
 
  
 
  

 
FOSS GLOBAL LEGAL เวอรช์นั 6 (มถุินายน ค.ศ. 2022)   หนา้ที ่1 จาก 1 

นโยบายการรบัประกนัท ัว่โลกของ FOSS 
 
1. คํานิยาม 

นโยบายการรบัประกนั ขอ้กาํหนดและเงือ่นไขการรบัประกนั (ตามทีร่ะบุไวใ้น 
https://www.fossanalytics.com/en/news-articles/policies/terms-
and-polices) (“ขอ้กาํหนด”) รวมถงึคําสั่งซือ้ ถอืเป็นขอ้ตกลงนับจาก 
เอกสารใบกาํกบัสนิคา้ทีบ่รษิทั FOSS ออกใหลู้กคา้ 
ภายหลงัจากทีลู่กคา้ไดส่้งคําสั่งซือ้และไดร้บัการยนืยนัคําสั่งซือ้จาก  FOSS 
ขอ้กาํหนดและเงือ่นไขนีใ้หใ้ชก้บัการซือ้ การเชา่ หรอื การออกใบอนุญาต 
กบัรายการ (i) เครือ่งมอื อะไหล่ และวสัดสุิน้เปลอืงของ FOSS (รวมเรยีกว่า 
"ผลติภณัฑ"์) (ii) ชดุ Digital Services ของ FOSS ("Digital Services") 
(ตามทีร่ะบุไวใ้น http: //www.fossanalytics.com/digital-services-
documents), (iii) สญัญาการบํารงุรกัษาเครือ่งมอื และ การใหบ้รกิารของ FOSS 
(“บรกิาร”) (ตามทีร่ะบุไวใ้น www.fossanalytics.com/PMA 
(“ขอ้กาํหนดบรกิาร”) และ (iv) โซลูชนัทัง้หมดของ FOSS (เชน่ SmartCareTM) 
(“Total Solutions”) (ตามทีร่ะบุไวใ้น 
http://www.fossanalytics.com/en/support/smartcare) 

ขอ้กาํหนดทัง้หมดนีใ้หถ้อืเป็นขอ้ตกลงระหว่างลูกคา้และ FOSS 
เวน้แต่จะตกลงกนัเป็นลายลกัษณอ์กัษรอย่างอืน่ 
 
2. บทนํา 
นโยบายการรบัประกนัฉบบันี ้ มผีลบงัคบัใชก้บัอุปกรณ ์ ชิน้ส่วนอะไหล่ 
วสัดุสิน้เปลอืง ซอฟตแ์วร ์ และงานบรกิาร โดยเร ิม่มผีลบงัคบัใชต้ ัง้แต่วนัที ่ 1 
มถุินายน ค.ศ. 2022 การรบัประกนันี ้
จะอยู่คู่กบัอุปกรณจ์นกว่าจะสิน้สุดชว่งเวลาการรบัประกนั 
 
3. การรบัประกนัอุปกรณ ์
FOSS รบัประกนัว่าอุปกรณเ์ป็นไปตามรายละเอยีดทางเทคนิคที ่ FOSS เผยแพร ่
และปราศจากขอ้บกพรอ่งในดา้นวสัดุและกระบวนการผลติ ดงันี ้ 
 
อุปกรณใ์หม:่ ระยะเวลา 365 วนั นับจากวนัทีต่ดิต ัง้เสรจ็ หรอืระยะเวลา 425 วนั 
นับจากวนัทีใ่นใบกาํกบัสนิคา้ โดยพจิารณาว่าเงือ่นไขใดครบกาํหนดกอ่น  
 
อุปกรณท์ีท่ีผ่่านกระบวนการทําใหม:่ ระยะเวลา 180 วนั 
นับจากวนัทีใ่นใบกาํกบัสนิคา้ 
 
หาก FOSS ซอ่มแซมอุปกรณท์ีย่งัอยู่ในอายุการรบัประกนั 
บรษิทัอาจเลอืกเปลีย่นชิน้ส่วนอะไหล่ทีเ่กีย่วขอ้งเป็นชิน้ส่วนอะไหล่ใหม ่
หรอืชิน้ส่วนอะไหล่ทีผ่่านกระบวนการทําใหม่ได ้ ภายใตดุ้ลยพนิิจของ FOSS 
อุปกรณห์รอืชิน้ส่วนอะไหล่ทีผ่่านการซอ่มแซมหรอืเปลีย่นใหม่ 
จะยงัคงอยู่ภายใตก้ารรบัประกนัตลอดอายุของการรบัประกนัเดมิ 
ตามทีร่ะบุไวด้า้นบน โดยทีก่ารซอ่มแซมหรอืเปลีย่นใหม ่
จะไม่ถอืเป็นการต่ออายุชว่งเวลาการรบัประกนัเดมิ  
 
