
ชือ นาย/นาง/น.ส. .........................................นามสกุล.................................................. 

เลขประจาํตวัประชาชนหรือ เลขหนงัสือเดินทาง (Passport No.) 

       

นิตบุิคคล 

ชือนิติบุคคล ................................................................................................................ 

โดย ............................................................................................... (ผูมี้อาํนาจลงนาม)

ประเภทธุรกจิ................................................................................................................ 

เลขทะเบียนนิติบุคคล/เลขประจาํตวัผูเ้สียภาษี 


สถานประกอบการตาม ภ.พ. 20      สํานกังานใหญ่ 

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

ทีอยู่ตาม ภ.พ.20 .......................................................................................................... 

..................................................................................................................................... 

วนัทีจดัตงับริษทั ...............................................โทรศพัท์ ........................................... 

โทรสาร .............................................Website …….……………..……………….… 

 

ชือ นาย/นาง/น.ส. .........................................นามสกุล...................................................... 

เลขประจาํตวัประชาชน  

วนั/เดือน/ปีเกดิ ............/................/.............อาชีพ ............................................................ 

เลขที..............หมู่ที..............หมู่บา้น/อาคาร................................ชนั...........ห้อง............... 

ซอย...........................ถนน...................................ตาํบล/แขวง........................................... 

อาํเภอ/เขต................................... จงัหวดั.............................. รหัสไปรษณีย ์.................... 

โทรศพัท์ (บา้น) ................................. โทรศพัท์ (ทีทาํงาน) ............................................. 

โทรศพัท์ (มือถือ) ........................................... โทรสาร.................................................... 

email address * ………….…..…..……..….………..….………..….…….…..……..…. 

สิทธิทีไดรั้บเป็นผูด้าํเนินการแทน ...........................................……..….…………..….… 

(*กรุณากรอก email ให้ครบถว้น เนืองจากระบบจะส่ง User และ Password ให้แกผู่ใ้ชบ้ริการ 

ทาง Email) 

  3.1  ใชบ้ริการราย 4 เดือน  (ชาํระครังเดียว  / แบ่งชาํระ ............ งวด) 

  3.2  ใชบ้ริการราย 8 เดือน  (ชาํระครังเดียว / แบ่งชาํระ ............ งวด) 

  3.3  ใชบ้ริการรายปี           (ชาํระครังเดียว / แบ่งชาํระ ............ งวด) 

วนัทีขอใชบ้ริการ......................................................................... 

  User เดียวทุกรายวิชา  แยก User ตามรายวิชา 

4.1 First Exam 4 U (ป.1-ป.6) ชนัปีละ 5 วิชา  (คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์  ภาษาองักฤษ 

ภาษาไทย  สงัคมศึกษา)  

ใชบ้ริการ   จาํนวน ................. USER 

4.2 Smart Exam 4 U (ม.1-ม.3) ชนัปีละ 5 วิชา (คณิตศาสตร์  วทิยาศาสตร์  ภาษาองักฤษ 

ภาษาไทย  สงัคมศึกษา) 

ใชบ้ริการ   จาํนวน ..................  USER 

4.3 Advanced Exam 4 U (ม.4-ม.6)  คณิตศาสตร์  วทิยาศาสตร์กายภาพ  ภาษาองักฤษ  

         ภาษาไทย  สงัคมศึกษา  ฟิสิกส์  เคมี  ชีววิทยา ภาษาฝรั งเศส  พืนฐานวิศวกรรม 

ใชบ้ริการ   จาํนวน ..................  USER  

จาํนวน  5  วิชา    จาํนวน  10  วิชา  

4.4 อืน ๆ (โปรดระบุ)……………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………….. 

  ตามขอ้ 2   อืน ๆ โปรดระบุ

เลขที ........... หมู่ที.............หมู่บา้น/อาคาร...........................ชนั.........ห้อง............... 

ซอย.........................................................ถนน.......................................................... 

ตาํบล/แขวง.............................................อาํเภอ/เขต................................................. 

จงัหวดั.....................................................รหัสไปรษณีย.์........................................ 

โทรศพัท์................................................................. 

