
กสท โทรคมนาคม จ ากัด (มหาชน)              99 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักส่ี กรุงเทพฯ10210-0298  

CAT Telecom Public Company Limited                   เลขประจ าตัวผู้เสียภาษ ี3-0305-6726-0 

ค าขอใช้บริการ  CAT I DC  ( Internet  Data  Center) 

( โปรดกรอกรายละเอยีดและท าเคร่ืองหมาย  þ เลอืกบริการท่ีท่านต้องการ ) 

1. ข้อมูลผู้ใช้บริการ (Customer  Information) 

  □  บุคคลธรรมดา 

ช่ือ-สกุล  : …............................................................................................................................ .... 

เลขบตัรประชาชน / หนงัสือเดินทาง :               

□   นิติบุคคล 

ช่ือหน่วยงาน : ............................................................................................................................... 

โดย …............................................................................................................(ผูมี้อ  านาจลงนาม) 

ประเภทธุรกิจ...................................................ทะเบียนนิติบุคคลเลขท่ี......................................... 

วนัท่ีจดทะเบียน ...../ …./ ....  เลขประจ าตวัผูเ้สียภาษี            

2. ท่ีอยู่  (Address) 

ท่ีอยูเ่ลขท่ี :  …...............อาคาร/หมู่บา้น …......................................ซอย ..................................... 

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

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

โทรศพัท ์: ….......................................................  โทรสาร : ….................................................... 

E-mail: …..................................................... Website: …...................................................... ....... 

3. สถานท่ีในการจัดส่งใบแจ้งหนี ้ (Place the shipping invoice)          ตามทีอ่ยู่ขา้งตน้ (2) 

ท่ีอยูเ่ลขท่ี :  …...............อาคาร/หมู่บา้น …......................................ซอย .................................... 

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

อ าเภอ/เขต …......................................จงัหวดั...............................................รหสั........................  

4. ผู้ประสานงาน (Contract point) 

1.  ช่ือ-สกุล   : …..........................................................................................................................  

เลขบตัรประชาชน / หนงัสือเดินทาง :            � 

โทรศพัท ์: ….........................................................../................................................................ .... 

 E-mail : …..................................................................................................................... .............. 

2.  ช่ือ-สกุล   : …..........................................................................................................................  

เลขบตัรประชาชน / หนงัสือเดินทาง :               

โทรศพัท ์: ….........................................................../................................................................ . 

 E-mail : …..................................................................................................................... ........... 

 

5. ประเภทบริการ  ( Type of service )                 

6. Additional Features  

     □   IDC ( BKK)       □   CDC ( Province ……………. )   
      5.1 Co-Location 
      □ 1 U/ Server □ 2 U / Server □ 3 U / Server 

5.2 Cage Co-Location 
           □ 1 Rack / Cage                □ 3 Racks / Cage 

5.3 Suite Co-Location 
           □ VIP 1 (5 Racks)                 □ VIP 2 (8 Racks) 
           □ VIP 3 (7 Racks)                 □ VIP 4 (7 Racks) 

5.4   Dedicated Web Server   □ Windows    □ Linux                
           5.4.1  Customer Server        □ 1 U/2 U    □ 3 U/ 4U              □ 5 U/6 U     
           5.4.2  CAT Server                □ Basic  
                                                         □ Advance   

5.5  Share Web Hosting 
    □ Plan A –  Startup Plan          □ Plan B –  Standard Plan                     
    □ Plan C  - S-Biz                  □ Plan D – M-Biz  

5.6  Virtual Private Service (VPS) 
           □ Basic Spec ………………………….   □ Advance  Spec ……………..………..  

5.7  E-Mail Hosting   □ บุคคลทัว่ไป      □ ภาครัฐ  
           □ Plan 1 GB                                □ Plan 3 GB 
            จ  านวน ……….. Unit (1Unit/10Account) 

    5.8  E-Mail Marketing                                                               ราคา (บาท/เดือน) 
              □ จ านวน E-Mail ปริมาณไม่เกิน 100,000 ฉบบั                          5,000 
              □ จ านวน E-Mail 100,000 – 500,000 ฉบบั                               12,250 
              □ จ านวน E-Mail 500,001 – 1,000,000 ฉบบั                            23,500 
              □ จ านวน E-Mail ปริมาณเกิน 1,000,000 ฉบบั               ฉบบัละ  1.70 สตางค ์

