สัญญฯนฯตรฐฯธ
ปรับปรุงเนื่อ 16 กัธฝฯฝธ 2020
ข้อฌวฯนสฯฌัญ—ไปรดอ่ฯธอฝ่ฯงละเอีฝด
ยฯกฌุณฝอนรับข้อกฯยธดและเงื่อธโขถั๊งยนดถี่นีอฝูใ่ ธข้อตกลงฉบับธี๊ใย้เป็ธข้อตกลงขัธ
ั ญฯถั๊งสองฟ่ฯฝเกี่ฝว
๊ สุดถ้ฯฝของฌู่สญ
กับกฯรโด้นฯซึง
่ พลิตภัณท์ตฯนกฯรธฯเสธอและกฯรบริกฯรของ Esri เยล่ฯธี๊ของฌุณแต่เมีฝงพู้เดีฝวแล้ว Esri
เต็นใจถี่จะจัดยฯพลิตภัณท์ตฯนกฯรธฯเสธอและกฯรบริกฯรของ Esri แก่ฌณ
ุ เถ่ฯธัธ
๊

เว้ธแต่จะถูกแถธถี่ไดฝข้อตกลงกฯรอธุญฯตใย้ใช้สถ
ิ ธิถ
์ ี่ลงธฯนระยว่ฯงฌุณกับ Esri
ไปรดอ่ฯธข้อกฯยธดและเงื่อธโขอฝ่ฯงละเอีฝด ฌุณโน่สฯนฯรถใช้ขอ
้ เสธอของ Esri

โด้จธกว่ฯฌุณจะโด้ฝอนรับข้อกฯยธดและเงื่อธโขของข้อตกลงฉบับธี๊ ยฯกฌุณโน่ฝอนรับข้อกฯยธดและเงื่อธโขตฯนถี่ระบุโว้
ใย้ฌลิก "ฉัธโน่ฝอนรับข้อตกลงยลัก" ด้ฯธล่ฯง จฯกธัธ
๊ ฌุณอฯจร้องขอใย้ฌืธฌ่ฯธรรนเธีฝนถี่โด้ชฯระโปแล้ว
ข้อตกลงยลักฉบับธี๊ ("ข้อตกลง") ถฯขึธ
๊ ระยว่ฯงฌุณ ("ลูกฌ้ฯ") และ Environmental Systems Research Institute, Inc.
("Esri") ซึง
่ เป็ธบริผัถใธรัฐแฌลิภอร์เธีฝ ตัง
่ ี่ 380 New York Street, Redlands, California 92373-8100 USA
๊ อฝูถ
เอกสฯฟแธบถ้ฯฝ ก ฟะบุฌฯภฯกัดฌมฯนขอยฌฯศัมถ์ถี่ใช้อักผฟตัมใยญ่ถี่นีอฝูใ่ ธข้อตกลยฉบับธี๊
ใธแต่ละส่มธขอยข้อตกลยธี๊อฯภนีกฯฟฟะบุฌฯภฯกัดฌมฯนเมิ่นเตินซื่ยธฯนฯใช้ไดฝเฉมฯะภฯฝใธส่มธธัธ
๊
1.0 กฯรอธุญฯตใย้ใช้สิถธิไดฝถัว
่ โปและข้อจฯกัด
1.1 กฯรอธุญฯตใย้ใช้สิถธิ เนู่อมิภฯฟปฯถืยกฯฟชฯฟะเยิ ธฌ่ฯพฟฟนเธีฝนถี่เกี่ฝมข้อยถัย
๊ ยนดตฯนข้อตกลยฉบับธี๊ขอยลูกฌ้ฯ แล้ม Esri
ก. ภัดยฯกฯฟบฟิกฯฟใย้ตฯนถี่ฟะบุโม้ใธข้อตกลยธี๊ ;

ข. ฝิธฝอนใย้ลก
ู ฌ้ฯใช้ใบอธุญฯตถี่โน่พูกขฯด (nonexclusive license) และใบอธุญฯตถี่โน่สฯนฯฟถเปลี่ฝธนูอโด้ (nontransferable
license) ยฟูอกฯฟสนัฌฟสนฯชิกเมู่อเข้ฯถืยและใช้ขอ
้ เสธอขอย Esri
ตฯนถี่ฟะบุโม้ใธข้อกฯยธดฌุปลักผปะและเอกสฯฟกฯฟสัย
่ ซู๊อถี่ใช้บัยฌับ; และ
ฌ. อธุญฯตใย้ลก
ู ฌ้ฯฌัดลอกและถฯกฯฟมัผธฯยฯธเอกสฯฟเมู่อกฯฟใช้ยฯธภฯฝใธขอยลูกฌ้ฯเอยฟ่มนกับกฯฟใช้พลิตภัปท์ตฯนกฯฟธฯเสธ
อขอย Esri ถี่โด้ฟบ
ั อธุญฯตแล้มขอยลูกฌ้ฯ
ลูกฌ้ฯภะต้อยใส่ขอ
้ ฌมฯนกฯฟฟะบุถืยลิขสิถพิต
์ ่อโปธี๊ถี่แสดยถืยกฯฟฝอนฟับใธสิถพิฌ
์ มฯนเป็ธเภ้ฯขอยขอย Esri
และพู้ใย้อธุญฯตเอฯโม้ใธพลยฯธสูบเธู่อยใดๆ :

"ส่มธต่ฯยๆ ขอยเอกสฯฟธี๊ฟมนถืยถฟัมฝ์สธ
ิ ถฯยปัญญฯขอย Esri และพู้ใย้อธุญฯตด้มฝ ไดฝภะใช้ภฯฝใต้สถ
ิ พิกฯฟใช้ธี๊ ลิขสิถพิ์
© [ลูกฌ้ฯภะใส่มัธถี่ลิขสิถพิ์ถี่แถ้ภฟิยภฯกมัตถุต้ธแบบ.] Esri และพู้ใย้อธุญฯต สยมธลิขสิถพิ"์
กฯฟอธุญฯตใย้ใช้สถ
ิ พิใธส่มธธี๊
(i) นีอฝูต
่ ่อเธู่อยใธช่มยเมลฯขอยกฯฟเป็ธสนฯชิกยฟูอฟะฝะเมลฯถี่นีพลใช้บัยฌับยฟูอใช้โด้ตลอดโปยฯกโน่นีฟะฝะเมลฯถี่บัยฌับใช้ยฟูอโน่นีกฯฟ
ฟะบุโม้ใธเอกสฯฟกฯฟสัย
่ ฯฝใต้สถ
ิ พิเมิน
่ ซู๊อและ (ii) อฝูภ
่ เตินและข้อภฯกัดใธข้อตกลยธี๊ฟมนถืย เอกสฯฟแธบถ้ฯฝ ข
1.2 กฯรเข้ฯถึงระบบเฌรือข่ฯฝของถี่ปรึกผฯยรือพู้รบ
ั จ้ฯง ลูกฌ้ฯสฯนฯฟถอธุญฯตใย้ถี่ปฟืกผฯยฟูอพู้ฟบ
ั ภ้ฯยขอยลูกฌ้ฯ (i)
เป็ธพู้ภด
ั กฯฟพลิตภัปท์ตฯนกฯฟธฯเสธอขอย Esri เมู่อปฟะไฝชธ์ขอยลูกฌ้ฯ และ (ii) ใช้พลิตภัปท์ตฯนกฯฟธฯเสธอขอย Esri
เฉมฯะเมู่อปฟะไฝชธ์ขอยลูกฌ้ฯแต่เมีฝยพู้เดีฝม
ลูกฌ้ฯภะนียธ้ฯถี่ฟบ
ั พิดชอบแต่เมีฝยพู้เดีฝมสฯยฟับกฯฟปฏิบัติตฯนข้อตกลยฉบับธี๊ขอยถี่ปฟืกผฯและพู้ฟบ
ั ภ้ฯย
ฟมนถืยภะต้อยฟับฟอยม่ฯถี่ปฟืกผฯและพู้ฟบ
ั ภ้ฯยแต่ละฟฯฝภะยฝุดใช้ขอ
้ เสธอขอย Esri เนู่อถฯยฯธใย้ลก
ู ฌ้ฯเสฟ็ภสิธ
๊ แล้ม
ย้ฯนนิใย้ถี่ปฟืกผฯยฟูอพู้ฟบ
ั ภ้ฯยเข้ฯถืยยฟูอใช้ขอ
้ เสธอขอย Esri ยฯกโน่ใช่เมู่อปฟะไฝชธ์ขอยลูกฌ้ฯแต่เมีฝยพู้เดีฝม
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1.3 ข้อสงวธสิถธิ์ ข้อเสธอถัย
๊ ยนดขอย Esri เป็ธยฯธอัธนีลิขสิถพิข
์ อย Esri และพู้ใย้อธุญฯต
ขอสยมธสิถพิถ
์ ัย
๊ ยนดถี่โน่โด้ใย้โม้ไดฝเฉมฯะเภฯะภยใธข้อตกลยฉบับธี๊

1.4 เธื๊อยฯของลูกฌ้ฯ Esri โน่โด้ฟบ
ั สิถพิใดๆ ใธเธู๊อยฯขอยลูกฌ้ฯภฯฝใต้ขอ
้ ตกลยฉบับธี๊
ธอกเยธูอโปภฯกเถ่ฯถี่ภฯเป็ธเมู่อภัดยฯบฟิกฯฟและข้อเสธอขอย Esri ใย้กับลูกฌ้ฯ
2.0 ซอภต์แวร์และ Online Services
2.1 ฌฯจฯกัดฌวฯน ฌฯจฯกัดฌวฯนต่อโปธี๊เป็ธส่วธเสรินของฌฯจฯกัดฌวฯนถี่ระบุโว้ใธ เอกสฯรแธบถ้ฯฝ ก:
ก. "พู้ใช้โน่ระบุช่อ
ื ” ยนฯฝถืยบุฌฌลถัย
้ นูลปฟะภฯตัมขอยพู้ใช้ถี่ฟะบุช่ อ
ู ) โปฝัยส่มธใด
๊ ยนดถี่นีกฯฟเข้ฯถืยแบบสฯพฯฟปะ (ยฟูอโน่ต้อยนีขอ
ๆ ขอยเธู๊อยฯขอยลูกฌ้ฯ ยฟูอแอปมลิเฌชัธนู ลฌ่ฯเมิน
่ ขอยลูกฌ้ฯ
ข. "ข้อนูลประจฯตัวใธกฯรเข้ฯสูร
่ ะบบ (Login Credentials) ของแอป" ยนฯฝถืย

ฟะบบถี่เข้ฯถืยด้มฝแอปมลิเฌชัธถี่สฟ้ฯยขื๊ธและฟยัสพ่ฯธถี่เกี่ฝมข้อยขปะลยถะเบีฝธแอปมลิเฌชัธนู ลฌ่ฯเมิ่นกับ ArcGIS Online
ซื่ยเนู่อฟัยฟะบบธี๊ลยใธแอปมลิเฌชัธนูลฌ่ฯเมิ่นแล้มภะถฯใย้แอปมลิเฌชัธนูลฌ่ฯเมิ่นสฯนฯฟถเข้ฯถืยและใช้ Online Services โด้

ฌ. "สิถธิกฯรใช้งฯธกฯรใช้แอปเมื่อกฯรฌ้ฯ”

ยนฯฝถืยสิถพิกฯฟใช้ยฯธเมู่อแภกภ่ฯฝแอปมลิเฌชัธนู ลฌ่ฯเมิน
่ สฯยฟับบุฌฌลถี่สฯนไดฝนีฌ่ฯพฟฟนเธีฝนโด้
ย. "สิถธิกฯรใช้งฯธมร้อนกัธ" ยนฯฝถืย สิถพิกฯฟใช้ใธด้ฯธกฯฟติดตัย
๊ และใช้ซอภต์แมฟ์ใธฌอนมิมเตอฟ์บธเฌฟูอข่ฯฝ
และภฯธมธพู้ใช้ถี่ใช้มฟ้อนกัธภะโน่สฯนฯฟถเกิธกม่ฯภฯธมธสิถพิกฯฟใช้ถี่โด้ฟบ
ั

สิถพิกฯฟใช้ยฯธมฟ้อนกัธฟมนถืยสิถพิใธกฯฟใช้ยฯธมฯสซีภเภลไอเมอฟ์อิธสแตธซ์ขอยซอภต์แมฟ์กฯฟภัดกฯฟใบอธุญฯตกฯฟใช้ยฯธมฟ้
ภ.

อนกัธใธสภฯมแมดล้อนขอยฟะบบปฏิบัติกฯฟถี่แฝกต่ฯยยฯกสฯยฟับกฯฟสธับสธุธเภลไอเมอฟ์ชมั่ ฌฟฯม
"สิถธิกฯรธฯโปใช้" ยนฯฝถืยสิถพิใธกฯฟฟมนส่มธปฟะกอบขอย ArcGIS Runtime

ใธแอปมลิเฌชัธ
่ นู ลฌ่ฯเมิ่นและแภกภ่ฯฝแอปมลิเฌชัธ
่ นู ลฌ่ฯเมิ่นใย้กับพู้ใช้ขอยลูกฌ้ฯโด้

ฉ. "สิถธิกฯรใช้บธเฌรื่องเซิรภ
์ เวอร์สฯยรับกฯรธฯโปใช้"

ยนฯฝถืยสิถพิใธกฯฟใช้ซอภต์แมฟ์ภฯฝใต้สถ
ิ พิกฯฟใช้บธเฌฟู่อยเซิฟภ
์ เมอฟ์สฯยฟับกฯฟใช้ถัย
ั อธุญฯตใธข้อตกลยและตฯนถี่
๊ ยนดถี่โด้ฟบ
ฟะบุใธเอกสฯฟปฟะกอบ

ช. "สิถธิกฯรใช้บธเฌรื่องเซิรภ
์ เวอร์สฯยรับกฯรธฯโปใช้"
ยนฯฝถืยสิถพิใธกฯฟใช้ซอภต์แมฟ์ภฯฝใต้สถ
ิ พิกฯฟใช้บธเฌฟู่อยเซิฟภ
์ เมอฟ์เฉมฯะเมู่อสฟ้ฯยและถดสอบแอปมลิเฌชัธ
่ นูลฌ่ฯเมิ่นตฯนถี่ฟ
ะบุใธเอกสฯฟปฟะกอบเถ่ฯธัธ
๊

ซ. "กฯรใช้เมื่อกฯรมัฒธฯ"

ยนฯฝถืยสิถพิใธกฯฟติดตัย
๊ และใช้ซอภต์แมฟ์เมู่อสฟ้ฯยและถดสอบแอปมลิเฌชัธ
่ นู ลฌ่ฯเมิน
่ ตฯนถี่ฟะบุใธเอกสฯฟปฟะกอบ

บ. "สิถธิกฯรใช้งฯธฌู่” ยนฯฝถืยสิถพิใธกฯฟติดตัย
๊ บธเฌฟู่อยฌอนมิมเตอฟ์เดสก์ถอป และใช้ยฯธใธเมลฯเดีฝมกัธกับเฌฟู่อยมีดีเอ
(PDA) ยฟูอฌอนมิมเตอฟ์นูอถูอ ตฟฯบใดถี่ใธฌฟัย๊ ธัธ
๊ ๆ นีบุฌฌลเมีฝยฌธเดีฝมใช้ซอภต์แมฟ์ดัยกล่ฯม

ญ. "สิถธิกฯรใช้งฯธสฯยรับเภลไอเวอร์" ยนฯฝถืยสิถพิใธกฯฟติดตัย
๊ ซอภต์แมฟ์สฯฟอยสฯยฟับ กฯฟดฯเธิธยฯธเภลไอเมอฟ์
(Failover)แต่ซอภต์แมฟ์สฯฟอยภะใช้ยฯธโด้เฉมฯะใธช่มยเมลฯถี่โซต์ยลักโน่นีกฯฟถฯยฯธเถ่ฯธัธ
๊

เม้ธแต่ใธกฟปีกฯฟบฯฟุยฟักผฯฟะบบและกฯฟอัปเดตรฯธข้อนูล กฯฟติดตัย
๊ ซอภต์แมฟ์สฯฟอยภะโน่นีกฯฟใช้ยฯธใธขปะถี่โซต์ยลัก
(ยฟูอโซต์สฯฟอยอู่ธๆ) กฯลัยถฯยฯธอฝู่

ฎ. "พู้ใช้ถี่ระบุช่อ
ื " ฌูอมธักยฯธ ตัมแถธ ถี่ปฟืกผฯ
ยฟูอพู้ฟบ
ั ภ้ฯยขอยลูกฌ้ฯพู้ซ่ย
ื ลูกฌ้ฯโด้นอบข้อนูลปฟะภฯตัมใธกฯฟเข้ฯสูฟ่ ะบบขอยพู้ใช้ถี่ฟะบุช่ อ
ู โน่ซ๊ฯกัธ
ข้อนูลปฟะภฯตัมใธกฯฟเข้ฯสูฟ่ ะบบถี่ปลอดภัฝ (ข้อนูลปฟะภฯตัม)

ไดฝถี่อธุญฯตกฯฟเข้ฯถืยพลิตภัปท์ถี่ภฯเป็ธต้อยใช้ขอ
้ นู ลปฟะภฯตัมดัยกล่ ฯมเมู่อเข้ฯถืยฌมฯนสฯนฯฟถด้ฯธกฯฟภัดกฯฟข้อนูลปฟะภฯตัม
ภฯฝใธพลิตภัปท์เมู่อปฟะไฝชธ์ขอยลูกฌ้ฯแต่เมีฝยพู้เดีฝม ใธกฟปีถี่ใช้เมู่อกฯฟศืกผฯ
พู้ใช้ถี่นีช่ อ
ู อฯภฟมนถืยธักเฟีฝธถี่ลยถะเบีฝธแล้ม
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ฏ. "ข้อนูลประจฯตัวของพู้ใช้ถี่ระบุช่อ
ื " ยนฯฝถืย
กฯฟเข้ฯสูฟ่ ะบบและฟยัสพ่ฯธถี่เกี่ฝมข้อยขอยแต่ละบุฌฌลถี่ถฯใย้บุฌฌลสฯนฯฟถเข้ฯถืยและใช้พลิตภัปท์โด้
ร. "สิถธิกฯรใช้งฯธของพู้ใช้ถี่ระบุช่อ
ื " ยนฯฝถืย สิถพิสฯยฟับพู้ใช้ถี่นีช่ อ
ู เดีฝมเมู่อใช้กฯฟเสธอขฯฝ Esri เฉมฯะ
ท. "กฯรสนัฌรใช้ Online Services" ยนฯฝถืยกฯฟเป็ธสนฯชิกใธฟะฝะเมลฯถี่ภฯกัด
ซื่ยแสดยสิถพิ์สฯยฟับพู้ใช้ถี่ฟะบุช่ อ
ู ยธื่ยฟฯฝยฟูอนฯกกม่ฯ เมู่อเข้ฯถืยและใช้ยฯธ Online Services

ผ. "สิถธิกฯรใช้งฯธสฯยรับกฯรเพฝแมร่ต่อ” ยนฯฝถืยสิถพิใช้ยฯธเมู่อกฯฟถฯซ๊ฯและเพฝแมฟ่ซอภต์แมฟ์ ซื่ย
1. ลูกฌ้ฯถฯสฯเธฯและเพฝแมฟ่ซอภต์แมฟ์ถัย
๊ ชุด
2.
ข้อตกลยกฯฟใช้ยฯธถี่ฌ้น
ุ ฌฟอยซอภต์แมฟ์ใธขอบเขตเดีฝมกัธกับข้อตกลยธี๊ต้อยแธบโปกับซอภต์แมฟ์แต่ละสฯเธฯและพู้ฟ ั
บฝอนฟับข้อกฯยธดและเยู่อธโขขอยข้อตกลยกฯฟใช้ยฯธ
3. ลูกฌ้ฯถฯสฯเธฯกฯฟฟะบุและข้อฌมฯนแสดยลิขสิถพิ์และเฌฟู่อยยนฯฝกฯฟฌ้ฯ และ
4. ลูกฌ้ฯโน่นีกฯฟฌิดฌ่ฯพฟฟนเธีฝนพู้อ่ ูธสฯยฟับกฯฟใช้ซอภต์แมฟ์

ป. "สิถธิกฯรใช้บธเฌรื่องเซิรภ
์ เวอร์” ยนฯฝถืยสิถพิกฯฟใช้เมู่อกฯฟติดตัย
์ เมอฟ์
๊ และใช้ซอภต์แมฟ์บธเฌฟู่อยฌอนมิมเตอฟ์เซิฟภ

สิถพิกฯฟใช้ยฯธบธเฌฟู่อยเซิฟภ
์ เมอฟ์อฯภอฝูภ
่ ฯฝใต้แกธขอยเซิฟภ์เมอฟ์ใธภฯธมธภฯกัดยฟูอกฯฟธฯโปใช้ถี่นีกฯฟเพฝแมฟ่บธเซิ ฟภ
์ เมอฟ์
ยลฯฝเฌฟู่อยตฯนถี่ฟะบุโม้ใธเอกสฯฟกฯฟสัย
่ ซู๊อ ถ้ฯฟฯฝละเอีฝดขอยซอภต์แมฟ์ฟมนถืยสิถพิกฯฟใช้สฯยฟับเภลไอเมอฟ์
สิถพิกฯฟใช้ยฯธบธเฌฟู่อยเซิฟภ์เมอฟ์ภะฟมนสิถพิกฯฟใช้สฯยฟับเภลไอเมอฟ์ด้มฝ

ด. "เฌรดิตบริกฯร" ยนฯฝถืยยธ่มฝขอยกฯฟแลกเปลี่ฝธสฯยฟับกฯฟใช้ยฯธบฟิกฯฟ ซื่ยสฯนฯฟถใช้โด้กับกฯฟเป็ธสนฯชิก Online
Services
ต. "เฌรื่องนือสฯยรับกฯรแบ่งปัธ” ยนฯฝถืย ฌมฯนสฯนฯฟถด้ฯธกฯฟเพฝแมฟ่ซ่ย
ื ฟมนถัย
๊ กฯฟใช้ Online Services ยฟูอ ArcGIS
Enterprise
ถี่โด้ฟบ
ั กฯฟอธุญฯตแล้มขอยลูกฌ้ฯซื่ยอธุญฯตใย้ลก
ู ฌ้ฯเปิดเพฝเธู๊อยฯขอยลูกฌ้ฯและแอปมลิเฌชัธนูลฌ่ฯเมิ่นแก่บุฌฌลถี่สฯนยฟูอพู้ใช้
ถี่โน่ฟะบุช่ อ
ู

ถ. "สิถธิกฯรใช้งฯธสฯยรับกฯรใช้รฯฝเดีฝว"

ยนฯฝถืยสิถพิกฯฟใช้ยฯธถี่อธุญฯตใย้พู้ใช้ยฯธถี่โด้ฟบ
ั อธุญฯตฟฯฝเดีฝมถฯกฯฟติดตัย
๊ และใช้ซอภต์แมฟ์บธฌอนมิมเตอฟ์เฌฟู่อยเดีฝม

พู้ใช้ยฯธถี่โด้ฟบ
ั อธุญฯตฟฯฝเดีฝมสฯนฯฟถติดตัย
๊ สฯเธฯชุดถี่สอยสฯยฟับกฯฟใช้ยฯธแต่เมีฝยพู้เดีฝมขอยพู้ใช้บธเฌฟู่อยฌอนมิมเตอฟ์เ
ฌฟู่อยถี่สอย ตฟฯบใดถี่นีกฯฟใช้ยฯธเมีฝย 1 สฯเธฯขอยซอภต์แมฟ์ใธเมลฯใดก็ตฯน

พู้ใช้ยฯธฟฯฝอู่ธโน่สฯนฯฟถใช้ซอภต์แมฟ์ภฯฝใต้สถ
ิ พิกฯฟใช้ฉบับเดีฝมกัธใธเมลฯเดีฝมกัธโด้ โน่ม่ฯภะเมู่อมัตถุปฟะสยฌ์อ่ ูธใดถัย
๊ สิธ
๊
t.

