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ขอความสําคัญ—โปรดอานอยางละเอียด
เวนแตจะมีขอ
 ตกลงการใชงานอืน
่ ทีล
่ งนามระหวางคุณและ Esri ซึง่ มีผลบังคับใชเหนือกวาขอตกลงนี้ Esri ยินยอมทีจ
่ ะใหสท
ิ ธิ
การใชผลิตภัณฑแกคณ
ุ เมือ
่ คุณยอมรับขอกําหนดและเงือ
่ นไขทัง้ หมดทีร่ ะบุในขอตกลงการใชงานฉบับนีเ้ ทานัน
้ โปรดอาน
ขอกําหนดและเงือ
่ นไขอยางละเอียด คุณไมสามารถใชผลิตภัณฑไดจนกวาคุณจะไดตกลงในขอกําหนดและเงือ
่ นไขของ
ขอตกลงการใชงานฉบับนี้ หากคุณไมตกลงในขอกําหนดและเงือ
่ นไขตามทีร่ ะบุไว ใหคลิก "I do not accept the license
agreement" ดานลาง แลวคุณอาจรองขอใหคน
ื คาธรรมเนียมทีไ
่ ดชาํ ระไปแลว
ขอตกลงการใชงาน
(E204 09/06/2012)
ขอตกลงการใชงานฉบับนี้ทาํ ขึ้นระหวางคุณ (ซึ่งตอไปนีจ
้ ะเรียกวา "ผูร บ
ั อนุญาต") และ Environmental Systems Research
Institute, Inc. (ซึ่งตอไปนี้จะเรียกวา "Esri") บริษท
ั ในแคลิฟอรเนีย ซึง่ มีที่ตงั้ ทางธุรกิจอยูท
 ี่ 380 New York Street, Redlands,
California 92373-8100 USA
ขอ 1—คําจํากัดความ
คําจํากัดความ คําที่ใชไดรบ
ั การนิยามดังตอไปนี้
ก. "รหัสสวนตัว (Authorization Code)" หมายถึง คีย, หมายเลขการใหอนุญาต (Authorization Number), Enablement
Code, Login Credential, รหัสติดตั้งโปรแกรม (Activation Code), โทเค็น, ชื่อผูใ
 ชบญ
ั ชีและรหัสผาน หรือกลไกอืน
่ ๆ
ที่จําเปนสําหรับการใชผลิตภัณฑ
ข. "เบตา" หมายถึง ผลิตภัณฑที่เปนรุนอัลฟา เบตา หรือพรีรีลีส
ค. "การใชงานของ Commercial Application Service Provider" หรือ "การใชงานของ Commercial ASP" หมายถึง
การสรางรายไดโดยการจัดหาการเขาใชซอฟตแวรผา นเว็บไซตหรือเว็บแอปพลิเคชั่นของอินเทอรเน็ต ซึง่ ทําใหบค
ุ คล
ที่สามสามารถเขาถึงและใชแอปพลิเคชั่นที่พฒ
ั นาแลวของผูร ับอนุญาตที่ใชซอฟตแวร เชน โดยการเรียกเก็บ
คาธรรมเนียมสําหรับการเปนสมาชิก บริการ หรือธุรกรรมในรูปแบบอื่นใด หรือโดยการสรางมากกวารายไดจากการ
โฆษณาที่ไมสาํ คัญ
ง.

"เนื้อหา" มีความหมายตามทีร่ ะบุไวใน เอกสารเพิ่มเติม 3

จ. "ขอมูล" หมายถึง ชุดขอมูลดิจต
ิ อลใดๆ ของ Esri หรือบุคคลภายนอก ซึ่งรวมถึงแตไมจํากัดเพียงขอมูลเวกเตอรทาง
ภูมิศาสตร รายงานขอมูลแรสเตอร หรือคุณสมบัติของตารางที่เกี่ยวของ ไมวาจะรวมชุดกับซอฟตแวรและ Online
Services หรือเสนอใหตางหาก
ฉ. "สิทธิการนําไปใช" หมายถึง สิทธิการใชทอ
ี่ นุญาตใหผูไดรบ
ั อนุญาตใหอนุญาตตอในซอฟตแวรและรหัสสวนตัว
(Authorization Code) ที่เกี่ยวของซึง่ ไดมีการเลือกไวไปยังบุคคลภายนอก
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ช. "เอกสาร" หมายถึง เอกสารอางอิงของผูใชทั้งหมดทีจ
่ ัดใหพรอมกับซอฟตแวร
ซ. "Online Services" หมายถึง ระบบเชิงพืน
้ ที่ใดๆ บนอินเทอรเน็ต รวมถึงแอปพลิเคชั่นและ API ที่เกี่ยวของโดยไม
รวมถึงขอมูลหรือเนือ
้ หา ทั้งนี้ ระบบดังกลาวจะไดรับการโฮสตโดย Esri หรือผูใหอนุญาตของ Esri สําหรับการจัดเก็บ
จัดการ เผยแพร และใชแผนที่ ขอมูล และขอมูลอื่นๆ
ฌ. "เอกสารคําสัง่ " หมายถึง ใบเสนอราคาขาย คําสั่งซื้อ หรือเอกสารอื่นๆ ทีร่ ะบุถึงผลิตภัณฑที่ผูไดรับอนุญาตสั่งซือ
้
ญ. "ผลิตภัณฑ" หมายถึง ซอฟตแวร, ขอมูล, Online Services และเอกสารที่ไดรบ
ั อนุญาตภายใตขอกําหนดของขอตกลง
การใชงานฉบับนี้
ฎ. "ตัวอยาง" หมายถึง โคดตัวอยาง แอปพลิเคชัน
่ ตัวอยาง แอด-ออน หรือสวนขยายตัวอยางของผลิตภัณฑ
ฏ. "เครดิตบริการ" หมายถึง หนวยการแลกเปลี่ยนที่จด
ั สรรใหพรอมกับการเปนสมาชิก Online Services ในจํานวนทีร่ ะบุ
ในเอกสารคําสัง่ แตละเครดิตบริการจะใหสท
ิ ธิกับผูไดรบ
ั อนุญาตในการใชจาํ นวนที่กําหนดไวของ Online Services
โดยจํานวนจะแตกตางกันไปขึน
้ อยูกบ
ั Online Services ที่กําลังใช ในขณะทีม
่ ีการใช Online Services เครดิตบริการ
จะถูกหักออกจากบัญชีของผูไดรบ
ั อนุญาตโดยอัตโนมัติ โดยไมเกินจํานวนสูงสุดของเครดิตบริการที่มีอยู ทัง้ นี้ สามารถ
ซื้อเครดิตบริการเพิ่มเติมไดตามทีอ
่ ธิบายไวใน เอกสารเพิ่มเติม 3 (และยังมีอยูที่ http://www.esri.com/legal)
ฐ. "ซอฟตแวร" หมายถึง เทคโนโลยีซอฟตแวรจดทะเบียนของ Esri ไมวา สวนหนึ่งสวนใดหรือทัง้ หมดโดยไมรวมถึงขอมูล
ทั้งนี้ เทคโนโลยีดังกลาวตองเขาถึงหรือดาวนโหลดไดจากเว็บไซตที่ไดรับอนุญาตของ Esri หรือมีใหในสื่อใดๆ ไมวา
จะอยูในรูปแบบใดก็ตาม รวมถึงชุดสํารอง อัปเดต เซอรวส
ิ แพค แพตช ฮอตฟกซ หรือชุดสํารองรวมที่ไดรบ
ั อนุญาต
ฑ. "สิทธิการใชตามระยะเวลา" หมายถึง สิทธิการใชหรือการเขาถึงที่ใหไวเพือ
่ การใชผลิตภัณฑในระยะเวลาที่จํากัด
("ระยะเวลา") หรืออยูบ
 นพืน
้ ฐานของการเปนสมาชิกหรือธุรกรรม
ขอ 2—สิทธิในทรัพยสน
ิ ทางปญญาและการสงวนสิทธิความเปนเจาของ
ผลิตภัณฑจะใหไวโดยการอนุญาตใหใชงาน ไมใชการขาย Esri และผูไดรบ
ั อนุญาตของ Esri เปนเจาของผลิตภัณฑและชุด
สํารองทั้งหมด ซึ่งไดรบ
ั ความคุมครองโดยกฎหมายของสหรัฐอเมริกาและกฎหมายนานาชาติ สนธิสญ
ั ญา และอนุสญ
ั ญาที่ใช
บังคับซึ่งเกี่ยวของกับทรัพยสน
ิ ทางปญญาและสิทธิ์ในความเปนเจาของ รวมถึงความลับทางการคา ผูไดรบ
ั อนุญาตตกลงทีจ
่ ะใช
วิธีการอันสมควรในการคุมครองผลิตภัณฑจากการใช การทําซ้าํ การแจกจาย หรือการเผยแพรที่ไมไดรับอนุญาต Esri และผูให
อนุญาตที่เปนบุคคลภายนอกของ Esri ขอสงวนสิทธิท
์ ั้งหมดทีไ
่ มไดใหไวโดยเฉพาะเจาะจงในขอตกลงการใชงานฉบับนี้ รวมถึง
สิทธิ์ในการเปลีย
่ นแปลงและปรับปรุงผลิตภัณฑ
ขอ 3—การใหสท
ิ ธิการใช
3.1 การใหสท
ิ ธิการใช Esri ใหสิทธิการใชทเี่ ปนสวนบุคคล ไมผูกขาด และไมสามารถถายโอนไดแกผูรบ
ั อนุญาตเพียงเพื่อใช
ผลิตภัณฑตามที่ระบุไวในเอกสารคําสัง่ ที่เกี่ยวของเทานั้น (1) โดยไดมีการชําระคาธรรมเนียมสิทธิการใชที่เกี่ยวของแลว (2)
เพื่อการใชงานภายในของผูไดรบ
ั อนุญาตเอง (3) โดยเปนไปตามขอตกลงการใชงานฉบับนี้และการกําหนดคาที่ผรู บ
ั อนุญาตสั่ง
หรือที่ Esri หรือตัวแทนจําหนายที่ไดรบ
ั อนุญาตของ Esri ใหอนุญาต และ (4) สําหรับระยะเวลาที่ใชบงั คับ หรือในกรณีที่ไมไดมี
การกําหนดระยะเวลาไวหรือไมมีกําหนดระยะเวลาที่มีผลใชบังคับ ก็จนกวาจะมีการบอกเลิกตามขอ 5 นอกเหนือจากขอบเขตการ
ใชงานในขอ 4, เอกสารประกอบ 1—ขอบเขตการใช (E300) ยังใชบงั คับกับผลิตภัณฑนน
ั้ ๆ เอกสารเพิ่มเติม 1 เอกสาร
เพิ่มเติม 2 เอกสารเพิ่มเติม 3 และเอกสารเพิม
่ เติม 4 โดยรวมแลวประกอบดวยเอกสารประกอบ 1—ขอบเขตการใช (E300) และ
ยังมีอยูท
 ี่ http://www.esri.com/legal/pdfs/
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ก. ซอฟตแวร ขอกําหนดการใชผลิตภัณฑซอฟตแวรจะระบุไวใน เอกสารเพิ่มเติม 1 ซึ่งผนวกรวมเขาไวโดยการอางอิง
ข. Data (ขอมูล) ขอกําหนดการใชขอมูลจะระบุไวใน เอกสารเพิ่มเติม 2 ซึ่งผนวกรวมเขาไวโดยการอางอิง
ค. Online Services ขอกําหนดการใช Online Services จะระบุไวใน เอกสารเพิ่มเติม 3 ซึ่งผนวกรวมเขาไวโดยการ
อางอิง
ง.

การใชโปรแกรมอยางจํากัด ขอกําหนดการใชโปรแกรมที่ไมไดมีลักษณะเชิงพาณิชย ไมไดหวังผลกําไร เปนการให
การศึกษา หรือสิทธิการใชอื่นๆ ที่เปนการใชที่จํากัดจะระบุไวในเอกสารเพิม
่ เติม 4 ซึ่งผนวกรวมเขาไวโดยการอางอิง

3.2 สิทธิการใชการประเมินและสิทธิการใชเบตา ผลิตภัณฑที่ไดรับภายใตสิทธิการใชการประเมินหรือภายใตโปรแกรมเบตาจะมี
ขึ้นเพื่อวัตถุประสงคในการประเมินและการทดสอบเทานั้น ไมใชเพื่อการใชในเชิงพาณิชย การใชดงั กลาวจะเปนความเสี่ยงของ
ผูรับอนุญาตเอง และผลิตภัณฑจะไมมีสท
ิ ธิไดรบ
ั การบํารุงรักษาของ Esri หรือตัวแทนจําหนาย
ขอ 4—ขอบเขตการใช
4.1 การใชงานทีอ
่ นุญาต
ก. สําหรับผลิตภัณฑที่จด
ั ไวใหกับผูไดรบ
ั อนุญาต ผูไดรบ
ั อนุญาตสามารถ
1. ติดตั้งและจัดเก็บผลิตภัณฑบนอุปกรณจัดเก็บทางอิเล็กทรอนิกส
2. ทําสําเนาการจัดเก็บและทําการสํารองขอมูลบนเครือ
่ งคอมพิวเตอรเปนประจํา
3. ติดตั้งและใชซอฟตแวรรน
ุ ทีใ
่ หมกวาพรอมกับรุน
 ทีจ
่ ะถูกแทนทีร่ ะหวางชวงเวลาเปลี่ยนผานตามสมควรทีไ
่ มเกิน
หก (6) เดือน โดยการนําไปใชไมวาในรุน
 ใดรุนหนึ่งจะไมเกินจํานวนการใชที่ไดรบ
ั สิทธิของผูไดรบ
ั อนุญาต
หลังจากนัน
้ ผูไดรบ
ั อนุญาตจะตองไมใชซอฟตแวรในจํานวนรวมที่เกินกวาจํานวนการใชที่ไดรับสิทธิทั้งหมดของ
ผูไดรบ
ั อนุญาต
4. เคลื่อนยายซอฟตแวรในการกําหนดคาที่ไดรับสิทธิการใชไปยังเครือ
่ งคอมพิวเตอรทดแทน และ
5. แจกจายซอฟตแวรและรหัสสวนตัว (Authorization Code) ใดๆ ที่เกี่ยวของซึ่งจําเปนสําหรับการใชสท
ิ ธิการ
นําไปใชใหกบ
ั บุคคลภายนอก
ข. การใชงานของ Commercial Application Service Provider ตราบเทาที่ผรู ับอนุญาตยัง (1) เปนองคกรของรัฐ หรือองคกร
ที่ไมแสวงผลกําไรซึง่ ดําเนินการเกี่ยวกับเว็บไซตหรือเสนอบริการอินเทอรเน็ตที่ดาํ เนินการเพื่อใหคุมทุนและไมไดทําเพือ
่ ผล
กําไร หรือ (2) ไดรบ
ั สิทธิการใชงานแบบสมัครสมาชิกสําหรับการใชงานของ Commercial ASP ผูรับอนุญาตสามารถใช
ซอฟตแวรสําหรับการใชงานของ Commercial ASP ได อยางไรก็ตาม ผูร ับอนุญาตไมสามารถใหการเขาถึงซอฟตแวร
ของ Esri โดยตรงแกบุคคลทีส
่ าม เพื่อใหบค
ุ คลที่สามสามารถใชซอฟตแวรดังกลาวโดยตรง พัฒนาแอปพลิเคชั่น GIS ของ
ตนเอง หรือสรางโซลูชั่นของตนเองรวมกับซอฟตแวร
ค. ผูไดรบ
ั อนุญาตอาจจะปรับปรุงซอฟตแวรโดยการใช (1) ภาษาแมโครหรือภาษาสคริปต (2) API (Application
Programming Interface) ที่เผยแพร หรือ (3) ซอรสโคดหรือออบเจ็กตโคดไลบรารี เฉพาะในขอบเขตที่การปรับตามความ
ตองการดังกลาวไดอธิบายไวในเอกสาร
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ง.

ผูรับอนุญาตอาจจะใช คัดลอก หรือเตรียมงานของเอกสารทีใ
่ หมาในรูปแบบดิจิตอล และ ทําสําเนา แสดงผล และแจกจาย
เอกสารทีป
่ รับปรุง เฉพาะการใชงานภายในของ ผูรบ
ั อนุญาตเทานัน
้ สวนตางๆ ของเอกสารทีจ
่ ัดหาใหในรูปแบบดิจิตอลซึ่ง
รวมกับซอฟตแวรอื่นและเอกสารสิง่ พิมพหรือเอกสารดิจิตอลจะเปนไปตามขอตกลงการใชงานนี้ ผูไดรับอนุญาตจะตองรวม
ขอความลิขสิทธิ์ตอไปนีท
้ ี่แสดงถึงการยอมรับในสิทธิความเปนเจาของของ Esri และผูใหอนุญาตของ Esri ที่กลาวไววา
"สวนของเอกสารรวมถึงทรัพยสินทางปญญาของ Esri และผูใหอนุญาตของ Esri และจะมีการใชในทีน
่ ภ
ี้ ายใตสิทธิการใช
Copyright © [Licensee will insert the actual copyright date(s) from the source materials] Esri และผูใหอนุญาต
ของ Esri สงวนลิขสิทธิ์"

จ. ฟอนตคอมโพเนนท ในขณะทีซ
่ อฟตแวรกาํ ลังทํางาน ผูไดรบ
ั อนุญาตสามารถใชฟอนตของซอฟตแวรเพือ
่ แสดงผลและพิมพ
เนื้อหาได ผูไดรับอนุญาตสามารถเพียงแต (1) ฝงฟอนตในเนื้อหาตามที่ไดรับอนุญาตโดยขอจํากัดการฝงในฟอนต และ (2)
ดาวนโหลดฟอนตเปนการชัว
่ คราวไปยังเครือ
่ งพิมพหรืออุปกรณแสดงผลลัพธอื่นๆ เพื่อพิมพเนื้อหาเทานัน
้
ฉ. การเขาถึงของที่ปรึกษาหรือบริษัทผูไ
 ดรบ
ั อนุญาต ตามขอ 3.1 Esri ใหสท
ิ ธิ แกผูรับอนุญาตในการอนุญาตใหทป
ี่ รึกษาหรือ
ผูรับเหมาของผูร ับอนุญาตใชผลิตภัณฑเพือ
่ ประโยชนของผูรบ
ั อนุญาตแตเพียงผูเดียว ผูรบ
ั อนุญาตมีหนาที่รบ
ั ผิดชอบแต
เพียงผูเดียวสําหรับการปฏิบัตต
ิ ามขอตกลงการใชงานนี้ของที่ปรึกษาและผูร ับเหมา และจะตองตรวจสอบใหแนใจวาที่
ปรึกษาหรือผูรบ
ั เหมาจะหยุดการใชผลิตภัณฑเมื่อทํางานใหผูรับอนุญาตเสร็จสิน
้ แลว หามมิใหมีการเขาถึงหรือการใช
ผลิตภัณฑโดยที่ปรึกษาหรือผูร ับเหมาหากไมใชเพื่อประโยชนของผูไดรับอนุญาตแตเพียงผูเดียว
4.2 การใชทไ
ี่ มไดรบ
ั อนุญาต เวนแตเทาที่กฎหมายที่ใชบงั คับจะหามหรือมีผลเหนือกวาขอจํากัดเหลานี้ หรือตามทีร่ ะบุไวใน
เอกสารนี้ ผูไดรับอนุญาตจะตองไม
ก. จําหนาย ใหเชา ใหอนุญาตตอ ใหยืม มอบหมาย หรือแบงปนเวลาใชผลิตภัณฑ
ข. การใชงานเพือ
่ วัตถุประสงคสําหรับการใชงานของ Commercial ASP หรือผูใหบริการ
ค. ใชซอฟตแวร ขอมูล หรือเอกสารสําหรับไซตหรือบริการ และดําเนินการไซตหรือบริการเพื่อผลกําไร หรือสรางรายได
โดยทางตรงหรือทางออม (เชน การโฆษณา หรือโดยการคิดคาธรรมเนียมในการเขาถึงไซตหรือบริการ)
ง.

