
 

 

 

      คําขอ/สัญญาบริการ TOT Mail Service 
(โปรดกรอกรายละเอียดและทําเครื่องหมาย �เลือกบริการท่ีท่านตอ้งการ) 

 

บุคคลธรรมดา 
ช่ือ นาย/นาง/น.ส. ...................................นามสกุล............................................. 
เลขประจําตัวประชาชนหรือ เลขหนังสือเดินทาง (Passport No.) 

  � � � � � � � � � � � � �   
นิติบุคคล 

ช่ือนิติบุคคล ........................................................................................................ 
โดย ...................................................................................... (ผู้มีอํานาจลงนาม) 
ประเภทธุรกิจ.......................................ทะเบียนนิติบุคคลเลขท่ี........................... 
เลขประจําตัวผู้เสียภาษี   � � � � � � � � � �  
ท่ีอยู่ตาม ภ.พ.20 ................................................................................................ 
............................................................................................................................. 
วันท่ีจัดต้ังบริษัท ............................................. โทรศัพท์ .................................... 
โทรสาร .......................................... Website …………………..………………..………. 

 

เลขท่ี..........หมู่ท่ี........หมู่บ้าน/อาคาร............................ซอย............................... 
ถนน.........................................ตําบล/แขวง.........................................................
อําเภอ/เขต..........................จังหวัด............................ รหัสไปรษณีย์................... 
โทรศัพท์ (บ้าน) ................................ โทรศัพท์ (ท่ีทํางาน) ................................. 
โทรศัพท์ (มือถือ) ....................................... โทรสาร............................................ 
E-mail Address ……….....................................................................................… 

 
 

ช่ือ นาย/นาง/น.ส. ...................................นามสกุล............................................ 
เลขประจําตัวประชาชน � � � � � � � � � � � � �   

วัน/เดือน/ปีเกิด ........./........./........ อาชีพ ........................................................ 
สิทธิท่ีได้รับเป็นผู้ดําเนินการแทน ....................................................................... 
ท่ีอยู่     �  ตามข้อ 2             �  อื่น ๆ โปรดระบุ 

เลขท่ี..........หมู่ท่ี........หมู่บ้าน/อาคาร............................ซอย............................... 
ถนน.........................................ตําบล/แขวง.........................................................
อําเภอ/เขต..........................จังหวัด............................ รหัสไปรษณีย์................... 
โทรศัพท์ (บ้าน) ................................ โทรศัพท์ (ท่ีทํางาน) ................................. 
โทรศัพท์ (มือถือ) ....................................... โทรสาร............................................ 
E-mail Address ……………………………………………………………………………………… 

 
� 4.1 TOT Mail Service จํานวน ............................. Accounts  
           ประเภท �  1 GB  �  2 GB  �  3 GB  �  อื่นๆ .................. 
� 4.2 อื่น ๆ  ................................................................................................... 

 
 

   

            �  รายปี     ระยะเวลา ....................... เดือน  
             เริ่มต้ังต้น........................................ ส้ินสุด.......................................           
 

�   ตามข้อ 2           �    อื่น ๆ โปรดระบุ 

เลขท่ี..........หมู่ท่ี........หมู่บ้าน/อาคาร............................ซอย............................ 
ถนน.......................... ตําบล/แขวง.............................อําเภอ/เขต....................  
จังหวัด.............................. รหัสไปรษณีย์....................โทรศัพท์........................ 
 
 

 
 
ให้แนบหลักฐานพร้อมลงนามรับรองสําเนาถูกต้อง และประทับตราบริษัท (ถ้ามี) ดังน้ี 
�  บุคคลธรรมดา     
o สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือ สําเนาทะเบียนบ้าน 
o กรณีบุคคลต่างด้าวให้แนบหลักฐานสําเนาหนังสือเดินทาง หรือ ใบอนุญาต

