(สำหรับหน่วยงำนรำชกำร)

สัญญาให้บริการอินเทอร์เน็ต Express Net
[EXPRESS NET SERVICE CONTRACT]
สัญ ญำให้บริกำรอิ นเทอร์เน็ ต Express Net (“สั ญ ญา”) นี ้ มี ผลใช้บั งคับระหว่ ำง บริษั ท ที ซี บรอดคำสติ ้ง จ ำกั ด
ในฐำนะผูใ้ ห้บริกำร กับผูใ้ ช้บริกำรที่มีชื่อระบุไว้ในใบสมัครใช้บริกำรอินเทอร์เน็ต Express Net (Application Form for Express Net)
ด้ำนหน้ำของสัญญำนี ้ ผูใ้ ช้บริกำรได้อำ่ นและเข้ำใจเงื่อนไขและข้อตกลงกำรให้บริกำรในสัญญำซึง่ กำหนดสิทธิและหน้ำที่ของ
ผูใ้ ห้บริกำรและผูใ้ ช้บริกำรจนเข้ำใจรำยละเอียดต่ำง ๆ ครบถ้วนแล้ว ผูใ้ ช้บริกำรจึงตกลงใช้บริกำรโดยลงลำยมือชื่อในใบสมัคร
ใช้บ ริกำรอิ น เทอร์เน็ ต Express Net (Application Form for Express Net) ดังกล่ำว และให้ถื อว่ ำผู้ใช้บ ริกำรได้ต กลงท ำ
สัญญำกับผูใ้ ห้บริกำรและยินยอมผูกพันและปฏิบตั ิตำมข้อกำหนดและเงื่อนไขในสัญญำฉบับนีท้ กุ ประกำร
1. คานิยาม
1.1.

“ผู้ให้บริการ” หมำยถึง บริษัท ทีซี บรอดคำสติง้ จำกัด

1.2.

“ผู้ใช้บริการ” หมำยถึง ส่วนรำชกำรในรำชกำรบริหำรส่วนกลำง ส่วนรำชกำรในรำชกำรบริหำรส่วนภูมิภำค
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รัฐวิสำหกิจ องค์กำรมหำชน มหำวิทยำลัยในกำกับของรัฐ หน่วยงำนอื่นของรัฐ
ในสังกัดฝ่ ำยบริหำร หน่วยงำนอื่นของรัฐในสังกัดฝ่ ำยนิติบญ
ั ญัติ หน่วยงำนอื่นของรัฐในสังกัดฝ่ ำยตุลำกำร
และองค์กรตำมรัฐธรรมนูญ ที่ประสงค์จะใช้บริกำรอินเทอร์เน็ตที่ให้บริกำรโดยผูใ้ ห้บริกำร ซึ่งได้สมัครใช้
บริกำรอินเทอร์เน็ตและได้รบั อนุมตั ิกำรให้บริกำรจำกผูใ้ ห้บริกำรแล้ว

1.3.

“บริการอิน เทอร์เน็ ต ” หมำยถึง กำรให้บ ริกำรเชื่ อมโยงระบบคอมพิวเตอร์ของผูใ้ ช้บ ริกำรกับ โครงข่ำย
อินเทอร์เน็ตด้วยระบบสือ่ สำรผ่ำนดำวเทียมโดยตรงถึงผูใ้ ช้บริกำร ที่ให้บริกำรโดยผูใ้ ห้บริกำร

1.4.

“ระยะเวลาการใช้บ ริการ” หมำยถึ ง ระยะเวลำที่ ผูใ้ ห้บ ริก ำรจะให้ผู้ใช้บ ริกำรได้ใช้บ ริก ำรอิน เทอร์เน็ ต
ในช่วงระยะเวลำดังที่ระบุในสัญญำข้อ 2.2

1.5.

“วันครบกาหนดชาระค่าบริการ” หมำยถึง ภำยใน 30 (สำมสิบ) วัน นับจำกวันที่ของใบเรียกเก็บค่ำบริกำร
ที่ผใู้ ห้บริกำรออกให้แก่ผใู้ ช้บริกำร

1.6.

“อุปกรณ์” หมำยถึง ชุดอุปกรณ์ที่ให้บริกำรตำมที่ระบุในข้อ 5.1 โดยผูใ้ ห้บริกำร ซึ่งถื อเป็ นกรรมสิทธิ์ของ
ผูใ้ ห้บริกำร โดยผูใ้ ช้บริกำรไม่มีสทิ ธิอื่นใดนอกจำกสิทธิเพื่อกำรใช้งำนบริกำรอินเทอร์เน็ตตำมสัญญำนี ้

1.7.

“ใบสมัคร” หมำยถึง ใบสมัครใช้บริกำรอินเทอร์เน็ต Express Net (Application Form for Express Net)
ตำมแบบที่ผใู้ ห้บริกำรกำหนด

1.8.

“วันที่สมัคร” หมำยถึง วันที่ผใู้ ช้บริกำรได้สมัครใช้บริกำรอินเทอร์เน็ตที่ระบุในใบสมัครและให้ถือว่ำเป็ นวันที่
สัญญำนีม้ ีผลใช้บงั คับ

1.9.

“วั น ติ ด ตั้ ง อุ ป กรณ์ ” หมำยถึ ง วัน ที่ คู่สัญ ญำทั้ง สองฝ่ ำยตกลงกัน ให้ผู้ให้บ ริก ำรน ำอุป กรณ์ ไปติ ด ตั้ง
ณ สถำนที่ติดตัง้ ซึง่ ผูใ้ ช้บริกำรระบุไว้ในใบสมัคร

1.10. “วัน เริ่ม ใช้ บ ริก าร” หมำยถึ ง วัน ที่ อุป กรณ์ได้ติ ดตั้งเรียบร้อย และผูใ้ ช้บ ริกำรบริกำรสำมำรถใช้บ ริกำร
อินเทอร์เน็ตได้จริง และให้ถือเป็ นวันที่เริม่ คิดค่ำบริกำร
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1.11. “แพ็ ค เกจ” หมำยถึ ง แพ็ ค เกจบริก ำรอิ น เทอร์เน็ ต หรือ บริก ำรอื่ น ๆ ที่ ผู้ใ ห้บ ริก ำรประกำศก ำหนดไว้ที่
ช่องทำงประชำสัมพันธ์ของผู้ให้บริกำรเพื่อให้ผใู้ ช้บริกำรสำมำรถเลือกใช้ได้ตำมที่ตอ้ งกำร ณ วันที่สมัคร
ทัง้ นี ้ ผูใ้ ห้บริกำรอำจเปลีย่ นแปลงแพ็คเกจดังกล่ำวได้เป็ นครัง้ ครำวหลังจำกที่ได้รบั ควำมเห็นชอบจำก กสทช. แล้ว
1.12. “ค่าบริการ” หมำยถึง ค่ำบริกำร ค่ำธรรมเนียม หรือค่ำใช้จ่ำยอื่นใด ที่ผใู้ ห้บริกำรเรียกเก็บจำกผูใ้ ช้บริกำร
อันเนื่องมำจำกกำรใช้บริกำรอินเทอร์เน็ตตำมสัญญำนี ้
1.13. “ข้อมูลส่วนบุคคล” หมำยถึง ชื่อ สกุล ที่อยู่ของผูใ้ ช้บริกำรหรือของผูม้ ีอำนำจกระทำกำรแทนผูใ้ ช้บริกำร
หรือของผูร้ บั มอบอำนำจกระทำกำรแทนผูใ้ ช้บริกำร (ถ้ำมี) และให้หมำยควำมรวมถึงรำยละเอียดเกี่ยวกับ
ผู้ใ ช้บ ริก ำรที่ ส ำมำรถระบุ ตัว ผู้ใช้บ ริก ำร หรือ อำจระบุตัว ผู้ใช้บ ริก ำรนั้น ได้ไม่ ว่ำ ทำงตรงหรือ ทำงอ้อ ม
ข้อมูลกำรใช้บริกำร และพฤติกรรมกำรใช้บริกำรอินเทอร์เน็ต/โทรคมนำคมของผูใ้ ช้บริกำร
1.14. “กสทช.” หมำยถึง คณะกรรมกำรกิจกำรกระจำยเสียง กิจกำรโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคมแห่งชำติ
2. การให้บริการอินเทอร์เน็ต
2.1.

ในกำรขอเปิ ดใช้บ ริก ำรอิ น เทอร์เน็ ต ตำมสัญ ญำนี ้ ผู้ใ ช้บ ริ ก ำรได้ ยื่ น ใบสมัค รที่ ก รอกข้อ มู ล ครบถ้ว น
พร้อมกับหลักฐำนประกอบกำรสมัครตำมที่ผูใ้ ห้บริกำรกำหนดไว้ครบถ้วน และเมื่อผูใ้ ห้บริกำรอนุมัติกำร
ให้บ ริก ำรตำมใบสมัครแล้ว ให้ถือ ว่ำผู้ให้บริกำรและผูใ้ ช้บ ริก ำรตกลงทำสัญ ญำใช้บริกำรอิ นเทอร์เน็ต นี ้
ตำมแพ็คเกจที่ระบุไว้ในใบสมัคร

2.2.