"สิถธิกฯรใช้งฯธบธเซิรภ
์ เวอร์ถดสอบ (Staging Server)”

ยนฯฝถืยสิถพิกฯฟใช้ยฯธซอภต์แมฟ์ภฯฝใต้สถ
ิ พิกฯฟใช้ยฯธบธเฌฟู่อยเซิฟภ
์ เมอฟ์เมู่อสฟ้ฯยและถดสอบแอปมลิเฌชัธ
่ และแฌชแพธถี่

ดฯเธิธกฯฟตอบฟับพู้ใช้ กฯฟดฯเธิธยฯธ และไยลดกฯฟถดสอบซอภต์แมฟ์ขอยบุฌฌลถี่สฯน แสดยกฯฟอัปเดตข้อนูลถฯยกฯฟฌ้ฯใยน่
และดฯเธิธกิภกฟฟนกฯฟฟุกอบฟนตฯนถี่ฟะบุโม้ใธเอกสฯฟปฟะกอบ
ลูกฌ้ฯสฯนฯฟถใช้แอปมลิเฌชัธ
์ เมอฟ์สฯยฟับกฯฟมัผธฯและสิถพิกฯฟใช้ยฯธเซิฟภ
์ เมอฟ์
่ นู ลฌ่ฯเมิ่นและแฌชแพธถี่กับเซิฟภ
2.2 สิถธิกฯรใช้งฯธและกฯรสนัฌรสนฯชิกประเภถต่ฯง ๆ Esri

ธฯเสธอพลิตภัปท์ซอภต์แมฟ์ภฯฝใต้สถ
ิ พิกฯฟใช้ยฯธยฟูอกฯฟสนัฌฟสนฯชิกปฟะเภถต่ฯย ๆ ยธื่ยปฟะเภถยฟูอนฯกกม่ฯ
ซื่ยฟะบุใธฌฯอพิบฯฝข้ฯยต้ธ
เอกสฯฟปฟะกอบและเอกสฯฟกฯฟสัย
ั่ ซู๊อ
่ ซู๊อภะฟะบุม่ฯสิถพิกฯฟใช้ยฯธยฟูอกฯฟสนัฌฟสนฯชิกปฟะเภถใดบ้ฯยถี่ธฯโปใช้กับพลิตภัปท์ถี่สย
2.3 ข้อกฯยธดกฯรใช้ซอภต์แวร์
ก. ลูกฌ้ฯสฯนฯฟถ
1. ติดตัย
ั เก็บถฯยอิเล็กถฟอธิกส์
๊ เข้ฯถืย และภัดเก็บซอภต์แมฟ์และข้อนู ลบธอุ ปกฟป์ภด
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2. ถฯสฯเธฯกฯฟภัดเก็บและถฯกฯฟสฯฟอยข้อนูลบธเฌฟู่อยฌอนมิมเตอฟ์เป็ธปฟะภฯ
3. ติดตัย
่ ถี่ใยน่กม่ฯมฟ้อนกับฟุธ
่ ถี่ภะถูกแถธถี่ใธฟะยม่ฯยช่มยเมลฯเปลี่ฝธพ่ฯธตฯนสนฌมฟถี่โน่เกิธยก
๊ และใช้ซอภต์แมฟ์ฟุธ
(6) เดูอธ ไดฝกฯฟธฯโปใช้โน่ม่ฯใธฟุธ
่ ใดฟุธ
่ ยธื่ยภะโน่เกิธภฯธมธกฯฟใช้ถี่โด้ฟบ
ั สิถพิขอยลูกฌ้ฯ ยลัยภฯกธัธ
๊
ลูกฌ้ฯภะต้อยโน่ใช้ซอภต์แมฟ์ใธภฯธมธฟมนถี่เกิธกม่ฯภฯธมธกฯฟใช้ถี่โด้ฟบ
ั สิถพิถัย
๊ ยนดขอยลูกฌ้ฯ

สิถพิกฯฟใช้ยฯธมฟ้อนกัธธี๊ภะโน่ใช้กับซอภต์แมฟ์ถี่โด้ฟบ
ั อธุญฯตสฯยฟับกฯฟใช้ยฯธเมู่อกฯฟมัผธฯ
4. ฝ้ฯฝซอภต์แมฟ์ใธกฯฟกฯยธดฌ่ฯถี่โด้ฟบ
ั สิถพิกฯฟใช้โปฝัยเฌฟู่อยฌอนมิมเตอฟ์ถดแถธ
5. เพฝแมฟ่ซอภต์แมฟ์และฟยัสกฯฟอธุญฯตใดๆ ถี่เกี่ฝมข้อยซื่ยภฯเป็ธสฯยฟับกฯฟใช้สถ
ิ พิกฯฟธฯโปใช้ใย้กับบุฌฌลถี่สฯน และ
6. อยฌ์กฟขอยฟัร

ยฟูออยฌ์กฟถี่โน่แสมยพลกฯโฟซื่ยดฯเธิธกฯฟเกี่ฝมกับเม็บโซต์ยฟูอเสธอบฟิกฯฟอิธเถอฟ์เธ็ตสฯนฯฟถใช้ซอภต์แมฟ์เซิฟภ
์ เมอฟ์เมู่อ
มัตถุปฟะสยฌ์ใธกฯฟสฟ้ฯยฟฯฝฟับเมู่อใย้ฌ้น
ุ ถุธและโน่โด้ถฯเมู่อพลกฯโฟ.
ข. ลูกฌ้ฯสฯนฯฟถปฟับตัย
๊ ฌ่ฯซอภต์แมฟ์ไดฝใช้ภฯผฯแนไฌฟยฟูอภฯผฯสฌฟิปต์ APIs ยฟูอซอฟ์ซไฌ้ดยฟูอออบเภ็ฌต์ไฌ้ดโลบฟฯฟี

เฉมฯะใธขอบเขตถี่นีกฯฟอพิบฯฝกฯฟปฟับตัย
๊ ฌ่ฯดัยกล่ฯมโม้ใธเอกสฯฟปฟะกอบ
ฌ. ลูกฌ้ฯสฯนฯฟถใช้ฟูปแบบตัมอักผฟ (font) ถัย
ั ยฯใย้มฟ้อนซอภต์แมฟ์สฯยฟับกฯฟใช้ซอภต์แมฟ์ใดๆ ถี่โด้ฟบ
ั อธุญฯตโด้
๊ ยนดถี่ภด
ธอกภฯกธัธ
้ นู ลใดๆ ก็ตฯนถี่ซอภต์แมฟ์สฟ้ฯยขื๊ธ
๊ ลูกฌ้ฯฝัยสฯนฯฟถแฝกใช้ฟูปแบบตัมอักผฟ (font) ขอย Esri เมู่อมินม์ขอ
ข้อภฯกัดใธกฯฟใช้สฯยฟับภอธต์ขอยบุฌฌลถี่สฯนถี่นฯกับซอภต์แมฟ์ภะนีกฯฟฟะบุโม้ใธตัมโภล์ภอธต์

ย. Esri เพฝแมฟ่ขอ
้ กฯยธดใธกฯฟใช้ซอภต์แมฟ์เฉมฯะสฯยฟับพลิตภัปท์ถี่ http://www.esri.com/legal/scope-of-use
2.4 เงื่อธโขกฯรใช้ Online Services
ก. ฌฯอธิบฯฝ Online Services Esri เพฝแมฟ่ขอ
้ กฯยธดใธกฯฟใย้บฟิกฯฟเฉมฯะกฯฟสนัฌฟใช้ Online Services ถี่
http://www.esri.com/legal/scope-of-use กฯฟใช้ Online Services ภะขื๊ธอฝูก
่ ับข้อกฯยธดบฟิกฯฟฟะบบฌฟฯมด์ถี่มบใธ
เอกสฯฟแธบถ้ฯฝ ข
ข. กฯรแก้โข Online Services Esri สฯนฯฟถเปลี่ฝธแปลย Online Services และ API ถี่เกี่ฝมข้อยใธเมลฯใดก็โด้
ไดฝนีฌฯบอกกล่ฯมล่มยยธ้ฯ 30 มัธแภ้ยถืยกฯฟเปลี่ฝธแปลยสฯฌัญและฌฯบอกกล่ฯมล่มยยธ้ฯ 90 มัธสฯยฟับกฯฟฝกเลิก
ยฯกกฯฟแก้โขปฟับปฟุย ฝุติ ยฟูอฝกเลิก Online Services ถฯใย้เกิดพลกฟะถบแย่ลบอฝ่ฯยฟุธแฟยต่อกฯฟดฯเธิธกฯฟขอยลูกฌ้ฯ
ถฯย Esri อฯภมฝฯฝฯนซ่อน แก้โข ยฟูอยฯถฯยออกสฯยฟับ Online Services ภฯฝใต้ดุลมิธิภขอยบฟิผัถแต่เมีฝยพู้เดีฝม
ยฯกมิพแ
ี ก้โขถี่ใช้ปฏิบัติโด้โน่เยนฯะสนใธเชิยมฯปิชฝ์ ลูกฌ้ฯสฯนฯฟถฝกเลิกกฯฟเป็ธสนฯชิก Online Services และ Esri
ภะดฯเธิธกฯฟฌูธฌ่ฯสนฯชิกตฯนสัดส่มธ
ฌ. กฯรแบ่งปัธเธื๊อยฯของลูกฌ้ฯ กฯฟแบ่ยปัธเธู๊อยฯขอยลูกฌ้ฯไดฝใช้เฌฟู่อยนูอสฯยฟับกฯฟแบ่ ยปัธถฯใย้บุฌฌลถี่สฯนสฯนฯฟถใช้
ภัดเก็บ แฌช ฌัดลอก ถฯสฯเธฯ เพฝแมฟ่ และส่ยเธู๊อยฯขอยลูกฌ้ฯพ่ฯธถฯย Online Services โด้ Esri
โน่ฟบ
ั พิดชอบต่อกฯฟสูญยฯฝ กฯฟลบ กฯฟแก้โข ยฟูอกฯฟเปิดเพฝเธู๊อยฯขอยลูกฌ้ฯ
อัธเป็ธพลนฯภฯกกฯฟใช้ยฟูอกฯฟใช้ใธถฯยถี่พิดซื่ยเฌฟู่อยนูอกฯฟแบ่ยปัธ
กฯฟใช้เฌฟู่อยนูอสฯยฟับกฯฟแบ่ยปัธขอยลูกฌ้ฯถูอเป็ธฌมฯนเสี่ฝยขอยลูกฌ้ฯแต่เมีฝยพู้เดีฝม
ย. ข้อจฯกัดใธกฯรใช้ Online Services และ เฌรดิตบริกฯร กฯฟเป็ธสนฯชิก Online Services
แต่ละฟฯฝภะนีเฌฟดิตบฟิกฯฟตฯนถี่ฟะบุโม้ใธเอกสฯฟกฯฟสัย
่ ซู๊อถี่เกี่ฝมข้อย

แต่ละเฌฟดิตบฟิกฯฟภะใย้สถ
ิ พิกับลูกฌ้ฯใธกฯฟใช้ภฯธมธถี่กฯยธดโม้ขอย Online Services ไดฝภฯธมธภะแตกต่ฯยกัธโปขื๊ธอฝูก
่ ับ
Online Services ถี่ลก
ู ฌ้ฯกฯลัยใช้ ใธขปะถี่ลก
ู ฌ้ฯใช้ Online Services
เฌฟดิตบฟิกฯฟภะถูกยักออกภฯกกฯฟเป็ธสนฯชิกขอยลูกฌ้ฯไดฝอัตไธนัติ ไดฝโน่เกิธภฯธมธสูยสุดขอยเฌฟดิตบฟิกฯฟถี่นีอฝู่
ลูกฌ้ฯสฯนฯฟถซู๊อเฌฟดิตบฟิกฯฟเมิ่นเตินโด้ตฯนถี่ภฯเป็ธ Esri ภะแภ้ยพู้ดูแลบัญชีกฯฟเป็ธสนฯชิกขอยลูกฌ้ฯ
เนู่อกฯฟใช้เฌฟดิตบฟิกฯฟขอยลูกฌ้ฯถืยฟะดับ 75 เปอฟ์เซ็ธต์

ไดฝปฟะนฯปขอยเฌฟดิตบฟิกฯฟถี่ภด
ั สฟฟใย้แก่ลก
ู ฌ้ฯพ่ฯธกฯฟสนัฌฟสนฯชิกขอยลูกฌ้ฯ Esri ขอสยมธสิถพิใธกฯฟฟะยับกฯฟเข้ฯถืย
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Online Services ขอยลูกฌ้ฯถี่ต้อยใช้เฌฟดิตบฟิกฯฟเนู่อลูกฌ้ฯโด้ใช้เฌฟดิตบฟิกฯฟยนดแล้ม Esri ภะฌูธกฯฟเข้ฯถืยขอยลูกฌ้ฯสู่
Online Services ถัธถีเนู่อลูกฌ้ฯโด้ซ๊ อ
ู เฌฟดิตบฟิกฯฟเมิ่นเติน
2.5 สิถธิกฯรใช้งฯธของพู้ใช้ถี่ระบุช่อ
ื เม้ธแต่ภะฟะบุโม้อฝ่ฯยชัดเภธใธข้อตกลยฉบับธี๊ ข้อกฯยธดต่อโปธี๊บัยฌับใช้กับซอภต์แมฟ์และ
Online Services สฯยฟับลูกฌ้ฯถี่โด้ฟบ
ั สิถพิกฯฟใช้ยฯธขอยพู้ใช้ถี่ฟะบุช่ อ
ู
ก. พู้ใช้ถี่ระบุช่อ
ื
1. ข้อนูลปฟะภฯตัมใธกฯฟเข้ฯสูฟ่ ะบบขอยพู้ใช้ถี่นีช่ อ
ู ใช้สฯยฟับพู้ใช้ตฯนถี่กฯยธดเถ่ฯธัธ
๊ และย้ฯนแบ่ยปัธกับบุฌฌลอู่ธ ๆ

2. ลูกฌ้ฯสฯนฯฟถเปลี่ฝธสิถพิกฯฟใช้ยฯธขอยพู้ใช้ถี่นีช่ อ
ู ใย้แก่พู้ใช้ฟฯฝอู่ธโด้ ถ้ฯพู้ใช้เดินโน่ต้อยกฯฟสิถพิกฯฟใช้ยฯธซอภต์แมฟ์ยฟูอ
Online Services อีกต่อโปแล้ม
3. ลูกฌ้ฯโน่สฯนฯฟถเมิ่นบุฌฌลถี่สฯนถี่โน่ใช่บุฌฌลถี่สฯนถี่ฟะบุโม้ใธฌฯอพิบฯฝขอยพู้ใช้ถี่นีช่ อ
ู ใย้เป็ธพู้ใช้ถี่นีช่ อ
ู โด้
ข. แอปมลิเฌชัธนูลฌ่ฯเมิน
่
1. ลูกฌ้ฯภะต้อยฟับพิดชอบสฯยฟับกฯฟมัผธฯ กฯฟดฯเธิธกฯฟ
และกฯฟสธับสธุธถฯยเถฌธิฌขอยเธู๊อยฯขอยลูกฌ้ฯและแอปมลิเฌชัธนูลฌ่ ฯเมิ่น

2. ลูกฌ้ฯโน่สฯนฯฟถฟัยข้อนู ลปฟะภฯตัมขอยพู้ใช้ถี่นีช่ อ
ู ลยใธแอปมลิเฌชัธนูลฌ่ฯเมิ่นโด้

แอปมลิเฌชัธเมิ่นนู ลฌ่ฯถี่ชม่ ฝใย้เข้ฯถืยเธู๊อยฯขอยลูกฌ้ฯซื่ยโน่โด้ถูกแบ่ยปัธต่อสฯพฯฟปะพ่ฯธกฯฟใช้เฌฟู่อยนูอสฯยฟับกฯฟแบ่ยปั
ธภะต้อยกฯยธดใย้พู้ใช้บุฌฌลเข้ฯสูฟ่ ะบบด้มฝข้อนูลปฟะภฯตัมใธกฯฟเข้ฯสูฟ่ ะบบขอยพู้ใช้ถี่นีช่ อ
ู ขอยตธเอย ซื่ยโน่ซ๊ฯกับพู้อ่ ูธ

3.
ลูกฌ้ฯสฯนฯฟถฟัยข้อนูลปฟะภฯตัมใธกฯฟเข้ฯสูฟ่ ะบบแอปใธแอปมลิเฌชัธนูลฌ่ฯเมิ่นถี่ใย้สถ
ิ พิ์เข้ฯถืยบฟิกฯฟยฟูอเธู๊อยฯถี่เพฝแ

มฟ่แล้มไดฝพู้ใช้ถี่โน่ฟะบุช่ อ
ู เมู่อแบ่ยปัธกฯฟเข้ฯถืยไดฝพู้ใช้ถี่โน่ฟะบุช่ อ
ู พ่ฯธกฯฟใช้เฌฟู่อยนูอสฯยฟับกฯฟแบ่ยปัธ
4.

