
      4.1  บริการวงจรระบบดิจิตอล  (DDN) อตัราความเร็วท่ีขอใช ้..............จ านวน............... วงจร
      4.2  บริการ Asynchronous Transfer Mode (ATM) 

4.2.1 รูปแบบการส่งสญัญาณ
4.2.2 อตัราความเร็วท่ีขอใช ้.........................จ านวน ............................วงจร

      4.3  บริการ Frame Relay (FR)  อตัราความเร็วท่ีขอใช ้...................จ านวน................. วงจร
      4.4  บริการ Circuit Emulation Service (CES) อตัราความเร็วท่ีขอใช ้..............จ านวน............ วงจร

ช่ือ นาย/นาง/น.ส. ..................................................... นามสกลุ ............................................................       4.5 บริการ Remote Access Network (RAN)  อตัราความเร็วท่ีขอใช ้….........จ านวน............ วงจร
      4.6  บริการ VPDN  ใช ้PSTN เป็นส่ือ  อตัราความเร็วท่ีขอใช ้.........................จ านวน............. วงจร

      4.7  บริการ  VPN ใช ้Leased Line เป็นส่ือ อตัราความเร็วท่ีขอใช ้..................จ านวน............. วงจร
ในนามของ ............................................................................................................................................

ใชอุ้ปกรณ์ของ  NT
ช่ือนิติบุคคล ........................................................................................................................................... ยีห่อ้ .........................................................................รุ่น ..........................................................
โดย ...........................................................................................................................................(ผูมี้อ  านาจลงนาม) Serial No………………………………………
ประเภทธุรกิจ ....................................................... ทะเบียนนิติบุคคลเลขท่ี..................................... จดัหาอุปกรณ์เอง
เลขประตวัผูเ้สียภาษีอากร
ท่ีอยูต่าม ภ.พ. 20 .....................................................................................................................................
……………………………………………………………………………………………… สถานทีต่ิดตั้งต้นทาง
วนัท่ีจดัตั้งบริษทั …………………..... โทรศพัท ์………………….………………..….…… เลขท่ี ............ หมูท่ี่ ……........อาคาร/หมูบ่า้น..................................................... ซอย .........................
โทรสาร ………...……..…Web site …………...…………………………………………… ถนน ............................................................. ต าบล / แขวง  ..............................................................

อ าเภอ / เขต ...................................................................จงัหวดั .........................................................................
รหสัไปรษณีย ์...................................หมายเลขโทรศพัทใ์กลเ้คียง (ถา้มี) .............................................

ช่ือ นาย/นาง/น.ส. .............................................................. นามสกลุ ................................................... สถานทีต่ิดตั้งปลายทาง
เลขประจ าตวัประชาชน เลขท่ี ............ หมูท่ี่ ……........อาคาร/หมูบ่า้น..................................................... ซอย .........................
วนั/เดือน/ปีเกิด ................../................../.................. อาชีพ ...................................................................ถนน .............................................................ต าบล / แขวง  ..................................................................................
เลขท่ี .................... หมูท่ี่ ............. หมูบ่า้น.............................................................. ซอย .......................อ าเภอ / เขต .....................................................................................จงัหวดั .........................................................................
ถนน ............................................. ต าบล / แขวง  ...................................................................................รหสัไปรษณีย ์...................................หมายเลขโทรศพัทใ์กลเ้คียง (ถา้มี) ...............................................
อ าเภอ / เขต ............................................................... จงัหวดั ................................................................(กรุณาเขียนแผนท่ีสงัเขปในขอ้ 10)

รหสัไปรษณีย ์....................โทรศพัท ์(บา้น) …….………………(ท่ีท  างาน).................................
โทรศพัทมื์อถือ ................................................... โทรสาร …………………...…………………
email address………...…………..…สิทธิท่ีไดรั้บเป็นผูด้  าเนินการแทน…………………… เลขท่ี ............ หมูท่ี่ ……........อาคาร/หมูบ่า้น..................................................... ซอย .........................

ถนน .............................................................ต าบล / แขวง  ..................................................................................
อ าเภอ / เขต .....................................................................................จงัหวดั .........................................................................

 เช่าชัว่คราว (มีก าหนดระยะเวลา) รหสัไปรษณีย ์...............................................โทรศพัท.์.........................................................................
 เช่ารายเดือน
 เช่ารายปี

เร่ิมตน้ วนัท่ี ...............  เดือน .................................. พ.ศ. .................  เวลา ...................น.
ส้ินสุด วนัท่ี ...............  เดือน .................................. พ.ศ. .................  เวลา ...................น.

(โปรดกรอกรายละเอียดและท าเคร่ืองหมาย               เลือกบริการท่ีท่านตอ้งการ)

บุคคลธรรมดา

เลขประจ าตวัประชาชนหรือเลขหนงัสือเดินทาง (Passport No.)

