เลขที่คำขอ...........................

Corporate
ระดับความเร็ วที่ใช้บริ การ (Speed)
256 Kbps/128 Kbps (ต่อเชื่อมคอมพิวเตอร์ไม่เกิน 5 เครื่ อง)
512 Kbps/256 Kbps (ต่อเชื่อมคอมพิวเตอร์ไม่เกิน 8 เครื่ อง)
1 Mbps/512 Kbps (ต่อเชื่อมคอมพิวเตอร์ไม่เกิน 10 เครื่ อง)
2 Mbps/1 Mbps (ต่อเชื่อมคอมพิวเตอร์ไม่เกิน 13 เครื่ อง)
Fixed IP จานวน ................ IP

คำขอ / สัญญำบริกำรสื่อสำรผ่ำนระบบดำวเทียมไอพีสตำร์
เลือกบริ การที่ท่านต้องการ)

(โปรดกรอกรายละเอียดและทาเครื่ องหมาย ✓

1.

ชื่อและหลักฐานผู้ขอใช้บริการ

บุคคลธรรมดา
ชื่อ นาย/นาง/น.ส. ..................................................... นามสกุล ............................................
เลขประจาตัวประชาชนหรื อเลขหนังสื อเดินทาง (Passport No.)

ผูใ้ ช้บริ การต้องใช้บริ การตามสัญญานี้ ไม่น้อยกว่า 12 เดือน หากผูใ้ ช้บริ การยกเลิกการใช้บริ การก่อนกาหนด
ดังกล่าว ผูใ้ ช้บริ การต้องเสี ยค่าปรับเป็ นจานวนเท่ากับค่าบริ การรายเดือน 3 เดือน

3.2 บริ การวงจรเช่ า (Leased Line)
ระดับความเร็ วที่ใช้บริ การ (Speed)

ในนามของ ...............................................................................................................................
นิติบุคคล
ชื่อนิติบุคคล .............................................................................................................................
โดย ..............................................................................................................(ผูม้ ีอานาจลงนาม)
ประเภทธุรกิจ ....................................................... ทะเบียนนิติบุคคลเลขที.่ ........................
เลขประตัวผูเ้ สี ยภาษีอากร
ที่อยู่ตาม ภ.พ. 20 ......................................................................................................................
………………………………………………………………………………………..
วันที่จดั ตั้งบริ ษทั ………………..…..... โทรศัพท์ ……………………………………
โทรสาร ………………………....…Web site ……………………………………..…

2.

Fixed IP จานวน ................. IP

64 Kbps/64 Kbps
512 Kbps/512 Kbps
128 Kbps/64 Kbps
768 Kbps/384 Kbps
128 Kbps/128 Kbps
768 Kbps/768 Kbps
192 Kbps/128 Kbps
1Mbps/512 Kbps
192 Kbps/192 Kbps
1 Mbps/1 Mbps
256 Kbps/128 Kbps
1.5 Mbps/1 Mbps
256 Kbps/256 Kbps
1.5 Mbps/1.5 Mbps
384 Kbps/256 Kbps
2 Mbps/1 Mbps
384 Kbps/384 Kbps
2 Mbps/2 Mbps
512 Kbps/256 Kbps
4 Mbps/2 Mbps
3.3 โทรศัพท์ประจาที่นอกข่ายสาย จานวน ................... เลขหมาย
ใช้บริ การพิเศษ
บริ การเปลี่ยนเรี ยกเลขหมาย
บริ การรับสายเรี ยกซ้อน
บริ การประชุมทางโทรศัพท์
บริ การจากัดการเรี ยกออก
อื่น ๆ......................
งดเปิ ดเผยชื่อตามข้อ1 ในบริ การสอบถามหมายเลข (1133)
งดพิมพ์ชื่อตามข้อ1 ในสมุดรายนามผูใ้ ช้โทรศัพท์

ชื่อและสถานทีผ่ ู้ติดต่อ (Contact Person)

ชื่อ นาย/นาง/น.ส. .............................................................. นามสกุล .......................................
เลขประจาตัวประชาชน
วัน/เดือน/ปี เกิด ................/................/...................อาชี พ .......................................................
เลขที่ .................... หมู่ที่ .............
หมู่บา้ น...................................................... ซอย .....................
ถนน .............................................
ตาบล / แขวง ..........................................................................
4.
สถานทีต่ ิดตัง้
อาเภอ / เขต ...............................................................
จังหวัด ......................................................
รหัสไปรษณี ย ์ ................... โทรศัพท์ (บ้าน) .......................... (ที่ทางาน).............................. เลขที่ ................ หมู่ที่ …….....อาคาร/หมู่บา้ น..................................................... ซอย ……....................
โทรศัพท์มือถือ .........................................โทรสาร ..................................................................ถนน .............................................................
ตาบล / แขวง ...........................................................................................
email address…....................…สิ ทธิที่ได้รับเป็ นผูด้ าเนินการแทน.....…………………..
อาเภอ / เขต .................................................................. จังหวัด ......................................................................
รหัสไปรษณี ย ์ ......................................หมายเลขโทรศัพท์ใกล้เคียง (ถ้ามี) ................................................

