
4.1 บริการเลขหมายโทรฟรี (Freephone Service : 1-800) 7.1  บุคคลธรรมดา    1.ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน/ส าเนาทะเบียนบา้น/ส าเนาหนงัสือเดินทาง
4.2 บริการ International Freephone Service : IFS 2.ส าเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม (ภ.พ.20)  (ถา้มี)

Malaysia Others……………..………………....  นิติบุคคล   1.ส าเนาหนงัสือรับรองการเป็นนิติบุคคลท่ีมีก าหนดไม่เกิน 180 วนั
4.3 บริการเลขหมายเดียว (One Number Service) 2.ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนของผูมี้อ  านาจกระท าการแทนนิติบุคคล

       One Number 1-400 One Number 1-401 3.ส าเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม (ภ.พ.20)  (ถา้มี)
4.4 บริการเปล่ียนโชวเ์บอร์ Change Caller identity Service : Ccid 7.2 กรณีผูใ้ช้บริการมิไดเ้ป็นเจา้ของหมายเลขใหแ้นบหนงัสือยินยอมจากเจา้ของหมายเลข

ช่ือ นาย/นาง/น.ส. .......................................... นามสกุล ............................................... (ระบุเลขหมายท่ีแสดงการเรียกเขา้ใน ขอ้ 9.1) 7.3 กรณีมอบอ านาจใหแ้นบส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนของผูรั้บมอบอ านาจ
เลขประจ าตวัประชาชนหรือเลขหนงัสือเดินทาง (Passport No.) 4.5 บริการ Virtual number 4.6 บริการ prepaid fixed line

4.7  บริการโครงข่ายเฉพาะกลุ่ม Private Net (V-PBX)         ขา้พเจา้ตกลงช าระหน้ีซ่ึงเกิดจากการขอใช้บริการตามอตัราท่ี บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ 
ในนามของ ........................................................................................................................ (กรุณากรอกรายละเอียดบริการ Private Net (V-PBX) ขอ้ 9.2) ก าหนด โดยใหเ้รียกเก็บรวมกบัเลขหมายโทรศพัทต์ามขอ้ 3 และใหถื้อว่ารายละเอียดของการ

ขอใช้บริการฉบบัน้ีเป็นส่วนหน่ึงของสญัญาเช่าฯ/สญัญาบริการโทรศพัท ์ซ่ึงขา้พเจา้ไดท้  า
ช่ือนิติบุคคล ...................................................................................................................... Call Forwarding : CF ไวก้บับริษทั โทรคมนาคมแห่งชาติ จ  ากดั (มหาชน)
โดย ....................................................................................................(ผูมี้อ  านาจลงนาม) Originating Call Screening : OCS
ประเภทธุรกิจ .........................................................ทะเบียนนิติบุคคลเลขท่ี.......................... Origin Depending Routing : ODR   ลงช่ือ …………………………………………...… ผูใ้ช้บริการ
เลขประตวัผูเ้สียภาษีอากร Originating User Prompt : OUP   ตวับรรจง (………………………………………….………….)
ท่ีอยู่ตาม ภ.พ. 20 ................................................................................................................ Terminating Call Screening : TCS ……../………../……….
…………...…………………….…………………………………………………… Time Depending Routing : TDR กรณีผูข้อใช้บริการมิไดเ้ป็นผูย้ื่นขอดว้ยตนเอง

วนัท่ีจดัตั้งบริษทั …………………….…..... โทรศพัท ์…………………….……… (กรุณากรอกขอ้มูลการใช้บริการพิเศษในขอ้ 8)   ขา้พเจา้มอบหมายให ้.................................................... ................. เป็นผูย้ื่นค  าขอแทนขา้พเจา้
โทรสาร …………………….… Web site …..……..…………...…...……...……… ลงช่ือ ........................................... ผูม้อบอ านาจ  ลงช่ือ .............................................. ผูรั้บมอบอ านาจ

6.1 เลขท่ีบตัร 7 หลกัสุดทา้ยท่ีตอ้งการ    (.....................................................) ตวับรรจง         (.......................................................) ตวับรรจง
วงเงินการใช้บริการของรหสับตัร ...................... บาท/เดือน

