
                                                        จุดท่ี 1 จุดท่ี 2  จุดท่ี 3 ให้แนบหลักฐานพร้อมลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง และประทับตราบริษัทฯ (ถ้ามี) 
(โปรดกรอกรายละเอียดและท าเคร่ืองหมาย               เลือกบริการท่ีท่านต้องการ) FREE CHOICE TIER บคุคลธรรมดา

CHOICE TIER       ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน หรือ

TOTAL CHOICE TIER       ส าเนาหนังสือเดินทาง ส าหรับกรณีชาวต่างชาติ

OTHER ………….................................. นิตบิคุคล

ขอใช้บริการอุปกรณ์ Set-Top-Box   จ านวน .......................จุด      1. ส าเนาหนังสือรับรองการเป็นนิติบุคคลท่ีมีก าหนดไม่เกิน 180 วัน

     2. หนังสือมอบอ านาจให้กระท าการแทนนิติบุคคล

     3. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้มีอ านาจกระท าการแทนนิติบุคคล

     4. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้รับมอบอ านาจกระท าการแทนนิติบุคคล
ในนามของ .............................................................................................................................................................      5. ส าเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม (ภ.พ.20)  (ถ้ามี)

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

โดย .........................................................................................................................................(ผู้มีอ านาจลงนาม) ADSL แบบมีหมายเลข…………………………….  โปรดระบุความเร็ว .............. Mbps

ประเภทธุรกิจ …….....................................................เลขทะเบียนนิติบุคคล/เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี ADSL แบบไม่มีหมายเลข…………………………. โปรดระบุความเร็ว .............. Mbps

FTTX  หมายเลข ................................................โปรดระบุความเร็ว .............. Mbps
ช่ือสถานประกอบการตาม ภ.พ. 20…………..………………...………..…...…………………………………………….. อ่ืนๆ(ระบุ)  ..................................................................................

  ส านักงานใหญ่ สาขาท่ี

ท่ีอยู่ตาม ภ.พ. 20 ….............................................................................................................................................

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

วันท่ีจัดต้ังบริษัท ………………………….…….…..... โทรศัพท์ ………………..……….………………..………..….……

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

เลขประจ าตัวประชาชน        ค่าใช้บริการ .................................................................บาท

วัน/เดือน/ปีเกิด ............../.............../............... อาชีพ ………................................................................... ตามข้อ 6   อ่ืน ๆ โปรดระบุ        ค่าบริการอุปกรณ์ Set-Top Box ...........................บาท 

เลขท่ี ........... หมู่ท่ี ............ อาคาร / หมู่บ้าน..................................................ช้ัน .............ห้อง …............        ค่าประกันอุปกรณ์ Set-Top Box ……...……..........บาท 

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

อ าเภอ / เขต ............................................................จังหวัด …………...............................................................

รหัสไปรษณีย์ ..........................โทรศัพท์ (บ้าน) …….……………….……(ท่ีท างาน)…….....................................

โทรศัพท์มือถือ ................................................................. โทรสาร ………...............……………...…………………

email address……………....………....…..…สิทธิท่ีได้รับเป็นผู้ด าเนินการแทน………...………....………………

บริการ Video On Demand Buffet 

บริการ Karaoke Buffet

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

เลขท่ี ................... หมู่ท่ี …….……....อาคาร/หมู่บ้าน.......................................................................................

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

จังหวัด ………………...…………………...…………….………

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

รหัสไปรษณีย์ .........................................................

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

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

รหัสไปรษณีย์ ..........................................................

โทรศัพท์.............................................................................

จังหวัด …...……………………………………………….………

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

ช้ัน..........ห้อง.............. ซอย ……...................................

เลขท่ี ................... หมู่ท่ี ………....อาคาร/หมู่บ้าน..............................................................................................

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

วันท่ีช าระ ............. / ............... / ................

ซอย ................................ ถนน ………………..…………………. ต าบล / แขวง ………………………………………

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

เลขประจ าตัวประชาชนหรือเลขหนังสือเดินทาง (Passport No.)

บุคคลธรรมดา

นิติบุคคล

ช้ัน..............ห้อง.............. ซอย ......................................

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

โทรศัพท์ ..........................................................................

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

เลขท่ีใบเสร็จรับเงิน .....................................

สัญญาบริการ iptv

7.                         สถานที่ส่งใบแจ้งค่าใช้บริการ

2.                    ชื่อและสถานที่ผู้ติดต่อ (Contact Person)

เลขที่ค ำขอ..................................... 

8.                   หลักฐานในการขอใช้บริการ

6.                                 สถานที่ติดตั้ง

4.                   บริการเสริมพิเศษส าหรับ iptv

ส าหรับเจ้าหน้าที่

ชื่อผู้รับค ำขอใช้บริกำร ............................ ...............................................................

หน่วยงำน ...................................................... โทรศัพท์..........................................

อนุมัติ

ลงชื่อ  …………………………………………..

(………………………………………………………..)

