ข้อตกลงการบริการ: ข้อกําหนดและเงือนไข
1 คํานิยาม
1.1 “ข้อตกลง” - ข้อตกลงทีทําขึนระหว่างลูกค้าและคาร์แทรคเกียวกับผลิตภัณฑ์และ/หรือ
บริการทีระบุไว้ในแบบฟอร์มใบสมัครใช้บริการ ซึงโดยทีข้อตกลงจะอยู่ภายใต้ขอ้ กําหนด
และเงือนไขเหล่านี รวมถึงระยะเวลาและคุณสมบัติเฉพาะทีสามารถนํามาใช้กบั
ผลิตภัณฑ์หรือบริการทีเกียวข้อง (ดังระบุในใบเสนอราคาของคาร์แทรค) โดยใช้ค่กู บั
แบบฟอร์มการสมัครใช้บริการและบรรดาเอกสารแนบอืนใด
1.2 “วันทําการ” - วันอืนใดนอกจากวันเสาร์อาทิตย์หรือวันหยุดราชการในราชอาณาจักร
ไทย
1.3 “คาร์แทรค” - บริษัท คาร์แทรค เทคโนโลยี(ไทยแลนด์) จํากัด และบุคคลทีได้รบั การ
แต่งตังโดยคาร์แทรคเพือให้บริการและให้หมายความถึงพนักงาน ตัวแทน ผูร้ บั เหมาช่วง ผู้
ให้บริการ ผูร้ บั เหมาและผูร้ บั จ้างอิสระของคาร์แทรคหรือของบุคคลผูไ้ ด้รบั การแต่งตัง
ดังกล่าว
1.4 “ลูกค้า” – คู่สญ
ั ญาฝ่ ายซึงรายละเอียดปรากฏอยู่ในแบบฟอร์มการสมัครใช้บริการ
และผูท้ ีได้ลงนามหลังจากได้อ่านข้อกําหนดและเงือนไขเหล่านีอันจะมีผลผูกพันธ์ใน
ความสัมพันธ์ระหว่างคู่สญ
ั ญาทังสอง
1.5 “ข้อมูลทีเป็ นความลับ” - ข้อมูลทีถูกกําหนด (ไม่ว่าโดยวาจาหรือเป็ นลายลักษณ์
อักษร) ให้เป็ นความลับหรือเป็ นลักษณะทีเข้าใจได้โดยวิญ ชู นทัวไปว่าข้อมูลดังกล่าว
ต้องเก็บไว้เป็ นความลับ
1.6 “ระยะเวลาทีสัญญายังไม่ผกู พัน” หมายถึงสิทธิของลูกค้าในการยกเลิกข้อตกลงใน
กรณีทีเกิดผลของจากการตลาดแบบตรงภายใต้กฎหมายคุม้ ครองผูบ้ ริโภค ตามทีกล่าวไว้
ในข้อ 3.6
1.7 “วัน; สัปดาห์; เดือน” – วัน สัปดาห์และเดือน ตามปฏิทิน
1.8 “การตลาดแบบตรง” - หมายถึงทีซึงลูกค้าได้รบั การนําเสนอจากคาร์แทรคในลักษณะ
ทีไม่ได้มีการร้องขอ ภายใต้เงือนไขของกฎหมายคุม้ ครองผูบ้ ริโภค
1.9 “ค่าธรรมเนียม” – ค่าธรรมเนียมทังหมด สําหรับการให้บริการ(ถ้ามี) ตามทีระบุไว้ใน
แบบฟอร์มการสมัครใช้บริการและการชําระค่าบริการล่วงหน้าให้แก่คาร์แทรคเป็ น
รายเดือน พร้อมค่าใช้จ่ายอืนๆทีคาร์แทรคได้รบั อนุญาตให้จดั เก็บตามข้อตกลงนี
และทีได้ถกู กําหนดไว้ในตารางราคา
1.10 “ศูนย์ติดตัง” – ศูนย์ทได้
ี รบั การอนุมตั ิ แต่งตัง หรือมอบหมายจากคาร์แทรคเพือการ
ติดตังอุปกรณ์
1.11 “คนกลาง” - บุคคลทีสามทีถูกเสนอโดยลูกค้า
1.12 “การสูญเสีย” - การทียานพาหนะถูกปล้นและ/หรือถูกขโมย ซึงกรณีดงั กล่าวลูกค้า
จะต้องแจ้งคาร์แทรดโดยทันที ในกรณีทีลูกค้าได้ใช้บริการเอสวีอาร์
1.13 “ผลิตภัณฑ์” - อุปกรณ์และ/หรือบริการเสริมทีลูกค้าในแบบฟอร์มการสมัครใช้บริการ
1.14 “คู่สญ
ั ญา” – คาร์แทรคและลูกค้า หรือ คาร์แทรคฝ่ ายหนึงหรือลูกค้าฝ่ ายหนึง
1.15 ตารางราคา” – อัตราราคาทีแจ้งสําหรับลูกค้าตามทีมีการร้องขอ เพือแจ้งราคาขาย
ปลีก สําหรับการให้บริการและค่าใช้จา่ ยเสริมซึงอาจมีการปรับปรุ งเป็ นครังคราว
1.16 “ราคามาตรฐาน” – จํานวนเงินทีระบุเป็ น “ราคาซือมาตรฐาน” ในแบบฟอร์มการ
สมัครใช้บริการ

SERVICE AGREEMENT: STANDARD TERMS AND CONDITIONS
1 Definitions
1.1 “Agreement” - The agreement concluded between the Client and Cartrack
in respect of the Product and/or Service outlined in the Subscriber
Application Form which agreement will be exclusively governed by these
terms and conditions and the specific terms and features applicable to the
relevant Product or Service (as contained in Cartrack’s Product Quotation),
read together with the Subscriber Application Form and any appendices
attached;
1.2 “Business Day” - Any day other than a Saturday, Sunday or official public
holiday in Thailand;
1.3 “Cartrack” – Cartrack Technologies (Thailand) Co., Ltd. and any entities
appointed by Cartrack to perform the Service and shall include references
to the employees,
agents, sub-contractors, service providers, suppliers and any independent
contractors of Cartrack or such appointed entities;
1.4 “Client” – The Party whose details appear on the Subscriber Application
Form and who has signed after being requested to read these terms and
conditions which will govern the relationship between the Parties;
1.5 “Confidential Information”- Information that is identified (orally or in
writing) as confidential or of such a nature that a reasonable person would
understand such information to be confidential;
1.6 “Cooling-Off” – means the right of the Client to rescind the Agreement if it
originated from Direct Marketing under the provision of the laws of
Consumer Protection as referred to in clause 3.6;
1.7 “Day; Week; Month” – Calendar day, week or month, respectively;
1.8 “Direct Marketing” – means where the Client has been approached by
Cartrack in an unsolicited manner under the laws of Consumer Protection;
1.9 “Fee” – The collective fees for providing the Service, and Rental (if
applicable), specified on the Subscriber Application Form and payable
monthly in advance by the Client to Cartrack, together with any other
charges which Cartrack is allowed to levy under this Agreement and which
are set out in the Price Table
1.10 “Installation Centre” – A centre approved, appointed and/or designated by
Cartrack for the installation of a fixed Unit;
1.11 “Intermediary” – A third party nominated by the Client;
1.12 “Loss” - The hijacking and/or theft of a Vehicle, in which event the Client is
responsible to immediately notify Cartrack if the Client has a Unit with the
SVR;
1.13. “Product” – the Unit and/or the value-added services selected by the Client
on the Subscriber Application Form;
1.14 “The Parties/Party” – Cartrack and the Client; either Cartrack or the Client;
1.15 “Price Table” – An indicative price list, available to the Client on request,
setting out the ruling retail price for the Service, the Products
and ancillary charges which may be updated from time to time;
1.16 “Standard Price” – The amount specified as the “Standard Purchase Price”
on the Subscriber Application Form.

