
สัญญาให้บริการอินเทอร์เน็ต 
1 นิยาม 
 “ผู้ให้บริการ” หมายถึง บริษัท ทริปเปิลที อินเทอร์เน็ต จ ากัด 
 “บริการ” หมายถึง บริการโทรคมนาคมตามสัญญานี้ และ/หรือบริการเสริมอ่ืน ๆ ที่ผู้ให้บริการให้แก่ผู้ใช้บริการ 
 “ผู้ใช้บริการ” หมายถึง ผู้ลงนามในใบสมัคร/สัญญาใช้บริการหรือผู้ที่ใช้บริการตามสัญญานี้ 
 “ค่าบริการ” หมายถึง ค่าบริการหรือค่าใช้จ่ายอื่นใดที่ผู้ให้บริการเรียกเก็บจากผู้ใช้บริการอันเนื่องมาจากการที่ผู้ใช้บริการได้ใช้ประโยชน์ 
หรือจะใช้ประโยชน์บริการตามสัญญานี้ ซ่ึงรวมถึงค่าธรรมเนียมอ่ืน ๆ ที่เรียกเก็บตามที่ระบุไว้ในสัญญานี้ 
 “องค์กรหรือหน่วยงานก ากับดูแล” หมายถึง คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 
(กสทช.) และองค์กรอื่นซ่ึงอาจมีการจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายเพื่อก ากับดูแลกิจการโทรคมนาคมของประเทศไทย 
2 ลักษณะและประเภทของบริการ 
 บริการตามสัญญานี้ ได้แก่ บริการบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต และบริการเสริมอื่น ๆ ที่ผู้ใช้บริการสมัครใจใช้บริการจากผู้ให้บริการตาม
สัญญานี้ หรือบริการอื่นๆที่ผู้ใช้บริการตกลงท าสัญญาใช้บริการกับผู้ให้บริการในอนาคต 
3 มาตรฐานและข้อจ ากัดการให้บริการ 
 ผู้ให้บริการตกลงให้บริการตามสัญญานี้ โดยมีคุณภาพการให้บริการเป็นไปตามมาตรฐานที่องค์กรหรือหน่วยงานก ากับดูแลประกาศ
ก าหนด และผู้ใช้บริการรับทราบข้อจ ากัดการให้บริการของผู้ให้บริการ ดังต่อไปนี้  
3.1 ผู้ให้บริการตกลงให้บริการบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต โดยมีคุณภาพการให้บริการเป็นไปตามมาตรฐานและคุณภาพการให้บริการตามที่
ได้โฆษณาหรือแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบขณะท าสัญญา รวมทั้งเป็นไปตามมาตรฐานที่องค์กรหรือหน่วยงานก ากับดูแลประกาศก าหนด  
3.2 การให้บริการตามสัญญานี้เป็นการให้บริการบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ตในพื้นที่บริการโทรคมนาคมที่ผู้ให้บริการสามารถให้บริการได้ 
และมีความเร็วการให้บริการบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ตตามที่ระบุในสัญญานี้  
3.3 “ความเร็วการให้บริการบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ตตามสัญญานี้” หมายถึง ความเร็วสูงสุดส าหรับอุปกรณ์ Modem หรือ Router ที่เช่ือมต่อ
กับโครงข่ายโทรคมนาคมที่ผู้ให้บริการจัดให้ส าหรับบริการบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ตไม่ใช่ความเร็วในการดาวน์โหลดข้อมูล ซ่ึงความเร็วในการ
ดาวน์โหลดข้อมูลที่แท้จริงอาจจะต่ ากว่าความเร็วสูงสุดในการเชื่อมต่อกับโครงข่าย อันเป็นผลมาจากหลายสาเหตุ เช่น ประสิทธิภาพของเครื่อง
