
ค ำขอใช้บริกำร/สัญญำใช้บริกำร  

 บุคคลธรรมดำ (For Individual)  
     ชื่อ นาย/นาง/น.ส.(Mr./Mrs./Miss) ………………………………….…..……..นามสกุล(Last Name) …………………...………….……………………………………………………….……  

     วัน/เดือน/ปีเกิด (Date of Birth)      เลขท่ีบัตรประชาชน (Citizen ID Card No.)
    ออกโดย (Issued By)……………………………………วันหมดอายุ (Expiration Date)   อาชีพ (Occupation)……………..........................…… 

 นิติบุคคล (Juristic Person)                                หน่วยงำนรัฐ (For Government)  
                            ส านักงานใหญ่ (HQ)                                                                    สาขา (Branch) .............................................................      รหัสสาขา (Branch ID)         
     ชื่อหน่วยงาน (Applicant‘s Full Name)………………………………….……………………………………………………………………………...………………..………………………………… 
 โดย (By)  …….…………....…......……สังกัด (ถ้ามี) (Under (If any))………............………………… ประเภทธุรกิจ (Business Type) ………………………....……………..…… 
 หมายเลขจดทะเบียนนิติบุคคลเลขท่ี (Juristic Person Registration Number)  
 วันท่ีจดทะเบียน (Registration Date)                                           

1. ชื่อและหลกัฐำนผู้ขอใช้บริกำร (Customer Profile) 

 
 

 รับใบแจ้งค่ำใชบ้ริกำรทำง E-mail (Receive invoice (s) via e-mail)   
        E-mail : …………………………………………………………………..…………………... 

2. ชื่อ/ที่อยู่ในกำรติดต่อและส่งใบแจ้งค่ำใช้บริกำร (Contact Person and Billing Address ) 

2.1 ที่อยู่ตำมทะเบียนบำ้นหรือที่อยู่ตำมหนังสือรับรองกำรจดทะเบยีนนิติบุคคล 
(Address as specified in the Household Registration Certificate or 
Address from certificate of juristic person) 
 
เลขที่ (House No.)………….……..… หมูท่ี่ (Moo) ………..…. อาคาร/หมู่บ้าน (Building/
Village) ……………………….………….…ตรอก/ซอย (Soi) …...........................................……   
ถนน (Street).......................................แขวง/ต าบล (Sub district)…...….…….…………….
เขต/อ าเภอ (District) ……………………...…..…จังหวัด (Province) …………………………......   
รหัสไปรษณีย์ (Postal Code) .........................................................................................
โทรศัพท์ (Telephone) ………………………….…….. โทรสาร (Fax)………………………………. 
E-Mail : …………………………………………………………………………………………………………….. 

2.2   ชือ่/ทีอ่ยูส่ ำหรบั สง่/แจง้ คำ่ใชบ้รกิำรและเอกสำรอ่ืนๆ (Name/Address for  

       sending a billing /Informing charges or other documents) 

 ชือ่/ทีอ่ยูเ่ดยีวกนักบัทะเบยีนบำ้นหรอืทีอ่ยูต่ำมหนังสอืรบัรองกำรจดทะเบยีน 

       นิตบิคุคล (Same Name/Address as specified in the Household    

       Registration Certificate or Address from certificate of juristic     

       person)  

  ชือ่/ทีอ่ยู ่อ่ืนๆ (Other Name/Address) 
ชื่อ นาย/นาง/น.ส.(Mr./Mrs./Miss) ……………………………………………………………. 
นามสกุล(Last Name) ……………………………………………………………………………… 
ชื่อหน่วยงาน (Applicant‘s Full Name) …………………………………………………... 
เลขที่ (House No.)………….……..… หมูท่ี่ (Moo) ……….…. อาคาร/หมู่บ้าน (Building/
Village) ……………………….………….…ตรอก/ซอย (Soi) …........................................……   
ถนน (Street).......................................แขวง/ต าบล (Sub district)…..………....…………
เขต/อ าเภอ (District) ……………………..…จังหวัด (Province) …………..…………....……...   
รหัสไปรษณีย์ (Postal Code) ......................................................................................
โทรศัพท์ (Telephone) ……………………...….. โทรสาร (Fax)……………………………....…. 

