
 

ค ำขอใช้บริกำรระบบติดตำมยำนพำหนะ GPS Tracking 

 
วนัท่ี.................................................. 

ข้อ 1. รำยละเอยีดผู้ขอใช้บริกำร   

กรณบุีคคลธรรมดำ: 

ช่ือ(นาย/นาง/นางสาว).................................................................ผูถื้อบตัรประจ าตวัประชาชนเลขท่ี......................................................... 
มีภูมิล าเนาตามส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนท่ีแนบ ณ บา้นเลขท่ี ...................... หมู่ท่ี............... ตรอก/ซอย .........................................
ถนน........................................แขวง…....................................เขต..........................................จงัหวดั..................................รหสัไปรษณีย์
.............................โทรศพัท.์........................................โทรศพัทมื์อถือ.............................................. โทรสาร...........................................  
E-mail.......................................................................................................................................................................................................... 
กรณนีิตบุิคคล:  

คณะบุคคล/ บริษทั/หา้งหุน้ส่วนจ ากดั (ภาษาไทย)...................................................................................................................................... 

คณะบุคคล/ บริษทั/หา้งหุน้ส่วนจ ากดั (ภาษาองักฤษ) ................................................................................................................................
ทะเบียนนิติบุคคลเลขท่ี............................................ประกอบธุรกิจประเภท........................................ มีส านกังานจดทะเบียนตั้งอยูเ่ลขท่ี
...............................หมู่ท่ี.................. ตรอก/ซอย ...................................ต าบล......................................อ าเภอ............................................  
จงัหวดั......................................รหสัไปรษณีย.์...................... โดย.....................................................ผูมี้อ านาจลงนามตามหนงัสือรับรอง
นิติบุคคลท่ีแนบ หรือผูรั้บมอบอ านาจตามหนงัสือมอบอ านาจ ฉบบัลงวนัท่ี................................โทรศพัท.์..............................................  
E-mail.......................................................................................................................................................................................................... 

 

ข้อ 2. ข้อมูลกำรตดิต่อ 
 

ผู้ตดิต่อประสำนงำน: 

ช่ือ(นาย/นาง/นางสาว)............................................................... ต  าแหน่ง........................................ แผนก/ฝ่าย..........................................  
โทรศพัทมื์อถือ....................................... โทรศพัทส์ านกังาน ................................................. โทรสาร ..................................................... 
E-mail........................................................................................................................................................................................................... 
ฝ่ำยกำรเงนิ หรือ ฝ่ำยบัญชีทีรั่บใบแจ้งค่ำบริกำร:     

□ บุคคลเดียวกบัผูติ้ดต่อประสานงาน                □ บุคคลอ่ืนโปรดระบุ.......................... 

ช่ือ(นาย/นาง/นางสาว)............................................................... ต  าแหน่ง........................................ แผนก/ฝ่าย..........................................  

โทรศพัทมื์อถือ....................................... โทรศพัทส์ านกังาน ................................................. โทรสาร ..................................................... 
E-mail.......................................................................................................................................................................................................... 

สถำนทีส่่งใบแจ้งค่ำบริกำร:     

□  ตามท่ีระบุในขอ้ 1. ขา้งตน้                       □ อ่ืนๆ โปรดระบุ................................. 
เลขท่ี...........................หมู่ท่ี............. อาคาร......................................................................... ตรอก/ซอย.....................................................     

ต าบล....................................... อ าเภอ..................... จงัหวดั................................................ รหสัไปรษณีย.์................................................ 
 

 

ข้อ 3. กำรให้บริกำรระบบตดิตำมยำนพำหนะ GPS Tracking และอุปกรณ์ทีจ่ ำเป็น  
 

ลกัษณะและประเภทของบริกำรระบบตดิตำมยำนพำหนะ GPS Tracking: 
3.1 การใหบ้ริการระบบติดตามยานพาหนะ GPS Tracking เป็นการใหบ้ริการขอ้มูลเก่ียวกบัการใชง้านของยานพาหนะท่ีผูข้อใชบ้ริการ
สามารถตรวจสอบไดท้างเวบ็ไซต ์(Website) ดงัต่อไปน้ี  



 

1)  ระบุต าแหน่ง Global Positioning System ของยานพาหนะ (GPS Positioning) 
2)  ประวติัการใชเ้สน้ทางของยานพาหนะ (GPS Tracking History) 
3)  ขอ้มูลอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวกบัการใชง้านของยานพาหนะ เช่น การใชค้วามเร็วของรถ การเบรกกระทนัหนั การจอดติดเคร่ืองรอบ 

เดินเบา เป็นตน้ 
 

3.2 รายงานการใชง้านของยานพาหนะท่ีผูข้อใชบ้ริการสามารถตรวจสอบไดจ้ากเวบ็ไซต ์(Website)  
                1) รายงานการขบัขี่ประจ าเท่ียววิง่ 
                2) รายงานการวเิคราะห์พฤติกรรมการขบัข่ี (เฉพาะบางรุ่น)  

3) ตารางสรุปการใชง้านของยานพาหนะรายเดือน 
4) รายงานพฤติกรรมฝ่าฝืน 
5) รายงานเขา้/ออก จุดจอด 
 

3.3 การแจง้เตือนโดยเสียงและสญัญาณแจง้เตือนจากอุปกรณ์ Telematics ในกรณีดงัต่อไปน้ี 
                1) แจง้เตือนในกรณีผูข้บัข่ีฝ่าฝืนการตั้งค่าท่ีก าหนดไว ้(เช่น อตัราความเร็ว  อตัราการเร่ง การใส่รหสั เป็นตน้)  
                2) แจง้เตือนเม่ือถึงก าหนดการน ายานพาหนะเขา้บ ารุงรักษา    
 

3.4 การส่งขอ้ความไปยงั อปุกรณ์ Telematics 
 

3.5 อุปกรณ์ท่ีจ าเป็น : อุปกรณ์ Telematics  

3.6 ขอ้มูลรถท่ีขอเปิดใชบ้ริการติดตามยานพาหนะ GPS Tracking ตำมรำยละเอยีดในเอกสำรแนบ 
 

(หมำยเหตุ: รายละเอียดและรูปแบบการใหบ้ริการเป็นไปตาม “ข้อตกลงและเง่ือนไขทีแ่นบท้ำยค ำขอใช้บริกำรตดิตำมยำนพำหนะ” น้ี) 
 

ข้อ 4. อตัรำค่ำบริกำรและเง่ือนไขกำรช ำระเงนิ 

อตัรำค่ำบริกำร 
• ใชบ้ริการระบบติดตามยานพาหนะ GPS Tracking อตัราค่าบริการ เดือนละ .........บาท  (................บาท)   
• อตัราค่าบริการขา้งตน้เป็นราคาไม่รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม 
• รายการส่งเสริมการขาย (ถา้มี)   ........................................................................................................... 

