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เลขประจําตัวผูเสียภาษีอากร / Tax ID : 0107564000014 

99 ถนนแจงวัฒนะ แขวงทุงสองหอง เขตหลักส่ี กรุงเทพ 10210
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www.ntplc.co.th Contact Center 1888
เลขประจําตัวผูเสียภาษีอากร / Tax ID : 0107564000014 

99 ถนนแจงวัฒนะ แขวงทุงสองหอง เขตหลักส่ี กรุงเทพ 10210
99 Chaengwattana Road, Thung Song Hong, Laksi, Bangkok 10210

คำขอ/สัญญาบริการ NT Broadband

www.ntplc.co.th Contact Center 1888
เลขประจําตัวผูเสียภาษีอากร / Tax ID : 0107564000014 

99 ถนนแจงวัฒนะ แขวงทุงสองหอง เขตหลักส่ี กรุงเทพ 10210
99 Chaengwattana Road, Thung Song Hong, Laksi, Bangkok 10210 www.ntplc.co.th Contact Center 1888

เลขประจําตัวผูเสียภาษีอากร / Tax ID : 0107564000014 
99 ถนนแจงวัฒนะ แขวงทุงสองหอง เขตหลักส่ี กรุงเทพ 10210
99 Chaengwattana Road, Thung Song Hong, Laksi, Bangkok 10210

บุคคลธรรมดา

1. ชื่อและหลักฐานผูขอใชบริการ

2. ชื่อและสถานที่ผูติดตอ (Contact Person)

นิติบุคคล

ชื่อนิติบุคคล ................................................................................................................................................................

โดย .................................................................................................................(ผูมีอำนาจลงนาม)

ประเภทธุรกิจ ..........................................................................................................................................................

เลขทะเบียนนิติบุคคล/เลขประตัวผูเสียภาษีอากร

วันที่จัดตั้งบริษัท .....................................................................โทรศัพท ..................................................................

โทรศัพท ...................................................................Web site ................................................................................ 

ชื่อ นาย/นาง/น.ส. ................................................................. นามสกุล .................................................................

เลขประจำตัวประชาชน

ในนามของ ...................................................................................................................................................................

รายการสถานประกอบการตาม ภ.พ. 20

ชื่อสถานประกอบการ  ..............................................................................................................................................

เปน           สำนักงานใหญ     สาขาที่ ..........................

ที่อยูตาม ภ.พ. 20 ......................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................

ชื่อ นาย/นาง/น.ส. ..................................................... นามสกุล ..........................................................

เลขประจำตัวประชาชน    

วัน/เดือน/ปเกิด ....................../....................../...................... อาชีพ ...................................................................... 

เลขที่ ....................... หมูที่ ............... หมูบาน ............................................................... ซอย ...................................

ถนน ............................................................................... ตำบล / แขวง ...................................................................

อำเภอ / เขต ............................................................................ จังหวัด ....................................................................

รหัสไปรษณีย ................................โทรศัพท (บาน)..................................... (ที่ทำงาน) ........................................

โทรศัพทมือถือ .........................................................................โทรสาร ...................................................................

email address......................................................สิทธิที่ไดรับเปนผูดำเนินการแทน........................................

 3.2.1 ประเภทมีเลขหมายโทรศัพท         จำนวน .......................   เลขหมาย    

 3.2.2 ประเภทไมมีเลขหมายโทรศัพท     จำนวน .......................   Port       

           3.3  Fixed IP  จำนวน ........................ IP     

           3.4  IP phone จำนวน ........................  เลขหมาย     

3. ประเภทการขอใชบริการ

           3.1 โทรศัพทประจำที่    รูปแบบ ..................   จำนวน ............  เลขหมาย         

           3.2 Broadband Internet ADSL/G.SHDSL / Wi-Net (กรอกขอมูลเพิ่มเติมขอ 8) /     

                 wireless net (กรอกขอมูลเพิ่มเติมขอ 9)     

 ความเร็วที่ขอใช ...........................   รูปแบบ .......................................    

(โปรดกรอกรายละเอียดและทำเครื่องหมาย             เลือกบริการที่ทานตองการ)
4. สถานที่ติดตั้ง

5. สถานที่สงใบแจงคาใชบริการ

เลขที่ ................. หมูที่ ................. อาคาร/หมูบาน ......................................................... ซอย ......................

ถนน ..................................................................... ตำบล / แขวง  ....................................................................

อำเภอ / เขต ...................................................... จังหวัด .................................................................................

