
 

FOSS GLOBAL LEGAL VER 2.0 (พฤษภาคม 2020)    หนา้ 1 จาก 3 

 

ขอ้กาํหนดและเงือ่นไขในระดบัสากลของ FOSS สําหรบั  
การขาย การเช่า และการอนุญาตใหใ้ชส้ทิธิใ์นผลติภณัฑ ์บรกิารดจิทิลั และการบรกิารอืน่ ๆ 

 
 
1. การนําไปใชแ้ละความถูกตอ้ง 
ขอ้กาํหนดและเงือ่นไขเหล่านี ้ (“ขอ้กาํหนด”) 
พรอ้มกบัคําสั่งซือ้ถอืว่าเป็นการทําสญัญาระหว่าง บรษิทั FOSS ผูอ้อกใบแจง้หนี ้ (“
FOSS”) และลูกคา้ผูอ้อกคําสั่งซือ้ (“คณุ” หรอื “ของคุณ”) เมือ่คําสั่งซือ้ไดร้บัการยนืยนั 
โดย FOSS (“คําสั่งซือ้”)  
 
ขอ้กาํหนดเหล่านีม้ผีลบงัคบัใชต้่อทุกการซือ้ การเชา่ หรอืการใหใ้ชส้ทิธิข์อง (i) 
เครือ่งมอืของ FOSS ชิน้ส่วนอะไหล่และวสัดุสิน้เปลอืง (เรยีกรวมกนัว่า “ผลติภณัฑ)์, (ii) 
ชดุบรกิารดจิทิลัของ FOSS (”บรกิารดจิทิลั”) (ตามทีร่ะบุไวใ้น  
www.fossanalytics.com/digital-services-documents), (iii) 
บรกิารบํารุงรกัษาเชงิป้องกนัและบรกิารเฉพาะกจิของ FOSS (“บรกิารอืน่ ๆ”) 
(ตามทีร่ะบุไวใ้น  www.fossanalytics.com/PMA  (“ขอ้กาํหนดบรกิาร”) และ (iv) 
การแกปั้ญหาแบบครบวงจรของ FOSS (เชน่  SmartCareTM) 
(”การแกปั้ญหาแบบครบวงจร”) (ตามทีร่ะบุใน  
www.fossanalytics.com/en/support/smartcare).  
 
ขอ้กาํหนดเหล่านีจ้ะเป็นขอ้ตกลงทัง้หมดระหว่างคุณและ FOSS 
ในเร ือ่งทีอ่ธบิายไวใ้นทีนี่ ้เวน้แต่จะตกลงกนัเป็นลายลกัษณอ์กัษรเป็นอืน่ 
 
2. ราคาและการชําระเงิน 
(a) ราคา/ใบอนุญาตใหใ้ชส้ทิธิสํ์าหรบัผลติภณัฑ ์ บรกิารดจิทิลั บรกิารอืน่ ๆ 
และการแกปั้ญหาแบบครบวงจร ตามทีร่ะบุไวใ้นใบเสนอราคาของ FOSS 
หรอืการยนืยนัคําสั่งซือ้ หรอืในใบรายการราคาปัจจุบนั 
ราคา/ใบอนุญาตใหใ้ชส้ทิธิน์ัน้ยงัไม่รวมภาษีขาย (VAT) 
(b) FOSS จะเรยีกเก็บค่าธรรมเนียมการจดัการกบัคําสั่งซือ้ของคณุ 
ยกเวน้คําสั่งซือ้บนเว็บ FOSS ของคุณทีช่าํระเงนิผ่านบตัรเครดติ 
(c) FOSS อาจเรยีกเก็บค่าจดัส่งตามคําสั่งซือ้ของคุณ 
โดยขึน้อยู่กบัขอ้ตกลงการส่งมอบสนิคา้ระหว่างประเทศทีต่กลงกนัไว ้ 
(d) FOSS อาจเรยีกชาํระเงนิดาวน ์ 
(e) FOSS อาจเรยีกเก็บผลประโยชนท์ีส่มเหตุสมผลจากจํานวนเงนิทีค่า้งชาํระ 
 
