สัญญาให้บริการอินเทอร์เน็ต Express Net
[EXPRESS NET SERVICE CONTRACT]
สัญ ญาให้บริการอิ นเทอร์เน็ ต Express Net (“สั ญ ญา”) นี ้ มี ผลใช้บั งคับระหว่ าง บริษั ท ที ซี บรอดคาสติ ้ง จ ากั ด
ในฐานะผูใ้ ห้บริการ กับผูใ้ ช้บริการที่มีชื่อระบุไว้ในใบสมัครใช้บริการอินเทอร์เน็ต Express Net (Application Form for Express Net)
ด้านหน้าของสัญญานี ้ ผูใ้ ช้บริการได้อา่ นและเข้าใจเงื่อนไขและข้อตกลงการให้บริการในสัญญาซึง่ กาหนดสิทธิและหน้าที่ของ
ผูใ้ ห้บริการและผูใ้ ช้บริการจนเข้าใจรายละเอียดต่าง ๆ ครบถ้วนแล้ว ผูใ้ ช้บริการจึงตกลงใช้บริการโดยลงลายมือชื่อในใบสมัคร
ใช้บ ริการอิ น เทอร์เน็ ต Express Net (Application Form for Express Net) ดังกล่าว และให้ถื อว่ าผู้ใช้บ ริการได้ต กลงท า
สัญญากับผูใ้ ห้บริการและยินยอมผูกพันและปฏิบตั ิตามข้อกาหนดและเงื่อนไขในสัญญาฉบับนีท้ กุ ประการ
1. คานิยาม
1.1.

“ผู้ให้บริการ” หมายถึง บริษัท ทีซี บรอดคาสติง้ จากัด

1.2.

“ผู้ใช้บริการ” หมายถึง หน่วยงานราชการ/รัฐวิสาหกิจ/องค์กร/นิติบุคคล/บุคคลธรรมดา ที่ประสงค์จะใช้
บริการอินเทอร์เน็ตที่ให้บริการโดยผูใ้ ห้บริการ ซึง่ ได้สมัครใช้บริการอินเทอร์เน็ตและได้รบั อนุมตั ิการให้บริการ
จากผูใ้ ห้บริการแล้ว

1.3.

“บริการอินเทอร์เน็ ต ” หมายถึง การให้บริการเชื่อมโยงระบบคอมพิวเตอร์ของผูใ้ ช้บริการกับ โครงข่าย
อินเทอร์เน็ตด้วยระบบสือ่ สารผ่านดาวเทียมโดยตรงถึงผูใ้ ช้บริการ ที่ให้บริการโดยผูใ้ ห้บริการ

1.4.

“ระยะเวลาการใช้บ ริการ” หมายถึ ง ระยะเวลาที่ ผูใ้ ห้บ ริก ารจะให้ผู้ใช้บ ริการได้ใช้บ ริ ก ารอิน เทอร์เน็ ต
ในช่วงระยะเวลาดังที่ระบุในสัญญาข้อ 2.2

1.5.

“วันครบกาหนดชาระค่าบริการ” หมายถึง ภายใน 30 (สามสิบ) วัน นับจากวันที่ของใบเรียกเก็บค่าบริการ
ที่ผใู้ ห้บริการออกให้แก่ผใู้ ช้บริการ

1.6.

“อุปกรณ์” หมายถึง ชุดอุปกรณ์ที่ให้บริการตามที่ระบุในข้อ 5.1 โดยผูใ้ ห้บริการ ซึ่งถื อเป็ นกรรมสิทธิ์ของ
ผูใ้ ห้บริการ โดยผูใ้ ช้บริการไม่มีสทิ ธิอื่นใดนอกจากสิทธิเพื่อการใช้งานบริการอินเทอร์เน็ตตามสัญญานี ้

1.7.

“ใบสมัคร” หมายถึง ใบสมัครใช้บริการอินเทอร์เน็ต Express Net (Application Form for Express Net)
ตามแบบที่ผใู้ ห้บริการกาหนด

1.8.

“วันที่สมัคร” หมายถึง วันที่ผใู้ ช้บริการได้สมัครใช้บริการอินเทอร์เน็ตที่ระบุในใบสมัครและให้ถือว่าเป็ นวันที่
สัญญานีม้ ีผลใช้บงั คับ

1.9.

“วัน ติ ด ตั้ งอุ ป กรณ์” หมายถึ ง วัน ที่คู่สญ
ั ญาทัง้ สองฝ่ ายตกลงกัน ให้ผูใ้ ห้บ ริการนาอุปกรณ์ไปติด ตัง้ ณ
สถานที่ติดตัง้ ซึง่ ผูใ้ ช้บริการระบุไว้ในใบสมัคร

1.10. “วัน เริ่ม ใช้ บ ริก าร” หมายถึ ง วัน ที่ อุป กรณ์ได้ติ ดตั้งเรียบร้อย และผูใ้ ช้บ ริการบริการสามารถใช้บ ริการ
อินเทอร์เน็ตได้จริง และให้ถือเป็ นวันที่เริม่ คิดค่าบริการ
1.11. “แพ็ ค เกจ” หมายถึ ง แพ็ ค เกจบริก ารอิ น เทอร์เน็ ต หรือ บริก ารอื่ น ๆ ที่ ผู้ใ ห้บ ริก ารประกาศก าหนดไว้ที่
ช่องทางประชาสัมพันธ์ของผูใ้ ห้บริการเพื่อให้ผใู้ ช้บริการสามารถเลือกใช้ได้ตามที่ตอ้ งการ ณ วันที่สมัคร
ทัง้ นี ้ ผูใ้ ห้บริการอาจเปลีย่ นแปลงแพ็คเกจดังกล่าวได้เป็ นครัง้ คราวหลังจากที่ได้รบั ความเห็นชอบจาก กสทช. แล้ว
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1.12. “ค่าบริการ” หมายถึง ค่าบริการ ค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่ายอื่นใด ที่ผใู้ ห้บริการเรียกเก็บจากผูใ้ ช้บริการ
อันเนื่องมาจากการใช้บริการอินเทอร์เน็ตตามสัญญานี ้
1.13. “ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง ชื่อ สกุล ที่อยู่ของผูใ้ ช้บริการหรือของผูม้ ีอานาจกระทาการแทนผูใ้ ช้บริการ
หรือของผูร้ บั มอบอานาจกระทาการแทนผูใ้ ช้บริการ (ถ้า มี) และให้หมายความรวมถึงรายละเอียดเกี่ยวกับ
ผู้ใ ช้บ ริก ารที่ ส ามารถระบุ ตัว ผู้ใช้บ ริก าร หรือ อาจระบุตัว ผู้ใช้บ ริก ารนั้น ได้ไม่ ว่า ทางตรงหรือ ทางอ้อ ม
ข้อมูลการใช้บริการ และพฤติกรรมการใช้บริการอินเทอร์เน็ต/โทรคมนาคมของผูใ้ ช้บริการ
1.14. “กสทช.” หมายถึง คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
2. การให้บริการอินเทอร์เน็ต
2.1.

ในการขอเปิ ดใช้บ ริก ารอิ น เทอร์เน็ ต ตามสัญ ญานี ้ ผู้ใ ช้บ ริ ก ารได้ ยื่ น ใบสมัค รที่ ก รอกข้อ มู ล ครบถ้ว น
พร้อมกับหลักฐานประกอบการสมัครตามที่ผูใ้ ห้บริการกาหนดไว้ครบถ้วน และเมื่อผูใ้ ห้บริการอนุมัติการ
ให้บ ริก ารตามใบสมัครแล้ว ให้ถือ ว่าผู้ให้บริการและผูใ้ ช้บ ริก ารตกลงทาสัญ ญาใช้บริการอิ นเทอร์เน็ต นี ้
ตามแพ็คเกจที่ระบุไว้ในใบสมัคร

2.2.

