เลขที่คาขอ.......................................
4.

คำขอ/สั ญญำบริกำร Leased Line Internet
(โปรดกรอกรายละเอียดและทาเครื่ องหมาย ✓

1.

เลือกบริ การที่ท่านต้ องการ)

ชื่ อและรำยละเอียดผู้ขอใช้ บริกำร

บุคคลธรรมดำ
ชื่อ นาย/นาง/น.ส. ......................................นามสกุล....................................................
เลขประจาตัวประชาชน หรื อ เลขหนังสื อเดินทาง (Passport No.)

    
นิติบุคคล
ชื่อนิติบุคคล .................................................................................................................
โดย ................................................................................................ (ผูม้ ีอานาจลงนาม)
ประเภทธุรกิจ..........................................ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่................................
เลขประจาตัวผูเ้ สี ยภาษี 
ทีอ่ ยูต่ าม ภ.พ.20 ........................................................................................................
....................................................................................................................................
วันที่จดั ตั้งบริ ษทั ............................................... โทรศัพท์ ........................................
โทรสาร ............................................. Website …………………………………….
2.

ชื่ อและสถำนที่ติดต่ อ

ชื่อ นาย/นาง/น.ส. ...........................................นามสกุล...............................................
เลขประจาตัวประชาชน 
วัน/เดือน/ปี เกิด .........../............/........... อาชีพ ............................................................
เลขที่............หมู่ที่............หมู่บา้ น/อาคาร.........................ซอย.....................................
ถนน.............................................. ตาบล/แขวง............................................................
อาเภอ/เขต................................... จังหวัด.......................... รหัสไปรษณี ย ์ ...................
โทรศัพท์ (บ้าน) ............................. โทรศัพท์ (ที่ทางาน) .............................................
โทรศัพท์ (มือถือ) ........................... โทรสาร................................................................
Email address …………..…. ……..สิ ทธิที่ได้รับเป็ นผูด้ าเนินการแทน ......................
3.


ประเภทกำรขอใช้ บริกำร

 All International  Premium Plus  Premium
 Advance
 Basic
 อื่นๆ....................
Bandwidth  512 Kbps – 2 Mbps โปรดระบุ ...................................
 3 Mbps - 10 Mbps โปรดระบุ ...................................
 11 Mbps - 20 Mbps โปรดระบุ ...................................

3.1 Package

ค่าบริ การรายเดือน …………………. บาท ค่าดาเนินการ 8,000 บาท


3.2 Tailor-Made (ค่าดาเนินการ 30,000 บาท)
ขนาดความเร็ ว ภายในประเทศ จานวน ................................Mbps
ขนาดความเร็ ว ต่างประเทศ จานวน ................................Mbps
ค่าใช้ Router ………. บาท ค่าบริ การ Internet ..................... บาท
รวมค่าบริ การรายเดือน .......................................................... บาท



3.3 บริ การเสริ มที่ให้ร่วมกับ leased line internet

 Web hosting หรื อ e-mail เนื้อที่..............GB
 netcall (ไม่รวมอุปกรณ์ ATA) ราคา ...................... บาท
 อื่นๆ..........................

สถำนที่ติดตั้งบริกำร

สถานที่ติดตั้ง (กรุ ณาเขียนแผนที่ในข้อ 9) กรณีติดตั้งหลายแห่งให้แจ้งรายละเอียดเพิ่มแนบท้ายสัญญา
เลขที่....................... หมู่ที่.................หมู่บา้ น/อาคาร......................................................
ซอย..........................ถนน.........................................ตาบล/แขวง..................................
อาเภอ/เขต...................................................จังหวัด........................................................
รหัสไปรษณี ย ์ ............................ โทรศัพท์ ..................................................................
5.

สถำนที่ส่งใบแจ้ งค่ ำใช้ บริกำร

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


6. ผู้ขอใช้ บริกำรตกลงถือว่ ำ คำขอนี้ เป็ นสั ญญำบริกำร Leased Line Internet
ทันที เมื่อผู้ให้ บริกำรตกลงให้ บริกำรแก่ผ้ ูขอใช้ บริกำร
7.

