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1. ในใบสมคัรใชบ้รกิารฉบบันี ้ถา้ขอ้ความมิไดแ้สดงใหเ้ห็นเป็นอย่างอื่น ใหข้อ้ความต่างๆ มีความหมาย ดงันี ้
“บรษิัท” หมายถึง บรษิัท ซีเอส ล็อกซอินโฟ จ ากดั (มหาชน)  
“ผูใ้ชบ้รกิาร” หมายถึง ผูท้ี่ขอใชบ้รกิารที่ใหบ้รกิารโดยบรษิัท และ/หรือโดยผูใ้หบ้รกิารอื่นที่บรษิัทจดัหามาประกอบการใหบ้รกิารแบบ
รวมศนูยจ์ดุเดียว  
"บริการ" หมายถึง “บริการทางเทคนิค” และ/หรือ “การบริหารจดัการทางเทคนิค” และ/หรือบริการอื่นที่ใหบ้ริการโดยบริษัท และ/หรือ
โดยผูใ้หบ้ริการอื่นท่ีบริษัทจัดหามาประกอบการใหบ้ริการแบบรวมศูนยจ์ุดเดียว ซึ่งอาจรวมถึง บริการทุกรูปแบบ หรือบางส่วนท่ี
บรษิัทใหบ้รกิาร ทัง้นี ้ขึน้กบัขอ้ตกลง ตามใบเสนอราคา และ/หรือที่ระบใุนหนา้แรกของใบสมคัรนี ้ 
“บริการทางเทคนิค” หมายถึง บริการอินเทอรเ์น็ต และ/หรือการใหบ้ริการเชื่อมโยงเครือข่ายขอ้มลู และ/หรือระบบคอมพิวเตอรข์อง
ผูใ้ชบ้ริการกับเครือข่ายอินเทอรเ์น็ตหรือเครือข่ายอื่นๆ หรือรูปแบบการเชื่อมต่อเครือข่ายที่ไม่ใช่บริการอินเทอรเ์น็ตที่ใหบ้ริการโดย
บรษิัท และไดต้กลงกบัผูใ้ชบ้รกิารตามใบเสนอราคา และ/หรือที่ระบใุนหนา้แรกของใบสมคัรนี ้ 
“บริการบริหารจดัการทางเทคนิค” หมายถึง บริการดา้นการจดัการเทคนิคและวิศวกรรมต่างๆ บริการใหค้  าปรกึษาออกแบบ บริการ
ติดตัง้อุปกรณ ์ซอฟตแ์วร ์เครือข่าย และระบบท่ีจ าเป็น บริการเฝ้าดูแลระบบบริการ การบริหารจัดการเหตุขัดขอ้งของการบริการ 
ตามที่ผูใ้ชบ้รกิารตอ้งการ ทัง้ที่เป็นบรกิารของบรษิัท และ/หรือเป็นสินคา้บรกิารภายนอกที่บรษิัทจดัหามาเพื่อใหบ้รกิารแบบรวมศูนย์
จดุเดียว โดยขอบเขตจะครอบคลมุเฉพาะที่ตกลงกนัตามเงื่อนไขในใบเสนอราคาและ/หรือที่ระบใุนหนา้แรกของใบสมคัรนี ้
“ค่าใชบ้รกิาร” หมายถึง ค่าใชบ้รกิารที่ไดต้กลงกันในใบสมคัรนี ้ใบเสนอราคา และ/หรือค่าบริการอื่นใดที่เก่ียวเนื่องดว้ยการใชบ้ริการ
อินเทอรเ์น็ตหรือบรกิารอื่นใด และการบรหิารจดัการตามใบสมคัรนี ้ 
“วนัครบก าหนดช าระค่าใชบ้ริการ” หมายถึง วนัสดุทา้ยของรอบการใชบ้ริการทุกเดือน ในกรณีที่งวดแรกและงวดสดุทา้ยมีก าหนด
ระยะเวลาไม่ครบ 1 เดือน ค่าบรกิารจะคิดค านวณตามจ านวนเวลาที่ไดใ้ชบ้รกิารในเดือนนัน้ 

