
                                                                                                          
 

 
 

 เขียนท่ี…………………………………………….…………………… 
วนัท่ี……..….เดือน…………………….……พ.ศ………………..…… 

 

เรียน กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ บริษทั  โทรคมนาคมแห่งชาติ  จ ากดั (มหาชน) 
ช่ือผูข้อใชบ้ริการใหม่ 
(กรณีบุคคลธรรมดา)  นาย/นาง/น.ส…………………………………………….………………………… 
นามสกุล…………………………………………………….………………………. 

เลขบตัรประจ าตวัประชาชน หรือเลขหนงัสือเดินทาง       
(กรณีนิติบุคคล)  ……………………………………………………………………… ………โดย …………………………………….…………………………. ……(เป็นผูมี้อ านาจลงนาม) 
ท่ีอยูเ่ลขท่ี……….……หมู่ท่ี…….…..หมูบ่า้น/อาคาร……………………….ซอย……………….…………ถนน………………………………..ต าบล/แขวง….………………..……………. 
อ าเภอ/เขต……………………………………จงัหวดั.…………………………รหสัไปรษณีย…์……………..โทรศพัทติ์ดต่อ………………………………………………...……………..... 
มีความประสงคข์อเปล่ียนคู่สญัญา 
 ใชบ้ริการโทรศพัทป์ระจ าท่ี  หมายเลข…………………….. ใชบ้ริการโทรศพัทป์ระจ าท่ีและ Broadband Internet ADSL หมายเลข ........................................... 
 ใชบ้ริการโทรศพัทป์ระจ าท่ีและโทรศพัทใ์ชน้อกสถานท่ี หมายเลข………………………………………. 
 ใชบ้ริการโทรศพัทเ์คล่ือนท่ี 470MHz หมายเลข 
 ใชบ้ริการวงจร/คู่สาย หมายเลข…………….. อ่ืน ๆ ...................................................................................................................................................... 
ในนามของผูใ้ชบ้ริการเดิม(ช่ือ-สกุล , บริษทั , หา้ง , ร้าน , ส านกังาน)………………………………………………………………………….………………………………………………… 
ซ่ึงตั้งอยู ่ณ เลขท่ี……. ……หมู่ท่ี………...หมู่บา้น/อาคาร………………………………ซอย………………………ถนน…………………………….ต าบล/แขวง….………..………………
อ าเภอ/เขต……………..……………………จงัหวดั..…………………….….…รหสัไปรษณีย…์……….….โทรศพัทติ์ดต่อ……………….……………………………………………..…… 

กรณเีปลีย่นคู่สัญญาฝ่ายเดยีว 
(โปรดท าเคร่ืองหมาย   ลงในข้อใดข้อหนึ่ง) 
 ผูใ้ชบ้ริการเดิมถึงแก่กรรม  โดยขา้พเจา้เป็นทายาทชั้น            สามี        ภรรยา        บิดา       มารดา       บุตรตามกฎหมาย) 
 ไม่สามารถติดต่อผูใ้ชบ้ริการเดิมได ้ ขา้พเจา้ขอใชสิ้ทธิครอบครอง อ่ืน ๆ …………………………………….. 
 ขา้พเจา้จึงมีความประสงคจ์ะขอรับสิทธิการใชบ้ริการโทรศพัท ์ พร้อมทั้งภาระผกูพนัต่าง ๆ รวมทั้งหน้ีสินทั้งหมดท่ีมีอยูก่่อนและ/หรือท่ีจะปรากฏต่อไป  
ซ่ึงผูใ้ชบ้ริการเดิมไดผ้กูพนัไวก้บั บริษทั โทรคมนาคมแห่งชาติ จ ากดั (มหาชน) และขา้พเจา้ไดอ่้านเง่ือนไขหลงัแบบขอเปล่ียนคู่สญัญาฉบบัน้ีโดยตลอดแลว้  ยินดีปฏิบติัตาม จึงไดล้งลายมือ
ช่ือไวเ้ป็นหลกัฐานในแบบขอเปล่ียนคู่สญัญาฉบบัน้ี 
         (ลงช่ือ)…………………………………………….. 
         (…………………………………………………….) 
                    ผูข้อใชบ้ริการใหม่ 

                    กรณเีปลีย่นคู่สัญญาสองฝ่าย 
(โปรดท าเคร่ืองหมาย    ลงในข้อใดข้อหนึ่ง) 
 มีความเก่ียวพนัเป็น   (       สามี        ภรรยา         บิดา       มารดา        บุตรตามกฎหมาย) 
 ไม่มีความเก่ียวพนั                   อ่ืน ๆ …………………………………….. 

