
                                                                                                                                                             เอกสารแนบทายหมายเลข  5  
                                                                                                                                                                        

 
                                                       
         คําขอใชบริการ     CAT  NIX 
 
                                                                                                       
       บุคคลธรรมดา  (For Individual) ช่ือ นาย/นาง/น.ส. (Mr./Mrs./Miss)……..............................นามสกุล(Last name).....................................................    

           วัน/เดือน/ปเกิด  (Date of Birth)     / /      เลขที่บัตรประชาชน   (Citizen ID Card No.)   - - -     
           ออกโดย (Issued By)  ……........ .............................................     วันหมดอายุ  (Expiration Date)    / /   อาชีพ (occupation)……….…….….….. 
       นิติบุคคล (For Juristic Person)      ช่ือนิติบุคคล (Juristic Entity‘s Name)………..………………….…………..……  โดย (By)  …….……………...…......….….…… 
           สังกัด(ถามี)   ............. ....... ................................ ..................................................    ประเภทธุรกิจ   ................................................................................................... 
           หมายเลขจดทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ (Certificate of Juristic  Person Registration)……………..……...............................................................................…….……..……  
           วันที่จดทะเบียน (Registration Date)   / /     ผูมีอํานาจลงนาม ...............................................ตําแหนง...................................................
 

 
     ท่ีอยูตามทะเบียนบาน  (Address as specified in  the Household Registration Certificate) 
     เลขที่ (House No.)…..……… หมูที่ (Moo) …......................อาคาร/หมูบาน (Building / Village) ……............….................………………ตรอก/ซอย (Soi)  …......... ...........

     ถนน (Street) ....... ... .. .................. ....... ................. ..... . . . ............แขวง/ตําบล  (Subdistrict)……………..……..…....................เขต/อําเภอ (District) ……………………………… 
     จังหวัด (Province) ………………...รหัสไปรษณีย (Area Code) ………..…......โทรศัพท (Telephone) ......... ....... .... ..................... โทรสาร(Fax)…...................... ........ .. ........

     ท่ีอยูสําหรับสงใบแจงคาบริการและเอกสารอื่นๆเฉพาะกรณีท่ีแตกตางจากที่อยูในทะเบียนบาน  (Address for Billing  if different from address as specified  in  the Household Registration Certificate) 

     เลขที่ (House No.)…..……… หมูที่ (Moo) …......................อาคาร/หมูบาน (Building / Village) …….….................………………ตรอก/ซอย (Soi)  ….................... ............

     ถนน (Street) ....... ... .. .................. ....... ................. ..... . . . ............แขวง/ตําบล  (Subdistrict)……………..……..…....................เขต/อําเภอ (District) ……………………………… 
     จังหวัด (Province) ………………...รหัสไปรษณีย (Area Code) ………..…......โทรศัพท (Telephone) ......... ....... .... ..................... โทรสาร(Fax)…...................... ........ .. ........

     อื่นๆ(Others)…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 
     ประเภทการขอใชบริการ   
      รูปแบบการรับ/สงสัญญาณ    ความเร็วที่ขอใช (Requested Speed)........................................................................................................................................... 
      อุปกรณปลายทาง.............................................Interface ที่ตองการ................................................Carrier ที่ตองการ............................................................... 
        จัดหาอุปกรณเอง (Owner Equipment)         เชา/ใชอุปกรณ กสท    (If Leasing Equipment. please specify)          
      1. เชา(Leased)…................. ........ ..... ......... ...ยี่หอ (Brand) …………………...……..........    รุน (Model)…...……..…….......หมายเลขเครื่อง (Serial  No.) ..... .. . .... ... ..... ... .. . ......
      2. เชา(Leased)….............. ........ ........ ......... ...ยี่หอ (Brand) …………..……….……..........    รุน (Model)…….....……….......หมายเลขเครื่อง (Serial  No.) ..... ........... .... . .... . ......
      3. เชา(Leased)….............. ........ ........ ......... ...ยี่หอ (Brand) …………..……….……..........    รุน (Model)…….....……….......หมายเลขเครื่อง (Serial  No.) ..... ........... ... . .... . ......   
       อื่นๆ(Others) .................................. ...... ......วันที่ประสงคใชงาน(Service Date)   ...../…....../…....   ระยะเวลาการขอใชบริการ(Term of contract)……...…ป(Years) 
   