2.3 ชื่อผู้ประสำนงำน  ส ำหรับตดิต่อภำยในหน่วยงำนต่ำงๆ เช่น บญัชี, IT, พัสดุ, จัดซื้อ/จ้ำง ฯลฯ ของผู้ใชบ้ริกำร (ถ้ำมี)  
(Contact Person Name for internal liaison ex. Accounting, IT, Supply, Procurement (If any) 
1. ชื่อผู้ประสานงาน (Contact Name) ………...............................................ฝ่าย/แผนก/ส่วน..(Department/Section/Division)…….…………...…………….................. 
   โทรศัพท์ (Telephone) ............................................................................E-mail : …………………………………………………………..………………………………………..………. 
2. ชื่อผู้ประสานงาน (Contact Name) ………...............................................ฝ่าย/แผนก/ส่วน..(Department/Section/Division)…….…………...…………….................. 
   โทรศัพท์ (Telephone) ............................................................................E-mail : …………………………………………………………..………………………………………..………. 
3. ชื่อผู้ประสานงาน (Contact Name) ………...............................................ฝ่าย/แผนก/ส่วน..(Department/Section/Division)…….…………...…………….................. 
   โทรศัพท์ (Telephone) ............................................................................E-mail : …………………………………………………………..………………………………………..………. 
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3. รำยละเอียดกำรใช้บริกำร (Service Information) 
  วงจร   (Circuit) 
          วงจร ANALOG    (โทรศัพท์พื้นฐานแบบธรรมดา)     จ านวน ………..........………. เลขหมาย (Amount of analog)     

  วงจร ISDN BRI (128 kbps/BRI)                      จ านวน ………...................  BRI (Amount of BRI) 

  วงจร ISDN PRI (E1) (2 Mbps/E1)                   จ านวน …………….......……. PRI (Amount of PRI)  จ านวน ……………..… เลขหมาย (Amount of DID number) 

 *(1 PRI รองรับ 30 ชอ่งสัญญาณ/1 PRI supports 30 concurrent) 
  ชนิดของอุปกรณท์ี่ใช้งำน    (User’s equipment)               PABX              IP-PBX          อื่นๆ (Other)  …......…....…......……................................................ 

   ยี่ห้อ (Brand) ………….......................…………………………………....รุ่น (Model) …….............................................................................................................................................…     

   หมายเหต ุ(Remark) .......................................................................................................................................................................................................................................... 
   วันทีป่ระสงค์ใชง้ำน (Start Date) 

4. ประเภทกำรเรียกใช้งำน (Call Type)  

โทรภายในประเทศเท่านั้น                                            โทรระหว่างประเทศเท่านั้น                                             โทรทั้งในประเทศและระหว่างประเทศ 
     (Domestic Calls only)                                                 (International Calls only)                             (Domestic and International Calls) 
      หมำยเหตุ  :  กรณีที่ไม่มีการระบปุระเภทการโทร  กสท  จะปิดการโทรระหวา่งประเทศไว้ (เป็นค่าเร่ิมต้น)   
      (Remark : In case no selection, CAT will not provide service in international calls) 

 

5. สถำนที่ติดต้ัง (Installation Address) 
 สถำนที่ตดิตั้งตำมทะเบียนบำ้น หรือตำมหนังสือรับรองกำรจดทะเบียนนิตบิคุคล (Installation Address as specified in the Household Registration  

       Certificate or Address from certificate of juristic person) 
 อ่ืนๆ (Other)    

      เลขที ่(House No.)………….……..… หมู่ที่ (Moo) ………..…. อาคาร/หมูบ่า้น (Building/Village) ……………………….………….…ตรอก/ซอย (Soi) ….........................................…. 
      ถนน (Street).....................................  แขวง/ต าบล (Sub district)…...……….…………….เขต/อ าเภอ (District) ……………………...…..…จังหวัด (Province) ………………..…..…....       
      รหัสไปรษณีย์ (Postal Code) .....................................................โทรศัพท์ (Telephone) ………………………...……………. โทรสาร (Fax)……………………...……………………..………. 

