แบบคําขอใชบริการบนโครงขายอัจฉริยะ (IN : Intelligent Network)
บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน)
TOT Public Company Limited

เลขที่คําขอ

สําหรับผูขอใชบริการ
1. ชื่อผูขอใชบริการ (ตามที่ระบุในสัญญาเชา/สัญญาบริการโทรศัพท)
บุคคลธรรมดา
ชื่อ-สกุล......................................................................................อายุ.............ป
กรอกเลขบัตรประจําตัวประชาชน (ที่ปรากฏในบัตรประจําตัวประชาชน/สําเนาทะเบียนบาน)
ที่อยูเลขที.่ ......................หมูที่............หมูบาน/อาคาร.........................................
ซอย..................................................ถนน.........................................................
ตําบล/แขวง......................................อําเภอ/เขต................................................
จังหวัด..............................................รหัสไปรษณีย............................................
นิติบุคคล
ชื่อนิติบุคคล......................................................................................................
โดย...................................................................……….....................................
.................................................................................………(ผูมีอํานาจลงนาม)
ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่......................................................................................
ที่อยูเลขที.่ .....................หมูที่..............หมูบาน/อาคาร........................................
ซอย...................................................ถนน........................................................
ตําบล/แขวง.......................................อําเภอ/เขต...............................................
จังหวัด..........................................….รหัสไปรษณีย...........................................
2. เลขหมายโทรศัพทพื้นฐานที่ประสงคใหเรียกเก็บคาใชและคาขอใชบริการ
....................................................…………………………………………………
3. บริการบนโครงขายอัจฉริยะที่ขอใชบริการ
บริการ Calling Card (เฉพาะ Postpaid Type) รายละเอียดปรากฏตามขอ 5
บริการเลขหมายโทรฟรี (FPH : Free Phone Service)
บริการขอมูลขาวสารทางโทรศัพท (PRM : Premium Rate Service)
บริการเลขหมายเดียว (UAN : Universal Access Number Service)
บริการเลขหมายสวนบุคคล (UPT : Universal Personal Telecommunication)
บริการโครงขายเฉพาะกลุม (VPN : Virtual Private Network Service)
บริการโทรประชามติ (VOT : Televoting Service)

สําหรับเจาหนาที่

4. Service Feature สําหรับบริการตามขอ 3 (ยกเวน Calling Card Service)
AUTZ (Authorization Code)
OCS (Originating Call Screening)
TCS (Terminating Call Screening)
ODR (Origin Depending Routing)

CF (Call Forwarding)
LIM (Call Limitter)
QUE (Call Queuing)
CMDR (Command Routing)

ชื่อสวนงาน ............................................................................
เขตโทรศัพทนครหลวง/ภูมิภาคที่ …………...…….…………….
ที่อยู
...................................................................................................

OUP (Originating User Prompt)
CD (Call Distribution)

CPM (Customer Profile Management)
TDR (Time Depending Routing)

โทรศัพท/โทรสาร ...................................................................

ขาพเจาตกลงจะชําระหนี้ซึ่งเกิดจากการใชบริการในขอ 3 และขอ 4 ตาม
อัตราที่บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) กําหนด โดยใหเรียกเก็บรวมกับเลขหมาย
โทรศัพทตามขอ 2 และใหถือวารายละเอียดของคําขอใชบริการบนโครงขาย
อัจฉริยะ (Intelligent Network) นี้เปนสวนหนึ่งของสัญญาเชาฯ/สัญญาบริการ
โทรศัพท ซึ่งขาพเจาไดทําไวกับบริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน)
ลงชื่อ ……..................................................... คูสัญญากับบมจ. ทีโอที
(.................................................……...) ตัวบรรจง
........../.........../...........
หลักฐานการขอใชบริการ
ใหแนบหลักฐานพรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตอง และประทับตรา (ถามี)

บุคคลธรรมดา

•
•

สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนผูขอใชบริการ (ตามผูที่ระบุในสัญญาเชาหรือ
สัญญาบริการโทรศัพท)
สําเนาใบแจงหนี้ หรือใบเสร็จรับเงิน/ใบกํากับภาษีเดือนลาสุด

