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ฉบบัแกไ้ขวนัที ่14 ส.ค. 2560 
ขอ้ความสาํคญั—โปรดอา่นอยา่งละเอยีด 

 
หากคณุยอมรบัขอ้กาํหนดและเงือ่นไขท ัง้หมดทีม่อียูใ่นขอ้ตกลงฉบบันีใ้หเ้ป็นขอ้ตกลงข ัน้สดุทา้ยของคูส่ญัญาท ัง้
สองฝ่ายเกีย่วกบัการไดม้าซึง่ผลติภณัฑต์ามการนําเสนอและการบรกิารของ Esri เหลา่นีข้องคณุแตเ่พยีงผูเ้ดยีวแลว้ 
Esri เต็มใจทีจ่ะจดัหาผลติภณัฑต์ามการนําเสนอและการบรกิารของ Esri แกค่ณุเทา่น ัน้ เวน้แตจ่ะถกูแทนทีโ่ดย
ขอ้ตกลงการอนญุาตใหใ้ชส้ทิธิท์ ีล่งนามระหวา่งคณุกบั Esri โปรดอา่นขอ้กําหนดและเงือ่นไขอยา่งละเอยีด คณุไม่
สามารถใชข้อ้เสนอของ Esri ไดจ้นกวา่คณุจะไดย้อมรบัขอ้กาํหนดและเงือ่นไขของขอ้ตกลงฉบบันี ้หากคณุไม่
ยอมรบัขอ้กําหนดและเงือ่นไขตามทีร่ะบไุว ้ใหค้ลกิ “ฉนัไมย่อมรบัขอ้ตกลงหลกั” ดา้นลา่ง จากน ัน้คณุอาจรอ้งขอให้
คนืคา่ธรรมเนยีมทีไ่ดชํ้าระไปแลว้ 
 
ขอ้ตกลงหลกัฉบบันี ้(“ขอ้ตกลง”) ทําขึน้ระหวา่งคณุ (“ลกูคา้”) และ Environmental Systems Research Institute, Inc. 
(“Esri”) ซึง่เป็นบรษัิทในรัฐแคลฟิอรเ์นยี ตัง้อยูท่ี ่380 New York Street, Redlands, California 92373-8100 USA 
 
เอกสารแนบทา้ย ก ระบคํุาจํากดัความของคําศพัทท์ีใ่ชอ้กัษรตวัใหญท่ีม่อียูใ่นขอ้ตกลงฉบบันี ้ในแตล่ะสว่นของขอ้ตกลงนีอ้าจมี
การระบคํุาจํากดัความเพิม่เตมิซึง่นํามาใชโ้ดยเฉพาะภายในสว่นนัน้ 
 
1.0 การอนญุาตใหใ้ชส้ทิธโิดยท ัว่ไปและขอ้จาํกดั 
 
1.1 การอนญุาตใหใ้ชส้ทิธ ิเมือ่พจิารณาถงึการชําระเงนิคา่ธรรมเนยีมทีเ่กีย่วขอ้งทัง้หมดตามขอ้ตกลงฉบบันีข้องลกูคา้ 
แลว้ Esri  
 
ก. จะจัดหาการบรกิารและอนุญาตใหล้กูคา้ใชส้ทิธสิว่นบคุคล สทิธกิารใชป้ระโยชนแ์บบไมผ่กูขาด และสทิธซิ ึง่ไมอ่าจโอนไปสู่

บคุคลอืน่ได ้เพือ่รับผลติภณัฑต์ามการนําเสนอของ Esri ตามทีร่ะบไุวใ้นขอ้มลูจําเพาะและเอกสารการสัง่ซือ้ทีเ่กีย่วขอ้ง 
และ  

ข. อนุญาตใหล้กูคา้คดัลอกและทําการพัฒนางานเอกสารเพือ่การใชง้านภายในของลกูคา้เองรว่มกบัการใชผ้ลติภณัฑต์ามการ
นําเสนอของ Esri ทีไ่ดรั้บอนุญาตแลว้ของลกูคา้ ลกูคา้จะตอ้งใสข่อ้ความการระบถุงึลขิสทิธิต์อ่ไปนีท้ีแ่สดงถงึการยอมรับใน
สทิธิค์วามเป็นเจา้ของของ Esri และผูใ้หอ้นุญาตเอาไวใ้นผลงานสบืเนือ่งใดๆ: 

 
  “สว่นตา่งๆ ของเอกสารนีร้วมถงึทรัพยส์นิทางปัญญาของ Esri และผูใ้หอ้นุญาตดว้ย โดยจะใชภ้ายใตส้ทิธกิารใชน้ี ้

Copyright © [Customer will insert the actual copyright date(s) from the source materials.] Esri และผูใ้ห ้
อนุญาต สงวนลขิสทิธิ”์ 

 
การอนุญาตใหใ้ชส้ทิธใินสว่นนี ้(i) มอียูต่อ่เนือ่งในชว่งเวลาของการเป็นสมาชกิหรอืระยะเวลาทีม่ผีลใชบ้งัคบัหรอืใชไ้ดต้ลอดไป
หากไมม่รีะยะเวลาทีบ่งัคบัใชห้รอืไมม่กีารระบไุวใ้นเอกสารการสัง่ซือ้และ (ii) อยูภ่ายใตส้ทิธเิพิม่เตมิและขอ้จํากดัในขอ้ตกลงนี้
รวมถงึ เอกสารแนบทา้ย ข 
 
1.2 การเขา้ถงึระบบเครอืขา่ยของทีป่รกึษาหรอืผูร้บัจา้ง ลกูคา้สามารถอนุญาตใหท้ีป่รกึษาหรอืผูรั้บจา้งของลกูคา้ (i) เป็น
ผูจั้ดการผลติภณัฑต์ามการนําเสนอของ Esri เพือ่ประโยชนข์องลกูคา้ และ (ii) ใชผ้ลติภณัฑต์ามการนําเสนอของ Esri เฉพาะ
เพือ่ประโยชนข์องลกูคา้แตเ่พยีงผูเ้ดยีว ลกูคา้จะมหีนา้ทีรั่บผดิชอบแตเ่พยีงผูเ้ดยีวสําหรับการปฏบิตัติามขอ้ตกลงฉบบันีข้องที่
ปรกึษาและผูรั้บจา้ง รวมถงึจะตอ้งรับรองวา่ทีป่รกึษาและผูรั้บจา้งแตล่ะรายจะหยดุใชข้อ้เสนอของ Esri เมือ่ทํางานใหล้กูคา้เสร็จ
สิน้แลว้ หา้มมใิหท้ีป่รกึษาหรอืผูรั้บจา้งเขา้ถงึหรอืใชข้อ้เสนอของ Esri หากไมใ่ชเ่พือ่ประโยชนข์องลกูคา้แตเ่พยีงผูเ้ดยีว 
 
1.3 ขอ้สงวนสทิธิ ์ขอ้เสนอทัง้หมดของ Esri เป็นงานอนัมลีขิสทิธิข์อง Esri และผูใ้หอ้นุญาต ขอสงวนสทิธิท์ัง้หมดทีไ่มไ่ดใ้ห ้
ไวโ้ดยเฉพาะเจาะจงในขอ้ตกลงฉบบันี ้
 
1.4 การทดลองการใชง้าน การประเมนิผล และการอนญุาตใชง้านรุน่เบตา้ ผลติภณัฑท์ีไ่ดรั้บภายใตส้ทิธกิารทดลองการ
ใชง้านหรอืการประเมนิผลหรอืการเป็นสมาชกิ หรอืภายใตโ้ปรแกรมเบตา้จะมขี ึน้เพือ่วตัถปุระสงคใ์นการประเมนิและการทดสอบ
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เทา่นัน้ ไมใ่ชเ่พือ่การใชใ้นเชงิพาณชิย ์การใชด้งักลา่วจะเป็นความเสีย่งของลกูคา้เอง และผลติภณัฑจ์ะไมม่สีทิธไิดรั้บการ
บํารงุรักษา หากลกูคา้ไมเ่ปลีย่นแปลงเป็นสทิธกิารใชง้านตามการชาํระเงนิหรอืการเป็นสมาชกิกอ่นสิน้สดุชว่งเวลาประเมนิผล 
ลกูคา้อาจสญูเสยีเนือ้หาและการปรับแตง่ตามความตอ้งการของลกูคา้ทีส่รา้งขึน้ในชว่งเวลาประเมนิผล หากลกูคา้ไมต่อ้งการซือ้
สทิธกิารใชง้านหรอืการเป็นสมาชกิ ลกูคา้ควรเอาเนือ้หาดงักลา่วออกกอ่นสิน้สดุชว่งเวลาการประเมนิผลของลกูคา้ 
 
1.5 โปรแกรมเพือ่การศกึษา ลกูคา้ตกลงทีจ่ะใชข้อ้เสนอของ Esri ทีใ่หไ้วสํ้าหรับโปรแกรมเพือ่การศกึษาเฉพาะเพือ่
วตัถปุระสงคท์างการศกึษาในระหวา่งระยะเวลาสําหรับการใชง้านดา้นการศกึษาเทา่นัน้ ลกูคา้จะตอ้งไมใ่ชผ้ลติภณัฑเ์พือ่การใช ้
ในงานบรหิารจัดการ เวน้แตล่กูคา้จะไดรั้บสทิธกิารใชง้านสําหรับการใชใ้นงานบรหิารจัดการ “การใชใ้นงานบรหิารจดัการ” 
หมายถงึ กจิกรรมการบรหิารจัดการซึง่ไมเ่กีย่วขอ้งโดยตรงกบัการสอนหรอืการศกึษา เชน่ การทําแผนทีส่นิทรัพย ์การบรหิาร
จัดการอาคารสถานที ่การวเิคราะหข์อ้มลูเชงิประชากร การกําหนดเสน้ทาง ระบบความปลอดภยัในวทิยาเขต และการวเิคราะห์
ความสามารถในการเขา้ใชง้าน ลกูคา้จะตอ้งไมใ่ชผ้ลติภณัฑเ์พือ่วตัถปุระสงคใ์นการสรา้งรายไดห้รอืเพือ่ผลกําไร 
 
1.6 โปรแกรมการอนญุาตแบบใหเ้ปลา่ ลกูคา้สามารถใชข้อ้เสนอของ Esri ทีใ่หไ้วสํ้าหรับโปรแกรมการอนุญาตแบบใหเ้ปลา่
เฉพาะเพือ่วตัถปุระสงคท์ีไ่มใ่ชเ่ชงิพาณชิยเ์ทา่นัน้ ลกูคา้จะตอ้งไมใ่ชข้อ้เสนอของ Esri เพือ่วตัถปุระสงคใ์นการสรา้งรายไดห้รอื
เพือ่ผลกําไร เวน้แตเ่พือ่การชดเชยตน้ทนุในการใชแ้ละดําเนนิการขอ้เสนอของ Esri 
 
1.7 โปรแกรมการใชง้านแบบจาํกดัอืน่ๆ ของ Esri ในกรณีทีล่กูคา้ไดรั้บผลติภณัฑต์ามการนําเสนอของ Esri ภายใต ้
โปรแกรมการใชแ้บบจํากดัใดก็ตามทีไ่มไ่ดร้ะบไุวใ้นรายการขา้งตน้ การใชผ้ลติภณัฑต์ามการนําเสนอของ Esri ของลกูคา้ตอ้ง
อยูภ่ายใตข้อ้กําหนดทีร่ะบไุวใ้นหนา้เริม่ตน้หรอืแบบฟอรม์การลงทะเบยีนทีใ่ชบ้งัคบั หรอืตามทีไ่ดอ้ธบิายไวใ้นเว็บไซตข์อง Esri 
เพิม่เตมิจากขอ้กําหนดทีไ่มข่ดัแยง้กนัของขอ้ตกลงฉบบันี ้
 
2.0 ซอฟตแ์วร ์
 
2.1 ประเภทของสทิธกิารใชง้าน สทิธกิารใชง้านซอฟทแ์วรข์อง Esri อยูภ่ายใตป้ระเภทสทิธกิารใชง้านตอ่ไปนี ้ในเอกสาร
ประกอบและเอกสารการสัง่ซือ้ทีแ่สดงประเภทสทิธกิารใชง้านซอฟตแ์วรท์ีส่ัง่ซือ้ตา่งๆ 
 
ก. สทิธกิารใชง้านพรอ้มกนั: ลกูคา้สามารถตดิตัง้และใชซ้อฟตแ์วรบ์นคอมพวิเตอรบ์นเครอืขา่ย แตจํ่านวนผูใ้ชท้ีใ่ชพ้รอ้มกนั

จะไมส่ามารถเกนิกวา่จํานวนสทิธกิารใชง้านทีไ่ดรั้บ สทิธกิารใชง้านพรอ้มกนัรวมถงึสทิธใินการใชง้านพาสซฟีเฟลโอเวอร์
อนิสแตนซข์องซอฟตแ์วรก์ารจัดการใบอนุญาตการใชง้านพรอ้มกนัในสภาพแวดลอ้มของระบบปฏบิตักิารทีแ่ยกตา่งหาก
สําหรับการสนับสนุนเฟลโอเวอรช์ัว่คราว 

ข. สทิธกิารนําไปใช:้ ลกูคา้สามารถรวมสว่นประกอบของ ArcGIS Runtime ในแอปพลเิคชัน่มลูคา่เพิม่และแจกจา่ย
แอปพลเิคชัน่มลูคา่เพิม่ใหก้บัผูใ้ชข้องลกูคา้ได ้

ค. สทิธกิารใชบ้นเครือ่งเซริฟ์เวอรส์าํหรบัการนําไปใช:้ ลกูคา้สามารถใชซ้อฟตแ์วรภ์ายใตส้ทิธกิารใชบ้นเครือ่งเซริฟ์เวอร์
สําหรับการใชท้ัง้หมดทีไ่ดรั้บอนุญาตในขอ้ตกลงและตามทีร่ะบใุนเอกสารประกอบ 

ง. สทิธกิารใชบ้นเครือ่งเซริฟ์เวอรส์าํหรบัการนําไปใช:้ ลกูคา้สามารถใชซ้อฟตแ์วรภ์ายใตส้ทิธกิารใชบ้นเครือ่งเซริฟ์เวอร์
เฉพาะเพือ่สรา้งและทดสอบแอปพลเิคชัน่มลูคา่เพิม่ตามทีร่ะบใุนเอกสารประกอบเทา่นัน้ 

จ. การใชเ้พือ่การพฒันา: ลกูคา้สามารถตดิตัง้และใชซ้อฟตแ์วรเ์พือ่สรา้งและทดสอบแอปพลเิคชัน่มลูคา่เพิม่ตามทีร่ะบใุน
เอกสารประกอบ 

ฉ. สทิธกิารใชง้านคู:่ ลกูคา้สามารถตดิตัง้ซอฟตแ์วรบ์นเครือ่งคอมพวิเตอรเ์ดสกท์อป และใชใ้นเวลาเดยีวกนักบัเครือ่งพดีเีอ 
(PDA) หรอืคอมพวิเตอรม์อืถอื ตราบใดทีใ่นแตล่ะครัง้มบีคุคลเพยีงคนเดยีวใชซ้อฟตแ์วรด์งักลา่ว 

ช. สทิธกิารใชง้านสาํหรบัเฟลโอเวอร:์ ลกูคา้สามารถตดิตัง้ซอฟตแ์วรบ์นระบบสํารองเพือ่การดําเนนิการเฟลโอเวอรแ์ต่
ซอฟตแ์วรท์ีต่ดิตัง้สํารองจะสามารถใชง้านไดเ้ฉพาะในระหวา่งทีไ่ซตห์ลกัไมม่กีารทํางานเทา่นัน้ เวน้แตใ่นกรณีการ
บํารงุรักษาระบบและการอปัเดตฐานขอ้มลู การตดิตัง้ซอฟตแ์วรสํ์ารองจะไมม่กีารใชง้านในขณะทีไ่ซตห์ลกั (หรอืไซตสํ์ารอง
อืน่ๆ) กําลงัทํางานอยู ่

ซ. สทิธกิารใชง้านสาํหรบัการเผยแพรต่อ่: ลกูคา้สามารถทําสําเนาและเผยแพรซ่อฟตแ์วรไ์ดโ้ดยมเีงือ่นไขดงันี ้
 
 1. ลกูคา้ทําสําเนาและเผยแพรซ่อฟตแ์วรท์ัง้ชดุ 
 2. ขอ้ตกลงการใชง้านทีคุ่ม้ครองซอฟตแ์วรใ์นขอบเขตเดยีวกนักบัขอ้ตกลงนีต้อ้งแนบไปกบัซอฟตแ์วรแ์ตล่ะสําเนาและ

ผูรั้บยอมรับขอ้กําหนดและเงือ่นไขของขอ้ตกลงการใชง้าน 
 3. ลกูคา้ทําสําเนาการระบแุละขอ้ความแสดงลขิสทิธิแ์ละเครือ่งหมายการคา้ และ 
 4. ลกูคา้ไมม่กีารคดิคา่ธรรมเนยีมผูอ้ืน่สําหรับการใชซ้อฟตแ์วร ์
 
ฌ. สทิธกิารใชง้านบนเครือ่งเซริฟ์เวอร:์ ลกูคา้สามารถตดิตัง้และใชซ้อฟตแ์วรบ์นเครือ่งคอมพวิเตอรเ์ซริฟ์เวอร ์สทิธกิารใช ้

งานบนเครือ่งเซริฟ์เวอรอ์าจอยูภ่ายใตแ้กนของเซริฟ์เวอรใ์นจํานวนจํากดัหรอืการนําไปใชท้ีม่กีารเผยแพรบ่นเซริฟ์เวอรห์ลาย
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เครือ่งตามทีร่ะบไุวใ้นเอกสารการสัง่ซือ้ ถา้รายละเอยีดของซอฟตแ์วรร์วมถงึการใชสํ้าหรับเฟลโอเวอร ์สทิธกิารใชง้านบน
เครือ่งเซริฟ์เวอรจ์ะรวมสทิธกิารใชสํ้าหรับเฟลโอเวอรด์ว้ย 

ญ. สทิธกิารใชง้านสาํหรบัการใชร้ายเดยีว: ลกูคา้สามารถอนุญาตใหผู้ใ้ชง้านทีไ่ดรั้บอนุญาตรายเดยีวทําการตดิตัง้และใช ้
ซอฟตแ์วรบ์นคอมพวิเตอรเ์ครือ่งเดยีว ลกูคา้สามารถอนุญาตใหผู้ใ้ชง้านทีไ่ดรั้บอนุญาตรายเดยีวตดิตัง้สําเนาชดุทีส่อง
สําหรับการใชง้านแตเ่พยีงผูเ้ดยีวของผูใ้ชบ้นเครือ่งคอมพวิเตอรเ์ครือ่งทีส่อง ตราบใดทีม่กีารใชง้านเพยีงหนึง่ (1) สําเนา
ของซอฟตแ์วรใ์นเวลาใดก็ตาม ผูใ้ชง้านรายอืน่ไมส่ามารถใชซ้อฟตแ์วรภ์ายใตส้ทิธกิารใชฉ้บบัเดยีวกนัในเวลาเดยีวกนัได ้
ไมว่า่จะเพือ่วตัถปุระสงคอ์ืน่ใดทัง้ส ิน้ 

ฎ. สทิธกิารใชบ้นเซริฟ์เวอรท์ดสอบ (Staging Server): ลกูคา้สามารถใชซ้อฟตแ์วรภ์ายใตส้ทิธกิารใชง้านบนเครือ่ง
เซริฟ์เวอรเ์พือ่สรา้งและทดสอบแอปพลเิคชัน่และแคชแผนที ่ดําเนนิการตอบรับผูใ้ช ้การดําเนนิงาน และโหลดการทดสอบ
ซอฟตแ์วรข์องบคุคลทีส่าม แสดงการอปัเดตขอ้มลูทางการคา้ใหม ่และดําเนนิกจิกรรมการฝึกอบรมตามทีร่ะบไุวใ้นเอกสาร
ประกอบ ลกูคา้สามารถใชแ้อปพลเิคชัน่มลูคา่เพิม่และแคชแผนทีก่บัเซริฟ์เวอรสํ์าหรับการพัฒนาและนําไปใช ้

