ข้ อตกลงและเงื,อนไขการให้ บริการ
5.1

นิยาม
“ผูใ้ ห้บริ การ” หมายถึง บริ ษทั ยูไนเต็ด อินฟอร์เมชัน? ไฮเวย์ จํากัด
“บริ การ”
หมายถึง บริ การที?ผใู ้ ช้บริ การแจ้งความจํานงต่อผูใ้ ห้บริ การตามสัญญาให้บริ การ โดยมีรายละเอียดประเภทบริ การและการรับประกัน
คุณภาพแต่ละบริ การ แสดงอยูใ่ น www.uih.co.th
“ผูใ้ ช้บริ การ” หมายถึง ผูย้ นื? ใบสมัคร หรื อแจ้งความประสงค์ใช้บริ การตามสัญญาการให้บริ การ หรื อผูท้ ี?ใช้บริ การตามสัญญานีS
“ค่าบริ การ” หมายถึง ค่าบริ การที?ผใู ้ ห้บริ การเรี ยกเก็บจากผูใ้ ช้บริ การอันเนื?องมาจากการที?ผใู ้ ช้บริ การได้ใช้ ประโยชน์ หรื อจะใช้ประโยชน์ตามสัญญา
ฉบับนีS ซึ?งเรี ยกเก็บตามที?ระบุในสัญญานีS

5.2 ผูใ้ ช้บริ การ หรื อบุคคลอันอยู่ในความรับผิดชอบของผูใ้ ช้บริ การพึงปฏิบตั ิตามกฎหมาย และใช้บริ การเพื?อวัตถุประสงค์ที?ถูกต้องตามกฎหมาย กฎระเบียบ
ข้อบังคับ ข้อกําหนด คําสัง? ประกาศของส่ วนราชการที?ใช้อยูใ่ นปัจจุบนั หรื อที?จะมีขS ึนในอนาคต และไม่ขดั ต่อความสงบเรี ยบร้อยหรื อศีลธรรมอันดีของประชาชน
5.3 ผูใ้ ห้บริ การมีสิทธิ ปฏิเสธการให้บริ การทัSงหมดหรื อบางส่ วน หากปรากฎว่าสถานที?ใช้บริ การไม่อยูใ่ นเขตพืSนที?ให้บริ การได้ หรื อไม่อยูใ่ นสภาพที?เหมาะสมที?
จะทําการติดตัSงอุปกรณ์หรื อมีเหตุสุดวิสยั เกิดขึSน หรื อมีเหตุใด ๆ เกิดขึSน ซึ? งนอกเหนือการควบคุมและมิใช่ความผิดของผูใ้ ห้บริ การ โดยผูใ้ ช้บริ การไม่มีสิทธิ เรี ยกร้อง
ค่าเสี ยหายใด ๆ จากผูใ้ ห้บริ การจากการข้างต้น
5.4 ผูใ้ ช้บริ การตกลงใช้บริ การเต็มตามระยะเวลาที?ประสงค์ขอใช้บริ การตามที?ระบุในสัญญาข้อ 2 ซึ? งถือเป็ นระยะเวลาขัSนตํ?าในการใช้บริ การตามสัญญาฉบับนีS
หากผูใ้ ช้บริ การประสงค์จะยกเลิกการใช้บริ การก่อนครบกําหนดระยะเวลาขัSนตํ?า โดยไม่ปรากฏว่ามีเหตุตามระบุไว้ตามข้อ 5.11 (ก) – (ง) เกิดขึSน หรื อสัญญาเลิกกัน
เพราะเหตุตามข้อ 5.12 (ง) ผูใ้ ช้บริ การตกลงชําระค่าใช้จ่ายในการจัดให้มีบริ การโทรคมนาคมให้แก่ผใู ้ ห้บริ การตามสัดส่ วนระยะเวลาเหลืออยูต่ ามที?ระบุรายละเอียด
ค่าใช้จ่ายดังกล่าวไว้ในสัญญานีS เมื?อครบกําหนดระยะเวลาตามสัญญานีS แล้ว คู่สัญญาฝ่ ายใดฝ่ ายหนึ? งมิได้บอกเลิกสัญญา ให้ถือว่าเป็ นการต่ออายุสัญญาหรื อการ
ให้บริ การออกไปอีกคราวละ 1 ปี และให้นาํ ข้อกําหนดและเงื?อนไขของสัญญาฉบับนีSมาบังคับใช้
