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

3.

1.



เลือกบริ การที่ท่านต้องการ)

การเผยแพร่ ข้อมูลผู้ใช้ โทรศัพท์

7.

3.1 บริ การ VPN โดยใช้ FTTH เป็ นสื่อ
3.2 บริ การ Broadband Internet FTTH จานวน............ Port รู ปแบบ.................Speed.....................
3.3 บริ การ Fixed IP จานวน..................... IP

สัญญาบริการ Fiber 2U
(โปรดกรอกรายละเอียดและทาเครื่ องหมาย

ประเภทการขอใช้ บริการ

ประสงค์ให้เผยแพร่ ขอ้ มูล
ระบบบริ การสอบถามหมายเลข (1133) และบริ การสอบถามหมายเลขบน website
ไม่ประสงค์ให้เผยแพร่ ขอ้ มูล

ชื่อและหลักฐานผู้ขอใช้ บริ การ

3.4 โทรศัพท์ประจาที่ (IP Phone) รู ปแบบ ........................................จานวน..................... เลขหมาย (กรณีทที่ ่านไม่แจ้ งความประสงค์ NT จะเพิ่มชื่อผู้ใช้ โทรศัพท์ตามข้อมูลข้างต้นให้ อัตโนมัต)ิ
8. ผู้ขอใช้ บริ การตกลงถือว่ า คาขอนีเ้ ป็ นสัญญาบริ การ
บุคคลธรรมดา
(กรอกข้อมูลเพิม่ เติมข้อ 4 )
Fiber 2U ทันที เมื่อผู้ให้ บริ การตกลงให้ บริ การแก่ ผ้ ขู อใช้ บริ การ
ชื่อ นาย/นาง/น.ส. .................................................. นามสกุล ..............................................................รายละเอียดการขอใช้บริ การตามสัญญาใช้บริ การรายการส่งเสริ มการขาย ที่แนบ
เลขประจาตัวประชาชนหรื อเลขหนังสื อเดินทาง (Passport No.)

4.

บริการพิเศษสาหรับการขอใช้ บริการโทรศัพท์

9.

หลักฐานในการขอใช้ บริการ

บุคคลธรรมดา

ในนามของ .............................................................................................................................................. บริ การพิเศษ SPC

1.สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน* หรื อสาเนาหนังสื อเดินทางของผูข้ อใช้บริ การ
บริ การรับสายเรี ยกซ้อน
บริ การเปลี่ยนเรี ยกเลขหมาย
ชื่อนิติบุคคล ............................................................................................................................................
บริ การเรี ยกซ้ าอัตโนมัติ
บริ การเลขหมายย่อ
2.สาเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิม่ (ภ.พ.20) (ถ้ามี)
โดย .......................................................................................................................................
(ผูม้ ีอานาจลงนาม)
บริ การประชุมทางโทรศัพท์
บริ การเลขหมายด่วน
นิติบุคคล
ประเภทธุรกิจ .........................................................................................................................
บริ การจากัดการเรี ยกออก
บริ การแสดงเลขหมายที่เรี ยกเข้า
1. สาเนาหนังสื อรับรองการเป็ นนิติบุคคลที่มีกาหนดไม่เกิน 180 วัน
เลขทะเบียนนิติบุคคล/เลขประตัวผูเ้ สี ยภาษีอากร
บริ การรับฝากข้อความ I-Box 1278 ....................
TOT Caller ID
2. หนังสื อมอบอานาจให้กระทาการแทนนิติบุคคล
ระงับใช้ทางไกลระหว่างประเทศ รหัส ........................................................................
3. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผูม้ ีอานาจกระทาการแทนนิติบุคคล
4. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผูร้ ับมอบอานาจกระทาการแทนนิติบุคคล*
วันที่จดั ตั้งบริ ษทั .................................................................
เปิ ดใช้ทางไกลระหว่างประเทศ รหัส ...............................................................................................
โทรศัพท์ .......................................................โทรสาร .................................................
เดินสายภายใน
อื่น ๆ .......................................................
5. สาเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิม่ (ภ.พ.20) (ถ้ามี)
(กรณีที่ท่านไม่ เลือกระงับ/เปิ ดใช้ ทางไกลระหว่างประเทศ ระบบฯจะปิ ดอัตโนมัติ )
* NT จัดทาสาเนาบัตรประจาตัวประชาชน และให้ผขู้ อใช้ลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง
Web site ...........................................................

