เงื่อนไขการให้ บริการ
1. บทนำ

1.1 ขอต้ อนรับสูแ่ พลตฟอร์ ม (“ไซต์”) โปรดอ่ำนเงื่อนไขกำรให้ บริ กำรต่อไปนี ้อย่ำงละเอียดก่อนใช้ ไซต์นี ้ Esrith (“บัญชี”) เพื่อที่
คุณจะได้ ทรำบถึงสิทธิและข้ อผูกพันตำมกฎหมำยของคุณอันเกี่ยวเนื่องกับ บริ ษัท อีเอสอำร์ ไอ (ประเทศไทย) จำกัด และบริ ษัท
ในเครื อ (เรี ยกแยกและเรี ยกรวมกันว่ำ “Esri”, “เรำ”, “พวกเรำ” หรื อ “ของเรำ”) “บริ กำร” ที่เรำจัดไว้ ให้ หรื อทำให้ ใช้ งำนได้ รวมถึง
(ก) ไซต์ (ข) บริ กำรที่จดั ไว้ ให้ โดยไซต์และโดยลูกค้ ำซอฟต์แวร์ Esri ที่ทำให้ ใช้ งำนได้ ผำ่ นทำงไซต์ และ (ค) ข้ อมูลข่ำวสำร
ทังหมด
้
หน้ ำทีเ่ ชื่อมโยง คุณสมบัติ ข้ อมูล ข้ อควำมสันๆ
้ รูปภำพ ภำพถ่ำย กรำฟิ ก เพลง เสียง วิดีโอ (รวมถึงกำรทำ live
stream) ข้ อควำม แท็ก เนื ้อหำ โปรแกรม ซอฟต์แวร์ บริ กำรแอปพลิเคชัน่ (รวมถึงโดยไม่จำกัดเพียงบริ กำรแอปพลิเคชัน่ บนมือ
ถือใดๆ) หรื อวัสดุอื่นๆ ที่ทำให้ ใช้ งำนได้ ผำ่ นทำงไซต์หรื อบริ กำรที่เกี่ยวข้ องกับไซต์ ("เนื ้อหำ") คุณสมบัติใหม่ใดๆ ที่เพิ่มไปยัง
หรื อเสริ มให้ กบั บริ กำรจะอยูภ่ ำยใต้ เงื่อนไขกำรให้ บริ กำรนี ้ด้ วยเช่นกัน เงื่อนไขกำรให้ บริ กำรนี ้จะควบคุมกำรใช้ บริ กำรของคุณ
ซึง่ จัดไว้ ให้ โดย Esri
1.2 ก่อนที่จะเป็ นผู้ใช้ ของไซต์ คุณจะต้ องอ่ำนและยอมรับข้ อกำหนดและเงื่อนไขทังหมดใน
้
และที่เชื่อมโยงกับ เงื่อนไขกำร
ให้ บริ กำรนี ้และคุณจะต้ องยินยอมรับกำรดำเนินกำรข้ อมูลส่วนบุคคลของคุณดังที่อธิบำยไว้ ในนโยบำยควำมเป็ นส่วนตัวซึง่ มี
ลิงก์ไว้ ในที่นี ้
1.3 Esri สงวนสิทธิ์ในกำรเปลีย่ นแปลง ดัดแปลง ระงับ หรื อยกเลิกไซต์นี ้หรื อบริ กำรทังหมดหรื
้
อบำงส่วนได้ ตลอดเวลำ Esri
อำจออกบริกำรบำงอย่ำงหรื อคุณสมบัติของบริ กำรในรุ่นเบต้ ำ ซึง่ อำจไม่ทำงำนอย่ำงถูกต้ อง หรื อในลักษณะเดียวกันกับที่รุ่น
สุดท้ ำยอำจทำงำน และเรำจะไม่รับผิดในสถำนกำรณ์ดงั กล่ำว Esri ยังอำจกำหนดขอบเขตสำหรับคุณสมบัติบำงอย่ำง หรื อ
จำกัดกำรเข้ ำถึงบำงส่วนหรื อทังหมดของไซต์
้
หรื อบริ กำรโดยใช้ ดลุ ยพินิจของ Esri เองแต่เพียงผู้เดียว และโดยไม่ต้องแจ้ งหรื อ
รับผิด
1.4 Esri สงวนสิทธิ์ในกำรปฏิเสธที่จะให้ คณ
ุ เข้ ำถึงไซต์หรื อบริ กำร ไม่วำ่ ด้ วยเหตุผลใดก็ตำม โดยกำรใช้ บริ กำร Esri คุณได้ ให้
กำรยอมรับและควำมยินยอมที่เพิกถอนไม่ได้ ตอ่ ข้ อตกลงนี ้ รวมถึงข้ อกำหนด เงื่อนไขและนโยบำยเพิ่มเติมที่อ้ำงถึงในที่นี่และ/
หรื อมีลงิ ก์ไว้ ในที่นี ้ หำกคุณไม่เห็นด้ วยกับข้ อตกลงนี ้ โปรดงดใช้ บริ กำรหรื อเข้ ำถึงไซต์ของเรำ

2. ควำมเป็ นส่วนตัว

2.1 ควำมเป็ นส่วนตัวของคุณมีควำมสำคัญมำกสำหรับ Esri เพื่อให้ ค้ มุ ครองสิทธิของคุณได้ ดีขึ ้น เรำจึงได้ จดั ทำนโยบำยควำม
เป็ นส่วนตัวของ Esrith เพื่ออธิบำยแนวทำงปฏิบตั ิด้ำนควำมเป็ นส่วนตัวในรำยละเอียด โปรดอ่ำนนโยบำยควำมเป็ นส่วนตัวนี ้
เพื่อให้ เข้ ำใจว่ำ Esri เก็บรวบรวมและใช้ ข้อมูลทีเ่ กี่ยวกับบัญชีของคุณและ/หรื อกำรใช้ งำนบริ กำรของคุณอย่ำงไร (“ข้ อมูลของ
ผู้ใช้ ”) โดยกำรใช้ บริกำรหรื อให้ ข้อมูลทำงไซต์ คุณ:

(ก) ยินยอมให้ Esri เก็บรวบรวม ใช้ งำน เปิ ดเผย และ/หรื อดำเนินกำรกับเนื ้อหำ ข้ อมูลส่วนบุคคลของคุณและข้ อมูลของผู้ใช้
ตำมที่อธิบำยไว้ ในนโยบำยควำมเป็ นส่วนตัว
(ข) ตกลงและยอมรับว่ำสิทธิกำรเป็ นเจ้ ำของในข้ อมูลของผู้ใช้ เป็ นของ Esri และของคุณร่วมกัน
(ค) จะไม่เปิ ดเผยข้ อมูลของผู้ใช้ ตอ่ บุคคลภำยนอก ไม่วำ่ ทังหมดหรื
้
อบำงส่วน หรื อยินยอมให้ บคุ คลภำยนอกสำมำรถเข้ ำถึงหรื อ
ใช้ ข้อมูลของผู้ใช้ ของท่ำนโดยไม่ได้ รับควำมยินยอมจำก Esri เป็ นลำยลักษณ์อกั ษรก่อน

