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ข้อกาํหนดสัญญาทัว่ไปในการให้บริการ 

 

ขอ้ 1. ในสญัญาใหบ้ริการฉบบัน้ี ถา้ขอ้ความมิไดแ้สดงใหเ้ห็นเป็นอยา่งอ่ืน 

“สญัญา”   หมายความวา่  สญัญาใหบ้ริการระหวา่งผูใ้หบ้ริการกบัผูใ้ชบ้ริการ  

 “ผูใ้หบ้ริการ ”   หมายความวา่   บริษทั ยไูนเตด็ อินฟอร์เมชัน่ ไฮเวย ์จาํกดั   

“บริการ”   หมายความวา่   บริการท่ีผูใ้ชบ้ริการแจง้ความจาํนงต่อผูใ้หบ้ริการตามสญัญาใหบ้ริการ 

“เคร่ืองอุปกรณ์ปลายทาง”   หมายความวา่   เคร่ืองและอุปกรณ์ใด ๆ ท่ีผูใ้หบ้ริการไดท้าํการติดตั้งใหแ้ก่ผูใ้ชบ้ริการ ณ 

สถานท่ีติดตั้งท่ีระบุไวใ้นสญัญา  

“ ค่าบริการ ”  หมายความวา่   อตัราค่าติดตั้ง  ค่าใชบ้ริการต่อเดือน/ปี  ค่าธรรมเนียม ค่าบริการ หน้ีคา้ง

ชาํระ หรือค่าใชจ่้ายอ่ืนใด ซ่ึงผูใ้หบ้ริการเรียกเก็บจากผูใ้ชบ้ริการอนั

เน่ืองจากการใชบ้ริการตามสญัญา โดยคาํนวณจากอตัราค่าบริการท่ีผู ้

ใหบ้ริการไดแ้จง้ใหผู้ใ้ชบ้ริการทราบ 

กาํหนดระยะเวลาของสัญญา 

ขอ้ 2.   วนัเร่ิมตน้การใชบ้ริการ วนัส้ินสุดการใหบ้ริการ และระยะเวลาขั้นตํ่าการใชบ้ริการ เป็นไปตามท่ีระบุไวใ้นสญัญา  

ขอ้ 3.  ผูใ้ชบ้ริการตกลงใชบ้ริการและผูใ้หบ้ริการตกลงใหบ้ริการตามระยะเวลาขั้นตํ่าตามท่ีกาํหนดไวใ้นสญัญาน้ี ในระหวา่ง

ระยะเวลา ขั้นตํ่าผูใ้ชบ้ริการตกลงไม่ปรับลดขนาดของบริการในการใชบ้ริการตามท่ีผูใ้ชบ้ริการไดต้กลงไวต้ามสญัญาน้ี หากผูใ้ชบ้ริการ

ประสงคจ์ะยกเลิกสญัญาหรือบอกเลิกใชบ้ริการก่อนครบกาํหนดระยะเวลาขั้นตํ่าดว้ยเหตุใดๆ ซ่ึงมิใช่เป็นความผิดของผูใ้หบ้ริการ 

ผูใ้ชบ้ริการตกลงจะชาํระค่าใชบ้ริการใหแ้ก่ผูใ้หบ้ริการจนครบกาํหนดระยะเวลาขั้นตํ่าตามสญัญา  

เม่ือครบกาํหนดระยะเวลาขั้นตํ่าแลว้ คู่สญัญาฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงมิไดบ้อกเลิกสญัญา ใหถื้อวา่เป็นการต่ออายสุญัญาหรือการ

ใหบ้ริการออกไปอีกคราวละ 1 ปี และใหน้าํขอ้กาํหนดและเง่ือนไขของสญัญาฉบบัน้ีมาบงัคบัใช ้

การปฏิเสธการให้บริการ 

ขอ้ 4. ผูใ้หบ้ริการสงวนสิทธิท่ีจะไม่ใหบ้ริการตามสญัญาน้ี และใหถื้อวา่สญัญาน้ีส้ินสุดลงทั้งฉบบัหรือบางส่วน หากปรากฏวา่

สถานท่ีติดตั้งไม่อยูใ่นสภาพท่ีเหมาะสมท่ีจะทาํการติดตั้งเคร่ืองอุปกรณ์ปลายทาง หรือมีเหตุสุดวสิยัตามท่ีบญัญติัไวใ้นประมวลกฎหมาย

แพง่และพาณิชยเ์กิดข้ึน หรือมีเหตุใดๆเกิดข้ึนซ่ึงนอกเหนือความควบคุมและมิใช่เป็นความผิดของผูใ้หบ้ริการ ทั้งน้ี ความเสียหายใดๆ

ของผูใ้ชบ้ริการท่ีเกิดจากการปฏิเสธการใหบ้ริการดงักล่าว ผูใ้หบ้ริการไม่ตอ้งรับผิดชอบ 

ผู้ให้บริการมสิีทธิระงบัการให้บริการช่ัวคราว 

ขอ้ 5.  ในกรณีท่ีมีเหตุจาํเป็น ผูใ้หบ้ริการอาจใชสิ้ทธิระงบัการใหบ้ริการชัว่คราวได ้  โดยแจง้เป็นหนงัสือทางไปรษณีย ์ พร้อมทั้งระบุ

เหตุในการใชสิ้ทธิดงักล่าวใหแ้ก่ผูใ้ชบ้ริการทราบล่วงหนา้ก่อนวนัระงบัการใหบ้ริการเป็นเวลาไม่นอ้ยกวา่สามสิบวนั เวน้แต่กรณี

