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สัญญาให้บริการอนิเทอรเ์น็ต Express Net 

[EXPRESS NET SERVICE CONTRACT] 

สัญญำให้บริกำรอินเทอรเ์น็ต Express Net (“สัญญา”) นี ้ มีผลใช้บังคับระหว่ำง บริษัท  ทีซี บรอดคำสติ ้ง จ ำกัด  
ในฐำนะผูใ้หบ้ริกำร กับผูใ้ชบ้ริกำรที่มีช่ือระบุไวใ้นใบสมคัรใชบ้ริกำรอินเทอรเ์น็ต Express Net (Application Form for Express Net) 
ดำ้นหนำ้ของสญัญำนี ้ผูใ้ชบ้ริกำรไดอ้ำ่นและเขำ้ใจเง่ือนไขและขอ้ตกลงกำรใหบ้รกิำรในสญัญำซึง่ก ำหนดสิทธิและหนำ้ที่ของ 
ผูใ้หบ้รกิำรและผูใ้ชบ้รกิำรจนเขำ้ใจรำยละเอียดตำ่ง ๆ ครบถว้นแลว้ ผูใ้ชบ้รกิำรจึงตกลงใชบ้รกิำรโดยลงลำยมือช่ือในใบสมคัร
ใช้บริกำรอินเทอรเ์น็ต Express Net (Application Form for Express Net) ดังกล่ำว และให้ถือว่ำผู้ใช้บริกำรได้ตกลงท ำ
สญัญำกบัผูใ้หบ้รกิำรและยินยอมผกูพนัและปฏิบตัิตำมขอ้ก ำหนดและเง่ือนไขในสญัญำฉบบันีท้กุประกำร 

1. ค านิยาม 

1.1. “ผู้ให้บริการ” หมำยถึง บรษัิท  ทีซี บรอดคำสติง้ จ ำกดั  

1.2. “ผู้ใช้บริการ” หมำยถึง สว่นรำชกำรในรำชกำรบรหิำรสว่นกลำง สว่นรำชกำรในรำชกำรบรหิำรสว่นภมูิภำค 
องคก์รปกครองสว่นทอ้งถ่ิน รฐัวิสำหกิจ องคก์ำรมหำชน มหำวิทยำลยัในก ำกบัของรฐั หน่วยงำนอื่นของรฐั
ในสงักดัฝ่ำยบรหิำร หน่วยงำนอื่นของรฐัในสังกดัฝ่ำยนิติบญัญัติ หนว่ยงำนอื่นของรฐัในสงักดัฝ่ำยตลุำกำร 
และองคก์รตำมรฐัธรรมนูญ ที่ประสงคจ์ะใชบ้ริกำรอินเทอรเ์น็ตที่ใหบ้ริกำรโดยผูใ้หบ้ริกำร ซึ่งไดส้มคัรใช้
บรกิำรอินเทอรเ์น็ตและไดร้บัอนมุตัิกำรใหบ้รกิำรจำกผูใ้หบ้รกิำรแลว้   

1.3. “บริการอินเทอรเ์น็ต” หมำยถึง กำรใหบ้ริกำรเช่ือมโยงระบบคอมพิวเตอรข์องผูใ้ช้บริกำรกับโครงข่ำย
อินเทอรเ์น็ตดว้ยระบบสือ่สำรผำ่นดำวเทียมโดยตรงถึงผูใ้ชบ้รกิำร ที่ใหบ้รกิำรโดยผูใ้หบ้รกิำร 

1.4. “ระยะเวลาการใช้บริการ” หมำยถึง ระยะเวลำที่ผูใ้ห้บริกำรจะใหผู้้ใช้บริกำรไดใ้ช้บริกำรอินเทอรเ์น็ต  
ในช่วงระยะเวลำดงัที่ระบใุนสญัญำขอ้ 2.2 

1.5. “วันครบก าหนดช าระค่าบริการ” หมำยถึง ภำยใน 30 (สำมสบิ) วนั นบัจำกวนัท่ีของใบเรยีกเก็บคำ่บรกิำร
ที่ผูใ้หบ้รกิำรออกใหแ้ก่ผูใ้ชบ้รกิำร 

1.6. “อุปกรณ์” หมำยถึง ชุดอุปกรณ์ที่ใหบ้ริกำรตำมที่ระบุในขอ้ 5.1 โดยผูใ้หบ้ริกำร ซึ่งถือเป็นกรรมสิทธ์ิของ 
ผูใ้หบ้รกิำร โดยผูใ้ชบ้รกิำรไมม่ีสทิธิอื่นใดนอกจำกสทิธิเพื่อกำรใชง้ำนบรกิำรอินเทอรเ์น็ตตำมสญัญำนี ้

1.7. “ใบสมัคร” หมำยถึง ใบสมัครใช้บริกำรอินเทอรเ์น็ต Express Net (Application Form for Express Net)  
ตำมแบบที่ผูใ้หบ้รกิำรก ำหนด 

1.8. “วันที่สมัคร” หมำยถึง วนัท่ีผูใ้ชบ้รกิำรไดส้มคัรใชบ้รกิำรอินเทอรเ์น็ตที่ระบใุนใบสมคัรและใหถื้อวำ่เป็นวนัที่
สญัญำนีม้ีผลใชบ้งัคบั 

1.9. “วันติดตั้งอุปกรณ์” หมำยถึง วันที่คู่สัญญำทั้งสองฝ่ำยตกลงกันให้ผู้ให้บริกำรน ำอุปกรณ์ไปติดตั้ง  
ณ สถำนท่ีติดตัง้ซึง่ผูใ้ชบ้รกิำรระบไุวใ้นใบสมคัร 

1.10. “วันเร่ิมใช้บริการ” หมำยถึง วันที่อุปกรณ์ได้ติดตั้งเรียบรอ้ย และผูใ้ช้บริกำรบริกำรสำมำรถใช้บริกำร
อินเทอรเ์น็ตไดจ้รงิ และใหถื้อเป็นวนัท่ีเริม่คิดคำ่บรกิำร 
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1.11. “แพ็คเกจ” หมำยถึง แพ็คเกจบริกำรอินเทอรเ์น็ตหรือบริกำรอื่น ๆ ที่ผู้ให้บริกำรประกำศก ำหนดไว้ที่ 
ช่องทำงประชำสมัพันธ์ของผู้ใหบ้ริกำรเพื่อใหผู้ใ้ชบ้ริกำรสำมำรถเลือกใช้ไดต้ำมที่ตอ้งกำร ณ วนัที่สมัคร  
ทัง้นี ้ผูใ้หบ้รกิำรอำจเปลีย่นแปลงแพ็คเกจดงักลำ่วไดเ้ป็นครัง้ครำวหลงัจำกที่ไดร้บัควำมเห็นชอบจำก กสทช. แลว้ 

1.12. “ค่าบริการ” หมำยถึง ค่ำบริกำร ค่ำธรรมเนียม หรือค่ำใชจ้่ำยอื่นใด ที่ผูใ้ห้บริกำรเรียกเก็บจำกผูใ้ชบ้ริกำร 
อนัเนื่องมำจำกกำรใชบ้รกิำรอินเทอรเ์น็ตตำมสญัญำนี ้

1.13. “ข้อมูลส่วนบุคคล” หมำยถึง ช่ือ สกุล ที่อยู่ของผูใ้ชบ้ริกำรหรือของผูม้ีอ  ำนำจกระท ำกำรแทนผูใ้ชบ้ริกำร 
หรือของผูร้บัมอบอ ำนำจกระท ำกำรแทนผูใ้ชบ้ริกำร (ถำ้มี)  และใหห้มำยควำมรวมถึงรำยละเอียดเก่ียวกับ
ผู้ใช้บริกำรที่สำมำรถระบุตัวผู้ใช้บริกำร หรืออำจระบุตัวผู้ใช้บริกำรนั้นได้ไม่ว่ำทำงตรงหรือทำงอ้อม  
ขอ้มลูกำรใชบ้รกิำร และพฤติกรรมกำรใชบ้รกิำรอินเทอรเ์น็ต/โทรคมนำคมของผูใ้ชบ้รกิำร 

1.14.  “กสทช.” หมำยถึง คณะกรรมกำรกิจกำรกระจำยเสยีง กิจกำรโทรทศัน ์และกิจกำรโทรคมนำคมแหง่ชำติ 

2. การให้บริการอินเทอรเ์น็ต 

2.1.  ในกำรขอเปิดใช้บริกำรอินเทอร์เน็ตตำมสัญญำนี ้ ผู้ใช้บริกำรได้ยื่นใบสมัครที่กรอกข้อมูลครบถ้วน  

พรอ้มกับหลกัฐำนประกอบกำรสมัครตำมที่ผูใ้หบ้ริกำรก ำหนดไว้ครบถว้น และเมื่อผูใ้หบ้ริกำรอนุมัติกำร

