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บ�นทึกข�กข้อตกลง�อตกลงใช้นามแฝงองค์กร(�นามแฝงองค์กร(login องค์กร)������p�กร(login องค์กร(login องค์กร)������p�กร)

บั�นทึกข้�กข้อตกลงใ�อตกลงใช้นามแฝงองค์กร (�นามแฝงองค์กร (Login องค์กร) ซึ่งต่�กร (Login องค์กร (Login องค์กร) ซึ่งต่�กร) ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “บันทึกข้อตกลง” ฉบับนี้� งต!อไปน$% จะเร$ยกว!า “บั�นทึกข้�กข้อตกลงใ�อตกลง” ฉบั�บัน$%ทึกข้.าข้อตกลงใ�%น
เม/ อว�นทึกข้$  ___________________________________________ณ แข้อตกลงใวงสามเสนใน  เข้อตกลงใตพญาไทึกข้  กร5งเทึกข้พมหานค์กร (Login องค์กร) ซึ่งต่ร

บั�นทึกข้�กข้อตกลงใ�อตกลงฉบั�บัน$% ทึกข้.าข้อตกลงใ�%นระหว!างบัร7ษัท อินเตอร์เน็ตมาร์เก็ตติ้ง จำกัด โดย�ทึกข้ อ7นเตอร�เน9ตมาร�เก9ตต7%ง จ.าก�ด โดย นายว�นฉ�ตร ผด5งร�ตน� 
กรรมการผ=�ม$อ.านาจกระทึกข้.าการแทึกข้นทึกข้ะเบั$ยนน7ต7บั5ค์กร (Login องค์กร) ซึ่งต่ค์กร (Login องค์กร) ซึ่งต่ลเลข้อตกลงใทึกข้$  0105540015273 ส.าน�กงานต�% งอย=!เลข้อตกลงใทึกข้$  63/4 ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “บันทึกข้อตกลง” ฉบับนี้อย
อ7นทึกข้ามระ 1 ถนนส5ทึกข้ธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร ซึ่งต่อไปในบันทึกข้อตกลงฉบับนี้เรียกว่า “บริษัท” ฝ่ายหนึ่ง ���������������������������������������������������������ʸ�����Œ�	คู่สัญญาฝ่ายหนึ่งฝ่ายใด มีสิทธิยกเลิ7สารว7น7จฉ�ย แข้อตกลงใวงสามเสนใน เข้อตกลงใตพญาไทึกข้ กร5งเทึกข้พมหานค์กร (Login องค์กร) ซึ่งต่ร ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “บันทึกข้อตกลง” ฉบับนี้� งต!อไปในบั�นทึกข้�กข้อตกลงใ�อตกลงฉบั�บั
น$% เร$ยกว!า “บัร7ษัท อินเตอร์เน็ตมาร์เก็ตติ้ง จำกัด โดย�ทึกข้” ฝ!ายหน� ง 

กบ_________________________________________________________________________________
โดย นาย/นาง/นางสาว_________________________________________________________________________
บตร์มที่ปร์มที่ะจำตัวประ�าตวปร์มที่ะชาชนเลขที่ 1���0	
___________________________________________________________________
ผ"#ร์มที่บมอบอ�านาจำตัวประกร์มที่ะที่ 1���0�าการ์มที่แที่ 1���0นที่ 1���0ะเบ	ยนน$ต$บ%คคลเลขที่ 1���0	
_______________________________________________
ม	ต�าแหน(งในองค�กร์มที่___________________________________________________________________________
ภ"ม$ล�าเนาต+งอย"(ที่ 1���0	
_______________ซอย________________________ถนน_______________________________ 
แขวง/ต�าบล_________________________________เขต/อ�าเภอ________________________________________ 
จำตัวประงหวด_____________________________________________________________________________________
เบอร์มที่�โที่ 1���0ร์มที่ศัพท์____พที่ 1���0�_____________________________อ	เมลล�_____________________________________________
ซ1
งต(อไปในบนที่ 1���01กข#อตกลงฉบบน	+ เร์มที่	ยกว(า “ผ"#สมคร์มที่” อ	กฝ่ายหนึ่ง�___���������ഈڳഠڳസڳڳ൨ڳڳڳධڳڳڳڳฐڳศڳเڳ๘ڳڳ(ายหน1
ง

โดยทึกข้$  “ผ=�สม�ค์กร (Login องค์กร) ซึ่งต่ร” ม$ค์กร (Login องค์กร) ซึ่งต่วามประสงค์กร (Login องค์กร) ซึ่งต่�ข้อตกลงใอใช้นามแฝงองค์กร (�นามแฝงองค์กร (Login องค์กร) ซึ่งต่�กร (Login องค์กร (Login องค์กร) ซึ่งต่�กร) ในเว9บัไซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “บันทึกข้อตกลง” ฉบับนี้ต�ข้อตกลงใอง “บัร7ษัท อินเตอร์เน็ตมาร์เก็ตติ้ง จำกัด โดย�ทึกข้” 
(www.pantip.com) โดยจะใช้นามแฝงองค์กร (�ช้นามแฝงองค์กร (/ อทึกข้างการค์กร (Login องค์กร) ซึ่งต่�า หร/อช้นามแฝงองค์กร (/ อองค์กร (Login องค์กร) ซึ่งต่�กร หร/อช้นามแฝงองค์กร (/ อหน!วยงานข้อตกลงใอง “ผ=�สม�ค์กร (Login องค์กร) ซึ่งต่ร” เป9นช้นามแฝงองค์กร (/ อนามแฝงองค์กร (Login องค์กร) ซึ่งต่�กร 
เพ/ อว�ตถ5ประสงค์กร (Login องค์กร) ซึ่งต่�ในการให�บัร7การ อ.านวยค์กร (Login องค์กร) ซึ่งต่วามสะดวก และเพ/ อการช้นามแฝงองค์กร ($% แจงข้อตกลงใ�อเทึกข้9จจร7งแก!สมาช้นามแฝงองค์กร (7กเว9บัไซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “บันทึกข้อตกลง” ฉบับนี้ต�ข้อตกลงใอง 
“บัร7ษัท อินเตอร์เน็ตมาร์เก็ตติ้ง จำกัด โดย�ทึกข้”(www.pantip.com) และบั5ค์กร (Login องค์กร) ซึ่งต่ค์กร (Login องค์กร) ซึ่งต่ลทึกข้�  วไปผ!านกระทึกข้=�ในเว9บัไซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “บันทึกข้อตกลง” ฉบับนี้ต�ข้อตกลงใองบัร7ษัท อินเตอร์เน็ตมาร์เก็ตติ้ง จำกัด โดย�ทึกข้ (www.pantip.com) 