คอมพิวเตอร์ ปริมาณการใช้อินเทอร์เน็ตบนโครงข่าย  ประสิทธิภาพของอุปกรณ์การให้บริการ (Server) ของผู้ให้บริการอื่น 
4 หน้าท่ีและความรับผิดชอบของผู้ให้บริการและผู้ใช้บริการ  
4.1 ผู้ให้บริการตกลงปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการมาตรฐานการให้บริการตามที่องค์กรหรือหน่วยงานก ากับดูแลประกาศก าหนด 
4.2 ผู้ให้บริการสงวนสิทธิในการปฏิเสธการให้บริการตามใบสมัคร/สัญญานี้ อันเนื่องมาจากเหตุที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของผู้ให้บริการ
ซ่ึงท าให้ผู้ให้บริการไม่สามารถให้บริการตามคุณภาพและมาตรฐานการให้บริการได้ เช่น ปัญหาหรือข้อจ ากัดทางเทคนิค ข่ายสาย อุปกรณ์ หรือ
การไม่ได้รับความยินยอมจากเจ้าของสถานที่ที่จะติดตั้งอุปกรณ์หรือผู้เช่าเลขหมายหรือผู้ให้บริการโทรศพัท์ประจ าที่ที่ผู้ใช้บริการประสงค์จะใช้
บริการ เป็นต้น นอกจากนี้ ผู้ให้บริการสงวนสิทธิในการปฏิเสธการให้บริการตามใบสมัคร/สัญญานี้ ในกรณีที่ผู้ใช้บริการใช้เอกสารปลอมหรือ
เอกสารเท็จในการยื่นสมัครด้วย 
4.3 หลังจากผู้ใช้บริการได้สมัครใช้บริการกับผู้ให้บริการและผู้ให้บริการด าเนินการติดตั้งคู่สายและอุปกรณ์อื่น ๆ (ถ้ามี) แล้ว รวมทั้งผู้
ให้บริการได้แจ้งเลขหมายประจ าตัวผู้ใช้งาน (User ID) และ/หรือรหัสประจ าตัว (Password) เพื่อการเข้าถึงการบริการตามสัญญานี้จนถึงวันที่
ผู้ใช้บริการสามารถใช้บริการตามที่สมัครได้ และ/หรือในกรณีที่เป็นบริการเสริมอื่น ๆ ให้ถือว่าวันที่ผู้ใช้บริการสามารถใช้บริการตามที่สมัคร
ได้เป็นวันที่เริ่มต้นในการให้บริการตามสัญญานี้ และ/หรือบริการเสริมอ่ืน ๆ แล้วแต่กรณี 
4.4 ผู้ใช้บริการรับทราบและเข้าใจดีว่า เลขหมายประจ าตัวผู้ใช้งาน (User ID) และ/หรือรหัสประจ าตัว (Password) เป็นเรื่องเฉพาะตัว 
ผู้ใช้บริการมีหน้าที่ต้องเก็บรักษาไว้เป็นความลับ หากมีบุคคลอื่นใดน าเลขหมายประจ าตัวผู้ใช้งาน (User ID) และ/หรือรหัสประจ าตัว 
(Password) ไปใช้ไม่ว่าผู้ใช้บริการจะอนุญาตหรือยินยอมให้ใช้หรือไม่ และไม่ว่าการใช้ดังกล่าวจะมีค่าตอบแทนหรือไม่ ผู้ให้บริการมีสิทธิ
ระงับการให้บริการช่ัวคราวหรือยกเลิกการให้บริการโดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้า เมื่อผู้ให้บริการพิสูจน์ได้ว่าบริการ
โทรคมนาคมที่ให้แก่ผู้ใช้บริการ ถูกน าไปใช้โดยไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือฝ่าฝืนต่อสัญญา 



4.5 ผู้ให้บริการจะจัดส่งใบแจ้งรายการค่าบริการให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้าเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 15 วันก่อนวันครบก าหนดช าระ โดย
ผู้ใช้บริการตกลงช าระค่าบริการให้กับผู้ให้บริการตามรอบระยะเวลาใบแจ้งหนี้ ตามจ านวนวันและภายในวันเวลาที่ผู้ให้บ ริการแจ้งให้
