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ข้ อกําหนดสัญญาทัว่ ไปในการให้ บริการ
ข้อ 1.

ในสัญญาให้บริ การฉบับนี้ ถ้าข้อความมิได้แสดงให้เห็นเป็ นอย่างอื่น
“สัญญา”
หมายความว่า สัญญาให้บริ การระหว่างผูใ้ ห้บริ การกับผูใ้ ช้บริ การ
“ผูใ้ ห้บริ การ ”
หมายความว่า บริ ษทั ยูไนเต็ด อินฟอร์เมชัน่ ไฮเวย์ จํากัด
“บริ การ”
หมายความว่า บริ การที่ผใู ้ ช้บริ การแจ้งความจํานงต่อผูใ้ ห้บริ การตามสัญญาให้บริ การ
“เครื่ องอุปกรณ์ปลายทาง”
หมายความว่า เครื่ องและอุปกรณ์ใด ๆ ที่ผใู ้ ห้บริ การได้ทาํ การติดตั้งให้แก่ผใู ้ ช้บริ การ ณ
สถานที่ติดตั้งที่ระบุไว้ในสัญญา
“ ค่าบริ การ ”
หมายความว่า อัตราค่าติดตั้ง ค่าใช้บริ การต่อเดือน/ปี ค่าธรรมเนียม ค่าบริ การ หนี้คา้ ง
ชําระ หรื อค่าใช้จ่ายอื่นใด ซึ่งผูใ้ ห้บริ การเรี ยกเก็บจากผูใ้ ช้บริ การอัน
เนื่องจากการใช้บริ การตามสัญญา โดยคํานวณจากอัตราค่าบริ การที่ผู ้
ให้บริ การได้แจ้งให้ผใู ้ ช้บริ การทราบ

กําหนดระยะเวลาของสัญญา
ข้อ 2. วันเริ่ มต้นการใช้บริ การ วันสิ้นสุดการให้บริ การ และระยะเวลาขั้นตํ่าการใช้บริ การ เป็ นไปตามที่ระบุไว้ในสัญญา
ข้อ 3. ผูใ้ ช้บริ การตกลงใช้บริ การและผูใ้ ห้บริ การตกลงให้บริ การตามระยะเวลาขั้นตํ่าตามที่กาํ หนดไว้ในสัญญานี้
ในระหว่าง
ระยะเวลา ขั้นตํ่าผูใ้ ช้บริ การตกลงไม่ปรับลดขนาดของบริ การในการใช้บริ การตามที่ผใู ้ ช้บริ การได้ตกลงไว้ตามสัญญานี้ หากผูใ้ ช้บริ การ
ประสงค์จะยกเลิกสัญญาหรื อบอกเลิกใช้บริ การก่อนครบกําหนดระยะเวลาขั้นตํ่าด้วยเหตุใดๆ
ซึ่งมิใช่เป็ นความผิดของผูใ้ ห้บริ การ
ผูใ้ ช้บริ การตกลงจะชําระค่าใช้บริ การให้แก่ผใู ้ ห้บริ การจนครบกําหนดระยะเวลาขั้นตํ่าตามสัญญา
เมื่อครบกําหนดระยะเวลาขั้นตํ่าแล้ว คู่สญ
ั ญาฝ่ ายใดฝ่ ายหนึ่งมิได้บอกเลิกสัญญา ให้ถือว่าเป็ นการต่ออายุสญ
ั ญาหรื อการ
ให้บริ การออกไปอีกคราวละ 1 ปี และให้นาํ ข้อกําหนดและเงื่อนไขของสัญญาฉบับนี้มาบังคับใช้
การปฏิเสธการให้ บริการ
ข้อ 4. ผูใ้ ห้บริ การสงวนสิ ทธิที่จะไม่ให้บริ การตามสัญญานี้ และให้ถือว่าสัญญานี้สิ้นสุดลงทั้งฉบับหรื อบางส่วน หากปรากฏว่า
สถานที่ติดตั้งไม่อยูใ่ นสภาพที่เหมาะสมที่จะทําการติดตั้งเครื่ องอุปกรณ์ปลายทาง หรื อมีเหตุสุดวิสยั ตามที่บญั ญัติไว้ในประมวลกฎหมาย
แพ่งและพาณิ ชย์เกิดขึ้น หรื อมีเหตุใดๆเกิดขึ้นซึ่งนอกเหนือความควบคุมและมิใช่เป็ นความผิดของผูใ้ ห้บริ การ ทั้งนี้ ความเสี ยหายใดๆ
ของผูใ้ ช้บริ การที่เกิดจากการปฏิเสธการให้บริ การดังกล่าว ผูใ้ ห้บริ การไม่ตอ้ งรับผิดชอบ
ผู้ให้ บริการมีสิทธิระงับการให้ บริการชั่วคราว
ข้อ 5. ในกรณี ที่มีเหตุจาํ เป็ น ผูใ้ ห้บริ การอาจใช้สิทธิระงับการให้บริ การชัว่ คราวได้ โดยแจ้งเป็ นหนังสื อทางไปรษณี ย ์ พร้อมทั้งระบุ
เหตุในการใช้สิทธิดงั กล่าวให้แก่ผใู ้ ช้บริ การทราบล่วงหน้าก่อนวันระงับการให้บริ การเป็ นเวลาไม่นอ้ ยกว่าสามสิ บวัน