โดยทึกข้$  “บัร7ษัท อินเตอร์เน็ตมาร์เก็ตติ้ง จำกัด โดย�ทึกข้” ตกลงย7นยอมให� “ผ=�สม�ค์กร (Login องค์กร) ซึ่งต่ร”ใช้นามแฝงองค์กร (�นามแฝงองค์กร (Login องค์กร) ซึ่งต่�กร (Login องค์กร (Login องค์กร) ซึ่งต่�กร)ในเว9บัไซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “บันทึกข้อตกลง” ฉบับนี้ต�ข้อตกลงใอง “บัร7ษัท อินเตอร์เน็ตมาร์เก็ตติ้ง จำกัด โดย�ทึกข้” 
(www.pantip.com) ตามว�ตถ5ประสงค์กร (Login องค์กร) ซึ่งต่�ด�งกล!าว โดยไม!เร$ยกเก9บัค์กร (Login องค์กร) ซึ่งต่!าบัร7การหร/อค์กร (Login องค์กร) ซึ่งต่!าใช้นามแฝงองค์กร (�จ!ายใดใดจาก “ผ=�สม�ค์กร (Login องค์กร) ซึ่งต่ร”

ด�งน�%น  ค์กร (Login องค์กร) ซึ่งต่=!ส�ญญาทึกข้�%งสองฝ!ายจ�งตกลงทึกข้.าบั�นทึกข้�กข้อตกลงใ�อตกลงฉบั�บัน$%ข้อตกลงใ�%น  โดยม$ข้อตกลงใ�อค์กร (Login องค์กร) ซึ่งต่วามด�งต!อไปน$%

1.ข้อ�อตกลงเก��ยวก�บการใช้นามแฝงองค์กร����X���퓸�นามแฝงองค์กร����X���퓸ڲᵰڳᶀڳᶐڳᶠڳᶰڳᷰڳᷠڳ᷐ڳ᷀ڳḀ�กร
1.1 “ผ=�สม�ค์กร (Login องค์กร) ซึ่งต่ร” ข้อตกลงใอย/นย�นตนว!า “ผ=�สม�ค์กร (Login องค์กร) ซึ่งต่ร” เป9นผ=�ม$ส7ทึกข้ธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร ซึ่งต่อไปในบันทึกข้อตกลงฉบับนี้เรียกว่า “บริษัท” ฝ่ายหนึ่ง ���������������������������������������������������������ʸ�����Œ�	คู่สัญญาฝ่ายหนึ่งฝ่ายใด มีสิทธิยกเลิ7ใช้นามแฝงองค์กร (�ช้นามแฝงองค์กร (/ อทึกข้างการค์กร (Login องค์กร) ซึ่งต่�า ช้นามแฝงองค์กร (/ อองค์กร (Login องค์กร) ซึ่งต่�กร หร/อช้นามแฝงองค์กร (/ อหน!วยงาน ข้อตกลงใองนามแฝง

องค์กร (Login องค์กร) ซึ่งต่�กรตามทึกข้$ ระบั5ในข้อตกลงใ�อ 1.2 และจะใช้นามแฝงองค์กร (�ช้นามแฝงองค์กร (/ อด�งกล!าวเป9นนามแฝงองค์กร (Login องค์กร) ซึ่งต่�กรข้อตกลงใอง “ผ=�สม�ค์กร (Login องค์กร) ซึ่งต่ร” ในการต7ดต!อส/ อสารก�บัสมาช้นามแฝงองค์กร (7ก
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เว9บัไซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “บันทึกข้อตกลง” ฉบับนี้ต�ข้อตกลงใอง “บัร7ษัท อินเตอร์เน็ตมาร์เก็ตติ้ง จำกัด โดย�ทึกข้” (www.pantip.com)

1.2 ช้นามแฝงองค์กร (/ อนามแฝงองค์กร (Login องค์กร) ซึ่งต่�กร : _________________________________________________________________

(ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “บันทึกข้อตกลง” ฉบับนี้� งต!อไปในบั�นทึกข้�กข้อตกลงใ�อตกลงฉบั�บัน$%จะเร$ยกว!า “นามแฝงองค์กร (Login องค์กร) ซึ่งต่�กร”)

 *หมายเหตุ รายละเอ� รายละเอ$ยดในข้อตกลงใ�อ 1.2 “บัร7ษัท อินเตอร์เน็ตมาร์เก็ตติ้ง จำกัด โดย�ทึกข้” จะเป9นผ=�พ7จารณา และกรอกรายละเอ$ยดเก$ ยวก�บัช้นามแฝงองค์กร (/ อ “นามแฝง
องค์กร (Login องค์กร) ซึ่งต่�กร” (Login องค์กร (Login องค์กร) ซึ่งต่�กร) และจะแจ�งผลการพ7จารณาให� “ผ=�สม�ค์กร (Login องค์กร) ซึ่งต่ร” ทึกข้ราบัในภายหล�ง

