
 
 

ค ำขอ/สัญญำบริกำร CloudApps powered by TOT 
    (โปรดกรอกรายละเอียดและท าเคร่ืองหมาย      เลือกบริการท่ีท่านต้องการ) 

  
 

 
บุคคลธรรมดำ 

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

         

นิตบุิคคล 

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

โดย ............................................................................................... (ผูมี้อ านาจลงนาม)
ประเภทธุรกิจ.....................................ทะเบียนนิติบุคคลเลขท่ี.................................... 

เลขประจ าตวัผูเ้สียภาษี    

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

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

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

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

 
 

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

เลขประจ าตวัประชาชน  

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

เลขท่ี..............หมู่ท่ี..............หมู่บา้น/อาคาร................................ซอย............................... 

ถนน................................................... ต  าบล/แขวง............................................................ 

อ าเภอ/เขต................................... จงัหวดั.............................. รหสัไปรษณีย ์.................... 

โทรศพัท ์(บา้น) ................................. โทรศพัท ์(ท่ีท  างาน) ............................................. 

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

Email address * ………….…..…..……..….………..….………..….…….…..……..…. 
สิทธิท่ีไดรั้บเป็นผูด้  าเนินการแทน ...........................................……..….…………..….… 
(*กรุณากรอก Email ให้ครบถว้น เน่ืองจากระบบจะส่ง User และ Password ให้แก่ผูใ้ชบ้ริการ 
ทาง Email) 
 
 
 
 

  3.1  ใชบ้ริการรายปี (ช าระคร้ังเดียว) 
  3.2  ใชบ้ริการรายปี  (แบ่งช าระ ............ งวด) 
  3.3  ใชบ้ริการราย 6 เดือน 
  3.4  ใชบ้ริการรายเดือน 

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

 
 
 

 

        4.1 ระบบบริหารบญัชีออนไลน์ STR Account Online  
 ใชบ้ริการ   จ านวน ..................  USER  

4.2 โปรแกรมจดัการงานขายหนา้ร้าน (Point of Sale: POS)  
ใชบ้ริการ   จ านวน ..................  USER  

          4.3 ระบบการประชุมออนไลน์ TOT cloud conference 
ใชบ้ริการ   จ านวน ..................  USER  

          4.4 ระบบรักษาความปลอดภยัทางคอมพิวเตอร์ Panda Cloud Service  
ใชบ้ริการ   จ านวน ..................  USER  

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

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

 

     ตามขอ้ 2                 อ่ืน ๆ โปรดระบุ  

เลขท่ี ........... หมู่ท่ี.............อาคาร/หมู่บา้น...........................ซอย......................................
ถนน..........................................................ต  าบล/แขวง......................................................
อ  าเภอ/เขต....................................................... จงัหวดั.......................................................
รหสัไปรษณีย.์................................... โทรศพัท.์................................................................ 
 
 

 
ใหแ้นบหลกัฐานพร้อมลงนามรับรองส าเนาถูกตอ้ง และประทบัตราบริษทั (ถา้มี)  
ดงัน้ี 
       บุคคลธรรมดา     

o ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน    
o กรณีบุคคลต่างดา้วให้แนบหลกัฐานส าเนาหนงัสือเดินทาง หรือ ใบอนุญาตท างาน  

   นิติบุคคล 
o ส าเนาหนงัสือรับรองการเป็นนิติบุคคลท่ีมีก าหนดไม่เกิน 180 วนั 
o หนงัสือมอบอ านาจใหก้ระท าการแทนนิติบุคคล 
o ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนของผูมี้อ  านาจกระท าการแทนนิติบุคคล 
o ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนของผูรั้บมอบอ านาจกระท าการแทนนิติบุคคล 
o ส าเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิม่ (ภ.พ.20) (ถา้มี) 
 
 
 
 

 
 

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

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

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

. 