1.17 “ค่าบริการ” – จํานวนเงินทีระบุเป็ น “ค่าใช้บริการรายเดือน” ในแบบฟอร์มการสมัคร
ใช้บริการ ชําระล่วงหน้าเป็ นรายเดือนให้แก่คาร์แทรคในช่วงระยะเวลาของสัญญา
1.18 “ค่าบริการข้ามแดน” - ค่าใช้จ่ายในการเชือมสัญญาณระบบโทรศัพท์เคลือนทีที
เกิดขึนเมืออุปกรณ์อยู่นอกอาณาเขตราชอาณาจักรไทย
1.19 “บริการ” – หมายถึงการบริการทีคาร์แทรครับดําเนินการให้แก่ลูกค้าอันเกียวกับการ
บริหารและติดตามพิกดั ตําแหน่งยานพาหนะ(“เอฟเอ็มเอส”) และ/หรือบริการ
ติดตามเรียกคืนยานพาหนะทีถูกขโมย (“เอสวีอาร์”) จาก คาร์แทรค โดยจะขึนอยู่
กับผลิตภัณฑ์ทีลูกค้าเลือกในการสมัครใช้บริการ
1.19.1 “เอฟเอ็มเอส” – หมายถึงบริการทีคาร์แทรคดําเนินการให้แก่ลกู ค้า ผ่านระบบบน
เว็บไซต์ให้กบั ลูกค้า โดยทีลูกค้าสามารถเลือกตําแหน่งทีจะตรวจสอบยานพาหนะ
และรับรายงานทีครอบคลุมถึงข้อมูลด้านต่างๆของผูข้ บั ขีและประสิทธิภาพการขับขี
ยานพาหนะ บริการนีใช้เฉพาะในกรณีทีติดตังอุปกรณ์จดั การจีพเี อสและจํากัด
เฉพาะอาณาเขตราชอาณาจักรไทย ยกเว้นหากผลิตภัณฑ์มีการใช้บริการข้อมูลข้าม
แดนระหว่างประเทศ โดยในกรณีนี ลูกค้าจะได้รบั การบริการในประเทศทีระบุไว้
1.19.2 “เอสวีอาร์” – หมายถึงบริการทีคาร์แทรคดําเนินการให้แก่ลกู ค้า ในการติดตาม
และกูค้ ืนยานพาหนะทีถูกปล้นและ/หรือขโมย ตามขันตอนมาตรฐานของคาร์แทรค
เพือความปลอดภัยของยานพาหนะหลังจากได้รบั การแจ้งเตือนการสูญหายจาก
ลูกค้า บริการนีใช้ได้เฉพาะในอาณาเขตราชอาณาจักรไทยและประเทศทีคาร์แทรค
มีสาขาอยู่
1.20 “แบบฟอร์มการสมัครใช้บริการ” – เอกสารสําหรับกรอกข้อมูลการสมัครใช้บริการ
รวมถึงข้อตกลงนีและภาคผนวกใดๆทีแนบมา
1.21 “ระยะเวลา” - ในกรณีทีลูกค้าเลือกซือบริการสัญญามาตรฐานและสัญญาบริการ ซึง
จะนับตังแต่วนั ทีติดตัง ไปจนถึงเวลา 00:00 น. ของวันสุดท้ายของการใช้บริการ
ตามทีระบุไว้ในแบบฟอร์มการสมัครใช้บริการ ซึงระยะเวลามาตรฐานคือเวลา 36
(สามสิบหก) เดือนนับแต่วนั ติดตัง
1.22 “อาณาเขต” – อาณาเขตราชอาณาจักรไทย
1.23 “อุปกรณ์” – อุปกรณ์อเิ ล็กทรอนิกส์และอุปกรณ์เสริมทีจะติดตังในยานพาหนะโดย
ศูนย์ติดตังของคาร์แทรค เพือให้คาร์แทรคได้ให้บริการ
1.24 “ยานพาหนะ” – ยานพาหนะใดๆหรือสินทรัพย์อืนๆของลูกค้าภายใต้ขอ้ ตกลงนีในที
ซึงอุปกรณ์ได้ถกู ติดตังไว้ ตามรายละเอียดทีปรากฏในแบบฟอร์มการสมัครสมาชิก
หรือในภาคผนวกทีแนบมานี
2 การบริการ
2.1 ศูนย์ติดตังของคาร์แทรคจะดําเนินการติดตังอุปกรณ์ในยานพาหนะของลูกค้า
2.2 ลูกค้ายืนยันว่าเป็ นเจ้าของยานพาหนะตามกฎหมายในยานพหานะทีมีการติดตัง
อุปกรณ์ ในกรณีทีลูกค้า มิได้เป็ นเจ้าของยานพาหนะ ลูกค้าต้องยืนยันว่าได้รบั ความ
ยินยอมจากเจ้าของยานพาหนะตามกฎหมายในการติดตังอุปกรณ์ในยานพาหนะ

1.17 “Service Subscription” – The amount specified as “Monthly Subscription”
on the Subscriber Application Form, payable monthly in advance to
Cartrack for the duration of the Term
1.18 “Roaming Costs” – Any GSM costs incurred when the Unit transmits
messages via a GSM network when located outside the Territory;
1.19 “Service” – means the provision by Cartrack to the Client of Fleet
Management Services (“FMS”) and/or Stolen Vehicle Recovery Services
(“SVR”), dependent on the Product selected by the Client on the
Subscriber Application Form;
1.19.1 “FMS” - means the provision by Cartrack to the Client of a real-time webbased system whereby the Client is able to position, monitor and obtain
reports covering various aspects of driver and Vehicle performance. This
Service only applies where a GPS fleet management Unit is installed and
is limited to the Territory, except if the Product specifically incorporates
international data roaming, in which case the roaming data service will be
provided in specified countries;
1.19.2 “SVR” - means the provision of a Service by Cartrack to the Client
whereby Cartrack conducts the tracking and recovery operations in
accordance with Cartrack’s standard procedures to secure the Vehicle
after receiving notification of a Loss by the Client. This Service is only
applicable in the Territory and in countries where Cartrack has an
operational branch.
1.20 “Subscriber Application Form” – The face of this Agreement and any
appendices attached;
1.21 “Term” – where the Client has selected the Service option, from and
including the date of installation to 00:00 on the last day of the Service
period stipulated in the
Subscriber Application Form, which Service period shall be deemed to be
36 (thirtysix) months from installation;
1.22 “Territory” – The Republic of Thailand;
1.23 “Unit” – The electronic device and ancillary equipment to be installed in a
Vehicle by an Installation Centre in order for Cartrack to provide the
Service;
1.24 “Vehicle” – Any Vehicle or other asset of the Client which is the subject of
this Agreement and in which a Unit is installed, the details of which appear
either on the Subscriber Application Form or on any appendix attached.
2 The Service
2.1 A Cartrack Installation Centre shall install the Unit into the Clients Vehicle/s.
2.2 The Client confirms that it is the legal owner of the Vehicle in which the Unit
is installed. In the event that the Client is not the owner of the Vehicle, the
Client confirms that it has the necessary consent from the legal owner of
the Vehicle to allow a Unit to be installed in the Vehicle.

