
 
 

ค ำขอ/สัญญำบริกำรแจ้งเหตุร้ำยผ่ำนกล้อง CCTV (Miracle Eyes) 
    (โปรดกรอกรายละเอียดและท าเคร่ืองหมาย  ✓    เลือกบริการท่ีท่านต้องการ) 

  
 

 
บุคคลธรรมดำ 

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

เลขประจ าตวัประชาชนหรือ เลขหนงัสือเดินทาง (Passport No.) 

         
นิติบุคคล 

ช่ือนิติบุคคล ................................................................................................................ 

โดย .................................................................................................... (ผูม้ีอ  านาจลงนาม) 

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

เลขทะเบียนนิติบุคคล/เลขประจ าตวัผูเ้สียภาษี 

 
ช่ือสถานประกอบการตาม ภ.พ.20 ..................................................................................  
                               ส านกังานใหญ่          สาขาท่ี  

ท่ีอยูต่าม ภ.พ.20 .......................................................................................................... 

..................................................................................................................................... 

วนัท่ีจดัตั้งบริษทั ...............................................โทรศพัท ์........................................... 

โทรสาร .............................................Website …….……………..……………….… 
 

 

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

เลขประจ าตวัประชาชน  

วนั/เดือน/ปีเกิด ............/................/.............อาชีพ ............................................................ 

เลขที่.................หมูท่ี.่.............หมูบ่า้น/อาคาร................................................................... 

ชั้น..............ห้อง...................ซอย...................................................................................... 

ถนน............................................ต าบล/แขวง................................................................... 

อ าเภอ/เขต........................................... จงัหวดั.................................................................. 

รหสัไปรษณีย ์........................................................... 

โทรศพัท ์(บา้น) ................................. โทรศพัท ์(ทีท่  างาน) ............................................. 

โทรศพัท ์(มอืถอื) ........................................... โทรสาร.................................................... 

Email address . ………….…..…..……..….………..….………..….…….…..……..…. 

สิทธิที่ไดร้ับเป็นผูด้ าเนินการแทน ...........................................……..….…………..….… 
 

 
 
 
 

 

Package 
อตัราค่าบริการ

รายเดือน 
 

จ านวนกลอ้ง 
ท่ีไดรั้บการติดตั้ง 

จ านวนกลอ้ง 
ท่ีติดตั้งเพิ่มได ้ 
(ราคาตวัละ  

50 บาท/เดือน)* 
   Miracle Eyes 1 300 บาท* 1  ตวั  ไม่เกิน 2 ตวั 

  Miracle Eyes 2 500 บาท* 4  ตวั ไม่เกิน 6 ตวั 
  

       ติดตั้งกลอ้งเป็นจ านวนรวมทั้งส้ินจ านวน ..................... ตวั 

* ราคายงัไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 

 

 

 
     ตามขอ้ 2                 อื่น ๆ โปรดระบ ุ  

เลขที่ ........... หมูท่ี่.............หมูบ่า้น/อาคาร...........................ชั้น.........ห้อง............... 

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

ต าบล/แขวง.............................................อ าเภอ/เขต................................................. 

จงัหวดั.....................................................รหสัไปรษณีย.์.......................................... 

โทรศพัท.์................................................................ 
 
 
 
ให้แนบหลกัฐานพร้อมลงนามรับรองส าเนาถูกตอ้ง และประทบัตราบริษทั (ถา้มี)  
ดงัน้ี 
 บุคคลธรรมดา     

o ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน    
o กรณีบุคคลต่างดา้วให้แนบหลกัฐานส าเนาหนงัสือเดินทาง หรือ ใบอนุญาตท างาน  

  นิติบุคคล 
o ส าเนาหนงัสือรบัรองการเป็นนิติบุคคลที่มีก าหนดไม่เกิน 180 วนั 
o หนงัสือมอบอ านาจใหก้ระท าการแทนนิติบคุคล 
o ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนของผูม้อี  านาจกระท าการแทนนิติบุคคล 
o ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนของผูร้บัมอบอ านาจกระท าการแทนนิติบุคคล 
o ส าเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิม่ (ภ.พ.20) (ถา้มี) 
 
 
 
 

 
ลงช่ือ..................................................................................................ผูข้อใชบ้ริการ 

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

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

 

 
 
 