ดงัต่อไปน้ี ผูใ้หบ้ริการสามารถระงบัการใหบ้ริการไดท้นัที  

(1)   เกิดเหตุสุดวสิยัข้ึนแก่ผูใ้หบ้ริการ 

(2)   ผูใ้ชบ้ริการถึงแก่ความตาย หรือส้ินสุดสภาพนิติบุคคล 

(3)   ผูใ้ชบ้ริการใชเ้อกสารปลอมในการขอใชบ้ริการ 

(4)   ผูใ้หบ้ริการพิสูจน์ไดว้า่บริการท่ีใหแ้ก่ผูใ้ชบ้ริการตามสญัญาน้ีถูกนาํไปใชโ้ดยมิชอบดว้ยกฎหมายหรือฝ่าฝืนต่อสญัญาน้ี 

(5)   ผูใ้ชบ้ริการผิดนดัชาํระค่าบริการเกินกวา่ระยะเวลาท่ีกาํหนดในสญัญาหรือใบแจง้หน้ีสองคราวติดตอ่กนั  

(6)  ผูใ้หบ้ริการพิสูจน์ไดว้า่ผูใ้ชบ้ริการไดน้าํบริการตามสญัญาน้ีไปใชเ้พ่ือแสวงหารายไดโ้ดยมีเจตนาจะไม่ชาํระค่าธรรมเนียม

หรือค่าบริการ 

บริษทั ยไูนเตด็ อินฟอร์เมชัน่ ไฮเวย ์จาํกดั   
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(7)   ผูใ้หบ้ริการมีเหตุท่ีจาํเป็นตอ้งบาํรุงรักษาหรือแกไ้ขระบบโทรคมนาคมท่ีใชใ้นการใหบ้ริการ 

ผูใ้หบ้ริการไม่ตอ้งรับผิดชอบในความเสียหายอยา่งใด ๆ ท่ีอาจเกิดข้ึนแก่ผูใ้ชบ้ริการ อนัเน่ืองจากการระงบัการใหบ้ริการ

ชัว่คราวท่ีเกิดจากเหตุจาํเป็นตามวรรคหน่ึง   

หากการระงบัการใหบ้ริการเกิดจากผูใ้ชบ้ริการปฏิบติัผดิสญัญาขอ้หน่ึงขอ้ใด เม่ือผูใ้ชบ้ริการไดแ้กไ้ขถูกตอ้งตามสญัญาแลว้ 

และมีความตอ้งการใชบ้ริการต่อไป  ผูใ้ชบ้ริการจะตอ้งชาํระหน้ีคา้งชาํระใด ๆ (ถา้มี) ใหเ้สร็จส้ินครบถว้น รวมทั้งการชาํระค่าต่อใช้

บริการใหม่ดว้ย 

 

สิทธิเลกิสัญญาของผู้ให้บริการ 

ขอ้ 6.   ผูใ้หบ้ริการมีสิทธิยกเลิกการใหบ้ริการตามสญัญาไดท้นัทีในกรณีมีเหตุดงัต่อไปน้ี  

(1) ผูใ้ชบ้ริการส้ินสุดสภาพนิติบุคคล 

(2) ผูใ้ชบ้ริการผิดนดัชาํระค่าบริการเกินกวา่ระยะเวลาท่ีกาํหนดในใบแจง้หน้ีค่าบริการสองคราวติดต่อกนั โดยผูใ้หบ้ริการได้

แจง้เตือนในใบแจง้หน้ีค่าบริการในคราวถดัไป ใหผู้ใ้ชบ้ริการชาํระค่าบริการท่ีคา้งชาํระภายในสิบหา้วนั นบัจากวนั

ครบรอบการชาํระค่าบริการในคร้ังนั้น หากผูใ้ชบ้ริการไม่ชาํระหรือเพิกเฉยไม่ดาํเนินการใดๆ ภายในกาํหนดเวลาดงักล่าว 

ใหถื้อวา่ผูใ้หบ้ริการไดบ้อกเลิกสญัญาและสญัญาส้ินสุดลงในวนัท่ีครบกาํหนดการชาํระค่าบริการท่ีคา้งชาํระนั้นดว้ย  

(3)  ผูใ้หบ้ริการมีเหตุผลอนัเช่ือไดว้า่ผูใ้ชบ้ริการมีพฤติกรรมฉอ้ฉลในการใชบ้ริการ หรือนาํบริการไปใชโ้ดยผิดกฎหมาย หรือ

ฝ่าฝืนขอ้หา้มในสญัญา 

(4)  ผูใ้หบ้ริการไม่สามารถใหบ้ริการไดโ้ดยเหตุท่ีอยูน่อกเหนือการควบคุมของผูใ้หบ้ริการ  

(5) เป็นการยกเลิกโดยบทบญัญติัแห่งกฎหมาย 

ขอ้ 7.   ผูใ้หบ้ริการอาจบอกเลิกสญัญาหากผูใ้ชบ้ริการโอนสิทธิการใชบ้ริการตามสญัญาน้ีใหแ้ก่บุคคลอ่ืน โดยไม่ไดรั้บความยนิยอม                  

จากผูใ้หบ้ริการ 

ขอ้ 8.  ในกรณีท่ีผูใ้หบ้ริการใชสิ้ทธิยกเลิกสญัญาก่อนครบกาํหนดระยะเวลาขั้นตํ่าของสญัญา อนัเน่ืองจากผูใ้ชบ้ริการปฏิบติัผิดสญัญา                 

