
บริษัท อินิทรี ดิจิตอล จำกัด (มหาชน)
Ini3 Digital PLC
149 อาคารแกแล็คซี่เพลส ชั้น 8 หอง 8/1-2 ถนนนทรี แขวงชองนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120 โทร. 02687-2700 แฟกซที่ 0-2687-2799
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                       ใบสมัครสมาชิก Ini3 Cafe’ Member

1. รายละเอียดเกี่ยวกับผูสมัครสมาชิก

สมัครในนาม       บุคคลธรรมดา       นิติบุคคล

ชื่อ (นาย/นาง/นางสาว)                              อายุ    ป  ID               

เลขที่บัตรประชาชน / ขาราชการ / รัฐวิสาหกิจ 

ที่อยูตามทะเบียนบาน เลขที่        หมู       ซอย                 ถนน                              แขวง/ตำบล

เขต/อำเภอ                      จังหวัด                        รหัสไปรษณีย                  โทรศัพทเขต/อำเภอ                      จังหวัด                        รหัสไปรษณีย                  โทรศัพท

โทรสาร             E-Mail Address: 

(กรณีสมัครในนามนิติบุคคล)

บริษัท/หจก.                           สำนักงานตั้งอยูเลขที่      หมูที่        

ซอย                      ถนน                              แขวง/ตำบล                     เขต/อำเภอ

จังหวัด                                  รหัสไปรษณีย                    โทรศัพท

โทรสาร                                   E-Mail Address: 

2. รายละเอียดเกี่ยวกับรานสมาชิก2. รายละเอียดเกี่ยวกับรานสมาชิก

ชื่อราน                                  ตองการสมัครเปนสมาชิกจำนวน         เครื่อง

ที่อยูของราน เลขที่             หมูที่              ซอย                                  ถนน

แขวง/ตำบล                      เขต/อำเภอ                         จังหวัด                      รหัสไปรษณีย

โทรศัพท                               โทรสาร                        ระบบอินเตอรเน็ตที่ใช

3. การจัดสงเอกสาร

          รับดวยตนเอง          รับที่ราน         ที่อยูตามทะเบียนบาน       ที่อยูตามที่ตั้งนิติบุคคล          อื่นๆ ระบุ .....

เลขที่         หมูที่       ซอย                             ถนน                            แขวง/ตำบลเลขที่         หมูที่       ซอย                             ถนน                            แขวง/ตำบล

เขต/อำเภอ                 จังหวัด                   รหัสไปรษณีย             โทรศัพท                    โทรสาร

เอกสารประกอบการสมัคร

- บุคคลธรรมดา    1. สำเนาบัตรประชาชน หรือ บัตรขาราชการ รัฐวิสาหกิจ

                 2 . สำเนาใบทะเบียนพาณิชย หรือ สำเนาใบอนุญาตฉาย

- นิติบุคคล        1. สำเนาหนังสือรับรองบริษัท / หจก.

                 2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน / ขาราชการ / รัฐวิสาหกิจ กรรมการผูมีอำนาจ

                   3. สำเนาใบทะเบียนพาณิชย หรือ สำเนาใบอนุภาตฉาย

                                   ลงชื่อ

                                                                             (                                             )

กรุณาสงใบสมัครพรอมเอกสารประกอบมาที่

บริษัท อินิทรี ดิจิตอล จำกัด (มหาชน) 149 อาคารแกแล็คซี่เพลส ชั้น 8 หอง 8/1-2 ถนนนทรี แขวงชองนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120

วงเล็บมุมซอง ( ใบสมัครสมาชิก Ini3 Cafe’ Member ) หรือ สงเอกสารมาทางแฟกซที่ 0-2687-2778 หรือ สง E-MAIL : netcafe@ini3.co.th
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                                    ขอตกลงการเปนสมาชิก Ini3 Cafe' Member

        ตามที่สมาชิกไดแสดงความจำนงเปนสมาชิก Ini3 Cafe' Member ตอบริษัท อินิทรี ดิจิตอล จำกัด (มหาชน) ซึ่งตอไปในขอ

ตกลงนี้จะเรียกวา "อินิทรี" โดยมีวัตถุประสงคเพื่อนำเกมออนไลนออกเผยแพร และใหบริการแกลูกคาของสมาชิกเพื่อความบันเทิง

