เลขที่คำขอ...........................

4.

ใช้อุปกรณ์ของ NT
อุปกรณ์โครงข่าย (Network Termination Unit)
เครื่ องโทรศัพท์ ISDN (Digital Telephone Set)
อื่น ๆ ............................................................
จัดหาอุปกรณ์เอง

คาขอ / สัญญาบริการสื่อสารร่ วมระบบดิจิตอล
(โปรดกรอกรายละเอียดและทาเครื่ องหมาย 

1.

เลือกบริ การที่ท่านต้องการ)

ชื่อและหลักฐานผู้ขอใช้ บริการ

บุคคลธรรมดา
ชื่อ นาย/นาง/น.ส. ..................................................... นามสกุล ............................................
เลขประจาตัวประชาชนหรื อเลขหนังสื อเดินทาง (Passport No.)

5.

จานวน ........................ เครื่ อง
จานวน ........................ เครื่ อง

บริการพิเศษ
บริ การรับสายเรี ยกซ้อน
บริ การเปลี่ยนเรี ยกเลขหมาย
บริ การเรี ยกซ้ าอัตโนมัติ
บริ การเลขหมายย่อ
บริ การประชุมทางโทรศัพท์
บริ การเลขหมายด่วน
บริ การจากัดการเรี ยกออก
บริ การแจ้งค่าพูดโทรศัพท์ทางไกลทันที
บริ การขอขยายเลขหมายเพิม่ (MSN) ……………….เลขหมาย (ไม่เกิน 4 เลขหมาย / 1 BAI)
บริ การรับฝากข้อความ I-Box 1278 ………………………………
อื่น ๆ .................................................................

ในนามของ ...............................................................................................................................
นิติบุคคล
ชื่อนิติบุคคล .............................................................................................................................
โดย ..............................................................................................................(ผูม้ ีอานาจลงนาม)
ประเภทธุรกิจ .......................................................เลขทะเบียนนิติบุคคล /
เลขประตัวผูเ้ สี ยภาษีอากร
6.
สถานที่ติดตัง้
ชื่อสถานประกอบการตาม ภ.พ. 20 ………………………………………………….
สานักงานใหญ่
สาขา
เลขที่ ................ หมู่ที่ …….....อาคาร/หมู่บา้ น..................................................... ซอย ……....................
ที่อยู่ตาม ภ.พ. 20 ..........................................................................................................................
ถนน .............................................................
ตาบล / แขวง ...........................................................................................
วันที่จดั ตั้งบริ ษทั ………………..…..... โทรศัพท์ ……………………………………
อาเภอ / เขต .................................................................. จังหวัด ......................................................................
โทรสาร ………………………....…Web site ……………………………………..…
รหัสไปรษณี ย ์ ......................................หมายเลขโทรศัพท์ใกล้เคียง (ถ้ามี) ................................................

2.

ชื่อและสถานที่ผ้ ตู ิดต่ อ (Contact Person)

10.

การใช้ อุปกรณ์ เครื่ องปลายทางของผู้ขอใช้ บริ การ

(กรุ ณาเขียนแผนที่สงั เขปในข้อ 11)