ขอ้หน่ึงขอ้ใด ผูใ้ชบ้ริการตกลงจะชาํระค่าใชบ้ริการใหแ้ก่ผูใ้หบ้ริการจนครบกาํหนดระยะเวลาขั้นตํ่านั้น  

ผู้ใช้บริการมสิีทธิขอระงบัการใช้บริการช่ัวคราว 

ขอ้ 9.   ในกรณีท่ีมีเหตุจาํเป็น  ผูใ้ชบ้ริการอาจขอระงบัการใชบ้ริการชัว่คราวได ้ โดยแจง้เป็นหนงัสือทางไปรษณีย ์ ทางโทรสารหรือทาง

จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (อีเมล)์ พร้อมทั้งระบุเหตุและกาํหนดวนั เวลา และระยะเวลาในการระงบัการใชบ้ริการ ใหผู้ใ้หบ้ริการทราบล่วงหนา้

ก่อนวนัท่ีระงบัการใชบ้ริการเป็นเวลาไม่นอ้ยกวา่สามวนั ทั้งน้ี  ผูใ้ชบ้ริการมีสิทธิขอระงบัการใชบ้ริการชัว่คราวไดไ้ม่เกินปีละหน่ึงคร้ัง  โดยมี

ระยะเวลาไม่เกินเจ็ดวนั 

ในระหวา่งช่วงเวลาการระงบัการใชบ้ริการชัว่คราวตามวรรคหน่ึง ผูใ้ชบ้ริการไม่ตอ้งชาํระค่าบริการ หรือค่าธรรมเนียมใหแ้ก่

ผูใ้หบ้ริการ เวน้แต่ผูใ้ชบ้ริการไดร้ะงบัการใชบ้ริการเกินกวา่กาํหนดระยะเวลาดงักล่าวตามวรรคหน่ึง ผูใ้หบ้ริการอาจใชสิ้ทธิยกเลิกการ

ใหบ้ริการได ้ โดยแจง้ใหผู้ใ้ชบ้ริการทราบล่วงหนา้เป็นหนงัสือทางไปรษณีย ์ ทางโทรสารหรือทางจดหมายอิเลก็ทรอนิกส์ (อีเมล)์ เป็น

เวลาไม่นอ้ยกวา่30 (สามสิบ) วนั 

สิทธิเลกิสัญญาของผู้ใช้บริการ 

ขอ้ 10. ผูใ้ชบ้ริการมีสิทธิเลิกสญัญาในเวลาใดก็ไดด้ว้ยการบอกกล่าวเป็นหนงัสือใหแ้ก่ผูใ้หบ้ริการ ทราบล่วงหนา้ไม่นอ้ยกวา่30 

(สามสิบ) วนั ทั้งน้ี ผูใ้ชบ้ริการมีหนา้ท่ีจะตอ้งชาํระค่าบริการทั้งหมดตามกาํหนดระยะเวลาขั้นตํ่าของสญัญาแก่ผูใ้หบ้ริการ ใหค้รบถว้น

ก่อนวนัท่ีการยกเลิกสญัญามีผลบงัคบั 

 

บริษทั ยไูนเตด็ อินฟอร์เมชัน่ ไฮเวย ์จาํกดั   
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ขอ้ 11. ผูใ้ชบ้ริการอาจใชสิ้ทธิเลิกสญัญาไดท้นัที ในกรณีท่ีมีเหตุดงัต่อไปน้ี 

(1) ผูใ้ชบ้ริการไม่สามารถรับบริการจากผูใ้หบ้ริการไดด้ว้ยเหตุท่ีเกิดข้ึนอยา่งต่อเน่ือง และอยูน่อกเหนือการควบคุมของ

ผูใ้ชบ้ริการ 

(2) ผูใ้หบ้ริการไดผ้ิดขอ้สญัญาอนัเป็นสาระสาํคญัของสญัญา 

(3) ผูใ้หบ้ริการตกเป็นบุคคลลม้ละลาย 

(4) ผูใ้หบ้ริการเปล่ียนแปลงขอ้ตกลงในสญัญาหรือเง่ือนไขในการใหบ้ริการ ซ่ึงมีผลเป็นการลดสิทธิหรือประโยชน์อนัพึง

ไดรั้บของผูใ้ชบ้ริการลง เวน้แต่เกิดจากเหตุตามท่ีกฎหมายบญัญติั 

(5) เป็นการยกเลิกโดยบทบญัญติัแห่งกฎหมาย 

ขอ้ 12.  ในกรณีท่ีผูใ้ชบ้ริการใชสิ้ทธิยกเลิกสญัญาก่อนครบกาํหนดระยะเวลาของสญัญา ตามขอ้ 11. ผูใ้หบ้ริการตกลงคืนเงินค่าบริการ

ท่ีไดรั้บชาํระจากผูใ้ชบ้ริการแลว้ โดยหกัคืนตามสดัส่วนระยะเวลาท่ีเหลืออยู ่และผูใ้หบ้ริการจะบงัคบัใหผู้ใ้ชบ้ริการชาํระค่าใชบ้ริการจน

ครบกาํหนดระยะเวลาขั้นตํ่าไม่ได ้ทั้งน้ีเม่ือผลของสญัญาส้ินสุดลง คู่สญัญาทั้งสองฝ่ายจะตอ้งปฏิบติัตามขอ้ 24.  

