-ร่างข้อตกลงและเงือ่ นไขการใช้บริการสื่อสารผ่านดาวเทียม INMARSAT
Terms and Conditions for INMARSAT Service
ข้อ 1. ตามข้อตกลงและเงื่อนไขนี ้
“ผูใ้ ห้บริการ” หมายความถึง
“บริการ”
หมายความถึง

“สถานีสื่อสารดาวเทียม หมายความถึง
ภาคพืน้ ดิน
(Land Earth Station)”
“สถานีวิทยุคมนาคม” หมายความถึง

“ผูใ้ ช้บริการ”

หมายความถึง

“ค่าใช้บริการ”

หมายความถึง

บริษัท กสท โทรคมนาคม จากัด (มหาชน)
การให้บริการสื่อสารโทรคมนาคมระหว่างสถานีวิทยุคมนาคม
หรือระหว่างสถานีวิทยุคมนาคมกับอุปกรณ์สื่อสารบนพืน้ ดิน
โดยผ่านดาวเทียม INMARSAT และสถานีสื่อสารดาวเทียม
ภาคพืน้ ดิน
สถานีสื่อสารดาวเทียมภาคพืน้ ดินซึ่งทาหน้าที่เชื่อมโยงสัญญาณ
ระหว่างสถานีวิทยุคมนาคมกับโครงข่ายสื่อสารทัง้ ในประเทศ
และระหว่างประเทศ
อุปกรณ์สื่อสารโทรคมนาคมลูกข่ายประเภทต่าง ๆ ได้แก่
- แบบเคลื่อนที่ (Mobile Station) ซึ่งติดตัง้ ในยานพาหนะ
ประเภทต่าง ๆ ไม่ว่ายานพาหนะนัน้ จะเคลื่อนที่ไปในทางบก
หรือทางนา้ หรือทางอากาศ
- แบบติดตัง้ ประจาที่ (Fixed Station) ซึ่งติดตัง้ ในอาคารหรือ
สถานที่ท่ไี ม่สามารถเคลื่อนย้ายได้
- แบบหิว้ ถือ (Portable Station) ซึ่งบุคคลสามารถหิว้ ถือติด
ตัวไปตามสถานที่ต่าง ๆ ได้
บุคคลผูเ้ ป็ นเจ้าของสถานีวิทยุคมนาคมที่ใช้บริการซึ่งได้ขอใช้
บริการโดยมีภาระผูกพันต้องปฎิบตั ิตามที่กาหนดไว้ในข้อตกลง
และเงื่อนไขการใช้บริการฉบับนี ้ และจะต้องชาระค่าใช้บริการ
ตามอัตราที่ผใู้ ห้บริการกาหนด
ค่าเช่า ค่าใช้บริการอันเกิดจากการใช้บริการ

