4.
one-way
4.1 อุปกรณ์ TV CODEC

คําขอ / สัญญาบริการสื่อสัญญาณถ่ ายทอดภาพและเสียง
(โปรดกรอกรายละเอียดและทําเครื่ องหมาย 

1.

4.6 อุปกรณ์ถ่ายทอดสัญญาณภาพและเสี ยง

ชื่อ นาย/นาง/น.ส. ..................................................... นามสกุล ............................................................
เลขประจําตัวประชาชนหรื อเลขหนังสื อเดินทาง (Passport No.)

2.

ชื่อและสถานที่ผ้ ูตดิ ต่ อ (Contact Person)

ชือ นาย/นาง/น.ส. ................................................. นามสกุล ......................................................
เลขประจําตัวประชาชน
วัน/เดือน/ปี เกิด ................/............./..................... อาชีพ .........................................................
เลขที่ ...... หมู่ที่ .....อาคาร/หมู่บา้ น...................................ชั้น......ห้อง.........ซอย ……...………....
ถนน .......................................... ตําบล / แขวง .........................................................................
อําเภอ / เขต ............................................................ จังหวัด ......................................................
รหัสไปรษณี ย ์ ............................ โทรศัพท์ (บ้าน) ..............................(ที่ทาํ งาน).....................
โทรศัพท์มือถือ .................................................โทรสาร ............................................................
email address……....................... สิ ทธิที่ได้รับเป็ นผูด้ าํ เนินการแทน…......................…….......

3.

ระยะเวลาการใช้ บริการ

ชัว่ คราว (มีกาํ หนดระยะเวลา)
รายเดือน
รายปี
เริ่ มต้น วันที่ ............... เดือน .................................. พ.ศ. ................. เวลา ...................น.
สิ้ นสุ ด วันที่ ............... เดือน .................................. พ.ศ. ................. เวลา ...................น.

จํานวน............... วงจร

4.4 อุปกรณ์ NETWORK ADAPTER และ TV CODEC
จํานวน............... วงจร
4.5 อุปกรณ์ PLATFORM FIBER OPTIC VIDEO/AUDIO LINK
จํานวน............... วงจร

บุคคลธรรมดา

ชื่อนิติบุคคล ...................................................................................................................................
โดย ..................................................................................................................... (ผูม้ ีอาํ นาจลงนาม)
ประเภทธุรกิจ ......................................................... เลขทะเบียนนิติบุคคล/
เลขประตัวผูเ้ สี ยภาษีอากร
สถานปร กอบการตาม ภ.พ.20
ภ พ 20 สานกงานใหญ
สํานักงานใหญ่ สาขาท…..ชอสาขา...............................
สาขาที่ ชื่อสาขา
สถานประกอบการตาม
่ ……………………………………………………....................................................
ที่อยู…
วันที่จดั ตั้งบริ ษทั ............................................โทรศัพท์ ............................................................
โทรสาร ….....................……..… Website………..………………………………….. …

จํานวน............... วงจร

4.3 อุปกรณ์ OPTICAL TERMINAL และ TV CODEC

ชื่อและหลักฐานผู้ขอใช้ บริการ

ในนามของ ....................................................................................................................................
นิติบุคคล

two-way
จํานวน............... วงจร

4.2 อุปกรณ์ไมโครเวฟและ TV CODEC

เลือกบริ การที่ท่านต้องการ)

8.

ประเภทการขอใช้ บริการ

กล้อง

รถโมบายล์

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

5.

สถานที่ตดิ ตัง้

สถานทีต่ ้ นทาง
เลขที่ ........... หมู่ที่ ….....อาคาร/หมู่บา้ น ..............................ชั้น........ห้อง........ ซอย..................................
ถนน ............................................................. ตําบล / แขวง ..............................................................
อําเภอ / เขต ........................................................ จังหวัด .........................................................................
สั ไป ี ์ ...................................หมายเลขโทรศพทใกลเคยง
โ ศั ์ใ ้ ี (ถาม)
( ้ ี) .............................................
รหสไปรษณย
สถานทีป่ ลายทาง
เลขที่ ........... หมู่ที่ ….....อาคาร/หมู่บา้ น ..............................ชั้น........ห้อง........ ซอย..................................
ถนน .............................................. ตําบล / แขวง ..................................................................................
อําเภอ / เขต ........................................................ จังหวัด .........................................................................
รหัสไปรษณี ย ์ ...................................หมายเลขโทรศัพท์ใกล้เคียง (ถ้ามี) ...............................................
(กรุ ณาเขียนแผนที่สงั เขปในข้อ 9)

6.

