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        ใบค ำขอเลขท่ี  (ส ำหรับเจ้ำหน้ำที่) 
 

        ............................................................................. 
         วันท่ีขอ 
                ......................................................... 
   

 

 
 
 
 

บริษัท ........................................................................... ................ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่................................................           
โดยผู้มีอ ำนำจลงนำม.................................................................................................  ต ำแหน่ง........................................................... 
ส ำนักงำนเลขที่.......................... อำคำร  ................................................ช้ันท่ี........... ยูนิตท่ี ...........ตรอก/ซอย  ......................   
ถนน .......................................... ต ำบล/แขวง ...............................................อ ำเภอ/เขต .........................................................  
จังหวัด ..................................................รหัสไปรษณีย์……....….............……โทรศัพท์ ...................................................................     
**แผนกกำรเงินหมำยเลขโทรศัพท์.........................................โทรสำร............................Email………................................................ 
 
 
    
 

ส ำนักงำนเลขท่ี.......................... อำคำร................................................ชั้นที่........... ยูนิตที่...........ตรอก/ซอย.................................         
ถนน.........................................ต ำบล/แขวง.............................................อ ำเภอ/เขต........................................................................              
จังหวัด.................................................รหสัไปรษณยี…์…....….............……โทรศัพท์............................................................................         
**แผนกกำรเงินหมำยเลขโทรศัพท.์........................................โทรสำร............................Email………................................................  
 
 

 
 

ผู้ขอใช้บริกำรตกลงใช้ระบบส ำรองที่น่ัง Amadeus Selling Platform Connect จ ำนวน ........... User โดยมรีำยละเอียด ดังนี้  
 

 

No. Name – Last name Email Address  
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

 

(1) ชื่อและที่อยูผู่ข้อใชบ้รกิำร 

(2)  

ค ำขอใช้ระบบส ำรองทีน่ัง่อะมำดอิสุ  
 

(3) รำยละเอยีดกำรใชบ้ริกำร 

  (2) สถำนทีป่จัจบุนัหรือสถำนที่จดัสง่เอกสำร (กรณใีชท้ีอ่ยูเ่ดยีวกนักบัขอ้ 1 ไมต่อ้งระบ)ุ 
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THAI-Amadeus Southeast Asia Co., Ltd The Offices At CentralWorld 

999/9 Unit 3406-3412,34
th
 Floor, 

Rama 1 Rd., Patumwan Bangkok 10330 

T: +66 2 207 9090  

F: +66 2 207-9191  

 

 
 

 
กรอกรำยละเอียดของผู้ขอใช้บริกำรโดยใช้เป็นภำษำอังกฤษเพื่อท ำกำรสร้ำงฐำนข้อมูลในกำรใช้งำนระบบส ำรองที่น่ังอะมำดิอุส 
 
Agency Name………………………………………………………………………………………………..…….......................................................… 
Address……………………………………………………………………………………………………………........................................................…… 
………………………………………………………………………………………………………………………...........................................................…… 
…………………………………………………………………………..Zip Code…………………….......................................................……………… 
Telephone No…………………………………………………………………………………………….....................................................…………… 
Fax No…………………………………………………………………………………………………........................................................……………….. 
Email Address……………………………………………………………………………………......................................................…………………… 

 
 
 
 

