
แบบขอเพมิเติมหรือเปลยีนแปลงบริการ / แก้ไขปรับปรุงข้อมูลผู้ใช้บริการ 

  ชือผูใ้ชบ้ริการ  (ตามทีระบุในสัญญาเช่า/สัญญาบริการ) 

  (กรณีบุคคลธรรมดา)  นาย/นาง/น.ส………………………………………………… นามสกุล………………………………………… (รหัสลูกค้า)  .....…………………... 

  (กรณีนิติบุคคล)  ………………………………………………………………………………………………………………….………. (รหัสลกูค้า)  …………….……… 

 ใชบ้ริการโทรศพัท์ประจาํที หมายเลข……………………………………………… ใช้บริการโทรศพัท์ ISDN หมายเลข…………………………………… 

  ใชบ้ริการ Broadband Internet ADSL หมายเลข ………………………………..….. ใช้บริการวงจรเช่าระบบดิจิตอลหมายเลข………………….…………… 

ใช้บริการ  Fiber 2U  หมายเลข………………….…………………………….. ใช้บริการโทรศัพท์เคลือนที  หมายเลข…………………..…….. 

  อืนๆ (ระบุ) ………………………………………………………………………………………………………………………..…………………….……………….. 

  ทีอยูเ่ลขที……….……………หมู่ท…ี…………….…..อาคาร/หมู่บา้น…………………………ชนั………ห้อง……….ซอย……………………………..………………… 

  ถนน……………………………………………..ตาํบล/แขวง….………………………………………………..อาํเภอ/เขต…………………………………….…………….. 

  จงัหวดั.………………………………………รหสัไปรษณีย…์………………………..โทรศพัท์ติดต่อ……………………………โทรสาร……….………………………… 

(โปรดทําเครืองหมาย    เลอืกบริการทีท่านต้องการ) 

             

         

         

       

              

          

         

       

          

          

     

         

        

            

             

    

 
ข้าพเจ้า ตกลงชําระหนี �ซึ�งเกิดจากการขอใช้บริการเพิ�มเติมตามอตัราที�  บริษัท โทรคมนาคมแหง่ชาต ิจํากดั (มหาชน)  กําหนด โดยให้ถือวา่รายละเอียดของการขอใช้

บริการฉบบันี �เป็นสว่นหนึ�งของสญัญาเชา่ฯ /สญัญาบริการ ซึ�งข้าพเจ้าได้ทําไว้กบั บริษัท โทรคมนาคมแหง่ชาติ จํากดั (มหาชน)

ลงชือ …… …………… …………… ………….. .… ผูใ้ชบ้ริก าร 

ตวับรรจง (………………………………………….………….) 

1. เปลียนชือ-สกุล เป็น……………………………………………….…… 

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

2. เปลียนเลขทีบา้น   อืนๆ (ระบุ)……..………..….  (ตามหลกัฐานทีแนบ) 

เป็น……………………………………………………………….…….. 

………………………………………………………………………….. 

3.  เปลียนสถานทีส่งใบแจง้ค่าใช้บริการเป็น…………………………….… 

…………………………………..……………………………………………... 

4.  เปลียนชือ-สกุลผูม้ีสิทธิดาํเนินการแทน (Contact Person) ………..…….. 

     ……………………. สิทธิทีได้รบัดาํเนินการแทน................................... 
  (กรุณาให้ขอ้มลูเพิมเติมในขอ้ 2) 

5.        เปลียนหมายเลข………………………………………..……………….. 

6. ขอระงบัการใชบ้ริการไวช้ั วคราว 

   ตงัแต่วนัที.................................. ถึงวนัที................................................. 

   (ขอระงบัการใช้บริการไวช้วัคราวได ้ปีละหนึงครัง ครังละไม่เกนิ 30 วนั)  

7.        ขอเปิดใชบ้ริการจากทีระงบัการใช้ไว ้

8.        บริการ Audiotex 

 8.1 ขอระงบัการใชบ้ริการ 

 8.2 ขอเปิดใช้บริการจากทีระงบัการใชไ้ว ้

9. การบริการสอบถามหมายเลขในระบบบริการสอบถามหมายเลข 1133 

 บริการสอบถามหมายเลขบนสือต่าง ๆ  และสมุดรายนามผูใ้ชโ้ทรศพัท์

 9.1 ขอเพิ มชือผูใ้ชโ้ทรศพัท.์.............................................................................. 

  ………………………………………………………………………………. 

 9.2 ไม่ประสงคใ์หเ้ผยแพร่ขอ้มูลผูใ้ชโ้ทรศพัท์

 9.3 ประสงคใ์หเ้ผยแพร่ขอ้มูลผูใ้ชโ้ทรศพัท์

1.  สําหรบัผ ูใ้ชบ้รกิาร 

10.  บริการโทรศพัท์ทางไกลระหว่างประเทศ 

 10.1 ขอระงบัการใช้บริการ รหัสโทรออก......................................................... 