นิติบุคคล

รายการสถานประกอบการตาม ภ.พ. 20
ชื่อสถานประกอบการ ........................................................................................................
เป็ น
สานักงานใหญ่
สาขาที่......................
ที่อยู่ตาม ภ.พ. 20 ................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................

2.

ชื่อและสถานที่ผ้ ูติดต่ อ (Contact Person)

5.

สาหรับเจ้ าหน้ าที่

สถานที่ติดตัง้

สถานทีต่ ิดตั้งต้ นทาง (กรณีขอใช้ บริการ VPN)
เลขที่ ................... หมู่ที่ ..............อาคาร/หมู่บา้ น................................................. ซอย ...............................
ถนน ..........................................................................
ตาบล / แขวง ................................................................
อาเภอ / เขต ...................................................................
จังหวัด ...........................................................................
รหัสไปรษณี ย ์ ...................................หมายเลขโทรศัพท์ใกล้เคียง(ถ้ามี) ...................................................
สถานทีต่ ิดตั้งปลายทาง
เลขที่ ................... หมู่ที่ ..............อาคาร/หมู่บา้ น................................................. ซอย ...............................
ถนน ................................................................................
ตาบล / แขวง ................................................................
อาเภอ / เขต .....................................................................................
จังหวัด ...........................................................................
รหัสไปรษณี ย ์ ...................................หมายเลขโทรศัพท์ใกล้เคียง(ถ้ามี) ...................................................

ชื่อ นาย/นาง/น.ส. ................................................ นามสกุล ....................................................
เลขประจาตัวประชาชน
วัน/เดือน/ปี เกิด ................../................../.................. อาชี พ ........................................................
เลขที่ .................... หมู่ที่ .............หมู่บา้ น....................................................ซอย .......................
ถนน ....................................................................... ตาบล / แขวง ...........................................
6.
สถานที่ส่งใบแจ้ งค่ าใช้ บริการ
อาเภอ / เขต ............................................................... จังหวัด .....................................................
รหัสไปรษณี ย ์ ............................................................
ตามข้อ 5 สถานที่ติดตั้งต้นทาง / ปลายทาง
อื่น ๆ โปรดระบุ
โทรศัพท์ (บ้าน)............................................................(ที่ทางาน)...........................................................เลขที่ ................... หมู่ที่ ..............อาคาร/หมู่บา้ น................................................. ซอย ...............................
โทรศัพท์มือถือ .............................................................โทรสาร ......................................................... ถนน .......................................................................
ตาบล / แขวง ................................................................
email address...................................................................................................
อาเภอ / เขต .....................................................................................
จังหวัด ..........................................................................
สิ ทธิที่ได้รับเป็ นผูด้ าเนินการแทน......................................................................................
รหัสไปรษณี ย ์ .........................................โทรศัพท์..................................................................................

รหัสลูกค้า (Account ID) ..............................................................................
ประเภทลูกค้า ...............................................................................................
ชื่อผูร้ ับคาขอใช้บริ การ .......................................................................
อนุมัติ
ลงชื่อ …………………………………………..
(………………………………………………………..)
ตาแหน่ง ………………………………………

10.

รายละเอียดการชาระเงิน

ค่าติดตั้งบริ การ ...............................................................................
บาท
ค่าขอใช้บริ การ ...............................................................................
บาท
อื่น ๆ ...................................................................................................
บาท
รวมเงิน ......................................................................................
บาท
เลขที่ใบเสร็ จรับเงิน ........................................................วันที่ชาระเงิน ............ / ............. / ................

11.

