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สัญญาให้บริการอนิเทอรเ์น็ตบนเรือส าหรับเจ้าของเรือ  
 

ข้อมูลผู้ใหบ้ริการ: บริษัท ไทยคม จ ากัด (มหาชน)  
349 ชัน้ 28 อาคารเอสเจ อินฟินิทวนั บิสสิเนส คอมเพล็กซ ์ถนนวิภาวดีรงัสติ แขวงจอมพล 
เขตจตจุกัร กรุงเทพฯ 10900 

วนัที่ท  าสญัญา ................................                                                                                                   

สถานทีจ่ัดท าสัญญา: เลขที่ ..................... หมูท่ี่ ................ อาคาร/หมูบ่า้น ................................. ซอย .............................. ถนน .......................... 
                                   ต  าบล/แขวง ........................ อ าเภอ/เขต ............................... จงัหวดั ........................................ รหสัไปรษณีย ์................... 

ข้อมูลผู้ใช้บริการ:  □ บุคคลธรรมดา   
                                   ชื่อ ………………………....   นามสกลุ ....................................  เลขที่บตัรประชาชน/หนงัสือเดินทาง ................................... 
                                   ออกโดย ............................... วนัหมดอาย ุ(วว/ดด/ปปปป)............................................................... 

                               □ นิติบุคคล 
                                  ชื่อหน่วยงาน ............................................... ประเภทธุรกิจ ................................. ทะเบียนนิติบคุคลเลขที่ ............................ 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                                   
                                   ทีอ่ยูต่ามทะเบียนบ้านหรือทีอ่ยู่ตามหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล      
                     □ ขอ้มลูที่อยูเ่ชน่เดียวกบัขอ้มลูสถานที่จดัท  าสญัญา                  □ ที่อยูอ่ื่นๆ โปรดระบ ุ 
                               เลขที่ ..................... หมูท่ี่ ................ อาคาร/หมูบ่า้น ................................. ซอย .............................. ถนน .............................. 
                               ต  าบล/แขวง ........................ อ าเภอ/เขต ............................... จงัหวดั ........................................ รหสัไปรษณีย ์....................... 
                                   ช่องทางการติดต่อผู้ใช้บริการ: โทรศพัท ์(........) ............................................... อีเมล ์....................................................... 

                               □ ขอ้มลูที่อยูเ่ช่นเดียวกบัขอ้มลูสถานที่จดัท  าสญัญา                  □ ที่อยู่อ่ืนๆ โปรดระบ ุ
                               เลขที่ ..................... หมูท่ี่ ................ อาคาร/หมูบ่า้น................................. ซอย .............................. ถนน .............................. 
                               ต  าบล/แขวง ........................ อ าเภอ/เขต ............................... จงัหวดั ........................................ รหสัไปรษณีย ์......................  

ข้อมูลเรือที่รับบริการ: ชื่อเรือที่รบับรกิาร ......................................... หมายเลข MMSI: ................................. หมายเลข IMO ................................ 
                                ชื่อ Fleet ................................... ประเภทของเรอื .................................  
แพ็คเกจทีซ่ือ้: .............................................................. 
วันทีเ่ร่ิมใหบ้ริการ: ........................................................ 
ระยะเวลาการใช้บริการขัน้ต ่า: ...................................... 

 
สรุปค่าบริการรายเดือน .............................................................................................. 
ผูใ้หบ้รกิารและผูใ้ชบ้รกิารตกลงปฏิบตัติามขอ้ก าหนดและเง่ือนไขการใหบ้รกิารอินเทอรเ์น็ตบนเรือส าหรบัเจา้ของเรือตามรายละเอียดท่ีระบไุวใ้นภาคผนวก ก. ซึง่เป็นสว่น
หนึ่งของสญัญานี ้

สญัญาฉบบันีท้  าขึน้เป็นสอง (2) ฉบบัซึง่มีขอ้ความถกูตอ้งตรงกนัทกุประการ คูส่ญัญาตา่งไดอ้่านและเขา้ใจขอ้ความในสญัญาโดยตลอดแลว้ จงึไดล้งลายมือ
ช่ือไวข้า้งลา่งนีเ้พ่ือเป็นหลกัฐานการท าสญัญาใหบ้รกิารอินเทอรเ์น็ตบนเรือส  าหรบัเจา้ของเรือฉบบันี ้และคูส่ญัญาตา่งยดึถือไวฝ่้ายละหนึ่งฉบบั 

ลงลายมือช่ือผู้ใหบ้ริการ 
 
บริษัท ไทยคม จ ากัด (มหาชน) 
 
___________________________ 
(..............................................) 
 
___________________________ 
(..............................................) 
 

ลงลายมือช่ือผู้ใช้บริการ 
 
[                                            ] 
 
___________________________ 
(..............................................) 
 
 
 
  

 
 ส าหรับเจ้าหน้าที ่ 
เลขที่สญัญา ............................  
เลขที่ลกูคา้ ..................... 
ค าสั่งที่ .....................................  
ชื่อผูร้บัค  าขอใชบ้รกิาร ........................... 
แผนก ................. 
หมายเลขโทรศพัท ์................................... 
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ภาคผนวก ก. 