ผูใ้ ช้บริกำรจะต้องใช้บริกำรอินเทอร์เน็ตตำมข้อ 2.1 โดยมีกำหนดระยะเวลำกำรใช้บริกำรตำมแพ็คเกจที่
ผูใ้ ช้บริกำรระบุไว้ในใบสมัคร ซึง่ แพ็คเกจจะมี 2 แบบ คือ (1) แพ็คเกจแบบที่มีกำหนดระยะเวลำกำรใช้บริกำร
ขัน้ ต่ำ และ (2) แพ็คเกจแบบที่ไม่มีกำหนดระยะเวลำกำรใช้บริกำรขัน้ ต่ำ โดยกำรให้บริกำรอินเทอร์เน็ตให้เริ่ม
ตัง้ แต่วนั เริม่ ใช้บริกำร (ตำมนิยำมข้อ 1.10) เป็ นต้นไป

2.3.

สำหรับผูใ้ ช้บริกำรที่ใช้บริกำรแพ็คเกจแบบที่มีกำหนดระยะเวลำกำรใช้บริกำรขัน้ ต่ำ ภำยหลังจำกครบกำหนด
ระยะเวลำกำรใช้บริกำรขัน้ ต่ำตำมที่ระบุไว้ในข้อ 2.2 หำกผูใ้ ช้บริกำรไม่มีกำรบอกเลิกเป็ นลำยลักษณ์อกั ษร
ให้ผใู้ ห้บริกำรทรำบล่วงหน้ำอย่ำงน้อย 5 (ห้ำ) วันก่อนครบกำหนดระยะเวลำกำรใช้บริกำรขัน้ ต่ำดังกล่ำว
ให้ถือว่ำผูใ้ ช้บริกำรตกลงใช้บริกำรอินเทอร์เน็ตต่อไปแบบไม่มีกำหนดระยะเวลำ ตำมเงื่อนไขและข้อตกลงที่
กำหนดไว้ในข้อกำหนดและเงื่อนไขกำรให้บริกำรนี ้ตำมเดิมทุกประกำร จนกว่ำผูใ้ ช้บริกำรหรือผูใ้ ห้บริกำร
ฝ่ ำยหนึง่ ฝ่ ำยใดจะมีกำรบอกเลิกเป็ นลำยลักษณ์อกั ษรตำมข้อ 9

2.4.

เพื่ อ ป้องกัน และหลีก เลี่ยงผลกระทบต่อกำรใช้บ ริกำรอิน เทอร์เน็ ต ของผู้ใช้บ ริกำรรำยอื่ น ผูใ้ ห้บริก ำรขอ
สงวนสิทธิ ในกำรกำหนดเงื่อนไขกำรให้บริกำรอินเทอร์เน็ตเพื่อกำรให้บริกำรอย่ำงเท่ำเทียมโดยคำนึงถึง
ประโยชน์ ข องผู้ ใ ช้ บ ริ ก ำรส่ ว นรวมเป็ นส ำคั ญ ทั้ ง นี ้บ ริ ก ำรอิ น เทอร์เ น็ ต ตำมสั ญ ญำนี ้เ ป็ นบริ ก ำร
แบบใช้ควำมเร็วรับ-ส่งข้อมูลร่วมกัน คุณภำพและควำมเร็วในกำรใช้บริกำรอินเทอร์เน็ตขึน้ อยูก่ บั ปริมำณหรือ
จำนวนผูใ้ ช้งำนในขณะนัน้ และปั จจัยภำยนอกอื่น ๆ ซึ่งอำจส่งผลกระทบต่อคุณภำพของบริกำรอินเทอร์เน็ต
ดังนัน้ ผูใ้ ช้บริกำรต้องไม่ใช้บริกำรอินเทอร์เน็ตผิดประเภท อำทิ ใช้ง ำนในลักษณะแชร์โครงข่ำยอินเทอร์เน็ต
เพื่อกำรค้ำอีกทอดหนึง่ ไปยังกลุม่ ลูกค้ำของตนเอง หรือใช้งำนในลักษณะ ดำวน์โหลดหรืออัพโหลดไฟล์ขนำด
ใหญ่เพื่อกำรแชร์, ให้บริกำรสตรีมมิ่ง หรือ ใช้งำนกล้อง CCTV (เป็ นต้น) เป็ นระยะเวลำต่อเนื่องจนเป็ นเหตุให้
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ผูใ้ ช้บริกำรรำยอื่นได้รบั ผลกระทบในกำรใช้บริกำรอินเทอร์เน็ต หรือสร้ำงควำมเสียหำยอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งกับ
โครงข่ ำ ยอิ น เทอร์เน็ ต ของผู้ให้บ ริก ำรในภำพรวม ผู้ใ ห้บ ริก ำรมี สิ ท ธิ ที่ จ ะห้ำ มหรือ ระงับ กำรให้บ ริก ำร
อินเทอร์เน็ต หำกผูใ้ ช้บริกำรฝ่ ำฝื นข้อตกลงนี ้ เว้นแต่ผใู้ ช้บริกำรจะได้รบั ควำมเห็นชอบเป็ นลำยลักษณ์อกั ษร
จำกผู้ ใ ห้ บ ริ ก ำรก่ อ นท ำกำรดั ง กล่ ำ ว และผู้ใ ช้ บ ริ ก ำรจะต้ อ งปฏิ บั ติ ต ำมข้อ ก ำหนดของกฎหมำย
ที่เกี่ยวข้องด้วย
2.5.

ผูใ้ ห้บริกำรจะจัดหำและติดตัง้ อุปกรณ์ตำมรำยละเอียดในข้อ 5 ณ สถำนที่ติดตัง้ และภำยในวันติดตัง้ อุปกรณ์
(ตำมนิยำมข้อ 1.9)

2.6.

เมื่อผูใ้ ช้บริกำรได้กรอกใบสมัครและยื่นต่อผูใ้ ห้บริกำรแล้ว ให้ถือว่ำผูใ้ ช้บริกำรยินยอมให้ผใู้ ห้บริกำรมีสทิ ธินำ
ข้อมูลส่วนบุคคลของผูใ้ ช้บริกำรตำมที่ระบุไว้ในใบสมัคร ไปใช้ในกำรให้บริกำรอินเทอร์เน็ต เพื่อประโยชน์ใน
กำรดำเนินกิ จกำรโทรคมนำคมได้ ตำมหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในประกำศของ กสทช. ว่ำด้วยมำตรกำร
คุ้ม ครองสิท ธิ ข องผู้ใช้บ ริก ำรโทรคมนำคมเกี่ ย วกับ ข้อ มูล ส่ว นบุค คล ทั้งนี ้ ผู้ใช้บ ริก ำรมี สิท ธิ ข อตรวจดู
ขอสำเนำ หรือขอสำเนำรับรองถูกต้อง หรือขอแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลง หรือขอระงับกำรใช้หรือเปิ ดเผยข้อมูล
ส่วนบุค คลของผู้ใช้บ ริก ำร หรือ ขอเพิ ก ถอนควำมยิ น ยอมให้ป ระมวลผลได้โดยให้ท ำค ำขอเป็ น หนังสื อ
ยื่นต่อผูใ้ ห้บริกำร หำกผูใ้ ห้บริกำรไม่ดำเนินกำรตำมคำขอ ผูใ้ ช้บริกำรมีสทิ ธิทำหนังสือแจ้ง กสทช. เพื่อบังคับ
ให้เป็ น ไปตำมสิท ธิ ข องผู้ใช้บ ริก ำร และในกรณี ที่ ผู้ใช้บ ริก ำรขอตรวจดู ขอสำเนำ หรือ ขอสำเนำรับ รอง
ควำมถูก ต้อ งของข้อ มู ลส่ว นบุ ค คลของผู้ใช้บ ริก ำร ผู้ให้บ ริก ำรสำมำรถเรีย กเก็ บ ค่ ำ ธรรมเนี ย มในกำร
ดำเนินกำรดังกล่ำวได้โดยไม่สงู กว่ำควำมเป็ นจริงตำมหลักเกณฑ์ที่ กสทช. ประกำศกำหนด

3. ค่าบริการและค่าติดตั้งอุปกรณ์
3.1.