ต ำแหน่ง  ………………………………………

………/………/………

รายละเอียดการช าระเงนิ

5.                     ข้อมูลในการใช้อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง

1.                      ชื่อและหลักฐานผู้ขอใช้บริการ

3.                       รายละเอียดการขอใช้บริการ

✓ 



    ผู้ใช้บริการจะต้องส่งคืนอุปกรณ์ Set-Top Box ให้แก่ผู้ให้บริการในสภาพท่ีสมบูรณ์ภายใน 15 วันนับแต่ผู้ให้บริการแจ้งให้ทราบ ในกรณีท่ีอุปกรณ์ Set-Top Box มีความเสียหายและหรือสูญหายไม่ว่าด้วยเหตุใด ผู้ให้บริการสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินค่าประกันอุปกรณ์ Set-Top Boxเว้นแต่ความเสียหาย
    เกิดจากการใช้งานตามปกติ หรือตามระยะเวลาของการใช้งาน

ลงช่ือ ………………………………………………………………… ผู้ใช้บริการ

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

14) ในกรณีดังต่อไปน้ี ผู้ให้บริการมีสิทธิยกเลิกสัญญาการให้บริการได้ 

     14.1 ผู้ใช้บริการถึงแก่ความตาย หรือส้ินสภาพนิติบุคคล

     14.2 ผู้ใช้บริการผิดนัดช าระค่าใช้บริการเกินกว่าระยะเวลาท่ีก าหนดสองคราวติดต่อกัน โดยผู้ให้บริการได้แจ้งเตือนเป็นหนังสือแล้ว

     14.3 ผู้ใช้บริการขอใช้สิทธิระงับการใช้บริการช่ัวคราวติดต่อกันเกินกว่าระยะเวลาท่ีก าหนดในแต่ละบริการ

     14.4 มีเหตุเช่ือได้ว่าผู้ใช้บริการมีพฤติกรรมฉ้อฉลในการใช้บริการ หรือน าบริการไปใช้โดยผิดกฎหมาย หรือฝ่าฝืนข้อห้ามในสัญญาน้ี

3)  ผู้ใช้บริการต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เก่ียวกับการให้บริการ และหากมีการเปล่ียนแปลงหลักเกณฑ์ท่ีจะไม่ท าให้ผู้ใช้บริการและผู้ให้บริการเสียประโยชน์ย่ิงไปกว่าเง่ือนไขตามสัญญาน้ี ผู้ให้บริการจะแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบเป็นลายลักษณ์อักษรไม่น้อยกว่า 30 วันก่อนมีการเปล่ียนแปลง

4)  ผู้ใช้บริการต้องช าระค่าบริการและ/หรือค่าธรรมเนียมตามท่ีผู้ให้บริการได้แจ้งค่าใช้บริการภายใน 15 วันนับต้ังแต่ได้รับใบแจ้งค่าใช้บริการ กรณีผู้ใช้บริการค้างช าระหน้ีสองงวดติดต่อกัน ผู้ให้บริการมีสิทธิระงับการให้บริการตามท่ีเรียกเก็บบนใบแจ้งค่าใช้บริการได้ทันที 

5)  สัญญาบริการฉบับน้ีเป็นสิทธิเฉพาะตัวการเปล่ียนผู้ใช้บริการจะต้องได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้ให้บริการก่อนและผู้ใช้บริการตกลงใช้บริการภายในกิจการของผู้ใช้บริการเท่าน้ันจะไม่น าสิทธิการใช้บริการตามสัญญาน้ีไปให้บริการกับบุคคลหรือนิติบุคคลอ่ืนด้วย เว้นแต่จะได้ตกลงและได้รับ

     14.5 ผู้ให้บริการไม่สามารถให้บริการได้โดยเหตุสุดวิสัย

โดยตลอดแล้ว และตกลงยินยอมปฏิบัติตามทุกประการ และถือว่าค าขอน้ีเป็นสัญญาผูกพันในการใช้บริการ iptv ของข้าพเจ้าทันทีเม่ือผู้ให้บริการตกลงให้บริการแก่ข้าพเจ้า

     ความเห็นชอบจากผู้ให้บริการก่อน หากผู้ใช้บริการไม่ปฏิบัติตามสัญญาในข้อน้ีผู้ใช้บริการต้องชดใช้ค่าเสียหายอันเกิดจากการกระท าดังกล่าวให้กับผู้ให้บริการ

6)  อัตราค่าใช้บริการอาจปรับเพ่ิมได้ตามความเหมาะสม โดยผู้ให้บริการจะแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบเป็นลายลักษณ์อักษรไม่น้อยกว่า 30 วันก่อนมีการเปล่ียนแปลง

7)  ผู้ให้บริการขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียน ยกเลิก หรือถอนรายการท่ีให้บริการตามปกติในแต่ละเดือน ไม่ว่าท้ังหมดหรือเพียงบางส่วนในเวลาใดก็ได้ โดยผู้ให้บริการจะแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบเป็นลายลักษณ์อักษรไม่น้อยกว่า 30 วันก่อนมีการเปล่ียนแปลง