ผู้ใช้บริการทราบ ในกรณีที่ผู้ใช้บริการผิดนัดช าระค่าบริการ ผู้ให้บริการมีสิทธิคิดดอกเบี้ย เบี้ยปรับ หรือเงินอื่นใดในลักษณะดังกล่าวในอัตรา
ร้อยละ 7.5 ต่อปี แต่ไม่เกินกว่าอัตราที่กฎหมายก าหนดหรือที่องค์กรหรือหน่วยงานก ากับดูแลให้ความเห็นชอบ 
4.6 บรรดาหนังสือ จดหมาย ค าบอกกล่าวใดๆ ของผู้ให้บริการซ่ึงส่งไปยังผู้ใช้บริการ ณ สถานที่ส่งใบแจ้งหนี้ค่าบริการให้ถือว่าผู้ใช้บริการ
ได้รับโดยชอบแล้วตั้งแต่ที่หนังสือนั้นไปถึง หากผู้ใช้บริการมีความประสงค์ที่จะเปลี่ยนแปลงที่อยู่ ผู้ใช้บริการต้องแจ้งให้ผู้ให้บริการทราบ
ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 (สิบห้า) วัน 
4.7 ผู้ใช้บริการยินยอมให้ผู้ให้บริการแจ้งเตือนค่าบริการที่ค้างช าระทางระบบโทรศัพท์อัตโนมัติ ไปรษณีย์ SMS E-mail Internet และ
ช่องทางอื่นๆ ตามที่ตกลงกันในสัญญา เพื่อประโยชน์ของผู้ใช้บริการในกรณีที่มีค่าบริการค้างช าระ ภายใต้หลักเกณฑ์ของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
4.8 ในกรณีที่ผู้ให้บริการส่งมอบอุปกรณ์หรือส่ิงอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อการใช้บริการตามสัญญานี้แก่ผู้ใช้บริการ ผู้ใช้บริการจะต้องรัก ษา
ทรัพย์สินที่ใช้ด้วยความระมัดระวังเสมือนเช่นวิญญูชนจะพึงรักษาทรัพย์สินของตนเอง และต้องส่งคืนให้ แก่ผู้ให้บริการเมื่อสัญญาส้ินสุดลง 
หากทรัพย์สินที่ผู้ให้บริการส่งมอบให้แก่ผู้ใช้บริการช ารุด สูญหายหรือเสียหายด้วยประการใดๆ อันไม่ได้เกิดจากการใช้งานตามปกติหรือเป็น
เพราะความผิดของผู้ใช้บริการเอง ผู้ใช้บริการตกลงช าระค่าเสียหายในการซ่อมแซมและ/หรือจัดการทรัพย์ สินดังกล่าวให้ใช้งานได้ตามปกติ 
ทั้งนี้ ค่าเสียหายจะต้องไม่เกินกว่าราคาตลาดของค่าอุปกรณ์ในขณะนั้น 
4.9 ผู้ใช้บริการมีสิทธิ์ยกเลิกการใช้บริการในเวลาใดก็ได้ โดยแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้ผู้ให้บริการทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า  5 (ห้า) วัน
ท าการ ทั้งนี้ ผู้ใช้บริการจะต้องช าระค่าบริการและปฏิบัติตามภาระผูกพันที่มีครบถ้วนแล้วจนถึงวันที่การยกเลิกการใช้บริการมีผลบังคับ 
  กรณีผู้ใช้บริการตกลงสมัครบริการ โดยขอรับสิทธิยกเว้นค่าธรรมเนียมแรกเข้าและ/หรือค่าติดตั้งในวันสมัครใช้บริการ ผู้ใช้บริการ
จะต้องใช้บริการจนครบก าหนดตามสัญญา หากผู้ใช้บริการยกเลิกบริการก่อนครบก าหนดตามสัญญา ผู้ให้บริการมีสิทธิเรียกเก็บค่าธรรมเนียม
แรกเข้าและ/หรือค่าติดตั้งในอัตราที่ได้มีการหักลดลงตามสัดส่วนที่ผู้ใช้บริการได้ใช้บริการไปก่อนแล้ว เว้นแต่ กรณีเหตุแห่งการยกเลิกบริการ
เกิดขึ้นจากการให้บริการที่ไม่เป็นไปตามโฆษณาหรือมาตรฐานการให้บริการที่ผู้ให้บริการได้แจ้งไว้ หรือเกิดขึ้นจากความผิดของผู้ให้บริการ  
