
 

เงื่อนไขและขอตกลงการใชบริการทางอิเล็กทรอนิกส ของบริษัท ทรัพยศรีไทย จํากัด (มหาชน) 

(SST ELECTRONICS SYSTEM SERVICE - Terms and Conditions) 

บริษัท ทรัพยศรีไทย จํากัด (มหาชน) มีนโยบายและขอกําหนดในการแจงใหผูใชบริการไดทราบถึงเง่ือนไข

และขอตกลงสําหรับใชบริการทางอิเล็กทรอนิกส ของบริษัท ทรัพยศรีไทย จํากัด (มหาชน) โดยละเอียด ซึ่งผูใชบริการ

สามารถเขาสูระบบฯ ตางๆ ท่ีบริษัทฯ จัดเตรียมใหดวยบัญชีผูใชงาน(Username) และรหัสผาน(Password)  

โดยเง่ือนไขและขอตกลงฉบับนี้ไดมีการปรับปรุงแกไขครั้งลาสุดเมื่อเดือน กันยายน 2561 ซึ่งรวมถึงการบอก

ปฏิเสธความรับผิดชอบและเรื่องอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวของกับผลประโยชนของผูใชบริการ หากผูใชบริการตกลงและยินยอม

ผูกพันตามขอกําหนดและเง่ือนไขท่ีปรากฏบนระบบการใหบริการทางอิเล็กทรอนิกส ของบริษัทฯ นี้ และอ่ืนๆ ตามท่ี

บริษัทฯ ไดจัดเตรียมให โปรด รับทราบและยินยอม หากผูใชบริการตองการออกจากบริการทางอิเล็กทรอนิกส เพ่ือ

กลับไปยังหนาเว็บไซตแรกของบริษัทฯ โปรดทําการปฏิเสธโดยการ ไมตกลง เพ่ือปดหนาตางเง่ือนไขและขอตกลงนี้ 
 

ก. นิยามภายใตเงื่อนไขและขอตกลงฉบับน้ี  

กําหนดให  
 

“ผูใชบริการ” 

หมายถึง ลูกคา คูคา และผูใชงานบริการทางอิเล็กทรอนิกส ของบริษัท ทรัพยศรีไทย จํากัด 

(มหาชน)  
 

“บริษัทฯ”  

หมายถึง บริษัท ทรัพยศรีไทย จํากัด (มหาชน) 
 

“ผูใหบริการเขาถึงขอมูล”  

หมายถึง ผูใหบริการอินเทอรเน็ตใดๆ (ไอเอสพี) ท่ีใหบริการเชื่อมตอกับอินเทอรเน็ต รวมถึงผูจัด

ใหบริการธุรกิจออนไลนใดๆ ท่ีใหบริการเชื่อมตอกับอินเทอรเน็ต นอกเหนือไปจากเครือขายสวนตัวของตน 

ตัวอยางเชน TOT, 3BB, True, AIS เปนตน  

และให “ผูใหบริการเชื่อมตอเครือขายสวนตัว” (ซีเอสพี) หมายถึง ผูใหบริการเซลลูลาร หรือผู

ใหบริการสัญญาณโทรศัพทและขอมูล 
 

“ผูจัดหาซอฟทแวรอื่น”  

หมายถึง ผูจัดหาซอฟทแวร หรือระบบใดๆ ท่ีบริษัทฯ ใชภายในบริษัทฯ หรือใชเพ่ือเขาถึงบริการแก

ผูใชบริการท้ังภายในและภายนอก ของบริษัทฯ  
 

“การแจงเตือน”  

หมายถึง ขอความแจงเตือนท่ีทําขึ้นเปนพิเศษ อยางเปนครั้งคราว ในรูปของคําแจง ซึ่งรวมต้ังแต 

SMS, อีเมล ฯลฯ ซึ่งรวมถึงขาวสาร บริการสงเสริมผลิตภัณฑ ขอมูลโปรโมชั่น และเรื่องอ่ืน ๆ ท่ีเกี่ยวของกับ

ผลประโยชนของลูกคา 
 

 

 

 

 

ข. ขอบเขตของเงื่อนไขและขอตกลง 



 

เง่ือนไขและขอตกลงฉบับนี้เปนขอตกลงและผูกมัดระหวางผูใชบริการและบริษัทฯ มีผลใชบังคับกับการใช

บริการทางอิเล็กทรอนิกส ของบริษัทฯ ซึ่งสามารถเขาสูระบบโดยชื่อบัญชีผูใชงาน(Username) และ รหัสผาน

(Password) ซึ่งเปนบริการอิเล็คทรอนิคสท่ีเปดใหลูกคาของบริษัทฯ สามารถเขาถึงบริการตางๆ ผานทางเครื่อง

คอมพิวเตอร หรืออุปกรณดิจิทัลท่ีสามารถเขาถึงขอมูลท่ีคลายคลึงกัน การเขาใชบริการผูใชบริการสามารถกระทําได