 
2.2 การใชง้านทีไ่ดร้บัอนญุาต 
 
ก. ลกูคา้สามารถ 

 
 1. ตดิตัง้ เขา้ถงึ และจัดเก็บซอฟตแ์วรแ์ละขอ้มลูบนอปุกรณ์จัดเก็บทางอเิล็กทรอนกิส ์
 2. ทําสําเนาการจัดเก็บและทําการสํารองขอ้มลูบนเครือ่งคอมพวิเตอรเ์ป็นประจํา 
 3. ตดิตัง้และใชซ้อฟตแ์วรร์ุน่ทีใ่หมก่วา่พรอ้มกบัรุน่ทีจ่ะถกูแทนทีใ่นระหวา่งชว่งเวลาเปลีย่นผา่นตามสมควรทีไ่มเ่กนิหก 

(6) เดอืน โดยการนําไปใชไ้มว่า่ในรุน่ใดรุน่หนึง่จะไมเ่กนิจํานวนการใชท้ีไ่ดรั้บสทิธขิองลกูคา้ หลงัจากนัน้ ลกูคา้จะตอ้ง
ไมใ่ชซ้อฟตแ์วรใ์นจํานวนรวมทีเ่กนิกวา่จํานวนการใชท้ีไ่ดรั้บสทิธทิัง้หมดของลกูคา้ สทิธกิารใชง้านพรอ้มกนันีจ้ะไมม่ี
ผลใชบ้งัคบักบัซอฟตแ์วรท์ีจั่ดหาใหภ้ายใตส้ทิธกิารใชง้านสําหรับการพัฒนา 

 4. ยา้ยซอฟตแ์วรใ์นการกําหนดคา่ทีไ่ดรั้บสทิธกิารใชไ้ปยังเครือ่งคอมพวิเตอรท์ดแทน 
 5. เผยแพรซ่อฟตแ์วรแ์ละรหสัการอนุญาตใดๆ ทีเ่กีย่วขอ้งซึง่จําเป็นสําหรับการใชส้ทิธกิารนําไปใชใ้หก้บับคุคลทีส่าม และ 
 6. ใชซ้อฟตแ์วรสํ์าหรับเซริฟ์เวอรเ์พือ่การใช ้Commercial ASP ในกรณีทีล่กูคา้ไดซ้ือ้สทิธกิารใช ้Commercial ASP 

หรอืเป็นองคก์รของรัฐ หรอืองคก์รทีไ่มแ่สวงผลกําไรซึง่ดําเนนิการเกีย่วกบัเว็บไซตห์รอืเสนอบรกิารอนิเทอรเ์น็ตที่
ดําเนนิการเพือ่ใหคุ้ม้ทนุและไมไ่ดทํ้าเพือ่ผลกําไร 

 
ข. ลกูคา้สามารถปรับตัง้คา่ซอฟตแ์วรโ์ดยใชภ้าษาแมโครหรอืภาษาสครปิต ์APIs หรอืซอรซ์โคด้หรอืออบเจ็คตโ์คด้ไลบราร ี

เฉพาะในขอบเขตทีม่กีารอธบิายการปรับตัง้คา่ดงักลา่วไวใ้นเอกสารประกอบ 
ค. ลกูคา้สามารถใชร้ปูแบบตวัอกัษร (font) ทัง้หมดทีจั่ดหาใหพ้รอ้มซอฟตแ์วรสํ์าหรับการใชซ้อฟตแ์วรใ์ดๆ ทีไ่ดรั้บอนุญาตได ้

นอกจากนัน้ ลกูคา้ยังสามารถแยกใชร้ปูแบบตวัอกัษร (font) ของ Esri เพือ่พมิพข์อ้มลูใดๆ ก็ตามทีซ่อฟตแ์วรส์รา้งขึน้ 
ขอ้จํากดัในการใชสํ้าหรับฟอนตข์องบคุคลทีส่ามทีม่ากบัซอฟตแ์วรจ์ะมกีารระบไุวใ้นตวัไฟลฟ์อนต ์

ง. เอกสารเพิม่เตมิ 1 ระบขุอ้กําหนดเฉพาะผลติภณัฑข์องการใชง้านสําหรับแตล่ะซอฟตแ์วร ์Esri อาจมกีารอปัเดต เอกสาร
เพิม่เตมิ 1 เป็นบางครัง้บางคราว 

 
3.0 ONLINE SERVICES 
 
3.1 คาํจาํกดัความ คําจํากดัความตอ่ไปนีเ้ป็นสว่นเสรมิของคําจํากดัความทีร่ะบไุวใ้น เอกสารแนบทา้ย ก: 
 
ก. “ผูใ้ชไ้มร่ะบชุือ่” หมายถงึบคุคลทัง้หมดทีม่กีารเขา้ถงึแบบสาธารณะ (หรอืไมต่อ้งมขีอ้มลูประจําตวัของผูใ้ชท้ีร่ะบชุือ่) ไป

ยังสว่นใดๆ ของเนือ้หาหรอืแอปพลเิคชนัมลูคา่เพิม่ของลกูคา้ ลกูคา้อาจทําใหผู้ใ้ชท้ีไ่มร่ะบชุือ่สามารถเขา้ถงึเนือ้หาของ
ลกูคา้หรอืแอปพลเิคชนัมลูคา่เพิม่ไดโ้ดยการเผยแพรเ่นือ้หาของลกูคา้หรอืแอปพลเิคชนันัน้ผา่นการใชเ้ครือ่งมอืสําหรับการ
แบง่ปัน รวมทัง้การใช ้Online Services ทีไ่ดรั้บการอนุญาตแลว้ของลกูคา้ 

ข. “ขอ้มลูประจาํตวัในการเขา้สูร่ะบบ (Login Credentials) ของแอป” หมายถงึ ระบบทีเ่ขา้ถงึดว้ยแอปพลเิคชนัทีส่รา้ง
ขึน้และรหสัผา่นทีเ่กีย่วขอ้งขณะลงทะเบยีนแอปพลเิคชนัมลูคา่เพิม่กบั ArcGIS Online ซึง่เมือ่ฝังระบบนีล้งในแอปพลเิค
ชนัมลูคา่เพิม่แลว้จะทําใหแ้อปพลเิคชนัมลูคา่สามารถเขา้ถงึและใช ้Online Services ได ้

ค. “เครดติบรกิาร” หมายถงึ หน่วยแลกเปลีย่นทีจั่ดสรรใหไ้ปพรอ้มการสมคัรเป็นสมาชกิ Online Services ตามจํานวนทีร่ะบุ
ในเอกสารการสัง่ซือ้ 

ง. “เครือ่งมอืสาํหรบัการแบง่ปนั” หมายถงึ ความสามารถดา้นการเผยแพรซ่ ึง่รวมอยูก่บั Online Services และเว็บไซต ์
ArcGIS ทีอ่นุญาตใหล้กูคา้เปิดเผยเนือ้หาของลกูคา้และแอปพลเิคชนัมลูคา่เพิม่แกบ่คุคลทีส่ามหรอืผูใ้ชท้ีไ่มร่ะบชุือ่ 

 
3.2 การเป็นสมาชกิ Online Services Esri จัดใหม้กีารเป็นสมาชกิ Online Services ภายใตข้อ้กําหนดดงัตอ่ไปนี ้เอกสาร
เพิม่เตมิ 1 ระบขุอ้กําหนดเฉพาะผลติภณัฑข์องการใชง้านสําหรับแตล่ะ Online Services 



  

 
 

E204CW (Thai) 
    

หนา้ 4 จาก 17 
 

Aug. 14, 2017 
     

 

 
3.3 การเขา้ถงึแอปพลเิคช ัน่มลูคา่เพิม่ 
 
ก. ผูใ้ชท้ีม่ชี ือ่มขีอ้มลูประจําตวัในการเขา้สูร่ะบบของตนเองทีไ่มซ่ํ้ากนั ผูใ้ชท้ีม่ชี ือ่มสีทิธเิขา้ถงึฟีเจอรข์อง Online Services ที่

ผูใ้ชท้ีไ่มร่ะบชุือ่ไมส่ามารถเขา้ถงึไดใ้นทีส่าธารณะ เป็นการสว่นตวั 
ข. เวน้แตจ่ะระบไุวเ้ป็นอยา่งอืน่ใน ภาคผนวก 1 ลกูคา้อาจใชก้ารสมคัรเป็นสมาชกิ Online Services สรา้งแอปพลเิคชนั

มลูคา่เพิม่ตา่งๆ สําหรับการใชง้านภายในองคก์รของผูใ้ชท้ีร่ะบชุือ่ 
ค. ลกูคา้สามารถโอนแอปพลเิคชัน่มลูคา่เพิม่ไปยังบคุคลทีส่ามเพือ่การใชง้านรว่มกบัการเป็นสมาชกิ Online Services ของ

บคุคลทีส่ามนัน้เอง 
ง. การสมคัรสมาชกิ Online Services ของลกูคา้ ลกูคา้ไมส่ามารถเพิม่บคุคลทีส่ามใหเ้ป็นผูใ้ชท้ีร่ะบชุือ่เพือ่วตัถปุระสงคใ์น

การอนุญาตใหบ้คุคลทีส่ามสามารถเขา้ถงึแอปพลเิคชนัมลูคา่เพิม่ของลกูคา้ได ้ขอ้จํากดันีไ้มม่ผีลบงัคบัใชก้บับคุคลทีส่ามที่
รวมอยูภ่ายในคําจํากดัความของผูใ้ชท้ีม่ชี ือ่ 

จ. ลกูคา้ไมส่ามารถใหบ้คุคลทีส่ามเขา้ถงึ ArcGIS Online Services ผา่นทางการสมคัรสมาชกิ ArcGIS Online ของลกูคา้ได ้
นอกเหนอืจากการเขา้ถงึโดยผา่นทางแอปพลเิคชนัมลูคา่เพิม่ของลกูคา้ ขอ้จํากดันีไ้มม่ผีลบงัคบัใชก้บับคุคลทีส่ามทีร่วมอยู่
ภายในคําจํากดัความของผูใ้ชท้ีม่ชี ือ่ 

ฉ. ลกูคา้สามารถอนุญาตใหผู้ใ้ชท้ีไ่มร่ะบชุือ่เขา้ถงึแอปพลเิคชนัมลูคา่เพิม่ของลกูคา้ทีทํ่างานจากการเป็นสมาชกิของลกูคา้เอง 
โดยอยูภ่ายใตข้อ้กําหนดตอ่ไปนี:้ 

 
 1. ลกูคา้สามารถคดิคา่ใชจ้า่ยสําหรับการเขา้ถงึดงักลา่วทีอ่ยูภ่ายใตป้ระเภทของการเป็นสมาชกิทีอ่นุญาตใหใ้ชเ้พือ่

วตัถปุระสงคท์างธรุกจิการขายปลกีเพือ่การคา้ 
 2. ลกูคา้สามารถฝังขอ้มลูประจําตวัการเขา้สูร่ะบบของแอปลงในแอปพลเิคชัน่มลูคา่เพิม่เพือ่ชว่ยใหผู้ใ้ชไ้มร่ะบชุือ่สามารถ

ใชง้านแบบสาธารณะได ้แตไ่มส่ามารถฝังขอ้มลูประจําตวัของผูใ้ชท้ีม่ชี ือ่ได ้
 3. ลกูคา้จะตอ้งรับผดิชอบสําหรับเครดติบรกิารทัง้หมดทีม่กีารใชโ้ดยผูใ้ชไ้มร่ะบชุือ่ในการใชแ้อปพลเิคชนัมลูคา่เพิม่ของ

ลกูคา้ 
 4. ลกูคา้จะตอ้งรับผดิชอบแตเ่พยีงผูเ้ดยีวสําหรับการจัดหาการสนับสนุนดา้นเทคนคิสําหรับแอปพลเิคชัน่มลูคา่เพิม่ของ

ลกูคา้ 
 5. ลกูคา้ไมส่ามารถอนุญาตใหผู้ใ้ชท้ีไ่มร่ะบชุือ่เขา้ถงึแอปพลเิคชัน่มลูคา่เพิม่ทีม่ไีวสํ้าหรับการใชภ้ายในของลกูคา้เทา่นัน้ 

และแอปพลเิคชัน่มลูคา่เพิม่ทีใ่ชภ้ายในจะกําหนดใหผู้ใ้ชแ้ตล่ะรายใชข้อ้มลูประจําตวัในการเขา้สูร่ะบบของผูใ้ชท้ีม่ชี ือ่ 
 
3.4 ความรบัผดิชอบของลกูคา้ 
 
ก. ลกูคา้จะตอ้งรับผดิชอบแตเ่พยีงผูเ้ดยีวสําหรับการพัฒนาและการดําเนนิการของเนือ้หาของลกูคา้ตลอดจนแอปพลเิคชัน่

มลูคา่เพิม่ และสําหรับการปฏบิตัติามขอ้ตกลงฉบบันีข้องผูใ้ชท้ีม่ชี ือ่ ลกูคา้และผูใ้ชท้ีม่ชี ือ่ของลกูคา้หรอืผูใ้ชท้ีไ่มร่ะบชุือ่ 
(หากเกีย่วขอ้ง) เทา่นัน้ทีไ่ดรั้บอนุญาตใหเ้ขา้ถงึ Online Services ผา่นการเป็นสมาชกิของลกูคา้ ขอ้มลูประจําตวัในการเขา้
สูร่ะบบของผูใ้ชท้ีม่ชี ือ่ใชสํ้าหรับผูใ้ชท้ีม่ชี ือ่ตามทีกํ่าหนดเทา่นัน้ และหา้มแบง่ปันกบับคุคลอืน่ๆ ลกูคา้สามารถโอนขอ้มลู
ประจําตวัในการเขา้สูร่ะบบของผูใ้ชท้ีม่ชี ือ่รายเดมิใหแ้กผู่ใ้ชท้ีม่ชี ือ่รายใหม ่หากผูใ้ชร้ายเดมิไมจํ่าเป็นตอ้งเขา้ถงึ Online 
Services อกีตอ่ไป 

ข. ลกูคา้ตอ้งรวมขอ้ความทีย่อมรับวา่แอปพลเิคชัน่ของตนใช ้Online Services ของ Esri หากขอ้ความไมไ่ดแ้สดงผา่นการใช ้
Online Services โดยอตัโนมัต ิแนวทางตา่งๆ นัน้ระบไุวใ้นเอกสาร 

 
3.5 การแกไ้ขปรบัปรงุ Online Services Esri สามารถเปลีย่นแปลง Online Services และ API ทีเ่กีย่วขอ้งในเวลาใดก็ได ้
โดยมคํีาบอกกลา่วลว่งหนา้ 30 วนัแจง้ถงึการเปลีย่นแปลงสําคญัและคําบอกกลา่วลว่งหนา้ 90 วนัสําหรับการยกเลกิ หากการ
แกไ้ขปรับปรงุ ยตุ ิหรอืยกเลกิ Online Services ทําใหเ้กดิผลกระทบแงล่บอยา่งรนุแรงตอ่การดําเนนิการของลกูคา้ ทาง Esri 
อาจพยายามซอ่ม แกไ้ข หรอืหาทางออกสําหรับ Online Services ภายใตด้ลุพนิจิของบรษัิทแตเ่พยีงผูเ้ดยีว หากวธิแีกไ้ขทีใ่ช ้
ปฏบิตัไิดไ้มเ่หมาะสมในเชงิพาณชิย ์ลกูคา้สามารถยกเลกิการเป็นสมาชกิ Online Services และ Esri จะดําเนนิการคนืคา่
สมาชกิตามสดัสว่น 
 
3.6 การเปลีย่นแปลงคา่ธรรมเนยีมการเป็นสมาชกิ Esri อาจเปลีย่นแปลงคา่ธรรมเนยีมสําหรับการเป็นสมาชกิทีม่รีะยะเวลา
มากกวา่ 1 เดอืน ดว้ยการแจง้ใหล้กูคา้ทราบลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 60 วนั กอ่นทีร่ะยะเวลาการเป็นสมาชกิในปัจจบุนัจะสิน้สดุลง 
Esri อาจเปลีย่นแปลงคา่ธรรมเนยีมการเป็นสมาชกิรายเดอืนโดยมคํีาบอกกลา่วลว่งหนา้ 30 วนั ผูจั้ดจําหน่ายอาจแจง้เรือ่งการ
เปลีย่นแปลงอตัราสําหรับสถานทีอ่ืน่นอกสหรัฐอเมรกิา 
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3.7 เนือ้หาของลกูคา้ 
 
ก. ความเป็นเจา้ของ ลกูคา้รักษาไวซ้ ึง่สทิธิ ์กรรมสทิธิ ์และผลประโยชนท์ัง้หมดในเนือ้หาของลกูคา้ ในทีน่ี ้ลกูคา้อนุญาตให ้

สทิธแิก ่Esri และผูข้ายหรอืผูใ้หอ้นุญาตของ Esri ในลกัษณะทีเ่ป็นสทิธกิารใชท้ั่วโลกทีไ่มเ่ฉพาะเจาะจงและไมส่ามารถ
โอนไดใ้นการโฮสต ์เรยีกใช ้และทําซํ้าเนือ้หาของลกูคา้เพยีงเพือ่วตัถปุระสงคใ์นการรับรองการใช ้Online Services ของ
ลกูคา้ หากไมไ่ดรั้บอนุญาตจากลกูคา้ Esri จะไมเ่ขา้ถงึ ใช ้หรอืเปิดเผยเนือ้หาของลกูคา้ ยกเวน้ทีจํ่าเป็นอยา่งสมเหตสุมผล
สําหรับการสนับสนุนการใช ้Online Services ของลกูคา้ หรอืตอบสนองตอ่คํารอ้งขอของลกูคา้สําหรับการสนับสนุนลกูคา้ 
หรอืการแกไ้ขปัญหาเกีย่วกบัการเป็นสมาชกิของลกูคา้ หรอืเพือ่วตัถปุระสงคอ์ืน่ใดตามทีล่กูคา้อนุญาตไวเ้ป็นลายลกัษณ์
อกัษร หากลกูคา้เขา้ถงึ Online Services โดยใชแ้อปพลเิคชัน่ทีจั่ดหาโดยบคุคลทีส่าม Esri อาจเปิดเผยเนือ้หาของลกูคา้
ใหแ้กบ่คุคลทีส่ามตามทีจํ่าเป็น เพือ่ชว่ยในการทํางานรว่มกนัระหวา่งแอปพลเิคชัน่และ Online Services และเนือ้หาของ
ลกูคา้ Esri อาจเปิดเผยเนือ้หาของลกูคา้ หากจําเป็นตอ้งดําเนนิการตามกฎหมายหรอืขอ้บงัคบัหรอืคําสัง่ศาล หรอื
หน่วยงานราชการอืน่ๆ โดยที ่Esri จะพยายามอยา่งสมเหตสุมผลทีจ่ะจํากดัขอบเขตของการเปิดเผย ลกูคา้จะตอ้ง
รับผดิชอบแตเ่พยีงผูเ้ดยีวในการตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่เนือ้หาของลกูคา้เหมาะสมสําหรับการใชง้านรว่มกบั Online Services 
และการดแูลรักษาการสํารองขอ้มลูออฟไลนเ์ป็นประจํา โดยใชค้วามสามารถดา้นการสง่ออกและดาวนโ์หลดของ Online 
Services 

