
ใช้อุปกรณ์ของ NT
อุปกรณ์โครงข่าย (Network Termination Unit) จ านวน ........................ เคร่ือง
เคร่ืองโทรศพัท ์ISDN (Digital Telephone Set) จ านวน ........................ เคร่ือง
อ่ืน ๆ ............................................................
จดัหาอุปกรณ์เอง

ช่ือ นาย/นาง/น.ส. ..................................................... นามสกุล ............................................
บริการรับสายเรียกซอ้น บริการเปล่ียนเรียกเลขหมาย
บริการเรียกซ ้าอตัโนมติั บริการเลขหมายยอ่

ในนามของ ............................................................................................................................... บริการประชุมทางโทรศพัท์ บริการเลขหมายด่วน
บริการจ ากดัการเรียกออก บริการแจง้ค่าพดูโทรศพัทท์างไกลทนัที

ช่ือนิติบุคคล ............................................................................................................................. บริการขอขยายเลขหมายเพ่ิม (MSN) ……………….เลขหมาย (ไม่เกิน 4 เลขหมาย / 1 BAI)
โดย ..............................................................................................................(ผูมี้อ  านาจลงนาม) บริการรับฝากขอ้ความ I-Box 1278 ………………………………
ประเภทธุรกิจ ....................................................... เลขทะเบียนนิติบุคคล / อ่ืน ๆ .................................................................
เลขประตวัผูเ้สียภาษีอากร

ส านกังานใหญ่ สาขา เลขท่ี ................ หมู่ท่ี …….....อาคาร/หมู่บา้น..................................................... ซอย ……....................
ท่ีอยู่ตาม ภ.พ. 20 ..........................................................................................................................ถนน .............................................................ต าบล / แขวง  ...........................................................................................
วนัท่ีจดัตั้งบริษทั ………………..…..... โทรศพัท ์…………………………………… อ าเภอ / เขต .................................................................. จงัหวดั ......................................................................
โทรสาร ………………………....…Web site ……………………………………..… รหสัไปรษณีย ์......................................หมายเลขโทรศพัทใ์กลเ้คียง (ถา้มี) ................................................

(กรุณาเขียนแผนท่ีสงัเขปในขอ้ 11)

ช่ือ นาย/นาง/น.ส. .............................................................. นามสกุล .......................................
เลขประจ าตวัประชาชน
วนั/เดือน/ปีเกิด ................/................/...................อาชีพ ....................................................... ตามขอ้ 6 อ่ืน ๆ โปรดระบุ
เลขท่ี .................... หมู่ท่ี .............อาคาร/หมู่บา้น............................................. ซอย .....................เลขท่ี ................ หมู่ท่ี …….....อาคาร/หมู่บา้น..................................................... ซอย ……....................
ถนน .............................................ต าบล / แขวง  ..........................................................................ถนน .............................................................ต าบล / แขวง  ...........................................................................................
อ าเภอ / เขต ...............................................................จงัหวดั ...................................................... อ าเภอ / เขต .................................................................. จงัหวดั ......................................................................
รหสัไปรษณีย ์................... โทรศพัท ์(บา้น) .......................... (ท่ีท  างาน).............................. รหสัไปรษณีย ์...............................................โทรศพัท…์……………….................................................
โทรศพัทมื์อถือ .........................................โทรสาร ..................................................................
email address…....................…สิทธิท่ีไดรั้บเป็นผูด้  าเนินการแทน.....…………………..

งดเปิดเผยช่ือตามขอ้ 1  ในบริการสอบถามหมายเลข (1133)
 ประเภท BAI (Basic Access Interface)  งดพิมพช่ื์อตามขอ้ 1  ในสมุดรายนามผูใ้ช้โทรศพัท์
     ใช้งานทัว่ไป   จ  านวน ………………… BAI เพ่ิมช่ือนอกเหนือจากขอ้ 1  ในสมุดรายนามผูใ้ช้โทรศพัท ์และระบบบริการ
     ใช้งานเป็นวงจรส ารอง (Backup)  จ านวน ............................. BAI สอบถามหมายเลข 1133 อตัราค่าบริการเพ่ิมช่ือ 240 บาทต่อปี
 ประเภท PRI (Primary Rate Access Interface)  จ านวน...........................PRI 1.   .........................................................................................................................................................
จ านวนเลขหมายท่ีขอใช้ …………… เลขหมาย 2.   .........................................................................................................................................................
หมายเลขน ากลุ่ม ....................................................................................................
หมายเลขในกลุ่ม ....................................................................................................