วธีิกำรช ำระ 
ค่ำบริกำร 

ช าระผา่นบญัชีธนาคาร (เขา้บญัชีตวัแทนเรียกเก็บเงิน) ภายในก าหนดเวลาท่ีปรากฏตามใบแจง้หน้ี ท่ีส่งให ้
โดยผูใ้หบ้ริการหรือตวัแทนเรียกเก็บค่าบริการท่ีไดรั้บการแต่งตั้งโดยผูใ้หบ้ริการ   

 
ส ำหรับผู้ขอใช้บริกำรระบบตดิตำมยำนพำหนะ GPS Tracking 

ผูข้อใชบ้ริการรับทราบและตกลงวา่ เม่ือผูใ้หบ้ริการไดอ้นุมติั และ
เร่ิมการใหบ้ริการระบบติดตามยานพาหนะแก่ผูข้อใชบ้ริการแลว้ 
ใหถื้อวา่ค าขอใชบ้ริการระบบติดตามยานพาหนะ รวมทั้งขอ้ตกลง
และเง่ือนไขการใหบ้ริการท่ีแนบทา้ยค าขอฉบบัน้ีเป็นสญัญาการ
ใหบ้ริการระบบติดตามยานพาหนะระหวา่งผูใ้หบ้ริการและผูข้อใช้
บริการทนัที  
โดยผูใ้หบ้ริการจะแจง้ใหผู้ข้อใชบ้ริการทราบถึงวนัท่ีเร่ิมใหบ้ริการ
เป็นลายลกัษณ์อกัษร พร้อมกบัส่งคู่ฉบบัค าขอใชบ้ริการระบบ
ติดตามยานพาหนะ รวมทั้งขอ้ตกลงและเง่ือนไขท่ีแนบทา้ยค าขอน้ี 
ใหไ้วเ้ป็นหลกัฐาน 

 
 

ผูข้อใชบ้ริการ 
 
         ลงช่ือ................................................................................. 

 (.............................................................) 
 ผูมี้อ านาจลงนาม 

 
 วนัท่ี.............................................................. 

 
 
 
 

ประทบัตรานิติบุคคล (ถา้มี) 
 



 

ส ำหรับผู้ให้บริกำรระบบตดิตำมยำนพำหนะ 
ผูจ้  าหน่ายอีซูซุ : 
(บริษทั/หา้งหุน้ส่วนจ ากดั)……………………………………… 
ประทบัตรานิติบุคคล 
 
 
 
 
 
 
           ลงช่ือ................................................................................. 

(.............................................................) 
 

วนัท่ี.............................................................. 

ผูใ้หบ้ริการ:   
วนัท่ีเร่ิมใหบ้ริการ ................................................................. 
ประทบัตรานิติบุคคล 
 
 
 
 
 
 
           ลงช่ือ................................................................................. 

(.............................................................) 
 

วนัท่ี.............................................................. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

เอกสำรแนบท้ำยค ำขอใช้บริกำรระบบติดตำมยำนพำหนะ GPS Tracking 
 

ข้อมูลรถทีข่อเปิดใช้ บริการติดตามยานพาหนะ GPS Tracking  (สอบถามข้อมูลได้จากผู้จ าหน่าย) : 
ติดตั้งอุปกรณ์ Telematics ยีห่อ้……………... กบัยานพาหนะยีห่อ้ .................................  

ข้อมูลรถ รบกวนน ำตัวเลือกด้ำนล่ำงมำกรอกในตำรำง 
รุ่นรถ หมำยเลขทะเบียน หมำยเลขเคร่ืองยนต์ หมำยเลขวนิ 1.กำรใช้งำนรถ 2.ประเภทขนส่ง 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 
ข้อมูลรถส ำหรับแจ้งกรมขนส่งทำงบก : 
1. ลกัษณะรถท่ีใชใ้นการขนส่ง   (ตวัเลือกดา้นล่างใชเ้พ่ือกรอกในตารางดา้นบน) 
      A. ลกัษณะ 1 (กระบะบรรทุก)                    B. ลกัษณะ 2 (ตูบ้รรทุก)                       C.  ลกัษณะ 3 (บรรทุกของเหลว)    
      D. ลกัษณะ 4 (บรรทุกวตัถุอนัตราย)           E.  ลกัษณะ 5 (บรรทุกเฉพาะกิจ)          F.  ลกัษณะ 9 (รถลากจูง) 
 
2. ประเภทการขนส่ง   (ตวัเลือกดา้นล่างใชเ้พ่ือกรอกในตารางดา้นบน) 
     A. ส่วนบุคคล (ป้ายขาว)                              B. ไม่ประจ าทาง (ป้ายเหลือง) 
 
หมายเลขอปุกรณ์ Telematics (กรณีติดตั้งเป็นอะไหล่)  _____________________________ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
ข้อตกลงและเง่ือนไขกำรให้บริกำรระบบตดิตำมยำนพำหนะ GPS Tracking 

1. นิยำม 
 เวน้แต่จะระบุไวเ้ป็นอยา่งอ่ืนโดยชดัแจง้ในขอ้ตกลงและเง่ือนไขการให้บริการระบบติดตามยานพาหนะ GPS Tracking 
ฉบบัน้ี ใหค้  าดงัต่อไปน้ี มีความหมายดงัน้ี 

(1) “ผูใ้หบ้ริการ” หมายถึง บริษทั ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จ ากดั 
(2) “ผู ้ ใ ช้ บ ริ ก า ร ” ห ม า ย ถึ ง  ผู ้ ข อ ใ ช้ บ ริ ก า ร ร ะ บ บ ติ ด ต า ม ย า น พ า ห น ะ  GPS Tracking ท่ี มี ช่ื อ แ ล ะ 

