑเมื่อทาํงานใหผูรับอนญุาตเสร็จสิน้แลว หามมิใหมีการเขาถึงหรือการใช
ผลิตภัณฑโดยที่ปรึกษาหรือผูรับเหมาหากไมใชเพื่อประโยชนของผูไดรับอนุญาตแตเพียงผูเดียว 

 
4.2 การใชทีไ่มไดรบัอนญุาต เวนแตเทาที่กฎหมายที่ใชบงัคับจะหามหรอืมีผลเหนือกวาขอจํากัดเหลานี ้หรือตามทีร่ะบไุวใน
เอกสารนี้ ผูไดรับอนญุาตจะตองไม 
 

ก. จําหนาย ใหเชา ใหอนญุาตตอ ใหยืม มอบหมาย หรือแบงปนเวลาใชผลิตภณัฑ 
ข. การใชงานเพือ่วัตถุประสงคสําหรับการใชงานของ Commercial ASP หรอืผูใหบริการ 
ค. ใชซอฟตแวร ขอมูล หรอืเอกสารสาํหรบัไซตหรือบริการ และดําเนินการไซตหรอืบริการเพื่อผลกําไร หรอืสรางรายได

โดยทางตรงหรอืทางออม (เชน การโฆษณา หรือโดยการคิดคาธรรมเนียมในการเขาถึงไซตหรือบริการ) 
ง. แจกจายตอซึ่งซอฟตแวร ขอมูล หรือ Online Services ทั้งหมดหรอืบางสวนใหกับบคุคลภายนอก รวมถงึแตไมจํากัด

เพียงสวนขยาย สวนประกอบ หรือ DLL หรือ 
จ. แจกจายตอซึ่งรหัสสวนตวั (Authorization Code) 
ฉ. ทําวิศวกรรมยอนกลับ แปลงรหสักลับ หรอืแยกสวนองคประกอบในผลติภัณฑ 
ช. พยายามที่จะหลีกเลี่ยงมาตรการดานเทคโนโลยีทีค่วบคมุการเขาถึงหรอืการใชผลิตภัณฑ 
ซ. จัดเก็บ แคช ใชงาน อปัโหลด แจกจาย หรือใหอนญุาตตอ สําหรบัเนือ้หา หรือใชผลิตภณัฑโดยเปนการละเมดิสทิธิของ 

Esri หรือบุคคลที่สาม รวมถงึสทิธิในทรัพยสินทางปญญา สทิธิความเปนสวนตัว กฎหมายวาดวยการไมเลือกปฏบิัติ หรอื
กฎหมายหรือขอบงัคับของรัฐที่ใชบังคบั 

ฌ. ลบหรอืบิดเบือนประกาศสทิธิบัตร ลิขสิทธ์ิ เครือ่งหมายการคา หรอืสทิธ์ิความเปนเจาของของ Esri (หรือผูใหอนญุาต) 
และ/หรอืคาํอธิบายที่ระบุอยูในหรอืแนบมากบัผลิตภัณฑ เอาตพุตผลิตภัณฑ ไฟลคําอธิบายขอมูล หรือหนาขอความ
ออนไลนและ/หรือขอมูลที่เปนเอกสารสําหรับขอมูลหรือเอกสารที่สงมอบในที่นี ้

ญ. แบงหรือใชงานอยางเปนเอกเทศสาํหรบัสวนประกอบหรือองคประกอบของซอฟตแวร, Online Services หรือขอมูล 
ฎ. ผนวกสวนหนึง่สวนใดของซอฟตแวรเขากับผลิตภัณฑหรอืบริการที่เปนคูแขงกับซอฟตแวรนี ้
ฏ. เผยแพรผลการทดสอบมาตรฐานการทํางานบนรุนเบตาโดยไมไดรบัอนุญาตเปนลายลักษณอักษรจาก Esri และผูให

อนญุาต หรอื 
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ฐ. ใช ผนวก ดัดแปลง จดัหาการเขาถึง หรอืรวมโคดคอมพวิเตอรใดๆ ที่ใหมาพรอมกับซอฟตแวรในลักษณะทีจ่ะทําให
โคดดังกลาวหรอืสวนใดๆ ของซอฟตแวรอยูภายใตขอกําหนดใบอนญุาตสทิธิการใชงานโอเพนซอรส ซึง่ประกอบดวย
ขอกําหนดทีร่ะบุใหโคดคอมพวิเตอรถูก (1) เปดเผยในรูปแบบซอรสโคดแกบุคคลที่สาม (2) ใหสิทธิการใชงานแก
บุคคลที่สามเพือ่จุดประสงคในการสรางผลงานสืบเนือ่ง หรือ (3) สามารถเผยแพรตอใหแกบุคคลที่สามโดยไมเสีย
คาใชจายใดๆ 

 
ขอ 5—เงือ่นไขในการสิน้สดุการใชงาน 
 
สิทธิการใชนีจ้ะมีผลเมือ่มีการยอมรบั ผูไดรับอนญุาตอาจยตุขิอตกลงการใชงานนี้หรอืสทิธิการใชผลิตภณัฑใดๆ ไดทุกเมื่อโดย
จะตองแจง Esri เปนลายลักษณอักษร ฝายใดฝายหนึง่อาจยุติสิทธิการใชนี้หรอืสทิธิการใชใดๆ เนื่องจากมีการละเมดิขอตกลงที่
ไมไดรบัการแกไขภายในสบิ (10) วันนบัจากวันที่มีการแจงอยางเปนลายลกัษณอักษรจากอีกฝายหนึง่ ยกเวนวาการยุตดิงักลาว
จะตองดําเนินการทันทีเนื่องจากการละเมิดขอตกลงไมมีทางแกไขได เมื่อมีการยุติสทิธิการใช สิทธิการใชทัง้หมดภายใต
ขอตกลงนี้จะยตุิเชนกัน เมื่อมกีารยุติสทิธิการใชหรือขอตกลงการใชงาน ผูรับอนญุาตจะตอง (1) หยุดการเขาถึงและการใช
ผลิตภัณฑที่ไดรับผลกระทบ (2) ลางแคชขอมูลในฝงไคลเอน็ตที่มาจาก Online Services และ (3) ถอดการติดตัง้ ลบ และ
ทําลายสําเนาทัง้หมดของผลติภัณฑที่ไดรับผลกระทบทีอ่ยูภายใตการครอบครองหรอืการควบคุมของผูรับอนญุาต รวมทัง้สวนที่
ดัดแปลงหรอืสวนที่รวมในรูปแบบใดๆ และดาํเนินการหรอืสงมอบหลักฐานของการดําเนินการดังกลาวใหกับ Esri หรือตวัแทน
จําหนายที่ไดรบัอนุญาต 
 

ขอ 6—การรบัประกนัแบบจาํกดัและการจาํกดัความรบัผดิชอบ 
 

6.1 การรบัประกนัแบบจาํกดั ยกเวนทีร่ะบุเปนอยางอื่นไวในขอ 6 Esri ขอรบัประกันในระยะเวลาเกาสบิ (90) วันนบัจากวันที่ 
Esri ออกรหสัสวนตวั (Authorization Code) ซึ่งรองรบัการใชซอฟตแวรและ Online Services วา (1) ซอฟตแวรและ Online 
Services ที่ไมไดมีการแกไขจะสอดคลองกับเอกสารที่เผยแพรภายใตการใชงานและบรกิารปกติ และ (2) สื่อทีซ่อฟตแวรใหมา
นั้นปราศจากขอบกพรองในวสัดุและฝมือแรงงาน 
 

6.2 การจาํกดัความรบัผดิชอบกรณพีเิศษ เนือ้หา ขอมูล ตัวอยาง ฮ็อตฟกซ โปรแกรมแกไข อัปเดต บริการออนไลนที่จัดหาให
โดยไมมีคาธรรมเนียม และซอฟตแวรประเมินและเบตาถูกสงมอบในลักษณะ "ตามสภาพที่เปนอยู" โดยไมมีการรบัประกันใดๆ 
 
6.3 การจาํกดัความรบัผดิชอบบน Internet คูสัญญาทุกฝายรับทราบและเหน็ชอบวา INTERNET คือ เครอืขายของเครอืขาย
สวนบคุคลและเครอืขายสาธารณะ และ (1) INTERNET ไมใชโครงสรางพื้นฐานทีป่ลอดภัย (2) คูสัญญาไมมีอาํนาจในการ
ควบคุม INTERNET และ (3) คูสัญญาทุกฝายจะไมรับผิดชอบตอความเสียหายภายใตกฎหมายใดๆ ที่เก่ียวของกับประสทิธิภาพ
หรือการทําใหเกิดการหยุดชะงักของการปฏบิัติการของสวนใดๆ ของ INTERNET หรือขอบงัคับที่เปนไปไดของ INTERNET ที่
อาจจํากัดหรือหามการทํางานของ ONLINE SERVICES 
 
6.4 การจาํกดัความรบัผดิชอบทัว่ไป ยกเวนการรบัประกันแบบจํากัดตามที่ระบุอยางชัดแจงขางตนแลว ESRI จํากัดความ
รับผดิชอบในการรบัประกันหรอืเงือ่นไขอื่นๆ ทั้งหมด ไมวาจะ โดยชดัแจงหรือโดยนัย รวมถึงการรบัประกนัหรอืเงื่อนไขเกี่ยวกับ
ความสามารถเชิงพาณชิย และความเหมาะสมในการใชงานเพื่อวัตถุประสงคเฉพาะ การรวมระบบ และการไมละเมิดสทิธ์ิ 
ทรัพยสินทางปญญา ESRI ไมรับประกันในขอทีว่า ผลิตภณัฑจะตรงตามความตองการของผูไดรบัอนุญาต ในขอทีว่าการ
ดําเนินงานของผูไดรบัอนุญาตจะราบรื่นไมติดขัดหรอืปราศจากขอผิดพลาด ความทนทานตอความบกพรอง (FAULT-
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TOLERANT) หรือความปลอดภัยจากความบกพรอง (FAIL-SAFE) หรือในขอที่วาความไมสอดคลองทั้งหมดสามารถหรือจะ
ไดรบัการแกไข ผลิตภัณฑไมไดรบัการออกแบบ ผลิต หรือมวีัตถุประสงคเพือ่การใชในสภาพแวดลอม หรอืการใชงานทีอ่าจ
นําไปสูการสูญเสียชีวิต การบาดเจ็บรางกาย หรือความเสียหายตอทรพัยสิน/สภาพแวดลอม การใชใดๆ ดังกลาวจะเปนความ
เสี่ยงและตนทนุของผูรับอนญุาต 
 
6.5 การบรรเทาเฉพาะ การชดเชยของผูรบัอนญุาต และความรบัผดิชอบทั้งหมดของ Esri ตอการละเมดิการรบัประกันแบบจํากัด
ที่กําหนดในขอ 6 จะเปนไปอยางจํากัด ตามดลุยพินิจของ Esri โดยอาจจะ (1) ทดแทนสือ่ที่ชํารุดให (2) ซอม แกไข หรอืหาทาง
ออกสาํหรบัซอฟตแวรหรือ Online Services ตามโครงการดูแลรักษาซอฟตแวรของ Esri หรือโครงการดูแลรักษาของตัวแทน
จําหนายที่ไดรบัอนุญาตของผูรับอนญุาต ตามที่เก่ียวของ หรือ (3) คืนคาธรรมเนียมการใชที่ผูรับอนญุาตชําระเปนคาซอฟตแวร
หรือ Online Services ที่ไมสอดคลองกับการรบัประกันของ Esri โดยมีเงือ่นไขวา คุณจะตองถอนการตดิตั้ง ลบ และทาํลาย
สําเนาทั้งหมดของซอฟตแวรหรือเอกสาร หยุดการใช Online Services และดําเนนิการและสงหลักฐานการดําเนนิการดังกลาว
มายัง Esri หรอืตัวแทนจําหนายที่ไดรับอนญุาต 
 
ขอ 7—ขอจาํกดัเกีย่วกบัความรบัผดิชอบ 
 
7.1 การจาํกดัความรบัผดิชอบตอบางกรณ ีESRI ตัวแทนจําหนายทีไ่ดรบัอนุญาต และผูใหอนญุาตจะไมรับผดิชอบตอผูรับ
อนญุาตเก่ียวกับคาใชจายในการจัดหาสินคาหรอืบริการทดแทน ผลกําไรที่สูญเสยีไป การจําหนายที่สูญเสียหรือคาใชจายทาง
ธุรกิจ การลงทนุ ขอตกลงทางธุรกิจ การสญูเสียสัมพันธภาพ หรือความเสียหายทางออม ความเสียหายพิเศษ ความเสียหาย
ตอเนือ่ง หรอืความเสียหายที่เกิดตามมาอันเปนผลมาจากหรอืเก่ียวของกับขอตกลงการใชงานนี้ หรอืการใชผลิตภณัฑ ไมวาจะ
ดวยสาเหตใุด หรือบนหลักการใดๆ อันเก่ียวกับความรับผดิชอบคาเสียหาย ไมวา ESRI หรือผูใหอนญุาตนั้นไดรบัคาํแนะนาํ
เก่ียวกับความเปนไปไดในความเสียหายดงักลาวหรือไมก็ตาม ขอจํากัดเหลานี้มีผลบังคบั ใช แมจะมคีวามลมเหลวไมเปนไปตาม
วัตถุประสงคทีส่ําคญัของการแกไขใดๆ 
 
7.2 ขอจาํกดัทัว่ไปเกีย่วกบัความรบัผดิชอบ ถาไมรวมตามทีร่ะบุไวในขอ 8—การชดเชยความเสียหายเกีย่วกับการละเมดิแลว 
ความรบัผิดชอบทัง้หมดของ ESRI และตัวแทนจาํหนายที่ไดรบัอนุญาต ณ ที่นี้ ไมวาจะจากสาเหตุของการกระทําใดๆ รวมถึงแต
ไมจํากัดเพียง สัญญา การละเมิด (รวมถึงความประมาทเลินเลอ) ความรบัผดิแบบจํากัด การละเมดิการรับประกัน การแสดงผิด
จากขอเท็จจริง หรือกรณอีื่นๆ จะตองไมเกินวงเงินที่ผูรบัอนญุาตไดชําระเพื่อเปนคาผลิตภัณฑที่ทาํใหเกิดเหตุการณดงักลาว 
 
7.3 ความสามารถในการบงัคบัใชของการประกาศการจาํกดัความรบัผดิชอบและขอจาํกดัความรบัผดิชอบ ผูรับอนญุาตยอมรับ
วา ขอจํากัดของความรับผดิชอบและการจํากัดความรบัผดิชอบที่กําหนดในขอตกลงการใชงานฉบับนี้จะบังคบัใช โดยไมคํานึง
วาผูรบัอนญุาตไดยอมรบัผลิตภัณฑ หรอืผลิตภัณฑหรอืบริการอื่นๆ ที่สงมอบโดย Esri หรือไม ฝายตางๆ เห็นชอบวา Esri หรือ
ตัวแทนจําหนายไดกําหนดคาธรรมเนียมและเขารวมในขอตกลงการใชงานนี้ตามประกาศการจํากัดความรับผดิชอบ และ
ขอจํากัดความรับผดิชอบตามที่กําหนดในที่นี ้โดยความเสี่ยงมีการกระจายกนัระหวางแตละฝาย และสิง่เดียวกันนี้ไดกําหนด
พื้นฐานที่จําเปนในการตอรองระหวางฝายตางๆ ขอจํากัดเหลานี้มีผลบังคบั ใช แมจะมคีวามลมเหลวไมเปนไปตามวตัถุประสงคที่
สําคญัของการแกไขใดๆ 
 
การรบัประกัน ขอจํากัด และขอยกเวนที่ระบุขางตนอาจไมมีผลบังคบัใชในเขตอํานาจศาลบางแหง และอาจมีผลบังคบัใชภายใต
ขอบเขตทีอ่นุญาตตามกฎหมายในเขตอํานาจศาลของผูไดรบัอนุญาตเทานัน้ ผูไดรบัอนุญาตอาจมีสทิธิเพิม่เติมภายใตกฎหมาย
ซึ่งไมสามารถยกเวนหรอืจํากัดความรบัผิดชอบได ESRI ไมไดพยายามทีจ่ะจํากัดการรับประกันหรอืการเยียวยาสาํหรบัผูรับ
อนญุาตภายใตขอบเขตที่ไมไดรบัอนุญาตตามกฎหมาย 
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ขอ 8—การชดเชยความเสยีหายเกี่ยวกบัการละเมดิ 
 
8.1 Esri จะโตแยง ชดเชยความเสียหาย และคุมครองผูไดรบัอนุญาตจากความเสียหาย ตนทุน คาใชจาย รวมถึงคาทนาย ซึ่ง
อาจเกิดข้ึนโดยผูไดรบัอนุญาต อันเนื่องมาจากคํารองเรียน การดําเนนิการ หรือเรียกรองโดยบคุคลภายนอกในการกลาวหาวา
การใชซอฟตแวรลิขสิทธ์ิหรือ Online Services ของผูไดรบัอนญุาต ละเมิดสิทธิบัตร ลิขสทิธ์ิ หรือเครือ่งหมายการคาของ
สหรัฐอเมริกาทีใ่หมา 
 

ก. ผูรับอนญุาตแจง Esri ทันทีเปนลายลักษณอกัษรเก่ียวกับการเรียกรองดังกลาว 
ข. ผูไดรบัอนุญาตใหเอกสารทีอ่ธิบายถึงการกลาวหาถึงการละเมิด 
ค. Esri มีอํานาจในการควบคุมมาตรการโตแยงและการตอรองหรือตกลงเกี่ยวกับคํารองเรียนอยางเตม็ที่ และ 
ง. ผูไดรบัอนุญาตใหความรวมมืออยางสมเหตุสมผลในการโตแยงตอคํารองเรยีน ตามคาํรองขอและคาใชจายของ Esri 
 

8.2 หากพบวาซอฟตแวรหรอื Online Services ละเมิดสทิธิบัตร ลิขสิทธ์ิ หรือเครือ่งหมายการคาของสหรฐัอเมริกา Esri อาจ
ดําเนินการโดยคาใชจายของตนเอง เพือ่ (1) ขอสิทธิสําหรบัผูไดรบัอนุญาตในการใชซอฟตแวรหรือ Online Services ตอไป 
หรือ (2) แกไขสวนของซอฟตแวรหรอื Online Services ที่มีการละเมิดตามกลาวหา ในขณะทีด่ํารงไวซึง่ความสามารถในการ
ใชงานดังเดมิ หากทั้งสองทางเลือกไมสมเหตสุมผล ในเชิงพาณิชย ใบอนญุาตจะถูกยกเลิก และผูรบัอนุญาตจะตองยุติการเขาถึง 
Online Services ที่มีการละเมดิ และถอนการติดตั้งและสงคนืใหแก Esri สําหรบัรายการทีมี่การละเมิด จากนั้น ความรบัผดิชอบ
ทั้งหมดของ Esri จะเปนการชดเชยความเสียหายแกผูรับอนญุาตตามขอ 8.1 และ (1) จะคนืคาธรรมเนียมการอนุญาตใชอยาง
ถาวรที่ผูรบัอนญุาตไดชําระสาํหรบัรายการทีมี่การละเมิดนัน้ โดยคิดเปนสดัสวนหา (5) ป หักคาเสือ่มราคาเปนแบบเสนตรงเริ่ม
ตั้งแตวนัทีส่งมอบในครัง้แรก และ (2) สําหรบัใบอนุญาตและการดูแลรักษาตามระยะเวลา จะคืนคาธรรมเนียมสวนทีไ่มไดใชซึง่
ไดชําระแลวให 
 
8.3 Esri จะไมรับผดิชอบในการปกปองผูไดรบัอนุญาต หรอืจายตนทุน คาเสียหาย หรอืคาธรรมเนียมทนายความ อันเก่ียวของ
กับคํารองเรียนหรือการเรียกรอง ที่กลาวหาโดยตรงหรอืเก่ียวกับการละเมดิซอฟตแวร โดยที่เปน (1) การรวมหรอืการผนวก
ซอฟตแวรหรอื Online Services เขากับผลิตภัณฑ กระบวนการ หรอืระบบ ที่ไมไดจัดหาใหโดย Esri หรอืที่ Esri ระบุไวใน
เอกสาร (2) การเปลี่ยนแปลงเนื้อหาของซอฟตแวรหรือ Online Services โดยบคุคลอืน่นอกเหนือจาก Esri หรือผูรบัเหมายอย
ของตน หรอื (3) การใชซอฟตแวรหรอื Online Services หลังจากมีการแกไขที่ Esri จัดหาให เพื่อหลีกเลี่ยงการละเมิดสิทธ์ิ 
หรือการใชหลงัจากมคีําสัง่สงคืนจาก Esri ตามขอ 8.2 
 