ผูใ้ ห้บ ริก ำรจะเรียกเก็ บ ค่ำบริกำรจำกผูใ้ ช้บริกำรเป็ น งวดรำยเดือน โดยผูใ้ ห้บ ริก ำรจะจัด ส่งใบเรียกเก็ บ
ค่ำบริกำรให้ผใู้ ช้บริกำรหลังจำกสิน้ สุดกำรใช้บริกำรในแต่ละเดือนและผูใ้ ช้บริกำรจะต้องชำระค่ำบริกำรเป็ น
งวดรำยเดือนให้แก่ผใู้ ห้บริกำรภำยใน 30 (สำมสิบ) วัน นับจำกวันที่ของใบเรียกเก็บค่ำบริกำรที่ผใู้ ห้บริกำร
ออกให้แ ก่ ผู้ใช้บ ริก ำร ตำมอัต รำค่ำ บริก ำรที่ ระบุในใบเรีย กเก็ บ ค่ ำ บริก ำรโดยไม่ ค ำนึ งว่ำงวดแรกและ
งวดสุดท้ำยจะมีกำรใช้บริกำรเต็มเดือนหรือไม่ หำกวันเริม่ ใช้บริกำร ไม่ตรงกับวันที่ 1 ของเดือน ผูใ้ ห้บริกำรจะ
เรียกเก็ บค่ำบริกำรตำมสัดส่วนระยะเวลำกำรใช้บริกำรจริง ทัง้ นีผ้ ูใ้ ห้บริกำรจะเริ่ม คิดค่ำบริกำรดังกล่ำว
นับตัง้ แต่วนั เริม่ ใช้บริกำร (ตำมนิยำมข้อ 1.10)
ทัง้ นี ้ ผู้ให้บ ริกำรรับ รองว่ำ ผู้ให้บ ริก ำรจะไม่เรียกเก็ บ ค่ำบริกำรหรือค่ำธรรมเนี ย มใด ๆ นอกเหนื อจำกที่
ระบุไว้ในใบสมัครและสัญญำนี ้

3.2.

ผูใ้ ช้บริกำรตกลงชำระค่ำติดตัง้ อุปกรณ์ (ถ้ำมี) ให้แก่ผใู้ ห้บริกำรตำมเงื่อนไขต่อไปนี ้
3.2.1. หำกผู้ใช้บ ริก ำรเลื อ กที่ จ ะช ำระค่ ำ ติ ด ตั้ง อุป กรณ์ (ถ้ำ มี ) ครัง้ เดี ย วเต็ ม จ ำนวนตำมแพ็ ค เกจที่
ผูใ้ ช้บริกำรระบุไว้ในใบสมัคร ผูใ้ ช้บริกำรจะต้องชำระค่ำติดตัง้ อุปกรณ์ดังกล่ำวให้แก่ผใู้ ห้บริกำร
ณ วันที่สมัคร ตำมอัตรำที่ระบุไว้ในใบสมัคร โดยหำกผูใ้ ช้บริกำรเลือกที่ จะชำระค่ำติดตัง้ อุปกรณ์
ตำมข้อนี ้ กำรใช้บริกำรอินเทอร์เน็ตตำมแพ็คเกจที่ผใู้ ช้บริกำรระบุไว้ในใบสมัครจะไม่มีขอ้ ผูกมัด
เรือ่ งระยะเวลำกำรใช้บริกำรขัน้ ต่ำ
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3.2.2. หำกผูใ้ ช้บริกำรเลือกผ่อนชำระค่ำติดตัง้ อุปกรณ์ (ถ้ำมี) ให้แก่ผใู้ ห้บริกำรเป็ นงวดรำยเดือนตำม
แพ็คเกจที่ผใู้ ช้บริกำรระบุไว้ในใบสมัคร ผูใ้ ช้บริกำรจะต้องชำระค่ำติดตัง้ อุปกรณ์ดงั กล่ำวเป็ นงวด ๆ
ให้แก่ผใู้ ห้บริกำรจนครบตำมกำหนดระยะเวลำกำรใช้บริกำรขัน้ ต่ำตำมแพ็คเกจที่ผใู้ ช้บริกำรระบุไว้
ในใบสมัคร
3.3.

ในกรณีที่ผใู้ ช้บริกำรผิดนัดไม่ชำระค่ำบริกำรภำยในวันครบกำหนดชำระค่ำบริกำร ผูใ้ ช้บริกำรจะต้องชำระค่ำบริกำร
ที่ ค ้ำงชำระพร้อมดอกเบี ย้ ตำมอัตรำที่ กฎหมำยก ำหนดให้แก่ ผู้ให้บริกำร โดยให้ค ำนวณดอกเบี ย้ ตั้งแต่วันที่
ผูใ้ ช้บริกำรผิดนัดชำระจนกว่ำจะชำระค่ำบริกำรครบถ้วน ทัง้ นี ้ ผูใ้ ห้บริกำรสงวนสิทธิ ที่จะระงับหรือยกเลิกกำร
ให้บริกำรหำกผูใ้ ช้บริกำรผิดนัดชำระค่ำบริกำรเกินกว่ำระยะเวลำที่กำหนดในใบเรียกเก็บค่ำบริกำรเป็ นเวลำ 2 (สอง)
งวดติดต่อกัน

3.4.

ในระหว่ำงระยะเวลำกำรใช้บ ริก ำร (สำหรับ แพ็ ค เกจแบบที่ ไม่ มี กำหนดระยะเวลำกำรใช้บ ริก ำรขัน้ ต่ ำ )
หรือภำยหลังจำกสิน้ สุดระยะเวลำกำรใช้บริกำรขัน้ ต่ำ (สำหรับแพ็คเกจแบบที่มีกำรกำหนดระยะเวลำกำรใช้
บริกำรขัน้ ต่ำ) ผูใ้ ห้บริกำรอำจมีควำมจำเป็ นต้องเปลี่ยนแปลงค่ำบริกำรจนทำให้อตั รำค่ำบริกำรใหม่สงู กว่ำ
อัตรำค่ำบริกำรเดิมที่ผใู้ ห้บริกำรประกำศไว้ในวันที่สมัครโดยที่อตั รำค่ำบริกำรใหม่ได้รบั ควำมเห็นชอบจำก
กสทช. แล้ว ผูใ้ ห้บริกำรจะแจ้งให้ผใู้ ช้บริ กำรทรำบไม่นอ้ ยกว่ำ 1 (หนึ่ง) รอบระยะเวลำกำรชำระค่ำบริกำร
และกำรเปลี่ย นแปลงค่ ำบริก ำรดังกล่ำ วจะต้อ งได้รบั ควำมยิ น ยอมจำกผู้ใช้บ ริก ำร แต่ห ำกผู้ใช้บ ริก ำร
ไม่ยินยอม ผูใ้ ช้บริกำรมีสทิ ธิ ขอเปลีย่ นแพ็คเกจหรือยกเลิกกำรใช้บริกำรอินเทอร์เน็ตได้ทนั ที

3.5.

หำกผู้ใ ช้บ ริก ำรประสงค์จ ะขอเปลี่ ย นแปลงแพ็ ค เกจผู้ใ ช้บ ริก ำรสำมำรถขอเปลี่ ย นแปลงแพ็ ค เกจได้
โดยผูใ้ ช้บริกำรที่ใช้บริกำรแพ็คเกจแบบที่ไม่มีกำหนดระยะเวลำกำรใช้บริกำรขัน้ ต่ำ สำมำรถขอเปลี่ยนแปลง
แพ็คเกจที่ใช้อยู่ ณ ปั จจุบนั ได้ในระหว่ำงระยะเวลำที่ใช้บริกำร ส่วนผูใ้ ช้บริกำรที่ใช้บริกำรแพ็ คเกจที่มีกำหนด
ระยะเวลำกำรใช้บริกำรขัน้ ต่ำ จะขอเปลี่ยนแปลงแพ็คเกจได้หลังจำกพ้นระยะเวลำกำรใช้บริกำรขัน้ ต่ำแล้ว
โดยผูใ้ ช้บริกำรจะต้องทำเป็ นหนังสือถึงผูใ้ ห้บริกำร หรือทำตำมขัน้ ตอนกำรเปลีย่ นแปลงแพ็คเกจและส่งไปยัง
ช่องทำงที่ผใู้ ห้บริกำรประกำศกำหนดไว้ ให้ผใู้ ห้บริ กำรทรำบล่วงหน้ำอย่ำงน้อย 15 (สิบห้ำ) วันก่อนวันแรก
ของเดื อ นที่ จ ะมี ก ำรเปลี่ ย นแปลง และกำรเปลี่ ย นแปลงดั ง กล่ ำ วจะมี ผ ลในวัน ที่ 1 ของเดื อ นถั ด ไป
ทัง้ นี ้ ผูใ้ ห้บริกำรขอสงวนสิทธิที่จะเปลีย่ นแปลงอัตรำค่ำบริกำรที่เกิดขึน้ จำกกำรเปลีย่ นแปลงดังกล่ำว

3.6.