2.2 ผู้ใช้ ที่ครอบครองข้ อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้ คนอื่นผ่ำนกำรใช้ บริ กำร (“ฝ่ ำยผู้รับ”) ตกลงว่ำจะ (1) ปฏิบตั ิตำมกฎหมำย
คุ้มครองข้ อมูลส่วนบุคคลที่บงั คับใช้ ทงหมดอั
ั้
นเกี่ยวกับข้ อมูลดังกล่ำว (2) อนุญำตให้ ผ้ ใู ช้ ซึง่ ฝ่ ำยผู้รับได้ เก็บรวบรวมข้ อมูลส่วน
บุคคลไว้ (“ฝ่ ำยผู้เปิ ดเผย”) ลบข้ อมูลของตนที่เก็บรวบรวมไว้ ออกจำกฐำนข้ อมูลของฝ่ ำยผู้รับ และ (3) อนุญำตให้ ฝ่ำยผู้เปิ ดเผย
ตรวจสอบว่ำฝ่ ำยผู้รับมีกำรเก็บรวบรวมข้ อมูลใดบ้ ำงเกี่ยวกับตน ในแต่ละกรณีของข้ อ (2) และข้ อ (3) ข้ ำงต้ น ตำมและเมือ่
กฎหมำยที่บงั คับใช้ กำหนดไว้

3. สิทธิ์กำรใช้ งำนแบบจำกัด

3.1 Esri มอบสิทธิ์กำรใช้ งำนแบบจำกัดและเพิกถอนได้ ในกำรเข้ ำถึงและใช้ บริ กำรตำมข้ อกำหนด และเงื่อนไขของเงื่อนไขกำร
ให้ บริ กำรนี ้ เนื ้อหำ เครื่ องหมำยกำรค้ ำ เครื่ องหมำยบริกำร ชื่อตรำสินค้ ำ โลโก้ และทรัพย์สนิ ทำงปั ญญำอื่นๆ ที่ มีกรรมสิทธิ์
ทังหมด
้
(“ทรัพย์สนิ ทำงปั ญญำ”) ที่แสดงในไซต์ เป็ นทรัพย์สนิ ของ Esri และหำกเหมำะสม เป็ นทรัพย์สนิ ของบุคคลภำยนอกที่
ถือกรรมสิทธิ์ตำมที่ระบุไว้ ในไซต์ ไม่มีกำรมอบสิทธิหรื อสิทธิ์กำรใช้ งำนทังโดยตรงหรื
้
อโดยอ้ อมแก่บคุ คลใดทีเ่ ข้ ำถึงไซต์เพื่อใช้
งำนหรื อลอกเลียนแบบทรัพย์สนิ ทำงปั ญญำใด และไม่มีบคุ คลใดที่เข้ ำถึงไซต์จะสำมำรถอ้ ำงสิทธิ กรรมสิทธิ์ หรื อผลประโยชน์
ในไซต์นี ้ได้ โดยกำรใช้ หรื อเข้ ำถึงบริ กำร คุณตกลงที่จะปฏิบตั ิตำมกฎหมำยลิขสิทธิ์ เครื่ องหมำยกำรค้ ำ เครื่ องหมำยบริ กำร และ
กฎหมำยที่บงั คับใช้ อื่นๆ ทังหมด
้
ที่ค้ มุ ครองบริกำร ไซต์ และเนื ้อหำในไซต์ คุณตกลงที่จะไม่คดั ลอก แจกจ่ำย เผยแพร่ตอ่ ส่งต่อ
แสดงแก่สำธำรณะ ดำเนินกำรต่อสำธำรณะ ดัดแปลง ปรับเปลีย่ น ให้ เช่ำ ขำย หรื อสร้ ำงงำนอนุพนั ธ์จำกส่วนหนึง่ ส่วนใดของ

บริ กำร ไซต์ หรื อเนื ้อหำในไซต์ คุณยังจะต้ องไม่สะท้ อนหรื อตีกรอบส่วนหนึง่ ส่วนใดหรื อทังหมดของเนื
้
้อหำในไซต์นี ้บนเซิร์ฟเวอร์
อื่นใด หรื อเป็ นส่วนหนึง่ ของเว็บไซต์อื่น โดยไม่ได้ รับคำยินยอมเป็ นลำยลักษณ์อกั ษรล่วงหน้ ำจำกเรำ นอกจำกนี ้ คุณตกลงว่ำ
จะไม่ใช้ โรบอต สไปเดอร์ หรื ออุปกรณ์อตั โนมัติอื่นใด หรื อกระบวนกำรที่ทำด้ วยมือเพื่อเฝ้ำติดตำมหรื อคัดลอกเนื ้อหำของเรำ
โดยไม่ได้ รับคำยินยอมเป็ นลำยลักษณ์อกั ษรล่วงหน้ ำจำกเรำ (คำยินยอมดังกล่ำวจะถือว่ำมอบให้ สำหรับเทคโนโลยีเครื่ องมือ
ค้ นหำมำตรฐำนที่ใช้ โดยเว็บไซต์ค้นหำทำงอินเทอร์ เน็ตเพื่อนำผู้ใช้ อินเทอร์ เน็ตมำยังเว็บไซต์นี ้)
3.2 คุณสำมำรถเชื่อมโยงไปยังไซต์จำกเว็บไซต์ของคุณ โดยมีข้อแม้ วำ่ เว็บไซต์ของคุณไม่ได้ แสดงนัยของกำรรับรองโดยหรื อ
เชื่อมโยงกับ Esri คุณรับทรำบว่ำ Esri อำจยกเลิกกำรให้ บริ กำรไม่วำ่ ทังหมดหรื
้
อบำงส่วนได้ ตลอดเวลำ ตำมดุลยพินจิ แต่เพียง
ผู้เดียวของตน โดยไม่ต้องแจ้ งให้ ทรำบ

4. ซอฟต์แวร์

ซอฟต์แวร์ ทเี่ รำจัดไว้ ให้ คณ
ุ เป็ นส่วนหนึง่ ของบริกำรนี ้ อยูภ่ ำยใต้ ข้อกำหนดของเงื่อนไขกำรให้ บริ กำรนี ้ Esri สงวนสิทธิ์ทงหมด
ั้
ต่อซอฟต์แวร์ ที่ไม่ได้ อนุญำตไว้ อย่ำงชัดแจ้ งโดย Esri ในที่นี ้ สคริ ปต์หรื อรหัสของบุคคลภำยนอก ที่เชื่อมโยงไปยังหรื ออ้ ำงถึง
จำกบริ กำร บุคคลภำยนอกที่เป็ นเจ้ ำของสคริ ปต์หรื อรหัสดังกล่ำวเป็ นผู้มอบสิทธิ์กำรใช้ งำนให้ แก่คณ
ุ ไม่ใช่มอบให้ โดย Esri

