สำหรับเจ้ำหน้ำที่
คำขอ/สัญญำใช้บริกำร เลขที่ …………………. Business ID no....................วันที่....................

คำขอใช้บริกำร “TrueBusiness iService”
ผู้ใช้บริกำร ข้ำพเจ้ำ (ระบุชื่อนิติบุคคล) ..........................................................เลขประจำตัวผู้เสียภำษีอำกร /ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ ............................. โดย ..........................กรรมกำรผู้
มีอำนำจ/ หุ้นส่วนผู้จัดกำร/ ผู้มีอำนำจลงนำมผูกพันนิติบุคคล (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่ำ “ผู้ใช้บริกำร”) ตกลงทำนิติกรรม/ธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ตำมรำยกำรต่ำงๆ เกี่ยวกับบริกำร “TrueBusiness
iService ” ดังนี้
1. ใช้บริกำร “TrueBusiness iService” จำกบริษัท เรียล มูฟ จำกัด และ/หรือบริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด และ/หรือบริษัทอื่นใดที่ได้ร่วมกันนำเสนอสินค้ำและ/หรือบริกำรอันเกี่ยวกับ
หรือเกี่ยวเนื่องกับบริกำรโทรศัพท์เคลื่อนที่เครือข่ำยทรูมูฟ เอช (รวมเรียกว่ำ “ผู้ให้บริกำร”)
1.1 สมัครใช้บริกำร “TrueBusiness iService” 6 Menu หลัก ตำมตำรำงต่ำงๆที่แนบท้ำยคำขอใช้บริกำรนี้
□ 1. เมนู Admin และกำรกำหนดสิทธิ (Admin)
□ 2. เมนูรำยละเอียดค่ำบริกำร และชำระค่ำใช้บริกำร (Manage & Pay)
□ 3. เมนูแพ็กเกจและบริกำร (Package & Service)
□ 4. เมนูกำรดูรำยงำนข้อมูล (Report)
□ 5. เมนูจัดกำรเกีย่ วกับข้อมูลลูกค้ำ (Profiles)
□ 6. เมนูสิทธิพเิ ศษ (Privilege)
1.2 แก้ไข/เปลีย่ นแปลงบริกำร “TrueBusiness iService”
□ ขอยกเลิกกำรใช้บริกำร TrueBusiness iService ทั้งหมดตำมรำยละเอียดที่ระบุในเอกสำรแนบท้ำยคำขอใช้บริกำรนี้
□ ขอยกเลิกกำรใช้บริกำร TrueBusiness iService บำงส่วนตำมตำมรำยละเอียดที่ระบุในเอกสำรแนบท้ำยคำขอใช้บริกำรนี้
1.3 ตกลงกำหนด Username (จำก Company Email Account ของผู้ใช้บริกำร หรือ Email Address ของผู้รับมอบอำนำจ) ตำมที่ระบุในตำรำงด้ำนล่ำงนี้
Username (Company Email
Account ของผู้รบั มอบอำนำจ)
ชือ่ - นำมสกุลภำษำไทย/
บัตรประชำชนเลขที่/
ตัวอย่ำงลำยมือชื่อผู้รับมอบอำนำจ *ให้ใช้ Company Email Account เป็น
หมำยเลขโทรศัพท์มือถือ
ภำษำอังกฤษ
หนังสือเดินทำงเลขที่
ภำษำไทย/ภำษำอังกฤษ
ทรูมูฟเอช 10 หลัก
ลำดับแรก หำกไม่มีจึงจะใช้ Email