โดยผานระบบเครือขายสวนตัว หรือผานทางเครือขายอินเทอรเน็ต ท้ังนี้ บริการตางๆ ท่ีบริษัทฯ ไดจัดหา จัดเตรียม 

หรือพัฒนาไว เพ่ือใหผูใชบริการสามารถเขาถึงไดผานทางระบบเครือขายอินเทอรเน็ต จะอยูภายใตเง่ือนไขและ

ขอตกลงนี้ และถือเปนขอตกลงและผูกมัดระหวางบริษัทฯ กับผูใชบริการ 
 

ค. การยอมรับเงื่อนไขและขอตกลง 

ผูใชบริการเขาใจดีวาเมื่อผูใชบริการไดเขาถึงหรือใชบริการทางอิเล็กทรอนิกส ของบริษัทฯ ซึ่งเขาสูระบบโดย

ชื่อบัญชีผูใชงาน(Username) และ รหัสผาน(Password) ผูใชบริการไดยินยอมและตกลงเห็นดวยในขอกําหนดและ

เง่ือนไขฉบับนี้ และผูใชบริการตกลงท่ีจะใชบริการทางอิเล็กทรอนิกส ของบริษัทฯ ซึ่งเขาสูระบบโดยชื่อบัญชีผูใชงาน

(Username) และ รหัสผาน(Password) เทาท่ีระบุไวในเง่ือนไขและขอตกลงฉบับนี้เทานั้น 
 

ง. การขอบัญชีผูใชงาน หรือบริการตางๆ เพิ่มเติม 

 หากผูใชบริการตองการลงทะเบียนบัญชีผูใชงาน หรือขอใชงานบริการตางๆ ผานการใชบริการทาง

อิเล็กทรอนิกส ของบริษัทฯ หรือการขอเปล่ียนแปลงแกไขขอมูลบัญชีผูใชงาน หรือบริการท่ีผูใชบริการใชอยู ผูใชบริการ

ใหอํานาจแกบริษัทฯ ใหสามารถดําเนินการกับคําขอของผูใชบริการเสมือนผูใชบริการไดสงคําขอมาเปนหนังสือและลง

ลายมือชื่อของผูใชบริการ 
 

จ. การรักษาบญัช ี

ผูใชบริการตกลงท่ีจะรักษาบัญชีใดๆ ท่ีผูใชบริการไดลงทะเบียนไวกับบริษัทฯ ตามระเบียบท่ีกําหนดไวสําหรับ

การลงทะเบียนนั้นๆ  
 

ฉ. บริการตาง ๆ 

ผูใชบริการสามารถใชบริการตาง ๆ เฉพาะท่ีบริษัทฯ ไดจัดทําหรือพัฒนาขึ้น โดยการใชบริการทาง

อิเล็กทรอนิกส ของบริษัทฯ ซึ่งเขาสูระบบโดยชื่อบัญชีผูใชงาน(Username) และ รหัสผาน(Password) และผูใชบริการ

ยืนยันท่ีจะไมเรียกรองใหบริษัทฯ ดําเนินการจัดทําหรือพัฒนาบริการตางๆ เพ่ิมเติมตามความตองการของบริษัทตนเอง 
 

ช. คาใชจายในการใชบริการ 

ขณะนี้บริษัทฯ ยังไมมีนโยบายในการเรียกเก็บคาใชบริการหรือคาธรรมเนียมในการทําธุรกรรมสําหรับการ

บริการทางอิเล็กทรอนิกส ของบริษัทฯ ซึ่งเขาสูระบบโดยชื่อบัญชีผูใชงาน(Username) และ รหัสผาน(Password)  

อยางไรก็ตาม ผูใชบริการมีภาระท่ีจะตองเสียคาบริการทางอินเทอรเน็ตอันเนื่องมาจากการเชื่อมตอกับบริการ

ทางอิเล็กทรอนิกส ของบริษัทฯ ซึ่งเขาสูระบบโดยชื่อบัญชีผูใชงาน(Username) และ รหัสผาน(Password) ตามปริมาณ

ขอมูลท่ีผูใชบริการไดเขาถึงขอมูล ซึ่งผูใหบริการเขาถึงขอมูลไดมีการเรียกเก็บ  
 

ซ. การเปลี่ยนแปลงขอกําหนด 

บริษัทฯ อาจเปล่ียนแปลงรูปแบบบริการทางอิเล็กทรอนิกส ของบริษัทฯ ซึ่งเขาสูระบบโดยชื่อบัญชีผูใชงาน

(Username) และ รหัสผาน(Password) หรือขอกําหนดใด ๆ ในเง่ือนไขและขอตกลงฉบับนี้เมื่อใดก็ได ผูใชบริการเขาใจ

ดีวาตนไดยินยอมและผูกพันตามการเปล่ียนแปลงดังกลาวเมื่อไดเขาถึงและใชบริการทางอิเล็กทรอนิกส ของบริษัทฯ 

ซึ่งตองเขาสูระบบโดยชื่อบัญชีผูใชงาน(Username) และ รหัสผาน(Password) หลังจากการเปล่ียนแปลงเปนผลแลว 
 