5. บัญชีและควำมปลอดภัย

5.1 คุณอำจสำมำรถเข้ ำถึงผลิตภัณฑ์ เว็บไซต์ หรื อบริ กำรอื่นๆ ซึง่ เรำอนุญำตให้ เข้ ำถึงได้ หรื อที่เชื่อมโยงกันหรื อทำงำนร่ วมกัน
Esri ไม่ได้ ตรวจสอบ และไม่รับผิดชอบต่อเนื ้อหำของบุคคลภำยนอก ฟั งก์ชนั่ กำรทำงำน ควำมปลอดภัย บริ กำร นโยบำยควำม
เป็ นส่วนตัว หรื อกำรปฏิบตั ิอื่นๆ ของผลิตภัณฑ์ เว็บไซต์ หรื อบริ กำรเหล่ำนัน้ หำกคุณกระทำกำรดังกล่ำว เงื่อนไขกำรให้ บริ กำร
ของผลิตภัณฑ์ เว็บไซต์ หรื อบริ กำรเหล่ำนัน้ รวมถึงนโยบำยควำมเป็ นส่วนตัวทีเ่ กี่ยวข้ อง หำกแตกต่ำงจำกเงื่อนไขกำรให้ บริ กำร
และ/หรื อนโยบำยควำมเป็ นส่วนตัวของเรำ อำจบังคับใช้ กบั กำรใช้ ผลิตภัณฑ์ เว็บไซต์ หรื อบริ กำรเหล่ำนันของคุ
้
ณ
5.2 คุณสำมำรถใช้ บริ กำรได้ ตอ่ เมื่อคุณอำศัยอยูใ่ นประเทศที่ได้ รับอนุญำตจำกเรำ ซึง่ จะมีกำรปรับปรุงเป็ นครัง้ ครำว

6. เงื่อนไขกำรใช้ งำน

6.1 สิทธิ์กำรใช้ งำนไซต์นี ้และบริ กำรมีผลจนกว่ำจะมีกำรยกเลิก สิทธิ์กำรใช้ งำนนี ้จะยกเลิกตำมที่ระบุไว้ ในเงื่อนไขกำรให้ บริ กำร
หรื อเมื่อคุณไม่ปฏิบตั ิตำมข้ อกำหนดหรื อเงื่อนไขใดๆ ของเงื่อนไขกำรให้ บริ กำรนี ้ ในกรณีดงั กล่ำว ไม่จำเป็ นต้ องแจ้ งแก่ ESRI
เพื่อให้ กำรยกเลิกดังกล่ำวมีผล
6.2 คุณตกลงที่จะไม่:
(ก) อัปโหลด โพสต์ ส่งต่อ หรื อทำให้ เนื ้อหำที่ผิดกฎหมำย เป็ นภัย คุกคำม ขูเ่ ข็ญ ล่วงละเมิด ทำให้ ตื่นตกใจ ทำให้ เป็ นทุกข์
หลอกลวง ทำให้ เสือ่ มเสีย หยำบคำย ลำมก หมิ่นประมำท ล่วงล ้ำควำมเป็ นส่วนตัวของผู้อื่น น่ำรังเกียจ เหยียดเชื ้อชำติหรื อ
ชำติพนั ธุ์ ใช้ งำนได้
(ข) ละเมิดกฎหมำยซึง่ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพำะกฎหมำยและข้ อบังคับที่เกี่ยวกับสิทธิของบุคคลภำยนอก
(ค) อัปโหลด โพสต์ ส่งต่อหรื อกระทำเนื ้อหำใดๆ ที่สว่ นเกี่ยวข้ องกับกำรใช้ ผ้ เู ยำว์ที่ไม่ได้ อยูภ่ ำยใต้ กำรดูแลของผู้ปกครอง หรื อ
ใช้ บริ กำรเพื่อทำอันตรำยต่อผู้เยำว์ไม่วำ่ ในทำงใดก็ตำม
(ง) ใช้ บริ กำรหรื ออัปโหลดเนื ้อหำเพื่อปลอมแปลงเป็ นบุคคลหรื อนิติบคุ คลอื่น หรื อแสดงข้ อมูลเท็จเกี่ยวกับควำมเชื่อมโยงกับ
บุคคลหรื อนิติบคุ คลใด
(จ) ปลอมแปลงส่วนหัวหรื อปรับเปลีย่ นรหัสประจำตัวเพื่อปิ ดบังแหล่งกำหนดของเนื ้อหำที่สง่ ต่อผ่ำนบริ กำร
(ฉ) ลบประกำศเกี่ยวกับกรรมสิทธิ์ออกจำกไซต์
(ช) เป็ นต้ นเหตุ อนุญำตหรื อมอบอำนำจให้ ทำกำรดัดแปลง สร้ ำงงำนอนุพนั ธ์ หรื อแปลบริ กำรโดยไม่ได้ รับอนุญำตอย่ำงชัดแจ้ ง
จำก Esri
(ซ) ใช้ บริ กำรเพื่อประโยชน์ของบุคคลภำยนอกหรื อในลักษณะที่ไม่ได้ รับอนุญำตตำมสิทธิ์กำรใช้ งำนที่ให้ ไว้ ในที่นี ้
(ฌ) ใช้ บริ กำรหรื ออัปโหลดเนื ้อหำในลักษณะเป็ นกำรฉ้ อฉล ผิดจรรยำบรรณ ไม่เป็ นควำมจริ ง ชี ้นำไปในทำงที่ผิดหรื อเป็ นกำร
หลอกลวง
(ญ) เปิ ดใช้ หรื อมีบญ
ั ชีผ้ ใู ช้ หลำยบัญชีเพื่อกระทำกำรใดๆ ที่เป็ นกำรละเมิดข้ อกำหนดหรื อวัตถุประสงค์ของข้ อกำหนดเงื่อนไข
กำรให้ บริ กำรนี ้
(ฎ) เข้ ำถึงแพลตฟอร์ มของ Esri เปิ ดบัญชีผ้ ใู ช้ หรื อเข้ ำถึงบัญชีผ้ ใู ช้ ของคุณโดยใช้ โปรแกรมเลียนแบบ (emulator) โปรแกรม
จำลอง (simulator) บอท (bot) หรื อซอฟแวร์ หรื อฮำร์ ดแวร์ อื่นใด
(ฏ) พยำยำมแยกส่วนแฟ้ม ทำวิศวกรรมย้ อนกลับ ถอดประกอบหรื อเจำะระบบบริ กำร (หรื อส่วนหนึง่ ส่วนใดของบริ กำร) หรื อ
เอำชนะหรื อทำลำยเทคโนโลยีกำรเข้ ำรหัสหรื อมำตรกำรควำมปลอดภัยที่ Esri นำมำใช้ กบั บริ กำรและ/หรื อข้ อมูลที่สง่ ต่อ
ดำเนินกำร หรื อจัดเก็บไว้ โดย Esri