Address ของผู้รับมอบอำนำจ
(1)
(2)
(3)
□ แก้ไข/เปลี่ยนแปลง Username จำกเดิม ...........................................ขอแก้ไขเป็น ........................................... ตำมที่ระบุในเอกสำรแนบท้ำยคำขอใช้
บริกำรนี้ ผู้ใ ช้ บริกำรจะต้ องแจ้ง กำรเปลี่ย นแปลงดังกล่ำวเป็นลำยลักษณ์ อักษรให้ ผู้ใ ห้ บริกำรทรำบล่วงหน้ำไม่ น้อยกว่ำ 30 (สำมสิบ) วั น หำกผู้ใ ช้บ ริกำรไม่ได้ ดำเนิ นกำร
แจ้ งกำรเปลี่ย นแปลงดัง กล่ำ ว ผู้ใ ช้ บริกำรตกลงให้กำรใช้บ ริกำรใด ๆ ผ่ำ น Username ดั งกล่ำวมีผลสมบูร ณ์แ ละผูกพั นผู้ใ ช้บ ริ กำรทุกประกำร
2. ผู้ใ ช้ บริกำรตกลงให้ ผู้ใ ห้ บริกำรเป็นผู้กำหนด Password เพื่อใช้ร่ว มกับ Username ข้ำงต้น สำหรับกำรเข้ำ ทำรำยกำรใด ๆ ของบริกำร TrueBusiness iService และ
แจ้ งให้ ผู้ใ ช้บ ริก ำรทรำบทำงเลขหมำยโทรศัพ ท์ □□□-□□□-□□□□ หรือ Email address (Company Email Account) ....................................ของผู้ใ ช้บ ริ กำรในฐำนะ Head
Admin และของผู้รับมอบอำนำจในฐำนะ Super Admin ตำมที่ระบุไว้ในหัวข้อ 1.3
3. ผู้ใช้บริกำรยอมรับและตกลงผูกพันปฏิบัตติ ำมข้อกำหนดและเงื่อนไขกำรใช้บริกำร TrueBusiness iService ดังนี้
3.1 “บริกำร TrueBusiness iService” หมำยควำมรวมถึง บริกำรที่ผู้ใช้บริกำรสำมำรถเข้ำถึงข้อมูลกำรใช้บริกำรของผู้ใช้บริกำร ตลอดจนสำมำรถบริหำร และจัดกำรบริกำรหลังกำรขำยใด ๆ ที่
เกี่ยวกับ หรือเกี่ยวเนื่องกับกำรใช้บริกำรโทรศัพท์เคลื่อนที่ ตลอดจนบริกำรต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ผ่ำนระบบออนไลน์ตำมที่ผู้ให้บริกำรจัดให้มีขึ้นตำมคำขอใช้บริกำร “TrueBusiness
iService” นี้
3.2 ผู้ใ ช้บ ริก ำรตกลงให้ข้อมูลส่ว นบุคคลที่จำเป็นตำมที่ผู้ใ ห้บ ริก ำรร้องขอพร้อมทั้ง ส่ง มอบสำเนำเอกสำรหรือหลัก ฐำนซึ่ง ยืนยันข้อ มูลส่ว น บุคคลดัง กล่ำ วให้แ ก่ผู้
ให้บริกำร ทั้งนี้ ผู้ให้บริกำรอำจขอตรวจสอบต้นฉบับของเอกสำรหรือหลักฐำนดังกล่ำวได้ด้วย
3.3 ผู้ใช้บริกำรรับรองว่ำข้อมูลส่วนบุคคล ตลอดจนสำเนำเอกสำรหรือหลักฐำนตำมที่ผู้ใช้บริกำรส่งมอบให้แก่ผู้ให้บริกำรเป็นข้อมูลที่ถูกต้องตรงตำมควำมเป็นจริงทุกประกำร
และยังไม่มีข้อมูลส่วนหนึ่งส่วนใดถูกแก้ไข (จนกว่ำผู้ใช้บริกำรจะได้มีกำรแจ้งเปลี่ยนแปลงเป็นลำยลักษณ์อักษรให้ผู้ให้บริกำรรับทรำบล่วงหน้ำไม่น้อยกว่ำ 30 (สำมสิบ) วัน)
