เลขที่คาขอ.......................................
7.

คำขอ/สั ญญำบริกำร Wi-Fi
(โปรดกรอกรายละเอียดและทาเครื่ องหมาย ✓

เลือกบริ การที่ท่านต้ องการ)

1.

ชื่ อและรำยละเอียดผู้ขอใช้ บริกำร
บุคคลธรรมดา
ชื่อ นาย/นาง/น.ส. ......................................นามสกุล....................................................
เลขประจาตัวประชาชนหรื อ เลขหนังสื อเดินทาง (Passport No.)

    
นิติบุคคล
ชื่อนิติบุคคล .................................................................................................................
โดย ................................................................................................ (ผูม้ ีอานาจลงนาม)
ประเภทธุรกิจ..........................................ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่................................
เลขประจาตัวผูเ้ สี ยภาษี 
ทีอ่ ยูต่ าม ภ.พ.20 ........................................................................................................
....................................................................................................................................
วันที่จดั ตั้งบริ ษทั ............................................... โทรศัพท์ ........................................
โทรสาร ............................................. Website …………………………………….
2.

ที่อยู่

เลขที่............หมู่ที่............หมู่บา้ น/อาคาร.........................ซอย.......................................
ถนน.................................ตาบล/แขวง................................... อาเภอ/เขต......................
จังหวัด.......................... รหัสไปรษณี ย ์ ................. โทรศัพท์ .......................................
โทรศัพท์ (บ้าน) ............................. โทรศัพท์ (ที่ทางาน) ...............................................
โทรศัพท์ (มือถือ)** ................................... โทรสาร......................................................
Email address **………...........................................................................................….
(**กรุ ณากรอกหมายเลขโทรศัพท์มือถือ และ Email ให้ครบถ้วน เนื่องจากระบบจะส่งข้อมูล
เกี่ยวกับ Account Wi-Fi ให้แก่ผใู ้ ช้บริ การทาง SMS และ Email)

3.

ชื่ อและสถำนที่ติดต่ อ

ชื่อ นาย/นาง/น.ส. ......................................นามสกุล....................................................
เลขประจาตัวประชาชน 
วัน/เดือน/ปี เกิด .........../............/........... อาชีพ ............................................................
สิ ทธิที่ได้รับเป็ นผูด้ าเนิ นการแทน ...............................................................................
ที่อยู่  ตามข้อ 2
 อื่น ๆ โปรดระบุ
เลขที่............หมู่ที่............หมู่บา้ น/อาคาร.........................ซอย.....................................
ถนน.............................................. ตาบล/แขวง............................................................
อาเภอ/เขต................................... จังหวัด.......................... รหัสไปรษณี ย ์ ...................
โทรศัพท์ ............................. .......................................................................................
4.

รำยละเอียดกำรใช้ บริกำร Wi-Fi

รู ปแบบ / promotion / package ………………………………………………………..
(สามารถใช้บริ การได้เฉพาะพื้นที่ที่ผใู ้ ห้บริ การเปิ ดให้บริ การ โดยดูรายชื่อสถานที่ให้บริ การได้
จาก web site http://www.wifi.com)

5.

สถำนที่ส่งใบแจ้ งค่ ำใช้ บริกำร

ตามข้อ 2
 อื่น ๆ โปรดระบุ
เลขที่............หมู่ที่............หมู่บา้ น/อาคาร.........................ซอย.......................................
ถนน.................................ตาบล/แขวง................................... อาเภอ/เขต......................
จังหวัด.......................... รหัสไปรษณี ย ์ ................. โทรศัพท์ .......................................


6. ผู้ขอใช้ บริกำรตกลงถือว่ ำ คำขอนี้ เป็ นสั ญญำบริกำร Wi-Fi
ทันที เมื่อผู้ให้ บริกำรตกลงให้ บริกำรแก่ผ้ ูขอใช้ บริกำร