สั ญญำบริกำร Leased Line Internet

1) ผูใ้ ห้บริ การ” หมายถึง บริ ษทั โทรคมนาคมแห่งชาติ จากัด (มหาชน)
2) ผูใ้ ช้บริ การ” หมายถึง ผูข้ อใช้บริ การ Leased Line Internet ซึ่งได้รับอนุมตั ิการให้บริ การจากผูใ้ ห้บริ การ
แล้ว
3) ผูข้ อใช้บริ การต้องปฏิบตั ิตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ คาสั่ง ประกาศและเงื่อนไขต่าง ๆ ของผู ้
ให้บริ การที่เกี่ยวข้องกับการให้บริ การ Leased Line Internet ซึ่งใช้บงั คับอยูแ่ ล้วในขณะนี้ กบั ทั้งที่จะได้
ออกใช้บงั คับต่อไปในภายหน้า
4) ผูใ้ ช้บริ การต้องชาระค่าบริ การและ/หรื อค่าธรรมเนียมภายใน 15 วัน นับตั้งแต่ได้รับใบแจ้งหนี้
5) กรณีผใู ้ ช้บริ การผิดนัดชาระหนี้ตามข้อ 4 ผูใ้ ห้บริ การมีสิทธิระงับการให้บริ การ โดยผูใ้ ห้บริ การจะแจ้งให้
ทราบเป็ นลายลักษณ์อกั ษร หรื อวิธีอื่นที่แจ้งให้ผูใ้ ช้บริ การทราบได้ไม่นอ้ ยกว่า 15 วัน
6) ในระหว่างเวลาการใช้บริ การตามสัญญานี้ ผูใ้ ช้บริ การจะโอนสิ ทธิการใช้บริ การไม่ว่าบางส่วนหรื อทั้งหมด
ให้บุคคล หรื อนิติบุคคลอื่นไม่ได้ เว้นแต่ได้รับความยินยอมเป็ นหนังสื อจากผูใ้ ห้บริ การก่อน นอกจากนี้
ผูใ้ ช้บริ การตกลงไม่นาสิ ทธิการใช้บริ การตามสัญญานี้ไปให้บริ การกับบุคคลและนิติบุคคลอื่นด้วย
7) อัตราค่าใช้บริ การอาจปรับขึ้น-ลงได้ ตามอัตราทีค่ ณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กทช.)
กาหนดในอนาคต
8) ผูใ้ ห้บริ การไม่รับผิดชอบในความเสี ยหายที่เกิดขึ้นจากคุณภาพการรับส่งข่าวสาร หรื อความล่าช้า หรื อ
ความผิดพลาดของข้อมูลข่าวสาร รวมทั้งไม่รับผิดชอบต่อการรั่วไหลของข้อมูลที่เป็ นความลับ ซึ่งเก็บไว้
ในระบบหรื อส่งผ่านเครื อข่ายอินเทอร์ เน็ตได้
9) ในกรณี เกิดเหตุขดั ข้องเนื่ องมาจากอุปกรณ์ทางเทคนิคของผูใ้ ห้บริ การ ทาให้ผใู ้ ช้บริ การไม่สามารถใช้
บริ การได้ ผูใ้ ห้บริ การจะคิดส่วนลดให้ผใู ้ ช้บริ การตามอัตราที่กาหนด และผูใ้ ช้บริ การจะเรี ยกร้อง
ค่าเสี ยหายอื่นใดจากผูใ้ ห้บริ การไม่ได้ และกรณีเกิดเหตุขดั ข้องในการใช้บริ การ อันเนื่องมาจากการ
ต่อเชื่อมอุปกรณ์ Router ด้านผูใ้ ช้บริ การ ผูใ้ ช้บริ การจะเรี ยกร้องค่าเสี ยหายอื่นใดจากผูใ้ ห้บริ การไม่ได้
ทั้งนี้ผใู ้ ช้บริ การยินยอมชาระค่าบริ การตามที่ผใู ้ ห้บริ การเรี ยกเก็บ
10) เมื่อเกิดการขัดข้องในการใช้บริ การ ผูใ้ ช้บริ การต้องแจ้งให้ผูใ้ ห้บริ การทราบและผูใ้ ห้บริ การจะแก้ไขการ
ขัดข้องในส่วนของผูใ้ ห้บริ การจนถึงจุดเชื่อมให้คืนดีภายในเวลาอันควร และจะไม่คิดค่าใช้จ่ายจาก
ผูใ้ ช้บริ การเว้นแต่เหตุขดั ข้องนั้นเกิดจากการกระทาของผูใ้ ช้บริ การหรื อบริ วารของผูใ้ ช้บริ การ
11) ผูใ้ ช้บริ การตกลงใช้บริ การตรงตามวัตถุประสงค์ที่ให้ไว้ในสัญญา โดยต้องดาเนินการที่ไม่ขดั ต่อกฎหมาย
หรื อความสงบเรี ยบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชน
12) บรรดาหนังสื อ จดหมาย คาบอกกล่าวใด ๆ ของผูใ้ ห้บริ การซึ่งส่งไปยังผูใ้ ช้บริ การ ณ สถานที่ส่งใบแจ้ง
ค่าใช้บริ การ ให้ถือว่าผูใ้ ช้บริ การได้รับโดยชอบแล้ว
13) หากผูใ้ ช้บริ การปฏิบตั ิผิดเงื่อนไขข้อหนึ่งข้อใดของสัญญานี้ ผูใ้ ห้บริ การมีสิทธิงดให้บริ การ และ/หรื อ
เลิกสัญญาโดยในการบอกเลิกสัญญา ผูใ้ ห้บริ การจะแจ้งเหตุแห่งการบอกเลิกสัญญาให้ผใู ้ ช้บริ การทราบ
ล่วงหน้าไม่นอ้ ยกว่า 15 วัน
กรณีผใู ้ ช้บริ การไม่ประสงค์จะใช้บริ การ ผูใ้ ช้บริ การต้องแจ้งบอกเลิกการใช้บริ การต่อผูใ้ ห้บริ การ
ทราบล่วงหน้าเป็ นลายลักษณ์อกั ษรไม่นอ้ ยกว่า 30 วัน
ข้าพเจ้ายินยอมผูกพันและปฏิบตั ิตามสัญญาบริ การ Leased Line Internet ที่ปรากฏอยูใ่ นคาขอ/สัญญา
บริ การ Leased Line Internet ทุกประการโดยให้ถือว่าเอกสารฉบับนี้เป็ นสัญญาผูกพันในการขอใช้บริ การของ
ข้าพเจ้า
ลงชื่อ.......................................................................ผูข้ อใช้บริ การ
ตัวบรรจง (........................................................................) ......../............/................
(มีรายละเอียดด้านหลังเพิ่มเติม)

