
 

ข้อกาํหนดและเงอืนไขทัวไป 

 

ตามทีขอ้กาํหนดและเงือนไขฉบับบนีไดถู้กเขียนขึน และโดยเฉพาะการจาํกัดความรบัผิด ขอ้บังคับภายใตเ้งือนไข ขอ้ที 9. 
ดา้นล่างนี โดยการลงนามในแบบคาํสังซือ บริษัทจะถือว่าลกูคา้เขา้ใจและใหก้ารยอมรบัขอ้ตกลงและเงือนไขดงักล่าว ผูผ้ลิต
สินคา้และบริการทีปรากฏบน www.smart-digital.co.th คือ สมารท์ ดิจิตอล กรุ๊ป ชือทางการคา้ของบริษัท สมารท์ ดิจิตอล 
กรุ๊ป จาํกัด ตงัอยูเ่ลขที  อาคารบางกอกบิสิเนส เซ็นเตอร ์ชนั 18 หอ้ง  ซอยเอกมยั ถนนสขุมุวิท  แขวงคลองตนัเหนอื 
เขตวฒันา กรุงเทพมหานคร  

สญัญาฉบบันีเป็นสัญญาเพอืการจดัหาผลิตภณัฑแ์ละบริการตามทีไดร้บัคาํสงัซือจากลกูคา้ โดยประกอบดว้ยขอ้กาํหนดและ
เงือนไขต่างๆ และข้อกาํหนดและเงือนไขเฉพาะทีจะตอ้งปฎิบัติตามทีไดร้ะบุไวใ้นแบบคาํสงัซือ หากมีการขดักันหรือมีความ
คลุมเครือเกิดขึนระหว่างขอ้กาํหนดและเงือนไขทีอยู่ภายในส่วนใดๆ ของเอกสารทีบรรจุในสัญญา ขอ้ความต่อไปนีจะมีผล
บงัคบัใชเ้พือขจดัความไม่สอดคลอ้งกนัหรือส่วนทีขดักนันนั 

(ก) แบบคาํสงัซือ  

(ข) ขอ้กาํหนดและเงือนไขทวัไป 

ลกูคา้สามารถติดต่อสมารท์ ดิจิตอล กรุ๊ป ไดต้ามทีอยู่ดา้นบนหรือติดต่อทางโทรศพัท ์ทีเบอร ์    หรือทางอีเมลล ์ 
hello@smart-digital.co.th 

1. คาํจาํกัดความ 

ภายใตข้อ้กาํหนดและเงือนไขฉบบันี 

เงือนไข หมายถึง ขอ้กาํหนดและเงือนไขเฉพาะทีเกียวขอ้ง และเหล่าขอ้กาํหนดและเงือนไขทวัไปทีถูกแก้ไขใหส้อดคลอ้ง
เป็นไปตามเงือนไข ขอ้ 2.6 หรือ ขอ้ 21 

สัญญา หมายถึง แบบคาํสงัซือ (การจดัทาํขอ้เสนอ) และการยอมรบัของสมารท์ ดิจิตอล กรุ๊ป ภายในขอ้กาํหนดของบรรดา
เงอืนไขเหล่านีโดยการส่งคาํยืนยนัการสงัซือ 

ผู้รับบริการ หมายถึง บรษิัท, ลกูจา้ง,นายหนา้, ตวัแทน และผูท้าํสญัญาช่วงของบรษิัท แก่ผูท้ีไดร้บัการบรกิารตามทีไดร้ะบุไว้
ในแบบคาํสงัซือ 

วันทมีีผลบังคับ หมายถึงวนัทีถกูอา้งตามเงือนไข ขอ้ 2.4 

ค่าธรรมเนียม หมายถึง ปรมิาณค่าใชจ่้ายทีลกูคา้จ่ายสาํหรบัการใหบ้รกิารโดยสมารท์ ดิจิตอล กรุ๊ป ตามเงือนไข ขอ้ 5 

เหตุสุดวิสัย จะมีความหมายตามทีกาํหนดไวใ้นเงือนไข ขอ้ 12  

แบบคําสังซือ หมายถึง รายการสงัซือทีลกูคา้ส่งใหแ้ก่สมารท์ ดิจิตอล กรุ๊ป เพือขอเขา้รบัการใชบ้ริการ และจะรวมขอ้เสนอ
เอาไวด้ว้ย 

ข้อเสนอ หมายถึง ขอ้เสนอทีถูกส่งไปยงัลกูคา้ แนบไปในส่วนของแบบคาํสงัซอื โดยสมารท์ ดิจิตอล กรุ๊ป และกาํหนดบริการ
ซงึสมารท์ ดิจิตอล กรุ๊ป เสนอทีจะจดัหาใหก้บัลกูคา้ 

บริการ หมายถึง บรกิารทีจดัหามาโดย สมารท์ ดิจิตอล กรุ๊ป อย่างเจาะจงตามแบบคาํสงัซือ 

ข้อกาํหนดและเงอืนไขเฉพาะ หมายถึง ขอ้กาํหนดและเงือนไขเฉพาะทีระบุในแบบคาํสงัซือ 

 

 



2. การปฎิบัติตามเงอืนไขของสัญญา 
 
2.1 การกล่าวอา้งใดๆ จะมีผลสมบรูณภ์ายในระยะเวลา  วนัเท่านนัและสมารท์ ดิจิตอล กรุ๊ป อาจเพิกถอนการกล่าวอา้ง

ดงักล่าวไดท้กุเมือ โดยมีการแจง้ไปยงัลกูคา้ 
2.2 เมือลกูคา้ประสงคจ์ะสงัซอืบริการจะตอ้งลงลายมือชอืในแบบฟอรม์ (แบบอิเล็กทรอนิกสห์รือตามแบบทีไดต้กลงกนั

ไว)้ ส่งมายงัสมารท์ ดิจิตอล กรุ๊ป 
2.3 คาํสงัซือของลกูคา้นนัจะถือเป็นการยืนคาํเสนอจากลกูคา้ภายใตเ้งือนไขฉบบันี ลกูคา้จะตอ้งตรวจสอบใหแ้น่ใจว่า

คาํสงัซือนนัสมบูรณแ์ละถกูตอ้ง 
2.4 คาํสงัซือของลกูคา้จะถือว่าไดร้บัการยอมรบัก็ต่อเมือ สมารท์ ดิจิตอล กรุ๊ป ไดร้บัการชาํระจากเงินทีใชใ้นการซอืขาย

แบบเต็มจาํนวนจากลกูคา้อนัมียอดคา้งชาํระ  เดือน ดงัทีไดร้ะบไุวใ้นคาํเสนอ และเมือใดทีไดท้าํการตามทีกล่าวมา
นนัสญัญาจึงจะมีผลผูกพนั (วนัทีสญัญามีผลบงัคบั) 