และสำมำรถใช้เ ป็ น พยำนหลัก ฐำนได้ หำกมี ก ำรตรวจพบว่ ำ ข้ อมู ลดั ง กล่ำ วเป็ นเท็ จ ไม่ ถู ก ต้ อง ไม่ เ ป็ นปั จ จุ บั น ไม่ สมบู ร ณ์ หรื อมิ ใ ช่ ข้ อมู ลของผู้ใ ช้บ ริ ก ำรไม่ว่ำ
ในระยะเวลำใด ๆ ผู้ให้บริกำรมีสิทธิระงับ หรือยกเลิกกำรให้บริกำร หรือปฏิเสธกำรให้บริกำรแก่ผู้ใช้บริกำรได้ทันที
3.4 ผู้ใช้บริกำรมีหน้ำที่เก็บรักษำ Username และ Password ข้ำงต้นไว้เป็นควำมลับ กำรกระทำใด ๆ หำกได้กระทำไปโดยกำรใช้ Username และ/หรือ Password เกี่ยวข้องกับบริกำร
TrueBusiness iService ไม่ว่ำจะกระทำโดยผู้ใช้บริกำรเอง หรือเป็นกำรกระทำที่เกิดขึ้นโดยผู้รับมอบอำนำจ หรือบุคคลอื่นใด ให้ถือว่ำถูกต้องสมบูรณ์ และมีผลผูกพันผู้ใช้บริกำร เสมือน
ผู้ใช้บริกำรได้กระทำด้วยตนเอง โดยผู้ใช้บริกำรไม่จำต้องลงลำยมือชื่อในเอกสำรใด ๆ เพื่อเป็นหลักฐำนในกำรนั้นอีก และหำกเป็นกำรใช้บริกำร TrueBusiness iService ที่มีกำรคิด
ค่ำบริกำร ค่ำธรรมเนียม หรือค่ำใช้จ่ำย ตลอดจนมีควำมเสียหำยเกิดขึ้นด้วยไม่ว่ำกรณีใด ผู้ใช้บริกำรตกลงรับผิดชอบและชำระค่ำบริกำร ค่ำธรรมเนียม ค่ำใช้จำ่ ย และ/หรือค่ำเสียหำยที่
เกิดขึ้นจำกกำรดำเนินกำรดังกล่ำวนั้นทุกประกำร ทั้งทำงตรงและทำงอ้อม โดยตกลงไม่โต้แย้ง คัดค้ำนหรือเรียกร้องให้ผู้ให้บริกำรต้องรับผิดชดใช้ค่ำเสียหำยแต่อย่ำงใดทั้งสิ้น
3.6 ผู้ใช้บริกำรตกลงและรับทรำบว่ำ ผู้ให้บริกำรจะปฏิบัติตำมคำขอทำรำยกำรกำรใช้บริกำร TrueBusiness iService (“คำขอทำรำยกำรฯ”) ตำมคำสั่งที่ได้รับจำกผู้ใช้บริกำร ซึ่ง
ส่งผ่ำนเครื่องโทรสำร คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ หรือเครื่องมืออื่นๆ เพื่อกำรส่ง และ/หรือนำส่งข้อมูล โดยปรำศจำกข้อผูกมัดใด ๆ
หน้ำ 1 จำก 2

กรุณำเซ็นกำกับ ..................................................ผู้ใช้บริกำร
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3.7

ผู้ใช้บริกำรตกลงรับผิดชอบต่อกำรกระทำใด ๆ ของผูใ้ ห้บริกำร พนักงำน หรือลูกจ้ำงของผูใ้ ห้บริกำรซึ่งได้ปฏิบัติตำมคำขอทำรำยกำรฯ ใด ๆ ที่ได้รับจำกผูใ้ ช้บริกำรผ่ำนเครื่องโทรสำร
คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ หรือเครื่องมืออื่นๆ เพื่อกำรส่ง และ/หรือนำส่งข้อมูล และผู้ใช้บริกำรตกลงว่ำ หำกคำขอทำรำยกำรฯ ใด ๆ ที่ผู้ให้บริกำรได้รับและปรำกฏว่ำผู้ใช้บริกำร หรือผู้รับมอบ
