
ข้อกาํหนดและเง่ือนไขทัว่ไปต่อไปนีใ้ช้กบัข้อตกลงสํานักงาน/coworking สํานักงานเสมือน และการเป็นสมาชิกสําหรับบริการต่างๆ ทีเ่รามอบให้คุณ  

1. ขอ้ตกลงทัว่ไป 

1.1. สภาพแห่งขอ้ตกลง: แต่ละศูนยย์งัคงอยูใ่นความครอบครองของเราและเรายงัคงเป็นผูค้วบคุมอยูเ่สมอ คุณยอมรับวา่ขอ้ตกลงไม่ก่อใหเ้กิดผลประโยชนใ์นการถือครองอสังหาริมทรัพย ์
ทรัพยสิ์นท่ีดินท่ีไดจ้ากการเช่า หรือผลประโยชนใ์นอสังหาริมทรัพยอ่ื์นใดท่ีคุณอาจถือประโยชนซ่ึ์งมีความเก่ียวขอ้งกบัท่ีพกัอาศยั  

1.2. กฎระเบียบ: โดยพื้นฐานแลว้กฎระเบียบซ่ึงรวมอยูใ่นขอ้กาํหนดและเง่ือนไขเหล่าน้ีมีการนาํมาใชแ้ละมีผลบงัคบัใชเ้พื่อใหแ้น่ใจวา่ลูกคา้ทุกรายจะสามารถทาํงานไดใ้นสภาพแวดลอ้มแบบมืออาชีพ 

1.3. บริษทัและขอ้มูลการติดต่อ: ถือเป็นความรับผิดชอบของคุณในการดูแลขอ้มูลและขอ้มูลการติดต่อหลกัท่ีเราใชใ้นการติดต่อส่ือสารกบัคุณใหเ้ป็นขอ้มูลปัจจุบนัอยูเ่สมอผา่นทางแอปหรือบญัชีออนไลน์ 
(หรือพอร์ทลัลูกคา้อ่ืนๆ ตามท่ีแนะนาํใหคุ้ณทราบเป็นระยะ) โดยจะรวมถึงแต่ไม่จาํกดัเฉพาะอีเมลแอดเดรส หมายเลขโทรศพัท ์ และท่ีอยูบ่ริษทั 
รายละเอียดท่ีอยูติ่ดต่อของคุณตอ้งเป็นท่ีอยูท่างธุรกิจหรือท่ีอยูส่ถานท่ีพาํนกัของผูติ้ดต่อหลกัอนัถูกตอ้งสมควร โดยตอ้งไม่ใช่ท่ีอยูศู่นย ์IWG (หรือท่ีอยูศู่นยธุ์รกิจอ่ืน) 

1.4. ความพร้อมในการใหบ้ริการเม่ือเร่ิมขอ้ตกลง: 
หากเกิดเหตุไม่คาดคิดและส่งผลใหเ้ราไม่สามารถใหบ้ริการสาํนกังานเสมือนหรือไม่สามารถใหบ้ริการพื้นท่ีทาํงานในส่วนของสาํนกังาน/coworking 
ท่ีศูนยด์งัระบุไวใ้นขอ้ตกลงไดภ้ายในวนัท่ีเร่ิมตน้ เราขอไม่แสดงความรับผดิต่อคุณสาํหรับความสูญเสียหรือความเสียหายใดๆ แต่คุณอาจยา้ยไปยงัศูนยอ่ื์นของเรา (ข้ึนอยูก่บัความพร้อมในการใหบ้ริการ) 
เล่ือนเวลาการเร่ิมขอ้ตกลงออกไป หรือยกเลิกขอ้ตกลงได ้

1.5. การต่ออายุอตัโนมตัิ: เพื่อใหเ้ราสามารถจดัการบริการของคุณไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ และแน่ใจไดว้า่เราจะสามารถใหบ้ริการดงักล่าวแก่คุณไดอ้ยา่งราบร่ืน 
ขอ้ตกลงทั้งหมดจะไดรั้บการต่ออายโุดยอตัโนมติัต่อเน่ืองเป็นระยะเวลาเท่ากบัช่วงเวลาปัจจุบนัจนกวา่คุณหรือเราจะยติุขอ้ตกลง ช่วงเวลาทั้งหมดจะดาํเนินไปจนถึงวนัสุดทา้ยของเดือน 
หรือขอ้ตกลงจะหมดอายลุงในช่วงเวลาดงักล่าว ค่าธรรมเนียมการต่ออายจุะคิดตามอตัราทัว่ไปในตลาดขณะนั้น หากคุณไม่ประสงคจ์ะต่ออายขุอ้ตกลง คุณสามารถยกเลิกไดอ้ยา่งง่ายดาย 
ซ่ึงจะมีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่วนัสุดทา้ยท่ีระบุไวใ้นขอ้ตกลง หรือเม่ือส้ินสุดการขยายเวลาหรือช่วงเวลาท่ีมีการต่ออาย ุ โดยตอ้งแจง้ใหเ้ราทราบล่วงหนา้ 
ทั้งน้ีตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ผา่นบญัชีออนไลนห์รือผา่นแอป ช่วงเวลาสาํหรับการแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ตอ้งเป็นดงัน้ี 

 ระยะเวลา   ช่วงเวลาสาํหรับการแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้                                                     

เดือนต่อเดือน การแจง้ล่วงหนา้ไม่ตํ่ากว่า 1 เดือน นบัตั้งแต่วนัท่ี 1 ของเดือนตามปฏิทิน 

3 เดือน  แจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ไม่นอ้ยกวา่ 2 เดือนก่อนส้ินสุดขอ้ตกลง 

มากกวา่ 3 เดือน แจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ไม่นอ้ยกวา่ 3 เดือนก่อนส้ินสุดขอ้ตกลง 

