เลขที่คำขอ...........................

4.

คำขอ / สัญญำใช้ บริกำรบนโครงข่ำย IN
(โปรดกรอกรายละเอียดและทาเครื่ องหมาย ✓

1.

เลือกบริ การที่ท่านต้องการ)

ชื่อและหลักฐานผู้ขอใช้บริการ

บุคคลธรรมดา
ชื่อ นาย/นาง/น.ส. .......................................... นามสกุล ...............................................
เลขประจาตัวประชาชนหรื อเลขหนังสื อเดินทาง (Passport No.)
ในนามของ ........................................................................................................................
5.
นิติบุคคล
ชื่อนิติบุคคล ......................................................................................................................
โดย ....................................................................................................
(ผูม้ ีอานาจลงนาม)
ประเภทธุรกิจ .........................................................
ทะเบียนนิติบุคคลเลขที.่ .........................
เลขประตัวผูเ้ สี ยภาษีอากร
ที่อยู่ตาม ภ.พ. 20 ................................................................................................................
…………...…………………….……………………………………………………
วันที่จดั ตั้งบริ ษทั …………………….…..... โทรศัพท์ …………………….………
โทรสาร …………………….… Web site …..……..…………...…...……...………

2.

ชื่อและสถานทีผ่ ู้ตดิ ต่อ (Contact Person)

ชื่อ นาย/นาง/น.ส. ......................................... นามสกุล ...................................................
เลขประจาตัวประชาชน
วัน/เดือน/ปี เกิด ................/............./..............อาชี พ .........................................................
เลขที่ .................... หมู่ที่ …............หมู่บา้ น/อาคาร........................... ซอย ...................
ถนน …............................................ตาบล / แขวง ..........................................................
อาเภอ / เขต ...........................................................
จังหวัด ......................................................
รหัสไปรษณี ย ์ ................................โทรศัพท์(บ้าน)..........................................................
โทรศัพท์(ที่ทางาน)……….……. ต่อ…………มือถือ .................................................
โทรสาร...............................email address………..………………………………….
สิ ทธิที่ได้รับเป็ นผูด้ าเนินการแทน…..….………………………………………….

3.

กาหนดหมายเลขโทรศัพท์ทเ่ี รียกเก็บค่าใช้บริการ
ผูข้ อใช้บริ การเป็ นเจ้าของหมายเลข ...............................................................
ผูข้ อใช้บริ การมิได้เป็ นเจ้าของหมายเลข …...................................................
ชื่อเจ้าของหมายเลข/คู่สญ
ั ญาหมายเลขที่ใช้บริ การ .....................................
…………………………………….…………………………………….
กรณี ตอ้ งการให้เรี ยกเข้า (Terminate) ไม่ตรงกับกับเลขหมายเรี ยกเก็บ
ค่าใช้บริ การเรี ยกเข้า( Terminate No.)……………..……………………

ประเภทการขอใช้บริการ
4.1 บริ การเลขหมายโทรฟรี (Freephone Service : 1-800)
4.2 บริ การ International Freephone Service : IFS
Malaysia
Others……………..………………....
4.3 บริ การเลขหมายเดียว (One Number Service)
One Number 1-400
One Number 1-401
4.4 บริ การเปลี่ยนโชว์เบอร์ Change Caller identity Service : Ccid
(ระบุเลขหมายที่แสดงการเรี ยกเข้าใน ข้อ 9.1)
4.5 บริ การ Virtual number
4.6 บริ การ prepaid fixed line
4.7 บริ การโครงข่ายเฉพาะกลุ่ม Private Net (V-PBX)
(กรุ ณากรอกรายละเอียดบริ การ Private Net (V-PBX) ข้อ 9.2)
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Call Forwarding : CF
Originating Call Screening : OCS
Origin Depending Routing : ODR
Originating User Prompt : OUP
Terminating Call Screening : TCS
Time Depending Routing : TDR

(กรุ ณากรอกข้อมูลการใช้บริ การพิเศษในข้อ 8)

6.

