ข้อกําหนดและเงือนไขทัวไป
ตามทีข้อกําหนดและเงือนไขฉบับบนีได้ถูกเขียนขึน และโดยเฉพาะการจํากัดความรับผิด ข้อบังคับภายใต้เงือนไข ข้อที 9.
ด้านล่างนี โดยการลงนามในแบบคําสังซือ บริษัทจะถือว่าลูกค้าเข้าใจและให้การยอมรับข้อตกลงและเงือนไขดังกล่าว ผูผ้ ลิต
สินค้าและบริการทีปรากฏบน www.smart-digital.co.th คือ สมาร์ท ดิจิตอล กรุ๊ป ชือทางการค้าของบริษัท สมาร์ท ดิจิตอล
กรุ๊ป จํากัด ตังอยูเ่ ลขที อาคารบางกอกบิสิเนส เซ็นเตอร์ ชัน 18 ห้อง
ซอยเอกมัย ถนนสุขมุ วิท แขวงคลองตันเหนือ
เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
สัญญาฉบับนีเป็ นสัญญาเพือการจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการตามทีได้รบั คําสังซือจากลูกค้า โดยประกอบด้วยข้อกําหนดและ
เงือนไขต่างๆ และข้อกําหนดและเงือนไขเฉพาะทีจะต้องปฎิบัติตามทีได้ระบุไว้ในแบบคําสังซือ หากมีการขัดกันหรือมีความ
คลุมเครือเกิดขึนระหว่างข้อกําหนดและเงือนไขทีอยู่ภายในส่วนใดๆ ของเอกสารทีบรรจุในสัญญา ข้อความต่อไปนีจะมีผล
บังคับใช้เพือขจัดความไม่สอดคล้องกันหรือส่วนทีขัดกันนัน
(ก) แบบคําสังซือ
(ข) ข้อกําหนดและเงือนไขทัวไป
ลูกค้าสามารถติดต่อสมาร์ท ดิจิตอล กรุ๊ป ได้ตามทีอยู่ดา้ นบนหรือติดต่อทางโทรศัพท์ ทีเบอร์
hello@smart-digital.co.th

หรือทางอีเมลล์

1. คําจํากัดความ
ภายใต้ขอ้ กําหนดและเงือนไขฉบับนี
เงือนไข หมายถึง ข้อกําหนดและเงือนไขเฉพาะทีเกียวข้อง และเหล่าข้อกําหนดและเงือนไขทัวไปทีถูกแก้ไขให้สอดคล้อง
เป็ นไปตามเงือนไข ข้อ 2.6 หรือ ข้อ 21
สัญญา หมายถึง แบบคําสังซือ (การจัดทําข้อเสนอ) และการยอมรับของสมาร์ท ดิจิตอล กรุ๊ป ภายในข้อกําหนดของบรรดา
เงือนไขเหล่านีโดยการส่งคํายืนยันการสังซือ
ผู้รับบริการ หมายถึง บริษัท, ลูกจ้าง,นายหน้า, ตัวแทน และผูท้ าํ สัญญาช่วงของบริษัท แก่ผทู้ ีได้รบั การบริการตามทีได้ระบุไว้
ในแบบคําสังซือ
วันทีมีผลบังคับ หมายถึงวันทีถูกอ้างตามเงือนไข ข้อ 2.4
ค่าธรรมเนียม หมายถึง ปริมาณค่าใช้จ่ายทีลูกค้าจ่ายสําหรับการให้บริการโดยสมาร์ท ดิจิตอล กรุ๊ป ตามเงือนไข ข้อ 5
เหตุสุดวิสัย จะมีความหมายตามทีกําหนดไว้ในเงือนไข ข้อ 12
แบบคําสังซือ หมายถึง รายการสังซือทีลูกค้าส่งให้แก่สมาร์ท ดิจิตอล กรุ๊ป เพือขอเข้ารับการใช้บริการ และจะรวมข้อเสนอ
เอาไว้ดว้ ย
ข้อเสนอ หมายถึง ข้อเสนอทีถูกส่งไปยังลูกค้า แนบไปในส่วนของแบบคําสังซือ โดยสมาร์ท ดิจิตอล กรุ๊ป และกําหนดบริการ
ซึงสมาร์ท ดิจิตอล กรุ๊ป เสนอทีจะจัดหาให้กบั ลูกค้า
บริการ หมายถึง บริการทีจัดหามาโดย สมาร์ท ดิจิตอล กรุ๊ป อย่างเจาะจงตามแบบคําสังซือ
ข้อกําหนดและเงือนไขเฉพาะ หมายถึง ข้อกําหนดและเงือนไขเฉพาะทีระบุในแบบคําสังซือ

2. การปฎิบัติตามเงือนไขของสัญญา
2.1 การกล่าวอ้างใดๆ จะมีผลสมบูรณ์ภายในระยะเวลา วันเท่านันและสมาร์ท ดิจิตอล กรุ๊ป อาจเพิกถอนการกล่าวอ้าง
ดังกล่าวได้ทกุ เมือ โดยมีการแจ้งไปยังลูกค้า
2.2 เมือลูกค้าประสงค์จะสังซือบริการจะต้องลงลายมือชือในแบบฟอร์ม (แบบอิเล็กทรอนิกส์หรือตามแบบทีได้ตกลงกัน
ไว้) ส่งมายังสมาร์ท ดิจิตอล กรุ๊ป
2.3 คําสังซือของลูกค้านันจะถือเป็ นการยืนคําเสนอจากลูกค้าภายใต้เงือนไขฉบับนี ลูกค้าจะต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่า
คําสังซือนันสมบูรณ์และถูกต้อง
2.4 คําสังซือของลูกค้าจะถือว่าได้รบั การยอมรับก็ต่อเมือ สมาร์ท ดิจิตอล กรุ๊ป ได้รบั การชําระจากเงินทีใช้ในการซือขาย
แบบเต็มจํานวนจากลูกค้าอันมียอดค้างชําระ เดือน ดังทีได้ระบุไว้ในคําเสนอ และเมือใดทีได้ทาํ การตามทีกล่าวมา
นันสัญญาจึงจะมีผลผูกพัน (วันทีสัญญามีผลบังคับ)
2.5 คําสังทีได้รบั การยอมรับจากสมาร์ท ดิจิตอล กรุ๊ป แล้ว ตามทีระบุไว้ในข้อ . ลูกค้าไม่สามารถยกเลิกได้ เว้นแต่โดย
ข้อตกลงทีได้ทาํ เป็ นลายลักษณ์อกั ษรจากสมาร์ท ดิจิตอล กรุ๊ป และได้กาํ หนดไว้ว่าลูกค้าจะชดใช้ความเสียหายแก่
