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ข้ อความสาคัญ—โปรดอ่ านอย่ างละเอียด
เว้ นแต่ จะมีข้อตกลงการใช้ งานอื่นที่ลงนามระหว่ างคุณและ Esri ซึ่งมีผลบังคับใช้ เหนือกว่ าข้ อตกลงนี้ Esri
ยินยอมที่จะให้ สิทธิการใช้ ผลิตภัณฑ์ แก่ คุณเมื่อคุณยอมรับข้ อกาหนดและเงื่อนไขทั้งหมดที่ระบุในข้ อตกลงการใช้ งานฉบับนี้เท่ านั้น โปรดอ่ านข้ อกาหนดและเงื่อนไขอย่ างละเอียด
คุณไม่ สามารถใช้ ผลิตภัณฑ์ ได้ จนกว่ าคุณจะได้ ตกลงในข้ อกาหนดและเงื่อนไขของข้ อตกลงการใช้ งานฉบับนี้ หากคุณไม่ ตกลงในข้ อกาหนดและเงื่อนไขตามที่ระบุไว้ ให้ คลิก "I do not
accept the license agreement" ด้ านล่ าง แล้ วคุณอาจร้ องขอให้ คืนค่ าธรรมเนียมที่ได้ ชาระไปแล้ ว
ข้ อตกลงการใช้ งาน
(E204 06/13/2014)
ข้อตกลงการใช้งานฉบับนี้ ทาขึ้นระหว่างคุณ (ซึ่ งต่อไปนี้จะเรี ยกว่า "ผู้รับอนุญาต") และ Environmental Systems Research Institute, Inc. (ซึ่ งต่อไปนี้ จะเรี ยกว่า
"Esri") บริ ษทั ในแคลิฟอร์เนี ย ซึ่ งมีที่ต้ งั ทางธุรกิจอยูท่ ี่ 380 New York Street, Redlands, California 92373-8100 USA
ข้ อกาหนดและเงื่อนไขเกี่ยวกับสิ ทธิการใช้ งานทั่วไป
ข้ อ 1—คาจากัดความ
คาจากัดความ คาที่ใช้ได้รับการนิ ยามดังต่อไปนี้
ก.
ข.
ค.

ง.
จ.
ฉ.
ช.
ซ.
1.
ญ.
ฎ.
ฏ.
ฐ.

ฑ.

"รหัสส่ วนตัว (Authorization Code)" หมายถึง คีย,์ หมายเลขการให้อนุ ญาต (Authorization Number), Enablement Code, Login
Credential, รหัสติดตั้งโปรแกรม (Activation Code), โทเค็น, ชื่อผูใ้ ช้บญั ชีและรหัสผ่าน หรื อกลไกอื่นๆ ที่จาเป็ นสาหรับการใช้ผลิตภัณฑ์
"เบต้า" หมายถึง ผลิตภัณฑ์ที่เป็ นรุ่ นอัลฟ่ า เบต้า หรื อพรี รีลีส
"การใช้งานของ Commercial Application Service Provider" หรื อ "การใช้งานของ Commercial ASP"
หมายถึงการสร้างรายได้โดยการจัดหาการเข้าใช้ซอฟต์แวร์หรื อ Online Services ผ่านแอปพลิเคชัน่ มูลค่าเพิ่ม เช่น โดยการเรี ยกเก็บค่าธรรมเนียมสาหรับการเป็ นสมาชิก
ค่าบริ การ หรื อธุรกรรมในรู ปแบบอื่นใด หรื อโดยการสร้างมากกว่ารายได้จากการโฆษณาที่ไม่สาคัญ
"เน้ือหา" มีความหมายตามที่ระบุไวใน
้ เอกสารเพิ่มเติม 3
"ข้อมูล" หมายถึง ชุดข้อมูลดิจิตอลใดๆ ของ Esri หรื อบุคคลภายนอก ซึ่ งรวมถึงแต่ไม่จากัดเพียงข้อมูลเวกเตอร์ ทางภูมิศาสตร์ รายงานข้อมูลแรสเตอร์
หรื อคุณสมบัติของตารางที่เกี่ยวข้อง ไม่วา่ จะรวมชุดกับซอฟต์แวร์ และ Online Services หรื อเสนอให้ต่างหาก
"สิ ทธิการนาไปใช้" หมายถึง สิ ทธิการใช้ที่อนุญาตให้ผไู ้ ด้รับอนุ ญาตให้อนุ ญาตต่อในซอฟต์แวร์และรหัสส่ วนตัว (Authorization Code)
ที่เกี่ยวข้องซึ่ งได้มีการเลือกไว้ไปยังบุคคลภายนอก
"เอกสาร" หมายถึง เอกสารอ้างอิงของผูใ้ ช้ท้ งั หมดที่จดั ให้พร้อมกับซอฟต์แวร์
"Online Services" หมายถึง ระบบเชิ งพื้นที่ใดๆ บนอินเทอร์เน็ต รวมถึงแอปพลิเคชัน่ และ API ที่เกี่ยวข้องโดยไม่รวมถึงข้อมูลหรื อเนื้อหา ทั้งนี้
ระบบดังกล่าวจะได้รับการโฮสต์โดย Esri หรื อผูใ้ ห้อนุญาตของ Esri สาหรับการจัดเก็บ จัดการ เผยแพร่ และใช้แผนที่ ข้อมูล และข้อมูลอื่นๆ
"เอกสารคาสั่ง" หมายถึง ใบเสนอราคาขาย คาสั่งซื้ อ หรื อเอกสารอื่นๆ ที่ระบุถึงผลิตภัณฑ์ที่ผไู ้ ด้รับอนุญาตสั่งซื้ อ
"การอนุญาตใช้อย่างถาวร" หมายถึง การอนุ ญาตให้ใช้งานผลิตภัณฑ์เวอร์ชนั่ ที่มีการจ่ายค่าธรรมเนี ยมการอนุ ญาตใช้ที่เกี่ยวข้อง นอกเสี ยจากว่าจะถูกยุติโดย Esri
หรื อผูร้ ับอนุ ญาตตามที่ได้รับสิ ทธิภายใต้ขอ้ ตกลงนี้
"ผลิตภัณฑ์" หมายถึง ซอฟต์แวร์ , ข้อมูล, Online Services และเอกสารที่ได้รับอนุ ญาตภายใต้ขอ้ กาหนดของข้อตกลงการใช้งานฉบับนี้
"ตัวอย่าง" หมายถึง โค้ดตัวอย่าง แอปพลิเคชั่นตัวอย่าง แอด-ออน หรื อส่ วนขยายตัวอย่างของผลิตภัณฑ์
"เครดิตบริ การ" หมายถึง หน่วยการแลกเปลี่ยนที่จดั สรรให้พร้อมกับการเป็ นสมาชิก Online Services ในจานวนที่ระบุในเอกสารคาสั่ง
แต่ละเครดิตบริ การจะให้สิทธิกบั ผูไ้ ด้รับอนุ ญาตในการใช้จานวนที่กาหนดไว้ของ Online Services โดยจานวนจะแตกต่างกันไปขึ้นอยูก่ บั Online Services
ที่กาลังใช้ ในขณะที่มีการใช้ Online Services เครดิตบริ การจะถูกหักออกจากบัญชีของผูไ้ ด้รับอนุญาตโดยอัตโนมัติ โดยไม่เกินจานวนสู งสุ ดของเครดิตบริ การที่มีอยู่ ทั้งนี้
สามารถซื้ อเครดิตบริ การเพิ่มเติมได้ตามที่อธิบายไว้ใน เอกสารเพิ่มเติม 3 (และยังมีอยูท่ ี่ http://www.esri.com/legal)
"ซอฟต์แวร์" หมายถึง เทคโนโลยีซอฟต์แวร์จดทะเบียนของ Esri ไม่วา่ ส่ วนหนึ่งส่ วนใดหรื อทั้งหมดโดยไม่รวมถึงข้อมูล ทั้งนี้
เทคโนโลยีดงั กล่าวต้องเข้าถึงหรื อดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ที่ได้รับอนุญาตของ Esri หรื อมีให้ในสื่ อใดๆ ไม่วา่ จะอยูใ่ นรู ปแบบใดก็ตาม รวมถึงชุดสารอง อัปเดต เซอร์วสิ แพค
แพตช์ ฮอตฟิ กซ์ หรื อชุดสารองรวมที่ได้รับอนุ ญาต

E204 (Thai)

หน้า 1 จาก 7

06/13/2014

ฒ.
ณ.

"สิ ทธิการใช้ตามระยะเวลา" หมายถึง สิ ทธิการใช้หรื อการเข้าถึงที่ให้ไว้เพื่อการใช้ผลิตภัณฑ์ในระยะเวลาที่จากัด ("ระยะเวลา")
หรื ออยูบ่ นพื้นฐานของการเป็ นสมาชิกหรื อธุรกรรม
"แอปพลิเคชนม
ั่ ูลค่าเพิ่มของผรู ้ ับอนุ ญาต" หมายถึง แอปพลิเคชนท
ั่ ี่พฒนาโดยผ
ั
รู ้ ับอนุญาตสาหรับการใชร้ ่ วมกับการใช้งานตามที่ได้รับอนุญาตสาหรับซอฟตแวร
์ ์ ขอม
้ ูล หรื อ
Online Services ใดๆ

ข้ อ 2—สิ ทธิในทรั พย์ สินทางปัญญาและการสงวนสิ ทธิความเป็ นเจ้ าของ
ผลิตภัณฑ์จะให้ไว้โดยการอนุ ญาตให้ใช้งาน ไม่ใช่การขาย Esri และผูไ้ ด้รับอนุญาตของ Esri เป็ นเจ้าของผลิตภัณฑ์และชุดสารองทั้งหมด
ซึ่ งได้รับความคุม้ ครองโดยกฎหมายของสหรัฐอเมริ กาและกฎหมายนานาชาติ สนธิสัญญา และอนุสัญญาที่ใช้บงั คับซึ่ งเกี่ยวข้องกับทรัพย์สินทางปัญญาและสิ ทธิ์ในความเป็ นเจ้าของ
รวมถึงความลับทางการค้า ผูไ้ ด้รับอนุ ญาตตกลงที่จะใช้วธิ ีการอันสมควรในการคุม้ ครองผลิตภัณฑ์จากการใช้ การทาซ้ า การแจกจ่าย หรื อการเผยแพร่ ที่ไม่ได้รับอนุญาต Esri
และผูใ้ ห้อนุ ญาตที่เป็ นบุคคลภายนอกของ Esri ขอสงวนสิ ทธิ์ท้ งั หมดที่ไม่ได้ให้ไว้โดยเฉพาะเจาะจงในข้อตกลงการใช้งานฉบับนี้ รวมถึงสิ ทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงและปรับปรุ งผลิตภัณฑ์
ข้ อ 3—การให้ สิทธิการใช้
3.1 การให้ สิทธิการใช้ Esri ให้สิทธิการใช้ที่เป็ นส่ วนบุคคล ไม่ผกู ขาด และไม่สามารถถ่ายโอนได้แก่ผรู ้ ับอนุ ญาตเพียงเพื่อใช้ผลิตภัณฑ์ตามที่ระบุไว้ในเอกสารคาสั่งที่เกี่ยวข้องเท่านั้น
(1) โดยได้มีการชาระค่าธรรมเนี ยมสิ ทธิการใช้ที่เกี่ยวข้องแล้ว (2) โดยเป็ นไปตามข้อตกลงการใช้งานฉบับนี้และการกาหนดค่าที่ผรู ้ ับอนุ ญาตสั่ง หรื อที่ Esri หรื อตัวแทนจาหน่ายของ
Esri ให้อนุญาต และ (3) สาหรับระยะเวลาที่ใช้บงั คับ หรื อในกรณี ที่ไม่ได้มีการกาหนดระยะเวลาไว้หรื อไม่มีกาหนดระยะเวลาที่มีผลใช้บงั คับ ก็จนกว่าจะมีการบอกเลิกตามข้อ 5
นอกเหนือจากขอบเขตการใช้งานในข้อ 4, เอกสารประกอบ 1—ขอบเขตการใช้ (E300) ยังใช้บงั คับกับผลิตภัณฑ์น้ นั ๆ เอกสารเพิ่มเติม 1 เอกสารเพิ่มเติม 2 เอกสารเพิ่มเติม 3
และเอกสารเพิ่มเติม 4 โดยรวมแล้วประกอบด้วยเอกสารประกอบ 1—ขอบเขตการใช้ (E300) และยังมีอยูท่ ี่ http://www.esri.com/legal/software-license
เอกสารเพิ่มเติมมีผลบังคับใช้กบั ผลิตภัณฑ์ที่ระบุอย่างเฉพาะเจาะจงภายในเอกสารเพิ่มเติมเท่านั้น เอกสารประกอบ 1—ขอบเขตการใช้ (E300)
ประกอบด้วยเอกสารเพิ่มเติมสาหรับชนิดผลิตภัณฑ์ต่อไปนี้ ซึ่ งผนวกรวมเข้าไว้โดยการอ้างอิง:
ก.
ข.
ค.
ง.

ซอฟต์ แวร์ ข้อกาหนดการใช้ผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์ จะระบุไว้ใน เอกสารเพิ่มเติม 1
Data (ข้ อมูล) ข้อกาหนดการใช้ขอ้ มูลจะระบุไว้ใน เอกสารเพิ่มเติม 2
Online Services ข้อกาหนดการใช้ Online Services จะระบุไว้ใน เอกสารเพิ่มเติม 3
การใช้ โปรแกรมอย่างจากัดข้อกาหนดการใช้โปรแกรมที่ไม่ได้มีลกั ษณะเชิงพาณิชย์ ไม่ได้หวังผลกาไร เป็ นการให้การศึกษา หรื อสิ ทธิการใช้อื่นๆ ที่เป็ นการใช้ที่จากัดจะระบุไว้ใน
เอกสารเพิมเต
่ ิม 4

3.2 สิ ทธิการใช้ การประเมินและสิ ทธิการใช้ เบต้ า ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับภายใต้สิทธิการใช้การประเมินหรื อภายใต้โปรแกรมเบต้าจะมีข้ นึ เพื่อวัตถุประสงค์ในการประเมินและการทดสอบเท่านั้น
ไม่ใช่เพื่อการใช้ในเชิงพาณิชย์ การใช้ดงั กล่าวจะเป็ นความเสี่ ยงของผูร้ ับอนุ ญาตเอง และผลิตภัณฑ์จะไม่มีสิทธิได้รับการบารุ งรักษาของ Esri หรื อตัวแทนจาหน่าย
ข้ อ 4—ขอบเขตการใช้
4.1 การใช้ งานที่อนุญาต
ก.

สาหรับผลิตภัณฑ์ที่จดั ไว้ให้กบั ผูไ้ ด้รับอนุ ญาต ผูไ้ ด้รับอนุญาตสามารถ
1.
2.
3.

4.
5.
ข.

