เอกสารแนบ 1

เลขที่คาขอ.......................................

คำขอ/สัญญำบริกำร netlog
(โปรดกรอกรายละเอียดและทาเครื่ องหมาย ✓ เลือกบริ การที่ท่านต้ องการ)

1.

ชื่ อและรำยละเอียดผู้ขอใช้ บริกำร

บุคคลธรรมดำ
ชื่อ นาย/นาง/น.ส. ......................................นามสกุล...........................................
เลขประจาตัวประชาชนหรื อ เลขหนังสือเดินทาง (Passport No.)

    
นิติบุคคล
ชื่อนิติบุคคล ..........................................................................................................
โดย ...................................................................................... (ผูม้ ีอานาจลงนาม)
ประเภทธุรกิจ...................................ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่................................
เลขประจาตัวผูเ้ สียภาษี 
ที่อยูต่ าม ภ.พ.20 ....................................................................................................
...............................................................................................................................
วันที่จดั ตั้งบริ ษทั ...........................................โทรศัพท์ ........................................
โทรสาร .............................................Website …………………………………
2.

ชื่ อและสถำนที่ผ้ตู ิดต่อ

ชื่อ นาย/นาง/น.ส. ......................................นามสกุล.............................................
เลขประจาตัวประชาชน 
วัน/เดือน/ปี เกิด .........../............/.........อาชีพ ........................................................
เลขที่............หมู่ที่............หมู่บา้ น/อาคาร.........................ซอย..............................
ถนน.............................................. ตาบล/แขวง.....................................................
อาเภอ/เขต.............................. จังหวัด.......................... รหัสไปรษณีย์ .................
โทรศัพท์ (บ้าน) ............................. โทรศัพท์ (ที่ทางาน) .....................................
โทรศัพท์ (มือถือ) ........................... โทรสาร........................................................
Email address …………..…. ………..….………..….………..….………..….
สิทธิที่ได้รับเป็ นผูด้ าเนินการแทน ...............................……..….………..….…
3.

รูปแบบกำรขอใช้ บริกำร netlog

3.1 Access Terminal : User < =15 จานวน .......... ชุด
3.2 Gateway Appliance
ประเภท User < = 50
จานวน .......... ชุด
ประเภท Small (user < = 100)
จานวน .......... ชุด
ประเภท Medium (user < = 200)
จานวน .......... ชุด
ประเภท Enterprise (Unlimited users) จานวน .......... ชุด
3.3 Software License : User < = 15
จานวน .......... ชุด
3.4 จานวนสถานที่ติดตั้ง ..........................................แห่ง
3.5 ใช้บริ การ Link
Leased line
Internet (โปรดระบุ) ISP…...............................……
(กรณี ขอใช้บริ การรายเดือน ผูใ้ ช้บริ การต้องใช้บริ การตามสัญญานี้ ไม่นอ้ ยกว่า 12 เดือน
หากผูใ้ ช้บริ การยกเลิกการใช้บริ การก่อนกาหนดดังกล่าว ผูใ้ ช้บริ การต้องชาระค่าใช้บริ การ
กึ่งหนึ่งของค่าใช้บริ การในส่ วนที่เหลือจนครบ 12 เดือน โดยบริ ษทั จะเรี ยกเก็บในคราวเดียว)

4.

สถำนที่ติดตั้งบริกำร

(กรณี ติดตั้งต่างสถานที่ ให้เขียนรายละเอียดสถานที่ติดตั้งแนบคาขอใช้บริ การให้ครบถ้วน)

เลขที่ ........... หมู่ที่ .............อาคาร/หมู่บา้ น......................................................
ซอย .............................................. ถนน ..........................................................
ตาบล / แขวง ........................................อาเภอ / เขต .......................................
จังหวัด ..................................................รหัสไปรษณีย์ ....................................
หมายเลขโทรศัพท์ใกล้เคียง (ถ้ามี) ..................................................................
(กรุ ณาเขียนแผนที่สังเขปในข้อ9)

5.

