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5.1  นิยาม  

“ผูใ้หบ้ริการ”  หมายถึง   บริษทั ยไูนเตด็ อินฟอร์เมชั?น ไฮเวย ์จาํกดั  

  “บริการ”          หมายถึง   บริการที?ผูใ้ชบ้ริการแจง้ความจาํนงต่อผูใ้หบ้ริการตามสญัญาใหบ้ริการ โดยมีรายละเอียดประเภท   

บริการและการรับประกนัคุณภาพแต่ละบริการ แสดงอยูใ่น www.uih.co.th 

 “ผูใ้ชบ้ริการ”   หมายถึง   ผูย้ื?นใบสมคัร หรือแจง้ความประสงคใ์ชบ้ริการตามสญัญาการใหบ้ริการ หรือผูที้?ใชบ้ริการตาม  

สญัญานีS  

“ค่าบริการ”     หมายถึง   ค่าบริการที?ผูใ้หบ้ริการเรียกเกบ็จากผูใ้ชบ้ริการอนัเนื?องมาจากการที?ผูใ้ชบ้ริการไดใ้ช ้ประโยชน ์

หรือจะใชป้ระโยชนต์ามสญัญาฉบบันีS  ซึ? งเรียกเกบ็ตามที?ระบุในสญัญานีS  

5.2  ผูใ้ชบ้ริการ หรือบุคคลอนัอยูใ่นความรับผดิชอบของผูใ้ชบ้ริการพึงปฏิบติัตามกฎหมาย และใชบ้ริการเพื?อวตัถุประสงคที์?ถูกตอ้ง

ตามกฎหมาย กฎระเบียบ ขอ้บงัคบั ขอ้กาํหนด คาํสั?ง ประกาศของส่วนราชการที?ใชอ้ยูใ่นปัจจุบนัหรือที?จะมีขึSนในอนาคต และไม่ขดั

ต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอนัดีของประชาชน  

5.3  ผูใ้ห้บริการมีสิทธิปฏิเสธการให้บริการทัSงหมดหรือบางส่วน หากปรากฎว่าสถานที?ใชบ้ริการไม่อยู่ในเขตพืSนที?ให้บริการได ้

หรือไม่อยูใ่นสภาพที?เหมาะสมที?จะทาํการติดตัSงอุปกรณ์หรือมีเหตุสุดวิสัยเกิดขึSน หรือมีเหตุใด ๆ เกิดขึSน  ซึ? งนอกเหนือการควบคุม

และมิใช่ความผดิของผูใ้หบ้ริการ โดยผูใ้ชบ้ริการไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ จากผูใ้หบ้ริการจากการขา้งตน้ 

5.4   ผูใ้ชบ้ริการตกลงใชบ้ริการเตม็ตามระยะเวลาที?ประสงคข์อใชบ้ริการตามที?ระบุในสัญญาขอ้ 2 ซึ? งถือเป็นระยะเวลาขัSนตํ?าในการ

ใชบ้ริการตามสัญญาฉบบันีS  หากผูใ้ชบ้ริการประสงคจ์ะยกเลิกการใชบ้ริการก่อนครบกาํหนดระยะเวลาขัSนตํ?า โดยไม่ปรากฏว่ามีเหตุ

ตามระบุไวต้ามขอ้ 5.11 (ก) – (ง) เกิดขึSน หรือสัญญาเลิกกนัเพราะเหตุตามขอ้ 5.12 (ง) ผูใ้ชบ้ริการตกลงชาํระค่าใชจ่้ายในการจดัใหมี้

บริการโทรคมนาคมให้แก่ผูใ้ห้บริการตามสัดส่วนระยะเวลาเหลืออยูต่ามที?ระบุรายละเอียดค่าใชจ่้ายดงักล่าวไวใ้นสัญญานีS   เมื?อครบ

กาํหนดระยะเวลาตามสัญญานีS แลว้ คู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ? งมิไดบ้อกเลิกสัญญา ให้ถือว่าเป็นการต่ออายุสัญญาหรือการให้บริการ