(ฑ) เก็บเกี่ยวหรื อเก็บรวบรวมข้ อมูลเกี่ยวกับเจ้ ำของบัญชีคนอื่น รวมถึง โดยไม่จำกัดเพียงข้ อมูลส่วนบุคคลใดๆ
(ฒ) อัปโหลด อีเมล โพสต์ ส่งต่อ หรื อทำให้ เนื ้อหำทีค่ ณ
ุ ไม่มีสทิ ธิ์ทำให้ ใช้ งำนได้ ภำยใต้ กฎหมำยหรื อภำยใต้ ควำมสัมพันธ์ตำม
สัญญำหรื อกำรมอบอำนำจ (เช่น ข้ อมูลภำยใน ข้ อมูลที่เป็ นกรรมสิทธิ์และข้ อมูลลับที่ได้ ทรำบหรื อถูกเปิ ดเผยจำกควำมสัมพันธ์
ในกำรจ้ ำงงำนหรื อภำยใต้ ข้อตกลงไม่เปิ ดเผยข้ อมูล) ใช้ งำนได้
(ณ) อัปโหลด อีเมล โพสต์ ส่งต่อ หรื อทำให้ เนื ้อหำที่ละเมิดสิทธิบตั ร เครื่ องหมำยกำรค้ ำ ควำมลับทำงกำรค้ ำ ลิขสิทธิ์ หรื อ
กรรมสิทธิ์อื่นๆ ของบุคคลอื่น ใช้ งำนได้
(ด) อัปโหลด อีเมล โพสต์ ส่งต่อ หรื อทำให้ โฆษณำที่ไม่ได้ ร้องขอหรื อได้ รับอนุญำต สือ่ ประชำสัมพันธ์ “เมลขยะ” “สแปม”
“จดหมำยลูกโซ่” “ธุรกิจแบบพีระมิด” หรื อรูปแบบกำรเชิญชวนอื่นใดที่ไม่ได้ รับอนุญำต ใช้ งำนได้
(ต) อัปโหลด อีเมล โพสต์ ส่งต่อ หรื อทำให้ วสั ดุอื่นๆ ที่มีไวรัสซอฟต์แวร์ หนอน ม้ ำโทรจัน หรื อรหัสคอมพิวเตอร์ รูทีน ไฟล์หรื อ
โปรแกรมที่ออกแบบมำเพื่อแทรกแซงทังโดยตรงและโดยอ้
้
อมต่อ ปรับเปลีย่ น ขัดขวำง ทำลำย หรื อจำกัดฟั งก์ชนั่ กำรทำงำนของ
ซอฟต์แวร์ คอมพิวเตอร์ หรื อฮำร์ ดแวร์ ใดๆ หรื อข้ อมูลหรื ออุปกรณ์ โทรคมนำคม ใช้ งำนได้
(ถ) แทรกแซง ปรับเปลีย่ น หรื อขัดขวำงบริ กำรหรื อเซิร์ฟเวอร์ หรื อเครื อข่ำยทีเ่ ชื่อมต่อกับบริ กำรหรื อกำรใช้ งำนของผู้ใช้ คนอื่น
และกำรเพลิดเพลินกับบริ กำร หรือฝ่ ำฝื นข้ อกำหนด กระบวนกำร นโยบำย หรื อข้ อบังคับของเครื อข่ำยที่เชื่อมต่อกับไซต์
(ท) ดำเนินกำรหรื อเข้ ำร่วมในกำรกระทำที่อำจส่งผลเสียหำยทังทำงตรงหรื
้
อทำงอ้ อม ปิ ดใช้ งำน สร้ ำงภำระหนัก หรื อทำ
ให้ บริ กำรหรื อเซิร์ฟเวอร์ หรื อเครื อข่ำยที่เชื่อมต่อกับบริ กำรมีข้อบกพร่อง
(น) ใช้ บริ กำรเพื่อเจตนำหรื อไม่เจตนำฝ่ ำฝื นกฎหมำย กฎระเบียบ ประมวลกฎหมำย คำสัง่ แนวทำงปฏิบตั ิ นโยบำย หรื อ
ข้ อบังคับของท้ องถิ่น ของรัฐ ประเทศ หรื อระหว่ำงประเทศที่เกี่ยวข้ อง รวมถึง แต่ไม่จำกัดเพียง กฎหมำยและข้ อกำหนด (ไม่วำ่
มีอำนำจทำงกฎหมำยของไม่) เกี่ยวกับกำรป้องกันกำรฟอกเงินหรื อกำรต่อต้ ำนกำรก่อกำรร้ ำย
(บ) ใช้ บริ กำรเพื่อฝ่ ำฝื นควำมเป็ นส่วนตัวของผู้อื่น หรื อ “ติดตำม” หรื อก่อกวนผู้อื่น
(ป) ละเมิดสิทธิตำ่ งๆ ของ Esri ซึง่ รวมถึงสิทธิในทรัพย์สนิ ทำงปั ญญำและกำรลวงขำยในเรื่ องนันๆ
้ ด้ วย
(ผ) ใช้ บริ กำรเพื่อเก็บรวบรวมหรือจัดเก็บข้ อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับผู้ใช้ คนอื่นที่เกี่ยวกับกำรกระทำและกิจกรรมต้ องห้ ำมที่ระบุ
ไว้ ด้ำนบน และ/หรื อ
(ฝ) ลงรำยกำรที่ละเมิดลิขสิทธิ์ เครื่ องหมำยกำรค้ ำ หรื อสิทธิในทรัพย์สนิ ทำงปั ญหำของบุคคลภำยนอกหรื อ ใช้ บริ กำรใน
ลักษณะที่จะละเมิดสิทธิ์ในทรัพย์สนิ ทำงปั ญญำของผู้อื่น

6.3 คุณรับทรำบ ยินยอม และตกลงว่ำ Esri อำจเข้ ำถึง รักษำ และเปิ ดเผยข้ อมูลบัญชีของคุณและเนื ้อหำหำกกฎหมำยกำหนด
ไว้ เช่นนัน้ หรื อตำมคำสัง่ ศำลหรื อโดยหน่วยงำนรัฐหรื อหน่ว ยงำนทำงกฎหมำยที่มเี ขตอำนำจเหนือ Esri หรื อโดยกำรเชื่อโดย
สุจริ ตว่ำกำรเข้ ำถึงเพื่อรักษำหรื อเปิ ดเผยนันมี
้ ควำมจำเป็ นตำมสมควรเพื่อ: (ก) ปฏิบตั ิตำมขันตอนทำงกฎหมำย
้
(ข) บังคับใช้
เงื่อนไขกำรให้ บริ กำรนี ้ (ค) ตอบสนองต่อข้ อเรี ยกร้ องทีว่ ำ่ เนื ้อหำใดละเมิดสิทธิของบุคคลภำยนอก (ง) ตอบสนองต่อคำขอกำร
บริ กำรลูกค้ ำของคุณ หรื อ (จ) ปกป้องสิทธิ ทรัพย์สนิ หรื อควำมปลอดภัยส่วนบุคคลของ Esri ผู้ใช้ และ/หรื อประชำชนทัว่ ไป