ใหแ้นบหลกัฐานพร้อมลงนามรับรองสําเนาถูกตอ้ง และประทบัตราบริษทั (ถา้มี)  

ดงันี 

 บุคคลธรรมดา     

o สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชน 

o กรณีบุคคลต่างดา้วให้แนบหลกัฐานสาํเนาหนงัสือเดินทาง หรือ ใบอนุญาตทาํงาน 

 นิติบุคคล 

o สาํเนาหนงัสือรับรองการเป็นนิติบุคคลทีมีกาํหนดไม่เกนิ 180 วนั 

o หนงัสือมอบอาํนาจให้กระทาํการแทนนิติบุคคล 

o สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชนของผูมี้อาํนาจกระทาํการแทนนิติบุคคล 

o สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชนของผูรั้บมอบอาํนาจกระทาํการแทนนิติบุคคล 

o สาํเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิม (ภ.พ.20) (ถา้มี) 

 

ลงชือ..................................................................................................ผูข้อใชบ้ริการ 

ตวับรรจง (..........................................................................................)  

  วนัที ............/................../.............. 

.

2.  ชือและสถานทผู้ีติดต่อ 

4.  ประเภทการใชบ้ริการ Knowledge Plus 

 7.  ผู้ขอใช้บริการตกลงถอืว่าคําขอนี เป็นสัญญา 

บริการ Knowledge Plus 

6. หลักฐานการขอใช้บริการ 

คําขอ/สัญญาบริการ Knowledge Plus  
  (โปรดกรอกรายละเอียดและทําเคร ืองหมาย      เลือกบร ิการทีท่านต้องการ) 

1.  ชือและรายละเอีย ดผู้ขอใชบ้ริการ 

บุคคลธรรมดา 

กรุณาอ่านเงือนไขสญัญาบริการพร้อมลงลายมือชือกาํกบัดา้นหลงัดว้ย 

5.  สถานทส่ีงใบแจ้งค่าใช้บริการ

3.  ระยะเวลาการใช้บริการ

เลขทีคาํขอ............................................. 

.

.

.

.

.



ให้บริการตามทีเรียกเกบ็บนใบแจง้ค่าใช้บริการได้ทนัที โดยผูใ้ห้บริการจะแจง้ให้ทราบ

ล่วงหนา้เป็นลายลกัษณ์อกัษรหรือวิธีอืนทีแจง้ให้ผูใ้ชบ้ริการทราบไดไ้ม่นอ้ยกว่า 15 วนั 

6) อตัราค่าใชบ้ริการอาจปรับขึน-ลงได ้ตามอตัราทีคณะกรรมการกจิการกระจายเสียงกจิการ

โทรทศัน์และกจิการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) กาํหนด 

7) การใช้ บริการ Knowledge Plus   สามารถใช้ บริการโดยใช้  Username และ

Password (รหัสผา่น) ทีผ่านการลงทะเบียนแล้ว  ดังนัน เพือเป็นการรักษาสิทธิประโยชน์

ต่างๆ ของผูใ้ชบ้ริการ ควรเกบ็รักษาขอ้มูลดังกล่าวไวเ้ป็นความลับ ไม่ควรเปิดเผยให้ผูอื้น 

ทีไม่มีส่วนเกยีวขอ้งทราบโดยเด็ดขาด การกระทาํใดๆ ทีเก ิดขึนภายใต ้Username และ

Password ของผูใ้ช้บริการรายใด ผูใ้ช้บริการรายนันตอ้งรับผิดชอบต่อการกระทาํความ

ผดิพลาด และความเสียหายทีเกดิขึนทงัหมด ไม่ว่าจะเกดิจากการกระทาํของผูใ้ช้บริการเอง

หรือจากผูอื้น 

8) ผูใ้ชบ้ริการตกลงใชบ้ริการตรงตามวตัถุประสงคท์ีให้ไวใ้นสญัญา โดยตอ้งดาํเนินการทีไม่ขดั

ต่อกฎหมาย หรือความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอนัดีของประชาชน 

