
สญัญาน้ีอยูภ่ายใตข้อ้ตกลงความร่วมมือระหว่าง บมจ. โทรคมนาคมแห่งชาติ กบักรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน

ช่ือนิติบุคคล „ โทรภายในระบบเครือขา่ยสารสนเทศของโครงการฯ แบบไม่จ  ากดัจ านวนการโทร 

   (รวมอยูใ่นคา่ใชบ้ริการ 6,900.00 บาท แลว้)

โดย „ โทรออกจากระบบเครือขา่ยสารสนเทศ แบบทางไกลและโทรศพัทมื์อถือ 

   ไม่เกิน 500 นาทีต่อแห่งต่อเดือน (รวมอยูใ่นคา่ใชบ้ริการ 6,900.00 บาท แลว้) 

„ โทรในพ้ืนท่ีเดียวกนั 3 บาท/คร้ัง

„ บริการน้ีไม่สามารถใชโ้ทรออกไปต่างประเทศได้

3. ระบบโทรศพัทแ์บบเห็นภาพคูส่นทนา (ส าหรับการโทรในเครือขา่ย )

„  ผูใ้ชบ้ริการสามารถโทรติดต่อกนัภายในระบบเครือขา่ยสารสนเทศ แบบไม่จ  ากดัจ านวน

   การโทร ทั้งโทรภายในทอ้งถ่ินและทางไกลในประเทศ (รวมอยูใ่นคา่ใชบ้ริการ 6,900.00 บาท)

4. การประชุมทางไกล

„  เป็นการรับส่งภาพวีดีโอพร้อมเสียงทางไกล ไม่นอ้ยกวา่ 100 แห่งพร้อมกนั และกระจายสญัญาณ 

   Video Broadcasting แบบทางเดียวไปยงัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินอ่ืนๆ นอกเหนือจาก 

   100 แห่ง ขา้งตน้ ส าหรับใชง้านในความรับผิดชอบของกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ินและ

   องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินท่ีอยูใ่นเครือขา่ยน้ี โดยองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินจะตอ้งแจง้
   ความประสงคใ์นการจดัประชุมไปยงัเจา้หนา้ท่ีกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน (รวมอยู่

   ในคา่ใชบ้ริการ 6,900.00 บาท แลว้)

5. ระบบบริการและส่ือสารขอ้มูลภายในโครงขา่ย

/ /

  ภายใน (Intranet),ระบบเผยแพร่ขอ้มูล(Web page), ระบบจดหมายอิเลก็ทรอนิก (E-mail) และ

  ระบบจดัส่งและเกบ็ขอ้มูล (FTP Server) โดยจะมีการจดัสรรรูปแบบและพ้ืนท่ีในการจดัท า

  เวบ็ไซตข์ององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน (รวมอยูใ่นคา่ ใชบ้ริการ 6,900.00 บาท แลว้)

  โทรศพัทบ์า้น

„  องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินท่ีอยูใ่นเครือขา่ยโครงการน้ีสามารถเขา้ใชง้านระบบส่ือสารขอ้มูล

นามสกลุ 

2) หลกัฐานประกอบการขอใช้บริการ

       ส าเนาหนงัสือรับรองการเป็นนิติบุคคล ภายใน 30 วนั นบัถึงวนัท่ีลงนาม ในค าขอ /

3) ช่ือและสถานทีผู้่ตดิต่อ

โทรศพัท ์ โทรสาร

 ช่ือ นาย/นาง/น.ส. 

       นิติบุคคล

      ส าเนาใบทะเบียนภาษีมูลคา่เพ่ิม (ถา้มี) 

Website

       สญัญาบริการโครงการ ไอซีที อปท . เพ่ือบริการประชาชน

4) การให้บริการของระบบ

1. อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง 256/128 kbps
1) รายละเอยีดนิตบุิคคลทีข่อใช้บริการ

ค าขอ/สัญญาบริการโครงการ ไอซีที อปท. เพื่อบริการประชาชน

2. ระบบโทรศพัทพ้ื์นฐาน (ส าหรับการโทรออกนอกเครือขา่ยทัว่ประเทศ )

รหสัไปรษณีย ์

โทรศพัทท่ี์ท างาน

หมู่ท่ี ซอย

จงัหวดั

ทะเบียนนิติบุคคลเลขท่ี

(ผูมี้อ  านาจลงนาม)

       ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนและส าเนาทะเบียนบา้นของผูมี้อ  านาจกระท าการแทน

