
 
ค ำขอ/สัญญำบริกำร   e-Conference 

    (โปรดกรอกรายละเอียดและท าเคร่ืองหมาย  ✓    เลือกบริการท่ีท่านต้องการ) 
  
 

 
บุคคลธรรมดำ 

ช่ือ นาย/นาง/น.ส. ......................................นามสกุล............................................. 
เลขประจ าตวัประชาชนหรือ เลขหนงัสือเดินทาง (Passport No.) 

         

นิติบุคคล 
ช่ือนิติบุคคล .......................................................................................................... 
โดย ........................................................................................ (ผูม้ีอ  านาจลงนาม)
ประเภทธุรกิจ...................................ทะเบียนนิติบุคคลเลขท่ี................................ 
เลขประจ าตวัผูเ้สียภาษี    
ท่ีอยูต่าม ภ.พ.20 .................................................................................................... 
............................................................................................................................... 
วนัท่ีจดัตั้งบริษทั ...........................................โทรศพัท ์........................................ 
โทรสาร .............................................Website ……………………………….… 
 

 
 

ช่ือ นาย/นาง/น.ส. ......................................นามสกลุ........................................ ..... 
เลขประจ าตวัประชาชน  
วนั/เดือน/ปีเกิด .........../............/.........อาชีพ ......................................................... 
เลขที่............หมู่ที.่...........หมูบ่า้น/อาคาร.........................ซอย......... ..................... 
ถนน.............................................. ต าบล/แขวง..................................................... 
อ าเภอ/เขต.............................. จงัหวดั.......................... รหสัไปรษณีย ์................. 
โทรศพัท ์(บา้น) ............................. โทรศพัท ์(ที่ท างาน) ..................................... 
โทรศพัท ์(มอืถอื) **........................... โทรสาร.................................................... 

Email address ** …………..………..….………..….………..….…………..…. 
สิทธิที่ไดร้ับเป็นผูด้ าเนินการแทน ...............................……..……………..….… 
(**กรุณากรอกหมายเลขโทรศพัทม์ือถือ และ Email ให้ครบถว้น  เน่ืองจากระบบจะส่ง  
password  ให้แก่ผูใ้ชบ้ริการทาง SMS และ Email) 
 
 
 

  3.1  ใชบ้ริการรายปี 
  3.2  ใชบ้ริการรายเดือน 
  3.3  ใชบ้ริการรายคร้ัง  จ านวน……….คร้ัง  

 วนัที่ขอใชบ้ริการ.................................................................. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 
        4.1 รูปแบบการใชบ้ริการ   e-Conference 

 Package 1 :  Lite package สิทธิในการใชบ้ริการไมเ่กิน 5 สิทธิ ต่อ 1ห้อง 
 (แสดงภาพผูเ้ขา้ร่วมประชุมพร้อมกนัสูงสุด 5 หนา้จอ)  

 Package 2 :  Standard package สิทธิในการใชบ้ริการไมเ่กิน 15 สิทธิ ต่อ 1 หอ้ง 
 (แสดงภาพผูเ้ขา้ร่วมประชุมพร้อมกนัสูงสุด 15 หนา้จอ) 

 Package 3 :  Voice package  สิทธิในการใชบ้ริการไม่เกิน 50 สิทธิ ต่อ 1 หอ้ง 
 (ประชุมเสียงพร้อมกนัสูงสุด 50 สิทธิ) 

4.2 อุปกรณ ์อื่นๆ  
 กลอ้ง Web Camera   ขนาดเล็ก     จ านวน..........ชุด 
 กลอ้ง Web Camera   ขนาดกลาง  จ านวน..........ชุด 
 Desktop Microphone    จ านวน..........ชุด 

4.3 ค่าบริการอื่นๆ (โปรดระบุ) .................................................................  
................................................................................................................. 

 

 

     ตามขอ้ 2          อื่น ๆ โปรดระบ ุ  

เลขที่ ........... หมูท่ี่ .............อาคาร/หมู่บา้น...........................ซอย......................................
ถนน ..........................................................ต าบล / แขวง  ..................................................
อ าเภอ / เขต .............................................. จงัหวดั ...................................................รหสั
ไปรษณีย.์..................... โทรศพัท.์........................................................  
 
