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เลขที่คาขอ.............................................
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4.

คำขอ/สั ญญำบริกำร CloudApps powered by TOT
(โปรดกรอกรายละเอี ยดและทาเครื่ องหมาย  เลือกบริ การที่ ท่านต้ องการ)

.

1.

ชื่อและรำยละเอียดผู้ขอใช้ บริกำร

.

บุคคลธรรมดำ

.

ชื่อ นาย/นาง/น.ส. .........................................นามสกุล..................................................
เลขประจาตัวประชาชนหรื อ เลขหนังสื อเดินทาง (Passport No.)
    

4.1 ระบบบริ หารบัญชีออนไลน์ STR Account Online
ใช้บริ การ จานวน .................. USER
4.2 โปรแกรมจัดการงานขายหน้าร้าน (Point of Sale: POS)
ใช้บริ การ จานวน .................. USER
4.3 ระบบการประชุมออนไลน์ TOT cloud conference
ใช้บริ การ จานวน .................. USER
4.4 ระบบรักษาความปลอดภัยทางคอมพิวเตอร์ Panda Cloud Service
ใช้บริ การ จานวน .................. USER
4.5 ค่าบริ การอื่นๆ (โปรดระบุ) ..............................................................................

.

.................................................................................................................................

นิตบิ ุคคล
ชื่อนิติบุคคล ................................................................................................................
โดย ............................................................................................... (ผูม้ ีอานาจลงนาม)
ประเภทธุ รกิจ.....................................ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่....................................
เลขประจาตัวผูเ้ สี ยภาษี 
ที่อยูต่ าม ภ.พ.20 ..........................................................................................................
.....................................................................................................................................
วันที่จดั ตั้งบริ ษทั ...............................................โทรศัพท์ ...........................................
โทรสาร .............................................Website …….……………..……………….…

2.

ชื่อและสถำนที่ผ้ตู ิดต่ อ

ชื่อ นาย/นาง/น.ส. .........................................นามสกุล......................................................
เลขประจาตัวประชาชน 
วัน/เดือน/ปี เกิด ............/................/.............อาชีพ ............................................................
เลขที่..............หมู่ที่..............หมู่บา้ น/อาคาร................................ซอย...............................
ถนน................................................... ตาบล/แขวง............................................................
อาเภอ/เขต................................... จังหวัด.............................. รหัสไปรษณี ย ์ ....................
โทรศัพท์ (บ้าน) ................................. โทรศัพท์ (ที่ทางาน) .............................................
โทรศัพท์ (มือถือ) ........................................... โทรสาร....................................................
Email address * ………….…..…..……..….………..….………..….…….…..……..….
สิ ทธิที่ได้รับเป็ นผูด้ าเนินการแทน ...........................................……..….…………..….…
(*กรุ ณากรอก Email ให้ครบถ้วน เนื่องจากระบบจะส่ ง User และ Password ให้แก่ผใู ้ ช้บริ การ
ทาง Email)

3.

ระยะเวลำกำรใช้ บริกำร

 3.1 ใช้บริ การรายปี (ชาระครั้งเดียว)
 3.2 ใช้บริ การรายปี (แบ่งชาระ ............ งวด)
 3.3 ใช้บริ การราย 6 เดือน
 3.4 ใช้บริ การรายเดือน

ประเภทกำรขอใช้ บริกำร CloudApps powered by TOT

5.

สถำนที่ส่งใบแจ้ งค่ำใช้ บริกำร
 ตามข้อ 2

 อื่น ๆ โปรดระบุ

เลขที่ ........... หมู่ที่.............อาคาร/หมู่บา้ น...........................ซอย......................................
ถนน..........................................................ตาบล/แขวง......................................................
อาเภอ/เขต....................................................... จังหวัด.......................................................
รหัสไปรษณี ย.์ ................................... โทรศัพท์.................................................................

6.

หลักฐำนในกำรขอใช้ บริกำร CloudApps powered by TOT

ให้แนบหลักฐานพร้อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง และประทับตราบริ ษทั (ถ้ามี)
ดังนี้
บุคคลธรรมดา
. o สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน
o กรณี บุคคลต่างด้าวให้แนบหลักฐานสาเนาหนังสื อเดินทาง หรื อ ใบอนุญาตทางาน
 นิติบุคคล
o สาเนาหนังสื อรับรองการเป็ นนิติบุคคลที่มีกาหนดไม่เกิน 180 วัน
o หนังสื อมอบอานาจให้กระทาการแทนนิติบุคคล
o สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผูม้ ีอานาจกระทาการแทนนิติบุคคล
o สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผูร้ ับมอบอานาจกระทาการแทนนิติบุคคล
o สาเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิม่ (ภ.พ.20) (ถ้ามี)

7.

ผู้ขอใช้ บริกำรตกลงถือว่ ำคำขอนี้ เป็ นสั ญญำ
บริกำร CloudApps powered by TOT
ทันทีเมือ่ ผู้ให้ บริกำรตกลงให้ บริกำรแก่ ผ้ ูขอใช้ บริกำร
ลงชื่อ..................................................................................................ผูข้ อใช้บริ การ

ตัวบรรจง (..........................................................................................)
วันที่ ............/................../..............