เงือ่นไขการให้บริการอนิเทอรเ์น็ตบนเรือ 
ส าหรับเจ้าของเรือ 

 

1. ค านิยาม 

1.1. “ผู้ใหบ้ริการ” หมายถึง บรษัิท ไทยคม จ ากดั (มหาชน)   

1.2. “ผู้ใช้บริการ” หมายถึง หน่วยงานราชการ/รฐัวิสาหกิจ/องคก์ร/นิติบคุคล/บคุคลธรรมดา ที่มีชื่อระบใุนหนา้แรกของสญัญานี้     

1.3. “บริการอินเทอรเ์น็ต” หมายถึง บรกิารอินเทอรเ์น็ตผ่านดาวเทียมบนเรอืตามรายละเอียดที่ไดต้กลงกนัในหนา้แรกสญัญานี ้ 

1.4.  “แพ็คเกจ” หมายถึง แพ็คแกจบรกิารอินเทอรเ์น็ตบนเรือหรอืบริการอ่ืน ๆ ที่ผูใ้หบ้ริการ ประกาศก าหนดไวท้ี่ชอ่งทางประชาสมัพนัธ์
ของผูใ้หบ้ริการเพื่อใหผู้ใ้ชบ้ริการสามารถเลือกใชไ้ดต้ามที่ตอ้งการ ณ วันที่ท  าสัญญานี้ ทัง้นี ้ผูใ้หบ้ริการอาจเปลี่ยนแปลงแพ็คเกจ
ดงักลา่วไดเ้ป็นครัง้คราว 

1.5. “ค่าบริการ” หมายถึง ค่าบรกิาร หรอืคา่ใชจ้า่ยอ่ืนใด ที่ผูใ้หบ้รกิารเรียกเก็บจากผูใ้ชบ้ริการอนัเน่ืองมาจากการใชบ้ริการอินเทอรเ์น็ต
ตามสญัญานี ้ 

1.6. “วันครบก าหนดช าระค่าบริการ” หมายถึง ภายใน 30 (สามสิบ) วนั นับจากวนัที่ของใบเรียกเก็บคา่บรกิารที่ผูใ้หบ้ริการออกใหแ้ก่
ผูใ้ชบ้รกิาร   

1.7. “ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง ชื่อ สกลุ ที่อยู ่ของผูใ้ชบ้ริการ หรือของผูมี้อ  านาจกระท าการแทนผูใ้ชบ้รกิาร หรือของผูร้บัมอบอ านาจ
กระท าการแทนผูใ้ชบ้รกิาร (ถา้มี) และใหห้มายความรวมถึงรายละเอียดเก่ียวกบัผูใ้ชบ้รกิารที่สามารถระบตุวัผูใ้ชบ้รกิารได ้หรอื อาจ
ระบุตวัผูใ้ชบ้ริการได ้ไม่ว่าจะโดยทางตรง หรอื ทางออ้ม ขอ้มลูการใชบ้ริการและพฤติกรรมการใชบ้รกิารอินเทอรเ์น็ต/โทรคมนาคม
ของผูใ้ชบ้รกิาร 

1.8. “กสทช.” หมายถึง คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทศัน ์และ กิจการโทรคมนาคมแหง่ชาติ 

2. การใหบ้ริการอินเทอรเ์น็ต 

2.1. ผูใ้หบ้รกิารตกลงใหบ้รกิารอินเทอรเ์น็ตตามรายละเอียดที่ไดต้กลงกนัในหนา้แรกของสญัญานี ้

2.2. ผูใ้ชบ้รกิารตกลงใชบ้รกิารอินเทอรเ์น็ตตามก าหนดระยะเวลาการใชบ้รกิารขัน้ต  ่าตามที่ไดต้กลงกนัไวใ้นหนา้แรกของสญัญานี ้ 

2.3. ภายหลงัจากครบก าหนดระยะเวลาการใชบ้รกิารขัน้ต  ่า  หากผูใ้ชบ้รกิารไม่มีการบอกเลิกเป็นลายลกัษณอ์กัษรใหผู้ใ้หบ้ริการทราบ
ล่วงหน้าอย่างน้อย 5 วันท าการ ก่อนครบก าหนดระยะเวลาการใชบ้ริการขั้นต  ่าดังกล่าว  ใหถื้อว่าผู้ใชบ้ริการตกลงใชบ้ริการ
อินเทอรเ์น็ตตอ่ไปแบบไม่มีก าหนดระยะเวลา ตามเงื่อนไขและขอ้ตกลงที่ก  าหนดไวใ้นขอ้ก าหนดและเงื่อนไขการใหบ้รกิารนีต้ามเดิม
ทกุประการ จนกวา่ผูใ้ชบ้รกิารหรอืผูใ้หบ้รกิารฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดจะมีการบอกเลิกเป็นลายลกัษณอ์กัษรตามขอ้ 8    

2.4. เพื่อป้องกันและหลีกเลี่ยงผลกระทบต่อการใชบ้ริการอินเทอรเ์น็ตของผู้ใชบ้ริการรายอ่ืน ผูใ้หบ้ริการขอสงวนสิทธิในการก าหนด
เง่ือนไขการใหบ้ริการอินเทอรเ์น็ตเพ่ือการใหบ้ริการอย่างเท่าเทียมโดยค านึงถึงประโยชนข์องผูใ้ชบ้ริการส่วนรวมเป็นส าคัญ ทัง้นี ้
บริการอินเทอรเ์น็ตตามสญัญานีเ้ป็นบริการแบบใชค้วามเร็วรบั-ส่งขอ้มลูรว่มกนั คณุภาพและความเรว็ในการใชบ้ริการอินเทอรเ์น็ต
ขึน้อยู่กับปริมาณหรอืจ านวนผูใ้ชง้านในขณะนั้น และปัจจยัภายนอกอ่ืนๆ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อคุณภาพของบริการอินเทอรเ์น็ต 
ดงันัน้ ผูใ้ชบ้รกิารตอ้งไมใ่ชบ้รกิารอินเทอรเ์น็ตผิดประเภท อาทิ ใชง้านในลกัษณะแชรโ์ครงข่ายอินเทอรเ์น็ตเพื่อการคา้อีกทอดหนึ่งไป
ยงักลุม่ลกูคา้ของตนเอง หรอืใชง้านในลกัษณะ ดาวนโ์หลดหรอือพัโหลดไฟลข์นาดใหญ่เพ่ือการแชร ,์ ใหบ้รกิารสตรมีม่ิง หรอื ใชง้าน
กลอ้ง CCTV เป็นระยะเวลาต่อเน่ืองเป็นเหตุใหผู้ใ้ชบ้ริการรายอ่ืนไดร้บัผลกระทบในการใชบ้ริการอินเทอรเ์น็ต (เป็นตน้) หรือสรา้ง
ความเสียหายอย่างใดอย่างหนึ่งกบัโครงข่ายอินเทอรเ์น็ตของผูใ้หบ้ริการอินเทอรเ์น็ต หากผูใ้ชบ้รกิารฝ่าฝืนขอ้ตกลงนี ้ ผูใ้หบ้ริการมี
สิทธิที่จะหา้มหรอืระงบัการใหบ้รกิารอินเทอรเ์น็ต เวน้แตผู่ใ้ชบ้รกิารจะไดร้บัความเห็นชอบเป็นลายลกัษณอ์กัษรจากผูใ้หบ้รกิารก่อน
ท าการดงักลา่ว และผูใ้ชบ้รกิารจะตอ้งปฏิบตัิตามขอ้ก าหนดของกฎหมายที่เก่ียวขอ้งดว้ย 