2.5 คาํสงัทไีดร้บัการยอมรบัจากสมารท์ ดิจิตอล กรุ๊ป แลว้ ตามทีระบุไวใ้นขอ้ .  ลกูคา้ไม่สามารถยกเลิกได ้เวน้แต่โดย
ขอ้ตกลงทีไดท้าํเป็นลายลกัษณอ์กัษรจากสมารท์ ดิจิตอล กรุ๊ป และไดก้าํหนดไวว้่าลกูคา้จะชดใชค้วามเสียหายแก่
สมารท์ ดิจิตอล กรุ๊ป เต็มจาํนวนต่อความสญูเสียทุกประเภท (รวมถึงการขาดรายได)้, ค่าใชจ้่าย (รวมถึงค่าใชจ่้าย
ทงัหมดทีจ่ายไปดา้นแรงงาน วสัดุอุปกรณท์ีใช)้, ค่าเสียหาย, ค่าปรบัและค่าใชจ้่ายอืนๆ ทีสมารท์ ดิจิตอล กรุ๊ป จ่าย
ไปอนัเป็นผลมาจากการยกเลิกคาํสงัซือนนั 

2.6 เงือนไขเหล่านีจะอยู่เหนือข้อกาํหนดหรือเงือนไขทีไม่สอดคลอ้งกัน (ถา้มี) ซึงถูกระบุหรืออา้งถึงในเอกสารหรือการ
โตต้อบทางจดหมายของลกูคา้ (เวน้แต่โดยคาํสงัซอื) และไม่มีการปลียนแปลงขอ้ยกเวน้, หรือความพยายามในการ
หลีกเลียงข้อกาํหนดใดๆ ในสัญญาจะสามารถผูกมัดสมารท์ ดิจิตอล กรุ๊ป เว้นแต่ไดท้าํเป็นลายลักษณ์อักษรลง
ลายมือชอืตวัแทนผูม้ีอาํนาจของสมารท์ ดิจิตอล กรุ๊ป  

2.7 สญัญาฉบบันีก่อใหเ้กิดขอ้ตกลงทงัหมดระหว่างคู่สญัญา โดยลกูคา้รบัทราบว่าสญัญาฉบบันีจะไม่ผกูมดักบัถอ้ยคาํ,  
การใหค้าํมนัหรอืการแสดงออกซึงไดท้าํหรือถกูใหไ้วใ้หน้ามของสมารท์ ดิจิตอล กรุ๊ป หรือตวัแทน โดยทีไม่มีการกล่าว
ไวใ้นสญัญาน ี

2.8 เรอืงใดๆ ทีเป็นคาํอธิบายหรือการโฆษณาทีเผยแพรโ่ดยสมารท์ ดิจิตอล กรุ๊ป หรือการคาํอธิบายใดๆ หรือการเผยแพร่
ภาพบนเว็บไซตข์องสมารท์ ดิจิตอล กรุ๊ป เป็นการเผยแพร่เพือวตัุประสงคเ์ดียวคือการใหแ้นวความคิดอย่างคร่าวๆ
ของการใหบ้รกิาร การกระทาํเหล่านนัจะไม่เป็นส่วนหนึงส่วนใดของสญัญาหรือมีผลบงัคบัตามสญัญาใดๆ 
                                                                                                                                                                                                                             

3. หน้าทขีองสมารท์ ดิจิตอล กรุ๊ป 
 
3.1 สมารท์ ดิจิตอล กรุ๊ป มีหนา้ทีรบัผิดชอบใหบ้รกิารตามขอ้เรียกรอ้งทีปรากฎในสญัญา 
3.2 แมว้่าสมารท์ ดิจิตอล กรุ๊ป จะใชค้วามพยายามอย่างเหมาะสมในการใหบ้ริการตามทีตกลงตามวนัทีจะมีการปฎบิตัิ

ตามทีไดก้าํหนดไวใ้นแบบคาํสงัซอื วนัดงักล่าวเป็นเพียงการประมาณการณเ์ท่านนัและเรอืงของระยะเวลาจะไม่ใชข่อ้
สาํคญัของสญัญาแต่อย่างใด 

3.3 เพอืใหป้ราศจากการเป็นทีสงสยั การบรกิารจะไม่รวมถึงส่วน ดงัต่อไปนี 
(ก) ค่าใช้จ่ายในการปรบัปรุงโปรแกรมของบุคคลทีสาม หรือการพัฒนาเว็บไซตต์ามทีสมารท์ ดิจิตอล กรุ๊ป ไดใ้ห้
คาํแนะนาํทจีาํเป็น หรอื  

 (ข) เว็บไซตใ์ดๆ, โฮสติง หรือการสนบัสนุทางเทคนิค 

3.4 สมารท์ ดิจิตอล กรุ๊ป จะไม่ทาํการเปลียนแปลงใดๆ บนเว็บไซตข์องลกูคา้โดยปราศจากการใหค้วามยินยอมของลกูคา้
และลกูคา้ในฐานะเจา้ของเว็บไซตต์กลงและรบัผิดชอบอย่างเต็มทีต่อการเปลียนแปลงทีเกิดขึน 

3.5 ในขณะทีการใหบ้ริการถูกจดัเตรียมตามการรอ้งขอ สมารท์ ดิจิตอล กรุ๊ป จะติดต่อประสานงานกับหน่วยงานเว็บที
เกียวขอ้ง บรษิัทโฮสติง หรือบุคคลทีสาม แต่สมารท์ ดิจิตอล กรุ๊ป จะไม่มีความรบัผิดต่อลกูคา้ภายใตส้ญัญา หากถกู
ขัดขวางกันหรือถกูทาํใหล่้าชา้จากการกระทาํตามหนา้ทีภายใตส้ญัญา โดยการกระทาํหรือละเวน้ไม่กระทาํการของ
หน่วยงานเว็บทีเกียวขอ้ง บรษิัทโฮสติง หรือบุคคลทีสาม 

3.6 สมารท์ ดิจิตอล กรุ๊ป ไมต่อ้งรบัผิดในความผิดใดๆ อนัเกียวกบัสญัญา หากความผิดนนัเป็นผลมาจากการกระทาํ หรอื
การงดเวน้กระทาํการโดยลกูคา้รวมถึงบุคคลทีสาม ไม่ว่าดว้ยเหตใุดก็ตาม และตามตวัอย่างดงัต่อไปนี 



(ก) ลกูคา้เปลียนแปลงเว็บไซต ์หรือกระทาํการลกัษณะใดๆ ทีเป็นการขดัขวางการทาํงานของเว็บไซต ์
(ข) ลกูคา้ไดน้าํสินคา้หรือบรกิารออกไป, เปลียนคาํสาํคญั, เปลียนโดเมน, แทรกแซงการเครือข่ายการเชือมตอ่ หรือไม่

ปฏบิตัิติตามขอ้เรียกรอ้งหรือคาํแนะนาํของสมารท์ ดิจิตอล กรุ๊ป 
(ค) ลูกคา้ปฎิบัติในลักษณะทีสมารท์ ดิจิตอล กรุ๊ป ไดพิ้จารณาแลว้เห็นว่าเป็นทีเป็นอันตรายต่อการไดร้บัการจัด

