
      4.1  VPN Point to Point   (รับ-ส่งขอ้มูลระหว่างจุด)
      4.2  VPN Multipoint   (รับ-ส่งขอ้มูลเป็นเครือข่าย)

      4.3  VPN Multipoint + Internet Access   (รับ-ส่งขอ้มูลเป็นเครือข่ายและใช้อินเทอร์เน็ตได)้  
      4.4  VPN Multipoint + IP Service   (รับ-ส่งขอ้มูลเป็นเครือข่ายโดยเช่ือมผ่านโครงข่าย IP)
      4.5  Internet Access   (ใช้งานอินเทอร์เน็ตอยา่งเดียว)

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

ในนามของ ............................................................................................................................................5.1 อตัราความเร็วท่ีขอใช้ (2 Mbps - 1 Gbps)
5.2 จ านวนวงจรท่ีขอใช้ (วงจร)

ช่ือนิติบุคคล ...........................................................................................................................................5.3 ประเภทอุปกรณ์ท่ีเช่ือมต่อ        Switch           Router        Switch           Router
โดย ...........................................................................................................................................(ผูมี้อ  านาจลงนาม) (กรุณาระบุ ยี่หอ้ และรุ่น)
ประเภทธุรกิจ ....................................................... ทะเบียนนิติบุคคลเลขท่ี..................................... 5.4 จ านวนเคร่ืองคอมพิวเตอร์ท่ีเช่ือมต่อ
เลขประตวัผูเ้สียภาษีอากร
ท่ีอยู่ตาม ภ.พ. 20 .....................................................................................................................................
……………………………………………………………………………………………… สถานทีต่ิดตั้งต้นทาง
วนัท่ีจดัตั้งบริษทั …………………..... โทรศพัท ์………………….………………..….…… เลขท่ี ............ หมู่ท่ี ……........อาคาร/หมู่บา้น..................................................... ซอย .........................
โทรสาร ………...……..…Web site …………...…………………………………………… ถนน ............................................................. ต าบล / แขวง  ..............................................................

อ าเภอ / เขต ...................................................................จงัหวดั .........................................................................
รหสัไปรษณีย ์...................................หมายเลขโทรศพัทใ์กลเ้คียง (ถา้มี) .............................................

ช่ือ นาย/นาง/น.ส. .............................................................. นามสกุล ...................................................สถานทีต่ิดตั้งปลายทาง (กรณีมากกว่า 1 แห่ง ให้จดัท ารายละเอียดการใชว้งจรและแผนผงัเครือข่ายแนบ)

เลขประจ าตวัประชาชน เลขท่ี ............ หมู่ท่ี ……........อาคาร/หมู่บา้น..................................................... ซอย .........................
วนั/เดือน/ปีเกิด ................../................../..................อาชีพ ...................................................................ถนน .............................................................ต าบล / แขวง  ..................................................................................
เลขท่ี .................... หมู่ท่ี .............หมู่บา้น.............................................................. ซอย .......................อ าเภอ / เขต .....................................................................................จงัหวดั .........................................................................
ถนน .............................................ต าบล / แขวง  ...................................................................................รหสัไปรษณีย ์...................................หมายเลขโทรศพัทใ์กลเ้คียง (ถา้มี) ...............................................
อ าเภอ / เขต ...............................................................จงัหวดั ................................................................ (กรุณาเขียนแผนท่ีสงัเขปในขอ้ 10)

รหสัไปรษณีย ์....................โทรศพัท ์(บา้น) …….………………(ท่ีท  างาน).................................
โทรศพัทมื์อถือ ................................................... โทรสาร …………………...…………………
email address………...…………..…สิทธิท่ีไดรั้บเป็นผูด้  าเนินการแทน…………………… เลขท่ี ............ หมู่ท่ี ……........อาคาร/หมู่บา้น..................................................... ซอย .........................

ถนน .............................................................ต าบล / แขวง  ..................................................................................
อ าเภอ / เขต .....................................................................................จงัหวดั .........................................................................

ค่าขอใช้บริการคร้ังแรก  4,000  บาท รหสัไปรษณีย ์...............................................โทรศพัท.์.........................................................................
ค่าใช้อุปกรณ์ ........................................... บาท
ค่าใช้บริการตามระดบัความเร็ว .............................................. บาท

            รวมเป็นเงิน ........................ บาท         ช าระเป็น                 รายเดือน                  รายปี
เร่ิมตน้ วนัท่ี ...............  เดือน .................................. พ.ศ. .................  เวลา ...................น.
ส้ินสุด วนัท่ี ...............  เดือน .................................. พ.ศ. .................  เวลา ...................น.

