
 
 

 

 
ค ำขอ/สัญญำบริกำร TOT Wi-Fi 

(โปรดกรอกรายละเอียดและท าเคร่ืองหมาย            เลือกบริการท่ีท่านต้องการ) 
 

 

บุคคลธรรมดา 
ช่ือ นาย/นาง/น.ส. ......................................นามสกุล.................................................... 
เลขประจ าตวัประชาชนหรือ เลขหนงัสือเดินทาง (Passport No.) 

           
นิติบุคคล 

ช่ือนิติบุคคล ................................................................................................................. 
โดย ................................................................................................ (ผูมี้อ านาจลงนาม)
ประเภทธุรกิจ..........................................ทะเบียนนิติบุคคลเลขท่ี................................ 

เลขประจ าตวัผูเ้สียภาษี    
ท่ีอยูต่าม ภ.พ.20 ........................................................................................................ 
.................................................................................................................................... 
วนัท่ีจดัตั้งบริษทั ............................................... โทรศพัท ์........................................ 
โทรสาร ............................................. Website ……………………………………. 

 
 

เลขท่ี............หมู่ท่ี............หมู่บา้น/อาคาร.........................ซอย.......................................
ถนน.................................ต าบล/แขวง................................... อ าเภอ/เขต......................  
จงัหวดั.......................... รหสัไปรษณีย ์................. โทรศพัท ์ ....................................... 
โทรศพัท ์(บา้น) ............................. โทรศพัท ์(ท่ีท างาน) ............................................... 
โทรศพัท ์(มือถือ)** ................................... โทรสาร...................................................... 
Email address **………...........................................................................................…. 
(**กรุณากรอกหมายเลขโทรศพัทมื์อถือ และ Email ให้ครบถว้น  เน่ืองจากระบบจะส่งขอ้มูล
เก่ียวกบั  Account Wi-Fi  ให้แก่ผูใ้ชบ้ริการทาง SMS และ Email) 
 

 

ช่ือ นาย/นาง/น.ส. ......................................นามสกุล.................................................... 

เลขประจ าตวัประชาชน  
วนั/เดือน/ปีเกิด .........../............/...........  อาชีพ ............................................................ 
สิทธิท่ีไดรั้บเป็นผูด้  าเนินการแทน ............................................................................... 
ท่ีอยู ่      ตามขอ้ 2                              อ่ืน ๆ โปรดระบุ 
เลขท่ี............หมู่ท่ี............หมู่บา้น/อาคาร.........................ซอย..................................... 
ถนน.............................................. ต  าบล/แขวง............................................................ 
อ าเภอ/เขต................................... จงัหวดั.......................... รหัสไปรษณีย ์................... 
โทรศพัท ์ ............................. ....................................................................................... 

 

รูปแบบ / promotion / package ……………………………………………………….. 
(สามารถใชบ้ริการไดเ้ฉพาะพื้นท่ีท่ีผูใ้ห้บริการเปิดให้บริการ โดยดูรายช่ือสถานท่ีให้บริการได้
จาก  web site  http://www.totwifi.com) 
 

 

  ตามขอ้ 2                              อ่ืน ๆ โปรดระบุ 
เลขท่ี............หมู่ท่ี............หมู่บา้น/อาคาร.........................ซอย.......................................
ถนน.................................ต าบล/แขวง................................... อ าเภอ/เขต......................  
จงัหวดั.......................... รหสัไปรษณีย ์................. โทรศพัท ์ .......................................  
 