นติิบุคคล

ค ำขอ / สัญญำเช่ำ / สัญญำบริกำรส่ือสำรข้อมูล(โปรด

1.                      ช่ือและหลักฐานผู้ขอใช้บริการ

7.                      สถานทีส่่งใบแจ้งค่าใช้บริการ

2.                    ช่ือและสถานทีผู้่ติดต่อ (Contact Person)

8.        ผู้เช่า/ผู้ใช้บริการตกลงถือว่า ค าขอนีเ้ป็นสัญญาเช่า/
สัญญาบริการส่ือสารข้อมูลทนัท ีเม่ือผู้ใหเ้ช่า/ผู้ใหบ้ริการ

ตกลงใหบ้ริการแก่ผู้ขอเช่า/ผู้ใช้บริการ

เลขที่ค ำขอ..................................... 

✓ 

6.                                สถานทีต่ิดตัง้

1)  “ผูใ้ห้เช่า/ผูใ้ห้บริการ”    หมายถึง    บริษทั โทรคมนาคมแห่งชาติ จ ากดั (มหาชน)
2)  “ผูเ้ช่า/ผูใ้ชบ้ริการ”         หมายถึง    ผูข้อเช่า/ผูข้อใชบ้ริการ ซ่ึงไดรั้บการอนุมติัการให้เช่า/

ให้บริการจากผูใ้ห้เช่า/ผูใ้ห้บริการแลว้
3)  ผูเ้ช่า/ผูใ้ชบ้ริการตอ้งปฏิบติัตามหลกัเกณฑเ์ก่ียวกบัการเช่าวงจร/ใชบ้ริการโครงขา่ย/ใชบ้ริการ

ส่ือสารขอ้มูลของผูใ้ห้เช่า/ผูใ้ห้บริการท่ีใชอ้ยูใ่นปัจจุบนัและท่ีจะมีข้ึนในอนาคต     
4)  ผูเ้ช่า/ผูใ้ชบ้ริการจะเป็นผูบ้  ารุงรักษาอุปกรณ์เคร่ืองปลายทาง  ทั้งในกรณีท่ีผู ้เช่า/ผูใ้ชบ้ริการเป็น

ผูจ้ดัหา หรือในกรณีท่ีใชอุ้ปกรณ์ดงักลา่วของผูใ้ห้เช่า/ผูใ้ห้บริการ
5)  ผูเ้ช่า/ผูใ้ชบ้ริการตอ้งช าระค่าเช่าวงจร/ค่าบริการ และ/หรือค่าธรรมเนียมตามท่ีผูใ้ห้เช่า/ผูใ้ห้บริการ

ไดแ้จง้ค่าใชบ้ริการ   หากไม่ช าระตามก าหนด ผูใ้ห้เช่า/ผูใ้ห้บริการมีสิทธิระงบัการให้เช่า/
ให้บริการโดยไม่จ าตอ้งบอกกลา่วล่วงหนา้

6)   ผูใ้ห้เช่า/ผูใ้ห้บริการสงวนไวซ่ึ้งสิทธิในการเปล่ียนแปลงระบบและวิธีการในการให้บริ การ โดย
ผูใ้ห้เช่า/ผูใ้ห้บริการจะไดแ้จง้ให้ผูเ้ช่า/ผูใ้ชบ้ริการทราบล่วงหนา้ไม่นอ้ยกว่า 30 วนั

7)  ในกรณีเกิดอุปสรรคหรือเหตุขดัขอ้งอนัเน่ืองมาจากอุปกรณ์ทางเทคนิคของผูใ้ห้เช่า/ผูใ้ห้บริการ 
ท าให้ผูเ้ช่า/ผูใ้ชบ้ริการไม่สามารถใชบ้ริการได ้ผูใ้ห้เช่า/ผูใ้ห้บริการจะคิดส่วนลดให้ผูเ้ช่า/
ผูใ้ห้บริการตามอตัราท่ีก าหนด  และผูเ้ช่า/ผูใ้ชบ้ริการจะเรียกร้องค่าเสียหายอ่ืนใดจากผูใ้ห้เช่า/
ผูใ้ห้บริการไม่ได้

8)   วงจรท่ีผูเ้ช่าไดเ้ช่าจากผูใ้ห้เช่าหรือการใชบ้ริการโครงข่ายจากผูใ้ห้บริการ  จะตอ้งใชภ้ายในกิจการ
ของผูเ้ช่า/ผูใ้ชบ้ริการเท่านั้น ห้ามผูเ้ช่าน าวงจรไปเปิดให้บริการเช่าต่อหรือน าไปให้บุคคลอ่ืนเช่า
ช่วงหรือห้ามผูใ้ชบ้ริการน าโครงข่ายท่ีใชบ้ริการไปด าเนินการทางธุรกิจเพ่ือหาผลประโยชน์
ต่อเน่ือง เวน้แต่จะไดต้กลงและไดรั้บความเห็นชอบจากผูใ้ห้เช่า/ผูใ้ห้บริการก่อน  หากผูเ้ช่า/
ผูใ้ชบ้ริการไม่ปฏิบติัตามสญัญาในขอ้น้ี ผูเ้ช่า/ผูใ้ชบ้ริการตอ้งชดใชค้่าเสียหายอนัเกิดจากการ
กระท าดงักล่าวให้กบัผูใ้ห้เช่า/ผูใ้ห้บริการไม่ว่าดว้ยกรณีใด ๆ