ลูกฌ้ฯโน่สฯนฯฟถฟัยข้อนู ลปฟะภฯตัมใธกฯฟเข้ฯสูฟ่ ะบบแอปลยใธแอปมลิเฌชัธนู ลฌ่ฯเมิน
่ ถี่ชม่ ฝใย้เข้ฯถืยเธู๊อยฯขอยลูกฌ้ฯซื่ย

โน่โด้ถูกแบ่ยปัธต่อสฯพฯฟปะพ่ฯธกฯฟใช้เฌฟู่อยนูอสฯยฟับกฯฟแบ่ยปัธ

แอปมลิเฌชัธเมิ่นนู ลฌ่ฯถี่ชม่ ฝใย้เข้ฯถืยเธู๊อยฯขอยลูกฌ้ฯซื่ยโน่โด้ถูกแบ่ยปัธต่อสฯพฯฟปะพ่ฯธกฯฟใช้เฌฟู่อยนูอสฯยฟับกฯฟแบ่ยปั
ธภะต้อยกฯยธดใย้พู้ใช้บุฌฌลเข้ฯสูฟ่ ะบบด้มฝข้อนูลปฟะภฯตัมใธกฯฟเข้ฯสูฟ่ ะบบขอยพู้ใช้ถี่นีช่ อ
ู ขอยตธเอย ซื่ยโน่ซ๊ฯกับพู้อ่ ูธ
5. ลูกฌ้ฯโน่สฯนฯฟถใย้สถ
ิ พิเข้ฯถืยซอภต์แมฟ์ยฟูอ Online Services อู่ธ ๆ
ธอกเยธูอภฯกพ่ฯธแอปมลิเฌชัธนูลฌ่ฯเมิน
่ อกเยธูอภฯกบุฌฌลถี่สฯนถี่อฝูใ่ ธฌฯอพิบฯฝขอยพู้ใ
่ ขอยลูกฌ้ฯแก่บุฌฌลถี่สฯนถี่อฝูธ
ช้ถี่นีช่ อ
ู โด้

6. ลูกฌ้ฯสฯนฯฟถไอธแอปมลิเฌชัธนูลฌ่ฯเมิ่นโปฝัยบุฌฌลถี่สฯน

เมู่อกฯฟใช้ยฯธฟ่มนกับสิถพิกฯฟใช้ยฯธซอภต์ แมฟ์ยฟูอกฯฟเป็ธสนฯชิก Online Services ขอยบุฌฌลถี่สฯนธัธ
๊ เอย

ฌ. พู้ใช้ถี่โน่ระบุช่อ
ื พู้ใช้ถี่โน่ฟะบุช่ อ
ู สฯนฯฟถเข้ฯถืยซอภต์แมฟ์ยฟูอ Online Services
พ่ฯธแอปมลิเฌชัธนู ลฌ่ฯเมิ่นถี่ใย้สถ
ิ พิเ์ ข้ฯถืยบฟิกฯฟยฟูอเธู๊อยฯถี่เพฝแมฟ่เมู่อแบ่ยปัธกฯฟเข้ฯถืยไดฝใช้เฌฟู่อยนูอสฯยฟับกฯฟแบ่ยปัธ
2.6 ไปรแกรนกฯรใช้งฯธแบบจฯกัดอื่ธ ๆ
ก. กฯรถดลองใช้งฯธ กฯรประเนิธ และไปรแกรนเบต้ฯ พลิตภัปท์ถี่โด้ฟบ
ั ภฯฝใต้กฯฟถดลอยใช้ยฯธ กฯฟปฟะเนิธยฟูอไปฟแกฟนเบต้ฯ
นีเมู่อมัตถุปฟะสยฌ์ใธกฯฟปฟะเนิธและกฯฟถดสอบเถ่ฯธัธ
๊ โน่ใช่เมู่อกฯฟใช้ใธเชิยมฯปิชฝ์

กฯฟใช้ดัยกล่ฯมภะเป็ธฌมฯนเสี่ฝยขอยลูกฌ้ฯเอย และพลิตภัปท์ภะโน่นีสถ
ิ พิโด้ฟบ
ั กฯฟบฯฟุยฟักผฯ
ยฯกลูกฌ้ฯโน่โด้แปลยสิถพิกฯฟใช้ยฯธตฯนถี่โด้ซ๊ อ
ู นฯยฟูอกฯฟเป็ธสนฯชิกก่อธสิธ
๊ สุดช่มยเมลฯถดลอยใช้ยฯธ กฯฟปฟะเนิธพล
ยฟูอสิถพิกฯฟใช้ยฯธเบต้ฯ
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ลูกฌ้ฯอฯภสูญเสีฝเธู๊อยฯและกฯฟปฟับแต่ยตฯนฌมฯนต้อยกฯฟขอยลูกฌ้ฯถี่โด้สฟ้ฯยขื๊ธใธช่มยฟะฝะเมลฯขอยสิถพิกฯฟใช้ยฯธดัยกล่ฯม
ยฯกลูกฌ้ฯโน่ต้อยกฯฟซู๊อสิถพิกฯฟใช้ยฯธยฟูอกฯฟเป็ธสนฯชิก ลูกฌ้ฯฌมฟเอฯเธู๊อยฯดัยกล่ฯมออกก่อธถี่สถ
ิ พิกฯฟใช้ยฯธธัธ
๊ ๆ ภะสิธ
๊ สุด

ข. ไปรแกรนกฯรศึกผฯ

ลูกฌ้ฯตกลยถี่ภะใช้พลิตภัปท์ถี่ใย้โม้สฯยฟับไปฟแกฟนเมู่อกฯฟศืกผฯเฉมฯะเมู่อมัตถุปฟะสยฌ์ถฯยกฯฟศืกผฯใธฟะยม่ฯยฟะฝะเมลฯสฯยฟั
บกฯฟใช้ยฯธด้ฯธกฯฟศืกผฯเถ่ฯธัธ
๊ ลูกฌ้ฯภะต้อยโน่ใช้พลิตภัปท์เมู่อกฯฟใช้ใธยฯธบฟิยฯฟภัดกฯฟ

เม้ธแต่ลก
ู ฌ้ฯภะโด้ฟบ
ั สิถพิกฯฟใช้ยฯธสฯยฟับกฯฟใช้ใธยฯธบฟิยฯฟภัดกฯฟ "กฯฟใช้ใธยฯธบฟิยฯฟภัดกฯฟ" ยนฯฝถืย
กิภกฟฟนกฯฟบฟิยฯฟภัดกฯฟซื่ยโน่เกี่ฝมข้อยไดฝตฟยกับกฯฟสอธยฟูอกฯฟศืกผฯ เช่ธ กฯฟถฯแพธถี่สธ
ิ ถฟัมฝ์

กฯฟบฟิยฯฟภัดกฯฟอฯฌฯฟสถฯธถี่ กฯฟมิเฌฟฯะย์ขอ
้ นูลเชิยปฟะชฯกฟ กฯฟกฯยธดเส้ธถฯย ฟะบบฌมฯนปลอดภัฝใธมิถฝฯเขต
และกฯฟมิเฌฟฯะย์ฌมฯนสฯนฯฟถใธกฯฟเข้ฯใช้ยฯธ ลูกฌ้ฯภะต้อยโน่ใช้พลิตภัปท์เมู่อมัตถุปฟะสยฌ์ใธกฯฟสฟ้ฯยฟฯฝโด้ยฟูอเมู่อพลกฯโฟ
ฌ. ไปรแกรนกฯรอธุญฯตแบบใย้เปล่ฯ
ลูกฌ้ฯสฯนฯฟถใช้พลิตภัปท์ถี่ใย้โม้สฯยฟับไปฟแกฟนกฯฟอธุญฯตแบบใย้เปล่ฯเฉมฯะเมู่อมัตถุปฟะสยฌ์ถี่โน่ใช่เชิยมฯปิชฝ์เถ่ฯธัธ
๊
ลูกฌ้ฯภะต้อยโน่ใช้พลิตภัปท์เมู่อมัตถุปฟะสยฌ์ใธกฯฟสฟ้ฯยฟฯฝโด้ยฟูอเมู่อพลกฯโฟ
ฝกเม้ธเมู่อใย้ฌ้น
ุ ถุธใธกฯฟใช้และดฯเธิธกฯฟพลิตภัปท์
ย. ไปรแกรนกฯรใช้งฯธแบบจฯกัดอื่ธๆ ของ Esri
ใธกฟปีถี่ลก
ู ฌ้ฯโด้ฟบ
ั พลิตภัปท์ภฯฝใต้ไปฟแกฟนกฯฟใช้แบบภฯกัดใดก็ตฯนถี่โน่โด้ฟะบุโม้ใธฟฯฝกฯฟข้ฯยต้ธ
กฯฟใช้พลิตภัปท์ขอยลูกฌ้ฯต้อยอฝูภ
่ ฯฝใต้ขอ
้ กฯยธดถี่ฟะบุโม้ใธยธ้ฯเฟิน
่ ต้ธยฟูอแบบภอฟ์นกฯฟลยถะเบีฝธถี่ใช้บัยฌับ
ยฟูอตฯนถี่โด้อพิบฯฝโม้ใธเม็บโซต์ขอย Esri เมิ่นเตินภฯกข้อกฯยธดถี่โน่ขัดแฝ้ยกัธขอยข้อตกลยฉบับธี๊
3.0 ข้อนูล
3.1 ฌฯจฯกัดฌวฯน ฌฯภฯกัดฌมฯนต่อโปธี๊เป็ธส่มธเสฟินขอยฌฯภฯกัดฌมฯนถี่ฟะบุโม้ใธ เอกสฯฟแธบถ้ฯฝ ก:
ก. "ข้อนูลรฯฝชื่อธุรกิจ" ยนฯฝถืย ชุดข้อนูลใดๆ ถี่นีฟฯฝชู่อขอยพุฟกิภและอฯภนีฌุปลักผปะขอยพุฟกิภถี่เกี่ฝมข้อยกัธอู่ธๆ
ข. "แมฌเกจเธื๊อยฯของ Esri" ยนฯฝถืย โภล์ดิภถ
ิ ัลถี่นีขอ
้ นูลแพธถี่รฯธขอย ArcGIS Online ถี่ธฯนฯภฯกบฟิกฯฟแพธถี่รฯธขอย
ArcGIS Online
ฌ. "ข้อนูลถธธ" ยนฯฝถืย ข้อนูลถี่ฟมนยฟูออพิบฯฝข้อนูลเกี่ฝมกับเส้ธถฯย ถธธ และภึเภอฟ์ถี่เกี่ฝมข้อย
3.2 กฯรใช้งฯธถี่โด้รบ
ั อธุญฯต
ก. เม้ธแต่ภะโด้ฟบ
ั อธุญฯตเป็ธลฯฝลักผป์อักผฟโม้เป็ธอฝ่ฯยอู่ธ ลูกฌ้ฯสฯนฯฟถใช้ขอ
้ นูลฟ่มนกับพลิตภัปท์ซ่ย
ื Esri
โด้ภัดยฯใย้มฟ้อนกับข้อนูลเถ่ฯธั๊ธ

ข. ลูกฌ้ฯสฯนฯฟถฟมนกฯฟแสดยข้อนูลใธฟูปเอกสฯฟยฟูอฟูปแบบอิเล็กถฟอธิกส์แบบฌยถี่ (เช่ธ PDF, GIF, JPEG, HTML) ใธแอป
ArcGIS Web Maps ยฟูอใธ Esri Story Maps เมู่อภุดปฟะสยฌ์ด้ฯธกฯฟธฯเสธอ (ซื่ยฟมนถืยกฯฟไต้ตอบมู๊ธรฯธ เช่ธ กฯฟเลู่อธ
กฯฟซูน และกฯฟฟะบุภเึ ภอฟ์ต่ฯย ๆ ขอยแพธถี่ ด้มฝป็อปอัมถี่เฟีฝบย่ฯฝ) เมู่อกฯฟใช้ยฯธใธแมฌเกภกฯฟธฯเสธอ
กฯฟศืกผฯด้ฯธกฯฟตลฯด ยฟูอฟฯฝยฯธยฟูอเอกสฯฟอู่ธ ๆ ถี่นีฟูปแพธถี่ยฟูอบถสฟุปข้อนูลถี่นฯภฯกกฯฟใช้พลิตภัปท์ขอย Esri
ใย้แก่บุฌฌลภฯฝธอกตฯนข้อภฯกัดถี่ฟะบุโม้ใธข้อตกลยฉบับธี๊

ไดฝนีเยู่อธโขม่ฯลูกฌ้ฯภะต้อยแธบข้อฌมฯนชีแ
๊ ภยโปกับกฯฟแสดยข้อนูลถี่ฝอนฟับม่ฯ Esri
ยฟูอพู้ใย้อธุญฯตถี่เกี่ฝมข้อยเป็ธแยล่ยถี่นฯขอยส่มธต่ฯย ๆ ขอยข้อนูลถี่ใช้สฯยฟับกฯฟแสดยข้อนู ล
ฌ. ลูกฌ้ฯสฯนฯฟถใช้ขอ
้ นู ลรฯธขอย ArcGIS Online แบบออภโลธ์โด้พ่ฯธถฯยแม็ฌเกภเธู๊อยฯขอย Esri แล้มภฯฝยลัยภืยส่ย (ถ่ฯฝไอธ)
โปฝัยอุ ปกฟป์ใดๆ เมู่อใช้กับแอปมลิเฌชัธ
ั สิถพิกฯฟใช้ยฯธ ย้ฯนลูกฌ้ฯฟมบฟมน
่ ArcGIS Runtime และ ArcGIS Desktop ถี่โด้ฟบ
ดฯมธ์ไยลด ยฟูอเก็บข้อนู ลดัยกล่ฯมโด้

ย. ลูกฌ้ฯสฯนฯฟถธฯพลขอยมิกัดถฯยภูนิศฯสตฟ์ ซื่ยโด้ฟบ
ั และถูกเก็บตฯนข้อตกลยฉบับธี๊โปใช้ภฯฝใธโด้
ลูกฌ้ฯโน่สฯนฯฟถเพฝแมฟ่พลขอยมิกัดถฯยภูนิศฯสตฟ์โด้ เม้ธแต่ (i) ใช้และ / ยฟูอแสดยบธแพธถี่
ซื่ยเชู่อนต่อกับเม็บโซต์สฯพฯฟปะถี่โน่สฟ้ฯยฟฯฝฟับขอยลูกฌ้ฯ (ii) ใย้สถ
ิ พิเ์ ข้ฯถืยแก่บุฌฌลถี่สฯน เมู่อภุดปฟะสยฌ์ถฯยพุฟกิภขอยลูกฌ้ฯ
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ยฟูอ (iii) ส่ยนอบใย้บุฌฌลถี่สฯนใธฟูปแบบพลแบบตฯฝตัม เอฯถ์มุตแบบตฯฝตัมใธแบบถี่โน่ใช่เชิยมฯปิชฝ์ / โน่สฟ้ฯยฟฯฝโด้
ยฟูอกฯฟแสดยแพธถี่แบบตฯฝตัม
3.3 ข้อจฯกัดใธกฯรใช้งฯธ
ก. ลูกฌ้ฯโน่สฯนฯฟถกฟะถฯกฯฟไดฝตฟยยฟูออธุญฯตใย้ลก
ู ฌ้ฯขอยลูกฌ้ฯถฯแบฟธด์ฟม่ นกัธใธข้อนูล
ยฟูอใช้ขอ
้ นูลใธบฟิกฯฟยฟูอพลิตภัปท์ถี่โน่โด้ฟบ
ั อธุญฯต ยฟูอเสธอข้อนูลพ่ฯธยฟูอใธธฯนขอยบุฌฌลถี่สฯนใด ๆ
ข. ลูกฌ้ฯโน่สฯนฯฟถใช้ยฟูออธุญฯตใย้บุฌฌลถี่สฯนใช้ขอ
้ นู ลเมู่อมัตถุปฟะสยฌ์ใธกฯฟฟมบฟมน กฯฟมัผธฯ กฯฟตฟมภสอบ กฯฟเสฟิน
กฯฟเมิน
่ ยฟูอกฯฟลบภฯกกฯฟฟมบฟมนข้อนูลถี่นีกฯฟขฯฝ เพฝแมฟ่ ภัดยฯใย้ ยฟูอกฯฟกฟะถฯใด ๆ ถี่ใย้กับบุฌฌลถี่สฯน
ฌ. ข้อนูลฟฯฝชู่อพุฟกิภ เม้ธแต่ภะนีกฯฟอธุญฯตโม้เป็ธลฯฝลักผป์อักผฟ
ลูกฌ้ฯโน่สฯนฯฟถใช้ขอ
้ นู ลฟฯฝชู่อพุฟกิภเมู่อมัตถุปฟะสยฌ์ถฯยกฯฟตลฯดไดฝตฟย

กฯฟขฯฝต่อกฯฟตีมินม์ยฟูอกฯฟเพฝแมฟ่แก่บุฌฌลถี่สฯนใดๆ ไดฝเป็ธส่มธยธื่ยขอยฟฯฝกฯฟสฯยฟับกฯฟส่ยภดยนฯฝ สนุด ฟฯฝชู่อ
ยฟูอไฝผปฯฝ่อฝยฟูอกฯฟฟมบฟมนข้อนูลใธฟูปแบบอู่ธๆ

ย. ข้อนูลถธธ ลูกฌ้ฯสฯนฯฟถใช้ขอ
้ นู ลถธธเมู่อมัตถุปฟะสยฌ์ใธกฯฟถฯแพธถี่ กฯฟกฯยธดฟยัสมิกัด (Geocoding) กฯฟกฯยธดเส้ธถฯย
และกฯฟมิเฌฟฯะย์เฌฟูอข่ฯฝกฯฟฌนธฯฌน เม้ธแต่ภะนีกฯฟอธุญฯตโม้เป็ธปฟะกฯฟอู่ธเป็ธลฯฝลักผป์อักผฟ
ลูกฌ้ฯโน่สฯนฯฟถใช้ขอ
้ นู ลถธธสฯยฟับ
1. ฌฯแธะธฯสฯยฟับกฯฟธฯถฯยแบบเฟีฝลโถน์ ฟมนถืยกฯฟเตูอธพู้ใช้เกี่ฝมกับกฯฟยลบยลีกถี่กฯลัยภะเกิดขื๊ธ เช่ธ
กฯฟเตูอธภุดเลี๊ฝมถี่ใกล้ภะถืย ยฟูอกฯฟฌฯธมปยฯถิศถฯยอู่ธใธกฟปีถี่เลี๊ฝมโน่ถัธ
2. กฯฟกฯยธดเส้ธถฯยขอยมฯยธะยลฯฝอฝ่ฯยถี่โด้ฟบ
ั กฯฟปฟะสฯธกัธ ยฟูอ
3. กฯฟกฯยธดฌ่ฯถี่เยนฯะสนขอยเส้ธถฯยถี่ปฟะสฯธกัธแล้ม
ภ.