3. การส่งมอบและการยอมรบัผลติภณัฑ ์
(a) FOSS จะแจง้วนัทีจ่ดัส่งเมือ่ไดร้บัคําสั่งซือ้ของคุณ 
(b) FOSS 
จะเลอืกใชบ้รรจุภณัฑท์ีท่นทานต่อการสกึหรอตามปกตใินระหว่างการขนส่งและการจดั
การ 
(c) การส่งมอบผลติภณัฑน์ั้นจะมกีารส่งมอบทีค่ลงัสนิคา้(EXW) ของ FOSS 
(ตามขอ้ตกลงการคา้ระหว่างประเทศ 2020) 
เวน้แต่จะตกลงกนัเป็นอย่างอืน่ดว้ยลายลกัษณอ์กัษร 
ในกรณีทีไ่ม่มคีําแนะนําเป็นกรณีเฉพาะ FOSS จะเลอืกผูใ้หบ้รกิารขนส่ง 
และจดัส่งไปยงัสถานทีต่ามทีคุ่ณกาํหนด FOSS 
จะออกใบแจง้ค่าระวางการขนส่งและประกนัในใบแจง้หนีแ้ยกต่างหาก FOSS 
จะออกใบแจง้ค่าระวางการขนส่งและประกนัในใบแจง้หนีแ้ยกต่างหาก FOSS 
อาจส่งมอบผลติภณัฑโ์ดยการขนส่งคร ัง้เดยีวหรอือาจจะมากกว่านั้น 
โดยจะออกใบแจง้หนีแ้ยกแต่ละการขนส่ง  
(d) ขอใหคุ้ณตรวจสอบผลติภณัฑ ์ ณ จุดรบั 
และแจง้สภาพของบรรจุภณัฑภ์ายนอกในเอกสารหลกัฐานการส่งมอบ (เชน่ 
กรณีบรรจุภณัฑเ์สยีหายหรอืไม่มฉีลาก) 
(e) คุณควรแจง้ FOSS โดยเรว็ทีสุ่ดหากคณุพบปัญหาผลติภณัฑไ์มค่รบถว้น 
มขีอ้บกพรอ่ง หรอืเกดิความเสยีหายกบัผลติภณัฑ ์ 
(f) หากคุณตอ้งส่งคนืผลติภณัฑท์ีม่ขีอ้บกพรอ่ง FOSS 
จะจดัเตรยีมแบบฟอรม์การขออนุมตัคินืสนิคา้แกคุ่ณ 
และรบัผดิชอบชาํระค่าขนส่งของผลติภณัฑท์ีส่่งคนื 
 
4. ใบอนุญาตใหใ้ชส้ทิธิบ์รกิารดจิทิลั 
(a) หากคุณสั่งซือ้บรกิารดจิติอล FOSS จะมอบสทิธิก์ารเป็นผูใ้ชง้านใหค้ณุที ่
www.fossanalytics.com/en/FOSS-THAI-Terms-and-conditions 
(“ใบอนุญาตใหใ้ชส้ทิธิสํ์าหรบับรกิารดจิทิลั”). 
ใบอนุญาตใหใ้ชส้ทิธิบ์รกิารดจิทิลัรายปีจะถูกต่ออายุโดยอตัโนมตัสํิาหรบัปีต่อไป 
ตามรายการราคาปัจจุบนัของ FOSS เวน้แต่จะมกีารยกเลกิตามทีก่าํหนดไวใ้นขอ้ 19 

