ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี กรุงเทพมหานคร !
เลขทะเบียนนิติบคุ คคล / เลขประจําตัวผูเ้ สียภาษี 0107564000014

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"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) …………………………......
รหัสไปรษณียb (Postal Code) .........................................................................................
โทรศัพทb (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" ดียวกันกับทะเบียนบ5านหรือ ทีอ่ 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) ………………..………………..
รหัสไปรษณียb (Postal Code) ......................................................................................
โทรศัพทb (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)…….…………...……………..................
โทรศัพทb (Telephone) ............................................................................E-mail : …………………………………………………………..………………………………………..……….
2. ชื่อผูKประสานงาน (Contact Name) ………...............................................ฝhาย/แผนก/สCวน..(Department/Section/Division)…….…………...……………..................
โทรศัพทb (Telephone) ............................................................................E-mail : …………………………………………………………..………………………………………..……….
3. ชื่อผูKประสานงาน (Contact Name) ………...............................................ฝhาย/แผนก/สCวน..(Department/Section/Division)…….…………...……………..................
โทรศัพทb (Telephone) ............................................................................E-mail : …………………………………………………………..………………………………………..……….
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3. รายละเอียดการใช5บริการ (Service Information)
รูปแบบ SIP Account (Service Type : SIP Account)
 หมายเลขที่ 1 (The number 1) จํานวนชCองสัญญาณ (Amount of concurrent) ...................................... ชCองสัญญาณ (concurrent)
 หมายเลขที่ 2 (The number 2) จํานวนชCองสัญญาณ (Amount of concurrent) ...................................... ชCองสัญญาณ (concurrent)
 หมายเลขที่ 3 (The number 3) จํานวนชCองสัญญาณ (Amount of concurrent) ....................................... ชCองสัญญาณ (concurrent)
หมายเหตุ : ขั้นต่ํา 5 ชองสัญญาณตอ 1 หมายเลข (Remark : minimum 5 concurrent per number)
รูปแบบ IP Peering (Service Type : IP Peering)
จํานวนหมายเลข (Amount of number) ...................เลขหมาย (number) จํานวนชCองสัญญาณ (Amount of concurrent) ..................ชCองสัญญาณ (concurrent)
อุปกรณ`ปลายทางของผู5ใช5บริการ
ยี่หKอ (Brand) ………………………......................................................................… รุCน (Model)……....................................................................................................………………
หมายเหตุ : ขั้นต่าํ 30 หมายเลขและ 30 ชองสัญญาณ (Remark : minimum 30 numbers and 30 concurrent)
*** Public IP Address (Fixed IP).……………….......................................……………… (โปรดระบุ หากไม"แจ5งผู5ใช5บริการจะไม"สามารถใช5งานได5)
(Please specify Public IP Address unless the applicant can not use)
รูปแบบ Fax2email
จํานวนชCองสัญญาณ (Amount of concurrent) .................. ชCองสัญญาณ (concurrent) (เริม่ ตKน2 ชCองสัญญาณ/เลขหมาย) (minimum two concurrents per number)
e-mail สําหรับรับ FAX (e-mail address for receive FAX) : ………………..…………………………………………………….…………………………….………………………………….…….

วันที่ประสงค`ใช5งาน (Start Date)
4. สถานที่ติดตั้ง (Installation Address)
สถานที่ตดิ ตั้งตามทะเบียนบ5าน หรือตามหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิตบิ คุ คล (Installation Address as speciﬁed in the Household Registration
Certiﬁcate or Address from certiﬁcate of juristic person)
อื่นๆ (Other)
เลขที่ (House No.)………….……..… หมูCที่ (Moo) ………..…. อาคาร/หมูCบาK น (Building/Village) ……………………….………….…ตรอก/ซอย (Soi) …............................................
ถนน (Street)....................................... แขวง/ตําบล (Sub district)…...……….…………….เขต/อําเภอ (District) ……………………...…..…จังหวัด (Province) ………………………….
รหัสไปรษณียb (Postal Code) .....................................................โทรศัพทb (Telephone) ………………………...……………. โทรสาร (Fax)……………………...…………………………….