2. ผูใ้ชบ้ริการตกลงใชบ้ริการเฉพาะเพื่อวตัถุประสงคใ์นการรบัส่งขอ้มลูข่าวสารทางธุรกิจการคา้ การศึกษาวิจยัและพฒันา และขอ้มลู
ของผูใ้ชบ้รกิาร องคก์รหรือหน่วยงานภายในสงักดัตามประกาศของทางราชการเท่านัน้ ทัง้นี ้ผูใ้ชบ้รกิารตอ้งไม่ใชบ้รกิารเพื่อการอย่าง
อื่นนอกจากที่ระบใุนใบสมคัรนี ้และบรษิัทมีสิทธิที่จะหา้มหรือระงบัการใชบ้รกิารเพื่อการอย่างอื่นนอกจากที่ระบใุนใบสมคัรนี ้   

3. ผูใ้ชบ้รกิารตกลงช าระค่าใชบ้รกิารแก่บรษิัทภายในก าหนดระยะเวลาที่ระบุไวใ้นใบแจง้หนี ้ค่าบรกิารต่างๆ และ(หากมี)ค่าธรรมเนียม
แรกเขา้และค่าติดตัง้ไม่สามารถเรียกคืนได ้เวน้แต่ในใบสมคัรนีจ้ะระบุโดยชดัแจง้เป็นอย่างอื่น ในกรณีที่ผูใ้ชบ้รกิารผิดนดัไม่ช าระค่า
ใชบ้รกิารงวดใดงวดหนึ่งภายในก าหนด ผูใ้ชบ้รกิารตอ้งช าระดอกเบีย้รอ้ยละ 15 (สิบหา้) ต่อปี คิดค านวณจากจ านวนเงินที่ถึงก าหนด
ช าระแลว้ ทั้งนี ้หากผูใ้ชบ้ริการคา้งช าระค่าใชบ้ริการและ/หรือค่าบริการอื่นๆ 2 งวดติดต่อกัน และบริษัทไดท้ าการแจง้เตือนแลว้ 
บรษิัทมีสิทธิระงบัและ/หรือบอกเลิกบรกิารไดท้นัที  

4. ผูใ้ชบ้รกิารจะตอ้งไม่น าบรกิารตามใบสมคัรนีไ้ปใชใ้นทางที่ละเมิดขอ้ก าหนดและเงื่อนไขการใชบ้รกิารของบรษิัท ล่วงละเมิดสิทธิของ
บุคคลอื่น  ขดัต่อกฎหมาย หรือขดัต่อมติคณะรฐัมนตรี นโยบาย กฎ ระเบียบ ค าสั่ง ประกาศของหน่วยงานที่ก ากับดูแล หรือขดัต่อ
ความสงบเรียบรอ้ยและศีลธรรมอนัดีของประชาชน หรือเป็นภยัต่อความมั่นคงของประเทศชาติ ซึ่งผูใ้ชบ้รกิารจะตอ้งรบัผิดชอบ และ
ชดใชค้่าเสียหายอนัเป็นผลจากการฝ่าฝืนนัน้แต่เพียงฝ่ายเดียว  



5. บรษิัทไม่ตอ้งรบัผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ อนัเกิดจากระบบเคเบิล้หรือวงจรส่ือสารต่างๆ ช ารุดบกพรอ่ง ขดัขอ้ง หรือไม่สามารถใช้
การได ้หรือเกิดจากการที่ข้อความ ข่าวสาร ข้อมูล ภาพ หรือรหัสสัญญาณที่ผู้ใช้บริการใช้ในการติดต่อส่ือสารเกิดความล่าชา้ 
เสียหาย หรือสญูหาย      

6. บริษัทไม่มีหนา้ที่ในการควบคุม ตรวจสอบ ป้องกัน เก็บรกัษาหรือด าเนินการอื่นใด รวมตลอดทั้งไม่รบัประกันคุณภาพของ ขอ้มูล 
ภาพ เนือ้หาข่าวสารที่ผูใ้ชบ้รกิารรบั-ส่งผ่านระบบเครือข่ายของบรษิัท และบรษิัทไม่ตอ้งรบัผิดชอบในความเสียหายต่อผูใ้ชบ้ริการอนั
เนื่องมาจากความล่าชา้ ผิดพลาด ขาดตกบกพร่อง หรือการขดัขอ้งของวงจรส่ือสาร และ/หรืออุปกรณข์องผูใ้ชบ้ริการที่ใชร้บั-ส่งผ่าน
ระบบเครือข่ายของบรษิัทแต่อย่างใด  

