
 3.1  บริการ VPN โดยใช้ FTTH เป็นส่ือ           ประสงคใ์หเ้ผยแพร่ขอ้มูล
 3.2  บริการ Broadband Internet FTTH  จ านวน............ Port   รูปแบบ.................Speed.....................            ระบบบริการสอบถามหมายเลข (1133) และบริการสอบถามหมายเลขบน website
 3.3  บริการ Fixed IP จ านวน..................... IP           ไม่ประสงคใ์หเ้ผยแพร่ขอ้มูล

 3.4  โทรศพัทป์ระจ าท่ี (IP Phone) รูปแบบ ........................................จ านวน..................... เลขหมาย (กรณทีีท่่านไม่แจ้งความประสงค์ NT  จะเพิ่มช่ือผู้ใช้โทรศัพท์ตามข้อมูลข้างต้นให้อัตโนมตั)ิ

         (กรอกขอ้มูลเพ่ิมเติมขอ้ 4 )

   ช่ือ นาย/นาง/น.ส. .................................................. นามสกุล ..............................................................รายละเอียดการขอใช้บริการตามสญัญาใช้บริการรายการส่งเสริมการขาย ท่ีแนบ

   ในนามของ .............................................................................................................................................. บริการพิเศษ SPC บุคคลธรรมดา

บริการรับสายเรียกซอ้น บริการเปล่ียนเรียกเลขหมาย        1.ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน*  หรือส าเนาหนงัสือเดินทางของผูข้อใช้บริการ

   ช่ือนิติบุคคล ............................................................................................................................................ บริการเรียกซ ้าอตัโนมติั บริการเลขหมายยอ่        2.ส าเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม (ภ.พ.20)  (ถา้มี)
   โดย .......................................................................................................................................(ผูมี้อ  านาจลงนาม) บริการประชุมทางโทรศพัท์ บริการเลขหมายด่วน นิติบุคคล

บริการจ ากดัการเรียกออก บริการแสดงเลขหมายท่ีเรียกเขา้       1. ส าเนาหนงัสือรับรองการเป็นนิติบุคคลท่ีมีก าหนดไม่เกิน 180 วนั
    เลขทะเบียนนิติบุคคล/เลขประตวัผูเ้สียภาษีอากร บริการรับฝากขอ้ความ I-Box 1278 .................... TOT Caller ID       2. หนงัสือมอบอ านาจใหก้ระท าการแทนนิติบุคคล

      3. ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนของผูมี้อ  านาจกระท าการแทนนิติบุคคล
   วนัท่ีจดัตั้งบริษทั ................................................................. เปิดใช้ทางไกลระหว่างประเทศ รหสั ...............................................................................................       4. ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนของผูรั้บมอบอ านาจกระท าการแทนนิติบุคคล*
   โทรศพัท ์.......................................................โทรสาร .................................................  เดินสายภายใน  อ่ืน ๆ .......................................................       5. ส าเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม (ภ.พ.20)  (ถา้มี)
   Web site ........................................................... (กรณทีี่ท่านไม่เลือกระงับ/เปิดใช้ทางไกลระหว่างประเทศ  ระบบฯจะปิดอัตโนมัติ)  * NT  จดัท าส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน และใหผู้ข้อใช้ลงนามรับรองส าเนาถูกตอ้ง

รายการสถานประกอบการตาม ภ.พ. 20
   ช่ือสถานประกอบการ  ........................................................................................................
   เป็น                  ส านกังานใหญ่                        สาขาท่ี ...................... สถานทีต่ิดตั้งต้นทาง (กรณขีอใช้บริการ VPN)
   ท่ีอยู่ตาม ภ.พ. 20 ................................................................................................................ เลขท่ี ................... หมู่ท่ี ..............อาคาร/หมู่บา้น................................................. ซอย ...............................
................................................................................................................................................. ถนน ..........................................................................ต าบล / แขวง  ................................................................
................................................................................................................................................. อ าเภอ / เขต ...................................................................จงัหวดั ...........................................................................

