หลักฐำนประกอบกำรขอใช้ บริกำร ที่รับรองสำเนำถูกต้อง
กรณีบุคคลธรรมดำ
 สำเนำบัตรประจำตัวประชำชน
 สำเนำทะเบียนบ้ ำน
กรณีนิตบิ ุคคล
 สำเนำหนังสือรับรองกำรเป็ นนิติบคุ คลที่มีกำหนดไม่เกิน 90 วัน
 สำเนำบัตรประจำตัวประชำชนของผู้มีอำนำจกระทำกำรแทนนิติบคุ คล
 หนังสือมอบอำนำจ
 สำเนำบัตรประจำตัวประชำชนของผู้รับมอบอำนำจ
 สำเนำหนังสือเดินทำง กรณีเป็ นชำวต่ำงชำติ

คำขอใช้ บริกำร
(Application Form)

2. ที่อยู่ (Customer Address)

(สำหรับเจ้ ำหน้ ำที่) *
(สำหรับเจ้ ำหน้ ำที่) *

คำขอเลขที่ (Application No.)
เลขที่สัญญำ (Contract No.)

* กรณีที่ต้องกำรรวมบิลกับบริกำรอื่น ๆ ของ กสท กรุณำแจ้ ง Contract No. ที่ปรำกฏในใบแจ้ งค่ำใช้ บริกำร พร้ อมแจ้ ง
ชื่อบริกำรนัน้ ๆ
1. ชื่อผู้ขอใช้ บริกำร (Customer Name)

 บุคคลธรรมดำ (Individual)
ชื่อ นำย/นำง/น.ส. (Mr./Mrs./Miss) …………………………………………………...................
วัน/เดือน/ปี เกิด (Date of Birth)  -  - 
เลขที่บตั รประจำตัวประชำชน (ID Card No.)

 -  -  - 
 นิตบิ ุคคล (Juristic Person)
ชื่อนิติบคุ คล (Juristic Entity’s Name) ………………………………………………..................
โดย (By) ……………………………………………………………………………….................
หมำยเลขจดทะเบียนนิติบคุ คลเลขที่ (Certificate of Juristic Person Registration)
…………………………………………………………………………………………................
วันที่จดทะเบียน (Registration Date)

 -  - 

เลขประจำตัวผู้เสียภำษี (Tax ID) …………………………………………………....................

2.1 ที่อยู่ตำมทะเบียนบ้ ำน / ที่อยู่นิตบิ ุคคล
(Address as specified in the Household Registration Certificate / Juristic Address)
เลขที่ (House No.) ………………………………………………..……หมู่ที่ (Moo) ………
อำคำร/หมู่บ้ำน (Building / Village)………..……………………………ชั ้น (Floor) ……...
แขวง/ตำบล (Subdistrict) ……………………. เขต/อำเภอ (District) …………………….
จังหวัด (Province) ……………………………. รหัสไปรษณีย์ (Postal Code) ……………

2.2 ที่อยู่ท่ ตี ้ องกำรให้ ส่งใบแจ้ งค่ ำใช้ บริกำร (กรณีท่ ตี ่ ำงจำกข้ อ 2.1)

โทรศัพท์ (Telephone) ……………….......…….. มือถือ (Mobile) ……………………............
โทรสำร (Fax) ………………………………………………………………………...................
อีเมล์ (e-mail) ………………………………………………………………………..................

วันที่ประสงค์ใช้ งำน CAT4SMS (Service Date) ………....../………….../………......
(สำมำรถใช้ บริ กำรได้ ภำยใน 5 วันทำกำร นับจำกวันทำสัญญำ)
 แบบ Step Charged ** ขั ้นต่ำ 100 ข้ อควำมต่อเดือน (100 บำท)
ข้ อควำมที่ใช้ งำน

1
500
501
1000
1,001
3,000
3,001
5,000
5,001
10,000
10,001
20,000
20,001
50,000
50,001
100,000
100,000
ขึ ้นไป
** Step Charge ไม่สำมำรถกำหนดชื่อผู้สง่ ได้

ข้ อควำมที่ได้
 Package-1





2.3 ชื่อและที่อยู่ในกำรออกใบเสร็จรั บเงิน/ใบกำกับภำษี (กรณีท่ ตี ่ ำงจำกข้ อ 2.1)
(Name/Address for Tax Invoice if differs from those in 2.1)
เลขที่ (House No.) ………………………………………………..……หมู่ที่ (Moo) ………
อำคำร/หมู่บ้ำน (Building / Village)………..……………………………ชั ้น (Floor) ……...
ตรอก/ซอย (Soi) ……………………………… ถนน (Street) ……………………………..
แขวง/ตำบล (Subdistrict) ……………………. เขต/อำเภอ (District) …………………….
จังหวัด (Province) ……………………………. รหัสไปรษณีย์ (Postal Code) ……………

