
ค ำขอใช้บริกำร  

เลขประจ ำตัวผู้เสียภำษีอำกร 0107546000229         ส ำนักงำนใหญ่            สำขำท่ี     

 

 บุคคลธรรมดำ (For Individual)  
     ชื่อ นำย/นำง/น.ส.(Mr./Mrs./Miss) ………………………………….…..……..นำมสกุล(Last Name) …………………...………….……………………………………………………….……  

     วัน/เดือน/ปีเกิด (Date of Birth)      เลขท่ีบัตรประชำชน (Citizen ID Card No.) 
     ออกโดย (Issued By)……………………………………วันหมดอำยุ (Expiration Date)   อำชีพ (Occupation)……………..........................……  

 นิติบุคคล (Juristic Person)                                หน่วยงำนรัฐ (For Government)  
                            ส ำนักงำนใหญ่ (HQ)                                                                    สำขำ (Branch) .............................................................      รหัสสำขำ (Branch ID)         
     ชื่อหน่วยงำน (Applicant‘s Full Name)………………………………….……………………………………………………………………………...………………..………………………………… 
 โดย (By)  …….…………....…......……สังกัด (ถ้ำมี) (Under (If any))………............………………… ประเภทธุรกิจ (Business Type) ………………………....……………..…… 
 หมำยเลขจดทะเบียนนิติบุคคลเลขท่ี (Juristic Person Registration Number)  
 วันท่ีจดทะเบียน (Registration Date)                                           

1. ชื่อและหลกัฐำนผู้ขอใช้บริกำร (Customer Profile) 

 
2. ชื่อ/ที่อยู่ในกำรติดต่อ (Address) 

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

   2.2 ชื่อผู้ประสำนงำน..ส ำหรับตดิตอ่ภำยในหน่วยงำนต่ำงๆ เช่น บญัชี, IT, พัสดุ, จัดซื้อ/จำ้ง ฯลฯ ของผู้ใชบ้รกิำร (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 : …………………………………………………………..………………………………………..………. 
 

 

   
   

 

     ขอใช้บริกำรเฉพำะหมำยเลข CAT2call plus Prepaid พร้อมวงเงิน (Purchase CAT2call plus number with credit balance) 
                  100 บำท (100 Baht) 200 บำท (200 Baht) 300 บำท (300 Baht)            

ขอใช้บริกำรหมำยเลข CAT2call plus Prepaid พร้อมวงเงิน และอุปกรณ์ “โปรโมชั่น เพิ่มค่ำโทรให้อีกเทำ่” (Purchase CAT2call plus number, credit balance  
     and Internet Phone Adaptor with “Double credit balance promotion”) 
                                                        Silver 2,200 บำท (2,200 Baht) Gold 2,700 บำท (2,700 Baht) Platinum 3,700 บำท (3,700 Baht) 

3. รำยละเอียดกำรใช้บริกำร (Service Information) 

     

 

4. ประเภทกำรเรียกใช้งำน (Call Type)  

โทรภำยในประเทศเท่ำนั้น                                       โทรระหว่ำงประเทศเท่ำนั้น                                           โทรทั้งในประเทศและระหว่ำงประเทศ 
       (Domestic Calls only)                                                  (International Calls only)               (Domestic and International Calls) 
      หมำยเหตุ  :  กรณทีี่ไม่มีการระบุประเภทการโทร  กสท  จะปิดการโทรระหว่างประเทศไว ้ (เป็นค่าเริ่มตน้)   
      (Remark : In case no selection,  CAT will not provide service in international calls) 
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     ลงชื่อ (Signature)  …………...………………………………….. ผู้ขอใช้บริกำร (Applicant) 

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

                                  ..…........../……..…….…/.…………..  
ประทับตรำนิติบุคคล  

(ถ้ำมี)  
 (Company Stamp) 

(If any) 

 เอกสำรประกอบค ำขอใช้บริกำร :  (Required documents to be attached:) 

