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Chaengwattana Rd. Thungsonghong. Lak Si. Bangkok 10210

คําขอใช5บริการ/สัญญาใช5บริการ
(Service Application / Agreement)

1. ชื่อและหลักฐานผูข5 อใช5บริการ (Customer Proﬁle)
บุคคลธรรมดา (For Individual)
ชื่อ นาย/นาง/น.ส.(Mr./Mrs./Miss) ………………………………….…..……..นามสกุล(Last Name) …………………...………….……………………………………………………….……
วัน/เดือน/ป#เกิด (Date of Birth)
เลขที่บัตรประชาชน (Citizen ID Card No.)
ออกโดย (Issued By)……………………………………วันหมดอายุ (Expiration Date)
อาชีพ (Occupation)……………..........................……
นิติบุคคล (Juristic Person)
หน"วยงานรัฐ (For Government)
สํานักงานใหญC (HQ)
สาขา (Branch) ............................................................. รหัสสาขา (Branch ID)
ชื่อหนCวยงาน (Applicant‘s Full Name)………………………………….……………………………………………………………………………...………………..…………………………………
โดย (By) …….…………....…......……สังกัด (ถKามี) (Under (If any))………............………………… ประเภทธุรกิจ (Business Type) ………………………....……………..……
หมายเลขจดทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ (Juristic Person Registration Number)
วันที่จดทะเบียน (Registration Date)

2. ชื่อ/ที่อยู"ในการติดต"อ (Address)
2.1 ที่อยู"ตามทะเบียนบ5านหรือที่อยู"ตามหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล (Address as speciﬁed in the Household Registration Certiﬁcate or Address
from certiﬁcate of juristic person)
เลขที่ (House No.)………….……..… หมูทC ี่ (Moo) ………..…. อาคาร/หมูCบKาน (Building/Village) ……………………….………….…ตรอก/ซอย (Soi) …...........................................……
ถนน (Street).......................................แขวง/ตําบล (Sub district)…...….…….…………….เขต/อําเภอ (District) ……………………...…..…จังหวัด (Province) …………………………......
รหัสไปรษณีย` (Postal Code) .........................................................................................โทรศัพท` (Telephone) ………………………….…….. โทรสาร (Fax)……………………………….
E-Mail : ……………………………………………………………………………………………………………..
2.2 ชื่อผู5ประสานงาน..สําหรับติดต"อภายในหน"วยงานต"างๆ เช"น บัญชี, IT, พัสดุ, จัดซื้อ/จ5าง ฯลฯ ของผู5ใช5บริการ (ถ5ามี)

(Contact Person Name for internal liaison ex. Account, IT, Supply, Procurement (If any)
ชื่อผูKประสานงาน (Contact Name) ………...............................................ฝgาย/แผนก/สCวน..(Department/Section/Division)…….…………...……………..................
โทรศัพท` (Telephone) ............................................................................E-mail : …………………………………………………………..………………………………………..……….

3. รายละเอียดการใช5บริการ (Service Information)
ขอใช5บริการเฉพาะหมายเลข CAT 2call plus (Link) Prepaid พร5อมวงเงิน (Purchase CAT 2call plus (Link) number with credit balance)
100 บาท (100 Baht)
200 บาท (200 Baht)
300 บาท (300 Baht)
ขอใช5บริการหมายเลข CAT 2call plus (Link) Prepaid พร5อมวงเงิน และอุปกรณ[ “โปรโมชั่น เพิ่มค"าโทรให5อีกเท"า” (Purchase CAT 2call plus (Link) number,
credit balance and Internet Phone Adaptor with “Double credit balance promotion”)
Silver 2,200 บาท (2,200 Baht)
Gold 2,700 บาท (2,700 Baht)
Platinum 3,700 บาท (3,700 Baht)