7. ขอ้ก าหนดและเงื่อนไขในใบสมคัรนีถื้อว่าเป็นสาระส าคญัของใบสมคัร ในกรณีที่ผูใ้ชบ้รกิารไม่ปฏิบตัิตามขอ้ก าหนดและเงื่อนไขในใบ
สมคัรนี ้หรือมีพฤติกรรมฉอ้ฉลในการใชบ้ริการ หรือน าบริการไปใชโ้ดยผิดกฎหมาย บริษัทมีสิทธิระงบัการใหบ้ริการไดท้ันทีโดยไม่
ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ และมีสิทธิบอกเลิกใบสมคัรนีไ้ดท้นัที โดยบริษัทไม่ตอ้งรบัผิดชดใชค้่าเสียหายใดๆ ใหแ้ก่ผูใ้ชบ้ริการทัง้สิน้ 
ทัง้นี ้กรณีผูใ้ชบ้ริการปฏิบตัิผิดขอ้ก าหนดและเงื่อนไขนีไ้ม่ว่ากรณีใดกรณีหนึ่ง และบริษัทไม่ใชสิ้ทธิเรียกรอ้งใดๆ ส าหรบัความผิดใน
คราวนั้น หรือยังคงยินยอมให้ผูใ้ช้บริการใชบ้ริการตามขอ้ก าหนดและเงื่อนไขนีต้่อไป ไม่ถือว่าบริษัทยอมยกเว้นการบังคับตาม
ขอ้ก าหนดและเงื่อนไขนี ้หรือยอมรบั หรือสละสิทธิเรียกรอ้งใดๆ ส่าหรบัการปฏิบตัิผิดขอ้ตกลงและเงื่อนไขกรณีนัน้ๆ และหรือกรณี
อื่นๆ ในภายหลงั 

8. ผูใ้ชบ้ริการทราบดีว่าบริษัทเป็นผูใ้หบ้ริการอินเทอรเ์น็ตที่ไดร้บัสิทธิจากคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน ์และ
กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ กรณีหากใบอนุญาตเป็นผู้ให้บริการที่บริษัทไดร้ับจากคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการ
โทรทัศน ์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ถูกเพิกถอนหรือระงับสิน้ไปไม่ว่าดว้ยเหตุประการใด ใหถื้อว่าใบสมัครนีร้ะงบัสิน้ไปใน
ขณะเดียวกันดว้ย และผู้ใช้บริการตกลงจะไม่เรียกรอ้งค่าเสียหายใดๆ จากบริษัทเนื่องจากการระงับสิน้ไปของใบสมัครในกรณี
ดงักล่าว เวน้แต่การเรียกรอ้งค่าใชบ้รกิารที่ไดช้ าระไวล่้วงหนา้และยงัไม่ไดม้ีการใชบ้รกิารจรงิ 

9. ผูใ้ชบ้ริการรบัทราบดีว่าบริษัทไม่ใช่เจา้ของลิขสิทธ์ิในซอฟตแ์วรท่ี์ติดตัง้ตามใบสมัครนี ้(ถา้มี) เมื่อบริษัทไดด้  าเนินลงทะเบียนต่อ
เจา้ของลิขสิทธ์ิตามค าสั่งของผูใ้ชบ้ริการแลว้ จะไม่สามารถยกเลิกเพิกถอนและหรือโอนสิทธิใหแ้ก่บุคคลอ่ืนใดไดต้ามเงื่อนไขของ
เจา้ของลิขสิทธ์ิ ไม่ว่าผูใ้ชบ้รกิารจะไดใ้ชง้านหรือยงัไม่ไดใ้ชง้านก็ตาม และผูใ้ชบ้รกิารยงัคงตอ้งช าระค่าลิขสิทธ์ิในซอฟตแ์วรด์งักล่าว
เต็มจ านวน  