อนัดบัในหนา้แรกหรือในลาํดบัทดีีทสีดุ (การพิจารณาเป็นดลุยพนิิจของสมารท์ ดิจิตอล กรุ๊ป) 
(ง)  ลกูคา้ไดท้าํการแทรกแซง และหรือกระทาํการทีเป็นอนัตรายแก่ผลิตภณัฑห์รือบรกิาร 
(จ) ลกูคา้ไม่ไดร้กัษาสถานะของเว็บไซตท์ีใหบ้ริการทีรอ้ยละ  ตลอดเวลาบนเว็บไซตข์องลกูคา้ ตลอดระยะเวลา

ของสญัญา 
(ฉ) ลกูคา้กระทาํการฝ่าฝืนขอ้กฎหมาย 
(ช) ลกูคา้ผิดขอ้กาํหนดใดๆ ในสญัญา 
(ซ) สมารท์ ดิจิตอล กรุ๊ป ถกูกีดกนั หรือถกูจาํกดัความสามารถทีจะปฎิบตัิตามหนา้ทีภายใตส้ญัญา เนืองมาจากเหตุ

สดุวิสยั 
(ด) ลกูคา้ไม่สามารถจดัการใหก้ารเขา้ถึง FTP สาํหรบัสมารท์ ดิจิตอล กรุ๊ป เพือดาํเนินการใชง้านตามคาํแนะนาํบน

เว็บไซต ์
(ต) การปลียนแปลงหรืออปัเดตซอฟทแ์วรข์องบุคคลทีสาม หรือการวิเคราะหข์อ้มลูทีมีผลกระทบหรือกีดกนั สมารท์ 

ดิจิตอล กรุ๊ป จากการรายงานหรือติดตามขอ้มลูใดๆ 
(ถ) การกระทาํทีกระทาํโดยผูใ้หบ้ริการโปรแกรมคน้หา, ผูใ้หบ้ริการเครือข่ายอินเทอรเ์น็ต รวมถึงบุคคลภายนอก ไม่

เพยีงแต่ผูใ้หบ้รกิารส่วนใหญ่ทีไดก้ล่าวมาขา้งตน้แลว้ ระบบจะมีการตงับทลงโทษหรอืการเปลียนแปลงใดๆ ไปยงั
ชุดคาํสงัหรือกฎหรือกาํหนดเวลาใชร้ะบบคน้หาขอ้มลู ผูใ้หบ้ริการอินเทอรเ์น็ตหรือบุคคลทีสามเป็นผลใหเ้ว็บไซต์
ของลูกคา้แสดงผลตาํลงหากมีการคน้หาโดยตาํกว่า ณ วันทีในคาํสังซือหรือ ตาํกว่าตาํแหน่งทีสมารท์ ดิจิตอล 
กรุ๊ป เคยแสดง มีความเป็นไปไดห้ลงัจากจดัหาบรกิาร 

(ท) ลูกคา้ไม่ไดด้าํเนินการตามคาํแนะนาํออนไชตข์องสมารท์ ดิจิตอล กรุ๊ป (คาํแนะนาํออนไชต)์ เป็นทีพอใจของ 
สมารท์ ดิจิตอล กรุ๊ป ภายใน  เดือนหลังจากได้รับการแจ้งเตือนจากสมารท์ ดิจิตอล กรุ๊ป (จดหมายเตือน
ขอ้แนะนาํ) 

 (ธ) ลกูคา้ไม่สามารถเปิดเผยไดภ้ายใน  วนั ของวนัทีมีผลบงัคบัใช ้
( ) ชือโดเมนทงัหมดทีพวกเขาเป็นเจา้ของหรือเป็นเจา้ของภายใน  เดือนก่อนหนา้นีทีมีอยู่ถึงปัจจุบนั หรือมี

เว็บไซต ์ซงึรวมถึง บรษิัท ผูถื้อหุน้ ผูใ้หบ้รกิารต่อ บรษิัทสาขาและเว็บไซตท์ีเป็นสากล 
( ) เว็บไซตท์งัหมด หรอืชือโดเมนทีมีการเชือมต่อกบัเว็บไซต ์หรือ URL ซงึสมารท์ ดิจิตอล กรุ๊ป ไดร้บัการว่าจา้ง

ใหท้าํงาน 
( ) เว็บไซตใ์ดๆ หรือผูใ้หบ้ริการรายย่อยทีไดท้าํการเลียนแบบ หรือพยายามทีจะตบตาว่าพวกเขาเป็นเว็บไซต์

ใดๆ หรือ URL ซงึสมารท์ ดิจิตอล กรุ๊ป ไดร้บัการว่าจา้งใหท้าํงาน 
( ) ถา้เนือหาใด (ในรูปแบบลายลกัษ์อกัษร ภาพ หรอืเสียง) บนเว็บไซต ์หรอื URL ซงึสมารท์ ดิจิตอล กรุ๊ป ไดร้บั

การว่าจา้งใหท้าํงานถกูคดัลอกมาจากแหล่งทีมาอืน 
( ) งานใดทีดาํเนินการตามบริษัท SEO ก่อนหน้านี หรือเว็บไซต์อืนๆ / URL กิจกรรมทีอาจส่งผลกระทบต่อ

ผลลัพธ์ในอนาคต ไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตาม ตัวอย่างเช่น การซือลิงค์จํานวนมาก การลงโทษโดยผู้ดูแล 
บทลงโทษโดยระบบอตัโนมตัิ และการติดไวรสับนเว็บไซตด์ว้ยมลัแวร ์

3.7 หากเหตกุารณใ์ดอา้งถึงในยอ่หนา้ที (ก) ถึง (ธ) ตามหวัขอ้ .  เกิดขึน การกระทาํแทนทีเกียวขอ้ง หรือขอ้กาํหนดตาม
สญัญาเกียวกบัผลลพัธที์อาจจะบรรลผุลโดยการบรกิารถกูยกเลิก และจะไม่สามารถบงัคบัหรือส่งผลกระทบใด ๆ กบั
เหตุการณต์ามขอ้ .  โดยสมารท์ ดิจิตอล กรุ๊ป มีสิทธิในการใชดุ้ลพินิจแต่เพียงฝ่ายเดียวในการมอบอาํนาจใหแ้ก่
ตวัแทนใหม่ หรอืกาํหนดเงอืนไขเกียวกบัสญัญา โดยถือว่าไดร้บัการยินยอมจากลกูคา้ 

3.8 หากเหตกุารณข์อ้ .  เกิดขึน และลกูคา้มีความประสงคใ์หส้มารท์ ดิจิตอล กรุ๊ป ดาํเนินตามขนัตอนการชดเชยความ
เสียหายของฝ่ายทีเสียเปรียบในเหตุการณ์ข้อ .  หากปราศจากข้อตกลงทีเป็นลายลักษณ์อักษรในเรืองของ
ค่าเสียหายอนืเพิมเติม ใหด้าํเนินตามขนัตอนต่อไปนี   
(ก) สมารท์ ดิจิตอล กรุ๊ป มีสิทธิคิดค่าใชจ่้ายเพมิเติมสาํหรบัเวลาเพิมเติมทไีดใ้ชเ้พือการทาํงานใหส้าํเรจ็เพิมเติม ใน

