
(กรณีติดตั้งต่างสถานท่ี ใหเ้ขียนรายละเอียดสถานท่ีติดตั้งแนบค าขอใช้บริการใหค้รบถว้น) 9.1                ระบบเติมเงิน (Prepaid)                    ระบบรายเดือน (Postpaid) Speed…...................
เลขท่ี ........... หมู่ท่ี................อาคาร/หมู่บา้น......................................... ซอย............................ 9.2 ขอ้มูล SIM                  หมายเลขบริการ (Service ID)
ถนน ....................................................................................ต าบล / แขวง  ............................................                                                                        หมายเลขซิม (USIM Card No./ICCID)
อ าเภอ / เขต ................................................................... จงัหวดั ......................................................

รหสัไปรษณีย ์............................หมายเลขโทรศพัทใ์กลเ้คียง(ถา้มี) ............................................. 9.3 ขอ้มูลอุปกรณ์ CPE                ไม่มีอุปกรณ์                 ซ้ืออุปกรณ์ ของ NT (ติดสต๊ิกเกอร์ ถา้มี)  
ช่ือ นาย/นาง/น.ส. .................................................... นามสกุล ...........................................................       ยี่หอ้/รุ่น (Brand/Model) ………..…………………..............…………........................

      S/N ..…………...…………………………………………………………………… 
ในนามของ ....................................................................................................................................  ตามขอ้ 4        อ่ืน ๆ โปรดระบุ       IMEI unit 1 (Indoor /Pocket)

เลขท่ี ............... หมู่ที................อาคาร/หมู่บา้น .......................................... ซอย......................
ช่ือนิติบุคคล ...................................................................................................................................ถนน ....................................................................................ต าบล / แขวง    ..........................................       IMEI unit 2 (Outdoor)
โดย ...........................................................................................................................................(ผูมี้อ  านาจลงนาม) อ าเภอ / เขต .........................................................................จงัหวดั ....................................................
ประเภทธุรกิจ .......................................................................................................... รหสัไปรษณีย ์........................................................................โทรศพัท.์.................................................. รายละเอียดการขอใชบ้ริการตามสญัญาใชบ้ริการรายการส่งเสริมการขาย ท่ีแนบ
เลขทะเบียนนิติบุคคล/เลขประตวัผูเ้สียภาษีอากร
วนัท่ีจดัตั้งบริษทั .......................................................โทรศพัท ์......................................................
โทรสาร ...............................................     Website ......................................................... ประสงคใ์หเ้ผยแพร่ขอ้มูล      

รายการสถานประกอบการตาม ภ.พ. 20  ระบบบริการสอบถามหมายเลข (1133) และบริการสอบถามหมายเลขบน website   

ช่ือสถานประกอบการ  ................................................................................................................... ไม่ประสงคใ์หเ้ผยแพร่ขอ้มูล  บุคคลธรรมดา  1.ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน/ส าเนาทะเบียนบา้น/ส าเนาหนงัสือเดินทาง
เป็น                  ส านกังานใหญ่                    สาขาท่ี ...................... (กรณทีีท่่านไม่แจ้งความประสงค์ บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาต ิจะเพิ่มช่ือผู้ใช้โทรศัพท์ตามข้อมูลข้างต้นให้อัตโนมตั)ิ                                  2.ส าเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม (ภ.พ.20)  (ถา้มี)

ท่ีอยู่ตาม ภ.พ. 20 ....................................................................................................................... เพ่ิมช่ือนอกเหนือจากขอ้ 1  ในระบบบริการสอบถามหมายเลข (1133)  และบริการสอบถาม  นิติบุคคล            1.ส าเนาหนงัสือรับรองการเป็นนิติบุคคลท่ีมีก าหนดไม่เกิน 180 วนั
........................................................................................................................................ หมายเลขบน website                                  2.ส ำเนำบตัรประจ ำตวัประชำชนของผูมี้อ  ำนำจกระท ำกำรแทนนิติบุคคล