เลขประจ าตวัผูเ้สียภาษีอากร

ท่ีอยูต่ามหนงัสือรับรองนิติบุคคล

ถนน ต าบล/แขวง 

 เลขประจ าตวัประชาชน 

วนั/เดือน/ปี เกิด

เลขท่ี

อาชีพ

หมู่บา้น

 อ าเภอ/เขต 

โทรสาร  E-Mail

โทรศพัทมื์อถือ (ลงนาม).......................................... 
ผูใ้ชบ้ริการ 



„ คา่เช่าใชบ้ริการ 6,900 บาทต่อแห่งต่อเดือน (ราคารวมภาษีมูลคา่เพ่ิมแลว้ )        

„ อตัราคา่โยกยา้ยจุดติดตั้งระบบดาวเทียม หลงัไดติ้ดตั้งใชง้านไปแลว้   10,700 บาท

 ต่อแห่งต่อคร้ัง (ราคารวมภาษีมูลคา่เพ่ิมแลว้ )
„ อตัราคา่โทรออกจากระบบเครือขา่ยสารสนเทศ แบบทางไกล และโทรศพัทมื์อถือ หากโทรเกิน

  กวา่ 500 นาทีต่อเดือน ผูใ้หบ้ริการจะคิดคา่โทรเพ่ิมเติมตามอตัรานาทีละ 1.50 บาท และอตัราคา่

  โทรในพ้ืนท่ีเดียวกนั คร้ังละ 3 บาท รหสัไปรษณีย ์  

„ ผูใ้หบ้ริการขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงคา่บริการโทรศพัทส่์วนเกิน โดยจะแจง้ใหท้ราบ

  ล่วงหนา้ 1 เดือน 1)   “ผูใ้หบ้ริการ” หมายถึง บริษทั โทรคมนาคมแห่งชาติ จ  ากดั (มหาชน)

„ อตัราคา่เช่าใชบ้ริการรวมคา่ใชอุ้ปกรณ์ และคา่บริการหลงัการขายดงัน้ี 2)   “ผูใ้ชบ้ริการ” หมายถึง ผูข้อใชบ้ริการโครงการ ไอซีที อปท . เพ่ือบริการประชาชน ซ่ึงไดรั้บ

-  รวมคา่จานดาวเทียมและอุปกรณ์ไอพีสตาร์ , เคร่ืองโทรศพัทแ์บบเห็นภาพ , เคร่ือง         การอนุมติัการใหบ้ริการจากผูใ้หบ้ริการแลว้
    รักษาระดบัแรงดนัไฟ , โทรทศัน์ ขนาด 21 น้ิว และอุปกรณ์กระจายสญัญาณขอ้มูล 3)   ผูใ้ชบ้ริการตอ้งปฎิบติัตามกฎหมาย ขอ้บงัคบั ระเบียบ ค  าสัง่ ประกาศและเง่ือนไข ต่างๆ ของ  

    (Ethernet Switch 5 Port) แห่งละ 1 ชุด แลว้       ผูใ้หบ้ริการท่ีเก่ียวขอ้งกบัการใหบ้ริการโครงการ ไอซีที อปท . เพ่ือบริการประชาชน ซ่ึงใชบ้งัคบั

- รวมคา่บ ารุงรักษาระบบ แบบบ ารุงรักษาป้องกนัความเสียหายของระบบล่วงหนา้
   (Preventive Maintenance) ปีละ 1 คร้ังต่อแห่ง 4)   ผูใ้ชบ้ริการตอ้งช าระคา่บริการและหรือคา่ธรรมเนียมภายใน 7 วนั นบัตั้งแต่ไดรั้บใบแจง้หน้ี

- รวมคา่บ ารุงรักษาในกรณีระบบมีปัญหาไม่สามารถใชง้านได้ 5)   หากผูใ้ชบ้ริการผิดนดัช าระหน้ีตามขอ้ 4 ผูใ้หบ้ริการมีสิทธิระงบัการใหบ้ริการ โดยผูใ้หบ้ริการ

   (Corrective Maintenance)       จะแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้เป็นลายลกัษณ์อกัษรหรือวิธีอ่ืนท่ีแจง้ใหผู้ใ้ชบ้ริการทราบไดไ้ม่นอ้ยกวา่ 5 วนั
- รวมคา่บริการ Intranet และ Internet แลว้ 6)   ในระหวา่งงวดการใชบ้ริการสญัญาน้ีผูใ้ชบ้ริการจะโอนสิทธิการใชบ้ริการไม่วา่บางส่วนหรือ

     ทั้งหมด ใหบุ้คคลหรือนิติบุคคลอ่ืนไม่ไดเ้วน้แต่ไดรั้บความยนิยอมเป็นหนงัสือจากผูใ้หบ้ริการก่อน

     นอกจากน้ีผูใ้ชบ้ริการตกลงไม่น าสิทธิการใชบ้ริการตามสญัญาน้ีไปใหบ้ริการกบับุคคล  หรือ

