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ปรับปรุ งเมื่อ 9/26/2019
ข้ อความสํ าคัญ—โปรดอ่ านอย่ างละเอียด
หากคุณยอมรับข้ อกําหนดและเงือ่ นไขทั้งหมดที่มีอยู่ในข้ อตกลงฉบับนีใ้ ห้ เป็ นข้ อตกลงขั้นสุ ดท้ ายของคู่สัญญาทั้งสองฝ่ ายเกีย่ วกับการได้ มาซึ่งผลิตภัณฑ์ ตามการนําเสนอและการบริการของ
Esri เหล่ านีข้ องคุณแต่ เพียงผู้เดียวแล้ ว Esri เต็มใจที่จะจัดหาผลิตภัณฑ์ตามการนําเสนอและการบริการของ Esri แก่ คุณเท่ านั้น
เว้ นแต่ จะถูกแทนที่โดยข้ อตกลงการอนุญาตให้ ใช้ สิทธิ์ทลี่ งนามระหว่ างคุณกับ Esri โปรดอ่ านข้ อกําหนดและเงือ่ นไขอย่ างละเอียด คุณไม่ สามารถใช้ ข้อเสนอของ Esri
ได้ จนกว่าคุณจะได้ยอมรับข้ อกําหนดและเงือ่ นไขของข้ อตกลงฉบับนี้ หากคุณไม่ ยอมรับข้ อกําหนดและเงือ่ นไขตามที่ระบุไว้ ให้ คลิก "ฉันไม่ ยอมรับข้ อตกลงหลัก" ด้ านล่ าง
จากนั้นคุณอาจร้ องขอให้ คนื ค่ าธรรมเนียมทีไ่ ด้ ชําระไปแล้ ว
ข้อตกลงหลักฉบับนี้ ("ข้ อตกลง") ทําขึ้นระหว่างคุณ ("ลูกค้ า") และ Environmental Systems Research Institute, Inc. ("Esri")
ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ในรัฐแคลิฟอร์เนี ย ตั้งอยูท่ ี่ 380 New York Street, Redlands, California 92373-8100 USA
เอกสารแนบท้าย ก ระบุคาํ จํากัดความของคําศัพท์ที่ใช้อกั ษรตัวใหญ่ที่มีอยูใ่ นข้อตกลงฉบับนี้
ในแต่ละส่ วนของข้อตกลงนี้ อาจมีการระบุคาํ จํากัดความเพิ่มเติมซึ่ งนํามาใช้โดยเฉพาะภายในส่วนนั้น
1.0 การอนุญาตให้ ใช้ สิทธิโดยทั่วไปและข้ อจํากัด
1.1 การอนุญาตให้ ใช้ สิทธิ เมื่อพิจารณาถึงการชําระเงินค่าธรรมเนี ยมที่เกี่ยวข้องทั้งหมดตามข้อตกลงฉบับนี้ ของลูกค้า แล้ว Esri
ก.
ข.
ค.

จัดหาการบริ การให้ตามที่ระบุไว้ในข้อตกลงนี้ ;
ยินยอมให้ลูกค้าใช้ใบอนุญาตที่ไม่ผกู ขาด (nonexclusive license) และใบอนุญาตที่ไม่สามารถเปลี่ยนมือได้ (nontransferable license)
หรื อการสมัครสมาชิกเพื่อเข้าถึงและใช้ขอ้ เสนอของ Esri ตามที่ระบุไว้ในข้อกําหนดคุณลักษณะและเอกสารการสัง่ ซื้ อที่ใช้บงั คับ; และ
อนุญาตให้ลูกค้าคัดลอกและทําการพัฒนางานเอกสารเพื่อการใช้งานภายในของลูกค้าเองร่ วมกับการใช้ผลิตภัณฑ์ตามการนําเสนอของ Esri ที่ได้รับอนุญาตแล้วของลูกค้า
ลูกค้าจะต้องใส่ ขอ้ ความการระบุถึงลิขสิ ทธิ์ ต่อไปนี้ ที่แสดงถึงการยอมรับในสิ ทธิ์ ความเป็ นเจ้าของของ Esri และผูใ้ ห้อนุญาตเอาไว้ในผลงานสื บเนื่องใดๆ :
"ส่ วนต่างๆ ของเอกสารนี้ รวมถึงทรัพย์สินทางปัญญาของ Esri และผูใ้ ห้อนุญาตด้วย โดยจะใช้ภายใต้สิทธิการใช้น้ ี ลิขสิ ทธิ์ ©
[ลูกค้ าจะใส่ วันที่ ลิขสิ ทธิ์ ที่แท้ จริ งจากวัตถุต้นแบบ.] Esri และผูใ้ ห้อนุญาต สงวนลิขสิ ทธิ์ "

การอนุญาตให้ใช้สิทธิ ในส่ วนนี้
(i) มีอยูต่ ่อเนื่ องในช่วงเวลาของการเป็ นสมาชิกหรื อระยะเวลาที่มีผลใช้บงั คับหรื อใช้ได้ตลอดไปหากไม่มีระยะเวลาที่บงั คับใช้หรื อไม่มีการระบุไว้ในเอกสารการสัง่ ซื้ อและ
(ii) อยูภ่ ายใต้สิทธิ เพิ่มเติมและข้อจํากัดในข้อตกลงนี้ รวมถึง เอกสารแนบท้าย ข
1.2 การเข้ าถึงระบบเครือข่ ายของที่ปรึกษาหรือผู้รับจ้ าง ลูกค้าสามารถอนุญาตให้ที่ปรึ กษาหรื อผูร้ ับจ้างของลูกค้า (i) เป็ นผูจ้ ดั การผลิตภัณฑ์ตามการนําเสนอของ Esri
เพื่อประโยชน์ของลูกค้า และ (ii) ใช้ผลิตภัณฑ์ตามการนําเสนอของ Esri เฉพาะเพื่อประโยชน์ของลูกค้าแต่เพียงผูเ้ ดียว
ลูกค้าจะมีหน้าที่รับผิดชอบแต่เพียงผูเ้ ดียวสําหรับการปฏิบตั ิตามข้อตกลงฉบับนี้ ของที่ปรึ กษาและผูร้ ับจ้าง รวมถึงจะต้องรับรองว่าที่ปรึ กษาและผูร้ ับจ้างแต่ละรายจะหยุดใช้ขอ้ เสนอของ Esri
เมื่อทํางานให้ลูกค้าเสร็ จสิ้ นแล้ว ห้ามมิให้ที่ปรึ กษาหรื อผูร้ ับจ้างเข้าถึงหรื อใช้ขอ้ เสนอของ Esri หากไม่ใช่เพื่อประโยชน์ของลูกค้าแต่เพียงผูเ้ ดียว
1.3 ข้ อสงวนสิ ทธิ์ ข้อเสนอทั้งหมดของ Esri เป็ นงานอันมีลิขสิ ทธิ์ ของ Esri และผูใ้ ห้อนุญาต ขอสงวนสิ ทธิ์ ทั้งหมดที่ไม่ได้ให้ไว้โดยเฉพาะเจาะจงในข้อตกลงฉบับนี้
2.0 ซอฟต์ แวร์ และ Online Services
2.1 คําจํากัดความ คําจํากัดความต่ อไปนีเ้ ป็ นส่ วนเสริมของคําจํากัดความที่ระบุไว้ ใน เอกสารแนบท้ าย ก:
ก.
ข.

"ผู้ใช้ ไม่ ระบุชื่อ" หมายถึงบุคคลทั้งหมดที่มีการเข้าถึงแบบสาธารณะ (หรื อไม่ตอ้ งมีขอ้ มูลประจําตัวของผูใ้ ช้ที่ระบุชื่อ) ไปยังส่วนใด ๆ ของเนื้อหาของลูกค้า
หรื อแอปพลิเคชันมูลค่าเพิ่มของลูกค้า
"ข้ อมูลประจําตัวในการเข้ าสู่ ระบบ (Login Credentials) ของแอป" หมายถึง
ระบบที่เข้าถึงด้วยแอปพลิเคชันที่สร้างขึ้นและรหัสผ่านที่เกี่ยวข้องขณะลงทะเบียนแอปพลิเคชันมูลค่าเพิ่มกับ ArcGIS Online
ซึ่ งเมื่อฝังระบบนี้ ลงในแอปพลิเคชันมูลค่าเพิ่มแล้วจะทําให้แอปพลิเคชันมูลค่าเพิ่มสามารถเข้าถึงและใช้ Online Services ได้
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"สิ ทธิการใช้ งานการใช้ แอปเพือ่ การค้ า" หมายถึงสิ ทธิ การใช้งานเพื่อแจกจ่ายแอปพลิเคชันมูลค่าเพิ่มสําหรับบุคคลที่สามโดยมีค่าธรรมเนียมได้
"สิทธิการใช้ งานพร้ อมกัน" หมายถึง สิ ทธิ การใช้ในด้านการติดตั้งและใช้ซอฟต์แวร์ในคอมพิวเตอร์บนเครื อข่าย
และจํานวนผูใ้ ช้ที่ใช้พร้อมกันจะไม่สามารถเกินกว่าจํานวนสิ ทธิ การใช้ที่ได้รับ
สิ ทธิ การใช้งานพร้อมกันรวมถึงสิ ทธิ ในการใช้งานพาสซี ฟเฟลโอเวอร์อินสแตนซ์ของซอฟต์แวร์การจัดการใบอนุญาตการใช้งานพร้อมกันในสภาพแวดล้อมของระบบปฏิบตั ิการที่แยกต่า
งหากสําหรับการสนับสนุนเฟลโอเวอร์ชวั่ คราว
จ. "สิ ทธิการนําไปใช้ " หมายถึงสิ ทธิ ในการรวมส่ วนประกอบของ ArcGIS Runtime ในแอปพลิเคชัน่ มูลค่าเพิ่มและแจกจ่ายแอปพลิเคชัน่ มูลค่าเพิ่มให้กบั ผูใ้ ช้ของลูกค้าได้
ฉ. "สิ ทธิการใช้ บนเครื่องเซิร์ฟเวอร์ สําหรับการนําไปใช้ "
หมายถึงสิ ทธิ ในการใช้ซอฟต์แวร์ภายใต้สิทธิ การใช้บนเครื่ องเซิ ร์ฟเวอร์สาํ หรับการใช้ท้ งั หมดที่ได้รับอนุญาตในข้อตกลงและตามที่ระบุในเอกสารประกอบ
ช. "สิ ทธิการใช้ บนเครื่องเซิร์ฟเวอร์ สําหรับการนําไปใช้ "
หมายถึงสิ ทธิ ในการใช้ซอฟต์แวร์ภายใต้สิทธิ การใช้บนเครื่ องเซิ ร์ฟเวอร์เฉพาะเพื่อสร้างและทดสอบแอปพลิเคชัน่ มูลค่าเพิ่มตามที่ระบุในเอกสารประกอบเท่านั้น
ซ. "การใช้ เพือ่ การพัฒนา" หมายถึงสิ ทธิ ในการติดตั้งและใช้ซอฟต์แวร์เพื่อสร้างและทดสอบแอปพลิเคชัน่ มูลค่าเพิ่มตามที่ระบุในเอกสารประกอบ
ฌ. "สิ ทธิการใช้ งานคู่" หมายถึงสิ ทธิ ในการติดตั้งบนเครื่ องคอมพิวเตอร์เดสก์ทอป และใช้งานในเวลาเดียวกันกับเครื่ องพีดีเอ (PDA) หรื อคอมพิวเตอร์มือถือ ตราบใดที่ในครั้งนั้น ๆ
มีบุคคลเพียงคนเดียวใช้ซอฟต์แวร์ดงั กล่าว
ญ. "สิ ทธิการใช้ งานสํ าหรับเฟลโอเวอร์ " หมายถึงสิ ทธิ ในการติดตั้งซอฟต์แวร์สาํ รองสําหรับ การดําเนินงานเฟลโอเวอร์
(Failover)แต่ซอฟต์แวร์สาํ รองจะใช้งานได้เฉพาะในช่วงเวลาที่ไซต์หลักไม่มีการทํางานเท่านั้น เว้นแต่ในกรณี การบํารุ งรักษาระบบและการอัปเดตฐานข้อมูล
การติดตั้งซอฟต์แวร์สาํ รองจะไม่มีการใช้งานในขณะที่ไซต์หลัก (หรื อไซต์สาํ รองอื่นๆ) กําลังทํางานอยู่
ฎ. "ผู้ใช้ ที่ระบุชื่อ" คือพนักงาน ตัวแทน ที่ปรึ กษา หรื อผูร้ ับจ้างของลูกค้าผูซ้ ่ ึงลูกค้าได้มอบข้อมูลประจําตัวในการเข้าสู่ ระบบของผูใ้ ช้ที่ระบุชื่อไม่ซ้ าํ กัน
ข้อมูลประจําตัวในการเข้าสู่ระบบที่ปลอดภัย (ข้อมูลประจําตัว)
โดยที่อนุญาตการเข้าถึงผลิตภัณฑ์ที่จาํ เป็ นต้องใช้ขอ้ มูลประจําตัวดังกล่าวเพื่อเข้าถึงความสามารถด้านการจัดการข้อมูลประจําตัวภายในผลิตภัณฑ์เพื่อประโยชน์ของลูกค้าแต่เพียงผูเ้ ดียว
ในกรณี ที่ใช้เพื่อการศึกษา ผูใ้ ช้ที่มีชื่ออาจรวมถึงนักเรี ยนที่ลงทะเบียนแล้ว
ฏ. "ข้ อมูลประจําตัวของผู้ใช้ ที่ระบุชื่อ" หมายถึง การเข้าสู่ระบบและรหัสผ่านที่เกี่ยวข้องของแต่ละบุคคลที่ทาํ ให้บุคคลสามารถเข้าถึงและใช้ผลิตภัณฑ์ได้
ฐ. "สิ ทธิการใช้ งานของผู้ใช้ ที่ระบุชื่อ" หมายถึง สิ ทธิ สาํ หรับผูใ้ ช้ที่มีชื่อเดียวเพื่อใช้การเสนอขาย Esri เฉพาะ
ฑ. "การสมัครใช้ Online Services" หมายถึงการเป็ นสมาชิกในระยะเวลาที่จาํ กัด ซึ่งแสดงสิ ทธิ์ สําหรับผูใ้ ช้ที่ระบุชื่อหนึ่งรายหรื อมากกว่า เพื่อเข้าถึงและใช้งาน Online
Services
ฒ. "สิ ทธิการใช้ งานสํ าหรับการเผยแพร่ ต่อ" หมายถึงสิ ทธิ ใช้งานเพื่อการทําซํ้าและเผยแพร่ ซอฟต์แวร์ ซึ่ง
ค.
ง.

1.
2.
3.
4.