แจกจายตอซึ่งซอฟตแวร ขอมูล หรือ Online Services ทั้งหมดหรือบางสวนใหกบ
ั บุคคลภายนอก รวมถึงแตไมจํากัด
เพียงสวนขยาย สวนประกอบ หรือ DLL หรือ

จ. แจกจายตอซึ่งรหัสสวนตัว (Authorization Code)
ฉ. ทําวิศวกรรมยอนกลับ แปลงรหัสกลับ หรือแยกสวนองคประกอบในผลิตภัณฑ
ช. พยายามที่จะหลีกเลี่ยงมาตรการดานเทคโนโลยีทค
ี่ วบคุมการเขาถึงหรือการใชผลิตภัณฑ
ซ. จัดเก็บ แคช ใชงาน อัปโหลด แจกจาย หรือใหอนุญาตตอ สําหรับเนือ
้ หา หรือใชผลิตภัณฑโดยเปนการละเมิดสิทธิของ
Esri หรือบุคคลที่สาม รวมถึงสิทธิในทรัพยสินทางปญญา สิทธิความเปนสวนตัว กฎหมายวาดวยการไมเลือกปฏิบัติ หรือ
กฎหมายหรือขอบังคับของรัฐที่ใชบังคับ
ฌ. ลบหรือบิดเบือนประกาศสิทธิบัตร ลิขสิทธิ์ เครือ
่ งหมายการคา หรือสิทธิ์ความเปนเจาของของ Esri (หรือผูใหอนุญาต)
และ/หรือคําอธิบายที่ระบุอยูในหรือแนบมากับผลิตภัณฑ เอาตพุตผลิตภัณฑ ไฟลคําอธิบายขอมูล หรือหนาขอความ
ออนไลนและ/หรือขอมูลที่เปนเอกสารสําหรับขอมูลหรือเอกสารที่สงมอบในที่นี้
ญ. แบงหรือใชงานอยางเปนเอกเทศสําหรับสวนประกอบหรือองคประกอบของซอฟตแวร, Online Services หรือขอมูล
ฎ. ผนวกสวนหนึง่ สวนใดของซอฟตแวรเขากับผลิตภัณฑหรือบริการที่เปนคูแขงกับซอฟตแวรนี้
ฏ. เผยแพรผลการทดสอบมาตรฐานการทํางานบนรุนเบตาโดยไมไดรบ
ั อนุญาตเปนลายลักษณอักษรจาก Esri และผูให
อนุญาต หรือ
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ฐ. ใช ผนวก ดัดแปลง จัดหาการเขาถึง หรือรวมโคดคอมพิวเตอรใดๆ ที่ใหมาพรอมกับซอฟตแวรในลักษณะทีจ
่ ะทําให
โคดดังกลาวหรือสวนใดๆ ของซอฟตแวรอยูภ
 ายใตขอกําหนดใบอนุญาตสิทธิการใชงานโอเพนซอรส ซึง่ ประกอบดวย
ขอกําหนดทีร่ ะบุใหโคดคอมพิวเตอรถูก (1) เปดเผยในรูปแบบซอรสโคดแกบุคคลที่สาม (2) ใหสิทธิการใชงานแก
บุคคลที่สามเพือ
่ จุดประสงคในการสรางผลงานสืบเนือ
่ ง หรือ (3) สามารถเผยแพรตอใหแกบุคคลที่สามโดยไมเสีย
คาใชจายใดๆ
ขอ 5—เงือ
่ นไขในการสิน
้ สุดการใชงาน
สิทธิการใชนจ
ี้ ะมีผลเมือ
่ มีการยอมรับ ผูไดรับอนุญาตอาจยุตข
ิ อตกลงการใชงานนี้หรือสิทธิการใชผลิตภัณฑใดๆ ไดทุกเมื่อโดย
จะตองแจง Esri เปนลายลักษณอักษร ฝายใดฝายหนึง่ อาจยุติสิทธิการใชนี้หรือสิทธิการใชใดๆ เนื่องจากมีการละเมิดขอตกลงที่
ไมไดรบ
ั การแกไขภายในสิบ (10) วันนับจากวันที่มีการแจงอยางเปนลายลักษณอักษรจากอีกฝายหนึง่ ยกเวนวาการยุตด
ิ งั กลาว
จะตองดําเนินการทันทีเนื่องจากการละเมิดขอตกลงไมมท
ี างแกไขได เมื่อมีการยุติสท
ิ ธิการใช สิทธิการใชทงั้ หมดภายใต
ขอตกลงนี้จะยุติเชนกัน เมื่อมีการยุติสท
ิ ธิการใชหรือขอตกลงการใชงาน ผูรับอนุญาตจะตอง (1) หยุดการเขาถึงและการใช
ผลิตภัณฑที่ไดรับผลกระทบ (2) ลางแคชขอมูลในฝงไคลเอ็นตที่มาจาก Online Services และ (3) ถอดการติดตัง้ ลบ และ
ทําลายสําเนาทัง้ หมดของผลิตภัณฑที่ไดรับผลกระทบทีอ
่ ยูภ
 ายใตการครอบครองหรือการควบคุมของผูร ับอนุญาต รวมทัง้ สวนที่
ดัดแปลงหรือสวนที่รวมในรูปแบบใดๆ และดําเนินการหรือสงมอบหลักฐานของการดําเนินการดังกลาวใหกับ Esri หรือตัวแทน
จําหนายที่ไดรบ
ั อนุญาต
ขอ 6—การรับประกันแบบจํากัดและการจํากัดความรับผิดชอบ
6.1 การรับประกันแบบจํากัด ยกเวนทีร่ ะบุเปนอยางอื่นไวในขอ 6 Esri ขอรับประกันในระยะเวลาเกาสิบ (90) วันนับจากวันที่
Esri ออกรหัสสวนตัว (Authorization Code) ซึ่งรองรับการใชซอฟตแวรและ Online Services วา (1) ซอฟตแวรและ Online
Services ที่ไมไดมีการแกไขจะสอดคลองกับเอกสารที่เผยแพรภายใตการใชงานและบริการปกติ และ (2) สื่อทีซ
่ อฟตแวรใหมา
นั้นปราศจากขอบกพรองในวัสดุและฝมือแรงงาน
6.2 การจํากัดความรับผิดชอบกรณีพเิ ศษ เนือ
้ หา ขอมูล ตัวอยาง ฮ็อตฟกซ โปรแกรมแกไข อัปเดต บริการออนไลนที่จัดหาให
โดยไมมค
ี าธรรมเนียม และซอฟตแวรประเมินและเบตาถูกสงมอบในลักษณะ "ตามสภาพที่เปนอยู" โดยไมมีการรับประกันใดๆ
6.3 การจํากัดความรับผิดชอบบน Internet คูสัญญาทุกฝายรับทราบและเห็นชอบวา INTERNET คือ เครือขายของเครือขาย
สวนบุคคลและเครือขายสาธารณะ และ (1) INTERNET ไมใชโครงสรางพื้นฐานทีป
่ ลอดภัย (2) คูสัญญาไมมีอาํ นาจในการ
ควบคุม INTERNET และ (3) คูสัญญาทุกฝายจะไมรับผิดชอบตอความเสียหายภายใตกฎหมายใดๆ ที่เกีย
่ วของกับประสิทธิภาพ
หรือการทําใหเกิดการหยุดชะงักของการปฏิบัติการของสวนใดๆ ของ INTERNET หรือขอบังคับที่เปนไปไดของ INTERNET ที่
อาจจํากัดหรือหามการทํางานของ ONLINE SERVICES
6.4 การจํากัดความรับผิดชอบทัว
่ ไป ยกเวนการรับประกันแบบจํากัดตามที่ระบุอยางชัดแจงขางตนแลว ESRI จํากัดความ
รับผิดชอบในการรับประกันหรือเงือ
่ นไขอื่นๆ ทั้งหมด ไมวาจะ โดยชัดแจงหรือโดยนัย รวมถึงการรับประกันหรือเงื่อนไขเกี่ยวกับ
ความสามารถเชิงพาณิชย และความเหมาะสมในการใชงานเพื่อวัตถุประสงคเฉพาะ การรวมระบบ และการไมละเมิดสิทธิ์
ทรัพยสินทางปญญา ESRI ไมรับประกันในขอทีว
่ า ผลิตภัณฑจะตรงตามความตองการของผูไดรบ
ั อนุญาต ในขอทีว
่ าการ
ดําเนินงานของผูไดรบ
ั อนุญาตจะราบรื่นไมติดขัดหรือปราศจากขอผิดพลาด ความทนทานตอความบกพรอง (FAULT-
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TOLERANT) หรือความปลอดภัยจากความบกพรอง (FAIL-SAFE) หรือในขอที่วา ความไมสอดคลองทั้งหมดสามารถหรือจะ
ไดรบ
ั การแกไข ผลิตภัณฑไมไดรบ
ั การออกแบบ ผลิต หรือมีวัตถุประสงคเพือ
่ การใชในสภาพแวดลอม หรือการใชงานทีอ
่ าจ
นําไปสูการสูญเสียชีวิต การบาดเจ็บรางกาย หรือความเสียหายตอทรัพยสิน/สภาพแวดลอม การใชใดๆ ดังกลาวจะเปนความ
เสี่ยงและตนทุนของผูร ับอนุญาต
6.5 การบรรเทาเฉพาะ การชดเชยของผูรบ
ั อนุญาต และความรับผิดชอบทั้งหมดของ Esri ตอการละเมิดการรับประกันแบบจํากัด
ที่กําหนดในขอ 6 จะเปนไปอยางจํากัด ตามดุลยพินิจของ Esri โดยอาจจะ (1) ทดแทนสือ
่ ที่ชํารุดให (2) ซอม แกไข หรือหาทาง
ออกสําหรับซอฟตแวรหรือ Online Services ตามโครงการดูแลรักษาซอฟตแวรของ Esri หรือโครงการดูแลรักษาของตัวแทน
จําหนายที่ไดรบ
ั อนุญาตของผูร ับอนุญาต ตามที่เกี่ยวของ หรือ (3) คืนคาธรรมเนียมการใชที่ผรู ับอนุญาตชําระเปนคาซอฟตแวร
หรือ Online Services ที่ไมสอดคลองกับการรับประกันของ Esri โดยมีเงือ
่ นไขวา คุณจะตองถอนการติดตั้ง ลบ และทําลาย
สําเนาทั้งหมดของซอฟตแวรหรือเอกสาร หยุดการใช Online Services และดําเนินการและสงหลักฐานการดําเนินการดังกลาว
มายัง Esri หรือตัวแทนจําหนายที่ไดรับอนุญาต
ขอ 7—ขอจํากัดเกีย
่ วกับความรับผิดชอบ
7.1 การจํากัดความรับผิดชอบตอบางกรณี ESRI ตัวแทนจําหนายทีไ
่ ดรบ
ั อนุญาต และผูใหอนุญาตจะไมรับผิดชอบตอผูร ับ
อนุญาตเกี่ยวกับคาใชจา ยในการจัดหาสินคาหรือบริการทดแทน ผลกําไรที่สูญเสียไป การจําหนายที่สูญเสียหรือคาใชจา ยทาง
ธุรกิจ การลงทุน ขอตกลงทางธุรกิจ การสูญเสียสัมพันธภาพ หรือความเสียหายทางออม ความเสียหายพิเศษ ความเสียหาย
ตอเนือ
่ ง หรือความเสียหายที่เกิดตามมาอันเปนผลมาจากหรือเกี่ยวของกับขอตกลงการใชงานนี้ หรือการใชผลิตภัณฑ ไมวาจะ
ดวยสาเหตุใด หรือบนหลักการใดๆ อันเกี่ยวกับความรับผิดชอบคาเสียหาย ไมวา ESRI หรือผูใหอนุญาตนั้นไดรบ
ั คําแนะนํา
เกี่ยวกับความเปนไปไดในความเสียหายดังกลาวหรือไมก็ตาม ขอจํากัดเหลานี้มีผลบังคับ ใช แมจะมีความลมเหลวไมเปนไปตาม
วัตถุประสงคทส
ี่ ําคัญของการแกไขใดๆ
7.2 ขอจํากัดทัว
่ ไปเกีย
่ วกับความรับผิดชอบ ถาไมรวมตามทีร่ ะบุไวในขอ 8—การชดเชยความเสียหายเกีย
่ วกับการละเมิดแลว
ความรับผิดชอบทัง้ หมดของ ESRI และตัวแทนจําหนายที่ไดรบ
ั อนุญาต ณ ที่นี้ ไมวา จะจากสาเหตุของการกระทําใดๆ รวมถึงแต
ไมจํากัดเพียง สัญญา การละเมิด (รวมถึงความประมาทเลินเลอ) ความรับผิดแบบจํากัด การละเมิดการรับประกัน การแสดงผิด
จากขอเท็จจริง หรือกรณีอื่นๆ จะตองไมเกินวงเงินที่ผูรบ
ั อนุญาตไดชําระเพื่อเปนคาผลิตภัณฑที่ทาํ ใหเกิดเหตุการณดงั กลาว
7.3 ความสามารถในการบังคับใชของการประกาศการจํากัดความรับผิดชอบและขอจํากัดความรับผิดชอบ ผูรับอนุญาตยอมรับ
วา ขอจํากัดของความรับผิดชอบและการจํากัดความรับผิดชอบที่กําหนดในขอตกลงการใชงานฉบับนี้จะบังคับใช โดยไมคํานึง
วาผูรบ
ั อนุญาตไดยอมรับผลิตภัณฑ หรือผลิตภัณฑหรือบริการอื่นๆ ที่สง มอบโดย Esri หรือไม ฝายตางๆ เห็นชอบวา Esri หรือ
ตัวแทนจําหนายไดกําหนดคาธรรมเนียมและเขารวมในขอตกลงการใชงานนี้ตามประกาศการจํากัดความรับผิดชอบ และ
ขอจํากัดความรับผิดชอบตามที่กําหนดในที่นี้ โดยความเสี่ยงมีการกระจายกันระหวางแตละฝาย และสิง่ เดียวกันนี้ไดกาํ หนด
พื้นฐานที่จําเปนในการตอรองระหวางฝายตางๆ ขอจํากัดเหลานี้มีผลบังคับ ใช แมจะมีความลมเหลวไมเปนไปตามวัตถุประสงคที่
สําคัญของการแกไขใดๆ
การรับประกัน ขอจํากัด และขอยกเวนที่ระบุขา งตนอาจไมมผ
ี ลบังคับใชในเขตอํานาจศาลบางแหง และอาจมีผลบังคับใชภายใต
ขอบเขตทีอ
่ นุญาตตามกฎหมายในเขตอํานาจศาลของผูไดรบ
ั อนุญาตเทานัน
้ ผูไดรบ
ั อนุญาตอาจมีสท
ิ ธิเพิม
่ เติมภายใตกฎหมาย
ซึ่งไมสามารถยกเวนหรือจํากัดความรับผิดชอบได ESRI ไมไดพยายามทีจ
่ ะจํากัดการรับประกันหรือการเยียวยาสําหรับผูรับ
อนุญาตภายใตขอบเขตที่ไมไดรบ
ั อนุญาตตามกฎหมาย
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ขอ 8—การชดเชยความเสียหายเกี่ยวกับการละเมิด
8.1 Esri จะโตแยง ชดเชยความเสียหาย และคุมครองผูไดรบ
ั อนุญาตจากความเสียหาย ตนทุน คาใชจาย รวมถึงคาทนาย ซึ่ง
อาจเกิดขึน
้ โดยผูไดรบ
ั อนุญาต อันเนื่องมาจากคํารองเรียน การดําเนินการ หรือเรียกรองโดยบุคคลภายนอกในการกลาวหาวา
การใชซอฟตแวรลิขสิทธิ์หรือ Online Services ของผูไดรบ
ั อนุญาต ละเมิดสิทธิบัตร ลิขสิทธิ์ หรือเครือ
่ งหมายการคาของ
สหรัฐอเมริกาทีใ
่ หมา
ก. ผูรับอนุญาตแจง Esri ทันทีเปนลายลักษณอก
ั ษรเกี่ยวกับการเรียกรองดังกลาว
ข. ผูไดรบ
ั อนุญาตใหเอกสารทีอ
่ ธิบายถึงการกลาวหาถึงการละเมิด
ค. Esri มีอํานาจในการควบคุมมาตรการโตแยงและการตอรองหรือตกลงเกี่ยวกับคํารองเรียนอยางเต็มที่ และ
ง.

ผูไดรบ
ั อนุญาตใหความรวมมืออยางสมเหตุสมผลในการโตแยงตอคํารองเรียน ตามคํารองขอและคาใชจา ยของ Esri