ช่ือสถานประกอบการตาม ภ.พ. 20 ………………………………………………….

(โปรดกรอกรายละเอียดและท าเคร่ืองหมาย               เลือกบริการท่ีท่านตอ้งการ)

เลขประจ าตวัประชาชนหรือเลขหนงัสือเดินทาง (Passport No.)

นิติบุคคล

บุคคลธรรมดา
1.               ช่ือและหลักฐานผู้ขอใช้บริการ 

3.                 ประเภทการขอใช้บริการ 

7.                          สถานที่ส่งใบแจ้งค่าใช้บริการ 

2.            ช่ือและสถานที่ผู้ติดต่อ (Contact Person) 

9.             ผู้ขอใช้บริการตกลงถือว่า ค าขอนี ้เป็นสัญญาบริการส่ือสาร 
          ร่วมระบบดิจิตอลทันที เม่ือผู้ให้บริการตกลงให้บริการแก่ผู้ขอใช้บริการ 

เลขท่ีค ำขอ...........................  

6.                                    สถานที่ติดตัง้ 

5.                                   บริการพิเศษ 

8.       การบริการสอบถามหมายเลขและสมุดรายนามผู้ใช้โทรศัพท์ 

1)   "ผูใ้หบ้ริการ"     หมายถึง   บริษทั โทรคมนาคมแห่งชาติ จ ากดั (มหาชน) 
2)   "ผูใ้ชบ้ริการ"     หมายถึง   ผูข้อใชบ้ริการส่ือสารร่วมระบบดิจิตอล (ISDN) ซ่ึงไดรั้บการอนุมติัการใหบ้ริการจาก 
       ผูใ้หบ้ริการแลว้ 
3)   ผูใ้ชบ้ริการตอ้งปฏิบติัตามหลกัเกณฑเ์ก่ียวกบัการใหบ้ริการ    และหากมีการเปล่ียนแปลงหลกัเกณฑท่ี์จะไม่ท าให้ 
       ผูใ้ชบ้ริการและผูใ้หบ้ริการเสียประโยชน์ยิง่ไปกว่าเง่ือนไขตามสญัญาน้ี ผูใ้หบ้ริการจะประกาศ หรือแจง้ใหท้ราบ 
       ทางส่ือมวลชนล่วงหนา้ไม่นอ้ยกว่า 30 วนั   
4)    ผูใ้ชบ้ริการจะเป็นผูบ้  ารุงรักษาอุปกรณ์ปลายทางท่ีใชใ้นระบบ ISDN ทั้งในกรณีท่ีผูใ้ชบ้ริการเป็นผูจ้ดัหาอุปกรณ์ 
        ดงักล่าวเอง และในกรณีท่ีใชอุ้ปกรณ์ดงักล่าวของผูใ้หบ้ริการ 
5)    ผูใ้ชบ้ริการตอ้งช าระค่าบริการและ/หรือค่าธรรมเนียมภายใน 15 วนั นบัตั้งแต่ไดรั้บใบแจง้ค่าใชบ้ริการ 
6)     กรณีผูใ้ชบ้ริการคา้งช าระหน้ีตามขอ้ 5 สองงวดติดต่อกนั ผูใ้หบ้ริการมีสิทธิระงบัการใหบ้ริการตามท่ีเรียกเก็บ 
        บนใบแจง้ค่าใชบ้ริการไดท้นัที โดยผูใ้หบ้ริการจะแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้เป็นลายลกัษณ์อกัษรหรือวิธีอ่ืนท่ีแจง้ให้ 
         ผูใ้ชบ้ริการทราบไดไ้ม่นอ้ยกว่า 15 วนั 
7)    สญัญาบริการส่ือสารร่วมระบบดิจิตอล (ISDN) ฉบบัน้ีเป็นสิทธิเฉพาะตวั   การเปล่ียนผูใ้ชบ้ริการจะตอ้งไดรั้บ 
        ความยนิยอมเป็นลายลกัษณ์อกัษรจากผูใ้หบ้ริการก่อน 
8)     กรณีท่ีผูใ้ชบ้ริการน าบริการโทรศพัทร์ะบบดิจิตอล(ISDN) ประเภท  PRI ไปใชง้านเป็น   Gateway    เพื่อรับหรือ 
        น าเขา้   Traffic  หรือใชง้านอ่ืนใดท่ีขดัต่อ กฎ ระเบียบของผูใ้หบ้ริการ หรือคณะกรรมการโทรคมนาคมแห่งชาติ  
        (กทช.) ท่ีมีอยูใ่นปัจจุบนั และท่ีก  าหนดข้ึนในอนาคต ผูใ้หบ้ริการมีสิทธิระงบัการใหบ้ริการไดท้นัที  โดยไม่ตอ้ง 
        แจง้ล่วงหนา้ใหผู้ใ้ชบ้ริการทราบ รวมทั้งมีสิทธิบอกเลิกสญัญาได ้และมีสิทธิคิดค่าบริการตามอตัราท่ีผูใ้หบ้ริการ         