2.                      ช่ือและสถำนที่ผู้ติดต่อ 
 

4. ประเภทกำรขอใช้บริกำร CloudApps powered by TOT 

   7.                           ผู้ขอใช้บริกำรตกลงถือว่ำค ำขอนี ้เป็นสัญญำ 
                                  บริกำร CloudApps powered by TOT 
                         ทนัทเีมือ่ผู้ให้บริกำรตกลงให้บริกำรแก่ผู้ขอใช้บริกำร 

 

6.             หลกัฐำนในกำรขอใช้บริกำร CloudApps powered by TOT 

 

1.                ช่ือและรำยละเอยีดผู้ขอใช้บริกำร 

 กรุณาอ่านเง่ือนไขสัญญาบริการพร้อมลงลายมือช่ือก ากบัดา้นหลงัดว้ย 

 

 89/2       3                               

             กรุงเทพมหานคร 10210 

              0107545000161  
                        3030459466 

5.                  สถำนที่ส่งใบแจ้งค่ำใช้บริกำร 

3.                    ระยะเวลำกำรใช้บริกำร 

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

 

. 

. 

. 

 

. 

 



 
 
1)  “ผูใ้ห้บริการ” หมายถึง บริษทั ทีโอที จ ากดั (มหาชน) 
2)  “ผูใ้ช้บริการ” หมายถึง ผูข้อใช้บริการ CloudApps powered by TOT ซ่ึงได้รับอนุมัติการ

ให้บริการจากผูใ้ห้บริการแลว้ 
3)   ผูข้อใช้บริการต้องปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ ค าสั่ง ประกาศ เง่ือนไขของ 

รายการส่งเสริมการขายและอัตราค่าบริการ ของผูใ้ห้บริการท่ีเก่ียวขอ้งกับการให้บริการ                  
CloudApps powered by TOT ซ่ึงใช้บังคับอยู่แล้วในขณะน้ี กับทั้ งท่ีจะได้ออกใช้บังคับ 
ต่อไปในภายหนา้ 

4)  ผู้ใช้บริกำรต้องช ำระค่ำบริกำร และ/หรือ ค่ำธรรมเนียมตำมงวดช ำระค่ำบริกำรหรือ 
ภำยใน 7 วัน นับตั้งแต่ได้รับใบแจ้งหน้ี  

5)  กรณีผู้ใช้บริกำรผิดนัดช ำระหน้ีเกิน 30 วันนับจำกวันที่ลงในใบแจ้งหน้ี ผู้ให้บริกำรมีสิทธิ 
ระงับกำรให้บริกำร โดยผู้ให้บริกำรจะแจ้งให้ทรำบเป็นลำยลักษณ์อักษร หรือวิธีอื่นท่ีแจ้ง 
ให้ผู้ใช้บริกำรทรำบได้ไม่น้อยกว่ำ 7 วันท ำกำร ทั้งน้ี หำกพ้นระยะเวลำท่ีแจ้งแล้วผู้ใช้บริกำร
ยังมิได้ช ำระหน้ี ผู้ให้บริกำรขอสงวนสิทธิบังคับคดีติดตำมหน้ีทำงกฎหมำยต่อไป 

6)  ในระหว่างเวลาการใช้บริการตามสัญญาน้ี ผูใ้ช้บริการจะโอนสิทธิการใช้บริการไม่ว่า
บางส่วนหรือทั้ งหมดให้บุคคล หรือนิติบุคคลอ่ืนไม่ได้ เวน้แต่ได้รับความยินยอมเป็น
หนังสือจากผูใ้ห้บริการก่อน นอกจากน้ี ผูใ้ช้บริการตกลงไม่น าสิทธิการใช้บริการตาม
สัญญาน้ีไปให้บริการกบับุคคลและนิติบุคคลอ่ืนดว้ย 

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

8) บริการ CloudApps powered by TOT สามารถใช้บริการกบัเครือข่ายของผูใ้ห้บริการรายอ่ืน
ได้ ข้ึนอยู่กับการอนุญาตให้ใช้บริการ CloudApps powered by TOT กับเครือข่ายของ 
ผูใ้ห้บริการรายนั้น   

