เลขที่รับ .................................................

89/2 หมู 3 ถนนแจงวัฒนะ แขวงทุงสองหอง
เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
ทะเบียนเลขที่ 0107545000161
เลขประจําตัวผูเ สียภาษี 3030459466

แบบขอเพิ่มเติมหรือเปลีย่ นแปลงบริการ / แกไขปรับปรุงขอมูลผูใชบริการ
1.

สําหรับผูใชบริการ

ชื่อผูใชบริการ (ตามที่ระบุในสัญญาเชา/สัญญาบริการโทรศัพท)
(กรณีบุคคลธรรมดา) นาย/นาง/น.ส………………………………………………… นามสกุล………………………………………… (รหัสลูกคา) .....…………………...
(กรณีนิติบุคคล) ………………………………………………………………………………………………………………….………. (รหัสลูกคา) …………….………
ใชบริการโทรศัพทประจําที่ หมายเลข………………………………………………
ใชบริการโทรศัพท ISDN หมายเลข……………………………………
ใชบริการโทรศัพทประจําที่พรอม PCT หมายเลข………………………………..…..
ใชบริการวงจรเชาระบบดิจิตอลหมายเลข………………….……………
ใชบริการโทรศัพทประจําที่พรอม Broadband Internet ADSL หมายเลข ................
ใชบริการโทรศัพทเคลื่อนที่ 470 MHz หมายเลข………………..……..
อื่นๆ (ระบุ) ………………………………………………………………………………………………………………………..…………………….………………..
ที่อยูเลขที…
่ …….……………หมูที่……………….…..อาคาร/หมูบาน…………………………………………………….ซอย………………………………………………
ถนน……………………………………………..ตําบล/แขวง….………………………………………………..อําเภอ/เขต…………………………………….……………..
จังหวัด.………………………………………รหัสไปรษณีย…………………………..โทรศัพทติดตอ……………………………โทรสาร……….…………………………

(โปรดทําเครื่องหมาย

9 เลือกบริการที่ทานตองการ)

1.
2.

เปลี่ยนชื่อ-สกุล เปน……………………………………………….……
เปลี่ยนเลขที่บาน อื่นๆ (ระบุ)……..………..…. (ตามหลักฐานที่แนบ)
เปน……………………………………………………………….……..
…………………………………………………………………………..
3. เปลี่ยนสถานที่สงใบแจงคาใชบริการเปน…………………………….…
…………………………………..……………………………………...
4. เปลี่ยนชื่อ-สกุลผูมีสิทธิดําเนินการแทน (Contact Person) ……………..
…………………………. สิทธิที่ไดรับดําเนินการแทน...............................

11.

{ บริการเรียกซ้ําอัตโนมัติ
{ บริการประชุมทางโทรศัพท
{ บริการรับสายเรียกซอน

{

9.

8.1 ขอระงับการใชบริการ
8.2 ขอเปดใชบริการจากที่ระงับการใชไว

การบริการสอบถามหมายเลขในระบบบริการสอบถามหมายเลข 1133
บริการสอบถามหมายเลขบนสื่อตาง ๆ และสมุดรายนามผูใชโทรศัพท
{

12.

{

10.

บริการโทรศัพททางไกลระหวางประเทศ
{
{

ยกเลิกบริการ

ขอเปลี่ยนแปลงบริการ

ADSL บนหมายเลข ............................ (กรุณากรอกรายละเอียดขอ 4 )
{ 12.2 บริการโทรศัพทใชนอกสถานที่(PCT) เปนรูปแบบ ........... (ดูรายละเอียดขอ 5)
{ 12.3 บริการ Voice Mail Box
O ขอใชบริการ O ขอยกเลิกบริการ
{ 12.4 บริการ SMS
{ 12.5 อัตราการใชบริการโทรศัพทประจําที่ เปนรูปแบบ .................
{ 12.6 บริการรับฝากขอความ I-Box 1278……………….

13.
14.
15.

เลิกสัญญาเชา/สัญญาบริการโทรศัพท เนื่องจาก .........................
ยกเลิกการชําระคาบริการโทรศัพทโดยวิธีหักบัญชีเงินฝากธนาคาร
การยายโทรศัพท
{ 15.1 การยายภายในอาคารชุดเดียวกัน ซึ่งมีแผงจุดรวมเคเบิลที่ติดตั้งภายใน

9.1 ขอเพิ่มชื่อผูใชโทรศัพท...............................................................................
9.2 ไมประสงคใหเผยแพรขอมูลผูใชโทรศัพท
9.3 ประสงคใหเผยแพรขอมูลผูใชโทรศัพท

ขอใชบริการเพิ่มเติม
{ 12.1 บริการ

อาคารชุดนั้นๆ

……………………………………………………………………………….
{

O บริการเปลี่ยนเรียกเลขหมาย
O บริการเลขหมายยอ
O บริการเลขหมายดวน
O บริการจํากัดการเรียกออก

{ TOT Caller ID

เปลี่ยนหมายเลข………………………………………..………………..
ขอระงับการใชไวชั่วคราว
ขอตอสายคืนจากทีร่ ะงับการใชไว
บริการ Audiotex
{

ยกเลิก บริการพิเศษ SPC

{ บริการแจงคาพูดโทรศัพททางไกลทันที

(กรุณาใหขอมูลเพิ่มเติมในขอ 2)

5.
6.
7.
8.

