เลขที่คาขอ.......................................

คำขอ/สัญญำบริกำร e-Conference
(โปรดกรอกรายละเอียดและทาเครื่ องหมาย ✓ เลือกบริ การที่ท่านต้ องการ)

1.

ชื่ อและรำยละเอียดผู้ขอใช้ บริกำร

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

4.

4.1 รู ปแบบการใช้บริ การ e-Conference
Package 1 : Lite package สิทธิในการใช้บริ การไม่เกิน 5 สิทธิ ต่อ 1ห้อง
(แสดงภาพผูเ้ ข้าร่ วมประชุมพร้อมกันสู งสุ ด 5 หน้าจอ)
Package 2 : Standard package สิทธิในการใช้บริ การไม่เกิน 15 สิ ทธิ ต่อ 1 ห้อง
(แสดงภาพผูเ้ ข้าร่ วมประชุมพร้อมกันสู งสุ ด 15 หน้าจอ)
Package 3 : Voice package สิ ทธิในการใช้บริ การไม่เกิน 50 สิทธิ ต่อ 1 ห้อง
(ประชุมเสี ยงพร้อมกันสู งสุ ด 50 สิ ทธิ)
4.2 อุปกรณ์ อื่นๆ
กล้อง Web Camera ขนาดเล็ก จานวน..........ชุด
กล้อง Web Camera ขนาดกลาง จานวน..........ชุด
Desktop Microphone จานวน..........ชุด

.

นิติบุคคล
ชื่อนิติบุคคล ..........................................................................................................
โดย ........................................................................................ (ผูม้ ีอานาจลงนาม)
ประเภทธุรกิจ...................................ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่................................
เลขประจาตัวผูเ้ สี ยภาษี 
ที่อยูต่ าม ภ.พ.20 ....................................................................................................
...............................................................................................................................
วันที่จดั ตั้งบริ ษทั ...........................................โทรศัพท์ ........................................
โทรสาร .............................................Website ……………………………….…

2.

(**กรุ ณากรอกหมายเลขโทรศัพท์มือถือ และ Email ให้ครบถ้วน เนื่องจากระบบจะส่ง
password ให้แก่ผใู ้ ช้บริ การทาง SMS และ Email)

3.

4.3 ค่าบริ การอื่นๆ (โปรดระบุ) .................................................................
.................................................................................................................

5.

ชื่ อและสถำนที่ผ้ตู ิดต่อ

ชื่อ นาย/นาง/น.ส. ......................................นามสกุล.............................................
เลขประจาตัวประชาชน 
วัน/เดือน/ปี เกิด .........../............/.........อาชีพ .........................................................
เลขที่............หมู่ท.ี่ ...........หมูบ่ า้ น/อาคาร.........................ซอย..............................
ถนน.............................................. ตาบล/แขวง.....................................................
อาเภอ/เขต.............................. จังหวัด.......................... รหัสไปรษณี ย ์ .................
โทรศัพท์ (บ้าน) ............................. โทรศัพท์ (ที่ทางาน) .....................................
โทรศัพท์ (มือถือ) **........................... โทรสาร....................................................
Email address ** …………..………..….………..….………..….…………..….
สิ ทธิที่ได้รับเป็ นผูด้ าเนินการแทน ...............................……..……………..….…

ระยะเวลำกำรใช้ บริกำร

 3.1 ใช้บริการรายปี
 3.2 ใช้บริการรายเดือน
 3.3 ใช้บริการรายครั้ง จานวน……….ครั้ง
วันที่ขอใช้บริ การ..................................................................

ประเภทกำรขอใช้ บริกำร e-Conference

สถำนที่ส่งใบแจ้งค่ำใช้ บริกำร
 ตามข้อ 2

 อื่น ๆ โปรดระบุ

เลขที่ ........... หมูท่ ี่ .............อาคาร/หมู่บา้ น...........................ซอย......................................
ถนน ..........................................................ตาบล / แขวง ..................................................
อาเภอ / เขต .............................................. จังหวัด ...................................................รหัส
ไปรษณี ย.์ ..................... โทรศัพท์.........................................................

6.