รหสัไปรษณีย ์...................................หมายเลขโทรศพัทใ์กลเ้คียง(ถา้มี) ...................................................
สถานทีต่ิดตั้งปลายทาง

ช่ือ นาย/นาง/น.ส. ................................................ นามสกุล .................................................... เลขท่ี ................... หมู่ท่ี ..............อาคาร/หมู่บา้น................................................. ซอย ...............................
เลขประจ าตวัประชาชน ถนน ................................................................................ต าบล / แขวง  ................................................................
วนั/เดือน/ปีเกิด ................../................../.................. อาชีพ ........................................................ อ าเภอ / เขต .....................................................................................จงัหวดั ...........................................................................
เลขท่ี .................... หมู่ท่ี .............หมู่บา้น....................................................ซอย ....................... รหสัไปรษณีย ์...................................หมายเลขโทรศพัทใ์กลเ้คียง(ถา้มี) ...................................................
ถนน ....................................................................... ต าบล / แขวง  ...........................................
อ าเภอ / เขต ............................................................... จงัหวดั .....................................................
รหสัไปรษณีย ์............................................................ ตามขอ้ 5   สถานท่ีติดตั้งตน้ทาง / ปลายทาง อ่ืน ๆ โปรดระบุ ค่าติดตั้งบริการ ............................................................................... บาท
โทรศพัท ์(บา้น)............................................................(ท่ีท  างาน)...........................................................เลขท่ี ................... หมู่ท่ี ..............อาคาร/หมู่บา้น................................................. ซอย ............................... ค่าขอใช้บริการ ............................................................................... บาท
โทรศพัทมื์อถือ .............................................................โทรสาร ......................................................... ต าบล / แขวง  ................................................................ อ่ืน ๆ ...................................................................................................บาท
email address................................................................................................... อ าเภอ / เขต .....................................................................................จงัหวดั .......................................................................... รวมเงิน ......................................................................................บาท
สิทธิท่ีไดรั้บเป็นผูด้  าเนินการแทน...................................................................................... รหสัไปรษณีย ์.........................................โทรศพัท.์................................................................................. เลขท่ีใบเสร็จรับเงิน ........................................................วนัท่ีช าระเงิน ............ / ............. / ................

(โปรดกรอกรายละเอียดและท าเคร่ืองหมาย                   เลือกบริการท่ีท่านตอ้งการ)

บุคคลธรรมดา

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

ระงบัใช้ทางไกลระหว่างประเทศ รหสั ........................................................................

   เลขประจ าตวัประชาชนหรือเลขหนงัสือเดินทาง (Passport No.)

นิติบุคคล

ถนน .......................................................................

สัญญาบริการ  Fiber 2U  

1.                      ช่ือและหลักฐานผู้ขอใช้บริการ 

6.                      สถานที่ส่งใบแจ้งค่าใช้บริการ 

2.                    ช่ือและสถานที่ผู้ติดต่อ (Contact Person) 

เลขที่ค ำขอ.....................................  

9.                   หลักฐานในการขอใช้บริการ 

10.                        รายละเอียดการช าระเงนิ 

อนุมัติ 
 

 ลงช่ือ  ………………………………………….. 
  (………………………………………………………..) 

  ต  าแหน่ง  ……………………………………… 

รหัสลูกคา้ (Account ID) .............................................................................. 
ประเภทลูกคา้ ............................................................................................... 
ช่ือผูรั้บค าขอใชบ้ริการ ....................................................................... 

