
 

      ค าขอ/สัญญาบริการ  Cloud WAN  
    (โปรดกรอกรายละเอียดและท าเครื่องหมาย      เลือกบรกิารที่ท่านตอ้งการ) 

 

บุคคลธรรมดา 
ชื่อ นาย/นาง/น.ส. ......................................นามสกุล................................................. 
เลขประจ าตัวประชาชนหรือ เลขหนังสือเดนิทาง (Passport No.) 

    

ในนามของ................................................................................................................... 
นิติบุคคล 
ชื่อนิติบุคคล ............................................................................................................... 
โดย .............................................................................................. (ผู้มอี านาจลงนาม) 
ประเภทธุรกิจ.............................................................................................................. 
เลขทะเบียนนติิบุคคล/เลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากร 

    

วันทีจ่ัดตั้งบริษัท.............../............/........... โทรศัพท์................................................ 
โทรสาร.................................................... Website.................................................. 
รายการสถานประกอบการตาม ภ.พ.20 ................................................................... 
ชื่อสถานประกอบการ ............................................................................................... 
ที่อยู่ตาม ภ.พ.20 ...................................................................................................... 

 

ชื่อ นาย/นาง/น.ส. ......................................นามสกุล............................................. 
เลขประจ าตัวประชาชน      
วัน/เดือน/ปีเกิด .........../............/.........อาชพี ........................................................ 
เลขที.่...........หมูท่ี่............หมู่บ้าน/อาคาร.........................ซอย............................... 
ถนน.............................................. ต าบล/แขวง...................................................... 
อ าเภอ/เขต.............................. จังหวัด.......................... รหัสไปรษณีย์ ................. 
โทรศัพท์ (บ้าน) ............................. โทรศัพท์ (ทีท่ างาน) ....................................... 
โทรศัพท์ (มอืถือ) ........................... โทรสาร........................................................... 
email address …………..…....……..….………..….………..….………..…........................ 
สิทธทิี่ได้รับเป็นผู้ด าเนนิการแทน ...............................……..….………..….….............. 

  

   อุปกรณ์ Cloud WAN 
  รุ่น/Model………………….……...………. จ านวน ......................... ชุด    
  รุ่น/Model…………………..….....………. จ านวน ......................... ชุด    
    รุ่น/Model………………….……...………. จ านวน ......................... ชุด    
  รุ่น/Model…………….…………...………. จ านวน ......................... ชุด   

 (ผู้ขอใช้บรกิาร  Cloud WAN จะตอ้งใช้บริการขั้นต่ าไม่นอ้ยกว่า 12 เดือน หากยกเลกิ 
บริการกอ่นก าหนด ผู้ให้บรกิารขอสงวนสทิธิ์ในการคิดค่าบรกิารเต็มจ านวน 12 เดอืน) 

      

4.1  จ านวนสถานที่ติดต้ัง  ................................................................แห่ง 

4.2  Network ที่จะใช้บริการกับ  Cloud WAN 

            

           อื่นๆ  (โปรดระบุ)  ISP…............…....................... 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

   (กรณีติดต้ัง ณ สาขา ให้เขียนรายละเอียดสถานที่ติดต้ังแนบค าขอใช้บริการ) 

เลขที ่................... อาคาร/หมู่บ้าน....................................................................................... 
ซอย............................................................ถนน ................................................................... 
ต าบล/แขวง............................................... อ าเภอ /เขต ...................................................... 
จังหวัด .................................................... รหัสไปรษณีย์ ...................................................... 
โทรศัพท์ ............................................................................................................................... 
 

     ตามข้อ 5          อื่น ๆ โปรดระบ ุ
เลขที ่................... อาคาร/หมู่บ้าน....................................................................................... 
ซอย............................................................ถนน ................................................................... 
ต าบล/แขวง............................................... อ าเภอ /เขต ...................................................... 
จังหวัด .................................................... รหัสไปรษณีย์ ...................................................... 
โทรศัพท์ ............................................................................................................................... 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 
ลงชื่อ..............................................................................................................ผู้ขอใช้บริการ 
ตัวบรรจง (..............................................................................)  วนัที ่........../........../........ 