บริการ Calling Card

6.1 เลขที่บตั ร 7 หลักสุดท้ายที่ตอ้ งการ
วงเงินการใช้บริ การของรหัสบัตร ...................... บาท/เดือน
เลขหมายต้นทางที่อนุญาต / ไม่อนุญาตให้เรี ยกออก (ไม่เกิน 10 เลขหมาย)
เลขหมายปลายทางที่อนุญาต / ไม่อนุญาตให้เรี ยกเข้า (ไม่เกิน 10 เลขหมาย)
6.2 เลขที่บตั ร 7 หลักสุดท้ายที่ตอ้ งการ
วงเงินการใช้บริ การของรหัสบัตร ...................... บาท/เดือน
เลขหมายต้นทางที่อนุญาต / ไม่อนุญาตให้เรี ยกออก (ไม่เกิน 10 เลขหมาย)
เลขหมายปลายทางที่อนุญาต / ไม่อนุญาตให้เรี ยกเข้า (ไม่เกิน 10 เลขหมาย)
6.3 เลขที่บตั ร 7 หลักสุดท้ายที่ตอ้ งการ
วงเงินการใช้บริ การของรหัสบัตร ...................... บาท/เดือน
เลขหมายต้นทางที่อนุญาต / ไม่อนุญาตให้เรี ยกออก (ไม่เกิน 10 เลขหมาย)
เลขหมายปลายทางที่อนุญาต / ไม่อนุญาตให้เรี ยกเข้า (ไม่เกิน 10 เลขหมาย)
6.4 เลขที่บตั ร 7 หลักสุดท้ายที่ตอ้ งการ
วงเงินการใช้บริ การของรหัสบัตร ...................... บาท/เดือน
เลขหมายต้นทางที่อนุญาต / ไม่อนุญาตให้เรี ยกออก (ไม่เกิน 10 เลขหมาย)
เลขหมายปลายทางที่อนุญาต / ไม่อนุญาตให้เรี ยกเข้า (ไม่เกิน 10 เลขหมาย)
6.5 เลขที่บตั ร 7 หลักสุดท้ายที่ตอ้ งการ
วงเงินการใช้บริ การของรหัสบัตร ...................... บาท/เดือน
เลขหมายต้นทางที่อนุญาต / ไม่อนุญาตให้เรี ยกออก (ไม่เกิน 10 เลขหมาย)
เลขหมายปลายทางที่อนุญาต / ไม่อนุญาตให้เรี ยกเข้า (ไม่เกิน 10 เลขหมาย)

7.

หลักฐานในการขอใช้บริการ

7.1 บุคคลธรรมดา 1.สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน/สาเนาทะเบียนบ้าน/สาเนาหนังสื อเดินทาง
2.สาเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิม่ (ภ.พ.20) (ถ้ามี)
นิติบุคคล
1.สาเนาหนังสื อรับรองการเป็ นนิติบุคคลที่มีกาหนดไม่เกิน 180 วัน
2.สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผูม้ ีอานาจกระทาการแทนนิติบุคคล
3.สาเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิม่ (ภ.พ.20) (ถ้ามี)
7.2 กรณี ผใู้ ช้บริ การมิได้เป็ นเจ้าของหมายเลขให้แนบหนังสื อยินยอมจากเจ้าของหมายเลข
7.3 กรณี มอบอานาจให้แนบสาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผูร้ ับมอบอานาจ
ข้าพเจ้าตกลงชาระหนี้ซ่ ึงเกิดจากการขอใช้บริ การตามอัตราที่ บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ
กาหนด โดยให้เรี ยกเก็บรวมกับเลขหมายโทรศัพท์ตามข้อ 3 และให้ถือว่ารายละเอียดของการ
ขอใช้บริ การฉบับนี้เป็ นส่ วนหนึ่งของสัญญาเช่ าฯ/สัญญาบริ การโทรศัพท์ ซึ่งข้าพเจ้าได้ทา
ไว้กบั บริ ษทั โทรคมนาคมแห่งชาติ จากัด (มหาชน)
ลงชื่อ …………………………………………...… ผูใ้ ช้บริ การ
ตัวบรรจง (………………………………………….………….)
……../………../……….
กรณี ผขู้ อใช้บริ การมิได้เป็ นผูย้ ื่นขอด้วยตนเอง
ข้าพเจ้ามอบหมายให้ .................................................... ................. เป็ นผูย้ ื่นคาขอแทนข้าพเจ้า
ลงชื่อ ........................................... ผูม้ อบอานาจ ลงชื่อ .............................................. ผูร้ ับมอบอานาจ
(.....................................................) ตัวบรรจง (.......................................................) ตัวบรรจง