 10.2 ขอเปิดใช้บริการจากทีระงบัการใชไ้ว ้รหสัโทรออก …………………..... 

11.  ขอใช้         ยกเลิก     บริการพิเศษ  SPC 

 บริการแจง้คา่พูดโทรศพัท์ทางไกลทนัที O  บริการเปลียนเรียกเลขหมาย 

O  บริการเลขหมายยอ่ 

O  บริการเลขหมายด่วน 

O บริการจาํกดัการเรียกออก 

o บริการเรียกซํ� าอตัโนมติั
o บริการประชุมทางโทรศพัท์
o บริการรับสายเรียกซอ้น
o บริการ Caller ID 

12.  ขอใช้บริการเพิมเติม     ยกเลิกบริการ     ขอเปลียนแปลงบริการ 

 12.1 บริการ  ADSL บนหมายเลข ............................  (กรุณากรอกรายละเอยีดข้อ 4 ) 

 12.2 บริการ SMS

 12.3 อตัราการใชบ้ริการโทรศพัทป์ระจาํที   เป็นรูปแบบ ......................................... 

 12.4 บริการรับฝากข้อความ I-Box 1278…………………..……………….………. 

 12. 5 บริการสายด่วนห่วงใย  1669
  (กรอกข้อมูลผูข้อรับความช่วยเหลือ กรณีเกดิเหตฉุุกเฉิน เพิมเตมิ ขอ้ 5) 

13.  เลิกสัญญาเช่า/สัญญาบริการ  เนืองจาก …………………………………. 

14.  ยกเลิกการชาํระค่าใช้บริการโดยวธีิหักบญัชีเงินฝากธนาคาร

15. การยา้ยสถานทีติดตังบริการ

 15.1 การยา้ยภายในอาคารชุดเดียวกนั ซึงมีแผงจุดรวมเคเบิลทีติดตงัภายใน

  อาคารชุดนนัๆ 

 15.2 การยา้ยต่างอาคาร เลขทีบ้านเดยีวกนั

 15.3 การยา้ยต่างเลขทบ้ีาน (กรุณาระบุสถานทียา้ยและเขียนแผนทีสงัเขปดา้นหลงั) 

16.  อืนๆ ………………………….………………………………………… 

เลขทีรับ .................................................



 รูปแบบ …………………………… 

O อตัราความเร็วทีขอใชบ้ริการ .................................................................. 

O จดัหาอุปกรณ์ Modem เอง   ยีห้อ .......................รุ่น ............................... 

O ใช้อุปกรณ์ Modem ของ NT   ยีห้อ .......................รุ่น .......................... 

O อืน ๆ  ........................................................................................................ 

3. สถานทียา้ยและแผนทีสงัเขป

เลขท…ี….……..หมู่ที………….หมู่บา้น/อาคาร …………..………………... 

ชนั............. ห้อง.........................ซอย…………………….........…..…………..

ถนน……………………………….…ตาํบล/แขวง………..……….…………

อาํเภอ/เขต.…………..………………จงัหวดั…………………………………

รหสัไปรษณีย…์…………………. หมายเลขโทรศพัท…์…..……………… 

เลขประจาํตัวประชาชน  ......................................................................................... 

วนั/เดือน/ปีเกดิ …......../............../........... อาชีพ ..................................................... 

เลขที…….……..หมู่ที………….หมู่บา้น/อาคาร …………..…………………... 

ชนั............. ห้อง............................ซอย…….............………………..…………..

ถนน………………………………….…ตาํบล/แขวง………..……….…………

อาํเภอ/เขต.……………..………………จงัหวดั…………………………………

รหสัไปรษณีย…์…………………….. โทรศพัท์(บา้น) ........................................  

โทรศพัท์(ทีทาํงาน) .....................................โทรศพัท์(มือถือ) ............................... 

โทรสาร ............................ email address .............................................................. 

2. ขอ้มลูส่วนตวัผ ูมี้สิทธิดําเนินการแทน (Contact Person) 4. กรณีขอใชบ้ริการ Broadband Internet ADSL

สําหรับเจ้าหน้าที 

ผูรั้บคาํขอ…………..……………………..……………………….. 

หน่วยงาน…………………………………….… 

โทรศพัท์……………………………………… 

หลกัฐานการขอใชบ้ริการในขอ้ 3 และขอ้ 4 

บคุคลธรรมดา  สําเนาบตัรประจาํตวัประชาชน หรือสําเนาหนังสือ

เดินทางของผูข้อใชบ้ริการ 

นิติบคุคล  สําเนาหนังสือรับรองการเป็นนิติบุคคลทีมีกาํหนด 

ไม่เกนิ180 วนั 

 สําเนาบตัรประจาํตวัประชาชนของผูม้ีอาํนาจกระทาํการ

แทนนิติบุคคล 

 ประทบัตราบริษทั 

 สําหรับการขอใช้บริการ Broadband Internet  ADSL ทีคู่สัญญาและ 

ผูข้อใชบ้ริการเป็นคนละนิติบุคคลหรือเป็นคนละบุคคลกนั ให้เพมิเติม

หลกัฐานคือ หลกัฐานแสดงการครอบครองสถานทีติดตงัโทรศพัท์ เช่น 

สัญญาเช่า สัญญาซือขาย 

กรณมีอบอํานาจให้ผู้อนืทําการแทน  

 สําเนาบตัรประจาํตวัประชาชนของผูม้อบอาํนาจ 

 สําเนาบตัรประจาํตวัประชาชนของผูรั้บมอบอาํนาจ 

(ลงนามรับรองถกูตอ้งติดอากรแสตมป์ 10 บาท) 

ขา้พเจา้มอบหมายให้ ............................................................................ 