6. ข้อตกลงและเง่ือนไข (Agreement) 

  ข้าพเจ้าได้อ่าน  เขา้ใจ และลงนามรับรองข้อตกลงตามเง่ือนไขการใช้บริการรวมถึงอัตราค่าบริการตามเอกสารแนบทา้ยค าขอใช้บริการฉบับนี้และข้าพเจ้าขอรบัรองว่า
รายละเอียด ที่ระบุในค าขอฉบับนี้เป็นความจริงและถกูต้อง ขา้พเจ้าตกลงที่จะปฏิบัติตามขอ้ตกลง เง่ือนไข การใช้บริการดังกล่าวทุกประการ 
 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)  …………...………………………………….. ผู้ขอใช้บริการ (Applicant) 

 ตัวบรรจง (Block Letter) (……...........………………………………)           

                                  ..…........../……..…….…/.…………..  
ประทับตรานิติบุคคล  

(ถ้ามี)  
 (Company Stamp) 

(If any) 

 เอกสำรประกอบค ำขอใช้บริกำร :  (Required documents to be attached:) 

บุคคลท่ัวไป (For Individual) :  ส าเนาบัตรประชาชน (Copy of Citizen ID Card),  ส าเนาทะเบียนบ้าน 

(Copy of Household Registration Certificate)     

นิติบุคคล (Juristic Person) : ส าเนาหนังสือรับรองการเป็นนิติบุคคล ที่มีก าหนดไม่เกิน 3  เดือน , ส าเนา

บัตรประจ าตัวประชาชนของ ผู้มีอ านาจกระท าการแทนนิติบุคคล (Copy of juristic person certificate, 

certified within 3 months and copy of Citizen ID card of the person authorized to represent 

the juristic person) 

ชำวต่ำงชำติ (Foreigner) : ส าเนาหนังสือเดินทาง ที่ยังไม่หมดอายุ , ส าเนาหนังสืออนุญาตให้ประกอบการ

ของกรมแรงงาน“Work Permit” (ถ้ามี) (Copy of valid passport and copy of Work Permit issued by 

the Department of Labor (If any) )  

หมำยเหตุ (Remark) : 

1. กรณีมอบอ านาจให้แนบหนังสือมอบอ านาจ, หลักฐานส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้มอบ

อ านาจและผู้รับมอบอ านาจพร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง (In case of the authority is delegat-

ed, please attach a power of attorney and copy of citizen ID card or passport of 

both grantor and grantee.)   

2. กรณีที่ผู้ขอใช้บริการมิใช่เจ้าของกรรมสิทธ์ในสถานที่ติดต้ังให้แนบหลักฐาน คือ หลักฐานแสดงการ

ครอบครองสถานที่ติดต้ัง เช่นสัญญาเช่า 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.)  
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 เลขที่สญัญำ  (BA) ......................................................................................... 
เลขที่ลูกค้ำ  (CA)  ......................................................................................... 
ค ำสั่งที่   (Order) .......................................................................................... 
ผู้รับเรื่อง  ........................................................................................................ 
หน่วยงำน......................................................................................................... 
โทรศัพท์.................................................วันที่ 

 ส ำหรับกำรจ ำหน่ำยผ่ำนตัวแทน : ................................................................... 
โปรดระบุชื่อตัวแทนจ ำหน่ำย : ........................................................................ 

  
  
 
 

อนุมัติ  
 
  
 ลงชื่อ..................................................................................... 
           ตัวบรรจง  (........................................................................) 
 ต ำแหน่ง................................................................................ 
                           วันท่ี        

7. ส ำหรับเจ้ำหน้ำที่ (Staff Only) 

 บริษัท กสท โทรคมนาคม จ ากัด (มหาชน)  ตกลงและรับรองวา่ บริษัทฯ จะไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมและ/หรือค่าบริการ นอกเหนอืจากที่ก าหนดไว้ตามค าขอใช้
บริการและขอ้ตกลง  (CAT agrees and ensures that CAT will not charge the fee and/or the services fee apart from the rate as prescribed in the application forms and the terms.) 
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     ข้อตกลงนี้ใช้บังคับระหว่าง บริษัท กสท โทรคมนาคม จ ากดั (มหาชน)  (ซ่ึงต่อไปนี้ 
เรียกว่า “บริษัทฯ”) กับผู้ขอใช้บริการที่ระบุไว้ตามข้อตกลงนี ้(ซ่ึงต่อไปนี้ เรียกว่า  
“ผู้ใช้บริการ”)   โดยผู้ใช้บรกิารยินยอมผกูพันและปฏิบัติตามข้อตกลงและเงื่อนไขดังนี้ 
    1.  บรกิาร one Connect   เป็นบริการการจัดคู่สาย/วงจรเชือ่มโยงสายตรงให้บุคคล
ทั่วไปใช้ในการรับ-ส่งข่าวสารขอ้มูลและโทรศัพทร์วมถึงระบบสื่อสารอื่นของบริษัทฯ 

