
                                                        จุดที่ 1 จุดที่ 2  จุดที่ 3 ใหแนบหลักฐานพรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตอง และประทับตราบริษัทฯ (ถามี) 

(โปรดกรอกรายละเอียดและทําเครื่องหมาย               เลือกบริการที่ทานตองการ) FREE CHOICE TIER บุคคลธรรมดา

CHOICE TIER       สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือ

TOTAL CHOICE TIER       สําเนาหนังสือเดินทาง สําหรับกรณีชาวตางชาติ

OTHER ………….................................. นิติบุคคล

ขอใชบริการอุปกรณ Set-Top-Box   จํานวน .......................จุด      1. สําเนาหนังสือรับรองการเปนนิติบุคคลที่มีกําหนดไมเกิน 180 วัน

     2. หนังสือมอบอํานาจใหกระทําการแทนนิติบุคคล

     3. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูมีอํานาจกระทําการแทนนิติบุคคล

      4. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูรับมอบอํานาจกระทําการแทนนิติบุคคล

ในนามของ .............................................................................................................................................................       5. สําเนาใบทะเบียนภาษีมูลคาเพ่ิม (ภ.พ.20)  (ถามี)

 

ชื่อนิติบุคคล ..........................................................................................................................................................

โดย .........................................................................................................................................(ผูมีอํานาจลงนาม) ADSL แบบมีหมายเลข…………………………….  โปรดระบุความเร็ว .............. Mbps

ประเภทธุรกิจ …….....................................................เลขทะเบียนนิติบุคคล/เลขประจําตัวผูเสียภาษี ADSL แบบไมมีหมายเลข…………………………. โปรดระบุความเร็ว .............. Mbps

บริการ Video On Demand Buffet 

บริการ Karaoke Buffet

 อ่ืน ๆ ...............................................................

ชื่อ นาย/นาง/น.ส. ...................................................... นามสกุล

เลขประจําตัวประชาชนหรือเลขหนังสือเดินทาง (Passport No.)

บุคคลธรรมดา

นิติบุคคล

 สัญญาบริการ TOT iptv

เลขทีคาํขอ..................................... 

8.                   หลักฐานในการขอใชบริการ

4.                   บริการเสริมพิเศษสําหรับ TOT iptv

89/2  หมู ่3 ถนนแจง้วัฒนะ แขวงทุง่สองหอ้ง 
เขตหลกัส ี  กรุงเทพมหานคร 10210
เลขทะเบยีนนติบิคุคล/ เลขประจําตัวผูเ้สยีภาษี 0107545000161

สําหรับเจาหนาที่

ชื่อผูรับคําขอใชบริการ ...........................................................................................

หนวยงาน ...................................................... โทรศัพท..........................................

5.                     ขอมูลในการใชอินเทอรเน็ตความเร็วสงู

1.                      ชื่อและหลักฐานผูขอใชบริการ

3.                       รายละเอียดการขอใชบริการ

 

ประเภทธุรกิจ …….....................................................เลขทะเบียนนิติบุคคล/เลขประจําตัวผูเสียภาษี ADSL แบบไมมีหมายเลข…………………………. โปรดระบุความเร็ว .............. Mbps

FTTX  หมายเลข ................................................โปรดระบุความเร็ว .............. Mbps

ชื่อสถานประกอบการตาม ภ.พ. 20…………..………………...………..…...…………………………………………….. อ่ืนๆ(ระบุ)  ..................................................................................

  สํานักงานใหญ สาขาที่

ที่อยูตาม ภ.พ. 20 ….............................................................................................................................................

…….………..………………………………………………………………………………………………………………...……………

วันที่จัดต้ังบริษัท ………………………….…….…..... โทรศัพท ………………..……….………………..………..….……

โทรสาร ……………..…….....……..…Web site ………………………………....……………………………………………

เลขประจําตัวประชาชน        คาใชบริการ .................................................................บาท

วัน/เดือน/ปเกิด ............../.............../............... อาชีพ ………................................................................... ตามขอ 6   อ่ืน ๆ โปรดระบุ        คาบริการอุปกรณ Set-Top Box ...........................บาท 

เลขที่ ........... หมูที่ ............ อาคาร / หมูบาน..................................................ชั้น .............หอง …............        คาประกันอุปกรณ Set-Top Box ……...……..........บาท 

       อ่ืน ๆ ............................................................................บาท 

อําเภอ / เขต ............................................................ จังหวัด …………...............................................................