5. ประเภทการเรียกใช5งาน (Call Type)
โทรในประเทศเทCานั้น
โทรระหวCางประเทศเทCานั้น
(Domestic Calls only)
(International Calls only)
หมายเหตุ : กรณีที่ไมมีการระบุประเภทการโทร บริษัท จะป;ดการโทรระหวางประเทศไว@ (เปAนคาเริ่มต@น)
(Remark : In case no selection, The company will not provide service in international calls)

โทรทั้งในประเทศและระหวCางประเทศ
(Domestic and International Calls)

6. 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)
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เอกสารประกอบคําขอใช5บริการ : (Required documents to be attached:)

หมายเหตุ (Remark) :

บุคคลทั่วไป (For Individual) : สําเนาบัตรประชาชน (Copy of Citizen ID Card), สําเนา
ทะเบียนบKาน (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 ,
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของ 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 , สําเนาหนังสืออนุญาตใหK
ประกอบการของกรมแรงงาน“Work Permit” (ถKามี) (Copy of valid passport and copy of
Work Permit issued by the Department of Labor (If any) )

2. กรณีที่ผูKขอใชKบริการมิใชCเจKาของกรรมสิทธbในสถานที่ติดตั้งใหKแนบหลักฐาน 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.)

7. สําหรับเจ5าหน5าที่ (Staff Only)
เลขที่สญ
ั ญา (BA) .........................................................................................
เลขที่ลูกค5า (CA) .........................................................................................
คําสั่งที่ (Order) ..........................................................................................
ผู5รับเรื่อง ........................................................................................................
หน"วยงาน.........................................................................................................
โทรศัพท`.................................................วันที่

อนุมัติ

ลงชื่อ.....................................................................................
ตัวบรรจง (........................................................................)
ตําแหน"ง................................................................................
วันที่

