FOSS’ TERMS AND CONDITIONS OF SALE AND LICENSE OF DIGITAL SERVICES
(APPLICABLE TO DIGITAL SERVICES SOLD IN THE THAILAND

เงื่อนไขและข้ อกำหนดกำรขำยและกำรอนุญำตใช้ ดิจติ อล เซอร์ วสิ เซส ของ FOSS
(สำหรับบังคับใช้ ในกำรขำย ดิจติ อล เซอร์ วสิ เซส 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.

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).

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

1. กำรตอบรับ
(ก) เงื่อนไขและข้อกำหนดกำรขำย ดิจิตอล เซอร์วิสเซส นี้ (ดูขอ้ 2)
(ต่อไปนี้ เรี ยกว่ำ “เงื่อนไข”( จะนำมำบังคับใช้ในใบเสนอรำคำ
(ต่อไปนี้ เรี ยกว่ำ “ใบเสนอรำคำ”( กำรขำย
ข้อตกลงกำรอนุญำตใช้และ/หรื อกำรขอรับบริ กำร ดิจิตอล เซอร์วิสเซส
ทั้งหมด (โดยต่อไปนี้ จะเรี ยกรวมกันว่ำ “ใบสัง่ ซื้อ”(
และจะเป็ นเพียงเงื่อนไขและข้อกำหนดเดียวที่นำมำบังคับใช้ในกำรขำย
ดิจิตอล เซอร์วิสเซส ของ FOSS ให้แก่ท่ำน/ลูกค้ำทัว่ ไป
(ต่อไปนี้ เรี ยกว่ำ “ลูกค้ำ”( แต่จะไม่นำมำบังคับใช้กบั รำคำ
ระยะเวลำกำรอนุญำตใช้ รวมถึงรำยละเอียดและข้อกำหนดเฉพำะของ
ดิจิตอล เซอร์วิสเซส นอกจำกนี้ FOSS
จะไม่ยอมรับและขอปฏิเสธกำรใช้เงื่อนไขและข้อกำหนดอื่นที่มีอยูใ่ น
อ้ำงอิงอยูใ่ นหรื อที่แนบมำพร้อมใบสัง่ ซื้ อของลูกค้ำ เว้นแต่วำ่ FOSS
ได้ทำข้อตกลงเป็ นลำยลักษณ์อกั ษรไว้เป็ นอย่ำงอื่น นอกจำกนี้
เมื่อลูกค้ำตอบรับ ดิจิตอล เซอร์ วิสเซส ที่ระบุไว้ในใบสัง่ ซื้ อ
จะถือว่ำลูกค้ำตอบรับเงื่อนไขนี้ แล้ว คำว่ำ “FOSS” จะหมำยถึง
บริ ษทั ฟอสส์ เซำธ์ อีสต์ เอเซีย จำกัด หรื อบริ ษทั ในเครื อ
บริ ษทั สำขำหรื อสำนักงำนตัวแทนที่ใช้แบรนด์ FOSS
ดังที่ระบุในใบเสนอรำคำ
2. ดิจิตอล เซอร์ วสิ เซส
(ก) FOSS
จะให้บริ กำรทำงระบบออนไลน์เพื่อช่วยให้ลูกค้ำเข้ำใจกำรใช้งำนได้ง่ำย
ขึ้นและปรับปรุ งประสิ ทธิ ภำพในกำรวิเครำะห์ของอุปกรณ์ FOSS
ให้ดียงิ่ ขึ้นและจะเกี่ยวข้องเฉพำะกับอุปกรณ์ FOSS เท่ำนั้น
เว้นแต่ลูกค้ำได้ทำข้อตกลงเป็ นลำยลักษณ์อกั ษรกับ FOSS
ไว้เป็ นอย่ำงอื่น (ต่อไปนี้ เรี ยกว่ำ “ดิจิตอล เซอร์วิสเซส”(
สำมำรถดูรำยละเอียดจำเพำะเกี่ยวกับ ดิจิตอล เซอร์วิสเซส ได้ที่ :
www.fossanalytics.com/digital-services-documents

(ข) ทั้งนี้ ขอแจ้งให้เข้ำใจโดยชัดเจนว่ำ FOSS จะดำเนิ นกำรส่ งมอบ
ดิจิตอล เซอร์วิสเซส ให้โดยครบถ้วน
ต่อเมื่อลูกค้ำได้ปฏิบตั ิตำมข้อกำหนดเกี่ยวกับ ดิจิตอล เซอร์ วิสเซส
ครบถ้วนทุกประกำรแล้วเท่ำนั้น (ดูขอ้ 2(ก))
3. รำคำ กำรออกใบแจ้ งชำระเงิน กำรชำระเงินและกำรส่ งมอบ
(ก) ลูกค้ำจะต้องจ่ำยค่ำอนุญำตใช้เป็ นรำยปี (ต่อไปนี้ เรี ยกว่ำ
“ค่ำอนุญำตใช้เป็ นรำยปี ”( เพื่อเป็ นค่ำกำรอนุญำตใช้ ดิจิตอล
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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.