นิติบุคคล

•
•
•

สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลที่มีกําหนดไมเกิน 90 วัน
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูมีอํานาจกระทําการแทนนิติบุคคล
สําเนาใบแจงหนี้ หรือใบเสร็จรับเงิน/ใบกํากับภาษีเดือนลาสุด
ติดตอสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่สํานักงานบริการโทรศัพททุกแหง

อนุมัติใหบริการ (สวนงานที่รับคําขอ)
ลงชื่อ .............................................. ผูอนุมัติ
ตัวบรรจง (..............................................................)
ตําแหนง ...............................................................
.........../............/...........
รหัสทางไกล

หมายเลขโทรศัพท

รหัส ลูกคา

สงเอกสาร/โทรสารให…….........................................................
เมื่อวันที่
.......................…........................................................................
อนุมัติเปดบริการ (ฝายพัฒนาปฏิบัติการและบริการ)
ลงชื่อ ..............................................................
ผูอนุมัติ
ตัวบรรจง (.............................................................)
ตําแหนง ...............................................................
.........../............/...........

บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน)
TOT Public Company limited

แบบคําขอใชบริการบนโครงขายอัจฉริยะ (IN : Intelligent Network)
สําหรับ Calling Card Service (Postpaid Type)

สําหรับผูมีความประสงคขอใชบริการ Calling Card
5. ชื่อผูสมัครเปนสมาชิก Calling Card
5.1. ชื่อ-สกุล.................................................อายุ.............ป
วัน/เดือน/ปเกิด…………………………………………..........................
กรอกเลขบัตรประจําตัวประชาชน (ที่ปรากฏในบัตรประจําตัวประชาชน/สําเนาทะเบียนบาน)
วงเงินการใชบริการของรหัสบัตร …………………… บาท/เดือน
เลขที่บัตร 7 หลักสุดทาย ที่ตองการ
เลขหมายตนทางที่ อนุญาต/ไมอนุญาต ใหเรียกออก(ไมเกิน 10 เลขหมาย)
เลขหมายปลายทาง อนุญาต / ไมอนุญาต ใหเรียกเขา(ไมเกิน10 เลขหมาย)
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………
….………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………..
ที่อยูที่ติดตอไดเลขที่..............หมูท ี่...........หมูบาน/อาคาร…………….....
ซอย.................................ถนน...............................…………..
ตําบล/แขวง................……..อําเภอ/เขต.....................................
จังหวัด........................………รหัสไปรษณีย………........................
โทรศัพท ……………………………..โทรสาร…………………………………….
5.3. ชื่อ-สกุล................................................อายุ............ป
วัน/เดือน/ปเกิด………
กรอกเลขบัตรประจําตัวประชาชน (ที่ปรากฏในบัตรประจําตัวประชาชน/สําเนาทะเบียนบาน)

วงเงินการใชบริการของรหัสบัตร …………………… บาท/เดือน
เลขที่บัตร 7 หลักสุดทาย ที่ตองการ
ที่อยูที่ติดตอไดเลขที่..................หมูท.ี่ .........หมูบาน/อาคาร……………..
เลขหมายตนทางที่ อนุญาต/ไมอนุญาต ใหเรียกออก (ไมเกิน 10 เลขหมาย)
ซอย....................................ถนน................................….......
เลขหมายปลายทาง อนุญาต / ไมอนุญาต ใหเรียกเขา(ไมเกิน 10 เลขหมาย)
ตําบล/แขวง............................………อําเภอ/เขต.......................... ……………………………………………………………………………………
จังหวัด.................................…รหัสไปรษณีย……......................... ……………………………………………………………………………………..
โทรศัพท …………………………..…..โทรสาร…………………………………… ……………………………………………………………………………………..
5.2. ชื่อ-สกุล....................................................อายุ............ป ……………………………………………………………………………………..
วัน/เดือน/ปเกิด..................................................................... ที่อยูที่ติดตอไดเลขที่...................หมูท.ี่ ..........หมูบาน/
กรอกเลขบัตรประจําตัวประชาชน (ที่ปรากฏในบัตรประจําตัวประชาชน/สําเนาทะเบียนบาน) อาคาร……………...........
วงเงินการใชบริการของรหัสบัตร …………………… บาท/เดือน