สถานที่ส่งใบแจ้ งค่ าใช้ บริการ

เลขที่ ........... หมู่ที่ ….....อาคาร/หมู่บา้ น ..............................ชั้น........ห้อง........ ซอย..................................
ถนน .............................................. ตําบล / แขวง ..................................................................................
อําเภอ / เขต ........................................................ จังหวัด .........................................................................
รหัสไปรษณี ย ์ ...............................................โทรศัพท์..........................................................................

7. ผู้ใช้ บริการตกลงถือว่ า คําขอนีเ้ ป็ นสัญญาใช้ บริการสื่อสัญญาณ
ถ่ ายทอดภาพ และเสียงทันที เมื่อผู้ให้ บริการตกลง
ให้ บริการแก่ ผ้ ูขอใช้ บริการ

สัญญาใช้ บริการสื่อสัญญาณถ่ ายทอดภาพและเสียง

1) “ผู้ให้บริการ” หมายถึง บริ ษทั โทรคมนาคมแห่งชาติ จํากัด (มหาชน)
2) “ผูใ้ ช้บริการ” หมายถึง ผู้ขอใช้บริการสื่อสัญญาณถ่ายทอดภาพและเสียง ซ่ ึงได้รับการอนุมัติ
การให้บริ การจากผูใ้ ห้บริ การแล้ว
3) ผูใ้ ช้บริ การต้องได้รับอนุญาตการประกอบกิจการกระจายเสี ยงและกิจการโทรทัศน์และคลื่น
ความถี่วิทยุ(ถ้ามี) จากคณะกรรมการกิจการกระจายเสี ยงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม
แห่ งชาติ (กสทช.) ที่เกี่ยวข้อง
4) ผูใ้ ช้บริ การต้องปฏิบตั ิตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ คําสั่ง ประกาศ เงื่อนไขการใช้บริ การ
ของผูใ้ ห้บริ การที่ประกาศใช้อยู่ และจะประกาศใช้ต่อไปในอนาคต และตกลงใช้บริ การ
ตรงตามวัตถุประสงค์ที่ให้ไว้ในสัญญานี้
5) ผูใ้ ช้บริ การจะต้องไม่นาํ การให้บริ การไปใช้ในทางที่ขดั ต่อกฎหมาย ความสงบเรี ยบร้อย
และศีลธรรมอันดีของประชาชน รวมทั้งนโยบายของรั ฐบาล
6) ผูใ้ ช้บริ การต้องชําระค่าบริ การ และ/หรื อค่าธรรมเนียมตามที่ผูใ้ ห้บริ การภายใน 15 วันนับตั้งแต่
ได้รับใบแจ้งค่าใช้บริ การ
7) กรณี ผใู ้ ช้บริ การค้างชําระหนี้ ตามข้อ 6 สองงวดติดต่อกัน ผูใ้ ห้บริ การมีสิทธิระงับการให้บริ การ
ตามที่เรี ยกเก็บบนใบแจ้งค่าใช้บริ การได้ทนั ที
8) ผูใ้ ห้บริ การสงวนไว้ซ่ ึ งสิ ทธิในการเปลี่ยนแปลงระบบและวิธีการในการให้บริ การ โดยผูใ้ ห้บริ การ
จะได้แจ้งให้ผใู ้ ช้บริ การทราบล่วงหน้า
9) ในกรณี เกิดอุปสรรคหรื อเหตุขดั ข้องอันเนื่องมาจากอุปกรณ์ทางเทคนิคของผูใ้ ห้บริ การ
ทําให้ผใู ้ ช้บริ การไม่สามารถใช้บริ การได้ ผูใ้ ห้บริ การจะคิดส่ วนลดให้ผใู ้ ช้บริ การตามอัตราที่กาํ หนด
และผูใ้ ช้บริ การจะเรี ยกร้องค่าเสี ยหายอื่นใดจากผูใ้ ห้บริ การไม่ได้
10) วงจรที่ผใู ้ ช้บริ การจากผูใ้ ห้บริ การหรื อการใช้บริ การโครงข่ายจากผูใ้ ห้บริ การ จะต้องใช้ภายใน
กิจการของผูใ้ ช้บริ การเท่านั้น ห้ามผูใ้ ช้บริ การนําวงจรไปเปิ ดให้บริ การต่อหรื อนําไปให้บุคคลอื่น
ใช้บริ การ หรื อห้ามผูใ้ ช้บริ การนําโครงข่ายที่ใช้บริ การไปดําเนินการทางธุรกิจเพือ่ หาผลประโยชน์
ต่อเนื่อง เว้นแต่จะได้ตกลงและได้รับความเห็นชอบจากผูใ้ ห้บริ การก่อน หากผูใ้ ช้บริ การไม่
ปฏิบตั ิตามสัญญาในข้อนี้ ผูใ้ ช้บริ การต้องชดใช้ค่าเสี ยหายอันเกิดจากการกระทําดังกล่าว ให้กบั
ผูใ้ ห้บริ การไม่ว่าด้วยกรณี ใด ๆ
11) หากผูใ้ ช้บริ การประสงค์จะเลิกใช้บริ การ จะต้องแจ้งให้ผใู ้ ห้บริ การทราบล่วงหน้าเป็ นลายลักษณ์
อักษรไม่นอ้ ยกว่า 30 วัน และผูใ้ ช้บริ การยินยอมชําระค่าบริ การตามระยะเวลาที่ใช้บริ การจริ งตาม
อัตราที่กาํ หนด
12) บรรดาหนังสื อ จดหมาย คําบอกกล่าวใด ๆ ของผูใ้ ห้บริ การซึ่ งส่ งไปยังผูใ้ ช้บริ การ ณ สถานที่
ส่ งใบแจ้งค่าใช้บริ การให้ถือว่าผูใ้ ช้บริ การได้รับโดยชอบแล้ว
13) หากผูใ้ ช้บริ การปฏิบตั ิผิดเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่งของสัญญานี้ ผูใ้ ห้บริ การมีสิทธิ งดการให้บริ การ
และ/หรื อเลิกสัญญาบริ การก็ได้ โดยผูใ้ ช้บริ การยอมรั บว่าการกระทําใด ๆ อันเนื่องมาจากการเลิก
สัญญาตามข้อนี้ไม่เป็ นการล่วงละเมิ ดต่อผูใ้ ช้บริ การประการใด และผูใ้ ช้บริ การยังคงต้องมีภาระ
ผูกพันที่จะต้องชําระค่าบริ การที่คา้ งอยูใ่ ห้ครบถ้วนด้วย
ข้าพเจ้าได้รับทราบรายละเอียดและเงื่อนไขของผูใ้ ห้บริ การที่ปรากฏข้างต้นโดยตลอดแล้ว
และตกลงยินยอมปฏิบตั ิตามทุกประการโดยให้ถือว่าเอกสารฉบับนี้เป็ นสัญญาผูกพันในการใช้
บริ การของข้าพเจ้า
ลงชื่อ ……….……........…………….…........ ผูข้ อใช้บริ การ
(….......…..........……….........………....)
............/.............../..............
เอกสารแนบท้ายสัญญาถือเป็ นส่ วนหนึ่งของสัญญา