ติดตั้งและจัดเก็บผลิตภัณฑ์บนอุปกรณ์จดั เก็บทางอิเล็กทรอนิกส์
ทาสาเนาการจัดเก็บและทาการสารองข้อมูลบนเครื่ องคอมพิวเตอร์เป็ นประจา
ติดตั้งและใช้ซอฟต์แวร์รุ่นที่ใหม่กว่าพร้อมกับรุ่ นที่จะถูกแทนที่ระหว่างช่วงเวลาเปลี่ยนผ่านตามสมควรที่ไม่เกินหก (6) เดือน
โดยการนาไปใช้ไม่วา่ ในรุ่ นใดรุ่ นหนึ่งจะไม่เกินจานวนการใช้ที่ได้รับสิ ทธิของผูไ้ ด้รับอนุญาต หลังจากนั้น
ผูไ้ ด้รับอนุญาตจะต้องไม่ใช้ซอฟต์แวร์ ในจานวนรวมที่เกินกว่าจานวนการใช้ที่ได้รับสิ ทธิท้ งั หมดของผูไ้ ด้รับอนุ ญาต
เคลื่อนย้ายซอฟต์แวร์ ในการกาหนดค่าที่ได้รับสิ ทธิการใช้ไปยังเครื่ องคอมพิวเตอร์ ทดแทน และ
แจกจ่ายซอฟต์แวร์และรหัสส่ วนตัว (Authorization Code) ใดๆ ที่เกี่ยวข้องซึ่ งจาเป็ นสาหรับการใช้สิทธิการนาไปใช้ให้กบั บุคคลภายนอก

การใช้ งานของ Commercial Application Service Provider ผูร้ ับอนุญาตสามารถใช้ผลิตภัณฑ์สาหรับการใช้งาน Commercial ASP
โดยมีเงื่อนไขว่าผูร้ ับอนุญาต (1) ซื้ อสิ ทธิการใช้ Commercial ASP หรื อ (2) เป็ นองค์กรของรัฐ
หรื อองค์กรที่ไม่แสวงผลกาไรซึ่ งดาเนินการเกี่ยวกับเว็บไซต์หรื อเสนอบริ การอินเทอร์เน็ตที่ดาเนินการเพื่อให้คุม้ ทุนและไม่ได้ทาเพื่อผลกาไร
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ผูไ้ ด้รับอนุญาตอาจจะปรับปรุ งซอฟต์แวร์โดยการใช้ (1) ภาษาแมโครหรื อภาษาสคริ ปต์ (2) API (Application Programming Interface) ที่เผยแพร่ หรื อ (3)
ซอร์สโค้ดหรื อออบเจ็กต์โค้ดไลบรารี เฉพาะในขอบเขตที่การปรับตามความต้องการดังกล่าวได้อธิบายไว้ในเอกสาร
ผูร้ ับอนุญาตอาจจะใช้ คัดลอก หรื อเตรี ยมงานของเอกสารที่ให้มาในรู ปแบบดิจิตอล และ ทาสาเนา แสดงผล และแจกจ่ายเอกสารที่ปรับปรุ ง เฉพาะการใช้งานภายในของ
ผูร้ ับอนุญาตเท่านั้น ส่ วนต่างๆ ของเอกสารที่จดั หาให้ในรู ปแบบดิจิตอลซึ่ งรวมกับซอฟต์แวร์ อื่นและเอกสารสิ่ งพิมพ์หรื อเอกสารดิจิตอลจะเป็ นไปตามข้อตกลงการใช้งานนี้
ผูไ้ ด้รับอนุญาตจะต้องรวมข้อความลิขสิ ทธิ์ต่อไปนี้ที่แสดงถึงการยอมรับในสิ ทธิความเป็ นเจ้าของของ Esri และผูใ้ ห้อนุ ญาตของ Esri ที่กล่าวไว้วา่
"ส่ วนของเอกสารรวมถึงทรัพย์สินทางปัญญาของ Esri และผูใ้ ห้อนุ ญาตของ Esri และจะมีการใช้ในที่น้ ีภายใต้สิทธิการใช้ Copyright © [Licensee will insert the
actual copyright date(s) from the source materials] Esri และผูใ้ ห้อนุญาตของ Esri สงวนลิขสิ ทธิ์"
ฟอนต์ คอมโพเนนท์ ฟอนต์ท้ งั หมดที่จดั หาให้พร้อมผลิตภัณฑ์อาจใช้ร่วมกับการใช้ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับอนุ ญาตใดๆ ได้ นอกจากนี้ฟอนต์ของ Esri ยังอาจแยกใช้เพื่อพิมพ์ขอ้ มูลใดๆ
ก็ตามที่ผลิตภัณฑ์สร้างขึ้น ข้อกาหนดในการใช้เพิ่มเติมสาหรับฟอนต์ของบุคคลที่สามมีอยูใ่ นผลิตภัณฑ์ตามที่ระบุในตัวไฟล์ฟอนต์
การเข้ าถึงของที่ปรึ กษาหรื อบริ ษัทผู้ได้ รับอนุญาต ตามข้ อ 3.1 Esri
ให้ สิทธิแก่ผรู ้ ับอนุ ญาตในการอนุ ญาตให้ที่ปรึ กษาหรื อผูร้ ับเหมาของผูร้ ับอนุ ญาตใช้ผลิตภัณฑ์เพื่อประโยชน์ของผูร้ ับอนุญาตแต่เพียงผูเ้ ดียว
ผูร้ ับอนุญาตมีหน้าที่รับผิดชอบแต่เพียงผูเ้ ดียวสาหรับการปฏิบตั ิตามข้อตกลงการใช้งานนี้ของที่ปรึ กษาและผูร้ ับเหมา
และจะต้องตรวจสอบให้แน่ ใจว่าที่ปรึกษาหรือผู้รับเหมาจะหยุดการใช้ ผลิตภัณฑ์ เมื่อทางานให้ ผ้รู ับอนุญาตเสร็จสิ้นแล้ ว
ห้ามมิให้มีการเข้าถึงหรื อการใช้ผลิตภัณฑ์โดยที่ปรึ กษาหรื อผูร้ ับเหมาหากไม่ใช่เพื่อประโยชน์ของผูไ้ ด้รับอนุ ญาตแต่เพียงผูเ้ ดียว
ผูร้ ับอนุญาตสามารถใช้ คัดลอก ทาสาเนา เผยแพร่ แสดงในที่สาธารณะ หรื อแจกจ่ายภาพแผนที่และรายงานที่มีภาพแผนที่ที่ได้รับจากการใช้ผลิตภัณฑ์ Esri
ในรู ปเอกสารฉบับพิมพ์หรื อรู ปแบบอิเล็กทรอนิกส์แบบคงที่ (เช่น PDF, GIF, JPEG) ให้แก่บุคคลที่สามตามข้อจากัดที่ระบุไว้ในข้อตกลงการใช้งานฉบับนี้
โดยมีเงื่อนไขว่าผูร้ ับอนุญาตจะแนบข้อความแถลงไปกับภาพแผนที่โดยยอมรับว่า Esri และ/หรื อผูใ้ ห้อนุ ญาตที่เกี่ยวข้องเป็ นแหล่งของส่ วนต่างๆ ของข้อมูลที่ใช้ในภาพแผนที่
เพื่อหลีกเลี่ยงข้อสงสัย ข้อมูลใดๆ
ทีจ่ ดั หาหรื อใช้โดยผูร้ ับอนุญาตในการที่ผรู ้ ับอนุญาตใช้ผลิตภัณฑ์ซ่ ึ งไม่ใช่ขอ้ มูลจะเป็ นและคงเป็ นทรัพย์สินของผูร้ ับอนุ ญาตหรื อผูใ้ ห้อนุ ญาตที่เป็ นบุคคลที่สาม

4.2 การใช้ ที่ไม่ ได้ รับอนุญาต เว้นแต่เท่าที่กฎหมายที่ใช้บงั คับจะห้ามหรื อมีผลเหนือกว่าข้อจากัดเหล่านี้ หรื อตามที่ระบุไว้ในเอกสารนี้ ผูไ้ ด้รับอนุ ญาตจะต้องไม่
ก.
ข.
ค.
ง.
จ.
ฉ.
ช.
ซ.
1.
ญ.
ฎ.
ฏ.

จาหน่าย ให้เช่า ให้อนุญาตต่อ ให้ยมื แบ่งปันเวลา มอบหมาย หรื อใช้ผลิตภัณฑ์เพื่อวัตถุประสงค์สาหรับการใช้งานของ Commercial ASP หรื อผูใ้ ห้บริ การ
ให้การเข้าถึงผลิตภัณฑ์โดยตรงแก่บุคคลที่สาม เพื่อให้บุคคลที่สามสามารถใช้ผลิตภัณฑ์ดงั กล่าวโดยตรง พัฒนาแอปพลิเคชัน่ GIS ของตนเอง
หรื อสร้างโซลูชนั่ ของตนเองร่ วมกับผลิตภัณฑ์
แจกจ่ายซอฟต์แวร์ ข้อมูล หรื อ Online Services ทั้งหมดหรื อบางส่ วนให้กบั บุคคลภายนอก รวมถึงแต่ไม่จากัดเพียงส่ วนขยาย ส่ วนประกอบ หรื อ DLL
แจกจ่ายรหัสส่ วนตัวให้กบั บุคคลภายนอก
ทาวิศวกรรมย้อนกลับ แปลงรหัสกลับ หรื อแยกส่ วนองค์ประกอบในผลิตภัณฑ์
พยายามที่จะหลีกเลี่ยงมาตรการด้านเทคโนโลยีที่ควบคุมการเข้าถึงหรื อการใช้ผลิตภัณฑ์
จัดเก็บ แคช ใช้งาน อัปโหลด แจกจ่าย หรื อให้อนุญาตต่อ สาหรับเนื้อหา หรื อใช้ผลิตภัณฑ์โดยเป็ นการละเมิดสิ ทธิของ Esri หรื อบุคคลที่สาม รวมถึงสิ ทธิในทรัพย์สินทางปั ญญา
สิ ทธิความเป็ นส่ วนตัว กฎหมายว่าด้วยการไม่เลือกปฏิบตั ิ หรื อกฎหมายหรื อข้อบังคับของรัฐที่ใช้บงั คับ
ลบหรื อบิดเบือนประกาศสิ ทธิ บตั ร ลิขสิ ทธิ์ เครื่ องหมายการค้า หรื อสิ ทธิ์ความเป็ นเจ้าของของ Esri (หรื อผูใ้ ห้อนุ ญาต) และ/หรื อคาอธิบายที่ระบุอยูใ่ นหรื อแนบมากับผลิตภัณฑ์
เอาต์พุตผลิตภัณฑ์ ไฟล์คาอธิบายข้อมูล หรื อหน้าข้อความออนไลน์และ/หรื อข้อมูลที่เป็ นเอกสารสาหรับข้อมูลหรื อเอกสารที่ส่งมอบในที่น้ ี
แบ่งหรื อใช้งานอย่างเป็ นเอกเทศสาหรับส่ วนประกอบหรื อองค์ประกอบของซอฟต์แวร์, Online Services หรื อข้อมูล
ผนวกส่ วนหนึ่งส่ วนใดของผลิตภัณฑ์เข้ากับผลิตภัณฑ์หรื อบริ การที่เป็ นคู่แข่งกับผลิตภัณฑ์น้ ี
เผยแพร่ หรื อสื่ อสารด้วยวิธีการอื่นใดก็ตามสาหรับผลการทดสอบมาตรฐานการทางานบนรุ่ นเบต้าโดยไม่ได้รับอนุ ญาตเป็ นลายลักษณ์อกั ษรจาก Esri และผูใ้ ห้อนุญาต หรื อ
ใช้ ผนวก ดัดแปลง แจกจ่าย จัดหาการเข้าถึง หรื อรวมโค้ดคอมพิวเตอร์ ใดๆ ที่ให้มาพร้อมกับผลิตภัณฑ์ในลักษณะที่จะทาให้โค้ดดังกล่าวหรื อส่ วนใดๆ
ของผลิตภัณฑ์อยูภ่ ายใต้ขอ้ กาหนดใบอนุญาตสิ ทธิการใช้งานโอเพ่นซอร์ส ซึ่ งประกอบด้วยข้อกาหนดที่ระบุให้โค้ดคอมพิวเตอร์ถูก
(1) เปิ ดเผยในรู ปแบบซอร์สโค้ดแก่บุคคลที่สาม (2) ให้สิทธิการใช้งานแก่บุคคลที่สามเพื่อจุดประสงค์ในการสร้างผลงานสื บเนื่อง หรื อ
(3) สามารถเผยแพร่ ต่อให้แก่บุคคลที่สามโดยไม่เสี ยค่าใช้จ่ายใดๆ