อำนำจของผู้ใช้บริกำรได้ลงนำมแล้ว แม้ว่ำคำขอทำรำยกำรฯดังกล่ำวจะเป็นเพียงสำเนำเอกสำร หรือสำเนำเอกสำรอิเล็กทรอนิกส์ก็ตำม ผู้ใช้บริกำรรับทรำบและตกลงให้ถือคำขอทำรำยกำรฯ
ดังกล่ำวได้รับกำรลงนำมโดยผูใ้ ช้บริกำร หรือผูร้ ับมอบอำนำจของผูใ้ ช้บริกำร ถูกต้อง และมีผลผูกพันผู้ใช้บริกำรโดยชอบแล้ว แม้จะพิสูจน์ภำยหลังว่ำคำขอทำรำยกำรฯ ดังกล่ำวยังไม่ได้ลง
นำมโดยผู้ใช้บริกำร หรือผู้มีอำนำจกระทำกำรของผู้ใช้บริกำรก็ตำม
3.8 ผู้ใช้บริกำรยอมรับและรับทรำบถึงควำมเสี่ยงในกำรทำรำยกำรใด ๆ ในบริกำร TrueBusiness iService ผ่ำนระบบอินเตอร์เน็ตซึ่งเป็นเครือข่ำยสำธำรณะ โดยผู้ให้บริกำรจะใช้ควำม
ระมัดระวังในกำรกำหนดมำตรกำรมิให้บุคคลภำยนอกสำมำรถเข้ำถึงข้อมูลดังกล่ำว อย่ำงไรก็ตำมผู้ให้บริกำรจะไม่รับผิดชอบต่อควำมเสียหำยใด ๆ ที่เกิดขึ้นแก่ผู้ใช้บริกำรอันเนื่องมำจำก
กำรเข้ำใช้บริกำรผ่ำนระบบอินเตอร์เน็ต และ/หรือเนื่องมำจำกกำรใช้ Username และ/หรือ Password ไม่ว่ำกรณีใด ๆ
3.9 กรณีผู้ใช้บริกำรเข้ำทำรำยกำรใด ๆ ในบริกำร TrueBusiness iService ผู้ใช้บริกำรตกลงและยินยอมให้บังคับตำมกฎหมำยไทยแม้จะเป็นกำรเข้ำทำรำยกำรผ่ำนระบบอินเตอร์เน็ต
ภำยนอกรำชอำณำจักรก็ตำม
3.10 ผู้ใช้บริกำรตกลงไม่กระทำกำรใดๆ ที่ไม่เหมำะสม หรือขัดต่อกฎหมำย ศีลธรรม วัฒนธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงำม หรือขัดต่อหลักเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับ หรือคำสั่งใดๆ ที่ใช้บังคับอยู่
ในขณะนั้น หรือข้อกำหนดและเงื่อนไขกำรใช้บริกำร TrueBusiness iService (“ข้อกำหนดและเงื่อนไขฯ”) และ/หรือข้อกำหนดและเงื่อนไขใด ๆ ตำมเอกสำรแนบท้ำย
และ/หรือข้อตกลงใด ๆ หำกผู้ใช้บริกำรฝ่ำฝืนข้อกำหนดและเงื่อนไขฯ” ตำมข้อนี้ ผู้ให้บริกำรมีสิทธิระงับ หรือยกเลิกกำรทำรำยกำรใดๆ หรือยกเลิกกำรใช้บริกำร TrueBusiness iService
ได้ทันที
3.11 ผู้ใช้บริกำรรับทรำบและตกลงว่ำ ข้อกำหนดและเงื่อนไขฯ นี้ เป็นส่วนเพิ่มเติมและใช้ร่วมกับข้อกำหนดและเงื่อนไขกำรใช้บริกำรต่ำงๆ ที่ผู้ใช้บริกำรได้ซื้อหรือสมัครใช้บริกำรแล้วแต่
กรณี ดังนั้น นอกเหนือจำกที่ผู้ใช้บริกำรจะต้องปฏิบัติตำมข้อกำหนดและเงื่อนไขกำรใช้บริกำร TrueBusiness iService นี้แล้ว ผู้ใช้บริกำรจะต้องปฏิบัติตำมเงื่อนไขกำรใช้บริกำร
นั้น ๆ ร่วมด้วย แล้วแต่กรณี
3.12 กรณีผู้ใช้บริกำรมอบอำนำจให้ผู้รับมอบอำนำจของผู้ใช้บริกำรทำรำยกำรใด ๆ ในบริกำร TrueBusiness iService และ/หรือลงนำมในใบคำขอใช้บริกำร TrueBusiness iService
