99 ถนนแจKงวัฒนะ แขวงทุCงสองหKอง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
เลขทะเบียนนิติบุคคคล / เลขประจําตัวผูKเสียภาษี 0107564000014

99 Chaengwattana Rd. Thungsonghong. Lak Si. Bangkok 10210

คําขอใช5บริการ/สัญญาใช5บริการ
(Service Application / Agreement)

NT international call forward
prepaid

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)


สมัครใช5บริการ NT international call forward Prepaid พร5อมวงเงิน (Apply for NT international call forward Prepaid with credit
balance)
300 บาท (300 Baht)
500 บาท (500 Baht)
1,000 บาท (1,000 Baht)

หมายเหตุ (Remark) :
1. กCอนการเดินทาง โปรดตั้งคCาโอนสายจากหมายเลขโทรศัพท`เคลื่อนที่ไปยังหมายเลขโทรศัพท`พื้นฐานที่ไดKรับ (Please forward all calls on mobile
number to international call forward Prepaid number (e.g. 02 107-xxxx) before depart from Thailand.)
2. โปรดเขKาตั้งคCาการโอนสายไปยังหมายเลข SIM Card ตCางประเทศ (ตามคูCมือที่ไดKรับพรKอมใบเสร็จ) (Please set up follow the instruction on
receipt.)
3. หลังกลับจากตCางประเทศ โปรดยกเลิกการโอนสายจากโทรศัพท`เคลื่อนที่ (After return to Thailand, please cancel call forward function on
mobile number.)

1/3
NT international call forward Prepaid 11.08.21

4. ข5อตกลงและเงื่อนไข (Agreement)
ขKาพเจKาไดKอCาน เขKาใจ และลงนามรับรองขKอตกลงตามเงื่อนไขการใชKบริการรวมถึงอัตราคCาบริการตามเอกสารแนบทKายคําขอใชKบริการฉบับนี้และขKาพเจKาขอรับรองวCา
รายละเอียด ที่ระบุในคําขอฉบับนี้เปyนความจริงและถูกตKอง 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) : สําเนาหนังสือรับรองการเปyนนิติบุคคล 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.)

5. สําหรับเจ5าหน5าที่ (Staff Only)
หมายเลขโทรศัพท] (Call Forward Prepaid NO.) ....…………………………………….
อนุมัติ
ผู5รับเรื่อง .......................................................................................................................
หน"วยงาน .....................................................................................................................
โทรศัพท] ................................................... วันที่