ออกไปอีกคราวละ 1 ปี และใหน้าํขอ้กาํหนดและเงื?อนไขของสญัญาฉบบันีSมาบงัคบัใช ้

5.5  ผูใ้หบ้ริการจะเรียกเกบ็ค่าบริการตามอตัราที?กาํหนดในสญัญา โดยจะไม่เรียกเกบ็ค่าบริการโทรคมนาคมนอกเหนือจากที?กาํหนด

ไวใ้นสัญญานีS  และจะจดัส่งใบแจง้หนีSค่าบริการให้ผูใ้ชบ้ริการทราบล่วงหนา้ไม่นอ้ยกว่า 15 วนั ก่อนวนัครบกาํหนดชาํระ โดยจดัส่ง

ทางไปรษณียอิ์เลก็ทรอนิกส์  ไปรษณีย ์หรือโดยตวัแทนของผูใ้หบ้ริการ ณ สถานที?ติดต่อของผูใ้ชบ้ริการที?ไดแ้จง้ไว ้

5.6   ผูใ้ชบ้ริการตกลงชาํระค่าบริการและ/หรือ ค่าธรรมเนียมตามที?ระบุไวใ้นสญัญานีS ใหแ้ก่ผูใ้หบ้ริการตามกาํหนดระยะเวลาที?ระบุไวใ้นใบแจง้

หนีS  หากผูใ้ช้บริการผิดนัดชาํระค่าบริการเกินกว่าระยะเวลาที?กาํหนดในใบแจง้หนีS  ผูใ้ช้บริการตกลงชาํระดอกเบีS ยสําหรับการผิดนัดชาํระ

ค่าบริการในอตัราร้อยละ 5 ต่อปี นบัแต่วนัที?ครบกาํหนดชาํระจนถึงวนัที?ชาํระเงินครบถว้น  

หากผูใ้ชบ้ริการผิดนดัชาํระค่าบริการและ/หรือค่าธรรมเนียมเกินกว่าระยะเวลาที?กาํหนดในใบแจง้หนีS ดงักล่าวสองคราวติดต่อกนั ผู ้

ใหบ้ริการมีสิทธิระงบัการใหบ้ริการไวไ้ดท้นัที จนกวา่ผูใ้ชบ้ริการจะชาํระหนีS ที?คา้งชาํระอยูน่ัSนใหแ้ก่ผูใ้หบ้ริการจนครบถว้น ทัSงนีS  ผูใ้หบ้ริการ

ไม่ตอ้งรับผิดชอบในความเสียหายอยา่งใด ๆ ที?อาจจะเกิดขึSนแก่ผูใ้ชบ้ริการอนัเนื?องมาจากการใชสิ้ทธิระงบัตามสัญญาขอ้นีS  และผูใ้ห้บริการ

สงวนสิทธิที?จะเลิกสญัญาและเรียกร้องค่าเสียหายจากผูใ้ชบ้ริการเพราะเหตุที?ผูใ้ชบ้ริการผดินดัชาํระหนีS  

5.7  หากผูใ้ชบ้ริการเห็นว่าผูใ้ห้บริการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าบริการไม่ถูกตอ้ง ผูใ้ชบ้ริการจะตอ้งแจง้ให้ผูใ้ห้บริการทราบ

ภายใน 30 วนันบัแต่วนัที?ไดรั้บแจง้ค่าบริการงวดนัSน และหากผูใ้ห้บริการไม่ดาํเนินการชีS แจงภายใน 60 วนันบัจากวนัที?ผูใ้ห้บริการ

ไดรั้บคาํขอจากผูใ้ชบ้ริการ ใหถื้อวา่ผูใ้หบ้ริการสิSนสิทธิที?จะเรียกเกบ็ค่าใชบ้ริการในจาํนวนที?ถูกโตแ้ยง้ 

ในกรณีที?ขอ้เทจ็จริงตามวรรคแรกปรากฏวา่ ผูใ้หบ้ริการเรียกเกบ็ค่าธรรมเนียมหรือค่าบริการไม่ถูกตอ้ง และผูใ้ชบ้ริการไดช้าํระ

ค่าบริการตามใบแจง้หนีS   ผูใ้หบ้ริการจะคืนเงินส่วนต่างนัSน พร้อมชาํระดอกเบีSยในอตัราร้อยละ 5 ต่อปีของเงินส่วนต่างดงักล่าว นบัจาก