2.4 เบอร์ โทรศัพท์
โทรศัพท์ (Telephone) ………………………… มือถือ (Mobile) ………………………….
โทรสำร (Fax) …………………………………. E-mail …………………………………….
ชื่อผู้ประสำนงำน (ในกรณีที่ผ้ สู มัครเป็ นนิติบคุ คล) ...........................................................

3. รำยละเอียดกำรใช้ บริกำร

อัตรำ/ข้ อควำม(บำท)

1.00
0.95
0.90
0.88
0.85
0.80
0.77
0.75
0.70

 แบบ Fixed Charged (สัญญำ 1 ปี )

(Address of billing if differs from those in 2.1)
เลขที่ (House No.) ………………………………………………..……หมู่ที่ (Moo) ………
อำคำร/หมู่บ้ำน (Building / Village)………..……………………………ชั ้น (Floor) ……...
ตรอก/ซอย (Soi) ……………………………… ถนน (Street) ……………………………..
แขวง/ตำบล (Subdistrict) ……………………. เขต/อำเภอ (District) …………………….
จังหวัด (Province) ……………………………. รหัสไปรษณีย์ (Postal Code) ……………

ประเภทธุรกิจ (Business Type) ……………………………………………………..................
ชื่อผู้ประสำนงำน (Coordinator) …………………………………………………….................

ข้ อมูลสำหรั บบริกำร CAT4SMS




Package-2
Package-3
Package-4
Package-5
Package-6
Package-7
Package-8

500
1,000
3,000
5,000
10,000
20,000
50,000
100,000

รำยเดือนขันต
้ ่ำ อัตรำข้ อควำมส่วนเกิน(บำท)

475
920
2,700
4,100
7,700
14,400
35,000
65,000

1.00
0.95
0.92
0.90
0.82
0.77
0.72
0.70


หมำยเหตุ รำคำใช้ บริกำร CAT4SMS ข้ ำงต้ นไม่รวมถึงค่ำใช้ บริกำร Internet และยังไม่รวมภำษีมลู ค่ำเพิ่ม
** ผู้ใช้ บริกำร แบบลูกค้ ำองค์กร และใช้ งำน Package-3 (3,000 sms/เดือน) ขึ ้นไปสำมำรถกำหนดชื่อผู้ส่งได้

รู ปแบบกำรใช้ งำนบริ กำร
 แบบลูกค้ ำทัว่ ไป
 แบบลูกค้ ำองค์กร (สำมำรถทำ sub-accounting ได้ )
กรุ ณำกำหนดชื่อสำหรับเข้ ำใช้ งำนในระบบ (หำกชื่อที่เลือกมีผ้ จู ดทะเบียนใช้ งำนอยูแ่ ล้ ว จะใช้ ชื่อถัดไป
ตำมลำดับ)
1. .........................................................................................................................................

ข้ อมูล Internet ที่ใช้ งำนอยู่ปัจจุบัน
อัตรำควำมเร็ว Internet / Leased Line ที่ใช้ งำนอยู่ ……………………………………………………
ชื่อผู้ให้ บริ กำร Internet ……………………………………………………………………………….....
ระยะเวลำกำรใช้ งำน ……………….. เริ่ ม ……………….. สิ ้นสุดอำยุกำรใช้ งำน ……………………

2. .........................................................................................................................................
3. .........................................................................................................................................
4. .........................................................................................................................................

4. กำรชำระค่ ำใช้ บริกำร (Payment)

 *หักบัญชีธนำคำร ชื่อธนำคำร ......................................................................................


ชื่อบัญชี .......................................................... เลขที่ .................................................
*หักบัญชีบตั รเครดิต ชื่อบัญชี ......................................................................................
เลขที่บตั รเครดิต ............................................. ออกโดย ..............................................
ช่องทำงรับชำระค่ำบริ กำร ...........................................................................................