8.4 ขอกําหนดที่ไดกลาวถึงกอนหนานีร้ะบุถึงหนาทีค่วามรบัผิดชอบทัง้หมดของ ESRI อนัเก่ียวของกับการละเมิดหรอืการ
กลาวหาวามีการละเมดิสทิธิในทางทรัพยสนิทางปญญาของบคุคลภายนอก 
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ARTICLE 9—ขอกาํหนดทัว่ไป 
 
9.1 อปัเดตในอนาคต ผลิตภัณฑใหมหรอืทีไ่ดรับการอัปเดต รวมถึงการตออายุสมาชิกนั้นจะไดรับสิทธิการใชภายใตขอกําหนด
และเงือ่นไขเกีย่วกับสทิธิการใชงานปจจบุันของ Esri ในขณะนัน้ ซึ่งมอียูที่ http://www.esri.com/legal/licensing/software-
license.html 
 
9.2 ระเบยีบขอบงัคบัวาดวยการควบคมุการสงออก ผูไดรับอนญุาตรบัทราบอยางชัดแจง และยอมรบัวาจะไมสงออก สงออกตอ 
นําเขา ถายโอน หรือเผยแพรผลิตภัณฑ ทั้งหมดหรอืบางสวน ไปยงั (1) ประเทศใดๆ ทีส่หรัฐอเมริกามีการสัง่หามสนิคาเขาออก 
(2) บุคคลใดๆ ในรายชื่อ Specially Designated Nationals ของ US Treasury Department (3) บคุคลหรือนิตบิุคคลใดๆ ใน 
Denied Persons List, Entity List หรือ Unverified List ของ US Commerce Department หรือ (4) บุคคลหรอืนติิบคุคลใดๆ 
หรือประเทศใดๆ ซึ่งการสงออก การสงออกตอ หรอืการนําเขา เปนการละเมิดกฎหมายหรอืระเบียบขอบงัคับควบคุมการนําเขา/
สงออกของสหรัฐอเมริกา กฎหมายหรอืระเบยีบขอบงัคบัทองถ่ิน หรอืกฎหมายหรอืระเบียบขอบงัคบัอื่นๆ ที่มีผลบังคบัใช รวมถึง
แตไมจํากัดเฉพาะขอตกลงของสทิธิการใชการนําเขา/สงออก หรือขอยกเวนการใชงาน และการแกไขและสวนเพิ่มเติมใดๆ ใน
กฎหมายการนาํเขา/สงออกเหลานั้น ซึง่อาจเกิดข้ึนในบางครั้ง 
 
9.3 ภาษแีละคาธรรมเนยีมการขนสง คาธรรมเนียมในสทิธิการใชที่แจงใหกับผูรบัอนุญาตไมรวมถึงคาภาษีและคาธรรมเนียม
อื่นๆ ทัง้หมด รวมถึงคาภาษีการขาย ภาษีการใช ภาษีมูลคาเพิ่ม (VAT) ภาษีศุลกากร และคาใชจายในการขนสงและดําเนินการ 
 
9.4 ขอหามยกเวนแบบปรยิาย ความลมเหลวของฝายใดฝายหนึ่งในการบังคับใชขอกําหนดของขอตกลงการใชงานฉบบันี้จะไม
ถือวาเปนการยกเลิกขอกําหนด หรือสละสิทธ์ิของฝายดังกลาวทีบ่ังคบัใชขอกําหนดอื่นๆ ตอไป 
 
9.5 ความสามารถแบงสวนได ทุกฝายเห็นชอบวา ถาขอกําหนดใดๆ ของขอตกลงการใชงานฉบบันี้ถูกกําหนดวาใชไมไดดวย
เหตุผลใดๆ ขอกําหนดดงักลาวจะถูกยกเวนเฉพาะในขอบเขตที่จาํเปนเพือ่ใหบังคบัใชไดตามเจตนาในภาษานัน้ 
 
9.6 ผูสบืทอดและผูมอบหมาย ผูรับอนญุาตจะไมมอบหมาย ใหใบอนุญาตตอ หรือโอนสิทธ์ิของผูรับอนญุาต หรือโอนภาระความ
รับผดิชอบของผูรับอนญุาตภายใตขอตกลงการใชงานฉบับนี้ โดยไมไดรบั ความเห็นชอบลวงหนาเปนลายลักษณอักษรจาก Esri 
และการพยายามที่จะทาํเชนนัน้โดยไมไดรบัความเห็นชอบจะทําใหใบอนญุาตถือเปนโมฆะ ขอตกลงการใชงานฉบบันีจ้ะผูกพัน
กับผูรบัทอดและผูถูกมอบหมายของแตละฝาย ใหปฏบิัติตามขอตกลงการใชงานฉบับนี้ อยางไรก็ตาม ผูรับเหมาทีท่ําสัญญากับ
รัฐบาลเพื่อสงมอบผลิตภณัฑ อาจมอบหมายสทิธ์ิภายใตขอตกลงการใชงานฉบบันี้และผลิตภัณฑที่ไดรับสาํหรบัการสงมอบใหกับ
ลูกคารัฐบาล โดยการแจงอยางเปนลายลักษณอักษรแก Esri โดยมีเงือ่นไขวาลูกคารัฐบาลยอมรับในเงือ่นไขของขอตกลงการใช
งานฉบบันี ้
 
9.7 ขอตกลงทีย่งัมผีลบงัคบั ขอกําหนดในขอ 2, 5, 6, 7, 8, และ 9 ของขอตกลงการใชงานฉบบันีจ้ะยงัมผีลบังคบั แมขอตกลง
การใชงานนี้จะหมดอายุหรอืสิน้สุดไป 
 
9.8 การปลดเปลือ้งภาระ ผูรบัอนญุาตยอมรบัวา การละเมิดขอตกลงการใชงานฉบับนี้โดยผูรับอนญุาตอาจเปนผลใหเกิดความ
เสียหายอยางมาก และในกรณทีี่เกิดเหตุการณละเมิดเชนนัน้  นอกเหนือจากการแกไขใดๆ ทั้งหมดตามกฎหมาย Esri มีสิทธ์ิที่จะ
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ขอคาํสั่งหามของศาล มาตรการเฉพาะ หรอื การปลดเปลือ้งภาระทางศาลโดยไมมีเงือ่นไขในการกําหนดพันธะหรือรับเงือ่นไข
ของการปลดเปลื้อง 
 
9.9 สทิธกิารใชของรฐับาลสหรฐัฯ ผลิตภัณฑเปนสนิคาที่ไดรบัการพฒันาโดยใชคาใชจายของเอกชน และจัดหาใหแกผูรับ
อนญุาตภายใตขอตกลงการใชงานฉบับนี้ หากผูรับอนญุาตเปนหนวยงานของรัฐบาลสหรฐัฯ Esri ใหสิทธิการใชงานผลติภัณฑ
แกผูรับอนุญาตตามขอตกลงการใชงานฉบับนี้ภายใต FAR สวนยอย 12.211/12.212 หรอื DFARS สวนยอย 227.7202 Esri 
Data และ Online Services ไดรบัสิทธิการใชงานภายใตนโยบายสวนยอยเดียวกัน 227.7202 กับซอฟตแวรคอมพิวเตอรเชงิ
พาณิชยสาํหรบัการจัดซือ้ภายใต DFARS สิทธิการใชเชิงพาณิชยในขอตกลงการใชงานฉบบันีใ้ชบังคบัอยางเขมงวดกับการ
ใช การทาํซ้าํ หรือการเปดเผยของผูรับอนญุาตในผลิตภัณฑ ซอรสโคดของซอฟตแวร Esri ถูกหามการเผยแพร และสทิธ์ิ
ทั้งหมดในผลติภัณฑไดรบัการสงวนสทิธ์ิโดย Esri และผูใหอนุญาต ผูรับอนญุาตอาจถายโอนซอฟตแวรใหแกหนวยงานจัดซือ้
จัดจางของรัฐบาลที่ไดรบัสทิธิการใชซึ่งไดรบัโอนคอมพิวเตอรที่ตดิตั้งซอฟตแวร หากศาล อนุญาโตตลุาการ หรอืคณะกรรมการ
บริหาร พิจารณาใหผูรบัอนญุาตมีสทิธ์ิมากกวาในสวนใดๆ ของผลิตภัณฑ ตามกฎหมายการจัดซื้อมหาชนที่เก่ียวของ สิทธ์ิ
ดังกลาวจะครอบคลุมเฉพาะสวนที่ไดรบัผลกระทบเทานั้น 
 
9.10 กฎหมายทีบ่งัคบัและการตดัสนิ 
 
ก. ผูรับอนญุาตทีอ่ยูในสหรัฐอเมรกิา เขตปกครองของสหรัฐอเมริกา และพืน้ทีท่ีอ่ยูหางไกล ขอตกลงการใชงานฉบบันีจ้ะตอง

ไดรบัการควบคุมและแปลความตามกฎหมายของรัฐแคลิฟอรเนีย โดยไมมีการอางอิงกับหลักวาดวยการขัดกันของกฎหมาย 
ยกเวนแตจะบงัคับใชกฎหมายรัฐบาลกลางสหรัฐอเมริกาในกรณีของทรัพยสนิทางปญญา ยกเวนตามที่ระบไุวในขอ 9.8 ขอ
โตแยงใดๆ ที่เกิดข้ึน หรือที่เก่ียวของกับขอตกลงการใชงานฉบบันี้ หรอืการละเมิด ซึง่ไมสามารถตกลงกนัไดผานทางการ
ประนปีระนอม จะตองไดรบัการตกลง โดยอนญุาโตตลุาการที่บริหารโดยสมาคมอนญุาโตตุลาการแหงสหรัฐอเมริกาภายใต
ระเบียบของอนญุาโตตลุาการทางการคา การตัดสนิใจที่ดําเนินการโดยอนญุาโตตลุาการ อาจจะถูกนาํเขาสูการพจิารณา
ของศาล ถาผูรบัอนุญาตเปนหนวยงานของรัฐบาลสหรัฐ ขอตกลงการใชงานฉบบันี้จะอยูภายใต Contract Disputes Act of 
1978 ตามที่ไดรับการแกไข (41 USC 601–613) แทนที่ขอกําหนดเรือ่งกระบวนการวนิิจฉัยโดยอนญุาโตตุลาการในขอนี้ 
ขอตกลงการใชงานฉบับนี้จะตองไมถูกควบคุมโดยสนธิสญัญาสหประชาชาติเก่ียวกับสญัญาวาดวยการจําหนายสินคา
นานาชาติ ซึง่การบังคับใชถูกยกเวนอยางชดัแจง 

ข. ผูรับอนญุาตอื่นๆ ทั้งหมด ยกเวนทีร่ะบุไวในขอ 9.8 ขอโตแยงใดๆ ที่เกิดข้ึน หรือเก่ียวของกับขอตกลงการใชงานนี้หรือการ
ละเมิดดงักลาว ซึ่งไมสามารถประนีประนอมได จะตองไดรบัการระงบัใหสิ้นสดุลงภายใตระเบียบการอนญุาโตตุลาการของ
สภาหอการคานานาชาติ โดยมีการแตงตัง้อนญุาโตตลุาการหนึ่ง (1) รายตามระเบียบที่กําหนด ภาษาของการพิจารณา
ตัดสินตองเปนภาษาองักฤษ สถานทีท่ี่ดําเนินการพิจารณาตดัสินจะเปนสถานทีท่ี่ตกลงกนัไว ขอตกลงการใชงานฉบับนี้
จะตองไมถูกควบคมุโดยสนธิสญัญาสหประชาชาติเก่ียวกับสญัญาวาดวยการจําหนายสนิคานานาชาติ ซึ่งการบงัคบัใชถูก
ยกเวนอยางชดัแจง ทัง้สองฝายจะตองแสดงเอกสารหลักฐานหรอืเปนพยานในเรือ่งที่เก่ียวของ กับการโตแยง หากมีการรอง
ขอโดยอีกฝาย 

 
9.11 การบาํรงุรกัษา การบาํรงุรักษาที่เหมาะสมสําหรับซอฟตแวรหรือขอมลู ประกอบดวยการอปัเดตและสิทธิประโยชนอื่นๆ เชน 
การเขาถึงการสนับสนุนทางเทคนิค ตามทีร่ะบุในนโยบายการบํารงุรักษาทีเ่ก่ียวของและเปนปจจบุันลาสดุของ Esri หรือตัวแทน
จําหนาย 
 
9.12 ขอเสนอแนะ Esri อาจใชขอเสนอแนะ คําแนะนาํ หรือคํารองขอใดๆ อยางอิสระ สําหรับการปรบัปรุงผลิตภัณฑทีผู่ไดรบั
อนญุาตจดัหาใหแก Esri 
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9.13 สทิธบิตัร ผูรับอนญุาตไมมีสิทธิที่จะยื่นขอและไมมีสทิธิอนญุาตใหผูใชอื่นใดยื่นขอสทิธิบัตรหรอืสทิธิทํานองเดียวกันทัว่โลก 
หากเปนสทิธิทีอ่าศัยหรอืไดผนวกเทคโนโลยหีรือบริการใดๆ ของ Esri ไว ขอหามเกี่ยวกับการจดทะเบียนสิทธิบัตรดังทีร่ะบุไว
อยางชัดเจนนี้จะไมมีผลบังคบัใชกับซอฟตแวรและเทคโนโลยขีองผูรับอนญุาต ยกเวนในกรณีที่เทคโนโลยหีรือบริการของ Esri 
หรือสวนหนึ่งสวนใดของเทคโนโลยีหรอืบริการดงักลาวเปนสวนหนึ่งในขออางสิทธิหรอืเปนวิธีทีด่ีทีสุ่ดสาํหรับการประดษิฐ
ภายในคาํขอจดทะเบียนสิทธิบัตรหรอืการขอจดทะเบียนในทํานองเดียวกัน 
 
9.14 ขอตกลงฉบบัเดยีว ขอตกลงการใชงานฉบบันี้ รวมถึงเอกสารทีร่วมไว ถือเปนขอตกลงเดียวและขอตกลงทีค่รบถวนของทุก
ฝายตามเนือ้หาที่กําหนดในที่นี ้และเปนเงือ่นไขที่มีความสําคญั เหนือกวาขอตกลงการใชงาน ความเขาใจ และการจัดเตรยีม
ใดๆ กอนหนาระหวางฝายตางๆ ที่เก่ียวของ ขอกําหนดเพิ่มเติมหรือขอกําหนดที่ขัดแยงกันซึง่ระบุไวในคําสัง่ซือ้ ใบแจงหนี ้หรือ
เอกสารแบบฟอรมมาตรฐานอืน่ๆ ที่แลกเปลี่ยนระหวางกระบวนการสั่งซื้อ นอกเหนือจากคาํอธิบายผลิตภัณฑ ปริมาณ ราคา และ
คําสัง่การสงมอบ จะถือเปนโมฆะและไมมีผลบังคบัใช การแกไขหรือเปลี่ยนแปลงใดๆ ที่มีตอขอตกลงการใชงานฉบบันีจ้ะตอง
ดําเนินการอยางเปนลายลักษณอักษรและลงนามโดยแตละฝาย 
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ภาคผนวก 1 

ขอบเขตของการใช้งาน 

(E300 12/07/2012) 

 

เอกสารเพิ่มเติม 1 

ข้อก าหนดการใช้ซอฟต์แวร์ 
(E300-1) 

 

เอกสารเพิ่มเติมเก่ียวกบัขอ้ก  าหนดการใชซ้อฟตแ์วร์ฉบับน้ี ("เอกสารเพิ่มเติม 1") ระบุถึงขอ้ก  าหนดในการใชซ้อฟตแ์วร์ของผูรั้บอนุญาต และประกอบดว้ยขอ้ตกลงการใชง้านหลักท่ีมีอยูข่อง
ผูรั้บอนุญาต ถา้มี หรือขอ้ตกลงการใชง้าน ซ่ึงมีอยูท่ี่ http://www.esri.com/legal/software-license (ตามท่ีบังคบัใช ้ซ่ึงตอ่ไปน้ีจะเรียกวา่ "ขอ้ตกลงการใชง้าน") โดยไดรั้บ
การผนวกรวมเขา้ไวด้ว้ยการอา้งอิง เอกสารเพิ่มเติม 1 น้ีมีผลบังคบัใชเ้หนือกวา่ขอ้ตกลงการใชง้านท่ีขดัแยง้กนั 

 

ข้อ 1—ค าจ ากัดความ 
 

ซอฟตแ์วร์อาจไดรั้บการเสนอภายใตป้ระเภทของสิทธิการใชต้อ่ไปน้ีท่ีระบุไวใ้นใบเสนอราคาขาย ค  าส่ังซ้ือ หรือเอกสารอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง ซ่ึงระบุถึงผลิตภัณฑ์ท่ีผูรั้บอนุญาตส่ังซ้ือ: 
 

1. "สิทธิการใชง้านพร้อมกนั" หมายถึง สิทธิในการติดตั้งและใชง้านซอฟตแ์วร์ ขอ้มูล และเอกสารในคอมพิวเตอร์บนเครือขา่ย แตจ่ านวนของผูใ้ชท่ี้ใชง้านพร้อมกนัไม่สามารถเกิน
จ านวนของสิทธิการใชง้านท่ีไดรั้บ รวมถึงสิทธิในการรันพาสซีฟเฟลโอเวอร์อินสแตนซ์ของซอฟตแ์วร์สิทธิการใชง้านพร้อมกนั ในสภาพแวดลอ้มของระบบปฏิบัติการท่ีแยก
ตา่งหากส าหรับการสนับสนุนเฟลโอเวอร์ชัว่คราว 

2. "สิทธิการใชบ้นเคร่ืองเซิร์ฟเวอร์ส าหรับการน าไปใช"้ หมายถึง สิทธิการใชท่ี้นอกเหนือจากการให้สิทธิการใชบ้นเซิร์ฟเวอร์ทดสอบแลว้ยงัอนุญาตให้ผู้ไดรั้บอนุญาตติดตั้งและใช้
ซอฟตแ์วร์หรือขอ้มูลเพื่อให้บริการแกผู่ใ้ชง้านหลายคนในเคร่ืองคอมพิวเตอร์เดียวกนัหรือเคร่ืองคอมพิวเตอร์อื่นๆ 

3. "สิทธิการใชบ้นเคร่ืองเซิร์ฟเวอร์ส าหรับพฒันา" หมายถึง สิทธิการใชท่ี้อนุญาตให้ผูไ้ดรั้บอนุญาตติดตั้งและใชซ้อฟตแ์วร์บนเคร่ืองคอมพิวเตอร์เด่ียวเพื่อออกแบบและพัฒนา
แอปพลิเคชัน่ท่ีเช่ือมโยงหรือท่ีใชซ้อฟตแ์วร์เซิร์ฟเวอร์ท่ีระบุในเอกสาร 

4. "สิทธิการใชง้านเด่ียว" หมายถึง สิทธิการใชท่ี้อนุญาตให้ผูไ้ดรั้บอนุญาตอนุญาตให้ผูใ้ชง้านเด่ียวหน่ึงรายติดตั้งและใชซ้อฟตแ์วร์ ขอ้มูล และเอกสารในเคร่ืองคอมพิวเตอร์เด่ียว 
โดยผูใ้ชร้ายนั้นใชค้อมพิวเตอร์ซ่ึงมีซอฟตแ์วร์ดงักลา่วติดตั้งอย ู ่ผูไ้ดรั้บอนุญาตอาจอนุญาตให้ผูใ้ชง้านท่ีไดรั้บอนุญาตรายเดียวติดตั้งส าเนาชุดท่ีสองส าหรับการใชง้านแต่เพียงผู้
เดียวของผูใ้ช ้บนเคร่ืองคอมพิวเตอร์เคร่ืองท่ีสอง ตราบใดท่ีมีการใชง้านเพียง (1) ส าเนาของผลิตภัณฑ์ในเวลาใดกต็าม ผูใ้ชง้านรายอื่นไม่สามารถใชผ้ลิตภัณฑ์ภายใตสิ้ทธิการใช้
ฉบับเดียวกนัในเวลาเดียวกนัได ้ไม่วา่จะเพื่อวตัถุประสงคอ่ื์นใดทั้ งส้ิน 

5. "สิทธิการใชบ้นเซิร์ฟเวอร์ทดสอบ (Staging Server)" หมายถึง สิทธิการใชท่ี้นอกเหนือจากการให้สิทธิการใชบ้นเคร่ืองเซิร์ฟเวอร์ส าหรับพัฒนาแล้ว ย ังท าให้ผู้ได้รับ
อนุญาตสามารถใชแ้ละติดตั้งซอฟตแ์วร์เพื่อวตัถุประสงคต์อ่ไปน้ี ไดแ้ก ่การทดสอบเพื่อการยอมรับของผูใ้ช ้การทดสอบประสิทธิภาพ การทดสอบการโหลดซอฟต์แวร์ของ
บุคคลภายนอก การทดสอบการปรับปรุงขอ้มูลพาณิชยใ์หม่ และกิจกรรมการฝึกอบรม 