บุคคลท่ัวไป (For Individual) :  ส ำเนำบัตรประชำชน (Copy of Citizen ID Card),  ส ำเนำทะเบียนบ้ำน 

(Copy of Household Registration Certificate)     

นิติบุคคล (Juristic Person) : ส ำเนำหนังสือรับรองกำรเป็นนิติบุคคล ที่มีก ำหนดไม่เกิน 3  เดือน , ส ำเนำ

บัตรประจ ำตัวประชำชนของ ผู้มีอ ำนำจกระท ำกำรแทนนิติบุคคล (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 ำเนำหนังสือเดินทำง ที่ยังไม่หมดอำยุ , ส ำเนำหนังสืออนุญำตให้ประกอบกำร

ของกรมแรงงำน“Work Permit” (ถ้ำมี) (Copy of valid passport and copy of Work Permit issued by 

the Department of Labor (If any) )  

หมำยเหตุ (Remark) : 

1. กรณีมอบอ ำนำจให้แนบหนังสือมอบอ ำนำจ, หลักฐำนส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชนของผู้มอบ

อ ำนำจและผู้รับมอบอ ำนำจพร้อมรับรองส ำเนำถูกต้อง (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. กรณีที่ผู้ขอใช้บริกำรมิใช่เจ้ำของกรรมสิทธ์ในสถำนที่ติดต้ังให้แนบหลักฐำน คือ หลักฐำนแสดงกำร

ครอบครองสถำนที่ติดต้ัง 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.)  

 

 

5. ข้อตกลงและเง่ือนไข (Agreement) 

  ข้ำพเจ้ำได้อ่ำน  เขำ้ใจ และลงนำมรับรองข้อตกลงตำมเง่ือนไขกำรใช้บริกำรรวมถึงอัตรำค่ำบริกำรตำมเอกสำรแนบทำ้ยค ำขอใช้บริกำรฉบับนี้และข้ำพเจ้ำขอรบัรองว่ำ
รำยละเอียด ที่ระบุในค ำขอฉบับนี้เป็นควำมจริงและถกูต้อง ขำ้พเจ้ำตกลงที่จะปฏิบัติตำมขอ้ตกลง เง่ือนไข 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.    

 
ผู้รับเรื่อง ....................................................................................................................... 
หน่วยงำน ..................................................................................................................... 
โทรศัพท์ ................................................... วันที่  
 
 

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

 

   
  หมำยเลขโทรศัพท์ (CAT2Call Plus Prepaid NO.) ....……………………………………. 

6. ส ำหรับเจ้ำหน้ำที่ (Staff Only) 

 บริษัท กสท โทรคมนำคม จ ำกัด (มหำชน)  ตกลงและรับรองวำ่ บริษัทฯ จะไม่เรียกเก็บค่ำธรรมเนียมและ/หรือค่ำบริกำร นอกเหนอืจำกที่ก ำหนดไว้ตำมค ำขอใช้
บริกำรและขอ้ตกลง  (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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     ข้อตกลงนี้ใช้บังคับระหว่ำง บริษ ัท กสท โทรคมนำคม จ ำกัด (มหำชน)   (ซ่ึง

ต่อไปนี้เรียกว่ำ “บริษัทฯ”) กบัผู้ขอใช้บริกำรที่ระบุไว้ตำมขอ้ตกลงนี้ (ซ่ึงต่อไปนี้
เรียกว่ำ “ผู้ใช้บริกำร”)    โดยผู้ใช้บริกำรยินยอมผูกพันและปฏิบัติตำมขอ้ตกลงและ
เง่ือนไขดังนี้ 

         1. บริกำรนี้เป็นบริกำรโทรศัพทร์ะหว่ำงประเทศผ่ำนโครงข่ำยอินเทอร์เน็ตแบบ 
Phone–to–Phone (แบบเติมเงิน) 