ตำมแบบฟอร์มแนบท้ำยนี้ ผู้ใช้บริกำรรับทรำบและตกลงว่ำกรณีผู้ใช้บริกำรประสงค์เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกผู้รับมอบอำนำจ หรือผู้รับมอบอำนำจพ้นสภำพจำกกำรเป็น
พนักงำนของผู้ใช้บริกำร หรือลำออก รวมถึงกรณีผู้รับมอบอำนำจไม่มีอำนำจกระทำกำรแทนไม่ว่ำด้วยเหตุใดๆ ผู้ใช้บริกำรมีหน้ำที่แจ้งให้ผู้ให้บริกำรทรำบล่วงหน้ำเป็นลำย
ลักษณ์อักษรไม่น้อยกว่ำ 15 (สิบห้ำ) วัน หำกผู้ใช้บริกำรไม่แจ้งกำรเปลี่ยนแปลง ยกเลิก กำรพ้นสภำพ หรือลำออกของผู้รับมอบอำนำจให้ผู้ให้บริกำรรับทรำบล่วงหน้ำ
ตำมเงื่อนไขข้ำงต้น ผูใ้ ช้บริกำรและผู้ให้บริกำรตกลงให้ถือว่ำกระทำใดๆ ที่ผู้รับมอบอำนำจได้กระทำไปมีผลสมบูรณ์และผูกพันผู้ใช้บริกำร และไม่ให้ถือเป็นข้ออ้ำงของ
ผู้ใช้บริกำรในกำรปฏิเสธ หรือลบล้ำงกำรกระทำดังกล่ำวของผู้ใช้บริกำร/ผู้มอบอำนำจแต่อย่ำงใดทั้งสิ้น
3.13 ผู้ใช้บริกำรตกลงและยอมรับว่ำกำรให้บริกำร TrueBusiness iService และกำรดำเนินกำรที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนช่องทำงกำรให้บริกำรต่ำง ๆ ที่ผู้ให้บริกำรจัดทำขึ้นเป็นกำรอำนวยควำม
สะดวกให้กับผู้ใช้บริกำร ดังนั้น ในกรณีที่มีกำรผิดพลำด ล่ำช้ำ ชำรุดบกพร่อง หรือเกิดควำมเสียหำยใดๆ อันมิได้เกิดจำกกำรทุจริต หรือประมำทเลินเล่ออย่ำงร้ำยแรงของผู้ให้บริกำรแล้ว
ผูใ้ ช้บริกำรตกลงและยอมรับว่ำ ผู้ให้บริกำรไม่ต้องรับผิดชอบต่อควำมสูญหำยหรือเสียหำยใด ๆ ไม่ว่ำทำงตรงหรือทำงอ้อมที่เกิดขึ้นแก่ผู้ใช้บริกำรทั้งสิ้น
3.14 ผู้ให้บริกำรสงวนสิทธิในกำรพิจำรณำ อนุญำต แก้ไข เพิ่มเติม ยกเลิก และ/หรือกำรให้สิทธิ สำหรับกำรทำรำยกำรใด ๆ ในบริกำร TrueBusiness iService โดยจะแจ้งให้ทรำบ
ล่วงหน้ำผ่ำนช่องทำงใด ๆ ที่ผู้ให้บริกำรพิจำรณำเห็นสมควร
3.15 ผู้ใช้บริกำรตกลงให้ผู้ให้บริกำรมีสิทธิเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขกำรใช้บริกำร TrueBusiness iService ข้ำงต้นได้ตำมที่เห็นสมควร นอกจำกนี้ ผู้ให้บริกำรมีสิทธิที่จะยกเลิก
กำรให้บริกำร TrueBusiness iService ไม่ว่ำทั้งหมดหรือบำงส่วนเมื่อใดก็ได้ โดยผู้ให้บริกำรจะแจ้งให้ทรำบล่วงหน้ำ ในกรณีผู้ใช้บริกำรประสงค์ยกเลิกกำรใช้บริกำร TrueBusiness
iService ผู้ใช้บริกำรจะแจ้งให้ผู้ให้บริกำรทรำบเป็นลำยลักษณ์อักษรล่วงหน้ำไม่น้อยกว่ำ 30 วัน
