
 

 
 
 

 
 
 

ค ำขอใช้บริกำร 
(Application Form) 

 
 ค ำขอเลขที่ (Application No.)   (ส ำหรับเจ้ำหน้ำท่ี) * 
 เลขที่สัญญำ (Contract No.)   (ส ำหรับเจ้ำหน้ำท่ี) * 

* กรณีท่ีต้องกำรรวมบิลกบับริกำรอื่น ๆ ของ กสท กรุณำแจ้ง Contract No. ท่ีปรำกฏในใบแจ้งคำ่ใช้บริกำร พร้อมแจ้ง
ช่ือบริกำรนัน้ ๆ 

 

 
 
 บุคคลธรรมดำ (Individual) 

ช่ือ นำย/นำง/น.ส. (Mr./Mrs./Miss) …………………………………………………................... 

วัน/เดือน/ปีเกิด (Date of Birth)  -  -  
เลขท่ีบตัรประจ ำตัวประชำชน (ID Card No.) 

 -  -  -  
 นิตบุิคคล (Juristic Person) 

ช่ือนิติบคุคล (Juristic Entity’s Name) ……………………………………………….................. 

โดย (By) ………………………………………………………………………………................. 

หมำยเลขจดทะเบียนนิติบคุคลเลขท่ี (Certificate of Juristic Person Registration) 

…………………………………………………………………………………………................ 

วันท่ีจดทะเบียน (Registration Date)  -  -  

เลขประจ ำตัวผู้ เสียภำษี (Tax ID) ………………………………………………….................... 

ประเภทธุรกิจ (Business Type) …………………………………………………….................. 

ช่ือผู้ประสำนงำน (Coordinator) ……………………………………………………................. 

โทรศัพท์ (Telephone) ……………….......…….. มือถือ (Mobile) ……………………............ 

โทรสำร (Fax) ………………………………………………………………………................... 

อีเมล์ (e-mail) ……………………………………………………………………….................. 

หลักฐำนประกอบกำรขอใช้บริกำร ที่รับรองส ำเนำถูกต้อง 
 กรณีบุคคลธรรมดำ 

  ส ำเนำบตัรประจ ำตวัประชำชน  ส ำเนำทะเบียนบ้ำน 
    กรณีนิตบุิคคล 

  ส ำเนำหนงัสือรับรองกำรเป็นนิติบคุคลท่ีมีก ำหนดไม่เกิน 90 วัน 
  ส ำเนำบตัรประจ ำตวัประชำชนของผู้มีอ ำนำจกระท ำกำรแทนนิติบคุคล 

 หนงัสือมอบอ ำนำจ 

 ส ำเนำบตัรประจ ำตวัประชำชนของผู้ รับมอบอ ำนำจ 

 ส ำเนำหนงัสือเดินทำง  กรณีเป็นชำวต่ำงชำติ 
 

 
2.1 ที่อยู่ตำมทะเบียนบ้ำน / ที่อยู่นิตบุิคคล 

(Address as specified in the Household Registration Certificate / Juristic Address) 
เลขท่ี (House No.) ………………………………………………..……หมู่ท่ี (Moo) ……… 
อำคำร/หมู่บ้ำน (Building / Village)………..……………………………ชัน้ (Floor) ……... 
แขวง/ต ำบล (Subdistrict) ……………………. เขต/อ ำเภอ (District) ……………………. 
จงัหวัด (Province) ……………………………. รหสัไปรษณีย์ (Postal Code) …………… 

2.2 ที่อยู่ที่ต้องกำรให้ส่งใบแจ้งค่ำใช้บริกำร (กรณีที่ต่ำงจำกข้อ 2.1) 
 (Address of billing if differs from those in 2.1) 
เลขท่ี (House No.) ………………………………………………..……หมู่ท่ี (Moo) ……… 
อำคำร/หมู่บ้ำน (Building / Village)………..……………………………ชัน้ (Floor) ……... 
ตรอก/ซอย (Soi) ……………………………… ถนน (Street) …………………………….. 
แขวง/ต ำบล (Subdistrict) ……………………. เขต/อ ำเภอ (District) ……………………. 
จงัหวัด (Province) ……………………………. รหสัไปรษณีย์ (Postal Code) …………… 