ข้ อ 5—เงื่อนไขในการสิ้นสุ ดการใช้ งาน
สิ ทธิการใช้น้ ีจะมีผลเมื่อมีการยอมรับ ผูไ้ ด้รับอนุญาตอาจยุติขอ้ ตกลงการใช้งานนี้หรื อสิ ทธิการใช้ผลิตภัณฑ์ใดๆ ได้ทุกเมื่อโดยจะต้องแจ้ง Esri เป็ นลายลักษณ์อกั ษร
ฝ่ ายใดฝ่ ายหนึ่งอาจยุติขอ้ ตกลงการใช้งานนี้หรื อสิ ทธิการใช้ใดๆ เนื่องจากมีการละเมิดข้อตกลงที่เป็ นสาระสาคัญโดยไม่มีการแก้ไขภายในสามสิ บ (30)
วันนับจากวันที่มีการแจ้งอย่างเป็ นลายลักษณ์อกั ษรจากอีกฝ่ ายหนึ่ง ยกเว้นว่าการยุติดงั กล่าวจะต้องดาเนินการทันทีเนื่องจากการละเมิดข้อตกลงไม่มีทางแก้ไขได้ เมื่อมีการยุติสิทธิการใช้
สิ ทธิการใช้ท้ งั หมดภายใต้ขอ้ ตกลงนี้ จะยุติเช่นกัน เมื่อมีการยุติสิทธิการใช้หรื อข้อตกลงการใช้งาน ผูร้ ับอนุญาตจะต้อง (1) หยุดการเข้าถึงและการใช้ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับผลกระทบ (2)
ล้างแคชข้อมูลในฝั่งไคลเอ็นต์ที่มาจาก Online Services และ (3) ถอดการติดตั้ง ลบ
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และทาลายสาเนาทั้งหมดของผลิตภัณฑ์ที่ได้รับผลกระทบที่อยูภ่ ายใต้การครอบครองหรื อการควบคุมของผูร้ ับอนุญาต รวมทั้งส่ วนที่ดดั แปลงหรื อส่ วนที่รวมในรู ปแบบใดๆ
และดาเนินการหรื อส่ งมอบหลักฐานของการดาเนินการดังกล่าวให้กบั Esri หรื อตัวแทนจาหน่ายที่ได้รับอนุ ญาต
ข้ อ 6—การรับประกันแบบจากัดและการจากัดความรับผิดชอบ
6.1 การรับประกันแบบจากัด ยกเว้นที่ระบุเป็ นอย่างอื่นไว้ในข้อ 6 Esri ขอรับประกันในระยะเวลาเก้าสิ บ (90) วันนับจากวันที่ Esri ออกรหัสส่ วนตัว (Authorization Code)
ซึ่ งรองรับการใช้ซอฟต์แวร์และ Online Services ว่า (1) ซอฟต์แวร์และ Online Services
ที่ไม่ได้มีการแก้ไขจะสอดคล้องกับเอกสารที่เผยแพร่ ภายใต้การใช้งานและบริ การปกติ และ (2) สื่ อที่ซอฟต์แวร์ ให้มานั้นปราศจากข้อบกพร่ องในวัสดุและฝี มือแรงงาน
6.2 การจากัดความรับผิดชอบกรณีพเิ ศษ เนื้อหา ข้อมูล ตัวอย่าง ฮ็อตฟิ กซ์ โปรแกรมแก้ไข อัปเดต บริ การออนไลน์ที่จดั หาให้โดยไม่มีค่าธรรมเนี ยม
และซอฟต์แวร์ ประเมินและเบต้าถูกส่ งมอบในลักษณะ "ตามสภาพที่เป็ นอยู"่ โดยไม่มีการรับประกันใดๆ
6.3 การจากัดความรับผิดชอบบน Internet คู่สัญญาทุกฝ่ ายรับทราบและเห็นชอบว่า INTERNET คือ เครื อข่ายของเครื อข่ายส่ วนบุคคลและเครื อข่ายสาธารณะ และ (1)
INTERNET ไม่ใช่โครงสร้างพื้นฐานที่ปลอดภัย (2) คู่สัญญาไม่มีอานาจในการควบคุม INTERNET และ (3)
คู่สัญญาทุกฝ่ ายจะไม่รับผิดชอบต่อความเสี ยหายภายใต้กฎหมายใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับประสิ ทธิภาพหรื อการทาให้เกิดการหยุดชะงักของการปฏิบตั ิการของส่ วนใดๆ ของ INTERNET
หรื อข้อบังคับที่เป็ นไปได้ของ INTERNET ที่อาจจากัดหรื อห้ามการทางานของ ONLINE SERVICES
6.4 การจากัดความรับผิดชอบทั่วไป ยกเว้นการรับประกันแบบจากัดตามที่ระบุอย่างชัดแจ้งข้างต้นแล้ว Esri จากัดความรับผิดชอบในการรับประกันหรื อเงื่อนไขอื่นๆ ทั้งหมด
ไม่วา่ จะโดยชัดแจ้งหรื อโดยนัย รวมถึงการรับประกันหรื อเงื่อนไขเกี่ยวกับความสามารถเชิงพาณิชย์ และความเหมาะสมในการใช้งานเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ การรวมระบบ
และการไม่ละเมิดสิ ทธิ์ ทรัพย์สินทางปัญญา Esri ไม่รับประกันในข้อที่วา่ ผลิตภัณฑ์จะตรงตามความต้องการของผูไ้ ด้รับอนุ ญาต
ในข้อที่วา่ การดาเนิ นงานของผูไ้ ด้รับอนุญาตจะราบรื่ นไม่ติดขัดหรื อปราศจากข้อผิดพลาด, ความทนทานต่อความบกพร่ อง (FAULT-TOLERANT)
หรื อความปลอดภัยจากความบกพร่ อง (FAIL-SAFE) หรื อในข้อที่วา่ ความไม่สอดคล้องทั้งหมดสามารถหรื อจะได้รับการแก้ไข ผลิตภัณฑ์ไม่ได้รับการออกแบบ ผลิต
หรื อมีวตั ถุประสงค์เพื่อการใช้ในสภาพแวดล้อม หรื อการใช้งานที่อาจนาไปสู่ การสู ญเสี ยชีวิต การบาดเจ็บร่ างกาย หรื อความเสี ยหายต่อทรัพย์สิน/สภาพแวดล้อม
ผูร้ ับอนุญาตต้องไม่ปฏิบตั ิตามคาแนะนาเกี่ยวกับเส้นทางที่ดูเหมือนจะเป็ นอันตราย ไม่ปลอดภัย หรื อผิดกฎหมาย การใช้ใดๆ ดังกล่าวจะเป็ นความเสี่ ยงและต้นทุนของผูร้ ับอนุ ญาต
6.5 การบรรเทาเฉพาะ การชดเชยของผูร้ ับอนุญาต และความรับผิดชอบทั้งหมดของ Esri ต่อการละเมิดการรับประกันแบบจากัดที่กาหนดในข้อ 6 จะเป็ นไปอย่างจากัด ตามดุลยพินิจของ
Esri โดยอาจจะ (1) ทดแทนสื่ อที่ชารุ ดให้ (2) ซ่ อม แก้ไข หรื อหาทางออกสาหรับซอฟต์แวร์หรื อ Online Services ตามโครงการดูแลรักษาซอฟต์แวร์ของ Esri
หรื อโครงการดูแลรักษาของตัวแทนจาหน่ายที่ได้รับอนุ ญาตของผูร้ ับอนุญาต ตามที่เกี่ยวข้อง หรื อ (3) คืนค่าธรรมเนียมการใช้ที่ผรู ้ ับอนุญาตชาระเป็ นค่าซอฟต์แวร์หรื อ Online
Services ที่ไม่สอดคล้องกับการรับประกันของ Esri โดยมีเงื่อนไขว่า คุณจะต้องถอนการติดตั้ง ลบ และทาลายสาเนาทั้งหมดของซอฟต์แวร์หรื อเอกสาร หยุดการใช้ Online
Services และดาเนินการและส่ งหลักฐานการดาเนินการดังกล่าวมายัง Esri หรื อตัวแทนจาหน่ายที่ได้รับอนุญาต
ข้ อ 7—ข้ อจากัดเกี่ยวกับความรับผิดชอบ
7.1 การจากัดความรับผิดชอบต่ อบางกรณี Esri ตัวแทนจาหน่ายที่ได้รับอนุญาต และผูใ้ ห้อนุญาตจะไม่รับผิดชอบต่อผูร้ ับอนุญาตเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการจัดหาสิ นค้าหรื อบริ การทดแทน
ผลกาไรที่สูญเสี ยไป การจาหน่ายที่สูญเสี ยหรื อค่าใช้จ่ายทางธุรกิจ การลงทุน ข้อตกลงทางธุรกิจ การสู ญเสี ยสัมพันธภาพ หรื อความเสี ยหายใดๆ ที่เป็ นทางอ้อม เป็ นพิเศษ ที่เป็ นอุบตั ิเหตุ
หรื อความเสี ยหายที่เกิดตามมาอันเป็ นผลมาจากหรื อเกี่ยวข้องกับข้อตกลงการใช้งานนี้ หรื อการใช้ผลิตภัณฑ์ ไม่วา่ จะด้วยสาเหตุใด หรื อบนหลักการใดๆ เกี่ยวกับความรับผิดชอบค่าเสี ยหาย
ไม่วา่ Esri หรื อตัวแทนจาหน่ายที่ได้รับอนุญาต หรื อผูใ้ ห้อนุ ญาต ได้รับคาแนะนาเกี่ยวกับความเป็ นไปได้ในความเสี ยหายดังกล่าวหรื อไม่ก็ตาม ข้อจากัดเหล่านี้มีผลบังคับใช้
แม้จะมีความล้มเหลวไม่เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ที่สาคัญของการแก้ไขใดๆ
7.2 ข้ อจากัดทั่วไปเกี่ยวกับความรับผิดชอบ ถ้าไม่รวมตามที่ระบุไว้ในข้อ 8—การชดเชยความเสี ยหายเกี่ยวกับการละเมิดแล้ว ความรับผิดชอบทั้งหมดของ Esri
และตัวแทนจาหน่ายที่ได้รับอนุญาต ณ ที่น้ ี ไม่วา่ จะจากสาเหตุของการกระทาใดๆ รวมถึงแต่ไม่จากัดเพียง สัญญา การละเมิด (รวมถึงความประมาทเลินเล่อ) ความรับผิดแบบจากัด
การละเมิดการรับประกัน การแสดงผิดจากข้อเท็จจริ ง หรื อกรณีอื่นๆ จะต้องไม่เกินวงเงินที่ผรู ้ ับอนุ ญาตได้ชาระเพื่อเป็ นค่าผลิตภัณฑ์ที่ทาให้เกิดเหตุการณ์ดงั กล่าว
7.3 ความสามารถในการบังคับใช้ ของการประกาศการจากัดความรับผิดชอบและข้ อจากัดความรับผิดชอบ
ข้อจากัดความรับผิดและการจากัดความรับผิดชอบที่กาหนดในข้อตกลงการใช้งานฉบับนี้ จะบังคับใช้ โดยไม่คานึงว่าผูร้ ับอนุ ญาตได้ยอมรับผลิตภัณฑ์ หรื อผลิตภัณฑ์หรื อบริ การอื่นๆ
ที่ส่งมอบโดย Esri หรื อตัวแทนจาหน่ายที่ได้รับอนุ ญาตหรื อไม่ ฝ่ ายต่างๆ เห็นชอบว่า Esri
หรื อตัวแทนจาหน่ายที่ได้รับอนุ ญาตได้กาหนดค่าธรรมเนียมและเข้าร่ วมในข้อตกลงการใช้งานนี้ตามประกาศการจากัดความรับผิดชอบ และข้อจากัดความรับผิดชอบตามที่กาหนดในที่น้ ี
โดยความเสี่ ยงมีการกระจายกันระหว่างแต่ละฝ่ าย และสิ่ งเดียวกันนี้ได้กาหนดพื้นฐานที่จาเป็ นในการต่อรองระหว่างฝ่ ายต่างๆ ข้อจากัดเหล่านี้มีผลบังคับใช้
แม้จะมีความล้มเหลวไม่เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ที่สาคัญของการแก้ไขใดๆ
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การรับประกัน ข้อจากัด และข้อยกเว้นที่ระบุขา้ งต้นอาจไม่มีผลบังคับใช้ในเขตอานาจศาลบางแห่ ง
และอาจมีผลบังคับใช้ภายใต้ขอบเขตที่อนุญาตตามกฎหมายในเขตอานาจศาลของผูไ้ ด้รับอนุ ญาตเท่านั้น
ผูไ้ ด้รับอนุญาตอาจมีสิทธิเพิ่มเติมภายใต้กฎหมายซึ่ งไม่สามารถยกเว้นหรื อจากัดความรับผิดชอบได้ Esri
ไม่ได้พยายามที่จะจากัดการรับประกันหรื อการเยียวยาสาหรับผูร้ ับอนุญาตภายใต้ขอบเขตที่ไม่ได้รับอนุ ญาตตามกฎหมาย
ข้ อ 8—การชดเชยความเสี ยหายเกี่ยวกับการละเมิด
8.1 Esri จะโต้แย้ง ชดเชยความเสี ยหายดังที่ระบุไว้ทางด้านล่าง และคุม้ ครองผูร้ ับอนุญาตจากความเสี ยหาย ความรับผิด ต้นทุน ค่าใช้จ่าย
รวมถึงค่าทนายตามสมควรอันเนื่องมาจากคาร้องเรี ยน การดาเนินคดี หรื อการเรี ยกร้องโดยบุคคลที่สามในการกล่าวหาว่าการใช้ซอฟต์แวร์ ลิขสิ ทธิ์หรื อ Online Services
ของผูร้ ับอนุ ญาตได้ละเมิดสิ ทธิบตั ร ลิขสิ ทธิ์ หรื อเครื่ องหมายการค้าที่มีอยูข่ องสหรัฐอเมริ กา
ก.
ข.
ค.
ง.

ผูร้ ับอนุญาตแจ้ง Esri ทันทีเป็ นลายลักษณ์อกั ษรเกี่ยวกับการเรี ยกร้องดังกล่าว
ผูไ้ ด้รับอนุญาตให้เอกสารที่อธิบายถึงการกล่าวหาถึงการละเมิด
Esri มีอานาจในการควบคุมมาตรการโต้แย้งและการต่อรองหรื อตกลงเกี่ยวกับคาร้องเรี ยนอย่างเต็มที่ และ
ผูไ้ ด้รับอนุญาตให้ความร่ วมมืออย่างสมเหตุสมผลในการโต้แย้งต่อคาร้องเรี ยน ตามคาร้องขอและค่าใชจ้ ่ายของ Esri