     5.9  บริการอื่นๆ 
              □ บริการจดทะเบียน Domain Name : .......................................................................... 
              □ บริการรับฝาก  Domain Record  กบั DNS Server จ านวน ………… Domain      

    6.1  Co-Location / Dedicated                                                      จ านวน 
              □  Extra Port  10/100 Mbps                                                                              Port 
              □ Extra Port 10/100/1000 Mbps [ □ UTP  □ Optic]                                      Port     
              □  Extra IP                                                                                                           IP 
              □  Extra IP  Firewall                                                                                            IP 
              □  Load Balance Service                                                                                  Port 
              □  Database  …................................................... call   
    6.2  Virtual Private Service (VPS) 
              □ Memory 128 MB (1 unit)                                                                             Unit 
          □ Disk Space 5 GB (1 unit)                                                   Unit 
              □ Control Panel Plesk 10 Domain  (1 unit)                                                     Unit 
   6.3  Share Web Hosting 
              □ Disk Space/50 MB (1 unit)                                                                           Unit 
              □ E-mail /10 Account (1Account/30 MB) (1 unit)                                          Unit 
              □ Database  …....................................................  call  
   6.4  Email Hosting  
              □ Additional Disk space (1GB/ Year)                                                           GB   
              □ Additional e-mail (1 E-mail Account/Year)                                      Account   
   6.5  Others 
              □ ………………………………………………………  



7. หลกัฐานในการขอใช้บริการ (Credentials for Application) 

ให้แนบเอกสารหลกัฐานพร้อมลงนามรับรองส าเนาถูกตอ้ง ดงัน้ี : 
กรณีบคุคลธรรมดา 

 □  ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน 

□  ส าเนาทะเบียนบา้น 

กรณีนิติบคุคล  

             □  ส าเนาหนงัสือรับรองการเป็นนิติบุคคลท่ีมีอายไุม่เกิน 3 เดือนนบัจากวนัท่ีออก 
             □  ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนของผูมี้อ  านาจกระท าการแทนนิติบุคคล 
             □  หนงัสือมอบอ านาจ 
             □  ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนของผูรั้บมอบอ านาจ 
             □  ส าเนาหนงัสือเดินทาง  กรณีเป็นชาวต่างชาติ 
             □  หนงัสือรับรองภาษีมูลค่าเพิม่ (ภพ 20) 
หมายเหตุ : กรณีมอบอ านาจ ให้แนบหลกัฐานส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนของผูม้อบอ านาจ 

และผูร้บัมอบอ านาจ พรอ้มรบัรองส าเนาถกูตอ้ง  

8. เง่ือนไขท่ัวไป (General  Conditions) 

1. เวน้แต่จะไดก้  าหนดไวโ้ดยชดัเจนในเง่ือนไขเฉพาะแต่ละบริการ ให้เง่ือนไขทัว่ไปใช้
ส าหรับทุกบริการตามค าขอใชบ้ริการน้ี 

2. ระยะเวลาการใชบ้ริการอยา่งนอ้ย 1 ปี โดยไม่รวมระยะเวลาระหวา่งท่ีผูใ้ชบ้ริการใชสิ้ทธิ
ขอระงบับริการชัว่คราว ทั้งน้ี หากระยะเวลาการใชบ้ริการตกลงเป็นอยา่งอ่ืน ผูใ้ห้บริการ
ขอสงวนสิทธ์ิพิจารณาเป็นกรณีไป 

3. กรณีใชบ้ริการชัว่คราว  จะคิดอตัราค่าใชบ้ริการในอตัรา 130% ของอตัราค่าใชบ้ริการราย
เดือนปกติ   และคิดค่าบริการขั้นต  ่าหน่ึงเดือน   แมจ้ะขอใชบ้ริการไม่ครบ 1 เดือน หากใช้
เป็นระยะเวลาท่ีเป็นเศษของเดือน ให้ปัดข้ึนเป็นเตม็เดือน ไม่มีการคิดแบบรายวนั 