ข้อนูล Business Analyst ลูกฌ้ฯสฯนฯฟถแฌชข้อนู ลถี่ใย้นฯมฟ้อนกับแอปฯ ArcGIS Business Analyst
บธอุ ปกฟป์เฌลู่อธถี่เมู่อใช้ยฯธฟ่มนกับกฯฟใช้เซิฟภ
์ เมอฟ์ ArcGIS Business Analyst ขอยลูกฌ้ฯ
ลูกฌ้ฯภะโน่สฯนฯฟถแฌชยฟูอดฯมธ์ไยลดข้อนู ลดัยกล่ฯมโด้

ฉ. สิถพิกฯฟใช้ยฯธชุดข้อนูลบฯยส่มธ: ยฯกลูกฌ้ฯสัย
่ ซู๊อชุดฝ่อฝขอยชุดข้อนูล (ตัมอฝ่ฯยเช่ธ ปฟะเถศ ภูนิภฯฌ

ฟัรยฟูอส่มธถ้อยถิ่ธขอยชุดข้อนู ลถัม่ ไลก) ลูกฌ้ฯภะสฯนฯฟถใช้โด้เฉมฯะชุดฝ่อฝถี่โด้ฟบ
ั สิถพิกฯฟใช้ยฯธเถ่ฯธัธ
๊ โน่ฟมนถืยส่มธอู่ธๆ
ขอยชุดข้อนู ลเต็นชุ ด

บ. ข้อนูลเขตแดธฟะยม่ฯยปฟะเถศ Michael Bauer Research ("ข้อนูล MBR")

สิถพิข
้ นูลถี่ดฯมธ์ไยลดโปฝัยสถฯธถี่ขอยลูกฌ้ฯ (เช่ธ MBR Data ถี่เก็บโม้ใธ ArcGIS Enterprise, ArcGIS
์ อยลูกฌ้ฯใธกฯฟใช้ขอ
Desktop) ภะยนดอฯฝุใธ 2 ปึยลัยดฯมธ์ไยลด

3.4 ข้อกฯยธดและเงื่อธโขเมิน
ั อธุญฯตข้อนูลบฯยฟฯฝต้อยกฯฟใย้ Esri
่ เตินสฯยรับข้อนูล พู้โด้ฟบ

ฟะบุขอ
้ กฯยธดยธ้ฯถี่เมิ่นเตินและข้อกฯยธดใธกฯฟใช้แก่ลก
ู ฌ้ฯ ข้อกฯยธดขอยข้อตกลยฉบับธี๊ใธส่มธถี่เมิ่นเเตินและส่มธถี่แก้โขเยล่ฯธี๊
ดูโด้ถี่ www.esri.com/legal/third-party-data.
4.0 กฯรบฯรุงรักผฯ
4.1 ลูกฌ้ฯใธสยรัฐอเนริกฯ Esri ภะภัดยฯกฯฟบฯฟุยฟักผฯสฯยฟับซอภต์แมฟ์และ Online Services
ตฯนไปฟแกฟนกฯฟบฯฟุยฟักผฯและกฯฟสธับสธุธขอย Esri และข้อตกลยฉบับธี๊ใธกฟปีถี่ลก
ู ฌ้ฯอฝูใ่ ธสยฟัรอเนฟิกฯ
4.2 ลูกฌ้ฯถี่อฝูธ
่ อกสยรัฐอเนริกฯ ลูกฌ้ฯสฯนฯฟถโด้ฟบ
ั บฟิกฯฟบฯฟุยฟักผฯภฯกพู้ภด
ั ภฯยธ่ฯฝขอย Esri
ใธถ้อยถิ่ธขอยลูกฌ้ฯภฯฝใต้ธไฝบฯฝกฯฟสธับสธุธนฯตฟรฯธขอยพู้ภด
ั ภฯยธ่ฯฝเอย
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เอกสฯรแธบถ้ฯฝ ก
อภิธฯธศั มถ์
อภิพฯธศัมถ์ต่อโปธี๊นีพลใช้กับข้อเสธอและบฟิกฯฟถัย
๊ ยนดขอย Esri ถี่ Esri อฯภภัดยฯใย้กับลูกฌ้ฯ ข้อเสธอและบฟิกฯฟบฯยฟฯฝกฯฟขอย
Esri อฯภโน่อฝูภ
่ ฯฝใธขอบเขตขอยข้อตกลยฉบับธี๊ ไปฟดข้ฯนฌฯศัมถ์ใดๆ ถี่โน่เกี่ฝมข้อยกับข้อเสธอและบฟิกฯฟขอย Esri
ถี่เสธอภฯฝใต้ขอ
้ ตกลยฉบับธี๊

"บริผัถใธเฌรือ" ยนฯฝถืย บฟิผัถยฟูออยฌ์กฟอู่ธใด ถี่ไดฝตฟยยฟูอไดฝอ้อน (i) ฌมบฌุน (ii) ถูกฌมบฌุนไดฝ ยฟูอ
(iii) อฝูภ
่ ฯฝใต้กฯฟฌมบฌุนขอยฌู่สญ
ั ญฯ ใธถี่ธี๊ "ฌมบฌุน" ยนฯฝถืย นียธ
ุ้ ยฟูอพลปฟะไฝชธ์ถี่นีสถ
ิ พิออกเสีฝยนฯกกม่ฯ 50%
ใธกิภกฯฟถี่ฌมบฌุนดูแล
"API" ยนฯฝถืย อิธเถอฟ์เภซขอยกฯฟถฯไปฟแกฟนแอปมลิเฌชัธ
"เว็บโซต์ ArcGIS" ยนฯฝถืย http://www.arcgis.com และเม็บโซต์ถี่เกี่ฝมข้อยยฟูอเม็บโซต์สบ
ู ถอด
"รยัสกฯรอธุญฯต" ยนฯฝถืย ฌีฝ์ ยนฯฝเลขกฯฟใย้อธุญฯต Enablement Code ข้อนูลปฟะภฯตัมใธกฯฟเข้ฯสู่ฟะบบ ฟยัสกฯฟเปิดใช้
(Activation Code) ไถเฌ็ธ ชู่อพู้ใช้และฟยัสพ่ฯธ ยฟูอกลโกอู่ธใด ถี่ภฯเป็ธสฯยฟับกฯฟใช้พลิตภัปท์ตฯนกฯฟธฯเสธอขอย Esri
"เบต้ฯ" ยนฯฝถืย พลิตภัปท์ถี่เป็ธฟุธ
่ อัลภ่ฯ เบต้ฯ ยฟูอฟุธ
่ ก่อธกฯฟมฯยภฯยธ่ฯฝอู่ธ ๆ
"บริกฯรฌลฯวด์" ยนฯฝถืย บฟิกฯฟออธโลธ์และบฟิกฯฟฌลฯมด์ถี่นีกฯฟภัดกฯฟขอย Esri
“เธื๊อยฯ” ยนฯฝถืย ข้อนูล ฟูปภฯม ภฯมถ่ฯฝ ภฯมเฌลู่อธโยม มิดีไอ เสีฝย ข้อฌมฯน แพธถี่ รฯธข้อนูล ฟูปแบบข้อนู ล สเปฟดชีต
อิธเถอฟ์เภซพู้ใช้ ส่มธปฟะกอบกฟฯภิก โอฌอธ ซอภต์แมฟ์ และถฟัมฝฯกฟอู่ธ ๆ ถี่ถูกใช้เมู่ อเชู่อนต่อกับบฟิกฯฟและข้อเสธอขอย Esri
"กฯรฌวบฌุน" ยนฯฝถืย กฯฟนียธ
ุ้ ยฟูอพลปฟะไฝชธ์ถี่นีสถ
ิ พิออกเสีฝยนฯกกม่ฯ 50% ใธกิภกฯฟถี่ฌมบฌุนดูแล
"เธื๊อยฯของลูกฌ้ฯ" ยนฯฝถืยเธู๊อยฯใด ๆ ถี่ลก
ู ฌ้ฯภัดยฯ ใช้
ยฟูอมัผธฯอัธเกี่ฝมเธู่อยกับกฯฟใช้พลิตภัปท์ตฯนกฯฟธฯเสธอยฟูอกฯฟใย้บฟิกฯฟขอย Esri ถี่ฟมนถืยแอปมลิเฌชัธนู ลฌ่ฯเมิ่น
เธู๊อยฯขอยลูกฌ้ฯโน่ฟมนข้อเสธอแธะ ฌฯแธะธฯ ยฟูอฌฯฟ้อยขอใดๆ สฯยฟับกฯฟปฟับปฟุยซอภต์แมฟ์ถี่ลก
ู ฌ้ฯใย้แก่ Esri

"ข้อนูล" ยนฯฝถืย ชุดข้อนูลดิภิถัลถี่นีอฝู่เมู่อกฯฟฌ้ฯ ซื่ยฟมนถืยแต่โน่ภฯกัดเมีฝยข้อนูลเมกเตอฟ์ถฯยภูนิศฯสตฟ์ ฟฯฝยฯธข้อนูลแฟสเตอฟ์
ยฟูอฌุปสนบัติตฯฟฯยถี่เกี่ฝมข้อยถี่ Esri ฟมนชุดเข้ฯกับพลิตภัปท์ตฯนกฯฟธฯเสธอขอย Esri อู่ธ ๆ ยฟูอส่ยนอบใย้แฝกต่ฯยยฯก
"พลงฯธ" ยนฯฝถืย สิย
่ มชฯญ
่ ใด ๆ ก็ตฯนถี่ Esri ส่ยนอบใย้กับลูกฌ้ฯใธรฯธะถี่เป็ธพลลัมพ์ขอยกฯฟดฯเธิธกฯฟขอยบฟิกฯฟไดฝพู้เชีฝ
"เอกสฯรประกอบ" ยนฯฝถืย เอกสฯฟปฟะกอบสฯยฟับอ้ฯยอิยถัย
๊ ยนดขอยพู้ใช้ถี่ Esri
ส่ยนอบใย้มฟ้อนกับสิธฌ้ฯยฟูอพลิตภัปท์ตฯนกฯฟธฯเสธอขอย Esri

"กฯรใย้บริกฯรระบบฌลฯวด์ถี่นีกฯรจัดกฯรของ Esri" ยนฯฝถืย ลูกฌ้ฯถี่นีไฌฟยสฟ้ฯยมู๊ธรฯธฟะบบฌลฯมด์ ซอภต์แมฟ์ ข้อนูล
และแมลตภอฟ์นฟะบบเฌฟูอข่ฯฝเฉมฯะเภฯะภยไดฝถี่ Esri ใย้บฟิกฯฟไฮสต์ ภัดกฯฟ
และถฯใย้มฟ้อนใช้ยฯธสฯยฟับลูกฌ้ฯยฟูอพู้ใช้ยฯธปลฯฝถฯยขอยลูกฌ้ฯพ่ฯธถฯยอิธเถอฟ์เธ็ต
"พลิตภัณท์ตฯนกฯรธฯเสธอของ Esri" ยนฯฝถืย พลิตภัปท์ ยฟูอเอกสฯฟปฟะกอบใด ๆ ยฯก Esri
ภัดยฯกฯฟฟุกอบฟนยฟูอบฟิกฯฟไดฝพู้เชี่ฝมชฯญใย้ไดฝตฟยแก่ลก
ู ฌ้ฯ ภะถูอม่ฯข้อเสธอขอย Esri
ฟมนถืยเอกสฯฟกฯฟฟุกอบฟนและพลยฯธด้มฝ พลิตภัปท์ตฯนกฯฟธฯเสธอขอย Esri โน่ฟมนกฯฟใย้บฟิกฯฟและเธู๊อยฯขอยบุฌฌลถี่สฯน
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"GIS" ยนฯฝถืย ฟะบบข้อนูลถฯยภูนิศฯสตฟ์
"กฯรบฯรุงรักผฯ" ยนฯฝถืย ไปฟแกฟนกฯฟเป็ธสนฯชิกถี่ Esri
ภัดยฯใย้และถี่ใย้สถ
ิ พิแก่ลก
ู ฌ้ฯใธกฯฟอัปเดตพลิตภัปท์และพลปฟะไฝชธ์อ่ ูธ ๆ เช่ธ
กฯฟเข้ฯถืยกฯฟสธับสธุธถฯยเถฌธิฌและกฯฟเข้ฯถืยแยล่ยข้อนู ลกฯฟเฟีฝธฟูด
้ ้มฝตธเอยถี่อฝูบ
่ ธเม็บ
"รยัสถี่เป็ธอัธตรฯฝ" ยนฯฝถืย โมฟัส เมิฟน
์ ฟะเบิดเมลฯขอยซอภต์แมฟ์ น้ฯไถฟภัธ ยฟูอฟยัสอู่ธใดถฯยฌอนมิมเตอฟ์ โภล์
กฯฟปฏิเสพบฟิกฯฟ ยฟูอไปฟแกฟนถี่ออกแบบนฯเมู่อขัดขมฯย ถฯลฯฝ ยฟูอภฯกัดกฯฟถฯยฯธขอยซอภต์แมฟ์ฌอนมิมเตอฟ์ ฮฯฟ์ดแมฟ์
ยฟูออุ ปกฟป์ไถฟฌนธฯฌน

"Online Services" ยนฯฝถืย ฟะบบเชิยมู๊ธถี่ใด ๆ บธอิธเถอฟ์เธ็ตถี่นีเมู่อกฯฟฌ้ฯซื่ย Esri โด้ภด
ั ยฯใย้ ฟมนถืยแอปมลิเฌชัธและ API
ถี่เกี่ฝมข้อยเมู่อกฯฟภัดเก็บ ภัดกฯฟ เพฝแมฟ่ และกฯฟใช้แพธถี่ ข้อนูล และสฯฟสธเถศอู่ธ ๆ Online Services โน่ฟมนข้อนูลและเธู๊อยฯ
"เอกสฯรกฯรสัง
่ ซื๊อ" ยนฯฝถืย ใบเสธอฟฯฌฯสฯยฟับกฯฟขฯฝ ข้อเสธอกฯฟต่ออฯฝุสฯยฟับกฯฟซ่อนบฯฟุย กฯฟสัย
่ ซู๊อ ข้อเสธอ ฌฯสัย
่ ยฯธ
ยฟูอเอกสฯฟอู่ธ ๆ ถี่ฟะบุถืยพลิตภัปท์ตฯนกฯฟธฯเสธอ อัปเดต ยฟูอกฯฟบฟิกฯฟถี่ลก
ู ฌ้ฯสัย
่ ซู๊อขอย Esri

"สิถธิกฯรใช้งฯธอฝ่ฯงถฯวร" ยนฯฝถืย สิถพิกฯฟใช้ยฯธอฝ่ฯยโน่นีกฯยธด ใธพลิตภัปท์ตฯนกฯฟธฯเสธอขอย Esri
เมอฟ์ชธ
ั ถี่โด้ภฯ่ ฝฌ่ฯพฟฟนเธีฝนใธกฯฟใช้สถ
ิ พิแล้ม เม้ธเสีฝแต่ภะถูกฝุติไดฝ Esri ยฟูอลูกฌ้ฯถี่โด้ฟบ
ั อธุญฯตภฯฝใต้ขอ
้ ตกลยฉบับธี๊
"พลิตภัณท์" ยนฯฝถืย ซอภต์แมฟ์ ข้อนูล และ Online Services
"บริกฯรไดฝพู้เชีฝ
่ วชฯญ" ยนฯฝถืย บฟิกฯฟเมู่อกฯฟมัผธฯยฟูอกฯฟใย้ฌฯปฟืกผฯถี่ Esri ใย้แก่ลก
ู ฌ้ฯ
"ตัวอฝ่ฯง" ยนฯฝถืย ไฌ้ดตัมอฝ่ฯย แอปมลิเฌชัธตัมอฝ่ฯย แอด-ออธ ยฟูอส่มธขฝฯฝตัมอฝ่ฯยขอยพลิตภัปท์
"กฯรใย้บริกฯร" ยนฯฝถืย กฯฟซ่อนบฯฟุย ยฯก Esri ภัดยฯบฟิกฯฟฟะบบฌลฯมด์ถี่นีกฯฟภัดกฯฟขอย Esri
กฯฟฟุกอบฟนยฟูอบฟิกฯฟไดฝพู้เชีฝ
่ มชฯญใย้ไดฝตฟยแก่ลก
ู ฌ้ฯ ภะถูอม่ฯบฟิกฯฟฟมนถืยบฟิกฯฟฟะบบฌลฯมด์ถี่นีกฯฟภัดกฯฟขอย Esri
กฯฟฟุกอบฟนและบฟิกฯฟไดฝพู้เชี่ฝมชฯญด้มฝ
"ซอภต์แวร์" ยนฯฝถืย ซอภต์แมฟ์ถี่มฟ้อนภฯยธ่ฯฝเมู่อกฯฟฌ้ฯถี่นีสถ
ิ พิฌมฯนเป็ธเภ้ฯขอย ไดฝโน่ฟมนถืยข้อนูล กฯฟเข้ฯถืย
กฯฟดฯมธ์ไยลดภฯกเม็บโซต์ถี่โด้ฟบ
ั อธุญฯตขอย Esri ยฟูอถี่ Esri โด้นอบใย้บธสู่อใธฟูปแบบใด ๆ ก็ตฯน ซื่ยฟมนถืยชุดสฯฟอย อัปเดต
เซอฟ์มิสแมฌ แมตช์ ฮอตภิกซ์ ยฟูอชุดสฯฟอยฟมนถี่โด้ฟบ
ั อธุญฯต
"ข้อนูลจฯเมฯะ" ยนฯฝถืย (i) เอกสฯฟถี่เกี่ฝมข้อยสฯยฟับซอภต์แมฟ์และ Online Services (ii)
ขอบเขตยฯธถี่ฟะบุโม้ใธฌฯสัย
่ ยฯธใดก็ตฯน ยฟูอ (iii) ฌฯอพิบฯฝยลักสูตฟสฯยฟับกฯฟฟุกอบฟนถี่เพฝแมฟ่ออกนฯขอย Esri
"ฌฯสัง
่ งฯธ" ยนฯฝถืย เอกสฯฟฌฯสัย
่ ซู๊อสฯยฟับกฯฟใย้บฟิกฯฟ
"สิถธิกฯรใช้ตฯนระฝะเวลฯ" ยนฯฝถืย สิถพิกฯฟใช้พลิตภัปท์ตฯนกฯฟธฯเสธอขอย Esri ใธฟะฝะเมลฯถี่ภฯกัด ("ระฝะเวลฯ").
"เธื๊อยฯของบุฌฌลถี่สฯน" ยนฯฝถืย เธู๊อยฯใดก็ตฯนถี่ลก
ู ฌ้ฯอฯภโด้ฟบ
ั ภฯกเม็บโซต์ขอยบุฌฌลถี่สฯนยฟูอถี่บุฌฌลอู่ธถี่โน่ใช่มธักยฯธ
ซัมมลฯฝเออฟ์ ยฟูอพู้ฟบ
ั ภ้ฯยขอย Esri อฯภนีสม่ ธฟ่มนไดฝตฟยกับเม็บโซต์ขอย Esri

"กฯรฟึกอบรน" ยนฯฝถืย (i) กฯฟฟุกอบฟนพลิตภัปท์ ยฟูอ (ii) กฯฟฟุกอบฟนอู่ธ ๆ ถี่เกี่ฝมข้อยถี่ Esri ภัดยฯใย้ภฯฝใต้ขอ
้ ตกลยฉบับธี๊
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"ข้อนูลกฯรฟึกอบรน" ยนฯฝถืย เธู๊อยฯถี่เป็ธดิภถ
ิ ัลยฟูอถี่นีกฯฟมินม์ออกนฯเมู่อใช้ใธกฯฟฟุกอบฟนใย้เสฟ็ภสิธ
๊
ซื่ยอฯภฟมนถืยแต่โน่ภฯกัดเมีฝยสนุดยฯธ ข้อนูล แธมฌิด แบบฟุกยัด และข้อสอบ

"แอปมลิเฌชัธนูลฌ่ฯเมิน
่ " ยนฯฝถืย แอปมลิเฌชัธถี่มัผธฯไดฝลูกฌ้ฯเมู่อกฯฟใช้ยฯธฟ่มนกับซอภต์แมฟ์ ข้อนูล ยฟูอ Online Services
ใด ๆ ถี่โด้ฟบ
ั อธุญฯต
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เอกสฯรแธบถ้ฯฝ ข
ข้อกฯยธดและเงื่อธโขถัว
่ โป
ข้อกฯยธดและเยู่อธโขถัม่ โปต่อโปธี๊นีพลใช้กับข้อเสธอและบฟิกฯฟขอย Esri ถี่ Esri อฯภภะเสธอใย้กับลูกฌ้ฯ

ข้อเสธอและบฟิกฯฟบฯยฟฯฝกฯฟขอย Esri อฯภโน่มฟ้อนบฟิกฯฟภฯฝใต้ขอ
้ ตกลยฉบับธี๊ ไปฟดข้ฯนฌฯศัมถ์ใดๆ
ถี่โน่เกี่ฝมข้อยกับข้อเสธอและบฟิกฯฟขอย Esri ถี่เสธอภฯฝใต้ขอ
้ ตกลยฉบับธี๊
ข้อ B.1—ข้อจฯกัดใธกฯรใช้งฯธถัว
่ โป
เม้ธแต่ภะนีกฯฟอธุญฯตโม้ไดฝชัดแภ้ยใธข้อตกลยฉบับธี๊ ลูกฌ้ฯภะต้อยโน่
ก. ภฯยธ่ฯฝ ใย้เช่ฯ ใย้อธุญฯตต่อ เพฝแมฟ่ ใย้ฝน
ู แบ่ยปัธเมลฯใช้ ยฟูอไอธบฟิกฯฟยฟูอข้อเสธอขอย Esri
ข. แภกภ่ฯฝยฟูอภัดยฯกฯฟเข้ฯถืยบฟิกฯฟยฟูอข้อเสธอขอย Esri ไดฝตฟยถัย
๊ ยนดยฟูอบฯยส่มธใย้กับบุฌฌลภฯฝธอก
ฟมนถืยแต่โน่ภฯกัดเมีฝยส่มธขฝฯฝ ส่มธปฟะกอบ ยฟูอ DLL

ฌ. แภกภ่ฯฝฟยัสส่มธตัมใย้กับบุฌฌลภฯฝธอก

ย. ถฯมิศมกฟฟนฝ้อธกลับ ดีฌอนโมล์ ยฟูอแฝกส่มธปฟะกอบพลิตภัปท์ยฟูอพลยฯธใดๆ ถี่สย
่ นอบใธฟูปแบบฟมน
ภ.

มฝฯฝฯนถี่ภะยลีกเลี่ฝยนฯตฟกฯฟด้ฯธเถฌไธไลฝีถี่ฌมบฌุนกฯฟเข้ฯถืยยฟูอกฯฟใช้ขอ
้ เสธอขอย Esri

ฉ. ภัดเก็บ แฌช ใช้ยฯธ อัปไยลด แภกภ่ฯฝ ยฟูอใย้อธุญฯตต่อ สฯยฟับเธู๊อยฯ ยฟูอใช้ขอ
้ เสธอขอย Esri ไดฝเป็ธกฯฟละเนิดสิถพิขอย
Esri ยฟูอบุฌฌลถี่สฯน ฟมนถืยสิถพิใธถฟัมฝ์สธ
ิ ถฯยปัญญฯ สิถพิฌมฯนเป็ธส่มธตัม กฎยนฯฝม่ฯด้มฝกฯฟโน่เลูอกปฏิบัติ
ยฟูอกฎยนฯฝกฯฟส่ยออกยฟูอข้อบัยฌับขอยฟัรถี่ใช้บัยฌับ
ช. ลบยฟูอบิดเบูอธปฟะกฯศสิถพิบัตฟ ลิขสิถพิ์ เฌฟู่อยยนฯฝกฯฟฌ้ฯ ยฟูอสิถพิฌมฯนเป็ธเภ้ฯขอยขอย Esri ยฟูอพู้ใย้อธุญฯต)
ยฟูอฌฯอพิบฯฝถี่ฟะบุอฝูใ่ ธยฟูอแธบนฯกับข้อเสธอขอย Esri เอฯต์มุตพลิตภัปท์ โภล์ฌฯอพิบฯฝข้อนูล
ยฟูอยธ้ฯข้อฌมฯนออธโลธ์ยฟูอข้อนูลถี่อฝูใ่ ธฟูปแบบเอกสฯฟขอยข้อนูลยฟูอเอกสฯฟปฟะกอบ
ซ. แบ่ยยฟูอใช้ยฯธอฝ่ฯยเป็ธเอกเถศสฯยฟับส่มธปฟะกอบยฟูออยฌ์ปฟะกอบขอยข้อเสธอขอย Esri
i.