วนัที?ผูใ้ชบ้ริการไดช้าํระค่าบริการตามใบแจง้หนีS งวดนัSน ทัSงนีS  ผูใ้หบ้ริการจะคืนเงินภายใน 30  วนั นบัแต่วนัที?ขอ้เทจ็จริงเป็นที?ยติุ 

ข้อ 5. ข้อตกลงและเงื-อนไขการให้บริการ 
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             ในกรณีที?ขอ้เทจ็จริงตามวรรคแรกปรากฏวา่  ใบแจง้หนีSค่าบริการตามวรรคหนึ?งถูกตอ้งและผูใ้ชบ้ริการยงัมิไดช้าํระค่าบริการ

หรือชาํระค่าบริการยงัไม่ครบถว้น ใหถื้อวา่ผูใ้ชบ้ริการเป็นผูผ้ดินดัชาํระหนีS  และผูใ้ชบ้ริการจะตอ้งเสียดอกเบีSยในอตัราร้อยละ 5  ต่อปี

ของเงินที?คา้งชาํระ โดยนบัจากวนัครบกาํหนดชาํระเป็นตน้ไป จนถึงวนัที?ผูใ้ชบ้ริการชาํระค่าบริการครบถว้น 

5.8  ผูใ้ชบ้ริการยนิยอมใหผู้ใ้หบ้ริการจดัเก็บขอ้มูลส่วนบุคคลของคู่สัญญา ลูกจา้ง ตวัแทน บุคลากร คู่คา้ทางธุรกิจ บริวาร และ/หรือ

ผูใ้ชง้านของผูใ้ชบ้ริการ ไดแ้ก่ ชื?อ ที?อยู ่หมายเลขโทรศพัทห์รือ e-mail เพื?อการติดต่อ และขอ้มูลการใชบ้ริการที?ไดรั้บรู้เนื?องจากการ

ใหบ้ริการตามสญัญา ไปใชใ้นการดาํเนินงานและเปิดเผยขอ้มูลเฉพาะเพื?อการปฏิบติังานโดยปกติทั?วไปของผูใ้หบ้ริการตามสญัญานีS  

5.9 ผูใ้ชบ้ริการตกลงรับรองว่าบรรดาขอ้มูลส่วนบุคคลของคู่สัญญา ลูกจา้ง ตวัแทน บุคลากร คู่คา้ทางธุรกิจ บริวาร ผูใ้ชง้านของ

ผูใ้ชบ้ริการ และ/หรือบุคคลภายนอกที?ผูใ้ชบ้ริการใชง้านภายใตส้ญัญาการใหบ้ริการโดยการประมวลผล วเิคราะห์ ส่งผา่น โอน ใช ้เกบ็

รวบรวม และ/หรือเปิดเผย ผ่านบริการของผูใ้ห้บริการภายใตส้ัญญาการให้บริการนีS  เป็นขอ้มูลส่วนบุคคลที?ไดรั้บความยินยอมจาก

เจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลโดยถูกตอ้งตามกฎหมาย  และผูใ้ชบ้ริการไดด้าํเนินการตามเงื?อนไขและขอ้กาํหนดเกี?ยวกบัการเปิดเผย ใชแ้ละ

เก็บรักษาขอ้มูลส่วนบุคคลที?ระบุไวต้ามพระราชบญัญติัคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 รวมถึงกฎกระทรวง และกฎหมายอื?นที?

เกี?ยวขอ้งเป็นที?เรียบร้อยแลว้ หากปรากฏภายหลงัว่า ขอ้มูลส่วนบุคคลดงักล่าวขา้งตน้ เก็บรวบรวม ใช ้เปิดเผย หรือไดม้าโดยมิชอบ

ดว้ยกฎหมายหรือขดัหรือแยง้กบัพระราชบญัญติัคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 และกฎหมายที?เกี?ยวขอ้ง ผูใ้ชบ้ริการตกลงที?จะ

ปกป้องผูใ้หบ้ริการ ตวัแทน กรรมการ พนกังาน และ/หรือบริษทัในเครือของผูใ้หบ้ริการจากการอา้งสิทธิเรียกร้องและการเรียกร้องใดๆ 