2.3 ในกรณีทีลูกค้าเลือกอุปกรณ์ทีมีบริการเสริมเอสวีอาร์โดยมีหรือไม่มีบริการเอฟเอ็มเอส
ให้ยึดถือตามข้อกําหนดดังต่อไปนี:
2.3.1 คาร์แทรคจะตอบกลับการแจ้งเตือนการสูญหายแต่ละครัง และจะดําเนินการอัน
สมควรเพือนํายานพาหนะมาคืน ลูกค้าอนุญาตให้คาร์แทรคกูค้ ืนยานพาหนะให้ลกู ค้าและ
หากจําเป็ นหลังจากการกูค้ ืนก็จะนํายานพาหนะออกจากสถานทีอันตราย และหากคาร์
แทรคมีหน้าทีในการนํายานพาหนะไปส่งคืนก็ตอ้ งทําหน้าทีดังกล่าวเช่นกัน การกูค้ นื
ยานพาหนะดังกล่าวจะไม่มีค่าใช้จ่ายเพิมเติมเว้นว่าได้ตกลงกันเป็ นอย่างอืนโดยการแจ้ง
เป็ นลายลักษณ์อกั ษรหรือด้วยวาจาต่อลูกค้า
ภายในอาณาเขตและประเทศทีคาร์แทรคมีสาขาอยู่ ในกรณีทีลูกค้าต้องการการกูค้ นื ข้าม
แดน ลูกค้าจะต้องรับผิดชอบในการส่งยานพาหนะกลับประเทศและชําระค่าใช้จา่ ย
ดังกล่าวด้วยตนเอง
2.3.2 คาร์แทรคไม่รบั ประกันว่าบริการเสริมเอสวีอาร์จะนําไปสูก่ ารกูค้ ืนยานพาหนะได้
สําเร็จ ลูกค้า
รับทราบว่า บริการเสริมเอสวีอาร์มีวตั ถุประสงค์เพือลดความเสียงของการสูญหายเท่านัน
แต่ก็มิใช่ว่าจะทําให้ความเสียงดังกล่าวหมดได้โดยสินเชิง
2.3.3 ลูกค้าจะต้องแจ้งให้คาร์แทรคทราบโดยเร็วทีสุดเท่าทีสามารถเป็ นไปได้ ในกรณีทีมี
การส่งคําร้องขอกูค้ ืนทีไม่ได้ตงใจ
ั (” การแจ้งเติอนทีผิดพลาด”) ลูกค้าจะต้องรับผิดชอบต่อ
การแจ้งเตือนทีผิดพลาดดังกล่าวและรับทราบว่าการแจ้งเตือนทีผิดพลาดนันอาจนําไปสู่
การดําเนินการจับกุมทีผิดพลาดของหน่วยงานทีเกียวข้อง หรือ โดยคาร์แทรคเอง ลูกค้า
จะต้องรับผิดชอบในการชําระค่าใช้จา่ ยทังหมดทีเกิดขึนต่อคาร์แทรค รวมถึงรับผิดชอบ
ชดใช้ค่าเสียหายแก่คาร์แทรคต่อการเรียกร้องหรือความเสียหายทังหมดทีเกิดจากการแจ้ง
เตือนทีผิดพลาดนัน
2.4 ในกรณีทีลูกค้าเลือกอุปกรณ์ทีมาพร้อมกับบริการเอฟเอ็มเอส โดยมีหรือไม่มีบริการ
เสริมเอสวีอาร์ ให้ยึดถือตามข้อกําหนดดังต่อไปนี:
2.4.1 บริการฟี เจอร์ในเอฟเอ็มเอสทีให้บริการโดยคาร์แทรค จะอยู่ภายใต้ขอ้ จํากัดของ
ผลิตภัณฑ์ทลูี กค้าเลือกตามทีระบุไว้ในแบบฟอร์มการสมัครใช้บริการและในใบเสนอราคา
2.4.2 ระบประกันการเข้าถึงได้ตลอด ชัวโมงในการตรวจตราผ่านเว็บและระบบ
รายงานผล โดยจะทําการสร้างบัญชีการเข้าใช้งานและรหัสความปลอดภัย เพือให้ลกู ค้า
สามารถเข้าระบบ ตรวจสอบข้อมูลและรายงานตามต้องการได้
2.4.3 บริการช่วยเหลือสนับสนุนลูกค้าจะสามารถใช้บริการผ่านคู่มอื การใช้งานและการ
ติดต่อฝ่ ายลูกค้าสัมพันธ์ผ่านโทรศัพท์หรืออีเมล์
2.5 คาร์แทรคให้บริการทดสอบอุปกรณ์แก่ลูกค้าฟรีตลอด24 (ยีสิบสี) ชัวโมง
2.6 ลูกค้ายอมรับบรรดาความรับผิดชอบต่อการสอบถามทีสมเหตุสมผล เช่นเดียวกับ
วัตถุประสงค์ของอุปกรณ์ ซึงมีคณ
ุ สมบัติหลักตามทีระบุในโบรชัวร์สินค้า ทีลูกค้าสามารถ
ขอรับได้
3. ข้อกําหนดและเงือนไข
3.1 ข้อตกลงนีจะดําเนินต่อไปจนสินสุดสัญญา
3.2 ลูกค้า (หากลูกค้าเป็ นบุคคลธรรมดา) อาจยกเลิกข้อตกลงนีเป็ นลายลักษณ์อกั ษรหรือ
ใช้รูปแบบใดๆทีมีการบันทึกไว้ได้:
3.2.1 เมือสัญญาสินสุดและลูกค้าไม่มีค่าปรับหรือค่าใช้จ่ายอืนๆ ลูกค้ายังต้องรับผิดชอบ
เงินทีค้างชําระตามเงือนไขของข้อตกลงจนถึงวันทียกเลิกข้อตกลงกับคาร์
แทรค หรือ

2.3 Where the Client has selected a Unit with the SVR, with or without FMS, the
following shall apply:
2.3.1 Cartrack will respond to each notification of a Loss and do all that it
reasonably can to recover the Vehicle. The Client authorizes Cartrack
to recover the Vehicle for the Client and, if necessary, after recovery,
to remove the Vehicle from a dangerous location. If Cartrack is under
obligation after securing the Vehicle to deliver it to a relevant authority,
Cartrack shall do so. The recovery will, unless agreed otherwise by written
or verbal notice to the Client, be rendered free of additional charge within
the Territory and countries where Cartrack has an operational branch. In
the event that the Client requires a cross-border recovery, the Client will be
responsible for the repatriation of the Vehicle and the cost thereof
2.3.2 Cartrack does not guarantee that the SVR will lead to a recovery. The Client
acknowledges that the SVR is intended to reduce the risk of Loss, but will
not eliminate such risk;
2.3.3 The Client shall, immediately or as soon as is practically possible, notify
Cartrack of any recovery request unintentionally generated (” false alarm”).
The Client will be responsible for any false alarm and understands that
such false alarm may lead to the relevant authorities or Cartrack
responding thereto and making wrongful arrests. Accordingly, the Client
shall be responsible to repay all costs and any expense incurred by
Cartrack, and hereby indemnifies Cartrack against all claims or damages
arising out of a false alarm.
2.4 Where the Client has selected a Unit with the FMS, with or without SVR, the
following shall apply:
2.4.1 The FMS features provided by Cartrack to the Client are dependent on
and limited to the Product selected by the Client and as indicated on the
Subscriber Application Form and in the Product brochures;
2.4.2 Secure 24 (twenty-four) hour access to the web-based monitoring and
reporting system shall be provided to the Client on creation of a user name
and password;
2.4.3 User support shall be provided by user manuals and a telephonic/email
support desk.
2.5 Cartrack provides its Clients with a free, 24 (twenty-four) hour Unit testing
service.
2.6 The Client accepts responsibility for making all reasonable enquiry as to
the suitability for purpose of the Unit, the main features of which are
disclosed in Product brochures which are available to the Client on
request.
3 Terms and Conditions
3.1 This Agreement shall continue for the Term.
3.2 The Client (if the Client is a natural person) may cancel this Agreement in
writing or other recorded manner:
3.2.1 upon the expiry of the Term without penalty or charge, subject to the
Client remaining liable to Cartrack for any amounts owed in terms of the
Agreement up to the date of cancellation; or