ทํางาน  
�  นิติบุคคล  
o สําเนาหนังสือรับรองการเป็นนิติบุคคลท่ีมีกําหนดไม่เกิน 180 วัน 
o หนังสือมอบอํานาจให้กระทําการแทนนิติบุคคล 
o สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้มีอาํนาจกระทําการแทนนิติบุคคล 
o สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้รับมอบอํานาจกระทําการแทนนิติบุคคล 
o สําเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.20) (ถ้ามี) 

 

ค่า TOT Mail Service .......................................................................... บาท         
อื่นๆ ....................................... บาท  รวมเงิน ........................................ บาท  
เลขท่ีใบเสร็จรับเงิน ................................... วันท่ีชําระเงิน .............................. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  ลงช่ือ......................................................................ผู้ขอใช้บริการ 

 

 89/2  หมู ่3 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองหอ้ง  
 เขตหลักสี ่กรงุเทพมหานคร 10210 

 ทะเบียนเลขที ่0107545000161 เลขประจําตัวผูเ้สียภาษี 3030459466 

1.             ชื่อและรายละเอียดผู้ขอใช้บริการ 

3.       ชื่อและสถานท่ีติดต่อ (Contact Person) 

4.                   ประเภทการใช้บริการ  

2.                             ท่ีอยู่ 

เลขท่ีคําขอ............................................... 

6.               สถานท่ีส่งใบแจ้งค่าใช้บริการ 

7. ผู้ขอใช้บริการตกลงถือว่า คําขอน้ี เป็นสัญญาบริการ TOT Mail Service                
ทันท ีเม่ือผู้ให้บริการตกลงให้บริการแก่ผู้ขอใช้บริการ 

8.               หลักฐานในการขอใช้บริการ 

สําหรับเจ้าหน้าท่ี 

                          รายละเอียดการชําระเงิน 

5.                   ระยะเวลาการใช้บริการ 

รหัสลูกค้า (Account ID) ……………………………………………………………. 

ช่ือผู้รับคําขอใช้บริการ .............................. โทรศัพท์ ........................... 

หน่วยงาน ....................................... (ศูนย์บริการลูกค้าที่รับผิดชอบพ้ืนที่บริการ) 

หมายเลขบริการ TOT Mail Service …………………………………………… 

วันท่ีเริ่มใช้บริการ (Activate) ………………………………………………………. 



  

สัญญาบริการ TOT Mail Service 
1) “ผู้ให้บริการ” หมายถึง บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) 
2) “ผู้ใช้บริการ” หมายถึง ผู้ขอใช้บริการ TOT Mail Service ตามท่ีระบุประเภทการใช้บริการ และไดร้ับอนุมัติการให้บริการจากผู้ให้บริการแล้ว 
3) “TOT Mail Service” หมายถึง บริการพ้ืนท่ีสําหรับ E-mail 
4) ผู้ให้บริการจะดาํเนินการให้ผู้ใช้บรกิารสามารถใช้งานได้ (Activate) และจะแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบภายในระยะเวลา 15 วัน นับจากวันท่ี

ผู้ใช้บริการยืนยันการขอใช้บริการ 
5) ผู้ใช้บริการต้องทําสญัญาใช้บริการระยะเวลาไมต่่ํากว่า 1 ปี พร้อมชําระค่าบริการและหรือค่าธรรมเนียมรายปีท้ังหมดตามท่ีผู้ให้บริการได้แจ้ง    

ใบแจ้งค่าใช้บริการภายใน 15 วัน นับตั้งแต่ได้รับใบแจ้งค่าใช้บริการ หากผู้ใช้บริการผิดเง่ือนไขหรือยกเลิกการใช้บริการก่อนกําหนด ผู้ให้บริการ     
ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินตามระยะเวลาท่ีเหลืออยู่จนครบสัญญาใช้บริการ เว้นแต่ทางผู้ให้บริการจะเป็นผู้ยกเลิกบริการเอง (ซ่ึงไม่ได้เกิดจาก
ความผิดของผู้ใช้บริการ) โดยจะคืนค่าบริการให้ตามท่ีเห็นสมควร 