5.5 ผูใ้ ห้บริ การจะเรี ยกเก็บค่าบริ การตามอัตราที?กาํ หนดในสัญญา โดยจะไม่เรี ยกเก็บค่าบริ การโทรคมนาคมนอกเหนือจากที?กาํ หนดไว้ในสัญญานีS และจะจัดส่ งใบ
แจ้งหนีS ค่าบริ การให้ผใู ้ ช้บริ การทราบล่วงหน้าไม่นอ้ ยกว่า 15 วัน ก่อนวันครบกําหนดชําระ โดยจัดส่ งทางไปรษณี ยอ์ ิเล็กทรอนิ กส์ ไปรษณี ย ์ หรื อโดยตัวแทนของผู ้
ให้บริ การ ณ สถานที?ติดต่อของผูใ้ ช้บริ การที?ได้แจ้งไว้
5.6 ผูใ้ ช้บริ การตกลงชําระค่าบริ การและ/หรื อ ค่าธรรมเนี ยมตามที?ระบุไว้ในสัญญานีS ให้แก่ผใู ้ ห้บริ การตามกําหนดระยะเวลาที?ระบุไว้ในใบแจ้งหนีS หากผูใ้ ช้บริ การผิดนัดชําระ
ค่าบริ การเกินกว่าระยะเวลาที?กาํ หนดในใบแจ้งหนีS ผูใ้ ช้บริ การตกลงชําระดอกเบีSยสําหรับการผิดนัดชําระค่าบริ การในอัตราร้อยละ1.25 ต่อเดือนนับแต่วนั ที?ครบกําหนดชําระจนถึง
วันที?ชาํ ระเงินครบถ้วน
หากผูใ้ ช้บริ การผิดนัดชําระค่าบริ การและ/หรื อค่าธรรมเนี ยมเกินกว่าระยะเวลาที?กาํ หนดในใบแจ้งหนีS ดงั กล่าวสองคราวติดต่อกัน ผูใ้ ห้บริ การมีสิทธิ ระงับการให้บริ การไว้
ได้ทนั ที จนกว่าผูใ้ ช้บริ การจะชําระหนีSที?คา้ งชําระอยูน่ S นั ให้แก่ผใู ้ ห้บริ การจนครบถ้วน ทัSงนีS ผูใ้ ห้บริ การไม่ตอ้ งรับผิดชอบในความเสี ยหายอย่างใด ๆ ที?อาจจะเกิดขึSนแก่ผใู ้ ช้บริ การ
อันเนื?องมาจากการใช้สิทธิระงับตามสัญญาข้อนีS และผูใ้ ห้บริ การสงวนสิ ทธิที?จะเลิกสัญญาและเรี ยกร้องค่าเสี ยหายจากผูใ้ ช้บริ การเพราะเหตุที?ผใู ้ ช้บริ การผิดนัดชําระหนีS
5.7 หากผูใ้ ช้บริ การเห็นว่าผูใ้ ห้บริ การเรี ยกเก็บค่าธรรมเนียมหรื อค่าบริ การไม่ถูกต้อง ผูใ้ ช้บริ การจะต้องแจ้งให้ผใู ้ ห้บริ การทราบภายใน 30 วันนับแต่วนั ที?ได้รับแจ้ง
ค่าบริ การงวดนัSน และหากผูใ้ ห้บริ การไม่ดาํ เนินการชีSแจงภายใน 60 วันนับจากวันที?ผใู ้ ห้บริ การได้รับคําขอจากผูใ้ ช้บริ การ ให้ถือว่าผูใ้ ห้บริ การสิS นสิ ทธิที?จะเรี ยกเก็บค่า
ใช้บริ การในจํานวนที?ถูกโต้แย้ง
ในกรณี ที?ขอ้ เท็จจริ งตามวรรคแรกปรากฏว่า ผูใ้ ห้บริ การเรี ยกเก็บค่าธรรมเนี ยมหรื อค่าบริ การไม่ถูกต้อง และผูใ้ ช้บริ การได้ชาํ ระค่าบริ การตามใบแจ้งหนีS
ผูใ้ ห้บริ การจะคืนเงินส่ วนต่างนัSน พร้อมชําระดอกเบีSยในอัตราร้อยละ 1.25 ต่อเดือนของเงินส่ วนต่างดังกล่าว นับจากวันที?ผใู ้ ช้บริ การได้ชาํ ระค่าบริ การตามใบแจ้งหนีS
งวดนัSน ทัSงนีS ผูใ้ ห้บริ การจะคืนเงินภายใน 30 วัน นับแต่วนั ที?ขอ้ เท็จจริ งเป็ นที?ยตุ ิ