เลขที่บัตร 7 หลักสุดทาย ที่ตองการ
เลขหมายตนทางที่ อนุญาต/ไมอนุญาต ใหเรียกออก(ไมเกิน 10 เลขหมาย)
เลขหมายปลายทาง อนุญาต / ไมอนุญาต ใหเรียกเขา(ไมเกิน10 เลขหมาย)
………………………………………………………………………………………

ซอย.....................……..ถนน.................….....................
ตําบล/แขวง..................……..อําเภอ/เขต..................……...........
จังหวัด.......................…รหัสไปรษณีย……….............................
โทรศัพท ……………………………..โทรสาร…………………………………….

ขาพเจายินยอมใหบุคคลตามขอ 5 จํานวน …….. ทาน รวม
วงเงินการใชบริการของรหัสบัตร…………………………… บาท/เดือน เปน
สมาชิกบริการ Calling Card โดยเรียกเก็บคาใชบริการและ
คาธรรมเนียมรายปรวมกับเลขหมายตามขอ 2
ลงชื่อ ……..................................................... คูสัญญา
ตัวบรรจง (.....................................................)
........../.........../...........
6. กรณีคูสัญญามิไดเปนผูยื่นคําขอดวยตัวเอง
ขาพเจามอบหมายให ………………………………………………
เปนผูยื่นคําขอแทนขาพเจา
ลงชื่อ ……..................................................... ผูมอบอํานาจ
ตัวบรรจง (.....................................................)
........../.........../...........
ลงชื่อ ……..................................................... ผูรับมอบ
ตัวบรรจง (.....................................................)
........../.........../...........
หมายเหตุ
1.
กรณีคูสัญญา (ขอ 1) และผูสมัครเปนสมาชิก Calling Card (ขอ 5)
มิใชบุคคลคนเดียวกันใหแนบหลักฐานสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
ของผูสมัครเปนสมาชิก พรอมรับรองสําเนาถูกตอง
2.
กรณีมอบอํานาจใหแนบหลักฐานสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของ
ผูรับมอบ พรอมรับรองสําเนาถูกตอง
ติดตอสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่สํานักงานบริการโทรศัพททุกแหง

เอกสารแนบแบบคําขอสําหรับบริการบนโครงขายอัจฉริยะ (IN : Intelligent Network)
บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน)
TOT Public Company Limited

ตามคําขอเลขที่

เลขหมายบริการ (Service Number)
1 -

2.4 บริการกระจายการเรียกไปยังปลายทางตามที่กําหนด (CD)
-

1. สําหรับสมาชิกที่ไมมีความประสงคขอใชบริการพิเศษ (กําหนดเลขหมายปลายทาง)
0

2. สําหรับสมาชิกที่มีความประสงคขอใชบริการพิเศษ
2.1 บริการกําหนดรหัสสวนตัว (AUTZ)
ติดตอเปลี่ยนรหัสสวนตัว โทร. 1-800-222222

2.2 บริการกําหนดเสนทางการเรียกอัตโนมัติ (ODR)
รหัสพื้นที่เริ่มตน (Start Area) รหัสพื้นที่สนิ้ สุด (End Area)
1) …………………………… ……………………………...
2) …………………………… ………………………………
3) …………………………… ………………………………
4) …………………………… ………………………………
5) …………………………… ………………………………
6) …………………………… ………………………………
7) …………………………… ………………………………
8) …………………………… ………………………………
9) …………………………… ………………………………
10) …………………………… ……………………………

เลขหมายปลายทาง
………………………………
………………………………
………………………………
………………………………
………………………………
………………………………
………………………………
………………………………
……………………………...
………………………………

2.3 บริการเลือกเลขหมายปลายทางตามที่สมาชิกกําหนด (OUP)
=
=
=
=
=

No.6 : …………….…………= ……….. %
No.7 : …………….…………= ……….. %
No.8 : …………….…………= ……….. %
No.9 : …………….…………= ……….. %
No.10 : …,……….…………. = …..…… %

2.5 บริการกําหนดเสนทางการเรียกตามวันและเวลา (TDR)

