
 
 

คาํขอ/สัญญาบริการ CloudApps powered by TOT 
    (โปรดกรอกรายละเอียดและทาํเคร่ืองหมาย      เลือกบริการท่ีท่านต้องการ) 

  
 

 
บุคคลธรรมดา 

ช่ือ นาย/นาง/น.ส. .........................................นามสกลุ.................................................. 
เลขประจาํตวัประชาชนหรือ เลขหนงัสือเดินทาง (Passport No.) 

         

นิตบุิคคล 

ช่ือนิติบุคคล ................................................................................................................ 

โดย ............................................................................................... (ผูมี้อาํนาจลงนาม)
ประเภทธุรกิจ................................................................................................................ 

เลขทะเบียนนิติบุคคล/เลขประจาํตวัผูเ้สียภาษี 

 
ท่ีอยูต่าม ภ.พ.20 .......................................................................................................... 

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

วนัท่ีจดัตั้งบริษทั ...............................................โทรศพัท ์........................................... 

โทรสาร .............................................Website …….……………..……………….… 
 

 
 

ช่ือ นาย/นาง/น.ส. .........................................นามสกลุ...................................................... 

เลขประจาํตวัประชาชน  

วนั/เดือน/ปีเกิด ............/................/.............อาชีพ ............................................................ 

เลขท่ี..............หมู่ท่ี..............หมู่บา้น/อาคาร................................ชั้น...........หอ้ง............... 

ซอย...........................ถนน...................................ตาํบล/แขวง........................................... 

อาํเภอ/เขต................................... จงัหวดั.............................. รหสัไปรษณีย ์.................... 

โทรศพัท ์(บา้น) ................................. โทรศพัท ์(ท่ีทาํงาน) ............................................. 

โทรศพัท ์(มือถือ) ........................................... โทรสาร.................................................... 

Email address * ………….…..…..……..….………..….………..….…….…..……..…. 
สิทธิท่ีไดรั้บเป็นผูด้าํเนินการแทน ...........................................……..….…………..….… 
(*กรุณากรอก Email ใหค้รบถว้น เน่ืองจากระบบจะส่ง User และ Password ใหแ้ก่ผูใ้ชบ้ริการ 
ทาง Email) 
 
 
 
 

  3.1  ใชบ้ริการรายปี (ชาํระคร้ังเดียว) 
  3.2  ใชบ้ริการรายปี  (แบ่งชาํระ ............ งวด) 
  3.3  ใชบ้ริการราย 6 เดือน  

  3.4  ใชบ้ริการรายเดือน 

วนัท่ีขอใชบ้ริการ......................................................................... 
 

 
 
 
 
 
 

 

        4.1 ระบบบริหารบญัชีออนไลน์ STR Account Online  
 ใชบ้ริการ   จาํนวน ..................  USER  

4.2 ระบบบริหารลูกคา้สัมพนัธ์ออนไลน์ Sugar Professional Lite  
 ใชบ้ริการ   จาํนวน ..................  USER  

          4.3 ระบบบริหารทรัพยากรบุคคลออนไลน์ MAS e-Attendance 
 ใชบ้ริการ   จาํนวน ..................  USER 

 4.4 ระบบรักษาความปลอดภยัทางคอมพิวเตอร์ Panda Cloud Service 
 ใชบ้ริการ   จาํนวน ..................  USER 

4.5  ค่าบริการอ่ืนๆ (โปรดระบุ) .............................................................................. 

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

     ตามขอ้ 2                 อ่ืน ๆ โปรดระบุ  

เลขท่ี ........... หมู่ท่ี.............หมู่บา้น/อาคาร...........................ชั้น.........หอ้ง............... 

ซอย.........................................................ถนน.......................................................... 

ตาํบล/แขวง.............................................อาํเภอ/เขต................................................. 

จงัหวดั.....................................................รหสัไปรษณีย.์........................................ 

โทรศพัท.์................................................................ 
 
 

ใหแ้นบหลกัฐานพร้อมลงนามรับรองสาํเนาถูกตอ้ง และประทบัตราบริษทั (ถา้มี)  
ดงัน้ี 
 บุคคลธรรมดา     

o สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชน    
o กรณีบุคคลต่างดา้วใหแ้นบหลกัฐานสาํเนาหนงัสือเดินทาง หรือ ใบอนุญาตทาํงาน  

  นิติบุคคล 
o สาํเนาหนงัสือรับรองการเป็นนิติบุคคลท่ีมีกาํหนดไม่เกิน 180 วนั 
o หนงัสือมอบอาํนาจใหก้ระทาํการแทนนิติบุคคล 
o สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชนของผูมี้อาํนาจกระทาํการแทนนิติบุคคล 
o สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชนของผูรั้บมอบอาํนาจกระทาํการแทนนิติบุคคล 
o สาํเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม (ภ.พ.20) (ถา้มี) 
 
 
 
 

 
ลงช่ือ..................................................................................................ผูข้อใชบ้ริการ 

ตวับรรจง (..........................................................................................)  