 

 

 

1) “ผูใ้ห้บริการ”  หมายถึง บริษทั ทีโอที จ ากดั (มหาชน) 
2)  “ผูใ้ชบ้ริการ”  หมายถึง ผูข้อใชบ้ริการ TOT Wi-Fi  ซ่ึงไดรั้บอนุมติัการให้บริการจาก 

ผูใ้ห้บริการแลว้ 
3)  ผูข้อใชบ้ริการตอ้งปฏิบติัตามกฎหมาย ขอ้บงัคบั ระเบียบ ค าสัง่ ประกาศ เง่ือนไขของรายการส่งเสริมการ

ขายและอตัราค่าบริการ ของผูใ้ห้บริการท่ีเก่ียวขอ้งกบัการให้บริการ TOT Wi-Fi ซ่ึงใชบ้งัคบัอยูแ่ลว้ใน
ขณะน้ีกบัทั้งท่ีจะไดอ้อกใชบ้งัคบัต่อไปในภายหนา้ 

4)  ผูใ้ชบ้ริการตอ้งช าระค่าบริการและ/หรือค่าธรรมเนียมภายใน 7 วนั นบัตั้งแต่ไดรั้บใบแจง้หน้ี  
5)  กรณีผูใ้ชบ้ริการผิดนดัช าระหน้ีตามขอ้ 4 ผูใ้ห้บริการมีสิทธิระงบัการให้บริการ โดยผูใ้ห้บริการ 

จะแจง้ให้ทราบเป็นลายลกัษณ์อกัษร หรือวิธีอ่ืนท่ีแจง้ให้ผูใ้ชบ้ริการทราบไดไ้ม่นอ้ยกว่า 15 วนั 
6)  ในระหว่างเวลาการใชบ้ริการตามสญัญาน้ี ผูใ้ชบ้ริการจะโอนสิทธิการใชบ้ริการไม่ว่าบางส่วนหรือ

ทั้งหมดให้บุคคล หรือนิติบุคคลอ่ืนไม่ได ้รวมทั้งไม่น าสิทธิการใชบ้ริการตามสญัญาน้ีไปให้บริการกบั
บุคคลและนิติบุคคลอ่ืนดว้ย 

7)  อตัราค่าใชบ้ริการอาจปรับข้ึน-ลงได ้ตามอตัราท่ีคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กทช.) 
ก าหนดในอนาคต 

8) ผูใ้ชบ้ริการตกลงท่ีจะไม่ใชบ้ริการ TOT Wi-Fi ในลกัษณะดงัน้ี 
8.1 แสดงตวัหรือปลอมแปลงเป็นผูอ่ื้น หรือแสดงความเก่ียวขอ้งกบัผูอ่ื้นโดยไม่เป็นจริง 
8.2 ดดัแปลงหรือเผยแพร่ส่วนใดส่วนหน่ึงของขอ้มูลในเวบ็ไซต ์โดยไม่ไดรั้บความยินยอมจากผู้

ให้บริการ 
8.3 เก็บรวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคลของผูใ้ชบ้ริการรายอ่ืน ๆ ดว้ยวิธีใด ๆ ก็ตาม 
8.4 อพัโหลด หรือส่งขอ้ความ เน้ือหาใด ๆ ท่ีมีไวรัสคอมพิวเตอร์ หรือ โคด้คอมพิวเตอร์ หรือโปรแกรม

อ่ืน ๆ ท่ีถูกออกแบบไวเ้พ่ือท าลาย ท าให้การท างานของเซิร์ฟเวอร์ เน็ตเวิร์ก คอมพิวเตอร์ ฮาร์ดแวร์ 
หรือซอฟแวร์หยดุชะงกั 

9) การใชบ้ริการ TOT Wi-Fi สามารถใชบ้ริการโดยใช ้Username และ Password (รหสัผา่น) ท่ีผา่นการ
ลงทะเบียนแลว้  โดยท่ีผูใ้ชบ้ริการเป็นผูก้  าหนด Password (รหสัผา่น) ดว้ยตนเอง ดงันั้นผูใ้ชบ้ริการตกลง
ท่ีจะเกบ็รักษาขอ้มูลดงักล่าวไวเ้ป็นความลบั ไม่ควรเปิดเผยให้ผูอ่ื้นท่ีไม่มีส่วนเก่ียวขอ้งทราบโดยเดด็ขาด 
และผูใ้ชบ้ริการยอมรับว่าการกระท าใด ๆ ท่ีเกิดข้ึนภายใต ้Username และ Password ของผูใ้ชบ้ริการ 
ผูใ้ชบ้ริการตกลงรับผิดชอบต่อการกระท า รวมทั้งค่าใชบ้ริการ และความเสียหายท่ีเกิดข้ึนทั้งหมด ไม่ว่า
จะเกิดจากการกระท าของผูใ้ชบ้ริการเอง หรือจากบคุคลอ่ืน 

