เลขที่คำขอ.....................................

4.

คำขอ / สัญญำบริกำรโครงข่ำย Metro LAN
(โปรดกรอกรายละเอียดและทาเครื่ องหมาย ✓

1.

เลือกบริ การที่ท่านต้องการ)

ชื่อและหลักฐานผู้ขอใช้บริการ

ประเภทการขอใช้บริการ

4.1 VPN Point to Point (รับ-ส่งข้อมูลระหว่างจุด)
4.2 VPN Multipoint (รับ-ส่งข้อมูลเป็ นเครื อข่าย)
4.3 VPN Multipoint + Internet Access (รับ-ส่งข้อมูลเป็ นเครื อข่ายและใช้อินเทอร์ เน็ตได้)
4.4 VPN Multipoint + IP Service (รับ-ส่งข้อมูลเป็ นเครื อข่ายโดยเชื่อมผ่านโครงข่าย IP)
4.5 Internet Access (ใช้งานอินเทอร์ เน็ตอย่างเดียว)

บุคคลธรรมดา
ชื่อ นาย/นาง/น.ส. ..................................................... นามสกุล ............................................................ 5.
เลขประจาตัวประชาชนหรื อเลขหนังสื อเดินทาง (Passport No.)

รายละเอียดการขอใช้บริการ

รายละเอียด
สถานที่ตน้ ทาง
สถานที่ปลายทาง
ในนามของ ............................................................................................................................................5.1 อัตราความเร็ วที่ขอใช้ (2 Mbps - 1 Gbps)
นิติบุคคล
5.2 จานวนวงจรที่ขอใช้ (วงจร)
ชื่อนิติบุคคล ...........................................................................................................................................5.3 ประเภทอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ
Switch
Router
Switch
Router
โดย ...........................................................................................................................................
(ผูม้ ีอานาจลงนาม)
(กรุ ณาระบุ ยี่หอ้ และรุ่ น)
ประเภทธุรกิจ ....................................................... ทะเบียนนิติบุคคลเลขที.่ .................................... 5.4 จานวนเครื่ องคอมพิวเตอร์ ที่เชื่อมต่อ
เลขประตัวผูเ้ สี ยภาษีอากร
6.
สถานทีต่ ิดตัง้
ที่อยู่ตาม ภ.พ. 20 .....................................................................................................................................
………………………………………………………………………………………………
สถานทีต่ ิดตั้งต้ นทาง
วันที่จดั ตั้งบริ ษทั …………………..... โทรศัพท์ ………………….………………..….……
เลขที่ ............ หมู่ที่ ……........อาคาร/หมู่บา้ น..................................................... ซอย .........................
โทรสาร ………...……..…Web site …………...……………………………………………
ถนน ............................................................. ตาบล / แขวง ..............................................................
อาเภอ / เขต ...................................................................
จังหวัด .........................................................................
2.
ชื่อและสถานทีผ่ ู้ติดต่อ (Contact Person)
รหัสไปรษณี ย ์ ...................................หมายเลขโทรศัพท์ใกล้เคียง (ถ้ามี) .............................................
ชื่อ นาย/นาง/น.ส. .............................................................. นามสกุล ...................................................สถานทีต่ ิดตั้งปลายทาง
(กรณี มากกว่า 1 แห่ง ให้จดั ทารายละเอียดการใช้วงจรและแผนผังเครื อข่ายแนบ)
เลขประจาตัวประชาชน
เลขที่ ............ หมู่ที่ ……........อาคาร/หมู่บา้ น..................................................... ซอย .........................
วัน/เดือน/ปี เกิด ................../................../..................อาชี พ ...................................................................ถนน .............................................................
ตาบล / แขวง ..................................................................................
เลขที่ .................... หมู่ที่ .............หมู่บา้ น.............................................................. ซอย .......................อาเภอ / เขต .....................................................................................
จังหวัด .........................................................................
ถนน .............................................ตาบล / แขวง ...................................................................................รหัสไปรษณี ย ์ ...................................หมายเลขโทรศัพท์ใกล้เคียง (ถ้ามี) ...............................................
อาเภอ / เขต ...............................................................จังหวัด ................................................................ (กรุ ณาเขียนแผนที่สงั เขปในข้อ 10)
รหัสไปรษณี ย ์ ....................โทรศัพท์ (บ้าน) …….………………(ที่ทางาน).................................
7.
สถานทีส่ ่งใบแจ้งค่าใช้บริการ
โทรศัพท์มือถือ ................................................... โทรสาร …………………...…………………
email address………...…………..…สิ ทธิที่ได้รับเป็ นผูด้ าเนินการแทน……………………
เลขที่ ............ หมู่ที่ ……........อาคาร/หมู่บา้ น..................................................... ซอย .........................
ถนน .............................................................
ตาบล / แขวง ..................................................................................
3.
ชาระค่าบริการ
อาเภอ / เขต .....................................................................................
จังหวัด .........................................................................
ค่าขอใช้บริ การครั้งแรก 4,000 บาท
รหัสไปรษณี ย ์ ...............................................โทรศัพท์..........................................................................
ค่าใช้อุปกรณ์ ........................................... บาท
8.
ผู้ใช้บริการตกลงถือว่า คาขอนีเ้ ป็ นสัญญาบริการทันที
ค่าใช้บริ การตามระดับความเร็ ว .............................................. บาท
เมื่อผู้ให้บริการตกลงให้บริการแก่ผู้ใช้บริการ
รวมเป็ นเงิน ........................ บาท
ชาระเป็ น
รายเดือน
รายปี
เริ่ มต้น วันที่ ............... เดือน .................................. พ.ศ. ................. เวลา ...................น.
สิ้นสุด วันที่ ............... เดือน .................................. พ.ศ. ................. เวลา ...................น.