ขอใช

{ 15.2 การยายตางอาคาร เลขที่บานเดียวกัน
{ 15.3 การยายตางเลขที่บาน (กรุณาระบุสถานที่ยายและเขียนแผนที่สังเขปดานหลัง)

16.

อื่นๆ ………………………….…………………………………………

10.1 ขอระงับการใชบริการ รหัสโทรออก ................................................
10.2 ขอเปดใชบริการจากที่ระงับการใชไว รหัสโทรออก ........................

ขาพเจาตกลงชําระหนีซ้ ึ่งเกิดจากการขอใชบริการเพิม่ เติมตามอัตราที่ บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) กําหนด โดยใหถือวารายละเอียดของการขอใชบริการฉบับนี้เปนสวนหนึ่ง
ของสัญญาเชาฯ/สัญญาบริการโทรศัพท ซึ่งขาพเจาไดทําไวกับ บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน)
ลงชื่อ …………………………………………...… ผูใชบริการ
ตัวบรรจง (………………………………………….………….)

2. ขอมูลสวนตัวผูมีสทิ ธิดําเนินการแทน (Contact Person)
เลขประจําตัวประชาชน ..................................................................................
วัน/เดือน/ปเกิด …......../............../........... อาชีพ ..............................................
เลขที่…….……..หมูที่………….หมูบาน/อาคาร …………..……………………...
ซอย………………………..…………..ถนน…………………………………….…
ตําบล/แขวง………..……….…………อําเภอ/เขต.………………..………………
จังหวัด…………………………………รหัสไปรษณีย……………………………..
โทรศัพท(บาน) ................................... (ที่ทํางาน) ............................................

3.

สถานที่ยายและแผนที่สังเขป

เลขที่…….……..หมูที่………….หมูบาน/อาคาร …………..……………………...
ซอย………………………..…………..ถนน…………………………………….…
ตําบล/แขวง………..……….…………อําเภอ/เขต.………………..………………
จังหวัด…………………………………รหัสไปรษณีย……………………………..
หมายเลขโทรศัพท………………………….………………………………………

กรณีขอใชบริการ Broadband Internet ADSL

4.

รูปแบบ ……………………………
O อัตราความเร็วที่ขอใชบริการ ................................................................
O จัดหาอุปกรณ Modem เอง
O ใชอุปกรณ Modem ของ TOT ยี่หอ .......................รุน ..........................
O อื่น ๆ ........................................................................................................

5.

กรณีขอใชบริการโทรศัพทใชนอกสถานที่

แบบ 1 กรณีตองการใหสัญญาณเรียกเขาดังที่เครื่อง PCT กอนและหากเครื่อง
PCT ปดเครื่องหรืออยูนอกเขตพื้นที่ใหบริการสัญญาณ จะไปดังเครื่องโทรศัพทที่บาน
แบบ 2 กรณีตองการใหระบบเสียงแจงผูโทรศัพทเขามา ดังนี้
(คิดคาใชจายทันทีที่ไดรับสัญญาณตอบรับ)
Ö ถาตองการจะติดตอกับโทรศัพทที่บานใหกด 0
Ö ถาตองการติดตอกับเครื่อง PCT ใหกด 1 - 9
(ถาเครื่อง PCT ปดเครื่อง หรืออยูนอกเขตพื้นที่ใหบริการสัญญาณเรียกเขาจะ
ไปดังที่เครื่องโทรศัพทบาน และจะมีบริการ Voice Mail Box ใหเครื่อง PCT
หมายเลขที่กําหนด
เลขที่เครื่องโทรศัพท (PS No.)

ลําดับที่
1
2
3
4

6.

หลักฐานการขอใชบริการในขอ 3 และขอ 4

 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือสําเนาทะเบียนบาน หรือสําเนาหนังสือ
เดินทางของผูขอใชบริการ
นิติบุคคล
 สําเนาหนังสือรับรองการเปนนิติบุคคลที่มีกําหนดไมเกิน180 วัน
 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูมีอํานาจกระทําการแทนนิติบคุ คล
 ประทับตราบริษัท
สําหรับบริการ ADSL ที่คูสัญญาและผูขอใชบริการเปนคนละนิติบุคคลหรือเปนคนละบุคคล
กัน ใหเพิ่มเติมหลักฐานคือ หลักฐานแสดงการครอบครองสถานที่ตดิ ตั้งโทรศัพท เชน สัญญาเชา
สัญญาซื้อขาย
กรณีมอบอํานาจใหแนบหลักฐาน สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูรับมอบอํานาจและ
ผูมอบอํานาจ
ขาพเจามอบหมายให ............................................................... เปนผูยนื่ คําขอแทนขาพเจา
ลงชื่อ ……….……........….…....... ผูมอบอํานาจ
(….........…………..........….……….........)
ลงชือ่ ……….………………….….. ผูรับมอบอํานาจ
(….........…………..........….……….........)
บุคคลธรรมดา

สําหรับเจาหนาที่
ผูรับคําขอ…………..……………………..………………………..
หนวยงาน…………………………………….…
โทรศัพท………………………………………