อน� ง ค์กร (Login องค์กร) ซึ่งต่=!ส�ญญาตกลงและยอมร�บัว!า  ค์กร (Login องค์กร) ซึ่งต่.าว!า “_______________________________________” ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “บันทึกข้อตกลง” ฉบับนี้� งผ=�สม�ค์กร (Login องค์กร) ซึ่งต่รใช้นามแฝงองค์กร (�
เป9น “นามแฝงองค์กร (Login องค์กร) ซึ่งต่�กร” ในเว9บัไซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “บันทึกข้อตกลง” ฉบับนี้ต�ข้อตกลงใอง “บัร7ษัท อินเตอร์เน็ตมาร์เก็ตติ้ง จำกัด โดย�ทึกข้” (www.pantip.com)น$%  ถ/อเป9นส7ทึกข้ธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร ซึ่งต่อไปในบันทึกข้อตกลงฉบับนี้เรียกว่า “บริษัท” ฝ่ายหนึ่ง ���������������������������������������������������������ʸ�����Œ�	คู่สัญญาฝ่ายหนึ่งฝ่ายใด มีสิทธิยกเลิ7และทึกข้ร�พย�ส7นทึกข้างป�ญญาข้อตกลงใอง “ผ=�
สม�ค์กร (Login องค์กร) ซึ่งต่ร” แต!เพ$ยงผ=�เด$ยว หาก “บั�นทึกข้�กข้อตกลงใ�อตกลง” ฉบั�บัน$%ม$ผลส7%นส5ดลงไม!ว!าด�วยเหต5ใด  “บัร7ษัท อินเตอร์เน็ตมาร์เก็ตติ้ง จำกัด โดย�ทึกข้” ตกลงทึกข้$ จะไม!ใช้นามแฝงองค์กร (� หร/อ  
ย7นยอมให�บั5ค์กร (Login องค์กร) ซึ่งต่ค์กร (Login องค์กร) ซึ่งต่ลอ/ นใดใช้นามแฝงองค์กร (� “นามแฝงองค์กร (Login องค์กร) ซึ่งต่�กร” น$% ในเว9บัไซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “บันทึกข้อตกลง” ฉบับนี้ต�ข้อตกลงใอง “บัร7ษัท อินเตอร์เน็ตมาร์เก็ตติ้ง จำกัด โดย�ทึกข้” (www.pantip.com) เป9นอ�นข้อตกลงใาด ทึกข้�%งน$%  ค์กร (Login องค์กร) ซึ่งต่=!
ส�ญญาทึกข้�%งสองฝ!ายตกลงให�ข้อตกลงใ�อส�ญญาน$%   ม$ผลผ=กพ�นค์กร (Login องค์กร) ซึ่งต่=!ส�ญญาทึกข้�%งสองฝ!ายต!อไปแม�ภายหล�ง “บั�นทึกข้�กข้อตกลงใ�อตกลง” น$% ได�ส7%น
ผลลงแล�วก9ตาม

1.3 “ผ"#สมคร์มที่” ได#มอบเอกสาร์มที่ดงต(อไปน	+ ให#แก( “บร์มที่$ษัท” สำหรับใช้เป็นหลักฐานในการสมัครใช้ “นามแฝงองค์กที่ 1���0” ส�าหร์มที่บใช#เป<นหลกฐานในการ์มที่สมคร์มที่ใช# “นามแฝ่ายหนึ่ง�___���������ഈڳഠڳസڳڳ൨ڳڳڳධڳڳڳڳฐڳศڳเڳ๘ڳڳง
องค�กร์มที่”

1. หนงส>อร์มที่บร์มที่องน$ต$บ%คคล
2. หนงส>อมอบอ�านาจำตัวประ (พร์มที่#อมส�าเนาบตร์มที่ปร์มที่ะจำตัวประ�าตวปร์มที่ะชาชนของผ"#มอบและร์มที่บมอบอ�านาจำตัวประ)
3. เอกสาร์มที่เพ$
มเต$ม ได#แก(__________________________________________________________
4. เอกสาร์มที่เพ$
มเต$ม ได#แก(__________________________________________________________

2.ข้ออบเข้อตข้อองการใช้นามแฝงองค์กร����X���퓸�นามแฝงองค์กร����X���퓸ڲᵰڳᶀڳᶐڳᶠڳᶰڳᷰڳᷠڳ᷐ڳ᷀ڳḀ�กร
2.1 “ผ=�สม�ค์กร (Login องค์กร) ซึ่งต่ร” ตกลงใช้นามแฝงองค์กร (� “นามแฝงองค์กร (Login องค์กร) ซึ่งต่�กร” (Login องค์กร (Login องค์กร) ซึ่งต่�กร) ในเว9บัไซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “บันทึกข้อตกลง” ฉบับนี้ต�ข้อตกลงใอง “บัร7ษัท อินเตอร์เน็ตมาร์เก็ตติ้ง จำกัด โดย�ทึกข้” (www.pantip.com) เพ/ อ

ว�ตถ5ประสงค์กร (Login องค์กร) ซึ่งต่�ในการให�บัร7การ อ.านวยค์กร (Login องค์กร) ซึ่งต่วามสะดวก และเพ/ อการช้นามแฝงองค์กร ($%แจงข้อตกลงใ�อเทึกข้9จจร7งทึกข้$ เก$ ยวข้อตกลงใ�องก�บั “ผ=�สม�ค์กร (Login องค์กร) ซึ่งต่ร” แก!สมาช้นามแฝงองค์กร (7ก
เว9บัไซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “บันทึกข้อตกลง” ฉบับนี้ต�ข้อตกลงใอง “บัร7ษัท อินเตอร์เน็ตมาร์เก็ตติ้ง จำกัด โดย�ทึกข้” ผ!านกระทึกข้=�ในกระดานสนทึกข้นาบันเว9บัไซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “บันทึกข้อตกลง” ฉบับนี้ต�ข้อตกลงใอง “บัร7ษัท อินเตอร์เน็ตมาร์เก็ตติ้ง จำกัด โดย�ทึกข้” (www.pantip.com)

2.2 ในการให�บัร7การข้อตกลงใ�อม=ลแก!สมาช้นามแฝงองค์กร (7กเว9บัไซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “บันทึกข้อตกลง” ฉบับนี้ต�ข้อตกลงใอง “บัร7ษัท อินเตอร์เน็ตมาร์เก็ตติ้ง จำกัด โดย�ทึกข้”  “ผ=�สม�ค์กร (Login องค์กร) ซึ่งต่ร”ตกลงทึกข้$ จะไม!ต�% งกระทึกข้=�ใดๆใน
กระดานสนทึกข้นา