ลูกค้าทําสําเนาและเผยแพร่ ซอฟต์แวร์ท้ งั ชุด
ข้อตกลงการใช้งานที่คมุ ้ ครองซอฟต์แวร์ในขอบเขตเดียวกันกับข้อตกลงนี้ ตอ้ งแนบไปกับซอฟต์แวร์แต่ละสําเนาและผูร้ ับยอมรับข้อกําหนดและเงื่อนไขของข้อตกลงการใช้งาน
ลูกค้าทําสําเนาการระบุและข้อความแสดงลิขสิ ทธิ์ และเครื่ องหมายการค้า และ
ลูกค้าไม่มีการคิดค่าธรรมเนี ยมผูอ้ ื่นสําหรับการใช้ซอฟต์แวร์

ณ. "สิ ทธิการใช้ บนเครื่องเซิร์ฟเวอร์ " หมายถึงสิ ทธิ การใช้เพื่อการติดตั้งและใช้ซอฟต์แวร์บนเครื่ องคอมพิวเตอร์เซิร์ฟเวอร์
สิ ทธิ การใช้งานบนเครื่ องเซิ ร์ฟเวอร์อาจอยูภ่ ายใต้แกนของเซิ รฟ์ เวอร์ในจํานวนจํากัดหรื อการนําไปใช้ที่มีการเผยแพร่ บนเซิร์ฟเวอร์หลายเครื่ องตามที่ระบุไว้ในเอกสารการสัง่ ซื้ อ
ถ้ารายละเอียดของซอฟต์แวร์รวมถึงสิ ทธิ การใช้สาํ หรับเฟลโอเวอร์ สิ ทธิการใช้งานบนเครื่ องเซิรฟ์ เวอร์จะรวมสิ ทธิ การใช้สาํ หรับเฟลโอเวอร์ดว้ ย
ด. "เครดิตบริการ" หมายถึงหน่วยของการแลกเปลี่ยนสําหรับการใช้งานบริ การ ซึ่งสามารถใช้ได้กบั การเป็ นสมาชิก Online Services
ต. "เครื่องมือสํ าหรับการแบ่ งปัน" หมายถึง ความสามารถด้านการเผยแพร่ ซ่ ึงรวมอยูก่ บั Online Services
ที่อนุญาตให้ลูกค้าเปิ ดเผยเนื้ อหาของลูกค้าและแอปพลิเคชันมูลค่าเพิ่มแก่บุคคลที่สามหรื อผูใ้ ช้ที่ไม่ระบุชื่อ
ถ. "สิ ทธิการใช้ งานสํ าหรับการใช้ รายเดียว" หมายถึงสิ ทธิ การใช้งานที่อนุญาตให้ผใู้ ช้งานที่ได้รับอนุญาตรายเดียวทําการติดตั้งและใช้ซอฟต์แวร์บนคอมพิวเตอร์เครื่ องเดียว
ผูใ้ ช้งานที่ได้รับอนุญาตรายเดียวสามารถติดตั้งสําเนาชุดที่สองสําหรับการใช้งานแต่เพียงผูเ้ ดียวของผูใ้ ช้บนเครื่ องคอมพิวเตอร์เครื่ องที่สอง ตราบใดที่มีการใช้งานเพียง
1 สําเนาของซอฟต์แวร์ในเวลาใดก็ตาม ผูใ้ ช้งานรายอื่นไม่สามารถใช้ซอฟต์แวร์ภายใต้สิทธิการใช้ฉบับเดียวกันในเวลาเดียวกันได้ ไม่วา่ จะเพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดทั้งสิ้น
t. "สิ ทธิการใช้ งานบนเซิร์ฟเวอร์ ทดสอบ (Staging Server)"
หมายถึงสิ ทธิ การใช้งานซอฟต์แวร์ภายใต้สิทธิ การใช้งานบนเครื่ องเซิ ร์ฟเวอร์เพื่อสร้างและทดสอบแอปพลิเคชัน่ และแคชแผนที่ ดําเนินการตอบรับผูใ้ ช้ การดําเนินงาน
และโหลดการทดสอบซอฟต์แวร์ของบุคคลที่สาม แสดงการอัปเดตข้อมูลทางการค้าใหม่ และดําเนินกิจกรรมการฝึ กอบรมตามที่ระบุไว้ในเอกสารประกอบ
ลูกค้าสามารถใช้แอปพลิเคชัน่ มูลค่าเพิ่มและแคชแผนที่กบั เซิ ร์ฟเวอร์สาํ หรับการพัฒนาและสิ ทธิการใช้งานเซิร์ฟเวอร์
2.2 สิ ทธิการใช้ งานและการสมัครสมาชิกประเภทต่ าง ๆ Esri นําเสนอผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์ภายใต้สิทธิการใช้งานหรื อการสมัครสมาชิกประเภทต่าง ๆ หนึ่งประเภทหรื อมากกว่า
ซึ่ งระบุในคําอธิ บายข้างต้น เอกสารประกอบและเอกสารการสัง่ ซื้ อจะระบุวา่ สิ ทธิการใช้งานหรื อการสมัครสมาชิกประเภทใดบ้างที่นาํ ไปใช้กบั ผลิตภัณฑ์ที่สงั่ ซื้ อ
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2.3 ข้ อกําหนดการใช้ ซอฟต์ แวร์
ก.

ลูกค้าสามารถ
1. ติดตั้ง เข้าถึง และจัดเก็บซอฟต์แวร์และข้อมูลบนอุปกรณ์จดั เก็บทางอิเล็กทรอนิกส์
2. ทําสําเนาการจัดเก็บและทําการสํารองข้อมูลบนเครื่ องคอมพิวเตอร์เป็ นประจํา
3. ติดตั้งและใช้ซอฟต์แวร์รุ่นที่ใหม่กว่าพร้อมกับรุ่ นที่จะถูกแทนที่ในระหว่างช่วงเวลาเปลี่ยนผ่านตามสมควรที่ไม่เกินหก (6) เดือน
โดยการนําไปใช้ไม่วา่ ในรุ่ นใดรุ่ นหนึ่งจะไม่เกินจํานวนการใช้ที่ได้รับสิ ทธิของลูกค้า หลังจากนั้น
ลูกค้าจะต้องไม่ใช้ซอฟต์แวร์ในจํานวนรวมที่เกินกว่าจํานวนการใช้ที่ได้รับสิ ทธิท้งั หมดของลูกค้า
สิ ทธิ การใช้งานพร้อมกันนี้ จะไม่ใช้กบั ซอฟต์แวร์ที่ได้รับอนุญาตสําหรับการใช้งานเพื่อการพัฒนา
4. ย้ายซอฟต์แวร์ในการกําหนดค่าที่ได้รับสิ ทธิ การใช้ไปยังเครื่ องคอมพิวเตอร์ทดแทน
5. เผยแพร่ ซอฟต์แวร์และรหัสการอนุญาตใดๆ ที่เกี่ยวข้องซึ่ งจําเป็ นสําหรับการใช้สิทธิการนําไปใช้ให้กบั บุคคลที่สาม และ
6. องค์กรของรัฐ
หรื อองค์กรที่ไม่แสวงผลกําไรซึ่ งดําเนิ นการเกี่ยวกับเว็บไซต์หรื อเสนอบริ การอินเทอร์เน็ตสามารถใช้ซอฟต์แวร์เซิร์ฟเวอร์เพื่อวัตถุประสงค์ในการสร้างรายรับเพื่อให้คุม้ ทุนและไม่
ได้ทาํ เพื่อผลกําไร.

ข.
ค.
ง.

ลูกค้าสามารถปรับตั้งค่าซอฟต์แวร์โดยใช้ภาษาแมโครหรื อภาษาสคริ ปต์ APIs หรื อซอร์ซโค้ดหรื อออบเจ็คต์โค้ดไลบรารี
เฉพาะในขอบเขตที่มีการอธิ บายการปรับตั้งค่าดังกล่าวไว้ในเอกสารประกอบ
ลูกค้าสามารถใช้รูปแบบตัวอักษร (font) ทั้งหมดที่จดั หาให้พร้อมซอฟต์แวร์สาํ หรับการใช้ซอฟต์แวร์ใดๆ ที่ได้รับอนุญาตได้ นอกจากนั้น ลูกค้ายังสามารถแยกใช้รูปแบบตัวอักษร
(font) ของ Esri เพื่อพิมพ์ขอ้ มูลใดๆ ก็ตามที่ซอฟต์แวร์สร้างขึ้น ข้อจํากัดในการใช้สาํ หรับฟอนต์ของบุคคลที่สามที่มากับซอฟต์แวร์จะมีการระบุไว้ในตัวไฟล์ฟอนต์
Esri เผยแพร่ ขอ้ กําหนดในการใช้ซอฟต์แวร์เฉพาะสําหรับผลิตภัณฑ์ที่ http://www.esri.com/legal/scope-of-use

2.4 เงือ่ นไขการใช้ Online Services
ก.
ข.

ค.

ง.

คําอธิบาย Online Services Esri เผยแพร่ ขอ้ กําหนดในการให้บริ การเฉพาะการสมัครใช้ Online Services ที่
http://www.esri.com/legal/scope-of-use การใช้ Online Services จะขึ้นอยูก่ บั ข้อกําหนดบริ การระบบคราวด์ที่พบใน เอกสารแนบท้าย ข
การแก้ ไข Online Services Esri สามารถเปลี่ยนแปลง Online Services และ API ที่เกี่ยวข้องในเวลาใดก็ได้ โดยมีคาํ บอกกล่าวล่วงหน้า 30
วันแจ้งถึงการเปลี่ยนแปลงสําคัญและคําบอกกล่าวล่วงหน้า 90 วันสําหรับการยกเลิก หากการแก้ไขปรับปรุ ง ยุติ หรื อยกเลิก Online Services
ทําให้เกิดผลกระทบแง่ลบอย่างรุ นแรงต่อการดําเนินการของลูกค้า ทาง Esri อาจพยายามซ่อม แก้ไข หรื อหาทางออกสําหรับ Online Services
ภายใต้ดุลพินิจของบริ ษทั แต่เพียงผูเ้ ดียว หากวิธีแก้ไขที่ใช้ปฏิบตั ิได้ไม่เหมาะสมในเชิงพาณิ ชย์ ลูกค้าสามารถยกเลิกการเป็ นสมาชิก Online Services และ Esri
จะดําเนินการคืนค่าสมาชิกตามสัดส่วน
การแบ่ งปันเนือ้ หาของลูกค้ า การแบ่งปันเนื้ อหาของลูกค้าโดยใช้เครื่ องมือสําหรับการแบ่งปันทําให้บุคคลที่สามสามารถใช้ จัดเก็บ แคช คัดลอก ทําสําเนา เผยแพร่
และส่ งเนื้อหาของลูกค้าผ่านทาง Online Services ได้ Esri ไม่รับผิดชอบต่อการสูญหาย การลบ การแก้ไข หรื อการเปิ ดเผยเนื้ อหาของลูกค้า
อันเป็ นผลมาจากการใช้หรื อการใช้ในทางที่ผดิ ซึ่ งเครื่ องมือการแบ่งปัน การใช้เครื่ องมือสําหรับการแบ่งปันของลูกค้าถือเป็ นความเสี่ ยงของลูกค้าแต่เพียงผูเ้ ดียว
ข้ อจํากัดในการใช้ Online Services และ เครดิตบริการ การเป็ นสมาชิก Online Services แต่ละรายจะมีเครดิตบริ การตามที่ระบุไว้ในเอกสารการสัง่ ซื้ อที่เกี่ยวข้อง
แต่ละเครดิตบริ การจะให้สิทธิ กบั ลูกค้าในการใช้จาํ นวนที่กาํ หนดไว้ของ Online Services โดยจํานวนจะแตกต่างกันไปขึ้นอยูก่ บั Online Services ที่ลูกค้ากําลังใช้
ในขณะที่ลูกค้าใช้ Online Services เครดิตบริ การจะถูกหักออกจากการเป็ นสมาชิกของลูกค้าโดยอัตโนมัติ โดยไม่เกินจํานวนสูงสุดของเครดิตบริ การที่มีอยู่
ลูกค้าสามารถซื้ อเครดิตบริ การเพิ่มเติมได้ตามที่จาํ เป็ น Esri จะแจ้งผูด้ ูแลบัญชีการเป็ นสมาชิกของลูกค้า เมื่อการใช้เครดิตบริ การของลูกค้าถึงระดับ 75 เปอร์เซ็นต์
โดยประมาณของเครดิตบริ การที่จดั สรรให้แก่ลูกค้าผ่านการสมัครสมาชิกของลูกค้า Esri ขอสงวนสิ ทธิในการระงับการเข้าถึง Online Services
ของลูกค้าที่ตอ้ งใช้เครดิตบริ การเมื่อลูกค้าได้ใช้เครดิตบริ การหมดแล้ว Esri จะคืนการเข้าถึงของลูกค้าสู่ Online Services ทันทีเมื่อลูกค้าได้ซ้ื อเครดิตบริ การเพิ่มเติม

2.5 สิ ทธิการใช้ งานของผู้ใช้ ที่ระบุชื่อ เว้นแต่จะระบุไว้อย่างชัดเจนในข้อตกลงฉบับนี้ ข้อกําหนดต่อไปนี้ บงั คับใช้กบั ซอฟต์แวร์และ Online Services
สําหรับลูกค้าที่ได้รับสิ ทธิ การใช้งานของผูใ้ ช้ที่ระบุชื่อ
ก.

ผู้ใช้ ที่ระบุชื่อ
1. ข้อมูลประจําตัวในการเข้าสู่ระบบของผูใ้ ช้ที่มีชื่อใช้สาํ หรับผูใ้ ช้ตามที่กาํ หนดเท่านั้น และห้ามแบ่งปันกับบุคคลอื่น ๆ
2. ลูกค้าสามารถเปลี่ยนสิ ทธิ การใช้งานของผูใ้ ช้ที่มีชื่อให้แก่ผใู ้ ช้รายอื่นได้ ถ้าผูใ้ ช้เดิมไม่ตอ้ งการสิ ทธิการใช้งานซอฟต์แวร์หรื อ Online Services อีกต่อไปแล้ว
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3. ลูกค้าไม่สามารถเพิ่มบุคคลที่สามที่ไม่ใช่บุคคลที่สามที่ระบุไว้ในคําอธิบายของผูใ้ ช้ที่มีชื่อให้เป็ นผูใ้ ช้ที่มีชื่อได้
ข.

แอปพลิเคชันมูลค่ าเพิม่
1. ลูกค้าจะต้องรับผิดชอบสําหรับการพัฒนา การดําเนินการ และการสนับสนุนทางเทคนิคของเนื้ อหาของลูกค้าและแอปพลิเคชันมูลค่าเพิ่ม
2. ลูกค้าไม่สามารถฝังข้อมูลประจําตัวของผูใ้ ช้ที่มีชื่อลงในแอปพลิเคชันมูลค่าเพิ่มได้
แอปพลิเคชันเพิ่มมูลค่าที่ช่วยให้เข้าถึงข้อมูลหรื อเนื้ อหาส่ วนตัวของลูกค้าจะต้องการให้ผใู้ ช้บุคคลเข้าสู่ระบบด้วยข้อมูลประจําตัวในการเข้าสู่ ระบบของผูใ้ ช้ที่มีชื่อของตนเอง
ซึ่ งไม่ซ้ าํ กับผูอ้ ื่น
3. ลูกค้าสามารถฝังข้อมูลประจําตัวในการเข้าสู่ระบบแอปในแอปพลิเคชันมูลค่าเพิ่มที่ให้สิทธิ์ เข้าถึงบริ การ เนื้อหา หรื อข้อมูลที่เผยแพร่ แล้วแก่ผใู้ ช้ที่ไม่ระบุชื่อ
เพื่อแบ่งปันการเข้าถึงแก่ผใู ้ ช้ที่ไม่ระบุชื่อได้ใช้เครื่ องมือสําหรับการแบ่งปัน รวมทั้งการใช้ Online Services ที่ได้รับการอนุญาตแล้วของลูกค้า
4. ลูกค้าไม่สามารถฝังข้อมูลประจําตัวในการเข้าสู่ ระบบแอปในแอปพลิเคชันมูลค่าเพิ่มที่ให้สิทธิเข้าถึงข้อมูลส่ วนตัวหรื อเนื้ อหาของลูกค้าได้
แอปพลิเคชันเพิ่มมูลค่าที่ช่วยให้เข้าถึงข้อมูลหรื อเนื้ อหาส่ วนตัวของลูกค้าจะต้องการให้ผใู้ ช้บุคคลเข้าสู่ ระบบด้วยข้อมูลประจําตัวในการเข้าสู่ระบบของผูใ้ ช้ที่มีชื่อของตนเอง
ซึ่ งไม่ซ้ าํ กับผูอ้ ื่น
5. ลูกค้าไม่สามารถให้สิทธิ เข้าถึงซอฟต์แวร์หรื อ Online Services อื่น ๆ
นอกเหนือจากผ่านแอปพลิเคชันมูลค่าเพิ่มของลูกค้าแก่บุคคลที่สามที่อยูน่ อกเหนือจากบุคคลที่สามที่อยูใ่ นคําอธิบายของผูใ้ ช้ที่มีชื่อได้
6. ลูกค้าสามารถโอนแอปพลิเคชันมูลค่าเพิ่มไปยังบุคคลที่สาม เพื่อการใช้งานร่ วมกับสิ ทธิการใช้งานซอฟต์แวร์หรื อการเป็ นสมาชิก Online Services
ของบุคคลที่สามนั้นเอง

ค.