(b) คุณสามารถใชใ้บอนุญาตใหใ้ชส้ทิธิบ์รกิารดจิทิลัแกบุ่คคลทีไ่ดร้บัมอบหมาย 1 คน 
หรอืเครือ่งมอื 1 ชิน้ ต่อใบอนุญาตเท่านั้น สําหรบัการทํางานดว้ยเครือ่งมอื FOSS 
ของคุณ 
การใชบ้รกิารดจิทิลัของคุณรว่มกบัเครือ่งมอืจากผูผ้ลติรายอืน่จําเป็นตอ้งมขีอ้ตกลงเป็น
ลายลกัษณอ์กัษรทีแ่ยกต่างหากกบั FOSS 
(c) เพือ่ให ้ FOSS ปรบัปรุง ส่งมอบ และเพิม่ประสทิธภิาพบรกิารดจิทิลั คณุอนุญาตให ้
FOSS หรอืตวัแทนทีไ่ดร้บัอนุญาตของ FOSS ดําเนินการ (i) เขา้ถงึระบบออนไลนข์อง 
FOSS และขอ้มูลประสทิธภิาพการทํางานออนไลน ์ และ (ii) 
ใชข้อ้มูลประสทิธภิาพดงักล่าวในรปูแบบทีไ่ม่เปิดเผยชือ่และแบบองคร์วมเพือ่ปรบัปรุงปร
ะสทิธภิาพทั่วไปของการแกปั้ญหาเชงิวเิคราะหข์อง FOSS 
 
5. ประสทิธภิาพของการใหบ้รกิาร 
(a) FOSS จะดําเนินการบรกิารตามคําสั่ง ขอ้กาํหนด รายละเอยีดการบรกิาร 
มาตรฐานวชิาชพี และการปฏบิตัติามกฎหมายและขอ้บงัคบัอืน่ ๆ 
(b) การใหบ้รกิารสามารถดําเนินการได ้ (i) ณ สถานทีข่องอุปกรณ ์ (ii) โดย FOSS 
สนับสนุนการปรบัเปลีย่นดว้ยตนเอง หรอื (iii) ณ สถานทีใ่หบ้รกิารของ FOS 
ตามทีร่ะบุไวใ้นขอ้กาํหนดบรกิาร 
(c) FOSS จะดําเนินการตามความเหมาะสมเพือ่ใหเ้ป็นไปตามประสทิธภิาพ วนัที ่
หรอืเวลาการตอบสนองทีร่ะบุไวใ้นขอ้กาํหนดบรกิารหรอืทีไ่ดต้กลงเป็นอย่างอืน่กบัคณุ 
อย่างไรก็ตามวนัทีแ่ละเวลาการตอบสนองจะเป็นขอ้มูลประมาณการเท่านั้น  
(d) เวน้แต่จะระบุไวเ้ป็นอย่างอืน่ในใบเสนอราคาของ FOSS 
ราคาการใหบ้รกิารนั้นไม่รวมค่าใชจ่้ายในการเดนิทางของวศิวกรบรกิาร 
และราคาสําหรบับรกิารเป็นราคาต่อหน่ึงเครือ่งมอื 
(e) สญัญาบรกิารรายปีจะถูกต่ออายุโดยอตัโนมตัสํิาหรบัปีต่อไป 
ตามรายการราคาปัจจุบนัของ FOSS เวน้แต่จะมกีารยกเลกิตามทีก่าํหนดไวใ้นขอ้ 19 
 
6. การแกปั้ญหาแบบครบวงจรของ FOSS (เช่น SmartCareTM) 

การแกปั้ญหาแบบครบวงจรของ FOSS เป็นการรวมกนัของการสนับสนุนระยะไกลและ 
ณ สถานที ่ จากวศิวกรผูใ้หบ้รกิารของเรา รวมถงึการทํางานของเครือ่งมอืออนไลน ์
และรายงานการตรวจสอบการทํางานภาพรวม การแกปั้ญหาแบบครบวงจรของ FOSS 
อยู่ภายใตข้อ้กาํหนดเหล่านี ้ เชน่ การสนับสนุนระยะไกลและ ณ 
สถานทีจ่ากวศิวกรบรกิารของเราจะเรยีกว่าเป็น “บรกิารอืน่ ๆ” 
และรายงานประสทิธภิาพการทํางานของเครือ่งมอืออนไลนแ์ละรายงานการตรวจสอบกา
รทํางานภาพรวม (และขอ้เสนอออนไลนเ์พิม่เตมิ) จะเรยีกว่าเป็น “บรกิารดจิทิลั” 
การแกปั้ญหาแบบครบวงจรจะถูกต่ออายุโดยอตัโนมตัสํิาหรบัปีต่อไป 
ตามรายการราคาปัจจุบนัของ FOSS เวน้แต่จะมกีารยกเลกิตามทีก่าํหนดไวใ้นขอ้ 19 
 