ใหบ้ริกำรตำมใบสมัครแลว้ ใหถื้อว่ำผู้ให้บริกำรและผูใ้ช้บริกำรตกลงท ำสญัญำใช้บริกำรอินเทอรเ์น็ตนี ้ 

ตำมแพ็คเกจที่ระบไุวใ้นใบสมคัร 

2.2. ผูใ้ชบ้ริกำรจะตอ้งใชบ้ริกำรอินเทอรเ์น็ตตำมขอ้ 2.1 โดยมีก ำหนดระยะเวลำกำรใช้บริกำรตำมแพ็คเกจที่
ผูใ้ชบ้รกิำรระบไุวใ้นใบสมคัร ซึง่แพ็คเกจจะมี 2 แบบ คือ (1) แพ็คเกจแบบที่มีก ำหนดระยะเวลำกำรใชบ้รกิำร
ขัน้ต ่ำ และ (2) แพ็คเกจแบบที่ไมม่ีก ำหนดระยะเวลำกำรใชบ้รกิำรขัน้ต ่ำ โดยกำรใหบ้รกิำรอินเทอรเ์น็ตใหเ้ริ่ม
ตัง้แตว่นัเริม่ใชบ้รกิำร (ตำมนิยำมขอ้ 1.10) เป็นตน้ไป  

2.3. ส ำหรบัผูใ้ชบ้รกิำรท่ีใชบ้รกิำรแพ็คเกจแบบที่มีก ำหนดระยะเวลำกำรใชบ้รกิำรขัน้ต ่ำ ภำยหลงัจำกครบก ำหนด
ระยะเวลำกำรใชบ้ริกำรขัน้ต ่ำตำมที่ระบไุวใ้นขอ้ 2.2  หำกผูใ้ชบ้ริกำรไม่มีกำรบอกเลิกเป็นลำยลกัษณอ์กัษร
ใหผู้ใ้หบ้ริกำรทรำบล่วงหนำ้อย่ำงนอ้ย 5 (หำ้) วนัก่อนครบก ำหนดระยะเวลำกำรใชบ้ริกำรขัน้ต ่ำดงักล่ำว  
ใหถื้อว่ำผูใ้ชบ้รกิำรตกลงใชบ้รกิำรอินเทอรเ์น็ตต่อไปแบบไม่มีก ำหนดระยะเวลำ ตำมเง่ือนไขและขอ้ตกลงที่
ก ำหนดไวใ้นขอ้ก ำหนดและเง่ือนไขกำรใหบ้ริกำรนี ้ตำมเดิมทุกประกำร จนกว่ำผูใ้ชบ้ริกำรหรือผูใ้หบ้ริกำร 
ฝ่ำยหนึง่ฝ่ำยใดจะมีกำรบอกเลกิเป็นลำยลกัษณอ์กัษรตำมขอ้ 9  

2.4. เพื่อป้องกันและหลีกเลี่ยงผลกระทบต่อกำรใช้บริกำรอินเทอรเ์น็ตของผู้ใช้บริกำรรำยอื่น ผูใ้ห้บริกำรขอ 
สงวนสิทธิในกำรก ำหนดเง่ือนไขกำรใหบ้ริกำรอินเทอรเ์น็ตเพื่อกำรใหบ้ริกำรอย่ำงเท่ำเทียมโดยค ำนึงถึง
ประโยชน์ของผู้ใช้บริกำรส่วนรวมเป็นส ำคัญ  ทั้งนี ้บริกำรอินเทอร์เน็ตตำมสัญญำนี ้เป็นบริกำร  
แบบใชค้วำมเรว็รบั-สง่ขอ้มลูรว่มกนั คณุภำพและควำมเรว็ในกำรใชบ้รกิำรอินเทอรเ์น็ตขึน้อยูก่บัปรมิำณหรอื
จ ำนวนผูใ้ชง้ำนในขณะนัน้ และปัจจยัภำยนอกอื่น ๆ ซึ่งอำจสง่ผลกระทบต่อคณุภำพของบรกิำรอินเทอรเ์น็ต 
ดงันัน้ ผูใ้ชบ้ริกำรตอ้งไม่ใชบ้ริกำรอินเทอรเ์น็ตผิดประเภท อำทิ ใชง้ำนในลกัษณะแชรโ์ครงข่ำยอินเทอรเ์น็ต
เพื่อกำรคำ้อีกทอดหนึง่ไปยงักลุม่ลกูคำ้ของตนเอง หรอืใชง้ำนในลกัษณะ ดำวนโ์หลดหรอือพัโหลดไฟลข์นำด
ใหญ่เพื่อกำรแชร,์ ใหบ้รกิำรสตรมีมิ่ง หรอื ใชง้ำนกลอ้ง CCTV (เป็นตน้) เป็นระยะเวลำตอ่เนื่องจนเป็นเหตใุห้
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ผูใ้ชบ้ริกำรรำยอื่นไดร้บัผลกระทบในกำรใชบ้รกิำรอินเทอรเ์น็ต หรือสรำ้งควำมเสยีหำยอย่ำงใดอยำ่งหนึ่งกบั
โครงข่ำยอินเทอรเ์น็ตของผู้ให้บริกำรในภำพรวม ผู้ให้บริกำรมีสิทธิที่จะห้ำมหรือระงับกำรให้บริกำร
อินเทอรเ์น็ต หำกผูใ้ชบ้ริกำรฝ่ำฝืนขอ้ตกลงนี ้ เวน้แตผู่ใ้ชบ้รกิำรจะไดร้บัควำมเห็นชอบเป็นลำยลกัษณอ์กัษร
จำกผู้ให้บริกำรก่อนท ำกำรดังกล่ำว  และผู้ใช้บริกำรจะต้องปฏิบัติตำมข้อก ำหนดของกฎหมำย 
ที่เก่ียวขอ้งดว้ย 

2.5. ผูใ้หบ้รกิำรจะจดัหำและติดตัง้อปุกรณต์ำมรำยละเอียดในขอ้ 5 ณ สถำนท่ีติดตัง้และภำยในวนัติดตัง้อปุกรณ ์
(ตำมนิยำมขอ้ 1.9) 

2.6. เมื่อผูใ้ชบ้รกิำรไดก้รอกใบสมคัรและยื่นต่อผูใ้หบ้รกิำรแลว้ ใหถื้อวำ่ผูใ้ชบ้ริกำรยินยอมใหผู้ใ้หบ้รกิำรมีสทิธิน ำ
ขอ้มลูสว่นบคุคลของผูใ้ชบ้ริกำรตำมที่ระบไุวใ้นใบสมคัร ไปใชใ้นกำรใหบ้ริกำรอินเทอรเ์น็ต เพื่อประโยชนใ์น
กำรด ำเนินกิจกำรโทรคมนำคมได ้ตำมหลกัเกณฑ์ที่ก ำหนดไวใ้นประกำศของ กสทช. ว่ำด้วยมำตรกำร
คุ้มครองสิทธิของผู้ใช้บริกำรโทรคมนำคมเก่ียวกับข้อมูลส่วนบุคคล ทั้งนี  ้ผู้ใช้บริกำรมีสิทธิขอตรวจด ู  
ขอส ำเนำ หรือขอส ำเนำรบัรองถกูตอ้ง หรือขอแกไ้ขหรือเปลี่ยนแปลง หรือขอระงบักำรใชห้รือเปิดเผยขอ้มูล
ส่วนบุคคลของผู้ใช้บริกำร หรือขอเพิกถอนควำมยินยอมให้ประมวลผลได้โดยให้ท ำค ำขอเป็นหนังสือ 
ยื่นตอ่ผูใ้หบ้รกิำร หำกผูใ้หบ้รกิำรไมด่  ำเนินกำรตำมค ำขอ ผูใ้ชบ้รกิำรมีสทิธิท ำหนงัสอืแจง้ กสทช. เพื่อบงัคบั
ให้เป็นไปตำมสิทธิของผู้ใช้บริกำร และในกรณีที่ผู้ใช้บริกำรขอตรวจดู ขอส ำเนำ หรือขอส ำเนำรบัรอง  
ควำมถูกต้องของข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริกำร ผู้ให้บริกำรสำมำรถเรียกเก็บค่ำธรรมเนียมในกำร
ด ำเนินกำรดงักลำ่วไดโ้ดยไมส่งูกวำ่ควำมเป็นจรงิตำมหลกัเกณฑท์ี่ กสทช. ประกำศก ำหนด 