2.                      ช่ือและสถำนที่ผู้ติดต่อ 
 

3.   ประเภทกำรขอใช้บริกำรแจ้งเหตุร้ำยผ่ำนกล้อง CCTV (Miracle Eyes) 

  6.                                   ผู้ขอใช้บริกำรตกลงถือว่ำค ำขอน้ี  
             เป็นสัญญำบริกำรแจ้งเหตุร้ำยผ่ำนกล้อง CCTV (Miracle Eyes) 
                         ทันทีเม่ือผู้ให้บริกำรตกลงให้บริกำรแก่ผู้ขอใช้บริกำร 

 

5.                                      หลักฐำนกำรขอใช้บริกำร 

 

1.                ช่ือและรำยละเอียดผู้ขอใช้บริกำร 

กรุณาอ่านเง่ือนไขสัญญาบริการพร้อมลงลายมือช่ือก ากบัดา้นหลงัดว้ย 

4.                  สถำนที่ส่งใบแจ้งค่ำใช้บริกำร 

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

 



 

 

1) “ผูใ้ห้บริการ”    หมายถึง  บริษทั โทรคมนาคมแห่งชาติ จ ากดั (มหาชน) 
2) “ผู ้ใช้บ ริการ” หมายถึง ผู้ขอใช้บ ริการแจ้งเห ตุ ร้ายผ่านกล้อง CCTV (Miracle Eyes) 

ซ่ึงไดรั้บอนุมติัการให้บริการจากผูใ้ห้บริการแลว้ 
3) ผูใ้ช้บริการต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเง่ือนไขของรายการส่งเสริมการขายและอัตรา

ค่าบริการของผูใ้ห้บริการท่ีเก่ียวกบัการให้บริการแจง้เหตุร้ายผ่านกลอ้ง CCTV (Miracle Eyes) 
ท่ีมีอยูใ่นปัจจุบนัและท่ีก าหนดข้ึนในอนาคต  

4) ผูใ้ช้บริการต้องช าระค่าบริการและ/หรือค่าธรรมเนียมตามท่ีผูใ้ห้บริการไดแ้จง้ค่าใช้บริการ
ภายใน 15 วนันบัตั้งแต่ไดรั้บใบแจง้ค่าใชบ้ริการ 

5) กรณีผู้ใช้บริการค้างช าระหน้ีตามข้อ 4 สองงวดติดต่อกัน ผู้ให้บริการมีสิทธิระงับการ
ให้บริการตามที่เรียกเก็บบนใบแจง้ค่าใช้บริการไดท้นัที  

6) เง่ือนไขการรับประกนัสินคา้หรืออุปกรณ์เป็นไปตามที่บริษทัผูผ้ลิตและ/หรือท่ี ทีโอที ก าหนด 
7) การให้บริการแจง้เหตุร้ายผ่านกล้อง CCTV เป็นเพียงระบบแจง้เหตุร้ายอัตโนมติัไปยงัสถานี

ต ารวจเมื่อเกิดเหตุร้ายข้ึนเท่านั้น  ผูใ้ห้บริการมิไดรั้บประกนัหรือรับผิดชอบต่อความเสียหายท่ี
เกิดข้ึนจากเหตุร้ายนั้น ในกรณีมีเหตุร้ายเกิดข้ึนและผูใ้ชบ้ริการไดรั้บความเสียหายจากเหตุร้าย
ท่ีเกิดข้ึนนั้นในช่วงเวลาท่ีการให้บริการแจง้เหตุร้ายผ่านกล้อง CCTV ไม่สามารถใช้งานได ้
อนัเน่ืองจากส่ืออินเทอร์เน็ตความเร็วสูง หรือส่ืออื่นๆ ท่ีอยู่ในความรับผิดชอบของผูใ้ห้บริการ 
มีเหตุขดัขอ้ง  ผูใ้ช้บริการตกลงจะไม่น าเหตุขดัข้องท่ีอยู่ในความรับผิดชอบของผูใ้ห้บริการ
ดงักล่าวมาเป็นเหตุในการเรียกร้องค่าความเสียหายจากผูใ้ห้บริการ  

8) ผูใ้ช้บริการไม่สามารถปรับ/แต่ง/ดัดแปลง/เปลี่ยนแปลงมุมกล้องและหรืออุปกรณ์ใดๆท่ีใช้
ส าหรับบริการแจง้เหตุร้ายผ่านกล้อง CCTV ได้ หากผูใ้ช้บริการต้องการด าเนินการดังกล่าว
ตอ้งแจง้ ทีโอที  เพื่อด าเนินการให้ และอาจมีค่าใชจ่้ายในการด าเนินการ 

