คำขอใช้บริกำร
เลขประจำตัวผู้เสียภำษีอำกร 0107546000229

สำนักงำนใหญ่

สำขำที่

1. ชื่อและหลักฐำนผูข้ อใช้บริกำร (Customer Profile)
บุคคลธรรมดำ (For Individual)
ชื่อ นำย/นำง/น.ส.(Mr./Mrs./Miss) ………………………………….…..……..นำมสกุล(Last Name) …………………...………….……………………………………………………….……
วัน/เดือน/ปีเกิด (Date of Birth)
เลขที่บัตรประชำชน (Citizen ID Card No.)
ออกโดย (Issued By)……………………………………วันหมดอำยุ (Expiration Date)
อำชีพ (Occupation)……………..........................……
นิติบุคคล (Juristic Person)
หน่วยงำนรัฐ (For Government)
สำนักงำนใหญ่ (HQ)
สำขำ (Branch) ............................................................. รหัสสำขำ (Branch ID)
ชื่อหน่วยงำน (Applicant‘s Full Name)………………………………….……………………………………………………………………………...………………..…………………………………
โดย (By) …….…………....…......……สังกัด (ถ้ำมี) (Under (If any))………............………………… ประเภทธุรกิจ (Business Type) ………………………....……………..……
หมำยเลขจดทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ (Juristic Person Registration Number)
วันที่จดทะเบียน (Registration Date)

2. ชื่อ/ที่อยู่ในกำรติดต่อ (Address)
2.1 ที่อยู่ตำมทะเบียนบ้ำนหรือที่อยู่ตำมหนังสือรับรองกำรจดทะเบียนนิติบุคคล (Address as specified in the Household Registration Certificate or Address
from certificate of juristic person)
เลขที่ (House No.)………….……..… หมูท่ ี่ (Moo) ………..…. อำคำร/หมู่บ้ำน (Building/Village) ……………………….………….…ตรอก/ซอย (Soi) …...........................................……
ถนน (Street).......................................แขวง/ตำบล (Sub district)…...….…….…………….เขต/อำเภอ (District) ……………………...…..…จังหวัด (Province) …………………………......
รหัสไปรษณีย์ (Postal Code) .........................................................................................โทรศัพท์ (Telephone) ………………………….…….. โทรสำร (Fax)……………………………….
E-Mail : ……………………………………………………………………………………………………………..
2.2 ชื่อผู้ประสำนงำน..สำหรับติดต่อภำยในหน่วยงำนต่ำงๆ เช่น บัญชี, IT, พัสดุ, จัดซื้อ/จ้ำง ฯลฯ ของผู้ใช้บริกำร (ถ้ำมี)

(Contact Person Name for internal liaison ex. Account, IT, Supply, Procurement (If any)
ชื่อผู้ประสำนงำน (Contact Name) ………...............................................ฝ่ำย/แผนก/ส่วน..(Department/Section/Division)…….…………...……………..................
โทรศัพท์ (Telephone) ............................................................................E-mail : …………………………………………………………..………………………………………..……….

3. รำยละเอียดกำรใช้บริกำร (Service Information)


สมัครใช้บริกำร CAT international call forward Prepaid พร้อมวงเงิน (Apply for CAT international call forward Prepaid with credit
balance)
300 บำท (300 Baht)
500 บำท (500 Baht)
1,000 บำท (1,000 Baht)

หมายเหตุ (Remark) :
1. ก่อนกำรเดินทำง โปรดตั้งค่ำโอนสำยจำกหมำยเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ไปยังหมำยเลขโทรศัพท์พื้นฐำนที่ได้รับ (Please forward all calls on mobile
number to CAT international call forward Prepaid number (e.g. 02 107-xxxx) before depart from Thailand.)
2. โปรดเข้ำตั้งค่ำกำรโอนสำยไปยังหมำยเลข SIM Card ต่ำงประเทศ (ตำมคู่มือที่ได้รับพร้อมใบเสร็จ) (Please set up follow the instruction on
receipt.)
3. หลังกลับจำกต่ำงประเทศ โปรดยกเลิกกำรโอนสำยจำกโทรศัพท์เคลื่อนที่ (After return to Thailand, please cancel call forward function on
mobile number.)
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4. ข้อตกลงและเงื่อนไข (Agreement)
ข้ำพเจ้ำได้อ่ำน เข้ำใจ และลงนำมรับรองข้อตกลงตำมเงื่อนไขกำรใช้บริกำรรวมถึงอัตรำค่ำบริกำรตำมเอกสำรแนบท้ำยคำขอใช้บริกำรฉบับนี้แ ละข้ำพเจ้ำขอรับรองว่ำ
รำยละเอียด ที่ระบุในคำขอฉบับนี้เป็นควำมจริงและถูกต้อง ข้ำพเจ้ำตกลงที่จะปฏิบัติตำมข้อตกลง เงื่อนไข กำรใช้บริกำรดังกล่ำวทุกประกำร
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) …………...………………………………….. ผู้ขอใช้บริกำร (Applicant)
ตัวบรรจง (Block Letter) (……...........………………………………)
ประทับตรำนิติบุคคล
..…........../……..…….…/.…………..
(ถ้ำมี)
(Company Stamp)
(If any)

