
 
 

แบบค าขอใช้บริการ รับฝาก และส่งข้อความ 
 (โปรดกรอกรายละเอียดและท าเคร่ืองหมาย      ท่ีท่านต้องการ) 
 

บุคคลธรรมดา 
ช่ือ นาย/นาง/น.ส. ........................นามสกลุ....................................... 
เลขประจ าตวัประชาชน หรือ เลขหนงัสือเดินทาง (Passport No.) 
         

นิตบุิคคล 
ช่ือนิติบุคคล ...................................................................................... 
โดย ..................................................................... (ผูมี้อ  านาจลงนาม) 
ทะเบียนนิติบุคคลเลขท่ี...................................................................... 
เลขประจ าตวัผูเ้สียภาษี    
ท่ีอยูต่าม ภ.พ.20 ................................................................................ 
........................................................................................................... 
 

เลขหมายท่ีติดต่อสะดวก ................................................................... 
E-mail address …………...………………………………………… 
 
 

กรณีผูข้อใชเ้ป็นเจา้ของเลขหมาย ................................................. 
กรณีผูข้อใชมิ้ไดเ้ป็นเจา้ของเลขหมาย .......................................... 
      ช่ือ-สกลุ ….................................................................................... 

                      (เจา้ของหมายเลข/คู่สญัญาหมายเลขท่ีใชบ้ริการ) 

 
 

3.1 บริการ SMS TO INTERNET 
 List ........................................ 
 อ่ืน ๆ ......................................  

NUMBER  แสดงตน้ทาง .......................................  
                                                         (ส าหรับเจา้หนา้ท่ี กรณี Prepaid) 

Email address เพื่อรับขอ้มูล............................................  
3.2 บริการ VMS 
 VOICE ON DEMAND NUMBER .................................... 
 VOICE ON COMMENT 
 I-Box Basic 
 I-Box Plus 

 

 

 
ใหแ้นบหลกัฐานพร้อมลงนามรับรองส าเนาถูกตอ้ง และประทบัตราบริษทั 
(ถา้มี) ดงัน้ี 
  บุคคลธรรมดา 
o ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน    หรือ ส าเนาหนงัสือเดินทาง 
o ส าเนาใบแจง้ค่าใชบ้ริการ หรือใบเสร็จรับเงิน/ใบก ากบัภาษีเดือนล่าสุด 
  นิติบุคคล 
o ส าเนาหนงัสือรับรองการเป็นนิติบุคคลท่ีมีก าหนดไม่เกิน 180 วนั 
o หนงัสือมอบอ านาจใหก้ระท าการแทนนิติบุคคล 
o ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนของผูมี้อ านาจกระท าการแทนนิติบุคคล 
o ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนของผูรั้บมอบอ านาจกระท าการแทน 

นิติบุคคล 
o ส าเนาใบแจง้ค่าใชบ้ริการหรือใบเสร็จรับเงิน/ใบก ากบัภาษีเดือนล่าสุด 
 

ลงช่ือ   ........................................................................... 
                                                         (คูส่ญัญาบริการโทรศพัท)์ 

ตวับรรจง (.......................................................................)  
............/............/........... 

 

 

 
 
 
 
 

อนุมติัใหบ้ริการ 

ลงช่ือ  ............................................................................  

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

ต าแหน่ง        ............................................................. 

........./.............../.............. 
 

อนุมติัเปิดใหบ้ริการ (ส่วนพฒันาบริการเสริม) 

ลงช่ือ  ............................................................................  

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

ต าแหน่ง        ............................................................. 

........./.............../.............. 
 

4.                  หลกัฐานในการขอใช้บริการ 

1.          ช่ือและรายละเอยีดผู้ขอใช้บริการ 

เลขท่ี................................................. 

3.                         ประเภทบริการ 

ส าหรับเจ้าหน้าที ่

ช่ือผูรั้บค าขอใชบ้ริการ ....................................................................... 
หน่วยงาน ........................................................................................... 
(ศูนยบ์ริการลูกคา้ท่ีรับผิดชอบพ้ืนท่ีบริการ / ส่วนงานขาย) 
หมายเลขโทรศพัท ์....................................โทรสาร............................ 