6. "สิทธิการใชต้ามระยะเวลา" หมายถึง สิทธิการใชห้รือการเขา้ถึงท่ีให้ไวเ้พื่อการใชผ้ลิตภัณฑ์ในระยะเวลาท่ีจ ากดั ("ระยะเวลา") หรืออยูบ่นพื้นฐานของการเป็นสมาชิกหรือ
ธุรกรรม 

http://www.esri.com/legal/software-license
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ข้อ 2—ข้อก าหนดการใช้ส าหรับซอฟต์แวร์ท่ีเฉพาะเจาะจง 
 

หากไม่ไดร้ะบุไวเ้ป็นอยา่งอ่ืนในเอกสารค  าส่ังท่ีเก่ียวขอ้ง ฟังกช์ัน่ขยายของซอฟตแ์วร์จะเป็นไปตามขอบเขตการใชง้านเดียวกบัการใชง้านท่ีไดรั้บอนุญาตส าหรับซอฟตแ์วร์นั้นๆ ซอฟตแ์วร์ ท่ี
เฉพาะเจาะจงเป็นไปตามขอ้ก  าหนดการใชท่ี้ระบุไวใ้นหมายเหตุท่ีอา้งอิงไวด้า้นลา่งน้ี: 

 

Desktop 

▪ Address Coder (22; เอกสารเพิ่มเติม 2, หมายเหตุ 7) 

▪ ArcExplorer—Java และ Windows Editions (20; เอกสาร
เพิ่มเติม 2, หมายเหตุ 1) 

▪ ArcGIS for Desktop (Advanced, Standard หรือ Basic) 

(26; เอกสารเพิ่มเติม 2, หมายเหตุ 1; เอกสารเพิ่มเติม 2, หมายเหตุ 6) 

▪ ArcGIS Explorer Desktop (20; เอกสารเพิ่มเติม 2, หมายเหตุ 1) 

▪ ArcGIS for AutoCAD (20) 

▪ ArcLogistics 

– Desktop (เอกสารเพิ่มเติม 2, หมายเหตุ 1; เอกสารเพิ่มเติม 2, หมาย
เหตุ 2) 

– การใช ้ArcGIS Online (20; 46; เอกสารเพิ่มเติม 2, หมายเหตุ 1) 

– การใช้ ArcGIS for Server (20; 46; เอกสารเพิ่มเติม 2, หมาย
เหตุ 1) 

– Navigator (46; เอกสารเพิ่มเติม 2, หมายเหตุ 1; เอกสารเพิ่มเติม 2, 

หมายเหตุ 2) 

▪ ArcPad (12; 13; เอกสารเพิ่มเติม 2, หมายเหตุ 1; เอกสารเพิ่มเติม 2, 

หมายเหตุ 2) 

▪ ArcReader (20; เอกสารเพิ่มเติม 2, หมายเหตุ 1) 

▪ ArcView 3.x และฟังกช์ัน่ขยาย (17) 

▪ Esri Business Analyst (เอกสารเพิ่มเติม 2, หมายเหตุ 1; เอกสาร
เพิ่มเติม 2, หมายเหตุ 4) 

▪ Esri Maps ส าหรับ Office (เอกสารเพิ่มเติม 2, หมายเหตุ 1) 

▪ Sourcebook•America (20; เอกสารเพิ่มเติม 2, หมายเหตุ 8) 

▪ ArcGIS ส าหรับ Windows Mobile (15; 54; เอกสารเพิ่มเติม 2, 

หมายเหตุ 1) 

▪ ArcGIS for iOS; ArcGIS for Windows Phone; ArcGIS 

for Android (เอกสารเพิ่มเติม 2, หมายเหตุ 1) 

 

Server 
▪ ArcGIS for Server 

– Workgroup (8; 9; 28; 29; 30; 32; 38; 39; เอกสาร
เพิ่มเติม 2, หมายเหตุ 1; เอกสารเพิ่มเติม 2, หมายเหตุ 6) 

– Enterprise (8; 9; 27; 31; 38; 39; เอกสารเพิ่มเติม 2, หมาย
เหตุ 1; เอกสารเพิ่มเติม 2, หมายเหตุ 6) 

– Cloud Bundle (10; เอกสารเพิ่มเติม 3—ขอ้ก  าหนดทั่วไป) 

▪ ฟังกช์ัน่ขยาย ArcGIS for Server 

– ArcGIS for INSPIRE (8; เอกสารเพิ่มเติม 2, หมายเหตุ 1) 

▪ Esri Business Analyst Server 

– Workgroup (8; 9; 28; 29; 30; 31; 39; เอกสารเพิ่มเติม 2, 

หมายเหตุ 1; เอกสารเพิ่มเติม 2, หมายเหตุ 4) 

– Enterprise (8; 9; 27; 31; 39; เอกสารเพิ่มเติม 2, หมายเหตุ 1; 

เอกสารเพิ่มเติม 2, หมายเหตุ 4) 

▪ Portal for ArcGIS (31; 61; 62; เอกสารเพิ่มเติม 2, หมายเหตุ 1) 

▪ Esri Tracking Server (31) 

▪ Esri Maps ส าหรับ IBM Cognos (53) 

▪ Esri Maps ส าหรับ SharePoint (เอกสารเพิ่มเติม 2, หมายเหตุ 1) 

 

เคร่ืองมือส าหรับนักพัฒนา 
▪ ArcGIS Runtime SDK ส าหรับ iOS, Windows Phone, 

Windows Mobile หรือ Android (16; เอกสารเพิ่มเติม 2, หมาย
เหตุ 1) 

▪ ArcGIS Engine Developer Kit และฟังกช์ัน่ขยาย (16, 22, 26) 

▪ ArcGIS Engine ส าหรับ Windows/Linux และ Extensions 

(15; 22; 26; เอกสารเพิ่มเติม 2, หมายเหตุ 1; เอกสารเพิ่มเติม 2, หมาย
เหตุ 6) 

▪ ArcGIS ส าหรับ Windows Mobile Deployments (15; 54; 

เอกสารเพิ่มเติม 2, หมายเหตุ 1) 

▪ ArcGIS Runtime (18; 59; เอกสารเพิ่มเติม 2, หมายเหตุ 1) 

▪ ArcGIS Runtime SDK (16; 60; เอกสารเพิ่มเติม 2, หมายเหตุ 1) 

▪ ArcGIS Web Mapping (รวมถึง  ArcGIS API ส าหรั บ 
JavaScript/HTML5, ArcGIS API ส าหรับ Flex, ArcGIS 

API ส าหรับ Microsoft Silverlight, ArcGIS API ส าหรับ 
WPF) (15; 16; 64; 66; เอกสารเพิ่มเติม 2, หมายเหตุ 1) 

▪ Esri Business Analyst Server Developer (เอกสารเพิ่มเติม 2, 

หมายเหตุ 1; เอกสารเพิ่มเติม 2, หมายเหตุ 4) 

▪ Esri Developer Network (EDN) Software, Online 

Services และ Data (24; 26; เอกสารเพิ่มเติม 2, หมายเหตุ 1; เอกสาร
เพิ่มเติม 2, หมายเหตุ 6) 

▪ Esri File Geodatabase API (47) 

 

ผลิตภัณฑ์รวมชุด 

▪ ArcGIS ส าหรับ  Transportation Analytics (1; เอกสา ร
เพิ่มเติม 2, หมายเหตุ 2; เอกสารเพิ่มเติม 2, หมายเหตุ 11) 

 

หมายเหตุ 
 

1. ผูรั้บอนุญาตอาจใชซ้อฟตแ์วร์ ขอ้มูล และ Online Services ท่ีรวมอยูใ่น ArcGIS ส าหรับ Transportation Analytics เพื่อรองรับการควบคุมยานพาหนะ
โดยตรง เท่านั้ น  ไม่อนุญาตให้ใช้ ArcGIS ส าหรับ  Transportation Analytics หรือแต่ละส่วนประกอบท่ีเ ป็นส่วนหน่ึงของ ArcGIS ส าหรับ 



   

 
 

E300 (Thai) 

      
หนา้ 3 จาก 16 12/07/2012 

      
 

Transportation Analytics ข้อจ ากัดน้ีไม่มีผลบังคับใช้กับ ArcGIS Online Organization Account ท่ี รวมอยู่ใน  ArcGIS ส าหรับ 
Transportation Analytics ArcGIS Online Organization Account สามารถใชเ้พื่อจุดประสงคใ์ดๆ ตามขอ้ก  าหนดของขอ้ตกลงการใชง้านน้ี 

 2–7. สงวนสิทธ์ิ 
8. เคร่ืองมือการบริหารระบบส าหรับซอฟตแ์วร์สามารถน าไปท าส าเนาและแจกจ่ายตอ่ภายในองคก์รของผูรั้บอนุญาตได ้

9. เคร่ืองมือการบริหารจัดการ ArcGIS for Server ท่ีผูใ้ชพ้ฒันา สามารถน าไปท าส าเนาภายในองคก์รของผูรั้บอนุญาตได ้แตห้่ามท าส าเนา แอปพลิเคชั่น ArcCatalog 

(ท่ีพบใน ArcGIS for Desktop) 

10. ผูรั้บอนุญาตจะจัดหาขอ้มูลหรือส่ิงอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัเน้ือหา (รวมถึงส าเนาของแอปพลิเคชัน่ฝ่ังไคลเอน็ต)์ ตามท่ีมีการร้องขออยา่งสมเหตุสมผล เพื่อตรวจสอบวา่ผูรั้บอนุญาต
ปฏิบัติตามขอ้ตกลงการใชง้านน้ี Esri อาจตรวจสอบอินเทอร์เฟซภายนอก (เชน่ พอร์ต) ของเน้ือหาของผูรั้บอนุญาต เพื่อตรวจสอบวา่ผูรั้บอนุญาตปฏิบัติตามขอ้ตกลงการใชง้าน
น้ี ผูรั้บอนุญาตจะไม่ปิดกั้นหรือแทรกแซงการตรวจสอบดงักลา่ว แตผู่รั้บอนุญาตอาจใชเ้ทคโนโลยกีารเขา้รหัสหรือไฟร์วอลลเ์พื่อชว่ยเกบ็รักษาเน้ือหาเป็นความลบั ผูรั้บอนุญาตจะ
ร่วมมืออยา่งสมเหตุสมผลกบั Esri เพื่อระบุแหลง่ของปัญหาใดๆ ท่ีเกิดข้ึนกบับริการ Cloud Bundle ซ่ึงอาจไดรั้บการถือวา่เป็นเน้ือหาของผูรั้บอนุญาตหรือส่ิงใดๆ ของ
ผูใ้ชท่ี้อย ูภ่ายใตก้ารควบคุมของผูรั้บอนุญาตตามสมควร 

11. สงวนสิทธ์ิ 
12. ซอฟตแ์วร์ไดรั้บอนุญาตให้ใชเ้ฉพาะเพื่อการใชง้านท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบอกต  าแหน่งทิศทางเม่ือใชร่้วมกบั  ArcLogistics เท่านั้น 

13. "สิทธิการใชง้านคู"่ หมายถึงซอฟตแ์วร์อาจจะถกูติดตั้งบนเคร่ืองคอมพิวเตอร์เดสกท์อป และถกูใชใ้นเวลาเดียวกนักบัเคร่ืองพีดีเอ (PDA) หรือคอมพิวเตอร์มือถือ ตราบใดท่ี
ซอฟตแ์วร์ดงักลา่วถกูใชโ้ดยบุคคลเดียวในแตล่ะหน่ึง (1) คร้ัง 

14. สงวนสิทธ์ิ 
15. ให้สิทธิการใชส้ าหรับการน าไปใช ้สิทธิการน าไปใชส้ าหรับการใชง้านบน Internet อาจจะตอ้งมีการจ่ายคา่ธรรมเนียมสิทธิการใชเ้พิ่มเติม 

16. ผูรั้บอนุญาตอาจส่งมอบแอปพลิเคชัน่ให้กบัผูรั้บอนุญาตชว่งของผูรั้บอนุญาตได ้แตมี่เง่ือนไขวา่ ผูรั้บอนุญาตตอ้งใชข้อ้ตกลงการให้อนุญาตช่วงท่ีคุ้มครองสิทธิของ Esri ใน
ซอฟตแ์วร์ ขอ้มูล Online Services และเอกสาร ในขอบเขตเดียวกบัขอ้ตกลงการใชง้าน รวมถึงแตไ่ม่จ ากดัเพียงเง่ือนไขดงัตอ่ไปน้ี 

 

ก. ห้ามผูรั้บอนุญาตรายยอ่ยท าวิศวกรรมยอ้นกลบั แปลงรหัสกลบั หรือแยกส่วนองคป์ระกอบซอฟตแ์วร์ Esri ขอ้มูล Online Services หรือเอกสาร (ยกเว้น
ตามขอบเขตท่ีอนุญาตโดยกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง) รวมทั้ งห้ามคดัลอกเพื่อใชใ้นเชิงพาณิชย ์ถา่ยโอน หรือมอบหมายสิทธ์ิของตนภายใตก้ารให้สิทธิการใชน้ี้ 

ข. ห้ามผูรั้บอนุญาตรายยอ่ยใชซ้อฟตแ์วร์ Esri ขอ้มูล Online Services หรือเอกสาร ไม่วา่จะทั้ งหมดหรือบางส่วน แยกจากแอปพลิเคชัน่ท่ีท  างานไดข้องผูรั้บ
อนุญาต 

ค. ช้ินส่วนองคป์ระกอบท่ีจ าเป็นหรือท่ีแยกตา่งหากของบุคคลภายนอกสามารถน าไปใชท่ี้อ่ืนไดห้ากไดรั้บอนุญาตจากเจ้าของ หรือผูส้ร้าง 
 

คุณอาจตอ้งจ่ายคา่ธรรมเนียมการใชง้านแอปพลิเคชัน่ให้กบั Esri ให้ติดตอ่ Esri หรือตวัแทนจ าหน่ายของผูรั้บอนุญาตเพื่อขอรายละเอียด 

17. ผูรั้บอนุญาตอาจใชซ้อฟตแ์วร์ Business Objects Crystal Reports เฉพาะกบัซอฟตแ์วร์ ArcView 3.x ซ่ึงไดรั้บมาเท่านั้น และตอ้งเป็นไปตามขอ้ตกลงการใช้
งานของ Crystal Reports ท่ีมีอย ูบ่นส่ือ ห้ามผูรั้บอนุญาตใชซ้อฟตแ์วร์โปรแกรมหรือระบบเพื่อแคชหรือจัดล  าดบัค  าร้องขอรายงาน 

18. ให้สิทธิการใชส้ าหรับการน าไปใช ้สิทธิการน าไปใชน้ั้นใชไ้ดส้ าหรับหน่ึงแอปพลิเคชัน่ตอ่หน่ึงเคร่ืองคอมพิวเตอร์ ห้ามใชสิ้ทธิการน าไปใชส้ าหรับการน าไปใช้กับ Internet 

หรือเซิร์ฟเวอร์ สิทธิการน าไปใชส้ าหรับการใชง้านบนเดสกท์อปอาจจะตอ้งมีการจ่ายคา่ธรรมเนียมสิทธิการใชเ้พิ่มเติม 

19. สงวนสิทธ์ิ 
20. ผูรั้บอนุญาตอาจท าส าเนาและน าซอฟตแ์วร์ไปใชง้านได ้โดยท าตามเง่ือนไขดงัตอ่ไปน้ีอยา่งครบถว้น 

 

ก. ซอฟตแ์วร์ตอ้งไดรั้บการท าส าเนาและถกูน าไปใชง้านทั้ งชุด 
ข. ขอ้ตกลงการใชง้านนั้นมีอย ูใ่นซอฟตแ์วร์แตล่ะส าเนา ซ่ึงคุม้ครองซอฟตแ์วร์ในขอบเขตเดียวกนักบัขอ้ตกลงการใชง้าน ทั้ งน้ี ผูรั้บตกลงท่ีจะเขา้ผกูพนัตามขอ้ก  าหนด

และเง่ือนไขของขอ้ตกลงการใชง้าน 

ค. ลิขสิทธ์ิและเคร่ืองหมายการคา้ทั้ งหมด ไดรั้บการท าส าเนา และ 
ง. ไม่มีการคิดคา่ธรรมเนียมอนัเน่ืองมาจากการใชซ้อฟตแ์วร์ 
 

21. สงวนสิทธ์ิ 
22. ก. สิทธิการใช ้ArcGIS Engine ส าหรับ Windows/Linux จะตอ้งไม่ถกูใชส้ าหรับ Internet รวมทั้ งเซิร์ฟเวอร์การพฒันาและการน าไปใช ้

ข. ผู้ใช้งาน ต้องมีสิทธิการใช้ในซอฟต์แวร์ ArcGIS Engine ส าหรับ Windows/Linux หรือซอฟต์แวร์ ArcGIS for Desktop อื่นๆ (Basic, 

Standard หรือ Advanced) เพื่อให้ไดรั้บสิทธ์ิในการประมวลผลแอปพลิเคชัน่ ArcGIS Engine บนคอมพิวเตอร์หน่ึง (1) เคร่ือง และ 
ค. ต้องไม่ใช้ฟังก์ชั่นขยาย ArcGIS Engine ส าหรับ Windows/Linux ร่วมกับซอฟต์แวร์ ArcGIS for Desktop เพื่อประมวลผลแอปพลิเคชั่น 

ArcGIS Engine ผูใ้ชง้านเด่ียวสามารถมี แอปพลิเคชัน่หลายตวัติดตั้งอย ูบ่นคอมพิวเตอร์หน่ึง (1) เคร่ือง และใชโ้ดยผูใ้ชค้นนั้นเท่านั้น 

23. สงวนสิทธ์ิ 
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24. อาจมีการใชซ้อฟตแ์วร์ EDN เพื่อวตัถุประสงคใ์นการคน้ควา้วิจัย การพฒันา การทดสอบ และการสาธิตแอปพลิเคชัน่ตน้แบบ ซอฟตแ์วร์ส าหรับเซิร์ฟเวอร์ EDN และขอ้มูล
สามารถติดตั้ งบนเคร่ืองคอมพิวเตอร์หลายเคร่ืองส าหรับการใช้โดยผู้พัฒนา EDN ท่ีมีช่ือระบุเท่านั้ น การเป็นสมาชิก ArcGIS Online ท่ีรวมอยู่ใน EDN 

Advanced อาจใชไ้ดต้ามท่ีไดรั้บอนุญาตโดยขอ้ก  าหนดการใชใ้น เอกสารเพิ่มเติม 3, เอกสารเพิ่มเติม Online Services 

25. สงวนสิทธ์ิ 
26. ฐานขอ้มูลภูมิสารสนเทศของ ArcSDE Personal Edition มีการจ ากดัขอ้มูลของผูรั้บอนุญาตไวท่ี้สิบ (10) กิกะไบต ์
27. ซอฟตแ์วร์ ArcGIS for Server Web ADF Runtime ไม่สามารถน าไปใชโ้ดยไม่มีการตั้งคา่ ArcGIS for Server Enterprise ของผูรั้บอนุญาต 
28. การใชง้านพร้อมกนัของผูใ้ชใ้นแอปพลิเคชัน่ท่ีนอกเหนือไปจาก ArcGIS ส าหรับแอปพลิเคชัน่ Server นั้นจ ากดัไวท่ี้สิบ (10) ราย ขอ้จ ากดัน้ีรวมถึงการใชง้านซอฟตแ์วร์ 

ArcGIS for Desktop ซอฟตแ์วร์ ArcGIS Engine และแอปพลิเคชัน่ของบุคคลภายนอกท่ีเช่ือมตอ่โดยตรงกบัฐานขอ้มูลภูมิสารสนเทศใดๆ ของ ArcGIS for 

Server ไม่มีการจ ากดัจ านวนของการเช่ือมตอ่จากเวบ็แอปพลิเคชัน่ 

29. ซอฟตแ์วร์น้ีสามารถใชไ้ดเ้ฉพาะกบั SQL Server Express เวอร์ชัน่ท่ีรองรับเท่านั้น เวอร์ชัน่ท่ีรองรับถกูระบุไวพ้ร้อมกบัขอ้ก  าหนดระบบส าหรับผลิตภัณฑ์บนเวบ็ไซต์
ของ Esri 

30. การใชง้านจ ากดัจ านวนขอ้มูลรวมสูงสุดของผูรั้บอนุญาตไวท่ี้สิบ (10) กิกะไบต ์
31. ผูรั้บอนุญาตอาจติดตั้งซอฟตแ์วร์ Esri Server ส ารองเพื่อการด  าเนินการเฟลโอเวอร์ (Failover) แตซ่อฟตแ์วร์ส ารองจะใชง้านไดเ้ฉพาะในระหว่างท่ีไซต์หลักไม่มีการ

ท างานเท่านั้น การติดตั้งซอฟตแ์วร์ส ารองจะตอ้งไม่มีการใชง้าน ยกเวน้ในชว่งการบ ารุงรักษาระบบและการอปัเดตฐานขอ้มูล ในขณะท่ี ไซตห์ลกัหรือไซตส์ ารองอื่นๆ ยงัคงท างาน
อยู ่