รหัสไปรษณีย ..........................โทรศัพท (บาน) …….……………….……(ที่ทํางาน)…….....................................

โทรศัพทมือถือ ................................................................. โทรสาร ………...............……………...…………………

email address……………....………....…..…สิทธิที่ไดรับเปนผูดําเนินการแทน………...………....………………

วันที่ชําระ ............. / ............... / ................

เลขที่ ................... หมูที่ …….……....อาคาร/หมูบาน.......................................................................................

ตําบล / แขวง  ..............................................................

จังหวัด ………………...…………………...…………….………

อําเภอ / เขต .........................................................

รหัสไปรษณีย .........................................................

ถนน .......................................................................

ชื่อ นาย/นาง/น.ส. ....................................................... นามสกุล ...................................................................

รหัสไปรษณีย ..........................................................

โทรศัพท.............................................................................

จังหวัด …...……………………………………………….………

ตําบล / แขวง  ..............................................................

ชั้น..........หอง.............. ซอย ……...................................

เลขที่ ................... หมูที่ ………....อาคาร/หมูบาน..............................................................................................

อําเภอ / เขต ..........................................................

ซอย ................................ ถนน ………………..…………………. ตําบล / แขวง ………………………………………

ชั้น..............หอง.............. ซอย ......................................

ถนน .........................................................................

โทรศัพท ..........................................................................

รวมเงิน ................................................ บาท

เลขที่ใบเสร็จรับเงิน .....................................

7.                         สถานที่สงใบแจงคาใชบริการ

2.                    ชื่อและสถานที่ผูตดิตอ (Contact Person)

6.                                 สถานที่ติดตัง้

อนุมัติ

 ลงชื่อ  …………………………………………..

(………………………………………………………..)

  ตําแหนง  ………………………………………

………/………/………

รายละเอียดการชําระเงิน



     11.1 กรณีใดก็ตาม ซึ่งอาจหรือสามารถนําไปสูการสูญเสียสัญญาณไมวาสวนใด  ไมวาจะเกิดข้ึนเนื่องจากความบกพรองในสัญญาณ ความบกพรองในการทํางานของดาวเทียมหรือเครือขายเคเบิล หรือไมวาจะเกิดข้ึนเนื่องจากการเปลี่ยนวงโคจรของดาวเทียม หรือไมวาจะกอใหเกิดความเสียหาย หรือไมวา

            ดวยวิธีการใดทําใหสัญญาณไมตอเนื่อง ภาพหรือเสียงไมชัดเจน ถูกขัดจังหวะหรือถูกรบกวน

     11.2 สาระของเนื้อหา และ/หรือ การใชเนื้อหาที่มีอยูในสัญญาณที่ผูใชบริการไดรับ

     11.3 ความบกพรองในเนื้อหา รวมทั้งความผิดพลาดในขอเท็จจริง หรือขอแนะนํา หรือขอเสนอแนะในเนื้อหาซึ่งอาจกอใหเกิดความสูญเสียหรือเสียหายตอผูใชบริการ ทั้งนี้ผูใชบริการตกลงวา แมจะเกิดเหตุการณดังระบุในขอ11) ขางตน ผูใชบริการยังคงตองมีความรับผิดชอบโดยครบถวนตามสัญญานี้

     และหรือสูญหายไมวาดวยเหตุใด ผูใหบริการสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินคาประกันอุปกรณ Set-Top Box      

10) ผูใหบริการ และผูแทนที่ไดรับอนุญาตมีอํานาจในการเขาไปในสถานที่ของผูใชบริการเปนครั้งคราวในเวลาอันสมควร เพ่ือทําการตรวจสอบอุปกรณ Set-Top Box และอุปกรณใด ๆ  ที่เกี่ยวของกับการใหบริการ TOT iptv ทั้งนี้ผูใหบริการหรือผูแทนจะแจงใหผูใชบริการทราบลวงหนาถึงการเขาไปนั้น

1)  "ผูใหบริการ"     หมายถึง   บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) 

2)  "ผูใชบริการ"     หมายถึง   ผูขอใชบริการ ซึ่งไดรับอนุมัติการใหบริการจากผูใหบริการแลว 