โดยถูกตองตามกฎหมาย และเพื่อมิใหเปนการละเมิดลิขสิทธิ์ของอินิทรีในฐานนะผูรับอนุญาตซึ่งลิขสิทธิ์เกมออนไลนสมาชิกจึงไดทำ

ขอตกลงไวแกอินิทรี โดยมีขอความดังตอไปนี้

        1. สมาชิกรับทราบและยอมรับวา อินิทรีเปนผูไดรับอนุญาตใหใชสิทธิ์ในการผลิต จัดจำหนาย และเผยแพรตอสาธารณชน 

                      ใหเชา และรวมถึงอนุญาตใหบุคคลอื่นใชสิทธิดังกลาว ในเกมออนไลนจากเจาของลิขสิทธิ์โดยถูกตองตามกฎหมายแต

           เพียงผูเดียวในประเทศไทย

        2. สมาชิกจะเผยแพร หรือใหลูกคาของสมาชิกเชาเลนเกมออนไลนของอินิทรีเฉพาะภายในรานเชาเลนเกมตามสถานที่ที่ระบุ

           ไวในใบสมัครดังกลาวขางตนเทานั้น หากสมาชิกจะยายรานใหเชาเลนเกมไปยังสถานที่อื่น จะตองแจงเปนลายลักษณ

           อักษรใหแกอินิทรีทราบและจะตองไดรับความยินยอมจากอินิทรีกอน

        3. สมาชิกจะไมนำเกมออนไลนไปใชเพื่อวัตถุประสงคอื่นนอกเหนือจากที่ระบุในขอตกลงนี้

        4. สมาชิกจะไมทำซ้ำ ดัดแปลง นำออกโฆษณา เผยแพรตอสาธารณชนทำโดยประการอื่นใด อันเปนการละเมิดสิทธิ์ของอินิทรี

        5.         5. สมาชิกยินยอมใหอินิทรีเขาไปในรานใหเชาเลนเกมตามที่ระบุในใบสมัครสมาชิก Ini3 Cafe' Member เพื่อตรวจสอบการ

           ปฏิบัติตามขอตกลงนี้ได

        6. สมาชิกรับทราบและยอมรับวาเอกสาร/วัตถุสิ่งของตางๆ ที่อินิทรีใหไวแกสมาชิก เพื่อใชเกี่ยวกับการประกอบกิจการ หรือ

           เพื่อสงเสริมการขายของรานใหเชาเลนเกมและเพื่อยืนยันวาเกมออนไลนที่นำไปเผยแพร/ใหกับลูกคาของสมาชิก เชนเลน

           ภายในรานใหเชาเลนเกมมีลิขสิทธิ์ถูกตองตามกฎหมายนั้น ถือเปนสิทธิของอินิทรีที่จะยกเลิกเพิกถอนการใชเอกสาร/วัตถุสิ่ง

           ของตางๆดังกลาวในเวลาใดๆ เมื่ออินิทรีพบวาสมาชิกกระทำผิดขอตกลงฉบับนี้

                7. สมาชิกยอมรับขอกำหนดและเงื่อนไขเกี่ยวกับการเปนสมาชิก Ini3 Cafe' Member ทั้งขอกำหนดและเงื่อนไขการใชเกม

           ออนไลนที่อินิทรีไดกำหนดขึ้นใชแลวหรือที่จะไดกำหนดขึ้นใชในภายหลังทุกประการ โดยสมาชิกยินยอมใหอินิทรีเปลี่ยน

           แปลงและ/หรือยกเลิกเงื่อนไขขอกำหนดตางๆ ไดแตเพียงฝายเดียว โดยมิตองแจงใหสมาชิกทราบลวงหนา

        8. หากสมาชิกปฏิบัติฝาฝนขอหนึ่งขอใดในขอตกลงฉบับนี้ ใหถือวาขอตกลงฉบับนี้เปนอันสิ้นสุดลง

              เพื่อเปนหลักฐาน สมาชิกจึงไดลงลายมือชื่อ พรอมตราประทับ (หากมี) ใหแกอินิทรีเปนสำคัญ

                                                                     ลงชื่อ 

                                                                            (                                    )