ขา้พเจา้จึงมีความประสงคจ์ะขอรับสิทธิการใชบ้ริการโทรศพัท ์ พร้อมทั้งภาระผกูพนัต่าง ๆ 
รวมทั้งหน้ีสินทั้งหมดท่ีมีอยูก่่อนและ/หรือท่ีจะปรากฏต่อไปซ่ึงผูใ้ชบ้ริการเดิมไดผ้กูพนัไวก้บั บริษทั  
โทรคมนาคมแห่งชาติ จ ากดั (มหาชน)  และขา้พเจา้ไดอ่้านเง่ือนไขหลงัแบบขอเปล่ียนคู่สญัญาฉบบัน้ีโดย
ตลอดแลว้ ยินดีปฏิบติัตาม จึงไดล้งลายมือช่ือไวเ้ป็นหลกัฐานในแบบขอเปล่ียนคู่สญัญาฉบบัน้ี 

 (ลงช่ือ)…………………………………………….. 
  (……………………………………………………..) 

   ผูใ้ชบ้ริการใหม่ 

 
ขา้พเจา้ยินยอมใหเ้ปล่ียนคู่สญัญาใชบ้ริการโทรศพัท ์พร้อมโอน

ภาระผกูพนัต่าง ๆดงักล่าวขา้งตน้ใหผู้ข้อใชบ้ริการใหม่ 
 
 
 
 

(ลงช่ือ)…………………………………………….. 
  (………………………………………………..) 

ผูใ้ชบ้ริการเดิม 

 

ใบตอบรับ (ขอเปล่ียนคู่สัญญา) 
หน่วยงาน………………………………………………….………….ไดรั้บแบบขอเปล่ียนคู่สัญญาในนาม………………………………………………………………………………………………………….. 

ตามเลขท่ีรับ……………………………………………………………………………….วนัท่ี……………………………………………….……………………………………………………..ไวเ้รียบร้อยแลว้ 
          ลงช่ือ…………………………………………………..………………….เจา้หนา้ท่ี 

ติดต่อสอบถามท่ี………………………………… ……………………………..                            (…………………………………………………………………………………) 

โทรศพัท…์………………………………………………………………………                                                         ……………/…………………./……………….. 

เลขท่ีรับ………………… 
 

เลขท่ีรับ .................................................  
แบบขอเปลีย่นคู่สัญญา 



 
 

เงือ่นไข 
 

 การเปล่ียนคู่สญัญา  หมายถึง  การเปล่ียนสิทธิการใชบ้ริการโทรศพัทจ์ากสญัญาเดิมเป็นคู่สญัญาใหม่  โดยไดรั้บความยนิยอมจาก บริษทั 
 โทรคมนาคมแห่งชาติ  จ ากดั (มหาชน) ซ่ึงการเปล่ียนคู่สญัญามี 2 แบบ คือ การเปล่ียนคู่สญัญาฝ่ายเดียว  และการเปล่ียนคู่สญัญาสองฝ่าย 

 

 การเปล่ียนคู่สญัญาฝ่ายเดียว 
ถา้หากมีผูห้น่ึงผูใ้ดแยง้สิทธิในการเช่า/ใชบ้ริการ     ขา้พเจา้ขอรับผดิชอบและยนิยอมคืนสิทธิการเช่า/การใชบ้ริการ ใหแ้ก่ผูมี้ 

สิทธิตามกฎหมาย  โดยไม่เรียกร้องค่าเสียหากใด ๆ จาก บริษทั โทรคมนาคมแห่งชาติ จ ากดั (มหาชน)    
เม่ือบริษทั โทรคมนาคมแห่งชาติ จ ากดั (มหาชน) ไดท้ าสญัญาบริการโทรศพัทก์บัผูข้อใชบ้ริการใหม่แลว้  ใหถื้อวา่แบบขอเปล่ียน

คู่สญัญาฉบบัน้ี เป็นส่วนหน่ึงของสญัญาบริการโทรศพัท ์
 

 ส าหรับแบบขอเปล่ียนคู่สญัญาฉบบัน้ี  ยงัไม่ถือเป็นการเปล่ียนคู่สญัญาท่ีถูกตอ้งจนกวา่ผูข้อใชบ้ริการใหม่จะไดท้ าสญัญาบริการโทรศพัท ์
กบับริษทั โทรคมนาคมแห่งชาติ จ ากดั (มหาชน) เรียบร้อยแลว้ 