เว้นแต่กรณี
ดังต่อไปนี้ ผูใ้ ห้บริ การสามารถระงับการให้บริ การได้ทนั ที
(1) เกิดเหตุสุดวิสยั ขึ้นแก่ผใู ้ ห้บริ การ
(2) ผูใ้ ช้บริ การถึงแก่ความตาย หรื อสิ้นสุดสภาพนิติบุคคล
(3) ผูใ้ ช้บริ การใช้เอกสารปลอมในการขอใช้บริ การ
(4) ผูใ้ ห้บริ การพิสูจน์ได้วา่ บริ การที่ให้แก่ผใู ้ ช้บริ การตามสัญญานี้ถูกนําไปใช้โดยมิชอบด้วยกฎหมายหรื อฝ่ าฝื นต่อสัญญานี้
(5) ผูใ้ ช้บริ การผิดนัดชําระค่าบริ การเกินกว่าระยะเวลาที่กาํ หนดในสัญญาหรื อใบแจ้งหนี้สองคราวติดต่อกัน
(6) ผูใ้ ห้บริ การพิสูจน์ได้วา่ ผูใ้ ช้บริ การได้นาํ บริ การตามสัญญานี้ไปใช้เพื่อแสวงหารายได้โดยมีเจตนาจะไม่ชาํ ระค่าธรรมเนียม
หรื อค่าบริ การ
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(7) ผูใ้ ห้บริ การมีเหตุที่จาํ เป็ นต้องบํารุ งรักษาหรื อแก้ไขระบบโทรคมนาคมที่ใช้ในการให้บริ การ
ผูใ้ ห้บริ การไม่ตอ้ งรับผิดชอบในความเสี ยหายอย่างใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้นแก่ผใู ้ ช้บริ การ อันเนื่องจากการระงับการให้บริ การ
ชัว่ คราวที่เกิดจากเหตุจาํ เป็ นตามวรรคหนึ่ง
หากการระงับการให้บริ การเกิดจากผูใ้ ช้บริ การปฏิบตั ิผดิ สัญญาข้อหนึ่งข้อใด เมื่อผูใ้ ช้บริ การได้แก้ไขถูกต้องตามสัญญาแล้ว
และมีความต้องการใช้บริ การต่อไป ผูใ้ ช้บริ การจะต้องชําระหนี้คา้ งชําระใด ๆ (ถ้ามี) ให้เสร็จสิ้นครบถ้วน รวมทั้งการชําระค่าต่อใช้
บริ การใหม่ดว้ ย
สิทธิเลิกสัญญาของผู้ให้ บริการ
ข้อ 6. ผูใ้ ห้บริ การมีสิทธิยกเลิกการให้บริ การตามสัญญาได้ทนั ทีในกรณีมีเหตุดงั ต่อไปนี้
(1) ผูใ้ ช้บริ การสิ้นสุดสภาพนิติบุคคล
(2) ผูใ้ ช้บริ การผิดนัดชําระค่าบริ การเกินกว่าระยะเวลาที่กาํ หนดในใบแจ้งหนี้ค่าบริ การสองคราวติดต่อกัน โดยผูใ้ ห้บริ การได้
แจ้งเตือนในใบแจ้งหนี้ค่าบริ การในคราวถัดไป ให้ผใู ้ ช้บริ การชําระค่าบริ การที่คา้ งชําระภายในสิ บห้าวัน นับจากวัน
ครบรอบการชําระค่าบริ การในครั้งนั้น หากผูใ้ ช้บริ การไม่ชาํ ระหรื อเพิกเฉยไม่ดาํ เนินการใดๆ ภายในกําหนดเวลาดังกล่าว
ให้ถือว่าผูใ้ ห้บริ การได้บอกเลิกสัญญาและสัญญาสิ้นสุดลงในวันที่ครบกําหนดการชําระค่าบริ การที่คา้ งชําระนั้นด้วย
(3) ผูใ้ ห้บริ การมีเหตุผลอันเชื่อได้วา่ ผูใ้ ช้บริ การมีพฤติกรรมฉ้อฉลในการใช้บริ การ หรื อนําบริ การไปใช้โดยผิดกฎหมาย หรื อ
ฝ่ าฝื นข้อห้ามในสัญญา
(4) ผูใ้ ห้บริ การไม่สามารถให้บริ การได้โดยเหตุที่อยูน่ อกเหนือการควบคุมของผูใ้ ห้บริ การ
(5) เป็ นการยกเลิกโดยบทบัญญัติแห่งกฎหมาย
ข้อ 7. ผูใ้ ห้บริ การอาจบอกเลิกสัญญาหากผูใ้ ช้บริ การโอนสิ ทธิการใช้บริ การตามสัญญานี้ให้แก่บุคคลอื่น โดยไม่ได้รับความยินยอม
จากผูใ้ ห้บริ การ
ข้อ 8. ในกรณี ที่ผใู ้ ห้บริ การใช้สิทธิยกเลิกสัญญาก่อนครบกําหนดระยะเวลาขั้นตํ่าของสัญญา อันเนื่องจากผูใ้ ช้บริ การปฏิบตั ิผิดสัญญา