 

ฌ. การยกเลิกเงื่อนไขและขอตกลง 

เง่ือนไขและขอตกลงฉบับนี้มีผลบังคับใชจนกวาผูใชบริการจะยกเลิกการลงทะเบียนท้ังหลาย ท่ีผูใชบริการ

กระทําไปยังบริษัทฯ ท้ังนี้การงดเขาถึงหรืองดใชบริการทางอิเล็กทรอนิกส ของบริษัทฯ จะไมเปนการยกเลิกบัญชีท่ี

ผูใชบริการไดลงทะเบียนไวกับบริษัทฯ  

ท้ังนี้บริษัทฯ อาจยกเลิกเง่ือนไขและขอตกลงฉบับนี้ และปฏิเสธการใหบริการทางอิเล็กทรอนิกส ของบริษัทฯ 

ซึ่งผูใชบริการสามารถเขาสูระบบโดยชื่อบัญชีผูใชงาน(Username) และ รหัสผาน(Password) ของผูใชบริการเมื่อใดก็

ได โดยบริษัทฯ จะพยายามแจงใหผูใชบริการทราบลวงหนา แตท้ังนี้บริษัทฯ ไมมีขอผูกพันท่ีตองกระทําดังกลาว 
 

ญ. การรักษาความลับ 

 ผูใชบริการมีสิทธิในขอมูลอันเปนความลับของผูใชบริการ และบริษัทฯ จะไมใหขอมูลของผูใชบริการแกผูใด

ยกเวนแต พนักงาน ตัวแทนของบริษัทฯ หรือตามดุลพินิจอื่น ๆ ของบริษัทฯ ยกเวนเสียแตวา : 
 

• เมื่อผูใชบริการยินยอมใหบริษัทฯ เปดเผยขอมูล 

• เมื่อผูใชบริการไดระบุใหบริษัทฯ ใชเปนแหลงขอมูลอางอิง 

• เมื่อบริษัทฯ ปดบัญชีของผูใชบริการเนื่องจากพบวาบัญชีผูใชบริการมีพฤติกรรมการใชงานอันนาสงสัย 

• เมื่อกฎหมายกําหนดใหมีการเปดเผยขอมูล 

• เมื่อบริษัทฯ จําเปนตองเปดเผยขอมูลเพ่ือปฏิบัติตามกระบวนการทางกฎหมาย 
 

 นอกจากนี้ใหเวนไวตามกฎหมายจะบัญญัติไวเปนอยางอ่ืน โดยผูใชบริการตกลงวาบริษัทฯ อาจแลกเปล่ียน

ขอมูลกับบริษัทคูคาอื่น ซึ่งขอมูลตางๆ ของผูใชบริการท่ีผูใชบริการแจงไวกับบริษัทฯ หรือท่ีบริษัทฯ ไดมาเนื่องจากการ

ดําเนินธุรกรรมหรือกิจการอ่ืนเพ่ือวัตถุประสงคท่ีจะนําเสนอผลิตภัณฑ และบริการใหแกผูใชบริการตามท่ีบริษัทฯ เห็น

วาอาจเปนท่ีสนใจของผูใชบริการ หากผูใชบริการไมตองการไดรับโทรศัพท และ/หรือ จดหมายใดๆ จากบริษัทฯ 

ผูใชบริการโปรดแจงใหบริษัทฯ ทราบทางโทรศัพทไดตามหมายเลขท่ีระบุไวในขอ งานบริการลูกคา ของเง่ือนไขและ

ขอตกลงฉบับนี้ หรือเดินทางไปท่ีสํานักงานของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ จะทําการลบชื่อของผูใชบริการออกจากรายชื่อ

ติดตอทางโทรศัพท ไปรษณีย หรืออีเมล เพ่ือการนี้ ผูใชบริการตกลงใหบริษัทฯ มีสิทธิดาวนโหลด(Download) ขอมูล

บางอยาง รวมถึงขอมูลการพิสูจนตัวตนของลูกคามายังเครื่องคอมพิวเตอรของผูใชบริการหรืออุปกรณเขาถึงขอมูลอ่ืน

ได 
 

ฎ. ขอจํากัดดานความรับผิดชอบของบริษัทฯ และผูจัดหาซอฟทแวรอื่น 

 บริษัทฯ ตกลงวาจะใชความพยายามอันสมเหตุสมผล ในการดําเนินการใหบริการทางอิเล็กทรอนิกส ของ

บริษัทฯ ใหสามารถทํางานไดอยางเต็มท่ี โดยบริษัทฯ จะรับผิดชอบแตเฉพาะการดําเนินการตามคําส่ังท่ีไดรับจริงจาก

ผูใชบริการ ซึ่งไดรับผานบริการทางอิเล็กทรอนิกส ของบริษัทฯ เทานั้น ท้ังนี้บริษัทฯ ไมตองรับผิดชอบตอความ

บกพรองตอพฤติกรรมของผูใชบริการ หรือของเครื่องมือส่ือสาร ซึ่งเปนเรื่องท่ีอยูนอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ 

