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สัญญาให้บริการอนิเทอรเ์น็ต Express Net  

[EXPRESS NET SERVICE CONTRACT] 

สัญญาให้บริการอินเทอรเ์น็ต Express Net (“สัญญา”) นี ้ มีผลใช้บังคับระหว่าง บริษัท  ทีซี บรอดคาสติ ้ง จ ากัด  
ในฐานะผูใ้หบ้ริการ กับผูใ้ชบ้ริการที่มีช่ือระบุไวใ้นใบสมคัรใชบ้ริการอินเทอรเ์น็ต Express Net (Application Form for Express Net) 
ดา้นหนา้ของสญัญานี ้ผูใ้ชบ้ริการไดอ้า่นและเขา้ใจเง่ือนไขและขอ้ตกลงการใหบ้รกิารในสญัญาซึง่ก าหนดสิทธิและหนา้ที่ของ 
ผูใ้หบ้รกิารและผูใ้ชบ้รกิารจนเขา้ใจรายละเอียดตา่ง ๆ ครบถว้นแลว้ ผูใ้ชบ้รกิารจึงตกลงใชบ้รกิารโดยลงลายมือช่ือในใบสมคัร
ใช้บริการอินเทอรเ์น็ต Express Net (Application Form for Express Net) ดังกล่าว และให้ถือว่าผู้ใช้บริการได้ตกลงท า
สญัญากบัผูใ้หบ้รกิารและยินยอมผกูพนัและปฏิบตัิตามขอ้ก าหนดและเง่ือนไขในสญัญาฉบบันีท้กุประการ 

1. ค านิยาม 

1.1. “ผู้ให้บริการ” หมายถึง บรษัิท ทีซี บรอดคาสติง้ จ ากดั  

1.2. “ผู้ใช้บริการ” หมายถึง หน่วยงานราชการ/รฐัวิสาหกิจ/องคก์ร/นิติบุคคล/บุคคลธรรมดา ที่ประสงคจ์ะใช้
บรกิารอินเทอรเ์น็ตที่ใหบ้ริการโดยผูใ้หบ้ริการ ซึง่ไดส้มคัรใชบ้รกิารอินเทอรเ์น็ตและไดร้บัอนมุตัิการใหบ้รกิาร
จากผูใ้หบ้รกิารแลว้  

1.3.  “บริการอินเทอรเ์น็ต” หมายถึง การใหบ้ริการเช่ือมโยงระบบคอมพิวเตอรข์องผูใ้ชบ้ริการกับโครงข่าย
อินเทอรเ์น็ตดว้ยระบบสือ่สารผา่นดาวเทียมโดยตรงถึงผูใ้ชบ้รกิาร ที่ใหบ้รกิารโดยผูใ้หบ้รกิาร 

1.4. “ระยะเวลาการใช้บริการ” หมายถึง ระยะเวลาที่ผูใ้ห้บริการจะใหผู้้ใช้บริการไดใ้ช้บริการอินเทอรเ์น็ต 
ในช่วงระยะเวลาดงัที่ระบใุนสญัญาขอ้ 2.2 

1.5. “วันครบก าหนดช าระค่าบริการ” หมายถึง ภายใน 30 (สามสบิ) วนั นบัจากวนัท่ีของใบเรยีกเก็บคา่บรกิาร
ที่ผูใ้หบ้รกิารออกใหแ้ก่ผูใ้ชบ้รกิาร 

1.6. “อุปกรณ์” หมายถึง ชุดอุปกรณ์ที่ใหบ้ริการตามที่ระบุในขอ้ 5.1 โดยผูใ้หบ้ริการ ซึ่งถือเป็นกรรมสิทธ์ิของ 
ผูใ้หบ้รกิาร โดยผูใ้ชบ้รกิารไมม่ีสทิธิอื่นใดนอกจากสทิธิเพื่อการใชง้านบรกิารอินเทอรเ์น็ตตามสญัญานี ้

1.7. “ใบสมัคร” หมายถึง ใบสมัครใช้บริการอินเทอรเ์น็ต Express Net (Application Form for Express Net)  
ตามแบบที่ผูใ้หบ้รกิารก าหนด 

1.8. “วันที่สมัคร” หมายถึง วนัท่ีผูใ้ชบ้รกิารไดส้มคัรใชบ้รกิารอินเทอรเ์น็ตที่ระบใุนใบสมคัรและใหถื้อวา่เป็นวนัที่
สญัญานีม้ีผลใชบ้งัคบั 

1.9. “วันติดตั้งอุปกรณ์” หมายถึง วันที่คู่สญัญาทัง้สองฝ่ายตกลงกันให้ผูใ้หบ้ริการน าอุปกรณ์ไปติดตัง้ ณ 
สถานท่ีติดตัง้ซึง่ผูใ้ชบ้รกิารระบไุวใ้นใบสมคัร 

1.10. “วันเร่ิมใช้บริการ” หมายถึง วันที่อุปกรณ์ได้ติดตั้งเรียบรอ้ย และผูใ้ช้บริการบริการสามารถใช้บริการ
อินเทอรเ์น็ตไดจ้รงิ และใหถื้อเป็นวนัท่ีเริม่คิดคา่บรกิาร 

1.11. “แพ็คเกจ” หมายถึง แพ็คเกจบริการอินเทอรเ์น็ตหรือบริการอื่น ๆ ที่ผู้ให้บริการประกาศก าหนดไว้ที่ 
ช่องทางประชาสมัพันธ์ของผูใ้หบ้ริการเพื่อใหผู้ใ้ชบ้ริการสามารถเลือกใช้ไดต้ามที่ตอ้งการ ณ วนัที่สมัคร  
ทัง้นี ้ผูใ้หบ้รกิารอาจเปลีย่นแปลงแพ็คเกจดงักลา่วไดเ้ป็นครัง้คราวหลงัจากที่ไดร้บัความเห็นชอบจาก กสทช. แลว้ 
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1.12. “ค่าบริการ” หมายถึง ค่าบริการ ค่าธรรมเนียม หรือค่าใชจ้่ายอื่นใด ที่ผูใ้หบ้ริการเรียกเก็บจากผูใ้ชบ้ริการ 
อนัเนื่องมาจากการใชบ้รกิารอินเทอรเ์น็ตตามสญัญานี ้

1.13. “ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง ช่ือ สกุล ที่อยู่ของผูใ้ชบ้ริการหรือของผูม้ีอ  านาจกระท าการแทนผูใ้ชบ้ริการ 
หรือของผูร้บัมอบอ านาจกระท าการแทนผูใ้ชบ้ริการ (ถา้มี) และใหห้มายความรวมถึงรายละเอียดเก่ียวกับ
ผู้ใช้บริการที่สามารถระบุตัวผู้ใช้บริการ หรืออาจระบุตัวผู้ใช้บริการนั้นได้ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม  
ขอ้มลูการใชบ้รกิาร และพฤติกรรมการใชบ้รกิารอินเทอรเ์น็ต/โทรคมนาคมของผูใ้ชบ้รกิาร 

1.14.  “กสทช.” หมายถึง คณะกรรมการกิจการกระจายเสยีง กิจการโทรทศัน ์และกิจการโทรคมนาคมแหง่ชาติ 

2. การให้บริการอินเทอรเ์น็ต 

2.1.  ในการขอเปิดใช้บริการอินเทอร์เน็ตตามสัญญานี ้ ผู้ใช้บริการได้ยื่นใบสมัครที่กรอกข้อมูลครบถ้วน  

พรอ้มกับหลกัฐานประกอบการสมัครตามที่ผูใ้หบ้ริการก าหนดไว้ครบถว้น และเมื่อผูใ้หบ้ริการอนุมัติการ

ใหบ้ริการตามใบสมัครแลว้ ใหถื้อว่าผู้ให้บริการและผูใ้ช้บริการตกลงท าสญัญาใช้บริการอินเทอรเ์น็ตนี ้ 