          2. บริษัทฯ จะใหบ้ริกำรทุกวันตลอด 24 (ยี่สิบสี่)ชั่วโมง ในกรณีที่เกิดควำม
เสียหำยหรือควำมไม่สะดวกในกำรใช้ บริกำรอันเป็นผลสืบเนื่องจำกเหตุขัดขอ้งทำง
เทคนิคหรือเหตุที่อยู่เหนือกำรควบคุมของบริษัทฯ หรือเหตุ ขัดขอ้งเกิดจำกอุปกรณ์
ของผู้ใช้บริกำร ผู้ใช้บริกำรจะเรียกร้องค่ำเสียหำยใดๆ จำกบริษัทฯ มิได้ 

          3. กรณีเกิดเหตุขัดข้องในกำรใช้บริกำร ผู้ใช้บริกำรต้องแจ้งให้บริษัทฯ ทรำบ และ
บริษัทฯ จะแก้ไขกำรขัดขอ้งในส่วนของบริษัทฯ ให้คืนดีในเวลำอันควร โดยจะไม่คิด
ค่ำใช้จ่ำยจำกผู้ใช้บริกำร เว้นแต่ควำมเสียหำยเกิดจำกกำรกระท ำของผู้ใช้บริกำรและ
บริวำร  

          4. บริษัทฯ มีสิทธิระงับกำรให้บริกำรหรือบอกเลิกข้อตกลงและเง่ือนไขกำร
ให้บริกำรนี้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ใช้บริกำรทรำบล่วงหน้ำ หำกผู้ใช้บรกิำรกระท ำกำรใดๆ 
ขัดต่อควำมสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอนัดีของประชำชน ขัดต่อนโยบำยรัฐบำล 
ปฏิบัติผิดกฎหมำย หรอืไม่ปฏิบัติตำมเง่ือนไข ข้อตกลงในกำรให้บรกิำร ขอ้ก ำหนด 
ค ำสั่ง หนังสือสั่งกำร หรือประกำศของบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้อง หรือกรณีที่บริษัทฯ มีควำม
จ ำเป็นต้องระงับกำรให้บริกำร เพื่อควำมมั่นคงปลอดภัยของประเทศชำติ หรือกรณีที่
ผู้ใช้บริกำร มีหนี้สินล้นพ้นตวัหรือถกูศำลมีค ำสั่งพิทักษ์ทรัพย์ไม่วำ่ชั่วครำว หรือ
เด็ดขำด หรือถูกฟ้องล้มละลำย  

          5. บรรดำหนังสือ และค ำบอกกล่ำวใดๆ ที่บริษัทฯ ส่งไปยังที่อยู่หรืออีเมล์ที่ระบุ
ไว้ในค ำขอใช้บริกำรนี้ให้ ถือวำ่ได้ส่งให้ผู้ใช้บริกำรโดยชอบแล้ว กรณีที่ผู้ใช้บริกำร
เปลี่ยนแปลงที่อยู่หรืออีเมล์ต่ำงจำกทีแ่จง้ไว้ ผู้ใช้บริกำรต้องแจ้งให้บริษัทฯทรำบเป็น
หนังสือโดยด่วน   

   6. ขอ้ตกลงฉบับนี้เป็นสิทธิเฉพำะตวั ซ่ึงในกรณีที่มีกำรเปลี่ยนผู้ใช้บริกำรต้อง
ได้รับกำรยินยอมเป็นหนังสือจำกบริษัทฯ ก่อน  

   7. สทิธกิำรเตมิเงินทีผู่ใ้ชบ้รกิำรไดร้บัขึน้อยูก่บัรำยกำรสง่เสรมิกำรขำยทีผู่ใ้หบ้รกิำร
ก ำหนด ทัง้นีผู้ใ้ชบ้รกิำรสำมำรถสะสมวงเงินและจ ำนวนวนัไดไ้มจ่ ำกดั  

   8. รำคำขำยตำมแพ็คเกจ เป็นรำคำทีย่ังไม่รวมภำษีมูลค่ำเพิ่ม    
   9.  อตัรำค่ำใชบ้รกิำรทีก่ ำหนด เฉพำะกำรโทรในประเทศ และตำ่งประเทศ คิดตำม

