คําประกาศสิ ทธิผ้ ใู ช้ บริการอินเทอร์ เน็ตทางสาย
1. การสมัครและ
เลือกใช้ บริการ

 มีสิทธิ ได้
ได้ รั บข้ อมูล ประกอบการตัด สิ นใจก่ อ น เข้ า ทํ า สั ญ ญาการใช้ บริ การ เกียวกับเงื อนไขการสมัครใช้
บริการ มาตรฐานและคุณภาพ ข้ อจํากัดในการให้ บริการ รวมถึงข้ อตกลงต่าง ๆ อย่างชัดเจนและครบถ้ วน

 มีสิทธิเลื
เลือกใช้ บริการได้ตามความต้องการ และหากตกลงชํ
หากตกลงชําระค่ าธรรมเนียมแรกเข้ าและค่ค่ าติดตังอุปกรณ์

ในวัวันทีสมัครใช้ บริ การตามทีผู้ให้ บริ การกําหนด จะไม่ มีข้อผูกพันระยะเวลา
ระยะเวลาการใช้ บริ การ แต่ หากตกลง
หาก
รับสิ ทธิยกเว้ นไม่ชําระค่
ระค่ าใช้ จ่ายดังกล่ าวอาจมีข้อผูกพันต้ องใช้ บริการ
ารตามระยะเวลาทีกําหนด

2. มาตรฐานและคุณ  มีสิทธิทีทีจะได้
จะ รับบริการตามมาตรฐานและคุณภาพการให้ บริการตามทีได้โฆษณาหรื อแจ้ งไว้
ภาพการให้ บริการ  มีสิ ท ธิ ได้
ได้ รั บ ความเร็ ว ในการใช้ บริ ก ารตามเงืงื อนไข ลัก ษณะและประเภทของบริ ก ารที เลื อ กใช้ งาน
ตามเงื อนไขทีตกลงกันไว้ ในสั ญญาหรื
ญาหรื อทีได้ โฆษณาหรื อแจ้ งไว้ ทังนี ความเร็ วในการใช้ งานอินเทอร์ เน็ต
โดยทัวไปขึนอยู่กับจํานวนผู้ใช้ งานในขณะนันและปั
นและปัจจัยอื น ๆ ทีไม่ ได้ อยู่ในการควบคุมดูแลของผู้ให้ บริ การ
ยกเว้ นการใช้ งานอิ
าน นเทอร์ เน็ตแบบสายเช่ า (Leased Line) จะได้ รับบริการในความเร็วทีคงที

 มีสิ ท ธิใ ห้ ผู้ให้ บริ ก าร พิสู จน์ ข้ อเท็ จ จริ งกรณี มมีีข้ อ โต้ แ ย้ ง ว่ าการให้ บริ ก ารไม่ เ ป็ นไปตามมาตรฐานและ

คุณภาพทีทีโฆษณาหรื อแจ้ งไว้ และให้ ดําเนินการเพือแก้ ไขเยียวยาความเสี ยหายทีเกิดขึนแก่ ผู้ใช้ บริการอย่ าง
เป็ นธรรม และในกรณี
กรณีการเรี ยกเก็บค่ าธรรมเนียมและค่ าบริ การไม่ ถูกต้ อง ผู้ให้ บริ การต้ องพิสูจน์ ข้ข้อเท็จจริ ง
ภายใน ๖๐ วัน มิฉะนันให้ ถือว่าผู้ให้ บริการสิสินสิทธิในการ
นการเรียกเก็บค่ าบริ การทีมีข้อโต้แย้งนัน

 มีสิทธิไม่
ไม่ ชําระค่ าบริการในช่ วงทีเกิดเหตุขัดข้องกักับการใช้ บริการ และผูผู้ให้ บริการจะต้องเร่ งแก้ไขเพือให้
สามารถใช้ช้ บริการได้โดยเร็ว เว้ นแต่จะพิสูจน์ ได้ว่าเหตุขัดข้ องนันเกิดขึนจากการกระทําของผู้ใช้ บริ การเอง
3. การเลิกสัญญา

 มีสิท ธิ เลิ
เ ลิกสั ญญาเวลาใดก็ได้ ด้ วยการมีห นั งสื อ แจ้ งผู้ ให้ บริ การทราบล่ วงหน้ าไม่ น้อ ยกว่ า 5 วัน ทํา การ
และจะต้
จะต้ องชํ าระค่ าบริการจนถึงวันทีเลิกสั ญญา โดยการ
โดยการขอเลิกสั ญญาก่ อนครบกําหนดระยะเวลาทีได้ ตกลงไว้
กล
อาจถู กเรี ยกเก็บ ค่ าธรรมเนี ยมแรกเข้
ม
าและค่ค่ าติด ตังอุป กรณ์ ในอัตราที หัก ลดตามสั ดส่ วนทีที ได้ ใ ช้ บริ การ
ตามทีกําหนดไว้ ในสัญญา

 มีสิทธิขอเลิ
ขอเลิกสั ญญาก่อนครบกํกําหนดระยะเวลาตามทีได้ ตกลงไว้ โดยไม่
ไม่ ต้องชําระค่ าธรรมเนียมแรกเข้ า
และค่ าติดตังอุปกรณ์ หากการให้ บริการไม่ เป็ นไปตามมาตรฐานและคุณภาพทีได้โฆษณาหรื อแจ้ งไว้

 มีสิ ท ธิ ได้
ไ ด้ รั บ การแจ้ งเตื อนก่ อนถู กยกเลิกสั ญญาการ
การให้ บ ริ ก าร ด้ ว ยเหตุ ค้ า งชํ า ระค่ า บริ ก าร 2 คราว
ติดต่ อกัน
4. การร้ องเรี ยนปั ญหา  ร้ องเรียนต่อผู้ให้ บริการอินเทอร์ เน็ตของท่ าน ฟรี ได้ ทหมายเลข
ี
( 02-7008088 )
การใช้ บริการ
 ร้ องเรียนต่อสํานักงาน กสทช.
กสทช ได้ดงั นี
(1)ร้ องเรี ยนด้
ย นด้ วยตนเอง หรื อส่ งจดหมายมาที สํ านั ก รั บเรื องร้ องเรี ย นและคุ้ มครองผู้ บริ โภค
ในกิ จ การโทรคมนาคม สํ านั ก งาน กสทช.
กสทช เลขที 40 4 อาคารพหลโยธิ น เซ็ นเตอร์ (ชัชั น 2 )
ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุ งเทพฯ 10400 ในเวลาทําการ เวลา 8.30 – 16.30 น.
น
(2)โทรศัพท์ ตดิ ต่ อสํ านักรั บเรื องร้ องเรียนฯ : Call Center 1200 ฟรี
(3)ร้ องเรี ยนผ่ านทาง E-Mail : tcp.service@nbtc.go.th