3. ค่าบริการและค่าติดตั้งอุปกรณ ์ 

3.1. ผูใ้ห้บริกำรจะเรียกเก็บค่ำบริกำรจำกผูใ้ช้บริกำรเป็นงวดรำยเดือน โดยผูใ้ห้บริกำรจะจัดส่งใบเรียกเก็บ
คำ่บรกิำรใหผู้ใ้ชบ้ริกำรหลงัจำกสิน้สดุกำรใชบ้รกิำรในแต่ละเดือนและผูใ้ชบ้ริกำรจะตอ้งช ำระคำ่บรกิำรเป็น
งวดรำยเดือนใหแ้ก่ผูใ้หบ้ริกำรภำยใน 30 (สำมสิบ) วนั นบัจำกวนัที่ของใบเรียกเก็บค่ำบริกำรที่ผูใ้หบ้ริกำร
ออกให้แก่ผู้ใช้บริกำร  ตำมอัตรำค่ำบริกำรที่ระบุในใบเรียกเก็บค่ำบริกำรโดยไม่ค ำนึงว่ำงวดแรกและ 
งวดสดุทำ้ยจะมีกำรใชบ้รกิำรเต็มเดือนหรอืไม ่หำกวนัเริม่ใชบ้รกิำร ไมต่รงกบัวนัท่ี 1 ของเดือน ผูใ้หบ้รกิำรจะ
เรียกเก็บค่ำบริกำรตำมสดัส่วนระยะเวลำกำรใช้บริกำรจริง ทัง้นีผู้ใ้หบ้ริกำรจะเริ่มคิดค่ำบริกำรดังกล่ำว
นบัตัง้แตว่นัเริม่ใชบ้รกิำร (ตำมนิยำมขอ้ 1.10)   

ทัง้นี ้ผู้ให้บริกำรรบัรองว่ำ ผู้ให้บริกำรจะไม่เรียกเก็บค่ำบริกำรหรือค่ำธรรมเนียมใด  ๆ นอกเหนือจำกที่ 
ระบไุวใ้นใบสมคัรและสญัญำนี ้

3.2. ผูใ้ชบ้รกิำรตกลงช ำระคำ่ติดตัง้อปุกรณ ์(ถำ้มี) ใหแ้ก่ผูใ้หบ้รกิำรตำมเง่ือนไขตอ่ไปนี ้ 

3.2.1. หำกผู้ใช้บริกำรเลือกที่จะช ำระค่ำติดตั้งอุปกรณ์ (ถ้ำมี) ครัง้เดียวเต็มจ ำนวนตำมแพ็คเกจที่
ผูใ้ชบ้ริกำรระบุไวใ้นใบสมคัร ผูใ้ชบ้ริกำรจะตอ้งช ำระค่ำติดตัง้อุปกรณ์ดังกล่ำวใหแ้ก่ผูใ้หบ้ริกำร  
ณ วนัที่สมคัร ตำมอตัรำที่ระบุไวใ้นใบสมคัร โดยหำกผูใ้ชบ้ริกำรเลือกที่จะช ำระค่ำติดตัง้อปุกรณ์
ตำมขอ้นี ้กำรใชบ้ริกำรอินเทอรเ์น็ตตำมแพ็คเกจที่ผูใ้ชบ้ริกำรระบุไวใ้นใบสมคัรจะไม่มีขอ้ผูกมัด
เรือ่งระยะเวลำกำรใชบ้รกิำรขัน้ต ่ำ 
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3.2.2. หำกผูใ้ชบ้ริกำรเลือกผ่อนช ำระค่ำติดตัง้อุปกรณ์ (ถ้ำมี) ใหแ้ก่ผูใ้หบ้ริกำรเป็นงวดรำยเดือนตำม
แพ็คเกจที่ผูใ้ชบ้รกิำรระบไุวใ้นใบสมคัร ผูใ้ชบ้รกิำรจะตอ้งช ำระคำ่ติดตัง้อปุกรณด์งักลำ่วเป็นงวด ๆ 
ใหแ้ก่ผูใ้หบ้ริกำรจนครบตำมก ำหนดระยะเวลำกำรใชบ้รกิำรขัน้ต ่ำตำมแพ็คเกจที่ผูใ้ชบ้รกิำรระบไุว้
ในใบสมคัร 

3.3. ในกรณีที่ผูใ้ชบ้รกิำรผิดนดัไมช่ ำระคำ่บรกิำรภำยในวนัครบก ำหนดช ำระคำ่บรกิำร ผูใ้ชบ้รกิำรจะตอ้งช ำระคำ่บรกิำร
ที่ค้ำงช ำระพรอ้มดอกเบีย้ตำมอัตรำที่กฎหมำยก ำหนดให้แก่ผู้ให้บริกำร โดยให้ค ำนวณดอกเบีย้ตั้งแต่วันที่
ผูใ้ชบ้ริกำรผิดนัดช ำระจนกว่ำจะช ำระค่ำบริกำรครบถว้น ทัง้นี ้ผูใ้หบ้ริกำรสงวนสิทธิที่จะระงับหรือยกเลิกกำร
ใหบ้รกิำรหำกผูใ้ชบ้รกิำรผิดนดัช ำระคำ่บรกิำรเกินกวำ่ระยะเวลำที่ก ำหนดในใบเรยีกเก็บคำ่บรกิำรเป็นเวลำ 2 (สอง) 
งวดติดตอ่กนั 

3.4. ในระหว่ำงระยะเวลำกำรใช้บริกำร (ส ำหรบัแพ็คเกจแบบที่ไม่มีก ำหนดระยะเวลำกำรใช้บริกำรขัน้ต ่ำ)  
หรือภำยหลงัจำกสิน้สดุระยะเวลำกำรใชบ้ริกำรขัน้ต ่ำ(ส  ำหรบัแพ็คเกจแบบที่มีกำรก ำหนดระยะเวลำกำรใช้
บรกิำรขัน้ต ่ำ) ผูใ้หบ้ริกำรอำจมีควำมจ ำเป็นตอ้งเปลี่ยนแปลงค่ำบรกิำรจนท ำใหอ้ตัรำค่ำบริกำรใหม่สงูกว่ำ
อตัรำค่ำบริกำรเดิมที่ผูใ้หบ้ริกำรประกำศไวใ้นวนัที่สมคัรโดยที่อตัรำค่ำบริกำรใหม่ไดร้บัควำมเห็นชอบจำก 
กสทช. แลว้ ผูใ้หบ้ริกำรจะแจง้ใหผู้ใ้ชบ้ริกำรทรำบไม่นอ้ยกว่ำ 1 (หนึ่ง) รอบระยะเวลำกำรช ำระค่ำบริกำร 
และกำรเปลี่ยนแปลงค่ำบริกำรดังกล่ำวจะต้องได้รบัควำมยินยอมจำกผู้ใช้บริกำร แต่หำกผู้ใช้บริกำร 
ไมย่ินยอม ผูใ้ชบ้รกิำรมีสทิธิขอเปลีย่นแพ็คเกจหรอืยกเลกิกำรใชบ้รกิำรอินเทอรเ์น็ตไดท้นัที 

3.5. หำกผู้ใช้บริกำรประสงค์จะขอเปลี่ยนแปลงแพ็คเกจผู้ใช้บริกำรสำมำรถขอเปลี่ยนแปลงแพ็คเกจได ้ 
โดยผูใ้ชบ้รกิำรท่ีใชบ้ริกำรแพ็คเกจแบบที่ไม่มีก ำหนดระยะเวลำกำรใชบ้รกิำรขัน้ต ่ำ สำมำรถขอเปลี่ยนแปลง
แพ็คเกจที่ใชอ้ยู ่ณ ปัจจบุนัไดใ้นระหวำ่งระยะเวลำที่ใชบ้รกิำร สว่นผูใ้ชบ้รกิำรท่ีใชบ้รกิำรแพ็คเกจที่มีก ำหนด
ระยะเวลำกำรใชบ้ริกำรขัน้ต ่ำ จะขอเปลี่ยนแปลงแพ็คเกจไดห้ลงัจำกพน้ระยะเวลำกำรใชบ้ริกำรขัน้ต ่ำแลว้   
โดยผูใ้ชบ้รกิำรจะตอ้งท ำเป็นหนงัสอืถึงผูใ้หบ้รกิำร หรือท ำตำมขัน้ตอนกำรเปลีย่นแปลงแพ็คเกจและสง่ไปยงั
ช่องทำงที่ผูใ้หบ้ริกำรประกำศก ำหนดไว ้ใหผู้ใ้หบ้ริกำรทรำบล่วงหนำ้อย่ำงนอ้ย 15 (สิบหำ้) วนัก่อนวนัแรก
ของเดือนที่จะมีกำรเปลี่ยนแปลง และกำรเปลี่ยนแปลงดังกล่ำวจะมีผลในวันที่  1 ของเดือนถัดไป  
ทัง้นี ้ผูใ้หบ้รกิำรขอสงวนสทิธิที่จะเปลีย่นแปลงอตัรำคำ่บรกิำรท่ีเกิดขึน้จำกกำรเปลีย่นแปลงดงักลำ่ว 

3.6. ในกรณีที่ผู้ใช้บริกำรเลือกช ำระค่ำบริกำรกับตัวแทนรบัช ำระค่ำบริกำร เช่น เคำน์เตอรเ์ซอรว์ิส เป็นต้น 
ผูใ้ชบ้รกิำรจะเป็นผูร้บัผิดชอบช ำระคำ่ธรรมเนียมกำรรบัช ำระคำ่บรกิำร ตำมอตัรำที่ตวัแทนรำยนัน้ ๆ ก ำหนด 
(ถำ้มี)  

