รายละเอียดประเภทบริการ การให้ บริการให้ เช่ าใช้ อุปกรณ์ ไร้ สาย WiFi
1. การบริ การให้เช่ าใช้อุปกรณ์ ไร้สาย WiFi หมายถึง การให้บริ การออกแบบติดตั้งเครื่ องวิทยุคมนาคมไร้สาย และดูแล
ซ่ อมบารุ งระบบสื่ อสารภายในองค์กรแบบไร้สายแก่ผูใ้ ช้บริ การ เพื่อให้ผูใ้ ช้บริ การสามารถใช้งานระบบสื่ อสารภายใน
องค์กรแบบไร้สายได้ ทั้งนี้ การให้บริ การดังกล่าว ผูใ้ ช้บริ การเป็ นผูก้ าหนดสิ ทธิ การเข้าถึ งระบบสื่ อสารภายในองค์กร
แบบไร้สายดังกล่าวด้วยตนเอง
2. ผูใ้ ช้บริ การสามารถใช้งานอุปกรณ์ไร้สาย WiFi ได้ต่อเนื่องตลอดระยะเวลาตามสัญญา
3. กรณี ที่บริ การเกิดการขัดข้อง หรื อเครื่ องอุปกรณ์ปลายทางเกิดการชารุ ดบกพร่ อง ผูใ้ ช้บริ การสามารถแจ้งให้ผใู้ ห้
บริ การเข้าทาการแก้ไขได้ โดยแจ้งไปยังศูนย์ปฏิบตั ิการ Call Center โทรศัพท์หมายเลข 0-2016-5678 กด 1 หรื ออีเมล์ที่
cc_support@uih.co.th ผูใ้ ห้บริ การจะดาเนินการแก้ไขปั ญหาให้เสร็ จสิ้ นภายในระยะเวลา 4 ชัว่ โมงสาหรับเขตกรุ งเทพ
และปริ มณฑล และภายในระยะเวลา 6 ชัว่ โมง สาหรับเขตพื้นที่อื่น
4. ผูใ้ ห้บริ การสงวนสิ ทธิ ที่จะไม่นาเวลาที่การให้บริ การให้เช่าใช้อุปกรณ์ไร้สาย WiFi ขัดข้องด้วยเหตุต่อไปนี้ นับรวม
เป็ นเวลาที่ผใู ้ ห้บริ การไม่สามารถให้บริ การได้
3.1 มี การเปลี่ ยนแปลง แก้ไข ดัดแปลงใดๆ หรื อปิ ดระบบที่เกี่ ยวข้องกับโครงข่ายโทรคมนาคม หรื อเครื่ องอุปกรณ์
ปลายทางที่บริ การให้เช่า ใช้อุปกรณ์ไร้สาย WiFi แก่ผใู ้ ช้บริ การ โดยไม่ได้รับอนุ ญาตจากผูใ้ ห้บริ การ ส่ งผลให้
การให้บริ การของผูใ้ ห้บริ การขัดข้องหรื อไม่สามารถใช้บริ การได้
3.2 หากการขัดข้องของระบบสื่ อสารภายในองค์กรแบบไร้ สาย เกิ ดจากการบุ กรุ ก (hacker) virus หรื อ worm แบบ
ต่างๆ ที่ แอบแฝงมากับการสื่ อสารในรู ปแบบต่างๆผ่านการใช้งานของผูใ้ ช้บริ การ บริ วารของผูใ้ ช้บริ การ หรื อ
บุคคลใด ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผูใ้ ช้บริ การ
3.3 หากการขัด ข้อ งของบริ ก ารให้ เช่ า ใช้ อุ ป กรณ์ ไ ร้ ส าย WiFi เกิ ด จากการเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพของบริ ก าร การ
บารุ งรั กษาและปรั บปรุ งระบบของบริ การ ซึ่ งทางผูใ้ ห้บ ริ การได้แจ้งให้ผูใ้ ช้บ ริ การทราบล่ วงหน้าอย่างน้อย 3
(สาม) วันแล้ว
3.4 หากการขัดข้องของบริ การให้เช่ าใช้อุปกรณ์ ไร้ สาย WiFi เกิ ดจากการใช้บริ การอื่ นใดร่ วม เพื่ อการทดสอบหรื อ
ทดลองใช้งานชัว่ คราว
3.5 ผูใ้ ห้บริ การตรวจสอบแล้วไม่พบความผิดพลาดตามที่ผใู ้ ช้บริ การได้แจ้งเหตุขดั ข้องต่อผูใ้ ห้บริ การตามข้อ 3.