หลักฐำนในกำรขอใช้ บริกำร e-Conference

ให้แนบหลักฐานพร้อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง และประทับตราบริ ษทั (ถ้ามี)
ดังนี้
 บุคคลธรรมดา
o สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน
o กรณี บุคคลต่างด้าวให้แนบหลักฐานสาเนาหนังสื อเดินทาง หรื อ ใบอนุญาตทางาน
 นิติบุคคล
o สาเนาหนังสื อรับรองการเป็ นนิติบุคคลที่มีกาหนดไม่เกิน 180 วัน
o หนังสื อมอบอานาจให้กระทาการแทนนิติบคุ คล
o สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผูม้ อี านาจกระทาการแทนนิติบุคคล
o สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผูร้ บั มอบอานาจกระทาการแทนนิติบุคคล
o สาเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิม่ (ภ.พ.20) (ถ้ามี)

7.

ผู้ขอใช้ บริกำรตกลงถือว่ ำคำขอนี้ เป็ นสั ญญำบริกำร e-Conference
ทันทีเมื่อผู้ให้ บริกำรตกลงให้ บริกำรแก่ผ้ ูขอใช้ บริกำร

ลงชื่อ.......................................................................ผูข้ อใช้บริ การ
กรุ ณาอ่านเงื่อนไขสัญญาบริ การพร้อมลงลายมือชื่อกากับด้านหลังด้วย

8.

สั ญญำบริกำร e-Conference

1) “ผูใ้ ห้บริ การ” หมายถึง บริ ษทั โทรคมนาคมแห่งชาติ จากัด (มหาชน)
2) “ผูใ้ ช้บริ การ” หมายถึง ผูข้ อใช้บริ การ e-Conference ซึ่งได้รับอนุมตั ิการให้บริ การจากผู ้
ให้บริ การแล้ว
3) ผูข้ อใช้บริ การต้องปฏิบตั ิตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ คาสั่ง ประกาศ เงื่อนไขของรายการ
ส่งเสริ มการขายและอัตราค่าบริ การ ของผูใ้ ห้บริ การที่เกี่ยวข้องกับการให้บริ การ e-Conference
ซึ่งใช้บงั คับอยูแ่ ล้วในขณะนี้กบั ทั้งที่จะได้ออกใช้บงั คับต่อไปในภายหน้า
4) ผูใ้ ช้บริ การต้องชาระค่าบริ การและ/หรื อค่าธรรมเนียมตามงวดชาระค่าบริ การหรื อภายใน 7 วัน
นับตั้งแต่ได้รับใบแจ้งหนี้
5) กรณี ผใู ้ ช้บริ การผิดนัดชาระหนี้ติดต่อกัน 2 งวดชาระ ผูใ้ ห้บริ การมีสิทธิ ระงับการให้บริ การ โดย
ผูใ้ ห้บริ การจะแจ้งให้ทราบเป็ นลายลักษณ์อกั ษร หรื อวิธีอื่นที่แจ้งให้ผใู ้ ช้บริ การทราบได้ไม่น้อย
กว่า 7 วันทาการ
6) ในระหว่างเวลาการใช้บริ การตามสัญญานี้ ผูใ้ ช้บริ การจะโอนสิ ทธิการใช้บริ การไม่ว่า
บางส่วนหรื อทั้งหมดให้บุคคล หรื อนิติบุคคลอื่นไม่ได้ เว้นแต่ได้รับความยินยอมเป็ น
หนังสื อจากผูใ้ ห้บริ การก่อน นอกจากนี้ ผูใ้ ช้บริ การตกลงไม่นาสิ ทธิการใช้บริ การตาม
สัญญานี้ไปให้บริ การกับบุคคลและนิ ติบุคคลอื่นด้วย
7) อัตราค่าใช้บริ การอาจปรับขึ้น-ลงได้ ตามอัตราที่คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่ งชาติ
(กทช.) กาหนดในอนาคต และ/หรื อตามที่ผใู ้ ห้บริ การและผูใ้ ช้บริ การตกลงกัน (เพิ่มเติม)
8) บริ การ e-Conference สามารถใช้บริ การกับเครื อข่ายของผูใ้ ห้บริ การรายอื่นได้ ขึ้นอยูก่ บั
การอนุญาตให้ใช้บริ การ e-Conference กับเครื อข่ายของผูใ้ ห้บริ การรายนั้น
9) การใช้บริ การ e-Conference สามารถใช้บริ การโดยใช้ Username และ Password
(รหัสผ่าน) ที่ผ่านการลงทะเบียนแล้ว ดังนั้นเพื่อเป็ นการรักษาสิ ทธิประโยชน์ต่าง ๆ ของ
ผูใ้ ช้บริ การควรเก็บรักษาข้อมูลดังกล่าวไว้เป็ นความลับ ไม่ควรเปิ ดเผยให้ผอู ้ ื่นที่ไม่มีส่วน
เกี่ยวข้องทราบโดยเด็ดขาด การกระทาใด ๆ ที่เกิดขึ้นภายใต้ Username และ Password ของ
ผูใ้ ช้บริ การรายใด ผูใ้ ช้บริ การรายนั้นต้องรับผิดชอบต่อการกระทาความ ผิดพลาด และความ
เสี ยหายที่เกิดขึ้นทั้งหมด ไม่ว่าจะเกิดจากการกระทาของผูใ้ ช้บริ การเองหรื อจากผูอ้ ื่น
10) ผูใ้ ช้บริ การตกลงใช้บริ การตรงตามวัตถุประสงค์ที่ให้ไว้ในสัญญา โดยต้องดาเนินการที่
ไม่ขดั ต่อกฎหมาย หรื อความสงบเรี ยบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชน
11) บรรดาหนังสื อ จดหมาย คาบอกกล่าวใด ๆ ของผูใ้ ห้บริ การซึ่งส่งไปยังผูใ้ ช้บริ การ
ณ สถานที่ส่งใบแจ้งค่าใช้บริ การ ให้ถือว่าผูใ้ ช้บริ การได้รับโดยชอบแล้ว
12) หากผูใ้ ช้บริ การปฏิบตั ิผิดเงื่อนไขข้อหนึ่งข้อใดของสัญญานี้ ผูใ้ ห้บริ การมีสิทธิงดให้บริ การ
และ/หรื อเลิกสัญญาโดยในการบอกเลิกสัญญา ผูใ้ ห้บริ การจะแจ้งเหตุแห่งการบอกเลิก
สัญญาให้ผูใ้ ช้บริ การทราบล่วงหน้าไม่นอ้ ยกว่า 7 วัน ทาการ
13) กรณี ผใู ้ ช้บริ การไม่ประสงค์จะใช้บริ การ ผูใ้ ช้บริ การต้องแจ้งบอกเลิกการใช้บริ การต่อผู ้
ให้บริ การทราบล่วงหน้าเป็ นลายลักษณ์อกั ษรไม่นอ้ ยกว่า 15 วัน
ข้าพเจ้ายินยอมผูกพันและปฏิบตั ิตามสัญญาบริ การ e-Conference ที่ปรากฏอยู่ใน
คาขอ/สัญญาบริ การ e-Conference ทุกประการ โดยให้ถือว่าเอกสารฉบับนี้เป็ นสัญญาผูกพันใน
การใช้บริ การของข้าพเจ้า