8)  ในการขอใช้บริการ ผู้ใช้บริการจะต้องช าระค่าประกันอุปกรณ์ Set-Top Box เป็นจ านวนเงิน 500 บาท โดยผู้ใช้บริการทราบว่าอุปกรณ์ Set-Top Box เป็นกรรมสิทธ์ิของผู้ให้บริการ ผู้ใช้บริการไม่มีกรรมสิทธ์ิหรือสิทธิอ่ืนใด และเม่ือส้ินสุดการใช้บริการหรือสัญญาน้ีเลิกกันไม่ว่าด้วยเหตุใด

9)  ผู้ให้บริการ และผู้แทนท่ีได้รับอนุญาตมีอ านาจในการเข้าไปในสถานท่ีของผู้ใช้บริการเป็นคร้ังคราวในเวลาอันสมควร เพ่ือท าการตรวจสอบอุปกรณ์ Set-Top Box และอุปกรณ์ใดๆ ท่ีเก่ียวข้องกับการให้บริการ iptv ท้ังน้ีผู้ให้บริการหรือผู้แทนจะแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้าถึงการเข้าไปน้ัน

     14.6 มีบทบัญญัติแห่งกฎหมายให้ยกเลิก

11) เม่ือเกิดการขัดข้องในการใช้บริการ ผู้ใช้บริการต้องแจ้งให้ผู้ให้บริการทราบ และผู้ให้บริการจะแก้ไขการขัดข้องในส่วนของผู้ให้บริการจนถึงจุดเช่ือมให้คืนดีโดยเร็ว และจะไม่คิดค่าใช้จ่ายจากผู้ใช้บริการเว้นแต่เหตุขัดข้องเกิดข้ึนจากการกระท าของผู้ใช้บริการหรือบริวารของผู้ใช้บริการ

10) ผู้ให้บริการตกลงว่าจะให้ผู้ใช้บริการได้รับชมเน้ือหาและช่องรายการท่ีผู้ใช้บริการสมัครขอใช้บริการได้อย่างต่อเน่ือง เว้นแต่กรณีพ้นวิสัยหรือเป็นปกติประเพณีของการให้บริการในลักษณะดังกล่าวน้ีอยู่แล้วหรือกรณีซ่ีงอยู่เหนือการควบคุมของผู้ให้บริการ

     ท่ีจ าเป็นต้องบ ารุงรักษาหรือแก้ไขระบบท่ีใช้ในการให้บริการ  ผู้ให้บริการมีสิทธิระงับการให้บริการได้ทันที และผู้ใช้บริการยังคงต้องมีภาระผูกพันท่ีจะต้องช าระค่าบริการท่ีค้างอยู่ให้ครบถ้วนด้วย

13) ผู้ใช้บริการไม่ประสงค์จะใช้บริการ ผู้ใช้บริการต้องแจ้งบอกเลิกการใช้บริการต่อผู้ให้บริการทราบล่วงหน้า เป็นลายลักษณ์อักษรไม่น้อยกว่า 5  วันท าการ ท้ังน้ี ผู้ใช้บริการจะต้องช าระค่าบริการจนถึงวันท่ีการยกเลิกสัญญามีผลบังคับ

12) หากผู้ใช้บริการปฏิบัติผิดเง่ือนไขข้อใดข้อหน่ึงของสัญญา ผู้ให้บริการมีสิทธิระงับการให้บริการเป็นการช่ัวคราวได้ โดยแจ้งเป็นหนังสือพร้อมท้ังเหตุในการใช้สิทธิให้แก่ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน เว้นแต่กรณีท่ีผู้ใช้บริการใช้เอกสารปลอมในการขอใช้บริการ หรือกรณีท่ีผู้ให้บริการมีเหตุ

15) ผู้ใช้บริการตกลงใช้บริการตรงตามวัตถุประสงค์ท่ีให้ไว้ในสัญญา โดยต้องด าเนินการท่ีไม่ขัดต่อกฎหมาย หรือความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชน  

วันท่ี ………./……………/………….

16) บรรดาหนังสือ จดหมาย ค าบอกกล่าวใด ๆ ของผู้ให้บริการซ่ึงส่งไปยังผู้ใช้บริการ ณ สถานท่ีส่งใบแจ้งค่าใช้บริการ หรือแจ้งโดยวิธีการอ่ืนท่ีผู้ใช้บริการแจ้งความประสงค์ไว้ให้ถือว่าเป็นการส่งไปถึงผู้ใช้บริการแล้ว 

     เง่ือนไขของสัญญาบริการ iptv น้ี เป็นไปตามประกาศของคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เร่ืองมาตรฐานของสัญญาการให้บริการโทรทัศน์แบบบอกรับสมาชิก ซ่ึงข้าพเจ้าได้รับทราบรายละเอียดเง่ือนไขของบริการ iptv ในสัญญาน้ี

1)  "ผู้ให้บริการ"     หมายถึง   บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จ ากัด (มหาชน) 

2)  "ผู้ใช้บริการ"     หมายถึง   ผู้ขอใช้บริการ ซ่ึงได้รับอนุมัติการให้บริการจากผู้ให้บริการแล้ว 

9.   สัญญาบริการ iptv