4. การรบัประกนัชิน้ส่วนอะไหล่  
FOSS รบัประกนัว่าชิน้ส่วนอะไหล่ทีต่ดิต ัง้โดย FOSS หรอืเจา้หนา้ที ่
หรอืตวัแทนทีไ่ดร้บัอนุญาตนัน้ เป็นไปตามรายละเอยีดทางเทคนิคที ่FOSS เผยแพร ่
และปราศจากขอ้บกพรอ่งในดา้นวสัดุและกระบวนการผลติ ดงันี ้
 
ซือ้ชิน้ส่วนอะไหล่ใหม:่ ระยะเวลา 365 วนั นับจากวนัทีต่ดิต ัง้เสรจ็ หรอืระยะเวลา 
425 วนั นับจากวนัทีใ่นใบกาํกบัสนิคา้ โดยพจิารณาว่าเงือ่นไขใดครบกาํหนดกอ่น  
 
ซือ้ชิน้ส่วนอะไหล่ทีผ่่านกระบวนการทําใหม:่ ระยะเวลา 180 วนั 
นับจากวนัทีใ่นใบกาํกบัสนิคา้ 
 
หาก FOSS ซอ่มแซมหรอืเปลีย่นชิน้ส่วนอะไหล่ทีย่งัอยู่ในอายุการรบัประกนั 
บรษิทัอาจเลอืกเปลีย่นชิน้ส่วนอะไหล่ทีเ่กีย่วขอ้งเป็นชิน้ส่วนอะไหล่ใหม ่
หรอืชิน้ส่วนอะไหล่ทีผ่่านกระบวนการทําใหม่ได ้ ภายใตดุ้ลยพนิิจของ FOSS 
ชิน้ส่วนอะไหล่ทีผ่่านการซอ่มแซมหรอืเปลีย่นใหม่ 
จะยงัคงอยู่ภายใตก้ารรบัประกนัตลอดอายุของการรบัประกนัเดมิ 
ตามทีร่ะบุไวด้า้นบน โดยทีก่ารซอ่มแซมหรอืเปลีย่นใหม ่
จะไม่ถอืเป็นการต่ออายุชว่งเวลาการรบัประกนัเดมิ 

5. การรบัประกนัวสัดุสิน้เปลอืง 
FOSS รบัประกนัว่าวสัดุสิน้เปลอืงนั้นเป็นไปตามรายละเอยีดทางเทคนิคที ่ FOSS 
เผยแพร ่ และปราศจากขอ้บกพรอ่งในดา้นวสัดุและกระบวนการผลติ 
จนกว่าจะครบกาํหนด (1) “วนัทีห่มดอายุ” หรอื (2) 90 วนั 
นับจากวนัทีใ่นใบกาํกบัสนิคา้ พจิารณาจากกรณีทีเ่กดิหลงัสุด 
 
6. การรบัประกนัซอฟตแ์วรแ์ละ Digital Services 
FOSS รบัประกนัว่าซอฟตแ์วรม์าตรฐานและ Digital Services 
จะสามารถทํางานไดอ้ย่างสมบูรณ ์ ตามรายละเอยีดทางเทคนิคที ่ FOSS เผยแพร ่
และเอกสารคู่มอืประกอบการใชง้านใด ๆ เป็นระยะเวลา 365 วนั 
นับจากวนัทีใ่นใบกาํกบัสนิคา้ ซอฟตแ์วรท์ีผ่่านการปรบัแตง่ 
หรอืซอฟตแ์วรจ์ากภายนอก รวมทัง้ซอฟตแ์วรห์รอื Digital Services 
ในเวอรช์นัเบตา้และเวอรช์ ัน่กอ่นเผยแพรจ่รงิ จะถูกจดัเตรยีมให ้ “ตามสภาพ” 
โดยปราศจากการรบัประกนัทุกรูปแบบ 
ซึง่รวมถงึการรบัประกนัดา้นการใชส้อยไดส้มประโยชนต์ามวสิยัของการใชง้านทั่ว 
ๆ ไป ความเหมาะสมในการใชง้านสําหรบัวตัถุประสงคอ์ย่างใดเป็นการเฉพาะ 
หรอืการไม่ละเมดิทรพัยส์นิทางปัญญาของบุคคลภายนอก 
การรบัประกนัซอฟตแ์วรใ์ด ๆ ในขอ้ตกลงสทิธิใ์ชง้านซอฟตแ์วร ์ทีจ่ดัทําขึน้ระหว่าง 
FOSS และลูกคา้ จะมคีวามสําคญัเหนือกว่าการรบัประกนัซอฟตแ์วรฉ์บบันี ้
 