3)  ผูใชบริการตองปฏิบัติตามหลักเกณฑเกี่ยวกับการใหบริการ และหากมีการเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑที่จะไมทําใหผูใชบริการและผูใหบริการเสียประโยชนย่ิงไปกวาเง่ือนไขตามสัญญานี้ ผูใหบริการจะประกาศหรือแจงใหทราบลวงหนา

4)  ผูใชบริการตองชําระคาบริการและ/หรือคาธรรมเนียมตามที่ผูใหบริการไดแจงคาใชบริการภายใน 15 วันนับต้ังแตไดรับใบแจงคาใชบริการ กรณีผูใชบริการคางชําระหนี้สองงวดติดตอกัน ผูใหบริการมีสิทธิระงับการใหบริการตามที่เรียกเก็บบนใบแจงคาใชบริการไดทันที 

5)  สัญญาบริการฉบับนี้เปนสิทธิเฉพาะตัวการเปลี่ยนผูใชบริการจะตองไดรับความยินยอมเปนลายลักษณอักษรจากผูใหบริการกอนและผูใชบริการตกลงใชบริการภายในกิจการของผูใชบริการเทานั้นจะไมนําสิทธิการใชบริการตามสัญญานี้ไปใหบริการกับบุคคลหรือนิติบุคคลอ่ืนดวย เวนแตจะไดตกลงและไดรับ

    ความเห็นชอบจากผูใหบริการกอน หากผูใชบริการไมปฏิบัติตามสัญญาในขอนี้ผูใชบริการตองชดใชคาเสียหายอันเกิดจากการกระทําดังกลาวใหกับผูใหบริการไมวาดวยกรณีใด ๆ

6)  อัตราคาใชบริการอาจปรับเปลี่ยนไดตามความเหมาะสม โดยผูใหบริการจะแจงใหทราบลวงหนาตามสมควร

7)  ผูใหบริการขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงชองรายการตามความเหมาะสมโดยผูใหบริการจะแจงใหผูใชบริการทราบลวงหนาตามสมควร

8)  อุปกรณ Set-Top Box ที่ติดต้ังในสถานที่ของผูใชบริการเปนกรรมสิทธิ์ของผูใหบริการ โดยผูใชบริการไมมีกรรมสิทธิ์หรือสิทธิอ่ืนใด และผูใชบริการจะตองสงคืนอุปกรณ Set-Top Box ทันทีที่ผูใหบริการแจงใหทราบ

9)  ในการขอใชบริการ ผูใชบริการจะตองชําระคาประกันอุปกรณ Set-Top Box เปนจํานวนเงิน 500 บาท และเม่ือสิ้นสุดการใชบริการหรือสัญญานี้เลิกกันไมวาดวยเหตุใด ผูใชบริการจะตองสงคืนอุปกรณ Set-Top Box ใหแกผูใหบริการในสภาพที่สมบูรณทันที ในกรณีที่อุปกรณ Set-Top Box มีความเสียหาย 

11) ผูใชบริการตกลงไมเรียกรองใหผูใหบริการหรือผูใหสิทธิชองรายการ ตองรับผิดไมวาในลักษณะใด ๆ เกี่ยวกับความสูญเสีย ความเสียหาย หรือคาใชจาย (ไมวาเปนผลโดยตรงหรือผลสืบเนื่อง และไมวาเปนผลตามสัญญาหรือโดยกฎหมาย) ซึ่งผูใชบริการ หรือผูพักอาศัย สมาชิกในครอบครัว คนงานหรือแขก

     ในอาคารของผูใชบริการ ไดรับเกิดเนื่องมาจาก หรือเกี่ยวกับกรณีใดกรณีหนึ่งดังนี้

9.   สัญญาบริการ TOT iptv

ลงชื่อ ………………………………………………………………… ผูใชบริการ

โดยตลอดแลว และตกลงยินยอมปฏิบัติตามทุกประการ และถือวาคําขอนี้เปนสัญญาผูกพันในการใชบริการ TOT iptv ของขาพเจาทันทีเม่ือผูใหบริการตกลงใหบริการแกขาพเจา

(….…………………………………………………………………….) ตัวบรรจง

16) ในกรณีดังตอไปนี้ ผูใหบริการมีสิทธิยกเลิกสัญญาการใหบริการได 

     16.1 ผูใชบริการถึงแกความตาย หรือสิ้นสภาพนิติบุคคล

     16.2 ผูใชบริการผิดนัดชําระคาใชบริการเกินกวาระยะเวลาที่กําหนดสองคราวติดตอกัน โดยผูใหบริการไดแจงเตือนเปนหนังสือแลว

