เลขที่คาํ ขอ...........................

4.

การใช้ อุปกรณ์ เครื่ องปลายทางของผู้ขอใช้ บริ การ

10.

สัญญาบริ การ SIP TRUNK

1) "ผู้ ให้บริการ" หมายถึง บริ ษทั โทรคมนาคมแห่งชาติ จํากัด (มหาชน)
2) "ผูใ้ ช้บริ การ" หมายถึง ผูข้ อใช้บริ การ SIP TRUNK ซึ่งได้รับการอนุ มตั ิการให้บริ การจากผูใ้ ห้บริ การแล้ว
3) ผูใ้ ช้บริ การต้องปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการให้บริ การ และหากมีการเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์ที่จะไม่
คําขอ / สัญญาบริ การ SIP TRUNK
ทําให้ผใู ้ ช้บริ การและผูใ้ ห้บริ การเสี ยประโยชน์ยงิ่ ไปกว่าเงื่อนไขตามสัญญานี้ ผูใ้ ห้บริ การจะประกาศ หรื อ
(โปรดกรอกรายละเอียดและทําเครื่ องหมาย  เลือกบริ การที่ท่านต้องการ)
แจ้งให้ทราบทางสื่ อมวลชนล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน
4)
ผูใ้ ช้บริ การจะเป็ นผูบ้ าํ รุ งรักษาอุปกรณ์ปลายทางที่ใช้ในระบบ SIP TRUNK ทั้งในกรณี ที่ผใู ้ ช้บริ การเป็ นผูจ้ ดั หา
5.
บริ การพิเศษ
1.
ชื่อและหลักฐานผู้ขอใช้ บริ การ
อุปกรณ์ดงั กล่าวเอง และในกรณี ที่ใช้อุปกรณ์ดงั กล่าวของผูใ้ ห้บริ การ
บุคคลธรรมดา
บริ การรับสายเรี ยกซ้อน
บริ การเปลี่ยนเรี ยกเลขหมาย
5) ผูใ้ ช้บริ การต้องชําระค่าบริ การและ/หรื อค่าธรรมเนี ยมภายใน 15 วัน นับตั้งแต่ได้รับใบแจ้งค่าใช้บริ การ
บริ การเรี ยกซํ้าอัตโนมัติ
บริ การเลขหมายย่อ
ชื่อ นาย/นาง/น.ส. ..................................................... นามสกุล ............................................
6) กรณี ผใู ้ ช้บริ การค้างชําระหนี้ ตามข้อ 5 สองงวดติดต่อกัน ผูใ้ ห้บริ การมีสิทธิ ระงับการให้บริ การตามที่เรี ยกเก็บ
บนใบแจ้งค่าใช้บริ การได้ทนั ที
บริ การเลขหมายด่วน
บริ การประชุมทางโทรศัพท์
เลขประจําตัวประชาชนหรื อเลขหนังสื อเดินทาง (Passport No.)
7) สัญญาบริ การ SIP TRUNK ฉบับนี้ เป็ นสิ ทธิ เฉพาะตัว การเปลี่ยนผูใ้ ช้บริ การจะต้องได้รับความยินยอม
บริ การจํากัดการเรี ยกออก
บริ การรับฝากข้อความ I-Box 1278 ………………
เป็ นลายลักษณ์ อกั ษรจากผูใ้ ห้บริ การก่อน
ในนามของ ............................................................................................................................... อื่น ๆ .................................................................
8) กรณี ที่ผใู ้ ช้บริ การนําบริ การ SIP TRUNK ไปใช้งานเป็ น Gateway เพื่อรับหรื อนําเข้า Traffic หรื อ
ใช้งานอื่นใดที่ขดั ต่อ กฎ ระเบียบของผูใ้ ห้บริ การ หรื อคณะกรรมการกิจการกระจายเสี ยงกิจการโทรทัศน์
นิติบุคคล
เปิ ดใช้ทางไกลระหว่างประเทศ รหัสโทรออก...........................
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ(กสทช.) ที่มีอยูใ่ นปั จจุบนั และที่กาํ หนดขึ้นในอนาคต ผูใ้ ห้บริ การ
ระงับใช้ทางไกลระหว่างประเทศ รหัสโทรออก.........................
ชื่อนิ ติบุคคล .............................................................................................................................
มีสิทธิ ระงับการให้บริ การได้ทนั ที โดยไม่ตอ้ งแจ้งล่วงหน้าให้ผใู ้ ช้บริ การทราบ รวมทั้งมีสิทธิ บอกเลิกสัญญา
(กรณีทที� ่ านไม่ เลือกระงับ/เปิ ดใช้ ทางไกลระหว่ างประเทศ จะปิ ดให้ บริการอัตโนมัต)ิ
(ผู้มีอํานาจลงนาม)
โดย .........................................................................................
ได้ และมีสิทธิ คิดค่าบริ การตามอัตราที่ผใู ้ ห้บริ การให้บริ การแก่ผปู ้ ระกอบการนําเข้า Traffic ที่ทาํ สัญญากับ