2.3 ช่ือและที่อยู่ในกำรออกใบเสร็จรับเงิน/ใบก ำกับภำษี (กรณีที่ต่ำงจำกข้อ 2.1) 
(Name/Address for Tax Invoice if differs from those in 2.1) 
เลขท่ี (House No.) ………………………………………………..……หมู่ท่ี (Moo) ……… 
อำคำร/หมู่บ้ำน (Building / Village)………..……………………………ชัน้ (Floor) ……... 
ตรอก/ซอย (Soi) ……………………………… ถนน (Street) …………………………….. 
แขวง/ต ำบล (Subdistrict) ……………………. เขต/อ ำเภอ (District) ……………………. 
จงัหวัด (Province) ……………………………. รหสัไปรษณีย์ (Postal Code) …………… 

2.4 เบอร์โทรศัพท์ 
โทรศัพท์ (Telephone) ………………………… มือถือ (Mobile) …………………………. 
โทรสำร (Fax) …………………………………. E-mail ……………………………………. 
ช่ือผู้ประสำนงำน (ในกรณีท่ีผู้สมัครเป็นนิติบคุคล) ........................................................... 

 

 
 
ข้อมูล Internet ที่ใช้งำนอยู่ปัจจุบัน 
อัตรำควำมเร็ว Internet / Leased Line ท่ีใช้งำนอยู ่…………………………………………………… 
ช่ือผู้ให้บริกำร Internet ………………………………………………………………………………..... 
ระยะเวลำกำรใช้งำน ……………….. เร่ิม ……………….. สิน้สดุอำยกุำรใช้งำน …………………… 

ข้อมูลส ำหรับบริกำร CAT4SMS 

วันท่ีประสงค์ใช้งำน CAT4SMS (Service Date)  ………....../………….../………...... 

(สำมำรถใช้บริกำรได้ภำยใน 5 วันท ำกำร นบัจำกวันท ำสญัญำ) 

 แบบ Step Charged **  ขัน้ต ่ำ 100 ข้อควำมต่อเดือน (100 บำท)  
  

ข้อควำมท่ีใช้งำน อตัรำ/ข้อควำม(บำท) 

1 500 1.00 

501 1000 0.95 

1,001 3,000 0.90 

3,001 5,000 0.88 

5,001 10,000 0.85 

10,001 20,000 0.80 
20,001 50,000 0.77 

50,001 100,000 0.75 

100,000 ขึน้ไป 0.70 

** Step Charge ไม่สำมำรถก ำหนดช่ือผู้สง่ได้ 

 แบบ Fixed Charged (สญัญำ 1 ปี)  
 

 ข้อควำมท่ีได้ รำยเดือนขัน้ต ่ำ อตัรำข้อควำมส่วนเกิน(บำท) 

 Package-1 500 475 1.00 

 Package-2 1,000 920 0.95 

 Package-3 3,000 2,700 0.92 

 Package-4 5,000 4,100 0.90 

 Package-5 10,000 7,700 0.82 

 Package-6 20,000 14,400 0.77 

 Package-7 50,000 35,000 0.72 

 Package-8 100,000 65,000 0.70 
หมำยเหต ุ รำคำใช้บริกำร CAT4SMS ข้ำงต้นไม่รวมถึงค่ำใช้บริกำร Internet และยงัไม่รวมภำษีมลูค่ำเพ่ิม 
** ผู้ใช้บริกำร แบบลกูค้ำองค์กร และใช้งำน Package-3  (3,000 sms/เดือน) ขึน้ไปสำมำรถก ำหนดช่ือผู้ ส่งได้ 

 
รูปแบบกำรใช้งำนบริกำร 
  แบบลกูค้ำทัว่ไป 
  แบบลกูค้ำองค์กร (สำมำรถท ำ sub-accounting ได้) 
 
กรุณำก ำหนดช่ือส ำหรับเข้ำใช้งำนในระบบ (หำกช่ือท่ีเลือกมีผู้จดทะเบียนใช้งำนอยูแ่ล้ว จะใช้ช่ือถัดไป

ตำมล ำดับ) 

 1.  ......................................................................................................................................... 

 2.  ......................................................................................................................................... 

 3.  ......................................................................................................................................... 

 4.  ......................................................................................................................................... 

1. ช่ือผู้ขอใช้บริกำร (Customer Name) 

3. รำยละเอียดกำรใช้บริกำร 

2. ที่อยู่ (Customer Address) 



 

 
  *หกับญัชีธนำคำร ช่ือธนำคำร ...................................................................................... 
  ช่ือบญัชี .......................................................... เลขท่ี ................................................. 