ในกรณี ที?ขอ้ เท็จจริ งตามวรรคแรกปรากฏว่า ใบแจ้งหนีS ค่าบริ การตามวรรคหนึ? งถูกต้องและผูใ้ ช้บริ การยังมิ ได้ชาํ ระค่าบริ การหรื อชําระค่าบริ การยังไม่
ครบถ้วน ให้ถือว่าผูใ้ ช้บริ การเป็ นผูผ้ ิดนัดชําระหนีS และผูใ้ ช้บริ การจะต้องเสี ยดอกเบีSยในอัตราร้อยละ 1.25 ต่อเดือนของเงินที?คา้ งชําระ โดยนับจากวันครบกําหนด
ชําระเป็ นต้นไป จนถึงวันที?ผใู ้ ช้บริ การชําระค่าบริ การครบถ้วน
5.8 ผูใ้ ช้บริ การยินยอมให้ผใู ้ ห้บริ การจัดเก็บข้อมูลส่ วนบุคคลของคู่สัญญา ลูกจ้าง ตัวแทน บุคลากร คู่คา้ ทางธุรกิจ บริ วาร และ/หรื อผูใ้ ช้งานของผูใ้ ช้บริ การ ได้แก่
ชื?อ ที?อยู่ หมายเลขโทรศัพท์หรื อ e-mail เพื?อการติดต่อ และข้อมูลการใช้บริ การที?ได้รับรู ้เนื? องจากการให้บริ การตามสัญญา ไปใช้ในการดําเนิ นงานและเปิ ดเผยข้อมูล
เฉพาะเพื?อการปฏิบตั ิงานโดยปกติทวั? ไปของผูใ้ ห้บริ การตามสัญญานีS
5.9 ผูใ้ ช้บ ริ ก ารตกลงรั บ รองว่า บรรดาข้อ มู ล ส่ ว นบุ ค คลของคู่ สั ญ ญา ลู ก จ้า ง ตัว แทน บุ ค ลากร คู่ ค ้า ทางธุ ร กิ จ บริ ว าร ผูใ้ ช้ง านของผูใ้ ช้บ ริ ก าร และ/หรื อ
บุคคลภายนอกที? ผูใ้ ช้บริ การใช้งานภายใต้สัญญาการให้บริ การโดยการประมวลผล วิเคราะห์ ส่ งผ่าน โอน ใช้ เก็บรวบรวม และ/หรื อเปิ ดเผย ผ่านบริ การของผู ้
ให้บริ การภายใต้สญ
ั ญาการให้บริ การนีS เป็ นข้อมูลส่ วนบุคคลที?ได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่ วนบุคคลโดยถูกต้องตามกฎหมาย และผูใ้ ช้บริ การได้ดาํ เนินการ
ตามเงื? อ นไขและข้อ กํา หนดเกี? ย วกับ การเปิ ดเผย ใช้แ ละเก็บ รั ก ษาข้อ มู ล ส่ ว นบุ ค คลที? ร ะบุ ไ ว้ต ามพระราชบัญ ญัติ คุ ม้ ครองข้อ มู ล ส่ ว นบุ ค คล พ.ศ.2562 รวมถึ ง
กฎกระทรวง และกฎหมายอื?นที?เกี?ยวข้องเป็ นที?เรี ยบร้อยแล้ว หากปรากฏภายหลังว่า ข้อมูลส่ วนบุคคลดังกล่าวข้างต้น เก็บรวบรวม ใช้ เปิ ดเผย หรื อได้มาโดยมิชอบ
บริ ษทั ยูไนเต็ด อินฟอร์เมชัน4 ไฮเวย์ จํากัด
เลขที4 499 ถนนกําแพงเพชร 6 แขวงลาดยาว เขตจตุจกั ร กรุ งเทพมหานคร 10900

ด้วยกฎหมายหรื อขัดหรื อแย้งกับพระราชบัญญัติคุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคล พ.ศ. 2562 และกฎหมายที?เกี? ยวข้อง ผูใ้ ช้บริ การตกลงที?จะปกป้ องผูใ้ ห้บริ การ ตัวแทน
กรรมการ พนักงาน และ/หรื อบริ ษทั ในเครื อของผูใ้ ห้บริ การจากการอ้างสิ ทธิ เรี ยกร้องและการเรี ยกร้องใดๆ รวมถึงการถูกฟ้ องร้องดําเนิ นคดี และชดใช้ค่าเสี ยหายที?