6) ผู้ใช้บริการต้องไม่กระทําการเข้าถึงระบบ เปิดเผยมาตรการป้องกันการเข้าถึง เข้าถึงข้อมูลและการดักข้อมูลโดยมิชอบ เข้าไปเปลี่ยนแปลงข้อมูล 
ทําลายข้อมูล หรือรบกวนระบบคอมพิวเตอร์/พ้ืนท่ี E-mail ของผู้อ่ืนโดยมิชอบ 

7) ผู้ใช้บริการต้องไม่เผยแพรเ่น้ือหาท่ีไม่เหมาะสม โดยไม่ทําการส่งข้อมูลปลอมหรือเป็นเท็จอันน่าจะเกิดความเสียหายแก่ผู้อ่ืน/ความมัน่คงของ
ประเทศ หรือก่อให้ประชาชนตืน่ตระหนก ไมส่่งข้อมูลอันเป็นเท็จอันน่าจะเกิดความเสียหายต่อความมั่นคงหรือก่อการร้าย ไม่ส่งข้อมูลท่ีมี
ลักษณะลามกอนาจาร หรือขัดต่อความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชน  

8) ผู้ให้บริการขอสงวนสิทธ์ิในการใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลของผู้ใช้บริการหากได้รับการร้องขอจากหน่วยงานราชการ และ/หรือหน่วยงานอ่ืนตามท่ี
กฎหมายกําหนด 

9) ในการใช้งานของผู้ใช้บริการ หากเกิดการติดไวรัส หรือ Spyware หรืออ่ืนๆ ในลักษณะเดียวกัน File น้ันอาจจะถูกลบออกจากระบบโดย
อัตโนมัติ โดยผู้ให้บริการไมต่้องแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้าและไม่ต้องรับผดิชอบต่อความเสียหายใดๆ ท่ีเกิดข้ึน 

10) ผู้ใช้บริการต้องเก็บรหัสผ่านท่ีได้รบัไว้เป็นความลับ และผู้ใช้บริการยอมรับว่าการกระทําใดๆ ท่ีเกิดข้ึนภายใต้ Username และ Password  
ของผู้ใช้บริการเป็นการกระทําของผู้ใช้บริการเองท้ังสิ้น โดยผู้ใช้บริการตกลงรับผิดชอบต่อค่าใช้บริการ และความเสยีหายท่ีเกิดข้ึนท้ังหมด        
แต่เพียงผู้เดียว 

11) ผู้ใช้บริการต้องใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ซึ่งเป็นเครื่องมือท่ีช่วยในการใช้งาน เช่น Web Browser หรือโปรแกรมรบั-ส่ง E-mail ตามท่ีไดร้ับ
อนุญาตจากผู้ให้บริการเท่าน้ัน หากผู้ใช้บริการไม่ปฏบัิติตามเง่ือนไขและเป็นเหตุให้เกิดปัญหาในการใช้งาน ผู้ให้บริการจะไมร่ับผดิชอบต่อการ
แก้ไขปัญหาหรือข้อบกพร่องใดๆ ในทุกกรณ ี

12) ผู้ใช้บริการยินยอมให้ผู้ให้บริการนําข้อมูลวิเคราะห์ หรือสถิติข้อมูลการใช้บริการของผู้ใช้บริการ เพ่ือใช้ในกิจการของผู้ให้บริการได้ โดยมิต้อง
บอกกล่าวให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้า 

13) ผู้ให้บริการขอสงวนสิทธ์ิในการแก้ไข เปลีย่นแปลงอัตราค่าใช้บริการ ในกรณีท่ีผู้ให้บริการต้องปฏบัิติตามระเบียบข้อบังคับท่ีกําหนดข้ึนจาก
คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ หรือหน่วยงานอ่ืนใดท่ีมีอํานาจเปลี่ยนแปลงหรือประกาศใช้อัตราค่าบริการดังกล่าวได ้

14) ผู้ใช้บริการต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเง่ือนไขตา่ง ๆ ท่ีเก่ียวกับการให้บริการ TOT Mail Service ของผู้ให้บริการท่ีใช้อยู่ในปัจจุบันและ    
ท่ีจะมีข้ึนในอนาคต ท้ังน้ีหลักเกณฑ์และเง่ือนไขท่ีจะมีข้ึนในอนาคต ผู้ให้บริการจะประชาสมัพันธ์ให้ทราบล่วงหน้า 