ข. การแบง่ปันเนือ้หาของลกูคา้ หากลกูคา้เลอืกทีจ่ะแบง่ปันเนือ้หาของลกูคา้โดยใชเ้ครือ่งมอืสําหรับการแบง่ปัน ลกูคา้จะตอ้ง
รับทราบวา่ลกูคา้ไดทํ้าใหบ้คุคลทีส่ามสามารถใช ้จัดเก็บ แคช คดัลอก ทําสําเนา เผยแพร ่และสง่เนือ้หาของลกูคา้ผา่นทาง 
Online Services ได ้Esri จะไมรั่บผดิชอบตอ่การสญูหาย การลบ การแกไ้ข หรอืการเปิดเผยใดๆ สําหรับเนือ้หาของลกูคา้ 
อนัเป็นผลมาจากการใชง้านเครือ่งมอืสําหรับการแบง่ปันหรอื Online Services เนือ้หาของลกูคา้ เว็บไซต ์ArcGIS เอกสาร
ประกอบ หรอืขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งในทางทีผ่ดิ การใชเ้ครือ่งมอืสําหรับการแบง่ปันของลกูคา้ถอืเป็นความเสีย่งของลกูคา้แต่
เพยีงผูเ้ดยีว 

ค. การเรยีกคนืเนือ้หาของลกูคา้เมือ่มกีารสิน้สดุขอ้ตกลง เมือ่ส ิน้สดุขอ้ตกลงนี ้หรอืการทดลองใดๆ การประเมนิผล หรอืการ
เป็นสมาชกิ Esri จะจัดทําเนือ้หาของลกูคา้ใหพ้รอ้มเพือ่ใหล้กูคา้สามารถดาวนโ์หลดไดน้าน 30 วนั เวน้แตล่กูคา้จะรอ้ง
ขอใหช้ว่งเวลาความพรอ้มใชง้านของหนา้ตา่งสัน้ลง หรอื Esri ถกูหา้มไมใ่หทํ้าเชน่นัน้ตามกฎหมาย หลงัจากนัน้ สทิธขิอง
ลกูคา้ในการเขา้ถงึหรอืใชเ้นือ้หาของลกูคา้ดว้ย Online Services จะสิน้สดุลง และ Esri จะไมม่ภีาระผกูพันเพิม่เตมิใดๆ ใน
การจัดเก็บหรอืสง่คนืเนือ้หาของลกูคา้ 

 
3.8 ขอ้จาํกดัในการใช ้Online Services และ เครดติบรกิาร การเป็นสมาชกิ Online Services แตล่ะรายจะมเีครดติบรกิาร
ตามทีร่ะบไุวใ้นเอกสารการสัง่ซือ้ทีเ่กีย่วขอ้ง แตล่ะเครดติบรกิารจะใหส้ทิธกิบัลกูคา้ในการใชจํ้านวนทีกํ่าหนดไวข้อง Online 
Services โดยจํานวนจะแตกตา่งกนัไปขึน้อยูก่บั Online Services ทีล่กูคา้กําลงัใช ้ในขณะทีล่กูคา้ใช ้Online Services เครดติ
บรกิารจะถกูหกัออกจากการเป็นสมาชกิของลกูคา้โดยอตัโนมัต ิโดยไมเ่กนิจํานวนสงูสดุของเครดติบรกิารทีม่อียู ่ลกูคา้สามารถ
ซือ้เครดติบรกิารเพิม่เตมิไดต้ามทีจํ่าเป็น Esri จะแจง้ผูด้แูลบญัชกีารเป็นสมาชกิของลกูคา้ เมือ่การใชเ้ครดติบรกิารของลกูคา้ถงึ
ระดบั 75% โดยประมาณของเครดติบรกิารทีจั่ดสรรใหแ้กล่กูคา้ผา่นการสมคัรสมาชกิของลกูคา้ Esri ขอสงวนสทิธใินการระงับ
การเขา้ถงึ Online Services ของลกูคา้ทีต่อ้งใชเ้ครดติบรกิารเมือ่ลกูคา้ไดใ้ชเ้ครดติบรกิารหมดแลว้ Esri จะคนืการเขา้ถงึของ
ลกูคา้สู ่Online Services ทันทเีมือ่ลกูคา้ไดซ้ือ้เครดติบรกิารเพิม่เตมิ 
 
4.0 ขอ้มลู 
 
4.1 คาํจาํกดัความ คําจํากดัความตอ่ไปนีเ้ป็นสว่นเสรมิของคําจํากดัความทีร่ะบไุวใ้น เอกสารแนบทา้ย ก: 
 
ก. “ขอ้มลูรายชือ่ธรุกจิ” หมายถงึ ชดุขอ้มลูใดๆ ทีม่รีายชือ่ของธรุกจิและอาจมคีณุลกัษณะของธรุกจิทีเ่กีย่วขอ้งกนัอืน่ๆ 
ข. “แพ็คเกจเนือ้หาของ Esri” หมายถงึ ไฟลด์จิติอลทีม่เีนือ้หาเกีย่วกบัแผนทีฐ่านของ ArcGIS Online (ไดแ้ก ่ตารางแผนที่

แรสเตอร,์ ภาพ, ขอ้มลูเวกเตอร)์ ทีนํ่ามาจากบรกิารแผนทีฐ่านของ ArcGIS Online 
ค. “ขอ้มลูถนน” หมายถงึ ขอ้มลูทีร่วมหรอือธบิายขอ้มลูเกีย่วกบัเสน้ทาง ถนน และลกัษณะอืน่ ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง 
 
4.2 การใชง้านทีไ่ดร้บัอนญุาต 
 
ก. เวน้แตจ่ะไดรั้บอนุญาตเป็นลายลกัษณ์อกัษรไวเ้ป็นอยา่งอืน่ ลกูคา้สามารถใชข้อ้มลูรว่มกบัผลติภณัฑซ์ึง่ Esri ไดจั้ดหาให ้

พรอ้มกบัขอ้มลูเทา่นัน้ 
ข. ลกูคา้สามารถนําการแสดงขอ้มลูในรปูเอกสารหรอืรปูแบบอเิล็กทรอนกิสแ์บบคงที ่(เชน่ PDF, GIF, JPEG) มารวมไวใ้น

แพ็คเกจการนําเสนอ การศกึษาดา้นการตลาดหรอืรายงานหรอืเอกสารอืน่ๆ ทีม่รีปูแผนทีห่รอืบทสรปุขอ้มลูทีม่าจากการใช ้
ผลติภณัฑข์อง Esri ใหแ้กบ่คุคลภายนอกภายใตข้อ้จํากดัทีร่ะบไุวใ้นขอ้ตกลงนี ้โดยมเีงือ่นไขวา่ลกูคา้จะตอ้งแนบขอ้ความ
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ชีแ้จงไปกบัการแสดงขอ้มลูทีย่อมรับวา่ Esri หรอืผูใ้หอ้นุญาตทีเ่กีย่วขอ้งเป็นแหลง่ทีม่าของสว่นตา่งๆ ของขอ้มลูทีใ่ช ้
สําหรับการแสดงขอ้มลู 

ค. ลกูคา้สามารถใชข้อ้มลูฐานของ ArcGIS Online แบบออฟไลนไ์ดผ้า่นทางแพ็คเกจเนือ้หาของ Esri แลว้ภายหลงัจงึสง่ 
(ถา่ยโอน) ไปยังอปุกรณ์ใดๆ เพือ่ใชก้บัแอปพลเิคชัน่ ArcGIS Runtime และ ArcGIS Desktop ทีไ่ดรั้บสทิธกิารใชง้าน 
ลกูคา้จะไมส่ามารถแคชหรอืดาวนโ์หลดขอ้มลูดงักลา่วได ้

ง. Esri ไมไ่ดรั้บสทิธใิดๆ ในขอ้มลูของลกูคา้ภายใตข้อ้ตกลงฉบบันี ้
 
4.3 ขอ้จาํกดัในการใช ้
 
ก. ลกูคา้ไมส่ามารถกระทําการโดยตรงหรอือนุญาตใหล้กูคา้ของลกูคา้ทําแบรนดร์ว่มกนัในขอ้มลู หรอืใชข้อ้มลูในบรกิารหรอื

ผลติภณัฑท์ีไ่มไ่ดรั้บอนุญาต หรอืเสนอขอ้มลูผา่นหรอืในนามของบคุคลทีส่ามใดๆ 
ข. ลกูคา้ไมส่ามารถใชห้รอือนุญาตใหบ้คุคลทีส่ามใชข้อ้มลูเพือ่วตัถปุระสงคใ์นการรวบรวม การพัฒนา การตรวจสอบ การเสรมิ 

การเพิม่ หรอืการลบจากการรวบรวมขอ้มลูทีม่กีารขาย เผยแพร ่จัดหาให ้หรอืการกระทําใดๆ ทีใ่หก้บับคุคลทีส่าม 
ค. ขอ้มลูรายชือ่ธรุกจิ เวน้แตจ่ะมกีารอนุญาตไวเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษร ลกูคา้ไมส่ามารถใชข้อ้มลูรายชือ่ธรุกจิเพือ่วตัถปุระสงค์

ทางการตลาดโดยตรง การขายตอ่การตพีมิพห์รอืการเผยแพรแ่กบ่คุคลทีส่ามใดๆ โดยเป็นสว่นหนึง่ของรายการสําหรับการ
สง่จดหมาย สมดุรายชือ่ หรอืโฆษณายอ่ยหรอืการรวบรวมขอ้มลูในรปูแบบอืน่ๆ 

ง. ขอ้มลูถนน ลกูคา้สามารถใชข้อ้มลูถนนเพือ่วตัถปุระสงคใ์นการทําแผนที ่การกําหนดรหสัพกิดั (Geocoding) การกําหนด
เสน้ทาง และการวเิคราะหเ์ครอืขา่ยการคมนาคม เวน้แตจ่ะมกีารอนุญาตไวเ้ป็นประการอืน่เป็นลายลกัษณ์อกัษร ลกูคา้ไม่
สามารถใชข้อ้มลูถนนสําหรับ 

 
 1. คําแนะนําสําหรับการนําทางแบบเรยีลไทม ์รวมถงึการเตอืนผูใ้ชเ้กีย่วกบัการหลบหลกีทีกํ่าลงัจะเกดิขึน้ เชน่ การเตอืน

จดุเลีย้วทีใ่กลจ้ะถงึ หรอืการคํานวณหาทศิทางอืน่ในกรณีทีเ่ลีย้วไมท่ัน 
 2. การกําหนดเสน้ทางของพาหนะหลายอยา่งทีไ่ดรั้บการประสานกนั หรอื 
 3. การกําหนดคา่ทีเ่หมาะสมของเสน้ทางทีป่ระสานกนัแลว้ 

 
จ. ขอ้มลู Business Analyst ลกูคา้สามารถแคชขอ้มลูทีใ่หม้าพรอ้มกบัแอปฯ ArcGIS Business Analyst บนอปุกรณ์

เคลือ่นทีเ่พือ่ใชง้านรว่มกบัการใชเ้ซริฟ์เวอร ์Business Analyst ของลกูคา้ ลกูคา้จะไมส่ามารถแคชหรอืดาวนโ์หลดขอ้มลู
ดงักลา่วได ้

ฉ. สทิธกิารใชง้านชดุขอ้มลูบางสว่น: หากลกูคา้สัง่ซือ้ชดุยอ่ยของชดุขอ้มลู (เชน่ ประเทศ ภมูภิาค รัฐหรอืสว่นทอ้งถิน่ของชดุ
ขอ้มลูทั่วโลก) ลกูคา้จะสามารถใชไ้ดเ้ฉพาะชดุยอ่ยทีไ่ดรั้บสทิธกิารใชง้านเทา่นัน้ ไมร่วมถงึสว่นอืน่ๆ ของชดุขอ้มลูเต็มชดุ 

ช. Esri MapStudio Data. ลกูคา้สามารถสรา้ง แสดงในทีส่าธารณะ และเผยแพรแ่ผนทีใ่นรปูเอกสารฉบบัพมิพแ์ละรปูแบบ
อเิล็กทรอนกิสแ์บบคงทีเ่พือ่วตัถปุระสงคใ์นการรายงานขา่วเทา่นัน้ 

 
4.4 ขอ้กําหนดและเงือ่นไขเพิม่เตมิสาํหรบัขอ้มลู ผูไ้ดรั้บอนุญาตขอ้มลูบางรายตอ้งการให ้Esri ระบขุอ้กําหนดหนา้ที่
เพิม่เตมิและขอ้กําหนดในการใชแ้กล่กูคา้ ขอ้กําหนดของขอ้ตกลงฉบบันีใ้นสว่นทีเ่พิม่เเตมิและสว่นทีแ่กไ้ขเหลา่นี ้ดไูดท้ี ่ 
www.esri.com/legal/third-party-data. 
 
5.0 การบาํรงุรกัษา 
 
ลกูคา้ในสหรัฐอเมรกิา: Esri จะจัดหาการบํารงุรักษาสําหรับซอฟตแ์วรแ์ละ Online Services ตามโปรแกรมการบํารงุรักษาและ
การสนับสนุนของ Esri และขอ้ตกลงฉบบันีใ้นกรณีทีล่กูคา้อยูใ่นสหรัฐอเมรกิา  
ลกูคา้ทีอ่ยูน่อกสหรัฐอเมรกิา: ลกูคา้สามารถไดรั้บบรกิารบํารงุรักษาจากผูจั้ดจําหน่ายของ Esri ในทอ้งถิน่ของลกูคา้ภายใต ้
นโยบายการสนับสนุนมาตรฐานของผูจั้ดจําหน่ายเอง 
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เอกสารแนบทา้ย ก 
อภธิานศพัท ์

อภธิานศพัทต์อ่ไปนีม้ผีลใชก้บัขอ้เสนอและบรกิารทัง้หมดของ Esri ที ่Esri อาจจัดหาใหก้บัลกูคา้ ขอ้เสนอและบรกิารบาง
รายการของ Esri อาจไมอ่ยูภ่ายในขอบเขตของขอ้ตกลงฉบบันี ้โปรดขา้มคําศพัทใ์ดๆ ทีไ่มเ่กีย่วขอ้งกบัขอ้เสนอและบรกิารของ 
Esri ทีเ่สนอภายใตข้อ้ตกลงฉบบันี ้
 
“บรษิทัในเครอื” หมายถงึ บรษัิทหรอืองคก์รอืน่ใด ทีโ่ดยตรงหรอืโดยออ้ม (i) ควบคมุ (ii) ถกูควบคมุโดย หรอื (iii) อยูภ่ายใต ้
การควบคมุของคูส่ญัญา ในทีน่ี ้“ควบคมุ” หมายถงึ มหีุน้หรอืผลประโยชนท์ีม่สีทิธอิอกเสยีงมากกวา่ 50% ในกจิการที่
ควบคมุดแูล ผูจั้ดจําหน่ายของ Esri ไมถ่อืวา่เป็นบรษิทในเครอื  
“API” หมายถงึ อนิเตอรเ์ฟสของการทําโปรแกรมแอปพลเิคชัน่ 
 
“เว็บไซต ์ArcGIS” หมายถงึ http://www.arcgis.com และเว็บไซตท์ีเ่กีย่วขอ้งหรอืเว็บไซตส์บืทอด 
 
“รหสัการอนญุาต” หมายถงึ คยี ์หมายเลขการใหอ้นุญาต Enablement Code ขอ้มลูประจําตวัในการเขา้สูร่ะบบ รหสัการเปิด
ใช ้(Activation Code) โทเค็น ชือ่ผูใ้ชแ้ละรหสัผา่น หรอืกลไกอืน่ใด ทีจํ่าเป็นสําหรับการใชผ้ลติภณัฑต์ามการนําเสนอของ Esri 
 
“เบตา้” หมายถงึ ผลติภณัฑท์ีเ่ป็นรุน่อลัฟ่า เบตา้ หรอืกอ่นการวางจําหน่ายอืน่ๆ 
 
“บรกิารคลาวด”์ หมายถงึ Online Services และ EMCS 
 
“การใช ้Commercial ASP” หมายถงึการใชใ้นฐานะผูใ้หบ้รกิารแอปพลเิคชนัเพือ่การคา้ กลา่วคอื เป็นการสรา้งรายไดโ้ดยการ
จัดหาการเขา้ใชซ้อฟตแ์วรห์รอื Online Service ผา่นแอปพลเิคชนัมลูคา่เพิม่ เชน่ โดยการเรยีกเก็บคา่ธรรมเนยีมการสมัคร
สมาชกิ คา่บรกิาร หรอืธรุกรรมในรปูแบบอืน่ใด หรอืโดยการสรา้งมากกวา่รายไดจ้ากการโฆษณาทีเ่กีย่วเนือ่งกนั 
 
“เนือ้หา” หมายถงึ ขอ้มลู รปูภาพ ภาพถา่ย ภาพเคลือ่นไหว วดิโีอ เสยีง ขอ้ความ แผนที ่ฐานขอ้มลู รปูแบบขอ้มลู สเปรดชตี 
อนิเทอรเ์ฟซผูใ้ช ้สว่นประกอบกราฟิก ไอคอน ซอฟตแ์วร ์และทรัพยากรอืน่ๆ 
 
“การควบคมุ” หมายถงึ การมหีุน้หรอืผลประโยชนท์ีม่สีทิธอิอกเสยีงมากกวา่ 50% ในกจิการทีค่วบคมุดแูล 
 
“เนือ้หาของลกูคา้” หมายถงึเนือ้หาใดๆ ทีล่กูคา้จัดหา ใช ้หรอืพัฒนาอนัเกีย่วเนือ่งกบัการใชผ้ลติภณัฑต์ามการนําเสนอหรอื
การใหบ้รกิารของ Esri ทีร่วมถงึแอปพลเิคชนัมลูคา่เพิม่ เนือ้หาของลกูคา้ไมร่วมขอ้เสนอแนะ คําแนะนํา หรอืคํารอ้งขอใดๆ 
สําหรับการปรับปรงุซอฟตแ์วรท์ีล่กูคา้ใหแ้ก ่Esri 
 
“ขอ้มลู” หมายถงึ ชดุขอ้มลูดจิติอลทีม่อียูเ่พือ่การคา้ ซึง่รวมถงึแตไ่มจํ่ากดัเพยีงขอ้มลูเวกเตอรท์างภมูศิาสตร ์รายงานขอ้มลูแร
สเตอร ์หรอืคณุสมบตัติารางทีเ่กีย่วขอ้งที ่Esri รวมชดุเขา้กบัผลติภณัฑต์ามการนําเสนอของ Esri อืน่ๆ หรอืสง่มอบใหแ้ยก
ตา่งหาก  
 
“ผลงาน” หมายถงึ สิง่ใดๆ ก็ตามที ่Esri สง่มอบใหก้บัลกูคา้ในฐานะทีเ่ป็นผลการดําเนนิการของการใหบ้รกิารโดยผูเ้ชีย่วชาญ
วชิาชพี นอกจากผลติภณัฑ ์การฝึกอบรม หรอืการบํารงุรักษา ภายใต ้EEAP  
 
“เอกสารประกอบ” หมายถงึ เอกสารประกอบสําหรับอา้งองิทัง้หมดของผูใ้ชท้ี ่Esri สง่มอบใหพ้รอ้มกบัผลติภณัฑต์ามการ
นําเสนอของ Esri 
 
“การใหบ้รกิารระบบคราวดท์ีม่กีารจดัการของ Esri” หรอื “EMCS” หมายถงึ ลกูคา้ทีม่โีครงสรา้งพืน้ฐานระบบคราวด ์
ซอฟตแ์วร ์ขอ้มลู และแพลตฟอรม์ระบบเครอืขา่ยเฉพาะเจาะจงโดยที ่Esri ใหบ้รกิารโฮสต ์จัดการ และทําใหพ้รอ้มใชง้าน
สําหรับลกูคา้หรอืผูใ้ชง้านปลายทางของลกูคา้ผา่นทางอนิเทอรเ์น็ต. 
 
