สัญญาให้บริการอินเทอร์เน็ตบนเรือสาหรับเจ้าของเรือ
ข้อมูลผู้ให้บริการ: บริษัท ไทยคม จากัด (มหาชน)
349 ชัน้ 28 อาคารเอสเจ อินฟิ นิทวัน บิสสิเนส คอมเพล็กซ์ ถนนวิภาวดีรงั สิต แขวงจอมพล
วันที่ทาสัญญา ................................
เขตจตุจกั ร กรุงเทพฯ 10900
สถานทีจ่ ัดทาสัญญา: เลขที่ ..................... หมูท่ ี่ ................ อาคาร/หมูบ่ า้ น ................................. ซอย .............................. ถนน ..........................
ตาบล/แขวง ........................ อาเภอ/เขต ............................... จังหวัด ........................................ รหัสไปรษณีย ์ ...................
ข้อมูลผู้ใช้บริการ: □ บุคคลธรรมดา
ชื่อ ……………………….... นามสกุล .................................... เลขที่บตั รประชาชน/หนังสือเดินทาง ...................................
ออกโดย ............................... วันหมดอายุ (วว/ดด/ปปปป)...............................................................
□ นิ ติ บุคคล
ชื่อหน่วยงาน ............................................... ประเภทธุรกิจ ................................. ทะเบียนนิติบคุ คลเลขที่ ............................
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ทีอ่ ยู่ตามทะเบียนบ้านหรือทีอ่ ยู่ตามหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล
□ ข้อมูลที่อยูเ่ ช่นเดียวกับข้อมูลสถานที่จดั ทาสัญญา
□ ที่อยูอ่ ื่นๆ โปรดระบุ
เลขที่ ..................... หมูท่ ี่ ................ อาคาร/หมูบ่ า้ น ................................. ซอย .............................. ถนน ..............................
ตาบล/แขวง ........................ อาเภอ/เขต ............................... จังหวัด ........................................ รหัสไปรษณีย ์ .......................
ช่องทางการติดต่อผู้ใช้บริการ: โทรศัพท์ (........) ............................................... อีเมล์ .......................................................
□ ข้อมูลที่อยูเ่ ช่นเดียวกับข้อมูลสถานที่จดั ทาสัญญา
□ ที่อยู่อื่นๆ โปรดระบุ
เลขที่ ..................... หมูท่ ี่ ................ อาคาร/หมูบ่ า้ น................................. ซอย .............................. ถนน ..............................
ตาบล/แขวง ........................ อาเภอ/เขต ............................... จังหวัด ........................................ รหัสไปรษณีย ์ ......................
ข้อมูลเรือที่รับบริการ: ชื่อเรือที่รบั บริการ ......................................... หมายเลข MMSI: ................................. หมายเลข IMO ................................
ชื่อ Fleet ................................... ประเภทของเรือ .................................
แพ็คเกจทีซ่ อื้ : ..............................................................
วันทีเ่ ริ่มให้บริการ: ........................................................
ระยะเวลาการใช้บริการขัน้ ต่า: ......................................
สรุ ปค่าบริการรายเดือน ..............................................................................................
ผูใ้ ห้บริการและผูใ้ ช้บริการตกลงปฏิบตั ติ ามข้อกาหนดและเงื่อนไขการให้บริการอินเทอร์เน็ตบนเรือสาหรับเจ้าของเรือตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในภาคผนวก ก. ซึง่ เป็ นส่วน
หนึ่งของสัญญานี ้
สัญญาฉบับนีท้ าขึน้ เป็ นสอง (2) ฉบับซึง่ มีขอ้ ความถูกต้องตรงกันทุกประการ คูส่ ญ
ั ญาต่างได้อ่านและเข้าใจข้อความในสัญญาโดยตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือ
ชื่อไว้ขา้ งล่างนีเ้ พื่อเป็ นหลักฐานการทาสัญญาให้บริการอินเทอร์เน็ตบนเรือสาหรับเจ้าของเรือฉบับนี ้ และคูส่ ญ
ั ญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

ลงลายมือชื่อผู้ให้บริการ

ลงลายมือชื่อผู้ใช้บริการ

บริษัท ไทยคม จากัด (มหาชน)

[

___________________________
(..............................................)

___________________________
(..............................................)

]

___________________________
(..............................................)

้
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สาหรับเจ้าหน้าที่
เลขที่สญ
ั ญา ............................
เลขที่ลกู ค้า .....................
คาสั่งที่ .....................................
ชื่อผูร้ บั คาขอใช้บริการ ...........................
แผนก .................
หมายเลขโทรศัพท์ ...................................

ภาคผนวก ก.
เงือ่ นไขการให้บริการอินเทอร์เน็ตบนเรือ
สาหรับเจ้าของเรือ
1. คานิยาม
1.1.

“ผู้ให้บริการ” หมายถึง บริษัท ไทยคม จากัด (มหาชน)

1.2.

“ผู้ใช้บริการ” หมายถึง หน่วยงานราชการ/รัฐวิสาหกิจ/องค์กร/นิติบคุ คล/บุคคลธรรมดา ที่มีชื่อระบุในหน้าแรกของสัญญานี ้

1.3.

“บริการอินเทอร์เน็ต” หมายถึง บริการอินเทอร์เน็ตผ่านดาวเทียมบนเรือตามรายละเอียดที่ได้ตกลงกันในหน้าแรกสัญญานี ้

1.4.