เกิดขึSนแก่เจ้าของข้อมูลส่ วนบุคคลและผูใ้ ห้บริ การตลอดระยะเวลาการให้บริ การภายใต้สญ
ั ญาการให้บริ การและหลังจากที?สญ
ั ญาการให้บริ การสิS นสุ ดลงไม่วา่ ด้วยเหตุ
ใด
5.10 ในกรณี ที?มีเหตุจาํ เป็ น ผูใ้ ช้บริ การอาจขอระงับการใช้บริ การชัว? คราวได้ โดยแจ้งเป็ นหนังสื อ พร้อมทัSงระบุเหตุและกําหนดวัน เวลา และระยะเวลาในการระงับการใช้
บริ การ ให้ผใู ้ ห้บริ การทราบล่วงหน้าก่อนวันที?ระงับการใช้บริ การเป็ นเวลาไม่นอ้ ยกว่า 30 วัน ทัSงนีS ผูใ้ ช้บริ การมีสิทธิขอระงับการใช้บริ การชัว? คราวได้ไม่เกินปี ละ 1 ครัSง โดยมี
ระยะเวลาไม่เกิน 7 วัน โดยในระหว่างช่วงเวลาการระงับการใช้บริ การชัว? คราวนัSน ผูใ้ ช้บริ การไม่ตอ้ งชําระค่าบริ การและ/ หรื อค่าธรรมเนียมให้แก่ผใู ้ ห้บริ การ เว้นแต่ ผูใ้ ช้บริ การ
ได้ระงับการใช้บริ การเกินกว่ากําหนดระยะเวลาดังกล่าว หรื อผูใ้ ห้บริ การพิสูจน์ได้วา่ ผูใ้ ช้บริ การมีการใช้งานภายหลังครบกําหนดการระงับการใช้บริ การ ทัSงนีS ผูใ้ ห้บริ การอาจ
ใช้สิทธิยกเลิกการให้บริ การได้ โดยแจ้งให้ผใู ้ ช้บริ การทราบล่วงหน้าเป็ นหนังสื อ ไม่นอ้ ยกว่า 30 วัน
5.11 ในกรณี ที?มีเหตุจาํ เป็ น ผูใ้ ห้บริ การอาจใช้สิทธิ ระงับการให้บริ การชัว? คราวได้ โดยแจ้งเป็ นหนังสื อพร้อมทัSงระบุเหตุในการใช้สิทธิ ดงั กล่าวให้แก่ผูใ้ ช้บริ การ
ทราบล่วงหน้าก่อนวันระงับการให้บริ การเป็ นเวลาไม่นอ้ ยกว่า 30 วัน เว้นแต่กรณี ดงั ต่อไปนีS ผูใ้ ห้บริ การสามารถระงับการให้บริ การได้ทนั ที
(ก) เกิดเหตุสุดวิสยั ขึSนแก่ผใู ้ ห้บริ การ
(ข) ผูใ้ ช้บริ การถึงแก่ความตาย หรื อสิS นสุ ดสภาพนิติบุคคล
(ค) ผูใ้ ช้บริ การใช้เอกสารปลอมในการขอใช้บริ การ
(ง) ผูใ้ ห้บริ การพิสูจน์ได้วา่ บริ การที?ให้แก่ผใู ้ ช้บริ การตามสัญญานีSถูกนําไปใช้โดยมิชอบด้วยกฎหมายหรื อฝ่ าฝื นต่อสัญญานีS
(จ) ผูใ้ ช้บริ การผิดนัดชําระค่าธรรมเนียมและค่าบริ การเกินกว่าระยะเวลาที?กาํ หนดในสัญญาสองคราวติดต่อกัน
(ฉ) ผูใ้ ห้บริ การพิสูจน์ได้วา่ ผูใ้ ช้บริ การได้นาํ บริ การตามสัญญานีSไปใช้เพื?อแสวงหารายได้โดยมีเจตนาจะไม่ชาํ ระค่าธรรมเนียมหรื อค่าบริ การ
(ช) ผูใ้ ห้บริ การมีเหตุที?จาํ เป็ นต้องบํารุ งรักษาหรื อแก้ไขระบบโทรคมนาคมที?ใช้ในการให้บริ การ