สําหรับการจําหน"ายผ"านตัวแทน : ...................................................................
โปรดระบุชื่อตัวแทนจําหน"าย : ........................................................................
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ข5อตกลงและเงื่อนไข บริการ CAT SIP-connect
ขKอตกลงนี้ใชKบังคับระหวCาง บริษัท โทรคมนาคมแหCงชาติ จํากัด (มหาชน)
(ซึ่งตCอไปนี้เรียกวCา “บริษัทฯ”) กับผูKขอใชKบริการที่ระบุไวKตามขKอตกลงนี้ (ซึ่ง
ตCอไปนี้เรียกวCา “ผูKใชKบริการ”) โดยผูKใชKบริการยินยอมผูกพันและปฏิบัติตาม
ขKอตกลงและเงื่อนไขดังนี้
1. บริการนี้เปtนบริการโทรศัพทbผCานโครงขCายอินเทอรbเน็ตเชื่อมตCอใน
รูปแบบ SIP Trunk
2. ระยะเวลาการใชKบริการและเงื่อนไขขKอตกลงตามคํ าขอใชKบริการฉบับนี้
ผูKใชKบริการ ตกลงใหKมีผลบังคับใชKนับจากวันเริ่มเป€ดใชKบริการจนกวCาผูKขอใชKบริการจะ
บอกยกเลิกการขอใชKบริการโดยตKองแจKงเปtนหนังสือใหKบริษัทฯ ทราบลCวงหนKาอยCาง
นKอย 5 วัน
3. บริษทั ฯ จะใหKบริการทุกวันตลอด 24 ชัว่ โมง ในกรณีทเี่ กิดความเสียหายหรือ
ความไมCสะดวกในการใชKบริการอันเปtนผลสืบเนือ่ งจากเหตุขดั ขKองทางเทคนิคหรือ เหตุ
ทีอ่ ยูเC หนือการควบคุมของบริษทั ฯ หรือเหตุขดั ขKองเกิดจากอุปกรณbของผูใK ชKบริการ ผูใK ชK
บริการจะเรียกรKองคCาเสียหายใดๆ จากบริษทั ฯ มิไดK
4. กรณีเกิดเหตุขัดขKองในการใชKบริการ ผูKใชKบริการตKองแจKงใหKบริษัทฯทราบ
และบริษัทฯ จะแกKไขการขัดขKองในสCวนของบริษัทฯใหKคืนดีในเวลาอันควร โดยจะ
ไมCคิดคCาใชKจCายจากผูKใชKบริการ เวKนแตCความเสียหายเกิดจากการกระทําของ
ผูKใชKบริการและบริวาร
5. บริษทั ฯ ไมCรบั ผิดชอบในความเสียหายอันเกิดแกCผใูK ชKบริการ หากขKอมูล
ขCาวสารทีผ่ ใูK ชKบริการรับสCงถึงกันนัน้ เกิดความลCาชKา สูญหาย หรือเสียหาย
6. กรณีทบี่ ริษทั ฯ จัดหาอุปกรณbใหKผใูK ชKบริการดKวย ผูใK ชKบริการจะตKองดูแลรักษา
อุปกรณbทบี่ ริษทั ฯ จัดใหKใชKบริการใหKอยูใC นสภาพเรียบรKอย หากปรากฏวCาอุปกรณbทตี่ ดิ ตัง้
ใหKบริการชํารุดเสียหายอันเกิดจากการกระทําโดยจงใจ หรือประมาทเลินเลCอของ
ผูใK ชKบริการหรือบริวาร ผูใK ชKบริการตKองรับผิดชอบชดใชKคาC เสียหายใหKแกCบริษทั ฯ ตามราคา
แหCงความเสียหายนัน้
7. ผูKใชKบริการจะไมCยKาย เปลีย่ นแปลง แกKไข เพิ่มเติมเครื่องและอุปกรณbที่
บริษัทฯ ไดKติดตั้งไวKแลKวเปtนอันขาด เวKนแตCจะไดKรับอนุญาตเปtนลายลักษณbอกั ษรจาก
บริษัทฯแลKว
8. เมือ่ ขKอตกลงนีส้ นิ้ สุดลงไมCวาC กรณีใด ๆ ผูใK ชKบริการยินยอมใหKบริษทั ฯ ถอน
เครือ่ งหรืออุปกรณbทบี่ ริษทั ฯ จัดใหKใชKบริการกลับคืนไปไดK หากบริษทั ฯ ไมCสามารถถอน
เครือ่ งหรืออุปกรณbคนื ไดKเพราะความผิดของผูใK ชKบริการ ผูใK ชKบริการจะตKองรับผิดชดใชK
คCาเสียหายใหKแกCบริษทั ฯ เทCากับอัตราคCาเชCาเครือ่ งหรืออุปกรณb นับตัง้ แตCวนั ทีข่ อK ตกลง
