89/2 หมู่ 3 ถนนแจ้ งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้ อง
เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
เลขทะเบียนนิติบุคคล/เลขประจําตัวผู้เสียภาษี 0107545000161

เลขที่คาํ ขอ.............................................

คําขอ/สั ญญาบริการ CloudApps powered by TOT
(โปรดกรอกรายละเอียดและทําเครื่ องหมาย  เลือกบริ การที่ ท่านต้ องการ)

1.

4.

ชื่อและรายละเอียดผู้ขอใช้ บริการ

4.1 ระบบบริ หารบัญชีออนไลน์ STR Account Online
ใช้บริ การ จํานวน .................. USER
4.2 ระบบบริ หารลูกค้าสัมพันธ์ออนไลน์ Sugar Professional Lite
ใช้บริ การ จํานวน .................. USER
4.3 ระบบบริ หารทรัพยากรบุคคลออนไลน์ MAS e-Attendance
ใช้บริ การ จํานวน .................. USER
4.4 ระบบรักษาความปลอดภัยทางคอมพิวเตอร์ Panda Cloud Service
ใช้บริ การ จํานวน .................. USER
4.5 ค่าบริ การอื่นๆ (โปรดระบุ) ..............................................................................

บุคคลธรรมดา
ชื่อ นาย/นาง/น.ส. .........................................นามสกุล..................................................
เลขประจําตัวประชาชนหรื อ เลขหนังสื อเดินทาง (Passport No.)
    
นิตบิ ุคคล
ชื่อนิติบุคคล ................................................................................................................
โดย ............................................................................................... (ผูม้ ีอาํ นาจลงนาม)
ประเภทธุรกิจ................................................................................................................
เลขทะเบียนนิ ติบุคคล/เลขประจําตัวผูเ้ สี ยภาษี

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

5.

สถานทีส่ ่ งใบแจ้ งค่ าใช้ บริการ


ที่อยูต่ าม ภ.พ.20 ..........................................................................................................
.....................................................................................................................................
วันที่จดั ตั้งบริ ษทั ...............................................โทรศัพท์ ...........................................
โทรสาร .............................................Website …….……………..……………….…

2.

ชื่อและสถานทีผ่ ้ ูติดต่ อ

ชื่อ นาย/นาง/น.ส. .........................................นามสกุล......................................................
เลขประจําตัวประชาชน 
วัน/เดือน/ปี เกิด ............/................/.............อาชีพ ............................................................
เลขที่..............หมู่ที่..............หมู่บา้ น/อาคาร................................ชั้น...........ห้อง...............
ซอย...........................ถนน...................................ตําบล/แขวง...........................................
อําเภอ/เขต................................... จังหวัด.............................. รหัสไปรษณี ย ์ ....................
โทรศัพท์ (บ้าน) ................................. โทรศัพท์ (ที่ทาํ งาน) .............................................
โทรศัพท์ (มือถือ) ........................................... โทรสาร....................................................
Email address * ………….…..…..……..….………..….………..….…….…..……..….
สิ ทธิที่ได้รับเป็ นผูด้ าํ เนินการแทน ...........................................……..….…………..….…
(*กรุ ณากรอก Email ให้ครบถ้วน เนื่องจากระบบจะส่ง User และ Password ให้แก่ผใู้ ช้บริ การ
ทาง Email)

3.

ระยะเวลาการใช้ บริการ

ประเภทการขอใช้ บริการ CloudApps powered by TOT

 ตามข้อ 2

 อื่น ๆ โปรดระบุ

เลขที่ ........... หมู่ที่.............หมู่บา้ น/อาคาร...........................ชั้น.........ห้อง...............
ซอย.........................................................ถนน..........................................................
ตําบล/แขวง.............................................อําเภอ/เขต.................................................
จังหวัด.....................................................รหัสไปรษณี ย.์ ........................................
โทรศัพท์.................................................................

6.