1.   ...............................................................................................................................                                  3.ส าเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม (ภ.พ.20)  (ถา้มี)
ช่ือ นาย/นาง/น.ส. ................................................. นามสกุล .............................................................. 2.   ...............................................................................................................................
เลขประจ าตวัประชาชน
วนั/เดือน/ปีเกิด ................/............./..................... อาชีพ ...............................................................
เลขท่ี .................... หมู่ท่ี .............หมู่บา้น................................................. ซอย ............................... บริการพิเศษ SPC         
ถนน .......................................................... ต าบล / แขวง  ................................................ บริการรับสายเรียกซอ้น บริการเปล่ียนเรียกเลขหมาย
อ าเภอ / เขต .............................................................จงัหวดั .......................................................... บริการเรียกซ ้าอตัโนมติั บริการเลขหมายยอ่
รหสัไปรษณีย ์...............................โทรศพัท ์(บา้น) .........................(ท่ีท  างาน)............................... บริการประชุมทางโทรศพัท์ บริการเลขหมายด่วน    ค่าติดตั้ง ........................................... บาท   ค่าขอใช้บริการ ................................... บาท
โทรศพัทมื์อถือ .........................................................โทรสาร ............................................................ บริการแจง้ค่าพดูโทรศพัทท์างไกลทนัที บริการจ ากดัการเรียกออก    อ่ืน ๆ ............................................... บาท   รวมเงิน ............................................ บาท
email address............................................. สิทธิท่ีไดรั้บเป็นผูด้  าเนินการแทน................................ บริการแสดงเลขหมายท่ีเรียกเขา้  Caller ID     เลขท่ีใบเสร็จรับเงิน ...............................................    วนัท่ีช าระเงิน ..........................................

บริการรับฝากขอ้ความ I-Box 1278 ………..….  เดินสายภายใน
           3.1 โทรศพัทป์ระจ าท่ี    รูปแบบ ..................   จ านวน ............  เลขหมาย ระงบัใช้ทางไกลระหว่างประเทศ  อ่ืน ๆ ................................
           3.2 Broadband Internet ADSL/G.SHDSL / Wi-Net (กรอกขอ้มูลเพ่ิมเติมขอ้ 8) / เปิดใช้ทางไกลระหว่างประเทศ 
                 wireless net (กรอกขอ้มูลเพ่ิมเติมขอ้ 9) (กรณทีี่ท่านไม่เลือกระงับ/เปิดใช้ทางไกลระหว่างประเทศ   จะเปิดให้บริการทางไกลระหว่างประเทศรหัส 007 และรหัส 008 อัตโนมัติ)

ความเร็วท่ีขอใช้ ...........................   รูปแบบ .......................................
3.2.1 ประเภทมีเลขหมายโทรศพัท ์        จ  านวน .......................   เลขหมาย          ใช้อุปกรณ์ Modem  ของ                          จดัหาอุปกรณ์ Modem เอง     
3.2.2 ประเภทไม่มีเลขหมายโทรศพัท ์    จ  านวน .......................   Port   ยี่หอ้ ....................................................... รุ่น .......................................................

           3.3  Fixed IP  จ านวน ........................ IP ประสงคใ์ห ้บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ ติดตั้ง อุปกรณ์ Modem ณ สถานท่ีตั้งบริการ 
           3.4  IP phone จ านวน ........................  เลขหมาย         (โปรดระบุคอมพิวเตอร์ ยี่หอ้........................ รุ่น.........................RAM................Hard Disk..................) 

(โปรดกรอกรายละเอียดและท าเคร่ืองหมาย              เลือกบริการท่ีท่านตอ้งการ)

บุคคลธรรมดา

เลขประจ ำตวัประชำชน

นิติบุคคล

เลขท่ีค ำขอ...................................... 

ค ำขอ / สัญญำบริกำรโทรศัพท ์/ บริกำร Broadband Internet

1.                  ช่ือและหลักฐานผู้ขอใช้บริการ

3.                       ประเภทการขอใช้บริการ

6. การเผยแพร่ข้อมูลผู้ใช้โทรศัพท์

5.                        สถานทีส่่งใบแจ้งค่าใช้บริการ

2.              ช่ือและสถานทีผู่้ติดต่อ (Contact Person)

7.           บริการพิเศษส าหรับการขอใช้บริการโทรศัพท์

8.              ข้อมูลในการใช้บริการ Broadband Internet

10. ผู้ขอใช้บริการตกลงถอืว่า ค าขอนีเ้ป็นสัญญาบริการโทรศัพท/์
Broadband Internet ทันทเีมือ่ผู้ให้บริการตกลงให้บริการแก่ผู้ขอใช้บริการ

11.          หลักฐานในการขอใช้บริการ

12.                         รายละเอียดการช าระเงนิ

อนุมัติ
ลงช่ือ  ………………………………………       ต  าแหน่ง .............................................   
(………………………………………........……..) ………/………/………

รหัสลูกคา้  (Account ID) ..........................................ประเภทลูกคา้.....................................
วงเงินการใชบ้ริการ ...................................…………
ช่ือผูรั้บค าขอใชบ้ริการ .......................................................................
หน่วยงาน ....................................... โทรศพัท ์.............................. โทรสาร.........................

