แบบขอเปลีย่ นคู่สัญญา

เลขที่รับ .................................................

เขียนที่…………………………………………….……………………
วันที่……..….เดือน…………………….……พ.ศ………………..……
เรี ยน
กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ บริ ษทั โทรคมนาคมแห่งชาติ จากัด (มหาชน)
ชื่อผูข้ อใช้บริ การใหม่
(กรณี บุคคลธรรมดา) นาย/นาง/น.ส…………………………………………….…………………………
นามสกุล…………………………………………………….……………………….
เลขบัตรประจาตัวประชาชน หรื อเลขหนังสื อเดินทาง
(กรณี นิติบุคคล) ……………………………………………………………………… ………โดย …………………………………….…………………………. ……(เป็ นผูม้ ีอานาจลงนาม)
ที่อยูเ่ ลขที่……….……หมู่ที่…….…..หมูบ่ า้ น/อาคาร……………………….ซอย……………….…………ถนน………………………………..ตาบล/แขวง….………………..…………….
อาเภอ/เขต……………………………………จังหวัด.…………………………รหัสไปรษณี ย…
์ ……………..โทรศัพท์ติดต่อ………………………………………………...…………….....
มีความประสงค์ขอเปลี่ยนคู่สญ
ั ญา
ใช้บริ การโทรศัพท์ประจาที่ หมายเลข……………………..
ใช้บริ การโทรศัพท์ประจาที่และ Broadband Internet ADSL หมายเลข ...........................................
ใช้บริ การโทรศัพท์ประจาที่และโทรศัพท์ใช้นอกสถานที่ หมายเลข……………………………………….
ใช้บริ การโทรศัพท์เคลื่อนที่ 470MHz หมายเลข
ใช้บริ การวงจร/คู่สาย หมายเลข……………..
อื่น ๆ ......................................................................................................................................................
ในนามของผูใ้ ช้บริ การเดิม(ชื่อ-สกุล , บริ ษทั , ห้าง , ร้าน , สานักงาน)………………………………………………………………………….…………………………………………………
ซึ่งตั้งอยู่ ณ เลขที่……. ……หมู่ที่………...หมู่บา้ น/อาคาร………………………………ซอย………………………ถนน…………………………….ตาบล/แขวง….………..………………
อาเภอ/เขต……………..……………………จังหวัด..…………………….….…รหัสไปรษณี ย…
์ ……….….โทรศัพท์ติดต่อ……………….……………………………………………..……

กรณีเปลีย่ นคู่สัญญาฝ่ ายเดียว
(โปรดทาเครื่องหมาย  ลงในข้ อใดข้ อหนึ่ง)
ผูใ้ ช้บริ การเดิมถึงแก่กรรม โดยข้าพเจ้าเป็ นทายาทชั้น
สามี ภรรยา บิดา มารดา บุตรตามกฎหมาย)
ไม่สามารถติดต่อผูใ้ ช้บริ การเดิมได้ ข้าพเจ้าขอใช้สิทธิ ครอบครอง
อื่น ๆ ……………………………………..
ข้าพเจ้าจึงมีความประสงค์จะขอรับสิ ทธิ การใช้บริ การโทรศัพท์ พร้อมทั้งภาระผูกพันต่าง ๆ รวมทั้งหนี้สินทั้งหมดที่มีอยูก่ ่อนและ/หรื อที่จะปรากฏต่อไป
ซึ่งผูใ้ ช้บริ การเดิมได้ผกู พันไว้กบั บริ ษทั โทรคมนาคมแห่งชาติ จากัด (มหาชน) และข้าพเจ้าได้อ่านเงื่อนไขหลังแบบขอเปลี่ยนคู่สญ
ั ญาฉบับนี้โดยตลอดแล้ว ยินดีปฏิบตั ิตาม จึงได้ลงลายมือ
ชื่อไว้เป็ นหลักฐานในแบบขอเปลี่ยนคู่สญ
ั ญาฉบับนี้
(ลงชื่อ)……………………………………………..
(…………………………………………………….)
ผูข้ อใช้บริ การใหม่