รหัสไปรษณีย .................................................................โทรศัพท.....................................................................

เลขที่ ................. หมูที่ ................. อาคาร/หมูบาน ......................................................... ซอย ......................

ถนน ..................................................................... ตำบล / แขวง  ....................................................................

อำเภอ / เขต ...................................................... จังหวัด .................................................................................

รหัสไปรษณีย ...................................หมายเลขโทรศัพทใกลเคียง(ถามี) ....................................................  

6. การเผยแพรขอมูลผูใชโทรศัพท

7. บริการพิเศษสำหรับการขอใชบริการโทรศัพท

 ประสงคใหเผยแพรขอมูล     

  ระบบบริการสอบถามหมายเลข (1133) และบริการสอบถามหมายเลขบน website     

 ไมประสงคใหเผยแพรขอมูล     

          (กรณีที่ทานไมแจงความประสงค บมจ.โทรคมนาคมแหงชาติ จะเพิ่มชื่อผูใชโทรศัพทตามขอมูลขางตนใหอัตโนมัติ)      

 เพิ่มชื่อนอกเหนือจากขอ 1  ในระบบบริการสอบถามหมายเลข (1133)  และบริการสอบถาม     

 หมายเลขบน website     

 1.   ...............................................................................................................................     

 2.   ...............................................................................................................................     

 บริการพิเศษ SPC     

           บริการรับสายเรียกซอน            บริการเปลี่ยนเรียกเลขหมาย 

           บริการเรียกซ้ำอัตโนมัติ            บริการเลขหมายยอ 

           บริการประชุมทางโทรศัพท            บริการเลขหมายดวน 

           บริการแจงคาพูดโทรศัพททางไกลทันที           บริการจำกัดการเรียกออก 

           บริการแสดงเลขหมายที่เรียกเขา  Caller ID      

 บริการรับฝากขอความ I-Box 1278 ………..….                    เดินสายภายใน 

 ระงับใชทางไกลระหวางประเทศ                                        อื่น ๆ ................................ 

 เปดใชทางไกลระหวางประเทศ      

       (กรณีที่ทานไมเลือกระงับ/เปดใชทางไกลระหวางประเทศ   จะเปดใหบริการทางไกลระหวางประเทศรหัส 007 และรหัส 008 อัตโนมัติ)      

ตามขอ 4           อื่น ๆ โปรดระบุ

(กรณีติดตั้งตางสถานที่ ใหเขียนรายละเอียดสถานที่ติดตั้งแนบคำขอใชบริการใหครบถวน)

8. ขอมูลในการใชบริการ Broadband Internet

         ใชอุปกรณ Modem  ของ                          จัดหาอุปกรณ Modem เอง           

         ยี่หอ .......................................................   รุน .......................................................  

         ประสงคให บมจ.โทรคมนาคมแหงชาติ ติดตั้ง อุปกรณ Modem ณ สถานที่ตั้งบริการ      

(โปรดระบุคอมพิวเตอร ยี่หอ........................ รุน.........................RAM................Hard Disk..................)       

9. ขอมูลในการใชบริการ wireless net

9.1          ระบบเติมเงิน (Prepaid)                    ระบบรายเดือน (Postpaid) Speed…...................       

9.2 ขอมูล SIM     หมายเลขบริการ (Service ID)       

                            หมายเลขซิม (USIM Card No./ICCID)      

       

9.3 ขอมูลอุปกรณ CPE          ไมมีอุปกรณ                 ซื้ออุปกรณ ของ NT (ติดสติ๊กเกอร ถามี)         

      ยี่หอ/รุน (Brand/Model) ………..…………………..............…………........................       

      S/N ..…………...……………………………………………………………………        

          

เลขที่คำขอ ..................................

10. ผูขอใชบริการตกลงถือวา คำขอนี้เปนสัญญาบริการโทรศัพท/
Broadband Internet ทันทีเมื่อผูใหบริการตกลงใหบริการแกผูขอใชบริการ

11. หลักฐานในการขอใชบริการ

สำหรับเจาหนาที่

12. รายละเอียดการชำระเงิน

รหัสลูกคา (Account ID) ..............................................................................

ประเภทลูกคา ...............................................................................................

ชื่อผูรับคำขอใชบริการ .......................................................................

หนวยงาน ....................................... โทรศัพท .............................. โทรสาร.........................

คาติดตั้งบริการ ......................................................... บาท

คาขอใชบริการ ........................................................... บาท   

อื่น ๆ .............................................................................. บาท   

รวมเงิน ........................................................................ บาท

เลขที่ใบเสร็จรับเงิน .................................................... วันที่ชำระเงิน ............... / ................ / ................