2.           เลขหมายโทรศัพท์พืน้ฐานทีป่ระสงค์ให้เรียกเกบ็ 
                             ค่าใช้และค่าขอใช้บริการ 

ประเภทการใชบ้ริการ 
 Prepaid 
 Postpaid 
 

 



 

  
 

 

สัญญา / เงือ่นไข  การใช้บริการส่งข้อความ SMS และ VMS 

1. ผูใ้ชบ้ริการตอ้งไม่ส่งขอ้ความดงัน้ี 

- ไม่เป็นการแสดงหรือมีขอ้ความซ่ึงกระทบกระเทือนหรือดูหม่ินสถาบนัพระมหากษตัริย ์และรวมถึงประมุขของประเทศอ่ืน ๆ ดว้ย 

- ไม่เป็นการแสดงหรือมีขอ้ความก่อใหเ้กิดการดูหม่ินเหยยีดหยามประเทศชาติ  รัฐบาล  เจา้หนา้ท่ีของรัฐ  หรือกลุ่มชนอ่ืน 

- ไม่เป็นการแสดงหรือมีขอ้ความท่ีลบหลู่  เหยยีดหยาม  หรือน าความเส่ือมเสียมาสู่ศาสนาใด  หรือไม่เคารพต่อปูชนียบุคคล  
ปูชนียสถาน  ปูชนียวตัถุ 

- ไม่เป็นการแสดงหรือมีขอ้ความท่ีขดัต่อความสงบเรียบร้อยของประชาชนก่อใหเ้กิดการแตกแยกความสามคัคีระหวา่งคนในชาติ 
หรือกระทบกระเทือนต่อสมัพนัธไมตรีระหวา่งประเทศ 

- ไม่เป็นการแสดงหรือมีขอ้ความท่ีขดัต่อศีลธรรม  วฒันธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีอนัดีงามของชาติ 

- ไม่เป็นการแสดงออกหรือมีขอ้ความทางการเมือง ซ่ึงอาจเป็นการบ่อนท าลายหรือกระทบกระเทือนต่อความมัน่คงปลอดภยั 
ของประเทศ 

- ไม่เป็นการแสดงออกหรือมีขอ้ความยัว่ยกุามารมณ์ หรือลามกอนาจาร 

- ไม่เป็นการแสดงออกหรือมีขอ้ความถึงความทารุณโหดร้าย ขาดมนุษยธรรมป่าเถ่ือนหรืออุจาดแก่ผูฟั้ง 

- ไม่เป็นการแสดงออกหรือมีขอ้ความถึงเร่ืองเพอ้เจอ้  หลอกลวง  ไร้สาระ  ซ่ึงอาจชกัจูงใหป้ระชาชนโดยเฉพาะอยา่งยิง่ 
เด็กและเยาวชนหลงเช่ืออยา่งงมงาย 

- ไม่เป็นการแสดงหรือมีขอ้ความถึงพฤติกรรมของผูร้้ายซ่ึงผิดธรรมดาอนัอาจเป็นเหตุชกัจูง หรือส่งเสริมใหเ้กิดอาชญากรรมยิง่ข้ึน 
ถอ้ยค าในการส่งตอ้งสุภาพและไม่ผิดหลกัภาษา 

- ไม่หยาบคายหรือเป็นการดูหม่ินเหยยีดหยาม หรือทบัถมบุคคลอ่ืน หรือสินคา้และบริการธุรกิจอ่ืน ไม่วา่เป็นสินคา้และบริการ 
ธุรกิจชนิดหรือประเภทเดียวกนั  หรือไม่ในกรณีการโฆษณาเพ่ือขาย  ใหเ้ช่าสินคา้และบริการ 

- ผูใ้ชบ้ริการเสริม SMS และ VMS ตอ้งไม่เป็นตวักลางการรับช าระเงินค่าสินคา้และบริการ   รวมถึงการรับช าระเงินจองหรือ 
เงินมดัจ าใด ๆ ทั้งส้ิน 

- หา้มไม่ใหใ้ชเ้พ่ือกระจายโฆษณาหรือข่าวสารไปยงัเลขหมายปลายทางท่ีไม่ใช่สมาชิกหรือพนกังานขององคก์รผูใ้ชบ้ริการน้ี  
อนัจะเป็นการรบกวนหรือละเมิดสิทธิของผูใ้ชโ้ทรศพัทป์ลายทาง โดยมิไดรั้บความยนิยอมจากเจา้ของเลขหมายปลายทาง 

2. ผูใ้ชบ้ริการจะตอ้งรับผิดชอบทุกกรณี หากมีการร้องเรียนกรณีตามขอ้ 1 ของเง่ือนไขการใชบ้ริการส่งขอ้ความ SMS และ VMS 

3. บริษทั โทรคมนาคมแห่งชาติ จ ากดั (มหาชน)  ขอสงวนสิทธ์ิเปล่ียนแปลงอตัราค่าใชบ้ริการตามความเหมาะสม  โดยบริษทั 
โทรคมนาคมแห่งชาติ จ ากดั (มหาชน)  จะแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ตามสมควร 

4. ผูใ้ชบ้ริการไดอ่้านเง่ือนไขสญัญาการใชบ้ริการโดยตลอดแลว้ จึงไดล้งลายมือช่ือยอมรับขอ้ตกลงในการใชบ้ริการฉบบัน้ี 
 
 

ลงช่ือ   ........................................................................... 

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

............/............/........... 