1.6. เราอาจเลือกท่ีจะไม่ต่ออายขุอ้ตกลงกไ็ด ้หากเป็นเช่นนั้น เราจะแจง้ใหคุ้ณทราบทางอีเมล ผา่นแอปหรือบญัชีออนไลนข์องคุณตามช่วงเวลาสาํหรับการแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้เหมือนกบัท่ีระบุไวข้า้งตน้  

1.7. หากศูนยไ์ม่พร้อมใหบ้ริการอีกต่อไป จะดาํเนินการดงัน้ี ในกรณีท่ีเราไม่สามารถใหบ้ริการและเปิดใหเ้ขา้ใชพ้ื้นท่ีในศูนยไ์ดอ้ยา่งถาวรตามท่ีระบุไวใ้นขอ้ตกลง 
เราจะเสนอใหคุ้ณเขา้ใชพ้ื้นท่ีในศูนยอ่ื์นของเรา ในกรณีท่ีเราไม่สามารถหาพื้นท่ีสาํรองใกลเ้คียงได ้ อนัเป็นกรณีท่ีเกิดข้ึนไดน้อ้ยมาก ขอ้ตกลงของคุณจะส้ินสุดลง 
ซ่ึงคุณจะชาํระเพียงค่าบริการรายเดือนจนถึงวนัท่ีดงักล่าว และค่าบริการอ่ืนใดท่ีคุณไดใ้ชง้านเพิ่มเติมเท่านั้น  

1.8. การส้ินสุดขอ้ตกลงโดยทนัทีจะดาํเนินการดงัน้ี เราอาจยติุขอ้ตกลงโดยทนัทีดว้ยการแจง้ใหคุ้ณทราบล่วงหนา้ หาก (ก) คุณมีหน้ีสินลน้พน้ตวัหรือลม้ละลาย หรือ (ข) 
คุณละเมิดขอ้ผกูพนัประการหน่ึงของคุณซ่ึงไม่สามารถแกไ้ขได ้ หรือเราไดแ้จง้คุณล่วงหนา้ใหแ้กไ้ขและคุณไม่สามารถแกไ้ขไดภ้ายใน 14 วนันบัจากวนัท่ีแจง้ใหท้ราบ หรือ (ค) 
แนวปฏิบติัของคุณหรือของบุคคลอ่ืนท่ีศูนยใ์นดา้นการอนุญาตหรือการเชิญของคุณไม่สอดคลอ้งกบัการใชง้านสาํนกังานโดยปกติทัว่ไป และ (1) 
แนวปฏิบติันั้นดาํเนินไปอยา่งต่อเน่ืองแมว้า่จะมีการแจง้ใหคุ้ณทราบล่วงหนา้แลว้กต็าม หรือ (2) แนวปฏิบติันั้นมีความรุนแรงมาก (ในความเห็นท่ีสมเหตุสมผลของเรา) 
ท่ีจะตอ้งยอมใหเ้กิดการยติุขอ้ตกลงโดยทนัที หรือ (ง) คุณไดล้ะเมิดวรรคท่ีวา่ดว้ย "การปฏิบติัตามกฎหมาย" ดา้นล่างน้ี  หากเรายติุขอ้ตกลงดว้ยเหตุผลใดกต็ามดงัท่ีอา้งถึงในวรรคน้ี 
คุณจะตอ้งชาํระยอดเงินทั้งหมดท่ีครบกาํหนดและเป็นส่วนท่ีคุณตอ้งชาํระระหวา่งช่วงเวลาท่ีเหลือตามขอ้ตกลงของคุณหากไม่มีการยติุขอ้ตกลงดงักล่าวโดยถือเป็นการชาํระเงินกอ้นใหเ้รา 
ซ่ึงคุณตอ้งดาํเนินการภายใน 30 วนัหลงัจากวนัท่ีเราแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้เก่ียวกบัการยติุขอ้ตกลง  
คุณยอมรับใหก้ารชาํระเงินน้ีรวมยอดเงินท่ีไดจ้ากการประเมินความเสียหายซ่ึงเกิดข้ึนจริงในส่วนท่ีเราจะไดรั้บหากไม่มีการยติุขอ้ตกลงล่วงหนา้ 

1.9. เม่ือขอ้ตกลงสาํนกังานส้ินสุดลง จะดาํเนินการดงัน้ี เม่ือขอ้ตกลงส้ินสุดลง คุณตอ้งออกจากการใชพ้ื้นท่ีของคุณโดยทนัที โดยพื้นท่ีตอ้งอยูใ่นสภาพเดิมเหมือนขณะท่ีคุณเร่ิมเขา้ใชบ้ริการ 
หากคุณละท้ิงทรัพยสิ์นใดๆ ไวใ้นศูนย ์ เราสามารถนาํทรัพยสิ์นดงักล่าวออกไดโ้ดยท่ีคุณเป็นผูรั้บผดิชอบค่าใชจ่้าย 
เราตกลงท่ีจะรับผดิชอบต่อการดาํเนินการดงักล่าวหรือรายไดท่ี้มาจากการจาํหน่ายโดยไม่ถือวา่เรามีหน้ีสินกบัคุณ หากคุณใชพ้ื้นท่ีต่อหลงัจากท่ีขอ้ตกลงส้ินสุดลงแลว้ คุณจะเป็นผูรั้บผดิชอบต่อความสูญเสีย 
การอา้งสิทธ์ิ หรือความรับผดิท่ีอาจเกิดข้ึนกบัเราอนัเน่ืองมาจากการท่ีคุณไม่สามารถออกจากพื้นท่ีตามเวลาท่ีกาํหนดได ้ 

1.10. ความสามารถในการถ่ายโอน: ข้ึนอยูก่บัความพร้อมในการใหบ้ริการ (ซ่ึงจะกาํหนดโดยอยูใ่นดุลยพินิจของเราผูเ้ดียว) คุณสามารถถ่ายโอนขอ้ตกลงของคุณไปยงัพื้นท่ีสาํรองในเครือข่ายศูนยข์อง IWG 
ไดโ้ดยยงัคงมีขอ้ผกูมดัทางการเงินเช่นเดิม (หรือเพิ่มข้ึน) และจะไม่ใชก้ารถ่ายโอนดงักล่าวในการขยายหรือต่ออายขุอ้ตกลงท่ีมีอยู ่การถ่ายโอนดงักล่าวอาจตอ้งมีการจดัทาํขอ้ตกลงฉบบัใหม่ 