ท่ีอยูป่รากฏในค าขอใชบ้ริการระบบติดตามยานพาหนะ GPS Tracking ซ่ึงไดรั้บอนุมติัการใหบ้ริการจากผูใ้หบ้ริการแลว้ 
(3) “ผูจ้  าหน่าย” หมายถึง  ผูจ้  าหน่ายยานพาหนะอีซูซุ หรือบุคคลอ่ืนใดท่ีไดรั้บการแต่งตั้งจากผูใ้ห้บริการให้เป็นผูจ้  าหน่าย 

และ/หรือติดตั้ง อุปกรณ์ Telematics และท าหนา้ท่ีประสานงานระหวา่งผูใ้หบ้ริการและผูใ้ชบ้ริการ  
(4) “ตวัแทนเรียกเก็บค่าบริการ” หมายถึง ผูท่ี้ไดรั้บการแต่งตั้งโดยผูใ้หบ้ริการใหเ้ป็นผูเ้รียกเก็บค่าบริการและรับช าระค่าบริการ 

ระบบติดตามยานพาหนะ GPS Tracking แทนผูใ้หบ้ริการ 
(5) “บริการ” หมายถึง บริการระบบติดตามยานพาหนะ GPS Tracking ตามลกัษณะและประเภทของบริการตามขอ้ 3 ของค าขอ

ใชบ้ริการระบบติดตามยานพาหนะ GPS Tracking  ภายใตส้ญัญา ฉบบัน้ี 
(6) “อุปกรณ์ Telematics” หมายถึง เคร่ืองโทรคมนาคมติดตามยานพาหนะ GPS Tracking รวมทั้ ง เสาอากาศ สายไฟ วสัดุ

อุปกรณ์เช่ือมต่อใด ๆ ท่ีใชติ้ดตั้ง อุปกรณ์  Telematics กบัยานพาหนะ    
(7) “เวบ็ไซต”์ หมายถึง เวบ็ไซต ์ท่ีใหบ้ริการ ระบบติดตามยานพาหนะ GPS Tracking 
(8) “วนัท่ีเร่ิมใหบ้ริการ” หมายถึง วนัท่ีผูใ้หบ้ริการไดอ้นุมติั และเร่ิมการใหบ้ริการแก่ผูข้อใชบ้ริการ  

โดยผูใ้หบ้ริการจะแจง้ใหผู้ข้อใชบ้ริการทราบเป็นลายลกัษณ์อกัษร  
(9) “สญัญา” หมายถึง ค าขอใชบ้ริการของผูข้อใชบ้ริการ และขอ้ตกลงและเง่ือนไขการใหบ้ริการฉบบัน้ี รวมทั้งท่ีไดมี้การแกไ้ข

เพ่ิมเติมเป็นคร้ังคราว เพ่ือใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ ค าสัง่ หรือระเบียบ ขอ้บงัคบัของคณะกรรมการกิจการกระจาย
เสียง กิจการโทรทศัน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 
 

2. รูปแบบและมำตรฐำนบริกำร 
เพ่ือประโยชน์ในการใหบ้ริการผูใ้หบ้ริการ/ผูจ้  าหน่ายจะเป็นผูจ้  าหน่ายและ/หรือติดตั้ง อุปกรณ์ Telematics กบัยานพาหนะ

ของผูใ้ชบ้ริการ โดยผูใ้ห้บริการ/ผูจ้  าหน่ายจะช่วยเหลือและให้ค  าแนะน าในการตั้งค่าการใชบ้ริการคร้ังแรกจนเป็นท่ีเรียบร้อย 
หลงัจากติดตั้ง อุปกรณ์ Telematics และตั้งค่าการใชบ้ริการเป็นท่ีเรียบร้อยแลว้ ผูใ้ชบ้ริการจะไดรั้บรหัสผูใ้ช ้(USER ID) และ 
รหสัผา่น (PASSWORD) เพ่ือการเขา้ถึงขอ้มูลการใหบ้ริการผา่นเวบ็ไซต ์ 

 นบัแต่วนัท่ีเร่ิมใหบ้ริการเป็นตน้ไป  ผูใ้ชบ้ริการจะไดรั้บบริการเก่ียวกบัขอ้มูลการใชย้านพาหนะตามขอ้ 3  ของค าขอ
ใชบ้ริการซ่ึงผูใ้ชบ้ริการสามารถเขา้ถึงขอ้มูลเก่ียวกบัลกัษณะการใชง้านยานพาหนะจาก เวบ็ไซต ์ไดต้ลอดเวลาระหวา่งท่ีใช้
บริการ ผูใ้ชบ้ริการสามารถขอปรึกษาปัญหาการใชง้านอปุกรณ์ Telematics และการอ่านค่าหรือผลของรายงานการใช้
ยานพาหนะไดก้บัผูจ้  าหน่ายและ/หรือผูใ้หบ้ริการ 

 การใหบ้ริการจะด าเนินการผา่นการท างานของ อุปกรณ์ Telematics ตามขอ้ 3 ของค าขอใชบ้ริการน้ี เท่านั้น  ทั้งน้ี หาก
อุปกรณ์ Telematics มีเหตุขดัขอ้ง ไม่สามารถท างานไดใ้นลกัษณะปกติหรือช ารุดเสียหายไม่ว่าในลกัษณะใด ๆ หลงัจากการ
ติดตั้ งและใช้งานแล้ว  ผูใ้ช้บริการตอ้งน ายานพาหนะท่ีติดตั้ง อุปกรณ์ Telematics  มายงัศูนย์บริการของผูจ้  าหน่ายหรือผู ้
ใหบ้ริการ เพ่ือตรวจสอบและแกไ้ขปัญหา หรือซ่อมแซม อุปกรณ์ Telematics ต่อไป  

 
3. หน้ำทีข่องผู้ใช้บริกำร 
 หนา้ท่ีของผูใ้ชบ้ริการมีดงัต่อไปน้ี 

(1) ในแต่ละรอบการใชบ้ริการ   ผูใ้ชบ้ริการตอ้งช าระค่าบริการรายเดือนตามวธีิการช าระเงินในขอ้ 4 ของค าขอใชบ้ริการ ระบบ
ติดตามยานพาหนะ GPS Tracking ภายในเวลาท่ีก าหนดไวใ้นใบแจ้งหน้ีท่ีส่งให้โดยผูใ้ห้บริการหรือตวัแทนเรียกเก็บ
ค่าบริการ โดยผูใ้ห้บริการจะแจง้รายการการใชบ้ริการของผูใ้ชบ้ริการ เพ่ือเรียกเก็บค่าบริการใหผู้ใ้ชบ้ริการทราบล่วงหนา้