 
      สถานที่ติดต้ังอุปกรณตนทาง  (Installing Front Address) เลขที่ (House No.)………..หมูที่ (Moo) ……... อาคาร/หมูบาน (Building / Village) ……............................……… 
      ตรอก/ซอย (Soi)  ...……........ถนน (Street) …………........... ... ... .. ..... ... . . .......แขวง/ตําบล (Subdistrict)……...…………........เขต/อําเภอ (District) ……….….......…...……… 
      จังหวัด (Province) ……………....รหัสไปรษณีย (Area Code) …………. ผูประสานงาน  (Contact Point) …..…..………………โทรศัพท (Telephone) .... .................... ...... .. .

       สถานที่ติดตั้งอุปกรณปลายทาง  ( Installing address for End Equipment ) เลขที่ (House No.)……..หมูที่ (Moo) ….. อาคาร/หมูบาน (Building / Village) ……….…..................... 
      ตรอก/ซอย (Soi)  ...…….... .....ถนน (Street) ……….……....... ... .. ..... ... . . . ......แขวง/ตําบล (Subdistrict)……....…………........เขต/อําเภอ (District) ………….......…...……… 
      จังหวัด (Province) ……………....รหัสไปรษณีย (Area Code) ………..…. ผูประสานงาน (Contact Point) ……..………….………โทรศพัท (Telephone) .... ................ ...... .. .

      อื่นๆ(Others)…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

บริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด  (มหาชน ) 
CAT  TELECOM PUBLIC COMPANY LIMITED 
99  หมู 3  ถนนแจงวัฒนะ  แขวงทุงสองหอง   เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร  

1.                                                                                   ชื่อและหลักฐานผูขอใชบริการ 

2.                                                                                   ที่อยูและสถานที่สงใบแจงหนี้ 

3.                                                                                         รายละเอียดการใชบริการ 

สถานที่ติดต้ัง 

คําขอใชบริการเลขที่ (Application No.) 
  …………………………………………………….... 

 หมายเลขประจําตัวลูกคา (CAT  ID No.) 

  ………………………………………………………….….         

                                                                                                  4. 



                                                                         หลักฐานในการขอใชบริการ                      5. 
 
    ใหแนบเอกสารหลักฐานพรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตอง  ดังนี้ 

 บุคคลธรรมดา      1)  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน  และ/หรือ สําเนาทะเบียนบาน  2) กรณีที่ผูขอใชบริการมิใชเจาของกรรมสิทธิ์ในสถานที่ติดต้ัง ให 
                                   เพิ่มเติมหลักฐานคือ หลักฐานแสดงการครอบครองสถานที่ติดต้ัง เชน สัญญาเชา, สัญญาซื้อขาย 
นิติบุคคล       1) สําเนาหนังสือรับรองการเปนนิติบุคคลที่มีกําหนดไมเกิน 6 เดือน  2) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูมีอํานาจกระทําการแทนนิติ

บุคคล 
                   3) กรณีที่ผูขอใชบริการมิใชเจาของกรรมสิทธิ์ในสถานที่ติดต้ัง ใหเพิ่มเติมหลักฐานคือ หลักฐานแสดงการครอบครองสถานที่ติดตั้ง เชน 
                       สัญญาเชา, สัญญาซื้อขาย   4)  สําเนาแบบ ภ.พ. 20 
 ชาวตางชาติ  1. สําเนาหนังสือเดินทาง (PASSPORT) ที่ยังไมหมดอายุ  2. สําเนาหนังสืออนุญาตใหประกอบการของกรมแรงงาน“Work Permit”(ถามี) 

    หมายเหตุ  กรณีมอบอํานาจ ใหแนบหลักฐานสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูมอบอํานาจและผูรับมอบอํานาจ   พรอมรับรองสําเนาถูกตอง 

Agreement)  ขอตกลงและเงื่อนไข (                                                                                   6.  
 