“แพ็คเกจ” หมายถึง แพ็คแกจบริการอินเทอร์เน็ตบนเรือหรือบริการอื่น ๆ ที่ผใู้ ห้บริการ ประกาศกาหนดไว้ที่ชอ่ งทางประชาสัมพันธ์
ของผูใ้ ห้บ ริการเพื่อให้ผูใ้ ช้บ ริการสามารถเลือกใช้ได้ตามที่ตอ้ งการ ณ วันที่ทาสัญ ญานี ้ ทัง้ นี ้ ผูใ้ ห้บริการอาจเปลี่ยนแปลงแพ็คเกจ
ดังกล่าวได้เป็ นครัง้ คราว

1.5.

“ค่าบริการ” หมายถึง ค่าบริการ หรือค่าใช้จา่ ยอื่นใด ที่ผใู้ ห้บริการเรียกเก็บจากผูใ้ ช้บริการอันเนื่องมาจากการใช้บริการอิน เทอร์เน็ต
ตามสัญญานี ้

1.6.

“วันครบกาหนดชาระค่าบริการ” หมายถึง ภายใน 30 (สามสิบ) วัน นับจากวันที่ของใบเรียกเก็บค่าบริการที่ผใู้ ห้บริการออกให้แก่
ผูใ้ ช้บริการ

1.7.

“ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง ชื่อ สกุล ที่อยู่ ของผูใ้ ช้บริการ หรือของผูม้ ีอานาจกระทาการแทนผูใ้ ช้บริการ หรื อของผูร้ บั มอบอานาจ
กระทาการแทนผูใ้ ช้บริการ (ถ้ามี) และให้หมายความรวมถึงรายละเอียดเกี่ยวกับผูใ้ ช้บริการที่สามารถระบุตวั ผูใ้ ช้บริการได้ หรือ อาจ
ระบุตวั ผูใ้ ช้บริการได้ ไม่ว่าจะโดยทางตรง หรือ ทางอ้อม ข้อมูลการใช้บริการและพฤติกรรมการใช้บริการอินเทอร์เน็ต /โทรคมนาคม
ของผูใ้ ช้บริการ

1.8.

“กสทช.” หมายถึง คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และ กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

2. การให้บริการอินเทอร์เน็ต
2.1. ผูใ้ ห้บริการตกลงให้บริการอินเทอร์เน็ตตามรายละเอียดที่ได้ตกลงกันในหน้าแรกของสัญญานี ้
2.2.

ผูใ้ ช้บริการตกลงใช้บริการอินเทอร์เน็ตตามกาหนดระยะเวลาการใช้บริการขัน้ ต่าตามที่ได้ตกลงกันไว้ในหน้าแรกของสัญญานี ้

2.3.

ภายหลังจากครบกาหนดระยะเวลาการใช้บริการขัน้ ต่า หากผูใ้ ช้บริการไม่มีการบอกเลิกเป็ นลายลักษณ์อกั ษรให้ผใู้ ห้บริการทราบ
ล่ว งหน้า อย่า งน้อย 5 วัน ทาการ ก่อ นครบกาหนดระยะเวลาการใช้บ ริก ารขั้น ต่า ดั งกล่าว ให้ถือ ว่าผู้ใช้บ ริก ารตกลงใช้บ ริก าร
อินเทอร์เน็ตต่อไปแบบไม่มีกาหนดระยะเวลา ตามเงื่อนไขและข้อตกลงที่กาหนดไว้ในข้อกาหนดและเงื่อนไขการให้บริการนีต้ ามเดิม
ทุกประการ จนกว่าผูใ้ ช้บริการหรือผูใ้ ห้บริการฝ่ ายหนึ่งฝ่ ายใดจะมีการบอกเลิกเป็ นลายลักษณ์อกั ษรตามข้อ 8

2.4.

เพื่อป้องกันและหลีกเลี่ยงผลกระทบต่อการใช้บ ริการอินเทอร์เน็ตของผู้ใช้บ ริการรายอื่น ผูใ้ ห้บ ริการขอสงวนสิทธิ ในการกาหนด
เงื่อนไขการให้บริการอินเทอร์เน็ตเพื่อการให้บริการอย่างเท่าเทียมโดยคานึงถึงประโยชน์ของผูใ้ ช้บริการส่วนรวมเป็ นสาคัญ ทัง้ นี ้
บริการอินเทอร์เน็ตตามสัญญานีเ้ ป็ นบริการแบบใช้ความเร็วรับ-ส่งข้อมูลร่วมกัน คุณภาพและความเร็วในการใช้บริการอินเทอร์เน็ต
ขึน้ อยู่กับปริมาณหรือจานวนผูใ้ ช้งานในขณะนั้น และปั จจัยภายนอกอื่นๆ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อคุณภาพของบริการอินเทอร์เน็ต
ดังนัน้ ผูใ้ ช้บริการต้องไม่ใช้บริการอินเทอร์เน็ตผิดประเภท อาทิ ใช้งานในลักษณะแชร์โครงข่ายอินเทอร์เน็ตเพื่อการค้าอีกทอดหนึ่งไป
ยังกลุม่ ลูกค้าของตนเอง หรือใช้งานในลักษณะ ดาวน์โหลดหรืออัพโหลดไฟล์ขนาดใหญ่เพื่อการแชร์, ให้บริการสตรีมมิ่ง หรือ ใช้งาน
กล้อง CCTV เป็ นระยะเวลาต่อเนื่องเป็ นเหตุให้ผใู้ ช้บริการรายอื่นได้รบั ผลกระทบในการใช้บริการอินเทอร์เน็ต (เป็ นต้น) หรือสร้าง
ความเสียหายอย่างใดอย่างหนึ่งกับโครงข่ายอินเทอร์เน็ตของผูใ้ ห้บริการอินเทอร์เน็ต หากผูใ้ ช้บริการฝ่ าฝื นข้อตกลงนี ้ ผูใ้ ห้บริการมี
สิทธิที่จะห้ามหรือระงับการให้บริการอินเทอร์เน็ต เว้นแต่ผใู้ ช้บริก ารจะได้รบั ความเห็นชอบเป็ นลายลักษณ์อกั ษรจากผูใ้ ห้บริการก่อน
ทาการดังกล่าว และผูใ้ ช้บริการจะต้องปฏิบตั ิตามข้อกาหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้องด้วย

3. ค่าบริการ
3.1.