7. การรบัประกนังานบรกิาร  
สําหรบัอุปกรณแ์ละชิน้ส่วนอะไหล่ทีอ่ยู่ภายใตก้ารรบัประกนั: FOSS 
จะใหบ้รกิารโดยไม่คดิค่าใชจ่้ายตลอดอายุการรบัประกนั 
 
สําหรบัอุปกรณแ์ละชิน้ส่วนอะไหล่ทีไ่ม่อยู่ภายใตก้ารรบัประกนัอกีต่อไป: FOSS 
จะใหบ้รกิารโดยขึน้อยู่กบัเวลาและวสัด ุ
 
FOSS รบัประกนัว่าจะดําเนินงานบรกิารโดยใชค้วามเชีย่วชาญ 
และกระบวนการทํางานทีเ่ป็นไปตามมาตรฐานอุตสาหกรรม 
งานบรกิารภายใตก้ารรบัประกนั อาจดําเนินการ 1) ณ สถานทําการของลูกคา้ 2) 
ขณะที ่ FOSS ใหก้ารสนับสนุนการเปลีย่นชิน้ส่วนใหมด่ว้ยตวัเอง หรอื 3) ณ 
สถานบรกิารของ FOSS ตามที ่FOSS พจิารณาว่าเหมาะสม 
 
8. ขอ้ยกเวน้ในการรบัประกนั 
การรบัประกนัของ FOSS ในทีนี่ ้ ไมค่รอบคลุมถงึความลม้เหลวทีเ่กดิจาก: (1) 
การสกึหรอจากการใชง้านตามปกต ิ อุบตัเิหต ุ การใชง้านอย่างไม่ถูกตอ้ง 
หรอืการใชง้านในรูปแบบอืน่ ๆ ทีไ่ม่เป็นไปตามทีร่ะบุไวใ้นเอกสารของ FOSS 
หรอืแนวทางปฏบิตัทิางอุตสาหกรรม (2) 
ลูกคา้ลม้เหลวในการจดัเตรยีมพลงังานไฟฟ้า อากาศ วสัด ุ
สภาพแวดลอ้มในการจดัเก็บ หรอืสภาพแวดลอ้มขณะปฏบิตังิาน 
ตามทีร่ะบุไวใ้นเอกสารของ FOSS หรอืแนวทางปฏบิตัทิางงอุตสาหกรรม (3) 
ลม้เหลวในการปฏบิตัติามขัน้ตอนการบํารงุรกัษาทีร่ะบุไวใ้นเอกสารและแนวทางปฏิ
บตัขิอง FOSS (4) ดําเนินการซอ่มแซมหรอืเขา้รบับรกิารจากบุคคลอืน่ทีไ่ม่ใช ่
FOSS หรอืตวัแทนทีไ่ดร้บัมอบหมาย (5) ผลติภณัฑห์รอืชิน้ส่วนอะไหล่ใด ๆ 
ของผลติภณัฑท์ีอ่ยู่ภายใตก้ารรบัประกนั ถูกนําไปใชง้านรว่มกบั หรอืสมัผสักบั 
อุปกรณ ์ ชิน้ส่วนอะไหล่ วสัดุหรอืวสัดสุิน้เปลอืง ทีไ่ม่ไดผ้ลติ จดัจําหน่าย 
หรอืผ่านการอนุมตัโิดย FOSS หรอื (6) 
การดดัแปลงผลติภณัฑท์ีอ่ยู่ภายใตก้ารรบัประกนั โดยไม่ไดร้บัอนุญาตจาก FOSS  
 
9. ขอ้สงวนสทิธิก์ารรบัประกนั 
นโยบายการรบัประกนัฉบบันี ้ ระบุแนวทางแกไ้ขโดยเฉพาะสําหรบัลูกคา้ 
และขอ้ผูกพนัโดยเฉพาะต่อ FOSS หากเกดิการละเมดิขอ้ใด ๆ 
ในนโยบายการรบัประกนัฉบบันี ้
การรบัประกนัเหล่านีจ้ะมผีลแทนทีก่ารรบัประกนัอืน่ ๆ ทัง้หมด 
ทัง้โดยชดัแจง้และโดยปรยิาย 
ซึง่รวมถงึการรบัประกนัโดยปรยิายดา้นการใชส้อยไดส้มประโยชนต์ามวสิยัของการ
ใชง้านทั่ว ๆ ไป 
ความเหมาะสมในการใชง้านสําหรบัวตัถุประสงคอ์ย่างใดเป็นการเฉพาะ 
การแกไ้ขนโยบายการรบัประกนัฉบบันี ้ จะไมม่ผีลผูกมดั FOSS 
ยกเวน้หากมกีารตกลงรว่มกนัเป็นลายลกัษณอ์กัษร 
ในรูปแบบสญัญาทีล่งนามโดยตวัแทนฝ่ายขายของ FOSS ทีไ่ดร้บัมอบอําน

 