ตามแพ็คเกจที่ระบไุวใ้นใบสมคัร 

2.2. ผูใ้ชบ้ริการจะตอ้งใชบ้ริการอินเทอรเ์น็ตตามขอ้ 2.1 โดยมีก าหนดระยะเวลาการใช้บริการตามแพ็คเกจที่
ผูใ้ชบ้รกิารระบไุวใ้นใบสมคัร ซึง่แพ็คเกจจะมี 2 แบบ คือ (1) แพ็คเกจแบบที่มีก าหนดระยะเวลาการใชบ้รกิาร
ขัน้ต ่า และ (2) แพ็คเกจแบบที่ไมม่ีก าหนดระยะเวลาการใชบ้รกิารขัน้ต ่า โดยการใหบ้รกิารอินเทอรเ์น็ตใหเ้ริ่ม
ตัง้แตว่นัเริม่ใชบ้รกิาร (ตามนิยามขอ้ 1.10) เป็นตน้ไป  

2.3. ส าหรบัผูใ้ชบ้รกิารท่ีใชบ้รกิารแพ็คเกจแบบที่มีก าหนดระยะเวลาการใชบ้รกิารขัน้ต ่า ภายหลงัจากครบก าหนด
ระยะเวลาการใชบ้ริการขัน้ต ่าตามที่ระบไุวใ้นขอ้ 2.2  หากผูใ้ชบ้ริการไม่มีการบอกเลิกเป็นลายลกัษณอ์กัษร
ใหผู้ใ้หบ้ริการทราบล่วงหนา้อย่างนอ้ย 5 (หา้) วนัก่อนครบก าหนดระยะเวลาการใชบ้ริการขัน้ต ่าดงักล่าว  
ใหถื้อว่าผูใ้ชบ้รกิารตกลงใชบ้รกิารอินเทอรเ์น็ตต่อไปแบบไม่มีก าหนดระยะเวลา ตามเง่ือนไขและขอ้ตกลงที่
ก าหนดไวใ้นขอ้ก าหนดและเง่ือนไขการใหบ้ริการนี ้ตามเดิมทุกประการ จนกว่าผูใ้ชบ้ริการหรือผูใ้หบ้ริการ 
ฝ่ายหนึง่ฝ่ายใดจะมีการบอกเลกิเป็นลายลกัษณอ์กัษรตามขอ้ 9  

2.4. เพื่อป้องกันและหลีกเลี่ยงผลกระทบต่อการใช้บริการอินเทอรเ์น็ตของผู้ใช้บริการรายอื่น ผูใ้ห้บริการขอ 
สงวนสิทธิในการก าหนดเง่ือนไขการใหบ้ริการอินเทอรเ์น็ตเพื่อการใหบ้ริการอย่างเท่าเทียมโดยค านึงถึง
ประโยชน์ของผู้ใช้บริการส่วนรวมเป็นส าคัญ  ทั้งนี ้บริการอินเทอร์เน็ ตตามสัญญานี ้เป็นบริการ 
แบบใชค้วามเรว็รบั-สง่ขอ้มลูรว่มกนั คณุภาพและความเรว็ในการใชบ้รกิารอินเทอรเ์น็ตขึน้อยูก่บัปรมิาณหรอื
จ านวนผูใ้ชง้านในขณะนัน้ และปัจจยัภายนอกอื่น ๆ ซึ่งอาจสง่ผลกระทบต่อคณุภาพของบรกิารอินเทอรเ์น็ต 
ดงันัน้ ผูใ้ชบ้ริการตอ้งไม่ใชบ้ริการอินเทอรเ์น็ตผิดประเภท อาทิ ใชง้านในลกัษณะแชรโ์ครงข่ายอินเทอรเ์น็ต
เพื่อการคา้อีกทอดหนึง่ไปยงักลุม่ลกูคา้ของตนเอง หรอืใชง้านในลกัษณะ ดาวนโ์หลดหรอือพัโหลดไฟลข์นาด
ใหญ่เพื่อการแชร,์ ใหบ้รกิารสตรมีมิ่ง หรอื ใชง้านกลอ้ง CCTV (เป็นตน้) เป็นระยะเวลาตอ่เนื่องจนเป็นเหตใุห้
ผูใ้ชบ้ริการรายอื่นไดร้บัผลกระทบในการใชบ้รกิารอินเทอรเ์น็ต หรือสรา้งความเสยีหายอย่างใดอยา่งหนึ่งกบั
โครงข่ายอินเทอรเ์น็ตของผู้ให้บริการในภาพรวม ผู้ให้บริการมีสิทธิที่จะห้ามหรือระงับการให้บริการ
อินเทอรเ์น็ต หากผูใ้ชบ้ริการฝ่าฝืนขอ้ตกลงนี ้ เวน้แตผู่ใ้ชบ้ริการจะไดร้บัความเห็นชอบเป็นลายลกัษณอ์กัษร
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จากผู้ให้บริการก่อนท าการดังกล่าว  และผู้ใช้บริการจะต้องปฏิบัติตามข้อก าหนดของกฎหมาย 
ที่เก่ียวขอ้งดว้ย 

2.5. ผูใ้หบ้รกิารจะจดัหาและติดตัง้อปุกรณต์ามรายละเอียดในขอ้ 5 ณ สถานท่ีติดตัง้และภายในวนัติดตัง้อปุกรณ ์
(ตามนิยามขอ้ 1.9) 

2.6. เมื่อผูใ้ชบ้รกิารไดก้รอกใบสมคัรและยื่นต่อผูใ้หบ้รกิารแลว้ ใหถื้อวา่ผูใ้ชบ้ริการยินยอมใหผู้ใ้หบ้รกิารมีสทิธิน า
ขอ้มลูสว่นบคุคลของผูใ้ชบ้ริการตามที่ระบไุวใ้นใบสมคัร ไปใชใ้นการใหบ้ริการอินเทอรเ์น็ต เพื่อประโยชนใ์น
การด าเนินกิจการโทรคมนาคมได ้ตามหลกัเกณฑ์ที่ก าหนดไวใ้นประกาศของ กสทช. ว่าด้วยมาตรการ
คุ้มครองสิทธิของผู้ใช้บริการโทรคมนาคมเก่ียวกับข้อมูลส่วนบุคคล ทั้งนี  ้ผู้ใช้บริการมีสิทธิขอตรวจด ู  
ขอส าเนา หรือขอส าเนารบัรองถกูตอ้ง หรือขอแกไ้ขหรือเปลี่ยนแปลง หรือขอระงบัการใชห้รือเปิดเผยขอ้มูล
ส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ หรือขอเพิกถอนความยินยอมให้ประมวลผลได้โดยให้ท าค าขอเป็นหนังสือ  
ยื่นตอ่ผูใ้หบ้รกิาร หากผูใ้หบ้รกิารไมด่  าเนินการตามค าขอ ผูใ้ชบ้รกิารมีสทิธิท าหนงัสอืแจง้ กสทช. เพื่อบงัคบั
ให้เป็นไปตามสิทธิของผู้ใช้บริการ และในกรณีที่ผู้ใช้บริการขอตรวจดู ขอส าเนา หรือขอส าเนารบัรอง  
ความถูกต้องของข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ ผู้ให้บริการสามารถเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในการ
ด าเนินการดงักลา่วไดโ้ดยไมส่งูกวา่ความเป็นจรงิตามหลกัเกณฑท์ี่ กสทช. ประกาศก าหนด 

