เลขที่.................................................

89/2 หมู่ 3 ถนนแจ้ งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้ อง
เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
เลขประจําตัวผู้เสียภาษี 0107545000161

คําขอ/สัญญาบริการ TOT Greeting Call

4.

(โปรดกรอกรายละเอียดและทําเครื่องหมาย  เลือกบริการที่ท่านต้องการ)

1.

ชื่อและรายละเอียดผู้ขอใช้บริการ

1.1 บุคคลธรรมดา
ชื่อ นาย/นาง/น.ส. .........................................นามสกุล..................................................
เลขประจําตัวประชาชน     
เลขหนังสือเดินทาง (Passport No.).................................................. (กรณีชาวต่างชาติ)

ประเภทการใช้บริการ TOT Greeting Call



ประเภท
Package S



Package M



Package L



Package XL**

1.2 นิติบุคคล
ชื่อนิติบุคคล ......................................................................................................................
โดย .................................................................................................... (ผู้มีอํานาจลงนาม)
กลุ่มธุรกิจ...........................................................................................................................
ประเภทธุรกิจ.....................................................................................................................
ขนาดของธุรกิจ
1-10 คน
11-30 คน
31-50 คน
51-100 คน
100 คนขึ้นไป
วันที่จัดตั้งบริษัท ...............................................โทรศัพท์ .................................................
โทรสาร .............................................................Website …….……………..…………..…….…
เลขประจําตัวผู้เสียภาษี

 
1.3 สถานประกอบการตาม ภ.พ. 20

ชื่อ......................................................................................................................................
 สาขาที่
 สํานักงานใหญ่
ที่อยู่ตาม ภ.พ.20 ..............................................................................................................
...........................................................................................................................................
2.

ชื่อและสถานที่ผู้ติดต่อ

ชื่อ นาย/นาง/น.ส. .............................................นามสกุล......................................................
เลขประจําตัวประชาชน 
วัน/เดือน/ปีเกิด ............/................/.............อาชีพ ................................................................
เลขที่..............หมู่ที่..............หมู่บ้าน/อาคาร................................ชั้น...........ห้อง.....................
ซอย...........................ถนน...................................ตําบล/แขวง................................................
อําเภอ/เขต................................... จังหวัด.............................. รหัสไปรษณีย์ .........................
โทรศัพท์ (บ้าน) ................................. โทรศัพท์ (ที่ทํางาน) ...................................................
โทรศัพท์ (มือถือ) ........................................... โทรสาร...........................................................
Email address * ………….…..…..……..….………..….………..….…….…..………………………..…..….
สิทธิที่ได้รับเป็นผู้ดําเนินการแทน ...........................................……..….………………………..….…
(*กรุณากรอก Email ให้ครบถ้วน เนื่องจากระบบจะส่ง Username และ Password ให้แก่
ผู้ใช้บริการทาง Email)

3.

เลขหมายโทรศัพท์พื้นฐานที่ใช้บริการ TOT Greeting Call
ใช้บริการเลขหมายโทรศัพท์ของ บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน)
ยังไม่มีเลขหมายโทรศัพท์ของ บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน)

1
2
3
4
5

6
7
8
9
10

11
12
13
14
15

เลขหมายโทรศัพท์ที่ประสงค์ให้เรียกเก็บ ………………………………………………………………………

รายละเอียด Package

ค่าติดตั้ง

ค่าบริการ/เดือน

ฟรี 300 SMS/เดือน
ค่าบริการส่วนเกิน 1 บาท/SMS
4 บาท/MMS
รองรับใช้งาน 1 เลขหมาย
รองรับ 3 รูปแบบข้อความ/หมายเลข
ฟรีระบบรายงานการส่งข้อความ
ฟรี 650 SMS/เดือน
ค่าบริการส่วนเกิน 1 บาท/SMS
4 บาท/MMS
รองรับใช้งาน 3 เลขหมาย
รองรับ 5 รูปแบบข้อความ/หมายเลข
รองรับการส่งข้อความแบบกลุ่ม และเวลาได้
ฟรีระบบรายงานการส่งข้อความ
ฟรี 1,000 SMS/เดือน
ค่าบริการส่วนเกิน 0.75 บาท/SMS
3 บาท/MMS
รองรับใช้งาน 10 เลขหมาย
รองรับ 10 รูปแบบข้อความ/หมายเลข
รองรับการส่งข้อความแบบกลุ่ม และเวลาได้
ฟรีระบบรายงานการส่งข้อความ
ฟรี 2,000 SMS/เดือน
ค่าบริการส่วนเกิน 0.75 บาท/SMS
3 บาท/MMS
รองรับใช้งาน 15 เลขหมาย
รองรับ 20 รูปแบบข้อความ/หมายเลข
รองรับการส่งข้อความแบบกลุ่ม และเวลาได้
ฟรีระบบรายงานการส่งข้อความ

1,000 บาท*

1,000 บาท*

1,000 บาท*

2,000 บาท*

2,000 บาท*

3,000 บาท*

2,000 บาท*

4,500 บาท*

* ราคายังไม่รวมภาษีมลู ค่าเพิ่ม
** กําหนดชื่อผู้ส่ง .................................................(ตัวอักษรภาษาอังกฤษ ไม่เกิน 11 ตัวอักษร)
(เฉพาะลูกค้าที่ใช้ Package XL เท่านั้น)