ผู้ใช้ ที่ไม่ ระบุชื่อ ผูใ้ ช้ที่ไม่ระบุชื่อสามารถเข้าถึงซอฟต์แวร์หรื อ Online Services ผ่านแอปพลิเคชันมูลค่าเพิ่มที่ให้สิทธิ์ เข้าถึงบริ การ เนื้อหา
หรื อข้อมูลที่เผยแพร่ เพื่อแบ่งปันการเข้าถึงโดยใช้เครื่ องมือสําหรับการแบ่งปัน รวมทั้งการใช้ Online Services ที่ได้รับการอนุญาตแล้วของลูกค้า

2.6 โปรแกรมการใช้ งานแบบจํากัดอืน่ ๆ
ก.

ข.

ค.
ง.

การทดลองใช้ งาน การประเมิน และโปรแกรมเบต้ า ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับภายใต้การทดลองใช้งาน การประเมินหรื อโปรแกรมเบต้า มีเพื่อวัตถุประสงค์ในการประเมินและการทดสอบเท่านั้น
ไม่ใช่เพื่อการใช้ในเชิงพาณิ ชย์ การใช้ดงั กล่าวจะเป็ นความเสี่ ยงของลูกค้าเอง และผลิตภัณฑ์จะไม่มีสิทธิได้รับการบํารุ งรักษา
หากลูกค้าไม่ได้แปลงสิ ทธิ การใช้งานตามที่ได้ซ้ื อมาหรื อการเป็ นสมาชิกก่อนสิ้นสุดช่วงเวลาทดลองใช้งาน การประเมินผล หรื อสิ ทธิการใช้งานเบต้า
ลูกค้าอาจสูญเสี ยเนื้ อหาและการปรับแต่งตามความต้องการของลูกค้าที่ได้สร้างขึ้นในช่วงระยะเวลาของสิ ทธิการใช้งานดังกล่าว
หากลูกค้าไม่ตอ้ งการซื้อสิ ทธิ การใช้งานหรื อการเป็ นสมาชิก ลูกค้าควรเอาเนื้ อหาดังกล่าวออกก่อนที่สิทธิการใช้งานนั้น ๆ จะสิ้นสุด
โปรแกรมการศึกษา ลูกค้าตกลงที่จะใช้ผลิตภัณฑ์ที่ให้ไว้สาํ หรับโปรแกรมเพื่อการศึกษาเฉพาะเพื่อวัตถุประสงค์ทางการศึกษาในระหว่างระยะเวลาสําหรับการใช้งานด้านการศึกษาเท่านั้น
ลูกค้าจะต้องไม่ใช้ผลิตภัณฑ์เพื่อการใช้ในงานบริ หารจัดการ เว้นแต่ลกู ค้าจะได้รับสิ ทธิการใช้งานสําหรับการใช้ในงานบริ หารจัดการ "การใช้ในงานบริ หารจัดการ" หมายถึง
กิจกรรมการบริ หารจัดการซึ่ งไม่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการสอนหรื อการศึกษา เช่น การทําแผนที่สินทรัพย์ การบริ หารจัดการอาคารสถานที่ การวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงประชากร
การกําหนดเส้นทาง ระบบความปลอดภัยในวิทยาเขต และการวิเคราะห์ความสามารถในการเข้าใช้งาน ลูกค้าจะต้องไม่ใช้ผลิตภัณฑ์เพื่อวัตถุประสงค์ในการสร้างรายได้หรื อเพื่อผลกําไร
โปรแกรมการอนุญาตแบบให้ เปล่ า ลูกค้าสามารถใช้ผลิตภัณฑ์ที่ให้ไว้สาํ หรับโปรแกรมการอนุญาตแบบให้เปล่าเฉพาะเพื่อวัตถุประสงค์ที่ไม่ใช่เชิงพาณิ ชย์เท่านั้น
ลูกค้าจะต้องไม่ใช้ผลิตภัณฑ์เพื่อวัตถุประสงค์ในการสร้างรายได้หรื อเพื่อผลกําไร ยกเว้นเพื่อให้คุม้ ทุนในการใช้และดําเนินการผลิตภัณฑ์
โปรแกรมการใช้ งานแบบจํากัดอืน่ ๆ ของ Esri ในกรณี ที่ลูกค้าได้รับผลิตภัณฑ์ภายใต้โปรแกรมการใช้แบบจํากัดใดก็ตามที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการข้างต้น
การใช้ผลิตภัณฑ์ของลูกค้าต้องอยูภ่ ายใต้ขอ้ กําหนดที่ระบุไว้ในหน้าเริ่ มต้นหรื อแบบฟอร์มการลงทะเบียนที่ใช้บงั คับ หรื อตามที่ได้อธิบายไว้ในเว็บไซต์ของ Esri
เพิ่มเติมจากข้อกําหนดที่ไม่ขดั แย้งกันของข้อตกลงฉบับนี้

3.0 ข้ อมูล
3.1 คําจํากัดความ คําจํากัดความต่อไปนี้เป็ นส่ วนเสริ มของคําจํากัดความที่ระบุไว้ใน เอกสารแนบท้าย ก:
ก.
ข.
ค.

"ข้ อมูลรายชื่อธุรกิจ" หมายถึง ชุดข้อมูลใดๆ ที่มีรายชื่อของธุรกิจและอาจมีคุณลักษณะของธุรกิจที่เกี่ยวข้องกันอื่นๆ
"แพคเกจเนือ้ หาของ Esri" หมายถึง ไฟล์ดิจิทลั ที่มีเนื้ อหาเกี่ยวกับแผนที่ฐานของ ArcGIS Online (ได้แก่ ตารางแผนที่แรสเตอร์, ภาพ, ข้อมูลเวกเตอร์)
ที่นาํ มาจากบริ การแผนที่ฐานของ ArcGIS Online
"ข้ อมูลถนน" หมายถึง ข้อมูลที่รวมหรื ออธิ บายข้อมูลเกี่ยวกับเส้นทาง ถนน และฟี เจอร์ที่เกี่ยวข้อง
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3.2 การใช้ งานที่ได้ รับอนุญาต
ก.
ข.

ค.
ง.

จ.

เว้นแต่จะได้รับอนุญาตเป็ นลายลักษณ์อกั ษรไว้เป็ นอย่างอื่น ลูกค้าสามารถใช้ขอ้ มูลร่ วมกับผลิตภัณฑ์ซ่ ึง Esri ได้จดั หาให้พร้อมกับข้อมูลเท่านั้น
ลูกค้าสามารถรวมการแสดงข้อมูลในรู ปเอกสารหรื อรู ปแบบอิเล็กทรอนิกส์แบบคงที่ (เช่น PDF, GIF, JPEG, HTML) ในแอป ArcGIS Web Maps หรื อใน
Esri Story Maps เพื่อจุดประสงค์ดา้ นการนําเสนอ (ซึ่ งรวมถึงการโต้ตอบพื้นฐาน เช่น การเลื่อน การซูม และการระบุฟีเจอร์ต่าง ๆ ของแผนที่ดว้ ยป็ อปอัพที่เรี ยบง่าย)
เพื่อการใช้งานในแพคเกจการนําเสนอ การศึกษาด้านการตลาด หรื อรายงานหรื อเอกสารอื่น ๆ ที่มีรูปแผนที่หรื อบทสรุ ปข้อมูลที่มาจากการใช้ผลิตภัณฑ์ของ Esri
ให้แก่บุคคลภายนอกตามข้อจํากัดที่ระบุไว้ในข้อตกลงฉบับนี้ โดยมีเงื่อนไขว่าลูกค้าจะต้องแนบข้อความชี้แจงไปกับการแสดงข้อมูลที่ยอมรับว่า Esri
หรื อผูใ้ ห้อนุญาตที่เกี่ยวข้องเป็ นแหล่งที่มาของส่วนต่าง ๆ ของข้อมูลที่ใช้สาํ หรับการแสดงข้อมูล
ลูกค้าสามารถใช้ขอ้ มูลฐานของ ArcGIS Online แบบออฟไลน์ได้ผา่ นทางแพ็คเกจเนื้ อหาของ Esri แล้วภายหลังจึงส่ ง (ถ่ายโอน) ไปยังอุปกรณ์ใดๆ เพื่อใช้กบั แอปพลิเคชัน่
ArcGIS Runtime และ ArcGIS Desktop ที่ได้รับสิ ทธิการใช้งาน ห้ามลูกค้ารวบรวม ดาวน์โหลด หรื อเก็บข้อมูลดังกล่าวได้
ลูกค้าสามารถนําผลของพิกดั ทางภูมิศาสตร์ ซึ่งได้รับและถูกเก็บตามข้อตกลงฉบับนี้ ไปใช้ภายในได้ ลูกค้าไม่สามารถเผยแพร่ ผลของพิกดั ทางภูมิศาสตร์ได้ เว้นแต่ (i) ใช้และ /
หรื อแสดงบนแผนที่ ซึ่งเชื่อมต่อกับเว็บไซต์สาธารณะที่ไม่สร้างรายรับของลูกค้า (ii) ให้สิทธิ์ เข้าถึงแก่บุคคลที่สาม เพื่อจุดประสงค์ทางธุรกิจของลูกค้า หรื อ
(iii) ส่ งมอบให้บุคคลที่สามในรู ปแบบผลแบบตายตัว เอาท์พุตแบบตายตัวในแบบที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์ / ไม่สร้างรายได้ หรื อการแสดงแผนที่แบบตายตัว
Esri ไม่ได้รับสิ ทธิ ใดๆ ในเนื้ อหาของลูกค้าภายใต้ขอ้ ตกลงฉบับนี้

3.3 ข้ อจํากัดในการใช้ งาน
ก.
ข.
ค.
ง.

ลูกค้าไม่สามารถกระทําการโดยตรงหรื ออนุญาตให้ลูกค้าของลูกค้าทําแบรนด์ร่วมกันในข้อมูล หรื อใช้ขอ้ มูลในบริ การหรื อผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้รับอนุญาต
หรื อเสนอข้อมูลผ่านหรื อในนามของบุคคลที่สามใด ๆ
ลูกค้าไม่สามารถใช้หรื ออนุญาตให้บุคคลที่สามใช้ขอ้ มูลเพื่อวัตถุประสงค์ในการรวบรวม การพัฒนา การตรวจสอบ การเสริ ม การเพิ่ม หรื อการลบจากการรวบรวมข้อมูลที่มีการขาย
เผยแพร่ จัดหาให้ หรื อการกระทําใด ๆ ที่ให้กบั บุคคลที่สาม
ข้ อมูลรายชื่ อธุรกิจ เว้นแต่จะมีการอนุญาตไว้เป็ นลายลักษณ์อกั ษร ลูกค้าไม่สามารถใช้ขอ้ มูลรายชื่อธุรกิจเพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาดโดยตรง
การขายต่อการตีพิมพ์หรื อการเผยแพร่ แก่บุคคลที่สามใดๆ โดยเป็ นส่วนหนึ่งของรายการสําหรับการส่ งจดหมาย สมุดรายชื่อ หรื อโฆษณาย่อยหรื อการรวบรวมข้อมูลในรู ปแบบอื่นๆ
ข้ อมูลถนน ลูกค้าสามารถใช้ขอ้ มูลถนนเพื่อวัตถุประสงค์ในการทําแผนที่ การกําหนดรหัสพิกดั (Geocoding) การกําหนดเส้นทาง และการวิเคราะห์เครื อข่ายการคมนาคม
เว้นแต่จะมีการอนุญาตไว้เป็ นประการอื่นเป็ นลายลักษณ์อกั ษร ลูกค้าไม่สามารถใช้ขอ้ มูลถนนสําหรับ
1. คําแนะนําสําหรับการนําทางแบบเรี ยลไทม์ รวมถึงการเตือนผูใ้ ช้เกี่ยวกับการหลบหลีกที่กาํ ลังจะเกิดขึ้น เช่น การเตือนจุดเลี้ยวที่ใกล้จะถึง
หรื อการคํานวณหาทิศทางอื่นในกรณี ที่เลี้ยวไม่ทนั
2. การกําหนดเส้นทางของพาหนะหลายอย่างที่ได้รับการประสานกัน หรื อ
3. การกําหนดค่าที่เหมาะสมของเส้นทางที่ประสานกันแล้ว

จ.
ฉ.
ฌ.