โดยอาจสงผลกระทบตอความแมนยําและทันเหตุการณของขอมูล ซึ่งผูใชบริการสงมา บริษัทฯ จะไมมีความรับผิดตอ

ผูใชบริการ หากผูใชบริการไมสามารถเขาถึงระบบของบริษัทฯ ไดเอง ท้ังนี้ผูใชบริการโปรดจงตระหนักและเขาใจวา 

ถึงแมบริการทางอิเล็กทรอนิกส ของบริษัทฯ จะเปนบริการตลอด 24 ชั่วโมง แตบริการบางอยาง อาจจะไมปรากฏใน

บางเวลา เนื่องจากการบํารุงรักษาหรือการไมทํางานของคอมพิวเตอร อุปกรณส่ือสาร ไฟฟา หรือความลมเหลวของ

ระบบ และ/หรือ ไอเอสพี และการแจงเตือน ขึ้นอยูกับโครงสราง ความเชื่อมตอ และบริการตาง ๆ ท่ีผูจัดหาซอฟทแวร

อื่น ซึ่งบริษัทฯ วาจางเปนผูจัดหา 
 



 

บริษัทฯ ไมตองรับผิดชอบตอความเสียหายหรือการใหบริการลาชาใดๆ ในการสงคําส่ังโดยใชผูใหบริการ

เขาถึงขอมูลดวยเว็บบราวเซอร (Web browser) หรือชองทางอื่น รวมถึงบริษัทฯ ไมตองรับผิดชอบหากผูใชบริการปอน

คําส่ังหรือขอมูลผิดพลาด โดยบริษัทฯ ไดทําการจัดหาระบบใหบริการฯ ดังกลาว โดยพยายามอยางดีท่ีสุด เพ่ือความ

สะดวกของผูใชบริการ ดังนั้นบริษัทฯ ไมตองมีการประกันความถูกตองแตอยางใด บริษัทฯ และผูจัดหาซอฟทแวรอ่ืน 

จึงไมตองรับผิดชอบตอการใหบริการทางอิเล็กทรอนิกส ของบริษัทฯ หากปรากฏวาระบบหรือขอมูล เกิดความบกพรอง 

ไมถูกตอง ไมสมบูรณ ไมพรอม หรือลาชา หรือไมตองรับผิดในกรณีท่ีมีการนําขอมูลดังกลาวนี้ไปใชในการรายงาน หรือ

การตัดสินใจดําเนินการอ่ืนใด ท้ังนี้บริษัทฯ หรือผูจัดหาซอฟทแวรอ่ืน ไมตองรับผิดกับการไมสงหรือสงขอมูลการแจง

เตือน ความผิดพลาด การสูญเสีย หรือการบิดเบือนในการสงการแจงเตือนใหลูกคาลาชา 
 

บริษัทฯ และผูจัดหาซอฟทแวรอ่ืน ไมตองรับผิดชอบกับชุดคําส่ังมุงรายหรือไวรัสทางคอมพิวเตอรใด หรือ

ปญหาเกี่ยวของกันอันอาจเกิดจากบริการของผูใหบริการเขาถึงขอมูลนอกจากตามขอความท่ีกําหนดไวในเง่ือนไขและ

ขอตกลงฉบับนี้ในเรื่อง ความรับผิดของบริษัทฯ ตอผูใชบริการ และในกรณีท่ีไมไดเกิดจากความประมาทเลินเลอ

ของบริษัทฯ แลว: (1.) บริษัทฯ หรือผูจัดหาซอฟทแวรอ่ืน ไมตองรับผิดในความเสียหายใดๆ ท่ีเกิดจากการใชบริการ

ทางอิเล็กทรอนิกส ของบริษัทฯ ไมวาจะเกิดขึ้นโดยทางตรง หรือทางออม และไมวาจะเปนความเสียหายในกรณีผิด

เง่ือนไขและขอตกลง หรือกรณีพิเศษ; (2.) ความรับผิดท้ังหมดของบริษัทฯ และผูจัดหาซอฟทแวรอ่ืน และการเยียวยา

เฉพาะสําหรับผูใชบริการทางอิเล็กทรอนิกส ของบริษัทฯ เปนแคเพียงการชดใชเว็บบราวเซอร (Web browser) หรือ

ซอฟทแวรซึ่งจัดหาใหโดยบริษัทฯ เพ่ือใชกับบริการทางอิเล็กทรอนิกส ของบริษัทฯ ท่ีชํารุดบกพรองเทานั้น 
 

เนื่องจากในบางหนวยงานไมอนุญาตใหมีการยกเวนหรือจํากัดความรับผิดในคาเสียหายกรณีผิดเง่ือนไขและ

ขอตกลง (consequential damage) ดังนั้น ในหนวยงานเหลานั้น บริษัทฯ และผูจัดหาซอฟทแวรอ่ืนๆ จะรับผิดตามท่ี

