เลขที่.................................................

4.

แบบคาขอใช้ บริการ รับฝาก และส่ งข้ อความ
(โปรดกรอกรายละเอียดและทาเครื่ องหมาย  ที่ ท่านต้ องการ)
1.

ชื่อและรายละเอียดผู้ขอใช้ บริการ

บุคคลธรรมดา
ชื่อ นาย/นาง/น.ส. ........................นามสกุล.......................................
เลขประจาตัวประชาชน หรื อ เลขหนังสื อเดินทาง (Passport No.)

    
นิตบิ ุคคล
ชื่อนิติบุคคล ......................................................................................
โดย ..................................................................... (ผูม้ ีอานาจลงนาม)
ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่......................................................................
เลขประจาตัวผูเ้ สี ยภาษี 
ที่อยูต่ าม ภ.พ.20 ................................................................................
...........................................................................................................
เลขหมายที่ติดต่อสะดวก ...................................................................
E-mail address …………...…………………………………………

หลักฐานในการขอใช้ บริการ

ให้แนบหลักฐานพร้อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง และประทับตราบริ ษทั
(ถ้ามี) ดังนี้
 บุคคลธรรมดา
o สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรื อ สาเนาหนังสื อเดินทาง
o สาเนาใบแจ้งค่าใช้บริ การ หรื อใบเสร็ จรับเงิน/ใบกากับภาษีเดือนล่าสุ ด
 นิติบุคคล
o สาเนาหนังสื อรับรองการเป็ นนิ ติบุคคลที่มีกาหนดไม่เกิน 180 วัน
o หนังสื อมอบอานาจให้กระทาการแทนนิ ติบุคคล
o สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผูม
้ ีอานาจกระทาการแทนนิติบุคคล
o สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผูร้ ับมอบอานาจกระทาการแทน
นิติบุคคล
o สาเนาใบแจ้งค่าใช้บริ การหรื อใบเสร็ จรับเงิน/ใบกากับภาษีเดือนล่าสุ ด
ลงชื่อ ...........................................................................
(คูส่ ญ
ั ญาบริ การโทรศัพท์)

ตัวบรรจง (.......................................................................)
............/............/...........

เลขหมายโทรศัพท์ พนื้ ฐานทีป่ ระสงค์ ให้ เรียกเก็บ
ค่ าใช้ และค่ าขอใช้ บริการ

สาหรับเจ้ าหน้ าที่

กรณีผขู้ อใช้เป็ นเจ้าของเลขหมาย .................................................
กรณีผขู้ อใช้มิได้เป็ นเจ้าของเลขหมาย ..........................................

ชื่อผูร้ ับคาขอใช้บริ การ .......................................................................
หน่วยงาน ...........................................................................................
(ศูนย์บริ การลูกค้าที่รับผิดชอบพื้นที่บริ การ / ส่วนงานขาย)
หมายเลขโทรศัพท์ ....................................โทรสาร............................

2.

ชื่อ-สกุล …....................................................................................
(เจ้าของหมายเลข/คู่สญ
ั ญาหมายเลขที่ใช้บริ การ)

3.

ประเภทบริการ

3.1 บริ การ SMS TO INTERNET
 List ........................................
 อื่น ๆ ......................................

อนุมตั ิให้บริ การ
ประเภทการใช้บริ การ
 Prepaid
 Postpaid

ลงชื่อ ............................................................................
ตัวบรรจง (....................................................................)
ตาแหน่ง

NUMBER แสดงต้นทาง .......................................

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

(สาหรับเจ้าหน้าที่ กรณี Prepaid)

Email address เพื่อรับข้อมูล............................................
3.2 บริ การ VMS
 VOICE ON DEMAND NUMBER ....................................
 VOICE ON COMMENT
 I-Box Basic
 I-Box Plus

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

อนุมตั ิเปิ ดให้บริ การ (ส่วนพัฒนาบริ การเสริ ม)
ลงชื่อ ............................................................................
ตัวบรรจง (....................................................................)
ตาแหน่ง