ข้ อมูล Business Analyst ลูกค้าสามารถแคชข้อมูลที่ให้มาพร้อมกับแอปฯ ArcGIS Business Analyst บนอุปกรณ์เคลื่อนที่เพื่อใช้งานร่ วมกับการใช้เซิ ร์ฟเวอร์
ArcGIS Business Analyst ของลูกค้า ลูกค้าจะไม่สามารถแคชหรื อดาวน์โหลดข้อมูลดังกล่าวได้
สิ ทธิ การใช้ งานชุดข้ อมูลบางส่ วน: หากลูกค้าสัง่ ซื้ อชุดย่อยของชุดข้อมูล (ตัวอย่างเช่น ประเทศ ภูมิภาค รัฐหรื อส่วนท้องถิ่นของชุดข้อมูลทัว่ โลก)
ลูกค้าจะสามารถใช้ได้เฉพาะชุดย่อยที่ได้รับสิ ทธิ การใช้งานเท่านั้น ไม่รวมถึงส่ วนอื่นๆ ของชุดข้อมูลเต็มชุด
ข้ อมูลเขตแดนระหว่ างประเทศ Michael Bauer Research ("ข้ อมูล MBR") สิ ทธิ์ ของลูกค้าในการใช้ขอ้ มูลที่ดาวน์โหลดไปยังสถานที่ของลูกค้า (เช่น MBR
Data ที่เก็บไว้ใน ArcGIS Enterprise, ArcGIS Desktop) จะหมดอายุใน 2 ปี หลังดาวน์โหลด

3.4 ข้ อกําหนดและเงือ่ นไขเพิม่ เติมสํ าหรับข้ อมูล ผูไ้ ด้รับอนุญาตข้อมูลบางรายต้องการให้ Esri ระบุขอ้ กําหนดหน้าที่เพิ่มเติมและข้อกําหนดในการใช้แก่ลูกค้า
ข้อกําหนดของข้อตกลงฉบับนี้ ในส่วนที่เพิ่มเเติมและส่ วนที่แก้ไขเหล่านี้ ดูได้ที่ www.esri.com/legal/third-party-data.
4.0 การบํารุ งรักษา
4.1 ลูกค้ าในสหรัฐอเมริกา Esri จะจัดหาการบํารุ งรักษาสําหรับซอฟต์แวร์และ Online Services ตามโปรแกรมการบํารุ งรักษาและการสนับสนุนของ Esri
และข้อตกลงฉบับนี้ ในกรณี ที่ลูกค้าอยูใ่ นสหรัฐอเมริ กา
4.2 ลูกค้ าที่อยู่นอกสหรัฐอเมริกา ลูกค้าสามารถได้รับบริ การบํารุ งรักษาจากผูจ้ ดั จําหน่ายของ Esri ในท้องถิ่นของลูกค้าภายใต้นโยบายการสนับสนุนมาตรฐานของผูจ้ ดั จําหน่ายเอง
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เอกสารแนบท้ าย ก
อภิธานศัพท์
อภิธานศัพท์ต่อไปนี้ มีผลใช้กบั ข้อเสนอและบริ การทั้งหมดของ Esri ที่ Esri อาจจัดหาให้กบั ลูกค้า ข้อเสนอและบริ การบางรายการของ Esri อาจไม่อยูภ่ ายในขอบเขตของข้อตกลงฉบับนี้
โปรดข้ามคําศัพท์ใดๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับข้อเสนอและบริ การของ Esri ที่เสนอภายใต้ขอ้ ตกลงฉบับนี้
"บริษทั ในเครือ" หมายถึง บริ ษทั หรื อองค์กรอื่นใด ที่โดยตรงหรื อโดยอ้อม (i) ควบคุม (ii) ถูกควบคุมโดย หรื อ (iii) อยูภ่ ายใต้การควบคุมของคู่สญ
ั ญา ในที่น้ ี "ควบคุม" หมายถึง
มีหุน้ หรื อผลประโยชน์ที่มีสิทธิ ออกเสี ยงมากกว่า 50% ในกิจการที่ควบคุมดูแล
"API" หมายถึง อินเทอร์เฟซของการทําโปรแกรมแอปพลิเคชัน
"เว็บไซต์ ArcGIS" หมายถึง http://www.arcgis.com และเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องหรื อเว็บไซต์สืบทอด
"รหัสการอนุญาต" หมายถึง คีย ์ หมายเลขการให้อนุญาต Enablement Code ข้อมูลประจําตัวในการเข้าสู่ระบบ รหัสการเปิ ดใช้ (Activation Code) โทเค็น
ชื่อผูใ้ ช้และรหัสผ่าน หรื อกลไกอื่นใด ที่จาํ เป็ นสําหรับการใช้ผลิตภัณฑ์ตามการนําเสนอของ Esri
"เบต้ า" หมายถึง ผลิตภัณฑ์ที่เป็ นรุ่ นอัลฟ่ า เบต้า หรื อรุ่ นก่อนการวางจําหน่ายอื่น ๆ
"บริการคลาวด์ " หมายถึง บริ การออนไลน์และบริ การคลาวด์ที่มีการจัดการของ Esri
"เนือ้ หา" หมายถึง ข้อมูล รู ปภาพ ภาพถ่าย ภาพเคลื่อนไหว วิดีโอ เสี ยง ข้อความ แผนที่ ฐานข้อมูล รู ปแบบข้อมูล สเปรดชีต อินเทอร์เฟซผูใ้ ช้ ส่ วนประกอบกราฟิ ก ไอคอน ซอฟต์แวร์
และทรัพยากรอื่น ๆ
"การควบคุม" หมายถึง การมีหุน้ หรื อผลประโยชน์ที่มีสิทธิ ออกเสี ยงมากกว่า 50% ในกิจการที่ควบคุมดูแล
"เนือ้ หาของลูกค้ า" หมายถึงเนื้อหาใด ๆ ที่ลกู ค้าจัดหา ใช้ หรื อพัฒนาอันเกี่ยวเนื่องกับการใช้ผลิตภัณฑ์ตามการนําเสนอหรื อการให้บริ การของ Esri ที่รวมถึงแอปพลิเคชันมูลค่าเพิ่ม
เนื้อหาของลูกค้าไม่รวมข้อเสนอแนะ คําแนะนํา หรื อคําร้องขอใดๆ สําหรับการปรับปรุ งซอฟต์แวร์ที่ลูกค้าให้แก่ Esri
"ข้ อมูล" หมายถึง ชุดข้อมูลดิจิทลั ที่มีอยูเ่ พื่อการค้า ซึ่ งรวมถึงแต่ไม่จาํ กัดเพียงข้อมูลเวกเตอร์ทางภูมิศาสตร์ รายงานข้อมูลแรสเตอร์ หรื อคุณสมบัติตารางที่เกี่ยวข้องที่ Esri
รวมชุดเข้ากับผลิตภัณฑ์ตามการนําเสนอของ Esri อื่น ๆ หรื อส่ งมอบให้แยกต่างหาก
"ผลงาน" หมายถึง สิ่ งใด ๆ ก็ตามที่ Esri ส่ งมอบให้กบั ลูกค้าในฐานะที่เป็ นผลลัพธ์ของการดําเนินการของบริ การโดยผูเ้ ชี่ยวชาญ
"เอกสารประกอบ" หมายถึง เอกสารประกอบสําหรับอ้างอิงทั้งหมดของผูใ้ ช้ที่ Esri ส่ งมอบให้พร้อมกับสิ นค้าหรื อผลิตภัณฑ์ตามการนําเสนอของ Esri
"การให้ บริการระบบคลาวด์ ที่มีการจัดการของ Esri" หมายถึง ลูกค้าที่มีโครงสร้างพื้นฐานระบบคลาวด์ ซอฟต์แวร์ ข้อมูล และแพลตฟอร์มระบบเครื อข่ายเฉพาะเจาะจงโดยที่ Esri
ให้บริ การโฮสต์ จัดการ และทําให้พร้อมใช้งานสําหรับลูกค้าหรื อผูใ้ ช้งานปลายทางของลูกค้าผ่านทางอินเทอร์เน็ต
"ผลิตภัณฑ์ ตามการนําเสนอของ Esri" หมายถึง ผลิตภัณฑ์ หรื อเอกสารประกอบใด ๆ หาก Esri จัดหาการฝึ กอบรมหรื อบริ การโดยผูเ้ ชี่ยวชาญให้โดยตรงแก่ลูกค้า จะถือว่าข้อเสนอของ
Esri รวมถึงเอกสารการฝึ กอบรมและผลงานด้วย ผลิตภัณฑ์ตามการนําเสนอของ Esri ไม่รวมการให้บริ การและเนื้ อหาของบุคคลที่สาม
"GIS" หมายถึง ระบบข้อมูลทางภูมิศาสตร์
"การบํารุ งรักษา" หมายถึง โปรแกรมการเป็ นสมาชิกที่ Esri จัดหาให้และที่ให้สิทธิแก่ลูกค้าในการอัปเดตผลิตภัณฑ์และผลประโยชน์อื่น ๆ เช่น
การเข้าถึงการสนับสนุนทางเทคนิ คและการเข้าถึงแหล่งข้อมูลการเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเองที่อยูบ่ นเว็บ
"รหัสที่เป็ นอันตราย" หมายถึง ไวรัส เวิร์ม ระเบิดเวลาของซอฟต์แวร์ ม้าโทรจัน หรื อรหัสอื่นใดทางคอมพิวเตอร์ ไฟล์ การปฏิเสธบริ การ หรื อโปรแกรมที่ออกแบบมาเพื่อขัดขวาง ทําลาย
หรื อจํากัดการทํางานของซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ ฮาร์ดแวร์ หรื ออุปกรณ์โทรคมนาคม
"Online Services" หมายถึง ระบบเชิงพื้นที่ใด ๆ บนอินเทอร์เน็ตที่มีเพื่อการค้าซึ่ง Esri ได้จดั หาให้ รวมถึงแอปพลิเคชันและ API ที่เกี่ยวข้องเพื่อการจัดเก็บ จัดการ เผยแพร่
และการใช้แผนที่ ข้อมูล และสารสนเทศอื่น ๆ Online Services ไม่รวมข้อมูลและเนื้ อหา
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"เอกสารการสั่ งซื้อ" หมายถึง ใบเสนอราคาสําหรับการขาย ข้อเสนอการต่ออายุสาํ หรับการซ่อมบํารุ ง การสัง่ ซื้ อ ข้อเสนอ คําสัง่ งาน หรื อเอกสารอื่น ๆ ที่ระบุถึงผลิตภัณฑ์ตามการนําเสนอ
อัปเดต หรื อการบริ การที่ลูกค้าสัง่ ซื้ อของ Esri
"สิทธิการใช้ งานอย่ างถาวร" หมายถึง สิ ทธิ การใช้งานอย่างไม่มีกาํ หนด ในผลิตภัณฑ์ตามการนําเสนอของ Esri เวอร์ชนั ที่ได้จ่ายค่าธรรมเนียมในการใช้สิทธิแล้ว เว้นเสี ยแต่จะถูกยุติโดย
Esri หรื อลูกค้าที่ได้รับอนุญาตภายใต้ขอ้ ตกลงฉบับนี้
"ผลิตภัณฑ์ " หมายถึง ซอฟต์แวร์ ข้อมูล และ Online Services
"บริการโดยผู้เชี่ยวชาญ" หมายถึง บริ การเพื่อการพัฒนาหรื อการให้คาํ ปรึ กษาที่ Esri ให้แก่ลูกค้า
"ตัวอย่ าง" หมายถึง โค้ดตัวอย่าง แอปพลิเคชันตัวอย่าง แอด-ออน หรื อส่ วนขยายตัวอย่างของผลิตภัณฑ์
"การให้ บริการ" หมายถึง การซ่อมบํารุ ง หาก Esri จัดหาบริ การระบบคลาวด์ที่มีการจัดการของ Esri การฝึ กอบรมหรื อบริ การโดยผูเ้ ชี่ยวชาญให้โดยตรงแก่ลูกค้า
จะถือว่าบริ การรวมถึงบริ การระบบคลาวด์ที่มีการจัดการของ Esri การฝึ กอบรมและบริ การโดยผูเ้ ชี่ยวชาญด้วย
"ซอฟต์ แวร์ " หมายถึง ซอฟต์แวร์ที่พร้อมจําหน่ายเพื่อการค้าที่มีสิทธิ ความเป็ นเจ้าของ โดยไม่รวมถึงข้อมูล การเข้าถึง การดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ที่ได้รับอนุญาตของ Esri หรื อที่ Esri
ได้มอบให้บนสื่ อในรู ปแบบใด ๆ ก็ตาม ซึ่ งรวมถึงชุดสํารอง อัปเดต เซอร์วิสแพค แพตช์ ฮอตฟิ กซ์ หรื อชุดสํารองรวมที่ได้รับอนุญาต
"ข้ อมูลจําเพาะ" หมายถึง (i) เอกสารที่เกี่ยวข้องสําหรับซอฟต์แวร์และ Online Services (ii) ขอบเขตงานที่ระบุไว้ในคําสัง่ งานใดก็ตาม หรื อ (iii)
คําอธิ บายหลักสูตรสําหรับการฝึ กอบรมที่เผยแพร่ ออกมาของ Esri
"คําสั่ งงาน" หมายถึง เอกสารคําสัง่ ซื้ อสําหรับการให้บริ การ
"สิทธิการใช้ ตามระยะเวลา" หมายถึง สิ ทธิ การใช้ผลิตภัณฑ์ตามการนําเสนอของ Esri ในระยะเวลาที่จาํ กัด ("ระยะเวลา").
"เนือ้ หาของบุคคลที่สาม" หมายถึง เนื้ อหาใดก็ตามที่ลูกค้าอาจได้รับจากเว็บไซต์ของบุคคลที่สามหรื อที่บุคคลอื่นที่ไม่ใช่พนักงาน ซัพพลายเออร์ หรื อผูร้ ับจ้างของ Esri
อาจมีส่วนร่ วมโดยตรงกับเว็บไซต์ของ Esri
"การฝึ กอบรม" หมายถึง (i) การฝึ กอบรมผลิตภัณฑ์ หรื อ (ii) การฝึ กอบรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องที่ Esri จัดหาให้ภายใต้ขอ้ ตกลงฉบับนี้
"ข้ อมูลการฝึ กอบรม" หมายถึง เนื้ อหาที่เป็ นดิจิทลั หรื อที่มีการพิมพ์ออกมาเพื่อใช้ในการฝึ กอบรมให้เสร็จสิ้ น ซึ่งอาจรวมถึงแต่ไม่จาํ กัดเพียงสมุดงาน ข้อมูล แนวคิด แบบฝึ กหัด และข้อสอบ
"แอปพลิเคชันมูลค่ าเพิม่ " หมายถึง แอปพลิเคชันที่พฒั นาโดยลูกค้าเพื่อการใช้งานร่ วมกับซอฟต์แวร์ ข้อมูล หรื อ Online Services ใด ๆ ที่ได้รับอนุญาต
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เอกสารแนบท้ าย ข
ข้ อกําหนดและเงือ่ นไขทั่วไป
ข้อกําหนดและเงื่อนไขทัว่ ไปต่อไปนี้ มีผลใช้กบั ข้อเสนอและบริ การของ Esri ที่ Esri อาจจะเสนอให้กบั ลูกค้า ข้อเสนอและบริ การบางรายการของ Esri
อาจไม่พร้อมบริ การภายใต้ขอ้ ตกลงฉบับนี้ โปรดข้ามคําศัพท์ใดๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับข้อเสนอและบริ การของ Esri ที่เสนอภายใต้ขอ้ ตกลงฉบับนี้
ข้ อ B.1—ข้ อจํากัดในการใช้ งานทั่วไป
เว้นแต่จะมีการอนุญาตไว้โดยชัดแจ้งในข้อตกลงฉบับนี้ ลูกค้าจะต้องไม่
ก.
ข.
ค.
ง.
จ.
ฉ.