4. ภาษีอากร 

ผูใ้ชบ้รกิำรจะตอ้งรบัภำระภำษีมลูคำ่เพิ่มที่เกิดขึน้จำกกำรใชบ้ริกำรอินเทอรเ์น็ตตำมสญัญำนีใ้นอตัรำตำมที่กฎหมำย
ก ำหนด  ในกรณีที่ผู้ใช้บริกำรมีหน้ำที่ต้องหักภำษีเงินได้ ณ ที่จ่ำยตำมที่กฎหมำยก ำหนด ผูใ้ห้บริกำรตกลงให้
ผูใ้ชบ้รกิำรหกัภำษี ณ ที่จ่ำยจำกคำ่บริกำรตำมสญัญำนีไ้ด ้และผูใ้ชบ้รกิำรจะตอ้งสง่มอบหนงัสอืรบัรองแสดงกำรหกั
ภำษี ณ ที่จ่ำย และรำยละเอียดกำรหกัภำษี ณ ท่ีจ่ำยดงักลำ่วพรอ้มทัง้ลงลำยมือช่ือของผูใ้ชบ้รกิำรใหแ้ก่ผูใ้หบ้รกิำร
ภำยในระยะเวลำตำมกฎหมำยที่ก ำหนด 
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5. การจัดหาอุปกรณ ์ ส าหรับการเชื่อมต่อโครงข่ายอินเทอรเ์น็ต 

5.1. ผูใ้ห้บริกำรตกลงให้ผู้ใช้บริกำรใช้อุปกรณ์เป็นจ ำนวน 1 (หนึ่ง) ชุด ตลอดอำยุสญัญำนี ้โดยผู้ใช้บริกำร 
ตกลงใหผู้ใ้หบ้รกิำรติดตัง้อปุกรณ ์ณ สถำนท่ีติดตัง้ตำมที่ระบไุวใ้นใบสมคัร ดงันี ้

5.1.1. ชดุจำนรบัสญัญำณดำวเทียม (Fixed Antenna 1.2m Ku-Band, OMT/Feed Ku-band, BUC 2W 
Ku-band, LNB- Ku-band, Antenna stand 2m) 

5.1.2. อปุกรณ ์Indoor Unit (Satellite Modem, AC Power Supply) 

อปุกรณต์ำม 5.1.1 และ 5.1.2  รวมตลอดถึงอุปกรณท์ี่ผูใ้หบ้ริกำรไดม้ีกำรติดตัง้เพิ่มเติมในภำยหลงั (ถำ้มี) 
ถือเป็นกรรมสิทธ์ิของผู้ให้บริกำรและให้ผู้ใช้บริกำรครอบครองเพ่ือใช้ประโยชน์ตำมสัญญำนี ้เท่ำนั้น  
ทัง้นี ้ผูใ้ชบ้ริกำรจะตอ้งมีหนำ้ที่ดแูลรกัษำอปุกรณอ์ยำ่งดีและปฏิบตัิตำมเง่ือนไขตำมที่ระบใุนคูม่ือกำรใชง้ำน
อปุกรณแ์ละบรกิำรอินเทอรเ์น็ตอยำ่งเครง่ครดั 

5.2. ในกรณีที่ผูใ้หบ้ริกำรตอ้งน ำอุปกรณ์ไปติดตัง้ ณ สถำนท่ีติดตัง้ ตำมที่ระบุไวใ้นใบสมัคร ผูใ้ชบ้ริกำรจะตอ้งให้
ควำมช่วยเหลือและอ ำนวยควำมสะดวกแก่ผูใ้หบ้ริกำร เช่น จัดหำสถำนที่ที่เหมำะสมในกำรติดตัง้อุปกรณ ์ 
ขออนญุำตเจำ้ของสถำนที่เพื่อกำรติดตัง้อปุกรณ ์รวมถึงเขำ้ตรวจสอบเพื่อซ่อมบ ำรุง กำรรกัษำควำมปลอดภยั 
มิใหม้ีกำรสญูหำย กำรผำ่นเขำ้–ออกสถำนที่ติดตัง้อปุกรณ ์

5.3. ผูใ้ชบ้ริกำรรบัรองและยืนยนัว่ำผูใ้ช้บริกำรมีสิทธิครอบครองหรือไดร้บัอนุญำตใหใ้ชส้ถำนที่ติดตัง้ตำมที่ระบุใน 
ใบสมคัร หำกมีผูใ้ดโตแ้ยง้สิทธิหรือเรียกรอ้งค่ำเสียหำยจำกผูใ้หบ้ริกำร อนัเนื่องมำจำกกำรติดตัง้อุปกรณ์ของ 
ผูใ้หบ้รกิำรในสถำนที่ดงักลำ่ว ผูใ้ชบ้ริกำรตกลงรบัผิดชอบในควำมเสยีหำยตลอดจนคำ่ใชจ้่ำยอื่นใดทีผู่ใ้หบ้รกิำร
ตอ้งเสยีไปเพื่อกำรตอ่สูห้รอืโตแ้ยง้สทิธิทัง้สิน้  

5.4. ในกรณีที่ผูใ้ช้บริกำรไม่ปฏิบัติตำมขอ้ก ำหนดและเง่ือนไขในสญัญำขอ้ 5 นีจ้นเป็นเหตุใหผู้ใ้หบ้ริกำรหรือ
บคุคลภำยนอกไดร้บัควำมเสยีหำย ผูใ้ชบ้รกิำรตกลงจะเป็นผูร้บัผิดชอบในควำมเสยีหำยที่เกิดขึน้ทัง้สิน้ 

5.5. ผูใ้ชบ้รกิำรตกลงจะไมน่ ำอปุกรณไ์ปจ ำหนำ่ย ใหเ้ช่ำ ใหย้ืม ยกให ้หรอืกระท ำกำรอื่นใดอนัเป็นกำรใหอ้ปุกรณ์
พ้นไปจำกควำมครอบครองของผู้ใช้บริกำร เว้นแต่จะได้รับควำมยินยอมเป็นลำยลักษณ์อักษรจำก  
ผูใ้หบ้ริกำรก่อน และจะไม่ใช้อุปกรณไ์ปในทำงที่ผิดกฎหมำย รวมทัง้จะไม่เปลี่ยนแปลง แกไ้ขหรือท ำใหเ้ลข
หมำยประจ ำตัวของทรพัย์สินลบเลือน และจะใช้สอยอุปกรณ์ตำมประเพณีนิยมด้วยควำมระมัดระวัง  
จะดูแลเก็บรกัษำไวใ้นที่ปลอดภัย จะบ ำรุงรกัษำซ่อมแซมให้อยู่ในสภำพเรียบรอ้ยใช้กำรได้ดีอยู่เสมอ  
และยอมใหผู้ใ้หบ้รกิำรหรอืตวัแทนของผูใ้หบ้รกิำรเขำ้ตรวจดไูดเ้สมอ หำกผูใ้ชบ้รกิำรก่อใหเ้กิดควำมเสยีหำย
แก่เครือ่งอปุกรณน์ัน้ ผูใ้ชบ้รกิำรจะแจง้ใหผู้ใ้หบ้ริกำรทรำบทนัที โดยผูใ้หบ้ริกำรมีสิทธิเรียกใหผู้ใ้ชบ้รกิำรรบั
ผิดชดใชค้ำ่เสยีหำยตำมควำมเสยีหำยที่เกิดขึน้จรงิแก่เครือ่งอปุกรณด์งักลำ่วได ้ทัง้นี ้จะตอ้งไม่เกินกวำ่รำคำ
ตลำดของคำ่อปุกรณด์งักลำ่วในขณะนัน้ ผูใ้ชบ้ริกำรรบัทรำบวำ่กำรกระท ำดงักลำ่วในขอ้นีโ้ดยมิไดร้บัควำม
ยินยอมจำกผูใ้หบ้รกิำรนัน้ ถือเป็นกำรกระท ำผิดสญัญำและกฎหมำยซึง่มีโทษทำงอำญำ 

5.6. ผู้ใช้บริกำรจะต้องไม่ถอด ดัดแปลง ท ำลำย หรือแก้ไข ซ่อมแซม อุปกรณ์  ไม่ว่ำด้วยประกำรใด ๆ  
และไม่เคลื่อนยำ้ย โยกยำ้ย อุปกรณอ์อกจำกสถำนที่ติดตัง้ที่ระบใุนใบสมคัรโดยมิไดร้บัควำมยินยอมจำก 
ผู้ให้บริกำรก่อน  รวมทั้งจะไม่ท ำกำรอื่นใดซึ่งอำจท ำให้เกิดกำรเสื่อมค่ำ ควำมสูญหำยหรือเสียหำย  
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แก่อุปกรณ์ดังกล่ำว ผู้ใช้บริกำรรับทรำบว่ำกำรกระท ำดังกล่ำวในข้อนี ้โดยมิได้รับควำมยินยอมจำก 
ผูใ้หบ้รกิำรนัน้ ถือเป็นกำรกระท ำผิดสญัญำและกฎหมำยซึง่มีโทษทำงอำญำ 