ส าหรับเจ้าหน้าที่

..

ไดรั้บการติดตั้งบริการและสามารถใชบ้ริการได้
ลงช่ือ ..........................................................(ผูใ้ชบ้ริการ)  วนัท่ี ....................................

(ตวับรรจง) 
ลงช่ือ ..........................................................(เจา้หนา้ท่ีติดตั้งบริการ)  
วนัท่ีติดตั้งแลว้เสร็จ ....................................หมายเลขโทรศพัท ์....................................

✓ 

9.              ข้อมูลในการใช้บริการ wireless net4.                                   สถานทีต่ิดตัง้



1)  "ผูใ้ห้บริการ" หมายถึง บริษทั  โทรคมนาคมแห่งชาติ จ ากดั (มหาชน)
2)  "ผูใ้ชบ้ริการ" หมายถึง ผูข้อใชบ้ริการ ซ่ึงไดรั้บอนุมติัการให้บริการจากผูใ้ห้บริการแลว้
3)  ผูใ้ชบ้ริการตอ้งปฏิบติัตามหลกัเกณฑเ์ก่ียวกบัการให้บริการ เง่ือนไขของรายการส่งเสริมการขาย และเง่ือนไขต่างๆของผูใ้ห้บริการน้ีเก่ียวขอ้งกบัการให้บริการ บริการโทรศพัท ์/ บริการ Broadband Internet ท่ีไดแ้จง้ความประสงคไ์ว้
4)  ผูใ้ห้บริการจะให้บริการโทรคมนาคมตามมาตรฐานและคุณภาพการให้บริการตามที่ไดโ้ฆษณาหรือแจง้ให้ผูใ้ชบ้ริการทราบ โดยมาตรฐานและคุณภาพการให้บริการดงักล่าวจะไม่ต ่ากวา่หลกัเกณฑ ์ท่ีคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทศัน์ และกิจการโทรคมน าคมแห่งชาติ

(กสทช.) ก าหนด เวน้แต่ กรณีท่ีผูใ้ห้บริการไม่สามารถควบคุมมาตรฐานและคุณภาพของการให้บริการได ้ เช่น โครงข่ายของผูใ้ชบ้ริการตน้ทาง อนัไดแ้ก่ Leased Line หรือ ชุมสายอินเทอร์เน็ตระหวา่งประเทศ (IIG) เป็นตน้
5)  ในกรณีเกิดเหตุขดัขอ้งท าให้ผูใ้ห้บริการไม่สามารถให้บริการแก่ผูใ้ชบ้ริการได ้ผูใ้ห้บริการตกลงไม่เรียกเก็บค่าบริการกบัผูใ้ช้บริการจนกวา่ผูใ้ห้บริการจะสามารถให้บริการไดต้ามปกติ เวน้แต่     เหตุขดัขอ้งดงักล่าวเกิดจากความผดิของผูใ้ชบ้ริการ ทั้งน้ี ผูใ้ห้บริการจะด าเนินการแกไ้ข

เหตุขดัขอ้งดงักล่าวโดยเร็ว
6)  ผูใ้ชบ้ริการจะเป็นผูจ้ดัหาและบ ารุงรักษาเคร่ืองโทรศพัทแ์ละอุปกรณ์ปลายทาง
7)  ผูใ้ชบ้ริการตอ้งช าระค่าบริการและ/หรือค่าธรรมเนียมตามท่ีผูใ้ห้บริการไดแ้จง้ค่าใชบ้ริการภายใน 15 วนันบัตั้งแต่ไดรั้บใบแจง้ค่าใชบ้ริการ กรณีผูใ้ชบ้ริการคา้งช าระหน้ีสองงวดติดต่อกนั ผูใ้ห้บริการ มีสิทธิระงบัการให้บริการตามท่ี เรียกเก็บบนใบแจง้ค่าใช้บริการไดท้นัที
8)  สัญญาบริการฉบบัน้ีเป็นสิทธิเฉพาะตวั การเปล่ียนผูใ้ชบ้ริการจะตอ้งไดรั้บความยนิยอมเป็นลายลกัษณ์อกัษรจากผูใ้ห้บริการก่อน และผูใ้ชบ้ริการตกลงใชบ้ริการภายในกิจการของผูใ้ชบ้ริการเท่านั้น  จะไม่น าสิทธิการใชบ้ริการ ตามสัญญาน้ีไปใหบ้ริการกบับุคคลหรือนิติบุคคลอ่ืนด้วย  

