
 
 

FOSS’ TERMS AND CONDITIONS OF SALE AND LICENSE OF DIGITAL SERVICES 

 (APPLICABLE TO DIGITAL SERVICES SOLD IN THE THAILAND 

เง่ือนไขและข้อก ำหนดกำรขำยและกำรอนุญำตใช้ ดจิติอล เซอร์วสิเซส ของ FOSS 

(ส ำหรับบังคบัใช้ในกำรขำย ดจิติอล เซอร์วสิเซส ในประเทศไทย) 
 

 

1. Acceptance  

(a) These terms and conditions of sale of Digital 

Services, cf. section 2, (“Terms”) are applicable to all 

quotations (“Quote”), sales, license arrangements, and/or 

requests for Digital Services (collectively, “Orders”), and 

are the only terms and conditions applicable to the sale 

of FOSS's Digital Services to you/a customer 

(“Customer”), except those that relate to prices, license 

period and the description and specifications of the 

Digital Services. FOSS hereby objects to and rejects any 

other terms and conditions appearing on, incorporated by 

reference in, or attached to, Customer’s Orders unless 

otherwise specifically accepted in writing by FOSS. 

Customer's acceptance of Digital Services requested in 

an Order will constitute acceptance of these Terms. 

“FOSS” refers to Foss South East Asia Co.,ltd, or its 

FOSS branded corporate affiliate, branch or 

representative offices as identified in the Quote. 

 

1. กำรตอบรับ 

(ก) เง่ือนไขและขอ้ก ำหนดกำรขำย ดิจิตอล เซอร์วิสเซส น้ี (ดูขอ้ 2) 

(ต่อไปน้ีเรียกวำ่ “เง่ือนไข”( จะน ำมำบงัคบัใชใ้นใบเสนอรำคำ 
(ต่อไปน้ีเรียกวำ่ “ใบเสนอรำคำ”( กำรขำย 
ขอ้ตกลงกำรอนุญำตใชแ้ละ/หรือกำรขอรับบริกำร ดิจิตอล เซอร์วิสเซส 

ทั้งหมด (โดยต่อไปน้ีจะเรียกรวมกนัว่ำ “ใบสัง่ซ้ือ”( 

และจะเป็นเพียงเง่ือนไขและขอ้ก ำหนดเดียวท่ีน ำมำบงัคบัใชใ้นกำรขำย 
ดิจิตอล เซอร์วิสเซส ของ FOSS ให้แก่ท่ำน/ลูกคำ้ทัว่ไป 

(ต่อไปน้ีเรียกวำ่ “ลูกคำ้”( แต่จะไม่น ำมำบงัคบัใชก้บัรำคำ 
ระยะเวลำกำรอนุญำตใช ้รวมถึงรำยละเอียดและขอ้ก ำหนดเฉพำะของ 
ดิจิตอล เซอร์วิสเซส นอกจำกน้ี FOSS 

จะไม่ยอมรับและขอปฏิเสธกำรใชเ้ง่ือนไขและขอ้ก ำหนดอ่ืนท่ีมีอยูใ่น 

อำ้งอิงอยูใ่นหรือท่ีแนบมำพร้อมใบสัง่ซ้ือของลูกคำ้ เวน้แต่วำ่ FOSS 

ไดท้  ำขอ้ตกลงเป็นลำยลกัษณ์อกัษรไวเ้ป็นอยำ่งอ่ืน นอกจำกน้ี 

เม่ือลูกคำ้ตอบรับ ดิจิตอล เซอร์วิสเซส ท่ีระบุไวใ้นใบสัง่ซ้ือ 
จะถือวำ่ลูกคำ้ตอบรับเง่ือนไขน้ีแลว้ ค ำวำ่ “FOSS” จะหมำยถึง 
บริษทั ฟอสส์ เซำธ์ อีสต ์เอเซีย จ ำกดั หรือบริษทัในเครือ 
บริษทัสำขำหรือส ำนกังำนตวัแทนท่ีใชแ้บรนด์  FOSS 

ดงัท่ีระบุในใบเสนอรำคำ 
 

2. Digital Services 

(a) FOSS offers a set of online services to help its 

customers simplify and improve the analytical 

performances of FOSS’ instrument(s) and FOSS’ 

instruments only unless otherwise specifically agreed 

with FOSS in writing (“Digital Services”).  

A specific description of the Digital Services can be 

found at:  

www.fossanalytics.com/digital-services-documents. (b) 

For the avoidance of doubt, it is underlined that FOSS’ 

delivery and fulfilment of the Digital Services is subject 

to the Customer’s fulfilment of all requirements of the 

Customer as set out in the description of the Digital 

Services, cf. section 2(a). 

