ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี กรุงเทพมหานคร !
เลขทะเบียนนิติบคุ คคล / เลขประจําตัวผูเ้ สียภาษี 0107564000014

Chaengwattana Rd. Thungsonghong. Lak Si. Bangkok 10210

คําขอใช5บริการ/สัญญาใช5บริการ
(Service Application / Agreement)
free phone number

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"อและส"งใบแจ5งค"าใช5บริการ (Contact Person and Billing 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) …………………………......
รหัสไปรษณียa (Postal Code) .........................................................................................
โทรศัพทa (Telephone) ………………………….…….. โทรสาร (Fax)……………………………….
E-Mail : ……………………………………………………………………………………………………………..

รับใบแจ5งค"าใช5บริการทาง E-mail (Receive invoice (s) via e-mail)
E-mail : …………………………………………………………………..…………………...

2.2 ชือ่ /ทีอ่ ยูส" ําหรับ ส"ง/แจ5ง ค"าใช5บริการและเอกสารอืน่ ๆ (Name/Address for
sending a billing /Informing charges or other documents)
ชือ่ /ทีอ่ ยูเ" ดียวกันกับทะเบียนบ5านหรือทีอ่ ยูต" ามหนังสือรับรองการจดทะเบียน
นิตบิ คุ คล (Same Name/Address as speciﬁed in the Household
Registration Certiﬁcate or Address from certiﬁcate of juristic
person)
ชือ่ /ทีอ่ ยู" อืน่ ๆ (Other Name/Address)
ชื่อ นาย/นาง/น.ส.(Mr./Mrs./Miss) …………………………………………………………….
นามสกุล(Last Name) ………………………………………………………………………………
ชื่อหนCวยงาน (Applicant‘s Full Name) …………………………………………………...
เลขที่ (House No.)………….……..… หมูทC ี่ (Moo) ……….…. อาคาร/หมูCบKาน (Building/
Village) ……………………….………….…ตรอก/ซอย (Soi) …..........................................
ถนน (Street).......................................แขวง/ตําบล (Sub district)………..……….……
เขต/อําเภอ (District) ……………………..…จังหวัด (Province) ………………..………………
รหัสไปรษณียa (Postal code) .....................................................................................
โทรศัพทa (Telephone) ………………………….. โทรสาร (Fax)……………………………….

2.3 ชื่อผู5ประสานงาน สําหรับติดต"อภายในหน"วยงานต"างๆ เช"น บัญชี, IT, พัสดุ, จัดซื้อ/จ5าง ฯลฯ ของผู5ใช5บริการ (ถ5ามี)