7. ความรบัผดิชอบของลูกคา้ทีเ่กีย่วขอ้งกบับรกิาร 
(a) 
คุณตกลงทีจ่ะบํารุงรกัษาเครือ่งมอืและใชง้านตามขอ้กาํหนดการใหบ้รกิารและคู่มอืการใ
ชง้าน 
(b) คณุตกลงทีจ่ะแจง้ FOSS หากเครือ่งมอืถูกยา้ยสถานที ่ 
 
8. ผลประโยชนด์า้นความปลอดภยัในผลติภณัฑ ์
(a) 
ความเป็นเจา้ของผลติภณัฑจ์ะสง่ใหคุ้ณเฉพาะเมือ่ชําระราคาซือ้เต็มจาํนวนเ
ท่านัน้  
(b) ผลติภณัฑท์ีย่มื ใหเ้ชา่ หรอืใหเ้ชา่แกคุ่ณนัน้ (ถา้ม)ี ถอืว่า FOSS เป็นเจา้ของ 
คุณจะตอ้ง (i) เก็บรกัษาผลติภณัฑด์งักล่าวในความครอบครองของคุณ (ii) 
ไมม่ผีลประโยชนใ์นผลติภณัฑด์งักล่าวนอกเหนือจากสทิธกิารเชา่หรอืสทิธกิารเชา่ทีไ่ด ้
รบั (iii) ป้องกนัไม่ใหม้ผีลประโยชนข์องบุคคลทีส่ามต่อผลติภณัฑด์งักล่าว (iv) 
ไม่เคลือ่นยา้ยผลติภณัฑด์งักล่าวจากทีต่ดิต ัง้โดยไมไ่ดร้บัความยนิยอมเป็นลายลกัษณอ์ั
กษรล่วงหนา้จาก FOSS รวมถงึ (v) 
จดัเก็บและบํารุงรกัษาผลติภณัฑด์งักล่าวตามคาํแนะนําในคูม่อืการใชง้าน  
 
9. การรบัประกนั 
FOSS ตกลงทีจ่ะใหค้วามคุม้ครองการประกนัต่อไปนีต้ลอดการส่งมอบผลติภณัฑ ์
บรกิารดจิทิลั และบรกิารอืน่ ๆ ใหก้บัคณุ: 
 
(a) ประกนัค่าชดเชยแรงงาน: ขอ้จํากดัตามกฎหมาย 
(b) การประกนัภยัความรบัผดิของนายจา้งซึง่มวีงเงนิขัน้ตํ่า 3,000,000 เหรยีญสหรฐั 

http://www.fossanalytics.com/digital-services-documents
http://www.fossanalytics.com/digital-services-documents
http://www.fossanalytics.com/PMA
http://www.fossanalytics.com/en/support/smartcare
http://www.fossanalytics.com/en/FOSS-THAI-Terms-and-conditions
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(c) การประกนัภยัความรบัผดิทั่วไปและประกนัผลติภณัฑท์ีม่วีงเงนิขัน้ตํ่า 10,000,000 
เหรยีญสหรฐั 
(d) ประกนัภยัความรบัผดิต่อรถยนต:์ ขอ้จํากดัตามกฎหมาย 
(e) ประกนัภยัไซเบอร ์ทีม่วีงเงนิขัน้ตํ่า 2,000,000 เหรยีญสหรฐั 
 
