ข้อตกลงและเงื่อนไข NT INMARSAT
ข้อตกลงนี้ใช้บังคับระหว่าง บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จากัด (มหาชน) (ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “ผู้ให้บริการ”) กับผู้ขอใช้บริการที่ระบุไว้ตามข้อตกลงนี้ (ซึ่งต่อไปนี้
เรียกว่า “ผู้ใช้บริการ”) โดยผู้ใช้บริการยินยอมผูกพันและปฏิบัติตามข้อตกลงและเงื่อนไข ดังนี้
ข้อ 1. “บริการ”

หมายความว่า

“สถานีสื่อสารดาวเทียมภาคพื้นดิน” หมายความว่า
“สถานีวิทยุคมนาคม”

หมายความว่า

“ค่าใช้บริการ”

หมายความว่า

การให้ บ ริ ก ารสื่ อ สารโทรคมนาคมระหว่ า งสถานี วิ ท ยุ ค มนาคมหรื อ ระหว่ า งสถานี วิ ท ยุ ค มนาคมกั บ
อุปกรณ์สื่อสารบนพื้นดินโดยผ่านดาวเทียม INMARSAT และสถานีสื่อสารดาวเทียมภาคพื้นดิน
สถานี สื่ อสารดาวเที ยมภาคพื้นดิ น (Land Earth Station) ซึ่ งท าหน้ า ที่ เชื่ อมโยงสั ญ ญาณระหว่ า งสถานี
วิทยุคมนาคมกับโครงข่ายสื่อสารทั้งในประเทศและระหว่างประเทศ
อุปกรณ์สื่อสารโทรคมนาคมลูกข่ายประเภทต่าง ๆ ได้แก่
- แบบเคลื่อนที่ (Mobile Station) ซึ่งติดตั้งในยานพาหนะประเภทต่าง ๆ ไม่ว่ายานพาหนะนั้นจะเคลื่อนที่
ไปในทางบก ทางน้า หรือทางอากาศ
- แบบติดตั้งประจาที่ (Fixed Station) ซึ่งติดตั้งในอาคารหรือสถานที่ที่ไม่สามารถเคลื่อนย้ายได้
- แบบหิ้วถือ (Portable Station) ซึ่งบุคคลสามารถหิ้วถือติดตัวไปตามสถานที่ต่าง ๆ ได้
ค่าเช่า ค่าใช้บริการอันเกิดจากการใช้บริการ