ในกรณี ที่ ผู้ใช้บ ริก ำรเลือ กช ำระค่ำบริก ำรกับ ตัว แทนรับ ช ำระค่ำบริก ำร เช่ น เคำน์เตอร์เซอร์วิส เป็ น ต้น
ผูใ้ ช้บริกำรจะเป็ นผูร้ บั ผิดชอบชำระค่ำธรรมเนียมกำรรับชำระค่ำบริกำร ตำมอัตรำที่ตวั แทนรำยนัน้ ๆ กำหนด
(ถ้ำมี)

4. ภาษีอากร
ผูใ้ ช้บริกำรจะต้องรับภำระภำษี มลู ค่ำเพิ่มที่เกิดขึน้ จำกกำรใช้บริกำรอินเทอร์เน็ตตำมสัญญำนีใ้ นอัตรำตำมที่กฎหมำย
กำหนด ในกรณี ที่ ผู้ใช้บ ริก ำรมี ห น้ำที่ ต ้อ งหัก ภำษี เงิ น ได้ ณ ที่ จ่ำ ยตำมที่ ก ฎหมำยกำหนด ผูใ้ ห้บ ริก ำรตกลงให้
ผูใ้ ช้บริกำรหักภำษี ณ ที่จ่ำยจำกค่ำบริกำรตำมสัญญำนีไ้ ด้ และผูใ้ ช้บริกำรจะต้องส่งมอบหนังสือรับรองแสดงกำรหัก
ภำษี ณ ที่จ่ำย และรำยละเอียดกำรหักภำษี ณ ที่จ่ำยดังกล่ำวพร้อมทัง้ ลงลำยมือชื่อของผูใ้ ช้บริกำรให้แก่ผใู้ ห้บริกำร
ภำยในระยะเวลำตำมกฎหมำยที่กำหนด
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5. การจัดหาอุปกรณ์ สาหรับการเชื่อมต่อโครงข่ายอินเทอร์เน็ต
5.1.

ผูใ้ ห้บ ริก ำรตกลงให้ผู้ใช้บ ริก ำรใช้อุป กรณ์เป็ น จำนวน 1 (หนึ่ง) ชุด ตลอดอำยุสญ
ั ญำนี ้ โดยผู้ใช้บ ริกำร
ตกลงให้ผใู้ ห้บริกำรติดตัง้ อุปกรณ์ ณ สถำนที่ติดตัง้ ตำมที่ระบุไว้ในใบสมัคร ดังนี ้
5.1.1. ชุดจำนรับสัญญำณดำวเทียม (Fixed Antenna 1.2m Ku-Band, OMT/Feed Ku-band, BUC 2W
Ku-band, LNB- Ku-band, Antenna stand 2m)
5.1.2. อุปกรณ์ Indoor Unit (Satellite Modem, AC Power Supply)
อุปกรณ์ตำม 5.1.1 และ 5.1.2 รวมตลอดถึงอุปกรณ์ที่ผใู้ ห้บริกำรได้มีกำรติดตัง้ เพิ่มเติมในภำยหลัง (ถ้ำมี)
ถื อ เป็ นกรรมสิ ท ธิ์ ข องผู้ใ ห้บ ริก ำรและให้ผู้ใช้บ ริก ำรครอบครองเพื่ อ ใช้ป ระโยชน์ต ำมสัญ ญำนี ้เท่ ำ นั้น
ทัง้ นี ้ ผูใ้ ช้บริกำรจะต้องมีหน้ำที่ดแู ลรักษำอุปกรณ์อย่ำงดีและปฏิบตั ิตำมเงื่อนไขตำมที่ระบุในคูม่ ือกำรใช้งำน
อุปกรณ์และบริกำรอินเทอร์เน็ตอย่ำงเคร่งครัด

5.2.

ในกรณี ที่ผใู้ ห้บริกำรต้องนำอุปกรณ์ไปติดตัง้ ณ สถำนที่ติดตัง้ ตำมที่ระบุไว้ในใบสมัคร ผูใ้ ช้บริกำรจะต้องให้
ควำมช่วยเหลือและอำนวยควำมสะดวกแก่ ผูใ้ ห้บริกำร เช่น จัดหำสถำนที่ที่ เหมำะสมในกำรติ ดตัง้ อุปกรณ์
ขออนุญำตเจ้ำของสถำนที่เพื่อกำรติดตัง้ อุปกรณ์ รวมถึงเข้ำตรวจสอบเพื่อซ่อมบำรุ ง กำรรักษำควำมปลอดภัย
มิให้มีกำรสูญหำย กำรผ่ำนเข้ำ–ออกสถำนที่ติดตัง้ อุปกรณ์

5.3.

ผูใ้ ช้บริกำรรับรองและยืนยันว่ำผูใ้ ช้บริกำรมีสิทธิครอบครองหรือได้รบั อนุญำตให้ใช้สถำนที่ติดตัง้ ตำมที่ระบุใน
ใบสมัคร หำกมีผใู้ ดโต้แย้งสิทธิหรือเรียกร้องค่ำเสียหำยจำกผูใ้ ห้บริกำร อันเนื่องมำจำกกำรติดตัง้ อุปกรณ์ของ
ผูใ้ ห้บริกำรในสถำนที่ดงั กล่ำว ผูใ้ ช้บริกำรตกลงรับผิดชอบในควำมเสียหำยตลอดจนค่ำใช้จ่ำยอื่นใดทีผ่ ใู้ ห้บริกำร
ต้องเสียไปเพื่อกำรต่อสูห้ รือโต้แย้งสิทธิทงั้ สิน้

5.4.

ในกรณี ที่ผใู้ ช้บริกำรไม่ปฏิบัติตำมข้อกำหนดและเงื่อนไขในสัญ ญำข้อ 5 นีจ้ นเป็ นเหตุให้ผูใ้ ห้บริกำรหรือ
บุคคลภำยนอกได้รบั ควำมเสียหำย ผูใ้ ช้บริกำรตกลงจะเป็ นผูร้ บั ผิดชอบในควำมเสียหำยที่เกิดขึ น้ ทัง้ สิน้

5.5.

ผูใ้ ช้บริกำรตกลงจะไม่นำอุปกรณ์ไปจำหน่ำย ให้เช่ำ ให้ยืม ยกให้ หรือกระทำกำรอื่นใดอันเป็ นกำรให้อปุ กรณ์
พ้น ไปจำกควำมครอบครองของผู้ใ ช้บ ริก ำร เว้น แต่ จ ะได้ร ับ ควำมยิ น ยอมเป็ นลำยลัก ษณ์ อัก ษรจำก
ผูใ้ ห้บริกำรก่อน และจะไม่ใช้อุปกรณ์ไปในทำงที่ผิดกฎหมำย รวมทัง้ จะไม่เปลี่ยนแปลง แก้ไขหรือทำให้เลข
หมำยประจำตัวของทรัพ ย์สิน ลบเลือน และจะใช้สอยอุป กรณ์ ต ำมประเพณี นิ ย มด้ว ยควำมระมัด ระวัง
จะดูแ ลเก็ บ รัก ษำไว้ในที่ ป ลอดภัย จะบ ำรุ งรัก ษำซ่อ มแซมให้อ ยู่ในสภำพเรีย บร้อ ยใช้ก ำรได้ดี อ ยู่เสมอ
และยอมให้ผใู้ ห้บริกำรหรือตัวแทนของผูใ้ ห้บริกำรเข้ำตรวจดูได้เสมอ หำกผูใ้ ช้บริกำรก่อให้เกิดควำมเสียหำย
แก่เครือ่ งอุปกรณ์นนั้ ผูใ้ ช้บริกำรจะแจ้งให้ผใู้ ห้บริกำรทรำบทันที โดยผูใ้ ห้บริกำรมีสิทธิเรียกให้ผใู้ ช้บริกำรรับ
ผิดชดใช้คำ่ เสียหำยตำมควำมเสียหำยที่เกิดขึน้ จริงแก่เครือ่ งอุปกรณ์ดงั กล่ำวได้ ทัง้ นี ้ จะต้องไม่ เกินกว่ำรำคำ
ตลำดของค่ำอุปกรณ์ดงั กล่ำวในขณะนัน้ ผูใ้ ช้บริกำรรับทรำบว่ำกำรกระทำดังกล่ำวในข้อ นีโ้ ดยมิได้รบั ควำม
ยินยอมจำกผูใ้ ห้บริกำรนัน้ ถือเป็ นกำรกระทำผิดสัญญำและกฎหมำยซึง่ มีโทษทำงอำญำ

5.6.

ผู้ใ ช้บ ริ ก ำรจะต้อ งไม่ ถ อด ดั ด แปลง ท ำลำย หรื อ แก้ ไข ซ่ อ มแซม อุ ป กรณ์ ไม่ ว่ ำ ด้ ว ยประกำรใด ๆ
และไม่เคลื่อนย้ำย โยกย้ำย อุปกรณ์ออกจำกสถำนที่ติดตัง้ ที่ระบุในใบสมัครโดยมิได้รบั ควำมยินยอมจำก
ผู้ใ ห้บ ริก ำรก่ อ น รวมทั้งจะไม่ ท ำกำรอื่ น ใดซึ่ ง อำจท ำให้เกิ ด กำรเสื่ อ มค่ ำ ควำมสูญ หำยหรือ เสี ย หำย
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แก่ อุป กรณ์ ดัง กล่ำ ว ผู้ใ ช้บ ริก ำรรับ ทรำบว่ำ กำรกระท ำดัง กล่ำ วในข้อ นี ้โดยมิ ได้ร ับ ควำมยิ น ยอมจำก
ผูใ้ ห้บริกำรนัน้ ถือเป็ นกำรกระทำผิดสัญญำและกฎหมำยซึง่ มีโทษทำงอำญำ
5.7.