3.

ประเภทการขอใช้บริการ

3.1 High Speed Internet
Economy
Home use
ระดับความเร็ วที่ใช้บริ การ

(กรุ ณาเขียนแผนที่สงั เขปในข้อ 8)

5.
256 Kbps/128 Kbps
512 Kbps/256 Kbps
1 Mbps/512 Kbps

(คุณภาพการต่อเชื่ อมสู งเมื่อใช้งานได้จากคอมพิวเตอร์ 1 เครื่ อง โดยไม่มีการต่อพ่วง)

สถานทีส่ ่งใบแจ้งค่าใช้บริการ

ตามข้อ 4
อื่น ๆ โปรดระบุ
เลขที่ ................ หมู่ที่ …….....อาคาร/หมู่บา้ น..................................................... ซอย ……....................
ถนน .............................................................
ตาบล / แขวง ...........................................................................................
อาเภอ / เขต .................................................................. จังหวัด ......................................................................
รหัสไปรษณี ย ์ ...............................................โทรศัพท์………………….................................................

6. ผู้ขอใช้บริการตกลงถือว่า คาขอนี้ เป็ นสัญญาบริการสื่อสารผ่านระบบ
ดาวเทียมไอพีสตาร์ทันที เมื่อผู้ให้บริการตกลงให้บริการแก่ผู้ขอใช้บริการ

7.

สัญญาบริการสื่อสารผ่านระบบดาวเทียมไอพีสตาร์

1) "ผูใ้ ห้บริ การ" หมายถึง บริ ษทั โทรคมนาคมแห่งชาติ จากัด (มหาชน)
2) "ผูใ้ ช้บริ การ" หมายถึง ผูข้ อใช้บริ การสื่ อสารผ่านระบบดาวเทียมไอพีสตาร์ ซึ่ งได้รบั การอนุมตั ิ
การให้บริ การจากผูใ้ ห้บริ การแล้ว
3) ผูใ้ ช้บริ การต้องปฏิบตั ิตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ คาสัง่ ประกาศและเงื่อนไขต่างๆ ของ
ผูใ้ ห้บริ การที่เกี่ยวข้องกับการให้บริ การสื่ อสารผ่านระบบดาวเทียมไอพีสตาร์ ซึ่ งใช้บงั คับอยูแ่ ล้ว
ในขณะนี้กบั ทั้งที่จะได้ออกใช้บงั คับต่อไปในภายหน้า
4) ผูใ้ ช้บริ การต้องชาระค่าบริ การและ/หรื อค่าธรรมเนียมภายใน 7 วัน นับตั้งแต่ได้รับใบแจ้งหนี้
5) กรณี ผใู้ ช้บริ การผิดนัดชาระหนี้ ตามข้อ 4 ผูใ้ ห้บริ การมีสิทธิระงับการให้บริ การ โดยผูใ้ ห้บริ การ
จะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าเป็ นลายลักษณ์อกั ษร หรื อวิธีอื่นที่แจ้งให้ผใู้ ช้บริ การทราบได้ไม่นอ้ ย
กว่า 15 วัน
6) ในระหว่างเวลาการใช้บริ การตามสัญญานี้ ผูใ้ ช้บริ การจะโอนสิ ทธิการใช้บริ การไม่ว่าบางส่วน
หรื อทั้งหมดให้บุคคล หรื อนิติบุคคลอื่นไม่ได้ เว้นแต่ได้รับความยินยอมเป็ นหนังสื อจากผูใ้ ห้
บริ การก่อน นอกจากนี้ ผูใ้ ช้บริ การตกลงไม่นาสิ ทธิการใช้บริ การตามสัญญานี้ไปให้บริ การกับ
บุคคล และนิติบุคคลอื่นด้วย
7) ผูใ้ ช้บริ การตกลงใช้บริ การตรงตามวัตถุประสงค์ที่ให้ไว้ในสัญญา โดยต้องดาเนินการที่ ไม่ขดั
ต่อกฎหมาย หรื อความสงบเรี ยบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชน
8) อัตราค่าใช้บริ การอาจปรับ ขึ้น-ลงได้ ตามอัตราที่คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
(กทช.) กาหนดในอนาคต
9) บรรดาหนังสื อ จดหมาย คาบอกกล่าวใด ๆ ของผูใ้ ห้บริ การซึ่ งส่งไปยังผูใ้ ช้บริ การ ณ สถานที่
ส่งใบแจ้งค่าใช้บริ การ ให้ถือว่าผูใ้ ช้บริ การได้รับโดยชอบแล้ว
10) หากผูใ้ ช้บริ การปฏิบตั ิผิดเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่งของสัญญานี้ ผูใ้ ห้บริ การมีสิทธิงดให้บริ การและ/
หรื อบอกเลิกสัญญาโดยในการบอกเลิกสัญญา ผูใ้ ห้บริ การจะแจ้งเหตุแห่งการบอกเลิกสัญญาให้
ผูใ้ ช้บริ การทราบล่วงหน้าไม่นอ้ ยกว่า 15 วัน
กรณี ที่ผใู้ ช้บริ การไม่ประสงค์จะใช้บริ การ ผูใ้ ช้บริ การต้องแจ้งบอกเลิกการใช้บริ การต่อ
ผูใ้ ห้บริ การทราบล่วงหน้าเป็ นลายลักษณ์อกั ษรไม่นอ้ ยกว่า 30 วัน
ข้าพเจ้ายินยอมผูกพันและปฏิบตั ิตามสัญญาบริ การสื่ อสารผ่านระบบดาวเทียมไอพีสตาร์ ที่
ปรากฏอยูใ่ นคาขอ/สัญญาบริ การสื่ อสารผ่านระบบดาวเทียมไอพีสตาร์ ทุกประการ โดยให้ถือว่าเอกสารฉบับ
นี้เป็ นสัญญาผูกพันในการใช้บริ การของข้าพเจ้า