9)  ผู ้ให้บริการขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการให้บริการแจ้งเหตุร้ายผ่านกล้อง CCTV  เมื่อ
คู่สัญญาหรือผูเ้ก่ียวข้องของผูใ้ห้บริการได้เปลี่ยนแปลงนโยบายหรือไม่สามารถด าเนินการ 
เพื่อให้บริการแจง้เหตุร้ายผ่านกลอ้ง CCTV  น้ีได ้

10) ผูใ้ช้บริการตกลงใช้บริการตรงตามวตัถุประสงค์ท่ีให้ไวใ้นสัญญา โดยต้องด าเนินการท่ีไม่  
ขดัต่อกฎหมาย หรือความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอนัดีของประชาชน 

11) บรรดาหนังสือ จดหมาย ค าบอกกล่ าวใดๆ ของผู้ให้บริการซ่ึงส่งไปยังผู้ใช้บริการ 
ณ สถานท่ีส่งใบแจง้ค่าใชบ้ริการ ให้ถือว่าผูใ้ชบ้ริการไดรั้บโดยชอบแลว้  

12) หากผูใ้ช้บริการปฏิบติัผิดเง่ือนไขขอ้หน่ึงขอ้ใดของสัญญาน้ี ผูใ้ห้บริการมีสิทธิงดให้บริการ 
และ/หรือ เลิกสัญญา โดยในการบอกเลิกสัญญา ผูใ้ห้บริการจะแจ้งเหตุแห่งการบอกเลิก
สัญญาให้ผูใ้ช้บริการทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วนัท าการโดยผูใ้ช้บริการยอมรับว่าการ
กระท าใด ๆ อันเน่ืองมาจากการเลิกสัญญาตามข้อน้ีไม่เป็นการล่วงละเมิดต่อผูใ้ช้บริการ
ประการใด และผู้ใช้บริการยงัคงต้องมีภาระผูกพันท่ีจะต้องช าระค่าบริการท่ีค้างอยู่ให้
ครบถว้นดว้ย   

13) กรณีผู้ใช้บริการไม่ประสงค์จะใช้บริการ ผู้ใช้บริการต้องแจ้งบอกเลิกการใช้บริการต่อ  
ผูใ้ห้บริการทราบล่วงหนา้เป็นลายลกัษณ์อกัษรไม่นอ้ยกว่า 30 วนั 

 
ข้าพเจ้าได้รับทราบรายละเอียด เง่ือนไข และตกลงยินยอมผูกพนัและปฏิบัติตามค าขอ/

สัญญาบริการแจ้งเหตุร้ายผ่านกล้อง CCTV (Miracle Eyes) ทุกประการ โดยให้ถือว่าเอกสาร
ฉบบัน้ีเป็นสัญญาผูกพนัในการใชบ้ริการของขา้พเจา้  
 

 
ลงช่ือ..........................................................................................ผูข้อใชบ้ริการ 

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

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

 

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

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

ต าแหน่ง    .....................................................................   

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

 

 
กรุณากรอกแบบแจง้ความจ านงขอช าระค่าใชบ้ริการ โดยวิธีหกับญัชีเงินฝากธนาคารให้
ครบถว้น 

         
 

 
 
 
 

 

 

7.               สัญญำบริกำรแจ้งเหตุร้ำยผ่ำนกล้อง CCTV (Miracle Eyes) 

 

 

ค่าติดตั้ง ......................................................... บาท 

ค่ากลอ้งวงจรปิด จ านวน.............. ตวั เป็นเงิน.......................................บาท 

ค่าบริการ.......................................................บาท 

อื่นๆ .............................................................บาท 

รวมเงิน..........................................................บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) 

เลขท่ีใบเสร็จ......................................................... 

วนัท่ีช าระเงิน ....................................................................................... 

 

รำยละเอียดกำรช ำระเงิน 

 

8.      กรณีที่ท่ำนประสงค์จะช ำระค่ำใช้บริกำร โดยวิธีหักบัญชีเงินฝำกธนำคำร 

ช่ือผูรั้บค าขอใชบ้ริการ .......................................................................................   

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

โทรศพัท ์...................................................โทรสาร............................................ 

 

 

                               ส ำหรับเจ้ำหน้ำที่ 

 