3.16 ตลอดระยะเวลำของกำรใช้บริกำร TrueBusiness iService นี้ ข้อผูกพันและกำรปฏิบัติตำมข้อตกลงบริกำร TrueBusiness iService และข้อกำหนดและเงื่อนไขฯ ของผู้ใช้บริกำรเป็น
เรื่องที่อยู่ภำยในขอบเขตวัตถุที่ประสงค์ทำงธุรกิจของผู้ใช้บริกำร (ไม่ว่ำในทำงตรงหรือทำงอ้อม) ที่จดทะเบียนไว้แล้วกับหน่วยงำนรำชกำรที่เกี่ยวข้อง และผู้ใช้บริกำรมีสิทธิและหน้ำที่โดยชอบด้วย
กฎหมำยทุกประกำรที่จะปฏิบัติตำมข้อผูกพันของตนภำยใต้ข้อตกลงบริกำร TrueBusiness iService และข้อกำหนดและเงื่อนไขฯ ของผู้ใช้บริกำรนี้อย่ำงเคร่งครัด โดยไม่ถือว่ำกำรปฏิบัติ
ตำมข้อตกลงดังกล่ำวเป็นกำรปฏิบัตินอกเหนือวัตถุที่ประสงค์ทำงธุรกิจของผู้ใช้บริกำร หรือเป็นกำรละเมิดหรือฝ่ำฝืนกฎหมำยใด ๆ ที่ใช้บังคับกับข้อตกลงนี้ หรือใช้บังคับกับผู้ใช้บริกำร และไม่
ถือว่ำกรณีดังกล่ำวมีผลกระทบต่อควำมสมบูรณ์ หรือกำรใช้บังคับของข้อตกลงบริกำร TrueBusiness iService และข้อกำหนดและเงื่อนไขฯ นี้ หรือเป็นกำรปลดเปลื้องหรือลบล้ำงข้อ
ผูกพันของผู้ใช้บริกำรภำยใต้ข้อตกลงบริกำร TrueBusiness iService และข้อกำหนดและเงื่อนไขฯ นี้ด้วยประกำรใด ๆ ทั้งสิ้น โดยให้ถือว่ำผู้ใช้บริกำร, กรรมกำร และผู้ถือหุ้นของผู้ใช้บริกำร
(หำกมี) ได้ให้สัตยำบันต่อข้อผูกพันของผู้ใช้บริกำรทุกอย่ำงภำยใต้ข้อตกลงบริกำร TrueBusiness iService และข้อกำหนดและเงื่อนไขฯ นี้แล้ว โดยผ่ำนกำรเข้ำทำข้อตกลงบริกำร
TrueBusiness iService และข้อกำหนดและเงื่อนไขฯ นี้อีกโสตหนึ่งด้วย
ผู้ใช้บริกำรได้อ่ำนและเข้ำใจข้อกำหนดและเงื่อนไขต่ำงๆที่เกี่ยวข้องกับกำรสมัครบริกำรTrueBusiness iService อย่ำงละเอียดถี่ถ้วนแล้ว เพื่อเป็นหลักฐำน ผู้ใช้บริกำรจึงได้ลงลำยมือชื่อ และประทับตรำสำคัญ
(หำกมี) ไว้เป็นสำคัญ
ประทับตรำสำคัญนิติบุคคล (ถ้ำมี)
ลงชื่อ ……………………………………..………………………. ผู้ใช้บริกำร
(……………………………………..………………………)
กรรมกำรผู้มีอำนำจ / ผู้มีอำนำจกระทำกำรแทน
หน้ำ 2 จำก 2

ลงชื่อ ……………………………………..………………………. ผู้ใช้บริกำร
(……………………………………..………………………)
กรรมกำรผู้มีอำนำจ / ผู้มีอำนำจกระทำกำรแทน
กรุณำเซ็นกำกับ ..................................................ผู้ใช้บริกำร

สำหรับเจ้ำหน้ำที่
คำขอ/สัญญำใช้บริกำร เลขที่ …………………. Business ID no........................................... วันที่…………………………………

เอกสำรแนบท้ำยคำขอใช้บริกำร “TrueBusiness iService”
หนังสือมอบอำนำจเลขที่.........ลงวันที่ ..................................