สัญญาบริการสื่อสารร่ วมระบบดิจิตอล

1) "ผูใ้ ห้บริ การ" หมายถึง บริ ษทั โทรคมนาคมแห่งชาติ จากัด (มหาชน)
2) "ผูใ้ ช้บริ การ" หมายถึง ผูข้ อใช้บริ การสื่อสารร่ วมระบบดิจิตอล (ISDN) ซึ่งได้รับการอนุมตั ิการให้บริ การจาก
ผูใ้ ห้บริ การแล้ว
3) ผูใ้ ช้บริ การต้องปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการให้บริ การ และหากมีการเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์ที่จะไม่ทาให้
ผูใ้ ช้บริ การและผูใ้ ห้บริ การเสียประโยชน์ยงิ่ ไปกว่าเงื่อนไขตามสัญญานี้ ผูใ้ ห้บริ การจะประกาศ หรื อแจ้งให้ทราบ
ทางสื่อมวลชนล่วงหน้าไม่นอ้ ยกว่า 30 วัน
4) ผูใ้ ช้บริ การจะเป็ นผูบ้ ารุ งรักษาอุปกรณ์ปลายทางที่ใช้ในระบบ ISDN ทั้งในกรณี ที่ผใู้ ช้บริ การเป็ นผูจ้ ดั หาอุปกรณ์
ดังกล่าวเอง และในกรณี ที่ใช้อุปกรณ์ดงั กล่าวของผูใ้ ห้บริ การ
5) ผูใ้ ช้บริ การต้องชาระค่าบริ การและ/หรื อค่าธรรมเนียมภายใน 15 วัน นับตั้งแต่ได้รับใบแจ้งค่าใช้บริ การ
6) กรณี ผใู้ ช้บริ การค้างชาระหนี้ตามข้อ 5 สองงวดติดต่อกัน ผูใ้ ห้บริ การมีสิทธิระงับการให้บริ การตามที่เรี ยกเก็บ
บนใบแจ้งค่าใช้บริ การได้ทนั ที โดยผูใ้ ห้บริ การจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าเป็ นลายลักษณ์อกั ษรหรื อวิธีอื่นที่แจ้งให้
ผูใ้ ช้บริ การทราบได้ไม่นอ้ ยกว่า 15 วัน
7) สัญญาบริ การสื่อสารร่ วมระบบดิจิตอล (ISDN) ฉบับนี้เป็ นสิทธิเฉพาะตัว การเปลี่ยนผูใ้ ช้บริ การจะต้องได้รับ
ความยินยอมเป็ นลายลักษณ์อกั ษรจากผูใ้ ห้บริ การก่อน
8) กรณี ที่ผใู้ ช้บริ การนาบริ การโทรศัพท์ระบบดิจิตอล(ISDN) ประเภท PRI ไปใช้งานเป็ น Gateway เพื่อรับหรื อ
นาเข้า Traffic หรื อใช้งานอื่นใดที่ขดั ต่อ กฎ ระเบียบของผูใ้ ห้บริ การ หรื อคณะกรรมการโทรคมนาคมแห่งชาติ
(กทช.) ที่มีอยูใ่ นปัจจุบนั และที่กาหนดขึ้นในอนาคต ผูใ้ ห้บริ การมีสิทธิระงับการให้บริ การได้ทนั ที โดยไม่ตอ้ ง
แจ้งล่วงหน้าให้ผใู้ ช้บริ การทราบ รวมทั้งมีสิทธิบอกเลิกสัญญาได้ และมีสิทธิคิดค่าบริ การตามอัตราที่ผใู้ ห้บริ การ
ให้บริ การแก่ผปู้ ระกอบการนาเข้า Traffic ที่ทาสัญญากับผูใ้ ห้บริ การ โดยคานวณย้อนหลังนับแต่วนั ที่สญ
ั ญานี้
มีผลบังคับใช้ รวมทั้งดอกเบี้ย ค่าปรับ และหรื อค่าเสียหาย โดยผูใ้ ช้บริ การตกลงชาระเงินภายใน 15 วัน นับ
แต่วนั ที่ได้รับหนังสือแจ้งจากผูใ้ ช้บริ การ
9) ผูใ้ ห้บริ การสงวนไว้ซ่ึงสิทธิในการเปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรศัพท์ระบบและวิธีการในการให้บริ การโดยผู้
ให้บริ การจะได้แจ้งให้ผใู้ ช้บริ การทราบล่วงหน้าไม่นอ้ ยกว่า 30 วัน ผูใ้ ช้บริ การยินยอมให้ผใู้ ห้บริ การดาเนินการ
เกี่ยวกับการให้บริ การตามระบบโครงข่ายของการให้บริ การตามปกติ เช่น แสดงหมายเลขโทรศัพท์ตน้ ทาง
เป็ นต้น
10) เมื่อเกิดการขัดข้องในการใช้โทรศัพท์ ผูใ้ ช้บริ การต้องแจ้งให้ผใู้ ห้บริ การทราบและผูใ้ ห้บริ การจะแก้ไขการ
ขัดข้องในส่วนของผูใ้ ห้บริ การจนถึงจุดเชื่อมให้คืนดีภายในเวลาอันควร และจะไม่คิดค่าใช้จ่ายจากผูใ้ ช้บริ การ
เว้นแต่เหตุขดั ข้องนั้นเกิดจากการกระทาของผูใ้ ช้บริ การหรื อบริ วารของผูใ้ ช้บริ การ ในกรณี ที่ผใู้ ช้บริ การได้รับ
ความเสียหายจากเหตุขดั ข้องในการใช้บริ การ ผูใ้ ช้บริ การจะไม่เรี ยกค่าเสียหายใด ๆ ทั้งสิ้นจากผูใ้ ห้บริ การ
11) บรรดาหนังสือ จดหมาย คาบอกกล่าวใด ๆ ของผูใ้ ห้บริ การซึ่งส่งไปยังผูใ้ ช้บริ การ ณ สถานที่ส่งใบแจ้ง
ค่าใช้บริ การให้ถือว่าผูใ้ ช้บริ การได้รับโดยชอบแล้ว
12) หากผูใ้ ช้บริ การปฏิบตั ิผดิ เงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่ งของสัญญานี้หรื อฝ่ าฝื นกฎหมายที่เกี่ยวกับโทรศัพท์ ทั้งที่ใช้ใน
ปัจจุบนั และอนาคต หรื อขัดต่อกฎหมายอื่นและเป็ นภัยต่อประเทศชาติ ผูใ้ ห้บริ การมีสิทธิงดให้บริ การและ/หรื อ
บอกเลิกสัญญาโดยในการบอกเลิกสัญญา ผูใ้ ห้บริ การจะแจ้งเหตุแห่งการบอก เลิกสัญญาให้ผใู้ ช้บริ การทราบ
ล่วงหน้าไม่นอ้ ยกว่า 15 วัน
กรณี ที่ผใู้ ช้บริ การไม่ประสงค์จะใช้บริ การ ผูใ้ ช้บริ การต้องแจ้งบอกเลิกการใช้บริ การต่อผูใ้ ห้บริ การทราบ
ล่วงหน้าเป็ นลายลักษณ์อกั ษรไม่นอ้ ยกว่า 30 วัน
ข้าพเจ้ายินยอมผูกพันและปฏิบตั ิตามสัญญาบริ การสื่อสารร่ วมระบบดิจิตอล (ISDN) ที่ปรากฏอยูใ่ นคาขอ/สัญญา
บริ การสื่อสารร่ วมระบบดิจิตอล (ISDN) ทุกประการ โดยให้ถือว่าเอกสารฉบับนี้ เป็ นสัญญาผูกพันในการใช้บริ การของ
ข้าพเจ้า
ลงชื่อ ……….……........…………….…........ ผูข้ อใช้บริ การ
ตัวบรรจง (….........…………..........….……….........)
……..…/……..…/……..….
เอกสารแนบท้ ายสัญญาถือเป็ นส่ วนหนึ่งของสัญญา