8.2 หากพบว่าซอฟต์แวร์หรื อ Online Services ละเมิดสิ ทธิบตั ร ลิขสิ ทธิ์ หรื อเครื่ องหมายการค้าของสหรัฐอเมริ กา Esri อาจดาเนินการโดยค่าใช้จ่ายของตนเอง เพื่อ (1)
ขอสิ ทธิสาหรับผูไ้ ด้รับอนุญาตในการใช้ซอฟต์แวร์หรื อ Online Services ต่อไป หรื อ (2) แก้ไขส่ วนของซอฟต์แวร์หรื อ Online Services ที่มีการละเมิดตามกล่าวหา
ในขณะที่ดารงไว้ซ่ ึ งความสามารถในการใช้งานดังเดิม หากทั้งสองทางเลือกไม่สมเหตุสมผลในเชิงพาณิชย์ ใบอนุ ญาตจะถูกยกเลิก และผูไ้ ด้รับอนุญาตจะต้องยุติการเข้าถึง Online
Services ที่มีการละเมิด และถอนการติดตั้งและส่ งคืนให้แก่ Esri หรื อตัวแทนจาหน่ายที่ได้รับอนุญาตสาหรับรายการที่มีการละเมิด จากนั้น ความรับผิดชอบทั้งหมดของ Esri
จะเป็ นการชดเชยความเสี ยหายแก่ผไู ้ ด้รับอนุ ญาตตามข้อ 8.1 และ (1) Esri หรื อตัวแทนจาหน่ายที่ได้รับอนุญาต
จะคืนค่าธรรมเนียมการอนุญาตใช้อย่างถาวรที่จ่ายโดยผูไ้ ด้รับอนุ ญาตสาหรับรายการที่มีการละเมิดนั้น โดยคิดเป็ นสัดส่ วนของห้า (5) ปี
หักค่าเสื่ อมราคาเป็ นแบบเส้นตรงเริ่ มตั้งแต่วนั ที่ส่งมอบในครั้งแรก และ (2) สาหรับใบอนุ ญาตและการบารุ งรักษาตามเงื่อนไข
จะคืนค่าธรรมเนียมส่ วนที่ไม่ได้ใช้ของค่าธรรมเนียมที่มีการจ่ายไว้
8.3 Esri จะไม่รับผิดชอบในการปกป้ องผูไ้ ด้รับอนุญาต หรื อจ่ายต้นทุน ค่าเสี ยหาย หรื อค่าธรรมเนียมทนายความ อันเกี่ยวข้องกับคาร้องเรี ยนหรื อการเรี ยกร้อง
ที่กล่าวหาโดยตรงหรื อเกี่ยวกับการละเมิดซอฟต์แวร์ โดยที่เป็ น (1) การรวมหรื อการผนวกซอฟต์แวร์หรื อ Online Services เข้ากับผลิตภัณฑ์ กระบวนการ หรื อระบบ
ที่ไม่ได้จดั หาให้โดย Esri หรื อที่ Esri ระบุไว้ในเอกสาร (2) การเปลี่ยนแปลงเนื้อหาของซอฟต์แวร์หรื อ Online Services โดยบุคคลอื่นนอกเหนือจาก Esri
หรื อผูร้ ับเหมาย่อยของตน หรื อ (3) การใช้ซอฟต์แวร์หรื อ Online Services หลังจากมีการแก้ไขที่ Esri จัดหาให้ เพื่อหลีกเลี่ยงการละเมิดสิ ทธิ์ หรื อการใช้หลังจากมีคาสั่งส่ งคืนจาก
Esri ตามข้อ 8.2
8.4 เงื่อนไขที่ได้กล่าวมาก่อนหน้านี้เป็ นการระบุหน้าที่ความรับผิดชอบทั้งหมดของ Esri และตัวแทนจาหน่ายที่ได้รับอนุญาต
อันเกี่ยวข้องกับการละเมิดหรื อการกล่าวหาว่ามีการละเมิดสิ ทธิ์และทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลภายนอก
ข้ อ 9—ข้ อกาหนดทั่วไป
9.1 อัปเดตในอนาคต การใช้ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับอนุญาตภายใต้ขอ้ กาหนดของข้อตกลงการใช้งานฉบับนี้อยูภ่ ายใต้ขอ้ กาหนดและเงื่อนไขที่มีอยูใ่ นที่น้ ี ผลิตภัณฑ์รุ่นใหม่หรื อที่ได้รับการอัปเดต
อาจต้องมีขอ้ กาหนดการใช้เพิ่มเติมหรื อที่ได้รับการแก้ไขภายใต้ขอ้ ตกลงการใช้งานปัจจุบนั ของ Esri ในขณะนั้น Esri จะสร้างหรื อแก้ไขข้อกาหนดการใช้ใหม่โดยมีอยูท่ ี่
http://www.esri.com/legal/software-license หรื อแจ้งให้ผรู ้ ับอนุญาตทราบเกี่ยวกับข้อกาหนดใหม่หรื อที่ได้รับการแก้ไข
9.2 ระเบียบข้ อบังคับว่ าด้ วยการควบคุมการส่ งออก ผูร้ ับอนุ ญาตรับทราบอย่างชัดแจ้ง และยอมรับว่าจะไม่ส่งออก ส่ งออกต่อ นาเข้า ถ่ายโอน ออกจาหน่าย หรื อจัดหาการเข้าถึงผลิตภัณฑ์
เนื้อหา เนื้อหาของผูร้ ับอนุ ญาต หรื อแอปพลิเคชัน่ มูลค่าเพิ่มไปยัง (1) ประเทศใดๆ ที่สหรัฐอเมริ กามีการสั่งห้ามสิ นค้าเข้าออก (2) บุคคลใดๆ ในรายชื่อ Specially Designated
Nationals ของ US Treasury Department (3) บุคคลหรื อนิ ติบุคคลใดๆ ใน Denied Persons List, Entity List หรื อ Unverified List ของ US
Commerce Department หรื อ (4) บุคคลหรื อนิ ติบุคคลใดๆ หรื อประเทศใดๆ ซึ่ งการส่ งออก การส่ งออกต่อ การเข้าถึง หรื อการนาเข้า
เป็ นการละเมิดกฎหมายหรื อระเบียบข้อบังคับว่าด้วยการควบคุมการนาเข้า/ส่ งออกของสหรัฐอเมริ กา กฎหมายหรื อระเบียบข้อบังคับท้องถิ่น หรื อกฎหมายหรื อระเบียบข้อบังคับอื่นๆ
ที่มีผลบังคับใช้ รวมถึงแต่ไม่จากัดเพียงข้อตกลงของสิ ทธิการใช้ที่นาเข้า/ส่ งออก หรื อข้อยกเว้นสิ ทธิการใช้ และการแก้ไขและส่ วนเพิ่มเติมใดๆ ในกฎหมายการนาเข้า/ส่ งออกเหล่านั้น
ซึ่ งอาจเกิดขึ้นเป็ นระยะๆ
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9.3 ภาษีและค่ าธรรมเนียมการขนส่ ง ค่าธรรมเนียมในสิ ทธิการใช้ที่แจ้งให้กบั ผูร้ ับอนุ ญาตไม่รวมถึงค่าภาษีและค่าธรรมเนียมอื่นๆ ทั้งหมดที่ใช้บงั คับอันรวมถึงแต่ไม่จากัดเพียงค่าภาษีการขาย
ภาษีการใช้ ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) ภาษีศุลกากร และค่าใช้จ่ายในการขนส่ งและดาเนิ นการ
9.4 ข้ อห้ ามยกเว้ นแบบปริยาย ความล้มเหลวของฝ่ ายใดฝ่ ายหนึ่งในการบังคับใช้ขอ้ กาหนดของข้อตกลงการใช้งานฉบับนี้จะไม่ถือว่าเป็ นการยกเลิกข้อกาหนด หรื อสละสิ ทธิ์ของฝ่ ายดังกล่าว
ที่บงั คับใช้ขอ้ กาหนดอื่นๆ ต่อไป
9.5 ความสามารถแบ่ งส่ วนได้ ทุกฝ่ ายเห็นชอบว่า ถ้าข้อกาหนดใดๆ ของข้อตกลงการใช้งานฉบับนี้ถูกกาหนดว่าใช้ไม่ได้ดว้ ยเหตุผลใดๆ ข้อกาหนดดังกล่าวจะถูกยกเว้นเฉพาะในขอบเขต
ที่จาเป็ นเพื่อให้บงั คับใช้ได้ตามเจตนาในภาษานั้น
9.6 ผู้สืบทอดและผู้มอบหมาย ผูไ้ ด้รับอนุญาตจะไม่มอบหมาย ให้ใบอนุ ญาตต่อ หรื อโอนสิ ทธิของผูไ้ ด้รับอนุ ญาต
หรื อโอนภาระความรับผิดชอบของผูไ้ ด้รับอนุ ญาตภายใต้ขอ้ ตกลงการใช้งานฉบับนี้ โดยไม่ได้รับความเห็นชอบล่วงหน้าเป็ นลายลักษณ์อกั ษรจาก Esri และตัวแทนจาหน่ายที่ได้รับอนุ ญาต
และการพยายามที่จะทาเช่นนั้นโดยไม่ได้รับความเห็นชอบจะทาให้ใบอนุ ญาตถือเป็ นโมฆะ ข้อตกลงการใช้งานฉบับนี้ จะผูกพันกับผูร้ ับทอดและผูถ้ ูกมอบหมายของแต่ละฝ่ าย
ให้ปฏิบตั ิตามข้อตกลงการใช้งานฉบับนี้ อย่างไรก็ตาม ผูร้ ับเหมาที่ทาสัญญากับรัฐบาลเพื่อส่ งมอบผลิตภัณฑ์
อาจมอบหมายสิ ทธิ์ภายใต้ขอ้ ตกลงการใช้งานฉบับนี้และผลิตภัณฑ์ที่ได้รับสาหรับการส่ งมอบให้กบั ลูกค้ารัฐบาล โดยการแจ้งอย่างเป็ นลายลักษณ์อกั ษรแก่ Esri
โดยมีเงื่อนไขว่าลูกค้ารัฐบาลยอมรับในเงื่อนไขของข้อตกลงการใช้งานฉบับนี้
9.7 ข้ อตกลงที่ยังมีผลบังคับ ข้อกาหนดในข้อ 2, 5, 6, 7, 8, และ 9 ของข้อตกลงการใช้งานฉบับนี้จะยังมีผลบังคับ แม้ขอ้ ตกลงการใช้งานนี้จะหมดอายุหรื อสิ้ นสุ ดไป
9.8 การปลดเปลือ้ งภาระ ผูไ้ ด้รับอนุญาตยอมรับว่า การละเมิดข้อตกลงการใช้งานฉบับนี้โดยผูไ้ ด้รับอนุ ญาตอาจเป็ นผลให้เกิดความเสี ยหายอย่างมาก และในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ละเมิดเช่นนั้น
นอกเหนือจากการแก้ไขใดๆ ทั้งหมดตามกฎหมายแล้ว Esri หรื อตัวแทนจาหน่ายที่ได้รับอนุญาตมีสิทธิที่จะขอคาสั่งห้ามของศาล มาตรการเฉพาะ หรื อ
การปลดเปลื้องภาระทางศาลโดยไม่มีเงื่อนไขในการกาหนดพันธะหรื อรับเงื่อนไขของการปลดเปลื้อง
9.9 สิ ทธิการใช้ ของรัฐบาลสหรัฐฯ ผลิตภัณฑ์เป็ นสิ นค้าที่ได้รับการพัฒนาโดยใช้ค่าใช้จ่ายของเอกชน และจัดหาให้แก่ผรู ้ ับอนุ ญาตภายใต้ขอ้ ตกลงการใช้งานฉบับนี้
หากผูร้ ับอนุ ญาตเป็ นหน่ วยงานของรัฐบาลสหรัฐฯ Esri ให้สิทธิการใช้งานผลิตภัณฑ์แก่ผรู ้ ับอนุญาตตามข้อตกลงการใช้งานฉบับนี้ภายใต้ FAR ส่ วนย่อย 12.211/12.212 หรื อ
DFARS ส่ วนย่อย 227.7202 Esri Data และ Online Services ได้รับสิ ทธิการใช้งานภายใต้นโยบาย 227.7202 DFARS ส่ วนย่อยเดียวกัน
กับซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์เชิงพาณิชย์สาหรับการจัดซื้ อภายใต้ DFARS ผลิตภัณฑ์จะอยูภ่ ายใต้ขอ้ จากัดต่างๆ และข้อตกลงการใช้งานฉบับนี้ที่ใช้บงั คับอย่างเข้มงวดกับการใช้ การแก้ไข
ประสิ ทธิภาพ การทาสาเนา การออกจาหน่าย การแสดง หรื อการเปิ ดเผยผลิตภัณฑ์ ข้อกาหนดของผูร้ ับอนุ ญาตที่ไม่สอดคล้องกับกฎหมายรัฐบาลกลางจะไม่มีผลบังคับใช้
สิ ทธิการใช้ของรัฐบาลสหรัฐฯ อาจถ่ายโอนซอฟต์แวร์ไปยังหน่วยงานใดๆ ซึ่ งได้รับโอนคอมพิวเตอร์ที่ติดตั้งซอฟต์แวร์ดงั กล่าวไว้ หากศาล อนุญาโตตุลาการ หรื อคณะกรรมการบริ หาร
พิจารณาให้ผรู ้ ับอนุ ญาตมีสิทธิ์มากกว่าในส่ วนใดๆ ของผลิตภัณฑ์ ตามกฎหมายการจัดซื้ อมหาชนที่เกี่ยวข้อง สิ ทธิ์ดงั กล่าวจะครอบคลุมเฉพาะส่ วนที่ได้รับผลกระทบเท่านั้น
9.10 กฎหมายที่บังคับและการตัดสิ น
ก.

ข.

ผู้รับอนุญาตที่อยู่ในสหรั ฐอเมริ กา เขตปกครองของสหรั ฐอเมริ กา และพืน้ ที่ ที่อยู่ห่างไกล
ข้อตกลงการใช้งานฉบับนี้ จะต้องได้รับการควบคุมและแปลความตามกฎหมายของรัฐแคลิฟอร์เนีย โดยไม่มีการอ้างอิงกับหลักว่าด้วยการขัดกันของกฎหมาย
ยกเว้นแต่กฎหมายรัฐบาลกลางสหรัฐอเมริ กาจะบังคับใช้ในกรณีของทรัพย์สินทางปัญญาและสาหรับการใช้ของเจ้าหน้าที่รัฐบาลของสหรัฐอเมริ กา ยกเว้นตามที่ ระบุไว้ในข้อ 9.8
ข้อโต้แย้งใดๆ ที่เกิดขึ้น หรื อที่เกี่ยวข้องกับข้อตกลงการใช้งานฉบับนี้ หรื อการละเมิด ซึ่ งไม่สามารถตกลงกันได้ผา่ นทางการประนี ประนอม จะต้องได้รับการตกลง
โดยอนุญาโตตุลาการที่บริ หารโดยสมาคมอนุ ญาโตตุลาการแห่ งสหรัฐอเมริ กาภายใต้ระเบียบของอนุญาโตตุลาการทางการค้า การตัดสิ นใจที่ดาเนิ นการโดยอนุญาโตตุลาการ
อาจจะถูกนาเข้าสู่ การพิจารณาของศาล ถ้าผูร้ ับอนุญาตเป็ นหน่วยงานของรัฐบาลสหรัฐ ข้อตกลงการใช้งานฉบับนี้ จะอยูภ่ ายใต้ Contract Disputes Act of 1978
ตามที่ได้รับการแก้ไข (41 USC 601–613) แทนที่ขอ้ กาหนดเรื่ องกระบวนการวินิจฉัยโดยอนุญาโตตุลาการในข้อนี้
ข้อตกลงการใช้งานฉบับนี้ จะต้องไม่ถูกควบคุมโดยสนธิสัญญาสหประชาชาติเกี่ยวกับสัญญาว่าด้วยการจาหน่ายสิ นค้านานาชาติ ซึ่ งการบังคับใช้ถูกยกเว้นอย่างชัดแจ้ง
ผู้รับอนุญาตอื่ นๆ ทั้งหมด ยกเว้นที่ระบุไว้ในข้อ 9.8 ข้อโต้แย้งใดๆ ที่เกิดขึ้น หรื อเกี่ยวข้องกับข้อตกลงการใช้งานนี้หรื อการละเมิดดังกล่าว ซึ่ งไม่สามารถประนีประนอมได้
จะต้องได้รับการระงับให้สิ้นสุ ดลงภายใต้ระเบียบการอนุญาโตตุลาการของสภาหอการค้านานาชาติ โดยมีการแต่งตั้งอนุ ญาโตตุลาการหนึ่ง (1) รายตามระเบียบที่กาหนด
ภาษาของการพิจารณาตัดสิ นต้องเป็ นภาษาอังกฤษ สถานที่ที่ดาเนินการพิจารณาตัดสิ นจะเป็ นสถานที่ที่ตกลงกันไว้
ข้อตกลงการใช้งานฉบับนี้ จะต้องไม่ถูกควบคุมโดยสนธิสัญญาสหประชาชาติเกี่ยวกับสัญญาว่าด้วยการจาหน่ายสิ นค้านานาชาติ ซึ่ งการบังคับใช้ถูกยกเว้นอย่างชัดแจ้ง
ทั้งสองฝ่ ายจะต้องแสดงเอกสารหลักฐานหรื อเป็ นพยานในเรื่ องที่เกี่ยวข้อง กับการโต้แย้ง หากมีการร้องขอโดยอีกฝ่ าย

9.11 การบารุงรักษา การบารุ งรักษาที่เหมาะสมสาหรับผลิตภัณฑ์หรื อข้อมูล ประกอบด้วยการอัปเดตและสิ ทธิประโยชน์อื่นๆ เช่น การเข้าถึงการสนับสนุนทางเทคนิ ค
ตามที่ระบุในนโยบายการบารุ งรักษาที่เกี่ยวข้องและเป็ นปัจจุบนั ล่าสุ ดของ Esri หรื อตัวแทนจาหน่าย
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9.12 ข้ อเสนอแนะ Esri อาจใช้ขอ้ เสนอแนะ คาแนะนา หรื อคาร้องขอใดๆ อย่างอิสระ สาหรับการปรับปรุ งผลิตภัณฑ์ที่ผไู ้ ด้รับอนุญาตจัดหาให้แก่ Esri
9.13 สิ ทธิบัตร ผูร้ ับอนุ ญาตไม่มีสิทธิที่จะยืน่ ขอและไม่มีสิทธิอนุญาตให้ผใู ้ ช้อื่นใดยืน่ ขอสิ ทธิบตั รหรื อสิ ทธิทานองเดียวกันทัว่ โลก
หากเป็ นสิ ทธิที่อาศัยหรื อได้ผนวกเทคโนโลยีหรื อบริ การใดๆ ของ Esri ไว้
ข้อห้ามเกี่ยวกับการจดทะเบียนสิ ทธิบตั รดังที่ระบุไว้อย่างชัดเจนนี้ จะไม่มีผลบังคับใช้กบั ซอฟต์แวร์และเทคโนโลยีของผูร้ ับอนุญาต ยกเว้นในกรณี ที่เทคโนโลยีหรื อบริ การของ Esri
หรื อส่ วนหนึ่งส่ วนใดของเทคโนโลยีหรื อบริ การดังกล่าวเป็ นส่ วนหนึ่งในข้ออ้างสิ ทธิหรื อเป็ นวิธีที่ดีที่สุดสาหรับการประดิษฐ์ภายในคาขอจดทะเบียนสิ ทธิบตั รหรื อการขอจดทะเบียน
ในทานองเดียวกัน
9.14 ข้ อตกลงฉบับเดียว ข้อตกลงการใช้งานฉบับนี้ รวมถึงเอกสารที่รวมไว้ ถือเป็ นข้อตกลงเดียวและข้อตกลงที่ครบถ้วนของทุกฝ่ ายตามเนื้อหาที่กาหนดในที่น้ ี
และเป็ นเงื่อนไขที่มีความสาคัญ เหนือกว่าข้อตกลงการใช้งาน ความเข้าใจ และการจัดเตรี ยมใดๆ ก่อนหน้าระหว่างฝ่ ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
ข้อกาหนดเพิ่มเติมหรื อข้อกาหนดที่ขดั แย้งกันซึ่ งระบุไว้ในคาสั่งซื้ อ ใบแจ้งหนี้ หรื อเอกสารแบบฟอร์มมาตรฐานอื่นๆ ที่แลกเปลี่ยนระหว่างกระบวนการสั่งซื้ อ
นอกเหนือจากคาอธิบายผลิตภัณฑ์ ปริ มาณ ราคา และคาสั่งการส่ งมอบ จะถือเป็ นโมฆะและไม่มีผลบังคับใช้ การแก้ไขหรื อเปลี่ยนแปลงใดๆ
ที่มีต่อข้อตกลงการใช้งานฉบับนี้ จะต้องดาเนิ นการอย่างเป็ นลายลักษณ์อกั ษรและลงนามโดยแต่ละฝ่ าย
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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 06/13/2014)
เอกสารเพิม่ เติม 1
ข้ อกาหนดการใช้ ซอฟต์ แวร์
(E300-1)
ั อก
เอกสารเพิ่มเติมเกี่ยวกบข
้ าหนดการใชซอฟต
้
แวร
์ ์ฉบบน
ั ้ ี ("
1") ระบุถึงขอก
้ าหนดในการใชซอฟต
้
แวร
์ ์ของผูร้ ับอนุญาต
และประกอบดวยข
้ อตกลงการใช
้
งานหล
้
กท
ั ี่มีอยของผ
ู่ ูร้ ับอนุญาต ถาม
้ ี หรื อขอตกลงการใช
้
งานซ
้ ่ ึ งมีอยทู่ ี่ http://www.esri.com/legal/software-license (
ัั งคับใช้
ซึ่ งต่อไปนี้จะเรี ยกว่า "
")โดยไดร้ ับการผนวกรวมเขาไว
้ ด้ วยการอ
้
างอ
้ ิง เอกสารเพิ่มเติม 1
ข้อกาหนดและเงื่อนไขเกี่ยวกับสิ ทธิการใช้งานทัว่ ไป
ในขอตกลงการใช
้
งานท
้
ี่ขดแย
ั งก
้ นั
ข้ อ 1—
ซอฟตแวร
์ ์อาจไดร้ ับการเสนอภายใตประเภทของส
้
ิ ทธิการใชต้ ่อไปน้ ี ที่ระบุไวใน
้ ใบเสนอราคาขาย คาสั่งซื้ อ หรื อเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่ งระบุถึงผลิตภัณฑ์ที่ผรู ้ ับอนุ ญาตสั่งซื้ อ:
1.