 

หลกัฐานประกอบการขอเปลีย่นคู่สัญญา 
 

1. กรณีเปล่ียนคู่สญัญาฝ่ายเดียว 
1.1 บุคคลธรรมดา  ใหใ้ชส้ าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน  หรือส าเนาทะเบียนบา้น  หรือส าเนาหนงัสือเดินทาง  พร้อมรับรองส าเนาถูกตอ้ง

แนบแบบขอเปล่ียนคู่สญัญาฉบบัน้ี 
1.2 นิติบุคคล  ใหใ้ชส้ าเนาหนงัสือรับรองการเป็นนิติบุคคลท่ีมีก าหนดไม่เกิน  90  วนั  และส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนของผูมี้อ านาจ

กระท าการแทนนิติบุคคล  พร้อมประทบัตราบริษทัและลงนามรับรองส าเนาถูกตอ้งแนบแบบขอเปล่ียนคู่สญัญาฉบบัน้ี 
1.3 การเปล่ียนคู่สญัญาเป็นทายาทชั้นสามี ภรรยา บิดา มารดา หรือบุตรตามกฎหมายของผูใ้ชบ้ริการเดิมท่ีถึงแก่กรรม ใหแ้สดงหลกัฐาน 

การเป็นทายาทของผูใ้ชบ้ริการเดิม เช่น ส าเนาใบมรณะบตัร  ส าเนาทะเบียนบา้น ส าเนาทะเบียนสมรส  พร้อมรับรองส าเนาถูกตอ้งแนบ 
แบบขอเปล่ียนคู่สญัญาฉบบัน้ี 

1.4 กรณีท่ีไม่สามารถติดตอ่ผูใ้ชบ้ริการเดิมได ้ ใหแ้สดงหลกัฐานการครอบครองสถานท่ีดว้ย เช่น สญัญาเช่า  หลกัฐานการเป็นเจา้ของบา้น 
หรืออาคาร และแนบใบเสร็จรับเงินค่าบริการโทรศพัทท่ี์ไดช้ าระแทนผูใ้ชบ้ริการเดิมยอ้นหลงัไปติดต่อกนัไม่นอ้ยกวา่  1  เดือน   
ซ่ึงการช าระเงินดงักล่าวจะช าระทีเดียวทั้งหมดหรือหลายคร้ังก็ได ้ โดยนบัยอ้นหลงัจากเดือนสุดทา้ยตามใบแจง้ค่าใชบ้ริการท่ี  
บริษทั โทรคมนาคมแห่งชาติ จ ากดั (มหาชน) ออกเรียกเก็บ 

2. กรณีเปล่ียนคู่สญัญาสองฝ่าย 
2.1 บุคคลธรรมดา 

- ผูใ้ชบ้ริการเดิม  ใหแ้สดงบตัรประจ าตวัประชาชน หรือแสดงส าเนาทะเบียนบา้น หรือแสดงหนงัสือเดินทาง  พร้อมรับรองส าเนา
ถูกตอ้งแนบแบบขอเปล่ียนคู่สญัญาฉบบัน้ี 

- ผูใ้ชบ้ริการใหม่  ใหใ้ชส้ าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรือส าเนาทะเบียนบา้น  หรือส าเนาหนงัสือเดินทาง  พร้อมรับรองส าเนา
ถูกตอ้งแนบแบบขอเปล่ียนคู่สญัญาฉบบัน้ี 

2.2 นิติบุคคล  ใหใ้ชส้ าเนาหนงัสือรับรองการเป็นนิติบุคคลท่ีมีก าหนดไม่เกิน  90  วนั และส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนของผูมี้อ านาจ
กระท าการแทนนิติบุคคล  พร้อมตราประทบั (ถา้มี)  และลงนามรับรองส าเนาถูกตอ้งแนบแบบขอเปล่ียนคู่สญัญาฉบบัน้ี 

2.3 การเปล่ียนคู่สญัญาซ่ึงมีความเก่ียวพนัเป็นสามี  ภรรยา บิดา มารดา หรือ บุตรตามกฎหมายของผูใ้ชบ้ริการเดิม ใหใ้ชส้ าเนาบตัรประจ าตวั
ประชาชน  และส าเนาทะเบียนบา้น  หรือ  ส าเนาทะเบียนสมรส  พร้อมรับรองส าเนาถูกตอ้งแนบแบบขอเปล่ียนคู่สญัญาฉบบัน้ี 


