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

คำขอ/สัญญำบริกำรแจ้ งเหตุร้ำยผ่ำนกล้อง CCTV (Miracle Eyes)

3. ประเภทกำรขอใช้ บริกำรแจ้งเหตุร้ำยผ่ำนกล้ อง CCTV (Miracle Eyes)

(โปรดกรอกรายละเอียดและทาเครื่ องหมาย ✓ เลือกบริ การที่ท่านต้ องการ)
Package

อัตราค่าบริ การ
รายเดือน



Miracle Eyes 1

300 บาท*

1 ตัว

จานวนกล้อง
ที่ติดตั้งเพิม่ ได้
(ราคาตัวละ
50 บาท/เดือน)*
ไม่เกิน 2 ตัว

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



Miracle Eyes 2

500 บาท*

4 ตัว

ไม่เกิน 6 ตัว

เลขประจาตัวประชาชนหรื อ เลขหนังสื อเดินทาง (Passport No.)



ติดตั้งกล้องเป็ นจานวนรวมทั้งสิ้นจานวน ..................... ตัว

1.

ชื่ อและรำยละเอียดผู้ขอใช้ บริกำร
บุคคลธรรมดำ

    

จานวนกล้อง
ที่ได้รับการติดตั้ง

* ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

นิติบุคคล
ชื่อนิติบุคคล ................................................................................................................

4.

โดย .................................................................................................... (ผูม้ ีอานาจลงนาม)

สถำนที่ส่งใบแจ้งค่ำใช้ บริกำร
 ตามข้อ 2

 อื่น ๆ โปรดระบุ

ประเภทธุรกิจ................................................................................................................

เลขที่ ........... หมูท่ ี่.............หมูบ่ า้ น/อาคาร...........................ชั้น.........ห้อง...............

เลขทะเบียนนิติบุคคล/เลขประจาตัวผูเ้ สี ยภาษี

ซอย.........................................................ถนน..........................................................


ชื่อสถานประกอบการตาม ภ.พ.20 ..................................................................................
สานักงานใหญ่
สาขาที่
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.................หมูท่ .ี่ .............หมูบ่ า้ น/อาคาร...................................................................

ตาบล/แขวง.............................................อาเภอ/เขต.................................................
จังหวัด.....................................................รหัสไปรษณี ย.์ ..........................................
โทรศัพท์.................................................................

5.

หลักฐำนกำรขอใช้ บริกำร

ให้แนบหลักฐานพร้อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง และประทับตราบริ ษทั (ถ้ามี)
ดังนี้
 บุคคลธรรมดา
o สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน
o กรณี บุคคลต่างด้าวให้แนบหลักฐานสาเนาหนังสื อเดินทาง หรื อ ใบอนุญาตทางาน
 นิติบุคคล
o สาเนาหนังสื อรับรองการเป็ นนิติบุคคลที่มีกาหนดไม่เกิน 180 วัน
o หนังสื อมอบอานาจให้กระทาการแทนนิติบคุ คล
o สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผูม้ อี านาจกระทาการแทนนิติบุคคล
o สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผูร้ บั มอบอานาจกระทาการแทนนิติบุคคล
o สาเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิม่ (ภ.พ.20) (ถ้ามี)

ชั้น..............ห้อง...................ซอย......................................................................................
ถนน............................................ตาบล/แขวง...................................................................
อาเภอ/เขต........................................... จังหวัด..................................................................

6.

ผู้ขอใช้ บริกำรตกลงถือว่ ำคำขอนี้
เป็ นสั ญญำบริกำรแจ้ งเหตุร้ำยผ่ ำนกล้อง CCTV (Miracle Eyes)
ทันทีเมื่อผู้ให้ บริกำรตกลงให้ บริกำรแก่ผ้ ูขอใช้ บริกำร

รหัสไปรษณี ย ์ ...........................................................

ลงชื่อ..................................................................................................ผูข้ อใช้บริ การ

โทรศัพท์ (บ้าน) ................................. โทรศัพท์ (ทีท่ างาน) .............................................

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

โทรศัพท์ (มือถือ) ........................................... โทรสาร....................................................
Email address . ………….…..…..……..….………..….………..….…….…..……..….
สิ ทธิที่ได้รับเป็ นผูด้ าเนินการแทน ...........................................……..….…………..….…

วันที่ ............/................../..............
กรุ ณาอ่านเงื่อนไขสัญญาบริ การพร้อมลงลายมือชื่อกากับด้านหลังด้วย

7.