3.2.2 เมือใดก็ตามทีลูกค้าจะยกเลิกสัญญา จะต้องแจ้งล่วงหน้าให้ทราบก่อน 1 (หนึง)
เดือน โดยลูกค้าต้องรับผิดชอบจํานวนเงินทีค้างชําระตามข้อตกลงถึงวันทีทําการยกเลิก
และให้เป็ นไปตามเงือนไขข้อ3.4
3.3 ลูกค้า (หากลูกค้าเป็ นนิติบคุ คล) อาจยกเลิกข้อตกลงนีเป็ นลายลักษณ์อกั ษรหรือทํา
เป็ นบันทึก การยกเลิกแบบอืน:
3.3.1 โดยแจ้งคาร์แทรคล่วงหน้า (หนึง) เดือนก่อนวันสินสุดระยะเวลาตามสัญญา
ภายใต้เงือนไขทีว่าลูกค้ายังต้องรับผิดชอบเงินทีค้างชําระตามเงือนไขของข้อตกลงจนถึง
วันทียกเลิกข้อตกลงหรือ
3.3.2 เมือใดก็ตามทีลูกค้าจะยกเลิกสัญญา จะต้องแจ้งล่วงหน้าให้ทราบก่อน เดือน
(หนึง) เดือน โดยลูกค้าต้องรับผิดชอบจํานวนเงินทีค้างชําระตามข้อตกลงถึงวันทีทําการ
ยกเลิกและให้เป็ นไปตามเงือนไขข้อ .
3.4 หากลูกค้ายกเลิกสัญญาก่อนทีสัญญาจะสินสุด คาร์แทรคอาจเรียกค่าใช้จ่ายจากการ
ยกเลิกสัญญาก่อนกําหนดได้ โดยหากเป็ นลูกค้าส่วนบุคคลตามการนิยามของกฎหมาย
คุม้ ครองผูบ้ ริโภค ค่าใช้จ่ายจากการยกเลิกสัญญาก่อนกําหนดจะคํานวณจากต้นทุน
ค่าใช้จ่าย และ/หรือ ความเสียหายทีเกิดขึนจริง ตามทีระบุไว้ในข้อตกลงการบริการ ซึงอาจ
มีการเปลียนแปลงได้ หากลูกค้าไม่เข้าข่ายการนิยามลูกค้าส่วนบุคคลของกฎหมาย
คุม้ ครองผูบ้ ริโภค ค่าใช้จ่ายจากการยกเลิกสัญญาก่อนกําหนดจะเป็ นส่วนทีเหลือของยอด
คงเหลือของสัญญา
3.5 คาร์แทรคอาจยกเลิกข้อตกลงนีภายใน 1 (หนึง) เดือน หลังจากแจ้งลูกค้าเป็ น
ลายลักษณ์อกั ษร เกียวกับการไม่ปฏิบตั ิตามสัญญาของลูกค้า (เช่น การทีลูกค้าไม่ชาํ ระ
เงินหรือการไม่ฏิบตั ิตามหน้าทีทีได้ระบุในสัญญาฉบับนี) เว้นแต่ลกู ค้าได้แก้ไขการไม่
ปฏิบตั ิตามสัญญาภายในเวลาทีกําหนด
3.6 หากลูกค้าได้ทาํ ข้อตกลงกับคาร์แทรคอันเป็ นผลมาจากการตลาดแบบตรงภายใต้
กฎหมายว่าด้วยการคุม้ ครองผูบ้ ริโภค ภายในระยะเวลาทีสัญญายังไม่มีผลผูกพัน ลูกค้า
อาจมีสิทธิทีจะยกเลิกข้อตกลงภายใน 5 (ห้า) วันทําการ หลังจากวันทําสัญญา โดยแจ้ง
เป็ นลายลักษณ์อกั ษรถึงคาร์แทรค หากลูกค้าใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาในช่วงทีระยะเวลายัง
ไม่มีผลผูกพัน คาร์แทรคจะดําเนินการชําระเงินทีได้รบั คืนภายใต้เงือนไขดังนี:
3.6.1 ภายใน15 (สิบห้า) วันทําการ หากการติดตังกระทําไม่เสร็จสินหรือ
3.6.2 ภายใน15 (สิบห้า) วันทําการ หลังจากคาร์แทรคได้รบั อุปกรณ์ทีติดตังแล้วกลับคืน
3.7 ในกรณีทีลูกค้าพบว่าอุปกรณ์ดงั กล่าวชํารุดหรือไม่เป็ นไปตามมาตรฐานทีกําหนดไว้
ลูกค้าจะต้องส่งยานพาหนะกลับไปทีศูนย์ติดตังหรือ หน่วยทําการติดตังตามทีคาร์แทรค
กําหนด ภายใน10 (สิบ) วันทําการนับแต่วนั ติดตัง โดยให้คาร์แทรคเป็ นผูร้ บั ภาระ
ค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบอุปกรณ์ทีติดตังในยานพาหนะ หากพบว่าอุปกรณ์มขี อ้ บกพร่อง
คาร์แทรคจะใช้ดลุ ยพินิจในการเปลียนอุปกรณ์หรือบอกเลิกสัญญา
4. การต่ออายุ
4.1 เมือสัญญาครบกําหนดจะมีการดําเนินการต่อโดยอัตโนมัติเป็ นรายเดือนโดยขึนอยู่กบั
ระยะเวลาการแจ้งในข้อ 3 และการเปลียนแปลงทีสําคัญซึงคาร์แทรคได้แจ้งให้ทราบ
ล่วงหน้า (ในข้อ4.1.1) เว้นแต่ลกู ค้าจะ:
4.1.1 ให้คาร์แทรคยกเลิกสัญญาในวันทีสินสุดสัญญาตามข้อ 3 หรือ
4.1.2 ตกลงทีจะต่ออายุขอ้ ตกลงเป็ นระยะเวลาต่อไป

3.2.2 at any other time, by giving Cartrack notice of 1 (one) month, subject to the
Client remaining liable to Cartrack for any amounts owed in terms of the
Agreement up to the date of cancellation and subject to clause 3.4.
3.3 The Client (if the client is a juristic person) may cancel this Agreement in
writing or other recorded manner:
3.3.1 by giving Cartrack notice of 1 (one) month upon expiry of the Term, subject
to the Client remaining liable to Cartrack for any amounts owed in terms of
the Agreement up to the date of cancellation; or
3.3.2 at any other time, by giving Cartrack notice of 1 (one) month, subject to the
Client remaining liable to Cartrack for any amounts owed in terms of the
Agreement up to the date of cancellation and subject to clause 3.4.
3.4 Cartrack will impose a reasonable cancellation fee, should the cancellation
be before the end of the Term. In this regard, if the Client is a Consumer,
as defined by the Consumer Protection Act, then the cancellation fee shall
be determined by taking into account the cost incurred by Cartrack in the
acquisition of the Client, which cost may vary from time to time. Should the
Client not fall within the definition of a Consumer, then the cancellation fee
shall be equal to the value of the remainder of the Client’s contract.
3.5 Cartrack may cancel this Agreement 1 (one) month after giving written
notice to the Client of a material failure (i.e. non-payment or failure to
comply with the obligations in terms of this Agreement) by the Client,
unless the Client has rectified the failure within that time.
3.6 Should the Client have concluded the Agreement with Cartrack as a result
of Direct Marketing under the law of the Consumer Protection, the Client
has the right to enforce its Cooling-Off rights. in accordance with the
Consumer Protection Law. In terms thereof, the Client may be entitled to
cancel the Agreement within 5 (five) Business Days after the Agreement
has been concluded, by written notice to Cartrack. Should the Client
exercise his/her Cooling-Off rights, then any payment that has been made
to Cartrack in respect of such Agreement will be repaid as follows;
3.6.1 Within 15 (fifteen) Business Days if no installation has been completed; or
3.6.2 Within 15 (fifteen) Business Days after the return of the Unit to Cartrack if
installation has already taken place.
3.7 In the event that the Client finds the Unit defective or not of the standard
described, the Client shall return the Vehicle to Cartrack installation centre
or any installation centre designated by Cartrack within 10 (ten) Business
Days of fitment, at Cartrack’s risk and expense, for Cartrack to inspect the
Unit installed in the Vehicle. Should the Unit be found to be defective,
Cartrack shall, at its discretion, replace the Unit or cancel the Agreement.
4 Renewal
4.1 On the expiry of the Term, it will automatically be continued on a monthto-month basis, subject to the notice periods in clause 3 and any material
changes of which Cartrack has given notice (in terms of clause 4.1.1)
unless the Client:
4.1.1 Directs Cartrack to terminate the Agreement on the expiry date of the Term
in terms of clause 3; or
4.1.2 Agrees to a renewal of the Agreement for a further period.