32. ไม่อนุญาตให้ติดตั้งซอฟตแ์วร์ส ารองเพื่อการด  าเนินการเฟลโอเวอร์ (Failover) 

 33–37. สงวนสิทธ์ิ 
38. ฟังกช์ัน่ขยาย ArcGIS 3D Analyst ส าหรับ Server ท่ีรวมมากบั ArcGIS for Server Standard (Workgroup หรือ Enterprise) อาจใช้ส าหรับ

การสร้างแคชขอ้มูลแผนท่ีโลก หรือการเผยแพร่เอกสารแผนท่ีโลก เพื่อเป็น ArcGIS Globe Service เท่านั้น ไม่อนุญาตให้น าซอฟตแ์วร์ของฟังก์ชั่นขยาย ArcGIS 

3D Analyst ส าหรับ Server ไปใชง้านอยา่งอื่นกบั ArcGIS for Server Standard 

39. ไม่อนุญาตให้ใชฟั้งกช์ัน่การแกไ้ขใดๆ ท่ีให้มาพร้อมกบั ArcGIS for Server กบั ArcGIS for Server Basic (Workgroup หรือ Enterprise) 

 40–45. สงวนสิทธ์ิ 
46. ผูรั้บอนุญาตตอ้งไม่ปฏิบัติตามค  าแนะน าเก่ียวกบัเส้นทางท่ีดเูหมือนจะเป็นอนัตราย ไม่ปลอดภัย หรือผิดกฎหมาย ผูรั้บอนุญาตตอ้งรับผิดชอบต่อความเส่ียงทั้ งหมดจากการใช้

ซอฟตแ์วร์การน าทางน้ี 

47. ผูรั้บอนุญาตสามารถพฒันาและเผยแพร่ซอฟตแ์วร์หรือเวบ็แอปพลิเคชัน่ท่ีใช ้Esri File Geodatabase API กบัผูใ้ชง้านของผูรั้บอนุญาตได ้

 48–52. สงวนสิทธ์ิ 
53. น่ีเป็นการให้อนุญาตในการติดตั้งและใชอิ้นสแตนซ์จ านวนท่ีเพียงพอของ ArcGIS for Server Enterprise Standard เพียงเพื่อวตัถุประสงคใ์นการส่ือสารแบบใน

ตัวระหว่างบริการแผนท่ี Esri ArcGIS for Server และชุดข้อมูล IBM Cognos ไม่อนุญาตให้น า Esri ArcGIS for Server Enterprise 

Standard ไปใช้งานอย่างอื่น 

54. ArcGIS ส าหรับ Windows Mobile Deployments ได้รับอนุญาตเพื่อใช้กับแอปพลิเคชั่น ArcGIS for Server Enterprise (Advanced หรือ 
Standard), ArcGIS for Server Workgroup (Advanced), ArcGIS for Desktop (Advanced, Standard, Basic) และ ArcGIS 

Engine 

 55–58. สงวนสิทธ์ิ 
59. ผูรั้บอนุญาตอาจพฒันาแอปพลิเคชัน่ไดไ้ม่จ ากดัจ านวนในคอมพิวเตอร์เคร่ืองเดียว และน าส่งแอปพลิเคชัน่นั้นให้กบัผูใ้ช้ ไม่เกินจ านวนสิทธิการน าไปใช้ส าหรับ ArcGIS 

Standard หรือ Advanced ท่ีซ้ือไว ้ไม่มีคา่ธรรมเนียมในสิทธิการใชห้รือขอ้จ ากดัเก่ียวกบัจ านวนสิทธิการใช ้ArcGIS Runtime Basic ท่ีน าไปใช ้
60. ก. ห้ามใชสิ้ทธิการใช ้ArcGIS Runtime SDK ส าหรับการพฒันาแอปพลิเคชัน่บนอินเทอร์เน็ตหรือเซิร์ฟเวอร์ 

ข. ส าหรับ ArcGIS Runtime Standard หรือ Advanced: 

 

(1) ผูใ้ชง้านตอ้งซ้ือแอปพลิเคชัน่ซอฟตแ์วร์ท่ีมีสิทธิการใช ้ArcGIS Runtime เพื่อให้ไดรั้บสิทธ์ิในการประมวลผลแอปพลิเคชั่น ArcGIS Runtime บน
คอมพิวเตอร์หน่ึง (1) เคร่ือง และ 

(2) ผูรั้บอนุญาตท่ีสร้างแอปพลิเคชัน่ส าหรับการใชง้านภายในองคก์รจะต้องซ้ือสิทธิการใช้ ArcGIS Runtime ส าหรับแอปพลิเคชั่นทั้ งหมดท่ีน าไปใช้ ซ่ึง
ประกอบดว้ย ArcGIS Runtime 

(3) ผูใ้ชง้านเด่ียวสามารถมีแอปพลิเคชัน่ท่ีมีสิทธิการใช ้ArcGIS Runtime หลายตวัติดตั้งอย ูบ่นคอมพิวเตอร์หน่ึง (1) เคร่ือง ทั้ งน้ี แตล่ะแอปพลิเคชัน่เป็นการ
น าไปใชท่ี้แยกตา่งหากของ ArcGIS Runtime 

 

61. Oracle เป็นผูรั้บผลประโยชน์ภายนอกของสิทธิของ Esri ภายใตข้อ้ตกลงการใชง้านท่ีเก่ียวกบัซอฟตแ์วร์ แตไ่ม่ได้เป็นคู่สัญญาในท่ีน้ีและถือว่าไม่มีภาระหน้าท่ีภายใต้
ขอ้ตกลงน้ี 
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62. Esri และผูใ้ห้อนุญาตขอสงวนสิทธิในการด  าเนินการตรวจสอบการใชซ้อฟตแ์วร์ของผูรั้บอนุญาต ผูรั้บอนุญาตจะให้ความชว่ยเหลือตามความเหมาะสมและ จะเข้าถึงข้อมูลท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการใชง้านซอฟตแ์วร์ของผูรั้บอนุญาต ผลการตรวจสอบอาจถกูส่งไปถึงผูใ้ห้อนุญาตของ Esri คุณจะตอ้งช  าระคา่ธรรมเนียมส าหรับการใชง้านมากหรือเกินภายใน
สามสิบ (30) วนันับจากวนัท่ีในใบแจ้งหน้ี 

63. สงวนสิทธ์ิ 
64. ส าหรับเวบ็แอปพลิเคชัน่ ผูรั้บอนุญาตไม่สามารถใชผ้ลิตภัณฑ์น้ีโดยแยกตา่งหากจากผลิตภัณฑ์อ่ืนๆ ของ Esri 

65. สงวนสิทธ์ิ 
66. ส าหรับแอปพลิเคชัน่บนเดสกท์อปหรือ SharePoint สิทธิการใชแ้ตล่ะรายการใชก้บัองคก์รแตล่ะแห่ง ค  าวา่องค์กรมีความหมายเทียบเท่ากบัช่ือโดเมนหลกัท่ีมีลกัษณะเฉพาะ

ซ่ึงไดล้งทะเบียนไวแ้ลว้ เพื่อวตัถุประสงคข์องสิทธิการใชง้านฉบับน้ี โดเมนคือช่ือโดเมน Internet ท่ีไดล้งทะเบียนไวก้บัผูรั้บจดทะเบียนช่ือโดเมน ยกตวัอยา่งเชน่ ในกรณีของ 
example.com นั้น example.com คือช่ือโดเมนท่ีเป็นเอกลกัษณ์ซ่ึงไดล้งทะเบียนไว้แล้ว ในท านองเดียวกัน ในกรณี example.com.xx โดยท่ี xx คือรหัส
ประเทศท่ีลงทะเบียนไว ้ค  าวา่ example.com.xx คือช่ือโดเมนหลกัท่ีเป็นเอกลกัษณ์ซ่ึงไดล้งทะเบียนไวแ้ลว้ พนักงานใดๆ กต็ามภายในองคก์รซ่ึงมีช่ือโดเมนหลักท่ีเป็น
เอกลกัษณ์ท่ีไดล้งทะเบียนไว ้แลว้จะสามารถใชแ้อปพลิเคชัน่บนเดสกท์อปได ้องคก์รสามารถสร้างและใชง้านแอปพลิเคชัน่เป็นการภายในไดโ้ดยไม่จ ากดัจ านวน 
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เอกสารเพิ่มเติม 2 

ข้อก าหนดการใช้ข้อมูล 
(E300-2) 

 

เอกสารเพิ่มเติมเก่ียวกบัขอ้ก  าหนดการใชข้อ้มูลฉบับน้ี ("เอกสารเพิ่มเติม 2") ระบุขอ้ก  าหนดการใชข้อ้มูลของผูรั้บอนุญาต และประกอบดว้ยขอ้ตกลงการใชง้านหลกัของผู้รับอนุญาต ถ้ามี 
หรือขอ้ตกลงการใชง้าน ซ่ึงมีอยูท่ี่ http://www.esri.com/legal/software-license (ตามท่ีบังคบัใช ้ซ่ึงตอ่ไปน้ีจะเรียกวา่ "ขอ้ตกลงการใชง้าน") โดยไดรั้บการผนวกรวมเขา้
ไวด้ว้ยการอา้งอิง เอกสารเพิ่มเติม 2 น้ีมีผลบังคบัใชเ้หนือกวา่ขอ้ก  าหนดของสิทธิการใชท่ี้ขดัแยง้กนั Esri ขอสงวนสิทธ์ิในการแกไ้ขขอ้ก  าหนดการใช้ข้อมูลท่ีอ้างถึงด้านล่างน้ีได้ทุกเม่ือ 
ส าหรับขอ้มูลท่ีให้สิทธิการใชผ้า่นการเป็นสมาชิก ผูรั้บอนุญาตอาจยกเลิกการเป็นสมาชิกโดยแจง้อยา่งเป็นลายลกัษณ์อกัษรมายงั Esri หรือยกเลิกไม่ให้ใชข้อ้มูลตอ่ไป ตามแตจ่ะเก่ียวขอ้ง หาก
ผูรั้บอนุญาตยงัคงใชข้อ้มูลตอ่ไป แสดงวา่ผูรั้บอนุญาตยอมรับการแกไ้ขนั้น ขอ้ก  าหนดการใชข้อ้มูลไดรั้บการระบุไวใ้นหมายเหตุท่ีอา้งอิงไวด้า้นลา่งน้ี: 

 

▪ ArcGIS Online Data (1) 

▪ StreetMap Premium ส าหรับ ArcGIS (2) 

▪ StreetMap Premium ส าหรับ Windows Mobile (2) 

▪ StreetMap Premium ส าหรับ ArcPad (2) 

▪ StreetMap Premium ส าหรับ ArcGIS ส าหรับ Transportation 

Analytics (2; เอกสารเพิ่มเติม 1, หมายเหตุ 1) 

▪ NAVTEQ Traffic Data (11; เอกสารเพิ่มเติม 1, หมายเหตุ 1) 

▪ ArcLogistics Data (2) 

▪ Data Appliance for ArcGIS (3) 

▪ Business Analyst/Location Analytics Data (4, 10) 

▪ Demographic, Consumer และ Business Data ("Esri 

Data") (5, 10) 

▪ Data and Maps for ArcGIS (6) 

▪ Address Coder Data (7, 10) 

▪ Sourcebook•America Data (8, 10) 

▪ MapStudio Data (9) 

 

หมายเหตุ 
 

1. ArcGIS Online Data: ซอฟตแ์วร์และ Online Services ท่ีอา้งอิงหมายเหตุน้ีรองรับการเขา้ถึง ArcGIS Online Data ArcGIS Online Data จัดหาให้
ส าหรับการใชง้านร่วมกบัการใชซ้อฟตแ์วร์และ Online Services ของ Esri ท่ีไดรั้บอนุญาตของผูรั้บอนุญาตเท่านั้น ผูรั้บอนุญาตอาจใช้ Data ท่ี เข้าถึงผ่านทาง ArcGIS 

Online ตามท่ีไดรั้บอนุญาตภายใตข้อ้ก  าหนดของ URL ท่ีอา้งอิงไวด้า้นลา่งน้ี: 

 

ก. ข้ อ มู ล  NAVTEQ เ ป็ น ไ ป ต า ม ข้ อ ก  า ห น ด ก า ร ใ ช้ ท่ี  http://www.esri.com/~/media/Files/Pdfs/legal/pdfs/j9791-

navteq_use_data.pdf 

ข. ข้อมู ล  Tele Atlas/TomTom เ ป็น ไป ตามข้อ ก  า หนดก าร ใช้ ท่ี  http://www.esri.com/~/media/Files/Pdfs/legal/pdfs/j9792-

teleatlas_use_data.pdf 

ค. ขอ้มูลจาก i-cubed เป็นไปตามขอ้ก  าหนดการใชท่ี้ http://www.esri.com/~/media/Files/Pdfs/legal/pdfs/j9946-icubed.pdf 

ง. ขอ้มูล Microsoft Bing Maps เป็นไปตามข้อก  าหนดการใช้ท่ี http://www.esri.com/~/media/Files/Pdfs/legal/pdfs/e-802-bing-

mapsvcs.pdf 

จ. ข้ อ มู ล  BODC bathymetry เ ป็ น ไ ป ต า ม ข้ อ ก  า ห น ด ก า ร ใ ช้ ซ่ึ ง มี อ ย ู่ ท่ี 
https://www.bodc.ac.uk/data/online_delivery/gebco/terms_of_use/ 

 

2. StreetMap Premium for ArcGIS: StreetMap Premium for ArcGIS ส าหรับ Windows Mobile; StreetMap Premium for 

ArcPad; StreetMap Premium for ArcGIS ส าหรับ Transportation Analytics; ArcLogistics Data: StreetMap Premium Data 

อาจไดรั้บการใชใ้นการท าแผนท่ี การเขา้รหัสภูมิศาสตร์ และการจัดท าเส้นทางส าหรับยานพาหนะเดียว แตไ่ม่ให้อนุญาตส าหรับการจัดท าเส้นทางแบบไดนามิก ตวัอยา่งเชน่ ไม่อาจให้ใช ้
StreetMap Premium Data เพื่อแจ้งผูใ้ชเ้ก่ียวกบัการกระท าท่ีจะเกิดข้ึน (เชน่ การเตือนการเล้ียวท่ีก  าลงัจะเกิดข้ึน) หรือเพื่อค  านวณทิศทางอ่ืนถ้าการเล้ียวพลาด ห้ามใช ้
StreetMap Premium Data ในการก  าหนดเส้นทางแบบซิงโครไนซ์ส าหรับยานพาหนะหลายคัน ข้อมูลท่ีได้รับจากการใช้งานร่วมกับซอฟต์แวร์ ArcGIS for 

Desktop, ArcGIS for Server, ArcPad, ArcGIS ส าหรับ Transportation Analytics หรือ ArcLogistics สามารถใช้งานร่วมกับผลิตภัณฑ์ท่ีรับ
ขอ้มูลนั้นมา และห้ามใชง้านร่วมกบัผลิตภัณฑ์อ่ืนๆ ขอ้มูล StreetMap ส าหรับ Windows Mobile อนุญาตให้ใชง้านบนอุปกรณ์พกพาเท่านั้ น หรือใช้ร่วมกับ ArcGIS 

ส าหรับแอปพลิเคชัน่ Mobile ขอ้มูลอาจประกอบดว้ยขอ้มูลจากแหลง่ตอ่ไปน้ี: 

 

ก. ข้ อ มู ล  NAVTEQ เ ป็ น ไ ป ต า ม ข้ อ ก  า ห น ด ก า ร ใ ช้ ท่ี  http://www.esri.com/~/media/Files/Pdfs/legal/pdfs/j9791-

navteq_use_data.pdf ข้อมูล NAVTEQ เ ม่ือให้สิทธิการใช้ส าหรับการใช้งานใน StreetMap Premium ส าหรับ ArcGIS ส าหรับ 
Transportation Analytics, การติดตามใบอนุญาต, การก  าหนดเส้นทางส าหรับยานพาหนะหลายคนั และการปรับแตง่เส้นทาง 

ข. ข้อมู ล  Tele Atlas/TomTom เ ป็น ไป ตามข้อ ก  า หนดก าร ใช้ ท่ี  http://www.esri.com/~/media/Files/Pdfs/legal/pdfs/j9792-

teleatlas_use_data.pdf 

 

http://www.esri.com/legal/software-license
http://www.esri.com/~/media/Files/Pdfs/legal/pdfs/j9791-navteq_use_data.pdf
http://www.esri.com/~/media/Files/Pdfs/legal/pdfs/j9791-navteq_use_data.pdf
http://www.esri.com/~/media/Files/Pdfs/legal/pdfs/j9792-teleatlas_use_data.pdf
http://www.esri.com/~/media/Files/Pdfs/legal/pdfs/j9792-teleatlas_use_data.pdf
http://www.esri.com/~/media/Files/Pdfs/legal/pdfs/j9946-icubed.pdf
http://www.esri.com/~/media/Files/Pdfs/legal/pdfs/e-802-bing-mapsvcs.pdf
http://www.esri.com/~/media/Files/Pdfs/legal/pdfs/e-802-bing-mapsvcs.pdf
https://www.bodc.ac.uk/data/online_delivery/gebco/terms_of_use/
http://www.esri.com/~/media/Files/Pdfs/legal/pdfs/j9791-navteq_use_data.pdf
http://www.esri.com/~/media/Files/Pdfs/legal/pdfs/j9791-navteq_use_data.pdf
http://www.esri.com/~/media/Files/Pdfs/legal/pdfs/j9792-teleatlas_use_data.pdf
http://www.esri.com/~/media/Files/Pdfs/legal/pdfs/j9792-teleatlas_use_data.pdf
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3. Data Appliance for ArcGIS: ขอ้มูลท่ีไดรั้บจาก Data Appliance เป็นไปตามขอ้ก  าหนดการใชเ้พิ่มเติมดงัตอ่ไปน้ี: 

 

ก. ผูรั้บอนุญาตสามารถใชข้อ้มูลของอเมริกาเหนือกับ North America collection ของ Data Appliance for ArcGIS เท่านั้ น ข้อจ ากัดน้ีมีผลใช้กับ 
แผนท่ีถนน ชั้นขอ้มูลเส้นทางการล  าเลียงขนส่ง เขตแดน และชั้นขอ้มูลสถานท่ีตา่งๆ ในมาตราส่วนขนาดใหญ่ (กลา่วคือมาตราส่วนท่ีต  ่ากวา่ 1:100,000) รวมทั้ งภาพ
ในระดบัความคมชดัหน่ึง (1) เมตร หรือสูงกวา่ ซ่ึงรวมอยูใ่น USA Collection ขอ้จ ากดัน้ีไม่มีผลใชก้บัแผนท่ี ในมาตราส่วนขนาดเลก็ (กลา่วคือมาตราส่วนท่ีสูง
กวา่ 1:100,000) ซ่ึงจัดไวใ้ห้ใน World Collection ท่ีจัดท าข้ึนเพื่อแสดงภาพในมาตรา ส่วนระดบัโลกและภูมิภาค 

ข. ข้ อ มู ล  NAVTEQ เ ป็ น ไ ป ต า ม ข้ อ ก  า ห น ด ก า ร ใ ช้ ท่ี  http://www.esri.com/~/media/Files/Pdfs/legal/pdfs/j9791-

navteq_use_data.pdf 

ค. ข้อมู ล  Tele Atlas/TomTom เ ป็น ไป ตามข้อ ก  า หนดก าร ใช้ ท่ี  http://www.esri.com/~/media/Files/Pdfs/legal/pdfs/j9792-

teleatlas_use_data.pdf 

ง. ขอ้มูลจาก i-cubed เป็นไปตามขอ้ก  าหนดการใชท่ี้ http://www.esri.com/~/media/Files/Pdfs/legal/pdfs/j9946-icubed.pdf 

จ. ข้ อ มู ล  BODC bathymetry เ ป็ น ไ ป ต า ม ข้ อ ก  า ห น ด ก า ร ใ ช้ ซ่ึ ง มี อ ย ู่ ท่ี 
https://www.bodc.ac.uk/data/online_delivery/gebco/terms_of_use/ 

 

4. Business Analyst Data; Location Analytics Data: Business Analyst Data ได้รับการจัดหาให้ด้วย Business Analyst (Server, 

Desktop) ของ Esri หรือเขา้ถึงโดยผา่นทาง Business Analyst Online และ Community Analyst Location Analytics Data เข้าถึงโดยผ่านทาง 
Business Analyst Online API, Community Analyst API และ Location Analytics API ขอ้มูลเป็นไปตามขอ้ก  าหนดการใชเ้พิ่มเติมตอ่ไปน้ี: 

 

ก. ขอ้มูลจัดหาให้ส าหรับการใชง้านภายในองคก์รธุรกิจของผูรั้บอนุญาตร่วมกบัการใชซ้อฟตแ์วร์โดยไดรั้บอนุญาตของผูรั้บอนุญาตเท่านั้น Business Analyst Data 