สมาร์ท ดิจิตอล กรุ๊ป เต็มจํานวนต่อความสูญเสียทุกประเภท (รวมถึงการขาดรายได้), ค่าใช้จ่าย (รวมถึงค่าใช้จ่าย
ทังหมดทีจ่ายไปด้านแรงงาน วัสดุอุปกรณ์ทีใช้), ค่าเสียหาย, ค่าปรับและค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีสมาร์ท ดิจิตอล กรุ๊ป จ่าย
ไปอันเป็ นผลมาจากการยกเลิกคําสังซือนัน
2.6 เงือนไขเหล่านีจะอยู่เหนือข้อกําหนดหรือเงือนไขทีไม่สอดคล้องกัน (ถ้ามี) ซึงถูกระบุหรืออ้างถึงในเอกสารหรือการ
โต้ตอบทางจดหมายของลูกค้า (เว้นแต่โดยคําสังซือ) และไม่มีการปลียนแปลงข้อยกเว้น, หรือความพยายามในการ
หลีกเลียงข้อกําหนดใดๆ ในสัญญาจะสามารถผูก มัดสมาร์ท ดิจิต อล กรุ๊ป เว้นแต่ ได้ทาํ เป็ นลายลักษณ์อักษรลง
ลายมือชือตัวแทนผูม้ ีอาํ นาจของสมาร์ท ดิจิตอล กรุ๊ป
2.7 สัญญาฉบับนีก่อให้เกิดข้อตกลงทังหมดระหว่างคู่สญ
ั ญา โดยลูกค้ารับทราบว่าสัญญาฉบับนีจะไม่ผกู มัดกับถ้อยคํา,
การให้คาํ มันหรือการแสดงออกซึงได้ทาํ หรือถูกให้ไว้ให้นามของสมาร์ท ดิจิตอล กรุ๊ป หรือตัวแทน โดยทีไม่มีการกล่าว
ไว้ในสัญญานี
2.8 เรืองใดๆ ทีเป็ นคําอธิบายหรือการโฆษณาทีเผยแพร่โดยสมาร์ท ดิจิตอล กรุ๊ป หรือการคําอธิบายใดๆ หรือการเผยแพร่
ภาพบนเว็บไซต์ของสมาร์ท ดิจิตอล กรุ๊ป เป็ นการเผยแพร่เพือวัตุประสงค์เดียวคือการให้แนวความคิดอย่างคร่าวๆ
ของการให้บริการ การกระทําเหล่านันจะไม่เป็ นส่วนหนึงส่วนใดของสัญญาหรือมีผลบังคับตามสัญญาใดๆ
3. หน้าทีของสมาร์ท ดิจิตอล กรุ๊ป
3.1 สมาร์ท ดิจิตอล กรุ๊ป มีหน้าทีรับผิดชอบให้บริการตามข้อเรียกร้องทีปรากฎในสัญญา
3.2 แม้ว่าสมาร์ท ดิจิตอล กรุ๊ป จะใช้ความพยายามอย่างเหมาะสมในการให้บริการตามทีตกลงตามวันทีจะมีการปฎิบตั ิ
ตามทีได้กาํ หนดไว้ในแบบคําสังซือ วันดังกล่าวเป็ นเพียงการประมาณการณ์เท่านันและเรืองของระยะเวลาจะไม่ใช่ขอ้
สําคัญของสัญญาแต่อย่างใด
3.3 เพือให้ปราศจากการเป็ นทีสงสัย การบริการจะไม่รวมถึงส่วน ดังต่อไปนี
(ก) ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุ งโปรแกรมของบุคคลทีสาม หรือการพัฒนาเว็บไซต์ตามทีสมาร์ท ดิจิตอล กรุ๊ป ได้ให้
คําแนะนําทีจําเป็ น หรือ
(ข) เว็บไซต์ใดๆ, โฮสติง หรือการสนับสุนทางเทคนิค
3.4 สมาร์ท ดิจิตอล กรุ๊ป จะไม่ทาํ การเปลียนแปลงใดๆ บนเว็บไซต์ของลูกค้าโดยปราศจากการให้ความยินยอมของลูกค้า
และลูกค้าในฐานะเจ้าของเว็บไซต์ตกลงและรับผิดชอบอย่างเต็มทีต่อการเปลียนแปลงทีเกิดขึน
3.5 ในขณะทีการให้บริการถูกจัดเตรียมตามการร้องขอ สมาร์ท ดิจิตอล กรุ๊ป จะติดต่อประสานงานกับหน่วยงานเว็บที
เกียวข้อง บริษัทโฮสติง หรือบุคคลทีสาม แต่สมาร์ท ดิจิตอล กรุ๊ป จะไม่มีความรับผิดต่อลูกค้าภายใต้สญ
ั ญา หากถูก
ขัดขวางกันหรือถูกทําให้ล่าช้าจากการกระทําตามหน้าทีภายใต้สญ
ั ญา โดยการกระทําหรือละเว้นไม่กระทําการของ
หน่วยงานเว็บทีเกียวข้อง บริษัทโฮสติง หรือบุคคลทีสาม
3.6 สมาร์ท ดิจิตอล กรุ๊ป ไม่ตอ้ งรับผิดในความผิดใดๆ อันเกียวกับสัญญา หากความผิดนันเป็ นผลมาจากการกระทํา หรือ
การงดเว้นกระทําการโดยลูกค้ารวมถึงบุคคลทีสาม ไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตาม และตามตัวอย่างดังต่อไปนี

(ก) ลูกค้าเปลียนแปลงเว็บไซต์ หรือกระทําการลักษณะใดๆ ทีเป็ นการขัดขวางการทํางานของเว็บไซต์
(ข) ลูกค้าได้นาํ สินค้าหรือบริการออกไป, เปลียนคําสําคัญ, เปลียนโดเมน, แทรกแซงการเครือข่ายการเชือมต่อ หรือไม่
ปฏิบตั ิติตามข้อเรียกร้องหรือคําแนะนําของสมาร์ท ดิจิตอล กรุ๊ป
(ค) ลูกค้าปฎิบัติในลักษณะทีสมาร์ท ดิจิตอล กรุ๊ป ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าเป็ นทีเป็ นอันตรายต่อการได้รบั การจัด
อันดับในหน้าแรกหรือในลําดับทีดีทสุี ด (การพิจารณาเป็ นดุลยพินิจของสมาร์ท ดิจิตอล กรุ๊ป)