5 ค่าธรรมเนียม
5.1 ตารางราคา ตามทีมีอยู่ในใบเสนอราคาและมีการปรับปรุงเป็ นครังคราว จะมีให้กบั
ลูกค้าและลูกค้าสามารถเรียกดูได้
5.2 ลูกค้าจะชําระค่าธรรมเนียมการให้บริการตามทีระบุไว้ในแบบฟอร์มการสมัครใช้
บริการซึงอาจมีการแก้ไขเป็ นครังคราว ตามทีกําหนดในข้อ 5 ชําระล่วงหน้าทุกเดือนโดย
การหักค่าบริการ จากบัญชีธนาคารของลูกค้า(ในกรณีทีลูกค้าเลือกการชําระแบบหักบัญชี
อัตโนมัติ)
5.3ในกรณีทีวันทีชําระเงินทีลูกค้าเลือกในแบบฟอร์มการสมัครใช้บริการไม่ตรงกับวันทํา
การ ลูกค้ายอมรับว่าคาร์แทรคอาจหักค่าบริการบัญชีธนาคารของลูกค้าในวันก่อนวันหยุด
ทําการดังกล่าว(ในกรณีทีลูกค้าเลือกการชําระแบบหักบัญชีอตั โนมัติ)
5.4ในกรณีทีการหักบัญชีของลูกค้าถูกตีกลับด้วยเหตุผลใดก็ตาม ไม่ว่ากรณีใดๆคาร์แทรค
ขอสงวนสิทธิในการเปลียนแปลงวันทีมีคาํ สังให้หกั บัญชี(ในกรณีทีลูกค้าเลือกการชําระ
แบบหักบัญชีอตั โนมัติ)
5.5 ลูกค้าจะชําระค่าบริการเฉพาะกิจให้แก่คาร์แทรค เช่นค่าบริการโรมมิง ภายใน 30
(สามสิบ) วันหลังจากได้รบั ใบแจ้งหนี ลูกค้าจะต้องยอมรับค่าใช้จา่ ยดังกล่าว จะถือเป็ น
ค่าใช้จ่ายจริงทีเกิดขึนจากลูกค้าและลูกค้าจะไม่ระงับการจ่ายเงินไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็
ตาม
5.6 การชําระค่าธรรมเนียมแรกเข้าและชําระราคา (ตามแต่กรณี) ให้ชาํ ระเมือทําการติดตัง
อุปกรณ์
5.7 คาร์แทรคอาจเพิมค่าบริการในแต่ละปี ในอัตรา10%ในปี ที2 (สอง) และ3 (สาม)
หลังจากนันการเพิมขึนจะขึนอยู่กบั ดุลยพินิจของคาร์แทรคและขึนอยู่กบั ฐานดัชนีราคา
ผูบ้ ริโภคทัวไป
5.8 คาร์แทรคจะแจ้งให้ลกู ค้าทราบเป็ นลายลักษณ์อกั ษรล่วงหน้าไม่เกิน80 (แปดสิบ) วัน
หรือไม่นอ้ ยกว่า40 (วัน) ก่อนการเพิมค่าธรรมเนียมรายปี แต่ละครังโดยระบุจาํ นวนเงินที
เพิมขึนและวันทีมีผลบังคับใช้
5.9 ลูกค้ายอมรับว่าสัดส่วนของค่าธรรมเนียมทีเกียวข้องกับค่าใช้จ่ายอันเป็ นสกุลเงิน
ต่างประเทศ อาจมีการเปลียนแปลงขึนอยูก่ บั ดุลยพินิจของคาร์แทรคและอยู่กบั อัตรา
แลกเปลียนในเวลาใดก็ตามและ/หรือการเปลียนแปลงราคาใดๆทีมีผลโดยผูใ้ ห้บริการซึง
เป็ นบุคคลทีสาม ดังนันคาร์แทรคจะต้องแจ้งให้ลกู ค้าทราบเป็ นลายลักษณ์อกั ษรภายใน
30 (สามสิบ) วันหากมีการเปลียนแปลงค่าธรรมเนียม
5.10 จํานวนเงินค้างชําระทังหมดภายใต้เงือนไขของข้อตกลงนีจะมีดอกเบียในอัตราสูงสุด
ตามทีกฎหมายกําหนดนับจากวันทีครบกําหนดจนกว่าจะชําระเงินแล้วเสร็จ
5.11 ในกรณีทีค่าธรรมเนียมเกิดขึนจากการตกลงทังทางตรงหรือทางอ้อมระหว่างลูกค้า
และคนกลาง คนกลางจะเป็ นผูช้ าํ ระเงินให้แก่คาร์แทรคและหากคนกลางไม่ชาํ ระ
ค่าธรรมเนียมใดๆ ลูกค้าจะต้องรับผิดชอบในการชําระค่าธรรมเนียมดังกล่าว และให้มีการ
หักบัญชีตามข้อตกลงในข้อ5.2ค่าธรรมเนียมคงค้างใดๆและค่าธรรมเนียมใดๆในอนาคต
ตามเงือนไขของข้อตกลงนี
5.12 ค่าธรรมเนียมสําหรับบริการอืนๆจะถูกเรียกเก็บในราคา (ไม่รวมภาษีมลู ค่าเพิม)
ตามตารางต่อไปนี ซึงอาจมีการเพิมขึนเป็ นระยะ
ค่าบริการอืน ๆ
การถอดย้ายอุปกรณ์
เปลียนความเป็ นเจ้าของ
ค่าธรรมเนียมทีลูกค้าไม่มา
ตามนัด

ตัวเลือกมาตรฐาน
500 บาท
1,250 บาท

ตัวเลือกบริการ
500 บาท
1,250 บาท

500 บาท

500 บาท

5 Fee
5.1 The Price Table, as contained in the Product brochures and updated from
time to time, will be made available to the Client upon the Client’s request.
5.2 The Client shall pay Cartrack the Fee for the Service as set out in the
Subscriber Application Form as revised from time to time as per this clause
5, monthly in advance by debit order on the Client’s bank account.
5.3 In the event that the payment date as selected by the Client on the
Subscriber Application Form does not fall on a Business Day, the Client
hereby agrees that Cartrack may debit the Client’s bank account on the
preceding Business Day.
5.4 In the event that the Client’s debit order is returned for any reason
whatsoever, Cartrack reserves the right to change the date on which debit
orders are processed.
5.5 The Client shall pay Cartrack for additional ad-hoc Services such as
Roaming Costs within 30 (thirty) days of receipt of an invoice from
Cartrack. The Client agrees such costs reflected on an invoice received
from Cartrack shall be considered a true reflection of the costs incurred by
the Client and the Client shall not withhold payment for any reason
whatsoever.
5.6 The first Fee and the Purchase Price, if applicable, shall be paid upon
installation of the Unit.
5.7 Cartrack may increase the Fee by 10% each year for years 2 (two) and 3
(three) of the Term, thereafter increases shall be at Cartrack’s discretion
and based on the prevailing Consumer Price Index.
5.8 Cartrack shall provide the Client with written notice of not more than 80
(eighty) days nor less than 40 (days) before each annual Fee increase
stating the increased amount and the effective date.
5.9 The Client agrees that the proportion of the Fee which relates to foreign
currency input costs may be subject to change, at Cartrack’s discretion,
based on the foreign exchange rate at any given time and/or any price
changes effected by third party service providers. Accordingly, Cartrack
shall provide the Client with 30 (thirty) days written notice of any such
changes in the Fee.
5.10 All amounts outstanding in terms of this Agreement shall bear interest from
the due date until payment at the maximum rate permitted by law.
5.11 Where the Fee, by direct or indirect agreement between the Client and
the Intermediary, is to be paid to Cartrack by the Intermediary and the
Intermediary fails to pay any Fee, the Client will be responsible to pay such
Fee and, for the remainder of the Term, to pay by debit order in terms of
clause 5.2 any outstanding Fee due and any future Fee due in terms of this
Agreement.
5.12 Fees for other services shall be charged for at prices (GST exclusive) per
the following table subject to escalation from time to time:
STANDARD SERVICE
OTHER SERVICE CHARGES
OPTION
OPTION
De-Installation/ Re-Installation
500 THB
500 THB
Change of Ownership
1,250 THB 1,250 THB
No-show fee on scheduled appointments 500 THB
500 THB

อุปกรณ์เสียหายหรือสูญ
หาย
การบอกเลิกสัญญาก่อน
กําหนด

ค่าซ่อมทีไม่ได้อยู่ในการ
รับประกัน

จะมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียม 6,800 บาท ในกรณี
อุปกรณ์เสียหายหรือสูญหาย
สําหรับลูกค้าส่วนบุคคล: 5900 บาทต่อสัญญา หรือ
ยอดคงเหลือในสัญญา แล้วแต่จาํ นวนใดจะน้อยกว่า
ในส่วนของนิติบคุ คล: ส่วนทีเหลือของยอดคงเหลือ
ของสัญญา
จะมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียม 500 บาทรวมทัง
ค่าใช้จ่ายในการเปลียนหรือซ่อมแซมอุปกรณ์ หากมี