ผูใ้ ช้บริการจะต้องใช้บริการอินเทอร์เน็ตตามข้อ 2.1 โดยมีกาหนดระยะเวลาการใช้บริการตามแพ็คเกจที่
ผูใ้ ช้บริการระบุไว้ในใบสมัคร ซึง่ แพ็คเกจจะมี 2 แบบ คือ (1) แพ็คเกจแบบที่มีกาหนดระยะเวลาการใช้บริการ
ขัน้ ต่า และ (2) แพ็คเกจแบบที่ไม่มีกาหนดระยะเวลาการใช้บริการขัน้ ต่า โดยการให้บริการอินเทอร์เน็ตให้เริ่ม
ตัง้ แต่วนั เริม่ ใช้บริการ (ตามนิยามข้อ 1.10) เป็ นต้นไป

2.3.

สาหรับผูใ้ ช้บริการที่ใช้บริการแพ็คเกจแบบที่มีกาหนดระยะเวลาการใช้บริการขัน้ ต่า ภายหลังจากครบกาหนด
ระยะเวลาการใช้บริการขัน้ ต่าตามที่ระบุไว้ในข้อ 2.2 หากผูใ้ ช้บริการไม่มีการบอกเลิกเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
ให้ผใู้ ห้บริการทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 5 (ห้า) วันก่อนครบกาหนดระยะเวลาการใช้บริการขัน้ ต่าดังกล่าว
ให้ถือว่าผูใ้ ช้บริการตกลงใช้บริการอินเทอร์เน็ตต่อไปแบบไม่มีกาหนดระยะเวลา ตามเงื่อนไขและข้อตกลงที่
กาหนดไว้ในข้อกาหนดและเงื่อนไขการให้บริการนี ้ตามเดิมทุกประการ จนกว่าผูใ้ ช้บริการหรือผูใ้ ห้บริการ
ฝ่ ายหนึง่ ฝ่ ายใดจะมีการบอกเลิกเป็ นลายลักษณ์อกั ษรตามข้อ 9

2.4.

เพื่ อ ป้องกัน และหลีก เลี่ยงผลกระทบต่อการใช้ บ ริการอิน เทอร์เน็ ต ของผู้ใช้บ ริการรายอื่ น ผูใ้ ห้บริก ารขอ
สงวนสิทธิ ในการกาหนดเงื่อนไขการให้บริการอินเทอร์เน็ตเพื่อการให้บริการอย่างเท่าเทียมโดยคานึงถึง
ประโยชน์ ข องผู้ ใ ช้ บ ริ ก ารส่ ว นรวมเป็ นส าคั ญ ทั้ ง นี ้บ ริ ก ารอิ น เทอร์เ น็ ตตามสั ญ ญานี ้เ ป็ นบริ ก าร
แบบใช้ความเร็วรับ-ส่งข้อมูลร่วมกัน คุณภาพและความเร็วในการใช้บริการอินเทอร์เน็ตขึน้ อยูก่ บั ปริมาณหรือ
จานวนผูใ้ ช้งานในขณะนัน้ และปั จจัยภายนอกอื่น ๆ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อคุณภาพของบริการอินเทอร์เน็ต
ดังนัน้ ผูใ้ ช้บริการต้องไม่ใช้บริการอินเทอร์เน็ตผิดประเภท อาทิ ใช้งานในลักษณะแชร์โครงข่ายอินเทอร์เน็ต
เพื่อการค้าอีกทอดหนึง่ ไปยังกลุม่ ลูกค้าของตนเอง หรือใช้งานในลักษณะ ดาวน์โหลดหรืออัพโหลดไฟล์ขนาด
ใหญ่เพื่อการแชร์, ให้บริการสตรีมมิ่ง หรือ ใช้งานกล้อง CCTV (เป็ นต้น) เป็ นระยะเวลาต่อเนื่องจนเป็ นเหตุให้
ผูใ้ ช้บริการรายอื่นได้รบั ผลกระทบในการใช้บริการอินเทอร์เน็ต หรือสร้างความเสียหายอย่างใดอย่างหนึ่งกับ
โครงข่ า ยอิ น เทอร์เน็ ต ของผู้ให้บ ริก ารในภาพรวม ผู้ใ ห้บ ริก ารมี สิ ท ธิ ที่ จ ะห้า มหรือ ระงับ การให้บ ริก าร
อินเทอร์เน็ต หากผูใ้ ช้บริการฝ่ าฝื นข้อตกลงนี ้ เว้นแต่ผใู้ ช้บริการจะได้รบั ความเห็นชอบเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
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จากผู้ ใ ห้ บ ริ ก ารก่ อ นท าการดั ง กล่ า ว และผู้ใ ช้ บ ริ ก ารจะต้ อ งปฏิ บั ติ ต ามข้อ ก าหนดของกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้องด้วย
2.5.

ผูใ้ ห้บริการจะจัดหาและติดตัง้ อุปกรณ์ตามรายละเอียดในข้อ 5 ณ สถานที่ติดตัง้ และภายในวันติดตัง้ อุปกรณ์
(ตามนิยามข้อ 1.9)

2.6.

เมื่อผูใ้ ช้บริการได้กรอกใบสมัครและยื่นต่อผูใ้ ห้บริการแล้ว ให้ถือว่าผูใ้ ช้บริการยินยอมให้ผใู้ ห้บริการมีสทิ ธินา
ข้อมูลส่วนบุคคลของผูใ้ ช้บริการตามที่ระบุไว้ในใบสมัคร ไปใช้ในการให้บริการอินเทอร์เน็ต เพื่อประโยชน์ใน
การดาเนินกิ จการโทรคมนาคมได้ ตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดไว้ในประกาศของ กสทช. ว่าด้วยมาตรการ
คุ้ม ครองสิท ธิ ข องผู้ใช้บ ริก ารโทรคมนาคมเกี่ ย วกับ ข้อ มูล ส่ว นบุค คล ทั้งนี ้ ผู้ใช้บ ริก ารมี สิท ธิ ข อตรวจดู
ขอสาเนา หรือขอสาเนารับรองถูกต้อง หรือขอแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลง หรือขอระงับการใช้หรือเปิ ดเผยข้อมูล
ส่วนบุค คลของผู้ใช้บ ริก าร หรือ ขอเพิ ก ถอนความยิ น ยอมให้ป ระมวลผลได้โดยให้ท าค าขอเป็ น หนังสื อ
ยื่นต่อผูใ้ ห้บริการ หากผูใ้ ห้บริการไม่ดาเนินการตามคาขอ ผูใ้ ช้บริการมีสทิ ธิทาหนังสือแจ้ง กสทช. เพื่อบังคับ
ให้เป็ น ไปตามสิท ธิ ข องผู้ใช้บ ริก าร และในกรณี ที่ ผู้ใช้บ ริก ารขอตรวจดู ขอสาเนา หรือ ขอสาเนารับ รอง
ความถูก ต้อ งของข้อ มู ลส่ว นบุค คลของผู้ใช้บ ริก าร ผู้ให้บ ริก ารสามารถเรีย กเก็ บ ค่ า ธรรมเนี ย มในการ
ดาเนินการดังกล่าวได้โดยไม่สงู กว่าความเป็ นจริงตามหลักเกณฑ์ที่ กสทช. ประกาศกาหนด

3. ค่าบริการและค่าติดตั้งอุปกรณ์
3.1.