8.

หลักเกณฑ์ กำรให้ บริกำร Leased Line Internet

1. บริ การ Leased Line Internet เป็ นบริ การแบบรับประกันความเร็ วในการเชื่อมต่อ
แต่ความเร็ วที่ใช้งาน อาจต่ากว่าระดับความเร็ วที่ขอใช้บริ การ เนื่องจากการใช้งาน
พร้อมกันของเครื่ องคอมพิวเตอร์ที่ใช้ภายในองค์กรที่ขอใช้บริ การ
2. ความเร็ วในการเชื่อมต่อของโครงข่ายอาจมีผลจากหลายปัจจัย เช่น สภาพเครื่ อง
คอมพิวเตอร์ ความเร็ วในการเชื่อมต่อของอินเทอร์ เน็ตและความคับคัง่ ของเครื อข่าย
อินเทอร์ เน็ต รวมถึงเครื่ องเซิ ร์ฟเวอร์และ Router ของเว็บไซด์ ที่เข้าเยี่ยมชมและ
ปัจจัยอื่น ๆ อีกหลายประการ
3. การรับประกันความเร็ วในการให้บริ การ Leased line internet บมจ.โทรคมนาคม
แห่งชาติ ให้การรับประกันความเร็ วออกต่างประเทศ โดยยึดจุดอ้างอิงที่ตาแหน่ง
IIG เป็ นหลัก นอกจากนี้ ลูกค้าสามารถทาการทดสอบความเร็ วได้ที่ URL:
- ความเร็ วภายในประเทศ: http://speedtest1. bb.net หรื อ
http://linequality. bb.net
- ความเร็ วออกต่างประเทศ: http://gatewayquality. bb.net
9.

แผนที่สังเขป สำหรับสถำนที่ต้งั บริกำร

10.

หลักฐำนในกำรขอใช้ บริกำร

ให้แนบหลักฐานพร้อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง และประทับตราบริ ษทั (ถ้ามี) ดังนี้
 บุคคลธรรมดา
o สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรื อ
o สาเนาหนังสื อเดินทาง
 นิติบุคคล
o สาเนาหนังสื อรับรองการเป็ นนิติบุคคลที่มีกาหนดไม่เกิน 180 วัน
o หนังสื อมอบอานาจให้กระทาการแทนนิติบุคคล
o สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผูม้ ีอานาจกระทาการแทนนิติบุคคล
o สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผูร้ ับมอบอานาจกระทาการแทนนิติบุคคล
o สาเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.20) (ถ้ามี)
11.

กรณีที่ท่ำนประสงค์ จะชำระค่ ำใช้ บริกำร โดยวิธีหักบัญชีเงินฝำกธนำคำร

กรุ ณากรอกแบบแจ้งความจานงขอชาระค่าใช้บริ การ โดยวิธีหกั บัญชีเงินฝาก
ธนาคารให้ครบถ้วน
สำหรับเจ้ ำหน้ ำที่
รหัสลูกค้า (Account ID) .............................................
ชื่อผูร้ ับคาขอใช้บริ การ ................................................
หน่วยงาน ................................ (ศูนย์บริ การลูกค้าที่รับผิดชอบพื้นที่บริการ / ส่วนงานขาย)
หมายเลขโทรศัพท์ .........................................

รำยละเอียดกำรชำระเงิน
ค่าดาเนินการ..................................................... บาท
อื่น ๆ ................................................................. บาท
รวมเงิน ............................................................. บาท
เลขที่ใบเสร็ จรับเงิน .......................................... บาท
วันทีช่ าระเงิน .................................................... บาท
เจ้าหน้าที่ติดตั้งบริ การ
วันที่ติดตั้งบริ การแล้วเสร็ จ / ทดสอบการใช้บริ การ .........................................
ชื่อผูต้ ิดตั้งบริ การ/ทดสอบการใช้บริ การ ...........................................................
หน่วยงาน ....................................................................
หมายเลขโทรศัพท์ ..................................................................

อนุมตั ิ

ลงชื่อ ...................................................................
(....................................................................)
ตาแหน่ง .............................................................
........./.............../..............