เวน้แต่จะได ้  ตกลงและไดรั้บความเห็นชอบจากผูใ้ห้บริการก่อน  หากผูใ้ชบ้ริการไม่ปฏิบติัตามสัญญาในขอ้น้ี ผูใ้ชบ้ริการตอ้งชดใช้ ค่าเสียหายอนัเกิดจากการกระท าดงักล่าวให้กบัผูใ้ห้บริการ
9)  อตัราค่าใชบ้ริการอาจปรับเปล่ียนไดต้ามความเหมาะสมโดยผูใ้ห้บริการจะแจง้ให้ผูใ้ชบ้ริการทราบเป็นลายลกัษณ์อกัษรไม่นอ้ยกวา่ 30 วนั ก่อนท่ีมีการเปล่ียนแปลง ผูใ้ห้บริการขอรับรองวา่ จะไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าบริการนอกเหนือจากท่ีก าหนดไวใ้นสัญญาน้ี
10) ผูใ้ห้บริการสงวนไวซ่ึ้งสิทธิในการเปล่ียนแปลงหมายเลขโทรศพัท ์ระบบและวธีิการในการให้บริการ โดยผูใ้ห้บริการจะไดแ้จง้ให้ผูใ้ชบ้ริการทราบล่วงหนา้ไม่นอ้ยกวา่ 30 วนั และผูใ้ชบ้ริการ ยนิยอมให้ผูใ้ห้บริการด าเนินการเก่ียวกบัระบบโครงข่ายตามปกติ
11) ผูใ้ชบ้ริการยนิยอมให้ผูใ้ห้บริการน าขอ้มูลไปใช ้เพื่อประโยชน์ในการปฏิบติัตามกฎหมาย ทั้งน้ี หากน าขอ้มูลไปใชเ้พื่อประโยชน์อยา่งอ่ืนตอ้งไดรั้บความยนิยอมโดยชดัแจง้จากผูใ้ช้บริการก่อน
12) หากปรากฏวา่ผูใ้ห้บริการ เรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าบริการเกินกวา่จ านวนท่ีเกิดขึ้นจากการใชบ้ริการ  ผูใ้ห้บริการจะคืนเงินส่วนต่างของค่าธรรมเนียมหรือค่าบริการท่ีเรียกเก็บเกินให้แก่ผูใ้ชบ้ริการ ภายใน 30 วนั นบัแต่วนัท่ีขอ้เทจ็จริงยติุและผูใ้ห้บริการจะช าระดอกเบ้ียในส่วนต่าง

ในอตัราตามท่ีกฎหมายก าหนด เวน้แต่ผูใ้ชบ้ริการจะไดต้กลงเลือกให้ด าเนินการคืนเงินส่วนต่างเป็นอยา่งอ่ืน  ทั้งน้ี การคืนเงินส่วนต่างให้แก่ผูใ้ชบ้ริการ อาจคืนดว้ยเงินสด เช็ค หรือน าเขา้บญัชีเงินฝากของผูใ้ชบ้ริการหรือตามวธีิการท่ีผูใ้ชบ้ริการไดแ้จง้ความประสงค์ไว ้
13) ผูใ้ห้บริการจะด าเนินการตรวจสอบขอ้มูลการใช้บริการ แจง้ผล และคืนเงิน (ถา้มี) ให้แก่ผูใ้ชบ้ริการท่ีมีหลกัฐานแสดงตนวา่เป็นผูใ้ชบ้ริการท่ีแทจ้ริงเท่านั้น
14) ในกรณีผูใ้ชบ้ริการเห็นวา่ผูใ้ห้บริการเรียกเก็บค่าบริการสูงกวา่อตัราท่ีก าหนดไว ้หรือสูงกวา่ท่ีเรียกเก็บจากผูใ้ชบ้ริการรายอ่ืนท่ีใชบ้ริการโทรคมนาคมในลกัษณะหรือประเภทเดียวกนั หรือเห็นวา่ ผูใ้ห้บริการเรียกเก็บค่าบริการไม่ถูกตอ้ง ผูใ้ชบ้ริการมีสิทธิยืน่ค  าขอตรวจสอบขอ้มูลการใช้