5.7. ผูใ้หบ้ริกำรมีสิทธิเขำ้ไปในสถำนที่ติดตัง้อปุกรณไ์วข้องผูใ้ชบ้รกิำร เพื่อท ำกำรทดสอบปรบัแต่ง เปลี่ยน หรือ
บ ำรุงรกัษำอปุกรณต์ำ่ง ๆ  เมื่อไดร้บัอนญุำตจำกผูใ้ชบ้รกิำรแลว้ 

5.8. ในระหว่ำงระยะเวลำกำรใช้บริกำรหำกผู้ใช้บริกำรต้องกำรย้ำยอุปกรณ์จำกจุดติดตั้งเดิมไปจุดใหม ่
ผูใ้ชบ้ริกำรจะตอ้งเป็นผูช้  ำระค่ำรือ้ถอนและติดตัง้อุปกรณ์ที่เกิดขึน้ ตำมอตัรำค่ำบริกำรรือ้ถอนและติดตัง้
อุปกรณ์ที่ผูใ้หบ้ริกำรจะไดก้ ำหนดและแจง้ใหผู้ใ้ชบ้ริกำรทรำบ โดยผูใ้ชบ้ริกำรจะตอ้งช ำระค่ำรือ้ถอนและ
ติดตัง้อปุกรณต์ำมขอ้นี ้ใหแ้ก่ผูใ้หบ้รกิำรลว่งหนำ้ 7 (เจ็ด) วนั ก่อนวนัท่ีจะมีกำรยำ้ยจดุติดตัง้ 

5.9. เมื่อสญัญำนีไ้ดส้ิน้สุดลงหรือถูกยกเลิกไปไม่ว่ำดว้ยเหตุใด ผูใ้ชบ้ริกำรยินยอมใหผู้ใ้หบ้ริกำรมีสิทธิเขำ้ยึดถือ
ครอบครอง และรือ้ถอนอปุกรณก์ลบัคืนไปไดท้นัที โดยผูใ้หบ้ริกำรจะแจง้ผูใ้ชบ้ริกำรลว่งหนำ้ และเพื่อประโยชน์
แห่งกำรนีผู้ใ้ชบ้ริกำรยินยอมใหผู้ใ้หบ้ริกำรมีสิทธิเขำ้ไปในสถำนที่ติดตัง้เพื่อเขำ้ยึดถือครอบครองและรือ้ถอน
อุปกรณ์คืนได้ ทัง้นี ้หำกผู้ใช้บริกำรก่อให้เกิดควำมเสียหำยแก่อุปกรณ์ ผูใ้ช้บริกำรจะต้องรบัผิดชอบชดใช้
คำ่เสยีหำยที่เกิดขึน้ซึง่ตอ้งไมเ่กินกวำ่รำคำตลำดของคำ่อปุกรณด์งักลำ่วในขณะนัน้ 

6. มาตรฐานการให้บริการ และการขัดข้องของบริการอินเทอรเ์น็ต 

6.1.  ผูใ้หบ้รกิำรตกลงใหบ้รกิำรอินเทอรเ์น็ตโดยมคีณุภำพและมำตรฐำนกำรใหบ้รกิำรเป็นไปตำมที่ผูใ้หบ้รกิำรได้

โฆษณำไวห้รอืตำมที่ผูใ้หบ้รกิำรไดแ้จง้ใหผู้ใ้ชบ้รกิำรทรำบ 

6.2. ผูใ้ชบ้รกิำรมีสทิธิไดร้บัสว่นลดคำ่บรกิำรในกรณีที่บรกิำรอินเทอรเ์น็ตเกิดเหตขุดัขอ้ง โดยมีเง่ือนไขดงันี  ้

6.2.1. กำรขัดขอ้งของบริกำรอินเทอรเ์น็ตเกิดจำกควำมผิดพลำดของผูใ้หบ้ริกำร และกำรขดัขอ้งของ
อปุกรณม์ิไดเ้กิดจำกควำมบกพรอ่งของผูใ้ชบ้ริกำร รวมทัง้บริวำรของผูใ้ชบ้ริกำร ยกเวน้กรณีตำม
ขอ้ 6.2.5 

6.2.2. ระยะเวลำที่จะถือเป็นบริกำรอินเทอรเ์น็ตขดัขอ้งใหเ้ริ่มนบัตัง้แต่เวลำที่ผูใ้หบ้ริกำรไดร้บัแจ้งกำร
ขัดข้องดังกล่ำวจำกผู้ใช้บริกำรผ่ำนช่องทำงตำมข้อ 6.3 จนถึงเวลำที่ผู้ใช้บริกำรสำมำรถ 
ใชบ้ริกำรอินเทอรเ์น็ตไดอ้ีกครัง้ โดยผูใ้หบ้ริกำรจะแจง้ไปยงัผูใ้ชบ้ริกำรทำง SMS ตำมหมำยเลข
โทรศพัทม์ือถือของผูใ้ชบ้รกิำร หรอืช่องทำงที่ผูใ้หบ้รกิำรก ำหนด 

6.2.3. กำรค ำนวณสว่นลดคำ่บรกิำร 

สว่นลดคำ่บรกิำร เทำ่กบั ชั่วโมงทีเ่กิดบรกิำรขดัขอ้งตำมขอ้ 6.2.2 x คำ่บรกิำรรำยเดือน 

 720 ชั่วโมง 

6.2.4. ส่วนลดค่ำบริกำรที่ค  ำนวณ ได้ตำมข้อ  6.2.3 จะถูกน ำไปหักลดค่ำบริกำรตำมที่ ระบุใน 
ใบเรียกเก็บค่ำบรกิำร ยกเวน้กรณีที่ผูใ้ชบ้รกิำรยกเลิกกำรใชบ้ริกำรอินเทอรเ์น็ต ผูใ้หบ้ริกำรจะคืน
คำ่บรกิำรดงักลำ่วใหผู้ใ้ชบ้รกิำรตำมวิธีกำรท่ีผูใ้หบ้รกิำรก ำหนด 

6.2.5. ในกรณีตอ่ไปนีจ้ะไมถื่อวำ่เป็นเหตขุดัขอ้งที่ผูใ้ชบ้รกิำรจะไดร้บัสว่นลดคำ่บรกิำร ตำมขอ้ 6 นี ้
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6.2.5.1. บรกิำรอินเทอรเ์น็ตขดัขอ้งที่เกิดจำกควำมบกพรอ่งของผูใ้ชบ้ริกำรหรือจำกกำรใชบ้ริกำร
อินเทอรเ์น็ตที่ไมเ่ป็นไปตำมที่ผูใ้หบ้รกิำรแนะน ำ 

6.2.5.2. บรกิำรอินเทอรเ์น็ตขดัขอ้งที่เกิดจำกอปุกรณข์องผูใ้ชบ้รกิำรเอง 

6.2.5.3. บรกิำรอินเทอรเ์น็ตขดัขอ้งที่เกิดระหวำ่งกำรยำ้ยจดุติดตัง้อปุกรณต์ำมขอ้ 5.8 

6.3. ในกรณีที่เกิดกำรขดัขอ้งในกำรใชบ้ริกำรอินเทอรเ์น็ต ผูใ้ชบ้ริกำรตอ้งแจง้ใหผู้ใ้หบ้ริกำรทรำบตำมช่องทำง
ดงัต่อไปนี ้และผูใ้หบ้รกิำรจะด ำเนินกำรแกไ้ขเหตขุดัขอ้งเพื่อใหผู้ใ้ชบ้ริกำรสำมำรถใชบ้ริกำรอินเทอรเ์น็ตได้
ตำมปกติโดยเรว็ โดยไม่คิดคำ่ใชจ้่ำยจำกผูใ้ชบ้ริกำร เวน้แต่เหตขุดัขอ้งนัน้เกิดจำกกำรกระท ำของผูใ้ชบ้รกิำร
หรอืบรวิำรของผูใ้ชบ้รกิำร 

6.3.1. กรณีเป็นหนงัสือ สง่มำที่ สถำนีบรกิำรภำคพืน้ดินไทยคม 50 หมู่ 1 ซอยวดัเจดียห์อย ต ำบลบ่อเงิน 
อ ำเภอลำดหลมุเเกว้ จงัหวดัปทมุธำนี 12140 

6.3.2. กรณีติดตอ่ดว้ยตนเอง ติดตอ่ไดท้ี่ ศนูยบ์รกิำรลกูคำ้ (Customer Service Center) 
ที่อยู:่  สถำนีบริกำรภำคพืน้ดินไทยคม 50 หมู่ 1 ซอยวดัเจดียห์อยต ำบลบ่อเงิน 