9)   หากผูเ้ช่า/ผูใ้ชบ้ริการประสงคจ์ะเลิกเช่า/ใชบ้ริการ  จะตอ้งแจง้ให้ผูใ้ห้เช่า/ผูใ้ห้บริการทราบ
ล่วงหนา้เป็นลายลกัษณ์อกัษรไม่นอ้ยกว่า 30 วนั และผูเ้ช่า/ผูใ้ชบ้ริการยินยอมช าระค่าเช่า/
ค่าบริการตามระยะเวลาท่ีเช่า/ใชบ้ริการจริงตามอตัราท่ีก าหนด

10) บรรดาหนงัสือ จดหมาย ค าบอกกล่าวใด ๆ  ของผูใ้ห้เช่า/ผูใ้ห้บริการซ่ึงส่งไปยงัผูเ้ช่า/ผูใ้ชบ้ริการ   
ณ สถานท่ีส่งใบแจง้ค่าใชบ้ริการให้ถือว่าผูเ้ช่า/ผูใ้ชบ้ริการไดรั้บโดยชอบแลว้

11) หากผูเ้ช่า/ผูใ้ชบ้ริการปฏิบติัผิดเง่ือนไขขอ้ใดขอ้หน่ึงของสญัญาน้ี ผูใ้ห้เช่า/ผูใ้ห้บริการมีสิทธิงด
การให้เช่า/ให้บริการและ/หรือเลิกสญัญาเช่า/สญัญาบริการก็ได ้ ผูเ้ช่า/ผูใ้ชบ้ริการยอมรับว่าการ
กระท าใด ๆ อนัเน่ืองมาจากการเลิกสญัญาตามขอ้น้ีไม่เป็นการล่วงละเมิดต่อผูเ้ช่า/ผูใ้ชบ้ริการ
ประการใด และผูเ้ช่า/ผูใ้ชบ้ริการยงัคงตอ้งมีภาระผกูพนัท่ีจะตอ้งช าระค่าเช่า/ค่าบริการท่ีคา้งอยู่
ให้ครบถว้นดว้ย

ขา้พเจา้ไดรั้บทราบรายละเอียดและเง่ือนไขของผูใ้ห้เช่า/ผูใ้ห้บริการท่ีปรากฏขา้งตน้โดยตลอดแลว้ 
และตกลงยินยอมปฏิบติัตามทุกประการโดยให้ถือว่าเอกสารฉบบัน้ีเป็นสญัญาผกูพนัในการใช้บริการของ
ขา้พเจา้

ลงช่ือ ……….……........…………….…........   ผูข้อใชบ้ริการ
(….......…..........……….........………....)

.......…/..……./..……
เอกสารแนบท้ายสัญญาถือเป็นส่วนหน่ึงของสัญญา

9.                 สัญญาเช่า/สัญญาบริการส่ือสารข้อมูล

3.                           ระยะเวลาการใช้บริการ

5.        การใช้อุปกรณเ์คร่ืองปลายทางของผู้ขอใช้บริการ

4.                       ประเภทการขอใช้บริการ



ใหแ้นบหลกัฐานพร้อมลงนามรับรองส าเนาถูกตอ้ง และประทบัตราบริษทัฯ (ถา้มี) 
สถานท่ีตั้งปลายทาง บุคคลธรรมดา

       ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรือส าเนาทะเบียนบา้น หรือส าเนาหนงัสือ
       เดินทาง ของผูข้อใชบ้ริการ
นติิบุคคล
      1. ส าเนาหนงัสือรับรองการเป็นนิติบุคคลท่ีมีก าหนดไม่เกิน 90 วนั
      2. ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนของผูมี้อ  านาจกระท าการแทนนิติบุคคล
      3. ส าเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม (ภ.พ.20)  (ถา้มี)

ค่าขอใชบ้ริการ ................................ บาท รวมเงิน ................................. บาท
ค่าเช่าวงจร ........................... บาท เลขท่ีใบเสร็จรับเงิน ...............................................
อ่ืน ๆ .................................... บาท วนัท่ีช าระ .............. / ............... / ...........................

สถานท่ีตั้งตน้ทาง

11.            หลักฐานในการขอใช้บริการโทรศัพท์10.                                                             แผนทีสั่งเขป ส าหรับสถานทีต่ัง้
(โปรดเขียนแผนทีใ่หชั้ดเจนเพ่ือความรวดเร็วในการใหบ้ริการ)

รายละเอียดการช าระเงิน

อนุมัติ

ลงช่ือ  …………………………………………..
(…………………………….......………..)

ต าแหน่ง  ………………………………………
………/………/………

รหัสลูกคา้ (Account ID) …………………………………………….
ประเภทลูกคา้ …………………………………………………………............
ช่ือผูรั้บค าขอใชบ้ริการ .......................................................................
หน่วยงาน ...................................................... โทรศพัท.์.........................................

ส าหรบัเจา้หนา้ท่ี