เอกสำรประกอบคำขอใช้บริกำร : (Required documents to be attached:)

หมำยเหตุ (Remark) :

บุคคลทั่วไป (For Individual) : สำเนำบัตรประชำชน (Copy of Citizen ID Card), สำเนำทะเบียนบ้ำน
(Copy of Household Registration Certificate)

1. กรณีมอบอำนำจให้แนบหนังสือมอบอำนำจ, หลักฐำนสำเนำบัตรประจำตัวประชำชนของผู้มอบ
อำนำจและผู้รับมอบอำนำจพร้อมรับรองสำเนำถูกต้อง (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) : สำเนำหนังสือรับรองกำรเป็นนิติบุคคล ที่มีกำหนดไม่เกิน 3 เดือน , สำเนำ
บัตรประจำตัวประชำชนของ ผู้มีอำนำจกระทำกำรแทนนิติบุคคล (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) : สำเนำหนังสือเดินทำง ที่ยังไม่หมดอำยุ , สำเนำหนังสืออนุญำตให้ประกอบกำร
ของกรมแรงงำน“Work Permit” (ถ้ำมี) (Copy of valid passport and copy of Work Permit issued by
the Department of Labor (If any) )

2. กรณีที่ผู้ขอใช้บริกำรมิใช่เจ้ำของกรรมสิทธ์ในสถำนที่ติดตั้งให้แนบหลักฐำน คือ หลักฐำนแสดงกำร
ครอบครองสถำนที่ติดตั้ง เช่นสัญญำเช่ำ สัญญำซื้อขำย (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 กสท โทรคมนำคม จำกัด (มหำชน) ตกลงและรับรองว่ำ บริษัทฯ จะไม่เรียกเก็บค่ำธรรมเนียมและ/หรือค่ำบริกำร นอกเหนือจำกที่กำหนดไว้ตำมคำขอใช้
บริกำรและข้อตกลง (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.)

5. สำหรับเจ้ำหน้ำที่ (Staff Only)
หมำยเลขโทรศัพท์ (Call Forward Prepaid NO.) ....…………………………………….
อนุมัติ
ผู้รับเรื่อง .......................................................................................................................
หน่วยงำน .....................................................................................................................
โทรศัพท์ ................................................... วันที่

