
                                                        จดุที ่1 จดุที ่2  จดุที ่3 ใหแ้นบหลักฐานพร้อมลงนามรับรองส าเนาถกูต้อง และประทับตราบริษัทฯ (ถา้มี) 
(โปรดกรอกรายละเอยีดและท าเคร่ืองหมาย               เลือกบริการทีท่่านต้องการ) FREE CHOICE TIER บุคคลธรรมดา

CHOICE TIER       ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน หรือ

TOTAL CHOICE TIER       ส าเนาหนังสือเดินทาง ส าหรับกรณีชาวต่างชาติ

OTHER ………….................................. นิตบิุคคล

ขอใช้บริการอปุกรณ์ Set-Top-Box   จ านวน .......................จดุ      1. ส าเนาหนังสือรับรองการเป็นนิติบุคคลทีม่กี าหนดไมเ่กนิ 180 วัน

     2. หนังสือมอบอ านาจใหก้ระท าการแทนนิติบุคคล
     3. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้มอี านาจกระท าการแทนนิติบุคคล

     4. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้รับมอบอ านาจกระท าการแทนนิติบุคคล
ในนามของ .......................................................................................................................................      5. ส าเนาใบทะเบียนภาษีมลูค่าเพิม่ (ภ.พ.20)  (ถา้มี)

ชื่อนิติบุคคล ..........................................................................................................................................................

โดย .........................................................................................................................................(ผู้มอี านาจลงนาม) ADSL แบบมหีมายเลข…………………………….  โปรดระบุความเร็ว .............. Mbps

ประเภทธุรกจิ ……..................................................... เลขทะเบียนนิติบุคคล/เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี ADSL แบบไมม่หีมายเลข…………………………. โปรดระบุความเร็ว .............. Mbps

FTTX  หมายเลข ................................................โปรดระบุความเร็ว .............. Mbps
ชื่อสถานประกอบการตาม ภ.พ. 20…………..………….…………...………..…...…………………………………………….. อืน่ๆ(ระบุ)  ..................................................................................

  ส านักงานใหญ่ สาขาที่

ทีอ่ยูต่าม ภ.พ. 20 ….............................................................................................................................................

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

วันทีจ่ดัต้ังบริษัท ………………………….…….…..... โทรศัพท์ ………………..……….………………..………..….……

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

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

วัน/เดือน/ปีเกดิ ............../.............../............... ตามขอ้ 6   อืน่ ๆ โปรดระบุ        ค่าบริการอปุกรณ์ Set-Top Box ...........................บาท 

เลขที ่........... หมูท่ี ่............ อาคาร / หมูบ่้าน..................................................ชั้น .............หอ้ง …............        ค่าประกนัอปุกรณ์ Set-Top Box ……...……..........บาท 

       อืน่ ๆ ............................................................................บาท 

อ าเภอ / เขต ............................................................ จงัหวัด …………...............................................................

รหสัไปรษณีย ์..........................โทรศัพท์ (บ้าน) …….……………….……(ทีท่ างาน)…….....................................

โทรศัพท์มอืถอื ................................................................. โทรสาร ………...............……………...…………………

email address……………....………....…..…สิทธิทีไ่ด้รับเป็นผู้ด าเนินการแทน……..…...………...…....………………

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

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

 อืน่ ๆ ...............................................................

เลขที ่................... หมูท่ี ่…….……....อาคาร/หมูบ่้าน.......................................................................................

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

จงัหวัด ………………...…………………...…………….………

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

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

จงัหวัด …...……………………………………………….………

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

ชั้น..........หอ้ง.............. ซอย ……...................................

วันทีช่ าระ ............. / ............... / ................

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

ชื่อ นาย/นาง/น.ส. .......................................... นามสกลุ………….....................................................

ชั้น..............หอ้ง.............. ซอย ......................................

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

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

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

เลขทีใ่บเสร็จรับเงิน .....................................

เลขที ่................... หมูท่ี ่………....อาคาร/หมูบ่้าน..............................................................................................

ชื่อ นาย/นาง/น.ส. ....................................................... นามสกลุ ...................................................................

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

เลขประจ าตัวประชาชนหรือเลขหนังสือเดินทาง (Passport No.)