                                           วนัท่ี ............/................../.............. 

 

2.                      ช่ือและสถานทีผู้่ติดต่อ 

4. ประเภทการขอใช้บริการ CloudApps powered by TOT 

  7.                        ผู้ขอใช้บริการตกลงถือว่าคาํขอนี ้เป็นสัญญา 

                                บริการ CloudApps powered by TOT 

6.             หลกัฐานในการขอใช้บริการ CloudApps powered by TOT 

1.                ช่ือและรายละเอยีดผู้ขอใช้บริการ 

กรุณาอ่านเง่ือนไขสญัญาบริการพร้อมลงลายมือช่ือกาํกบัดา้นหลงัดว้ย 

5.                  สถานทีส่่งใบแจ้งค่าใช้บริการ 

3.                    ระยะเวลาการใช้บริการ 

เลขท่ีคาํขอ............................................. 

89/2  หมู่ 3 ถนนแจ้งวฒันะ แขวงทุ่งสองห้อง  
เขตหลกัส่ี   กรุงเทพมหานคร 10210 
เลขทะเบียนนิติบุคคล/เลขประจําตวัผู้ เสียภาษี 0107545000161  



 
 

1) “ผูใ้หบ้ริการ” หมายถึง บริษทั ทีโอที จาํกดั (มหาชน) 
2) “ผูใ้ช้บริการ” หมายถึง ผูข้อใช้บริการ CloudApps powered by TOT ซ่ึงไดรั้บอนุมติั 

การใหบ้ริการจากผูใ้หบ้ริการแลว้ 
3) ผูใ้ช้บริการตอ้งปฏิบติัตามหลกัเกณฑ์และเง่ือนไขของรายการส่งเสริมการขายและอตัรา

ค่าบริการของผูใ้ห้บริการท่ีเก่ียวกบัการให้บริการ CloudApps powered by TOT ท่ีมีอยูใ่น
ปัจจุบนัและท่ีกาํหนดข้ึนในอนาคต  

4) ผูใ้ชบ้ริการตอ้งชาํระค่าบริการและ/หรือค่าธรรมเนียมตามท่ีผูใ้ห้บริการไดแ้จง้ค่าใชบ้ริการ
ภายใน 15 วนันบัตั้งแต่ไดรั้บใบแจง้ค่าใชบ้ริการ 

5) กรณีผูใ้ช้บริการค้างชําระหน้ีตามข้อ 4 สองงวดติดต่อกัน ผูใ้ห้บริการมีสิทธิระงับการ
ให้บริการตามท่ีเรียกเก็บบนใบแจง้ค่าใช้บริการได้ทนัที โดยผูใ้ห้บริการจะแจง้ให้ทราบ
ล่วงหนา้เป็นลายลกัษณ์อกัษรหรือวิธีอ่ืนท่ีแจง้ใหผู้ใ้ชบ้ริการทราบไดไ้ม่นอ้ยกวา่ 15 วนั  

6) อตัราค่าใชบ้ริการอาจปรับข้ึน-ลงได ้ตามอตัราท่ีคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการ 
โทรทศัน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ(กสทช.) กาํหนด 

7) การใชบ้ริการ CloudApps powered by TOT สามารถใชบ้ริการโดยใช ้Username และ 
Password (รหัสผ่าน) ท่ีผ่านการลงทะเบียนแลว้  ดงันั้น เพ่ือเป็นการรักษาสิทธิประโยชน์
ต่างๆ ของผูใ้ช้บริการ ควรเก็บรักษาขอ้มูลดงักล่าวไวเ้ป็นความลบั ไม่ควรเปิดเผยให้ผูอ่ื้น 
ท่ีไม่มีส่วนเก่ียวขอ้งทราบโดยเด็ดขาด การกระทาํใดๆ ท่ีเกิดข้ึนภายใต ้Username และ 
Password ของผูใ้ช้บริการรายใด ผูใ้ช้บริการรายนั้นตอ้งรับผิดชอบต่อการกระทาํความ 
ผิดพลาด และความเสียหายท่ีเกิดข้ึนทั้งหมด ไม่ว่าจะเกิดจากการกระทาํของผูใ้ชบ้ริการเอง
หรือจากผูอ่ื้น 