สถำนที่ส่งใบแจ้งค่ำใช้ บริกำร

 ตามข้อ 4
 อื่น ๆ โปรดระบุ
เลขที่ ........... หมู่ที่ .............อาคาร/หมู่บา้ น......................................................
ซอย...............................................ถนน ..........................................................
ตาบล / แขวง .........................................อาเภอ / เขต .....................................
จังหวัด ...................................................รหัสไปรษณีย.์ ..................................
โทรศัพท์.........................................................
6.

หลักฐำนในกำรขอใช้ บริกำร netlog

ให้แนบหลักฐานพร้อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง และประทับตราบริ ษทั
(ถ้ามี) ดังนี้
 บุคคลธรรมดา
o สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรื อ
o สาเนาหนังสื อเดินทาง
 นิติบุคคล
o สาเนาหนังสื อรับรองการเป็ นนิติบุคคลที่มีกาหนดไม่เกิน 180 วัน
o หนังสื อมอบอานาจให้กระทาการแทนนิติบุคคล
o สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผูม้ ีอานาจกระทาการแทนนิติบุคคล
o สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผูร้ ับมอบอานาจกระทาการแทนนิติบุคคล
o สาเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.20) (ถ้ามี)
7.

ผู้ขอใช้ บริกำรตกลงถือว่ ำคำขอนี้ เป็ นสั ญญำบริกำร netlog
ทันที เมื่อผู้ให้ บริกำรตกลงให้ บริกำรแก่ผ้ ูขอใช้ บริกำร
ลงชื่อ.......................................................................ผูข้ อใช้บริ การ
ตัวบรรจง (................................................................) วันที่ ........../........../........
ลงชื่อ.......................................................................อนุมตั ิ (ผูใ้ ห้บริ การ)
ตัวบรรจง (................................................................)
ตาแหน่ง

...................................................

วันที่........../........../........

กรุ ณาอ่านเงื่อนไขสัญญาบริ การพร้อมลงลายมือชื่อกากับด้านหลังด้วย

8.