จําหน่าย ให้เช่า ให้อนุญาตต่อ เผยแพร่ ให้ยมื แบ่งปันเวลาใช้ หรื อโอนบริ การหรื อข้อเสนอของ Esri
แจกจ่ายหรื อจัดหาการเข้าถึงบริ การหรื อข้อเสนอของ Esri โดยตรงทั้งหมดหรื อบางส่วนให้กบั บุคคลภายนอก รวมถึงแต่ไม่จาํ กัดเพียงส่ วนขยาย ส่วนประกอบ หรื อ DLL
แจกจ่ายรหัสส่ วนตัวให้กบั บุคคลภายนอก
ทําวิศวกรรมย้อนกลับ ดีคอมไพล์ หรื อแยกส่วนประกอบผลิตภัณฑ์หรื อผลงานใดๆ ที่ส่งมอบในรู ปแบบรวม
พยายามที่จะหลีกเลี่ยงมาตรการด้านเทคโนโลยีที่ควบคุมการเข้าถึงหรื อการใช้ขอ้ เสนอของ Esri
จัดเก็บ แคช ใช้งาน อัปโหลด แจกจ่าย หรื อให้อนุญาตต่อ สําหรับเนื้ อหา หรื อใช้ขอ้ เสนอของ Esri โดยเป็ นการละเมิดสิ ทธิของ Esri หรื อบุคคลที่สาม
รวมถึงสิ ทธิ ในทรัพย์สินทางปัญญา สิ ทธิ ความเป็ นส่ วนตัว กฎหมายว่าด้วยการไม่เลือกปฏิบตั ิ หรื อกฎหมายการส่งออกหรื อข้อบังคับของรัฐที่ใช้บงั คับ
ช. ลบหรื อบิดเบือนประกาศสิ ทธิ บตั ร ลิขสิ ทธิ์ เครื่ องหมายการค้า หรื อสิ ทธิความเป็ นเจ้าของของ Esri หรื อผูใ้ ห้อนุญาต) หรื อคําอธิบายที่ระบุอยูใ่ นหรื อแนบมากับข้อเสนอของ Esri
เอาต์พุตผลิตภัณฑ์ ไฟล์คาํ อธิ บายข้อมูล หรื อหน้าข้อความออนไลน์หรื อข้อมูลที่อยูใ่ นรู ปแบบเอกสารของข้อมูลหรื อเอกสารประกอบ
ซ. แบ่งหรื อใช้งานอย่างเป็ นเอกเทศสําหรับส่ วนประกอบหรื อองค์ประกอบของข้อเสนอของ Esri
i. ผนวกส่ วนหนึ่ งส่ วนใดของผลิตภัณฑ์ตามการนําเสนอของ Esri เข้ากับผลิตภัณฑ์หรื อการให้บริ การเพื่อการใช้งานของบุคคลที่สามที่เป็ นคู่แข่งกับผลิตภัณฑ์ตามการนําเสนอของ
Esri
ญ. เผยแพร่ หรื อสื่ อสารด้วยวิธีการอื่นใดก็ตามสําหรับผลการทดสอบมาตรฐานการทํางานบนผลิตภัณฑ์รุ่นเบต้าโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็ นลายลักษณ์อกั ษรจาก Esri และผูใ้ ห้อนุญาต หรื อ
ฎ. ใช้ ผนวก แก้ไข เผยแพร่ ให้การเข้าถึง หรื อรวมข้อเสนอของ Esri ในลักษณะที่อาจทําให้ขอ้ เสนอของ Esri
อยูภ่ ายใต้ขอ้ กําหนดในการใช้งานแบบโอเพ่นซอร์สหรื อแบบเปิ ดฐานข้อมูลที่ตอ้ งการให้ส่วนหนึ่งส่ วนใดของข้อเสนอของ Esri ได้รับการกระทําดังนี้
1. ได้รับการเปิ ดเผยในรู ปแบบของรหัสต้นทาง (Source Code) แก่บุคคลภายนอก
2. ให้สิทธิ การใช้งานแก่บุคคลภายนอกเพื่อวัตถุประสงค์ในการสร้างงานมีลิขสิ ทธิ์ สื บเนื่อง หรื อ
3. แจกจ่ายต่อให้แก่บุคคลภายนอกโดยไม่มีค่าใช้จ่าย

l.

สร้างรายได้โดยการมอบสิ ทธิ เข้าใช้ซอฟต์แวร์หรื อ Online Service ผ่านแอปพลิเคชันมูลค่าเพิ่ม

ข้อจํากัดดังกล่าวนี้ จะไม่มีผลใช้บงั คับในกรณี ที่เป็ นการขัดต่อกฎหมายที่ใช้บงั คับหรื อข้อบังคับ
ข้ อ B.2—ข้ อกําหนดและการสิ้นสุ ดการใช้ งาน
B.2.1 ลูกค้าอาจยุติขอ้ ตกลงฉบับนี้ หรื อสิ ทธิ การใช้งานหรื อการเป็ นสมาชิกข้อเสนอของ Esri ใดๆ ได้ทุกเมื่อโดยจะต้องแจ้ง Esri เป็ นลายลักษณ์อกั ษร
การยุติขอ้ ตกลงโดยปราศจากสาเหตุไม่ได้ทาํ ให้ลูกค้ามีสิทธิ ได้รับการคืนเงินค่าธรรมเนียมใดๆ
สิ ทธิ การยุติขอ้ ตกลงในระหว่างมีขอ้ ผูกพันการให้บริ การเพื่อความสะดวกใดก็ตามได้ระบุไว้ในส่ วนที่เกี่ยวข้องในเนื้ อหาของข้อตกลงฉบับนี้
ฝ่ ายใดฝ่ ายหนึ่งอาจยุติขอ้ ตกลงฉบับนี้ หรื อสิ ทธิ การใช้งานหรื อการเป็ นสมาชิกใดๆ เนื่องจากมีการละเมิดข้อตกลงในสาระสําคัญที่ไม่ได้รับการแก้ไขภายใน
30 วันนับจากวันที่มีการแจ้งอย่างเป็ นลายลักษณ์อกั ษรไปยังฝ่ ายที่ละเมิดข้อตกลง เมื่อมีการยุติขอ้ ตกลงฉบับนี้ เนื่องจากมีการละเมิดข้อตกลง ทาง Esri จะหยุดให้บริ การ สิ ทธิการใช้งานใดๆ
ในข้อเสนอของ Esri ที่มีผลใช้อยูห่ ลังจากการยุติขอ้ ตกลงฉบับนี้ ยงั คงใช้ได้ต่อไปภายใต้ขอ้ ตกลงของข้อตกลงฉบับนี้
B.2.2 หาก Esri ยุติขอ้ ตกลงฉบับนี้ เนื่องจากลูกค้าละเมิดข้อตกลง Esri ยังอาจใช้สิทธิเลือกที่จะยุติสิทธิการใช้งานของลูกค้า หรื อการเป็ นสมาชิกในข้อเสนอของ Esri ได้ดว้ ย
หากลูกค้ายุติขอ้ ตกลงฉบับนี้ ไม่วา่ ด้วยเหตุผลหรื อเพื่อความสะดวกแล้ว ทางลูกค้าอาจใช้สิทธิเลือกที่จะยุติสิทธิการใช้งานของลูกค้า หรื อการเป็ นสมาชิกในผลิตภัณฑ์ตามการนําเสนอของ
Esri ด้วย
B.2.3 เมื่อมีการยุติหรื อสิ้ นสุ ดสิ ทธิ การใช้งานหรื อการเป็ นสมาชิก ลูกค้าจะต้อง
ก.

หยุดเข้าถึงหรื อใช้งานข้อเสนอของ Esri ที่ถูกยุติหรื อสิ้ นสุ ด
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ล้างแคชข้อมูลในฝั่งของไคลเอ็นต์ที่ได้จากบริ การคลาวด์ที่ถูกยุติหรื อสิ้นสุด และ
หยุดการใช้และถอนการติดตั้ง ลบ และทําลายสําเนาทั้งหมดของผลิตภัณฑ์ตามการนําเสนอ ของ Esri ที่ถูกยุติหรื อสิ้ นสุดซึ่งอยูใ่ นความครอบครองหรื อการควบคุมของลูกค้า
รวมถึงส่ วนที่ได้รับการแก้ไขหรื อมีการผนวกรวมไว้ดว้ ย ไม่วา่ จะอยูใ่ นรู ปแบบใด ตลอดจนดําเนินการและส่ งหลักฐานของการกระทําดังกล่าวนั้นให้แก่ Esri
หรื อผูจ้ ดั จําหน่ายที่ได้รับอนุญาต

Esri อาจหยุดให้บริ การทันทีที่มีการแจ้งเป็ นลายลักษณ์อกั ษรไปยังลูกค้า หากการล้มละลายหรื อการดําเนินคดีลม้ ละลายเริ่ มขึ้นโดยหรื อต่อลูกค้า
จนกว่าทรัสตีจะได้แก้ไขการผิดนัดชําระหนี้ ที่เกิดขึ้นและให้การรับประกันที่เพียงพอสําหรับการปฏิบตั ิการในอนาคตภายใต้ขอ้ ตกลงฉบับนี้
ข้อตกลงฉบับนี้ จะสิ้ นสุดลงเมื่อมีภาวะหนี้ สินล้นพ้นตัว การชําระบัญชี หรื อการเลิกกิจการของฝ่ ายใดฝ่ ายหนึ่ง
ข้ อ B.3—การรับประกันแบบจํากัดและการจํากัดความรับผิดชอบ
3.1 การรับประกันแบบจํากัด ยกเว้นตามที่ระบุไว้ดา้ นล่าง Esri รับประกันลูกค้า โดยที่ (i) ผลิตภัณฑ์และการฝึ กอบรม
ผลิตภัณฑ์และการฝึ กอบรมจะปฎิบตั ิตามข้อมูลจําเพาะที่เกี่ยวข้องอย่างมีนยั ยะสําคัญ และ (ii)
การให้บริ การจะเป็ นไปตามมาตรฐานทางวิชาชีพและทางเทคนิ คของอุตสาหกรรมอย่างมีนยั ยะสําคัญ ช่วงเวลารับประกันสําหรับผลิตภัณฑ์ตามการนําเสนอของ Esri
ภายใต้สิทธิ การใช้งานอย่างถาวรและการให้บริ การมีระยะเวลา 90 วัน นับตั้งแต่วนั ที่ส่งมอบ หรื อจากวันที่รับของ หากข้อตกลงฉบับนี้ มีระยะเวลารับของ
ช่วงเวลารับประกันสําหรับผลิตภัณฑ์ตามการนําเสนอของ Esri ถูกเสนอภายใต้การเป็ นสมาชิกหรื อการใช้สิทธิตามข้อกําหนดนานน้อยกว่าระยะเวลาการเป็ นสมาชิกหรื อข้อกําหนดหรื อ 90
วัน นับตั้งแต่วนั ที่ส่งมอบ หรื อจากวันที่รับของ หากข้อตกลงฉบับนี้ มีระยะเวลารับของ
B.3.2 การจํากัดความรับผิดชอบกรณีพเิ ศษ เนือ้ หาของบุคคลที่สาม ข้ อมูล ตัวอย่ าง ฮ็อตฟิ กซ์ โปรแกรมแก้ไข อัปเดต Online Services ที่จดั หาให้ โดยไม่ มีค่าธรรมเนียม
และผลิตภัณฑ์ ร่ ุ นที่เป็ นการทดลอง การประเมินและรุ่ นเบต้ าจะถูกส่ งมอบในลักษณะ "ตามสภาพที่เป็ นอยู่" โดยไม่ มีการรับประกันใด ๆ
B.3.3 การจํากัดความรับผิดชอบทั่วไป ยกเว้ นการรับประกันแบบจํากัดตามที่ระบุอย่ างชัดแจ้ งข้ างต้ นแล้ ว Esri จํากัดความรับผิดชอบในการรับประกันหรือเงือ่ นไขอืน่ ๆ ทั้งหมด
ไม่ ว่าจะโดยชัดแจ้ งหรือโดยนัย รวมถึงการรับประกันหรือเงือ่ นไขเกีย่ วกับความสามารถเชิงพาณิชย์ ความเหมาะสมในการใช้ งานเพือ่ วัตถุประสงค์เฉพาะ
และการไม่ ละเมิดสิ ทธิ์ในทรัพย์ สินทางปัญญา Esri จะไม่ รับผิดชอบต่ อความไม่ สอดคล้องใดๆ เกีย่ วกับข้ อมูลจําเพาะ การสู ญหาย การลบ การแก้ไข หรือการเปิ ดเผยเนือ้ หาของลูกค้ า
ที่เกิดขึน้ จากการที่ลูกค้าแก้ ไขเปลีย่ นแปลงข้ อเสนอของ Esri นอกเหนือจากที่ระบุไว้ในเอกสารประกอบ Esri ไม่ รับประกันว่าข้ อเสนอของ Esri
หรือการดําเนินการของลูกค้ าจะราบรื่นไม่ ตดิ ขัด ปราศจากข้ อผิดพลาด ความทนทานต่ อความบกพร่ อง ความปลอดภัยจากความบกพร่ อง
หรือไม่ รับประกันว่ าความไม่ สอดคล้ องจะสามารถหรือจะได้ รับการแก้ ไข ข้ อเสนอของ Esri ไม่ ได้ รับการออกแบบ ผลิต หรือมีวตั ถุประสงค์เพือ่ การใช้ ในสภาพแวดล้อม
หรือการใช้ งานที่อาจนําไปสู่ การสู ญเสี ยชีวติ การบาดเจ็บร่ างกาย หรือความเสี ยหายต่ อทรัพย์ สินหรือสภาพแวดล้ อม
ลูกค้ าไม่ ควรปฏิบัตติ ามคําแนะนําเกีย่ วกับการนําทางที่ดูเหมือนจะเป็ นอันตราย ไม่ ปลอดภัย หรือผิดกฎหมาย การใช้ ดงั กล่าวจะเป็ นความเสี่ยงและเป็ นค่าใช้ จ่ายของลูกค้าเอง
B.3.4 การจํากัดความรับผิดชอบ
ก.
ข.

การจํากัดความรับผิดชอบบนอินเทอร์ เน็ต ไม่ มีคู่สัญญาฝ่ ายใดจะต้ องรับผิดสําหรับค่าเสียหายภายใต้ ทฤษฎีทางกฎหมายเกีย่ วกับการปฏิบตั หิ รือการยุตกิ ารดําเนินการของอินเทอร์ เน็ต
หรือข้ อบังคับของอินเทอร์ เน็ตที่อาจจํากัดหรือห้ ามการดําเนินการของบริการคลาวด์
เว็บไซต์ ของบุคคลที่สาม และ เนือ้ หาของบุคคลที่สาม Esri ไม่ รับผิดชอบต่ อเว็บไซต์ ของบุคคลที่สามหรือเนือ้ หาของบุคคลที่สาม
ที่ปรากฎหรือถูกอ้ างอิงโดยผลิตภัณฑ์ ตามการนําเสนอของ Esri หรือเว็บไซต์ ของ Esri รวมถึง www.esri.com และ www.arcgis.com
การให้ ลงิ ก์ ไปยังเว็บไซต์ หรือทรัพยากรของบุคคลที่สามไม่ ได้ บ่งบอกนัยยะถึงการรับรอง ความเกีย่ วข้ อง หรือการสนับสนุนชนิดใดๆ

