
ใชอุ้ปกรณ์ของ บริษทั โทรคมนาคมแห่งชาติ จาํกดั (มหาชน)

Router จาํนวน ........................ เครื่อง IP PABX จาํนวน ........................ เครื่อง

อื่น ๆ ............................................................

จดัหาอุปกรณ์เอง

� บริการรับสายเรียกซอ้น � บริการเปลี่ยนเรียกเลขหมาย

ชื่อ นาย/นาง/น.ส. ..................................................... นามสกุล ............................................  � บริการเรียกซํ้าอตัโนมตัิ � บริการเลขหมายยอ่

� บริการประชุมทางโทรศพัท์ � บริการเลขหมายด่วน

� บริการจาํกดัการเรียกออก � บริการรับฝากขอ้ความ I-Box 1278 ………………

ในนามของ ...............................................................................................................................  � อื่น ๆ .................................................................

� เปิดใชท้างไกลระหว่างประเทศ รหสัโทรออก...........................

ชื่อนิติบุคคล .............................................................................................................................  � ระงบัใชท้างไกลระหว่างประเทศ รหสัโทรออก.........................

โดย .........................................................................................

ประเภทธุรกิจ .......................................................

เลขประตวัผูเ้สียภาษีอากร เลขที่ ........... หมู่ที่ …......อาคาร/หมู่บา้น.............................ชั้น.........หอ้ง......... ซอย ........................................

(โปรดกรอกรายละเอียดและทาํเครื่องหมาย               เลือกบริการที่ท่านตอ้งการ)

บุคคลธรรมดา

เลขประจาํตวัประชาชนหรือเลขหนงัสือเดินทาง (Passport No.)

นิติบุคคล

1. ชื่อและหลักฐานผู้ขอใช้บริการ

4. การใช้อุปกรณ์เครื่องปลายทางของผู้ขอใช้บริการ

เลขที่คาํขอ........................... 

(ผู้มีอํานาจลงนาม) (กรณทีี�ท่านไม่เลอืกระงบั/เปิดใช้ทางไกลระหว่างประเทศ  จะปิดให้บริการอตัโนมตั)ิ

เลขทะเบียนนติิบุคคล/ 6.        สถานที�ตดิตั �ง

5.         บริการพเิศษ

1) "ผู้ ใหบ้ริการ"     หมายถึง   บริษทั โทรคมนาคมแห่งชาติ จาํกดั (มหาชน) 

2) "ผูใ้ชบ้ริการ"     หมายถึง   ผูข้อใชบ้ริการ SIP TRUNK ซึ่งไดร้ับการอนุมตัิการให้บริการจากผูใ้ห้บริการแลว้

3) ผูใ้ชบ้ริการตอ้งปฏิบตัิตามหลกัเกณฑเ์กี่ยวกบัการให้บริการ    และหากมีการเปลี่ยนแปลงหลกัเกณฑท์ี่จะไม่

ทาํให้ผูใ้ชบ้ริการและผูใ้ห้บริการเสียประโยชน์ยิง่ไปกว่าเงื่อนไขตามสัญญานี้ ผูใ้ห้บริการจะประกาศ หรือ

แจง้ให้ทราบทางสื่อมวลชนล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วนั

4) ผูใ้ชบ้ริการจะเป็นผูบ้าํรุงรักษาอุปกรณ์ปลายทางที่ใชใ้นระบบ SIP TRUNK ทั้งในกรณีที่ผูใ้ชบ้ริการเป็นผูจ้ดัหา

 อุปกรณ์ดงักล่าวเอง และในกรณีที่ใชอุ้ปกรณ์ดงักล่าวของผูใ้ห้บริการ

5) ผูใ้ชบ้ริการตอ้งชาํระค่าบริการและ/หรือค่าธรรมเนียมภายใน 15 วนั นับตั้งแต่ไดร้ับใบแจง้ค่าใชบ้ริการ

6) กรณีผูใ้ชบ้ริการคา้งชาํระหนี้ตามขอ้ 5 สองงวดติดต่อกนั ผูใ้ห้บริการมีสิทธิระงบัการให้บริการตามที่เรียกเก็บ