3. ค่าบริการ  

3.1. ผูใ้หบ้ริการจะเรียกเก็บค่าบริการจากผู้ใชบ้ริการเป็นงวดรายเดือน โดยผูใ้หบ้ริการจะจัดส่งใบเรียกเก็บค่าบริการใ หผู้้ใชบ้ริการ
หลังจากสิน้สุดการใชบ้ริการในแต่ละเดือนและผู้ใชบ้ริการจะตอ้งช าระค่าบริการเป็นงวดรายเดือนใหแ้ก่ผู้ใหบ้ริการภายใน  30 
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(สามสิบ) วัน นับจากวันที่ของใบเรียกเก็บค่าบริการที่ผูใ้หบ้ริการออกใหแ้ก่ผู้ใชบ้ริการ ตามอัตราค่าบริการที่ระบุในใบเรียกเก็บ
ค่าบริการโดยไม่ค  านึงว่างวดแรก และ งวดสดุทา้ยจะมีการใชบ้ริการเต็มเดือนหรือไม่ หากวนัที่เริ่มใหบ้ริการ ไม่ตรงกับวนัที่ 1 ของ
เดือน ผูใ้หบ้ริการจะเรียกเก็บค่าบรกิารตามสดัส่วนระยะเวลาการใชบ้ริการจริง ทัง้นี ้ผูใ้หบ้รกิารจะเริม่คิดค่าบริการดงักล่าวนับแต่
วนัที่เริม่ใหบ้รกิาร ทัง้นี ้ผูใ้หบ้รกิารรบัรองวา่ ผูใ้หบ้รกิารจะไมเ่รยีกเก็บคา่บรกิาร นอกเหนือจากที่ระบไุวใ้นสญัญานี ้

3.2. ในกรณีที่ผูใ้ชบ้ริการผิดนัดไมช่  าระคา่บรกิารภายในวนัครบก าหนดช าระค่าบริการ ผูใ้ชบ้ริการจะตอ้งช าระค่าบริการคา้งช าระพรอ้ม
ดอกเบีย้ตามที่กฎหมายก าหนด ใหแ้ก่ผูใ้หบ้รกิาร โดยใหค้  านวณดอกเบีย้ตัง้แตว่นัที่ผูใ้ชบ้ริการผิดนดัช าระจนกว่าจะช าระค่าบริการ
ครบถว้น ทัง้นี ้ผูใ้หบ้ริการสงวนสิทธิที่จะระงบัหรือยกเลิกการใหบ้ริการหากผูใ้ชบ้ริการผิดนัดช าระค่าบริการเกินกว่าระยะเวลา ที่
ก  าหนดในใบเรยีกเก็บคา่บรกิารเป็นเวลา 2 (สอง) งวดติดตอ่กนั  

3.3. ในระหว่างระยะเวลาการใชบ้ริการ หรือ ภายหลงัจากสิน้สดุระยะเวลาการใชบ้ริการขั้นต  ่าแลว้ ผูใ้หบ้ริการอาจมีความจ าเป็นตอ้ง
เปลี่ยนแปลงค่าบริการจนท าใหอ้ัตราค่าบริการใหม่สูงกว่าอัตราค่าบริการเดิมที่ผูใ้หบ้ริการประกาศไวใ้นวนัที่ท  า สญัญานี ้แลว้ ผู้
ใหบ้รกิารจะแจง้ใหผู้ใ้ชบ้ริการทราบไมน่อ้ยกวา่ (1  ) หนึ่ง (รอบระยะเวลาการช าระคา่บรกิาร และการเปลี่ยนแปลงคา่บรกิารดงักลา่ว
จะตอ้งไดร้บัความยินยอมจากผูใ้ชบ้รกิาร แต่หากผูใ้ชบ้รกิารไมย่ินยอม ผูใ้ชบ้ริการมีสิทธิขอเปลี่ยนแพ็คเกจหรอืยกเลิกการใชบ้รกิาร
อินเทอรเ์น็ตไดท้นัที 

3.4. หากผูใ้ชบ้รกิารประสงคจ์ะขอเปลี่ยนแปลงแพ็คเกจ ผูใ้ชบ้รกิารสามารถขอเปลี่ยนแปลงแพ็คเกจไดโ้ดยจะขอเปลี่ยนแปลงแพ็คเกจได้
หลงัจากพน้ระยะเวลาการใชบ้รกิารขัน้ต  ่าแลว้ ทัง้นี ้ผูใ้ชบ้รกิารจะตอ้งท าเป็นหนงัสือถึงผูใ้หบ้รกิาร หรอืท าตามขัน้ตอนการ
เปลี่ยนแปลงแพ็คเกจและสง่ไปยงัชอ่งทางที่ผูใ้หบ้รกิารประกาศก าหนดไว ้ใหผู้ใ้หบ้รกิารทราบลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 15 (สิบหา้) วนัก่อน
วนัแรกของเดือนที่จะมีการเปลี่ยนแปลง และการเปลี่ยนแปลงดงักลา่วจะมีผลในวนัที่ 1 ของเดือนถดัไป ทัง้นี ้ผูใ้หบ้รกิารขอสงวน
สิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงอตัราคา่บรกิารทีเ่กิดขึน้จากการเปลี่ยนแปลงดงักลา่ว 