ข้อหนึ่งข้อใด ผูใ้ ช้บริ การตกลงจะชําระค่าใช้บริ การให้แก่ผใู ้ ห้บริ การจนครบกําหนดระยะเวลาขั้นตํ่านั้น
ผู้ใช้ บริการมีสิทธิขอระงับการใช้ บริการชั่วคราว
ข้อ 9. ในกรณี ที่มีเหตุจาํ เป็ น ผูใ้ ช้บริ การอาจขอระงับการใช้บริ การชัว่ คราวได้ โดยแจ้งเป็ นหนังสื อทางไปรษณี ย ์ ทางโทรสารหรื อทาง
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (อีเมล์) พร้อมทั้งระบุเหตุและกําหนดวัน เวลา และระยะเวลาในการระงับการใช้บริ การ ให้ผใู ้ ห้บริ การทราบล่วงหน้า
ก่อนวันที่ระงับการใช้บริ การเป็ นเวลาไม่นอ้ ยกว่าสามวัน ทั้งนี้ ผูใ้ ช้บริ การมีสิทธิขอระงับการใช้บริ การชัว่ คราวได้ไม่เกินปี ละหนึ่งครั้ง โดยมี
ระยะเวลาไม่เกินเจ็ดวัน
ในระหว่างช่วงเวลาการระงับการใช้บริ การชัว่ คราวตามวรรคหนึ่ง ผูใ้ ช้บริ การไม่ตอ้ งชําระค่าบริ การ หรื อค่าธรรมเนียมให้แก่
ผูใ้ ห้บริ การ เว้นแต่ผใู ้ ช้บริ การได้ระงับการใช้บริ การเกินกว่ากําหนดระยะเวลาดังกล่าวตามวรรคหนึ่ง ผูใ้ ห้บริ การอาจใช้สิทธิยกเลิกการ
ให้บริ การได้ โดยแจ้งให้ผใู ้ ช้บริ การทราบล่วงหน้าเป็ นหนังสื อทางไปรษณี ย ์ ทางโทรสารหรื อทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (อีเมล์) เป็ น
เวลาไม่นอ้ ยกว่า30 (สามสิ บ) วัน
สิทธิเลิกสัญญาของผู้ใช้ บริการ
ข้อ 10. ผูใ้ ช้บริ การมีสิทธิเลิกสัญญาในเวลาใดก็ได้ดว้ ยการบอกกล่าวเป็ นหนังสื อให้แก่ผใู ้ ห้บริ การ
ทราบล่วงหน้าไม่นอ้ ยกว่า30
(สามสิ บ) วัน ทั้งนี้ ผูใ้ ช้บริ การมีหน้าที่จะต้องชําระค่าบริ การทั้งหมดตามกําหนดระยะเวลาขั้นตํ่าของสัญญาแก่ผใู ้ ห้บริ การ ให้ครบถ้วน
ก่อนวันที่การยกเลิกสัญญามีผลบังคับ
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ข้อ 11. ผูใ้ ช้บริ การอาจใช้สิทธิเลิกสัญญาได้ทนั ที ในกรณี ที่มีเหตุดงั ต่อไปนี้
(1) ผูใ้ ช้บริ การไม่สามารถรับบริ การจากผูใ้ ห้บริ การได้ดว้ ยเหตุที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง
และอยูน่ อกเหนือการควบคุมของ
ผูใ้ ช้บริ การ
(2) ผูใ้ ห้บริ การได้ผิดข้อสัญญาอันเป็ นสาระสําคัญของสัญญา
(3) ผูใ้ ห้บริ การตกเป็ นบุคคลล้มละลาย
(4) ผูใ้ ห้บริ การเปลี่ยนแปลงข้อตกลงในสัญญาหรื อเงื่อนไขในการให้บริ การ ซึ่งมีผลเป็ นการลดสิทธิหรื อประโยชน์อนั พึง
ได้รับของผูใ้ ช้บริ การลง เว้นแต่เกิดจากเหตุตามที่กฎหมายบัญญัติ
(5) เป็ นการยกเลิกโดยบทบัญญัติแห่งกฎหมาย
ข้อ 12. ในกรณี ที่ผใู ้ ช้บริ การใช้สิทธิยกเลิกสัญญาก่อนครบกําหนดระยะเวลาของสัญญา ตามข้อ 11. ผูใ้ ห้บริ การตกลงคืนเงินค่าบริ การ
ที่ได้รับชําระจากผูใ้ ช้บริ การแล้ว โดยหักคืนตามสัดส่วนระยะเวลาที่เหลืออยู่ และผูใ้ ห้บริ การจะบังคับให้ผใู ้ ช้บริ การชําระค่าใช้บริ การจน
ครบกําหนดระยะเวลาขั้นตํ่าไม่ได้ ทั้งนี้เมื่อผลของสัญญาสิ้นสุดลง คู่สญ
ั ญาทั้งสองฝ่ ายจะต้องปฏิบตั ิตามข้อ 24.