4. ประเภทการเรียกใช5งาน (Call Type)
โทรภายในประเทศเทCานั้น
โทรระหวCางประเทศเทCานั้น
โทรทั้งในประเทศและระหวCางประเทศ
(Domestic Calls only)
(International Calls only)
(Domestic and International Calls)
หมายเหตุ : กรณีที่ไมมีการระบุประเภทการโทร บริษทั จะปดการโทรระหวางประเทศไว (เปนคาเริ่มตน)
(Remark : In case no selection, The company will not provide service in international calls)
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5. ข5อตกลงและเงื่อนไข (Agreement)
ขKาพเจKาไดKอCาน เขKาใจ และลงนามรับรองขKอตกลงตามเงื่อนไขการใชKบริการรวมถึงอัตราคCาบริการตามเอกสารแนบทKายคําขอใชKบริการฉบับนี้และขKาพเจKาขอรับรองวCา
รายละเอียด ที่ระบุในคําขอฉบับนี้เปtนความจริงและถูกตKอง ขKาพเจKาตกลงที่จะปฏิบัติตามขKอตกลง เงื่อนไข การใชKบริการดังกลCาวทุกประการ
I have read and understood the service under the terms and conditions stated above including the rate charge, and hereby conﬁrm that all of
the above statements are true and correct, and I shall comply to these terms and conditions in all respects.

ลงชื่อ (Signature) …………...………………………………….. ผูKขอใชKบริการ (Applicant)
ตัวบรรจง (Block Letter) (……...........………………………………)
ประทับตรานิติบุคคล
..…........../……..…….…/.…………..
(ถKามี)
(Company Stamp)
(If any)

เอกสารประกอบคําขอใช5บริการ : (Required documents to be attached:)

หมายเหตุ (Remark) :

บุคคลทั่วไป (For Individual) : สําเนาบัตรประชาชน (Copy of Citizen ID Card), สําเนาทะเบียนบKาน
(Copy of Household Registration Certiﬁcate)

1. กรณีมอบอํานาจใหKแนบหนังสือมอบอํานาจ, หลักฐานสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูKมอบ
อํานาจและผูKรับมอบอํานาจพรKอมรับรองสําเนาถูกตKอง (In case of the authority is delegated, please attach a power of attorney and copy of citizen ID card or passport of
both grantor and grantee.)

นิติบุคคล (Juristic Person) : สําเนาหนังสือรับรองการเปtนนิติบุคคล ที่มีกําหนดไมCเกิน 3 เดือน , สําเนา
บัตรประจําตัวประชาชนของ ผูKมีอํานาจกระทําการแทนนิติบุคคล (Copy of juristic person certiﬁcate,
certiﬁed within 3 months and copy of Citizen ID card of the person authorized to represent
the juristic person)
ชาวต"างชาติ (Foreigner) : สําเนาหนังสือเดินทาง ที่ยังไมCหมดอายุ , สําเนาหนังสืออนุญาตใหKประกอบการ
ของกรมแรงงาน“Work Permit” (ถKามี) (Copy of valid passport and copy of Work Permit issued by
the Department of Labor (If any) )

2. กรณีที่ผูKขอใชKบริการมิใชCเจKาของกรรมสิทธ`ในสถานที่ติดตั้งใหKแนบหลักฐาน คือ หลักฐานแสดงการ
ครอบครองสถานที่ติดตั้ง เชCนสัญญาเชCา สัญญาซื้อขาย (If the owner of the installation site
and the applicant are different persons additional documents are required to
demonstrate the possession of the site i.e. leasing or purchasing contract.)

บริษัท โทรคมนาคมแหCงชาติ จํากัด (มหาชน) ตกลงและรับรองวCา บริษัทฯ จะไมCเรียกเก็บคCาธรรมเนียมและ/หรือคCาบริการ นอกเหนือจากที่กาํ หนดไวKตามคําขอใชK
บริการและขKอตกลง (The company agrees and ensures that the company will not charge the fee and/or the services fee apart from the rate as prescribed in the application
forms and the terms.)