อ ำเภอลำดหลมุเเกว้ จงัหวดัปทมุธำนี 12140 

เบอรโ์ทรศพัท:์   1800-010318 (24 ชั่วโมง) โดยไมค่ิดคำ่บรกิำร 
Line Official Account:  @expressnet 
Facebook Page: Thaicom Express 

6.4. ผูใ้ช้บริกำรรบัทรำบว่ำกำรแก้ไขเหตุขัดขอ้งของกำรใช้บริกำรอินเทอรเ์น็ต อำจกระทบขอ้มูลส่วนบุคคล 
หรือข้อมูลอื่นใดของผู้ใช้บริกำร หำกผู้ให้บริกำรได้แก้ไขเหตุขัดข้องดังกล่ำวด้วยมำตรฐำนวิชำชีพ  
ผูใ้หบ้รกิำรจะไมร่บัผิดชอบตอ่ควำมเสยีหำยหรอืสญูหำยดงักลำ่ว 

7. ความรับผิดต่อความเสียหาย 

7.1. ผูใ้ชบ้ริกำรตอ้งใชค้วำมระมดัระวงั ก ำกับดูแล และตอ้งไม่ใช้บริกำรอินเทอรเ์น็ตตำมสญัญำนี ้ไปในทำงที่
ก่อใหเ้กิดกำรล่วงละเมิดสิทธิของบุคคลอื่น หำกกำรกระท ำใด ๆ ของผูใ้ชบ้ริกำรก่อใหเ้กิดควำมเสียหำย 
ตอ่บคุคลอื่น ผูใ้ชบ้รกิำรตอ้งรบัผิดชอบแตเ่พียงฝ่ำยเดียว 

7.2. ผู้ใช้บริกำรต้องไม่ใช้บริกำรอินเทอรเ์น็ตไปในทำงที่ผิดกฎหมำย หรือขัดต่อข้อก ำหนดของผู้ให้บริกำร 
และ/หรอืขดัตอ่ควำมสงบเรยีบรอ้ยหรอืศีลธรรมอนัดีของประชำชน 

7.3. ผูใ้ชบ้รกิำรจะตอ้งใชบ้รกิำรนีเ้พื่อกิจกำรของผูใ้ชบ้รกิำรเทำ่นัน้ จะใชเ้พื่อกิจกำรอื่นไมไ่ดท้ัง้สิน้ และจะไมใ่ช้ไป
ในทำงที่เป็นกำรแขง่ขนัหรอืขดัผลประโยชนห์รอืเกิดผลเสียหำยแก่ผู้ใหบ้ริกำร ทัง้นี ้ไมว่่ำจะโดยทำงตรงหรือ
ทำงออ้ม และไม่ว่ำจะมีวตัถุประสงคแ์สวงหำก ำไรหรือไม่ก็ตำม กำรฝ่ำฝืนเง่ือนไขดังกล่ำวถือว่ำเป็นกำร
ละเมิดเง่ือนไขกำรใชบ้รกิำรอินเทอรเ์น็ตของผูใ้หบ้รกิำร ซึง่ผูใ้ชบ้รกิำรจะตอ้งชดใชค้ำ่เสยีหำยอนัเป็นผลจำก
กำรฝ่ำฝืนนัน้ 

7.4. ผูใ้ชบ้ริกำรตอ้งใชค้วำมระมดัระวงัและไม่กระท ำกำรใด ๆ ต่อบริกำรอินเทอรเ์น็ตหรือโครงข่ำยอินเทอรเ์น็ต
เพื่อบุกรุกระบบคอมพิวเตอรอ์ื่น ๆ ไม่ว่ำทัง้ในระบบเครือข่ำยของผูใ้หบ้ริกำรเองและ /หรือระบบเครือข่ำย
คอมพิวเตอรอ์ื่น ๆ ท่ีผูใ้ชบ้รกิำรไมไ่ดร้บัอนญุำตใหเ้ขำ้ไปใชง้ำน 
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7.5. ผูใ้หบ้ริกำรไม่ตอ้งรบัผิดชอบต่อควำมเสียหำยใด ๆ ต่อผูใ้ชบ้ริกำรไม่ว่ำจะโดยทำงตรงหรือทำงออ้มที่ไม่ได้
เกิดจำกอุปกรณต์ำมที่ระบุไวใ้นขอ้ 1.6 และที่อยู่นอกเหนือจำกควำมควบคุมของผูใ้หบ้ริกำร รวมตลอดถึง
เหตทุี่วงจรสือ่สำรต่ำง ๆ ช ำรุดบกพรอ่ง ขดัขอ้ง หรอืไม่สำมำรถใชก้ำรได ้หรอืเกิดจำกกำรท่ีขอ้ควำม ขำ่วสำร  
ขอ้มลู ภำพ  หรอืรหสัสญัญำณที่ผูใ้ชบ้รกิำรใชใ้นกำรติดตอ่สือ่สำรเกิดควำมลำ่ชำ้ เสยีหำย หรอืสญูหำย 

7.6. ผู้ให้บริกำรไม่รับประกันในคุณภำพของ ข้อมูล ภำพ เนื ้อหำข่ำวสำรที่ผู้ใช้บริกำรรับ -ส่งผ่ำนบริกำร
อินเทอรเ์น็ต และผูใ้หบ้ริกำรไม่ตอ้งรบัผิดชอบในควำมเสียหำยต่อผูใ้ช้บริกำรอนัเนื่องมำจำกควำมล่ำช้ำ 
ผิดพลำด ขำดตกบกพรอ่ง หรอืกำรขดัขอ้งที่เกิดจำกอปุกรณข์องผูใ้ชบ้รกิำรเอง 

8. การระงบัการใช้บริการอินเทอรเ์น็ตชั่วคราว 

8.1. กรณีมีเหตุจ ำเป็น ผูใ้ช้บริกำรมีสิทธิขอระงับกำรใชบ้ริกำรอินเทอรเ์น็ตจำกผูใ้ห้บริกำรเป็นกำรชั่วครำวได ้ 
โดยในกำรขอใชส้ิทธิระงับกำรใชบ้ริกำรอินเทอรเ์น็ตเป็นกำรชั่วครำว ผูใ้ชบ้ริกำรจะตอ้งแจง้ใหผู้ใ้หบ้ริกำร
ทรำบล่วงหน้ำไม่น้อยกว่ำ  3 (สำม) วัน  โดยแจ้งเป็นหนังสือหรือท ำตำมขั้นตอนและช่องทำงที่ 
ผูใ้ห้บริกำรก ำหนด ทั้งนี ้ผูใ้ช้บริกำรมีสิทธิขอระงับบริกำรอินเทอรเ์น็ตชั่วครำวได ้เป็นระยะเวลำไม่เกิน  
30 (สำมสิบ) วัน โดยในช่วงเวลำกำรระงับกำรใช้บริกำรอินเทอรเ์น็ตชั่วครำวนีผู้ ้ใช้บริกำรไม่ต้องช ำระ
คำ่บรกิำรใหแ้ก่ผูใ้หบ้รกิำร 

8.2. กรณีมีเหตุจ ำเป็น ผู้ให้บริกำรมีสิทธิระงับกำรให้บริกำรอินเทอรเ์น็ตเป็นกำรชั่ วครำวต่อผู้ใช้บริกำรได ้ 
โดยแจ้งเป็นหนังสือพรอ้มทั้งระบุเหตุในกำรใช้สิทธิดังกล่ำวใหแ้ก่ผู้ใช้บริกำรทรำบล่วงหนำ้ไม่น้อยกว่ำ  
30 (สำมสบิ) วนั 

8.3. กรณีดงัตอ่ไปนีผู้ใ้หบ้รกิำรสำมำรถระงบักำรใหบ้รกิำรอินเทอรเ์น็ตไดท้นัที 

8.3.1. กรณีเกิดเหตสุดุวิสยัขึน้แก่ผูใ้หบ้รกิำร 

8.3.2. ผูใ้ชบ้รกิำรถึงแก่ควำมตำย หรอืสิน้สภำพนิติบคุคล  

8.3.3. ผูใ้ชบ้รกิำรใชเ้อกสำรปลอมในกำรขอใชบ้รกิำรอินเทอรเ์น็ต 

8.3.4. ผูใ้หบ้ริกำรพิสจูนไ์ดว้่ำบริกำรอินเทอรเ์น็ตที่ใหแ้ก่ผูใ้ชบ้ริกำรตำมสญัญำนี ้ถกูน ำไปใชโ้ดยมิชอบ
ดว้ยกฎหมำยหรอืฝ่ำฝืนตอ่สญัญำ 

8.3.5. ผูใ้ช้บริกำรผิดนัดช ำระค่ำบริกำรเกินกว่ำระยะเวลำที่ก ำหนดในใบเรียกเก็บค่ำบริกำร 2 (สอง) ครำว
ติดตอ่กนั 