 บนใบแจง้ค่าใชบ้ริการไดท้นัที 

7) สัญญาบริการ SIP TRUNK ฉบบันี้เป็นสิทธิเฉพาะตวั   การเปลี่ยนผูใ้ชบ้ริการจะตอ้งไดร้ับความยนิยอม

เป็นลายลกัษณ์อกัษรจากผูใ้ห้บริการก่อน

8) กรณีที่ผูใ้ชบ้ริการนาํบริการ SIP TRUNK ไปใชง้านเป็น   Gateway    เพื่อรับหรือนาํเขา้   Traffic  หรือ

ใชง้านอื่นใดที่ขดัต่อ กฎ ระเบียบของผูใ้ห้บริการ หรือคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทศัน์

และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ(กสทช.) ที่มีอยูใ่นปัจจุบนั และที่กาํหนดขึ้นในอนาคต  ผูใ้ห้บริการ

มีสิทธิระงบัการให้บริการไดท้นัที  โดยไม่ตอ้งแจง้ล่วงหนา้ให้ผูใ้ชบ้ริการทราบ รวมทั้งมีสิทธิบอกเลิกสัญญา

ได ้และมีสิทธิคิดค่าบริการตามอตัราที่ผูใ้ห้บริการให้บริการแก่ผูป้ระกอบการนาํเขา้  Traffic  ที่ทาํสัญญากบั

ผูใ้ห้บริการโดยคาํนวณยอ้นหลงันับแต่วนัที่สัญญานี้มีผลบงัคบัใช ้ รวมทั้งดอกเบี้ย  ค่าปรับ  และหรือ

ค่าเสียหาย โดยผูใ้ชบ้ริการตกลงชาํระเงินภายใน  15  วนั นับแต่วนัที่ไดร้ับหนังสือแจง้จากผูใ้ห้บริการ

9)   ใ้ ้ ิ ส ไ ้ ึ่ สิ ิใ ป ี่ ป โ ศั  ์ ิ ี ใ ใ ้ ิ โ ใ้ ้

10. สัญญาบริการ SIP TRUNK

คําขอ / สัญญาบริการ SIP TRUNK

 

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

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

วนัที่จดัตั้งบริษทั ............................................โทรศพัท ์........................................................... รหสัไปรษณีย ์.......................................หมายเลขโทรศพัทใ์กลเ้คียง (ถา้มี) .....................................................

โทรสาร ….....................……..… Website………..……..…...……………………….… (กรุณาเขียนแผนที่สังเขปในขอ้ 11)

ชื่อ นาย/นาง/น.ส. .............................................................. นามสกุล .......................................  � ตามขอ้ 6 � อื่น ๆ โปรดระบุ

เลขประจาํตวัประชาชน เลขที่ ........... หมู่ที่ …......อาคาร/หมู่บา้น.............................ชั้น.........หอ้ง......... ซอย .......................................

วนั/เดือน/ปีเกิด ................/................/...................อาชีพ ....................................................... ถนน ............................................ ตาํบล / แขวง  .................................................................................................

เลขที่ ...... หมู่ที่ .....อาคาร/หมู่บา้น...................................ชั้น......หอ้ง.........ซอย ……...………อาํเภอ / เขต .................................................................. จงัหวดั ..........................................................................

ถนน ....................................... ตาํบล / แขวง  ......................................................................... รหสัไปรษณีย ์..................................................โทรศพัท…์………………........................................................