 
เป็นระยะเวลาไม่นอ้ยกวา่ 15 (สิบห้า) วนัก่อนวนัครบก าหนดช าระ  โดยผูใ้หบ้ริการรับรองวา่จะไม่เรียกเก็บค่าบริการหรือ
ค่าธรรมเนียมอ่ืนใดในการใหบ้ริการ นอกเหนือจากท่ีก าหนดไวใ้นสญัญาฉบบัน้ี 

(2) กรณีท่ีผูใ้ชบ้ริการไม่ใชย้านพาหนะท่ีติดตั้ง อุปกรณ์ Telematics  ไม่วา่จากการซ่อมแซม  การบ ารุงรักษา  
การดดัแปลง อุบติัเหตุท่ีเกิดข้ึนกบัยานพาหนะนั้น หรือเหตุอ่ืนใด หรือการไม่ใชเ้คร่ือง อุปกรณ์ Telematics   
เน่ืองจากความช ารุดบกพร่องของ อุปกรณ์ Telematics  ซ่ึงเกิดข้ึนจากความผิดของผูใ้ชบ้ริการ หรือการไม่เขา้ใชเ้วบ็ไซต์
ของผูใ้ชบ้ริการเอง ไม่เป็นเหตุในการปฏิเสธท่ีจะไม่ช าระค่าบริการตามสญัญาฉบบัน้ี  
เว้นแต่ การซ่อมแซมบ ารุงรักษาอุบติัเหตุท่ีเกิดข้ึนกบัยานพาหนะนั้นโดยไม่ใช่ความผิดของผูใ้ชบ้ริการ หรือเหตุอ่ืนใด อนั
ไม่ใช่ความผิดของผูใ้ช้บริการ หรือการไม่ใช้เคร่ือง อุปกรณ์ Telematics เน่ืองจากความช ารุดบกพร่องของ อุปกรณ์ 
Telematics อนัมิไดเ้กิดจากความผิดของผูใ้ชบ้ริการ  

(3) ผู ้ใช้บริการจะไม่เคล่ือนยา้ย ดัดแปลง แก้ไข  อุปกรณ์ Telematics และ/หรือ น าอุปกรณ์ใดมาเช่ือมต่อกับ อุปกรณ์ 
Telematics โดยเด็ดขาด  

(4) ผูใ้ชบ้ริการจะไม่ด าเนินการใด ๆ ท่ีขดัต่อกฎหมาย หรือความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอนัดีของประชาชน และไม่ใช้
บริการในทางใด ๆ ท่ีอาจก่อใหเ้กิดภยัต่อสงัคม ความมัน่คง หรือความสงบเรียบร้อยของประเทศ หรือใชใ้นทางท่ีอาจขดัตอ่
ความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอนัดีของประชาชน   

(5) ผูใ้ชบ้ริการจะตอ้งช าระค่าบริการภายในก าหนดระยะเวลาท่ีระบุไวใ้นใบเรียกเก็บเงิน หากผูใ้ชบ้ริการผิดนดัช าระค่าบริการ
งวดหน่ึงงวดใด ผูใ้ชบ้ริการยินยอมช าระค่าบริการพร้อมดอกเบ้ียในอตัราท่ีกฎหมายก าหนด นบัแต่วนัท่ีผูใ้ชบ้ริการผิดนดั
จนกวา่จะช าระเสร็จส้ิน  

(6) ผูใ้ชบ้ริการจะโอนสิทธิและหนา้ท่ีการใชบ้ริการตามสัญญาฉบบัน้ีไม่วา่ทั้งหมดหรือบางส่วนให้บุคคลอ่ืนใดไม่ได ้เวน้แต่
จะไดรั้บความยนิยอมเป็นลายลกัษณ์อกัษรจากผูใ้หบ้ริการก่อน  

(7)  ผูใ้ชบ้ริการไม่มีสิทธิน าบริการท่ีไดรั้บตามสญัญาน้ีไปใหบ้ริการต่อกบับุคคลอ่ืน 
(8) ผูใ้ชบ้ริการจะตอ้งใชร้หัสผูใ้ช ้(USER ID) และรหัสผ่าน (PASSWORD) ท่ีผ่านการลงทะเบียนแลว้ เพ่ือเขา้ใชบ้ริการเพื่อ

เป็นการรักษาสิทธิประโยชน์ท่ีผูใ้ชบ้ริการพึงไดรั้บตามสัญญา  โดยผูใ้ชบ้ริการตอ้งเก็บรักษา รหัสผูใ้ช ้(USER ID) และ
รหสัผา่น (PASSWORD)ไวเ้ป็นความลบั และไม่เปิดเผยใหผู้อ่ื้นท่ีไม่มีส่วนเก่ียวขอ้งทราบโดยเด็ดขาด   
 

 

4.   หน้ำทีข่องผู้ให้บริกำร 
 หนา้ท่ีของผูใ้หบ้ริการมีดงัต่อไปน้ี 

(1) ผูใ้ห้บริการจะใหบ้ริการตามรูปแบบและมาตรฐานการใหบ้ริการท่ีก าหนดไวใ้นขอ้ 3 ของค าขอใชบ้ริการ และเป็นไปตาม
มาตรฐานและคุณภาพการใหบ้ริการตามท่ีไดโ้ฆษณาหรือแจง้ใหผู้ใ้ชบ้ริการทราบโดยมาตรฐานและคุณภาพการใหบ้ริการ
ตอ้งไม่ต ่ากวา่หลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทศัน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติประกาศ
ก าหนด 

(2) ภายใตป้ระกาศ กทช. และหลกัเกณฑ์ท่ี กสทช. จะประกาศเพ่ิมเติมหรือแกไ้ขเพ่ือบงัคบัใชต้่อไปในอนาคต  ในกรณีท่ีผู ้
ใหบ้ริการประสงคจ์ะเปล่ียนแปลงอตัราค่าบริการตามสญัญาน้ี  ผูใ้หบ้ริการจะแจง้ใหผู้ใ้ชบ้ริการ  ทราบล่วงหนา้ไม่นอ้ยกวา่ 
30 (สามสิบ) วนั  ทั้งน้ี ไม่ตดัสิทธิผูใ้ชบ้ริการท่ีจะยกเลิกสญัญาอนัเน่ืองมาจากการการเปล่ียนแปลงอตัราค่าบริการดงักล่าว 