 

2. ดจิิตอล เซอร์วสิเซส 

(ก) FOSS 

จะให้บริกำรทำงระบบออนไลน์เพ่ือช่วยให้ลูกคำ้เขำ้ใจกำรใชง้ำนไดง่้ำย
ข้ึนและปรับปรุงประสิทธิภำพในกำรวิเครำะห์ของอุปกรณ์ FOSS 

ให้ดียิง่ข้ึนและจะเก่ียวขอ้งเฉพำะกบัอุปกรณ์ FOSS เท่ำนั้น 

เวน้แต่ลูกคำ้ไดท้  ำขอ้ตกลงเป็นลำยลกัษณ์อกัษรกบั FOSS 

ไวเ้ป็นอยำ่งอ่ืน (ต่อไปน้ีเรียกว่ำ “ดิจิตอล เซอร์วิสเซส”( 

สำมำรถดูรำยละเอียดจ ำเพำะเก่ียวกบั ดิจิตอล เซอร์วิสเซส ไดท่ี้ : 

www.fossanalytics.com/digital-services-documents  

(ข) ทั้งน้ี ขอแจง้ให้เขำ้ใจโดยชดัเจนว่ำ FOSS จะด ำเนินกำรส่งมอบ 

ดิจิตอล เซอร์วิสเซส ให้โดยครบถว้น 

ต่อเม่ือลูกคำ้ไดป้ฏิบติัตำมขอ้ก ำหนดเก่ียวกบั ดิจิตอล เซอร์วิสเซส 

ครบถว้นทุกประกำรแลว้เท่ำนั้น (ดูขอ้ 2(ก)) 
 

3. Price, Billing, Payment and Delivery 

(a) The Customer shall pay a yearly license fee (“Yearly 

License Fee”) for the Digital Services License, cf. 

section 5, as stated in FOSS’s Quote or, if not stated in 

the Quote, the upon delivery current price list. The 

3. รำคำ  กำรออกใบแจ้งช ำระเงนิ  กำรช ำระเงนิและกำรส่งมอบ 

(ก) ลูกคำ้จะตอ้งจ่ำยค่ำอนุญำตใชเ้ป็นรำยปี (ต่อไปน้ีเรียกวำ่ 
“ค่ำอนุญำตใชเ้ป็นรำยปี”( เพ่ือเป็นค่ำกำรอนุญำตใช ้ดิจิตอล 

http://www.fossanalytics.com/digital-services-documents
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Yearly License Fee is adjusted annually with effect from 

1 January each year. A Customer’s Yearly License Fee is 

adjusted in accordance with the relevant current pricelist 

upon renewal of the Digital Services License, cf. section 

5. 

(b) Unless otherwise agreed in writing, the first Yearly 

License Fee is due on Order placement. The terms of 

payment of subsequent Yearly License Fees are 10 

calendar days from the Customer having received a 

correctly rendered invoice. 

(c) If Customer defaults on its payment obligation, FOSS 

at its option and without prejudice to its other lawful 

remedies may defer and/or discontinue delivery or cancel 

the Order. 

(d) Unless otherwise specifically indicated by FOSS, 

prices quoted are exclusive of, and Customer agrees to 

pay for any time and transportation in connection with 

FOSS assisting with installation of the Digital Services. 

(e) Pricing is subject to change only by FOSS upon any 

change in information and/or requirements during the 

course of an Order. Otherwise, all pricing are firm as 

stated in the Quote or Order confirmation. 

(f) Upon payment of the Digital Services FOSS shall 

deliver the Digital Services in accordance with the 

Order. If not stated in the Order, FOSS shall deliver the 

Digital Services without undue delay. 

 

เซอร์วิสเซส (ดูขอ้ 5) ดงัท่ีแจง้ไวใ้นใบเสนอรำคำท่ี FOSS 

ออกให้หรือตำมรำยกำรรำคำในปัจจุบนั ณ วนัท่ีส่งมอบให้ 
ในกรณีท่ีไม่ไดแ้จง้ไวใ้นใบเสนอรำคำ  ทั้งน้ี 

ค่ำอนุญำตใชเ้ป็นรำยปีจะปรับเปล่ียนทุกปีและจะเร่ิมบงัคบัใชต้ั้งแต่วนัท่ี 

1 มกรำคม ของทุกปี 

ค่ำอนุญำตใชเ้ป็นรำยปีจะปรับเปล่ียนตำมรำยกำรรำคำในปัจจุบนัท่ีใชอ้ยู ่
เม่ือมีกำรต่อเวลำในกำรอนุญำตใช ้ดิจิตอล เซอร์วิสเซส (ดูขอ้ 5) 