ผูใ้ ห้บ ริการจะเรียกเก็บ ค่าบริการจากผู้ใช้บ ริการเป็ น งวดรายเดือน โดยผูใ้ ห้บ ริการจะจัดส่งใบเรียกเก็ บ ค่าบริการใ ห้ผู้ใช้บ ริการ
หลังจากสิน้ สุดการใช้บ ริการในแต่ล ะเดื อนและผู้ใช้บ ริการจะต้องชาระค่าบริการเป็ น งวดรายเดื อนให้แก่ผู้ให้บ ริการภายใน 30
้
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(สามสิบ ) วัน นับ จากวันที่ ของใบเรียกเก็บค่าบริการที่ ผูใ้ ห้บริการออกให้แก่ผู้ใช้บ ริการ ตามอัตราค่าบริการที่ระบุในใบเรียกเก็ บ
ค่าบริการโดยไม่คานึงว่างวดแรก และ งวดสุดท้ายจะมีการใช้บริการเต็มเดือนหรือไม่ หากวันที่เริ่มให้บริการ ไม่ตรงกับวันที่ 1 ของ
เดือน ผูใ้ ห้บริการจะเรียกเก็บค่าบริการตามสัดส่วนระยะเวลาการใช้บริการจริง ทัง้ นี ้ ผูใ้ ห้บริการจะเริม่ คิดค่าบริการดังกล่าวนับแต่
วันที่เริม่ ให้บริการ ทัง้ นี ้ ผูใ้ ห้บริการรับรองว่า ผูใ้ ห้บริการจะไม่เรียกเก็ บค่าบริการ นอกเหนือจากที่ระบุไว้ในสัญญานี ้
3.2.

ในกรณีที่ผใู้ ช้บริการผิดนัดไม่ชาระค่าบริการภายในวันครบกาหนดชาระค่าบริการ ผูใ้ ช้บริการจะต้องชาระค่าบริการค้างชาระพร้อม
ดอกเบีย้ ตามที่กฎหมายกาหนด ให้แก่ผใู้ ห้บริการ โดยให้คานวณดอกเบีย้ ตัง้ แต่วนั ที่ผใู้ ช้บริการผิดนัดชาระจนกว่าจะชาระค่าบริการ
ครบถ้วน ทัง้ นี ้ ผูใ้ ห้บริการสงวนสิทธิที่จะระงับหรือยกเลิกการให้บริการหากผูใ้ ช้บริการผิดนัดชาระค่าบริการเกินกว่าระยะเวลา ที่
กาหนดในใบเรียกเก็บค่าบริการเป็ นเวลา 2 (สอง) งวดติดต่อกัน

3.3.

ในระหว่างระยะเวลาการใช้บริการ หรือ ภายหลังจากสิน้ สุดระยะเวลาการใช้บริการขั้นต่าแล้ว ผูใ้ ห้บริการอาจมีความจาเป็ นต้อง
เปลี่ยนแปลงค่าบริการจนทาให้อัตราค่าบริการใหม่สูงกว่าอัตราค่าบริการเดิมที่ผูใ้ ห้บริการประกาศไว้ในวันที่ทา สัญ ญานี ้ แล้ว ผู้
ให้บริการจะแจ้งให้ผใู้ ช้บริการทราบไม่นอ้ ยกว่า (1) หนึ่ง (รอบระยะเวลาการชาระค่าบริการ และการเปลี่ยนแปลงค่าบริการดังกล่าว
จะต้องได้รบั ความยินยอมจากผูใ้ ช้บริการ แต่หากผูใ้ ช้บริการไม่ยินยอม ผูใ้ ช้บริการมีสิทธิขอเปลี่ยนแพ็คเกจหรือยกเลิกการใช้บริการ
อินเทอร์เน็ตได้ทนั ที

3.4.

หากผูใ้ ช้บริการประสงค์จะขอเปลี่ยนแปลงแพ็คเกจ ผูใ้ ช้บริการสามารถขอเปลี่ยนแปลงแพ็คเกจได้โดยจะขอเปลี่ยนแปลงแพ็คเกจได้
หลังจากพ้นระยะเวลาการใช้บริการขัน้ ต่าแล้ว ทัง้ นี ้ ผูใ้ ช้บริการจะต้องทาเป็ นหนังสือถึงผูใ้ ห้บริการ หรือทาตามขัน้ ตอนการ
เปลี่ยนแปลงแพ็คเกจและส่งไปยังช่องทางที่ผใู้ ห้บริการประกาศกาหนดไว้ ให้ผใู้ ห้บริการทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 15 (สิบห้า) วันก่อน
วันแรกของเดือนที่จะมีการเปลี่ยนแปลง และการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะมีผลในวันที่ 1 ของเดือนถัดไป ทัง้ นี ้ ผูใ้ ห้บริการขอสงวน
สิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริการทีเ่ กิดขึน้ จากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว

4. ภาษีอากร
ผูใ้ ช้บริการจะต้องรับภาระภาษี มลู ค่าเพิ่มที่เกิดขึน้ จากการใช้บริการอินเทอร์เน็ตตามสัญ ญานีใ้ นอัตราตามที่กฎหมายกาหนด ในกรณี ที่
ผูใ้ ช้บริการมีหน้าที่ตอ้ งหักภาษี เงินได้ ณ ที่จ่ายตามที่กฎหมายกาหนด ผูใ้ ห้บริการตกลงให้ผใู้ ช้บริก ารหักภาษี ณ ที่จา่ ยจากค่าบริการตาม
สัญญานีไ้ ด้ และผูใ้ ช้บริการจะต้องส่งมอบหนังสือรับรองแสดงการหักภาษี ณ ที่จา่ ย และรายละเอียดการหักภาษี ณ ที่จา่ ยดังกล่าวพร้อมทั้ง
ลงลายมือชื่อของผูใ้ ช้บริการให้แก่ผใู้ ห้บริการภายในระยะเวลาตามกฎหมายที่กาหนด
5. มาตรฐานการให้บริการ และการขัดข้องของบริการอินเทอร์เน็ต
5.1. ผูใ้ ห้บริการตกลงให้บริการอินเทอร์เน็ตโดยมีคณ
ุ ภาพและมาตรฐานการให้บริการเป็ นไปตามทีผ่ ใู้ ห้บริการได้โฆษณาไว้หรือตามที่ผู้
ให้บริการได้แจ้งให้ผใู้ ช้บริการทราบ
5.2.

ผูใ้ ช้บริการมีสิทธิได้รบั ส่วนลดค่าบริการในกรณีที่บริการอินเทอร์เน็ ตเกิดเหตุขดั ข้อง โดยมีเงื่อนไขดังนี ้
5.2.1.

การขัดข้องของบริการอินเทอร์เน็ตเกิดจากความผิดพลาดของผูใ้ ห้บริการเอง ทัง้ นี ้ เว้นแต่กรณีที่ไม่ถือว่าเป็ นเหตุขัดข้อง
ตามข้อ 5.2.5

5.2.2.

ระยะเวลาที่ จะถื อเป็ น บริการอิน เทอร์เน็ ต ขัด ข้องให้เริ่มนับ ตัง้ แต่เวลาที่ ผูใ้ ห้บ ริการได้รบั แ จ้งการขัด ข้องดังกล่าวจาก
ผูใ้ ช้บริการผ่านช่องทางตามข้อ 10.5 จนถึงเวลาที่ผูใ้ ช้บริการสามารถใช้บริการอินเทอร์เน็ตได้อีกครัง้ โดยผูใ้ ห้บริการ
จะแจ้งไปยังผูใ้ ช้บริการทาง SMS ตามหมายเลขโทรศัพท์มือถือของผูใ้ ช้บริการ หรือช่องทางอื่น ๆ ตามที่ได้ระบุไว้ในหน้า
แรกของสัญญานี ้
ทัง้ นี ้ เมื่อผูใ้ ช้บริการแจ้งการเกิดเหตุขดั ข้องแล้ว ผูใ้ ห้บริการจะทาการตรวจสอบยืนยันการเกิดเหตุขดั ข้องโดยเร็วต่อไป

5.2.3.

ผูใ้ ห้บริการจะให้สว่ นลดค่าบริการหากเกิดการขัดข้องของบริการ โดยผูใ้ ห้บริการจะคานวณส่วนลดค่าบริการดังนี ้

ส่วนลดค่าบริการ เท่ากับ

*ชั่วโมงที่เกิดบริการขัดข้องตามข้อ 5.2.2 x ค่าบริการรายเดือน
720 ชั่วโมง

หมายเหตุ:

*เศษของชั่วโมงทีเ่ กิดการขัดข้องตามข้อ 5.2.2 จะไม่ถูกนามาคานวณส่วนลดค่าบริการ

้
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5.2.4.

ส่วนลดค่าบริการที่คานวณได้ตามข้อ 5.2.3 จะถูกนาไปหักลดค่าบริการตามที่ระบุในใบเรียกเก็บค่าบริการในเดือนถัดไป
ยกเว้นกรณีที่ผใู้ ช้บริการยกเลิกสัญญานี ้ ผูใ้ ห้บริการจะคืนค่าบริการดังกล่าวให้ผใู้ ช้บริการตามวิธีการที่ผใู้ ห้บริการกาหนด
ในข้อ 8.4

5.2.5.

ในกรณี บริการอินเทอร์เน็ตขัดข้องที่เกิดจากความบกพร่องของผูใ้ ช้บริการหรือจากการใช้บริการอินเทอร์เน็ตที่ไม่เป็ นไป
ตามที่ผใู้ ห้บริการแนะนาจะไม่ถือว่าเป็ นเหตุขดั ข้องที่ผใู้ ช้บริการจะได้รบั ส่วนลดค่าบริการ ตามข้อ 5 นี ้

5.3.

ในกรณีที่เกิดการขัดข้องในการใช้บริการอินเทอร์เน็ต ผูใ้ ห้บริการจะดาเนินการแก้ไขเหตุขัดข้องเพื่อให้ผใู้ ช้บริการสามารถใช้บริการ
อินเทอร์เน็ตได้ตามปกติโดยเร็ว โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายจากผูใ้ ช้บริการ เว้นแต่เหตุขัดข้องนั้นเกิดจากการกระทาของผูใ้ ช้บริการหรือ
บริวารของผูใ้ ช้บริการ

5.4.