บุคคลธรรมดา

นิติบุคคล

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

บริการ Video On Demand Buffet 

บริการ Karaoke Buffet

 สัญญาบริการ TOT iptv 

7.                         สถานที่ส่งใบแจ้งค่าใช้บริการ 

2.                    ชื่อและสถานที่ผู้ติดต่อ (Contact Person) 

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

8.                      หลักฐานในการขอใช้บริการ 

6.                                      สถานที่ติดตั้ง 

4.                       บริการเสริมพิเศษส าหรับ TOT iptv 

89/2  หมู ่3 ถนนแจง้วัฒนะ แขวงทุง่สองหอ้ง  

เขตหลักสี ่  กรุงเทพมหานคร 10210 

เลขทะเบยีนนติบิคุคล/ เลขประจ าตัวผูเ้สยีภาษี 0107545000161 

 

ส าหรับเจ้าหน้าที่ 

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

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

อนุมัติ 
 

 ลงชื่อ  ………………………………………….. 

  (………………………………………………………..) 

  ต ำแหน่ง  ……………………………………… 

                  ………/………/……… 

รายละเอียดการช าระเงนิ 

5.                     ข้อมูลในการใช้อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง 

1.                      ชื่อและหลักฐานผู้ขอใช้บริการ 

3.                          รายละเอียดการขอใช้บริการ 

 



ลงชื่อ ………………………………………………………………… ผู้ใช้บริการ

1)  "ผู้ใหบ้ริการ"     หมายถงึ   บริษัท ทีโอที จ ากดั (มหาชน) 
2)  "ผู้ใช้บริการ"     หมายถงึ   ผู้ขอใช้บริการ ซ่ึงได้รับอนุมติัการใหบ้ริการจากผู้ใหบ้ริการแล้ว 
3)  ผู้ใช้บริการต้องปฏบิัติตามหลักเกณฑ์เกีย่วกบัการใหบ้ริการ และหากมกีารเปล่ียนแปลงหลักเกณฑ์ทีจ่ะไมท่ าใหผู้้ใช้บริการและผู้ใหบ้ริการเสียประโยชน์ยิง่ไปกว่าเง่ือนไขตามสัญญานี ้ผู้ใหบ้ริการจะแจง้ใหผู้้ใช้บริการทราบเป็นลายลักษณ์อกัษรไมน่้อยกว่า 30 วันกอ่นมกีารเปล่ียนแปลง
4)  ผู้ใช้บริการต้องช าระค่าบริการและ/หรือค่าธรรมเนียมตามทีผู้่ใหบ้ริการได้แจง้ค่าใช้บริการภายใน 15 วันนับต้ังแต่ได้รับใบแจง้ค่าใช้บริการ กรณีผู้ใช้บริการค้างช าระหนีส้องงวดติดต่อกนั ผู้ใหบ้ริการมสิีทธิระงับการใหบ้ริการตามทีเ่รียกเกบ็บนใบแจง้ค่าใช้บริการได้ทันที 
5)  สัญญาบริการฉบับนีเ้ป็นสิทธิเฉพาะตัวการเปล่ียนผู้ใช้บริการจะต้องได้รับความยนิยอมเป็นลายลักษณ์อกัษรจากผู้ใหบ้ริการกอ่นและผู้ใช้บริการตกลงใช้บริการภายในกจิการของผู้ใช้บริการเท่านัน้จะไมน่ าสิทธิการใช้บริการตามสัญญานีไ้ปใหบ้ริการกบับุคคลหรือนิติบุคคลอืน่ด้วย เว้นแต่จะได้ตกลงและได้รับ

13) ผู้ใช้บริการไมป่ระสงค์จะใช้บริการ ผู้ใช้บริการต้องแจง้บอกเลิกการใช้บริการต่อผู้ใหบ้ริการทราบล่วงหน้า เป็นลายลักษณ์อกัษรไมน่้อยกว่า 5 วันท าการ ทัง้นี ้ผู้ใช้บริการจะต้องช าระค่าบริการจนถงึวันทีก่ารยกเลิกสัญญามผีลบังคับ