10) บริการ TOT Wi-Fi เป็นบริการเพ่ือการเช่ือมต่ออินเทอร์เน็ต (Internet Access Service) ดว้ยเทคโนโลยี 
Wi-Fi ดว้ยความเร็วไม่ต ่ากว่า 1 Mbp/512 Kbps  โดยผูใ้ห้บริการขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียน
ความเร็วในการเช่ือมต่อให้ดีข้ึนโดยไม่ตอ้งแจง้ให้ทราบล่วงหนา้ 

11) บริการ Broadband Internet เป็นบริการแบบไม่รับประกนัความเร็วในการเช่ือมต่อ เน่ืองจากความเร็วของ
การรับส่งขอ้มูลระหว่างเคร่ืองคอมพิวเตอร์ท่ีเช่ือมต่อกบัโครงข่ายของผูใ้ห้บริการ ไม่ใช่ความเร็วในการ
รับส่งขอ้มูลความเร็ว  ในการรับส่งขอ้มูลท่ีแทจ้ริงอาจจะต ่ากว่าความเร็วสูงสุดในการเช่ือมต่อท่ีสมคัรใช้
บริการไว ้ทั้งน้ีเน่ืองจากบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเป็นบริการประเภท  Share Bandwidth คือแบง่ใช้
วงจรตามอตัราส่วนท่ีก าหนดไว ้

12)  ความเร็วในการเช่ือมต่อของโครงข่ายอาจมีผลจากหลายปัจจยั เช่น สภาพเคร่ืองคอมพิวเตอร์  ความเร็ว
ในการเช่ือมต่อของอินเทอร์เน็ต และความคบัคัง่ของเครือข่ายอินเทอร์เน็ต รวมถึงเคร่ืองเซิร์ฟเวอร์และ 
Router ของเวบ็ไซด ์ท่ีเขา้เยี่ยมชมและปัจจยัอ่ืน ๆ อีกหลายประการ 

13)  ผูใ้ห้บริการ ไม่รับผิดชอบในความเสียหายท่ีเกิดข้ึนจากคุณภาพการรับส่งข่าวสารหรือความล่าชา้ หรือ
ความผิดพลาดของขอ้มูลข่าวสาร รวมทั้งไม่รับผิดชอบต่อการร่ัวไหลของขอ้มูลท่ีเป็นความลบั ซ่ึงเก็บไว้
ในระบบหรือส่งผา่นเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได ้

14) กรณีเกิดเหตุขดัขอ้งในการใชบ้ริการ TOT Wi-Fi อนัเน่ืองมาจากการต่อเช่ือมอุปกรณ์  ปลายทาง 
ผูใ้ชบ้ริการจะเรียกร้องค่าเสียหายอ่ืนใดจากผูใ้ห้บริการไม่ได ้ทั้งน้ีผูใ้ชบ้ริการยินยอมช าระค่าบริการ
ตามท่ีผูใ้ห้บริการเรียกเก็บ 

15)  ผูใ้ชบ้ริการตกลงใชบ้ริการตรงตามวตัถุประสงคท่ี์ให้ไวใ้นสญัญา โดยตอ้งด าเนินการท่ีไม่ 
ขดัต่อกฎหมาย หรือความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอนัดีของประชาชน 

16)  บรรดาหนงัสือ จดหมาย ค าบอกกล่าวใด ๆ ของผูใ้ห้บริการซ่ึงส่งไปยงัผูใ้ชบ้ริการ ณ สถานท่ีส่งใบแจง้
ค่าใชบ้ริการ ให้ถือว่าผูใ้ชบ้ริการไดรั้บโดยชอบแลว้  