2.3 ภายใต�ว�ตถ5ประสงค์กร (Login องค์กร) ซึ่งต่�ในข้อตกลงใ�อ 2.1 ผ=�สม�ค์กร (Login องค์กร) ซึ่งต่รจะสามารถใช้นามแฝงองค์กร (�งานนามแฝงองค์กร (Login องค์กร) ซึ่งต่�กร(Login องค์กร (Login องค์กร) ซึ่งต่�กร) ในเว9บัไซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “บันทึกข้อตกลง” ฉบับนี้ต�ข้อตกลงใอง 
“บัร7ษัท อินเตอร์เน็ตมาร์เก็ตติ้ง จำกัด โดย�ทึกข้” (www.pantip.com)ได� เม/ อปรากฎว!าม$การกล!าวถ�งส7นค์กร (Login องค์กร) ซึ่งต่�า การบัร7การ หน!วยงาน หร/อองค์กร (Login องค์กร) ซึ่งต่�กรข้อตกลงใอง “ผ=�
สม�ค์กร (Login องค์กร) ซึ่งต่ร”โดยตรงเทึกข้!าน�%น

2.4 “ผ=� ส ม� ค์กร (Login องค์กร) ซึ่งต่ ร ”  ต ก ล ง ทึกข้$ จ ะ ไ ม! ใ ช้นามแฝงองค์กร (� น า ม แ ฝ ง อ ง ค์กร (Login องค์กร) ซึ่งต่� ก ร  (Login  อ ง ค์กร (Login องค์กร) ซึ่งต่� ก ร )  ใ น เ ว9 บั ไ ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “บันทึกข้อตกลง” ฉบับนี้ ต� ข้อตกลงใ อ ง  “ บั ร7 ษัท อินเตอร์เน็ตมาร์เก็ตติ้ง จำกัด โดย� ทึกข้ ” 
(www.pantip.com) เพ/ อการประช้นามแฝงองค์กร (าส�มพ�นธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร ซึ่งต่อไปในบันทึกข้อตกลงฉบับนี้เรียกว่า “บริษัท” ฝ่ายหนึ่ง ���������������������������������������������������������ʸ�����Œ�	คู่สัญญาฝ่ายหนึ่งฝ่ายใด มีสิทธิยกเลิ�ผล7ตภ�ณฑ์หรือการบริการ เสนอสิทธิพิเศษ โฆษณา ซื้อขายหรือแนบช่องทางซื้อขายสินค้าหรือบริการ หรือวิธีการอื่นใดทำนองเดียวกัน ไม่ว่าจะเป็นการ�หร/อการบัร7การ เสนอส7ทึกข้ธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร ซึ่งต่อไปในบันทึกข้อตกลงฉบับนี้เรียกว่า “บริษัท” ฝ่ายหนึ่ง ���������������������������������������������������������ʸ�����Œ�	คู่สัญญาฝ่ายหนึ่งฝ่ายใด มีสิทธิยกเลิ7พ7เศษัท อินเตอร์เน็ตมาร์เก็ตติ้ง จำกัด โดย โฆษัท อินเตอร์เน็ตมาร์เก็ตติ้ง จำกัด โดยณา ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “บันทึกข้อตกลง” ฉบับนี้/%อข้อตกลงใายหร/อแนบั
ช้นามแฝงองค์กร (!องทึกข้างซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “บันทึกข้อตกลง” ฉบับนี้/%อข้อตกลงใายส7นค์กร (Login องค์กร) ซึ่งต่�าหร/อบัร7การ หร/อว7ธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร ซึ่งต่อไปในบันทึกข้อตกลงฉบับนี้เรียกว่า “บริษัท” ฝ่ายหนึ่ง ���������������������������������������������������������ʸ�����Œ�	คู่สัญญาฝ่ายหนึ่งฝ่ายใด มีสิทธิยกเลิ$การอ/ นใดทึกข้.านองเด$ยวก �น ไม!ว!าจะเป9นการตอบัผ!านทึกข้างกระทึกข้=�หร/อช้นามแฝงองค์กร (!อง
ทึกข้างการร�บั-ส!งข้อตกลงใ�อค์กร (Login องค์กร) ซึ่งต่วามก�บัสมาช้นามแฝงองค์กร (7กเว9บัไซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “บันทึกข้อตกลง” ฉบับนี้ต�ข้อตกลงใอง “บัร7ษัท อินเตอร์เน็ตมาร์เก็ตติ้ง จำกัด โดย�ทึกข้”โดยตรง (ระบับัหล�งไมค์กร (Login องค์กร) ซึ่งต่�) ในเว9บัไซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “บันทึกข้อตกลง” ฉบับนี้ต�ข้อตกลงใอง “บัร7ษัท อินเตอร์เน็ตมาร์เก็ตติ้ง จำกัด โดย�ทึกข้” 
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(www.pantip.com) เว�นแต!สมาช้นามแฝงองค์กร (7กเว9บัไซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “บันทึกข้อตกลง” ฉบับนี้ต�ข้อตกลงใอง “บัร7ษัท อินเตอร์เน็ตมาร์เก็ตติ้ง จำกัด โดย�ทึกข้” ประสงค์กร (Login องค์กร) ซึ่งต่�จะทึกข้ราบัข้อตกลงใ�อม=ลเช้นามแฝงองค์กร (!นว!าน�%น