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

สัญญา / เงือ่ นไข การใช้ บริการส่ งข้ อความ SMS และ VMS
1. ผูใ้ ช้บริ การต้องไม่ส่งข้อความดังนี้
- ไม่เป็ นการแสดงหรื อมีขอ้ ความซึ่งกระทบกระเทือนหรื อดูหมิ่นสถาบันพระมหากษัตริ ย์ และรวมถึงประมุขของประเทศอื่น ๆ ด้วย
- ไม่เป็ นการแสดงหรื อมีขอ้ ความก่อให้เกิดการดูหมิ่นเหยียดหยามประเทศชาติ รัฐบาล เจ้าหน้าที่ของรัฐ หรื อกลุ่มชนอื่น
- ไม่เป็ นการแสดงหรื อมีขอ้ ความที่ลบหลู่ เหยียดหยาม หรื อนาความเสื่ อมเสี ยมาสู่ศาสนาใด หรื อไม่เคารพต่อปูชนียบุคคล
ปูชนียสถาน ปูชนียวัตถุ
- ไม่เป็ นการแสดงหรื อมีขอ้ ความที่ขดั ต่อความสงบเรี ยบร้อยของประชาชนก่อให้เกิดการแตกแยกความสามัคคีระหว่างคนในชาติ
หรื อกระทบกระเทือนต่อสัมพันธไมตรี ระหว่างประเทศ
- ไม่เป็ นการแสดงหรื อมีขอ้ ความที่ขดั ต่อศีลธรรม วัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณี อนั ดีงามของชาติ
- ไม่เป็ นการแสดงออกหรื อมีขอ้ ความทางการเมือง ซึ่งอาจเป็ นการบ่อนทาลายหรื อกระทบกระเทือนต่อความมัน่ คงปลอดภัย
ของประเทศ
- ไม่เป็ นการแสดงออกหรื อมีขอ้ ความยัว่ ยุกามารมณ์ หรื อลามกอนาจาร
- ไม่เป็ นการแสดงออกหรื อมีขอ้ ความถึงความทารุ ณโหดร้าย ขาดมนุษยธรรมป่ าเถื่อนหรื ออุจาดแก่ผฟู ้ ัง
- ไม่เป็ นการแสดงออกหรื อมีขอ้ ความถึงเรื่ องเพ้อเจ้อ หลอกลวง ไร้สาระ ซึ่งอาจชักจูงให้ประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิง่
เด็กและเยาวชนหลงเชื่ออย่างงมงาย
- ไม่เป็ นการแสดงหรื อมีขอ้ ความถึงพฤติกรรมของผูร้ ้ายซึ่งผิดธรรมดาอันอาจเป็ นเหตุชกั จูง หรื อส่งเสริ มให้เกิดอาชญากรรมยิง่ ขึ้น
ถ้อยคาในการส่งต้องสุภาพและไม่ผิดหลักภาษา
- ไม่หยาบคายหรื อเป็ นการดูหมิน่ เหยียดหยาม หรื อทับถมบุคคลอื่น หรื อสิ นค้าและบริ การธุรกิจอื่น ไม่วา่ เป็ นสิ นค้าและบริ การ
ธุรกิจชนิดหรื อประเภทเดียวกัน หรื อไม่ในกรณี การโฆษณาเพื่อขาย ให้เช่าสิ นค้าและบริ การ
- ผูใ้ ช้บริ การเสริ ม SMS และ VMS ต้องไม่เป็ นตัวกลางการรับชาระเงินค่าสิ นค้าและบริ การ รวมถึงการรับชาระเงินจองหรื อ
เงินมัดจาใด ๆ ทั้งสิ้น
- ห้ามไม่ให้ใช้เพื่อกระจายโฆษณาหรื อข่าวสารไปยังเลขหมายปลายทางที่ไม่ใช่สมาชิกหรื อพนักงานขององค์กรผูใ้ ช้บริ การนี้
อันจะเป็ นการรบกวนหรื อละเมิดสิ ทธิของผูใ้ ช้โทรศัพท์ปลายทาง โดยมิได้รับความยินยอมจากเจ้าของเลขหมายปลายทาง
2. ผูใ้ ช้บริ การจะต้องรับผิดชอบทุกกรณี หากมีการร้องเรี ยนกรณี ตามข้อ 1 ของเงื่อนไขการใช้บริ การส่งข้อความ SMS และ VMS
3. บริ ษทั โทรคมนาคมแห่งชาติ จากัด (มหาชน) ขอสงวนสิ ทธิ์เปลี่ยนแปลงอัตราค่าใช้บริ การตามความเหมาะสม โดยบริ ษทั
โทรคมนาคมแห่งชาติ จากัด (มหาชน) จะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าตามสมควร
4. ผูใ้ ช้บริ การได้อ่านเงื่อนไขสัญญาการใช้บริ การโดยตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อยอมรับข้อตกลงในการใช้บริ การฉบับนี้

ลงชื่อ ...........................................................................
ตัวบรรจง (.......................................................................)
............/............/...........