2. การใชศู้นย:์ 

2.1. การดาํเนินธุรกิจ: หา้มคุณดาํเนินธุรกิจท่ีเป็นการแข่งขนักบัธุรกิจของเราในการใหบ้ริการสาํนกังานสาํเร็จรูปและการทาํงานท่ียดืหยุน่ หา้มคุณใชช่ื้อของเรา (หรือช่ือของบริษทัในเครือของเรา) 
ทุกกรณีท่ีเช่ือมโยงกบัธุรกิจของคุณ อนุญาตใหคุ้ณใชเ้ฉพาะท่ีอยูศู่นยเ์ป็นท่ีอยูส่าํนกังานจดทะเบียนของคุณ หากกฎหมายอนุญาตและเราไดม้อบความยนิยอมใหคุ้ณเป็นลายลกัษณ์อกัษรก่อน 
(เม่ือพิจารณาเห็นวา่การดูแลจดัการมีค่าบริการเพิ่มเติมท่ีจาํเป็นตอ้งเรียกเกบ็สาํหรับบริการดงักล่าวน้ี) คุณตอ้งใชพ้ื้นท่ีใหบ้ริการเพื่อวตัถุประสงคใ์นดา้นธุรกิจสาํนกังานเท่านั้น 
หากเราตดัสินใจวา่การขอรับบริการเฉพาะใดๆ เกินจากขอบเขตท่ีระบุไว ้ เราสงวนสิทธ์ิในการเกบ็ค่าบริการเพิ่มเติม เราขอความกรุณาคุณไดโ้ปรดจาํกดัการเขา้สู่ศูนยข์องสมาชิกภายนอกท่ีมากเกินจาํเป็น 
เพื่อใหแ้น่ใจวา่ศูนยจ์ะสามารถจดัสภาพแวดลอ้มการทาํงานท่ียอดเยีย่มใหไ้ดส้าํหรับทุกคน 

2.2. การเขา้ใชพ้ื้นท่ีใหบ้ริการ 



2.2.1. การดดัแปลงและความเสียหาย: คุณเป็นผูรั้บผดิชอบต่อความเสียหายใดๆ ท่ีเกิดข้ึนจากคุณหรือผูอ่ื้นในศูนยท่ี์ไดรั้บอนุญาตจากคุณ ไม่วา่จะแสดงอยา่งชดัแจง้หรือบ่งใหท้ราบเป็นนยักต็าม 
รวมถึงแต่ไม่จาํกดัเพียงพนกังาน ผูรั้บเหมา และ/หรือตวัแทนทุกคน  

2.2.2. การติดตั้งดา้น IT: เรามีความเช่ือมัน่ในคุณภาพของโครงสร้างพื้นฐานและการบาํรุงรักษาดา้น IT ของเรา ดงันั้นคุณตอ้งไม่ติดตั้งสายไฟ การเช่ือมต่อดา้น IT หรือโทรคมนาคมใดๆ 
โดยไม่ไดรั้บความยนิยอมจากเรา ซ่ึงเราอาจปฏิเสธไดต้ามดุลยพินิจของเรา ตามเง่ือนไขในดา้นความยนิยอมของเรา คุณตอ้งอนุญาตใหเ้ราตรวจตราการติดตั้งต่างๆ (เช่น ระบบ IT 
หรือระบบไฟฟ้า) และตรวจสอบวา่การติดตั้งดงักล่าวจะไม่รบกวนการใชพ้ื้นท่ีของลูกคา้รายอ่ืนหรือเราหรือผูใ้หเ้ช่าอสังหาริมทรัพยร์ายใดในอาคาร 
คุณตอ้งเป็นผูรั้บผดิชอบค่าบริการสาํหรับการติดตั้งและการถอนการติดตั้ง  

2.2.3. การใชพ้ื้นท่ีใหบ้ริการ: ขอ้ตกลงจะแสดงรายการพื้นท่ีใหบ้ริการท่ีเราจดัสรรใหคุ้ณใชเ้ม่ือแรกเร่ิม คุณจะไม่มีสิทธ์ิผกูขาดในหอ้งท่ีจดัสรรใหคุ้ณ หากพื้นท่ีใหบ้ริการมีโต๊ะทาํงานแบบ 
coworking จะสามารถใชโ้ต๊ะทาํงานดงักล่าวไดแ้บบเฉพาะบุคคลเท่านั้น โดยจะไม่สามารถใชง้านร่วมกบัผูรั้บบริการหลายคนได ้ ในบางโอกาส 
เพื่อใหแ้น่ใจไดถึ้งการดาํเนินงานท่ีมีประสิทธิภาพของศูนย ์ เราอาจจาํเป็นตอ้งจดัสรรพื้นท่ีใหบ้ริการส่วนอ่ืนแก่คุณ แต่จะมีขนาดพื้นท่ีท่ีเทียบเท่าอยา่งเหมาะสม 
โดยเราจะแจง้ใหคุ้ณทราบล่วงหนา้เก่ียวกบัพื้นท่ีใหบ้ริการดงักล่าว  

2.2.4. การเขา้สู่พื้นใหบ้ริการ: เพื่อใหก้ารบริการอยูใ่นระดบัสูง เราอาจจาํเป็นตอ้งเขา้ไปในพื้นท่ีท่ีคุณใชบ้ริการ ซ่ึงเราสามารถดาํเนินการดงักล่าวไดต้ลอดเวลา รวมถึงแต่ไม่จาํกดัเฉพาะกรณีฉุกเฉิน 
การทาํความสะอาด และการตรวจสอบหรือเพื่อการขายพื้นท่ีดงักล่าวต่อ หากคุณไดแ้จง้ล่วงหนา้ใหท้ราบวา่จะยติุขอ้ตกลง 
เราจะพยายามอยา่งท่ีสุดท่ีจะเคารพขั้นตอนการรักษาความปลอดภยัอนัสมเหตุสมผลทั้งหมดของคุณเสมอเพื่อปกป้องความลบัของธุรกิจคุณ  