4. หากผูใ้ชบ้ริการเลิกใชบ้ริการก่อนครบก าหนดระยะเวลาท่ีไดต้กลงไวต้ามขอ้ตกลง
ผูใ้ชบ้ริการตกลงช าระค่าปรับในอตัรา 20% ของอตัราค่าใชบ้ริการรายเดือนตามระยะเวลา
ท่ีเหลือ  

5. หากผูใ้ชบ้ริการไม่ประสงคจ์ะใชบ้ริการน้ีต่อไป ผูใ้ชบ้ริการจะตอ้งแจง้ให้บริษทัทราบเป็น
ลายลกัษณ์อกัษรล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 15 วนั ก่อนครบก าหนดระยะเวลาท่ีระบุในค าขอใช้
บริการ  

6. เม่ือครบก าหนดแลว้หากผูใ้ชบ้ริการมิไดบ้อกเลิกสัญญา  ให้ถือขอ้ตกลงน้ีมีผลบงัคบัใช้
ต่อไปอีกคราวละ 1 ปี   

9. ข้อตกลง และเง่ือนไข (Terms and Conditions) 

                 ขา้พเจา้ไดรั้บทราบ และเขา้ใจขอ้ตกลง และเง่ือนไขการใชบ้ริการรวมถึงอตัรา 

ค่าบริการ และเอกสารแนบทา้ยซ่ึงถือเป็นส่วนหน่ึงของค  าขอใชบ้ริการฉบบัน้ี และขา้พเจา้ 

ขอรับรองวา่รายละเอียดท่ีระบุในค าขอฉบบัน้ีเป็นความจริงถูกตอ้ง และตกลงท่ีจะปฏิบติัตาม 

ขอ้ตกลง     เง่ือนไข การใชบ้ริการดงักล่าวทุกประการ 

10. กรณีท่ีผู้ใช้บริการมิได้เป็นผู้ยื่นค าขอด้วยตนเอง 

 ขา้พเจา้มอบหมายให้ (I authorize) …………………………………… เป็นผูย้ืน่ค  าขอ 

 แทนขา้พเจา้ (to apply for the service on my behalf) 
  ลงช่ือ  ……………………………………. . ผูม้อบอ านาจ  
  ตวับรรจง  ……………………………... 
  ลงช่ือ  ……………………………………. . ผูรั้บมอบอ านาจ  
  ตวับรรจง  ……………………………... 

ลงช่ือ ……………………………………… ผู้ขอใช้บริการ  

ตวับรรจง (…………………….……………………………) 

                        ………..…./………..…./…………... 

ส าหรับเจ้าหน้าท่ีบริษัท กสท โทรคมนาคม จ ากัด (มหาชน) เท่าน้ัน 

ระยะเวลาการใช้บริการ 
 □   ชัว่คราว.............. เดือน               □   1 ปี                  □   มากกวา่  1  ปี  ระบุ.......... 
 ประสงคใ์ชง้านตั้งแต่วนัท่ี  ........................................................................................................             

หลกัประกนัการใชเ้คร่ือง/อุปกรณ์    
   □  เงินสด      □  หนังสือค า้ประกันธนาคาร       □  พนัธบัตรรัฐบาล  
จ านวนเงิน  ……………………………………………….. บาท  

เล่มท่ี  ……………… เลขท่ี  …..…………… วนัท่ี  ………… 

อัตราค่าใช้บริการ  

        1.  ค่าบริการแรกเขา้                          เป็นเงิน ………………………………. บาท 

        2.  ค่าบริการรายเดือน                        เป็นเงิน ………………………………. บาท 

        3.  อ่ืนๆ                                              เป็นเงิน ………………………………. บาท 

                                                            รวมเป็นเงิน ………………………………. บาท 

        (รวมเป็นเงินท้ังส้ิน ……………………………………………………………....บาท) 

 

Sale ID No. ………………..………    Account ID No. ……………………….  

             ไดต้รวจสอบหลกัฐานของผูใ้ชบ้ริการแลว้ การให้บริการมีก าหนดระยะเวลา     

ตั้งแต่วนัท่ี….....เดือน…..…….พ.ศ. ……..     จนถึงวนัท่ี……..เดือน……..….พ.ศ. …….. 
 