B.3.5 การบรรเทาเฉพาะ การแก้ไขความเสี ยหายโดยเฉพาะของลูกค้าและความรับผิดชอบทั้งหมดของ Esri
ต่อการละเมิดการรับประกันแบบจํากัดในส่วนนี้ จะเป็ นไปเพื่อทดแทนสื่ อที่ชาํ รุ ดรวมทั้ง (i)ซ่อม แก้ไข หรื อหาทางแก้ไขผลิตภัณฑ์ตามการนําเสนอและการให้บริ การของ Esri ที่เกี่ยวข้อง
หรื อ (ii) ณ สิ ทธิ การเลือกของ Esri, ค่าธรรมเนี ยมที่ลูกค้าชําระเป็ นค่าผลิตภัณฑ์ตามการนําเสนอและการให้บริ การของ Esri ที่ไม่สอดคล้องกับการรับประกันแบบจํากัดของ Esri
ข้ อ B.4—ข้ อจํากัดความรับผิดชอบ
B.4.1 การจํากัดความรับผิด ทั้งลูกค้ า Esri และผู้จดั จําหน่ ายของ Esri จะไม่ ต้องรับผิดต่ อค่าเสียหายโดยอ้อม ค่าเสียหายพิเศษ ค่าเสียหายสืบเนื่อง ค่าเสียหายที่เป็ นผลที่ตามมา
การสู ญเสี ยผลกําไร ยอดขาย ค่ าความนิยม ต้ นทุนในการจัดหาสิ นค้ าหรือบริการทดแทน หรือค่ าเสี ยหายที่มีจาํ นวนสู งกว่ าค่ าธรรมเนียมของสิ ทธิการใช้ งาน
หรือค่ าธรรมเนียมการเป็ นสมาชิกปัจจุบันที่เกีย่ วข้ อง ซึ่งได้ ชําระหรือค้ างชําระต่ อ Esri สําหรับข้ อเสนอหรือบริการของ Esri ที่เป็ นสาเหตุของข้ อเรียกร้ อง
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B.4.2 ข้อจํากัดและการยกเว้นความรับผิดในข้อความย่อหน้าก่อนนี้ ไม่ใช้กบั กรณี ที่ลูกค้าละเมิด ใช้ในทางที่ผดิ ยักยอกทรัพย์สินทางปัญญาของ Esri หรื อผูใ้ ห้อนุญาตของ Esri
ภาระหน้าที่ในการชดใช้ค่าสิ นไหมทดแทนของฝ่ ายใดฝ่ ายหนึ่ง ความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง การจงใจประพฤติผดิ
หรื อการละเมิดต่อข้อกําหนดการปฏิบตั ิตามกฎเกณฑ์การส่ งออกของข้อตกลงฉบับนี้ หรื อกฎหมายที่มีผลบังคับใช้หรื อข้อบังคับ
B.4.3 ความสามารถในการบังคับใช้ ของการจํากัดความรับผิดชอบและข้ อจํากัด Esri
หรื อผูจ้ ดั จําหน่ายที่ได้รับอนุญาตได้กาํ หนดค่าธรรมเนี ยมและเข้าทําข้อตกลงฉบับนี้ โดยเป็ นไปตามการจํากัดความรับผิดและข้อจํากัดในข้อตกลงฉบับนี้ ทั้งนี้
ค่าธรรมเนี ยมได้แสดงถึงการกระจายความเสี่ ยงที่เป็ นพื้นฐานสําคัญของการเจรจาระหว่างคู่สญ
ั ญา
ข้ อจํากัดเหล่ านีจ้ ะมีผลใช้ บังคับไม่ ว่าคู่สัญญาจะรับรู้ ถงึ ความเป็ นไปได้ ของความเสียหายหรือไม่ และไม่ คาํ นึงว่าวัตถุประสงค์สําคัญของการเยียวยาแบบจํากัดโดยเฉพาะหรือไม่
B.4.4 การถอนหรื อการสละสิ ทธิ เรี ยกร้องหรื อสิ ทธิ ในทรัพย์สินที่เคยเรี ยกร้อง ข้อจํากัด และข้อยกเว้นที่ระบุขา้ งต้นอาจไม่มีผลบังคับใช้ในเขตอํานาจศาลบางแห่ง
และอาจมีผลบังคับใช้ภายใต้ขอบเขตที่อนุญาตตามกฎหมายในเขตอํานาจศาลของลูกค้าเท่านั้น ลูกค้าอาจมีสิทธิเพิ่มเติมซึ่งไม่สามารถมีการยกเว้นหรื อจํากัดความรับผิดชอบได้ Esri
ไม่ได้พยายามที่จะจํากัดการรับประกันหรื อการเยียวยาสําหรับลูกค้าโดยประการที่กฎหมายไม่อนุญาต
ข้ อ B.5—การชดใช้ ค่าเสี ยหาย
B.5.1 คําจํากัดความ คําจํากัดความต่อไปนี้ เป็ นส่ วนเสริ มของคําจํากัดความที่ระบุไว้ใน เอกสารแนบท้าย ก:
ก.
ข.
ค.
ง.

"ข้ อเรียกร้ อง" หมายถึง ข้อเรี ยกร้อง การดําเนิ นคดีหรื อคําร้องขอของบุคคลที่สาม
"ผู้มีสิทธิได้ รับชดใช้ ค่าเสี ยหาย" หมายถึง ลูกค้า และผูบ้ ริ หาร เจ้าหน้าที่ และพนักงานของลูกค้า
"ข้ อเรียกร้ องเกีย่ วกับการละเมิด" หมายถึง ข้อเรี ยกร้องใด ๆ ที่อา้ งว่า การใช้หรื อการเข้าถึงข้อเสนอหรื อบริ การของ Esri ใด ๆ ของลูกค้าละเมิดต่อสิ ทธิบตั ร ลิขสิ ทธิ์
เครื่ องหมายการค้า หรื อความลับทางการค้า
"ความเสี ยหาย" หมายถึง รายจ่าย ค่าเสี ยหาย ยอดค่าชดเชย ต้นทุนหรื อค่าใช้จ่าย รวมถึงค่าทนายความที่ได้ชาํ ระไป

B.5.2 การชดใช้ ค่าเสี ยหายเกีย่ วกับการละเมิด
ก.
ข.

ค.

Esri จะปกป้ องและชดใช้คา่ เสี ยหายให้แก่ผมู ้ ีสิทธิ ได้รับชดใช้ค่าเสี ยหาย ตลอดจนชดใช้ค่าเสี ยหายเพื่อความเสียหายที่เกิดขึ้นตามการเรี ยกร้อง
หาก Esri พิจารณาแล้วว่าข้อเรี ยกร้องเกี่ยวกับการละเมิดเป็ นความจริ ง ทาง Esri อาจดําเนิ นการอย่างใดอย่างหนึ่ งโดยใช้ค่าใช้จ่ายของตนเอง
(1) ให้สิทธิ์ ลูกค้าในการใช้ผลิตภัณฑ์ตามการนําเสนอหรื อการให้บริ การของ Esri ต่อไป หรื อ (2) แก้ไขผลิตภัณฑ์ตามการนําเสนอหรื อการให้บริ การของ Esri
ในขณะที่ดาํ รงไว้ซ่ ึ งความสามารถในการทํางานดังเดิม หากไม่มีทางเลือกใดที่เหมาะสมในเชิงพาณิชย์ ทาง Esri อาจยุติสิทธิในการใช้ผลิตภัณฑ์ตามการนําเสนอหรื อการให้บริ การของ
Esri ของลูกค้าและจะคืนเงิน (ก) ค่าธรรมเนี ยมสิ ทธิ การใช้งานใดก็ตามที่ลูกค้าชําระการละเมิดผลิตภัณฑ์ตามการนําเสนอหรื อการให้บริ การของ Esri
ที่ได้รับมาภายใต้สิทธิ การใช้งานถาวร โดยคิดเป็ นสัดส่ วนของ 5 ปี หักค่าเสื่ อมราคาเป็ นแบบเส้นตรงเริ่ มตั้งแต่วนั ที่เริ่ มต้นส่ งมอบ หรื อ
(ข) ค่าธรรมเนี ยมส่ วนที่ไม่มีการใช้ซ่ ึ งชําระสําหรับสิ ทธิ การใช้งานเป็ นระยะเวลา การเป็ นสมาชิก และการซ่อมบํารุ งรักษา
Esri ไม่มีภาระหน้าที่ในการต่อสูข้ อ้ เรี ยกร้องเกี่ยวกับการละเมิดหรื อในการชดใช้ค่าสิ นไหมทดแทนให้แก่ลูกค้าในกรณี ที่ขอ้ เรี ยกร้องเกี่ยวกับการละเมิดเกิดขึ้นจาก
(i) การผสมผสานหรื อการรวมผลิตภัณฑ์ตามการนําเสนอหรื อการให้บริ การของ Esri กับผลิตภัณฑ์ กระบวนการ ระบบ หรื อส่ วนประกอบที่ Esri
ไม่ได้จดั หาหรื อระบุไว้ในเอกสารประกอบ (ii) การดัดแปลงผลิตภัณฑ์ตามการนําเสนอหรื อการให้บริ การของ Esri โดยผูอ้ ื่นที่ไม่ใช่ Esri และผูร้ ับจ้างช่วงของ Esri
(iii) การปฏิบตั ิตามรายละเอียดงานของลูกค้า หรื อ (iv) การใช้ผลิตภัณฑ์ตามการนําเสนอหรื อการให้บริ การของ Esri หลังจากที่ Esri
จัดหารุ่ นที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงแล้วเพื่อหลีกเลี่ยงการละเมิดหรื อยุติสิทธิการใช้ผลิตภัณฑ์ตามการนําเสนอหรื อการให้บริ การของ Esri ของลูกค้า

B.5.3 การชดใช้ ค่าสินไหมทดแทนทั่วไป Esri จะปกป้ องและชดใช้คา่ เสี ยหายให้แก่ผมู้ ีสิทธิได้รับชดใช้ค่าเสี ยหาย ตลอดจนชดใช้ค่าเสี ยหายเพื่อความเสียหายที่เกิดขึ้นตามการเรี ยกร้องใดๆ
สําหรับการบาดเจ็บทางกาย การเสี ยชีวิต หรื อความเสี ยหายต่อทรัพย์สินถาวรที่มีตวั ตน หรื อทรัพย์สินที่แท้จริ ง
ที่นาํ มาจากฝ่ ายที่รับความคุม้ ครองตามขอบเขตในกรณี ที่เกิดขึ้นจากความประมาทเลินเล่อหรื อการละเว้นหรื อการจงใจประพฤติผดิ โดย Esri หรื อผูบ้ ริ หาร เจ้าหน้าที่ พนักงาน
หรื อตัวแทนของ Esri ที่ทาํ หน้าที่ให้บริ การในขณะที่อยูใ่ นสถานที่ของลูกค้า
B.5.4 เงือ่ นไขการชดใช้ ค่าเสี ยหาย เงื่อนไขการชดใช้ค่าเสี ยหายได้กาํ หนดให้ ผูม้ ีสิทธิได้รับชดใช้คา่ เสี ยหายจะต้อง (1) แจ้งให้ Esri ทราบถึงข้อเรี ยกร้องเป็ นลายลักษณ์อกั ษรทันที
(2) จัดหาเอกสารที่มีอยูท่ ้ งั หมดที่อธิ บายต่อข้อเรี ยกร้อง (3) ให้ Esri
มีอาํ นาจควบคุมแต่เพียงผูเ้ ดียวในการต่อสูค้ ดีหรื อการเจรจาไกล่เกลี่ยที่เกี่ยวกับการต่อสูห้ รื อการระงับข้อเรี ยกร้องเกี่ยวกับการละเมิด และ
(iv) ให้ความร่ วมมือในการต่อสูข้ อ้ เรี ยกร้องเกี่ยวกับการละเมิดตามสมควร เมื่อ Esri ร้องขอและออกค่าใช้จ่ายให้
B.5.5 ข้ อตกลงส่ วนนีร้ ะบุข้อผูกพันทั้งหมดของ Esri ผู้จดั จําหน่ าย และผู้ให้ อนุญาตของ Esri เกีย่ วกับข้ อเรียกร้ องใดๆ ซึ่ง Esri ต้ องชดใช้ ค่าเสียหายแก่ลูกค้า
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ข้ อ B.6—การรับประกัน
หาก Esri กําลังให้บริ การ ทาง Esri จะดําเนิ นการขั้นตํ่าตามความคุม้ ครองต่อไปนี้
ก.

ความรับผิดทัว่ ไปหรื อความรับผิดทัว่ ไปเชิงพาณิ ชย์ที่มีความคุม้ ครองขั้นตํ่า 1,000,000.00 ดอลลาร์ (ดอลลาร์สหรัฐฯ)
โดยจํากัดต่อการเกิดขึ้นครั้งเดียวสําหรับการบาดเจ็บทางกาย รวมถึงการเสี ยชีวิต และความรับผิดต่อความเสี ยหายในทรัพย์สินซึ่งรวมถึงกรณี ต่อไปนี้
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ข.

สถานที่และการดําเนิ นงาน
ความรับผิดตามสัญญารวม
ความเสี ยหายต่อทรัพย์สินในรู ปแบบกว้างๆ
ผูร้ ับจ้างอิสระ
การบาดเจ็บของบุคคล โดยมีการลบข้อยกเว้นของพนักงาน และ
การดําเนิ นงานที่เสร็ จสิ้นแล้ว

การประกันภัยเพื่อค่าชดเชยของผูท้ าํ งาน โดยมีการสละสิ ทธิ การรับช่วงสิ ทธิเป็ นจํานวนที่เป็ นไปตามจํานวนที่จาํ กัดตามกฎหมาย

