ข้อกำหนดและเงือ่ นไขกำรใช้บริกำรสำหรับบริกำร CSL Corp Internet Lite
1. ในใบสมัครใช้บริการฉบับนี ้ ถ้าข้อความมิได้แสดงให้เห็นเป็ นอย่างอื่น ให้ขอ้ ความต่างๆ มีความหมาย ดังนี ้
“บริษัท” หมายถึง บริษัท ซีเอส ล็อกซอินโฟ จากัด (มหาชน)
“ผูใ้ ช้บริการ” หมายถึง ผูท้ ่ขี อใช้บริการที่ให้บริการโดยบริษัท และ/หรือโดยผูใ้ ห้บริการอื่นที่บริษัทจัดหามาประกอบการให้บริการแบบ
รวมศูนย์จดุ เดียว
"บริการ" หมายถึง “บริการทางเทคนิค” และ/หรือ “การบริหารจัดการทางเทคนิค” และ/หรือบริการอื่นที่ให้บริการโดยบริษัท และ/หรือ
โดยผูใ้ ห้บริการอื่นที่บริษัทจัดหามาประกอบการให้บริการแบบรวมศูนย์จุดเดียว ซึ่งอาจรวมถึง บริการทุกรู ปแบบ หรือบางส่วนที่
บริษัทให้บริการ ทัง้ นี ้ ขึน้ กับข้อตกลง ตามใบเสนอราคา และ/หรือที่ระบุในหน้าแรกของใบสมัครนี ้
“บริการทางเทคนิค” หมายถึง บริการอินเทอร์เน็ต และ/หรือการให้บริการเชื่อมโยงเครือข่ายข้อมูล และ/หรือระบบคอมพิวเตอร์ของ
ผูใ้ ช้บริการกับเครือข่ายอินเทอร์เน็ตหรือเครือข่ายอื่นๆ หรือรูปแบบการเชื่อมต่อเครือข่ายที่ไม่ใช่บริการอินเทอร์เน็ตที่ให้บริการโดย
บริษัท และได้ตกลงกับผูใ้ ช้บริการตามใบเสนอราคา และ/หรือที่ระบุในหน้าแรกของใบสมัครนี ้
“บริการบริหารจัดการทางเทคนิค” หมายถึง บริการด้านการจัดการเทคนิคและวิศวกรรมต่างๆ บริการให้คาปรึกษาออกแบบ บริการ
ติดตัง้ อุปกรณ์ ซอฟต์แวร์ เครือข่าย และระบบที่จาเป็ น บริการเฝ้าดูแลระบบบริการ การบริหารจัดการเหตุขัดข้องของการบริการ
ตามที่ผใู้ ช้บริการต้องการ ทัง้ ที่เป็ นบริการของบริษัท และ/หรือเป็ นสินค้าบริการภายนอกที่บริษัทจัดหามาเพื่อให้บริการแบบรวมศูนย์
จุดเดียว โดยขอบเขตจะครอบคลุมเฉพาะที่ตกลงกันตามเงื่อนไขในใบเสนอราคาและ/หรือที่ระบุในหน้าแรกของใบสมัครนี ้
“ค่าใช้บริการ” หมายถึง ค่าใช้บริการที่ได้ตกลงกันในใบสมัครนี ้ ใบเสนอราคา และ/หรือค่าบริการอื่นใดที่เกี่ยวเนื่องด้วยการใช้บริการ
อินเทอร์เน็ตหรือบริการอื่นใด และการบริหารจัดการตามใบสมัครนี ้
“วันครบกาหนดชาระค่าใช้บริการ” หมายถึง วันสุดท้ายของรอบการใช้บริการทุกเดือน ในกรณีท่ีงวดแรกและงวดสุดท้ายมีกาหนด
ระยะเวลาไม่ครบ 1 เดือน ค่าบริการจะคิดคานวณตามจานวนเวลาที่ได้ใช้บริการในเดือนนัน้
2. ผูใ้ ช้บริการตกลงใช้บริการเฉพาะเพื่อวัตถุประสงค์ในการรับส่งข้อมูลข่าวสารทางธุรกิจการค้า การศึกษาวิจยั และพัฒนา และข้อมูล
