ใบคำร้องขออนุญำตต่อเชือ่ มสัญญำณเคเบิล้ ทีวเี พื่อกำรศึกษำ
เลขที่....................../2558
วันที่................. เดือน................................... พ.ศ. ....................
ข้ำพเจ้ำ.........................................................................................................อำยุ............................ปี
อยู่บ้ำนเลขที่..........................หมู่ท.ี่ ............ซอย............................ถนน................................อำเภอ..............................
จังหวัด........................................... โทรศัพท์....................................................มีควำมประสงค์ขออนุญำตเชื่อมต่อ
สำยสัญญำณเคเบิ้ลทีวีเพื่อกำรศึกษำจำกเทศบำลตำบลทองผำภูมิ และข้ำพเจ้ำยินดีจะอำนวยควำมสะดวกให้กับ
เจ้ำหน้ำที่ของเทศบำลตำบลทองผำภูมิในกำรดำเนินกำรเชื่อมต่อสำยสัญญำณเคเบิ้ลทีวี ฯ ซึ่งสถำนที่ทำกำรติดตั้ง
คื อ บ้ ำ นเลขที่ . .....................หมู่ ที่ . ................ซอย.........................ถนน......................................
อำเภอ...........................................จังหวัด.................................................
ทั้งนี้ ข้ำพเจ้ำจะเป็นผู้จัดหำวัสดุและอุปกรณ์เอง ตำมแบบและรำยกำรที่เทศบำลตำบลทองผำภูมิ
กำหนด พร้อมทั้งดำเนินกำรเดินสำยสัญญำณเคเบิ้ลทีวีภำยในบ้ำนรอไว้ เพื่อรอรั บกำรเชื่อมต่อสัญญำณเคเบิ้ลทีวี
จำกเทศบำลตำบลทองผำภูมิ และจะถือ ปฏิบัติตำมสัญญำที่ได้ตกลงกั บเทศบำลตำบลทองผำภูมิไว้ทุก ประกำร
ซึ่งข้ำพเจ้ำได้แนบเอกสำร เพื่อประกอบกำรพิจำรณำ ดังนี้
 สำเนำบัตรประจำตัวประชำชน / สำเนำบัตรประจำตัวเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ / อื่นๆ.......................
 สำเนำทะเบียนบ้ำนของเจ้ำของบ้ำน/สำเนำทะเบียนบ้ำนของผู้เช่ำ
 หนังสือมอบอำนำจ , สำเนำทะเบียนบ้ำน , สำเนำบัตรประจำตัวเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ ของผู้มอบ
อำนำจและผู้รบั มอบอำนำจ พร้อมลงนำมกำกับสำเนำไว้ทุกฉบับ (กรณีเจ้ำบ้ำนมำไม่ได้)
 หนังสือรับรองกำรจดทะเบียน (กรณีติดตั้งในนำมนิติบุคคล ห้ำงหุ้นส่วนหรือบริษัท ฯลฯ และ
ผู้ขอติดตั้งจะต้องเป็นกรรมกำรหรือผู้ที่มีอำนำจลงนำมผูกพัน)
ลงชื่อ........................................................ผู้ขออนุญำต
(.................................................)

ลงชื่อ............................................................เจ้ำของบ้ำน
(..........................................................)

ควำมเห็นของเจ้ำหน้ำที่ (ควำมพร้อมของอุปกรณ์ สำยสัญญำณภำยใน และกำรเชื่อมต่อ ฯลฯ)
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
ลงชื่อ.....................................................เจ้ำหน้ำทีผ่ ู้ปฏิบัตงิ ำน ลงชื่อ.........................................................
(.....................................................)
(นำงสำววชิรำภรณ์ บุญเจือ )
ตำแหน่ง.......................................................
เจ้ำหน้ำที่บริหำรงำนทั่วไป
เรียน รองนำยกเทศมนตรีตำบลทองผำภูมิ
- เพื่อโปรดพิจำรณำ
ลงชื่อ.............................................................
(นำยพงศ์พันธ์ เสนีวงศ์ ณ อยุธยำ)
หัวหน้ำสำนักปลัดเทศบำล