6. สําหรับเจ5าหน5าที่ (Staff Only)
หมายเลขโทรศัพท[ (CAT 2Call Plus (Link) Prepaid NO.) ....…………………………………….
อนุมัติ
ผู5รับเรื่อง .......................................................................................................................
หน"วยงาน .....................................................................................................................
โทรศัพท[ ................................................... วันที่

ลงชื่อ .......................................................................................
ตัวบรรจง (.......................................................................)
ตําแหน"ง ...............................................................................
วันที่
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ข5อตกลงและเงื่อนไข บริการ CAT 2call plus (Link) แบบเติมเงิน
ขKอตกลงนี้ใชKบังคับระหวCาง บริษัท โทรคมนาคมแหCงชาติ จํากัด (มหาชน) (ซึ่ง
ตCอไปนี้เรียกวCา “บริษัทฯ”) กับผูKขอใชKบริการที่ระบุไวKตามขKอตกลงนี้ (ซึ่งตCอไปนี้
เรียกวCา “ผูKใชKบริการ”) โดยผูKใชKบริการยินยอมผูกพันและปฏิบัติตามขKอตกลงและ
เงื่อนไขดังนี้
1. บริการนี้เปtนบริการโทรศัพท`ระหวCางประเทศผCานโครงขCายอินเทอร`เน็ตแบบ
Phone–to–Phone (แบบเติมเงิน)
2. บริษัทฯ จะใหKบริการทุกวันตลอด 24 (ยี่สิบสี่)ชั่วโมง ในกรณีที่เกิดความ
เสียหายหรือความไมCสะดวกในการใชK บริการอันเปtนผลสืบเนื่องจากเหตุขัดขKองทาง
เทคนิคหรือเหตุที่อยูCเหนือการควบคุมของบริษัทฯ หรือเหตุ ขัดขKองเกิดจากอุปกรณ`
ของผูKใชKบริการ ผูKใชKบริการจะเรียกรKองคCาเสียหายใดๆ จากบริษัทฯ มิไดK
3. กรณีเกิดเหตุขัดขKองในการใชKบริการ ผูKใชKบริการตKองแจKงใหKบริษัทฯ ทราบ และ
บริษัทฯ จะแกKไขการขัดขKองในสCวนของบริษัทฯ ใหKคืนดีในเวลาอันควร โดยจะไมCคิด
คCาใชKจCายจากผูKใชKบริการ เวKนแตCความเสียหายเกิดจากการกระทําของผูKใชKบริการและ
บริวาร
4. บริษัทฯ มีสิทธิระงับการใหKบริการหรือบอกเลิกขKอตกลงและเงื่อนไขการ
ใหKบริการนี้ โดยไมCตKองแจKงใหKผูKใชKบริการทราบลCวงหนKา หากผูKใชKบริการกระทําการใดๆ
ขัดตCอความสงบเรียบรKอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน ขัดตCอนโยบายรัฐบาล
ปฏิบัติผิดกฎหมาย หรือไมCปฏิบัติตามเงื่อนไข ขKอตกลงในการใหKบริการ ขKอกําหนด
คําสั่ง หนังสือสั่งการ หรือประกาศของบริษัทฯ ที่เกี่ยวขKอง หรือกรณีที่บริษัทฯ มีความ
จําเปtนตKองระงับการใหKบริการ เพื่อความมั่นคงปลอดภัยของประเทศชาติ หรือกรณีที่