(ข) ถำ้หำกไม่ไดท้  ำขอ้ตกลงเป็นอยำ่งอ่ืนไวเ้ป็นลำยลกัษณ์อกัษร  
ค่ำอนุญำตใชเ้ป็นรำยปีงวดแรกจะครบก ำหนดจ่ำย เม่ือลูกคำ้วำงใบสัง่ซ้ือ 
และภำยหลงัจำกนั้น จะตอ้งช ำระค่ำอนุญำตใชเ้ป็นรำยปีเป็นเวลำ 10 

วนัตำมปฏิทิน 

นบัจำกวนัท่ีลูกคำ้ไดรั้บใบแจง้ช ำระเงินท่ีออกให้อยำ่งถูกตอ้ง 
(ค) ถำ้ลูกคำ้ผิดนดัช ำระเงินตำมขอ้ผกูพนัในสญัญำน้ี FOSS 

อำจเล่ือนและ/หรือหยดุกำรส่งมอบหรือยกเลิกใบสัง่ซ้ือตำมดุลยพินิจขอ
ง FOSS 

และโดยท่ีไม่มีผลกระทบต่อวิธีกำรแกไ้ขอยำ่งอ่ืนท่ีกฎหมำยก ำหนดไว ้
(ง) ถำ้หำก FOSS ไม่ไดร้ะบุไวเ้ป็นอยำ่งอ่ืน 

รำคำในใบเสนอรำคำจะไม่คิดรวมค่ำเดินทำงและลูกคำ้ตกลงวำ่จะออกค่ำ
เดินทำงในกำรท่ี FOSS ไปช่วยท ำกำรติดตั้ง ดิจิตอล เซอร์วิสเซส ให้ 
(จ) กำรเปล่ียนแปลงรำคำจะท ำไดโ้ดย FOSS เท่ำนั้น 

ถำ้หำกมีกำรเปล่ียนแปลงขอ้มูลและ/หรือขอ้ก ำหนดในระหวำ่งกำรสัง่ซ้ือ 
ทั้งน้ี รำคำทั้งหมดจะเป็นรำคำคงท่ี 

ดงัท่ีแจง้ไวใ้นใบเสนอรำคำหรือค ำยนืยนักำรสัง่ซ้ือ 
(ฉ) เม่ือลูกคำ้ช ำระค่ำ ดิจิตอล เซอร์วิสเซส  FOSS จะส่งมอบ 

ดิจิตอล เซอร์วิสเซส ให้ตำมใบสัง่ซ้ือ โดยท่ี FOSS จะส่งมอบ 

ดิจิตอล เซอร์วิสเซส ให้โดยไม่ล่ำชำ้เกินควร 
ถำ้ไม่ไดมี้กำรแจง้ไวใ้นใบสัง่ซ้ือ 
 

4. Ownership 

(a) All data and intellectual property provided by the 

Customer to FOSS remains the Customer’s exclusive 

property subject to the Customer’s exclusive rights. 

Likewise, all intellectual property rights in FOSS 

instruments and the Digital Services, including any and 

all additions, modifications, enhancements, 

improvements and accompanying documentation, 

provided by FOSS to the Customer, remain the FOSS 

group’s exclusive property subject to FOSS exclusive 

rights. 

 

4. สิทธิกำรครอบครอง 
(ก) ขอ้มูลและทรัพยสิ์นทำงปัญญำทั้งหมดท่ีลูกคำ้มอบให้ FOSS  

จะยงัคงเป็นทรัพยสิ์นของลูกคำ้แต่ผูเ้ดียวและอยูภ่ำยใตสิ้ทธ์ิเด็ดขำดของลู
กคำ้แต่เพียงผูเ้ดียว ในท ำนองเดียวกนั 

สิทธิทรัพยสิ์นทำงปัญญำทั้งหมดในเอกสำรของ FOSS และ ดิจิตอล 
เซอร์วิสเซส รวมถึงส่วนท่ีมีกำรเพ่ิมเติม เปล่ียนแปลงแกไ้ข เพ่ิมเสริม 

ปรับปรุงและเอกสำรแนบทั้งหมดท่ี FOSS 

มอบให้ลูกคำ้จะยงัคงเป็นทรัพยสิ์นของบริษทัในกลุ่ม FOSS 

แต่ผูเ้ดียวและอยูภ่ำยใตสิ้ทธ์ิเด็ดขำดของ FOSS แต่เพียง 
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ผูเ้ดียว 
 

5. License 

(a) Subject to these Terms FOSS grants the Customer a 

yearly non-exclusive worldwide, revocable annual 

license to use the Digital Services in accordance with the 

terms of FOSS’ End User License Agreement to be 

found at https://www.fossanalytics.com/en/FOSS-THAI-

Terms-and-conditions or via contact to your local FOSS 

contact person and as amended from time to time 

(“Digital Services License”). The yearly Digital Services 

License is automatically and repeatedly renewed for an 

additional year at a time unless terminated in accordance 

with section 10. 