ข้อ 2. ผู้ให้บริการสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาอนุญาตการขอใช้บริการตามแต่จะเห็นสมควร
ข้ อ 3. ผู้ ข อใช้ บ ริ การจะต้ องจั ดท าค าขอใช้ บ ริ ก ารตามข้ อตกลงและเงื่ อนไขและหลั ก เกณฑ์ที่ ผู้ใ ห้ บริ ก ารก าหนดเมื่ อได้ รับ แจ้ งจากผู้ให้ บ ริ ก ารว่ าส ามารถให้ บ ริ ก ารได้ พร้ อม
วางค่าประกันการใช้เครื่อง/อุปกรณ์และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ (ถ้ามี) ตามอัตราที่ผู้ให้บริการกาหนด
ข้อ 4. ผู้ขอใช้บริการจะต้องปฎิบัติตามข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการตลอดจนข้อกาหนด คาสั่ง ประกาศ ของผู้ให้บริการทั้งที่มีในปัจจุบันและที่จะมีขึ้ นในอนาคต
ข้อ 5. ค่าใช้บริการให้เป็นไปตามอัตราที่ผู้ให้บริการกาหนดและที่จะแก้ไขเปลี่ยนแปลงในอนาคต
ข้อ 6. ค่าใช้บริการผ่านสถานีสื่อสารดาวเทียมภาคพื้นดินต่างประเทศ ให้เป็นไปตามอัตราที่ประเทศนั้น ๆ กาหนดและวิธีการชาระให้ปฎิบัติตามข้อกาหนดของผู้ให้บริการ
ข้อ 7. ผู้ใช้บริการจะต้องชาระค่าบริการภายในกาหนดเวลาที่ระบุไว้ในใบแจ้งหนี้ ทั้งนี้ ให้ชาระได้ ณ สถานที่และโดยวิธีการตามที่ผู้ให้บริก ารกาหนด
ข้อ 8. บรรดาหนังสือ จดหมาย คาบอกกล่าวใด ๆ ของผู้ให้บริการที่ส่งไปยังผู้ใช้บริการ ณ สถานที่ส่งใบแจ้งหนี้ให้ถือว่าผู้ใช้บริการได้รับโดยชอบแล้ว
ข้อ 9. ผู้ให้บริการจะไม่รับผิดชอบในการสูญหายหรือเสียหายอย่างใด ๆ เพราะเหตุที่อุปกรณ์ที่ผู้ใช้บริการใช้งานอยู่ใช้ การไม่ได้หรือใช้การไม่สะดวก หรือข่าวสารข้อมูลและเสียง
ที่ผู้ใช้บริการติดต่อถึงกันเกิดสูญหาย เปลี่ยนแปลงหรือล่าช้าเสียหาย
ข้อ 10. กรณีที่ผู้ใช้บริการใช้บริการผ่านสถานีสื่อสารดาวเทียมภาคพื้นดินของต่างประเทศต้องปฎิบัติตามระเบียบ คาสั่ง ประกาศ ขององค์การ INMARSAT ทั้งที่มีอยู่ในปัจจุบัน
และที่จะมีขึ้นในอนาคตโดยเคร่งครัด
ข้อ 11. ผู้ใช้บริการได้รับใบแจ้งหนี้ค่าใช้บริการ หากเห็นว่ามีรายการติดต่อรายการใดผิดไปจากเวลาที่ได้ใช้ในการติดต่อจริง ให้มีหนังสือขอต รวจสอบพร้อมส่งหลักฐานอย่างช้ า
ไม่เกิน 15 วัน
ข้อ 12. ผู้ให้บริการจะลดหย่อนเวลาที่ใช้บริการให้เฉพาะในกรณีที่ตรวจสอบแล้วพบว่าเป็นเหตุขัดข้องทางเทคนิคของผู้ให้บริการ ทั้งนี้ ผู้ใช้บ ริการจะต้องชาระค่าใช้บริการก่อน
แล้วผู้ให้บริการจะพิจารณาปรับปรุงยอดค่าใช้บริการในใบแจ้งหนี้เดือนถัดไป
ข้อ 13. เหตุขัดข้องที่มีสาเหตุสืบเนื่องมาจากความผิดพลาดของผู้ใช้บริการและ/หรือบริวารไม่อยู่ในข่ายที่จะได้รับการยกเว้นหรือมีส่วนลดหย่อนค่าใช้บริการ
ข้อ 14. ผู้ใช้บริการที่ประสงค์จะเลิกใช้บริการ จะต้องแจ้งผู้ให้บริการทราบเป็นหนังสือล่วงหน้า เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 15 วัน
ข้อ 15. ผู้ให้บริการมีสิทธิที่จะบอกเลิกข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการกับผู้ใช้บริการได้ทุกกรณีโดยจะแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้าเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 7 วัน และผู้ให้บริการ
สงวนสิทธิ์ที่จะระงับการให้บริการและ/หรือบอกเลิกข้อตกลงนี้โดยไม่จาเป็นต้องแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้า ในกรณีดังต่อไปนี้
15.1 ผู้ใช้บริการค้างชาระค่าใช้บริการเกินกว่าระยะเวลาที่ผู้ให้บริการกาหนด
15.2 ผู้ใช้บริการและ/หรือบริวารปฎิบัติผิดข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการ
15.3 ผู้ใช้บริการและ/หรือบริวารใช้บ ริการไปในทางที่ก่อให้ เกิดความเสียหายแก่ผู้ให้บริ การ หรื อขัดต่อกฎหมาย และความสงบเรียบร้อย ตลอดจนศีลธรรมอั น ดี
ของประชาชน
15.4 ให้บริการมีความจาเป็นที่จะต้องระงับการให้บริการเพื่อความมั่นคงปลอดภัยของประเทศชาติ หรือกรณีที่ผู้ให้บริการเห็นสมควร
ทั้งนี้ ผู้ใช้บริการไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายหรือค่าชดเชย ตลอดจนค่าทดแทนใด ๆ จากการนี้ทั้งสิ้น
ข้อ 16. ผู้ให้บริการสงวนสิทธิ์ีจะระงั
ท่
บการให้บริการเมื่อได้รับแจ้งจากองค์กร INMARSAT ว่าการใช้บริการของสถานีวิทยุคมนาคมนั้นมีผลกระทบทางเทคนิคต่อการให้บริการ
ขององค์การ
ข้อ 17. ผู้ให้บริการสงวนสิทธิีจะระงั
์ท่
บการให้บริการ เมื่อได้รับแจ้งจากองค์กร INMARSAT ให้ระงับการให้บริการแก่สถานีวิทยุคมนาคมที่ถูกระบุว่ามีหนี้สินค้างชาระเกินระยะเวลา
ที่กาหนด
ข้อ 18. ในระหว่างการระงับการให้บริการ ผู้ใช้บริการจะต้องรับผิดชอบในค่าใช้บริการทั้งหมดที่เกิดขึ้นจนกว่าจะมีการยกเลิกการใช้บริการ
ข้อ 19. กรณีที่ผู้ให้บริการได้ใช้สิทธิระงับการให้บริการ โดยมิได้มีการบอกเลิกการใช้บริการ หากผู้ใช้บริการประสงค์จะใช้บริการต่อ จะต้องชา ระค่าใช้บริการที่ค้างชาระทั้งหมด
(ถ้ามี) ก่อน

