เลขทีคําขอ.............................................

คําขอ/สัญญาบริการ Knowledge Plus

4. ประเภทการใช้บริการ Knowledge Plus

(โปรดกรอกรายละเอียดและทําเครื องหมาย  เลือกบริ การทีท่านต้องการ)

1. ชือและรายละเอียดผู้ขอใช้บริการ

User เดียวทุกรายวิชา
แยก User ตามรายวิชา
.
4.1 First Exam 4 U (ป.1-ป.6) ชันปี ละ 5 วิ.ชา (คณิ ตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
ภาษาไทย สังคมศึกษา)
ใช้บริ การ จํานวน ................. USER
4.2 Smart Exam 4 U (ม.1-ม.3) ชันปี ละ 5 วิชา (คณิ ตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
ภาษาไทย สังคมศึกษา)
ใช้บริ การ จํานวน .................. USER
4.3 Advanced Exam 4 U (ม.4-ม.6) คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์กายภาพ ภาษาอังกฤษ
ภาษาไทย สังคมศึกษา ฟิ สิกส์ เคมี ชีววิทยา ภาษาฝรั งเศส พืนฐานวิศวกรรม
ใช้บริ การ จํานวน .................. USER
จํานวน 5 วิชา
จํานวน 10 วิชา
4.4 อืน ๆ (โปรดระบุ)………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………..

.

บุคคลธรรมดา
ชือ นาย/นาง/น.ส. .........................................นามสกุล..................................................
เลขประจําตัวประชาชนหรื อ เลขหนังสื อเดินทาง (Passport No.)
    
นิตบิ ุคคล
ชือนิติบุคคล ................................................................................................................
โดย ............................................................................................... (ผูม้ ีอาํ นาจลงนาม)
ประเภทธุรกิจ................................................................................................................
เลขทะเบียนนิติบุคคล/เลขประจําตัวผูเ้ สี ยภาษี


สถานประกอบการตาม ภ.พ. 20

.
.

.
5.

สถานทีส่ งใบแจ้ งค่าใช้ บริการ

 สํานักงานใหญ่

 ตามข้อ 2

 สาขาที ...............ชือสาขา.................................

ทีอยู่ตาม ภ.พ.20 ..........................................................................................................
.....................................................................................................................................
วันทีจัดตังบริ ษทั ...............................................โทรศัพท์ ...........................................
โทรสาร .............................................Website …….……………..……………….…

2.

ชื อและสถานทีผู้ติดต่ อ

ชือ นาย/นาง/น.ส. .........................................นามสกุล......................................................
เลขประจําตัวประชาชน 
วัน/เดือน/ปี เกิด ............/................/.............อาชีพ ............................................................
เลขที..............หมู่ที..............หมู่บา้ น/อาคาร................................ชัน...........ห้อง...............
ซอย...........................ถนน...................................ตําบล/แขวง...........................................
อําเภอ/เขต................................... จังหวัด.............................. รหัสไปรษณี ย ์ ....................
โทรศัพท์ (บ้าน) ................................. โทรศัพท์ (ทีทํางาน) .............................................
โทรศัพท์ (มือถือ) ........................................... โทรสาร....................................................
email address * ………….…..…..……..….………..….………..….…….…..……..….
สิทธิทีได้รบั เป็ นผูด้ าํ เนินการแทน ...........................................……..….…………..….…
(*กรุ ณากรอก email ให้ครบถ้วน เนืองจากระบบจะส่ง User และ Password ให้แก่ผใู ้ ช้บริ การ
ทาง Email)

3.

ระยะเวลาการใช้ บริการ

 อืน ๆ โปรดระบุ

เลขที ........... หมู่ที.............หมู่บา้ น/อาคาร...........................ชัน.........ห้อง...............
ซอย.........................................................ถนน..........................................................
ตําบล/แขวง.............................................อําเภอ/เขต.................................................
จังหวัด.....................................................รหัสไปรษณี ย.์ ........................................
โทรศัพท์.................................................................

6.