อตัราทีเรยีกเก็บในขณะเวลาการทาํงานนนัๆ 
(ข) สญัญาถือว่าไดข้ยายเวลาออกไปจนกว่างานทีเพมิเติมขึนนนัจะสาํเรจ็ 



 
4. หน้าทขีองลูกค้า (ผู้รับบริการ) ตามสัญญา 

 
4.1 ลกูคา้จะตอ้ง 

 (ก) เตรียมสิงดงัต่อไปนีใหแ้ก่ สมารท์ ดิจิตอล กรุ๊ป 
( ) ใหค้วามรว่มมือทีจาํเป็นเกียวขอ้งกบับรกิาร 
( ) ใหก้ารเขา้ถึงเว็บไซตข์องลกูคา้ทงัทางตรง (direct) และทางไกล (remote) และสิงอาํนวยความสะดวกอืนๆ 

ตามความเหมาะสมตามที สมารท์ ดิจิตอล กรุ๊ป รอ้งขอ 
(3) การเขา้ถึงขอ้มูลทีจาํเป็นทงัหมดตามที สมารท์ ดิจิตอล กรุ๊ป ตอ้งการ เพือทีจะดาํเนินการใหบ้ริการ ไม่ว่า

ดว้ยเหตใุดก็ตาม รวมถึงการเขา้ถึงระบบรกัษาความปลอดภัยของขอ้มลูและการเชือมต่อระหว่างซอฟตแ์วร ์
กบัการใชง้านดา้นธุรกิจอืนๆ ของลกูคา้ 

 (ข) การปฎิบตัิตามกฏหมายและระเบียบขอ้บงัคบัทงัหมดทีเกียวขอ้งในการทาํกิจกรรมใดๆ  
(ค) ปฏิบัติงานทังหมดของลูกค้าตามทีกําหนดไว้ตามสัญญาให้ลุล่วงภายในเวลาทีกําหนดและด้วยวิธีการที

เหมาะสม ในสถานการณ์ทีลูกคา้ไม่สามารถกระทาํงานใดให้สําเร็จไดน้ัน สมารท์ ดิจิตอล กรุ๊ป อาจแก้ไข
กาํหนดเวลาใดๆ ในสญัญาตามความเหมาะสม 

4.2 ลกูคา้ยินยอมใหส้มารท์ ดิจิตอล กรุ๊ป มีสิทธิแต่เพียงผูเ้ดียวในการจดัหาบริการตามทีระบุในสญัญาทีจะซอืและจะ
ไม่ซือบริการอืนทีแข่งขันกับสมารท์ ดิจิตอล กรุ๊ป จัดหามาจากบุคคลทีสามในระหว่างระยะเวลาทีกาํหนดไวใ้น
สญัญา 

4.3 ลกูคา้รบัรองว่าเนือหาทีจดัหามาโดยลกูคา้ หรือตวัแทนของลูกคา้ ทีใหก้ับสมารท์ ดิจิตอล กรุ๊ป เพือทีจะใหส้มารท์ 
ดิจิตอล กรุ๊ป ใหบ้รกิารจะตอ้งไม่ละเมิดลิขสิทธิหรือสิทธิอนืใดของบุคคลทีสาม 

5. ค่าธรรมเนียม 
 
5.1 ภายใตเ้งอืนไขขอ้ .  และ .  ลกูคา้จะชาํระค่าธรรมเนียมทีระบุไวใ้นใบคาํสงัสาํหรบัการรบับรกิาร 
5.2 ค่าธรรมเนียมทังหมด ทีถูกระบุไวใ้นสัญญาฉบับนี รวมภาษีสินคา้และบริการ (VAT) ทีจะถูกระบุไวใ้นใบเสร็จของ 

สมารท์ ดิจิตอล กรุ๊ป ในอตัราทเีหมาะสม 
5.3 ภายใตเ้งือนไขขอ้ .  และ .  สมารท์ ดิจิตอล กรุ๊ป จะออกใบเสร็จชาํระเงินใหแ้ก่ลกูคา้สาํหรบัค่าธรรมเนียม ซงึ

จะตอ้งชาํระตามเงือนไขในสญัญา 
5.4 ลกูคา้จะชาํระเงินตามใบเสรจ็ทีออกโดยสมารท์ ดิจิตอล กรุ๊ป ภายในระยะเวลาทีถกูระบุไวใ้น ขอ้กาํหนดและเงือนไข

เฉพาะ และระยะเวลาในการชาํระเงินถือเป็นสาระสาํคญัของสญัญา 
5.5 โดยปราศจากการจาํกดัสิทธิหรอืการเยียวยาความเสียหายของสมารท์ ดิจิตอล กรุ๊ป เมอืผูร้บับรกิารไม่ชาํระค่าบรกิาร

ใหแ้ก่สมารท์ ดิจิตอล กรุ๊ป ตามวนักาํหนดชาํระทีระบุไวใ้นสญัญาฉบบันี (วนักาํหนดชาํระ) สมารท์ ดิจิตอล กรุ๊ป มี
สิทธิทีจะดาํเนินการ 
(ก) คิดดอกเบียจากการผิดนัดรวมเป็นจาํนวนอัตรารอ้ยละ .  ต่อปี โดยคิดจากวันทีถึงกาํหนดชาํระจนถึงวันที

ดาํเนินการชาํระเสรจ็สินจนสมบูรณ ์

(ข) ยกเลิกการใหบ้รกิารทกุประเภทจนกว่าการชาํระเงินจะเสรจ็สมบรูณ ์

5.6 ลกูคา้จะชาํระเงินตามจาํนวนทีระบุไวต้ามเงือนไขในสญัญาเต็มจาํนวนโดยไม่หกัค่าลดหย่อนภาษี หรือภาษี หกั ณ ที
จ่ายตามทีกฎหมายกาํหนด และผู้รับบริการจะไม่อ้างสิทธิในจาํนวนเงินทีชาํระ หักกลบลบหนี หรือฟ้องแย้งกับ 
สมารท์ ดิจิตอล กรุ๊ป เพอืทจีะแสดงใหเ้ห็นถึงการชาํระภาษี หกั ณ ทีจ่าย ทงัหมดหรือส่วนใดส่วนหนึง  

5.7 โดยปราศจากการจาํกัดสิทธิหรือการเยียวยาความเสียหายของสมารท์ ดิจิตอล กรุ๊ป การชาํระเงินดว้ยเช็ค ตัวเงิน 
หรือการชาํระดว้ยวิธีการโอนเงิน หากถูกปฏิเสธการจ่ายเงินโดยธนาคารของลกูคา้ หรือการชาํระเงินดว้ยบตัรเครดิต
หากถูกปฏิเสธการจ่ายเงิน ค่าธรรมเนียมในการดาํเนินการชาํระเงิน ลกูคา้จะตอ้งเป็นผูร้บัผิดชอบ 