สิทธิและหน้าทีใ่นการใช้บริการของผู้ใช้บริการ 

ขอ้ 13.    ผูใ้ชบ้ริการ หรือบุคคลอนัอยูใ่นความรับผดิชอบของผูใ้ชบ้ริการพึงปฏิบติัตามกฎหมาย และใชบ้ริการเพ่ือวตัถุประสงคท่ี์

ถูกตอ้งตามกฎหมาย หา้มมิใหผู้ใ้ชบ้ริการ หรือบุคคลอนัอยูใ่นความรับผิดชอบของผูใ้ชบ้ริการไปดาํเนินการอยา่งใด ๆ ท่ีอาจก่อใหเ้กิด

การละเมิดกฎเกณฑข์องนานาชาติ ของประเทศชาติ หรือของทอ้งถ่ิน หรือก่อใหเ้กิดภยัต่อสงัคมและความมัน่คง หรือความสงบเรียบร้อย

ของประเทศชาติ หรือขดัต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอนัดีของประชาชน หรือผิดกฎหมาย หรือนโยบาย กฎ ระเบียบ ขอ้บงัคบั 

ขอ้กาํหนด คาํสัง่ ประกาศของส่วนราชการ เก่ียวกบัการใชบ้ริการท่ีประกาศใชอ้ยูใ่นปัจจุบนั  หรือท่ีจะมีข้ึนหรือเปล่ียนแปลงแกไ้ขใน

อนาคต ทั้งน้ี  ผูใ้ชบ้ริการตกลงวา่จะชดใชค้วามเสียหายท่ีเกิดข้ึนเอง โดยไม่กล่าวโทษผูใ้หบ้ริการ 

สิทธิและหน้าทีใ่นการให้บริการของผู้ให้บริการ 

ขอ้ 14.     ขอ้มูลทั้งหมดของผูใ้ชบ้ริการท่ีผูใ้หบ้ริการไดรั้บรู้เน่ืองจากการปฏิบติังานตามสญัญาใหบ้ริการใหถื้อเป็นความลบั ท่ีผู ้

ใหบ้ริการจะตอ้งรักษาความลบัขอ้มูลของผูใ้ชบ้ริการตลอดระยะเวลาสญัญาใหบ้ริการและหลงัจากเสร็จส้ินสญัญาใหบ้ริการ และจะตอ้ง

ไม่นาํไปเปิดเผยใหแ้ก่ผูอ่ื้นเป็นอนัขาด รวมถึงการควบคุม การดูแลเจา้หนา้ท่ีของผูใ้หบ้ริการไม่ใหเ้ผยแพร่หรือเปิดเผยขอ้มูลแก่ผูอ่ื้น เวน้

แต่ไดรั้บอนุญาตจากผูใ้ชบ้ริการ หรือในการดาํเนินงานของผูใ้หบ้ริการตามสญัญาและในระหวา่งการปฏิบติัหนา้ท่ีโดยปกติของ ผู ้

ใหบ้ริการเท่านั้น 

ขอ้ 15.  ผูใ้หบ้ริการจะไม่นาํเอาขอ้มูลท่ีเป็นความลบัไปใชเ้พ่ือวตัถุประสงคอ่ื์นใดท่ีนอกเหนือจากการปฏิบติังานตามปกติ 

ขอ้ 16.    ผูใ้หบ้ริการมีสิทธิเปิดเผยขอ้มูลหรือทาํสาํเนาขอ้มูลของผูใ้ชบ้ริการใหแ้ก่พนกังานเจา้หนา้ท่ีของรัฐท่ีร้องขอตามอาํนาจท่ี

บญัญติัตามกฎหมายพระราชบญัญติัวา่ดว้ยการกระทาํความผิดเก่ียวกบัคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 และกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งทั้งท่ีมีอยูใ่น

ปัจจุบนัและมีข้ึนในอนาคต ทั้งน้ี ผูใ้หบ้ริการจะตอ้งแจง้ใหผู้ใ้ชบ้ริการทราบทนัทีหลงัจากไดรั้บทราบคาํสัง่จากพนกังานเจา้หนา้ท่ีของรัฐ 

ค่าบริการและการชําระค่าบริการ 

ขอ้ 17.   ผูใ้หบ้ริการจะเรียกเก็บค่าบริการตามอตัราท่ีกาํหนดในสญัญา และจะจดัส่งใบแจง้หน้ีค่าบริการใหผู้ใ้ชบ้ริการทราบล่วงหนา้                      

ไม่นอ้ยกวา่ 15 (สิบหา้) วนั ก่อนวนัครบกาํหนดชาํระ โดยจดัส่งทางไปรษณียห์รือโดยตวัแทนของผูใ้หบ้ริการ ณ สถานท่ีติดต่อของ

ผูใ้ชบ้ริการท่ีไดแ้จง้ไว ้

ขอ้ 18.  ผูใ้ชบ้ริการจะตอ้งชาํระค่าบริการเป็นรายเดือน/รายปี ตามเดือน/ปีปฏิทินตามวธีิการท่ีผูใ้หบ้ริการกาํหนดและภายในระยะเวลา

ตามท่ีระบุในใบแจง้หน้ีค่าบริการ  
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ขอ้ 19.   หากการใชบ้ริการในเดือนแรกไม่ครบเดือนแห่งปีปฏิทินใหค้าํนวณค่าบริการเร่ิมตั้งแต่วนัท่ีผูใ้หบ้ริการไดเ้ร่ิมใหบ้ริการจนถึง