6.
สถานที�ตดิ ตัง�
ผูใ้ ห้บริ การโดยคํานวณย้อนหลังนับแต่วนั ที่สัญญานี้ มีผลบังคับใช้ รวมทั้งดอกเบี้ย ค่าปรับ และหรื อ
ประเภทธุรกิจ ....................................................... เลขทะเบียนนิติบุคคล/
เลขประตัวผูเ้ สี ยภาษีอากร
เลขที่ ........... หมู่ที่ …......อาคาร/หมู่บา้ น.............................ชั้น.........ห้อง......... ซอย ........................................ ค่าเสียหาย โดยผูใ้ ช้บริ การตกลงชําระเงินภายใน 15 วัน นับแต่วนั ที่ได้รับหนังสือแจ้งจากผูใ้ ห้บริการ
9) ผูใ้ หบรการสงวนไวซงสทธในการเปลยนแปลงหมายเลขโทรศพท
้ ิ ส ไ ้ ่ ึ สิ ิ ใ
ป ี่ ป
โ ศั ์ ระบบและวธการในการใหบรการโดยผู
ิี ใ
ใ ้ ิ โ ใ้ ห้
สถานประกอบการตาม ภ.พ.20 สํานักงานใหญ่ สาขาที่…..ชื่อสาขา.............................. ถนน ............................................ ตําบล / แขวง .................................................................................................. บริ การจะได้แจ้งให้ผใู้ ช้บริ การทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน ผูใ้ ช้บริ การยินยอมให้ผใู้ ห้บริ การดําเนินการ
ที่อยู่ .………………………………………………………............................................... อําเภอ / เขต .................................................................. จังหวัด ......................................................................... เกี่ยวกับการให้บริ การตามระบบโครงข่ายของการให้บริ การตามปกติ เช่น แสดงหมายเลขโทรศัพท์ตน้ ทาง
เป็ นต้น
วันที่จดั ตั้งบริ ษทั ............................................โทรศัพท์ ........................................................... รหัสไปรษณี ย ์ .......................................หมายเลขโทรศัพท์ใกล้เคียง (ถ้ามี) .....................................................
10) ผูใ้ ช้บริ การยินยอมให้ผใู ้ ห้บริ การนําข้อมูลไปใช้ในกิจการของผูใ้ ห้บริ การได้ รวมทั้งการเปิ ดเผยข้อมูล
(กรุ ณาเขียนแผนที่สังเขปในข้อ 11)
โทรสาร ….....................……..… Website………..……..…...……………………….…
บางประการหรื อทั้งหมด ให้แก่ผใู ้ ห้บริ การโทรคมนาคมรายอื่น หรื อบุคคลที่ขอนําไปจัดทํารายนาม
ผูใ้ ช้บริ การ โดยมิตอ้ งบอกกล่าวให้ผใู ้ ช้บริ การทราบล่วงหน้า
2.
ชื่อและสถานที่ผ้ ตู ดิ ต่ อ (Contact Person)
7.
สถานที่ส่งใบแจ้ งค่ าใช้ บริ การ
11) เมื่อเกิดการขัดข้องในการใช้โทรศัพท์ ผูใ้ ช้บริ การต้องแจ้งให้ผใู ้ ห้บริ การทราบและผูใ้ ห้บริ การจะแก้ไขการ
ขัดข้องในส่ วนของผูใ้ ห้บริ การจนถึงจุดเชื่อมให้คืนดีภายในเวลาอันควร และจะไม่คิดค่าใช้จ่ายจากผูใ้ ช้บริ การ
ชื่อ นาย/นาง/น.ส. .............................................................. นามสกุล .......................................
ตามข้อ 6
อื่น ๆ โปรดระบุ
เว้นแต่เหตุขดั ข้องนั้นเกิดจากการกระทําของผูใ้ ช้บริ การหรื อบริ วารของผูใ้ ช้บริ การ ในกรณี ที่ผใู ้ ช้บริ การได้รับ
เลขประจําตัวประชาชน
เลขที่ ........... หมู่ที่ …......อาคาร/หมู่บา้ น.............................ชั้น.........ห้อง......... ซอย ....................................... ความเสียหายจากเหตุขดั ข้องในการใช้บริ การ ผูใ้ ช้บริ การจะไม่เรี ยกค่าเสียหายใด ๆ ทั้งสิ้นจากผูใ้ ห้บริ การ