10. ผูใ้ชบ้ริการทราบดีว่ากรรมสิทธ์ิในอุปกรณใ์ดๆ ซึ่งผูใ้ชบ้ริการไดร้บัจากบริษัทเพื่อการใชบ้ริการตามใบสมคัรนีเ้ป็นของบริษัท หาก
อปุกรณช์ ารุดเสียหายหรือสญูหายผูใ้ชบ้รกิารตกลงเป็นผูร้บัผิดชอบค่าเสียหายที่เกิดขึน้แก่อปุกรณน์ัน้ใหแ้ก่บรษิัท  โดยบรษิัทจะเป็น
ผูด้  าเนินการซ่อมแซมหรือเปล่ียนทดแทนอปุกรณน์ัน้ดว้ยค่าใชจ้่ายของผูใ้ชบ้รกิาร เวน้แต่การช ารุดเสียหายอนัเนื่องมาจากการใชง้าน
ตามปกติ หรือการช ารุดเสียหายอนัเนื่องมาจากบริษัทและ/หรือพนกังานของบริษัท ทัง้นี ้หากการใชบ้ริการสิน้สดุลงไม่ว่าเพราะเหตุ
ใด ผูใ้ชบ้ริการตกลงส่งมอบอุปกรณน์ัน้ในสภาพสมบูรณแ์ละสามารถใชง้านไดต้ามปกติใหแ้ก่บริษัท และยินยอมใหบ้ริษัทเขา้ไปใน
สถานที่ของผูใ้ชบ้ริการเพื่อน าอุปกรณก์ลบัคืนไดท้นัที พรอ้มทัง้ช าระค่ารือ้ถอนอุปกรณใ์หแ้ก่บริษัท (ถา้มี) หากบริษัทไม่สามารถน า
อุปกรณใ์ดกลบัคืนไดเ้นื่องจากการกระท าใดๆ ของผูใ้ชบ้ริการ และ/หรือพนกังานของผูใ้ชบ้ริการ และหรือผูท้ี่อยู่ในสถานท่ีนัน้ หรือ
อปุกรณน์ัน้สญูหายหรือเสียหาย ผูใ้ชบ้รกิารตกลงช าระค่าเสียหายใหแ้ก่บรษิัทตามราคาตลาดของอปุกรณน์ัน้    

11. กรณีผูใ้ชบ้ริการประสงคจ์ะบอกเลิกการใชบ้ริการก่อนระยะเวลาการใชบ้ริการสิน้สดุลง ผูใ้ชบ้ริการจะตอ้งแจง้การบอกเลิกใหบ้รษิัท
ทราบเป็นลายลกัษณอ์กัษรล่วงหนา้อย่างนอ้ย 30 (สามสิบ) วนั หรือกรณีบริษัทบอกเลิกการใหบ้ริการอนัเนื่องมาจากความผิดของ



ผูใ้ชบ้ริการ ไม่ว่ากรณีใดกรณีหนึ่งดงักล่าวมา ผูใ้ชบ้ริการจะตอ้งช าระค่าใชจ้่ายต่างๆ ที่บริษัทเสียไปในการจดัใหม้ีบริการตามความ
ประสงคข์องผูใ้ชบ้ริการตลอดระยะเวลาที่สมคัรใชบ้ริการใหแ้ก่บริษัทส าหรบัระยะเวลาที่เหลืออยู่  พรอ้มทัง้ช าระค่าชดเชยส่วนลด 
หรือรายการส่งเสรมิการขายอื่นๆ ในอตัราที่หกัลดลงตามสดัส่วนที่ไดใ้ชบ้ริการตามที่ก าหนดในใบสมคัรนี ้และค่ารือ้ถอนอุปกรณ(์ถา้
มี) ใหแ้ก่บรษิัท ภายใน 15 (สิบหา้) วนันบัแต่วนัที่บรกิารสิน้สดุลง 

12. ผูใ้ชบ้ริการและบริษัทไม่ตอ้งรบัผิดชอบในกรณีที่ไม่อาจปฏิบตัิตามใบสมคัรนีไ้ด ้ถา้หากการที่ไม่อาจปฏิบตัิตามไดน้ัน้เกิดจากเหตุ
สดุวิสยัอนัอยู่นอกเหนือการควบคมุของตนและเป็นเหตทุี่ไม่อาจป้องกนัได ้แมว้่าจะไดใ้ชค้วามระมดัระวงัตามสมควรแลว้ 

13. ในกรณีที่มีเหตุจ าเป็นผูใ้ชบ้ริการอาจใชสิ้ทธิระงับการใชบ้ริการเป็นการชั่วคราวได ้โดยแจง้เป็นลายลักษณอ์ักษรใหบ้ริษัททราบ
ล่วงหนา้ไม่นอ้ยกว่า 3 วนั ทัง้นี ้บรษิัทจะก าหนดระยะเวลาขัน้ต ่าหรือขัน้สงูที่ยินยอมใหผู้ใ้ชบ้รกิารระงบัการใชบ้รกิารเป็นการชั่วคราว
ไดโ้ดยแจง้ใหผู้ใ้ชบ้ริการทราบ หรือกรณีมีเหตุสุดวิสัยเกิดขึน้กับผูใ้ชบ้ริการบริษัทตกลงใหผู้ใ้ชบ้ริการระงับการใชบ้ริการเป็นการ
ชั่วคราวไดไ้ม่เกินระยะเวลาที่เกิดเหตุสดุวิสยันัน้ ทัง้นี ้บริษัทจะไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใชจ้่ายใดๆ จากผูใ้ชบ้ริการ เวน้แต่
ผูใ้ชบ้ริการระงบัการใชบ้ริการเกินกว่าระยะเวลาขัน้สูงที่บริษัทก าหนด บริษัทมีสิทธิยกเลิกการใหบ้ริการได ้โดยแจง้ใหผู้ใ้ชบ้ริการ
ทราบล่วงหนา้เป็นหนงัสือไม่นอ้ยกว่า 30 วนั ทัง้นี ้บริษัทจะเปิดใหบ้ริการแก่ผูใ้ชบ้รกิารในวนัถัดจากวนัครบก าหนดการระงบัการใช้
บรกิารชั่วคราว โดยไม่เรียกเก็บค่าใชจ้่ายใดๆ ในการขอเปิดใชบ้รกิาร 

