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ใบสมัครใช้บริการอนิเทอรเ์น็ต Express Net  
รายละเอียดผู้สมัคร  
ช่ือผูส้มคัร/ช่ือองคก์ร …………………………………...ช่ือผูต้ดิตอ่…………………………………………….ฝ่าย………………….ต าแหน่ง………………
เลขท่ีบตัรประชาชน - - - -  เลขท่ีหนงัสือเดนิทาง    
ท่ีอยู่ในการส่งเอกสาร ………………………………………………………………..……………………………………………………รหสัไปรษณีย…์……… 
โทรศพัท.์..…..…….……….. โทรสาร…………........………โทรศพัทมื์อถือ….……………………………………อีเมล………………….…………………… 
ผูส้มคัรขอรบัเอกสารผ่านทาง       ไปรษณีย ์   อีเมล 
ทีอ่ยู่ตามใบก ากับภาษี 

ท่ีอยู่ตามบตัรประชาชน (กรณีสมัครในนามบุคคลธรรมดา)   ท่ีเดียวกบัท่ีอยู่ในการส่งเอกสาร  
ท่ีอยู่อ่ืน โปรดระบ ุ………………………………………………………………..……………………………………………………รหสัไปรษณีย…์……… 

สถานทีต่ดิต้ังอุปกรณ ์ 
ท่ีอยู่ตามบตัรประชาชน (กรณีสมัครในนามบุคคลธรรมดา)   ท่ีเดียวกบัท่ีอยู่ในการส่งเอกสาร 
ท่ีอยู่อ่ืน โปรดระบ ุ………………………………………………………………..……………………………………………………รหสัไปรษณีย…์……… 

แพค็เกจทีเ่ลือกใช้บริการ 

 
แพ็คเกจหลกั* 
Express Net 

ความเรว็** 
ปรมิาณการ
ใชง้าน*** 

คา่บรกิาร 
(บาทตอ่เดือน) 

คา่ตดิตัง้อปุกรณ*์*** 
ระยะเวลา 
สญัญาขัน้ต  ่า 

รวมคา่บรกิารและคา่ตดิตัง้
อปุกรณ ์(บาทตอ่เดือน)***** 

 Basic-A 10/2 Mbps 60GB 1,900 10,000 บาท ครัง้เดียว - 1,900 
 Basic-B 10/2 Mbps 60GB 1,900 540 บาทตอ่เดือน 24 เดือน 2,440 
 Basic-C 10/2 Mbps 60GB 1,900 950 บาทตอ่เดือน 12 เดือน 2,850 
 Advance-A 15/3 Mbps 180GB 3,900 10,000 บาท ครัง้เดียว - 3,900 
 Advance-B 15/3 Mbps 180GB 3,900 540 บาทตอ่เดือน 24 เดือน 4,440 
 Advance-C 15/3 Mbps 180GB 3,900 950 บาทตอ่เดือน 12 เดือน 4,850 

* กรณีผูส้มคัรตอ้งการใชบ้รกิารเพิ่มเติมนอกเหนือจากแพ็คเกจหลกั สามารถศกึษาเง่ือนไขการใชแ้พ็คเกจเสริมไดท่ี้เวบ็ไซต ์www.thaicomexpress.net / 
** ความเร็วในการใช้งานท่ีได้รับการจัดสรรตามหลัก Minimum Guaranteed Bandwidth และ Fair Shared Access โดยความเร็วสูงสุดขึน้อยู่กับ
ปริมาณผูใ้ชง้านในช่วงเวลานัน้ๆ / *** ในแต่ละเดือนเม่ือมีการใชง้านถึงปรมิาณท่ีก าหนดในแพ็คเกจแลว้ ความเร็วสูงสุดในการใชง้านส าหรบัช่วงเวลาท่ี
เหลือของเดือนนั้นจะถูกปรับลดลงเป็น 128 kbps ส าหรับ Express Net – Basic และ 384 Kbps ส  าหรับ Express Net – Advance / **** กรณี
ผูใ้ชบ้ริการเลือกแพ็คเกจท่ีมีการช าระค่าติดตัง้อุปกรณ์แบบรายเดือน ผูใ้ชบ้ริการไม่ตอ้งช าระค่าติดตัง้อุปกรณแ์บบรายเดือนอีกต่อไปเม่ือมีการใชบ้ริการ
ครบก าหนดระยะเวลาสญัญาขัน้ต  ่าแลว้ / ***** อตัราค่าใชบ้รกิารทัง้หมดมีหน่วยเป็นบาท ซึง่รวมภาษีหกั ณ ท่ีจ่ายแลว้ แตย่งัไม่รวมภาษีมลูค่าเพิ่ม และ
ภาษีอ่ืนๆ ตามที่กฎหมายก าหนด 