“ผลติภณัฑต์ามการนําเสนอของ Esri” หมายถงึ ผลติภณัฑ ์หรอืเอกสารประกอบใดๆ หาก Esri จัดหาการฝึกอบรมหรอืการ
ใหบ้รกิารโดยผู ้เชีย่วชาญวชิาชพีใหล้กูคา้โดยตรงแลว้ จะถอืวา่ผลติภณัฑต์ามการนําเสนอของ Esri หมายรวมถงึผลงานทีไ่ด ้
จัดหาใหต้ามฐานการกําหนดราคาตายตวัของบรษัิทและวสัดกุารฝึกอบรม ผลติภณัฑต์ามการนําเสนอของ Esri ไมร่วมการ
ใหบ้รกิารและเนือ้หาของบคุคลทีส่าม 
 
“GIS” หมายถงึ ระบบขอ้มลูทางภมูศิาสตร ์
 
“การบํารงุรกัษา” หมายถงึ โปรแกรมการเป็นสมาชกิที ่Esri จัดหาใหแ้ละทีใ่หส้ทิธแิกล่กูคา้ในการอปัเดตผลติภณัฑแ์ละ
ผลประโยชนอ์ืน่ๆ เชน่ การเขา้ถงึการสนับสนุนทางเทคนคิและการเขา้ถงึแหลง่ขอ้มลูการเรยีนรูด้ว้ยตนเองทีอ่ยูบ่นเว็บ 

http://www.arcgis.com/
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“รหสัทีเ่ป็นอนัตราย” หมายถงึ ไวรัส เวริม์ ระเบดิเวลาของซอฟตแ์วร ์มา้โทรจัน หรอืรหสัอืน่ใดทางคอมพวิเตอร ์ไฟล ์การ
ปฏเิสธบรกิาร หรอืโปรแกรมทีอ่อกแบบมาเพือ่ขดัขวาง ทําลาย หรอืจํากดัการทํางานของซอฟตแ์วรค์อมพวิเตอร ์ฮารด์แวร ์หรอื
อปุกรณ์โทรคมนาคม 
 
“ผูใ้ชท้ ีร่ะบชุือ่” หมายถงึ พนักงาน ตวัแทน ทีป่รกึษา หรอืผูรั้บจา้งของลกูคา้ผูซ้ ึง่ลกูคา้ไดม้อบขอ้มลูประจําตวัในการเขา้สูร่ะบบ
ของผูใ้ชท้ีร่ะบชุือ่ไมซ่ํ้ากนัและมคีวามปลอดภยั (ขอ้มลูประจําตวั) โดยทีอ่นุญาตการเขา้ถงึผลติภณัฑท์ีจํ่าเป็นตอ้งใชข้อ้มลู
ประจําตวัดงักลา่วเพือ่เขา้ถงึความสามารถดา้นการจัดการขอ้มลูประจําตวัภายในผลติภณัฑเ์พือ่ประโยชนข์องลกูคา้แตเ่พยีงผู ้
เดยีว ในกรณีทีใ่ชเ้พือ่การศกึษา ผูใ้ชท้ีม่ชี ือ่อาจรวมถงึนักเรยีนทีล่งทะเบยีนแลว้ 
 
“ขอ้มลูประจาํตวัของผูใ้ชท้ ีร่ะบชุือ่” หมายถงึ การเขา้สูร่ะบบและรหสัผา่นทีเ่กีย่วขอ้งของแตล่ะบคุคลทีทํ่าใหบ้คุคลสามารถ
เขา้ถงึและใชผ้ลติภณัฑไ์ด ้
 
“สทิธกิารใชง้านหรอืการเป็นสมาชกิของผูใ้ชท้ ีม่ชี ือ่” หมายถงึ สทิธกิารใชง้านหรอืการเป็นสมาชกิสําหรับการใชง้านโดย
ผูใ้ชท้ีม่ชี ือ่รายเดยีว 
 
“Online Services” หมายถงึ ระบบเชงิพืน้ทีใ่ดๆ บนอนิเทอรเ์น็ตทีม่เีพือ่การคา้ซึง่ Esri ไดจั้ดหาให ้รวมถงึแอปพลเิคชนัและ 
APIs ทีเ่กีย่วขอ้งเพือ่การจัดเก็บ จัดการ เผยแพร ่และการใชแ้ผนที ่ขอ้มลู และสารสนเทศอืน่ๆ Online Services ไมร่วมขอ้มลู
และเนือ้หา 
 
“เอกสารการส ัง่ซือ้” หมายถงึ ใบเสนอราคาสําหรับการขาย ขอ้เสนอการตอ่อายสํุาหรับการซอ่มบํารงุ การสัง่ซือ้ ขอ้เสนอ คําสัง่
งาน หรอืเอกสารอืน่ๆ ทีร่ะบถุงึผลติภณัฑต์ามการนําเสนอ อปัเดต หรอืการบรกิารทีล่กูคา้สัง่ซือ้ของ Esri 
 
“สทิธกิารใชง้านอยา่งถาวร” หมายถงึ สทิธกิารใชง้านอยา่งไมม่กํีาหนด ในผลติภณัฑต์ามการนําเสนอของ Esri เวอรช์ัน่ทีไ่ด ้
จา่ยคา่ธรรมเนยีมในการใชส้ทิธแิลว้ เวน้เสยีแตจ่ะถกูยตุโิดย Esri หรอืลกูคา้ทีไ่ดรั้บอนุญาตภายใตข้อ้ตกลงฉบบันี ้
 
“การใชง้านสว่นบคุคล” การใชง้านสว่นบคุคลทีไ่มไ่ดม้ลีกัษณะเชงิพาณชิยข์องลกูคา้รายบคุคล การใชง้านสว่นบคุคลไม่
รวมถงึการใชง้านเพือ่ประโยชนข์องบคุคลทีส่ามใดๆ รวมถงึองคก์รทางการคา้ องคก์รทางการศกึษา องคก์รของรัฐ หรอืองคก์รที่
ไมแ่สวงผลกําไร 
 
“ผลติภณัฑ”์ หมายถงึ ซอฟตแ์วร ์ขอ้มลู และ Online Services 
 
“บรกิารโดยผูเ้ชีย่วชาญ” หมายถงึ บรกิารเพือ่การพัฒนาหรอืการใหคํ้าปรกึษาที ่Esri ใหแ้กล่กูคา้ 
 
“ตวัอยา่ง” หมายถงึ โคด้ตวัอยา่ง แอปพลเิคชัน่ตวัอยา่ง แอด-ออน หรอืสว่นขยายตวัอยา่งของผลติภณัฑ ์
 
“การใหบ้รกิาร” หมายถงึ การซอ่มบํารงุ หาก Esri จัดหา EMCS การฝึกอบรมหรอืการใหบ้รกิารโดยผูเ้ชีย่วชาญวชิาชพีใหแ้ก่
ลกูคา้โดยตรง ถอืวา่รวมถงึ EMCS การฝึกอบรมและการใหบ้รกิารโดยผูเ้ชีย่วชาญวชิาชพีดว้ย 
 
“ซอฟตแ์วร”์ หมายถงึ ซอฟตแ์วรท์ีพ่รอ้มจําหน่ายเพือ่การคา้ทีม่สีทิธคิวามเป็นเจา้ของ โดยไมร่วมถงึขอ้มลู การเขา้ถงึ การ
ดาวนโ์หลดจากเว็บไซตท์ีไ่ดรั้บอนุญาตของ Esri หรอืที ่Esri ไดม้อบใหบ้นสือ่ในรปูแบบใดๆ ก็ตาม ซึง่รวมถงึชดุสํารอง อปัเดต 
เซอรว์สิแพค แพตช ์ฮอตฟิกซ ์หรอืชดุสํารองรวมทีไ่ดรั้บอนุญาต 
 
“ขอ้มลูจาํเพาะ” หมายถงึ (i) เอกสารทีเ่กีย่วขอ้งสําหรับซอฟตแ์วรแ์ละ Online Services (ii) ขอบเขตงานทีร่ะบไุวใ้นคําสัง่งาน
ใดก็ตาม หรอื (iii) คําอธบิายหลกัสตูรสําหรับการฝึกอบรมทีเ่ผยแพรอ่อกมาของ Esri 
 
“คาํส ัง่งาน” หมายถงึ เอกสารคําสัง่ซือ้สําหรับการใหบ้รกิาร 
 
“สทิธกิารใชต้ามระยะเวลา” หมายถงึ สทิธกิารใชผ้ลติภณัฑต์ามการนําเสนอของ Esri ในระยะเวลาทีจํ่ากดั (“ระยะเวลา”). 
 
“เนือ้หาของบคุคลทีส่าม” หมายถงึ เนือ้หาใดก็ตามทีล่กูคา้อาจไดรั้บจากเว็บไซตข์องบคุคลทีส่ามหรอืทีบ่คุคลอืน่ทีไ่มใ่ช่
พนักงาน ซพัพลายเออร ์หรอืผูรั้บจา้งของ Esri อาจมสีว่นรว่มโดยตรงกบัเว็บไซตข์อง Esri 
 
“การฝึกอบรม” หมายถงึ การฝึกอบรมผลติภณัฑม์าตรฐานที ่Esri จัดหาใหภ้ายใตข้อ้ตกลงนี ้
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“ขอ้มลูการฝึกอบรม” หมายถงึ เนือ้หาทีเ่ป็นดจิติอลหรอืทีม่กีารพมิพอ์อกมาเพือ่ใชใ้นการฝึกอบรมใหเ้สร็จสิน้ ซึง่อาจรวมถงึแต่
ไมจํ่ากดัเพยีงสมดุงาน ขอ้มลู แนวคดิ แบบฝึกหดั และขอ้สอบ 
 
“แอปพลเิคช ัน่มลูคา่เพิม่” หมายถงึ แอปพลเิคชัน่ทีพั่ฒนาโดยลกูคา้เพือ่การใชง้านรว่มกบัซอฟตแ์วร ์ขอ้มลู หรอื Online 
Services ใดๆ ทีไ่ดรั้บอนุญาต 
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เอกสารแนบทา้ย ข 
ขอ้กําหนดและเงือ่นไขท ัว่ไป 

 
ขอ้กําหนดและเงือ่นไขทั่วไปตอ่ไปนีม้ผีลใชก้บัขอ้เสนอและบรกิารของ Esri ที ่Esri อาจะเสนอใหก้บัลกูคา้ ขอ้เสนอและบรกิาร
บางรายการของ Esri อาจไมพ่รอ้มบรกิารภายใตข้อ้ตกลงฉบบันี ้โปรดขา้มคําศพัทใ์ดๆ ทีไ่มเ่กีย่วขอ้งกบัขอ้เสนอและบรกิารของ 
Esri ทีเ่สนอภายใตข้อ้ตกลงฉบบันี ้
 
ขอ้ 1—ขอ้จาํกดัในการใชง้านท ัว่ไป 
 
เวน้แตจ่ะมกีารอนุญาตไวโ้ดยชดัแจง้ในขอ้ตกลงฉบบันี ้ลกูคา้จะตอ้งไม ่
 
ก. จําหน่าย ใหเ้ชา่ ใหอ้นุญาตตอ่ เผยแพร ่ใหย้มื แบง่ปันเวลาใช ้หรอืโอนขอ้เสนอของ Esri 
ข. การใชซ้อฟตแ์วรเ์พือ่วตัถปุระสงคท์างการใช ้Commercial ASP หรอืสํานักบรกิาร (service bureau) 
ค. แจกจา่ยหรอืจัดหาการเขา้ถงึขอ้เสนอของ Esri โดยตรงทัง้หมดหรอืบางสว่นใหก้บับคุคลภายนอก รวมถงึแตไ่มจํ่ากดัเพยีง

สว่นขยาย สว่นประกอบ หรอื DLL 
ง. แจกจา่ยรหสัสว่นตวัใหก้บับคุคลภายนอก 
จ. ทําวศิวกรรมยอ้นกลบั ดคีอมไพล ์หรอืแยกสว่นประกอบผลติภณัฑห์รอืผลงานใดๆ ทีส่ง่มอบในรปูแบบรวม 
ฉ. พยายามทีจ่ะหลกีเลีย่งมาตรการดา้นเทคโนโลยทีีค่วบคมุการเขา้ถงึหรอืการใชข้อ้เสนอของ Esri 
ช. จัดเก็บ แคช ใชง้าน อปัโหลด แจกจา่ย หรอืใหอ้นุญาตตอ่ สําหรับเนือ้หา หรอืใชข้อ้เสนอของ Esri โดยเป็นการละเมดิสทิธิ

ของ Esri หรอืบคุคลทีส่าม รวมถงึสทิธใินทรัพยส์นิทางปัญญา สทิธคิวามเป็นสว่นตวั กฎหมายวา่ดว้ยการไมเ่ลอืกปฏบิตั ิ
หรอืกฎหมายหรอืขอ้บงัคบัของรัฐทีใ่ชบ้งัคบั 

ซ. ลบหรอืบดิเบอืนประกาศสทิธบิตัร ลขิสทิธิ ์เครือ่งหมายการคา้ หรอืสทิธคิวามเป็นเจา้ของของ Esri หรอืผูใ้หอ้นุญาต) หรอื
คําอธบิายทีร่ะบอุยูใ่นหรอืแนบมากบัขอ้เสนอของ Esri เอาตพ์ตุผลติภณัฑ ์ไฟลคํ์าอธบิายขอ้มลู หรอืหนา้ขอ้ความออนไลน์
หรอืขอ้มลูทีอ่ยูใ่นรปูแบบเอกสารของขอ้มลูหรอืเอกสารประกอบ 

ฌ. แบง่หรอืใชง้านอยา่งเป็นเอกเทศสําหรับสว่นประกอบหรอืองคป์ระกอบของขอ้เสนอของ Esri 
ญ. ผนวกสว่นหนึง่สว่นใดของผลติภณัฑต์ามการนําเสนอของ Esri เขา้กบัผลติภณัฑห์รอืการใหบ้รกิารเพือ่การใชง้านของบคุคล

ทีส่ามทีเ่ป็นคูแ่ขง่กบัผลติภณัฑต์ามการนําเสนอของ Esri 
ฎ เผยแพรห่รอืสือ่สารดว้ยวธิกีารอืน่ใดก็ตามสําหรับผลการทดสอบมาตรฐานการทํางานบนผลติภณัฑร์ุน่เบตา้โดยไมไ่ดรั้บ

อนุญาตเป็นลายลกัษณ์อกัษรจาก Esri และผูใ้หอ้นุญาต หรอื 
ฏ ใช ้ผนวก แกไ้ข เผยแพร ่ใหก้ารเขา้ถงึ หรอืรวมขอ้เสนอของ Esri ในลกัษณะทีอ่าจทําใหส้ว่นหนึง่สว่นใดของขอ้เสนอของ 

Esri อยูภ่ายใตข้อ้กําหนดในการใชง้านแบบโอเพน่ซอรส์หรอืแบบเปิดฐานขอ้มลูทีต่อ้งการใหส้ว่นหนึง่สว่นใดของขอ้เสนอ
ของ Esri ไดรั้บการกระทําดงันี ้

 
 1. ไดรั้บการเปิดเผยในรปูแบบของรหสัตน้ทาง (Source Code) แกบ่คุคลภายนอก 
 2. ใหส้ทิธกิารใชง้านแกบ่คุคลภายนอกเพือ่วตัถปุระสงคใ์นการสรา้งงานมลีขิสทิธิส์บืเนือ่ง หรอื 
 3. แจกจา่ยตอ่ใหแ้กบ่คุคลภายนอกโดยไมม่คีา่ใชจ้า่ย 
 
ขอ้จํากดัดงักลา่วนีจ้ะไมม่ผีลใชบ้งัคบัในกรณีทีเ่ป็นการขดัตอ่กฎหมายทีใ่ชบ้งัคบัหรอืขอ้บงัคบั 
 
ขอ้ 2—ขอ้กาํหนดและการสิน้สดุการใชง้าน 
 
ขอ้ตกลงฉบบันีจ้ะมผีลเมือ่มกีารยอมรับตามขอ้ตกลง ลกูคา้อาจยตุขิอ้ตกลงฉบบันีห้รอืสทิธกิารใชง้านหรอืการเป็นสมาชกิ
ขอ้เสนอของ Esri ใดๆ ไดท้กุเมือ่โดยจะตอ้งแจง้ Esri เป็นลายลกัษณ์อกัษร การยตุขิอ้ตกลงโดยปราศจากสาเหตไุมไ่ดทํ้าให ้
ลกูคา้มสีทิธไิดรั้บการคนืเงนิคา่ธรรมเนยีมใดๆ สทิธกิารยตุขิอ้ตกลงในระหวา่งมขีอ้ผกูพันการใหบ้รกิารเพือ่ความสะดวกใดก็ตาม
ไดร้ะบไุวใ้นสว่นทีเ่กีย่วขอ้งในเนือ้หาของขอ้ตกลงฉบบันี ้ฝ่ายใดฝ่ายหนึง่อาจยตุขิอ้ตกลงฉบบันีห้รอืสทิธกิารใชง้านหรอืการเป็น
สมาชกิใดๆ เนือ่งจากมกีารละเมดิขอ้ตกลงในสาระสําคญัทีไ่มไ่ดรั้บการแกไ้ขภายใน 30 วนันับจากวนัทีม่กีารแจง้อยา่งเป็นลาย
ลกัษณ์อกัษรไปยังฝ่ายทีล่ะเมดิขอ้ตกลง เมือ่มกีารยตุขิอ้ตกลงฉบบันีเ้นือ่งจากมกีารละเมดิขอ้ตกลง ทาง Esri จะหยดุใหบ้รกิาร 
สทิธกิารใชง้านใดๆ ในขอ้เสนอของ Esri ทีม่ผีลใชอ้ยูห่ลงัจากการยตุขิอ้ตกลงฉบบันีย้ังคงใชไ้ดต้อ่ไปภายใตข้อ้ตกลงของ
ขอ้ตกลงฉบบันี ้
 
หาก Esri ยตุขิอ้ตกลงฉบบันีเ้นือ่งจากลกูคา้ละเมดิขอ้ตกลง ทาง Esri ยังอาจใชส้ทิธเิลอืกทีจ่ะยตุสิทิธกิารใชง้านของลกูคา้ 
หรอืการเป็นสมาชกิในขอ้เสนอของ Esri หากลกูคา้ยตุขิอ้ตกลงฉบบันีไ้มว่า่ดว้ยเหตผุลหรอืเพือ่ความสะดวกแลว้ ทางลกูคา้อาจ
ใชส้ทิธเิลอืกทีจ่ะยตุสิทิธกิารใชง้านของลกูคา้ หรอืการเป็นสมาชกิในผลติภณัฑต์ามการนําเสนอของ Esri ดว้ย 
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เมือ่มกีารยตุสิทิธกิารใชง้านหรอืการเป็นสมาชกิ ลกูคา้จะตอ้ง 
 
ก. หยดุเขา้ถงึหรอืใชง้านขอ้เสนอของ Esri ทีถ่กูยตุ ิ
ข. ลา้งแคชขอ้มลูในฝ่ังของไคลเอ็นตท์ีไ่ดจ้ากบรกิารคลาวดท์ีถ่กูยตุ ิและ 
ค. หยดุการใชแ้ละถอนการตดิตัง้ ลบ และทําลายสําเนาทัง้หมดของผลติภณัฑต์ามการนําเสนอ ของ Esri ทีไ่ดรั้บผลกระทบซึง่