วัน/เดือน/ปี เกิด ................/................/................... อาชีพ ....................................................... ถนน ............................................ ตําบล / แขวง ................................................................................................. 12) บรรดาหนังสือ จดหมาย คําบอกกล่าวใด ๆ ของผูใ้ ห้บริ การซึ่งส่งไปยังผูใ้ ช้บริ การ ณ สถานที่ส่งใบแจ้งค่าใช้
เลขที่ ...... หมู่ที่ .....อาคาร/หมู่บา้ น...................................ชั้น......ห้อง.........ซอย ……...………อําเภอ / เขต .................................................................. จังหวัด .......................................................................... บริ การให้ถือว่าผูใ้ ช้บริ การได้รับโดยชอบแล้ว
13) หากผูใ้ ช้บริ การปฏิบตั ิผดิ เงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่ งของสัญญานี้ หรื อฝ่ าฝื นกฎหมายที่เกี่ยวกับโทรศัพท์ ทั้งที่ใช้ใน
ถนน ....................................... ตําบล / แขวง ......................................................................... รหัสไปรษณี ย ์ ..................................................โทรศัพท์…………………........................................................
ปั จจุบนั และอนาคต หรื อขัดต่อกฎหมายอื่นและเป็ นภัยต่อประเทศชาติ ผูใ้ ห้บริ การมีสิทธิ งดให้บริ การ
การบริ การสอบถามหมายเลขและสมุดรายนามผู้ใช้ โทรศัพท์
อําเภอ / เขต .......................................................... จังหวัด ...................................................... 8.
และ/หรื อบอกเลิกสัญญาโดยในการบอกเลิกสัญญา ผูใ้ ห้บริ การจะแจ้งเหตุแห่ งการบอกเลิกสัญญาให้
ผูใ้ ช้บริ การทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วัน
ประสงค์ให้เผยแพร่ ขอ้ มูล
ไม่ประสงค์ให้เผยแพร่ ขอ้ มูล
รหัสไปรษณี ย ์ .........................โทรศัพท์ (บ้าน) ..............................(ที่ทาํ งาน).....................
กรณี ที่ผใู ้ ช้บริ การไม่ประสงค์จะใช้บริ การ ผูใ้ ช้บริ การต้องแจ้งบอกเลิกการใช้บริ การต่อผูใ้ ห้บริ การ
โทรศัพท์มือถือ .................................................โทรสาร .........................................................
O ระบบบริ การสอบถามหมายเลข (1133) และบริ การสอบถามหมายเลขบน website
ทราบล่วงหน้าเป็ นลายลักษณ์อกั ษรไม่น้อยกว่า 30 วัน
email address……....................... สิ ทธิ ที่ได้รับเป็ นผูด้ าํ เนิ นการแทน…......................……
O สมุดรายนามผูใ้ ช้โทรศัพท์
ข้าพเจ้ายินยอมผูกพันและปฏิบตั ิตามสัญญาบริ การ SIP TRUNK ที่ปรากฏอยูใ่ นคําขอ/สัญญา
บริ การ SIP TRUNK ทุกประการ โดยให้ถือว่าเอกสารฉบับนี้ เป็ นสัญญาผูกพันในการใช้บริ การของข้าพเจ้า
(กรณีที่ท่านไม่แจ้งความประสงค์ บมจ.ทีโอที จะเพิ่มชื่อผูใ้ ช้โทรศัพท์ตามข้อมูลข้างต้นให้อตั โนมัติ)
3.
ประเภทการขอใช้ บริ การ
ลงชื่อ ……….……........…………….…........ ผูข้ อใช้บริ การ
เพิ่มชื่อนอกเหนื อจากข้อ 1 ในระบบบริ การสอบถามหมายเลข 1133 และบริ การสอบถาม
ตัวบรรจง (….........…………..........….……….........)
SIP TRUNK
จํานวน ………………… วงจร
หมายเลขบน website และสมุดรายนามผูใ้ ช้โทรศัพท์(อัตราค่าบริ การเพิ่มชื่อ 240 บาทต่อปี )
……..…/……..…/……..….
จํานวนเลขหมาย IP Phone ที่ขอใช้ …………… เลขหมาย
1. .......................................................................................................................................................
เอกสารแนบท้ ายสั ญญาถือเป็ นส่ วนหนึ่งของสั ญญา