8.2 หากพบวาซอฟตแวรหรือ Online Services ละเมิดสิทธิบัตร ลิขสิทธิ์ หรือเครือ
่ งหมายการคาของสหรัฐอเมริกา Esri อาจ
ดําเนินการโดยคาใชจายของตนเอง เพือ
่ (1) ขอสิทธิสําหรับผูไดรบ
ั อนุญาตในการใชซอฟตแวรหรือ Online Services ตอไป
หรือ (2) แกไขสวนของซอฟตแวรหรือ Online Services ที่มีการละเมิดตามกลาวหา ในขณะทีด
่ ํารงไวซงึ่ ความสามารถในการ
ใชงานดังเดิม หากทั้งสองทางเลือกไมสมเหตุสมผล ในเชิงพาณิชย ใบอนุญาตจะถูกยกเลิก และผูรบ
ั อนุญาตจะตองยุติการเขาถึง
Online Services ที่มีการละเมิด และถอนการติดตั้งและสงคืนใหแก Esri สําหรับรายการทีม
่ ีการละเมิด จากนั้น ความรับผิดชอบ
ทั้งหมดของ Esri จะเปนการชดเชยความเสียหายแกผูรับอนุญาตตามขอ 8.1 และ (1) จะคืนคาธรรมเนียมการอนุญาตใชอยาง
ถาวรที่ผูรบ
ั อนุญาตไดชําระสําหรับรายการทีม
่ ีการละเมิดนัน
้ โดยคิดเปนสัดสวนหา (5) ป หักคาเสือ
่ มราคาเปนแบบเสนตรงเริ่ม
ตั้งแตวน
ั ทีส
่ งมอบในครัง้ แรก และ (2) สําหรับใบอนุญาตและการดูแลรักษาตามระยะเวลา จะคืนคาธรรมเนียมสวนทีไ
่ มไดใชซงึ่
ไดชําระแลวให
8.3 Esri จะไมรับผิดชอบในการปกปองผูไดรบ
ั อนุญาต หรือจายตนทุน คาเสียหาย หรือคาธรรมเนียมทนายความ อันเกี่ยวของ
กับคํารองเรียนหรือการเรียกรอง ที่กลาวหาโดยตรงหรือเกี่ยวกับการละเมิดซอฟตแวร โดยที่เปน (1) การรวมหรือการผนวก
ซอฟตแวรหรือ Online Services เขากับผลิตภัณฑ กระบวนการ หรือระบบ ที่ไมไดจัดหาใหโดย Esri หรือที่ Esri ระบุไวใน
เอกสาร (2) การเปลี่ยนแปลงเนื้อหาของซอฟตแวรหรือ Online Services โดยบุคคลอืน
่ นอกเหนือจาก Esri หรือผูร บ
ั เหมายอย
ของตน หรือ (3) การใชซอฟตแวรหรือ Online Services หลังจากมีการแกไขที่ Esri จัดหาให เพื่อหลีกเลี่ยงการละเมิดสิทธิ์
หรือการใชหลังจากมีคําสัง่ สงคืนจาก Esri ตามขอ 8.2
8.4 ขอกําหนดที่ไดกลาวถึงกอนหนานีร้ ะบุถงึ หนาทีค
่ วามรับผิดชอบทัง้ หมดของ ESRI อันเกี่ยวของกับการละเมิดหรือการ
กลาวหาวามีการละเมิดสิทธิในทางทรัพยสน
ิ ทางปญญาของบุคคลภายนอก
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ARTICLE 9—ขอกําหนดทัว
่ ไป
9.1 อัปเดตในอนาคต ผลิตภัณฑใหมหรือทีไ
่ ดรับการอัปเดต รวมถึงการตออายุสมาชิกนั้นจะไดรับสิทธิการใชภายใตขอกําหนด
และเงือ
่ นไขเกีย
่ วกับสิทธิการใชงานปจจุบันของ Esri ในขณะนัน
้ ซึ่งมีอยูท
 ี่ http://www.esri.com/legal/licensing/softwarelicense.html
9.2 ระเบียบขอบังคับวาดวยการควบคุมการสงออก ผูไดรับอนุญาตรับทราบอยางชัดแจง และยอมรับวาจะไมสงออก สงออกตอ
นําเขา ถายโอน หรือเผยแพรผลิตภัณฑ ทั้งหมดหรือบางสวน ไปยัง (1) ประเทศใดๆ ทีส
่ หรัฐอเมริกามีการสัง่ หามสินคาเขาออก
(2) บุคคลใดๆ ในรายชื่อ Specially Designated Nationals ของ US Treasury Department (3) บุคคลหรือนิตบ
ิ ุคคลใดๆ ใน
Denied Persons List, Entity List หรือ Unverified List ของ US Commerce Department หรือ (4) บุคคลหรือนิติบค
ุ คลใดๆ
หรือประเทศใดๆ ซึ่งการสงออก การสงออกตอ หรือการนําเขา เปนการละเมิดกฎหมายหรือระเบียบขอบังคับควบคุมการนําเขา/
สงออกของสหรัฐอเมริกา กฎหมายหรือระเบียบขอบังคับทองถิ่น หรือกฎหมายหรือระเบียบขอบังคับอื่นๆ ที่มีผลบังคับใช รวมถึง
แตไมจํากัดเฉพาะขอตกลงของสิทธิการใชการนําเขา/สงออก หรือขอยกเวนการใชงาน และการแกไขและสวนเพิ่มเติมใดๆ ใน
กฎหมายการนําเขา/สงออกเหลานั้น ซึง่ อาจเกิดขึ้นในบางครั้ง
9.3 ภาษีและคาธรรมเนียมการขนสง คาธรรมเนียมในสิทธิการใชที่แจงใหกับผูรบ
ั อนุญาตไมรวมถึงคาภาษีและคาธรรมเนียม
อื่นๆ ทัง้ หมด รวมถึงคาภาษีการขาย ภาษีการใช ภาษีมล
ู คาเพิ่ม (VAT) ภาษีศุลกากร และคาใชจายในการขนสงและดําเนินการ
9.4 ขอหามยกเวนแบบปริยาย ความลมเหลวของฝายใดฝายหนึ่งในการบังคับใชขอ
 กําหนดของขอตกลงการใชงานฉบับนี้จะไม
ถือวาเปนการยกเลิกขอกําหนด หรือสละสิทธิข
์ องฝายดังกลาวทีบ
่ ังคับใชขอ
 กําหนดอื่นๆ ตอไป
9.5 ความสามารถแบงสวนได ทุกฝายเห็นชอบวา ถาขอกําหนดใดๆ ของขอตกลงการใชงานฉบับนี้ถูกกําหนดวาใชไมไดดวย
เหตุผลใดๆ ขอกําหนดดังกลาวจะถูกยกเวนเฉพาะในขอบเขตที่จาํ เปนเพือ
่ ใหบังคับใชไดตามเจตนาในภาษานัน
้
9.6 ผูส
 บ
ื ทอดและผูม
 อบหมาย ผูรับอนุญาตจะไมมอบหมาย ใหใบอนุญาตตอ หรือโอนสิทธิ์ของผูร ับอนุญาต หรือโอนภาระความ
รับผิดชอบของผูรับอนุญาตภายใตขอตกลงการใชงานฉบับนี้ โดยไมไดรบ
ั ความเห็นชอบลวงหนาเปนลายลักษณอักษรจาก Esri
และการพยายามที่จะทําเชนนัน
้ โดยไมไดรบ
ั ความเห็นชอบจะทําใหใบอนุญาตถือเปนโมฆะ ขอตกลงการใชงานฉบับนีจ
้ ะผูกพัน
กับผูรบ
ั ทอดและผูถูกมอบหมายของแตละฝาย ใหปฏิบัติตามขอตกลงการใชงานฉบับนี้ อยางไรก็ตาม ผูรับเหมาทีท
่ ําสัญญากับ
รัฐบาลเพื่อสงมอบผลิตภัณฑ อาจมอบหมายสิทธิ์ภายใตขอ
 ตกลงการใชงานฉบับนี้และผลิตภัณฑที่ไดรับสําหรับการสงมอบใหกับ
ลูกคารัฐบาล โดยการแจงอยางเปนลายลักษณอักษรแก Esri โดยมีเงือ
่ นไขวาลูกคารัฐบาลยอมรับในเงือ
่ นไขของขอตกลงการใช
งานฉบับนี้
9.7 ขอตกลงทีย
่ งั มีผลบังคับ ขอกําหนดในขอ 2, 5, 6, 7, 8, และ 9 ของขอตกลงการใชงานฉบับนีจ
้ ะยังมีผลบังคับ แมขอตกลง
การใชงานนี้จะหมดอายุหรือสิน
้ สุดไป
9.8 การปลดเปลือ
้ งภาระ ผูรบ
ั อนุญาตยอมรับวา การละเมิดขอตกลงการใชงานฉบับนี้โดยผูร ับอนุญาตอาจเปนผลใหเกิดความ
เสียหายอยางมาก และในกรณีที่เกิดเหตุการณละเมิดเชนนัน
้ นอกเหนือจากการแกไขใดๆ ทั้งหมดตามกฎหมาย Esri มีสิทธิท
์ ี่จะ
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ขอคําสั่งหามของศาล มาตรการเฉพาะ หรือ การปลดเปลือ
้ งภาระทางศาลโดยไมมีเงือ
่ นไขในการกําหนดพันธะหรือรับเงือ
่ นไข
ของการปลดเปลื้อง
9.9 สิทธิการใชของรัฐบาลสหรัฐฯ ผลิตภัณฑเปนสินคาที่ไดรบ
ั การพัฒนาโดยใชคาใชจา ยของเอกชน และจัดหาใหแกผูรับ
อนุญาตภายใตขอตกลงการใชงานฉบับนี้ หากผูรับอนุญาตเปนหนวยงานของรัฐบาลสหรัฐฯ Esri ใหสิทธิการใชงานผลิตภัณฑ
แกผูรับอนุญาตตามขอตกลงการใชงานฉบับนี้ภายใต FAR สวนยอย 12.211/12.212 หรือ DFARS สวนยอย 227.7202 Esri
Data และ Online Services ไดรบ
ั สิทธิการใชงานภายใตนโยบายสวนยอยเดียวกัน 227.7202 กับซอฟตแวรคอมพิวเตอรเชิง
พาณิชยสาํ หรับการจัดซือ
้ ภายใต DFARS สิทธิการใชเชิงพาณิชยในขอตกลงการใชงานฉบับนีใ
้ ชบังคับอยางเขมงวดกับการ
ใช การทําซ้าํ หรือการเปดเผยของผูร ับอนุญาตในผลิตภัณฑ ซอรสโคดของซอฟตแวร Esri ถูกหามการเผยแพร และสิทธิ์
ทั้งหมดในผลิตภัณฑไดรบ
ั การสงวนสิทธิ์โดย Esri และผูใหอนุญาต ผูร ับอนุญาตอาจถายโอนซอฟตแวรใหแกหนวยงานจัดซือ
้
จัดจางของรัฐบาลที่ไดรบ
ั สิทธิการใชซึ่งไดรบ
ั โอนคอมพิวเตอรที่ตด
ิ ตั้งซอฟตแวร หากศาล อนุญาโตตุลาการ หรือคณะกรรมการ
บริหาร พิจารณาใหผูรบ
ั อนุญาตมีสท
ิ ธิ์มากกวาในสวนใดๆ ของผลิตภัณฑ ตามกฎหมายการจัดซื้อมหาชนที่เกี่ยวของ สิทธิ์
ดังกลาวจะครอบคลุมเฉพาะสวนที่ไดรบ
ั ผลกระทบเทานั้น
9.10 กฎหมายทีบ
่ งั คับและการตัดสิน
ก. ผูรับอนุญาตทีอ
่ ยูในสหรัฐอเมริกา เขตปกครองของสหรัฐอเมริกา และพืน
้ ทีท
่ อ
ี่ ยูหางไกล ขอตกลงการใชงานฉบับนีจ
้ ะตอง
ไดรบ
ั การควบคุมและแปลความตามกฎหมายของรัฐแคลิฟอรเนีย โดยไมมีการอางอิงกับหลักวาดวยการขัดกันของกฎหมาย
ยกเวนแตจะบังคับใชกฎหมายรัฐบาลกลางสหรัฐอเมริกาในกรณีของทรัพยสน
ิ ทางปญญา ยกเวนตามที่ระบุไวในขอ 9.8 ขอ
โตแยงใดๆ ที่เกิดขึ้น หรือที่เกีย
่ วของกับขอตกลงการใชงานฉบับนี้ หรือการละเมิด ซึง่ ไมสามารถตกลงกันไดผานทางการ
ประนีประนอม จะตองไดรบ
ั การตกลง โดยอนุญาโตตุลาการที่บริหารโดยสมาคมอนุญาโตตุลาการแหงสหรัฐอเมริกาภายใต
ระเบียบของอนุญาโตตุลาการทางการคา การตัดสินใจที่ดําเนินการโดยอนุญาโตตุลาการ อาจจะถูกนําเขาสูการพิจารณา
ของศาล ถาผูรบ
ั อนุญาตเปนหนวยงานของรัฐบาลสหรัฐ ขอตกลงการใชงานฉบับนี้จะอยูภายใต Contract Disputes Act of
1978 ตามที่ไดรับการแกไข (41 USC 601–613) แทนที่ขอกําหนดเรือ
่ งกระบวนการวินิจฉัยโดยอนุญาโตตุลาการในขอนี้
ขอตกลงการใชงานฉบับนี้จะตองไมถูกควบคุมโดยสนธิสญ
ั ญาสหประชาชาติเกี่ยวกับสัญญาวาดวยการจําหนายสินคา
นานาชาติ ซึง่ การบังคับใชถูกยกเวนอยางชัดแจง
ข. ผูรับอนุญาตอื่นๆ ทั้งหมด ยกเวนทีร่ ะบุไวในขอ 9.8 ขอโตแยงใดๆ ที่เกิดขึ้น หรือเกี่ยวของกับขอตกลงการใชงานนี้หรือการ
ละเมิดดังกลาว ซึ่งไมสามารถประนีประนอมได จะตองไดรบ
ั การระงับใหสิ้นสุดลงภายใตระเบียบการอนุญาโตตุลาการของ
สภาหอการคานานาชาติ โดยมีการแตงตัง้ อนุญาโตตุลาการหนึ่ง (1) รายตามระเบียบที่กาํ หนด ภาษาของการพิจารณา
ตัดสินตองเปนภาษาอังกฤษ สถานทีท
่ ี่ดําเนินการพิจารณาตัดสินจะเปนสถานทีท
่ ี่ตกลงกันไว ขอตกลงการใชงานฉบับนี้
จะตองไมถูกควบคุมโดยสนธิสญ
ั ญาสหประชาชาติเกี่ยวกับสัญญาวาดวยการจําหนายสินคานานาชาติ ซึ่งการบังคับใชถูก
ยกเวนอยางชัดแจง ทัง้ สองฝายจะตองแสดงเอกสารหลักฐานหรือเปนพยานในเรือ
่ งที่เกี่ยวของ กับการโตแยง หากมีการรอง
ขอโดยอีกฝาย
9.11 การบํารุงรักษา การบํารุงรักษาที่เหมาะสมสําหรับซอฟตแวรหรือขอมูล ประกอบดวยการอัปเดตและสิทธิประโยชนอื่นๆ เชน
การเขาถึงการสนับสนุนทางเทคนิค ตามทีร่ ะบุในนโยบายการบํารุงรักษาทีเ่ กี่ยวของและเปนปจจุบันลาสุดของ Esri หรือตัวแทน
จําหนาย
9.12 ขอเสนอแนะ Esri อาจใชขอเสนอแนะ คําแนะนํา หรือคํารองขอใดๆ อยางอิสระ สําหรับการปรับปรุงผลิตภัณฑทผ
ี่ ูไดรบ
ั
อนุญาตจัดหาใหแก Esri
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9.13 สิทธิบต
ั ร ผูรับอนุญาตไมมีสิทธิที่จะยื่นขอและไมมีสท
ิ ธิอนุญาตใหผูใชอื่นใดยื่นขอสิทธิบัตรหรือสิทธิทํานองเดียวกันทัว
่ โลก
หากเปนสิทธิทอ
ี่ าศัยหรือไดผนวกเทคโนโลยีหรือบริการใดๆ ของ Esri ไว ขอหามเกี่ยวกับการจดทะเบียนสิทธิบัตรดังทีร่ ะบุไว
อยางชัดเจนนี้จะไมมีผลบังคับใชกับซอฟตแวรและเทคโนโลยีของผูร ับอนุญาต ยกเวนในกรณีที่เทคโนโลยีหรือบริการของ Esri
หรือสวนหนึ่งสวนใดของเทคโนโลยีหรือบริการดังกลาวเปนสวนหนึ่งในขออางสิทธิหรือเปนวิธีทด
ี่ ีทส
ี่ ุดสําหรับการประดิษฐ
ภายในคําขอจดทะเบียนสิทธิบัตรหรือการขอจดทะเบียนในทํานองเดียวกัน
9.14 ขอตกลงฉบับเดียว ขอตกลงการใชงานฉบับนี้ รวมถึงเอกสารทีร่ วมไว ถือเปนขอตกลงเดียวและขอตกลงทีค
่ รบถวนของทุก
ฝายตามเนือ
้ หาที่กําหนดในที่นี้ และเปนเงือ
่ นไขที่มค
ี วามสําคัญ เหนือกวาขอตกลงการใชงาน ความเขาใจ และการจัดเตรียม
ใดๆ กอนหนาระหวางฝายตางๆ ที่เกี่ยวของ ขอกําหนดเพิ่มเติมหรือขอกําหนดที่ขัดแยงกันซึง่ ระบุไวในคําสัง่ ซือ
้ ใบแจงหนี้ หรือ
เอกสารแบบฟอรมมาตรฐานอืน
่ ๆ ที่แลกเปลี่ยนระหวางกระบวนการสั่งซื้อ นอกเหนือจากคําอธิบายผลิตภัณฑ ปริมาณ ราคา และ
คําสัง่ การสงมอบ จะถือเปนโมฆะและไมมีผลบังคับใช การแกไขหรือเปลี่ยนแปลงใดๆ ที่มต
ี อขอตกลงการใชงานฉบับนีจ
้ ะตอง
ดําเนินการอยางเปนลายลักษณอักษรและลงนามโดยแตละฝาย
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Esri, 380 New York St., Redlands, CA 92373-8100 USA • TEL 909-793-2853 • FAX 909-793-5953

ภาคผนวก 1
ขอบเขตของการใช้ งาน
(E300 12/07/2012)
เอกสารเพิ่ มเติม 1
ข้ อกาหนดการใช้ ซอฟต์แวร์
(E300-1)
เอกสารเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อกาหนดการใช้ซอฟต์แวร์ฉบับนี้ ("เอกสารเพิ่มเติม 1") ระบุ ถึงข้อกาหนดในการใช้ซอฟต์แวร์ของผูร้ ับอนุ ญาต และประกอบด้วยข้อตกลงการใช้งานหลักที่ มีอยูข่ อง
ผูร้ ั บอนุ ญาต ถ้ามี หรื อข้อตกลงการใช้งาน ซึ่ งมี อยูท่ ี่ http://www.esri.com/legal/software-license (ตามที่ บังคับใช้ ซึ่ งต่อไปนี้ จะเรี ยกว่า "ข้อตกลงการใช้งาน") โดยได้รับ
การผนวกรวมเข้าไว้ดว้ ยการอ้างอิง เอกสารเพิ่มเติม 1 นี้ มี ผลบังคับใช้เหนื อกว่าข้อตกลงการใช้งานที่ ขดั แย้งกัน
ข้ อ 1—คาจากัดความ
ซอฟต์แวร์ อาจได้รับการเสนอภายใต้ประเภทของสิ ทธิ การใช้ตอ่ ไปนี้ ที่ ระบุ ไว้ในใบเสนอราคาขาย คาสั่งซื้ อ หรื อเอกสารอื่นๆ ที่ เกี่ยวข้อง ซึ่ งระบุ ถึงผลิตภัณฑ์ที่ผรู้ ั บอนุ ญาตสั่งซื้ อ:
1.

2.
3.
4.

5.

6.

"สิ ทธิ การใช้งานพร้ อมกัน" หมายถึง สิ ทธิ ในการติดตั้งและใช้งานซอฟต์แวร์ ข้อมูล และเอกสารในคอมพิวเตอร์ บนเครื อข่าย แต่จานวนของผูใ้ ช้ที่ใช้งานพร้ อมกันไม่สามารถเกิน
จานวนของสิ ทธิ การใช้งานที่ ได้รับ รวมถึงสิ ทธิ ในการรั นพาสซี ฟเฟลโอเวอร์ อินสแตนซ์ของซอฟต์แวร์ สิทธิ การใช้งานพร้ อมกัน ในสภาพแวดล้อมของระบบปฏิ บั ติก ารที่ แ ยก
ต่างหากสาหรั บการสนับสนุ นเฟลโอเวอร์ ชวั่ คราว
"สิ ทธิ การใช้บนเครื่ องเซิ ร์ฟเวอร์สาหรั บการนาไปใช้" หมายถึง สิ ทธิ การใช้ที่นอกเหนื อจากการให้สิทธิ การใช้บนเซิ ร์ฟเวอร์ทดสอบแล้วยังอนุ ญาตให้ผ ู้ได้รับอนุ ญาตติดตั้งและใช้
ซอฟต์แวร์ หรื อข้อมูลเพื่อให้บริ การแก่ผใู้ ช้งานหลายคนในเครื่ องคอมพิวเตอร์ เดียวกันหรื อเครื่ องคอมพิวเตอร์ อื่นๆ
"สิ ทธิ การใช้บนเครื่ องเซิ ร์ฟเวอร์ สาหรั บพัฒนา" หมายถึง สิ ทธิ การใช้ที่อนุ ญาตให้ผไู้ ด้รับอนุ ญาตติดตั้งและใช้ซอฟต์แวร์ บนเครื่ องคอมพิวเตอร์ เ ดี่ ย วเพื่ อ ออกแบบและพัฒ นา
แอปพลิเคชัน่ ที่ เชื่อมโยงหรื อที่ ใช้ซอฟต์แวร์ เซิ ร์ฟเวอร์ ที่ระบุ ในเอกสาร
"สิ ทธิ การใช้งานเดี่ยว" หมายถึง สิ ทธิ การใช้ที่อนุ ญาตให้ผไู้ ด้รับอนุ ญาตอนุ ญาตให้ผใู้ ช้งานเดี่ยวหนึ่ งรายติดตั้งและใช้ซอฟต์แวร์ ข้อมูล และเอกสารในเครื่ องคอมพิว เตอร์ เ ดี่ ย ว
โดยผูใ้ ช้รายนั้นใช้คอมพิวเตอร์ ซ่ ึ งมี ซอฟต์แวร์ ดงั กล่าวติดตั้งอยู่ ผูไ้ ด้รับอนุ ญาตอาจอนุ ญาตให้ผใู้ ช้งานที่ ได้รับอนุ ญาตรายเดียวติดตั้งสาเนาชุดที่ สองสาหรั บการใช้งานแต่เ พี ย งผู้
เดียวของผูใ้ ช้ บนเครื่ องคอมพิวเตอร์ เครื่ องที่สอง ตราบใดที่ มีการใช้งานเพียง (1) สาเนาของผลิตภัณฑ์ในเวลาใดก็ตาม ผูใ้ ช้งานรายอื่นไม่สามารถใช้ผลิตภัณฑ์ภายใต้สิทธิ การใช้
ฉบับเดียวกันในเวลาเดียวกันได้ ไม่วา่ จะเพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดทั้งสิ้ น
"สิ ทธิ การใช้บนเซิ ร์ฟเวอร์ ทดสอบ (Staging Server)" หมายถึง สิ ทธิ การใช้ที่นอกเหนื อจากการให้สิทธิ การใช้บนเครื่ องเซิ ร์ฟเวอร์ สาหรั บ พัฒ นาแล้ว ยัง ท าให้ ผ ู้ไ ด้รั บ
อนุ ญาตสามารถใช้และติดตั้งซอฟต์แวร์ เพื่อวัตถุประสงค์ตอ่ ไปนี้ ได้แก่ การทดสอบเพื่อการยอมรั บของผูใ้ ช้ การทดสอบประสิ ท ธิ ภ าพ การทดสอบการโหลดซอฟต์แ วร์ ข อง
บุ คคลภายนอก การทดสอบการปรั บปรุ งข้อมูลพาณิ ชย์ใหม่ และกิจกรรมการฝึ กอบรม
"สิ ทธิ การใช้ตามระยะเวลา" หมายถึง สิ ทธิ การใช้หรื อการเข้าถึงที่ ให้ไว้เพื่อการใช้ผลิตภัณฑ์ในระยะเวลาที่ จากัด ("ระยะเวลา") หรื ออยูบ่ นพื้ น ฐานของการเป็ นสมาชิ ก หรื อ
ธุ รกรรม
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ข้ อ 2—ข้ อกาหนดการใช้ สาหรั บซอฟต์ แวร์ ที่เฉพาะเจาะจง
หากไม่ได้ระบุ ไว้เป็ นอย่างอื่นในเอกสารคาสั่งที่ เกี่ยวข้อง ฟั งก์ชนั่ ขยายของซอฟต์แวร์ จะเป็ นไปตามขอบเขตการใช้งานเดียวกับการใช้งานที่ ได้รับ อนุ ญาตสาหรั บซอฟต์แวร์ น้ นั ๆ ซอฟต์แวร์ ที่
เฉพาะเจาะจงเป็ นไปตามข้อกาหนดการใช้ที่ระบุ ไว้ในหมายเหตุที่อา้ งอิงไว้ดา้ นล่างนี้ :
Desktop
▪ Address Coder (22; เอกสารเพิ่มเติม 2, หมายเหตุ 7)
▪ ArcExplorer—Java และ Windows Editions (20; เอกสาร
เพิ่มเติม 2, หมายเหตุ 1)
▪ ArcGIS for Desktop (Advanced, Standard หรื อ 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; เอกสารเพิ่ ม เติ ม 2, หมาย
เหตุ 2)
– การใช้ ArcGIS Online (20; 46; เอกสารเพิ่มเติม 2, หมายเหตุ 1)
– การใช้ ArcGIS for Server (20; 46; เอกสารเพิ่ ม เติ ม 2, หมาย
เหตุ 1)
– Navigator (46; เอกสารเพิ่มเติม 2, หมายเหตุ 1; เอกสารเพิ่มเติ ม 2,
หมายเหตุ 2)
▪ ArcPad (12; 13; เอกสารเพิม่ เติ ม 2, หมายเหตุ 1; เอกสารเพิ่ ม เติ ม 2,
หมายเหตุ 2)
▪ ArcReader (20; เอกสารเพิ่มเติม 2, หมายเหตุ 1)
▪ ArcView 3.x และฟั งก์ชนั่ ขยาย (17)
▪ Esri Business Analyst (เอกสารเพิ่ ม เติ ม 2, หมายเหตุ 1; เอกสาร
เพิ่มเติม 2, หมายเหตุ 4)
▪ Esri Maps สาหรั บ Office (เอกสารเพิ่มเติม 2, หมายเหตุ 1)
▪ Sourcebook•America (20; เอกสารเพิ่มเติม 2, หมายเหตุ 8)
▪ ArcGIS สาหรั บ Windows Mobile (15; 54; เอกสารเพิ่ ม เติ ม 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; เอกสารเพิ่ ม เติ ม 2, หมาย
เหตุ 1; เอกสารเพิ่มเติม 2, หมายเหตุ 6)
– Cloud Bundle (10; เอกสารเพิ่มเติม 3—ข้อกาหนดทั่วไป)
▪ ฟั งก์ชนั่ ขยาย ArcGIS for Server
– ArcGIS for INSPIRE (8; เอกสารเพิม่ เติม 2, หมายเหตุ 1)

▪

▪
▪
▪
▪

Esri Business Analyst Server
– Workgroup (8; 9; 28; 29; 30; 31; 39; เอกสารเพิ่ ม เติ ม 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 สาหรั บ IBM Cognos (53)
Esri Maps สาหรั บ SharePoint (เอกสารเพิ่มเติม 2, หมายเหตุ 1)

เครื่ องมือสาหรั บนักพั ฒนา
▪ ArcGIS Runtime SDK สาหรั บ iOS, Windows Phone,
Windows Mobile หรื อ Android (16; เอกสารเพิ่ ม เติ ม 2, หมาย
เหตุ 1)
▪ ArcGIS Engine Developer Kit และฟั งก์ชนั่ ขยาย (16, 22, 26)
▪ ArcGIS Engine สาหรั บ Windows/Linux และ Extensions
(15; 22; 26; เอกสารเพิ่มเติม 2, หมายเหตุ 1; เอกสารเพิ่ ม เติ ม 2, หมาย
เหตุ 6)
▪ ArcGIS สาหรั บ Windows Mobile Deployments (15; 54;
เอกสารเพิ่มเติม 2, หมายเหตุ 1)
▪ ArcGIS Runtime (18; 59; เอกสารเพิ่มเติม 2, หมายเหตุ 1)
▪ ArcGIS Runtime SDK (16; 60; เอกสารเพิม่ เติม 2, หมายเหตุ 1)
▪ ArcGIS Web Mapping (รวมถึ ง ArcGIS API ส าหรั บ
JavaScript/HTML5, ArcGIS API สาหรั บ Flex, ArcGIS
API สาหรั บ Microsoft Silverlight, ArcGIS API สาหรั บ
WPF) (15; 16; 64; 66; เอกสารเพิ่มเติม 2, หมายเหตุ 1)
▪ Esri Business Analyst Server Developer (เอกสารเพิ่ ม เติ ม 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)
ผลิตภัณฑ์ รวมชุด
▪ ArcGIS ส าหรั บ Transportation Analytics (1; เอกสา ร
เพิ่มเติม 2, หมายเหตุ 2; เอกสารเพิ่มเติม 2, หมายเหตุ 11)

หมายเหตุ
1. ผูร้ ั บอนุ ญาตอาจใช้ซอฟต์แวร์ ข้อมูล และ Online Services ที่ รวมอยูใ่ น ArcGIS สาหรั บ Transportation Analytics เพื่ อ รองรั บ การควบคุ ม ยานพาหนะ
โดยตรงเท่ า นั้ น ไม่ อ นุ ญาตให้ ใ ช้ ArcGIS สาหรั บ Transportation Analytics หรื อแต่ล ะส่ ว นประกอบที่ เ ป็ นส่ ว นหนึ่ งของ ArcGIS ส าหรั บ
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2–7.
8.
9.
10.

11.
12.
13.
14.
15.
16.