สัญญาบริการ Fiber 2U

1) "ผูใ้ ห้บริ การ" หมายถึง บริ ษทั โทรคมนาคมแห่งชาติ จากัด (มหาชน)
2) "ผูใ้ ช้บริ การ" หมายถึง ผูข้ อใช้บริ การ ซึ่ งได้รับอนุมตั ิการให้บริ การจากผูใ้ ห้บริ การแล้ว
3) ผูใ้ ช้บริ การต้องปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการให้บริ การ fiber 2U ของผูใ้ ห้บริ การและหากมีการเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์ที่จะไม่ทาให้ผใู้ ช้บริ การและผูใ้ ห้บริ การเสี ยประโยชน์ยิ่งไปกว่าเงื่อนไขตามสัญญานี้ เมื่อได้รับความเห็นชอบจากหน่วยงานกากับดูแล (กสทช.)แล้ว ผูใ้ ห้บริ การจะแจ้งให้
ผูใ้ ช้บริ การทราบ เป็ นลายลักษณ์อกั ษรไม่นอ้ ยกว่า 30 วันก่อนที่มีการเปลี่ยนแปลง
4) ผูใ้ ห้บริ การจะให้บริ การโทรคมนาคมตามมาตรฐานและคุณภาพการให้บริ การตามที่ได้โฆษณาหรื อแจ้งให้ผใู้ ช้บริ การทราบ โดยมาตรฐานและคุณภาพการให้บริ การดังกล่าวจะไม่ต่ากว่าหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกิจการกระจายเสี ยง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.)
กาหนด เว้นแต่ กรณี ที่ผใู้ ห้บริ การไม่สามารถควบคุมมาตรฐานและคุณภาพของการให้บริ การได้ เช่น โครงข่ายของผูใ้ ช้บริ การต้นทาง อันได้แก่ Leased Line หรื อ ชุมสายอินเทอร์ เน็ตระหว่างประเทศ (IIG) เป็ นต้น
5) ในกรณี เกิดเหตุขดั ข้องทาให้ผใู้ ห้บริ การไม่สามารถให้บริ การแก่ผใู้ ช้บริ การได้ ผูใ้ ห้บริ การตกลงไม่เรี ยกเก็บค่าบริ การกับผูใ้ ช้บริ การจนกว่าผูใ้ ห้บริ การจะสามารถให้บริ การได้ตามปกติ เว้นแต่เหตุขดั ข้องดังกล่าวเกิดจากความผิดของผูใ้ ช้บริ การ หรื อเป็ นเหตุขดั ข้องที่เกิดขึ้นกับระบบเครื อข่ายซึ่ งอยู่
นอกเหนือความควบคุมของผูใ้ ห้บริ การ ทั้งนี้ ผูใ้ ห้บริ การจะดาเนินการแก้ไขเหตุขดั ข้องดังกล่าวโดยเร็ว
6) ผูใ้ ช้บริ การจะเป็ นผูบ้ ารุ งรักษาเครื่ องโทรศัพท์และอุปกรณ์เครื่ องปลายทาง ทั้งในกรณี ที่ผใู้ ช้บริ การเป็ นผูจ้ ดั หาหรื อในกรณี ที่ใช้อปุ กรณ์ดงั กล่าวของผูใ้ ห้บริ การ
7) ผูใ้ ช้บริ การต้องชาระค่าบริ การและ/หรื อค่าธรรมเนียมตามที่ผใู้ ห้บริ การได้แจ้งค่าใช้บริ การภายใน 15 วันนับตั้งแต่ได้รับใบแจ้งค่าใช้บริ การ กรณี ผใู้ ช้บริ การค้างชาระหนี้สองงวดติดต่อกัน ผูใ้ ห้บริ การมีสิทธิระงับการให้บริ การตามที่เรี ยกเก็บบนใบแจ้งค่าใช้บริ การได้ทนั ที