3. ค่าบริการและค่าติดตั้งอุปกรณ ์ 

3.1. ผูใ้ห้บริการจะเรียกเก็บค่าบริการจากผูใ้ช้บริการเป็นงวดรายเดือน โดยผูใ้ห้บริการจะจัดส่งใบเรียกเก็บ
คา่บรกิารใหผู้ใ้ชบ้ริการหลงัจากสิน้สดุการใชบ้รกิารในแต่ละเดือนและผูใ้ชบ้ริการจะตอ้งช าระคา่บรกิารเป็น
งวดรายเดือนใหแ้ก่ผูใ้หบ้ริการภายใน 30 (สามสิบ) วนั นบัจากวนัที่ของใบเรียกเก็บค่าบริการที่ผูใ้หบ้ริการ
ออกให้แก่ผู้ใช้บริการ  ตามอัตราค่าบริการที่ระบุในใบเรียกเก็บค่าบริการโดยไม่ค านึงว่างวดแรกและ  
งวดสดุทา้ยจะมีการใชบ้รกิารเต็มเดือนหรอืไม ่หากวนัเริม่ใชบ้รกิาร ไมต่รงกบัวนัท่ี 1 ของเดือน ผูใ้หบ้รกิารจะ
เรียกเก็บค่าบริการตามสดัส่วนระยะเวลาการใช้บริการจริง ทัง้นีผู้ใ้หบ้ริการจะเริ่มคิดค่าบริการดังกล่าว
นบัตัง้แตว่นัเริม่ใชบ้รกิาร (ตามนิยามขอ้ 1.10)   

ทัง้นี ้ผู้ให้บริการรบัรองว่า ผู้ให้บริการจะไม่เรียกเก็บค่าบริการหรือค่าธรรมเนียมใด  ๆ นอกเหนือจากที่ 
ระบไุวใ้นใบสมคัรและสญัญานี ้

3.2. ผูใ้ชบ้รกิารตกลงช าระคา่ติดตัง้อปุกรณ ์(ถา้มี) ใหแ้ก่ผูใ้หบ้รกิารตามเง่ือนไขตอ่ไปนี ้ 

3.2.1. หากผู้ใช้บริการเลือกที่จะช าระค่าติดตั้งอุปกรณ์ (ถ้ามี) ครัง้เดียวเต็มจ านวนตามแพ็คเกจที่
ผูใ้ชบ้ริการระบุไวใ้นใบสมคัร ผูใ้ชบ้ริการจะตอ้งช าระค่าติดตัง้อุปกรณ์ดังกล่าวใหแ้ก่ผูใ้หบ้ริการ  
ณ วนัที่สมคัร ตามอตัราที่ระบุไวใ้นใบสมัคร โดยหากผูใ้ชบ้ริการเลือกที่จะช าระค่าติดตัง้อปุกรณ์
ตามขอ้นี ้การใชบ้ริการอินเทอรเ์น็ตตามแพ็คเกจที่ผูใ้ชบ้ริการระบุไวใ้นใบสมคัรจะไม่มีขอ้ผูกมัด
เรือ่งระยะเวลาการใชบ้รกิารขัน้ต ่า 

3.2.2. หากผูใ้ชบ้ริการเลือกผ่อนช าระค่าติดตัง้อุปกรณ์ (ถ้ามี) ใหแ้ก่ผูใ้หบ้ริการเป็นงวดรายเดือนตาม
แพ็คเกจที่ผูใ้ชบ้รกิารระบไุวใ้นใบสมคัร ผูใ้ชบ้รกิารจะตอ้งช าระคา่ติดตัง้อปุกรณด์งักลา่วเป็นงวด ๆ 
ใหแ้ก่ผูใ้หบ้ริการจนครบตามก าหนดระยะเวลาการใชบ้รกิารขัน้ต ่าตามแพ็คเกจที่ผูใ้ชบ้รกิารระบไุว้
ในใบสมคัร 
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3.3. ในกรณีที่ผูใ้ชบ้รกิารผิดนดัไมช่ าระคา่บรกิารภายในวนัครบก าหนดช าระคา่บรกิาร ผูใ้ชบ้รกิารจะตอ้งช าระคา่บรกิาร
ที่ค้างช าระพรอ้มดอกเบีย้ตามอัตราที่กฎหมายก าหนดให้แก่ผู้ให้บริการ โดยให้ค านวณดอกเบีย้ตั้งแต่วันที่
ผูใ้ชบ้ริการผิดนัดช าระจนกว่าจะช าระค่าบริการครบถว้น ทัง้นี ้ผูใ้หบ้ริการสงวนสิทธิที่จะระงับหรือยกเลิกการ
ใหบ้รกิารหากผูใ้ชบ้รกิารผิดนดัช าระคา่บรกิารเกินกวา่ระยะเวลาที่ก าหนดในใบเรยีกเก็บคา่บรกิารเป็นเวลา 2 (สอง) 
งวดติดตอ่กนั 

3.4. ในระหว่างระยะเวลาการใช้บริการ (ส าหรบัแพ็คเกจแบบที่ไม่มีก าหนดระยะเวลาการใช้บริการขัน้ต ่า)  
หรือภายหลงัจากสิน้สดุระยะเวลาการใชบ้ริการขัน้ต ่า(ส  าหรบัแพ็คเกจแบบที่มีการก าหนดระยะเวลาการใช้
บรกิารขัน้ต ่า) ผูใ้หบ้ริการอาจมีความจ าเป็นตอ้งเปลี่ยนแปลงค่าบรกิารจนท าใหอ้ตัราค่าบริการใหม่สงูกว่า
อตัราค่าบริการเดิมที่ผูใ้หบ้ริการประกาศไวใ้นวนัที่สมคัรโดยที่อตัราค่าบริการใหม่ไดร้บัความเห็นชอบจาก 
กสทช. แลว้ ผูใ้หบ้ริการจะแจง้ใหผู้ใ้ชบ้ริการทราบไม่นอ้ยกว่า 1 (หนึ่ง) รอบระยะเวลาการช าระค่าบริการ 
และการเปลี่ยนแปลงค่าบริการดังกล่าวจะตอ้งไดร้บัความยินยอมจากผูใ้ช้บริการ แต่หากผูใ้ช้บริการไม่
ยินยอม ผูใ้ชบ้รกิารมีสทิธิขอเปลีย่นแพ็คเกจหรอืยกเลกิการใชบ้รกิารอินเทอรเ์น็ตไดท้นัที 

3.5. หากผู้ใช้บริการประสงค์จะขอเปลี่ยนแปลงแพ็คเกจผู้ใช้บริการสามารถขอเปลี่ยนแปลงแพ็คเกจได ้ 
โดยผูใ้ช้บริการที่ใช้บริการแพ็คเกจที่ไม่มีก าหนดระยะเวลาการใชบ้ริการขัน้ต ่า สามารถขอเปลี่ยนแปลง
แพ็คเกจที่ใชอ้ยู ่ณ ปัจจบุนัไดใ้นระหวา่งระยะเวลาที่ใชบ้รกิาร สว่นผูใ้ชบ้รกิารท่ีใชบ้รกิารแพ็คเกจที่มีก าหนด
ระยะเวลาการใชบ้ริการขัน้ต ่า จะขอเปลี่ยนแปลงแพ็คเกจไดห้ลงัจากพน้ระยะเวลาการใชบ้ริการขัน้ต ่าแลว้   
โดยผูใ้ชบ้รกิารจะตอ้งท าเป็นหนงัสอืถึงผูใ้หบ้รกิาร หรือท าตามขัน้ตอนการเปลีย่นแปลงแพ็คเกจและสง่ไปยงั
ช่องทางที่ผูใ้หบ้ริการประกาศก าหนดไว ้ใหผู้ใ้หบ้ริการทราบล่วงหนา้อย่างนอ้ย 15 (สิบหา้) วนัก่อนวนัแรก
ของเดือนที่จะมีการเปลี่ยนแปลง และการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะมีผลในวันที่  1 ของเดือนถัดไป  
ทัง้นี ้ผูใ้หบ้รกิารขอสงวนสทิธิที่จะเปลีย่นแปลงอตัราคา่บรกิารท่ีเกิดขึน้จากการเปลีย่นแปลงดงักล่าว 

3.6. ในกรณีที่ผู้ใช้บริการเลือกช าระค่าบริการกับตัวแทนรบัช าระค่าบริการ เช่น เคาน์เตอรเ์ซอรว์ิส เป็นต้น 
ผูใ้ชบ้รกิารจะเป็นผูร้บัผิดชอบช าระคา่ธรรมเนียมการรบัช าระคา่บรกิาร ตามอตัราที่ตวัแทนรายนัน้ ๆ ก าหนด 
(ถา้มี)  