ผูKใชKบริการ มีหนี้สินลKนพKนตัวหรือถูกศาลมีคําสั่งพิทักษ`ทรัพย`ไมCวาC ชั่วคราว หรือ
เด็ดขาด หรือถูกฟ…องลKมละลาย
5. บรรดาหนังสือ และคําบอกกลCาวใดๆ ที่บริษัทฯ สCงไปยังที่อยูCหรืออีเมล`ที่ระบุ
ไวKในคําขอใชKบริการนี้ใหK ถือวCาไดKสCงใหKผูKใชKบริการโดยชอบแลKว กรณีที่ผูKใชKบริการ
เปลี่ยนแปลงที่อยูCหรืออีเมล`ตCางจากทีแ่ จKงไวK ผูKใชKบริการตKองแจKงใหKบริษัทฯทราบเปtน
หนังสือโดยดCวน
6. ขKอตกลงฉบับนี้เปtนสิทธิเฉพาะตัว ซึ่งในกรณีที่มีการเปลี่ยนผูKใชKบริการตKอง
ไดKรับการยินยอมเปtนหนังสือจากบริษัทฯ กCอน
7. สิทธิการเติมเงินทีผ่ ใูK ชKบริการไดKรบั ขึน้ อยูกC บั รายการสCงเสริมการขายทีผ่ ใูK หKบริการ
กําหนด ทัง้ นีผ้ ใูK ชKบริการสามารถสะสมวงเงินและจํานวนวันไดKไมCจํากัด
8. ราคาขายตามแพ็คเกจ เปtนราคาทีย่ ังไมCรวมภาษีมูลคCาเพิ่ม
9. อัตราคCาใชKบริการทีก่ ําหนด เฉพาะการโทรในประเทศ และตCางประเทศ คิดตาม
อัตราของบริการ CAT 2call plus (Link) ไมCรวมการใชKบริการเสริมตCางๆ
10. กรณีผูKใชKบริการมีการเปลี่ยนแปลงเปtนโปรโมชั่นอื่นๆในภายหลัง จะมีผลใหK
สิทธิคCาใชKบริการตามอัตราที่กําหนด สิ้นสุดลงทันที
11. การขอเปลี่ยนโปรโมชั่นจะมีการคิดคCาธรรมเนียมบริการ จํานวน
30 บาท/ครั้ง โดยจํานวนเงินและจํานวนวันกCอนเปลี่ยนโปรโมชั่นจะเทCากับที่คงเหลือ
อยูC หรือขึ้นอยูCกับโปรโมชั่นใหมCที่เลือก
12. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราคCาใชKบริการ และเงื่อนไข
ของโปรโมชั่นทุกรายการไดK โดยไมCตKองแจKงใหKทราบลCวงหนKา ทั้งนี้ จะไมCกระทบกับสิทธิ
ของผูKใชKบริการรายเดิม
13. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรศัพท` ระบบและวิธี
ในการใหKบริการ โดยบริษัทฯ จะแจKงลCวงหนKาใหKผูKใชKบริการรับทราบกCอนเสมอ
14. ในกรณีมีการเติมเงิน ระบบจะเริ่มนับจํานวนวันคงเหลือ ตั้งแตCวันที่ไดKมีการ
เติมเงินเขKาระบบ
15. ผูKใชKบริการสามารถเติมเงินไดKที่จุดชําระ Counter Service และศูนย`บริการ
ลูกคKา กสท ทัว่ ประเทศ
16. ผูใK ชKบริการสามารถตรวจสอบยอดคงเหลือไดKผาC นระบบออนไลน`โดยเขKาทีเ่ ว็บไซต`
https://customerproﬁle.catnextgen.com/jsp/customer/Login.jsp
17. ในกรณีจํานวนวันหมด ผูKใชKบริการจะไมCสามารถโทรออก และไมCสามารถ
รับสายเขKาไดK จนกวCาจะมีการเติมเงินใหมC (จํานวนเงินคงเหลือจะถูกคืนใหKอัตโนมัติเมื่อ
มีการเติมเงิน) โดยระยะเวลาในการเติมเงินตKองอยูCภายใน 45(สี่สิบหKา) วัน (ตัง้ แตC
จํานวนวันหมด) ถKาครบกําหนด 45 (สี่สบิ หKา) วัน ผูKใชKบริการยังไมCเติมเงิน ระบบจะทํา
การยกเลิกเบอร`โดยอัตโนมัติ และจะไมCสามารถใชKงานเบอร`นั้นไดKอีก