ช่ือ นาย/นาง/น.ส. ......................................... นามสกุล ...................................................  เลขหมายตน้ทางท่ีอนุญาต / ไม่อนุญาตใหเ้รียกออก (ไม่เกิน 10 เลขหมาย)
เลขประจ าตวัประชาชน  เลขหมายปลายทางท่ีอนุญาต / ไม่อนุญาตใหเ้รียกเขา้ (ไม่เกิน 10 เลขหมาย)
วนั/เดือน/ปีเกิด ................/............./..............อาชีพ ......................................................... 6.2 เลขท่ีบตัร 7 หลกัสุดทา้ยท่ีตอ้งการ
เลขท่ี .................... หมู่ท่ี …............หมู่บา้น/อาคาร........................... ซอย ................... วงเงินการใช้บริการของรหสับตัร ...................... บาท/เดือน
ถนน …............................................ต าบล / แขวง  .......................................................... เลขหมายตน้ทางท่ีอนุญาต / ไม่อนุญาตใหเ้รียกออก (ไม่เกิน 10 เลขหมาย)
อ าเภอ / เขต ...........................................................จงัหวดั ...................................................... เลขหมายปลายทางท่ีอนุญาต / ไม่อนุญาตใหเ้รียกเขา้ (ไม่เกิน 10 เลขหมาย)
รหสัไปรษณีย ์................................โทรศพัท(์บา้น).......................................................... 6.3 เลขท่ีบตัร 7 หลกัสุดทา้ยท่ีตอ้งการ
โทรศพัท(์ท่ีท  างาน)……….……. ต่อ…………มือถือ ................................................. วงเงินการใช้บริการของรหสับตัร ...................... บาท/เดือน
โทรสาร...............................email address………..…………………………………. เลขหมายตน้ทางท่ีอนุญาต / ไม่อนุญาตใหเ้รียกออก (ไม่เกิน 10 เลขหมาย)
สิทธิท่ีไดรั้บเป็นผูด้  าเนินการแทน…..….…………………………………………. เลขหมายปลายทางท่ีอนุญาต / ไม่อนุญาตใหเ้รียกเขา้ (ไม่เกิน 10 เลขหมาย)

6.4 เลขท่ีบตัร 7 หลกัสุดทา้ยท่ีตอ้งการ
ผูข้อใช้บริการเป็นเจา้ของหมายเลข ............................................................... วงเงินการใช้บริการของรหสับตัร ...................... บาท/เดือน
ผูข้อใช้บริการมิไดเ้ป็นเจา้ของหมายเลข …................................................... เลขหมายตน้ทางท่ีอนุญาต / ไม่อนุญาตใหเ้รียกออก (ไม่เกิน 10 เลขหมาย)
ช่ือเจา้ของหมายเลข/คู่สญัญาหมายเลขท่ีใช้บริการ ..................................... เลขหมายปลายทางท่ีอนุญาต / ไม่อนุญาตใหเ้รียกเขา้ (ไม่เกิน 10 เลขหมาย) ส่วนงาน วนบ.  เปิดใหบ้ริการ IFS จ านวน ..................... เลขหมาย
…………………………………….……………………………………. 6.5 เลขท่ีบตัร 7 หลกัสุดทา้ยท่ีตอ้งการ Malaysia     หมายเลข ..................................................
กรณีตอ้งการใหเ้รียกเขา้ (Terminate) ไม่ตรงกบักบัเลขหมายเรียกเก็บ วงเงินการใช้บริการของรหสับตัร ...................... บาท/เดือน Others          หมายเลข ..................................................
ค่าใช้บริการเรียกเขา้( Terminate No.)……………..…………………… เลขหมายตน้ทางท่ีอนุญาต / ไม่อนุญาตใหเ้รียกออก (ไม่เกิน 10 เลขหมาย) (หมายเหตุ บริการ IFS ขอ้ 4.2 ใหส่้งโทรสารค าขอ/สญัญาฉบบัน้ีเพ่ือเปิดใหบ้ริการท่ีส่วนงาน วนบ.      

เลขหมายปลายทางท่ีอนุญาต / ไม่อนุญาตใหเ้รียกเขา้ (ไม่เกิน 10 เลขหมาย)  หมายเลข  0 2574 8697  และโทรศพัทย์ืนยนัการส่งโทรสารท่ีหมายเลข 1 800 700 007) 

(โปรดกรอกรายละเอียดและท าเคร่ืองหมาย              เลือกบริการท่ีท่านตอ้งการ)

นิติบุคคล

บุคคลธรรมดา

ค ำขอ / สัญญำใช้บริกำรบนโครงข่ำย IN

1.  ชื่อและหลักฐานผู้ขอใช้บริการ

2. ชื่อและสถานทีผู้่ตดิต่อ (Contact Person)

เลขท่ีค ำขอ........................... 