(ง) ลูกค้าได้ทาํ การแทรกแซง และหรือกระทําการทีเป็ นอันตรายแก่ผลิตภัณฑ์หรือบริการ
(จ) ลูกค้าไม่ได้รกั ษาสถานะของเว็บไซต์ทีให้บริการทีร้อยละ ตลอดเวลาบนเว็บไซต์ของลูกค้า ตลอดระยะเวลา
ของสัญญา
(ฉ) ลูกค้ากระทําการฝ่ าฝื นข้อกฎหมาย
(ช) ลูกค้าผิดข้อกําหนดใดๆ ในสัญญา
(ซ) สมาร์ท ดิจิตอล กรุ๊ป ถูกกีดกัน หรือถูกจํากัดความสามารถทีจะปฎิบตั ิตามหน้าทีภายใต้สญ
ั ญา เนืองมาจากเหตุ
สุดวิสยั
(ด) ลูกค้าไม่สามารถจัดการให้การเข้าถึง FTP สําหรับสมาร์ท ดิจิตอล กรุ๊ป เพือดําเนินการใช้งานตามคําแนะนําบน
เว็บไซต์
(ต) การปลียนแปลงหรืออัปเดตซอฟท์แวร์ของบุคคลทีสาม หรือการวิเคราะห์ขอ้ มูลทีมีผลกระทบหรือกีดกัน สมาร์ท
ดิจิตอล กรุ๊ป จากการรายงานหรือติดตามข้อมูลใดๆ
(ถ) การกระทําทีกระทําโดยผูใ้ ห้บริการโปรแกรมค้นหา, ผูใ้ ห้บริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ต รวมถึงบุคคลภายนอก ไม่
เพียงแต่ผใู้ ห้บริการส่วนใหญ่ทีได้กล่าวมาข้างต้นแล้ว ระบบจะมีการตังบทลงโทษหรือการเปลียนแปลงใดๆ ไปยัง
ชุดคําสังหรือกฎหรือกําหนดเวลาใช้ระบบค้นหาข้อมูล ผูใ้ ห้บริการอินเทอร์เน็ตหรือบุคคลทีสามเป็ นผลให้เว็บไซต์
ของลูกค้าแสดงผลตําลงหากมีการค้นหาโดยตํากว่า ณ วันทีในคําสังซือหรือ ตํากว่าตําแหน่งทีสมาร์ท ดิจิตอล
กรุ๊ป เคยแสดง มีความเป็ นไปได้หลังจากจัดหาบริการ
(ท) ลูกค้าไม่ได้ดาํ เนินการตามคําแนะนําออนไชต์ของสมาร์ท ดิจิตอล กรุ๊ป (คําแนะนําออนไชต์) เป็ นทีพอใจของ
สมาร์ท ดิ จิตอล กรุ๊ป ภายใน เดือนหลังจากได้รับการแจ้งเตื อนจากสมาร์ท ดิจิตอล กรุ๊ป (จดหมายเตือน
ข้อแนะนํา)
(ธ) ลูกค้าไม่สามารถเปิ ดเผยได้ภายใน วัน ของวันทีมีผลบังคับใช้
( ) ชือโดเมนทังหมดทีพวกเขาเป็ นเจ้าของหรือเป็ นเจ้าของภายใน เดือนก่อนหน้านีทีมีอยู่ถึงปั จจุบนั หรือมี
เว็บไซต์ ซึงรวมถึง บริษัท ผูถ้ ือหุน้ ผูใ้ ห้บริการต่อ บริษัทสาขาและเว็บไซต์ทีเป็ นสากล
( ) เว็บไซต์ทงหมด
ั
หรือชือโดเมนทีมีการเชือมต่อกับเว็บไซต์ หรือ URL ซึงสมาร์ท ดิจิตอล กรุ๊ป ได้รบั การว่าจ้าง
ให้ทาํ งาน
( ) เว็บไซต์ใดๆ หรือผูใ้ ห้บริการรายย่อยทีได้ทาํ การเลียนแบบ หรือพยายามทีจะตบตาว่าพวกเขาเป็ นเว็บไซต์
ใดๆ หรือ URL ซึงสมาร์ท ดิจิตอล กรุ๊ป ได้รบั การว่าจ้างให้ทาํ งาน
( ) ถ้าเนือหาใด (ในรูปแบบลายลักษ์อกั ษร ภาพ หรือเสียง) บนเว็บไซต์ หรือ URL ซึงสมาร์ท ดิจิตอล กรุ๊ป ได้รบั
การว่าจ้างให้ทาํ งานถูกคัดลอกมาจากแหล่งทีมาอืน
( ) งานใดทีดําเนินการตามบริษัท SEO ก่อนหน้า นี หรือเว็ บไซต์อืนๆ / URL กิจกรรมทีอาจส่งผลกระทบต่อ
ผลลัพ ธ์ใ นอนาคต ไม่ ว่ า ด้ว ยเหตุ ใ ดก็ ต าม ตัว อย่ า งเช่น การซื อลิง ค์จ ํา นวนมาก การลงโทษโดยผู้ดูแล
บทลงโทษโดยระบบอัตโนมัติ และการติดไวรัสบนเว็บไซต์ดว้ ยมัลแวร์
3.7 หากเหตุการณ์ใดอ้างถึงในย่อหน้าที (ก) ถึง (ธ) ตามหัวข้อ . เกิดขึน การกระทําแทนทีเกียวข้อง หรือข้อกําหนดตาม
สัญญาเกียวกับผลลัพธ์ทีอาจจะบรรลุผลโดยการบริการถูกยกเลิก และจะไม่สามารถบังคับหรือส่งผลกระทบใด ๆ กับ
เหตุการณ์ตามข้อ . โดยสมาร์ท ดิจิตอล กรุ๊ป มีสิทธิในการใช้ดุลพินิจแต่เพียงฝ่ ายเดียวในการมอบอํานาจให้แก่
ตัวแทนใหม่ หรือกําหนดเงือนไขเกียวกับสัญญา โดยถือว่าได้รบั การยินยอมจากลูกค้า
3.8 หากเหตุการณ์ขอ้ . เกิดขึน และลูกค้ามีความประสงค์ให้สมาร์ท ดิจิตอล กรุ๊ป ดําเนินตามขันตอนการชดเชยความ
เสี ย หายของฝ่ ายที เสี ย เปรี ย บในเหตุก ารณ์ข้อ . หากปราศจากข้อ ตกลงทีเป็ น ลายลัก ษณ์อัก ษรในเรื องของ
ค่าเสียหายอืนเพิมเติม ให้ดาํ เนินตามขันตอนต่อไปนี
(ก) สมาร์ท ดิจิตอล กรุ๊ป มีสิทธิคิดค่าใช้จ่ายเพิมเติมสําหรับเวลาเพิมเติมทีได้ใช้เพือการทํางานให้สาํ เร็จเพิมเติม ใน
อัตราทีเรียกเก็บในขณะเวลาการทํางานนันๆ
(ข) สัญญาถือว่าได้ขยายเวลาออกไปจนกว่างานทีเพิมเติมขึนนันจะสําเร็จ

4. หน้าทีของลูกค้า (ผู้รับบริการ) ตามสัญญา