17)  หากผูใ้ชบ้ริการปฏิบติัผิดเง่ือนไขขอ้หน่ึงขอ้ใดของสญัญาน้ี ผูใ้ห้บริการมีสิทธิงดให้บริการ และ/หรือเลิก
สญัญาโดยในการบอกเลิกสญัญา ผูใ้ห้บริการจะแจง้เหตุแห่งการบอกเลิกสญัญาให้ผูใ้ชบ้ริการทราบ
ล่วงหนา้ไม่นอ้ยกว่า 15 วนั  

กรณีผูใ้ชบ้ริการไม่ประสงคจ์ะใชบ้ริการ ผูใ้ชบ้ริการตอ้งแจง้บอกเลิกการใชบ้ริการ 
ต่อผูใ้ห้บริการทราบล่วงหนา้เป็นลายลกัษณ์อกัษรไม่นอ้ยกว่า 30 วนั 

ขา้พเจา้ยินยอมผกูพนัและปฏิบติัตามสญัญาบริการ TOT Wi-Fi ท่ีปรากฏอยูใ่นค าขอ/สญัญาบริการ 
TOT Wi-Fi ทุกประการ โดยให้ถือว่าเอกสารฉบบัน้ีเป็นสญัญาผกูพนัในการใชบ้ริการของขา้พเจา้ 

ลงช่ือ.......................................................................ผูข้อใชบ้ริการ 
 ตวับรรจง (................................................................)  วนัท่ี ........../........../........     

      ลงช่ือ.......................................................................อนุมติั (ผูใ้ห้บริการ) 
 ตวับรรจง (........................................................................) 
ต าแหน่ง  ...................................................         วนัท่ี........../........../........    

เลขท่ีค าขอ....................................... 

1.                ช่ือและรำยละเอยีดผู้ขอใช้บริกำร 

3.                            ช่ือและสถำนทีต่ดิต่อ 

5.                    สถำนทีส่่งใบแจ้งค่ำใช้บริกำร 

6.      ผู้ขอใช้บริกำรตกลงถือว่ำ ค ำขอนี ้เป็นสัญญำบริกำร TOT Wi-Fi 
                 ทนัท ี เม่ือผู้ให้บริกำรตกลงให้บริกำรแก่ผู้ขอใช้บริกำร 
 

4.                 รำยละเอยีดกำรใช้บริกำร TOT Wi-Fi  

 89/2  หมู่ 3 ถนนแจง้วฒันะ แขวงทุ่งสองหอ้ง  
เขตหลกัสี ่  กรุงเทพมหานคร 10210 
 ทะเบยีนเลขที ่0107545000161   เลขประจ ำตวัผูเ้สยีภำษ ี3030459466 

7.                           สัญญำบริกำร TOT Wi-Fi 
 

2.                                        ทีอ่ยู่ 

http://www.totwifi.com/


 
 
 
 
 

ใหแ้นบหลกัฐานพร้อมลงนามรับรองส าเนาถูกตอ้ง และประทบัตราบริษทั (ถา้มี) ดงัน้ี 
 บุคคลธรรมดา     

o ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน   หรือ  
o ส าเนาหนงัสือเดินทาง 
 

  นิติบุคคล 
o ส าเนาหนงัสือรับรองการเป็นนิติบุคคลท่ีมีก าหนดไม่เกิน 180 วนั 
o หนงัสือมอบอ านาจใหก้ระท าการแทนนิติบุคคล 
o ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนของผูมี้อ านาจกระท าการแทนนิติบุคคล 
o ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนของผูรั้บมอบอ านาจกระท าการแทนนิติบุคคล 
o ส าเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.20) (ถา้มี) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
 

 

 

 
 

8.                          หลกัฐำนในกำรขอใช้บริกำร 

รหสัลูกคา้ (Account ID) …......................................  

ช่ือผูรั้บค าขอใชบ้ริการ ...................................โทรศพัท ์.........................   

หน่วยงาน ................................. (ศูนยบ์ริการลูกคา้ท่ีรับผิดชอบพ้ืนท่ีบริการ) 

หมายเลขบริการ TOT Wi-Fi  ................................................................... 

วนัท่ีเร่ิมใชบ้ริการ (Activate) ………………………………….………. 

ส ำหรับเจ้ำหน้ำที ่