ค ำนิยำม  
“ คู่สำย/วงจร ”              หมายความวา่   คู่สาย/วงจรทีเ่ชื่อมโยงระหว่างบริษัทฯ  

                                            กับส านักงานของผู้ใช้บริการ 
“ อุปกรณ์เช่ือมโยง”         หมายความวา่   อุปกรณท์ าหน้าที่เชือ่มโยงวงจรเข้ากับ   
   (Network Terminal)                      อุปกรณ์ปลายทาง 

    “ อุปกรณ์เปลี่ยนสัญญำณ” หมายความว่า   อุปกรณ์ท าหน้าทีเ่ปลี่ยนสัญญาณให้เข้ากับ      
         (Terminal Adaptor)                    อุปกรณ์ปลายทางได้ 
     “ อุปกรณป์ลำยทำง”     หมายความว่า   อุปกรณ์ปลายทางที่สามารถตอ่เข้ากับ      

(Terminal Equipment)                  โครงข่ายของบริษัท 
    2.   อตัราค่าใช้บรกิาร    ดรูายละเอียดได้ที่   www.cattelecom.com 
     3.  ข้อตกลงฉบับนี้เป็นสทิธเิฉพาะตัว ซ่ึงในกรณีทีม่ีการเปลี่ยนผู้ใช้บรกิาร ต้องไดร้บัการ
ยินยอมเป็นลายลกัษณ์อกัษรจากบริษทัฯกอ่น 
     4.  วงจรที่ผู้ใช้บริการได้ใช้บรกิารตามข้อตกลงนี้  จะตอ้งใช้ภายในกจิการของผู้ใช้บริการ
เท่านัน้  ห้ามน าไปใช้พ่วงต่อกับระบบโทรคมนาคมสาธารณะเวน้แต่ไดร้ับความยินยอมเป็น
หนังสือจากบริษัทฯ กอ่น 

5.  ผู้ใช้บริการจะตอ้งไม่ใช้บรกิารนี้ไปในทางผิดต่อกฎหมาย ขัดตอ่ความสงบเรียบร้อย  
หรือศีลธรรมอนัดีของประชาชน  

      6.  ผู้ใช้บรกิารจะไม่ย้ายเปลี่ยนแปลง แก้ไข ดดัแปลง เพิม่เตมิเครื่องและอุปกรณท์ี่บริษัทฯ  
ได้ติดตั้งไว้แล้วเป็นอนัขาด เวน้แต่จะได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณอ์ักษรจากบริษัทฯ แลว้  

7.  บริษัทฯ จะจดัหาอุปกรณ์เชื่อมโยง และอุปกรณ์เปลี่ยนสัญญาณ (ถ้ามี) และตดิตั้งให้ ณ 
ส านักงานของผู้ใช้บรกิาร  การคิดค่าเช่าให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯก าหนด หรือ
ผู้ใช้บริการสามารถจัดหาอุปกรณ์เชือ่มโยงและอุปกรณ์เปลี่ยนสญัญาณ (ถ้ามี) มาใช้งานเองได้ 
โดยอุปกรณ์ดังกลา่วต้องได้รับการรับรองคณุภาพและมาตรฐาน (Type Approval) จากบริษัทฯ
แล้ว    

8.  กรณีบริษัทฯ จัดหาอุปกรณ์เชือ่มโยงและอุปกรณ์เปลี่ยนสญัญาณ (ถ้ามี)  บริษทัฯ จะ
เป็นผู้บ ารุงรักษาอุปกรณ์ดังกลา่ว  โดยมีเงือ่นไขดังนี้  

    8.1 ผู้ใช้บรกิารจะตอ้งรับผิดชอบการช ารุดเสียหายอันเกิดจากความผิดพลาด  บกพร่อง    
         หรอืความประมาทเลนิเลอ่ของผู้ใชบ้ริการและ/หรอืบริวารและจะตอ้งแจ้งให้บริษัทฯ             
         ด าเนนิการแก้ไขโดยด่วน  โดยผู้ใช้บริการเป็นผูอ้อกค่าใช้จ่ายต่าง ๆ เอง 
    8.2 ในกรณทีี่เกิดการเสียหายเนื่องจากการใช้งานตามปกติ  บริษัทฯ จะเป็นผู้เปลี่ยน   
          อุปกรณ์ให้ 
    8.3 ผู้ใช้บรกิารตอ้งรับผิดชอบในการสญูหายหรือเสียหายทุกกรณี  อนัอาจเกิดแก่อปุกรณ์  
         บริษทัฯ จัดหาให้  เวน้แตก่ารเสียหายนั้นจะเกิดขึ้นจากการใช้งานตามปกต ิ
    8.4  ผู้ใช้บรกิารจะตอ้งยินยอมให้เจ้าหนา้ที่ของบริษัทฯ เข้าไปในสถานที่ที่ติดตั้งอุปกรณ์