14. ในกรณีมีเหตุจ าเป็นบริษัทอาจใชสิ้ทธิระงับการใหบ้ริการชั่วคราวได ้โดยแจง้เป็นลายลกัษณอ์ักษรใหผู้ใ้ชบ้ริการทราบล่วงหนา้ไม่
นอ้ยกว่า 30 (สามสิบ) วนั พรอ้มระบุเหตุในการใชสิ้ทธิดงักล่าว เวน้แต่กรณีเกิดเหุตสดุวิสยัต่อบริษัทหรือผูใ้หบ้ริการโครงข่าย หรือ
ผู้ใช้บริการถึงแก่ความตายหรือสิน้สุดสภาพนิติบุคคล หรือผู้ใช้บริการใช้เอกสารปลอมในการขอใช้บริการ  หรือบริษัทมีเหตุ
จ าเป็นตอ้งบ ารุงรักษาหรือแก้ไขระบบโทรคมนาคมที่ใช้ในการให้บริการ บริษัทสามารถระงับการให้บริการไดท้ันที และไม่ตอ้ง
รบัผิดชอบต่อความเสียหายอย่างใดๆ ที่อาจเกิดขึน้แก่ผูใ้ชบ้รกิารอนัเนื่องจากเหตจุ าเป็นขา้งตน้ 

15. ผูใ้ชบ้ริการจะไม่โอนสิทธิหรือหนา้ที่ตามใบสมัครนีใ้หแ้ก่บุคคลอื่นโดยไม่ไดร้บัความยินยอมเป็นลายลักษณอ์ักษรจากบริษัทก่อน 
และหากไดร้บัความยินยอมดงักล่าวแลว้  ผูใ้ชบ้รกิารจะแจง้ใหผู้ร้บัโอนไดท้ราบและยอมรบัปฏิบตัิตามเงื่อนไขและก าหนดเวลาในใบ
สมคัรนีท้กุประการ หากผูร้บัโอนฝ่าฝืนผูใ้ชบ้รกิารจะตอ้งเป็นผูร้บัผิดชอบทัง้สิน้ 

16. บรษิัทมีสิทธิโอนสิทธิ และ/หรือหนา้ที่ตามใบสมคัรนี ้ไม่ว่าทัง้หมดหรือบางส่วนใหแ้ก่บคุคลใดๆ ไม่ว่าจะเป็นการโอนสิทธิโดยสัญญา
หรือโดยผลตามกฎหมาย รวมถึงกรณีการควบรวมกิจการ การซือ้หรือจ าหน่ายสินทรัพย์ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน โดยถือว่า
ผูใ้ชบ้รกิารไดใ้หค้วามยินยอมในการโอนดงักล่าว 

17. ในกรณีที่ขอ้ก าหนดใดในใบสมคัรฉบบันีถ้กูหรือถือว่าถูกชีข้าดว่าไม่มีผลใชบ้งัคบัหรือไม่สมบูรณ ์ใหข้อ้ก าหนดต่างๆ ส่วนที่เหลือใน
ใบสมัครฉบับนีย้ังคงมีผลใชบ้ังคับไดแ้ละยังคงสมบูรณแ์ละไม่กระทบกระเทือนความสมบูรณ์ของบรรดาข้อก าหนดที่เหลือนั้นๆ 
บรรดาขอ้พิพาทใดๆ ท่ีมีเก่ียวดว้ยใบสมคัรใชบ้รกิารฉบบันีใ้หใ้ชก้ฎหมายไทยบงัคบั  

18. ในการตีความในใบสมคัรที่แตกต่างกนัระหว่างภาษาองักฤษและภาษาไทย ใหถื้อขอ้ความภาษาไทยเป็นหลกัในการตีความ 

 