ชื่อ นาย/นาง/น.ส. .............................................................. นามสกุล .......................................
7.
สถานที่ส่งใบแจ้ งค่ าใช้ บริการ
เลขประจาตัวประชาชน
วัน/เดือน/ปี เกิด ................/................/...................อาชี พ .......................................................
ตามข้อ 6
อื่น ๆ โปรดระบุ
เลขที่ .................... หมู่ที่ .............
อาคาร/หมู่บา้ น............................................. ซอย .....................เลขที่ ................ หมู่ที่ …….....อาคาร/หมู่บา้ น..................................................... ซอย ……....................
ถนน .............................................
ตาบล / แขวง ..........................................................................ถนน .............................................................
ตาบล / แขวง ...........................................................................................
อาเภอ / เขต ...............................................................
จังหวัด ...................................................... อาเภอ / เขต .................................................................. จังหวัด ......................................................................
รหัสไปรษณี ย ์ ................... โทรศัพท์ (บ้าน) .......................... (ที่ทางาน).............................. รหัสไปรษณี ย ์ ...............................................โทรศัพท์………………….................................................
โทรศัพท์มือถือ .........................................โทรสาร ..................................................................
8.
การบริ การสอบถามหมายเลขและสมุดรายนามผู้ใช้ โทรศัพท์
email address…....................…สิ ทธิที่ได้รับเป็ นผูด้ าเนินการแทน.....…………………..
งดเปิ ดเผยชื่อตามข้อ 1 ในบริ การสอบถามหมายเลข (1133)
3.
ประเภทการขอใช้ บริการ
ประเภท BAI (Basic Access Interface)
งดพิมพ์ชื่อตามข้อ 1 ในสมุดรายนามผูใ้ ช้โทรศัพท์
ใช้งานทัว่ ไป จานวน ………………… BAI
เพิม่ ชื่อนอกเหนือจากข้อ 1 ในสมุดรายนามผูใ้ ช้โทรศัพท์ และระบบบริ การ
ใช้งานเป็ นวงจรสารอง (Backup) จานวน ............................. BAI
สอบถามหมายเลข 1133 อัตราค่าบริ การเพิม่ ชื่อ 240 บาทต่อปี
ประเภท PRI (Primary Rate Access Interface) จานวน...........................PRI
1. .........................................................................................................................................................
จานวนเลขหมายที่ขอใช้ …………… เลขหมาย
2. .........................................................................................................................................................
9.
ผู้ขอใช้ บริการตกลงถือว่ า คาขอนี ้ เป็ นสัญญาบริการสื่อสาร
หมายเลขนากลุ่ม ....................................................................................................
ร่
ว
มระบบดิ
จิตอลทันที เมื่อผู้ให้ บริการตกลงให้ บริการแก่ ผ้ ูขอใช้ บริการ
หมายเลขในกลุ่ม ....................................................................................................