หลักฐานการขอใช้ บริการ

ให้แนบหลักฐานพร้อมลงนามรับรองสําเนาถูกต้อง และประทับตราบริ ษทั (ถ้ามี)
ดังนี
 บุ คคลธรรมดา
o สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
o กรณี บุคคลต่างด้าวให้แนบหลักฐานสําเนาหนังสือเดินทาง หรื อ ใบอนุญาตทํางาน
 นิ ติบุคคล
o สําเนาหนังสือรับรองการเป็ นนิติบุคคลทีมีก ําหนดไม่เกิน 180 วัน
o หนังสือมอบอํานาจให้กระทําการแทนนิติบุคคล
o สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูม้ ีอาํ นาจกระทําการแทนนิติบุคคล
o สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูร้ ับมอบอํานาจกระทําการแทนนิติบุคคล
o สําเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ ม (ภ.พ.20) (ถ้ามี)

7.

ผู้ขอใช้ บริการตกลงถือว่ าคําขอนี เป็ นสัญญา
บริการ Knowledge Plus

 3.1 ใช้บริ การราย 4 เดือน (ชําระครังเดียว / แบ่งชําระ ............ งวด)
 3.2 ใช้บริ การราย 8 เดือน (ชําระครังเดียว / แบ่งชําระ ............ งวด)
 3.3 ใช้บริ การรายปี
(ชําระครังเดียว / แบ่งชําระ ............ งวด)

ลงชือ..................................................................................................ผูข้ อใช้บริ การ

วันทีขอใช้บริ การ.........................................................................

ตัวบรรจง (..........................................................................................)
วันที ............/................../..............
กรุ ณาอ่านเงือนไขสัญญาบริ การพร้อมลงลายมือชือก ํากบั ด้านหลังด้วย

8. สัญญาบริการ knowledge Plus
1) "ผูใ้ ห้บริ การ" หมายถึง บริ ษทั โทรคมนาคมแห่งชาติ จํากัด (มหาชน)
2) “ผูใ้ ช้บริ การ” หมายถึง ผูข้ อใช้บริ การ Knowledge Plus ซึ�งได้รับอนุมตั ิ การให้บริ การจากผู ้
ให้บริ การแล้ว
3) ผูใ้ ช้บริ การต้องปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์และเงื�อนไขของรายการส่ งเสริ มการขายและอัตราค่า
บริ การของผูใ้ ห้บริ การที�เกี�ยวกับการให้บริ การ Knowledge Plus ที�มีอยู่ ในปัจจุบนั และที�กาํ หนด
ขึ�นในอนาคต
4) ผูใ้ ช้บริ การต้องชําระค่าบริ การและ/หรื อค่าธรรมเนียมตามที ผูใ้ ห้บริ การได้แจ้งค่าใช้บ
ริ การ ภายใน 15 วันนับตั�งแต่ได้รับใบแจ้งค่าใช้บริ การ
5  ให้บริ ก ารตามทีเรี ยกเก็บบนใบแจ้งค่าใช้บริ ก ารได้ทนั ที โดยผูใ้ ห้บริ ก ารจะแจ้งให้ทราบ
ล่วงหน้าเป็ นลายลักษณ์อกั ษรหรื อวิธีอืนทีแจ้งให้ผใู ้ ช้บริ การทราบได้ไม่นอ้ ยกว่า 15 วัน
6) อัตราค่าใช้บริ การอาจปรับขึน-ลงได้ ตามอัตราทีคณะกรรมการกิจการกระจายเสี ยงกิจการ
โทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่ งชาติ (กสทช.) กาํ หนด
7) การใช้ บริการ Knowledge Plus สามารถใช้ บริการโดยใช้ Username และ
Password (รหัสผ่าน) ทีผ่านการลงทะเบียนแล้ว ดังนัน เพือเป็ นการรัก ษาสิ ทธิ ประโยชน์
ต่างๆ ของผูใ้ ช้บริ การ ควรเก็บรักษาข้อ มู ล ดังกล่ าวไว้เป็ นความลับ ไม่ ควรเปิ ดเผยให้ผอู ้ ื น
ทีไม่ มี ส่วนเกียวข้อ งทราบโดยเด็ดขาด การกระทําใดๆ ทีเกิดขึนภายใต้ Username และ
Password ของผูใ้ ช้บริ ก ารรายใด ผูใ้ ช้บริ ก ารรายนันต้อ งรับผิดชอบต่อ การกระทําความ
ผิดพลาด และความเสียหายทีเกิดขึนทังหมด ไม่ว่าจะเกิดจากการกระทําของผูใ้ ช้บริ ก ารเอง
หรื อจากผูอ้ ืน
8) ผูใ้ ช้บริ การตกลงใช้บริ การตรงตามวัตถุประสงค์ทีให้ไว้ในสัญญา โดยต้องดําเนินการทีไม่ขดั
ต่อกฎหมาย หรื อความสงบเรี ยบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชน
9) บรรดาหนัง สื อ จดหมาย คํา บอกกล่ า วใดๆ ของผูใ้ ห้ บ ริ ก ารซึ งส่ ง ไปยัง ผูใ้ ช้บ ริ ก าร
ณ สถานทีส่งใบแจ้งค่าใช้บริ การ ให้ถือว่าผูใ้ ช้บริ การได้รับโดยชอบแล้ว
10) หากผูใ้ ช้บริ การปฏิบตั ิผดิ เงือนไขข้อหนึงข้อใดของสัญญานี ผูใ้ ห้บริ การมีสิทธิงดให้บริ ก าร
และ/หรื อ เลิกสัญญา โดยในการบอกเลิ ก สัญญา ผูใ้ ห้บริ ก ารจะแจ้งเหตุแห่ งการบอกเลิ ก
สัญญาให้ผใู ้ ช้บริ การทราบล่วงหน้าไม่นอ้ ยกว่า 15 วันทําการโดยผูใ้ ช้บริ ก ารยอมรับว่าการ
กระทําใด ๆ อันเนืองมาจากการเลิ ก สัญญาตามข้อ นี ไม่ เป็ นการล่ วงละเมิ ดต่อ ผูใ้ ช้บริ ก าร
ประการใด และผูใ้ ช้บริ ก ารยังคงต้อ งมี ภาระผูก พันทีจะต้อ งชําระค่าบริ ก ารทีค้างอยู่ใ ห้
ครบถ้วนด้วย
11) กรณี ผใู ้ ช้บริ ก ารไม่ ประสงค์จะใช้บริ ก าร ผูใ้ ช้บริ ก ารต้อ งแจ้งบอกเลิ ก การใช้บริ ก ารต่ อ
ผูใ้ ห้บริ การทราบล่วงหน้าเป็ นลายลักษณ์อกั ษรไม่นอ้ ยกว่า 30 วัน
ข้าพเจ้าได้รับทราบรายละเอี ยด เงือนไข และตกลงยินยอมผูก พันและปฏิบตั ิตามคําขอ/
สัญญาบริการ Knowledge Plus ทุกประการ โดยให้ ถือว่ าเอกสารฉบับนเป็ี น สัญญา
ผูกพันในการใช้บริการของข้าพเจ้า