ข้ อ B.7—ความปลอดภัยและการปฏิบัตติ าม
B.7.1 ความปลอดภัย Esri ได้เผยแพร่ ความสามารถด้านความปลอดภัยไว้ที่ http://trust.arcgis.com ลูกค้าอาจอนุญาตให้ Esri
มีสิทธิ ในการเข้าถึงระบบของลูกค้าหรื อข้อมูลส่ วนบุคคลของบุคคลที่สาม สารสนเทศที่มีการควบคุม หรื อข้อมูลที่มีความละเอียดอ่อน ถ้าการเข้าถึงมีความจําเป็ นต่อผลงานการให้บริ การของ
Esri และถ้า Esri ยอมรับการเข้าถึงดังกล่าวอย่างชัดแจ้ง Esri จะใช้การคุม้ ครองในการจัดการ ทางเทคนิ ค
และทางกายภาพตามสมควรเพื่อคุม้ ครองข้อมูลดังกล่าวและป้ องกันการเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาต ลูกค้ามีหน้าที่ในการ
(1) ยืนยันว่าการควบคุมด้านความปลอดภัยและความเป็ นส่ วนตัวที่ได้รับการตีพิมพ์ของ Esri เป็ นไปตามข้อกําหนดด้านกฎหมายที่ใช้บงั คับทั้งหมดสําหรับการคุม้ ครองเนื้ อหาของลูกค้า
และ (2) อัปโหลดหรื อแบ่งปันเนื้ อหาของลูกค้าผ่านบริ การคลาวด์เฉพาะเมื่อกฎหมายอนุญาตให้กระทําการดังกล่าวได้ Esri
ไม่มีหน้าที่ในการตรวจสอบเนื้ อหาของลูกค้าเพื่อรับรองว่าเป็ นไปตามกฎหมายที่ใช้บงั คับและข้อบังคับ ลูกค้าต้องติดต่อ Esri ที่ securesupport@esri.com
สําหรับคําแนะนําเพิ่มเติมก่อนให้เนื้อหาของลูกค้าใดก็ตามที่ตอ้ งใช้มาตรการรักษาความปลอดภัยอื่น ๆ นอกเหนือจากความสามารถในการรักษาความปลอดภัยที่เผยแพร่ ของ Esri
B.7.2 รหัสที่ประสงค์ ร้าย Esri จะใช้ความพยายามตามสมควรทางการค้าเพื่อตรวจสอบให้แน่ใจว่าข้อเสนอของ Esri จะไม่ส่งรหัสที่ประสงค์ร้ายใดๆ ไปให้ลูกค้า Esri
จะไม่รับผิดชอบต่อรหัสที่ประสงค์ร้ายซึ่งลูกค้านําเข้าสู่ขอ้ เสนอของ Esri หรื อมีการนําเข้าผ่านเนื้ อหาของบุคคลที่สาม
B.7.3 การปฏิบัตติ ามการส่ งออก คู่สญ
ั ญาแต่ละฝ่ ายจะปฏิบตั ิตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับว่าด้วยการส่งออกที่ใช้บงั คับ รวมถึงระเบียบข้อบังคับว่าด้วยการบริ หารการส่งออก (EAR)
ของกระทรวงพานิ ชย์ของสหรัฐอเมริ กา ระเบียบข้อบังคับว่าด้วยการขนส่ งอาวุธระหว่างประเทศ (ITAR) และกฎหมายอื่นๆ ด้านการส่งออกที่ใช้บงั คับ ลูกค้าจะไม่ส่งออก ส่ งออกซํ้า
โอนย้าย เผยแพร่ หรื อโยกย้ายประการใดๆ ไม่วา่ จะทั้งหมดหรื อบางส่วน หรื ออนุญาตการเข้าถึง หรื อการโอน หรื อการใช้บริ การหรื อผลิตภัณฑ์ตามการนําเสนอของ Esri
ไปยังประเทศที่สหรัฐอเมริ กามีคาํ สัง่ ห้ามซื้ อขาย หรื อองค์กรหรื อบุคคลที่ถูกปฏิเสธ
เว้นแต่จะเป็ นไปตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับว่าด้วยการส่งออกที่ใช้บงั คับของรัฐบาลของสหรัฐอเมริ กาในขณะนั้น ลูกค้าจะไม่ส่งออก ส่งออกซํ้า โอน หรื อใช้บริ การหรื อข้อเสนอของ
Esri เพื่อการสร้างมิสไซล์หรื อนิ วเคลียร์ อาวุธเคมีหรื อชีวภาพหรื อสิ้ นสุ ดการใช้งานโดยไม่ได้รับอนุญาตอย่างถูกต้องจากรัฐบาลของสหรัฐอเมริ กา ลูกค้าจะต้องบอกกล่าว Esri
เป็ นลายลักษณ์อกั ษรทันทีเมื่อหน่วยงานหรื อเจ้าหน้าที่ของรัฐบาลของสหรัฐอเมริ กาปฏิเสธ ระงับ หรื อเพิกถอนสิ ทธิพิเศษด้านการส่ งออกของลูกค้า ลูกค้าจะไม่อปั โหลด จัดเก็บ
หรื อประมวลผลเนื้อหาของลูกค้าในบริ การคลาวด์ซ่ ึ ง (1) มีหมายเลขการแบ่งประเภทการควบคุมการส่งออก (ECCN) นอกจาก EAR99 หรื อ
(2) ถูกควบคุมสําหรับการส่ งออกจากสหรัฐอเมริ กาภายใต้ ITAR ลูกค้าจะแจ้งให้ Esri ทราบล่วงหน้าหากการดําเนินงานให้บริ การหรื อการให้ผลิตภัณฑ์ตามการนําเสนอของ Esri ใดๆ
เกี่ยวข้องกับมาตราการป้ องกัน การให้บริ การในการป้ องกัน หรื อข้อมูลทางเทคนิค ตามที่ระบุไว้ใน ITAR มาตรา 120.6, 120.9 และ 120.10 ตามลําดับ โดย Esri
จะไม่ดาํ เนิ นงานให้บริ การดังกล่าวหรื อจัดหาผลิตภัณฑ์ตามการนําเสนอของ Esri ใดๆ ดังกล่าวจนกว่า Esri จะได้รับใบอนุญาตการส่ งออกที่จาํ เป็ นจากรัฐบาลสหรัฐอเมริ กา
ลูกค้าจะช่วยเหลือ Esri ตามสมควรในการสมัครและการได้รับใบอนุญาตการส่งออกตามความเหมาะสม
B.7.4 ความเป็ นส่ วนตัว Esri จะประมวลผลข้อมูลส่ วนบุคคลตามข้อกําหนดของภาคผนวกการประมวลผลข้อมูลซึ่งแสดงอยูท่ ี่https://www.esri.com/enus/privacy/privacy-gdpr
ข้ อ B.8—บริการคลาวด์
B.8.1 การใช้ งานทีต่ ้ องห้ าม ลูกค้าจะไม่จดั หาเนื้อหาของลูกค้าหรื อการเข้าถึงอื่นๆ หรื อใช้บริ การระบบคราวด์ในลักษณะที่
ก.
ข.

สร้างหรื อเผยแพร่ สแปม การปลอมตัว หรื อส่ งฟิ ชชิ่งอีเมลหรื อเนื้ อหาที่เป็ นการโจมตีหรื อใส่ ร้าย หรื อสะกดรอยตามหรื อทําการข่มขู่วา่ จะทําร้ายร่ างกาย
จัดเก็บหรื อส่ งรหัสที่เป็ นอันตรายใดๆ
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ค.
ง.
จ.
ฉ.

ละเมิดต่อกฎหมายหรื อข้อบังคับใดๆ
ละเมิดหรื อยักยอกสิ ทธิของบุคคลที่สามใดก็ตาม
ค้นหา ตรวจสอบ หรื อทดสอบช่องโหว่ของบริ การคลาวด์หรื อละเมิดมาตรการด้านความปลอดภัยหรื อการพิสูจน์ตวั ตนใดก็ตามโดยบริ การคลาวด์
โดยไม่ได้รับการอนุมตั ิเป็ นลายลักษณ์อกั ษรจากเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยผลิตภัณฑ์ของ Esri; หรื อ
เปรี ยบเทียบความพร้อม การปฏิบตั ิงานหรื อความสามารถในการทํางานของบริ การคลาวด์เพื่อวัตถุประสงค์ในการแข่งขัน

B.8.2 การหยุดชะงักของบริการ ความล้มเหลวของระบบหรื อเหตุการณ์อื่นๆ ที่อยูน่ อกเหนือการควบคุมตามสมควรของ Esri
อาจทําให้เกิดการหยุดชะงักในการเข้าถึงบริ การคลาวด์ของลูกค้า Esri อาจไม่สามารถให้การแจ้งเตือนล่วงหน้าถึงการหยุดชะงักดังกล่าว
B.8.3 เนือ้ หาของลูกค้ า
ก.

ข.
ค.
ง.

ลูกค้ามอบสิ ทธิ์ Esri และผูร้ ับจ้างใช้สิทธิ การใช้ประโยชน์แบบไม่ผกู ขาด สิ ทธิซ่ ึงไม่อาจโอนไปสู่บุคคลอื่นได้ สิ ทธิทวั่ โลกในการโฮสต์ เรี ยกใช้
และทําซํ้าเนื้ อหาลูกค้าตามที่จาํ เป็ นเพื่อให้บริ การคลาวด์แก่ลูกค้า หากไม่ได้รับอนุญาตจากลูกค้า Esri จะไม่เข้าถึง ใช้ หรื อเปิ ดเผยเนื้ อหาของลูกค้า
ยกเว้นที่จาํ เป็ นอย่างสมเหตุสมผลสําหรับการสนับสนุนการใช้บริ การคลาวด์ของลูกค้า ยกเว้นสิ ทธิ์ ที่จาํ กัด สําหรับ Esri ภายใต้ขอ้ ตกลงนี้ ลูกค้ารักษาไว้ซ่ ึงสิ ทธิ์ กรรมสิ ทธิ์
และผลประโยชน์ท้ งั หมดในเนื้ อหาของลูกค้า
หากลูกค้าเข้าถึงบริ การคลาวด์ โดยใช้แอปพลิเคชัน่ ที่จดั หาโดยบุคคลที่สาม Esri อาจเปิ ดเผยเนื้ อหาของลูกค้าให้แก่บุคคลที่สามตามที่จาํ เป็ น
เพื่อช่วยในการทํางานร่ วมกันระหว่างแอปพลิเคชัน่ และบริ การคลาวด์ และเนื้ อหาของลูกค้า
Esri อาจเปิ ดเผยเนื้ อหาของลูกค้า หากจําเป็ นต้องดําเนิ นการตามกฎหมายหรื อข้อบังคับหรื อคําสัง่ ศาล หรื อหน่วยงานราชการอื่นๆ โดยที่ Esri
จะพยายามอย่างสมเหตุสมผลที่จะจํากัดขอบเขตของการเปิ ดเผย
เมื่อลูกค้าใช้บริ การคลาวด์สิ้นสุ ดลง Esri จะ
(i) เมื่อสิ้ นสุ ดข้อตกลงนี้ หรื อการทดลองใดๆ การประเมินผล หรื อการเป็ นสมาชิก Esri จะจัดทําเนื้ อหาของลูกค้าให้พร้อมเพื่อให้ลูกค้าสามารถดาวน์โหลดได้นาน 30 วัน
เว้นแต่ลูกค้าจะร้องขอให้ช่วงเวลาความพร้อมใช้งานของหน้าต่างสั้นลง หรื อ Esri ถูกห้ามไม่ให้ทาํ เช่นนั้นตามกฎหมาย; หรื อ
(ii) ดาวน์โหลดเนื้อหาลูกค้าทั้งหมดในความครอบครองของ Esri ไปจนถึงสื่ อที่ลูกค้าเลือกและส่ งมอบเนื้อหาลูกค้าดังกล่าวให้กบั ลูกค้า
Esri จะไม่มีภาระผูกพันใด ๆ ในการจัดเก็บหรื อส่ งคืนเนื้ อหาของลูกค้าเมื่อข้อสรุ ปของบริ การคลาวด์