เป็นผูย้ืนคาํขอแทนข้าพเจา้ 

       ลงชือ …………........………………...….......   ผูม้อบอาํนาจ  

(….........………………..........….…..........)  ตวับรรจง 

ลงชือ ……….……………………….….…..   ผูรั้บมอบอาํนาจ 

(….........…………..........….…….......)    ตวับรรจง  



หมายเลขโทรศัพท์ ............................................................. (หมายเลขโทรศัพท ์ทีขอใช้บริการสายด่วนห่วงใย  1669 

ชือ นาย/นาง/น.ส.  …………………………….........……… 

นามสกุล ................................................................................ 

เลขประจาํตวัประชาชน ………….....……………………… 

วนั/เดือน/ปี เกดิ ……………….....………………………… 

หมู่เลือด ………………...……………..…………………… 

โรคประจาํตวั ……………………………...……………….. 

แพย้า / อาหาร ……………………………………………… 

โรงพยาบาลทีเขา้รับการรักษา …………...…………………. 

แพทยป์ระจาํตวั …………………………..………………… 

รายละเอียด …………………………….…………………… 

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

ชือ นาย/นาง/น.ส.  …………………………….........……… 

นามสกุล ................................................................................ 

เลขประจาํตวัประชาชน ………….....……………………… 

วนั/เดือน/ปี เกดิ ……………….....………………………… 

หมู่เลือด ………………...……………..…………………… 

โรคประจาํตวั ……………………………...……………….. 

แพย้า / อาหาร ……………………………………………… 

โรงพยาบาลทีเขา้รับการรักษา …………...…………………. 

แพทยป์ระจาํตวั …………………………..………………… 

รายละเอียด …………………………….…………………… 

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

ชือ นาย/นาง/น.ส.  …………………………….........……… 

นามสกุล ................................................................................ 

เลขประจาํตวัประชาชน ………….....……………………… 

วนั/เดือน/ปี เกดิ ……………….....………………………… 

หมู่เลือด ………………...……………..…………………… 

โรคประจาํตวั ……………………………...……………….. 

แพย้า / อาหาร ……………………………………………… 

โรงพยาบาลทีเขา้รับการรักษา …………...…………………. 

แพทยป์ระจาํตวั …………………………..………………… 

รายละเอียด …………………………….…………………… 

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

ผู้ติดต่อกรณฉุีกเฉิน 

1.  ชือ-นามสกลุ ……………............................................................………หมายเลขโทรศพัท ์...................................................... 

2.  ชือ-นามสกลุ ……………............................................................………หมายเลขโทรศพัท ์...................................................... 

3.  ชือ-นามสกลุ ……………............................................................………หมายเลขโทรศพัท ์...................................................... 

4.  ชือ-นามสกลุ ……………............................................................………หมายเลขโทรศพัท ์...................................................... 

5.  ชือ-นามสกลุ ……………............................................................………หมายเลขโทรศพัท ์...................................................... 

(แนบรูปถ่าย หรือ สําเนาบตัรประจาํตวัประชาชน ของผูข้อรับความช่วยเหลือทุกท่านดว้ย) 

เงือนไขการให้บริการสายด่วนห่วงใย  1669 

1.  บมจ. โทรคมนาคมแห่งชาติ  ใหบ้ริการเฉพาะระบบ Help Call Center ในด้านการส่งข้อมูลผู้ขอรับความช่วยเหลือ ให้สายด่วน 1669 เท่านัน

2.  บมจ. โทรคมนาคมแห่งชาติ ขอสงวนสิทธิ ผู้ขอรับความช่วยเหลือ  จํานวน 3  ท่าน ต่อ 1 เลขหมายโทรศัพท์  

5. ข้อมูลผู้ขอรับความชว่ยเหลือบริการสายด่วนห่วงใย  1669

สําหรับเจ้าหน้าท ี

ตาํแหน่งละติจูด / ลองจจูิด .............................................................................................................. 

(ตาํแหน่งพิกดับนแผนที ตามสถานทีติดตงัโทรศพัท์ประจาํทีของผูใ้ชบ้ริการ) 

ลงชือ ..............................................................(เจา้หน้าทีดาํเนินการ) 

   หมายเลขโทรศพัท์ ........................................... 