9.

สัญญาบริการโครงข่าย Metro LAN

1) “ผูใ้ ห้บริ การ” หมายถึง บริ ษทั โทรคมนาคมแห่งชาติ จากัด (มหาชน)
2) “ผูใ้ ช้บริ การ” หมายถึง ผูข้ อใช้บริ การโครงข่าย Metro LAN ซึ่ งได้รับการอนุมตั ิการ
ให้บริ การจากผูใ้ ห้บริ การแล้ว
3) ผูใ้ ช้บริ การต้องปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการใช้บริ การโครงข่าย Metro LAN ของ
ผูใ้ ห้บริ การที่ใช้อยูใ่ นปัจจุบนั และที่จะมีข้ ึนในอนาคต
4) ผูใ้ ช้บริ การต้องชาระค่าบริ การ และ/หรื อค่าธรรมเนียมตามที่ผใู้ ห้บริ การได้แจ้งค่าใช้บริ การ
หากไม่ชาระตามกาหนด ผูใ้ ห้บริ การมีสิทธิระงับการให้บริ การโดยไม่จาต้องบอ กกล่าว
ล่วงหน้า
5) ผูใ้ ห้บริ การสงวนไว้ซ่ ึ งสิ ทธิในการเปลี่ยนแปลงระบบและวิธีการในการให้บริ การ โดย
ผูใ้ ห้บริ การจะได้แจ้งให้ผใู้ ช้บริ การทราบล่วงหน้าไม่นอ้ ยกว่า 30 วัน
6) ในกรณี เกิดอุปสรรคหรื อเหตุขดั ข้องอันเนื่องมาจากอุปกรณ์ทางเทคนิคของผูใ้ ช้บริ การ
ทาให้ผใู้ ช้บริ การไม่สามารถใช้บริ การได้ ผูใ้ ห้บริ การจะไม่คิดส่วนลดให้แก่ผใู้ ช้บริ การ
และผูใ้ ช้บริ การจะเรี ยกร้องค่าเสี ยหายอื่นใดจากผูใ้ ห้บริ การไม่ได้
7) วงจรที่ผใู้ ช้บริ การได้ใช้บริ การจากผูใ้ ห้บริ การ จะต้องใช้ภายในกิจการของผูใ้ ช้บริ การ
เท่านั้น ห้ามผูใ้ ช้บริ การนาวงจรไปเปิ ดให้บริ การต่อหรื อนาไปให้บุคคลอืน่ ใช้บริ การช่วง
และห้ามผูใ้ ช้บริ การนาโครงข่ายที่ใช้บริ การไปดาเนินการทางธุรกิจเพื่อหาผลประโยชน์
ต่อเนื่อง เว้นแต่จะได้ตกลงและได้รับความเห็นชอบจากผูใ้ ห้บริ การก่อน หากผูใช้
้ บริ การ
ไม่ปฏิบตั ิตามสัญญาในข้อนี้ ผูใ้ ช้บริ การต้องชดใช้ค่าเสี ยหายอันเกิดจากการ กระทา
ดังกล่าวให้กบั ผูใ้ ห้บริ การไม่ว่าด้วยกรณี ใด ๆ
8) หากผูใ้ ช้บริ การประสงค์จะเลิกใช้บริ การ จะต้องแจ้งให้ผใู้ ห้บริ การทราบล่วงหน้าเป็ น
ลายลักษณ์อกั ษรไม่นอ้ ยกว่า 30 วัน และผูใ้ ช้บริ การยินยอมชาระค่าบริ การตามระยะเวลาที่
ใช้บริ การจริ งตามอัตราที่กาหนด
9) บรรดาหนังสื อ จดหมาย คาบอกกล่าวใด ๆ ของผูใ้ ห้บริ การซึ่ งส่งไปยังผูใ้ ช้บริ การ
ณ สถานที่ส่งใบแจ้งค่าใช้บริ การให้ถือว่าผูใ้ ช้บริ การได้รับโดยชอบแล้ว
10) หากผูใ้ ช้บริ การปฏิบตั ิผิดเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่งของสัญญานี้ ผูใ้ ห้บริ การมีสิทธิงดการ
ให้บริ การและ/หรื อเลิกสัญญาบริ การก็ได้ ผูใ้ ช้บริ การยอมรับว่าการ กระทาใด ๆ
อันเนื่องมาจากการเลิกสัญญาตามข้อนี้ไม่เป็ นการล่วงละเมิดต่อผูใ้ ช้บริ การประการใด
และผูใ้ ช้บริ การยังคงต้องมีภาระผูกพันที่จะต้องชาระค่าบริ การที่คา้ งอยูใ่ ห้ครบถ้วนด้วย
ข้าพเจ้าได้รับทราบรายละเอียดและเงื่อนไขของผูใ้ ห้บริ การที่ปรากฏข้างต้น
โดยตลอดแล้ว และตกลงยินยอมปฏิบตั ิตามทุกประการโดยให้ถือว่าเอกสารฉบับนี้เป็ นสัญญา
ผูกพันในการใช้บริ การของข้าพเจ้า
ลงชื่อ ……….……........…………….…........ ผูข้ อใช้บริ การ
(….......…..........……….........………....)
.......…/..……./..……
เอกสารแนบท้ายสัญญาถือเป็ นส่วนหนึ่งของสัญญา