8) ผูใ้ชบ้ริการตกลงใชบ้ริการตรงตามวตัถุประสงคท่ี์ใหไ้วใ้นสญัญา โดยตอ้งดาํเนินการท่ีไม่ขดั
ต่อกฎหมาย หรือความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอนัดีของประชาชน 

9) บรรดาหนังสือ  จดหมาย คําบอกกล่าวใดๆ ของผู ้ให้บริการซ่ึงส่งไปยงัผู ้ใช้บริการ 
ณ สถานท่ีส่งใบแจง้ค่าใชบ้ริการ ใหถื้อวา่ผูใ้ชบ้ริการไดรั้บโดยชอบแลว้  

10) หากผูใ้ชบ้ริการปฏิบติัผิดเง่ือนไขขอ้หน่ึงขอ้ใดของสญัญาน้ี ผูใ้ห้บริการมีสิทธิงดให้บริการ 
และ/หรือ เลิกสัญญา โดยในการบอกเลิกสัญญา ผูใ้ห้บริการจะแจง้เหตุแห่งการบอกเลิก
สญัญาให้ผูใ้ชบ้ริการทราบล่วงหนา้ไม่นอ้ยกว่า 15 วนัทาํการโดยผูใ้ชบ้ริการยอมรับว่าการ
กระทาํใด ๆ อนัเน่ืองมาจากการเลิกสัญญาตามขอ้น้ีไม่เป็นการล่วงละเมิดต่อผูใ้ช้บริการ
ประการใด และผูใ้ช้บริการยงัคงต้องมีภาระผูกพนัท่ีจะต้องชาํระค่าบริการท่ีคา้งอยู่ให้
ครบถว้นดว้ย   

11) กรณีผูใ้ช้บริการไม่ประสงค์จะใช้บริการ ผูใ้ช้บริการต้องแจ้งบอกเลิกการใช้บริการต่อ 
ผูใ้หบ้ริการทราบล่วงหนา้เป็นลายลกัษณ์อกัษรไม่นอ้ยกวา่ 30 วนั 

 
ขา้พเจา้ได้รับทราบรายละเอียด เง่ือนไข และตกลงยินยอมผูกพนัและปฏิบติัตามคาํขอ/

สญัญาบริการ CloudApps powered by TOT ทุกประการ โดยให้ถือว่าเอกสารฉบบัน้ีเป็นสญัญา
ผกูพนัในการใชบ้ริการของขา้พเจา้  
 

 
ลงช่ือ..........................................................................................ผูข้อใชบ้ริการ 

ตวับรรจง (..................................................................................)  

วนัท่ี ............/............../..........  

 

ลงช่ือ........................................................................................อนุมติั (ผูใ้หบ้ริการ) 

ตวับรรจง (................................................................................) 

ตาํแหน่ง    .....................................................................   

วนัท่ี............/............../...........    

 

 

 

 
 
กรุณากรอกแบบแจง้ความจาํนงขอชาํระค่าใชบ้ริการ โดยวธีิหกับญัชีเงินฝากธนาคารให้
ครบถว้น 

         
 

 
 
 
 

 

 

8.   สัญญาบริการ CloudApps powered by TOT 

 

ค่าบริการ.......................................................บาท 

อ่ืนๆ .............................................................บาท 

รวมเงิน..........................................................บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) 

เลขท่ีใบเสร็จ......................................................... 

วนัท่ีชาํระเงิน ....................................................................................... 

รายละเอยีดการชําระเงนิ 

9.      กรณทีี่ท่านประสงค์จะชําระค่าใช้บริการ โดยวธีิหักบัญชีเงนิฝากธนาคาร 

รหสัลกูคา้ (Account ID) …................................................................................  

ช่ือผูรั้บคาํขอใชบ้ริการ .......................................................................................   

หน่วยงาน.................................................. (ศนูยบ์ริการลูกคา้ท่ีรับผดิชอบพื้นท่ีบริการ)

โทรศพัท ์...................................................โทรสาร............................................ 

 

ได้จัดส่ง Username และ Password ให้ลูกค้าเรียบร้อยแล้ว 

(ลงช่ือ) .............................................................................................ตวับรรจง 
        เจา้หนา้ท่ีส่วนพฒันาบริการมลัติมีเดีย 

โทรศพัท ์.......................................................................................................... 

วนัท่ีดาํเนินการแลว้เสร็จ ……………………..……………………………… 

                               สําหรับเจ้าหน้าที ่