บุคคลธรรมดา

1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน  หรือสำเนาหนังสือเดินทางของผูขอใชบริการ

2. สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่ม (ภ.พ.20)  (ถามี)

1. สำเนาหนังสือรับรองการเปนนิติบุคคลที่มีกำหนดไมเกิน 180 วัน

2. หนังสือมอบอำนาจใหกระทำการแทนนิติบุคคล

3. สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่ม (ภ.พ.20)  (ถามี)

นิติบุคคล

อนุมัติ

ลงชื่อ  …………………...............….....…………………       ตำแหนง .......................................................................................

(………………………………………......................................……..)               ……...............…/….................……/……...................

 ไดรับการติดตั้งบริการและสามารถใชบริการได

 ลงชื่อ ..................................................................................(ผูใชบริการ)  วันที่ ...............................................................

                                (ตัวบรรจง) 

  ลงชื่อ .......................................................................................................................................(เจาหนาที่ติดตั้งบริการ)  

  วันที่ติดตั้งแลวเสร็จ ........................................................................หมายเลขโทรศัพท ...............................................

 

คำขอ / สัญญาบริการโทรศัพท์ / บริการ Broadband Internet

IMEI unit 1 (Indoor /Pocket)       

       

IMEI unit 2 (Outdoor)       
       

รายละเอียดการขอใชบริการตามสัญญาใชบริการรายการสงเสริมการขาย ที่แนบ   



สัญญาบริการโทรศัพท/Broadband Internet

1)  "ผูใหบริการ" หมายถึง บริษัท  โทรคมนาคมแหงชาติ จำกัด (มหาชน)

2)  "ผูใชบริการ" หมายถึง ผูขอใชบริการ ซึ่งไดรับอนุมัติการใหบริการจากผูใหบริการแลว

3)  ผูใชบริการตองปฏิบัติตามหลักเกณฑเกี่ยวกับการใหบริการ เงื่อนไขของรายก ารสงเสริมการขาย และเงื่อนไขตางๆของผูใหบริการนี้เกี่ยวของกับการใหบริการ บริการโทรศัพท / บริการ Broadband Internet ที่ไดแจงความประสงคไว

4)  ผูใหบริการจะใหบริการโทรคมนาคมตามมาตรฐานและคุณภาพการใหบริการตามที่ไดโฆษณาหรือแจงใหผูใชบริการทราบ โดยมาตรฐานและคุณภาพการใหบริการดังกลาวจะไมต่ำกวาหลักเกณฑ ที่คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ (กสทช.) กำหนด เวนแต กรณีที่ผูใหบริการไมสามารถควบคุมมาตรฐานและคุณภาพ

      ของการใหบริการได เชน โครงขายของผูใชบริการตนทาง อันไดแก Leased Line หรือ ชุมสายอินเทอรเน็ตระหวางประเทศ (IIG) เปนตน

5)  ในกรณีเกิดเหตุขัดของทำใหผูใหบริการไมสามารถใหบริการแกผูใชบริการได ผูใหบริการตกลงไมเรียกเก็บคาบริการกับผูใชบริการจนกวาผูใหบริการจะสามารถใหบริการไดตามปกติ เวนแต     เหตุขัดของดังกลาวเกิดจากความผิดของผูใชบริการ ทั้งนี้ ผูใหบริการจะดำเนินการแกไขเหตุขัดของดังกลาวโดยเร็ว

6)  ผูใชบริการจะเปนผูจัดหาและบำรุงรักษาเครื่องโทรศัพทและอุปกรณปลายทาง

7)  ผูใชบริการตองชำระคาบริการและ/หรือคาธรรมเนียมตามที่ผูใหบริการไดแจงคาใชบริการภายใน 15 วันนับตั้งแตไดรับใบแจงคาใชบริการ กรณีผูใชบริการคางชำระหนี้สองงวดติดตอกัน ผูใหบริการ มีสิทธิระงับการใหบริการตามที่เรียกเก็บบนใบแจงคาใชบริการไดทันที

8)  สัญญาบริการฉบับนี้เปนสิทธิเฉพาะตัว การเปลี่ยนผูใชบริการจะตองไดรับความยินยอมเปนลายลักษณอักษรจากผูใหบริการกอน และผูใชบริการตกลงใชบริการภายในกิจการของผูใชบริการเทานั้น  จะไมนำสิทธิการใชบริการ ตามสัญญานี้ไปใหบริการกับบุคคลหรือนิติบุคคลอื่นดวย  เวนแตจะได   ตกลงและไดรับความเห็นชอบจากผูใหบริการกอน  หากผูใชบริการ