4.1 ลูกค้าจะต้อง
(ก) เตรียมสิงดังต่อไปนีให้แก่ สมาร์ท ดิจิตอล กรุ๊ป
( ) ให้ความร่วมมือทีจําเป็ นเกียวข้องกับบริการ
( ) ให้การเข้าถึงเว็บไซต์ของลูกค้าทังทางตรง (direct) และทางไกล (remote) และสิงอํานวยความสะดวกอืนๆ
ตามความเหมาะสมตามที สมาร์ท ดิจิตอล กรุ๊ป ร้องขอ
(3) การเข้าถึงข้อมูลทีจําเป็ นทังหมดตามที สมาร์ท ดิจิตอล กรุ๊ป ต้องการ เพือทีจะดําเนินการให้บริการ ไม่ว่า
ด้วยเหตุใดก็ตาม รวมถึงการเข้าถึงระบบรักษาความปลอดภัยของข้อมูลและการเชือมต่อระหว่างซอฟต์แวร์
กับการใช้งานด้านธุรกิจอืนๆ ของลูกค้า
(ข) การปฎิบตั ิตามกฏหมายและระเบียบข้อบังคับทังหมดทีเกียวข้องในการทํากิจกรรมใดๆ
(ค) ปฏิบัติ ง านทังหมดของลูก ค้า ตามที กํา หนดไว้ต ามสัญ ญาให้ลุล่ ว งภายในเวลาที กําหนดและด้ว ยวิ ธี ก ารที
เหมาะสม ในสถานการณ์ที ลูกค้า ไม่ ส ามารถกระทํา งานใดให้ส ําเร็จได้นัน สมาร์ท ดิจิต อล กรุ๊ป อาจแก้ไข
กําหนดเวลาใดๆ ในสัญญาตามความเหมาะสม
4.2 ลูกค้ายินยอมให้สมาร์ท ดิจิตอล กรุ๊ป มีสิทธิแต่เพียงผูเ้ ดียวในการจัดหาบริการตามทีระบุในสัญญาทีจะซือและจะ
ไม่ซือบริการอืนทีแข่งขันกับสมาร์ท ดิจิตอล กรุ๊ป จัดหามาจากบุคคลทีสามในระหว่างระยะเวลาทีกําหนดไว้ใ น
สัญญา
4.3 ลูกค้ารับรองว่าเนือหาทีจัดหามาโดยลูกค้า หรือตัวแทนของลูกค้า ทีให้กับสมาร์ท ดิจิตอล กรุ๊ป เพือทีจะให้สมาร์ท
ดิจิตอล กรุ๊ป ให้บริการจะต้องไม่ละเมิดลิขสิทธิหรือสิทธิอนใดของบุ
ื
คคลทีสาม
5. ค่าธรรมเนียม
5.1 ภายใต้เงือนไขข้อ . และ . ลูกค้าจะชําระค่าธรรมเนียมทีระบุไว้ในใบคําสังสําหรับการรับบริการ
5.2 ค่าธรรมเนียมทังหมด ทีถูกระบุไว้ในสัญญาฉบับนี รวมภาษี สินค้าและบริการ (VAT) ทีจะถูกระบุไว้ในใบเสร็จของ
สมาร์ท ดิจิตอล กรุ๊ป ในอัตราทีเหมาะสม
5.3 ภายใต้เงือนไขข้อ . และ . สมาร์ท ดิจิตอล กรุ๊ป จะออกใบเสร็จชําระเงินให้แก่ลกู ค้าสําหรับค่าธรรมเนียม ซึง
จะต้องชําระตามเงือนไขในสัญญา
5.4 ลูกค้าจะชําระเงินตามใบเสร็จทีออกโดยสมาร์ท ดิจิตอล กรุ๊ป ภายในระยะเวลาทีถูกระบุไว้ใน ข้อกําหนดและเงือนไข
เฉพาะ และระยะเวลาในการชําระเงินถือเป็ นสาระสําคัญของสัญญา
5.5 โดยปราศจากการจํากัดสิทธิหรือการเยียวยาความเสียหายของสมาร์ท ดิจิตอล กรุ๊ป เมือผูร้ บั บริการไม่ชาํ ระค่าบริการ
ให้แก่สมาร์ท ดิจิตอล กรุ๊ป ตามวันกําหนดชําระทีระบุไว้ในสัญญาฉบับนี (วันกําหนดชําระ) สมาร์ท ดิจิตอล กรุ๊ป มี
สิทธิทีจะดําเนินการ
(ก) คิด ดอกเบียจากการผิ ดนัดรวมเป็ นจํานวนอัตราร้อยละ . ต่อปี โดยคิด จากวัน ทีถึงกําหนดชําระจนถึงวันที
ดําเนินการชําระเสร็จสินจนสมบูรณ์
(ข) ยกเลิกการให้บริการทุกประเภทจนกว่าการชําระเงินจะเสร็จสมบูรณ์
5.6 ลูกค้าจะชําระเงินตามจํานวนทีระบุไว้ตามเงือนไขในสัญญาเต็มจํานวนโดยไม่หกั ค่าลดหย่อนภาษี หรือภาษี หัก ณ ที
จ่า ยตามทีกฎหมายกํา หนด และผู้รับบริก ารจะไม่อ้า งสิทธิ ในจํานวนเงิน ที ชําระ หัก กลบลบหนี หรือฟ้องแย้งกับ
สมาร์ท ดิจิตอล กรุ๊ป เพือทีจะแสดงให้เห็นถึงการชําระภาษี หัก ณ ทีจ่าย ทังหมดหรือส่วนใดส่วนหนึง
5.7 โดยปราศจากการจํากัดสิทธิหรือการเยียวยาความเสียหายของสมาร์ท ดิจิตอล กรุ๊ป การชําระเงินด้วยเช็ค ตัวเงิน
หรือการชําระด้วยวิธีการโอนเงิน หากถูกปฏิเสธการจ่ายเงินโดยธนาคารของลูกค้า หรือการชําระเงินด้วยบัตรเครดิต
หากถูกปฏิเสธการจ่ายเงิน ค่าธรรมเนียมในการดําเนินการชําระเงิน ลูกค้าจะต้องเป็ นผูร้ บั ผิดชอบ
5.8 ในเหตุการณ์ทีอาจคาดหมายได้ล่วงหน้าตามเงือนไขสัญญาข้อ . สมาร์ท ดิจิตอล กรุ๊ป มีสิทธิทจะคิ
ี ดค่าธรรมเนียม
ของการแก้ไขปั ญหาทีเกิดขึน ค่าธรรมเนียมแต่ละประเภทจะอยู่ภายในข้อตกลงของสัญญานี และจะถูกคํานวณเป็ น
ยอดรวมของค่าใช้บริการในการปฏิบตั ิตามสัญญา

5.9 ใบเสร็จทีออกเนืองมาจากบอกกล่าวของสมาร์ท ดิจิตอล กรุ๊ป จากการยกเลิกสัญญาของลูกค้าด้วยเหตุอนั สมควร
