
UIH Form : 201509_004

 ชือ่ผูใ้ชบ้รกิาร / Customer : ประเภทธรุกจิ / Business Type :

 เลขที ่ / Address No. : หมู ่ / Moo : ชือ่อาคาร / Name of Bldg. : ชัน้ / Floor :

 ซอย / Soi : ถนน / Road : แขวง / Sub District : เขต / District

 จังหวัด / Province : รหสัไปรษณีย ์ / Postcode : โทรศัพท ์ / Tel.  :

 ชือ่บคุคลตดิตอ่ / Contact Point : ต าแหน่ง / Position :

 เบอรต์ดิตอ่ / Tel. , Mobile No. : Email Address : 

         CUST CID     วนัทีต่อ้งการยกเลกิ /  Temination Date 

         ( อา้งองิเอกสารใบขอยกเลกิบรกิารขา้งตน้ )    

ขอใชง้านตอ่เป็นการช ัว่คราว/Temporary request

ระยะเวลาการขอใชง้านตอ่ ตัง้แตว่นัที ่/ Start Date   ถงึวนัที ่/ End Date

เหตผุล (ระบ)ุ / Resaon please specify 

ขอใชง้านตอ่ตามสญัญาเดมิ/Request original contract

   ตัง้แตว่นัที/่ Start Date

   In case of prior termination and customer would like to renew the service, UIH reserves the right to collect 3,000 bht for re-connection fee from customer. 

ขา้พเจา้ขอยนืยันการใชบ้รกิารตอ่ นับตัง้แตว่ันทีต่อ้งการใชง้านตอ่ทีร่ะบใุนเอกสารฉบับนี้

ลงชือ่ / Signature of Customer

ต าแหน่ง / Position :

วันที ่ / Date  :

   -  กรณีทีบ่รษัิทไดต้ัดสญัญาณการใหบ้รกิาร บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บคา่ธรรมเนียมในการตอ่สญัญาณ 3,000 บาท           

   customer shall inform UIH in writing 30 day prior to the intended date of termination.

 อา้งองิเอกสารใบขอยกเลกิบรกิาร เลขที ่/Refer document Number______________ ตามรายละเอยีดขา้งทา้ย/please see attached

   -  บรษัิทฯ จะค านวณคา่ใชบ้รกิารตามจ านวนวันทีใ่ชจ้รงิ โดยคดิจากอตัราคา่ใชบ้รกิารรายเดอืนของสญัญาเดมิ

   เง ือ่นไขการใหบ้รกิาร/Service condition การใหบ้รกิารจะเป็นไปตามเงือ่นไขในสญัญาเดมิ และหากประสงคจ์ะยกเลกิการใชบ้รกิารในภายหลัง ผูใ้ชบ้รกิารจะตอ้ง

   เง ือ่นไขการใหบ้รกิารตอ่ : Renew condition

   UIH will charge the customer based on number of days after reconnecting by pro-rata of the monthly service charge of original contract.

   มหีนังสอืแจง้ใหบ้รษัิทฯ ทราบลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 30 วัน  Service conditions will refer to original contract. If customer would like to terminate the service,

ปลายทาง  / Destinationตน้ทาง  / Origination

บรษิทั ยไูนเต็ด อนิฟอรเ์มช ัน่ไฮเวย ์จ ำกดั
United Information Highway Company Limited
499 อาคารเบญจจนิดา ถนนก าแพงเพชร 6 แขวงลาดยาว เขตจตจุักร กรุงเทพฯ  10900

โทรศัพท ์0-2016-5111  โทรสาร 0-2016-5109,  0-2016-5110

แบบค าขอเลขที่
Application No. :

วันที่
Date : 

I hereby agreed and accepted to comply all this Termination  Form

ตัวบรรจง / clearly word :

ผูข้อใชบ้รกิำร / Customer

แบบค ำรอ้งขอใชง้ำนตอ่

กำรขอใชบ้รกิำรตอ่/Service request

รำยละเอยีดวงจร/Circuit 

รำยละเอยีดลกูคำ้/Customer 