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.

เซอร์วิสเซส (ดูขอ้ 5) ดังที่แจ้งไว้ในใบเสนอรำคำที่ FOSS
ออกให้หรื อตำมรำยกำรรำคำในปัจจุบนั ณ วันที่ส่งมอบให้
ในกรณี ที่ไม่ได้แจ้งไว้ในใบเสนอรำคำ ทั้งนี้
ค่ำอนุญำตใช้เป็ นรำยปี จะปรับเปลี่ยนทุกปี และจะเริ่ มบังคับใช้ต้ งั แต่วนั ที่
1 มกรำคม ของทุกปี
ค่ำอนุญำตใช้เป็ นรำยปี จะปรับเปลี่ยนตำมรำยกำรรำคำในปั จจุบนั ที่ใช้อยู่
เมื่อมีกำรต่อเวลำในกำรอนุญำตใช้ ดิจิตอล เซอร์วิสเซส (ดูขอ้ 5)
(ข) ถ้ำหำกไม่ได้ทำข้อตกลงเป็ นอย่ำงอื่นไว้เป็ นลำยลักษณ์อกั ษร
ค่ำอนุญำตใช้เป็ นรำยปี งวดแรกจะครบกำหนดจ่ำย เมื่อลูกค้ำวำงใบสัง่ ซื้ อ
และภำยหลังจำกนั้น จะต้องชำระค่ำอนุญำตใช้เป็ นรำยปี เป็ นเวลำ 10
วันตำมปฏิทิน
นับจำกวันที่ลูกค้ำได้รับใบแจ้งชำระเงินที่ออกให้อย่ำงถูกต้อง
(ค) ถ้ำลูกค้ำผิดนัดชำระเงินตำมข้อผูกพันในสัญญำนี้ FOSS
อำจเลื่อนและ/หรื อหยุดกำรส่ งมอบหรื อยกเลิกใบสัง่ ซื้ อตำมดุลยพินิจขอ
ง FOSS
และโดยที่ไม่มีผลกระทบต่อวิธีกำรแก้ไขอย่ำงอื่นที่กฎหมำยกำหนดไว้
(ง) ถ้ำหำก FOSS ไม่ได้ระบุไว้เป็ นอย่ำงอื่น
รำคำในใบเสนอรำคำจะไม่คิดรวมค่ำเดินทำงและลูกค้ำตกลงว่ำจะออกค่ำ
เดินทำงในกำรที่ FOSS ไปช่วยทำกำรติดตั้ง ดิจิตอล เซอร์ วิสเซส ให้
(จ) กำรเปลี่ยนแปลงรำคำจะทำได้โดย FOSS เท่ำนั้น
ถ้ำหำกมีกำรเปลี่ยนแปลงข้อมูลและ/หรื อข้อกำหนดในระหว่ำงกำรสัง่ ซื้ อ
ทั้งนี้ รำคำทั้งหมดจะเป็ นรำคำคงที่
ดังที่แจ้งไว้ในใบเสนอรำคำหรื อคำยืนยันกำรสัง่ ซื้ อ
(ฉ) เมื่อลูกค้ำชำระค่ำ ดิจิตอล เซอร์ วิสเซส FOSS จะส่ งมอบ
ดิจิตอล เซอร์วิสเซส ให้ตำมใบสัง่ ซื้ อ โดยที่ FOSS จะส่ งมอบ
ดิจิตอล เซอร์วิสเซส ให้โดยไม่ล่ำช้ำเกินควร
ถ้ำไม่ได้มีกำรแจ้งไว้ในใบสัง่ ซื้ อ
4. สิทธิกำรครอบครอง
(ก) ข้อมูลและทรัพย์สินทำงปั ญญำทั้งหมดที่ลูกค้ำมอบให้ FOSS
จะยังคงเป็ นทรัพย์สินของลูกค้ำแต่ผเู ้ ดียวและอยูภ่ ำยใต้สิทธิ์เด็ดขำดของลู
กค้ำแต่เพียงผูเ้ ดียว ในทำนองเดียวกัน
สิ ทธิ ทรัพย์สินทำงปั ญญำทั้งหมดในเอกสำรของ FOSS และ ดิจิตอล
เซอร์วิสเซส รวมถึงส่ วนที่มีกำรเพิม่ เติม เปลี่ยนแปลงแก้ไข เพิม่ เสริ ม
ปรับปรุ งและเอกสำรแนบทั้งหมดที่ FOSS
มอบให้ลูกค้ำจะยังคงเป็ นทรัพย์สินของบริ ษทั ในกลุ่ม FOSS
แต่ผเู้ ดียวและอยูภ่ ำยใต้สิทธิ์เด็ดขำดของ FOSS แต่เพียง
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ผูเ้ ดียว
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-THAITerms-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 อนุญำตให้ลูกค้ำมีสิทธิ์ใช้ ดิจิตอล เซอร์วิสเซส
ได้ทวั่ โลกโดยอยูภ่ ำยใต้เงื่อนไขนี้
โดยกำหนดเป็ นรำยปี และลูกค้ำไม่มีสิทธิ์ ขำดและกำรอนุญำตนี้ สำมำรถเ
พิกถอนได้ตำมเงื่อนไขในสัญญำกำรอนุญำตสำหรับผูใ้ ช้งำนจริ งที่
FOSS ออกให้ โดยสำมำรถดูขอ้ มูลได้ที่
https://www.fossanalytics.com/en/FOSS-THAI-Terms-and-conditions