(Contact Person Name for internal liaison ex. Accounting, IT, Supply, Procurement (If any)
1. ชื่อผูKประสานงาน (Contact Name) ………...............................................ฝhาย/แผนก/สCวน..(Department/Section/Division)…….…………...……………..................
โทรศัพทa (Telephone) ............................................................................E-mail : …………………………………………………………..………………………………………..……….
2. ชื่อผูKประสานงาน (Contact Name) ………...............................................ฝhาย/แผนก/สCวน..(Department/Section/Division)…….…………...……………..................
โทรศัพทa (Telephone) ............................................................................E-mail : …………………………………………………………..………………………………………..……….
3. ชื่อผูKประสานงาน (Contact Name) ………...............................................ฝhาย/แผนก/สCวน..(Department/Section/Division)…….…………...……………..................
โทรศัพทa (Telephone) ............................................................................E-mail : …………………………………………………………..………………………………………..……….
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3. รายละเอียดการใช5บริการ (Service Information)
หมายเลขโทรศัพทhพื้นฐานในประเทศไทยสําหรับจดทะเบียน (โปรดระบุ) (The Fixed line number for register )......................................................................
1. บริการหมายเลขโทรฟรีในประเทศ (1800 xxx xxx) : ต5นทางโทรจากในประเทศไทยเท"านั้น โดยบริษัทฯ เปpนผูกK ําหนดหมายเลขโทรฟรีใหKแกCผูKขอใชKบริการ
(Domestic free phone number (1800 XXX XXX.) : The incoming calls originate from Thailand. The free phone number will be assigned by
the company.)
หมายเลขปลายทางที่ใช5รับสาย (Recipient’s number)
หมายเลขในประเทศไทย (Domestic/Thailand number) : หมายเลข (Number).........................................
หมายเลขตCางประเทศ ( international number) : ประเทศ (Country)............................................ หมายเลข (Number)..........................................
ผCานบริการ (via) :
CAT 001 (Premium call)
CAT 009 (Economy call)
2. บริการหมายเลขโทรฟรีระหว"างประเทศ : ต5นทางโทรจากต"างประเทศ* โดยผูKใหKบริการโครงขCายโทรศัพทaในแต"ละประเทศเปpนผูKกําหนดหมายเลขโทรฟรีใหKแกC
ผูKใชKบริการ (ไมCมีคCาธรรมเนียมในการขอหมายเลข ) (International free phone number : The incoming calls originate from overseas. The
free phone number will be assigned by international operator in each country.) (No applying fee for free phone number)
2.1 ต5นทาง โทรจากประเทศ (originate from country)
ทุกประเทศตKนทาง* (All available originate countries) หรือ (or)
บางประเทศเทCานั้น* (โปรดระบุ) (Calling from (Speciﬁc Originate country) ............................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................................................
2.2 หมายเลขปลายทางที่ใช5รับสาย (Recipient’s number)
หมายเลขในประเทศไทย (Domestic/Thailand number) :
หมายเลข (Number).................................
หมายเลขตCางประเทศ (international number) : ประเทศ (Country).................................... หมายเลข (Number)........................................
ผCานบริการ (via) :
CAT 001 (Premium call)
CAT 009 (Economy call)
3. บริการหมายเลขโทรฟรีระหว"างประเทศ แบบหมายเลขเดียวทั่วโลก* (มีค"าธรรมเนียมในการขอหมายเลข) : ต5นทางโทรได5ทั้งจากภายในประเทศ และ
ต"างประเทศ โดยผูKใชKบริการสามารถกําหนดหมายเลขไดK (+800 ตามดKวยเลข 8 หลัก) โปรดระบุหมายเลขตามลําดับที่ตKองการ (ตัวอยCาง) +800 1234 5678
(Universal International Free Phone Number is a unique free phone number that the Applicant can apply the same number in all
country through the world. The Applicant has to pay the fee of requesting for Universal International Free Phone Number. The
destination number could be Thailand number or oversea number.) The applicant speciﬁed the numbers (+800 followed by 8 digits) by
putting the numbers in the preferred order. (Example) +800 1234 5678))
หมายเลขลําดับที่ 1 (1st number) ………………….......……………….…. หมายเลขลําดับที่ 2 (2nd number) …....………………………................
หมายเลขลําดับที่ 3 (3rd number) …………………………………....…….. หมายเลขลําดับที่ 4 (4th number) ………….......……………................
3.1 ต5นทาง โทรจากประเทศ (originate from country)
ทุกประเทศตKนทาง* (All available originate countries) หรือ (or)
บางประเทศเทCานั้น* (โปรดระบุ) (Calling from (Speciﬁc Originate Country) ...........................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................................................
3.2 หมายเลขปลายทางที่ใช5รับสาย (Recipient’s number)
หมายเลขในประเทศไทย (Domestic/Thailand number) : หมายเลข (Number)...............................................
หมายเลขตCางประเทศ (international number) : ประเทศ (Country)..................................... หมายเลข (Number).........................................
ผCานบริการ (via) :
CAT 001 (Premium call)
CAT 009 (Economy call)

วันที่ประสงคhใช5งาน (Start Date)
เฉพาะประเทศที่เป}ดใหKบริการ ดูรายละเอียดไดKที่ www.ntplc.co.th
(List of available countries are online available at www.ntplc.co.th)
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4. ข5อตกลงและเงื่อนไข (Agreement)
ขKาพเจKาไดKอCาน เขKาใจ และลงนามรับรองขKอตกลงตามเงื่อนไขการใชKบริการรวมถึงอัตราคCาบริการตามเอกสารแนบทKายคําขอใชKบริการฉบับนี้และขKาพเจKาขอรับรองวCา
รายละเอียด ที่ระบุในคําขอฉบับนี้เปpนความจริงและถูกตKอง 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) : สําเนาหนังสือรับรองการเปpนนิติบุคคล 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. กรณีที่ผูKขอใชKบริการมิใชCเจKาของกรรมสิทธaในสถานที่ติดตั้งใหKแนบหลักฐาน 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.)

