
                     
                                            บรริษษัท ออีคอมสยาม ดอทคอม จจากษัด (ECOMSIAM DOT COM CO., LTD.) 
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Domain Registration Service Form 
(แบบฟอรร์มจดทะเบอียนชชชอโดเมน)

ชชชอโดเมนของคคุณ/Your domain name *                                   ชชชอผผผู้ตริดตต่อ/Contact name *

ชชชอผผผู้ถชอครองโดเมน (ภาษาไทย)/Owner name (Thai) *            ชชชอผผผู้ถชอครองโดเมน (อษังกฤษ)/Owner name(English) *

ชชชอนามสกคุลผผผู้ตริดตต่อดผู้านบษัญชอี/ A/C contact name *            ชชชอบรริษษัท/Your company 

โทรศษัพทร์/Your phone no. * ออีเมลของคคุณ/Your email address  *

Tel. *                                                                                   Email Admin *

ทอีชอยผต่ของคคุณ/Address (ภาษาไทย) *

ทอีชอยผต่ของคคุณ/Address (ภาษาอษังกฤษ) *

Period Covered/ ระยะเวลาครอบคลคุม 1ปอี 2 ปอี   ปอี

อษัตราคต่าจดโดเมน (ยษังไมต่รวม Vat 7%) (1).com .net อษัตรา 490 บาท/ปอี (2).org อษัตรา 590 บาท/ปอี (3) .biz .info .co.th .ac.th .in.th .or.th อษัตรา 800 บาท/ปอี
Web hosting/  ขข้อมมูลเวว็บโฮสตต์ตตติ้ง *** พตเศษ!! ใชข้ Host รายปปี Free!! Domain name .com, .net ตลอดการใชข้งาน

ใช ผู้เวว็บไซตร์สจาเรว็จรผป NineNIC

(โปรดแนบ ninenic lite form / ninenic 
ecommerce plus form / ninenic business 
plus form)

ใช ผู้ Ecomsiam Web / Email hosting

(โปรดแนบ Host service request form / 
email hosting service request form / email 
hosting big service request form)

ใช ผู้ DNS ของตนเองโปรดระบคุ DNS
Primary DNS:

Secondary DNS:

ขผู้าพเจผู้าขอยชนยษันจดทะเบอียนชชชอโดเมนตามรผปแบบทอีชไดผู้ใหผู้ขผู้อมผลไวผู้ขผู้างตผู้น หรชออผู้างอริงตามสษัญญาหรชอตามใบเสนอราคา

เลขทอีช  

Signature/ ลงชชชอ 

( )

ในนามตษัวแทนบรริษษัท/สถาบษัน 

วษันทอีช 

        *** โปรดชจาระโดยโอนเงรินผต่านบษัญชอีธนาคารและเมชชอทต่านชจาระคต่าใช ผู้จต่ายแลผู้ว โปรดสต่ง Pay-In มาทอีช Email: support@ecomsiam.com
หรชอ Line ID : @ecomsiam  เพชชอจดทะเบอียนโดเมนเนมและออกใบกจากษับภาษอีใหผู้กษับทต่าน

2)  นตตตบบุคคลสามารถหหักภาษปี ณ ทปีที่จจ่าย 3% 
 ในนามบรริษษัท ออีคอมสยาม ดอทคอม จจากษัด 470 ถนนประชาราษฎรร์  ตจาบลตลาดขวษัญ อจาเภอเมชอง จ.นนทบคุรอี 11000
 เลขประจจาตษัวผผผู้เสอียภาษอีอากร    0125544002800 

1 )คจ่าจดโดเมนเนมรวม VAT7% (.BIZ/.INFO/.CO.TH/.AC.TH/.IN.TH/.OR.TH ชจาระ 856 บาท/1โดเมน, 
.COM/.NET ชจาระ 524.30 บาท/1โดเมน, .ORG ชจาระ 631.30 บาท/1โดเมน)
สามารถโอนเงตนผจ่านบหัญชปีธนาคาร 
   ธนาคารไทยพาณริชยร์ สาขานนทบคุรอี ประเภทบษัญชอี ออมทรษัพยร์ เลขทอีชบษัญชอี 302-2-42878-7 ชชชอบษัญชอี บรริษษัทออีคอมสยาม ดอทคอม จจากษัด
   ธนาคารกรคุงไทย  สาขานนทบคุรอี ประเภทบษัญชอี ออมทรษัพยร์ เลขทอีชบษัญชอี 108-0-10115-2 ชชชอบษัญชอี บรริษษัทออีคอมสยาม ดอทคอม จจากษัด
   ธนาคารกรคุงเทพ สาขานนทบคุรอี ประเภทบษัญชอี กระแสรายวษัน เลขทอีชบษัญชอี 140-3-06312-4 ชชชอบษัญชอี บรริษษัทออีคอมสยาม ดอทคอม จจากษัด
   ธนาคารกสริกรไทย สาขานนทบคุรอี  ประเภทบษัญชอี ออมทรษัพยร์ เลขทอีชบษัญชอี 218-2-43302-3 ชชชอบษัญชอี นางอมรศรอี นริวาศะบคุตร 

กรอกฟอรต์มออนไลนต์ คลตกทปีที่นปีที่
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