กฎหมายกําหนดไวขั้นต่ําเทานั้น 
 

บริษัทฯ และผูจัดหาซอฟทแวรอื่น ไมใหคํารับรองซอฟทแวร บริการ หรือเว็บบราวเซอร (Web browser) ของ

บริการทางอิเล็กทรอนิกส ของบริษัทฯ ไมวาจะเปนวิธีการโดยแจงชัดหรือโดยปริยาย รวมถึงไมรับรองความสามารถ

ทางการคา ความพรอมเฉพาะดาน หรือการละเมิดสิทธิของบุคคลท่ีสามใดๆ เวนแตจะมีบทบัญญัติหามปฏิเสธความรับ

ผิดดังกลาวไวตามกฎหมาย 
 

ฏ. การหามใชนอกเหนือจากท่ีกําหนด 

ระบบหรือซอฟทแวรท่ีใหบริการทางอิเล็กทรอนิกส ของบริษัทฯ ใชเปนกรรมสิทธิ์ของบริษัทฯ และผูจัดหา

ซอฟทแวรอ่ืน การท่ีบริษัทฯ จัดหาระบบหรือซอฟแวรใหผูใชบริการสามารถใชบริการทางอิเล็กทรอนิกส ของบริษัทฯ 

ไดนั้น เปนการท่ีบริษัทฯ อนุญาตใหผูใชบริการใชระบบหรือซอฟทแวรซึ่งไมใชแบบเฉพาะแตผูเดียว ผูใชบริการจึง

ไดรับอนุญาต เพียงใหใชระบบหรือซอฟทแวรตามวัตถุประสงคเฉพาะท่ีระบุไวในเง่ือนไขและขอตกลงฉบับนี้เทานั้น 

ผูใชบริการไมมีสิทธิชําแรก ถอดรหัส ทําซ้ํา ปรับเปล่ียน หรือทําวิศวกรรมยอนกลับกับระบบหรอซอฟทแวรของบริการ

ทางอิเล็กทรอนิกส ของบริษัทฯ หรือใหผูอื่นกระทําการดังกลาว เวนแตผูใชบริการเปนผูมีถ่ินฐาน อยูในประเทศ สมาชิก

สหภาพยุโรปซึ่งผูใชบริการจะมีสิทธิถอดรหัสซอฟทแวรไดเพียงเทาท่ีระเบียบวาดวยซอฟทแวรของยุโรป (European 

Software Directive) จะพึงอนุญาตใหทําได โดยท่ีระเบียบฉบับนี้จะมีการแกไขเปล่ียนแปลงเปนครั้งเปนคราว 

  

บริการทางอิเล็กทรอนิกส ของบริษัทฯ มีไวใหผูใชบริการเขาถึงขอมูลและบริการตาง ๆ จากบริษัทฯ และผู

จัดหาซอฟทแวรอ่ืน โดยนําเสนอในรูปของการมองและสัมผัส (Look and feel) โดยบริการตาง ๆ ขอมูลและการ “มอง

และสัมผัส” นี้เปนกรรมสิทธิ์ของบริษัทฯ และผูจัดหาซอฟทแวรอ่ืน ดังนั้น ผูใชบริการมีสิทธิใชบริการนี้ไดเพ่ือประโยชน



 

สวนตัว หรือเพ่ือกิจการท่ีไมใชเพ่ือหวังผลกําไรทางธุรกิจ และหามทําซ้ํา จําหนายหรือเผยแพรขอมูลของบริการทาง

อิเล็กทรอนิกส ของบริษัทฯ นี้ไมวาท้ังหมดหรือบางสวน 
 

ฐ. งานบริการลูกคา 

หากผูใชบริการตองการความชวยเหลือจากการใชบริการทางอิเล็กทรอนิกส ของบริษัทฯ หรือตองการติดตอ

บริษัทฯ โปรดติดตอไดท่ี  
 

ฝายบริการลูกคา (Operation & Customer Services Division) 

โทรศัพท   (02) 464-1502-9 (กรณีโทรศัพทภายในประเทศไทย)  

หรือเขียนอีเมลมายัง อีเมล ops@subsrithai.co.th 

หรือเขียนจดหมายมาท่ี  เลขท่ี 115, 115/7-10 หมูท่ี 6, ซอยสุขสวัสด์ิ 76 ตําบลบางจาก อําเภอพระ

ประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130 
 

ท้ังนี้ผูใชบริการยินยอมใหบริษัทฯ จัดเก็บและบันทึกขอความโตตอบระหวางพนักงานของบริษัทฯ กับ

ผูใชบริการได เพ่ือประโยชนแหงการประเมินคุณภาพเปนครั้งคราวของการใหบริการและความถูกตองของขอมูล ซึ่ง

พนักงานของบริษัทฯ ไดบริการใหแกผูใชบริการ รวมถึงการใชตรวจสอบวามีการปฏิบัติตามคําส่ังของผูใชบริการ 

ดวยอํานาจหนาท่ี ฝายบริการลูกคามีไวเพ่ือแกปญหาตางๆ เกี่ยวกับบริการทางอิเล็กทรอนิกส ของบริษัทฯ 