8) สัญญาบริ การฉบับนี้เป็ นสิ ทธิเฉพาะตัว การเปลี่ยนผูใ้ ช้บริ การจะต้องได้รับความยินยอมเป็ นลายลักษณ์อกั ษรจากผูใ้ ห้บริ การก่อน และผูใ้ ช้บริ การตกลงใช้บริ การภายในกิจการของผูใ้ ช้บริ การเท่านั้นจะไม่นาสิ ทธิการใช้บริ การ ตามสัญญานี้ไปให้บริ การกับบุคคล หรื อนิติบุคคลอื่นด้วย เว้นแต่จะได้
ตกลง และได้รับความเห็นชอบจากผูใ้ ห้บริ การก่อน หากผูใ้ ช้บริ การไม่ปฏิบตั ิตามสัญญาในข้อนี้ ผูใ้ ช้บริ การต้องชดใช้ค่าเสี ยหายอันเกิดจากการกระทาดังกล่าวให้กบั ผูใ้ ห้บริ การ
9) อัตราค่าใช้บริ การอาจปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมโดยผูใ้ ห้บริ การจะแจ้งให้ผใู้ ช้บริ การทราบเป็ นลายลักษณ์อกั ษรไม่นอ้ ยกว่า 30 วันก่อนที่มีการเปลี่ยนแปลง ผูใ้ ห้บริ การขอรับรองว่าจะไม่เรี ยกเก็บค่าธรรมเนียมหรื อค่าบริ การนอกเหนือจากที่กาหนดไว้ ในสัญญานี้
10) ผูใ้ ห้บริ การสงวนไว้ซ่ ึ งสิ ทธิในการเปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรศัพท์ ระบบและวิธีการในการให้บริ การ โดยผูใ้ ห้บริ การจะได้แจ้งให้ผใู้ ช้บริ การทราบล่วงหน้าไม่นอ้ ยกว่า 30 วัน และผูใ้ ช้บริ การยินยอมให้ผใู้ ห้บริ การดาเนินการเกี่ยวกับระบบโครงข่ายตามปกติ
11) ผูใ้ ช้บริ การยินยอมให้ผใู้ ห้บริ การนาข้อมูลไปใช้ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบตั ิตามกฎหมาย ทั้งนี้ หากนาข้อมูลไปใช้เพื่อประโยชน์อย่างอีน่ ต้องได้รับความยินยอมโดยชัดแจ้งจากผูใ้ ช้บริ การก่อน
12) หากปรากฏว่าผูใ้ ห้บริ การ เรี ยกเก็บค่าธรรมเนียมหรื อค่าบริ การเกินกว่าจานวนที่เกิดขึ้นจากการใช้บริ การ ผูใ้ ห้บริ การจะคืนเงินส่วนต่างของค่าธรรมเนียมหรื อค่าบริ การที่เรี ยกเก็บเกินให้แก่ผใู้ ช้บริ การภายใน 30 วัน นับแต่วนั ที่ขอ้ เท็จจริ งยุติและผูใ้ ห้บริ การจะชาระดอกเบี้ยในส่วนต่างในอัตราตามที่
กฎหมายกาหนด เว้นแต่ผใู้ ช้บริ การจะได้ตกลงเลือกให้ดาเนินการคืนเงินส่วนต่างเป็ นอย่างอื่น ทั้งนี้ การคืนเงินส่วนต่างให้แก่ผใู้ ช้บริ การอาจคืนด้วยเงินสด เช็ค หรื อนาเข้าบัญชีเงินฝากของผูใ้ ช้บริ การหรื อตามวิธีการที่ผใู้ ช้บริ การได้แจ้งความประสงค์ไว้
13) ผูใ้ ห้บริ การจะดาเนินการตรวจสอบข้อมูลการใช้บริ การ แจ้งผล และคืนเงิน (ถ้ามี) ให้แก่ผใู้ ช้บริ การที่มีหลักฐานแสดงตนว่าเป็ นผูใ้ ช้บริ การที่แท้จริ งเท่านั้น