รวมถึงการถูกฟ้องร้องดาํเนินคดีและชดใช้ค่าเสียหายที?เกิดขึSนแก่เจ้าของขอ้มูลส่วนบุคคลและผูใ้ห้บริการตลอดระยะเวลาการ

ใหบ้ริการภายใตส้ญัญาการใหบ้ริการและหลงัจากที?สญัญาการใหบ้ริการสิSนสุดลงไม่วา่ดว้ยเหตุใด 

5.10 ในกรณีที?มีเหตุจาํเป็น ผูใ้ชบ้ริการอาจขอระงบัการใชบ้ริการชั?วคราวได ้โดยแจง้เป็นหนงัสือ พร้อมทัSงระบุเหตุและกาํหนดวนั เวลา 

และระยะเวลาในการระงบัการใช้บริการ ให้ผูใ้ห้บริการทราบล่วงหน้าก่อนวนัที?ระงบัการใช้บริการเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 30 วนั ทัSงนีS   

ผูใ้ชบ้ริการมีสิทธิขอระงบัการใชบ้ริการชั?วคราวไดไ้ม่เกินปีละ 1 ครัS ง  โดยมีระยะเวลาไม่เกิน 7 วนั โดยในระหวา่งช่วงเวลาการระงบัการใช้

บริการชั?วคราวนัSน ผูใ้ชบ้ริการไม่ตอ้งชาํระค่าบริการและ/ หรือค่าธรรมเนียมใหแ้ก่ผูใ้หบ้ริการ เวน้แต่ ผูใ้ชบ้ริการไดร้ะงบัการใชบ้ริการเกิน

กว่ากาํหนดระยะเวลาดงักล่าว หรือผูใ้ห้บริการพิสูจน์ไดว้่าผูใ้ชบ้ริการมีการใชง้านภายหลงัครบกาํหนดการระงบัการใชบ้ริการ ทัSงนีS  ผู ้

ใหบ้ริการอาจใชสิ้ทธิยกเลิกการใหบ้ริการได ้โดยแจง้ใหผู้ใ้ชบ้ริการทราบล่วงหนา้เป็นหนงัสือ ไม่นอ้ยกวา่ 30 วนั 

5.11  ในกรณีที?มีเหตุจาํเป็น ผูใ้ห้บริการอาจใชสิ้ทธิระงบัการให้บริการชั?วคราวได ้ โดยแจง้เป็นหนงัสือพร้อมทัSงระบุเหตุในการใช้

สิทธิดงักล่าวใหแ้ก่ผูใ้ชบ้ริการทราบล่วงหนา้ก่อนวนัระงบัการใหบ้ริการเป็นเวลาไม่นอ้ยกวา่ 30 วนั เวน้แต่กรณีดงัต่อไปนีS  ผูใ้หบ้ริการ

สามารถระงบัการใหบ้ริการไดท้นัที  

(ก)   เกิดเหตุสุดวสิยัขึSนแก่ผูใ้หบ้ริการ 

(ข)   ผูใ้ชบ้ริการถึงแก่ความตาย หรือสิSนสุดสภาพนิติบุคคล 

(ค)   ผูใ้ชบ้ริการใชเ้อกสารปลอมในการขอใชบ้ริการ 

(ง)   ผูใ้หบ้ริการพิสูจนไ์ดว้า่บริการที?ใหแ้ก่ผูใ้ชบ้ริการตามสญัญานีS ถูกนาํไปใชโ้ดยมิชอบดว้ยกฎหมายหรือฝ่าฝืนต่อสญัญานีS  

(จ)    ผูใ้ชบ้ริการผดินดัชาํระค่าธรรมเนียมและค่าบริการเกินกวา่ระยะเวลาที?กาํหนดในสญัญาสองคราวติดต่อกนั 

(ฉ) ผูใ้หบ้ริการพิสูจนไ์ดว้า่ผูใ้ชบ้ริการไดน้าํบริการตามสญัญานีSไปใชเ้พื?อแสวงหารายไดโ้ดยมีเจตนาจะไม่ชาํระ

ค่าธรรมเนียมหรือค่าบริการ 

(ช)   ผูใ้หบ้ริการมีเหตุที?จาํเป็นตอ้งบาํรุงรักษาหรือแกไ้ขระบบโทรคมนาคมที?ใชใ้นการใหบ้ริการ 