สั ญญำบริกำรแจ้ งเหตุร้ำยผ่ ำนกล้อง CCTV (Miracle Eyes)

1) “ผูใ้ ห้บริ การ” หมายถึง บริ ษทั โทรคมนาคมแห่งชาติ จากัด (มหาชน)
2) “ผู ้ ใ ช้ บ ริ การ” หมายถึ ง ผู ้ ข อใช้ บ ริ การแจ้ ง เหตุ ร้ า ยผ่ า นกล้ อ ง CCTV (Miracle Eyes)
ซึ่งได้รับอนุมตั ิการให้บริ การจากผูใ้ ห้บริ การแล้ว
3) ผูใ้ ช้บ ริ ก ารต้อ งปฏิ บัติ ต ามหลัก เกณฑ์ และเงื่ อ นไขของรายการส่ ง เสริ ม การขายและอัต รา
ค่าบริ การของผูใ้ ห้บริ การที่เกี่ยวกับการให้บริ การแจ้งเหตุร้ายผ่านกล้อง CCTV (Miracle Eyes)
ทีม่ ีอยูใ่ นปัจจุบนั และที่กาหนดขึ้นในอนาคต
4) ผูใ้ ช้บริ การต้องชาระค่าบริ การและ/หรื อค่าธรรมเนี ยมตามที่ผูใ้ ห้บริ การได้แจ้งค่าใช้บริ การ
ภายใน 15 วันนับตั้งแต่ได้รับใบแจ้งค่าใช้บริ การ
5) กรณี ผู ้ใ ช้ บ ริ ก ารค้า งช าระหนี้ ตามข้อ 4 สองงวดติ ด ต่ อ กัน ผู ้ให้ บ ริ ก ารมี สิ ท ธิ ร ะงับ การ
ให้บริ การตามที่เรี ยกเก็บบนใบแจ้งค่าใช้บริ การได้ทนั ที
6) เงื่อนไขการรับประกันสิ นค้าหรื ออุปกรณ์เป็ นไปตามที่บริ ษทั ผูผ้ ลิตและ/หรื อที่ ทีโอที กาหนด
7) การให้ บริ การแจ้งเหตุร้ายผ่านกล้อง CCTV เป็ นเพียงระบบแจ้งเหตุร้ายอัตโนมัติไปยังสถานี
ตารวจเมื่อเกิดเหตุร้ายขึ้นเท่านั้น ผูใ้ ห้บริ การมิได้รับประกันหรื อรับผิดชอบต่อความเสี ยหายที่
เกิดขึ้นจากเหตุร้ายนั้น ในกรณีมีเหตุร้ายเกิดขึ้นและผูใ้ ช้บริ การได้รับความเสี ยหายจากเหตุร้าย
ที่เกิ ดขึ้นนั้นในช่ วงเวลาที่การให้บริ การแจ้งเหตุร้ายผ่านกล้อง CCTV ไม่สามารถใช้งานได้
อันเนื่องจากสื่ ออินเทอร์ เน็ตความเร็ วสู ง หรื อสื่ ออื่นๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของผูใ้ ห้บริ การ
มีเหตุขดั ข้อง ผูใ้ ช้บริ การตกลงจะไม่นาเหตุขดั ข้อ งที่อยู่ในความรับผิดชอบของผูใ้ ห้ บริ การ
ดังกล่าวมาเป็ นเหตุในการเรี ยกร้องค่าความเสี ยหายจากผูใ้ ห้บริ การ
8) ผูใ้ ช้บริ การไม่สามารถปรับ/แต่ง/ดัดแปลง/เปลี่ ยนแปลงมุ มกล้องและหรื อ อุป กรณ์ ใดๆที่ใช้
สาหรับบริ การแจ้งเหตุร้ายผ่านกล้อง CCTV ได้ หากผูใ้ ช้บริ การต้องการดาเนิ นการดังกล่าว
ต้องแจ้ง ทีโอที เพื่อดาเนินการให้ และอาจมีค่าใช้จ่ายในการดาเนินการ
9) ผู ้ให้ บ ริ ก ารขอสงวนสิ ท ธิ์ ในการยกเลิ ก การให้ บ ริ ก ารแจ้งเหตุ ร้ายผ่ า นกล้อ ง CCTV เมื่ อ
คู่สัญ ญาหรื อผูเ้ กี่ยวข้องของผูใ้ ห้บริ การได้เปลี่ยนแปลงนโยบายหรื อไม่สามารถดาเนิ นการ
เพื่อให้บริ การแจ้งเหตุร้ายผ่านกล้อง CCTV นี้ได้
10) ผูใ้ ช้บริ การตกลงใช้บริ การตรงตามวัตถุป ระสงค์ที่ให้ไว้ในสัญ ญา โดยต้องดาเนิ นการที่ไม่
ขัดต่อกฎหมาย หรื อความสงบเรี ยบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชน
11) บรรดาหนั ง สื อ จดหมาย ค าบอกกล่ า วใดๆ ของผู ้ใ ห้ บ ริ การซึ่ งส่ ง ไปยัง ผู ้ ใ ช้ บ ริ ก าร
ณ สถานที่ส่งใบแจ้งค่าใช้บริ การ ให้ถือว่าผูใ้ ช้บริ การได้รับโดยชอบแล้ว
12) หากผูใ้ ช้บริ การปฏิบตั ิผิดเงื่อนไขข้อหนึ่ งข้อใดของสัญญานี้ ผูใ้ ห้บริ การมีสิทธิ งดให้บริ การ
และ/หรื อ เลิ กสั ญ ญา โดยในการบอกเลิก สั ญ ญา ผูใ้ ห้ บ ริ การจะแจ้งเหตุ แห่ งการบอกเลิ ก
สัญญาให้ผูใ้ ช้บริ การทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วันทาการโดยผูใ้ ช้บริ การยอมรับว่าการ
กระท าใด ๆ อัน เนื่ อ งมาจากการเลิก สัญ ญาตามข้อ นี้ ไ ม่เป็ นการล่ วงละเมิด ต่อ ผูใ้ ช้บ ริ ก าร
ประการใด และผู ้ใช้บ ริ ก ารยัง คงต้อ งมี ภ าระผู ก พัน ที่ จะต้อ งช าระค่ าบริ ก ารที่ ค้างอยู่ใ ห้
ครบถ้วนด้วย
13) กรณี ผู้ใช้บ ริ ก ารไม่ ป ระสงค์จะใช้บ ริ ก าร ผู ้ใช้บ ริ ก ารต้อ งแจ้ง บอกเลิ ก การใช้บ ริ ก ารต่ อ
ผูใ้ ห้บริ การทราบล่วงหน้าเป็ นลายลักษณ์อกั ษรไม่นอ้ ยกว่า 30 วัน
ข้าพเจ้า ได้รับทราบรายละเอี ยด เงื่อ นไข และตกลงยิน ยอมผูก พัน และปฏิบัติตามคาขอ/
สัญ ญาบริ ก ารแจ้งเหตุ ร้ายผ่านกล้อง CCTV (Miracle Eyes) ทุก ประการ โดยให้ ถือ ว่าเอกสาร
ฉบับนี้เป็ นสัญญาผูกพันในการใช้บริ การของข้าพเจ้า