พธมกส่มธยธื่ยส่มธใดขอยพลิตภัปท์ตฯนกฯฟธฯเสธอขอย Esri
เข้ฯกับพลิตภัปท์ยฟูอกฯฟใย้บฟิกฯฟเมู่อกฯฟใช้ยฯธขอยบุฌฌลถี่สฯนถี่เป็ธฌู่แข่ยกับพลิตภัปท์ตฯนกฯฟธฯเสธอขอย Esri

ญ. เพฝแมฟ่ยฟูอสู่อสฯฟด้มฝมิพีกฯฟอู่ธใดก็ตฯนสฯยฟับพลกฯฟถดสอบนฯตฟรฯธกฯฟถฯยฯธบธพลิตภัปท์ฟุธ
่ เบต้ฯไดฝโน่โด้ฟบ
ั อธุญฯตเ
ป็ธลฯฝลักผป์อักผฟภฯก Esri และพู้ใย้อธุญฯต ยฟูอ
ฎ. ใช้ พธมก แก้โข เพฝแมฟ่ ใย้กฯฟเข้ฯถืย ยฟูอฟมนข้อเสธอขอย Esri ใธลักผปะถี่อฯภถฯใย้ขอ
้ เสธอขอย Esri
อฝูภ
่ ฯฝใต้ขอ
้ กฯยธดใธกฯฟใช้ยฯธแบบไอเม่ธซอฟ์สยฟูอแบบเปิดรฯธข้อนู ล (เช่ธ GPL)
ถี่ต้อยกฯฟใย้สม่ ธยธื่ยส่มธใดขอยข้อเสธอขอย Esri อฝูภ
่ ฯฝใต้ข้อกฯยธดเมิ่นเติน ตัมอฝ่ฯยเช่ธ
1. โด้ฟบ
ั กฯฟเปิดเพฝใธฟูปแบบขอยฟยัสต้ธถฯย (Source Code) แก่บุฌฌลภฯฝธอก
2. ใย้สถ
ิ พิกฯฟใช้ยฯธแก่บุฌฌลภฯฝธอกเมู่อมัตถุปฟะสยฌ์ใธกฯฟสฟ้ฯยยฯธนีลิขสิถพิส
์ ูบเธู่อย ยฟูอ
3. แภกภ่ฯฝต่อใย้แก่บุฌฌลภฯฝธอกไดฝโน่นีฌ่ฯใช้ภฯ่ ฝ; ยฟูอ
l.

สฟ้ฯยฟฯฝโด้ไดฝกฯฟนอบสิถพิเข้ฯใช้ซอภต์แมฟ์ยฟูอ Online Service พ่ฯธแอปมลิเฌชัธนู ลฌ่ฯเมิ่น

ข้อภฯกัดดัยกล่ฯมธี๊ภะโน่นีพลใช้บัยฌับใธกฟปีถี่เป็ธกฯฟขัดต่อกฎยนฯฝถี่ใช้บัยฌับยฟูอข้อบัยฌับ
ข้อ B.2—ข้อกฯยธดและกฯรสิ๊ธสุดกฯรใช้งฯธ
B.2.1 ลูกฌ้ฯอฯภฝุติขอ
้ ตกลยฉบับธี๊ยฟูอสิถพิกฯฟใช้ยฯธยฟูอกฯฟเป็ธสนฯชิกข้อเสธอขอย Esri ใดๆ โด้ถุกเนู่อไดฝภะต้อยแภ้ย Esri
เป็ธลฯฝลักผป์อักผฟ กฯฟฝุติขอ
้ ตกลยไดฝปฟฯศภฯกสฯเยตุโน่โด้ถฯใย้ลก
ู ฌ้ฯนีสถ
ิ พิโด้ฟบ
ั กฯฟฌูธเยิ ธฌ่ฯพฟฟนเธีฝนใดๆ

สิถพิกฯฟฝุติขอ
้ ตกลยใธฟะยม่ฯยนีขอ
้ พูกมัธกฯฟใย้บฟิกฯฟเมู่อฌมฯนสะดมกใดก็ตฯนโด้ฟะบุโม้ใธส่มธถี่เกี่ฝมข้อยใธเธู๊อยฯขอยข้อตกลยฉบั
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บธี๊ ฟ่ฯฝใดฟ่ฯฝยธื่ยอฯภฝุติขอ
้ ตกลยฉบับธี๊ยฟูอสิถพิกฯฟใช้ยฯธยฟูอกฯฟเป็ธสนฯชิกใดๆ
เธู่อยภฯกนีกฯฟละเนิดข้อตกลยใธสฯฟะสฯฌัญถี่โน่โด้ฟบ
ั กฯฟแก้โขภฯฝใธ
30 มัธธับภฯกมัธถี่นีกฯฟแภ้ยอฝ่ฯยเป็ธลฯฝลักผป์อักผฟโปฝัยฟ่ฯฝถี่ละเนิดข้อตกลย
เนู่อนีกฯฟฝุติขอ
้ ตกลยฉบับธี๊เธู่อยภฯกนีกฯฟละเนิดข้อตกลย ถฯย Esri ภะยฝุดใย้บฟิกฯฟ สิถพิกฯฟใช้ยฯธใดๆ ใธข้อเสธอขอย Esri
ถี่นีพลใช้อฝูย
่ ลัยภฯกกฯฟฝุติขอ
้ ตกลยฉบับธี๊ฝย
ั ฌยใช้โด้ต่อโปภฯฝใต้ขอ
้ ตกลยขอยข้อตกลยฉบับธี๊
B.2.2 ยฯก Esri ฝุติขอ
้ ตกลยฉบับธี๊เธู่อยภฯกลูกฌ้ฯละเนิดข้อตกลย Esri ฝัยอฯภใช้สถ
ิ พิเลูอกถี่ภะฝุติสถ
ิ พิกฯฟใช้ยฯธขอยลูกฌ้ฯ
ยฟูอกฯฟเป็ธสนฯชิกใธข้อเสธอขอย Esri โด้ด้มฝ ยฯกลูกฌ้ฯฝุติข้อตกลยฉบับธี๊โน่ม่ฯด้มฝเยตุพลยฟูอเมู่อฌมฯนสะดมกแล้ม
ถฯยลูกฌ้ฯอฯภใช้สถ
ิ พิเลูอกถี่ภะฝุติสถ
ิ พิกฯฟใช้ยฯธขอยลูกฌ้ฯ ยฟูอกฯฟเป็ธสนฯชิกใธพลิตภัปท์ตฯนกฯฟธฯเสธอขอย Esri ด้มฝ
B.2.3 เนู่อนีกฯฟฝุติยฟูอสิธ
๊ สุดสิถพิกฯฟใช้ยฯธยฟูอกฯฟเป็ธสนฯชิก ลูกฌ้ฯภะต้อย
ก. ยฝุดเข้ฯถืยยฟูอใช้ยฯธข้อเสธอขอย Esri ถี่ถูกฝุติยฟูอสิธ
๊ สุด

ข. ล้ฯยแฌชข้อนู ลใธฟั่ ยขอยโฌลเอ็ธต์ถี่โด้ภฯกบฟิกฯฟฌลฯมด์ถี่ถูกฝุติยฟูอสิธ
๊ สุด และ

ฌ. ยฝุดกฯฟใช้และถอธกฯฟติดตัย
๊ ลบ และถฯลฯฝสฯเธฯถัย
๊ ยนดขอยพลิตภัปท์ตฯนกฯฟธฯเสธอ ขอย Esri

ถี่ถูกฝุติยฟูอสิธ
ั กฯฟแก้โขยฟูอนีกฯฟพธมกฟมนโม้ด้มฝ
๊ สุดซื่ยอฝูใ่ ธฌมฯนฌฟอบฌฟอยยฟูอกฯฟฌมบฌุนขอยลูกฌ้ฯ ฟมนถืยส่มธถี่โด้ฟบ
โน่ม่ฯภะอฝูใ่ ธฟูปแบบใด ตลอดภธดฯเธิธกฯฟและส่ยยลักรฯธขอยกฯฟกฟะถฯดัยกล่ฯมธัธ
๊ ใย้แก่ Esri
ยฟูอพู้ภด
ั ภฯยธ่ฯฝถี่โด้ฟบ
ั อธุญฯต

Esri อฯภยฝุดใย้บฟิกฯฟถัธถีถี่นก
ี ฯฟแภ้ยเป็ธลฯฝลักผป์อักผฟโปฝัยลูกฌ้ฯ
ยฯกกฯฟล้นละลฯฝยฟูอกฯฟดฯเธิธฌดีล้นละลฯฝเฟิน
่ ขื๊ธไดฝยฟูอต่อลูกฌ้ฯ

ภธกม่ฯถฟัสตีภะโด้แก้โขกฯฟพิดธัดชฯฟะยธี๊ถี่เกิดขื๊ธและใย้กฯฟฟับปฟะกัธถี่เมีฝยมอสฯยฟับกฯฟปฏิบัติกฯฟใธอธฯฌตภฯฝใต้ขอ
้ ตกลยฉบับ
ธี๊ ข้อตกลยฉบับธี๊ภะสิธ
ิ ล้ธม้ธตัม กฯฟชฯฟะบัญชี ยฟูอกฯฟเลิกกิภกฯฟขอยฟ่ฯฝใดฟ่ฯฝยธื่ย
๊ สุดลยเนู่อนีภฯมะยธี๊สธ
ข้อ B.3—กฯรรับประกัธแบบจฯกัดและกฯรจฯกัดฌวฯนรับพิดชอบ
3.1 กฯรรับประกัธแบบจฯกัด ฝกเม้ธตฯนถี่ฟะบุโม้ด้ฯธล่ฯย Esri ฟับปฟะกัธลูกฌ้ฯ ไดฝถี่ (i) พลิตภัปท์และกฯฟฟุกอบฟน
พลิตภัปท์และกฯฟฟุกอบฟนภะปฎิบัติตฯนข้อนู ลภฯเมฯะถี่เกี่ฝมข้อยอฝ่ฯยนีธัฝฝะสฯฌัญ และ (ii)
กฯฟใย้บฟิกฯฟภะเป็ธโปตฯนนฯตฟรฯธถฯยมิชฯชีมและถฯยเถฌธิฌขอยอุ ตสฯยกฟฟนอฝ่ฯยนีธัฝฝะสฯฌัญ
ช่มยเมลฯฟับปฟะกัธสฯยฟับพลิตภัปท์ตฯนกฯฟธฯเสธอขอย Esri ภฯฝใต้สถ
ิ พิกฯฟใช้ยฯธอฝ่ฯยถฯมฟและกฯฟใย้บฟิกฯฟนีฟะฝะเมลฯ 90 มัธ
ธับตัย
่ นอบ ยฟูอภฯกมัธถี่ฟบ
ั ขอย ยฯกข้อตกลยฉบับธี๊นีฟะฝะเมลฯฟับขอย
๊ แต่มัธถี่สย
ช่มยเมลฯฟับปฟะกัธสฯยฟับพลิตภัปท์ตฯนกฯฟธฯเสธอขอย Esri

ถูกเสธอภฯฝใต้กฯฟเป็ธสนฯชิกยฟูอกฯฟใช้สถ
ิ พิตฯนข้อกฯยธดธฯธธ้อฝกม่ฯฟะฝะเมลฯกฯฟเป็ธสนฯชิกยฟูอข้อกฯยธดยฟูอ 90 มัธ
ธับตัย
่ นอบ ยฟูอภฯกมัธถี่ฟบ
ั ขอย ยฯกข้อตกลยฉบับธี๊นีฟะฝะเมลฯฟับขอย
๊ แต่มัธถี่สย
B.3.2 กฯรจฯกัดฌวฯนรับพิดชอบกรณีมิเศผ เธื๊อยฯของบุฌฌลถี่สฯน ข้อนูล ตัวอฝ่ฯง ฮ็อตภิกซ์ ไปรแกรนแก้โข อัปเดต Online
Services ถี่จด
ั ยฯใย้ไดฝโน่นีฌ่ฯธรรนเธีฝน และพลิตภัณท์รธ
ุ่ ถี่เป็ธกฯรถดลอง กฯรประเนิธและรุธ
่ เบต้ฯจะถูกส่งนอบใธลักผณะ
"ตฯนสภฯมถี่เป็ธอฝู่" ไดฝโน่นีกฯรรับประกัธใด ๆ
B.3.3 กฯรจฯกัดฌวฯนรับพิดชอบถัว
่ โป ฝกเว้ธกฯรรับประกัธแบบจฯกัดตฯนถี่ระบุอฝ่ฯงชัดแจ้งข้ฯงต้ธแล้ว Esri
จฯกัดฌวฯนรับพิดชอบใธกฯรรับประกัธยรือเงื่อธโขอื่ธๆ ถั๊งยนด โน่วฯ่ จะไดฝชัดแจ้งยรือไดฝธัฝ

รวนถึงกฯรรับประกัธยรือเงื่อธโขเกี่ฝวกับฌวฯนสฯนฯรถเชิงมฯณิชฝ์ ฌวฯนเยนฯะสนใธกฯรใช้งฯธเมื่อวัตถุประสงฌ์เฉมฯะ
และกฯรโน่ละเนิดสิถธิใ์ ธถรัมฝ์สธ
ิ ถฯงปัญญฯ Esri จะโน่รบ
ั พิดชอบต่อฌวฯนโน่สอดฌล้องใดๆ เกี่ฝวกับข้อนูลจฯเมฯะ

กฯรสูญยฯฝ กฯรลบ กฯรแก้โข ยรือกฯรเปิดเพฝเธื๊อยฯของลูกฌ้ฯ ถี่เกิดขึธ
๊ จฯกกฯรถี่ลก
ู ฌ้ฯแก้โขเปลี่ฝธแปลงข้อเสธอของ Esri
ธอกเยธือจฯกถี่ระบุโว้ใธเอกสฯรประกอบ Esri โน่รบ
ั ประกัธว่ฯข้อเสธอของ Esri
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ยรือกฯรดฯเธิธกฯรของลูกฌ้ฯจะรฯบรื่ธโน่ติดขัด ปรฯศจฯกข้อพิดมลฯด ฌวฯนถธถฯธต่อฌวฯนบกมร่อง
ฌวฯนปลอดภัฝจฯกฌวฯนบกมร่อง ยรือโน่รบ
ั ประกัธว่ฯฌวฯนโน่สอดฌล้องจะสฯนฯรถยรือจะโด้รบ
ั กฯรแก้โข ข้อเสธอของ Esri
โน่โด้รบ
ั กฯรออกแบบ พลิต ยรือนีวต
ั ถุประสงฌ์เมื่อกฯรใช้ใธสภฯมแวดล้อน ยรือกฯรใช้งฯธถี่อฯจธฯโปสูก
่ ฯรสูญเสีฝชีวต
ิ
กฯรบฯดเจ็บร่ฯงกฯฝ ยรือฌวฯนเสีฝยฯฝต่อถรัมฝ์สธ
ิ ยรือสภฯมแวดล้อน
ลูกฌ้ฯโน่ฌวรปฏิบต
ั ิตฯนฌฯแธะธฯเกี่ฝวกับกฯรธฯถฯงถี่ดเู ยนือธจะเป็ธอัธตรฯฝ โน่ปลอดภัฝ ยรือพิดกฎยนฯฝ
กฯรใช้ดังกล่ฯวจะเป็ธฌวฯนเสี่ฝงและเป็ธฌ่ฯใช้จฯ่ ฝของลูกฌ้ฯเอง
B.3.4 กฯรจฯกัดฌวฯนรับพิดชอบ
ก. กฯรจฯกัดฌวฯนรับพิดชอบบธอิธเถอร์เธ็ต
โน่นีฌ่ส
ู ญ
ั ญฯฟ่ฯฝใดจะต้องรับพิดสฯยรับฌ่ฯเสีฝยฯฝภฯฝใต้ถฤผฎีถฯงกฎยนฯฝเกี่ฝวกับกฯรปฏิบต
ั ิยรือกฯรฝุติกฯรดฯเธิธกฯ
รของอิธเถอร์เธ็ต ยรือข้อบังฌับของอิธเถอร์เธ็ตถี่อฯจจฯกัดยรือย้ฯนกฯรดฯเธิธกฯรของบริกฯรฌลฯวด์
ข. เว็บโซต์ของบุฌฌลถี่สฯน และ เธื๊อยฯของบุฌฌลถี่สฯน Esri
โน่รบ
ั พิดชอบต่อเว็บโซต์ของบุฌฌลถี่สฯนยรือเธื๊อยฯของบุฌฌลถี่สฯน
ถี่ปรฯกฎยรือถูกอ้ฯงอิงไดฝพลิตภัณท์ตฯนกฯรธฯเสธอของ Esri ยรือเว็บโซต์ของ Esri รวนถึง www.esri.com และ
www.arcgis.com กฯรใย้ลิงก์โปฝังเว็บโซต์ยรือถรัมฝฯกรของบุฌฌลถี่สฯนโน่โด้บง
่ บอกธัฝฝะถึงกฯรรับรอง
ฌวฯนเกี่ฝวข้อง ยรือกฯรสธับสธุธชธิดใดๆ

B.3.5 กฯรบรรเถฯเฉมฯะ กฯฟแก้โขฌมฯนเสีฝยฯฝไดฝเฉมฯะขอยลูกฌ้ฯและฌมฯนฟับพิดชอบถัย
๊ ยนดขอย Esri
ต่อกฯฟละเนิดกฯฟฟับปฟะกัธแบบภฯกัดใธส่มธธี๊ภะเป็ธโปเมู่อถดแถธสู่อถี่ชฯฟุดฟมนถัย
๊ (i)ซ่อน แก้โข

ยฟูอยฯถฯยแก้โขพลิตภัปท์ตฯนกฯฟธฯเสธอและกฯฟใย้บฟิกฯฟขอย Esri ถี่เกี่ฝมข้อย ยฟูอ (ii) ป สิถพิกฯฟเลูอกขอย Esri,
ฌ่ฯพฟฟนเธีฝนถี่ลก
ู ฌ้ฯชฯฟะเป็ธฌ่ฯพลิตภัปท์ตฯนกฯฟธฯเสธอและกฯฟใย้บฟิกฯฟขอย Esri
ถี่โน่สอดฌล้อยกับกฯฟฟับปฟะกัธแบบภฯกัดขอย Esri
ข้อ B.4—ข้อจฯกัดฌวฯนรับพิดชอบ
B.4.1 กฯรจฯกัดฌวฯนรับพิด ถั๊งลูกฌ้ฯ Esri ยรือพู้จด
ั จฯยธ่ฯฝของ Esri ยรือพู้ใย้อธุญฯตถี่เป็ธบุฌฌลถี่สฯนใด ๆ

จะโน่ต้องรับพิดต่อฌ่ฯเสีฝยฯฝไดฝอ้อน ฌ่ฯเสีฝยฯฝมิเศผ ฌ่ฯเสีฝยฯฝสืบเธื่อง ฌ่ฯเสีฝยฯฝถี่เป็ธพลถี่ตฯนนฯ กฯรสูญเสีฝพลกฯโร
ฝอดขฯฝ ฌ่ฯฌวฯนธิฝน ต้ธถุธใธกฯรจัดยฯสิธฌ้ฯยรือบริกฯรถดแถธ
ยรือฌ่ฯเสีฝยฯฝถี่นีจฯธวธสูงกว่ฯฌ่ฯธรรนเธีฝนของสิถธิกฯรใช้งฯธ ยรือฌ่ฯธรรนเธีฝนกฯรเป็ธสนฯชิกปัจจุบธ
ั
ยรือฌ่ฯธรรนเธีฝนกฯรบริกฯรถี่เกี่ฝวข้องถี่โด้ชฯระยรือฌ้ฯงชฯระต่อ Esri สฯยรับข้อเสธอยรือบริกฯรของ Esri
ถี่เป็ธสฯเยตุของข้อเรีฝกร้อง