กรณีเปลีย่ นคู่สัญญาสองฝ่ าย
(โปรดทาเครื่องหมาย  ลงในข้ อใดข้ อหนึ่ง)
มีความเกี่ยวพันเป็ น ( สามี ภรรยา บิดา มารดา บุตรตามกฎหมาย)
ไม่มีความเกี่ยวพัน
อื่น ๆ ……………………………………..
ข้าพเจ้าจึงมีความประสงค์จะขอรับสิ ทธิ การใช้บริ การโทรศัพท์ พร้อมทั้งภาระผูกพันต่าง ๆ
รวมทั้งหนี้สินทั้งหมดที่มีอยูก่ ่อนและ/หรื อที่จะปรากฏต่อไปซึ่งผูใ้ ช้บริ การเดิมได้ผกู พันไว้กบั บริ ษทั
โทรคมนาคมแห่งชาติ จากัด (มหาชน) และข้าพเจ้าได้อ่านเงื่อนไขหลังแบบขอเปลี่ยนคู่สญ
ั ญาฉบับนี้โดย
ตลอดแล้ว ยินดีปฏิบตั ิตาม จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็ นหลักฐานในแบบขอเปลี่ยนคู่สญ
ั ญาฉบับนี้
(ลงชื่อ)……………………………………………..
(……………………………………………………..)
ผูใ้ ช้บริ การใหม่

ข้าพเจ้ายินยอมให้เปลี่ยนคู่สญ
ั ญาใช้บริ การโทรศัพท์ พร้อมโอน
ภาระผูกพันต่าง ๆดังกล่าวข้างต้นให้ผขู ้ อใช้บริ การใหม่

(ลงชื่อ)……………………………………………..
(………………………………………………..)
ผูใ้ ช้บริ การเดิม

ใบตอบรับ (ขอเปลี่ยนคู่สัญญา)
หน่วยงาน………………………………………………….………….ได้รับแบบขอเปลี่ยนคู่สัญญาในนาม…………………………………………………………………………………………………………..
ตามเลขที่รับ……………………………………………………………………………….วันที่……………………………………………….……………………………………………………..ไว้เรี ยบร้อยแล้ว
ลงชื่อ…………………………………………………..………………….เจ้าหน้าที่
ติดต่อสอบถามที่………………………………… ……………………………..
(…………………………………………………………………………………)
โทรศัพท์…………………………………………………………………………
……………/…………………./………………..

เงือ่ นไข


การเปลี่ยนคู่สญ
ั ญา หมายถึง การเปลี่ยนสิ ทธิการใช้บริ การโทรศัพท์จากสัญญาเดิมเป็ นคูส่ ญ
ั ญาใหม่ โดยได้รับความยินยอมจาก บริ ษทั
โทรคมนาคมแห่งชาติ จากัด (มหาชน) ซึ่งการเปลี่ยนคู่สญ
ั ญามี 2 แบบ คือ การเปลี่ยนคู่สญ
ั ญาฝ่ ายเดียว และการเปลี่ยนคู่สญ
ั ญาสองฝ่ าย



การเปลี่ยนคู่สญ
ั ญาฝ่ ายเดียว
ถ้าหากมีผหู ้ นึ่งผูใ้ ดแย้งสิทธิในการเช่า/ใช้บริ การ ข้าพเจ้าขอรับผิดชอบและยินยอมคืนสิ ทธิการเช่า/การใช้บริ การ ให้แก่ผมู ้ ี
สิ ทธิตามกฎหมาย โดยไม่เรี ยกร้องค่าเสี ยหากใด ๆ จาก บริ ษทั โทรคมนาคมแห่งชาติ จากัด (มหาชน)
เมื่อบริ ษทั โทรคมนาคมแห่งชาติ จากัด (มหาชน) ได้ทาสัญญาบริ การโทรศัพท์กบั ผูข้ อใช้บริ การใหม่แล้ว ให้ถือว่าแบบขอเปลี่ยน
คู่สญ
ั ญาฉบับนี้ เป็ นส่วนหนึ่งของสัญญาบริ การโทรศัพท์



สาหรับแบบขอเปลี่ยนคู่สญ
ั ญาฉบับนี้ ยังไม่ถือเป็ นการเปลี่ยนคู่สญ
ั ญาที่ถูกต้องจนกว่าผูข้ อใช้บริ การใหม่จะได้ทาสัญญาบริ การโทรศัพท์
กับบริ ษทั โทรคมนาคมแห่งชาติ จากัด (มหาชน) เรี ยบร้อยแล้ว
หลักฐานประกอบการขอเปลีย่ นคู่สัญญา