วนัสุดทา้ยของเดือนแห่งปีปฏิทินนั้น ส่วนการใชบ้ริการเดือนสุดทา้ยใหค้าํนวณค่าบริการตั้งแต่วนัแรกของเดือนแห่งปีปฏิทินนั้น จนถึง

วนัท่ีผูใ้หบ้ริการไดร้ะงบัการใหบ้ริการ 

การคาํนวณค่าบริการตามวรรคแรกใหค้าํนวณโดยเฉล่ียเป็นค่าบริการต่อวนัโดยคิดจากอตัราค่าบริการเป็นตวัตั้งหารดว้ย

จาํนวนวนัของเดือนตามปีปฏิทิน 

ขอ้ 20.   ในกรณีท่ีผูใ้ชบ้ริการเห็นวา่ใบแจง้หน้ีค่าบริการงวดใดไม่ถูกตอ้งผูใ้ชบ้ริการจะตอ้งแจง้ใหผู้ใ้หบ้ริการทราบเพ่ือช้ีแจงภายในหก

สิบวนันบัจากวนัท่ีไดรั้บใบแจง้หน้ีค่าบริการงวดนั้น  

ผูใ้หบ้ริการจะพิสูจน์ขอ้เทจ็จริงและยนืยนัความถูกตอ้งของใบแจง้หน้ีค่าบริการตามวรรคหน่ึง ใหผู้ใ้ชบ้ริการทราบภายในหก

สิบวนั นบัแต่วนัท่ีผูใ้หบ้ริการไดรั้บคาํขอจากผูใ้ชบ้ริการ 

ในกรณีท่ีขอ้เทจ็จริงตามวรรคแรกปรากฏวา่ ใบแจง้หน้ีมีค่าบริการไม่ถูกตอ้ง และผูใ้ชบ้ริการไดช้าํระค่าบริการตามใบแจง้หน้ี

เกินกวา่จาํนวนท่ีเกิดข้ึนจากค่าบริการจริง ผูใ้หบ้ริการจะคืนเงินส่วนต่างนั้น พร้อมชาํระดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ 1.25 (หน่ึงจุดสองหา้)

ของเงินส่วนต่างดงักล่าวต่อเดือนใหแ้ก่ผูใ้ชบ้ริการภายในสามสิบวนั นบัจากวนัท่ีผูใ้ชบ้ริการไดรั้บแจง้ขอ้เทจ็จริงนั้น ทั้งน้ี การคาํนวณ

ระยะเวลาการชาํระดอกเบ้ียดงักล่าว ใหน้บัจากวนัท่ีผูใ้ชบ้ริการไดช้าํระค่าบริการงวดท่ีไม่ถูกตอ้ง จนถึงวนัท่ีผูใ้หบ้ริการชาํระเงินส่วน

ต่างดงักล่าวใหผู้ใ้ชบ้ริการครบถว้น 

ในกรณีท่ีขอ้เทจ็จริงตามวรรคแรกปรากฏวา่  ใบแจง้หน้ีค่าบริการตามวรรคหน่ึงถูกตอ้งและผูใ้ชบ้ริการยงัมิไดช้าํระค่าบริการ

หรือชาํระค่าบริการ               ยงัไม่ครบถว้น ใหถื้อวา่ผูใ้ชบ้ริการเป็นผูผ้ิดนดัชาํระหน้ี และผูใ้ชบ้ริการจะตอ้งเสียค่าปรับกรณีผดินดัชาํระ

ค่าบริการตามขอ้ 22. 

ขอ้ 21.  ในกรณีท่ีผูใ้ชบ้ริการผิดนดัชาํระค่าบริการ และผูใ้หบ้ริการยงัไม่ใชสิ้ทธิยกเลิกสญัญา ผูใ้ชบ้ริการยนิยอมเสียค่าปรับในอตัรา

ร้อยละ 1.25 (หน่ึงจุดสองหา้) ต่อเดือน สาํหรับค่าบริการท่ีคา้งชาํระ โดยคิดคาํนวณตั้งแต่วนัท่ีถดัจากวนัครบกาํหนดชาํระเป็นตน้ไป 

จนถึงวนัท่ีผูใ้ชบ้ริการชาํระใหผู้ใ้หบ้ริการครบถว้น  

ขอ้ 22.  หากผูใ้หบ้ริการมีค่าใชจ่้ายในการฟ้องร้อง หรือการเร่งรัดหน้ีสินจากการผิดนดัชาํระค่าบริการของผูใ้ชบ้ริการตามสญัญาฉบบัน้ี 

ผูใ้ชบ้ริการตกลงเป็นผูรั้บผดิชอบค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนดงักล่าวทั้งหมด 

ขอ้ 23. กรณีเช็คท่ีผูใ้ชบ้ริการออกใหก้บัผูใ้หบ้ริการไม่สามารถเรียกเก็บไดจ้ะถือวา่ผูใ้ชบ้ริการขาดการชาํระเงินในทนัทีและผูใ้ชบ้ริการ

ตอ้งเสียค่าธรรมเนียมหรือค่าใชจ่้ายอ่ืนใดในกรณีเช็คตีคืนตามอตัราท่ีธนาคารเรียกเก็บทนัทีท่ีผูใ้หบ้ริการคืนเช็คใหก้บั

ผูใ้ชบ้ริการ 

 