10. การรบัประกนัผลติภณัฑ ์บรกิารดจิทิลั และบรกิารอืน่ ๆ 
(a) FOSS รบัประกนัว่าในชว่งระยะเวลาการรบัประกนั (อย่างนอ้ย 12 
เดอืนสําหรบัผลติภณัฑใ์หม่สามารถดนูโยบายการรบัประกนัทั่วโลกไดท้ี ่
www.fossanalytics.com/en/FOSS-THAI-Terms-and-conditions ) ผลติภณัฑ ์
(i) วสัดุและการประกอบจะตอ้งไมม่ตีําหนิและเป็นไปตามขอ้กาํหนด และ (ii) 
จะตอ้งเหมาะสมและปลอดภยัตามวตัถุประสงคข์องผลติภณัฑท์ี ่ FOSS 
ไดท้ําการประชาสมัพนัธเ์อาไว ้ การรบัประกนันีจ้ะเป็นโมฆะในกรณีที:่ 
คุณบํารุงรกัษาผลติภณัฑอ์ย่างไม่เหมาะสม ตดิตัง้หรอืใชช้ิน้ส่วนทีไ่ม่ใชข่อง FOSS 
คุณทําการแกไ้ขผลติภณัฑ ์ หรอืคุณใชต้วัแทนผูท้ีไ่ม่ไดร้บัอนุญาตจาก FOSS 
เพือ่ซอ่มแซมผลติภณัฑ ์
(b) FOSS รบัประกนัว่าผลติภณัฑ ์ บรกิารดจิทิลั และบรกิารอืน่ ๆ (i) 
เป็นไปตามกฎหมายทีบ่งัคบัใชท้ัง้หมด (ii) ไมม่ส่ีวนเกีย่วขอ้งใด ๆ 
กบัผลประโยชนข์องบุคคลทีส่าม และ (iii) ไม่ละเมดิสทิธิใ์นทรพัยส์นิทางปัญญาใด ๆ  
(c) FOSS รบัประกนัว่าคณุสามารถสั่งซือ้วสัดสุิน้เปลอืงและอะไหล่เป็นเวลา 7 
ปีหลงัจากทีเ่ราหยุดการผลติผลติภณัฑด์งักล่าว 
(d) การรบัประกนัเหล่านีเ้ป็นเอกสทิธิแ์ละแทนทีก่ารรบัประกนัอืน่ ๆ 
ทัง้หมดทีแ่สดงหรอืโดยนัย 
 
11. การชดใชค่้าทรพัยส์นิทางปัญญา 
FOSS ตกลงทีจ่ะชดใชค้่าเสยีหายและปกป้องคุณจากค่าใชจ่้าย ค่าใชจ่้าย 
(รวมถงึค่าธรรมเนียมทนายความตามความเหมาะสม) การสูญเสยี ความเสยีหาย 
หรอืความรบัผดิทีอ่าจเกดิขึน้ในกรณีทีผ่ลติภณัฑห์รอืบรกิารดจิทิลัทีส่่งมอบมกีารละเมิ
ดสทิธิใ์นทรพัยส์นิทางปัญญาใด ๆ เมือ่มกีารใชง้านตามคู่มอืและรายละเอยีดทีร่ะบุไวข้อง 
FOSS 
หากการเรยีกรอ้งการละเมดิสทิธิจ์ากบุคคลทีส่ามขดัขวางการใชง้านผลติภณัฑห์รอืบริ
การดจิทิลัของคุณ คณุตกลงทีจ่ะให ้ FOSS ดําเนินการเจรจาตกลงทัง้หมด และ FOSS 
อาจ (i) ไดร้บัใบอนุญาตใหใ้ชผ้ลติภณัฑห์รอืบรกิารดจิทิลัต่อไป (ii) 
แกไ้ขผลติภณัฑห์รอืบรกิารดจิทิลัเพือ่หลกีเลีย่งการละเมดิ หรอื (iii) 
ทดแทนผลติภณัฑห์รอืบรกิารดจิทิลัดว้ยผลติภณัฑท์ีเ่หมอืนกนัและไม่มกีารละเมดิสทิธิใ์
ด ๆ  
12. ขอ้จํากดัในความรบัผดิ  
ทัง้คณุและ FOSS จะไมเ่ป็นผูร้บัผดิในกรณีทีเ่กดิการสูญเสยีกาํไร การสูญเสยีขอ้มูล 
หรอืความเสยีหายทางออ้มทีเ่กดิขึน้เป็นผลสบืเน่ืองจากอุบตัเิหต ุ เหตุการณพ์เิศษ 
หรอืเป็นการลงโทษ แมว่้าจะไดร้บัคําแนะนําถงึความเสยีหายทีอ่าจเกดิขึน้แลว้ก็ตาม 
ความรบัผดิท ัง้หมดของ FOSS 
ในทีนี่จ้ะถูกจาํกดัไวต้ามทีร่ะบุไวใ้นขอ้กําหนดเหลา่นี้ (”ความรบัผดิสูงสดุ") 
ความรบัผดิสูงสุดจะไม่นําไปใชใ้นเหตุการณ ์ทีก่ระทําผดิโดยเจตนา การละเมดิความลบั 
การชดใชค้่าเสยีหายดา้นทรพัยส์นิทางปัญญาหรอืการบาดเจ็บส่วนบุคคล 
(รวมถงึการเสยีชวีติ) 
 