4. ภาษีอากร 

ผู้ใช้บริการจะต้องรับภาระภาษีมูลค่าเพิ่มที่เกิดขึน้จากการใช้บริการอินเทอรเ์น็ตตามสัญญานี ้ในอัตราตามที่ 
กฎหมายก าหนด ในกรณีที่ผูใ้ชบ้รกิารมีหนา้ที่ตอ้งหกัภาษีเงินได ้ณ ท่ีจ่ายตามที่กฎหมายก าหนด ผูใ้หบ้รกิารตกลงให้
ผูใ้ชบ้ริการหกัภาษี ณ ที่จ่ายจากค่าบริการตามสญัญานี ้ได ้และผูใ้ชบ้ริการจะตอ้งส่งมอบหนงัสือรบัรองแสดงการ 
หักภาษี ณ ที่จ่าย และรายละเอียดการหักภาษี ณ ที่จ่ายดังกล่าวพรอ้มทั้งลงลายมือช่ือของผู้ใช้บริการ ให้แก่ 
ผูใ้หบ้รกิารภายในระยะเวลาตามกฎหมายที่ก าหนด 

5. การจัดหาอุปกรณ ์ ส าหรับการเชื่อมต่อโครงข่ายอินเทอรเ์น็ต 

5.1. ผูใ้ห้บริการตกลงให้ผู้ใช้บริการใช้อุปกรณ์เป็นจ านวน 1 (หนึ่ง) ชุด ตลอดอายุสญัญานี ้โดยผู้ใช้บริการ 
ตกลงใหผู้ใ้หบ้รกิารติดตัง้อปุกรณ ์ณ สถานท่ีติดตัง้ตามที่ระบไุวใ้นใบสมคัร ดงันี ้

5.1.1. ชดุจานรบัสญัญาณดาวเทียม (Fixed Antenna 1.2m Ku-Band, OMT/Feed Ku-band, BUC 2W 
Ku-band, LNB- Ku-band, Antenna stand 2m) 
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5.1.2. อปุกรณ ์Indoor Unit (Satellite Modem, AC Power Supply) 

อปุกรณต์าม 5.1.1 และ 5.1.2  รวมตลอดถึงอุปกรณท์ี่ผูใ้หบ้ริการไดม้ีการติดตัง้เพิ่มเติมในภายหลงั (ถา้มี) 
ถือเป็นกรรมสิทธ์ิของผู้ให้บริการและให้ผู้ใช้บริการครอบครองเพ่ือใช้ประโยชน์ตามสัญญานี ้เท่านั้น  
ทัง้นี ้ผูใ้ชบ้ริการจะตอ้งมีหนา้ที่ดแูลรกัษาอปุกรณอ์ยา่งดีและปฏิบตัิตามเง่ือนไขตามที่ระบใุนคูม่ือการใชง้าน
อปุกรณแ์ละบรกิารอินเทอรเ์น็ตอยา่งเครง่ครดั 

5.2. ในกรณีที่ผูใ้หบ้ริการตอ้งน าอุปกรณ์ไปติดตัง้ ณ สถานท่ีติดตัง้ ตามที่ระบุไวใ้นใบสมัคร ผูใ้ชบ้ริการจะตอ้งให้
ความช่วยเหลือและอ านวยความสะดวกแก่ผูใ้หบ้ริการ เช่น จัดหาสถานที่ที่เหมาะสมในการติดตัง้อุปกรณ ์  
ขออนญุาตเจา้ของสถานที่เพื่อการติดตัง้อปุกรณ ์รวมถึงเขา้ตรวจสอบเพื่อซ่อมบ ารุง การรกัษาความปลอดภยั 
มิใหม้ีการสญูหาย การผา่นเขา้–ออกสถานที่ติดตัง้อปุกรณ ์

5.3. ผูใ้ชบ้ริการรบัรองและยืนยนัว่าผูใ้ชบ้ริการมีสิทธิครอบครองหรือไดร้บัอนุญาตใหใ้ชส้ถานที่ติดตัง้ตามที่ระบุใน 
ใบสมคัร หากมีผูใ้ดโตแ้ยง้สิทธิหรือเรียกรอ้งค่าเสียหายจากผูใ้หบ้ริการ อนัเนื่องมาจากการติดตัง้อุปกรณ์ของ 
ผูใ้หบ้รกิารในสถานที่ดงักลา่ว ผูใ้ชบ้ริการตกลงรบัผิดชอบในความเสยีหายตลอดจนคา่ใชจ้่ายอื่นใดที่ผูใ้หบ้รกิาร
ตอ้งเสยีไปเพื่อการตอ่สูห้รอืโตแ้ยง้สทิธิทัง้สิน้  

5.4. ในกรณีที่ผู้ใช้บริการไม่ปฏิบัติตามข้อก าหนดและเง่ือนไขในสัญญาข้อ 5 นีจ้นเป็นเหตุให้ผู้ให้บริการ 
หรอืบคุคลภายนอกไดร้บัความเสยีหาย ผูใ้ชบ้รกิารตกลงจะเป็นผูร้บัผิดชอบในความเสยีหายที่เกิดขึน้ทัง้สิน้ 

5.5. ผูใ้ชบ้รกิารตกลงจะไมน่ าอปุกรณไ์ปจ าหนา่ย ใหเ้ช่า ใหย้ืม ยกให ้หรอืกระท าการอื่นใดอนัเป็นการใหอ้ปุกรณ์
พ้นไปจากความครอบครองของผู้ใช้บริการ เว้นแต่จะได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจาก  
ผูใ้หบ้ริการก่อน และจะไม่ใช้อุปกรณไ์ปในทางที่ผิดกฎหมาย รวมทัง้จะไม่เปลี่ยนแปลง แกไ้ขหรือท าใหเ้ลข
หมายประจ าตัวของทรพัย์สินลบเลือน และจะใช้สอยอุปกรณ์ตามประเพณีนิยมด้วยความระมัดระวัง  
จะดูแลเก็บรกัษาไวใ้นที่ปลอดภัย จะบ ารุงรกัษาซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพเรียบรอ้ยใช้การได้ดีอยู่เสมอ  
และยอมใหผู้ใ้หบ้รกิารหรอืตวัแทนของผูใ้หบ้รกิารเขา้ตรวจดไูดเ้สมอ หากผูใ้ชบ้รกิารก่อใหเ้กิดความเสยีหาย
แก่เครือ่งอปุกรณน์ัน้ ผูใ้ชบ้รกิารจะแจง้ใหผู้ใ้หบ้ริการทราบทนัที โดยผูใ้หบ้ริการมีสิทธิเรียกใหผู้ใ้ชบ้รกิารรบั
ผิดชดใชค้า่เสยีหายตามความเสยีหายที่เกิดขึน้จรงิแก่เครือ่งอปุกรณด์งักลา่วได ้ทัง้นี ้จะตอ้งไมเ่กินกวา่ราคา
ตลาดของคา่อปุกรณด์งักลา่วในขณะนัน้ ผูใ้ชบ้ริการรบัทราบวา่การกระท าดงักลา่วในขอ้นีโ้ดยมิไดร้บัความ
ยินยอมจากผูใ้หบ้รกิารนัน้ ถือเป็นการกระท าผิดสญัญาและกฎหมายซึง่มีโทษทางอาญา 

5.6. ผู้ใช้บริการจะต้องไม่ถอด ดัดแปลง ท าลาย หรือแก้ไข ซ่อมแซม อุปกรณ์  ไม่ว่าด้วยประการใด ๆ  
และไม่เคลื่อนยา้ย โยกยา้ย อุปกรณอ์อกจากสถานที่ติดตัง้ที่ระบใุนใบสมคัรโดยมิไดร้บัความยินยอมจาก 
ผู้ให้บริการก่อน  รวมทั้งจะไม่ท าการอื่นใดซึ่งอาจท าให้เกิดการเสื่อมค่า ความสูญหายหรือเสียหาย  
แก่อุปกรณ์ดังกล่าว ผู้ใช้บริการรับทราบว่าการกระท าดังกล่าวในข้อนี ้โดยมิได้รับความยินยอมจาก 
ผูใ้หบ้รกิารนัน้ ถือเป็นการกระท าผิดสญัญาและกฎหมายซึง่มีโทษทางอาญา 