แตฝายบริการลูกคาไมมีอํานาจใด ๆ ท่ีจะยกเวนบทบัญญัติใด ในเง่ือนไขและขอตกลงฉบับนี้ 
 

ฑ. วันและเวลาทําการ 

วันและเวลาทําการปกติของบริษัทฯ ไดแกวันจันทรถึงวันศุกร เวลา 08.00-17.00 น. เวนวันหยุดราชการ วัน

เสารและวันอาทิตยใหถือวาเปนหนึ่งวันทําการ วันหยุดถือวาเปนสวนหนึ่งของวันทําการถัดไป การทําธุรกรรมใดๆ ใน

ระหวาง เวลา 17.01 นาฬิกา ของเมื่อวานนี้จนถึงเวลา 17.00 นาฬิกา ของวันนี้ ใหถือเปนการดําเนินการของวันนี้ 
 

ฒ. อุปกรณการเขาถึงขอมูลสูญหายหรือถูกขโมย 

ผูใชบริการพึงรักษาขอมูลสวนตัวของผูใชบริการ (เชน บัญชีผูใชงาน, รหัสผาน, รหัสบริษัทของผูใชงาน ฯลฯ) 

ใหดี เพราะขอมูลสวนตัวนี้เปนเครื่องมือสําคัญในการปกปองผูใชบริการ ฉะนั้นผูใชบริการไมควรเขียนขอมูลเหลานี้ไว

บนเครื่องคอมพิวเตอร หรือวัสดุใดๆ หรืออุปกรณการเขาถึงขอมูลอ่ืนใดก็ตาม หากผูใชบริการเชื่อวามีการใชขอมูลของ

ผูใชบริการโดยบุคคลภายนอก ผูใชพึงแจงบริษัทฯ ในทันที โดยทางโทรศัพท ซึ่งวิธีโทรศัพทเปนวิธีท่ีรวดเร็วท่ีสุดใน

การแจงเตือนใหบริษัทฯ ทราบวามีบุคคลใชรหัสผานและบัญชีประจําตัวของผูใชบริการโดยไมไดรับอนุญาตอันอาจเปน

เหตุผูใชบริการใชสูญเสียหรือเสียหายในทางใดทางหนึ่งได โปรดแจงบริษัทฯ ไปยังหมายเลขท่ีระบุไวในขอ งานบริการ

ลูกคา ของเง่ือนไขและขอตกลงฉบับนี้ จะมีพนักงานรับโทรศัพทของผูใชบริการตามวันและเวลาทําการของบริษัทฯ 

หากผูใชบริการไมสามารถโทรศัพทติดตอไดขอใหผูใชบริการเขียนจดหมายจาหนาซอง หรืออีเมลถึงบริษัทฯ 

ตามท่ีระบุไวในขอ งานบริการลูกคา 

 

ณ. ขอผิดพลาดและกระบวนการแกไขปญหา 

หากผูใชบริการพบวามีขอผิดพลาดประการใดในบริการของบริษัทฯ  โปรดทําการติดตอบริษัทฯ โดยเร็วท่ีสุด

เทาท่ีจะทําได ไมวาจะโดยทางโทรศัพท หรือ โดยทางอีเมล (โปรดดูท่ีอยูและหมายเลขโทรศัพทในขอ งานบริการ ของ

เง่ือนไขและขอตกลงฉบับนี้) ท้ังนี้ เพ่ือบริการผูใชบริการ ขอมูลท่ีเจาหนาท่ีของบริษัทฯ ประสงคจะทราบคือ 
 

• ชื่อของผูใชบริการ และบริษัทของผูใชบริการ 



 

• ขอมูลท่ีคาดวาไดเกิดความผิดพลาดขึ้น 

• ประเภท วัน และเวลาของรายการท่ีเกิดขึ้น 

• เหตุผลท่ีผูใชบริการเชื่อวาเกิดความผิดพลาดขึ้น 
 

โดยบริษัทฯ จะทําการสืบสวนปญหาทุกเรื่องและจะแกไขแตละปญหาโดยเร็วท่ีสุด และจะทําการสืบสวนทันที

ท่ีไดรับแจงเตือน 
 

ด. การแจงใหผูใชบริการทราบถึงผลการสืบสวนของบริษัทฯ  

เมื่อบริษัทฯ ไดรับแจงความผิดพลาดมาจากผูใชบริการทางอิเล็กทรอนิกส ของบริษัทฯ นั้น บริษัทฯ จะทําการ

สืบสวนใหเสร็จส้ินภายใน 45 วันนับจากวันท่ี บริษัทฯ ไดรับแจง อยางไรก็ตาม ผูใชบริการจะไดรับรายงานความ

คืบหนาของผลการสืบสวนภายใน 7 วันนับจากวันท่ีบริษัทฯ ไดรับการแจง ความผิดพลาด เมื่อการสืบสวน เสร็จส้ิน

บริษัทฯ จะแจงผลไปยังผูใชบริการภายใน 7 วันนับแตการสืบสวนเสร็จส้ิน ในกรณีท่ีบริษัทฯ ไมสามารถสืบสวนหา

