แบบฟอร์ มการติดตัง้ ระบบอินเตอร์ เน็ต
กรุ ณาชาระเงินและส่ งกลับภายในวันที่ ______________
กรุ ณากรอกแบบฟอร์ มนีใ้ ห้ ครบถ้ วนสมบูรณ์ และส่ งมายัง
ฝ่ ายปฏิบัตกิ าร, บริษัท ทรู ไอคอนสยาม จากัด (สานักงานใหญ่ )
299 อาคารศุนย์ การค้ าไอคอนสยาม ชัน้ 7 ถนนเจริญนคร แขวงคลองต้ นไทร เขตคลองสาน กรุ งเทพฯ 10600
เลขประจาตัวผู้เสียภาษี 0105559190313
ผู้รับผิดชอบ: _____________________ โทรศัพท์ : ______________________ โทรสาร : (02)

อีเมล์ : _____________________________
โทรสาร : (02) 610-8040 อีเมล์ : udom_sop@truecorp.co.th

ผู้ประสานงานด้ านเทคนิค : คุณอุดม โสภะวงศ์ โทรศัพท์ : 083-490-3148
ชื่องาน
ชื่อบริษัท

วันจัดงาน
คูหาหมายเลข
อีเมล์

ชื่อ/สกุล (นาย/นาง/น.ส.)
ออกใบเสร็จรั บเงินในนาม
ที่อยู่ออกใบเสร็จรั บเงิน
โทรศัพท์
ที่อยู่จัดส่ งใบเสร็จ :

 นิตบิ ุคคล(ระบุเลขประจาตัวผู้เสียภาษี)
 บุคคลธรรมดา(ระบุเลขบัตรประจาตัวประชาชน)
โทรสาร
 เหมือนที่อยู่ออกใบเสร็จรั บเงิน
 ระบุท่ อี ยู่

รายการ

ขอบเขตการ
ให้ บริการ

อัตราค่ าบริการ
3-5 วัน
(บาท)
18,760
20,608
35,440
43,340
62,660
73,860
84,360
94,860
106,400
120,400
140,000
184,000
232,000
256,000
280,000
328,000
376,000

1. อินเตอร์ เน็ตความเร็วสูง MPLS (Dedicated bandwidth)
หมายเหตุ :
- ผู้รับบริ การจะได้ รับ 13 IP Address /1 สายสัญญาณ
- ราคานี ้รวมอุปกรณ์ Router เท่านัน้ ไม่รวมอุปกรณ์ Hub

1) 2 Mbps
2) 4 Mbps
3) 8 Mbps
4) 10 Mbps
5) 16 Mbps
6) 20 Mbps
7) 30 Mbps
8) 40 Mbps
9) 50 Mbps
10) 70 Mbps
11) 100 Mbps
12) 200 Mbps
13) 400 Mbps
14) 500 Mbps
15) 600 Mbps
16) 800 Mbps
17) 1000 Mbps

2. วงจรเช่าเชื่อมต่อระหว่างสาขาแบบ Point to Point
(MPLS Virtual Leased Line)
(Dedicated bandwidth, Interface: FE)
หมายเหตุ : - ราคานี ้รวมอุปกรณ์ Router แล้ ว
- ไม่สามารถใช้ งานอินเตอร์ เน็ตได้
- ลูกค้ าเป็ นผู้จดั เตรี ยมสายภายในฝั่งต้ นทางเอง
- ระบุ Circuit+IP Lan ต้ นทาง………………………….
- ระบุชื่อเจ้ าหน้ าที่ IT……………………………..…….
- ระบุเบอร์ ตดิ ต่อ………………………………..………

1) 256 Kbps

13,700

2) 512 Kbps

19,600

3) 1 Mbps

29,100

4) 2 Mbps

33,500

5) 4 Mbps
6) 8 Mbps
7) 10 Mbps
8) 16 Mbps
9) 20 Mbps
10) 50 Mbps
11) 100 Mbps

45,500
64,000
70,000
96,000
100,000
125,000
150,000
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อัตราค่ าบริการ
เพิ่มต่ อวัน (บาท)
กรณีมากกว่ า 5 วัน
ตังแต่
้ วนั ที่ 6 – 15 คิด
ค่าบริ การเพิม่ 50%

ตังแต่
้ วนั ที่ 6-15
คิดค่าบริ การเพิ่ม 50%

รวมเป็ นเงิน
(บาท)

3. อินเตอร์ เน็ตไร้ สาย (WiFi)
(1 account สาหรั บ 1 user เท่ านัน้ )

