เลขที่รับ ................................

คาขอวงเงินการใช้ บริการ postpaid payment
ชื่อผู้ขอใช้ บริการ
นาย/นาง/นางสาว............................................นามสกุล……………..….…………. ……(รหัสลูกค้า)...................
เลขประจาตัวประชาชน หรื อ เลขหนังสื อเดินทาง
ที่อยูเ่ ลขที่… .……หมู่ที่… …..หมู่บา้ น/อาคาร………………………….ซอย…………………………ถนน………………………….
ตาบล/แขวง….………..…………….อาเภอ/เขต…………...……………………จังหวัด.………………..…รหัสไปรษณี ย…
์ ……………..
โทรศัพท์ติดต่อ……….....โทรสาร .................. Email address …….…………..รหัสสมาชิก TR Net Café (ถ้ามี) .......................................
ประเภทการสมัคร (Registering Type)
 ใช้บริ การโทรศัพท์บา้ น ของ บริ ษทั โทรคมนาคมแห่งชาติ จากัด (มหาชน)
หมายเลข…………………………….…………..
 ใช้บริ การอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง ของ บริ ษทั โทรคมนาคมแห่งชาติ จากัด (มหาชน) หมายเลข
...............................................
วงเงินทีข่ อใช้ บริการ
 5,000 บาท

 อื่น ๆ (ระบุ)……………..……….. บาท

หลักฐานประกอบการขอใช้ บริการ
o สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรื อ สาเนาหนังสื อเดินทาง และ
o สาเนาใบทะเบียนพาณิ ชย์

ข้าพเจ้าได้ทราบรายละเอียด และเงื่อนไขของผูใ้ ห้บริ การที่ปรากฏในด้านหลังของใบคาขอใช้บริ การ postpaid payment
นี้โดยตลอดแล้ว และยินยอมปฏิบตั ิตามเงื่อนไขทุกประการ โดยให้ถือว่าเอกสารฉบับนี้เป็ นสัญญาผูกพันข้าพเจ้าในการใช้บริ การ
postpaid payment ของข้าพเจ้า

(ลงชื่อ)……………………………………….. ผูข้ อใช้บริ การ

(ลงชื่อ)……………………………………….. ผูใ้ ห้บริ การ

(……………………………………………………..)

(……………………………………………………..)

วันที่ ..........เดือน..............................พ.ศ.................

วันที่ ..........เดือน..............................พ.ศ...............