5.8 ในเหตุการณท์ีอาจคาดหมายไดล้่วงหนา้ตามเงือนไขสญัญาขอ้ .  สมารท์ ดิจิตอล กรุ๊ป มีสิทธิทจีะคิดค่าธรรมเนียม
ของการแกไ้ขปัญหาทีเกดิขึน ค่าธรรมเนียมแต่ละประเภทจะอยู่ภายในขอ้ตกลงของสญัญานี และจะถูกคาํนวณเป็น
ยอดรวมของค่าใชบ้รกิารในการปฏิบติัตามสญัญา 



5.9 ใบเสร็จทีออกเนืองมาจากบอกกล่าวของสมารท์ ดิจิตอล กรุ๊ป จากการยกเลิกสญัญาของลูกคา้ดว้ยเหตุอนัสมควร 
อาจไดร้บัการยินยอมภายใตข้อ้ตกลงและเงือนไขเฉพาะ สมารท์ ดิจิตอล กรุ๊ป มีสิทธิทีจะเรียกเก็บเงินจากลูกคา้ที
ยงัคงคา้งชาํระดว้ยมลูค่าเต็มของค่าธรรมเนียมสาํหรบับริการในระหว่างทีออกหนงัสือแจง้เตือน โดยไม่มีการหกัลบ 
ลดหย่อน หรือลดจาํนวนใดๆ 
 

6. การบอกเลิกการให้บรกิาร 
 
6.1 การบริการอาจถูกยกเลิกโดยคู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึง โดยการทาํหนังสือบอกกล่าวเป็นลายลักษณอ์ักษรภายใน

ระยะเวลาทีระบุไวใ้นใบคาํสงั ถา้ไม่ไดก้าํหนดระยะเวลาในการบอกเลิกสญัญาไวใ้นใบคาํสงั ระยะเวลาการบอกเลิก
สญัญาจะอยู่ที  วนั การสินสดุระยะเวลาของสญัญาภายใน  เดือนหรือนานกว่านนั จะถือว่าสญัญาต่อเป็นราย
เดือน สาํหรับลูกคา้ทีทาํสัญญารายเดือนหรือกาํลังอยู่ในกระบวนการหรือต่อสัญญาเป็นรายเดือนโดยอัตโนมัติ 
ระยะเวลาในการยกเลิกสญัญาจะถูกกาํหนดไวภ้ายใน  วัน เพือยกเลิกสัญญาตามทีระบุไวใ้นขอ้  ผูร้บับริการ
จะตอ้งส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกสม์ายัง accounts@smart-digital.co.th หรือส่งเป็นจดหมายลงทะเบียนมายังที 
บริษัท สมารท์ ดิจิตอล กรุ๊ป จาํกัด เลขที  อาคารบางกอกบิสิเนส เซ็นเตอร ์ชัน  หอ้ง  ซอยเอกมยั ถนน
สขุมุวิท  แขวงคลองตนัเหนือ เขตวฒันา กรุงเทพมหานคร  และไดร้บัการยืนยนัจากกรรมการผูมี้อาํนาจของ
สมารท์ ดิจิตอล กรุ๊ป ว่าไดร้บัจดหมายขอยกเลิกสญัญาแลว้ 

6.2 สิทธิและการเยียวยาความเสียหายทีเกิดขึนกับสมารท์ ดิจิตอล กรุ๊ป อาจใชสิ้ทธิฝ่ายเดียวในการบอกเลิกสญัญาได ้
หากลกูคา้ 
(ก) ไม่ชาํระค่าบริการตามทีระบุไวใ้นสัญญา และแต่ละงวดยังคงคา้งชาํระเกินกว่า 15 วัน หลังจากไดส่้งจดหมาย

บอกกล่าวจากสมารท์ ดิจิตอล กรุ๊ป แจง้ยอดทีคา้งชาํระ  
(ข) เลิกกิจการหรือลม้ละลาย หรืออยู่ในกระบวนการพิทกัษ์ทรพัยข์องเจา้พนกังาน ตามกฎหมายฟืนฟกูิจการ เพือนาํ

เงินมาชาํระใหแ้ก่เจา้หนี 
(ค) เกิดการผิดสญัญาในเงือนไขขอ้ใดขอ้หนึง และยงัไม่มีการเยียวยาการผิดสญัญาตามเงือนไขในสญัญาภายใน 15 

วนั ซงึลกูคา้ไดร้บัหนงัสือบอกกล่าวการผิดสญัญาเป็นลายลกัษณอ์กัษร 
(ง) ขดัขวางหรือการทาํใหเ้สียสิทธิในการบรกิารหรือดาํเนินการส่งมอบ ติดตังการใหบ้รกิาร 

6.3 เมือมีการบอกเลิกสญัญา หรือมีเหตุแห่งการบอกเลิกสญัญาเกิดขึน จะไม่มีผลกระทบต่อสิทธิหนา้ทีของคู่สัญญาที
ยงัคงมีตามสญัญาในขณะเลิกสญัญา หรือ การขอ้กาํหนดอย่างอืนทีเกียวเนืองกันและระบุไวอ้ย่างชดัแจง้ว่ายังคง
ผูกพนัคู่สญัญาอยู่ภายหลงัจากการบอกเลิกสญัญา 

6.4 การบอกเลิกสญัญาไม่ว่าดว้ยเหตุใดก็ตาม ลูกคา้จะตอ้งชาํระค่าบริการของสมารท์ ดิจิตอล กรุ๊ป ตามใบเสร็จและ
ภาษีทียังคา้งชาํระในการใชบ้ริการ แต่ในส่วนของการใชบ้ริการทียังไม่ไดอ้อกใบเสร็จสมารท์ ดิจิตอล กรุ๊ป อาจ
ดาํเนินการออกใบเสรจ็เพือเรียกใหช้าํระเงินไดใ้นทนัที 

 

7. กระบวนการระงับข้อพิพาท 
 
7.1 ถา้เกิดขอ้พิพาทขึนเนืองมาจากสญัญา คู่สญัญาแต่ละฝ่ายจะมอบอาํนาจใหต้วัแทนผูม้ีอาํนาจของแต่ละฝ่ายเป็นคน

ระงบัขอ้พิพาทและเป็นไปตามความประสงคข์องตวัแทนเหล่านัน ภายใน  วนั ใหท้าํหนงัสือแจง้ขอ้เรียกรอ้งเป็นลาย
ลกัษณอ์กัษรส่งไปยงัคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึง นดัประชมุเพอืปรกึษาหารือ หรือประชมุสายผ่านทางวิดีโอคอนเฟอรเ์รนซ ์
ดว้ยความสจุรติใจทีจะระงบัขอ้พพิาท การยินยอมตามขอ้เรยีกรอ้งเป็นเงือนไขขนัตน้ในการฟ้องรอ้งบงัคบัคดี 

7.2 ถา้กระบวนการระงบัขอ้พิพาทไม่สามารถยุติไดด้ว้ยการประชุมหรอืการประชุมสายผ่านทางวิดีโอคอนเฟอรเ์รนซ ์ตาม
เงือนไขในขอ้ .  ทุกวิถีทางแลว้ คู่สัญญาแต่ละฝ่ายมีอิสระทีจะดาํเนินการตามสิทธิของตนตามสัญญาในแต่ละ
ประเด็นแห่งขอ้พพิาทนนั 