  *หกับญัชีบตัรเครดิต ช่ือบญัชี ...................................................................................... 
  เลขท่ีบตัรเครดิต ............................................. ออกโดย .............................................. 
  ชอ่งทำงรับช ำระค่ำบริกำร ........................................................................................... 

* ในกรณีท่ีต้องกำรหกัจำกบญัชีธนำคำรหรือหกัจำกบญัชีบตัรเครดิต ผู้ขอใช้บริกำรต้องกรอกเอกสำรเพ่ิมเติม 
(ติดต่อเจ้ำหน้ำที่) 

 

 
 ข้อตกลงนีใ้ช้บงัคับระหว่ำง บมจ. กสท โทรคมนำคม (ซึง่ต่อไปนีเ้รียกว่ำ “บริษัทฯ”) กับผู้ขอ
ใช้บริกำรท่ีได้ระบไุว้ตำมข้อตกลงนี ้(ซึง่ต่อไปนีเ้รียกว่ำ “ผู้ใช้บริกำร”) โดยผู้ใช้บริกำรยินยอมผูกพันและ
ปฏิบติัตำมข้อตกลงและเง่ือนไขดังต่อไปนี ้
ข้อตกลงและเง่ือนไขทัว่ไป 

1. บริกำรนีเ้ป็นบริกำร CAT4SMS ส ำหรับสง่ SMS ผำ่นเว็บไซต์ 

2. บริษัทฯ จะให้บริกำรทกุวันตลอด 24 ชัว่โมง ในกรณีเกิดควำมเสียหำยหรือควำมไม่สะดวกในกำรใช้
บริกำรอันเป็นผลสืบเน่ืองจำกเหตุขดัข้องทำงเทคนิคหรือเหตุท่ีอยูเ่หนือกำรควบคุมของบริษัทฯ หรือ
เหตุขดัข้องเกิดจำกอุปกรณ์ของผู้ใช้บริกำร หรือวงจร Internet ท่ีผู้ใช้บริกำรใช้งำนอยู่ท่ีมิใช่เป็นของ
บริษัทฯ ผู้ใช้บริกำรจะเรียกร้องค่ำเสียหำยใด ๆ จำกบริษัทฯ มิได้ 

3. กรณีเกิดเหตุขัดข้องในกำรใช้บริกำร และผู้ ใช้บริกำรแจ้งให้บริษัทฯ ทรำบ บริษัทฯ จะแก้ไข
เหตุขดัข้องในสว่นของบริษัทฯ ให้กลบัสูภ่ำวะปกติในเวลำอันควร โดยไม่คิดค่ำใช้จำ่ยใด ๆ 

4. ผู้ ใช้บริกำรจะต้องใช้บริกำรเพ่ือกิจกำรของตนเองเท่ำนัน้ จะใช้เพ่ือกำรอ่ืนใดมิได้ทัง้สิน้ เว้นแต่
ผู้ใช้บริกำรจะได้รับอนญุำตจำกบริษัทฯ เป็นหนงัสือก่อน 

5. ผู้ใช้บริกำรจะต้องช ำระค่ำใช้บริกำรภำยในก ำหนดเวลำท่ีระบไุว้ในใบค่ำใช้บริกำร หำกไม่ช ำระตำม
ก ำหนดบริษัทฯ มีสิทธ์ิระงบักำรให้บริกำรโดยไม่ต้องแจ้งให้ทรำบลว่งหน้ำ 

6. บริษัทฯ มีสิทธ์ิบอกเลิกข้อตกลงกับผู้ ใช้บริกำรได้ทันที ถ้ำปรำกฏว่ำผู้ ใช้บริกำรปฏิบัติผิดเงื่อนไข
ข้อตกลงนีแ้ม้ข้อใดข้อหนึง่ 