อาจได้รบั การยินยอมภายใต้ขอ้ ตกลงและเงือนไขเฉพาะ สมาร์ท ดิจิตอล กรุ๊ป มีสิทธิ ทีจะเรียกเก็บเงินจากลูกค้าที
ยังคงค้างชําระด้วยมูลค่าเต็มของค่าธรรมเนียมสําหรับบริการในระหว่างทีออกหนังสือแจ้งเตือน โดยไม่มีการหักลบ
ลดหย่อน หรือลดจํานวนใดๆ
6. การบอกเลิกการให้บริการ
6.1 การบริการอาจถูกยกเลิกโดยคู่สัญญาฝ่ ายใดฝ่ ายหนึง โดยการทําหนังสือบอกกล่าวเป็ นลายลักษณ์อักษรภายใน
ระยะเวลาทีระบุไว้ในใบคําสัง ถ้าไม่ได้กาํ หนดระยะเวลาในการบอกเลิกสัญญาไว้ในใบคําสัง ระยะเวลาการบอกเลิก
สัญญาจะอยู่ที วัน การสินสุดระยะเวลาของสัญญาภายใน เดือนหรือนานกว่านัน จะถือว่าสัญญาต่อเป็ นราย
เดือน สํา หรับ ลูก ค้าทีทําสัญญารายเดือนหรือกําลังอยู่ใ นกระบวนการหรือต่อสัญญาเป็ นรายเดือนโดยอัตโนมัติ
ระยะเวลาในการยกเลิกสัญญาจะถูกกําหนดไว้ภายใน วัน เพือยกเลิกสัญญาตามทีระบุไว้ในข้อ ผูร้ บั บริการ
จะต้องส่งจดหมายอิเล็ก ทรอนิก ส์มายัง accounts@smart-digital.co.th หรือส่งเป็ นจดหมายลงทะเบียนมายังที
บริษัท สมาร์ท ดิจิตอล กรุ๊ป จํากัด เลขที อาคารบางกอกบิสิเนส เซ็นเตอร์ ชัน ห้อง
ซอยเอกมัย ถนน
สุขมุ วิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
และได้รบั การยืนยันจากกรรมการผูม้ ีอาํ นาจของ
สมาร์ท ดิจิตอล กรุ๊ป ว่าได้รบั จดหมายขอยกเลิกสัญญาแล้ว
6.2 สิทธิและการเยียวยาความเสียหายทีเกิดขึนกับสมาร์ท ดิจิตอล กรุ๊ป อาจใช้สิทธิฝ่ายเดียวในการบอกเลิกสัญญาได้
หากลูกค้า
(ก) ไม่ชาํ ระค่าบริการตามทีระบุไว้ในสัญญา และแต่ละงวดยังคงค้างชําระเกินกว่า 15 วัน หลังจากได้ส่งจดหมาย
บอกกล่าวจากสมาร์ท ดิจิตอล กรุ๊ป แจ้งยอดทีค้างชําระ
(ข) เลิกกิจการหรือล้มละลาย หรืออยู่ในกระบวนการพิทกั ษ์ทรัพย์ของเจ้าพนักงาน ตามกฎหมายฟื นฟูกิจการ เพือนํา
เงินมาชําระให้แก่เจ้าหนี
(ค) เกิดการผิดสัญญาในเงือนไขข้อใดข้อหนึง และยังไม่มีการเยียวยาการผิดสัญญาตามเงือนไขในสัญญาภายใน 15
วัน ซึงลูกค้าได้รบั หนังสือบอกกล่าวการผิดสัญญาเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
(ง) ขัดขวางหรือการทําให้เสียสิทธิในการบริการหรือดําเนินการส่งมอบ ติดตังการให้บริการ
6.3 เมือมีการบอกเลิกสัญญา หรือมีเหตุแห่งการบอกเลิกสัญญาเกิดขึน จะไม่มีผลกระทบต่อสิทธิหน้าทีของคู่สัญญาที
ยังคงมีตามสัญญาในขณะเลิกสัญญา หรือ การข้อกําหนดอย่างอืนทีเกียวเนืองกันและระบุไว้อย่างชัดแจ้งว่ายังคง
ผูกพันคู่สญ
ั ญาอยู่ภายหลังจากการบอกเลิกสัญญา
6.4 การบอกเลิกสัญญาไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตาม ลูกค้าจะต้องชําระค่าบริการของสมาร์ท ดิจิตอล กรุ๊ป ตามใบเสร็จและ
ภาษี ทียังค้างชําระในการใช้บริการ แต่ใ นส่วนของการใช้บริการทียังไม่ได้ออกใบเสร็จสมาร์ท ดิจิ ตอล กรุ๊ป อาจ
ดําเนินการออกใบเสร็จเพือเรียกให้ชาํ ระเงินได้ในทันที
7. กระบวนการระงับข้อพิพาท
7.1 ถ้าเกิดข้อพิพาทขึนเนืองมาจากสัญญา คู่สญ
ั ญาแต่ละฝ่ ายจะมอบอํานาจให้ตวั แทนผูม้ ีอาํ นาจของแต่ละฝ่ ายเป็ นคน
ระงับข้อพิพาทและเป็ นไปตามความประสงค์ของตัวแทนเหล่านัน ภายใน วัน ให้ทาํ หนังสือแจ้งข้อเรียกร้องเป็ นลาย
ลักษณ์อกั ษรส่งไปยังคู่สัญญาอีกฝ่ ายหนึง นัดประชุมเพือปรึกษาหารือ หรือประชุมสายผ่านทางวิดีโอคอนเฟอร์เรนซ์
ด้วยความสุจริตใจทีจะระงับข้อพิพาท การยินยอมตามข้อเรียกร้องเป็ นเงือนไขขันต้นในการฟ้องร้องบังคับคดี
7.2 ถ้ากระบวนการระงับข้อพิพาทไม่สามารถยุติได้ดว้ ยการประชุมหรือการประชุมสายผ่านทางวิดีโอคอนเฟอร์เรนซ์ ตาม
เงือนไขในข้อ . ทุกวิถีทางแล้ว คู่สัญญาแต่ละฝ่ ายมีอิสระทีจะดําเนินการตามสิทธิของตนตามสัญญาในแต่ละ
ประเด็นแห่งข้อพิพาทนัน

8. นโยบายด้านความเป็ นส่วนตัว
นโยบายด้านความเป็ นส่วนตัวของสมาร์ท ดิจิตอล กรุ๊ป จะเปลียนแปลงไปในแต่ละช่วงเวลา สามารถศึกษาได้ทีเว็บไซต์
ของสมาร์ท ดิจิตอล กรุ๊ป