14)ในกรณี ผใู้ ช้บริ การเห็นว่าผูใ้ ห้บริ การเรี ยกเก็บค่าบริ การสูงกว่าอัตราที่กาหนดไว้ หรื อสูงกว่าที่เรี ยกเก็บจากผูใ้ ช้บริ การรายอื่นทีใ่ ช้บริ การโทรคมนาคมในลักษณะหรื อประเภทเดียวกัน หรื อเห็นว่าผูใ้ ห้บริ การเรี ยกเก็บค่าบริ การไม่ถูกต้อง ผูใ้ ช้บริ การมีสิทธิยื่นคาขอตรวจสอบข้อมูลการใช้บริ การได้
ทั้งนี้ผใู้ ช้บริ การต้องยื่นคาขอเป็ นหนังสื อ ณ ศูนย์บริ การลูกค้าของผูใ้ ห้บริ การ เว็บไซต์ของผูใ้ ห้บริ การ หรื อช่องทางอื่นตามที่ผใู้ ห้บริ การกาหนดเพิ่มเติม และผูใ้ ห้บริ การจะดาเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริ งและแจ้งผลการตรวจสอบข้อมูลให้ผใู้ ช้บริ การทราบโดยเร็ว แต่ทง้ ั นี้ตอ้ งไม่เกินกว่า 30 วัน
นับแต่วนั ที่ผใู้ ช้บริ การมีคาขอ หากผูใ้ ห้บริ การไม่ดาเนินการภายในระยะเวลาที่กาหนดให้ถือว่าผูใ้ ห้บริ การนั้นสิ้ นสิ ทธิในการเรี ยกเก็บค่าธรรมเนียมหรื อค่าบริ การในจานวนที่ผใู้ ช้บริ การได้โต้แย้งนั้น
15) กรณี มีเหตุจาเป็ น ผูใ้ ช้บริ การอาจใช้สิทธิขอระงับการใช้บริ การโทรคมนาคมชัว่ คราวก็ได้ โดยแจ้งเป็ นหนังสื อตามที่ผใู้ ห้บริ การจัดทาขึน้ ให้ผใู้ ห้บริ การทราบล่วงหน้าเป็ นเวลาไม่นอ้ ยกว่า 3 วัน โดยผูใ้ ห้บริ การจะไม่เรี ยกเก็บค่าธรรมเนียมหรื อค่าใช้จ่ายใดๆจาก ผูใ้ ช้บริ การในกรณี ดงั กล่าว รวมถึง
ค่าบริ การที่เกิดภายหลังจากแจ้ง ดังนี้ การขอใช้สิทธิระงับการใช้บริ การโทรคมนาคมชัว่ คราวให้ขอระงับการใช้ได้ปีละหนึ่งครั้งๆ ละไม่เกิน 30 วัน กรณี ที่ผใู้ ช้บริ การมีความจาเป็ นในการขอใช้สิทธิระงับการใช้บริ การโทรคมนาคมชัว่ คราวเกินกว่าปี ละหนึ่งครั้ง ให้ขอได้อีกครั้งหนึ่ง โดยรวมกันแล้ว
ต้องไม่เกิน 60 วัน
16) ผูใ้ ห้บริ การจะเปิ ดให้ผใู้ ช้บริ การได้ใช้บริ การทันทีในวันถัดจากวันที่ครบกาหนดการขอระงับใช้บริ การชัว่ คราว โดยไม่เรี ยกเก็บค่าใช้จา่ ยใดๆ ในการเปิ ดใช้บริ การ
17) หากผูใ้ ช้บริ การปฏิบตั ิผิดเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่งของสัญญาผูใ้ ห้บริ การมีสิทธิระงับการให้บริ การเป็ นการชัว่ คราวได้โดยแจ้งเป็ นหนังสือพร้อมทั้งเหตุในการใช้สิทธิให้แก่ผใู้ ช้บริ การทราบล่วงหน้าไม่นอ้ ยกว่า 30 วัน เว้นแต่กรณี ที่ผใู้ ช้บริ การใช้เอกสารปลอมในการขอใช้บริ การ หรื อกรณี ที่ผใู้ ห้บริ การ