Transportation Analytics ข้ อ จ ากั ด นี้ ไม่ มี ผลบั ง คั บ ใช้ก ั บ ArcGIS Online Organization Account ที่ รวมอยู่ ใ น ArcGIS ส าหรั บ
Transportation Analytics ArcGIS Online Organization Account สามารถใช้เพื่อจุ ดประสงค์ใดๆ ตามข้อกาหนดของข้อตกลงการใช้งานนี้
สงวนสิ ทธิ์
เครื่ องมื อการบริ หารระบบสาหรั บซอฟต์แวร์ สามารถนาไปทาสาเนาและแจกจ่ายต่อภายในองค์กรของผูร้ ั บอนุ ญาตได้
เครื่ องมื อการบริ หารจัดการ ArcGIS for Server ที่ ผใู้ ช้พฒั นา สามารถนาไปทาสาเนาภายในองค์กรของผูร้ ั บอนุ ญาตได้ แต่ห้ามทาสาเนา แอปพลิ เ คชั่น ArcCatalog
(ที่ พบใน ArcGIS for Desktop)
ผูร้ ั บอนุ ญาตจะจัดหาข้อมูลหรื อสิ่ งอื่นๆ ที่ เกี่ยวข้องกับเนื้ อหา (รวมถึงสาเนาของแอปพลิเคชัน่ ฝั่ งไคลเอ็นต์) ตามที่ มีการร้ องขออย่างสมเหตุสมผล เพื่อตรวจสอบว่าผูร้ ั บ อนุ ญ าต
ปฏิ บัติตามข้อตกลงการใช้งานนี้ Esri อาจตรวจสอบอินเทอร์ เฟซภายนอก (เช่น พอร์ ต) ของเนื้ อหาของผูร้ ั บอนุ ญาต เพื่อตรวจสอบว่าผูร้ ับอนุ ญาตปฏิ บัติตามข้อตกลงการใช้งาน
นี้ ผูร้ ั บอนุ ญาตจะไม่ปิดกั้นหรื อแทรกแซงการตรวจสอบดังกล่าว แต่ผรู้ ั บอนุ ญาตอาจใช้เทคโนโลยีการเข้ารหัสหรื อไฟร์วอลล์เพื่อช่วยเก็บรั กษาเนื้ อหาเป็ นความลับ ผูร้ ั บอนุ ญาตจะ
ร่ วมมื ออย่างสมเหตุสมผลกับ Esri เพื่อระบุ แหล่งของปั ญหาใดๆ ที่ เกิดขึ้นกับบริ การ Cloud Bundle ซึ่ งอาจได้รับการถือว่าเป็ นเนื้ อหาของผูร้ ั บอนุ ญาตหรื อสิ่ งใดๆ ของ
ผูใ้ ช้ที่อยูภ่ ายใต้การควบคุมของผูร้ ั บอนุ ญาตตามสมควร
สงวนสิ ทธิ์
ซอฟต์แวร์ ได้รับอนุ ญาตให้ใช้เฉพาะเพื่อการใช้งานที่ เกี่ยวข้องกับการบอกตาแหน่งทิ ศทางเมื่ อใช้ร่วมกับ ArcLogistics เท่านั้น
"สิ ทธิ การใช้งานคู"่ หมายถึงซอฟต์แวร์ อาจจะถูกติดตั้งบนเครื่ องคอมพิวเตอร์ เดสก์ทอป และถูกใช้ในเวลาเดียวกันกับเครื่ องพีดีเอ (PDA) หรื อคอมพิวเตอร์ มือถือ ตราบใดที่
ซอฟต์แวร์ ดงั กล่าวถูกใช้โดยบุ คคลเดียวในแต่ละหนึ่ ง (1) ครั้ ง
สงวนสิ ทธิ์
ให้สิทธิ การใช้สาหรั บการนาไปใช้ สิ ทธิ การนาไปใช้สาหรั บการใช้งานบน Internet อาจจะต้องมี การจ่ายค่าธรรมเนี ยมสิ ทธิ การใช้เพิ่มเติม
ผูร้ ั บอนุ ญาตอาจส่งมอบแอปพลิเคชัน่ ให้กบั ผูร้ ั บอนุ ญาตช่วงของผูร้ ั บอนุ ญาตได้ แต่มีเงื่ อนไขว่า ผูร้ ั บอนุ ญาตต้องใช้ขอ้ ตกลงการให้อนุ ญาตช่ว งที่ คุ้ม ครองสิ ท ธิ ข อง Esri ใน
ซอฟต์แวร์ ข้อมูล Online Services และเอกสาร ในขอบเขตเดียวกับข้อตกลงการใช้งาน รวมถึงแต่ไม่จากัดเพียงเงื่ อนไขดังต่อไปนี้
ก.
ข.
ค.

ห้ามผูร้ ั บอนุ ญาตรายย่อยทาวิศวกรรมย้อนกลับ แปลงรหัสกลับ หรื อแยกส่วนองค์ประกอบซอฟต์แวร์ Esri ข้อมูล Online Services หรื อเอกสาร (ยกเว้น
ตามขอบเขตที่ อนุ ญาตโดยกฎหมายที่ เกี่ยวข้อง) รวมทั้งห้ามคัดลอกเพื่อใช้ในเชิงพาณิ ชย์ ถ่ายโอน หรื อมอบหมายสิ ทธิ์ ของตนภายใต้การให้สิทธิ การใช้นี้
ห้ามผูร้ ั บอนุ ญาตรายย่อยใช้ซอฟต์แวร์ Esri ข้อมูล Online Services หรื อเอกสาร ไม่วา่ จะทั้งหมดหรื อบางส่วน แยกจากแอปพลิเคชัน่ ที่ ทางานได้ของผูร้ ั บ
อนุ ญาต
ชิน้ ส่วนองค์ประกอบที่ จาเป็ นหรื อที่ แยกต่างหากของบุ คคลภายนอกสามารถนาไปใช้ที่อื่นได้หากได้รับอนุ ญาตจากเจ้าของ หรื อผูส้ ร้ าง

คุณอาจต้องจ่ายค่าธรรมเนี ยมการใช้งานแอปพลิเคชัน่ ให้กบั Esri ให้ติดต่อ Esri หรื อตัวแทนจาหน่ายของผูร้ ั บอนุ ญาตเพื่อขอรายละเอียด
17. ผูร้ ั บอนุ ญาตอาจใช้ซอฟต์แวร์ Business Objects Crystal Reports เฉพาะกับซอฟต์แวร์ ArcView 3.x ซึ่ งได้รับมาเท่านั้น และต้องเป็ นไปตามข้อตกลงการใช้
งานของ Crystal Reports ที่ มีอยูบ่ นสื่ อ ห้ามผูร้ ั บอนุ ญาตใช้ซอฟต์แวร์ โปรแกรมหรื อระบบเพื่อแคชหรื อจัดลาดับคาร้ องขอรายงาน
18. ให้สิทธิ การใช้สาหรั บการนาไปใช้ สิ ทธิ การนาไปใช้น้ นั ใช้ได้สาหรั บหนึ่ งแอปพลิเคชัน่ ต่อหนึ่ งเครื่ องคอมพิวเตอร์ ห้ามใช้สิทธิ การนาไปใช้สาหรั บการนาไปใช้ก ับ Internet
หรื อเซิ ร์ฟเวอร์ สิ ทธิ การนาไปใช้สาหรั บการใช้งานบนเดสก์ทอปอาจจะต้องมี การจ่ายค่าธรรมเนี ยมสิ ทธิ การใช้เพิ่มเติม
19. สงวนสิ ทธิ์
20. ผูร้ ั บอนุ ญาตอาจทาสาเนาและนาซอฟต์แวร์ ไปใช้งานได้ โดยทาตามเงื่ อนไขดังต่อไปนี้ อย่างครบถ้วน
ก.
ข.
ค.
ง.

ซอฟต์แวร์ ตอ้ งได้รับการทาสาเนาและถูกนาไปใช้งานทั้งชุด
ข้อตกลงการใช้งานนั้นมี อยูใ่ นซอฟต์แวร์แต่ละสาเนา ซึ่ งคุม้ ครองซอฟต์แวร์ ในขอบเขตเดียวกันกับข้อตกลงการใช้งาน ทั้งนี้ ผูร้ ั บตกลงที่ จะเข้าผูกพันตามข้อกาหนด
และเงื่ อนไขของข้อตกลงการใช้งาน
ลิขสิ ทธิ์ และเครื่ องหมายการค้าทั้งหมด ได้รับการทาสาเนา และ
ไม่มีการคิดค่าธรรมเนี ยมอันเนื่ องมาจากการใช้ซอฟต์แวร์

21. สงวนสิ ทธิ์
22. ก. สิ ทธิ การใช้ ArcGIS Engine สาหรั บ Windows/Linux จะต้องไม่ถกู ใช้สาหรั บ Internet รวมทั้งเซิ ร์ฟเวอร์ การพัฒนาและการนาไปใช้
ข. ผู้ใ ช้ง าน ต้อ งมี สิท ธิ ก ารใช้ใ นซอฟต์แ วร์ ArcGIS Engine สาหรั บ Windows/Linux หรื อซอฟต์แ วร์ ArcGIS for Desktop อื่ น ๆ (Basic,
Standard หรื อ Advanced) เพื่อให้ได้รับสิ ทธิ์ ในการประมวลผลแอปพลิเคชัน่ ArcGIS Engine บนคอมพิวเตอร์ หนึ่ ง (1) เครื่ อง และ
ค. ต้อ งไม่ ใ ช้ฟั ง ก์ชั่น ขยาย ArcGIS Engine สาหรั บ Windows/Linux ร่ ว มกับ ซอฟต์แ วร์ ArcGIS for Desktop เพื่ อ ประมวลผลแอปพลิ เ คชั่น
ArcGIS Engine ผูใ้ ช้งานเดี่ยวสามารถมี แอปพลิเคชัน่ หลายตัวติดตั้งอยูบ่ นคอมพิวเตอร์ หนึ่ ง (1) เครื่ อง และใช้โดยผูใ้ ช้คนนั้นเท่านั้น
23. สงวนสิ ทธิ์
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24. อาจมี การใช้ซอฟต์แวร์ EDN เพื่อวัตถุประสงค์ในการค้นคว้าวิจัย การพัฒนา การทดสอบ และการสาธิ ตแอปพลิเคชัน่ ต้นแบบ ซอฟต์แวร์ สาหรั บเซิ ร์ฟเวอร์ EDN และข้อมูล
สามารถติ ดตั้ง บนเครื่ องคอมพิ ว เตอร์ ห ลายเครื่ องสาหรั บ การใช้โ ดยผู้พ ัฒ นา EDN ที่ มี ชื่อ ระบุ เ ท่ า นั้ น การเป็ นสมาชิ ก ArcGIS Online ที่ ร วมอยู่ใ น EDN
Advanced อาจใช้ได้ตามที่ ได้รับอนุ ญาตโดยข้อกาหนดการใช้ใน เอกสารเพิ่มเติม 3, เอกสารเพิ่มเติม Online Services
25. สงวนสิ ทธิ์
26. ฐานข้อมูลภูมิสารสนเทศของ ArcSDE Personal Edition มี การจากัดข้อมูลของผูร้ ั บอนุ ญาตไว้ที่สิบ (10) กิกะไบต์
27. ซอฟต์แวร์ ArcGIS for Server Web ADF Runtime ไม่สามารถนาไปใช้โดยไม่มีการตั้งค่า ArcGIS for Server Enterprise ของผูร้ ั บอนุ ญาต
28. การใช้งานพร้ อมกันของผูใ้ ช้ในแอปพลิเคชัน่ ที่ นอกเหนื อไปจาก ArcGIS สาหรั บแอปพลิเคชัน่ Server นั้นจากัดไว้ที่สิบ (10) ราย ข้อจากัดนี้ รวมถึงการใช้งานซอฟต์แวร์
ArcGIS for Desktop ซอฟต์แวร์ ArcGIS Engine และแอปพลิเคชัน่ ของบุ คคลภายนอกที่ เชื่อมต่อโดยตรงกับฐานข้อมูลภูมิสารสนเทศใดๆ ของ ArcGIS for
Server ไม่มีการจากัดจานวนของการเชื่อมต่อจากเว็บแอปพลิเคชัน่
29. ซอฟต์แวร์ นี้สามารถใช้ได้เฉพาะกับ SQL Server Express เวอร์ ชนั่ ที่ รองรั บเท่านั้น เวอร์ ชนั่ ที่ รองรั บถูกระบุ ไว้พร้ อมกับข้อกาหนดระบบสาหรั บผลิตภัณฑ์บนเว็บไซต์
ของ Esri
30. การใช้งานจากัดจานวนข้อมูลรวมสูงสุ ดของผูร้ ั บอนุ ญาตไว้ที่สิบ (10) กิกะไบต์
31. ผูร้ ั บอนุ ญาตอาจติดตั้งซอฟต์แวร์ Esri Server สารองเพื่อการดาเนิ นการเฟลโอเวอร์ (Failover) แต่ซอฟต์แวร์ สารองจะใช้งานได้เฉพาะในระหว่า งที่ ไ ซต์ห ลัก ไม่ มี ก าร
ทางานเท่านั้น การติดตั้งซอฟต์แวร์ สารองจะต้องไม่มีการใช้งาน ยกเว้นในช่วงการบารุ งรักษาระบบและการอัปเดตฐานข้อมูล ในขณะที่ ไซต์หลักหรื อไซต์สารองอื่นๆ ยังคงทางาน
อยู่
32. ไม่อนุ ญาตให้ติดตั้งซอฟต์แวร์ สารองเพื่อการดาเนิ นการเฟลโอเวอร์ (Failover)
33–37. สงวนสิ ทธิ์
38. ฟั งก์ชนั่ ขยาย ArcGIS 3D Analyst สาหรั บ Server ที่ รวมมากับ ArcGIS for Server Standard (Workgroup หรื อ Enterprise) อาจใช้สาหรั บ
การสร้ างแคชข้อมูลแผนที่ โลก หรื อการเผยแพร่ เอกสารแผนที่ โลก เพื่อเป็ น ArcGIS Globe Service เท่านั้น ไม่อนุ ญาตให้นาซอฟต์แวร์ ข องฟั ง ก์ชั่น ขยาย ArcGIS
3D Analyst สาหรั บ Server ไปใช้งานอย่างอื่นกับ ArcGIS for Server Standard
39. ไม่อนุ ญาตให้ใช้ฟังก์ชนั่ การแก้ไขใดๆ ที่ ให้มาพร้ อมกับ ArcGIS for Server กับ ArcGIS for Server Basic (Workgroup หรื อ Enterprise)
40–45. สงวนสิ ทธิ์
46. ผูร้ ั บอนุ ญาตต้องไม่ปฏิ บัติตามคาแนะนาเกี่ยวกับเส้นทางที่ ดเู หมื อนจะเป็ นอันตราย ไม่ปลอดภัย หรื อผิดกฎหมาย ผูร้ ั บอนุ ญาตต้องรั บผิดชอบต่อ ความเสี่ ย งทั้ งหมดจากการใช้
ซอฟต์แวร์ การนาทางนี้
47. ผูร้ ั บอนุ ญาตสามารถพัฒนาและเผยแพร่ ซอฟต์แวร์ หรื อเว็บแอปพลิเคชัน่ ที่ ใช้ Esri File Geodatabase API กับผูใ้ ช้งานของผูร้ ั บอนุ ญาตได้
48–52. สงวนสิ ทธิ์
53. นี่ เป็ นการให้อนุ ญาตในการติดตั้งและใช้อินสแตนซ์จานวนที่ เพียงพอของ ArcGIS for Server Enterprise Standard เพียงเพื่อวัตถุประสงค์ในการสื่ อสารแบบใน
ตั ว ระหว่ า งบริ การแผนที่ Esri ArcGIS for Server และชุ ดข้ อ มู ล IBM Cognos ไม่ อ นุ ญ าตให้ น า Esri ArcGIS for Server Enterprise
Standard ไปใช้ งานอย่ างอื่น
54. ArcGIS สาหรั บ Windows Mobile Deployments ได้รั บ อนุ ญ าตเพื่ อ ใช้ก ับ แอปพลิ เ คชั่น ArcGIS for Server Enterprise (Advanced หรื อ
Standard), ArcGIS for Server Workgroup (Advanced), ArcGIS for Desktop (Advanced, Standard, Basic) และ ArcGIS
Engine
55–58. สงวนสิ ทธิ์
59. ผูร้ ั บอนุ ญาตอาจพัฒนาแอปพลิเคชัน่ ได้ไม่จากัดจานวนในคอมพิวเตอร์ เครื่ องเดียว และนาส่งแอปพลิเคชัน่ นั้นให้กบั ผูใ้ ช้ ไม่ เ กิ น จ านวนสิ ท ธิ ก ารน าไปใช้สาหรั บ ArcGIS
Standard หรื อ Advanced ที่ ซื้อไว้ ไม่มีคา่ ธรรมเนี ยมในสิ ทธิ การใช้หรื อข้อจากัดเกี่ยวกับจานวนสิ ทธิ การใช้ ArcGIS Runtime Basic ที่ นาไปใช้
60. ก. ห้ามใช้สิทธิ การใช้ ArcGIS Runtime SDK สาหรั บการพัฒนาแอปพลิเคชัน่ บนอินเทอร์ เน็ตหรื อเซิ ร์ฟเวอร์
ข. สาหรั บ ArcGIS Runtime Standard หรื อ Advanced:
(1) ผูใ้ ช้งานต้องซื้ อแอปพลิเคชัน่ ซอฟต์แวร์ ที่มีสิทธิ การใช้ ArcGIS Runtime เพื่อให้ได้รับสิ ทธิ์ ในการประมวลผลแอปพลิ เ คชั่น ArcGIS Runtime บน
คอมพิวเตอร์ หนึ่ ง (1) เครื่ อง และ
(2) ผูร้ ั บอนุ ญาตที่ สร้ างแอปพลิเคชัน่ สาหรั บการใช้งานภายในองค์กรจะต้อ งซื้ อ สิ ท ธิ ก ารใช้ ArcGIS Runtime สาหรั บ แอปพลิ เ คชั่น ทั้ งหมดที่ น าไปใช้ ซึ่ ง
ประกอบด้วย ArcGIS Runtime
(3) ผูใ้ ช้งานเดี่ยวสามารถมี แอปพลิเคชัน่ ที่ มีสิทธิ การใช้ ArcGIS Runtime หลายตัวติดตั้งอยูบ่ นคอมพิวเตอร์ หนึ่ ง (1) เครื่ อง ทั้งนี้ แต่ละแอปพลิเคชัน่ เป็ นการ
นาไปใช้ที่แยกต่างหากของ ArcGIS Runtime
61. Oracle เป็ นผูร้ ั บผลประโยชน์ภายนอกของสิ ทธิ ของ Esri ภายใต้ขอ้ ตกลงการใช้งานที่ เกี่ยวกับซอฟต์แวร์ แต่ไ ม่ ไ ด้เ ป็ นคู่สัญ ญาในที่ นี้ และถื อ ว่า ไม่ มี ภ าระหน้ า ที่ ภ ายใต้
ข้อตกลงนี้
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62. Esri และผูใ้ ห้อนุ ญาตขอสงวนสิ ทธิ ในการดาเนิ นการตรวจสอบการใช้ซอฟต์แวร์ ของผูร้ ั บอนุ ญาต ผูร้ ั บอนุ ญาตจะให้ความช่วยเหลือตามความเหมาะสมและ จะเข้า ถึ ง ข้อ มู ล ที่
เกี่ยวข้องกับการใช้งานซอฟต์แวร์ ของผูร้ ั บอนุ ญาต ผลการตรวจสอบอาจถูกส่งไปถึงผูใ้ ห้อนุ ญาตของ Esri คุณจะต้องชาระค่าธรรมเนี ยมสาหรั บการใช้งานมากหรื อเกินภายใน
สามสิ บ (30) วันนับจากวันที่ ในใบแจ้งหนี้
63. สงวนสิ ทธิ์
64. สาหรั บเว็บแอปพลิเคชัน่ ผูร้ ั บอนุ ญาตไม่สามารถใช้ผลิตภัณฑ์นี้โดยแยกต่างหากจากผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของ Esri
65. สงวนสิ ทธิ์
66. สาหรั บแอปพลิเคชัน่ บนเดสก์ทอปหรื อ SharePoint สิ ทธิ การใช้แต่ละรายการใช้กบั องค์กรแต่ละแห่ง คาว่า องค์ กรมี ความหมายเที ยบเท่ากับชื่อโดเมนหลักที่ มีลกั ษณะเฉพาะ
ซึ่ งได้ลงทะเบี ยนไว้แล้ว เพื่อวัตถุประสงค์ของสิ ทธิ การใช้งานฉบับนี้ โดเมนคือชื่อโดเมน Internet ที่ ได้ลงทะเบี ยนไว้กบั ผูร้ ับ จดทะเบียนชื่อโดเมน ยกตัวอย่างเช่น ในกรณี ของ
example.com นั้น example.com คือชื่อโดเมนที่ เป็ นเอกลักษณ์ซ่ ึ งได้ลงทะเบี ยนไว้แ ล้ว ในท านองเดี ย วกัน ในกรณี example.com.xx โดยที่ xx คื อ รหั ส
ประเทศที่ ลงทะเบี ยนไว้ คาว่า example.com.xx คือชื่อโดเมนหลักที่ เป็ นเอกลักษณ์ซ่ ึ งได้ลงทะเบี ยนไว้แล้ว พนักงานใดๆ ก็ตามภายในองค์ก รซึ่ งมี ชื่อ โดเมนหลัก ที่ เ ป็ น
เอกลักษณ์ที่ได้ลงทะเบี ยนไว้ แล้วจะสามารถใช้แอปพลิเคชัน่ บนเดสก์ทอปได้ องค์กรสามารถสร้ างและใช้งานแอปพลิเคชัน่ เป็ นการภายในได้โดยไม่จากัดจานวน
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เอกสารเพิ่ มเติม 2
ข้ อกาหนดการใช้ ข้อมูล
(E300-2)
เอกสารเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อกาหนดการใช้ขอ้ มูลฉบับนี้ ("เอกสารเพิ่มเติม 2") ระบุ ขอ้ กาหนดการใช้ขอ้ มูลของผูร้ ั บอนุ ญาต และประกอบด้วยข้อตกลงการใช้งานหลักของผู้รั บ อนุ ญ าต ถ้า มี
หรื อข้อตกลงการใช้งาน ซึ่ งมี อยูท่ ี่ http://www.esri.com/legal/software-license (ตามที่ บังคับใช้ ซึ่ งต่อไปนี้ จะเรี ยกว่า "ข้อตกลงการใช้งาน") โดยได้รับการผนวกรวมเข้า
ไว้ดว้ ยการอ้างอิง เอกสารเพิ่มเติม 2 นี้ มี ผลบังคับใช้เหนื อกว่าข้อกาหนดของสิ ทธิ การใช้ที่ขดั แย้งกัน Esri ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการแก้ไขข้อกาหนดการใช้ข ้อ มู ล ที่ อ ้า งถึ ง ด้า นล่า งนี้ ได้ทุ ก เมื่ อ
สาหรั บข้อมูลที่ ให้สิทธิ การใช้ผา่ นการเป็ นสมาชิก ผูร้ ั บอนุ ญาตอาจยกเลิกการเป็ นสมาชิกโดยแจ้งอย่างเป็ นลายลักษณ์อกั ษรมายัง Esri หรื อยกเลิกไม่ให้ใช้ขอ้ มูลต่อไป ตามแต่จะเกี่ยวข้อง หาก
ผูร้ ั บอนุ ญาตยังคงใช้ขอ้ มูลต่อไป แสดงว่าผูร้ ั บอนุ ญาตยอมรั บการแก้ไขนั้น ข้อกาหนดการใช้ขอ้ มูลได้รับการระบุ ไว้ในหมายเหตุที่อา้ งอิงไว้ดา้ นล่างนี้ :
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

ArcGIS Online Data (1)
StreetMap Premium สาหรั บ ArcGIS (2)
StreetMap Premium สาหรั บ Windows Mobile (2)
StreetMap Premium สาหรั บ ArcPad (2)
StreetMap Premium สาหรั บ ArcGIS สาหรั บ 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: ซอฟต์แวร์ และ Online Services ที่ อา้ งอิงหมายเหตุนี้รองรั บการเข้าถึง ArcGIS Online Data ArcGIS Online Data จัด หาให้
สาหรั บการใช้งานร่ วมกับการใช้ซอฟต์แวร์ และ Online Services ของ Esri ที่ ได้รับอนุ ญาตของผูร้ ั บอนุ ญาตเท่านั้น ผูร้ ั บอนุ ญาตอาจใช้ Data ที่ เ ข้า ถึ ง ผ่า นทาง ArcGIS
Online ตามที่ ได้รับอนุ ญาตภายใต้ขอ้ กาหนดของ URL ที่ อา้ งอิงไว้ดา้ นล่างนี้ :
ก.
ข.
ค.
ง.
จ.