สิน้ สุดลงจนกวCาบริษทั ฯ จะสามารถถอนเครือ่ งหรืออุปกรณbคนื ทัง้ หมด
9. ผูKใชKบริการจะตKองใชKบริการเพื่อกิจการของตนเองเทCานั้น จะใชKเพื่อการอื่น
ใดไมCไดKทั้งสิ้น เวKนแตCผูKใชKบริการจะไดKรับอนุญาตจากบริษัทฯ กCอน
10. ใบแจKงคCาใชKบริการ บรรดาหนังสือ และคําบอกกลCาวใดๆ ที่บริษัทฯ ไดK
สCงไปยังที่อยูCที่ระบุไวKในคําขอใชKบริการนี้ใหKถือวCาไดKสCงใหKผูKใชKบริการโดยชอบแลKว กรณี
ที่ผูKใชKบริการเปลี่ยนแปลงที่อยูCตCางจากที่แจKงไวK ผูKใชKบริการตKองแจKงใหKบริษัทฯทราบ
เปtนหนังสือโดยดCวน
11. อัตราคCาใชKบริการ ดูรายละเอียดไดKที่ www.ntplc.co.th
12. การคิดคCาบริการรายเดือนเดือนแรก จะเริ่มคิดคCาบริการ ณ วันเป€ดบริการ
13. อัตราคCาบริการขKางตKนไมCรวมอุปกรณbดKานผูKใชKบริการ และไมCรวมเครื่องหรือ
อุปกรณbที่บริษัทฯ จัดใหKเชCาเพื่อบริการนี้ และเปtนอัตราที่ไมCรวมภาษีมูลคCาเพิม่
14. ขKอตกลงฉบับนี้เปtนสิทธิเฉพาะตัว ซึ่งในกรณีที่มีการเปลี่ยนผูKใชKบริการ ตKอง
ไดKรับการยินยอมเปtนลายลักษณbอักษรจากบริษัทฯ กCอน
15. เมื่อผูKใชKบริการไดKรับใบแจKงคCาใชKบริการ หากเห็นวCามีรายการใดที่ไดKรับแจKง
ผิดไปจากเวลาที่ไดKใชKในการติดตCอจริง ใหKทําหนังสือขอตรวจสอบถึงบริษัทฯ อยCางชKา
ไมCเกิน 15 วันนับจากวันที่ครบกําหนดชําระในใบแจKงคCาใชKบริการ
16. บริษัทฯจะลดหยCอนคCาใชKบริการใหKเฉพาะในกรณีที่ตรวจสอบแลKวพบวCาเปtน
เหตุขัดขKองทางเทคนิคของชุมสายของบริษัทฯ ทั้งนี้ บริษัทฯจะพิจารณาคืนคCาใชK
บริการใหKผูKใชKบริการตามวิธกี ารที่บริษัทฯ กําหนด
17. เหตุขัดขKองที่มีสาเหตุสืบเนื่องมาจากความผิดพลาดของผูKใชKบริการและ/
หรือบริวาร ไมCอยูCในขCายที่จะไดKรับการยกเวKนหรือมีสCวนลดคCาใชKบริการ
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18. คCาธรรมเนียมรายเดือนของเดือนแรก และเดือนสุดทKายที่มีเศษของเดือนใหK
คิดเปtนจํานวนวัน และคํานวณโดยคิดเฉลี่ยเปtนคCาธรรมเนียมตCอวัน โดยคิดจากอัตรา
คCาธรรมเนียมเปtนตัวตั้งหารดKวยจํานวนวันในเดือนนั้นๆ
19. ในกรณีมีเหตุจําเปtนผูKใชKบริการมีสทิ ธิขอระงับบริการชั่วคราวไดK ตาม
หลักเกณฑb ตCอไปนี้
19.1 ในการใชKสิทธิขอระงับบริการชั่วคราว ผูKใชKบริการตKองแจKงเปtน
หนังสือใหKบริษัทฯ ทราบลCวงหนKาไมCนKอยกวCา 3 วันทําการ
19.2 ผูKใชKบริการมีสิทธิขอระงับบริการชั่วคราวไดKป#ละไมCเกิน
30 วัน
19.3 บริษัทฯ จะไมCเรียกเก็บคCาธรรมเนียมหรือคCาใชKจCายใดๆ จากการขอ
ระงับการใชKบริการชั่วคราวของผูKใชKบริการ เวKนแตCกรณีที่ผูKใชKบริการระงับบริการเกิน
กวCา 30 วันติดตCอกัน บริษัทฯ ยCอมมีสทิ ธิยกเลิกการใหKบริการไดK โดยแจKงใหK
ผูKใชKบริการทราบลCวงหนKาเปtนหนังสือไมCนKอยกวCา 30 วัน
20. ในกรณีที่มีเหตุจําเปtน บริษัทฯ มีสิทธิระงับการใหKบริการโทรคมนาคมเปtน
การชั่วคราวตCอผูKใชKบริการไดK โดยแจKงเปtนหนังสือพรKอมทั้งระบุเหตุในการใชKสิทธิ
