www.ecomsiam.com

บร!ษท อ+คอมสยาม ดอทคอม จ6ากด (ECOMSIAM DOT COM CO., LTD.)
82/8 Moo.6, Pracharat rd, Taladkuan, Muang, Nonthaburi 11000 Tel.662-968-2665 Fax.662-968-3400

Domain Registration Service Form (แบบฟอรมจดทะเบยนช#$อโดเมน)
ขอมลเบองตน
Your domain /ช,อโดเมนของค]ณ 1) www. _____________________________ 3) www. _____________________________

2) www. _____________________________ 4) www. _____________________________

Coporate name/ ช,อบร!ษท(ไทย) _______________________________________________________________________________
(องกฤษ) _______________________________________________________________________________
Owner name/ ช,อผถอครองโดเมน (ภาษาไทย) ___________________________________(ภาษาองกฤษ) __________________________________________
Contact name/ ช,อผต!ดต%อ
(ภาษาไทย) ____________________________________
(ภาษาองกฤษ) __________________________________________
A/C Contact name/ ช,อผต!ดต%อดานบญช+ (ไทย) ____________________________________
(ภาษาองกฤษ) __________________________________________
Address / ท+,อย% (ไทย)
_____________________________________________________________________
Address / ท+,อย% (องกฤษ)
_____________________________________________________________________
Tel. ___________________FAX._____________________
email.__________________
Period Covered/ ระยะเวลาครอบคล]ม
1ป
2ป
_______ ป
อตราค%าจดโดเมน (ยงไม%รวม Vat 7%)
(1) โดเมน .com .biz .info .net .org อตรา 490 บ./ป (2) โดเมน .co.th .ac.th .in.th 800 บ./ ป (3) โดเมน .tv อตรา 2,000 บ./ป
*** พ)เศษ!! ใช. Host รายป3 Free!! Domain name .com ตลอดการใช.งาน
Web hosting/ขอมลเวkบโฮสตmต!ง
ใช NineNIC Web site builder
ใช Ecomsiam Web hosting
(โปรดแนบ NineNIC request form)
(โปรดแนบ Host service request form)

ใช DNS ของตนเองโปรดระบ] DNS
Primary DNS คอ ______________________
Secondary DNS คอ ______________________
ขาพเจาขอยนยนจดทะเบ+ยนช,อโดเมนตามรปแบบท+,ไดใหขอมลไวขางตน หรออางอ!งตามสญญาหรอตามใบเสนอราคาเลขท+, ___________
และขอรบผ!ดชอบค%าใชจ%ายท+,เก!ดข.นนบถ.งวนท+,ม+ผลจากการใชบร!การน+
Signature/ ลงช,อ_______________________________________
(
)
ในนามตวแทนบร!ษท/สถาบน ________________________________________
วนท+,______________

1) ค;าจดโดเมนเนมรวม VAT 7%

.CO.TH / .AC.TH / .IN.TH ช6าระ 856 บาท ต%อ 1 โดเมน .COM / .NET /.ORG ช6าระ 524.30 บาทต%อ 1

โดเมนchaque, Chaque ข+ดคร%อม หรอโอนเง!นมาท+,
สามารถช6าระโดย เง!นสด, Cachier

ธน ค รไทยพ ณ#ชย% ส ข นนทบ(ร ประเภทบญช ออมทรพย% เลขทบญช 302-2-42878-7 ชอบญช บร#ษทอคอมสย ม ดอทคอม จ กด
ธน ค รกร(งไทย ส ข นนทบ(ร ประเภทบญช ออมทรพย% เลขทบญช 108-0-10115-2 ชอบญช บร#ษทอคอมสย ม ดอทคอม จ กด
ธน ค รกร(งเทพ ส ข นนทบ(ร ประเภทบญช กระแสร ยวน เลขทบญช 140-3-06312-4 ชอบญช บร#ษทอคอมสย ม ดอทคอม จ กด
ธน ค รกส#กรไทย ส ข นนทบ(ร ประเภทบญช ออมทรพย% เลขทบญช 218-2-43302-3 ชอบญช น งอมรศร น#ว ศะบ(ตร
*** โปรดช ระโดยโอนเง#นผ นบญชธน ค ร และเมอท นช ระค ใชจ ยแลว โปรด Fax ใบ Pay-In ม ท 02-968-3400
เพอจดทะเบยนโดเมนเนมและออกใบก กบภ ษใหกบท น

2) นตบคคลสามารถหกภาษ ณ ทจาย 3%
ในน มบร#ษท อคอมสย ม ดอทคอม จ กด 82/8 หมD 6 ถนนประช ร ษฎร% ต บลตล ดขวญ อ เภอเมอง จ.นนทบ(ร 11000
เลขประจ ตวผDเสยภ ษอ กร 0125544002800