 

ให้แนบหลกัฐานพร้อมลงนามรับรองส าเนาถูกตอ้ง และประทบัตราบริษทั (ถา้มี) 
ดงัน้ี 
 บุคคลธรรมดา     

o ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน    
o กรณีบุคคลต่างดา้วใหแ้นบหลกัฐานส าเนาหนงัสือเดินทาง หรือ ใบอนุญาตท างาน  

  นิติบุคคล 
o ส าเนาหนงัสือรบัรองการเป็นนิติบุคคลที่มีก าหนดไม่เกิน 180 วนั 
o หนงัสือมอบอ านาจใหก้ระท าการแทนนิติบคุคล 
o ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนของผูม้อี  านาจกระท าการแทนนิติบุคคล 
o ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนของผูร้บัมอบอ านาจกระท าการแทนนิติบุคคล 
o ส าเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิม่ (ภ.พ.20) (ถา้มี) 
 
 
 

 
 

ลงช่ือ.......................................................................ผูข้อใช้บริการ 
 
 

 
 

. 

2.                         ช่ือและสถำนที่ผู้ติดต่อ 
 

4. ประเภทกำรขอใช้บริกำร   e-Conference 

7.      ผู้ขอใช้บริกำรตกลงถือว่ำค ำขอน้ี เป็นสัญญำบริกำร   e-Conference                                                    

                         ทันทีเม่ือผู้ให้บริกำรตกลงให้บริกำรแก่ผู้ขอใช้บริกำร 

 

6.                    หลักฐำนในกำรขอใช้บริกำร   e-Conference 

 

1.                ช่ือและรำยละเอียดผู้ขอใช้บริกำร 

กรุณาอ่านเง่ือนไขสัญญาบริการพร้อมลงลายมือช่ือก ากบัดา้นหลงัดว้ย 

5.                  สถำนที่ส่งใบแจ้งค่ำใช้บริกำร 

3.                    ระยะเวลำกำรใช้บริกำร 

 

 

เลขท่ีค าขอ.......................................  



 
 

1)  “ผูใ้ห้บริการ”  หมายถึง บริษทั  โทรคมนาคมแห่งชาติ จ ากดั (มหาชน) 
2)  “ผูใ้ชบ้ริการ”  หมายถึง ผูข้อใชบ้ริการ   e-Conference  ซ่ึงไดรั้บอนุมติัการให้บริการจากผู้

ให้บริการแลว้ 
3)   ผูข้อใชบ้ริการตอ้งปฏิบติัตามกฎหมาย ขอ้บงัคบั ระเบียบ ค าสั่ง ประกาศ เง่ือนไขของรายการ

ส่งเสริมการขายและอตัราค่าบริการ ของผูใ้ห้บริการท่ีเก่ียวขอ้งกบัการให้บริการ e-Conference 
ซ่ึงใชบ้งัคบัอยูแ่ลว้ในขณะน้ีกบัทั้งท่ีจะไดอ้อกใชบ้งัคบัต่อไปในภายหนา้ 

4)  ผูใ้ชบ้ริการตอ้งช าระค่าบริการและ/หรือค่าธรรมเนียมตามงวดช าระค่าบริการหรือภายใน 7 วนั 
นบัตั้งแต่ไดรั้บใบแจง้หน้ี  

5)  กรณีผูใ้ชบ้ริการผิดนัดช าระหน้ีติดต่อกนั 2 งวดช าระ ผูใ้ห้บริการมีสิทธิระงบัการให้บริการ โดย
ผูใ้ห้บริการจะแจง้ให้ทราบเป็นลายลกัษณ์อกัษร หรือวิธีอื่นท่ีแจง้ให้ผูใ้ชบ้ริการทราบไดไ้ม่น้อย
กว่า 7 วนัท าการ 

6)  ในระหว่างเวลาการใช้บริการตามสัญญาน้ี ผูใ้ช้บริการจะโอนสิทธิการใชบ้ริการไม่ว่า
บางส่วนหรือทั้งหมดให้บุคคล หรือนิติบุคคลอื่นไม่ได ้เวน้แต่ไดรั้บความยินยอมเป็น
หนงัสือจากผูใ้ห้บริการก่อน นอกจากน้ี ผูใ้ชบ้ริการตกลงไม่น าสิทธิการใชบ้ริการตาม
สัญญาน้ีไปให้บริการกบับุคคลและนิติบุคคลอื่นดว้ย 

7)  อตัราค่าใชบ้ริการอาจปรับข้ึน-ลงได ้ตามอตัราท่ีคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 
(กทช.) ก าหนดในอนาคต และ/หรือตามท่ีผูใ้ห้บริการและผูใ้ชบ้ริการตกลงกนั (เพิ่มเติม) 

8) บริการ   e-Conference สามารถใชบ้ริการกบัเครือข่ายของผูใ้ห้บริการรายอื่นได ้ข้ึนอยูก่บั
การอนุญาตให้ใชบ้ริการ   e-Conference กบัเครือข่ายของผูใ้ห้บริการรายนั้น   