ลงชื่อ .......................................................................................
ตัวบรรจง (.......................................................................)
ตำแหน่ง ...............................................................................
วันที่
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ข้อตกลงและเงื่อนไขกำรใช้บริกำรโอนสำยไปต่ำงประเทศ CAT International call forward (Prepaid)
(บริกำรเสริม บริกำรโทรศัพท์ประจำที่ )
ข้อตกลงนี้ใช้บังคับระหว่ำง บริษัท กสท โทรคมนำคม จำกัด (มหำชน) (ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่ำ
“บริษัทฯ”) กับผู้ขอใช้บริกำร ที่ระบุไว้ตำมข้อตกลงนี้ (ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่ำ “ผู้ใช้บริกำร”) โดยผู้ใช้บริกำร
ยินยอมผูกพันและปฏิบัติตำมข้อตกลงและเงื่อนไขดังนี้
คำนิยำม
“หมำยเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่” หมำยควำมว่ำ หมำยเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ประเทศไทยที่
ผู้ใช้บริกำรต้องกำรโอนสำยไปยังเลขหมำย SIM Card ต่ำงประเทศ ผ่ำนหมำยเลขโทรศัพท์สำหรับโอนสำย
“หมำยเลขโทรศัพท์สำหรับโอนสำย” หมำยควำมว่ำ หมำยเลขโทรศัพท์พื้นฐำนที่บริษัทฯ เป็นผู้
กำหนดเพื่อใช้งำนคู่กันกับหมำยเลขโทรศัพท์ SIM Card ต่ำงประเทศ ซึ่งผู้ใช้บริกำรจะได้รับหมำยเลข
โทรศัพท์สำหรับโอนสำยในวันที่ขอใช้บริกำร และจะต้องเข้ำไปตั้งค่ำโอนสำยใน WEBSITE ตำมคู่มือที่ได้รับ
“หมำยเลขโทรศัพท์ SIM Card ต่ำงประเทศ” หมำยควำมว่ำ หมำยเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ของ
ต่ำงประเทศ ที่ผู้ขอใช้บริกำรจะใช้คู่กับเลขหมำยโทรศัพท์สำหรับโอนสำย
“บริกำรโอนสำยไปต่ำงประเทศ” หมำยควำมว่ำ เป็นบริกำรโทรศัพท์พื้นฐำนประเภทกำรโอน
สำยหรือทำ Call Forward จำกหมำยเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ ไปยังหมำยเลข โทรศัพท์สำหรับโอนสำยและ
จะโอนสำยอีกต่อหนึ่งไปยังหมำยเลขโทรศัพท์ SIM Card ต่ำงประเทศ
เงื่อนไข
1. ผู้ใช้บริกำรเป็นผู้รับผิดชอบในกำรตั้งค่ำจำก หมำยเลขโทรศัพท์สำหรับโอนสำย ไป หมำยเลข
โทรศัพท์ SIM Card ต่ำงประเทศ ที่ https:// customerprofile.catnextgen.com ขั้นตอนตำมคู่มือ
ที่ได้รับ
2. อัตรำค่ำใช้บริกำรโอนสำยคิดตำมอัตรำค่ำบริกำร CAT 009 (ไม่รวมภำษีมูลค่ำเพิ่ม 7%)
3. ในกรณีมีกำรเติมเงิน ระบบจะรวมยอดเงินและจำนวนวันคงเหลือเดิมให้โดยอัตโนมัติ
4. สิทธิกำรเติมเงินที่ได้รับ ขึ้นอยู่กับรำยกำรส่งเสริมกำรขำยที่ผู้ให้บริกำรกำหนด ทั้งนี้ ผู้ใช้บริกำร
สำมำรถสะสมวงเงินและจำนวนวันได้ไม่จำกัด
5. ในกรณีจำนวนเงินและ/หรือวันหมด ผู้ใช้บริกำรจะไม่สำมำรถใช้บริกำรโอนสำยไปต่ำงประเทศได้
จนกว่ำจะมีกำรเติมเงินใหม่ (จำนวนเงินคงเหลือจะถูกคืนให้อัตโนมัติเมื่อมีกำรเติมเงิน) โดยระยะเวลำในกำร
เติมเงินต้องอยู่ภำยใน 45 (สี่สิบห้ำ) วัน (ตั้งแต่จำนวนวันหมด) ถ้ำครบกำหนด 45 (สี่สิบห้ำ) วัน ผู้ใช้บริกำร
ยังไม่เติมเงิน ระบบจะทำกำรยกเลิกเบอร์โดยอัตโนมัติ และจะไม่สำมำรถใช้งำนเบอร์นั้นได้อีก