ผู้ให้บริการไม่มีสิทธิเรียกเก็บค่าธรรมเนียมแรกเข้าและ/หรือค่าติดตั้งทั้งหมด 
 กรณีผู้ใช้บริการตกลงสมัครบริการ โดยยินยอมช าระค่าธรรมเนียมแรกเข้าและ/หรือค่าติดตั้งเต็มจ านวนให้แก่ผู้ให้บริการตั้งแต่วันที่
สมัครใช้บริการ หากผู้ใช้บริการยกเลิกบริการก่อนครบก าหนดตามสัญญา ผู้ให้บริการตกลงจะไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมแรกเข้าและ/หรือ 
ค่าติดตั้งเพิ่มเติมแต่อย่างใด 
4.10 เมื่อสัญญาส้ินสุดลงไม่ว่ากรณีใดๆ ผู้ใช้บริการต้องส่งคืนซ่ึงอุปกรณ์หรือทรัพย์สินของผู้ให้บริการที่ใช้ในการบริการ โดยผู้ใช้บริการตก
ลงให้ความร่วมมือแก่ผู้ให้บริการในการด าเนินการถอดถอน น าอุปกรณ์หรือทรัพย์สินของผู้ให้บริการกลับคืนมา ทั้งนี้ การด าเนินการดังกล่ าว
ของผู้ให้บริการจะต้องไม่เป็นการรบกวนการครอบครองโดยปกติสุขของผู้ใช้บริการ อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่ผู้ให้บริการไม่สามารถด าเนินการ
ถอดถอนอุปกรณ์หรือทรัพย์สิน หรือการถอดถอนล่าช้า เนื่องจากความผิดของผู้ใช้บริการ ผู้ให้บริการมีสิทธิเรียกให้ผู้ใช้บริการรับผิดชอบชดใช้
ค่าเสียหายที่เกิดขึ้นได้ 
4.11 ผู้ใช้บริการจะต้องไม่น าบริการตามสัญญานี้ไปให้ผู้อื่นใช้ หรือให้ผู้อื่นร่วมใช้ หรือโอนสิทธิการใช้บริการ หรือน าไปขายต่อบริการ หรือ
ใช้บริการไปในทางที่ขัดต่อกฎหมาย  กฎเกณฑ์  กฎระเบียบ  ค าส่ัง ประกาศทางราชการ หรือขัดต่อความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดี หรือ
ละเมิดสิทธิส่วนบุคคลของผู้อื่น หรือด าเนินการอย่างใดๆที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่บุคคลอื่นใด หากผู้ใช้บริการฝ่าฝืนกระท าการดังกล่าว
ข้างต้น ผู้ให้บริการมีสิทธิระงับหรือยกเลิกการให้บริการตามสัญญานี้ได้ทันทีโดยไม่ต้องบอกกล่าวและผู้ใช้บริการต้องรับผิดในความเสียหายที่
เกิดขึ้นในกรณีดังกล่าวแต่เพียงฝ่ายเดียว  
4.12 ในกรณีที่ผู้ใช้บริการน าอุปกรณ์รุ่นหรือยี่ห้อที่ผู้ให้บริการมิได้แนะน ามาใช้เพื่อการเข้าถึงบริการตามสัญญานี้ ผู้ให้บริการไม่ต้อ ง
รับผิดชอบ หากผู้ใช้บริการไม่สามารถใช้บริการหรือมีเหตุขัดข้องใดๆเกิดขึ้นอันเนื่องมาจากอุปกรณ์ดังกล่าว และผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิที่จะ
เรียกเก็บค่าบริการตามที่ก าหนด 
4.13 ในกรณีที่เป็นการให้บริการบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ตบนเลขหมายโทรศัพท์ของผู้อื่น หากเจ้าของเลขหมายไม่ยินยอมให้มีการใช้เลข
หมาย ผู้ใช้บริการยินยอมให้ผู้ให้บริการระงับหรือยกเลิกการให้บริการได้ทันที 



4.14 ผู้ให้บริการสงวนสิทธิที่จะแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงข้อก าหนดหรือเงื่อนไขใดๆ ในสัญญานี้  รวมถึงการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริการ  