 ทัSงนีS  ผูใ้หบ้ริการไม่ตอ้งรับผดิชอบในความเสียหายอยา่งใด ๆ ที?อาจเกิดขึSนแก่ผูใ้ชบ้ริการอนัเนื?องมาจากการใชสิ้ทธิระงบั

การใชบ้ริการตามสญัญาขอ้นีS  

5.12  ภายใตข้อ้บงัคบัขอ้ 5.4 แห่งสัญญานีS  ผูใ้ชบ้ริการอาจใชสิ้ทธิเลิกสัญญานีS  ไดโ้ดยบอกกล่าวเป็นหนงัสือให้ผูใ้ห้บริการทราบล่วงหนา้เป็น

เวลาไม่นอ้ยกวา่ 30 วนั ทัSงนีS ผูใ้ชบ้ริการตอ้งชาํระค่าบริการและ/หรือค่าธรรมเนียมครบถว้นแลว้จนถึงวนัที?การยกเลิกสัญญามีผลบงัคบั กรณีที?มี

เหตุผลอนัดงัต่อไปนีS  ผูใ้ชบ้ริการอาจใชสิ้ทธิยกเลิกสญัญานีSไดท้นัที 
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(ก) ผูใ้ชบ้ริการไม่สามารถรับบริการจากผูใ้หบ้ริการไดด้ว้ยเหตุที?เกิดขึSนอยา่งต่อเนื?อง และอยูน่อกเหนือการควบคุมของ

ผูใ้ชบ้ริการ 

(ข) ผูใ้หบ้ริการไดผ้ดิขอ้สญัญาอนัเป็นสาระสาํคญัของสญัญา 

(ค) ผูใ้หบ้ริการตกเป็นบุคคลลม้ละลาย 

(ง) ผูใ้หบ้ริการเปลี?ยนแปลงขอ้ตกลงในสญัญาหรือเงื?อนไขในการใหบ้ริการ ซึ? งมีผลเป็นการลดสิทธิหรือประโยชนอ์นัพึง
ไดรั้บของผูใ้ชบ้ริการลง เวน้แต่เกิดจากเหตุตามที?กฎหมายบญัญติั 

5.13   ภายใตข้อ้บงัคบัขอ้ 5.4 แห่งสญัญานีS  ผูใ้หบ้ริการมีสิทธิยกเลิกการใหบ้ริการตามสญัญาไดท้นัทีในกรณีมีเหตุดงัต่อไปนีS   

(ก) ผูใ้ชบ้ริการถึงแก่ความตาย หรือสิSนสุดสภาพนิติบุคคล 

(ข) ผูใ้ชบ้ริการผดินดัชาํระค่าบริการเกินกวา่ระยะเวลาที?กาํหนดในใบแจง้หนีSค่าบริการสองคราวติดต่อกนั โดยผูใ้หบ้ริการ

ไดแ้จง้เตือนในใบแจง้หนีSค่าบริการในคราวถดัไป ใหผู้ใ้ชบ้ริการชาํระค่าบริการที?คา้งชาํระภายในสิบหา้วนั นบัจากวนั

ครบรอบการชาํระค่าบริการในครัS งนัSน หากผูใ้ชบ้ริการไม่ชาํระหรือเพิกเฉยไม่ดาํเนินการใดๆ ภายในกาํหนดเวลา

ดงักล่าว ใหถื้อวา่ผูใ้หบ้ริการไดบ้อกเลิกสญัญาและสญัญาสิSนสุดลงในวนัที?ครบกาํหนด การชาํระค่าบริการที?คา้งชาํระ

นัSนดว้ย  

(ค)  ผูใ้หบ้ริการมีเหตุผลอนัเชื?อไดว้า่ผูใ้ชบ้ริการมีพฤติกรรมฉอ้ฉลในการใชบ้ริการ หรือนาํบริการไปใชโ้ดยผดิกฎหมาย 

หรือฝ่าฝืนขอ้หา้มในสญัญา 

(ง)  ผูใ้หบ้ริการไม่สามารถใหบ้ริการไดโ้ดยเหตุที?อยูน่อกเหนือการควบคุมของผูใ้หบ้ริการ  