หรื อติดต่อสอบถำมเจ้ำหน้ำที่ FOSS ประจำพื้นที่ที่ท่ำนตั้งอยู่
และอำจมีกำรแก้ไขเป็ นครั้งครำว (ต่อไปนี้ เรี ยกว่ำ “กำรอนุญำตใช้
ดิจิตอล เซอร์วิสเซส”( นอกจำกนี้ กำรอนุญำตใช้ ดิจิตอล เซอร์ วิสเซส
เป็ นรำยปี จะยืดเวลำออกไปโดยอัตโนมัติครำวละหนึ่งปี
เว้นแต่มีกำรยกเลิกตำมเงื่อนไขข้อ 10
(ข) ลูกค้ำสำมำรถติดตั้ง ดิจิตอล เซอร์วิสเซส
ตำมที่ตกลงกันนี้ บนอุปกรณ์ของลูกค้ำหนึ่ งชิ้นเพื่อให้บุคคลหนึ่ งคนที่ได้
รับมอบหมำยจำกลูกค้ำเข้ำใช้งำนต่อกำรอนุญำตใช้ ดิจิตอล เซอร์ วิสเซส
หนึ่งรำยกำร เว้นแต่กรณี ที่ระบุไว้เป็ นอย่ำงอื่นในรำยละเอียดเกี่ยวกับ
ดิจิตอล เซอร์วิสเซส นั้น (ดูขอ้ 2(ก))
หรื อตำมที่ทำข้อตกลงเป็ นลำยลักษณ์อกั ษรไว้กบั FOSS
อย่ำงไรก็ตำม กำรอนุญำตใช้ ดิจิตอล เซอร์วิสเซส
นี้จะต้องใช้สำหรับกำรใช้งำนในอุปกรณ์ของลูกค้ำเองเท่ำนั้น นอกจำกนี้
จะใช้กำรอนุญำตใช้ ดิจิตอล เซอร์วิสเซส
นี้เฉพำะในกำรใช้งำนอุปกรณ์ FOSS เท่ำนั้น นัน่ หมำยถึงว่ำกำรใช้
ดิจิตอล เซอร์วิสเซส
ร่ วมกับอุปกรณ์ของผูผ้ ลิตรำยอื่นจะต้องได้รับควำมยินยอมเป็ นลำยลักษ
ณ์อกั ษรจำก FOSS เป็ นกำรแยกต่ำงหำก
(ค) ทั้งนี้ ลูกค้ำจะอนุญำตให้ FOSS
หรื อผูแ้ ทนจำหน่ำยที่ดำเนิ นกำรในนำมของ FOSS
ใช้ขอ้ มูลเกี่ยวกับผลกำรทำงำนของอุปกรณ์ FOSS
ที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กบั ดิจิตอล เซอร์วิสเซส
(ที่ไม่ใช่ขอ้ มูลสมกำรของลูกค้ำ) แบบรวม ๆ และไม่ระบุชื่อ เพื่อให้
FOSS แก้ไข ส่งมอบและปรับปรุ ง ดิจิตอล เซอร์วิสเซส
ตลอดจนประสิ ทธิภำพของเครื่ องมือวิเครำะห์ของ FOSS
ให้ใช้งำนได้อย่ำงเหมำะสมที่สุด
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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.