ผูใ้ ช้บริการรับทราบว่าการแก้ไขเหตุขดั ข้องของการใช้บริการอินเทอร์เน็ต อาจกระทบข้อมูลส่วนบุคคลหรือข้อมูลอื่นใดของผูใ้ ช้บริการ
หากผูใ้ ห้บริการได้แก้ไขเหตุขดั ข้องดังกล่าวด้วยมาตรฐานวิชาชีพ ผูใ้ ห้บริการจะไม่รบั ผิดชอบต่อความเสียหายหรือสูญหายดังกล่าว

6. ความรับผิดต่อความเสียหาย
6.1.

ผูใ้ ช้บริการต้องใช้ความระมัดระวัง กากับดูแล และต้องไม่ใช้บริการอินเทอร์เน็ตตามสัญญานี ้ ไปในทางที่ก่อให้เกิดการล่วงละเมิด
สิทธิของบุคคลอื่น หากการกระทาใดๆ ของผูใ้ ช้บริการก่อให้เกิดความเสียหายต่อบุคคลอื่น ผูใ้ ช้บริการต้องรับผิดชอบแต่เพียงฝ่ าย
เดียว

6.2.

ผูใ้ ช้บ ริการต้องไม่ใช้บ ริการอินเทอร์เน็ ตไปในทางที่ ผิด กฎหมาย หรือขัดต่อข้อกาหนดของผู้ให้บ ริการและ /หรือขัดต่อความสงบ
เรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน

6.3.

ผูใ้ ช้บริการจะต้องใช้บริการนีเ้ พื่อกิจการของผูใ้ ช้บริการเท่านัน้ จะใช้เพื่อกิจการอื่นไม่ได้ทงั้ สิน้ และจะไม่ใช้ไปในทางที่เป็ น การแข่งขัน
หรือขัดผลประโยชน์หรือเกิดผลเสียหายแก่ผูใ้ ห้บริการ ทัง้ นีไ้ ม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อม และไม่ว่าจะมีวัตถุประสงค์แสวง หา
กาไรหรือไม่ก็ตาม การฝ่ าฝื นเงื่อนไขดังกล่าวถือว่าเป็ นการละเมิดเงื่อนไขการใช้บริการอินเทอร์เน็ตของผูใ้ ห้บริการ ซึ่งผูใ้ ช้บริการ
จะต้องชดใช้คา่ เสียหายอันเป็ นผลจากการฝ่ าฝื นนัน้

6.4.

ผู้ใ ช้บ ริก ารต้อ งใช้ค วามระมัด ระวัง และไม่ ก ระท าการใดๆ ต่อ บริก ารอิ น เทอร์เน็ ต หรือ โครงข่ ายอิ น เทอร์เน็ ต เพื่ อ บุ ก รุ ก ระบบ
คอมพิวเตอร์อื่น ๆ ไม่ว่าทั้งในระบบเครือข่ายของผู้ให้บริการเองและ/หรือระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์อื่นๆ ที่ผูใ้ ช้บ ริการไม่ได้รบั
อนุญาตให้เข้าไปใช้งาน

6.5.

ผูใ้ ห้บริการไม่ตอ้ งรับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ตลอดระยะเวลาการใช้บริการขัน้ ต่าต่อผูใ้ ช้บริการไม่วา่ จะโดยทางตรงหรือ
ทางอ้อม และที่อยูเ่ หนือความครอบคลุมของผูใ้ ห้บริการรวมตลอดถึงเหตุที่วงจรสื่อสารต่างๆ ชารุดบกพร่อง ขัดข้อง หรือไม่สามารถ
ใช้การได้ หรือเกิดจากการที่ขอ้ ความ ข่าวสาร ข้อมูล ภาพ หรือรหัสสัญญาณที่ผใู้ ช้บริการใช้ในการติดต่อสื่อสารเกิ ดความล่าช้า
เสียหาย หรือสูญหาย

6.6.

ผูใ้ ห้บริการไม่รบั ประกันในคุณภาพของ ข้อมูล ภาพ เนือ้ หาข่าวสารที่ผใู้ ช้บริการรับ -ส่งผ่านบริการอินเทอร์เน็ต และผูใ้ ห้บริการไม่ตอ้ ง
รับผิดชอบในความเสียหายต่อผูใ้ ช้บริการอันเนื่องมาจากความล่าช้า ผิดพลาด ขาดตกบกพร่อง หรือการขัดข้องที่เกิดจากอุปกรณ์
ของผูใ้ ช้บริการเอง

7. การระงับการใช้บริการอินเทอร์เน็ตชั่วคราว
7.1.