อนุญำตให้ดำเนินกำรได้

ลงชื่อ.............................................................
(นำยวีระ แก้วมณี)
รองนำยกเทศมนตรี ปฎิบัตริ ำชกำรแทน
นำยกเทศมนตรีตำบลทองผำภูมิ

สัญญำกำรขอติดต่อเชือ่ มสำยสัญญำณเคเบิล้ ทีวเี พื่อกำรศึกษำ
ทำที่ สนง.เทศบำลตำบลทองผำภูมิ
วันที่.......... เดือน................... พ.ศ. ..............
สัญ ญำนี้ ท ำขึ้ น ระหว่ำ ง เทศบำลต ำบลทองผำภู มิ ตั้ ง อยู่ ที่ ห มู่ 1 ตำบลท่ ำ ขนุ น อ ำเภอทองผำภู มิ
จังหวัดกำญจนบุรี ซึ่งต่อไปในสัญญำนี้จะเรียกว่ำ “ผู้อนุญำต” ฝ่ำยหนึ่ง กับ ..............................................................
อำยุ ............ ปี อยู่บ้ำนเลขที่ ............ หมูบ่ ้ำน ............................................ซอย.....................................................
ถนน........................................ หมูที่ 1 ตำบลท่ำขนุน อำเภอทองผำภูมิ จังหวัดกำญจนบุรี ซึง่ ต่อไปในสัญญำนีจ้ ะ
เรียกว่ำ “ผู้ได้รับอนุญำต”
ทั้งสองฝ่ำยได้ตกลงทำสัญญำกันมีข้อควำมดังต่อไปนี้
ข้อ 1. ผู้ได้รับ อนุญำต จะต้อ งจัดหำวัสดุและอุปกรณ์ตำมแบบและรำยกำรที่ เทศบำลตำบลทองผำภูมิ
กำหนด มำดำเนินกำรเดินสำยสัญญำณเคเบิ้ลที่วีภำยในบ้ำนให้เสร็จโดยสมบูรณ์เองทั้งหมด
ข้อ 2. ผู้อนุญำตเป็นเจ้ำของลิขสิทธ์ ห้ำมมิให้ ผู้ได้รับอนุญำตนำสัญญำณไปใช้เพื่อเผยแพร่ในกิจกำรอื่น
นอกเหนือจำกที่ระบุไว้ในสัญญำนี้ไม่ได้ เว้นแต่ได้รับอนุญำตเป็นลำยลักษณ์อักษรจำกผู้อนุญำตก่อน
ข้อ 3. ห้ำมมิให้ผู้ได้รับอนุญำตทำกำรดัดแปลง แก้ไข เพิ่มเติม หรือ ทำกำรเกี่ยวข้องอย่ำงใดอย่ำงกนึ่ง กับ
สำยสัญญำณเคเบิ้ลทีวีเพื่อกำรศึกษำที่เชื่อมต่อกับอำคำร/บ้ำนพักอำศัย โดยเด็ดขำด เว้นแต่จะได้รับควำมยินยอม
จำกผู้อนุญำตเป็นลำยลลักษณ์อักษรและต้องดำเนินกำรภำยใต้หลักเกณฑ์ ข้อสัญญำในเรื่องนั้นๆด้วย
ข้อ 4. ในกรณีที่ มีเ หตุห รือ ควำมเสียหำยที่ เกิ ดขึ้นในอันที่ ไม่ อำจจะหลีกเลี่ยงได้ ซึ่ งท ำให้วัสดุ อุปกรณ์
ตลอดจนสำยสัญญำณ ชำรุด เช่น เกิดจำกภัยธรรมชำติ (แผ่นดินไหว ไฟไหม้ น้ำท่วม พำยุ ฯลฯ) ผู้อนุญำตจะไม่
รับผิดชอบค่ำใช้จ่ำยที่เกิดขึ้น ผู้ได้รับอนุญำตจะต้องทำกำรซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้งำนได้ดังเดิม
ข้อ 5. ตลอดอำยุสัญญำนี้ ถ้ำผู้อนุญำตตรวจพบว่ำวัสดุและอุปกรณ์ภำยในที่ติดตั้งอยู่อำจมีผลทำให้ระบบ
สำยส่งสัญญำณเคเบิ้ลทีวีเพื่อกำรศึกษำบกพร่องเสียหำย ผู้ไ ด้รับอนุญำตยินดีให้ผู้อนุญำตทำกำรตัดสัญญำณและ
เรียกร้องค่ำเสียหำยที่ เกิ ดขึ้นได้ตำมควรแก่ก รณี และผู้ได้รับอนุญำตจะต้องดำเนินกำรแก้ ไขปัญหำดัง กล่ำวให้
เรียบร้อย ผู้อนุญำตจึงปล่อยสัญญำณเคเบิ้ลดังเดิม
ข้อ 6. ตลอดอำยุอำยุสัญญำนี้ ผู้ได้รับอนุญำตยินยอมให้ผู้อนุญำตเข้ำตรวจสอบสภำพของวัสดุอุปกรณ์และ
สำยสัญญำณที่ติดตั้งไว้ในที่ต่ำงๆ ได้ตำมเวลำอันสมควร
ข้อ 7. ผู้ได้รับอนุญำตยินยอมและรับรองว่ำถ้ำละเลยไม่ปฏิบัติตำมข้อตกลงต่ำงๆที่ได้กล่ำวไว้ในสัญญำนี้
แม้แต่ข้อใดข้อหนึ่งแล้ว ให้เทศบำลตำบลทองผำภูมิมีอำนำจเลิกส่งสัญญำณเคเบิ้ล ทีวีให้ผู้ได้รับอนุญำตและยกเลิก
หนังสือสัญญำฉบับนี้ได้
ข้อ 8. ผู้ได้รับอนุญำตจะบอกเลิกหนังสือสัญญำฉบับนี้ได้ต่อเมื่อได้กล่ำวเป็นลำยลักษณ์อักษรแก่เทศบำล
ตำบลทองผำภูมิทรำบล่วงหน้ำอย่ำงน้อ ย 3 วัน ผู้ได้รับอนุญำตจะมิต้องรับผิดชอบสำหรับอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งซึ่ง
เกิดขึ้นภำยหลังกำรแจ้งนั้น หรือ ไม่ต้องรับผิดชอบในกำรที่อำจเกิดควำมเสียหำยต่อระบบสัญญำณเคเบิ้ลทีวีเพื่อ
กำรศึกษำ เว้นแต่จะปรำกฏว่ำข้ำพเจ้ำจงใจทำให้เกิดควำมเสียหำยใดๆ แก่ระบบสัญญำณเคเบิ้ลทีวีเพื่อกำรศึกษำนัน้

