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Application form to change from MPT Postpaid to Prepaid service
PLEASE FILL IN ENGLISH
1 Application Date (*)
!လ2 ကလ3 တငသည ရကစ

Day

ရက

D

Month
လ

M

M

Year

Y

စ

Y

Y

သ စသ၏အခ#ကအလကမ#
Customer Name / Company Name :

Mobile

PSTN

PSTN No. / Mobile No.
!အ တတယလဖန နပ တ / မဘင ဖန နပ တ

(Business)

သ စသအမည / ကမဏအမည
NRC No :
ငငသ မတပတငအမတ

Target Service for this Change Requests
ဝန!ဆ ငမ5!-ပ င လလသည Services မ#

Y

Customer Information (*)

2

(Private)

D

Account No.
!ငစ ရင အမတ

9

/

MAKANA

(N)

123456

Installation address

Passport No : (Private)
ငငက မတပတငအမတ

တပဆငထ သညလပစ

MA1234

Company Registration No : (Business)
ကမဏမတပတငအမတ

Information (*)
3 Contact
ဆကသယရနအမည င လပစ အခ#ကအလကမ#
Contact Name: (*)
ဆကသယရနအမည

Mobile No : (*)
ဆကသယရမည ဖန နပ တ

Contact Address :
ဆကသယရန လပစ

Email
အ !မ လလပစ

MPT မှ ြဖည့်စွက်ရန်
Payment Description
!င!ပ !ခ#-ခင ဆငရ အခ#ကအလကမ#

* Check the all outstanding amount; all outstanding amount will be requested to clear for changing to prepaid plus advance payment amount.
!"က က#နမ# အ လ က စစ!ဆ ပ ။ Prepaid သ !-ပ င လရန အတက သ စသမ !"က က#နမ# အ လ

Total Outstanding amount:
ထကရထ !သ လစ<!=က !င စစ!ပ င

MMK
-မနမ က#ပ!င

And
င

Advance amount :
.က/တင!င

Customer agree to make payment of this total amount.
!ဖ -ပပ စစ!ပ င !ငပမ ဏအတင !ပ သင လပ သည။