     ทีเ่ช่าจากบริษัทฯ  ซ่ึงผู้ใช้บรกิารเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์หรอืครอบครองอยู่ เพือ่ท า             
          การถอดถอนอุปกรณ์ดังกล่าวกลับคืนไปได้ทันที นับแตว่ันเลิกขอ้ตกลง  โดยบริษัทฯ 
          จะบอกกล่าวล่วงหน้าเป็นเวลาไม่นอ้ยกว่า 3 วัน  แต่ถา้บริษัทฯ ไม่สามารถถอด 
          ถอนอุปกรณ์คนืได้เพราะความผิดของผู้ใช้บริการและ/หรือบรวิาร  ผู้ใช้บรกิาร 
          จะต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายให้แก่บริษัทฯ เท่ากับอัตราค่าเช่าอุปกรณ์  นบัแต่ 
          วนัที่ข้อตกลงนี้ระงับ  จนกวา่บริษัทฯ จะถอดถอนเครื่องและอุปกรณ์ที่ให้เชา่คืนได้

     ในสภาพเรียบรอ้ยครบถ้วน     
9.  ผู้ใช้บริการต้องจัดหาอุปกรณ์ปลายทาง (Terminal Equipment) มาใช้งานเอง  โดย

ผู้ใช้บริการต้องจดัส่งรายละเอียด ทางเทคนคิ (Specification) ให้บริษัทฯพิจารณาอนญุาต  
10.  ผู้ใช้บริการต้องบ ารุงรกัษาอุปกรณท์ี่ผู้ใช้บริการจัดหามาใช้งานเอง 
11.  ใบแจ้งค่าใช้บริการ บรรดาหนงัสือ และค าบอกกล่าวใดๆ ที่บริษัทฯ ได้ส่งไปยัง 

ที่อยู่ทีร่ะบุไว้ในค าขอใช้บรกิารนี้ให้ถือว่าได้ส่งให้ผู้ใช้บริการโดยชอบแลว้  กรณทีี่ผู้ใช้บริการ
เปลี่ยนแปลงทีอ่ยู่ต่างจากทีแ่จ้งไว้   ผู้ใช้บรกิารตอ้งแจ้งให้บริษัทฯทราบเป็นหนังสอืโดยด่วน 

12.  กรณีเกิดเหตุขดัข้องในการใช้บรกิาร ผูใ้ช้บริการตอ้งแจ้งให้บริษัทฯทราบ และบรษัิทฯ 
จะแก้ไขการขัดข้องในส่วนของบริษัทฯ ให้คนืดีในเวลาอนัควร  โดยจะไม่คิดค่าใช้จ่ายจาก
ผู้ใช้บริการ เวน้แต่บริษัทฯ พสิูจน์ได้ว่าเหตขุัดข้องดังกล่าวเกิดขึน้จากความผิดของผู้ใชบ้ริการหรือ
บริวาร 
     13.  ผู้ใช้บริการต้องยินยอมให้พนกังานของบริษัทฯผู้มีหน้าที่เกี่ยวขอ้งเข้าไปในส านกังานของ
ผู้ใช้บริการเพื่อทดสอบและแก้ไข      

  14.  เมือ่ผู้ใช้บรกิารไดร้ับใบแจ้งค่าใช้บรกิาร  หากเห็นว่ามีรายการใดที่ได้รับแจ้งผิดไปจาก 
เวลาที่ได้ใช้ในการติดต่อจริง ให้ท าหนังสอืขอตรวจสอบถงึบริษัทฯ อย่างช้า ไมเ่กนิ 15 วันนับ 
จากวนัที่ครบก าหนดช าระในใบแจ้งค่าใช้บรกิาร  

   15.  บริษัทฯจะลดหย่อนค่าใช้บรกิารให้เฉพาะในกรณทีี่ตรวจสอบแล้วพบวา่เป็น 

เหตุขัดขอ้งทางเทคนิคของชุมสายของบริษัทฯ  ทั้งนี้บริษัทฯจะพิจารณาคืนค่าใช้บริการให้ 
ผู้ใช้บริการตามวธิีการที่บริษัทฯก าหนด   