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.

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.

6. กำรรักษำควำมปลอดภัย
(ก) FOSS ได้จดั ทำกำรประเมินควำมเสี่ ยงเกี่ยวกับ ดิจิตอล
เซอร์วิสเซส )“กำรจัดกำรข้อมูลและกำรป้องกัน”( เพื่อแสดงให้เห็นว่ำ
FOSS
มีมำตรกำรทำงเทคนิ คอันเหมำะสมเพื่อให้มนั่ ใจถึงกำรป้ องกันข้อมูลเกี่ย
วกับ ดิจิตอล เซอร์วิสเซส จำกควำมเสี่ ยงได้อย่ำงเหมำะสม
สำมำรถดูขอ้ มูลได้ที่ www.fossanalytics.com/digitalservices-documents หรื อติดต่อสอบถำมเจ้ำหน้ำที่ FOSS
ในพื้นที่ที่ท่ำนตั้งอยู่

7. กำรรับประกัน
(ก) FOSS ขอรับประกันว่ำ ดิจิตอล เซอร์วิสเซส นี้
ในตอนที่ส่งมอบ ตรงตำม ดิจิตอล เซอร์วิสเซส
ที่ระบุรำยละเอียดในเงื่อนไขนี้ และ FOSS
จะรับผิดชอบเฉพำะกำรติดตั้ง ดิจิตอล เซอร์วิสเซส
ให้ใหม่หรื อคืนค่ำอนุญำตใช้เป็ นรำยปี ให้เท่ำนั้น ทั้งนี้
คำรับประกันข้ำงต้นจะนำมำใช้แทนกำรรับประกันใดก็ตำม
ไม่วำ่ ที่ทำขึ้นโดยชัดเจนหรื อโดยนัย อำทิเช่น
กำรรับประกันโดยนัยเกี่ยวกับกำรสำมำรถใช้งำนได้โดยทัว่ ไปหรื อควำมเ
หมำะสมในกำรใช้งำนเฉพำะทำง เป็ นต้น
8. กำรจำกัดควำมรับผิด
(ก) ไม่ว่ำในกรณี ใดก็ตำม FOSS จะไม่รับผิดชอบค่ำเสี ยหำยจำเพำะ
ค่ำเสี ยหำยโดยอ้อม ค่ำเสี ยหำยเพื่อเป็ นเยีย่ งอย่ำง ค่ำเสี ยหำยจำกกำร
ผิดสัญญำ ค่ำเสี ยหำยสื บเนื่ อง
ค่ำเสี ยหำยที่เกิดจำกบุคคลอื่นหรื อค่ำเสี ยหำยเพื่อเป็ นกำรลงโทษ อำทิเช่น
ค่ำเสี ยหำยที่เกิดจำกกำร
ไม่ทำตำมคำรับประกัน กำรผิดสัญญำ ควำมประมำท
กำรละเมิดสิ ทธิ์หรื อกำรอ้ำงสิ ทธิ์เรี ยกร้องตำมกฎหมำย
กำรอ้ำงสิ ทธิ์เรี ยกร้องตำมหลักควำมเป็ นธรรมหรื อกำรเรี ยกร้องตำมกฎข้
อกำหนด มูลฟ้องหรื อหลักนิติธรรม เป็ นต้น ทั้งนี้
ไม่วำ่ ในกรณี ใดก็ตำมที่มีควำมรับผิดเกิดขึ้น FOSS
จะรับผิดเฉพำะค่ำเสี ยหำยตำมจริ งเท่ำนั้น ยกเว้นกำรสูญเสี ยกำไร ฯลฯ
ในกรณี ที่เป็ นเหตุโดยตรงและเกิดจำกกำรทำผิดร้ ำยแรงของ FOSS
แต่เพียงผูเ้ ดียว ทั้งนี้ ควำมรับผิดสูงสุดของ FOSS