สิทธิและหน้ าทีใ่ นการใช้ บริการของผู้ใช้ บริการ
ข้อ 13. ผูใ้ ช้บริ การ หรื อบุคคลอันอยูใ่ นความรับผิดชอบของผูใ้ ช้บริ การพึงปฏิบตั ิตามกฎหมาย และใช้บริ การเพื่อวัตถุประสงค์ที่
ถูกต้องตามกฎหมาย ห้ามมิให้ผใู ้ ช้บริ การ หรื อบุคคลอันอยูใ่ นความรับผิดชอบของผูใ้ ช้บริ การไปดําเนินการอย่างใด ๆ ที่อาจก่อให้เกิด
การละเมิดกฎเกณฑ์ของนานาชาติ ของประเทศชาติ หรื อของท้องถิ่น หรื อก่อให้เกิดภัยต่อสังคมและความมัน่ คง หรื อความสงบเรี ยบร้อย
ของประเทศชาติ หรื อขัดต่อความสงบเรี ยบร้อยหรื อศีลธรรมอันดีของประชาชน หรื อผิดกฎหมาย หรื อนโยบาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ
ข้อกําหนด คําสัง่ ประกาศของส่วนราชการ เกี่ยวกับการใช้บริ การที่ประกาศใช้อยูใ่ นปั จจุบนั หรื อที่จะมีข้ ึนหรื อเปลี่ยนแปลงแก้ไขใน
อนาคต ทั้งนี้ ผูใ้ ช้บริ การตกลงว่าจะชดใช้ความเสี ยหายที่เกิดขึ้นเอง โดยไม่กล่าวโทษผูใ้ ห้บริ การ
สิทธิและหน้ าทีใ่ นการให้ บริการของผู้ให้ บริการ
ข้อ 14. ข้อมูลทั้งหมดของผูใ้ ช้บริ การที่ผใู ้ ห้บริ การได้รับรู ้เนื่องจากการปฏิบตั ิงานตามสัญญาให้บริ การให้ถือเป็ นความลับ
ที่ผู ้
ให้บริ การจะต้องรักษาความลับข้อมูลของผูใ้ ช้บริ การตลอดระยะเวลาสัญญาให้บริ การและหลังจากเสร็ จสิ้นสัญญาให้บริ การ และจะต้อง
ไม่นาํ ไปเปิ ดเผยให้แก่ผอู ้ ื่นเป็ นอันขาด รวมถึงการควบคุม การดูแลเจ้าหน้าที่ของผูใ้ ห้บริ การไม่ให้เผยแพร่ หรื อเปิ ดเผยข้อมูลแก่ผอู ้ ื่น เว้น
แต่ได้รับอนุญาตจากผูใ้ ช้บริ การ หรื อในการดําเนินงานของผูใ้ ห้บริ การตามสัญญาและในระหว่างการปฏิบตั ิหน้าที่โดยปกติของ ผู ้
ให้บริ การเท่านั้น
ข้อ 15. ผูใ้ ห้บริ การจะไม่นาํ เอาข้อมูลที่เป็ นความลับไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดที่นอกเหนือจากการปฏิบตั ิงานตามปกติ
ข้อ 16. ผูใ้ ห้บริ การมีสิทธิเปิ ดเผยข้อมูลหรื อทําสําเนาข้อมูลของผูใ้ ช้บริ การให้แก่พนักงานเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ร้องขอตามอํานาจที่
บัญญัติตามกฎหมายพระราชบัญญัติวา่ ด้วยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องทั้งที่มีอยูใ่ น
ปั จจุบนั และมีข้ ึนในอนาคต ทั้งนี้ ผูใ้ ห้บริ การจะต้องแจ้งให้ผใู ้ ช้บริ การทราบทันทีหลังจากได้รับทราบคําสัง่ จากพนักงานเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ค่ าบริการและการชําระค่ าบริการ
ข้อ 17. ผูใ้ ห้บริ การจะเรี ยกเก็บค่าบริ การตามอัตราที่กาํ หนดในสัญญา และจะจัดส่งใบแจ้งหนี้ค่าบริ การให้ผใู ้ ช้บริ การทราบล่วงหน้า
ไม่นอ้ ยกว่า 15 (สิ บห้า) วัน ก่อนวันครบกําหนดชําระ โดยจัดส่งทางไปรษณี ยห์ รื อโดยตัวแทนของผูใ้ ห้บริ การ ณ สถานที่ติดต่อของ
ผูใ้ ช้บริ การที่ได้แจ้งไว้
ข้อ 18. ผูใ้ ช้บริ การจะต้องชําระค่าบริ การเป็ นรายเดือน/รายปี ตามเดือน/ปี ปฏิทินตามวิธีการที่ผใู ้ ห้บริ การกําหนดและภายในระยะเวลา
ตามที่ระบุในใบแจ้งหนี้ค่าบริ การ