2.5 ส7ทึกข้ธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร ซึ่งต่อไปในบันทึกข้อตกลงฉบับนี้เรียกว่า “บริษัท” ฝ่ายหนึ่ง ���������������������������������������������������������ʸ�����Œ�	คู่สัญญาฝ่ายหนึ่งฝ่ายใด มีสิทธิยกเลิ7ในการใช้นามแฝงองค์กร (�นามแฝงองค์กร (Login องค์กร) ซึ่งต่�กรข้อตกลงใอง “ผ=�สม�ค์กร (Login องค์กร) ซึ่งต่ร”ในเว9บัไซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “บันทึกข้อตกลง” ฉบับนี้ต�ข้อตกลงใอง “บัร7ษัท อินเตอร์เน็ตมาร์เก็ตติ้ง จำกัด โดย�ทึกข้” (www.pantip.com) จะถ=กยกเล7ก 
เม/ อ “บัร7ษัท อินเตอร์เน็ตมาร์เก็ตติ้ง จำกัด โดย�ทึกข้” ได�ร�บัแจ�งจาก “ผ=�สม�ค์กร (Login องค์กร) ซึ่งต่ร” ว!า  “ผ=�สม�ค์กร (Login องค์กร) ซึ่งต่ร” ม$ค์กร (Login องค์กร) ซึ่งต่วามประสงค์กร (Login องค์กร) ซึ่งต่�จะข้อตกลงใอยกเล7กการใช้นามแฝงองค์กร (�นามแฝงองค์กร (Login องค์กร) ซึ่งต่�กรในเว9บัไซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “บันทึกข้อตกลง” ฉบับนี้ต�
ข้อตกลงใอง “บัร7ษัท อินเตอร์เน็ตมาร์เก็ตติ้ง จำกัด โดย�ทึกข้” (www.pantip.com)

2.6 “บัร7ษัท อินเตอร์เน็ตมาร์เก็ตติ้ง จำกัด โดย�ทึกข้” ข้อตกลงใอสงวนส7ทึกข้ธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร ซึ่งต่อไปในบันทึกข้อตกลงฉบับนี้เรียกว่า “บริษัท” ฝ่ายหนึ่ง ���������������������������������������������������������ʸ�����Œ�	คู่สัญญาฝ่ายหนึ่งฝ่ายใด มีสิทธิยกเลิ7ในการเปล$ ยนแปลงข้อตกลงใอบัเข้อตกลงใตการใช้นามแฝงองค์กร (�นามแฝงองค์กร (Login องค์กร) ซึ่งต่�กร (Login องค์กร (Login องค์กร) ซึ่งต่�กร) ในเว9บัไซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “บันทึกข้อตกลง” ฉบับนี้ต�
ข้อตกลงใอง “บัร7ษัท อินเตอร์เน็ตมาร์เก็ตติ้ง จำกัด โดย�ทึกข้” (www.pantip.com) โดยการเปล$ ยนแปลงเช้นามแฝงองค์กร (!นว!าน$%  “บัร7ษัท อินเตอร์เน็ตมาร์เก็ตติ้ง จำกัด โดย�ทึกข้”จะด.าเน7นการบัอกกล!าวให� “ผ=�สม�ค์กร (Login องค์กร) ซึ่งต่ร” 
ทึกข้ราบัล!วงหน�าเป9นลายล�กษัท อินเตอร์เน็ตมาร์เก็ตติ้ง จำกัด โดยณ�อ�กษัท อินเตอร์เน็ตมาร์เก็ตติ้ง จำกัด โดยรเป9นเวลาอย!างน�อย 15 (ส7บัห�า) ว�นก!อนการเปล$ ยนแปลงด�งกล!าว

2.7 หาก “บัร7ษัท อินเตอร์เน็ตมาร์เก็ตติ้ง จำกัด โดย�ทึกข้” พบัว!า “ผ=�สม�ค์กร (Login องค์กร) ซึ่งต่ร” ฝ!าฝ/นข้อตกลงใ�อตกลงข้อตกลงใองการใช้นามแฝงองค์กร (�นามแฝงองค์กร (Login องค์กร) ซึ่งต่�กร ตามบั�นทึกข้�กข้อตกลงใ�อตกลงฉบั�บัน$%  
“บัร7ษัท อินเตอร์เน็ตมาร์เก็ตติ้ง จำกัด โดย�ทึกข้” ข้อตกลงใอสงวนส7ทึกข้ธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร ซึ่งต่อไปในบันทึกข้อตกลงฉบับนี้เรียกว่า “บริษัท” ฝ่ายหนึ่ง ���������������������������������������������������������ʸ�����Œ�	คู่สัญญาฝ่ายหนึ่งฝ่ายใด มีสิทธิยกเลิ7ยกเล7กค์กร (Login องค์กร) ซึ่งต่วามเป9นสมาช้นามแฝงองค์กร (7ก หร/อยกเล7กส7ทึกข้ธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร ซึ่งต่อไปในบันทึกข้อตกลงฉบับนี้เรียกว่า “บริษัท” ฝ่ายหนึ่ง ���������������������������������������������������������ʸ�����Œ�	คู่สัญญาฝ่ายหนึ่งฝ่ายใด มีสิทธิยกเลิ7ในการใช้นามแฝงองค์กร (�นามแฝงองค์กร (Login องค์กร) ซึ่งต่�กร (Login องค์กร (Login องค์กร) ซึ่งต่�กร)ใน
เว9บัไซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “บันทึกข้อตกลง” ฉบับนี้ต�ข้อตกลงใอง “บัร7ษัท อินเตอร์เน็ตมาร์เก็ตติ้ง จำกัด โดย�ทึกข้” (www.pantip.com) โดย “บัร7ษัท อินเตอร์เน็ตมาร์เก็ตติ้ง จำกัด โดย�ทึกข้”จะบัอกกล!าวให� “ผ=�สม�ค์กร (Login องค์กร) ซึ่งต่ร” ทึกข้ราบัเป9นลายล�กษัท อินเตอร์เน็ตมาร์เก็ตติ้ง จำกัด โดยณ�อ�กษัท อินเตอร์เน็ตมาร์เก็ตติ้ง จำกัด โดยรล!วง
หน�า

3.การน�าข้อ�อค์กร����X���퓸ڲᵰڳᶀڳᶐڳᶠڳᶰڳᷰڳᷠڳ᷐ڳ᷀ڳḀวามเข้อ�าส� ระบบ
“บัร7ษัท อินเตอร์เน็ตมาร์เก็ตติ้ง จำกัด โดย�ทึกข้” ข้อตกลงใองร�บัรองว!า