2.

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 ที่ http://www.esri.com/~/media/Files/Pdfs/legal/pdfs/j9791navteq_use_data.pdf
ข้ อ มู ล Tele Atlas/TomTom เ ป็ น ไป ตา มข้ อ ก า หน ดก าร ใช้ ที่ http://www.esri.com/~/media/Files/Pdfs/legal/pdfs/j9792teleatlas_use_data.pdf
ข้อมูลจาก i-cubed เป็ นไปตามข้อกาหนดการใช้ที่ http://www.esri.com/~/media/Files/Pdfs/legal/pdfs/j9946-icubed.pdf
ข้อมูล Microsoft Bing Maps เป็ นไปตามข้อ ก าหนดการใช้ที่ http://www.esri.com/~/media/Files/Pdfs/legal/pdfs/e-802-bingmapsvcs.pdf
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 ซึ่ ง มี อ ยู่ ที่
https://www.bodc.ac.uk/data/online_delivery/gebco/terms_of_use/

StreetMap Premium for ArcGIS: StreetMap Premium for ArcGIS สาหรั บ Windows Mobile; StreetMap Premium for
ArcPad; StreetMap Premium for ArcGIS สาหรั บ Transportation Analytics; ArcLogistics Data: StreetMap Premium Data
อาจได้รับการใช้ในการทาแผนที่ การเข้ารหัสภูมิศาสตร์ และการจัดทาเส้นทางสาหรับยานพาหนะเดียว แต่ไม่ให้อนุญาตสาหรั บการจัดทาเส้นทางแบบไดนามิ ก ตัวอย่างเช่น ไม่อาจให้ใช้
StreetMap Premium Data เพื่อแจ้งผูใ้ ช้เกี่ยวกับการกระทาที่ จะเกิดขึ้น (เช่น การเตือนการเลี้ ยวที่ กาลังจะเกิ ดขึ้ น ) หรื อเพื่ อ ค านวณทิ ศ ทางอื่ น ถ้า การเลี้ ยวพลาด ห้ า มใช้
StreetMap Premium Data ในการก าหนดเส้ น ทางแบบซิ ง โครไนซ์ สาหรั บ ยานพาหนะหลายคัน ข้อ มู ล ที่ ไ ด้รั บ จากการใช้ง านร่ ว มกับ ซอฟต์แ วร์ ArcGIS for
Desktop, ArcGIS for Server, ArcPad, ArcGIS สาหรั บ Transportation Analytics หรื อ ArcLogistics สามารถใช้ง านร่ ว มกับ ผลิ ตภั ณ ฑ์ ที่ รั บ
ข้อมูลนั้นมา และห้ามใช้งานร่ วมกับผลิตภัณฑ์อื่นๆ ข้อมูล StreetMap สาหรั บ Windows Mobile อนุ ญาตให้ใช้งานบนอุปกรณ์พกพาเท่า นั้ น หรื อใช้ร่ ว มกับ ArcGIS
สาหรั บแอปพลิเคชัน่ Mobile ข้อมูลอาจประกอบด้วยข้อมูลจากแหล่งต่อไปนี้ :
ก.

ข.

E300 (Thai)

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 ที่ http://www.esri.com/~/media/Files/Pdfs/legal/pdfs/j9791navteq_use_data.pdf ข้ อ มู ล NAVTEQ เมื่ อ ให้ สิ ทธิ การใช้ สาหรั บ การใช้ ง านใน StreetMap Premium ส าหรั บ ArcGIS ส าหรั บ
Transportation Analytics, การติดตามใบอนุ ญาต, การกาหนดเส้นทางสาหรั บยานพาหนะหลายคัน และการปรั บแต่งเส้นทาง
ข้ อ มู ล Tele Atlas/TomTom เ ป็ น ไป ตา มข้ อ ก า หน ดก าร ใช้ ที่ http://www.esri.com/~/media/Files/Pdfs/legal/pdfs/j9792teleatlas_use_data.pdf
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3.

Data Appliance for ArcGIS: ข้อมูลที่ ได้รับจาก Data Appliance เป็ นไปตามข้อกาหนดการใช้เพิ่มเติมดังต่อไปนี้ :
ก.

ข.
ค.
ง.
จ.

4.

Business Analyst Data; Location Analytics Data: Business Analyst Data ได้รั บ การจั ดหาให้ ด้ว ย Business Analyst (Server,
Desktop) ของ Esri หรื อเข้าถึงโดยผ่านทาง Business Analyst Online และ Community Analyst Location Analytics Data เข้า ถึ ง โดยผ่า นทาง
Business Analyst Online API, Community Analyst API และ Location Analytics API ข้อมูลเป็ นไปตามข้อกาหนดการใช้เพิ่มเติมต่อไปนี้ :
ก.

ข.

ค.

ง.
จ.

5.
6.

ผูร้ ั บอนุ ญาตสามารถใช้ขอ้ มูลของอเมริ กาเหนื อ กับ North America collection ของ Data Appliance for ArcGIS เท่ า นั้ น ข้อ จ ากัดนี้ มี ผ ลใช้ก ับ
แผนที่ ถนน ชั้นข้อมูลเส้นทางการลาเลียงขนส่ง เขตแดน และชั้นข้อมูลสถานที่ ตา่ งๆ ในมาตราส่วนขนาดใหญ่ (กล่าวคือมาตราส่วนที่ ต่ากว่า 1:100,000) รวมทั้งภาพ
ในระดับความคมชัดหนึ่ ง (1) เมตร หรื อสูงกว่า ซึ่ งรวมอยูใ่ น USA Collection ข้อจากัดนี้ ไม่มีผลใช้กบั แผนที่ ในมาตราส่วนขนาดเล็ก (กล่าวคือมาตราส่วนที่ สูง
กว่า 1:100,000) ซึ่ งจัดไว้ให้ใน World Collection ที่ จัดทาขึ้นเพื่อแสดงภาพในมาตรา ส่วนระดับโลกและภูมิภาค
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 ที่ http://www.esri.com/~/media/Files/Pdfs/legal/pdfs/j9791navteq_use_data.pdf
ข้ อ มู ล Tele Atlas/TomTom เ ป็ น ไป ตา มข้ อ ก า หน ดก าร ใช้ ที่ http://www.esri.com/~/media/Files/Pdfs/legal/pdfs/j9792teleatlas_use_data.pdf
ข้อมูลจาก i-cubed เป็ นไปตามข้อกาหนดการใช้ที่ http://www.esri.com/~/media/Files/Pdfs/legal/pdfs/j9946-icubed.pdf
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 ซึ่ ง มี อ ยู่ ที่
https://www.bodc.ac.uk/data/online_delivery/gebco/terms_of_use/

ข้อมูลจัดหาให้สาหรั บการใช้งานภายในองค์กรธุ รกิจของผูร้ ับอนุญาตร่วมกับการใช้ซอฟต์แวร์โดยได้รับอนุ ญาตของผูร้ ั บอนุ ญาตเท่านั้น Business Analyst Data
ถูก จ ากัดไว้เ ฉพาะในการใช้ร่ ว มกับ ฟั ง ก์ชั่น ขยาย Business Analyst ที่ เ กี่ ย วข้อ ง Location Analytics Data ถูก จ ากัดไว้เ ฉพาะในการใช้ร่ ว มกับ
Business Analyst Online API, Community Analyst API และ Location Analytics API หากผูร้ ั บอนุ ญาตสั่ ง ซื้ อ สิ ท ธิ ก ารใช้สาหรั บ
Esri Business Analyst หรื อ Business Analyst (รุ ่ นของประเทศแคนาดา) หรื อส าหรั บ Business Analyst Online API,
Community Analyst API และ Location Analytics API พร้ อมด้วยชุดย่อยของชุดข้อมูลระดับประเทศ (เช่น Region, State, Local) ผู้ใ ช้
อนุ ญาตอาจใช้เฉพาะชุดย่อยที่ ได้รับสิ ทธิ การใช้เท่านั้น ไม่รวมถึงส่วนอื่นๆ ของชุดข้อมูลระดับประเทศ
การใช้ข ้อ มู ล รุ ่ น ของประเทศแคนาดากับ Business Analyst (Server, Desktop), Business Analyst Online API, Community
Analyst API หรื อ Location Analytics API ของผู้รั บ อนุ ญ าต จะเป็ นไปตาม Use of Data Restrictions ที่ เ ฉพาะเจาะจงสาหรั บ Esri
Business Analyst (รุ ่ นของประเทศแคนาดา) Data
ข้อมูล Infogroup เป็ นไปตามข้อกาหนดการใช้เพิ่มเติมต่อไปนี้ : "ผูใ้ ช้" หมายถึง ผูใ้ ช้ซอฟต์แวร์ ของ Esri ห้ามใช้ฐานข้อมูล Infogroup โดยไม่ มี ก ารอนุ ญ าต
อย่างชัดแจ้งในสิ ทธิ การใช้นี้เป็ นอันขาด โดยไม่มีขอ้ จากัดเกี่ยวกับความหมายทัว่ ไปของข้อความก่อนหน้า ผูใ้ ช้ห้าม (1) สร้ า งตราสิ น ค้า ร่ ว มหรื อจั ดหาผลิ ตภั ณ ฑ์ ห รื อ
บริ การในลักษณะอื่นใดในนามของบุ ค คลที่ สาม (2) ให้ อ นุ ญ าตต่อ หรื อจั ดจ าหน่ า ยฐานข้อ มู ล Infogroup (3) ใช้ห รื ออนุ ญ าตให้ บุ คคลที่ สามใช้ฐ านข้อ มู ล
Infogroup เพื่อวัตถุประสงค์ในการรวบรวม ปรั บปรุ ง ตรวจสอบ เสริ ม เพิ่มเติม หรื อลบออกจากรายชื่อผูร้ ั บเมล ไดเรกทอรี เชิงภูมิศาสตร์ หรื อการค้า ไดเรกทอรี ธุรกิจ
ไดเรกทอรี ยอ่ ย โฆษณาย่อย หรื อการรวบรวมข้อ มู ล อื่ น ๆ ซึ่ งถูก จ าหน่ า ย ให้ เ ช่า จั ดพิ ม พ์ จั ดหา หรื อจั ดส่ ง ให้ แ ก่บุ คคลที่ สามในลัก ษณะอื่ น ใด (4) ใช้ฐ านข้อ มู ล
Infogroup ในบริ การหรื อผลิตภัณฑ์ใดๆ ที่ ไม่ได้ให้อนุ ญาตอย่างเฉพาะเจาะจงในสิ ทธิ การใช้นี้ หรื อนาเสนอผ่านบุ คคลที่ สาม (5) แยกส่วนองค์ประกอบ แปลงรหั ส
กลับ ทาวิศวกรรมย้อนกลับ แก้ไข หรื อปรั บเปลี่ยนในลัก ษณะอื่ น ใดสาหรั บ ฐานข้อ มู ล Infogroup หรื อส่ ว นหนึ่ งส่ ว นใด โดยไม่ ไ ด้รั บ คายิ น ยอมล่ว งหน้ า จาก
Infogroup การให้หรื อระงับคายินยอมดังกล่าวถือเป็ นดุลยพินิจของ Infogroup แต่เพียงผูเ้ ดี ย ว หรื อ (6) ใช้ฐ านข้อ มู ล Infogroup เพื่ อ วัตถุ ป ระสงค์ด้า น
การตลาดทางตรง
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 ที่ http://www.esri.com/~/media/Files/Pdfs/legal/pdfs/j9791navteq_use_data.pdf
ข้ อ มู ล Tele Atlas/TomTom เ ป็ น ไป ตา มข้ อ ก า หน ดก าร ใช้ ที่ http://www.esri.com/~/media/Files/Pdfs/legal/pdfs/j9792teleatlas_use_data.pdf

Demographic, Consumer และ Business Data ("Esri Data"): หมวดหมู่ขอ้ มูลนี้ ประกอบด้วยชุดข้อมูลประชากรศาสตร์ ผูบ้ ริ โภค ธุ ร กิ จ และ Tapestry
Segmentation ตามข้อกาหนดของข้อตกลงการใช้งานและเอกสารเพิ่มเติม 2 นี้ ผูร้ ั บอนุ ญาตสามารถใช้ Esri Data เพื่อวัตถุประสงค์ทางธุ รกิจได้
Data and Maps for ArcGIS: Data พร้ อมให้ใช้งานสาหรั บผูใ้ ช้ที่ มีสิทธิ การใช้ ArcGIS for Desktop, ArcGIS for Server และ ArcGIS Online
Data and Maps for ArcGIS จัดหาให้สาหรั บการใช้งานร่ วมกับการใช้ ArcGIS for Desktop, ArcGIS for Server และ ArcGIS Online เท่านั้น
ก.

E300 (Thai)

ผูร้ ั บอนุ ญาตอาจเผยแพร่ ขอ้ มูล ตามที่ อ ธิ บ ายไว้ใ น Redistribution Rights Matrix ซึ่ งมี อ ยู่ที่ http://www.esri.com/legal/redistributionrights ในระบบช่วยเหลือ หรื อในไฟล์ขอ้ มูลสนับสนุ นหลัก ทั้งนี้ ขึ้นอยูก่ บั รายละเอียดและข้อกาหนดของการกาหนดที่ เฉพาะเจาะจงในการเข้าถึงชุดข้อมูลดังกล่าว

หน้า 7 จาก 16

12/07/2012

ข.

7.
8.
9.

ข้อมูล StreetMap อาจถูกใช้สาหรั บการทาแผนที่ การเข้ารหัสภูมิศาสตร์ และการจัดทาทิ ศทาง แต่ไม่ให้อนุ ญาตสาหรั บ วัตถุประสงค์การจัดทาเส้นทางแบบไดนามิ ก
ตัวอย่างเช่น ไม่อาจให้ใช้ StreetMap USA เพื่อแจ้งผูใ้ ช้เกี่ยวกับการกระทาที่ จะเกิดขึ้น (เช่น การเตือนการเลี้ ยวที่ กาลังจะเกิดขึ้น) หรื อเพื่อคานวณทิ ศทางอื่นถ้าการ
เลี้ ยวพลาด

Address Coder Data: Data นี้ รวมอยูใ่ น Address Coder และได้รับการจั ดหาให้ สาหรั บ การใช้ง านทางธุ ร กิ จ เป็ นการภายในของผู้รั บ อนุ ญ าตร่ ว มกับ การใช้
Address Coder โดยได้รับอนุ ญาตของผูร้ ั บอนุ ญาตเท่านั้น
Sourcebook•America Data: Data นี้ รวมอยูใ่ น Sourcebook•America และได้รับการจัดหาให้สาหรั บการใช้ง านทางธุ ร กิ จ เป็ นการภายในของผู้รั บ อนุ ญ าต
ร่ วมกับการใช้ Sourcebook•America โดยได้รับอนุ ญาตของผูร้ ั บอนุ ญาตเท่านั้น
MapStudio Data: การใช้ขอ้ มูลนี้ เป็ นไปตามข้อกาหนดและเงื่ อนไขต่อไปนี้ :
ก.
ข.
ค.
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 ที่ http://www.esri.com/~/media/Files/Pdfs/legal/pdfs/j9791navteq_use_data.pdf
ข้ อ มู ล Tele Atlas/TomTom เ ป็ น ไป ตา มข้ อ ก า หน ดก าร ใช้ ที่ http://www.esri.com/~/media/Files/Pdfs/legal/pdfs/j9792teleatlas_use_data.pdf
ข้อมูลจาก i-cubed เป็ นไปตามข้อกาหนดการใช้ที่ http://www.esri.com/~/media/Files/Pdfs/legal/pdfs/j9946-icubed.pdf
ข้อมูล Infogroup เป็ นไปตามข้อกาหนดการใช้เพิ่มเติมต่อไปนี้ : "ผูใ้ ช้" หมายถึง ผูใ้ ช้ซอฟต์แวร์ ของ Esri ห้ามใช้ฐานข้อมูล Infogroup โดยไม่ มี ก ารอนุ ญ าต
อย่างชัดแจ้งในสิ ทธิ การใช้นี้เป็ นอันขาด โดยไม่มีขอ้ จากัดเกี่ยวกับความหมายทั่วไปของข้อความก่อนหน้า ผูใ้ ช้ห้าม (1) สร้ า งตราสิ น ค้า ร่ ว มหรื อจั ดหาผลิ ตภั ณ ฑ์ ห รื อ
บริ การในลักษณะอื่นใดในนามของบุ ค คลที่ สาม (2) ให้ อ นุ ญ าตต่อ หรื อจั ดจ าหน่ า ยฐานข้อ มู ล Infogroup (3) ใช้ห รื ออนุ ญ าตให้ บุ คคลที่ สามใช้ฐ านข้อ มู ล
Infogroup เพื่อวัตถุประสงค์ในการรวบรวม ปรั บปรุ ง ตรวจสอบ เสริ ม เพิ่มเติม หรื อลบออกจากรายชื่อผูร้ ั บเมล ไดเรกทอรี เชิงภูมิศาสตร์ หรื อการค้า ไดเรกทอรี ธุรกิจ
ไดเรกทอรี ยอ่ ย โฆษณาย่อย หรื อการรวบรวมข้อ มู ล อื่ น ๆ ซึ่ งถูก จ าหน่ า ย ให้ เ ช่า จั ดพิ ม พ์ จั ดหา หรื อจั ดส่ ง ให้ แ ก่บุ คคลที่ สามในลัก ษณะอื่ น ใด (4) ใช้ฐ านข้อ มู ล
Infogroup ในบริ การหรื อผลิตภัณฑ์ใดๆ ที่ ไม่ได้ให้อนุ ญาตอย่างเฉพาะเจาะจงในสิ ทธิ การใช้นี้ หรื อนาเสนอผ่านบุ คคลที่ สาม (5) แยกส่วนองค์ประกอบ แปลงรหั ส
กลับ ทาวิศวกรรมย้อนกลับ แก้ไข หรื อปรั บเปลี่ยนในลัก ษณะอื่ น ใดสาหรั บ ฐานข้อ มู ล Infogroup หรื อส่ ว นหนึ่ งส่ ว นใด โดยไม่ ไ ด้รั บ คายิ น ยอมล่ว งหน้ า จาก
Infogroup การให้หรื อระงับคายินยอมดังกล่าวถือเป็ นดุลยพินิจของ Infogroup แต่เพียงผูเ้ ดี ย ว หรื อ (6) ใช้ฐ านข้อ มู ล Infogroup เพื่ อ วัตถุ ป ระสงค์ด้า น
การตลาดทางตรง

10. ผูร้ ั บอนุ ญาตสามารถนาข้อมูลในรูปเอกสารฉบับพิมพ์หรื อรูปแบบสาหรั บอ่านเท่านั้น ("เอาต์พุต") ไปบรรจุ ไว้ในชุดการนาเสนอผลงาน งานวิจัยด้านการตลาด หรื อรายงานหรื อเอกสาร
อื่นๆ ที่ จัดเตรี ยมไว้สาหรั บบุ คคลที่ สาม ผูร้ ั บอนุ ญาตต้องไม่จัดจาหน่ายต่อหรื อเผยแพร่ เอาต์พุตสู่ภายนอกในรู ปแบบแยกต่างหาก
11. ArcGIS สาหรั บ Transportation Analytics—ตัวเลือกข้ อมูล NAVTEQ traffic: บริ การข้อมูลออนไลน์นี้พร้ อมใช้งานในรูปแบบของตัวเลือกสาหรับการใช้งานกับ
ArcGIS สาหรั บ Transportation Analytics เท่านั้น การใช้ขอ้ มูลนี้ เป็ นไปตามข้อกาหนดและเงื่ อนไขต่อไปนี้ :
ก.
ข.
ค.

ข้ อ มู ล NAVTEQ traffic เ ป็ น ไ ป ตา ม ข้ อ ก า ห น ดก า ร ใ ช้ ที่ http://www.esri.com/~/media/Files/Pdfs/legal/pdfs/j9791navteq_use_data.pdf
ไม่อนุ ญาตให้กาหนดเส้นทางหรื อเปลี่ยนเส้นทางอัตโนมัติตามสภาพการจราจรโดยปราศจากแอด-ออน Navigation
ห้ามเก็บถาวรข้อมูล NAVTEQ traffic และสามารถจัดส่งเพื่อการใช้งานส่วนบุ คคลของผูใ้ ช้ในระยะสั้นเท่า นั้ น โดยจะต้อ งไม่ เ กิ น หนึ่ ง (1) รอบยี่ สิบ สี่ (24)
ชัว่ โมง

ง.

ห้ามใช้ขอ้ มูล NAVTEQ traffic เพื่อแสดงหรื อแพร่ สัญญาณในการกระจายเสี ยงวิท ยุ FM/AM/HD หรื อการแพร่ ภ าพโทรทั ศ น์ หรื อ โดยใช้ วิ ธี ก ารน าส่ ง
RDS ใดๆ

จ.

ห้ามใช้ขอ้ มูล NAVTEQ traffic ร่ วมกับหรื อรวมเข้ากับระบบจราจรใดๆ ที่ จัดหารายงานจราจรในรู ปแบบเสี ยงให้แก่ผทู้ ี่ โทรติดต่อเข้ามา

ฉ.