ส าหรับเจ้าหน้าที่ 5.                                     สถานที่ติดตัง้ 

7.                    การเผยแพร่ข้อมูลผู้ใช้โทรศัพท์ 

 4.           บริการพิเศษส าหรับการขอใช้บริการโทรศัพท์  

8.     ผู้ขอใช้บริการตกลงถอืว่า ค าขอนีเ้ป็นสัญญาบริการ 
Fiber 2U ทนัท ีเม่ือผู้ให้บริการตกลงให้บริการแก่ผู้ขอใช้บริการ  

 

3.                       ประเภทการขอใช้บริการ 



1)  "ผูใ้ห้บริการ"     หมายถึง   บริษทั โทรคมนาคมแห่งชาติ จ ากดั (มหาชน) 
2)  "ผูใ้ชบ้ริการ" หมายถึง ผูข้อใชบ้ริการ ซ่ึงไดรั้บอนุมติัการให้บริการจากผูใ้ห้บริการแลว้ 
3)  ผูใ้ชบ้ริการตอ้งปฏิบติัตามหลกัเกณฑเ์ก่ียวกบัการให้บริการ fiber 2U ของผูใ้ห้บริการและหากมีการเปล่ียนแปลงหลกัเกณฑท่ี์จะไม่ท าให้ผูใ้ชบ้ริการและผูใ้ห้บริการเสียประโยชน์ยิ่งไปกวา่เง่ือนไขตามสญัญาน้ี  เม่ือไดรั้บความเห็นชอบจากหน่วยงานก ากบัดูแล (กสทช.)แลว้ ผูใ้ห้บริการจะแจง้ให้ 
     ผูใ้ชบ้ริการทราบ เป็นลายลกัษณ์อกัษรไม่นอ้ยกว่า 30 วนัก่อนท่ีมีการเปล่ียนแปลง 
4)  ผูใ้ห้บริการจะให้บริการโทรคมนาคมตามมาตรฐานและคุณภาพการให้บริการตามท่ีไดโ้ฆษณาหรือแจง้ให้ผูใ้ชบ้ริการทราบ โดยมาตรฐานและคุณภาพการให้บริการดงักล่าวจะไม่ต ่ากว่าหลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทศัน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.)  
     ก าหนด เวน้แต่ กรณีท่ีผูใ้ห้บริการไม่สามารถควบคุมมาตรฐานและคุณภาพของการให้บริการได ้เช่น โครงข่ายของผูใ้ชบ้ริการตน้ทาง อนัไดแ้ก่ Leased Line หรือ ชุมสายอินเทอร์เน็ตระหว่างประเทศ (IIG) เป็นตน้ 
5)  ในกรณีเกิดเหตุขดัขอ้งท าให้ผูใ้ห้บริการไม่สามารถให้บริการแก่ผูใ้ชบ้ริการได ้ผูใ้ห้บริการตกลงไม่เรียกเก็บค่าบริการกบัผูใ้ชบ้ริการจนกว่าผูใ้ห้บริการจะสามารถให้บริการไดต้ามปกติ เวน้แต่เหตุขดัขอ้งดงักล่าวเกิดจากความผิดของผูใ้ชบ้ริการ หรือเป็นเหตุขดัขอ้งท่ีเกิดข้ึนกบัระบบเครือข่ายซ่ึงอยู ่
     นอกเหนือความควบคุมของผูใ้ห้บริการ ทั้งน้ี ผูใ้ห้บริการจะด าเนินการแกไ้ขเหตุขดัขอ้งดงักล่าวโดยเร็ว 
6)  ผูใ้ชบ้ริการจะเป็นผูบ้  ารุงรักษาเคร่ืองโทรศพัทแ์ละอปุกรณ์เคร่ืองปลายทาง ทั้งในกรณีท่ีผูใ้ชบ้ริการเป็นผูจ้ดัหาหรือในกรณีท่ีใชอ้ปุกรณ์ดงักล่าวของผูใ้ห้บริการ 