3.1 การน.าข้อตกลงใ�อค์กร (Login องค์กร) ซึ่งต่วามใดๆเข้อตกลงใ�าส=! เว9บัไซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “บันทึกข้อตกลง” ฉบับนี้ต�ข้อตกลงใอง “บัร7ษัท อินเตอร์เน็ตมาร์เก็ตติ้ง จำกัด โดย�ทึกข้” (www.pantip.com)  “ผ=�สม�ค์กร (Login องค์กร) ซึ่งต่ร”จะต�องสม�ค์กร (Login องค์กร) ซึ่งต่รเข้อตกลงใ�าเป9น
สมาช้นามแฝงองค์กร (7กและผ!านการลงทึกข้ะเบั$ยนก�บั “บัร7ษัท อินเตอร์เน็ตมาร์เก็ตติ้ง จำกัด โดย�ทึกข้” แล�วเทึกข้!าน�%น โดยเม/ อได�ลงทึกข้ะเบั$ยนแล�ว “ผ=�สม�ค์กร (Login องค์กร) ซึ่งต่ร” จะได�ร�บัและเป9นผ=�
เก9บัร�กษัท อินเตอร์เน็ตมาร์เก็ตติ้ง จำกัด โดยา user name และ password ข้อตกลงใองตนเอง และจะต�องกรอกข้อตกลงใ�อม=ล user name และ password ถ=กต�องเทึกข้!าน�%น จ�ง
จะสามารถน.าข้อตกลงใ�อค์กร (Login องค์กร) ซึ่งต่วามใดๆเข้อตกลงใ�าส=!เว9บัไซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “บันทึกข้อตกลง” ฉบับนี้ต�ข้อตกลงใอง “บัร7ษัท อินเตอร์เน็ตมาร์เก็ตติ้ง จำกัด โดย�ทึกข้”ได�

3.2 “บัร7ษัท อินเตอร์เน็ตมาร์เก็ตติ้ง จำกัด โดย�ทึกข้” ได�จ�ดให�ม$ระบับัป�องก�นการเจาะระบับัเว9บัไซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “บันทึกข้อตกลง” ฉบับนี้ต�

ทึกข้�%งน$%  เน/ องจากการใช้นามแฝงองค์กร (�นามแฝงองค์กร (Login องค์กร) ซึ่งต่�กร (Login องค์กร (Login องค์กร) ซึ่งต่�กร) น�%น  “ผ=�สม�ค์กร (Login องค์กร) ซึ่งต่ร”สามารถแสดงข้อตกลงใ�อค์กร (Login องค์กร) ซึ่งต่วามเข้อตกลงใ�าส=!ระบับั
เว9บัไซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “บันทึกข้อตกลง” ฉบับนี้ต�ข้อตกลงใอง “บัร7ษัท อินเตอร์เน็ตมาร์เก็ตติ้ง จำกัด โดย�ทึกข้” (www.pantip.com) ได�โดยตรง โดยไม!ผ!านการค์กร (Login องค์กร) ซึ่งต่�ดกรองเน/%อหาจาก “บัร7ษัท อินเตอร์เน็ตมาร์เก็ตติ้ง จำกัด โดย�ทึกข้” ก!อน ด�งน�%น “ผ=�
สม�ค์กร (Login องค์กร) ซึ่งต่ร” ย!อมม$ค์กร (Login องค์กร) ซึ่งต่วามผ=กพ�นตามกฎหมายในการแสดงข้อตกลงใ�อค์กร (Login องค์กร) ซึ่งต่วามน�%นๆ โดย “บัร7ษัท อินเตอร์เน็ตมาร์เก็ตติ้ง จำกัด โดย�ทึกข้” จะไม!ร!วมร�บัผ7ดต!อการแสดง
ข้อตกลงใ�อค์กร (Login องค์กร) ซึ่งต่วามด�งกล!าว  

นอกจากน$%หากม$การร�องข้อตกลงใอจากเจ�าหน�าทึกข้$ ผ=�ม$อ.านาจตามทึกข้$ กฎหมายก .าหนด ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “บันทึกข้อตกลง” ฉบับนี้� งข้อตกลงใ�อม=ลใดๆอ�นเก$ ยวเน/ องก�บั
ข้อตกลงใ�อค์กร (Login องค์กร) ซึ่งต่วามทึกข้$  “ผ=�สม�ค์กร (Login องค์กร) ซึ่งต่ร” น.าข้อตกลงใ�%นส=! เว9บัไซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “บันทึกข้อตกลง” ฉบับนี้ต�ข้อตกลงใอง “บัร7ษัท อินเตอร์เน็ตมาร์เก็ตติ้ง จำกัด โดย�ทึกข้”  “บัร7ษัท อินเตอร์เน็ตมาร์เก็ตติ้ง จำกัด โดย�ทึกข้”ย!อมม$หน�าทึกข้$ ตามกฎหมายในการให�ค์กร (Login องค์กร) ซึ่งต่วามร!วมม/อเพ/ อ
ประโยช้นามแฝงองค์กร (น�ในการด.าเน7นงานแก!ทึกข้างเจ�าหน�าทึกข้$ ผ=�ม$อ.านาจตามทึกข้$ กฎหมายก.าหนดน�%น

4.การยกเล#กการใช้นามแฝงองค์กร����X���퓸�นามแฝงองค์กร����X���퓸ڲᵰڳᶀڳᶐڳᶠڳᶰڳᷰڳᷠڳ᷐ڳ᷀ڳḀ�กร
ค์กร (Login องค์กร) ซึ่งต่=!ส�ญญาฝ!ายหน� งฝ!ายใด ม$ส7ทึกข้ธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร ซึ่งต่อไปในบันทึกข้อตกลงฉบับนี้เรียกว่า “บริษัท” ฝ่ายหนึ่ง ���������������������������������������������������������ʸ�����Œ�	คู่สัญญาฝ่ายหนึ่งฝ่ายใด มีสิทธิยกเลิ7ยกเล7กการใช้นามแฝงองค์กร (�นามแฝงองค์กร (Login องค์กร) ซึ่งต่�กร (Login องค์กร (Login องค์กร) ซึ่งต่�กร) ในเว9บัไซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “บันทึกข้อตกลง” ฉบับนี้ต�ข้อตกลงใอง “บัร7ษัท อินเตอร์เน็ตมาร์เก็ตติ้ง จำกัด โดย�ทึกข้” 