7.                         หลักฐานในการขอใช้บริการ

รหัสลูกคำ้ (Account ID) …………………………………………….
ประเภทลูกคำ้ …………………………………………………………............
ช่ือผูรั้บค ำขอใชบ้ริกำร .......................................................................
หน่วยงำน ............................................... หมำยเลขโทรศพัท ์..........................................

ส าหรับเจ้าหน้าที่

5.                      บริการพเิศษของการใช้บริการตามข้อ 4

3. ก าหนดหมายเลขโทรศัพทท์ีเ่รียกเก็บค่าใช้บริการ

อนุมัติให้บริการ

ลงช่ือ ………………………………..
(…………………………………..)
ต ำแหน่ง …………………………

………/………/………

อนุมัติเปิดบริการ

ลงช่ือ ………………………………..
(…………………………………..)
ต ำแหน่ง …………………………

………/………/………

6.                                   บริการ Calling Card

✓ 

4.                               ประเภทการขอใช้บริการ



เลขหมายบริการ ( Service Number)  8.2.3 บริการก าหนดเส้นทางการเรียกอตัโนมติั (ODR) 8.2.5 บริการจ ากดั / อนุญาตใหเ้รียกไปยงัปลายทาง (TCS)
   รหสัพ้ืนท่ีเร่ิมตน้ (Start Area)   รหสัพ้ืนท่ีส้ินสุด (End Area)   เลขหมายปลายทาง No. 1 : ………………………

8.1  ส าหรับสมาชิกท่ีไม่มีความประสงคข์อใช้บริการพิเศษ (ก าหนดเลขหมายปลายทาง)  1) ...............................................  ............................................. ..................................... No. 2 : ……………………….

 2) ...............................................  ............................................. ..................................... No. 3 : ………………………
เลขหมายท่ีอยู่ในกลุ่ม        : ……….………………...………………………………  3) ...............................................  ............................................. ..................................... No. 4 : ………………………
(ส าหรับเลขหมายน าหมู)่  ..................................................................................  4) ...............................................  ............................................. ..................................... No. 5 : ………………………
(Hunting Number)             ……………………………………………………………  5) ...............................................  ............................................. ..................................... No. 6 : ………………………

 6) ...............................................  ............................................. ..................................... No. 7 : ……………………….
8.2  ส าหรับสมาชิกท่ีมีความประสงคข์อใช้บริการพิเศษ  7) ...............................................  ............................................. ..................................... No. 8 : ………………………
     8.2.1  บริการเรียกไปยงัเลขหมายอ่ืนโดยอตัโนมติั (CF)  8) ...............................................  ............................................. ..................................... No. 9 : ………………………
           8.2.1.1  กรณีปลายทางไม่ว่าง / On Busy      = No  : ……………………………  9) ...............................................  ............................................. ..................................... No. 10 : ………………………
            8.2.1.2  กรณีไม่มีผูรั้บสาย / Don't Asnwer   = No  : …………………………… 10) ...............................................  ............................................. .....................................

     8.2.2  บริการจ ากดั / อนุญาตเลขหมายตน้ทางเรียกบริการ (OCS)  8.2.4 บริการเลือกเลขหมายปลายทางตามท่ีสมาชิกก าหนด (OUP) 8.2.6 บริการก าหนดเส้นทางการเรียกตามวนัและเวลา (TDR)
No.1 : …………………… =  ........................................         กด 1   = ………………………..………  O   TDR-DY             O  TDR-DW             O    TDR-TD
No.2 : …………………… =  ........................................         กด 2   = ………………………..……… วนั/เวลาเร่ิมตน้ (Start Time)    เลขหมายปลายทาง
No.3 : …………………… =  ........................................         กด 3   = ………………………..………         1) ............................................... ………………………………. ……………….........…
No.4 : …………………… =  ........................................         กด 4   = ………………………..………         2) ............................................... ………………………………. ……………….........…
No.5 : …………………… =  ........................................         กด 5   = ………………………..………         3) ............................................... ………………………………. ……………….........…
No.6 : …………………… =  ........................................         กด 6   = ………………………..………         4) ............................................... ………………………………. ……………….........…
No.7 : …………………… =  ........................................         กด 7   = ………………………..………         5) ............................................... ………………………………. ……………….........…
No.8 : …………………… =  ........................................         กด 8   = ………………………..………         6) ............................................... ………………………………. ……………….........…
No.9 : …………………… =  ........................................         กด 9   = ………………………..………         7) ............................................... ………………………………. ……………….........…
No.10 : …………………… =  ........................................         กด 10 = ………………………..………         8) ............................................... ………………………………. ……………….........…