ของผูใ้ ช้บริการ องค์กรหรือหน่วยงานภายในสังกัดตามประกาศของทางราชการเท่านัน้ ทัง้ นี ้ ผูใ้ ช้บริการต้องไม่ใช้บริการเพื่อการอย่าง
อื่นนอกจากที่ระบุในใบสมัครนี ้ และบริษัทมีสิทธิท่จี ะห้ามหรือระงับการใช้บริการเพื่อการอย่างอื่นนอกจากที่ระบุในใบสมัครนี ้
3. ผูใ้ ช้บริการตกลงชาระค่าใช้บริการแก่บริษัทภายในกาหนดระยะเวลาที่ระบุไว้ในใบแจ้งหนี ้ ค่าบริการต่างๆ และ(หากมี)ค่าธรรมเนียม
แรกเข้าและค่าติดตัง้ ไม่สามารถเรียกคืนได้ เว้นแต่ในใบสมัครนีจ้ ะระบุโดยชัดแจ้งเป็ นอย่างอื่น ในกรณีท่ผี ใู้ ช้บริการผิดนัดไม่ชาระค่ า
ใช้บริการงวดใดงวดหนึ่งภายในกาหนด ผูใ้ ช้บริการต้องชาระดอกเบีย้ ร้อยละ 15 (สิบห้า) ต่อปี คิดคานวณจากจานวนเงินที่ถึงกาหนด
ชาระแล้ว ทั้งนี ้ หากผูใ้ ช้บริการค้างชาระค่าใช้บริการและ/หรือค่าบริการอื่นๆ 2 งวดติดต่อกัน และบริษัทได้ทาการแจ้งเตือนแล้ว
บริษัทมีสิทธิระงับและ/หรือบอกเลิกบริการได้ทนั ที
4. ผูใ้ ช้บริการจะต้องไม่นาบริการตามใบสมัครนีไ้ ปใช้ในทางที่ละเมิดข้อกาหนดและเงื่อนไขการใช้บริการของบริษัท ล่วงละเมิดสิทธิของ
บุคคลอื่น ขัดต่อกฎหมาย หรือขัดต่อมติคณะรัฐมนตรี นโยบาย กฎ ระเบียบ คาสั่ง ประกาศของหน่วยงานที่กากับดูแล หรือขัดต่อ
ความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือเป็ นภัยต่อความมั่นคงของประเทศชาติ ซึ่งผูใ้ ช้บริการจะต้องรับผิดชอบ และ
ชดใช้ค่าเสียหายอันเป็ นผลจากการฝ่ าฝื นนัน้ แต่เพียงฝ่ ายเดียว

5. บริษัทไม่ตอ้ งรับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ อันเกิดจากระบบเคเบิล้ หรือวงจรสื่อสารต่างๆ ชารุดบกพร่อง ขัดข้อง หรือไม่สามารถใช้
การได้ หรือเกิดจากการที่ข้อความ ข่าวสาร ข้อมูล ภาพ หรือรหัสสัญญาณที่ผู้ใช้บริการใช้ในการติดต่อสื่อสารเกิดความล่าช้า
เสียหาย หรือสูญหาย
6. บริษัทไม่มีหน้าที่ในการควบคุม ตรวจสอบ ป้องกัน เก็บรักษาหรือดาเนินการอื่นใด รวมตลอดทั้งไม่รบั ประกันคุณภาพของ ข้อมูล
ภาพ เนือ้ หาข่าวสารที่ผใู้ ช้บริการรับ-ส่งผ่านระบบเครือข่ายของบริษัท และบริษัทไม่ตอ้ งรับผิดชอบในความเสียหายต่อผูใ้ ช้บริการอัน
เนื่องมาจากความล่าช้า ผิดพลาด ขาดตกบกพร่อง หรือการขัดข้องของวงจรสื่อสาร และ/หรืออุปกรณ์ของผูใ้ ช้บริการที่ใช้รบั -ส่งผ่าน
ระบบเครือข่ายของบริษัทแต่อย่างใด
7. ข้อกาหนดและเงื่อนไขในใบสมัครนีถ้ ือว่าเป็ นสาระสาคัญของใบสมัคร ในกรณีท่ผี ใู้ ช้บริการไม่ปฏิบตั ิตามข้อกาหนดและเงื่อนไขในใบ