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ข้อ 19. หากการใช้บริ การในเดือนแรกไม่ครบเดือนแห่งปี ปฏิทินให้คาํ นวณค่าบริ การเริ่ มตั้งแต่วนั ที่ผใู ้ ห้บริ การได้เริ่ มให้บริ การจนถึง
วันสุดท้ายของเดือนแห่งปี ปฏิทินนั้น ส่วนการใช้บริ การเดือนสุดท้ายให้คาํ นวณค่าบริ การตั้งแต่วนั แรกของเดือนแห่งปี ปฏิทินนั้น จนถึง
วันที่ผใู ้ ห้บริ การได้ระงับการให้บริ การ
การคํานวณค่าบริ การตามวรรคแรกให้คาํ นวณโดยเฉลี่ยเป็ นค่าบริ การต่อวันโดยคิดจากอัตราค่าบริ การเป็ นตัวตั้งหารด้วย
จํานวนวันของเดือนตามปี ปฏิทิน
ข้อ 20. ในกรณี ที่ผใู ้ ช้บริ การเห็นว่าใบแจ้งหนี้ค่าบริ การงวดใดไม่ถูกต้องผูใ้ ช้บริ การจะต้องแจ้งให้ผใู ้ ห้บริ การทราบเพื่อชี้แจงภายในหก
สิ บวันนับจากวันที่ได้รับใบแจ้งหนี้ค่าบริ การงวดนั้น
ผูใ้ ห้บริ การจะพิสูจน์ขอ้ เท็จจริ งและยืนยันความถูกต้องของใบแจ้งหนี้ค่าบริ การตามวรรคหนึ่ง ให้ผใู ้ ช้บริ การทราบภายในหก
สิ บวัน นับแต่วนั ที่ผใู ้ ห้บริ การได้รับคําขอจากผูใ้ ช้บริ การ
ในกรณี ที่ขอ้ เท็จจริ งตามวรรคแรกปรากฏว่า ใบแจ้งหนี้มีค่าบริ การไม่ถูกต้อง และผูใ้ ช้บริ การได้ชาํ ระค่าบริ การตามใบแจ้งหนี้
เกินกว่าจํานวนที่เกิดขึ้นจากค่าบริ การจริ ง ผูใ้ ห้บริ การจะคืนเงินส่วนต่างนั้น พร้อมชําระดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 1.25 (หนึ่งจุดสองห้า)
ของเงินส่วนต่างดังกล่าวต่อเดือนให้แก่ผใู ้ ช้บริ การภายในสามสิ บวัน นับจากวันที่ผใู ้ ช้บริ การได้รับแจ้งข้อเท็จจริ งนั้น ทั้งนี้ การคํานวณ
ระยะเวลาการชําระดอกเบี้ยดังกล่าว ให้นบั จากวันที่ผใู ้ ช้บริ การได้ชาํ ระค่าบริ การงวดที่ไม่ถูกต้อง จนถึงวันที่ผใู ้ ห้บริ การชําระเงินส่วน
ต่างดังกล่าวให้ผใู ้ ช้บริ การครบถ้วน
ในกรณี ที่ขอ้ เท็จจริ งตามวรรคแรกปรากฏว่า ใบแจ้งหนี้ค่าบริ การตามวรรคหนึ่งถูกต้องและผูใ้ ช้บริ การยังมิได้ชาํ ระค่าบริ การ
หรื อชําระค่าบริ การ
ยังไม่ครบถ้วน ให้ถือว่าผูใ้ ช้บริ การเป็ นผูผ้ ิดนัดชําระหนี้ และผูใ้ ช้บริ การจะต้องเสี ยค่าปรับกรณี ผดิ นัดชําระ
ค่าบริ การตามข้อ 22.
ข้อ 21. ในกรณี ที่ผใู ้ ช้บริ การผิดนัดชําระค่าบริ การ และผูใ้ ห้บริ การยังไม่ใช้สิทธิยกเลิกสัญญา ผูใ้ ช้บริ การยินยอมเสี ยค่าปรับในอัตรา
ร้อยละ 1.25 (หนึ่งจุดสองห้า) ต่อเดือน สําหรับค่าบริ การที่คา้ งชําระ โดยคิดคํานวณตั้งแต่วนั ที่ถดั จากวันครบกําหนดชําระเป็ นต้นไป
จนถึงวันที่ผใู ้ ช้บริ การชําระให้ผใู ้ ห้บริ การครบถ้วน
ข้อ 22. หากผูใ้ ห้บริ การมีค่าใช้จ่ายในการฟ้ องร้อง หรื อการเร่ งรัดหนี้สินจากการผิดนัดชําระค่าบริ การของผูใ้ ช้บริ การตามสัญญาฉบับนี้
ผูใ้ ช้บริ การตกลงเป็ นผูร้ ับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นดังกล่าวทั้งหมด
ข้อ 23. กรณี เช็คที่ผใู ้ ช้บริ การออกให้กบั ผูใ้ ห้บริ การไม่สามารถเรี ยกเก็บได้จะถือว่าผูใ้ ช้บริ การขาดการชําระเงินในทันทีและผูใ้ ช้บริ การ
ต้องเสี ยค่าธรรมเนียมหรื อค่าใช้จ่ายอื่นใดในกรณี เช็คตีคืนตามอัตราที่ธนาคารเรี ยกเก็บทันทีที่ผใู ้ ห้บริ การคืนเช็คให้กบั
ผูใ้ ช้บริ การ