1. กรณี เปลี่ยนคู่สญ
ั ญาฝ่ ายเดียว
1.1 บุคคลธรรมดา ให้ใช้สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรื อสาเนาทะเบียนบ้าน หรื อสาเนาหนังสื อเดินทาง พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
แนบแบบขอเปลี่ยนคู่สญ
ั ญาฉบับนี้
1.2 นิติบุคคล ให้ใช้สาเนาหนังสื อรับรองการเป็ นนิติบุคคลที่มีกาหนดไม่เกิน 90 วัน และสาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผูม้ ีอานาจ
กระทาการแทนนิติบุคคล พร้อมประทับตราบริ ษทั และลงนามรับรองสาเนาถูกต้องแนบแบบขอเปลี่ยนคู่สญ
ั ญาฉบับนี้
1.3 การเปลี่ยนคู่สญ
ั ญาเป็ นทายาทชั้นสามี ภรรยา บิดา มารดา หรื อบุตรตามกฎหมายของผูใ้ ช้บริ การเดิมที่ถึงแก่กรรม ให้แสดงหลักฐาน
การเป็ นทายาทของผูใ้ ช้บริ การเดิม เช่น สาเนาใบมรณะบัตร สาเนาทะเบียนบ้าน สาเนาทะเบียนสมรส พร้อมรับรองสาเนาถูกต้องแนบ
แบบขอเปลี่ยนคู่สญ
ั ญาฉบับนี้
1.4 กรณี ที่ไม่สามารถติดต่อผูใ้ ช้บริ การเดิมได้ ให้แสดงหลักฐานการครอบครองสถานที่ดว้ ย เช่น สัญญาเช่า หลักฐานการเป็ นเจ้าของบ้าน
หรื ออาคาร และแนบใบเสร็ จรับเงินค่าบริ การโทรศัพท์ที่ได้ชาระแทนผูใ้ ช้บริ การเดิมย้อนหลังไปติดต่อกันไม่นอ้ ยกว่า 1 เดือน
ซึ่งการชาระเงินดังกล่าวจะชาระทีเดียวทั้งหมดหรื อหลายครั้งก็ได้ โดยนับย้อนหลังจากเดือนสุดท้ายตามใบแจ้งค่าใช้บริ การที่
บริ ษทั โทรคมนาคมแห่งชาติ จากัด (มหาชน) ออกเรี ยกเก็บ
2. กรณี เปลี่ยนคู่สญ
ั ญาสองฝ่ าย
2.1 บุคคลธรรมดา
- ผูใ้ ช้บริ การเดิม ให้แสดงบัตรประจาตัวประชาชน หรื อแสดงสาเนาทะเบียนบ้าน หรื อแสดงหนังสื อเดินทาง พร้อมรับรองสาเนา
ถูกต้องแนบแบบขอเปลี่ยนคู่สญ
ั ญาฉบับนี้
- ผูใ้ ช้บริ การใหม่ ให้ใช้สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรื อสาเนาทะเบียนบ้าน หรื อสาเนาหนังสื อเดินทาง พร้อมรับรองสาเนา
ถูกต้องแนบแบบขอเปลี่ยนคู่สญ
ั ญาฉบับนี้
2.2 นิติบุคคล ให้ใช้สาเนาหนังสื อรับรองการเป็ นนิติบุคคลที่มีกาหนดไม่เกิน 90 วัน และสาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผูม้ ีอานาจ
กระทาการแทนนิติบุคคล พร้อมตราประทับ (ถ้ามี) และลงนามรับรองสาเนาถูกต้องแนบแบบขอเปลี่ยนคู่สญ
ั ญาฉบับนี้
2.3 การเปลี่ยนคู่สญ
ั ญาซึ่งมีความเกี่ยวพันเป็ นสามี ภรรยา บิดา มารดา หรื อ บุตรตามกฎหมายของผูใ้ ช้บริ การเดิม ให้ใช้สาเนาบัตรประจาตัว
ประชาชน และสาเนาทะเบียนบ้าน หรื อ สาเนาทะเบียนสมรส พร้อมรับรองสาเนาถูกต้องแนบแบบขอเปลี่ยนคู่สญ
ั ญาฉบับนี้