5.7. ผูใ้ห้บริการมีสิทธิเขา้ไปในสถานที่ติดตั้งอุปกรณ์ไวข้องผู้ใช้บริการ เพื่อท าการทดสอบปรบัแต่ง เปลี่ยน  
หรอืบ ารุงรกัษาอปุกรณต์า่ง ๆ  เมื่อไดร้บัอนญุาตจากผูใ้ชบ้รกิารแลว้ 

5.8. ในระหว่างระยะเวลาการใช้บริการหากผู้ใช้บริการต้องการย้ายอุปกรณ์จากจุดติดตั้งเดิมไปจุดใหม ่
ผูใ้ชบ้ริการจะตอ้งเป็นผูช้  าระค่ารือ้ถอนและติดตัง้อุปกรณ์ที่เกิดขึน้ ตามอตัราค่าบริการรือ้ถอนและติดตัง้
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อุปกรณ์ที่ผูใ้หบ้ริการจะไดก้ าหนดและแจง้ใหผู้ใ้ชบ้ริการทราบ โดยผูใ้ชบ้ริการจะตอ้งช าระค่ารือ้ถอนและ
ติดตัง้อปุกรณต์ามขอ้นี ้ใหแ้ก่ผูใ้หบ้รกิารลว่งหนา้ 7 (เจ็ด) วนั ก่อนวนัท่ีจะมีการยา้ยจดุติดตัง้ 

5.9. เมื่อสญัญานีไ้ดส้ิน้สุดลงหรือถูกยกเลิกไปไม่ว่าดว้ยเหตุใด ผูใ้ชบ้ริการยินยอมใหผู้ใ้หบ้ริการมีสิทธิเขา้ยึดถือ
ครอบครอง และรือ้ถอนอปุกรณก์ลบัคืนไปไดท้นัที โดยผูใ้หบ้ริการจะแจง้ผูใ้ชบ้ริการลว่งหนา้ และเพื่อประโยชน์
แห่งการนีผู้ใ้ชบ้ริการยินยอมใหผู้ใ้หบ้ริการมีสิทธิเขา้ไปในสถานที่ติดตัง้เพื่อเขา้ยึดถือครอบครองและรือ้ถอน
อุปกรณ์คืนได้ ทัง้นี ้หากผู้ใช้บริการก่อให้เกิดความเสียหายแก่อุปกรณ์ ผูใ้ช้บริการจะต้องรบัผิดชอบชดใช้
คา่เสยีหายที่เกิดขึน้ซึง่ตอ้งไมเ่กินกวา่ราคาตลาดของคา่อปุกรณด์งักลา่วในขณะนัน้ 

6. มาตรฐานการให้บริการ และการขัดข้องของบริการอินเทอรเ์น็ต 

6.1.  ผูใ้หบ้รกิารตกลงใหบ้รกิารอินเทอรเ์น็ตโดยมคีณุภาพและมาตรฐานการใหบ้รกิารเป็นไปตามที่ผูใ้หบ้รกิารได้

โฆษณาไวห้รอืตามที่ผูใ้หบ้รกิารไดแ้จง้ใหผู้ใ้ชบ้รกิารทราบ 

6.2. ผูใ้ชบ้รกิารมีสทิธิไดร้บัสว่นลดคา่บรกิารในกรณีที่บรกิารอินเทอรเ์น็ตเกิดเหตขุดัขอ้ง โดยมีเง่ือนไขดงันี  ้

6.2.1. การขัดขอ้งของบริการอินเทอรเ์น็ตเกิดจากความผิดพลาดของผูใ้หบ้ริการ และการขดัขอ้งของ
อปุกรณม์ิไดเ้กิดจากความบกพรอ่งของผูใ้ชบ้ริการ รวมทัง้บริวารของผูใ้ชบ้ริการ ยกเวน้กรณีตาม
ขอ้ 6.2.5 

6.2.2. ระยะเวลาที่จะถือเป็นบริการอินเทอรเ์น็ตขดัขอ้งใหเ้ริ่มนบัตัง้แต่เวลาที่ผูใ้หบ้ริการไดร้บัแจ้งการ
ขัดข้องดังกล่าวจากผู้ใช้บริการผ่านช่องทางตามข้อ 6.3 จนถึงเวลาที่ผู้ใช้บริการสามารถ 
ใชบ้ริการอินเทอรเ์น็ตไดอ้ีกครัง้ โดยผูใ้หบ้ริการจะแจง้ไปยงัผูใ้ชบ้ริการทาง SMS ตามหมายเลข
โทรศพัทม์ือถือของผูใ้ชบ้รกิาร หรอืช่องทางที่ผูใ้หบ้รกิารก าหนด 

6.2.3. การค านวณสว่นลดคา่บรกิาร 

สว่นลดคา่บรกิาร เทา่กบั ชั่วโมงทีเ่กิดบรกิารขดัขอ้งตามขอ้ 6.2.2 x คา่บรกิารรายเดือน 

 720 ชั่วโมง 

6.2.4. ส่วนลดค่าบริการที่ค  านวณ ได้ตามข้อ  6.2.3 จะถูกน าไปหักลดค่าบริการตามที่ ระบุใน 
ใบเรียกเก็บค่าบรกิาร ยกเวน้กรณีที่ผูใ้ชบ้รกิารยกเลิกการใชบ้ริการอินเทอรเ์น็ต ผูใ้หบ้ริการจะคืน
คา่บรกิารดงักลา่วใหผู้ใ้ชบ้รกิารตามวิธีการท่ีผูใ้หบ้รกิารก าหนด 

6.2.5. ในกรณีตอ่ไปนีจ้ะไมถื่อวา่เป็นเหตขุดัขอ้งที่ผูใ้ชบ้รกิารจะไดร้บัสว่นลดคา่บรกิาร ตามขอ้ 6 นี ้

6.2.5.1. บรกิารอินเทอรเ์น็ตขดัขอ้งที่เกิดจากความบกพรอ่งของผูใ้ชบ้ริการหรือจากการใชบ้ริการ
อินเทอรเ์น็ตที่ไมเ่ป็นไปตามที่ผูใ้หบ้รกิารแนะน า 

6.2.5.2. บรกิารอินเทอรเ์น็ตขดัขอ้งที่เกิดจากอปุกรณข์องผูใ้ชบ้รกิารเอง 

6.2.5.3. บรกิารอินเทอรเ์น็ตขดัขอ้งที่เกิดระหวา่งการยา้ยจดุติดตัง้อปุกรณต์ามขอ้ 5.8 

6.3. ในกรณีที่เกิดการขดัขอ้งในการใชบ้ริการอินเทอรเ์น็ต ผูใ้ชบ้ริการตอ้งแจง้ใหผู้ใ้หบ้ริการทราบตามช่องทาง
ดงัต่อไปนี ้และผูใ้หบ้รกิารจะด าเนินการแกไ้ขเหตขุดัขอ้งเพื่อใหผู้ใ้ชบ้ริการสามารถใชบ้ริการอินเทอรเ์น็ตได้
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ตามปกติโดยเรว็ โดยไม่คิดคา่ใชจ้่ายจากผูใ้ชบ้ริการ เวน้แต่เหตขุดัขอ้งนัน้เกิดจากการกระท าของผูใ้ชบ้รกิาร
หรอืบรวิารของผูใ้ชบ้รกิาร 

6.3.1. กรณีเป็นหนงัสือ สง่มาที่ สถานีบรกิารภาคพืน้ดินไทยคม 50 หมู่ 1 ซอยวดัเจดียห์อย ต าบลบ่อเงิน 
อ าเภอลาดหลมุเเกว้ จงัหวดัปทมุธานี 12140 

