
(มีรายละเอียดดา้นหลงัเพ่ิมเติม) 

 

 
 

ค ำขอ/สัญญำบริกำร Leased Line Internet 
(โปรดกรอกรายละเอียดและท าเคร่ืองหมาย    ✓       เลือกบริการท่ีท่านต้องการ) 
 

 

บุคคลธรรมดำ 
ช่ือ นาย/นาง/น.ส. ......................................นามสกุล.................................................... 
เลขประจ าตวัประชาชน หรือ เลขหนงัสือเดินทาง (Passport No.) 

         
นิติบุคคล 

ช่ือนิติบุคคล ................................................................................................................. 
โดย ................................................................................................ (ผูม้ีอ  านาจลงนาม)
ประเภทธุรกิจ..........................................ทะเบียนนิติบุคคลเลขท่ี................................ 

เลขประจ าตวัผูเ้สียภาษี    
ท่ีอยูต่าม ภ.พ.20 ........................................................................................................ 
.................................................................................................................................... 
วนัท่ีจดัตั้งบริษทั ............................................... โทรศพัท ์........................................ 
โทรสาร ............................................. Website ……………………………………. 

 
 

ช่ือ นาย/นาง/น.ส. ...........................................นามสกุล............................................... 

เลขประจ าตวัประชาชน  
วนั/เดือน/ปีเกิด .........../............/...........  อาชีพ ............................................................ 
เลขท่ี............หมู่ท่ี............หมู่บา้น/อาคาร.........................ซอย..................................... 
ถนน.............................................. ต าบล/แขวง............................................................ 
อ าเภอ/เขต................................... จงัหวดั.......................... รหัสไปรษณีย ์................... 
โทรศพัท ์(บา้น) ............................. โทรศพัท ์(ท่ีท างาน) ............................................. 
โทรศพัท ์(มือถือ) ........................... โทรสาร................................................................ 
Email address …………..…. ……..สิทธิท่ีไดรั้บเป็นผูด้  าเนินการแทน ...................... 
 
 

 3.1 Package  All International  Premium Plus  Premium

  Advance  Basic  อื่นๆ.................... 

Bandwidth  512 Kbps – 2 Mbps โปรดระบุ ...................................

  3 Mbps - 10 Mbps โปรดระบุ ................................... 

  11 Mbps - 20 Mbps โปรดระบุ ................................... 

 ค่าบริการรายเดือน  …………………. บาท   ค่าด าเนินการ  8,000  บาท  

 3.2  Tailor-Made    (ค่าด าเนินการ  30,000  บาท) 

ขนาดความเร็ว ภายในประเทศ จ านวน ................................Mbps 

ขนาดความเร็ว ต่างประเทศ      จ านวน ................................Mbps 

ค่าใช ้Router ………. บาท ค่าบริการ Internet .....................  บาท   

รวมค่าบริการรายเดือน .......................................................... บาท  

 3.3 บริการเสริมท่ีให้ร่วมกบั   leased line internet 

 Web hosting หรือ e-mail เน้ือท่ี..............GB  
   netcall (ไม่รวมอุปกรณ์ ATA) ราคา ...................... บาท  
 อื่นๆ.......................... 

 

 
สถานท่ีติดตั้ง (กรุณาเขียนแผนที่ในขอ้ 9) กรณีติดตั้งหลายแห่งให้แจง้รายละเอียดเพิ่มแนบทา้ยสัญญา 
เลขท่ี....................... หมู่ท่ี.................หมู่บา้น/อาคาร......................................................   
ซอย..........................ถนน.........................................ต าบล/แขวง.................................. 
อ าเภอ/เขต...................................................จงัหวดั........................................................ 
รหสัไปรษณีย ์............................ โทรศพัท์  ..................................................................  
 

  ตามขอ้ 4                       อื่น ๆ โปรดระบุ 
เลขท่ี....................... หมู่ท่ี.................หมู่บา้น/อาคาร......................................................   
ซอย..........................ถนน.........................................ต าบล/แขวง.................................. 
อ าเภอ/เขต...................................................จงัหวดั........................................................ 
รหสัไปรษณีย ์............................ โทรศพัท์  .................................................................. 
 