5. สําหรับเจ5าหน5าที่ (Staff Only)
อนุมัติ

เลขที่สญ
ั ญา (BA) .........................................................................................
เลขที่ลูกค5า (CA) .........................................................................................
คําสั่งที่ (Order) ..........................................................................................
ผู5รับเรื่อง ........................................................................................................
หน"วยงาน.........................................................................................................
โทรศัพทh.................................................วันที่

ลงชื่อ .......................................................................................
ตัวบรรจง (.......................................................................)
ตําแหน"ง ...............................................................................
วันที่
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ข5อตกลงและเงื่อนไข บริการ CAT Free Phone Number

ขKอตกลงนี้ใชKบังคับระหวCาง บริษัท โทรคมนาคมแหCงชาติ จํากัด (มหาชน)
14. กรณีผูKใชKบริการตKองการยกเลิกการใชKบริการตKองแจKงเปpนหนังสือใหKบริษัทฯ ทราบ
(ซึ่งตCอไปนี้เรียกวCา “บริษัทฯ”) กับผูKขอใชKบริการที่ระบุไวKตามขKอตกลงนี้ (ซึ่งตCอไป
ลCวงหนKาอยCางนKอย 5 วันทําการ ทั้งนี้ ผูKใชKบริการจะตKองชําระคCาใชKบริการ และ/หรือ
นี้เรียกวCา “ผูKใชKบริการ”) โดยผูKใชKบริการยินยอมผูกพันและปฏิบัติตามขKอตกลง
คCาเสียหายอื่น ๆ (ถKามี) ครบถKวนแลKวจนถึงวันที่การยกเลิกขKอตกลงมีผลบังคับ
และเงื่อนไขดังนี้
15. ในกรณีที่มีเหตุจําเปpน บริษัทฯ มีสิทธิระงับการใหKบริการโทรคมนาคมเปpนการ
1. บริการหมายเลขโทรฟรี เปpนบริการสําหรับหนCวยงาน/บริษัทตCางๆ ที่ตอK งการใหKผูK ชั่วคราวตCอผูKใชKบริการไดK โดยแจKงเปpนหนังสือพรKอมทั้งระบุเหตุในการใชKสิทธิดังกลCาว
ติดตCอที่อยูCในประเทศไทย/ตCางประเทศ สามารถเรียกติดตCอไดKฟรี โดยหนCวยงาน/บริษัท ใหKแกCผูKใชKบริการทราบลCวงหนKาเปpนเวลาไมCนKอยกวCา 30 วัน เวKนแตCกรณีดังตCอไปนี้
ที่เปpนผูKใชKบริการจะเปpนผูKรับผิดชอบคCาโทรแทนผูKเรียกดKวยอัตราคCาโทรในประเทศและ
บริษัทฯ สามารถระงับการใหKบริการไดKทันที
ตCางประเทศตามที่บริษัทฯ กําหนด
15.1 เกิดเหตุสุดวิสยั ขึ้นแกCบริษัทฯ
2. บริการหมายเลขโทรฟรีในประเทศ (1800 xxx xxx) สําหรับกรณีที่ผูKเรียกใชK
15.2 ผูKใชKบริการถึงแกCความตาย หรือสิ้นสุดสภาพนิตบิ ุคคล