(www.pantip.com) เม/ อใดก9ได� โดยในการยกเล7กการใช้นามแฝงองค์กร (�นามแฝงองค์กร (Login องค์กร) ซึ่งต่�กรในกรณ$อ/ นๆ นอกจากทึกข้$ ระบั5ในข้อตกลงใ�อ 2.7 ข้อตกลงใ�าง
ต�น ค์กร (Login องค์กร) ซึ่งต่=!ส�ญญาฝ!ายทึกข้$ ประสงค์กร (Login องค์กร) ซึ่งต่�จะยกเล7กจะแจ�งให�ค์กร (Login องค์กร) ซึ่งต่= !ส�ญญาอ$กฝ!ายได�ทึกข้ราบัล!วงหน�าเป9นลายล�กษัท อินเตอร์เน็ตมาร์เก็ตติ้ง จำกัด โดยณ�อ�กษัท อินเตอร์เน็ตมาร์เก็ตติ้ง จำกัด โดยร อย!างน�อย 15 



แบบฟอร์มที่�มที่ 1���0	
 1

ว�น โดยไม!จ.าต�องแสดงเหต5แห!งการยกเล7ก

นอกจากน$%  ค์กร (Login องค์กร) ซึ่งต่=!ส�ญญาตกลงทึกข้$ จะไม!เร$ยกร�องเอาค์กร (Login องค์กร) ซึ่งต่!าส7นไหมทึกข้ดแทึกข้นเพ/ อค์กร (Login องค์กร) ซึ่งต่วามเส$ยหายจากการทึกข้$ ค์กร (Login องค์กร) ซึ่งต่= !ส�ญญาอ$กฝ!าย
หน� งยกเล7กการใช้นามแฝงองค์กร (�นามแฝงองค์กร (Login องค์กร) ซึ่งต่�กร (Login องค์กร (Login องค์กร) ซึ่งต่�กร)ในเว9บัไซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “บันทึกข้อตกลง” ฉบับนี้ต�ข้อตกลงใอง “บัร7ษัท อินเตอร์เน็ตมาร์เก็ตติ้ง จำกัด โดย�ทึกข้” (www.pantip.com)

5.การร�กษาค์กร����X���퓸ڲᵰڳᶀڳᶐڳᶠڳᶰڳᷰڳᷠڳ᷐ڳ᷀ڳḀวามล�บ
ค์กร (Login องค์กร) ซึ่งต่=!ส�ญญาต!างฝ!ายต!างจะไม!เป7ดเผยข้อตกลงใ�อม=ลใดๆ ภายใต�บั�นทึกข้�กข้อตกลงใ�อตกลงน$%  รวมทึกข้�%งข้อตกลงใ�อม=ลทึกข้างการค์กร (Login องค์กร) ซึ่งต่�าและค์กร (Login องค์กร) ซึ่งต่วามล�บั

ทึกข้างการค์กร (Login องค์กร) ซึ่งต่�าข้อตกลงใองค์กร (Login องค์กร) ซึ่งต่=!ส�ญญาอ$กฝ!ายหน� งทึกข้$ ตนได�ร�บัจากการด.าเน7นการตาม “บั�นทึกข้�กข้อตกลงใ�อตกลง” น$% ให�แก!บั5ค์กร (Login องค์กร) ซึ่งต่ค์กร (Login องค์กร) ซึ่งต่ลภายนอก เว�น
แต!เป9นการปฏิบัติตามกฎหมายหรือปฏิบัติตามคำสั่งศาล หรือหน่วยงานที่มีอำนาจตามกฎหมายที่สั่งการโดยชอบ หรือข้อมูลความลับดังกล่าวได้มีการเปิดเผยเป็นการทั่วไปต่อสาธารณชนแล้วโดยปราศจากการผิดสัญญาข้อนี้ของคู่สัญญาฝ่ายที่ได้รับข้อมูล 7บั�ต7ตามกฎหมายหร/อปฏิบัติตามกฎหมายหรือปฏิบัติตามคำสั่งศาล หรือหน่วยงานที่มีอำนาจตามกฎหมายที่สั่งการโดยชอบ หรือข้อมูลความลับดังกล่าวได้มีการเปิดเผยเป็นการทั่วไปต่อสาธารณชนแล้วโดยปราศจากการผิดสัญญาข้อนี้ของคู่สัญญาฝ่ายที่ได้รับข้อมูล 7บั�ต7ตามค์กร (Login องค์กร) ซึ่งต่.าส�  งศาล หร/อหน!วยงานทึกข้$ ม$อ.านาจตามกฎหมายทึกข้$ ส�  งการโดยช้นามแฝงองค์กร (อบั 
หร/อข้อตกลงใ�อม=ลค์กร (Login องค์กร) ซึ่งต่วามล�บัด�งกล!าวได�ม$การเป7ดเผยเป9นการทึกข้�  วไปต!อสาธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร ซึ่งต่อไปในบันทึกข้อตกลงฉบับนี้เรียกว่า “บริษัท” ฝ่ายหนึ่ง ���������������������������������������������������������ʸ�����Œ�	คู่สัญญาฝ่ายหนึ่งฝ่ายใด มีสิทธิยกเลิารณช้นามแฝงองค์กร (นแล�วโดยปราศจากการผ7ดส�ญญาข้อตกลงใ�อน$%ข้อตกลงใองค์กร (Login องค์กร) ซึ่งต่=!
ส�ญญาฝ!ายทึกข้$ ได�ร�บัข้อตกลงใ�อม=ล อน� ง ให�ข้อตกลงใ�อส�ญญาในการร�กษัท อินเตอร์เน็ตมาร์เก็ตติ้ง จำกัด โดยาค์กร (Login องค์กร) ซึ่งต่วามล�บัน$%  ม$ผลผ=กพ�นค์กร (Login องค์กร) ซึ่งต่=!ส�ญญาแต!ละฝ!ายต!อไป แม�ภายหล�ง 
“บั�นทึกข้�กข้อตกลงใ�อตกลง” ฉบั�บัน$%ได�ส7%นผลลงแล�วด�วย