บริการได ้ ทั้งน้ีผูใ้ชบ้ริการตอ้งยืน่ค  าขอเป็นหนงัสือ ณ ศูนยบ์ริการลูกคา้ของผูใ้ห้บริการ เวบ็ไซตข์อง ผูใ้ห้บริการ หรือช่องทางอ่ืนตามท่ีผูใ้ห้บริการก าหนดเพิ่มเติม และผูใ้ห้บริการจะด าเนินการตรวจสอบขอ้เท็จจริงและแจง้ผลการตรวจสอบขอ้มูลให้ผูใ้ชบ้ริการทราบโดยเร็ว
แต่ทั้งน้ีตอ้งไม่เกินกวา่ 30 วนั นบัแต่วนัท่ีผูใ้ชบ้ริการมีค าขอ  หากผูใ้ห้บริการไม่ด าเนินการภายในระยะเวลาท่ีก าหนด ให้ถือวา่ผูใ้ห้บริการนั้นส้ินสิทธิในการเ รียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าบริการในจ านวนท่ีผูใ้ชบ้ริการดโ้ตแ้ยง้นั้ น

15) กรณีมีเหตุจ าเป็น ผูใ้ชบ้ริการอาจใชสิ้ทธิขอระงบัการใชบ้ริการโทรคมนาคมชั่วคราวก็ได ้โดยแจง้เป็นหนงัสือตามท่ีผูใ้ห้บริการจดัท าขึน้ ให้ผูใ้ห้บริการทราบล่วงหนา้เป็นเวลาไม่นอ้ยกวา่ 3 วนั โดยผูใ้ห้บริการจะไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายใดๆจากผูใ้ชบ้ริการในกรณีดงักล่าว
รวมถึงค่าบริการท่ีเกิดภายหลงัจากแจง้ ดงัน้ี การขอใชสิ้ทธิระงบัการใชบ้ริการโทรคมนาคมชัว่คราว ให้ขอระงบัการใชไ้ดปี้ละหน่ึงคร้ังๆละไม่เกิน 30 วนั  กรณีท่ีผูใ้ชบ้ริการมีความจ าเป็นในการขอใชสิ้ทธิระงบัการใชบ้ริการโทรคมนาคมชัว่คราวเกิ นกวา่ปีละหน่ึงคร้ัง ให้ขอไดอี้กคร้ังหน่ึง 
โดยรวมกนัแลว้ตอ้งไม่เกิน 60 วนั

16) ผูใ้ห้บริการจะเปิดให้ผูใ้ชบ้ริการไดใ้ชบ้ริการทนัทีในวนัถดัจากวนัท่ีครบก าหนดการขอระงบัใชบ้ริการชัว่คราว โดยไม่เรียกเก็บค่าใชจ่้ายใดๆ ในการเปิดใชบ้ริการ
17) หากผูใ้ชบ้ริการปฏิบติัผดิเง่ือนไขขอ้ใดขอ้หน่ึงของสัญญาผูใ้ห้บริการมีสิทธิระงบัการให้บริการเป็นการชัว่คราวไดโ้ดยแจง้เป็นหนงัสือพร้อมทั้งเหตุในการใชสิ้ทธิให้แก่ผูใ้ชบ้ริการทราบล่วงหนา้ ไม่นอ้ยกวา่ 30 วนั เวน้แต่กรณีท่ีผูใ้ชบ้ริการใชเ้อกสารปลอมในการขอใช้บริการ 