B.4.2 ข้อภฯกัดและกฯฟฝกเม้ธฌมฯนฟับพิดใธข้อฌมฯนฝ่อยธ้ฯก่อธธี๊โน่ใช้กับกฟปีถี่ลก
ู ฌ้ฯละเนิด ใช้ใธถฯยถี่พิด
ฝักฝอกถฟัมฝ์สธ
ิ ถฯยปัญญฯขอย Esri ยฟูอพู้ใย้อธุญฯตขอย Esri ภฯฟะยธ้ฯถี่ใธกฯฟชดใช้ฌ่ฯสิธโยนถดแถธขอยฟ่ฯฝใดฟ่ฯฝยธื่ย
ฌมฯนปฟะนฯถเลิธเล่ออฝ่ฯยฟ้ฯฝแฟย กฯฟภยใภปฟะมฤติพิด
ยฟูอกฯฟละเนิดต่อข้อกฯยธดกฯฟปฏิบัติตฯนกฎเกปท์กฯฟส่ยออกขอยข้อตกลยฉบับธี๊ยฟูอกฎยนฯฝถี่นีพลบัยฌับใช้ยฟูอข้อบัยฌับ
B.4.3 ฌวฯนสฯนฯรถใธกฯรบังฌับใช้ของกฯรจฯกัดฌวฯนรับพิดชอบและข้อจฯกัด Esri

ยฟูอพู้ภด
ั ภฯยธ่ฯฝถี่โด้ฟบ
ั อธุญฯตโด้กฯยธดฌ่ฯพฟฟนเธีฝนและเข้ฯถฯข้อตกลยฉบับธี๊ไดฝเป็ธโปตฯนกฯฟภฯกัดฌมฯนฟับพิดและข้อภฯกัดใธ
ข้อตกลยฉบับธี๊ ถัย
ั ญฯ
๊ ธี๊ ฌ่ฯพฟฟนเธีฝนโด้แสดยถืยกฯฟกฟะภฯฝฌมฯนเสี่ฝยถี่เป็ธมู๊ธรฯธสฯฌัญขอยกฯฟเภฟภฯฟะยม่ฯยฌู่สญ

ข้อจฯกัดเยล่ฯธี๊จะนีพลใช้บังฌับโน่วฯ่ ฌู่สญ
ั ญฯจะรับรูถ
้ ึงฌวฯนเป็ธโปโด้ของฌวฯนเสีฝยฯฝยรือโน่และโน่ฌฯธึงว่ฯวัตถุประสงฌ์สฯฌั
ญของกฯรเฝีฝวฝฯแบบจฯกัดไดฝเฉมฯะยรือโน่
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B.4.4 กฯฟถอธยฟูอกฯฟสละสิถพิเฟีฝกฟ้อยยฟูอสิถพิใธถฟัมฝ์สธ
ิ ถี่เฌฝเฟีฝกฟ้อย ข้อภฯกัด
และข้อฝกเม้ธถี่ฟะบุขฯ้ ยต้ธอฯภโน่นีพลบัยฌับใช้ใธเขตอฯธฯภศฯลบฯยแย่ย
และอฯภนีพลบัยฌับใช้ภฯฝใต้ขอบเขตถี่อธุญฯตตฯนกฎยนฯฝใธเขตอฯธฯภศฯลขอยลูกฌ้ฯเถ่ฯธัธ
๊
ลูกฌ้ฯอฯภนีสถ
ิ พิเมิน
่ เตินซื่ยโน่สฯนฯฟถนีกฯฟฝกเม้ธยฟูอภฯกัดฌมฯนฟับพิดชอบโด้ Esri

โน่โด้มฝฯฝฯนถี่ภะภฯกัดกฯฟฟับปฟะกัธยฟูอกฯฟเฝีฝมฝฯสฯยฟับลูกฌ้ฯไดฝปฟะกฯฟถี่กฎยนฯฝโน่อธุญฯต
ข้อ B.5—กฯรชดใช้ฌ่ฯเสีฝยฯฝ
B.5.1 ฌฯจฯกัดฌวฯน ฌฯภฯกัดฌมฯนต่อโปธี๊เป็ธส่มธเสฟินขอยฌฯภฯกัดฌมฯนถี่ฟะบุโม้ใธ เอกสฯฟแธบถ้ฯฝ ก:
ก. "ข้อเรีฝกร้อง" ยนฯฝถืย ข้อเฟีฝกฟ้อย กฯฟดฯเธิธฌดียฟูอฌฯฟ้อยขอขอยบุฌฌลถี่สฯน
ข. "พู้นีสถ
ิ ธิโด้รบ
ั ชดใช้ฌ่ฯเสีฝยฯฝ" ยนฯฝถืย ลูกฌ้ฯ และพู้บฟิยฯฟ เภ้ฯยธ้ฯถี่ และมธักยฯธขอยลูกฌ้ฯ
ฌ. "ข้อเรีฝกร้องเกี่ฝวกับกฯรละเนิด" ยนฯฝถืย ข้อเฟีฝกฟ้อยใด ๆ ถี่อ้ฯยม่ฯ กฯฟใช้ยฟูอกฯฟเข้ฯถืยข้อเสธอยฟูอบฟิกฯฟขอย Esri ใด ๆ
ขอยลูกฌ้ฯละเนิดต่อสิถพิบัตฟ ลิขสิถพิ์ เฌฟู่อยยนฯฝกฯฟฌ้ฯ ยฟูอฌมฯนลับถฯยกฯฟฌ้ฯ

ย. "ฌวฯนเสีฝยฯฝ" ยนฯฝถืย ฟฯฝภ่ฯฝ ฌ่ฯเสีฝยฯฝ ฝอดฌ่ฯชดเชฝ ต้ธถุธยฟูอฌ่ฯใช้ภฯ่ ฝ ฟมนถืยฌ่ฯถธฯฝฌมฯนถี่โด้ชฯฟะโป
B.5.2 กฯรชดใช้ฌ่ฯเสีฝยฯฝเกี่ฝวกับกฯรละเนิด
ก. Esri ภะปกป๋อยและชดใช้ฌ่ฯเสีฝยฯฝใย้แก่พู้นีสถ
ิ พิโด้ฟบ
ั ชดใช้ฌ่ฯเสีฝยฯฝ
ตลอดภธชดใช้ฌ่ฯเสีฝยฯฝเมู่อฌมฯนเสีฝยฯฝถี่เกิดขื๊ธตฯนกฯฟเฟีฝกฟ้อย
ข. ยฯก Esri มิภฯฟปฯแล้มม่ฯข้อเฟีฝกฟ้อยเกี่ฝมกับกฯฟละเนิดเป็ธฌมฯนภฟิย ถฯย Esri
อฯภดฯเธิธกฯฟอฝ่ฯยใดอฝ่ฯยยธื่ยไดฝใช้ฌ่ฯใช้ภฯ่ ฝขอยตธเอย
(1) ใย้สถ
ิ พิล
ู ฌ้ฯใธกฯฟใช้พลิตภัปท์ตฯนกฯฟธฯเสธอยฟูอกฯฟใย้บฟิกฯฟขอย Esri ต่อโป ยฟูอ
์ ก

(2) แก้โขพลิตภัปท์ตฯนกฯฟธฯเสธอยฟูอกฯฟใย้บฟิกฯฟขอย Esri ใธขปะถี่ดฯฟยโม้ซ่ย
ื ฌมฯนสฯนฯฟถใธกฯฟถฯยฯธดัยเดิน
ยฯกโน่นีถฯยเลูอกใดถี่เยนฯะสนใธเชิยมฯปิชฝ์ ถฯย Esri อฯภฝุติสถ
ิ พิใธกฯฟใช้พลิตภัปท์ตฯนกฯฟธฯเสธอยฟูอกฯฟใย้บฟิกฯฟขอย
Esri ขอยลูกฌ้ฯและภะฌูธเยิธ
(ก) ฌ่ฯพฟฟนเธีฝนสิถพิกฯฟใช้ยฯธใดก็ตฯนถี่ลก
ู ฌ้ฯชฯฟะกฯฟละเนิดพลิตภัปท์ตฯนกฯฟธฯเสธอยฟูอกฯฟใย้บฟิกฯฟขอย Esri

ถี่โด้ฟบ
ั นฯภฯฝใต้สถ
ิ พิกฯฟใช้ยฯธถฯมฟ ไดฝฌิดเป็ธสัดส่มธขอย 5 ปึ ยักฌ่ฯเสู่อนฟฯฌฯเป็ธแบบเส้ธตฟยเฟิน
่ ตัย
๊ แต่มัธถี่เฟิน
่ ต้ธส่ยนอบ
ยฟูอ (ข) ฌ่ฯพฟฟนเธีฝนส่มธถี่โน่นีกฯฟใช้ซ่ย
ื ชฯฟะสฯยฟับสิถพิกฯฟใช้ยฯธเป็ธฟะฝะเมลฯ กฯฟเป็ธสนฯชิก และกฯฟซ่อนบฯฟุยฟักผฯ
ฌ. Esri
โน่นีภฯฟะยธ้ฯถี่ใธกฯฟต่อสูข
้ อ
้ เฟีฝกฟ้อยเกี่ฝมกับกฯฟละเนิดยฟูอใธกฯฟชดใช้ฌ่ฯสิธโยนถดแถธใย้แก่ลก
ู ฌ้ฯใธกฟปีถี่ขอ
้ เฟีฝกฟ้อยเกี่ฝ
มกับกฯฟละเนิดเกิดขื๊ธภฯก (i) กฯฟพสนพสฯธยฟูอกฯฟฟมนพลิตภัปท์ตฯนกฯฟธฯเสธอยฟูอกฯฟใย้บฟิกฯฟขอย Esri กับพลิตภัปท์
กฟะบมธกฯฟ ฟะบบ ยฟูอส่มธปฟะกอบถี่ Esri โน่โด้ภด
ั ยฯยฟูอฟะบุโม้ใธเอกสฯฟปฟะกอบ
(ii) กฯฟดัดแปลยพลิตภัปท์ตฯนกฯฟธฯเสธอยฟูอกฯฟใย้บฟิกฯฟขอย Esri ไดฝพู้อ่ ูธถี่โน่ใช่ Esri และพู้ฟบ
ั ภ้ฯยช่มยขอย Esri
(iii) กฯฟปฏิบัติตฯนฟฯฝละเอี ฝดยฯธขอยลูกฌ้ฯ ยฟูอ (iv) กฯฟใช้พลิตภัปท์ตฯนกฯฟธฯเสธอยฟูอกฯฟใย้บฟิกฯฟขอย Esri ยลัยภฯกถี่
Esri
ภัดยฯฟุธ
่ ถี่นีกฯฟแก้โขเปลี่ฝธแปลยแล้มเมู่อยลีกเลี่ฝยกฯฟละเนิดยฟูอฝุติสถ
ิ พิกฯฟใช้พลิตภัปท์ตฯนกฯฟธฯเสธอยฟูอกฯฟใย้บฟิกฯฟขอ
ย Esri ขอยลูกฌ้ฯ
B.5.3 กฯรชดใช้ฌ่ฯสิธโยนถดแถธถัว
ิ พิโด้ฟบ
ั ชดใช้ฌ่ฯเสีฝยฯฝ
่ โป Esri ภะปกป๋อยและชดใช้ฌ่ฯเสีฝยฯฝใย้แก่พู้นีสถ

ตลอดภธชดใช้ฌ่ฯเสีฝยฯฝเมู่อฌมฯนเสีฝยฯฝถี่เกิดขื๊ธตฯนกฯฟเฟีฝกฟ้อยใดๆ สฯยฟับกฯฟบฯดเภ็บถฯยกฯฝ กฯฟเสีฝชีมิต
ยฟูอฌมฯนเสีฝยฯฝต่อถฟัมฝ์สธ
ิ ถฯมฟถี่นีตัมตธ ยฟูอถฟัมฝ์สธ
ิ ถี่แถ้ภฟิย
ถี่ธฯนฯภฯกฟ่ฯฝถี่ฟบ
ั ฌมฯนฌุ้นฌฟอยตฯนขอบเขตใธกฟปีถี่เกิดขื๊ธภฯกฌมฯนปฟะนฯถเลิธเล่อยฟูอกฯฟละเม้ธยฟูอกฯฟภยใภปฟะมฤติพิดไดฝ
Esri ยฟูอพู้บฟิยฯฟ เภ้ฯยธ้ฯถี่ มธักยฯธ ยฟูอตัมแถธขอย Esri ถี่ถฯยธ้ฯถี่ใย้บฟิกฯฟใธขปะถี่อฝูใ่ ธสถฯธถี่ขอยลูกฌ้ฯ
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B.5.4 เงื่อธโขกฯรชดใช้ฌ่ฯเสีฝยฯฝ เยู่อธโขกฯฟชดใช้ฌ่ฯเสีฝยฯฝโด้กฯยธดใย้ พู้นีสถ
ิ พิโด้ฟบ
ั ชดใช้ฌ่ฯเสีฝยฯฝภะต้อย (1) แภ้ยใย้ Esri
ถฟฯบถืยข้อเฟีฝกฟ้อยเป็ธลฯฝลักผป์อักผฟถัธถี (2) ภัดยฯเอกสฯฟถี่นีอฝูถ
่ ัย
๊ ยนดถี่อพิบฯฝต่อข้อเฟีฝกฟ้อย (3) ใย้ Esri

นีอฯธฯภฌมบฌุนแต่เมีฝยพู้เดีฝมใธกฯฟต่อสูฌ
้ ดียฟูอกฯฟเภฟภฯโกล่เกลี่ฝถี่เกี่ฝมกับกฯฟต่อสูย
้ ฟูอกฯฟฟะยับข้อเฟีฝกฟ้อยเกี่ฝมกับกฯฟละเนิด
และ (iv) ใย้ฌมฯนฟ่มนนูอใธกฯฟต่อสูข
้ อ
้ เฟีฝกฟ้อยเกี่ฝมกับกฯฟละเนิดตฯนสนฌมฟ เนู่อ Esri ฟ้อยขอและออกฌ่ฯใช้ภฯ่ ฝใย้
B.5.5 ข้อตกลงส่วธธี๊ระบุขอ
้ พูกมัธถั๊งยนดของ Esri พู้จด
ั จฯยธ่ฯฝ และพู้ใย้อธุญฯตถี่เป็ธบุฌฌลถี่สฯนของ Esri
เกี่ฝวกับข้อเรีฝกร้องใด ๆ ซึง
่ Esri ต้องชดใช้ฌ่ฯเสีฝยฯฝแก่ลก
ู ฌ้ฯ
ข้อ B.6—กฯรรับประกัธ
ยฯก Esri กฯลัยใย้บฟิกฯฟ ถฯย Esri ภะดฯเธิธกฯฟขัธ
๊ ต่ ฯตฯนฌมฯนฌุ้นฌฟอยต่อโปธี๊
ก. ฌมฯนฟับพิดถัม่ โปยฟูอฌมฯนฟับพิดถัม่ โปเชิยมฯปิชฝ์ถี่นีฌมฯนฌุ้นฌฟอยขัธ
๊ ต่ ฯ 1,000,000.00 ดอลลฯฟ์ (ดอลลฯฟ์สยฟัรฯ)
ไดฝภฯกัดต่อกฯฟเกิดขื๊ธฌฟัย๊ เดีฝมสฯยฟับกฯฟบฯดเภ็บถฯยกฯฝ ฟมนถืยกฯฟเสีฝชีมิต
และฌมฯนฟับพิดต่อฌมฯนเสีฝยฯฝใธถฟัมฝ์สธ
ิ ซื่ยฟมนถืยกฟปีต่อโปธี๊
1. สถฯธถี่และกฯฟดฯเธิธยฯธ
2. ฌมฯนฟับพิดตฯนสัญญฯฟมน
3. ฌมฯนเสีฝยฯฝต่อถฟัมฝ์สธ
ิ ใธฟูปแบบกม้ฯยๆ
4. พู้ฟบ
ั ภ้ฯยอิสฟะ
5. กฯฟบฯดเภ็บขอยบุฌฌล ไดฝนีกฯฟลบข้อฝกเม้ธขอยมธักยฯธ และ
6. กฯฟดฯเธิธยฯธถี่เสฟ็ภสิ๊ธแล้ม
ข. กฯฟปฟะกัธภัฝเมู่อฌ่ฯชดเชฝขอยพู้ถฯยฯธ ไดฝนีกฯฟสละสิถพิกฯฟฟับช่มยสิถพิเป็ธภฯธมธถี่เป็ธโปตฯนภฯธมธถี่ภฯกัดตฯนกฎยนฯฝ
ข้อ B.7—ฌวฯนปลอดภัฝและกฯรปฏิบต
ั ิตฯน
B.7.1 ฌวฯนปลอดภัฝ Esri โด้เพฝแมฟ่ฌมฯนสฯนฯฟถด้ฯธฌมฯนปลอดภัฝโม้ถี่ http://trust.arcgis.com ลูกฌ้ฯอฯภอธุญฯตใย้ Esri
นีสถ
ิ พิใธกฯฟเข้ฯถืยฟะบบขอยลูกฌ้ฯยฟูอข้อนูลส่มธบุฌฌลขอยบุฌฌลถี่สฯน สฯฟสธเถศถี่นีกฯฟฌมบฌุน ยฟูอข้อนูลถี่นีฌมฯนละเอี ฝดอ่อธ
ถ้ฯกฯฟเข้ฯถืยนีฌมฯนภฯเป็ธต่อพลยฯธกฯฟใย้บฟิกฯฟขอย Esri และถ้ฯ Esri ฝอนฟับกฯฟเข้ฯถืยดัยกล่ฯมอฝ่ฯยชัดแภ้ย Esri
ภะใช้กฯฟฌุ้นฌฟอยใธกฯฟภัดกฯฟ ถฯยเถฌธิฌ
และถฯยกฯฝภฯมตฯนสนฌมฟเมู่อฌุ้นฌฟอยข้อนูลดัยกล่ฯมและป๋อยกัธกฯฟเข้ฯถืยไดฝโน่โด้ฟบ
ั อธุญฯต ลูกฌ้ฯนียธ้ฯถี่ใธกฯฟ
(1) ฝูธฝัธม่ฯกฯฟฌมบฌุนด้ฯธฌมฯนปลอดภัฝและฌมฯนเป็ธส่มธตั มถี่โด้ฟบ
ั กฯฟตีมินม์ขอย Esri
เป็ธโปตฯนข้อกฯยธดด้ฯธกฎยนฯฝถี่ใช้บัยฌับถัย
๊ ยนดสฯยฟับกฯฟฌุ้นฌฟอยเธู๊อยฯขอยลูกฌ้ฯ และ

(2) อัปไยลดยฟูอแบ่ยปัธเธู๊อยฯขอยลูกฌ้ฯพ่ฯธบฟิกฯฟฌลฯมด์เฉมฯะเนู่อกฎยนฯฝอธุญฯตใย้กฟะถฯกฯฟดัยกล่ฯมโด้ Esri

โน่นียธ้ฯถี่ใธกฯฟตฟมภสอบเธู๊อยฯขอยลูกฌ้ ฯเมู่อฟับฟอยม่ฯเป็ธโปตฯนกฎยนฯฝถี่ใช้บัยฌับและข้อบัยฌับ ลูกฌ้ฯต้อยติดต่อ Esri ถี่
securesupport@esri.com สฯยฟับฌฯแธะธฯเมิ่นเตินก่อธใย้เธู๊อยฯขอยลูกฌ้ฯใดก็ตฯนถี่ต้อยใช้นฯตฟกฯฟฟักผฯฌมฯนปลอดภัฝอู่ธ ๆ
ธอกเยธูอภฯกฌมฯนสฯนฯฟถใธกฯฟฟักผฯฌมฯนปลอดภัฝถี่เพฝแมฟ่ขอย Esri

B.7.2 รยัสถี่ประสงฌ์รฯ้ ฝ Esri ภะใช้ฌมฯนมฝฯฝฯนตฯนสนฌมฟถฯยกฯฟฌ้ฯเมู่อตฟมภสอบใย้แธ่ใภม่ฯข้อเสธอขอย Esri
ภะโน่สย
่ ฟยัสถี่ปฟะสยฌ์ฟฯ้ ฝใดๆ โปใย้ลก
ู ฌ้ฯ Esri ภะโน่ฟบ
ั พิดชอบต่อฟยัสถี่ปฟะสยฌ์ฟฯ้ ฝซื่ยลูกฌ้ฯธฯเข้ฯสูข
่ อ
้ เสธอขอย Esri
ยฟูอนีกฯฟธฯเข้ฯพ่ฯธเธู๊อยฯขอยบุฌฌลถี่สฯน
B.7.3 กฯรปฏิบต
ั ิตฯนกฯรส่งออก ฌู่สัญญฯแต่ละฟ่ฯฝภะปฏิบัติตฯนกฎยนฯฝและฟะเบีฝบข้อบัยฌับม่ฯด้มฝกฯฟส่ยออกถี่ใช้บัยฌับ
ฟมนถืยฟะเบีฝบข้อบัยฌับม่ฯด้มฝกฯฟบฟิยฯฟกฯฟส่ยออก (EAR) ขอยกฟะถฟมยมฯธิชฝ์ขอยสยฟัรอเนฟิกฯ
ฟะเบีฝบข้อบัยฌับม่ฯด้มฝกฯฟขธส่ยอฯมุ พฟะยม่ฯยปฟะเถศ (ITAR) และกฎยนฯฝอู่ธๆ ด้ฯธกฯฟส่ยออกถี่ใช้บัยฌับ ลูกฌ้ฯภะโน่สย
่ ออก
ส่ยออกซ๊ฯ ไอธฝ้ฯฝ เพฝแมฟ่ ยฟูอไฝกฝ้ฯฝปฟะกฯฟใดๆ โน่ม่ฯภะถัย
๊ ยนดยฟูอบฯยส่มธ ยฟูออธุญฯตกฯฟเข้ฯถืย ยฟูอกฯฟไอธ
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ยฟูอกฯฟใช้บฟิกฯฟยฟูอพลิตภัปท์ตฯนกฯฟธฯเสธอขอย Esri โปฝัยปฟะเถศถี่สยฟัรอเนฟิกฯนีฌฯสัย
่ ย้ฯนซู๊อขฯฝ
ยฟูออยฌ์กฟยฟูอบุฌฌลถี่ถูกปฏิเสพ