งานตKนทางโทรจากในประเทศไทยเท"านั้น บริษัทฯ เปpนผูKกําหนดหมายเลขโทรฟรี
15.3 ผูKใชKบริการใชKเอกสารปลอมในการขอใชKบริการ
ใหKแกCผูKใชKบริการ โดยปลายทางเปpนไดKทั้งหมายเลขในประเทศไทย/ตCางประเทศ กรณีเปpน
15.4 บริษัทฯ พิสูจนaไดKวCาบริการที่ใหKแกCผูKใชKบริการตามขKอตกลงนี้ถูก
หมายเลขปลายทางตCางประเทศ ผูKใชKบริการสามารถเลือกการใชKงานผCาน CAT 001 หรือ
นําไปใชKโดยมิชอบดKวยกฎหมายหรือฝhาฝŠนตCอขKอตกลง
CAT 009
15..5 ผูKใชKบริการผิดนัดชําระคCาธรรมเนียมและคCาบริการเกินกวCา
3. บริการหมายเลขโทรฟรีระหวCางประเทศ สําหรับกรณีที่ผูKเรียกใชKงานตKนทางโทร
ระยะเวลาทีก่ าํ หนดในใบแจKงคCาใชKบริการ 2 คราวติดตCอกัน
จากต"างประเทศ ผูKใหKบริการโครงขCายโทรศัพทaในแตCละประเทศเปpนผูKกําหนดหมายเลข
15.6 บริษัทฯ พิสูจนaไดKวCา ผูKใชKบริการไดKนําบริการตามขKอตกลงนี้ไปใชKเพื่อ
โทรฟรีใหKแกCผูKใชKบริการ (บริษัทฯ เปpนผูปK ระสานงาน) โดยไมCมีคCาธรรมเนียมในการขอ
แสวงหารายไดKโดยมีเจตนาจะไมCชําระคCาธรรมเนียมและคCาใชKบริการ
หมายเลข ทั้งนี้ ปลายทางเปpนไดKทั้งหมายเลขในประเทศไทย/ตCางประเทศ กรณีเปpน
15.7 บริษัทฯ มีเหตุที่จําเปpนตKองบํารุงรักษาหรือแกKไขระบบโทรคมนาคมที่
หมายเลขปลายทางตCางประเทศ ผูKใชKบริการสามารถเลือกการใชKงานผCาน CAT 001 หรือ
ใชKในการใหKบริการ
CAT 009
15.8 ผูKใชKบริการไดKใชKบริการเกินวงเงินตามที่กําหนดไวKในขKอตกลงและ
4. บริการหมายเลขโทรฟรีระหวCางประเทศ แบบหมายเลขเดียวทั่วโลก สําหรับกรณี
บริษัทฯ ไดKแจKงเตือนใหKทราบลCวงหนKาแลKว
ที่ผูKเรียกใชKงานตKนทางโทรจากในประเทศไทย/ต"างประเทศ ผูKใหKบริการโครงขCาย
16. บริษัทฯ มีสิทธิยกเลิกการใหKบริการตามขKอตกลงนี้ไดK ดKวยเหตุดังนี้.
โทรศัพทaในแตCละประเทศเปpนผูKกําหนดหมายเลขโทรฟรีใหKแกCผูKใชKบริการ (บริษทั ฯ เปpนผูK
16.1 ผูKใชKบริการถึงแกCความตาย หรือสิ้นสุดสภาพนิตบิ ุคคล
ประสานงาน) โดยมีคา" ธรรมเนียมในการขอหมายเลข ทั้งนี้ ปลายทางเปpนไดKทั้ง
16.2 ผูKใชKบริการผิดนัดชําระคCาธรรมเนียมและคCาบริการเกินกวCาระยะเวลา
หมายเลขในประเทศไทย/ตCางประเทศ กรณีเปpนหมายเลขปลายทางตCางประเทศ
ที่กาํ หนดในใบแจKงคCาใชKบริการ 2 คราวติดตCอกัน และบริษัทฯ ไดK
ผูKใชKบริการสามารถเลือกการใชKงานผCาน CAT 001 หรือ CAT 009
แจKงเตือนใหKทราบลCวงหนKาแลKว
5. รายชื่อประเทศที่เป}ดใหKบริการ ดูรายละเอียดไดKที่ www.ntplc.co.th
16.3 ผูKใชKบริการมีพฤติกรรมฉKอฉลในการใชKบริการหรือนําบริการไปใชKผิด
6. อัตราคCาใชKบริการ ดูรายละเอียดไดKที่ www.ntplc.co.th
กฎหมายหรือฝhาฝŠนขKอหKามในขKอตกลง
7. ขKอตกลงฉบับนี้เปpนสิทธิเฉพาะตัว ซึ่งในกรณีที่มีการเปลี่ยนผูKใชKบริการ ตKองไดKรับ