* ในกรณีที่ต้องกำรหักจำกบัญชีธนำคำรหรือหักจำกบัญชีบตั รเครดิต ผู้ขอใช้ บริกำรต้ องกรอกเอกสำรเพิ่มเติม
(ติดต่อเจ้ ำหน้ ำที่)

5. ข้ อตกลง และเงื่อนไข (Terms and Conditions)

ข้ อตกลงนี ้ใช้ บงั คับระหว่ำง บมจ. กสท โทรคมนำคม (ซึง่ ต่อไปนี ้เรี ยกว่ำ “บริ ษัทฯ”) กับผู้ขอ
ใช้ บริ กำรที่ได้ ระบุไว้ ตำมข้ อตกลงนี ้ (ซึง่ ต่อไปนี ้เรี ยกว่ำ “ผู้ใช้ บริ กำร”) โดยผู้ใช้ บริ กำรยินยอมผูกพันและ
ปฏิบตั ิตำมข้ อตกลงและเงื่อนไขดังต่อไปนี ้
ข้ อตกลงและเงื่อนไขทัว่ ไป
1. บริ กำรนี ้เป็ นบริ กำร CAT4SMS สำหรับส่ง SMS ผ่ำนเว็บไซต์
2. บริ ษัทฯ จะให้ บริ กำรทุกวันตลอด 24 ชัว่ โมง ในกรณีเกิดควำมเสียหำยหรื อควำมไม่สะดวกในกำรใช้
บริ กำรอันเป็ นผลสืบเนื่องจำกเหตุขดั ข้ องทำงเทคนิคหรื อเหตุที่อยูเ่ หนือกำรควบคุม ของบริ ษัทฯ หรื อ
เหตุขดั ข้ องเกิดจำกอุปกรณ์ของผู้ใช้ บริ กำร หรื อวงจร Internet ที่ผ้ ใู ช้ บริ กำรใช้ งำนอยู่ที่มิ ใ ช่เป็ นของ
บริ ษัทฯ ผู้ใช้ บริ กำรจะเรี ยกร้ องค่ำเสียหำยใด ๆ จำกบริ ษัทฯ มิได้
3. กรณี เ กิ ด เหตุ ขัด ข้ อ งในกำรใช้ บ ริ ก ำร และผู้ใ ช้ บ ริ ก ำรแจ้ ง ให้ บ ริ ษั ท ฯ ทรำบ บริ ษั ท ฯ จะแก้ ไข
เหตุขดั ข้ องในส่วนของบริ ษัทฯ ให้ กลับสูภ่ ำวะปกติในเวลำอันควร โดยไม่คิดค่ำใช้ จำ่ ยใด ๆ
4. ผู้ใ ช้ บริ ก ำรจะต้ องใช้ บ ริ กำรเพื่ อกิ จกำรของตนเองเท่ำ นั ้น จะใช้ เพื่ อกำรอื่ นใดมิ ไ ด้ ทั ้งสิ ้น เว้ นแต่
ผู้ใช้ บริ กำรจะได้ รับอนุญำตจำกบริ ษัทฯ เป็ นหนังสือก่อน
5. ผู้ใช้ บริ กำรจะต้ องชำระค่ำใช้ บริ กำรภำยในกำหนดเวลำที่ระบุไว้ ในใบค่ำใช้ บริ กำร หำกไม่ชำระตำม
กำหนดบริ ษัทฯ มีสิทธิ์ระงับกำรให้ บริ กำรโดยไม่ต้องแจ้ งให้ ทรำบล่วงหน้ ำ
6. บริ ษัทฯ มี สิทธิ์ บอกเลิกข้ อตกลงกับผู้ใ ช้ บริ กำรได้ ทันที ถ้ ำ ปรำกฏว่ำ ผู้ใ ช้ บริ กำรปฏิ บัติผิดเงื่อนไข
ข้ อตกลงนี ้แม้ ข้อใดข้ อหนึง่