     ไมปฏิบัติตามสัญญาในขอนี้ ผูใชบริการตองชดใชคาเสียหายอันเกิดจากการกระทำดังกลาวใหกับผูใหบริการ

9)  อัตราคาใชบริการอาจปรับเปลี่ยนไดตามความเหมาะสมโดยผูใหบริการจะแจงใหผูใชบริการทราบเปนลายลักษณอักษรไมนอยกวา 30 วัน กอนที่มีการเปลี่ยนแปลง ผูใหบริการขอรับรองวา จะไมเรียกเก็บคาธรรมเนียมหรือคาบริการนอกเหนือจากที่กำหนดไวในสัญญานี้

10) ผูใหบริการสงวนไวซึ่งสิทธิในการเปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรศัพท ระบบและวิธีการในการใหบริการ โดยผูใหบริการจะไดแจงใหผูใชบริการทราบลวงหนาไมนอยกวา 30 วัน และผูใชบริการ ยินยอมใหผูใหบริการดำเนินการเกี่ยวกับระบบโครงขายตามปกติ

11) ผูใชบริการยินยอมใหผูใหบริการนำขอมูลไปใช เพื่อประโยชนในการปฏิบัติตามกฎหมาย ทั้งนี้ หากนำขอมูลไปใชเพื่อประโยชนอยางอื่นตองไดรับความยินยอมโดยชัดแจงจากผูใชบริการกอน

12) หากปรากฏวาผูใหบริการ เรียกเก็บคาธรรมเนียมหรือคาบริการเกินกวาจำนวนที่เกิดขึ้นจากการใชบริการ  ผูใหบริการจะคืนเงินสวนตางของคาธรรมเนียมหรือคาบริการที่เรียกเก็บเกินใหแกผูใชบริการ ภายใน 30 วัน นับแตวันที่ขอเท็จจริงยุติและผูใหบริการจะชำระดอกเบี้ยในสวนตางในอัตราตามที่กฎหมายกำหนด เวนแตผูใชบริการจะไดตกลงเลือกใหดำเนินการ

      คืนเงินสวนตางเปนอยางอื่น ทั้งนี้ การคืนเงินสวนตางใหแกผูใชบริการ อาจคืนดวยเงินสด เช็ค หรือนำเขาบัญชีเงินฝากของผูใชบริการหรือตามวิธีการที่ผูใชบริการไดแจงความประสงคไว 

13) ผูใหบริการจะดำเนินการตรวจสอบขอมูลการใชบริการ แจงผล และคืนเงิน (ถามี) ใหแกผูใชบริการที่มีหลักฐานแสดงตนวาเปนผูใชบริการที่แทจริงเทานั้น

14) ในกรณีผูใชบริการเห็นวาผูใหบริการเรียกเก็บคาบริการสูงกวาอัตราที่กำหนดไว หรือสูงกวาที่เรียกเก็บจากผูใชบริการรายอื่นที่ใชบริการโทรคมนาคมในลักษณะหรือประเภทเดียวกัน หรือเห็นวา ผูใหบริการเรียกเก็บคาบริการไมถูกตอง ผูใชบริการมีสิทธิยื่นคำขอตรวจสอบขอมูลการใชบริการได  ทั้งนี้ผูใชบริการตองยื่นคำขอเปนหนังสือ ณ ศูนยบริการลูกคาของ

       ผูใหบริการ เว็บไซตของ ผูใหบริการ หรือชองทางอื่นตามที่ผูใหบริการกำหนดเพิ่มเติม และผูใหบริการจะดำเนินการตรวจสอบขอเท็จจริงและแจงผลการตรวจสอบขอมูลใหผูใชบริการทราบโดยเร็ว แตทั้งนี้ตองไมเกินกวา 30 วัน นับแตวันที่ผูใชบริการมีคำขอ  หากผูใหบริการไมดำเนินการภายในระยะเวลาที่กำหนด ใหถือวาผูใหบริการนั้นสิ้นสิทธิในการเรียกเก็บ