ส่วนลดการส่งเสริมการตลาด  ในกรณีที่ผู้ให้บริการต้องปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับที่เปลี่ยนแปลงหรือก าหนดโดยองค์กรหรือหน่วยงานที่มี
อ านาจก ากับดูแล โดยจะแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบถึงการแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงดังกล่าว 
4.15 ผู้ให้บริการจัดให้มีแพ็คเกจหลายประเภทตามความต้องการของผู้ใช้บริการ และมีหน้าที่แจ้งรายละเอียดของการให้บริการอย่างชัดเจน
และครบถ้วน ทั้งนี้ ผู้ใช้บริการต้องเป็นผู้ตรวจสอบและเลือกประเภทแพ็คเกจให้ตรงตามความต้องการของตนก่อนเข้าท าสัญญา 
4.16 ในกรณีที่ผู้ใช้บริการเห็นว่า ผู้ให้บริการเรียกเก็บค่าบริการโดยไม่ถูกต้อง ผู้ใช้บริการมีสิทธิขอข้อมูลเกี่ยวกับการใช้บริการของตนจากผู้
ให้บริการได้ เมื่อผู้ใช้บริการมีค าขอทราบข้อมูลเกี่ยวกับการใช้บริการของตน ผู้ให้บริการจะตรวจสอบข้อเท็จจริงเพื่อยืนยันความถูกต้องของ
การเรียกเก็บค่าบริการดังกล่าว และจะแจ้งผลให้ผู้ใช้บริการทราบภายใน 60 วันนับแต่วันที่ผู้ใช้บริการมีค าขอ หากผู้ให้บริการไม่ด าเนิ นการ
ภายในระยะเวลาดังกล่าว ให้ถือว่าผู้ให้บริการส้ินสิทธิในการเรียกเก็บค่าบริการในจ านวนที่ผู้ใช้บริการได้โต้แย้งนั้น 
 หากข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ให้บริการเรียกเก็บค่าบริการเกินจริง และผู้ใช้บริการได้ช าระค่าบริการส่วนที่เกินดังกล่าวให้แก่ผู้ให้บริการไป
แล้ว ผู้ให้บริการจะคืนเงินส่วนต่างของค่าบริการที่เรียกเก็บเกินให้แก่ผู้ใช้บริการ ภายใน 30 วันนับแต่วันที่ข้อเท็จจริงยุติ และผู้ให้บริการจะ
ช าระดอกเบี้ยในส่วนต่างนับแต่วันผิดนัดในอัตราเดียวกันกับอัตราที่ได้ก าหนดไว้ว่าจะเรียกเก็บจากผู้ใช้บริการในกรณีที่ผู้ใช้บริการผิดนัด เว้น
แต่ผู้ใช้บริการจะได้ตกลงกับผู้ใหบ้ริการในการคืนเงินส่วนต่างเป็นอย่างอื่น ทั้งนี ้การคืนเงนิส่วนต่างอาจคนืด้วยเงินสด เช็ค หรือน าเงินเข้าบัญชี
เงินฝากของผู้ใช้บริการ หรือตามวิธีการอื่นใดตามที่ผู้ให้บริการจะตกลงกับผู้ใช้บริการ  
5 อัตราค่าบริการ 
5.1 คู่สัญญาตกลงก าหนดอัตราค่าบริการบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ตตามสัญญานี้เป็นอัตราค่าบริการแบบรายเดือน ทั้งนี้ เว้นแต่จะได้ตกลงกัน
เป็นอย่างอื่น 
5.2 อัตราค่าบริการเสริมและรอบระยะเวลาช าระค่าบริการ เป็นไปตามประเภทของแต่ละบริการเสริมตามที่คู่สัญญาได้ตกลงกัน 
5.3 อัตราค่าบริการ ให้เป็นไปตามที่ผูใ้หบ้ริการและผู้ใช้บริการตกลงกันไว้ในใบสมัคร/สัญญานี้ในวันที่ระบุในใบสมัคร/สัญญา และในกรณี
ที่ผู้ให้บริการมีการปรับอัตราค่าบริการสูงกว่าอัตราค่าบริการในวันที่ระบุในใบสมัคร/สัญญา ผู้ให้บริการจะต้องแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบไม่น้อย