 

 



 
8. นโยบายด้านความเป็นส่วนตัว 

นโยบายดา้นความเป็นส่วนตวัของสมารท์ ดิจิตอล กรุ๊ป จะเปลียนแปลงไปในแต่ละช่วงเวลา สามารถศึกษาไดที้เว็บไซต์
ของสมารท์ ดิจิตอล กรุ๊ป 

 
9. ข้อจาํกัดความรับผิด 

 
9.1 ขอ้กาํหนดทีถูกระบุไวว้่าเป็นความรบัผิดของสมารท์ ดิจิตอล กรุ๊ป (รวมถึงความรบัผิดจากการกระทาํหรือการละเวน้

การปฏิบตัิหนา้ทีของพนกังานลกูจา้ง) แก่ผูร้บับรกิารในกรณีทีเป็นผลมาจากการผิดสญัญา ตวัแทน แถลงการณ ์หรือ 
การกระทาํทีเป็นละเมิด หรอืการละเวน้ (รวมถึงการประมาทเลินเล่อ) หรือเกียวเนืองกบัสญัญาฉบบันี 

9.2 การรบัประกนัทุกอย่าง เงือนไขและขอ้กาํหนดต่างๆ ทีเป็นไปตามกฎหมาย จะไดร้บัความคุม้ครองตามกฎหมายของ
ประเทศไทย 

9.3 ไมม่ีเงอืนไขใดในสญัญานีทจีาํกดัความรบัผิดของสมารท์ ดิจิตอล กรุ๊ป ในกรณีของการเสียชีวิตหรือการไดร้บับาดเจบ็ 
อนัมีสาเหตุอนัเนืองมาจากความประมาทเลินเล่อของสมารท์ ดิจิตอล กรุ๊ป หรือกลฉอ้ฉล หรือการหลอกลวงในสิงที
เป็นสาระสาํคญั 

9.4 ภายใตเ้งอืนไขของขอ้ .  สมารท์ ดิจิตอล กรุ๊ป จะไม่ตอ้งรบัผิดในกรณีของการสญูเสียกาํไร สญูเสียรายไดท้างธุรกิจ 
การทาํใหเ้สือมค่าความนิยม หรือความเสียหายทาํนองเดยีวกนั หรือความเสียหายพเิศษ ความเสียหายทางออ้ม หรือ
ความเสียหายต่อเนือง ตน้ทุน ความเสียหาย ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายทีเกิดขึน และความรับผิดของสมารท์ 
ดิจิตอล กรุ๊ป ทงัหมดในสญัญา การละเมิด (รวมถึงความประมาทเลินเล่อหรือการไม่ปฏิบตัิหนา้ทีตามกฎหมาย) การ
ปกปิดขอ้ความจริง การกลบัสู่ฐานะเดิมของคู่สญัญาหรือการชดใชใ้หก้ลบัคืนสู่ฐานะเดิม หรือสิงทีเกียวเนืองกบัการ
ปฏบิตัิการชาํระหนี หรือการคาดหมายว่าจะชาํระหนีตามสญัญา จะถกูจาํกดัความรบัผิดเท่ากบัจาํนวนค่าธรรมเนยีม
ทงัหมดทีสมารท์ ดิจิตอล กรุ๊ป ไดร้บัภายในหนึงปีปฏิทินนบัตงัแต่ความเสียหายเกิดขึน 

9.5 มีขอ้แมว้่าสมารท์ ดิจิตอล กรุ๊ป จะจดัทาํบรกิารดว้ยความระมดัระวงัตามมาตรฐานการใหบ้รกิาร โดยไม่มีความรบัผิด
หรือภาระหนา้ทีใดก็ตามทีเกียวขอ้งกบัลิงคที์ถกูสรา้งขึนมาผ่านการใหบ้รกิาร ขอ้ความสาํคญัใดๆ ทีนาํเสนอเพือทจีะ
สรา้งลิงค ์หรือเว็บไซตต์่างๆ (รวมถึงการปราศจากขอ้จาํกดัเนือหาในเว็บไซตท์ีเกียวพันหรือไดร้บัผลกระทบจากการ
ใหบ้รกิาร) 

9.6 เพอืไม่ใหเ้กิดขอ้โตแ้ยง้ สมารท์ ดิจิตอล กรุ๊ป จะไม่ตอ้งรบัผิดกรณีทีลิงคต์่างๆ ถกูลบโดยบคุคลภายนอก หรือเกิดจาก
การถกูลงโทษโดยความผิดของลกูคา้เอง 

9.7 DA ของลิงค ์เมอื DA ถกูใชเ้ป็นตวัวดับนพืนฐานของวนัทีใชง้าน ไม่ใช่เป็นการรายงานวนัทีของลิงค ์
9.8 ลูกคา้จะจ่ายค่าชดเชยให้แก่สมารท์ ดิจิตอล กรุ๊ป ต่อขอ้เรียกรอ้งต่างๆ การกระทาํ การดาํเนินการ ความสูญหาย 

ความเสียหาย ค่าใชจ่้ายและตน้ทุน (รวมถึงกรณีทางตรงและทางอ้อม หรือความสูญหายสาํคญั การสูญเสียกาํไร 
การสญูเสียชือเสียงทางการคา้และผลประโยชนท์งัหมด เบียปรบั การดาํเนินการทางกฎหมายค่าใชจ้่ายเกียวกบัการ
ว่าจา้งผูเ้ชียวชาญ) เป็นผลมาจาก หรือเกียวโยงกับกรณีดงันี (ก) ลกูคา้ใชบ้ริการ (ข) การผิดสัญญาใดๆ โดยลกูคา้
จากขอ้กาํหนดในสญัญา หรือการรบัประกนัภายใตส้ญัญานี หรือ (ค) สมารท์ ดิจิตอล กรุ๊ป ใชว้สัดหุรือขอ้มลู หรือสิง
อนืใด ทีผูร้บับรกิารจดัหามาใหส้มารท์ ดิจิตอล กรุ๊ป ตามสญัญานี 

9.9 รายละเอยีดตามเงือนไขของขอ้  จะยงัมีผลบงัคบัใชต้่อไป แมว้่าจะมีการเลิกสญัาหรือสญัญานีจะสินอายลุง 
 

10. การรักษาความลบั 
 
10.1 ถ้าไม่มีการกาํหนดอย่างชัดแจ้งไว้ในสัญญา คู่สัญญาแต่ละฝ่ายจะตอ้งเก็บรักษาความลับในเรืองของวิธีการ

ปฏิบัติงาน หรือความลับทางการคา้ รายละเอียดการดาํเนินงาน สิงประดิษฐ์ กระบวนการหรือการริเริมทีเป็น
ความลบัและถกูเปิดเผยโดยคู่สัญญาฝ่ายหนึงไปยงัคู่สญัญาอกีฝ่ายหนึง คู่สญัญาแต่ละฝ่ายจะถกูจาํกดัใหเ้ปิดเผย
สาระสาํคัญของของขอ้มูลทีเป็นความลับ แก่พนักงานเท่าทีมีความจาํเป็นในการปฏิบัติตามสัญญาฉบับนี และ
จะตอ้งรบัรองว่าการปฏิบตัิหนา้ทีของพนกังานจะตอ้งปฏิบตัิงานใหส้อดคลอ้งกบัการรกัษาความลบั 