2.2.5. การทาํงานแบบผสมผสาน: คุณสามารถใชส้าํนกังานท่ีกาํหนดใหคุ้ณเพื่อการทาํงานแบบผสมผสานได ้ (ไม่รวมโต๊ะทาํงานแบบ coworking) 
การทาํงานแบบผสมผสานเป็นการทาํงานในรูปแบบท่ีกาํหนดวา่มีบุคคลซ่ึงลงทะเบียนเขา้ใชส้าํนกังานของคุณมากกวา่จาํนวนผูเ้ขา้รับบริการสูงสุดท่ีระบุไวแ้ละอนุญาตไดใ้นหน่ึงคร้ังสาํหรับสาํนกั

งานนั้นๆ การจดัการบุคคลผูเ้ขา้ใชส้าํนกังานถือเป็นความรับผดิชอบของคุณ ซ่ึงควรจดัการผา่นบญัชีออนไลน์ 
จาํนวนบุคคลผูท้าํงานในพื้นท่ีทาํงานของคุณจะเกินจาํนวนผูเ้ขา้รับบริการสูงสุดท่ีอนุญาตไม่ไดใ้นทุกกรณี 
คุณตอ้งชาํระค่าธรรมเนียมรายเดือนเพิ่มเติมกรณีการทาํงานแบบผสมผสานสาํหรับบุคคลแต่ละคนท่ีเกินจากจาํนวนผูเ้ขา้รับบริการสูงสุดท่ีอนุญาต 
คุณสามารถดูค่าธรรมเนียมดงักล่าวไดใ้นกฎระเบียบ  

2.3. สมาชิกภาพ: 

2.3.1. หากคุณตอบรับขอ้ตกลงสมาชิกภาพแลว้ คุณจะสามารถเขา้ใชบ้ริการศูนยท่ี์เขา้ร่วมไดทุ้กแห่งทัว่โลกในระหวา่งช่วงเวลาทาํการมาตรฐานและข้ึนอยูก่บัความพร้อมในการใหบ้ริการ  

2.3.2. การใชง้านสมาชิกภาพ: จะมีการคาํนวณการใชง้านแบบทั้งวนั และวนัท่ีไม่ไดใ้ชง้านจะไม่สามารถทบไปยงัเดือนถดัไปได ้ สมาชิกภาพไม่ไดใ้ชส้าํหรับการทดแทนพื้นท่ีทาํงานเตม็เวลา 
และพื้นท่ีทาํงานทั้งหมดตอ้งไดรั้บการจดัเกบ็ใหเ้รียบร้อยเม่ือส้ินสุดวนั คุณเป็นผูรั้บผดิชอบต่อทรัพยสิ์นของคุณในศูนยต์ลอดเวลาแต่เพียงผูเ้ดียว เราจะไม่รับผดิชอบต่อทรัพยสิ์นใดๆ 
ท่ีวางท้ิงไวโ้ดยไม่มีผูดู้แล หากคุณใชบ้ริการเกินสิทธ์ิสมาชิกภาพท่ีคุณมี เราจะคิดค่าบริการการใชง้านจากคุณเพิ่มเติม คุณสามารถนาํแขกเขา้มาในศูนยไ์ด ้ 1 คนโดยไม่มีการคิดค่าบริการ 
(ตามการใชง้านท่ีเป็นธรรม) แขกนอกเหนือจากนั้นจะตอ้งซ้ือสิทธ์ิการเขา้ใชบ้ริการแบบวนัเดียว  

2.3.3. ในฐานะสมาชิก คุณไม่สามารถใชศู้นยเ์ป็นท่ีอยูท่างธุรกิจของคุณโดยไม่มีขอ้ตกลงสาํนกังานหรือสาํนกังานเสมือนมาแสดง 
การใชท่ี้อยูศู่นยใ์นลกัษณะน้ีจะมีผลใหเ้กิดการลงทะเบียนผลิตภณัฑส์าํนกังานเสมือนเป็นระยะเวลาเดียวกบัสมาชิกภาพของคุณ และจะมีการออกใบแจง้หน้ีใหคุ้ณตามนั้น 

2.4. การปฏิบติัตามกฎหมาย: คุณตอ้งปฏิบติัตามกฎหมายและกฎระเบียบท่ีเก่ียวขอ้งทั้งหมดในการดาํเนินธุรกิจของคุณ คุณตอ้งไม่กระทาํส่ิงใดท่ีอาจเป็นการรบกวนการใชศู้นยข์องเราหรือผูอ่ื้น 
(รวมถึงแต่ไม่จาํกดัเฉพาะการรณรงคท์างการเมืองหรือกิจกรรมท่ีผดิศีลธรรม) ก่อกวนหรือสร้างความราํคาญ หรือก่อใหเ้กิดความสูญเสียหรือความเสียหายต่อเรา (รวมถึงการเสียช่ือเสียง) 
หรือต่อเจา้ของผลประโยชนใ์ดๆ ในอาคาร หากเราไดรั้บแจง้จากเจา้หนา้ท่ีรัฐหรือองคก์รทางกฎหมายอ่ืนใดวา่มีเหตุอนัควรสงสัยไดว้า่คุณกาํลงัดาํเนินกิจกรรมอนัเป็นอาชญากรรมจากศูนย ์
หรือคุณตอ้งโทษใดๆ จากทางรัฐบาล เรามีสิทธ์ิจะยติุขอ้ตกลงของคุณทั้งหมดโดยมีผลบงัคบัใชใ้นทนัที หากเรารับทราบวา่การละเมิดของคุณตามวรรคน้ีจะก่อใหเ้กิดการผดิสัญญาอยา่งมีนยัสาํคญั 
เรามีสิทธ์ิท่ีจะยติุขอ้ตกลงของคุณโดยไม่จาํเป็นตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้  