11.

แผนที่สังเขป สาหรับสถานที่ตัง้
(โปรดเขียนแผนที่ให้ ชัดเจนเพื่อความรวดเร็วในการให้ บริการ)

12.

กรณีท่ที ่ านประสงค์ จะชาระค่ าใช้ บริการโทรศัพท์
โดยวิธีหกั บัญชีเงินฝากธนาคาร

(กรุ ณากรอกแบบแจ้งความจานงขอชาระค่าใช้บริ การโทรศัพท์ โดยวิธีหกั บัญชี เงินฝากธนาคารให้ครบถ้วน)

13.

หลักฐานในการขอใช้ บริการโทรศัพท์

ให้แนบหลักฐานพร้อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง และประทับตราบริ ษทั ฯ (ถ้ามี) ดังนี้
บุคคลธรรมดา
สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรื อสาเนาทะเบียนบ้าน
นิติบุคคล
1. สาเนาหนังสื อรับรองการเป็ นนิ ติบคุ คลที่มีกาหนดไม่เกิน 90 วัน
2. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผูม้ ีอานาจกระทาการแทนนิ ติบคุ คล
3. สาเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิม่ (ภ.พ.20) (ถ้ามี)

สาหรับเจ้าหน้าที่
รหัสลูกค้า (Account ID) …………………………………………….
ประเภทลูกค้า …………………………………………………………............
ชื่อผูร้ ับคาขอใช้บริ การ .......................................................................
หน่วยงาน ........................................................ หมายเลขโทรศัพท์ ....................................
โทรสาร ............................................

อนุมัติ
ลงชื่อ …………………………………………..
(………………………………………………………..)
ตาแหน่ง ………………………………………
………/………/………

รายละเอียดการชาระเงิน
ค่าติดตั้ง ....................................................... บาท
ค่าเดินสายภายใน ........................................... บาท
อื่น ๆ ........................................................... บาท

รวมเงิน ................................. บาท
เลขที่ใบเสร็ จรับเงิน ...............................
วันที่ชาระ .......... / .......... / ............