4. ภาษีอากร 

ผูใ้ชบ้ริการจะตอ้งรบัภาระภาษีมลูค่าเพิ่มที่เกิดขึน้จากการใชบ้ริการอินเทอรเ์น็ตตามสญัญานีใ้นอัตราตามที่กฎหมายก าหนด  ในกรณีที่
ผูใ้ชบ้ริการมีหนา้ที่ตอ้งหกัภาษีเงินได ้ณ ที่จ่ายตามที่กฎหมายก าหนด ผูใ้หบ้ริการตกลงใหผู้ใ้ชบ้ริการหกัภาษี ณ ที่จา่ยจากค่าบริการตาม
สญัญานีไ้ด ้และผูใ้ชบ้รกิารจะตอ้งสง่มอบหนงัสือรบัรองแสดงการหกัภาษี ณ ที่จา่ย และรายละเอียดการหกัภาษี ณ ที่จา่ยดงักลา่วพรอ้มทั้ง
ลงลายมือชื่อของผูใ้ชบ้รกิารใหแ้ก่ผูใ้หบ้รกิารภายในระยะเวลาตามกฎหมายที่ก  าหนด 

5. มาตรฐานการใหบ้ริการ และการขัดข้องของบริการอินเทอรเ์น็ต 

5.1. ผูใ้หบ้รกิารตกลงใหบ้รกิารอินเทอรเ์น็ตโดยมีคณุภาพและมาตรฐานการใหบ้รกิารเป็นไปตามทีผู่ใ้หบ้รกิารไดโ้ฆษณาไวห้รอืตามที่ผู้

ใหบ้รกิารไดแ้จง้ใหผู้ใ้ชบ้รกิารทราบ 

5.2. ผูใ้ชบ้รกิารมีสิทธิไดร้บัสว่นลดคา่บรกิารในกรณีที่บรกิารอินเทอรเ์น็ตเกิดเหตขุดัขอ้ง โดยมีเงื่อนไขดงันี ้

5.2.1. การขัดขอ้งของบรกิารอินเทอรเ์น็ตเกิดจากความผิดพลาดของผูใ้หบ้รกิารเอง  ทัง้นี ้เวน้แต่กรณีที่ไมถื่อวา่เป็นเหตขุัดขอ้ง
ตามขอ้ 5.2.5   

5.2.2. ระยะเวลาที่จะถือเป็นบริการอินเทอรเ์น็ตขัดขอ้งใหเ้ริ่มนับตัง้แต่เวลาที่ผูใ้หบ้ริการไดร้บัแจง้การขัดขอ้งดังกล่าวจาก
ผูใ้ชบ้ริการผ่านช่องทางตามขอ้ 10.5  จนถึงเวลาที่ผูใ้ชบ้ริการสามารถใชบ้ริการอินเทอรเ์น็ตไดอี้กครัง้ โดยผูใ้หบ้ริการ
จะแจง้ไปยงัผูใ้ชบ้รกิารทาง SMS ตามหมายเลขโทรศพัทมื์อถือของผูใ้ชบ้รกิาร หรือช่องทางอ่ืน ๆ ตามที่ไดร้ะบุไวใ้นหนา้
แรกของสญัญานี ้  

ทัง้นี ้เม่ือผูใ้ชบ้รกิารแจง้การเกิดเหตขุดัขอ้งแลว้ ผูใ้หบ้รกิารจะท าการตรวจสอบยืนยนัการเกิดเหตขุดัขอ้งโดยเรว็ตอ่ไป 

5.2.3. ผูใ้หบ้รกิารจะใหส้ว่นลดคา่บรกิารหากเกิดการขดัขอ้งของบรกิาร โดยผูใ้หบ้รกิารจะค านวณสว่นลดคา่บรกิารดงันี ้

   

สว่นลดคา่บรกิาร เทา่กบั *ชั่วโมงที่เกิดบรกิารขดัขอ้งตามขอ้ 5.2.2 x คา่บรกิารรายเดือน 

 720 ชั่วโมง 

หมายเหต:ุ  *เศษของชั่วโมงทีเ่กดิการขดัขอ้งตามขอ้ 5.2.2 จะไม่ถูกน ามาค านวณส่วนลดค่าบรกิาร 
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5.2.4. สว่นลดคา่บรกิารที่ค  านวณไดต้ามขอ้ 5.2.3 จะถกูน าไปหกัลดคา่บริการตามที่ระบุในใบเรียกเก็บค่าบรกิารในเดือนถัดไป 
ยกเวน้กรณีที่ผูใ้ชบ้รกิารยกเลิกสญัญานี ้ผูใ้หบ้รกิารจะคืนคา่บรกิารดงักลา่วใหผู้ใ้ชบ้รกิารตามวิธีการที่ผูใ้หบ้รกิารก าหนด
ในข้อ 8.4 

5.2.5. ในกรณีบริการอินเทอรเ์น็ตขัดขอ้งที่เกิดจากความบกพรอ่งของผูใ้ชบ้รกิารหรือจากการใชบ้ริการอินเทอรเ์น็ตที่ไม่เป็นไป
ตามที่ผูใ้หบ้รกิารแนะน าจะไมถื่อวา่เป็นเหตขุดัขอ้งที่ผูใ้ชบ้รกิารจะไดร้บัสว่นลดคา่บรกิาร ตามขอ้ 5  นี ้

5.3. ในกรณีที่เกิดการขัดขอ้งในการใชบ้รกิารอินเทอรเ์น็ต ผูใ้หบ้ริการจะด าเนินการแกไ้ขเหตขุัดขอ้งเพ่ือใหผู้ใ้ชบ้ริการสามารถใชบ้ริการ
อินเทอรเ์น็ตไดต้ามปกติโดยเร็ว โดยไม่คิดค่าใชจ้่ายจากผูใ้ชบ้ริการ เวน้แต่เหตุขัดขอ้งนั้นเกิดจากการกระท าของผูใ้ชบ้ริการหรือ
บรวิารของผูใ้ชบ้รกิาร 