(3) ในกรณีท่ีเกิดเหตุขดัขอ้งข้ึนกบัการให้บริการของผูใ้ห้บริการจนเป็นเหตุให้ผูใ้ชบ้ริการไม่สามารถใชบ้ริการไดต้ามปกติ  
ผูใ้หบ้ริการจะด าเนินการแกไ้ขโดยเร็วและผูใ้หบ้ริการจะไม่เรียกเก็บค่าบริการในช่วงเวลาท่ีเกิดเหตุขดัขอ้งดงักล่าว เวน้แต่ 
ผูใ้หบ้ริการจะพิสูจน์ไดว้า่เหตุขดัขอ้งดงักล่าวเกิดข้ึนจากฝ่ายผูใ้ชบ้ริการ 

(4) การโอนสิทธิการใหบ้ริการตามสญัญาไปยงัผูใ้หบ้ริการรายอ่ืนจะกระท ามิได ้ เวน้แต่ ไดรั้บอนุมติัจากคณะกรรมการกิจการ
กระจายเสียง กิจการโทรทศัน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติและผูรั้บโอนจะตอ้งด าเนินการใหเ้ป็นไปตามสัญญาท่ีมีผล
อยูก่่อนการโอน 

(5) ผูใ้ห้บริการจะแจง้การรับเร่ืองร้องเรียนเป็นหนงัสือให้ผูร้้องเรียนทราบภายใน 7 วนั นับถดัจากวนัท่ีไดรั้บเร่ืองร้องเรียน 
และหากผูใ้ห้บริการเห็นวา่เร่ืองร้องเรียนไม่มีมูล ไม่เป็นสาระ หรือไม่สมเหตุสมผลท่ีจะร้องเรียน  ผูใ้ห้บริการจะแจง้เป็น



 
หนงัสือใหผู้ร้้องเรียนทราบภายใน 14 วนั นบัถดัจากวนัท่ีไดรั้บเร่ืองร้องเรียน และผูใ้หบ้ริการจะพิจารณาแกไ้ขปัญหาเร่ือง
ร้องเรียนให้แลว้เสร็จภายใน 30 วนั นบัแต่วนัท่ีไดรั้บเร่ือง และผูใ้ห้บริการจะจดัท ารายงานกระบวนการแกไ้ขปัญหาเร่ือง
ร้องเรียน โดยแสดงรายละเอียดเก่ียวกบักระบวนการแกไ้ขปัญหาเร่ืองร้องเรียนตลอดทุกขั้นตอน  ตั้งแต่ขั้นตอนการรับเร่ือง
ร้องเรียนจากผูร้้องเรียนไปจนถึงขั้นตอนการเจรจาตกลงเสร็จส้ิน  เพ่ือให้คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการ
โทรทศัน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติไดรั้บทราบขอ้มูลท่ีเพียงพอและเป็นประโยชน์ในกรณีท่ีเร่ืองร้องเรียนดงักล่าว
อาจน าเขา้สู่กระบวนการพิจารณาเร่ืองร้องเรียนและการระงบัขอ้พิพาทในชั้นคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการ
โทรทศัน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ หรือเพ่ือให้คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทศัน์ และกิจการ
โทรคมนาคมแห่งชาติตรวจสอบในขั้นตอนการพิจารณารายงานสรุปผลการแกไ้ขปัญหาเร่ืองร้องเรียนซ่ึงผูใ้หบ้ริการจดัส่ง
ใหแ้ก่คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทศัน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 

(6) หากผูใ้ชบ้ริการมีค าถามหรือขอ้สงสัย หรือมีเหตุขดัขอ้งในการใชบ้ริการ ผูใ้ห้บริการไดจ้ดัใหมี้เจา้หนา้ท่ีตอบค าถาม หรือ
ขอ้สงสัยทัว่ไป เพ่ือท าหน้าท่ีดูแลการรับเร่ืองร้องเรียนและการแก้ไขปัญหาเร่ืองร้องเรียนโดยไม่คิดค่าธรรมเนียมและ
ค่าบริการ และจดัใหมี้บริการรับแจง้เร่ืองร้องเรียนทางโทรศพัทโ์ดยไม่คิดค่าใชจ่้าย โดยผูใ้ชบ้ริการสามารถร้องเรียนไปยงั
หน่วยงานรับเร่ืองร้องเรียนของผูใ้หบ้ริการตามรายละเอียด ดา้นล่างน้ี 

ก) หมายเลขโทรศพัทศู์นยบ์ริการผูใ้ชบ้ริการ : 02-118-0777 (กด 5) 
ข) อีเมล : teleteccare@tripetch-isuzu.co.th 
ค) เวบ็ไซต ์: www.isuzu-tis.com 
ง) ไปรษณีย ์: 1088 ถ.วภิาวดีรังสิต แขวงจตุจกัร เขตขตุจกัร กรุงเทพฯ 10900 

(7) ผูใ้ชบ้ริการมีสิทธิขอขอ้มูลเก่ียวกบัการใชบ้ริการของตนผ่านช่องทางท่ีผูใ้ห้บริการก าหนดไว ้ และผูใ้ห้บริการตกลงจะ
จดัหาขอ้มูลเก่ียวกบัการใชบ้ริการตามท่ีผูใ้ชบ้ริการร้องขอผ่านช่องทางท่ีผูใ้ห้บริการก าหนด  ภายใน 30 วนันับแต่วนัท่ี
ไดรั้บแจง้ 
ในกรณีท่ีปรากฏขอ้โตแ้ยง้เก่ียวกบัการเรียกเก็บค่าบริการดงักล่าว ผูใ้ห้บริการตกลงจะพิสูจน์ขอ้เท็จจริงเพ่ือยืนยนัความ
ถูกตอ้งของการเรียกเก็บค่าบริการดงักล่าว และตอ้งแจง้ขอ้มูลใหผู้ใ้ชบ้ริการทราบภายใน  30 วนัแต่วนัท่ีผูใ้ชบ้ริการมีค าขอ 
 ทั้ งน้ี หากผูใ้ห้บริการไม่ด าเนินการภายใน 60 วนั  ผูใ้ห้บริการส้ินสิทธิในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียม หรือค่าบริการใน
จ านวนท่ีผูใ้ชบ้ริการไดโ้ตแ้ยง้นั้น  