13. กรรมสทิธิใ์นทรพัยส์นิทางปัญญาและขอ้มูล 
ขอ้มูลและทรพัยส์นิทางปัญญาทัง้หมดทีค่ณุส่งใหแ้ก ่ FOSS 
ยงัคงเป็นทรพัยส์นิเฉพาะของคุณ ขอ้มลูและทรพัยส์นิทางปัญญาทัง้หมดที ่ FOSS 
ส่งใหแ้กคุ่ณยงัคงเป็นทรพัยส์นิเฉพาะของ FOSS  
 
14. ความปลอดภยัของขอ้มูล  
FOSS ไดเ้ตรยีมการประเมนิความเสีย่งของบรกิารดจิทิลั (“
การจดัการขอ้มูลและความปลอดภยั”) เพือ่แสดงใหเ้ห็นว่า FOSS 
มมีาตรการทางเทคนิคทีเ่หมาะสมทีส่ามารถรบัรองความปลอดภยัของขอ้มูลของบรกิาร
ดจิทิลั 
สามารถดูรายละเอยีดการจดัการขอ้มูลและความปลอดภยัไดท้ีw่ww.fossanalytics.co
m/digital-services-documents 
 
15. เหตุสุดวสิยั 
FOSS 
จะไมร่บัผดิชอบต่อความล่าชา้ในการปฏบิตังิานอนัเป็นผลมาจากสาเหตุทีอ่ยู่นอกเหนือ
การควบคุมของเรา เชน่ ภยัธรรมชาต ิ ไฟไหม ้ การนดัหยุดงาน การหา้มส่งสนิคา้ 
การกระทําของรฐับาล สงคราม หรอืเหตุการณอ์ืน่ทีม่สีาเหตุคลา้ยคลงึกนั  
 
 
 

16. กฎหมายทีบ่งัคบัใชแ้ละเขตอํานาจศาล 
ขอ้กาํหนดเหล่านีจ้ะถูกตคีวามตามกฎหมายหลกัของประเทศจําเลยโดยไมค่ํานึงถงึควา
มขดัแยง้ของกฎหมาย 
อนุสญัญาว่าดว้ยสญัญาสําหรบัการขายสนิคา้ระหว่างประเทศ  (CISG : Convention 
on Contracts for the International Sale of Goods) จะไม่ถูกนํามาใช ้ขอ้พพิาทใด 
ๆ ในทีนี่ ้ หรอืการนําไปใช ้ หรอืการตคีวามขอ้กาํหนดเหล่านี ้
จะถูกส่งต่อใหศ้าลอนุญาโตตุลาการ (ICC) ในประเทศของจําเลย 
ศาลอนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศ (International Court of Arbitration) 
จะตดัสนิเป็นรายกรณีว่าคุณหรอื FOSS เป็นจําเลยตามเจตนารมณข์องขอ้กาํหนดนี ้
สําหรบักรณีทีม่กีารเรยีกรอ้งและการตดัสนิหลายคร ัง้ 
และจะตดัสนิใจอย่างเฉพาะเจาะจงและใหแ้น่ใจว่าการรวบรวมการรอ้งเรยีนและการตดัสนิ
หลายคร ัง้ทีเ่กีย่วขอ้งกนั 
นั้นจะรวมเป็นการตดัสนิเดยีวทีว่างอยู่บนพืน้ฐานหลกัการทีเ่กีย่วขอ้งกบัการเรยีกรอ้งแล
ะการตดัสนิระหว่าง FOSS และคุณ 
โดยจะถูกรวบรวมไปยงัอนุญาโตตุลาการของหอการคา้นานาชาต ิ (ICC) 
อย่างเป็นทางการเป็นทีแ่รก  
  