(b) The Customer is allowed to install the agreed Digital 

Services on one device owned by the Customer for the 

use by one designated person per Digital Services 

License unless otherwise stated in the specific 

description of the relevant Digital Service, cf. section 

2(a), or specifically agreed in writing with FOSS. 

However, the Digital Services License must solely be 

used for the Customer’s own operations of its own 

instruments. In furtherance, the Digital Services License 

may only be used for the operation of FOSS Instruments 

meaning that use of the Digital Services in connection 

with instruments from other manufacturers require a 

separate written agreement with FOSS. 

(c) In order for FOSS to improve, deliver and optimize 

the Digital Services as well as the performance of FOSS’ 

analytical solutions the Customer permits FOSS, or a 

distributor on the behalf of FOSS, to use the FOSS 

instrument performance data associated with the Digital 

Services (not being the Customer’s calibration data) in 

an anonymized and consolidated form. 

 

5. กำรอนุญำตใช้ 

(ก) FOSS อนุญำตให้ลูกคำ้มีสิทธ์ิใช้ ดิจิตอล เซอร์วิสเซส 

ไดท้ัว่โลกโดยอยูภ่ำยใตเ้ง่ือนไขน้ี 

โดยก ำหนดเป็นรำยปีและลูกคำ้ไม่มีสิทธ์ิขำดและกำรอนุญำตน้ีสำมำรถเ
พิกถอนไดต้ำมเง่ือนไขในสญัญำกำรอนุญำตส ำหรับผูใ้ชง้ำนจริงท่ี 

FOSS ออกให้  โดยสำมำรถดูขอ้มูลไดท่ี้ 

https://www.fossanalytics.com/en/FOSS-THAI-Terms-and-conditions 

หรือติดต่อสอบถำมเจำ้หนำ้ท่ี FOSS ประจ ำพ้ืนท่ีท่ีท่ำนตั้งอยู ่
และอำจมีกำรแกไ้ขเป็นคร้ังครำว (ต่อไปน้ีเรียกวำ่ “กำรอนุญำตใช ้

ดิจิตอล เซอร์วิสเซส”( นอกจำกน้ี กำรอนุญำตใช ้ดิจิตอล เซอร์วิสเซส 

เป็นรำยปีจะยดืเวลำออกไปโดยอตัโนมติัครำวละหน่ึงปี 

เวน้แต่มีกำรยกเลิกตำมเง่ือนไขขอ้ 10 

(ข) ลูกคำ้สำมำรถติดตั้ง ดิจิตอล เซอร์วิสเซส 

ตำมท่ีตกลงกนัน้ีบนอุปกรณ์ของลูกคำ้หน่ึงช้ินเพ่ือให้บุคคลหน่ึงคนท่ีได้
รับมอบหมำยจำกลูกคำ้เขำ้ใชง้ำนต่อกำรอนุญำตใช ้ดิจิตอล เซอร์วิสเซส 

หน่ึงรำยกำร เวน้แต่กรณีท่ีระบุไวเ้ป็นอยำ่งอ่ืนในรำยละเอียดเก่ียวกบั 

ดิจิตอล เซอร์วิสเซส นั้น (ดูขอ้ 2(ก)) 
หรือตำมท่ีท ำขอ้ตกลงเป็นลำยลกัษณ์อกัษรไวก้บั FOSS 

อยำ่งไรก็ตำม กำรอนุญำตใช ้ดิจิตอล เซอร์วิสเซส 

น้ีจะตอ้งใชส้ ำหรับกำรใชง้ำนในอุปกรณ์ของลูกคำ้เองเท่ำนั้น นอกจำกน้ี 

จะใชก้ำรอนุญำตใช ้ ดิจิตอล เซอร์วิสเซส 

น้ีเฉพำะในกำรใชง้ำนอุปกรณ์ FOSS เท่ำนั้น นัน่หมำยถึงวำ่กำรใช ้

ดิจิตอล เซอร์วิสเซส 

ร่วมกบัอุปกรณ์ของผูผ้ลิตรำยอ่ืนจะตอ้งไดรั้บควำมยนิยอมเป็นลำยลกัษ
ณ์อกัษรจำก FOSS เป็นกำรแยกต่ำงหำก 
(ค) ทั้งน้ี ลูกคำ้จะอนุญำตให้ FOSS 