ความผิดพลาดไดภายในระยะเวลาตามท่ีกําหนดขางตน เนื่องจากความจําเปนและเหตุผลท่ีสมควร บริษัทฯ จะแจงให

ผูใชบริการทราบถึงสาเหตุท่ีไมอาจสืบสวนใหแลวเสร็จโดยบริษัทฯ จะรายงานความ คืบหนาผลการสืบสวนทุก ๆ 7 วัน

ตลอดระยะเวลาการสืบสวนท่ีเพ่ิมขึ้น และจะรายงานผลการ สืบสวนใหผูใชบริการทราบทันทีท่ีการสืบสวนเสร็จส้ิน 
 

ต. ความรับผิดชอบของบริษัทฯ ตอผูใชบริการ 

บริษัทฯ จะรับผิดในความเสียหายแทจริงของผูใชบริการหากเปนความเสียหายท่ีเกิดจากการท่ีบริษัทฯ ไม

ใหบริการท่ีครบถวน อยางไรก็ตามบริษัทฯ จะไมรับผิดในความเสียหายของผูใชบริการหาก 
 

• การทํารายการ โดยผูใชบริการท่ีไมไดรับสิทธิ์ในการเขาถึงการใหบริการ หรือแอบอาง เชน กรณี

พนักงานพนสภาพ ถูกไลออก หรือมีเหตุอันเกิดมาจากความผิดในดานวินัยรายแรงของบริษัท

ผูใชบริการเอง โดยมิใชความผิดของบริษัทฯ  

• ผูใชบริการไดรูอยูแลววาไดเกิดความผิดพลาดทางเทคนิคในบริการทางอิเล็กทรอนิกส ของบริษัทฯ ซึ่ง

เขาสูระบบโดยชื่อบัญชีผูใชงาน(Username) และ รหัสผาน (Password) ของผูใชบริการแลว แต

ผูใชบริการยังคงใชระบบอยู 

• ผูใชบริการพยายามฉอโกงบริษัทฯ  
 

ตลอดจนบริษัทฯ ปฏิเสธความรับผิดชอบหากมีเหตุสุดวิสัยนอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ  หรือเกิดภัย

พิบัติธรรมชาติ เชน น้ําทวมหรือไฟไหม อันทําใหธุรกรรมไมเปนผล 

 

เงื่อนไขและขอตกลงการใชบริการทางอิเล็กทรอนิกส และชองทางดิจิทัล ของบริษัท 
 

1. บริการทางอิเล็กทรอนิกสของบริษัท ทรัพยศรีไทย จํากัด (มหาชน) (บริษัทฯ) เปนการใหบริการแกลูกคาและ

คูคาของบริษัทฯ เพ่ืออํานวยความสะดวกในการเขาถึงขอมูลและการใชบริการจากบริษัทฯ รวมถึงขอมูลและ

การใหบริการอื่น ๆ ท่ีบริษัทฯ จะจัดใหมีขึ้นตอไปในอนาคต 

2. การกระทําใด ๆ ท่ีกระทําผานบริการทางอิเล็กทรอนิกสของบริษัท ทรัพยศรีไทย จํากัด (มหาชน) หรือการนํา

ขอมูลใด ๆ ท่ีไดจากบริการทางอิเล็กทรอนิกสของบริษัทฯ โดยใชชื่อผูใชงาน(Username) และ รหัสผาน

(Password) ของผูใชบริการ ไมวาการกระทํานั้นจะเกิดขึ้นโดยผูใชบริการหรือบุคคลอื่นใด ผูใชบริการตกลงให

ถือวา เปนการกระทําท่ีถูกตองสมบูรณของผูใชบริการ และผูใชบริการยินยอมรับผิดชอบในการกระทํา

ดังกลาวเสมือนวาผูใชบริการเปนผูกระทําดวยตนเอง 



 

3. ผูใชบริการตกลงวาบริษัท ทรัพยศรีไทย จํากัด (มหาชน) ไมตองรับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ท่ีเกิดขึ้น

หรืออาจเกิดขึ้นกับผูใชบริการ หรือบุคคลภายนอก จากการเขาใชบริการทางอิเล็กทรอนิกส ของบริษัทฯ ไมวา

โดยเหตุประการใด 

4. ในกรณีท่ีระบบคอมพิวเตอรของบริษัท ทรัพยศรีไทย จํากัด (มหาชน) หรือระบบการติดตอส่ือสารขัดของ เปน

เหตุใหผูใชบริการไมสามารถเขาใชบริการทางอิเล็กทรอนิกสของบริษัทฯได ผูใชบริการตกลงจะไมยกเอา

เหตุขัดของดังกลาว เปนขอเรียกรองคาทดแทนหรือคาเสียหายใด ๆ จากบริษัทฯ 

5. ในกรณีท่ีเกิดความเสียหายใด ๆ แกบริษัท ทรัพยศรีไทย จํากัด (มหาชน) อันเนื่องมาจากการเขาใชบริการ