18. ในกรณีจํานวนเงินหมด ผูKใชKบริการจะไมCสามารถโทรออกไดK แตCจะสามารถ
รับสายเขKาไดKจนกวCาจํานวนวันจะหมดลง โดยระยะเวลาในการเติมเงินตKองอยูCภายใน
45 (สี่สิบหKา) วัน (ตั้งแตCจํานวนวันหมด) ถKาครบกําหนด 45 (สี่สิบหKา) วัน ผูKใชKบริการ
ยังไมCเติมเงิน ระบบจะทําการยกเลิกเบอร`โดยอัตโนมัติ และจะไมCสามารถใชKงานเบอร`
นั้นไดKอีก
19. ในกรณีที่มีเหตุจําเปtน บริษัทฯ มีสิทธิระงับการใหKบริการโทรคมนาคมเปtน
การชั่วคราวตCอผูKใชKบริการไดK เวKนแตCกรณีดังตCอไปนี้ บริษัทสามารถระงับการใหKบริการ
ไดKทันที
19.1 เกิดเหตุสุดวิสัยขึ้นแกCบริษัทฯ
19.2 ผูKใชKบริการใชKเอกสารปลอมในการขอใชKบริการ
19.3 บริษัทฯ พิสูจน`ไดKวาC บริการที่ใหKแกCผูKใชKบริการตามขKอตกลงนี้ถูก
นําไปใชKโดยมิชอบดKวยกฎหมายหรือฝgาฝ‰นขKอตกลง
19.4 บริษัทฯ มีเหตุที่จําเปtนตKองบํารุงรักษาหรือแกKไขระบบโทรคมนาคมที่
ใชKในการใหKบริการ
20. บริษัทฯ มีสิทธิยกเลิกการใหKบริการตามขKอตกลงนี้ไดK ดKวยเหตุดังนี้
20.1 ผูKใชKบริการมีพฤติกรรมฉKอฉลในการใชKบริการหรือนําบริการไปใชKผิด
กฎหมายหรือฝgาฝ‰นขKอหKามในขKอตกลง
20.2 บริษัทฯ ไมCสามารถใหKบริการไดK โดยเหตุผลที่อยูCเหนือการควบคุมของ
บริษัทฯ
20.3 ยกเลิกโดยบทบัญญัติแหCงกฎหมาย
20.4 ผูKใชKบริการนําไปใชKงานในรูปแบบ call back หรือในชื่ออื่น ๆที่ใชKงาน
รูปแบบเดียวกัน
21. บริษัทฯ จะไมCรับผิดชอบในกรณีที่ขKอมูลขCาวสารที่ผูKใชKบริการสCงถึงกันเกิด
ความลCาชKา สูญหาย หรือ เสียหาย
22. บริษัทฯจะลดหยCอนคCาใชKบริการใหKเฉพาะในกรณีที่ตรวจสอบแลKวพบวCาเปtน
เหตุขัดขKองทางเทคนิคของชุมสายของบริษัทฯ ทั้งนี้บริษัทฯจะพิจารณาชดเชยใชK
บริการใหKผูKใชKบริการตามวิธกี ารที่บริษัทฯกําหนด
23. เหตุขัดขKองที่มีสาเหตุสืบเนื่องมาจากอุปกรณ`หรือความผิดพลาดของ
ผูKใชKบริการและ/หรือบริวาร ไมCอยูCในขCายที่จะไดKรับการยกเวKนหรือมีสCวนลดคCาใชK
บริการ
ขKาพเจKาไดKอCานและเขKาใจขKอตกลงและเงื่อนไขการใชKบริการรวมถึงอัตรา
คCาบริการตามคําขอใชKบริการฉบับนี้ และขKาพเจKาขอรับรองวCา รายละเอียดที่ระบุใน
คําขอฉบับนี้เปtนความจริงและถูกตKอง ขKาพเจKาตกลงที่จะปฏิบัติตามขKอตกลงและ
เงื่อนไขการใชKบริการดังกลCาวทุกประการ ฉะนั้น เพือ่ เปtนหลักฐานผูKใชKบริการไดKลงนาม
ไวKเปtนสําคัญ
ลงชื่อ
………………..………….....…………….. ผูKขอใชKบริการ
ตัวบรรจง (………………….……….………………….…….)
วันที่
…..…......./……....……/…25...……....