หรือผูแ้ทนจ ำหน่ำยท่ีด ำเนินกำรในนำมของ FOSS 

ใชข้อ้มูลเก่ียวกบัผลกำรท ำงำนของอุปกรณ์ FOSS 

ท่ีเก่ียวขอ้งสมัพนัธ์กบั ดิจิตอล เซอร์วิสเซส 

(ท่ีไม่ใช่ขอ้มูลสมกำรของลูกคำ้) แบบรวม ๆ และไม่ระบุช่ือ เพื่อให้ 
FOSS แกไ้ข ส่งมอบและปรับปรุง ดิจิตอล เซอร์วิสเซส 

ตลอดจนประสิทธิภำพของเคร่ืองมือวิเครำะห์ของ FOSS 

ให้ใชง้ำนไดอ้ยำ่งเหมำะสมท่ีสุด 
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https://www.fossanalytics.com/en/FOSS-THAI-Terms-and-conditions
https://www.fossanalytics.com/en/FOSS-THAI-Terms-and-conditions


 
 

FOSS’ TERMS AND CONDITIONS OF SALE AND LICENSE OF DIGITAL SERVICES 

 (APPLICABLE TO DIGITAL SERVICES SOLD IN THE THAILAND 

เง่ือนไขและข้อก ำหนดกำรขำยและกำรอนุญำตใช้ ดจิติอล เซอร์วสิเซส ของ FOSS 

(ส ำหรับบังคบัใช้ในกำรขำย ดจิติอล เซอร์วสิเซส ในประเทศไทย) 
 

 

6. Security 

(a) FOSS has prepared a Digital Services risk assessment 

(“Data Handling and Security”) to demonstrate that 

FOSS has the appropriate technical measures in place to 

ensure information security with regard to the Digital 

Services appropriate to the risks to be found at 

www.fossanalytics.com/digital-services-documents or 

via contact to your local FOSS contact person. 

 

6. กำรรักษำควำมปลอดภยั 
(ก) FOSS ไดจ้ดัท ำกำรประเมินควำมเส่ียงเก่ียวกบั ดิจิตอล 
เซอร์วิสเซส )“กำรจดักำรขอ้มูลและกำรป้องกนั”( เพ่ือแสดงให้เห็นวำ่ 
FOSS 

มีมำตรกำรทำงเทคนิคอนัเหมำะสมเพ่ือให้มัน่ใจถึงกำรป้องกนัขอ้มูลเก่ีย
วกบั ดิจิตอล เซอร์วิสเซส จำกควำมเส่ียงไดอ้ยำ่งเหมำะสม 

สำมำรถดูขอ้มูลไดท่ี้ www.fossanalytics.com/digital-

services-documents หรือติดต่อสอบถำมเจำ้หนำ้ท่ี FOSS 

ในพ้ืนท่ีท่ีท่ำนตั้งอยู ่
 

 

 
7. Warranty 

(a) FOSS warrants that the Digital Services, upon 

delivery, conform to the Digital Services as described in 

these Terms and the sole obligation of FOSS with 

respect thereto shall be limited to reinstallation of the 

relevant Digital Services or return of the relevant Yearly 

Licensee Fee. The foregoing is in lieu of all warranties, 

express or implied, including but not limited to the 

implied warranties of merchantability or fitness for a 

particular purpose. 

 

7. กำรรับประกนั 

(ก) FOSS ขอรับประกนัวำ่ ดิจิตอล เซอร์วิสเซส น้ี 

ในตอนท่ีส่งมอบ ตรงตำม ดิจิตอล เซอร์วิสเซส 

ท่ีระบุรำยละเอียดในเง่ือนไขน้ี และ FOSS 

จะรับผิดชอบเฉพำะกำรติดตั้ง ดิจิตอล เซอร์วิสเซส 

ให้ใหมห่รือคืนค่ำอนุญำตใชเ้ป็นรำยปีให้เท่ำนั้น ทั้งน้ี 

ค ำรับประกนัขำ้งตน้จะน ำมำใชแ้ทนกำรรับประกนัใดก็ตำม 

ไม่วำ่ท่ีท  ำข้ึนโดยชดัเจนหรือโดยนยั อำทิเช่น 

กำรรับประกนัโดยนยัเก่ียวกบักำรสำมำรถใชง้ำนไดโ้ดยทัว่ไปหรือควำมเ
หมำะสมในกำรใชง้ำนเฉพำะทำง เป็นตน้ 

 
8. Limitation of liability 

(a) In no event will FOSS be liable for special, indirect, 

exemplary, incidental, consequential, third party or 

punitive damages including without limitation those 

based on breach of warranty, breach of contract, 

negligence, tort, or any other legal, equitable or statutory 

claim, cause of action or legal theory. In any event, of 

liability, FOSS’ liability shall be limited to actual 

damages, excluding loss of profit etc., to the extent 

directly and solely caused by FOSS’ material breach. 