กรณีมีเหตุจาเป็ น ผูใ้ ช้บริการมีสิทธิขอระงับการใช้บริการอินเทอร์เน็ตจากผูใ้ ห้บริการเป็ นการชั่วคราวได้ โดยในการขอใช้สิทธิระงับ
การใช้บริการอินเทอร์เน็ตเป็ นการชั่วคราว ผูใ้ ช้บริการจะต้องแจ้งให้ผใู้ ห้บริการทราบล่วงหน้าไม่นอ้ ยกว่า 3 (สาม) วัน โดยแจ้งเป็ น
หนังสือหรือทาตามขัน้ ตอนและช่องทางที่ผใู้ ห้บริการกาหนด ทัง้ นี ้ ระยะเวลาระงับการใช้บริการอินเทอร์เน็ตชั่วคราวในแต่ละครัง้
จะต้องมีระยะเวลาไม่นอ้ ยกว่า 7 (เจ็ด) วัน ผูใ้ ช้บริการมีสิทธิขอระงับบริการอินเทอร์เน็ตชั่วคราวได้กี่ครัง้ ก็ได้ แต่ระยะเวลาระงับการ
ใช้บริการอินเทอร์เน็ตโดยรวมจะต้องไม่เกิน 30 (สามสิบ) วัน ตลอดระยะการใช้บริการขัน้ ต่าที่มีกาหนดตัง้ แต่ 12 เดือนขึน้ ไป หรือ 15
(สิบห้า) วัน ตลอดระยะการใช้บริการขัน้ ต่าที่มีกาหนดไม่ถึง 12 เดือน โดยในช่วงเวลาการระงับการใช้บริการอินเทอร์เน็ตชั่วคราวนี ้
ผูใ้ ช้บริการไม่ตอ้ งชาระค่าบริการให้แก่ผใู้ ห้บริการ การที่สญ
ั ญานีม้ ีการต่อออกไปแบบไม่มีกาหนดระยะเวลาตามข้อ 2.3 ไม่เป็ นเหตุ
ให้ระยะเวลาระงับ การใช้บริการอินเทอร์เน็ตโดยรวมตลอดสัญ ญา จานวน 30 (สามสิบ ) หรือ 15 (สิบห้า) วัน แล้วแต่กรณี ขยาย
ออกไป

7.2.

กรณีมีเหตุจาเป็ น ผูใ้ ห้บริการมีสทิ ธิระงับการให้บริการอินเทอร์เน็ตเป็ นการชั่วคราวต่อผูใ้ ช้บริการได้ โดยแจ้งเป็ นหนังสือพร้อมทั้งระบุ
เหตุในการใช้สิทธิดงั กล่าวให้แก่ผใู้ ช้บริการทราบล่วงหน้าไม่นอ้ ย กว่า 30 (สามสิบ) วัน
้
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7.3.

กรณีดงั ต่อไปนีผ้ ใู้ ห้บริการสามารถระงับการให้บริการอินเทอร์เน็ตได้ทนั ที
7.3.1.

กรณีเกิดเหตุสดุ วิสยั ขึน้ แก่ผใู้ ห้บริการ

7.3.2.

ผูใ้ ช้บริการถึงแก่ความตาย หรือสิน้ สภาพนิติบคุ คล

7.3.3.

ผูใ้ ช้บริการใช้เอกสารปลอมในการขอใช้บริการอินเทอร์เน็ต

7.3.4.

ผูใ้ ห้บริการพิสจู น์ได้วา่ บริการอินเทอร์เน็ตที่ให้แก่ผใู้ ช้บริการตามสัญญานี ้ ถูกนาไปใช้โดยมิชอบด้วยกฎหมายหรือฝ่ าฝื น
ต่อสัญญา

7.3.5.

ผูใ้ ช้บริการผิดนัดชาระค่าบริการเกินกว่าระยะเวลาที่กาหนดในใบเรียกเก็บค่าบริการ 2 (สอง) คราวติดต่อกัน

7.3.6.

ผูใ้ ห้บริการพิสจู น์ได้วา่ ผูใ้ ช้บริการได้นาบริการอินเทอร์เน็ตตามสัญญานี ้ไปใช้เพื่อแสวงหารายได้โดยมีเจตนาจะไม่ชาระ
ค่าบริการ

7.3.7.

ผูใ้ ห้บริการมีเหตุจาเป็ นต้องบารุงรักษาหรือแก้ไขระบบโทรคมนาคมที่ใช้ในการให้บริการอินเทอร์เน็ต

8. การยกเลิกสัญญา
8.1.

ผูใ้ ช้บริการมีสิทธิยกเลิกสัญญานีไ้ ด้โดยแจ้งผูใ้ ห้บริการเป็ นหนังสือล่วงหน้าไม่นอ้ ยกว่า 5 (ห้า) วัน ณ สานักงานบริการ สานักงานสาขา
ของผูใ้ ห้บริการหรือตัวแทนที่ได้รบั การแต่งตัง้ จากผูใ้ ห้บริการ และ/หรือตามขัน้ ตอนหรือช่องทางการยกเลิกสัญญาผูใ้ ห้บริการกาหนดและ
ประกาศไว้ ทัง้ นี ้ ผูใ้ ช้บริการจะต้องชาระค่าบริการครบถ้วนแล้วจนถึงวันที่การยกเลิกสัญญามีผลบังคับ

8.2.

ในกรณีมีเหตุจาเป็ นดังต่อไปนี ้ ผูใ้ ช้บริการมีสิทธิยกเลิกสัญญานีไ้ ด้ทนั ที

8.3.

8.4.

8.2.1.

ผูใ้ ช้บ ริการไม่ส ามารถรับ บริการอิน เทอร์เน็ ตจากผู้ให้บ ริการได้ด ว้ ยเหตุที่ เกิ ดขึน้ อย่างต่อเนื่ องและอยู่น อกเหนื อการ
ควบคุมของผูใ้ ช้บริการ

8.2.2.

ผูใ้ ห้บริการได้ละเมิดข้อตกลงอันเป็ นสาระสาคัญของสัญญา

8.2.3.

ผูใ้ ห้บริการล้มละลาย

8.2.4.

ผูใ้ ห้บริการเปลี่ยนแปลงข้อตกลงในสัญญาหรือเงื่อนไขในการให้บริการอินเทอร์เน็ตซึง่ มีผลเป็ นการลดสิทธิหรือประโยชน์
อันพึงได้รบั ของผูใ้ ช้บริการลง เว้นแต่เกิดจากเหตุตามที่กฎหมายบัญญัติ

ผูใ้ ห้บริการมีสิทธิยกเลิกสัญญานีไ้ ด้ในกรณีดงั ต่อไปนี ้
8.3.1.