     ขาพเจาไดอาน เขาใจ และลงนามรับรองขอตกลงตามเงื่อนไขการใชบริการรวมถึงอัตราคาบริการตามเอกสารแนบทายคําขอใชบริการฉบับนี้และขาพเจา
     ขอรับรองวารายละเอียดที่ระบุในคําขอฉบับนี้เปนความจริงและถูกตอง ขาพเจาตกลงที่จะปฏิบัติตามขอตกลง เงื่อนไข การใชบริการดังกลาวทุกประการ
      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)   .…..................................................…ผูขอใชบริการ.  ตัวบรรจง (........................................................................................)   …......./…....…/…......…   

 กรณีที่ผูใชบริการมิไดเปนผูยืน่คําขอดวยตนเอง                                                                     7.  
 

       ขาพเจามอบหมายให...............................................................เปนผูยื่นคําขอแทนขาพเจา........................................................................................ 
       ลงชื่อ........................................................................................ผูมอบอํานาจ  ตัวบรรจง  (........................................................................................)
       ลงชื่อ........................................................................................ผูรับมอบ        ตัวบรรจง  (........................................................................................)
 
    Staff Only)  (                                                                  สําหรับเจาหนาที่              8. 

    หลักประกันการใชเคร่ือง/อุปกรณ(Deposit for Equipment) (Cash) หนังสือค้ําประกันธนาคาร(Bank Guarantee) เงินสด พันธบัตรรัฐบาล(Government Bond) 
    เลมที่ เลขที่ (Serial No.) ……………..…..……จํานวนเงิน (Amount) ………………………………..................………………บาท (Baht) (Book No.) ……………………

     อัตราคาใชบริการ(Rate charge) 

       คาใชบริการครั้งแรก (One- time Charge) 1…………………….… จํานวนเงิน ...……...…. บาท (Baht) (For the amount of) ….……….............................….….

                                                                          2……………………… จํานวนเงิน ……......…. บาท(For the amount of) ………..............................…….….  (Baht) 

     ............................................................................................................................................................................................................................................  
       คาใชบริการรายเดือน(Monthly Charge)  1……………………......จํานวนเงิน ...……...…. บาท (Baht) (For the amount of) …….............................…………...

                                                                         2………………………. จํานวนเงิน ……......…. บาท(Baht) (For the amount of) ……….............................…..…….

     ............................................................................................................................................................................................................................................  
       รวมจํานวนเงินทั้งหมด     (Total Amount) ..…….……………………………………………………………………………………………………….......… บาท  (Baht)   

         วงเงินคาธรรมเนียมหรือคาใชบริการที่บริษัทฯไดตกลงใหกับผูใชบริการเปนจํานวนเงินเทากับคาใชบริการรายเดือน............................บาท(Baht) 
 กสท เปดใหบริการ       วันที่ ................................................  ผูรับแจงบริการ........................................................................    วันที ่   ………/…….…/….….. 

     บริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) ตกลงและรับรองวา บริษัทฯจะไมเรียกเก็บคาธรรมเนียมหรือคาบริการ นอกเหนือจากที่กําหนดไวตามคาํขอและขอตกลงการใชบริการ 

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

..........................   .................................................... ...........…………..…........……     ตําแหนง.............................................................ลงชื่อ (signature)……  อนุมัต ิ   
                 

 

     วันที ่   ………/…….…/….….. ....................................................โทรศัพท...................................................ช่ือหนวยงาน......................................................ผูรับเรื่อง 

 



                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                        

 
                                                       

         คําขอใชบริการ     CAT  THIX 
 
                                                                                                       
       บุคคลธรรมดา  (For Individual) ช่ือ นาย/นาง/น.ส. (Mr./Mrs./Miss)……..............................นามสกุล(Last name).....................................................    