2.

"
ัานวนผูใ้ ช้ที่ใช้พร้อมกันจะไม่สามารถเกินกว่าจานวนสิ ทธิการใช้ที่ได้รับ
สิ ทธิการใช้งานพร้อมกันรวมถึงสิ ทธิในการใช้งานพาสซี ฟเฟลโอเวอร์อินสแตนซ์ของซอฟต์แวร์การจัดการใบอนุ ญาตการใช้งานพร้อมกันในสภาพแวดล้อมของระบบปฏิบตั ิการที่
แยกต่างหากสาหรับการสนับสนุนเฟลโอเวอร์ ชวั่ คราว
"
"

3.

"

4.
5.

"
"

"

"

6.

Esri"
แ อ ป ArcGIS Runtime, แ อ ป ArcGIS for Desktop แ ล ะ ArcGIS API for Flex
Esri"
ArcGIS Online (
, ภ า พ,
)
ArcGIS Online
"
"
ัุ ญาตให้ผรู ้ ับอนุ ญาตอนุ ญาตให้ผใู ้ ช้งานเดี่ยวหนึ่งรายติดตั้งและใช้ผลิตภัณฑ์ในเครื่ องคอมพิวเตอร์เดี่ยว
โดยผูใ้ ช้รายนั้นใช้คอมพิวเตอร์ซ่ ึ งมีผลิตภัณฑ์ดงั กล่าวติดตั้งอยู่
ผูร้ ับอนุญาตอาจอนุญาตให้ผใู ้ ช้งานที่ได้รับอนุ ญาตรายเดียวติดตั้งสาเนาชุดที่สองสาหรับการใช้งานแต่เพียงผูเ้ ดียวของผูใ้ ช้ บนเครื่ องคอมพิวเตอร์เครื่ องที่สอง
ตราบใดที่มีการใช้งานเพียงหนึ่ง (1)

7.

"ส ัิ ทธิการใช้บนเซิ ร์ฟเวอร์ทดสอบ (Staging Server)"

8.

าพ
และการทดสอบการโหลดซอฟต์แวร์ของบุคคลที่สาม การทดสอบการปรับปรุ งข้อมูลพาณิชย์ใหม่ และกิจกรรมการฝึ กอบรมที่ระบุในเอกสาร
แอปพลิเคชัน่ มูลค่าเพิ่มและแคชแผนที่สามารถนาไปใช้กบั เซิ ร์ฟเวอร์สาหรับการพัฒนาและนาไปใช้
"
"
การเข้าถึงที่ให้ไว้เพื่อการใช้ผลิตภัณฑ์ในระยะเวลาที่จากัด ("ร ะ ย ะ เ ว ล า ")

9.

"

ร กร ร ม
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ข้ อ 2—
ตารางต่อไปนี้ คือรายการผลิตภัณฑ์ของ Esri
ข้อกาหนดและเงื่อนไขเกี่ยวกับสิ ทธิการใช้งานทัว่ ไป
ในข้อตกลงการใช้งาน ข้อกาหนดการใช้เพิ่มเติมจะแสดงทันทีดา้ นล่างตารางนี้ และอ้างอิงด้วยตัวเลขที่แสดงในวงเล็บ ตามด้วยชื่อผลิตภัณฑ์แต่ละรายการในตารางด้านล่างทันที (
อยูใ่ นเอกสารเพิ่มเติมแยกต่างหาก ตามที่ระบุ):
ผลิตภัณฑ์ เดสก์ ทอป
▪ ArcGIS for Desktop (Advanced, Standard
Basic)
(26; เอกสารเพิ่มเติม 2,
1; เอกสารเพิ่มเติม 2,
6)
▪ ArcGIS Explorer Desktop (20; เอกสารเพิ่มเติม 2,
1)
▪ ArcGIS for AutoCAD (20)
▪ ArcPad (12; 13; เอกสารเพิ่มเติม 2,
1; เอกสารเพิ่มเติม 2,
2)
▪ ArcReader (20; เอกสารเพิ่มเติม 2,
1)
▪ Esri Business Analyst (เอกสารเพิ่มเติม 2,
1;
เอกสารเพิ่มเติม 2,
4)
▪ Esri Maps
IBM Cognos, MicroStrategy,
Microsoft Dynamics CRM, Office, SharePoint,
Salesforce
SAP BusinessObjects (2; เอกสารเพิ่มเติม 2,
1)
▪ ArcGIS for Windows Mobile (15; 54; เอกสารเพิ่มเติม 2,
1)
▪ ArcGIS for iOS; ArcGIS for Windows Phone; ArcGIS
for Android (เอกสารเพิ่มเติม 2,
1)
ผลิตภัณฑ์ เซิร์ฟเวอร์
▪ ArcGIS for Server
– Workgroup (28; 29; 30; 32; 38; 39; เอกสารเพิ่มเติม 2,
หม า ย เ หต ัุ 1; เอกสารเพิ่มเติม 2,
6)
– Enterprise (31; 38; 39; เอกสารเพมเต
ิ่ ิม 2,
1;
เอกสารเพิ่มเติม 2,
6)
–
Cloud
(10; เ อ กสารเพิ่มเติม 3—
)
▪
ArcGIS for Server
– ArcGIS for INSPIRE (เอกสารเพิ่มเติม 2,
1)
▪ Esri Business Analyst for Server
– Workgroup (28; 29; 30; 31; 39; เอกสารเพิ่มเติม 2,
1; เอกสารเพิ่มเติม 2,
4)
– Enterprise (31; 39; เอกสารเพิ่มเติม 2,
1;
เอกสารเพิ่มเติม 2,
4)
▪ Portal for ArcGIS (31; เอกสารเพมเต
ิ่ ิม 2,
1)
▪ Esri Tracking Server (31)

เครื่องมือสาหรับนักพัฒนา
▪ ArcGIS Runtime SDK for Android, iOS, Java, Mac
OS X, Microsoft .NET Framework (Windows
[desktop], Windows Phone, Windows Store), Qt
WPF (16; 19; เอกสารเพิ่มเติม 2,
1)
▪ ArcGIS Runtime Standard Level for Android, iOS,
Java, Mac OS X, Microsoft .NET Framework
(Windows [desktop], Windows Phone, Windows
Store), Qt
WPF (15; 18; เอกสารเพิ่มเติม 2,
1)
▪ ArcGIS Engine Developer Kit
นข ย า ย (16,
19;22, 26)
▪ ArcGIS Engine สาหรับ Windows/Linux แ ล ะ
Extensions (15; 22; 26; เอกสารเพมเต
ิ่ ิม 2,
1;
เอกสารเพิ่มเติม 2,
6)
▪ ArcGIS Web Mapping (
ArcGIS API
JavaScript/HTML5, ArcGIS API
Flex, ArcGIS
API
Microsoft Silverlight) (15; 16; 64; 66;
เอกสารเพิ่มเติม 2,
1)
▪ Esri Business Analyst Server Developer (เอกสารเพิ่มเติม 2,
1; เอกสารเพิ่มเติม 2,
4)
▪ Esri Developer Network (EDN) Software แ ล ะ Data
(24; 26; เอกสารเพิ่มเติม 2,
6)
▪ Esri File Geodatabase API (47)
ผลิตภัณฑ์ รวมชุ ด
▪ ArcGIS
Transportation Analytics (1;
เอกสารเพิ่มเติม 2,
1; เอกสารเพ่มเต
ิ ิม 2,
2;
เอกสารเพิ่มเติม 2,
11)

หมายเหตุ:
▪
▪
▪

หากคุณไม่ได้ให้สิทธิการใช้ผลิตภัณฑ์ในตารางด้านบน ข้อกาหนดการใช้เพิ่มเติมเหล่านี้ไม่มีผลบังคับใช้กบั คุณ
หากไม่ได้ระบุไว้เป็ นอย่างอื่นในเอกสารคาสั่งที่เกี่ยวข้อง ฟังก์ชนั่ ขยายของซอฟต์แวร์ จะเป็ นไปตามขอบเขตการใช้งานเดียวกับการใช้งานที่ได้รับอนุ ญาตสาหรับซอฟต์แวร์ น้ นั ๆ
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ข้อกาหนดการใช้เพิ่มเติมสาหรับผลิตภัณฑ์ที่แสดงด้านบน:

แ ล ะ Online Services
ArcGIS
Transportation Analytics
เพื่อรองรับการควบคุมยานพาหนะโดยตรงเท่านั้น ไม่อนุญาตให้ใช้ ArcGIS
Transportation Analytics
ArcGIS
Transportation Analytics
ั้ไม่มีผลบังคับใช้กบั บัญชี ArcGIS Online for Organizations
ArcGIS
Transportation Analytics
ArcGIS Online for Organizations
2.
Esri Maps
ยผูใ้ ช้ที่มีชื่อของผูร้ ับอนุญาตของ ArcGIS Online
Portal for ArcGIS
Esri Maps
ArcGIS Online
Portal for ArcGIS
น Esri Maps
Esri Maps ArcGIS Online Public
Plans
ArcGIS Online Developer Plans
3–9.
10.
(
)
ั้องขออย่างสมเหตุสมผล
เพื่อตรวจสอบว่าผูร้ ับอนุญาตปฏิบตั ิตามข้อตกลงการใช้งานนี้ Esri
(
)
ล่าว
แต่ผรู ้ ับอนุญาตอาจใช้เทคโนโลยีการเข้ารหัสหรื อไฟร์วอลล์เพื่อช่วยเก็บรักษาเนื้อหาเป็ นความลับ ผูร้ ับอนุญาตจะร่ วมมืออย่างสมเหตุสมผลกับ Esri
ArcGIS for Server
Cloud
เป็ นเนื้อหาของผูร้ ับอนุญาตหรื อสิ่ งใดๆ
ของผูใ้ ช้ที่อยูภ่ ายใต้การควบคุมของผูร้ ับอนุ ญาตตามสมควร
11.
12.
ArcLogistics
13. "
" ห มายถึงซอฟต์แวร์อาจจะถูกติดตั้งบนเครื่ องคอมพิวเตอร์เดสก์ทอป และถูกใช้ในเวลาเดียวกันกับเครื่ องพีดีเอ (PDA)
(1)
14.
15.
5
3.1
16.
SDK
API
ภายใต้ขอ้ บังคับด้านการส่ งออกตามข้อที่ 3
3.1
1.

17.
18.
19. ห้ามใช้สิทธิการใช้สาหรับการพัฒนาแอปพลิเคชัน่ บนอินเทอร์เน็ตหรื อแอปพลิเคชัน่ มูลค่าเพิ่มบนเซิ ร์ฟเวอร์
20.
อนุญาตอาจทาสาเนาและเผยแพร่ ซอฟต์แวร์ได้ โดยทาตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้อย่างครบถ้วน
ก.
ข.

านนั้นมีอยูใ่ นซอฟต์แวร์ แต่ละสาเนา ซึ่ งคุม้ ครองซอฟต์แวร์ ในขอบเขตเดียวกันกับข้อตกลงการใช้งานนี้ ทั้งนี้
ผูร้ ับตกลงที่จะเข้าผูกพันตามข้อกาหนดและเงื่อนไขของข้อตกลงการใช้งาน

ค.
ง.

และ

อันเนื่องมาจากการใช้ซอฟต์แวร์

21. สงวนสิ ทธิ์
22. ก .
Standard
ข.

ArcGIS Engine
Windows/Linux
ArcGIS for Desktop
(Basic,
Advanced)
ArcGIS Engine
(1)
และ
ArcGIS Engine
Windows/Linux
ArcGIS for Desktop
ArcGIS Engine
ArcGIS Engine
หลายตัวติดตั้งอยูบ่ นคอมพิวเตอร์หนึ่ง (1)

23.
24. อาจมีการใช้ซอฟต์แวร์ EDN
มารถนาไปใช้กบั เซิ ร์ฟเวอร์สาหรับทดสอบและนาไปใช้ ซอฟต์แวร์สาหรับเซิ ร์ฟเวอร์ EDN
EDN
EDN
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25. ส ง ว น ส ัิ ทธิ์
26. ฐานข้อมูลภูมิสารสนเทศของ ArcSDE Personal Edition
(10)
27.
28. การใช้งานพร้อมกันของผูใ้ ช้ในแอปพลิเคชัน่ ที่นอกเหนือไปจากแอปพลิเคชัน่ ArcGIS for Server
(10) ร
ข้อจากัดนี้ รวมถึงการใช้งานซอฟต์แวร์ ArcGIS for Desktop
ArcGIS Engine
ข อ ง ArcGIS for Server

าย

29. ซอฟต์แวร์น้ ีสามารถใช้ได้เฉพาะกับ SQL Server Express
Esri
30.
31.