7. กำรละเมิดเงื่อนไขกำรให้ บริ กำรของเรำ

7.1 กำรละเมิดนโยบำยนี ้อำจส่งผลให้ มีกำรดำเนินกำรหลำยประกำร รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง สิง่ ใดสิง่ หนึง่ หรื อทังหมดต่
้
อไปนี ้
o ถูกดำเนินคดีอำญำ
o ถูกดำเนินคดีทำงแพ่ง รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงกำรเรียกร้ องค่ำเสียหำยและ/หรื อวิธีกำรชัว่ ครำว ก่อนพิพำกษำหรื อคำสัง่ ห้ ำม
ของศำล
7.2 หำกคุณเชื่อว่ำผู้ใช้ บนไซต์ของเรำละเมิดเงื่อนไขกำรให้ บริ กำรนี ้ โปรดติดต่อ esrith.contact@cdg.co.th

8. ควำมคิดเห็น
Esri ยินดีรับฟั งทุกควำมคิดเห็นจำกผู้ใช้ ซึง่ จะช่วยให้ Esri ปรับปรุงคุณภำพของบริ กำรที่มอบให้ โปรดดูรำยละเอียดเพิ่มเติม
เกี่ยวกับขันตอนกำรส่
้
งควำมคิดเห็นด้ ำนล่ำง
(i) สำมำรถส่งควำมคิดเห็นเป็ นลำยลักษณ์อกั ษรทำงอีเมลมำยัง หรื อใช้ แบบฟอร์ มควำมคิดเห็นในเว็บไซต์
(ii) ไม่รับควำมคิดเห็นที่ไม่ระบุชื่อผู้ร้องเรี ยน
(iii) ผู้ใช้ ที่ได้ รับผลกระทบจำกควำมคิดเห็นควรได้ รับแจ้ งถึงข้ อเท็จจริ งอย่ำงครบถ้ วน และได้ รับโอกำสให้ ทำเรื่ องชี ้แจง
(iv) ไม่รับควำมคิดเห็นทีค่ ลุมเครือและทำให้ เสือ่ มเสีย

9. กำรปฏิเสธควำมรับผิดชอบ

9.1 บริ กำรนี ้จัดไว้ ให้ “ตำมสภำพจริ ง” โดยไม่มีกำรรับประกัน กำรอ้ ำงสิทธิ์ หรื อกำรรับรองโดย Esri ไม่วำ่ ในลักษณะใด ทังแบบ
้
ชัดแจ้ ง โดยนัย หรื อแบบบังคับ อันเกี่ยวเนื่องกับบริ กำร รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง กำรรับประกันคุณภำพ กำรดำเนินงำน กำรไม่
ละเมิดสิทธิ ควำมสำมำรถในกำรทำกำรค้ ำ หรื อควำมเหมำะสมสำหรับวัตถุประสงค์เฉพำะ รวมทังไม่
้ มีกำรรับประกันทีเ่ กิดขึ ้น
ระหว่ำงกำรติดต่อ กำรดำเนินงำน หรื อกำรใช้ เพื่อกำรค้ ำ โดยไม่เป็ นกำรจำกัดสิง่ ที่กล่ำวไปก่อนหน้ ำนี ้ และจนถึงขอบเขตสูงสุด
ที่กฎหมำยทีเ่ กี่ยวข้ องอนุญำตไว้ Esri ไม่รับประกันว่ำ บริ กำร ไซต์นี ้ หรื อกำรทำงำนในไซต์จะพร้ อมใช้ งำนได้ เข้ ำถึงได้ ไม่
หยุดชะงัก ทันต่อเวลำ ปลอดภัย ถูกต้ อง ครบถ้ วน หรื อปรำศจำกข้ อผิดพลำด ว่ำข้ อบกพร่อง หำกมี จะได้ รับกำรแก้ ไข หรื อว่ำ
ไซต์นี ้และ/หรื อเซิร์ฟเวอร์ ของไซต์จะใช้ งำนได้ โดยปรำศจำกไวรัส นำฬิกำ ระบบตังเวลำ
้
ตัวนับ หนอน ล็อคซอฟต์แวร์ อุปกรณ์
สอดแนม ม้ ำโทรจัน เรำติ ้ง ประตูกบั ดัก ระเบิดเวลำ หรื อรหัส คำสัง่ โปรแกรม หรื อส่วนประกอบที่เป็ นอันตรำยอื่นใด
9.2 คุณรับทรำบว่ำควำมเสีย่ งทังหมดที
้
่เกิดขึ ้นจำกกำรใช้ หรื อกำรดำเนินงำนของไซต์นี ้และ/หรื อบริกำร ตกเป็ นของคุณจนถึง
ขอบเขตสูงสุดทีก่ ฎหมำยทีเ่ กี่ยวข้ องอนุญำตไว้
9.3 Esri ไม่ได้ ควบคุมและ จนถึงขอบเขตสูงสุดทีก่ ฎหมำยทีเ่ กี่ยวข้ องอนุญำตไว้ ไม่รับประกันหรื อรับผิดชอบต่อควำมเหมำะสม
เพื่อวัตถุประสงค์ กำรมีอยู่ คุณภำพ ควำมปลอดภัยหรื อควำมชอบด้ วยกฎหมำยของสินค้ ำที่วำงจำหน่ำยผ่ำนทำงบริกำร และ
คุณตกลงทีจ่ ะปลดปล่อย Esri และบริ ษัทในเครื อออกจำกกำรอ้ ำงสิทธิ กำรเรี ยกร้ อง และควำมเสียหำยใดๆ และทังหมด
้
อัน
เกิดจำกหรื อเกี่ยวเนื่องกับข้ อพิพำทดังกล่ำว

10. ข้ อยกเว้ นและข้ อจำกัดกำรรับผิด

10.1 จนถึงขอบเขตสูงสุดทีก่ ฎหมำยทีเ่ กี่ยวข้ องอนุญำตไว้ ไม่วำ่ ในสถำนกำรณ์ใดก็ตำม Esri จะไม่รับผิดไม่วำ่ ตำมสัญญำ กำร
รับประกัน กำรละเมิด (รวมถึง แต่ไม่จำกัดเพียง ควำมประมำทเลินเล่อ (ไม่วำ่ ในเชิงรุก เชิงรับ หรื อถูกใส่ควำม) ควำมรับผิด
ของผลิตภัณฑ์ ควำมรับผิดโดยสิ ้นเชิงหรื อทฤษฎีอื่น) หรื อประเด็นฟ้องอื่นตำมกฎหมำย ตำมควำมเที่ยงธรรม ตำมบทกฎหมำย
หรื ออื่นใด ต่อ:

10.1.1 (ก) กำรสูญเสียกำรใช้ งำน (ข) กำรสูญเสียกำไร (ค) กำรสูญเสียรำยได้ (ง) กำรสูญเสียข้ อมูล (จ) กำรสูญเสียค่ำควำม
นิยม หรื อ (ฉ) กำรล้ มเหลวในกำรรับรู้เงินออมที่คำดกำรณ์ไว้ ในแต่ละกรณีทงในทำงตรงและทำงอ้
ั้
อม หรื อ

10.1.2 ควำมเสียหำยทำงอ้ อม โดยบังเอิญ พิเศษ หรื อที่เป็ นผลตำมมำที่เกิดจำกหรื อเกี่ยวเนื่องกับกำรใช้ หรื อกำรไม่สำมำรถใช้
ไซต์นี ้หรื อบริ กำร รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ควำมเสียหำยอันเกิดจำกสิง่ ดังกล่ำว แม้ วำ่ Esri จะได้ รับแจ้ งถึงควำมเป็ นไปได้ ของ
ควำมเสียหำยดังกล่ำวแล้ วก็ตำม

10.2 คุณรับทรำบและตกลงว่ำสิทธิเพียงอย่ำงเดียวทีค่ ณ
ุ มีเกี่ยวกับปั ญหำหรื อควำมไม่พงึ พอใจใดๆ ในบริ กำรคือกำรขอให้
ยกเลิกบัญชีของคุณ และ/หรื อหยุดใช้ งำนบริ กำร
10.3 ไม่มีสงิ่ ใดในเงื่อนไขกำรให้ บริ กำรนี ้ที่จะจำกัดหรื อยกเว้ นควำมรับผิดต่อกำรเสียชีวติ หรื อกำรบำดเจ็บร่ำงกำยอันเกิดจำก
ควำมประมำทเลินเล่อของ Esri กำรฉ้ อโกง หรื อต่อควำมรับผิดอืน่ ใดในส่วนของ Esri ที่ไม่สำมำรถจำกัดและ/หรื อยกเว้ นได้ ตำม
กฎหมำย

11. ลิงก์ไปยังไซต์ของบุคคลภำยนอก

ลิงก์ของบุคคลภำยนอกจะให้ คณ
ุ สำมำรถออกจำกไซต์นี ้ได้ และไซต์ที่มีลงิ ก์ไปไม่ได้ อยูภ่ ำยใต้ กำรควบคุมของ Esri ไม่วำ่ ใน
ลักษณะใด และคุณเข้ ำถึงไซต์เหล่ำนี ้ด้ วยควำมเสีย่ งของคุณเอง Esri ไม่รับผิดชอบไม่วำ่ กรณีใดต่อเนื ้อหำของไซต์ที่ลงิ ก์ไป
ดังกล่ำว หรื อลิงก์ที่อยูใ่ นไซต์ทมี่ ลี งิ ก์ไป รวมถึงกำรเปลีย่ นแปลงหรื อกำรอัปเดตไซต์ดงั กล่ำว Esri จัดลิงก์เหล่ำนี ้ไว้ ให้ เพื่อควำม
สะดวกเท่ำนัน้ และกำรรวมลิงก์ใดๆ ไว้ ไม่ได้ แสดงนัยหรื อกำรเชื่อมโยงอย่ำงชัดแจ้ ง กำรรับรอง หรื อกำรเป็ นผู้สนับสนุนโดย
Esri ถึงไซต์ที่ลงิ ก์ไปใดๆ และ/หรื อเนื ้อหำในไซต์ที่ลงิ ก์ไปนัน้

12. กำรมีสว่ นร่วมของบุคคลภำยนอกต่อบริ กำรและลิงก์ภำยนอก

12.1 ผู้มีสว่ นร่วมในบริ กำรแต่ละคน ในด้ ำนข้ อมูล ข้ อควำม ภำพ เสียง วิดีโอ ซอฟต์แวร์ และเนื ้อหำอื่นๆ เป็ นผู้รับผิดชอบแต่
เพียงผู้เดียวต่อควำมถูกต้ อง ควำมน่ำเชื่อถือ ลักษณะ กำรปลอดจำกสิทธิ์ กำรตรงตำมกฎหมำยและข้ อจำกัดทำงกฎหมำย ที่
เกี่ยวข้ องกับเนื ้อหำที่สง่ เข้ ำมำ ดังนัน้ Esri จะไม่รับผิดชอบต่อ และจะไม่เฝ้ำติดตำมหรื อตรวจสอบอย่ำงสมำ่ เสมอถึงควำม
ถูกต้ อง ควำมน่ำเชื่อถือ ลักษณะ กำรปลอดจำกสิทธิ์ กำรตรงตำมกฎหมำยและข้ อจำกัดทำงกฎหมำย ที่เกี่ยวข้ องกับเนื ้อหำที่
ส่งเข้ ำมำ คุณจะไม่กำหนดให้ Esri ต้ องรับผิดชอบต่อกำรดำเนินกำรหรื อไม่ดำเนินกำรของผู้ใช้ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง สิง่ ที่
โพสต์หรื อทำให้ ใช้ งำนได้ ผำ่ นทำงบริ กำร

12.2 นอกจำกนี ้ บริ กำรอำจมีลงิ ก์ไปยังผลิตภัณฑ์ เว็บไซต์ บริ กำรและข้ อเสนอของบุคคลภำยนอก ลิงก์ ผลิตภัณฑ์ เว็บไซต์
บริ กำรของบุคคลภำยนอกเหล่ำนี ้ไม่ได้ เป็ นของหรื อควบคุมโดย Esri แต่ดำเนินกำรโดย และเป็ นทรัพย์สนิ ของบุคคลภำยนอกที่
เกี่ยวข้ อง และอำจได้ รับกำรคุ้มครองตำมกฎหมำยลิขสิทธิ์หรื อกฎหมำยและสนธิสญ
ั ญำว่ำด้ วยทรัพย์สนิ ทำงปั ญญำอื่นๆ ที่
บังคับใช้ Esri ไม่ได้ ตรวจสอบ และไม่รับผิดชอบต่อเนื ้อหำ ฟั งก์ชนั่ กำรทำงำน ควำมปลอดภัย บริ กำร นโยบำยควำมเป็ น
ส่วนตัว หรื อกำรปฏิบตั ิอื่นๆ ของบุคคลภำยนอกเหล่ำนี ้ ขอแนะนำให้ อำ่ นข้ อกำหนดและนโยบำยอื่นๆ ที่เผยแพร่บนเว็บไซต์หรื อ
อื่นๆ โดยบุคคลภำยนอกดังกล่ำว ในกำรใช้ บริ กำร คุณตกลงว่ำ Esri จะไม่รับผิดชอบในลักษณะใดก็ตำมอันเนื่องมำจำกกำรใช้
งำนของคุณหรื อกำรไม่สำมำรถใช้ งำนเว็บไซต์หรื อวิดเจ็ตใดๆ คุณรับทรำบและตกลงต่อไปด้ วยว่ำ Esri อำจยกเลิกกำรใช้ งำน
ของคุณ หรื อลบลิงก์ของบุคคลภำยนอก หรื อแอปพลิเคชัน่ บนบริกำร ตำมขอบเขตที่กำรใช้ งำนนันละเมิ
้
ดเงื่อนไขกำรให้ บริ กำร
นี ้