B.8.4 การลบเนือ้ หาของลูกค้ า Esri อาจลบหรื อเอาส่ วนหนึ่ งส่ วนใดของเนื้อหาของลูกค้าออก
หากมีเหตุผลที่เชื่อได้วา่ การอัปโหลดเนื้อหาของลูกค้าหรื อการใช้เนื้อหาดังกล่าวร่ วมกับระบบคลาวด์ เป็ นการละเมิดข้อตกลงฉบับนี้ ในสาระสําคัญ Esri
จะแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้าก่อนที่จะลบเนื้อหาของลูกค้า หากเป็ นการกระทําที่สมเหตุสมผลภายใต้สถานการณ์เหล่านี้ Esri จะตอบสนองต่อการแจ้งลบตามกฎหมาย Digital
Millennium Copyright Act โดยเป็ นไปตามนโยบายลิขสิ ทธิ์ ของ Esri ซึ่งมีอยูท่ ี่ http://www.esri.com/legal/dmca_policy
B.8.5 การระงับการให้ บริการ Esri อาจระงับการเข้าถึงระบบคลาวด์ (1) หากลูกค้าละเมิดข้อตกลงฉบับนี้ ในสาระสําคัญและไม่แก้ไขการละเมิดดังกล่าวในเวลาอันสมควร (2) หาก
Esri มีเหตุผลอันสมควรเชื่อได้วา่ การใช้บริ การคลาวด์ของลูกค้าจะทําให้ Esri เกิดความรับผิดหรื อผลลัพธ์ในทางลบแก่ความถูกต้อง ความสามารถในการทํางาน
หรื อความสามารถในการใช้งานของบริ การคลาวด์ (3) เพื่อทําการบํารุ งรักษาตามกําหนด (4) เพื่อระงับภัยคุกคามหรื อการโจมตีบนบริ การคลาวด์ หรื อ
(5) หากระบบคลาวด์ถูกระงับโดยกฎหมายหรื อมีขอ้ กําหนดในระดับที่ทาํ ให้การดําเนินการให้บริ การต่อไปจะก่อให้เกิดความยากลําบากทางการค้า เมื่อเป็ นไปได้ Esri
จะแจ้งให้ลูกค้าทราบถึงการระงับบริ การคลาวด์ล่วงหน้าและให้โอกาสแก่ลูกค้าตามสมควรในการดําเนินมาตรการแก้ไข
Esri จะไม่รับผิดชอบต่อความเสี ยหาย ความรับผิด หรื อความสูญเสี ยที่อาจเกิดขึ้นจากการหยุดชะงักหรื อการระงับบริ การของบริ การคลาวด์หรื อการลบเนื้ อหาของลูกค้าตามที่อธิบายไว้ขา้ งต้น
B.8.6 การแจ้ งไปยัง Esri ลูกค้าจะแจ้งให้ Esri ทราบทันที หากลูกค้ารับรู้วา่ มีการใช้การเป็ นสมาชิกของลูกค้าโดยไม่ได้รับอนุญาต
หรื อมีการละเมิดความปลอดภัยในลักษณะอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับบริ การคลาวด์
ข้ อ B.9—ข้ อกําหนดทั่วไป
B.9.1 การชําระเงิน ลูกค้าจะต้องชําระใบแจ้งหนี้ ที่ถูกต้องแต่ละรายการไม่ชา้ กว่า 30 วันนับจากวันที่ได้รับและจะต้องส่งการชําระเงินไปยังที่อยูท่ ี่ระบุไว้ในใบแจ้งหนี้
ลูกค้าที่อยูน่ อกสหรัฐอเมริ กาจะต้องจ่ายตามใบแจ้งหนี้ ของผูจ้ ดั จําหน่ายโดยเป็ นไปตามเงื่อนไขการชําระเงินของผูจ้ ดั จําหน่าย
B.9.2 ข้ อเสนอแนะ Esri สามารถใช้ขอ้ เสนอแนะ คําแนะนํา หรื อคําร้องขอใดๆ ได้อย่างอิสระเพื่อการปรับปรุ งผลิตภัณฑ์ที่ลูกค้าให้แก่ Esri
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B.9.3 สิ ทธิบตั ร ลูกค้าไม่มีสิทธิ ที่จะยืน่ ขอและไม่มีสิทธิ อนุญาตให้ผใู ้ ช้อื่นใดยืน่ ขอสิ ทธิบตั รหรื อสิ ทธิทาํ นองเดียวกันทัว่ โลก หากเป็ นสิ ทธิที่อาศัยหรื อได้ผนวกผลิตภัณฑ์ใดๆ ของ Esri
ไว้ ข้อห้ามเกี่ยวกับการจดทะเบียนสิ ทธิ บตั รดังที่ระบุไว้อย่างชัดเจนนี้ จะไม่มีผลบังคับใช้กบั ซอฟต์แวร์และเทคโนโลยีของลูกค้า ยกเว้นในกรณี ที่ผลิตภัณฑ์หรื อส่ วนหนึ่งส่ วนใดของผลิตภัณฑ์
เป็ นส่ วนหนึ่ งในข้ออ้างสิ ทธิ หรื อเป็ นวิธีที่ดีที่สุดสําหรับการประดิษฐ์ภายในคําขอจดทะเบียนสิ ทธิบตั รหรื อการขอจดทะเบียน ในทํานองเดียวกัน
B.9.4 ข้ อจํากัดเกีย่ วกับการชักชวน
คู่สญ
ั ญาทั้งสองฝ่ ายจะไม่ชกั ชวนเพื่อจ้างงานพนักงานคนใดของคู่สญ
ั ญาอีกฝ่ ายหนึ่งซึ่งเกี่ยวข้องกับการดําเนินงานให้บริ การในระหว่างการดําเนินงานให้บริ การและเป็ นระยะเวลา 1
ปี หลังจากนั้น ข้อความนี้ ไม่ได้เป็ นการจํากัดห้ามคู่สญ
ั ญาฝ่ ายหนึ่งฝ่ ายใดจากการลงโฆษณาในสื่ อสาธารณะเพื่อจ้างงานในหนังสื อพิมพ์ นิตยสารอาชีพ หรื อการลงโฆษณาในอินเทอร์เน็ต
B.9.5 ภาษีและค่ าธรรมเนียมการขนส่ งราคาของการนําเสนอหรื อการให้บริ การของ Esriที่ Esri แจ้งแก่ลกู ค้าไม่รวมถึงค่าภาษีและค่าธรรมเนียมอื่น ๆ ทั้งหมดที่เกี่ยวข้อง
ซึ่ งรวมถึงแต่ไม่จาํ กัดเพียงค่าภาษีขาย ภาษีนาํ เข้า หรื อภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) ภาษีศุลกากร อากร หรื อพิกดั อัตราศุลกากร ค่าใช้จ่ายในการขนส่งและดําเนินการ
และค่าธรรมเนี ยมการขึ้นทะเบียนผูข้ าย Esri จะบวกค่าธรรมเนี ยมใด ๆ ที่จาํ เป็ นต้องจ่ายในยอดรวมของใบแจ้งหนี้ ที่ส่งถึงลูกค้า Esri
อาจรวมภาษีโดยประมาณและค่าใช้จ่ายในการขนส่งและดําเนิ นการในใบเสนอราคาด้วย แต่อาจปรับเปลี่ยนค่าธรรมเนียมเหล่านี้ ในใบแจ้งหนี้ สําหรับลูกค้าที่อยูน่ อกสหรัฐอเมริ กา
ผูจ้ ดั จําหน่ายสามารถแจ้งภาษีหรื อค่าธรรมเนียมต่างๆ โดยเป็ นไปตามนโยบายของผูจ้ ดั จําหน่ายเอง
B.9.6 การตรวจสอบการปฏิบัตติ ามลูกค้าจะต้องเก็บรักษาบันทึกที่ถูกต้องและสมบูรณ์ รวมถึงบัญชีที่เกี่ยวกับการปฏิบตั ิตามหน้าที่ตามข้อตกลงฉบับนี้ Esri
หรื อผูจ้ ดั จําหน่ายที่ได้รับอนุญาตอาจดําเนินการตรวจสอบการปฏิบตั ิตามของบันทึกและบัญชีได้โดยมีการบอกกล่าวเป็ นลายลักษณ์อกั ษรไม่นอ้ ยกว่า 14 วันทําการ
หรื ออาจแต่งตั้งบุคคลที่สามอิสระเพื่อดําเนิ นการตรวจสอบการปฏิบตั ิตามดังกล่าวในนามของบริ ษทั
ลูกค้าจะต้องทําการแก้ไขการไม่ปฏิบตั ิตามที่พบในระหว่างการตรวจสอบการปฏิบตั ิตามโดยทันที ทั้ง Esri และผูจ้ ดั จําหน่ายของ Esri
จะไม่สามารถดําเนิ นการตรวจสอบการปฏิบตั ิตามของลูกค้าภายใน 12 เดือนหลังจากมีขอ้ สรุ ปการตรวจสอบการปฏิบตั ิตาม
ในกรณี ที่ไม่ปรากฎว่ามีการไม่ปฏิบตั ิตามที่เป็ นสาระสําคัญของลูกค้า
B.9.7 ข้ อห้ ามยกเว้นแบบปริยาย การที่ฝ่ายใดฝ่ ายหนึ่ งไม่มีการบังคับใช้ขอ้ กําหนดของข้อตกลงฉบับนี้
ไม่ถือว่าเป็ นการสละสิ ทธิ์ ข้อกําหนดหรื อสิ ทธิ ของคู่สญ
ั ญาดังกล่าวในการบังคับใช้ขอ้ กําหนดนั้นๆ หรื อข้อกําหนดอื่นๆ ในภายหลัง
B.9.8 ความสามารถแบ่ งส่ วนได้ ถ้าข้อกําหนดใดๆ ของข้อตกลงฉบับนี้ ถูกกําหนดว่าใช้ไม่ได้ดว้ ยเหตุผลใดๆ (ก)
ข้อกําหนดดังกล่าวจะได้รับการแก้ไขเท่าที่จาํ เป็ นเพื่อทําให้เจตนาของภาษานั้นสามารถบังคับใช้ได้ และ (ข) ข้อกําหนดอื่นๆ ทั้งหมดของข้อตกลงฉบับนี้ จะยังคงมีผลใช้บงั คับ
B.9.9 ผู้สืบทอดและผู้มอบหมาย ลูกค้าจะต้องไม่มอบหมาย ให้ใบอนุญาตต่อ หรื อโอนสิ ทธิของลูกค้า หรื อโอนภาระความรับผิดชอบของลูกค้าภายใต้ขอ้ ตกลงฉบับนี้
โดยไม่ได้รับความเห็นชอบล่วงหน้าเป็ นลายลักษณ์อกั ษรจาก Esri และตัวแทนจําหน่ายที่ได้รับอนุญาต
และการพยายามที่จะทําเช่นนั้นโดยไม่ได้รับความเห็นชอบจะทําให้ใบอนุญาตถือเป็ นโมฆะ ข้อตกลงฉบับนี้ จะผูกพันผูส้ ื บทอดและผูม้ อบหมายของแต่ละฝ่ ายให้ปฏิบตั ิตามข้อตกลงฉบับนี้
อย่างไรก็ตาม ผูร้ ับจ้างที่ทาํ สัญญากับรัฐบาลเพื่อส่ งมอบผลิตภัณฑ์ อาจมอบหมายสิ ทธิ์ ภายใต้ขอ้ ตกลงฉบับนี้ และผลิตภัณฑ์ที่ได้รับสําหรับการส่ งมอบให้กบั ลูกค้าที่เป็ นรัฐบาล
โดยการแจ้งอย่างเป็ นลายลักษณ์อกั ษรแก่ Esri โดยมีเงื่อนไขว่าลูกค้าที่เป็ นรัฐบาลยอมรับในเงื่อนไขของข้อตกลงฉบับนี้ ตามข้อตกลงร่ วมกัน บริ ษทั ในเครื อของ Esri
สามารถจัดหาการให้บริ การภายใต้เงื่อนไขของข้อตกลงฉบับนี้ ในกรณี เช่นนี้ เอกสารการสัง่ ซื้ อจะระบุบริ ษทั ในเครื อเป็ นคู่สญ
ั ญาที่จดั หาการให้บริ การ ผูจ้ ดั จําหน่ายของ Esri
ไม่ได้เป็ นบริ ษทั ในเครื อของ Esri
B.9.10 ข้ อตกลงทีย่ งั มีผลบังคับ อภิธานศัพท์ของเงื่อนไขและข้อกําหนดของข้อต่อไปนี้ในข้อกําหนดและเงื่อนไขทัว่ ไปเหล่านี้ จะยังมีผลบังคับแม้ขอ้ ตกลงฉบับนี้ จะหมดอายุหรื อยุติไป:
"การรับประกันแบบจํากัดและการถอนหรื อสละสิ ทธิ เรี ยกร้องหรื อสิ ทธิ ในทรัพย์สินที่เคยเรี ยกร้อง" "การจํากัดความรับผิด" "การชดใช้ค่าเสี ยหาย" และ "ข้อกําหนดทัว่ ไป"
B.9.11 ลูกค้ าที่เป็ นรัฐบาลสหรัฐอเมริกา ผลิตภัณฑ์เป็ นสิ นค้าที่ได้รับการพัฒนาโดยใช้คา่ ใช้จ่ายของเอกชน และจัดหาให้แก่ลูกค้าภายใต้ขอ้ ตกลงฉบับนี้
หากลูกค้าเป็ นหน่วยงานหรื อผูร้ ับจ้างของรัฐบาลสหรัฐอเมริ กา ทาง Esri ให้สิทธิการใช้งานหรื อให้การสมัครเป็ นสมาชิกแก่ลูกค้าโดยเป็ นไปตามข้อตกลงฉบับนี้ ภายใต้ FAR
ส่ วนย่อย 12.211/12.212 หรื อ DFARS ส่วนย่อย 227.7202 Esri Data และ Online Services
ได้รับสิ ทธิ การใช้งานหรื อเป็ นสมาชิกภายใต้นโยบาย 227.7202 DFARS ส่ วนย่อยเดียวกัน กับซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์เชิงพาณิ ชย์สาํ หรับการจัดซื้ อภายใต้ DFARS
ผลิตภัณฑ์จะอยูภ่ ายใต้ขอ้ จํากัดต่างๆ และข้อตกลงฉบับนี้ ที่ใช้บงั คับอย่างเข้มงวดกับการใช้ การแก้ไข ประสิ ทธิภาพ การทําสําเนา การออกจําหน่าย การแสดง
หรื อการเปิ ดเผยผลิตภัณฑ์ของลูกค้า ข้อกําหนดของข้อตกลงที่ไม่สอดคล้องกับข้อบังคับของรัฐบาลกลางจะไม่มีผลบังคับใช้
ลูกค้าที่เป็ นรัฐบาลสหรัฐอเมริ กาอาจถ่ายโอนซอฟต์แวร์ไปยังอุปกรณ์ใดๆ ซึ่ งได้รับโอนคอมพิวเตอร์ที่ติดตั้งซอฟต์แวร์ดงั กล่าวไว้ หากศาล อนุญาโตตุลาการ หรื อคณะกรรมการบริ หาร
พิจารณาให้ลูกค้าที่เป็ นรัฐบาลสหรัฐอเมริ กามีสิทธิ มากกว่าในส่ วนใด ๆ ของผลิตภัณฑ์ ตามกฎหมายการจัดซื้ อมหาชนที่เกี่ยวข้อง สิ ทธิ์ ดังกล่าวจะครอบคลุมเฉพาะส่วนที่ได้รับผลกระทบเท่านั้น
ArcGIS Online ได้รับการอนุญาต FedRAMP ขั้นตํ่าจากการแก้ไข แต่ไม่ได้เป็ นไปตามข้อกําหนดด้านความปลอดภัยที่สูงกว่า ซึ่งรวมถึงข้อกําหนดที่อยูใ่ น DFARS
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B.9.12 กฎหมายทีใ่ ช้ บังคับ ข้อตกลงฉบับนี้ ไม่อยูภ่ ายใต้สนธิ สญ
ั ญาสหประชาชาติเกี่ยวกับสัญญาว่าด้วยการจําหน่ายสิ นค้าระหว่างประเทศ
ก.
ข.

หน่ วยงานของรัฐ หากลูกค้าเป็ นหน่วยงานของรัฐ กฎหมายที่มีผลใช้บงั คับของเขตอํานาจศาลของลูกค้าจะใช้บงั คับกับข้อตกลงนี้
หน่ วยงานทีไ่ ม่ ได้ เป็ นของรัฐ กฎหมายของรัฐบาลกลางของสหรัฐอเมริ กาและกฎหมายของรัฐแคลิฟอเนียจะใช้บงั คับกับข้อตกลงนี้ เท่านั้น
ยกเว้นหลักการเลือกกฎหมายที่เกี่ยวข้องขององค์กรเหล่านั้น

B.9.13 การระงับข้ อพิพาท คู่สญ
ั ญาจะต้องใช้กระบวนการระงับข้อพิพาทดังต่อไปนี้
ก.
ข.
ค.
ง.

การปลดเปลือ้ งภาระ คู่สญ
ั ญาฝ่ ายใดฝ่ ายหนึ่งมีสิทธิ ที่จะร้องขอคําสัง่ คุม้ ครองชัว่ คราว การปฏิบตั ิโดยเฉพาะเจาะจง หรื อการปลดเปลื้องภาระในศาลที่มีเขตอํานาจ
โดยปราศจากข้อกําหนดในการวางหลักประกันหรื อการพิสูจน์การบาดเจ็บเพื่อเป็ นเงื่อนไขในการบรรเทา
หน่ วยงานของรัฐบาลสหรัฐอเมริกา ข้อตกลงฉบับนี้ อยูภ่ ายใต้พระราชบัญญัติขอ้ พิพาทในสัญญาปี 1978 (Contract Disputes Act) ฉบับที่ได้รับการแก้ไข
(41 USC 601–613)
หน่ วยงานของรัฐบาลอืน่ Esri จะปฏิบตั ิตามการระงับข้อพิพาทที่เป็ นข้อบังคับภายใต้กฎหมายที่มีผลใช้บงั คับ
อนุญาโตตุลาการ นอกจากที่ระบุไว้ขา้ งต้น คูส่ ญ
ั ญาจะต้องยินยอมส่ งข้อพิพาทให้กบั อนุญาโตตุลาการเพื่อระงับข้อพิพาทที่เกิดขึ้นจากหรื อเกี่ยวข้องกับข้อตกลงฉบับนี้
และไม่สามารถระงับได้ดว้ ยการไกล่เกลี่ย หากลูกค้าอยูใ่ นสหรัฐอเมริ กาหรื อในเขตแดนหรื อในพื้นที่โดยรอบ
กฎเกณฑ์สาํ หรับอนุญาโตตุลาการพาณิ ชย์ของสมาคมอนุญาโตตุลาการของสหรัฐอเมริ กาจะควบคุมกระบวนพิจารณาของอนุญาโตตุลาการ หากลูกค้าอยูน่ อกสหรัฐอเมริ กา
กฎเกณฑ์สาํ หรับอนุญาโตตุลาการของหอการค้าระหว่างประเทศจะใช้บงั คับกับกระบวนพิจารณา
คู่สญ
ั ญาจะเลือกอนุญาโตตุลาการหนึ่งรายโดยเป็ นไปตามกฎเกณฑ์สาํ หรับอนุญาโตตุลาการที่ใช้บงั คับ ภาษาที่ใช้ในกระบวนพิจารณาของอนุญาโตตุลาการจะต้องเป็ นภาษาอังกฤษ
การพิจารณาของอนุญาโตตุลาการจะทําขึ้นในสถานที่ที่ตกลงกันไว้ คูส่ ญ
ั ญาฝ่ ายใดฝ่ ายหนึ่งจะต้องแสดงเอกสารหลักฐานหรื อเป็ นพยานในเรื่ องที่เกี่ยวข้องกับการโต้แย้ง
หากมีการร้องขอโดยอีกฝ่ าย

B.9.14 เหตุสุดวิสัย คู่สญ
ั ญาจะไม่ตอ้ งรับผิดต่อการไม่ปฏิบตั ิตามหรื อความล่าช้าในการปฏิบตั ิตามข้อตกลงฉบับนี้
ในระหว่างที่การไม่ปฏิบตั ิตามหรื อความล่าช้าดังกล่าวเกิดขึ้นจากสาเหตุที่อยูน่ อกเหนือความควบคุมตามสมควรของคู่สญ
ั ญา สาเหตุดงั กล่าวอาจรวมถึงแต่ไม่จาํ กัดเพียงภัยธรรมชาติ สงคราม
การหยุดงานประท้วงหรื อข้อพิพาทแรงงาน การโจมตีทางไซเบอร์ ข้อบังคับ คําสัง่ ของรัฐบาล หรื อเหตุการณ์ที่เป็ นเหตุสุดวิสยั อื่นใด
B.9.15 ผู้รับจ้ างอิสระ Esri เป็ นและจะยังคงเป็ นผูร้ ับจ้างอิสระไม่วา่ ในเวลาใด ข้อตกลงฉบับนี้ ไม่มีส่วนใดที่ก่อให้เกิดความสัมพันธ์แบบนายจ้าง/ลูกค้า ตัวการ/ตัวแทน
หรื อกิจการร่ วมค้าระหว่าง Esri หรื อผูจ้ ดั จําหน่ายที่ได้รับอนุญาตของ Esri และลูกค้า
ไม่มีค่สู ญ
ั ญาฝ่ ายใดมีอาํ นาจในการเข้าทําสัญญาในนามของคู่สญ
ั ญาอีกฝ่ ายหรื อกระทําโดยประการอื่นใดในนามของคู่สญ
ั ญาอีกฝ่ าย
B.9.16 คําบอกกล่ าว ลูกค้าอาจส่งคําบอกกล่าวที่จาํ เป็ นภายใต้ขอ้ ตกลงนี้ ไปยัง Esri ตามที่อยูด่ งั ต่อไปนี้
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