สมัครนี ้ หรือมีพฤติกรรมฉ้อฉลในการใช้บริการ หรือนาบริการไปใช้โดยผิดกฎหมาย บริษัทมีสิทธิระงับการให้บริการได้ทันทีโดยไม่
ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และมีสิทธิบอกเลิกใบสมัครนีไ้ ด้ทนั ที โดยบริษัทไม่ตอ้ งรับผิดชดใช้ค่าเสียหายใดๆ ให้แก่ผใู้ ช้บริการทัง้ สิน้
ทัง้ นี ้ กรณีผใู้ ช้บริการปฏิบตั ิผิดข้อกาหนดและเงื่อนไขนีไ้ ม่ว่ากรณีใดกรณีหนึ่ง และบริษัทไม่ใช้สิทธิเรียกร้องใดๆ สาหรับความผิดใน
คราวนั้น หรือยังคงยินยอมให้ผูใ้ ช้บริการใช้บริการตามข้อกาหนดและเงื่อนไขนีต้ ่อไป ไม่ถือว่าบริษัทยอมยกเว้นการบังคับตาม
ข้อกาหนดและเงื่อนไขนี ้ หรือยอมรับ หรือสละสิทธิเรียกร้องใดๆ ส่าหรับการปฏิบตั ิผิดข้อตกลงและเงื่อนไขกรณีนนั้ ๆ และหรือกรณี
อื่นๆ ในภายหลัง
8. ผูใ้ ช้บริการทราบดีว่าบริษัทเป็ นผูใ้ ห้บริการอินเทอร์เน็ตที่ได้รบั สิทธิจากคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และ
กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ กรณี หากใบอนุญาตเป็ นผู้ให้บริการที่บริษัทได้รับจากคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการ
โทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ถูกเพิกถอนหรือระงับสิน้ ไปไม่ว่าด้วยเหตุประการใด ให้ถือว่าใบสมัครนีร้ ะงับสิน้ ไปใน
ขณะเดียวกันด้วย และผู้ใช้บริการตกลงจะไม่เรียกร้องค่าเสียหายใดๆ จากบริษัทเนื่องจากการระงับสิน้ ไปของใบสมัครในกรณี
ดังกล่าว เว้นแต่การเรียกร้องค่าใช้บริการที่ได้ชาระไว้ล่วงหน้าและยังไม่ได้มีการใช้บริการจริง
9. ผูใ้ ช้บริการรับทราบดีว่าบริษัทไม่ใช่เจ้าของลิขสิทธิ์ในซอฟต์แวร์ท่ีติดตัง้ ตามใบสมัครนี ้ (ถ้ามี) เมื่อบริษัทได้ดาเนินลงทะเบียนต่อ
เจ้าของลิขสิทธิ์ตามคาสั่งของผูใ้ ช้บริการแล้ว จะไม่สามารถยกเลิกเพิกถอนและหรือโอนสิทธิให้แก่บุคคลอื่นใดได้ตามเงื่อนไขของ
เจ้าของลิขสิทธิ์ ไม่ว่าผูใ้ ช้บริการจะได้ใช้งานหรือยังไม่ได้ใช้งานก็ตาม และผูใ้ ช้บริการยังคงต้องชาระค่าลิขสิทธิ์ในซอฟต์แวร์ดงั กล่าว
เต็มจานวน
10. ผูใ้ ช้บริการทราบดีว่ากรรมสิทธิ์ในอุปกรณ์ใดๆ ซึ่งผูใ้ ช้บริการได้รบั จากบริษัทเพื่อการใช้บริการตามใบสมัครนีเ้ ป็ นของบริษัท หาก
อุปกรณ์ชารุดเสียหายหรือสูญหายผูใ้ ช้บริการตกลงเป็ นผูร้ บั ผิดชอบค่าเสียหายที่เกิดขึน้ แก่อปุ กรณ์นนั้ ให้แก่บริษัท โดยบริษัทจะเป็ น
ผูด้ าเนินการซ่อมแซมหรือเปลี่ยนทดแทนอุปกรณ์นนั้ ด้วยค่าใช้จ่ายของผูใ้ ช้บริการ เว้นแต่การชารุดเสียหายอันเนื่องมาจากการใช้งาน