สาหรับเจ้าหน้าที่
รหัสลูกค้ำ (Account ID) …………………………………………….
ประเภทลูกค้ำ …………………………………………………………............
ชื่อผูร้ ับคำขอใช้บริ กำร .......................................................................
หน่วยงำน ............................................... หมำยเลขโทรศัพท์ ..........................................
อนุมัติให้ บริการ
ลงชื่อ ………………………………..
(…………………………………..)
ตำแหน่ง …………………………
………/………/………

อนุมัติเปิ ดบริการ
ลงชื่อ ………………………………..
(…………………………………..)
ตำแหน่ง …………………………
………/………/………

ส่ วนงาน วนบ. เปิ ดให้บริ การ IFS จานวน ..................... เลขหมาย
Malaysia หมายเลข ..................................................
Others
หมายเลข ..................................................
(หมายเหตุ บริ การ IFS ข้อ 4.2 ให้ส่งโทรสารคาขอ/สัญญาฉบับนี้เพือ่ เปิ ดให้บริ การที่ส่วนงาน วนบ.
หมายเลข 0 2574 8697 และโทรศัพท์ยืนยันการส่ งโทรสารที่หมายเลข 1 800 700 007)

8.
เลขหมายบริ การ ( Service Number)
1

8.1 สาหรับสมาชิ กที่ไม่มีความประสงค์ขอใช้บริ การพิเศษ (กาหนดเลขหมายปลายทาง)
0

เลขหมายที่อยู่ในกลุ่ม : ……….………………...………………………………
(สาหรับเลขหมายนาหมู)่ ..................................................................................
(Hunting Number)
……………………………………………………………
8.2 สาหรับสมาชิ กที่มีความประสงค์ขอใช้บริ การพิเศษ
8.2.1 บริ การเรี ยกไปยังเลขหมายอื่นโดยอัตโนมัติ (CF)
8.2.1.1 กรณี ปลายทางไม่ว่าง / On Busy = No : ……………………………
8.2.1.2 กรณี ไม่มีผรู้ ับสาย / Don't Asnwer = No : ……………………………

8.2.2 บริ การจากัด / อนุญาตเลขหมายต้นทางเรี ยกบริ การ (OCS)
No.1
: …………………… = ........................................
No.2
: …………………… = ........................................
No.3
: …………………… = ........................................
No.4
: …………………… = ........................................
No.5
: …………………… = ........................................
No.6
: …………………… = ........................................
No.7
: …………………… = ........................................
No.8
: …………………… = ........................................
No.9
: …………………… = ........................................
No.10
: …………………… = ........................................
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8.2.3 บริ การกาหนดเส้นทางการเรี ยกอัตโนมัติ (ODR)
รหัสพื้นที่เริ่ มต้น (Start Area) รหัสพื้นที่สิ้นสุด (End Area)
1) ............................................... .............................................

เลขหมายปลายทาง
.....................................

2) ............................................... .............................................
3) ............................................... .............................................
4) ............................................... .............................................
5) ............................................... .............................................
6) ............................................... .............................................
7) ............................................... .............................................
8) ............................................... .............................................
9) ............................................... .............................................
10) ............................................................................................

.....................................
.....................................
.....................................
.....................................
.....................................
.....................................
.....................................
.....................................
.....................................

8.2.4 บริ การเลือกเลขหมายปลายทางตามที่สมาชิ กกาหนด (OUP)
กด 1 = ………………………..………
กด 2 = ………………………..………
กด 3 = ………………………..………
กด 4 = ………………………..………
กด 5 = ………………………..………
กด 6 = ………………………..………
กด 7 = ………………………..………
กด 8 = ………………………..………
กด 9 = ………………………..………
กด 10 = ………………………..………
กด * = ………………………………..