13. กำรรับรองและกำรรับประกันของคุณ
คุณรับรองและรับประกันว่ำ:

(ก) คุณบรรลุนิติภำวะ (และในกรณีของผู้เยำว์ ได้ รับควำมยินยอมจำกพ่อแม่หรื อผู้ปกครองตำมกฎหมำย) มีสทิ ธิและ
ควำมสำมำรถที่จะเข้ ำทำสัญญำเงื่อนไขกำรให้ บริ กำรนี ้และปฏิบตั ิตำมเงื่อนไขนี ้ และ
(ข) คุณจะใช้ บริ กำรเพื่อจุดประสงค์ที่ถกู กฎหมำยและตำมเงื่อนไขกำรให้ บริ กำรนี ้ และกฎหมำย กฎระเบียบ ประมวลกฎหมำย
คำสัง่ แนวทำงปฏิบตั ิ นโยบำยและข้ อบังคับที่บงั คับใช้ ทงหมด
ั้

14. กำรกระทำอันเป็ นกำรฉ้ อโกงหรื อกำรกระทำทีต่ ้ องสงสัย
โดยใช้ ดลุ ยพินิจของ Esri แต่เพียงผู้เดียว หำก Esri มีควำมเชื่อมัน่ ว่ำคุณได้ กระทำกำรหรื อทำธุรกรรมใดๆ ที่อำจเป็ นกำรฉ้ อโกง
หรื อเป็ นที่ต้องสงสัย เรำอำจจะดำเนินมำตรกำรต่ำงๆ เพื่อปกป้อง ได้ แก่

(ก) เรำอำจจะปิ ด ระงับหรื อจำกัดกำรให้ บริ กำร
(ข) เรำอำจปฏิเสธกำรให้ บริ กำรแก่คณ
ุ ทันทีหรื อในอนำคต

15. กำรชดใช้ คำ่ เสียหำย

คุณตกลงทีจ่ ะชดใช้ ปกป้องและทำให้ Esri ผู้ถือหุ้น บริ ษัทย่อย บริ ษัทในเครื อ กรรมกำร เจ้ ำหน้ ำที่ ตัวแทน ผู้ร่วมแบรนด์ หรื อ
หุ้นส่วนอื่น และพนักงำน (เรี ยกรวมว่ำ “ฝ่ ำยที่ได้ รับกำรชดใช้ ”) พ้ นจำกกำรเรียกร้ องสิทธิ กำรดำเนินกำร กำรดำเนินคดี และ
กำรฟ้องร้ องคดี รวมถึงหนี ้สิน ควำมเสียหำย กำรชำระหนี ้ บทลงโทษ ค่ำปรับ ค่ำใช้ จ่ำยและต้ นทุนที่เกี่ยวข้ องทังหมด
้
(รวมถึง
แต่ไม่จำกัดเพียง ค่ำใช้ จำ่ ยในกำรยุติข้อพิพำทอื่นๆ) ที่เกิดแก่ฝ่ำยที่ได้ รับกำรชดใช้ อันเกิดจำกหรื อเกี่ยวข้ องกับ: (ก) ธุรกรรม
ใดๆ ที่ทำขึ ้นบนไซต์ หรื อข้ อพิพำทใดๆ ที่เกี่ยวข้ องกับธุรกรรมดังกล่ำว เว้ นแต่กรณีที่ Esri หรื อบริ ษัทในเครื อเป็ นผู้จำหน่ำย
สินค้ ำในธุรกรรมที่เกี่ยวข้ องกับข้ อพิพำทดังกล่ำว) (ค) กำรโฮสต์ กำรดำเนินงำน กำรจัดกำรและ/หรื อกำรดูแลระบบบริ กำร โดย
หรื อในนำมของ Esri (ง) กำรฝ่ ำฝื นหรื อละเมิดเงื่อนไขใดๆ ในเงื่อนไขกำรให้ บริ กำรนี ้และนโยบำยหรือแนวทำงปฏิบตั ิอื่นใดที่
อ้ ำงถึงในที่นี่ (จ) กำรใช้ หรื อใช้ บริกำรในทำงที่ผิด หรื อ (ฉ) กำรละเมิดกฎหมำยหรื อสิทธิใดๆ ของบุคคลภำยนอก

16. กำรแยกออกจำกกันได้

หำกบทบัญญัตใิ ดในเงื่อนไขกำรให้ บริ กำรนี ้ถือว่ำผิดกฎหมำย เป็ นโมฆะ หรื อไม่สำมำรถบังคับใช้ ได้ ไม่วำ่ ด้ วยเหตุผลใดภำยใต้
กฎหมำยของเขตอำนำจศำลใด ให้ ถือว่ำบทบัญญัตินนสำมำรถแยกออกจำกกั
ั้
นได้ จำกข้ อกำหนดและเงื่อนไขนี ้ และไม่สง่ ผล
ต่อควำมสมบูรณ์และกำรมีผลบังคับใช้ ของบทบัญญัติทเี่ หลือ หรื อควำมสมบูรณ์และกำรมีผลบังคับใช้ ของบทบัญญัติที่มี
ปั ญหำภำยใต้ กฎหมำยของเขตอำนำจศำลอื่นใด

17. กฎหมำยที่ใช้ บงั คับ

เงื่อนไขกำรให้ บริ กำรนี ้จะอยูภ่ ำยใต้ บงั คับและตีควำมตำมกฎหมำยของประเทศไทย โดยไม่คำนึงถึงควำมขัดแย้ งกับกฎแห่ง
กฎหมำย อนุสญ
ั ญำสหประชำชำติวำ่ ด้ วยสัญญำกำรจำหน่ำยสินค้ ำระหว่ำงประเทศและกฎหมำยธุรกรรมข้ อมูลคอมพิวเตอร์ ที่
เป็ นมำตรฐำนเดียวกัน ถึงขอบเขตที่บงั คับใช้ ได้ ถูกสงวนสิทธิ์ไว้ อย่ำงชัดแจ้ ง เว้ นแต่กฎหมำยที่บงั คับใช้ จะกำหนดไว้ เป็ นอย่ำง
อื่น ข้ อพิพำท ข้ อขัดแย้ ง กำรเรี ยกร้ องสิทธิหรื อควำมแตกต่ำงทุกประเภทที่อำจจะเกิดขึ ้น จำกหรื อเกี่ยวข้ องกับเงื่อนไขกำร
ให้ บริ กำรนี ้ ต่อหรื อเกี่ยวข้ องกับ Esri หรื อฝ่ ำยที่ได้ รับกำรชดใช้ ภำยใต้ เงื่อนไขกำรให้ บริ กำรนี ้ ให้ สง่ เรื่ องและยุติในขันตอน
้