Except as otherwise prohibited by law, FOSS’ maximum 

liability hereunder regardless of legal theory will not 

exceed the price of the Digital Services giving rise to the 

claim. In no event will FOSS be required to indemnify 

any other party. 

 

8. กำรจ ำกดัควำมรับผดิ 

(ก) ไม่ว่ำในกรณีใดก็ตำม FOSS จะไม่รับผิดชอบค่ำเสียหำยจ ำเพำะ 
ค่ำเสียหำยโดยออ้ม ค่ำเสียหำยเพ่ือเป็นเยีย่งอยำ่ง ค่ำเสียหำยจำกกำร 
ผิดสญัญำ ค่ำเสียหำยสืบเน่ือง 
ค่ำเสียหำยท่ีเกิดจำกบุคคลอ่ืนหรือค่ำเสียหำยเพ่ือเป็นกำรลงโทษ อำทิเช่น 

ค่ำเสียหำยท่ีเกิดจำกกำร 
ไม่ท  ำตำมค ำรับประกนั กำรผิดสญัญำ ควำมประมำท 

กำรละเมิดสิทธ์ิหรือกำรอำ้งสิทธ์ิเรียกร้องตำมกฎหมำย 
กำรอำ้งสิทธ์ิเรียกร้องตำมหลกัควำมเป็นธรรมหรือกำรเรียกร้องตำมกฎข้
อก ำหนด มูลฟ้องหรือหลกันิติธรรม เป็นตน้ ทั้งน้ี 

ไม่วำ่ในกรณีใดก็ตำมท่ีมีควำมรับผิดเกิดข้ึน FOSS 

จะรับผิดเฉพำะค่ำเสียหำยตำมจริงเท่ำนั้น ยกเวน้กำรสูญเสียก ำไร ฯลฯ 
ในกรณีท่ีเป็นเหตุโดยตรงและเกิดจำกกำรท ำผิดร้ำยแรงของ FOSS 

แต่เพียงผูเ้ดียว ทั้งน้ี ควำมรับผิดสูงสุดของ FOSS 

http://www.fossanalytics.com/digital-services-documents
http://www.fossanalytics.com/digital-services-documents
http://www.fossanalytics.com/digital-services-documents
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ภำยใตเ้ง่ือนไขน้ีจะไม่เกินจำกรำคำของ ดิจิตอล เซอร์วิสเซส 

ท่ีมีกำรอำ้งสิทธ์ิเรียกร้องข้ึน โดยท่ีไม่ค  ำนึงถึงหลกันิติธรรม 

เวน้แต่ค  ำสัง่ห้ำมตำมกฎหมำยเป็นอยำ่งอ่ืน นอกจำกน้ี 

และไม่วำ่ในกรณีใดก็ตำม FOSS 

ไม่จ  ำเป็นตอ้งรับผิดชดใชใ้ห้แก่บคุคลอ่ืนแต่อยำ่งใด 
 

9. Confidentiality 

(a) FOSS and the Customer are obliged to hold in 

confidence and use their respective reasonable 

endeavours to protect all non-anonymized information 

provided by either party to the other party relating to the 

disclosing party's business and the Digital Services. 

 

9. กำรรักษำควำมลบั 

(ก) FOSS และลูกคำ้จะตอ้งเก็บรักษำควำมลบัของขอ้มูลทั้งหมด 
ท่ีแต่ละฝ่ำยมอบให้ระหวำ่งกนัเก่ียวกบัธุรกิจของฝ่ำยท่ีเปิดเผย 
รวมถึงท่ีเก่ียวกบั ดิจิตอล เซอร์วิสเซส 

ท่ีไม่ประสงคใ์ห้น ำออกเผยแพร่และแต่ละฝ่ำยจะตอ้งพยำยำมปัองกนัขอ้
มูลดงักล่ำว 
 

10. Termination 

(a) The Customer can terminate a Digital Services 

License with ninety (90) days prior notice to FOSS. 

(b) Termination by the Customer does not entitle the 

Customer to any repayment (in full or pro rate) of any 

due Yearly License Fee. 

(c) FOSS may terminate a Digital Services License i) 

without cause by giving the Customer 12 (twelve) 

months prior written notice and ii) with immediate effect 

if the Customer fails to remedy any material breach of 

the Digital Services License within 30 (thirty) days of 

receiving written notice of such breach. For the 

avoidance of doubt, overdue payment is considered a 

material breach. 