ผลของสัญญาส้ินสุดลง  

ขอ้ 24.  เม่ือสญัญาส้ินสุดลง  ในกรณีท่ีมีการหกักลบลบหน้ีท่ีเกิดข้ึนตามสญัญาน้ี หากฝ่ายหน่ึงฝ่ายใดมีเงินคา้งชาํระระหวา่งกนั  ใหฝ่้าย

นั้นคืนเงินท่ีคา้งชาํระใหแ้ก่อีกฝ่ายหน่ึงภายในระยะเวลาสามสิบวนันบัแต่วนัท่ีสญัญาส้ินสุดลง ทั้งน้ี หากยงัไม่สามารถคืนเงินคา้งชาํระ

ไดภ้ายในระยะเวลาดงักล่าว ใหช้าํระพร้อมเงินค่าเสียประโยชนใ์นอตัราร้อยละ 1.25 (หน่ึงจุดสองหา้) ต่อเดือน 

ขอ้ 25.   เม่ือสญัญาส้ินสุดลงโดยประการใดๆก็ดี ผูใ้ชบ้ริการยนิยอมใหผู้ใ้หบ้ริการเขา้ถอดถอนเคร่ืองอุปกรณ์ปลายทางกลบัคืนไปได ้

โดยไม่มีเง่ือนไข หากผูใ้หบ้ริการไม่สามารถเขา้ถอดถอนเคร่ืองอุปกรณ์ปลายทางได ้ เน่ืองดว้ยการกระทาํใดๆของผูใ้ชบ้ริการ หรือของ

บริวารของผูใ้ชบ้ริการ หรือของบุคคลท่ีอยูใ่นสถานท่ีนั้น ผูใ้ชบ้ริการจะตอ้งรับผิดชดใชค้่าเคร่ืองอุปกรณ์ปลายทางตามมูลค่าท่ีแทจ้ริง

ของเคร่ืองอุปกรณ์ปลายทางนั้นๆ 
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การตดิตั้ง การบํารุงรักษา และการเกบ็คนืเคร่ืองอุปกรณ์ปลายทาง 

ขอ้ 26.    ผูใ้ชบ้ริการตกลงอนุญาตและอาํนวยความสะดวกใหแ้ก่ผูใ้หบ้ริการเขา้ในสถานท่ีหรืออาคารท่ีผูใ้ชบ้ริการมีกรรมสิทธ์ิหรือมี

สิทธิครอบครอง เม่ือไดรั้บการแจง้ล่วงหนา้ไม่นอ้ยกวา่ 1 วนัทาํการ เพ่ือดาํเนินการดงัต่อไปน้ี 

(1)   เพ่ือติดตั้งอุปกรณ์ในการใหบ้ริการตามสญัญา 

(2)   เพ่ือตรวจสอบ ทดสอบ บาํรุงรักษา หรือเปล่ียนอุปกรณ์ปลายทาง 

(3)  เพ่ือเก็บคืนเคร่ืองอุปกรณ์ปลายทางของผูใ้หบ้ริการหลงัจากสญัญาส้ินสุดลง 

หากผูใ้ชบ้ริการมิไดเ้ป็นเจา้ของกรรมสิทธ์ิหรือผูมี้สิทธิครอบครองสถานท่ีหรืออาคารนั้น ผูใ้ชบ้ริการจะจดัการใหพ้นกังาน 

หรือ ผูไ้ดรั้บมอบอาํนาจใหก้ระทาํการแทนของผูใ้หบ้ริการ ไดรั้บอนุญาตเขา้ในสถานท่ีหรืออาคาร เพ่ือดาํเนินการตามวรรคหน่ึง หาก

เจา้ของกรรมสิทธ์ิหรือผูมี้สิทธิครอบครองดงักล่าวเรียกร้องค่าเสียหายใดๆจากผูใ้หบ้ริการ เน่ืองจากผูใ้หบ้ริการไดเ้ขา้ในสถานท่ีหรือ

อาคารดงักล่าวและมิไดก่้อใหเ้กิดความเสียหายอ่ืนใด  ผูใ้ชบ้ริการยนิยอมชดใชค้่าเสียหายดงักล่าวแทนผูใ้หบ้ริการทั้งส้ิน 

ขอ้ 27.  ผูใ้หบ้ริการสงวนสิทธิในการเปล่ียน เคล่ือนยา้ย ตลอดจนดดัแปลงแกไ้ขเพ่ิมเติมเคร่ืองอุปกรณ์ปลายทางเพ่ือใหเ้หมาะสม

สาํหรับการใชบ้ริการในเวลาใด ๆ ตลอดระยะเวลาตามสญัญาน้ี และผูใ้ชบ้ริการตกลงจะไม่ทาํการเคล่ือนยา้ย ดดัแปลง แกไ้ข เคร่ือง

อุปกรณ์ปลายทาง หรือนาํอุปกรณ์อ่ืนใดมาเช่ือมต่อกบัเคร่ืองอุปกรณ์ปลายทาง นอกจากจะไดรั้บความยนิยอมเป็นหนงัสือจากผู ้

ใหบ้ริการก่อน 

ขอ้ 28.   ตลอดระยะเวลาตามสญัญาน้ี ผูใ้ชบ้ริการหรือบุคคลอนัอยูใ่นความรับผิดชอบของผูใ้ชบ้ริการ จะตอ้งสงวนรักษาเคร่ืองอุปกรณ์

ปลายทางใหอ้ยูใ่นสภาพท่ีเรียบร้อยใชง้านไดดี้ตลอดเวลาเสมอเช่นวญิ�ูชนทัว่ไปจะสงวนรักษาทรัพยสิ์นของตนเอง และการใชง้าน