ประทับตราบริษัทฯ
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Terms and Conditions for “2call plus (Link) Prepaid”

This agreement shall enter into force between National Telecom Public
Company limited (hereinafter referred to as the “Company” and the
applicant as in this agreement (hereinafter referred to as the “Applicant.
The applicant hereby agrees to be bound and comply with the terms
and conditions as follows:
1. This service is an international telephone service provided over
internet network (VoIP–Voice over Internet Protocol). (Prepaid)
2. The Company shall provide 24 (twenty four) hours daily service. In case of loss or damage or inconvenience resulting from
technical problems or other causes that are beyond the Company’s
control or cause by applicant equipment , the Company shall not be
liable to the applicant for indemnity resulting thereof
3. In the event of service malfunction, the applicant must notify the
Company of the problem. The Company will then solve the malfunction
to resume its normal service in due course. The malfunction solving will
not incur any charges except that the malfunction is caused by the acts
of the applicant or dependent.
4. The Company is entitled to suspend the service or terminate terms
and conditions of this service without prior notice to the applicant in case
the applicant perform any actions which are against to the peace or moral of the public, conﬂicts to government policies, laws or terms and conditions of the service, requirements, commands, letter of order or notiﬁcation of related companies or in case that the Company is necessary to
suspend the service for the purpose of national security or in case the
applicant are insolvent or have receiving order, either temporary or
absolute, judged by the court or ﬁled bankruptcy.
5. Any invoice or notice sent to the address or the E-mail as speciﬁed
in this application form shall be deemed to be duly given to the
applicant. The applicant shall promptly notify the Company in writing if
there is any change in the address or the e-mail.
6. This agreement is for the applicant only. If the applicant is changed,
a written consent must be obtained from the Company.
7. The prepaid service for the applicant depends on the sales
promotion speciﬁed by the service provider. The applicant can
accumulate the credit and validity period without limitation.
8. Selling prices on packages exclude VAT.
9. The rate of service charges speciﬁc for domestic and international
call shall be calculated based on the rate of CAT 2call plus (Link) service,
excluding other additional services.
10. In case the applicant changes to other promotions subsequently, it
shall affect and terminate the service charges based on the speciﬁed rate
immediately.
11. Changing promotions requires service fee of 30 (thirty) Baht/time.
The credit balance and validity prior to the change of promotion shall
remain the same or depend on the new selected.
12. The Company reserves its right to change the rate of service
charges and terms of all promotions without prior notice. However, it shall
not affect the rights of existing The applicant .
13. The Company reserves its right to change the telephone numbers,
systems and methods of services and always gives a prior notice to the
applicant .
14. In case of recharging the credit balance, the system will calculate
the remaining validity balance from the date of recharging.
15. The applicant can recharge the credit balance at Counter Services.
16. The applicant are able to check the outstanding balance via the
online system by visiting the website :
https://customerproﬁle.catnextgen.com/jsp/customer/Login.jsp

17. In case of running out of the validity balance, The applicant will
not be able to make and receive a call until the balance is recharged
(remaining credit balance will be refunded automatically when the
balance is recharged). The period of balance recharging is within 45
(forty ﬁve) days (from the date of running out of validity balance).
If reaching 45 (forty ﬁve) days and the applicant have not recharge the
balance, the system will automatically terminate the number and such
number will be no longer used.
18. In case of running out of the credit balance, The applicant will
not be able to make a call but still can receive a call until the validity
balance is expired. The period of balance recharging is within 45 (forty
ﬁve) days (from the date of running out of validity balance). If reaching
45 (forty ﬁve) days and The applicant has not recharge the balance, the
system will automatically terminate the number and such number will
be no longer used.
19. In case of emergency, the Company reserves the right to
temporarily suspend the telecommunication service or without prior
notice in the conditions as follows:
19.1 The Company encounters an uncontrollable situation.
19.2 The applicant has used fake documents to apply for the
service.
19.3 The Company can prove that the use of service speciﬁed in
this agreement is against the law or breaches the terms and
conditions.
19.4 The Company has any necessity to suspend the service due
to system maintenance or repair.
20. The Company has the right to terminate the service agreement in
according to the reason as follows
20.1 The use of service is regarded as fraudulence or is against
the law or breaches the terms and conditions.
20.2 The agreement is terminated due to reasons that are
beyond the Company’s control
20.3 The agreement is terminated by law.
20.4 The use of service is regarded as Call Back or other names
which have the same mean of use.
21. The Company shall not liable to any delay, losses, or damage of
transfer of The applicant ’ data and, information.
22. In case of service malfunction is caused by the Company’s network; the Company may deduct the service charge. The service charge
shall be refunded according to the Company’s condition.
23. Any errors due to causes resulting from equipment or mistakes of
The applicant and/or their dependents shall not be considered to the
exemption or discount of service charges.
I have read and understood the terms and conditions which include
the service charge rate as speciﬁed in this application form. I hereby
certify that the information furnished herein is true and correct. I further
agree to be bound by all the said terms and conditions set forth in this
agreement.

Signature
……………..…………...........................…………….......... Applicant
Written Name (………………….……….………………….….........................….)
Date
…..…......./……....……/…25...……....
ประทับตรา
บริษัทฯ
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