สั ญญำบริกำร Wi-Fi

1) “ผูใ้ ห้บริ การ” หมายถึง บริ ษทั โทรคมนาคมแห่งชาติ จากัด (มหาชน)
2) “ผูใ้ ช้บริ การ” หมายถึง ผูข้ อใช้บริ การ Wi-Fi ซึ่งได้รับอนุมตั ิการให้บริ การจากผูใ้ ห้บริ การแล้ว
3) ผูข้ อใช้บริ การต้องปฏิบตั ิตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ คาสั่ง ประกาศ เงื่อนไขของรายการส่งเสริ มการ
ขายและอัตราค่าบริ การ ของผูใ้ ห้บริ การที่เกี่ยวข้องกับการให้บริ การ Wi-Fi ซึ่งใช้บงั คับอยูแ่ ล้วในขณะนี้
กับทั้งทีจ่ ะได้ออกใช้บงั คับต่อไปในภายหน้า
4) ผูใ้ ช้บริ การต้องชาระค่าบริ การและ/หรื อค่าธรรมเนียมภายใน 7 วัน นับตั้งแต่ได้รับใบแจ้งหนี้
5) กรณีผใู ้ ช้บริ การผิดนัดชาระหนี้ตามข้อ 4 ผูใ้ ห้บริ การมีสิทธิระงับการให้บริ การ โดยผูใ้ ห้บริ การ
จะแจ้งให้ทราบเป็ นลายลักษณ์อกั ษร หรื อวิธีอื่นที่แจ้งให้ผใู ้ ช้บริ การทราบได้ไม่นอ้ ยกว่า 15 วัน
6) ในระหว่างเวลาการใช้บริ การตามสัญญานี้ ผูใ้ ช้บริ การจะโอนสิทธิการใช้บริ การไม่ว่าบางส่วนหรื อ
ทั้งหมดให้บุคคล หรื อนิติบุคคลอื่นไม่ได้ รวมทั้งไม่นาสิทธิการใช้บริ การตามสัญญานี้ไปให้บริ การกับ
บุคคลและนิติบุคคลอื่นด้วย
7) อัตราค่าใช้บริ การอาจปรับขึ้น-ลงได้ ตามอัตราที่คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กทช.)
กาหนดในอนาคต
8) ผูใ้ ช้บริ การตกลงทีจ่ ะไม่ใช้บริ การ Wi-Fi ในลักษณะดังนี้
8.1 แสดงตัวหรื อปลอมแปลงเป็ นผูอ้ ื่น หรื อแสดงความเกี่ยวข้องกับผูอ้ ื่นโดยไม่เป็ นจริ ง
8.2 ดัดแปลงหรื อเผยแพร่ ส่วนใดส่วนหนึ่งของข้อมูลในเว็บไซต์ โดยไม่ได้รับความยินยอมจากผู ้
ให้บริ การ
8.3 เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของผูใ้ ช้บริ การรายอื่น ๆ ด้วยวิธีใด ๆ ก็ตาม
8.4 อัพโหลด หรื อส่งข้อความ เนื้อหาใด ๆ ที่มีไวรัสคอมพิวเตอร์ หรื อ โค้ดคอมพิวเตอร์ หรื อโปรแกรม
อื่น ๆ ที่ถูกออกแบบไว้เพื่อทาลาย ทาให้การทางานของเซิร์ฟเวอร์ เน็ตเวิร์ก คอมพิวเตอร์ ฮาร์ดแวร์
หรื อซอฟแวร์หยุดชะงัก
9) การใช้บริ การ Wi-Fi สามารถใช้บริ การโดยใช้ Username และ Password (รหัสผ่าน) ที่ผ่านการ
ลงทะเบียนแล้ว โดยที่ผใู ้ ช้บริ การเป็ นผูก้ าหนด Password (รหัสผ่าน) ด้วยตนเอง ดังนั้นผูใ้ ช้บริ การตกลง
ที่จะเก็บรักษาข้อมูลดังกล่าวไว้เป็ นความลับ ไม่ควรเปิ ดเผยให้ผอู ้ ื่นที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องทราบโดยเด็ดขาด
และผูใ้ ช้บริ การยอมรับว่าการกระทาใด ๆ ที่เกิดขึ้นภายใต้ Username และ Password ของผูใ้ ช้บริ การ
ผูใ้ ช้บริ การตกลงรับผิดชอบต่อการกระทา รวมทั้งค่าใช้บริ การ และความเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งหมด ไม่ว่า
จะเกิดจากการกระทาของผูใ้ ช้บริ การเอง หรื อจากบุคคลอื่น
10) บริ การ Wi-Fi เป็ นบริ การเพือ่ การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต (Internet Access Service) ด้วยเทคโนโลยี Wi-Fi
ด้วยความเร็วไม่ต่ากว่า 1 Mbp/512 Kbps โดยผูใ้ ห้บริ การขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนความเร็วในการ
เชื่อมต่อให้ดีข้ นึ โดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
11) บริ การ Broadband Internet เป็ นบริ การแบบไม่รับประกันความเร็วในการเชื่อมต่อ เนื่องจากความเร็วของ
การรับส่งข้อมูลระหว่างเครื่ องคอมพิวเตอร์ทเี่ ชื่อมต่อกับโครงข่ายของผูใ้ ห้บริ การ ไม่ใช่ความเร็วในการ