เลขท่ี   หมู่ท่ี  หมู่บา้น ซอย      นิติบุคคลอ่ืนดว้ย

ถนน   ต  าบล/แขวง 7)   ผูใ้ชบ้ริการตกลงใชบ้ริการตรงตามวตัถุประสงคท่ี์ใหไ้วใ้นสญัญา โดยตอ้งด าเนินการท่ีไม่ขดั

อ าเภอ/เขต  จงัหวดั 

รหสัไปรษณีย ์    โทรศพัท์ 8)   อตัราคา่บริการอาจปรับข้ึนลงไดต้ามอตัราท่ีคณะกรรมการ กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กทช.)
โทรสาร    โทรศพัทใ์กลเ้คียง(ถา้มี)  

9)  บรรดาหนงัสือ จดหมายบอกกล่าวใดๆ ของผูใ้หบ้ริการซ่ึงส่งไปยงัผูใ้ชบ้ริการ ณ สถานท่ีส่งใบแจง้

     คา่ใชบ้ริการ ใหถื้อวา่ผูใ้ชบ้ริการรับโดยชอบแลว้

8) สัญญาบริการโครงการ ไอซีท ีอปท . เพือ่บริการประชาชน

ถนน   ต  าบล/แขวง

จงัหวดั 

ท่ีท  าการนิติบุคคล

      ก  าหนดในอนาคต รวมถึงประกาศอตัราคา่เช่ือมต่อโครงขา่ยโทรคมนาคม

     ต่อกฎหมาย หรือความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอนัดีของประชาชน

หมู่บา้น

6) สถานทีต่ดิตั้ง

โทรศพัท์

ตามขอ้ 1

      อยูแ่ลว้ในขณะน้ี กบัทั้งท่ีจะไดอ้อกใชบ้งัคบัต่อไปภายหนา้

เลขท่ี หมู่ท่ี  ซอย

อ าเภอ/เขต  

อ่ืนๆ โปรดระบุตามขอ้ 6

ช่ือ

7) สถานทีส่่งใบแจ้งค่าใช้บริการ5) อตัราค่าบริการ

(ลงนาม).........................................  
ผูใ้ชบ้ริการ 



10) หากผูใ้ชบ้ริการปฎิบติัผิดเง่ือนไขขอ้ใดขอ้หน่ึงของสญัญาน้ี ผูใ้หบ้ริการมีสิทธิงดใหบ้ริการ

     และ/หรือบอกเลิกสญัญาโดยในการบอกเลิกสญัญา ผูใ้หบ้ริการจะแจง้เหตุ แห่งการบอกเลิก

     การใชบ้ริการก่อนก าหนด ผูใ้ชบ้ริการตอ้งเสียคา่ปรับเป็นจ านวนเท่ากบัคา่บริการรายเดือน 

    3 เดือน และหากคูส่ญัญามิไดแ้จง้ยกเลิกเป็นลายลกัษณ์อกัษร ภายใน 30 วนั ก่อนครบก าหนด

    เวลาขั้นต ่าหรือเวลาท่ีไดต่้อออกไปในภายหลงั ใหถื้อวา่สญัญาขยายเวลาต่อไปอีก 1 ปี ทงัน้ี 

    ภายใตเ้ง่ือนไขและขอ้ตกลงเดิม

ขา้พเจา้ยนิยอมผกูพนัและปฏิบติัตามสญัญาใหบ้ริการโครงการไอซีที  อปท . เพ่ือบริการ
ประชาชน ท่ีปรากฎอยูใ่นค าขอ /สญัญาใหบ้ริการโครงการ ไอซีที อปท . เพ่ือบริการ ประชาชน

ทุกประการ โดยใหถื้อวา่เอกสารฉบบัน้ีเป็นสญัญาผกูพนัในการใชบ้ริการ

)

)

   ต  าแหน่ง

วนัท่ีเร่ิมใชบ้ริการ  เลขหมายอินเตอร์เน็ต

เลขหมายโทรศพัท์   IP Customer Box 

    สญัญาใหผู้ใ้ชบ้ริการทราบล่วงหนา้ไม่นอ้ยกวา่ 15 วนั

แผนท่ีสถานท่ีติดตั้งโดยสงัเขป

ผูใ้หบ้ริการ

ตวับรรจง ( 

วนัท่ี

       ลงช่ือ    ผูใ้ชบ้ริการ

ตวับรรจง ( 

11) สญัญาการใชบ้ริการมีก าหนดเวลาขั้นต ่า 1 ปี นบัแต่วนัท่ีเร่ิมใชบ้ริการ หากผูใ้ชบ้ริการยกเลิก

ส าหรับผู้ให้บริการ

วนัท่ี

       ลงช่ือ    