9. ข้อจํากัดความรับผิด
9.1 ข้อกําหนดทีถูกระบุไว้ว่าเป็ นความรับผิดของสมาร์ท ดิจิตอล กรุ๊ป (รวมถึงความรับผิดจากการกระทําหรือการละเว้น
การปฏิบตั ิหน้าทีของพนักงานลูกจ้าง) แก่ผรู้ บั บริการในกรณีทีเป็ นผลมาจากการผิดสัญญา ตัวแทน แถลงการณ์ หรือ
การกระทําทีเป็ นละเมิด หรือการละเว้น (รวมถึงการประมาทเลินเล่อ) หรือเกี ยวเนืองกับสัญญาฉบับนี
9.2 การรับประกันทุกอย่าง เงือนไขและข้อกําหนดต่างๆ ทีเป็ นไปตามกฎหมาย จะได้รบั ความคุม้ ครองตามกฎหมายของ
ประเทศไทย
9.3 ไม่มีเงือนไขใดในสัญญานีทีจํากัดความรับผิดของสมาร์ท ดิจิตอล กรุ๊ป ในกรณีของการเสียชีวิตหรือการได้รบั บาดเจ็บ
อันมีสาเหตุอนั เนืองมาจากความประมาทเลินเล่อของสมาร์ท ดิจิตอล กรุ๊ป หรือกลฉ้อฉล หรือการหลอกลวงในสิงที
เป็ นสาระสําคัญ
9.4 ภายใต้เงือนไขของข้อ . สมาร์ท ดิจิตอล กรุ๊ป จะไม่ตอ้ งรับผิดในกรณีของการสูญเสียกําไร สูญเสียรายได้ทางธุรกิจ
การทําให้เสือมค่าความนิยม หรือความเสียหายทํานองเดียวกัน หรือความเสียหายพิเศษ ความเสียหายทางอ้อม หรือ
ความเสีย หายต่อเนือง ต้น ทุน ความเสียหาย ค่า ธรรมเนีย มหรือค่า ใช้จ่า ยทีเกิดขึน และความรับ ผิด ของสมาร์ท
ดิจิตอล กรุ๊ป ทังหมดในสัญญา การละเมิด (รวมถึงความประมาทเลินเล่อหรือการไม่ปฏิบตั ิหน้าทีตามกฎหมาย) การ
ปกปิ ดข้อความจริง การกลับสู่ฐานะเดิมของคู่สญ
ั ญาหรือการชดใช้ให้กลับคืนสู่ฐานะเดิม หรือสิงทีเกียวเนืองกับการ
ปฏิบตั ิการชําระหนี หรือการคาดหมายว่าจะชําระหนีตามสัญญา จะถูกจํากัดความรับผิดเท่ากับจํานวนค่าธรรมเนียม
ทังหมดทีสมาร์ท ดิจิตอล กรุ๊ป ได้รบั ภายในหนึงปี ปฏิทินนับตังแต่ความเสียหายเกิดขึน
9.5 มีขอ้ แม้ว่าสมาร์ท ดิจิตอล กรุ๊ป จะจัดทําบริการด้วยความระมัดระวังตามมาตรฐานการให้บริการ โดยไม่มีความรับผิด
หรือภาระหน้าทีใดก็ตามทีเกียวข้องกับลิงค์ทีถูกสร้างขึนมาผ่านการให้บริการ ข้อความสําคัญใดๆ ทีนําเสนอเพือทีจะ
สร้างลิงค์ หรือเว็บไซต์ต่างๆ (รวมถึงการปราศจากข้อจํากัดเนือหาในเว็บไซต์ทีเกียวพันหรือได้รบั ผลกระทบจากการ
ให้บริการ)
9.6 เพือไม่ให้เกิดข้อโต้แย้ง สมาร์ท ดิจิตอล กรุ๊ป จะไม่ตอ้ งรับผิดกรณีทีลิงค์ต่างๆ ถูกลบโดยบุคคลภายนอก หรือเกิดจาก
การถูกลงโทษโดยความผิดของลูกค้าเอง
9.7 DA ของลิงค์ เมือ DA ถูกใช้เป็ นตัววัดบนพืนฐานของวันทีใช้งาน ไม่ใช่เป็ นการรายงานวันทีของลิงค์
9.8 ลูกค้าจะจ่ายค่าชดเชยให้แก่สมาร์ท ดิจิตอล กรุ๊ป ต่อข้อเรียกร้องต่างๆ การกระทํา การดําเนินการ ความสูญหาย
ความเสียหาย ค่าใช้จ่ายและต้นทุน (รวมถึงกรณีทางตรงและทางอ้อม หรือความสูญหายสําคัญ การสูญเสียกําไร
การสูญเสียชือเสียงทางการค้าและผลประโยชน์ทงหมด
ั
เบียปรับ การดําเนินการทางกฎหมายค่าใช้จ่ายเกียวกับการ
ว่าจ้างผูเ้ ชียวชาญ) เป็ นผลมาจาก หรือเกียวโยงกับกรณีดงั นี (ก) ลูกค้าใช้บริการ (ข) การผิดสัญญาใดๆ โดยลูกค้า
จากข้อกําหนดในสัญญา หรือการรับประกันภายใต้สญ
ั ญานี หรือ (ค) สมาร์ท ดิจิตอล กรุ๊ป ใช้วสั ดุหรือข้อมูล หรือสิง
อืนใด ทีผูร้ บั บริการจัดหามาให้สมาร์ท ดิจิตอล กรุ๊ป ตามสัญญานี
9.9 รายละเอียดตามเงือนไขของข้อ จะยังมีผลบังคับใช้ต่อไป แม้ว่าจะมีการเลิกสัญาหรือสัญญานีจะสินอายุลง
10. การรักษาความลับ
10.1 ถ้าไม่ มีก ารกํา หนดอย่างชัดแจ้งไว้ใ นสัญญา คู่สัญ ญาแต่ ละฝ่ ายจะต้องเก็บรักษาความลับในเรืองของวิธี ก าร
ปฏิบัติงาน หรือความลับทางการค้า รายละเอีย ดการดํา เนิน งาน สิ งประดิษ ฐ์ กระบวนการหรือการริเริมทีเป็ น
ความลับและถูกเปิ ดเผยโดยคู่สัญญาฝ่ ายหนึงไปยังคู่สญ
ั ญาอีกฝ่ ายหนึง คู่สญ
ั ญาแต่ละฝ่ ายจะถูกจํากัดให้เปิ ดเผย
สาระสําคัญของของข้อมูลทีเป็ นความลับ แก่พนักงานเท่าทีมีความจําเป็ นในการปฏิบัติตามสัญญาฉบับนี และ
จะต้องรับรองว่าการปฏิบตั ิหน้าทีของพนักงานจะต้องปฏิบตั ิงานให้สอดคล้องกับการรักษาความลับ