ผูใ้ ช้บริการถึงแก่ความตาย หรือสิน้ สภาพนิติบุคคล

8.3.2.

ผูใ้ ช้บริการผิดนัดชาระค่าบริการเกินกว่าระยะเวลาการชาระค่าบริการที่กาหนดไว้ใบเรียกเก็บค่าบริการ 2 (สอง) คราวติดต่อกัน
โดยผูใ้ ห้บริการได้แจ้งให้ผใู้ ช้บริการทราบวันครบกาหนดชาระค่าบริการเป็ นการล่วงหน้าในใบเรียกเก็บค่าบริการและได้แจ้งเตือน
ทาง SMS ไปยังหมายเลขโทรศัพท์มือถือ หรือ ทางช่องทางอื่น ๆ ตามที่ได้ระบุในหน้าแรกของสัญญานีแ้ ล้ว

8.3.3.

ผูใ้ ห้บริการมีเหตุอนั เชื่อได้วา่ ผูใ้ ช้บริการมีพฤติกรรมฉ้อฉลในการใช้บริการอินเทอร์เน็ต หรือนาบริการอินเทอร์เน็ตไปใช้
โดยผิดกฎหมาย หรือฝ่ าฝื นข้อห้ามในสัญญา

8.3.4.

ผูใ้ ห้บริการไม่สามารถให้บริการอินเทอร์เน็ตได้โดยเหตุที่อยูน่ อกเหนือการควบคุมของผูใ้ ห้บริการ

8.3.5.

ผูใ้ ช้บริการได้โอนสิทธิหรือหน้าที่ของผูใ้ ช้บริการตามข้อกาหนดของสัญญานีใ้ ห้แก่บคุ คลอื่นโดยไม่ได้รบั ความยินยอมเป็ น
ลายลักษณ์อกั ษรจากผูใ้ ห้บริการ

8.3.6.

เหตุอื่นตามที่กฏหมายกาหนด

เมื่อเลิกสัญญาไม่วา่ ด้วยเหตุใดๆ หากปรากฏว่าผูใ้ ห้บริการมีเงินที่ได้รบั มาจากผูใ้ ช้บริการเกินกว่าค่าบริการตามสัดส่วนของบริการที่
ผูใ้ ช้บริการได้ใช้ไปจนถึงวันสุดท้ายที่ผใู้ ช้บริการใช้บริการอินเทอร์เน็ต ผูใ้ ห้บริการจะคืนเงินส่วนที่เกินนัน้ ให้แก่ผใู้ ช้บริการภายใน 30
(สามสิบ) วัน นับแต่วนั เลิกสัญญา ทัง้ นี ้ ผูใ้ ช้บริการต้องยื่นคาขอแจ้งความประสงค์พร้อมมอบหลักฐานยืนยันการเป็ นผูใ้ ช้บริการที่
แท้จริงให้แก่ผูใ้ ห้บริการ และผูใ้ ห้บริการจะจ่ายคืนเป็ นเงินสด หรือเช็ค หรือนาเข้าบัญชีเงินฝากของผูใ้ ช้บริการ หรื อตามวิธีการที่
ผูใ้ ช้บริการได้แจ้งความประสงค์ไว้
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8.5.

กรณีที่ผใู้ ห้บริการไม่สามารถคืนเงินตามข้อ 8.4 ได้ ภายในระยะเวลาที่กาหนด ผูใ้ ห้บริการต้องชาระค่าเสียประโยชน์ในอัตราเท่ากับที่
ได้กาหนดไว้ว่าจะเรียกเก็บจากผูใ้ ช้บริการในกรณีที่ผใู้ ช้บริการผิดนัด ให้แก่ผใู้ ช้บริการจนกว่าจะคืนเงินดังกล่าวให้แก่ผใู้ ช้บริการได้ แต่
ทัง้ นีไ้ ม่ตดั สิทธิผใู้ ช้บริการที่จะเรียกค่าเสียหายอย่างอื่น (ถ้ามี)

9. ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ
ผูใ้ ช้บริการยินยอมให้ผูใ้ ห้บริการมีสิทธินาข้อมูลส่วนบุคคลของผูใ้ ช้บริการตามที่ระบุไว้ในสัญ ญานีไ้ ปใช้ในการ ให้บริการอินเทอร์เน็ต เพื่อ
ประโยชน์ในการดาเนินกิจการโทรคมนาคมได้ ตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดไว้ในประกาศของ กสทช. ว่าด้วยมาตรการคุม้ ครองสิทธิของผูใ้ ช้บริการ
โทรคมนาคมเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล ทัง้ นี ้ ผูใ้ ช้บริการมีสิทธิขอตรวจดู ขอสาเนา หรือขอสาเนารับรองถูกต้อง หรือขอแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลง
หรือขอระงับการใช้หรือเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผูใ้ ช้บริการ หรือขอเพิกถอนความยินยอมให้ประมวลผลได้โดยให้ทาคาขอเป็ นหนังสือยื่น
ต่อผูใ้ ห้บริการ หากผูใ้ ห้บริการไม่ดาเนินการตามคาขอ ผูใ้ ช้บริการมีสิทธิ ทาหนังสือแจ้ง กสทช. เพื่อบังคับให้เป็ นไปตามสิทธิของผูใ้ ช้บริการ
และ ในกรณีที่ผใู้ ช้บริการขอตรวจดู ขอสาเนา หรือ ขอหนังสือรับรองความถูกต้องของข้อมูลส่วนบุคคลของผูใ้ ช้บริการ ผูใ้ ห้บริการสามารถเรียก
เก็บค่าธรรมเนียมในการดาเนินการดังกล่าวได้โดยไม่สงู กว่าความเป็ นจริงตามหลักเกณฑ์ที่ กสทช. ประกาศกาหนด
10. ข้อกาหนดทั่วไป
10.1.