อตัรำของบรกิำร CAT2call plus ไมร่วมกำรใชบ้รกิำรเสรมิตำ่งๆ 
  10. กรณีผู้ใช้บริกำรมีกำรเปลี่ยนแปลงเป็นโปรโมชั่นอื่นๆในภำยหลัง จะมีผลให้

สิทธิค่ำใช้บริกำรตำมอัตรำที่ก ำหนด สิ้นสุดลงทันที 
  11. กำรขอเปลี่ยนโปรโมชั่นจะมกีำรคิดค่ำธรรมเนียมบริกำร จ ำนวน  

30 บำท/ครั้ง  โดยจ ำนวนเงินและจ ำนวนวันก่อนเปลี่ยนโปรโมชั่นจะเท่ำกับที่คงเหลือ 
อยู่ หรือขึ้นอยู่กับโปรโมชั่นใหม่ที่เลือก  

  12. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกำรเปลี่ยนแปลงอัตรำค่ำใช้บริกำร และเง่ือนไข 
ของโปรโมชั่นทุกรำยกำรได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทรำบล่วงหน้ำ ทั้งนี้ จะไม่กระทบกับสิทธิ
ของผู้ใช้บริกำรรำยเดิม 

  13. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในกำรเปลี่ยนแปลงหมำยเลขโทรศัพท ์ระบบและวธิ ี 
ในกำรให้บริกำร โดยบริษัทฯ จะแจ้งล่วงหน้ำให้ผู้ใช้บริกำรรับทรำบกอ่นเสมอ 

  14. ในกรณีมีกำรเติมเงิน ระบบจะเร่ิมนับจ ำนวนวันคงเหลือ ตั้งแต่วันที่ได้มีกำร
เติมเงินเข้ำระบบ  

  15. ผู้ใช้บริกำรสำมำรถเติมเงินได้ที่จุดช ำระ Counter Service และศูนย์บริกำร
ลูกค้ำ กสท ทัว่ประเทศ  

  16. ผูใ้ชบ้รกิำรสำมำรถตรวจสอบยอดคงเหลอืไดผ้ำ่นระบบออนไลนโ์ดยเขำ้ทีเ่วบ็ไซต์
https://customerprofile.catnextgen.com/jsp/customer/Login.jsp 

  17. ในกรณีจ ำนวนวันหมด ผู้ใช้บริกำรจะไม่สำมำรถโทรออก และไม่สำมำรถ
รับสำยเข้ำได้ จนกวำ่จะมกีำรเติมเงินใหม่ (จ ำนวนเงินคงเหลือจะถูกคืนให้อัตโนมัติเมื่อ
มีกำรเติมเงิน) โดยระยะเวลำในกำรเติมเงินต้องอยู่ภำยใน  45(สี่สิบห้ำ)  วัน (ตัง้แต่
จ ำนวนวันหมด) ถ้ำครบก ำหนด 45 (สี่สบิห้ำ)  วัน ผู้ใช้บริกำรยังไม่เติมเงิน ระบบจะท ำ
กำรยกเลิกเบอร์โดยอัตโนมัติ และจะไมส่ำมำรถใช้งำนเบอร์นั้นได้อีก  

 

 
   18. ในกรณีจ ำนวนเงินหมด ผู้ใช้บริกำรจะไม่สำมำรถโทรออกได้ แตจ่ะสำมำรถ

รับสำยเข้ำได้จนกว่ำจ ำนวนวันจะหมดลง  โดยระยะเวลำในกำรเติมเงินต้องอยู่ภำยใน 
45 (สี่สิบห้ำ) วัน (ตั้งแต่จ ำนวนวันหมด) ถ้ำครบก ำหนด 45 (สี่สิบหำ้)  วัน ผู้ใช้บริกำร
ยังไม่เติมเงิน ระบบจะท ำกำรยกเลิกเบอร์โดยอัตโนมัติ และจะไม่สำมำรถใช้งำนเบอร์
นั้นได้อีก 