ถูกจ ากัดไว้เฉพาะในการใช้ร่วมกับฟังก์ชั่นขยาย Business Analyst ท่ี เ ก่ียวข้อง Location Analytics Data ถูกจ ากัดไว้เฉพาะในการใช้ร่วมกับ 
Business Analyst Online API, Community Analyst API และ Location Analytics API หากผูรั้บอนุญาตส่ังซ้ือสิทธิการใช้ส าหรับ 
Esri Business Analyst หรือ Business Analyst (รุ่นของประเทศแคนาดา) หรือส าหรับ  Business Analyst Online API, 

Community Analyst API และ Location Analytics API พร้อมดว้ยชุดยอ่ยของชุดขอ้มูลระดบัประเทศ (เช่น Region, State, Local) ผู้ใช้
อนุญาตอาจใชเ้ฉพาะชุดยอ่ยท่ีไดรั้บสิทธิการใชเ้ท่านั้น ไม่รวมถึงส่วนอ่ืนๆ ของชุดขอ้มูลระดบัประเทศ 

ข. การใช้ข้อมูลรุ่นของประเทศแคนาดากับ Business Analyst (Server, Desktop), Business Analyst Online API, Community 

Analyst API หรือ Location Analytics API ของผู้รับอนุญาต จะเป็นไปตาม Use of Data Restrictions ท่ี เฉพาะเจาะจงส าหรับ Esri 

Business Analyst (รุ่นของประเทศแคนาดา) Data 

ค. ขอ้มูล Infogroup เป็นไปตามขอ้ก  าหนดการใชเ้พิ่มเติมตอ่ไปน้ี: "ผูใ้ช"้ หมายถึง ผูใ้ชซ้อฟตแ์วร์ของ Esri ห้ามใชฐ้านขอ้มูล Infogroup โดยไม่มีการอนุญาต
อยา่งชดัแจ้งในสิทธิการใชน้ี้เป็นอนัขาด โดยไม่มีขอ้จ ากดัเก่ียวกบัความหมายทั่วไปของขอ้ความกอ่นหน้า ผูใ้ชห้้าม (1) สร้างตราสินค้าร่วมหรือจัดหาผลิตภัณฑ์หรือ
บริการในลกัษณะอื่นใดในนามของบุคคลท่ีสาม (2) ให้อนุญาตต่อหรือจัดจ าหน่ายฐานข้อมูล Infogroup (3) ใช้หรืออนุญาตให้บุคคลท่ีสามใช้ฐานข้อมูล 
Infogroup เพื่อวตัถุประสงคใ์นการรวบรวม ปรับปรุง ตรวจสอบ เสริม เพิ่มเติม หรือลบออกจากรายช่ือผูรั้บเมล ไดเรกทอรีเชิงภูมิศาสตร์หรือการคา้ ไดเรกทอรีธุรกิจ 
ไดเรกทอรียอ่ย โฆษณายอ่ย หรือการรวบรวมขอ้มูลอื่นๆ ซ่ึงถูกจ าหน่าย ให้เช่า  จัดพิมพ์ จัดหา หรือจัดส่งให้แก่บุคคลท่ีสามในลักษณะอื่นใด (4) ใช้ฐานข้อมูล 
Infogroup ในบริการหรือผลิตภัณฑ์ใดๆ ท่ีไม่ไดใ้ห้อนุญาตอยา่งเฉพาะเจาะจงในสิทธิการใชน้ี้ หรือน าเสนอผา่นบุคคลท่ีสาม (5) แยกส่วนองคป์ระกอบ แปลงรหัส
กลบั ท าวิศวกรรมยอ้นกลบั แกไ้ข หรือปรับเปลี่ยนในลักษณะอื่นใดส าหรับฐานข้อมูล Infogroup หรือส่วนหน่ึงส่วนใด โดยไม่ได้รับค  ายินยอมล่วงหน้าจาก 
Infogroup การให้หรือระงับค  ายินยอมดงักลา่วถือเป็นดุลยพินิจของ Infogroup แตเ่พียงผูเ้ดียว หรือ (6) ใช้ฐานข้อมูล Infogroup เพื่อวัตถุประสงค์ด้าน
การตลาดทางตรง 

ง. ข้ อ มู ล  NAVTEQ เ ป็ น ไ ป ต า ม ข้ อ ก  า ห น ด ก า ร ใ ช้ ท่ี  http://www.esri.com/~/media/Files/Pdfs/legal/pdfs/j9791-

navteq_use_data.pdf 

จ. ข้อมู ล  Tele Atlas/TomTom เ ป็น ไป ตามข้อ ก  า หนดก าร ใช้ ท่ี  http://www.esri.com/~/media/Files/Pdfs/legal/pdfs/j9792-

teleatlas_use_data.pdf 

 

5. Demographic, Consumer และ Business Data ("Esri Data"): หมวดหมู่ขอ้มูลน้ีประกอบดว้ยชุดขอ้มูลประชากรศาสตร์ ผูบ้ริโภค ธุรกิจ และ Tapestry 

Segmentation ตามขอ้ก  าหนดของขอ้ตกลงการใชง้านและเอกสารเพิ่มเติม 2 น้ี ผูรั้บอนุญาตสามารถใช ้Esri Data เพื่อวตัถุประสงคท์างธุรกิจได ้

6. Data and Maps for ArcGIS: Data พร้อมให้ใชง้านส าหรับผูใ้ชท่ี้มีสิทธิการใช ้ArcGIS for Desktop, ArcGIS for Server และ ArcGIS Online 

Data and Maps for ArcGIS จัดหาให้ส าหรับการใชง้านร่วมกบัการใช ้ArcGIS for Desktop, ArcGIS for Server และ ArcGIS Online เท่านั้น 

 

ก. ผูรั้บอนุญาตอาจเผยแพร่ขอ้มูลตามท่ีอธิบายไว้ใน Redistribution Rights Matrix ซ่ึงมีอย ู่ท่ี  http://www.esri.com/legal/redistribution-

rights ในระบบชว่ยเหลือ หรือในไฟลข์อ้มูลสนับสนุนหลกั ทั้ งน้ีข้ึนอยูก่บัรายละเอียดและขอ้ก  าหนดของการก  าหนดท่ีเฉพาะเจาะจงในการเขา้ถึงชุดขอ้มูลดงักลา่ว 

http://www.esri.com/~/media/Files/Pdfs/legal/pdfs/j9791-navteq_use_data.pdf
http://www.esri.com/~/media/Files/Pdfs/legal/pdfs/j9791-navteq_use_data.pdf
http://www.esri.com/~/media/Files/Pdfs/legal/pdfs/j9792-teleatlas_use_data.pdf
http://www.esri.com/~/media/Files/Pdfs/legal/pdfs/j9792-teleatlas_use_data.pdf
http://www.esri.com/~/media/Files/Pdfs/legal/pdfs/j9946-icubed.pdf
https://www.bodc.ac.uk/data/online_delivery/gebco/terms_of_use/
http://www.esricanada.com/documents/Esri_Business_Analyst_Canada_Terms_of_Data_Use.pdf
http://www.esricanada.com/documents/Esri_Business_Analyst_Canada_Terms_of_Data_Use.pdf
http://www.esri.com/~/media/Files/Pdfs/legal/pdfs/j9791-navteq_use_data.pdf
http://www.esri.com/~/media/Files/Pdfs/legal/pdfs/j9791-navteq_use_data.pdf
http://www.esri.com/~/media/Files/Pdfs/legal/pdfs/j9792-teleatlas_use_data.pdf
http://www.esri.com/~/media/Files/Pdfs/legal/pdfs/j9792-teleatlas_use_data.pdf
http://www.esri.com/legal/redistribution-rights
http://www.esri.com/legal/redistribution-rights


   

 
 

E300 (Thai) 

      
หนา้ 8 จาก 16 12/07/2012 

      
 

ข. ขอ้มูล StreetMap อาจถกูใชส้ าหรับการท าแผนท่ี การเขา้รหัสภูมิศาสตร์ และการจัดท าทิศทาง แตไ่ม่ให้อนุญาตส าหรับ วตัถุประสงคก์ารจัดท าเส้นทางแบบไดนามิก 
ตวัอยา่งเชน่ ไม่อาจให้ใช ้StreetMap USA เพื่อแจ้งผูใ้ชเ้ก่ียวกบัการกระท าท่ีจะเกิดข้ึน  (เชน่ การเตือนการเล้ียวท่ีก  าลงัจะเกิดข้ึน) หรือเพื่อค  านวณทิศทางอื่นถา้การ
เล้ียวพลาด 

 

7. Address Coder Data: Data น้ีรวมอยูใ่น Address Coder และไดรั้บการจัดหาให้ส าหรับการใช้งานทางธุรกิจเป็นการภายในของผู้รับอนุญาตร่วมกับการใช ้
Address Coder โดยไดรั้บอนุญาตของผูรั้บอนุญาตเท่านั้น 

8. Sourcebook•America Data: Data น้ีรวมอยูใ่น Sourcebook•America และไดรั้บการจัดหาให้ส าหรับการใชง้านทางธุรกิจเป็นการภายในของผู้รับอนุญาต
ร่วมกบัการใช ้Sourcebook•America โดยไดรั้บอนุญาตของผูรั้บอนุญาตเท่านั้น 

9. MapStudio Data: การใชข้อ้มูลน้ีเป็นไปตามขอ้ก  าหนดและเง่ือนไขตอ่ไปน้ี: 

 

ก. ข้ อ มู ล  NAVTEQ เ ป็ น ไ ป ต า ม ข้ อ ก  า ห น ด ก า ร ใ ช้ ท่ี  http://www.esri.com/~/media/Files/Pdfs/legal/pdfs/j9791-

navteq_use_data.pdf 

ข. ข้อมู ล  Tele Atlas/TomTom เ ป็น ไป ตามข้อ ก  า หนดก าร ใช้ ท่ี  http://www.esri.com/~/media/Files/Pdfs/legal/pdfs/j9792-

teleatlas_use_data.pdf 

ค. ขอ้มูลจาก i-cubed เป็นไปตามขอ้ก  าหนดการใชท่ี้ http://www.esri.com/~/media/Files/Pdfs/legal/pdfs/j9946-icubed.pdf 

ง. ขอ้มูล Infogroup เป็นไปตามขอ้ก  าหนดการใชเ้พิ่มเติมตอ่ไปน้ี: "ผูใ้ช"้ หมายถึง ผูใ้ชซ้อฟตแ์วร์ของ Esri ห้ามใชฐ้านขอ้มูล Infogroup โดยไม่มีการอนุญาต
อยา่งชดัแจ้งในสิทธิการใชน้ี้เป็นอนัขาด โดยไม่มีขอ้จ ากดัเก่ียวกบัความหมายทั่วไปของขอ้ความกอ่นหน้า ผูใ้ชห้้าม (1) สร้างตราสินค้าร่วมหรือจัดหาผลิตภัณฑ์หรือ
บริการในลกัษณะอื่นใดในนามของบุคคลท่ีสาม (2) ให้อนุญาตต่อหรือจัดจ าหน่ายฐานข้อมูล Infogroup (3) ใช้หรืออนุญาตให้บุคคลท่ีสามใช้ฐานข้อมูล 
Infogroup เพื่อวตัถุประสงคใ์นการรวบรวม ปรับปรุง ตรวจสอบ เสริม เพิ่มเติม หรือลบออกจากรายช่ือผูรั้บเมล ไดเรกทอรีเชิงภูมิศาสตร์หรือการคา้ ไดเรกทอรีธุรกิจ 
ไดเรกทอรียอ่ย โฆษณายอ่ย หรือการรวบรวมขอ้มูลอื่นๆ ซ่ึงถูกจ าหน่าย ให้เช่า จัดพิมพ์ จัดหา หรือจัดส่งให้แก่บุคคลท่ีสามในลักษณะอื่นใด  (4) ใช้ฐานข้อมูล 
Infogroup ในบริการหรือผลิตภัณฑ์ใดๆ ท่ีไม่ไดใ้ห้อนุญาตอยา่งเฉพาะเจาะจงในสิทธิการใชน้ี้ หรือน าเสนอผา่นบุคคลท่ีสาม (5) แยกส่วนองคป์ระกอบ แปลงรหัส
กลบั ท าวิศวกรรมยอ้นกลบั แกไ้ข หรือปรับเปลี่ยนในลักษณะอื่นใดส าหรับฐานข้อมูล Infogroup หรือส่วนหน่ึงส่วนใด โดยไม่ได้รับค  ายินยอมล่วงหน้าจาก 
Infogroup การให้หรือระงับค  ายินยอมดงักลา่วถือเป็นดุลยพินิจของ Infogroup แตเ่พียงผูเ้ดียว หรือ (6) ใช้ฐานข้อมูล Infogroup เพื่อวัตถุประสงค์ด้าน
การตลาดทางตรง 

 

10. ผูรั้บอนุญาตสามารถน าขอ้มูลในรูปเอกสารฉบับพิมพห์รือรูปแบบส าหรับอา่นเทา่นั้น ("เอาตพ์ุต") ไปบรรจุไวใ้นชุดการน าเสนอผลงาน งานวิจัยดา้นการตลาด หรือรายงานหรือเอกสาร
อื่นๆ ท่ีจัดเตรียมไวส้ าหรับบุคคลท่ีสาม ผูรั้บอนุญาตตอ้งไม่จัดจ าหน่ายตอ่หรือเผยแพร่เอาตพ์ุตสู่ภายนอกในรูปแบบแยกตา่งหาก 

11. ArcGIS ส าหรับ Transportation Analytics—ตัวเลือกข้อมูล NAVTEQ traffic: บริการขอ้มูลออนไลน์น้ีพร้อมใชง้านในรูปแบบของตวัเลือกส าหรับการใชง้านกบั 
ArcGIS ส าหรับ Transportation Analytics เท่านั้น การใชข้อ้มูลน้ีเป็นไปตามขอ้ก  าหนดและเง่ือนไขตอ่ไปน้ี: 

 

ก. ข้อมู ล  NAVTEQ traffic เ ป็ น ไ ป ตา มข้อ ก  า ห นดก า ร ใ ช้ ท่ี  http://www.esri.com/~/media/Files/Pdfs/legal/pdfs/j9791-

navteq_use_data.pdf 

ข. ไม่อนุญาตให้ก  าหนดเส้นทางหรือเปลี่ยนเส้นทางอตัโนมัติตามสภาพการจราจรโดยปราศจากแอด-ออน Navigation 

ค. ห้ามเกบ็ถาวรขอ้มูล NAVTEQ traffic และสามารถจัดส่งเพื่อการใชง้านส่วนบุคคลของผูใ้ชใ้นระยะส้ันเท่านั้ น โดยจะต้องไม่เกินหน่ึง (1) รอบยี่สิบส่ี (24) 

ชัว่โมง 

ง. ห้ามใชข้อ้มูล NAVTEQ traffic เพื่อแสดงหรือแพร่สัญญาณในการกระจายเสียงวิทยุ FM/AM/HD หรือการแพร่ภาพโทรทัศน์ หรือโดยใช้วิธีการน าส่ง 
RDS ใดๆ 

จ. ห้ามใชข้อ้มูล NAVTEQ traffic ร่วมกบัหรือรวมเขา้กบัระบบจราจรใดๆ ท่ีจัดหารายงานจราจรในรูปแบบเสียงให้แกผู่ท่ี้โทรติดตอ่เขา้มา 

ฉ. ห้ามใชข้อ้มูล NAVTEQ traffic เพื่อพฒันาหรือให้บริการเชิงพาณิชยส์ าหรับการแจ้งเตือนทางอีเมลท่ีมีการแปลงขอ้ความเป็นเสียง หรือขอ้ความ หรือแอปพลิเคชัน่
วอยซ์เมล โดยใชส่้วนหน่ึงส่วนใดของขอ้มูล NAVTEQ traffic 

http://www.esri.com/~/media/Files/Pdfs/legal/pdfs/j9791-navteq_use_data.pdf
http://www.esri.com/~/media/Files/Pdfs/legal/pdfs/j9791-navteq_use_data.pdf
http://www.esri.com/~/media/Files/Pdfs/legal/pdfs/j9792-teleatlas_use_data.pdf
http://www.esri.com/~/media/Files/Pdfs/legal/pdfs/j9792-teleatlas_use_data.pdf
http://www.esri.com/~/media/Files/Pdfs/legal/pdfs/j9946-icubed.pdf
http://www.esri.com/~/media/Files/Pdfs/legal/pdfs/j9791-navteq_use_data.pdf
http://www.esri.com/~/media/Files/Pdfs/legal/pdfs/j9791-navteq_use_data.pdf
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เอกสารเพิ่มเติม 3 

เอกสารเพิ่มเติม ONLINE SERVICES 

(E300-3) 
 

เอกสารเพิ่มเติมส าหรับ Online Services น้ี ("เอกสารเพิ่มเติม 3") ระบุถึงขอ้ก  าหนดในการใช ้Online Services ของผูรั้บอนุญาต และประกอบดว้ยขอ้ตกลงการใชง้านหลกัท่ีมี
อยูข่องผูรั้บอนุญาต ถา้มี หรือขอ้ตกลงการใชง้าน ซ่ึงมีอยูท่ี่ http://www.esri.com/legal/software-license (ตามท่ีบังคบัใช ้ซ่ึงตอ่ไปน้ีจะเรียกว่า "ข้อตกลงการใช้งาน") 
โดยไดรั้บการผนวกรวมเขา้ไวด้ว้ยการอา้งอิง เอกสารเพิ่มเติม 3 น้ีมีผลบังคบัใชเ้หนือกวา่ขอ้ก  าหนดของขอ้ตกลงการใชง้านท่ีขดัแยง้กนั Esri ขอสงวนสิทธ์ิในการอัปเดตข้อก  าหนดเป็น
ระยะๆ ขอ้ 1 ของเอกสารเพิ่มเติม 3 ประกอบด้วยข้อก  าหนดท่ีมีผลบังคับใช้กับ Online Services ทั้ งหมด ข้อ 2 ประกอบด้วยข้อก  าหนดทั่วไปท่ีมีผลบังคับใช้กับ Online 

Services ท่ีเฉพาะเจาะจง 
 

ข้อ 1—ข้อก าหนดการใช้ท่ัวไปของ ONLINE SERVICES 

 

ข้อ 1—ค าจ ากัดความ 

 

นอกเหนือจากค  าจ ากดัความท่ีระบุไวใ้นขอ้ตกลงการใชง้าน ค  าจ ากดัความตอ่ไปน้ีมีผลบังคบัใชก้บัเอกสารเพิ่มเติม 3 น้ี: 

 

ก. "ผูใ้ชท่ี้ไม่ระบุช่ือ" หมายถึงบุคคลท่ีไม่ไดมี้คุณสมบัติเป็นผูใ้ชท่ี้มีช่ือ แตมี่สิทธิการเขา้ถึงแบบจ ากดัส าหรับ Online Services 

ข. "API" หมายถึง Application Programming Interface 

ค. "เวบ็ไซต ์ArcGIS" หมายถึง http://www.arcgis.com และเวบ็ไซตท่ี์เก่ียวขอ้งหรือเวบ็ไซตสื์บทอด 

ง. "เน้ือหา" หมายถึง ขอ้มูล รูปภาพ ภาพถา่ย ภาพเคลื่อนไหว วิดีโอ เสียง ขอ้ความ แผนท่ี ฐานขอ้มูล รูปแบบขอ้มูล สเปรดชีต อินเทอร์เฟซผู้ใช้ แอป พลิเคชั่นซอฟต์แวร์ และ
เคร่ืองมือส าหรับนักพฒันา 

จ. "เคร่ืองมือส าหรับนักพฒันา" หมายถึง Software Development Kit (SDK), API, ไลบรารีซอฟตแ์วร์, ตวัอยา่งรหัส และทรัพยากรอื่นๆ 

ฉ. "ผูใ้ชท่ี้มีช่ือ" หมายถึง พนักงานของผูรั้บอนุญาต ตวัแทน ท่ีปรึกษา ผูรั้บเหมา หรือส าหรับบัญชี Education Plan ผูเ้รียนท่ีลงทะเบียน ซ่ึงผู้รับอนุญาตอนุญาตให้เข้าถึง 
Online Services ส าหรับสิทธิประโยชน์ของผูรั้บอนุญาต ผา่นทางบัญชี ArcGIS Online ของผูรั้บอนุญาต โดยเช่ือมโยงอยา่งชดัแจ้งกบัช่ือผูใ้ชแ้ละรหัสผา่นท่ีไม่ซ ้า
กนั ผูใ้ชท่ี้มีช่ือมีสิทธิเขา้ถึงฟีเจอร์ของ Online Services ท่ีผูใ้ชท่ี้ไม่ระบุช่ือไม่สามารถเขา้ถึงได ้ สิทธิของผูใ้ชท่ี้มีช่ือในการเขา้ถึงฟีเจอร์ของ Online Services อาจ
ถกูจ ากดัโดยชนิดของผูใ้ชท่ี้มีช่ือ ตามท่ีก  าหนดไวส้ าหรับ Online Services ท่ีเฉพาะเจาะจง และตามท่ีระบุไวใ้นเอกสารค  าส่ังท่ีเก่ียวขอ้งหรือเอกสารผลิตภัณฑ์อ่ืนๆ 