(จ) เป็นการยกเลิกโดยบทบญัญติัแห่งกฎหมาย 

5.14  ผูใ้ชบ้ริการทราบว่ากรรมสิทธิa ในอุปกรณ์ใดๆ ที?ผูใ้ห้บริการจดัไวเ้พื?อให้บริการเป็นของผูใ้ห้บริการ และใชเ้ฉพาะกบัการให้บริการ

ตามสัญญานีS เท่านัSน เวน้แต่กาํหนดไวเ้ป็นอย่างอื?น ผูใ้ช้บริการตกลงจะดูแลรักษาอุปกรณ์ดังกล่าวเสมือนเป็นอุปกรณ์ของตนเอง 

ผูใ้ชบ้ริการจะไม่ทาํการเคลื?อนยา้ยหรือดดัแปลงอุปกรณ์โดยไม่ไดรั้บอนุญาตจากผูใ้หบ้ริการ หากเกิดการชาํรุดหรือสูญหายกบัอุปกรณ์ 

ผูใ้ชบ้ริการตกลงเป็นผูรั้บผดิชอบค่าเสียหายที?เกิดขึSนแก่อุปกรณ์นัSนใหแ้ก่ผูใ้หบ้ริการตามมูลค่าตลาดของอุปกรณ์ในขณะนัSน และเมื?อบริการ

สิSนสุดลงเพราะเหตุใดๆ ผูใ้ชบ้ริการยินยอมให้ผูใ้ห้บริการเขา้ไปถอดถอนเครื?องอุปกรณ์ปลายทางภายใน 15 วนันบัแต่วนัที?การให้บริการ

สิSนสุดลง หากผูใ้หบ้ริการไม่สามารถเขา้ถอดถอนเครื?องอุปกรณ์ปลายทางไดภ้ายในระยะเวลาขา้งตน้อนัมีสาเหตุมาจากผูใ้ชบ้ริการ ใหถื้อวา่

ผูใ้ชบ้ริการไม่สามารถส่งคืนไดภ้ายในวนัที?กาํหนด ผูใ้ชบ้ริการตกลงชาํระค่าเสียหายให้กบัผูใ้ห้บริการตามมูลค่าตลาดของอุปกรณ์ใน

ขณะนัSน  

5.15  กรณีที?บริการเกิดการขดัขอ้ง หรือเครื?องอุปกรณ์ปลายทางเกิดการชาํรุดบกพร่อง ผูใ้ชบ้ริการสามารถแจง้ใหผู้ใ้หบ้ริการเขา้ทาํการ

แกไ้ขได ้โดยแจง้ไปยงัศูนยป์ฏิบติัการ Call Center โทรศพัทห์มายเลข 0-2016-5678 กด 1 หรืออีเมลที์? cc_support@uih.co.th   

5.16  ผูใ้หบ้ริการสงวนสิทธิไม่รับผดิชอบในความเสียหายใดๆ ที?เกิดขึSนแก่บุคคล หรือขอ้มูลข่าวสาร ขอ้มูลส่วนบุคคล ขอ้ความใด ๆ 

หรือทรัพยสิ์นของผูใ้ชบ้ริการ และ/หรือของลูกจา้ง ตวัแทน บุคลากร คู่คา้ทางธุรกิจ บริวาร และรวมถึงผูใ้ชง้านของผูใ้ชบ้ริการ ไม่วา่

จะโดยตรง โดยออ้ม หรือที?เป็นผลต่อเนื?อง อนัเนื?องมาจากการการใหบ้ริการ การขดัขอ้งของบริการ หรือการชาํรุดบกพร่องของเครื?อง

อุปกรณ์ปลายทาง รวมทัSงไม่รับผดิชอบในความเสียหายใด ๆ ในการที?บุคคลอื?นไดล่้วงรู้ขอ้มูลข่าวสาร ขอ้มูลส่วนบุคคล หรือขอ้ความ

ของผูใ้ชบ้ริการโดยมิชอบ  เวน้แต่ความเสียหายดงักล่าวเกิดขึSนจากการกระทาํโดยจงใจและมิชอบดว้ยกฎหมาย หรือการกระทาํโดย