 

 

2.                 ชื่อและสถานที่ผู้ตดิต่อ  

 

3.               รปูแบบการขอใชบ้ริการ  Cloud WAN 
 

4.  ข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อประโยชน์ในการใหบ้ริการ  
 

6.                สถานที่สง่ใบแจ้งค่าใช้บรกิาร 

8.  ผู้ขอใชบ้ริการตกลงถือว่าค าขอน้ี เป็นสัญญาบริการ  Cloud WAN ทันที 
เมื่อผู้ให้บริการตกลงให้บริการแก่ผู้ขอใช้บริการ 

 

7.            หลักฐานในการขอใช้บริการ  Cloud WAN  
 

 

1.          ชื่อและรายละเอียดผู้ขอใชบ้ริการ 

                      รายละเอียดการช าระเงิน 

เลขที่ค าขอ....................................... 

บุคคลธรรมดา 

       1.ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน หรอืส าเนาหนังสอืเดนิทาง 
       2.ส าเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.20)  (ถ้ามี) 

นิติบุคคล 
      1. ส าเนาหนังสือรับรองการเป็นนิติบุคคลที่มกี าหนดไม่เกนิ 180 วัน 
      2. หนังสือมอบอ านาจให้กระท าการแทนนิติบุคคล 
      3. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้มีอ านาจกระท าการแทนนิติบุคคล 
      4. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้รับมอบอ านาจกระท าการแทนนิติบุคคล 
      5. ส าเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.20) (ถ้ามี) 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

รหัสลูกค้า (Account ID) …................................................................................................  
ชื่อผู้รับค าขอใช้บรกิาร .......................................................โทรศพัท ์.................................   
หน่วยงาน .................................................................. (ศูนย์บริการลูกค้าท่ีรับผิดชอบพื้นท่ีบริการ) 
วันทีเ่ริม่ใช้บริการ (Activate) ........................./....................../.......................... 
 

                          ส าหรับเจ้าหน้าที ่

 

 ค่าติดตั้ง ........................................... บาท     ค่าอุปกรณ ์........................................ บาท 
 อื่น ๆ ................................................ บาท     รวมเงิน ............................................. บาท 
 เลขที่ใบเสร็จรับเงนิ .....................................   วนัที่ช าระเงิน ............./.............../............ 

 

5.                       สถานทีต่ิดตั้ง 

   ลงชื่อ...................................................................................................  อนุมัต ิ(ผู้ให้บริการ) 
   ตัวบรรจง (..........................................................................................................................) 
   ต าแหน่ง ........................................................วนัที.่............... /................/............. 

 
 

 



 
 

 

 

 

                  *กรุณาอ่านเงื่อนไขสัญญาบริการพร้อมลงลายมือช่ือก ากับด้านหลัง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

 

 

 

           

    