ลงชือ..........................................................................................ผูข้ อใช้บริ การ
ตัวบรรจง (..................................................................................)
วันที ............/............../..........

ลงชือ........................................................................................อนุมตั ิ (ผูใ้ ห้บริ การ)
ตัวบรรจง (................................................................................)
ตําแหน่ง .....................................................................
วันที............/............../...........

9.

กรณีทีท่ านประสงค์ จะชําระค่ าใช้ บริการ โดยวิธีหักบัญชีเงินฝากธนาคาร

กรุ ณากรอกแบบแจ้งความจํานงขอชําระค่าใช้บริ การ โดยวิธีหักบัญชีเงินฝากธนาคารให้
ครบถ้วน

รายละเอียดการชําระเงิน

ค่าบริ การ.......................................................บาท
อืนๆ .............................................................บาท
รวมเงิน..........................................................บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ ม)
เลขทีใบเสร็ จ.........................................................
วันทีชําระเงิน .......................................................................................

สําหรับเจ้าหน้ าที

ชือผูร้ ับคําขอใช้บริ การ .......................................................................................
หน่วยงาน.................................................. (ศูนย์บริ การลูกค้าทีรับผิดชอบพืนทีบริ การ)
โทรศัพท์ ...................................................โทรสาร............................................
(Fax สัญญาบริ การฉบับนีให้ส่วนพัฒนาบริ การมัลติมีเดีย
หมายเลข 0 2575 9409 หรื อ email : khowledgeplus@tot.co.th
และโทรศัพท์ยืนยันการส่ ง Fax หรื อ email ทีหมายเลข 0 2575 8192 ,0 2575 4893)
ได้ จดั ส่ ง Username และ Password ให้ ลูกค้ าเรียบร้ อยแล้ ว
(ลงชือ) .............................................................................................ตัวบรรจง
เจ้าหน้าทีส่ วนพัฒนาบริ การมัลติมีเดีย
โทรศัพท์ ..........................................................................................................
วันทีดําเนินการแล้วเสร็ จ ……………………..………………………………