ใหบ้ริการแก่ผูป้ระกอบการน าเขา้  Traffic  ท่ีท  าสญัญากบัผูใ้หบ้ริการ  โดยค านวณยอ้นหลงันบัแต่วนัท่ีสญัญาน้ี 
        มีผลบงัคบัใช ้ รวมทั้งดอกเบ้ีย  ค่าปรับ  และหรือค่าเสียหาย โดยผูใ้ชบ้ริการตกลงช าระเงินภายใน  15  วนั นบั 
        แต่วนัท่ีไดรั้บหนงัสือแจง้จากผูใ้ชบ้ริการ 
9)    ผูใ้หบ้ริการสงวนไวซ่ึ้งสิทธิในการเปล่ียนแปลงหมายเลขโทรศพัทร์ะบบและวิธีการในการใหบ้ริการโดยผู ้ 
        ใหบ้ริการจะไดแ้จง้ใหผู้ใ้ชบ้ริการทราบล่วงหนา้ไม่นอ้ยกว่า 30 วนั   ผูใ้ชบ้ริการยนิยอมใหผู้ใ้หบ้ริการด าเนินการ 
        เก่ียวกบัการใหบ้ริการตามระบบโครงข่ายของการใหบ้ริการตามปกติ เช่น แสดงหมายเลขโทรศพัทต์น้ทาง  
        เป็นตน้ 
10)   เม่ือเกิดการขดัขอ้งในการใชโ้ทรศพัท ์ผูใ้ชบ้ริการตอ้งแจง้ใหผู้ใ้หบ้ริการทราบและผูใ้หบ้ริการจะแกไ้ขการ   
        ขดัขอ้งในส่วนของผูใ้หบ้ริการจนถึงจุดเช่ือมใหคื้นดีภายในเวลาอนัควร และจะไม่คิดค่าใชจ่้ายจากผูใ้ชบ้ริการ  
         เวน้แต่เหตุขดัขอ้งนั้นเกิดจากการกระท าของผูใ้ชบ้ริการหรือบริวารของผูใ้ชบ้ริการ  ในกรณีท่ีผูใ้ชบ้ริการไดรั้บ          
ความเสียหายจากเหตุขดัขอ้งในการใชบ้ริการ  ผูใ้ชบ้ริการจะไม่เรียกค่าเสียหายใด ๆ ทั้งส้ินจากผูใ้หบ้ริการ   
11)  บรรดาหนงัสือ จดหมาย ค  าบอกกล่าวใด ๆ    ของผูใ้หบ้ริการซ่ึงส่งไปยงัผูใ้ชบ้ริการ ณ สถานท่ีส่งใบแจง้                       
ค่าใชบ้ริการใหถื้อว่าผูใ้ชบ้ริการไดรั้บโดยชอบแลว้ 
12)  หากผูใ้ชบ้ริการปฏิบติัผดิเง่ือนไขขอ้ใดขอ้หน่ึงของสญัญาน้ีหรือฝ่าฝืนกฎหมายท่ีเก่ียวกบัโทรศพัท ์ทั้งท่ีใชใ้น 
        ปัจจุบนัและอนาคต หรือขดัต่อกฎหมายอ่ืนและเป็นภยัต่อประเทศชาติ  ผูใ้หบ้ริการมีสิทธิงดใหบ้ริการและ/หรือ 
        บอกเลิกสญัญาโดยในการบอกเลิกสญัญา ผูใ้หบ้ริการจะแจง้เหตุแห่งการบอก  เลิกสญัญาใหผู้ใ้ชบ้ริการทราบ 
        ล่วงหนา้ไม่นอ้ยกว่า 15 วนั   
                  กรณีท่ีผูใ้ชบ้ริการไม่ประสงคจ์ะใชบ้ริการ ผูใ้ชบ้ริการตอ้งแจง้บอกเลิกการใชบ้ริการต่อผูใ้หบ้ริการทราบ 
        ล่วงหนา้เป็นลายลกัษณ์อกัษรไม่นอ้ยกว่า 30 วนั 
                 ขา้พเจา้ยนิยอมผกูพนัและปฏิบติัตามสญัญาบริการส่ือสารร่วมระบบดิจิตอล (ISDN) ท่ีปรากฏอยูใ่นค าขอ/สญัญา
บริการส่ือสารร่วมระบบดิจิตอล (ISDN) ทุกประการ โดยใหถื้อว่าเอกสารฉบบัน้ี เป็นสญัญาผกูพนัในการใชบ้ริการของ
ขา้พเจา้ 
                                                        ลงช่ือ ……….……........…………….…........   ผูข้อใชบ้ริการ 
                                               ตวับรรจง (….........…………..........….……….........) 
                                                                                                 ……..…/……..…/……..…. 
    เอกสารแนบท้ายสัญญาถอืเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา 
 