(d) Upon termination, FOSS is obliged to leave the 

Customer’s network and delete all non-anonymized data 

belonging to the Customer. However, the Customer shall 

be granted 30 (thirty) days from the effective date of 

termination to request its data returned in an electronic 

format. Such format to be subject to FOSS’ decision. 

 

10. กำรยกเลกิ 
(ก) ลูกคำ้สำมำรถยกเลิกกำรอนุญำตใช้ ดิจิตอล 
เซอร์วิสเซสไดโ้ดยแจง้ให้ FOSS ทรำบล่วงหนำ้เป็นเวลำเกำ้สิบ 

(90) วนั  

(ข) กรณีท่ีลูกคำ้ยกเลิก 

ลูกคำ้จะไม่มีสิทธ์ิไดรั้บค่ำอนุญำตใชเ้ป็นรำยปีท่ีครบก ำหนดช ำระคืน 

(ไม่ว่ำทั้งจ  ำนวนหรือในบำงส่วน)  

(ค) FOSS อำจยกเลิกกำรอนุญำตใช้ ดิจิตอล เซอร์วิสเซส 1) 

โดยไม่มีมูลเหตุ 
โดยจะแจง้ให้ลูกคำ้ทรำบเป็นลำยลกัษณ์อกัษรล่วงหนำ้เป็นเวลำ 12 

(สิบสอง) เดือน และ 2) โดยท่ีมีผลในทนัที 

ในกรณีท่ีลูกคำ้ไม่แกไ้ขควำมผิดร้ำยแรงท่ีเก่ียวกบักำรอนุญำตใช ้ดิจิตอล 
เซอร์วิสเซส ภำยในเวลำ 30 (สำมสิบ) วนั 

หลงัจำกไดรั้บแจง้ถึงควำมผิดดงักล่ำวเป็นลำยลกัษณ์อกัษร ทั้งน้ี 

ขอแจง้ให้เขำ้ใจโดยชดัเจนว่ำกำรจ่ำยเงินเกินก ำหนดจะถือวำ่เป็นกำรท ำค
วำมผิดอยำ่งร้ำยแรง 
(ง) เม่ือมีกำรยกเลิก FOSS 

จะตอ้งออกจำกเครือข่ำยของลูกคำ้และลบขอ้มูลท่ีไม่ประสงคใ์ห้เผยแพร่
ทั้งหมดท่ีเป็นของลูกคำ้ทิ้ง  อยำ่งไรก็ตำม ลูกคำ้จะมีเวลำ 30 

(สำมสิบ) วนั นบัจำกวนัท่ีกำรยกเลิกเป็นผล 

เพื่อขอขอ้มูลคืนในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ และ FOSS 

จะเป็นผูต้ดัสินใจเก่ียวกบัรูปแบบดงักล่ำว  
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11. Entire Agreement, Modifications, and Waiver 

(a) Unless otherwise specifically agreed in writing these 

Terms are the entire agreement between the parties, there 

being no other promises, terms, conditions, or 

obligations, referring to the subject matter not contained 

herein. If any provision of these terms shall be deemed 

invalid, illegal or unenforceable, the validity, legality and 

enforceability of the remaining provisions shall not in 

any way be affected or impaired and will continue to be 

valid and enforceable to the fullest extent permitted by 

law. Any modifications hereto must be in writing and 

signed by both parties. FOSS’s failure to strictly enforce 

any of these terms shall not be considered a waiver of 

any of its rights hereunder. If any term herein is declared 

invalid or unenforceable to any extent, the remainder of 

these Terms will not be affected thereby, and each term 

herein will continue to be valid and enforceable to the 

fullest extent permitted by law. 

 

11. ข้อตกลงที่ครบถ้วนสมบูรณ์ 

กำรเปลีย่นแปลงแก้ไขและกำรสละสิทธิ์ 
(ก) ถำ้ไม่ไดท้  ำขอ้ตกลงเป็นลำยลกัษณ์อกัษรไวเ้ป็นอยำ่งอ่ืน  

เง่ือนไขน้ีจะถือเป็นขอ้ตกลงท่ีครบถว้นสมบูรณ์ระหวำ่งทั้งสองฝ่ำยและไ
ม่มีขอ้สญัญำ ขอ้ก ำหนด 
เง่ือนไขหรือภำระผกูพนัอ่ืนใดเก่ียวกบัเร่ืองน้ีท่ีไม่ไดร้ะบุไวใ้นท่ีน้ี 