ห้ามใช้ขอ้ มูล NAVTEQ traffic เพื่อพัฒนาหรื อให้บริ การเชิงพาณิ ชย์สาหรั บการแจ้งเตือนทางอีเมลที่มีการแปลงข้อความเป็ นเสี ยง หรื อข้อความ หรื อแอปพลิเคชัน่
วอยซ์เมล โดยใช้ส่วนหนึ่ งส่วนใดของข้อมูล NAVTEQ traffic

E300 (Thai)

หน้า 8 จาก 16

12/07/2012

เอกสารเพิ่ มเติม 3
เอกสารเพิ่ มเติม ONLINE SERVICES
(E300-3)
เอกสารเพิ่มเติมสาหรั บ Online Services นี้ ("เอกสารเพิ่มเติม 3") ระบุ ถึงข้อกาหนดในการใช้ Online Services ของผูร้ ั บอนุ ญาต และประกอบด้วยข้อตกลงการใช้งานหลักที่มี
อยูข่ องผูร้ ั บอนุ ญาต ถ้ามี หรื อข้อตกลงการใช้งาน ซึ่ งมี อยูท่ ี่ http://www.esri.com/legal/software-license (ตามที่ บังคับใช้ ซึ่ งต่อไปนี้ จะเรี ยกว่า "ข้อ ตกลงการใช้ง าน")
โดยได้รับการผนวกรวมเข้าไว้ดว้ ยการอ้างอิง เอกสารเพิ่มเติม 3 นี้ มี ผลบังคับใช้เหนื อกว่าข้อกาหนดของข้อตกลงการใช้งานที่ ขดั แย้งกัน Esri ขอสงวนสิ ท ธิ์ ในการอัป เดตข้อ ก าหนดเป็ น
ระยะๆ ข้อ 1 ของเอกสารเพิ่มเติม 3 ประกอบด้ว ยข้อ ก าหนดที่ มี ผ ลบั ง คับ ใช้ก ับ Online Services ทั้ งหมด ข้อ 2 ประกอบด้ว ยข้อ ก าหนดทั่ ว ไปที่ มี ผ ลบั ง คับ ใช้ก ับ Online
Services ที่ เฉพาะเจาะจง
ข้ อ 1—ข้ อกาหนดการใช้ทั่วไปของ ONLINE SERVICES
ข้ อ 1—คาจากัดความ
นอกเหนื อจากคาจากัดความที่ ระบุ ไว้ในข้อตกลงการใช้งาน คาจากัดความต่อไปนี้ มี ผลบังคับใช้กบั เอกสารเพิ่มเติม 3 นี้ :
ก.
ข.
ค.
ง.
จ.
ฉ.

ช.
ซ.
ฌ.

ญ.

ฎ.

"ผูใ้ ช้ที่ไม่ระบุ ชื่อ" หมายถึงบุ คคลที่ ไม่ได้มีคุณสมบัติเป็ นผูใ้ ช้ที่มีชื่อ แต่มีสิทธิ การเข้าถึงแบบจากัดสาหรั บ Online Services
"API" หมายถึง Application Programming Interface
"เว็บไซต์ ArcGIS" หมายถึง http://www.arcgis.com และเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องหรื อเว็บไซต์สืบทอด
"เนื้ อหา" หมายถึง ข้อมูล รู ปภาพ ภาพถ่าย ภาพเคลื่อนไหว วิดีโอ เสี ยง ข้อความ แผนที่ ฐานข้อมูล รู ปแบบข้อมูล สเปรดชีต อิ น เทอร์ เ ฟซผู้ใ ช้ แอป พลิ เ คชั่น ซอฟต์แ วร์ และ
เครื่ องมื อสาหรั บนักพัฒนา
"เครื่ องมื อสาหรั บนักพัฒนา" หมายถึง Software Development Kit (SDK), API, ไลบรารี ซอฟต์แวร์ , ตัวอย่างรหัส และทรั พยากรอื่นๆ
"ผูใ้ ช้ที่มีชื่อ" หมายถึง พนักงานของผูร้ ั บอนุ ญาต ตัวแทน ที่ ปรึ กษา ผูร้ ั บเหมา หรื อสาหรั บบัญชี Education Plan ผูเ้ รี ยนที่ ลงทะเบี ยน ซึ่ ง ผู้รั บ อนุ ญ าตอนุ ญ าตให้ เ ข้า ถึ ง
Online Services สาหรั บสิ ทธิ ประโยชน์ของผูร้ ับอนุ ญาต ผ่านทางบัญชี ArcGIS Online ของผูร้ ั บอนุ ญาต โดยเชื่อมโยงอย่างชัดแจ้งกับชื่อผูใ้ ช้และรหัสผ่านที่ ไม่ซ้ า
กัน ผูใ้ ช้ที่มีชื่อมี สิทธิ เข้าถึงฟี เจอร์ ของ Online Services ที่ ผใู้ ช้ที่ไม่ระบุ ชื่อไม่สามารถเข้าถึงได้ สิ ทธิ ของผูใ้ ช้ที่มีชื่อในการเข้าถึงฟี เจอร์ ของ Online Services อาจ
ถูกจากัดโดยชนิ ดของผูใ้ ช้ที่มีชื่อ ตามที่ กาหนดไว้สาหรั บ Online Services ที่ เฉพาะเจาะจง และตามที่ ระบุ ไว้ในเอกสารคาสั่งที่ เกี่ยวข้องหรื อเอกสารผลิตภัณฑ์อื่นๆ
"เนื้ อ หาออนไลน์ " หมายถึ ง เนื้ อ หาที่ ถ ูก โฮสต์ห รื อจั ดหาโดย Esri โดยเป็ นส่ ว นหนึ่ งของ Online Services รวมถึ ง Map Services, Task Services,
Image Services และเครื่ องมื อสาหรั บนักพัฒนา และไม่รวมเนื้ อหาที่ จัดหาโดยบุ คคลที่ สาม ซึ่ งผูร้ ั บอนุ ญาตเข้าถึงโดยผ่านทาง Online Services
"ส่วนประกอบบริ การ" หมายถึง รายการใดรายการหนึ่ งดัง ต่อ ไปนี้ : Online Services, Online Content, เว็บ ไซต์ ArcGIS, เครื่ องมื อ สาหรั บ นั ก พัฒ นา,
เอกสาร หรื อวัสดุที่เกี่ยวข้อง
"เนื้ อหาของผูร้ ั บอนุ ญาต" หมายถึง เนื้ อหาใดๆ ที่ ผรู้ ั บอนุ ญาตหรื อผูใ้ ช้ที่มีชื่อของผูร้ ั บอนุ ญาตส่งให้แก่ Esri โดยเชื่อมโยงกับการใช้ Online Services ของผูร้ ั บอนุ ญาต
ผลลัพธ์ใดๆ จากการใช้เนื้ อหาของผูร้ ั บอนุ ญาตร่ วมกับ Online Services และแอปพลิเคชัน่ ใดๆ ที่ ผรู้ ั บอนุ ญาตสร้ างขึ้นโดยใช้เครื่ องมื อสาหรั บนักพัฒนาและนาไปใช้ก ับ
Online Services เนื้ อหาของผูร้ ั บอนุ ญาตไม่รวมข้อเสนอแนะ คาแนะนา หรื อคาร้ องขอใดๆ สาหรั บการปรั บปรุ งผลิตภัณฑ์ที่ผรู้ ั บอนุ ญาตจัดหาให้แก่ Esri
"แอปพลิเคชัน่ มูลค่าเพิ่ม" หมายถึง แอปพลิเคชัน่ ที่ พฒั นาขึ้นโดยใช้เครื่ องมื อสาหรั บนักพัฒนาและ Online Services ตามที่ เปิ ดใช้งานผ่านการใช้ Online Services
ของผูร้ ั บอนุ ญาต และประกอบด้วยฟั งก์ชนั่ หรื อฟี เจอร์ ที่ไม่ได้เปิ ดเผย Online Services ในแบบเนที ฟให้แก่ผใู้ ช้ของผูร้ ั บอนุ ญาตโดยตรง ห้ามไม่ให้ผรู้ ั บ อนุ ญ าตเปิ ดเผย
ความสามารถแบบเนที ฟของ Online Service ที่ คล้ายคลึงอย่างมากหรื อเที ยบเท่ากับความสามารถที่ Esri จัดหาให้แก่ผรู้ ั บอนุ ญาต
"Web Services" ตามที่ ใช้ภายใต้ขอ้ ตกลงการใช้งานที่ ลงนามซึ่ งมี อยูข่ องผูร้ ั บอนุ ญาต ถ้ามี หมายถึ ง Online Services และเนื้ อ หาใดๆ ที่ ส่ง มอบโดย Online
Services ดังกล่าว

ข้ อ 2—การใช้ ONLINE SERVICES
2.1 สิ ทธิ การใช้ Online Services Esri ให้สิทธิ แก่ผรู้ ั บอนุ ญาต ในลักษณะที่ เป็ นสิ ทธิ การใช้ส่วนบุคคล ไม่เฉพาะเจาะจง ถ่ายโอนไม่ได้ เป็ นสิ ทธิ การใช้งานทั่วโลกเพื่อเข้าถึงและใช้
Online Services ตามที่ ระบุ ไว้ในเอกสารคาสั่งที่เกี่ยวข้อง (1) โดยได้มีการชาระค่าธรรมเนี ยมสิ ทธิการใช้ที่เกี่ยวข้องแล้ว (หากจาเป็ น) (2) สาหรั บการใช้งานภายในของผูร้ ั บอนุ ญาต
และผูใ้ ช้ที่มีชื่อของผูร้ ั บอนุ ญาต หรื อผูใ้ ช้ที่ไม่ระบุ ชื่อ (หากเกี่ยวข้อง) และ (3) ตามข้อตกลงการใช้งานนี้ และตามการกาหนดค่าที่ ได้รับสิ ทธิ การใช้บนไฟล์ที่อนุ ญาตโดย Esri
2.2 ข้ อกาหนดการเป็ นสมาชิก Online Services สาหรั บการเป็ นสมาชิก Online Services ทาง Esri จะ
ก.
ข.

จัดหา Online Services ให้แก่ผรู้ ั บอนุ ญาต ตามที่ ระบุ ในเอกสาร
จัดหาการสนับสนุ นลูกค้าตามนโยบายการสนับสนุ นลูกค้ามาตรฐานของ Esri และการสนับสนุ นเพิ่มเติมใดๆ ที่ ผรู้ ั บอนุ ญาตอาจซื้ อ และ
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ค.

ใช้ความพยายามอย่างสมเหตุสมผลในเชิงพาณิ ชย์เพื่อให้แน่ใจว่า Online Services จะไม่ส่งโค้ดที่ เป็ นอันตรายให้แก่ผรู้ ั บอนุ ญาต ทั้งนี้ Esri ไม่รับผิดชอบต่อโค้ดที่ เ ป็ น
อันตรายซึ่ งถูกนาเข้าสู่ Online Services ผ่านทางบัญชีของผูร้ ั บอนุ ญาต หรื อผ่านทางเนื้ อหาของบุ คคลที่ สาม