ใช้ ได้ ไม่จากัด

1 day

450

3 days

1,300

7 days

2,800

สาหรั บเจ้ าหน้ าที่ ทรู ไอคอน ฮอลล์
- วันทาการติดตัง้ ........................................................................
- หมายเลขโทรศัพท์ที่ได้ รับ……………………………………………

รวม
ภาษีมูลค่ าเพิ่ม 7 %
ราคารวมทัง้ หมด

เงื่อนไขการบริการ
1. กรณีที่มีการสูญหาย/เสียหายของ Adapter ผู้ขอใช้ บริ การจะต้ องรับผิดชอบค่าสูญหายเป็ นจานวนเงิน 2,000 บาท ต่อ Adapter 1 เครื่ อง
2. ค่าธรรมเนียมการโอนเงินต่าง ๆ ผู้ขอใช้ บริการจะต้ องเป็ นผู้รับผิดชอบ
3. ผู้ให้ บริ การจะไม่รับผิดชอบต่ออุปกรณ์ที่ผ้ ขู อใช้ บริการนาเข้ ามาเองรวมถึงการเชื่อมต่อสัญญาณอินเตอร์ เน็ตจาก Hub ของผู้ขอใช้ บริการไปยังเครื่ องคอมพิวเตอร์ ปลายทาง
4. ผู้ให้ บริ การจะดาเนินการแก้ ปัญหาการเชื่อมต่อสัญญาณอินเตอร์ เน็ตที่เกิดจากความบกพร่ องของผู้ให้ บริ การเท่านัน้ ซึง่ ไม่รวมถึงปั ญหาที่เกิดจากคอมพิวเตอร์ และหรื อ
อุปกรณ์ของผู้ขอใช้ บริ การ
5. การขอใช้ บริการจะมีผลสมบูรณ์เมื่อผู้ขอใช้ บริ การได้ สง่ แบบฟอร์ มนี ้มาถึง ฝ่ ายปฏิบตั กิ าร ทรู ไอคอน ฮอลล์ พร้ อมทังช
้ าระเงินค่าบริ การให้ กบั ฝ่ ายบัญชีและการเงิน โดยวิธี
ดังนี ้
 เงินสด หรื อ เช็คสั่งจ่ าย บริษัท ทรู ไอคอนสยาม จากัด (สานักงานใหญ่ ) หรื อ โอนเงินเข้ าบัญชี ธนาคารกรุ งไทย สาขา สยามพารากอน
เลขที่บัญชี 672-8-05959-8 (กระแสรายวัน) ภายใน ________________
6. การขอใช้ บริการหรื อการส่งแบบฟอร์ มล่าช้ าหลังวันที่กาหนดอาจจะมิได้ รับการบริการ หากสามารถให้ บริการได้ จะต้ องเสียค่ าบริการเพิ่มร้ อยละ 20
และการขอใช้ บริการในวันเตรี ยมงานจะต้ องเสียค่ าบริการเพิ่มร้ อยละ 30 และจะต้ องชาระเงินทันที
7. การเปลี่ยนแปลงประเภทของบริ การหลังจากที่ได้ คา่ บริ การแล้ ว ผู้ขอใช้ บริการยินยอมเสียค่ าปรั บ 1,500 บาท ต่ อการเปลี่ยนแปลง 1 ครั ง้
8. การยกเลิกคาขอบริการ ผู้ขอใช้ บริ การจะต้ องกระทาเป็ นลายลักษณ์อกั ษร และส่งให้ ฝ่ายปฏิบตั กิ ารของ ทรู ไอคอน ฮอลล์ ภายใน
หากพ้ นกาหนด
ดังกล่าว ผู้ขอใช้ บริการยินยอมเสียค่ าปรั บในอัตราร้ อยละ 50 ของค่ าบริการที่ระบุข้างต้ น
9. กรณีขอใช้ บริการสายโทรศัพท์สาหรับเครื่ องโทรสาร และ/หรื อ เครื่ องรู ดบัตร ผู้ขอใช้ บริการต้ องนาเครื่ องโทรสารและหรื อเครื่ องรู ดบัตรมาเอง
10. ทรู ไอคอน ฮอลล์ ขอสงวนสิทธิ์ใดๆ ที่อาจเกิดขึ ้น โดยมิต้องแจ้ งล่วงหน้ าให้ ทราบ
11. โปรดแนบแบบเพื่อระบุตาแหน่งของโทรศัพท์และสายอินเตอร์ เน็ตที่ต้องการจะติดตัง้

(ลายเซ็นต์ ) :

(ลายเซ็นต์ ) :

ผู้ขอใช้ บริการ :

ผู้รับทราบและยืนยันการให้ บริการ :

วันที่ :

วันที่ :
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