1)  "ผู้ให้บริการ" หมายถึง บริษัท  โทรคมนาคมแห่งชาติ จ ากัด (มหาชน) 
2)  "ผู้ใช้บริการ" หมายถึง ผู้ขอใช้บริการ ซึ่งได้รับอนุมัติการให้บริการจากผู้ให้บริการแล้ว 
3)  ผู้ใช้บริการต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการให้บริการ เงื่อนไขของรายการส่งเสริมการขาย และเง่ือนไขต่างๆของผู้ให้บริการนี้ เกี่ยวข้องกับการให้บริการ  Cloud WAN ที่ได้แจ้งความประสงค์ไว้ 
4)  ผู้ให้บริการจะให้บริการโทรคมนาคมตามมาตรฐานและคุณภาพการให้บริการตามที่ได้โฆษณาหรือแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบ โดยมาตรฐานและคุณภาพการให้บริการดังกล่าวจะไม่ต่ ากว่าหลักเกณฑ์ 
     ที่คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ก าหนด เว้นแต่ กรณีที่ผู้ให้บริการไม่สามารถควบคุมมาตรฐานและคุณภาพของการให้บริการได้  
     เช่น โครงข่ายของผู้ใช้บริการต้นทาง อันได้แก่ Leased Line หรือ ชุมสายอินเทอร์เน็ตระหว่างประเทศ (IIG) เป็นต้น 
5)  ในกรณีเกิดเหตุขัดข้องท าให้ผู้ให้บริการไม่สามารถให้บริการแก่ผู้ใช้บริการได้ ผู้ให้บริการตกลงไม่เรียกเก็บค่าบริการกับผู้ใช้บริการจนกว่าผู้ให้บริการจะสามารถให้บริการได้ตามปกติ เว้นแต่ 
     เหตุขัดข้องดังกล่าวเกิดจากความผิดของผู้ใช้บริการ ทั้งนี้ ผู้ให้บริการจะด าเนินการแก้ไขเหตุขัดข้องดังกล่าวโดยเร็ว 
6)  ผู้ใช้บริการจะเป็นผู้จัดหาและบ ารุงรักษาเครื่องโทรศัพท์และอุปกรณ์ปลายทาง 
7)  ผู้ใช้บริการต้องช าระค่าบริการและ/หรือค่าธรรมเนียมตามที่ผู้ให้บริการได้แจ้งค่าใช้บริการภายใน 15 วันนับต้ังแต่ได้รับใบแจ้งค่าใช้บริการ กรณีผู้ใช้บริการค้างช าระหนี้สองงวดติดต่อกัน ผู้ให้บริการ 
     มีสิทธิระงับการให้บริการตามที่เรียกเก็บบนใบแจ้งค่าใช้บริการได้ทันที 
8)  สัญญาบริการฉบับนี้เป็นสิทธิเฉพาะตัว การเปลี่ยนผู้ใช้บริการจะต้องได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้ให้บริการก่อน และผู้ใช้บริการตกลงใช้บริการภายในกิจการของผู้ใช้บริการเท่านั้น 
     จะไม่น าสิทธิการใช้บริการ ตามสัญญานี้ไปให้บริการกับบุคคลหรือนิติบุคคลอื่นด้วย  เว้นแต่จะได้ตกลงและได้รับความเห็นชอบจากผู้ให้บริการก่อน  หากผู้ใช้บริการไม่ปฏิบัติตามสัญญาในข้อนี้ 
     ผู้ใช้บริการต้องชดใช้ค่าเสียหายอันเกิดจากการกระท าดังกล่าวให้กับผู้ให้บริการ 
9)  อัตราค่าใช้บริการอาจปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมโดยผู้ให้บริการจะแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบเป็นลายลักษณ์อักษรไม่น้อยกว่า 30 วัน ก่อนที่มีการเปลี่ยนแปลง ผู้ให้บริการขอรับรองว่า 
     จะไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าบริการนอกเหนือจากที่ก าหนดไว้ในสัญญานี้ 
10) ผู้ให้บริการสงวนไว้ซึ่งสิทธิในการเปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรศัพท์ ระบบและวิธีการในการให้บริการ โดยผู้ให้บริการจะได้แจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน และผู้ใช้บริการ 