ตามปกติ หรือการชารุดเสียหายอันเนื่องมาจากบริษัทและ/หรือพนักงานของบริษัท ทัง้ นี ้ หากการใช้บริการสิน้ สุดลงไม่ว่าเพราะเหตุ
ใด ผูใ้ ช้บริการตกลงส่งมอบอุปกรณ์นนั้ ในสภาพสมบูรณ์และสามารถใช้งานได้ตามปกติให้แก่บริษัท และยินยอมให้บริษัทเข้าไปใน
สถานที่ของผูใ้ ช้บริการเพื่อนาอุปกรณ์กลับคืนได้ทนั ที พร้อมทัง้ ชาระค่ารือ้ ถอนอุปกรณ์ให้แก่บริษัท (ถ้ามี) หากบริษัทไม่สามารถนา
อุปกรณ์ใดกลับคืนได้เนื่องจากการกระทาใดๆ ของผูใ้ ช้บริการ และ/หรือพนักงานของผูใ้ ช้บริการ และหรือผูท้ ่ีอยู่ในสถานที่นนั้ หรือ
อุปกรณ์นนั้ สูญหายหรือเสียหาย ผูใ้ ช้บริการตกลงชาระค่าเสียหายให้แก่บริษัทตามราคาตลาดของอุปกรณ์นนั้
11. กรณีผใู้ ช้บริการประสงค์จะบอกเลิกการใช้บริการก่อนระยะเวลาการใช้บริการสิน้ สุดลง ผูใ้ ช้บริการจะต้องแจ้งการบอกเลิกให้บริษัท
ทราบเป็ นลายลักษณ์อกั ษรล่วงหน้าอย่างน้อย 30 (สามสิบ) วัน หรือกรณีบริษัทบอกเลิกการให้บริการอันเนื่องมาจากความผิดของ

ผูใ้ ช้บริการ ไม่ว่ากรณีใดกรณีหนึ่งดังกล่าวมา ผูใ้ ช้บริการจะต้องชาระค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่บริษัทเสียไปในการจัดให้มีบริการตามความ
ประสงค์ของผูใ้ ช้บริการตลอดระยะเวลาที่สมัครใช้บริการให้แก่บริษัทสาหรับระยะเวลาที่เหลืออยู่ พร้อมทัง้ ชาระค่าชดเชยส่วนลด
หรือรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ ในอัตราที่หกั ลดลงตามสัดส่วนที่ได้ใช้บริการตามที่กาหนดในใบสมัครนี ้ และค่ารือ้ ถอนอุปกรณ์(ถ้า
มี) ให้แก่บริษัท ภายใน 15 (สิบห้า) วันนับแต่วนั ที่บริการสิน้ สุดลง
12. ผูใ้ ช้บริการและบริษัทไม่ตอ้ งรับผิดชอบในกรณีท่ีไม่อาจปฏิบตั ิตามใบสมัครนีไ้ ด้ ถ้าหากการที่ไม่อาจปฏิบตั ิตามได้นนั้ เกิดจากเหตุ
สุดวิสยั อันอยู่นอกเหนือการควบคุมของตนและเป็ นเหตุท่ไี ม่อาจป้องกันได้ แม้ว่าจะได้ใช้ความระมัดระวังตามสมควรแล้ว
13. ในกรณีท่ีมีเหตุจาเป็ นผูใ้ ช้บริการอาจใช้สิทธิระงับการใช้บริการเป็ นการชั่วคราวได้ โดยแจ้งเป็ นลายลักษณ์อักษรให้บริษัททราบ
ล่วงหน้าไม่นอ้ ยกว่า 3 วัน ทัง้ นี ้ บริษัทจะกาหนดระยะเวลาขัน้ ต่าหรือขัน้ สูงที่ยินยอมให้ผใู้ ช้บริการระงับการใช้บริการเป็ นการชั่วคราว
ได้โดยแจ้งให้ผูใ้ ช้บริการทราบ หรือกรณีมีเหตุสุดวิสัยเกิดขึน้ กับผูใ้ ช้บริการบริษัทตกลงให้ผูใ้ ช้บริการระงับการใช้บริการเป็ นการ
ชั่วคราวได้ไม่เกินระยะเวลาที่เกิดเหตุสดุ วิสยั นัน้ ทัง้ นี ้ บริษัทจะไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายใดๆ จากผูใ้ ช้บริการ เว้นแต่