(10)
Esri Server

เฟลโอเวอร์ (Failover)
ยังคงทางานอยู่

32. ไม่อนุญาตให้ติดตั้งซอฟต์แวร์สารองเพื่อการดาเนินการเฟลโอเวอร์ (Failover)
33–37.
38.
ArcGIS 3D Analyst
Server
ArcGIS for Server Standard (Workgroup
Enterprise)
ลแผนที่โลก หรื อการเผยแพร่ เอกสารแผนที่โลก เพื่อเป็ น ArcGIS Globe Service
ArcGIS 3D Analyst
Server
ArcGIS for Server Standard
39.
บ ArcGIS for Server ArcGIS for Server Basic (Workgroup
Enterprise)
40–46.
47. ผูร้ ับอนุญาตสามารถพัฒนาและเผยแพร่ แอปพลิเคชัน่ มูลค่าเพิ่มที่ใช้ Esri File Geodatabase API
48–53.
54. ArcGIS for Windows Mobile Deployments
ArcGIS for Server Enterprise (Advanced
Standard), ArcGIS for Server Workgroup (Advanced), ArcGIS for Desktop (Advanced, Standard, Basic)
ArcGIS Engine
55–63. ส ง ว น ส ัิ ทธิ์
64.
ข อ ง Esri
ข อ ง Esri
65.
66.
องค์ กรมีความหมายเทียบเท่ากับชื่อโดเมนหลักที่มีลกั ษณะเฉพาะซึ่ งได้ลงทะเบียนไว้แล้ว
เพื่อวัตถุประสงค์ของสิ ทธิการใช้งานฉบับนี้ โดเมนคือชื่อโดเมน Internet
ะเบียนไว้กบั ผูร้ ับจดทะเบียนชื่อโดเมน ยกตัวอย่างเช่น ในกรณีของ example.com
example.com
example.com.xx
xx
example.com.xx
กที่เป็ นเอกลักษณ์ซ่ ึ งได้ลงทะเบียนไว้แล้ว พนักงานใดๆ ก็ตามภายในองค์กรซึ่ งมีชื่อโดเมนหลักที่เป็ นเอกลักษณ์ที่ได้ลงทะเบียนไว้
แล้วจะสามารถใช้แอปพลิเคชัน่ บนเดสก์ทอปได้ องค์กรสามารถสร้างและใช้งานแอปพลิเคชั่นเป็ นการภายในได้โดยไม่จากัดจานวน
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เอกสารเพิม่ เติม 2
ข้ อกาหนดการใช้ ข้อมูล
(E300-2)
ั อก
เอกสารเพิ่มเติมเกี่ยวกบข
้ าหนดการใชข้ อม
้ ูลฉบบน
ั ้ ี ("
2")
http://www.esri.com/legal/software-license (
"
")
โดยไดร้ ับการผนวกรวมเขาไว
้ ด้ วยการอ
้
างอ
้ ิง เอกสารเพิ่มเติม 2
ข้อกาหนดและเงื่อนไขเกี่ยวกับสิ ทธิการใช้งานทัว่ ไป ในขอตกลงการใช
้
งานท
้ ี่ขดแย
ั งก
้ นั Esri
ั็นลายลักษณ์อกั ษรมายัง Esri
ข้อกาหนดการใช้ขอ้ มูลได้รับการระบุไว้ในหมายเหตุที่อา้ งอิงไว้ดา้ นล่างนี้:
ข้ อ 1—
ั ี่ระบุในขอ้ 4.2
นอกเหนือจากขอจ
้ ากดท
ห้ามใช้ขอ้ มูลโดยไม่มีการอนุ ญาตอย่างชัดแจ้งในข้อ 2
ผรู ้ ับอนุญาตตองตรวจสอบให
้
้แน่ ใจวา่ ผูใ้ ช้ห้าม (1)

(
"
นนี้เป็ นอันขาด โดยไม่มีขอ้ จากัดเกี่ยวกับความหมายทัว่ ไปของข้อความก่อนหน้า
(3)

(2)
ข้ อ 2—

อมูล
")

หนดที่เฉพาะเจาะจงสาหรับการใช้ ข้ อมูล

ตารางต่อไปนี้ คือรายการผลิตภัณฑ์ของ Esri
ข้อกาหนดและเงื่อนไขเกี่ยวกับสิ ทธิการใช้งานทัว่ ไป
ในข้อตกลงการใช้งาน ข้อกาหนดการใช้เพิ่มเติมจะแสดงทันทีดา้ นล่างตารางนี้ และอ้างอิงด้วยตัวเลขที่แสดงในวงเล็บ ตามด้วยชื่อผลิตภัณฑ์แต่ละรายการในตารางด้านล่างทันที:
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

ArcGIS Online Data (1)
StreetMap Premium for ArcGIS (2)
StreetMap
Windows Mobile (2)
StreetMap
บ ArcPad (2)
StreetMap Premium for ArcGIS
Transportation
Analytics (2;
1,
1)
HERE Traffic Data (11;
1,
1)
Data Appliance for ArcGIS (3)

▪
▪
▪
▪

Business Analyst/Location Analytics Data (4, 10)
Demographic, Consumer แ ล ะ Business Data ("Esri
Data") (5, 10)
Data and Maps for ArcGIS (6)
Esri MapStudio Data (9)

หมายเหตุ:
▪
▪

ข้อกาหนดการใช้เพิ่มเติมสาหรับผลิตภัณฑ์มีผลบังคับใช้กบั ผลิตภัณฑ์ที่อา้ งอิงด้วยตัวเลขในตารางด้านบนเท่านั้น

ข้อกาหนดการใช้เพิ่มเติมสาหรับผลิตภัณฑ์ที่แสดงด้านบน:
1.

ArcGIS Online Data: ซอฟต์แวร์และ Online Services
Online Services ข อ ง Esri
ข้าถึงผ่านบัญชี ArcGIS Online

ArcGIS Online Data ArcGIS Online Data
ArcGIS Online Data

ข้ อมูลแผนที่ฐานของ ArcGIS Online:
ก.
ข.

ArcGIS Online
Esri
(
)
ไคลเอ็นต์ซอฟต์แวร์ของ Esri โ ด ย เ ฉ พา ะ
ั ื่ องยอดรวมของธุ รกรรมห้าสิ บลาน
ข้ อมลแผนท
ู
ี่ฐานของ ArcGIS Online อยภายใต
ู่
ข้ อจ
้ ากดเร
้ (50,000,000)
(12)
ั
"
"
ัาจากดความท
ี่ระบุไวในเอกสารท
้
ี่ ArcGIS Resources
http://links.esri.com/agol/transactiondef

E300 (Thai)
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Data
ก.
ข.
ค.
ง.
จ.
ฉ.

ช.
2.

:

StreetMap Premium for ArcGIS: StreetMap สำ หรั บ ArcGIS for Windows Mobile; StreetMap
ArcPad; StreetMap
Premium for ArcGIS
Transportation Analytics: ผลิตภัณฑ์เหล่านี้ซ่ ึ งจะรวมเรี ยกว่า "
StreetMap"
ทาเส้นทางแบบจุดต่อจุด แต่ไม่ให้อนุ ญาตสาหรับคาแนะนาเส้นทางแบบเรี ยลไทม์
ตัวอย่างเช่น ไม่อาจให้ใช้ขอ้ มูล StreetMap
(
)
StreetMap
StreetMap
ArcGIS for Desktop, ArcGIS for Server, ArcPad
ArcGIS
Transportation Analytics
ฑ์ที่รับข้อมูล StreetMap
StreetMap
Windows Mobile
ArcGIS
Mobile
StreetMap
:

ข.

HERE

http://corporate.navteq.com/supplier_terms.html ข้อมูล HERE
StreetMap Premium for ArcGIS
Transportation Analytics,

Tele Atlas/TomTom
teleatlas_use_data.pdf

ค.
ง.

,

ั่ http://www.esri.com/~/media/Files/Pdfs/legal/pdfs/j9792-

Data Appliance for ArcGIS: ข้อมูลที่ได้รับจาก Data Appliance
ก.
ข.

4.

URL

HERE
http://corporate.navteq.com/supplier_terms.html
Tele Atlas/TomTom
http://www.esri.com/~/media/Files/Pdfs/legal/pdfs/j9792teleatlas_use_data.pdf
i-cubed
นดการใช้ที่ http://www.esri.com/~/media/Files/Pdfs/legal/pdfs/j9946-icubed.pdf
Microsoft Bing Maps
http://www.esri.com/~/media/Files/Pdfs/legal/pdfs/e-802-bingmapsvcs.pdf
BODC bathymetry
https://www.bodc.ac.uk/data/online_delivery/gebco/terms_of_use/
MB-Research GmbH (MBR):
(1)
MBR
แ ล ะ พ รมแดนทางภูมิศาสตร์และไปรษณียใ์ นยุโรป เพื่อวัตถุประสงค์ในการรวบรวม ปรับปรุ ง ตรวจสอบ เสริ ม เพิ่มเติม
หรื อลบออกจากฐานข้อมูล หรื อการรวบรวมข้อมูลอื่นๆ ซึ่ งถูกจาหน่าย ให้เช่า จัดพิมพ์ จัดหา หรื อจัดส่ งให้แก่บุคคลที่สามในลักษณะอื่นใด (2)
ษณะอื่นใดสาหรับฐานข้อมูล MBR
MBR
MBR
D&B:

ก.

3.

ArcGIS Online

ัาหนดการใช้เพิ่มเติมดังต่อไปนี้:

HERE
http://corporate.navteq.com/supplier_terms.html
Tele Atlas/TomTom
http://www.esri.com/~/media/Files/Pdfs/legal/pdfs/j9792teleatlas_use_data.pdf
i-cubed
http://www.esri.com/~/media/Files/Pdfs/legal/pdfs/j9946-icubed.pdf
BODC bathymetry
https://www.bodc.ac.uk/data/online_delivery/gebco/terms_of_use/

Business Analyst Data; Location Analytics Data: Business Analyst Data
Business Analyst (Server,
Desktop) ข อ ง Esri
Business Analyst Online แ ล ะ Community Analyst Location Analytics Data
Business Analyst Online API, Community Analyst API แ ล ะ Location Analytics API
:
ก.
2,

E300 (Thai)

(
)
10 Location Analytics Data

กับการใช้ซอฟต์แวร์ โดยได้รับอนุญาตของผูร้ ับอนุ ญาตเท่านั้น Business Analyst Data
Business Analyst
Business Analyst Online API, Community Analyst
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API แ ล ะ Location Analytics API
Esri Business Analyst
Business Analyst
(
)
Business Analyst Online API, Community Analyst API แ ล ะ Location Analytics
API
( Region, State, Local)
ข.
ค.

ง.
จ.
ฉ.

ช.
5.

Demographic, Consumer แ ล ะ Business Data ("Esri Data"): หมวดหมู่ขอ้ มูลนี้ประกอบด้วยฐานข้อมูลประชากรศาสตร์ที่มีการอัปเดต,
,
American Community Survey (ACS),
,
,
,
Retail
MarketPlace แ ล ะ Tapestry Segmentation
Online Services
:
▪
▪
▪

▪
▪

6.

ปพลิเคชัน่ หรื ออุปกรณ์ต่างๆ แคชหรื อดาวน์โหลด Business Analyst Data
Business Analyst for Server
Infogroup
:" "
Esri
Infogroup
ัุ ญาตอย่างชัดแจ้งในข้อตกลงการใช้งานนี้เป็ นอันขาด โดยไม่มีขอ้ จากัดเกี่ยวกับความหมายทัว่ ไปของข้อความก่อนหน้า ผูใ้ ช้ห้าม
(1)
Infogroup (2)
Infogroup
ัุ ง ตรวจสอบ เสริ ม เพิ่มเติม หรื อลบออกจากรายชื่อผูร้ ับเมล ไดเรกทอรี เชิงภูมิศาสตร์หรื อการค้า ไดเรกทอรี ธุรกิจ ไดเรกทอรี ยอ่ ย โฆษณาย่อย
หรื อการรวบรวมข้อมูลอื่นๆ ซึ่ งถูกจาหน่าย ให้เช่า จัดพิมพ์ จัดหา หรื อจัดส่ งให้แก่บุคคลที่สาม (3)
อมูล Infogroup (3)
Infogroup
(4)
Infogroup
Infogroup
Infogroup
(5)
Infogroup
ข้อมูล HERE
http://corporate.navteq.com/supplier_terms.html
Tele Atlas/TomTom
http://www.esri.com/~/media/Files/Pdfs/legal/pdfs/j9792teleatlas_use_data.pdf
MBR:
(1)
MBR
และพรมแดนทางภูมิศาสตร์ และไปรษณี ยใ์ นยุโรป เพื่อวัตถุประสงค์ในการรวบรวม ปรับปรุ ง ตรวจสอบ เสริ ม เพิ่มเติม หรื อลบออกจากฐานข้อมูล
หรื อการรวบรวมข้อมูลอื่นๆ ซึ่ งถูกจาหน่าย ให้เช่า จัดพิมพ์ จัดหา หรื อจัดส่ งให้แก่บุคคลที่สามในลักษณะอื่นใด (2)
นลักษณะอื่นใดสาหรับฐานข้อมูล MBR
MBR
MBR
D&B:

การใช้ งานเดี่ยว: อนุญาตการเข้าถึงโดยผูใ้ ช้งานเดี่ยวเพื่อเข้าถึงข้อมูลสาหรับการพัฒนาและการใช้งานภายในบนคอมพิวเตอร์เดสก์ทอปหรื อเซิ ร์ฟเวอร์
ไม่อนุญาตให้ใช้งานอินเทอร์เน็ต
ไซต์ /
: อนุญาตการเข้าถึงโดยผูใ้ ช้ที่มีชื่อ (
)
เว็บไซต์ สาธารณะ (
)—
:
อนุญาตให้ผรู ้ ับอนุ ญาตที่เป็ นรัฐบาลส่ วนท้องถิ่นใช้ขอ้ มูลในแอปพลิเคชัน่ มูลค่าเพิ่มที่แสดงต่อภายนอกสาหรับประชากรที่จากัดความไว้
โดยมีเงื่อนไขว่าผูร้ ับอนุญาตไม่ได้สร้างรายได้จากการใช้น้ ี
เว็บไซต์ สาธารณะ (
): อนุญาตให้ผรู ้ ับอนุ ญาตใช้ขอ้ มูลในแอปพลิเคชั่นมูลค่าเพิ่มที่แสดงต่อภายนอกเพื่อใช้โดยผูใ้ ช้ที่มีชื่อ
หรื อเพื่อสร้างรายได้จากแอปพลิเคชัน่ มูลค่าเพิ่มดังกล่าว
ผู้ใช้ ที่เว็บไซต์ สาธารณะ (
)
: อนุญาตให้ผรู ้ ับอนุญาตใช้ขอ้ มูลในแอปพลิเคชัน่ มูลค่าเพิ่มที่แสดงต่อภายนอกเพื่อใช้โดยผูใ้ ช้ที่ระบุชื่อ
หรื อเพื่อสร้างรายได้จากแอปพลิเคชัน่ มูลค่าเพิ่มดังกล่าว

Data and Maps for ArcGIS: Data
Online Data and Maps for ArcGIS
Online
ก.

E300 (Thai)

ArcGIS for Desktop, ArcGIS for Server แ ล ะ ArcGIS
ArcGIS for Desktop, ArcGIS for Server แ ล ะ ArcGIS

Redistribution Rights Matrix
http://www.esri.com/legal/redistributionrights ในระบบช่วยเหลือ หรื อในไฟล์ขอ้ มูลสนับสนุนหลัก ทั้งนี้ข้ นึ อยูก่ บั รายละเอียดและข้อกาหนดของการกาหนดที่เฉพาะเจาะจงในการเข้าถึงชุดข้อมูลดังกล่าว
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ข.

StreetMap
StreetMap USA

7.
8.
9.

(

น)

MapStudio Data: การใช้ขอ้ มูลนี้เป็ นไปตามข้อกาหนดและเงื่อนไขต่อไปนี้:
ก.
ข.
ค.
ง.

10.
11. ArcGIS
ArcGIS
ก.
ข.
ค.
ง.

HERE
Tele Atlas/TomTom
teleatlas_use_data.pdf
i-cubed
D&B:

http://corporate.navteq.com/supplier_terms.html
http://www.esri.com/~/media/Files/Pdfs/legal/pdfs/j9792http://www.esri.com/~/media/Files/Pdfs/legal/pdfs/j9946-icubed.pdf

("
")
สารอื่นๆ ที่จดั เตรี ยมไว้สาหรับบุคคลที่สาม ผูร้ ับอนุ ญาตต้องไม่จดั จาหน่ ายต่อหรื อเผยแพร่ เอาต์พุตสู่ ภายนอกในรู ปแบบแยกต่างหาก
Transportation Analytics—
HERE traffic: บริ การข้อมูลออนไลน์น้ ีพร้อมใช้งานในรู ปแบบของตัวเลือกสาหรับการใช้งานกับ
Transportation Analytics
:
HERE traffic

http://corporate.navteq.com/supplier_terms.html
หรื อ เปลี่ยนเส้นทางอตโนม
ั
ตั ิตามสภาพการจราจรโดยปราศจากแอด -อ อ น Navigation
HERE traffic
โดยจะตองไม
้ ่เกินหน่ ึง (1)

ใ ดๆ

HERE traffic

จ.

HERE traffic

ฉ.