ผูใ้ ห้บ ริก ารจะเรียกเก็ บ ค่าบริการจากผูใ้ ช้บริการเป็ น งวดรายเดือน โดยผูใ้ ห้บ ริก ารจะจัดส่งใบเรียกเก็ บ
ค่าบริการให้ผใู้ ช้บริการหลังจากสิน้ สุดการใช้บริการในแต่ละเดือนและผูใ้ ช้บริการจะต้องชาระค่าบริการเป็ น
งวดรายเดือนให้แก่ผใู้ ห้บริการภายใน 30 (สามสิบ) วัน นับจากวันที่ของใบเรียกเก็บค่าบริการที่ผใู้ ห้บริการ
ออกให้แ ก่ ผู้ใช้บ ริก าร ตามอัต ราค่า บริก ารที่ ระบุในใบเรีย กเก็ บ ค่ า บริก ารโดยไม่ ค านึ งว่างวดแรกและ
งวดสุดท้ายจะมีการใช้บริการเต็มเดือนหรือไม่ หากวันเริม่ ใช้บริการ ไม่ตรงกับวันที่ 1 ของเดือน ผูใ้ ห้บริการจะ
เรียกเก็ บค่าบริการตามสัดส่วนระยะเวลาการใช้บริการจริง ทัง้ นีผ้ ูใ้ ห้บริการจะเริ่ม คิดค่าบริการดังกล่าว
นับตัง้ แต่วนั เริม่ ใช้บริการ (ตามนิยามข้อ 1.10)
ทัง้ นี ้ ผู้ให้บ ริการรับ รองว่า ผู้ให้บ ริก ารจะไม่เรียกเก็ บ ค่าบริการหรือค่าธรรมเนี ย มใด ๆ นอกเหนื อจากที่
ระบุไว้ในใบสมัครและสัญญานี ้

3.2.

ผูใ้ ช้บริการตกลงชาระค่าติดตัง้ อุปกรณ์ (ถ้ามี) ให้แก่ผใู้ ห้บริการตามเงื่อนไขต่อไปนี ้
3.2.1. หากผู้ใช้บ ริก ารเลื อ กที่ จ ะช าระค่ า ติ ด ตั้ง อุป กรณ์ (ถ้า มี ) ครัง้ เดี ย วเต็ ม จ านวนตามแพ็ ค เกจที่
ผูใ้ ช้บริการระบุไว้ในใบสมัคร ผูใ้ ช้บริการจะต้องชาระค่าติดตัง้ อุปกรณ์ดังกล่าวให้แก่ผใู้ ห้บริการ
ณ วันที่สมัคร ตามอัตราที่ระบุไว้ในใบสมัคร โดยหากผูใ้ ช้บริการเลือกที่จะชาระค่าติดตัง้ อุปกรณ์
ตามข้อนี ้ การใช้บริการอินเทอร์เน็ตตามแพ็คเกจที่ผใู้ ช้บริการระบุไว้ในใบสมัครจะไม่มีขอ้ ผูกมัด
เรือ่ งระยะเวลาการใช้บริการขัน้ ต่า
3.2.2. หากผูใ้ ช้บริการเลือกผ่อนชาระค่าติดตัง้ อุปกรณ์ (ถ้ามี) ให้แก่ผใู้ ห้บริการเป็ นงวดรายเดือนตาม
แพ็คเกจที่ผใู้ ช้บริการระบุไว้ในใบสมัคร ผูใ้ ช้บริการจะต้องชาระค่าติดตัง้ อุปกรณ์ดงั กล่าวเป็ นงวด ๆ
ให้แก่ผใู้ ห้บริการจนครบตามกาหนดระยะเวลาการใช้บริการขัน้ ต่าตามแพ็คเกจที่ผใู้ ช้บริการระบุไว้
ในใบสมัคร
หน้า 3 จากทัง้ หมด 11 หน้า

3.3.

ในกรณีที่ผใู้ ช้บริการผิดนัดไม่ชาระค่าบริการภายในวันครบกาหนดชาระค่าบริการ ผูใ้ ช้บริการจะต้องชาระค่าบริการ
ที่ ค ้างชาระพร้อมดอกเบี ย้ ตามอัตราที่ กฎหมายก าหนดให้แก่ ผู้ให้บริการ โดยให้ค านวณดอกเบี ย้ ตั้งแต่วันที่
ผูใ้ ช้บริการผิดนัดชาระจนกว่าจะชาระค่าบริการครบถ้วน ทัง้ นี ้ ผูใ้ ห้บริการสงวนสิทธิ ที่จะระงับหรือยกเลิกการ
ให้บริการหากผูใ้ ช้บริการผิดนัดชาระค่าบริการเกินกว่าระยะเวลาที่กาหนดในใบเรียกเก็บค่าบริการเป็ นเวลา 2 (สอง)
งวดติดต่อกัน

3.4.

ในระหว่างระยะเวลาการใช้บ ริก าร (สาหรับ แพ็ ค เกจแบบที่ ไม่ มี กาหนดระยะเวลาการใช้บ ริก ารขัน้ ต่ า )
หรือภายหลังจากสิน้ สุดระยะเวลาการใช้บริการขัน้ ต่า (สาหรับแพ็คเกจแบบที่มีการกาหนดระยะเวลาการใช้
บริการขัน้ ต่า) ผูใ้ ห้บริการอาจมีความจาเป็ นต้องเปลี่ยนแปลงค่าบริการจนทาให้อตั ราค่าบริการใหม่สงู กว่า
อัตราค่าบริการเดิมที่ผใู้ ห้บริการประกาศไว้ในวันที่สมัครโดยที่อตั ราค่าบริการใหม่ได้รบั ความเห็นชอบจาก
กสทช. แล้ว ผูใ้ ห้บริการจะแจ้งให้ผใู้ ช้บริการทราบไม่นอ้ ยกว่า 1 (หนึ่ง) รอบระยะเวลาการชาระค่าบริการ
และการเปลี่ยนแปลงค่าบริการดังกล่าวจะต้องได้รบั ความยินยอมจากผูใ้ ช้บริการ แต่หากผูใ้ ช้บริการไม่
ยินยอม ผูใ้ ช้บริการมีสทิ ธิขอเปลีย่ นแพ็คเกจหรือยกเลิกการใช้บริการอินเทอร์เน็ตได้ทนั ที

3.5.

หากผู้ใ ช้บ ริก ารประสงค์จ ะขอเปลี่ ย นแปลงแพ็ ค เกจผู้ใ ช้บ ริก ารสามารถขอเปลี่ ย นแปลงแพ็ ค เกจได้
โดยผูใ้ ช้บริการที่ใช้บริการแพ็คเกจที่ไม่มีกาหนดระยะเวลาการใช้บริการขัน้ ต่ า สามารถขอเปลี่ยนแปลง
แพ็คเกจที่ใช้อยู่ ณ ปั จจุบนั ได้ในระหว่างระยะเวลาที่ใช้บริการ ส่วนผูใ้ ช้บริการที่ใช้บริการแพ็คเกจที่มีกาหนด
ระยะเวลาการใช้บริการขัน้ ต่า จะขอเปลี่ยนแปลงแพ็คเกจได้หลังจากพ้นระยะเวลาการใช้บริการขัน้ ต่าแล้ว
โดยผูใ้ ช้บริการจะต้องทาเป็ นหนังสือถึงผูใ้ ห้บริการ หรือทาตามขัน้ ตอนการเปลีย่ นแปลงแพ็คเกจและส่งไปยัง
ช่องทางที่ผใู้ ห้บริการประกาศกาหนดไว้ ให้ผใู้ ห้บริการทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 15 (สิบห้า) วันก่อนวันแรก
ของเดื อ นที่ จ ะมี ก ารเปลี่ ย นแปลง และการเปลี่ ย นแปลงดั ง กล่ า วจะมี ผ ลในวัน ที่ 1 ของเดื อ นถั ด ไป
ทัง้ นี ้ ผูใ้ ห้บริการขอสงวนสิทธิที่จะเปลีย่ นแปลงอัตราค่าบริการที่เกิดขึน้ จากการเปลีย่ นแปลงดังกล่ าว

3.6.