5.13 การเปลียนแปลงรอบบิลหรือเปลียนวิธีการชําระค่าบริการอาจส่งผลให้เกิดการ
เปลียนแปลงค่าบริการบนสัญญาได้
6 ฮาร์ดแวร์และการรับประกัน
6.1 ลูกค้าจะต้องใช้อปุ กรณ์และการบริการตามคําแนะนําของคาร์แทรค ตามทีระบุไว้ใน
โบรชัวร์ผลิตภัณฑ์ ลูกค้าจะไม่ทาํ การถอด ดัดแปลงหรือเปลียนแปลงใดๆกับ
อุปกรณ์ดงั กล่าวไม่ว่าจะในทางใดหรือทางหนึง
6.2 หากลูกค้าปฏิบตั ิตามข้อตกลง 6.1 อุปกรณ์และการติดตังดังกล่าว จะได้รบั การ
รับประกันแบบจํากัดเงือนไขตลอดอายุการใช้งาน การบํารุงรักษาและ/หรือการ
ซ่อมแซมใดๆจะต้องดําเนินการทีศูนย์การติดตังเท่านัน
6.3 ความเสียงของการสูญหายและความเสียหายต่ออุปกรณ์ทงหมด
ั
จะนับจากวันที
ติดตังให้กบั ลูกค้า แต่คาร์แทรคจะคงความเป็ นเจ้าของของอุปกรณ์ หากสัญญา
ฉบับนีถูกยกเลิกตามข้อ3หรือข้อ9 คาร์แทรคอาจมีค่าใช้จ่ายในการถอดอุปกรณ์และ
ลูกค้าจะต้องนํายานพาหนะไปยังศูนย์ติดตังเพือถอดอุปกรณ์ภายใน 5 (ห้า) วัน
7 ข้อมูลทีระบุไว้
7.1 ลูกค้ายืนยันความสมบูรณ์และความถูกต้องของข้อมูลทังหมดในแบบฟอร์มการสมัคร
สมาชิกหรือทีระบุในเอกสารอืนในนามของลูกค้าของคาร์แทรค
7.2 ลูกค้าจะต้องแจ้งให้คาร์แทรคทราบเป็ นลายลักษณ์อกั ษรทันทีหรือเป็ นครังคราว เมือมี
การเปลียนแปลงข้อมูลในแบบฟอร์มการสมัครสมาชิก โดยแจ้งผ่านทาง
customercare.th@cartrack.com หรือผ่านศูนย์บริการลูกค้า (ทีสามารถเข้าถึงได้
บนเว็บไซต์คาร์แทรค) ซึงข้อมูลจะได้รบั การปรับปรุงภายใน 7 (เจ็ด) วันหลังจากคาร์
แทรคได้รบั แจ้ง
7.3 ลูกค้าจะต้องระบุทีอยู่ตามกฎหมายในแบบฟอร์มการสมัครสมาชิก ซึงการติดต่อและ
การบอกกล่าวทางกฎหมายทังหมดจากคาร์แทรค จะเป็ นไปตามวัตถุประสงค์ของ
สัญญาฉบับนี ลูกค้ามีสิทธิในการเปลียนแปลงทีอยู่ทางกฎหมายดังกล่าว โดยแจ้ง
เป็ นลายลักษณ์อกั ษรให้กบั คาร์แทรคหรือผ่านศูนย์บริการลูกค้า คาร์แทรคจะ
ดําเนินการเปลียนแปลงดังกล่าวภายใน7 (เจ็ด) วันหลังจากได้รบั แจ้ง
7.4 ลูกค้ายินยอมให้คาร์แทรคจัดหาข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่บริษัทประกันภัยซึงเป็ นบุคคล
ทีสาม ซึงรวมถึงแต่ไม่จาํ กัดเพียงชือและหมายเลขติดต่อของลูกค้าหรือข้อมูลอืนๆ
ตามทีจําเป็ นเพือรับเบียประกันทีเหมาะสมในนามของลูกค้า โดยลูกค้าสามารถเพิก
ถอนคํายินยอมนีเมือใดก็ได้ตามคําขอเป็ นลายลักษณ์อกั ษรถึงคาร์แทรค

Loss of unit

A replacement fee of 6,800 THB will be charged for
the replacement and installation of the unit.

Early termination of
contract

In respect of a Consumer: 5,900 THB per contract
or the balance of the contract, whichever is lesser.
In respect of corporate entities: the remainder of the
balance of the contract.

Out of warranty repair
cost

A call-out fee of 500 THB will be levied plus the
replacement or repair cost of the Unit if applicable

5.13 Any changes to the billing period or payment method may be subject to a
pricing change on the contract
6 Hardware and Warranty
6.1 The Client will be responsible to use the Unit and the Service in the manner
advised by Cartrack and as reflected in Cartrack’s Product brochures. The
Client shall not, in any way remove, alter or tamper with the Unit.
6.2 Subject to the Client complying with clause 6.1, the Unit and the installation
thereof carries a lifetime limited warranty. Any maintenance and/or repairs
must be carried out at an Installation Centre.
6.3 All risk of loss and damage in and to the Unit shall, from the date of
installation, pass to the Client, but ownership of the Unit shall remain with
Cartrack. If this Agreement is terminated in accordance with clause 3 or
clause 9, Cartrack may at its expense remove the Unit and the Client shall,
within 5 (five) days of receipt of any written or verbal request, deliver the
Vehicle to an Installation Centre for such removal.
7 Furnishing of Information
7.1 The Client confirms the completeness and accuracy of all the information
on the Subscriber Application Form or otherwise furnished by or on behalf
of the Client to Cartrack.
7.2 The Client shall immediately, or as soon as is practically possible notify
Cartrack in writing of any changes to the information on the Subscriber
Application Form, or furnished to Cartrack from time to time, by written
notice to customercare.th@cartrack.com or through the Client Services
Portal (a portal accessible on the Cartrack website), which information will
be updated within 7 (seven) days of receipt by Cartrack.
7.3 The Client has selected the address referred to on the Subscriber
Application Form as its selected legal address where all communications
from Cartrack and any legally required notices will be delivered for all
purposes arising out of this Agreement, provided that the Client shall be
entitled to change such legal service address, on written notice to Cartrack
or through the Client Services Portal. Cartrack will effect such change
within 7 (seven) days of receipt by Cartrack of such notice.
7.4 The Client consents to Cartrack supplying third party insurers with its
personal information, including, but not limited to the Client’s name and
contact number, or other information as is reasonably required to obtain
a favourable insurance premium on behalf of the Client. The Client may
revoke this consent at any time on written request to Cartrack.