   19. ในกรณีที่มีเหตุจ ำเป็น บริษัทฯ มสีิทธิระงับกำรให้บริกำรโทรคมนำคมเป็น
กำรชั่วครำวต่อผู้ใช้บริกำรได้ เว้นแตก่รณีดังต่อไปนี้ บริษัทสำมำรถระงับกำรใหบ้ริกำร
ได้ทันที 

 19.1  เกิดเหตุสุดวิสัยขึ้นแก่บริษัทฯ 
 19.2  ผู้ใช้บริกำรใช้เอกสำรปลอมในกำรขอใช้บริกำร 
 19.3  บริษัทฯ พิสูจน์ได้วำ่บริกำรที่ใหแ้ก่ผู้ใช้บริกำรตำมขอ้ตกลงนี้ถูก  
         น ำไปใช้โดยมิชอบด้วยกฎหมำยหรือฝ่ำฝืนข้อตกลง 

            19.4  บริษัทฯ มีเหตุที่จ ำเป็นต้องบ ำรุงรักษำหรือแก้ไขระบบโทรคมนำคมที่ 
                    ใช้ในกำรให้บริกำร 

  20. บริษัทฯ มีสิทธิยกเลิกกำรให้บริกำรตำมข้อตกลงนี้ได้ ด้วยเหตุดังนี้ 
  20.1  ผู้ใช้บริกำรมพีฤติกรรมฉ้อฉลในกำรใช้บริกำรหรือน ำบริกำรไปใช้ผิด   
          กฎหมำยหรือฝ่ำฝืนข้อห้ำมในขอ้ตกลง 
  20.2  บริษัทฯ ไม่สำมำรถให้บริกำรได้ โดยเหตุผลที่อยู่เหนือกำรควบคุมของ 
          บริษัทฯ 
  20.3  ยกเลิกโดยบทบัญญัติแห่งกฎหมำย 
  20.4  ผู้ใช้บริกำรน ำไปใช้งำนในรูปแบบ call back หรือในชื่ออื่น ๆที่ใช้งำน    
          รูปแบบเดียวกัน 

   21. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่ข้อมูลข่ำวสำรที่ผู้ใช้บริกำรส่งถึงกันเกดิ
ควำมล่ำช้ำ สูญหำย หรือ เสียหำย 

  22.  บริษัทฯจะลดหยอ่นค่ำใช้บริกำรให้เฉพำะในกรณีที่ตรวจสอบแลว้พบว่ำเป็น
เหตุขัดข้องทำงเทคนิคของชุมสำยของบริษัทฯ  ทั้งนี้บริษัทฯจะพจิำรณำชดเชยใช้
บริกำรให้ผู้ใช้บริกำรตำมวิธกีำรที่บริษัทฯก ำหนด 

  23. เหตุขัดข้องที่มีสำเหตุสืบเนื่องมำจำกอุปกรณ์หรือควำมผิดพลำดของ
ผู้ใช้บริกำรและ/หรือบรวิำร ไม่อยู่ในข่ำยที่จะได้รับกำรยกเว้นหรือมีส่วนลดค่ำใช้
บริกำร 

          
            ขำ้พเจ้ำได้อ่ำนและเข้ำใจข้อตกลงและเง่ือนไขกำรใช้บริกำรรวมถึงอัตรำ  

ค่ำบริกำรตำมค ำขอใช้บริกำรฉบบันี้ และข้ำพเจำ้ขอรับรองวำ่ รำยละเอียดที่ระบุใน  
ค ำขอฉบับนี้เป็นควำมจริงและถูกตอ้ง ขำ้พเจ้ำตกลงที่จะปฏิบัติตำมข้อตกลงและ
เง่ือนไขกำรใช้บริกำรดังกล่ำวทุกประกำร ฉะนั้น เพือ่เป็นหลักฐำนผู้ใช้บริกำรได้ลงนำม
ไว้เป็นส ำคัญ 

 
      ลงชื่อ         ………………..………….....……………..   ผู้ขอใช้บริกำร  
      ตวับรรจง  (………………….……….………………….…….) 