ผลของสัญญาสิ้นสุ ดลง
ข้อ 24. เมื่อสัญญาสิ้นสุดลง ในกรณี ที่มีการหักกลบลบหนี้ที่เกิดขึ้นตามสัญญานี้ หากฝ่ ายหนึ่งฝ่ ายใดมีเงินค้างชําระระหว่างกัน ให้ฝ่าย
นั้นคืนเงินที่คา้ งชําระให้แก่อีกฝ่ ายหนึ่งภายในระยะเวลาสามสิ บวันนับแต่วนั ที่สญ
ั ญาสิ้นสุดลง ทั้งนี้ หากยังไม่สามารถคืนเงินค้างชําระ
ได้ภายในระยะเวลาดังกล่าว ให้ชาํ ระพร้อมเงินค่าเสี ยประโยชน์ในอัตราร้อยละ 1.25 (หนึ่งจุดสองห้า) ต่อเดือน
ข้อ 25. เมื่อสัญญาสิ้นสุดลงโดยประการใดๆก็ดี ผูใ้ ช้บริ การยินยอมให้ผใู ้ ห้บริ การเข้าถอดถอนเครื่ องอุปกรณ์ปลายทางกลับคืนไปได้
โดยไม่มีเงื่อนไข หากผูใ้ ห้บริ การไม่สามารถเข้าถอดถอนเครื่ องอุปกรณ์ปลายทางได้ เนื่องด้วยการกระทําใดๆของผูใ้ ช้บริ การ หรื อของ
บริ วารของผูใ้ ช้บริ การ หรื อของบุคคลที่อยูใ่ นสถานที่น้ นั ผูใ้ ช้บริ การจะต้องรับผิดชดใช้ค่าเครื่ องอุปกรณ์ปลายทางตามมูลค่าที่แท้จริ ง
ของเครื่ องอุปกรณ์ปลายทางนั้นๆ
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การติดตั้ง การบํารุงรักษา และการเก็บคืนเครื่องอุปกรณ์ ปลายทาง
ข้อ 26. ผูใ้ ช้บริ การตกลงอนุญาตและอํานวยความสะดวกให้แก่ผใู ้ ห้บริ การเข้าในสถานที่หรื ออาคารที่ผใู ้ ช้บริ การมีกรรมสิ ทธิ์หรื อมี
สิ ทธิครอบครอง เมื่อได้รับการแจ้งล่วงหน้าไม่นอ้ ยกว่า 1 วันทําการ เพื่อดําเนินการดังต่อไปนี้
(1) เพื่อติดตั้งอุปกรณ์ในการให้บริ การตามสัญญา
(2) เพื่อตรวจสอบ ทดสอบ บํารุ งรักษา หรื อเปลี่ยนอุปกรณ์ปลายทาง
(3) เพื่อเก็บคืนเครื่ องอุปกรณ์ปลายทางของผูใ้ ห้บริ การหลังจากสัญญาสิ้นสุดลง
หากผูใ้ ช้บริ การมิได้เป็ นเจ้าของกรรมสิ ทธิ์หรื อผูม้ ีสิทธิครอบครองสถานที่หรื ออาคารนั้น ผูใ้ ช้บริ การจะจัดการให้พนักงาน
หรื อ ผูไ้ ด้รับมอบอํานาจให้กระทําการแทนของผูใ้ ห้บริ การ ได้รับอนุญาตเข้าในสถานที่หรื ออาคาร เพื่อดําเนินการตามวรรคหนึ่ง หาก
เจ้าของกรรมสิ ทธิ์หรื อผูม้ ีสิทธิครอบครองดังกล่าวเรี ยกร้องค่าเสี ยหายใดๆจากผูใ้ ห้บริ การ เนื่องจากผูใ้ ห้บริ การได้เข้าในสถานที่หรื อ
อาคารดังกล่าวและมิได้ก่อให้เกิดความเสี ยหายอื่นใด ผูใ้ ช้บริ การยินยอมชดใช้ค่าเสี ยหายดังกล่าวแทนผูใ้ ห้บริ การทั้งสิ้น
ข้อ 27. ผูใ้ ห้บริ การสงวนสิ ทธิในการเปลี่ยน เคลื่อนย้าย ตลอดจนดัดแปลงแก้ไขเพิ่มเติมเครื่ องอุปกรณ์ปลายทางเพื่อให้เหมาะสม
สําหรับการใช้บริ การในเวลาใด ๆ ตลอดระยะเวลาตามสัญญานี้ และผูใ้ ช้บริ การตกลงจะไม่ทาํ การเคลื่อนย้าย ดัดแปลง แก้ไข เครื่ อง
อุปกรณ์ปลายทาง หรื อนําอุปกรณ์อื่นใดมาเชื่อมต่อกับเครื่ องอุปกรณ์ปลายทาง นอกจากจะได้รับความยินยอมเป็ นหนังสื อจากผู ้
ให้บริ การก่อน
ข้อ 28. ตลอดระยะเวลาตามสัญญานี้ ผูใ้ ช้บริ การหรื อบุคคลอันอยูใ่ นความรับผิดชอบของผูใ้ ช้บริ การ จะต้องสงวนรักษาเครื่ องอุปกรณ์
ปลายทางให้อยูใ่ นสภาพที่เรี ยบร้อยใช้งานได้ดีตลอดเวลาเสมอเช่นวิญ�ูชนทัว่ ไปจะสงวนรักษาทรัพย์สินของตนเอง และการใช้งาน
จะต้องเป็ นไปตามจรรยาบรรณวิชาชีพพึงปฎิบตั ิ หากเครื่ องอุปกรณ์ปลายทางชํารุ ดเสี ยหายหรื อสูญหายไม่วา่ จะด้วยเหตุประการใดก็ตาม