      ยินยอมให้ผู้ให้บริการด าเนินการเกี่ยวกับระบบโครงข่ายตามปกติ 
11) ผู้ใช้บริการยินยอมให้ผู้ให้บริการน าข้อมูลไปใช้ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามกฎหมาย ทั้งนี้ หากน าข้อมูลไปใช้เพื่อประโยชน์อย่างอื่นต้องได้รับความยินยอมโดยชัดแจ้งจากผู้ใช้บริการก่อน 
12) หากปรากฏว่าผู้ให้บริการ เรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าบริการเกินกว่าจ านวนที่เกิดข้ึนจากการใช้บริการ  ผู้ให้บริการจะคืนเงินส่วนต่างของค่าธรรมเนียมหรือค่าบริการที่เรียกเก็บเกินให้แก่ผู้ใช้บริการ 
      ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ข้อเท็จจริงยุติและผู้ให้บริการจะช าระดอกเบี้ยในส่วนต่างในอัตราตามที่กฎหมายก าหนด เว้นแต่ผู้ใช้บริการจะได้ตกลงเลือกให้ด าเนินการคืนเงินส่วนต่างเป็นอย่างอื่น  
      ทั้งนี้ การคืนเงินส่วนต่างให้แก่ผู้ใช้บริการ อาจคืนด้วยเงินสด เช็ค หรือน าเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ใช้บริการหรือตามวิธีการที่ผู้ใช้บริการได้แจ้งความประสงค์ไว้  
13) ผู้ให้บริการจะด าเนินการตรวจสอบข้อมูลการใช้บริการ แจ้งผล และคืนเงิน (ถ้ามี) ให้แก่ผู้ใช้บริการที่มีหลักฐานแสดงตนว่าเป็นผู้ใช้บริการที่แท้จริงเท่านั้น 
14) ในกรณีผู้ใช้บริการเห็นว่าผู้ให้บริการเรียกเก็บค่าบริการสูงกว่าอัตราที่ก าหนดไว้ หรือสูงกว่าที่เรียกเก็บจากผู้ใช้บริการรายอื่นที่ใช้บริการโทรคมนาคมในลักษณะหรือประเภทเดียวกัน หรือเห็นว่า 
     ผู้ให้บริการเรียกเก็บค่าบริการไม่ถูกต้อง ผู้ใช้บริการมีสิทธิยื่นค าขอตรวจสอบข้อมูลการใช้บริการได้  ทั้งนี้ผู้ใช้บริการต้องยื่นค าขอเป็นหนังสือ ณ ศูนย์บริการลูกค้าของผู้ให้บริการ เว็บไซต์ของ 
     ผู้ให้บริการ หรือช่องทางอื่นตามที่ผู้ให้บริการก าหนดเพิ่มเติม และผู้ให้บริการจะด าเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงและแจ้งผลการตรวจสอบข้อมูลให้ผู้ใช้บริการทราบโดยเร็ว แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกินกว่า 
     30 วัน นับแต่วันที่ผู้ใช้บริการมีค าขอ  หากผู้ให้บริการไม่ด าเนินการภายในระยะเวลาที่ก าหนด ให้ถือว่าผู้ให้บริการนั้นสิ้นสิทธิในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าบริการในจ านวนที่ผู้ใช้บริการ 
     ได้โต้แย้งนั้น 
15) กรณีมีเหตุจ าเป็น ผู้ใช้บริการอาจใช้สิทธิขอระงับการใช้บริการโทรคมนาคมชั่วคราวก็ได้ โดยแจ้งเป็นหนังสือตามที่ผู้ให้บริการจัดท า ข้ึน ให้ผู้ให้บริการทราบล่วงหน้าเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 วัน 
     โดยผู้ให้บริการจะไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายใดๆจากผู้ใช้บริการในกรณีดังกล่าว รวมถึงค่าบริการที่เกิดภายหลังจากแจ้ง ดังนี้ การขอใช้สิทธิระงับการใช้บริการโทรคมนาคมชั่วคราว 