สั ญญำบริกำร netlog

1) “ผูใ้ ห้บริ การ” หมายถึง บริ ษทั โทรคมนาคมแห่งชาติ จากัด (มหาชน)
2) “ผูใ้ ช้บริ การ” หมายถึง ผูข้ อใช้บริ การ netlog ซึ่งได้รับอนุมตั ิการให้บริ การจากผูใ้ ห้บริ การแล้ว
3) ผูข้ อใช้บริ การต้องปฏิบตั ิตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ คาสั่ง ประกาศ เงื่อนไขของรายการ
ส่งเสริ มการขายและอัตราค่าบริ การ ของผูใ้ ห้บริ การที่เกี่ยวข้องกับการให้บริ การ netlog
ซึ่งใช้บงั คับอยูแ่ ล้วในขณะนี้กบั ทั้งที่จะได้ออกใช้บงั คับต่อไปในภายหน้า
4) ผูใ้ ช้บริ การต้องชาระค่าบริ การและ/หรื อค่าธรรมเนียมภายใน 7 วัน นับตั้งแต่ได้รับใบแจ้งหนี้
5) กรณี ผใู ้ ช้บริ การผิดนัดชาระหนี้ตามข้อ 4 ผูใ้ ห้บริ การมีสิทธิ ระงับการให้บริ การ โดยผูใ้ ห้บริ การ
จะแจ้งให้ทราบเป็ นลายลักษณ์อกั ษร หรื อวิธีอื่นที่แจ้งให้ผูใ้ ช้บริ การทราบได้ไม่นอ้ ยกว่า 15 วัน
6) ในระหว่างเวลาการใช้บริ การตามสัญญานี้ ผูใ้ ช้บริ การจะโอนสิ ทธิการใช้บริ การไม่ว่าบางส่วนหรื อ
ทั้งหมดให้บุคคล หรื อนิติบุคคลอื่นไม่ได้ เว้นแต่ได้รับความยินยอมเป็ นหนังสื อจากผูใ้ ห้บริ การก่อน
นอกจากนี้ ผูใ้ ช้บริ การตกลงไม่นาสิ ทธิการใช้บริ การตามสัญญานี้ไปให้บริ การกับบุคคลและ
นิติบุคคลอื่นด้วย
7) อัตราค่าใช้บริ การอาจปรับขึ้น-ลงได้ ตามอัตราที่คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่ งชาติ (กทช.)
กาหนดในอนาคต
8) ผูใ้ ห้บริ การขอสงวนสิ ทธิ์ในการลบข อมูล Log ทิ้ง เมื่อครบกาหนดระยะเวลาการเก็บ Log 90 วัน
ตามพระราชบัญญัติ ว่าด้วยการกระทาความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550
9) การใช้บริ การ netlog สามารถใช้บริ การโดยใช้ Username และ Password (รหัสผ่าน)
ที่ผ่านการลงทะเบียนแล้ว ดังนั้นเพื่อเป็ นการรักษาสิ ทธิประโยชน์ต่าง ๆ ผูใ้ ช้บริ การควรเก็บรักษา
ข้อมูลดังกล่าวไว้เป็ นความลับ ไม่ควรเปิ ดเผยให้ผอู ้ ื่นที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องทราบโดยเด็ดขาด การ
กระทาใด ๆ ที่เกิดขึ้นภายใต้ Username และ Password ของผูใ้ ช้บริ การรายใด ผูใ้ ช้บริ การรายนั้นต้อง
รับผิดชอบต่อการกระทา ความผิดพลาด และความเสี ยหายที่เกิดขึ้นทั้งหมด ไม่ว่าจะเกิดจากการ
กระทาของผูใ้ ช้บริ การเองหรื อจากผูอ้ ื่น
10) กรณีอุปกรณ์หรื อเซิร์ฟเวอร์ของผูใ้ ช้บริ การที่ได้ใช้บริ การ netlog เกิดเหตุขดั ข้องด้วยสาเหตุ
ใด ๆ ผูใ้ ช้บริ การจะเรี ยกร้องค่าเสี ยหายอื่นใดจากผูใ้ ห้บริ การไม่ได้ ทั้งนี้ผูใ้ ช้บริ การยินยอมชาระ
ค่าบริ การตามที่ผูใ้ ห้บริ การเรี ยกเก็บในการใช้บริ การ netlog
ในกรณีที่เหตุขดั ข้องอันเนื่องมาจากอุปกรณ์ของผูใ้ ห้บริ การ เป็ นเหตุให้ผูใ้ ช้บริ การไม่สามารถใช้
บริ การได้ ผูใ้ ห้บริ การจะดาเนินการแก้ไขให้สามารถใช้งานได้โดยเร็ว
11) กรณีเกิดเหตุขดั ข้องจากการใช้บริ การในข้อ 10 ทาให้ไม่สามารถบันทึกข้อมูล Log ไฟล์อย่าง
ต่อเนื่องได้ จะถือว่าปั ญหาการบันทึก Log ไฟล์ดงั กล่าวไม่อยูใ่ นความรับผิดชอบของผูใ้ ห้บริ การ
รวมถึงผูใ้ ห้บริ การจะไม่รับประกันข้อมูล Log ในช่วงเวลาที่เกิดปัญหาดังกล่าว