2.3 ความรั บผิดชอบของผู้รับอนุญาต ผูร้ ั บอนุ ญาตและผูใ้ ช้ที่มีชื่อของผูร้ ั บอนุ ญาตหรื อผูใ้ ช้ที่ไม่ระบุ ชื่อ (หากเกี่ยวข้อง) เท่านั้นที่ ได้รับอนุ ญาตให้ เ ข้า ถึ ง Online Services ผ่า นทาง
บัญชีของผูร้ ั บอนุ ญาต ข้อมูลประจาตัวในการเข้าสู่ระบบ (Login Credentials) ของผูใ้ ช้ที่มีชื่อใช้สาหรั บผูใ้ ช้ที่มีชื่อตามที่กาหนดเท่านั้น และห้ามแบ่งปั นร่ วมกันระหว่างหลายๆ บุ คคล
ข้อมูลประจาตัวในการเข้าสู่ระบบของผูใ้ ช้ที่มีชื่ออาจถูกมอบหมายอีกครั้งให้แก่ผใู้ ช้ที่มีชื่อใหม่ หากว่าผูใ้ ช้รายเดิมไม่จาเป็ นต้องเข้าถึง Online Services อีกต่อไป ผูร้ ั บอนุ ญาตและผูใ้ ช้ที่
มี ชื่อของผูร้ ั บอนุ ญาตรั บผิดชอบต่อการรั กษาความลับของรหัสส่วนตัว (Authorization Code), รหัสการเข้าถึง, ข้อมูลประจาตัวในการเข้าสู่ระบบของผูใ้ ช้ที่มีชื่อ หรื อวิธีการอื่นใดที่
รองรั บการเข้าถึง Online Services และการตรวจสอบให้แน่ใจว่าบุ คคลที่ สามที่ ไม่ได้รับอนุ ญาตไม่ได้เข้าถึงบัญชีของผูร้ ั บอนุ ญาต ผูร้ ั บอนุ ญาตจะแจ้งให้ Esri ทราบทัน ที หากผู้รั บ
อนุ ญาตรั บรู้ วา่ มี การใช้บัญชีของผูร้ ั บอนุ ญาตโดยไม่ได้รับอนุ ญาต หรื อมี การละเมิ ดความปลอดภัยในลักษณะอื่นใด
2.4 การใช้ Online Services ในลักษณะต้ องห้ าม นอกเหนื อจากการใช้ในลักษณะต้องห้ามภายใต้ ข้อตกลงการใช้งาน ผูร้ ั บอนุ ญาตจะไม่ (1) พยายามเข้าถึง Online Services
โดยไม่ได้รับอนุ ญาต หรื อช่วยให้ผอู้ ื่นทาอย่างนั้น (2) ใช้ Online Services สาหรั บการสแปม ส่งอีเมลขยะ หรื อเนื้ อหาที่ เป็ นการล่วงละเมิ ดหรื อหมิ่ นประมาท หรื อสะกดรอยตามหรื อขู่
คุกคามว่าจะทาร้ ายร่ างกาย (3) ใช้ Online Services เพื่อจัดเก็บหรื อส่งไวรั สซอฟต์แวร์, เวิร์ม, ระเบิ ดเวลา, ม้าโทรจัน หรื อโค้ดคอมพิวเตอร์ , ไฟล์ หรื อโปรแกรมอื่นใดที่ มีจุดมุ ่งหมาย
เพื่อขัดจังหวะ ทาลาย หรื อจากัดฟั งก์ชนั่ การทางานของซอฟต์แวร์ คอมพิวเตอร์ ฮาร์ ดแวร์ หรื ออุ ป กรณ์ โ ทรคมนาคม ("โค้ดที่ เ ป็ นอัน ตราย"); (4) สะท้ อ น เปลี่ ย นรู ป แบบ หรื อแสดง
Online Services โดยพยายามที่ จะสะท้อน และ/หรื อใช้ Online Services ในเชิงพาณิ ชย์ ยกเว้นในกรณี ที่ Online Services รองรั บฟั งก์ชนั่ ดังกล่าวโดยตรง (5) แบ่งปั น
แคชข้อมูลในฝั่ งไคลเอ็นต์ที่ไ ด้รั บ จาก Online Services ร่ ว มกับ ผู้ใ ช้คนอื่ น ๆ ที่ มี สิท ธิ ก ารใช้ หรื อบุ คคลที่ สาม (6) แจกจ่ า ยแคชข้อ มู ล ในฝั่ ง ไคลเอ็น ต์ที่ ไ ด้รั บ จาก Online
Services ให้แก่บุคคลที่ สาม (7) เก็บข้อมูลสารสนเทศและข้อมูลที่ อยูภ่ ายใน Online Services ด้ว ยตนเองหรื อด้ว ยระบบ (8) ใช้ ArcGIS Online Map Services,
Geocoding Services หรื อ Routing Services โดยเชื่อมโยงกับผลิตภัณฑ์ ระบบ หรื อแอปพลิเคชัน่ ที่ติดตั้ง หรื อเชื่อมโยงในลักษณะอื่นใด หรื อสื่ อสารกับยานพาหนะที่ รองรั บ
การนาทาง การกาหนดตาแหน่ง การส่งไปยังเส้นทาง คาแนะนาเส้นทางแบบเรี ยลไทม์ การจัดการยานพาหนะ หรื อแอปพลิเคชัน่ ที่ ค ล้า ยคลึ ง กัน หรื อ (9) ผนวกส่ ว นใดๆ ของ Online
Services เข้ากับผลิตภัณฑ์หรื อบริ การเชิงพาณิ ชย์ นอกเสี ยจากว่าผลิตภัณฑ์เชิงพาณิ ชย์น้ นั จะเพิ่มฟั งก์ชนั่ ที่ สาคัญให้กบั Online Services
2.5 การประเมิน Esri อาจจัดหาสิ ทธิ การใช้บริ การบางอย่างเพื่อวัตถุประสงค์ในการประเมิ นภายในองค์กรของผูร้ ั บอนุ ญาต สิ ทธิ การใช้ดงั กล่าวยังคงอยูจ่ นกว่าระยะเวลาการประเมิ นที่ ระบุ
จะสิ้ นสุ ดลง หรื อจนกว่าผูร้ ั บอนุ ญาตจะซื้ อการเป็ นสมาชิก แล้วแต่วา่ อะไรจะเกิดก่อน หากผูร้ ั บอนุ ญาตไม่ได้แปลงสิ ทธิ การใช้การประเมิ นของผูร้ ั บอนุ ญาตเป็ นการสมั ครสมาชิ ก ก่อ นที่ จ ะ
สิ้ นสุ ดระยะเวลาการประเมิน เนื้ อหาและการปรั บตามความต้องการที่ผรู้ ั บอนุ ญาตอัปโหลดหรื อดาเนิ นการระหว่างช่วงระยะเวลาการประเมิ นจะสูญหายอย่างถาวร หากผูร้ ั บอนุ ญาตไม่ตอ้ งการ
ซื้ อการเป็ นสมาชิก ผูร้ ั บอนุ ญาตจะต้องส่งออกเนื้ อหาดังกล่าว ก่อนที่ จะสิ้ นสุ ดระยะเวลาการประเมิ นของผูร้ ั บอนุ ญาต
2.6 การแก้ ไข Online Services Esri ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการปรั บเปลี่ยน แก้ไข เลิกใช้ หรื อยุติ Online Services และ API ที่ เกี่ยวข้องได้ทุ ก เมื่ อ หากสมเหตุ สมผลภายใต้
สถานการณ์ Esri จะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าเกี่ยวกับการปรั บเปลี่ยนที่ สาคัญ Esri จะพยายามสนับสนุ น API ที่ ถกู เลิกใช้นานสูงสุ ดหก (6) เดือน นอกเสี ยจากว่าจะมี เหตุผลทางกฎหมาย
การเงิ น หรื อเทคโนโลยีสาหรั บการไม่สนับสนุ น
2.7 ข้ อความ ผูร้ ั บอนุ ญาตไม่ได้รับอนุ ญาตให้ลบโลโก้ของ Esri หรื อผูใ้ ห้อนุ ญาต หรื อข้อความอื่นๆ ที่ เกี่ยวข้องกับการใช้ ArcGIS Online Services
ข้ อ 3—ข้ อกาหนดและการสิ ้นสุ ดการใช้ งาน
ข้อกาหนดต่อไปนี้ เป็ นส่วนเสริ มสาหรั บข้อ 5—ข้อกาหนดและการสิ้ นสุ ดการใช้งานของข้อตกลงการใช้งาน:
3.1 ข้ อกาหนดการเป็ นสมาชิก ข้อกาหนดการเป็ นสมาชิกจะระบุ ไว้ในเอกสารคาสั่งในการซื้ อ หรื อในรายละเอียด Online Services ที่ อา้ งอิงไว้
3.2 การเปลี่ยนแปลงอัตราค่ าสมาชิก อัตราค่าสมาชิกรายเดือนอาจเพิ่มขึ้นเมื่ อมี การแจ้งให้ทราบสามสิ บ (30) วัน Esri อาจเพิ่มอัตราสาหรั บการเป็ นสมาชิกสาหรั บ ระยะเวลาที่ ม ากกว่า
หนึ่ ง (1) เดือน ด้วยการแจ้งให้ผรู้ ั บ อนุ ญาตทราบล่วงหน้าอย่างน้อยหกสิ บ (60) วัน ก่อนที่ ระยะเวลาปั จจุ บันจะสิ้ นสุ ดลง
3.3 การหยุดชะงักของบริ การ การเข้าถึงของผูร้ ั บอนุ ญาต (รวมถึงการเข้าถึงในนามของลูกค้าของผูร้ ับอนุญาต) และการใช้งาน Online Services อาจไม่สามารถใช้ได้ชวั่ คราว โดยไม่มี
การแจ้งเตือนล่วงหน้า สาหรั บการหยุดทางานของระบบหรื อความไม่พร้ อมใช้งานที่ ไม่ได้คาดการณ์หรื อไม่ได้มีกาหนดการไว้ของ Online Services ทั้งหมดหรื อบางส่วน รวมถึงความ
ล้มเหลวของระบบหรื อเหตุการณ์อื่นๆ ที่ อยูน่ อกเหนื อการควบคุมอย่างสมเหตุสมผลของ Esri หรื อบริ ษทั ในเครื อ
3.4 การระงับบริ การ Esri และบริ ษทั ในเครื อมี สิทธิ ที่จะระงับการเข้าถึงส่วนหนึ่ งส่วนใดหรื อทั้งหมดของ Online Services ได้ทุกเมื่ อ โดยครอบคลุ ม บริ การทั้ งหมด และไม่ ต้อ ง
รั บผิดชอบต่อผูร้ ั บอนุ ญาต (ก) หากผูร้ ั บอนุ ญาตละเมิ ดข้อตกลงการใช้งานนี้ เกินขีดจากัดการใช้ งานของผู้รับอนุญาต และไม่ สามารถซื ้อความจุของสิ ทธิ การใช้ เพิ่มเติมที่เพียงพอสาหรั บรองรั บ
การใช้ Online Services ของผู้รับอนุญาตอย่ างต่ อเนื่อง ตามที่ ระบุไว้ ในข้ อ 5 ของเอกสารเพิ่ มเติมนี;้ (ข) หากมี เหตุผลที่ เชื่อได้วา่ การใช้ Online Services ของผูร้ ั บอนุ ญ าตจะ
ส่งผลเสี ยต่อความครบถ้ วนสมบูรณ์ ฟั งก์ชนั่ การใช้งาน หรื อประโยชน์ ใช้ สอยของ Online Services หรื อ Esri และผู้ให้ อนุญาตอาจต้ องรั บภาระหนีส้ ิ นจากการไม่ ระงับบัญชีของผู้รับ
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อนุญาต; (ค) สาหรั บการหยุดทางานของระบบตามกาหนดเวลา เพื่อดาเนิ นการบารุ งรั กษาหรื อปรั บเปลี่ ย น Online Services; (ง) ในกรณี ที่ มี ภั ย คุ ก คามหรื อการโจมตี Online
Services (รวมถึงการโจมตีแบบ denial-of-service) หรื อเหตุการณ์อื่นๆ ที่ อาจก่อให้เกิดความเสี่ ยงต่อส่วนที่ เกี่ยวข้องของ Online Services หรื อ (จ) ในกรณี ที่ Esri หรื อ
บริ ษทั ในเครื อระบุวา่ Online Services (หรื อส่วนหนึ่ งส่วนใด) ถูกกฎหมายบัญญัติห้ามไว้ หรื อกรณี อื่นใด ซึ่ งทาให้เกิดความจาเป็ นหรื อความระมัดระวังที่ จะต้องดาเนิ นการดังกล่าวเพื่อ
เหตุผลทางด้านกฎหมายหรื อกฎระเบี ยบ หากรั บประกันภายใต้ สถานการณ์ เหล่ านี ้ ผู้รับอนุญาตจะได้ รับแจ้ งเกี่ยวกับการระงับบริ การล่ วงหน้ า และได้ รับโอกาสอย่ า งสมเหตุ สมผลให้ ด าเนิ น
มาตรการแก้ ไข
3.5 Esri ไม่รับผิดชอบต่อความเสี ยหาย ความรั บผิด ความสูญเสี ย (รวมถึงการสูญเสี ยข้อมูลหรื อผลกาไร) หรื อผลลัพธ์อื่นใดที่ ผรู้ ั บอนุ ญาตหรื อลูกค้าของผูร้ ั บอนุ ญาตอาจก่อให้เกิดขึ้น โดย
เป็ นผลมาจากการหยุดชะงักของบริ การหรื อการระงับบริ การ
ข้ อ 4—เนือ้ หาและข้ อเสนอแนะของผู้รับอนุญาต
4.1 เนือ้ หาของผู้รับอนุญาต ผูร้ ั บอนุ ญาตจะต้องรั บผิดชอบแต่เพียงผูเ้ ดียวสาหรั บการพัฒนา การดาเนิ นการ และการบารุ งรั กษาเนื้ อหาของผูร้ ั บอนุ ญาต และสาหรั บวัสดุท้ ังหมดที่ ปรากฏบน
หรื อในเนื้ อหาใดๆ ของผูร้ ั บอนุ ญาต ผูร้ ั บอนุ ญาตรั กษาสิ ทธิ์ กรรมสิ ทธิ์ และผลประโยชน์ท้ งั หมดในเนื้อหาของผูร้ ับอนุ ญาต ในที่ นี้ ผูร้ ั บอนุ ญาตให้สิทธิ์ แก่ Esri และผูใ้ ห้อนุ ญาต ในลักษณะที่
เป็ นสิ ทธิ การใช้ทั่วโลกที่ ไม่เฉพาะเจาะจง และเป็ นสิ ทธิ การใช้ที่ถา่ ยโอนไม่ได้ เพื่อโฮสต์ เรี ยกใช้ และทาซ้ าเนื้ อหาของผูร้ ั บอนุ ญ าตเพี ย งเพื่ อ วัตถุ ป ระสงค์ใ นการรองรั บ การใช้ Online
Services ของผูร้ ั บอนุ ญาต หากไม่ได้รับอนุ ญาตจากผูร้ ั บอนุ ญาต Esri จะไม่เข้าถึง ใช้ หรื อเปิ ดเผยเนื้ อหาของผูร้ ั บอนุ ญาต ยกเว้นที่ จาเป็ นอย่างสมเหตุสมผลสาหรั บการสนับสนุ นการใช้
Online Services ของผูร้ ั บอนุ ญาต การตอบสนองต่อคาร้ องขอของผูร้ ับอนุ ญาตสาหรับการสนับสนุ นลูกค้า หรื อการแก้ไขปั ญหาบัญชีของผูร้ ับอนุ ญาต หรื อวัตถุประสงค์อื่นใดตามที่ ผรู้ ับ
อนุ ญาตอนุ ญาตเป็ นลายลักษณ์อกั ษร หากผูร้ ั บอนุ ญาตเข้าถึง Online Services โดยใช้แอปพลิเคชัน่ ที่ จัดหาโดยบุ คคลที่ สาม Esri อาจเปิ ดเผยเนื้ อหาของผูร้ ั บอนุ ญาตให้แก่บุคคลที่ สาม
ตามที่ จาเป็ น เพื่อช่วยในการทางานร่ วมกันระหว่างแอปพลิเคชัน่ , Online Services และเนื้ อหาของผูร้ ั บอนุ ญาต Esri อาจเปิ ดเผยเนื้ อหาของผูร้ ับอนุญาต หากจาเป็ นต้องดาเนินการตาม
กฎหมายหรื อคาสั่งศาล หรื อหน่วยงานราชการอื่นๆ ในกรณี ที่ Esri จะพยายามอย่างสมเหตุสมผลที่จะจากัดขอบเขตของการเปิ ดเผย ถือเป็ นความรั บผิดชอบของผูร้ ั บอนุ ญาตแต่เพียงผูเ้ ดียวใน
การตรวจสอบให้แน่ใจว่าเนื้ อหาของผูร้ ั บอนุ ญาตเหมาะสมสาหรั บการใช้งานร่ วมกับ Online Services และการดูแลรั กษาการสารองข้อมูลออฟไลน์เป็ นประจา โดยใช้ความสามารถด้าน
การส่งออกและดาวน์โหลดของ Online Services
4.2 การลบเนือ้ หาของผู้รับอนุญาต ผูร้ ั บอนุ ญาตจะจัดหาข้อมูลและ/หรื อเอกสารอื่นๆ ที่ เกี่ยวข้องกับเนื้ อหาของผูร้ ั บอนุ ญาต ตามที่ Esri ร้ องขออย่างสมเหตุสมผล เพื่ อ ตรวจสอบว่า ผู้รั บ
อนุ ญาตปฏิ บัติตามข้อตกลงการใช้งานนี้ Esri อาจลบหรื อเอาออกสาหรั บส่วนหนึ่ งส่วนใดของเนื้ อหาของผูร้ ั บอนุ ญาต หากมี เหตุผลที่ เชื่อได้วา่ การอัปโหลดหรื อการใช้เนื้ อหาดังกล่าวร่ วมกับ
Online Services จะถือเป็ นการละเมิ ดข้อตกลงการใช้งาน หากสมเหตุสมผลภายใต้สถานการณ์เหล่านี้ Esri จะแจ้งให้ผรู้ ั บอนุ ญาตทราบล่วงหน้าก่อนที่ จะลบเนื้ อหาของผูร้ ั บ อนุ ญ าต
Esri จ ะ ตอ บสนอ งต่ อ กา รแ จ้ ง ลบ ตาม กฎ หม า ย Digital Millennium Copyright Act โ ดย เ ป็ น ไป ตา มน โ ยบ าย ลิ ข สิ ท ธิ์ ขอ ง Esri ซึ่ ง มี อ ยู่ ที่
http://www.esri.com/legal/dmca_policy
4.3 การแบ่ งปั นเนือ้ หาของผู้รับอนุญาต Online Services และเว็บไซต์ ArcGIS ประกอบด้วยความสามารถด้านการจัดพิมพ์ที่อนุ ญาตให้ผรู้ ับอนุ ญาตเปิ ดเผยเนื้ อหาของผูร้ ั บอนุ ญาต
แก่บุคคลที่ สาม ("เครื่ องมื อการแบ่งปั น") ในที่ นี้ ผูร้ ั บอนุ ญาตให้สิทธิ์ แก่บุคคลที่ สามซึ่ งผูร้ ั บอนุ ญาตเลือกที่ จะแบ่งปั นเนื้ อหาของผูร้ ั บอนุ ญาต โดยใช้เครื่ องมื อ การแบ่ ง ปั น สาหรั บ การใช้
จัดเก็บ แคช คัดลอก ทาซ้ า เผยแพร่ และส่ง เนื้ อหาของผูร้ ั บอนุ ญาตผ่านทาง Online Services ที่ อยูภ่ ายใต้ขอ้ กาหนดการใช้และข้อจากัดการเข้าถึงที่ ผรู้ ั บอนุ ญาตจั ดหาเนื้ อ หาของผู้รั บ
อนุ ญาต ESRI ไม่รับผิดชอบต่อการสูญหาย การลบ การแก้ไข หรื อการเปิ ดเผยใดๆ สาหรั บเนื้ อหาของผูร้ ั บอนุ ญาต ซึ่ งเป็ นผลมาจากการใช้งานในทางที่ ผิดโดยผูใ้ ช้ที่มีชื่อของผูร้ ั บ อนุ ญ าต
สาหรั บเครื่ องมื อการแบ่งปั นดังกล่าว หรื อส่วนประกอบบริ การอื่นๆ การใช้เครื่ องมื อการแบ่งปั นดังกล่าวของผูร้ ั บอนุ ญาตถือเป็ นความเสี่ ยงของผูร้ ั บอนุ ญาตแต่เพียงผูเ้ ดียว
4.4 การเรี ยกดูเนือ้ หาของผู้รับอนุญาตเมื่อมีการยุติ เมื่ อมี การยุติขอ้ ตกลงการใช้งาน หรื อการทดลอง การประเมิ น หรื อการเป็ นสมาชิก Esri จะทาให้เนื้ อหาของผูร้ ั บอนุ ญ าตพร้ อ มใช้ง าน
สาหรั บผูร้ ั บอนุ ญาตโดยการดาวน์โหลดนานสามสิ บ (30) วัน นอกเสี ยจากว่าผูร้ ั บอนุ ญาตจะร้องขอระยะเวลาการพร้อมใช้งานที่ น้อยลง หรื อ Esri ถูกห้ามไม่ให้ทาเช่นนั้นตามกฎหมาย นับ
จากนั้น สิ ทธิ ของผูร้ ั บอนุ ญาตในการเข้าถึงหรื อใช้เนื้ อหาของผูร้ ั บอนุ ญาตด้วย Online Services จะสิ้ นสุ ดลง และ Esri จะไม่มีภาระผูกพันเพิ่มเติมใดๆ ในการจัดเก็บหรื อส่งคืนเนื้ อหา
ของผูร้ ั บอนุ ญาต
ข้ อ 5—ข้ อจากัดการใช้ ONLINE SERVICES, เครดิตบริ การ
Esri อาจกาหนดข้ อจากัดสาหรั บ Online Services ที่ พ ร้ อมใช้ งานสาหรั บผู้รับอนุญาต ข้ อจากัดเหล่ านีอ้ าจถูกควบคุมผ่ านเครดิ ต บริ ก าร เครดิ ตบริ การใช้สาหรั บ ตรวจวัดการใช้
ArcGIS Online services ที่ พร้ อมใช้งานผ่านบัญชีของผูร้ ั บอนุ ญาต เครดิตบริ การสู งสุ ดที่ จัด หาด้ ว ยบั ญชี ArcGIS Online ของผู้ รั บอนุ ญาต จะระบุ ไว้ ใ นเอกสารคาสั่ ง ที่
เกี่ยวข้ อง Esri จะแจ้ งผู้ดูแลบัญชีของผู้รับอนุญาต เมื่อการใช้ บริ การของผู้รับอนุญาตถึ งระดับประมาณเจ็ดสิ บห้ าเปอร์ เซ็ นต์ (75%) ของเครดิตบริ การที่ จัดสรรให้ แก่ ผ้ รู ั บอนุญาต ผ่ านการ
เป็ นสมาชิกของผู้รับอนุญาต Esri ขอสงวนสิ ทธิ ในการระงับบัญชีของผู้รับอนุญาต เมื่อการใช้ บริ การของผู้รับอนุญาตถึงระดับหนึ่งร้ อยเปอร์ เซ็ นต์ (100%) ของเครดิตบริ ก ารที่ จั ด สรร
ให้ แก่ ผ้ รู ั บอนุญาต ผ่ านการเป็ นสมาชิกของผู้รับอนุญาต สิ ทธิ ของผู้รับอนุญาตในการเข้าถึงบัญชีจะถูกคืนให้ ในทั นที ห ลังจากที่ ผ้ รู ั บอนุ ญาตดาเนินธุ รกรรมการซื ้อเสร็ จสิ ้นสาหรั บเครดิตบริ การ
เพิ่ มเติมสาหรั บบัญชีการเป็ นสมาชิก
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ข้ อ 6—เนือ้ หาออนไลน์ เนือ้ หาและเว็บไซต์ ของบุคคลที่ สาม
6.1 เนือ้ หาออนไลน์ ArcGIS Online Data รวมเป็ นส่วนประกอบของ Online Services และได้รับสิ ทธิ การใช้ภายใต้ขอ้ กาหนดของข้อตกลงการใช้งาน
6.2 เนือ้ หาและเว็บไซต์ ของบุคคลที่ สาม Online Services และเว็บไซต์ ArcGIS อาจอ้างอิงหรื อเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่ สาม หรื อทาให้ผรู้ ั บอนุ ญาตสามารถเข้าถึง ดู ใช้
และดาวน์โหลดเนื้ อหาของบุ คคลที่ สาม ข้อตกลงการใช้งานนี้ ไม่ได้ระบุ ถึงการใช้เนื้ อหาของบุ คคลที่ สามโดยผูร้ ั บอนุ ญาต และผูร้ ั บอนุ ญาตอาจต้องยอมรั บข้อกาหนดที่ แ ตกต่า งหรื อเพิ่ ม เติ ม
เพื่อที่ จะใช้เนื้ อหาของบุ คคลที่ สาม Esri ไม่ได้ควบคุมเว็บไซต์เหล่านี้ และไม่รับผิดชอบต่อการดาเนิ นการ เนื้ อหา หรื อความพร้ อมใช้งาน การใช้เว็บไซต์ของบุคคลที่ สามและเนื้ อหาของบุ คคล
ที่ สามเป็ นไปตามสภาพที่ เป็ นอยู่ โดยไม่มีการรั บประกัน และถือเป็ นความเสี่ ยงของผูร้ ั บอนุ ญาตแต่เพียงผูเ้ ดียว การเชื่อมโยงหรื อการอ้า งอิ ง ใน Online Services ไปยัง เว็บ ไซต์ห รื อ
ทรั พยากรของบุ คคลที่ สาม ไม่ได้บ่งบอกนัยยะถึงการรั บรอง ความเกี่ยวข้อง หรื อการสนับสนุ นชนิ ดใดๆ
ข้ อ 7—การรั บประกันของผู้รับอนุญาต
ผูร้ ั บอนุ ญาตรั บประกันว่าเนื้ อหาของผูร้ ั บอนุ ญาตหรื อการใช้ Online Services ด้วยผลิตภัณฑ์ กระบวนการ หรื อระบบที่ ไม่ได้จัดหาโดย Esri หรื อไม่ได้ระบุ โดย Esri ในเอกสาร จะ
ไม่ (1) ละเมิ ดหรื อใช้ทรั พย์สินทางปั ญญาหรื อสิ ทธิ ในข้อมูลการค้าของบุ คคลที่ สามในทางที่ ผิด (2) ละเมิ ดสิ ท ธิ ความเป็ นส่ ว นตัว ของบุ คคลที่ สามหรื อกฎหมายที่ มี ผ ลบั ง คับ ใช้ หรื อ
(3) ประกอบด้วยหรื อส่งโค้ดที่ เป็ นอันตรายให้แก่บุคคลที่สาม ยกเว้ นตามที่ กฎหมายที่มีผลบังคับใช้ ได้ ห้ามไว้ ผูร้ ั บอนุ ญาตตกลงที่ จะโต้แย้ง ชดเชยความเสี ยหาย และชดใช้แทน Esri จากคา
ร้ องเรี ยน การดาเนิ นการ ความรั บผิด หรื อการเรี ยกร้ องที่ เกิดจากการละเมิ ดการรั บประกันที่ ระบุ ขา้ งต้น
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ข้ อ 2—ข้ อกาหนดการใช้ สาหรั บ ONLINE SERVICES ที่ เฉพาะเจาะจง
Online Services ที่ เฉพาะเจาะจงเป็ นไปตามข้อกาหนดการใช้ที่ระบุ ไว้ในหมายเหตุที่อา้ งอิงไว้ดา้ นล่างนี้ :
▪ ArcGIS Online (1; 2; เอกสารเพิ่ ม เติ ม 2, หมายเหตุ 1; เอกสาร
เพิ่มเติม 2, หมายเหตุ 6)
▪ Business Analyst Online (3; เอกสารเพิ่ ม เติ ม 2, หมายเหตุ 1;
เอกสารเพิ่มเติม 2, หมายเหตุ 4)
▪ Business Analyst Online Mobile (3; เอกสารเพิ่ ม เติ ม 2, หมาย
เหตุ 1; เอกสารเพิม่ เติม 2, หมายเหตุ 4)
▪ Esri Business Analyst Online API สาหรั บ Adobe Flex,
Microsoft Silverlight, SOAP และ REST (5; เอกสาร
เพิ่มเติม 2, หมายเหตุ 1; เอกสารเพิ่มเติม 2, หมายเหตุ 4)

▪ Community Analyst (3; เอกสารเพิ่ ม เติ ม 2, หมายเหตุ 1; เอกสาร
เพิ่มเติม 2, หมายเหตุ 4)
▪ Esri Community Analyst API ส าหรั บ 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; เอกสารเพิ่มเติ ม 2,
หมายเหตุ 9)

หมายเหตุ
1.

นอกเหนื อจากข้อกาหนดการใช้ทั่วไปสาหรั บ Online Services:
ก.
ข.

ผูร้ ั บอนุ ญาตอาจใช้บัญชี ArcGIS Online ของผูร้ ั บอนุ ญาต เพื่อสร้ างแอปพลิเคชัน่ มูลค่าเพิ่ม โดยใช้เครื่ องมื อการพัฒนา ArcGIS Online และบริ การ ที่ สามารถใช้
งานผ่านทางบัญชี ArcGIS Online Plan ของผูร้ ั บอนุ ญาตสาหรั บการใช้งานภายในของผูร้ ั บอนุ ญาต
นอกจากนี้ ผูร้ ั บอนุ ญาตอาจจัดหาการเข้าถึงแอปพลิเคชัน่ มูลค่าเพิ่มของผูร้ ั บอนุ ญาตแก่บุคคลที่ สาม โดยเป็ นไปตามข้อกาหนดต่อไปนี้ :
1.
2.
3.
4.

5.
6.
ค.

ผูร้ ั บอนุ ญาตอาจอนุ ญาตให้ผใู้ ช้ที่ไม่ระบุ ชื่อเข้าถึงแอปพลิเคชัน่ มูลค่าเพิ่มของผูร้ ั บอนุ ญาต
ผูร้ ั บอนุ ญาตจะไม่ เ พิ่ ม บุ ค คลที่ สามเป็ นผู้ใ ช้ที่ มี ชื่อ ในบั ญ ชี ArcGIS Online ของผู้รั บ อนุ ญ าต เพื่ อ วัตถุ ป ระสงค์ใ นการอนุ ญ าตให้ บุ ค คลที่ สามเข้า ถึ ง
แอปพลิเคชัน่ มูลค่าเพิ่มของผูร้ ั บอนุ ญาต ข้อจากัดนี้ ไม่มีผลบังคับใช้กบั บุ คคลที่ สามที่ รวมอยูภ่ ายในคาจากัดความของผูใ้ ช้ที่มีชื่อ
ผูร้ ั บอนุ ญาตจะไม่อนุ ญาตให้บุคคลที่ สามเข้าถึง ArcGIS Online Services ผ่านทางบั ญ ชี ArcGIS Online ของผู้รั บ อนุ ญ าต นอกเหนื อ จากการ
เข้าถึงโดยผ่านทางแอปพลิเคชัน่ มูลค่าเพิ่มของผูร้ ั บอนุ ญาต ข้อจากัดนี้ ไม่มีผลบังคับใช้กบั บุ คคลที่ สามที่ รวมอยูภ่ ายในคาจากัดความของผูใ้ ช้ที่มีชื่อ
ผูร้ ั บอนุ ญาตจะต้องรั บผิดชอบค่าธรรมเนี ยมที่ เกิดขึ้นจากการใช้บัญชี ArcGIS Online ของผูร้ ั บอนุ ญาตโดยบุ คคลที่ สามที่ เข้าถึงแอปพลิเคชั่น มู ล ค่า เพิ่ ม ของ
ผูร้ ั บอนุ ญาต โดยรวมถึงเครดิตบริ การที่ จาเป็ นสาหรั บการสนับสนุ นการใช้ Online Services ของบุ คคลที่ สาม และค่าสมาชิกเพิ่มเติมใดๆ สาหรั บ Online
Services ตามที่ จาเป็ น
ผูร้ ั บอนุ ญาตรั บผิดชอบแต่เพียงผูเ้ ดียวสาหรั บการจัดหาการสนับสนุ นด้านเทคนิ คสาหรั บแอปพลิเคชัน่ มูลค่าเพิ่มของผูร้ ั บอนุ ญาต
ผูร้ ั บอนุ ญาตจะจากัดการใช้ Online Services ของบุ คคลที่ สาม ตามข้อกาหนดของข้อตกลงการใช้งานนี้

สาหรั บบัญชี ArcGIS Online ELA และ Organization Plan:
1.

ผูร้ ั บอนุ ญาตได้รับอนุ ญาตให้:
(1) คิดค่าธรรมเนี ยมเพิม่ เติมแก่บุคคลที่ สาม สาหรั บการเข้าถึงแอปพลิเคชัน่ มูลค่าเพิม่ ของผูร้ ั บอนุ ญาต โดยเป็ นไปตามข้อกาหนดของข้อตกลงการใช้งานนี้ หรื อ
(2) ถ่ายโอนแอปพลิเคชัน่ มูลค่าเพิ่มของผูร้ ั บอนุ ญาตให้แก่บัญชี ArcGIS Online ของบุ คคลที่ สาม ตามข้อกาหนดต่อไปนี้ :
(ก) ผูร้ ั บอนุ ญาตอาจคิดค่าธรรมเนี ยมต่อบุ คคลที่ สามสาหรั บแอปพลิเคชัน่ มูลค่าเพิ่มของผูร้ ั บอนุ ญาต
(ข) ผูร้ ั บอนุ ญาตไม่จาเป็ นต้องจัดหาการสนั บ สนุ น ด้า นเทคนิ คให้ แ ก่บุ คคลที่ สามสาหรั บ การใช้บั ญ ชี ArcGIS Online โดยทั่ ว ไปที่ ไ ม่ เ กี่ ย วข้อ งกับ
แอปพลิเคชัน่ มูลค่าเพิ่มของผูร้ ั บอนุ ญาต
(ค) ผูร้ ั บอนุ ญาตไม่ตอ้ งรั บผิดชอบต่อค่าธรรมเนี ยมใดๆ ที่ เกิดขึ้นจากการใช้แอปพลิเคชัน่ มูลค่าเพิ่มของผูร้ ับอนุญาตโดยบุ คคลที่ สาม โดยค่าธรรมเนี ยมดังกล่าวได้
ถูกถ่ายโอนไปยังหรื อดาเนิ นการบนบัญชี ArcGIS Online ของบุ คคลที่ สาม
(ง) ผูร้ ั บอนุ ญาตไม่ได้รับอนุ ญาตให้เชิญผูร้ ับอนุ ญาตของ ArcGIS Online Public Plan เข้าร่ วมในกลุม่ ส่วนบุ คคล ข้อจากัดนี้ ยังมี ผลบังคับใช้กบั ผูร้ ั บ
อนุ ญาตของบัญชี Education Plan และบัญชี NPO/NGO Plan
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ง.

จ.