16.4 ไมCสามารถใหKบริการไดK โดยเหตุผลที่อยูCเหนือการควบคุมของบริษัทฯ
การยินยอมเปpนลายลักษณaอักษรจากบริษัทฯกCอน
16.5 ยกเลิกโดยบทบัญญัติแหCงกฎหมาย
8. ผูKใชKบริการจะตKองไมCใชKบริการนี้ไปในทางผิดตCอกฎหมาย ขัดตCอความสงบเรียบรKอย
หรือศีลธรรมอันดีของประชาชน
ขKาพเจKาไดKอCานและเขKาใจขKอตกลงและเงื่อนไขการใชKบริการรวมถึงอัตรา
9. ใบแจKงคCาใชKบริการ หรือหนังสือบอกกลCาวทวงถาม ที่บริษัทฯ ไดKสCงไปยังที่อยูCที่
คC
า
บริ
การตามคําขอใชKบริการฉบับนี้ และขKาพเจKาขอรับรองวCา รายละเอียดที่ระบุใน
ระบุไวKในคําขอใชKบริการนี้ใหKถอื วCาไดKสCงใหKผูKใชKบริการโดยชอบแลKว กรณีที่ผูKใชKบริการ
คําขอฉบับนี้เปpนความจริงและถูกตKอง ขKาพเจKาตกลงที่จะปฏิบัติตามขKอตกลงและ
เปลี่ยนแปลงที่อยูCตCางจากที่แจKงไวK ผูKใชKบริการตKองแจKงใหKบริษัทฯ ทราบเปpนหนังสือโดย
เงื่อนไขการใชKบริการดังกลCาวทุกประการ ฉะนั้น เพือ่ เปpนหลักฐานผูKใชKบริการไดKลงนาม
ดCวน
ไวK
เปpนสําคัญ
10. กรณีเกิดเหตุขัดขKองในการใชKบริการ ผูKใชKบริการตKองแจKงใหKบริษัทฯทราบ และ
บริษัทฯ จะแกKไขการขัดขKองในสCวนของบริษัทฯใหKคืนดีในเวลาอันควร โดยจะไมCคิด
คCาใชKจCายจากผูKใชKบริการ เวKนแตCบริษัทฯ พิสูจนaไดKวCาเหตุขัดขKองดังกลCาวเกิดขึน้ จาก
ความผิดของผูKใชKบริการ
11. เมื่อผูKใชKบริการไดKรับใบแจKงคCาใชKบริการ หากเห็นวCามีรายการใดที่ไดKรับแจKงผิดไป
จากเวลาที่ไดKใชKในการติดตCอจริง ใหKทําหนังสือขอตรวจสอบถึงบริษัทฯ อยCางชKาไมCเกิน 15
ลงชื่อ
………………..…………...............................…………….. ผูขK อใชKบริการ
วันนับจากวันที่ครบกําหนดชําระในใบแจKงคCาใชKบริการ
ตั
ว
บรรจง
(………………….……….………………….……...........................)
12. บริษัทฯ จะลดหยCอนคCาใชKบริการใหKเฉพาะในกรณีที่ตรวจสอบแลKวพบวCาเปpน
วันที่
…..…......./……....……/…25...……....
เหตุขัดขKองทางเทคนิคของชุมสายของบริษัทฯ ทั้งนี้บริษัทฯ จะพิจารณาคืนคCาใชKบริการ
ใหKผูKใชKบริการตามวิธีการที่บริษัทฯกําหนด
13. ในกรณีมีเหตุจําเปpนผูKใชKบริการมีสิทธิขอระงับบริการชั่วคราวไดK ตามหลักเกณฑa
ตCอไปนี้
ประทับตราบริษัทฯ
13.1 ในการใชKสิทธิขอระงับบริการชัว่ คราว ผูKใชKบริการตKองแจKงเปpนหนังสือใหK
บริษัทฯ ทราบลCวงหนKาไมCนKอยกวCา 3 วันทําการ
13.2 ผูKใชKบริการมีสิทธิขอระงับบริการชั่วคราวไดK ป#ละไมCเกิน 30 วัน
13.3 บริษัทฯ จะไมCเรียกเก็บคCาธรรมเนียมหรือคCาใชKจCายใดๆ จากการขอ
ระงับการใชKบริการชั่วคราวของผูKใชKบริการ เวKนแตCกรณีที่ผูKใชKบริการระงับบริการเกินกวCา
30 วันติดตCอกัน บริษัทฯ ยCอมมีสิทธิยกเลิกการใหKบริการไดK โดยแจKงใหKผูKใชKบริการ
ทราบลCวงหนKาเปpนหนังสือไมCนKอยกวCา 30 วัน
4/5