เม้ธแต่ภะเป็ธโปตฯนกฎยนฯฝและฟะเบีฝบข้อบัยฌับม่ฯด้มฝกฯฟส่ยออกถี่ใช้บัยฌับขอยฟัรบฯลขอยสยฟัรอเนฟิกฯใธขปะธัธ
๊
ลูกฌ้ฯภะโน่สย
่ ออก ส่ยออกซ๊ฯ ไอธ ยฟูอใช้บฟิกฯฟยฟูอข้อเสธอขอย Esri เมู่อกฯฟสฟ้ฯยนิสโซล์ยฟูอธิมเฌลีฝฟ์

อฯมุ พเฌนียฟูอชีมภฯมยฟูอสิธ
ั อธุญฯตอฝ่ฯยถูกต้อยภฯกฟัรบฯลขอยสยฟัรอเนฟิกฯ ลูกฌ้ฯภะต้อยบอกกล่ฯม Esri
๊ สุดกฯฟใช้ยฯธไดฝโน่โด้ฟบ
เป็ธลฯฝลักผป์อักผฟถัธถีเนู่อยธ่มฝยฯธยฟูอเภ้ฯยธ้ฯถี่ขอยฟัรบฯลขอยสยฟัรอเนฟิกฯปฏิเสพ ฟะยับ

ยฟูอเมิกถอธสิถพิมิเศผด้ฯธกฯฟส่ยออกขอยลูกฌ้ฯ ลูกฌ้ฯภะโน่อัปไยลด ภัดเก็บ ยฟูอปฟะนมลพลเธู๊อยฯขอยลูกฌ้ฯใธบฟิกฯฟฌลฯมด์ซ่ย
ื
(1) นียนฯฝเลขกฯฟแบ่ยปฟะเภถกฯฟฌมบฌุนกฯฟส่ยออก (ECCN) ธอกภฯก EAR99 ยฟูอ
(2) ถูกฌมบฌุนสฯยฟับกฯฟส่ยออกภฯกสยฟัรอเนฟิกฯภฯฝใต้ ITAR ลูกฌ้ฯภะแภ้ยใย้ Esri
ถฟฯบล่มยยธ้ฯยฯกกฯฟดฯเธิธยฯธใย้บฟิกฯฟยฟูอกฯฟใย้พลิตภัปท์ตฯนกฯฟธฯเสธอขอย Esri ใดๆ เกี่ฝมข้อยกับนฯตฟฯกฯฟป๋อยกัธ
กฯฟใย้บฟิกฯฟใธกฯฟป๋อยกัธ ยฟูอข้อนูลถฯยเถฌธิฌ ตฯนถี่ฟะบุโม้ใธ ITAR นฯตฟฯ 120.6, 120.9 และ 120.10 ตฯนลฯดับ ไดฝ Esri
ภะโน่ดฯเธิธยฯธใย้บฟิกฯฟดัยกล่ฯมยฟูอภัดยฯพลิตภัปท์ตฯนกฯฟธฯเสธอขอย Esri ใดๆ ดัยกล่ฯมภธกม่ฯ Esri
ภะโด้ฟบ
ั ใบอธุญฯตกฯฟส่ยออกถี่ภฯเป็ธภฯกฟัรบฯลสยฟัรอเนฟิกฯ ลูกฌ้ฯภะช่มฝเยลูอ Esri
ตฯนสนฌมฟใธกฯฟสนัฌฟและกฯฟโด้ฟบ
ั ใบอธุญฯตกฯฟส่ยออกตฯนฌมฯนเยนฯะสน
B.7.4 ฌวฯนเป็ธส่วธตัว Esri
ภะปฟะนมลพลข้อนูลส่มธบุฌฌลตฯนข้อกฯยธดขอยภฯฌพธมกกฯฟปฟะนมลพลข้อนู ลซื่ยแสดยอฝูถ
่ ี่ https://www.esri.com/enus/privacy/overview
ข้อ B.8—บริกฯรฌลฯวด์
B.8.1 กฯรใช้งฯธถี่ต้องย้ฯน ลูกฌ้ฯภะโน่ภัดยฯเธู๊อยฯขอยลูกฌ้ฯยฟูอกฯฟเข้ฯถืยอู่ธๆ ยฟูอใช้บฟิกฯฟฟะบบฌฟฯมด์ใธลักผปะถี่
ก. สฟ้ฯยยฟูอเพฝแมฟ่สแปน กฯฟปลอนตัม ยฟูอส่ยภิชชิย
่ อีเนลยฟูอเธู๊อยฯถี่เป็ธกฯฟไภนตียฟูอใส่ฟฯ้ ฝ
ยฟูอสะกดฟอฝตฯนยฟูอถฯกฯฟข่นขูม่ ่ฯภะถฯฟ้ฯฝฟ่ฯยกฯฝ

ข. ภัดเก็บยฟูอส่ยฟยัสถี่เป็ธอัธตฟฯฝใดๆ
ฌ. ละเนิดต่อกฎยนฯฝยฟูอข้อบัยฌับใดๆ

ย. ละเนิดยฟูอฝักฝอกสิถพิขอยบุฌฌลถี่สฯนใดก็ตฯน
ภ.

ฌ้ธยฯ ตฟมภสอบ
ยฟูอถดสอบช่อยไยม่ขอยบฟิกฯฟฌลฯมด์ยฟูอละเนิดนฯตฟกฯฟด้ฯธฌมฯนปลอดภัฝยฟูอกฯฟมิสภ
ู ธ์ตัมตธใดก็ตฯนไดฝบฟิกฯฟฌลฯมด์
ไดฝโน่โด้ฟบ
ั กฯฟอธุนัติเป็ธลฯฝลักผป์อักผฟภฯกเภ้ฯยธ้ฯถี่ฟก
ั ผฯฌมฯนปลอดภัฝพลิตภัปท์ขอย Esri; ยฟูอ

ฉ. เปฟีฝบเถีฝบฌมฯนมฟ้อน กฯฟปฏิบัติยฯธยฟูอฌมฯนสฯนฯฟถใธกฯฟถฯยฯธขอยบฟิกฯฟฌลฯมด์เมู่อมัตถุปฟะสยฌ์ใธกฯฟแข่ยขัธ
B.8.2 กฯรยฝุดชะงักของบริกฯร ฌมฯนล้นเยลมขอยฟะบบยฟูอเยตุกฯฟป์อ่ ูธๆ ถี่อฝูธ
่ อกเยธูอกฯฟฌมบฌุนตฯนสนฌมฟขอย Esri
อฯภถฯใย้เกิดกฯฟยฝุดชะยักใธกฯฟเข้ฯถืยบฟิกฯฟฌลฯมด์ขอยลูกฌ้ฯ Esri
อฯภโน่สฯนฯฟถใย้กฯฟแภ้ยเตูอธล่มยยธ้ฯถืยกฯฟยฝุดชะยักดัยกล่ฯม
B.8.3 เธื๊อยฯของลูกฌ้ฯ
ก. ลูกฌ้ฯนอบสิถพิ์ Esri และพู้ฟบ
ั ภ้ฯยใช้สถ
ิ พิกฯฟใช้ปฟะไฝชธ์แบบโน่พูกขฯด สิถพิซ่ย
ื โน่อฯภไอธโปสูบ
่ ุฌฌลอู่ธโด้ สิถพิถัม่ ไลกใธกฯฟไฮสต์
เฟีฝกใช้ และถฯซ๊ฯเธู๊อยฯลูกฌ้ฯตฯนถี่ภฯเป็ธเมู่อใย้บฟิกฯฟฌลฯมด์แก่ลก
ู ฌ้ฯ ยฯกโน่โด้ฟบ
ั อธุญฯตภฯกลูกฌ้ฯ Esri ภะโน่เข้ฯถืย ใช้
ยฟูอเปิดเพฝเธู๊อยฯขอยลูกฌ้ฯ ฝกเม้ธถี่ภฯเป็ธอฝ่ฯยสนเยตุสนพลสฯยฟับกฯฟสธับสธุธกฯฟใช้บฟิกฯฟฌลฯมด์ขอยลูกฌ้ฯ
ฝกเม้ธสิถพิถ
้ ตกลยธี๊ ลูกฌ้ฯฟักผฯโม้ซ่ย
ื สิถพิ์ กฟฟนสิถพิ์ และพลปฟะไฝชธ์ถัย
์ ี่ภฯกัด สฯยฟับ Esri ภฯฝใต้ขอ
๊ ยนดใธเธู๊อยฯขอยลูกฌ้ฯ
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ข. ยฯกลูกฌ้ฯเข้ฯถืยบฟิกฯฟฌลฯมด์ ไดฝใช้แอปมลิเฌชัธ
ั ยฯไดฝบุฌฌลถี่สฯน Esri
่ ถี่ภด

อฯภเปิดเพฝเธู๊อยฯขอยลูกฌ้ฯใย้แก่บุฌฌลถี่สฯนตฯนถี่ภฯเป็ธ เมู่อช่มฝใธกฯฟถฯยฯธฟ่มนกัธฟะยม่ฯยแอปมลิเฌชัธ
่ และบฟิกฯฟฌลฯมด์
และเธู๊อยฯขอยลูกฌ้ฯ

ฌ. Esri อฯภเปิดเพฝเธู๊อยฯขอยลูกฌ้ฯ ยฯกภฯเป็ธต้อยดฯเธิธกฯฟตฯนกฎยนฯฝยฟูอข้อบั ยฌับยฟูอฌฯสัย
่ ศฯล

ยฟูอยธ่มฝยฯธฟฯชกฯฟอู่ธๆ ไดฝถี่ Esri ภะมฝฯฝฯนอฝ่ฯยสนเยตุสนพลถี่ภะภฯกัดขอบเขตขอยกฯฟเปิดเพฝ

ย. เนู่อลูกฌ้ฯใช้บฟิกฯฟฌลฯมด์สธ
ิ๊ สุดลย Esri ภะ
1. ภะภัดถฯเธู๊อยฯขอยลูกฌ้ฯใย้มฟ้อนเมู่อใย้ลก
ู ฌ้ฯสฯนฯฟถดฯมธ์ไยลดโด้ธฯธ 30 มัธ
เม้ธแต่ลก
ู ฌ้ฯภะฟ้อยขอช่มยเมลฯสฯยฟับฌมฯนมฟ้อนใช้ยฯธถี่สธ
ั๊ ลย ยฟูอ Esri ถูกย้ฯนโน่ใย้ถฯเช่ธธัธ
๊ ตฯนกฎยนฯฝ; ยฟูอ

2. ดฯมธ์ไยลดเธู๊อยฯลูกฌ้ฯถัย
๊ ยนดใธฌมฯนฌฟอบฌฟอยขอย Esri

โปภธถืยสู่อถี่ลก
ู ฌ้ฯเลูอกและส่ยนอบเธู๊อยฯลูกฌ้ฯดัยกล่ฯมใย้กับลูกฌ้ฯ

Esri ภะโน่นีภฯฟะพูกมัธใด ๆ ใธกฯฟภัดเก็บยฟูอส่ยฌูธเธู๊อยฯขอยลูกฌ้ฯเนู่อข้อสฟุปขอยบฟิกฯฟฌลฯมด์
B.8.4 กฯรลบเธื๊อยฯของลูกฌ้ฯ Esri อฯภลบยฟูอเอฯส่มธยธื่ยส่มธใดขอยเธู๊อยฯขอยลูกฌ้ฯออก

ยฯกนีเยตุพลถี่เชู่อโด้ม่ฯกฯฟอัปไยลดเธู๊อยฯขอยลูกฌ้ฯยฟูอกฯฟใช้เธู๊อยฯดัยกล่ฯมฟ่มนกับฟะบบฌลฯมด์
เป็ธกฯฟละเนิดข้อตกลยฉบับธี๊ใธสฯฟะสฯฌัญ Esri ภะแภ้ยใย้ลก
ู ฌ้ฯถฟฯบล่มยยธ้ฯก่อธถี่ภะลบเธู๊อยฯขอยลูกฌ้ฯ
ยฯกเป็ธกฯฟกฟะถฯถี่สนเยตุสนพลภฯฝใต้สถฯธกฯฟป์เยล่ฯธี๊ Esri ภะตอบสธอยต่อกฯฟแภ้ยลบตฯนกฎยนฯฝ Digital Millennium
Copyright Act ไดฝเป็ธโปตฯนธไฝบฯฝลิขสิถพิข
่ ี่ http://www.esri.com/legal/dmca_policy
์ อย Esri ซื่ยนีอฝูถ
B.8.5 กฯรระงับกฯรใย้บริกฯร Esri อฯภฟะยับกฯฟเข้ฯถืยฟะบบฌลฯมด์
(1) ยฯกลูกฌ้ฯละเนิดข้อตกลยฉบับธี๊ใธสฯฟะสฯฌัญและโน่แก้โขกฯฟละเนิดดัยกล่ฯมใธเมลฯอัธสนฌมฟ (2) ยฯก Esri
นีเยตุพลอัธสนฌมฟเชู่อโด้ม่ฯกฯฟใช้บฟิกฯฟฌลฯมด์ขอยลูกฌ้ฯภะถฯใย้ Esri เกิดฌมฯนฟับพิดยฟูอพลลัมพ์ใธถฯยลบแก่ฌมฯนถูกต้อย
ฌมฯนสฯนฯฟถใธกฯฟถฯยฯธ ยฟูอฌมฯนสฯนฯฟถใธกฯฟใช้ยฯธขอยบฟิกฯฟฌลฯมด์ (3) เมู่อถฯกฯฟบฯฟุยฟักผฯตฯนกฯยธด
(4) เมู่อฟะยับภัฝฌุกฌฯนยฟูอกฯฟไภนตีบธบฟิกฯฟฌลฯมด์ ยฟูอ
(5) ยฯกฟะบบฌลฯมด์ถูกฟะยับไดฝกฎยนฯฝยฟูอนีขอ
้ กฯยธดใธฟะดับถี่ถฯใย้กฯฟดฯเธิธกฯฟใย้บฟิกฯฟต่อโปภะก่ อใย้เกิดฌมฯนฝฯกลฯบฯกถ
ฯยกฯฟฌ้ฯ เนู่อเป็ธโปโด้ Esri

ภะแภ้ยใย้ลก
ู ฌ้ฯถฟฯบถืยกฯฟฟะยับบฟิกฯฟฌลฯมด์ล่มยยธ้ฯและใย้ไอกฯสแก่ลก
ู ฌ้ฯตฯนสนฌมฟใธกฯฟดฯเธิธนฯตฟกฯฟแก้โข
Esri ภะโน่ฟบ
ั พิดชอบต่อฌมฯนเสีฝยฯฝ ฌมฯนฟับพิด
ยฟูอฌมฯนสูญเสีฝถี่อฯภเกิดขื๊ธภฯกกฯฟยฝุดชะยักยฟูอกฯฟฟะยับบฟิกฯฟขอยบฟิกฯฟฌลฯมด์ยฟูอกฯฟลบเธู๊อยฯขอยลูกฌ้ฯตฯนถี่อพิบฯฝโม้ขฯ้
ยต้ธ
B.8.6 กฯรแจ้งโปฝัง Esri ลูกฌ้ฯภะแภ้ยใย้ Esri ถฟฯบถัธถี ยฯกลูกฌ้ฯฟับฟูม้ ่ฯนีกฯฟใช้กฯฟเป็ธสนฯชิกขอยลูกฌ้ฯไดฝโน่โด้ฟบ
ั อธุญฯต
ยฟูอนีกฯฟละเนิดฌมฯนปลอดภัฝใธลักผปะอู่ธใดถี่เกี่ฝมข้อยกับบฟิกฯฟฌลฯมด์
ข้อ B.9—ข้อกฯยธดถัว
่ โป
B.9.1 กฯรชฯระเงิธ ลูกฌ้ฯภะต้อยชฯฟะใบแภ้ยยธี๊ถี่ถูกต้อยแต่ละฟฯฝกฯฟโน่ชฯ้ กม่ฯ
30 มัธธับภฯกมัธถี่โด้ฟบ
ั และภะต้อยส่ยกฯฟชฯฟะเยิธโปฝัยถี่อฝูถ
่ ี่ฟะบุโม้ใธใบแภ้ยยธี๊
ลูกฌ้ฯถี่อฝูธ
่ อกสยฟัรอเนฟิกฯภะต้อยภ่ฯฝตฯนใบแภ้ยยธี๊ขอยพู้ภัดภฯยธ่ฯฝไดฝเป็ธโปตฯนเยู่อธโขกฯฟชฯฟะเยิธขอยพู้ภด
ั ภฯยธ่ฯฝ
B.9.2 ข้อเสธอแธะ Esri สฯนฯฟถใช้ขอ
้ เสธอแธะ ฌฯแธะธฯ ยฟูอฌฯฟ้อยขอใดๆ โด้อฝ่ฯยอิสฟะเมู่อกฯฟปฟับปฟุยพลิตภัปท์ถี่ลก
ู ฌ้ฯใย้แก่
Esri
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B.9.3 สิถธิบต
ั ร ลูกฌ้ฯโน่นีสถ
ิ พิถี่ภะฝู่ธขอและโน่นีสถ
ิ พิอธุญฯตใย้พู้ใช้อ่ ูธใดฝู่ธขอสิถพิบัตฟยฟูอสิถพิถฯธอยเดีฝมกัธถัม่ ไลก
ยฯกเป็ธสิถพิถี่อฯศัฝยฟูอโด้พธมกพลิตภัปท์ใดๆ ขอย Esri โม้

ข้อย้ฯนเกี่ฝมกับกฯฟภดถะเบีฝธสิถพิบัตฟดัยถี่ฟะบุโม้อฝ่ฯยชัดเภธธี๊ภะโน่นีพลบัยฌับใช้กับซอภต์แมฟ์และเถฌไธไลฝีขอยลูกฌ้ฯ
ฝกเม้ธใธกฟปีถี่พลิตภัปท์ยฟูอส่มธยธื่ยส่มธใดขอยพลิตภัปท์
เป็ธส่มธยธื่ยใธข้ออ้ฯยสิถพิยฟูอเป็ธมิพถ
ี ี่ดีถี่สุดสฯยฟับกฯฟปฟะดิผร์ภฯฝใธฌฯขอภดถะเบีฝธสิถพิบัตฟยฟูอกฯฟขอภดถะเบีฝธ
ใธถฯธอยเดีฝมกัธ
B.9.4 ข้อจฯกัดเกี่ฝวกับกฯรชักชวธ
ฌู่สัญญฯถัย
ั ชมธเมู่อภ้ฯยยฯธมธักยฯธฌธใดขอยฌู่สญ
ั ญฯอีกฟ่ฯฝยธื่ยซื่ยเกี่ฝมข้อยกับกฯฟดฯเธิธยฯธใย้บฟิกฯฟใธฟะยม่
๊ สอยฟ่ฯฝภะโน่ชก
ฯยกฯฟดฯเธิธยฯธใย้บฟิกฯฟและเป็ธฟะฝะเมลฯ 1 ปึยลัยภฯกธัธ
๊

ข้อฌมฯนธี๊โน่โด้เป็ธกฯฟภฯกัดย้ฯนฌู่สัญญฯฟ่ฯฝยธื่ยฟ่ฯฝใดภฯกกฯฟลยไฝผปฯใธสู่อสฯพฯฟปะเมู่อภ้ฯยยฯธใธยธัยสูอมินม์
ธิตฝสฯฟอฯชีม ยฟูอกฯฟลยไฝผปฯใธอิธเถอฟ์เธ็ต
B.9.5 ภฯผีและฌ่ฯธรรนเธีฝนกฯรขธส่งฟฯฌฯขอยกฯฟธฯเสธอยฟูอกฯฟใย้บฟิกฯฟขอย Esriถี่ Esri
แภ้ยแก่ลก
ู ฌ้ฯโน่ฟมนถืยฌ่ฯภฯผีและฌ่ฯพฟฟนเธีฝนอู่ธ ๆ ถัย
๊ ยนดถี่เกี่ฝมข้อย ซื่ยฟมนถืยแต่โน่ภฯกัดเมีฝยฌ่ฯภฯผีขฯฝ ภฯผีธฯเข้ฯ
ยฟูอภฯผีนูลฌ่ฯเมิ่น (VAT) ภฯผีศุลกฯกฟ อฯกฟ ยฟูอมิกัดอัตฟฯศุลกฯกฟ ฌ่ฯใช้ภฯ่ ฝใธกฯฟขธส่ยและดฯเธิธกฯฟ