7. บริ ษัทฯ มีสิทธิ์ระงับกำรให้ บริ กำรหรื อบอกเลิกข้ อตกลงและเงื่อนไขกำรให้ บริ กำรนี ้ โดยไม่ต้องแจ้ งให้
ผู้ใช้ บริ กำรทรำบล่วงหน้ ำ หำกผู้ใช้ บริ กำรกระทำกำรใด ๆ ขัดต่อควำมสงบเรี ยบร้ อยหรื อศี ลธรรมอัน
ดีของประชำชน ขัดต่อนโยบำยรัฐบำล ปฏิบตั ิผิดกฎหมำย หรื อไม่ปฏิบตั ิตำมเงื่อนไขข้ อตกลงในกำร
ให้ บริ กำร ข้ อกำหนด คำสัง่ หนังสือสัง่ กำร หรื อ ประกำศของบริ ษัทฯ ที่เกี่ ยวข้ อง หรื อกรณีที่บริ ษัทฯ
มี ค วำมจ ำเป็ นต้ อ งระงับกำรให้ บริ กำร เพื่ อควำมมั่น คงปลอดภัย ของประเทศชำติ หรื อ กรณี ที่
ผู้ใช้ บริ กำรมีหนี ้สินล้ นพ้ นตัว หรื อถูกศำลมีคำสัง่ พิทกั ษ์ทรัพย์ไม่ว่ำชัว่ ครำว หรื อเด็ดขำด หรื อถูกฟ้ อง
ล้ มละลำย
8. บริ ษัทฯ เป็ นเพียงผู้ให้ บริ กำรส่งข้ อควำม ไม่มีสว่ นรับผิดชอบต่อควำมเสียหำยที่อำจเกิ ดขึ ้นจำกกำร
ให้ บริ กำรนี ้
9. บริ ษั ทฯ เป็ นเพี ย งผู้ใ ห้ บ ริ ก ำรส่ง ข้ อควำม ควำมเสีย หำยที่ เ กิ ด จำกข้ อ ควำมที่ส่ง ถื อ เป็ นควำม
รับผิดชอบของผู้ใช้ บริ กำร

10. บริ ษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่ข้อมูลข่ำวสำร ที่ผ้ ใู ช้ บริ กำรทำกำรถ่ำยทอดถึงกันเกิดเปลี่ยนแปลง
ล่ำช้ ำ หรื อเสียหำย ไม่ว่ำจะเกิดจำกสำเหตุใด ๆ ก็ตำม

6. กรณีท่ ผ
ี ้ ูใช้ บริกำรมิได้ เป็ นผู้ย่ ืนคำขอด้ วยตนเอง

11. ผู้ใช้ บริ กำรจะต้ องไม่ใช้ บริ กำรไปในทำงที่ก่อให้ เกิดควำมรำคำญหรื อก่อให้ เกิดควำมเสียหำยแก่ผ้ อู ื่น
ข้ อตกลงและเงื่อนไขเพิ่มเติม (เฉพำะลูกค้ ำที่ใช้ บริ กำรแบบทัว่ ไป)

ข้ ำพเจ้ ำมอบหมำยให้ .......................................................................................เป็ นผู้ยื่นคำขอแทน
ลงชื่อ ...............................................................................เป็ นผู้มอบอำนำจ

1. ผู้ใ ช้ บริ กำรจะต้ องชำระค่ำใช้ บริ กำรรำยเดื อนขัน้ ต่ ำ 100 บำท/เดื อน โดยผู้ใ ช้ บริ กำรสำมำรถส่ง
ข้ อ ควำมได้ 100 ข้ อควำม/เดื อน หำกเดื อนใดที่ผ้ ูใ ช้ บริ กำรส่งข้ อควำมเกิ น กว่ ำ 100 ข้ อ ควำม
ผู้ใช้ บริ กำรจะต้ องชำระค่ำใช้ บริ กำรในส่วนที่เกินตำมอัตรำที่บริ ษัทฯ กำหนด

ตัวบรรจง(...........................................................................................................)

2. ในเดือนแรกของกำรใช้ บริ กำร หำกผู้ใ ช้ บริ กำรใช้ บริ กำรไม่ครบเดื อนแห่งปฏิ ทินและใช้ บริ กำรส่ง
ข้ อควำมไม่ถึง 100 ข้ อควำม บริ ษัทฯ จะคำนวณค่ำใช้ บริ กำรจำกอัตรำค่ำใช้ บริ กำรขั ้นต่ ำหำรด้ วย
30 คูณด้ วยจำนวนวันที่ใช้
3. กรณีผ้ ใู ช้ บริ กำรต้ องกำรยกเลิกกำรใช้ บริ กำร จะต้ องแจ้ งให้ บริ ษัทฯ ทรำบล่วงหน้ ำไม่น้อยกว่ำ 7 วัน
ก่อนวันครบรอบเดือนแห่งปฏิทิน

ลงชื่อ ...............................................................................เป็ นผู้รับอำนำจ
ตัวบรรจง(.........................................................................................................)
หมำยเหตุ กรณีมอบอำนำจ ให้ แนบหลักฐำนสำเนำบัตรประจำตัวประชำชนของผู้ม อบอำนำจพร้ อม
รับรองสำเนำถูกต้ อง