หลักฐานในการขอใช้ บริการ CloudApps powered by TOT

ให้แนบหลักฐานพร้อมลงนามรับรองสําเนาถูกต้อง และประทับตราบริ ษทั (ถ้ามี)
ดังนี้
 บุคคลธรรมดา
o สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
o กรณี บุคคลต่างด้าวให้แนบหลักฐานสําเนาหนังสื อเดินทาง หรื อ ใบอนุญาตทํางาน
 นิ ติบุคคล
o สําเนาหนังสื อรับรองการเป็ นนิติบุคคลที่มีกาํ หนดไม่เกิน 180 วัน
o หนังสื อมอบอํานาจให้กระทําการแทนนิติบุคคล
o สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูม้ ีอาํ นาจกระทําการแทนนิติบุคคล
o สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูร้ ับมอบอํานาจกระทําการแทนนิติบุคคล
o สําเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.20) (ถ้ามี)

7.

ผู้ขอใช้ บริการตกลงถือว่ าคําขอนี้ เป็ นสั ญญา
บริการ CloudApps powered by TOT

 3.1 ใช้บริ การรายปี (ชําระครั้งเดียว)
 3.2 ใช้บริ การรายปี (แบ่งชําระ ............ งวด)
 3.3 ใช้บริ การราย 6 เดือน
 3.4 ใช้บริ การรายเดือน
วันที่ขอใช้บริ การ.........................................................................

ลงชื่อ..................................................................................................ผูข้ อใช้บริ การ
ตัวบรรจง (..........................................................................................)
วันที่ ............/................../..............
กรุ ณาอ่านเงื่อนไขสัญญาบริ การพร้อมลงลายมือชื่อกํากับด้านหลังด้วย

8.

สั ญญาบริการ CloudApps powered by TOT

1) “ผูใ้ ห้บริ การ” หมายถึง บริ ษทั ทีโอที จํากัด (มหาชน)
2) “ผูใ้ ช้บริ การ” หมายถึง ผูข้ อใช้บริ การ CloudApps powered by TOT ซึ่ งได้รับอนุ มตั ิ
การให้บริ การจากผูใ้ ห้บริ การแล้ว
3) ผูใ้ ช้บริ การต้องปฏิ บตั ิ ตามหลักเกณฑ์และเงื่ อนไขของรายการส่ งเสริ มการขายและอัตรา
ค่าบริ การของผูใ้ ห้บริ การที่เกี่ยวกับการให้บริ การ CloudApps powered by TOT ที่มีอยูใ่ น
ปัจจุบนั และที่กาํ หนดขึ้นในอนาคต
4) ผูใ้ ช้บริ การต้องชําระค่าบริ การและ/หรื อค่าธรรมเนี ยมตามที่ผใู้ ห้บริ การได้แจ้งค่าใช้บริ การ
ภายใน 15 วันนับตั้งแต่ได้รับใบแจ้งค่าใช้บริ การ
5) กรณี ผูใ้ ช้บ ริ ก ารค้า งชํา ระหนี้ ตามข้อ 4 สองงวดติ ด ต่ อ กัน ผูใ้ ห้บ ริ ก ารมี สิ ท ธิ ร ะงับ การ
ให้บริ ก ารตามที่ เรี ยกเก็บบนใบแจ้ง ค่าใช้บริ การได้ทนั ที โดยผูใ้ ห้บริ การจะแจ้งให้ทราบ
ล่วงหน้าเป็ นลายลักษณ์อกั ษรหรื อวิธีอื่นที่แจ้งให้ผใู้ ช้บริ การทราบได้ไม่นอ้ ยกว่า 15 วัน
6) อัตราค่าใช้บริ การอาจปรับขึ้น-ลงได้ ตามอัตราที่คณะกรรมการกิ จการกระจายเสี ยงกิ จการ
โทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ(กสทช.) กําหนด
7) การใช้บริ การ CloudApps powered by TOT สามารถใช้บริ การโดยใช้ Username และ
Password (รหัสผ่าน) ที่ผ่านการลงทะเบียนแล้ว ดังนั้น เพื่อเป็ นการรักษาสิ ทธิ ประโยชน์
ต่างๆ ของผูใ้ ช้บริ การ ควรเก็บรักษาข้อมูลดังกล่าวไว้เป็ นความลับ ไม่ควรเปิ ดเผยให้ผอู้ ื่น
ที่ไม่มีส่วนเกี่ ยวข้องทราบโดยเด็ดขาด การกระทําใดๆ ที่ เกิ ดขึ้ นภายใต้ Username และ
Password ของผูใ้ ช้บริ การรายใด ผูใ้ ช้บริ การรายนั้นต้องรับผิดชอบต่อการกระทําความ
ผิดพลาด และความเสี ยหายที่เกิดขึ้นทั้งหมด ไม่ว่าจะเกิดจากการกระทําของผูใ้ ช้บริ การเอง
หรื อจากผูอ้ ื่น
8) ผูใ้ ช้บริ การตกลงใช้บริ การตรงตามวัตถุประสงค์ที่ให้ไว้ในสัญญา โดยต้องดําเนิ นการที่ไม่ขดั
ต่อกฎหมาย หรื อความสงบเรี ยบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชน
9) บรรดาหนั ง สื อ จดหมาย คํา บอกกล่ า วใดๆ ของผู้ใ ห้ บ ริ การซึ่ งส่ ง ไปยัง ผู้ใ ช้บ ริ การ
ณ สถานที่ส่งใบแจ้งค่าใช้บริ การ ให้ถือว่าผูใ้ ช้บริ การได้รับโดยชอบแล้ว
10) หากผูใ้ ช้บริ การปฏิบตั ิผิดเงื่อนไขข้อหนึ่ งข้อใดของสัญญานี้ ผูใ้ ห้บริ การมีสิทธิ งดให้บริ การ
และ/หรื อ เลิกสัญญา โดยในการบอกเลิกสัญญา ผูใ้ ห้บริ การจะแจ้งเหตุแห่ งการบอกเลิ ก
สัญญาให้ผใู้ ช้บริ การทราบล่วงหน้าไม่นอ้ ยกว่า 15 วันทําการโดยผูใ้ ช้บริ การยอมรับว่าการ
กระทําใด ๆ อันเนื่ องมาจากการเลิกสัญญาตามข้อนี้ ไม่เป็ นการล่วงละเมิ ดต่อผูใ้ ช้บริ การ
ประการใด และผูใ้ ช้บริ การยังคงต้องมี ภ าระผูกพัน ที่ จะต้อ งชํา ระค่าบริ การที่ คา้ งอยู่ให้
ครบถ้วนด้วย
11) กรณี ผูใ้ ช้บริ การไม่ประสงค์จะใช้บริ ก าร ผูใ้ ช้บริ ก ารต้องแจ้งบอกเลิ กการใช้บริ การต่ อ
ผูใ้ ห้บริ การทราบล่วงหน้าเป็ นลายลักษณ์อกั ษรไม่นอ้ ยกว่า 30 วัน
ข้าพเจ้าได้รับทราบรายละเอียด เงื่ อนไข และตกลงยินยอมผูกพันและปฏิ บตั ิ ตามคําขอ/
สัญญาบริ การ CloudApps powered by TOT ทุกประการ โดยให้ถือว่าเอกสารฉบับนี้ เป็ นสัญญา
ผูกพันในการใช้บริ การของข้าพเจ้า