ผู้ใช้บริกำร ข้ำพเจ้ำ (ระบุชื่อนิติบุคคล) ..................................................... เลขประจำตัวผู้เสียภำษีอำกร /ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ ..................................................... โดย
................................................................................... กรรมกำรผู้มีอำนำจ/ หุ้นส่วนผู้จัดกำร/ ผู้มีอำนำจลงนำมผูกพันนิติบุคคล มีสำนักงำนจดทะเบียนตั้งอยู่เลขที่ ................... หมู่
................... อำคำร .......................... ถนน .........................แขวง/ตำบล .............. เขต/อำเภอ .................. จังหวัด .............................. (“ผู้ใช้บริกำร”) ขอมอบอำนำจให้
Username (Company Email
Account ของผู้รบั มอบอำนำจ)
ชือ่ - นำมสกุลภำษำไทย/
บัตรประชำชนเลขที่/
ตัวอย่ำงลำยมือชื่อผู้รับมอบอำนำจ *ให้ใช้ Company Email Account เป็น
หมำยเลขโทรศัพท์มือถือ
ภำษำอังกฤษ
หนังสือเดินทำงเลขที่
ภำษำไทย/ภำษำอังกฤษ
ทรูมูฟเอช 10 หลัก
ลำดับแรก หำกไม่มีจึงจะใช้ Email
Address ของผู้รับมอบอำนำจ
(1)
(2)
(3)
1. กำรมอบอำนำจ ผู้รับมอบอำนำจท่ำนใดท่ำนหนึ่งในจำนวน.....ท่ำนตำมรำยชื่อที่ระบุไว้ในหนังสือมอบอำนำจนี้ เป็นผู้รับมอบอำนำจของผู้ใช้บริกำร ให้มีอำนำจกระทำกำร
ผูกพันแทน และทำนิติกรรม/ธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ผูกพันแทนผู้ใช้บริกำรในกิจกำรตำมที่ระบุด้ำนล่ำงนี้ โดยไม่ต้องประทับตรำสำคัญของนิติบุคคลผู้ใช้บริกำร
1.1 สมัคร, ใช้บริกำร, เปลี่ยนแปลง, แก้ไข,เพิ่ม/ลด, ระงับ, ยกเลิก หรือดำเนินกำรอื่นใด เกี่ยวกับบริกำร “TrueBusiness iService” 6 Menu หลัก ภำยใต้คำขอใช้บริกำร
“TrueBusiness iService”
□ 1. เมนู Admin และกำรกำหนดสิทธิ (Admin)
□ 2. เมนูค่ำใช้บริกำร และชำระค่ำใช้บริกำร (Manage & Pay)
□ 3. เมนูแพ็กเกจและบริกำร (Package & Service)
□ 4.เมนูกำรดูรำยงำนข้อมูล (Report)
□ 5. เมนูจัดกำรเกี่ยวกับข้อมูลลูกค้ำ (Profiles)
□ 6. เมนูสิทธิพิเศษ (Privilege)
กับบริษัท เรียล มูฟ จำกัด และ/หรือบริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (รวมเรียกว่ำ “ผู้ให้บริกำร”) และ/หรือต่อบริษัทอื่นใดที่ได้ร่วมกับผู้ให้บริกำรในกำร
นำเสนอสินค้ำและ/หรือบริกำรอันเกี่ยวกับหรือเกี่ยวเนื่องกับบริกำร “TrueBusiness iService”
1.2 กำหนด/เปลี่ยนแปลง/แก้ไข Username และ/หรือ Password (ด้วย Company Email Account ของผู้ใช้บริกำร หรือ E-mail address ของผู้รับมอบอำนำจ) เพือ่ ใช้ในกำรเข้ำทำ