 1.  ผู้ขอใช้บริกำรจะใช้ระบบส ำรองที่นั่งอะมำดิอุสเพื่อส ำรองที่นั่งโดยสำรสำยกำรบิน โรงแรม บริษัทรถเช่ำ บริษัทรถไฟ
ประกันภัยผู้ประกอบกำรท่องเที่ยว หรือผู้ให้บริกำรสินค้ำ หรือบริกำรอื่นที่เกี่ยวข้องซึ่งไทย-อะมำดิอุส ให้บริกำรเท่ำนั้น  
 2.  ผู้ขอใช้บริกำรจะต้องไม่ใช้ระบบส ำรองที่นั่งอะมำดิอุสเพื่อกำรใดๆ ที่ต้องห้ำมตำมสัญญำอนุญำตให้ใช้ระบบอะมำดิอุส 
หรือไม่ถูกต้องตำมกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ของไทย-อะมำดิอุส หรือผู้ให้บริกำรอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือใช้ระบบส ำรองที่นั่งอะมำดิอุสใน
กำรเช่ือมต่อไปในทำงที่ผิดกฎหมำยและขัดต่อควำมสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีขอประชำชน ทั้งนี้ กรณีเกิดควำมเสียหำยอย่ำง
ใดๆ ต่อไทย-อะมำดิอุส หรือบุคคลภำยนอก ผู้ขอใช้บริกำรจะรับผิดชอบในควำมเสียหำยต่ำงๆ ที่เกิดขึ้นท้ังหมดแต่เพียงผู้เดียว 
 3.  ผู้ขอใช้บริกำรสัญญำว่ำจะปฏิบัติตำมกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ หรือสัญญำที่เกี่ยวเนื่องกับกำรใช้ระบบอะมำดิอุส ที่ไทย-อะ
มำดิอุส ก ำหนดขึ้นและที่จะก ำหนดขึ้นต่อไปในอนำคต หำกผู้ขอใช้บริกำรกระท ำกำรฝ่ำฝืนกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ หรือสัญญำข้อหนึ่ง
ข้อใด ผู้ขอใช้บริกำรตกลงให้ไทย-อะมำดิอุส มีสิทธิระงับกำรเข้ำสู่ระบบของผู้ขอใช้บริกำรได้ทันทีโดยไม่ต้องบอกกล่ำวล่วงหน้ำ  
 4.  ผู้ขอใช้บริกำรต้องไม่ท ำส ำเนำ หรือพิมพ์หรือเปิดเผย หรือมอบกำรบริกำรต่ำงๆ ของไทย-อะมำดิอุส หรือให้ข้อมูลอื่นใดที่
ได้จำกระบบส ำรองที่น่ังอะมำดิอุสแก่บุคคลอื่น ไม่ว่ำด้วยวิธีอ่ืนใดๆ ก็ตำม เว้นแต่ กำรให้ข้อมูลนั้นเป็นกำรกระท ำเพื่อประโยชน์ของ 
ผู้ขอใช้บริกำรที่เกี่ยวกับกำรส ำรองที่น่ังบนเครื่องบิน กำรแจ้งรำคำตำมตำรำงบินหรือกำรจัดท ำเอกสำรก ำหนดกำรเดินทำง กำรแจ้ง
หนี้ กำรจัดท ำรำยกำร หรือบัตรโดยสำรส ำหรับผู้ใช้บริกำรต่ำงๆ ซึ่งผ่ำนระบบส ำรองที่น่ังอะมำดิอุสโดยตรงเท่ำนั้น 

 5.  ผู้ขอใช้บริกำรไม่มีสิทธิท ำซ้ ำ ดัดแปลง เผยแพร่ต่อสำธำรณชน บรรดำลิขสิทธิ์ต่ำงๆ ในระบบส ำรองที่น่ังอะมำดิอุส รวมทั้ง
เอกสำรอื่นใดของไทย-อะมำดิอุสแก่บุคคลอื่น หรือกระท ำกำรใดอันเป็นกำรละเมิดลิขสิทธิ์ในระบบส ำรองที่น่ังอะมำดิอุส และจะต้อง
ไม่ลบ ท ำลำยและ/หรือท ำให้ไม่ชัดเจน ซึ่งเครื่องหมำยหรือสัญลักษณ์ที่แสดงควำมเป็นเจ้ำของลิขสิทธิ์ หรือเครื่องหมำยกำรค้ำของ 
ไทย-อะมำดิอุสและ/หรืออะมำดิอุส และ/หรือ อะมำดิอุส กรุ๊ป ไม่ว่ำด้วยเหตุใดก็ตำม 

6.  ผู้ขอใช้บริกำรจะต้องไม่น ำข้อมูลใดๆ ที่ได้รับจำกระบบส ำรองที่นั่งอะมำดิอุส ไปพัฒนำหรือจัดพิมพ์เอกสำรแนะแนวทำง 
หรือไม่ว่ำด้วยวิธีอื่นใดก็ตำมในกำรส ำรองที่น่ังบนเครื่องบิน กำรออกบัตรโดยสำร กำรขำย กำรขนส่งสินค้ำ หรือพิกัดอัตรำค่ำโดยสำร
หรือค่ำขนส่ง โดยผู้ขอใช้บริกำรจะใช้ข้อมูลดังกล่ำวเฉพำะกำรส ำรองที่นั่งบนเครื่องบิน กำรออกตำรำงบิน หรื อกำรเสนอรำคำค่ำ
โดยสำรเพื่อประโยชน์ของผู้ขอใช้บริกำร 