   16.  เหตขุัดขอ้งทีม่ีสาเหตุสืบเนื่องมาจากความผิดพลาดของผู้ใช้บรกิารและ/หรือ 
บริวาร ไมอ่ยู่ในข่ายทีจ่ะได้รับการยกเว้นหรอืมีส่วนลดค่าใช้บรกิาร  
    17.  ค่าธรรมเนียมรายเดอืนของเดือนแรก และเดือนสุดท้ายที่มีเศษของเดือนให้คิดเป็น 
จ านวนวัน และค านวณโดยคิดเฉลี่ยเป็นค่าธรรมเนียมต่อวนั โดยคิดจากอัตราค่าธรรมเนียม 
เป็นตัวตั้งหารด้วยจ านวนวันในเดอืนนั้นๆ         

     18.  กรณีผู้ใช้บรกิารตอ้งการยกเลิกการใช้บริการต้องแจ้งเป็นหนังสือให้บริษัทฯ ทราบ
ล่วงหน้าอย่างน้อย 5 วนัท าการ ทั้งนี้ ผู้ใช้บริการจะตอ้งช าระค่าใช้บรกิาร  ค่าปรับ และ/หรอื
ค่าเสียหายอื่น ๆ (ถ้ามี)  ครบถว้นแล้วจนถึงวันทีก่ารยกเลกิขอ้ตกลงมีผลบังคับ 

   19.  ในกรณมีีเหตจุ าเป็นผู้ใช้บริการมีสทิธิขอระงับบรกิารชัว่คราวได้ ตามหลักเกณฑ์ 
ต่อไปนี ้

           19.1  ในการใช้สิทธิขอระงับบรกิารชั่วคราว ผู้ใช้บรกิารต้องแจ้งเป็นหนังสอืให้ 
                   บริษัทฯ ทราบล่วงหน้าไม่นอ้ยกว่า  3 วันท าการ 

         19.2  ผู้ใช้บรกิารมีสิทธิขอระงับบรกิารชัว่คราวได้ปีละ 1ครั้ง ๆ ละไม่เกิน  
                   1 เดือน 
           19.3  ในการใช้สิทธิขอระงับบรกิารชั่วคราว  หากมีค่าใช้จ่ายอันเกี่ยวเนื่องกับการขอ  
                   ระงับบริการชัว่คราว ผู้ใช้บริการจะตอ้งรับผิดชอบค่าใช้จ่ายดังกล่าวที่ เกิดขึน้  
                   ตามจริง   

   20.  ในกรณทีี่มเีหตุจ าเป็น บริษทัฯ มีสทิธิระงับการให้บรกิารโทรคมนาคมเป็น การ 
ชั่วคราวตอ่ผู้ใช้บรกิารได้ โดยแจ้งเป็นหนังสอืพรอ้มทัง้ระบุเหตุในการใช้สิทธิดังกล่าวให้แก่ 
ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้าเป็นเวลาไม่นอ้ยกว่า 30 วัน เวน้แตก่รณีดังต่อไปนี้ บริษัทฯ สามารถ 
ระงับการให้บริการได้ทนัท ี

20.1  เกิดเหตุสุดวิสัยขึน้แก่บริษัทฯ 
20.2  ผู้ใช้บริการถึงแก่ความตาย หรือสิ้นสดุสภาพนิติบุคคล  
20.3  ผู้ใช้บริการใชเ้อกสารปลอมในการขอใช้บริการ 
20.4  บริษัทฯ พิสจูน์ได้ว่าบรกิารที่ผู้ใช้บรกิารตามขอ้ตกลงนีถู้กน าไปใช้ 
        โดยมิชอบโดยกฎหมายหรือฝ่าฝนืต่อข้อตกลง 
20.5  ผู้ใช้บริการได้ใช้บรกิารเกินวงเงินตามที่ก าหนดไว้ในขอ้ตกลงและ 
        บริษัทฯ ได้แจ้งเตือนให้ทราบล่วงหนา้แล้ว   
20.6  ผู้ใช้บริการผิดนัดช าระค่าธรรมเนียมและค่าบรกิารเกนิกว่า 
        ระยะเวลาที่ก าหนดในใบแจ้งหนี้สองคราวติดตอ่กนั 
20.7  บริษัทฯ พิสจูน์ได้ว่า ผู้ใช้บริการได้น าบริการตามขอ้ตกลงนี้ไปใช้เพื่อ 
        แสวงหารายได้โดยมีเจตนาจะไม่ช าระค่าธรรมเนียมและค่าใช้บริการ 
20.8  บริษัทฯ มเีหตุทีจ่ าเป็นต้องบ ารุงรกัษาหรือแก้ไขระบบโทรคมนาคม 
        ที่ใช้ในการให้บริการ  