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

ลงชื่อ.......................................................................อนุมตั ิ (ผูใ้ ห้บริ การ)
ตัวบรรจง (................................................................)
ตาแหน่ง

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

9.

กรณีที่ท่ำนประสงค์จะชำระค่ ำใช้ บริกำร โดยวิธีหักบัญชีเงินฝำกธนำคำร

กรุ ณากรอกแบบแจ้งความจานงขอชาระค่าใช้บริ การ โดยวิธีหกั บัญชีเงินฝาก
ธนาคารให้ครบถ้วน
รำยละเอียดกำรชำระเงิน
ค่าบริ การแรกเข้า …............................บาท
ค่าบริ การ.............................................บาท
ค่าอุปกรณ์ ..........................................บาท
ค่าบริ การอื่นๆ ...................................บาท
รวมเงิน........ ..................................... บาท (ราคานี้ยงั ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิม่ )
เลขที่ใบเสร็ จ.....................................บาท
วันที่ชาระเงิน .......................................................................................

สำหรับเจ้ ำหน้ ำที่
รหัสลูกค้า (Account ID) ….....................................................................
ชื่อผูร้ ับคาขอใช้บริ การ ...................................โทรศัพท์ .........................
หน่วยงาน ....................................... (ศูนย์บริ การลูกค้าทีร่ ับผิดชอบพื้นที่บริ การ)
หมายเลขบริ การ e-Conference........................................................

ได้จดั ส่ ง username และ password ให้ลูกค้าเรี ยบร้อยแล้ว
(ลงชื่อ) .............................................................................................ตัวบรรจง
เจ้าหน้าที่ส่วนพัฒนาบริ การมัลติมีเดีย
โทรศัพท์ .........................................................................................................
วันที่ดาเนินการแล้วเสร็ จ ……………………………………………………