10.

แผนทีส่ ังเขป สาหรับสถานทีต่ งั้
(โปรดเขียนแผนทีใ่ ห้ชัดเจนเพื่อความรวดเร็วในการให้บริการ)
สถานที่ต้งั ต้นทาง

สถานที่ต้งั ปลายทาง

11.

หลักฐานในการขอใช้บริการ Metro LAN

ให้แนบหลักฐานพร้อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง และประทับตราบริ ษทั ฯ (ถ้ามี)
บุคคลธรรมดา
สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรื อสาเนาทะเบียนบ้าน หรื อสาเนาหนังสื อ
เดินทาง ของผูข้ อใช้บริ การ
นิติบุคคล
1. สาเนาหนังสื อรับรองการเป็ นนิติบุคคลที่มีกาหนดไม่เกิน 180 วัน
2. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผูม้ ีอานาจกระทาการแทนนิติบุคคล
3. สาเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิม่ (ภ.พ.20) (ถ้ามี)
กรณี ที่คู่สญ
ั ญาและผูข้ อใช้บริ การเป็ นคนละบุคคลกัน ให้เพิม่ เติมหลักฐาน คือ
หลักฐานแสดงการครอบครองสถานที่ติดตั้ง Metro LAN เช่น สัญญาเช่า สัญญาซื้อขาย

สาหรับเจ้าหน้าที่
รหัสลูกค้า (Account ID) …………………………………………….
ประเภทลูกค้า …………………………………………………………............
ชื่อผูร้ ับคาขอใช้บริ การ .......................................................................
หน่วยงาน ...................................................... โทรศัพท์..........................................

อนุมัติ
ลงชื่อ …………………………………………..
(………………………………………………………..)
ตาแหน่ง ………………………………………
………/………/………

รายละเอียดการชาระเงิน
ค่าขอใช้บริ การ .............................บาท
อื่น ๆ .............................................. บาท

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

