
 

ค ำขอ/สัญญำบริกำร   netlog 
    (โปรดกรอกรายละเอียดและท าเคร่ืองหมาย  ✓    เลือกบริการท่ีท่านต้องการ) 

 

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

         
นิติบุคคล 

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

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

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

เลขประจ าตวัประชาชน  
วนั/เดือน/ปีเกิด .........../............/.........อาชีพ ........................................................ 
เลขท่ี............หมู่ท่ี............หมู่บา้น/อาคาร.........................ซอย.............................. 
ถนน.............................................. ต าบล/แขวง..................................................... 
อ าเภอ/เขต.............................. จงัหวดั.......................... รหสัไปรษณีย ์................. 
โทรศพัท ์(บา้น) ............................. โทรศพัท ์(ท่ีท างาน) ..................................... 
โทรศพัท ์(มือถือ) ........................... โทรสาร........................................................ 
Email address …………..…. ………..….………..….………..….………..…. 
สิทธิท่ีไดรั้บเป็นผูด้  าเนินการแทน ...............................……..….………..….… 

  

          

3.1  Access Terminal : User  < =15    จ านวน .......... ชุด      
3.2  Gateway Appliance  

 ประเภท  User  < =    50 จ านวน .......... ชุด      
 ประเภท Small  (user < =  100) จ านวน .......... ชุด      
 ประเภท Medium  (user  < =  200) จ านวน .......... ชุด      
 ประเภท Enterprise (Unlimited users) จ านวน .......... ชุด      

3.3  Software License  :  User < =    15    จ านวน .......... ชุด      
3.4  จ านวนสถานท่ีติดตั้ง  ..........................................แห่ง 
3.5  ใชบ้ริการ Link  Leased line    

  Internet   (โปรดระบุ)  ISP…...............................…… 
(กรณีขอใชบ้ริการรายเดือน ผูใ้ช้บริการตอ้งใชบ้ริการตามสัญญาน้ี ไม่นอ้ยกว่า 12 เดือน  

หากผูใ้ชบ้ริการยกเลิกการใช้บริการก่อนก าหนดดงักล่าว   ผูใ้ชบ้ริการตอ้งช าระค่าใชบ้ริการ
ก่ึงหน่ึงของค่าใชบ้ริการในส่วนท่ีเหลือจนครบ 12 เดือน โดยบริษทัจะเรียกเก็บในคราวเดียว)
  

 
 
 
 
 
(กรณีติดตั้งต่างสถานท่ี ให้เขียนรายละเอียดสถานท่ีติดตั้งแนบค าขอใชบ้ริการให้ครบถว้น) 
เลขท่ี ........... หมู่ท่ี .............อาคาร/หมู่บา้น...................................................... 
ซอย .............................................. ถนน .......................................................... 
ต าบล / แขวง  ........................................อ าเภอ / เขต .......................................
จงัหวดั ..................................................รหสัไปรษณีย ์....................................
หมายเลขโทรศพัทใ์กลเ้คียง (ถา้มี) ..................................................................
(กรุณาเขียนแผนท่ีสังเขปในขอ้9) 

 

     ตามขอ้ 4          อ่ืน ๆ โปรดระบ ุ 
เลขท่ี ........... หมู่ท่ี .............อาคาร/หมู่บา้น...................................................... 
ซอย...............................................ถนน .................................................... ......
ต าบล / แขวง  .........................................อ าเภอ / เขต .....................................
จงัหวดั ...................................................รหสัไปรษณีย.์..................................
โทรศพัท.์........................................................  
 
 

 
ให้แนบหลกัฐานพร้อมลงนามรับรองส าเนาถูกตอ้ง และประทบัตราบริษทั 
(ถา้มี) ดงัน้ี 
 บุคคลธรรมดา     

o ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน   หรือ  
o ส าเนาหนงัสือเดินทาง 

  นิติบุคคล 
o ส าเนาหนงัสือรับรองการเป็นนิติบุคคลท่ีมีก าหนดไม่เกิน 180 วนั 
o หนงัสือมอบอ านาจให้กระท าการแทนนิติบุคคล 
o ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนของผูม้ีอ านาจกระท าการแทนนิติบุคคล 
o ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนของผูรั้บมอบอ านาจกระท าการแทนนิติบุคคล 
o ส าเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม (ภ.พ.20) (ถา้มี) 
 

 

 

 
 

ลงช่ือ.......................................................................ผูข้อใช้บริการ 

  ตวับรรจง (................................................................)  วนัท่ี ........../........../........          

ลงช่ือ.......................................................................อนุมติั (ผูใ้ห้บริการ) 

     ตวับรรจง (................................................................) 

    ต าแหน่ง  ...................................................          วนัท่ี........../........../........    