           วัน/เดือน/ปเกิด  (Date of Birth)     / /      เลขที่บัตรประชาชน   (Citizen ID Card No.)   - - -     
           ออกโดย (Issued By)  ……........ .............................................     วันหมดอายุ  (Expiration Date)    / /   อาชีพ (occupation)……….…….….….. 
       นิติบุคคล (For Juristic Person)      ช่ือนิติบุคคล (Juristic Entity‘s Name)………..………………….…………..……  โดย (By)  …….……………...…......….….…… 
           สังกัด(ถามี)   ............. ....... ................................ ..................................................    ประเภทธุรกิจ   ................................................................................................... 
           หมายเลขจดทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ (Certificate of Juristic  Person Registration)……………..……...............................................................................…….……..……  
           วันที่จดทะเบียน (Registration Date)   / /     ผูมีอํานาจลงนาม ...............................................ตําแหนง...................................................
 

 
     ท่ีอยูตามทะเบียนบาน  (Address as specified in  the Household Registration Certificate) 
     เลขที่ (House No.)…..……… หมูที่ (Moo) …......................อาคาร/หมูบาน (Building / Village) ……............….................………………ตรอก/ซอย (Soi)  …......... ...........

     ถนน (Street) ....... ... .. .................. ....... ................. ..... . . . ............แขวง/ตําบล  (Subdistrict)……………..……..…....................เขต/อําเภอ (District) ……………………………… 
     จังหวัด (Province) ………………...รหัสไปรษณีย (Area Code) ………..…......โทรศัพท (Telephone) ......... ....... .... ..................... โทรสาร(Fax)…...................... ........ .. ........

     ท่ีอยูสําหรับสงใบแจงคาบริการและเอกสารอื่นๆเฉพาะกรณีท่ีแตกตางจากที่อยูในทะเบียนบาน  (Address for Billing  if different from address as specified  in  the Household Registration Certificate) 

     เลขที่ (House No.)…..……… หมูที่ (Moo) …......................อาคาร/หมูบาน (Building / Village) …….….................………………ตรอก/ซอย (Soi)  ….................... ............

     ถนน (Street) ....... ... .. .................. ....... ................. ..... . . . ............แขวง/ตําบล  (Subdistrict)……………..……..…....................เขต/อําเภอ (District) ……………………………… 
     จังหวัด (Province) ………………...รหัสไปรษณีย (Area Code) ………..…......โทรศัพท (Telephone) ......... ....... .... ..................... โทรสาร(Fax)…...................... ........ .. ........

     อื่นๆ(Others)…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 
     ประเภทการขอใชบริการ   
      รูปแบบการรับ/สงสัญญาณ    ความเร็วที่ขอใช (Requested Speed)........................................................................................................................................... 
      อุปกรณปลายทาง.............................................Interface ที่ตองการ................................................Carrier ที่ตองการ............................................................... 
        จัดหาอุปกรณเอง (Owner Equipment)         เชา/ใชอุปกรณ กสท    (If Leasing Equipment. please specify)          
      1. เชา(Leased)…................. ........ ..... ......... ...ยี่หอ (Brand) …………………...……..........    รุน (Model)…...……..…….......หมายเลขเครื่อง (Serial  No.) ..... .. . .... ... ..... ... .. . ......
      2. เชา(Leased)….............. ........ ........ ......... ...ยี่หอ (Brand) …………..……….……..........    รุน (Model)…….....……….......หมายเลขเครื่อง (Serial  No.) ..... ........... .... . .... . ......
      3. เชา(Leased)….............. ........ ........ ......... ...ยี่หอ (Brand) …………..……….……..........    รุน (Model)…….....……….......หมายเลขเครื่อง (Serial  No.) ..... ........... ... . .... . ......   
       อื่นๆ(Others) .................................. ...... ......วันที่ประสงคใชงาน(Service Date)   ...../…....../…....   ระยะเวลาการขอใชบริการ(Term of contract)……...…ป(Years) 
   