มีเหตุที่จาเป็ นต้องบารุ งรักษาหรื อแก้ไขระบบที่ใช้ในการให้บริ การผูใ้ ห้บริ การมีสิทธิระงับการให้บริ การได้ทนั ที และผูใ้ ช้บริ การยังคงต้องมีภาระผูกพันที่จะต้องชาระค่าบริ การที่คา้ งอยูใ่ ห้ครบถ้วนด้วย
18) ผูใ้ ช้บริ การไม่ประสงค์จะใช้บริ การ ผูใ้ ช้บริ การต้องแจ้งบอกเลิกการใช้บริ การต่อผูใ้ ห้บริ การทราบล่วงหน้า เป็ นลายลักษณ์อกั ษรไม่นอ้ ยกว่า 5 วัน ทั้งนี้ ผูใ้ ช้บริ การจะต้องชาระค่าบริ การจนถึงวันที่การยกเลิกสัญญามีผลบังคับ
ในกรณี ที่มีเหตุดงั ต่อไปนี้ ผูใ้ ช้บริ การอาจใช้สิทธิเลิกสัญญาได้ทนั ที
(1) ผูใ้ ช้บริ การไม่สามารถรับบริ การจากผูใ้ ห้บริ การได้ดว้ ยเหตุที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องและอยูน่ อกเหนือการควบคุมของผูใ้ ช้บริ การ
(2) ผูใ้ ห้บริ การได้ละเมิดข้อตกลงอันเป็ นสาระสาคัญของสัญญา
(3) ผูใ้ ห้บริ การตกเป็ นบุคคลล้มละลาย
(4) ผูใ้ ห้บริ การเปลี่ยนแปลงข้อตกลงในสัญญาหรื อเงื่อนไขในการให้บริ การ ซึ่ งมีผลเป็ นการลดสิ ทธิหรื อประโยชน์อนั พึงได้รับของผูใ้ ช้บริ การลง เว้นแต่เกิดจากเหตุตามที่กฎหมายบัญญัติ
กรณี ผใู้ ช้บริ การตกลงสมัครบริ การโดยขอรับสิ ทธิยกเว้นค่าธรรมเนียมแรกเข้าและ/หรื อค่าติดตั้งในวันสมัครใช้บริ การ ผูใ้ ช้บริ การจะต้องใช้บริ การจนครบกาหนดตามสัญญา หากผูใ้ ช้บริ การยกเลิกบริ การก่อนครบกาหนดตามสัญญา ผูใ้ ห้บริ การมีสิทธิเรี ยกเก็บค่าธรรมเนียมแรกเข้าและ/หรื อค่าติดตั้ง
ในอัตราที่ได้มีการหักลดลงตามสัดส่วนที่ผใู้ ช้บริ การได้ใช้บริ การไปก่อนแล้ว เว้นแต่กรณี เหตุแห่งการยกเลิกบริ การเกิดขึ้นจากการให้บริ การที่ไม่เป็ นไปตามโฆษณาหรื อมาตรฐานการให้บริ การที่ผใู้ ห้บริ การได้แจ้งไว้ หรื อเกิดขึ้นจากความรับผิดของผูใ้ ห้บริ การ ผูใ้ ห้บริ การไม่มีสิทธิ เรี ยกเก็บ
ค่าธรรมเนียมแรกเข้าและ/หรื อค่าติดตั้งทั้งหมด
กรณี ผใู้ ช้บริ การตกลงสมัครบริ การ โดยยินยอมชาระค่าธรรมเนียมแรกเข้าและ/หรื อค่าติดตั้งเต็มจานวนให้แก่ผใู้ ช้บริ การตั้งแต่วนั ที่สมัครใช้บริ การ หากผูใ้ ช้บริ การยกเลิกบริ การก่อนครบกาหนดตามสัญญา ผูใ้ ห้บริการตกลงจะไม่เรี ยกเก็บค่าธรรมเนียมแรกเข้าและ/หรื อค่าติดตั้งเพิ่มเติมแต่อย่างใด
19) เมื่อสัญญาเลิกกันในกรณี ที่ผใู้ ห้บริ การมีเงินค้างชาระแก่ผใู้ ช้บริ การ ผูใ้ ห้บริ การจะคืนเงินนั้นให้แก่ผใู้ ช้บริ การ โดยผูใ้ ห้บริ การจะตรวจสอบหลักฐานก่อนว่าผูร้ ับเงินเป็ นบุคคลเดียวกับผูใ้ ช้บริ การหรื อเป็ นผูร้ ับอานาจจากผูใ้ ช้บริ การอย่างถูกต้องและจะคืนเงินให้ภายใน 30 วัน นับแต่วนั ที่เลิกสัญญา