ทัSงนีS ผูใ้ ห้บริ การไม่ตอ้ งรับผิดชอบในความเสี ยหายอย่างใด ๆ ที?อาจเกิดขึSนแก่ผใู ้ ช้บริ การอันเนื?องมาจากการใช้สิทธิระงับการใช้บริ การตามสัญญาข้อนีS
5.12 ภายใต้ขอ้ บังคับข้อ 5.4 แห่งสัญญานีS ผูใ้ ช้บริ การอาจใช้สิทธิเลิกสัญญานีS ได้โดยบอกกล่าวเป็ นหนังสื อให้ผใู ้ ห้บริ การทราบล่วงหน้าเป็ นเวลาไม่นอ้ ยกว่า 30 วัน ทัSงนีSผใู ้ ช้บริ การ
ต้องชําระค่าบริ การและ/หรื อค่าธรรมเนียมครบถ้วนแล้วจนถึงวันที?การยกเลิกสัญญามีผลบังคับ กรณี ที?มีเหตุผลอันดังต่อไปนีS ผูใ้ ช้บริ การอาจใช้สิทธิยกเลิกสัญญานีSได้ทนั ที
(ก) ผูใ้ ช้บริ การไม่สามารถรับบริ การจากผูใ้ ห้บริ การได้ดว้ ยเหตุที?เกิดขึSนอย่างต่อเนื?อง และอยูน่ อกเหนือการควบคุมของผูใ้ ช้บริ การ
(ข) ผูใ้ ห้บริ การได้ผดิ ข้อสัญญาอันเป็ นสาระสําคัญของสัญญา
(ค) ผูใ้ ห้บริ การตกเป็ นบุคคลล้มละลาย
(ง) ผูใ้ ห้บริ การเปลี?ยนแปลงข้อตกลงในสัญญาหรื อเงื?อนไขในการให้บริ การ ซึ?งมีผลเป็ นการลดสิ ทธิหรื อประโยชน์อนั พึงได้รับของผูใ้ ช้บริ การลง
เว้นแต่เกิดจากเหตุตามที?กฎหมายบัญญัติ
5.13 ภายใต้ขอ้ บังคับข้อ 5.4 แห่งสัญญานีS ผูใ้ ห้บริ การมีสิทธิยกเลิกการให้บริ การตามสัญญาได้ทนั ทีในกรณี มีเหตุดงั ต่อไปนีS
(ก) ผูใ้ ช้บริ การถึงแก่ความตาย หรื อสิS นสุ ดสภาพนิติบุคคล
(ข) ผูใ้ ช้บริ การผิดนัดชําระค่าบริ การเกินกว่าระยะเวลาที?กาํ หนดในใบแจ้งหนีSค่าบริ การสองคราวติดต่อกัน โดยผูใ้ ห้บริ การได้แจ้งเตือนในใบแจ้งหนีS
ค่าบริ การในคราวถัดไป ให้ผใู ้ ช้บริ การชําระค่าบริ การที?คา้ งชําระภายในสิ บห้าวัน นับจากวันครบรอบการชําระค่าบริ การในครัSงนัSน หากผูใ้ ช้บริ การ
ไม่ชาํ ระหรื อเพิกเฉยไม่ดาํ เนินการใดๆ ภายในกําหนดเวลาดังกล่าว ให้ถือว่าผูใ้ ห้บริ การได้บอกเลิกสัญญาและสัญญาสิS นสุ ดลงในวันที?ครบกําหนด
การชําระค่าบริ การที?คา้ งชําระนัSนด้วย
(ค) ผูใ้ ห้บริ การมีเหตุผลอันเชื?อได้วา่ ผูใ้ ช้บริ การมีพฤติกรรมฉ้อฉลในการใช้บริ การ หรื อนําบริ การไปใช้โดยผิดกฎหมาย หรื อฝ่ าฝื นข้อห้ามในสัญญา
(ง) ผูใ้ ห้บริ การไม่สามารถให้บริ การได้โดยเหตุที?อยูน่ อกเหนือการควบคุมของผูใ้ ห้บริ การ
(จ) เป็ นการยกเลิกโดยบทบัญญัติแห่งกฎหมาย
5.14 ผูใ้ ช้บริ การทราบว่ากรรมสิ ทธิe ในอุปกรณ์ใดๆ ที?ผใู ้ ห้บริ การจัดไว้เพื?อให้บริ การเป็ นของผูใ้ ห้บริ การ และใช้เฉพาะกับการให้บริ การตามสัญญานีS เท่านัSน เว้นแต่กาํ หนด