Free Phone Number 27.09.59

Terms and Conditions for “ CAT Free Phone Number”

This Agreement and Conditions 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. CAT Free Phone Service appropriate for the organizations who
would like their customers (in Thailand/oversea) call to them with free of
charge. Service charge will be accounted to The Applicant with the
declared rate by The Company.
2. Domestic Free Phone Number (1800 xxx xxx) : The incoming calls
originate from Thailand . The free phone number will be assigned by the
company. The destination number could be Thailand number or oversea number. In case of oversea destination number, The applicant will be
charged by rate of CAT 001 or CAT 009.
3. International Free Phone Number. The incoming calls originate
from overseas. The free phone number will be assigned by international
operator in each country. The destination number could be Thailand
number or oversea number. In case of oversea destination number, The
applicant will be charged by rate of CAT 001 or CAT 009.
4. Universal International Free Phone Number is an unique free
phone number that the Applicant can apply the same number in all
country through the world. The Applicant has to pay the fee of requesting for Universal International Free Phone Number. The destination
number could be Thailand number or oversea number. In case of
oversea destination number, The applicant will be charged by rate of CAT
001 or CAT 009.
5. List of available countries are online available at www.ntplc.co.th
6. Service charge is online available at www.ntplc.co.th
7. This agreement is for the Applicant only. If the Applicant is
changed, a written consent must be obtained from the Company.
8. The Applicant shall not use this service for illegal purposes including against the laws, public order or good moral.
9. Any invoice or notice sent to the address 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
10. 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.
11. In case the Applicant believes that the usage time does not
reﬂect the real time, the Applicant shall give a notice no later than 15
days from the due date to the Company.
12. 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.
13. In case of emergency, the Applicant has a right to suspend the
service according to the conditions as follows:
13.1 When request for suspension of service, the Applicant
shall notify the Company in writing at least 3 working days in advance.
13.2 The Applicant can request a suspension of service not
more than 30 days per year.

13.3 The company will not charge fees or charges of any kind during the
suspension of the service . Unless the applicant are suspended more than 30
consecutive days, the company shall be entitled to terminate the service by
giving the applicant at least 30 (thirty) days advance written notice.

14. In case of canceling the service, the Applicant shall notify the
Company about its intention to discontinue the service by giving the
Company at least ﬁve (5) working days advances written notice. The
Applicant shall be liable to pay outstanding service charge, and / or
indemnity (if any) until the cancellation is effective.
15. In case of emergency, the Company reserves the right to temporarily suspend the telecommunication service by giving the Applicant at
least 30 days advance written notice or without prior notice in the conditions as follows:
15.1 The Company encounters an uncontrollable situation.
15.2 The Applicant dies or the juristic person status terminates.
15.3 The Applicant has used fake documents to apply for the
service.
15.4 The Company can prove that the use of service speciﬁed
in this agreement is against the law or breaches the terms
and conditions.
15.5 The invoice has become overdue for 2 consecutive billing
circles.
15.6 The Company can prove that the service speciﬁed in this
agreement is used for commercial purposes and the
Applicant intends not to pay the service charge and fee.
15.7 The Company has any necessity to suspend the service
due to system maintenance or repair.
15.8 The use of service exceeds the agreed service charge and
the Company has sent a notice thereof.
16. The Company has the right to terminate the service agreement in
according to the reason as follows:
16.1 The Applicant dies or the juristic person status terminates.
16.2 The invoice has become overdue for 2 consecutive billing
circle.
16.3 The use of service is regarded as fraudulence or is against
the law or breaches the terms and conditions.
16.4 The agreement is terminated due to reasons that are
beyond the Company’s control.
16.5 The agreement is terminated by law.
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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...……....

ประทับตราบริษัทฯ
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