7)  ผูใ้ชบ้ริการตอ้งช าระค่าบริการและ/หรือค่าธรรมเนียมตามท่ีผูใ้ห้บริการไดแ้จง้ค่าใชบ้ริการภายใน 15 วนันบัตั้งแต่ไดรั้บใบแจง้ค่าใชบ้ริการ กรณีผูใ้ชบ้ริการคา้งช าระหน้ีสองงวดติดต่อกนั ผูใ้ห้บริการมีสิทธิระงบัการให้บริการตามท่ีเรียกเก็บบนใบแจง้ค่าใชบ้ริการไดท้นัที 
8)  สญัญาบริการฉบบัน้ีเป็นสิทธิเฉพาะตวั การเปล่ียนผูใ้ชบ้ริการจะตอ้งไดรั้บความยินยอมเป็นลายลกัษณ์อกัษรจากผูใ้ห้บริการก่อน และผูใ้ชบ้ริการตกลงใชบ้ริการภายในกิจการของผูใ้ชบ้ริการเท่านั้นจะไม่น าสิทธิการใชบ้ริการ ตามสญัญาน้ีไปให้บริการกบับุคคล หรือนิติบุคคลอ่ืนดว้ย  เวน้แต่จะได ้
     ตกลง และไดรั้บความเห็นชอบจากผูใ้ห้บริการก่อน  หากผูใ้ชบ้ริการไม่ปฏิบติัตามสญัญาในขอ้น้ี ผูใ้ชบ้ริการตอ้งชดใชค้่าเสียหายอนัเกิดจากการกระท าดงักล่าวให้กบัผูใ้ห้บริการ 
9)  อตัราค่าใชบ้ริการอาจปรับเปล่ียนไดต้ามความเหมาะสมโดยผูใ้ห้บริการจะแจง้ให้ผูใ้ชบ้ริการทราบเป็นลายลกัษณ์อกัษรไม่นอ้ยกว่า 30 วนัก่อนท่ีมีการเปล่ียนแปลง ผูใ้ห้บริการขอรับรองว่าจะไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าบริการนอกเหนือจากท่ีก าหนดไว ้ในสญัญาน้ี 
10) ผูใ้ห้บริการสงวนไวซ่ึ้งสิทธิในการเปล่ียนแปลงหมายเลขโทรศพัท ์ระบบและวิธีการในการให้บริการ  โดยผูใ้ห้บริการจะไดแ้จง้ให้ผูใ้ชบ้ริการทราบล่วงหนา้ไม่นอ้ยกว่า 30 วนั และผูใ้ชบ้ริการยินยอมให้ผูใ้ห้บริการด าเนินการเก่ียวกบัระบบโครงขา่ยตามปกติ 
11) ผูใ้ชบ้ริการยินยอมให้ผูใ้ห้บริการน าขอ้มูลไปใช ้เพ่ือประโยชน์ในการปฏิบติัตามกฎหมาย ทั้งน้ี หากน าขอ้มูลไปใชเ้พ่ือประโยชน์อยา่งอ่ีนตอ้งไดรั้บความยินยอมโดยชดัแจง้จากผูใ้ชบ้ริการก่อน 
12) หากปรากฏว่าผูใ้ห้บริการ เรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าบริการเกินกว่าจ านวนท่ีเกิดข้ึนจากการใชบ้ริการ    ผูใ้ห้บริการจะคืนเงินส่วนตา่งของค่าธรรมเนียมหรือค่าบริการท่ีเรียกเก็บเกินให้แก่ผูใ้ชบ้ริการภายใน 30 วนั นบัแต่วนัท่ีขอ้เทจ็จริงยติุและผูใ้ห้บริการจะช าระดอกเบ้ียในส่วนต่างในอตัราตามท่ี 
      กฎหมายก าหนด  เวน้แต่ผูใ้ชบ้ริการจะไดต้กลงเลือกให้ด าเนินการคืนเงินส่วนต่างเป็นอยา่งอ่ืน ทั้งน้ี การคืนเงินส่วนต่างให้แก่ผูใ้ชบ้ริการอาจคืนดว้ยเงินสด เชค็ หรือน าเขา้บญัชีเงินฝากของผูใ้ชบ้ริการหรือตามวิธีการท่ีผูใ้ชบ้ริการไดแ้จง้ความประสงคไ์ว ้