ในกรณี ที่ ผู้ใช้บ ริก ารเลือ กช าระค่าบริก ารกับ ตัว แทนรับ ช าระค่าบริก าร เช่ น เคาน์เตอร์เซอร์วิส เป็ น ต้น
ผูใ้ ช้บริการจะเป็ นผูร้ บั ผิดชอบชาระค่าธรรมเนียมการรับชาระค่าบริการ ตามอัตราที่ตวั แทนรายนัน้ ๆ กาหนด
(ถ้ามี)

4. ภาษีอากร
ผู้ใช้บ ริก ารจะต้อ งรับ ภาระภาษี มูลค่า เพิ่ ม ที่ เกิ ด ขึน้ จากการใช้บ ริก ารอิ น เทอร์เน็ ต ตามสัญ ญานี ้ ในอัต ราตามที่
กฎหมายกาหนด ในกรณีที่ผใู้ ช้บริการมีหน้าที่ตอ้ งหักภาษี เงินได้ ณ ที่จ่ายตามที่กฎหมายกาหนด ผูใ้ ห้บริการตกลงให้
ผูใ้ ช้บริการหักภาษี ณ ที่จ่ายจากค่าบริการตามสัญญานี ้ได้ และผูใ้ ช้บริการจะต้องส่งมอบหนังสือรับรองแสดงการ
หัก ภาษี ณ ที่ จ่ าย และรายละเอี ย ดการหัก ภาษี ณ ที่ จ่ า ยดังกล่าวพร้อ มทั้งลงลายมื อ ชื่ อ ของผู้ใช้บ ริก าร ให้แ ก่
ผูใ้ ห้บริการภายในระยะเวลาตามกฎหมายที่กาหนด
5. การจัดหาอุปกรณ์ สาหรับการเชื่อมต่อโครงข่ายอินเทอร์เน็ต
5.1.

ผูใ้ ห้บ ริก ารตกลงให้ผู้ใช้บ ริก ารใช้อุ ป กรณ์เป็ น จานวน 1 (หนึ่ง) ชุด ตลอดอายุสญ
ั ญานี ้ โดยผู้ใช้บ ริการ
ตกลงให้ผใู้ ห้บริการติดตัง้ อุปกรณ์ ณ สถานที่ติดตัง้ ตามที่ระบุไว้ในใบสมัคร ดังนี ้
5.1.1. ชุดจานรับสัญญาณดาวเทียม (Fixed Antenna 1.2m Ku-Band, OMT/Feed Ku-band, BUC 2W
Ku-band, LNB- Ku-band, Antenna stand 2m)
หน้า 4 จากทัง้ หมด 11 หน้า

5.1.2. อุปกรณ์ Indoor Unit (Satellite Modem, AC Power Supply)
อุปกรณ์ตาม 5.1.1 และ 5.1.2 รวมตลอดถึงอุปกรณ์ที่ผใู้ ห้บริการได้มีการติดตัง้ เพิ่มเติมในภายหลัง (ถ้ามี)
ถื อ เป็ นกรรมสิ ท ธิ์ ข องผู้ใ ห้บ ริก ารและให้ผู้ใช้บ ริก ารครอบครองเพื่ อ ใช้ป ระโยชน์ต ามสัญ ญานี ้เท่ า นั้น
ทัง้ นี ้ ผูใ้ ช้บริการจะต้องมีหน้าที่ดแู ลรักษาอุปกรณ์อย่างดีและปฏิบตั ิตามเงื่อนไขตามที่ระบุในคูม่ ือการใช้งาน
อุปกรณ์และบริการอินเทอร์เน็ตอย่างเคร่งครัด
5.2.

ในกรณี ที่ผใู้ ห้บริการต้องนาอุปกรณ์ไปติดตัง้ ณ สถานที่ติดตัง้ ตามที่ระบุไว้ในใบสมัคร ผูใ้ ช้บริการจะต้องให้
ความช่วยเหลือและอานวยความสะดวกแก่ ผูใ้ ห้บริการ เช่น จัดหาสถานที่ที่ เหมาะสมในการติ ดตัง้ อุปกรณ์
ขออนุญาตเจ้าของสถานที่เพื่อการติดตัง้ อุปกรณ์ รวมถึงเข้าตรวจสอบเพื่อซ่อมบารุ ง การรักษาความปลอดภัย
มิให้มีการสูญหาย การผ่านเข้า–ออกสถานที่ติดตัง้ อุปกรณ์

5.3.

ผูใ้ ช้บริการรับรองและยืนยันว่าผูใ้ ช้บริการมีสิทธิครอบครองหรือได้รบั อนุญาตให้ใช้สถานที่ติดตัง้ ตามที่ระบุใน
ใบสมัคร หากมีผใู้ ดโต้แย้งสิทธิหรือเรียกร้องค่าเสียหายจากผูใ้ ห้บริการ อันเนื่องมาจากการติดตัง้ อุปกรณ์ของ
ผูใ้ ห้บริการในสถานที่ดงั กล่าว ผูใ้ ช้บริการตกลงรับผิดชอบในความเสียหายตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นใดที่ผใู้ ห้บริการ
ต้องเสียไปเพื่อการต่อสูห้ รือโต้แย้งสิทธิทงั้ สิน้

5.4.

ในกรณี ที่ ผู้ใช้บ ริก ารไม่ ป ฏิ บัติ ต ามข้อ ก าหนดและเงื่ อ นไขในสัญ ญาข้อ 5 นี จ้ นเป็ นเหตุใ ห้ผู้ให้บ ริก าร
หรือบุคคลภายนอกได้รบั ความเสียหาย ผูใ้ ช้บริการตกลงจะเป็ นผูร้ บั ผิด ชอบในความเสียหายที่เกิดขึน้ ทัง้ สิน้

5.5.

ผูใ้ ช้บริการตกลงจะไม่นาอุปกรณ์ไปจาหน่าย ให้เช่า ให้ยืม ยกให้ หรือกระทาการอื่นใดอันเป็ นการให้อปุ กรณ์
พ้น ไปจากความครอบครองของผู้ใ ช้บ ริก าร เว้น แต่ จ ะได้ร ับ ความยิ น ยอมเป็ นลายลัก ษณ์ อัก ษรจาก
ผูใ้ ห้บริการก่อน และจะไม่ใช้อุปกรณ์ไปในทางที่ผิดกฎหมาย รวมทัง้ จะไม่เปลี่ยนแปลง แก้ไขหรือทาให้เลข
หมายประจาตัวของทรัพ ย์สิน ลบเลือน และจะใช้สอยอุป กรณ์ ต ามประเพณี นิ ย มด้ว ยความระมัด ระวัง
จะดูแ ลเก็ บ รัก ษาไว้ในที่ ป ลอดภัย จะบ ารุ งรัก ษาซ่อ มแซมให้อ ยู่ในสภาพเรีย บร้อ ยใช้ก ารได้ดี อ ยู่เสมอ
และยอมให้ผใู้ ห้บริการหรือตัวแทนของผูใ้ ห้บริการเข้าตรวจดูได้เสมอ หากผูใ้ ช้บริการก่อให้เกิดความเสียหาย
แก่เครือ่ งอุปกรณ์นนั้ ผูใ้ ช้บริการจะแจ้งให้ผใู้ ห้บริการทราบทันที โดยผูใ้ ห้บริการมีสิทธิเรียกให้ผใู้ ช้บริการรับ
ผิดชดใช้คา่ เสียหายตามความเสียหายที่เกิดขึน้ จริงแก่เครือ่ งอุปกรณ์ดงั กล่าวได้ ทัง้ นี ้ จะต้องไม่เกินกว่าราคา
ตลาดของค่าอุปกรณ์ดงั กล่าวในขณะนัน้ ผูใ้ ช้บริการรับทราบว่าการกระทาดังกล่าวในข้อ นีโ้ ดยมิได้รบั ความ
ยินยอมจากผูใ้ ห้บริการนัน้ ถือเป็ นการกระทาผิดสัญญาและกฎหมายซึง่ มีโทษทางอาญา

5.6.