FOSS’ TERMS AND CONDITIONS OF SALE AND LICENSE OF DIGITAL SERVICES
(APPLICABLE TO DIGITAL SERVICES SOLD IN THE THAILAND

เงื่อนไขและข้ อกำหนดกำรขำยและกำรอนุญำตใช้ ดิจติ อล เซอร์ วสิ เซส ของ FOSS
(สำหรับบังคับใช้ ในกำรขำย ดิจติ อล เซอร์ วสิ เซส ในประเทศไทย)
ภำยใต้เงื่อนไขนี้ จะไม่เกินจำกรำคำของ ดิจิตอล เซอร์ วิสเซส
ที่มีกำรอ้ำงสิ ทธิ์ เรี ยกร้องขึ้น โดยที่ไม่คำนึงถึงหลักนิติธรรม
เว้นแต่คำสัง่ ห้ำมตำมกฎหมำยเป็ นอย่ำงอื่น นอกจำกนี้
และไม่วำ่ ในกรณี ใดก็ตำม FOSS
ไม่จำเป็ นต้องรับผิดชดใช้ให้แก่บคุ คลอื่นแต่อย่ำงใด
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.

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.

9. กำรรักษำควำมลับ
(ก) FOSS และลูกค้ำจะต้องเก็บรักษำควำมลับของข้อมูลทั้งหมด
ที่แต่ละฝ่ ำยมอบให้ระหว่ำงกันเกี่ยวกับธุรกิจของฝ่ ำยที่เปิ ดเผย
รวมถึงที่เกี่ยวกับ ดิจิตอล เซอร์ วิสเซส
ที่ไม่ประสงค์ให้นำออกเผยแพร่ และแต่ละฝ่ ำยจะต้องพยำยำมปั องกันข้อ
มูลดังกล่ำว
10. กำรยกเลิก
(ก) ลูกค้ำสำมำรถยกเลิกกำรอนุญำตใช้ ดิจิตอล
เซอร์วิสเซสได้โดยแจ้งให้ FOSS ทรำบล่วงหน้ำเป็ นเวลำเก้ำสิ บ
(90) วัน
(ข) กรณี ที่ลูกค้ำยกเลิก
ลูกค้ำจะไม่มีสิทธิ์ ได้รับค่ำอนุญำตใช้เป็ นรำยปี ที่ครบกำหนดชำระคืน
(ไม่ว่ำทั้งจำนวนหรื อในบำงส่ วน)
(ค) FOSS อำจยกเลิกกำรอนุญำตใช้ ดิจิตอล เซอร์วิสเซส 1)
โดยไม่มีมูลเหตุ
โดยจะแจ้งให้ลูกค้ำทรำบเป็ นลำยลักษณ์อกั ษรล่วงหน้ำเป็ นเวลำ 12
(สิ บสอง) เดือน และ 2) โดยที่มีผลในทันที
ในกรณี ที่ลูกค้ำไม่แก้ไขควำมผิดร้ำยแรงที่เกี่ยวกับกำรอนุญำตใช้ ดิจิตอล
เซอร์วิสเซส ภำยในเวลำ 30 (สำมสิ บ) วัน
หลังจำกได้รับแจ้งถึงควำมผิดดังกล่ำวเป็ นลำยลักษณ์อกั ษร ทั้งนี้
ขอแจ้งให้เข้ำใจโดยชัดเจนว่ำกำรจ่ำยเงินเกินกำหนดจะถือว่ำเป็ นกำรทำค
วำมผิดอย่ำงร้ำยแรง
(ง) เมื่อมีกำรยกเลิก FOSS
จะต้องออกจำกเครื อข่ำยของลูกค้ำและลบข้อมูลที่ไม่ประสงค์ให้เผยแพร่
ทั้งหมดที่เป็ นของลูกค้ำทิ้ง อย่ำงไรก็ตำม ลูกค้ำจะมีเวลำ 30
(สำมสิ บ) วัน นับจำกวันที่กำรยกเลิกเป็ นผล
เพื่อขอข้อมูลคืนในรู ปแบบอิเล็กทรอนิกส์ และ FOSS
จะเป็ นผูต้ ดั สิ นใจเกี่ยวกับรู ปแบบดังกล่ำว
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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.

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.

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.