13) ผูใ้ห้บริการจะด าเนินการตรวจสอบขอ้มูลการใชบ้ริการ แจง้ผล และคืนเงิน (ถา้มี) ให้แก่ผูใ้ชบ้ริการท่ีมีหลกัฐานแสดงตนว่าเป็นผูใ้ชบ้ริการท่ีแทจ้ริงเท่านั้น 
14)ในกรณีผูใ้ชบ้ริการเห็นว่าผูใ้ห้บริการเรียกเก็บค่าบริการสูงกวา่อตัราท่ีก าหนดไว ้หรือสูงกว่าท่ีเรียกเก็บจากผูใ้ชบ้ริการรายอ่ืนท่ีใชบ้ริการโทรคมนาคมในลกัษณะหรือประเภทเดียวกนั หรือเห็นว่าผูใ้ห้บริการเรียกเกบ็ค่าบริการไม่ถูกตอ้ง ผูใ้ชบ้ริการมีสิทธิยื่นค าขอตรวจสอบขอ้มูลการใชบ้ริการได ้ 
      ทั้งน้ีผูใ้ชบ้ริการตอ้งยื่นค าขอเป็นหนงัสือ ณ ศูนยบ์ริการลูกคา้ของผูใ้ห้บริการ เวบ็ไซตข์องผูใ้ห้บริการ หรือช่องทางอ่ืนตามท่ีผูใ้ห้บริการก าหนดเพ่ิมเติม และผูใ้ห้บริการจะด าเนินการตรวจสอบขอ้เทจ็จริงและแจง้ผลการตรวจสอบขอ้มูลให้ผูใ้ชบ้ริการทราบโดยเร็ว แต่ทัง้น้ีตอ้งไม่เกินกว่า  30 วนั 
      นบัแต่วนัท่ีผูใ้ชบ้ริการมีค าขอ   หากผูใ้ห้บริการไม่ด าเนินการภายในระยะเวลาท่ีก าหนดให้ถือว่าผูใ้ห้บริการนั้นส้ินสิทธิในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าบริการในจ านวนท่ีผูใ้ชบ้ริการไดโ้ตแ้ยง้นั้น 
15) กรณีมีเหตุจ าเป็น ผูใ้ชบ้ริการอาจใชสิ้ทธิขอระงบัการใชบ้ริการโทรคมนาคมชัว่คราวก็ได ้โดยแจง้เป็นหนงัสือตามท่ีผูใ้ห้บริการจดัท าข้ึนให้ผูใ้ห้บริการทราบล่วงหนา้เป็นเวลาไม่นอ้ยกวา่ 3 วนั โดยผูใ้ห้บริการจะไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใชจ่้ายใดๆจาก ผูใ้ชบ้ริการในกรณีดงักล่าว รวมถึง 
      ค่าบริการท่ีเกิดภายหลงัจากแจง้ ดงัน้ี  การขอใชสิ้ทธิระงบัการใชบ้ริการโทรคมนาคมชัว่คราวให้ขอระงบัการใชไ้ดปี้ละหน่ึงคร้ังๆ ละไม่เกิน 30 วนั  กรณีท่ีผูใ้ชบ้ริการมีความจ าเป็นในการขอใชสิ้ทธิระงบัการใชบ้ริการโทรคมนาคมชัว่คราวเกินกว่าปีละหน่ึงคร้ัง ให้ขอไดอี้กคร้ังหน่ึง โดยรวมกนัแลว้ 
      ตอ้งไม่เกิน 60 วนั 
16) ผูใ้ห้บริการจะเปิดให้ผูใ้ชบ้ริการไดใ้ชบ้ริการทนัทีในวนัถดัจากวนัท่ีครบก าหนดการขอระงบัใชบ้ริการชัว่คราว โดยไม่เรียกเก็บค่าใชจ่้ายใดๆ ในการเปิดใชบ้ริการ 