ผู้ใ ช้บ ริ ก ารจะต้อ งไม่ ถ อด ดั ด แปลง ท าลาย หรื อ แก้ ไ ข ซ่ อ มแซม อุ ป กรณ์ ไม่ ว่ า ด้ว ยประการใด ๆ
และไม่เคลื่อนย้าย โยกย้าย อุปกรณ์ออกจากสถานที่ติดตัง้ ที่ระบุในใบสมัครโดยมิได้รบั ความยินยอมจาก
ผู้ใ ห้บ ริก ารก่ อ น รวมทั้งจะไม่ ท าการอื่ น ใดซึ่ ง อาจท าให้เกิ ด การเสื่ อ มค่ า ความสูญ หายหรือ เสี ย หาย
แก่ อุป กรณ์ ดัง กล่า ว ผู้ใ ช้บ ริก ารรับ ทราบว่า การกระท าดัง กล่า วในข้อ นี ้โดยมิ ได้ร ับ ความยิ น ยอมจาก
ผูใ้ ห้บริการนัน้ ถือเป็ นการกระทาผิดสัญญาและกฎหมายซึง่ มีโทษทางอาญา

5.7.

ผูใ้ ห้บ ริการมี สิท ธิ เข้าไปในสถานที่ ติ ดตั้งอุป กรณ์ไว้ของผู้ใช้บริก าร เพื่ อท าการทดสอบปรับ แต่ง เปลี่ย น
หรือบารุงรักษาอุปกรณ์ตา่ ง ๆ เมื่อได้รบั อนุญาตจากผูใ้ ช้บริการแล้ว

5.8.

ในระหว่ า งระยะเวลาการใช้บ ริก ารหากผู้ใ ช้บ ริก ารต้อ งการย้า ยอุป กรณ์ จ ากจุ ด ติ ด ตั้ง เดิ ม ไปจุ ด ใหม่
ผูใ้ ช้บริการจะต้องเป็ นผูช้ าระค่ารือ้ ถอนและติดตัง้ อุปกรณ์ที่เกิดขึน้ ตามอัตราค่าบริการรือ้ ถอนและติดตัง้
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อุปกรณ์ที่ผใู้ ห้บริการจะได้กาหนดและแจ้งให้ผใู้ ช้บริการทราบ โดยผูใ้ ช้บริการจะต้องชาระค่ารือ้ ถอนและ
ติดตัง้ อุปกรณ์ตามข้อนี ้ ให้แก่ผใู้ ห้บริการล่วงหน้า 7 (เจ็ด) วัน ก่อนวันที่จะมีการย้ายจุดติดตัง้
5.9.

เมื่อสัญญานีไ้ ด้สิน้ สุดลงหรือถูกยกเลิกไปไม่ว่าด้วยเหตุใด ผูใ้ ช้บริการยินยอมให้ผใู้ ห้บริการมี สิทธิ เข้ายึดถื อ
ครอบครอง และรือ้ ถอนอุปกรณ์กลับคืนไปได้ทนั ที โดยผูใ้ ห้บริการจะแจ้งผูใ้ ช้บริการล่วงหน้า และเพื่อประโยชน์
แห่งการนีผ้ ใู้ ช้บริการยินยอมให้ผใู้ ห้บริการมีสิทธิ เข้าไปในสถานที่ติดตัง้ เพื่อเข้ายึดถือครอบครองและรือ้ ถอน
อุปกรณ์คื นได้ ทัง้ นี ้ หากผู้ใช้บริการก่อให้เกิ ดความเสียหายแก่ อุปกรณ์ ผูใ้ ช้บริการจะต้องรับผิ ดชอบชดใช้
ค่าเสียหายที่เกิดขึน้ ซึง่ ต้องไม่เกินกว่าราคาตลาดของค่าอุปกรณ์ดงั กล่าวในขณะนัน้

6. มาตรฐานการให้บริการ และการขัดข้องของบริการอินเทอร์เน็ต
6.1.

ผูใ้ ห้บริการตกลงให้บริการอินเทอร์เน็ตโดยมีคณ
ุ ภาพและมาตรฐานการให้บริการเป็ นไปตามที่ผใู้ ห้บริการได้
โฆษณาไว้หรือตามที่ผใู้ ห้บริการได้แจ้งให้ผใู้ ช้บริการทราบ

6.2.

ผูใ้ ช้บริการมีสทิ ธิได้รบั ส่วนลดค่าบริการในกรณีที่บริการอินเทอร์เน็ตเกิดเหตุขดั ข้อง โดยมีเงื่อนไขดังนี ้
6.2.1. การขัดข้องของบริการอินเทอร์เน็ตเกิ ดจากความผิดพลาดของผูใ้ ห้บ ริการ และการขัด ข้องของ
อุปกรณ์มิได้เกิดจากความบกพร่องของผูใ้ ช้บริการ รวมทัง้ บริวารของผูใ้ ช้บริการ ยกเว้นกรณีตาม
ข้อ 6.2.5
6.2.2. ระยะเวลาที่จะถื อเป็ นบริการอินเทอร์เน็ตขัดข้องให้เริ่มนับตัง้ แต่เวลาที่ผใู้ ห้บริการได้รบั แจ้งการ
ขัด ข้อ งดั ง กล่ า วจากผู้ใ ช้บ ริ ก ารผ่ า นช่ อ งทางตามข้อ 6.3 จนถึ ง เวลาที่ ผู้ใ ช้บ ริ ก ารสามารถ
ใช้บริการอินเทอร์เน็ตได้อีกครัง้ โดยผูใ้ ห้บริการจะแจ้งไปยังผูใ้ ช้บริการทาง SMS ตามหมายเลข
โทรศัพท์มือถือของผูใ้ ช้บริการ หรือช่องทางที่ผใู้ ห้บริการกาหนด
6.2.3. การคานวณส่วนลดค่าบริการ
ส่วนลดค่าบริการ เท่ากับ

ชั่วโมงทีเ่ กิดบริการขัดข้องตามข้อ 6.2.2 x ค่าบริการรายเดือน
720 ชั่วโมง

6.2.4. ส่ ว นลดค่ า บริ ก ารที่ ค านวณ ได้ ต ามข้ อ 6.2.3 จะถู ก น าไปหั ก ลดค่ า บริ ก ารตามที่ ร ะบุ ใ น
ใบเรียกเก็บค่าบริการ ยกเว้นกรณีที่ผใู้ ช้บริการยกเลิกการใช้บริการอินเทอร์เน็ต ผูใ้ ห้บริการจะคืน
ค่าบริการดังกล่าวให้ผใู้ ช้บริการตามวิธีการที่ผใู้ ห้บริการกาหนด
6.2.5. ในกรณีตอ่ ไปนีจ้ ะไม่ถือว่าเป็ นเหตุขดั ข้องที่ผใู้ ช้บริการจะได้รบั ส่วนลดค่าบริการ ตามข้อ 6 นี ้
6.2.5.1. บริการอินเทอร์เน็ตขัดข้องที่เกิดจากความบกพร่องของผูใ้ ช้บริการหรือจากการใช้บริการ
อินเทอร์เน็ตที่ไม่เป็ นไปตามที่ผใู้ ห้บริการแนะนา
6.2.5.2. บริการอินเทอร์เน็ตขัดข้องที่เกิดจากอุปกรณ์ของผูใ้ ช้บริการเอง
6.2.5.3. บริการอินเทอร์เน็ตขัดข้องที่เกิดระหว่างการย้ายจุดติดตัง้ อุปกรณ์ตามข้อ 5.8
6.3.

ในกรณีที่เกิดการขัดข้องในการใช้บริการอินเทอร์เน็ต ผูใ้ ช้บริการต้องแจ้งให้ผใู้ ห้บริการทราบตามช่องทาง
ดังต่อไปนี ้ และผูใ้ ห้บริการจะดาเนินการแก้ไขเหตุขดั ข้องเพื่อให้ผใู้ ช้บริการสามารถใช้บริการอินเทอร์เน็ตได้
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ตามปกติโดยเร็ว โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายจากผูใ้ ช้บริการ เว้นแต่เหตุขดั ข้องนัน้ เกิดจากการกระทาของผูใ้ ช้บริการ
หรือบริวารของผูใ้ ช้บริการ
6.3.1. กรณีเป็ นหนังสือ ส่งมาที่ สถานีบริการภาคพืน้ ดินไทยคม 50 หมู่ 1 ซอยวัดเจดียห์ อย ตาบลบ่อเงิน
อาเภอลาดหลุมเเก้ว จังหวัดปทุมธานี 12140
6.3.2. กรณีติดต่อด้วยตนเอง ติดต่อได้ที่ ศูนย์บริการลูกค้า (Customer Service Center)
ที่อยู:่
สถานีบริการภาคพืน้ ดินไทยคม 50 หมู่ 1 ซอยวัดเจดียห์ อยตาบลบ่อเงิน
อาเภอลาดหลุมเเก้ว จังหวัดปทุมธานี 12140
เบอร์โทรศัพท์:
1800-010318 (24 ชั่วโมง) โดยไม่คิดค่าบริการ
Line Official Account: @expressnet
Facebook Page:
Thaicom Express
6.4.