2.5. การทาํการคา้ท่ีผดิจริยธรรม: ทั้งเราและคุณตอ้งปฏิบติัตามกฎหมายต่อตา้นการคา้ทาส กฎหมายต่อตา้นการติดสินบน และกฎหมายต่อตา้นการทุจริตอยูเ่สมอ   

2.6. การปกป้องขอ้มูล:  

2.6.1. ทุกฝ่ายจะตอ้งปฏิบติัตามกฎหมายวา่ดว้ยการปกป้องขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งทุกฉบบั หลกัการท่ีเราจะใชใ้นการประมวลผลขอ้มูลของคุณกาํหนดอยูใ่นนโยบายความเป็นส่วนตวั (อยูบ่นเวบ็ไซตข์องเราท่ี 
www.iwgplc.com/clientprivacypolicy  

2.6.2. คุณรับทราบและยอมรับว่าเราสามารถรวบรวมและประมวลผลขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัคุณและ/หรือบุคลากรของคุณในระหวา่งช่วงเวลาตามขอ้ตกลงการใหบ้ริการของเรากบัคุณ 
ขอ้มูลส่วนบุคคลดงักล่าวจะไดรั้บการประมวลผลตามนโยบายความเป็นส่วนตวัของคุณ เม่ือคุณแจง้ขอ้มูลน้ีแก่เรา 
คุณจะตอ้งแน่ใจวา่คุณไดรั้บความยนิยอมและมีการแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ตามท่ีจาํเป็นซ่ึงพร้อมอนุญาตใหด้าํเนินการดงักล่าว  

2.7. พนกังาน: เราทั้งสองฝ่ายไดล้งทุนในดา้นการฝึกอบรมเป็นจาํนวนมากใหแ้ก่บุคลากรของเรา 
ดงันั้นทั้งคุณและเราตอ้งรับทราบวา่จะไม่เรียกร้องหรือเสนอการจา้งงานใหแ้ก่บุคลากรของอีกฝ่ายท่ีไดรั้บการวา่จา้งภายในศูนยใ์ดกต็าม (หรือเป็นเวลา 3 เดือนนบัจากส้ินสุดการวา่จา้ง) 
ในการจ่ายค่าชดเชยใหอี้กฝ่ายสาํหรับค่าใชจ่้ายในดา้นการลงทุนและการฝึกอบรมบุคลากร หากฝ่ายหน่ึงฝ่ายใดละเมิดวรรคน้ี 
ฝ่ายท่ีละเมิดจะจ่ายค่าชดเชยเม่ือมีการเรียกร้องใหอี้กฝ่ายเป็นมูลค่าเทียบเท่ากบัเงินเดือน 6 เดือนของพนกังานท่ีมีความเก่ียวขอ้งกบักรณีดงักล่าว  

2.8. การรักษาความลบั: ขอ้กาํหนดตามขอ้ตกลงถือเป็นความลบั เราทั้งสองฝ่ายไม่สามารถเปิดเผยขอ้กาํหนดโดยไม่ไดรั้บความยนิยอมจากอีกฝ่ายได ้
ยกเวน้กรณีท่ีกฎหมายหรือเจา้หนา้ของรัฐกาํหนดใหต้อ้งมีการเปิดเผย ขอ้ผกูพนัน้ีจะยงัมีผลต่อไปเป็นระยะเวลา 3 ปีหลงัจากส้ินสุดขอ้ตกลง 



2.9. การโอนสิทธ์ิ: ขอ้ตกลงเป็นขอ้มูลส่วนบุคคลของคุณและไม่สามารถถ่ายโอนไปใหผู้อ่ื้นโดยไม่ไดรั้บความยนิยอมล่วงหนา้จากเราก่อนได ้ ยกเวน้กฎหมายกาํหนดใหต้อ้งมีการถ่ายโอนสิทธ์ินั้น อยา่งไรกดี็ 
เราจะไม่ระงบัความยนิยอมในการโอนสิทธ์ิไปยงับริษทัในเครือโดยไม่มีเหตุผล หากวา่คุณดาํเนินการตามรูปแบบมาตรฐานการโอนสิทธ์ิของเรา เราอาจถ่ายโอนขอ้ตกลงใดๆ และจาํนวนเงินใดๆ 
และทั้งหมดท่ีคุณตอ้งชาํระภายใตข้อ้ตกลงไปยงัสมาชิกอ่ืนใดในกลุ่มของเรากไ็ด ้

2.10. กฎหมายท่ีมีผลบงัคบัใช:้ ขอ้ตกลงไดรั้บการตีความและบงัคบัใชต้ามกฎหมายในพื้นท่ีซ่ึงศูนยต์ั้งอยู ่ นอกเหนือไปจากเขตอาํนาจทางกฎหมายเฉพาะบางแห่งซ่ึงมีรายละเอียดอยูใ่นกฎระเบียบ 
เราทั้งสองฝ่ายยอมรับอาํนาจเฉพาะในการตดัสินคดีของศาลท่ีมีอาํนาจทางกฎหมายดงักล่าวนั้น หากมีบทบญัญติัใดๆ 
ในขอ้กาํหนดและเง่ือนไขน้ีเป็นโฆษะหรือไม่สามารถบงัคบัใชไ้ดภ้ายใตก้ฎหมายท่ีบงัคบัใช ้บทบญัญติัอ่ืนๆ กย็งัคงมีผลบงัคบัใชอ้ยู ่ 