เว้นแต่
(1) การชํารุ ดเสี ยหายอันเนื่องมาจากการใช้งานตามปกติ หรื อ
(2) การชํารุ ดเสี ยหาย หรื อสูญหายอันเนื่องมาจากความผิดของผูใ้ ห้บริ การ หรื อ พนักงานของผูใ้ ห้บริ การ
ผูใ้ ช้บริ การต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าเสี ยหายหรื อสูญหายต่อผูใ้ ห้บริ การตามมูลค่าที่แท้จริ ง โดยผูใ้ ห้บริ การจะเป็ นผูด้ าํ เนินการ
เปลี่ยนหรื อซ่อมแซมให้อยูใ่ นสภาพที่ดีทดแทนเครื่ องอุปกรณ์ปลายทางนั้นด้วยค่าใช้จ่ายของผูใ้ ช้บริ การ
ข้อ 29. ในกรณี ที่บริ การเกิดการขัดข้อง
หรื อเครื่ องอุปกรณ์ปลายทางเกิดการชํารุ ดบกพร่ องใช้งานไม่ได้ท้ งั หมดหรื อแต่บางส่วน
ผูใ้ ช้บริ การจะต้องแจ้งให้ผใู ้ ห้บริ การทราบทันที เพื่อที่ผใู ้ ห้บริ การจะได้ตรวจสอบและดําเนินการแก้ไขข้อขัดข้อง หรื อจัดส่งช่างผูม้ ี
ความรู ้ความชํานาญมาจัดการซ่อมแซมแก้ไขเครื่ องอุปกรณ์ปลายทางให้อยูใ่ นสภาพใช้งานได้ดีตามปกติต่อไป
การแจ้งเหตุขดั ข้องตามวรรคหนึ่ง ผูใ้ ช้บริ การสามารถแจ้งได้ตลอด 24 ชัว่ โมงโดยไม่มีวนั หยุด โดยแจ้งไปยังศูนย์ปฏิบตั ิการ
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ข้ อจํากัดความรับผิดของผู้ให้ บริการ
ข้อ 30. ผูใ้ ห้บริ การจะไม่ควบคุมเนื้อหาใจความของข้อมูลที่ส่งผ่านเครื อข่ายของผูใ้ ห้บริ การ และ สงวนสิ ทธิไม่รับผิดชอบในความ
เสี ยหายใดๆ ที่เกิดขึ้นแก่บุคคล หรื อข้อมูลข่าวสาร ข้อความใด ๆ ของผูใ้ ช้บริ การ หรื อทรัพย์สินของผูใ้ ช้บริ การ หรื อบริ วารของ
ผูใ้ ช้บริ การ ไม่วา่ จะโดยตรง โดยอ้อม หรื อที่เป็ นผลต่อเนื่อง อันเนื่องมาจากการขัดข้องของบริ การ หรื อการชํารุ ดบกพร่ องของเครื่ อง
อุปกรณ์ปลายทาง รวมทั้งไม่รับผิดชอบในความเสี ยหายใด ๆ ในการที่บุคคลอื่นได้ล่วงรู ้ขอ้ มูลข่าวสารหรื อข้อความของผูใ้ ช้บริ การโดย
มิชอบ เว้นแต่ความเสี ยหายดังกล่าวเกิดขึ้นจากการกระทําโดยจงใจและมิชอบด้วยกฎหมาย หรื อโดยประมาทเลินเล่อของผูใ้ ห้บริ การ
หรื อพนักงานของผูใ้ ห้บริ การ
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ข้อ 31. ผูใ้ ห้บริ การสงวนสิ ทธิไม่รับผิดชอบในอันตรายใดๆ ซึ่งอาจมีเกิดขึ้นแก่บุคคลหรื อทรัพย์สินของผูใ้ ช้บริ การ หรื อบริ วารของ
ผูใ้ ช้บริ การ ซึ่งอันตรายนั้นอาจเกิดจากการใช้เครื่ องอุปกรณ์ปลายทาง เว้นแต่อนั ตรายดังกล่าวเกิดขึ้นเนื่องจากการกระทําโดยจงใจ หรื อ
การกระทําโดยประมาทเลินเล่อของผูใ้ ห้บริ การ หรื อพนักงานของผูใ้ ห้บริ การ
สิทธิแก้ ไขเปลีย่ นแปลงข้ อกําหนดและเงือ่ นไขของสัญญา
ข้อ 32. ผูใ้ ห้บริ การสงวนสิ ทธิในการแก้ไขเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลงข้อกําหนดและเงื่อนไขของสัญญา ซึ่งอาจ มีผลกระทบต่อสิ ทธิ หน้าที่
หรื อประโยชน์อนั พึงได้รับของผูใ้ ช้บริ การตามสัญญา และรวมถึงการแก้ไขเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลงไม่วา่ ในกรณี ใด ๆ ซึ่งกระทําตามคําสัง่
