รายละเอียดประเภทบริการ การบริการเช่ าใช้ และ/หรือดูแลอุปกรณ์ โทรคมนาคม
1. บริ การเช่ าใช้และดูแลอุ ปกรณ์ โทรคมนาคมของผูใ้ ห้บริ การ หมายถึ ง การให้บริ การจัดหาอุปกรณ์ โทรคมนาคมโดยผู้
ให้ บ ริ ก าร เพื่ อให้ ผูใ้ ช้ บ ริ ก ารเช่ าใช้ งานตามสั ญ ญานี้ และผู ้ให้ บ ริ การจะมี ห น้ าที่ ดู แลการท างาน และการตั้ง ค่ า
(Configuration)ของอุ ป กรณ์ โทรคมนาคมดังกล่ าว เพื่ อให้ อุป กรณ์ โทรคมนาคมดังกล่ าวสามารถใช้งานได้อย่า ง
ต่อเนื่อง
2. บริ การดูแลอุปกรณ์โทรคมนาคมของผูใ้ ช้บริ การ หมายถึง ผูใ้ ช้บริ การอนุ ญาตให้ผใู้ ห้บริ การทาการดูแลการทางาน
และการตั้งค่ าอุ ป กรณ์ โทรคมนาคมของผูใ้ ช้บ ริ ก ารตามที่ ระบุ ไว้ในสั ญญา เพื่ อให้อุป กรณ์ โทรคมนาคมดังกล่ าว
สามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง
3. กรณี ที่บริ การเกิดการขัดข้อง หรื อเครื่ องอุปกรณ์ปลายทางเกิดการชารุ ดบกพร่ อง ผูใ้ ช้บริ การสามารถแจ้งให้ผใู้ ห้
บริ การเข้าทา การแก้ไขได้ โดยแจ้งไปยังศูนย์ปฏิบตั ิการ Call Center โทรศัพท์หมายเลข 0-2016-5678 กด 1 หรื อ
อีเมล์ที่ cc_support@uih.co.th ผูใ้ ห้บริ การจะดาเนิ นการแก้ไขปั ญหาให้เสร็ จสิ้ นภายในระยะเวลา 4 ชัว่ โมงสาหรับ
เขตกรุ งเทพและปริ มณฑล และภายในระยะเวลา 6 ชัว่ โมง สาหรับเขตพื้นที่อื่น
4. ผูใ้ ห้บริ การจะทาการดูแลอุปกรณ์ โทรคมนาคมของผูใ้ ห้บริ การที่ผใู ้ ช้บริ การได้เช่ าใช้จากผูใ้ ห้บริ การหรื ออุปกรณ์
โทรคมนาคมของ ผูใ้ ช้บริ การเองตามสัญญานี้ เพื่อให้อุปกรณ์ โทรคมนาคมดังกล่าวสามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่ อง
ตลอดระยะเวลาตามสัญญา
5. ผูใ้ ห้ บ ริ ก ารสงวนสิ ท ธิ ที่ จะไม่ น าเวลาที่ ไ ม่ ส ามารถให้ เช่ าใช้และดู แลอุ ปกรณ์ โทรคมนาคมของผูใ้ ห้ บริ การ หรื อ
ให้บริ การดูแลอุปกรณ์โทรคมนาคมของผูใ้ ช้บริ การตามสัญญานี้ ด้วยเหตุต่อไปนี้ นับรวมเป็ นเวลาที่ผใู ้ ห้บริ การไม่สามารถ
ให้บริ การได้
5.1 มีการปรับปรุ ง เปลี่ยนแปลง แก้ไข ดัดแปลงใดๆเกี่ยวกับการตั้งค่า (Configuration)ของอุปกรณ์โทรคมนาคม หรื อปิ ด
ระบบอุปกรณ์โทรคมนาคมที่เกี่ยวข้องกับการให้บริ การตามสัญญานี้ โดยไม่ได้แจ้งให้ผใู้ ห้บริ การทราบ ส่ งผลให้การ
ให้บริ การเช่ าใช้และดู แลอุ ปกรณ์ โทรคมนาคมของผูใ้ ห้บริ การ หรื อการให้บริ การดูแลอุปกรณ์ โทรคมนาคมของ
ผูใ้ ช้บริ การตามสัญญานี้ขดั ข้องหรื อไม่สามารถใช้บริ การได้
5.2 หากการขัดข้องของการให้บริ การตามสัญญานี้ เกิ ดจากการบุกรุ ก (hacker) virus หรื อ worm แบบต่างๆ ที่ แอบ
แฝงมากับการสื่ อสารในรู ปแบบต่างๆผ่านการใช้งานของผูใ้ ช้บริ การ บริ วารของผูใ้ ช้บริ ก าร หรื อบุคคลใด ๆ ที่
ได้รับมอบหมายจากผูใ้ ช้บริ การ
5.3 หากการขัดข้องของการให้บ ริ ก ารเช่ าใช้และดู แลอุ ปกรณ์ โทรคมนาคมของผูใ้ ห้บริ การ หรื อการให้บริ ก ารดู แล
อุปกรณ์ โทรคมนาคมของผูใ้ ช้บริ การตามสัญญานี้ เกิ ดจากการเพิ่มประสิ ทธิ ภาพของบริ การ การบารุ งรักษาและ