               ลงช่ือ ….……………………………. ผูรั้บค  าขอ/ผูต้รวจสอบหลกัฐาน   
          (                                           ) 

               วนัท่ี  ……/………./………..             

        
                ลงช่ือ ……………………………..ผูแ้จง้บริการ  
            (                                           ) 
  วนัท่ี  ……/………./……….. 

 
 
                 *********************************************************  



 
บริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน)    

CAT Telecom Public Company Limited                                   
 
 

1 
ขอตกลงและเงื่อนไขแนบทายคําขอใชบริการ E-Mail Marketing 

ขอตกลงและเง่ือนไขบริการ E-mail Marketing 

 ขอตกลงนี้ใชบังคับระหวาง บริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) (ซ่ึงตอไปนี้เรียกวา “บริษัท”) กับผูขอใชบริการที่ระบุไวตามขอตกลงนี้ (ซ่ึงตอไปนี้

เรียกวา “ผูใชบริการ”) โดยผูใชบริการยินยอมผูกพันและปฏิบัติตามขอตกลงและเงื่อนไขดังตอไปนี ้

1. บริการ E-mail Marketing หมายถึง บริการสง E-mail ขาวสารไดในจํานวนมากตอคร้ังในรูปแบบ text หรือ Html เพ่ือเขาถึงกลุมลูกคาเปาหมาย      

แบบ Direct mail ซ่ึง E-mail จะถูกสงดวย Mail Server ของผูใชบริการผานระบบ Email Filters กอนที่จะถูกสงออกไป  

2.  บริษัทฯ สามารถยกเลิกการใหบริการได หากตรวจสอบวา E-mail ที่ลูกคาสงเปนสแปมหรือE-mail เสีย (การพิจารณาขึ้นอยูกับดุลพินิจบริษัทฯ)  

3. บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบในกรณีทีข่อมูลที่สงถึงกันสูญหาย เสียหาย ลาชา หรือการสงขอความไมสมบูรณ  ไมวาจะเกิดจากเหตุใดๆ   

4. บริษัทฯ อนุญาตใหผูใชบริการสามารถรับขอมูลที่แนบเขา หรือสงขอมูลที่แนบออกในแตละคร้ังไดโดยมีขนาดไมเกินกวา 10 เมกะไบท 

5. บริษัทฯ ยึดนโยบายความเปนสวนตัวของสมาชิกของผูใชบริการ ดังนั้น บริษัทจึงรับประกันวา จะไมเปดอานขอความภายในอีเมลของสมาชิกของ 

ผูใชบริการ ยกเวนในกรณีที่เปนคําสั่งของเจาพนักงานผูมีอํานาจหนาที่ตามกฎหมาย หรือตามคําสั่งของศาล อยางไรก็ดี E-mail ดังกลาวจะถือเปนความลับ     และจะ

ไมมีการเปดเผยตอบุคคลอ่ืนใด ยกเวนการเปดเผยในแงของสถิติหรือภาพรวมเพ่ือผลทางการตลาดเทานั้น 

6. บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบในกรณีที่มีผลกระทบจากเนื้อหา E-mail ที่สงออกไปแลว ไมวาจะเกิดจากเหตุใดๆ   

7. ผูใชบริการจะไมใชบริการเพ่ือสง E-mail เชิงธุรกิจ โฆษณา การคาใดๆ ที่ไมไดรับอนุญาตและเปนการกอกวนผูอ่ืน หากมีการตรวจพบการกระทํา      

ดังกลาว ถือวาผูใชบริการละเมิดเงื่อนไขขอตกลง บริษัทฯ จะดําเนินการระงับการใหบริการทันที โดยไมมกีารแจงลวงหนา โดยผูใชบริการจะเรียกรองคาเสียหายใดๆ 

จากบริษัทฯ ไมไดทั้งสิ้น 

8. ผูใชบริการจะไมใชบริการเพ่ือสง E-mail ที่เปนการโจมตี ชักชวน สรางความเสื่อมเสียหรือทําลายความมั่นคง ตอพระมหากษัตริย ศาสนา          

และสรางความวุนวาย ใหกับผูอ่ืน หากมีการตรวจพบการกระทํา  ดังกลาว ถือวาผูใชบริการละเมิดเงื่อนไขขอตกลง บริษัทฯ จะดําเนินการระงับการใหบริการทันท ี      