อยูใ่นความครอบครองหรอืการควบคมุของลกูคา้ รวมถงึสว่นทีไ่ดรั้บการแกไ้ขหรอืมกีารผนวกรวมไวด้ว้ย ไมว่า่จะอยูใ่น
รปูแบบใด ตลอดจนดําเนนิการและสง่หลกัฐานของการกระทําดงักลา่วนัน้ใหแ้ก ่Esri หรอืผูจั้ดจําหน่ายทีไ่ดรั้บอนุญาต 

 
Esri อาจหยดุใหบ้รกิารทันททีีม่กีารแจง้เป็นลายลกัษณ์อกัษรไปยังลกูคา้ หากการลม้ละลายหรอืการดําเนนิคดลีม้ละลายเริม่ขึน้
โดยหรอืตอ่ลกูคา้ จนกวา่ทรัสตจีะไดแ้กไ้ขการผดินัดชําระหนีท้ีเ่กดิขึน้และใหก้ารรับประกนัทีเ่พยีงพอสําหรับการปฏบิตักิารใน
อนาคตภายใตข้อ้ตกลงฉบบันี ้ขอ้ตกลงฉบบันีจ้ะสิน้สดุลงเมือ่มภีาวะหนีส้นิลน้พน้ตวั การชาํระบญัช ีหรอืการเลกิกจิการของฝ่าย
ใดฝ่ายหนึง่ 
 
ขอ้ 3—การรบัประกนัแบบจาํกดัและการจาํกดัความรบัผดิชอบ 
 
3.1 การรบัประกนัแบบจาํกดั ยกเวน้ตามทีร่ะบไุวด้า้นลา่ง Esri รับประกนัลกูคา้ โดยที ่(i) ผลติภณัฑต์ามการนําเสนอของ Esri 
จะปฎบิตัติามขอ้มลูจําเพาะทีเ่กีย่วขอ้งอยา่งมนัียยะสําคญั และ (ii) การใหบ้รกิารจะเป็นไปตามมาตรฐานทางวชิาชพีและทาง
เทคนคิของอตุสาหกรรมอยา่งมนัียยะสําคญั ชว่งเวลารับประกนัสําหรับผลติภณัฑต์ามการนําเสนอและการใหบ้รกิารของ Esri ถกู
เสนอภายใตส้ทิธกิารใชถ้าวรนาน 90 วนั จากวนัทีส่ง่มอบหรอืวนัทีรั่บของหากขอ้ตกลงฉบบันีม้รีะยะเวลารับของ ชว่งเวลา
รับประกนัสําหรับผลติภณัฑต์ามการนําเสนอและการใหบ้รกิารของ Esri ถกูเสนอภายใตก้ารเป็นสมาชกิหรอืการใชส้ทิธติาม
ขอ้กําหนด ตลอดระยะเวลาการเป็นสมาชกิหรอืขอ้กําหนด 
 
3.2 การจาํกดัความรบัผดิชอบกรณีพเิศษ เนือ้หาของบคุคลทีส่าม ขอ้มลู ตวัอยา่ง ฮ็อตฟิกซ ์โปรแกรมแกไ้ข อปัเดต 
Online Services ทีจ่ดัหาใหโ้ดยไมม่คีา่ธรรมเนยีม และผลติภณัฑร์ุน่ทีเ่ป็นการทดลอง การประเมนิและรุน่เบตา้จะถกู
สง่มอบในลกัษณะ “ตามสภาพทีเ่ป็นอยู”่ โดยไมม่กีารรบัประกนัใดๆ 
 
3.3 การจาํกดัความรบัผดิชอบท ัว่ไป ยกเวน้การรบัประกนัแบบจาํกดัตามทีร่ะบอุยา่งชดัแจง้ขา้งตน้แลว้ Esri จาํกดั
ความรบัผดิชอบในการรบัประกนัหรอืเงือ่นไขอืน่ๆ ท ัง้หมด ไมว่า่จะโดยชดัแจง้หรอืโดยนยั รวมถงึการรบัประกนัหรอื
เงือ่นไขเกีย่วกบัความสามารถเชงิพาณชิย ์ความเหมาะสมในการใชง้านเพือ่วตัถปุระสงคเ์ฉพาะ และการไมล่ะเมดิ
สทิธิใ์นทรพัยส์นิทางปญัญา Esri จะไมร่บัผดิชอบตอ่ความไมส่อดคลอ้งใดๆ ทีเ่กดิขึน้จากการทีล่กูคา้แกไ้ข
เปลีย่นแปลงขอ้เสนอของ Esri นอกเหนอืจากทีร่ะบไุวใ้นเอกสารประกอบ Esri ไมร่บัประกนัวา่ขอ้เสนอของ Esri หรอื
การดาํเนนิการของลกูคา้จะราบรืน่ไมต่ดิขดั ปราศจากขอ้ผดิพลาด ความทนทานตอ่ความบกพรอ่ง ความปลอดภยั
จากความบกพรอ่ง หรอืไมร่บัประกนัวา่ความไมส่อดคลอ้งจะสามารถหรอืจะไดร้บัการแกไ้ข ขอ้เสนอของ Esri ไมไ่ด้
รบัการออกแบบ ผลติ หรอืมวีตัถปุระสงคเ์พือ่การใชใ้นสภาพแวดลอ้ม หรอืการใชง้านทีอ่าจนําไปสูก่ารสญูเสยีชวีติ 
การบาดเจ็บรา่งกาย หรอืความเสยีหายตอ่ทรพัยส์นิหรอืสภาพแวดลอ้ม ลกูคา้ไมค่วรปฏบิตัติามคาํแนะนําเกีย่วกบั
การนําทางทีด่เูหมอืนจะเป็นอนัตราย ไมป่ลอดภยั หรอืผดิกฎหมาย การใชด้งักลา่วจะเป็นความเสีย่งและเป็น
คา่ใชจ้า่ยของลกูคา้เอง 
 
3.4 การจาํกดัความรบัผดิชอบ 
 
ก. การจาํกดัความรบัผดิชอบบนอนิเทอรเ์น็ต ไมม่คีูส่ญัญาฝ่ายใดจะตอ้งรบัผดิสาํหรบัคา่เสยีหายภายใตท้ฤษฎทีาง

กฎหมายเกีย่วกบัการปฏบิตัหิรอืการยตุกิารดาํเนนิการของอนิเทอรเ์น็ต หรอืขอ้บงัคบัของอนิเทอรเ์น็ตทีอ่าจ
จาํกดัหรอืหา้มการดาํเนนิการของบรกิารคลาวด ์

ข. เว็บไซตข์องบคุคลทีส่าม และ เน ื�อหาของบคุคลทีส่าม Esri ไมร่บัผดิชอบตอ่เว็บไซตข์องบคุคลทีส่ามหรอืเนือ้หา
ของบคุคลทีส่าม ทีป่รากฎหรอืถกูอา้งองิโดยผลติภณัฑต์ามการนําเสนอของ Esri หรอืเว็บไซตข์อง Esri รวมถงึ 
www.esri.com และ www.arcgis.com การใหล้งิกไ์ปยงัเว็บไซตห์รอืทรพัยากรของบคุคลทีส่ามไมไ่ดบ้ง่บอกนยั
ยะถงึการรบัรอง ความเกีย่วขอ้ง หรอืการสนบัสนนุชนดิใดๆ 

 
3.5 การบรรเทาเฉพาะ การแกไ้ขความเสยีหายโดยเฉพาะของลกูคา้และความรับผดิชอบทัง้หมดของ Esri ตอ่การละเมดิการ
รับประกนัแบบจํากดัในสว่นนีจ้ะเป็นไปเพือ่ทดแทนสือ่ทีช่ํารดุรวมทัง้ (1) ซอ่ม แกไ้ข หรอืหาทางแกไ้ขผลติภณัฑต์ามการ
นําเสนอและการใหบ้รกิารของ Esri ทีเ่กีย่วขอ้ง หรอื (2) คนืคา่ธรรมเนยีมทีล่กูคา้ชําระเป็นคา่ผลติภณัฑต์ามการนําเสนอและการ
ใหบ้รกิารของ Esri ทีไ่มส่อดคลอ้งกบัการรับประกนัแบบจํากดัของ Esri โดยมเีงือ่นไขวา่ ลกูคา้ตอ้งถอนการตดิตัง้ ลบ และ

http://www.esri.com/
http://www.arcgis.com/
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ทําลายสําเนาทัง้หมดของผลติภณัฑต์ามการนําเสนอของ Esri ทีเ่กีย่วขอ้ง และยตุกิารเขา้ถงึและการใชบ้รกิารคลาวดท์ี่
เกีย่วขอ้ง ตลอดจนดําเนนิการและสง่หลกัฐานการดําเนนิการดงักลา่วมายัง Esri หรอืตวัแทนจําหน่ายทีไ่ดรั้บอนุญาต 
 
ขอ้ 4—ขอ้จาํกดัความรบัผดิชอบ 
 
4.1 การจาํกดัความรบัผดิ ท ัง้ลกูคา้ Esri และผูจ้ดัจาํหนา่ยของ Esri จะไมต่อ้งรบัผดิตอ่คา่เสยีหายโดยออ้ม 
คา่เสยีหายพเิศษ คา่เสยีหายสบืเนือ่งหรอืคา่เสยีหายทีเ่ป็นผลทีต่ามมา การสญูเสยีผลกําไร ยอดขาย คา่ความนยิม 
ตน้ทนุในการจดัหาสนิคา้หรอืบรกิารทดแทน หรอืคา่เสยีหายทีม่จีาํนวนสงูกวา่คา่ธรรมเนยีมของสทิธกิารใชง้านหรอื
การเป็นสมาชกิทีเ่กีย่วขอ้งซึง่ไดชํ้าระหรอืคา้งชําระตอ่ Esri สาํหรบัขอ้เสนอของ Esri ทีเ่ป็นสาเหตขุองขอ้เรยีกรอ้ง 
 
4.2 ขอ้จํากดัและการยกเวน้ความรับผดิในขอ้ความยอ่หนา้กอ่นนีไ้มใ่ชก้บักรณีทีล่กูคา้ละเมดิ ใชใ้นทางทีผ่ดิ ยักยอกทรัพยส์นิ
ทางปัญญาของ Esri หรอืผูใ้หอ้นุญาตของ Esri ภาระหนา้ทีใ่นการชดใชค้า่สนิไหมทดแทนของฝ่ายใดฝ่ายหนึง่ ความประมาท
เลนิเลอ่อยา่งรา้ยแรง การจงใจประพฤตผิดิ หรอืการละเมดิตอ่ขอ้กําหนดการปฏบิตัติามกฎเกณฑก์ารสง่ออกของขอ้ตกลงฉบบันี้
หรอืกฎหมายทีม่ผีลบงัคบัใชห้รอืขอ้บงัคบั 
 
4.3 ความสามารถในการบงัคบัใชข้องการจาํกดัความรบัผดิชอบและขอ้จาํกดั Esri หรอืผูจั้ดจําหน่ายทีไ่ดรั้บอนุญาตได ้
กําหนดคา่ธรรมเนยีมและเขา้ทําขอ้ตกลงฉบบันีโ้ดยเป็นไปตามการจํากดัความรับผดิและขอ้จํากดัในขอ้ตกลงฉบบันี ้ทัง้นี ้
คา่ธรรมเนยีมไดแ้สดงถงึการกระจายความเสีย่งทีเ่ป็นพืน้ฐานสําคญัของการเจรจาระหวา่งคูส่ญัญา ขอ้จาํกดัเหลา่นีจ้ะมผีลใช้
บงัคบัไมว่า่คูส่ญัญาจะรบัรูถ้งึความเป็นไปไดข้องความเสยีหายหรอืไมแ่ละไมค่าํนงึวา่วตัถปุระสงคส์าํคญัของการ
เยยีวยาแบบจาํกดัโดยเฉพาะหรอืไม ่
 
4.4 การถอนหรอืการสละสทิธเิรยีกรอ้งหรอืสทิธใินทรัพยส์นิทีเ่คยเรยีกรอ้ง ขอ้จํากดั และขอ้ยกเวน้ทีร่ะบขุา้งตน้อาจไมม่ผีล
บงัคบัใชใ้นเขตอํานาจศาลบางแหง่ และอาจมผีลบงัคบัใชภ้ายใตข้อบเขตทีอ่นุญาตตามกฎหมายในเขตอํานาจศาลของลกูคา้
เทา่นัน้ ลกูคา้อาจมสีทิธเิพิม่เตมิซึง่ไมส่ามารถมกีารยกเวน้หรอืจํากดัความรับผดิชอบได ้Esri ไมไ่ดพ้ยายามทีจ่ะจํากดัการ
รับประกนัหรอืการเยยีวยาสําหรับลกูคา้โดยประการทีก่ฎหมายไมอ่นุญาต 
 
ขอ้ 5—การชดใชค้า่เสยีหาย 
 
5.1 คาํจาํกดัความ คําจํากดัความตอ่ไปนีเ้ป็นสว่นเสรมิของคําจํากดัความทีร่ะบไุวใ้น เอกสารแนบทา้ย ก: 
 
ก. “ขอ้เรยีกรอ้ง” หมายถงึ ขอ้เรยีกรอ้ง การดําเนนิคดหีรอืคํารอ้งขอใดก็ตามของบคุคลทีส่าม 
ข. “ผูม้สีทิธไิดร้บัชดใชค้า่เสยีหาย” หมายถงึ ลกูคา้ และผูบ้รหิาร เจา้หนา้ที ่และพนักงานของลกูคา้ 
ค. “ขอ้เรยีกรอ้งเกีย่วกบัการละเมดิ” หมายถงึ ขอ้เรยีกรอ้งใดๆ ทีอ่า้งวา่ การใชห้รอืการเขา้ถงึของลกูคา้ตอ่ขอ้เสนอหรอื

บรกิารของ Esri ละเมดิตอ่สทิธบิตัร ลขิสทิธิ ์เครือ่งหมายการคา้ หรอืความลบัทางการคา้ 
ง. “ความเสยีหาย” หมายถงึ ความเสยีหายทีเ่กดิขึน้จรงิ คา่เสยีหาย ยอดคา่ชดเชย ตน้ทนุหรอืคา่ใชจ้า่ย รวมถงึคา่

ทนายความทีไ่ดช้ําระไป 
 
5.2 การชดใชค้า่เสยีหายเกีย่วกบัการละเมดิ 
 
ก. Esri จะปกป้องและชดใชค้า่เสยีหายใหก้บัผูม้สีทิธไิดรั้บชดใชค้า่เสยีหายจากขอ้เรยีกรอ้งเกีย่วกบัการละเมดิ และชดใช ้

คา่เสยีหายเพือ่ความเสยีหายทีเ่กดิขึน้จากขอ้เรยีกรอ้งเกีย่วกบัการละเมดิตามทีร่ะบไุวใ้นยอ่หนา้ตอ่ไปนี ้
ข. หาก Esri พจิารณาแลว้วา่ขอ้เรยีกรอ้งเกีย่วกบัการละเมดิเป็นความจรงิ ทาง Esri อาจดําเนนิการอยา่งใดอยา่งหนึง่โดยใช ้

คา่ใชจ้า่ยของตนเอง (1) ใหส้ทิธิล์กูคา้ในการใชผ้ลติภณัฑต์ามการนําเสนอหรอืการใหบ้รกิารของ Esri ตอ่ไป หรอื 
(2) แกไ้ขผลติภณัฑต์ามการนําเสนอหรอืการใหบ้รกิารของ Esri ในขณะทีดํ่ารงไวซ้ ึง่ความสามารถในการทํางานดงัเดมิ 
หากไมม่ทีางเลอืกใดทีเ่หมาะสมในเชงิพาณชิย ์ทาง Esri อาจยตุสิทิธใินการใชผ้ลติภณัฑต์ามการนําเสนอหรอืการ
ใหบ้รกิารของ Esri ของลกูคา้และจะคนืเงนิ (ก) คา่ธรรมเนยีมสทิธกิารใชง้านใดก็ตามทีล่กูคา้ชําระเการละเมดิผลติภณัฑ์
ตามการนําเสนอหรอืการใหบ้รกิารของ Esri ทีไ่ดรั้บมาภายใตส้ทิธกิารใชง้านถาวร โดยคดิเป็นสดัสว่นของ 5 ปี หกัคา่เสือ่ม
ราคาเป็นแบบเสน้ตรงเริม่ตัง้แตว่นัทีเ่ร ิม่ตน้สง่มอบ หรอื (ข) คา่ธรรมเนยีมสว่นทีไ่มม่กีารใชซ้ ึง่ชําระสําหรับสทิธกิารใชง้าน
เป็นระยะเวลา การเป็นสมาชกิ และการซอ่มบํารงุรักษา 

ค. Esri ไมม่ภีาระหนา้ทีใ่นการตอ่สูข้อ้เรยีกรอ้งเกีย่วกบัการละเมดิหรอืในการชดใชค้า่สนิไหมทดแทนใหแ้กล่กูคา้ในกรณีทีข่อ้
เรยีกรอ้งเกีย่วกบัการละเมดิเกดิขึน้จาก (1) การผสมผสานหรอืการรวมผลติภณัฑต์ามการนําเสนอหรอืการใหบ้รกิารของ 
Esri กบัผลติภณัฑ ์กระบวนการ ระบบ หรอืสว่นประกอบที ่Esri ไมไ่ดจั้ดหาหรอืระบไุวใ้นเอกสารประกอบ (2) การดดัแปลง
ผลติภณัฑต์ามการนําเสนอหรอืการใหบ้รกิารของ Esri โดยผูอ้ืน่ทีไ่มใ่ช ่Esri และผูรั้บจา้งชว่งของ Esri (3) การปฏบิตัติาม
รายละเอยีดงานของลกูคา้ หรอื (4) การใชผ้ลติภณัฑต์ามการนําเสนอหรอืการใหบ้รกิารของ Esri หลงัจากที ่Esri จัดหารุน่
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ทีม่กีารแกไ้ขเปลีย่นแปลงแลว้เพือ่หลกีเลีย่งการละเมดิหรอืยตุสิทิธกิารใชผ้ลติภณัฑต์ามการนําเสนอหรอืการใหบ้รกิารของ 
Esri ของลกูคา้  

 
5.3 การชดใชค้า่สนิไหมทดแทนท ัว่ไป Esri จะปกป้องและชดใชค้า่เสยีหายใหแ้กผู่ม้สีทิธไิดรั้บชดใชค้า่เสยีหาย ตลอดจน
ชดใชค้า่เสยีหายเพือ่ความเสยีหายทีเ่กดิขึน้ตามการเรยีกรอ้งใดๆ สําหรับการบาดเจ็บทางกาย การเสยีชวีติ หรอืความเสยีหาย
ตอ่ทรัพยส์นิ (ไมร่วมถงึฐานขอ้มลูทีไ่มไ่ดอ้ยูภ่ายใตโ้ปรแกรมการสํารองขอ้มลูทีส่มเหตสุมผล) ทีนํ่ามาจากฝ่ายทีไ่ดรั้บความ
คุม้ครองตามขอบเขตในกรณีทีเ่กดิขึน้จากความประมาทเลนิเลอ่หรอืการละเวน้หรอืการจงใจประพฤตผิดิโดย Esri หรอืผูบ้รหิาร 
เจา้หนา้ที ่พนักงาน หรอืตวัแทนของ Esri ทีทํ่าหนา้ทีใ่หบ้รกิารในขณะทีอ่ยูใ่นสถานทีข่องลกูคา้ 
 