8.2.5 บริ การจากัด / อนุญาตให้เรี ยกไปยังปลายทาง (TCS)
No. 1 : ………………………
No. 2 : ……………………….
No. 3 : ………………………
No. 4 : ………………………
No. 5 : ………………………
No. 6 : ………………………
No. 7 : ……………………….
No. 8 : ………………………
No. 9 : ………………………
No. 10 : ………………………

8.2.6 บริ การกาหนดเส้นทางการเรี ยกตามวันและเวลา (TDR)
O TDR-DY
O TDR-DW
O TDR-TD
วัน/เวลาเริ่ มต้น (Start Time) วัน/เวลาสิ้นสุด (End Time)
1) ............................................... ……………………………….
2) ............................................... ……………………………….
3) ............................................... ……………………………….
4) ............................................... ……………………………….
5) ............................................... ……………………………….
6) ............................................... ……………………………….
7) ............................................... ……………………………….
8) ............................................... ……………………………….
9) ............................................... ……………………………….
10) ............................................... ……………………………….

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

9.
9.1 รายละเอียดการใช้ บริการเปลี่ยนโชว์ เบอร์ CCid
ประสงค์ให้แสดงเลขหมายที่เรี ยกเข้า
กลุ่มที่ 1 = ……………………………….……
กลุ่มที่ 2 = ……………………………….……
กลุ่มที่ 3 = ……………………………….……
กลุ่มที่ 4 = ……………………………….……
กลุ่มที่ 5 = ……………………………….……
กลุ่มที่ 6 = ……………………………….……
กลุ่มที่ 7 = ……………………………….……
กลุ่มที่ 8 = ……………………………….……
กลุ่มที่ 9 = ……………………………….……
กลุ่มที่ 10 = ……………………………….……

9.2 รายละเอียดการใช้ บริการโครงข่ ายเฉพาะกลุ่ม Private Net (V-PBX)
9.2.1 จานวนเลขหมายในกลุ่ม ..................................................... เลขหมาย
กรอกรายละเอียดการใช้งาน ข้อ 9.2.6
9.2.2 จานวน IVR ...................@ 100 บาท เป็ นเงิน .......................................บาท
9.2.3 Feature การใช้งานปกติ
-โอนสายอัตโนมัติ Call Forward (CF)
แบบทันทีไม่มีเงื่อนไข
แบบมีเงื่อนไข
Busy
No answer
-Voice to email : Email address ...............................................................
-Music on hold ใช้ลิขสิ ทธิ์ ของ
บริ ษทั
ผูใ้ ห้บริ การ
9.2.4 Feature การใช้งานพิเศษ 20 บาท/รายการ
กาหนดเงื่อนไขการรับสายจากเลขหมายต้นทาง จานวน ..................... รายการ
Origin Dependent Routing (ODR)
กาหนดเส้นทางการเรี ยก ตามวัน เวลา
จานวน ..................... รายการ
Time Dependent Routing (TDR)
เสี ยงตอบรับอัตโนมัติ
จานวน ..................... รายการ
Originating User Prompt (OUP)
การกระจายการเรี ยก
จานวน ..................... รายการ
Multi line hunting group (MUL)
แบบ
Random
Sequent
9.2.5 รายละเอียดการขอใช้บริ การตามสัญญาใช้บริ การส่งเสริ มการขายที่แนบ

รายละเอียดการใช้บริการ CCid และ Private Net ( V-PBX)

9.2.6 รายละเอียดหมายเลขที่ใช้งาน จานวน ................................................. เลขหมาย

การกาหนดเลขหมาย Extendsion ไม่ควรกาหนดซ้ ากับหมายเลขพิเศษ เช่น 191 1100 1122

9.
9.2.6 รายละเอียดหมายเลขที่ใช้งาน จานวน ................................................. เลขหมาย (ต่อ)

รายละเอียดการใช้บริการ CCid และ Private Net ( V-PBX)
9.2.7 โครงสร้าง/รู ปแบบการใช้งาน Service Call Flow

บันทึกเพิ่มเติม …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….......…..................

.............................................................………………………………………………………………………………………………..….................................
.............................…….............................................................………………………………………………………………………………………………..…..............................
................................……………………………………………………..…………………………………………………...……..............................................…..........
...............

มีเอกสารแนบข้อ 9.2.6 เพิม่ เติม จานวน ................. แผ่น

สอบถามรายละเอียดเพิม่ เติมได้ที่ 1800 - 222222