6. บริษัทฯ ให้บริกำรทุกวันตลอด 24 (ยี่สิบสี่) ชั่วโมง กรณีที่เกิดควำมเสียหำยหรือควำมไม่สะดวก
ในกำรใช้บริกำรอันเป็นผลสืบเนื่องจำกเหตุขัดข้องทำงเทคนิค หรือเหตุที่อยู่เหนือกำรควบคุมของบริษัทฯ
หรือเหตุขัดข้องเกิดจำกอุปกรณ์ของผู้ใช้บริกำร ผู้ใช้บริกำรจะเรียกร้องค่ำเสียหำยใด ๆ จำก บริษัทฯ มิได้
7. บริษัทฯ จะลดหย่อนค่ำใช้บริกำรให้ในเฉพำะกรณีที่ตรวจสอบแล้วพบว่ำเป็นเหตุขัดข้องทำง
เทคนิคของชุมสำยของบริษัทฯ ทั้งนี้บริษัทฯ จะพิจำรณำคืนค่ำใช้บริกำรให้ผู้ใช้บริกำรตำมวิธีกำรที่บริษัทฯ
กำหนด
8. บริษัทฯ มีสิทธิระงับกำรให้บริกำรหรือบอกเลิกข้อตกลงและเงื่อนไขกำรให้บริกำรนี้ โดยไม่ต้อง
แจ้งให้ผู้ใช้บริกำรทรำบล่วงหน้ำ หำกผู้ใช้บริกำรกระทำกำรใด ๆ ขัดต่อควำมสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอัน
ดีของประชำชน, นโยบำยรัฐบำล, ปฏิบัติผิดกฎหมำย หรือไม่ปฏิบัติตำมเงื่อนไขข้อตกลงกำรให้บริกำร
ข้อกำหนด คำสั่ง หนังสือสั่งกำร หรือ ประกำศของบริษัทฯ หรือกรณีที่บริษัทฯ มีควำมจำเป็นต้องระงับกำร
ให้บริกำร เพื่อควำมมั่นคงปลอดภัยของประเทศชำติ หรือกรณีที่ผู้ใช้บริกำร มีหนี้สินล้นพ้นตัวหรือถูกศำล
มีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์ไม่ว่ำชั่วครำว หรือเด็ดขำด หรือถูกฟ้องล้มละลำย
9. ในกรณีที่มีเหตุจำเป็น บริษัทฯ มีสิทธิระงับกำรให้บริกำรโทรคมนำคมเป็นกำรชั่วครำวต่อ
ผู้ใช้บริกำรได้ โดยแจ้งเป็นหนังสือพร้อมทั้งระบุเหตุในกำรใช้สิทธิดังกล่ำว ให้แก่ผู้ใช้บริกำรทรำบล่วงหน้ำ
เป็นเวลำไม่น้อยกว่ำ 30 (สำมสิบ) วัน เว้นแต่กรณีดังต่อไปนี้ บริษัทฯ สำมำรถระงับกำรให้บริกำรได้ทันที
9.1 เกิดเหตุสุดวิสัยขึ้นแก่บริษัทฯ
9.2 ผู้ใช้บริกำรใช้เอกสำรปลอมในกำรขอใช้บริกำร
9.3 บริษัทฯ พิสูจน์ได้ว่ำบริกำรที่ให้แก่ผู้ใช้บริกำรตำมข้อตกลงนี้ถูกนำไปใช้โดยมิชอบด้วย
กฎหมำยหรือฝ่ำฝืนต่อข้อตกลง
9.4 บริษัทฯ พิสูจน์ได้ว่ำ ผู้ใช้บริกำรได้นำบริกำรตำมข้อตกลงนี้ไปใช้เพื่อแสวงหำรำยได้โดยมี
เจตนำจะไม่ชำระค่ำธรรมเนียมและค่ำใช้บริกำร
9.5 บริษัทฯ มีเหตุที่จำเป็นต้องบำรุงรักษำหรือแก้ไขระบบโทรคมนำคมที่ใช้ในกำรให้บริกำร
ข้ำพเจ้ำได้อ่ำนและเข้ำใจข้อตกลงและเงื่อนไขกำรใช้บริกำรรวมถึงอัตรำ ค่ำบริกำรตำมคำขอใช้
บริกำรฉบับนี้ และข้ำพเจ้ำขอรับรองว่ำ รำยละเอียดที่ระบุใน คำขอฉบับนี้เป็นควำมจริงและถูกต้อง
ข้ำพเจ้ำตกลงที่จะปฏิบัติตำมข้อตกลงและเงื่อนไขกำรใช้บริกำรดังกล่ำวทุกประกำร ฉะนั้น เพื่อเป็น
หลักฐำนผู้ใช้บริกำรได้ลงนำมไว้เป็นสำคัญ

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:
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 CAT 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 CAT.
“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 CAT 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.

ลงชื่อ
……….………..….............……..............…............................…………….. ผู้ขอใช้บริกำร
ตัวบรรจง (…....……………….………...............………...............…….……....................)
วันที่
…..…......./……....……/…25...……....
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