ผูใ้ ห้บริกำรมีสิทธิเข้ำไปในสถำนที่ติดตัง้ อุปกรณ์ไว้ของผูใ้ ช้บริกำร เพื่อทำกำรทดสอบปรับแต่ง เปลี่ยน หรือ
บำรุงรักษำอุปกรณ์ตำ่ ง ๆ เมื่อได้รบั อนุญำตจำกผูใ้ ช้บริกำรแล้ว

5.8.

ในระหว่ ำ งระยะเวลำกำรใช้บ ริก ำรหำกผู้ใ ช้บ ริก ำรต้อ งกำรย้ำ ยอุป กรณ์ จ ำกจุ ด ติ ด ตั้ง เดิ ม ไปจุ ด ใหม่
ผูใ้ ช้บริกำรจะต้องเป็ นผูช้ ำระค่ำรือ้ ถอนและติดตัง้ อุปกรณ์ที่เกิดขึน้ ตำมอัตรำค่ำบริกำรรือ้ ถอนและติดตัง้
อุปกรณ์ที่ผใู้ ห้บริกำรจะได้กำหนดและแจ้งให้ผใู้ ช้บริกำรทรำบ โดยผูใ้ ช้บริกำรจะต้องชำระค่ำรือ้ ถอนและ
ติดตัง้ อุปกรณ์ตำมข้อนี ้ ให้แก่ผใู้ ห้บริกำรล่วงหน้ำ 7 (เจ็ด) วัน ก่อนวันที่จะมีกำรย้ำยจุดติดตัง้

5.9.

เมื่อสัญญำนีไ้ ด้สิน้ สุดลงหรือถูกยกเลิกไปไม่ว่ำด้วยเหตุใด ผูใ้ ช้บริกำรยินยอมให้ผใู้ ห้บริกำรมีสิทธิ เข้ำยึดถื อ
ครอบครอง และรือ้ ถอนอุปกรณ์กลับคืนไปได้ทนั ที โดยผูใ้ ห้บริกำรจะแจ้งผูใ้ ช้บริกำรล่วงหน้ำ และเพื่อประโยชน์
แห่งกำรนีผ้ ใู้ ช้บริกำรยินยอมให้ผใู้ ห้บริกำรมีสิทธิ เข้ำไปในสถำนที่ติดตัง้ เพื่อเข้ำยึดถือครอบครองและรือ้ ถอน
อุปกรณ์คื นได้ ทัง้ นี ้ หำกผู้ใช้บริกำรก่อให้เกิ ดควำมเสียหำยแก่ อุปกรณ์ ผูใ้ ช้บริกำรจะต้องรับผิ ดชอบชดใช้
ค่ำเสียหำยที่เกิดขึน้ ซึง่ ต้องไม่เกินกว่ำรำคำตลำดของค่ำอุปกรณ์ดงั กล่ำวในขณะนัน้

6. มาตรฐานการให้บริการ และการขัดข้องของบริการอินเทอร์เน็ต
6.1.

ผูใ้ ห้บริกำรตกลงให้บริกำรอินเทอร์เน็ตโดยมีคณ
ุ ภำพและมำตรฐำนกำรให้บริกำรเป็ นไปตำมที่ผใู้ ห้บริกำรได้
โฆษณำไว้หรือตำมที่ผใู้ ห้บริกำรได้แจ้งให้ผใู้ ช้บริกำรทรำบ

6.2.

ผูใ้ ช้บริกำรมีสทิ ธิได้รบั ส่วนลดค่ำบริกำรในกรณีที่บริกำรอินเทอร์เน็ตเกิดเหตุขดั ข้อง โดยมีเงื่อนไขดังนี ้
6.2.1. กำรขัดข้องของบริกำรอินเทอร์เน็ตเกิ ดจำกควำมผิดพลำดของผูใ้ ห้บ ริกำร และกำรขัด ข้องของ
อุปกรณ์มิได้เกิดจำกควำมบกพร่องของผูใ้ ช้บริกำร รวมทัง้ บริวำรของผูใ้ ช้บริกำร ยกเว้นกรณีตำม
ข้อ 6.2.5
6.2.2. ระยะเวลำที่จะถื อเป็ นบริกำรอินเทอร์เน็ตขัดข้องให้เริ่มนับตัง้ แต่เวลำที่ผใู้ ห้บริกำรได้รบั แจ้งกำร
ขัด ข้อ งดั ง กล่ ำ วจำกผู้ใ ช้บ ริ ก ำรผ่ ำ นช่ อ งทำงตำมข้อ 6.3 จนถึ ง เวลำที่ ผู้ใ ช้บ ริ ก ำรสำมำรถ
ใช้บริกำรอินเทอร์เน็ตได้อีกครัง้ โดยผูใ้ ห้บริกำรจะแจ้งไปยังผูใ้ ช้บริกำรทำง SMS ตำมหมำยเลข
โทรศัพท์มือถือของผูใ้ ช้บริกำร หรือช่องทำงที่ผใู้ ห้บริกำรกำหนด
6.2.3. กำรคำนวณส่วนลดค่ำบริกำร
ส่วนลดค่ำบริกำร เท่ำกับ

ชั่วโมงทีเ่ กิดบริกำรขัดข้องตำมข้อ 6.2.2 x ค่ำบริกำรรำยเดือน
720 ชั่วโมง

6.2.4. ส่ ว นลดค่ ำ บริ ก ำรที่ ค ำนวณ ได้ ต ำมข้ อ 6.2.3 จะถู ก น ำไปหั ก ลดค่ ำ บริ ก ำรตำมที่ ร ะบุ ใ น
ใบเรียกเก็บค่ำบริกำร ยกเว้นกรณีที่ผใู้ ช้บริกำรยกเลิกกำรใช้บริกำรอินเทอร์เน็ต ผูใ้ ห้บริ กำรจะคืน
ค่ำบริกำรดังกล่ำวให้ผใู้ ช้บริกำรตำมวิธีกำรที่ผใู้ ห้บริกำรกำหนด
6.2.5. ในกรณีตอ่ ไปนีจ้ ะไม่ถือว่ำเป็ นเหตุขดั ข้องที่ผใู้ ช้บริกำรจะได้รบั ส่วนลดค่ำบริกำร ตำมข้อ 6 นี ้
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6.2.5.1. บริกำรอินเทอร์เน็ตขัดข้องที่เกิดจำกควำมบกพร่องของผูใ้ ช้บริกำรหรือจำกกำรใช้บริกำร
อินเทอร์เน็ตที่ไม่เป็ นไปตำมที่ผใู้ ห้บริกำรแนะนำ
6.2.5.2. บริกำรอินเทอร์เน็ตขัดข้องที่เกิดจำกอุปกรณ์ของผูใ้ ช้บริกำรเอง
6.2.5.3. บริกำรอินเทอร์เน็ตขัดข้องที่เกิดระหว่ำงกำรย้ำยจุดติดตัง้ อุปกรณ์ตำมข้อ 5.8
6.3.

ในกรณีที่เกิดกำรขัดข้องในกำรใช้บริกำรอินเทอร์เน็ต ผูใ้ ช้บริกำรต้องแจ้งให้ผใู้ ห้บริกำรทรำบตำมช่องทำง
ดังต่อไปนี ้ และผูใ้ ห้บริกำรจะดำเนินกำรแก้ไขเหตุขดั ข้องเพื่อให้ผใู้ ช้บริกำรสำมำรถใช้บริกำรอินเทอร์เน็ตได้
ตำมปกติโดยเร็ว โดยไม่คิดค่ำใช้จ่ำยจำกผูใ้ ช้บริกำร เว้นแต่เหตุขดั ข้องนัน้ เกิดจำกกำรกระทำของผูใ้ ช้บริกำร
หรือบริวำรของผูใ้ ช้บริกำร
6.3.1. กรณีเป็ นหนังสือ ส่งมำที่ สถำนีบริกำรภำคพืน้ ดินไทยคม 50 หมู่ 1 ซอยวัดเจดียห์ อย ตำบลบ่อเงิน
อำเภอลำดหลุมเเก้ว จังหวัดปทุมธำนี 12140
6.3.2. กรณีติดต่อด้วยตนเอง ติดต่อได้ที่ ศูนย์บริกำรลูกค้ำ (Customer Service Center)
ที่อยู:่
สถำนีบริกำรภำคพืน้ ดินไทยคม 50 หมู่ 1 ซอยวัดเจดียห์ อยตำบลบ่อเงิน
อำเภอลำดหลุมเเก้ว จังหวัดปทุมธำนี 12140
เบอร์โทรศัพท์:
1800-010318 (24 ชั่วโมง) โดยไม่คิดค่ำบริกำร
Line Official Account: @expressnet
Facebook Page:
Thaicom Express

6.4.

