
one-way   two-way

  4.1  อุปกรณ์ TV CODEC            จาํนวน............... วงจร

  4.2  อุปกรณ์ไมโครเวฟและ TV CODEC             จาํนวน............... วงจร

     จาํนวน............... วงจร

  4.4  อุปกรณ์ NETWORK ADAPTER และ TV CODEC      จาํนวน............... วงจร

  4.5  อุปกรณ์ PLATFORM FIBER OPTIC VIDEO/AUDIO LINK       จาํนวน............... วงจร

ชื่อ นาย/นาง/น.ส. ..................................................... นามสกลุ ............................................................   4.6  อุปกรณ์ถ่ายทอดสัญญาณภาพและเสียง กลอ้ง        รถโมบายล์

  4.7  อื่นๆ................................................................................................................

ในนามของ ....................................................................................................................................

ชื่อนิติบุคคล ................................................................................................................................... สถานทีต่้นทาง

โดย ..................................................................................................................... (ผูม้ีอาํนาจลงนาม) เลขที่ ........... หมู่ที่ ….....อาคาร/หมู่บา้น ..............................ชั้น........หอ้ง........ ซอย..................................

ประเภทธุรกิจ ......................................................... ถนน ............................................................. ตาํบล / แขวง  ..............................................................

เลขประตวัผูเ้สียภาษีอากร อาํเภอ / เขต ........................................................ จงัหวดั .........................................................................

สัไป ี  ์ โ ศั ์ใ ้ ี  ( ้ ี) 

เลขประจาํตวัประชาชนหรือเลขหนงัสือเดินทาง (Passport No.)

(โปรดกรอกรายละเอียดและทาํเครื่องหมาย               เลือกบริการที่ท่านตอ้งการ)

นิติบุคคล

เลขทะเบียนนิติบุคคล/

สถานปร กอบการตาม ภ พ 20 �สาํนกังานใหญ่ �สาขาที่ ชื่อสาขา

บุคคลธรรมดา

  4.3  อุปกรณ์ OPTICAL TERMINAL และ TV CODEC

1. ชื่อและหลักฐานผู้ขอใช้บริการ

5. สถานที่ตดิตัง้

1) “ผู้ใหบ้ริการ”    หมายถึง    บริษทั โทรคมนาคมแห่งชาติ จาํกดั (มหาชน)

2) “ผู้ใชบ้ริการ”    หมายถึง    ผู้ขอใช้บริการสื่อสัญญาณถา่ยทอดภาพและเสียง   ซ่งึได้รับการอนุมัติ

     การใหบ้ริการจากผูใ้ห้บริการแลว้   

3) ผูใ้ชบ้ริการตอ้งไดร้ับอนุญาตการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทศัน์และคลื่น

ความถี่วิทย(ุถา้มี) จากคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทศัน์และกิจการโทรคมนาคม

แห่งชาติ (กสทช.) ที่เกี่ยวขอ้ง

4) ผูใ้ชบ้ริการตอ้งปฏิบตัิตามกฎหมาย ขอ้บงัคบั ระเบียบ คาํสั่ง ประกาศ เงื่อนไขการใชบ้ริการ

ของผูใ้หบ้ริการที่ประกาศใชอ้ยู ่และจะประกาศใชต้่อไปในอนาคต   และตกลงใชบ้ริการ

ตรงตามวตัถุประสงค์ที่ใหไ้วใ้นสัญญานี้

5) ผูใ้ชบ้ริการจะตอ้งไม่นาํการให้บริการไปใชใ้นทางที่ขดัต่อกฎหมาย ความสงบเรียบร้อย 

และศีลธรรมอนัดีของประชาชน รวมทั้งนโยบายของรัฐบาล

6) ผูใ้ชบ้ริการตอ้งชาํระค่าบริการ และ/หรือค่าธรรมเนียมตามที่ผูใ้หบ้ริการภายใน 15 วนันบัตั้งแต่

ไดร้ับใบแจง้ค่าใชบ้ริการ

7) กรณีผูใ้ชบ้ริการคา้งชาํระหนี้ตามขอ้ 6 สองงวดติดต่อกนั ผูใ้หบ้ริการมีสิทธิระงบัการใหบ้ริการ

ตามที่เรียกเก็บบนใบแจง้ค่าใชบ้ริการไดท้นัที

8) ผูใ้ห้บริการสงวนไวซ้ึ่งสิทธิในการเปลี่ยนแปลงระบบและวิธีการในการให้บริการ โดยผูใ้หบ้ริการ

