การชาระค่าบริการ TOT SmartSMS
สาหรับลูกค้าใหม่ (แบบ Prepaid)
เรียน ผู้จัดการศูนย์บริการลูกค้า
เนื่องด้วย

นาย/นาง/นางสาว ......................... ........นามสกุล ..............................................
บริษัท .................................................................................................................

ได้ขอใช้บริการ TOT SmartSMS จานวน ............................ Messages คิดค่าบริการในอัตรา
........................................... บาท / Message (ระยะเวลาการใช้งาน ตามจานวนอัตราค่าใช้บริการ)
ค่าบริการที่ลูกค้าต้องชาระทั้งสิ้นเป็นเงิน ............................................................................. บาท
(ค่าบริการก่อน VAT ................................บาท และ ภาษี VAT 7% .................................... บาท)
โดยเข้ารหัสบัญชีรายได้จากการให้บริการ-ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ที่รหัส : 5040700
Product Code : B0103 (บริการเสริมโทรศัพท์เคลื่อนที่ไทย-โมบาย) VAT Code : 2
หลังจากลูกค้าได้ชาระเงินแล้ว ขอความกรุณาส่งเอกสารใบเสร็จรับเงินและเอกสารข้อตกลงในการ
ใช้บริการ TOTSmartSMS มาที่ Email : sms_support@nt.ntplc.co.th ส่วนบริการเสริม
โทรศัพท์เคลื่อนที่ (สคส.) จะได้ดาเนินการตามกรรมวิธีต่อไป
จึงเรียนมาเพื่อทราบและขอขอบคุณมา ณ ที่นี้
ชาญชัย ชัดขุนทด
(นายชาญชัย ชัดขุนทด)
ผูจ้ ัดการส่วนบริการเสริมโทรศัพท์เคลือ่ นที่

ส่วนบริการเสริมโทรศัพท์เคลื่อนที่
โทรศัพท์ 0-2575-9599

ข้อตกลงการใช้บริการ TOT SmartSMS
แบบ Prepaid
ผู้ฃอใช้บริการต้องปฏิบ้ติตามข้อตกลงนี้อย่างเคร่งครัด หากละเมิดหรือหลีกเลี่ยงการปฏิบ้ติช้อ
ใดข้อหนึ่ง บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จากัด (มหาซน) ขอสงวนสิทธิ ในการพิจารณายกเลิกให้บริการ
ทันที และจะไม่คืนเงินค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆ ผู้ใช้บริการจะต้องรับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึ้น
จากการกระทาดังกล่าวแต่เพียงผู้เดียว ทาง บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จากัด (มหาซน) จะไม่
รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น
1. ผู้ใ ช้ บริการจะต้องกรอกซื่อ, ที่อยู่, หมายเลขโทรศัพท์ ให้ครบถ้วนตามความเป็นจริง เพื่อ
สะดวกในการ ติดต่อจาก บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จากัด (มหาซน)
ชื่อ..................................................................นามสกุล..............................................................
ที่อยู่...........................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
โทรศัพท์บ้าน...............................................โทรศัพท์มือถือ.......................................................
2. ผู้ใช้บริการต้องไ,ม่ส่งข้อความ ถ้อยคาหยาบคาย, กล่าวหาผู้อื่น, ไม่ฃัดต่อความมั่นคงความสงบ
เรียบร้อย ของประเทศ และไม่ขัดต่อประเพณีศีลธรรมอันดีงาม
3. ผู้ใช้บริการจะต้องเก็บรักษาซื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่าน (Password) อย่างเคร่งครัด
และจะต้อง รับผิดชอบหากกิดการกระทาใดๆ จากการนาซื่อผู้ใช้ และรหัสผ่าน ไปใช้งานในทาง
ที่ผิดกฏหมายและ ศีลธรรม
4. ผู้ใช้บริการจะต้องไม่ใช้คาที่ระบุว่าเป็นผู้ดูแลระบบ เซ่น webmaster, hostmaster, admin,
administrator เป็นต้น นาไปใช้ตั้งซือผู้ใช้ (Username) หรือรหัสผ่าน (Password)
5. ผู้ใช้บริการตกลงถือว่าข้อตกลงนี้มิผลใช้บังคับทันที เอกสารประกบอการใช้บริการถือเป็นส่วน
หนึ่งของข้อตกลง
5.1 บุคคลทั้วไป : สาเนาบัตรประจาตัวประซาซนพร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
5.2 นิติบุคคล : สาเนาหนังสือรับรองของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
หนังสือมอบอานาจของผู้มิอานาจลงนามผูกพันบริษัท
สาเนาบัตรประซาซน ผู้มอบและผู้รับมอบอานาจ พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
6. ผู้ใช้บริการลงลายมือยอมรับข้อตกลงในการใช้บริการ
ลงซื่อ ..................................................... ผู้ใช้บริการ
( ..................................................... )
วันที่........../........../..........