ผูใ้ ช้บริการรับ ทราบว่าการแก้ไขเหตุขัด ข้องของการใช้บ ริการอิน เทอร์เน็ต อาจกระทบข้อ มูลส่วนบุค คล
หรือ ข้อ มู ล อื่ น ใดของผู้ใ ช้บ ริก าร หากผู้ใ ห้บ ริ ก ารได้แ ก้ไขเหตุ ขัด ข้อ งดัง กล่ า วด้ว ยมาตรฐานวิ ช าชี พ
ผูใ้ ห้บริการจะไม่รบั ผิดชอบต่อความเสียหายหรือสูญหายดังกล่าว

7. ความรับผิดต่อความเสียหาย
7.1.

ผูใ้ ช้บริการต้องใช้ความระมัดระวัง กากับดูแล และต้องไม่ใช้ บริการอินเทอร์เน็ตตามสัญญานี ้ ไปในทางที่
ก่อให้เกิ ดการล่วงละเมิดสิทธิ ของบุคคลอื่น หากการกระทาใด ๆ ของผูใ้ ช้บริการก่อให้เกิดความเสียหาย
ต่อบุคคลอื่น ผูใ้ ช้บริการต้องรับผิดชอบแต่เพียงฝ่ ายเดียว

7.2.

ผู้ใช้บ ริก ารต้อ งไม่ ใช้บ ริก ารอิ น เทอร์เน็ ต ไปในทางที่ ผิ ด กฎหมาย หรือ ขัด ต่อ ข้อ ก าหนดของผู้ให้บ ริก าร
และ/หรือขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน

7.3.

ผูใ้ ช้บริการจะต้องใช้บริการนีเ้ พื่อกิจการของผูใ้ ช้บริการเท่านัน้ จะใช้เพื่อกิจการอื่นไม่ได้ทงั้ สิน้ และจะไม่ใช้ไป
ในทางที่เป็ นการแข่งขันหรือขัดผลประโยชน์หรือเกิดผลเสียหายแก่ผใู้ ห้บริการ ทัง้ นี ้ ไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือ
ทางอ้อม และไม่ว่าจะมีวตั ถุประสงค์แสวงหากาไรหรือไม่ก็ตาม การฝ่ าฝื นเงื่อนไขดังกล่าวถื อว่าเป็ นการ
ละเมิดเงื่อนไขการใช้บริการอินเทอร์เน็ตของผูใ้ ห้บริการ ซึง่ ผูใ้ ช้บริการจะต้องชดใช้คา่ เสียหายอันเป็ นผลจาก
การฝ่ าฝื นนัน้

7.4.

ผูใ้ ช้บริการต้องใช้ความระมัดระวังและไม่กระทาการใด ๆ ต่อบริการอินเทอร์เน็ตหรือ โครงข่ายอินเทอร์เน็ต
เพื่อบุกรุ กระบบคอมพิวเตอร์อื่น ๆ ไม่ว่าทัง้ ในระบบเครือข่ายของผูใ้ ห้บริการเองและ/หรือระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์อื่น ๆ ที่ผใู้ ช้บริการไม่ได้รบั อนุญาตให้เข้าไปใช้งาน

7.5.

ผูใ้ ห้บริการไม่ตอ้ งรับผิดชอบต่ อความเสียหายใด ๆ ต่อผูใ้ ช้บริการไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อมที่ไม่ได้
เกิดจากอุปกรณ์ตามที่ระบุไว้ในข้อ 1.6 และที่อยู่นอกเหนือจากความควบคุมของผูใ้ ห้บริการ รวมตลอดถึง
เหตุที่วงจรสือ่ สารต่าง ๆ ชารุดบกพร่อง ขัดข้อง หรือไม่สามารถใช้การได้ หรือเกิดจากการที่ขอ้ ความ ข่าวสาร
ข้อมูล ภาพ หรือรหัสสัญญาณที่ผใู้ ช้บริการใช้ในการติดต่อสือ่ สารเกิดความล่าช้า เสียหาย หรือสูญหาย
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7.6.

ผู้ใ ห้บ ริ ก ารไม่ ร ับ ประกั น ในคุ ณ ภาพของ ข้อ มู ล ภาพ เนื ้อ หาข่ า วสารที่ ผู้ใ ช้บ ริก ารรับ -ส่ ง ผ่ า นบริก าร
อินเทอร์เน็ต และผูใ้ ห้บริการไม่ตอ้ งรับผิดชอบในความเสียหายต่อผูใ้ ช้บริการอันเนื่องมาจากความล่าช้า
ผิดพลาด ขาดตกบกพร่อง หรือการขัดข้องที่เกิดจากอุปกรณ์ของผูใ้ ช้บริการเอง

8. การระงับการใช้บริการอินเทอร์เน็ตชั่วคราว
8.1.

กรณี มีเหตุจาเป็ น ผูใ้ ช้บริการมีสิทธิ ขอระงับการใช้บริการอินเทอร์เน็ตจากผูใ้ ห้บริการเป็ นการชั่วคราวได้
โดยในการขอใช้สิทธิ ระงับการใช้บริการอินเทอร์เน็ตเป็ นการชั่วคราว ผูใ้ ช้บริการจะต้องแจ้งให้ผใู้ ห้บริการ
ทราบล่ ว งหน้ า ไม่ น ้ อ ยกว่ า 3 (สาม) วั น โดยแจ้ ง เป็ นหนั ง สื อ หรื อ ท าตามขั้ น ตอนและช่ อ งทางที่
ผูใ้ ห้บ ริการกาหนด ทั้งนี ้ ผูใ้ ช้บ ริการมี สิท ธิ ขอระงับ บริการอิน เทอร์เน็ ต ชั่ วคราวได้ เป็ นระยะเวลาไม่เกิ น
30 (สามสิบ ) วัน โดยในช่ วงเวลาการระงับ การใช้บ ริการอิ น เทอร์เน็ ต ชั่วคราวนี ผ้ ู้ใช้บ ริก ารไม่ต ้อ งช าระ
ค่าบริการให้แก่ผใู้ ห้บริการ

8.2.

กรณี มี เหตุจ าเป็ น ผู้ให้บ ริก ารมี สิ ท ธิ ระงับ การให้บ ริก ารอิ น เทอร์เน็ ต เป็ น การชั่ว คราวต่อ ผู้ใช้บ ริก ารได้
โดยแจ้งเป็ นหนังสือพร้อมทั้งระบุเหตุในการใช้สิท ธิ ดังกล่าวให้แ ก่ผู้ใช้บ ริการทราบล่วงหน้า ไม่น ้อ ยกว่า
30 (สามสิบ) วัน

8.3.

กรณีดงั ต่อไปนีผ้ ใู้ ห้บริการสามารถระงับการให้บริการอินเทอร์เน็ตได้ทนั ที
8.3.1. กรณีเกิดเหตุสดุ วิสยั ขึน้ แก่ผใู้ ห้บริการ
8.3.2. ผูใ้ ช้บริการถึงแก่ความตาย หรือสิน้ สภาพนิติบคุ คล
8.3.3. ผูใ้ ช้บริการใช้เอกสารปลอมในการขอใช้บริการอินเทอร์เน็ต
8.3.4. ผูใ้ ห้บริการพิสจู น์ได้ว่าบริการอินเทอร์เน็ตที่ให้แก่ผใู้ ช้บริการตามสัญญานี ้ ถูกนาไปใช้โดยมิชอบ
ด้วยกฎหมายหรือฝ่ าฝื นต่อสัญญา
8.3.5.