หรือกรณีท่ีผูใ้ห้บริการมีเหตุท่ีจ  าเป็นตอ้งบ ารุงรักษาหรือแกไ้ขระบบท่ีใชใ้นการให้บริการ หรือกรณีท่ีเป็นไปตาม ประกาศคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เร่ืองมาตรฐานของสัญญาการให้บริการโทรคมนาคม พ.ศ.2549 ขอ้ 28  ผูใ้ห้บริการมีสิทธิระงบัการให้บริการไดท้นัที 
และผูใ้ชบ้ริการยงัคงตอ้งมีภาระผกูพนัท่ีจะตอ้งช าระค่าบริการท่ีคา้งอยูใ่ห้ครบถว้นดว้ย

18) ผูใ้ชบ้ริการไม่ประสงคจ์ะใชบ้ริการ ผูใ้ชบ้ริการตอ้งแจง้บอกเลิกการใชบ้ริการต่อผูใ้ห้บริการทราบล่วงหนา้ เป็นลายลกัษณ์อกัษรไม่นอ้ยกวา่ 5 วนั ทั้งน้ี ผูใ้ชบ้ริการจะตอ้งช าระค่าบริการจนถึง วนัท่ีการยกเลิกสัญญามีผลบงัคบั ในกรณีท่ีมีเหตุดงัต่อไปน้ี ผูใ้ชบ้ริการอาจใชสิ้ทธิเลิกสัญญา
ไดท้นัที 

(1) ผูใ้ชบ้ริการไม่สามารถรับบริการจากผูใ้ห้บริการไดด้ว้ยเหตุท่ีเกิดข้ึนอยา่งต่อเน่ืองและอยูน่อกเหนือการควบคุมของผูใ้ชบ้ริการ
(2) ผูใ้ห้บริการไดล้ะเมิดขอ้ตกลงอนัเป็นสาระส าคญัของสัญญา
(3) ผูใ้ห้บริการตกเป็นบุคคลลม้ละลาย
(4) ผูใ้ห้บริการเปล่ียนแปลงขอ้ตกลงในสัญญาหรือเง่ือนไขในการให้บริการ ซ่ึงมีผลเป็นการลดสิทธิหรือประโยชน์อนัพึงไดรั้บของผูใ้ช้บริการลง เวน้แต่เกิดจากเหตุตามท่ีกฎหมายบญัญติั 
กรณีผูใ้ชบ้ริการตกลงสมคัรบริการโดยขอรับสิทธิยกเวน้ค่าธรรมเนียมแรกเขา้และ/หรือค่าติดตั้งในวนัสมคัรใชบ้ริการ ผูใ้ชบ้ริการจะตอ้งใชบ้ริการจนครบก าหนดตามสัญญา หากผูใ้ชบ้ริการยกเลิกบริการก่อนครบก าหนดตามสัญญา ผูใ้ห้บริการมีสิทธิเรียกเก็บค่าธรรมเนียมแรกเขา้
และ/หรือค่าติดตั้งในอตัราท่ีไดมี้การหักลดลงตามสัดส่วนท่ีผูใ้ช้บริการไดใ้ชบ้ริการไปก่อนแลว้ เวน้แต่กรณี เหตุแห่งการยกเลิกบริการเกิดข้ึนจากการให้บริการท่ีไม่เป็นไปตามโฆษณาหรือมาตรฐานการให้บริการท่ีผูใ้ห้บริการไดแ้จง้ไว ้หรือเกิดขึ้นจากความรับผดิของผูใ้ห้บริการ
ผูใ้ห้บริการไม่มีสิทธิ เรียก เก็บค่าธรรมเนียมแรกเขา้และ/หรือค่าติดตั้งทั้งหมด  
กรณีผูใ้ชบ้ริการตกลง สมคัรบริการ โดยยนิยอมช าระค่าธรรมเนียมแรกเขา้และ/หรือค่าติดตั้งเตม็จ านวนให้แก่ผูใ้ชบ้ริการตั้งแต่วนัท่ีสมคัรใชบ้ริการ หากผูใ้ชบ้ริการยกเลิกบริการก่อนครบก าหนด ตามสัญญา ผูใ้ห้บ ริการตกลงจะไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมแรกเขา้และ/หรือค่าติดตั้ง
เพิ่มเติมแต่อยา่งใด