ผูใ้ ช้บริกำรรับ ทรำบว่ำกำรแก้ไขเหตุขัด ข้องของกำรใช้บ ริกำรอิน เทอร์เน็ต อำจกระทบข้อ มูลส่วนบุค คล
หรือ ข้อ มู ล อื่ น ใดของผู้ใ ช้บ ริก ำร หำกผู้ใ ห้บ ริ ก ำรได้แ ก้ไขเหตุ ขัด ข้อ งดัง กล่ ำ วด้ว ยมำตรฐำนวิ ช ำชี พ
ผูใ้ ห้บริกำรจะไม่รบั ผิดชอบต่อควำมเสียหำยหรือสูญหำยดังกล่ำว

7. ความรับผิดต่อความเสียหาย
7.1.

ผูใ้ ช้บริกำรต้องใช้ควำมระมัดระวัง กำกับดูแล และต้องไม่ใช้ บริกำรอินเทอร์เน็ตตำมสัญญำนี ้ ไปในทำงที่
ก่อให้เกิ ดกำรล่วงละเมิดสิทธิ ของบุคคลอื่น หำกกำรกระทำใด ๆ ของผูใ้ ช้บริกำรก่อให้เกิดควำมเสียหำย
ต่อบุคคลอื่น ผูใ้ ช้บริกำรต้องรับผิดชอบแต่เพียงฝ่ ำยเดียว

7.2.

ผู้ใช้บ ริก ำรต้อ งไม่ ใช้บ ริก ำรอิ น เทอร์เน็ ต ไปในทำงที่ ผิ ด กฎหมำย หรือ ขัด ต่ อ ข้อ ก ำหนดของผู้ให้บ ริก ำร
และ/หรือขัดต่อควำมสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชำชน

7.3.

ผูใ้ ช้บริกำรจะต้องใช้บริกำรนีเ้ พื่อกิจกำรของผูใ้ ช้บริกำรเท่ำนัน้ จะใช้เพื่อกิจกำรอื่นไม่ได้ทงั้ สิน้ และจะไม่ใช้ไป
ในทำงที่เป็ นกำรแข่งขันหรือขัดผลประโยชน์หรือเกิดผลเสียหำยแก่ผู้ให้บริกำร ทัง้ นี ้ ไม่ว่ำจะโดยทำงตรงหรือ
ทำงอ้อม และไม่ว่ำจะมีวตั ถุประสงค์แสวงหำกำไรหรือไม่ก็ตำม กำรฝ่ ำฝื นเงื่อนไขดังกล่ำวถื อว่ำเป็ นกำร
ละเมิดเงื่อนไขกำรใช้บริกำรอินเทอร์เน็ตของผูใ้ ห้บริกำร ซึง่ ผูใ้ ช้บริกำรจะต้องชดใช้คำ่ เสียหำยอันเป็ นผลจำก
กำรฝ่ ำฝื นนัน้

7.4.

ผูใ้ ช้บริกำรต้องใช้ควำมระมัดระวังและไม่กระทำกำรใด ๆ ต่อบริกำรอินเทอร์เน็ตหรือ โครงข่ำยอินเทอร์เน็ต
เพื่อบุกรุ กระบบคอมพิวเตอร์อื่น ๆ ไม่ว่ำทัง้ ในระบบเครือข่ำยของผูใ้ ห้บริกำรเองและ/หรือระบบเครือข่ำย
คอมพิวเตอร์อื่น ๆ ที่ผใู้ ช้บริกำรไม่ได้รบั อนุญำตให้เข้ำไปใช้งำน
หน้ำ 7 จำกทัง้ หมด 11 หน้ำ

(สำหรับหน่วยงำนรำชกำร)

7.5.

ผูใ้ ห้บริกำรไม่ตอ้ งรับผิดชอบต่อควำมเสียหำยใด ๆ ต่อผูใ้ ช้บริกำรไม่ว่ำจะโดยทำงตรงหรือทำงอ้อมที่ไม่ได้
เกิดจำกอุปกรณ์ตำมที่ระบุไว้ในข้อ 1.6 และที่อยู่นอกเหนือจำกควำมควบคุมของผูใ้ ห้บริกำร รวมตลอดถึง
เหตุที่วงจรสือ่ สำรต่ำง ๆ ชำรุดบกพร่อง ขัดข้อง หรือไม่สำมำรถใช้กำรได้ หรือเกิดจำกกำรที่ขอ้ ควำม ข่ำวสำร
ข้อมูล ภำพ หรือรหัสสัญญำณที่ผใู้ ช้บริกำรใช้ในกำรติดต่อสือ่ สำรเกิดควำมล่ำช้ำ เสียหำย หรือสูญหำย

7.6.

ผู้ใ ห้บ ริ ก ำรไม่ ร ับ ประกั น ในคุ ณ ภำพของ ข้อ มู ล ภำพ เนื ้อ หำข่ ำ วสำรที่ ผู้ใ ช้บ ริก ำรรับ -ส่ ง ผ่ ำ นบริก ำร
อินเทอร์เน็ต และผูใ้ ห้บริกำรไม่ตอ้ งรับผิดชอบในควำมเสียหำยต่อผูใ้ ช้บริกำรอันเนื่องมำจำกควำมล่ำช้ำ
ผิดพลำด ขำดตกบกพร่อง หรือกำรขัดข้องที่เกิดจำกอุปกรณ์ของผูใ้ ช้บริกำรเอง

8. การระงับการใช้บริการอินเทอร์เน็ตชั่วคราว
8.1.

กรณี มีเหตุจำเป็ น ผูใ้ ช้บริกำรมีสิทธิ ขอระงับกำรใช้บริกำรอินเทอร์เน็ตจำกผูใ้ ห้ บริกำรเป็ นกำรชั่วครำวได้
โดยในกำรขอใช้สิทธิ ระงับกำรใช้บริกำรอินเทอร์เน็ตเป็ นกำรชั่วครำว ผูใ้ ช้บริกำรจะต้องแจ้งให้ผใู้ ห้บริกำร
ทรำบล่ ว งหน้ ำ ไม่ น ้ อ ยกว่ ำ 3 (สำม) วั น โดยแจ้ ง เป็ นหนั ง สื อ หรื อ ท ำตำมขั้ น ตอนและช่ อ งทำงที่
ผูใ้ ห้บ ริกำรกำหนด ทั้งนี ้ ผูใ้ ช้บ ริกำรมี สิท ธิ ข อระงับ บริกำรอิน เทอร์เน็ ต ชั่วครำวได้ เป็ นระยะเวลำไม่เกิ น
30 (สำมสิบ ) วัน โดยในช่ วงเวลำกำรระงับ กำรใช้บ ริกำรอิ น เทอร์เน็ ต ชั่วครำวนี ผ้ ู้ใช้บ ริก ำรไม่ต ้อ งช ำระ
ค่ำบริกำรให้แก่ผใู้ ห้บริกำร

8.2.

กรณี มี เหตุจ ำเป็ น ผู้ให้บ ริก ำรมี สิ ท ธิ ระงับ กำรให้บ ริก ำรอิ น เทอร์เน็ ต เป็ น กำรชั่ว ครำวต่อ ผู้ใช้บ ริก ำรได้
โดยแจ้งเป็ นหนังสือพร้อมทั้งระบุเหตุในกำรใช้สิท ธิ ดังกล่ำวให้แ ก่ผู้ใช้บ ริกำรทรำบล่วงหน้ำ ไม่น ้อ ยกว่ำ
30 (สำมสิบ) วัน

8.3.

กรณีดงั ต่อไปนีผ้ ใู้ ห้บริกำรสำมำรถระงับกำรให้บริกำรอินเทอร์เน็ตได้ทนั ที
8.3.1. กรณีเกิดเหตุสดุ วิสยั ขึน้ แก่ผใู้ ห้บริกำร
8.3.2. ผูใ้ ช้บริกำรถึงแก่ควำมตำย หรือสิน้ สภำพนิติบคุ คล
8.3.3. ผูใ้ ช้บริกำรใช้เอกสำรปลอมในกำรขอใช้บริกำรอินเทอร์เน็ต
8.3.4. ผูใ้ ห้บริกำรพิสจู น์ได้ว่ำบริกำรอินเทอร์เน็ตที่ให้แก่ผใู้ ช้บริกำรตำมสัญญำนี ้ ถูกนำไปใช้โดยมิชอบ
ด้วยกฎหมำยหรือฝ่ ำฝื นต่อสัญญำ
8.3.5.