7.5 ลูกค้ารับทราบและเข้าใจว่า เพือทีจะร่วมมือกับหน่วยงานราชการทีเกียวข้อง คาร์
แทรคอาจเปิ ดเผยข้อมูลผูใ้ ช้ทงหมดทั
ั
นทีตามคําร้องขอของรัฐบาลและ/ หรือหน่วยงานใน
กํากับดูแลใดๆ โดยคาร์แทรคจะไม่รบั ผิดชอบต่อความผิดพลาดใดๆในข้อมูลของลูกค้าทีมี
การเปิ ดเผยข้อมูลดังกล่าว
8 หน้าทีทัวไปของลูกค้า
8.1 ลูกค้ามีหน้าทีในการติดต่อกับศูนย์ควบคุมของคาร์แทรคเพือนําอุปกรณ์มาทดสอบ
โดยทีลูกค้าจะต้องทําตามขันตอนทีกําหนดอย่างสมเหตุสมผลเพือให้แน่ใจว่า
อุปกรณ์นนอยู
ั ่ในสภาพเหมาะสมกับการนํามาใช้งานและจะต้องรายงานความ
บกพร่องของอุปกรณ์ทีเกิดขึนให้กบั คาร์แทรคทราบ เพือให้คาร์แทรคดําเนินการ
แก้ไขและให้การบริการกับทางลูกค้าต่อไปได้
8.2 ลูกค้าจะต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าเก็บหมายเลขฉุกเฉินของคาร์แทรค +66 21362929
ไว้ในทีทีมองเห็นและติดต่อคาร์แทรคทันทีหลังจากเกิดการสูญหาย
8.3 ลูกค้ามีความรับผิดชอบแต่เพียงผูเ้ ดียวและคาร์แทรคจะไม่มีความรับผิดใดๆในการ
ตรวจสอบให้แน่ใจว่าบริการเป็ นไปตามกฎหมายทังหมดทีเกียวข้องกับการใช้งาน
โดยลูกค้าของบริการนี
9 การผิดนัด
9.1 ภายใน 7 (เจ็ด) หลังจากแจ้งการผิดนัดเป็ นลายลักษณ์อกั ษร หากลูกค้า (หรือคน
กลางในนามของลูกค้า) ไม่สามารถชําระเงินจํานวนใดๆทีครบกําหนดตามเงือนไข
ของข้อตกลง หรือลูกค้าละเมิดหรือใช้บริการในทางทีผิดจากการผิดนัดดังกล่าว คาร์
แทรคอาจยุติหน้าทีของตนตามสัญญาฉบับนีและคาร์แทรคมีสิทธิทีจะเรียกร้อง
ค่าธรรมเนียมทีค้างชําระโดยหักบัญชีของลูกค้าด้วยยอดคงค้างหรือ ดําเนินการทาง
กฎหมายอืนๆ รวมถึงยกเลิกข้อตกลงโดยการเรียกเก็บค่าปรับจากผลของการเลิก
สัญญาก่อนถึงกําหนด
10 ข้อความปฏิเสธความรับผิดชอบ
10.1 คาร์แทรคไม่รบั ประกันว่าบริการจะสามารถเก็บข้อมูลได้ในทุกเหตุการณ์จากการ
เข้าถึงในระยะไกลและไม่รบั ประกันว่าเครือข่ายสัญญาณจีเอสเอ็มจะมีสญ
ั ญาณ
ต่อเนืองหรือไม่ถกู รบกวน และไม่รบั ประกันว่าระบบบริหารและติดตามพิกดั
ตําแหน่งยานพาหนะผ่านเว็บไซต์จะปราศจากข้อผิดพลาดหรือจะได้บรรลุถึง
ผลลัพธ์ทกํี าหนดเฉพาะเจาะจงจากการใช้บริการ หรือว่าการใช้บริการโดยลูกค้าจะ
เป็ นไปตามกฎหมายทีบังคับใช้
11 การรับประกันและการรับรอง
11.1 ลูกค้ารับรองและรับประกันว่า:
11.1.1 ลูกค้ามีสิทธิและอํานาจทีจําเป็ นต่อการเข้าทําข้อตกลงนี ลูกค้าเป็ นเจ้าของ
กรรมสิทธิและ/หรือเป็ นผูค้ รองครองยานพาหนะโดยชอบด้วยกฎหมายและได้รบั
อนุญาตในการทําความยินยอมให้คาร์แทรคให้บริการตามทีกําหนดไว้ในทีนี
11.1.2 ในการให้ขอ้ มูลข้างต้น ลูกค้าจะรับผิดชอบต่อคาร์แทรคในกรณีทีมีการเรียกร้อง
ใดๆก็ตามทีอาจเกิดขึนจากการทีมีบุคคลภายนอก ไม่ว่าฝ่ ายเดียวหรือหลายฝ่ าย
เรียกร้องต่อคาร์แทรคอันเป็ นผลมาจากการทีลูกค้าผิดคํารับรองในเรืองสิทธิและ
อํานาจการเข้าทําสัญญาของตน

7.5 The Client acknowledges and understands that in order to co-operate with
the regulatory authorities in Thailand, Cartrack may release all end users’
information immediately at the request of any government and/or regulatory
body. Cartrack shall not be liable for any failure on the Client’s part to
release such information.
8 Client’s General Obligation
8.1 It is the responsibility of the Client to contact the Cartrack control centre for
a Unit test to be carried out. The Client must take all reasonable steps to
ensure that the Unit is in proper working order and must immediately or as
soon as is practically possible report any Unit faults and/or failures to
Cartrack in order for Cartrack to provide the Service.
8.2 The Client must ensure that the Cartrack emergency numbers +66
21362929 are kept handy and contact Cartrack as soon as possible after a
Loss.
8.3 The Client holds exclusive responsibility, and Cartrack shall have no
liability, for ensuring that the Service complies with all laws regarding the
intended use by the Client of the Service herein.
9 Default
9.1 If the Client (or the Intermediary on the Client’s behalf), after 7 (seven)
days written notice of default, fails to pay any amount due in terms of
this Agreement or the Client abuses or misuses the Service, then, for the
duration of such default, Cartrack may suspend all of its obligations in
terms of this Agreement. Cartrack shall be entitled to recover arrear Fees
by debiting the Client’s account with the outstanding amount or by any
other legal action, and cancel the Agreement, charging a reasonable
penalty fee for early cancellation.
10 Disclaimers
10.1 Cartrack makes no warranty that the Service will capture all events, that
remote access and the GSM network will be continuous or uninterrupted,
that the fleet management web-based system will be error-free, or that any
specific result or outcome will be achieved by utilizing the Service, or that
the use of the Service by the Client will comply with all applicable laws.
11 Warranties and Representations
11.1 The Client represents and warrants that:
11.1.1 It has the necessary right and authority to enter into this Agreement, is the
lawful owner and/or possessor of the Vehicle, and is therefore permitted to
allow Cartrack to provide the Service herein;
11.1.2 In making such disclosure, the Client hereby indemnifies Cartrack from
any
claim whatsoever which may arise from any third party/ies against Cartrack
in the event that the Client has misrepresented its right and authority.

12 การยกเว้นความรับผิด
12.1นอกเหนือจากการชดใช้ค่าเสียหายอืนๆทีมีอยู่ในข้อตกลงนีคาร์แทรคจะไม่รบั ผิดชอบ
ต่อความสูญหายหรือความเสียหายทีเกิดขึนจากการกระทําหรือการละเว้นของคาร์
แทรค แม้คาร์แทรคจะเป็ นฝ่ ายประมาทเลินเล่อ หากว่าคาร์แทรคมีสิทธิตาม
กฎหมายในการทําสัญญาดังกล่าว ความรับผิดชอบในกรณีทีคาร์แทรครับผิดชอบ
จะเป็ นไปตามข้อ 12 โดยให้ศาลยุติธรรมทีมีเขตอํานาจมีคาํ สังให้รบั ผิดชอบต่อ
ความสูญเสียหรือความเสียหายต่อลูกค้า โดยความรับผิดของคาร์แทรคจะจํากัดไม่
เกิน50,000บาท (ห้าหมืนบาท)
13. ทัวไป
13.1 คาร์แทรคจะใช้ความพยายามตามสมควรในการปฏิบตั ิตามหน้าทีตามสัญญาฉบับนี
โดยใช้ความพยายามเยียงผูป้ ระกอบการค้าพึงกระทํา เพือให้สอดคล้องกับ
มาตรฐานอุตสาหกรรมทียอมรับเป็ นการทัวไป หากว่าคาร์แทรคถูกห้าม หรือ
ขัดขวาง ไม่วา่ โดยตรงหรือโดยอ้อม ในการปฏิบตั ิตามหน้าทีตามสัญญานีโ ดยเหตุ
ใดๆอันนอกเหนือการควบคุมแล้ว คาร์แทรคจะไม่ตอ้ งรับผิดชอบต่อความล่าช้าหรือ
ความผิดพลาดในการปฏิบตั ิตามหน้าทีของตน
. ในการทําข้อตกลงนี ลูกค้ายินยอมให้คาร์แทรคใช้ขอ้ มูลส่วนบุคคลเกียวกับการ
ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล ข้อมูลการใช้งาน ตําแหน่งของยานพาหนะ พฤติกรรม
ของผูข้ บั ขี ข้อมูลทีไม่สามารถระบุตวั ตนได้ และข้อมูลอืนๆ ทีส่งมาจากอุปกรณ์ที
ติดตังในยานพาหนะของลูกค้า
13.3 ในกรณีทียานพาหนะของลูกค้าได้รบั การติดตังอุปกรณ์ส่งข้อมูลแบบต่อเนือง ลูกค้า
ในฐานะเจ้าของข้อมูล ขอแต่งตัง คาร์แทรค เป็ นตัวแทนเพือแจ้งไปยังหน่วยงานที
เกียวข้องทําการส่งข้อมูลตามเวลาทีเกิดขึนจริงไปยังฐานข้อมูลของคาร์แทรค
13.4 ตลอดระยะเวลาของข้อตกลงนีและนับแต่วนั เลิกสัญญานีเป็ นต้นไป แต่ละฝ่ ายและ
พนักงานและตัวแทนของตน ตกลงทีจะไม่เปิ ดเผยข้อมูลลับใดๆทีได้รบั จากคู่สญ
ั ญา
อีกฝ่ ายหนึงต่อบุคคลหรือองค์กรอืนใด
13.5 ลูกค้าไม่สามารถแก้ไขข้อกําหนดของสัญญาฉบับนีได้ โดยไม่ได้รบั ความยินยอมเป็ น
ลายลักษณ์อกั ษรจากคาร์แทรค คาร์แทรคขอสงวนสิทธิในการแก้ไขข้อกําหนดและ
เงือนไขเหล่านีเป็ นครังคราว ข้อกําหนดในการให้บริการฉบับใหม่จะปรากฏบน
เว็บไซต์คาร์แทรค (www.cartrack.co.th) พร้อมกับวันทีจะมีผลซึงจะไม่นอ้ ยกว่า30
(สามสิบ) วันหลังจากวันทีเผยแพร่ครังแรก เป็ นหน้าทีของลูกค้าทีจะเข้าเยียมชม
เว็บไซต์คาร์แทรคเป็ นประจําเพือตรวจสอบว่ามีการแก้ไขและมีวนั ทีมีผลบังคับใช้
หรือไม่
13.6 ในกรณีทีมีจาํ นวนวันหรือระยะเวลาอืนใดทีกําหนดไว้ในข้อตกลงนีสําหรับการ
ให้บริการหรือหน้าทีจะนําวันมาคํานวณโดยนับรวมวันแรกและวันสุดท้ายด้วย
13.7 ในกรณีทีคาร์แทรคดําเนินคดีทางกฎหมายกับลูกค้าหรือคนกลางจากการผิดนัดการ
ชําระเงินตามสัญญาฉบับนี ลูกค้าจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทังหมด (ตามอัตราที
ค่าใช้จ่ายของลูกค้าและค่าทนายความของลูกค้า) โดยให้เป็ นไปตามทีศาลตัดสิน
หากศาลมีคาํ พิพากษาเป็ นคุณแก่คาร์แทรค