11) การใช้บริ การ netlog มิได้เป็ นเหตุในการลดความเร็ วในการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตล่าช้า หรื อไม่
สามารถต่อเชื่อมบริ การอินเทอร์เน็ตได้ โดยเหตุดงั กล่าวเป็ นการให้บริ การ Broadband Internet ของ
เครื อข่ายของผูใ้ ห้บริ การรายนั้น
12) ผูใ้ ช้บริ การตกลงใช้บริ การตรงตามวัตถุประสงค์ที่ให้ไว้ในสัญญา โดยต้องดาเนิ นการที่ไม่ขดั ต่อ
กฎหมาย หรื อความสงบเรี ยบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชน รวมทั้งนโยบายของรัฐบาล
13) บรรดาหนังสื อ จดหมาย คาบอกกล่าวใด ๆ ของผูใ้ ห้บริ การซึ่งส่งไปยังผูใ้ ช้บริ การ ณ สถานที่ส่ง
ใบแจ้งค่าใช้บริ การ ให้ถือว่าผูใ้ ช้บริ การได้รับโดยชอบแล้ว
14) หากผูใ้ ช้บริ การปฏิบตั ิผิดเงื่อนไขข้อหนึ่งข้อใดของสัญญานี้ ผูใ้ ห้บริ การมีสิทธิงดให้บริ การ และ/
หรื อเลิกสัญญาโดยในการบอกเลิกสัญญา ผูใ้ ห้บริ การจะแจ้งเหตุแห่งการบอกเลิกสัญญาให้
ผูใ้ ช้บริ การทราบล่วงหน้าไม่นอ้ ยกว่า 15 วัน
15) กรณีผูใ้ ช้บริ การไม่ประสงค์จะใช้บริ การ ผูใ้ ช้บริ การต้องแจ้งบอกเลิกการใช้บริ การต่อผูใ้ ห้บริ การ
ทราบล่วงหน้าเป็ นลายลักษณ์อกั ษรไม่นอ้ ยกว่า 30 วัน
16) กรณี ใช้อุปกรณ์ของผูใ้ ห้บริ การตามการใช้บริ การประเภท Gateway Appliance เมื่อการให้บริ การ
สิ้นสุดลงไม่วา่ กรณี ใดๆ ผูใ้ ช้บริ การต้องคืนอุปกรณ์ให้แก่่ผูใ้ ห้บริ การภายใน 30 วัน หากไม่สามารถ
คืนอุปกรณ์ได้ ผูใ้ ช้บริ การต้องรับผิดชดใช้ค่าเสี ยหายให้แก่ผใู ้ ห้บริ การ ตามราคาแห่งความเสี ยหาย
นั้น
ข้าพเจ้ายินยอมผูกพันและปฏิบตั ิตามสัญญาบริ การ netlog ที่ปรากฏอยู่ใน คาขอ/สัญญาบริ การ
netlog ทุกประการ โดยให้ถือว่าเอกสารฉบับนี้เป็ นสัญญาผูกพัน ในการใช้บริ การของข้าพเจ้า
ลงชื่อ.......................................................................ผูข้ อใช้บริ การ
ตัวบรรจง (................................................................)
วันที่ ........../........../........

9.

แผนที่สังเขป สำหรับสถำนที่ติดตั้งบริกำร
(โปรดเขียนแผนที่ให้ ชัดเจนเพื่อควำมรวดเร็๋วในกำรให้ บริกำร

รำยละเอียดกำรชำระเงิน
ค่าติดตั้ง ....................................... บาท ค่าอุปกรณ์ ................................... บาท
อื่น ๆ ........................................... บาท รวมเงิน ....................................... บาท
เลขที่ใบเสร็ จรับเงิน ............................ วันที่ชาระเงิน .....................................
สำหรับเจ้ ำหน้ ำที่
รหัสลูกค้า (Account ID) …...........................................................................
ชื่อผูร้ ับคาขอใช้บริ การ .........................................โทรศัพท์ ..........................
หน่วยงาน ............................................... (ศูนย์บริ การลูกค้าที่รบั ผิดชอบพื้นที่บริ การ)
หมายเลขโทรศัพท์ที่ให้บริ การ netlog ...................................................
วันที่เริ่ มใช้บริ การ (Activate) .........................................................................