ถำ้ขอ้ก ำหนดใดในเง่ือนไขน้ีเป็นโมฆะ 
ไม่ชอบดว้ยกฎหมำยหรือไม่สำมำรถบงัคบัใชไ้ด ้ขอ้ก ำหนดนั้นจะไม่ส่ง 
ผลกระทบต่อกำรมีผลใชไ้ด ้
ควำมถูกตอ้งตำมกฎหมำยและกำรสำมำรถบงัคบัใชไ้ดข้องขอ้ก ำหนดส่ว
นท่ีเหลือและขอ้ก ำหนดส่วนท่ีเหลือจะยงัคงมีผลใชไ้ดแ้ละสำมำรถบงัคบั
ใชไ้ดต้ำมขอบเขตสูงสุดท่ีกฎหมำยอนุญำตไว ้นอกจำกน้ี 

กำรเปล่ียนแปลงแกไ้ขเง่ือนไขน้ีจะตอ้งท ำเป็นลำยลกัษณ์อกัษรและมีกำร
ลงลำยมือช่ือรับรองโดยคู่สญัญำทั้งสองฝ่ำย  
ทั้งน้ี กำรท่ี FOSS 

ไม่บงัคบัใชเ้ง่ือนไขใดในท่ีน้ีจะไม่ถือเป็นกำรสละสิทธ์ิใดของ FOSS 

ภำยใตเ้ง่ือนไขน้ี 

และถำ้มีกำรประกำศใหเ้ง่ือนไขใดในท่ีน้ีเป็นโมฆะหรือไม่สำมำรถบงัคบั
ใชไ้ดไ้ม่วำ่ในขอบเขตใดก็ตำม 

ส่วนท่ีเหลือในเง่ือนไขน้ีจะไม่ไดรั้บผลกระทบจำกเง่ือนไขดงักล่ำวนั้นแ
ละเง่ือนไขแต่ละขอ้จะยงัคงมีผลใชไ้ดแ้ละสำมำรถบงัคบัใชไ้ดต้ำมขอบเ
ขตสูงสุดท่ีกฎหมำยอนุญำตไวต่้อไป 

 

 

 

 
12. Assignment 

(a) Customer may not assign, pledge, encumber, sublease 

or transfer any rights or obligations under the Terms 

without FOSS's prior written consent. 

 

12. กำรมอบโอน 

(ก) ลูกคำ้จะไม่มอบโอนสิทธ์ิหรือภำระหนำ้ท่ีภำยใตเ้ง่ือนไขน้ี 

หรือน ำสิทธ์ิหรือภำระหนำ้ท่ีดงักล่ำวไปวำงเป็นหลกัประกนั 

สร้ำงภำระติดพนั 

แบ่งเช่ำหรือโอนสิทธ์ิหรือภำระหนำ้ท่ีใดภำยใตเ้ง่ือนไขน้ีโดยท่ีไม่ไดรั้บ
ควำมยนิยอมเป็นลำยลกัษณ์อกัษรจำก FOSS เสียก่อน  

 
 

13. Survival of obligations 

(a) The provisions of section 4, 5, 7, 8, 9 and 11 shall 

survive termination of Digital Services License for any 

reason. 

 

13. กำรมีผลต่อเน่ืองของภำระหน้ำที่ 
(ก) ขอ้ก ำหนดในขอ้ 4, 5, 7, 8, 9 และ 11 จะยงัคงมีผลต่อไป 

หลงัจำกกำรมีกำรยกเลิกกำรอนุญำตใช้ ดิจิตอล เซอร์วิสเซส 

ไม่วำ่ดว้ยเหตุผลใดก็ตำม 
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14. Governing Law 

These terms shall governed by the laws of Thailand, 

without regard to its choice of law provisions, and any 

dispute arising out of or relating to these terms shall be 

subject to the exclusive jurisdiction of the Courts of 

Thailand. 

 

14. กฎหมำยที่บังคบัใช้ 

เง่ือนไขเหล่ำน้ีจะบงัคบัใชต้ำมกฎหมำยไทย 
โดยไม่พิจำรณำถึงขอ้ก ำหนดในกำรเลือกใชก้ฎหมำยและขอ้พิพำทท่ีเกิด
จำกหรือท่ีเก่ียวกบัเง่ือนไขน้ีจะด ำเนินกำรภำยใตเ้ขตอ ำนำจศำลในประเท
ศไทยเท่ำนั้น 

 
The English language version of these Terms shall be 

controlling in all respects and shall prevail in case of any 

inconsistencies with translated versions, if any. 

 

ทั้งน้ี 

ให้ใชเ้ง่ือนไขฉบบัภำษำองักฤษเป็นส ำคญัในทุกกรณีและให้ยดึถือเป็นฉ
บบัหลกั กรณีท่ีฉบบัค ำแปลต่ำง ๆ (ถำ้มี) มีเน้ือหำไม่สอดคลอ้งกนั  

 
 

 