8.3.6. ผูใ้หบ้ริกำรพิสจูนไ์ดว้่ำผูใ้ชบ้ริกำรไดน้ ำบริกำรอินเทอรเ์น็ตตำมสญัญำนีไ้ปใชเ้พื่อแสวงหำรำยได้
โดยมีเจตนำจะไมช่ ำระคำ่บรกิำร 

8.3.7. ผูใ้หบ้รกิำรมีเหตจุ ำเป็นตอ้งบ ำรุงรกัษำหรอืแกไ้ขระบบโทรคมนำคมที่ใชใ้นกำรใหบ้รกิำรอินเทอรเ์น็ต 

9. การยกเลิกการใช้บริการอินเทอรเ์น็ต 

9.1. ผู้ใช้บริกำรมีสิทธิยกเลิกกำรใช้บริกำรอินเทอรเ์น็ตได้โดยแจ้งผู้ให้บริกำรเป็นหนังสือล่วงหน้ำไม่น้อยกว่ำ  
5 (หำ้) วนั ณ ส ำนกังำนบริกำร ส ำนกังำนสำขำของผูใ้หบ้ริกำรหรือตัวแทนท่ีไดร้บักำรแต่งตัง้จำกผูใ้หบ้ริกำร 
และ/หรือตำมขัน้ตอนและช่องทำงกำรยกเลิกกำรใช้บริกำรอินเทอรเ์น็ตที่ผูใ้หบ้ริกำรก ำหนดและประกำศไว้  
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ทัง้นี ้ผูใ้ชบ้ริกำรจะตอ้งช ำระค่ำบริกำรครบถว้นแลว้จนถึงวนัท่ีกำรยกเลิกสญัญำมีผลบงัคบั และใหน้ ำเง่ือนไข
ตอ่ไปนีม้ำใชบ้งัคบัตำมแตก่รณี 

9.1.1. กรณีผูใ้ชบ้รกิำรตกลงสมคัรใชบ้ริกำรอินเทอรเ์น็ตโดยเลอืกช ำระค่ำติดตัง้อปุกรณเ์ต็มจ ำนวนใหแ้ก่ 
ผูใ้หบ้ริกำรตัง้แต่วนัที่สมคัรใชบ้ริกำรอินเทอรเ์น็ต และผูใ้ชบ้ริกำรยกเลิกกำรใชบ้ริกำรอินเทอรเ์น็ต
ตำมขอ้ 9.1 ขำ้งตน้ ผูใ้หบ้รกิำรตกลงจะไมเ่รยีกคำ่ธรรมเนียมใด ๆ เพิ่มเติมจำกผูใ้ชบ้รกิำรอีก  

9.1.2. กรณีผูใ้ชบ้รกิำรตกลงสมคัรใชบ้รกิำรอินเทอรเ์น็ตโดยไดร้บัสทิธิยกเวน้ไมต่อ้งช ำระคำ่ติดตัง้อปุกรณ์
ส ำหรบักำรใชบ้ริกำรตำมแพ็คเกจที่ผูใ้ชบ้ริกำรระบุไวใ้นใบสมคัร และกำรใชบ้ริกำรเป็นแพ็คเกจ
แบบที่มีกำรก ำหนดระยะเวลำกำรใชบ้ริกำรขัน้ต ่ำ ซึ่งผูใ้ชบ้ริกำรจะตอ้งใชบ้ริกำรจนครบก ำหนด
ระยะเวลำกำรใชบ้รกิำรขัน้ต ่ำนัน้ แตผู่ใ้ชบ้รกิำรยกเลกิกำรใชบ้รกิำรอินเทอรเ์น็ตตำมขอ้ 9.1 ขำ้งตน้ 
ซึ่งเป็นกำรยกเลิกก่อนครบก ำหนดระยะเวลำกำรใช้บริกำรขัน้ต ่ำ ผูใ้หบ้ริกำรมีสิทธิเรียกเก็บค่ำ
ติดตัง้อปุกรณส์ ำหรบัระยะเวลำกำรใชบ้ริกำรขัน้ต ่ำที่ยงัคงเหลือภำยหลงัจำกกำรยกเลิกดงักลำ่ว
ดว้ย โดยคิดค ำนวณจำกจ ำนวนค่ำติดตัง้อุปกรณ์ที่ไดร้บัยกเวน้ทัง้หมดหำรดว้ยระยะเวลำกำรใช้
บริกำรขัน้ต ่ำตำมแพ็คเกจที่ผูใ้ชบ้ริกำรระบุไวใ้นใบสมคัร และคณูระยะเวลำกำรใชบ้ริกำรขัน้ต ่ำที่
ยงัคงเหลอืนัน้ เวน้แต ่กรณีเหตแุห่งกำรยกเลกิกำรใชบ้รกิำรอินเทอรเ์น็ตโดยผูใ้ชบ้รกิำรเกิดขึน้จำก
กำรให้บริกำรอินเทอรเ์น็ตที่ไม่เป็นไปตำมโฆษณำหรือมำตรฐำนกำรให้บริกำรอินเทอรเ์น็ตที่  
ผูใ้หบ้รกิำรไดแ้จง้ไว ้หรอืเกิดขึน้จำกควำมผิดของผูใ้หบ้ริกำร ผูใ้หบ้รกิำรไมม่ีสทิธิเรยีกเก็บคำ่ติดตัง้
อปุกรณส์ ำหรบัระยะเวลำกำรใชบ้รกิำรขัน้ต ่ำที่ยงัคงเหลอืในสญัญำจำกผูใ้ชบ้รกิำรตำมขำ้งตน้  

9.2. ในกรณีมีเหตจุ ำเป็นดงัตอ่ไปนี ้ผูใ้ชบ้รกิำรมีสทิธิยกเลกิกำรใชบ้รกิำรอินเทอรเ์น็ตไดท้นัที 

9.2.1. ผูใ้ช้บริกำรไม่สำมำรถรบับริกำรอินเทอรเ์น็ตจำกผู้ให้บริกำรไดด้้วยเหตุที่เกิดขึน้อย่ำงต่อเนื่อง  
และอยูน่อกเหนือกำรควบคมุของผูใ้ชบ้รกิำร 

9.2.2. ผูใ้หบ้รกิำรไดล้ะเมิดขอ้ตกลงอนัเป็นสำระส ำคญัของสญัญำ 

9.2.3. ผูใ้หบ้รกิำรลม้ละลำย 

9.2.4. ผูใ้หบ้ริกำรเปลี่ยนแปลงขอ้ตกลงในสญัญำหรือเง่ือนไขในกำรใหบ้ริกำรอินเทอรเ์น็ตซึ่งมีผลเป็น  
กำรลดสทิธิหรอืประโยชนอ์นัพงึไดร้บัของผูใ้ชบ้รกิำรลง เวน้แตเ่กิดจำกเหตตุำมที่กฎหมำยบญัญตัิ 

9.3. ผูใ้หบ้รกิำรมีสทิธิยกเลกิกำรใหบ้รกิำรอินเทอรเ์น็ตไดใ้นกรณีดงัตอ่ไปนี ้

9.3.1. ผูใ้ชบ้รกิำรถึงแก่ควำมตำย หรือสิน้สภำพนิติบุคคล  

9.3.2. ผูใ้ชบ้รกิำรผิดนดัช ำระคำ่บรกิำรเกินกวำ่ระยะเวลำกำรช ำระคำ่บรกิำรที่ก ำหนดไวใ้นใบเรยีกเก็บคำ่บรกิำร 
2 (สอง) ครำวติดต่อกนั โดยผูใ้หบ้รกิำรไดแ้จง้ใหผู้ใ้ชบ้ริกำรทรำบวนัครบก ำหนดช ำระค่ำบรกิำรเป็นกำร
ลว่งหนำ้ในใบเรยีกเก็บคำ่บรกิำรและไดแ้จง้เตือนทำง SMS ไปยงัหมำยเลขโทรศพัทม์ือถือของผูใ้ชบ้รกิำร
ตำมระบไุวใ้นใบสมคัร 

9.3.3. ผู้ให้บริกำรมี เหตุอันเช่ือได้ว่ำผู้ใช้บริกำรมีพฤติกรรมฉ้อฉลในกำรใช้บริกำร อินเทอร์เน็ต  
หรอืน ำบรกิำรอินเทอรเ์น็ตไปใชโ้ดยผิดกฎหมำย หรอืฝ่ำฝืนขอ้หำ้มในสญัญำ 

9.3.4. ผูใ้หบ้รกิำรไมส่ำมำรถใหบ้รกิำรอินเทอรเ์น็ตไดโ้ดยเหตทุี่อยูน่อกเหนือกำรควบคมุของผูใ้หบ้รกิำร 
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9.3.5. ผู้ใช้บริกำรได้โอนสิทธิหรือหน้ำที่ของผู้ใช้บริกำรตำมข้อก ำหนดของสัญญำนีใ้ห้แก่บุคคลอื่ น 
โดยไมไ่ดร้บัควำมยินยอมเป็นลำยลกัษณอ์กัษรจำกผูใ้หบ้รกิำร 