 
 
 
 

1) ผูใ้ห้บริการ”  หมายถึง บริษทั  โทรคมนาคมแห่งชาติ จ ากดั (มหาชน) 
2)  ผูใ้ชบ้ริการ”  หมายถึง ผูข้อใชบ้ริการ Leased  Line  Internet  ซ่ึงไดร้ับอนุมตัิการให้บริการจากผูใ้ห้บริการ

แลว้ 
3)  ผูข้อใชบ้ริการตอ้งปฏิบตัิตามกฎหมาย ขอ้บงัคบั ระเบียบ ค าสั่ง ประกาศและเงื่อนไขต่าง ๆ ของผู ้

ให้บริการที่เก่ียวขอ้งกบัการให้บริการ Leased  Line  Internet ซ่ึงใชบ้งัคบัอยูแ่ลว้ในขณะน้ีกบัทั้งที่จะได้
ออกใชบ้งัคบัต่อไปในภายหนา้ 

4)  ผูใ้ชบ้ริการตอ้งช าระค่าบริการและ/หรือค่าธรรมเนียมภายใน 15 วนั นบัตั้งแต่ไดรั้บใบแจง้หน้ี  
5)  กรณีผูใ้ชบ้ริการผิดนดัช าระหน้ีตามขอ้ 4 ผูใ้ห้บริการมีสิทธิระงบัการให้บริการ โดยผูใ้ห้บริการจะแจง้ให้

ทราบเป็นลายลกัษณ์อกัษร หรือวิธีอื่นที่แจง้ให้ผูใ้ชบ้ริการทราบไดไ้ม่นอ้ยกว่า 15 วนั 
6)  ในระหว่างเวลาการใชบ้ริการตามสัญญาน้ี ผูใ้ชบ้ริการจะโอนสิทธิการใชบ้ริการไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมด

ให้บุคคล หรือนิติบุคคลอ่ืนไม่ได ้เวน้แต่ไดรั้บความยินยอมเป็นหนงัสือจากผูใ้ห้บริการก่อน นอกจากน้ี 
ผูใ้ชบ้ริการตกลงไม่น าสิทธิการใชบ้ริการตามสัญญาน้ีไปให้บริการกบับุคคลและนิติบุคคลอื่นดว้ย 

7)  อตัราค่าใชบ้ริการอาจปรับข้ึน-ลงได ้ตามอตัราทีค่ณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กทช.) 
ก าหนดในอนาคต 

8) ผูใ้ห้บริการไม่รับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดข้ึนจากคุณภาพการรับส่งข่าวสาร หรือความล่าชา้ หรือ
ความผิดพลาดของขอ้มูลข่าวสาร รวมทั้งไม่รับผิดชอบต่อการร่ัวไหลของขอ้มูลที่เป็นความลบั ซ่ึงเก็บไว้
ในระบบหรือส่งผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได  ้

9) ในกรณีเกิดเหตุขดัขอ้งเน่ืองมาจากอุปกรณ์ทางเทคนิคของผูใ้ห้บริการ ท าให้ผูใ้ชบ้ริการไม่สามารถใช้
บริการได ้ผูใ้ห้บริการจะคิดส่วนลดให้ผูใ้ชบ้ริการตามอตัราที่ก าหนด และผูใ้ชบ้ริการจะเรียกร้อง
ค่าเสียหายอื่นใดจากผูใ้ห้บริการไม่ได ้  และกรณีเกิดเหตุขดัขอ้งในการใชบ้ริการ อนัเน่ืองมาจากการ
ต่อเช่ือมอุปกรณ์ Router ดา้นผูใ้ชบ้ริการ ผูใ้ชบ้ริการจะเรียกร้องค่าเสียหายอื่นใดจากผูใ้ห้บริการไม่ได ้ 
ทั้งน้ีผูใ้ชบ้ริการยินยอมช าระค่าบริการตามที่ผูใ้หบ้ริการเรียกเก็บ 