17) หากผูใ้ชบ้ริการปฏิบติัผิดเง่ือนไขขอ้ใดขอ้หน่ึงของสญัญาผูใ้ห้บริการมีสิทธิระงบัการให้บริการเป็นการชัว่คราวไดโ้ดยแจง้เป็นหนงัสือพร้อมทั้งเหตุในการใชสิ้ทธิให้แก่ผูใ้ชบ้ริการทราบล่วงหนา้ไม่นอ้ยกว่า 30 วนั เวน้แต่กรณีท่ีผูใ้ชบ้ริการใชเ้อกสารปลอมในการขอใชบ้ริการ หรือกรณีท่ีผูใ้ห้บริการ 
      มีเหตุท่ีจ าเป็นตอ้งบ ารุงรักษาหรือแกไ้ขระบบท่ีใชใ้นการให้บริการผูใ้ห้บริการมีสิทธิระงบัการให้บริการไดท้นัที และผูใ้ชบ้ริการยงัคงตอ้งมีภาระผกูพนัท่ีจะตอ้งช าระค่าบริการท่ีคา้งอยูใ่ห้ครบถว้นดว้ย 
18) ผูใ้ชบ้ริการไม่ประสงคจ์ะใชบ้ริการ ผูใ้ชบ้ริการตอ้งแจง้บอกเลิกการใชบ้ริการต่อผูใ้ห้บริการทราบล่วงหนา้ เป็นลายลกัษณ์อกัษรไม่นอ้ยกวา่ 5 วนั ทั้งน้ี ผูใ้ชบ้ริการจะตอ้งช าระค่าบริการจนถึงวนัท่ีการยกเลิกสญัญามีผลบงัคบั  
      ในกรณีท่ีมีเหตุดงัต่อไปน้ี ผูใ้ชบ้ริการอาจใชสิ้ทธิเลิกสญัญาไดท้นัที  
      (1) ผูใ้ชบ้ริการไม่สามารถรับบริการจากผูใ้ห้บริการไดด้ว้ยเหตุท่ีเกิดข้ึนอยา่งต่อเน่ืองและอยูน่อกเหนือการควบคุมของผูใ้ชบ้ริการ 
      (2) ผูใ้ห้บริการไดล้ะเมิดขอ้ตกลงอนัเป็นสาระส าคญัของสญัญา 
      (3) ผูใ้ห้บริการตกเป็นบุคคลลม้ละลาย 
      (4) ผูใ้ห้บริการเปล่ียนแปลงขอ้ตกลงในสญัญาหรือเง่ือนไขในการให้บริการ ซ่ึงมีผลเป็นการลดสิทธิหรือประโยชน์อนัพึงไดรั้บของผูใ้ชบ้ริการลง เวน้แต่เกิดจากเหตุตามท่ีกฎหมายบญัญติั 
      กรณีผูใ้ชบ้ริการตกลงสมคัรบริการโดยขอรับสิทธิยกเวน้ค่าธรรมเนียมแรกเขา้และ/หรือค่าติดตั้งในวนัสมคัรใชบ้ริการ ผูใ้ชบ้ริการจะตอ้งใชบ้ริการจนครบก าหนดตามสญัญา หากผูใ้ชบ้ริการยกเลิกบริการก่อนครบก าหนดตามสญัญา ผูใ้ห้บริการมีสิทธิเรียกเก็บค่าธรรมเนียมแรกเขา้และ/หรือค่าติดตั้ง 
      ในอตัราท่ีไดมี้การหกัลดลงตามสดัส่วนท่ีผูใ้ชบ้ริการไดใ้ชบ้ริการไปก่อนแลว้ เวน้แต่กรณีเหตุแห่งการยกเลิกบริการเกิดข้ึนจากการให้บริการท่ีไม่เป็นไปตามโฆษณาหรือมาตรฐานการให้บริการท่ีผูใ้ห้บริการไดแ้จง้ไว ้หรือเกิดข้ึนจากความรับผิดของผูใ้ห้บริการ ผูใ้ห้บริการไม่มีสิทธิ เรียกเก็บ 
      ค่าธรรมเนียมแรกเขา้และ/หรือค่าติดตั้งทั้งหมด 
      กรณีผูใ้ชบ้ริการตกลงสมคัรบริการ โดยยินยอมช าระค่าธรรมเนียมแรกเขา้และ/หรือค่าติดตั้งเตม็จ านวนให้แก่ผูใ้ชบ้ริการตั้งแต่วนัท่ีสมคัรใชบ้ริการ หากผูใ้ชบ้ริการยกเลิกบริการก่อนครบก าหนดตามสญัญา ผูใ้ห้บริการตกลงจะไม่เรียกเกบ็ค่าธรรมเนียมแรกเขา้และ/หรือค่าติดตั้งเพ่ิมเติมแต่อยา่งใด 
