เลขที่คำขอ.....................................

4.

ประเภทการขอใช้บริการ

4.1 บริ การวงจรระบบดิจิตอล (DDN) อัตราความเร็ วที่ขอใช้ ..............จานวน............... วงจร
4.2 บริ การ Asynchronous Transfer Mode (ATM)

9.

สัญญาเช่า/สัญญาบริการสื่อสารข้อมูล

1) “ผูใ้ ห้เช่า/ผูใ้ ห้บริ การ” หมายถึง บริ ษทั โทรคมนาคมแห่งชาติ จากัด (มหาชน)
2) “ผูเ้ ช่า/ผูใ้ ช้บริ การ” หมายถึง ผูข้ อเช่า/ผูข้ อใช้บริ การ ซึ่ งได้รับการอนุมตั ิ การให้เช่า/
ให้บริ การจากผูใ้ ห้เช่า/ผูใ้ ห้บริ การแล้ว
(โปรดกรอกรายละเอียดและทาเครื่ องหมาย ✓ เลือกบริ การที่ท่านต้องการ)
4.2.1 รู ปแบบการส่ งสัญญาณ
3)
ผู
เ้ ช่า/ผูใ้ ช้บริ การต้องปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการเช่าวงจร/ใช้บริ การโครงข่าย/ใช้บริ การ
4.2.2 อัตราความเร็ วที่ขอใช้ .........................จานวน ............................วงจร
1.
ชื่อและหลักฐานผู้ขอใช้บริการ
สื่ อสารข้อมูลของผูใ้ ห้เช่า/ผูใ้ ห้บริ การที่ใช้อยูใ่ นปัจจุบนั และที่จะมีข้ ึนในอนาคต
4.3 บริ การ Frame Relay (FR) อัตราความเร็ วที่ขอใช้ ...................จานวน................. วงจร
4) ผูเ้ ช่า/ผูใ้ ช้บริ การจะเป็ นผูบ้ ารุ งรักษาอุปกรณ์เครื่ องปลายทาง ทั้งในกรณี ที่ผู้เช่า/ผูใ้ ช้บริ การเป็ น
บุคคลธรรมดา
4.4 บริ การ Circuit Emulation Service (CES) อัตราความเร็ วที่ขอใช้ ..............จานวน............ วงจร
ผูจ้ ดั หา หรื อในกรณี ที่ใช้อุปกรณ์ดงั กล่าวของผูใ้ ห้เช่า/ผูใ้ ห้บริ การ
ชื่อ นาย/นาง/น.ส. ..................................................... นามสกุล ............................................................
4.5 บริ การ Remote Access Network (RAN) อัตราความเร็ วที่ขอใช้ ….........จานวน............ วงจร 5) ผูเ้ ช่า/ผูใ้ ช้บริ การต้องชาระค่าเช่าวงจร/ค่าบริ การ และ/หรื อค่าธรรมเนียมตามที่ผใู้ ห้เช่า/ผูใ้ ห้บริ การ
เลขประจาตัวประชาชนหรื อเลขหนังสื อเดินทาง (Passport No.)
4.6 บริ การ VPDN ใช้ PSTN เป็ นสื่ อ อัตราความเร็ วที่ขอใช้ .........................จานวน............. วงจร
ได้แจ้งค่าใช้บริ การ หากไม่ชาระตามกาหนด ผูใ้ ห้เช่า/ผูใ้ ห้บริ การมีสิทธิระงับการให้เช่า/
ให้บริ การโดยไม่จาต้องบอกกล่าวล่วงหน้า
4.7 บริ การ VPN ใช้ Leased Line เป็ นสื่ อ อัตราความเร็ วที่ขอใช้ ..................จานวน............. วงจร
6)
ผูใ้ ห้เช่า/ผูใ้ ห้บริ การสงวนไว้ซ่ ึ งสิ ทธิในการเปลี่ยนแปลงระบบและวิธีการในการให้บริ การ โดย
่
การใช้อุปกรณ์เครืองปลายทางของผู้ขอใช้บริการ
ในนามของ ............................................................................................................................................ 5.
ผูใ้ ห้เช่า/ผูใ้ ห้บริ การจะได้แจ้งให้ผเู้ ช่า/ผูใ้ ช้บริ การทราบล่วงหน้าไม่นอ้ ยกว่า 30 วัน
นิติบุคคล
ใช้อปุ กรณ์ของ NT
7) ในกรณี เกิดอุปสรรคหรื อเหตุขดั ข้องอันเนื่องมาจากอุปกรณ์ทางเทคนิคของผูใ้ ห้เช่า/ผูใ้ ห้บริ การ
ชื่อนิติบุคคล ...........................................................................................................................................
ยีห่ อ้ .........................................................................รุ่ น ..........................................................
ทาให้ผเู้ ช่า/ผูใ้ ช้บริ การไม่สามารถใช้บริ การได้ ผูใ้ ห้เช่า/ผูใ้ ห้บริ การจะคิดส่วนลดให้ผเู้ ช่า/
โดย ...........................................................................................................................................
(ผูม้ ีอานาจลงนาม)
Serial No………………………………………
ผูใ้ ห้บริ การตามอัตราที่กาหนด และผูเ้ ช่า/ผูใ้ ช้บริ การจะเรี ยกร้องค่าเสี ยหายอื่นใดจากผูใ้ ห้เช่า/
ประเภทธุรกิจ ....................................................... ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ .....................................
จัดหาอุปกรณ์เอง
ผูใ้ ห้บริ การไม่ได้
เลขประตัวผูเ้ สี ยภาษีอากร
8) วงจรที่ผเู้ ช่าได้เช่าจากผูใ้ ห้เช่าหรื อการใช้บริ การโครงข่ายจากผูใ้ ห้บริ การ จะต้องใช้ภายในกิจการ
่
้
6.
สถานทีติดตัง
ที่อยูต่ าม ภ.พ. 20 .....................................................................................................................................
ของผูเ้ ช่า/ผูใ้ ช้บริ การเท่านั้น ห้ามผูเ้ ช่านาวงจรไปเปิ ดให้บริ การเช่าต่อหรื อนาไปให้บุคคลอื่นเช่า
ช่วงหรื อห้ามผูใ้ ช้บริ การนาโครงข่ายที่ใช้บริ การไปดาเนินการทางธุรกิจเพื่อหาผลประโยชน์
………………………………………………………………………………………………
สถานทีต่ ิดตั้งต้ นทาง
ต่อเนื่อง เว้นแต่จะได้ตกลงและได้รับความเห็นชอบจากผูใ้ ห้เช่า/ผูใ้ ห้บริ การก่อน หากผูเ้ ช่า/
วันที่จดั ตั้งบริ ษทั …………………..... โทรศัพท์ ………………….………………..….……
เลขที่ ............ หมูท่ ี่ ……........อาคาร/หมูบ่ า้ น..................................................... ซอย .........................