หลักเกณฑ์การให้บริการ TOT Greeting Call
1. การใช้บริการ TOT Greeting Call สามารถใช้บริการโดยใช้ Username (หมายเลขสมาชิก)
และ Password (รหัสผ่าน) ทีผ่ ่านการลงทะเบียนแล้ว ดังนั้นเพื่อเป็นการรักษาสิทธิประโยชน์
ต่าง ๆ ทีผ่ ู้ใช้บริการพึงได้ตามเงื่อนไขของผู้ให้บริการ ผู้ใช้บริการควรเก็บรักษาข้อมูลดังกล่าวไว้
เป็นความลับไม่ควรเปิดเผยให้ผอู้ ื่นที่ไม่มสี ่วนเกีย่ วข้องทราบโดยเด็ดขาด ทั้งนี้บริการ TOT
Greeting Call เป็นบริการที่ให้แก่ผู้ใช้บริการทีไ่ ด้ลงทะเบียนแล้วเท่านัน้ การกระทําใด ๆ ที่
เกิดขึ้นภายใต้ Username และ Password ของผู้ใช้บริการรายใด ผู้ใช้บริการรายนั้นต้อง
รับผิดชอบต่อการกระทําความ ผิดพลาดและความเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งหมด ไม่ว่าจะเกิดจาก
การกระทําของผู้ใช้บริการเองหรือจากผูอ้ ื่น
2. ห้ามใช้ข้อความแสดงผ่านบริการ TOT Greeting call ที่มีเนือ้ หา ทําให้สถาบัน ชาติ ศาสนา
พระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์เสือ่ มเสียไม่ว่าจะเป็นทางข้อความ หรือทาง MMS
ข้อความโฆษณาที่มีเนือ้ หาชวนเชื่อ และหลอกลวง ข้อความทีท่ ําให้ผอู้ ื่นนั้นเสียหาย รําคาญใจ
หรือมีถอ้ ยคําหยาบคาย ข้อความส่อเสียดหรือว่ากล่าวให้ร้ายผูอ้ ื่น ข้อความยุยงให้ผู้อื่นเกิด
ความขัดแย้ง ข้อความ MMS ที่มีรูปภาพที่สอ่ ไปในเรื่องเพศ ลามกอนาจาร
ข้าพเจ้าตกลงชําระหนี้ซงึ่ เกิดจากการขอใช้บริการตามอัตราที่บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน)
กําหนด โดยให้เรียกเก็บรวมกับเลขหมายโทรศัพท์ตามข้อ 3 และให้ถือว่ารายละเอียดของการ
ขอใช้บริการฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของสัญญาเช่าฯ/สัญญาบริการโทรศัพท์ ซึ่งข้าพเจ้าได้ทํา
ไว้กับบริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน)
ลงชื่อ..................................................................................................ผู้ขอใช้บริการ
ตัวบรรจง (........................................................................................)
วันที่ ............/................../..............
ลงชื่อ................................................................................................อนุมตั ิ (ผู้ให้บริการ)
ตัวบรรจง (.......................................................................................)
ตําแหน่ง .....................................................................
วันที่............/............../...........

6.




หลักฐานการขอใช้บริการ

บุคคลธรรมดา
o แสดงบัตรประจําตัวประชาชน
o กรณีบุคคลต่างด้าวให้แนบหลักฐานสําเนาหนังสือเดินทาง หรือ ใบอนุญาตทํางาน
นิติบุคคล
ให้แนบหลักฐานพร้อมลงนามรับรองสําเนาถูกต้อง และประทับตราบริษัท (ถ้ามี)
ดังนี้
o สําเนาหนังสือรับรองการเป็นนิติบุคคลที่มีกําหนดไม่เกิน 180 วัน
o หนังสือมอบอํานาจให้กระทําการแทนนิติบุคคล
o สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้มีอํานาจกระทําการแทนนิติบุคคล
o แสดงบัตรประจําตัวประชาชนของผู้รับมอบอํานาจกระทําการแทนนิติบุคคล
o สําเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.20) (ถ้ามี)
รายละเอียดการชําระเงิน

ค่าติดตั้ง.......................................................บาท
อื่นๆ .............................................................บาท
รวมเงิน..........................................................บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
เลขที่ใบเสร็จ.........................................................
วันที่ชําระเงิน .......................................................................................

สําหรับเจ้าหน้าที่

ชื่อผู้รับคําขอใช้บริการ .......................................................................................
หน่วยงาน.................................................. (ศูนย์บริการลูกค้าที่รับผิดชอบพื้นที่บริการ)
โทรศัพท์ ...................................................โทรสาร............................................
(ส่งสัญญาบริการฉบับนี้ ให้ส่วนบริการสอบถาม (ถธบ.) ที่
- Email : totgreetingcall@tot.co.th หรือ
- Fax หมายเลข 0 2575 2303
และโทรศัพท์ยืนยันการส่ง Fax หรือ email ที่หมายเลข 0 2575 1170)

รายละเอียดตัวแทนขาย
รหัสตัวแทนขาย..................................................
ชื่อผู้ขาย...................................................................................................................