รับส่งข้อมูลความเร็ว ในการรับส่งข้อมูลที่แท้จริ งอาจจะต่ากว่าความเร็วสูงสุดในการเชื่อมต่อที่สมัครใช้
บริ การไว้ ทั้งนี้เนื่องจากบริ การอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเป็ นบริ การประเภท Share Bandwidth คือแบ่งใช้
วงจรตามอัตราส่วนที่กาหนดไว้
12) ความเร็วในการเชื่อมต่อของโครงข่ายอาจมีผลจากหลายปัจจัย เช่น สภาพเครื่ องคอมพิวเตอร์ ความเร็ว
ในการเชื่อมต่อของอินเทอร์เน็ต และความคับคัง่ ของเครื อข่ายอินเทอร์เน็ต รวมถึงเครื่ องเซิร์ฟเวอร์และ
Router ของเว็บไซด์ ที่เข้าเยี่ยมชมและปัจจัยอื่น ๆ อีกหลายประการ
13) ผูใ้ ห้บริ การ ไม่รับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึ้นจากคุณภาพการรับส่งข่าวสารหรื อความล่าช้า หรื อ
ความผิดพลาดของข้อมูลข่าวสาร รวมทั้งไม่รับผิดชอบต่อการรั่วไหลของข้อมูลทีเ่ ป็ นความลับ ซึ่งเก็บไว้
ในระบบหรื อส่งผ่านเครื อข่ายอินเทอร์เน็ตได้
14) กรณีเกิดเหตุขดั ข้องในการใช้บริ การ Wi-Fi อันเนื่องมาจากการต่อเชื่อมอุปกรณ์ ปลายทาง ผูใ้ ช้บริ การ
จะเรี ยกร้องค่าเสียหายอื่นใดจากผูใ้ ห้บริ การไม่ได้ ทั้งนี้ผใู ้ ช้บริ การยินยอมชาระค่าบริ การตามที่ผู ้
ให้บริ การเรี ยกเก็บ
15) ผูใ้ ช้บริ การตกลงใช้บริ การตรงตามวัตถุประสงค์ที่ให้ไว้ในสัญญา โดยต้องดาเนินการที่ไม่
ขัดต่อกฎหมาย หรื อความสงบเรี ยบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชน
16) บรรดาหนังสือ จดหมาย คาบอกกล่าวใด ๆ ของผูใ้ ห้บริ การซึ่งส่งไปยังผูใ้ ช้บริ การ ณ สถานที่ส่งใบแจ้ง
ค่าใช้บริ การ ให้ถือว่าผูใ้ ช้บริ การได้รับโดยชอบแล้ว
17) หากผูใ้ ช้บริ การปฏิบตั ิผิดเงือ่ นไขข้อหนึ่งข้อใดของสัญญานี้ ผูใ้ ห้บริ การมีสิทธิงดให้บริ การ และ/หรื อเลิก
สัญญาโดยในการบอกเลิกสัญญา ผูใ้ ห้บริ การจะแจ้งเหตุแห่งการบอกเลิกสัญญาให้ผใู ้ ช้บริ การทราบ
ล่วงหน้าไม่นอ้ ยกว่า 15 วัน
กรณีผใู ้ ช้บริ การไม่ประสงค์จะใช้บริ การ ผูใ้ ช้บริ การต้องแจ้งบอกเลิกการใช้บริ การ
ต่อผูใ้ ห้บริ การทราบล่วงหน้าเป็ นลายลักษณ์อกั ษรไม่นอ้ ยกว่า 30 วัน
ข้าพเจ้ายินยอมผูกพันและปฏิบตั ิตามสัญญาบริ การ Wi-Fi ที่ปรากฏอยูใ่ นคาขอ/สัญญาบริ การ WiFi ทุกประการ โดยให้ถือว่าเอกสารฉบับนี้เป็ นสัญญาผูกพันในการใช้บริ การของข้าพเจ้า
ลงชื่อ.......................................................................ผูข้ อใช้ บริ การ
ตัวบรรจง (................................................................) วันที่ ........../........../........
ลงชื่อ.......................................................................อนุมตั ิ (ผูใ้ ห้บริ การ)
ตัวบรรจง (........................................................................)
ตาแหน่ง
...................................................
วันที่........../........../........

8.

หลักฐำนในกำรขอใช้ บริกำร

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)

สำหรับเจ้ ำหน้ ำที่

รหัสลูกค้า (Account ID) …......................................
ชื่อผูร้ ับคาขอใช้บริ การ ...................................โทรศัพท์ .........................
หน่วยงาน ................................. (ศูนย์บริ การลูกค้าที่รับผิดชอบพื้นที่บริ การ)
หมายเลขบริ การ Wi-Fi ...................................................................
วันที่เริ่ มใช้บริ การ (Activate) ………………………………….……….