5.4. ผูใ้ชบ้รกิารรบัทราบวา่การแกไ้ขเหตขุดัขอ้งของการใชบ้รกิารอินเทอรเ์น็ต อาจกระทบขอ้มลูสว่นบคุคลหรอืขอ้มลูอ่ืนใดของผูใ้ชบ้รกิาร 
หากผูใ้หบ้รกิารไดแ้กไ้ขเหตขุดัขอ้งดงักลา่วดว้ยมาตรฐานวิชาชีพ ผูใ้หบ้รกิารจะไมร่บัผิดชอบตอ่ความเสียหายหรอืสญูหายดงักลา่ว 

6. ความรับผิดต่อความเสียหาย 

6.1. ผูใ้ชบ้ริการตอ้งใชค้วามระมดัระวงั ก ากับดแูล และตอ้งไม่ใชบ้ริการอินเทอรเ์น็ตตามสญัญานี ้ไปในทางที่ก่อใหเ้กิดการล่วงละเมิด
สิทธิของบุคคลอ่ืน หากการกระท าใดๆ ของผูใ้ชบ้ริการก่อใหเ้กิดความเสียหายต่อบุคคลอ่ืน ผูใ้ชบ้ริการตอ้งรบัผิดชอบแต่เพียงฝ่าย
เดียว 

6.2. ผูใ้ชบ้ริการตอ้งไม่ใชบ้ริการอินเทอรเ์น็ตไปในทางที่ผิดกฎหมาย หรือขัดต่อขอ้ก าหนดของผู้ใหบ้ริการและ /หรือขัดต่อความสงบ
เรยีบรอ้ยหรอืศีลธรรมอนัดีของประชาชน 

6.3. ผูใ้ชบ้รกิารจะตอ้งใชบ้รกิารนีเ้พื่อกิจการของผูใ้ชบ้รกิารเทา่นัน้ จะใชเ้พ่ือกิจการอ่ืนไมไ่ดท้ัง้สิน้ และจะไมใ่ชไ้ปในทางที่เป็นการแข่งขัน
หรือขัดผลประโยชนห์รือเกิดผลเสียหายแก่ผูใ้หบ้ริการ ทัง้นีไ้ม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางออ้ม และไม่ว่าจะมีวัตถุประสงคแ์สวงหา
ก าไรหรือไม่ก็ตาม การฝ่าฝืนเง่ือนไขดงักล่าวถือว่าเป็นการละเมิดเงื่อนไขการใชบ้ริการอินเทอรเ์น็ตของผูใ้หบ้ริการ ซึ่งผูใ้ชบ้ริการ
จะตอ้งชดใชค้า่เสียหายอนัเป็นผลจากการฝ่าฝืนนัน้ 

6.4. ผู้ใช้บริการต้องใช้ความระมัดระวังและไม่กระท าการใดๆ ต่อบริการอินเทอรเ์น็ตหรือโครงข่ ายอินเทอรเ์น็ตเพื่อบุกรุกระบบ
คอมพิวเตอรอ่ื์นๆ ไม่ว่าทั้งในระบบเครือข่ายของผู้ใหบ้ริการเองและ /หรือระบบเครือข่ายคอมพิวเตอรอ่ื์นๆ ที่ผูใ้ชบ้ริการไม่ไดร้บั
อนญุาตใหเ้ขา้ไปใชง้าน 

6.5. ผูใ้หบ้รกิารไมต่อ้งรบัผิดชอบตอ่ความเสียหายใดๆ ตลอดระยะเวลาการใชบ้รกิารขัน้ต  ่าตอ่ผูใ้ชบ้รกิารไมว่า่จะโดยทางตรงหรอื
ทางออ้ม และที่อยูเ่หนือความครอบคลมุของผูใ้หบ้รกิารรวมตลอดถึงเหตทุี่วงจรสื่อสารตา่งๆ ช ารุดบกพรอ่ง ขดัขอ้ง หรอืไมส่ามารถ
ใชก้ารได ้หรอืเกิดจากการที่ขอ้ความ ขา่วสาร ขอ้มลู ภาพ  หรอืรหสัสญัญาณที่ผูใ้ชบ้รกิารใชใ้นการติดตอ่สื่อสารเกิดความลา่ชา้ 
เสียหาย หรอืสญูหาย 

6.6. ผูใ้หบ้รกิารไมร่บัประกนัในคณุภาพของ ขอ้มลู ภาพ เนือ้หาข่าวสารที่ผูใ้ชบ้รกิารรบั-สง่ผ่านบรกิารอินเทอรเ์น็ต และผูใ้หบ้รกิารไมต่อ้ง
รบัผิดชอบในความเสียหายต่อผูใ้ชบ้รกิารอนัเน่ืองมาจากความล่าชา้ ผิดพลาด ขาดตกบกพรอ่ง หรือการขัดขอ้งที่เกิดจากอปุกรณ์
ของผูใ้ชบ้รกิารเอง 