ผูใ้ ช้บริกำรผิดนัดชำระค่ำบริกำรเกิ นกว่ำระยะเวลำที่ กำหนดในใบเรียกเก็ บค่ำบริกำร 2 (สอง) ครำว
ติดต่อกัน

8.3.6. ผูใ้ ห้บริกำรพิสจู น์ได้ว่ำผูใ้ ช้บริกำรได้นำบริกำรอินเทอร์เน็ตตำมสัญญำนีไ้ ปใช้เพื่อแสวงหำรำยได้
โดยมีเจตนำจะไม่ชำระค่ำบริกำร
8.3.7.

ผูใ้ ห้บริกำรมีเหตุจำเป็ นต้องบำรุงรักษำหรือแก้ไขระบบโทรคมนำคมที่ใช้ในกำรให้บริกำรอินเทอร์เน็ต

9. การยกเลิกการใช้บริการอินเทอร์เน็ต
9.1.

ผู้ใช้บริกำรมี สิ ทธิ ยกเลิ กกำรใช้บริกำรอิ นเทอร์เน็ ตได้โดยแจ้งผู้ให้บริกำรเป็ นหนังสือล่วงหน้ำไม่ น ้อยกว่ำ
5 (ห้ำ) วัน ณ สำนักงำนบริกำร สำนักงำนสำขำของผูใ้ ห้บริกำรหรือตัวแทนที่ได้รบั กำรแต่งตัง้ จำกผูใ้ ห้บริกำร
และ/หรือตำมขัน้ ตอนและช่องทำงกำรยกเลิกกำรใช้บริกำรอินเทอร์เน็ ตที่ผูใ้ ห้บริกำรกำหนดและประกำศไว้
หน้ำ 8 จำกทัง้ หมด 11 หน้ำ

(สำหรับหน่วยงำนรำชกำร)

ทัง้ นี ้ ผูใ้ ช้บริกำรจะต้องชำระค่ำบริกำรครบถ้วนแล้วจนถึงวันที่กำรยกเลิกสัญญำมีผลบังคับ และให้นำเงื่อนไข
ต่อไปนีม้ ำใช้บงั คับตำมแต่กรณี
9.1.1. กรณีผใู้ ช้บริกำรตกลงสมัครใช้บริกำรอินเทอร์เน็ตโดยเลือกชำระค่ำติดตัง้ อุปกรณ์เต็มจำนวนให้แก่
ผูใ้ ห้บริกำรตัง้ แต่วนั ที่สมัครใช้บริกำรอินเทอร์เน็ต และผูใ้ ช้บริกำรยกเลิกกำรใช้บริกำรอินเทอร์เน็ต
ตำมข้อ 9.1 ข้ำงต้น ผูใ้ ห้บริกำรตกลงจะไม่เรียกค่ำธรรมเนียมใด ๆ เพิ่มเติมจำกผูใ้ ช้บริกำรอีก
9.1.2. กรณีผใู้ ช้บริกำรตกลงสมัครใช้บริกำรอินเทอร์เน็ตโดยได้รบั สิทธิยกเว้นไม่ตอ้ งชำระค่ำติดตัง้ อุปกรณ์
สำหรับกำรใช้บริกำรตำมแพ็คเกจที่ผใู้ ช้บริกำรระบุไว้ในใบสมัคร และกำรใช้บริกำรเป็ นแพ็คเกจ
แบบที่มีกำรกำหนดระยะเวลำกำรใช้บริกำรขัน้ ต่ำ ซึ่งผูใ้ ช้บริกำรจะต้องใช้บริกำรจนครบกำหนด
ระยะเวลำกำรใช้บริกำรขัน้ ต่ำนัน้ แต่ผใู้ ช้บริกำรยกเลิกกำรใช้บริกำรอินเทอร์เน็ตตำมข้อ 9.1 ข้ำงต้น
ซึ่งเป็ นกำรยกเลิก ก่อนครบกำหนดระยะเวลำกำรใช้บริกำรขัน้ ต่ำ ผูใ้ ห้บริกำรมีสิทธิ เรียกเก็ บค่ำ
ติดตัง้ อุปกรณ์สำหรับระยะเวลำกำรใช้บริกำรขัน้ ต่ำที่ยงั คงเหลือ ภำยหลังจำกกำรยกเลิกดังกล่ำว
ด้วย โดยคิดคำนวณจำกจำนวนค่ำติดตัง้ อุปกรณ์ที่ได้รบั ยกเว้นทัง้ หมดหำรด้วยระยะเวลำกำรใช้
บริกำรขัน้ ต่ำตำมแพ็คเกจที่ผใู้ ช้บริกำรระบุไว้ในใบสมัคร และคูณระยะเวลำกำรใช้บริกำรขัน้ ต่ำที่
ยังคงเหลือนัน้ เว้นแต่ กรณีเหตุแห่งกำรยกเลิกกำรใช้บริกำรอิ นเทอร์เน็ตโดยผูใ้ ช้บริกำรเกิดขึน้ จำก
กำรให้บ ริก ำรอิ น เทอร์เน็ ต ที่ ไม่ เป็ น ไปตำมโฆษณำหรือ มำตรฐำนกำรให้บ ริก ำรอิ น เทอร์เน็ ต ที่
ผูใ้ ห้บริกำรได้แจ้งไว้ หรือเกิดขึน้ จำกควำมผิดของผูใ้ ห้บริกำร ผูใ้ ห้บริกำรไม่มีสทิ ธิเรียกเก็บ ค่ำติดตัง้
อุปกรณ์สำหรับระยะเวลำกำรใช้บริกำรขัน้ ต่ำที่ยงั คงเหลือในสัญญำจำกผูใ้ ช้บริกำรตำมข้ำงต้น
9.2.

ในกรณีมีเหตุจำเป็ นดังต่อไปนี ้ ผูใ้ ช้บริกำรมีสทิ ธิยกเลิกกำรใช้บริกำรอินเทอร์เน็ตได้ทนั ที
9.2.1. ผูใ้ ช้บ ริกำรไม่สำมำรถรับ บริก ำรอิ นเทอร์เน็ต จำกผู้ให้บริกำรได้ด ้วยเหตุที่ เกิ ดขึน้ อย่ำงต่อเนื่อ ง
และอยูน่ อกเหนือกำรควบคุมของผูใ้ ช้บริกำร
9.2.2. ผูใ้ ห้บริกำรได้ละเมิดข้อตกลงอันเป็ นสำระสำคัญของสัญญำ
9.2.3. ผูใ้ ห้บริกำรล้มละลำย
9.2.4. ผูใ้ ห้บริกำรเปลี่ยนแปลงข้อตกลงในสัญ ญำหรือเงื่อนไขในกำรให้บริกำรอินเทอร์เน็ตซึ่งมีผลเป็ น
กำรลดสิทธิหรือประโยชน์อนั พึงได้รบั ของผูใ้ ช้บริกำรลง เว้นแต่เกิดจำกเหตุตำมที่ กฎหมำยบัญญัติ

9.3.

ผูใ้ ห้บริกำรมีสทิ ธิยกเลิกกำรให้บริกำรอินเทอร์เน็ตได้ในกรณีดงั ต่อไปนี ้
9.3.1. ผูใ้ ช้บริกำรถึงแก่ควำมตำย หรือสิน้ สภำพนิติบุคคล
9.3.2.

ผูใ้ ช้บริกำรผิดนัดชำระค่ำบริกำรเกินกว่ำระยะเวลำกำรชำระค่ำบริกำรที่กำหนดไว้ในใบเรียกเก็บค่ำบริกำร
2 (สอง) ครำวติดต่อกัน โดยผูใ้ ห้บริกำรได้แจ้งให้ผใู้ ช้บริกำรทรำบวันครบกำหนดชำระค่ำบริกำรเป็ นกำร
ล่วงหน้ำในใบเรียกเก็บค่ำบริกำรและได้แจ้งเตือนทำง SMS ไปยังหมำยเลขโทรศัพท์มือถือของผูใ้ ช้บริกำร
ตำมระบุไว้ในใบสมัคร

9.3.3. ผู้ใ ห้ บ ริ ก ำรมี เ หตุ อั น เชื่ อ ได้ ว่ ำ ผู้ ใ ช้ บ ริ ก ำรมี พ ฤติ ก รรมฉ้ อ ฉลในกำรใช้ บ ริ ก ำร อิ น เทอร์เ น็ ต
หรือนำบริกำรอินเทอร์เน็ตไปใช้โดยผิดกฎหมำย หรือฝ่ ำฝื นข้อห้ำมในสัญญำ
9.3.4. ผูใ้ ห้บริกำรไม่สำมำรถให้บริกำรอินเทอร์เน็ตได้โดยเหตุที่อยูน่ อกเหนือกำรควบคุมของผูใ้ ห้บริกำร
หน้ำ 9 จำกทัง้ หมด 11 หน้ำ

(สำหรับหน่วยงำนรำชกำร)

9.3.5. ผู้ใช้บ ริก ำรได้โอนสิท ธิ ห รือ หน้ำที่ ข องผู้ใช้บ ริก ำรตำมข้อ ก ำหนดของสัญ ญำนี ใ้ ห้แ ก่ บุค คลอื่ น
โดยไม่ได้รบั ควำมยินยอมเป็ นลำยลักษณ์อกั ษรจำกผูใ้ ห้บริกำร
9.3.6. กำรยกเลิกโดยบทบัญญัติของกฎหมำย
9.4.