ปรับปรุ งระบบของบริ การ ซึ่ งทางผูใ้ ห้บริ การได้แจ้งให้ผใู ้ ช้บริ การทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 3 (สาม) วันแล้ว
5.4 ผูใ้ ห้บริ การตรวจสอบแล้วไม่พบความผิดพลาดตามที่ผใู ้ ช้บริ การได้แจ้งเหตุขดั ข้องต่อผูใ้ ห้บริ การ
บริ ษทั ยูไนเต็ด อินฟอร์เมชัน่ ไฮเวย์ จำกัด
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5.5 หากการขัดข้องของการให้บ ริ ก ารเช่ าใช้และดู แลอุ ปกรณ์ โทรคมนาคมของผูใ้ ห้บริ การ หรื อการให้บริ ก ารดู แล
อุปกรณ์ โทรคมนาคมของผูใ้ ช้บริ การตามสัญญานี้ เกิ ดจากการผูใ้ ห้บริ การไม่สามารถเข้าไปปฏิ บตั ิ หน้าที่ภายใน
สถานที่ที่ติดตั้งอุปกรณ์โทรคมนาคม หรื ออาคารของผูใ้ ช้บริ การได้
6. ตลอดระยะเวลาตามสั ญญานี้ ผูใ้ ช้บริ การ บริ วารของผูใ้ ช้บริ การ หรื อบุคคลใด ๆ ที่ ได้รับมอบหมายจากผูใ้ ช้บริ การ
จะต้องสงวนรักษาอุปกรณ์ โทรคมนาคมที่ได้เช่าใช้จากผูใ้ ห้บริ การ ให้อยูใ่ นสภาพที่เรี ยบร้อยใช้งานได้ดีตลอดเวลา
7. ตลอดระยะเวลาตามสัญญานี้ หากผูใ้ ช้บริ การได้มีการปรับปรุ ง เปลี่ยนแปลง แก้ไข หรื อดัดแปลงใดๆเกี่ยวกับการตั้ง
ค่ า (Configuration) ของอุ ป กรณ์ โทรคมนาคมตามสั ญ ญานี้ ผูใ้ ช้บ ริ ก ารจะต้อ งแจ้ง ให้ ผูใ้ ช้บ ริ ก ารทราบทุ ก ครั้ งก่ อ น
ดาเนินการ ทั้งนี้ เพื่อให้ ผูใ้ ห้บริ การสามารถจัดเก็บค่าConfigurationล่าสุ ดในการดูแลอุปกรณ์โทรคมนาคมตามสัญญานี้
8. ตลอดระยะเวลาตามสัญญานี้ หากผูใ้ ช้บริ การทาการเคลื่อนย้าย หรื อนาอุปกรณ์ อื่นใดมาเชื่ อมต่อกับอุปกรณ์ โทรคมนาคม
ตามสั ญญานี้ ผูใ้ ช้บริ การจะต้องแจ้งให้ ผูใ้ ช้บริ การทราบทุ กครั้ งก่ อนด าเนิ นการ ทั้งนี้ เพื่ อให้ ผูใ้ ห้ บริ การสามารถระวัง
ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อการให้บริ การได้
9. ตลอดระยะเวลาตามสัญญานี้ ผูใ้ ช้บริ การ บริ วารของผูใ้ ช้บริ การ หรื อบุคคลใด ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผูใ้ ช้บริ การ
จะต้องให้ความร่ วมมือกับผูใ้ ห้บริ การในการดาเนิ นการให้บริ การ และการแก้ไขปั ญหาการให้บริ การที่เกิดขึ้น เพื่อให้การ
บริ ก ารเป็ นไปอย่างต่ อเนื่ อง และสนองตอบ ต่ อความต้องการใช้งานของผูใ้ ช้บริ การ ทั้งนี้ ผูใ้ ห้ บ ริ ก ารสงวนสิ ท ธิ ไ ม่
รับผิดชอบในความเสี ยหายใดๆ ที่เกิดขึ้นแก่บุคคล หรื อข้อมูลข่าวสาร ข้อความใด ๆ ของผูใ้ ช้บริ การ หรื อทรัพย์สินของ
ผูใ้ ช้บริ การ หรื อบริ วารของผูใ้ ช้บริ การ ไม่วา่ จะโดยตรง โดยอ้อม หรื อที่เป็ นผลต่อเนื่ อง อันเนื่ องมาจากการขัดข้องของ
บริ การซึ่ งเกิดจากการไม่ได้รับความร่ วมมือจากผูใ้ ช้บริ การในการดาเนิ นการให้บริ การ และการแก้ไขปั ญหาการให้บริ การ
ที่เกิดขึ้น เว้นแต่ความเสี ยหายดังกล่าวเกิ ดขึ้นจากการกระทาโดยจงใจและมิชอบด้วยกฎหมาย หรื อโดยประมาทเลิ นเล่อ
ของ ผูใ้ ห้บริ การ หรื อพนักงานของผูใ้ ห้บริ การ
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