6.3.2. กรณีติดตอ่ดว้ยตนเอง ติดตอ่ไดท้ี่ ศนูยบ์รกิารลกูคา้ (Customer Service Center) 
ที่อยู:่  สถานีบริการภาคพืน้ดินไทยคม 50 หมู่ 1 ซอยวดัเจดียห์อยต าบลบ่อเงิน 

อ าเภอลาดหลมุเเกว้ จงัหวดัปทมุธานี 12140 

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

6.4. ผูใ้ช้บริการรบัทราบว่าการแก้ไขเหตุขัดขอ้งของการใช้บริการอินเทอรเ์น็ต อาจกระทบขอ้มูลส่วนบุคคล  
หรือข้อมูลอื่นใดของผู้ใช้บริการ หากผู้ให้บริการได้แก้ไขเหตุขัดข้องดังกล่าวด้วยมาตรฐานวิชาชีพ  
ผูใ้หบ้รกิารจะไมร่บัผิดชอบตอ่ความเสยีหายหรอืสญูหายดงักลา่ว 

7. ความรับผิดต่อความเสียหาย 

7.1. ผูใ้ชบ้ริการตอ้งใชค้วามระมดัระวงั ก ากับดูแล และตอ้งไม่ใช้บริการอินเทอรเ์น็ตตามสญัญานี ้ไปในทางที่
ก่อใหเ้กิดการล่วงละเมิดสิทธิของบุคคลอื่น หากการกระท าใด ๆ ของผูใ้ชบ้ริการก่อใหเ้กิดความเสียหาย 
ตอ่บคุคลอื่น ผูใ้ชบ้รกิารตอ้งรบัผิดชอบแตเ่พียงฝ่ายเดียว 

7.2. ผู้ใช้บริการต้องไม่ใช้บริการอินเทอรเ์น็ตไปในทางที่ผิดกฎหมาย หรือขัดต่อข้อก าหนดของผู้ให้บริการ  
และ/หรอืขดัตอ่ความสงบเรยีบรอ้ยหรอืศีลธรรมอนัดีของประชาชน 

7.3. ผูใ้ชบ้รกิารจะตอ้งใชบ้รกิารนีเ้พื่อกิจการของผูใ้ชบ้รกิารเทา่นัน้ จะใชเ้พื่อกิจการอื่นไมไ่ดท้ัง้สิน้ และจะไมใ่ช้ไป
ในทางที่เป็นการแขง่ขนัหรอืขดัผลประโยชนห์รอืเกิดผลเสียหายแก่ผูใ้หบ้ริการ ทัง้นี ้ไมว่่าจะโดยทางตรงหรือ
ทางออ้ม และไม่ว่าจะมีวตัถุประสงคแ์สวงหาก าไรหรือไม่ก็ตาม การฝ่าฝืนเง่ือนไขดังกล่าวถือว่าเป็นการ
ละเมิดเง่ือนไขการใชบ้รกิารอินเทอรเ์น็ตของผูใ้หบ้รกิาร ซึง่ผูใ้ชบ้รกิารจะตอ้งชดใชค้า่เสยีหายอนัเป็นผลจาก
การฝ่าฝืนนัน้ 

7.4. ผูใ้ชบ้ริการตอ้งใชค้วามระมดัระวังและไม่กระท าการใด ๆ ต่อบริการอินเทอรเ์น็ตหรือโครงข่ายอินเทอรเ์น็ต
เพื่อบุกรุกระบบคอมพิวเตอรอ์ื่น ๆ ไม่ว่าทัง้ในระบบเครือข่ายของผูใ้หบ้ริการเองและ /หรือระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอรอ์ื่น ๆ ท่ีผูใ้ชบ้รกิารไมไ่ดร้บัอนญุาตใหเ้ขา้ไปใชง้าน 

7.5. ผูใ้หบ้ริการไม่ตอ้งรบัผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ ต่อผูใ้ชบ้ริการไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางออ้มที่ไม่ได้
เกิดจากอุปกรณต์ามที่ระบุไวใ้นขอ้ 1.6 และที่อยู่นอกเหนือจากความควบคุมของผูใ้หบ้ริการ รวมตลอดถึง
เหตทุี่วงจรสือ่สารต่าง ๆ ช ารุดบกพรอ่ง ขดัขอ้ง หรอืไม่สามารถใชก้ารได ้หรอืเกิดจากการท่ีขอ้ความ ขา่วสาร  
ขอ้มลู ภาพ  หรอืรหสัสญัญาณที่ผูใ้ชบ้รกิารใชใ้นการติดตอ่สือ่สารเกิดความลา่ชา้ เสยีหาย หรอืสญูหาย 
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7.6. ผู้ให้บริการไม่รับประกันในคุณภาพของ ข้อมูล ภาพ เนื ้อหาข่าวสารที่ผู้ใช้บริการรับ -ส่งผ่านบริการ
อินเทอรเ์น็ต และผูใ้หบ้ริการไม่ตอ้งรบัผิดชอบในความเสียหายต่อผูใ้ช้บริการอนัเนื่องมาจากความล่าช้า 
ผิดพลาด ขาดตกบกพรอ่ง หรอืการขดัขอ้งที่เกิดจากอปุกรณข์องผูใ้ชบ้รกิารเอง 

8. การระงบัการใช้บริการอินเทอรเ์น็ตชั่วคราว 

8.1. กรณีมีเหตุจ าเป็น ผูใ้ช้บริการมีสิทธิขอระงับการใชบ้ริการอินเทอรเ์น็ตจากผูใ้หบ้ริการเป็นการชั่วคราวได ้  
โดยในการขอใชส้ิทธิระงับการใชบ้ริการอินเทอรเ์น็ตเป็นการชั่วคราว ผูใ้ชบ้ริการจะตอ้งแจง้ใหผู้ใ้หบ้ริการ
ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า  3 (สาม) วัน  โดยแจ้งเป็นหนังสือหรือท าตามขั้นตอนและช่องทางที่ 
ผูใ้ห้บริการก าหนด ทั้งนี ้ผูใ้ช้บริการมีสิทธิขอระงับบริการอินเทอรเ์น็ตชั่ วคราวได ้เป็นระยะเวลาไม่เกิน  
30 (สามสิบ) วัน โดยในช่วงเวลาการระงับการใช้บริการอินเทอรเ์น็ตชั่วคราวนีผู้ ้ใช้บริการไม่ต้องช าระ
คา่บรกิารใหแ้ก่ผูใ้หบ้รกิาร 

8.2. กรณีมีเหตุจ าเป็น ผู้ให้บริการมีสิทธิระงับการให้บริการอินเทอรเ์น็ตเป็นการชั่ วคราวต่อผู้ใช้บริการได ้ 
โดยแจ้งเป็นหนังสือพรอ้มทั้งระบุเหตุในการใช้สิทธิดังกล่าวใหแ้ก่ผู้ใช้บริการทราบล่วงหนา้ไม่น้อยกว่า  
30 (สามสบิ) วนั 

8.3. กรณีดงัตอ่ไปนีผู้ใ้หบ้รกิารสามารถระงบัการใหบ้รกิารอินเทอรเ์น็ตไดท้นัที 

8.3.1. กรณีเกิดเหตสุดุวิสยัขึน้แก่ผูใ้หบ้รกิาร 

8.3.2. ผูใ้ชบ้รกิารถึงแก่ความตาย หรอืสิน้สภาพนิติบคุคล  

8.3.3. ผูใ้ชบ้รกิารใชเ้อกสารปลอมในการขอใชบ้รกิารอินเทอรเ์น็ต 

8.3.4. ผูใ้หบ้ริการพิสจูนไ์ดว้่าบริการอินเทอรเ์น็ตที่ใหแ้ก่ผูใ้ชบ้ริการตามสญัญานี ้ถกูน าไปใชโ้ดยมิชอบ
ดว้ยกฎหมายหรอืฝ่าฝืนตอ่สญัญา 

8.3.5. ผูใ้ช้บริการผิดนัดช าระค่าบริการเกินกว่าระยะเวลาที่ก าหนดในใบเรียกเก็บค่าบริการ 2 (สอง) คราว
ติดตอ่กนั 