HERE traffic

FM/AM/HD

(24)

หรือ โดยใช้ วิธีการนาส่ ง RDS

ท ััี ่ จดหารายงานจราจรในร
ั
ู ปแบบเสี ยงให้แก่ผูท้ ี่โทรติดต่อเขามา
้
HERE traffic

E300 (Thai)
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เอกสารเพิม่ เติม 3
เอกสารเพิม่ เติม ONLINE SERVICES
(E300-3)
เอกสารเพิ่มเติมสาหรับ Online Services ("

Online Services
กลงการใชงาน
้ ซ่ ึ งมีอยทู่ ี่ http://www.esri.com/legal/software-license (
"
") โดยไดร้ ับการผนวกรวมเขาไว
้ ด้ วยการอ
้
างอ
้ ิง เอกสารเพิ่มเติม 3
ัั งคบใช
ั เหน
้ ือกวา่ ข้อกาหนดและเงื่อนไขเกี่ยวกับสิ ทธิการใช้งานทัว่ ไป
ในขอตกลงการใช
้
งานท
้
ี่ขดแย
ั งก
้ นั Esri
ขอ้ 1 ของเอกสารเพิ่มเติม 3
Online Services
ขอ้ 2 ประกอบดวยข
้ อก
้ าหนดทวไปท
ั่
ี่มีผลบงค
ั บใช
ั ก้ บั Online Services
3")

ข้ อ 1—

ONLINE SERVICES

ข้ อ 1—
ั
ั
่อไปน้ ีมีผลบงค
ั
นอกเหนือจากคาจากดความท
ี่ระบุไวในข
้ อตกลงการใช
้
งาน
้ คาจากดความต
ั บใช
ั ก้ บเอกสารเพ
ิ่มเติม 3 :
ก.

"

"

ญ.

ั
ซ่ ึ งรวมอยกู่ บการใช
ซอฟต
้
แวร
์ ์ลิขสิ ทธ์ ิหรื อ Online Services
2
"API"
Application Programming Interface
่ ี่เกี่ยวของของแอปพล
"
(Login Credentials) ข อ ง แ อ ป "
ัู ั่ ระบบและรหัสผานท
้
ิเคชนซ
ั่ ่ ึ งระบบสร้างข้ ึน
โดยได้รับการจัดหาให้ผา่ นการลงทะเบียนแอปพลิเคชัน่ มูลค่าเพิ่มกับ ArcGIS Online
Online Services
" ไซต์ ArcGIS"
http://www.arcgis.com และเวบไซต
็
ท์ ี่เกี่ยวของหร
้ ื อเวบไซต
็
ส์ ื บทอด
"
"
ช้ แอปพลิเคชนซอฟต
ั่
แวร
์ ์
และเครื่ องมือสาหรับนักพฒนา
ั
"
"
Software Development Kit (SDK), API,
,
"
"
งผรู ้ ับอนุญาต หรื อผใช
ู ้ อ้ ื่นใดส่ งให้แก่ Esri
Online Services
Online Services
ใชก้ บั Online Services
ค
Esri
่
"
"
Online Services
นตวผ
ั านทางบ
ญช
ั ี Online Services
Online Services
Education Plan ผูใช
้ ท้ ี่มีชื่ ออาจรวมถึง นักศึกษาที่ลงทะเบียน บุคคลที่สามอื่นๆ ไม่สามารถเป็ นผใช
ู ้ ท้ ี่มีชื่อ
ผใช
ู ้ ท้ ี่มีชื่อมีสิ ทธิ เขาถ
้ ึงฟี เจอร์ ของ Online Services
ขาส
้ ู่ ระบบของตนเองที่ไม่ซ้ ากนั
"
"
Esri
Online Services
Map Services, Task Services,
่
Image Services
รับอนุ ญาตเขาถ
้ ึงโดยผานทาง
Online Services
"
"
: Online Services, Online Content,
ArcGIS,
,

ฎ.

"

ฏ.

"
Online Services ใ
"Web Services"
Services

ข.
ค.

ง.
จ.
ฉ.
ช.

ซ.

ฌ.

ฐ.

E300 (Thai)

านการจดพ
ั ิมพซ์ ่ ึ งรวมอยกู่ บั Online Services

"

ดๆ

"

ArcGIS

/
าโดยผรู ้ ับอนุญาตสาหรับการใชร้ ่ วมกบั การใชงานตามท
้
ี่ไดร้ ั บอนุ ญาตสาหรับซอฟตแวร
์ ์ ขอม
้ ู ล หรื อ
Online Services

หน้า 9 จาก 16

Online

06/13/2014

ข้ อ 2—

ONLINE SERVICES

2.1
Online Services Esri
Online Services ตามที่ระบุไว้ในเอกสารคาสั่งที่เกี่ยวข้อง (1)
(2)
ัีั่ได้รับสิ ทธิการใช้บนไฟล์ที่อนุญาตโดย Esri

Online Services สาหรับการเป็ นสมาชิ ก Online Services ท า

2.2

(
) แ ล ะ (3)

(

ง

)

Esri จ ะ

ก.
ข.
ค.

Online Services
จดหาการสน
ั
บสน
ั ุ นลูกคาตามนโยบายการสน
้
ับสนุ นลู กคามาตรฐานของ
้
Esri
Online Services
รับผิดชอบต่อโค้ดที่เป็ นอันตรายซึ่ งถูกนาเข้าสู่ Online Services

ก.

ผูร้ ับอนุญาตและผูใ้ ช้ที่มีชื่อของผูร้ ับอนุ ญาตหรื อผูใ้ ช้ที่ไม่ระบุชื่อ (
)
Online Services
ขอม
้ ูลประจาตวในการเข
ั
าส
้ ู่ ระบบ (Login Credentials)
ั
่
น้ ัน และห้ามแบ่งปันร่ วมกนระหว
างหลายๆ
บุคคล
่ ใช
ขอม
้ ูลประจาตวในการเข
ั
าส
้ ู่ ระบบของผใช
ู ้ ้ที่มีชื่ออาจถูกมอบหมายอีกคร้ ังให้แก่ผูใช
้ ท้ ี่มีชื่อใหม่ หากวาผ
ู ้ รายเด
้
ิมไม่จาเป็ นตอ้ งเขาถ
้ ึง Online Services
ผูร้ ับอนุญาตและผูใ้ ช้ที่มีชื่อของผูร้ ับอนุญาตรับผิดชอบต่อการรักษาความลับของรหัสส่ วนตัว (Authorization Code),
,
Online Services
่ ุคคลที่สามที่ไม่ไดร้ ับอนุ ญาตไม่ไดเข
แ ล ะ การตรวจสอบให้แน่ใจวาบ
้ าถ
้ ึงบญช
ั ีของผูร้ ับอนุญาต ผูร้ ับอนุญาตจะแจงให
้ ้ Esri

และ
Esri

2.3

ข.

รับอนุ ญาตและแอปพลิเคชนม
ั่ ูลค่าเพิม่
รวมถึงลกษณะท
ั
ี่เลือกอนุญาตหรื อให้ความสามารถในการใช้ การเขาถ
้ ึง การถ่ายโอน การส่ ง การบารุ งรักษา
ั
หรื อการประมวลผลหรื อโดยประการอื่นซ่ ึ งรวมถึ งการใช้และการเขาถ
้ ึ งผลิ ตภัณฑ์ และผูใช
้ งานรายหล
้
งั การใช้ และขอจ
้ ากดปลายทางซ
่ ึ งรัฐบาลสหรัฐฯ และรัฐบาลอื่นๆ เป็ นผออก
ู้

ค.

นอกเหนือจากการใช้ในลักษณะต้องห้ามหรื อที่ยกเว้นดังที่ระบุภายใต้ ข้อตกลงการใช้งาน ผูร้ ับอนุ ญาตจะไม่ (1)
รดังกล่าว (2) Online Services
(3) Online Services
,

2.4
Online Services
Online Services
เตอร์,

,
("

"); (4)
Online Services

(6)
Services
(
(9)

(8)

ของ

ห

และ/

Online Services

(5)
Online Services
(7)
ArcGIS Online Map Services, Geocoding Services
ยานพาหนะ (
)

Online Services

Online Services

(

)
Routing Services

Online

ๆ

ยวผิด)

Online Services
Online Services
(ก )

DFARS 204.73

,

Online Services

ธิความเป็ นส่ วนตัวของบุคคลที่สามในทางที่ผดิ (ข )
International Traffic in Arms (ITAR) (ค )
(ง )
ั้อหาออนไลน์ที่เป็ น Unclassified Controlled Technical information (UCTI)
Protected Health Information (PHI)
Health Insurance Portability and Accountability Act (HIPAA)
(ก )
ดสอบช่องโหว่ดา้ นความปลอดภัยของ Online Services
Online Services
(ข )
นุ ญาตจะต้องรับผิดชอบต่อค่าปรับ การลงโทษ หรื อคาร้องเรี ยนที่เกิดขึ้นกับ Esri

2.5
Esri
งคกรของผ
์
รู ้ ับอนุ ญาต
่
่ ูร้ ับอนุญาตจะซ้ื อการเป็ นสมาชิก แลวแต
่
ิดก่อน
สิ ทธิการใชด้ งกล
ั ่าวยงคงอย
ั
จนกว
ู่
าระยะเวลาการประเม
ินที่ระบุจะสิ้ นสุ ดลง หรื อจนกวาผ
้ ่วาอะไรจะเก
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หากผรู ้ ับอนุ ญาตไม่ไดแปลงส
้
ิ ทธิการใชการประเม
้
ินของผูร้ ับอนุ ญาตเป็ นการสมครสมาช
ั
ิก ก่อนที่จะสิ้ นสุ ดระยะเวลาการประเมิน
่ ่วงระยะเวลาการประเมินจะสู ญหายอยางถาวร
่
เน้ือหาและการปรับตามความตองการท
้
ี่ผูร้ ับอนุญาตอปโหลดหร
ั
ื อดาเนินการระหวางช
หากผรู ้ ับอนุญาตไม่ตองการซ
้
้ื อการเป็ นสมาชิก
ผรู ้ ับอนุญาตจะตองส
้ ่ งออกเน้ือหาดงกล
ั ่าว ก่อนที่จะสิ้ นสุ ดระยะเวลาการประเมินของผูร้ ับอนุญาต
2.6

2.7

Online Services Esri
Esri
ช้ Online Services Esri
Esri
กใชนานส
้
ู งสุ ดหก (6)

Online Services แ ล ะ API
(30)
Online Services แ ล ะ API
Online Services Esri

(90)

้ ยตุ ิ หรื อเลิกใช้ Online Service
2.8 หากการแกไข
Online Services
แ ล ะ Esri
2.9

ผูร้ ับอนุญาตไม่ได้รับอนุ ญาตให้ลบโลโก้ของ Esri

API

Esri
ชย ์ ผรู ้ ับอนุ ญาตสามารถยกเลิกการเป็ นสมาชิ ก Online Services

Esri

ArcGIS Online Services

ข้ อ 3—
ขอก
้ าหนดต่อไปน้ ีเป็ นส่ วนเสริ มสาหรับขอ้ 5—

ข้อตกลงการใช้งาน:

ข้อกาหนดการเป็ นสมาชิกจะระบุไว้ในเอกสารคาสั่งในการซื้ อ หรื อในรายละเอียด Online Services

3.1

อัตราค่าสมาชิกรายเดือนอาจเพิ่มขึ้นเมื่อมีการแจ้งให้ทราบสามสิ บ (30)
(1)

3.2

การเขาถ
้ ึงของผรู ้ ั บอนุ ญาต (

3.3

Esri
(60)

าปั จจุบนั จะสิ้ นสุ ดลง

)
Online Services
ั่ ไม่ไดคาดการณ
้
์หรื อไม่ไดม้ ีกาหนดการไวของ
้ Online Services
Esri

วนหน่ ึงส่ วนใดหรื อท้ งหมดของ
ั
Online Services
(ก )
(ข )
ใช้ งานเกินขีดจากัดการใช้ และไม่ สามารถซื้อความจุของสิ ทธิการใช้ เพมเต
ิ่ ิมที่เพยงพอส
ี
าหรับรองรับการใช้ Online Services
5
(ค )
Online Services
ความครบถ้ วนสมบูรณ์ ฟังกช์ นการใช
ั่
งาน
้
หรือประโยชน์ ใช้ สอยของ Online Services (ง ) หา ก Esri
(จ )
Online Services (ฉ )
Online Services
(
รโจมตีแบบ denial-of-service)
Online Services
(ช )
Esri
Online Services (
)
มจาเป็ นหรื อความระมัดระวังที่จะต้องดาเนินการดังกล่าวเพื่อเหตุผลทางด้านกฎหมายหรื อกฎระเบียบ หากเป็ นไปได้ ภายใต้ สถานการณ์ เหล่ านี้
ผู้รับอนุญาตจะได้ รับแจ้ งเกี่ยวกับการระงับบริการล่ วงหน้ า และได้ รับโอกาสอย่ างสมเหตุสมผลให้ ดาเนินมาตรการแก้ ไข
3.4

3.5 Esri

Esri

อความเสี ยหาย ความรับผิด ความสู ญเสี ย (

)

ข้ อ 4—
องผ้รู ับอนุญาต ผรู ้ ับอนุญาตรักษาสิ ทธ์ ิ กรรมสิ ทธ์ ิ และผลประโยชน์ท้ งหมดในเน
ั
Esri
้ือหาของผรู ้ ับอนุญาต ในที่น้ ี ผูร้ ับอนุ ญาตให้สิ ทธ์ ิแก่ Esri
เ รี ยกใช้ และทาซ้ าเน้ือหาของผูร้ ับอนุญาตเพียงเพื่อวตถ
ั ุประสงคในการรองร
์
ับการใช้
Online Services
Esri
Online Services
4.1
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Online Services
Services

หาโดยบุคคลที่สาม Esri
Esri

, Online
หรื อหน่วยงานราชการอื่นๆ ในกรณี ที่ Esri
Online Services

่ งออกและดาวน์โหลดของ Online Services
งขอม
้ ูลออฟไลน์เป็ นประจา โดยใชความสามารถด
้
านการส
้
4.2

ผูร้ ับอนุ ญาตจะจัดหาข้อมูลและ/
บอนุญาตปฏิบตั ิตามข้อตกลงการใช้งานนี้ Esri

Esri

Esri

Online Services
Esri
http://www.esri.com/legal/dmca_policy

น้ ี Esri
Digital Millennium Copyright Act

่ ันเน้ือหาของผรู ้ ับอนุญาตโดยใชเคร
่ ุคคลที่สามจะสามารถใช้ จดเก
4.3
หากผรู ้ ับอนุญาตเลือกที่จะแบงป
้ ื่ องมือการแบ่งปัน ผรู ้ ับอนุ ญาตรับทราบวาบ
ั ็บ แคช
่
คดลอก
ั
ทาสาเนา เผยแพร่ และส่ งเน้ือหาของผูร้ ับอนุ ญาตผานทาง
Online Services ESRI
าตถือเป็ นความเสี่ ยงของผูร้ ับอนุญาตแต่เพียงผเด
ู ้ ียว
4.4
Esri

ข้ อ 5—

เมื่อมีการยตุ ิขอตกลงการใช
้
งาน
้ หรื อการทดลอง การประเมิ น หรื อการเป็ นสมาชิ ก Esri
(30)
ให้ทาเช่นน้ นตามกฎหมาย
ั
นับจากน้ นั สิ ทธิของผรู ้ ับอนุ ญาตในการเขาถ
้ ึงหรื อใชเน
้ ้ือหาของผูร้ ับอนุ ญาตดวย
้ Online Services

ONLINE SERVICES,

และ

Esri

ตบริการ
เครดิตบริ การใช้สาหรับตรวจวัดการใช้

Esri
Online Services
ArcGIS Online services
Esri

เครดิตบริการสู งสุ ดที่จัดหาด้ วยบัญชี ArcGIS Online
(75%)
บอนุญาต Esri
(100%)
ัั งจากที่ผู้รับอนุญาตดาเนินธุรกรรมการซื้อเสร็จสิ้นสาหรับเครดิตบริการเพิ่มเติมสาหรับบัญชีการเป็ นสมาชิก