19) เม่ือสญัญาเลิกกนัในกรณีท่ีผูใ้ห้บริการมีเงินคา้งช าระแก่ผูใ้ชบ้ริการ ผูใ้ห้บริการจะคืนเงินนั้นให้แก่ผูใ้ชบ้ริการ โดยผูใ้ห้บริการจะตรวจสอบหลกัฐานก่อนว่าผูรั้บเงินเป็นบุคคลเดียวกบัผูใ้ชบ้ริการหรือเป็นผูรั้บอ านาจจากผูใ้ชบ้ริการอยา่งถูกตอ้งและจะคืนเงินให้ภายใน 30 วนั นบัแต่วนัท่ีเลิกสญัญา    
      ทั้งน้ีผูใ้ห้บริการอาจคืนเงินดว้ยเงินสด เชค็ หรือน าเขา้บญัชีเงินฝากของผูใ้ชบ้ริการ หรือตามวิธีการท่ีผูใ้ชบ้ริการไดแ้จง้ความประสงค ์หรือให้ความยินยอมไว ้หากผูใ้ห้บริการไม่สามารถคืนเงินให้แก่ผูใ้ชบ้ริการไดภ้ายในก าหนดดงักล่าว อนัเน่ืองมาจากความล่าชา้ของผูใ้ห้บริการ ผูใ้ห้บริการจะช าระ 
      ค่าเสียประโยชน์ในอตัราเท่ากบัอตัราดอกเบ้ียท่ีผูใ้ห้บริการ มีสิทธิเรียกเก็บจากผูใ้ชบ้ริการ ในกรณีท่ีผูใ้ชบ้ริการผิดนดัไม่ช าระคา่ธรรมเนียมหรือค่าบริการแก่ผูใ้ห้บริการ แต่ทั้งน้ี ไม่ตดัสิทธิผูใ้ชบ้ริการท่ีจะเรียกค่าเสียหายอยา่งอ่ืนตามกฎหมายจากผูใ้ห้บริการ 
20) ผูใ้ชบ้ริการตกลงใชบ้ริการตรงตามวตัถุประสงคท่ี์ให้ไวใ้นสญัญา โดยตอ้งด าเนินการท่ีไม่ขดัต่อกฎหมาย หรือความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอนัดีของประชาชน 
21) เวน้แต่จะก าหนดเป็นอยา่งอ่ืน บรรดาหนงัสือ จดหมายค าบอกกล่าวใด ๆ ของผูใ้ห้บริการซ่ึงส่งไปยงัผูใ้ชบ้ริการ ณ สถานท่ีส่งใบแจง้ค่าใชบ้ริการ หรือแจง้โดยวิธีการอ่ืนท่ีผูใ้ชบ้ริการแจง้ความประสงคไ์วใ้ห้ถือวา่เป็นการส่งไปถึงผูใ้ชบ้ริการแลว้ 
22) ทั้งน้ี หากผูใ้ชบ้ริการไดรั้บความเดือดร้อนจากการใชบ้ริการของผูใ้ห้บริการตามสญัญา สามารถร้องเรียนโดยตรงต่อผูใ้ห้บริการ ดงัต่อไปน้ี 
 - ยื่นเร่ืองร้องเรียนดว้ยตนเองท่ี 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 และเง่ือนไขของบริการ  Fiber 2U ในสญัญาน้ีโดยตลอดแลว้ และตกลงยินยอมปฏิบติัตามทุกประการ โดยให้ถือว่าเอกสารฉบบัน้ีเป็นสญัญาผกูพนัในการใชบ้ริการของขา้พเจา้ 
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11.                                                                                                                      สัญญาบริการ Fiber 2U 