ลงชื่อ .......................................................................................
ตัวบรรจง (.......................................................................)
ตําแหน"ง ...............................................................................
วันที่
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ข5อตกลงและเงื่อนไขการใช5บริการโอนสายไปต"างประเทศ NT international call forward (Prepaid)
(บริการเสริม บริการโทรศัพท]ประจําที่ )
ขKอตกลงนี้ใชKบังคับระหวCาง บริษัท โทรคมนาคมแหCงชาติ จํากัด (มหาชน) (ซึ่งตCอไปนี้เรียกวCา
“บริษัทฯ”) กับผูKขอใชKบริการ ที่ระบุไวKตามขKอตกลงนี้ (ซึ่งตCอไปนี้เรียกวCา “ผูKใชKบริการ”) โดยผูKใชKบริการ
ยินยอมผูกพันและปฏิบัติตามขKอตกลงและเงื่อนไขดังนี้
คํานิยาม
“หมายเลขโทรศัพท]เคลื่อนที่” หมายความวCา หมายเลขโทรศัพท`เคลื่อนที่ประเทศไทยที่
ผูKใชKบริการตKองการโอนสายไปยังเลขหมาย SIM Card ตCางประเทศ ผCานหมายเลขโทรศัพท`สําหรับโอนสาย
“หมายเลขโทรศัพท]สําหรับโอนสาย” หมายความวCา หมายเลขโทรศัพท`พื้นฐานที่บริษัทฯ เปyนผูK
กําหนดเพื่อใชKงานคูCกันกับหมายเลขโทรศัพท` SIM Card ตCางประเทศ ซึ่งผูKใชKบริการจะไดKรับหมายเลข
โทรศัพท`สําหรับโอนสายในวันที่ขอใชKบริการ และจะตKองเขKาไปตั้งคCาโอนสายใน WEBSITE ตามคูCมือที่ไดKรับ
“หมายเลขโทรศัพท] SIM Card ต"างประเทศ” หมายความวCา หมายเลขโทรศัพท`เคลื่อนที่ของ
ตCางประเทศ ที่ผูKขอใชKบริการจะใชKคูCกับเลขหมายโทรศัพท`สําหรับโอนสาย
“บริการโอนสายไปต"างประเทศ” หมายความวCา เปyนบริการโทรศัพท`พื้นฐานประเภทการโอน
สายหรือทํา Call Forward จากหมายเลขโทรศัพท`เคลื่อนที่ ไปยังหมายเลข โทรศัพท`สําหรับโอนสายและ
จะโอนสายอีกตCอหนึ่งไปยังหมายเลขโทรศัพท` SIM Card ตCางประเทศ
เงื่อนไข
1. ผูKใชKบริการเปyนผูKรับผิดชอบในการตั้งคCาจาก หมายเลขโทรศัพท]สําหรับโอนสาย ไป หมายเลข
โทรศัพท] SIM Card ต"างประเทศ ที่ https:// customerproﬁle.catnextgen.com ขั้นตอนตามคูCมือ
ที่ไดKรับ
2. อัตราคCาใชKบริการโอนสายคิดตามอัตราคCาบริการผCานรหัส 009 (ไมCรวมภาษีมูลคCาเพิ่ม 7%)
3. ในกรณีมีการเติมเงิน ระบบจะรวมยอดเงินและจํานวนวันคงเหลือเดิมใหKโดยอัตโนมัติ
4. สิทธิการเติมเงินที่ไดKรับ ขึ้นอยูCกับรายการสCงเสริมการขายที่ผูKใหKบริการกําหนด ทั้งนี้ ผูKใชKบริการ
สามารถสะสมวงเงินและจํานวนวันไดKไมCจํากัด
5. ในกรณีจํานวนเงินและ/หรือวันหมด ผูKใชKบริการจะไมCสามารถใชKบริการโอนสายไปตCางประเทศไดK
จนกวCาจะมีการเติมเงินใหมC (จํานวนเงินคงเหลือจะถูกคืนใหKอัตโนมัติเมื่อมีการเติมเงิน) โดยระยะเวลาในการ
เติมเงินตKองอยูCภายใน 45 (สี่สิบหKา) วัน (ตั้งแตCจํานวนวันหมด) ถKาครบกําหนด 45 (สี่สิบหKา) วัน ผูKใชKบริการ
ยังไมCเติมเงิน ระบบจะทําการยกเลิกเบอร`โดยอัตโนมัติ และจะไมCสามารถใชKงานเบอร`นั้นไดKอีก
6. บริษัทฯ ใหKบริการทุกวันตลอด 24 (ยี่สิบสี่) ชั่วโมง กรณีที่เกิดความเสียหายหรือความไมCสะดวก
ในการใชKบริการอันเปyนผลสืบเนื่องจากเหตุขัดขKองทางเทคนิค หรือเหตุที่อยูCเหนือการควบคุมของบริษัทฯ
หรือเหตุขัดขKองเกิดจากอุปกรณ`ของผูKใชKบริการ ผูKใชKบริการจะเรียกรKองคCาเสียหายใด ๆ จาก บริษัทฯ มิไดK
7. บริษัทฯ จะลดหยCอนคCาใชKบริการใหKในเฉพาะกรณีที่ตรวจสอบแลKวพบวCาเปyนเหตุขัดขKองทาง
เทคนิคของชุมสายของบริษัทฯ ทั้งนี้บริษัทฯ จะพิจารณาคืนคCาใชKบริการใหKผูKใชKบริการตามวิธีการที่บริษัทฯ
กําหนด
8. บริษัทฯ มีสิทธิระงับการใหKบริการหรือบอกเลิกขKอตกลงและเงื่อนไขการใหKบริการนี้ โดยไมCตKอง
แจKงใหKผูKใชKบริการทราบลCวงหนKา หากผูKใชKบริการกระทําการใด ๆ ขัดตCอความสงบเรียบรKอยหรือศีลธรรมอัน
ดีของประชาชน, นโยบายรัฐบาล, ปฏิบัติผิดกฎหมาย หรือไมCปฏิบัติตามเงื่อนไขขKอตกลงการใหKบริการ
ขKอกําหนด คําสั่ง หนังสือสั่งการ หรือ ประกาศของบริษัทฯ หรือกรณีที่บริษัทฯ มีความจําเปyนตKองระงับการ
ใหKบริการ เพื่อความมั่นคงปลอดภัยของประเทศชาติ หรือกรณีที่ผูKใชKบริการ มีหนี้สินลKนพKนตัวหรือถูกศาล
มีคําสั่งพิทักษ`ทรัพย`ไมCวCาชั่วคราว หรือเด็ดขาด หรือถูกฟ‡องลKมละลาย
9. ในกรณีที่มีเหตุจําเปyน บริษัทฯ มีสิทธิระงับการใหKบริการโทรคมนาคมเปyนการชั่วคราวตCอ
ผูKใชKบริการไดK โดยแจKงเปyนหนังสือพรKอมทั้งระบุเหตุในการใชKสิทธิดังกลCาว ใหKแกCผูKใชKบริการทราบลCวงหนKา
เปyนเวลาไมCนKอยกวCา 30 (สามสิบ) วัน เวKนแตCกรณีดังตCอไปนี้ บริษัทฯ สามารถระงับการใหKบริการไดKทันที
9.1 เกิดเหตุสุดวิสัยขึ้นแกCบริษัทฯ
9.2 ผูKใชKบริการใชKเอกสารปลอมในการขอใชKบริการ
9.3 บริษัทฯ พิสูจน`ไดKวCาบริการที่ใหKแกCผูKใชKบริการตามขKอตกลงนี้ถูกนําไปใชKโดยมิชอบดKวย
กฎหมายหรือฝgาฝˆนตCอขKอตกลง
9.4 บริษัทฯ พิสูจน`ไดKวCา ผูKใชKบริการไดKนําบริการตามขKอตกลงนี้ไปใชKเพื่อแสวงหารายไดKโดยมี
เจตนาจะไมCชําระคCาธรรมเนียมและคCาใชKบริการ
9.5 บริษัทฯ มีเหตุที่จําเปyนตKองบํารุงรักษาหรือแกKไขระบบโทรคมนาคมที่ใชKในการใหKบริการ
ขKาพเจKาไดKอCานและเขKาใจขKอตกลงและเงื่อนไขการใชKบริการรวมถึงอัตรา คCาบริการตามคําขอใชK
บริการฉบับนี้ และขKาพเจKาขอรับรองวCา รายละเอียดที่ระบุใน คําขอฉบับนี้เปyนความจริงและถูกตKอง
ขKาพเจKาตกลงที่จะปฏิบัติตามขKอตกลงและเงื่อนไขการใชKบริการดังกลCาวทุกประการ ฉะนั้น เพื่อเปyน
หลักฐานผูKใชKบริการไดKลงนามไวKเปyนสําคัญ