       คาธรรมเนียมหรือคาบริการในจำนวนที่ผูใชบริการดโตแยงนั้น

15) กรณีมีเหตุจำเปน ผูใชบริการอาจใชสิทธิขอระงับการใชบริการโทรคมนาคมชั่วคราวก็ได โดยแจงเปนหนังสือตามที่ผูใหบริการจัดทำขึ้น ใหผูใหบริการทราบลวงหนาเปนเวลาไมนอยกวา 3 วัน โดยผูใหบริการจะไมเรียกเก็บคาธรรมเนียมหรือคาใชจายใดๆจากผูใชบริการในกรณีดังกลาวรวมถึงคาบริการที่เกิดภายหลังจากแจง ดังนี้ การขอใชสิทธิระงับการใชบริการ

      โทรคมนาคมชั่วคราว ใหขอระงับการใชไดปละหนึ่งครั้งๆละไมเกิน 30 วัน  กรณีที่ผูใชบริการมีความจำเปนในการขอใชสิทธิระงับการใชบริการโทรคมนาคมชั่วคราวเกินกวาปละหนึ่งครั้ง ใหขอไดอีกครั้งหนึ่ง โดยรวมกันแลวตองไมเกิน 60 วัน

16) ผูใหบริการจะเปดใหผูใชบริการไดใชบริการทันทีในวันถัดจากวันที่ครบกำหนดการขอระงับใชบริการชั่วคราว โดยไมเรียกเก็บคาใชจายใดๆ ในการเปดใชบริการ

17) หากผูใชบริการปฏิบัติผิดเงื่อนไขขอใดขอหนึ่งของสัญญาผูใหบริการมีสิทธิระงับการใหบริการเปนการชั่วคราวไดโดยแจงเปนหนังสือพรอมทั้งเหตุในการใชสิทธิใหแกผูใชบริการทราบลวงหนา ไมนอยกวา 30 วัน เวนแตกรณีที่ผูใชบริการใชเอกสารปลอมในการขอใชบริการ หรือกรณีที่ผูใหบริการมีเหตุที่จำเปนตองบำรุงรักษาหรือแกไขระบบที่ใชในการใหบริการ 

      หรือกรณีที่เปนไปตาม ประกาศคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ เรื่องมาตรฐานของสัญญาการใหบริการโทรคมนาคม พ.ศ.2549 ขอ 28  ผูใหบริการมีสิทธิระงับการใหบริการไดทันที และผูใชบริการยังคงตองมีภาระผูกพันที่จะตองชำระคาบริการที่คางอยูใหครบถวนดวย

18) ผูใชบริการไมประสงคจะใชบริการ ผูใชบริการตองแจงบอกเลิกการใชบริการตอผูใหบริการทราบลวงหนา เปนลายลักษณอักษรไมนอยกวา 5 วัน ทั้งนี้ ผูใชบริการจะตองชำระคาบริการจนถึง วันที่การยกเลิกสัญญามีผลบังคับ ในกรณีที่มีเหตุดังตอไปนี้ ผูใชบริการอาจใชสิทธิเลิกสัญญาไดทันที 

             (1) ผูใชบริการไมสามารถรับบริการจากผูใหบริการไดดวยเหตุที่เกิดขึ้นอยางตอเนื่องและอยูนอกเหนือการควบคุมของผูใชบริการ

             (2) ผูใหบริการไดละเมิดขอตกลงอันเปนสาระสำคัญของสัญญา

             (3) ผูใหบริการตกเปนบุคคลลมละลาย

             (4) ผูใหบริการเปลี่ยนแปลงขอตกลงในสัญญาหรือเงื่อนไขในการใหบริการ ซึ่งมีผลเปนการลดสิทธิหรือประโยชนอันพึงไดรับของผูใชบริการลง เวนแตเกิดจากเหตุตามที่กฎหมายบัญญัติ 

             กรณีผูใชบริการตกลงสมัครบริการโดยขอรับสิทธิยกเวนคาธรรมเนียมแรกเขาและ/หรือคาติดตั้งในวันสมัครใชบริการ ผูใชบริการจะตองใชบริการจนครบกำหนดตามสัญญา หากผูใชบริการยกเลิกบริการกอนครบกำหนดตามสัญญา ผูใหบริการมีสิทธิเรียกเก็บคาธรรมเนียมแรกเขาและ/หรือคาติดตั้งในอัตราที่ไดมีการหักลดลงตามสัดสวนที่ผูใชบริการได