11. ข้ อตกลงที่ครบถ้ วนสมบูรณ์
กำรเปลีย่ นแปลงแก้ไขและกำรสละสิทธิ์
(ก) ถ้ำไม่ได้ทำข้อตกลงเป็ นลำยลักษณ์อกั ษรไว้เป็ นอย่ำงอื่น
เงื่อนไขนี้ จะถือเป็ นข้อตกลงที่ครบถ้วนสมบูรณ์ระหว่ำงทั้งสองฝ่ ำยและไ
ม่มีขอ้ สัญญำ ข้อกำหนด
เงื่อนไขหรื อภำระผูกพันอื่นใดเกี่ยวกับเรื่ องนี้ ที่ไม่ได้ระบุไว้ในที่น้ ี
ถ้ำข้อกำหนดใดในเงื่อนไขนี้ เป็ นโมฆะ
ไม่ชอบด้วยกฎหมำยหรื อไม่สำมำรถบังคับใช้ได้ ข้อกำหนดนั้นจะไม่ส่ง
ผลกระทบต่อกำรมีผลใช้ได้
ควำมถูกต้องตำมกฎหมำยและกำรสำมำรถบังคับใช้ได้ของข้อกำหนดส่ ว
นที่เหลือและข้อกำหนดส่ วนที่เหลือจะยังคงมีผลใช้ได้และสำมำรถบังคับ
ใช้ได้ตำมขอบเขตสูงสุดที่กฎหมำยอนุญำตไว้ นอกจำกนี้
กำรเปลี่ยนแปลงแก้ไขเงื่อนไขนี้ จะต้องทำเป็ นลำยลักษณ์อกั ษรและมีกำร
ลงลำยมือชื่อรับรองโดยคู่สญ
ั ญำทั้งสองฝ่ ำย
ทั้งนี้ กำรที่ FOSS
ไม่บงั คับใช้เงื่อนไขใดในที่น้ ีจะไม่ถือเป็ นกำรสละสิ ทธิ์ ใดของ FOSS
ภำยใต้เงื่อนไขนี้
และถ้ำมีกำรประกำศให้เงื่อนไขใดในที่น้ ีเป็ นโมฆะหรื อไม่สำมำรถบังคับ
ใช้ได้ไม่วำ่ ในขอบเขตใดก็ตำม
ส่วนที่เหลือในเงื่อนไขนี้จะไม่ได้รับผลกระทบจำกเงื่อนไขดังกล่ำวนั้นแ
ละเงื่อนไขแต่ละข้อจะยังคงมีผลใช้ได้และสำมำรถบังคับใช้ได้ตำมขอบเ
ขตสู งสุ ดที่กฎหมำยอนุญำตไว้ต่อไป

12. กำรมอบโอน
(ก) ลูกค้ำจะไม่มอบโอนสิ ทธิ์ หรื อภำระหน้ำที่ภำยใต้เงื่อนไขนี้
หรื อนำสิ ทธิ์หรื อภำระหน้ำที่ดงั กล่ำวไปวำงเป็ นหลักประกัน
สร้ำงภำระติดพัน
แบ่งเช่ำหรื อโอนสิ ทธิ์ หรื อภำระหน้ำที่ใดภำยใต้เงื่อนไขนี้ โดยที่ไม่ได้รับ
ควำมยินยอมเป็ นลำยลักษณ์อกั ษรจำก FOSS เสี ยก่อน
13. กำรมีผลต่ อเนื่องของภำระหน้ ำที่
(ก) ข้อกำหนดในข้อ 4, 5, 7, 8, 9 และ 11 จะยังคงมีผลต่อไป
หลังจำกกำรมีกำรยกเลิกกำรอนุญำตใช้ ดิจิตอล เซอร์วิสเซส
ไม่วำ่ ด้วยเหตุผลใดก็ตำม
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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.

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.

14. กฎหมำยที่บังคับใช้
เงื่อนไขเหล่ำนี้ จะบังคับใช้ตำมกฎหมำยไทย
โดยไม่พิจำรณำถึงข้อกำหนดในกำรเลือกใช้กฎหมำยและข้อพิพำทที่เกิด
จำกหรื อที่เกี่ยวกับเงื่อนไขนี้ จะดำเนิ นกำรภำยใต้เขตอำนำจศำลในประเท
ศไทยเท่ำนั้น
ทั้งนี้
ให้ใช้เงื่อนไขฉบับภำษำอังกฤษเป็ นสำคัญในทุกกรณี และให้ยดึ ถือเป็ นฉ
บับหลัก กรณี ที่ฉบับคำแปลต่ำง ๆ (ถ้ำมี) มีเนื้ อหำไม่สอดคล้องกัน