7. การระงบัการใช้บริการอินเทอรเ์น็ตช่ัวคราว 

7.1. กรณีมีเหตจุ  าเป็น ผูใ้ชบ้ริการมีสิทธิขอระงบัการใชบ้รกิารอินเทอรเ์น็ตจากผูใ้หบ้ริการเป็นการชั่วคราวได ้โดยในการขอใชส้ิทธิระงบั
การใชบ้ริการอินเทอรเ์น็ตเป็นการชั่วคราว ผูใ้ชบ้ริการจะต้องแจง้ใหผู้ใ้หบ้ริการทราบล่วงหนา้ไม่นอ้ยกว่า 3 (สาม) วนั โดยแจง้เป็น
หนังสือหรือท าตามขัน้ตอนและช่องทางที่ผูใ้หบ้ริการก าหนด  ทัง้นี ้ระยะเวลาระงบัการใชบ้ริการอินเทอรเ์น็ตชั่วคราวในแต่ละครัง้
จะตอ้งมีระยะเวลาไมน่อ้ยกว่า 7 (เจ็ด) วนั ผูใ้ชบ้รกิารมีสิทธิขอระงบับริการอินเทอรเ์น็ตชั่วคราวไดก่ี้ครัง้ก็ได ้แต่ระยะเวลาระงบัการ
ใชบ้รกิารอินเทอรเ์น็ตโดยรวมจะตอ้งไมเ่กิน 30 (สามสิบ) วนั ตลอดระยะการใชบ้รกิารขัน้ต  ่าที่มีก าหนดตัง้แต ่12 เดือนขึน้ไป หรอื 15 
(สิบหา้) วนั ตลอดระยะการใชบ้ริการขัน้ต  ่าที่มีก าหนดไม่ถึง 12 เดือน  โดยในชว่งเวลาการระงบัการใชบ้รกิารอินเทอรเ์น็ตชั่วคราวนี้
ผูใ้ชบ้รกิารไม่ตอ้งช าระคา่บรกิารใหแ้ก่ผูใ้หบ้รกิาร  การที่สญัญานีมี้การตอ่ออกไปแบบไมมี่ก าหนดระยะเวลาตามขอ้ 2.3 ไมเ่ป็นเหตุ
ใหร้ะยะเวลาระงบัการใชบ้ริการอินเทอรเ์น็ตโดยรวมตลอดสัญญา จ านวน 30 (สามสิบ) หรือ 15 (สิบหา้) วัน แลว้แต่กรณีขยาย
ออกไป 

7.2. กรณีมีเหตจุ  าเป็น ผูใ้หบ้รกิารมีสทิธิระงบัการใหบ้รกิารอินเทอรเ์น็ตเป็นการชั่วคราวตอ่ผูใ้ชบ้รกิารได ้โดยแจง้เป็นหนงัสือพรอ้มทั้งระบุ
เหตใุนการใชส้ิทธิดงักลา่วใหแ้กผู่ใ้ชบ้รกิารทราบลว่งหนา้ไมน่อ้ย กวา่ 30 (สามสิบ) วนั            
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7.3. กรณีดงัตอ่ไปนีผู้ใ้หบ้รกิารสามารถระงบัการใหบ้รกิารอินเทอรเ์น็ตไดท้นัที 

7.3.1. กรณีเกิดเหตสุดุวิสยัขึน้แก่ผูใ้หบ้รกิาร 

7.3.2. ผูใ้ชบ้รกิารถึงแก่ความตาย  หรอืสิน้สภาพนิติบคุคล  

7.3.3. ผูใ้ชบ้รกิารใชเ้อกสารปลอมในการขอใชบ้รกิารอินเทอรเ์น็ต 

7.3.4. ผูใ้หบ้รกิารพิสจูนไ์ดว้า่บริการอินเทอรเ์น็ตที่ใหแ้ก่ผูใ้ชบ้ริการตามสญัญานี ้ถกูน าไปใชโ้ดยมิชอบดว้ยกฎหมายหรอืฝ่าฝืน
ตอ่สญัญา 

7.3.5. ผูใ้ชบ้รกิารผิดนดัช าระคา่บรกิารเกินกวา่ระยะเวลาที่ก  าหนดในใบเรียกเก็บคา่บริการ 2 (สอง) คราวติดตอ่กนั 

7.3.6. ผูใ้หบ้รกิารพิสจูนไ์ดว้า่ผูใ้ชบ้ริการไดน้ าบริการอินเทอรเ์น็ตตามสญัญานี้ไปใชเ้พ่ือแสวงหารายไดโ้ดยมีเจตนาจะไม่ช  าระ
คา่บรกิาร 

7.3.7. ผูใ้หบ้รกิารมีเหตจุ  าเป็นตอ้งบ ารุงรกัษาหรอืแกไ้ขระบบโทรคมนาคมที่ใชใ้นการใหบ้รกิารอินเทอรเ์น็ต 

8. การยกเลิกสัญญา 

8.1. ผูใ้ชบ้ริการมีสิทธิยกเลิกสญัญานีไ้ดโ้ดยแจง้ผูใ้หบ้รกิารเป็นหนังสือล่วงหนา้ไม่นอ้ยกว่า 5 (หา้) วนั ณ ส  านักงานบรกิาร ส  านักงานสาขา
ของผูใ้หบ้ริการหรือตวัแทนที่ไดร้บัการแต่งตัง้จากผูใ้หบ้รกิาร และ/หรือตามขัน้ตอนหรือช่องทางการยกเลิกสญัญาผูใ้หบ้รกิารก าหนดและ
ประกาศไว ้ทัง้นี ้ผูใ้ชบ้รกิารจะตอ้งช าระคา่บรกิารครบถว้นแลว้จนถึงวนัที่การยกเลิกสญัญามีผลบงัคบั    

8.2. ในกรณีมีเหตจุ  าเป็นดงัตอ่ไปนี ้ผูใ้ชบ้รกิารมีสิทธิยกเลิกสญัญานีไ้ดท้นัที 

8.2.1. ผูใ้ชบ้ริการไม่สามารถรบับริการอินเทอรเ์น็ตจากผู้ใหบ้ริการไดด้ว้ยเหตุที่เกิดขึน้อย่างต่อเน่ืองและอยู่นอกเหนือการ
ควบคมุของผูใ้ชบ้รกิาร 

8.2.2. ผูใ้หบ้รกิารไดล้ะเมิดขอ้ตกลงอนัเป็นสาระส าคญัของสญัญา 

8.2.3. ผูใ้หบ้รกิารลม้ละลาย 

8.2.4. ผูใ้หบ้รกิารเปลี่ยนแปลงขอ้ตกลงในสญัญาหรือเง่ือนไขในการใหบ้รกิารอินเทอรเ์น็ตซึง่มีผลเป็นการลดสิทธิหรอืประโยชน์
อนัพงึไดร้บัของผูใ้ชบ้รกิารลง เวน้แตเ่กิดจากเหตตุามที่กฎหมายบญัญัติ 