8.3.6. ผูใ้หบ้ริการพิสจูนไ์ดว้่าผูใ้ชบ้ริการไดน้ าบริการอินเทอรเ์น็ตตามสญัญานีไ้ปใชเ้พื่อแสวงหารายได้
โดยมีเจตนาจะไมช่ าระคา่บรกิาร 

8.3.7. ผูใ้หบ้รกิารมีเหตจุ าเป็นตอ้งบ ารุงรกัษาหรอืแกไ้ขระบบโทรคมนาคมที่ใชใ้นการใหบ้รกิารอินเทอรเ์น็ต 

9. การยกเลิกการใช้บริการอินเทอรเ์น็ต 

9.1. ผู้ใช้บริการมีสิทธิยกเลิกการใช้บริการอินเทอรเ์น็ตได้โดยแจ้งผู้ให้บริการเป็นหนังสือล่วงหน้าไม่น้อยกว่า  
5 (หา้) วนั ณ ส านกังานบริการ ส านกังานสาขาของผูใ้หบ้ริการหรือตัวแทนท่ีไดร้บัการแต่งตัง้จากผูใ้หบ้ริการ 
และ/หรือตามขัน้ตอนและช่องทางการยกเลิกการใช้บริการอินเทอรเ์น็ตที่ผูใ้หบ้ริการก าหนดและประกาศไว้  
ทัง้นี ้ผูใ้ชบ้ริการจะตอ้งช าระค่าบริการครบถว้นแลว้จนถึงวนัท่ีการยกเลิกสญัญามีผลบงัคบั และใหน้ าเง่ือนไข
ตอ่ไปนีม้าใชบ้งัคบัตามแตก่รณี 
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9.1.1. กรณีผูใ้ชบ้รกิารตกลงสมคัรใชบ้ริการอินเทอรเ์น็ตโดยเลอืกช าระค่าติดตัง้อปุกรณเ์ต็มจ านวนใหแ้ก่ 
ผูใ้หบ้ริการตัง้แต่วนัที่สมคัรใชบ้ริการอินเทอรเ์น็ต และผูใ้ชบ้ริการยกเลิกการใชบ้ริการอินเทอรเ์น็ต
ตามขอ้ 9.1 ขา้งตน้ ผูใ้หบ้รกิารตกลงจะไมเ่รยีกคา่ธรรมเนียมใด ๆ เพิ่มเติมจากผูใ้ชบ้รกิารอีก 

9.1.2. กรณีผู้ใช้บริการตกลงสมัครใช้บริการอินเทอรเ์น็ตโดยเลือกผ่อนช าระค่าติดตั้งอุปกรณ์ให้แก่ 
ผูใ้หบ้ริการเป็นงวดรายเดือนตามแพ็คเกจที่ผูใ้ชบ้ริการระบไุวใ้นใบสมคัร ซึ่งผูใ้ชบ้ริการจะตอ้งใช้
บริการจนครบก าหนดระยะเวลาการใชบ้ริการขัน้ต ่าที่ก าหนดไวใ้นใบสมคัร แต่ผูใ้ชบ้ริการยกเลิก
การใชบ้ริการอินเทอรเ์น็ตตามขอ้ 9.1 ขา้งตน้ ซึ่งเป็นการยกเลิกก่อนครบก าหนดระยะเวลาการใช้
บริการขัน้ต ่า ผูใ้หบ้ริการมีสิทธิเรียกเก็บค่าติดตัง้อุปกรณ์ตามจ านวนเดือนของระยะเวลาการใช้
บริการขัน้ต ่าที่ยงัคงเหลือในสญัญาคณูดว้ยอตัราค่าติดตัง้อุปกรณท์ี่ผูใ้ชบ้ริการตอ้งผ่อนช าระต่อ
เดือน เวน้แต่ กรณีเหตุแห่งการยกเลิกการใช้บริการอินเทอรเ์น็ตโดยผูใ้ช้บริการเกิดขึน้จากการ
ใหบ้รกิารอินเทอรเ์น็ตที่ไมเ่ป็นไปตามโฆษณาหรอืมาตรฐานการใหบ้รกิารอินเทอรเ์น็ตที่ผูใ้หบ้ริการ
ไดแ้จง้ไว ้หรือเกิดขึน้จากความผิดของผูใ้หบ้ริการ ผูใ้หบ้ริการไม่มีสิทธิเรียกเก็บค่าติดตัง้อปุกรณ์
ส าหรบัระยะเวลาการใชบ้รกิารขัน้ต ่าที่ยงัคงเหลอืในสญัญาจากผูใ้ชบ้รกิารตามขา้งตน้ 

9.2. ในกรณีมีเหตจุ าเป็นดงัตอ่ไปนี ้ผูใ้ชบ้รกิารมีสทิธิยกเลกิการใชบ้รกิารอินเทอรเ์น็ตไดท้นัที 

9.2.1. ผูใ้ช้บริการไม่สามารถรบับริการอินเทอรเ์น็ตจากผู้ให้บริการไดด้้วยเหตุที่เกิดขึ ้นอย่างต่อเนื่อง 
และอยูน่อกเหนือการควบคมุของผูใ้ชบ้รกิาร 

9.2.2. ผูใ้หบ้รกิารไดล้ะเมิดขอ้ตกลงอนัเป็นสาระส าคญัของสญัญา 

9.2.3. ผูใ้หบ้รกิารลม้ละลาย 

9.2.4. ผูใ้หบ้ริการเปลีย่นแปลงขอ้ตกลงในสญัญาหรือเง่ือนไขในการใหบ้รกิารอินเทอรเ์น็ตซึ่งมีผลเป็นการ
ลดสทิธิหรอืประโยชนอ์นัพงึไดร้บัของผูใ้ชบ้รกิารลง เวน้แตเ่กิดจากเหตตุามที่กฎหมายบญัญตัิ 

9.3. ผูใ้หบ้รกิารมีสทิธิยกเลกิการใหบ้รกิารอินเทอรเ์น็ตไดใ้นกรณีดงัตอ่ไปนี ้

9.3.1. ผูใ้ชบ้รกิารถึงแก่ความตาย หรือสิน้สภาพนิติบุคคล  

9.3.2. ผูใ้ชบ้รกิารผิดนดัช าระคา่บรกิารเกินกวา่ระยะเวลาการช าระคา่บรกิารที่ก าหนดไวใ้นใบเรยีกเก็บคา่บรกิาร 
2 (สอง) คราวติดต่อกนั โดยผูใ้หบ้รกิารไดแ้จง้ใหผู้ใ้ชบ้ริการทราบวนัครบก าหนดช าระค่าบรกิารเป็นการ
ลว่งหนา้ในใบเรยีกเก็บคา่บรกิารและไดแ้จง้เตือนทาง SMS ไปยงัหมายเลขโทรศพัทม์ือถือของผูใ้ชบ้รกิาร
ตามระบไุวใ้นใบสมคัร 

9.3.3. ผูใ้หบ้ริการมีเหตุอนัเช่ือไดว้่าผูใ้ชบ้ริการมีพฤติกรรมฉอ้ฉลในการใชบ้ริการอินเทอรเ์น็ต หรือน าบริการ
อินเทอรเ์น็ตไปใชโ้ดยผิดกฎหมาย หรอืฝ่าฝืนขอ้หา้มในสญัญา 

9.3.4. ผูใ้หบ้รกิารไมส่ามารถใหบ้รกิารอินเทอรเ์น็ตไดโ้ดยเหตทุี่อยูน่อกเหนือการควบคมุของผูใ้หบ้รกิาร 

9.3.5. ผู้ใช้บริการได้โอนสิทธิหรือหน้าที่ของผู้ใช้บริการตามข้อก าหนดของสัญญานีใ้ห้แก่บุคคลอื่น 
โดยไมไ่ดร้บัความยินยอมเป็นลายลกัษณอ์กัษรจากผูใ้หบ้รกิาร 