ช. "เน้ือหาออนไลน์" หมายถึง เน้ือหาท่ีถูกโฮสต์หรือจัดหาโดย Esri โดยเป็นส่วนหน่ึงของ Online Services รวมถึง Map Services, Task Services, 

Image Services และเคร่ืองมือส าหรับนักพฒันา และไม่รวมเน้ือหาท่ีจัดหาโดยบุคคลท่ีสาม ซ่ึงผูรั้บอนุญาตเขา้ถึงโดยผา่นทาง Online Services 

ซ. "ส่วนประกอบบริการ" หมายถึง รายการใดรายการหน่ึงดังต่อไปน้ี: Online Services, Online Content, เว็บไซต์ ArcGIS, เคร่ืองมือส าหรับนักพัฒนา, 
เอกสาร หรือวสัดุท่ีเก่ียวขอ้ง 

ฌ. "เน้ือหาของผูรั้บอนุญาต" หมายถึง เน้ือหาใดๆ ท่ีผูรั้บอนุญาตหรือผูใ้ชท่ี้มีช่ือของผูรั้บอนุญาตส่งให้แก ่Esri โดยเช่ือมโยงกบัการใช ้Online Services ของผูรั้บอนุญาต 
ผลลพัธ์ใดๆ จากการใชเ้น้ือหาของผูรั้บอนุญาตร่วมกบั Online Services และแอปพลิเคชัน่ใดๆ ท่ีผูรั้บอนุญาตสร้างข้ึนโดยใชเ้คร่ืองมือส าหรับนักพฒันาและน าไปใช้กับ 
Online Services เน้ือหาของผูรั้บอนุญาตไม่รวมขอ้เสนอแนะ ค  าแนะน า หรือค  าร้องขอใดๆ ส าหรับการปรับปรุงผลิตภัณฑ์ท่ีผูรั้บอนุญาตจัดหาให้แก ่Esri 

ญ. "แอปพลิเคชัน่มูลคา่เพิ่ม" หมายถึง แอปพลิเคชัน่ท่ีพฒันาข้ึนโดยใชเ้คร่ืองมือส าหรับนักพฒันาและ Online Services ตามท่ีเปิดใชง้านผา่นการใช ้Online Services 

ของผูรั้บอนุญาต และประกอบดว้ยฟังกช์ัน่หรือฟีเจอร์ท่ีไม่ไดเ้ปิดเผย Online Services ในแบบเนทีฟให้แกผู่ใ้ชข้องผูรั้บอนุญาตโดยตรง ห้ามไม่ให้ผูรั้บอนุญาตเปิดเผย
ความสามารถแบบเนทีฟของ Online Service ท่ีคลา้ยคลึงอยา่งมากหรือเทียบเท่ากบัความสามารถท่ี Esri จัดหาให้แกผู่รั้บอนุญาต 

ฎ. "Web Services" ตามท่ีใชภ้ายใตข้อ้ตกลงการใชง้านท่ีลงนามซ่ึงมีอยูข่องผูรั้บอนุญาต ถา้มี หมายถึง Online Services และเน้ือหาใดๆ ท่ีส่งมอบโดย Online 

Services ดงักลา่ว 
 

ข้อ 2—การใช้ ONLINE SERVICES 

 

2.1 สิทธิการใช้ Online Services Esri ให้สิทธิแกผู่รั้บอนุญาต ในลกัษณะท่ีเป็นสิทธิการใชส่้วนบุคคล ไม่เฉพาะเจาะจง ถา่ยโอนไม่ได ้เป็นสิทธิการใชง้านทั่วโลกเพื่อเขา้ถึงและใช้ 
Online Services ตามท่ีระบุไวใ้นเอกสารค  าส่ังท่ีเก่ียวขอ้ง (1) โดยไดมี้การช  าระคา่ธรรมเนียมสิทธิการใชท่ี้เก่ียวขอ้งแลว้ (หากจ าเป็น) (2) ส าหรับการใชง้านภายในของผูรั้บอนุญาต
และผูใ้ชท่ี้มีช่ือของผูรั้บอนุญาต หรือผูใ้ชท่ี้ไม่ระบุช่ือ (หากเก่ียวขอ้ง) และ (3) ตามขอ้ตกลงการใชง้านน้ี และตามการก  าหนดคา่ท่ีไดรั้บสิทธิการใชบ้นไฟลท่ี์อนุญาตโดย Esri 

 

2.2 ข้อก าหนดการเป็นสมาชิก Online Services ส าหรับการเป็นสมาชิก Online Services ทาง Esri จะ 
 

ก. จัดหา Online Services ให้แกผู่รั้บอนุญาต ตามท่ีระบุในเอกสาร 
ข. จัดหาการสนับสนุนลกูคา้ตามนโยบายการสนับสนุนลกูคา้มาตรฐานของ Esri และการสนับสนุนเพิ่มเติมใดๆ ท่ีผูรั้บอนุญาตอาจซ้ือ และ 

http://www.esri.com/legal/software-license
http://www.arcgis.com/
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ค. ใชค้วามพยายามอยา่งสมเหตุสมผลในเชิงพาณิชยเ์พื่อให้แน่ใจวา่ Online Services จะไม่ส่งโคด้ท่ีเป็นอนัตรายให้แกผู่รั้บอนุญาต ทั้ งน้ี Esri ไม่รับผิดชอบตอ่โคด้ท่ีเป็น
อนัตรายซ่ึงถกูน าเขา้สู่ Online Services ผา่นทางบัญชีของผูรั้บอนุญาต หรือผา่นทางเน้ือหาของบุคคลท่ีสาม 

 

2.3 ความรับผิดชอบของผู้รับอนุญาต ผูรั้บอนุญาตและผูใ้ชท่ี้มีช่ือของผูรั้บอนุญาตหรือผูใ้ชท่ี้ไม่ระบุช่ือ (หากเก่ียวขอ้ง) เท่านั้นท่ีไดรั้บอนุญาตให้เข้าถึง Online Services ผ่านทาง
บัญชีของผูรั้บอนุญาต ขอ้มูลประจ าตวัในการเขา้สู่ระบบ (Login Credentials) ของผูใ้ชท่ี้มีช่ือใชส้ าหรับผูใ้ชท่ี้มีช่ือตามท่ีก  าหนดเทา่นั้น และห้ามแบ่งปันร่วมกนัระหวา่งหลายๆ บุคคล 
ขอ้มูลประจ าตวัในการเขา้สู่ระบบของผูใ้ชท่ี้มีช่ืออาจถกูมอบหมายอีกคร้ังให้แกผู่ใ้ชท่ี้มีช่ือใหม่ หากวา่ผูใ้ชร้ายเดิมไม่จ าเป็นตอ้งเขา้ถึง Online Services อีกตอ่ไป ผูรั้บอนุญาตและผูใ้ชท่ี้
มีช่ือของผูรั้บอนุญาตรับผิดชอบตอ่การรักษาความลบัของรหัสส่วนตวั (Authorization Code), รหัสการเขา้ถึง, ขอ้มูลประจ าตวัในการเขา้สู่ระบบของผูใ้ชท่ี้มีช่ือ หรือวิธีการอื่นใดท่ี
รองรับการเขา้ถึง Online Services และการตรวจสอบให้แน่ใจวา่บุคคลท่ีสามท่ีไม่ไดรั้บอนุญาตไม่ไดเ้ขา้ถึงบัญชีของผูรั้บอนุญาต ผูรั้บอนุญาตจะแจ้งให้ Esri ทราบทันที หากผู้รับ
อนุญาตรับรู้วา่มีการใชบ้ัญชีของผูรั้บอนุญาตโดยไม่ไดรั้บอนุญาต หรือมีการละเมิดความปลอดภัยในลกัษณะอื่นใด 

 

2.4 การใช้ Online Services ในลักษณะต้องห้าม นอกเหนือจากการใชใ้นลกัษณะตอ้งห้ามภายใต ้ขอ้ตกลงการใชง้าน ผูรั้บอนุญาตจะไม่ (1) พยายามเขา้ถึง Online Services 

โดยไม่ไดรั้บอนุญาต หรือชว่ยให้ผูอ่ื้นท าอยา่งนั้น (2) ใช ้Online Services ส าหรับการสแปม ส่งอีเมลขยะ หรือเน้ือหาท่ีเป็นการลว่งละเมิดหรือหม่ินประมาท หรือสะกดรอยตามหรือขู่
คุกคามวา่จะท าร้ายร่างกาย (3) ใช ้Online Services เพื่อจัดเกบ็หรือส่งไวรัสซอฟตแ์วร์, เวิร์ม, ระเบิดเวลา, ม้าโทรจัน หรือโคด้คอมพิวเตอร์, ไฟล ์หรือโปรแกรมอื่นใดท่ีมีจุดมุ่งหมาย
เพื่อขดัจังหวะ ท าลาย หรือจ ากดัฟังกช์ัน่การท างานของซอฟตแ์วร์คอมพิวเตอร์ ฮาร์ดแวร์ หรืออุปกรณ์โทรคมนาคม ("โค้ดท่ีเป็นอันตราย"); (4) สะท้อน เปลี่ยนรูปแบบ หรือแสดง 
Online Services โดยพยายามท่ีจะสะท้อน และ/หรือใช ้Online Services ในเชิงพาณิชย ์ยกเวน้ในกรณีท่ี Online Services รองรับฟังกช์ัน่ดงักลา่วโดยตรง (5) แบ่งปัน
แคชขอ้มูลในฝ่ังไคลเอน็ตท่ี์ได้รับจาก Online Services ร่วมกับผู้ใช้คนอื่นๆ ท่ีมีสิทธิการใช้ หรือบุคคลท่ีสาม  (6) แจกจ่ายแคชข้อมูลในฝ่ังไคลเอ็นต์ท่ีได้รับจาก Online 

Services ให้แกบุ่คคลท่ีสาม (7) เกบ็ขอ้มูลสารสนเทศและขอ้มูลท่ีอยูภ่ายใน Online Services ด้วยตนเองหรือด้วยระบบ (8) ใช้ ArcGIS Online Map Services, 

Geocoding Services หรือ Routing Services โดยเช่ือมโยงกบัผลิตภัณฑ ์ระบบ หรือแอปพลิเคชัน่ท่ีติดตั้ง หรือเช่ือมโยงในลกัษณะอ่ืนใด หรือส่ือสารกบัยานพาหนะท่ีรองรับ
การน าทาง การก  าหนดต  าแหน่ง การส่งไปยงัเส้นทาง ค  าแนะน าเส้นทางแบบเรียลไทม์ การจัดการยานพาหนะ หรือแอปพลิเคชัน่ท่ีคล้ายคลึงกัน หรือ (9) ผนวกส่วนใดๆ ของ Online 

Services เขา้กบัผลิตภัณฑ์หรือบริการเชิงพาณิชย ์นอกเสียจากวา่ผลิตภัณฑ์เชิงพาณิชยน์ั้นจะเพิ่มฟังกช์ัน่ท่ีส าคญัให้กบั Online Services 

 

2.5 การประเมิน Esri อาจจัดหาสิทธิการใชบ้ริการบางอยา่งเพื่อวตัถุประสงคใ์นการประเมินภายในองคก์รของผูรั้บอนุญาต สิทธิการใชด้งักลา่วยงัคงอยูจ่นกวา่ระยะเวลาการประเมินท่ีระบุ
จะส้ินสุดลง หรือจนกวา่ผูรั้บอนุญาตจะซ้ือการเป็นสมาชิก แลว้แตว่า่อะไรจะเกิดกอ่น หากผูรั้บอนุญาตไม่ไดแ้ปลงสิทธิการใชก้ารประเมินของผูรั้บอนุญาตเป็นการสมัครสมาชิก ก่อนท่ีจะ
ส้ินสุดระยะเวลาการประเมิน เน้ือหาและการปรับตามความตอ้งการท่ีผูรั้บอนุญาตอปัโหลดหรือด  าเนินการระหวา่งชว่งระยะเวลาการประเมินจะสูญหายอยา่งถาวร หากผูรั้บอนุญาตไม่ตอ้งการ
ซ้ือการเป็นสมาชิก ผูรั้บอนุญาตจะตอ้งส่งออกเน้ือหาดงักลา่ว กอ่นท่ีจะส้ินสุดระยะเวลาการประเมินของผูรั้บอนุญาต 
 

2.6 การแก้ไข Online Services Esri ขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปลี่ยน แกไ้ข เลิกใช ้หรือยุติ Online Services และ API ท่ีเก่ียวขอ้งได้ทุกเม่ือ หากสมเหตุสมผลภายใต้
สถานการณ์ Esri จะแจ้งให้ทราบลว่งหน้าเก่ียวกบัการปรับเปลี่ยนท่ีส าคญั Esri จะพยายามสนับสนุน API ท่ีถกูเลิกใชน้านสูงสุดหก (6) เดือน นอกเสียจากวา่จะมีเหตุผลทางกฎหมาย 
การเงิน หรือเทคโนโลยีส าหรับการไม่สนับสนุน 

 

2.7 ข้อความ ผูรั้บอนุญาตไม่ไดรั้บอนุญาตให้ลบโลโกข้อง Esri หรือผูใ้ห้อนุญาต หรือขอ้ความอื่นๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการใช ้ArcGIS Online Services 

 

ข้อ 3—ข้อก าหนดและการสิ้นสุดการใช้งาน 

 

ขอ้ก  าหนดตอ่ไปน้ีเป็นส่วนเสริมส าหรับขอ้ 5—ขอ้ก  าหนดและการส้ินสุดการใชง้านของขอ้ตกลงการใชง้าน: 

 

3.1 ข้อก าหนดการเป็นสมาชิก ขอ้ก  าหนดการเป็นสมาชิกจะระบุไวใ้นเอกสารค  าส่ังในการซ้ือ หรือในรายละเอียด Online Services ท่ีอา้งอิงไว ้
 

3.2 การเปลี่ยนแปลงอัตราค่าสมาชิก อตัราคา่สมาชิกรายเดือนอาจเพิ่มข้ึนเม่ือมีการแจ้งให้ทราบสามสิบ (30) วนั Esri อาจเพิ่มอตัราส าหรับการเป็นสมาชิกส าหรับระยะเวลาท่ีมากกว่า
หน่ึง (1) เดือน ดว้ยการแจ้งให้ผูรั้บอนุญาตทราบลว่งหน้าอยา่งน้อยหกสิบ (60) วนั กอ่นท่ีระยะเวลาปัจจุบันจะส้ินสุดลง 
 

3.3 การหยุดชะงักของบริการ การเขา้ถึงของผูรั้บอนุญาต (รวมถึงการเขา้ถึงในนามของลกูคา้ของผูรั้บอนุญาต) และการใชง้าน Online Services อาจไม่สามารถใชไ้ดช้ัว่คราว โดยไม่มี
การแจ้งเตือนลว่งหน้า ส าหรับการหยุดท างานของระบบหรือความไม่พร้อมใชง้านท่ีไม่ไดค้าดการณ์หรือไม่ไดมี้ก  าหนดการไวข้อง Online Services ทั้ งหมดหรือบางส่วน รวมถึงความ
ลม้เหลวของระบบหรือเหตุการณ์อื่นๆ ท่ีอยูน่อกเหนือการควบคุมอยา่งสมเหตุสมผลของ Esri หรือบริษทัในเครือ 

 

3.4 การระงับบริการ Esri และบริษทัในเครือมีสิทธิท่ีจะระงับการเขา้ถึงส่วนหน่ึงส่วนใดหรือทั้ งหมดของ Online Services ไดทุ้กเม่ือ โดยครอบคลุมบริการทั้ งหมด และไม่ต้อง
รับผิดชอบตอ่ผูรั้บอนุญาต (ก) หากผูรั้บอนุญาตละเมิดขอ้ตกลงการใชง้านน้ี เกินขีดจ ากดัการใช้งานของผู้รับอนุญาต และไม่สามารถซ้ือความจุของสิทธิการใช้เพิ่มเติมท่ีเพียงพอส าหรับรองรับ
การใช้ Online Services ของผู้รับอนุญาตอย่างต่อเนื่อง ตามท่ีระบุไว้ในข้อ 5 ของเอกสารเพิ่มเติมนี;้ (ข) หากมีเหตุผลท่ีเช่ือไดว้า่การใช ้Online Services ของผูรั้บอนุญาตจะ
ส่งผลเสียตอ่ความครบถ้วนสมบูรณ์ ฟังกช์ัน่การใชง้าน หรือประโยชน์ใช้สอยของ Online Services หรือ Esri และผู้ให้อนุญาตอาจต้องรับภาระหนีสิ้นจากการไม่ระงับบัญชีของผู้รับ
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อนุญาต; (ค) ส าหรับการหยุดท างานของระบบตามก  าหนดเวลา เพื่อด  าเนินการบ ารุงรักษาหรือปรับเปลี่ยน Online Services; (ง) ในกรณีท่ีมีภัยคุกคามหรือการโจมตี Online 

Services (รวมถึงการโจมตีแบบ denial-of-service) หรือเหตุการณ์อื่นๆ ท่ีอาจกอ่ให้เกิดความเส่ียงตอ่ส่วนท่ีเก่ียวขอ้งของ Online Services หรือ (จ) ในกรณีท่ี Esri หรือ
บริษทัในเครือระบุวา่ Online Services (หรือส่วนหน่ึงส่วนใด) ถกูกฎหมายบัญญัติห้ามไว ้หรือกรณีอื่นใด ซ่ึงท าให้เกิดความจ าเป็นหรือความระมัดระวงัท่ีจะตอ้งด  าเนินการดงักลา่วเพื่อ
เหตุผลทางดา้นกฎหมายหรือกฎระเบียบ หากรับประกันภายใต้สถานการณ์เหล่านี ้ผู้รับอนุญาตจะได้รับแจ้งเกี่ยวกับการระงับบริการล่วงหน้า และได้รับโอกาสอย่างสมเหตุ สมผลให้ด าเนิน
มาตรการแก้ไข 

 

3.5 Esri ไม่รับผิดชอบตอ่ความเสียหาย ความรับผดิ ความสูญเสีย (รวมถึงการสูญเสียขอ้มลูหรือผลก  าไร) หรือผลลพัธ์อ่ืนใดท่ีผูรั้บอนุญาตหรือลกูคา้ของผูรั้บอนุญาตอาจกอ่ให้เกิดข้ึน โดย
เป็นผลมาจากการหยุดชะงักของบริการหรือการระงับบริการ 
 

ข้อ 4—เนือ้หาและข้อเสนอแนะของผู้รับอนุญาต 

 

4.1 เนือ้หาของผู้รับอนุญาต ผูรั้บอนุญาตจะตอ้งรับผิดชอบแตเ่พียงผูเ้ดียวส าหรับการพฒันา การด  าเนินการ และการบ ารุงรักษาเน้ือหาของผูรั้บอนุญาต และส าหรับวสัดุทั้ งหมดท่ีปรากฏบน
หรือในเน้ือหาใดๆ ของผูรั้บอนุญาต ผูรั้บอนุญาตรักษาสิทธ์ิ กรรมสิทธ์ิ และผลประโยชน์ทั้งหมดในเน้ือหาของผูรั้บอนุญาต ในท่ีน้ี ผูรั้บอนุญาตให้สิทธ์ิแก ่Esri และผูใ้ห้อนุญาต ในลกัษณะท่ี
เป็นสิทธิการใชท้ั่วโลกท่ีไม่เฉพาะเจาะจง และเป็นสิทธิการใชท่ี้ถา่ยโอนไม่ได ้เพื่อโฮสต ์เรียกใช ้และท าซ ้าเน้ือหาของผูรั้บอนุญาตเพียงเพื่อวัตถุประสงค์ในการรองรับการใช้ Online 

Services ของผูรั้บอนุญาต หากไม่ไดรั้บอนุญาตจากผูรั้บอนุญาต Esri จะไม่เขา้ถึง ใช ้หรือเปิดเผยเน้ือหาของผูรั้บอนุญาต ยกเวน้ท่ีจ าเป็นอยา่งสมเหตุสมผลส าหรับการสนับสนุนการใช ้
Online Services ของผูรั้บอนุญาต การตอบสนองตอ่ค  าร้องขอของผูรั้บอนุญาตส าหรับการสนับสนุนลกูคา้ หรือการแกไ้ขปัญหาบญัชีของผูรั้บอนุญาต หรือวตัถุประสงคอ์ื่นใดตามท่ีผูรั้บ
อนุญาตอนุญาตเป็นลายลกัษณ์อกัษร หากผูรั้บอนุญาตเขา้ถึง Online Services โดยใชแ้อปพลิเคชัน่ท่ีจัดหาโดยบุคคลท่ีสาม Esri อาจเปิดเผยเน้ือหาของผูรั้บอนุญาตให้แกบุ่คคลท่ีสาม
ตามท่ีจ าเป็น เพื่อชว่ยในการท างานร่วมกนัระหวา่งแอปพลิเคชัน่, Online Services และเน้ือหาของผูรั้บอนุญาต Esri อาจเปิดเผยเน้ือหาของผูรั้บอนุญาต หากจ าเป็นตอ้งด  าเนินการตาม
กฎหมายหรือค  าส่ังศาล หรือหน่วยงานราชการอ่ืนๆ ในกรณีท่ี Esri จะพยายามอยา่งสมเหตุสมผลท่ีจะจ ากดัขอบเขตของการเปิดเผย ถือเป็นความรับผิดชอบของผูรั้บอนุญาตแตเ่พียงผูเ้ดียวใน
การตรวจสอบให้แน่ใจวา่เน้ือหาของผูรั้บอนุญาตเหมาะสมส าหรับการใชง้านร่วมกบั Online Services และการดแูลรักษาการส ารองขอ้มูลออฟไลนเ์ป็นประจ า โดยใชค้วามสามารถดา้น
การส่งออกและดาวน์โหลดของ Online Services 