(8) ในกรณีท่ีขอ้เท็จจริงปรากฏวา่  ผูใ้หบ้ริการเรียกเก็บค่าบริการเกินกวา่ จ านวนท่ีเกิดข้ึนจากการใชบ้ริการจริง ผูใ้หบ้ริการตก
ลงคืนเงินส่วนต่างของค่าบริการท่ีเรียกเก็บเกินให้แก่ผูใ้ชบ้ริการ  ภายใน 30 วนั  นบัแต่ วนัท่ีขอ้เท็จจริงยติุและผูใ้หบ้ริการ
ตกลงช าระดอกเบ้ียในส่วนต่างในอตัราเท่ากบัท่ีไดก้ าหนดไวว้า่จะเรียกเก็บจากผูใ้ชบ้ริการในกรณีท่ีผูใ้ชบ้ริการผิดนดั  เวน้
แต่ผูใ้ชบ้ริการจะไดต้กลงเลือกใหด้ าเนินการในการคืนเงินส่วนต่างท่ีเรียกเก็บเป็นอยา่งอ่ืน  ทั้งน้ี  การคืนเงินส่วนต่างให้แก่
ผูใ้ชบ้ริการ อาจคืนดว้ยเงินสด เช็ค  หรือ น าเขา้บญัชีฝากของผูใ้ชบ้ริการ หรือ ตามวธีิการท่ีผูใ้ชบ้ริการไดแ้จง้ความประสงค์
ไว ้
 
 

5. หน้ำทีข่องผู้จ ำหน่ำย 
  ในกรณีท่ีผูจ้  าหน่ายยานพาหนะอีซูซุเป็นผูจ้  าหน่ายและ/หรือติดตั้ง อุปกรณ์ Telematics  ยานพาหนะของผูใ้ชบ้ริการ            
ผูจ้  าหน่ายมีหนา้ท่ี ดงัต่อไปน้ี 
(1) ผูจ้  าหน่ายมีหนา้ท่ีช่วยเหลือและใหค้  าแนะน าในการตั้งค่าการใชบ้ริการคร้ังแรกจนเป็นท่ีเรียบร้อย  
(2) ผูจ้  าหน่ายเป็นผูใ้ห้ค  าปรึกษาปัญหาการใชง้าน อุปกรณ์ Telematics และการอ่านค่าหรือผลของรายงานการใชย้านพาหนะ

แก่ผูใ้ชบ้ริการ 
(3) ผูจ้  าหน่ายเป็นผูต้รวจสอบ แกไ้ขปัญหา หรือประสานงานเพ่ือซ่อมแซม อุปกรณ์ Telematics  เม่ือ อุปกรณ์ Telematics เกิด

เหตุขดัขอ้ง ไม่ท างานหรือช ารุดเสียหายไม่วา่ในลกัษณะใดโดยผูจ้  าหน่ายจะตอ้งจดัการแกไ้ขปัญหาเหตุขดัขอ้ง ไม่ท างาน 
หรือช ารุดเสียหายให้เสร็จเรียบร้อยภายใน 3 (สาม) วนั และผูจ้  าหน่ายมีหนา้ท่ีตอ้งจดัหา อุปกรณ์ Telematics ส ารองให้ใช้
ก่อน จนกวา่ผูจ้  าหน่ายจะจดัการแกไ้ขปัญหาเหตุขดัขอ้ง ไม่ท างานหรือช ารุดเสียหายเป็นท่ีเรียบร้อย” 



 
(4) หากผูจ้  าหน่ายฝ่าฝืนหรือไม่ปฎิบติัตามท่ีก าหนดในสัญญา  ผูใ้ห้บริการมีหน้าท่ีตอ้งควบคุมดูแลให้ผูจ้  าหน่ายระงบัการ

กระท าท่ีฝ่าฝืนหรือปฏิบติัให้ถูกตอ้งตามท่ีก าหนดในสัญญาน้ี  ทั้ งน้ี ผูใ้ห้บริการตอ้งร่วมรับผิดชอบและผูกพนัในการ
ด าเนินการใดๆของผูจ้  าหน่ายตามสญัญาน้ีดว้ย 
 
 

6. กำรส่งค ำบอกกล่ำว  
 บรรดาหนังสือ ค าบอกกล่าวใดๆ ของผูใ้ห้บริการซ่ึงส่งไปยงัผูใ้ชบ้ริการ ณ สถานท่ีส่งใบแจง้หน้ีค่าใชบ้ริการให้ถือว่า
ผูใ้ชบ้ริการไดรั้บหนงัสือหรือค าบอกกล่าวนั้นโดยชอบดว้ยกฎหมาย 
 
 

7. สิทธิกำรเลกิสัญญำของผู้ให้บริกำร 
ผูใ้หบ้ริการมีสิทธิบอกเลิกสญัญาในกรณีดงัต่อไปน้ี 
(1) ผูใ้ชบ้ริการถึงแก่ความตาย  หรือส้ินสภาพนิติบุคคลในกรณีของนิติบุคคล  
(2) ผูใ้ชบ้ริการผิดนดัไม่ช าระค่าบริการเกินกว่าระยะเวลาท่ีก าหนดไวใ้นสัญญา  2 (สอง) คราวติดต่อกนั โดยผูใ้ห้บริการได้

บอกกล่าวให้ผูใ้ชบ้ริการทราบวนัท่ีค่าบริการถึงก าหนดช าระล่วงหนา้แลว้โดยแจง้ชดัตามท่ีระบุในใบแจง้หน้ีค่าใชบ้ริการ 
และไดท้ าการแจง้เตือนโดยส่งหนงัสือทวงถามทางไปรษณียแ์ลว้ 

(3) ผูใ้ชบ้ริการระงบัการใชบ้ริการชัว่คราวเกินกว่า 3 เดือนตามท่ีระบุไวใ้นขอ้ 9 ของสัญญาฉบบัน้ี โดยผูใ้ห้บริการจะแจง้ให้
ผูใ้ชบ้ริการทราบล่วงหนา้เป็นหนงัสือไม่นอ้ยกวา่ 30 (สามสิบ)วนั 