        กด *   = ………………………………..         9) ............................................... ………………………………. ……………….........…
       10) ............................................... ………………………………. ……………….........…

วนั/เวลาส้ินสุด (End Time)

8.       รายละเอียดการใช้บริการพิเศษตามข้อ 5

0

1



9.1 รายละเอียดการใช้บริการเปลี่ยนโชว์เบอร์  CCid 9.2.6 รายละเอียดหมายเลขท่ีใชง้าน จ านวน    .................................................      เลขหมาย การก าหนดเลขหมาย Extendsion ไม่ควรก าหนดซ ้ากบัหมายเลขพิเศษ เช่น 191  1100  1122
ประสงคใ์หแ้สดงเลขหมายท่ีเรียกเขา้

กลุ่มท่ี   1        =      ……………………………….……
กลุ่มท่ี   2        =      ……………………………….……
กลุ่มท่ี   3        =      ……………………………….……
กลุ่มท่ี   4        =      ……………………………….……
กลุ่มท่ี   5        =      ……………………………….……
กลุ่มท่ี   6        =      ……………………………….……
กลุ่มท่ี   7        =      ……………………………….……
กลุ่มท่ี   8        =      ……………………………….……
กลุ่มท่ี   9        =      ……………………………….……
กลุ่มท่ี 10        =      ……………………………….……

9.2 รายละเอียดการใช้บริการโครงข่ายเฉพาะกลุ่ม Private Net (V-PBX)         
9.2.1 จ านวนเลขหมายในกลุ่ม ..................................................... เลขหมาย
         กรอกรายละเอียดการใช้งาน ขอ้ 9.2.6
9.2.2 จ านวน IVR ...................@ 100 บาท เป็นเงิน .......................................บาท
9.2.3 Feature การใช้งานปกติ
        -โอนสายอตัโนมติั Call Forward (CF)
                      แบบทนัทีไม่มีเง่ือนไข
                      แบบมีเง่ือนไข
                                 Busy                     No answer
        -Voice to email : Email address ...............................................................
        -Music on hold ใช้ลิขสิทธ์ิของ                บริษทั                     ผูใ้หบ้ริการ
9.2.4 Feature การใช้งานพิเศษ 20 บาท/รายการ

ก าหนดเง่ือนไขการรับสายจากเลขหมายตน้ทาง จ  านวน ..................... รายการ
Origin Dependent Routing (ODR)
ก าหนดเส้นทางการเรียก ตามวนั เวลา จ  านวน ..................... รายการ
Time Dependent Routing (TDR)
เสียงตอบรับอตัโนมติั จ  านวน ..................... รายการ
Originating User Prompt (OUP)
การกระจายการเรียก จ านวน ..................... รายการ
Multi line hunting group (MUL)
แบบ                   Random                       Sequent

9.2.5 รายละเอียดการขอใช้บริการตามสญัญาใช้บริการส่งเสริมการขายท่ีแนบ

9.       รายละเอียดการใช้บริการ CCid และ Private Net ( V-PBX)



9.2.6 รายละเอียดหมายเลขท่ีใชง้าน จ านวน .................................................      เลขหมาย   (ต่อ)               9.2.7 โครงสร้าง/รูปแบบการใชง้าน  Service Call Flow 

มีเอกสารแนบขอ้ 9.2.6 เพ่ิมเติม จ  านวน ................. แผน่ สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมไดท่ี้ 1800 - 222222

บนัทึกเพิ่มเติม …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….......…..................
.............................................................………………………………………………………………………………………………..….................................
.............................…….............................................................………………………………………………………………………………………………..…..............................
................................……………………………………………………..…………………………………………………...……..............................................…..........
...............

9. รายละเอียดการใช้บริการ CCid และ Private Net ( V-PBX)