19) เม่ือสัญญาเลิกกนัในกรณีท่ีผูใ้ห้บริการมีเงินคา้งช าระแก่ผูใ้ชบ้ริการ ผูใ้ห้บริการจะคืนเงินนั้นให้แก่ผูใ้ช้บริการ โดยผูใ้ห้บริการจะตรวจสอบหลกัฐานก่อนวา่ผูรั้บเงินเป็นบุคคลเดียวกบัผูใ้ชบ้ริการ หรือเป็นผูรั้บมอบอ านาจจากผูใ้ชบ้ริการอยา่งถูกตอ้งและจะคืนเงินให้ภายใน 30 วนั 
นบัแต่วนัท่ีเลิกสัญญา  ทั้งน้ีผูใ้ห้บริการอาจคืนเงินดว้ยเงินสด เช็ค หรือน าเขา้บญัชีเงินฝากของผูใ้ชบ้ริการ หรือตามวธีิการท่ีผูใ้ชบ้ริการไดแ้จง้ความประสงค ์หรือให้ความยนิยอมไว ้หากผูใ้ห้บริการไม่สามารถคืนเงินให้แก่ผูใ้ชบ้ริการไดภ้ายในก าหนดดงักล่าว อนัเน่ืองมาจากความล่าชา้ของ
ผูใ้ห้บริการ ผูใ้ห้บริการจะช าระค่าเสียประโยชน์ในอตัราเท่ากบัอตัราดอกเบ้ียท่ีผูใ้ห้บริการมีสิทธิเรียกเก็บจากผูใ้ชบ้ริการในกรณีท่ีผูใ้ชบ้ริการผดินัดไม่ช าระค่าธรรมเนียมหรือค่าบริการแก่ผูใ้ห้บริการ แต่ทั้งน้ี ไม่ตดัสิทธิผูใ้ชบ้ริการท่ีจะเรียกค่าเสียหายอยา่งอ่ืนตามกฎหมายจากผูใ้ห้บริการ

20) ผูใ้ชบ้ริการตกลงใชบ้ริการตรงตามวตัถุประสงคท่ี์ให้ไวใ้นสัญญา โดยตอ้งด าเนินการท่ีไม่ขดัต่อกฎหมาย หรือความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอนัดีของประชาชน
21) เวน้แต่จะก าหนดเป็นอยา่งอ่ืน บรรดาหนงัสือ จดหมายค าบอกกล่าวใด ๆ ของผูใ้ห้บริการซ่ึงส่งไปยงัผูใ้ชบ้ริการ ณ สถานท่ีส่งใบแจง้ค่าใชบ้ริการ หรือแจง้โดยวธีิการอ่ืนท่ีผูใ้ช้บริการแจง้ ความประสงคไ์วใ้ห้ถือวา่เป็นการส่งไปถึงผูใ้ชบ้ริการแลว้
22) ทั้งน้ี หากผูใ้ชบ้ริการไดรั้บความเดือดร้อนจากการใช้บริการของผูใ้ห้บริการตามสัญญา สามารถร้องเรียนโดยตรงต่อผูใ้ห้บริการ ดงัต่อไปน้ี

- ยืน่เร่ืองร้องเรียนดว้ยตนเองท่ี ศูนยบ์ริการลูกคา้ บริษทั  โทรคมนาคมแห่งชาติ จ ากดั (มหาชน) ทัว่ประเทศ
- ทางไปรษณีย ์ถึงบริษทั  โทรคมนาคมแห่งชาติ จ ากดั (มหาชน) เลขท่ี 99 ถนนแจง้วฒันะ แขวงทุ่งสองห้อง   เขตหลกัส่ี กรุงเทพมหานคร 10210 
- ทางเวบ็ไซต ์(Website) www.ntplc.co.th
- ทางโทรศพัทผ์า่นหมายเลขโทรศพัท ์02 104 1999 โดยไม่คิดค่าใชจ่้าย

ขา้พเจา้ไดรั้บทราบรายละเอียด และเง่ือนไขของบริการโทรศพัท ์/ บริการ Broadband Internet ในสัญญาน้ีโดยตลอดแลว้ และตกลงยนิยอมปฏิบติัตามทุกประการ โดยให้ถือวา่เอกสารฉบบัน้ีเป็นสัญญาผกูพนัในการใชบ้ริการของขา้พเจา้

ลงช่ือ       ……….……........…...........................………….…........   ผูข้อใชบ้ริการ

ตวับรรจง   (….........…………..........…........................……….........)

….…..…/………..…/……….…..

13.     สัญญาบริการโทรศัพท/์Broadband Internet