 

4.2 การลบเนือ้หาของผู้รับอนุญาต ผูรั้บอนุญาตจะจัดหาขอ้มูลและ/หรือเอกสารอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัเน้ือหาของผูรั้บอนุญาต ตามท่ี Esri ร้องขออยา่งสมเหตุสมผล เพื่อตรวจสอบว่าผู้รับ
อนุญาตปฏิบัติตามขอ้ตกลงการใชง้านน้ี Esri อาจลบหรือเอาออกส าหรับส่วนหน่ึงส่วนใดของเน้ือหาของผูรั้บอนุญาต หากมีเหตุผลท่ีเช่ือไดว้า่การอปัโหลดหรือการใชเ้น้ือหาดงักลา่วร่วมกบั 
Online Services จะถือเป็นการละเมิดขอ้ตกลงการใชง้าน หากสมเหตุสมผลภายใตส้ถานการณ์เหลา่น้ี Esri จะแจ้งให้ผูรั้บอนุญาตทราบลว่งหน้ากอ่นท่ีจะลบเน้ือหาของผูรั้บอนุญาต 
Esri จ ะตอบสนองต่อ กา รแ จ้ง ลบ ตามกฎหม า ย  Digital Millennium Copyright Act โ ดย เ ป็น ไป ตามนโ ยบ าย ลิข สิท ธ์ิ ขอ ง  Esri ซ่ึง มีอ ย ู่ ท่ี 
http://www.esri.com/legal/dmca_policy 

 

4.3 การแบ่งปันเนือ้หาของผู้รับอนุญาต Online Services และเวบ็ไซต ์ArcGIS ประกอบดว้ยความสามารถดา้นการจัดพิมพท่ี์อนุญาตให้ผูรั้บอนุญาตเปิดเผยเน้ือหาของผูรั้บอนุญาต
แกบุ่คคลท่ีสาม ("เคร่ืองมือการแบ่งปัน") ในท่ีน้ี ผูรั้บอนุญาตให้สิทธ์ิแกบุ่คคลท่ีสามซ่ึงผูรั้บอนุญาตเลือกท่ีจะแบ่งปันเน้ือหาของผูรั้บอนุญาต โดยใชเ้คร่ืองมือการแบ่งปัน ส าหรับการใช ้
จัดเกบ็ แคช คดัลอก ท าซ ้า เผยแพร่ และส่ง เน้ือหาของผูรั้บอนุญาตผา่นทาง Online Services ท่ีอย ูภ่ายใตข้อ้ก  าหนดการใชแ้ละขอ้จ ากดัการเขา้ถึงท่ีผูรั้บอนุญาตจัดหาเน้ือหาของผู้รับ
อนุญาต ESRI ไม่รับผิดชอบตอ่การสูญหาย การลบ การแกไ้ข หรือการเปิดเผยใดๆ ส าหรับเน้ือหาของผูรั้บอนุญาต ซ่ึงเป็นผลมาจากการใชง้านในทางท่ีผิดโดยผูใ้ชท่ี้มีช่ือของผูรั้บอนุญาต
ส าหรับเคร่ืองมือการแบ่งปันดงักลา่ว หรือส่วนประกอบบริการอื่นๆ การใชเ้คร่ืองมือการแบ่งปันดงักลา่วของผูรั้บอนุญาตถือเป็นความเส่ียงของผูรั้บอนุญาตแตเ่พียงผูเ้ดียว 
 

4.4 การเรียกดูเนือ้หาของผู้รับอนุญาตเม่ือมีการยุติ เม่ือมีการยุติขอ้ตกลงการใชง้าน หรือการทดลอง การประเมิน หรือการเป็นสมาชิก Esri จะท าให้เน้ือหาของผูรั้บอนุญาตพร้อมใช้งาน
ส าหรับผูรั้บอนุญาตโดยการดาวนโ์หลดนานสามสิบ (30) วนั นอกเสียจากวา่ผูรั้บอนุญาตจะร้องขอระยะเวลาการพร้อมใชง้านท่ีน้อยลง หรือ Esri ถกูห้ามไม่ให้ท าเชน่นั้นตามกฎหมาย นับ
จากนั้น สิทธิของผูรั้บอนุญาตในการเขา้ถึงหรือใชเ้น้ือหาของผูรั้บอนุญาตดว้ย Online Services จะส้ินสุดลง และ Esri จะไม่มีภาระผกูพนัเพิ่มเติมใดๆ ในการจัดเกบ็หรือส่งคืนเน้ือหา
ของผูรั้บอนุญาต 
 

ข้อ 5—ข้อจ ากัดการใช้ ONLINE SERVICES, เครดิตบริการ 
 

Esri อาจก าหนดข้อจ ากัดส าหรับ Online Services ท่ีพร้อมใช้งานส าหรับผู้รับอนุญาต ข้อจ ากัดเหล่านีอ้าจถูกควบคุมผ่านเครดิตบริการ เครดิตบริการใช้ส าหรับตรวจวัดการใช ้
ArcGIS Online services ท่ีพร้อมใชง้านผา่นบัญชีของผูรั้บอนุญาต เครดิตบริการสูงสุดท่ีจัดหาด้วยบัญชี ArcGIS Online ของผู้ รับอนุญาต จะระบุไว้ในเอกสารค าส่ังท่ี
เกี่ยวข้อง Esri จะแจ้งผู้ดูแลบัญชีของผู้รับอนุญาต เม่ือการใช้บริการของผู้รับอนุญาตถึงระดบัประมาณเจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นต์ (75%) ของเครดิตบริการท่ีจัดสรรให้แก่ผู้รับอนุญาต ผ่านการ
เป็นสมาชิกของผู้รับอนุญาต Esri ขอสงวนสิทธิในการระงับบัญชีของผู้รับอนุญาต เม่ือการใช้บริการของผู้รับอนุญาตถึงระดับหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ (100%) ของเครดิตบริการท่ีจัดสรร
ให้แก่ผู้รับอนุญาต ผ่านการเป็นสมาชิกของผู้รับอนุญาต สิทธิของผู้รับอนุญาตในการเข้าถึงบัญชีจะถูกคืนให้ในทันทีหลังจากท่ีผู้รับอนุญาตด าเนินธุรกรรมการซ้ือเสร็จสิ้นส าหรับเครดิตบริการ
เพิ่มเติมส าหรับบัญชีการเป็นสมาชิก 

 

http://www.esri.com/legal/dmca_policy
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ข้อ 6—เนือ้หาออนไลน์ เนือ้หาและเว็บไซต์ของบุคคลท่ีสาม 

 

6.1 เนือ้หาออนไลน์ ArcGIS Online Data รวมเป็นส่วนประกอบของ Online Services และไดรั้บสิทธิการใชภ้ายใตข้อ้ก  าหนดของขอ้ตกลงการใชง้าน 

 

6.2 เนือ้หาและเว็บไซต์ของบุคคลท่ีสาม Online Services และเวบ็ไซต ์ArcGIS อาจอา้งอิงหรือเช่ือมโยงไปยงัเวบ็ไซตข์องบุคคลท่ีสาม หรือท าให้ผูรั้บอนุญาตสามารถเขา้ถึง ด ูใช้ 
และดาวน์โหลดเน้ือหาของบุคคลท่ีสาม ขอ้ตกลงการใชง้านน้ีไม่ไดร้ะบุถึงการใชเ้น้ือหาของบุคคลท่ีสามโดยผูรั้บอนุญาต และผูรั้บอนุญาตอาจตอ้งยอมรับขอ้ก  าหนดท่ีแตกต่างหรือเพิ่มเติม 
เพื่อท่ีจะใชเ้น้ือหาของบุคคลท่ีสาม Esri ไม่ไดค้วบคุมเวบ็ไซตเ์หลา่น้ี และไม่รับผิดชอบตอ่การด  าเนินการ เน้ือหา หรือความพร้อมใชง้าน การใชเ้วบ็ไซตข์องบุคคลท่ีสามและเน้ือหาของบุคคล
ท่ีสามเป็นไปตามสภาพท่ีเป็นอยู่ โดยไม่มีการรับประกนั และถือเป็นความเส่ียงของผูรั้บอนุญาตแตเ่พียงผูเ้ดียว การเช่ือมโยงหรือการอ้างอิงใน Online Services ไปยังเว็บไซต์หรือ
ทรัพยากรของบุคคลท่ีสาม ไม่ไดบ้่งบอกนัยยะถึงการรับรอง ความเก่ียวขอ้ง หรือการสนับสนุนชนิดใดๆ 

 

ข้อ 7—การรับประกันของผู้รับอนุญาต 

 

ผูรั้บอนุญาตรับประกนัวา่เน้ือหาของผูรั้บอนุญาตหรือการใช ้Online Services ดว้ยผลิตภัณฑ์ กระบวนการ หรือระบบท่ีไมไ่ดจ้ัดหาโดย Esri หรือไม่ไดร้ะบุโดย Esri ในเอกสาร จะ
ไม่ (1) ละเมิดหรือใชท้รัพยสิ์นทางปัญญาหรือสิทธิในขอ้มูลการคา้ของบุคคลท่ีสามในทางท่ีผิด (2) ละเมิดสิทธิความเป็นส่วนตัวของบุคคลท่ีสามหรือกฎหมายท่ีมีผลบังคับใช้ หรือ 
(3) ประกอบดว้ยหรือส่งโคด้ท่ีเป็นอนัตรายให้แกบุ่คคลท่ีสาม ยกเว้นตามท่ีกฎหมายท่ีมีผลบังคับใช้ได้ห้ามไว้ ผูรั้บอนุญาตตกลงท่ีจะโตแ้ยง้ ชดเชยความเสียหาย และชดใชแ้ทน Esri จากค  า
ร้องเรียน การด  าเนินการ ความรับผิด หรือการเรียกร้องท่ีเกิดจากการละเมิดการรับประกนัท่ีระบุขา้งตน้ 
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ข้อ 2—ข้อก าหนดการใช้ส าหรับ ONLINE SERVICES ท่ีเฉพาะเจาะจง 
 

Online Services ท่ีเฉพาะเจาะจงเป็นไปตามขอ้ก  าหนดการใชท่ี้ระบุไวใ้นหมายเหตุท่ีอา้งอิงไวด้า้นลา่งน้ี: 

 

▪ ArcGIS Online (1; 2; เอกสารเพิ่มเติม 2, หมายเหตุ 1; เอกสาร
เพิ่มเติม 2, หมายเหตุ 6) 

▪ Business Analyst Online (3; เอกสารเพิ่มเติม 2, หมายเหตุ 1; 

เอกสารเพิ่มเติม 2, หมายเหตุ 4) 

▪ Business Analyst Online Mobile (3; เอกสารเพิ่มเติม 2, หมาย
เหตุ 1; เอกสารเพิ่มเติม 2, หมายเหตุ 4) 

▪ Esri Business Analyst Online API ส าหรับ Adobe Flex, 

Microsoft Silverlight, SOAP และ REST (5; เอกสาร
เพิ่มเติม 2, หมายเหตุ 1; เอกสารเพิ่มเติม 2, หมายเหตุ 4) 

▪ Community Analyst (3; เอกสารเพิ่มเติม 2, หมายเหตุ 1; เอกสาร
เพิ่มเติม 2, หมายเหตุ 4) 

▪ Esri Community Analyst API ส าหรับ  Adobe Flex, 

Microsoft Silverlight, SOAP และ REST (5; เอกสาร
เพิ่มเติม 2, หมายเหตุ 1; เอกสารเพิ่มเติม 2, หมายเหตุ 4) 

▪ Esri Location Analytics API ส าหรั บ  Adobe Flex, 

Microsoft Silverlight, SOAP และ REST (5; เอกสาร
เพิ่มเติม 2, หมายเหตุ 1; เอกสารเพิ่มเติม 2, หมายเหตุ 4) 

▪ Redistricting Online (2; เอกสารเพิ่มเติม 2, หมายเหตุ 1) 

▪ MapStudio (2a; 4; เอกสารเพิ่มเติม 2, หมายเหตุ 1; เอกสารเพิ่มเติม 2, 

หมายเหตุ 9) 

 

หมายเหตุ 
 

1. นอกเหนือจากขอ้ก  าหนดการใชท้ั่วไปส าหรับ Online Services: 

 

ก. ผูรั้บอนุญาตอาจใชบ้ัญชี ArcGIS Online ของผูรั้บอนุญาต เพื่อสร้างแอปพลิเคชัน่มูลคา่เพิ่ม โดยใชเ้คร่ืองมือการพฒันา ArcGIS Online และบริการ ท่ีสามารถใช้
งานผา่นทางบัญชี ArcGIS Online Plan ของผูรั้บอนุญาตส าหรับการใชง้านภายในของผูรั้บอนุญาต 

ข. นอกจากน้ี ผูรั้บอนุญาตอาจจัดหาการเขา้ถึงแอปพลิเคชัน่มูลคา่เพิ่มของผูรั้บอนุญาตแกบุ่คคลท่ีสาม โดยเป็นไปตามขอ้ก  าหนดตอ่ไปน้ี: 

 

1. ผูรั้บอนุญาตอาจอนุญาตให้ผูใ้ชท่ี้ไม่ระบุช่ือเขา้ถึงแอปพลิเคชัน่มูลคา่เพิ่มของผูรั้บอนุญาต 
2. ผูรั้บอนุญาตจะไม่เพิ่มบุคคลท่ีสามเป็นผู้ใช้ท่ีมีช่ือในบัญชี ArcGIS Online ของผู้รับอนุญาต เพื่อวัตถุประสงค์ในการอนุญาตให้บุคคลท่ีสามเข้าถึง

แอปพลิเคชัน่มูลคา่เพิ่มของผูรั้บอนุญาต ขอ้จ ากดัน้ีไม่มีผลบังคบัใชก้บับุคคลท่ีสามท่ีรวมอยูภ่ายในค  าจ ากดัความของผูใ้ชท่ี้มีช่ือ 

3. ผูรั้บอนุญาตจะไม่อนุญาตให้บุคคลท่ีสามเขา้ถึง ArcGIS Online Services ผา่นทางบัญชี ArcGIS Online ของผู้รับอนุญาต นอกเหนือจากการ
เขา้ถึงโดยผา่นทางแอปพลิเคชัน่มูลคา่เพิ่มของผูรั้บอนุญาต ขอ้จ ากดัน้ีไม่มีผลบังคบัใชก้บับุคคลท่ีสามท่ีรวมอยูภ่ายในค  าจ ากดัความของผูใ้ชท่ี้มีช่ือ 

4. ผูรั้บอนุญาตจะตอ้งรับผิดชอบคา่ธรรมเนียมท่ีเกิดข้ึนจากการใชบ้ัญชี ArcGIS Online ของผูรั้บอนุญาตโดยบุคคลท่ีสามท่ีเขา้ถึงแอปพลิเคชั่นมูลค่าเพิ่มของ
ผูรั้บอนุญาต โดยรวมถึงเครดิตบริการท่ีจ าเป็นส าหรับการสนับสนุนการใช ้Online Services ของบุคคลท่ีสาม และคา่สมาชิกเพิ่มเติมใดๆ ส าหรับ Online 

Services ตามท่ีจ าเป็น 

5. ผูรั้บอนุญาตรับผิดชอบแตเ่พียงผูเ้ดียวส าหรับการจัดหาการสนับสนุนดา้นเทคนิคส าหรับแอปพลิเคชัน่มูลคา่เพิ่มของผูรั้บอนุญาต 

6. ผูรั้บอนุญาตจะจ ากดัการใช ้Online Services ของบุคคลท่ีสาม ตามขอ้ก  าหนดของขอ้ตกลงการใชง้านน้ี 

 

ค. ส าหรับบัญชี ArcGIS Online ELA และ Organization Plan: 

 

1. ผูรั้บอนุญาตไดรั้บอนุญาตให้: 
 

(1) คิดคา่ธรรมเนียมเพิ่มเติมแกบุ่คคลท่ีสาม ส าหรับการเขา้ถึงแอปพลิเคชัน่มูลคา่เพิ่มของผูรั้บอนุญาต โดยเป็นไปตามขอ้ก  าหนดของขอ้ตกลงการใชง้านน้ี หรือ 

(2) ถา่ยโอนแอปพลิเคชัน่มูลคา่เพิ่มของผูรั้บอนุญาตให้แกบ่ัญชี ArcGIS Online ของบุคคลท่ีสาม ตามขอ้ก  าหนดตอ่ไปน้ี: 

 

(ก) ผูรั้บอนุญาตอาจคิดคา่ธรรมเนียมตอ่บุคคลท่ีสามส าหรับแอปพลิเคชัน่มูลคา่เพิ่มของผูรั้บอนุญาต 
(ข) ผูรั้บอนุญาตไม่จ าเป็นตอ้งจัดหาการสนับสนุนด้านเทคนิคให้แก่บุคคลท่ีสามส าหรับการใช้บัญชี ArcGIS Online โดยทั่วไปท่ีไม่เ ก่ียวข้องกับ

แอปพลิเคชัน่มูลคา่เพิ่มของผูรั้บอนุญาต 
(ค) ผูรั้บอนุญาตไม่ตอ้งรับผิดชอบตอ่คา่ธรรมเนียมใดๆ ท่ีเกิดข้ึนจากการใชแ้อปพลิเคชัน่มูลคา่เพิ่มของผูรั้บอนุญาตโดยบุคคลท่ีสาม โดยคา่ธรรมเนียมดงักลา่วได้

ถกูถา่ยโอนไปยงัหรือด  าเนินการบนบัญชี ArcGIS Online ของบุคคลท่ีสาม 

(ง) ผูรั้บอนุญาตไม่ไดรั้บอนุญาตให้เชิญผูรั้บอนุญาตของ ArcGIS Online Public Plan เขา้ร่วมในกลุม่ส่วนบุคคล ขอ้จ ากดัน้ียงัมีผลบังคบัใชก้บัผูรั้บ
อนุญาตของบัญชี Education Plan และบัญชี NPO/NGO Plan 
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ง. ส าหรับบัญชี ArcGIS Online Public Plan, บัญชี Education Plan และการใชแ้บบ NPO/NGO ของ ArcGIS Online Organization: ผู้รับ
อนุญาตไม่ไดรั้บอนุญาตให้คิดคา่ธรรมเนียมเพิ่มเติมตอ่บุคคลท่ีสาม ส าหรับการเขา้ถึงแอปพลิเคชัน่มูลคา่เพิ่มของผูรั้บอนุญาต หรือสร้างรายไดม้ากเกินกวา่การโฆษณา โดยเป็นผล
มาจากการน าไปใชห้รือการใชแ้อปพลิเคชัน่มูลคา่เพิม่ดงักลา่ว การคิดคา่ธรรมเนียมส าหรับการเขา้ถึงแอปพลิเคชัน่มูลคา่เพิ่มของผูรั้บอนุญาต หรือการสร้างรายไดม้ากเกินกวา่การ
โฆษณา จะตอ้งใชบ้ัญชี ArcGIS Online ELA หรือ Organization Plan 

จ. บัญชี ArcGIS Online Public Plan: 

 

1. บัญชี Public Plan ไดรั้บสิทธิการใชส้ าหรับการใชง้านส่วนบุคคลของบุคคล ห้ามใชบ้ัญชี Public Plan ใดๆ โดยบุคคลเพื่อประโยชน์ของธุรกิจท่ีหวังผลก  าไร
หรือหน่วยงานราชการ 

 

▪ ขอ้จ ากดัน้ีไม่มีผลบังคบัใชต้อ่สถานศึกษาเม่ือใชเ้พื่อจุดประสงคก์ารสอนเท่านั้น, องคก์ร NGO/NPO ท่ีมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ท่ีก  าหนด และส่ือมวลชนหรือ
องคก์รส่ือ บุคคลท่ีสังกดัองคก์รประเภทเหลา่น้ีไดรั้บอนุญาตให้ใชบ้ัญชี ArcGIS Online Public Plan เพื่อประโยชน์ขององคก์รตน้สังกดั 

 