င .က/တင!ငမ#

!ပ !ခ#!ပ ရန လအပပ သည။
MMK
-မနမ က#ပ!င

MMK
-မနမ က#ပ!င

Postpaid စနစ်မှ Prepaid စနစ်သုိ ေြပာင်းလဲသးုံ စွဲြခင်းဆိုင်ရာ သေဘာတူညီချက်
ဤသေဘာတူညီမတွင် ြဖည့်စွက်ထားေသာ အချက်အလက်များအားလံးု မှန်ကန်ေကာင်းှင့် အထက်တွင်ေဖာ်ြပထားေသာ ဖုနး် နံပါတ်အား တရားဝင်မှတ်ပုံတင်ပီး ကိုင်ေဆာင်သူအစစ်အမှန်ြဖစ်ေကာင်း (သိုမဟုတ်) တရားဝင်မှတ်ပုံတင်ပီး ကိုင်ေဆာင်သူကုိယ်စား
ယခုေလာက်ထားမအား ေဆာင်ရTက်ခွင့်အြပည့်အဝသေဘာတူညီမ ရရှိထားေကာင်း ကန်ေတာ်/ကန်မ မှ အာမခံတာဝန်ယူပါသည်။ ဤသေဘာတူညီမပါအေကာင်းအရာှင့်စပ်လျဥ်း၍ တစ်စုံတစ်ေယာက်က ကန်ကွက်ြခင်း (သိုမဟုတ်) ေတာင်းဆိုြခင်းတစ်စတ
ုံ စ်ရာရှိလာခဲ့ပါက
ြဖစ်ေပလာသည့် MPT ၏ ဆံးု ံး မ (သိုမဟုတ်) ထိခုိက်နစ်န]မအဝဝကို ကန်ေတာ်/ကန်မ မှ အြပည့်အဝေြဖရှငး် ေပးေလျာ်ပါမည်ဟု ဝန်ခံကတိြပပါသည်။
ကန်ေတာ်/ကန်မ ၏ ဖုနး် အား Prepaid ဝန်ေဆာင်မစနစ်သုိ ဤေလာက်ထားမအရ ေြပာင်းလဲအသံးု ြပသွားမည် ြဖစ်ေသာ်လည်း Postpaid ဝန်ေဆာင်မြဖင့် သံးု စွဲခ့ဲေသာ ကာလများအတွက် ေပးေဆာင်ရမည့် ဖုနး် ေဘလ်များအား အြပည့်အဝေပးေချရန် တာဝန်ရိှေကာင်းကို
န]းလည်သေဘာတူဝန်ခံသိရိှပါသည်။ Postpaid ဝန်ေဆာင်မအတွက် ေပးေဆာင်ရမည့် ဖုနး် ေဘလ်များအားလံးု ကို ေပးေဆာင်ပါမည်ဟု ကတိြပဝန်ခံပီး Postpaid ဝန်ေဆာင်မြဖင့် သံးု စွဲခ့ဲေသာ ကာလများအတွက် ဖုနး် ေဘလ်ေကွးကျန်များ ေပးေဆာင်ရန် ကျန်ရိှပါက Prepaid ဝန်ေဆာင်မ
ေြပာင်းလဲအသံးု ြပပီး ေန]က်ပုိငး် တွင်လည်း ေပးေဆာင်ရန် လက်ခံသေဘာတူညီပါသည်။ Postpaid ဝန်ေဆာင်မအတွက် ေပးေဆာင်ရန်ကျန်ရိှေနေသာ ဖုနး် ေဘလ်ေကွးကျန်များ အားလံးု ကို MPTမှ ကန်ေတာ်/ကန်မ၏ ဖုနး် ေဘလ်ကိတင်ေငွေပးေချမစာရင်းထဲသုိ လဲေြပာင်းထည့်သွငး် ပီး
ဖုနး် ေဘလ်ကိတင်ေငွေပးေချမစာရင်းထဲမှုတ်ယူြခင်းအား သေဘာတူညီပါသည်။ MPT မှ စာတိုေပးပိုမြဖင့်ေသာ်လည်းေကာင်း၊ ဖုနး် ေခဆို၍ေသာ်လည်းေကာင်း၊ အြခားေသာနည်းလမ်းတစ်ခုခုြဖင့်ေသာ်လည်းေကာင်း အသိေပးအေကာင်းကားလာသည့်အခါတွင် ကန်ေတာ်/ကန်မ အေနြဖင့်
Postpaid စာရင်းတွင် ေပးရန်ကျန်ရိှေသာ ေကွးမီများအားလံးု ကို အေြပအေကျ ေပးဆပ်ုိင်ရန်အတွက် Prepaid စာရင်းထဲသုိ လံုေလာက်ေသာေငွပမာဏ (သိုမဟုတ်) ဖုနး် ေဘလ်ြဖည့်သွငး် မအား လုပ်ေဆာင်ြဖည့်သွငး် ထားရှိရန် တာဝန်ယူကတိြပပါသည်။ MPT မှ Postpaid
ဝန်ေဆာင်မေကွးကျန်များှင့်စပ်လျဉ်း၍ အသိေပးအေကာင်းကားသည့်ေနရက်မှစ၍ ရက်ေပါင်း (၃၀) အတွငး် ကန်ေတာ်/ကန်မ၏ Prepaid စာရင်းထဲသုိ ကျန်ရိှေသာ ေကွးကျန်များအတွက် လံုေလာက်ေသာေငွပမာဏ (သိုမဟုတ်) ဖုနး် ေဘလ်အား ြပည့်ဝစွာြဖည့်တင်းလုပ်ေဆာင်ထားြခင်း
မရှိပါက MPT အေနြဖင့် ကိတင်အသိေပး အေကာင်းကားြခင်းမြပလုပ်ဘဲ ဝန်ေဆာင်မအား အချိန်မေရTး ရပ်စဲုိင်ခွင့်ရိှသည်ကုိ သိရိှန]းလည်လက်ခံသေဘာတူညီပါသည်။
၎င်းအြပင် ကန်ေတာ်/ကန်မအေနြဖင့် MPT မှ သက်ဆုိင်ရာ ဝန်ေဆာင်မများအလိုက် ချမှတ်ထားေသာ ေန]က်ဆးုံ ထုတ်ြပန်ထားေသာ အေထွေထွစည်းကမ်းချက်များအတိုငး် သေဘာတူလုိက်န]ေဆာင်ရTက်ပါမည်။ ဤေနရာတွင်သးီ ြခားေဖာ်ြပထားရှိသည့် အချက်မှတပါး
ကန်ေတာ်/ကန်မအေနြဖင့် ေဖာ်ြပထားေသာ လိုက်န]ရမည့် စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများကို မေြပာင်းလဲပဲ ဆက်လက်လုိက်န]ေဆာင်ရTက်သာွ းမည်ြဖစ်ပါသည်။
Agreed and Acknowledged by:
I accept the agreement in changing from Postpaid to Prepaid above.

MPT Office Use:
Signature :
Staff Name :

Signature of Customer :
Name :
Date :
For Any Complaints - Call Customer Care : 106 for MPT phones or 01-2399 106 for other provider phones

Position:
Office Name :
Date :