จะตอ้งเป็นไปตามจรรยาบรรณวชิาชีพพึงปฎิบติั หากเคร่ืองอุปกรณ์ปลายทางชาํรุดเสียหายหรือสูญหายไม่วา่จะดว้ยเหตุประการใดก็ตาม 

เวน้แต ่

 (1)    การชาํรุดเสียหายอนัเน่ืองมาจากการใชง้านตามปกติ หรือ 

 (2)    การชาํรุดเสียหาย หรือสูญหายอนัเน่ืองมาจากความผิดของผูใ้หบ้ริการ หรือ พนกังานของผูใ้หบ้ริการ 

ผูใ้ชบ้ริการตอ้งรับผิดชอบชดใชค้่าเสียหายหรือสูญหายต่อผูใ้หบ้ริการตามมูลค่าท่ีแทจ้ริง โดยผูใ้หบ้ริการจะเป็นผูด้าํเนินการ

เปล่ียนหรือซ่อมแซมใหอ้ยูใ่นสภาพท่ีดีทดแทนเคร่ืองอุปกรณ์ปลายทางนั้นดว้ยค่าใชจ่้ายของผูใ้ชบ้ริการ 

ขอ้ 29. ในกรณีท่ีบริการเกิดการขดัขอ้ง หรือเคร่ืองอุปกรณ์ปลายทางเกิดการชาํรุดบกพร่องใชง้านไม่ไดท้ั้งหมดหรือแต่บางส่วน 

ผูใ้ชบ้ริการจะตอ้งแจง้ใหผู้ใ้หบ้ริการทราบทนัที เพ่ือท่ีผูใ้หบ้ริการจะไดต้รวจสอบและดาํเนินการแกไ้ขขอ้ขดัขอ้ง หรือจดัส่งช่างผูมี้

ความรู้ความชาํนาญมาจดัการซ่อมแซมแกไ้ขเคร่ืองอุปกรณ์ปลายทางใหอ้ยูใ่นสภาพใชง้านไดดี้ตามปกติต่อไป  

การแจง้เหตุขดัขอ้งตามวรรคหน่ึง ผูใ้ชบ้ริการสามารถแจง้ไดต้ลอด 24 ชัว่โมงโดยไม่มีวนัหยดุ โดยแจง้ไปยงัศูนยป์ฏิบติัการ 

Call Center เลขท่ี 499 อาคารเบญจจินดา  ถนนกาํแพงเพชร 6 แขวงลาดยาว  เขตจตจุกัร กรุงเทพฯ 10900 โทรศพัทห์มายเลข 0-2831-
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ข้อจาํกดัความรับผดิของผู้ให้บริการ 

ขอ้ 30.  ผูใ้หบ้ริการจะไม่ควบคุมเน้ือหาใจความของขอ้มูลท่ีส่งผา่นเครือขา่ยของผูใ้หบ้ริการ และ สงวนสิทธิไม่รับผิดชอบในความ

เสียหายใดๆ ท่ีเกิดข้ึนแก่บุคคล หรือขอ้มูลข่าวสาร ขอ้ความใด ๆ ของผูใ้ชบ้ริการ หรือทรัพยสิ์นของผูใ้ชบ้ริการ หรือบริวารของ

ผูใ้ชบ้ริการ ไม่วา่จะโดยตรง โดยออ้ม หรือท่ีเป็นผลต่อเน่ือง อนัเน่ืองมาจากการขดัขอ้งของบริการ หรือการชาํรุดบกพร่องของเคร่ือง

อุปกรณ์ปลายทาง รวมทั้งไม่รับผดิชอบในความเสียหายใด ๆ ในการท่ีบุคคลอ่ืนไดล่้วงรู้ขอ้มูลข่าวสารหรือขอ้ความของผูใ้ชบ้ริการโดย

มิชอบ  เวน้แตค่วามเสียหายดงักล่าวเกิดข้ึนจากการกระทาํโดยจงใจและมิชอบดว้ยกฎหมาย หรือโดยประมาทเลินเล่อของผูใ้หบ้ริการ 

หรือพนกังานของผูใ้หบ้ริการ 
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ขอ้ 31.   ผูใ้หบ้ริการสงวนสิทธิไม่รับผิดชอบในอนัตรายใดๆ ซ่ึงอาจมีเกิดข้ึนแก่บุคคลหรือทรัพยสิ์นของผูใ้ชบ้ริการ หรือบริวารของ

ผูใ้ชบ้ริการ ซ่ึงอนัตรายนั้นอาจเกิดจากการใชเ้คร่ืองอุปกรณ์ปลายทาง เวน้แต่อนัตรายดงักล่าวเกิดข้ึนเน่ืองจากการกระทาํโดยจงใจ หรือ

การกระทาํโดยประมาทเลินเล่อของผูใ้หบ้ริการ หรือพนกังานของผูใ้หบ้ริการ 

สิทธิแก้ไขเปลีย่นแปลงข้อกาํหนดและเงือ่นไขของสัญญา 

ขอ้ 32. ผูใ้หบ้ริการสงวนสิทธิในการแกไ้ขเพ่ิมเติม เปล่ียนแปลงขอ้กาํหนดและเง่ือนไขของสญัญา ซ่ึงอาจ มีผลกระทบต่อสิทธิ หนา้ท่ี 