3. ความรับผดิของเราต่อคุณและการประกนัภยั 

3.1. ขอบเขตความรับผดิของเรา: ตามขอบเขตสูงสุดท่ีกฎหมายซ่ึงบงัคบัใชอ้นุญาต เราจะไม่รับผดิแก่คุณในเร่ืองความสูญเสียหรือความเสียหายท่ีคุณไดรั้บเก่ียวกบัขอ้ตกลง 
รวมถึงแต่ไม่จาํกดัเฉพาะความสูญเสียหรือความเสียหายท่ีเป็นผลมาจากการท่ีเราไม่สามารถใหบ้ริการไดอ้นัเน่ืองมาจากความเสียหายของเคร่ืองจกัรกล การชุมนุมประทว้ง 
หรือเหตุการณ์ท่ีอยูน่อกเหนือการควบคุมท่ีเหมาะสมของเรา เวน้แต่เราไดด้าํเนินการกบัเหตุการณ์ดงักล่าวอยา่งสุขมุรอบคอบแลว้หรือเป็นไปโดยประมาท  
เราจะไม่แสดงความรับผดิต่อความสูญเสียหรือความเสียหายใดๆ จนกวา่คุณจะไดแ้จง้ใหท้ราบเป็นลายลกัษณ์อกัษร และใหเ้ราไดต้รวจสอบสถานการณ์ท่ีเกิดข้ึนภายในระยะเวลาท่ีเหมาะสม 
หากเรารับผดิต่อการท่ีเราไม่สามารถใหบ้ริการแก่คุณไดภ้ายใตข้อ้ตกลง ตามขอ้จาํกดัและขอ้ยกเวน้ท่ีอา้งโดยทนัทีดา้นล่างน้ี 
เราจะชาํระเงินใหต้ามจริงรวมถึงค่าใชจ่้ายเพิ่มเติมท่ีเกิดข้ึนแก่คุณตามความเหมาะสมสาํหรับการรับบริการเดียวกนัหรือคลา้ยคลึงกนัจากท่ีอ่ืน  

3.2. การประกนัภยัของคุณ: คุณมีความรับผดิชอบในการจดัใหมี้การประกนัภยัสาํหรับทรัพยสิ์นท่ีคุณนาํเขา้มาในศูนย ์ ไปรษณียภณัฑใ์ดๆ ท่ีคุณส่งหรือรับ 
ตลอดจนความรับผดิของคุณเองต่อพนกังานของคุณและบุคคลท่ีสาม เราขอแนะนาํใหคุ้ณทาํการประกนัภยัดงักล่าวใหเ้รียบร้อย 

3.3. บริการและขอ้ผกูพนัดา้น IT: แมว้า่เราจะใชง้านอินเทอร์เน็ตโพรโทคอลท่ีปลอดภยัและพยายามท่ีจะใหบ้ริการการเช่ือมต่ออินเทอร์เน็ตท่ีใชง้านไดอ้ยา่งต่อเน่ืองโดยไม่สะดุด 
เรากไ็ม่ไดแ้สดงใหท้ราบหรือไม่สามารถรับประกนัระดบัความเสถียรใดๆ ในการเช่ือมต่อกบัเครือข่ายของเราหรืออินเทอร์เน็ตได ้ รวมถึงระดบัความปลอดภยัของขอ้มูลดา้น IT 
และขอ้มูลของคุณท่ีอยูใ่นระบบ คุณควรใชม้าตรการดา้นความปลอดภยัใดๆ กต็าม (เช่น การเขา้รหสั) ท่ีคุณเช่ือวา่มีความเหมาะสมกบัธุรกิจของคุณ 
การแกไ้ขปัญหาเฉพาะของคุณท่ีเก่ียวขอ้งกบัการลดระดบัลงของการเช่ือมต่อซ่ึงอยูภ่ายในการควบคุมท่ีเหมาะสมของเราถือเป็นความรับผดิชอบของเราในการแกไ้ขปัญหาดงักล่าวภายในระยะเวลาท่ีเหมาะ

สมนบัจากท่ีคุณไดแ้จง้ใหเ้ราทราบ  

3.4. ขีดจาํกดัความคุม้ครองต่อความเสียหายท่ีเกิดข้ึน: เราจะไม่รับผดิต่อการสูญเสียธุรกิจ การสูญเสียผลกาํไร การสูญเสียยอดเงินฝากท่ีคาดไว ้ การสูญเสียหรือความเสียหายของขอ้มูล 
การเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจากบุคคลท่ีสาม หรือความเสียหายใดๆ ท่ีเกิดข้ึนในทุกกรณี เราขอแนะนาํใหคุ้ณทาํประกนัภยัคุม้ครองการสูญเสีย ความเสียหาย ค่าใชจ่้าย 
หรือความรับผดิท่ีอาจจะเกิดข้ึนดงักล่าว 

3.5. ขีดจาํกดัทางการเงินสาํหรับความรับผดิของเรา: ในทุกกรณี ความรับผดิของเราต่อคุณจะข้ึนอยูก่บัขีดจาํกดัดงัต่อไปน้ี 

3.5.1. ไม่มีขีดจาํกดัสาํหรับการบาดเจบ็หรือการเสียชีวติของบุคคล 

3.5.2. สูงสุดไม่เกิน 1 ลา้นปอนด ์ (หรือ 1.5 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ หรือ 1 ลา้นยโูร หรือตามจาํนวนท่ีเทียบเท่าในสกลุเงินทอ้งถ่ิน) 
สาํหรับเหตุการณ์หน่ึงเหตุการณ์ใดหรือเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนอยา่งต่อเน่ืองซ่ึงก่อใหเ้กิดความเสียหายต่อทรัพยสิ์นส่วนบุคคลของคุณ และ 

3.5.3. ในกรณีท่ีมีความเก่ียวขอ้งกบัความสูญเสียหรือความเสียหายอ่ืนใด จะมีการชาํระเงินเทียบเท่าสูงสุดไม่เกิน 125% 
ของค่าบริการรวมท่ีชาํระระหวา่งวนัท่ีรับบริการภายใตข้อ้ตกลงเร่ิมตน้และวนัท่ีเกิดการเรียกร้องสิทธ์ิซ่ึงตอ้งไดรั้บการตรวจสอบหรือหากสูงกวา่นั้น สาํหรับขอ้ตกลงสาํนกังานเท่านั้น จะอยูท่ี่ 
50,000 ปอนด ์/ 100,000 ดอลลาร์สหรัฐ / 66,000 ยโูร (หรือตามจาํนวนท่ีเทียบเท่าในสกลุเงินทอ้งถ่ิน) 