5.4 เง ือ่นไขการชดใชค้า่เสยีหาย เงือ่นไขการชดใชค้า่เสยีหายไดกํ้าหนดให ้ผูม้สีทิธไิดรั้บชดใชค้า่เสยีหายจะตอ้ง (1) แจง้
ให ้Esri ทราบถงึขอ้เรยีกรอ้งเป็นลายลกัษณ์อกัษรทันท ี(2) จัดหาเอกสารทีม่อียูท่ัง้หมดทีอ่ธบิายตอ่ขอ้เรยีกรอ้ง (3) ให ้Esri มี
อํานาจควบคมุแตเ่พยีงผูเ้ดยีวในการตอ่สูค้ดหีรอืการเจรจาไกลเ่กลีย่ทีเ่กีย่วกบัการตอ่สูห้รอืการระงับขอ้เรยีกรอ้งเกีย่วกบัการ
ละเมดิ และ (iv) ใหค้วามรว่มมอืในการตอ่สูข้อ้เรยีกรอ้งเกีย่วกบัการละเมดิตามสมควร เมือ่ Esri รอ้งขอและออกคา่ใชจ้า่ยให ้
 
5.5 ขอ้ตกลงสว่นนีร้ะบขุอ้ผกูพนัท ัง้หมดของ Esri ผูจ้ดัจาํหนา่ย และผูใ้หอ้นญุาตของ Esri เกีย่วกบัขอ้เรยีกรอ้งใดๆ 
ซึง่ Esri ตอ้งชดใชค้า่เสยีหายแกล่กูคา้ 
 
ขอ้ 6—การรบัประกนั 
 
หาก Esri กําลงัใหบ้รกิาร ทาง Esri จะดําเนนิการขัน้ตํา่ตามความคุม้ครองตอ่ไปนี ้
 
ก. ความรับผดิทัว่ไปหรอืความรับผดิทั่วไปเชงิพาณชิยท์ีม่คีวามคุม้ครองขัน้ตํา่ 1,000,000.00 ดอลลาร ์โดยจํากดัตอ่การ

เกดิขึน้ครัง้เดยีวสําหรับการบาดเจ็บทางกาย รวมถงึการเสยีชวีติ และความรับผดิตอ่ความเสยีหายในทรัพยส์นิซึง่รวมถงึกรณี
ตอ่ไปนี ้
 

 1. สถานทีแ่ละการดําเนนิงาน 
 2. ความรับผดิตามสญัญารวม 
 3. ความเสยีหายตอ่ทรัพยส์นิในรปูแบบกวา้งๆ 
 4. ผูรั้บจา้งอสิระ 
 5. การบาดเจ็บของบคุคล โดยมกีารลบขอ้ยกเวน้ของพนักงาน และ 
 6. การดําเนนิงานทีเ่สร็จสิน้แลว้ 

 
ข. การประกนัภยัเพือ่คา่ชดเชยของผูทํ้างาน โดยมกีารสละสทิธกิารรับชว่งสทิธเิป็นจํานวนทีเ่ป็นไปตามจํานวนทีจํ่ากดัตาม

กฎหมาย 
 
ขอ้ 7—ความปลอดภยัและการปฏบิตัติาม 
7.1 ความปลอดภยั Esri ไดเ้ผยแพรค่วามสามารถดา้นความปลอดภยัไวท้ี ่http://doc.arcgis.com/en/trust/security/security-
overview.htm ลกูคา้อาจอนุญาตให ้Esri มสีทิธใินการเขา้ถงึระบบของลกูคา้หรอืขอ้มลูสว่นบคุคลของบคุคลทีส่าม สารสนเทศ
ทีม่กีารควบคมุ หรอืขอ้มลูทีม่คีวามละเอยีดออ่น ถา้การเขา้ถงึมคีวามจําเป็นตอ่ผลงานการใหบ้รกิารของ Esri และถา้ Esri 
ยอมรับการเขา้ถงึดงักลา่วอยา่งชดัแจง้ Esri จะใชก้ารคุม้ครองในการจัดการ ทางเทคนคิ และทางกายภาพตามสมควรเพือ่
คุม้ครองขอ้มลูดงักลา่วและป้องกนัการเขา้ถงึโดยไมไ่ดรั้บอนุญาต ลกูคา้มหีนา้ทีใ่นการ (1) ยนืยันวา่การควบคมุดา้นความ
ปลอดภยัและความเป็นสว่นตวัทีไ่ดรั้บการตพีมิพข์อง Esri เป็นไปตามขอ้กําหนดดา้นกฎหมายทีใ่ชบ้งัคบัทัง้หมดสําหรับการ
คุม้ครองเนือ้หาของลกูคา้ และ (2) อปัโหลดหรอืแบง่ปันเนือ้หาของลกูคา้ผา่นบรกิารคลาวดเ์ฉพาะเมือ่กฎหมายอนุญาตให ้
กระทําการดงักลา่วได ้Esri ไมม่หีนา้ทีใ่นการตรวจสอบเนือ้หาของลกูคา้เพือ่รับรองวา่เป็นไปตามกฎหมายทีใ่ชบ้งัคบัและ
ขอ้บงัคบั ลกูคา้ตอ้งตดิตอ่ Esri ที ่securesupport@esri.com สําหรับคําแนะนําเพิม่เตมิกอ่นใหเ้นือ้หาของลกูคา้ใดก็ตามทีต่อ้ง
ใชม้าตรการรักษาความปลอดภยัอืน่ ๆ นอกเหนอืจากความสามารถในการรักษาความปลอดภยัทีเ่ผยแพรข่อง Esri  
 
7.2 รหสัทีป่ระสงคร์า้ย Esri จะใชค้วามพยายามตามสมควรทางการคา้เพือ่ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ขอ้เสนอของ Esri จะไมส่ง่
รหสัทีป่ระสงคร์า้ยใดๆ ไปใหล้กูคา้ Esri จะไมรั่บผดิชอบตอ่รหสัทีป่ระสงคร์า้ยซึง่ลกูคา้นําเขา้สูข่อ้เสนอของ Esri หรอืมกีาร
นําเขา้ผา่นเนือ้หาของบคุคลทีส่าม 
 
7.3 การปฏบิตัติามการสง่ออก คูส่ญัญาแตล่ะฝ่ายจะปฏบิตัติามกฎหมายและระเบยีบขอ้บงัคบัวา่ดว้ยการสง่ออกทีใ่ชบ้งัคบั 
รวมถงึระเบยีบขอ้บงัคบัวา่ดว้ยการบรหิารการสง่ออก (EAR) ของกระทรวงพานชิยข์องสหรัฐอเมรกิา ระเบยีบขอ้บงัคบัวา่ดว้ยการ
ขนสง่อาวธุระหวา่งประเทศ (ITAR) และกฎหมายอืน่ๆ ดา้นการสง่ออกทีใ่ชบ้งัคบั ลกูคา้จะไมส่ง่ออก สง่ออกซํ้า โอนยา้ย 

http://doc.arcgis.com/en/trust/security/security-overview.htm
http://doc.arcgis.com/en/trust/security/security-overview.htm
mailto:securesupport@esri.com
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เผยแพร ่หรอืโยกยา้ยประการใดๆ ไมว่า่จะทัง้หมดหรอืบางสว่น หรอือนุญาตการเขา้ถงึ หรอืการโอน หรอืการใชบ้รกิารหรอื
ผลติภณัฑต์ามการนําเสนอของ Esri ไปยังประเทศทีส่หรัฐอเมรกิามคํีาสัง่หา้มซือ้ขาย หรอืองคก์รหรอืบคุคลทีถ่กูปฏเิสธ เวน้แต่
จะเป็นไปตามกฎหมายและระเบยีบขอ้บงัคบัวา่ดว้ยการสง่ออกทีใ่ชบ้งัคบัของรัฐบาลของสหรัฐอเมรกิาในขณะนัน้ ลกูคา้จะ
สง่ออก สง่ออกซ้ํา โอน หรอืใชบ้รกิารหรอืขอ้เสนอของ Esri เพือ่การสรา้งมสิไซลห์รอืนวิเคลยีร ์อาวธุเคมหีรอืชวีภาพหรอืสิน้สดุ
การใชง้านโดยไมไ่ดรั้บอนุญาตอยา่งถกูตอ้งจากรัฐบาลของสหรัฐอเมรกิา ลกูคา้จะตอ้งบอกกลา่ว Esri เป็นลายลกัษณ์อกัษร
ทันทเีมือ่หน่วยงานหรอืเจา้หนา้ทีข่องรัฐบาลของสหรัฐอเมรกิาปฏเิสธ ระงับ หรอืเพกิถอนสทิธพิเิศษดา้นการสง่ออกของลกูคา้ 
ลกูคา้จะไมอ่ปัโหลด จัดเก็บ หรอืประมวลผลเนือ้หาของลกูคา้ในบรกิารคลาวดซ์ ึง่ (1) มหีมายเลขการแบง่ประเภทการควบคมุ
การสง่ออก (ECCN) นอกจาก EAR99 หรอื (2) ถกูควบคมุสําหรับการสง่ออกจากสหรัฐอเมรกิาภายใต ้ITAR ลกูคา้จะแจง้ให ้
Esri ทราบลว่งหนา้หากการดําเนนิงานใหบ้รกิารหรอืการใหผ้ลติภณัฑต์ามการนําเสนอของ Esri ใดๆ เกีย่วขอ้งกบัมาตราการ
ป้องกนั การใหบ้รกิารในการป้องกนั หรอืขอ้มลูทางเทคนคิ ตามทีร่ะบไุวใ้น ITAR มาตรา 120.6, 120.9 และ 120.10 ตามลําดบั 
โดย Esri จะไมดํ่าเนนิงานใหบ้รกิารดงักลา่วหรอืจัดหาผลติภณัฑต์ามการนําเสนอของ Esri ใดๆ ดงักลา่วจนกวา่ Esri จะไดรั้บ
ใบอนุญาตการสง่ออกทีจํ่าเป็นจากรัฐบาลสหรัฐอเมรกิา ลกูคา้จะชว่ยเหลอื Esri ตามสมควรในการสมัครและการไดรั้บใบอนุญาต
การสง่ออกตามความเหมาะสม 
 
ขอ้ 8—บรกิารคลาวด ์
 
8.1 การใชง้านทีต่อ้งหา้ม ลกูคา้จะไมจั่ดหาเนือ้หาของลกูคา้หรอืการเขา้ถงึอืน่ๆ หรอืใชบ้รกิารระบบคราวดใ์นลกัษณะที ่
 
ก. สแปม การปลอมตวั หรอืทําการฟิชชิง่อเีมล สง่อเีมลขยะหรอืเนือ้หาทีเ่ป็นการโจมตหีรอืใสร่า้ย หรอืสะกดรอยตามหรอืทํา

การขม่ขูว่า่จะทํารา้ยรา่งกาย 
ข. จัดเก็บหรอืสง่รหสัทีเ่ป็นอนัตรายใดๆ 
ค. ละเมดิตอ่กฎหมายหรอืขอ้บงัคบัใดๆ 
ง. ละเมดิหรอืยักยอกสทิธขิองบคุคลทีส่ามใดก็ตาม 
จ. คน้หา ตรวจสอบ หรอืทดสอบชอ่งโหวข่องบรกิารคลาวดห์รอืละเมดิมาตรการดา้นความปลอดภยัหรอืการพสิจูนต์วัตนใดก็

ตามโดยบรกิารคลาวด ์หรอื 
ฉ. เปรยีบเทยีบความพรอ้ม การปฏบิตังิานหรอืความสามารถในการทํางานของบรกิารคลาวดเ์พือ่วตัถปุระสงคใ์นการแขง่ขนั 
 
8.2 การหยดุชะงกัของบรกิาร ความลม้เหลวของระบบหรอืเหตกุารณ์อืน่ๆ ทีอ่ยูน่อกเหนอืการควบคมุตามสมควรของ Esri 
อาจทําใหเ้กดิการหยดุชะงักในการเขา้ถงึบรกิารคลาวดข์องลกูคา้ Esri อาจไมส่ามารถใหก้ารแจง้เตอืนลว่งหนา้ถงึการหยดุชะงัก
ดงักลา่ว 
 
8.3 การลบเนือ้หาของลกูคา้ Esri อาจลบหรอืเอาสว่นหนึง่สว่นใดของเนือ้หาของลกูคา้ออก หากมเีหตผุลทีเ่ชือ่ไดว้า่การ
อปัโหลดเนือ้หาของลกูคา้หรอืการใชเ้นือ้หาดงักลา่วรว่มกบัระบบคลาวด ์เป็นการละเมดิขอ้ตกลงฉบบันีใ้นสาระสําคญั Esri 
จะแจง้ใหล้กูคา้ทราบลว่งหนา้กอ่นทีจ่ะลบเนือ้หาของลกูคา้ หากเป็นการกระทําทีส่มเหตสุมผลภายใตส้ถานการณ์เหลา่นี ้Esri 
จะตอบสนองตอ่การแจง้ลบตามกฎหมาย Digital Millennium Copyright Act โดยเป็นไปตามนโยบายลขิสทิธิข์อง Esri ซึง่มอียู่
ที ่http://www.esri.com/legal/dmca_policy 
  
8.4 การระงบับรกิาร Esri อาจระงับการเขา้ถงึระบบคลาวด ์(1) หากลกูคา้ละเมดิขอ้ตกลงฉบบันีใ้นสาระสําคญัและไมแ่กไ้ขการ
ละเมดิดงักลา่วในเวลาอนัสมควร (2) หาก Esri มเีหตผุลอนัสมควรเชือ่ไดว้า่การใชบ้รกิารคลาวดข์องลกูคา้จะทําให ้Esri เกดิ
ความรับผดิหรอืผลลพัธใ์นทางลบแกค่วามถกูตอ้ง ความสามารถในการทํางาน หรอืความสามารถในการใชง้านของบรกิารคลาวด ์
(3) เพือ่ทําการบํารงุรักษาตามกําหนด (4) เพือ่ระงับภยัคกุคามหรอืการโจมตบีนบรกิารคลาวด ์หรอื (5) หากระบบคลาวดถ์กูระงับ
โดยกฎหมายหรอืมขีอ้กําหนดในระดบัทีทํ่าใหก้ารดําเนนิการใหบ้รกิารตอ่ไปจะกอ่ใหเ้กดิความยากลําบากทางการคา้ เมือ่เป็นไป
ได ้Esri จะแจง้ใหล้กูคา้ทราบถงึการระงับบรกิารคลาวดล์ว่งหนา้และใหโ้อกาสแกล่กูคา้ตามสมควรในการดําเนนิมาตรการแกไ้ข 
 
Esri จะไมรั่บผดิชอบตอ่ความเสยีหาย ความรับผดิ หรอืความสญูเสยีทีอ่าจเกดิขึน้จากการหยดุชะงักหรอืการระงับบรกิารของ
บรกิารคลาวดห์รอืการลบเนือ้หาของลกูคา้ตามทีอ่ธบิายไวข้า้งตน้ 
 
8.5 คาํบอกกลา่วตอ่ Esri ลกูคา้จะแจง้ให ้Esri ทราบทันท ีหากลกูคา้รับรูว้า่มกีารใชก้ารเป็นสมาชกิของลกูคา้โดยไมไ่ดรั้บ
อนุญาต หรอืมกีารละเมดิความปลอดภยัในลกัษณะอืน่ใดทีเ่กีย่วขอ้งกบับรกิารคลาวด ์
 

http://www.esri.com/legal/dmca_policy
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ขอ้ 9—ขอ้กาํหนดท ัว่ไป 
 
9.1 การชําระเงนิ ลกูคา้จะตอ้งชําระใบแจง้หนีท้ีถ่กูตอ้งแตล่ะรายการไมช่า้กวา่ 30 วนันับจากวนัทีไ่ดรั้บและจะตอ้งสง่การชําระ
เงนิไปยังทีอ่ยูท่ีร่ะบไุวใ้นใบแจง้หนี ้ลกูคา้ทีอ่ยูน่อกสหรัฐอเมรกิาจะตอ้งจา่ยตามใบแจง้หนีข้องผูจั้ดจําหน่ายโดยเป็นไปตาม
เงือ่นไขการชําระเงนิของผูจั้ดจําหน่าย 
 
9.2 ขอ้เสนอแนะ Esri สามารถใชข้อ้เสนอแนะ คําแนะนํา หรอืคํารอ้งขอใดๆ ไดอ้ยา่งอสิระเพือ่การปรับปรงุผลติภณัฑท์ีล่กูคา้
ใหแ้ก ่Esri 
 
9.3 สทิธบิตัร ลกูคา้ไมม่สีทิธทิีจ่ะยืน่ขอและไมม่สีทิธอินุญาตใหผู้ใ้ชอ้ืน่ใดยืน่ขอสทิธบิตัรหรอืสทิธทํิานองเดยีวกนัทัว่โลก หาก
เป็นสทิธทิีอ่าศยัหรอืไดผ้นวกผลติภณัฑใ์ดๆ ของ Esri ไว ้ขอ้หา้มเกีย่วกบัการจดทะเบยีนสทิธบิตัรดงัทีร่ะบไุวอ้ยา่งชดัเจนนีจ้ะ
ไมม่ผีลบงัคบัใชก้บัซอฟตแ์วรแ์ละเทคโนโลยขีองลกูคา้ ยกเวน้ในกรณีทีผ่ลติภณัฑห์รอืสว่นหนึง่สว่นใดของผลติภณัฑ ์เป็นสว่น
หนึง่ในขอ้อา้งสทิธหิรอืเป็นวธิทีีด่ทีีส่ดุสําหรับการประดษิฐภ์ายในคําขอจดทะเบยีนสทิธบิตัรหรอืการขอจดทะเบยีน ในทํานอง
เดยีวกนั 
 
9.4 ขอ้จาํกดัเกีย่วกบัการชกัชวน คูส่ญัญาทัง้สองฝ่ายจะไมช่กัชวนเพือ่จา้งงานพนักงานคนใดของคูส่ญัญาอกีฝ่ายหนึง่ซ ึง่
เกีย่วขอ้งกบัการดําเนนิงานใหบ้รกิารในระหวา่งการดําเนนิงานใหบ้รกิารและเป็นระยะเวลา 1 ปีหลงัจากนัน้ ขอ้ความนีไ้มไ่ดเ้ป็น
การจํากดัหา้มคูส่ญัญาฝ่ายหนึง่ฝ่ายใดจากการลงโฆษณาในสือ่สาธารณะเพือ่จา้งงานในหนังสอืพมิพ ์นติยสารอาชพี หรอืการลง
โฆษณาในอนิเทอรเ์น็ต 
 
9.5 ภาษแีละคา่ธรรมเนยีมการขนสง่คา่ธรรมเนยีมที ่Esri แจง้ใหก้บัลกูคา้ไมร่วมถงึคา่ภาษีและคา่ธรรมเนยีมอืน่ๆ ทัง้หมดที่
ใชบ้งัคบัอนัรวมถงึแตไ่มจํ่ากดัเพยีงคา่ภาษีการขาย ภาษีการใช ้หรอืภาษีมลูคา่เพิม่ (VAT) ภาษีศลุกากร อากร หรอืพกิดัอตัรา
ศลุกากร และคา่ใชจ้า่ยในการขนสง่และดําเนนิการ สําหรับลกูคา้ทีอ่ยูน่อกสหรัฐอเมรกิา ผูจั้ดจําหน่ายสามารถแจง้ภาษีหรอื
คา่ธรรมเนยีมตา่งๆ โดยเป็นไปตามนโยบายของผูจั้ดจําหน่ายเอง 
 
9.6 การตรวจสอบการปฏบิตัติามลกูคา้จะตอ้งเก็บรักษาบนัทกึทีถ่กูตอ้งและสมบรูณ์ รวมถงึบญัชทีีเ่กีย่วกบัการปฏบิตัติาม
หนา้ทีต่ามขอ้ตกลงฉบบันี ้Esri หรอืผูจั้ดจําหน่ายทีไ่ดรั้บอนุญาตอาจดําเนนิการตรวจสอบการปฏบิตัติามของบนัทกึและบญัชไีด ้
โดยมกีารบอกกลา่วเป็นลายลกัษณ์อกัษรไมน่อ้ยกวา่ 14 วนัทําการ หรอือาจแตง่ตัง้บคุคลทีส่ามอสิระเพือ่ดําเนนิการตรวจสอบ
การปฏบิตัติามดงักลา่วในนามของบรษัิท ลกูคา้จะตอ้งทําการแกไ้ขการไมป่ฏบิตัติามทีพ่บในระหวา่งการตรวจสอบการปฏบิตัติาม
โดยทันท ีทัง้ Esri และผูจั้ดจําหน่ายของ Esri จะไมส่ามารถดําเนนิการตรวจสอบการปฏบิตัติามของลกูคา้ภายใน 12 เดอืน
หลงัจากมขีอ้สรปุการตรวจสอบการปฏบิตัติาม ในกรณีทีไ่มป่รากฎวา่มกีารไมป่ฏบิตัติามทีเ่ป็นสาระสําคญัของลกูคา้ 
 