21.  บริษัทฯ มีสิทธิยกเลกิการให้บริการตามข้อตกลงนี้ได้ ด้วยเหตุดังนี้ 
21.1  ผู้ใช้บริการถึงแก่ความตายหรือสิน้สุดสภาพนิติบุคคล 
21.2  ผู้ใช้บริการผิดนัดช าระค่าธรรมเนียมและค่าบรกิารเกนิกว่าระยะเวลา  
        ทีก่ าหนดในขอ้ตกลง 2 คราวติดต่อกนัโดยบริษัทฯ ได้แจ้งให้ 
        ผู้ใช้บรกิารทราบวนัครบก าหนดที่แนน่อนล่วงหน้าในใบแจ้งเรียก 
        เก็บค่าธรรมเนียม และค่าบรกิารและท าการเตอืนแล้ว 
21.3  ผู้ใช้บริการมีพฤตกิรรมฉ้อฉลในการใช้บริการหรือน าบรกิารไปใช้ 
        ผิดกฎหมายหรือฝ่าฝืนขอ้ห้ามในข้อตกลง   
21.4  บริษัทฯ ไม่สามารถให้บรกิารได้ โดยเหตุผลที่อยู่เหนือการควบคุม 
        ของบริษัทฯ 
21.5  ยกเลิกโดยบทบัญญัตแิห่งกฎหมาย   
21.6  ผู้ใช้บริการน าไปใช้งานในรูปแบบ Call back หรือในชือ่อืน่ๆที่ใช้งาน 
        ในรูปแบบเดียวกนั   

          22.  บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิในการเปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรศัพท์ ระบบและวธิีในการ
ให้บริการ โดยบริษัทฯ จะแจ้งล่วงหน้าให้ผู้ใช้บริการรับทราบกอ่นเสมอ   

          
           ข้าพเจ้าได้อ่านและเข้าใจขอ้ตกลงและเงือ่นไขการใช้บริการรวมถึงอัตราค่าบรกิารตาม

ค าขอใช้บรกิารฉบับนี้ และข้าพเจ้าขอรับรองว่า รายละเอียดทีร่ะบุในค าขอฉบับนีเ้ป็นความ
จริงและถกูต้อง ข้าพเจ้าตกลงทีจ่ะปฏิบัติตามข้อตกลงและเงือ่นไขการใช้บริการดังกล่าวทุก
ประการ ฉะนัน้เพือ่เป็นหลกัฐานผู้ใช้บรกิารได้ลงนามไว้เป็นส าคัญ 

 
ลงชื่อ         ………………..………...............….....………..........…..   ผูข้อใช้บรกิาร  
ตัวบรรจง  (………………….……….……………................................….) 

      วันที่                   …..…......./……....……/…25...…….... 

ข้อตกลงและเงื่อนไข บริกำร CAT one - connect 

ประทบัตรา

บริษัทฯ 

  ฉบับขออนุมัติ มอ. (one-connect) 14.06.59 4/5 



   

     This Agreement shall enter into force between CAT 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 one-connect service provides the management of lines/circuits with the 
direct connection for data transfer and telephone calls for individual and corporate. 
       Definition 

“Line/Circuit”             refers to    lines/circuits connected between the Company  
                                                  and the applicant’s offices. 
“Network Terminal”   refers to    the device intended for connection between                   
                                                  the circuit and the terminal equipment. 
“Terminal Adaptor”   refers to    the device intended for converting the signal  
                                                  to be compatible with the terminal equipment.    
“Terminal Equipment” refers to  the device intended for the connection to  
                                                  the network of the Company. 

