คาขอ/สัญญาบริการโครงการ ไอซีที อปท. เพื่อบริการประชาชน
สัญญานี้อยูภ่ ายใต้ขอ้ ตกลงความร่ วมมือระหว่าง บมจ. โทรคมนาคมแห่ งชาติ กับกรมส่งเสริ มการปกครองท้องถิ่น

1) รายละเอียดนิตบิ ุคคลทีข่ อใช้ บริการ
ชื่อนิติบุคคล
ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่
โดย

(ผูม้ ีอานาจลงนาม)

เลขประจาตัวผูเ้ สี ยภาษีอากร
ที่อยูต่ ามหนังสื อรับรองนิติบุคคล
โทรศัพท์
Website

4) การให้ บริการของระบบ
1. อินเทอร์ เน็ตความเร็ วสู ง 256/128 kbps
2. ระบบโทรศัพท์พ้นื ฐาน (สาหรับการโทรออกนอกเครื อข่ายทัว่ ประเทศ )
„ โทรภายในระบบเครื อข่ายสารสนเทศของโครงการฯ แบบไม่จากัดจานวนการโทร
(รวมอยูใ่ นค่าใช้บริ การ 6,900.00 บาท แล้ว)
„ โทรออกจากระบบเครื อข่ายสารสนเทศ แบบทางไกลและโทรศัพท์มือถือ
ไม่เกิน 500 นาทีต่อแห่งต่อเดือน (รวมอยูใ่ นค่าใช้บริ การ 6,900.00 บาท แล้ว)
„ โทรในพื้นที่เดียวกัน 3 บาท/ครั้ง
„ บริ การนี้ ไม่สามารถใช้โทรออกไปต่างประเทศได้
3. ระบบโทรศัพท์แบบเห็นภาพคูส่ นทนา (สาหรับการโทรในเครื อข่าย)
„ ผูใ้ ช้บริ การสามารถโทรติดต่อกันภายในระบบเครื อข่ายสารสนเทศ แบบไม่จากัดจานวน

โทรสาร

2) หลักฐานประกอบการขอใช้ บริการ
สาเนาหนังสื อรับรองการเป็ นนิติบุคคล ภายใน 30 วัน นับถึงวันที่ลงนาม ในคาขอ /
สัญญาบริ การโครงการ ไอซี ที อปท. เพื่อบริ การประชาชน

การโทร ทั้งโทรภายในท้องถิ่นและทางไกลในประเทศ (รวมอยูใ่ นค่าใช้บริ การ 6,900.00 บาท)
4. การประชุมทางไกล
„ เป็ นการรับส่ งภาพวีดีโอพร้อมเสี ยงทางไกล ไม่นอ้ ยกว่า 100 แห่งพร้อมกัน และกระจายสัญญาณ

สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนและสาเนาทะเบียนบ้านของผูม้ ีอานาจกระทาการแทน
นิ ติบุคคล
สาเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ถ้ามี)
3) ชื่อและสถานทีผ่ ้ ตู ดิ ต่อ

Video Broadcasting แบบทางเดียวไปยังองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นอื่นๆ นอกเหนื อจาก
100 แห่ง ข้างต้น สาหรับใช้งานในความรับผิดชอบของกรมส่ งเสริ มการปกครองท้องถิ่นและ
องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นที่อยูใ่ นเครื อข่ายนี้ โดยองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นจะต้องแจ้ง
ความประสงค์ในการจัดประชุมไปยังเจ้าหน้าที่กรมส่ งเสริ มการปกครองท้องถิ่น (รวมอยู่
ในค่าใช้บริ การ 6,900.00 บาท แล้ว)

ชื่อ นาย/นาง/น.ส.
เลขประจาตัวประชาชน
วัน/เดือน/ปี เกิด
/
เลขที่
หมู่ที่
ถนน
อาเภอ/เขต
รหัสไปรษณี ย ์
โทรศัพท์ที่ทางาน
โทรสาร

นามสกุล
อาชีพ

/
หมู่บา้ น

ตาบล/แขวง
จังหวัด
โทรศัพท์บา้ น
โทรศัพท์มือถือ
E-Mail

ซอย

5. ระบบบริ การและสื่ อสารข้อมูลภายในโครงข่าย
„ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่อยูใ่ นเครื อข่ายโครงการนี้ สามารถเข้าใช้งานระบบสื่ อสารข้อมูล
ภายใน (Intranet),ระบบเผยแพร่ ขอ้ มูล (Web page), ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิ ก (E-mail) และ
ระบบจัดส่งและเก็บข้อมูล (FTP Server) โดยจะมีการจัดสรรรู ปแบบและพื้นที่ในการจัดทา
เว็บไซต์ขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น (รวมอยูใ่ นค่า ใช้บริ การ 6,900.00 บาท แล้ว)
(ลงนาม)..........................................
ผูใ้ ช้บริ การ