3.6 หากการขัดข้องของบริ การให้เช่าใช้อุปกรณ์ ไร้สาย WiFi เกิดจากการผูใ้ ห้บริ การไม่สามารถเข้าไปปฏิ บตั ิหน้าที่
ภายในสถานที่ ที่ติดตั้งอุปกรณ์ของผูใ้ ห้บริ การหรื ออาคารของผูใ้ ช้บริ การได้
5. ในกรณี ที่ผใู้ ห้บริ การทาการตรวจสอบแล้วพบว่า การให้บริ การให้เช่าใช้อุปกรณ์ไร้สาย WiFi มิได้ชารุ ดบกพร่ องจาก
การให้บริ การ หรื อเกิดชารุ ดบกพร่ องจากเหตุความผิดของผูใ้ ช้บริ การ บริ วารของผูใ้ ช้บริ การ และ/หรื อบุคคลใด ๆ ที่ได้รับ
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มอบหมายจากผูใ้ ช้บริ การรวมถึงความประมาทเลินเล่อของบุคคลดังกล่าว หรื อเครื่ องและอุปกรณ์อื่นใดที่ผใู้ ช้บริ การนามา
เชื่ อมต่อกับระบบบริ การให้เช่าใช้อุปกรณ์ไร้สาย WiFi ที่ผใู ้ ห้บริ การติดตั้งให้แก่ผใู ้ ช้บริ การ ผูใ้ ห้บริ การขอสงวนสิ ทธิ ใน
การเรี ยกเก็บค่าบริ การในการเข้าดาเนิ นการตรวจสอบและแก้ไขปั ญหาที่เกิดขึ้นดังกล่าวจากผูใ้ ช้บริ การในอัตราค่าบริ การ
ตามจริ งของการให้บริ การบารุ งรักษา
6. ตลอดระยะเวลาตามสัญญานี้ ผูใ้ ช้บริ การมีสิทธิ เพิ่มจุดติดตั้งเครื่ องวิทยุคมนาคมไร้สาย โดยแจ้งบอกกล่าวและตกลง
กับผูใ้ ห้บริ การ ทั้งนี้ การเพิม่ เติมจุดติดตั้งเครื่ องวิทยุคมนาคมไร้สายดังกล่าว ถือเป็ นการเพิม่ เติมสัญญา และให้ถือเป็ นส่ วน
หนึ่งของสัญญานี้
7. ตลอดระยะเวลาตามสัญญานี้ ผูใ้ ช้บริ การจะไม่ทาการเชื่ อมต่อระบบบริ การให้เช่าใช้อุปกรณ์ไร้สาย WiFi ตามสัญญา
นี้ เข้ากับระบบสื่ อสารภายนอกออกองค์กรทั้งแบบวงจรสื่ อสัญญาณความเร็ วสู ง หรื ออินเทอร์ เน็ตที่มีอยู่ในปั จจุบนั หรื อ
เกิดขึ้นในอนาคต นอกจากจะได้รับความยินยอมเป็ นหนังสื อจากผูใ้ ห้บริ การก่อน
8. ตลอดระยะเวลาตามสัญญานี้ หากผูใ้ ช้บริ การประสงค์ทาการเปลี่ ยนแปลง ตกแต่ง ปรับปรุ ง พื้นที่อนั เป็ นจุ ดติ ดตั้ง
อุปกรณ์และเครื่ องวิทยุคมนาคมไร้สาย เป็ นเหตุให้อุปกรณ์และเครื่ องวิทยุคมนาคมไร้ส ายได้รับความเสี ยหายไม่สามารถ
ให้บ ริ การได้ หรื อเป็ นเหตุ ให้ผูใ้ ห้บริ การจาเป็ นต้องเปลี่ ยนแปลง ตกแต่ง ปรับ ปรุ ง พื้ นที่ อนั เป็ นจุ ดติ ดตั้งอุปกรณ์ และ
เครื่ องวิทยุคมนาคมไร้สายใหม่ ผูใ้ ห้บริ การสงวนสิ ทธิ ในการเรี ยกเก็บค่าบริ การในการเปลี่ยนแปลง ตกแต่ง ปรับปรุ ง พื้นที่
อันเป็ นจุดติดตั้งอุปกรณ์และเครื่ องวิทยุคมนาคมไร้สายใหม่จากผูใ้ ช้บริ การ
9. ผูใ้ ห้ บ ริ ก ารสงวนสิ ท ธิ ไ ม่ รับ ผิดชอบในความเสี ย หายใดๆ ที่ เกิ ดขึ้ นแก่ ระบบคอมพิ วเตอร์ หรื อ ข้อมู ล ข่ าวสาร
ข้อความใด ๆ หรื อทรัพย์สินของผูใ้ ช้บริ การ หรื อบริ วารของผูใ้ ช้บริ การ ไม่วา่ จะโดยตรงหรื อโดยอ้อม ที่เป็ นผลมาจากการ
โจมตีของผูบ้ ุกรุ ก (hacker) virus หรื อ worm แบบ ต่าง ๆที่แอบแฝงมากับการสื่ อสารในรู ปแบบต่างๆผ่านการให้บริ การ
ของผูใ้ ห้บริ การตามสัญญานี้
10. การใช้บริ การตามสัญญานี้ ผูใ้ ช้บริ การมีสิทธิ และหน้าที่ในการกาหนดสิ ทธิ การเข้าถึงระบบสื่ อสารภายในองค์กรแบบ
ไร้สายให้แก่ บุคคลอื่น หรื อบุคคลอันอยูใ่ นความรับผิดชอบของผูใ้ ช้บริ การ ดังนั้น ผูใ้ ห้บริ การจึงสงวนสิ ทธิ ไม่รับผิดชอบ
ต่อข้อมูลส่ วนบุคคลและข้อมูลระบุตวั ตนของผูใ้ ช้งานภายใต้การให้บริ การตามสัญญานี้
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