ผูใ้ ช้บริการจะโอนสิทธิหรือหน้าที่ของผูใ้ ช้บริการตามข้อกาหนดของสัญญานีใ้ ห้แก่บุคคลอื่นใดโดยไม่ได้รบั ความยินยอมเป็ นลาย
ลักษณ์อกั ษรจากผูใ้ ห้บริการมิได้

10.2.

ในกรณีที่ผใู้ ช้บริการเห็นว่า ผูใ้ ห้บริการเรียกเก็บค่าบริการสูงกว่าที่กาหนดไว้ หรือสูงกว่าที่เรีย กเก็บจากผูใ้ ช้บริการรายอื่นที่ใช้บริการ
อินเทอร์เน็ตในลักษณะหรือประเภทเดียวกัน หรือเห็นว่าผูใ้ ห้บริการเรียกเก็บค่าบริการไม่ถกู ต้อง ผูใ้ ช้บริการมีสิทธิขอตรวจสอบข้อมูล
เกี่ยวกับการใช้บริการอินเทอร์เน็ตของตนเองจากผูใ้ ห้บริการได้ ผูใ้ ห้บริการมีหน้าที่พิสจู น์ขอ้ เท็จจริงเพื่อยืนยันความถูกต้องของการ
เรียกเก็บค่าบริการดังกล่าว และต้องแจ้งข้อมูลให้ผใู้ ช้บริการทราบโดยเร็วภายใน 30 (สามสิบ) วัน นับแต่วนั ที่ผใู้ ช้บริการมีคาขอ แต่
ทัง้ นีห้ ากผูใ้ ห้บริการไม่ดาเนินการภายใน 60 (หกสิบ) วัน นับแต่วนั ที่ผใู้ ช้บริการมีคาขอ ให้ถือว่า ผูใ้ ห้บริการนัน้ สิน้ สิทธิในการเรียก
เก็บค่าบริการในจานวนที่ผใู้ ช้บริการได้โต้แย้งนัน้

10.3.

ในกรณีที่ขอ้ เท็จจริงปรากฎว่า ผูใ้ ห้บริการเรียกเก็บค่าบริการเกินกว่าจานวนเงินที่เกิดขึน้ จากการใช้บริการจริง ผูใ้ ห้บริการจะต้องคืน
เงินส่วนต่างของค่าบริการที่เรียกเก็บเกินให้แก่ผใู้ ช้บริการภายใน 30 (สามสิบ) วันนับจากวันที่ขอ้ เท็จจริงยุติ และผูใ้ ห้บริการจะต้อง
ชาระดอกเบีย้ ในส่วนต่างในอัตราเท่ากับที่ได้กาหนดไว้วา่ จะเรียกเก็บจากผูใ้ ช้บริการในกรณีผใู้ ช้บริการผิดนัด เว้นแต่ผใู้ ช้บริการจะได้
ตกลงเลื อกให้ด าเนิ น การในการคื น เงิน ส่ว นต่า งที่ เรียกเก็ บ เกิ น เป็ น อย่า งอื่น ทั้งนี ้ ในการคื น เงิน ส่วนต่า งให้แ ก่ผู้ใช้บ ริการตาม
ข้อกาหนดนี ้ ผูใ้ ห้บริการจะจ่ายคืนเป็ นเงินสด หรือเช็ค หรือนาเข้าบัญชีเงินฝากของผูใ้ ช้บริการ หรือตามวิธีการที่ผใู้ ช้บริการได้แจ้ ง
ความประสงค์ไว้

10.4.

ผูใ้ ห้บ ริการขอสงวนสิทธิ ในการเปลี่ยนแปลง แก้ไข เพิ่มเติมสัญ ญานี ต้ ามที่ ได้รบั ความเห็ น ชอบจาก กสทช. หรือตามที่ กสทช.
ประกาศกาหนด โดยจะแจ้งให้ผูใ้ ช้บ ริการทราบล่วงหน้าผ่านเว็บ ไซต์ข องผูใ้ ห้บ ริการ ศูนย์รบั เรื่องร้องเรียน (Customer Service
Center) หรือผ่านทางหมายเลขโทรศัพท์มือถือของผูใ้ ช้บริการ

10.5.

การร้องเรียน และ การแก้ไขปั ญหาข้อร้องเรียน
ในกรณี ที่ผใู้ ช้บริการมีปัญ หาเกี่ยวกับการใช้บริการอินเทอร์เน็ตของ บริษัท ไทยคม จากัด (มหาชน) ผูใ้ ช้บริการอาจร้องเรียนตาม
ช่องทางดังต่อไปนี ้ (Customer Service Center)
ที่อยู:่ 349 ชัน้ 28 อาคารเอสเจ อินฟิ นิทวัน บิสสิเนส คอมเพล็กซ์ ถนนวิภาวดีรงั สิต แขวงจอมพล เขตจตุจกั ร กรุงเทพฯ 10900
โทร: 1800-010318 (24 ชั่วโมง) โดยไม่คิดค่าบริการ
อีเมลส์: nava@support.ipstar.com
เว็บไซต์: https://www.thaicom.net/th/สานักงานของเรา/#contactform
************************************************************************
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