             ใชบริการไปกอนแลว เวนแตกรณี เหตุแหงการยกเลิกบริการเกิดขึ้นจากการใหบริการที่ไมเปนไปตามโฆษณาหรือมาตรฐานการใหบริการที่ผูใหบริการไดแจงไว หรือเกิดขึ้นจากความรับผิดของผูใหบริการผูใหบริการไมมีสิทธิ เรียก เก็บคาธรรมเนียมแรกเขาและ/หรือคาติดตั้งทั้งหมด  กรณีผูใชบริการตกลง สมัครบริการ โดยยินยอมชำระคาธรรมเนียมแรกเขา

             และ/หรือคาติดตั้งเต็มจำนวนใหแกผูใชบริการ ตั้งแตวันที่สมัครใชบริการ หากผูใชบริการยกเลิกบริการกอนครบกำหนด ตามสัญญา ผูใหบริการตกลงจะไมเรียกเก็บคาธรรมเนียมแรกเขาและ/หรือคาติดตั้งเพิ่มเติมแตอยางใด

19) เมื่อสัญญาเลิกกันในกรณีที่ผูใหบริการมีเงินคางชำระแกผูใชบริการ ผูใหบริการจะคืนเงินนั้นใหแกผูใชบริการ โดยผูใหบริการจะตรวจสอบหลักฐานกอนวาผูรับเงินเปนบุคคลเดียวกับผูใชบริการ หรือเปนผูรับมอบอำนาจจากผูใชบริการอยางถูกตองและจะคืนเงินใหภายใน 30 วัน 

      นับแตวันที่เลิกสัญญา  ทั้งนี้ผูใหบริการอาจคืนเงินดวยเงินสด เช็ค หรือนำเขาบัญชีเงินฝากของผูใชบริการ หรือตามวิธีการที่ผูใชบริการไดแจงความประสงค หรือใหความยินยอมไว หากผูใหบริการไมสามารถคืนเงินใหแกผูใชบริการไดภายในกำหนดดังกลาว อันเนื่องมาจากความลาชาของ

      ผูใหบริการ ผูใหบริการจะชำระคาเสียประโยชนในอัตราเทากับอัตราดอกเบี้ยที่ผูใหบริการมีสิทธิเรียกเก็บจากผูใชบริการในกรณีที่ผูใชบริการผิดนัดไมชำระคาธรรมเนียมหรือคาบริการแกผูใหบริการ แตทั้งนี้ ไมตัดสิทธิผูใชบริการที่จะเรียกคาเสียหายอยางอื่นตามกฎหมายจากผูใหบริการ

20) ผูใชบริการตกลงใชบริการตรงตามวัตถุประสงคที่ใหไวในสัญญา โดยตองดำเนินการที่ไมขัดตอกฎหมาย หรือความสงบเรียบรอยและศีลธรรมอันดีของประชาชน

21) เวนแตจะกำหนดเปนอยางอื่น บรรดาหนังสือ จดหมายคำบอกกลาวใด ๆ ของผูใหบริการซึ่งสงไปยังผูใชบริการ ณ สถานที่สงใบแจงคาใชบริการ หรือแจงโดยวิธีการอื่นที่ผูใชบริการแจง ความประสงคไวใหถือวาเปนการสงไปถึงผูใชบริการแลว

22) ทั้งนี้ หากผูใชบริการไดรับความเดือดรอนจากการใชบริการของผูใหบริการตามสัญญา สามารถรองเรียนโดยตรงตอผูใหบริการ ดังตอไปนี้

 - ยื่นเรื่องรองเรียนดวยตนเองที่ ศูนยบริการลูกคา บริษัท  โทรคมนาคมแหงชาติ จำกัด (มหาชน) ทั่วประเทศ

 - ทางไปรษณีย ถึงบริษัท  โทรคมนาคมแหงชาติ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 99  ถนนแจงวัฒนะ แขวงทุงสองหอง   เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210 

 - ทางเว็บไซต (Website) www.ntplc.co.th

 - ทางโทรศัพทผานหมายเลขโทรศัพท 02 104 1999  โดยไมคิดคาใชจาย 

       ขาพเจาไดรับทราบรายละเอียด และเงื่อนไขของบริการโทรศัพท / บริการ Broadband Internet ในสัญญานี้โดยตลอดแลว และตกลงยินยอมปฏิบัติตามทุกประการ โดยใหถือวาเอกสารฉบับนี้เปนสัญญาผูกพันในการใชบริการของขาพเจา

                                   

                          ลงชื่อ       ……….……........…...........................………….…........   ผูขอใชบริการ

                                                                                    ตัวบรรจง   (….........…………..........…........................……….........)

                                                                                                                       ….…..…/………..…/……….…..

  

        

 