ข้อตกลงและเงื่อนไข NT INMARSAT
ข้อ 20. การใช้ข้อมูลส่วนบุคคล ผู้ให้บริการจะทาการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการตามที่กฎหมายกาหนด และผู้ใช้บริการในฐานะเจ้าของ ข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิ
ตามที่พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 และประกาศ กสทช. กาหนด โดยผู้ใช้บริการตกลงยินยอมให้ผู้ให้บริการดาเนินการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล
ของผู้ใช้บริการตามที่ระบุไว้ในสัญญา ดังนี้
20.1 ผู้ให้บริการจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ เพื่อการให้บริการ ส่งเสริมและพัฒนาการให้บริการ เช่น การสมัครใช้บริการ กา รออกใบแจ้งค่าใช้บริการ
การติดต่อประสานงานกับผู้ใช้บริการ เป็นต้น
20.2 ผู้ให้บริการอาจประมวลผลข้ อมูลส่ วนบุคคลของผู้ใ ช้บริ การ เพื่อจัดเก็บข้อมูลผู้ใช้บ ริก าร หรือศึกษาพฤติก รรมการใช้ บริการของผู้ใ ช้บริ การสาหรั บ เป็ น
ข้อมูลการจัดทาแผนการตลาด
20.3 ผู้ให้บริการอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลภายใต้หลักเกณฑ์ที่กฎหมายกาหนด
ข้อ 21. กรณีมีปัญหาเกี่ยวกับการใช้บริการ ผู้ใช้บริการสามารถร้องเรียนได้ตามช่องทางดังต่อไปนี้
21.1 กรณีมีหนังสือ ส่งมาที่ บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จากัด (มหาชน) ศูนย์ป้องกันและปราบปรามการทุจ ริต ส่วนรับเรื่องร้องเรียน
เลขที่ 99 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
21.2 กรณีติดต่อทางเว็บไซต์ : infocomplaint.ntplc.co.th
21.3 กรณีติดต่อทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (อีเมล) : infocomplaint@ntplc.co.th
21.4 กรณีติดต่อทางโทรศัพท์ ติดต่อได้ที่เบอร์ 0-2104-1999 (โดยไม่มีค่าใช้จ่าย)
21.5 กรณีติดต่อด้วยตนเอง ติดต่อได้ที่สานักงานบริการลูกค้าทุกแห่ง หรือ บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จากัด (มหาชน) ศูนย์ป้องกันและป ราบปรามการทุจริต
ส่วนรับเรื่องร้องเรียน ในวันและเวลาราชการ (วันจันทร์-ศุกร์ เวลาทาการ 08.30-16.30 น.)
ข้ า พเจ้ า ได้ อ่า นและเข้ า ใจข้ อตกลงและเงื่ อนไขการใช้ บ ริ ก ารรวมถึ งอั ตรา ค่ า บริ ก ารตามค าขอใช้ บ ริ ก ารฉบั บนี้ และข้ า พเจ้ า ขอรั บ รองว่ า รายละเอี ยดที่ ระบุ
ในคาขอฉบับนี้เป็นความจริงและถูกต้อง ข้าพเจ้าตกลงที่จะปฏิบัติตามข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการดังกล่าวทุกประการ ฉะนั้น เพื่อเป็นหลักฐานผู้ใช้บริการได้ลงนามไว้
เป็นสาคัญ

ลงชื่อ (Signature) .…………...…..….…......................................…………………. ผู้ขอใช้บริการ (Applicant)
ตัวบรรจง (……….................................…………...…..……………..…………….)
วันที่........./…...…/............