15) บรรดาหนังสือ จดหมาย คําบอกกล่าวใด ๆ ของผู้ให้บริการซ่ึงส่งไปยังผู้ใช้บริการ ณ สถานท่ีส่งใบแจ้งค่าใช้บริการ ซ่ึงผู้ใช้บริการได้แจ้งไว้แล้ว
น้ันให้ถือว่าผู้ใช้บริการได้รับโดยชอบแล้ว ในกรณีท่ีมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงช่ือ ท่ีอยู่ สถานท่ีส่งใบแจ้งค่าบริการ หรือเลขหมายโทรศัพท์        
ท่ีผู้ใช้บริการได้แจ้งไว้ในแบบคําขอใช้บริการ ผู้ใช้บริการต้องแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ให้บริการทราบทันที 

16) เมื่อมีการยกเลิกการใช้บริการ ผู้ให้บริการขอสงวนสิทธ์ิในการลบข้อมูลของผู้ใช้บริการ ซ่ึงฝากไว้ในระบบของผู้ให้บริการท้ังหมดได้ทันที 
17) ผู้ให้บริการไมร่ับผดิชอบในความเสียหายใดๆ ท่ีเกิดกับธุรกิจของผู้ใช้บริการ อันเน่ืองมาจากปัญหาการเช่ือมต่ออินเทอรเ์น็ตขัดข้อง การติดขัด

ในช่องสัญญาณ การสื่อสารผดิพลาด อุปกรณ์การให้บริการเสียหาย กระแสไฟฟ้าขัดข้อง ภัยธรรมชาติ หรือภัยพิบัติอ่ืนใดท่ีอยู่นอกเหนือการ
ควบคุมของผู้ให้บริการ ซ่ึงเป็นผลทําให้เกิดการหยุดให้บริการช่ัวคราว 

18) ผู้ใช้บริการต้องปฏิบัติตามเง่ือนไขและหลักเกณฑ์ท่ีกําหนดไว้น้ี รวมถึงกฎหมายอ่ืนใดท่ีเก่ียวข้องโดยเคร่งครัด 
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19) ในกรณีท่ีผู้ใช้บริการปฏิบัติผิดสัญญาข้อใดข้อหน่ึง หรือผู้ให้บริการได้รับการร้องเรียน หรือพบการกระทําท่ีขัดต่อหลักเกณฑ์น้ี หรือการกระทําท่ี
มิชอบด้วยกฎหมายใดๆ ผู้ให้บรกิารมีสิทธิระงับการให้บริการ/บอกเลิกสญัญาไดต้ามท่ีเห็นสมควร ในกรณีท่ีมีการบอกเลิกสญัญาผูใ้ห้บริการ
จะแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วัน ท้ังน้ี ผู้ใช้บรกิารยังคงต้องชําระค่าบริการท่ีค้างอยู่ให้ครบถ้วน รวมท้ังต้องรับผิดในความ
เสียหายท่ีเกิดจากการไม่ปฏิบัติตามท่ีกําหนดไว้ในสัญญาทุกประการ 
 
ข้าพเจ้าได้ทราบรายละเอียด และเง่ือนไขของผู้ให้บริการท่ีปรากฏข้างต้นโดยตลอดแล้ว และยินยอมผูกพันและปฏิบัตติามสัญญาบริการ TOT 

Mail Service ทุกประการ โดยให้ถือว่าเอกสารฉบับน้ีเป็นสญัญาผูกพันในการใช้บริการของข้าพเจ้า 
 

ลงช่ือ......................................................................ผู้ขอใช้บริการ 

ตัวบรรจง (................................................................)  วันท่ี ........../........../........     

ลงช่ือ......................................................................อนุมัติ (ผู้ให้บริการ) 

ตัวบรรจง (................................................................) 

ตําแหน่ง      ...........................................................        วันท่ี........../........../........    
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