4. ค่าบริการ 

4.1. ค่ามดัจาํการใหบ้ริการ: เราจะถือค่ามดัจาํการใหบ้ริการของคุณไวโ้ดยไม่มีดอกเบ้ียเพื่อเป็นหลกัประกนัวา่คุณจะปฏิบติัตามขอ้ผกูพนัภายใตข้อ้ตกลงของคุณทั้งหมด 
การขอรับค่ามดัจาํคืนทั้งหมดตอ้งดาํเนินการผา่นบญัชีออนไลนข์องคุณหรือแอป หลงัจากนั้นจะมีการส่งมอบค่ามดัจาํการใหบ้ริการหรือยอดคงเหลือคืนใหคุ้ณภายใน 30 วนั 
เม่ือขอ้ตกลงของคุณส้ินสุดลงและคุณไดปิ้ดบญัชีของคุณแลว้ เราจะหกัค่าบริการคา้งชาํระใดๆ และค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัเราออกก่อนคืนยอดคงเหลือใหคุ้ณ 
เราจะกาํหนดใหคุ้ณตอ้งชาํระค่ามดัจาํเพิ่มเติม หากมีการข้ึนราคาค่าบริการสาํนกังานหรือสาํนกังานเสมือนรายเดือนเม่ือมีการต่ออาย ุ ค่าบริการคา้งชาํระมีจาํนวนมากกวา่ค่ามดัจาํการใหบ้ริการท่ีถือไว ้
และ/หรือคุณไม่สามารถชาํระใบแจง้หน้ีเม่ือครบกาํหนดไดบ่้อยคร้ัง 

4.2. ค่าธรรมเนียมดา้นภาษีอากร: คุณยนิดีเสมอท่ีจะชาํระ (1) ภาษีขายทั้งหมด ภาษีการใชง้าน ภาษีสรรพสามิต ภาษีการบริโภค และภาษีอ่ืนใด ตลอดจนค่าธรรมเนียมสิทธ์ิการใชง้าน 
ซ่ึงคุณจาํเป็นตอ้งชาํระใหห้น่วยงานของรัฐ (และเราขอใหคุ้ณแสดงหลกัฐานการชาํระภาษีดงักล่าวแก่เราดว้ย) และ (2) ภาษีใดๆ 
กต็ามท่ีเราชาํระใหห้น่วยงานของรัฐอนัเน่ืองมาจากการเขา้ใชพ้ื้นท่ีของคุณ (ถา้มี) รวมถึงแต่ไม่จาํกดัเพียงภาษีเงินไดสุ้ทธิของบริษทั ภาษีการเช่าและการครอบครอง ภาษีทรัพยสิ์นส่วนบุคคลท่ีมีตวัตน 
ภาษี/อากรแสตมป์ ตลอดจนภาษีและค่าธรรมเนียมเอกสารอ่ืนๆ 

4.3. การชาํระเงิน: เราพยายามลดผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มอยา่งต่อเน่ือง และส่งเสริมใหคุ้ณทาํเช่นเดียวกนั ดงันั้น เราจะส่งใบแจง้หน้ีทั้งหมดดว้ยระบบอิเลก็ทรอนิกส์ โดยคุณจะชาํระเงินผา่นวธีิการอตัโนมติั 
เช่น การหกับญัชีจากบตัรเดบิตหรือบตัรเครดิตโดยตรง (สามารถไดทุ้กท่ีซ่ึงสามารถดาํเนินการผา่นระบบธนาคารในพื้นท่ี) หากคุณไม่ไดก้าํหนดการชาํระเงินในรูปแบบอตัโนมติัเอาไว ้
จะมีการเรียกเกบ็ค่ามดัจาํการชาํระเงินแบบคืนเงินไดเ้ป็นหน่ึงเท่าของค่าธรรมเนียมผลิตภณัฑร์ายเดือนของคุณ ใบแจง้หน้ีจะครบกาํหนดและตอ้งชาํระเงินในวนัครบกาํหนดตามท่ีไดร้ะบุไวใ้นใบแจง้หน้ี 

4.4. การชาํระเงินล่าชา้: หากคุณไม่ชาํระค่าธรรมเนียมเม่ือครบกาํหนด จะมีการเรียกเกบ็ค่าบริการสาํหรับยอดคา้งชาํระทั้งหมด 
ค่าธรรมเนียมน้ีจะแตกต่างกนัไปในแต่ละประเทศและมีการแสดงรายการอยูใ่นกฎระเบียบ หากคุณมีขอ้พิพาทในส่วนใดของใบแจง้หน้ี คุณตอ้งแจง้ใหเ้ราทราบเป็นลายลกัษณ์อกัษรโดยทนัที 
โดยปฏิบติัตามวรรคท่ีวา่ดว้ยขอ้พิพาทในกฎระเบียบ และชาํระเงินตามจาํนวนท่ีไม่ไดอ้ยูใ่นขอ้พิพาทภายในวนัครบกาํหนด มิฉะนั้นจะถือวา่คุณชาํระค่าธรรมเนียมล่าชา้ 



เรายงัขอสงวนสิทธ์ิในการยบัย ั้งการใหบ้ริการ (และเพื่อไม่ใหเ้ขา้ใจเป็นอ่ืน จะรวมถึงการปฏิเสธการเขา้ใชบ้ริการศูนยด์ว้ย - ถา้มี) ขณะท่ีมีค่าธรรมเนียมและ/หรือดอกเบ้ียคา้งชาํระ 
หรือคุณละเมิดขอ้ตกลง  

4.5. ยอดเงินไม่เพียงพอ: สืบเน่ืองจากบริการดา้นการจดัการเพิ่มเติมท่ีเรารับผดิชอบ คุณตอ้งชาํระค่าบริการสาํหรับการชาํระเงินใดๆ ท่ีมีการส่งคืนหรือถูกปฏิเสธอนัเน่ืองมาจากยอดเงินไม่เพียงพอ 
ค่าบริการน้ีจะแตกต่างกนัไปในแต่ละประเทศและมีการแสดงรายการอยูใ่นกฎระเบียบ  