  2.  Service charge is online available at www.cattelecom.com 
  3.  This agreement is for the Applicant only. If the Applicant is changed, a written  
consent must be obtained from the Company. 
  4. The circuit provided to the applicant under this agreement shall be used within the 
activity of the applicant only. It is not allowed to extend and connect to the public  
telecommunication system unless a prior written consent of the Company is given. 
  5. The Applicant shall not use CAT one-connect service for illegal purposes includ-
ing against the laws, public order or good moral.  
  6. The Applicant shall not relocate, change, amend, and add devices and equipment 
installed by the Company unless a written approval is given by the Company.  
  7. The Company shall provide the Network Terminal and Terminal Adaptor (if any) and 
installation at the applicant’ s offices. The rental charge is based on the rules specified by 
the Company. Alternatively, the applicant can provide their own Network Terminal and 
Terminal Adaptor (if any). However, the type approval of such devices must be verified by 
the Company.  
  8. In case the Company provides the Network Terminal and Terminal Adaptor  (if any), 
the Company shall maintain such devices with the following terms; 
      8.1  The applicant shall be liable to any damages arising from mistakes,  defects or  
             negligence  of the applicant and/or their dependents and shall inform the  
             Company to fix them  immediately at their own costs and expenses. 
       8.2  In case of damages arising out of normal use of devices, the Company shall  
             change devices for the applicant. 
       8.3  The applicant shall be responsible for possible losses or damages of devices  
              provided by the Company in all cases unless such damages are caused by  
              normal use of devices.  
       8.4  The applicant shall agree and allow officers of the Company to access in the  
             installation site of the Company’s leased devices which are possessed or  
             owned by the applicant in order to uninstall and remove such devices  
             immediately from the date of agreement termination. The Company shall give a  
             prior notice at least 3 days.  If the Company is unable to uninstall and remove  
             devices due to the fault of the applicant and/or their dependents, the  
             applicant shall be liable to pay compensation to the Company in an amount  
             equivalent to the rental charge rate of devices from the date of suspending this  
             agreement until the Company completely uninstalls and removes leased  
             devices and equipment with good condition. 
  9.  The applicant shall provide their own Terminal Equipment and submit its  
specification to the Company for consideration and approval. 
 10. The applicant shall maintain their own devices. 
 11. 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. 
  12.  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.   
   13. The applicant shall agree to allow concerned employees of the Company to access 
in the office of the applicant for testing and modify devices. 

 
   14. In case the Applicant believes that the usage charge does not reflect the actual  
usage, the Applicant shall give a notice no later than 15 days from the due date to the 
Company. 
   15. 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. 
    16. Any errors due to other causes resulting from mistakes of the applicant and/or their  
dependents shall not be considered to the exemption or discount of service charges. 
    17. 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 charge divided  
by the number of days per month. 
    18.  In case the applicant intend to terminate the service, a prior written notice must  
be given to the Company at least 5 working days. However, the applicant shall fully make 
the payment of service charges, penalties, and/or any damages (if any) until the date that 
this termination of this agreement is effective. 
     19. In case of emergency, the Applicant has a right to suspend the service according to 
the conditions as follows : 

19.1 When request for suspension of service, the Applicant shall notify the   
       Company in writing at least 3 working days in advance. 
19.2 The Applicant can request a suspension of service only once a year and  no    
        more than 1 month per time. 
19.3  In case suspending the service, if there is any expense incurred thereof, the 

Applicant shall be liable to pay such expense for an actual amount. 
      20. 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 : 

20.1 The Company encounters an uncontrollable situation. 
20.2 The Applicant dies or the juristic person status terminates. 
20.3 The Applicant has used fake documents to apply for the service. 
20.4 The Company can prove that the applicant specified in this agreement is    
        against the law or breaches the terms and conditions. 
20.5 The Applicant exceeds the agreed service charge and the Company has  
        sent a notice thereof. 
20.6 The invoice has become overdue for 2 consecutive billing circles. 
20.7 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. 
20.8 The Company has any necessity to suspend the service due to  system     
        maintenance or repair. 

21. The Company has the right to terminate the service agreement in according to the  
      reason as follows : 

21.1 The Applicant dies or the juristic person status terminates. 
21.2 The invoice has become overdue for 2 consecutive billing circles and The  
        Company gave the Applicant written advance notice. 
21.3 The Applicant is regarded as fraudulence or is against the law or breaches  
        the terms and conditions. 
21.4 The agreement is terminated due to reasons that are beyond the Company’s  
        control. 
21.5 The agreement is terminated by law. 
21.6 The Applicant is regarded as Call Back or other names which have the  
        same mean of use. 

  22.  The Company reserves its right to change the telephone numbers, systems and 
methods of services and always gives a prior notice to the applicant .  
       
       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...…… 

Terms and Conditions for “CAT one - connect” 

ประทบัตรา
บริษทัฯ 
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