กว่า 1 รอบระยะเวลาการช าระค่าบริการ และการปรับอัตราค่าบริการดังกล่าวจะต้องได้รับความยินยอมจากผู้ใช้บริการ หากผู้ใช้บริการไม่
ยินยอม ผู้ใช้บริการมีสิทธิยกเลิกการใช้บริการได้ทันที ทั้งนี้ การปรับอัตราค่าบริการดังกล่าว ผู้ให้บริการจะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่องค์กร
หรือหน่วยงานก ากับดูแลประกาศก าหนด 
5.4 ผู้ให้บริการรับรองว่าจะไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าบริการนอกเหนือจากที่ผู้ให้บริการได้แจ้งให้ผู้ใช้บริการรับทราบ 
5.5 ผู้ให้บริการจะคิดอัตราค่าบริการที่เกี่ยวข้องเพื่อการให้บริการในแต่ละรายการตามสัญญา ดังต่อไปนี้ 

 หมวดค่าติดตั้ง 
- ค่าติดตั้ง 5,000 บาท ส าหรับระยะเดินสายกระจายทองแดงไม่เกิน 325 เมตร หรือสายกระจายใยแก้วไม่เกิน 300 เมตร 
- กรณีเดินสายกระจายทองแดงเกินกว่า 325 เมตร ทุก 25 เมตร คดิเพิม่ในอัตรา 375 บาท เศษทีน่้อยกว่า 25 เมตร ให้คิดเปน็ 25 เมตร 
- กรณีเดินสายกระจายใยแก้วเกินกว่า 300 เมตร คดิเพิ่มในอัตรา 20 บาทต่อเมตร เศษทีน่้อยกว่า 1 เมตร ให้คดิเป็น 1 เมตร 
- กรณีเดินสายภายในเกินกว่า 1 จุด คิดค่าเดินสายภายในเพิ่มในอตัรา 320 บาท/จุด  

 หมวดการโอนย้าย/เปลี่ยนแปลง 
- ค่าโอนเปลี่ยนตัวผูใ้ช้บริการ 1,070 บาท 
- ค่าย้ายสถานที่ติดตั้ง 1,605 บาท 
- ค่าเปลี่ยนเลขหมาย 535 บาท 
- ค่าธรรมเนียมกรณีขอปรับลดความเร็วของแพ็คเกจลงจากเดิม 50 บาท/ครั้ง (กรณีมีข้อผูกพันใหใ้ช้บริการตามระยะเวลาที่ก าหนด) 

 หมวดค่าบริการอื่นๆ 
- ค่าบริการนอกสถานที่ของผู้ให้บริการ 535 บาท/ครั้ง (ยกเว้นกรณีที่เหตุขดัข้องเกิดจากโครงข่าย หรืออุปกรณ์ของผูใ้หบ้ริการ) 

 
อัตราค่าบริการดังกล่าวรวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว 
 



6 บริการเสริม 
ตลอดระยะเวลาให้บริการตามสัญญา หากผู้ใช้บริการมีความประสงค์ที่จะขอรับบริการเสริม ผู้ใช้บริการตกลงจะลงนามในใบสมัคร/

สัญญาการขอรับบริการเสริมตามรูปแบบและเงื่อนไขที่ผู้ให้บริการก าหนด และให้ถือว่าใบสมัคร/สัญญาการขอรับบริการเสริมถือเป็นส่วนหนึ่ง
ของการให้บริการภายใต้สัญญานี้ ในกรณีที่มีการระงับหรือยกเลิกการให้บริการบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต ผู้ใช้บริการรับทราบว่าการให้บริการ
เสริมจะถูกระงับหรือยกเลิกโดยอัตโนมัติด้วย  
 ข้าพเจ้าได้อ่านและเข้าใจข้อก าหนดและเงื่อนไขการใช้บริการข้างต้นโดยตลอดแล้ว  ข้าพเจ้ายินยอมผูกพันและปฏิบัติตามสัญญา
บริการบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ตฉบับนี้ทุกประการ โดยให้ถือว่าเอกสารฉบับนี้เป็นสัญญาผูกพันการใช้บริการของข้าพเจ้า เมื่อผู้ให้บริการตกลง
และไดใ้ห้บริการแก่ข้าพเจ้าแล้ว 
 