10) เมื่อเกิดการขดัขอ้งในการใชบ้ริการ ผูใ้ชบ้ริการตอ้งแจง้ให้ผูใ้ห้บริการทราบและผูใ้ห้บริการจะแกไ้ขการ
ขดัขอ้งในส่วนของผูใ้ห้บริการจนถึงจุดเช่ือมให้คืนดีภายในเวลาอนัควร และจะไม่คิดค่าใชจ้่ายจาก
ผูใ้ชบ้ริการเวน้แต่เหตุขดัขอ้งนั้นเกิดจากการกระท าของผูใ้ชบ้ริการหรือบริวารของผูใ้ชบ้ริการ 

11)  ผูใ้ชบ้ริการตกลงใชบ้ริการตรงตามวตัถุประสงคท์ี่ให้ไวใ้นสัญญา โดยตอ้งด าเนินการที่ไม่ขดัต่อกฎหมาย 
หรือความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอนัดีของประชาชน 

12)  บรรดาหนงัสือ จดหมาย ค าบอกกล่าวใด ๆ ของผูใ้ห้บริการซ่ึงส่งไปยงัผูใ้ชบ้ริการ ณ สถานที่ส่งใบแจง้ 
ค่าใชบ้ริการ ให้ถือว่าผูใ้ชบ้ริการไดร้ับโดยชอบแลว้  

13)  หากผูใ้ชบ้ริการปฏิบตัิผิดเงื่อนไขขอ้หน่ึงขอ้ใดของสัญญาน้ี ผูใ้ห้บริการมีสิทธิงดให้บริการ และ/หรือ 
เลิกสัญญาโดยในการบอกเลิกสัญญา ผูใ้ห้บริการจะแจง้เหตุแห่งการบอกเลิกสัญญาให้ผูใ้ชบ้ริการทราบ
ล่วงหนา้ไม่นอ้ยกว่า 15 วนั  

กรณีผูใ้ชบ้ริการไม่ประสงค์จะใชบ้ริการ ผูใ้ชบ้ริการตอ้งแจง้บอกเลิกการใชบ้ริการต่อผูใ้ห้บริการ
ทราบล่วงหนา้เป็นลายลกัษณ์อกัษรไม่นอ้ยกว่า 30 วนั 

ขา้พเจา้ยินยอมผูกพนัและปฏิบตัิตามสัญญาบริการ Leased Line Internet ที่ปรากฏอยูใ่นค าขอ/สัญญา
บริการ Leased Line Internet ทุกประการโดยให้ถือว่าเอกสารฉบบัน้ีเป็นสัญญาผูกพนัในการขอใช้บริการของ
ขา้พเจา้ 

ลงช่ือ.......................................................................ผูข้อใชบ้ริการ 

 ตวับรรจง (........................................................................)   ......../............/................ 

 

1.                ช่ือและรำยละเอียดผู้ขอใช้บริกำร 

เลขท่ีค าขอ....................................... 

2.                            ช่ือและสถำนที่ติดต่อ 

5.                    สถำนที่ส่งใบแจ้งค่ำใช้บริกำร 

7.           สัญญำบริกำร  Leased  Line  Internet 
 

6. ผู้ขอใช้บริกำรตกลงถือว่ำ ค ำขอน้ี เป็นสัญญำบริกำร  Leased Line Internet 
                        ทันที เม่ือผู้ให้บริกำรตกลงให้บริกำรแก่ผู้ขอใช้บริกำร 
 

3.                       ประเภทกำรขอใช้บริกำร  

4.                          สถำนที่ติดตั้งบริกำร  



 

1. บริการ Leased Line  Internet เป็นบริการแบบรับประกนัความเร็วในการเช่ือมต่อ 
แต่ความเร็วท่ีใชง้าน อาจต ่ากว่าระดบัความเร็วท่ีขอใชบ้ริการ เน่ืองจากการใชง้าน
พร้อมกนัของเคร่ืองคอมพิวเตอร์ท่ีใชภ้ายในองคก์รท่ีขอใชบ้ริการ  

