
                Corporate
ระดบัความเร็วท่ีใช้บริการ (Speed)

256 Kbps/128 Kbps (ต่อเช่ือมคอมพิวเตอร์ไม่เกิน 5 เคร่ือง)

512 Kbps/256 Kbps  (ต่อเช่ือมคอมพิวเตอร์ไม่เกิน 8 เคร่ือง)

1 Mbps/512 Kbps  (ต่อเช่ือมคอมพิวเตอร์ไม่เกิน 10 เคร่ือง)
2 Mbps/1 Mbps       (ต่อเช่ือมคอมพิวเตอร์ไม่เกิน 13 เคร่ือง)

Fixed IP   จ านวน ................ IP 
       ผูใ้ชบ้ริการตอ้งใชบ้ริการตามสญัญาน้ี ไม่น้อยกว่า 12 เดือน หากผูใ้ชบ้ริการยกเลิกการใชบ้ริการก่อนก าหนด

ช่ือ นาย/นาง/น.ส. ..................................................... นามสกุล ............................................ ดงักล่าว ผูใ้ชบ้ริการตอ้งเสียค่าปรับเป็นจ านวนเท่ากบัค่าบริการรายเดือน 3 เดือน

3.2 บริการวงจรเช่า (Leased Line) Fixed IP จ านวน ................. IP
ระดบัความเร็วท่ีใช้บริการ (Speed)

ในนามของ ............................................................................................................................... 64 Kbps/64 Kbps 512 Kbps/512 Kbps 
128 Kbps/64 Kbps 768 Kbps/384 Kbps

ช่ือนิติบุคคล ............................................................................................................................. 128 Kbps/128 Kbps 768 Kbps/768 Kbps
โดย ..............................................................................................................(ผูมี้อ  านาจลงนาม) 192 Kbps/128 Kbps 1Mbps/512 Kbps
ประเภทธุรกิจ .......................................................ทะเบียนนิติบุคคลเลขท่ี......................... 192 Kbps/192 Kbps  1 Mbps/1 Mbps
เลขประตวัผูเ้สียภาษีอากร 256 Kbps/128 Kbps 1.5 Mbps/1 Mbps
ท่ีอยู่ตาม ภ.พ. 20 ...................................................................................................................... 256 Kbps/256 Kbps 1.5 Mbps/1.5 Mbps
……………………………………………………………………………………….. 384 Kbps/256 Kbps 2 Mbps/1 Mbps
วนัท่ีจดัตั้งบริษทั ………………..…..... โทรศพัท ์…………………………………… 384 Kbps/384 Kbps 2 Mbps/2 Mbps
โทรสาร ………………………....…Web site ……………………………………..… 512 Kbps/256 Kbps 4 Mbps/2 Mbps

3.3 โทรศพัทป์ระจ าท่ีนอกข่ายสาย จ านวน ................... เลขหมาย
ช่ือ นาย/นาง/น.ส. .............................................................. นามสกุล ....................................... ใช้บริการพิเศษ         บริการเปล่ียนเรียกเลขหมาย    บริการรับสายเรียกซอ้น
เลขประจ าตวัประชาชน      บริการประชุมทางโทรศพัท ์         บริการจ ากดัการเรียกออก    อ่ืน ๆ ......................                     
วนั/เดือน/ปีเกิด ................/................/...................อาชีพ ....................................................... งดเปิดเผยช่ือตามขอ้1 ในบริการสอบถามหมายเลข (1133)
เลขท่ี .................... หมู่ท่ี .............หมู่บา้น...................................................... ซอย ..................... งดพิมพช่ื์อตามขอ้1 ในสมุดรายนามผูใ้ช้โทรศพัท์
ถนน .............................................ต าบล / แขวง  ..........................................................................
อ าเภอ / เขต ...............................................................จงัหวดั ......................................................
รหสัไปรษณีย ์................... โทรศพัท ์(บา้น) .......................... (ท่ีท  างาน).............................. เลขท่ี ................ หมู่ท่ี …….....อาคาร/หมู่บา้น..................................................... ซอย ……....................
โทรศพัทมื์อถือ .........................................โทรสาร ..................................................................ถนน .............................................................ต าบล / แขวง  ...........................................................................................
email address…....................…สิทธิท่ีไดรั้บเป็นผูด้  าเนินการแทน.....………………….. อ าเภอ / เขต .................................................................. จงัหวดั ......................................................................