2. ผูรั้บอนุญาตบัญชี Public Plan ไม่ไดรั้บอนุญาตให้สร้างกลุม่ส่วนบุคคลหรือเข้าร่วมในกลุ ่มส่วนบุคคลใดๆ ท่ีสร้างโดยผู้รับอนุญาตของ ArcGIS Online 

Organization, Education, NGO/NPO หรือ ELA Plans 

 

ฉ. ผูรั้บอนุญาตไม่ไดรั้บอนุญาตให้เป็นผูรั้บอนุญาตของบัญชี ArcGIS Online ส าหรับหรือในนามของบุคคลท่ีสาม 

 

▪ ขอ้จ ากดัน้ีไม่มีผลบังคบัใชต้อ่สถานศึกษาท่ีไดรั้บอนุญาตให้มอบสิทธิการใชบ้ัญชี ArcGIS Online Public Plan ในนามของผู้เรียนท่ีลงทะเบียนของ
สถานศึกษาเพื่อจุดประสงคใ์นการสอนเท่านั้น นอกจากน้ี สถานศึกษายงัไดรั้บอนุญาตให้จัดหาการเขา้ถึงบัญชี ArcGIS Online Public Plan บัญชีเดียว
แกผู่เ้รียนท่ีลงทะเบียนมากกวา่หน่ึง (1) คนเม่ือใชง้านเพื่อจุดประสงคใ์นการสอนเท่านั้น 

 

ช. ค  าว่า "บัญชี Online ELA" "บัญชี Organization Plan" "บัญชี Public Plan" และบัญชี "Education Plan" หมายถึงบัญชี ArcGIS Online 

ประเภทตา่งๆ 

 

2. ขอ้ก  าหนดการใชส้ าหรับ ArcGIS Online Content และ Task Services: 

 

ก. ArcGIS Online Content และ Task Services ต่อไปน้ีไม่ได้อย ู่ภายใต้การใช้เครดิตบริการ ArcGIS Online Organization Plan แบบคิด
คา่ธรรมเนียม ไม่มีคา่ธรรมเนียม (นอกเสียจากวา่จะมีการระบุเป็นอยา่งอื่น) ส าหรับการใชบ้ริการเหลา่น้ี ไม่เกินขีดจ ากดัการใชง้านสูงสุดท่ีก  าหนดไวล้ว่งหน้าตามท่ีแสดงดา้นลา่ง
น้ี การใชบ้ริการเหลา่น้ีเกินกวา่ขีดจ ากดัการใชง้านท่ีก  าหนดไวจ้ะตอ้งเสียคา่ธรรมเนียมเพิ่มเติม บริการเหลา่น้ีตอ้งใชง้านร่วมกบัซอฟตแ์วร์ ArcGIS หรือบนบัญชี ArcGIS 

Online เท่านั้น 

 

1. Map Services, Imagery Services และ Geometry Services: ผูรั้บอนุญาตอาจใชบ้ริการเหลา่น้ีตามขอ้ก  าหนดการใชเ้หลา่น้ี ซ่ึงอย ู่ภายใต้ข้อจ ากัด
เร่ืองยอดรวมของธุรกรรมห้าสิบลา้น (50,000,000) ธุรกรรมในชว่งเวลาสิบสอง (12) เดือน "ธุรกรรม" มีความหมายตามค  าจ ากดัความท่ีระบุไวใ้นเอกสารท่ีศูนย ์
ทรัพยากรเน้ือหา ArcGIS Online ท่ี http://links.esri.com/agol/transactiondef 

2. Standard Task Services (พร้อมใช้งานท่ี http://tasks.arcgisonline.com): ผูรั้บอนุญาตอาจใชบ้ริการเหลา่น้ีตามขอ้ก  าหนดการใช้เหล่าน้ี โดย
เป็นไปตามตอ่ไปน้ี: 

 

▪ Standard Geocoding Services: ผูรั้บอนุญาตสามารถใชบ้ริการเหลา่น้ีส าหรับความสามารถในการคน้หาเท่านั้น และห้ามจัดเกบ็ผลลพัธ์เพื่อใช้
งานในภายหลงั เม่ือใดกต็ามท่ีจัดเกบ็ผลลพัธ์เพื่อใชง้านในภายหลงั คุณจ าเป็นตอ้งสมัครสมาชิก 

▪ Standard Routing Services: ผูรั้บอนุญาตอยูภ่ายใตข้อ้จ ากดัในเร่ืองของค  าร้องขอการก  าหนดเส้นทางท่ีไม่เกินห้าพนั (5,000) รายการ (ตามท่ี
ระบุไวใ้นเอกสาร) ในชว่งเวลาสิบสอง (12) เดือน 

 

3. Subscription Task Services (พร้อมใช้งานท่ี http://premiumtasks.arcgisonline.com): เม่ือผูรั้บอนุญาตช าระคา่ธรรมเนียมท่ีเก่ียวขอ้งใหแ้ก ่
Esri ผูรั้บอนุญาตอาจใชบ้ริการเหลา่น้ีตามขอ้ก  าหนดการใชเ้หลา่น้ี ผูรั้บอนุญาตอาจจัดเกบ็ผลลพัธ์ไวส้ าหรับการใชง้านในภายหลงั 

4. Sample Services: ผูรั้บอนุญาตอาจใชบ้ริการเหลา่น้ีเพื่อวตัถุประสงคใ์นการประเมินและการพฒันาภายในองคก์รเท่านั้น สิทธิการใชท้ั้ งหมดส าหรับ ArcGIS 

Online Services เป็นไปตามขอ้ก  าหนดการใช ้และขอ้จ ากดัเพิ่มเติม หรือขอ้ก  าหนดท่ีระบุไวใ้นเอกสาร 
 

http://links.esri.com/agol/transactiondef
http://tasks.arcgisonline.com/
http://premiumtasks.arcgisonline.com/
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ArcGIS Online Service ตอ่ไปน้ีไม่ไดอ้ย ูภ่ายใตก้ารใชเ้ครดิตบริการ ArcGIS Online Organization Plan แบบคิดคา่ธรรมเนียม: 

 

ArcGIS Online World Geocoding Service (พร้อมใช้งานท่ี http://geocode.arcgis.com): ผูรั้บอนุญาตสามารถใชบ้ริการน้ีส าหรับความสามารถ
ในการคน้หาโดยไม่เสียคา่ใชจ้่ายใดๆ แตห่้ามจัดเกบ็ผลลพัธ์เพื่อใชง้านในภายหลงั เม่ือผูรั้บอนุญาตช าระคา่สมัครสมาชิก ArcGIS Online หรือเครดิตบริการ ผูรั้บอนุญาต
อาจรวมรหัสภูมิศาสตร์และจัดเกบ็ผลลพัธ์เพื่อใชง้านในภายหลงั 

 

3. ผูรั้บอนุญาตไม่สามารถแสดงผลหรือประกาศรายงานและแผนท่ีของ Esri Business Analyst Online หรือ Community Analyst บนเว็บไซต์ภายนอกของผู้รับ
อนุญาตรวมกนัเกินกวา่หน่ึงร้อย (100) รายการ 

4. ผูรั้บอนุญาตอาจสร้าง แสดงในท่ีสาธารณะ และเผยแพร่แผนท่ีในรูปเอกสารฉบบัพิมพแ์ละรูปแบบอิเลก็ทรอนิกส์แบบคงท่ี เพื่อวตัถุประสงคใ์นการรายงานขา่ว โดยเป็นไปตามขอ้จ ากดั
ส าหรับ ArcGIS Online Data ท่ีระบุไวใ้น เอกสารเพิ่มเติม 2, หมายเหตุ 1 

5. ผูรั้บอนุญาตอาจพัฒนาซอฟต์แวร์หรือเว็บแอปพลิเคชั่นท่ีใช้ Business Analyst Online API, Community Analyst API หรือ Location Analytics 

API เพื่อเขา้ถึง, สืบคน้ขอ้มูล, สร้าง, แสดงผล และแจกจ่ายรายงานรวมถึงผลคงท่ี, แผนท่ีอิเลก็ทรอนิกส์ให้กบัผูใ้ชง้านซอฟตแ์วร์หรือเวบ็แอปพลิเคชัน่ของผูรั้บอนุญาตได ้หากผูรั้บ
อนุญาตมีการบอกรับเป็นสมาชิกผูใ้ชท่ี้ไม่ระบุช่ือ ผูรั้บอนุญาตอาจจดัหาการเขา้ถึงแอปพลิเคชัน่มลูคา่เพิ่มของผูรั้บอนุญาตแกผู่ใ้ชท่ี้ไมร่ะบุช่ือ โดยจ ากดัตามจ านวนรายงานท่ีผูรั้บอนุญาต
จ่ายเงิน ผูใ้ชง้านซอฟตแ์วร์หรือเวบ็แอปพลิเคชัน่ของผูรั้บอนุญาตสามารถใชร้ายงานและแผนท่ีไดเ้ฉพาะเพื่อจุดประสงคใ์นการใชง้านภายในเท่านั้น และไม่ได้รับอนุญาตให้แจกจ่าย
เพิ่มเติม "รายงาน" หมายถึงขอ้มูลในรูปแบบตา่งๆ ท่ีสร้างข้ึนโดยผลิตภัณฑ์ Business Analyst Online API, Community Analyst API หรือ Location 

Analytics API ซ่ึงรวมถึงรูปแบบ PDF, CSV, Excel, HTML และ XML ดว้ย ผูรั้บอนุญาตจะตอ้งไม่แจกจ่ายขอ้มูลในรูปแบบเวกเตอร์ ผูรั้บอนุญาตและผู้ใช้ของ
ผูรั้บอนุญาตห้ามใชร้ายงานหรือเอาตพ์ุตอื่นๆ ท่ีสร้างโดย Business Analyst Online API, Community Analyst API หรือ Location Analytics API 

เพื่อทดแทน Business Analyst Online API, Community Analyst API หรือ Location Analytics API รวมถึงแต่ไม่จ ากัดเฉพาะ (1) การผนวก
และการรวมเอาตพ์ุตดงักลา่วไวใ้นไฟลห์รือฐานขอ้มูลหน่ึงรายการข้ึนไป และ (2) การท าให้เอาตพ์ุตดงักลา่วพร้อมใชง้านโดยผา่นทางแอปพลิเคชัน่คอมพิวเตอร์ท่ีมีผูใ้ชห้ลายคน เพื่อ
ความชดัเจน ผูใ้ชอ้าจบันทึกรายงานไวภ้ายในเคร่ือง ส าหรับการใชง้านภายในองค์กร ส าหรับแอปพลิเคชั่นท่ีแสดงต่อสาธารณชน ซ่ึงพัฒนาข้ึนโดยใช้ Business Analyst 

Online API (รุ่นของประเทศแคนาดา) สามารถสร้างหรือส่งออกรายงานและขอ้มูลในรูปแบบคงท่ีเท่านั้ น (เช่น JPEG, PDF) ผู้รับอนุญาตต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่า
แอปพลิเคชัน่ของผูรั้บอนุญาตไม่อนุญาตให้รายงานรุ่นของประเทศแคนาดาถกูส่งออกเป็นไฟล ์CSV, XML, HTML หรือ XLS หรือในรูปแบบอื่นใดท่ีรองรับการแยกหรือ
การจัดการเน้ือหาของไฟล ์ผูรั้บอนุญาตรับผิดชอบแตเ่พียงผูเ้ดียวส าหรับการจัดหาการสนับสนุนดา้นเทคนิคส าหรับแอปพลิเคชัน่มูลคา่เพิ่มของผูรั้บอนุญาต 

http://geocode.arcgis.com/
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เอกสารเพิ่มเติม 4 

การใช้โปรแกรมแบบจ ากดั 

(E300-4) 
 

เอกสารเพิ่มเติมส าหรับการใชโ้ปรแกรมแบบจ ากดัน้ี ("เอกสารเพิ่มเติม 4") ใชก้บัผูรั้บอนุญาตท่ีไดรั้บการรับรองโดย Esri หรือตวัแทนจ าหน่ายท่ีไดรั้บอนุญาตให้เขา้ร่วมในโปรแกรมใดๆ 
ตามท่ีระบุในท่ีน้ี เอกสารเพิ่มเติม 4 ประกอบดว้ยขอ้ตกลงการใชง้านหลกัท่ีมีอยูข่องผูรั้บอนุญาต ถา้มี หรือขอ้ตกลงการใชง้าน ซ่ึงมีอยูท่ี่ http://www.esri.com/legal/software-

license (ตามท่ีบังคบัใช ้ซ่ึงตอ่ไปน้ีจะเรียกวา่ "ขอ้ตกลงการใชง้าน") โดยไดรั้บการผนวกรวมเขา้ไวด้ว้ยการอา้งอิง เอกสารเพิ่มเติม 4 น้ีมีผลบังคบัใชเ้หนือกวา่ขอ้ก  าหนดของสิทธิการใชท่ี้
ขดัแยง้กนั Esri ขอสงวนสิทธ์ิในการอปัเดตขอ้ก  าหนดเป็นระยะๆ 

 

▪ โปรแกรมเพื่อการศึกษา (1) 

▪ โปรแกรมการอนุญาตแบบให้เปล่า (2) 

▪ โปรแกรมการใชง้านตามบ้าน (3) 

▪ การใชโ้ปรแกรมแบบจ ากดัอื่นๆ ของ Esri(4) 

 

หมายเหตุ 
 

1. โปรแกรมเพื่อการศึกษา: ผูรั้บอนุญาตตกลงจะใชผ้ลิตภัณฑเ์ฉพาะเพื่อการศึกษา ระหวา่งชว่งเวลาส าหรับการใชง้านดา้นการศึกษา ผูรั้บอนุญาตจะไม่ใชผ้ลิตภัณฑเ์พื่อการใชใ้นงานบริหาร
จัดการ นอกเสียจากวา่ผูรั้บอนุญาตจะไดรั้บสิทธิการใชง้านส าหรับการใชใ้นงานบริหารจัดการ ผูรั้บอนุญาตจะไม่ใชผ้ลิตภัณฑ์เพื่อวตัถุประสงคใ์นการสร้างรายไดห้รือเพื่อผลก  าไร 

2. โปรแกรมการอนุญาตแบบให้เปล่า: ผูรั้บอนุญาตสามารถใชผ้ลิตภณัฑ์เฉพาะเพื่อวตัถุประสงคท่ี์ไมใ่ชเ่ชิงพาณิชย ์ตามท่ีระบุไวใ้นเอกสารการอนุญาตแบบใหเ้ปลา่ของ Esri เท่านั้น ผูรั้บ
อนุญาตจะไม่ใชผ้ลิตภัณฑ์เพื่อวตัถุประสงคใ์นการสร้างรายไดห้รือเพื่อผลก  าไร 

3. ArcGIS ส าหรับโปรแกรมการใช้งานตามบ้าน: 

 

ก. ผลิตภัณฑ์ ArcGIS ส าหรับโปรแกรมการใชง้านตามบ้านทั้ งหมด ไดรั้บการให้บริการตามสิทธิการใช ้และไดรั้บการระบุไว้บนเว็บไซต์ Home Use Program ของ 
Esri ท่ี http://www.esri.com/software/arcgis/arcgis-for-home หรือเวบ็ไซตข์องตวัแทนจ าหน่ายท่ีไดรั้บอนุญาตของผูรั้บอนุญาต 

ข. Esri ให้สิทธิการใชแ้บบใชง้านคร้ังเดียวท่ีเป็นส่วนบุคคล ไม่ผกูขาด และไม่สามารถถ่ายโอนได้แก่ผู้ได้รับอนุญาตเพียงเพื่อใช้ผลิตภัณฑ์ท่ีจัดหาภายใต้ ArcGIS for 

Home Use Program ตามท่ีระบุไวใ้นเอกสารค  าส่ังท่ีเก่ียวขอ้งเท่านั้น (1) โดยไดมี้การช  าระคา่ธรรมเนียมสิทธิการใชท่ี้เก่ียวขอ้งแลว้ (2) เพื่อการใชง้านภายในของผู้
ไดรั้บอนุญาตท่ีไม่ใชเ่พื่อการพาณิชย ์(3) โดยเป็นไปตามขอ้ตกลงการใชง้านฉบบัน้ีและการก  าหนดคา่ท่ีผูไ้ดรั้บอนุญาตส่ังหรือท่ี Esri หรือตวัแทนจ าหน่ายท่ีไดรั้บอนุญาตของ 
Esri ให้อนุญาต และ (4) ส าหรับระยะเวลาสิบสอง (12) เดือน นอกเสียจากวา่จะยุติกอ่นหน้านั้น โดยเป็นไปตามขอ้ตกลงการใชง้าน "ไม่ได้มีลักษณะเชิงพาณิชย์" หมายถึง 
การใชง้านส่วนบุคคลหรือตามความสามารถของบุคคล ซ่ึง (1) ไม่ไดรั้บคา่ตอบแทนในลกัษณะใดๆ (2) ไม่ไดมี้วตัถุประสงคเ์พื่อสร้างผลงานส าหรับการใชง้านเชิงพาณิชยห์รือ
เพื่อคา่ตอบแทน (3) ไม่ไดมี้วตัถุประสงคเ์พื่อจดัหาบริการเชิงพาณิชย ์และ (4) ไม่ไดด้  าเนินการโดยหรือไดรั้บทุนจากบุคคลหรือนิติบุคคลใดๆ ท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งในการใชง้าน
เชิงพาณิชย ์แอปพลิเคชัน่ หรือการใชป้ระโยชน์จากผลงานท่ีคลา้ยคลึงกบัผลิตภัณฑ์ท่ีไดรั้บสิทธิการใช ้

ค. การสนับสนุนการติดตั้ง การสนับสนุนการติดตั้งเป็นระยะเวลาเกา้สิบ (90) วนัรวมอยูใ่น ArcGIS ส าหรับ Home Use ตามท่ีระบุเพิ่มเติมในเว็บไซต์ของ Esri หรือ
ตวัแทนจ าหน่ายท่ีไดรั้บอนุญาต Esri ให้การสนับสนุนดา้นเทคนิคเพื่อตอบขอ้ซักถามท่ีเฉพาะเจาะจง การสนับสนุนการติดตั้งจะใชก้บัซอฟต์แวร์ท่ีไม่ได้ปรับเปล่ียนเท่านั้ น 
ซอฟตแ์วร์ไดรั้บการจัดหาเฉพาะส าหรับแพลตฟอร์มฮาร์ดแวร์มาตรฐานและระบบปฏิบัติการท่ีสนับสนุนโดย Esri ตามท่ีระบุไวใ้นเอกสารซอฟตแ์วร์ Esri ไม่รับผิดชอบตอ่
การจัดท าหรือจัดเตรียมอปัเดตส าหรับอินเทอร์เฟซของอุปกรณ์ท่ีไม่ไดม้าตรฐานหรือแอปพลิเคชัน่ท่ีก  าหนดเอง 

 

การสนับสนุนการติดตั้ งของ Esri จะได้รับการจัดหาตามเอกสาร Esri ArcGIS ส าหรับ Home Use Installation Support บนเว็บไซต์ของ Esri ท่ี 
http://www.esri.com/~/media/Files/Pdfs/legal/pdfs/home-use-installation-support.pdf Esri สนับสนุนผู้ใช้ท่ีติดตั้ งซอฟต์แวร์ของ 
Esri เท่านั้น เวบ็ไซตก์ารสนับสนุนของ Esri อยูท่ี่ http://support.esri.com/en/support การสนับสนุนท่ีจัดหาโดยตวัแทนจ าหน่ายท่ีไดรั้บอนุญาตจะเป็นไปตาม
ขอ้ก  าหนดและเง่ือนไขส าหรับโปรแกรมการสนับสนุนดา้นเทคนิคของตวัแทนจ าหน่าย 

 

4. การใช้โปรแกรม Esri อื่นๆ แบบจ ากัด: หากผูรั้บอนุญาตไดรั้บผลิตภัณฑ์ภายใตโ้ปรแกรมการใชง้านแบบจ ากดัท่ีไม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการขา้งตน้ การใชผ้ลิตภัณฑ์ของผู้รับอนุญาต
จะตอ้งอยูภ่ายใตข้อ้ก  าหนดท่ีระบุในหน้าเร่ิมตน้หรือแบบฟอร์มการลงทะเบียนท่ีใชบ้ังคบั หรือตามท่ีไดอ้ธิบายในเวบ็ไซตข์อง Esri เพิ่มเติมไปจากขอ้ก  าหนดท่ีไม่ไดข้ดัแย ้งกันของ
เอกสารเพิ่มเติม 4 น้ี โดยขอ้ก  าหนดทั้ งหมดของโปรแกรมดงักลา่วไดผ้นวกรวมเขา้ไวใ้นท่ีน้ีโดยการอา้งอิง 

 

http://www.esri.com/legal/software-license
http://www.esri.com/legal/software-license
http://www.esri.com/software/arcgis/arcgis-for-home
http://www.esri.com/~/media/Files/Pdfs/legal/pdfs/home-use-installation-support.pdf
http://support.esri.com/en/support
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