สถานท่ีปลายทาง

(โปรดกรอกรายละเอียดและท าเคร่ืองหมาย               เลือกบริการท่ีท่านตอ้งการ)

บุคคลธรรมดา

รายละเอียด

เลขประจ าตวัประชาชนหรือเลขหนงัสือเดินทาง (Passport No.)

นิติบุคคล

สถานท่ีตน้ทาง

ค ำขอ / สัญญำบริกำรโครงข่ำย Metro LAN

1.                      ช่ือและหลักฐานผู้ขอใช้บริการ

7.                      สถานทีส่่งใบแจ้งค่าใช้บริการ

2.                    ช่ือและสถานทีผู่้ติดต่อ (Contact Person)

8.          ผู้ใช้บริการตกลงถือว่า ค าขอนีเ้ป็นสัญญาบริการทนัท ี
เม่ือผู้ใหบ้ริการตกลงใหบ้ริการแก่ผู้ใช้บริการ

เลขที่ค ำขอ..................................... 

✓ 

6.                                สถานทีต่ิดตัง้

1)  “ผูใ้ห้บริการ”    หมายถึง    บริษทั โทรคมนาคมแห่งชาติ จ ากดั (มหาชน)
2)  “ผูใ้ชบ้ริการ”     หมายถึง   ผูข้อใชบ้ริการโครงข่าย Metro LAN ซ่ึงไดรั้บการอนุมติัการ

ให้บริการจากผูใ้ห้บริการแลว้
3)  ผูใ้ชบ้ริการตอ้งปฏิบติัตามหลกัเกณฑเ์ก่ียวกบัการใชบ้ริการโครงขา่ย Metro LAN ของ

ผูใ้ห้บริการท่ีใชอ้ยูใ่นปัจจุบนัและท่ีจะมีข้ึนในอนาคต     
4)  ผูใ้ชบ้ริการตอ้งช าระค่าบริการ และ/หรือค่าธรรมเนียมตามท่ีผูใ้ห้บริการไดแ้จง้ค่าใชบ้ริการ   

หากไม่ช าระตามก าหนด ผูใ้ห้บริการมีสิทธิระงบัการให้บริการโดยไม่จ าตอ้งบอกกล่าว 
ล่วงหนา้

5)   ผูใ้ห้บริการสงวนไวซ่ึ้งสิทธิในการเปล่ียนแปลงระบบและวิธีการในการให้บริการ โดย
ผูใ้ห้บริการจะไดแ้จง้ให้ผูใ้ชบ้ริการทราบล่วงหนา้ไม่นอ้ยกว่า 30 วนั

6)  ในกรณีเกิดอุปสรรคหรือเหตุขดัขอ้งอนัเน่ืองมาจากอุปกรณ์ทางเทคนิคของผูใ้ชบ้ริการ 
ท าให้ผูใ้ชบ้ริการไม่สามารถใชบ้ริการได ้ผูใ้ห้บริการจะไม่คิดส่วนลดให้แก่ผูใ้ชบ้ริการ 
และผูใ้ชบ้ริการจะเรียกร้องค่าเสียหายอ่ืนใดจากผูใ้ห้บริการไม่ได้

7)   วงจรท่ีผูใ้ชบ้ริการไดใ้ชบ้ริการจากผูใ้ห้บริการ  จะตอ้งใชภ้ายในกิจการของผูใ้ชบ้ริการ  
เท่านั้น ห้ามผูใ้ชบ้ริการน าวงจรไปเปิดให้บริการต่อหรือน าไปให้บุคคลอ่ืนใชบ้ริการช่วง
และห้ามผูใ้ชบ้ริการน าโครงข่ายท่ีใชบ้ริการไปด าเนินการทางธุรกิจเพ่ือหาผลประโยชน์ 
ต่อเน่ือง เวน้แต่จะไดต้กลงและไดรั้บความเห็นชอบจากผูใ้ห้บริการก่อน  หากผูใ้ชบ้ริการ 
ไม่ปฏิบติัตามสญัญาในขอ้น้ี ผูใ้ชบ้ริการตอ้งชดใชค้่าเสียหายอนัเกิดจากการกระท า
ดงักล่าวให้กบัผูใ้ห้บริการไม่ว่าดว้ยกรณีใด ๆ