รหสัไปรษณีย ์......................................หมายเลขโทรศพัทใ์กลเ้คียง (ถา้มี) ................................................
(กรุณาเขียนแผนท่ีสงัเขปในขอ้ 8)

3.1 High Speed Internet
                Economy      
                Home use          ตามขอ้ 4 อ่ืน ๆ โปรดระบุ

  ระดบัความเร็วท่ีใช้บริการ        256 Kbps/128 Kbps เลขท่ี ................ หมู่ท่ี …….....อาคาร/หมู่บา้น..................................................... ซอย ……....................
       512 Kbps/256 Kbps ถนน .............................................................ต าบล / แขวง  ...........................................................................................
       1 Mbps/512 Kbps อ าเภอ / เขต .................................................................. จงัหวดั ......................................................................

(คุณภาพการต่อเช่ือมสูงเม่ือใชง้านไดจ้ากคอมพิวเตอร์ 1 เคร่ือง โดยไม่มีการต่อพ่วง) รหสัไปรษณีย ์...............................................โทรศพัท…์……………….................................................

(โปรดกรอกรายละเอียดและท าเคร่ืองหมาย          เลือกบริการท่ีท่านตอ้งการ)

เลขประจ าตวัประชาชนหรือเลขหนงัสือเดินทาง (Passport No.)

นิติบุคคล

บุคคลธรรมดา
1.  ช่ือและหลักฐานผู้ขอใช้บริการ

3.  ประเภทการขอใช้บริการ

5.  สถานทีส่่งใบแจ้งค่าใช้บริการ

2. ช่ือและสถานทีผู้่ติดต่อ (Contact Person)

6. ผู้ขอใช้บริการตกลงถือว่า ค าขอนี้ เป็นสัญญาบริการส่ือสารผ่านระบบ
ดาวเทียมไอพีสตารทั์นที เมื่อผู้ให้บริการตกลงให้บริการแก่ผู้ขอใช้บริการ

เลขท่ีค ำขอ........................... 

✓ 

4.  สถานทีต่ิดตัง้

1)  "ผูใ้ห้บริการ"     หมายถึง   บริษทั โทรคมนาคมแห่งชาติ จ ากดั (มหาชน)
2)  "ผูใ้ชบ้ริการ"     หมายถึง   ผูข้อใชบ้ริการส่ือสารผา่นระบบดาวเทียมไอพีสตาร์ ซ่ึงไดรั้บการอนุมติั

การให้บริการจากผูใ้ห้บริการแลว้
3)  ผูใ้ชบ้ริการตอ้งปฏิบติัตามกฎหมาย ขอ้บงัคบั ระเบียบ ค าสัง่ ประกาศและเง่ือนไขต่างๆ ของ

ผูใ้ห้บริการท่ีเก่ียวขอ้งกบัการให้บริการส่ือสารผา่นระบบดาวเทียมไอพีสตาร์ ซ่ึงใช้บงัคบัอยูแ่ลว้
ในขณะน้ีกบัทั้งท่ีจะไดอ้อกใชบ้งัคบัต่อไปในภายหนา้

4) ผูใ้ชบ้ริการตอ้งช าระค่าบริการและ/หรือค่าธรรมเนียมภายใน 7 วนั นบัตั้งแต่ไดรั้บใบแจง้หน้ี
5) กรณีผูใ้ชบ้ริการผิดนดัช าระหน้ี ตามขอ้ 4 ผูใ้ห้บริการมีสิทธิระงบัการให้บริการ โดยผูใ้ห้บริการ

จะแจง้ให้ทราบล่วงหนา้เป็นลายลกัษณ์อกัษร หรือวิธีอ่ืนท่ีแจง้ให้ผูใ้ชบ้ริการทราบไดไ้ม่นอ้ย
กว่า 15 วนั 

6) ในระหว่างเวลาการใชบ้ริการตามสญัญาน้ี ผูใ้ชบ้ริการจะโอนสิทธิการใชบ้ริการไม่ว่าบางส่วน
หรือทั้งหมดให้บุคคล หรือนิติบุคคลอ่ืนไม่ได ้เวน้แต่ไดรั้บความยินยอมเป็นหนงัสือจากผูใ้ห้
บริการก่อน นอกจากน้ี ผูใ้ชบ้ริการตกลงไม่น าสิทธิการใชบ้ริการตามสญัญาน้ีไปให้บริการกบั
บุคคล และนิติบุคคลอ่ืนดว้ย

7) ผูใ้ชบ้ริการตกลงใชบ้ริการตรงตามวตัถุประสงคท่ี์ให้ไวใ้นสญัญา โดยตอ้งด าเนินการท่ีไม่ขดั
ต่อกฎหมาย หรือความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอนัดีของประชาชน

8)  อตัราค่าใชบ้ริการอาจปรับ ข้ึน-ลงได ้ตามอตัราท่ีคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
(กทช.) ก าหนดในอนาคต 

9)  บรรดาหนงัสือ จดหมาย ค าบอกกล่าวใด ๆ    ของผูใ้ห้บริการซ่ึงส่งไปยงัผูใ้ชบ้ริการ ณ สถานท่ี
ส่งใบแจง้ค่าใชบ้ริการ ให้ถือว่าผูใ้ชบ้ริการไดรั้บโดยชอบแลว้