     14.5 ผู้ใหบ้ริการไมส่ามารถใหบ้ริการได้โดยเหตุสุดวิสัย

โดยตลอดแล้ว และตกลงยนิยอมปฏบิัติตามทุกประการ และถอืว่าค าขอนีเ้ป็นสัญญาผูกพันในการใช้บริการ TOT iptv ของขา้พเจา้ทันทีเมือ่ผู้ใหบ้ริการตกลงใหบ้ริการแกข่า้พเจา้

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

    เกดิจากการใช้งานตามปกติ หรือตามระยะเวลาของการใช้งาน   

8)  ในการขอใช้บริการ ผู้ใช้บริการจะต้องช าระค่าประกนัอปุกรณ์ Set-Top Box เป็นจ านวนเงิน 500 บาท โดยผู้ใช้บริการทราบว่าอปุกรณ์ Set-Top Box เป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ใหบ้ริการ  ผู้ใช้บริการไมม่กีรรมสิทธิ์หรือสิทธิอืน่ใด และเมือ่ส้ินสุดการใช้บริการหรือสัญญานีเ้ลิกกนัไมว่่าด้วยเหตุใด

     14.6 มบีทบัญญัติแหง่กฎหมายใหย้กเลิก

11) เมือ่เกดิการขดัขอ้งในการใช้บริการ ผู้ใช้บริการต้องแจง้ใหผู้้ใหบ้ริการทราบ และผู้ใหบ้ริการจะแกไ้ขการขดัขอ้งในส่วนของผู้ใหบ้ริการจนถงึจดุเชื่อมใหคื้นดีโดยเร็ว และจะไมคิ่ดค่าใช้จา่ยจากผู้ใช้บริการเว้นแต่เหตุขดัขอ้งเกดิขึน้จากการกระท าของผู้ใช้บริการหรือบริวารของผู้ใช้บริการ

    ผู้ใช้บริการจะต้องส่งคืนอปุกรณ์ Set-Top Box ใหแ้กผู้่ใหบ้ริการในสภาพทีส่มบูรณ์ภายใน 15 วันนับแต่ผู้ใหบ้ริการแจง้ใหท้ราบ ในกรณีทีอ่ปุกรณ์ Set-Top Box มคีวามเสียหายและหรือสูญหายไมว่่าด้วยเหตุใด ผู้ใหบ้ริการสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าประกนัอปุกรณ์ Set-Top Box  เว้นแต่ความเสียหาย     

9)  ผู้ใหบ้ริการ และผู้แทนทีไ่ด้รับอนุญาตมอี านาจในการเขา้ไปในสถานทีข่องผู้ใช้บริการเป็นคร้ังคราวในเวลาอนัสมควร เพือ่ท าการตรวจสอบอปุกรณ์ Set-Top Box และอปุกรณ์ใด ๆ  ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการใหบ้ริการ TOT iptv ทัง้นีผู้้ใหบ้ริการหรือผู้แทนจะแจง้ใหผู้้ใช้บริการทราบล่วงหน้าถงึการเขา้ไปนัน้

14) ในกรณีดังต่อไปนี ้ผู้ใหบ้ริการมสิีทธิยกเลิกสัญญาการใหบ้ริการได้ 
     14.1 ผู้ใช้บริการถงึแกค่วามตาย หรือส้ินสภาพนิติบุคคล
     14.2 ผู้ใช้บริการผิดนัดช าระค่าใช้บริการเกนิกว่าระยะเวลาทีก่ าหนดสองคราวติดต่อกนั โดยผู้ใหบ้ริการได้แจง้เตือนเป็นหนังสือแล้ว

     14.4 มเีหตุเชื่อได้ว่าผู้ใช้บริการมพีฤติกรรมฉอ้ฉลในการใช้บริการ หรือน าบริการไปใช้โดยผิดกฎหมาย หรือฝ่าฝืนขอ้หา้มในสัญญานี้

7)  ผู้ใหบ้ริการขอสงวนสิทธิ์ในการเปล่ียน ยกเลิก หรือถอนรายการทีใ่หบ้ริการตามปกติในแต่ละเดือน ไมว่่าทัง้หมดหรือเพียงบางส่วนในเวลาใดกไ็ด้ โดยผู้ใหบ้ริการจะแจง้ใหผู้้ใช้บริการทราบเป็นลายลักษณ์อกัษรไมน่้อยกว่า 30 วันกอ่นมกีารเปล่ียนแปลง