12 Exclusion of Liability
12.1 In addition to any other indemnities contained in this Agreement, Cartrack
will not be liable for any loss or damage of whatsoever nature caused to
the Client in consequence of any act or omission by Cartrack,
notwithstanding any negligence on the part of Cartrack, provided only that
Cartrack is entitled in law to contract out of such liability. In the event that
Cartrack is, despite the provisions of this clause 12, found by a court of law
with competent jurisdiction to be liable for any loss or damage to the Client,
Cartrack’s liability will be limited to the maximum amount of 50,000 Baht
(fifty thousand Baht).
13 General
13.1 Cartrack will make every reasonable effort to carry out its obligations
under this Agreement, using commercially reasonable efforts conforming
to generally accepted industry standards. Where Cartrack is directly
or indirectly prevented or restricted from carrying out all or any of its
obligations under this Agreement by a cause beyond its control, then
Cartrack cannot be held responsible for delay or failure in performance in
meeting its obligations.
13.2 By entering into this agreement, the client consents to Cartrack processing
its personal information, usage data, vehicle positioning, driver behavior,
de-identified data and any other such data sent from the Unit installed in
the client's Vehicle.
13.3 In the event that the Client’s Vehicle is fitted with any data transmitting
device which is streaming data, the Client, as the owner of the data, hereby
appoints Cartrack as its duly authorised agent to instruct the relevant
service provider to also stream the data in real-time to the Cartrack
platform.
13.4 For the duration of this Agreement and at all times after its termination,
each Party and its employees and agents agree not to disclose any
Confidential Information obtained from the other Party to any other person
or entity.
13.5 The Client may not alter the terms of this Agreement without the written
consent of Cartrack. Cartrack reserves the right to amend these Terms and
Conditions from time to time upon the expiry of the Term. Any new version
of the Terms and Conditions will be displayed on the Cartrack Website
(www.cartrack.co.th) together with the date on which it will become
effective, which will never be less than 30 (thirty) days after the date on
which it is first published. It is the Client’s obligation to visit the Cartrack
Web site on a regular basis in order to determine whether any amendments
have been made and the effective date thereof.
13.6 Where any number of days or other period is given in this Agreement for
the carrying out of the Service or obligations, the days shall include the first
day the last day.
13.7 In the event of Cartrack taking legal action against the Client or the
Intermediary for breach of payment under this Agreement, the Client shall
be responsible for all costs (on a client and own attorney scale) allowable
by the courts if an award is made in Cartrack’s favour.

13.8 ลักษณะและจํานวนภาระหนีสินทีลูกค้ามีต่อคาร์แทรคในเวลาใดก็ตาม จะต้องได้รบั
การพิจารณาและพิสจู น์ดว้ ยเอกสารทีลงนามโดยผูจ้ ดั การของคาร์แทรคซึงไม่
จําเป็ นต้องพิสจู น์ความสามารถหรืออํานาจดังกล่าว ใบรับรองดังกล่าวจะต้องมีผล
ผูกพันกับลูกค้าในฐานะพยานหลักฐานเบืองต้นว่าจํานวนเงินทีระบุไว้นนถึ
ั งกําหนด
ชําระและจะต้องมีผลบังคับใช้เป็ นเอกสารให้กบั ลูกค้าในการพิจารณาคดีของศาลที
มีอาํ นาจ หากลูกค้าประสงค์ทจะโต้
ี แย้งใบรับรองดังกล่าวหรือผลกระทบดังกล่าว
ภาระการพิสูจน์จะอยู่ทีลูกค้า
13.9 คู่สญ
ั ญาแต่ละฝ่ ายไม่อาจสละหรือมอบหมายสิทธิหรือข้อผูกพันในตามสัญญาฉบับ
นี โดยไม่ได้รบั ความยินยอมเป็ นหนังสือจากคู่สญ
ั ญาอีกฝ่ ายหนึง ความยินยอมจะ
ไม่อาจถูกยึดหน่วงไว้โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร
13.10 คาร์แทรคจะพยายามแก้ไขข้อพิพาทใดๆอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ โดย
ลูกค้าอาจส่งคําร้องเรียนใดๆตรงไปยังคณะกรรมการผูบ้ ริโภคหากลูกค้าไม่พอใจกับ
วิธีการร้องเรียน ลูกค้าอาจดําเนินการในศาลทีมีอาํ นาจ
13.11 ให้ใช้กฎหมายของราชอาณาจักรไทยในการบังคับกับสัญญาฉบับนีและให้ศาลใน
ราชอาณาจักรไทยเป็ นศาลทีมีเขตอํานาจในการพิจารณาคดีทีเกียวข้องกับสัญญา
ฉบับนี
13.12 ลูกค้ามีหน้าทีในการแจ้ง คาร์แทรคเป็ นลายลักษณ์อกั ษรเป็ นเวลา 30 (สามสิบ) วัน
ล่วงหน้า ในกรณีทีลูกค้าไม่ตอ้ งการรับการติดต่อเกียวกับรับผลิตภัณฑ์และบริการ
เสริมใหม่อกี ต่อไป

วันทีแก้ไข: 31 มีนาคม 2564
ลงลายมือชือ:

ลงชือ: ____________________________________ (ลูกค้า)
วันที: ______________________________________

13.8 The nature and amount of any indebtedness of the Client to Cartrack at any
time shall be determined and proved by a document signed by a manager
of Cartrack, whose capacity or authority it shall not be necessary to prove.
Such certificate shall, upon the mere production thereof, be binding on
the Client as prima facie proof that the amount stated therein is due and
payable, and will prima facie be valid as a liquid document against the
Client in any competent court. If the Client wishes to dispute such
certificate or the effects thereof, the burden of proof rests on the Client.
13.9 Neither Party may cede or delegate the rights or obligations in terms of
this Agreement without the prior written consent of the other Party, which
consent shall not unreasonably be withheld.
13.10 Cartrack will attempt to resolve any dispute quickly and efficiently. The
Client may direct any complaint to the Consumer Commission. Should the
Client not be satisfied with the complaint resolution, the Client may take
action in a competent court.
13.11 The laws of the Kingdom of Thailand will apply to this Agreement and
the relevant courts of the Kingdom of Thailand will have exclusive
jurisdiction in relation to the Agreement.
13.12 The Client undertakes to provide Cartrack with a 30 (thirty) day in advance
written notice in the event that the Client no longer wishes to receive
correspondence regarding new Products and value-added services.

Revision date: 31 March 2021
Signed by:

Name:______________________________________(Client)
Date: ______________________________________