ของกฎหมายที่เกี่ยวข้องโดยผูใ้ ห้บริ การจะแจ้งให้ผใู ้ ช้บริ การทราบล่วงหน้าเป็ นหนังสื ออย่างน้อย 30 (สามสิ บ) วัน
การรับเรื่องร้ องเรียน
ข้อ 33. กรณี บริ การของผูใ้ ห้บริ การไม่เป็ นที่พึงพอใจของผูใ้ ช้บริ การดังที่คาดหมาย หรื อไม่เป็ นไปตามข้อกําหนดและเงื่อนไขสัญญา
หรื อได้รับความเดือดร้อนเสี ยหายประการใด ผูใ้ ช้บริ การสามารถแจ้งหรื อร้องเรี ยนมายังผูใ้ ช้บริ การได้ที่ 499 อาคารเบญจจินดา ถนน
กําแพงเพชร 6 แขวงลาดยาว เขตจตุจกั ร กรุ งเทพฯ 10900 โทรศัพท์หมายเลข 0-2831-4888 กด 3 หรื อโทรสารหมายเลข 0 2016 5073
หรื ออีเมล์ที่ cc_support@uih.co.th
การแจ้ งและการบอกกล่ าว
ข้อ 34. การแจ้ง การร้องขอ หรื อการบอกกล่าวทั้งปวงตามสัญญานี้ ให้จดั ทําเป็ นหนังสื อ ยกเว้นผูใ้ ห้บริ การได้แจ้งกําหนดให้
ผูใ้ ช้บริ การทราบเป็ นอย่างอื่น เพือ่ ความสะดวกในการให้บริ การแล้วแต่กรณี โดยการจัดส่งด้วยตนเอง ทางไปรษณี ยล์ งทะเบียน โทรสาร
หรื ออีเมล์ ไปยังที่อยูข่ องคู่สญ
ั ญาตามสัญญา หรื อที่อยูข่ องคู่สญ
ั ญาที่ได้แจ้งเปลี่ยนแปลงให้คู่สญ
ั ญาอีกฝ่ ายทราบครั้งหลังสุด ทั้งนี้ ให้ถือ
ว่าวันที่ผไู ้ ด้รับหนังสื อเป็ นวันที่มีผล ไม่วา่ หนังสื อนั้นจะลงวันที่ใดก็ตาม
ข้อ 35. ใบแจ้งค่าบริ การหรื อใบแจ้งหนี้ หรื อจดหมาย หรื อหนังสื อใด ๆ ที่ผใู ้ ห้บริ การส่งไปยังผูใ้ ช้บริ การ ตามที่อยูข่ องผูใ้ ช้บริ การ
ตามที่ระบุไว้ในสัญญา หรื อที่อยูข่ องผูใ้ ช้บริ การที่ได้แจ้งเปลี่ยนแปลงให้ผใู ้ ห้บริ การทราบครั้งหลังสุด ให้ถือว่า ผูใ้ ห้บริ การได้ส่งโดย
ถูกต้อง และผูใ้ ช้บริ การได้รับใบแจ้งค่าบริ การหรื อใบแจ้งหนี้ หรื อจดหมาย หรื อหนังสื อนั้นแล้ว แม้วา่ ใบแจ้งค่าบริ การหรื อใบแจ้งหนี้
หรื อจดหมาย หรื อหนังสื อนั้นจะถูกส่งกลับคืนให้แก่ผใู ้ ห้บริ การไม่วา่ ด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม
ข้อ 36. หากคู่สญ
ั ญาฝ่ ายใดมีการย้ายหรื อเปลี่ยนแปลงที่อยูต่ ามที่ได้แจ้งไว้ในสัญญา คู่สญ
ั ญาฝ่ ายนั้น ต้องแจ้งให้คู่สญ
ั ญาอีกฝ่ ายหนึ่ง
ทราบเป็ นหนังสื อล่วงหน้าไม่นอ้ ยกว่าสามวันทําการ ก่อนวันที่ยา้ ยหรื อเปลี่ยนแปลงที่อยู่ หากคู่สญ
ั ญาฝ่ ายใดเพิกเฉยหรื อไม่ปฏิบตั ิตาม
เงื่อนไขดังกล่าว ให้ถือว่าเป็ นผูป้ ฏิบตั ิผิดสัญญา ทั้งนี้ หนังสื อดังกล่าวให้ถือว่าเป็ นส่วนหนึ่งของสัญญานี้
การตีความและการบังคับใช้
ข้อ 37. ในกรณี ที่มีการจัดทําสัญญานี้เป็ นทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ให้ยดึ ถือข้อความในสัญญาฉบับภาษาไทยเป็ นหลัก ทั้งนี้ การ
ตีความและ การบังคับใช้สญ
ั ญานี้ ให้ใช้ตามบทบัญญัติกฎหมายของประเทศไทย
เอกสารประกอบสัญญา
ข้อ 38. สัญญานี้มีเอกสารประกอบแนบท้ายสัญญาตามที่ระบุไว้ในสัญญาการให้บริ การ และให้ถือว่าเอกสารประกอบแนบท้ายสัญญา
ดังกล่าวเป็ นส่วนหนึ่งของสัญญาฉบับนี้ ถ้าข้อความหรื อเงื่อนไขในเอกสารประกอบแนบท้ายสัญญาขัดหรื อแย้งกับข้อความ
หรื อเงื่อนไขที่กาํ หนดไว้ในสัญญา ให้ถือบังคับตามเอกสารที่ทาํ ขึ้นหลังสุด
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