 
      สถานที่ติดต้ังอุปกรณตนทาง  (Installing Front Address) เลขที่ (House No.)………..หมูที่ (Moo) ……... อาคาร/หมูบาน (Building / Village) ……............................……… 
      ตรอก/ซอย (Soi)  ...……........ถนน (Street) …………........... ... ... .. ..... ... . . .......แขวง/ตําบล (Subdistrict)……...…………........เขต/อําเภอ (District) ……….….......…...……… 
      จังหวัด (Province) ……………....รหัสไปรษณีย (Area Code) …………. ผูประสานงาน  (Contact Point) …..…..………………โทรศัพท (Telephone) .... .................... ...... .. .

       สถานที่ติดตั้งอุปกรณปลายทาง  ( Installing address for End Equipment ) เลขที่ (House No.)……..หมูที่ (Moo) ….. อาคาร/หมูบาน (Building / Village) ……….…..................... 
      ตรอก/ซอย (Soi)  ...…….... .....ถนน (Street) ……….……....... ... .. ..... ... . . . ......แขวง/ตําบล (Subdistrict)……....…………........เขต/อําเภอ (District) ………….......…...……… 
      จังหวัด (Province) ……………....รหัสไปรษณีย (Area Code) ………..…. ผูประสานงาน (Contact Point) ……..………….………โทรศพัท (Telephone) .... ................ ...... .. .

      อื่นๆ(Others)…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

บริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด  (มหาชน ) 
CAT  TELECOM PUBLIC COMPANY LIMITED 
99  หมู 3  ถนนแจงวัฒนะ  แขวงทุงสองหอง   เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร  

1.                                                                                   ชื่อและหลักฐานผูขอใชบริการ 

2.                                                                                   ที่อยูและสถานที่สงใบแจงหนี้ 

3.                                                                                         รายละเอียดการใชบริการ 

สถานที่ติดต้ัง 

คําขอใชบริการเลขที่ (Application No.) 
  …………………………………………………….... 

 หมายเลขประจําตัวลูกคา (CAT  ID No.) 

  ………………………………………………………….….         

                                                                                                  4. 



                                                                         หลักฐานในการขอใชบริการ                      5. 
 
    ใหแนบเอกสารหลักฐานพรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตอง  ดังนี้ 

 บุคคลธรรมดา      1)  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน  และ/หรือ สําเนาทะเบียนบาน  2) กรณีที่ผูขอใชบริการมิใชเจาของกรรมสิทธิ์ในสถานที่ติดต้ัง ให 
                                   เพิ่มเติมหลักฐานคือ หลักฐานแสดงการครอบครองสถานที่ติดต้ัง เชน สัญญาเชา, สัญญาซื้อขาย 
นิติบุคคล       1) สําเนาหนังสือรับรองการเปนนิติบุคคลที่มีกําหนดไมเกิน 6 เดือน  2) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูมีอํานาจกระทําการแทนนิติ

บุคคล 
                   3) กรณีที่ผูขอใชบริการมิใชเจาของกรรมสิทธิ์ในสถานที่ติดต้ัง ใหเพิ่มเติมหลักฐานคือ หลักฐานแสดงการครอบครองสถานที่ติดตั้ง เชน 
                       สัญญาเชา, สัญญาซื้อขาย   4)  สําเนาแบบ ภ.พ. 20 
 ชาวตางชาติ  1. สําเนาหนังสือเดินทาง (PASSPORT) ที่ยังไมหมดอายุ  2. สําเนาหนังสืออนุญาตใหประกอบการของกรมแรงงาน“Work Permit”(ถามี) 

    หมายเหตุ  กรณีมอบอํานาจ ใหแนบหลักฐานสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูมอบอํานาจและผูรับมอบอํานาจ   พรอมรับรองสําเนาถูกตอง 

Agreement)  ขอตกลงและเงื่อนไข (                                                                                   6.  
 