โดยไมตองมีการแจงลวงหนา โดยผูใชบริการจะเรียกรองคาเสียหายใดๆ จากบริษัทฯ ไมไดทั้งสิ้น  

9. หลังจากบริษัทฯ สงขอมูลใหกับทางผูใชบริการทางบริษัทฯ จะลบขอมูล E-mail ทันที เพ่ือเปนการรักษาขอมูลของลูกคา 

10. อัตราคาใชบริการขึ้นอยูกับประเภทของบริการที่ผูใชบริการเลือก ทั้งนี้ คาใชบริการยงัไมรวมภาษีมูลคาเพ่ิม 

11. ผูใชบริการจะตองใชบริการ E-mail Marketing เปนระยะเวลาอยางนอย 1 ป นับจากวันที่ทําสัญญา  

12. เมื่อครบกําหนดระยะเวลาการใชบริการ 1 ป แลวและผูใชบริการยังคงใชบริการตอไปใหถือวาสัญญามีผลตอไปอีกคราวละ 1 ป จนกวาผูใชบริการ 

จะแจงยกเลิกการใชบริการลวงหนาไมนอยกวา 15 วัน  

13.  ในกรณีที่ผูใชบริการไมครบ 1 ป หรือถูกระงับ/ยกเลิกการใชบริการอันเนื่องมาจากเหตุที่ผูใชบริการจะตองรับผิดชอบ หรือปฏิบัติผิดขอตกลงนี้   

ผูใชบริการตกลงชําระคาปรับในอัตรา 20% ของอัตราคาใชบริการรายเดือนตามระยะเวลาที่เหลือ  

14. กรณีที่ผูใชบริการตกลงใชบริการชั่วคราว บริษัทฯ จะคิดอัตราคาใชบริการในอัตรา 130% ของอัตราคาใชบริการรายเดือนปกติ และคิดคาบริการขั้น 

ต่ําหนึ่งเดือน แมจะขอใชบริการไมครบ 1 เดือน หากใชเปนระยะเวลาที่เปนเศษของเดือน ใหปดขึ้นเปนเดือน ไมมีการคิดแบบรายวัน 

15. ในกรณีที่มีเหตุจําเปน บริษัทฯ มีสิทธิระงับการใหบริการเปนการชั่วคราวไดโดยจะแจงเปนลายลักษณอักษรพรอมทั้งระบุเหตุในการใชสิทธิดังกลาว 

ใหแกผูใชบริการทราบลวงหนาเปนเวลาไมนอยกวา ............................. วัน เวนแตกรณีดังตอไปนี้ บริษัทฯ สามารถระงับการใหบริการไดทันท ีโดยผูใชบริการตกลงจะ

ไมเรียกรองคาเสียหายใดๆ ทั้งสิ้นจากบริษัทฯ 

  15.1  เกิดเหตุสุดวิสัยขึ้นแกบริษัทฯ 
  15.2  ผูใชบริการถึงแกความตายหรือสิ้นสุดสภาพนิติบุคคล 
  15.3  ผูใชบริการใชเอกสารปลอมในการขอใชบริการ 
  15.4  บริษัทฯ พิสูจนไดวาบริการที่ใหแกผูใชบริการตามขอตกลงนี้ ถูกนําไปใชโดยมิชอบโดยกฎหมายหรือฝาฝนตอขอตกลง 
  15.5  ผูใชบริการไดใชบริการเกินวงเงินที่กําหนดไวในขอตกลง และบริษัทฯ ไดแจงเตือนใหทราบลวงหนาแลว 
  15.6  ผูใชบริการผิดชําระคาธรรมเนียมและคาบริการตามขอตกลงนี้เกินกวาระยะเวลาที่กําหนดในใบแจงหนี้สองคราว ติดตอกัน 
  15.7  บริษัทฯ พิสูจนไดวาผูใชบริการไดนําบริการตามขอตกลงนี้ ไปใชเพ่ือแสวงหารายไดโดยมีเจตนาจะไมชําระคาธรรมเนียม และคาบริการ 
  15.8  บริษัทฯ มีเหตุที่จําเปนตองบํารุงรักษาหรือแกไขระบบโทรคมนาคมที่ใชในการใหบริการ 
 16.   บริษัทฯ มีสิทธิยกเลิกใหบริการ หรือยกเลิกขอตกลงและเงื่อนไขการใหบริการไดทันที โดยไมตองแจงใหผูใชบริการทราบลวงหนา ถาปรากฏวา