สุดท้ ำยโดยอนุญำโตตุลำกำรประเทศไทยตำมกฎกำรอนุญำโตตุลำกำรของสถำบันอนุญำโตตุลำกำร (“กฎ THAC”) ที่บงั คับใช้
อยูใ่ นขณะนี ้ ซึง่ ถือว่ำได้ รวมกฎเข้ ำไว้ โดยกำรอ้ ำงอิงในส่วนนี ้ จะมีอนุญำโตตุลำกำรหนึง่ (1) ท่ำนและภำษำในกำร
อนุญำโตตุลำกำรคือภำษำไทย

18. บทบัญญัติทวั่ ไป

18.1 Esri สงวนสิทธิ์ทงหมดที
ั้
่ไม่ได้ ให้ ไว้ โดยชัดแจ้ งในที่นี ้
18.2 Esri อำจแก้ ไขเงื่อนไขกำรให้ บริ กำรนี ้ได้ ตลอดเวลำโดยโพสต์เงื่อนไขกำรให้ บริ กำรฉบับแก้ ไขบนไซต์นี ้ กำรใช้ งำนไซต์นี ้
ต่อไปของคุณหลังกำรเปลีย่ นแปลงดังกล่ำวจะถือว่ำคุณยอมรับเงื่อนไขกำรให้ บริ กำรฉบับแก้ ไขนันแล้
้ ว
18.3 ไม่มีสงิ่ ใดในเงื่อนไขกำรให้ บริ กำรนี ้จะถือเป็ นกำรเป็ นหุ้นส่วน กำรลงทุนร่วม หรื อควำมสัมพันธ์ระหว่ำงตัวกำรกับตัวแทน
ระหว่ำงคุณและ Esri และไม่มีสงิ่ ใดอนุญำตให้ คณ
ุ สร้ ำงภำระค่ำใช้ จ่ำยหรื อหนี ้สินในนำมของ Esri
18.4 ควำมล้ มเหลวของ Esri ไม่วำ่ เวลำใด ที่จะบังคับใช้ บทบัญญัติใดของเงื่อนไขนี ้ ไม่สง่ ผลไม่วำ่ ในทำงใดต่อสิทธิของตนใน
ภำยหลังที่จะบังคับใช้ บทบัญญัตดิ งั กล่ำว เว้ นแต่มกี ำรสละสิทธิ์ไว้ เป็ นลำยลักษณ์อกั ษร
18.5 เงื่อนไขกำรให้ บริ กำรนี ้มีไว้ เพื่อคุณและประโยชน์ของเรำเท่ำนัน้ และไม่ใช่เพื่อประโยชน์ของบุคคลหรื อนิติบคุ คลอื่นใด เว้ น
แต่บริ ษัทย่อยและบริ ษัทในเครื อของ Esri (และผู้รับช่วงและผู้รับมอบหมำยของบริษัทย่อยและบริษัทในเครื อที่เกี่ยวข้ องของ
Esri แต่ละแห่ง)
18.6 เงื่อนไขที่กำหนดไว้ ในเงื่อนไขกำรให้ บริ กำรนี ้และข้ อตกลงรวมถึงนโยบำยใดๆ ที่รวมอยูใ่ นหรืออ้ ำงถึงในเงื่อนไขกำร
ให้ บริ กำรนี ้ ถือเป็ นข้ อตกลงที่สมบูรณ์ และควำมเข้ ำใจของคูส่ ญ
ั ญำอันเกี่ยวกับบริ กำรและไซต์ และใช้ แทนที่ข้อตกลงหรื อ
ควำมเข้ ำใจก่อนหน้ ำนี ้ระหว่ำงคูส่ ญ
ั ญำซึง่ เกี่ยวข้ องกับเรื่ องดังกล่ำว ดังนันคู
้ ส่ ญ
ั ญำจึง ยกเว้ นเงื่อนไขโดยนัยทังหมดตำม
้
ข้ อเท็จจริง ในกำรเข้ ำทำข้ อตกลงที่เกิดจำกเงื่อนไขกำรให้ บริ กำรนี ้นัน้ คูส่ ญ
ั ญำไม่ได้ พงึ่ พำถ้ อยแถลง กำรรับรอง กำรรับประกัน
ควำมเข้ ำใจ ภำระหน้ ำที่ คำสัญญำ หรื อคำมัน่ จำกบุคคลใดนอกเหนือจำกที่ระบุไว้ อย่ำงชัดแจ้ งในเงื่อนไขกำรให้ บริ กำรนี ้
คูส่ ญ
ั ญำแต่ละฝ่ ำยสละกำรเรี ยกร้ องที่เพิกถอนไม่ได้ และไม่มีเงื่อนไข สิทธิและกำรเยียวยำทังหมด
้
ซึง่ แต่สำหรับส่วนนี ้ ตนอำจมี
อันเกี่ยวเนื่องกับสิง่ ใดที่กล่ำวมำก่อนหน้ ำนี ้ เงื่อนไขกำรให้ บริกำรนี ้ไม่อำจโต้ แย้ ง อธิบำย หรื อเสริ มด้ วยหลักฐำนข้ อตกลงก่อน
หน้ ำ ข้ อตกลงปำกเปล่ำซึง่ เกิดขึ ้นพร้ อมกัน หรื อเงื่อนไขเพิม่ เติมทีส่ อดคล้ องกันใดๆ
18.7 คุณตกลงทีจ่ ะปฏิบตั ิตำมกฎหมำย บทกฎหมำย ข้ อบังคับและประมวลกฎหมำยที่บงั คับใช้ ทงหมด
ั้
ที่เกี่ยวกับกำรต่อต้ ำน
กำรติดสินบนและกำรทุจริ ต รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงพระรำชบัญญัติกำรติดสินบนของสหรำชอำณำจักร กฎหมำยป้องกันกำร

ทุจริ ตในต่ำงประเทศของสหรัฐฯ รวมทังยื
้ นยันว่ำคุณได้ และจะกำหนดนโยบำยและระเบียบทังหมดที
้
่จำเป็ นเพื่อรับรองกำร
ปฏิบตั ิตำมข้ อกำหนดดังทีว่ ำ่ นี ้
18.8 หำกมีคำถำมหรื อข้ อกังวลเกี่ยวกับเงื่อนไขกำรให้ บริกำรนี ้ หรื อมีปัญหำที่เกิดจำกเงื่อนไขกำรให้ บริ กำรนี ้หรื อบนไซต์ โปรด
ติดต่อเรำที่: esrith.contact@cdg.co.th