(4) ผูใ้ห้บริการมีเหตุผลอนัควรเช่ือไดว้า่ ผูใ้ชบ้ริการมีพฤติกรรมฉ้อฉลในการใชบ้ริการหรือน าบริการไปใชโ้ดยผิดกฎหมาย
หรือฝ่าฝืนขอ้หา้มในสญัญา  

(5) ผูใ้ห้บริการไม่สามารถให้บริการโดยเหตุท่ีนอกเหนือการควบคุมของผูใ้ห้บริการ ทั้ งน้ี ผูใ้ห้บริการไม่มีสิทธิเรียกเก็บ
ค่าบริการในช่วงเวลาท่ีเกิดเหตุท่ีนอกเหนือการควบคุมของผูใ้หบ้ริการ 

(6) การระงบัการใหบ้ริการและ/หรือเลิกสญัญาตามเง่ือนไขใด ๆ ตามท่ีคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทศัน์และ
กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ และ/หรือเหตุอ่ืนตามท่ีกฎหมายก าหนด  
เม่ือสัญญาน้ีส้ินสุดลงไม่ว่าดว้ยเหตุใด ผูใ้ชบ้ริการตกลงจะช าระค่าบริการท่ีคา้งช าระก่อนวนัท่ีสัญญาน้ีส้ินสุดลงให้แก่ 

ผูใ้หบ้ริการจนครบถว้นภายในระยะเวลาท่ีผูใ้หบ้ริการก าหนด 
ในกรณีท่ีผูใ้หบ้ริการมีเงินคา้งช าระแก่ผูใ้ชบ้ริการ  ผูใ้หบ้ริการตอ้งคืนเงินนั้นใหแ้ก่ผูใ้ชบ้ริการ  ในการคืนเงินดงักล่าว เม่ือผู ้

ให้บริการไดต้รวจสอบหลกัฐานแลว้วา่เป็นบุคคลคนเดียวกบัผูใ้ชบ้ริการหรือเป็นผูรั้บมอบอ านาจจากผูใ้ชบ้ริการอยา่งถูกตอ้ง
แลว้ ใหผู้ใ้หบ้ริการคืนเงินภายในสามสิบวนันบัแต่วนัเลิกสญัญา  ทั้งน้ี การคืนเงินคา้งช าระแก่ผูใ้ชบ้ริการอาจคืนดว้ยเงินสด เช็ค 
หรือน าเขา้บญัชีเงินฝากของผูใ้ชบ้ริการ  หรือตามวิธีการท่ีผูใ้ชบ้ริการไดแ้จง้ความประสงคไ์ว ้ กรณีผูใ้ห้บริการไม่สามารถคืน
เงินคา้งช ารใหแ้ก่ผูใ้ชบ้ริการไดภ้ายในระยะเวลาท่ีก าหนด ผูใ้หบ้ริการตอ้งช าระค่าเสียประโยชน์ในอตัราเท่ากบัอตัราดอกเบ้ียท่ีผู ้
ให้บริการคิดจากผูใ้ชบ้ริการในกรณีผูใ้ชบ้ริการผิดนดัไม่ช าระค่าธรรมเนียม หรือ ค่าบริการแก่ผูใ้ห้บริการ แต่ทั้งน้ี ไม่ตดัสิทธิ
ผูใ้ชบ้ริการท่ีจะเรียกค่าเสียหายอยา่งอ่ืน 

 
 

8. สิทธิกำรเลกิสัญญำของผู้ใช้บริกำร 
กรณีผูใ้ชบ้ริการไม่ประสงคจ์ะใชบ้ริการ ผูใ้ชบ้ริการมีสิทธิเลิกสัญญาในเวลาใดก็ได ้ดว้ยการบอกกล่าวเป็นหนงัสือใหแ้ก่

ผูใ้ห้บริการทราบล่วงหน้าไม่นอ้ยกว่า 5 (ห้า) วนัท าการ  โดยผูใ้ชบ้ริการยงัตอ้งช าระค่าบริการนบัแต่วนัท่ีผูใ้ชบ้ริการแจง้การ    
บอกเลิก  จนถึงวนัท่ีการบอกเลิกนั้นมีผลใหค้รบถว้น  ผูใ้ชบ้ริการมีสิทธิเลิกสญัญาไดท้นัทีในกรณีท่ีมีเหตุ ดงัต่อไปน้ี\ 

 
(1) ผูใ้ช้บริการไม่สามารถรับบริการจากผูใ้ห้บริการได้ด้วยเหตุท่ีเกิดข้ึนอย่างต่อเน่ืองและอยู่นอกเหนือการควบคุมของ

ผูใ้ชบ้ริการ   
(2) ผูใ้หบ้ริการไดล้ะเมิดขอ้ตกลงอนัเป็นสาระส าคญัของสญัญา 
(3) ผูใ้หบ้ริการตกเป็นบุคคลลม้ละลาย 



 
(4) ผูใ้ห้บริการเปล่ียนแปลงขอ้ตกลงในสัญญาหรือเง่ือนไขในการให้บริการ ซ่ึงมีผลเป็นการลดสิทธิหรือประโยชน์อนัพึง

ไดรั้บของผูใ้ชบ้ริการลง เวน้แต่เกิดจากเหตุตามท่ีกฎหมายบญัญติั 
 

 

9.   กำรระงบักำรใช้บริกำรช่ัวครำวของผู้ใช้บริกำร 
 ในกรณีท่ีผูใ้ชบ้ริการมีเหตุจ าเป็น ผูใ้ชบ้ริการอาจใชสิ้ทธิระงบัการใชบ้ริการของผูใ้ห้บริการเป็นการชัว่คราว      ก็ได ้โดย
แจง้เป็นหนงัสือหรือวธีิการอ่ืนใดท่ีผูใ้หบ้ริการจดัข้ึนเพ่ือรับแจง้ใหผู้ใ้หบ้ริการทราบล่วงหนา้เป็นเวลาไม่นอ้ยกวา่           3 (สาม) 
วนั และถือเป็นหนา้ท่ีของผูใ้หบ้ริการท่ีตอ้งจดัใหมี้ระบบรับแจง้ดงักล่าวอยา่งเพียงพอตลอดเวลา 
 เม่ือผูใ้ชบ้ริการไดแ้จง้ขอระงบัการใชบ้ริการต่อผูใ้หบ้ริการแลว้ ผูใ้ชบ้ริการยอ่มหลุดพน้ความรับผิดในค่าบริการท่ีเกิดข้ึน
ภายหลงัการแจง้ขอระงบัการใชบ้ริการชัว่คราวมีผล  เวน้แต่ ผูใ้ห้บริการจะพิสูจน์ไดว้า่ค่าบริการท่ีเกิดข้ึนเป็นผลจากการกระท า
ของผูใ้ชบ้ริการ และเม่ือครบก าหนดการขอระงบัการใชบ้ริการชัว่คราวแลว้ ผูใ้ห้บริการมีหนา้ท่ีตอ้งเปิดใหผู้ใ้ชบ้ริการสามารถ
เขา้ใชบ้ริการดงักล่าวไดท้นัที โดยผูใ้หบ้ริการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใชจ่้ายใดๆจากผูใ้ชบ้ริการไม่ได ้