ลงชื่อ..........................................................................................ผูข้ อใช้บริ การ
ตัวบรรจง (..................................................................................)
วันที่ ............/............../..........

ลงชื่อ........................................................................................อนุมตั ิ (ผูใ้ ห้บริ การ)
ตัวบรรจง (................................................................................)
ตําแหน่ง .....................................................................
วันที่............/............../...........

9. กรณีที่ท่านประสงค์ จะชําระค่ าใช้ บริการ โดยวิธีหักบัญชีเงินฝากธนาคาร
กรุ ณากรอกแบบแจ้งความจํานงขอชําระค่าใช้บริ การ โดยวิธีหกั บัญชีเงินฝากธนาคารให้
ครบถ้วน

รายละเอียดการชําระเงิน

ค่าบริ การ.......................................................บาท
อื่นๆ .............................................................บาท
รวมเงิน..........................................................บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
เลขที่ใบเสร็ จ.........................................................
วันที่ชาํ ระเงิน .......................................................................................

สํ าหรับเจ้ าหน้ าที่

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

ได้ จัดส่ ง Username และ Password ให้ ลูกค้ าเรียบร้ อยแล้ ว
(ลงชื่อ) .............................................................................................ตัวบรรจง
เจ้าหน้าที่ส่วนพัฒนาบริ การมัลติมีเดีย
โทรศัพท์ ..........................................................................................................
วันที่ดาํ เนิ นการแล้วเสร็ จ ……………………..………………………………