กรุณาอ่านเง่ือนไขสัญญาบริการพร้อมลงลายมือช่ือก ากบัดา้นหลงัดว้ย 

2.                          ช่ือและสถำนที่ผู้ติดต่อ 
 

3.            รูปแบบกำรขอใช้บริกำร   netlog 

4.                       สถำนที่ติดตั้งบริกำร 

5.                 สถำนที่ส่งใบแจ้งค่ำใช้บริกำร 

7.          ผู้ขอใช้บริกำรตกลงถือว่ำค ำขอน้ี เป็นสัญญำบริกำร   netlog 

                      ทันท ี  เม่ือผู้ให้บริกำรตกลงให้บริกำรแก่ผู้ขอใช้บริกำร 

 

6.                     หลักฐำนในกำรขอใช้บริกำร   netlog 

 

1.                ช่ือและรำยละเอียดผู้ขอใช้บริกำร 

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

เอกสารแนบ  1 

 



 
 
 
       
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

ค่าติดตั้ง ....................................... บาท  ค่าอุปกรณ์ ................................... บาท 

อื่น ๆ ........................................... บาท รวมเงิน ....................................... บาท 

เลขท่ีใบเสร็จรับเงิน ............................ วนัท่ีช าระเงิน .....................................  
 

8.                       สัญญำบริกำร   netlog 

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

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

หน่วยงาน ............................................... (ศูนยบ์ริการลูกคา้ที่รบัผิดชอบพื้นที่บริการ) 

หมายเลขโทรศพัทท่ี์ให้บริการ   netlog  ................................................... 

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

 

                               ส ำหรับเจ้ำหน้ำที่ 

 

9.        แผนท่ีสังเขป ส ำหรับสถำนที่ติดตั้งบริกำร 
                   (โปรดเขียนแผนท่ีให้ชัดเจนเพ่ือควำมรวดเร๋็วในกำรให้บริกำร 

1) “ผูใ้ห้บริการ”  หมายถึง บริษทั   โทรคมนาคมแห่งชาติ จ ากดั (มหาชน) 
2)  “ผูใ้ชบ้ริการ”  หมายถึง ผูข้อใชบ้ริการ netlog  ซ่ึงไดรั้บอนุมติัการให้บริการจากผูใ้ห้บริการแลว้ 
3)   ผูข้อใชบ้ริการตอ้งปฏิบติัตามกฎหมาย ขอ้บงัคบั ระเบียบ ค าสั่ง ประกาศ เง่ือนไขของรายการ

ส่งเสริมการขายและอตัราค่าบริการ ของผูใ้ห้บริการท่ีเก่ียวขอ้งกบัการให้บริการ netlog  
ซ่ึงใชบ้งัคบัอยูแ่ลว้ในขณะน้ีกบัทั้งท่ีจะไดอ้อกใชบ้งัคบัต่อไปในภายหนา้ 

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

จะแจง้ให้ทราบเป็นลายลกัษณ์อกัษร หรือวิธีอื่นท่ีแจง้ให้ผูใ้ชบ้ริการทราบไดไ้ม่นอ้ยกว่า 15 วนั 
6)  ในระหว่างเวลาการใช้บริการตามสัญญาน้ี ผูใ้ช้บริการจะโอนสิทธิการใชบ้ริการไม่ว่าบางส่วนหรือ

ทั้งหมดให้บุคคล หรือนิติบุคคลอื่นไม่ได ้เวน้แต่ไดรั้บความยินยอมเป็นหนงัสือจากผูใ้ห้บริการก่อน 
นอกจากน้ี ผูใ้ชบ้ริการตกลงไม่น าสิทธิการใชบ้ริการตามสัญญาน้ีไปให้บริการกบับุคคลและ 
นิติบุคคลอื่นดว้ย 

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

8) ผูใ้ห้บริการขอสงวนสิทธ์ิในการลบข อมูล Log ท้ิง เมื่อครบก าหนดระยะเวลาการเก็บ  Log  90 วนั
ตามพระราชบญัญติั ว่าดว้ยการกระท าความผิดเก่ียวกบัคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 

9) การใชบ้ริการ   netlog สามารถใชบ้ริการโดยใช ้Username และ Password (รหัสผ่าน)  
 ท่ีผ่านการลงทะเบียนแลว้  ดงันั้นเพื่อเป็นการรักษาสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ผูใ้ชบ้ริการควรเก็บรักษา

ขอ้มูลดงักล่าวไวเ้ป็นความลบั ไม่ควรเปิดเผยให้ผูอ้ื่นท่ีไม่มีส่วนเก่ียวขอ้งทราบโดยเด็ดขาด การ
กระท าใด ๆ ท่ีเกิดข้ึนภายใต ้Username และ Password ของผูใ้ชบ้ริการรายใด ผูใ้ช้บริการรายนั้นตอ้ง
รับผิดชอบต่อการกระท า ความผิดพลาด และความเสียหายท่ีเกิดข้ึนทั้งหมด ไม่ว่าจะเกิดจากการ
กระท าของผูใ้ชบ้ริการเองหรือจากผูอ้ื่น 