ผูใ้ ช้บริการระงับการใช้บริการเกินกว่าระยะเวลาขัน้ สูงที่บริษัทกาหนด บริษัทมีสิทธิยกเลิกการให้บริการได้ โดยแจ้งให้ผูใ้ ช้บริการ
ทราบล่วงหน้าเป็ นหนังสือไม่นอ้ ยกว่า 30 วัน ทัง้ นี ้ บริษัทจะเปิ ดให้บริการแก่ผูใ้ ช้บริการในวันถัดจากวันครบกาหนดการระงับการใช้
บริการชั่วคราว โดยไม่เรียกเก็บค่าใช้จ่ายใดๆ ในการขอเปิ ดใช้บริการ
14. ในกรณีมีเหตุจาเป็ นบริษัทอาจใช้สิทธิระงับการให้บริการชั่วคราวได้ โดยแจ้งเป็ นลายลักษณ์อักษรให้ผูใ้ ช้บริการทราบล่วงหน้าไม่
น้อยกว่า 30 (สามสิบ) วัน พร้อมระบุเหตุในการใช้สิทธิดงั กล่าว เว้นแต่กรณีเกิดเหุตสุดวิสยั ต่อบริษัทหรือผูใ้ ห้บริการโครงข่าย หรือ
ผู้ใช้บริการถึ งแก่ความตายหรื อสิ น้ สุดสภาพนิ ติ บุคคล หรื อผู้ใช้บริการใช้เอกสารปลอมในการขอใช้บริการ หรื อบริษั ทมี เหตุ
จาเป็ นต้องบารุ งรักษาหรือแก้ไขระบบโทรคมนาคมที่ใช้ในการให้บริการ บริษัทสามารถระงับการให้บริการได้ทันที และไม่ตอ้ ง
รับผิดชอบต่อความเสียหายอย่างใดๆ ที่อาจเกิดขึน้ แก่ผใู้ ช้บริการอันเนื่องจากเหตุจาเป็ นข้างต้น
15. ผูใ้ ช้บริการจะไม่โอนสิทธิหรือหน้าที่ตามใบสมัครนีใ้ ห้แก่บุคคลอื่นโดยไม่ได้รบั ความยินยอมเป็ นลายลักษณ์อักษรจากบริษัทก่อน
และหากได้รบั ความยินยอมดังกล่าวแล้ว ผูใ้ ช้บริการจะแจ้งให้ผรู้ บั โอนได้ทราบและยอมรับปฏิบตั ิตามเงื่อนไขและกาหนดเวลาในใบ
สมัครนีท้ กุ ประการ หากผูร้ บั โอนฝ่ าฝื นผูใ้ ช้บริการจะต้องเป็ นผูร้ บั ผิดชอบทัง้ สิน้
16. บริษัทมีสิทธิโอนสิทธิ และ/หรือหน้าที่ตามใบสมัครนี ้ ไม่ว่าทัง้ หมดหรือบางส่วนให้แก่บคุ คลใดๆ ไม่ว่าจะเป็ นการโอนสิทธิโดยสัญญา
หรือโดยผลตามกฎหมาย รวมถึงกรณี การควบรวมกิจการ การซือ้ หรือจาหน่ายสิ นทรัพย์ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน โดยถื อว่า
ผูใ้ ช้บริการได้ให้ความยินยอมในการโอนดังกล่าว
17. ในกรณีท่ีขอ้ กาหนดใดในใบสมัครฉบับนีถ้ กู หรือถือว่าถูกชีข้ าดว่าไม่มีผลใช้บงั คับหรือไม่สมบูรณ์ ให้ขอ้ กาหนดต่างๆ ส่วนที่เหลือใน
ใบสมัครฉบับนีย้ ังคงมีผลใช้บังคับได้และยังคงสมบูรณ์และไม่กระทบกระเทือนความสมบูรณ์ของบรรดาข้อกาหนดที่เหลื อนั้นๆ
บรรดาข้อพิพาทใดๆ ที่มีเกี่ยวด้วยใบสมัครใช้บริการฉบับนีใ้ ห้ใช้กฎหมายไทยบังคับ
18. ในการตีความในใบสมัครที่แตกต่างกันระหว่างภาษาอังกฤษและภาษาไทย ให้ถือข้อความภาษาไทยเป็ นหลักในการตีความ