ทางอิเล็กทรอนิกส ของบริษัทฯ โดยผูใชบริการ ผูใชบริการตกลงยินยอมรับผิดชอบชดใชบรรดาคาทดแทน

และหรือคาเสียหายตาง ๆ ท่ีเกิดขึ้นหรืออาจเล็งเห็นไดวาอาจเกิดขึ้นตอไปในอนาคตแกบริษัท ทรัพยศรีไทย 

จํากัด (มหาชน) โดยส้ินเชิงและปราศจากเง่ือนไขอื่นใดท้ังส้ิน 

6. บริษัท ทรัพยศรีไทย จํากัด (มหาชน) สงวนสิทธิท่ีจะแกไขเพ่ิมเติมเง่ือนไขและขอกําหนดในการใหบริการ

และ/ หรือยกเลิกการใหบริการทางอิเล็กทรอนิกสของบริษัทฯ แกผูใชบริการเมื่อใดก็ได โดยบริษัทฯ ไมตอง

ชี้แจงเหตุผลใหกับผูใชบริการทราบแตอยางใด 

7. ผูใชบริการตกลงและยินยอมท่ีจะปฏิบัติตามเง่ือนไขและขอกําหนดสําหรับการเขาใชบริการทางอิเล็กทรอนิกส

ของบริษัท ทรัพยศรีไทย จํากัด (มหาชน) ตามท่ีไดกําหนดในเอกสารนี้รวมถึงเง่ือนไขและขอกําหนดอ่ืนใดท่ี

จะจัดใหมีขึ้นในภายหนา รวมถึงการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของในการเขาใช

บริการทางอิเล็กทรอนิกสของบริษัทฯ 

8. ผูใชบริการสามารถเขาถึงและใชบริการทางอิเล็กทรอนิกสของบริษัท ทรัพยศรีไทย จํากัด (มหาชน) ดวย

ตนเองได โดยผานระบบในหนาเว็บไซตการใหบริการทางอิเล็กทรอนิกสของบริษัทฯ ตามกระบวนการ 

ขั้นตอนและวิธีการตามท่ีกําหนดไวในหนาเว็บไซต 

9. ผูใชบริการตกลงและยอมรับวาขอมูลใดๆ ท่ีไดจากการเขาใชบริการทางอิเล็กทรอนิกสของบริษัท ทรัพยศรี

ไทย จํากัด (มหาชน) จากการกระทําใดๆ ของผูใชงาน เปนเพียงขอมูลเบ้ืองตนและถูกใชในระดับการ

ติดตอส่ือสารระหวางบริษัทฯ กับลูกคาและ/หรือคูคาเทานั้น จึงไมสามารถนําขอมูลใดๆ ท่ีไดจากการเขาใช

บริการทางอิเล็กทรอนิกสของบริษัทฯ ไปประกอบเพ่ือใชเปนหลักฐานอางอิงหรือยืนยัน และ/หรือดําเนินการ

ตอในดานธุรกรรมอื่นใดได 

10. ผูใชบริการตกลงและยอมรับวาขอมูลใดๆ ท่ีไดจากการเขาใชบริการทางอิเล็กทรอนิกสของบริษัท ทรัพยศรี

ไทย จํากัด (มหาชน) เปนกรรมสิทธิ์ของบริษัทฯ ไมสามารถนําไปใชอางอิงในเชิงวิชาการเพ่ือการเผยแพร 

และ/หรือพยากรณสภาพหรือสภาวะทางเศรษฐกิจ และ/หรือนําไปใชเปนหลักฐานยืนยันใดๆ ในกระบวนการ

ชั้นศาล หรือนําไปประกอบการพิจารณาใดๆ อันสามารถสงผลยอนกลับมาสรางความเส่ือมเสียและเสียหาย

ตอบริษัท ทรัพยศรีไทย จํากัด (มหาชน) ท้ังทางตรงและทางออม เวนแตจะไดรับอนุญาตจากทางบริษัทฯ 

อยางเปนลายลักษณอักษรเทานั้น 

11. เง่ือนไขและขอกําหนดการใหบริการทางอิเล็กทรอนิกสของบริษัท ทรัพยศรีไทย จํากัด (มหาชน)นี้ ใหใชบังคับ

และตีความตามกฎหมายไทย และใหศาลไทย เปนผูมีอํานาจในการพิจารณาขอพิพาทท่ีเกิดขึ้นตามเง่ือนไข

และขอกําหนดการใหบริการทางอิเล็กทรอนิกสของบริษัท ทรัพยศรีไทย จํากัด (มหาชน)นี้ 

12. บริษัท ทรัพยศรีไทย จํากัด (มหาชน) สงวนสิทธิไมสงคืนเอกสารประกอบคําขอใชบริการ และจะดําเนินการ

ทําลายเอกสารดังกลาวกรณีท่ีผูสมัครไมไดรับการอนุมัติจากบริษัทฯ 
 

 

ประกาศใช ณ วนัที่ 25 มกราคม 2562 