     ให้ขอระงับการใช้ได้ปีละหนึ่งครั้งๆละไม่เกิน 30 วัน  กรณีที่ผู้ใช้บริการมีความจ าเป็นในการขอใช้สิทธิระงับการใช้บริการโทรคมนาคมชั่วคราวเกินกว่าปีละหนึ่งครั้ง ให้ขอได้อีกครั้งหนึ่ง  
     โดยรวมกันแล้วต้องไม่เกิน 60 วัน 
16) ผู้ให้บริการจะเปิดให้ผู้ใช้บริการได้ใช้บริการทันทีในวันถัดจากวันที่ครบก าหนดการขอระงับใช้บริการชั่วคราว โดยไม่เรียกเก็บค่าใช้จ่ายใดๆ ในการเปิดใช้บริการ 
17) หากผู้ใช้บริการปฏิบัติผิดเง่ือนไขข้อใดข้อหนึ่งของสัญญาผู้ให้บริการมีสิทธิระงับการให้บริการเป็นการชั่วคราวได้โดยแจ้งเป็นหนังสือพร้อมทั้งเหตุในการใช้สิทธิให้แก่ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้า 
     ไม่น้อยกว่า 30 วัน เว้นแต่กรณีที่ผู้ใช้บริการใช้เอกสารปลอมในการขอใช้บริการ หรือกรณีที่ผู้ให้บริการมีเหตุที่จ าเป็นต้องบ ารุงรักษาหรือแก้ไขระบบที่ใช้ในการให้บริการ หรือกรณีที่เป็นไปตาม 
     ประกาศคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่องมาตรฐานของสัญญาการให้บริการโทรคมนาคม พ.ศ.2549 ข้อ 28  ผู้ให้บริการมีสิทธิระงับการให้บริการได้ทันที และผู้ใช้บริการยังคง 
     ต้องมีภาระผูกพันที่จะต้องช าระค่าบริการที่ค้างอยู่ให้ครบถ้วนด้วย 
18) ผู้ใช้บริการไม่ประสงค์จะใช้บริการ ผู้ใช้บริการต้องแจ้งบอกเลิกการใช้บริการต่อผู้ให้บริการทราบล่วงหน้า เป็นลายลักษณ์อักษรไม่น้อยกว่า 5 วัน ทั้งนี้ ผู้ใช้บริการจะต้องช าระค่าบริการจนถึง 
     วันที่การยกเลิกสัญญามีผลบังคับ 
            ในกรณีที่มีเหตุดังต่อไปนี้ ผู้ใช้บริการอาจใช้สิทธิเลิกสัญญาได้ทันที  
             (1) ผู้ใช้บริการไม่สามารถรับบริการจากผู้ให้บริการได้ด้วยเหตุที่เกิดข้ึนอย่างต่อเนื่องและอยู่นอกเหนือการควบคุมของผู้ใช้บริการ 
             (2) ผู้ให้บริการได้ละเมิดข้อตกลงอันเป็นสาระส าคัญของสัญญา 
             (3) ผู้ให้บริการตกเป็นบุคคลล้มละลาย 
             (4) ผู้ให้บริการเปลี่ยนแปลงข้อตกลงในสัญญาหรือเง่ือนไขในการให้บริการ ซึ่งมีผลเป็นการลดสิทธิหรือประโยชน์อันพึงได้รับของผู้ใช้บริการลง เว้นแต่เกิดจากเหตุตามที่กฎหมายบัญญัติ 
            กรณีผู้ใช้บริการตกลงสมัครบริการโดยขอรับสิทธิยกเว้นค่าธรรมเนียมแรกเข้าและ/หรือค่าติดต้ังในวันสมัครใช้บริการ ผู้ใช้บริการจะต้องใช้บริการจนครบก าหนดตามสัญญา หากผู้ใช้บริการ 
     ยกเลิกบริการก่อนครบก าหนดตามสัญญา ผู้ให้บริการมีสิทธิเรียกเก็บค่าธรรมเนียมแรกเข้า และ/หรือค่าติดต้ังในอัตราที่ได้มีการหักลดลงตามสัดส่วนที่ผู้ใช้บริการได้ใช้บริการไปก่อนแล้ว เว้นแต่กรณี 
     เหตุแห่งการยกเลิกบริการเกิดข้ึนจากการให้บริการที่ไม่เป็นไปตามโฆษณาหรือมาตรฐานการให้บริการที่ผู้ให้บริการได้แจ้งไว้ หรือเกิดข้ึนจากความรับผิดของผู้ให้บริการ ผู้ให้บริการไม่มีสิทธิเรียก   
     เก็บค่าธรรมเนียมแรกเข้าและ/หรือค่าติดต้ังทั้งหมด 