     16.3 ผูใชบริการขอใชสิทธิระงับการใชบริการชั่วคราวติดตอกันเกินกวาระยะเวลาที่กําหนดในแตละบริการ

     16.5 มีเหตุเชื่อไดวาผูใชบริการมีพฤติกรรมฉอฉลในการใชบริการ หรือนําบริการไปใชโดยผิดกฎหมาย หรือฝาฝนขอหามในสัญญานี้

     16.6 ผูใหบริการไมสามารถใหบริการไดโดยเหตุสุดวิสัย

     11.3 ความบกพรองในเนื้อหา รวมทั้งความผิดพลาดในขอเท็จจริง หรือขอแนะนํา หรือขอเสนอแนะในเนื้อหาซึ่งอาจกอใหเกิดความสูญเสียหรือเสียหายตอผูใชบริการ ทั้งนี้ผูใชบริการตกลงวา แมจะเกิดเหตุการณดังระบุในขอ11) ขางตน ผูใชบริการยังคงตองมีความรับผิดชอบโดยครบถวนตามสัญญานี้

     16.7 มีบทบัญญัติแหงกฎหมายใหยกเลิก

12) ผูใชบริการรับทราบและตกลงวารายการตาง ๆ ที่จัดใหบริการนี้อาจออกอากาศซ้ํา มีรายการโฆษณาคั่น มีการแนะนํา และเผยแพรที่เปนสาระประโยชนคั่น หรือในบางกรณีสัญญาณอาจไมตอเนื่อง  

13) เม่ือเกิดการขัดของในการใชบริการ ผูใชบริการตองแจงใหผูใหบริการทราบ และผูใหบริการจะแกไขการขัดของในสวนของผูใหบริการจนถึงจุดเชื่อมใหคืนดีโดยเร็ว และจะไมคิดคาใชจายจากผูใชบริการเวนแตเหตุขัดของเกิดข้ึนจากการกระทําของผูใชบริการหรือบริวารของผูใชบริการ

     ตองบํารุงรักษาหรือแกไขระบบที่ใชในการใหบริการ  ผูใหบริการมีสิทธิระงับการใหบริการไดทันที และผูใชบริการยังคงตองมีภาระผูกพันที่จะตองชําระคาบริการที่คางอยูในครบถวนดวย

15) ผูใชบริการไมประสงคจะใชบริการ ผูใชบริการตองแจงบอกเลิกการใชบริการตอผูใหบริการทราบลวงหนา เปนลายลักษณอักษรไมนอยกวา 5 วัน ทั้งนี้ ผูใชบริการจะตองชําระคาบริการจนถึงวันที่การยกเลิกสัญญามีผลบังคับ

14) หากผูใชบริการปฏิบัติผิดเง่ือนไขขอใดขอหนึ่งของสัญญา ผูใหบริการมีสิทธิระงับการใหบริการเปนการชั่วคราวได โดยแจงเปนหนังสือพรอมทั้งเหตุในการใชสิทธิใหแกผูใชบริการทราบลวงหนาไมนอยกวา 30 วัน เวนแตกรณีที่ผูใชบริการใชเอกสารปลอมในการขอใชบริการ หรือกรณีที่ผูใหบริการมีเหตุที่จําเปน

17) ผูใชบริการตกลงใชบริการตรงตามวัตถุประสงคที่ใหไวในสัญญา โดยตองดําเนินการที่ไมขัดตอกฎหมาย หรือความสงบเรียบรอยและศีลธรรมอันดีของประชาชน  

วันที่ ………./……………/………….

18) บรรดาหนังสือ จดหมาย คําบอกกลาวใด ๆ ของผูใหบริการซึ่งสงไปยังผูใชบริการ ณ สถานที่สงใบแจงคาใชบริการ หรือแจงโดยวิธีการอ่ืนที่ผูใชบริการแจงความประสงคไวใหถือวาเปนการสงไปถึงผูใชบริการแลว 

     เง่ือนไขของสัญญาบริการ TOT iptv นี้ เปนไปตามประกาศของคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศนและกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ เรื่องมาตรฐานของสัญญาการใหบริการโทรทัศนแบบบอกรับสมาชิก ซึ่งขาพเจาไดรับทราบรายละเอียดเง่ือนไขของบริการ TOT iptv ในสัญญานี้

วันที่ ………./……………/………….