ประมาทเลินเล่อของผูใ้หบ้ริการ หรือพนกังานของผูใ้หบ้ริการ 

5.17  ผูใ้ชบ้ริการตกลงผกูพนั และปฏิบติัตามเงื?อนไขสัญญาการใหบ้ริการ ที?ปรากฎอยูใ่นสัญญาการใหบ้ริการ ทุกประการโดยใหถื้อ

วา่เอกสารฉบบันีS เป็นสญัญาผกูพนัในการใชบ้ริการของผูใ้ชบ้ริการดว้ย 

5.18  การแกไ้ขเพิ?มเติม เปลี?ยนแปลงขอ้กาํหนดและเงื?อนไขของสัญญาซึ? งอาจมีผลกระทบต่อสิทธิ หนา้ที? หรือประโยชน์อนัพึงไดรั้บ

ของผูใ้ชบ้ริการตามสัญญา ผูใ้ห้บริการและผูใ้ชบ้ริการจะร่วมกนัพิจารณาปรับแกไ้ขและทาํเป็นบนัทึกแกไ้ขเพิ?มเติมสัญญาแนบทา้ย

สัญญาฉบบันีS   เวน้แต่ในกรณีของการเปลี?ยนแปลงตามกฎหมาย รวมถึงกฎระเบียบขอ้บงัคบัประกาศต่าง ๆ หรือคาํสั?งของกฎหมาย ที?
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ออกโดยราชการซึ? งมีผลกระทบต่อการให้บริการ ผูใ้ห้บริการสงวนสิทธิในการแกไ้ขเพิ?มเติมดงักล่าว โดยผูใ้ห้บริการจะแจง้ให้

ผูใ้ชบ้ริการทราบล่วงหนา้เป็นหนงัสืออยา่งนอ้ย 30 วนั และแจง้ให ้กสทช. ทราบ 

5.19  บรรดาหนงัสือ จดหมาย คาํบอกกล่าวใดๆ ของผูใ้หบ้ริการซึ? งส่งไปยงัผูใ้ชบ้ริการ ณ สถานที? ที?ผูใ้ชบ้ริการแจง้ใหส่้งใบแจง้หนีS / ใหถื้อวา่

ผูใ้ชบ้ริการ ไดรั้บโดยชอบแลว้   การเปลี?ยนแปลงที?อยู่ของผูใ้ชบ้ริการจะมีผลเมื?อผูใ้ชบ้ริการแจง้เป็นลายลกัษณ์อกัษรให้ผูใ้ห้บริการทราบ

ล่วงหนา้ไม่นอ้ยกวา่ 3 วนั ก่อนวนัที?ยา้ยหรือเปลี?ยนแปลงที?อยูใ่หม่ 

5.20  สัญญานีS มีเอกสารประกอบแนบทา้ยสัญญาตามที?ระบุไวใ้นสัญญาการใหบ้ริการ ตลอดจนที?แสดงอยูใ่น www.uih.co.th  และให้

ถือวา่เอกสารประกอบแนบทา้ยสัญญาดงักล่าวเป็นส่วนหนึ?งของสัญญาฉบบันีS   ถา้ขอ้ความหรือเงื?อนไขในเอกสารประกอบแนบทา้ย

สญัญาขดัหรือแยง้กบัขอ้ความหรือเงื?อนไขที?กาํหนดไวใ้นสญัญา ใหถื้อบงัคบัตามเอกสารที?ทาํขึSนหลงัสุด 

5.21  กรณีบริการของผูใ้ห้บริการไม่เป็นที?พึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการดงัที?คาดหมาย หรือไม่เป็นไปตามขอ้กาํหนดและเงื?อนไขสัญญา 

หรือไดรั้บความเดือดร้อนเสียหายประการใด ผูใ้ชบ้ริการสามารถแจง้หรือร้องเรียนมายงัผูใ้หบ้ริการไดที้? 499 อาคารเบญจจินดา  ถนน

กาํแพงเพชร 6 แขวงลาดยาว  เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร 10900 โทรศพัทห์มายเลข 0-2016-5678 กด 1 (ไม่มีค่าใชจ่้าย) หรือโทรสาร

หมายเลข 0-2016-5073 หรืออีเมลลที์? cc_support@uih.co.th 