9.

แผนที่สังเขป สําหรั บสถานที่ตงั ้
(โปรดเขียนแผนที่ให้ ชัดเจนเพื่อความรวดเร็วในการให้ บริการ)
สถานที่ตน้ ทาง

10.
สถานที่ปลายทาง

หลักฐานการขอใช้ บริการ
ให้แนบหลักฐานพร้อมลงนามรับรองสําเนาถูกต้อง และประทับตราบริ ษทั ฯ (ถ้ามี)
บุคคลธรรมดา
สําเนาบัตรประชาชน
กรณี ชาวต่างประเทศ ให้แนบสําเนาหนังสื อเดินทาง
หรื อใบอนุญาตการทํางาน (Work Permit) หรื อ ใบสําคัญบุคคลต่างด้าว
นิติบุคคล
1. สําเนาหนังสื อรับรองการเป็ นนิติบุคคลที่มีกาํ หนดไม่เกิน 180 วัน
2. หนังสื อมอบอํานาจทําการแทนนิติบุคคล
3. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูม้ ีอาํ นาจกระทําการแทนนิติบุคคล
4. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูร้ ับมอบอํานาจกระทําการแทนนิติบุคคล
5. สําเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.20)
6. ใบอนุญาตการประกอบกิจการกระจายเสี ยงและกิจการโทรทัศน์และ
คลื่นความถี่วิทยุ (ถ้ามี)

สําหรั บเจ้ าหน้ าที่
สาหรบเจาหนาท
รหัสลูกค้า (Account ID) …………………………………………….
ประเภทลูกค้า …………………………………………………………............
ชื่อผูร้ ับคําขอใช้บริ การ .......................................................................
หน่วยงาน ...................................................... โทรศัพท์..........................................
อนุมตั ิ
ลงชื่อ …………………………………………..
(………………………………………………………..)
ตําแหน่ง ………………………………………
………/………/………

รายละเอียดการชําระเงิน
ค่าขอใช้บริ การ ............................... บาท รวมเงิน ................................. บาท
ค่าเช่าวงจร ........................... บาท
เลขที่ใบเสร็จรับเงิน ........................................
อื่น ๆ .................................... บาท
วันที่ชาํ ระ .............. / ............... / ......................