     ขาพเจาไดอาน เขาใจ และลงนามรับรองขอตกลงตามเงื่อนไขการใชบริการรวมถึงอัตราคาบริการตามเอกสารแนบทายคําขอใชบริการฉบับนี้และขาพเจา
     ขอรับรองวารายละเอียดที่ระบุในคําขอฉบับนี้เปนความจริงและถูกตอง ขาพเจาตกลงที่จะปฏิบัติตามขอตกลง เงื่อนไข การใชบริการดังกลาวทุกประการ
      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)   .…..................................................…ผูขอใชบริการ.  ตัวบรรจง (........................................................................................)   …......./…....…/…......…   

 กรณีที่ผูใชบริการมิไดเปนผูยืน่คําขอดวยตนเอง                                                                     7.  
 

       ขาพเจามอบหมายให...............................................................เปนผูยื่นคําขอแทนขาพเจา.......................................................................................... 
       ลงชื่อ........................................................................................ผูมอบอํานาจ   ตัวบรรจง  (.........................................................................................)
       ลงชื่อ........................................................................................ผูรับมอบ         ตัวบรรจง  (.........................................................................................)
 
    Staff Only)  (                                                                  สําหรับเจาหนาที่              8. 

    หลักประกันการใชเคร่ือง/อุปกรณ(Deposit for Equipment) (Cash) หนังสือค้ําประกันธนาคาร(Bank Guarantee) เงินสด พันธบัตรรัฐบาล(Government Bond) 
    เลมที่ เลขที่ (Serial No.) ……………..…..……จํานวนเงิน (Amount) ………………………………..................………………บาท (Baht) (Book No.) ……………………

     อัตราคาใชบริการ(Rate charge) 

       คาใชบริการครั้งแรก (One- time Charge) 1…………………….… จํานวนเงิน ...……...…. บาท (Baht) (For the amount of) ……….….............................….….

                                                                          2……………………… จํานวนเงิน ……......…. บาท(For the amount of) ………..............................…….….  (Baht) 

     ............................................................................................................................................................................................................................................  
       คาใชบริการรายเดือน(Monthly Charge)  1……………………......จํานวนเงิน ...……...…. บาท (Baht) (For the amount of) ………...........................…………...

                                                                         2………………………. จํานวนเงิน ……......…. บาท(Baht) (For the amount of) ………..............................…..…….

     .............................................................................................................................................................................................................................................  
       รวมจํานวนเงินทั้งหมด     (Total Amount) ..…….……………………………………………………………………………………………………….......… บาท  (Baht)   

         วงเงินคาธรรมเนียมหรือคาใชบริการที่บริษัทฯไดตกลงใหกับผูใชบริการเปนจํานวนเงินเทากับคาใชบริการรายเดือน...........................บาท(Baht) 
 กสท เปดใหบริการ       วันที่ ................................................  ผูรับแจงบริการ........................................................................    วันที ่   ………/…….…/….….. 

     บริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) ตกลงและรับรองวา บริษัทฯจะไมเรียกเก็บคาธรรมเนียมหรือคาบริการ นอกเหนือจากที่กําหนดไวตามคาํขอและขอตกลงการใชบริการ 

ผูรับเรื่อง ............ .......... ................................ ช่ือหนวยงาน ............ ................ .......................โทรศัพท ................................... .......... .......      วันที ่   ………/…….…/….….. 

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

..........................   .................................................... ...........…………..…........……     ตําแหนง.............................................................ลงชื่อ (signature)……  อนุมัต ิ   
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