เมื่อเลิกสัญญำไม่วำ่ ด้วยเหตุใด ๆ หำกปรำกฏว่ำผูใ้ ห้บริกำรมีเงินที่ได้รบั มำจำกผูใ้ ช้บริกำรเกินกว่ำค่ำบริกำร
ตำมสัดส่วนของบริกำรที่ผใู้ ช้บริกำรได้ใช้ไปจนถึงวันสุดท้ำยที่ผใู้ ช้บริกำรใช้บริกำรอินเทอร์เน็ต (ซึ่งไม่รวมถึง
เงินค่ำติดตัง้ อุปกรณ์) ผูใ้ ห้บริกำรจะคืนเงินส่วนที่เกินนัน้ ให้แก่ผใู้ ช้บริกำรภำยใน 30 (สำมสิบ) วัน นับแต่วนั
เลิกสัญญำ ทัง้ นี ้ ผูใ้ ช้บริกำรต้องยื่นคำขอแจ้งควำมประสงค์พร้อมมอบหลักฐำนยืนยันกำรเป็ นผูใ้ ช้บริกำรที่
แท้จ ริง ให้แ ก่ ผู้ให้บ ริก ำร และผู้ให้บ ริก ำรจะจ่ ำ ยคื น เป็ น เงิ น สด หรือ เช็ ค หรือ น ำเข้ำ บัญ ชี เงิ น ฝำกของ
ผูใ้ ช้บริกำร หรือตำมวิธีกำรที่ผใู้ ช้บริกำรได้แจ้งควำมประสงค์ไว้

9.5.

กรณี ที่ ผู้ใ ห้บ ริก ำรไม่ ส ำมำรถคื น เงิ น ตำมข้อ 9.4 ได้ ภำยในระยะเวลำที่ ก ำหนด ผู้ใ ห้บ ริก ำรต้อ งช ำระ
ค่ำเสียประโยชน์ในอัตรำเท่ำกับที่ได้กำหนดไว้ว่ำจะเรียกเก็บจำกผูใ้ ช้บริกำรในกรณี ที่ผใู้ ช้บริกำรผิดนัด ให้แก่
ผูใ้ ช้บริกำรจนกว่ำจะคืนเงินดังกล่ำวให้แก่ผใู้ ช้บริกำรได้ แต่ทงั้ นีไ้ ม่ตดั สิทธิผใู้ ช้บริกำรที่จะเรียกค่ำเสียหำยอย่ำง
อื่น (ถ้ำมี)

10. ข้อกาหนดทั่วไป
10.1. ผูใ้ ช้บริกำรจะโอนสิทธิ หรือหน้ำที่ของผูใ้ ช้บริกำรตำมข้อกำหนดของสัญญำนีใ้ ห้แก่บุคคลอื่นใดโดยไม่ได้
รับควำมยินยอมเป็ นลำยลักษณ์อกั ษรจำกผูใ้ ห้บริกำรมิได้
10.2. ในกรณี ที่ ผู้ใช้บ ริก ำรเห็ น ว่ ำ ผู้ให้บ ริก ำรเรีย กเก็ บ ค่ ำ บริก ำรสูง กว่ ำ ที่ ก ำหนดไว้ หรือ สูง กว่ำ ที่ เรีย กเก็ บ
จำกผูใ้ ช้บริกำรรำยอื่นที่ใช้บริกำรอินเทอร์เน็ตในลักษณะหรือประเภทเดียวกัน หรือเห็นว่ำผูใ้ ห้บริกำรเรียกเก็บ
ค่ำบริกำรไม่ถกู ต้อง ผูใ้ ช้บริกำรมีสิทธิขอตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับกำรใช้บริกำรอินเทอร์เน็ตของตนเองจำก
ผูใ้ ห้บริกำรได้ ผูใ้ ห้บริกำรมีหน้ำที่พิสจู น์ขอ้ เท็จจริงเพื่อยืนยันควำมถูกต้องของกำรเรียกเก็บค่ำบริกำรดังกล่ำว
และต้องแจ้งข้อมูลให้ผใู้ ช้บริกำรทรำบโดยเร็วแต่ทงั้ นีต้ อ้ งไม่เกิน 60 (หกสิบ) วันนับแต่วนั ที่ผใู้ ช้บริกำรมีคำขอ
หำกผูใ้ ห้บริกำรไม่ดำเนินกำรภำยในระยะเวลำที่กำหนด ให้ถือว่ำผูใ้ ห้บ ริกำรนัน้ สิน้ สิทธิ ในกำรเรียกเก็ บ
ค่ำธรรมเนียมหรือค่ำบริกำรในจำนวนที่ผใู้ ช้บริกำรได้โต้แย้งนัน้
10.3. ในกรณีที่ขอ้ เท็จจริงปรำกฎว่ำ ผูใ้ ห้บริกำรเรียกเก็บค่ำธรรมเนียมหรือค่ำบริกำรเกินกว่ำจำนวนเงินที่เกิดขึน้
จำกกำรใช้บริกำรจริง ผูใ้ ห้บริกำรจะต้องคืนเงินส่วนต่ำงของค่ำธรรมเนียมหรือค่ำบริกำรที่เรียกเก็บเกินให้ แก่
ผูใ้ ช้บริกำรภำยใน 30 (สำมสิบ) วันนับจำกวันที่ขอ้ เท็นจจริงยุติ และผูใ้ ห้บริกำรจะต้องชำระดอกเบีย้ ในส่วน
ต่ำงในอัตรำเท่ำกับที่ได้กำหนดไว้วำ่ จะเรียกเก็บจำกผูใ้ ช้บริกำรในกรณีผใู้ ช้บริกำรผิดนัด เว้นแต่ผใู้ ช้บริกำรจะ
ได้ตกลงเลือกให้ดำเนินกำรในกำรคืนเงินส่วนต่ำงที่เรียกเก็บเกินเป็ นอย่ำงอื่น ทัง้ นี ้ ในกำรคืนเงินส่วนต่ำง
ให้แก่ผใู้ ช้บริกำรตำมข้อกำหนดนี ้ ผูใ้ ห้บริกำรจะจ่ำยคืนเป็ นเงินสด หรือเช็ค หรือนำเข้ำบัญชีเงินฝำกของ
ผูใ้ ช้บริกำร หรือตำมวิธีกำรที่ผใู้ ช้บริกำรได้แจ้งควำมประสงค์ไว้
10.4. ผูใ้ ห้บริกำรขอสงวนสิทธิในกำรเปลี่ยนแปลง แก้ไข เพิ่มเติมสัญญำนีต้ ำมที่ได้รบั ควำมเห็นชอบจำก กสทช.
หรือตำมที่ กสทช. ประกำศกำหนด โดยจะแจ้งให้ผูใ้ ช้บ ริกำรทรำบล่วงหน้ำผ่ำนเว็บ ไซต์ของผูใ้ ห้บริกำร
ศูนย์บริกำรรับเรือ่ งร้องเรียน (call center) หรือผ่ำนหมำยเลขโทรศัพท์มือถือของผูใ้ ช้บริกำร
10.5. กำรร้องเรียนและกำรแก้ไขปั ญหำข้อร้องเรียน
หน้ำ 10 จำกทัง้ หมด 11 หน้ำ

(สำหรับหน่วยงำนรำชกำร)

ในกรณี ที่ ผู้ใช้บ ริก ำรมี ปั ญ หำเกี่ ย วกับ กำรใช้บ ริก ำรอิ น เทอร์เน็ ต (Express Net) ของบริษั ท ผู้ใช้บ ริก ำร
ร้องเรียนได้ตำมช่องทำงดังต่อไปนี ้
ศูนย์บริกำรลูกค้ำ (Customer Service Center)
ที่อยู:่
สถำนีบริกำรภำคพืน้ ดินไทยคม 50 หมู่ 1 ซอยวัดเจดียห์ อยตำบลบ่อเงิน อำเภอลำดหลุมเเก้ว
จังหวัดปทุมธำนี 12140
เบอร์โทรศัพท์:
1800-010318 (24 ชั่วโมง) โดยไม่คิดค่ำบริกำร
Line Official Account: @expressnet
Facebook Page:

Thaicom Express

************************************************************************

ชื่อหน่วยงาน _______________________________________________
ลงชื่อ ______________________________________________________
(

)

ตำแหน่ง (ถ้ำมี) _______________________________________________
ประทับตรำหน่วยงำน (ถ้ำมี)

หน้ำ 11 จำกทัง้ หมด 11 หน้ำ