จะไดแ้จง้ใหผู้ใ้ชบ้ริการทราบล่วงหน้า

9) ในกรณีเกิดอุปสรรคหรือเหตุขดัขอ้งอนัเนื่องมาจากอุปกรณ์ทางเทคนิคของผูใ้หบ้ริการ

ทาํใหผู้ใ้ชบ้ริการไม่สามารถใชบ้ริการได ้ ผูใ้ห้บริการจะคิดส่วนลดใหผู้ใ้ชบ้ริการตามอตัราที่กาํหนด

และผูใ้ชบ้ริการจะเรียกร้องค่าเสียหายอื่นใดจากผูใ้หบ้ริการไม่ได้

10) วงจรที่ผูใ้ช้บริการจากผูใ้ห้บริการหรือการใชบ้ริการโครงข่ายจากผูใ้ห้บริการ  จะตอ้งใชภ้ายใน

กิจการของผูใ้ชบ้ริการเท่านั้น หา้มผูใ้ชบ้ริการนาํวงจรไปเปิดใหบ้ริการต่อหรือนาํไปให้บุคคลอื่น

่ ่

8. สัญญาใช้บริการสื่อสัญญาณถ่ายทอดภาพและเสียง4. ประเภทการขอใช้บริการ

คาํขอ / สัญญาบริการสื่อสัญญาณถ่ายทอดภาพและเสียง

 

รหสไปรษณย ...................................หมายเลขโทรศพทใกลเคยง (ถาม) .............................................

ที่อยู…่…………………………………………………….................................................... สถานทีป่ลายทาง

วนัที่จดัตั้งบริษทั ............................................โทรศพัท์ ............................................................ เลขที่ ........... หมู่ที่ ….....อาคาร/หมู่บา้น ..............................ชั้น........หอ้ง........ ซอย..................................

โทรสาร ….....................……..… Website………..………………………………….. … ถนน .............................................. ตาํบล / แขวง  ..................................................................................

อาํเภอ / เขต ........................................................ จงัหวดั .........................................................................

รหสัไปรษณีย ์...................................หมายเลขโทรศพัท์ใกลเ้คียง (ถา้มี) ...............................................

ชือ นาย/นาง/น.ส. ................................................. นามสกลุ ...................................................... (กรุณาเขียนแผนที่สงัเขปในขอ้ 9)

เลขประจาํตวัประชาชน

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

เลขที่ ...... หมู่ที่ .....อาคาร/หมู่บา้น...................................ชั้น......หอ้ง.........ซอย ……...……….... เลขที่ ........... หมู่ที่ ….....อาคาร/หมู่บา้น ..............................ชั้น........หอ้ง........ ซอย..................................

ถนน .......................................... ตาํบล / แขวง  ......................................................................... ถนน .............................................. ตาํบล / แขวง  ..................................................................................

อาํเภอ / เขต ............................................................ จงัหวดั ...................................................... อาํเภอ / เขต ........................................................ จงัหวดั .........................................................................

รหสัไปรษณีย ์............................ โทรศพัท์ (บา้น) ..............................(ที่ทาํงาน)..................... รหสัไปรษณีย ์...............................................โทรศพัท์..........................................................................

โทรศพัท์มือถือ .................................................โทรสาร ............................................................

email address……....................... สิทธิที่ไดร้ับเป็นผูด้าํเนินการแทน…......................…….......

 ชัว่คราว (มีกาํหนดระยะเวลา)

 รายเดือน

 รายปี

เริ่มตน้ วนัที่ ...............  เดือน .................................. พ.ศ. .................  เวลา ...................น.

สิ้นสุด วนัที่ ...............  เดือน .................................. พ.ศ. .................  เวลา ...................น.

สถานประกอบการตาม ภ.พ.20 �สานกงานใหญ �สาขาท…..ชอสาขา...............................

6. สถานที่ส่งใบแจ้งค่าใช้บริการ

2. ชื่อและสถานที่ผู้ตดิต่อ (Contact Person)

7. ผู้ใช้บริการตกลงถือว่า คาํขอนีเ้ป็นสัญญาใช้บริการสื่อสัญญาณ

   ถ่ายทอดภาพ และเสียงทันที เมื่อผู้ให้บริการตกลง

 ให้บริการแก่ผู้ขอใช้บริการ

ใชบ้ริการ หรือหา้มผูใ้ชบ้ริการนาํโครงข่ายที่ใชบ้ริการไปดาํเนินการทางธุรกิจเพือ่หาผลประโยชน์

ต่อเนื่อง  เวน้แต่จะไดต้กลงและไดร้ับความเห็นชอบจากผูใ้ห้บริการก่อน  หากผูใ้ชบ้ริการไม่