ข้อ 2. ผูใ้ ห้บริการสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาอนุญาตการขอใช้บริการตามแต่จะเห็นสมควร
ข้อ 3. ผูข้ อใช้บริการจะต้องจัดทาคาขอใช้บริการตามข้อตกลงและเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ท่ผี ใู้ ห้บริการกาหนดเมื่อ
ได้รบั แจ้งจากผูใ้ ห้บริการว่าสามารถให้บริการได้ พร้อมวางค่าประกันการใช้เครื่อง/อุปกรณ์และค่าใช้จ่าย
อื่น ๆ (ถ้ามี) ตามอัตราที่ผใู้ ห้บริการกาหนด
ข้อ 4. ผูข้ อใช้บริการจะต้องปฎิบตั ิตามข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการตลอดจนข้อกาหนด คาสั่ง ประกาศ ของ
ผูใ้ ห้บริการทัง้ ที่มีในปัจจุบนั และที่จะมีขึน้ ในอนาคต
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ข้อ 5. ค่าใช้บริการให้เป็ นไปตามอัตราที่ผใู้ ห้บริการกาหนดและที่จะแก้ไขเปลี่ยนแปลงในอนาคต
ข้อ 6. ค่าใช้บริการผ่านสถานีสื่อสารดาวเทียมภาคพืน้ ดินต่างประเทศ ให้เป็ นไปตามอัตราที่ประเทศนัน้ ๆ กาหนด
และวิธีการชาระให้ปฎิบตั ิตามข้อกาหนดของผูใ้ ห้บริการ
ข้อ 7. ผูใ้ ช้บริการจะต้องชาระค่าบริการภายในกาหนดเวลาที่ระบุไว้ในใบแจ้งหนี ้ ทัง้ นี ้ ให้ชาระได้ ณ สถานที่และ
โดยวิธีการตามที่ผใู้ ห้บริการกาหนด
ข้อ 8. บรรดาหนังสือ จดหมาย คาบอกกล่าวใด ๆ ของผูใ้ ห้บริการที่สง่ ไปยังผูใ้ ช้บริการ ณ สถานที่สง่ ใบแจ้งหนีใ้ ห้
ถือว่าผูใ้ ช้บริการได้รบั โดยชอบแล้ว
ข้อ 9. ผูใ้ ห้บริการจะไม่รบั ผิดชอบในการสูญหายหรือเสียหายอย่างใด ๆ เพราะเหตุท่อี ปุ กรณ์ท่ผี ใู้ ช้บริการใช้งาน
อยู่ใช้การไม่ได้หรือใช้การไม่สะดวก หรือข่าวสารข้อมูลและเสียงที่ผใู้ ช้บริการติดต่อถึงกันเกิดสูญหาย
เปลี่ยนแปลงหรือล่าช้าเสียหาย
ข้อ 10. กรณีท่ผี ใู้ ช้บริการใช้บริการผ่านสถานีสื่อสารดาวเทียมภาคพืน้ ดินของต่างประเทศต้องปฎิบตั ิตามระเบียบ
คาสั่ง ประกาศ ขององค์การ INMARSAT ทัง้ ที่มีอยู่ในปัจจุบนั และที่จะมีขึน้ ในอนาคตโดยเคร่งครัด
ข้อ 11. ผูใ้ ช้บริการได้รบั ใบแจ้งหนีค้ ่าใช้บริการ หากเห็นว่ามีรายการติดต่อรายการใดผิดไปจากเวลาที่ได้ใช้ในการ
ติดต่อจริง ให้มีหนังสือขอตรวจสอบพร้อมส่งหลักฐานอย่างช้าไม่เกิน 15 วัน
ข้อ 12. ผูใ้ ห้บริการจะลดหย่อนเวลาที่ใช้บริการให้เฉพาะในกรณีท่ตี รวจสอบแล้วพบว่าเป็ นเหตุขดั ข้องทางเทคนิค
ของผูใ้ ห้บริการ ทัง้ นี ้ ผูใ้ ช้บริการจะต้องชาระค่าใช้บริการก่อน แล้วผูใ้ ห้บริการจะพิจารณาปรับปรุงยอด
ค่าใช้บริการในใบแจ้งหนีเ้ ดือนถัดไป
ข้อ 13. เหตุขดั ข้องที่มีสาเหตุสืบเนื่องมาจากความผิดพลาดของผูใ้ ช้บริการและ/หรือบริวารไม่อยู่ในข่ายที่จะได้รบั
การยกเว้นหรือมีสว่ นลดหย่อนค่าใช้บริการ
ข้อ 14. ผูใ้ ช้บริการที่ประสงค์จะเลิกใช้บริการ จะต้องแจ้งผูใ้ ห้บริการทราบเป็ นหนังสือล่วงหน้า เป็ นเวลาไม่นอ้ ย
กว่า 15 วัน
ข้อ 15. ผูใ้ ห้บริการมีสิทธิท่จี ะบอกเลิกข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการกับผูใ้ ช้บริการได้ทกุ กรณีโดยจะแจ้งให้
ผูใ้ ช้บริการทราบล่วงหน้าเป็ นเวลาไม่นอ้ ยกว่า 7 วัน และผูใ้ ห้บริการสงวนสิทธิ์ท่จี ะระงับการให้บริการและ/
หรือบอกเลิกข้อตกลงนีโ้ ดยไม่จาเป็ นต้องแจ้งให้ผใู้ ช้บริการทราบล่วงหน้า ในกรณีดงั ต่อไปนี ้
15.1 ผูใ้ ช้บริการค้างชาระค่าใช้บริการเกินกว่าระยะเวลาที่ผใู้ ห้บริการกาหนด
15.2 ผูใ้ ช้บริการและ/หรือบริวารปฎิบตั ิผิดข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการ
15.3 ผูใ้ ช้บริการและ/หรือบริวารใช้บริการไปในทางที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผใู้ ห้บริการ หรือ
ขัดต่อกฎหมาย และความสงบเรียบร้อย ตลอดจนศีลธรรมอันดีของประชาชน
15.4 ผูใ้ ห้บริการมีความจาเป็ นที่จะต้องระงับการให้บริการเพื่อความมั่นคงปลอดภัยของ
ประเทศชาติ หรือกรณีท่ผี ใู้ ห้บริการเห็นสมควร
ทัง้ นี ้ ผูใ้ ช้บริการไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายหรือค่าชดเชย ตลอดจนค่าทดแทนใด ๆ จากการนี ้
ทัง้ สิน้
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ข้อ 16. ผูใ้ ห้บริการสงวนสิทธิ์ท่จี ะระงับการให้บริการ เมื่อได้รบั แจ้งจากองค์การ INMARSAT ว่าการใช้บริการของ
สถานีวิทยุคมนาคมนัน้ มีผลกระทบทางเทคนิคต่อการให้บริการขององค์การ
ข้อ 17. ผูใ้ ห้บริการสงวนสิทธิ์ท่จี ะระงับการให้บริการ เมื่อได้รบั แจ้งจากองค์การ INMARSAT ให้ระงับการให้บริการ
แก่สถานีวิทยุคมนาคมที่ถกู ระบุว่ามีหนีส้ ินค้างชาระเกินระยะเวลาที่กาหนด
ข้อ 18. ในระหว่างการระงับการให้บริการ ผูใ้ ช้บริการจะต้องรับผิดชอบในค่าใช้บริการทัง้ หมดที่เกิดขึน้ จนกว่าจะมี
การยกเลิกการใช้บริการ
ข้อ 19. กรณีท่ผี ใู้ ห้บริการได้ใช้สิทธิระงับการให้บริการ โดยมิได้มีการบอกเลิกการใช้บริการ หากผูใ้ ช้บริการ
ประสงค์จะใช้บริการต่อ จะต้องชาระค่าใช้บริการที่คา้ งชาระทัง้ หมด (ถ้ามี) ก่อน

_______________________