ข้ อตกลงและเงื่อนไขเพิ่มเติม (เฉพำะลูกค้ ำที่ใช้ แพ็คเกจรำยปี )
1. กรณีผ้ ใู ช้ บริ กำรยกเลิกกำรใช้ บริ กำรก่อนครบกำหนดระยะเวลำที่ได้ ตกลงไว้ ผู้ใ ช้ บริ กำรจะต้ องเสีย
ค่ำปรับตำมอัตรำที่บริ ษัทฯ กำหนด เว้ นแต่จะเป็ นกำรยกเลิกกำรใช้ บริ กำรเพื่ อประสงค์ ใ ช้ บริ กำรใน
แพ็คเกจใหม่ในอัตรำที่สงู กว่ำเดิม โดยผู้ใช้ บริ กำรจะต้ องแจ้ งให้ บริ ษัทฯ ทรำบล่วงหน้ ำอย่ำงน้ อย 7
วัน ก่อนครบรอบเดือนแห่งปฏิทิน
2. กำรคำนวณค่ำปรับตำมข้ อ 1 จะคำนวณจำกอัตรำค่ำใช้ บริ กำรรำยเดือนขั ้นต่ ำ (ตำมแพ็ คเกจ) คูณ
ด้ วยจำนวนเดือนตำมระยะเวลำที่เหลืออยู่
3. ในเดือนแรกของกำรใช้ บริ กำร หำกผู้ใช้ บริ กำรส่งข้ อควำมไม่ถึงจำนวนที่สำมำรถใช้ ได้ ตำมแพ็ คเกจ
บริ ษัทฯ จะคำนวณค่ำใช้ บริ กำรจำกอัตรำค่ำใช้ บริ กำรขั ้นต่ ำ (ตำมแพ็ คเกจ) หำรด้ วย 30 คูณด้ วย
จำนวนวันที่ใช้
4. หำกเดือนใดที่ใช้ บริ กำรเกินกว่ำแพ็คเกจที่เลือก ผู้ใช้ บริ กำรจะต้ องชำระค่ำใช้ บริ กำรในส่วนที่เกินตำม
อัตรำที่บริ ษัทฯกำหนด นอกเหนือจำกค่ำใช้ บริ กำรรำยเดือนขั ้นต่ำตำมแพ็คเกจ
5. หำกครบกำหนดระยะเวลำกำรใช้ บริ กำรตำมคำขอใช้ บริ กำรฉบับนี ้ และผู้ใ ช้ บริ กำรยังคงใช้ บริ กำร
ต่อไป ให้ นำเงื่อนไขข้ อตกลงนี ้มำใช้ บังคับต่ อไปจนกว่ำผู้ขอใช้ บริ กำรจะลงนำมในคำขอใช้ บริ กำร
ฉบับใหม่หรื อบอกยกเลิกกำรขอใช้ บริ กำร ทั ้งนี ้ผู้ใช้ บริ กำรต้ องแจ้ งให้ บริ ษัทฯ ทรำบล่วงหน้ ำไม่น้อย
กว่ำ 10 วันทำกำร
ข้ ำพเจ้ ำได้ อ่ำนและเข้ ำใจข้ อตกลงและเงื่อนไขกำรใช้ บริ กำรรวมถึงอัตรำค่ำใช้ บริ กำรตำมคำ
ขอใช้ บริ กำรฉบับนี ้ และข้ ำพเจ้ ำรั บรองว่ำรำยละเอี ยดที่ร ะบุใ นคำขอฉบับนี ้เป็ นควำมจริ งและถูกต้ อง
ข้ ำพเจ้ ำตกลงที่จะปฏิบตั ิตำมข้ อตกลงและเงื่อนไขดังกล่ำวทุกประกำร
ฉะนั ้น เพื่อเป็ นหลักฐำนผู้ใช้ บริ กำรได้ ลงนำมไว้ เป็ นสำคัญ

ลงชื่อ (Signature) ……………………………………… ผู้ขอใช้ บริกำร (Applicant)
ตัวบรรจง (…………………….……………………………)
………..…./………..…./…………...

7. สำหรั บเจ้ ำหน้ ำที่

 CP
ID สำหรับฝ่ ำยขำย  -  - 
ได้ ตรวจสอบหลักฐำนของผู้ใช้ บริกำรแล้ ว

..........................................................................................
(ผู้รับคำขอ)
..................../..................../....................
ตำแหน่ ง ............................................................
หน่ วยงำน ..........................................................
โทร. ...................................................................