6.เบ'ดเตล'ด
“บั�นทึกข้�กข้อตกลงใ�อตกลง” ฉบั�บัน$%  ไม!ถ/อเป9นการก!อให�เก7ดน7ต7ส�มพ�นธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร ซึ่งต่อไปในบันทึกข้อตกลงฉบับนี้เรียกว่า “บริษัท” ฝ่ายหนึ่ง ���������������������������������������������������������ʸ�����Œ�	คู่สัญญาฝ่ายหนึ่งฝ่ายใด มีสิทธิยกเลิ�ระหว!างค์กร (Login องค์กร) ซึ่งต่=!ส�ญญาในล�กษัท อินเตอร์เน็ตมาร์เก็ตติ้ง จำกัด โดยณะห�างห5�นส!วน 

ก7จการร!วมค์กร (Login องค์กร) ซึ่งต่�า ต�วการต�วแทึกข้น หร/อผ=�ว!าจ�างผ=�ร�บัจ�างแต!อย!างใดทึกข้�%งส7%น และไม!ถ/อว!าเป9นการมอบัอ.านาจให�ค์กร (Login องค์กร) ซึ่งต่=!ส�ญญา
ฝ!ายใด ก!อให�เก7ดภาระหน�าทึกข้$  ค์กร (Login องค์กร) ซึ่งต่วามร�บัผ7ด และ/หร/อหน$%ส7น แทึกข้นค์กร (Login องค์กร) ซึ่งต่=!ส�ญญาฝ!ายอ/ นๆเป9นอ�นข้อตกลงใาด

7.ข้อ�อตกลงที่เป็นโมฆ��เป็นโมฆะ����@��'นโมฆะ
ในภายหล�งหากปรากฎว!า ข้อตกลงใ�อตกลงส!วนใดส!วนหน� งข้อตกลงใอง “บั�นทึกข้�กข้อตกลงใ�อตกลง” ฉบั�บัน$% ตกเป9นโมฆะหร/อไม!

สามารถบั�งค์กร (Login องค์กร) ซึ่งต่�บัใช้นามแฝงองค์กร (�ได�  ให�ถ/อว!าข้อตกลงใ�อตกลงในส!วนทึกข้$ เป9นโมฆะด�งกล!าวไม!ม$ผลบั�งค์กร (Login องค์กร) ซึ่งต่�บัใน “บั�นทึกข้�กข้อตกลงใ�อตกลง” ฉบั�บัน$%   โดย
ไม!กระทึกข้บักระเทึกข้/อนค์กร (Login องค์กร) ซึ่งต่วามสมบั=รณ�ข้อตกลงใอง “บั�นทึกข้�กข้อตกลงใ�อตกลง” ฉบั�บัน$% ในส!วนอ/ นๆ

“บั�นทึกข้�กข้อตกลงใ�อตกลง” ฉบั�บัน$%ทึกข้.าข้อตกลงใ�%นเป9นสองฉบั�บั ม$ข้อตกลงใ�อค์กร (Login องค์กร) ซึ่งต่วามถ=กต�องตรงก �นทึกข้5กประการ ค์กร (Login องค์กร) ซึ่งต่=!ส�ญญาทึกข้�%งสองฝ!ายได�
อ!านและเข้อตกลงใ�าใจข้อตกลงใ�อค์กร (Login องค์กร) ซึ่งต่วามถ=กต�องตรงก�นโดยตลอดแล�ว จ�งได�ลงลายม/อช้นามแฝงองค์กร (/ อ พร�อมทึกข้�%งประทึกข้�บัตรา (ถ�าม$) ไว�เป9นส.าค์กร (Login องค์กร) ซึ่งต่�ญ
ต!อหน�าพยาน และเก9บัไว�ฝ!ายละหน� งฉบั�บั

             บร์มที่$ษัท” สำหรับใช้เป็นหลักฐานในการสมัครใช้ “นามแฝงองค์กที่ 1���0 อ$นเตอร์มที่�เน<ต มาร์มที่�เก<ตต$+ง จำตัวประ�ากด ____________________________________________
ลงช>
อ_______________________________ “บร์มที่ษัท” สำหรับใช้เป็นหลักฐานในการสมัครใช้ “นามแฝงองค์กที่ 1���0”         ลงช>
อ______________________________ “ผ"#สมคร์มที่”
                       ( วนฉตร์มที่  ผด%งร์มที่ตน� )                                       (                                                                                    )
                    กร์มที่ร์มที่มการ์มที่ผ"#จำตัวประดการ์มที่บร์มที่$ษัท” สำหรับใช้เป็นหลักฐานในการสมัครใช้ “นามแฝงองค์กที่ 1���0                   ผ"#ร์มที่บมอบอ�านาจำตัวประกร์มที่ะที่ 1���0�าการ์มที่แที่ 1���0น

ลงช>
อ_________________________________พยาน         ลงช>
อ___________________________________พยาน
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(                                                                                  )         (                                                                                     )

หมายเหต5 : 
เบัอร�โทึกข้รศ�พทึกข้�ข้อตกลงใองบัร7ษัท อินเตอร์เน็ตมาร์เก็ตติ้ง จำกัด โดย�ทึกข้ ค์กร (Login องค์กร) ซึ่งต่/อ 02-357-1934, 02-357-1935
อ$เมล______________________________________________________________________
เบัอร�โทึกข้รศ�พทึกข้�ข้อตกลงใองผ=�สม�ค์กร (Login องค์กร) ซึ่งต่ร ค์กร (Login องค์กร) ซึ่งต่/อ__________________________________________________
อ$เมลล�_____________________________________________________________________
เบัอร�โทึกข้รศ�พทึกข้�ข้อตกลงใองผ=�ประสานงาน (นอกเหน/อจากผ=�สม�ค์กร (Login องค์กร) ซึ่งต่ร) ค์กร (Login องค์กร) ซึ่งต่/อ__________________________
อ$เมลล�_____________________________________________________________________