10.2 สิทธิในทรัพย์สินทางปั ญญาทังหมด และการประกันภัยในสิทธิเช่นว่า ส่วนประกอบ ภาพวาด รายละเอียด และ
ข้อมูลทีสมาร์ท ดิจิตอล กรุ๊ป จัดหาให้ลูกค้ายังคงเป็ นสิทธิโดยเฉพาะของสมาร์ท ดิจิตอล กรุ๊ป แต่ลูกค้าสามารถ
นําไปใช้ประโยชน์ได้เท่าทีไม่ทาํ ให้สิทธินนเสี
ั ยไป จนกระทังสิทธินนกลั
ั บคืนมาสู่สมาร์ท ดิจิตอล กรุ๊ป และจะไม่ใช้
นอกเหนือไปจากทีสมาร์ท ดิจติ อล กรุ๊ป ระบุไว้ในคู่มือและวิธีการใช้
10.3 คู่สัญญาทังสองฝ่ ายมีสิทธิทีจะเปิ ดเผยข้อมูลทีเป็ นความลับต่อทีปรึกษาผู้เชียวชาญ ในขอบเขตเท่าทีจําเป็ นตาม
วัตถุประสงค์ของการบังคับตามสิทธิและหน้าทีในสัญญาฉบับนี
10.4 เงือนไขตามสัญญาข้อ นี จะยังดํารงอยู่หลังจาการสินสุดของสัญญา ไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตาม
11. ข้อกําหนดการห้ามเชิญชวน
คู่สัญญาทังสองฝ่ ายจะไม่ดาํ เนินการระหว่างการผูกพันตามสัญญา หรือภายในระยะเวลา เดือนของการบอกเลิ ก
สัญญา โดยไม่คาํ นึงถึงว่าจะเป็ นการดําเนินการด้วยตนเองหรือของบุคคลทีสาม เชิญชวนหรือเสนองานให้พนักงานแก่อีกฝ่ าย
ในกรณีของการผิดสัญญาตามข้อ นี คู่สญ
ั ญาทีเป็ นฝ่ ายผิดจะต้องชดใช้เงินเท่ากับค่าจ้างสุทธิของพนักงาน เดือน ในส่วน
ทีเกียวกับการประมาณค่าใช้จ่ายเบืองต้นในการสรรหาคนมาแทนทีและการฝึ กอบรมพนักงานใหม่
12. เหตุสุดวิสัย
คู่สัญญาไม่ว่าฝ่ ายใดไม่จาํ ต้องรับผิดในกรณีทีไม่สามารถปฏิบัติการชําระหนีหรือการดําเนินการล่าช้าในการชําระหนี
ภายใต้สญ
ั ญานี อันเนืองมาจากเหตุสดุ วิสยั บนพืนฐานของเงือนไขทีว่า เหตุสดุ วิสยั จะต้องมาจากเหตุการณ์ทีคู่สญ
ั ญาทังสอง
ฝ่ ายไม่อยู่ใ นวิสัย ทีจะควบคุม ได้ โดยไม่อาจคาดหมายได้ล่วงหน้า หรื อถ้า เป็ น กรณี ค าดหมายได้ก็ เป็ น กรณี ทีไม่สามารถ
หลีกเลียงได้ รวมถึงการประท้วง การปิ ดงานประท้วงนายจ้าง หรือเป็ นข้อพิพาททีเกิดทางการจ้างงาน (โดยไม่คาํ นึงถึงว่าจะเกิด
จากแรงงานหรือบุคคลทีสาม) การเกิดข้อขัดข้องทางด้านพลังงานหรือระบบขนส่ง เหตุการณ์ไม่คาดฝั น สงคราม ก่อการร้าย
การจลาจล ความวุ่นวายทางการเมือง การปฏิวตั ิโดยประชาชนหรือกองทัพ ภัยพิบตั ิแห่งชาติหรือภัยพิบตั ิระหว่างประเทศ การ
สงคราม ความเสียหายทีเกิดจากการประทุษร้าย ความเสียหายจากธรรมชาติหรือเครืองจักร นิวเคลียร์ สารเคมี การปนเปื อน
ทางชีวภาพ การระเบิดของเสียง การระเบิด สิงก่อสร้างถล่ม อัคคีภัย อุทกภัย ฟ้าผ่า แผ่นดินไหว การสูญหายทางทะเล โรค
ระบาดหรือเหตุการณ์ทาํ นองเดียวกัน ภัยทางธรรมมชาติหรือสภาพอากาศทีเลวร้าย
13. การเยียวยาความเสียหาย
ยกเว้นกําหนดไว้ในสัญญาอย่างชัดแจ้ง สิทธิและการเยียวยาความเสียหายทีกําหนดไว้ภายในสัญญาจะ ไม่จาํ กัดเฉพาะ
สิทธิต่างๆ หรือการเยียวยาทีกําหนดไว้ตามกฎหมาย
14. การสละสิทธิในสัญญา
การสละสิทธิใดๆ ภายใต้สัญญานีมีผลต่อเมือทําเป็ นลายลักษณ์อักษรและลงนามโดยผูม้ ีอาํ นาจในการสละสิทธิ ของ
คู่สญ
ั ญา และจะมีผลต่อเมือได้ไปส่งถึงคู่สญ
ั าอีกฝ่ ายหนึงแล้ว
15. ข้อกําหนดทีบังคับทังสองฝ่ าย
15.1 สัญญานีมีผลเป็ นการก่อตังข้อตกลงทังหมดระหว่างคู่สญ
ั ญาทังสองฝ่ าย และมีผลเป็ นการยกเลิกข้อตกลงทังหมดที
มีอยู่ก่อนหน้านีของคู่สญ
ั ญาทังสองฝ่ ายทีเกียวกับสาระสําคัญตามสัญญาฉบับนี
15.2 คู่สญ
ั ญาแต่ละฝ่ ายให้การรับรองว่า การเข้ามาผูกพันในสัญญา เป็ นการกระทําเฉพาะของคู่สญ
ั ญาแต่ละฝ่ าย และ
จะไม่มีสิทธิในการเรียกร้องหรือเยียวยาความเสียหาย (นอกจากกรณีการผิดสัญญา) ในความรับผิดชอบต่อคําแถลง
ตัวแทน ประกันภัยหรือ การรับรอง (ไม่ว่าจะเกิดจากความประมาทเลินเล่อหรือการรูเ้ ท่าไม่ถึงการณ์) นอกจากจะ
ระบุโดยชัดแจ้งในสัญญา
15.3 ในกรณีทีมีส่วนใดส่วนหนึงในสัญญาไม่สามารถปฏิบัติได้ ส่วนอืนของสัญญายังคงใช้บังคับต่อไป และส่วนของ
สัญญาทีไม่สามารถปฏิบตั ิได้ จะต้องบังคับได้เท่าทีคู่สญ