9.3.6. การยกเลกิโดยบทบญัญตัิของกฎหมาย 
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9.4. เมื่อเลกิสญัญาไมว่า่ดว้ยเหตใุด ๆ หากปรากฏวา่ผูใ้หบ้รกิารมีเงินที่ไดร้บัมาจากผูใ้ชบ้ริการเกินกวา่ค่าบรกิาร
ตามสดัสว่นของบริการที่ผูใ้ชบ้ริการไดใ้ชไ้ปจนถึงวนัสดุทา้ยที่ผูใ้ชบ้ริการใชบ้รกิารอินเทอรเ์น็ต (ซึ่งไมร่วมถึง
เงินค่าติดตั้งอุปกรณ์) ผู้ให้บริการจะคืนเงินส่วนที่ เกินนั้นให้แก่ผู้ใช้บริการภายใน 30 (สามสิบ) วัน  
นบัแต่วนัเลิกสญัญา ทัง้นี ้ผูใ้ช้บริการตอ้งยื่นค าขอแจ้งความประสงคพ์รอ้มมอบหลกัฐานยืนยนัการเป็น
ผูใ้ชบ้รกิารท่ีแทจ้รงิใหแ้ก่ผูใ้หบ้ริการ และผูใ้หบ้ริการจะจ่ายคืนเป็นเงินสด หรือเช็ค หรือน าเขา้บญัชีเงินฝาก
ของผูใ้ชบ้รกิาร หรอืตามวิธีการท่ีผูใ้ชบ้รกิารไดแ้จง้ความประสงคไ์ว  ้

9.5. กรณีที่ผู้ให้บริการไม่สามารถคืนเงินตามข้อ 9.4 ได้ ภายในระยะเวลาที่ก าหนด ผู้ให้บริการต้องช าระ 
ค่าเสียประโยชนใ์นอตัราเท่ากับที่ไดก้ าหนดไวว้่าจะเรียกเก็บจากผูใ้ชบ้ริการในกรณีที่ผูใ้ชบ้ริการผิดนดัใหแ้ก่
ผูใ้ชบ้ริการจนกว่าจะคืนเงินดงักลา่วใหแ้ก่ผูใ้ชบ้ริการได ้แต่ทัง้นีไ้ม่ตดัสทิธิผูใ้ชบ้ริการที่จะเรียกคา่เสยีหายอยา่ง
อืน่ (ถา้มี) 

10. ข้อก าหนดทั่วไป 

10.1. ผูใ้ชบ้ริการจะโอนสิทธิหรือหนา้ที่ของผูใ้ช้บริการตามขอ้ก าหนดของสญัญานีใ้หแ้ก่บุคคลอื่นใดโดยไม่ได้ 
รบัความยินยอมเป็นลายลกัษณอ์กัษรจากผูใ้หบ้รกิารมิได ้

10.2. ในกรณีที่ผู้ใช้บริการเห็นว่า ผู้ให้บริการเรียกเก็บค่าบริการสูงกว่าที่ก าหนดไว้ หรือ สูงกว่าที่เรียกเก็บ 
จากผูใ้ชบ้รกิารรายอื่นที่ใชบ้รกิารอินเทอรเ์น็ตในลกัษณะหรอืประเภทเดียวกนั หรอืเห็นวา่ผูใ้หบ้รกิารเรยีกเก็บ
ค่าบริการไม่ถกูตอ้ง ผูใ้ชบ้ริการมีสิทธิขอตรวจสอบขอ้มลูเก่ียวกับการใชบ้ริการอินเทอรเ์น็ตของตนเองจาก 
ผูใ้หบ้รกิารได ้ผูใ้หบ้รกิารมีหนา้ที่พิสจูนข์อ้เท็จจรงิเพื่อยืนยนัความถกูตอ้งของการเรยีกเก็บคา่บรกิารดงักลา่ว 
และตอ้งแจง้ขอ้มลูใหผู้ใ้ชบ้รกิารทราบโดยเรว็แตท่ัง้นีต้อ้งไมเ่กิน 60 (หกสบิ) วนันบัแตว่นัท่ีผูใ้ชบ้รกิารมีค าขอ 
หากผูใ้หบ้ริการไม่ด าเนินการภายในระยะเวลาที่ก าหนด ใหถื้อว่าผูใ้หบ้ริการนัน้สิน้สิทธิในการเรียกเก็บ
คา่ธรรมเนียมหรอืคา่บรกิารในจ านวนที่ผูใ้ชบ้รกิารไดโ้ตแ้ยง้นัน้ 

10.3. ในกรณีที่ขอ้เท็จจริงปรากฎว่า ผูใ้หบ้ริการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าบริการเกินกว่าจ านวนเงินที่เกิดขึน้
จากการใชบ้รกิารจรงิ ผูใ้หบ้รกิารจะตอ้งคืนเงินสว่นตา่งของคา่ธรรมเนียมหรอืคา่บรกิารท่ีเรยีกเก็บเกินใหแ้ก่
ผูใ้ชบ้ริการภายใน 30 (สามสิบ) วนันบัจากวนัท่ีขอ้เท็นจจริงยตุิ และผูใ้หบ้ริการจะตอ้งช าระดอกเบีย้ในสว่น
ตา่งในอตัราเทา่กบัท่ีไดก้ าหนดไวว้า่จะเรยีกเก็บจากผูใ้ชบ้รกิารในกรณีผูใ้ชบ้รกิารผิดนดั เวน้แตผู่ใ้ชบ้รกิารจะ
ไดต้กลงเลือกใหด้  าเนินการในการคืนเงินส่วนต่างที่เรียกเก็บเกินเป็นอย่างอื่น ทัง้นี ้ในการคืนเงินสว่นต่าง
ใหแ้ก่ผูใ้ชบ้ริการตามขอ้ก าหนดนี ้ผูใ้หบ้ริการจะจ่ายคืนเป็นเงินสด หรือเช็ค หรือน าเขา้บัญชีเงินฝากของ
ผูใ้ชบ้รกิาร หรอืตามวิธีการท่ีผูใ้ชบ้รกิารไดแ้จง้ความประสงคไ์ว  ้

10.4. ผูใ้หบ้รกิารขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลง แกไ้ข เพิ่มเติมสญัญานีต้ามที่ไดร้บัความเห็นชอบจาก กสทช. 
หรือตามที่ กสทช. ประกาศก าหนด โดยจะแจ้งใหผู้ใ้ช้บริการทราบล่วงหนา้ผ่านเว็บ ไซตข์องผูใ้หบ้ริการ 
ศนูยบ์รกิารรบัเรือ่งรอ้งเรยีน (call center) หรอืผา่นหมายเลขโทรศพัทม์ือถือของผูใ้ชบ้รกิาร 

10.5. การรอ้งเรยีนและการแกไ้ขปัญหาขอ้รอ้งเรยีน 

ในกรณีที่ผู้ใช้บริการมีปัญหาเก่ียวกับการใช้บริการอินเทอรเ์น็ต (Express Net) ของบริษัท ผู้ใช้บริการ
รอ้งเรยีนไดต้ามช่องทางดงัตอ่ไปนี ้
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ศนูยบ์รกิารลกูคา้ (Customer Service Center) 
ที่อยู:่  สถานีบรกิารภาคพืน้ดินไทยคม 50 หมู ่1 ซอยวดัเจดียห์อยต าบลบอ่เงิน อ าเภอลาดหลมุเเกว้ 

จงัหวดัปทมุธานี 12140 

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

Facebook Page:   Thaicom Express  

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

 

(กรณีผูใ้ชบ้รกิารเป็นบคุคลธรรมดา) 

 

ลงช่ือ นาย/นาง/นางสาว_______________________________________ 

(                                                                                     ) 

 

(กรณีผูใ้ชบ้รกิารเป็นนิติบคุคล)   

ช่ือนิติบคุคล  ________________________________________________ 

ลงช่ือ ______________________________________________________ 

(                                                                                     ) 

ต าแหนง่ (ถา้มี) ______________________________________________ 

 

 

ประทบัตราบริษัท (ถา้มี) 


