
 
 

 

 
ค ำขอ/สัญญำบริกำร  Wi-Fi 

(โปรดกรอกรายละเอียดและท าเคร่ืองหมาย     ✓       เลือกบริการท่ีท่านต้องการ) 
 

 

บุคคลธรรมดา 
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 ……………………………………. 

 
 

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 **………...........................................................................................…. 
(**กรุณากรอกหมายเลขโทรศพัทม์ือถือ 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                              อื่น 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.wifi.com) 
 

 

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

 

 

1) “ผูใ้ห้บริการ”  หมายถึง บริษทั  โทรคมนาคมแห่งชาติ จ  ากดั (มหาชน) 
2)  “ผูใ้ชบ้ริการ”  หมายถึง ผูข้อใชบ้ริการ Wi-Fi  ซ่ึงไดร้ับอนุมตัิการให้บริการจากผูใ้ห้บริการแลว้ 
3)  ผูข้อใชบ้ริการตอ้งปฏิบตัิตามกฎหมาย ขอ้บงัคบั ระเบียบ ค าสั่ง ประกาศ เงื่อนไขของรายการส่งเสริมการ

ขายและอตัราค่าบริการ ของผูใ้ห้บริการที่เก่ียวขอ้งกบัการให้บริการ  Wi-Fi ซ่ึงใชบ้งัคบัอยูแ่ลว้ในขณะน้ี
กบัทั้งทีจ่ะไดอ้อกใชบ้งัคบัต่อไปในภายหนา้ 

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

จะแจง้ให้ทราบเป็นลายลกัษณ์อกัษร หรือวิธีอื่นที่แจง้ให้ผูใ้ชบ้ริการทราบไดไ้ม่นอ้ยกว่า 15 วนั 
6)  ในระหว่างเวลาการใชบ้ริการตามสัญญาน้ี ผูใ้ชบ้ริการจะโอนสิทธิการใชบ้ริการไม่ว่าบางส่วนหรือ

ทั้งหมดให้บุคคล หรือนิติบุคคลอื่นไม่ได ้รวมทั้งไม่น าสิทธิการใชบ้ริการตามสัญญาน้ีไปให้บริการกบั
บุคคลและนิติบุคคลอื่นดว้ย 

7)  อตัราค่าใชบ้ริการอาจปรับขึ้น-ลงได ้ตามอตัราที่คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กทช.) 
ก าหนดในอนาคต 

8) ผูใ้ชบ้ริการตกลงทีจ่ะไม่ใชบ้ริการ  Wi-Fi ในลกัษณะดงัน้ี 
8.1 แสดงตวัหรือปลอมแปลงเป็นผูอ้ื่น หรือแสดงความเก่ียวขอ้งกบัผูอ้ื่นโดยไม่เป็นจริง 
8.2 ดดัแปลงหรือเผยแพร่ส่วนใดส่วนหน่ึงของขอ้มูลในเวบ็ไซต์ โดยไม่ไดร้ับความยินยอมจากผู้

ให้บริการ 
8.3 เก็บรวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคลของผูใ้ชบ้ริการรายอื่น ๆ ดว้ยวิธีใด ๆ ก็ตาม 
8.4 อพัโหลด หรือส่งขอ้ความ เน้ือหาใด ๆ ที่มีไวรัสคอมพิวเตอร์ หรือ โคด้คอมพวิเตอร์ หรือโปรแกรม

อื่น ๆ ที่ถูกออกแบบไวเ้พื่อท าลาย ท าให้การท างานของเซิร์ฟเวอร์ เน็ตเวิร์ก คอมพิวเตอร์ ฮาร์ดแวร์ 
หรือซอฟแวร์หยดุชะงกั 

9) การใชบ้ริการ  Wi-Fi สามารถใชบ้ริการโดยใช ้Username และ Password (รหัสผ่าน) ที่ผ่านการ
ลงทะเบียนแลว้  โดยที่ผูใ้ชบ้ริการเป็นผูก้ าหนด Password (รหัสผ่าน) ดว้ยตนเอง ดงันั้นผูใ้ชบ้ริการตกลง
ที่จะเกบ็รักษาขอ้มูลดงักล่าวไวเ้ป็นความลบั ไม่ควรเปิดเผยให้ผูอ้ื่นที่ไม่มีส่วนเก่ียวขอ้งทราบโดยเด็ดขาด 
และผูใ้ชบ้ริการยอมรับว่าการกระท าใด ๆ ที่เกิดขึ้นภายใต ้Username และ Password ของผูใ้ชบ้ริการ 
ผูใ้ชบ้ริการตกลงรับผิดชอบต่อการกระท า รวมทั้งค่าใชบ้ริการ และความเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งหมด ไม่ว่า
จะเกิดจากการกระท าของผูใ้ชบ้ริการเอง หรือจากบคุคลอื่น 

10) บริการ Wi-Fi เป็นบริการเพือ่การเช่ือมต่ออินเทอร์เน็ต (Internet Access Service) ดว้ยเทคโนโลยี Wi-Fi 
ดว้ยความเร็วไม่ต ่ากว่า 1 Mbp/512 Kbps โดยผูใ้ห้บริการขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปลี่ยนความเร็วในการ
เช่ือมต่อให้ดีขึ้นโดยไม่ตอ้งแจง้ให้ทราบลว่งหนา้ 