10.2 สิทธิในทรพัยสิ์นทางปัญญาทงัหมด และการประกันภัยในสิทธิเช่นว่า ส่วนประกอบ ภาพวาด รายละเอียด และ
ขอ้มูลทีสมารท์ ดิจิตอล กรุ๊ป จัดหาใหลู้กคา้ยงัคงเป็นสิทธิโดยเฉพาะของสมารท์ ดิจิตอล กรุ๊ป แต่ลูกคา้สามารถ
นาํไปใชป้ระโยชนไ์ดเ้ท่าทีไม่ทาํใหสิ้ทธินนัเสียไป จนกระทงัสิทธินนักลบัคืนมาสู่สมารท์ ดิจิตอล กรุ๊ป และจะไม่ใช้
นอกเหนือไปจากทีสมารท์ ดิจติอล กรุ๊ป ระบุไวใ้นคู่มือและวิธีการใช ้

10.3 คู่สัญญาทงัสองฝ่ายมีสิทธิทีจะเปิดเผยข้อมลูทีเป็นความลับต่อทีปรึกษาผู้เชียวชาญ ในขอบเขตเท่าทีจาํเป็นตาม
วตัถปุระสงคข์องการบงัคบัตามสิทธิและหนา้ทีในสญัญาฉบบันี 

10.4 เงอืนไขตามสญัญาขอ้  น ีจะยงัดาํรงอยู่หลงัจาการสินสดุของสญัญา ไม่ว่าดว้ยเหตใุดก็ตาม 
 

11. ข้อกาํหนดการห้ามเชิญชวน 

คู่สัญญาทังสองฝ่ายจะไม่ดาํเนินการระหว่างการผูกพันตามสัญญา หรือภายในระยะเวลา  เดือนของการบอกเลิก
สญัญา โดยไม่คาํนึงถึงว่าจะเป็นการดาํเนินการดว้ยตนเองหรือของบคุคลทีสาม เชิญชวนหรือเสนองานใหพ้นกังานแก่อีกฝ่าย 
ในกรณีของการผิดสญัญาตามขอ้  น ีคู่สญัญาทีเป็นฝ่ายผิดจะตอ้งชดใชเ้งินเท่ากับค่าจา้งสทุธิของพนกังาน  เดือน ในส่วน
ทเีกียวกบัการประมาณค่าใชจ้่ายเบืองตน้ในการสรรหาคนมาแทนทีและการฝึกอบรมพนกังานใหม่ 

12. เหตุสุดวิสัย 

คู่สัญญาไม่ว่าฝ่ายใดไม่จาํตอ้งรบัผิดในกรณีทีไม่สามารถปฏิบัติการชาํระหนีหรือการดาํเนินการล่าชา้ในการชาํระหนี
ภายใตส้ญัญานี อนัเนืองมาจากเหตุสดุวิสยั บนพืนฐานของเงือนไขทีว่า เหตสุดุวิสยัจะตอ้งมาจากเหตกุารณท์ีคู่สญัญาทงัสอง
ฝ่ายไม่อยู่ในวิสัยทีจะควบคุมได้ โดยไม่อาจคาดหมายไดล่้วงหน้า หรือถ้าเป็นกรณีคาดหมายไดก้็เป็นกรณีทีไม่สามารถ
หลีกเลียงได ้รวมถึงการประทว้ง การปิดงานประทว้งนายจา้ง หรือเป็นขอ้พพิาททีเกิดทางการจา้งงาน (โดยไม่คาํนึงถึงวา่จะเกดิ
จากแรงงานหรือบุคคลทีสาม) การเกิดขอ้ขดัขอ้งทางดา้นพลังงานหรือระบบขนส่ง เหตุการณไ์ม่คาดฝัน สงคราม ก่อการรา้ย 
การจลาจล ความวุ่นวายทางการเมือง การปฏิวตัิโดยประชาชนหรือกองทพั ภยัพิบตัิแห่งชาติหรือภยัพบิตัิระหว่างประเทศ การ
สงคราม ความเสียหายทีเกิดจากการประทุษรา้ย ความเสียหายจากธรรมชาติหรือเครืองจกัร นิวเคลียร ์สารเคมี การปนเปือน
ทางชีวภาพ การระเบิดของเสียง การระเบิด สิงก่อสรา้งถล่ม อัคคีภัย อุทกภัย ฟ้าผ่า แผ่นดินไหว การสูญหายทางทะเล โรค
ระบาดหรือเหตกุารณท์าํนองเดียวกัน ภยัทางธรรมมชาติหรือสภาพอากาศทีเลวรา้ย 

13. การเยียวยาความเสียหาย 

ยกเวน้กาํหนดไวใ้นสญัญาอย่างชดัแจง้ สิทธิและการเยียวยาความเสียหายทีกาํหนดไวภ้ายในสญัญาจะ ไม่จาํกดัเฉพาะ 
สิทธิต่างๆ หรือการเยียวยาทีกาํหนดไวต้ามกฎหมาย 

14. การสละสิทธิในสัญญา 

การสละสิทธิใดๆ ภายใตส้ัญญานีมีผลต่อเมือทาํเป็นลายลักษณอ์ักษรและลงนามโดยผูม้ีอาํนาจในการสละสิทธิของ
คู่สญัญา และจะมีผลต่อเมือไดไ้ปส่งถึงคู่สญัาอกีฝ่ายหนึงแลว้ 

15. ข้อกาํหนดทบีังคับทังสองฝ่าย 
 
15.1 สญัญานีมีผลเป็นการก่อตงัขอ้ตกลงทงัหมดระหว่างคู่สญัญาทงัสองฝ่าย และมีผลเป็นการยกเลิกขอ้ตกลงทงัหมดที

มีอยู่ก่อนหนา้นีของคู่สญัญาทงัสองฝ่ายทีเกียวกบัสาระสาํคญัตามสญัญาฉบบันี 
15.2 คู่สญัญาแต่ละฝ่ายใหก้ารรบัรองว่า การเขา้มาผูกพนัในสญัญา เป็นการกระทาํเฉพาะของคู่สญัญาแต่ละฝ่าย และ

จะไม่มีสิทธิในการเรียกรอ้งหรือเยียวยาความเสียหาย (นอกจากกรณีการผิดสญัญา) ในความรบัผิดชอบต่อคาํแถลง 
ตวัแทน ประกันภยัหรือ การรบัรอง (ไม่ว่าจะเกิดจากความประมาทเลินเล่อหรือการรูเ้ท่าไม่ถึงการณ)์ นอกจากจะ
ระบุโดยชดัแจง้ในสญัญา 

15.3 ในกรณีทีมีส่วนใดส่วนหนึงในสัญญาไม่สามารถปฏิบัติได ้ส่วนอืนของสัญญายังคงใชบ้ังคับต่อไป และส่วนของ
สญัญาทีไมส่ามารถปฏิบตัิได ้จะตอ้งบงัคบัไดเ้ท่าทีคู่สญัญาจะสามารถกระทาํได ้