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

รหสัไปรษณีย ์.........................โทรศพัท ์(บา้น) ..............................(ที่ทาํงาน)..................... � ประสงคใ์หเ้ผยแพร่ขอ้มูล � ไม่ประสงคใ์หเ้ผยแพร่ขอ้มูล

โทรศพัทม์ือถือ .................................................โทรสาร ......................................................... O ระบบบริการสอบถามหมายเลข (1133) และบริการสอบถามหมายเลขบน website

email address……....................... สิทธิที่ไดร้ับเป็นผูด้าํเนินการแทน…......................…… O สมุดรายนามผูใ้ชโ้ทรศพัท์

(กรณีที่ท่านไม่แจง้ความประสงค ์บมจ.ทีโอที จะเพิ่มชื่อผูใ้ชโ้ทรศพัทต์ามขอ้มลูขา้งตน้ให้อตัโนมตัิ)

� เพิ่มชื่อนอกเหนือจากขอ้ 1  ในระบบบริการสอบถามหมายเลข 1133  และบริการสอบถาม

SIP TRUNK จาํนวน ………………… วงจร หมายเลขบน website และสมุดรายนามผูใ้ชโ้ทรศพัท(์อตัราค่าบริการเพิ่มชื่อ 240 บาทต่อปี)

จาํนวนเลขหมาย IP Phone ที่ขอใช ้…………… เลขหมาย 1.   .......................................................................................................................................................

หมายเลขนาํกลุ่ม .................................................................................................... 2.   .......................................................................................................................................................

หมายเลขในกลุ่ม ....................................................................................................

สถานประกอบการตาม ภ.พ.20 �สาํนกังานใหญ่ �สาขาที่…..ชื่อสาขา..............................

3. ประเภทการขอใช้บริการ

7. สถานที่ส่งใบแจ้งค่าใช้บริการ2. ชื่อและสถานที่ผู้ตดิต่อ (Contact Person)

9. ผู้ขอใช้บริการตกลงถือว่า คาํขอนี ้เป็นสัญญาบริการ SIP TRUNK ทันที

เมื่อผู้ให้บริการตกลงให้บริการแก่ผู้ขอใช้บริการ

8. การบริการสอบถามหมายเลขและสมุดรายนามผู้ใช้โทรศัพท์

9)   ผใูหบรการสงวนไวซงสทธในการเปลยนแปลงหมายเลขโทรศพท ระบบและวธการในการใหบรการโดยผใูห

      บริการจะได้แจง้ให้ผูใ้ชบ้ริการทราบล่วงหน้าไม่น้อยกวา่ 30 วนั   ผูใ้ชบ้ริการยนิยอมให้ผูใ้ห้บริการดาํเนินการ

       เกี่ยวกบัการให้บริการตามระบบโครงข่ายของการให้บริการตามปกติ เช่น แสดงหมายเลขโทรศพัทต์น้ทาง

เป็นตน้

10) ผูใ้ชบ้ริการยนิยอมให้ผูใ้ห้บริการนาํขอ้มูลไปใชใ้นกิจการของผูใ้ห้บริการได ้รวมทั้งการเปิดเผยขอ้มูล

บางประการหรือทั้งหมด ให้แก่ผูใ้ห้บริการโทรคมนาคมรายอื่น หรือบุคคลที่ขอนาํไปจดัทาํรายนาม

ผูใ้ชบ้ริการ โดยมิตอ้งบอกกล่าวให้ผูใ้ชบ้ริการทราบล่วงหน้า

11) เมื่อเกิดการขดัขอ้งในการใชโ้ทรศพัท ์ผูใ้ชบ้ริการตอ้งแจง้ให้ผูใ้ห้บริการทราบและผูใ้ห้บริการจะแกไ้ขการ

 ขดัขอ้งในส่วนของผูใ้ห้บริการจนถึงจุดเชื่อมให้คืนดีภายในเวลาอนัควร และจะไม่คิดค่าใชจ้่ายจากผูใ้ชบ้ริการ

เวน้แต่เหตุขดัขอ้งนั้นเกิดจากการกระทาํของผูใ้ชบ้ริการหรือบริวารของผูใ้ชบ้ริการ  ในกรณีที่ผูใ้ชบ้ริการไดร้ับ

ความเสียหายจากเหตุขดัขอ้งในการใชบ้ริการ  ผูใ้ชบ้ริการจะไม่เรียกค่าเสียหายใด ๆ ทั้งสิ้นจากผูใ้ห้บริการ

12) บรรดาหนังสือ จดหมาย คาํบอกกล่าวใด ๆ   ของผูใ้ห้บริการซึ่งส่งไปยงัผูใ้ชบ้ริการ ณ สถานที่ส่งใบแจง้ค่าใช้