ปฏิบตัิตามสัญญาในขอ้นี้  ผูใ้ชบ้ริการตอ้งชดใชค้่าเสียหายอนัเกิดจากการกระทาํดงักล่าว ใหก้บั

ผูใ้ห้บริการไม่ว่าดว้ยกรณีใด ๆ

11) หากผูใ้ชบ้ริการประสงคจ์ะเลิกใชบ้ริการ  จะตอ้งแจง้ใหผู้ใ้หบ้ริการทราบล่วงหนา้เป็นลายลกัษณ์

อกัษรไม่นอ้ยกว่า 30 วนั และผูใ้ชบ้ริการยนิยอมชาํระค่าบริการตามระยะเวลาที่ใชบ้ริการจริงตาม

อตัราที่กาํหนด

12) บรรดาหนังสือ จดหมาย คาํบอกกล่าวใด ๆ ของผูใ้ห้บริการซึ่งส่งไปยงัผูใ้ชบ้ริการ    ณ สถานที่

ส่งใบแจ้งค่าใช้บริการใหถ้ือว่าผูใ้ชบ้ริการไดร้ับโดยชอบแลว้

13) หากผูใ้ชบ้ริการปฏิบตัิผิดเงื่อนไขขอ้ใดขอ้หนึ่งของสัญญานี้ ผูใ้หบ้ริการมีสิทธิงดการให้บริการ

และ/หรือเลิกสัญญาบริการกไ็ด ้ โดยผูใ้ช้บริการยอมรับว่าการกระทาํใด ๆ อนัเนื่องมาจากการเลิก

สัญญาตามขอ้นี้ไม่เป็นการล่วงละเมิดต่อผูใ้ชบ้ริการประการใด และผูใ้ชบ้ริการยงัคงตอ้งมีภาระ

ผูกพนัที่จะตอ้งชาํระค่าบริการที่คา้งอยูใ่หค้รบถว้นดว้ย

ขา้พเจ้าไดร้ับทราบรายละเอียดและเงื่อนไขของผูใ้ห้บริการที่ปรากฏขา้งตน้โดยตลอดแลว้

และตกลงยินยอมปฏิบตัิตามทุกประการโดยให้ถือว่าเอกสารฉบบันี้เป็นสัญญาผูกพนัในการใช้

บริการของขา้พเจา้

     ลงชื่อ ……….……........…………….…........   ผูข้อใชบ้ริการ

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

    ............/.............../..............

เอกสารแนบทา้ยสัญญาถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา3. ระยะเวลาการใช้บริการ



            สถานที่ตน้ทาง สถานที่ปลายทาง ใหแ้นบหลกัฐานพร้อมลงนามรับรองสาํเนาถูกตอ้ง และประทบัตราบริษทัฯ (ถา้มี) 

บุคคลธรรมดา

     �สาํเนาบตัรประชาชน  

     �กรณีชาวต่างประเทศ  ใหแ้นบสาํเนาหนงัสือเดินทาง

          หรือใบอนุญาตการทาํงาน (Work Permit) หรือ ใบสาํคญับุคคลต่างดา้ว

นิติบุคคล

     1. สาํเนาหนงัสือรับรองการเป็นนิติบุคคลที่มีกาํหนดไม่เกิน 180 วนั

     2. หนงัสือมอบอาํนาจทาํการแทนนิติบุคคล

     3. สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชนของผูม้ีอาํนาจกระทาํการแทนนิติบุคคล

     4. สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชนของผูร้ับมอบอาํนาจกระทาํการแทนนิติบุคคล

     5. สาํเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.20) 

     6. ใบอนุญาตการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทศัน์และ

          คลื่นความถี่วิทย ุ(ถา้มี)

10.                  หลักฐานการขอใช้บริการ
9.                                                               แผนที่สังเขป สําหรับสถานที่ตัง้

                                                    (โปรดเขียนแผนที่ให้ชัดเจนเพื่อความรวดเร็วในการให้บริการ)

สําหรับเจ้าหน้าที่

ค่าขอใชบ้ริการ ............................... บาท รวมเงิน ................................. บาท

ค่าเช่าวงจร ........................... บาท เลขที่ใบเสร็จรับเงิน ........................................

อื่น ๆ .................................... บาท วนัที่ชาํระ .............. / ............... / ......................

รายละเอียดการชําระเงนิ

อนุมตัิ

 ลงชื่อ  …………………………………………..

(………………………………………………………..)

  ตาํแหน่ง  ………………………………………

………/………/………

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

ประเภทลูกคา้ …………………………………………………………............

ชื่อผูร้ับคาํขอใชบ้ริการ .......................................................................

หน่วยงาน ...................................................... โทรศพัท์..........................................

สาหรบเจาหนาท