ใช้อุปกรณ์ของ บริ ษทั โทรคมนาคมแห่งชาติ จํากัด (มหาชน)
IP PABX จํานวน ........................ เครื่ อง
Router จํานวน ........................ เครื่ อง
อื่น ๆ ............................................................
จัดหาอุปกรณ์เอง

หมายเลขนํากลุ่ม ....................................................................................................
หมายเลขในกลุ่ม ....................................................................................................

2. .......................................................................................................................................................
9.
ผู้ขอใช้ บริการตกลงถือว่ า คําขอนี ้ เป็ นสัญญาบริการ SIP TRUNK ทันที
เมื่อผู้ให้ บริการตกลงให้ บริการแก่ ผ้ ขู อใช้ บริการ

11.

แผนที่สังเขป สําหรั บสถานที่ตงั ้
(โปรดเขียนแผนที่ให้ ชัดเจนเพื่อความรวดเร็ วในการให้ บริ การ)

12.

กรณีท่ที ่ านประสงค์ จะชําระค่ าใช้ บริ การโทรศัพท์

(กรุ ณากรอกแบบแจ้งความจํานงขอชําระค่าใช้บริ การโทรศัพท์ โดยวิธีหกั บัญชีเงินฝากธนาคารให้ครบถ้วน)

13.

หลักฐานการขอใช้ บริ การ

ให้แนบหลักฐานพร้อมลงนามรับรองสําเนาถูกต้อง และประทับตราบริ ษทั ฯ (ถ้ามี) ดังนี้
บุคคลธรรมดา
สําเนาบัตรประชาชน หรื อสําเนาทะเบียนบ้าน
กรณีชาวต่างประเทศ ให้แนบสําเนาหนังสื อเดินทาง
หรื อใบอนุญาตการทํางาน (Work Permit) หรื อ ใบสําคัญบุคคลต่างด้าว
นิติบุคคล
1. สําเนาหนังสื อรับรองการเป็ นนิติบุคคลที่มีกาํ หนดไม่เกิน 180 วัน
2. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูม้ ีอาํ นาจกระทําการแทนนิติบุคคล
3. สําเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิม่ (ภ.พ.20) (ถ้ามี)

สําหรับเจ้าหน้าที่
ชื่อผูร้ ับคําขอใช้บริ การ ......................................................................................
หน่วยงาน ................................... หมายเลขโทรศัพท์ .......................................
โทรสาร ............................................
อนุมตั ิ
ลงชื่อ …………………………………………..
(………………………………………………………..)
ตําแหน่ง ………………………………………
………/………/………

รายละเอียดการชําระเงิน
ค่าติดตั้ง ....................................................... บาท
ค่าเดินสายภายใน ....................................... บาท
อื่น ๆ
บาท

รวมเงิน ............................................ บาท
เลขที่ใบเสร็ จรับเงิน ...............................
วันที่ชาํ ระ
/
/