ผูใชบริการปฏิบัติผิดเงื่อนไขขอตกลงนี้แมขอใดขอหนึ่ง หรือมีเหตุที่บริษัทฯ สามารถยกเลิกใหบริการ หรือยกเลิกขอตกลงและเงื่อนไขการใหบริการได                 

ตามกฎหมาย ทั้งนี้ ผูใชบริการยังคงตองรับผิดคาใชบริการ และ/หรือคาเสียหายใดๆ (ถามี) ตอบริษัทฯ  

 17.   ผูใชบริการจะตองปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการกระทําความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร  หากบริษัทฯ ตรวจสอบวาผูใชบริการมีการกระทําความผิด

จริง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการระงับใหบริการหรือยกเลิกการใหบริการ 
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            18.   ผูใชบริการจะตองไมใชบริการไปในทางที่ผิดกฎหมายหรือขัดตอความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน และ ผูใชบริการตองปฏิบัติตาม
หลักเกณฑ กฎระเบียบ  เงื่อนไข และขอปฏิบัติตางๆเก่ียวกับการใหบริการ E-mail Marketing ของบริษัทฯ ที่ใชอยูในปจจุบันและที่จะมีขึ้นในอนาคตอยาง
เครงครัด   

19.  หากผูใชบริการบอกยกเลิกการใชบริการหลังจากที่บริษัทฯ จัดเตรียมขอมูลสําหรับการใหบริการ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไมคืนคาบริการแรกเขา 
20. ไฟลใดที่ผูใชบริการเตรียมการสงขอความนั้นๆ เชน E-mail files, Website files, Database files เปนตน หากเกิดการติดไวรัสไฟลนั้น อาจจะถูก     

ลบออกจากระบบโดยอัตโนมัติ โดยบริษัทฯ ไมตองแจงใหผูใชบริการทราบลวงหนาและไมตองรับผิดชอบตอความเสียหายใดที่เกิดขึ้น โดยผูใชบริการตกลงจะไม

เรียกรองคาเสียหายใดๆ ทั้งสิ้นจากบริษัทฯ 

21. ใบแจงคาใชบริการ เอกสารหรือหนังสือบอกกลาวทวงถาม บริษัทจะสงไปยังที่อยูที่ระบุไวในคําขอใชบริการนี้  และใหถือวาไดสงใหผูใชบริการโดย 
ชอบแลว กรณีที่ผูใชบริการเปลี่ยนแปลงที่อยูตางจากที่แจงไว  ผูใชบริการตองแจงใหบริษัททราบเปนหนังสือโดยเร็ว 

22. ผูใชบริการจะตองชําระคาใชบริการตามที่กําหนดไวในใบแจงหนี ้
 23.   บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราคาใชบริการ โดยจะแจงใหทราบลวงหนาไมนอยกวา 30 วัน 

      24.  ขอตกลงฉบับนี้เปนสิทธิเฉพาะตัว การโอนสิทธิ  หนาที่  ตามขอตกลงนี้จะกระทํามิได         เวนแตจะไดรับความยินยอมเปนลายลักษณอักษรจาก   
บริษัทฯ กอน 

ขาพเจาไดทราบรายละเอียด และเงื่อนไขของบริษัทฯ ที่ปรากฏขางตนโดยตลอดแลว และยินยอมผูกพันและปฏิบัติตามขอตกลงและเงื่อนไขการใชบริการ 

E-mail Marketing ทุกประการ โดยใหถือวาเอกสารฉบับนี้เปนสัญญาผูกพันในการใชบริการของขาพเจา  

                                                                  

 

   ลงชื่อ...................................................................... ผูขอใชบริการ  

                                                                              (…................................................................) วันที่ .................../....................../................. 

     

                                                        ลงชื่อ...................................................................... ผูอนุมัติ (บริษัทฯ) 

                (…..............................................................)           

                       ตําแหนง...........................................................  วันที่................./....................../................. 
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