ั ญาจะสามารถกระทําได้

16. การโอนสิทธิ
16.1 ลูกค้าจะไม่ดาํ เนินการ โดยปราศจากการยินยอมเป็ นลายลักษณ์อกั ษรจากสมาร์ท ดิจิตอล กรุ๊ป ทีจะโอนสิทธิตาม
สัญญา จําหน่ายสิทธิ ภาระติดพัน ว่าจ้างผูร้ บั จ้างช่วง หรือทําการตกลงด้วยพฤติการณ์อืน ในเรืองสิทธิและหน้าที
ตามสัญญานี
16.2 ไม่ว่าเวลาใด สมาร์ท ดิจิตอล กรุ๊ป สามารถดําเนินการทีจะโอนสิทธิตามสัญญา จําหน่ายสิทธิ ภาระติดพัน ว่าจ้าง
ผูร้ บั จ้างช่วง หรือทําการตกลงด้วยพฤติการณ์อืน ในเรืองสิทธิและหน้าทีของสมาร์ท ดิจิตอล กรุ๊ป ตามสัญญานีได้
17. สิทธิของบุคคลภายนอก
สัญญาฉบับนีมีวัตถุประสงค์เพือผลประโยชน์ข องคู่สัญ ญา (ในสถานทีสามารถบังคับได้) ทายาทและผู้รับช่ว งสิท ธิ
บุคคลภายนอกทีไม่มีส่วนเกียวข้องไม่สามารถเรียกร้องประโยชน์ของคู่สญ
ั ญาตามสัญญานีได้
18. หนังสือบอกกล่าว
หนังสือบอกกล่าวใดๆ ทีอ้างถึงสัญญาฉบับนี จะต้องทําเป็ นลายลักษณ์อกั ษร และส่งทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ หรือการ
ส่งไปรษณียล์ งทะเบียน มายังทีอยู่ของคู่สญ
ั ญาอีกฝ่ ายโดยเงือนไขนี หรือทีอยู่อนซึ
ื งอาจจะถูกระบุจากคู่สญ
ั ญาฝ่ ายหนึงว่าเป็ น
ทีอยู่ทีใช้ติดต่อไปยังคู่สญ
ั ญาอีกฝ่ าย
19. กฎหมายทีใช้บังคับและเขตอํานาจศาล
สัญญา ข้อพิพาทต่างๆ หรือการเรียกร้องสิทธิต่างๆ รวมถึงการดําเนินการอย่างอืนทีเกียวเนือง สาระสําคัญของสัญ ญา
หรือรูปแบบของสัญญา (รวมถึงกรณีทีไม่ใช่ขอ้ พิพาทตามสัญญาหรือการเรียกร้องตามสัญญา) จะต้องถูกบังคับและเป็ นไป
ตามกฎหมายของประเทศไทย
คู่สญ
ั ญาทังสองฝ่ ายยินยอมอย่างเป็ นทางการทีจะให้ศาลของประเทศไทย เป็ นศาลทีเขตอํานาจในการพิจารณาและระงับ
ข้อพิพาท การเรียกร้องสิทธิต่าง ๆ ทีเกิดขึนตามสัญญา สาระสําคัญของสัญญาหรือรูปแบบของสัญญา (รวมถึงกรณีทีไม่ใช่ขอ้
พิพาทตามสัญญาหรือการเรียกร้องตามสัญญา)
20. การไม่เข้าร่วมเป็ นหุ้นส่วนหรือตัวแทน
ถ้าไม่มีขอ้ ตกลงการเข้าร่วมเป็ นหุน้ ส่วนระหว่างกัน สัญญาฉบับนีไม่มีความประสงค์ทีจะให้มีการก่อตังหุน้ ส่วนระหว่างกัน
หรือกิจการค้าร่วมใดๆ ระหว่างคู่สญ
ั ญาทังสองฝ่ าย คู่สญ
ั ญาฝ่ ายใดก็ตามไม่มีสิทธิดาํ เนินฐานะเป็ นตัวแทนของคู่สญ
ั ญาอีก
ฝ่ าย ไม่ว่าจะด้วยวัตถุประสงค์ใดก็ตาม คู่สญ
ั ญาทังสองฝ่ ายไม่มีอาํ นาจทีจะดําเนินการในฐานะตัวแทน หรือกระทําการแทนที
มีผลผูกพันคู่สญ
ั ญาอีกฝ่ ายทังสิน
21. การแก้ไขเปลียนแปลงสัญญา
สมาร์ท ดิจิ ตอล กรุ๊ป สามารถแก้ไขเปลียนแปลงสัญญา หากมีความจําเป็ น โดยจะทําการแจ้งเตือนไปยังลูกค้าก่อน
ล่วงหน้า วัน หากเป็ นไปได้ ในกรณีทีพฤติการณ์เปลียนไป ไม่ว่าจะเป็ นทางด้านกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับของรัฐบาล
หรือหน่วยงานทีมีอาํ นาจกํากับดูแล ซึงแจ้งให้สมาร์ท ดิจิตอล กรุ๊ป ปรับปรุงกระบวนการดําเนินงาน นโยบายข้อบังคับ หรือการ
ให้บริการ
ถ้าผู้รับบริการมีความประสงค์ทีจะเปลียนแปลงส่วนใดส่วนหนึงของสัญญา ข้อเรีย กร้องเช่นว่าจะต้องถูกส่งเป็ นลาย
ลักษณ์อกั ษรมายัง บริษัท สมาร์ท ดิจิตอล กรุ๊ป จํากัด เลขที อาคารบางกอกบิสิเนส เซ็นเตอร์ ชัน ห้อง
ซอยเอกมัย
ถนนสุขมุ วิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร และทางสมาร์ท ดิจิตอล กรุ๊ป จะทําการตอบกลับไปยังลูกค้า
ภายใน วันทําการ เพือเป็ นการเตรียมการทีจะแก้ไขสัญญา รายละเอียดของค่าบริการทีเปลียนแปลง ผลกระทบต่างๆ ที
เกียวข้องกับส่วนใดส่วนหนึงของสัญญา รวมถึงการเปลียนแปลงระยะเวลาในการให้บริการ ลูกค้าจะต้องยอมรับข้อเสนอ
ภายในช่วงระยะเวลาทีสมาร์ท ดิจิตอล กรุ๊ป ระบุ ถ้าไม่มีการแจ้งกลับภายใน วัน ให้ถือว่าข้อเสนอนันถูกยกเลิก ในระหว่างก
ระบวนการตอบรับหรือยกเลิกคําร้องขอแก้ไขสัญญา สมาร์ท ดิจิตอล กรุ๊ป สามารถปฏิบตั ิการให้มีการชําระหนีตามสัญญาโดย
ไม่จาํ เป็ นต้องร้องขอ