2. ความเร็วในการเช่ือมต่อของโครงข่ายอาจมีผลจากหลายปัจจยั เช่น สภาพเคร่ือง
คอมพวิเตอร์ ความเร็วในการเช่ือมต่อของอินเทอร์เน็ตและความคบัคัง่ของเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต รวมถึงเคร่ืองเซิร์ฟเวอร์และ Router ของเวบ็ไซด ์ท่ีเขา้เยี่ยมชมและ
ปัจจยัอื่น ๆ อีกหลายประการ 

3. การรับประกนัความเร็วในการให้บริการ Leased line internet  บมจ.โทรคมนาคม
แห่งชาติ ให้การรับประกนัความเร็วออกต่างประเทศ โดยยึดจุดอา้งอิงท่ีต าแหน่ง 
IIG เป็นหลกั นอกจากน้ี ลูกคา้สามารถท าการทดสอบความเร็วไดท่ี้ URL: 
- ความเร็วภายในประเทศ: http://speedtest1. bb.net หรือ  

http://linequality. bb.net 
- ความเร็วออกต่างประเทศ: http://gatewayquality. bb.net 
 

 
 

 
 

 

ให้แนบหลกัฐานพร้อมลงนามรับรองส าเนาถูกตอ้ง และประทบัตราบริษทั (ถา้มี) ดงัน้ี 
  บุคคลธรรมดา 

o ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน    หรือ 
o ส าเนาหนงัสือเดินทาง 

  นิติบุคคล 
o ส าเนาหนงัสือรับรองการเป็นนิติบุคคลท่ีมีก าหนดไม่เกิน 180 วนั 
o หนงัสือมอบอ านาจให้กระท าการแทนนิติบุคคล 
o ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนของผูม้ีอ  านาจกระท าการแทนนิติบุคคล 
o ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนของผูรั้บมอบอ านาจกระท าการแทนนิติบุคคล 
o ส าเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.20) (ถา้มี) 

 
 

กรุณากรอกแบบแจง้ความจ านงขอช าระค่าใชบ้ริการ โดยวิธีหกับญัชีเงินฝาก
ธนาคารให้ครบถว้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค่าด าเนินการ..................................................... บาท   
อื่น ๆ ................................................................. บาท 
รวมเงิน ............................................................. บาท  
เลขท่ีใบเสร็จรับเงิน .......................................... บาท 
วนัท่ีช าระเงิน .................................................... บาท 

 

เจา้หนา้ท่ีติดตั้งบริการ 

วนัท่ีติดตั้งบริการแลว้เสร็จ / ทดสอบการใชบ้ริการ ......................................... 

ช่ือผูต้ิดตั้งบริการ/ทดสอบการใชบ้ริการ ........................................................... 

หน่วยงาน .................................................................... 
หมายเลขโทรศพัท ์.................................................................. 

 

อนุมตัิ 

 

ลงช่ือ ................................................................... 

(....................................................................) 

ต าแหน่ง ............................................................. 

........./.............../.............. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8.      หลักเกณฑ์กำรให้บริกำร Leased Line Internet 

9.           แผนท่ีสังเขป ส ำหรับสถำนที่ต้ังบริกำร 

10.                          หลักฐำนในกำรขอใช้บริกำร 

ส ำหรับเจ้ำหน้ำที่ 

รำยละเอียดกำรช ำระเงิน 

11.       กรณีที่ท่ำนประสงค์จะช ำระค่ำใช้บริกำร โดยวิธีหักบัญชีเงินฝำกธนำคำร 

รหสัลูกคา้ (Account ID) ............................................. 
ช่ือผูรั้บค าขอใชบ้ริการ ................................................ 
หน่วยงาน ................................ (ศูนยบ์ริการลูกคา้ท่ีรับผิดชอบพ้ืนท่ีบริการ / ส่วนงานขาย) 
หมายเลขโทรศพัท ์......................................... 

http://speedtest1.totbb.net/
http://gatewayquality.totbb.net/

