89/2 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง
เขตหลักสี่ กรุ งเทพมหานคร 10210
ทะเบียนเลขที่ 0107545000161 เลขประจำตัวผูเ้ สียภำษี 3030459466

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

คำขอ/สัญญำบริกำร TOT IDC (Internet Data Center)

(โปรดกรอกรายละเอียดและทาเครื่องหมาย 

เลือกบริการทีท่ ่านต้องการ)

1.

ชื่อและรำยละเอียดผู้ขอใช้บริกำร
บุคคลธรรมดา
ชื่อ นาย/นาง/น.ส. ..............................................นามสกุล..........................................................
เลขประจาตัวประชาชนหรือ เลขหนังสือเดินทาง (Passport No.)

5.

ระยะเวลำกำรใช้บริกำร





นิติบุคคล
ชื่อนิติบุคคล ...............................................................................................................................
โดย ............................................................................................................. (ผู้มอี านาจลงนาม)
ประเภทธุรกิจ.......................................................ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่.................................
เลขประจาตัวผูเ้ สียภาษี          
ที่อยู่ตาม ภ.พ.20 ........................................................................................................................
...................................................................................................................................................
วันทีจ่ ัดตั้งบริษทั .............................................................. โทรศัพท์ ........................................
โทรสาร .............................................. Website …………………..………………………….
2.

3.

ชื่อและสถำนที่ติดต่อ (Contact person)

ชื่อ นาย/นาง/น.ส. ........................................................นามสกุล....................................................
เลขประจาตัวประชาชน             
วัน/เดือน/ปีเกิด .........../............/........... อาชีพ ..............................................................................
สิทธิที่ได้รับเป็นผู้ดาเนินการแทน ..................................................................................................
ที่อยู่  ตามข้อ 2
 อืน
่ ๆ โปรดระบุ
เลขที.่ ...........หมูท่ ี่............หมู่บ้าน/อาคาร...........................................ซอย.....................................
ถนน.............................................. ตาบล/แขวง..............................................................................
อาเภอ/เขต................................... จังหวัด............................................ รหัสไปรษณีย์ ...................
โทรศัพท์ ............................. .........................................................................................................
4.
 4.1

 4.2

 4.3
 4.4
 4.5

6.

สถำนที่ส่งใบแจ้งค่ำใช้บริกำร


ตามข้อ 2



อื่น ๆ โปรดระบุ

เลขที.่ ...........หมูท่ ี่............หมู่บ้าน/อาคาร.........................ซอย.......................................
ถนน.................................ตาบล/แขวง................................... อาเภอ/เขต......................
จังหวัด.......................... รหัสไปรษณีย์ ................. โทรศัพท์ .......................................
7.

ที่อยู่

เลขที.่ ...........หมูท่ ี่............หมู่บ้าน/อาคาร.................................ซอย.............................................
ถนน.................................ตาบล/แขวง................................... อาเภอ/เขต.....................................
จังหวัด......................................... รหัสไปรษณีย์ ................. โทรศัพท์ .......................................
โทรศัพท์ (บ้าน) .......................................... โทรศัพท์ (ทีท่ างาน) ...............................................
โทรศัพท์ (มือถือ) ..................................................... โทรสาร......................................................
Email address ………..............................................................................................................….

รายเดือน
 รายปี
ชั่วคราว ระยะเวลา .................... เดือน
เริ่มตั้งต้น....................................................
สิ้นสุด ........................................................

8.

ผู้ขอใช้บริกำรตกลงถือว่ำ คำขอนี้ เป็นสัญญำบริกำร TOT IDC ทันที
เมื่อผู้ให้บริกำรตกลงให้บริกำรแก่ผู้ขอใช้บริกำร
หลักฐำนในกำรขอใช้บริกำร

ให้แนบหลักฐานพร้อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง และประทับตราบริษทั (ถ้ามี) ดังนี้
 บุคคลธรรมดา
o สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรือ สาเนาทะเบียนบ้าน
o กรณีบุคคลต่างด้าวให้แนบหลักฐานสาเนาหนังสือเดินทาง หรือ ใบอนุญาตทางาน
 นิติบุคคล
o สาเนาหนังสือรับรองการเป็นนิติบุคคลที่มกี าหนดไม่เกิน 180 วัน
o หนังสือมอบอานาจให้กระทาการแทนนิติบคุ คล
o สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผู้มอี านาจกระทาการแทนนิติบุคคล
o สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผูร้ ับมอบอานาจกระทาการแทนนิติบุคคล
o สาเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิม่ (ภ.พ.20) (ถ้ามี)
รำยละเอียดกำรชำระเงิน
ค่าติดตั้ง ........................................... บาท
อื่น ๆ ................................................ บาท
เลขที่ใบเสร็จรับเงิน .................................

ค่าจดโดเมนเนม................................ บาท
รวมเงิน ............................................ บาท
วันทีช่ าระเงิน .....................................

ประเภทกำรใช้บริกำร
Co-Location ศูนย์ TOT IDC ………………………………………………………………………….
ประเภท  1U
 2U
 3U
 4U
 5U
 ¼ Rack  ½ Rack  Full Rack  อืน
่ ๆ ระบุ....................
Virtual Private Server (VPS)
vCPU ………. Cores / RAM ……… GB / HDD ……….GB จานวน ......... ชุด
vCPU ………. Cores / RAM ……… GB / HDD ……….GB จานวน ......... ชุด
บริการเสริม .......................................................................................................
Web Hosting พื้นที่ ............................................ GB.
 OS. Windows  OS. Linux
จดโดเมนเนม ชื่อโดเมน ......................................................................................
อื่น ๆ ....................................................................................................................

สำหรับเจ้ำหน้ำที่
รหัสลูกค้า (Account ID) …......................................
ชื่อผู้รับคาขอใช้บริการ ...................................โทรศัพท์ .........................
หน่วยงาน ....................................... (ศูนย์บริการลูกค้าที่รับผิดชอบพื้นที่บริการ)
หมายเลขบริการ TOT IDC ....................................................................
วันทีเ่ ริม่ ใช้บริการ (Activate) ………………………………….……….

ลงชื่อ......................................................................ผู้ขอใช้บริการ
ลงวันที่ ......./............./............