9) การใชบ้ริการ   e-Conference สามารถใชบ้ริการโดยใช ้Username และ Password 
(รหัสผ่าน) ท่ีผ่านการลงทะเบียนแลว้  ดงันั้นเพื่อเป็นการรักษาสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ของ
ผูใ้ชบ้ริการควรเก็บรักษาขอ้มูลดงักล่าวไวเ้ป็นความลบั ไม่ควรเปิดเผยให้ผูอ้ื่นท่ีไม่มีส่วน
เก่ียวขอ้งทราบโดยเด็ดขาด การกระท าใด ๆ ท่ีเกิดข้ึนภายใต ้Username และ Password ของ
ผูใ้ชบ้ริการรายใด ผูใ้ชบ้ริการรายนั้นตอ้งรับผิดชอบต่อการกระท าความ ผิดพลาด และความ
เสียหายท่ีเกิดข้ึนทั้งหมด ไม่ว่าจะเกิดจากการกระท าของผูใ้ชบ้ริการเองหรือจากผูอ้ื่น 

10) ผูใ้ชบ้ริการตกลงใชบ้ริการตรงตามวตัถุประสงคท่ี์ให้ไวใ้นสัญญา โดยตอ้งด าเนินการท่ี    
ไม่ขดัต่อกฎหมาย หรือความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอนัดีของประชาชน 

11) บรรดาหนงัสือ จดหมาย ค าบอกกล่าวใด ๆ ของผูใ้ห้บริการซ่ึงส่งไปยงัผูใ้ช้บริการ              
ณ  สถานท่ีส่งใบแจง้ค่าใชบ้ริการ ให้ถือว่าผูใ้ช้บริการไดรั้บโดยชอบแลว้  

12) หากผูใ้ชบ้ริการปฏิบติัผิดเง่ือนไขขอ้หน่ึงขอ้ใดของสัญญาน้ี ผูใ้ห้บริการมีสิทธิงดให้บริการ 
และ/หรือเลิกสัญญาโดยในการบอกเลิกสัญญา ผูใ้ห้บริการจะแจง้เหตุแห่งการบอกเลิก
สัญญาให้ผูใ้ชบ้ริการทราบล่วงหนา้ไม่นอ้ยกว่า 7 วนั ท าการ 

13) กรณีผูใ้ชบ้ริการไม่ประสงคจ์ะใชบ้ริการ ผูใ้ช้บริการตอ้งแจง้บอกเลิกการใชบ้ริการต่อผู้
ให้บริการทราบล่วงหนา้เป็นลายลกัษณ์อกัษรไม่นอ้ยกว่า 15 วนั 

 
ขา้พเจา้ยินยอมผูกพนัและปฏิบติัตามสัญญาบริการ e-Conference ท่ีปรากฏอยู่ใน 

ค าขอ/สัญญาบริการ e-Conference ทุกประการ  โดยให้ถือว่าเอกสารฉบบัน้ีเป็นสัญญาผูกพนัใน
การใชบ้ริการของขา้พเจา้  
 

 
ลงช่ือ.......................................................................ผูข้อใช้บริการ 

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

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

 

ลงช่ือ.......................................................................อนุมติั (ผูใ้ห้บริการ) 

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

    ต าแหน่ง  ...................................................   

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

 

 
 
กรุณากรอกแบบแจง้ความจ านงขอช าระค่าใชบ้ริการ โดยวิธีหกับญัชีเงินฝาก

ธนาคารให้ครบถว้น 
 
 
         
 

 
 
 
 

 

 

8.               สัญญำบริกำร   e-Conference 

 

ค่าบริการแรกเขา้ …............................บาท 

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

ค่าอุปกรณ์ ..........................................บาท 

ค่าบริการอื่นๆ ...................................บาท 

รวมเงิน........ ..................................... บาท (ราคาน้ียงัไม่รวมภาษมีูลค่าเพิม่) 

เลขท่ีใบเสร็จ.....................................บาท 

วนัท่ีช าระเงิน ....................................................................................... 

 

รำยละเอียดกำรช ำระเงิน 

 

9.      กรณีที่ท่ำนประสงค์จะช ำระค่ำใช้บริกำร โดยวิธีหักบัญชีเงินฝำกธนำคำร 

รหสัลูกคา้ (Account ID) ….....................................................................  

ช่ือผูรั้บค าขอใชบ้ริการ ...................................โทรศพัท ์.........................   

หน่วยงาน ....................................... (ศูนยบ์ริการลูกคา้ทีร่ับผิดชอบพื้นที่บริการ) 

หมายเลขบริการ   e-Conference........................................................ 

 

ไดจ้ดัส่ง username และ password  ให้ลูกคา้เรียบร้อยแลว้ 

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

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

วนัท่ีด าเนินการแลว้เสร็จ …………………………………………………… 

 

                               ส ำหรับเจ้ำหน้ำที่ 

 