หมายเหตุ: ผูใ้หบ้รกิารไดจ้ดัเตรียมสายสญัญาณมาตรฐานไวใ้หใ้ชบ้รกิาร จ านวน 2 เสน้ (ไม่เกินเสน้ละ 20 เมตร) ตอ่ 1 จดุใหบ้รกิาร กรณีตอ้งใชส้ายเพิ่มเตมิ
ผูใ้ชบ้รกิารตอ้งช าระคา่สายเพิ่มเตมิเมตรละ 25 บาท (ยงัไม่รวมภาษีมลูคา่เพิ่ม) 
การให้บริการอินเทอรเ์น็ต: ในวนัท่ีสมคัรนี ้ผูส้มคัรไดก้รอกขอ้มลูลงในใบสมคัรครบถว้นพรอ้มแนบเอกสารประกอบการสมคัรตามที่ระบไุว้ในหนา้ถดัไป
ของใบสมคัรนีแ้ละส่งมอบใหผู้ใ้หบ้รกิารหรือตวัแทนขายของผูใ้หบ้รกิารแลว้ ผูส้มคัรไดอ้่านและท าความเขา้ใจเง่ือนไขการสมคัรและการใชบ้รกิารท่ีระบใุนใบ
สมคัรนีแ้ละท่ีระบตุามสญัญาใหบ้รกิารอินเทอรเ์น็ต Express Net ท่ีแนบทา้ย และจากใบราคาซึง่ถือวา่เป็นส่วนหนึ่งของสญัญาดงักล่าวแลว้ และผูส้มคัร
สญัญาวา่จะปฏิบตัติามเง่ือนไขและระเบียบการใชบ้รกิารท่ีก าหนดไวใ้นใบสมคัรนีแ้ละในสญัญาใหบ้รกิารอินเทอรเ์น็ต Express Net ทกุประการ เม่ือผูส้มคัร
เริ่มใชบ้รกิารอินเทอรเ์น็ต Express Net แลว้ ใหถื้อว่าผูส้มคัรตกลงยอมรบัการตดิตัง้อปุกรณน์บัตัง้แต่วนัเริ่มใชบ้รกิาร ผูใ้หบ้รกิารขอสงวนสิทธิในการไม่คืน
เงินคา่ตดิตัง้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้สิน้ ดงันัน้ ผูส้มคัรจงึไดล้งลายมือช่ือในใบสมคัรนี ้เพ่ือยืนยนัการสมคัรใชบ้ริการ                                                                                                                            

 วนัท่ีสมคัร 
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ลงช่ือผูส้มคัร พรอ้มประทบัตรา (ถา้มี – ในกรณีผูส้มคัรเป็นนิติบคุคล) …………………………………….....……………… 
                                                                                                    (                                                                             ) 

……………………… 

 

ส าหรับเจ้าหน้าทีเ่ท่าน้ัน   

การช าระเงนิ  หลักฐานประกอบการสมัคร พร้อมลายเซน็รับรองส าเนาถกูตอ้ง 
บุคคลธรรมดาสัญชาติไทย  

  ส าเนาบตัรประชาชน  
  ส าเนาทะเบยีนบา้น  

บุคคลธรรมดาต่างชาติ   
  ส าเนาใบอนญุาตท างาน  
  ส าเนาหนงัสือเดินทาง  

นิติบุคคล  
  ส าเนาหนงัสือรบัรองบรษัิท อายไุม่เกิน 1 เดือน  
  ส าเนา ภพ.20  
  ส าเนาบตัรประชาชนของผูม้ีอ  านาจลงนาม หรอืหนงัสือมอบอ านาจ
พรอ้มบตัรประชาชนของผูม้อี  านาจลงนามและผูร้บัมอบอ านาจ  

 

 ค่าติดตัง้ 
 

 

รวมเป็นเงนิทัง้สิน้ (รวมภาษีมูลค่าเพิม่) ............................บาท 

 เงินสด  บตัรเครดิต 

 อื่นๆ……………………………...………………………..... 
ชื่อพนกังานขาย/ตวัแทนขาย................................................. 
รหสัตวัแทนขาย.................................................................... 
โทรศพัทต์ิดต่อตวัแทนขาย..................................................... 
รหสัผู้สมัคร ....................................................................... 
เลขท่ีสญัญา......................................................................... 
วนัเริ่มใชบ้รกิาร..................................................................... 
แจง้ยืนยนัวันเร่ิมใช้บริการโดย  อีเมล 

 จดหมายลงทะเบยีน  โทรศพัท ์
หมายเหตุ  
 
 
 
 
 

 

 