วันที่ขอใช้บริ การ.........................................................................
กรุ ณาอ่านเงื่อนไขสัญญาบริ การพร้อมลงลายมือชื่อกากับด้านหลังด้วย

8.

สั ญญำบริกำร CloudApps powered by TOT

1) “ผูใ้ ห้บริ การ” หมายถึง บริ ษทั ทีโอที จากัด (มหาชน)
2) “ผูใ้ ช้บ ริ ก าร” หมายถึ ง ผูข้ อใช้ บ ริ ก าร CloudApps powered by TOT ซึ่ งได้รับ อนุ มัติ ก าร
ให้บริ การจากผูใ้ ห้บริ การแล้ว
3) ผูข้ อใช้ บ ริ ก ารต้อ งปฏิ บ ัติ ต ามกฎหมาย ข้ อ บัง คับ ระเบี ย บ ค าสั่ ง ประกาศ เงื่ อ นไขของ
รายการส่ งเสริ มการขายและอัต ราค่ าบริ การ ของผูใ้ ห้ บริ ก ารที่ เกี่ ยวข้อ งกับ การให้ บ ริ ก าร
CloudApps powered by TOT ซึ่ งใช้ บ ัง คับ อยู่แ ล้ ว ในขณะนี้ กับ ทั้ง ที่ จ ะได้อ อกใช้ บ ัง คับ
ต่อไปในภายหน้า
4) ผู้ ใช้ บริ ก ำรต้ อ งช ำระค่ ำ บริ ก ำร และ/หรื อ ค่ ำ ธรรมเนี ย มตำมงวดช ำระค่ ำ บริ ก ำรหรื อ
ภำยใน 7 วัน นับตั้งแต่ ได้ รับใบแจ้ งหนี้
5) กรณี ผู้ใช้ บริ กำรผิดนั ดช ำระหนี้ เกิน 30 วันนั บจำกวันที่ ลงในใบแจ้ งหนี้ ผู้ให้ บริ กำรมีสิท ธิ
ระงับกำรให้ บริ กำร โดยผู้ให้ บ ริ กำรจะแจ้ งให้ ทรำบเป็ นลำยลักษณ์ อักษร หรื อวิธีอื่น ที่แจ้ ง
ให้ ผู้ใช้ บริกำรทรำบได้ ไม่ น้อยกว่ ำ 7 วันทำกำร ทั้งนี้ หำกพ้ นระยะเวลำที่แจ้ งแล้ วผู้ใช้ บริ กำร
ยังมิได้ ชำระหนี้ ผู้ให้ บริกำรขอสงวนสิ ทธิบังคับคดีติดตำมหนี้ทำงกฎหมำยต่ อไป
6) ในระหว่างเวลาการใช้บ ริ ก ารตามสั ญ ญานี้ ผูใ้ ช้บ ริ ก ารจะโอนสิ ท ธิ ก ารใช้บ ริ ก ารไม่ ว่า
บางส่ วนหรื อ ทั้ง หมดให้ บุ ค คล หรื อ นิ ติ บุ คคลอื่ น ไม่ ได้ เว้น แต่ ได้รั บ ความยิน ยอมเป็ น
หนังสื อ จากผูใ้ ห้ บ ริ ก ารก่ อ น นอกจากนี้ ผูใ้ ช้บ ริ ก ารตกลงไม่ น าสิ ท ธิ ก ารใช้บ ริ การตาม
สัญญานี้ไปให้บริ การกับบุคคลและนิติบุคคลอื่นด้วย
7) อัตราค่าใช้บริ การอาจปรับขึ้น-ลงได้ ตามอัตราที่คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่ งชาติ
(กทช.) กาหนดในอนาคต และ/หรื อ ตามที่ผใู ้ ห้บริ การและผูใ้ ช้บริ การตกลงกัน (เพิ่มเติม)
8) บริ การ CloudApps powered by TOT สามารถใช้บริ การกับเครื อข่ายของผูใ้ ห้บริ การรายอื่ น
ได้ ขึ้ นอยู่กั บ การอนุ ญ าตให้ ใ ช้ บ ริ ก าร CloudApps powered by TOT กั บ เครื อ ข่ า ยของ
ผูใ้ ห้บริ การรายนั้น
9) การใช้ บ ริ ก าร CloudApps powered by TOT สามารถใช้ บ ริ ก ารโดยใช้ Username และ
Password (รหัสผ่าน) ที่ผ่านการลงทะเบียนแล้ว ดังนั้น เพื่ อเป็ นการรักษาสิ ทธิ ประโยชน์
ต่างๆ ของผูใ้ ช้บริ การ ควรเก็บรักษาข้อมู ลดังกล่ าวไว้เป็ นความลับ ไม่ควรเปิ ดเผยให้ผอู ้ ื่ น
ที่ ไ ม่ มี ส่ ว นเกี่ ยวข้อ งทราบโดยเด็ ด ขาด การกระท าใดๆ ที่ เกิ ด ขึ้ น ภายใต้ Username และ
Password ของผูใ้ ช้บ ริ ก ารรายใด ผูใ้ ช้บ ริ ก ารรายนั้น ต้อ งรั บ ผิด ชอบต่ อ การกระท าความ
ผิดพลาด และความเสี ยหายที่เกิดขึ้นทั้งหมด ไม่ว่าจะเกิดจากการกระทาของผูใ้ ช้บริ การเอง
หรื อจากผูอ้ ื่น
10) ผูใ้ ช้บริ ก ารตกลงใช้บริ ก ารตรงตามวัตถุ ป ระสงค์ที่ ให้ไว้ในสัญ ญา โดยต้อ งด าเนิ น การที่
ไม่ขดั ต่อกฎหมาย หรื อความสงบเรี ยบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชน
11) บรรดาหนั ง สื อ จดหมาย ค าบอกกล่ าวใดๆ ของผู ้ให้ บ ริ ก ารซึ่ งส่ ง ไปยัง ผูใ้ ช้ บ ริ ก าร ณ
สถานที่ส่งใบแจ้งค่าใช้บริ การ ให้ถือว่าผูใ้ ช้บริ การได้รับโดยชอบแล้ว
12) หากผูใ้ ช้บริ การปฏิบตั ิผิดเงื่อนไขข้อหนึ่ งข้อใดของสัญญานี้ ผูใ้ ห้บริ การมีสิทธิ งดให้บริ การ
และ/หรื อ เลิ กสัญ ญา โดยในการบอกเลิ กสัญ ญา ผูใ้ ห้ บริ การจะแจ้งเหตุแห่ งการบอกเลิ ก
สัญญาให้ผใู ้ ช้บริ การทราบล่วงหน้าไม่นอ้ ยกว่า 7 วันทาการ
13) กรณี ผู้ ใช้ บ ริ ก ำรไม่ ป ระสงค์ จ ะใช้ บ ริ ก ำร ผู้ ใช้ บ ริ ก ำรต้ อ งแจ้ ง บอกเลิ ก กำรใช้ บ ริ ก ำรต่ อ
ผู้ให้ บริกำรทรำบล่ วงหน้ ำเป็ นลำยลักษณ์ อักษรไม่ น้อยกว่ ำ 15 วัน