ไว้เป็ นอย่างอื?น ผูใ้ ช้บริ การตกลงจะดูแลรักษาอุปกรณ์ดงั กล่าวเสมือนเป็ นอุปกรณ์ของตนเอง ผูใ้ ช้บริ การจะไม่ทาํ การเคลื?อนย้ายหรื อดัดแปลงอุปกรณ์โดยไม่ได้รับ
อนุญาตจากผูใ้ ห้บริ การ หากเกิดการชํารุ ดหรื อสู ญหายกับอุปกรณ์ ผูใ้ ช้บริ การตกลงเป็ นผูร้ ับผิดชอบค่าเสี ยหายที?เกิดขึSนแก่อุปกรณ์นS นั ให้แก่ผใู ้ ห้บริ การตามมูลค่าตลาดของ
อุปกรณ์ในขณะนัSน และเมื?อบริ การสิS นสุ ดลงเพราะเหตุใดๆ ผูใ้ ช้บริ การยินยอมให้ผใู ้ ห้บริ การเข้าไปถอดถอนเครื? องอุปกรณ์ปลายทางภายใน 15 วันนับแต่วนั ที?การให้บริ การ
สิS นสุ ดลง หากผูใ้ ห้บริ การไม่สามารถเข้าถอดถอนเครื? องอุปกรณ์ปลายทางได้ภายในระยะเวลาข้างต้นอันมีสาเหตุมาจากผูใ้ ช้บริ การ ให้ถือว่าผูใ้ ช้บริ การไม่สามารถส่ งคืนได้
ภายในวันที?กาํ หนด ผูใ้ ช้บริ การตกลงชําระค่าเสี ยหายให้กบั ผูใ้ ห้บริ การตามมูลค่าตลาดของอุปกรณ์ในขณะนัSน
5.15 กรณี ที?บริ การเกิดการขัดข้อง หรื อเครื? องอุปกรณ์ปลายทางเกิดการชํารุ ดบกพร่ อง ผูใ้ ช้บริ การสามารถแจ้งให้ผใู ้ ห้บริ การเข้าทําการแก้ไขได้ โดยแจ้งไปยังศูนย์
ปฏิบตั ิการ Call Center โทรศัพท์หมายเลข 0-2016-5678 กด 1 หรื ออีเมล์ที? cc_support@uih.co.th ทัSงนีS ผูใ้ ห้บริ การจะดําเนินการแก้ไขปัญหาให้เสร็ จสิS นภายใน
ระยะเวลา 4 ชัว? โมงสําหรับเขตกรุ งเทพและปริ มณฑล และภายในระยะเวลา 6 ชัว? โมง สําหรับเขตพืSนที?อื?น และจะไม่เรี ยกเก็บค่าบริ การในช่วงเวลาที?เกิดเหตุขดั ข้อง เว้น
แต่เฉพาะกรณี ที?ผใู ้ ห้บริ การพิสูจน์ได้วา่ เหตุขดั ข้องดังกล่าวเกิดขึSนจากความผิดของผูใ้ ช้บริ การ
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5.16 ผูใ้ ห้บริ การสงวนสิ ทธิ ไม่รับผิดชอบในความเสี ยหายใดๆ ที?เกิดขึSนแก่บุคคล หรื อข้อมูลข่าวสาร ข้อมูลส่ วนบุคคล ข้อความใด ๆ หรื อทรัพย์สินของผูใ้ ช้บริ การ
และ/หรื อของลูกจ้าง ตัวแทน บุคลากร คู่คา้ ทางธุรกิจ บริ วาร และรวมถึงผูใ้ ช้งานของผูใ้ ช้บริ การ ไม่วา่ จะโดยตรง โดยอ้อม หรื อที?เป็ นผลต่อเนื?อง อันเนื?องมาจากการ
การให้บริ การ การขัดข้องของบริ การ หรื อการชํารุ ดบกพร่ องของเครื? องอุปกรณ์ปลายทาง รวมทัSงไม่รับผิดชอบในความเสี ยหายใด ๆ ในการที?บุคคลอื?นได้ล่วงรู ้ขอ้ มูล