7. บริษัทฯ มีสิทธ์ิระงบักำรให้บริกำรหรือบอกเลิกข้อตกลงและเง่ือนไขกำรให้บริกำรนี ้โดยไม่ต้องแจ้งให้
ผู้ใช้บริกำรทรำบลว่งหน้ำ หำกผู้ใช้บริกำรกระท ำกำรใด ๆ ขดัต่อควำมสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอัน
ดีของประชำชน ขดัต่อนโยบำยรัฐบำล ปฏิบติัผิดกฎหมำย หรือไม่ปฏิบติัตำมเง่ือนไขข้อตกลงในกำร
ให้บริกำร ข้อก ำหนด ค ำสัง่ หนงัสือสัง่กำร หรือ ประกำศของบริษัทฯ ท่ีเก่ียวข้อง หรือกรณีท่ีบริษัทฯ 
มีควำมจ ำเป็นต้องระงับกำรให้บริกำร เพ่ือควำมมั่นคงปลอดภัยของประเทศชำติ หรือกรณีท่ี
ผู้ใช้บริกำรมีหนีสิ้นล้นพ้นตัว หรือถกูศำลมีค ำสัง่พิทกัษ์ทรัพย์ไม่ว่ำชัว่ครำว หรือเด็ดขำด หรือถกูฟ้อง
ล้มละลำย 

8. บริษัทฯ เป็นเพียงผู้ให้บริกำรสง่ข้อควำม ไม่มีสว่นรับผิดชอบต่อควำมเสียหำยท่ีอำจเกิดขึน้จำกกำร
ให้บริกำรนี ้

9. บริษัทฯ เป็นเพียงผู้ ให้บริกำรส่งข้อควำม ควำมเสียหำยท่ีเกิดจำกข้อควำมท่ีส่งถือเป็นควำม
รับผิดชอบของผู้ใช้บริกำร 

10. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีท่ีข้อมูลขำ่วสำร ท่ีผู้ใช้บริกำรท ำกำรถ่ำยทอดถึงกันเกิดเปล่ียนแปลง 
ลำ่ช้ำ หรือเสียหำย ไม่ว่ำจะเกิดจำกสำเหตุใด ๆ ก็ตำม 

11. ผู้ใช้บริกำรจะต้องไม่ใช้บริกำรไปในทำงท่ีก่อให้เกิดควำมร ำคำญหรือก่อให้เกิดควำมเสียหำยแก่ผู้ อ่ืน 
 
ข้อตกลงและเง่ือนไขเพ่ิมเติม (เฉพำะลกูค้ำท่ีใช้บริกำรแบบทัว่ไป) 

1. ผู้ ใช้บริกำรจะต้องช ำระค่ำใช้บริกำรรำยเดือนขัน้ต ่ำ 100 บำท/เดือน โดยผู้ ใช้บริกำรสำมำรถส่ง
ข้อควำมได้ 100 ข้อควำม/เดือน หำกเดือนใดท่ีผู้ ใช้บริกำรส่งข้อควำมเกินกว่ำ 100 ข้อควำม 
ผู้ใช้บริกำรจะต้องช ำระค่ำใช้บริกำรในสว่นท่ีเกินตำมอัตรำท่ีบริษัทฯ ก ำหนด 

2. ในเดือนแรกของกำรใช้บริกำร หำกผู้ ใช้บริกำรใช้บริกำรไม่ครบเดือนแห่งปฏิทินและใช้บริกำรส่ง
ข้อควำมไม่ถึง 100 ข้อควำม บริษัทฯ จะค ำนวณค่ำใช้บริกำรจำกอัตรำค่ำใช้บริกำรขัน้ต ่ำหำรด้วย 
30 คูณด้วยจ ำนวนวันท่ีใช้ 

3. กรณีผู้ใช้บริกำรต้องกำรยกเลิกกำรใช้บริกำร จะต้องแจ้งให้บริษัทฯ ทรำบลว่งหน้ำไม่น้อยกว่ำ 7 วัน 
ก่อนวันครบรอบเดือนแหง่ปฏิทิน 

 
ข้อตกลงและเง่ือนไขเพ่ิมเติม (เฉพำะลกูค้ำท่ีใช้แพ็คเกจรำยปี) 

1. กรณีผู้ใช้บริกำรยกเลิกกำรใช้บริกำรก่อนครบก ำหนดระยะเวลำท่ีได้ตกลงไว้ ผู้ ใช้บริกำรจะต้องเสีย
ค่ำปรับตำมอัตรำท่ีบริษัทฯ ก ำหนด เว้นแต่จะเป็นกำรยกเลิกกำรใช้บริกำรเพ่ือประสงค์ใช้บริกำรใน
แพ็คเกจใหม่ในอัตรำท่ีสงูกว่ำเดิม โดยผู้ใช้บริกำรจะต้องแจ้งให้บริษัทฯ ทรำบล่วงหน้ำอย่ำงน้อย 7 
วัน ก่อนครบรอบเดือนแหง่ปฏิทิน 