ดังกลCาวใหKแกCผูKใชKบริการทราบลCวงหนKาเปtนเวลาไมCนKอยกวCา 30 วัน เวKนแตCกรณี
ดังตCอไปนี้ บริษัทฯ สามารถระงับการใหKบริการไดKทันที
20.1 เกิดเหตุสุดวิสัยขึ้นแกCบริษัทฯ
20.2 ผูKใชKบริการถึงแกCความตาย หรือสิน้ สุดสภาพนิติบุคคล
20.3 ผูKใชKบริการใชKเอกสารปลอมในการขอใชKบริการ
20.4 บริษัทฯ พิสูจนbไดKวCาบริการที่ผูKใชKบริการตามขKอตกลงนี้ถูกนําไปใชK
โดยมิชอบโดยกฎหมายหรือฝhาฝ‡นตCอขKอตกลง
20.5 ผูKใชKบริการไดKใชKบริการเกินวงเงินตามที่กําหนดไวKในขKอตกลงและ
บริษัทฯ ไดKแจKงเตือนใหKทราบลCวงหนKาแลKว
20.6 ผูKใชKบริการผิดนัดชําระคCาธรรมเนียมและคCาบริการเกินกวCา
ระยะเวลาที่กาํ หนดในใบแจKงคCาใชKบริการ 2 คราวติดตCอกัน
20.7 บริษัทฯ พิสูจนbไดKวCา ผูKใชKบริการไดKนําบริการตามขKอตกลงนี้ไปใชKเพื่อ
แสวงหารายไดKโดยมีเจตนาจะไมCชําระคCาธรรมเนียมและคCาใชKบริการ
20.8 บริษัทฯ มีเหตุที่จําเปtนตKองบํารุงรักษาหรือแกKไขระบบโทรคมนาคม
ที่ใชKในการใหKบริการ
21. บริษัทฯ มีสิทธิยกเลิกการใหKบริการตามขKอตกลงนี้ไดK ดKวยเหตุดังนี้
21.1 ผูKใชKบริการถึงแกCความตายหรือสิน้ สุดสภาพนิติบุคคล
21.2 ผูKใชKบริการผิดนัดชําระคCาธรรมเนียมและคCาบริการเกินกวCาระยะเวลา
ทีก่ ําหนดในขKอตกลง 2 คราวติดตCอกันโดยบริษัทฯ ไดKแจKงใหK
ผูKใชKบริการทราบวันครบกําหนดที่แนCนอนลCวงหนKาในใบแจKงเรียก
เก็บคCาธรรมเนียม และคCาบริการและทําการเตือนแลKว
21.3 ผูKใชKบริการมีพฤติกรรมฉKอฉลในการใชKบริการหรือนําบริการไปใชK
ผิดกฎหมายหรือฝhาฝ‡นขKอหKามในขKอตกลง
21.4 บริษัทฯ ไมCสามารถใหKบริการไดK โดยเหตุผลที่อยูCเหนือการควบคุม
ของบริษัทฯ
21.5 ยกเลิกโดยบทบัญญัติแหCงกฎหมาย
21.6 ผูKใชKบริการนําไปใชKงานในรูปแบบ Call back หรือในชื่ออื่นๆที่ใชKงาน
ในรูปแบบเดียวกัน
22. ผูKใชKบริการจะตKองไมCใชKบริการไปในทางที่ผิดกฎหมาย หรือใชK
บริการไปในทางที่ขัดตCอความสงบเรียบรKอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน
ขKาพเจKาไดKอCานและเขKาใจขKอตกลงและเงื่อนไขการใชKบริการรวมถึงอัตรา
คCาบริการตามคําขอใชKบริการฉบับนี้ และขKาพเจKาขอรับรองวCา รายละเอียดที่ระบุ
ในคําขอฉบับนี้เปtนความจริงและถูกตKอง ขKาพเจKาตกลงที่จะปฏิบัติตามขKอตกลงและ
เงื่อนไขการใชKบริการดังกลCาวทุกประการ ฉะนั้น เพือ่ เปtนหลักฐานผูKใชKบริการไดK
ลงนามไวKเปtนสําคัญ
ลงชื่อ
…………….…..…...........………....…….. ผูKขอใชKบริการ
ตัวบรรจง (………………….……….….....................……………….…….)
วันที่
…..…......./……....……/…25...……....
ประทับตรา
บริษัทฯ
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Terms and Conditions for “ CAT SIP - connect ”
This Agreement and Conditions shall enter into force between
National Telecom Public Company limited (hereinafter referred to as the