ข่าวสาร ข้อมูลส่ วนบุคคล หรื อข้อความของผูใ้ ช้บริ การโดยมิชอบ เว้นแต่ความเสี ยหายดังกล่าวเกิดขึSนจากการกระทําโดยจงใจและมิชอบด้วยกฎหมาย หรื อการ
กระทําโดยประมาทเลินเล่อของผูใ้ ห้บริ การ หรื อพนักงานของผูใ้ ห้บริ การ
5.17 ผูใ้ ช้บริ การตกลงผูกพัน และปฏิบตั ิตามเงื?อนไขสัญญาการให้บริ การ ที?ปรากฎอยูใ่ นสัญญาการให้บริ การ ทุกประการโดยให้ถือว่าเอกสารฉบับนีS เป็ นสัญญา
ผูกพันในการใช้บริ การของผูใ้ ช้บริ การด้วย
5.18 ผูใ้ ห้บริ การสงวนสิ ทธิ ในการแก้ไขเพิ?มเติม เปลี?ยนแปลงข้อกําหนดและเงื?อนไขของสัญญา ซึ? งอาจ มีผลกระทบต่อสิ ทธิ หน้าที? หรื อประโยชน์อนั พึงได้รับของ
ผูใ้ ช้บริ การตามสัญญา และรวมถึงการแก้ไขเพิ?มเติม เปลี?ยนแปลงไม่วา่ ในกรณี ใด ๆ ซึ? งกระทําตามคําสั?งของกฎหมายที?เกี?ยวข้องโดยผูใ้ ห้บริ การจะแจ้งให้ผใู ้ ช้บริ การ
ทราบล่วงหน้าเป็ นหนังสื ออย่างน้อย 30 วัน
5.19 บรรดาหนังสื อ จดหมาย คําบอกกล่าวใดๆ ของผูใ้ ห้บริ การซึ? งส่ งไปยังผูใ้ ช้บริ การ ณ สถานที? ที?ผใู ้ ช้บริ การแจ้งให้ส่งใบแจ้งหนีS / ให้ถือว่าผูใ้ ช้บริ การ ได้รับโดยชอบแล้ว
การเปลี?ยนแปลงที?อยูข่ องผูใ้ ช้บริ การจะมีผลเมื?อผูใ้ ช้บริ การแจ้งเป็ นลายลักษณ์อกั ษรให้ผใู ้ ห้บริ การทราบล่วงหน้าไม่นอ้ ยกว่า 3 วัน ก่อนวันที?ยา้ ยหรื อเปลี?ยนแปลงที?อยูใ่ หม่
5.20 สัญญานีSมีเอกสารประกอบแนบท้ายสัญญาตามที?ระบุไว้ในสัญญาการให้บริ การ ตลอดจนที?แสดงอยูใ่ น www.uih.co.th และให้ถือว่าเอกสารประกอบแนบท้าย
สัญญาดังกล่าวเป็ นส่ วนหนึ?งของสัญญาฉบับนีS ถ้าข้อความหรื อเงื?อนไขในเอกสารประกอบแนบท้ายสัญญาขัดหรื อแย้งกับข้อความหรื อเงื?อนไขที?กาํ หนดไว้ในสัญญา
ให้ถือบังคับตามเอกสารที?ทาํ ขึSนหลังสุ ด
5.21 กรณี บริ การของผูใ้ ห้บริ การไม่เป็ นที?พึงพอใจของผูใ้ ช้บริ การดังที?คาดหมาย หรื อไม่เป็ นไปตามข้อกําหนดและเงื? อนไขสัญญา หรื อได้รับความเดื อดร้ อน
เสี ยหายประการใด ผูใ้ ช้บริ การสามารถแจ้งหรื อร้องเรี ยนมายังผูใ้ ห้บริ การได้ที? 499 อาคารเบญจจินดา ถนนกําแพงเพชร 6 แขวงลาดยาว เขตจตุจกั ร กรุ งเทพมหานคร
10900 โทรศัพท์หมายเลข 0-2016-5678 กด 1 (ไม่มีค่าใช้จ่าย) หรื อโทรสารหมายเลข 0-2016-5073 หรื ออีเมลล์ที? cc_support@uih.co.th
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