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:
Deﬁnition
“Mobile Phone Number” refer to any mobile phone number (registered in Thailand) desired by the customers to be forwarded to the Overseas SIM Card Number through the Call
Forwarding Number.
“Call Forwarding Number” refer to the Fixed Line provided by the company for the
operation along with the Overseas SIM Card Number registered for the services. The customers shall
receive the Call Forwarding Number upon the service application and then visit the website to set
up call forwarding.
“Overseas SIM Card Number” refer to any overseas mobile phone number registered
by the customers for the overseas call forwarding services to be used with the Call Forwarding
Number provided by the company.
“Overseas Call Forwarding Service” refer to the call forwarding from the mobile
phone to the Call Forwarding Number and then to the Overseas SIM Card Number.
Conditions
1. The customers shall be responsible for setting up the Call Forwarding Number to the Overseas SIM Card Number on https://customerproﬁle.catnextgen.com according to the manual.
2.. The call forwarding fee shall be calculated based on the rates of 009 (excluding 7% VAT)
3. In case of recharging the credit balance, the system will calculate the remaining validity
balance from the date of recharging.
4. The prepaid service for users depends on the sales promotion speciﬁed by the service provider. Users can accumulate the credit and validity period without limitation.
5. In case of running out of the validity balance/credit 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.
6. 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.
7. 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.
8. The Company reserves the right to suspend the service or terminate this Agreement without
prior notice, In the event that the Applicant’s act is against the public order, good morals, the
government policy; breaches the laws; does not comply with the provision (s) set forth in this
Agreement including the relevant rules, regulations announcements of the Company or in the
event that the Applicant becomes insolvent, bankrupt, or a receivership order is granted by the
court.
9. In case of emergency, the Company reserves the right to temporarily suspend the telecommunication service by giving the Applicant at least 30 (thirty) days advance written notice or
without prior notice in the conditions as follows :
9.1 The Company encounters an uncontrollable situation
9.2 The Applicant has used fake documents to apply for the service.
9.3 The Company can prove that the use of service speciﬁed in this agreement is against the
law or breaches the terms and conditions.
9.4 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.
9.5 The Company has any necessity to suspend the service due to system maintenance or
repair.
I have read and understood the terms and conditions which include the service charge rate as
speciﬁed in this application form 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.
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