10) หากผูใ้ชบ้ริการปฏิบติัผิดเง่ือนไขขอ้ใดขอ้หน่ึงของสญัญาน้ี  ผูใ้ห้บริการมีสิทธิงดให้บริการและ/
หรือบอกเลิกสญัญาโดยในการบอกเลิกสญัญา ผูใ้ห้บริการจะแจง้เหตุแห่งการบอกเลิกสญัญาให้
ผูใ้ชบ้ริการทราบล่วงหนา้ไม่นอ้ยกว่า 15 วนั 

กรณีท่ีผูใ้ชบ้ริการไม่ประสงคจ์ะใชบ้ริการ ผูใ้ชบ้ริการตอ้งแจง้บอกเลิกการใช้บริการต่อ
ผูใ้ห้บริการทราบล่วงหนา้เป็นลายลกัษณ์อกัษรไม่นอ้ยกว่า 30 วนั

ขา้พเจา้ยินยอมผกูพนัและปฏิบติัตามสญัญาบริการส่ือสารผา่นระบบดาวเทียมไอพีสตาร์ ท่ี
ปรากฏอยูใ่นค าขอ/สญัญาบริการส่ือสารผา่นระบบดาวเทียมไอพีสตาร์ทุกประการ โดยให้ถือว่าเอกสารฉบบั
น้ีเป็นสญัญาผกูพนัในการใชบ้ริการของขา้พเจา้

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

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

7. สัญญาบริการส่ือสารผ่านระบบดาวเทยีมไอพีสตาร์
ค ำขอ / สัญญำบริกำรสื่อสำรผ่ำนระบบดำวเทียมไอพีสตำร์



(กรุณากรอกแบบแจง้ความจ านงขอช าระค่าใช้บริการ  โดยวิธีหกับญัชีเงินฝากธนาคารใหค้รบถว้น)

ให้แนบหลกัฐานพร้อมลงนามรับรองส าเนาถูกตอ้ง และประทบัตราบริษทัฯ (ถา้มี) ดงัน้ี
บุคคลธรรมดา
  ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรือส าเนาทะเบียนบา้น

นิติบุคคล

1. ส าเนาหนงัสือรับรองการเป็นนิติบคุคลท่ีมีก าหนดไม่เกิน 180 วนั

2. ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนของผูมี้อ  านาจกระท าการแทนนิติบคุคล

3. ส าเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม (ภ.พ.20)  (ถา้มี)

 
 
 

ค่าติดตั้ง ....................................................... บาท รวมเงิน ........................................... บาท
ค่าเดินทางไปติดตั้ง ...................................... บาท เลขท่ีใบเสร็จรับเงิน ...............................
ค่า Fix IP ………..........……………………... บาท วนัท่ีช าระ .......... / .......... / ............
อ่ืน ๆ ........................................................... บาท

10. หลักฐานในการขอใช้บริการ

8.        แผนทีสั่งเขป ส าหรับสถานทีต่ัง้      
(โปรดเขียนแผนทีใ่หชั้ดเจนเพื่อความรวดเร็วในการใหบ้ริการ)

รายละเอียดการช าระเงิน

อนุมัติ
ลงช่ือ  ……………………........……………………..

(……………………………………………..)
ต าแหน่ง  ………………………….........……………

………/………/………

รหัสลูกคา้ (Account ID) …………………………………………….
ประเภทลูกคา้ …………………………………………………………............
ช่ือผูรั้บค าขอใชบ้ริการ .......................................................................
หน่วยงาน ........................................................ หมายเลขโทรศพัท ์....................................
โทรสาร ............................................

ส าหรบัเจา้หนา้ท่ี

9. กรณีทีท่า่นประสงคจ์ะช าระค่าใช้บริการ
โดยวิธีหกับัญชีเงนิฝากธนาคาร

ก าหนดเลขหมายบริการ .........................................
Serial NO.  (ส่วนงานติดตั้ง)
- อุปกรณ์ UT (จานพร้อมชุดรับส่งสัญญาณและขาตั้ง) ..............................................
- อุปกรณ์ ATA  ………………  - อ่ืน ๆ (โปรดระบุ) .................................................

วนัติดตั้งแลว้เสร็จ ................................................(ส่วนงานติดตั้ง)
ช่ือผูติ้ดตั้ง ......................................... หมายเลขโทรศพัท ์....................................

ไดรั้บการติดตั้งบริการและสามารถใชบ้ริการได้
ลงช่ือ ..........................................................(ผูใ้ชบ้ริการ)

(ตวับรรจง) 
วนัท่ี ........................................................