11) บริการ Broadband Internet เป็นบริการแบบไม่รับประกนัความเร็วในการเช่ือมต่อ เน่ืองจากความเร็วของ
การรับส่งขอ้มูลระหว่างเคร่ืองคอมพิวเตอร์ทีเ่ช่ือมต่อกบัโครงข่ายของผูใ้ห้บริการ ไม่ใช่ความเร็วในการ
รับส่งขอ้มูลความเร็ว  ในการรับส่งขอ้มูลที่แทจ้ริงอาจจะต ่ากว่าความเร็วสูงสุดในการเช่ือมต่อที่สมคัรใช้
บริการไว ้ทั้งน้ีเน่ืองจากบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเป็นบริการประเภท  Share Bandwidth คือแบง่ใช้
วงจรตามอตัราส่วนที่ก าหนดไว ้

12)  ความเร็วในการเช่ือมต่อของโครงข่ายอาจมีผลจากหลายปัจจยั เช่น สภาพเคร่ืองคอมพิวเตอร์  ความเร็ว
ในการเช่ือมต่อของอินเทอร์เน็ต และความคบัคัง่ของเครือข่ายอินเทอร์เน็ต รวมถึงเคร่ืองเซิร์ฟเวอร์และ 
Router ของเวบ็ไซด์ ที่เขา้เยี่ยมชมและปัจจยัอื่น ๆ อีกหลายประการ 

13)  ผูใ้ห้บริการ ไม่รับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึ้นจากคุณภาพการรับส่งข่าวสารหรือความล่าชา้ หรือ
ความผิดพลาดของขอ้มูลข่าวสาร รวมทั้งไม่รับผิดชอบต่อการรั่วไหลของขอ้มูลทีเ่ป็นความลบั ซ่ึงเก็บไว้
ในระบบหรือส่งผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได ้

14) กรณีเกิดเหตุขดัขอ้งในการใชบ้ริการ  Wi-Fi อนัเน่ืองมาจากการต่อเช่ือมอุปกรณ์  ปลายทาง ผูใ้ชบ้ริการ
จะเรียกรอ้งค่าเสียหายอื่นใดจากผูใ้ห้บริการไม่ได ้ทั้งน้ีผูใ้ชบ้ริการยินยอมช าระค่าบริการตามที่ผู ้
ให้บริการเรียกเก็บ 

15)  ผูใ้ชบ้ริการตกลงใชบ้ริการตรงตามวตัถุประสงคท์ี่ให้ไวใ้นสัญญา โดยตอ้งด าเนินการที่ไม่ 
ขดัต่อกฎหมาย หรือความสงบเรียบรอ้ยและศีลธรรมอนัดีของประชาชน 

16)  บรรดาหนงัสือ จดหมาย ค าบอกกล่าวใด ๆ ของผูใ้ห้บริการซ่ึงส่งไปยงัผูใ้ชบ้ริการ ณ สถานที่ส่งใบแจง้
ค่าใชบ้ริการ ให้ถือว่าผูใ้ชบ้ริการไดร้ับโดยชอบแลว้  

17)  หากผูใ้ชบ้ริการปฏิบติัผิดเงือ่นไขขอ้หน่ึงขอ้ใดของสัญญาน้ี ผูใ้ห้บริการมีสิทธิงดให้บริการ และ/หรือเลกิ
สัญญาโดยในการบอกเลิกสัญญา ผูใ้ห้บริการจะแจง้เหตุแห่งการบอกเลกิสัญญาให้ผูใ้ชบ้ริการทราบ
ล่วงหนา้ไม่นอ้ยกว่า 15 วนั  

กรณีผูใ้ชบ้ริการไม่ประสงคจ์ะใชบ้ริการ ผูใ้ชบ้ริการตอ้งแจง้บอกเลิกการใชบ้ริการ 
ต่อผูใ้ห้บริการทราบล่วงหนา้เป็นลายลกัษณ์อกัษรไม่นอ้ยกว่า 30 วนั 

ขา้พเจา้ยินยอมผูกพนัและปฏิบตัิตามสัญญาบริการ  Wi-Fi ที่ปรากฏอยูใ่นค าขอ/สัญญาบริการ  Wi-
Fi ทุกประการ โดยให้ถือว่าเอกสารฉบบัน้ีเป็นสัญญาผูกพนัในการใชบ้ริการของขา้พเจา้ 

ลงช่ือ.......................................................................ผูข้อใช้บริการ 
 ตวับรรจง (................................................................)  วนัที่ ........../........../........     

      ลงช่ือ.......................................................................อนุมตัิ (ผูใ้ห้บริการ) 
 ตวับรรจง (........................................................................) 
ต าแหน่ง  ...................................................         วนัที่........../........../........    

 

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

1.                ช่ือและรำยละเอียดผู้ขอใช้บริกำร 

3.                            ช่ือและสถำนที่ติดต่อ 

5.                    สถำนที่ส่งใบแจ้งค่ำใช้บริกำร 

6.      ผู้ขอใช้บริกำรตกลงถือว่ำ ค ำขอน้ี เป็นสัญญำบริกำร  Wi-Fi 
                 ทันท ี เม่ือผู้ให้บริกำรตกลงให้บริกำรแก่ผู้ขอใช้บริกำร 
 

4.                 รำยละเอียดกำรใช้บริกำร  Wi-Fi  

7.                           สัญญำบริกำร  Wi-Fi 
 

2.                                        ท่ีอยู่ 

 

http://www.totwifi.com/


 
 
 
 

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 าเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.20) (ถา้มี) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
 

 

 

 
 

8.                          หลักฐำนในกำรขอใช้บริกำร 

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

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

หน่วยงาน ................................. (ศูนยบ์ริการลูกคา้ที่รับผิดชอบพื้นที่บริการ) 

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

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

ส ำหรับเจ้ำหน้ำที่ 