ลงชื่อ ……….……........…………….…........ ผูข้ อใช้บริ การ
ตัวบรรจง (….........…………..........….……….........)
……..…/……..…/……..….
เอกสารแนบท้ ายสั ญญาถือเป็ นส่ วนหนึ่งของสั ญญา

8.

แผนทีส่ ังเขป สาหรับสถานทีต่ งั้
(โปรดเขียนแผนทีใ่ ห้ชัดเจนเพื่อความรวดเร็วในการให้บริการ)

9.

กรณีทท่ี า่ นประสงค์จะชาระค่าใช้บริการ
โดยวิธีหกั บัญชีเงินฝากธนาคาร

(กรุ ณากรอกแบบแจ้งความจานงขอชาระค่าใช้บริ การ โดยวิธีหกั บัญชี เงินฝากธนาคารให้ครบถ้วน)

10.

หลักฐานในการขอใช้บริการ

ให้แนบหลักฐานพร้อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง และประทับตราบริ ษทั ฯ (ถ้ามี) ดังนี้
บุคคลธรรมดา
สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรื อสาเนาทะเบียนบ้าน
นิติบุคคล
1. สาเนาหนังสื อรับรองการเป็ นนิ ติบคุ คลที่มีกาหนดไม่เกิน 180 วัน
2. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผูม้ ีอานาจกระทาการแทนนิติบคุ คล
3. สาเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิม่ (ภ.พ.20) (ถ้ามี)

สาหรับเจ้าหน้าที่
รหัสลูกค้า (Account ID) …………………………………………….
ประเภทลูกค้า …………………………………………………………............
ชื่อผูร้ ับคาขอใช้บริ การ .......................................................................
หน่วยงาน ........................................................ หมายเลขโทรศัพท์ ....................................
โทรสาร ............................................
อนุมัติ
ลงชื่อ ……………………........……………………..
(……………………………………………..)
ตาแหน่ง ………………………….........……………
………/………/………
กาหนดเลขหมายบริ การ .........................................
Serial NO. (ส่วนงานติดตั้ง)
- อุปกรณ์ UT (จานพร้อมชุดรับส่ งสัญญาณและขาตั้ง) ..............................................
- อุปกรณ์ ATA ……………… - อื่น ๆ (โปรดระบุ) .................................................
วันติดตั้งแล้วเสร็ จ ................................................(ส่วนงานติดตั้ง)
ชื่อผูต้ ิดตั้ง ......................................... หมายเลขโทรศัพท์ ....................................

รายละเอียดการชาระเงิน
ได้รับการติดตั้งบริ การและสามารถใช้บริ การได้
ลงชื่อ ..........................................................(ผูใ้ ช้บริ การ)
(ตัวบรรจง)
วันที่ ........................................................

ค่าติดตั้ง ....................................................... บาท
ค่าเดินทางไปติดตั้ง ...................................... บาท
ค่า Fix IP ………..........……………………... บาท
อื่น ๆ ........................................................... บาท

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