 
         

10.             สัญญาบริการส่ือสารร่วมระบบดิจิตอล 

ค าขอ / สัญญาบริการสื่อสารร่วมระบบดิจิตอล 

 

4.               การใช้อุปกรณ์เคร่ืองปลายทางของผู้ขอใช้บริการ 



(กรุณากรอกแบบแจง้ความจ านงขอช าระค่าใช้บริการโทรศพัท ์ โดยวิธีหกับญัชีเงินฝากธนาคารใหค้รบถว้น)
         

ให้แนบหลกัฐานพร้อมลงนามรับรองส าเนาถูกตอ้ง และประทบัตราบริษทัฯ (ถา้มี) ดงัน้ี
บุคคลธรรมดา
      ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรือส าเนาทะเบียนบา้น
นิติบุคคล
      1. ส าเนาหนงัสือรับรองการเป็นนิติบคุคลท่ีมีก าหนดไม่เกิน 90 วนั
      2. ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนของผูมี้อ  านาจกระท าการแทนนิติบคุคล
      3. ส าเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม (ภ.พ.20)  (ถา้มี)

 
 
 
 

ค่าติดตั้ง ....................................................... บาท รวมเงิน ................................. บาท
ค่าเดินสายภายใน ........................................... บาท เลขท่ีใบเสร็จรับเงิน ...............................
อ่ืน ๆ ........................................................... บาท วนัท่ีช าระ .......... / .......... / ............

13.              หลักฐานในการขอใช้บริการโทรศัพท์ 

11.                                        แผนที่สังเขป ส าหรับสถานที่ตัง้       
                            (โปรดเขียนแผนที่ให้ชัดเจนเพื่อความรวดเร็วในการให้บริการ) 

รายละเอียดการช าระเงิน 

อนุมัติ 
 ลงช่ือ  ………………………………………….. 

  (………………………………………………………..) 
  ต  าแหน่ง  ……………………………………… 

                  ………/………/……… 

รหัสลูกคา้ (Account ID) ……………………………………………. 
ประเภทลูกคา้ …………………………………………………………............ 
ช่ือผูรั้บค าขอใชบ้ริการ ....................................................................... 
หน่วยงาน ........................................................ หมายเลขโทรศพัท ์.................................... 
โทรสาร ............................................ 

ส าหรบัเจา้หนา้ท่ี 

12.      กรณีที่ท่านประสงค์จะช าระค่าใช้บริการโทรศัพท์      
                   โดยวิธีหกับัญชีเงนิฝากธนาคาร 