ผูใ้ ช้บริการผิดนัดชาระค่าบริการเกิ นกว่าระยะเวลาที่ กาหนดในใบเรียกเก็ บค่าบริการ 2 (สอง) คราว
ติดต่อกัน

8.3.6. ผูใ้ ห้บริการพิสจู น์ได้ว่าผูใ้ ช้บริการได้นาบริการอินเทอร์เน็ตตามสัญญานีไ้ ปใช้เพื่อแสวงหารายได้
โดยมีเจตนาจะไม่ชาระค่าบริการ
8.3.7.

ผูใ้ ห้บริการมีเหตุจาเป็ นต้องบารุงรักษาหรือแก้ไขระบบโทรคมนาคมที่ใช้ในการให้บริการอินเทอร์เน็ต

9. การยกเลิกการใช้บริการอินเทอร์เน็ต
9.1.

ผู้ใช้บริการมี สิ ทธิ ยกเลิ กการใช้บริการอิ นเทอร์เน็ ตได้โดยแจ้งผู้ให้บริการเป็ นหนังสือล่วงหน้าไม่ น ้อยกว่า
5 (ห้า) วัน ณ สานักงานบริการ สานักงานสาขาของผูใ้ ห้บริการหรือตัวแทนที่ได้รบั การแต่งตัง้ จากผูใ้ ห้บริการ
และ/หรือตามขัน้ ตอนและช่องทางการยกเลิกการใช้บริการอินเทอร์เน็ ตที่ผูใ้ ห้บริการกาหนดและประกาศไว้
ทัง้ นี ้ ผูใ้ ช้บริการจะต้องชาระค่าบริการครบถ้วนแล้วจนถึงวันที่การยกเลิกสัญญามีผลบังคับ และให้นาเงื่อนไข
ต่อไปนีม้ าใช้บงั คับตามแต่กรณี

หน้า 8 จากทัง้ หมด 11 หน้า

9.1.1. กรณีผใู้ ช้บริการตกลงสมัครใช้บริการอินเทอร์เน็ตโดยเลือกชาระค่าติดตัง้ อุปกรณ์เต็มจานวนให้แก่
ผูใ้ ห้บริการตัง้ แต่วนั ที่สมัครใช้บริการอินเทอร์เน็ต และผูใ้ ช้บริการยกเลิกการใช้บริการอินเทอร์เน็ต
ตามข้อ 9.1 ข้างต้น ผูใ้ ห้บริการตกลงจะไม่เรียกค่าธรรมเนียมใด ๆ เพิ่มเติมจากผูใ้ ช้บริการอีก
9.1.2. กรณี ผู้ใช้บ ริก ารตกลงสมัค รใช้ บ ริก ารอิ น เทอร์เน็ ต โดยเลื อ กผ่อ นช าระค่า ติ ด ตั้งอุป กรณ์ให้แ ก่
ผูใ้ ห้บริการเป็ นงวดรายเดือนตามแพ็คเกจที่ผใู้ ช้บริการระบุไว้ในใบสมัคร ซึ่งผูใ้ ช้บริการจะต้องใช้
บริการจนครบกาหนดระยะเวลาการใช้บริการขัน้ ต่าที่กาหนดไว้ในใบสมัคร แต่ผใู้ ช้บริการยกเลิก
การใช้บริการอินเทอร์เน็ตตามข้อ 9.1 ข้างต้น ซึ่งเป็ นการยกเลิกก่อนครบกาหนดระยะเวลาการใช้
บริการขัน้ ต่า ผูใ้ ห้บริการมีสิทธิเรียกเก็บค่าติดตัง้ อุปกรณ์ตามจานวนเดือนของระยะเวลาการใช้
บริการขัน้ ต่าที่ยงั คงเหลือในสัญญาคูณด้วยอัตราค่าติดตัง้ อุปกรณ์ที่ผใู้ ช้บริการต้องผ่อนชาระต่อ
เดือน เว้นแต่ กรณี เหตุแห่งการยกเลิกการใช้บริการอินเทอร์เน็ต โดยผูใ้ ช้บริการเกิ ดขึน้ จากการ
ให้บริการอินเทอร์เน็ตที่ไม่เป็ นไปตามโฆษณาหรือมาตรฐานการให้บริการอินเทอร์เน็ตที่ผใู้ ห้บริการ
ได้แจ้งไว้ หรือเกิดขึน้ จากความผิดของผูใ้ ห้บริการ ผูใ้ ห้บริการไม่มีสิทธิเรียกเก็บ ค่าติดตัง้ อุปกรณ์
สาหรับระยะเวลาการใช้บริการขัน้ ต่าที่ยงั คงเหลือในสัญญาจากผูใ้ ช้บริการตามข้างต้น
9.2.

ในกรณีมีเหตุจาเป็ นดังต่อไปนี ้ ผูใ้ ช้บริการมีสทิ ธิยกเลิกการใช้บริการอินเทอร์เน็ตได้ทนั ที
9.2.1. ผูใ้ ช้บ ริการไม่สามารถรับ บริก ารอิ นเทอร์เน็ต จากผู้ให้บริการได้ด ้วยเหตุที่ เกิ ดขึ ้ น อย่างต่อเนื่อ ง
และอยูน่ อกเหนือการควบคุมของผูใ้ ช้บริการ
9.2.2. ผูใ้ ห้บริการได้ละเมิดข้อตกลงอันเป็ นสาระสาคัญของสัญญา
9.2.3. ผูใ้ ห้บริการล้มละลาย
9.2.4. ผูใ้ ห้บริการเปลีย่ นแปลงข้อตกลงในสัญญาหรือเงื่อนไขในการให้บริการอินเทอร์เน็ตซึ่งมีผลเป็ นการ
ลดสิทธิหรือประโยชน์อนั พึงได้รบั ของผูใ้ ช้บริการลง เว้นแต่เกิดจากเหตุตามที่กฎหมายบัญญัติ

9.3.

ผูใ้ ห้บริการมีสทิ ธิยกเลิกการให้บริการอินเทอร์เน็ตได้ในกรณีดงั ต่อไปนี ้
9.3.1. ผูใ้ ช้บริการถึงแก่ความตาย หรือสิน้ สภาพนิติบุคคล
9.3.2.

ผูใ้ ช้บริการผิดนัดชาระค่าบริการเกินกว่าระยะเวลาการชาระค่าบริการที่กาหนดไว้ในใบเรียกเก็บค่าบริการ
2 (สอง) คราวติดต่อกัน โดยผูใ้ ห้บริการได้แจ้งให้ผใู้ ช้บริการทราบวันครบกาหนดชาระค่าบริการเป็ นการ
ล่วงหน้าในใบเรียกเก็บค่าบริการและได้แจ้งเตือนทาง SMS ไปยังหมายเลขโทรศัพท์มือถือของผูใ้ ช้บริการ
ตามระบุไว้ในใบสมัคร

9.3.3.

ผูใ้ ห้บริการมีเหตุอนั เชื่อได้ว่าผูใ้ ช้บริการมีพฤติกรรมฉ้อฉลในการใช้บริการอินเทอร์เน็ต หรือนาบริการ
อินเทอร์เน็ตไปใช้โดยผิดกฎหมาย หรือฝ่ าฝื นข้อห้ามในสัญญา

9.3.4. ผูใ้ ห้บริการไม่สามารถให้บริการอินเทอร์เน็ตได้โดยเหตุที่อยูน่ อกเหนือการควบคุมของผูใ้ ห้บริการ
9.3.5. ผู้ใช้บ ริก ารได้โอนสิท ธิ ห รือ หน้าที่ ข องผู้ใช้บ ริก ารตามข้อ ก าหนดของสัญ ญานี ใ้ ห้แ ก่ บุค คลอื่ น
โดยไม่ได้รบั ความยินยอมเป็ นลายลักษณ์อกั ษรจากผูใ้ ห้บริการ
9.3.6. การยกเลิกโดยบทบัญญัติของกฎหมาย
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9.4.