4.6. การเปิดใชง้าน: ค่าธรรมเนียมการเปิดใชง้านเป็นค่าใชจ่้ายท่ีตอ้งจ่ายตามขอ้ตกลงท่ีคุณมีกบัเรา (รวมถึงขอ้ตกลงใหม่ใดๆ ท่ีจดัทาํข้ึนภายใตว้รรค 1.10 ขา้งตน้) 
ค่าธรรมเนียมดงักล่าวน้ีครอบคลุมค่าดูแลจดัการในส่วนของขั้นตอนการเตรียมความพร้อมสาํหรับลูกคา้และการตั้งค่าบญัชี ค่าธรรมเนียมในส่วนน้ีกาํหนดไวใ้นขอ้ตกลงการใหบ้ริการในพื้นท่ี 
และเรียกเกบ็ต่อผูใ้ชง้านแต่ละรายสาํหรับสาํนกังานสาํเร็จรูป และ Coworking (โต๊ะทาํงานเฉพาะ) ต่อสาขาสาํหรับสาํนกังานเสมือน และต่อบุคคลสาํหรับสมาชิกภาพ 
ขอ้มูลเพิ่มเติมไดรั้บการกาํหนดไวใ้นกฎระเบียบ  

4.7. การปรับค่าตามดชันีราคา: หากขอ้ตกลง รวมถึงขอ้ตกลงแบบเดือนต่อเดือน มีระยะเวลาต่อเน่ืองมากกวา่ 12 เดือน เราจะเพิม่ค่าบริการรายเดือนในวนัครบรอบแต่ละปี ณ 
วนัท่ีเร่ิมตน้ซ่ึงเป็นไปตามดชันีเงินเฟ้อท่ีเก่ียวขอ้งดงัท่ีแสดงรายละเอียดไวใ้นกฎระเบียบฉบบัปัจจุบนั  หากประเทศใดประสบกบัสถานการณ์เงินเฟ้อในระดบัสูง อาจมีการปรับค่าตามดชันีราคาบ่อยข้ึน 
และจะมีรายละเอียดแสดงไวใ้นกฎระเบียบฉบบัปัจจุบนั   

4.8. การฟ้ืนฟูสภาพสาํนกังาน: เม่ือออกจากพื้นท่ีหรือคุณเลือกท่ีจะยา้ยไปยงัหอ้งอ่ืนภายในศูนย ์ เราจะคิดค่าบริการสาํหรับการฟ้ืนฟูสภาพสาํนกังานท่ีมีการซ่อมแซม 
ซ่ึงครอบคลุมค่าทาํความสะอาดทัว่ไปและค่าใชจ่้ายใดๆ ท่ีเกิดข้ึนจากการปรับพื้นท่ีใหคื้นสู่สภาพเดิม ค่าธรรมเนียมน้ีจะแตกต่างกนัไปในแต่ละประเทศและมีการแสดงรายการอยูใ่นกฎระเบียบ 
เราขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเกบ็ค่าบริการเพิ่มเติมอยา่งเหมาะสมสาํหรับการซ่อมแซมท่ีจาํเป็นขา้งตน้ นอกเหนือไปจากความชาํรุดสึกหรอโดยทัว่ไป  

4.9. บริการมาตรฐาน: ค่าบริการรายเดือน รวมถึงภาษีท่ีเก่ียวขอ้ง และบริการท่ีเกิดข้ึนเป็นประจาํใดๆ ตามท่ีคุณร้องขอตอ้งชาํระล่วงหนา้เป็นรายเดือน เม่ือมีการใชอ้ตัรารายวนั 
ค่าบริการสาํหรับเดือนดงักล่าวจะถือเป็น 30 เท่าของอตัรารายวนั สาํหรับระยะเวลาท่ีนอ้ยกวา่หน่ึงเดือน จะคิดค่าบริการในแบบรายวนั 

4.10. บริการท่ีชาํระตามการใชง้านจริงและบริการเพิ่มเติมท่ีเปล่ียนแปลงได:้ ค่าบริการสาํหรับบริการท่ีชาํระตามการใชง้านจริง 
รวมถึงภาษีท่ีเก่ียวขอ้งตอ้งชาํระเป็นรายเดือนชา้กว่ากาํหนดในอตัรามาตรฐานของเราซ่ึงอาจเปล่ียนแปลงไดเ้ป็นคร้ังคราวและพร้อมใหบ้ริการตามความตอ้งการ 

4.11. ค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม: หากเรามีค่าใชจ่้ายเพิ่มเติมจากการใชง้านพื้นท่ีรับบริการของคุณหรือจากการดูแลสภาพพื้นท่ีท่ีคุณรับบริการในส่วนท่ีไม่ใช่บริการมาตรฐาน 
รวมถึงแต่ไม่จาํกดัเฉพาะการทาํความสะอาดคร้ังใหญ่ การท้ิงขยะนอกการบริการปกติ การกาํจดัสัตวร์บกวน หรือการดูแลความปลอดภยัเพิ่มเติม 
เราขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเกบ็ค่าบริการจากคุณเป็นค่าใชจ่้ายสาํหรับบริการดงักล่าว รวมค่าธรรมเนียมการบริหารจดัการอีก 20%  

4.12. ส่วนลด โปรโมชนั และขอ้เสนอ: หากคุณไดรั้บสิทธิประโยชนจ์ากส่วนลด โปรโมชนั หรือขอ้เสนอพิเศษ และคุณไดล้ะเมิดขอ้ตกลงของคุณอยา่งมีนยัสาํคญั เราจะยติุการมอบส่วนลด โปรโมชนั 
หรือขอ้เสนอแก่คุณโดยไม่จาํเป็นตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้  

 

 

ขอ้กาํหนดทัว่โลก ก.พ. 2023 