 บริการให้ถือว่าผูใ้ชบ้ริการไดร้ับโดยชอบแลว้

13) หากผูใ้ชบ้ริการปฏิบตัิผดิเงื่อนไขขอ้ใดขอ้หนึ่งของสัญญานี้หรือฝ่าฝืนกฎหมายที่เกี่ยวกบัโทรศพัท ์ทั้งที่ใชใ้น

ปัจจุบนัและอนาคต หรือขดัต่อกฎหมายอื่นและเป็นภยัต่อประเทศชาติ  ผูใ้ห้บริการมีสิทธิงดให้บริการ

 และ/หรือบอกเลิกสัญญาโดยในการบอกเลิกสัญญา ผูใ้ห้บริการจะแจง้เหตุแห่งการบอกเลิกสัญญาให้

 ผูใ้ชบ้ริการทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วนั

กรณีที่ผูใ้ชบ้ริการไม่ประสงค์จะใชบ้ริการ ผูใ้ชบ้ริการตอ้งแจง้บอกเลิกการใชบ้ริการต่อผูใ้ห้บริการ

 ทราบล่วงหน้าเป็นลายลกัษณ์อกัษรไม่น้อยกว่า 30 วนั

           ขา้พเจา้ยนิยอมผกูพนัและปฏิบตัิตามสัญญาบริการ SIP TRUNK  ที่ปรากฏอยูใ่นคาํขอ/สัญญา

บริการ SIP TRUNK  ทุกประการ โดยให้ถือว่าเอกสารฉบบันี้ เป็นสัญญาผกูพนัในการใชบ้ริการของขา้พเจา้

  ลงชื่อ ……….……........…………….…........   ผูข้อใชบ้ริการ

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

……..…/……..…/……..….

  เอกสารแนบท้ายสัญญาถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา



(กรุณากรอกแบบแจง้ความจาํนงขอชาํระค่าใชบ้ริการโทรศพัท ์ โดยวิธีหกับญัชีเงินฝากธนาคารใหค้รบถว้น)

ให้แนบหลกัฐานพร้อมลงนามรับรองสาํเนาถูกตอ้ง และประทบัตราบริษทัฯ (ถา้มี) ดงันี้

บุคคลธรรมดา

�สาํเนาบตัรประชาชน หรือสาํเนาทะเบียนบา้น 

�กรณีชาวต่างประเทศ  ให้แนบสาํเนาหนงัสือเดินทาง

หรือใบอนุญาตการทาํงาน (Work Permit) หรือ ใบสาํคญับุคคลต่างดา้ว

นิติบุคคล

1. สาํเนาหนงัสือรับรองการเป็นนิติบุคคลที่มีกาํหนดไม่เกิน 180 วนั

13. หลักฐานการขอใช้บริการ

11.                แผนที่สังเขป สําหรับสถานที่ตัง้      

  (โปรดเขียนแผนที่ให้ชัดเจนเพื่อความรวดเร็วในการให้บริการ)
12. กรณีที่ท่านประสงค์จะชําระค่าใช้บริการโทรศัพท์

2. สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชนของผูม้ีอาํนาจกระทาํการแทนนิติบุคคล

3. สาํเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิม่ (ภ.พ.20)  (ถา้มี)

ค่าติดตั้ง ....................................................... บาท รวมเงิน ............................................ บาท

ค่าเดินสายภายใน ....................................... บาท เลขที่ใบเสร็จรับเงิน ...............................

อื่น ๆ บาท วนัที่ชาํระ  /  / 

รายละเอียดการชาํระเงิน

อนุมตัิ

 ลงชื่อ  …………………………………………..

(………………………………………………………..)

  ตาํแหน่ง  ………………………………………

………/………/………

ชื่อผูร้ับคาํขอใชบ้ริการ ......................................................................................

หน่วยงาน ................................... หมายเลขโทรศพัท ์.......................................

โทรสาร ............................................

สาํหรบัเจา้หนา้ที่