เมื่อเลิกสัญญาไม่วา่ ด้วยเหตุใด ๆ หากปรากฏว่าผูใ้ ห้บริการมีเงินที่ได้รบั มาจากผูใ้ ช้บริการเกินกว่าค่าบริการ
ตามสัดส่วนของบริการที่ผใู้ ช้บริการได้ใช้ไปจนถึงวันสุดท้ายที่ผใู้ ช้บริการใช้บริการอินเทอร์เน็ต (ซึ่งไม่รวมถึง
เงิ น ค่ า ติ ด ตั้ง อุ ป กรณ์ ) ผู้ใ ห้บ ริ ก ารจะคื น เงิ น ส่ว นที่ เกิ น นั้น ให้แ ก่ ผู้ใ ช้บ ริ ก ารภายใน 30 (สามสิ บ ) วัน
นับแต่วนั เลิกสัญ ญา ทัง้ นี ้ ผูใ้ ช้บริการต้องยื่นคาขอแจ้งความประสงค์พร้อมมอบหลักฐานยืนยันการเป็ น
ผูใ้ ช้บริการที่แท้จริงให้แก่ผใู้ ห้บริการ และผูใ้ ห้บริการจะจ่ายคืนเป็ นเงินสด หรือเช็ค หรือนาเข้าบัญชีเงินฝาก
ของผูใ้ ช้บริการ หรือตามวิธีการที่ผใู้ ช้บริการได้แจ้งความประสงค์ไว้

9.5.

กรณี ที่ ผู้ใ ห้บ ริก ารไม่ ส ามารถคื น เงิ น ตามข้อ 9.4 ได้ ภายในระยะเวลาที่ ก าหนด ผู้ใ ห้บ ริก ารต้อ งช าระ
ค่าเสียประโยชน์ในอัตราเท่ากับที่ได้กาหนดไว้ว่าจะเรียกเก็บจากผูใ้ ช้บริการในกรณี ที่ผใู้ ช้บริการผิดนัด ให้แก่
ผูใ้ ช้บริการจนกว่าจะคืนเงินดังกล่าวให้แก่ผใู้ ช้บริการได้ แต่ทงั้ นีไ้ ม่ตดั สิทธิผใู้ ช้บริการที่จะเรียกค่าเสียหายอย่าง
อืน่ (ถ้ามี)

10. ข้อกาหนดทั่วไป
10.1. ผูใ้ ช้บริการจะโอนสิทธิ หรือหน้าที่ของผูใ้ ช้บริการตามข้อกาหนดของสัญญานีใ้ ห้แก่บุคคลอื่นใดโดยไม่ได้
รับความยินยอมเป็ นลายลักษณ์อกั ษรจากผูใ้ ห้บริการมิได้
10.2. ในกรณี ที่ ผู้ใช้บ ริก ารเห็ น ว่ า ผู้ให้บ ริก ารเรีย กเก็ บ ค่ า บริก ารสูง กว่ า ที่ ก าหนดไว้ หรือ สูง กว่า ที่ เรีย กเก็ บ
จากผูใ้ ช้บริการรายอื่นที่ใช้บริการอินเทอร์เน็ตในลักษณะหรือประเภทเดียวกัน หรือเห็นว่าผูใ้ ห้บริการเรียกเก็บ
ค่าบริการไม่ถกู ต้อง ผูใ้ ช้บริการมีสิทธิขอตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับการใช้บริการอินเทอร์เน็ตของตนเองจาก
ผูใ้ ห้บริการได้ ผูใ้ ห้บริการมีหน้าที่พิสจู น์ขอ้ เท็จจริงเพื่อยืนยันความถูกต้องของการเรียกเก็บค่าบริการดังกล่าว
และต้องแจ้งข้อมูลให้ผใู้ ช้บริการทราบโดยเร็วแต่ทงั้ นีต้ อ้ งไม่เกิน 60 (หกสิบ) วันนับแต่วนั ที่ผใู้ ช้บริการมีคาขอ
หากผูใ้ ห้บริการไม่ดาเนินการภายในระยะเวลาที่กาหนด ให้ถือว่าผูใ้ ห้บ ริก ารนัน้ สิน้ สิทธิ ในการเรียกเก็ บ
ค่าธรรมเนียมหรือค่าบริการในจานวนที่ผใู้ ช้บริการได้โต้แย้งนัน้
10.3. ในกรณีที่ขอ้ เท็จจริงปรากฎว่า ผูใ้ ห้บริการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าบริการเกินกว่าจานวนเงินที่เกิดขึน้
จากการใช้บริการจริง ผูใ้ ห้บริการจะต้องคืนเงินส่วนต่างของค่าธรรมเนียมหรือค่าบริการที่เรียกเก็บเกินให้แก่
ผูใ้ ช้บริการภายใน 30 (สามสิบ) วันนับจากวันที่ขอ้ เท็นจจริงยุติ และผูใ้ ห้บริการจะต้องชาระดอกเบีย้ ในส่วน
ต่างในอัตราเท่ากับที่ได้กาหนดไว้วา่ จะเรียกเก็บจากผูใ้ ช้บริการในกรณีผใู้ ช้บริการผิดนัด เว้นแต่ผใู้ ช้บริการจะ
ได้ตกลงเลือกให้ดาเนินการในการคืนเงินส่วนต่างที่เรียกเก็บเกินเป็ นอย่างอื่น ทัง้ นี ้ ในการคืนเงินส่วนต่าง
ให้แก่ผใู้ ช้บริการตามข้อกาหนดนี ้ ผูใ้ ห้บริการจะจ่ายคืนเป็ นเงินสด หรือเช็ค หรือนาเข้าบัญชีเงินฝากของ
ผูใ้ ช้บริการ หรือตามวิธีการที่ผใู้ ช้บริการได้แจ้งความประสงค์ไว้
10.4. ผูใ้ ห้บริการขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลง แก้ไข เพิ่มเติมสัญญานีต้ ามที่ได้รบั ความเห็นชอบจาก กสทช.
หรือตามที่ กสทช. ประกาศกาหนด โดยจะแจ้งให้ผูใ้ ช้บ ริการทราบล่วงหน้าผ่านเว็บ ไซต์ของผูใ้ ห้บริการ
ศูนย์บริการรับเรือ่ งร้องเรียน (call center) หรือผ่านหมายเลขโทรศัพท์มือถือของผูใ้ ช้บริการ
10.5. การร้องเรียนและการแก้ไขปั ญหาข้อร้องเรียน
ในกรณี ที่ ผู้ใช้บ ริก ารมี ปั ญ หาเกี่ ย วกับ การใช้บ ริก ารอิ น เทอร์เน็ ต (Express Net) ของบริษั ท ผู้ใช้บ ริก าร
ร้องเรียนได้ตามช่องทางดังต่อไปนี ้
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ศูนย์บริการลูกค้า (Customer Service Center)
ที่อยู:่
สถานีบริการภาคพืน้ ดินไทยคม 50 หมู่ 1 ซอยวัดเจดียห์ อยตาบลบ่อเงิน อาเภอลาดหลุมเเก้ว
จังหวัดปทุมธานี 12140
เบอร์โทรศัพท์:
1800-010318 (24 ชั่วโมง) โดยไม่คิดค่าบริการ
Line Official Account: @expressnet
Facebook Page:

Thaicom Express

************************************************************************
(กรณีผใู้ ช้บริการเป็ นบุคคลธรรมดา)
ลงชื่อ นาย/นาง/นางสาว_______________________________________
(

)

(กรณีผใู้ ช้บริการเป็ นนิติบคุ คล)
ชื่อนิติบคุ คล ________________________________________________
ลงชื่อ ______________________________________________________
(

)

ตาแหน่ง (ถ้ามี) ______________________________________________
ประทับตราบริษัท (ถ้ามี)
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