           กรณีผู้ใช้บริการตกลงสมัครบริการ โดยยินยอมช าระค่าธรรมเนียมแรกเข้าและ/หรือค่าติดต้ังเต็มจ านวนให้แก่ผู้ใช้บริการต้ังแต่วันที่สมัครใช้บริการ หากผู้ใช้บริการยกเลิกบริการก่อนครบก าหนด 
     ตามสัญญา ผู้ให้บริการตกลงจะไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมแรกเข้าและ/หรือค่าติดต้ังเพิ่มเติมแต่อย่างใด 
19) เมื่อสัญญาเลิกกันในกรณีที่ผู้ให้บริการมีเงินค้างช าระแก่ผู้ใช้บริการ ผู้ให้บริการจะคืนเงินนั้นให้แก่ผู้ใช้บริการ โดยผู้ให้บริการจะตรวจสอบหลักฐานก่อนว่าผู้รับเงินเป็นบุคคลเดียวกับผู้ใชบ้รกิาร 
     หรือเป็นผู้รับมอบอ านาจจากผู้ใช้บริการอย่างถูกต้องและจะคืนเงินให้ภายใน 30 วัน  นับแต่วันที่เลิกสัญญา  ทั้งนี้ผู้ให้บริการอาจคืนเงินด้วยเงินสด เช็ค หรือน าเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ใช้บริการ  
     หรือตามวิธีการที่ผู้ใช้บริการได้แจ้งความประสงค์ หรือให้ความยินยอมไว้ หากผู้ให้บริการไม่สามารถคืนเงินให้แก่ผู้ใช้บริการได้ภายในก าหนดดังกล่าว อันเนื่องมาจากความล่าช้าของผู้ให้บริการ 
     ผู้ให้บริการจะช าระค่าเสียประโยชน์ในอัตราเท่ากับอัตราดอกเบี้ยที่ผู้ให้บริการมีสิทธิเรียกเก็บจากผู้ใช้บริการในกรณีที่ผู้ใช้บริการผิดนัดไม่ช าระค่าธรรมเนียมหรือค่าบริการแก่ผู้ให้บริการ แต่ทั้งนี้ 
     ไม่ตัดสิทธิผู้ใช้บริการที่จะเรียกค่าเสียหายอย่างอื่นตามกฎหมายจากผู้ให้บริการ 
20) ผู้ใช้บริการตกลงใช้บริการตรงตามวัตถุประสงค์ที่ให้ไว้ในสัญญา โดยต้องด าเนินการที่ไม่ขัดต่อกฎหมาย หรือความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชน 
21) เว้นแต่จะก าหนดเป็นอย่างอื่น บรรดาหนังสือ จดหมายค าบอกกล่าวใด ๆ ของผู้ให้บริการซึ่งส่งไปยังผู้ใช้บริการ ณ สถานที่ส่งใบแจ้งค่าใช้บริการ หรือแจ้งโดยวิธีการอื่นที่ผู้ใช้บริการแจ้ง 
     ความประสงค์ไว้ให้ถือว่าเป็นการส่งไปถึงผู้ใช้บริการแล้ว 
22) ทั้งนี้ หากผู้ใช้บริการได้รับความเดือดร้อนจากการใช้บริการของผู้ให้บริการตามสัญญา สามารถร้องเรียนโดยตรงต่อผู้ให้บริการ ดังต่อไปนี้ 

- ยื่นเรื่องร้องเรียนด้วยตนเองที่ ศูนย์บริการลูกค้า บริษัท  โทรคมนาคมแห่งชาติ จ ากัด (มหาชน) ทั่วประเทศ 
- ทางไปรษณีย์ ถึงบริษัท  โทรคมนาคมแห่งชาติ จ ากัด (มหาชน) เลขที่ 99  ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง   เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210  
- ทางเว็บไซต์ (Website) www.ntplc.co.th 
- ทางโทรศัพท์ผ่านหมายเลขโทรศัพท์ 02 104 1999  โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย  

       
          ข้าพเจ้าได้รับทราบรายละเอียด และเง่ือนไขของบริการ  Cloud WAN ในสัญญานี้โดยตลอดแล้ว และตกลงยินยอมปฏิบัติตามทุกประการ โดยให้ถือว่าเอกสารฉบับนี้ 

เป็นสัญญาผูกพันในการใช้บริการของข้าพเจ้า 
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