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

ข้อตกลงและเงื่อนไข บริกำร CAT2call plus   แบบเติมเงิน 

ประทบัตราบริษัทฯ 
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   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.  This service is an international telephone service provided over internet 
network (VoIP–Voice over Internet Protocol).  (Prepaid)  

     2. The Company shall provide 24 (twenty four)  hours daily ser-
vice.   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 
      3. 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. 
     4. The Company is entitled to suspend the service or terminate terms 
and conditions of this service without prior notice to the applicant  in case 
the applicant  perform any actions which are against to the peace or mor-
al of the public, conflicts to government policies, laws or terms and con-
ditions of the service, requirements, commands, letter of order or notifica-
tion of related companies or in case that the Company is necessary to 
suspend the service for the purpose of national security or in case the 
applicant  are insolvent or have receiving order, either temporary or    
absolute, judged by the court or filed bankruptcy.     
     5.  Any invoice or notice sent to the address or the E-mail 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 or  the e-mail. 
     6. This agreement is for the applicant only. If the applicant is changed, 
a written consent must be obtained from the Company. 
     7. The prepaid service for the applicant depends on the sales       
promotion specified by the service provider. The applicant can            
accumulate the credit and validity period without limitation.   
     8.  Selling prices on packages exclude VAT. 
     9. The rate of service charges specific for domestic and international 
call shall be calculated based on the rate of CAT2call plus service,      
excluding other additional services. 

10. In case the applicant  changes to other promotions subsequently, it 
shall affect and terminate the service charges based on the specified rate 
immediately. 

11. Changing promotions requires service fee of 30 (thirty) Baht/time. 
The credit balance and validity prior to the change of promotion shall 
remain the same or depend on the new selected. 

12. The Company reserves its right to change the rate of service  
charges and terms of all promotions without prior notice. However, it shall 
not affect the rights of existing The applicant .   

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

14. In case of recharging the credit balance, the system will calculate 
the remaining validity balance from the date of recharging. 
   15. The applicant can recharge the credit balance at Counter Services. 
    16. The applicant  are able to check the outstanding balance via the 
online system by visiting the website :  
        https://customerprofile.catnextgen.com/jsp/customer/Login.jsp 

 

 
 
  17. In case of running out of the validity 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. 

      18. In case of running out of the credit balance, The applicant  will 
not be able to make a call but still can receive a call until the validity 
balance is expired. 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 has not recharge the balance, the 
system will automatically terminate the number and such number will 
be no longer used. 

19. In case of emergency, the Company reserves the right to        
temporarily suspend the telecommunication service or without prior   
notice in the conditions as follows:  

     19.1  The Company encounters an uncontrollable situation. 
19.2  The applicant has used fake documents to apply for the  
        service.   
19.3  The Company can prove that the use of service specified in     

this agreement is against the law or breaches the terms and 
conditions. 

19.4  The Company has any necessity to suspend the service due 
to system maintenance or repair.     

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

20.1  The use of service is regarded as fraudulence or is against 
the law or breaches the terms and conditions.  

20.2  The agreement is terminated due to reasons that are   
beyond the Company’s control 

20.3 The agreement is terminated by law. 
           20.4 The use of service is regarded as Call Back or other names     
                  which have the same mean of use. 
    21. The Company shall not liable to any delay, losses, or damage of 
transfer of The applicant ’ data and, information. 
  22.  In case of service malfunction is caused by the Company’s net-

work; the Company may deduct the service charge. The service charge 
shall be refunded according to the Company’s condition. 

23. Any errors due to causes resulting from equipment or mistakes of 
The applicant  and/or their dependents shall not be considered to the 
exemption or discount of service charges. 
   

         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 “CAT2call plus Prepaid” 

ประทบัตรา

บริษัทฯ 
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