9. กรณีทที่ ่ำนประสงค์จะชำระค่ำใช้ บริกำร โดยวิธีหักบัญชีเงินฝำกธนำคำร
กรุ ณากรอกแบบแจ้งความจานงขอชาระค่าใช้บริ การ โดยวิธีหักบัญชี เงินฝาก
ธนาคารให้ครบถ้วน

รำยละเอียดกำรชำระเงิน

ค่าบริ การ.......................................................บาท
ค่าบริ การอื่นๆ ..............................................บาท
รวมเงิน........ .................................................บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
รวมเงิน........ .................................................บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิม่ )
เลขที่ใบเสร็ จ........................................................................................
วันที่ชาระเงิน .......................................................................................

สำหรับเจ้ ำหน้ ำที่

รหัสลูกค้า (Account ID) …................................................................................
ชื่อผูร้ ับคาขอใช้บริ การ .......................................................................................
หน่วยงาน.................................................. (ศูนย์บริ การลูกค้าที่รับผิดชอบพื้นที่บริ การ)
โทรศัพท์ ...................................................โทรสาร............................................

ได้ จัดส่ ง Username และ Password ให้ ลูกค้ ำเรียบร้ อยแล้ ว
(ลงชื่อ) .............................................................................................ตัวบรรจง
เจ้าหน้าที่ส่วนพัฒนาบริ การมัลติมีเดีย
โทรศัพท์ ..........................................................................................................
วันที่ดาเนินการแล้วเสร็ จ ……………………..………………………………

ข้าพเจ้ายินยอมผูกพันและปฏิบตั ิตามสัญญาบริ การ CloudApps powered by TOT ที่ปรากฏ
อยูใ่ น คาขอ/สัญญาบริ การ CloudApps powered by TOT ทุกประการ โดยให้ถือว่าเอกสารฉบับ
นี้เป็ นสัญญาผูกพันในการใช้บริ การของข้าพเจ้า

ลงชื่อ..........................................................................................ผูข้ อใช้บริ การ
ตัวบรรจง (..................................................................................)
วันที่ ............/............../..........
ลงชื่อ........................................................................................อนุมตั ิ (ผูใ้ ห้บริ การ)
ตัวบรรจง (...........................................................................................)
ตาแหน่ง ............................................................................................

วันที่............/............../...........

บริษัท ทีโอที จำกัด (มหำชน) ส่ วนพัฒนำบริกำรมัลติมเี ดีย (มอพ.(ท))
โทรศัพท์ 0 2575 5956 , 0 2568 2507
โทรสำร 0 2568 2600
E-mail support@totcloud.com