5) อัตราค่ าบริการ

7) สถานทีส่ ่ งใบแจ้ งค่ าใช้ บริการ

„ ค่าเช่าใช้บริ การ 6,900 บาทต่อแห่งต่อเดือน (ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว )
„ อัตราค่าโยกย้ายจุดติดตั้งระบบดาวเทียม หลังได้ติดตั้งใช้งานไปแล้ว 10,700 บาท
ต่อแห่งต่อครั้ง (ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว )
„ อัตราค่าโทรออกจากระบบเครื อข่ายสารสนเทศ แบบทางไกล และโทรศัพท์มือถือ หากโทรเกิน
กว่า 500 นาทีต่อเดือน ผูใ้ ห้บริ การจะคิดค่าโทรเพิ่มเติมตามอัตรานาทีละ 1.50 บาท และอัตราค่า
โทรในพื้นที่เดียวกัน ครั้งละ 3 บาท
„ ผูใ้ ห้บริ การขอสงวนสิ ทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงค่าบริ การโทรศัพท์ส่วนเกิน โดยจะแจ้งให้ทราบ

ตามข้อ 1
ชื่อ
เลขที่
ถนน
อาเภอ/เขต
รหัสไปรษณี ย ์

ตามข้อ 6

หมู่ที่

อื่นๆ โปรดระบุ

หมู่บา้ น
ตาบล/แขวง

ซอย

จังหวัด
โทรศัพท์
8) สั ญญาบริการโครงการ ไอซีที อปท. เพือ่ บริการประชาชน

ล่วงหน้า 1 เดือน
„ อัตราค่าเช่าใช้บริ การรวมค่าใช้อุปกรณ์ และค่าบริ การหลังการขายดังนี้
- รวมค่าจานดาวเทียมและอุปกรณ์ไอพีสตาร์ , เครื่ องโทรศัพท์แบบเห็นภาพ, เครื่ อง
รักษาระดับแรงดันไฟ, โทรทัศน์ ขนาด 21 นิ้ว และอุปกรณ์กระจายสัญญาณข้อมูล
(Ethernet Switch 5 Port) แห่งละ 1 ชุด แล้ว
- รวมค่าบารุ งรักษาระบบ แบบบารุ งรักษาป้ องกันความเสี ยหายของระบบล่วงหน้า
(Preventive Maintenance) ปี ละ 1 ครั้งต่อแห่ง
- รวมค่าบารุ งรักษาในกรณี ระบบมีปัญหาไม่สามารถใช้งานได้

1) “ผูใ้ ห้บริ การ” หมายถึง บริ ษทั โทรคมนาคมแห่งชาติ จากัด (มหาชน)
2) “ผูใ้ ช้บริ การ” หมายถึง ผูข้ อใช้บริ การโครงการ ไอซี ที อปท . เพื่อบริ การประชาชน ซึ่ งได้รับ
การอนุมตั ิการให้บริ การจากผูใ้ ห้บริ การแล้ว
3) ผูใ้ ช้บริ การต้องปฎิบตั ิตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ คาสัง่ ประกาศและเงื่อนไข ต่างๆ ของ
ผูใ้ ห้บริ การที่เกี่ยวข้องกับการให้บริ การโครงการ ไอซี ที อปท . เพื่อบริ การประชาชน ซึ่งใช้บงั คับ
อยูแ่ ล้วในขณะนี้ กับทั้งที่จะได้ออกใช้บงั คับต่อไปภายหน้า
4) ผูใ้ ช้บริ การต้องชาระค่าบริ การและหรื อค่าธรรมเนี ยมภายใน 7 วัน นับตั้งแต่ได้รับใบแจ้งหนี้
5) หากผูใ้ ช้บริ การผิดนัดชาระหนี้ ตามข้อ 4 ผูใ้ ห้บริ การมีสิทธิ ระงับการให้บริ การ โดยผูใ้ ห้บริ การ

(Corrective Maintenance)
- รวมค่าบริ การ Intranet และ Internet แล้ว
6) สถานทีต่ ดิ ตั้ง
ที่ทาการนิติบุคคล

จะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าเป็ นลายลักษณ์อกั ษรหรื อวิธีอื่นที่แจ้งให้ผใู ้ ช้บริ การทราบได้ไม่นอ้ ยกว่า 5 วัน
6) ในระหว่างงวดการใช้บริ การสัญญานี้ ผใู ้ ช้บริ การจะโอนสิ ทธิ การใช้บริ การไม่วา่ บางส่ วนหรื อ
ทั้งหมด ให้บุคคลหรื อนิติบุคคลอื่นไม่ได้เว้นแต่ได้รับความยินยอมเป็ นหนังสื อจากผูใ้ ห้บริ การก่อน
นอกจากนี้ ผใู้ ช้บริ การตกลงไม่นาสิ ทธิ การใช้บริ การตามสัญญานี้ ไปให้บริ การกับบุคคล หรื อ

เลขที่
ถนน
อาเภอ/เขต
รหัสไปรษณี ย ์
โทรสาร

หมู่ที่

หมู่บา้ น

ซอย
ตาบล/แขวง

จังหวัด
โทรศัพท์
โทรศัพท์ใกล้เคียง(ถ้ามี)
(ลงนาม).........................................
ผูใ้ ช้บริ การ

นิ ติบุคคลอื่นด้วย
7) ผูใ้ ช้บริ การตกลงใช้บริ การตรงตามวัตถุประสงค์ที่ให้ไว้ในสัญญา โดยต้องดาเนิ นการที่ไม่ขดั
ต่อกฎหมาย หรื อความสงบเรี ยบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชน
8) อัตราค่าบริ การอาจปรับขึ้นลงได้ตามอัตราที่คณะกรรมการ กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กทช.)
กาหนดในอนาคต รวมถึงประกาศอัตราค่าเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม
9) บรรดาหนังสื อ จดหมายบอกกล่าวใดๆ ของผูใ้ ห้บริ การซึ่ งส่ งไปยังผูใ้ ช้บริ การ ณ สถานที่ส่งใบแจ้ง
ค่าใช้บริ การ ให้ถือว่าผูใ้ ช้บริ การรับโดยชอบแล้ว

10) หากผูใ้ ช้บริ การปฎิบตั ิผิดเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่ งของสัญญานี้ ผูใ้ ห้บริ การมีสิทธิ งดให้บริ การ
และ/หรื อบอกเลิกสัญญาโดยในการบอกเลิกสัญญา ผูใ้ ห้บริ การจะแจ้งเหตุ แห่งการบอกเลิก
สัญญาให้ผใู ้ ช้บริ การทราบล่วงหน้าไม่นอ้ ยกว่า 15 วัน
11) สัญญาการใช้บริ การมีกาหนดเวลาขั้นต่า 1 ปี นับแต่วนั ที่เริ่ มใช้บริ การ หากผูใ้ ช้บริ การยกเลิก
การใช้บริ การก่อนกาหนด ผูใ้ ช้บริ การต้องเสี ยค่าปรับเป็ นจานวนเท่ากับค่าบริ การรายเดือน
3 เดือน และหากคูส่ ญ
ั ญามิได้แจ้งยกเลิกเป็ นลายลักษณ์อกั ษร ภายใน 30 วัน ก่อนครบกาหนด
เวลาขั้นต่าหรื อเวลาที่ได้ต่อออกไปในภายหลัง ให้ถือว่าสัญญาขยายเวลาต่อไปอีก 1 ปี ทังนี้
ภายใต้เงื่อนไขและข้อตกลงเดิม
ข้าพเจ้ายินยอมผูกพันและปฏิบตั ิตามสัญญาให้บริ การโครงการไอซี ที อปท . เพื่อบริ การ
ประชาชน ที่ปรากฎอยูใ่ นคาขอ/สัญญาให้บริ การโครงการ ไอซี ที อปท. เพื่อบริ การ ประชาชน
ทุกประการ โดยให้ถือว่าเอกสารฉบับนี้เป็ นสัญญาผูกพันในการใช้บริ การ
ลงชื่อ
ผูใ้ ช้บริ การ
ตัวบรรจง (
)
วันที่
ลงชื่อ
ตัวบรรจง (
ตาแหน่ง
วันที่

ผูใ้ ห้บริ การ
)

สาหรับผู้ให้ บริการ
วันที่เริ่ มใช้บริ การ

เลขหมายอินเตอร์ เน็ต

เลขหมายโทรศัพท์

IP Customer Box

แผนที่สถานที่ติดตั้งโดยสังเขป