17. ความลบั 
ทัง้สองฝ่ายจะตอ้งเก็บขอ้มูลทีไ่ดร้บัจากอกีฝ่าย 
รวมถงึเนือ้หาของคําสั่งซือ้เป็นความลบัและตอ้งไม่เปิดเผยต่อบุคคลทีส่าม 
ทัง้สองฝ่ายจะตอ้งดําเนินการตามสมควรเพือ่ป้องกนัการเปิดเผยขอ้มูลทีไ่ม่ไดร้บัอนุญา
ตหิรอืการใชง้านขอ้มูลทีเ่ป็นความลบั 
พนัธะของการรกัษาความลบัและการหา้มใชง้านจะไม่ใชถู้กบงัคบักบัขอ้มูล (i) ซึง่ ณ 
เวลาทีม่กีารเปิดเผยขอ้มูลนีห้รอืภายหลงักลายเป็นส่วนหน่ึงของโดเมนสาธารณะ (ii) 
ซึง่ผูร้บัสามารถแสดงว่าไดค้รอบครองขอ้มลูดงักล่าวในเวลาทีเ่ปิดเผย 
หรอืไดร้บัการเปิดเผยจากบุคคลทีส่ามทีม่สีทิธิใ์นการเปิดเผยขอ้มูลดงักล่าว; หรอื (iii) 
ซึง่กฎหมายกาํหนดใหผู้ร้บัตอ้งเปิดเผย  

 
18. การปกป้องขอ้มูล (GDPR) 
FOSS มุ่งมั่นทีจ่ะปฏบิตัติามกฎการปกป้องขอ้มูลอย่างครบถว้น - 
รวมถงึระเบยีบว่าดว้ยการป้องกนัขอ้มูลทั่วไปของยุโรป (GDPR) FOSS 
เป็นผูค้วบคมุขอ้มูลสําหรบัวตัถุประสงคข์องกฎการป้องกนัขอ้มูลทีบ่งัคบัใช ้
การสั่งซือ้และส่งรายละเอยีดของคณุหมายถงึคุณยอมรบัว่า FOSS 
อาจเก็บขอ้มูลส่วนบุคคลของคุณในไฟลข์องเรา 
และดําเนินการต่อไปตามนโยบายความเป็นส่วนตวัของ FOSS 
ซึง่สามารถดรูายละเอยีดไดท้ี:่ www.fossanalytics.com/en/news-
articles/policies/data-privacy-policy 
 
19. การยุตบิรกิารดจิทิลั บรกิารอืน่ ๆ และการแกปั้ญหาแบบครบวงจร  
(a) ขอ้ตกลงทีต่่ออายุใหม่โดยอตัโนมตัสํิาหรบับรกิารดจิทิลั บรกิารอืน่ ๆ 
หรอืการแกปั้ญหาแบบครบวงจร อาจถูกยกเลกิโดยคณุ 
และมผีลเมือ่สิน้สุดระยะเวลาสญัญาปัจจุบนั 
(b) FOSS อาจยกเลกิขอ้ตกลงการต่ออายุโดยอตัโนมตัสํิาหรบับรกิารดจิทิลั บรกิารอืน่ 
ๆ หรอืการแกปั้ญหาแบบครบวงจร โดยแจง้ใหคุ้ณทราบล่วงหนา้ 12 เดอืน 
(c) เมือ่มกีารยุตกิารใหบ้รกิาร FOSS 
จําเป็นตอ้งออกจากเครอืข่ายของคุณและลบขอ้มูลทีไ่ม่ใชข่อ้มูลไมร่ะบุตวัตนของคุณทัง้
หมด อย่างไรก็ตามคุณมเีวลา 30 
วนันับจากวนัทียุ่ตกิารใหบ้รกิารเพือ่ขอใหส่้งขอ้มูลของคุณคนืในรูปแบบอเิล็กทรอนิกส ์
ที ่FOSS ยอมรบั 
 