9.7 ขอ้หา้มยกเวน้แบบปรยิาย การทีฝ่่ายใดฝ่ายหนึง่ไมม่กีารบงัคบัใชข้อ้กําหนดของขอ้ตกลงฉบบันี ้ไมถ่อืวา่เป็นการสละสทิธิ์
ขอ้กําหนดหรอืสทิธขิองคูส่ญัญาดงักลา่วในการบงัคบัใชข้อ้กําหนดนัน้ๆ หรอืขอ้กําหนดอืน่ๆ ในภายหลงั 
 
9.8 ความสามารถแบง่สว่นได ้ถา้ขอ้กําหนดใดๆ ของขอ้ตกลงฉบบันีถ้กูกําหนดวา่ใชไ้มไ่ดด้ว้ยเหตผุลใดๆ (ก) ขอ้กําหนด
ดงักลา่วจะไดรั้บการแกไ้ขเทา่ทีจํ่าเป็นเพือ่ทําใหเ้จตนาของภาษานัน้สามารถบงัคบัใชไ้ด ้และ (ข) ขอ้กําหนดอืน่ๆ ทัง้หมดของ
ขอ้ตกลงฉบบันีจ้ะยังคงมผีลใชบ้งัคบั 
 
9.9 ผูส้บืทอดและผูม้อบหมาย ลกูคา้จะตอ้งไมม่อบหมาย ใหใ้บอนุญาตตอ่ หรอืโอนสทิธขิองลกูคา้ หรอืโอนภาระความ
รับผดิชอบของลกูคา้ภายใตข้อ้ตกลงฉบบันี ้โดยไมไ่ดรั้บความเห็นชอบลว่งหนา้เป็นลายลกัษณ์อกัษรจาก Esri และตวัแทน
จําหน่ายทีไ่ดรั้บอนุญาต และการพยายามทีจ่ะทําเชน่นัน้โดยไมไ่ดรั้บความเห็นชอบจะทําใหใ้บอนุญาตถอืเป็นโมฆะ ขอ้ตกลง
ฉบบันีจ้ะผกูพันผูส้บืทอดและผูม้อบหมายของแตล่ะฝ่ายใหป้ฏบิตัติามขอ้ตกลงฉบบันี ้อยา่งไรก็ตาม ผูรั้บจา้งทีทํ่าสญัญากบั
รัฐบาลเพือ่สง่มอบผลติภณัฑ ์อาจมอบหมายสทิธิภ์ายใตข้อ้ตกลงฉบบันีแ้ละผลติภณัฑท์ีไ่ดรั้บสําหรับการสง่มอบใหก้บัลกูคา้ที่
เป็นรัฐบาล โดยการแจง้อยา่งเป็นลายลกัษณ์อกัษรแก ่Esri โดยมเีงือ่นไขวา่ลกูคา้ทีเ่ป็นรัฐบาลยอมรับในเงือ่นไขของขอ้ตกลง
ฉบบันี ้ตามขอ้ตกลงรว่มกนั บรษัิทในเครอืของ Esri สามารถจัดหาการใหบ้รกิารภายใตเ้งือ่นไขของขอ้ตกลงฉบบันี ้ในกรณีเชน่นี้
เอกสารการสัง่ซือ้จะระบบุรษัิทในเครอืเป็นคูส่ญัญาทีจั่ดหาการใหบ้รกิาร  
 
9.10 ขอ้ตกลงทีย่งัมผีลบงัคบั อภธิานศพัทข์องเงือ่นไขและขอ้กําหนดของขอ้ตอ่ไปนีใ้นขอ้กําหนดและเงือ่นไขทั่วไปเหลา่นี้
จะยังมผีลบงัคบัแมข้อ้ตกลงฉบบันีจ้ะหมดอายหุรอืยตุไิป: “การรับประกนัแบบจํากดัและการถอนหรอืสละสทิธเิรยีกรอ้งหรอืสทิธิ
ในทรัพยส์นิทีเ่คยเรยีกรอ้ง” “การจํากดัความรับผดิ” “การชดใชค้า่เสยีหาย” และ “ขอ้กําหนดทั่วไป” 
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9.11 ลกูคา้ทีเ่ป็นรฐับาลสหรฐัอเมรกิา ผลติภณัฑเ์ป็นสนิคา้ทีไ่ดรั้บการพัฒนาโดยใชค้า่ใชจ้า่ยของเอกชน และจัดหาใหแ้ก่
ลกูคา้ภายใตข้อ้ตกลงฉบบันี ้หากลกูคา้เป็นหน่วยงานหรอืผูรั้บจา้งของรัฐบาลสหรัฐอเมรกิา ทาง Esri ใหส้ทิธกิารใชง้านหรอืให ้
การสมัครเป็นสมาชกิแกล่กูคา้โดยเป็นไปตามขอ้ตกลงฉบบันีภ้ายใต ้FAR สว่นยอ่ย 12.211/12.212 หรอื DFARS 
สว่นยอ่ย 227.7202 Esri Data และ Online Services ไดรั้บสทิธกิารใชง้านหรอืเป็นสมาชกิภายใตน้โยบาย 227.7202 
DFARS สว่นยอ่ยเดยีวกนั กบัซอฟตแ์วรค์อมพวิเตอรเ์ชงิพาณชิยสํ์าหรับการจัดซือ้ภายใต ้DFARS ผลติภณัฑจ์ะอยูภ่ายใต ้
ขอ้จํากดัตา่งๆ และขอ้ตกลงฉบบันีท้ีใ่ชบ้งัคบัอยา่งเขม้งวดกบัการใช ้การแกไ้ข ประสทิธภิาพ การทําสําเนา การออกจําหน่าย 
การแสดง หรอืการเปิดเผยผลติภณัฑข์องลกูคา้ ขอ้กําหนดของขอ้ตกลงทีไ่มส่อดคลอ้งกบัขอ้บงัคบัของรัฐบาลกลางจะไมม่ผีล
บงัคบัใช ้ลกูคา้ทีเ่ป็นรัฐบาลสหรัฐอเมรกิาอาจถา่ยโอนซอฟตแ์วรไ์ปยังอปุกรณ์ใดๆ ซึง่ไดรั้บโอนคอมพวิเตอรท์ีต่ดิตัง้ซอฟตแ์วร์
ดงักลา่วไว ้หากศาล อนุญาโตตลุาการ หรอืคณะกรรมการบรหิาร พจิารณาใหล้กูคา้ทีเ่ป็นรัฐบาลสหรัฐอเมรกิามสีทิธมิากกวา่ใน
สว่นใดๆ ของผลติภณัฑ ์ตามกฎหมายการจัดซือ้มหาชนทีเ่กีย่วขอ้ง สทิธิด์งักลา่วจะครอบคลมุเฉพาะสว่นทีไ่ดรั้บผลกระทบ
เทา่นัน้ Online Services จะเป็น FISMA Low ทีไ่ดรั้บอนุญาตแตไ่มไ่ดเ้ป็นไปตามขอ้กําหนดดา้นความปลอดภยัทีส่งูกวา่ ซึง่
รวมถงึขอ้กําหนดทีพ่บไดใ้น DFARS 252.239-7010  
 
9.12 กฎหมายทีใ่ชบ้งัคบั ขอ้ตกลงฉบบันีไ้มอ่ยูภ่ายใตส้นธสิญัญาสหประชาชาตเิกีย่วกบัสญัญาวา่ดว้ยการจําหน่ายสนิคา้
ระหวา่งประเทศ 
 
ก. หน่วยงานของรัฐ หากลกูคา้เป็นหน่วยงานของรัฐ กฎหมายทีม่ผีลใชบ้งัคบัของเขตอํานาจศาลของลกูคา้จะใชบ้งัคบักบั

ขอ้ตกลงนี ้
ข. องคก์รทีไ่มใ่ชห่น่วยงานของรัฐ กฎหมายของรัฐบาลกลางของสหรัฐอเมรกิาและกฎหมายของรัฐแคลฟิอเนยีจะใชบ้งัคบักบั

ขอ้ตกลงนีเ้ทา่นัน้ ยกเวน้หลกัการเลอืกกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งขององคก์รเหลา่นัน้ 
 
9.13 การระงบัขอ้พพิาท คูส่ญัญาจะตอ้งใชก้ระบวนการระงับขอ้พพิาทดงัตอ่ไปนี ้
 
ก. การปลดเปลือ้งภาระ คูส่ญัญาฝ่ายใดฝ่ายหนึง่มสีทิธทิีจ่ะรอ้งขอคําสัง่คุม้ครองชัว่คราว การปฏบิตัโิดยเฉพาะเจาะจง หรอืการ

ปลดเปลือ้งภาระในศาลทีม่เีขตอํานาจ โดยปราศจากขอ้กําหนดในการวางหลกัประกนัหรอืการพสิจูนก์ารบาดเจ็บเพือ่เป็น
เงือ่นไขในการบรรเทา 

ข. หน่วยงานของรัฐบาลสหรัฐอเมรกิา ขอ้ตกลงฉบบันีอ้ยูภ่ายใตพ้ระราชบญัญัตขิอ้พพิาทในสญัญาปี 1978 (Contract 
Disputes Act) ฉบบัทีไ่ดรั้บการแกไ้ข (41 USC 601–613) 

ค. หน่วยงานของรัฐบาลอืน่ Esri จะปฏบิตัติามการระงับขอ้พพิาททีเ่ป็นขอ้บงัคบัภายใตก้ฎหมายทีม่ผีลใชบ้งัคบั 
ง. อนุญาโตตลุาการ นอกจากทีร่ะบไุวข้า้งตน้ คูส่ญัญาจะตอ้งยนิยอมสง่ขอ้พพิาทใหก้บัอนุญาโตตลุาการเพือ่ระงับขอ้พพิาทที่

เกดิขึน้จากหรอืเกีย่วขอ้งกบัขอ้ตกลงฉบบันี ้และไมส่ามารถระงับไดด้ว้ยการไกลเ่กลีย่ หากลกูคา้อยูใ่นสหรัฐอเมรกิาหรอืใน
เขตแดนหรอืในพืน้ทีโ่ดยรอบ กฎเกณฑสํ์าหรับอนุญาโตตลุาการพาณชิยข์องสมาคมอนุญาโตตลุาการของสหรัฐอเมรกิาจะ
ควบคมุกระบวนพจิารณาของอนุญาโตตลุาการ หากลกูคา้อยูน่อกสหรัฐอเมรกิา กฎเกณฑสํ์าหรับอนุญาโตตลุาการของ
หอการคา้ระหวา่งประเทศจะใชบ้งัคบักบักระบวนพจิารณา คูส่ญัญาจะเลอืกอนุญาโตตลุาการหนึง่รายโดยเป็นไปตาม
กฎเกณฑสํ์าหรับอนุญาโตตลุาการทีใ่ชบ้งัคบั ภาษาทีใ่ชใ้นกระบวนพจิารณาของอนุญาโตตลุาการจะตอ้งเป็นภาษาองักฤษ 
การพจิารณาของอนุญาโตตลุาการจะทําขึน้ในสถานทีท่ีต่กลงกนัไว ้คูส่ญัญาฝ่ายใดฝ่ายหนึง่จะตอ้งแสดงเอกสารหลกัฐาน
หรอืเป็นพยานในเรือ่งทีเ่กีย่วขอ้งกบัการโตแ้ยง้ หากมกีารรอ้งขอโดยอกีฝ่าย 

 
9.14 เหตสุดุวสิยั คูส่ญัญาจะไมต่อ้งรับผดิตอ่การไมป่ฏบิตัติามหรอืความลา่ชา้ในการปฏบิตัติามขอ้ตกลงฉบบันี ้ในระหวา่งที่
การไมป่ฏบิตัติามหรอืความลา่ชา้ดงักลา่วเกดิขึน้จากสาเหตทุีอ่ยูน่อกเหนอืความควบคมุตามสมควรของคูส่ญัญา สาเหตดุงักลา่ว
อาจรวมถงึแตไ่มจํ่ากดัเพยีงภยัธรรมชาต ิสงคราม การหยดุงานประทว้งหรอืขอ้พพิาทแรงงาน การโจมตทีางไซเบอร ์ขอ้บงัคบั 
คําสัง่ของรัฐบาล หรอืเหตกุารณ์ทีเ่ป็นเหตสุดุวสิยัอืน่ใด 
 
9.15 ผูร้บัจา้งอสิระ Esri เป็นและจะยังคงเป็นผูรั้บจา้งอสิระไมว่า่ในเวลาใด ขอ้ตกลงฉบบันีไ้มม่สีว่นใดทีก่อ่ใหเ้กดิ
ความสมัพันธแ์บบนายจา้ง/ลกูคา้ ตวัการ/ตวัแทน หรอืกจิการรว่มคา้ระหวา่ง Esri หรอืผูจั้ดจําหน่ายทีไ่ดรั้บอนุญาตของ Esri และ
ลกูคา้ ไมม่คีูส่ญัญาฝ่ายใดมอํีานาจในการเขา้ทําสญัญาในนามของคูส่ญัญาอกีฝ่ายหรอืกระทําโดยประการอืน่ใดในนามของ
คูส่ญัญาอกีฝ่าย 
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9.16 คาํบอกกลา่ว ลกูคา้อาจสง่คําบอกกลา่วทีจํ่าเป็นภายใตข้อ้ตกลงนีไ้ปยัง Esri ตามทีอ่ยูด่งัตอ่ไปนี ้
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ภาคผนวก 1 
ขอ้กาํหนดในการใชง้านเฉพาะผลติภณัฑ ์
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ซอฟตแ์วร ์
 
รายการตอ่ไปนีร้ะบขุอ้กําหนดในการใชง้านเพิม่เตมิทีใ่ชก้บัซอฟตแ์วรท์ีเ่ฉพาะเจาะจง รายการผลติภณัฑแ์ตล่ะรายการระบุ
เชงิอรรถหนึง่ทีห่รอืมากกวา่นัน้ทีใ่ชก้บัผลติภณัฑด์งักลา่ว เชงิอรรถเหลา่นีเ้ป็นสว่นเสรมิของขอ้กําหนดของขอ้ตกลงฉบบันี ้คํา
จํากดัความสําหรับแตล่ะเชงิอรรถจะอยูห่ลงัจากรายการ หากไมไ่ดร้ะบไุวเ้ป็นอยา่งอืน่ในเอกสารการสัง่ซือ้ทีเ่กีย่วขอ้ง สว่นขยาย
ของซอฟตแ์วรจ์ะเป็นไปตามขอบเขตการใชง้านเดยีวกบัการใชง้านทีไ่ดรั้บอนุญาตสําหรับซอฟตแ์วรนั์น้ 
 
ผลติภณัฑเ์ดสกท์อป 
▪ ArcGIS Desktop (Advanced, Standard, or Basic) (26) 
▪ ArcGIS Earth (65) 
▪ ArcGIS Explorer Desktop (20) 
▪ ArcGIS for AutoCAD (20) 
▪ ArcPad (13) 
▪ ArcReader (20) 
▪ ArcGIS for Windows Mobile (15; 54) 
▪ ArcGIS สําหรับการใชส้ว่นบคุคล (3, 26) 
 
ผลติภณัฑเ์ซริฟ์เวอร ์
▪ ArcGIS Enterprise 
 – พืน้ฐาน (17) 
 – มาตรฐาน หรอื ขัน้สงู (17; 21; 31) 
 – Workgroup Standard or Advanced (21; 28; 29; 30) 
 – ArcGIS GIS Server (Standard or Advanced) (31) 
 – ArcGIS GIS Server Basic (39) 
 – ArcGIS GIS Server Workgroup (Standard or Advanced) (28; 29; 30) 
 – ArcGIS GIS Server Workgroup Basic (39) 
 – ฟังกช์ัน่ขยาย ArcGIS GIS Server 
 – ArcGIS for Maritime: Server (2) 
 – ArcGIS Image Server, ArcGIS GeoEvent Server, ArcGIS GeoAnalytics Server (4) 
▪ Esri Business Analyst for Server 
 – กลุม่คนทํางาน (28; 29; 30; 31; 39) 
 – องคก์ร (31; 39) 
▪ World Geocoder สําหรับ ArcGIS (67) 
 
เครือ่งมอืสาํหรบันกัพฒันา 
▪ AppStudio for ArcGIS Standard (11, 16, 19) 
▪ ArcGIS Runtime SDK สําหรับ Android, iOS, Java, macOS, .NET, Windows Phone), Qt, or WPF (16; 19) 
▪ ArcGIS Runtime ระดบัพืน้ฐานสําหรับ Android, iOS, Java, Mac OS X, Microsoft .NET Framework (Windows 

[desktop], Windows Phone, Windows Store), Qt, หรอื WPF (1) 
▪ ArcGIS Runtime Basic, Standard, Advanced Levels และ the Analysis Extension for Android, iOS, Java, 

Mac OS X, Microsoft .NET Framework (Windows [desktop], Windows Phone, Windows Store), Qt, or 
WPF (15; 18) 

▪ ArcGIS Engine Developer Kit และฟังกช์ัน่ขยาย (16, 19;22, 26) 
▪ ArcGIS Engine for Windows/Linux and Extensions (15; 22; 26) 
▪ ArcGIS Web Mapping (รวมถงึ ArcGIS API for JavaScript/HTML5, ArcGIS API for Flex, ArcGIS API for Microsoft 

Silverlight) (15; 16; 64; 66) 
▪ การเป็นสมาชกิสําหรับนักพัฒนา ArcGIS (24; 26) 
▪ Esri File Geodatabase API (47) 
 



  

 
 

E300 (Thai) 
    

หนา้ 2 จาก 4 Aug. 14, 2017 
     

 

โทรศพัทม์อืถอื 
▪ Navigator for ArcGIS (14) 
 
เชงิอรรถ: 

1. ไมส่ามารถนําไปใชเ้พือ่แกไ้ข Enterprise Geodatabase ผา่น Direct Connect ได ้
2. หา้มใชใ้น การนําทาง. 
3. ใหส้ทิธกิารใชสํ้าหรับการใชง้านสว่นบคุคลเทา่นัน้ 
4. เมือ่ใชก้บั ArcGIS Enterprise Workgroup 
 – จํากดัเพยีงเซริฟ์เวอรส์ีแ่กน 1 เครือ่ง 
 – สามารถทําการตดิตัง้บนเครือ่งทีแ่ยกตา่งหากได ้

5–10. สงวนสทิธิ ์
11. แอปพลเิคชัน่ทีส่รา้งดว้ย AppStudio for ArcGIS Standard จะอยูภ่ายใตข้อ้ตกลงในการใชข้อง ArcGIS Runtime 

Standard Level 
12. สงวนสทิธิ ์
13. 13.อนุญาตใหใ้ชเ้ป็นสทิธกิารใชคู้ ่(Dual Use) 
14. อาจนําไปใชเ้พือ่วตัถปุระสงคใ์นการนําทาง 
15. ใหส้ทิธกิารใชสํ้าหรับการนําไปใช ้
16. ลกูคา้สามารถใช ้SDKs หรอื APIs เพือ่สรา้งแอปพลเิคชนัมลูคา่เพิม่และเผยแพร ่และใหส้ทิธแิกผู่ใ้ชง้านปลายทาง