หรือประโยชน์อนัพึงไดรั้บของผูใ้ชบ้ริการตามสญัญา และรวมถึงการแกไ้ขเพ่ิมเติม เปล่ียนแปลงไม่วา่ในกรณีใด ๆ ซ่ึงกระทาํตามคาํสัง่

ของกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งโดยผูใ้หบ้ริการจะแจง้ใหผู้ใ้ชบ้ริการทราบล่วงหนา้เป็นหนงัสืออยา่งนอ้ย 30 (สามสิบ) วนั  

การรับเร่ืองร้องเรียน 

ขอ้ 33. กรณีบริการของผูใ้หบ้ริการไม่เป็นท่ีพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการดงัท่ีคาดหมาย หรือไม่เป็นไปตามขอ้กาํหนดและเง่ือนไขสญัญา 

หรือไดรั้บความเดือดร้อนเสียหายประการใด ผูใ้ชบ้ริการสามารถแจง้หรือร้องเรียนมายงัผูใ้ชบ้ริการไดท่ี้ 499 อาคารเบญจจินดา  ถนน
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การแจ้งและการบอกกล่าว 

ขอ้ 34. การแจง้ การร้องขอ หรือการบอกกล่าวทั้งปวงตามสญัญาน้ี ใหจ้ดัทาํเป็นหนงัสือ ยกเวน้ผูใ้หบ้ริการไดแ้จง้กาํหนดให้

ผูใ้ชบ้ริการทราบเป็นอยา่งอ่ืน เพ่ือความสะดวกในการใหบ้ริการแลว้แต่กรณี โดยการจดัส่งดว้ยตนเอง ทางไปรษณียล์งทะเบียน โทรสาร 

หรืออีเมล ์ไปยงัท่ีอยูข่องคู่สญัญาตามสญัญา หรือท่ีอยูข่องคู่สญัญาท่ีไดแ้จง้เปล่ียนแปลงใหคู้่สญัญาอีกฝ่ายทราบคร้ังหลงัสุด ทั้งน้ี ใหถื้อ

วา่วนัท่ีผูไ้ดรั้บหนงัสือเป็นวนัท่ีมีผล ไม่วา่หนงัสือนั้นจะลงวนัท่ีใดก็ตาม  

ขอ้ 35. ใบแจง้ค่าบริการหรือใบแจง้หน้ี หรือจดหมาย หรือหนงัสือใด ๆ ท่ีผูใ้หบ้ริการส่งไปยงัผูใ้ชบ้ริการ ตามท่ีอยูข่องผูใ้ชบ้ริการ

ตามท่ีระบุไวใ้นสญัญา หรือท่ีอยูข่องผูใ้ชบ้ริการท่ีไดแ้จง้เปล่ียนแปลงใหผู้ใ้หบ้ริการทราบคร้ังหลงัสุด ใหถื้อวา่ ผูใ้หบ้ริการไดส่้งโดย

ถูกตอ้ง และผูใ้ชบ้ริการไดรั้บใบแจง้ค่าบริการหรือใบแจง้หน้ี หรือจดหมาย หรือหนงัสือนั้นแลว้ แมว้า่ใบแจง้ค่าบริการหรือใบแจง้หน้ี 

หรือจดหมาย หรือหนงัสือนั้นจะถูกส่งกลบัคืนใหแ้ก่ผูใ้หบ้ริการไม่วา่ดว้ยเหตุใดๆ ก็ตาม 

ขอ้ 36.  หากคู่สญัญาฝ่ายใดมีการยา้ยหรือเปล่ียนแปลงท่ีอยูต่ามท่ีไดแ้จง้ไวใ้นสญัญา คู่สญัญาฝ่ายนั้น ตอ้งแจง้ใหคู้่สญัญาอีกฝ่ายหน่ึง

ทราบเป็นหนงัสือล่วงหนา้ไม่นอ้ยกวา่สามวนัทาํการ ก่อนวนัท่ียา้ยหรือเปล่ียนแปลงท่ีอยู ่ หากคู่สญัญาฝ่ายใดเพิกเฉยหรือไม่ปฏิบติัตาม

เง่ือนไขดงักล่าว ใหถื้อวา่เป็นผูป้ฏิบติัผิดสญัญา ทั้งน้ี  หนงัสือดงักล่าวใหถื้อวา่เป็นส่วนหน่ึงของสญัญาน้ี 

การตคีวามและการบังคบัใช้ 

ขอ้ 37.  ในกรณีท่ีมีการจดัทาํสญัญาน้ีเป็นทั้งภาษาไทยและภาษาองักฤษ ใหย้ดึถือขอ้ความในสญัญาฉบบัภาษาไทยเป็นหลกั ทั้งน้ี การ

ตีความและ การบงัคบัใชส้ญัญาน้ี ใหใ้ชต้ามบทบญัญติักฎหมายของประเทศไทย 

เอกสารประกอบสัญญา 

ขอ้ 38.  สญัญาน้ีมีเอกสารประกอบแนบทา้ยสญัญาตามท่ีระบุไวใ้นสญัญาการใหบ้ริการ และใหถื้อวา่เอกสารประกอบแนบทา้ยสญัญา

ดงักล่าวเป็นส่วนหน่ึงของสญัญาฉบบัน้ี  ถา้ขอ้ความหรือเง่ือนไขในเอกสารประกอบแนบทา้ยสญัญาขดัหรือแยง้กบัขอ้ความ

หรือเง่ือนไขท่ีกาํหนดไวใ้นสญัญา ใหถื้อบงัคบัตามเอกสารท่ีทาํข้ึนหลงัสุด 
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