สาหรั บบัญชี ArcGIS Online Public Plan, บัญชี Education Plan และการใช้แบบ NPO/NGO ของ ArcGIS Online Organization: ผู้รั บ
อนุ ญาตไม่ได้รับอนุ ญาตให้คิดค่าธรรมเนี ยมเพิ่มเติมต่อบุคคลที่ สาม สาหรั บการเข้าถึงแอปพลิเคชัน่ มูลค่าเพิ่มของผูร้ ับอนุ ญาต หรื อสร้ างรายได้มากเกินกว่าการโฆษณา โดยเป็ นผล
มาจากการนาไปใช้หรื อการใช้แอปพลิเคชัน่ มูลค่าเพิม่ ดังกล่าว การคิดค่าธรรมเนียมสาหรับการเข้าถึงแอปพลิเคชัน่ มูลค่าเพิม่ ของผูร้ ั บอนุ ญาต หรื อการสร้ างรายได้มากเกินกว่าการ
โฆษณา จะต้องใช้บัญชี ArcGIS Online ELA หรื อ Organization Plan
บัญชี ArcGIS Online Public Plan:
1.

บัญชี Public Plan ได้รับสิ ทธิ การใช้สาหรั บการใช้งานส่วนบุ คคลของบุ คคล ห้ามใช้บัญชี Public Plan ใดๆ โดยบุ คคลเพื่อประโยชน์ของธุ รกิจ ที่ ห วัง ผลก าไร
หรื อหน่วยงานราชการ
▪

ข้อจากัดนี้ ไม่มีผลบังคับใช้ตอ่ สถานศึ กษาเมื่ อใช้เพื่อจุ ดประสงค์การสอนเท่านั้น, องค์กร NGO/NPO ที่ มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่กาหนด และสื่ อ มวลชนหรื อ
องค์กรสื่ อ บุ คคลที่ สังกัดองค์กรประเภทเหล่านี้ ได้รับอนุ ญาตให้ใช้บัญชี ArcGIS Online Public Plan เพื่อประโยชน์ขององค์กรต้นสังกัด

2. ผูร้ ั บอนุ ญาตบัญชี Public Plan ไม่ได้รับอนุ ญาตให้สร้ างกลุม่ ส่วนบุ คคลหรื อเข้า ร่ ว มในกลุ ่ม ส่ ว นบุ คคลใดๆ ที่ สร้ า งโดยผู้รั บ อนุ ญ าตของ ArcGIS Online
Organization, Education, NGO/NPO หรื อ ELA Plans
ฉ.

ผูร้ ั บอนุ ญาตไม่ได้รับอนุ ญาตให้เป็ นผูร้ ั บอนุ ญาตของบัญชี ArcGIS Online สาหรั บหรื อในนามของบุ คคลที่ สาม
▪

ช.

2.

ข้อจากัดนี้ ไม่มีผลบังคับใช้ตอ่ สถานศึ กษาที่ ได้รับอนุ ญาตให้มอบสิ ทธิ การใช้บัญชี ArcGIS Online Public Plan ในนามของผู้เ รี ยนที่ ล งทะเบี ย นของ
สถานศึ กษาเพื่อจุ ดประสงค์ในการสอนเท่านั้น นอกจากนี้ สถานศึ กษายังได้รับอนุ ญาตให้จัดหาการเข้าถึงบัญชี ArcGIS Online Public Plan บัญชีเดียว
แก่ผเู้ รี ยนที่ ลงทะเบี ยนมากกว่าหนึ่ ง (1) คนเมื่ อใช้งานเพื่อจุ ดประสงค์ในการสอนเท่านั้น

คาว่า "บั ญ ชี Online ELA" "บั ญ ชี Organization Plan" "บั ญ ชี Public Plan" และบั ญ ชี "Education Plan" หมายถึ ง บั ญ ชี ArcGIS Online
ประเภทต่างๆ

ข้อกาหนดการใช้สาหรั บ ArcGIS Online Content และ Task Services:
ก.

ArcGIS Online Content และ Task Services ต่อ ไปนี้ ไม่ ไ ด้อ ยู่ภ ายใต้ก ารใช้เ ครดิ ตบริ การ ArcGIS Online Organization Plan แบบคิ ด
ค่าธรรมเนี ยม ไม่มีคา่ ธรรมเนี ยม (นอกเสี ยจากว่าจะมี การระบุเป็ นอย่างอื่น) สาหรั บการใช้บริ การเหล่านี้ ไม่เกินขีดจากัดการใช้งานสูงสุ ดที่ กาหนดไว้ลว่ งหน้าตามที่ แสดงด้านล่าง
นี้ การใช้บริ การเหล่านี้ เกินกว่าขีดจากัดการใช้งานที่ กาหนดไว้จะต้องเสี ยค่าธรรมเนี ยมเพิ่มเติม บริ การเหล่านี้ ต้องใช้งานร่ วมกับซอฟต์แวร์ ArcGIS หรื อบนบัญชี ArcGIS
Online เท่านั้น
1.

2.

Map Services, Imagery Services และ Geometry Services: ผูร้ ั บอนุ ญาตอาจใช้บริ การเหล่านี้ ตามข้อกาหนดการใช้เหล่านี้ ซึ่ งอยู่ภ ายใต้ข ้อ จ ากัด
เรื่ องยอดรวมของธุ รกรรมห้าสิ บล้าน (50,000,000) ธุ รกรรมในช่วงเวลาสิ บสอง (12) เดือน "ธุ รกรรม" มี ความหมายตามคาจากัดความที่ ระบุ ไว้ในเอกสารที่ ศูนย์
ทรั พยากรเนื้ อหา ArcGIS Online ที่ http://links.esri.com/agol/transactiondef
Standard Task Services (พร้ อมใช้ งานที่ http://tasks.arcgisonline.com): ผูร้ ั บอนุ ญาตอาจใช้บริ การเหล่านี้ ตามข้อก าหนดการใช้เ หล่า นี้ โดย
เป็ นไปตามต่อไปนี้ :
▪
▪

3.
4.
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Standard Geocoding Services: ผูร้ ั บอนุ ญาตสามารถใช้บริ การเหล่านี้ สาหรั บความสามารถในการค้นหาเท่านั้น และห้ามจัดเก็บผลลัพธ์เพื่อใช้
งานในภายหลัง เมื่ อใดก็ตามที่ จัดเก็บผลลัพธ์เพื่อใช้งานในภายหลัง คุณจาเป็ นต้องสมัครสมาชิก
Standard Routing Services: ผูร้ ั บอนุ ญาตอยูภ่ ายใต้ขอ้ จากัดในเรื่ องของคาร้ องขอการกาหนดเส้นทางที่ ไม่เกินห้าพัน (5,000) รายการ (ตามที่
ระบุ ไว้ในเอกสาร) ในช่วงเวลาสิ บสอง (12) เดือน

Subscription Task Services (พร้ อมใช้ งานที่ http://premiumtasks.arcgisonline.com): เมื่ อผูร้ ั บอนุ ญาตชาระค่าธรรมเนี ยมที่ เกี่ยวข้องให้แก่
Esri ผูร้ ั บอนุ ญาตอาจใช้บริ การเหล่านี้ ตามข้อกาหนดการใช้เหล่านี้ ผูร้ ั บอนุ ญาตอาจจัดเก็บผลลัพธ์ไว้สาหรั บการใช้งานในภายหลัง
Sample Services: ผูร้ ั บอนุ ญาตอาจใช้บริ การเหล่านี้ เพื่อวัตถุประสงค์ในการประเมิ นและการพัฒนาภายในองค์กรเท่านั้น สิ ทธิ การใช้ท้ ั งหมดสาหรั บ ArcGIS
Online Services เป็ นไปตามข้อกาหนดการใช้ และข้อจากัดเพิ่มเติม หรื อข้อกาหนดที่ ระบุ ไว้ในเอกสาร
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ArcGIS Online Service ต่อไปนี้ ไม่ได้อยูภ่ ายใต้การใช้เครดิตบริ การ ArcGIS Online Organization Plan แบบคิดค่าธรรมเนี ยม:
ArcGIS Online World Geocoding Service (พร้ อมใช้ งานที่ http://geocode.arcgis.com): ผูร้ ั บอนุ ญาตสามารถใช้บริ การนี้ สาหรั บความสามารถ
ในการค้นหาโดยไม่เสี ยค่าใช้จ่ายใดๆ แต่ห้ามจัดเก็บผลลัพธ์เพื่อใช้งานในภายหลัง เมื่ อผูร้ ั บอนุ ญาตชาระค่าสมัครสมาชิก ArcGIS Online หรื อเครดิตบริ การ ผูร้ ั บอนุ ญ าต
อาจรวมรหัสภูมิศาสตร์ และจัดเก็บผลลัพธ์เพื่อใช้งานในภายหลัง
3.
4.
5.

ผูร้ ั บอนุ ญาตไม่สามารถแสดงผลหรื อประกาศรายงานและแผนที่ ของ Esri Business Analyst Online หรื อ Community Analyst บนเว็บ ไซต์ภ ายนอกของผู้รั บ
อนุ ญาตรวมกันเกินกว่าหนึ่ งร้ อย (100) รายการ
ผูร้ ั บอนุ ญาตอาจสร้ าง แสดงในที่ สาธารณะ และเผยแพร่ แผนที่ในรูปเอกสารฉบับพิมพ์และรู ปแบบอิเล็กทรอนิ กส์แบบคงที่ เพื่อวัตถุประสงค์ในการรายงานข่าว โดยเป็ นไปตามข้อจากัด
สาหรั บ ArcGIS Online Data ที่ ระบุ ไว้ใน เอกสารเพิ่มเติม 2, หมายเหตุ 1
ผูร้ ั บอนุ ญาตอาจพัฒ นาซอฟต์แ วร์ ห รื อเว็บ แอปพลิ เ คชั่น ที่ ใ ช้ Business Analyst Online API, Community Analyst API หรื อ Location Analytics
API เพื่อเข้าถึง, สื บค้นข้อมูล, สร้ าง, แสดงผล และแจกจ่ายรายงานรวมถึงผลคงที่ , แผนที่ อิเล็กทรอนิ กส์ให้กบั ผูใ้ ช้งานซอฟต์แวร์ หรื อเว็บแอปพลิเคชัน่ ของผูร้ ั บอนุ ญาตได้ หากผูร้ ั บ
อนุ ญาตมี การบอกรั บเป็ นสมาชิกผูใ้ ช้ที่ไม่ระบุชื่อ ผูร้ ั บอนุ ญาตอาจจัดหาการเข้าถึงแอปพลิเคชัน่ มูลค่าเพิ่มของผูร้ ั บอนุ ญาตแก่ผใู้ ช้ที่ไม่ระบุ ชื่อ โดยจากัดตามจานวนรายงานที่ ผรู้ ั บอนุ ญาต
จ่ายเงิ น ผูใ้ ช้งานซอฟต์แวร์ หรื อเว็บแอปพลิเคชัน่ ของผูร้ ั บอนุ ญาตสามารถใช้รายงานและแผนที่ ได้เฉพาะเพื่อจุ ดประสงค์ในการใช้งานภายในเท่านั้น และไม่ได้รั บ อนุ ญ าตให้ แ จกจ่ า ย
เพิ่มเติม "รายงาน" หมายถึงข้อมูลในรู ปแบบต่างๆ ที่ สร้ า งขึ้ น โดยผลิ ตภั ณ ฑ์ Business Analyst Online API, Community Analyst API หรื อ Location
Analytics API ซึ่ งรวมถึงรู ปแบบ PDF, CSV, Excel, HTML และ XML ด้วย ผูร้ ั บอนุ ญาตจะต้องไม่แจกจ่ายข้อมูลในรู ปแบบเวกเตอร์ ผูร้ ั บอนุ ญาตและผู้ใ ช้ข อง
ผูร้ ั บอนุ ญาตห้ามใช้รายงานหรื อเอาต์พุตอื่นๆ ที่ สร้ างโดย Business Analyst Online API, Community Analyst API หรื อ Location Analytics API
เพื่อทดแทน Business Analyst Online API, Community Analyst API หรื อ Location Analytics API รวมถึ ง แต่ไ ม่ จ ากัดเฉพาะ (1) การผนวก
และการรวมเอาต์พุตดังกล่าวไว้ในไฟล์หรื อฐานข้อมูลหนึ่ งรายการขึ้นไป และ (2) การทาให้เอาต์พุตดังกล่าวพร้ อมใช้งานโดยผ่านทางแอปพลิเคชัน่ คอมพิวเตอร์ ที่มีผใู้ ช้หลายคน เพื่ อ
ความชัดเจน ผูใ้ ช้อาจบันทึ กรายงานไว้ภายในเครื่ อง สาหรั บการใช้งานภายในองค์ก ร สาหรั บ แอปพลิ เ คชั่น ที่ แ สดงต่อ สาธารณชน ซึ่ งพัฒ นาขึ้ น โดยใช้ Business Analyst
Online API (รุ ่ นของประเทศแคนาดา) สามารถสร้ างหรื อส่งออกรายงานและข้อมู ล ในรู ป แบบคงที่ เ ท่ า นั้ น (เช่น JPEG, PDF) ผู้รั บ อนุ ญ าตต้อ งตรวจสอบให้ แ น่ ใ จว่า
แอปพลิเคชัน่ ของผูร้ ั บอนุ ญาตไม่อนุญาตให้รายงานรุ ่ นของประเทศแคนาดาถูกส่งออกเป็ นไฟล์ CSV, XML, HTML หรื อ XLS หรื อในรู ปแบบอื่นใดที่ รองรั บการแยกหรื อ
การจัดการเนื้ อหาของไฟล์ ผูร้ ั บอนุ ญาตรั บผิดชอบแต่เพียงผูเ้ ดียวสาหรั บการจัดหาการสนับสนุ นด้านเทคนิ คสาหรั บแอปพลิเคชัน่ มูลค่าเพิ่มของผูร้ ั บอนุ ญาต
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เอกสารเพิ่ มเติม 4
การใช้ โปรแกรมแบบจากัด
(E300-4)
เอกสารเพิ่มเติมสาหรั บการใช้โปรแกรมแบบจากัดนี้ ("เอกสารเพิ่มเติม 4") ใช้กบั ผูร้ ั บอนุ ญาตที่ ได้รับการรับรองโดย Esri หรื อตัวแทนจาหน่ายที่ ได้รับอนุ ญาตให้เข้าร่ วมในโปรแกรมใดๆ
ตามที่ ระบุ ในที่ นี้ เอกสารเพิ่มเติม 4 ประกอบด้วยข้อตกลงการใช้งานหลักที่ มีอยูข่ องผูร้ ั บอนุ ญาต ถ้ามี หรื อข้อตกลงการใช้งาน ซึ่ งมี อยูท่ ี่ http://www.esri.com/legal/softwarelicense (ตามที่ บังคับใช้ ซึ่ งต่อไปนี้ จะเรี ยกว่า "ข้อตกลงการใช้งาน") โดยได้รับการผนวกรวมเข้าไว้ดว้ ยการอ้างอิง เอกสารเพิ่มเติม 4 นี้ มี ผลบังคับใช้เหนื อกว่าข้อกาหนดของสิ ทธิ การใช้ที่
ขัดแย้งกัน Esri ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการอัปเดตข้อกาหนดเป็ นระยะๆ
▪ โปรแกรมเพื่อการศึกษา (1)
▪ โปรแกรมการอนุ ญาตแบบให้ เปล่ า (2)

▪ โปรแกรมการใช้งานตามบ้าน (3)
▪ การใช้โปรแกรมแบบจากัดอื่นๆ ของ Esri(4)

หมายเหตุ
1.
2.
3.

โปรแกรมเพื่อการศึกษา: ผูร้ ั บอนุ ญาตตกลงจะใช้ผลิตภัณฑ์เฉพาะเพื่อการศึ กษา ระหว่างช่วงเวลาสาหรั บการใช้งานด้านการศึ กษา ผูร้ ั บอนุ ญาตจะไม่ใช้ผลิตภัณฑ์เพื่ อการใช้ในงานบริ หาร
จัดการ นอกเสี ยจากว่าผูร้ ั บอนุ ญาตจะได้รับสิ ทธิ การใช้งานสาหรั บการใช้ในงานบริ หารจัดการ ผูร้ ั บอนุ ญ าตจะไม่ใช้ผลิตภัณฑ์เพื่อวัตถุประสงค์ในการสร้ างรายได้หรื อเพื่อผลกาไร
โปรแกรมการอนุ ญาตแบบให้ เปล่ า: ผูร้ ั บอนุ ญาตสามารถใช้ผลิตภัณฑ์เฉพาะเพื่อวัตถุประสงค์ที่ไม่ใช่เชิงพาณิ ชย์ ตามที่ ระบุ ไว้ในเอกสารการอนุ ญาตแบบให้เปล่าของ Esri เท่านั้น ผูร้ ั บ
อนุ ญาตจะไม่ใช้ผลิตภัณฑ์เพื่อวัตถุประสงค์ในการสร้ างรายได้หรื อเพื่อผลกาไร
ArcGIS สาหรั บโปรแกรมการใช้ งานตามบ้ าน:
ก.
ข.

ค.

ผลิตภัณฑ์ ArcGIS สาหรั บโปรแกรมการใช้งานตามบ้านทั้งหมด ได้รับการให้บริ การตามสิ ทธิ การใช้ และได้รับการระบุ ไ ว้บ นเว็บ ไซต์ Home Use Program ของ
Esri ที่ http://www.esri.com/software/arcgis/arcgis-for-home หรื อเว็บไซต์ของตัวแทนจาหน่ายที่ ได้รับอนุ ญาตของผูร้ ั บอนุ ญาต
Esri ให้สิทธิ การใช้แบบใช้งานครั้ งเดียวที่ เป็ นส่วนบุ คคล ไม่ผกู ขาด และไม่สามารถถ่า ยโอนได้แ ก่ผ ู้ไ ด้รั บ อนุ ญ าตเพี ย งเพื่ อ ใช้ผ ลิ ตภั ณ ฑ์ ที่ จั ดหาภายใต้ ArcGIS for
Home Use Program ตามที่ ระบุ ไว้ในเอกสารคาสั่งที่ เกี่ยวข้องเท่านั้น (1) โดยได้มีการชาระค่าธรรมเนี ยมสิ ทธิ การใช้ที่เกี่ยวข้องแล้ว (2) เพื่อการใช้งานภายในของผู้
ได้รับอนุ ญาตที่ ไม่ใช่เพื่อการพาณิ ชย์ (3) โดยเป็ นไปตามข้อตกลงการใช้งานฉบับนี้ และการกาหนดค่าที่ ผไู้ ด้รับอนุ ญาตสั่งหรื อที่ Esri หรื อตัวแทนจาหน่ายที่ ได้รับอนุ ญาตของ
Esri ให้อนุ ญาต และ (4) สาหรั บระยะเวลาสิ บสอง (12) เดือน นอกเสี ยจากว่าจะยุติกอ่ นหน้านั้น โดยเป็ นไปตามข้อตกลงการใช้งาน "ไม่ ได้ มีลักษณะเชิงพาณิชย์ " หมายถึง
การใช้งานส่วนบุ คคลหรื อตามความสามารถของบุ คคล ซึ่ ง (1) ไม่ได้รับค่าตอบแทนในลักษณะใดๆ (2) ไม่ได้มีวตั ถุประสงค์เพื่อสร้ างผลงานสาหรั บการใช้งานเชิงพาณิ ชย์หรื อ
เพื่อค่าตอบแทน (3) ไม่ได้มีวตั ถุประสงค์เพื่อจัดหาบริ การเชิงพาณิ ชย์ และ (4) ไม่ได้ดาเนิ นการโดยหรื อได้รับทุ นจากบุ คคลหรื อนิ ติบุคคลใดๆ ที่ มีส่วนเกี่ยวข้องในการใช้งาน
เชิงพาณิ ชย์ แอปพลิเคชัน่ หรื อการใช้ประโยชน์จากผลงานที่ คล้ายคลึงกับผลิตภัณฑ์ที่ได้รับสิ ทธิ การใช้
การสนับสนุนการติดตั้ง การสนับสนุ นการติดตั้งเป็ นระยะเวลาเก้าสิ บ (90) วันรวมอยูใ่ น ArcGIS สาหรั บ Home Use ตามที่ ระบุ เพิ่มเติมในเว็บ ไซต์ข อง Esri หรื อ
ตัวแทนจาหน่ายที่ ได้รับอนุ ญาต Esri ให้การสนับสนุ นด้านเทคนิ คเพื่อตอบข้อซักถามที่ เฉพาะเจาะจง การสนับสนุ นการติดตั้งจะใช้กบั ซอฟต์แ วร์ ที่ ไ ม่ ไ ด้ป รั บ เปลี่ ย นเท่ า นั้ น
ซอฟต์แวร์ ได้รับการจัดหาเฉพาะสาหรั บแพลตฟอร์ มฮาร์ ดแวร์ มาตรฐานและระบบปฏิ บัติการที่ สนับสนุ นโดย Esri ตามที่ ระบุ ไว้ในเอกสารซอฟต์แวร์ Esri ไม่รับผิดชอบต่อ
การจัดทาหรื อจัดเตรี ยมอัปเดตสาหรั บอินเทอร์ เฟซของอุปกรณ์ที่ไม่ได้มาตรฐานหรื อแอปพลิเคชัน่ ที่ กาหนดเอง
การสนั บ สนุ น การติ ดตั้ง ของ Esri จะได้รั บ การจั ดหาตามเอกสาร Esri ArcGIS สาหรั บ Home Use Installation Support บนเว็บ ไซต์ข อง Esri ที่
http://www.esri.com/~/media/Files/Pdfs/legal/pdfs/home-use-installation-support.pdf Esri สนั บ สนุ น ผู้ใ ช้ที่ ติดตั้ง ซอฟต์แ วร์ ข อง
Esri เท่านั้น เว็บไซต์การสนับสนุ นของ Esri อยูท่ ี่ http://support.esri.com/en/support การสนับสนุ นที่ จัดหาโดยตัวแทนจาหน่ายที่ ได้รับอนุ ญาตจะเป็ นไปตาม
ข้อกาหนดและเงื่ อนไขสาหรั บโปรแกรมการสนับสนุ นด้านเทคนิ คของตัวแทนจาหน่าย

4.

การใช้ โปรแกรม Esri อื่นๆ แบบจากัด: หากผูร้ ั บอนุ ญาตได้รับผลิตภัณฑ์ภายใต้โปรแกรมการใช้งานแบบจากัดที่ ไม่ได้ระบุ ไว้ในรายการข้างต้น การใช้ผลิตภัณ ฑ์ ข องผู้รั บ อนุ ญ าต
จะต้องอยูภ่ ายใต้ขอ้ กาหนดที่ ระบุ ในหน้าเริ่ มต้นหรื อแบบฟอร์ มการลงทะเบี ยนที่ ใช้บังคับ หรื อตามที่ ได้อธิ บายในเว็บไซต์ของ Esri เพิ่มเติมไปจากข้อกาหนดที่ ไม่ได้ขดั แย้ง กัน ของ
เอกสารเพิ่มเติม 4 นี้ โดยข้อกาหนดทั้งหมดของโปรแกรมดังกล่าวได้ผนวกรวมเข้าไว้ในที่ นี้โดยการอ้างอิง
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