ข้อตกลงการใช้บริการ TOT SmartSMS
แบบ Postpaid
ข้อตกลงฉบับนี้ ทาขึ้น ณ บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จากัด (มหาซน) เลขที่ 99 ถนนแจ้ง
วัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210 เมื่อวันที่ ... เดือน.............พ.ศ........
ระหว่าง
บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จากัด (มหาซน) ทะเบียนเลขที่ 0107564000014 โดย ..............
ตาแหน่ง ......................................................... ผู้รับมอบอานาจตามคาสั่ง บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ
จากัด (มหาซน) ที่ รบ.55/2546 ซึ่งต่อไปในข้อตกลงนี้เริยกว่า “ผู้ให้บริการ” ฝ่ายหนึ่ง
กับ
........................... ผู้มีอานาจลงนาม............................................................................. สานักงาน
ใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ ................. ถนน ............................... แขวง ....................... เขต ................................
กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์หมายเลข ......................... โทรสารหมายเลข ................................. ซึ่งต่อไป
ในข้อตกลงนี้เริยกว่า “ผู้ใช้บริการ"อีกฝ่ายหนึ่ง โดยมีข้อตกลงกันดังต่อไปนี้
1. ผู้ให้บริการตกลงให้บริการ และผู้ใช้บริการตกลงใช้บริการ TOT Smart SMS ซึ่งเป็นบริการ
ส่งข้อความสั้น (SMS) ผ่านระบบอีนเทอร์เนัตไปยังโทรศัพท์มือถือ มีระยะเวลาการใช้บริการ 1 ปี
นับตั้งแต่ วันที่ ..... เดือน ............... พ.ศ .......... ถึงวันที่ ..... เดือน ............... พ.ศ .......... หรือ จนถึงวันที่
ข้อตกลงระงับสิ้นไปภายใต้เงื่อนไขข้อตกลงนี้
2. ผู้ใช้,บริการตกลง ประกันการใช้บริการ SmartSMS ผ่าน Internet จานวนขั้นต่า 5,000
ข้อความ ต่อ เดือน ที่อัตรา ข้อความละ 1.00 บาท หากผู้ใช้บริการใช้ต่ากว่า 5,000 ข้อความต่อเดือน
จะต้องชาระค่าบริการใน ราคา 5,000 บาทต่อเดือน (ราคานี้ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) แต่ หากผู้ใช้บริการ
ใช้บริการเกิน 5,000 ข้อความ ต่อ เดือน แต่ไม่ถึง 10,000 ข้อค'วาม ผู้ใช้บริการจะชาระค่าบริการที่
อัตรา ข้อความละ 0.90 บาท เช่น ถ้า ผู้ใช้บริการ ใช้ บริการที่ 5,001 ข้อความ ต่อเดือน ผู้ใช้บริการจะ
ชาระค่าบริการ ในราคา 4,500.90 บาท ดังรายละเอียดในตาราง แสดงอัตราค่าใช้บริการ

ตารางแสดงอัตราค่าใช้บูรการ
ลาดับที
จานวนข้อความ
1
1 -5,000
2
5,001 - 10000
3
10,001 -50,000
4
50,001 -100,000
100,001 ขึ้นไป
5
หมายเหตุ ราคานี้ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

อตราค่าบริการ (บาท/ข้อความ)
1.00
0.90
0.80
0.65
0.55

3. ผู้ใช้บริการต้องปฏิบ้ติตามหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการให้บริการและหากมีการเปลี่ยนแปลง
หลักเกณฑ์ ผู้ให้บริการจะประกาศหรือแจ้งให้ทราบเป็นการทั่วไปล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน
4. ผู้ใช้บริการต้องไม่ล่งข้อความโดยใช้ถ้อยคาที่ฃัดต่อกฏหมายหรือศีลธรรมอันดีงาม
นอกจากนี้ผู้ใช้ บริการต้องไม่ดาเนินการในลักษณะอื่นใดที่อาจก่อให้เกิดภยันตรายต่อสังคม หรือความ
มั่นคงของรัฐ
5. ผู้ใช้บริการต้องเก็บรักษาซื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่าน (Password) เป็นความลับ
อย่าง เคร่งครัดและต้องรับผิดชอบหากเกิดการกระทาใดๆ จากการนาซื่อผู้ใช้และรหัสผ่านดังกล่าว ไปใช้
ในทางที่ผิดต่อ กฏหมาย หรือขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีฃองประซาซน
6. ผู้ใช้บริการต้องไม่ใช้ดาที่ระบุว่า เป็นผู้ดูแลระบบ เซ่น
Webmaster, hostmaster,
admin, administrator เป็นต้น นาไปใช้ตังซือผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่าน (Password)
7. ผู้ใช้บริการตกลงถือว่าข้อตกลงนี้มีผลใช้บังดับทันที เมื่อผู้ให้บริการตกลงให้บริการแก่
ผู้ใช้บริการ บรรดาเอกสารประกอบการใช้บริการของผู้ใช้บริการดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของ
ข้อตกลง
7.1 สาเนาหนังสือรับรองของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
7.2 หนังสือมอบอานาจของผู้มีอานาจลงนามผูกพันบริษัท
7.3 สาเนาบัตรประซาซนของผู้มอบอานาจและผู้รับมอบอานาจ ซึ่งเจ้าของบัตร ดังกล่าว
ลงนาม รับรองสาเนาถูกต้อง
8. ข้อตกลงใช้บริการฉบับนี้เป็นสิทธิเฉพาะตัว การเปลี่ยนตัวผู้ใช้บริการจะต้องไค้รับความ
ยินยอมเป็น ลายลักษณ์อักษรจากผู้ให้บริการก่อน
9. ผู้ให้บริการสงวนไว้ซึ่งสิทธิในการเปลี่ยนแปลงระบบ และวิธีการให้บริการ โดยผู้ให้บริการ
จะไค้แจ้ง ให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน

10. หากผู้ใช้บริการค้างชาระค่าบริการ หรือชาระไม่ถูกต้องครบถ้วนผู้ให้บริการมีสิทธิระงับการ
ให้บริการ โดยผู้ใช้บริการยังต้อง รับผิดชอบชาระเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยให้แก่ผู้ให้บริการในอัตราร้อยละ
7.5 (เจ็ดจุดห้า ) ต่อปี ของจานวนเงินที่ค้างชาระ นับตั้งแต่วันที่ผิดนัดชาระเป็นต้นไป จนกว่าจะชาระ
ถูกต้องครบถ้วน
11. หากผู้ใช้บริการปฏิบ้ติผิดข้อตกลงข้อใดข้อหนึ่ง ผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิในยกเลิกการ
ให้บริการได้ ทันที และการบอกเลิกข้อตกลงไม 1ว่ากรณีใดๆ หากผู้ใช้บริการมีหนี้ที่ยังด้างชาระ
ผู้ใช้บริการจะต้องชาระหนี้ที่ด้าง ชาระทั้งหมดให้แก่ผู้ให้บริการ ภายในระยะเวลา 60 วันนับแต่วันเลิก
สัญญาฉบับนี้
กรณีผู้ให้บริการใช้สิทธิบอกเลิกข้อตกลง ผู้ใช้บริการไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่าย
ใดๆ จากผู้ ให้บริการ เว้นแต่ความเสียหายอันมีสาเหตุมาจากความบกพร่องของฝ่ายผู้ให้บริการหรือ
ลูกจ้างหรือบุคลากรของผู้ ให้บริการ
12. บรรดาหนังสือ จดหมาย คาบอกกล่าวใดๆ ของผู้ให้บริการซึ่งส่งไปยังผู้ใช้บริการ ณ
สถานที่ส่งใบ แจ้งหนี้ให้ถือว่าผู้ใช้บริการได้รับโดยชอบแล้ว
13. ผู้ให้บริการสงวนลิทธิ้ในการเปิดเจรจากับผู้ใช้บริการ ในกรณีที่เกิดมีการเปลี่ยนแปลง
ต้นทุนราคา ในการส่งข้อความ เนื่องจากกฎเกณฑ์ของรัฐ โดยต้องอัดทาบันทึกข้อตกลงอย่างเป็น
ทางการ และจะต้องได้รับความยินยอมจากผู้ใช้บริการ หากการขอปรับอัตราค่าบริการดังกล่าวไม่เป็นที่
ยอมรับของผู้ใช้บริการ ผู้ให้บริการ ยินยอมให้ผู้ใช้บริการขอยกเลิกสัญญาได้โดยไม 1มีข้อโต้แย้งใดๆทั้งนี้
ผู้ใช้บริการจะต้องแจ้งให้ทราบถึงความต้องการดังกล่าวล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วัน
14. ก่อนสิ้นสุดอายุสัญญาที่ระบุในข้อ 1 หากผู้ใช้บริการไม่ประสงค์จะใช้บริการต่อ ต้องแจ้ง
เป็นลาย ลักษณ์อักษรให้ผู้ให้บริการทราบล่วงหน้า 30 วัน หากไม่มีการแจ้งความประสงคใม่ใช้บริการต่อ
เป็นลายลักษณ์อักษร ให้ถือว่าข้อตกลงถูกขยายระยะเวลาออกไปอีกครั้งละ 1 ปี หรือตามที่คู่สัญญาจะ
ตกลงกัน
ข้อตกลงนี้ทาขึ้นเป็นสองฉบับ
มีข้อความถูกต้องตรงกัน ทั้งสองฝ่ายได้อ่านและเข้าใจ
ข้อความโดยละเอียด ตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือซื่อพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสาคัญต่อหน้าพยาน
และทั้งสองฝ่ายต่างเก็บไว้ฝ่าย ละหนึ่งฉบับ
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