2. กำรค ำนวณค่ำปรับตำมข้อ 1 จะค ำนวณจำกอัตรำค่ำใช้บริกำรรำยเดือนขัน้ต ่ำ (ตำมแพ็คเกจ) คูณ
ด้วยจ ำนวนเดือนตำมระยะเวลำท่ีเหลืออยู ่

3. ในเดือนแรกของกำรใช้บริกำร หำกผู้ใช้บริกำรสง่ข้อควำมไม่ถึงจ ำนวนท่ีสำมำรถใช้ได้ตำมแพ็คเกจ 
บริษัทฯ จะค ำนวณค่ำใช้บริกำรจำกอัตรำค่ำใช้บริกำรขัน้ต ่ำ (ตำมแพ็คเกจ) หำรด้วย 30 คูณด้วย
จ ำนวนวันท่ีใช้ 

4. หำกเดือนใดท่ีใช้บริกำรเกินกว่ำแพ็คเกจท่ีเลือก ผู้ใช้บริกำรจะต้องช ำระค่ำใช้บริกำรในสว่นท่ีเกินตำม
อัตรำท่ีบริษัทฯก ำหนด นอกเหนือจำกค่ำใช้บริกำรรำยเดือนขัน้ต ่ำตำมแพ็คเกจ 

5. หำกครบก ำหนดระยะเวลำกำรใช้บริกำรตำมค ำขอใช้บริกำรฉบับนี ้และผู้ ใช้บริกำรยังคงใช้บริกำร
ต่อไป ให้น ำเง่ือนไขข้อตกลงนีม้ำใช้บังคับต่อไปจนกว่ำผู้ขอใช้บริกำรจะลงนำมในค ำขอใช้บริกำร
ฉบบัใหม่หรือบอกยกเลิกกำรขอใช้บริกำร ทัง้นีผู้้ใช้บริกำรต้องแจ้งให้บริษัทฯ ทรำบล่วงหน้ำไม่น้อย
กว่ำ 10 วันท ำกำร 

 
ข้ำพเจ้ำได้อ่ำนและเข้ำใจข้อตกลงและเง่ือนไขกำรใช้บริกำรรวมถึงอัตรำค่ำใช้บริกำรตำมค ำ

ขอใช้บริกำรฉบบันี ้และข้ำพเจ้ำรับรองว่ำรำยละเอียดท่ีระบุในค ำขอฉบับนีเ้ป็นควำมจริงและถูกต้อง 
ข้ำพเจ้ำตกลงท่ีจะปฏิบติัตำมข้อตกลงและเง่ือนไขดังกลำ่วทกุประกำร 

 
ฉะนัน้ เพ่ือเป็นหลกัฐำนผู้ใช้บริกำรได้ลงนำมไว้เป็นส ำคัญ 

 

ลงช่ือ (Signature) ……………………………………… ผู้ขอใช้บริกำร (Applicant) 

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

 ………..…./………..…./…………... 

 

 
  
  
 ข้ำพเจ้ำมอบหมำยให้ .......................................................................................เป็นผู้ยื่นค ำขอแทน 

 ลงช่ือ ...............................................................................เป็นผู้มอบอ ำนำจ 

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

 
 ลงช่ือ ...............................................................................เป็นผู้ รับอ ำนำจ 

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

หมำยเหตุ กรณีมอบอ ำนำจ ให้แนบหลกัฐำนส ำเนำบตัรประจ ำตัวประชำชนของผู้มอบอ ำนำจพร้อม
รับรองส ำเนำถกูต้อง 

 

 
 

 CP  

 ID ส ำหรับฝ่ำยขำย  -  -  

 
ได้ตรวจสอบหลักฐำนของผู้ใช้บริกำรแล้ว 

 
 

.......................................................................................... 
(ผู้ รับค ำขอ) 

..................../..................../.................... 

 ต ำแหน่ง ............................................................ 

 หน่วยงำน .......................................................... 

 โทร. ................................................................... 

6. กรณีที่ ผู้ใช้บริกำรมิได้เป็นผู้ย่ืนค ำขอด้วยตนเอง
  4. กำรช ำระค่ำใช้บริกำร (Payment) 

5. ข้อตกลง และเง่ือนไข (Terms and Conditions) 

7. ส ำหรับเจ้ำหน้ำที่ 