9.3.6. กำรยกเลกิโดยบทบญัญตัิของกฎหมำย 

9.4. เมื่อเลกิสญัญำไมว่ำ่ดว้ยเหตใุด ๆ หำกปรำกฏวำ่ผูใ้หบ้รกิำรมีเงินที่ไดร้บัมำจำกผูใ้ชบ้ริกำรเกินกวำ่ค่ำบรกิำร
ตำมสดัสว่นของบริกำรที่ผูใ้ชบ้ริกำรไดใ้ชไ้ปจนถึงวนัสดุทำ้ยที่ผูใ้ชบ้ริกำรใชบ้รกิำรอินเทอรเ์น็ต (ซึ่งไมร่วมถึง
เงินค่ำติดตัง้อปุกรณ)์ ผูใ้หบ้รกิำรจะคืนเงินสว่นท่ีเกินนัน้ใหแ้ก่ผูใ้ชบ้รกิำรภำยใน 30 (สำมสิบ) วนั นบัแต่วนั
เลิกสญัญำ ทัง้นี ้ผูใ้ชบ้รกิำรตอ้งยื่นค ำขอแจง้ควำมประสงคพ์รอ้มมอบหลกัฐำนยืนยนักำรเป็นผูใ้ชบ้ริกำรที่
แท้จริงให้แก่ผู้ให้บริกำร และผู้ให้บริกำรจะจ่ำยคืนเป็นเงินสด หรือเช็ค หรือน ำเข้ำบัญชีเงินฝำกของ
ผูใ้ชบ้รกิำร หรอืตำมวิธีกำรท่ีผูใ้ชบ้รกิำรไดแ้จง้ควำมประสงคไ์ว  ้

9.5. กรณีที่ผู้ให้บริกำรไม่สำมำรถคืนเงินตำมข้อ 9.4 ได้ ภำยในระยะเวลำที่ก ำหนด ผู้ให้บริกำรต้องช ำระ 
ค่ำเสียประโยชนใ์นอตัรำเท่ำกับที่ไดก้ ำหนดไวว้่ำจะเรียกเก็บจำกผูใ้ชบ้ริกำรในกรณีที่ผูใ้ชบ้ริกำรผิดนดัใหแ้ก่
ผูใ้ชบ้ริกำรจนกว่ำจะคืนเงินดงักลำ่วใหแ้ก่ผูใ้ชบ้ริกำรได ้แต่ทัง้นีไ้ม่ตดัสทิธิผูใ้ชบ้ริกำรที่จะเรียกคำ่เสยีหำยอยำ่ง
อื่น (ถำ้มี) 

10. ข้อก าหนดทั่วไป 

10.1. ผูใ้ชบ้ริกำรจะโอนสิทธิหรือหนำ้ที่ของผูใ้ช้บริกำรตำมขอ้ก ำหนดของสญัญำนีใ้หแ้ก่บุคคลอื่นใดโดยไม่ได้ 
รบัควำมยินยอมเป็นลำยลกัษณอ์กัษรจำกผูใ้หบ้รกิำรมิได ้

10.2. ในกรณีที่ผู้ใช้บริกำรเห็นว่ำ ผู้ให้บริกำรเรียกเก็บค่ำบริกำรสูงกว่ำที่ก ำหนดไว้ หรือสูงกว่ำที่เรียกเก็บ  
จำกผูใ้ชบ้รกิำรรำยอื่นที่ใชบ้รกิำรอินเทอรเ์น็ตในลกัษณะหรอืประเภทเดียวกนั หรอืเห็นวำ่ผูใ้หบ้รกิำรเรยีกเก็บ
ค่ำบริกำรไม่ถกูตอ้ง ผูใ้ชบ้ริกำรมีสิทธิขอตรวจสอบขอ้มลูเก่ียวกับกำรใชบ้ริกำรอินเทอรเ์น็ตของตนเองจำก 
ผูใ้หบ้รกิำรได ้ผูใ้หบ้รกิำรมีหนำ้ที่พิสจูนข์อ้เท็จจรงิเพื่อยืนยนัควำมถกูตอ้งของกำรเรยีกเก็บคำ่บรกิำรดงักลำ่ว 
และตอ้งแจง้ขอ้มลูใหผู้ใ้ชบ้รกิำรทรำบโดยเรว็แตท่ัง้นีต้อ้งไมเ่กิน 60 (หกสบิ) วนันบัแตว่นัท่ีผูใ้ชบ้รกิำรมีค ำขอ 
หำกผูใ้หบ้ริกำรไม่ด ำเนินกำรภำยในระยะเวลำที่ก ำหนด ใหถื้อว่ำผูใ้หบ้ริกำรนัน้สิน้สิทธิในกำรเรียกเก็บ
คำ่ธรรมเนียมหรอืคำ่บรกิำรในจ ำนวนที่ผูใ้ชบ้รกิำรไดโ้ตแ้ยง้นัน้ 

10.3. ในกรณีที่ขอ้เท็จจริงปรำกฎว่ำ ผูใ้หบ้ริกำรเรียกเก็บค่ำธรรมเนียมหรือค่ำบริกำรเกินกว่ำจ ำนวนเงินที่เกิดขึน้
จำกกำรใชบ้รกิำรจรงิ ผูใ้หบ้รกิำรจะตอ้งคืนเงินสว่นตำ่งของคำ่ธรรมเนียมหรอืคำ่บรกิำรท่ีเรยีกเก็บเกินให้แก่
ผูใ้ชบ้ริกำรภำยใน 30 (สำมสิบ) วนันบัจำกวนัท่ีขอ้เท็นจจริงยตุิ และผูใ้หบ้ริกำรจะตอ้งช ำระดอกเบีย้ในสว่น
ตำ่งในอตัรำเทำ่กบัท่ีไดก้ ำหนดไวว้ำ่จะเรยีกเก็บจำกผูใ้ชบ้รกิำรในกรณีผูใ้ชบ้รกิำรผิดนดั เวน้แตผู่ใ้ชบ้รกิำรจะ
ไดต้กลงเลือกใหด้  ำเนินกำรในกำรคืนเงินส่วนต่ำงที่เรียกเก็บเกินเป็นอย่ำงอื่น ทัง้นี ้ในกำรคืนเงินสว่นต่ำง
ใหแ้ก่ผูใ้ชบ้ริกำรตำมขอ้ก ำหนดนี ้ผูใ้หบ้ริกำรจะจ่ำยคืนเป็นเงินสด หรือเช็ค หรือน ำเขำ้บัญชีเงินฝำกของ
ผูใ้ชบ้รกิำร หรอืตำมวิธีกำรท่ีผูใ้ชบ้รกิำรไดแ้จง้ควำมประสงคไ์ว  ้

10.4. ผูใ้หบ้รกิำรขอสงวนสิทธิในกำรเปลี่ยนแปลง แกไ้ข เพิ่มเติมสญัญำนีต้ำมที่ไดร้บัควำมเห็นชอบจำก กสทช. 
หรือตำมที่ กสทช. ประกำศก ำหนด โดยจะแจ้งใหผู้ใ้ช้บริกำรทรำบล่วงหนำ้ผ่ำนเว็บ ไซตข์องผูใ้หบ้ริกำร 
ศนูยบ์รกิำรรบัเรือ่งรอ้งเรยีน (call center) หรอืผำ่นหมำยเลขโทรศพัทม์ือถือของผูใ้ชบ้รกิำร 

10.5. กำรรอ้งเรยีนและกำรแกไ้ขปัญหำขอ้รอ้งเรยีน 



(ส ำหรบัหน่วยงำนรำชกำร) 

หนำ้ 11 จำกทัง้หมด 11 หนำ้ 

ในกรณีที่ผู้ใช้บริกำรมีปัญหำเก่ียวกับกำรใช้บริกำรอินเทอรเ์น็ต (Express Net) ของบริษัท ผู้ใช้บริกำร
รอ้งเรยีนไดต้ำมช่องทำงดงัตอ่ไปนี ้

ศนูยบ์รกิำรลกูคำ้ (Customer Service Center) 
ที่อยู:่  สถำนีบรกิำรภำคพืน้ดินไทยคม 50 หมู ่1 ซอยวดัเจดียห์อยต ำบลบอ่เงิน อ ำเภอลำดหลมุเเกว้ 

จงัหวดัปทมุธำนี 12140 

เบอรโ์ทรศพัท:์   1800-010318 (24 ชั่วโมง) โดยไมค่ิดคำ่บรกิำร 
Line Official Account:  @expressnet 

Facebook Page:   Thaicom Express  

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

 

ชื่อหน่วยงาน _______________________________________________ 

ลงช่ือ ______________________________________________________ 

(                                                                                     ) 

ต ำแหนง่ (ถำ้มี) _______________________________________________ 

 

 

ประทบัตรำหน่วยงำน (ถำ้มี) 