18. The monthly charge shall start from the effective date of this contract. Part of a month shall be calculated on daily basis based on the monthly
“Company” and the applicant as in this agreement (hereinafter referred to as the charge divided by the number of days per month.
19. In case of emergency, the Applicant has a right to suspend the
“Applicant. The Applicant hereby agrees to be bound and comply with the terms
service according to the conditions as follows:
and conditions as follows:
19.1 When request for suspension of service, the Applicant shall notify
1. CAT SIP-connect is Voice over Internet Protocol service (VoIP).
the
Company
in writing at least 3 working days in advance.
2. This agreement shall become effective on the date service provided to the
19.2
The
Applicant can request a suspension of service not more than 30
Applicant and shall continue thereafter until the Applicant submit the termination
days per year.
letter to the Company at least ﬁve (5) days advance notice.
19.3 The company will not charge fees or charges of any kind during the
3. The Company shall provide 24 hours daily service. In case of loss or
suspension of the service . Unless the applicant are suspended more than 30
damage or inconvenience resulting from technical problems or other causes that
consecutive days, the company shall be entitled to terminate the service by
are beyond the Company’s control or cause by applicant equipment , the
giving the applicant at least 30 (thirty) days advance written notice.
Company shall not be liable to the Applicant for indemnity resulting thereof.
20. In case of emergency, the Company reserves the right to temporarily
4. In the event of service malfunction, the Applicant must notify the Company
suspend the telecommunication service by giving the Applicant at least 30
of the problem. The Company will then solve the malfunction to resume its
(thirty) days advance written notice or without prior notice in the conditions as
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. follows :
20.1 The Company encounters an uncontrollable situation.
5. The Company shall not liable to any damages resulting to applicant if the
20.2
The Applicant dies or the juristic person status terminates.
transfer of data and, information is delayed, lost or damaged.
20.3 The Applicant has used fake documents to apply for the service.
6. The Applicant shall maintain all equipment provided by the Company in a
20.4 The Company can prove that the applicant speciﬁed in this
good condition. If the loss or damage of the installed equipment is caused by
agreement is against the law or breaches the terms and conditions.
the willful or negligent acts of the Applicant or servant the Applicant shall be
20.5
The
applicant exceeds the agreed service charge and the
liable to indemnify the Company for the actual cost of such damage.
Company
has sent a notice thereof.
7. The Applicant shall not relocate, change, amend, and add devices and
20.6 The invoice has become overdue for 2 consecutive billing circles.
equipment installed by the Company unless a written approval is given by the
20.7 The Company can prove that the service speciﬁed in this agreement is
Company.
used for commercial purposes and the Applicant intends not to pay
8. In any case, when this agreement is terminated, the Applicant agree the
the service charge and fee.
Company to uninstall and remove devices and equipment provided by the
20.8
The
Company has any necessity to suspend the service due to
Company. If the Company is unable to uninstall and remove devices and
system maintenance or repair.
equipment due to the fault of applicants, The Applicant shall be liable to
21. The Company has the right to terminate the service agreement in
compensate damages to the Company in an amount equivalent to the rental
according to the reason as follows :
charge rate of devices or equipment from the date of this agreement termina21.1 The Applicant dies or the juristic person status terminates.
tion until the Company completely uninstalls and removes all devices or
21.2
The invoice has become overdue for 2 consecutive billing circles and
equipment.
the Company gave the Applicant written advance notice.
9. The Applicant shall use the service solely for his/her own business and
21.3 The Applicant is regarded as fraudulence or is against the law or
shall not use it for other purposes whatsoever, unless the Applicant is allowed
breaches the terms and conditions.
by the Company.
21.4
The
agreement is terminated due to reasons that are beyond the
10. Any invoice or notice sent to the address as speciﬁed in this Application
Company’s
control.
Form shall be deemed to be duly given to the Applicant. The Applicant shall
21.5
The
agreement
is terminated by law.
promptly notify the Company in writing if there is any change in the address.
21.6 The Applicant is regarded as Call Back or other names which have
11. Service Charge is online available at www.ntplc.co.th
the same mean of use.
12. The set forth of Service charge will be commenced to account on the
22. The Applicant shall not use CAT SIP-connect service for illegal purposes
date service provided to the Applicant.
Including against the laws, public order or good moral.
13. Above service charges exclude equipment of applicants and not include
leased devices or equipment provided by the Company for this service and
I have read and understood the terms and conditions which include the
VAT.
service charge rate as speciﬁed in this application form. I hereby certify that the
14. This agreement is for the Applicant only. If the Applicant is changed, a
information furnished herein is true and correct. I further agree to be bound by
written consent must be obtained from the Company.
all the said terms and conditions set forth in this Agreement.
15. In case the Applicant believes that the usage charge does not reﬂect the
actual usage, the Applicant shall give a notice no later than (ﬁfteen) (15) days
from the due date to the Company.
16. In case of service malfunction is caused by the Company’s network; the
Signature
……………..………….....……………..
Applicant
Company may deduct the service charge. The service charge shall be refunded
Written
Name
(………………….……….………………….…….)
according to the Company’s condition.
Date
…..…......./……....……/…25...……
17. Any errors due to other causes resulting from mistakes of applicants and/or
their dependents shall not be considered to the exemption or discount of service
ประทับตราบริษัทฯ
charges.
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