ข้ อ 9. ผู้ ไ ด้ รั บ อนุ ญ ำตยอมรั บ ว่ ำ ข้ อ ก ำหนดกำรเดิ น สำยสั ญ ญำณเคเบิ้ ล ที วี เ พื่ อ กำรศึ ก ษำของ
เทศบำลตำบลทองผำภูมิเป็นส่วนหนึ่งของสัญญำฉบับนี้ ซึ่งข้ำพเจ้ำยินยอมปฏิบัติตำมทุกประกำร
สัญญำฉบับนี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อควำมถูกต้องตรงกัน ทั้งสองฝ่ำยได้อ่ำนและเข้ำใจข้อควำมในสัญญำ
โดยตลอดแล้ว จึงลงลำยมือชื่อไว้เป็นหลักฐำนต่อหน้ำพยำน และยึดถือไว้ฝ่ำยละ 1 ฉบับ

ลงชื่อ................................................................. ผู้ได้รบั อนุญำต
( .................................................................)

ลงชื่อ ............................................................... พยำน
(.................................................................)

ลงชื่อ .............................................................. พยำน
(.................................................................)

ลงชื่อ............................................................. ผู้อนุญำต
(นำยวีระ แก้วมณี)
รองนำยกเทศมนตรี ปฎิบัติรำชกำรแทน
นำยกเทศมนตรีตำบลทองผำภูมิ