ลงชื่อ..........................................................................................ผูข้ อใช้บริ การ
ตัวบรรจง (..................................................................................)
วันที่ ............/............../..........

ลงชื่อ........................................................................................อนุมตั ิ (ผูใ้ ห้บริ การ)
ตัวบรรจง (................................................................................)
ตาแหน่ง .....................................................................
วันที่............/............../...........

8.

กรณีที่ท่ำนประสงค์จะชำระค่ ำใช้ บริกำร โดยวิธีหักบัญชีเงินฝำกธนำคำร

กรุ ณากรอกแบบแจ้งความจานงขอชาระค่าใช้บริ การ โดยวิธีหกั บัญชีเงินฝากธนาคารให้
ครบถ้วน

รำยละเอียดกำรชำระเงิน

ค่าติดตั้ง ......................................................... บาท
ค่ากล้องวงจรปิ ด จานวน.............. ตัว เป็ นเงิน.......................................บาท
ค่าบริ การ.......................................................บาท
อื่นๆ .............................................................บาท
รวมเงิน..........................................................บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
เลขที่ใบเสร็ จ.........................................................
วันที่ชาระเงิน .......................................................................................
สำหรับเจ้ ำหน้ ำที่

ชื่อผูร้ ับคาขอใช้บริ การ .......................................................................................
หน่วยงาน.................................................. (ศูนย์บริ การลูกค้าที่รับผิดชอบพื้นที่บริ การ)
โทรศัพท์ ...................................................โทรสาร............................................