เลขหมายที่อยูในกลุม
: ……………………………………………………………………………….
(สําหรับเลขหมายนําหมู) ………………………………………………………………………………
(Hunting Number)
………………………………………………………………………………

กด 1
กด 2
กด 3
กด 4
กด 5

No.1 : ………………..…..…= ……….. %
No.2 : ………………..…..…= ……..... %
No.3 : ………………..…..…= …….…. %
No.4 : ………………..…..…= …….…. %
No.5 : ………………..…..…= …….…. %

…………………………………
…………………………………
…………………………………
…………………………………
…………………………………

กด 5 =
กด 7 =
กด 8 =
กด 9 =
กด 10 =

…………………………………
…………………………………
…………………………………
…………………………………
…………………………………

TDR-DY

TDR-DW

TDR-TD

วัน/เวลาเริ่มตน (Start Time) วัน/เวลาสิ้นสุด (End Time) เลขหมายปลายทาง
1) ……………………… …………………….…… ..……………………………
2) ……………………… …………………….…… ..……………………………
3) ……………………… …………………….…… ..……………………………
4) ……………………… …………………….…… ..……………………………
5) ……………………… …………………….…… ..……………………………
6) ……………………… …………………….…… ..……………………………
7) ……………………… …………………….…… ..……………………………
8) ……………………… …………………….…… ..……………………………
9) ……………………… …………………….…… ..……………………………
10) ……………………… .………………….…….. ………………..……………

2.6 บริการจํากัด / อนุญาต เลขหมายตนทางเรียกบริการ (OCS)
No.1 : ………………..………………….
No.2 : ………………..………………….
No.3 : ………………..………………….
No.4 : ………………..………………….
No.5 : ………………..………………….

No.6 : …………….……………………..
No.7 : …………….……………………..
No.8 : …………….……………………..
No.9 : …………….……………………..
No.10 : …………….……………………..

2.7 บริการจํากัด / อนุญาต ใหเรียกไปยังปลายทาง (TCS)
No.1 : ………………..………………….
No.2 : ………………..………………….
No.3 : ………………..………………….
No.4 : ………………..………………….

No.6
No.7
No.8
No.9

: …………….……………………..
: …………….……………………..
: …………….……………………..
: …………….……………………..

No.5 : ………………..…………………. No.10 : …………….……………………..

2.8 บริการเรียกไปยังเลขหมายอื่นโดยอัตโนมัติ (CF)
1) กรณีปลายทางไมวาง / On Busy = No. : …………………………
2) กรณีไมมีผูรบั สาย / Don’t Answer = No. : …………………………

2.9 บริการกําหนดจํานวนการเรียก (LIM)
จํานวนการเรียกที่ตอ งการรับสูงสุด =
สาย/Call
เลขหมายปลายทาง : ……………………………………………….

2.10 บริการกําหนดลําดับการเรียก (QUE)
จํานวนการเรียกที่ตอ งการเขา QUE
=
จํานวนการเรียกที่ตองการเขา QUE สูงสุด =

สาย/Call
สาย/Call

2.11 บริการกําหนดเสนทางการเรียก (CMDR)
รูปแบบ 1 : …………………………………………….
รูปแบบ 2 : …………………………………………….
รูปแบบ 3 : …………………………………………….
รูปแบบ 4 : …………………………………………….
รูปแบบ 5 : …………………………………………….
รูปแบบ 6 : …………………………………………….
รูปแบบ 7 : …………………………………………….
รูปแบบ 8 : …………………………………………….
รูปแบบ 9 : …………………………………………….
รูปแบบ 10 : …………………………………………….

2.12 บริการกําหนดรหัสเปลี่ยนแปลงเสนทางเรียก (CPM)

กรณีเลขหมายปลายทางเปนเลขหมายนําหมู (Hunting Number)
เลขหมายนําหมู
………………………………………………………….
เลขหมายที่อยูในกลุม ……….…………………………………………….
…….………………………………………………
……….……………………………………………

ลงชื่อ ……..............................…………….คูสัญญาบมจ. ทีโอที
(....................................…….…………) ตัวบรรจง
........../.........../...........