ของตนใหส้ามารถใชแ้อปพลเิคชนัมลูคา่เพิม่เหลา่นัน้ในทีใ่ดก็ตามทีไ่มถ่กูหา้มภายใตข้อ้บงัคบัดา้นการสง่ออก 
17. ลกูคา้ตอ้งไมเ่ผยแพร ่Oracle JDBC Driver หรอืเอกสารทีเ่กีย่วขอ้งทีร่วมอยูใ่นผลติภณัฑน์ีต้อ่ Oracle เป็นผูรั้บ

ประโยชนท์ีเ่ป็นบคุคลทีส่ามของขอ้ตกลงฉบบันี ้
18. สทิธกิารใชง้านสําหรับการนําไปใชนั้น้ใชไ้ดสํ้าหรับหนึง่แอปพลเิคชัน่มลูคา่เพิม่ตอ่หนึง่เครือ่งคอมพวิเตอรสํ์าหรับ

แอปพลเิคชัน่แบบสแตนดอ์ะโลน 
19. หา้มใชส้ทิธกิารใชสํ้าหรับการพัฒนาแอปพลเิคชัน่บนอนิเทอรเ์น็ตหรอืแอปพลเิคชัน่มลูคา่เพิม่บนเซริฟ์เวอร ์
20. 20.อนุญาตใหเ้ป็นสทิธกิารใชง้านสําหรับการเผยแพรต่อ่ 
21. ลกูคา้อาจสรา้งแอปพลเิคชนัมลูคา่เพิม่เพือ่ใหผู้ใ้ชท้ีร่ะบชุือ่ของลกูคา้ใชง้าน ลกูคา้ไมส่ามารถ (i) ฝังขอ้มลูประจําตวั

ของผูใ้ชร้ะบชุือ่ในแอปพลเิคชนัมลูคา่เพิม่ หรอื (ii) ฝังหรอืใชข้อ้มลูประจําตวัการเขา้สูร่ะบบของแอปฯ ในแอปพลเิคชนั
มลูคา่เพิม่ ลกูคา้สามารถอนุญาต (ก) ใหม้กีารเขา้ถงึโดยสาธารณะสูแ่อปพลเิคชนัมลูคา่เพิม่โดยปราศจากขอ้มลู
ประจําตวัหรอื (ข) การเขา้ใชโ้ดยใชข้อ้มลูประจําตวัในการเขา้สูร่ะบบของผูใ้ชท้ีร่ะบชุือ่ไมซ่ํา้กนั 

22. ก. ผูใ้ชง้านตอ้งไดรั้บสทิธกิารใชใ้นซอฟตแ์วร ์ArcGIS Engine สําหรับ Windows/Linux หรอืซอฟตแ์วร ์ArcGIS 
Desktop อืน่ๆ (Basic, Standard หรอื Advanced) เพือ่ใหไ้ดรั้บสทิธใินการประมวลผลแอปพลเิคชัน่ ArcGIS 
Engine บนคอมพวิเตอร ์1 เครือ่ง และ 

 ข. ตอ้งไมใ่ชฟั้งกช์ัน่ขยาย ArcGIS Engine สําหรับ Windows/Linux รว่มกบัซอฟตแ์วร ์ArcGIS Desktop เพือ่
ประมวลผลแอปพลเิคชัน่มลูคา่เพิม่ ArcGIS Engine ผูใ้ชง้านเดีย่วสามารถมแีอปพลเิคชัน่มลูคา่เพิม่ ArcGIS 
Engine หลายตวัตดิตัง้อยูบ่นคอมพวิเตอร ์1 เครือ่ง และใชโ้ดยผูใ้ชค้นนัน้เทา่นัน้ 

23. สงวนสทิธิ ์
24. ซอฟตแ์วร ์สามารถถกูนําไปใชเ้ฉพาะเพือ่วตัถปุระสงคใ์นการพัฒนา การทดสอบ และการสาธติแอปพลเิคชัน่มลูคา่เพิม่

ตน้แบบ และสรา้งแคชแผนทีเ่ทา่นัน้ ลกูคา้สามารถใชแ้อปพลเิคชนัมลูคา่เพิม่และแคชของแผนที ่พรอ้มดว้ยสทิธกิาร
ใช ้ArcGIS Enterprise Staging Server และสทิธกิารใช ้Deployment Server ซอฟตแ์วรแ์ละขอ้มลูสามารถตดิตัง้
บนเครือ่งคอมพวิเตอรห์ลายเครือ่งสําหรับการใชโ้ดยผูส้มัครสมาชกิทีเ่ป็นนักพัฒนา ArcGIS ทีม่กีารเป็นสมาชกิแบบ 
Builder หรอืแผนทีส่งูกวา่ โดยมกีารใหส้ทิธกิารใชง้านสําหรับซอฟตแ์วรอ์ืน่ทัง้หมดเป็นแบบสทิธกิารใชง้านเดีย่ว 

25. สงวนสทิธิ ์
26. ฐานขอ้มลูภมูสิารสนเทศมกีารจํากดัขอ้มลูของลกูคา้ไวท้ี ่10 กกิะไบต ์
27. สงวนสทิธิ ์
28. การใชง้านพรอ้มกนัของผูใ้ชใ้นแอปพลเิคชัน่ทีน่อกเหนอืไปจากแอปพลเิคชัน่ ArcGIS Enterprise Workgroup หรอื 

ArcGIS GIS Server Workgroup นัน้จํากดัไวท้ี ่10 ราย ขอ้จํากดันีร้วมถงึการใชง้านซอฟตแ์วร ์ArcGIS Desktop 
ซอฟตแ์วร ์ArcGIS Engine และแอปพลเิคชัน่ของบคุคลทีส่ามทีเ่ชือ่มตอ่โดยตรงกบัฐานขอ้มลูภมูสิารสนเทศใดๆ ของ 
ArcGIS Enterprise Workgroup หรอื ArcGIS GIS Server Workgroup ไมม่กีารจํากดัจํานวนของการเชือ่มตอ่จาก
เว็บแอปพลเิคชัน่ 

29. ซอฟตแ์วรน์ีส้ามารถใชไ้ดเ้ฉพาะกบั SQL Server Express เวอรช์ัน่ทีร่องรับเทา่นัน้ เวอรช์ัน่ทีร่องรับถกูระบไุวพ้รอ้มกบั
ขอ้กําหนดระบบสําหรับผลติภณัฑบ์นเว็บไซตข์อง Esri 

30. การใชง้านถกูจํากดัจํานวนขอ้มลูสงูสดุของลกูคา้ไวท้ี ่10 กกิะไบต ์
31. รวมสทิธกิารใชง้านสําหรับเฟลโอเวอรไ์วด้ว้ย  
32. สงวนสทิธิ ์
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33–38. สงวนสทิธิ ์
39. ไมอ่นุญาตใหใ้ชฟั้งกช์ัน่การแกไ้ขใดๆ ทีใ่หม้าพรอ้มกบั ArcGIS GIS Server กบั ArcGIS GIS Server Basic และ 

ArcGIS GIS Server Workgroup Basic 
40–46. สงวนสทิธิ ์

47. ลกูคา้สามารถพัฒนาและเผยแพรแ่อปพลเิคชัน่มลูคา่เพิม่ทีใ่ช ้Esri File Geodatabase API ใหก้บัผูใ้ชง้านของลกูคา้
ได ้

48–53. สงวนสทิธิ ์
54. ArcGIS สําหรับการปรับใชอ้ปุกรณ์เคลือ่นทีบ่นวนิโดวไ์ดรั้บสทิธกิารใชง้านรว่มกบั ArcGIS Enterprise (ขัน้สงู หรอื 

มาตรฐาน) กลุม่คนทํางาน ArcGIS Enterprise (ขัน้สงู) ArcGIS Desktop (ขัน้สงู มาตรฐาน พืน้ฐาน) และแอปพลเิค
ชนัมลูคา่เพิม่ ArcGIS Engine 

55–63. สงวนสทิธิ ์
64. ตอ้งใชแ้อปพลเิคชนัมลูคา่เพิม่สําหรับการใชเ้ว็บรว่มกบัผลติภณัฑข์อง Esri อืน่ๆ สามารถใชเ้ทคโนโลยขีองบคุคลที่

สามรว่มกบัแอปพลเิคชนัมลูคา่เพิม่ไดด้ว้ยตราบใดทีแ่อปพลเิคชนัมลูคา่เพิม่ถกูนํามาใชร้ว่มกบัผลติภณัฑข์อง Esri อืน่ๆ 
อยูเ่สมอ 

65. สามารถใชร้ว่มกบัผลติภณัฑอ์ืน่ของ Esri เทา่นัน้ เทคโนโลยขีองบคุคลทีส่ามอาจนํามาใชร้ว่มกบั ArcGIS Earth ได ้
ดว้ยตราบใดที ่ArcGIS Earth ถกูนํามาใชร้ว่มกบัผลติภณัฑข์อง Esri อืน่ๆ อยูเ่สมอ 

66. สําหรับแอปพลเิคชัน่บนเดสกท์อป สทิธกิารใชแ้ตล่ะรายการใชก้บัองคก์รแตล่ะแหง่ คําวา่องคก์รมคีวามหมายเทยีบเทา่
กบัชือ่โดเมนหลกัทีม่ลีกัษณะเฉพาะซึง่ไดล้งทะเบยีนไวแ้ลว้ เพือ่วตัถปุระสงคข์องสทิธกิารใชง้านฉบบันีโ้ดเมนคอืชือ่
โดเมน Internet ทีไ่ดล้งทะเบยีนไวก้บัผูรั้บจดทะเบยีนชือ่โดเมน ยกตวัอยา่งเชน่ ในกรณีของ example.com นัน้ 
example.com คอืชือ่โดเมนทีเ่ป็นเอกลกัษณ์ซึง่ไดล้งทะเบยีนไวแ้ลว้ ในทํานองเดยีวกนั ในกรณี example.com.xx 
โดยที ่xx คอืรหสัประเทศทีล่งทะเบยีนไว ้คําวา่ example.com.xx คอืชือ่โดเมนหลกัทีเ่ป็นเอกลกัษณ์ซึง่ไดล้งทะเบยีน
ไวแ้ลว้ พนักงานใดๆ ก็ตามภายในองคก์รซึง่มชีือ่โดเมนหลกัทีเ่ป็นเอกลกัษณ์ทีไ่ดล้งทะเบยีนไว ้แลว้จะสามารถใช ้
แอปพลเิคชัน่บนเดสกท์อปได ้องคก์รสามารถสรา้งและใชง้านแอปพลเิคชัน่เป็นการภายในไดโ้ดยไมจํ่ากดัจํานวน 

67. รหสัภมูศิาสตรจ์ะถกูจํากดัที ่250,000,000 ตอ่การเป็นสมาชกิรายปี 
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หนา้ 4 จาก 4 Aug. 14, 2017 
     

 

ONLINE SERVICES 
 

รายการตอ่ไปนีร้ะบขุอ้กําหนดในการใชง้านเพิม่เตมิทีใ่ชก้บั Online Service ทีเ่ฉพาะเจาะจง รายการผลติภณัฑแ์ตล่ะรายการ
ระบเุชงิอรรถหนึง่ทีห่รอืมากกวา่นัน้ทีใ่ชก้บัผลติภณัฑด์งักลา่ว คําจํากดัความสําหรับแตล่ะเชงิอรรถจะอยูห่ลงัจากรายการ หาก
ไมไ่ดร้ะบไุวเ้ป็นอยา่งอืน่ในเอกสารการสัง่ซือ้ทีเ่กีย่วขอ้ง สว่นขยายของซอฟตแ์วรจ์ะเป็นไปตามขอบเขตการใชง้านเดยีวกบัการ
ใชง้านทีไ่ดรั้บอนุญาตสําหรับซอฟตแ์วรนั์น้ 
 

▪ การสมคัรสมาชกิใชง้านของนักพัฒนา ArcGIS Online มพีรอ้มใหใ้ชผ้า่นทางโปรแกรมการขายหลายรายการดงันี ้
 – โปรแกรมสําหรับการคา้ปลกี ขอ้ตกลงขององคก์ร และรัฐบาล 
  + การเป็นสมาชกิฟร ี(1; 9; 10; 13; 16) 
  + การเป็นสมาชกิแบบมคีา่ใชจ้า่ย (1; 9; 10; 11; 13) 

– โปรแกรมสําหรับการศกึษา (การเป็นสมาชกิฟรหีรอืแบบมคีา่ใชจ้า่ย) (1; 3; 4; 5; 6; 9; 10; 13; 16) 
– โปรแกรมสําหรับ NGO/NPO และสํานักขา่ว/สือ่ (การเป็นสมาชกิฟรหีรอืแบบมคีา่ใชจ้า่ย) (1; 3; 4; 5; 6; 9; 10; 13; 16) 

▪ การเป็นสมาชกิ ArcGIS Online มพีรอ้มใหใ้ชผ้า่นทางโปรแกรมการขายหลายรายการดงันี ้
 – โปรแกรมสําหรับการขายปลกีเพือ่การคา้ EA และของรัฐบาล (1; 2; 3; 11; 12; 14; 17) 
 – โปรแกรมทางการศกึษา (1; 2; 14; 16; 17) 
 – โปรแกรมไมแ่สวงผลกําไร (1; 2; 14; 16; 17) 
▪ แผน สาธารณะ 
 – โปรแกรมสําหรับการขายปลกี ขอ้ตกลงขององคก์ร รัฐบาล NGO/NPO สํานักขา่วและสือ่ (1; 4; 5; 6; 7; 9; 10; 

15; 16) 
 – โปรแกรมสําหรับการศกึษา (1; 4; 5; 6; 7; 9; 10; 15; 16) 

เชงิอรรถ: 
1. ลกูคา้ไมส่ามารถจัดเก็บผลลพัธร์หสัภมูศิาสตรท์ีส่รา้งโดยบรกิาร World Geocoding โดยปราศจากการเป็นสมาชกิ ArcGIS 

Online ลกูคา้สามารถใชข้อ้มลูทีส่ามารถเขา้ถงึไดผ้า่นบรกิาร Infographics เพือ่วตัถปุระสงคใ์นการแสดงผลเทา่นัน้และไม่
สามารถบนัทกึขอ้มลูทีส่ามารถเขา้ถงึไดผ้า่นบรกิารนี ้

2. สามารถนําไปใชเ้พือ่วตัถปุระสงคท์างธรุกจิขององคก์รของลกูคา้ 
3. สามารถนําไปใชเ้พือ่วตัถปุระสงคใ์นการพัฒนาและการทดสอบขององคก์รของลกูคา้ 
4. สามารถนําไปใชเ้พือ่วตัถปุระสงคด์า้นการสอนในองคก์รการศกึษา 
5. สามารถนําไปใชเ้พือ่ประโยชนข์ององคก์ร NGO/NPO ทีม่คีณุสมบตัเิหมาะสมของลกูคา้ 
6. สามารถนําไปใชเ้พือ่ประโยชนข์ององคก์รดา้นขา่วสารหรอืสือ่ 
7. สามารถนําไปใชเ้พือ่การใชส้ว่นบคุคล 
8. สงวนสทิธิ ์
9. ลกูคา้อาจทําใหบ้คุคลภายนอกสามารถใชแ้อปพลเิคชัน่มลูคา่เพิม่ไดด้ว้ยการแบง่ปันตอ่สาธารณะโดยใชเ้ครือ่งมอืการ

แบง่ปันเทา่นัน้ ลกูคา้ไมส่ามารถใชก้ารเป็นสมาชกินีเ้พือ่ขบัเคลือ่นแอปพลเิคชัน่มลูคา่เพิม่สําหรับการใชง้านทางธรุกจิของ
ตนได ้เวน้แตล่กูคา้จะเป็นสถานศกึษาซึง่ใชแ้อปพลเิคชัน่มลูคา่เพิม่เฉพาะเพือ่วตัถปุระสงคด์า้นการสอน องคก์ร 
NGO/NPO ทีม่คีณุสมบตั ิหรอืองคก์รดา้นสือ่หรอืขา่วสาร  

10. ลกูคา้ไมไ่ดรั้บอนุญาตใหส้รา้งกลุม่สว่นตวัหรอืเขา้รว่มในกลุม่สว่นตวั 
11. ลกูคา้อาจใหบ้คุคลทีส่ามใชแ้อปพลเิคชัน่โดยมคีา่ธรรมเนยีมได ้
12. ลกูคา้สามารถใชก้ารเป็นสมาชกิประเภทนีใ้นการสรา้งกลุม่หรอืเขา้รว่มในกลุม่สว่นตวั 
13. การเป็นสมาชกิแตล่ะรายจะถกูจํากดัอยูท่ีธ่รุกรรมการคน้หาทางภมูศิาสตร ์1,000,000 รายการตอ่เดอืนรว่มกบัการเป็น

สมาชกิของลกูคา้ ธรุกรรมเหลา่นีค้รอบคลมุทัง้ขอ้มลูแผนทีฐ่านและการคน้หารหสัภมูศิาสตร ์ธรุกรรมการคน้หารหสั
ภมูศิาสตรห์นึง่รายการเทยีบเทา่กบัทีอ่ยูห่รอืสถานทีห่นึง่แหง่ หากผลลพัธถ์กูจัดเก็บในลกัษณะใดก็ตาม เชน่ หลงัจากการ
รวมรหสัภมูศิาสตร ์ผลลพัธท์ีถ่กูจัดเก็บจะไมนั่บเป็นขอ้จํากดัการทําธรุกรรม อยา่งไรก็ตาม การจัดเก็บใชเ้ครดติบรกิาร 

14. การเป็นสมาชกิแตล่ะรายจะถกูจํากดัทีธ่รุกรรมการคน้หาทางภมูศิาสตร ์50,000,000 รายการในชว่งเวลา 12 เดอืน ธรุกรรม
การคน้หารหสัภมูศิาสตรห์นึง่รายการเทยีบเทา่กบัทีอ่ยูห่รอืสถานทีห่นึง่แหง่ หากผลลพัธถ์กูจัดเก็บในลกัษณะใดก็ตาม เชน่ 
หลงัจากการรวมรหสัภมูศิาสตร ์ผลลพัธท์ีถ่กูจัดเก็บจะไมนั่บเป็นขอ้จํากดัการทําธรุกรรม อยา่งไรก็ตาม การจัดเก็บใชเ้ครดติ
บรกิาร 

15. สามารถอนุญาตใหนั้กเรยีนทีล่งทะเบยีนแลว้ของสถาบนัการศกึษาสามารถเขา้ถงึ Online Services ไดโ้ดยตรงและแบง่ปัน
การเป็นสมาชกิเดีย่วระหวา่งนักเรยีนทีล่งทะเบยีนแลว้ไดม้ากกวา่หนึง่คน เพือ่วตัถปุระสงคใ์นการสอนเทา่นัน้ 

16. ลกูคา้ไมส่ามารถอนุญาตใหบ้คุคลทีส่ามใชแ้อปพลเิคชัน่โดยมคีา่ธรรมเนยีมได ้
17.  ผูใ้ชท้ีร่ะบชุือ่สามารถฝังขอ้มลูประจําตวัของผูใ้ชท้ีร่ะบชุือ่ลงในสครปิต ์ArcGIS API สําหรับ Python เฉพาะเพือ่

วตัถปุระสงคใ์นการทําใหข้ัน้ตอนการทํางานดําเนนิไปโดยอตัโนมัตเิทา่นัน้เพือ่นําไปใชโ้ดยผูใ้ชท้ีร่ะบชุือ่แตเ่พยีงผูเ้ดยีวซึง่
ขอ้มลูประจําตวัของผูใ้ชท้ีร่ะบชุือ่ของตนมกีารฝังอยูใ่นสครปิต ์
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