ผูใ้ ช้บริ การไม่ปฏิบตั ิตามสัญญาในข้อนี้ ผูเ้ ช่า/ผูใ้ ช้บริ การต้องชดใช้ค่าเสี ยหายอันเกิดจากการ
โทรสาร ………...……..…Web site …………...……………………………………………
ถนน ............................................................. ตาบล / แขวง ..............................................................
กระทาดังกล่าวให้กบั ผูใ้ ห้เช่า/ผูใ้ ห้บริ การไม่ว่าด้วยกรณี ใด ๆ
อ
าเภอ
/
เขต
...................................................................
จั
ง
หวั
ด
.........................................................................
2.
ชื่อและสถานทีผ่ ้ตู ิดต่อ (Contact Person)
9) หากผูเ้ ช่า/ผูใ้ ช้บริ การประสงค์จะเลิกเช่า/ใช้บริ การ จะต้องแจ้งให้ผใู้ ห้เช่า/ผูใ้ ห้บริ การทราบ
รหัสไปรษณี ย ์ ...................................หมายเลขโทรศัพท์ใกล้เคียง (ถ้ามี) .............................................
ล่วงหน้าเป็ นลายลักษณ์อกั ษรไม่นอ้ ยกว่า 30 วัน และผูเ้ ช่า/ผูใ้ ช้บริ การยินยอมชาระค่าเช่า/
ชื่อ นาย/นาง/น.ส. .............................................................. นามสกุล ................................................... สถานทีต่ ิดตั้งปลายทาง
ค่าบริ การตามระยะเวลาที่เช่า/ใช้บริ การจริ งตามอัตราที่กาหนด
เลขประจาตัวประชาชน
เลขที่ ............ หมูท่ ี่ ……........อาคาร/หมูบ่ า้ น..................................................... ซอย ......................... 10) บรรดาหนังสื อ จดหมาย คาบอกกล่าวใด ๆ ของผูใ้ ห้เช่า /ผูใ้ ห้บริ การซึ่ งส่งไปยังผูเ้ ช่า/ผูใ้ ช้บริ การ
วัน/เดือน/ปี เกิด ................../................../.................. อาชีพ ...................................................................ถนน .............................................................
ตาบล / แขวง ..................................................................................
ณ สถานที่ส่งใบแจ้งค่าใช้บริ การให้ถือว่าผูเ้ ช่า/ผูใ้ ช้บริ การได้รับโดยชอบแล้ว
เลขที่ .................... หมูท่ ี่ ............. หมูบ่ า้ น.............................................................. ซอย .......................อาเภอ / เขต .....................................................................................
จังหวัด ......................................................................... 11) หากผูเ้ ช่า/ผูใ้ ช้บริ การปฏิบตั ิผิดเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่งของสัญญานี้ ผูใ้ ห้เช่า/ผูใ้ ห้บริ การมีสิทธิงด
การให้เช่า/ให้บริ การและ/หรื อเลิกสัญญาเช่า/สัญญาบริ การก็ได้ ผูเ้ ช่า/ผูใ้ ช้บริ การยอมรับว่าการ
ถนน ............................................. ตาบล / แขวง ...................................................................................รหัสไปรษณี ย ์ ...................................หมายเลขโทรศัพท์ใกล้เคียง (ถ้ามี) ...............................................
กระทาใด ๆ อันเนื่องมาจากการเลิกสัญญาตามข้อนี้ไม่เป็ นการล่วงละเมิดต่อผูเ้ ช่า/ผูใ้ ช้บริ การ
อาเภอ / เขต ............................................................... จังหวัด ................................................................(กรุ ณาเขียนแผนที่สงั เขปในข้อ 10)
ประการใด และผูเ้ ช่า/ผูใ้ ช้บริ การยังคงต้องมีภาระผูกพันที่จะต้องชาระค่าเช่า/ค่าบริ การที่คา้ งอยู่
รหัสไปรษณี ย ์ ....................โทรศัพท์ (บ้าน) …….………………(ที่ทางาน).................................
7.
สถานทีส่ ่งใบแจ้งค่าใช้บริการ
ให้ครบถ้วนด้วย
โทรศัพท์มือถือ ................................................... โทรสาร …………………...…………………
ข้าพเจ้าได้รับทราบรายละเอียดและเงื่อนไขของผูใ้ ห้เช่า/ผูใ้ ห้บริ การที่ปรากฏข้างต้นโดยตลอดแล้ว
email address………...…………..…สิ ทธิที่ได้รับเป็ นผูด้ าเนินการแทน……………………
เลขที่ ............ หมูท่ ี่ ……........อาคาร/หมูบ่ า้ น..................................................... ซอย ......................... และตกลงยินยอมปฏิบตั ิตามทุกประการโดยให้ถือว่าเอกสารฉบับนี้เป็ นสัญญาผูกพันในการใช้ บริ การของ
ถนน .............................................................
ตาบล / แขวง .................................................................................. ข้าพเจ้า
3.
ระยะเวลาการใช้บริการ
อาเภอ / เขต .....................................................................................
จังหวัด .........................................................................
ลงชื่อ ……….……........…………….…........ ผูข้ อใช้บริ การ
(….......…..........……….........………....)
เช่าชัว่ คราว (มีกาหนดระยะเวลา)
รหัสไปรษณี ย ์ ...............................................โทรศัพท์..........................................................................
.......…/..……./..……
เช่ารายเดือน
เอกสารแนบท้
า
ยสั
ญ
ญาถื
อ
เป็
นส่
ว
นหนึ
ง
่
ของสั
ญญา
้