20. คําชีแ้จงการปฏบิตัติามนโยบายความยัง่ยนืและคุณภาพของ FOSS 
FOSS มุ่งมั่นทีจ่ะรกัษาชือ่เสยีงและความซือ่สตัยข์องเราผ่านการปฏบิตัติามกฎหมาย 
ระเบยีบ และมาตรฐานทางจรยิธรรมทีบ่งัคบัใชใ้นแต่ละสถานทีท่ีเ่ราดําเนินธรุกจิ 
เราไดก้าํหนดจุดยนืของเราเพือ่เนน้ยํา้ถงึความสําคญัของความมุ่งมั่นนีเ้กีย่วกบัขอ้กาํห
นดทางกฎหมาย และประเด็นดา้นจรยิธรรมในนโยบาย FOSS Sustainability (CSR) 
ทีส่ามารถนําไปใชไ้ดท้ั่วโลกซึง่ทําหนา้ทีเ่ป็นแนวปฏบิตัขิองเราในการตดิต่อธรุกจิ 
FOSS จะไม่ส่งออกไปยงัประเทศ นิตบุิคคล หรอืบุคคลใด ๆ 
ทีก่ารส่งออกไม่สามารถทําได ้ FOSS 
จะไม่ยอมใหม้กีารทุจรติหรอืการตดิสนิบนในรูปแบบใด ๆ 
ความพยายามดา้นจรยิธรรมและการปฏบิตัติามกฎระเบยีบของเรานั้นไดร้บัการเสรมิดว้
ยระบบแจง้เบาะแสทีเ่ป็นอสิระ  
 
พนักงาน คู่คา้ทางธรุกจิ รวมถงึบุคคลทีส่ามมโีอกาสแสดงความกงัวล 
หรอืรายงานพฤตกิรรมทีผ่ดิปกตไิดต้ลอดเวลาบนเว็บไซตภ์ายนอกของเราที ่
https://foss.whistleblowernetwork.net 
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การทําหนา้ทีด่ว้ยความรบัผดิชอบและดว้ยความซือ่สตัยน์ั้นเป็นแนวทางของเราในการ
ทําธรุกจิตัง้แต่เร ิม่กอ่ตัง้บรษิทัในปี 1956 โดย Nils Foss FOSS 
เป็นผูเ้ขา้รว่มทีม่ส่ีวนรว่มของ UN Global Compact และเป็นสมาชกิของ SEDEX 
(Supplier Ethical Data Exchange) ซึง่เป็นแพลตฟอรม์ทีใ่หญ่ทีสุ่ดในโลก 
สําหรบัการแบ่งปันขอ้มูลทีม่คีวามรบัผดิชอบเกีย่วกบัการจดัหาบนระบบห่วงโซอุ่ปทาน 
โปรดดูขอ้มูลเพิม่เตมิไดท้ี ่ www.fossanalytics.com/en/about-
foss/sustainability 
 
หลกัการของ FOSS คอืผลติภณัฑแ์ละบรกิารทัง้หมดจะตอ้งมมีาตรฐานคณุภาพสูงสุด 
ดงันัน้ FOSS จงึไดร้บัการรบัรองทัง้ ISO9001 (การจดัการคุณภาพ) และ ISO27001 
(การจดัการความปลอดภยัของขอ้มูล) ใบรบัรองเหล่านีแ้ละใบรบัรองอืน่ ๆ 
สามารถดูไดท้ี ่www.fossanalytics.com/en/support/certificates 
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