15) ผู้ใช้บริการตกลงใช้บริการตรงตามวัตถปุระสงค์ทีใ่หไ้ว้ในสัญญา โดยต้องด าเนินการทีไ่มข่ดัต่อกฎหมาย หรือความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอนัดีของประชาชน  

     14.3 ผู้ใช้บริการขอใช้สิทธิระงับการใช้บริการชั่วคราวติดต่อกนัเกนิกว่าระยะเวลาทีก่ าหนดในแต่ละบริการ

     ทีจ่ าเป็นต้องบ ารุงรักษาหรือแกไ้ขระบบทีใ่ช้ในการใหบ้ริการ  ผู้ใหบ้ริการมสิีทธิระงับการใหบ้ริการได้ทันที และผู้ใช้บริการยงัคงต้องมภีาระผูกพันทีจ่ะต้องช าระค่าบริการทีค้่างอยูใ่นครบถว้นด้วย

วันที ่………./……………/………….

10) ผู้ใหบ้ริการตกลงว่าจะใหผู้้ใช้บริการได้รับชมเนือ้หาและช่องรายการทีผู้่ใช้บริการสมคัรขอใช้บริการได้อยา่งต่อเนือ่ง เว้นแต่กรณีพ้นวิสัยหรือเป็นปกติประเพณีของการใหบ้ริการในลักษณะดังกล่าวนีอ้ยูแ่ล้วหรือกรณีซ่ึงอยูเ่หนือการควบคุมของผู้ใหบ้ริการ

16) บรรดาหนังสือ จดหมาย ค าบอกกล่าวใด ๆ ของผู้ใหบ้ริการซ่ึงส่งไปยงัผู้ใช้บริการ ณ สถานทีส่่งใบแจง้ค่าใช้บริการ หรือแจง้โดยวิธีการอืน่ทีผู้่ใช้บริการแจง้ความประสงค์ไว้ใหถ้อืว่าเป็นการส่งไปถงึผู้ใช้บริการแล้ว 
     เง่ือนไขของสัญญาบริการ TOT iptv นี ้เป็นไปตามประกาศของคณะกรรมการกจิการกระจายเสียง กจิการโทรทัศน์และกจิการโทรคมนาคมแหง่ชาติ เร่ืองมาตรฐานของสัญญาการใหบ้ริการโทรทัศน์แบบบอกรับสมาชิก ซ่ึงขา้พเจา้ได้รับทราบรายละเอยีดเง่ือนไขของบริการ TOT iptv ในสัญญานี้

12) หากผู้ใช้บริการปฏบิัติผิดเง่ือนไขขอ้ใดขอ้หนึง่ของสัญญา ผู้ใหบ้ริการมสิีทธิระงับการใหบ้ริการเป็นการชั่วคราวได้ โดยแจง้เป็นหนังสือพร้อมทัง้เหตุในการใช้สิทธิใหแ้กผู้่ใช้บริการทราบล่วงหน้าไมน่้อยกว่า 30 วัน เว้นแต่กรณีทีผู้่ใช้บริการใช้เอกสารปลอมในการขอใช้บริการ หรือกรณีทีผู้่ใหบ้ริการมเีหตุ

    ความเหน็ชอบจากผู้ใหบ้ริการกอ่น หากผู้ใช้บริการไมป่ฏบิัติตามสัญญาในขอ้นีผู้้ใช้บริการต้องชดใช้ค่าเสียหายอนัเกดิจากการกระท าดังกล่าวใหก้บัผู้ใหบ้ริการ
6)  อตัราค่าใช้บริการอาจปรับเพิม่ได้ตามความเหมาะสม โดยผู้ใหบ้ริการจะแจง้ใหผู้้ใช้บริการทราบเป็นลายลักษณ์อกัษรไมน่้อยกว่า 30 วันกอ่นมกีารเปล่ียนแปลง

9.                                                                                                                            สัญญาบริการ TOT iptv 