เงือ่ นไขการใช้ บริการ postpaid payment
ข้อ 1. บริ การ postpaid payment หมายถึง บริ การสื่ อชาระเงินแบบใช้ก่อนจ่ายทีหลัง (postpaid) ที่สามารถรองรับการใช้ซ้ือ
สิ นค้า และ/หรื อ บริ การผ่านทางเว็บไซต์ ของกลุ่มลูกค้าของผูใ้ ห้บริ การ
ข้อ 2. ผูใ้ ห้บริ การ หมายถึง บริ ษทั โทรคมนาคมแห่งชาติ จากัด (มหาชน) และผูใ้ ช้บริ การ หมายถึง ผูท้ ี่เป็ นคู่สญ
ั ญาและ
เจ้าของเลขหมายโทรศัพท์ประจาที่ของผูใ้ ห้บริ การ หรื อใช้บริ การอินเทอร์เน็ตความเร็ วสูงของผูใ้ ห้บริ การและตกลงใช้บริ การ postpaid
payment
ข้อ 3. ผูใ้ ช้บริ การ ตกลงใช้บริ การ และผูใ้ ห้บริ การตกลงให้บริ การ
postpaid payment โดยผูใ้ ช้บริ การ ตกลงปฏิบตั ิตาม
หลักเกณฑ์ และวิธีการในการสมัครใช้บริ การตามที่ผใู ้ ห้บริ การกาหนด
ข้อ 4. ผูใ้ ช้บริ การตกลงที่จะไม่ใช้บริ การ postpaid payment ในลักษณะดังนี้
4.1 แสดงตัวหรื อปลอมแปลงเป็ นผูอ้ ื่น หรื อแสดงความเกี่ยวข้องกับผูอ้ ื่นโดยไม่เป็ นจริ ง
4.2 ดัดแปลงหรื อเผยแพร่ ส่วนใดส่วนหนึ่งของข้อมูลในเว็บไซต์ โดยไม่ได้รับความยินยอมจากผูใ้ ห้บริ การ
4.3 เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของผูใ้ ช้บริ การรายอื่น ๆ ด้วยวิธีใด ๆ ก็ตาม
4.4 อัพโหลด หรื อส่งข้อความ เนื้อหาใด ๆ ที่มีไวรัสคอมพิวเตอร์ หรื อ โค้ดคอมพิวเตอร์ หรื อโปรแกรมอื่น ๆ ที่
ถูกออกแบบไว้เพื่อทาลาย ทาให้การทางานของเซิร์ฟเวอร์ เน็ตเวิร์ก คอมพิวเตอร์ ฮาร์ดแวร์ หรื อซอฟแวร์หยุดชะงัก
ข้อ 5. ในการลงทะเบียนเพื่อสมัครเป็ นสมาชิก postpaid payment ผูใ้ ช้บริ การตกลงแจ้งข้อมูลปัจจุบนั ที่ถูกต้อง สมบูรณ์ ตรงกับ
ความเป็ นจริ ง หากผูใ้ ห้บริ การตรวจสอบทราบว่า ผูใ้ ช้บริ การให้ขอ้ มูลที่ไม่ถูกต้อง หรื อไม่สมบูรณ์ ผูใ้ ห้บริ การมีสิทธิระงับการใช้ หรื อ
เพิกถอนสมาชิกภาพ และปฏิเสธการให้บริ การใด ๆ ทั้งที่มีอยูใ่ นปัจจุบนั และในอนาคต
ข้อ 6. ในกรณี ที่ขอ้ มูลส่วนบุคคลตามข้อ 5. ถูกจารกรรมโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (Hack) สูญหาย หรื อเสี ยหาย
อันเนื่องมาจากเหตุสุดวิสยั ไม่วา่ กรณี ใด ๆ ทั้งสิ้น ผูใ้ ห้บริ การสงวนสิ ทธิในการปฏิเสธความรับผิดชอบต่อความเสี ยหายนั้น ทั้งหมด
ข้อ 7. โดยที่การใช้บริ การ postpaid payment นั้น ผูใ้ ช้บริ การเป็ นผูก้ าหนด Username (ชื่อผูใ้ ช้) และ Password (รหัสผ่าน) ด้วย
ตนเอง ดังนั้นผูใ้ ช้บริ การตกลงที่จะเก็บรักษาข้อมูลดังกล่าวไว้เป็ นความลับ และผูใ้ ช้บริ การยอมรับว่า การกระทาใด ๆ ที่เกิดขึ้นภายใต้
Username และ Password ของผูใ้ ช้บริ การ ผูใ้ ช้บริ การตกลงรับผิดชอบต่อการกระทา รวมทั้งค่าใช้บริ การ และความเสี ยหายที่เกิดขึ้น
ทั้งหมด ไม่วา่ จะเกิดจากการกระทาของผูใ้ ช้บริ การเอง หรื อจากบุคคลอื่น
ข้อ 8. ผูใ้ ช้บริ การตกลงและยอมรับว่า ในการแจ้งยอดหนี้ ค่าใช้บริ การ postpaid payment ผูใ้ ห้บริ การ จะแสดงค่าใช้บริ การ
รวมอยูใ่ นใบแจ้งค่าใช้บริ การโทรศัพท์ประจาเดือนหรื อใบแจ้งค่าใช้บริ การอินเทอร์เน็ตความเร็ วสูงประจาเดือน ทั้งนี้ผใู ้ ช้บริ การตกลงจะ
ชาระยอดหนี้ค่าใช้บริ การ ตามกาหนดเวลาที่ระบุไว้ในใบแจ้งค่าใช้บริ การโดยไม่มีขอ้ โต้แย้งใด ๆ ทั้งสิ้น
ข้อ 9. หากปรากฏว่า ผูใ้ ช้บริ การไม่ได้ชาระค่าใช้บริ การในเดือนใด หรื อผูใ้ ช้บริ การค้างชาระค่าใช้บริ การเต็มตามจานวนวงเงินที่
ผูใ้ ห้บริ การอนุมตั ิตามสัญญาการใช้บริ การ postpaid payment นี้ ผูใ้ ห้บริ การมีสิทธิงดหรื อยกเลิกการให้บริ การได้ทนั ที
ข้อ 10. การใช้บริ การ postpaid payment เป็ นสิ ทธิเฉพาะตัว การเปลี่ยนผูใ้ ช้บริ การจะต้องได้รับความยินยอมเป็ นหนังสื อจาก
ผูใ้ ห้บริ การก่อน
ข้อ 11. หากผูใ้ ช้บริ การปฏิบตั ิผิดเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่ง หรื อฝ่ าฝื นกฎหมายที่เกี่ยวกับการใช้บริ การ หรื อขัดต่อกฎหมายอื่น
ผูใ้ ห้บริ การมีสิทธิงดให้บริ การ และ/หรื อ บอกเลิกสัญญาได้ทนั ที
ข้อ 12. หากผูใ้ ช้บริ การไม่ประสงค์จะใช้บริ การ ผูใ้ ช้บริ การต้องแจ้งบอกเลิกการใช้บริ การต่อผูใ้ ห้บริ การทราบล่วงหน้าเป็ นหนังสื อ
ไม่นอ้ ยกว่า 15 (สิ บห้า) วัน
....................................................