รำยกำรใด ๆ ของบริกำร “TrueBusiness iService” รวมตลอดถึงเก็บรักษำไว้เป็นควำมลับซึ่ง Username และ/หรือ Password ตำมที่ผู้ให้บริกำรแจ้งให้ทรำบผ่ำนเลขหมำย
โทรศัพท์เคลื่อนที่ทรูมูฟ เอช □□□-□□□-□□□□ หรือ Email address .....................................................เพื่อใช้ร่วมกับ Username ดังกล่ำวข้ำงต้น
ทั้งนี้ นิติกรรม/ธุรกรรมทำงอิเ,ล็กทรอนิกส์ดังกล่ำวข้ำงต้นให้ถือว่ำถูกต้องและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และข้อบังคับของนิติบุคคลผู้ใช้บริกำร รวมทั้งได้รับอนุมัติตำมระเบียบของนิติบุคคล
ผู้ใช้บริกำร และได้ผ่ำนควำมเห็นชอบจำกฝ่ำยกฎหมำยของนิติบุคคลผู้ใช้บริกำรแล้ว แต่ทั้งนี้ กำรใช้บริกำร “TrueBusiness iService” ของผูใ้ ช้บริกำรตำมรำยละเอียดข้ำงต้นจะต้องไม่ขัดต่อ
กฎหมำยใด ๆ
2. แก้ไข/เปลี่ยนแปลงกำรมอบอำนำจ
□ แก้ไข/เปลี่ยนแปลงขอบเขตกำรมอบอำนำจของผูร้ ับมอบอำนำจในกำรทำนิติกรรม/ธุรกรรมทำงอิเล็กทรอนิกส์ เกี่ยวกับบริกำร TrueBusiness iService ตำมที่แจ้งไว้เดิมเป็น
รำยกำรต่ำงๆตำมที่ระบุไว้ในตำรำงเอกสำรแนบท้ำยนี้ของหนังสือมอบอำนำจ เลขที่ ........... ลงวันที่ ...........................................
□ ยกเลิกกำรมอบอำนำจของผู้รับมอบอำนำจตำมรำยชื่อที่ระบุไว้ด้ำนล่ำงนี้ มิให้ทำนิติกรรม/ธุรกรรมทำงอิเล็กทรอนิกส์ตำมที่ระบุไว้ในตำรำงเอกสำรแนบท้ำยนีข้ องหนังสือ
มอบอำนำจ เลขที่ ........... ลงวันที่ ...........................................
□ ยกเลิกกำรมอบอำนำจของผู้รับมอบอำนำจตำมรำยชื่อที่ระบุไว้ด้ำนล่ำงนี้ เฉพำะรำยกำรมิให้ทำนิติกรรม/ธุรกรรมทำงอิเล็กทรอนิกส์ ที่ข้ำพเจ้ำได้ขีดฆ่ำพร้อมลงลำยมือชื่อ
กำกับท้ำยข้อควำมที่ขีดฆ่ำในตำรำงท้ำยนี้ ตำมหนังสือมอบอำนำจ เลขที่ ........... ลงวันที่ ...........................................
3 ลงนำมรับรองสำเนำเอกสำรต่ำง ๆ ของนิติบุคคลผู้ใช้บริกำร เพื่อประกอบกำรขอใช้บริกำร TrueBusiness iService ใด ๆ ข้ำงต้น
ลงชื่อ ……………………………………..………………………. ผูม้ อบอำนำจ

ลงชื่อ ……………………………………..………………………. ผูม้ อบอำนำจ

(……………………………………..………………………)
กรรมกำรผู้มีอำนำจ / ผู้มีอำนำจกระทำกำรแทน

(……………………………………..………………………)
กรรมกำรผู้มีอำนำจ / ผู้มีอำนำจกระทำกำรแทน

ลงชื่อ ……………………………………..………………………. พยำน

ลงชื่อ ……………………………………..………………………. ผู้รับมอบอำนำจ

ลงชื่อ ……………………………………..………………………. ผู้รับมอบอำนำจ

ลงชื่อ ……………………………………..……………………….ผู้รับมอบอำนำจ

หน้ำ 1 จำก 1