ทั้งนี้ผใู้ ห้บริ การอาจคืนเงินด้วยเงินสด เช็ค หรื อนาเข้าบัญชีเงินฝากของผูใ้ ช้บริ การ หรื อตามวิธีการที่ผใู้ ช้บริ การได้แจ้งความประสงค์ หรื อให้ความยินยอมไว้ หากผูใ้ ห้บริ การไม่สามารถคืนเงินให้แก่ผใู้ ช้บริ การได้ภายในกาหนดดังกล่าว อันเนื่องมาจากความล่าช้าของผูใ้ ห้บริ การ ผูใ้ ห้บริ การจะชาระ
ค่าเสี ยประโยชน์ในอัตราเท่ากับอัตราดอกเบี้ยที่ผใู้ ห้บริ การ มีสิทธิเรี ยกเก็บจากผูใ้ ช้บริ การ ในกรณี ที่ผใู้ ช้บริ การผิดนัดไม่ชาระค่าธรรมเนียมหรื อค่าบริ การแก่ผใู้ ห้บริ การ แต่ท้งั นี้ ไม่ตดั สิ ทธิผใู้ ช้บริ การที่จะเรี ยกค่าเสี ยหายอย่างอื่นตามกฎหมายจากผูใ้ ห้บริ การ
20) ผูใ้ ช้บริ การตกลงใช้บริ การตรงตามวัตถุประสงค์ที่ให้ไว้ในสัญญา โดยต้องดาเนินการที่ไม่ขดั ต่อกฎหมาย หรื อความสงบเรี ยบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชน
21) เว้นแต่จะกาหนดเป็ นอย่างอื่น บรรดาหนังสื อ จดหมายคาบอกกล่าวใด ๆ ของผูใ้ ห้บริ การซึ่ งส่งไปยังผูใ้ ช้บริ การ ณ สถานที่ส่งใบแจ้งค่าใช้บริ การ หรื อแจ้งโดยวิธีการอื่นที่ผใู้ ช้บริ การแจ้งความประสงค์ไว้ให้ถือว่าเป็ นการส่งไปถึงผูใ้ ช้บริ การแล้ว
22) ทั้งนี้ หากผูใ้ ช้บริ การได้รับความเดือดร้อนจากการใช้บริ การของผูใ้ ห้บริ การตามสัญญา สามารถร้องเรี ยนโดยตรงต่อผูใ้ ห้บริ การ ดังต่อไปนี้
- ยื่นเรื่ องร้องเรี ยนด้วยตนเองที่ ศูนย์บริ การลูกค้า บริ ษทั โทรคมนาคมแห่งชาติ จากัด (มหาชน) ทัว่ ประเทศ
- ทางไปรษณี ย์ ถึงบริ ษทั โทรคมนาคมแห่งชาติ จากัด (มหาชน) เลขที่ 99 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุ งเทพมหานคร 10210
- ทางเว็บไซต์ (Website) www.ntplc.co.th
- ทางโทรศัพท์ผา่ นหมายเลขโทรศัพท์ 02 104 1999 โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย
ข้าพเจ้าได้รับทราบรายละเอียด และเงื่อนไขของบริ การ Fiber 2U ในสัญญานี้โดยตลอดแล้ว และตกลงยินยอมปฏิบตั ิตามทุกประการ โดยให้ถือว่าเอกสารฉบับนี้เป็ นสัญญาผูกพันในการใช้บริ การของข้าพเจ้า
ลงชื่อ ................................................................................

ผูข้ อใช้บริ การ

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