10)  กรณีอุปกรณ์หรือเซิร์ฟเวอร์ของผูใ้ช้บริการท่ีไดใ้ชบ้ริการ   netlog  เกิดเหตุขดัขอ้งดว้ยสาเหตุ 
ใด ๆ ผูใ้ชบ้ริการจะเรียกร้องค่าเสียหายอื่นใดจากผูใ้ห้บริการไม่ได ้ทั้งน้ีผูใ้ชบ้ริการยินยอมช าระ
ค่าบริการตามที่ผูใ้ห้บริการเรียกเก็บในการใช้บริการ   netlog   

ในกรณีท่ีเหตุขดัขอ้งอนัเน่ืองมาจากอุปกรณ์ของผูใ้ห้บริการ เป็นเหตุให้ผูใ้ชบ้ริการไม่สามารถใช้
บริการได ้ผูใ้ห้บริการจะด าเนินการแกไ้ขให้สามารถใชง้านไดโ้ดยเร็ว 

11) กรณีเกิดเหตุขดัขอ้งจากการใชบ้ริการในขอ้ 10 ท าให้ไม่สามารถบนัทึกขอ้มูล Log  ไฟลอ์ยา่ง
ต่อเน่ืองได ้จะถือว่าปัญหาการบนัทึก Log  ไฟลด์งักล่าวไม่อยูใ่นความรับผิดชอบของผูใ้ห้บริการ 
รวมถึงผูใ้ห้บริการจะไม่รับประกนัขอ้มูล Log  ในช่วงเวลาท่ีเกิดปัญหาดงักล่าว 

11) การใชบ้ริการ   netlog มิไดเ้ป็นเหตุในการลดความเร็วในการเช่ือมต่ออินเทอร์เน็ตล่าชา้ หรือไม่
สามารถต่อเช่ือมบริการอินเทอร์เน็ตได ้โดยเหตุดงักล่าวเป็นการให้บริการ Broadband Internet ของ
เครือข่ายของผูใ้ห้บริการรายนั้น    

12) ผูใ้ชบ้ริการตกลงใช้บริการตรงตามวตัถุประสงคท่ี์ให้ไวใ้นสัญญา โดยตอ้งด าเนินการท่ีไม่ขดัต่อ
กฎหมาย หรือความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอนัดีของประชาชน รวมทั้งนโยบายของรัฐบาล 

13) บรรดาหนงัสือ จดหมาย ค าบอกกล่าวใด ๆ ของผูใ้ห้บริการซ่ึงส่งไปยงัผูใ้ชบ้ริการ   ณ  สถานท่ีส่ง 
ใบแจง้ค่าใชบ้ริการ ให้ถือว่าผูใ้ชบ้ริการไดรั้บโดยชอบแลว้  

14) หากผูใ้ชบ้ริการปฏิบติัผิดเง่ือนไขขอ้หน่ึงขอ้ใดของสัญญาน้ี ผูใ้ห้บริการมีสิทธิงดให้บริการ และ/
หรือเลิกสัญญาโดยในการบอกเลิกสัญญา ผูใ้ห้บริการจะแจง้เหตุแห่งการบอกเลิกสัญญาให้
ผูใ้ชบ้ริการทราบล่วงหนา้ไม่นอ้ยกว่า 15 วนั  

15)  กรณีผูใ้ชบ้ริการไม่ประสงคจ์ะใช้บริการ ผูใ้ช้บริการตอ้งแจง้บอกเลิกการใชบ้ริการต่อผูใ้ห้บริการ
ทราบล่วงหนา้เป็นลายลกัษณ์อกัษรไม่นอ้ยกว่า 30 วนั 

16) กรณีใชอุ้ปกรณ์ของผูใ้ห้บริการตามการใชบ้ริการประเภท Gateway Appliance เมื่อการให้บริการ
ส้ินสุดลงไม่ว่ากรณีใดๆ ผูใ้ชบ้ริการตอ้งคืนอุปกรณ์ให้แก่ผู่ใ้ห้บริการภายใน 30 วนั  หากไม่สามารถ
คืนอุปกรณ์ได ้  ผูใ้ชบ้ริการตอ้งรับผิดชดใชค่้าเสียหายให้แก่ผูใ้ห้บริการ  ตามราคาแห่งความเสียหาย
นั้น 

 
ขา้พเจา้ยินยอมผูกพนัและปฏิบติัตามสัญญาบริการ    netlog   ท่ีปรากฏอยู่ใน ค าขอ/สัญญาบริการ   

netlog  ทุกประการ  โดยให้ถือว่าเอกสารฉบบัน้ีเป็นสัญญาผูกพนั ในการใชบ้ริการของขา้พเจา้         
 

ลงช่ือ.......................................................................ผูข้อใช้บริการ 

  ตวับรรจง (................................................................)  

 วนัท่ี ........../........../........         

                               รำยละเอียดกำรช ำระเงิน 

 