7.  ค ำขอฉบับน้ีเป็นส่วนหน่ึงของสัญญำอนุญำตให้ใช้ระบบส ำรองที่นั่งอะมำดิอุส ผู้ขอใช้บริกำรตกลงและยินยอมร่วมลงนำม
ในสัญญำดังกล่ำวทันทีเมื่อได้รับแจ้งจำก ไทย-อะมำดิอุส ทั้งนี้ ไทย-อะมำดิอุส สงวนสิทธิในกำรระงับกำรให้บริกำร หำกผู้ขอใช้
บริกำรไม่ลงนำมในสัญญำดังกล่ำว    
 

ลงช่ือ ............................................. ผู้ขอใช้บริกำร          ลงช่ือ ............................................. ผู้ขอใช้บริกำร         
       (                                   )                                     (                                   ) 

(4)  Agency Profile Information 

ประทบัตราบริษทั 

(5)  ระเบียบกำรใชบ้ริกำรระบบส ำรองทีน่ั่งอะมำดิอสุ   
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ข้ำพเจ้ำ นำย/นำง/นำงสำว...................................................................................... กรรมกำรผู้มีอ ำนำจลงนำมของบริษัท    

ขอมอบอ ำนำจให้กับ ................................................................................................ มีอ ำนำจกระท ำกำรแทนข้ำพเจ้ำในกำรลงนำมใน
สัญญำ หรือเอกสำรต่ำงๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับกำรขอใช้ระบบส ำรองที่น่ังอะมำดิอุส  

 
กำรใดๆ ท่ีผู้รับมอบอ ำนำจได้กระท ำไปภำยในขอบเขตแห่งกำรมอบอ ำนำจนี้ ข้ำพเจ้ำขอรับผิดชอบเสมือนหนึ่งได้กระท ำด้วย

ตนเองทุกประกำร เพื่อเป็นหลักฐำนแห่งกำรนี้  ข้ำพเจ้ำและผู้รับมอบอ ำนำจจึงลงลำยมือช่ือและประทับตรำไว้เป็นส ำคัญต่อหน้ำพยำนทั้งสอง   
  
 
 
 
 
 
 

  ลงช่ือ.........................................................ผู้มอบอ ำนำจ        ลงช่ือ....................................................ผูร้ับมอบอ ำนำจ 
            (                   )                             (                                       ) 
 
 
 
 ลงช่ือ........................................................พยำน                 ลงช่ือ...................................................พยำน 

      (                  )                             (                                       ) 
 
 
 
เอกสำรประกอบกำรสมคัร / กำรมอบอ ำนำจ (ถำ้ม)ี 
 

 ส ำเนำหนังสือรับรองกำรจดทะเบียนบริษัท (ไม่เกิน 3 เดือน)  
 ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชนของกรรมกำรบริษัทฯ ผู้มีอ ำนำจลงนำม (พร้อมรับรองส ำเนำ)  
 แผนผังแสดงที่ตั้งของบริษัทโดยสังเขป 
 รูปถ่ำยแผ่นป้ำยช่ือบริษัทและลักษณะภำยใน ภำยนอกของบริษัทตัวแทนจ ำหน่ำย อย่ำงน้อย 3 รูป 
 ส ำเนำหนังสือกำรเป็นสมำชิกของสมำคมต่ำง ๆ (ถ้ำมี) เช่น TTAA , IATA หรือ ATTA หรือ ใบอนุญำตประกอบธุรกิจน ำเที่ยว 
 เอกสำรอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับกำรประกอบกำรของตัวแทน (ถ้ำมี) เช่น ใบผ่ำนกำรอบรมของพนักงำน เป็นต้น 
 ส ำเนำบัตรผู้รับมอบอ ำนำจ (ถ้ำมีกำรมอบอ ำนำจ) 

 
 

        ลงช่ือ ....................................... เจำ้หน้ำท่ีผู้ตรวจสอบ 
                  (                                 )  
 
                         
      

(6)  กำรมอบอ ำนำจ   

(7)  ส ำหรบัเจำ้หนำ้ที่ไทย-อะมำดิอสุ   

ประทบัตราบริษทั 

  ติดอากร 30 บาท 
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