8)   หากผูใ้ชบ้ริการประสงคจ์ะเลิกใชบ้ริการ  จะตอ้งแจง้ให้ผูใ้ห้บริการทราบล่วงหนา้เป็น
ลายลกัษณ์อกัษรไม่นอ้ยกว่า 30 วนั และผูใ้ชบ้ริการยินยอมช าระค่าบริการตามระยะเวลาท่ี
ใชบ้ริการจริงตามอตัราท่ีก าหนด

9)   บรรดาหนงัสือ จดหมาย ค าบอกกล่าวใด ๆ  ของผูใ้ห้บริการซ่ึงส่งไปยงัผูใ้ชบ้ริการ 
ณ สถานท่ีส่งใบแจง้ค่าใชบ้ริการให้ถือว่าผูใ้ชบ้ริการไดรั้บโดยชอบแลว้

10) หากผูใ้ชบ้ริการปฏิบติัผิดเง่ือนไขขอ้ใดขอ้หน่ึงของสญัญาน้ี ผูใ้ห้บริการมีสิทธิงดการ
ให้บริการและ/หรือเลิกสญัญาบริการก็ได ้ ผูใ้ชบ้ริการยอมรับว่าการ กระท าใด ๆ
อนัเน่ืองมาจากการเลิกสญัญาตามขอ้น้ีไม่เป็นการล่วงละเมิดต่อผูใ้ชบ้ริการประการใด 
และผูใ้ชบ้ริการยงัคงตอ้งมีภาระผกูพนัท่ีจะตอ้งช าระค่าบริการท่ีคา้งอยูใ่ห้ครบถว้นดว้ย

ขา้พเจา้ไดรั้บทราบรายละเอียดและเง่ือนไขของผูใ้ห้บริการท่ีปรากฏขา้งตน้
โดยตลอดแลว้   และตกลงยินยอมปฏิบติัตามทุกประการโดยให้ถือว่าเอกสารฉบบัน้ีเป็นสญัญา
ผกูพนัในการใชบ้ริการของขา้พเจา้

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

.......…/..……./..……
เอกสารแนบทา้ยสญัญาถือเป็นส่วนหน่ึงของสญัญา

9.                    สัญญาบริการโครงข่าย Metro LAN

3.                           ช าระค่าบริการ

5.                           รายละเอียดการขอใช้บริการ

4.                            ประเภทการขอใช้บริการ



ใหแ้นบหลกัฐานพร้อมลงนามรับรองส าเนาถูกตอ้ง และประทบัตราบริษทัฯ (ถา้มี) 
สถานท่ีตั้งปลายทาง บุคคลธรรมดา

       ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรือส าเนาทะเบียนบา้น หรือส าเนาหนงัสือ
       เดินทาง ของผูข้อใช้บริการ

นิติบุคคล
      1. ส าเนาหนงัสือรับรองการเป็นนิติบุคคลท่ีมีก าหนดไม่เกิน 180 วนั
      2. ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนของผูมี้อ  านาจกระท าการแทนนิติบุคคล
      3. ส าเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม (ภ.พ.20)  (ถา้มี)

       กรณีท่ีคู่สญัญาและผูข้อใช้บริการเป็นคนละบุคคลกนั ใหเ้พ่ิมเติมหลกัฐาน คือ
หลกัฐานแสดงการครอบครองสถานท่ีติดตั้ง Metro LAN เช่น สญัญาเช่า  สญัญาซ้ือขาย

ค่าขอใช้บริการ .............................บาท    รวมเงิน ................................................. บาท
อ่ืน ๆ .............................................. บาท    เลขท่ีใบเสร็จรับเงิน ......................................

   วนัท่ีช าระ .............. / ............... / ...........

สถานท่ีตั้งตน้ทาง

11.            หลักฐานในการขอใช้บริการ Metro LAN10.                                                             แผนทีสั่งเขป ส าหรับสถานทีต่ัง้
(โปรดเขียนแผนทีใ่หชั้ดเจนเพื่อความรวดเร็วในการใหบ้ริการ)

รายละเอียดการช าระเงิน

อนุมัติ

ลงช่ือ  …………………………………………..
(………………………………………………………..)

ต าแหน่ง  ………………………………………
………/………/………

รหัสลูกคา้ (Account ID) …………………………………………….
ประเภทลูกคา้ …………………………………………………………............
ช่ือผูรั้บค าขอใชบ้ริการ .......................................................................
หน่วยงาน ...................................................... โทรศพัท.์.........................................

ส าหรบัเจา้หนา้ท่ี