และฌ่ฯพฟฟนเธีฝนกฯฟขื๊ธถะเบีฝธพู้ขฯฝ Esri ภะบมกฌ่ฯพฟฟนเธีฝนใด ๆ ถี่ภฯเป็ธต้อยภ่ฯฝใธฝอดฟมนขอยใบแภ้ยยธี๊ถี่สย
่ ถืยลูกฌ้ฯ Esri
อฯภฟมนภฯผีไดฝปฟะนฯปและฌ่ฯใช้ภฯ่ ฝใธกฯฟขธส่ยและดฯเธิธกฯฟใธใบเสธอฟฯฌฯด้มฝ
แต่อฯภปฟับเปลี่ฝธฌ่ฯพฟฟนเธีฝนเยล่ฯธี๊ใธใบแภ้ยยธี๊ สฯยฟับลูกฌ้ฯถี่อฝูธ
่ อกสยฟัรอเนฟิกฯ
พู้ภด
ั ภฯยธ่ฯฝสฯนฯฟถแภ้ยภฯผียฟูอฌ่ฯพฟฟนเธีฝนต่ฯยๆ ไดฝเป็ธโปตฯนธไฝบฯฝขอยพู้ภัดภฯยธ่ฯฝเอย
B.9.6 กฯรตรวจสอบกฯรปฏิบัติตฯนลูกฌ้ฯภะต้อยเก็ บฟักผฯบัธถืกถี่ถูกต้อยและสนบูฟป์
ฟมนถืยบัญชีถี่เกี่ฝมกับกฯฟปฏิบัติตฯนยธ้ฯถี่ตฯนข้อตกลยฉบับธี๊ Esri
ยฟูอพู้ภด
ั ภฯยธ่ฯฝถี่โด้ฟบ
ั อธุญฯตอฯภดฯเธิธกฯฟตฟมภสอบกฯฟปฏิบัติตฯนขอยบัธถืกและบัญชีโด้ไดฝนีกฯฟบอกกล่ฯมเป็ธลฯฝลักผป์อัก
ผฟโน่ธ้อฝกม่ฯ 14 มัธถฯกฯฟ ยฟูออฯภแต่ยตัย
๊ บุฌฌลถี่สฯนอิสฟะเมู่อดฯเธิธกฯฟตฟมภสอบกฯฟปฏิบัติตฯนดัยกล่ฯมใธธฯนขอยบฟิผัถ

ลูกฌ้ฯภะต้อยถฯกฯฟแก้โขกฯฟโน่ปฏิบัติตฯนถี่มบใธฟะยม่ฯยกฯฟตฟมภสอบกฯฟปฏิบัติตฯนไดฝถัธถี ถัย
ั ภฯยธ่ฯฝขอย Esri
๊ Esri และพู้ภด
ภะโน่สฯนฯฟถดฯเธิธกฯฟตฟมภสอบกฯฟปฏิบัติตฯนขอยลูกฌ้ฯภฯฝใธ 12 เดูอธยลัยภฯกนีขอ
้ สฟุปกฯฟตฟมภสอบกฯฟปฏิบัติตฯน
ใธกฟปีถี่โน่ปฟฯกฎม่ฯนีกฯฟโน่ปฏิบัติตฯนถี่เป็ธสฯฟะสฯฌัญขอยลูกฌ้ฯ

B.9.7 ข้อย้ฯนฝกเว้ธแบบปริฝฯฝ กฯฟถี่ฟ่ฯฝใดฟ่ฯฝยธื่ยโน่นีกฯฟบัยฌับใช้ขอ
้ กฯยธดขอยข้อตกลยฉบับธี๊
โน่ถูอม่ฯเป็ธกฯฟสละสิถพิ์ขอ
้ กฯยธดยฟูอสิถพิขอยฌู่สญ
ั ญฯดัยกล่ฯมใธกฯฟบัยฌับใช้ขอ
้ กฯยธดธัธ
๊ ๆ ยฟูอข้อกฯยธดอู่ธๆ ใธภฯฝยลัย
B.9.8 ฌวฯนสฯนฯรถแบ่งส่วธโด้ ถ้ฯข้อกฯยธดใดๆ ขอยข้อตกลยฉบับธี๊ถูกกฯยธดม่ฯใช้โน่โด้ด้มฝเยตุพลใดๆ (ก)
ข้อกฯยธดดัยกล่ฯมภะโด้ฟบ
ั กฯฟแก้โขเถ่ฯถี่ภฯเป็ธเมู่อถฯใย้เภตธฯขอยภฯผฯธัธ
๊ สฯนฯฟถบัยฌับใช้โด้ และ (ข) ข้อกฯยธดอู่ธๆ
ถัย
๊ ยนดขอยข้อตกลยฉบับธี๊ภะฝัยฌยนีพลใช้บัยฌับ

B.9.9 พู้สบ
ื ถอดและพู้นอบยนฯฝ ลูกฌ้ฯภะต้อยโน่นอบยนฯฝ ใย้ใบอธุญฯตต่อ ยฟูอไอธสิถพิขอยลูกฌ้ฯ
ยฟูอไอธภฯฟะฌมฯนฟับพิดชอบขอยลูกฌ้ฯภฯฝใต้ขอ
้ ตกลยฉบับธี๊ ไดฝโน่โด้ฟบ
ั ฌมฯนเย็ธชอบล่มยยธ้ฯเป็ธลฯฝลักผป์อักผฟภฯก Esri
และตัมแถธภฯยธ่ฯฝถี่โด้ฟบ
ั อธุญฯต และกฯฟมฝฯฝฯนถี่ภะถฯเช่ธธั๊ธไดฝโน่โด้ฟบ
ั ฌมฯนเย็ธชอบภะถฯใย้ใบอธุญฯตถูอเป็ธไนฝะ
ข้อตกลยฉบับธี๊ภะพูกมัธพู้สบ
ู ถอดและพู้นอบยนฯฝขอยแต่ละฟ่ฯฝใย้ปฏิบัติตฯนข้อตกลยฉบับธี๊ อฝ่ฯยโฟก็ตฯน
พู้ฟบ
ั ภ้ฯยถี่ถฯสัญญฯกับฟัรบฯลเมู่อส่ยนอบพลิตภั ปท์
อฯภนอบยนฯฝสิถพิภ
้ ตกลยฉบับธี๊และพลิตภัปท์ถี่โด้ฟบ
ั สฯยฟับกฯฟส่ยนอบใย้กับลูกฌ้ฯถี่เป็ธฟัรบฯล
์ ฯฝใต้ขอ

ไดฝกฯฟแภ้ยอฝ่ฯยเป็ธลฯฝลักผป์อักผฟแก่ Esri ไดฝนีเยู่อธโขม่ฯลูกฌ้ฯถี่เป็ธฟัรบฯลฝอนฟับใธเยู่ อธโขขอยข้อตกลยฉบับธี๊
ตฯนข้อตกลยฟ่มนกัธ บฟิผัถใธเฌฟูอขอย Esri สฯนฯฟถภัดยฯกฯฟใย้บฟิกฯฟภฯฝใต้เยู่อธโขขอยข้อตกลยฉบับธี๊
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ใธกฟปีเช่ธธี๊เอกสฯฟกฯฟสัย
ั ญฯถี่ภด
ั ยฯกฯฟใย้บฟิกฯฟ พู้ภด
ั ภฯยธ่ฯฝขอย Esri
่ ซู๊อภะฟะบุบฟิผัถใธเฌฟูอเป็ธฌู่สญ
โน่โด้เป็ธบฟิผัถใธเฌฟูอขอย Esri

B.9.10 ข้อตกลงถี่ฝังนีพลบังฌับ
อภิพฯธศัมถ์ขอยเยู่อธโขและข้อกฯยธดขอยข้อต่อโปธี๊ใธข้อกฯยธดและเยู่อธโขถัม่ โปเยล่ฯธี๊ภะฝัยนีพลบัยฌับแน้ขอ
้ ตกลยฉบับธี๊ภะยนดอ
ฯฝุยฟูอฝุติโป: "กฯฟฟับปฟะกัธแบบภฯกัดและกฯฟถอธยฟูอสละสิถพิเฟีฝกฟ้อยยฟูอสิถพิใธถฟัมฝ์สธ
ิ ถี่เฌฝเฟีฝกฟ้อย"
"กฯฟภฯกัดฌมฯนฟับพิด" "กฯฟชดใช้ฌ่ฯเสีฝยฯฝ" และ "ข้อกฯยธดถั่มโป"
B.9.11 ลูกฌ้ฯถี่เป็ธรัฐบฯลสยรัฐอเนริกฯ พลิตภัปท์เป็ธสิธฌ้ฯถี่โด้ฟบ
ั กฯฟมัผธฯไดฝใช้ฌ่ฯใช้ภฯ่ ฝขอยเอกชธ
และภัดยฯใย้แก่ลก
ู ฌ้ฯภฯฝใต้ขอ
้ ตกลยฉบับธี๊ ยฯกลูกฌ้ฯเป็ธยธ่มฝยฯธยฟูอพู้ฟบ
ั ภ้ฯยขอยฟัรบฯลสยฟัรอเนฟิกฯ ถฯย Esri
ใย้สถ
ิ พิกฯฟใช้ยฯธยฟูอใย้กฯฟสนัฌฟเป็ธสนฯชิกแก่ลก
ู ฌ้ฯไดฝเป็ธโปตฯนข้อตกลยฉบับธี๊ภฯฝใต้ FAR ส่มธฝ่อฝ 12.211/12.212 ยฟูอ
DFARS ส่มธฝ่อฝ 227.7202 Esri Data และ Online Services โด้ฟบ
ั สิถพิกฯฟใช้ยฯธยฟูอเป็ธสนฯชิกภฯฝใต้ธไฝบฯฝ 227.7202
DFARS ส่มธฝ่อฝเดีฝมกัธ กับซอภต์แมฟ์ฌอนมิมเตอฟ์เชิยมฯปิชฝ์สฯยฟับกฯฟภัดซู๊อภฯฝใต้ DFARS

พลิตภัปท์ภะอฝูภ
่ ฯฝใต้ขอ
้ ภฯกัดต่ฯยๆ และข้อตกลยฉบับธี๊ถี่ใช้บัยฌับอฝ่ฯยเข้นยมดกับกฯฟใช้ กฯฟแก้โข ปฟะสิถพิภฯม กฯฟถฯสฯเธฯ
กฯฟออกภฯยธ่ฯฝ กฯฟแสดย ยฟูอกฯฟเปิดเพฝพลิตภัปท์ขอยลูกฌ้ฯ
ข้อกฯยธดขอยข้อตกลยถี่โน่สอดฌล้อยกับข้อบัยฌับขอยฟัรบฯลกลฯยภะโน่นีพลบัยฌับใช้
ลูกฌ้ฯถี่เป็ธฟัรบฯลสยฟัรอเนฟิกฯอฯภถ่ฯฝไอธซอภต์แมฟ์โปฝัยอุ ปกฟป์ใดๆ ซื่ยโด้ฟบ
ั ไอธฌอนมิมเตอฟ์ถี่ติดตัย
๊ ซอภต์แมฟ์ดัยกล่ฯมโม้
ยฯกศฯล อธุญฯไตตุลฯกฯฟ ยฟูอฌปะกฟฟนกฯฟบฟิยฯฟ มิภฯฟปฯใย้ลก
ู ฌ้ฯถี่เป็ธฟัรบฯลสยฟัรอเนฟิกฯนี สถ
ิ พินฯกกม่ฯใธส่มธใด ๆ

ขอยพลิตภัปท์ ตฯนกฎยนฯฝกฯฟภัดซู๊อนยฯชธถี่เกี่ฝมข้อย สิถพิ์ดัยกล่ฯมภะฌฟอบฌลุนเฉมฯะส่มธถี่โด้ฟบ
ั พลกฟะถบเถ่ฯธัธ
๊ ArcGIS
Online โด้ฟบ
ั กฯฟอธุญฯต FedRAMP ขัธ
ู กม่ฯ
๊ ต่ ฯภฯกกฯฟแก้โข แต่โน่โด้เป็ธโปตฯนข้อกฯยธดด้ฯธฌมฯนปลอดภัฝถี่สย
ซื่ยฟมนถืยข้อกฯยธดถี่อฝูใ่ ธ DFARS 252.239-7010
B.9.12 กฎยนฯฝถี่ใช้บง
ั ฌับ
ข้อตกลยฉบับธี๊โน่อฝูภ
่ ฯฝใต้สธพิสญ
ั ญฯสยปฟะชฯชฯติเกี่ฝมกับสัญญฯม่ฯด้มฝกฯฟภฯยธ่ฯฝสิธฌ้ฯฟะยม่ฯยปฟะเถศ
ก. ยธ่วฝงฯธของรัฐ ยฯกลูกฌ้ฯเป็ธยธ่มฝยฯธขอยฟัร
กฎยนฯฝถี่นีพลใช้บัยฌับขอยเขตอฯธฯภศฯลขอยลูกฌ้ฯภะใช้บัยฌับกับข้อตกลยธี๊
ข. ยธ่วฝงฯธถี่โน่โด้เป็ธของรัฐ
กฎยนฯฝขอยฟัรบฯลกลฯยขอยสยฟัรอเนฟิกฯและกฎยนฯฝขอยฟัรแฌลิภอเธีฝภะใช้บัยฌับกับข้อตกลยธี๊เถ่ฯธัธ
๊
ฝกเม้ธยลักกฯฟเลูอกกฎยนฯฝถี่เกี่ฝมข้อยขอยอยฌ์กฟเยล่ฯธัธ
๊

B.9.13 กฯรระงับข้อมิมฯถ ฌู่สัญญฯภะต้อยใช้กฟะบมธกฯฟฟะยับข้อมิมฯถดัยต่อโปธี๊
ก. กฯรปลดเปลื๊องภฯระ ฌู่สญ
ั ญฯฟ่ฯฝใดฟ่ฯฝยธื่ยนีสถ
ิ พิถี่ภะฟ้อยขอฌฯสัย
่ ฌุ้นฌฟอยชัม่ ฌฟฯม กฯฟปฏิบัติไดฝเฉมฯะเภฯะภย
ยฟูอกฯฟปลดเปลู๊อยภฯฟะใธศฯลถี่นีเขตอฯธฯภ

ไดฝปฟฯศภฯกข้อกฯยธดใธกฯฟมฯยยลักปฟะกัธยฟูอกฯฟมิสภ
ู ธ์กฯฟบฯดเภ็บเมู่อเป็ธเยู่อธโขใธกฯฟบฟฟเถฯ

ข. ยธ่วฝงฯธของรัฐบฯลสยรัฐอเนริกฯ ข้อตกลยฉบับธี๊อฝูภ
่ ฯฝใต้มฟะฟฯชบัญญัติขอ
้ มิมฯถใธสัญญฯปึ 1978 (Contract
Disputes Act) ฉบับถี่โด้ฟบ
ั กฯฟแก้โข (41 USC 601–613)
ฌ. ยธ่วฝงฯธของรัฐบฯลอื่ธ Esri ภะปฏิบัติตฯนกฯฟฟะยับข้อมิมฯถถี่เป็ธข้อบัยฌับภฯฝใต้กฎยนฯฝถี่นีพลใช้บัยฌับ
ย. อธุญฯไตตุลฯกฯร ธอกภฯกถี่ฟะบุโม้ขฯ้ ยต้ธ
ฌู่สัญญฯภะต้อยฝิธฝอนส่ยข้อมิมฯถใย้กับอธุญฯไตตุลฯกฯฟเมู่อฟะยับข้อมิมฯถถี่เกิดขื๊ธภฯกยฟูอเกี่ฝมข้อยกับข้อตกลยฉบับธี๊
และโน่สฯนฯฟถฟะยับโด้ด้มฝกฯฟโกล่เกลี่ฝ ยฯกลูกฌ้ฯอฝูใ่ ธสยฟัรอเนฟิกฯยฟูอใธเขตแดธยฟูอใธมู๊ธถี่ไดฝฟอบ
กฎเกปท์สฯยฟับอธุญฯไตตุลฯกฯฟมฯปิชฝ์ขอยสนฯฌนอธุญฯไตตุลฯกฯฟขอยสยฟัรอเนฟิกฯภะฌมบฌุนกฟะบมธมิภฯฟปฯขอยอธุญฯ
ไตตุลฯกฯฟ ยฯกลูกฌ้ฯอฝูธ
่ อกสยฟัรอเนฟิกฯ
กฎเกปท์สฯยฟับอธุญฯไตตุลฯกฯฟขอยยอกฯฟฌ้ฯฟะยม่ฯยปฟะเถศภะใช้บัยฌับกับกฟะบมธมิภฯฟปฯ

E204CW (Thai)

ยธ้ฯ 19 ภฯก 20

September 16, 2020

ฌู่สัญญฯภะเลูอกอธุญฯไตตุลฯกฯฟยธื่ยฟฯฝไดฝเป็ธโปตฯนกฎเกปท์สฯยฟับอธุญฯไตตุลฯกฯฟถี่ใช้บัยฌับ
ภฯผฯถี่ใช้ใธกฟะบมธมิภฯฟปฯขอยอธุญฯไตตุลฯกฯฟภะต้อยเป็ธภฯผฯอัยกฤผ
กฯฟมิภฯฟปฯขอยอธุญฯไตตุลฯกฯฟภะถฯขื๊ธใธสถฯธถี่ถี่ตกลยกัธโม้
ฌู่สัญญฯฟ่ฯฝใดฟ่ฯฝยธื่ยภะต้อยแสดยเอกสฯฟยลักรฯธยฟูอเป็ธมฝฯธใธเฟู่อยถี่เกี่ฝมข้อยกับกฯฟไต้แฝ้ย
ยฯกนีกฯฟฟ้อยขอไดฝอีกฟ่ฯฝ
B.9.14 เยตุสด
ุ วิสฝ
ั ฌู่สัญญฯภะโน่ต้อยฟับพิดต่อกฯฟโน่ปฏิบัติตฯนยฟูอฌมฯนล่ฯช้ฯใธกฯฟปฏิบัติตฯนข้อตกลยฉบับธี๊
ใธฟะยม่ฯยถี่กฯฟโน่ปฏิบัติตฯนยฟูอฌมฯนล่ฯช้ฯดัยกล่ฯมเกิดขื๊ธภฯกสฯเยตุถี่อฝูธ
่ อกเยธูอฌมฯนฌมบฌุนตฯนสนฌมฟขอยฌู่สัญญฯ
สฯเยตุดัยกล่ฯมอฯภฟมนถืยแต่โน่ภฯกัดเมีฝยภัฝพฟฟนชฯติ สยฌฟฯน กฯฟยฝุดยฯธปฟะถ้มยยฟูอข้อมิมฯถแฟยยฯธ กฯฟไภนตีถฯยโซเบอฟ์
ข้อบัยฌับ ฌฯสัย
ุ มิสฝ
ั อู่ธใด
่ ขอยฟัรบฯล ยฟูอเยตุกฯฟป์ถี่เป็ธเยตุสด
B.9.15 พู้รบ
ั จ้ฯงอิสระ Esri เป็ธและภะฝัยฌยเป็ธพู้ฟบ
ั ภ้ฯยอิสฟะโน่ม่ฯใธเมลฯใด

ข้อตกลยฉบับธี๊โน่นีสม่ ธใดถี่ก่อใย้เกิดฌมฯนสันมัธพ์แบบธฯฝภ้ฯย/ลูกฌ้ฯ ตัมกฯฟ/ตัมแถธ ยฟูอกิภกฯฟฟ่มนฌ้ฯฟะยม่ฯย Esri
ยฟูอพู้ภด
ั ภฯยธ่ฯฝถี่โด้ฟบ
ั อธุญฯตขอย Esri และลูกฌ้ฯ
โน่นีฌู่สญ
ั ญฯฟ่ฯฝใดนีอฯธฯภใธกฯฟเข้ฯถฯสัญญฯใธธฯนขอยฌู่สัญญฯอีกฟ่ฯฝยฟูอกฟะถฯไดฝปฟะกฯฟอู่ธใดใธธฯนขอยฌู่สัญญฯอีกฟ่ฯฝ
B.9.16 ฌฯบอกกล่ฯว ลูกฌ้ฯอฯภส่ยฌฯบอกกล่ฯมถี่ภฯเป็ธภฯฝใต้ขอ
้ ตกลยธี๊โปฝัย Esri ตฯนถี่อฝูด
่ ัยต่อโปธี๊
Environmental Systems Research Institute, Inc.
Attn.: Contracts and Legal Department
380 New York Street
Redlands, CA 92373-8100
USA
ไถฟศัมถ์: 909-793-2853
อีเนล: LegalNotices@esri.com
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