9) การใช้บริการ  CloudApps powered by TOT สามารถใช้บริการโดยใช้  Username และ 
Password (รหัสผ่าน) ท่ีผ่านการลงทะเบียนแลว้  ดงันั้ น เพื่อเป็นการรักษาสิทธิประโยชน์
ต่างๆ ของผูใ้ช้บริการ ควรเก็บรักษาขอ้มูลดังกล่าวไวเ้ป็นความลบั ไม่ควรเปิดเผยให้ผูอ่ื้น 
ท่ีไม่มีส่วนเก่ียวข้องทราบโดยเด็ดขาด การกระท าใดๆ ท่ีเกิดข้ึนภายใต้ Username และ 
Password ของผูใ้ช้บริการรายใด ผูใ้ช้บริการรายนั้ นต้องรับผิดชอบต่อการกระท าความ 
ผดิพลาด และความเสียหายท่ีเกิดข้ึนทั้งหมด ไม่ว่าจะเกิดจากการกระท าของผูใ้ช้บริการเอง
หรือจากผูอ่ื้น 

10) ผูใ้ช้บริการตกลงใช้บริการตรงตามวตัถุประสงค์ท่ีให้ไวใ้นสัญญา โดยตอ้งด าเนินการท่ี     
ไม่ขดัต่อกฎหมาย หรือความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอนัดีของประชาชน 

11) บรรดาหนังสือ จดหมาย ค าบอกกล่าวใดๆ ของผู ้ให้บริการซ่ึงส่งไปยงัผูใ้ช้บริการ ณ 
สถานท่ีส่งใบแจง้ค่าใชบ้ริการ ให้ถือวา่ผูใ้ชบ้ริการไดรั้บโดยชอบแลว้  

12) หากผูใ้ชบ้ริการปฏิบติัผิดเง่ือนไขขอ้หน่ึงขอ้ใดของสัญญาน้ี ผูใ้ห้บริการมีสิทธิงดให้บริการ 
และ/หรือ เลิกสัญญา โดยในการบอกเลิกสัญญา ผูใ้ห้บริการจะแจง้เหตุแห่งการบอกเลิก
สัญญาให้ผูใ้ชบ้ริการทราบล่วงหนา้ไม่นอ้ยกวา่ 7 วนัท าการ 

13) กรณีผู้ใช้บริกำรไม่ประสงค์จะใช้บริกำร ผู้ใช้บริกำรต้องแจ้งบอกเลิกกำรใช้บริกำรต่อ 
ผู้ให้บริกำรทรำบล่วงหน้ำเป็นลำยลักษณ์อักษรไม่น้อยกว่ำ 15 วัน 

 

ขา้พเจา้ยนิยอมผูกพนัและปฏิบติัตามสัญญาบริการ CloudApps powered by TOT ท่ีปรากฏ
อยูใ่น ค าขอ/สัญญาบริการ CloudApps powered by TOT ทุกประการ โดยให้ถือว่าเอกสารฉบบั
น้ีเป็นสัญญาผกูพนัในการใชบ้ริการของขา้พเจา้  
 

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

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

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

 

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

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

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

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

 
 

กรุณากรอกแบบแจง้ความจ านงขอช าระค่าใช้บริการ โดยวิธีหักบญัชีเงินฝาก
ธนาคารให้ครบถว้น 

         
 

 
 
 
 

 

 

8.   สัญญำบริกำร CloudApps powered by TOT 

 

 

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

ค่าบริการอ่ืนๆ ..............................................บาท 

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

รวมเงิน........ .................................................บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) 

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

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

 

รำยละเอยีดกำรช ำระเงนิ 

 

9.      กรณทีีท่่ำนประสงค์จะช ำระค่ำใช้บริกำร โดยวธิีหักบัญชีเงนิฝำกธนำคำร 

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

ช่ือผูรั้บค าขอใชบ้ริการ .......................................................................................   

หน่วยงาน.................................................. (ศูนยบ์ริการลูกคา้ท่ีรับผิดชอบพ้ืนท่ีบริการ)

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

 

            ได้จัดส่ง Username และ Password ให้ลูกค้ำเรียบร้อยแล้ว 

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

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

วนัท่ีด าเนินการแลว้เสร็จ ……………………..……………………………… 

 

                               ส ำหรับเจ้ำหน้ำที ่

 

 

บริษัท ทโีอท ีจ ำกดั (มหำชน)   ส่วนพฒันำบริกำรมลัตมิเีดยี (มอพ.(ท)) 
โทรศัพท์  0 2575 5956 , 0 2568 2507           โทรสำร  0 2568 2600 
E-mail   support@totcloud.com 