8.3. ผูใ้หบ้รกิารมีสิทธิยกเลิกสญัญานีไ้ดใ้นกรณีดงัตอ่ไปนี ้

8.3.1. ผูใ้ชบ้รกิารถึงแก่ความตาย หรือสิน้สภาพนิติบุคคล  

8.3.2. ผูใ้ชบ้รกิารผิดนัดช าระค่าบริการเกินกว่าระยะเวลาการช าระค่าบริการที่ก  าหนดไวใ้บเรียกเก็บค่าบริการ 2 (สอง) คราวติดต่อกัน 
โดยผูใ้หบ้รกิารไดแ้จง้ใหผู้ใ้ชบ้รกิารทราบวนัครบก าหนดช าระคา่บรกิารเป็นการลว่งหนา้ในใบเรียกเก็บค่าบรกิารและไดแ้จง้เตือน
ทาง SMS ไปยงัหมายเลขโทรศพัทมื์อถือ หรอื ทางชอ่งทางอ่ืน ๆ  ตามที่ไดร้ะบใุนหนา้แรกของสญัญานีแ้ลว้ 

8.3.3. ผูใ้หบ้รกิารมีเหตอุนัเช่ือไดว้า่ผูใ้ชบ้รกิารมีพฤติกรรมฉอ้ฉลในการใชบ้รกิารอินเทอรเ์น็ต หรอืน าบรกิารอินเทอรเ์น็ตไปใช้
โดยผิดกฎหมาย หรอืฝ่าฝืนขอ้หา้มในสญัญา 

8.3.4. ผูใ้หบ้รกิารไมส่ามารถใหบ้รกิารอินเทอรเ์น็ตไดโ้ดยเหตทุี่อยูน่อกเหนือการควบคมุของผูใ้หบ้รกิาร 

8.3.5. ผูใ้ชบ้รกิารไดโ้อนสิทธิหรอืหนา้ที่ของผูใ้ชบ้รกิารตามขอ้ก าหนดของสญัญานีใ้หแ้ก่บคุคลอ่ืนโดยไมไ่ดร้บัความยินยอมเป็น
ลายลกัษณอ์กัษรจากผูใ้หบ้รกิาร 

8.3.6. เหตอ่ืุนตามที่กฏหมายก าหนด 

8.4. เม่ือเลิกสญัญาไมว่า่ดว้ยเหตใุดๆ หากปรากฏวา่ผูใ้หบ้ริการมีเงินที่ไดร้บัมาจากผูใ้ชบ้รกิารเกินกวา่ค่าบรกิารตามสดัสว่นของบรกิารที่
ผูใ้ชบ้รกิารไดใ้ชไ้ปจนถึงวนัสดุทา้ยที่ผูใ้ชบ้ริการใชบ้รกิารอินเทอรเ์น็ต ผูใ้หบ้รกิารจะคืนเงินสว่นที่เกินนัน้ใหแ้ก่ผูใ้ชบ้ริการภายใน 30 
(สามสิบ) วนั นับแต่วนัเลิกสญัญา ทัง้นี ้ผูใ้ชบ้รกิารตอ้งยื่นค  าขอแจง้ความประสงคพ์รอ้มมอบหลกัฐานยืนยนัการเป็นผูใ้ชบ้ริการที่
แทจ้ริงใหแ้ก่ผูใ้หบ้ริการ และผูใ้หบ้ริการจะจ่ายคืนเป็นเงินสด หรือเช็ค หรือน าเขา้บัญชีเงินฝากของผูใ้ชบ้ริการ หรือตามวิธีการที่
ผูใ้ชบ้รกิารไดแ้จง้ความประสงคไ์ว ้
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8.5. กรณีที่ผูใ้หบ้ริการไม่สามารถคืนเงินตามขอ้ 8.4 ได ้ภายในระยะเวลาที่ก  าหนด ผูใ้หบ้รกิารตอ้งช าระค่าเสียประโยชนใ์นอตัราเทา่กบัที่
ไดก้  าหนดไวว้่าจะเรยีกเก็บจากผูใ้ชบ้ริการในกรณีที่ผูใ้ชบ้รกิารผิดนดั ใหแ้ก่ผูใ้ชบ้รกิารจนกวา่จะคืนเงินดงักลา่วใหแ้ก่ผูใ้ชบ้ริการได ้แต่
ทัง้นีไ้มต่ดัสิทธิผูใ้ชบ้รกิารที่จะเรยีกคา่เสียหายอยา่งอ่ืน  (ถา้มี) 

9. ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ 

ผูใ้ชบ้ริการยินยอมใหผู้ใ้หบ้ริการมีสิทธิน าขอ้มลูส่วนบุคคลของผูใ้ชบ้ริการตามที่ระบุไวใ้นสัญญานีไ้ปใชใ้นการ ใหบ้ริการอินเทอรเ์น็ต เพื่อ
ประโยชนใ์นการด าเนินกิจการโทรคมนาคมได ้ตามหลกัเกณฑท์ี่ก  าหนดไวใ้นประกาศของ กสทช. วา่ดว้ยมาตรการคุม้ครองสิทธิของผูใ้ชบ้รกิาร
โทรคมนาคมเก่ียวกับขอ้มลูสว่นบคุคล ทัง้นี ้ผูใ้ชบ้รกิารมีสิทธิขอตรวจด ูขอส าเนา หรอืขอส าเนารบัรองถกูตอ้ง หรือขอแกไ้ขหรอืเปลี่ยนแปลง 
หรือขอระงบัการใชห้รอืเปิดเผยขอ้มลูส่วนบคุคลของผูใ้ชบ้รกิาร หรอืขอเพิกถอนความยินยอมใหป้ระมวลผลไดโ้ดยใหท้  าค  าขอเป็นหนงัสือยื่น
ต่อผูใ้หบ้ริการ หากผูใ้หบ้ริการไม่ด  าเนินการตามค าขอ ผูใ้ชบ้ริการมีสิทธิท าหนังสือแจง้ กสทช . เพื่อบังคบัใหเ้ป็นไปตามสิทธิของผูใ้ชบ้ริการ 
และ ในกรณีที่ผูใ้ชบ้รกิารขอตรวจด ูขอส าเนา หรอื ขอหนงัสือรบัรองความถกูตอ้งของขอ้มลูสว่นบคุคลของผูใ้ชบ้รกิาร ผูใ้หบ้รกิารสามารถเรยีก
เก็บคา่ธรรมเนียมในการด าเนินการดงักลา่วไดโ้ดยไมส่งูกวา่ความเป็นจรงิตามหลกัเกณฑท์ี่ กสทช. ประกาศก าหนด 