 

 



16. การโอนสิทธิ 
 
16.1 ลกูคา้จะไม่ดาํเนินการ โดยปราศจากการยินยอมเป็นลายลักษณอ์กัษรจากสมารท์ ดิจิตอล กรุ๊ป ทีจะโอนสิทธิตาม

สญัญา จาํหน่ายสิทธิ ภาระติดพนั ว่าจา้งผูร้บัจา้งช่วง หรือทาํการตกลงดว้ยพฤติการณอ์ืน ในเรืองสิทธิและหนา้ที
ตามสญัญานี 

16.2 ไม่ว่าเวลาใด สมารท์ ดิจิตอล กรุ๊ป สามารถดาํเนินการทีจะโอนสิทธิตามสญัญา จาํหน่ายสิทธิ ภาระติดพนั ว่าจา้ง
ผูร้บัจา้งช่วง หรือทาํการตกลงดว้ยพฤติการณอื์น ในเรืองสิทธิและหนา้ทีของสมารท์ ดิจิตอล กรุ๊ป ตามสญัญานีได ้
 

17. สิทธิของบุคคลภายนอก 

สัญญาฉบับนีมีวัตถุประสงคเ์พือผลประโยชน์ของคู่สัญญา (ในสถานทีสามารถบังคับได้) ทายาทและผู้รับช่วงสิทธิ 
บุคคลภายนอกทีไม่มีส่วนเกียวขอ้งไม่สามารถเรียกรอ้งประโยชนข์องคู่สญัญาตามสญัญานีได ้ 

18. หนังสือบอกกล่าว 

หนงัสือบอกกล่าวใดๆ ทีอา้งถึงสญัญาฉบบันี จะตอ้งทาํเป็นลายลกัษณอ์กัษร และส่งทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส ์หรือการ
ส่งไปรษณียล์งทะเบียน มายงัทอียู่ของคู่สญัญาอีกฝ่ายโดยเงือนไขนี หรือทอียู่อนืซงึอาจจะถกูระบุจากคู่สญัญาฝ่ายหนึงว่าเป็น
ทอียู่ทีใชต้ิดต่อไปยงัคู่สญัญาอีกฝ่าย 

19. กฎหมายทใีช้บังคับและเขตอาํนาจศาล 

สญัญา ขอ้พิพาทต่างๆ หรือการเรียกรอ้งสิทธิต่างๆ รวมถึงการดาํเนินการอย่างอืนทีเกียวเนือง สาระสาํคญัของสัญญา
หรือรูปแบบของสญัญา (รวมถึงกรณีทีไม่ใช่ขอ้พิพาทตามสญัญาหรือการเรียกรอ้งตามสญัญา) จะตอ้งถูกบงัคบัและเป็นไป
ตามกฎหมายของประเทศไทย 

คู่สญัญาทงัสองฝ่ายยินยอมอย่างเป็นทางการทีจะใหศ้าลของประเทศไทย เป็นศาลทีเขตอาํนาจในการพิจารณาและระงบั
ขอ้พิพาท การเรียกรอ้งสิทธิต่าง ๆ ทีเกิดขึนตามสญัญา สาระสาํคญัของสญัญาหรือรูปแบบของสญัญา (รวมถึงกรณีทีไม่ใช่ขอ้
พิพาทตามสญัญาหรือการเรียกรอ้งตามสญัญา) 

20. การไม่เข้าร่วมเป็นหุ้นส่วนหรือตัวแทน 

ถา้ไม่มีขอ้ตกลงการเขา้รว่มเป็นหุน้ส่วนระหว่างกนั สญัญาฉบบันีไม่มีความประสงคท์ีจะใหมี้การก่อตงัหุน้ส่วนระหว่างกัน
หรือกิจการคา้ร่วมใดๆ ระหว่างคู่สญัญาทงัสองฝ่าย คู่สญัญาฝ่ายใดก็ตามไม่มีสิทธิดาํเนินฐานะเป็นตวัแทนของคู่สญัญาอีก
ฝ่าย ไม่ว่าจะดว้ยวตัถปุระสงคใ์ดก็ตาม คู่สญัญาทงัสองฝ่ายไม่มีอาํนาจทีจะดาํเนินการในฐานะตวัแทน หรือกระทาํการแทนที
มีผลผูกพนัคู่สญัญาอกีฝ่ายทงัสิน 

21. การแก้ไขเปลยีนแปลงสัญญา 

สมารท์ ดิจิตอล กรุ๊ป สามารถแกไ้ขเปลียนแปลงสัญญา หากมีความจาํเป็น โดยจะทาํการแจง้เตือนไปยังลูกคา้ก่อน
ล่วงหนา้  วนั หากเป็นไปได ้ในกรณีทีพฤติการณเ์ปลียนไป ไม่ว่าจะเป็นทางดา้นกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอ้บงัคบัของรฐับาล 
หรือหน่วยงานทีมีอาํนาจกาํกับดแูล ซงึแจง้ใหส้มารท์ ดิจิตอล กรุ๊ป ปรบัปรุงกระบวนการดาํเนินงาน นโยบายขอ้บงัคบั หรือการ
ใหบ้รกิาร 

ถ้าผู้ร ับบริการมีความประสงคท์ีจะเปลียนแปลงส่วนใดส่วนหนึงของสัญญา ข้อเรียกรอ้งเช่นว่าจะตอ้งถูกส่งเป็นลาย
ลกัษณอ์กัษรมายงั บรษิัท สมารท์ ดิจิตอล กรุ๊ป จาํกดั เลขที  อาคารบางกอกบิสิเนส เซ็นเตอร ์ชนั  หอ้ง  ซอยเอกมยั 
ถนนสขุมุวิท  แขวงคลองตนัเหนือ เขตวฒันา กรุงเทพมหานคร และทางสมารท์ ดิจิตอล กรุ๊ป จะทาํการตอบกลบัไปยงัลกูคา้
ภายใน  วันทาํการ เพือเป็นการเตรียมการทีจะแกไ้ขสัญญา รายละเอียดของค่าบริการทีเปลียนแปลง ผลกระทบต่างๆ ที
เกียวขอ้งกับส่วนใดส่วนหนึงของสัญญา รวมถึงการเปลียนแปลงระยะเวลาในการใหบ้ริการ ลูกคา้จะตอ้งยอมรบัขอ้เสนอ
ภายในช่วงระยะเวลาทีสมารท์ ดิจิตอล กรุ๊ป ระบ ุถา้ไม่มีการแจง้กลบัภายใน  วนั ใหถื้อว่าขอ้เสนอนนัถกูยกเลิก ในระหว่างก
ระบวนการตอบรบัหรือยกเลิกคาํรอ้งขอแกไ้ขสญัญา สมารท์ ดิจิตอล กรุ๊ป สามารถปฏิบตัิการใหม้ีการชาํระหนีตามสญัญาโดย
ไม่จาํเป็นตอ้งรอ้งขอ 