ข้ อ 6—
6.1
6.2

ArcGIS Online Data
Online Services

Online Services

ต้ขอ้ กาหนดของข้อตกลงการใช้งาน

ArcGIS
ะบุถึงการใช้เนื้อหาของบุคคลที่สามโดยผูร้ ับอนุ ญาต และผูร้ ับอนุ ญาตอาจต้องยอมรับข้อกาหนดที่แตกต่างหรื อเพิ่มเติม

เพื่อที่จะใช้เนื้อหาของบุคคลที่สาม Esri
คคลที่สามและเนื้อหาของบุคคลที่สามเป็ นไปตามสภาพที่เป็ นอยู่ โดยไม่มีการรับประกัน และถือเป็ นความเสี่ ยงของผูร้ ับอนุญาตแต่เพียงผูเ้ ดียว
การเชื่อมโยงหรื อการอ้างอิงใน Online Services
ข้อง หรื อการสนับสนุนชนิ ดใดๆ

E300 (Thai)
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ข้ อ 2—

ONLINE SERVICES

ตารางต่อไปนี้ คือรายการผลิตภัณฑ์ของ Esri
ข้อกาหนดและเงื่อนไขเกี่ยวกับสิ ทธิการใช้งานทัว่ ไป
ในขอตกลงการใช
้
งาน
้ ข้อกาหนดการใช้เพิ่มเติมจะแสดงทันทีดา้ นล่างตารางนี้ และอ้างอิงด้วยตัวเลขที่แสดงในวงเล็บ ตามด้วยชื่อผลิตภัณฑ์แต่ละรายการในตารางด้านล่างทันที (
):
▪ ArcGIS Online (1; 2; เอกสารเพิ่มเติม 2,
1;
เอกสารเพิ่มเติม 2,
6)
▪ Esri Business Analyst Online (3; เอกสารเพิ่มเติม 2,
1; เอกสารเพมิ่ เติม 2,
4)
▪ Business Analyst Online Mobile (3; เอกสารเพิ่มเติม 2,
1; เอกสารเพิ่มเติม 2,
4)
▪ Esri Business Analyst Online API
Adobe Flex,
Microsoft Silverlight, SOAP แ ล ะ REST (5;
เอกสารเพิ่มเติม 2,
1; เอกสารเพิ่มเติม 2,
4)
▪ Community Analyst (3; เอกสารเพิ่มเติม 2,
1;
เอกสารเพิ่มเติม 2,
4)

▪ Esri Community Analyst API
Adobe Flex,
Microsoft Silverlight, SOAP แ ล ะ REST (5;
เอกสารเพิ่มเติม 2,
1; เอกสารเพิ่มเติม 2,
4)
▪ Esri Location Analytics API
Adobe Flex,
Microsoft Silverlight, SOAP แ ล ะ REST (5;
เอกสารเพิ่มเติม 2,
1; เอกสารเพิ่มเติม 2,
4)
▪ Esri Redistricting Online (เอกสารเพิ่มเติม 2,
1)
▪ Esri MapStudio (4; เอกสารเพิ่มเติม 2,
1; เอกสารเพิ่มเติม 2,
9)

หมายเหตุ:
ตารางด้านบน ข้อกาหนดการใช้เพิ่มเติมเหล่านี้ไม่มีผลบังคับใช้กบั คุณ

▪
▪

ข้อกาหนดการใช้เพิ่มเติมสาหรับผลิตภัณฑ์ที่แสดงด้านบน:
1.

นอกเหนือจากข้อกาหนดการใช้ทวั่ ไปสาหรับ Online Services:
ก.

Esri Online Services

ข.

องผูร้ ับอนุญาตแก่บุคคลที่สาม โดยเป็ นไปตามข้อกาหนดต่อไปนี้:
1.
2.

3.

ArcGIS Online
ประสงค์ในการอนุญาตให้บุคคลที่สามเข้าถึงแอปพลิเคชัน่ มูลค่าเพิ่มของผูร้ ับอนุ ญาต
ข้อจากัดนี้ไม่มีผลบังคับใช้กบั บุคคลที่สามที่รวมอยูภ่ ายในคาจากัดความของผูใ้ ช้ที่มีชื่อ
ArcGIS Online Services

4.

ArcGIS Online

ArcGIS Online

Online Services
5.
6.
7.

8.
Public Plan

E300 (Thai)

Online Services
พียงผูเ้ ดียวสาหรับการจัดหาการสนับสนุนด้านเทคนิคสาหรับแอปพลิเคชัน่ มูลค่าเพิ่มของผูร้ ับอนุ ญาต
Online Services
วไปแล้วจะแสดงขึ้นผ่านการใช้ Online Services
Esri
Online Services ข อ ง Esri
ชัน่ ของตนกาลังใช้ Online Services
Esri
ArcGIS Online Plan
ArcGIS for Developer Plan
ArcGIS Online
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ArcGIS Online
ArcGIS Online ELA, ArcGIS Online for Organizations แ ล ะ Developer Plan

ค.
1.

ผูร้ ับอนุญาตได้รับอนุญาตให้:

และ

(1)
(2)

ArcGIS Online
(ก )
(ข )
(ค )

คลที่สาม ตามข้อกาหนดต่อไปนี้:

ArcGIS Online
โดยทัว่ ไปที่ไม่เกี่ยวข้องกับแอปพลิเคชัน่ มูลค่าเพิ่มของผูร้ ับอนุญาต
ArcGIS Online
ArcGIS Online Public Plan
Education Plan
NPO/NGO Plan

(ง )

ง.

:

ArcGIS Online Public Plan,
Development and Testing Plan,
Education Plan
NPO/NGO
ArcGIS Online for Organizations:
ั้างรายได้มากเกินกว่าการโฆษณา โดยเป็ นผลมาจากการนาไปใช้หรื อการใช้แอปพลิเคชัน่ มูลค่าเพิ่มดังกล่าว
การคิดค่าธรรมเนียมสาหรับการเข้าถึงแอปพลิเคชัน่ มูลค่าเพิ่มของผูร้ ับอนุญาต หรื อการสร้างรายได้มากเกินกว่าการโฆษณา จะต้องใช้บญั ชี ArcGIS Online ELA,
ArcGIS Online for Organizations
Developer Plan

จ.

ArcGIS Online Public Plan:
1.

Public Plan

Public Plan

▪

,

NGO/NPO
ArcGIS Online Public Plan

กรต้นสังกัด
2.

Public Plan
Organizations, Education, NGO/NPO

ฉ.

ArcGIS Online for
ELA Plans

ArcGIS Online Development and Testing Plan:
1.
(1)

Development and Testing Plan
แต่เฉพาะในกรณีที่แอปพลิเคชัน่ มูลค่าเพิ่มมีการเผยแพร่ เพื่อให้เข้าถึงได้โดยทัว่ ไป และไม่ได้ใช้เพื่อประโยชน์ของธุรกิจที่หวังผลกาไรหรื อหน่วยงานราชการ
▪

2.

E300 (Thai)

,
NGO/NPO
ตามเกณฑ์ที่กาหนด
และสื่ อมวลชนหรื อองค์กรสื่ อ บุคคลที่สังกัดองค์กรประเภทเหล่านี้ได้รับอนุญาตให้ใช้บญั ชี ArcGIS Online Development and Testing
Plan

Development and Testing Plan
Organizations Plan, Education Plan, NGO/NPO Plan
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ช.

ArcGIS Online Developer Plan
1.
(1,000,000)
http://links.esri.com/agol/transactiondef

ซ.

ArcGIS Online Development and Testing Plan:
(1,000,000)
"
"

ArcGIS Resources ที่

ArcGIS Online สาหรับหรื อในนามของบุคคลที่สาม
▪

ArcGIS Online Public Plan
ารเข้าถึงบัญชี ArcGIS Online
Public Plan

1.

"
Online ELA" "
Organizations Plan" "
Developer Plan" "
Testing Plan" แ ล ะ "
Education Plan"
ArcGIS Online

2.

4.
5.

Public Plan" "

Development and

ArcGIS Online Services:
ก.
ข.

3.

(1)

ArcGIS Online

World Geocoding Service:
Infographics Service:

Esri Business Analyst Online
Community Analyst
(100) ร า ย ก า ร
ผูร้ ับอนุญาตอาจสร้าง แสดงในที่สาธารณะ และเผยแพร่ แผนที่ในรู ปเอกสารฉบับพิมพ์และรู ปแบบอิเล็กทรอนิกส์แบบคงที่ เพื่อวัตถุประสงค์ในการรายงานข่าว
โดยเป็ นไปตามข้อจากัดสาหรับ ArcGIS Online Data
เอกสารเพิ่มเติม 2,
1
Business Analyst Online API, Community Analyst API
Location
Analytics API
,
,
,
,
ฟต์แวร์ หรื อเว็บแอปพลิเคชัน่ มูลค่าเพิ่มของผูร้ ับอนุ ญาตได้ หากผูร้ ับอนุญาตมีการบอกรับเป็ นสมาชิกผูใ้ ช้ที่ไม่ระบุชื่อ
ผูร้ ับอนุญาตอาจจัดหาการเข้าถึงแอปพลิเคชัน่ มูลค่าเพิ่มของผูร้ ับอนุญาตแก่ผใู ้ ช้ที่ไม่ระบุชื่อ โดยจากัดตามจานวนรายงานที่ผรู ้ ับอนุ ญาตจ่ายเงิน
ผูใ้ ช้งานซอฟต์แวร์หรื อแอปพลิเคชัน่ มูลค่าเพิ่มของผูร้ ับอนุ ญาตสามารถใช้รายงานและแผนที่ได้เฉพาะเพือ่ จุดประสงค์ในการใช้งานภายในเท่านั้น และไม่ได้รับอนุญาตให้แจกจ่ายเพิ่มเติม
"ร า ย ง า น "
Business Analyst Online API, Community Analyst API
Location
Analytics API
PDF, CSV, Excel, HTML แ ล ะ XML
Business Analyst Online API, Community Analyst API
Location Analytics API
Business Analyst Online API, Community Analyst API
Location Analytics API
(1)
และ
(2) ก า ร ท ัาให้เอาต์พุตดังกล่าวพร้อมใช้งานโดยผ่านทางแอปพลิเคชัน่ คอมพิวเตอร์ ที่มีผใู ้ ช้หลายคน เพื่อความชัดเจน ผูใ้ ช้อาจบันทึกรายงานไว้ภายในเครื่ อง
สาหรับการใช้งานภายในองค์กร สาหรับแอปพลิเคชัน่ มูลค่าเพิ่มที่แสดงต่อสาธารณชน ซึ่ งพัฒนาขึ้นโดยใช้ Business Analyst Online API (
)
( JPEG, PDF)
CSV, XML, HTML
XLS
รู ปแบบอื่นใดที่รองรับการแยกหรื อการจัดการเนื้อหาของไฟล์
ผูร้ ับอนุญาตรับผิดชอบแต่เพียงผูเ้ ดียวสาหรับการจัดหาการสนับสนุนด้านเทคนิคสาหรับแอปพลิเคชัน่ มูลค่าเพิ่มของผูร้ ับอนุ ญาต
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4
การใช้ โปรแกรมแบบจากัด
(E300-4)
ั ้ ี ("
เอกสารเพิ่มเติมสาหรับการใชโปรแกรมแบบจ
้
ากดน
4
http://www.esri.com/legal/software-license (
4
▪ โปรแกรมเพื่อการศึกษา (1)
▪ โปรแกรมการอนุญาตแบบให้ เปล่ า (2)

4")

ผูร้ ับอนุ ญาตที่ได้รับการรับรองโดย Esri
ัุ ญาต ถาม
้ ี หรื อขอตกลงการใช
้
งาน
้ ซ่ ึ งมีอยทู่ ี่
"
")โดยไดร้ ับการผนวกรวมเขาไว
้ ด้ วยการอ
้
างอ
้ ิง เอกสารเพิ่มเติม

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

หมายเหตุ
1.

2.
3.

โปรแกรมเพื่อการศึกษา: ผูร้ ับอนุ ญาตตกลงจะใช้ผลิตภัณฑ์เฉพาะเพื่อการศึกษา ระหว่างช่วงเวลาสาหรับการใช้งานด้านการศึกษา
ผูร้ ับอนุญาตจะไม่ใช้ผลิตภัณฑ์เพื่อการใช้ในงานบริ หารจัดการ นอกเสี ยจากว่าผูร้ ับอนุ ญาตจะได้รับสิ ทธิการใช้งานสาหรับการใช้ในงานบริ หารจัดการ
ผูร้ ับอนุญาตจะไม่ใช้ผลิตภัณฑ์เพื่อวัตถุประสงค์ในการสร้างรายได้หรื อเพื่อผลกาไร
โปรแกรมการอนุญาตแบบให้ เปล่ า: ผูร้ ับอนุญาตสามารถใช้ผลิตภัณฑ์เฉพาะเพื่อวัตถุประสงค์ที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์
ผูร้ ับอนุญาตจะไม่ใช้ผลิตภัณฑ์เพื่อวัตถุประสงค์ในการสร้างรายได้หรื อเพื่อผลกาไร ยกเว้นเพื่อให้คุม้ ทุนในการใช้และดาเนินการผลิตภัณฑ์
ArcGIS
:
ก.
ข.

ของ

ArcGIS
ได้รับการให้บริ การตามสิ ทธิการใช้ และได้รับการระบุไว้บนเว็บไซต์ Home Use Program
Esri http://www.esri.com/software/arcgis/arcgis-for-home หรื อเว็บไซต์ของตัวแทนจาหน่ายที่ได้รับอนุญาตของผูร้ ับอนุ ญาต

Esri
นได้หากไม่มีการให้อนุ ญาตเพื่อติดตั้งหรื อใช้สาเนาชุดที่สองแก่ผรู ้ ับอนุญาตเพียงเพื่อใช้ผลิตภัณฑ์ที่จดั หาภายใต้ ArcGIS for Home Use
Program
(1)
(2)
ารใช้งานภายในของผูร้ ับอนุ ญาตที่ไม่ใช่เพื่อการพาณิชย์ (3)
Esri
Esri
แ ล ะ (4)
(12)
นั้น
โดยเป็ นไปตามข้อตกลงการใช้งาน "
" หมายถึง การใช้งานส่ วนบุคคลหรื อตามความสามารถของบุคคล ซึ่ ง (1)
(2)
(3)
ะสงค์เพื่อจัดหาบริ การเชิงพาณิชย์ และ
(4)

ค.

การสนับสนุนการติดตั้ง การสนับสนุนการติดตั้งเป็ นระยะเวลาเก้าสิ บ (90)
ArcGIS
Home Use
Esri
ซอฟต์แวร์ได้รับการจัดหาเฉพาะสาหรับแพลตฟอร์มฮาร์ดแวร์มาตรฐานและระบบปฏิบตั ิการที่สนับสนุนโดย Esri
นดเอง

Esri
บเปลี่ยนเท่านั้น
Esri

การสนับสนุนการติดตั้งของ Esri
Esri ArcGIS
Home Use Installation Support
Esri
http://www.esri.com/~/media/Files/Pdfs/legal/pdfs/home-use-installation-support.pdf Esri
Esri
Esri
http://support.esri.com/en/support
การสนับสนุนที่จดั หาโดยตัวแทนจาหน่ายที่ได้รับอนุ ญาตจะเป็ นไปตามข้อกาหนดและเงื่อนไขสาหรับโปรแกรมการสนับสนุนด้านเทคนิ คของตัวแทนจาหน่าย
4.

การใช้ โปรแกรม Esri
: หากผูร้ ับอนุญาตได้รับผลิตภัณฑ์ภายใต้โปรแกรมการใช้งานแบบจากัดที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการข้างต้น
การใช้ผลิตภัณฑ์ของผูร้ ับอนุ ญาตจะต้องอยูภ่ ายใต้ขอ้ กาหนดที่ระบุในหน้าเริ่ มต้นหรื อแบบฟอร์มการลงทะเบียนที่ใช้บงั คับ หรื อตามที่ได้อธิบายในเว็บไซต์ของ Esri
4
ข้าไว้ในที่น้ ีโดยการอ้างอิง
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