ในกรณีท่ีผูใ้ชบ้ริการระงบัการใชบ้ริการชัว่คราวเกินกว่า 3 (สาม) เดือน  ผูใ้ห้บริการจะถือว่าผูใ้ชบ้ริการประสงค์จะเลิก
สญัญาและไม่ประสงคจ์ะใชบ้ริการต่อไป ผูใ้หบ้ริการจะระงบัการใหบ้ริการแก่ผูใ้ชบ้ริการ โดยแจง้ล่วงหนา้เป็นหนงัสือไม่นอ้ย
กวา่ 30 (สามสิบ) วนัวา่จะผูใ้หบ้ริการจะท าการระงบัการใหบ้ริการ   

 
 

10. กำรระงบักำรให้บริกำรช่ัวครำวของผู้ให้บริกำร 
ในกรณีท่ีมีเหตุจ าเป็น ซ่ึงรวมถึงแต่ไม่จ ากดัเพียง ความจ าเป็นในการปรับปรุงการใหบ้ริการและ/หรืออุปกรณ์การใหบ้ริการ  

ผูใ้หบ้ริการมีสิทธิระงบัการใหบ้ริการเป็นการชัว่คราวได ้โดยผูใ้หบ้ริการจะแจง้ใหผู้ใ้ชบ้ริการทราบเป็นลายลกัษณ์อกัษร พร้อม
ทั้งระบุเหตุดงักล่าว ใหแ้ก่ผูใ้ชบ้ริการทราบล่วงหนา้เป็นเวลาไม่นอ้ยกวา่ 30 (สามสิบ) วนั เวน้แต่ในกรณีดงัต่อไปน้ี ผูใ้หบ้ริการ
สามารถระงบัการใหบ้ริการไดท้นัที 
(1) เกิดเหตุสุดวสิยัข้ึนแก่ผูใ้หบ้ริการ 
(2) ผูใ้ชบ้ริการถึงแก่ความตาย หรือส้ินสุดสภาพนิติบุคคล 
(3) ผูใ้ชบ้ริการใชเ้อกสารปลอมในการขอใชบ้ริการ 
(4) ผูใ้หบ้ริการพิสูจน์ไดว้า่บริการท่ีใหแ้ก่ผูใ้ชบ้ริการถูกน าไปใชโ้ดยมิชอบดว้ยกฎหมายหรือฝ่าฝืนต่อสญัญา 
(5) ผูใ้ชบ้ริการผิดนดัช าระค่าธรรมเนียมและค่าบริการเกินกวา่ระยะเวลาท่ีก าหนดในสญัญา 2 (สอง) คราวติดต่อกนั 
(6) ผูใ้หบ้ริการพิสูจน์ไดว้า่ผูใ้ชบ้ริการไดน้ าบริการไปใช ้เพ่ือแสวงหารายไดโ้ดยมีเจตนาจะไม่ช าระค่าบริการ 
(7) ผูใ้หบ้ริการมีเหตุจ าเป็นจะตอ้งบ ารุงรักษาหรือแกไ้ขระบบโทรคมนาคมท่ีใชใ้นการใหบ้ริการ 

 
 

11. ข้อมูลจำกกำรให้บริกำร 
 เพ่ือประโยชน์ในการใหบ้ริการและการรักษาขอ้มูลส่วนบุคคลและขอ้มูลจากการใหบ้ริการ 

(1) ผูใ้ชบ้ริการรับทราบและยนิยอมใหผู้ใ้หบ้ริการและผูจ้  าหน่าย เขา้ถึงขอ้มูลในค าขอใชบ้ริการ ตลอดจนขอ้มูลจากการใชง้าน
ระบบติดตามยานพาหนะ เพื่อประโยชน์ในการใหบ้ริการ และปรับปรุงพฒันาบริการ 

(2) ผูใ้ห้บริการจะขอให้ผูใ้ชบ้ริการใหข้อ้มูลส่วนบุคคลเกินกวา่ความจ าเป็นเพ่ือการปฏิบติัตามสัญญามิได ้ เวน้แต่ผูใ้ชบ้ริการ
ได้ให้ความยินยอมโดยชัดแจ้งและผูใ้ห้บริการได้แจ้งวตัถุประสงค์ของการขอข้อมูลดังกล่าวให้แก่ผูใ้ช้บริการทราบ
ล่วงหนา้แลว้  แต่ผูใ้ห้บริการจะน าขอ้มูลท่ีไดม้าจากการให้บริการแก่ผูใ้ชบ้ริการนั้นไปใชเ้พ่ือประโยชน์อยา่งอ่ืนโดยมิได้
รับความยนิยอมโดยชดัแจง้จากผูใ้ชบ้ริการมิได ้ เวน้แต่เป็นการใชเ้พ่ือประโยชน์ในการปฏิบติัตามกฎหมาย และผูใ้ชบ้ริการ
มีสิทธิเพิกถอนความยนิยอมไม่วา่เวลาใดก็ตาม   
 

12.  กำรปฏิบัตติำมกฎหมำย ประกำศ ค ำส่ัง และระเบียบข้อบังคบั  
  ผูใ้ชบ้ริการตกลงและยินยอมว่า สัญญาฉบบัน้ีอาจตอ้งไดรั้บการแกไ้ขเปล่ียนแปลงเพ่ือให้เป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ 

ค าสัง่ หรือระเบียบ ขอ้บงัคบัของคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทศัน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 