คำขอ / สัญญำเช่ำ / สัญญำบริกำรสื่อสำรข้ อมูล(โปรด

เช่ารายปี
เริ่ มต้น วันที่ ............... เดือน .................................. พ.ศ. ................. เวลา ...................น.
สิ้ นสุด วันที่ ............... เดือน .................................. พ.ศ. ................. เวลา ...................น.

8.

ผู้เช่า/ผู้ใช้บริการตกลงถือว่า คาขอนีเป็ นสัญญาเช่า/
สัญญาบริการสื่อสารข้อมูลทันที เมื่อผู้ให้เช่า/ผู้ให้บริการ
ตกลงให้บริการแก่ผู้ขอเช่า/ผู้ใช้บริการ

10.

แผนทีส่ ังเขป สาหรับสถานทีต่ ัง้
(โปรดเขียนแผนทีใ่ ห้ชัดเจนเพื่อความรวดเร็วในการให้บริการ)
สถานที่ต้งั ต้นทาง

11.
สถานที่ต้งั ปลายทาง

หลักฐานในการขอใช้บริการโทรศัพท์

ให้แนบหลักฐานพร้อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง และประทับตราบริ ษทั ฯ (ถ้ามี)
บุคคลธรรมดา
สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรื อสาเนาทะเบียนบ้าน หรื อสาเนาหนังสื อ
เดินทาง ของผูข้ อใช้บริ การ
นิติบุคคล
1. สาเนาหนังสื อรับรองการเป็ นนิติบุคคลที่มีกาหนดไม่เกิน 90 วัน
2. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผูม้ ีอานาจกระทาการแทนนิติบุคคล
3. สาเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.20) (ถ้ามี)

สาหรับเจ้าหน้าที่
รหัสลูกค้า (Account ID) …………………………………………….
ประเภทลูกค้า …………………………………………………………............
ชื่อผูร้ ับคาขอใช้บริ การ .......................................................................
หน่วยงาน ...................................................... โทรศัพท์..........................................

อนุมัติ
ลงชื่อ …………………………………………..
(…………………………….......………..)
ตาแหน่ง ………………………………………
………/………/………

รายละเอียดการชาระเงิน
ค่าขอใช้บริ การ ................................ บาท
ค่าเช่าวงจร ........................... บาท
อื่น ๆ .................................... บาท

รวมเงิน ................................. บาท
เลขที่ใบเสร็ จรับเงิน ...............................................
วันที่ชาระ .............. / ............... / ...........................