10. ข้อก าหนดทั่วไป 

10.1. ผูใ้ชบ้ริการจะโอนสิทธิหรือหนา้ที่ของผูใ้ชบ้ริการตามขอ้ก าหนดของสญัญานีใ้หแ้ก่บุคคลอ่ืนใดโดยไม่ไดร้บัความยินยอมเป็นลาย
ลกัษณอ์กัษรจากผูใ้หบ้รกิารมิได ้

10.2. ในกรณีที่ผูใ้ชบ้ริการเห็นวา่ ผูใ้หบ้รกิารเรียกเก็บคา่บรกิารสงูกวา่ที่ก  าหนดไว ้หรือสงูกวา่ที่เรียกเก็บจากผูใ้ชบ้รกิารรายอ่ืนที่ใชบ้ริการ
อินเทอรเ์น็ตในลกัษณะหรอืประเภทเดียวกนั หรอืเห็นวา่ผูใ้หบ้รกิารเรยีกเก็บคา่บรกิารไมถ่กูตอ้ง ผูใ้ชบ้รกิารมีสิทธิขอตรวจสอบขอ้มลู
เก่ียวกับการใชบ้ริการอินเทอรเ์น็ตของตนเองจากผูใ้หบ้ริการได ้ผูใ้หบ้ริการมีหนา้ที่พิสจูนข์อ้เท็จจรงิเพ่ือยืนยนัความถกูตอ้งของการ
เรยีกเก็บคา่บริการดงักลา่ว และตอ้งแจง้ขอ้มลูใหผู้ใ้ชบ้รกิารทราบโดยเรว็ภายใน 30 (สามสิบ) วนั นบัแต่วนัที่ผูใ้ชบ้ริการมีค  าขอ แต่
ทัง้นีห้ากผูใ้หบ้ริการไม่ด  าเนินการภายใน 60 (หกสิบ) วนั นับแต่วนัที่ผูใ้ชบ้ริการมีค  าขอ ใหถื้อว่าผูใ้หบ้รกิารนัน้สิน้สิทธิในการเรยีก
เก็บคา่บรกิารในจ านวนที่ผูใ้ชบ้รกิารไดโ้ตแ้ยง้นัน้ 

10.3. ในกรณีที่ขอ้เท็จจรงิปรากฎวา่ ผูใ้หบ้ริการเรียกเก็บคา่บรกิารเกินกว่าจ  านวนเงินที่เกิดขึน้จากการใชบ้รกิารจรงิ ผูใ้หบ้ริการจะตอ้งคืน
เงินส่วนต่างของค่าบริการที่เรียกเก็บเกินใหแ้ก่ผูใ้ชบ้ริการภายใน 30 (สามสิบ) วนันับจากวนัที่ขอ้เท็จจริงยตุิ และผูใ้หบ้ริการจะตอ้ง
ช าระดอกเบีย้ในสว่นตา่งในอตัราเทา่กบัที่ไดก้  าหนดไวว้า่จะเรยีกเก็บจากผูใ้ชบ้รกิารในกรณีผูใ้ชบ้รกิารผิดนดั เวน้แตผู่ใ้ชบ้รกิารจะได้
ตกลงเลือกให้ด  าเนินการในการคืนเงินส่วนต่างที่ เรียกเก็บเกินเป็นอย่างอ่ืน ทั้งนี ้ในการคืนเงินส่วนต่างใหแ้ก่ผู้ใชบ้ริการตาม
ขอ้ก าหนดนี ้ผูใ้หบ้ริการจะจ่ายคืนเป็นเงินสด หรอืเช็ค หรือน าเขา้บญัชีเงินฝากของผูใ้ชบ้ริการ หรือตามวิธีการที่ผูใ้ชบ้ริการไดแ้จ้ ง
ความประสงคไ์ว ้

10.4. ผูใ้หบ้ริการขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลง แก้ไข เพิ่มเติมสัญญานีต้ามที่ไดร้บัความเห็นชอบจาก กสทช. หรือตามที่ กสทช. 
ประกาศก าหนด โดยจะแจง้ใหผู้ใ้ชบ้ริการทราบล่วงหน้าผ่านเว็บไซตข์องผูใ้หบ้ริการ ศูนยร์บัเรื่องรอ้งเรียน (Customer Service 
Center) หรอืผ่านทางหมายเลขโทรศพัทมื์อถือของผูใ้ชบ้รกิาร  

10.5. การรอ้งเรยีน และ การแกไ้ขปัญหาขอ้รอ้งเรยีน 

ในกรณีที่ผูใ้ชบ้ริการมีปัญหาเก่ียวกับการใชบ้ริการอินเทอรเ์น็ตของ บริษัท ไทยคม จ ากัด (มหาชน) ผูใ้ชบ้ริการอาจรอ้งเรียนตาม
ชอ่งทางดงัตอ่ไปนี ้(Customer Service Center) 

ที่อยู:่ 349 ชัน้ 28 อาคารเอสเจ อินฟินิทวนั บิสสิเนส คอมเพล็กซ ์ถนนวิภาวดีรงัสิต แขวงจอมพล เขตจตจุกัร กรุงเทพฯ 10900  

โทร: 1800-010318 (24 ชั่วโมง) โดยไมค่ิดคา่บรกิาร 

อีเมลส:์ nava@support.ipstar.com  

เว็บไซต:์ https://www.thaicom.net/th/ส านกังานของเรา/#contactform 
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