9) บรรดาหนังสือ จดหมาย ค ําบอกกล่าวใดๆ ของผูใ้ห้บริการซึงส่งไปยงัผูใ้ช้บริการ 

ณ สถานทีส่งใบแจง้ค่าใชบ้ริการ ให้ถือว่าผูใ้ชบ้ริการไดรั้บโดยชอบแลว้ 

10) หากผูใ้ชบ้ริการปฏิบตัิผดิเงือนไขขอ้หนึงขอ้ใดของสญัญานี ผูใ้ห้บริการมีสิทธิงดให้บริการ 

และ/หรือ เลิกสญัญา โดยในการบอกเลิกสัญญา ผูใ้ห้บริการจะแจง้เหตุแห่งการบอกเลิก

สญัญาให้ผูใ้ชบ้ริการทราบล่วงหนา้ไม่นอ้ยกว่า 15 วนัทาํการโดยผูใ้ช้บริการยอมรับว่าการ

กระทาํใด ๆ อนัเนืองมาจากการเลิกสัญญาตามขอ้นีไม่เป็นการล่วงละเมิดต่อผูใ้ช้บริการ

ประการใด และผูใ้ช้บริการยงัคงตอ้งมีภาระผูกพนัทีจะต้องชําระค่าบริการทีคา้งอยู่ให้

ครบถว้นดว้ย 

11) กรณีผูใ้ช้บริการไม่ประสงค์จะใช้บริการ ผูใ้ช้บริการตอ้งแจง้บอกเลิกการใช้บริการต่อ

ผูใ้ห้บริการทราบล่วงหนา้เป็นลายลกัษณ์อกัษรไม่นอ้ยกว่า 30 วนั 

ขา้พเจา้ไดรั้บทราบรายละเอียด เงือนไข และตกลงยินยอมผูกพนัและปฏิบตัิตามคาํขอ/

สัญญาบริการ Knowledge Plus  ทุกประการ โดยให้ ถือว่ าเอกสารฉบับน ีเป ็น สัญญา

ผูกพันในการใช้บริการของข้าพเจ้า 

ลงชือ..........................................................................................ผูข้อใชบ้ริการ 

ตวับรรจง (..................................................................................)  

วนัที ............/............../..........  

ลงชือ........................................................................................อนุมตัิ (ผูใ้ห้บริการ) 

ตวับรรจง (................................................................................) 

ตาํแหน่ง    ..................................................................... 

วนัที............/............../...........  

กรุณากรอกแบบแจง้ความจาํนงขอชาํระค่าใชบ้ริการ โดยวิธีหักบญัชีเงินฝากธนาคารให้

ครบถว้น 

 

8. สัญญาบริการ knowledge  Plus

ค่าบริการ.......................................................บาท 

อืนๆ .............................................................บาท 

รวมเงิน..........................................................บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิม) 

เลขทีใบเสร็จ......................................................... 

วนัทีชาํระเงิน ....................................................................................... 

รายละเอียดการชําระเงิน 

9. กรณทีีท่านประสงค์จะชําระค่าใช้บริการ โดยวธีิหักบญัชีเงินฝากธนาคาร 

ชือผูรั้บคาํขอใชบ้ริการ .......................................................................................  

หน่วยงาน.................................................. (ศูนยบ์ริการลกูคา้ทีรับผิดชอบพืนทีบริการ)

โทรศพัท ์...................................................โทรสาร............................................ 

(Fax สัญญาบริการฉบบันีใหส่้วนพฒันาบริการมลัติมีเดีย   

หมายเลข 0 2575 9409  หรือ email : khowledgeplus@tot.co.th 

และโทรศพัท์ยืนยนัการส่ง Fax หรือ email ทีหมายเลข 0 2575 8192 ,0 2575 4893)  

ได้จดัส่ง Username และ Password ให้ลูกค้าเรียบร้อยแล้ว 

(ลงชือ) .............................................................................................ตวับรรจง 
  เจา้หนา้ทีส่วนพฒันาบริการมลัติมีเดีย 

โทรศพัท ์.......................................................................................................... 

วนัทีดาํเนินการแลว้เสร็จ ……………………..……………………………… 

 สําหรับเจ้าหน้าท ี

  5)  

1)   "ผูใ้หบ้ริการ"  หมายถึง บริษทั โทรคมนาคมแห่งชาติ จาํกดั (มหาชน)

2)    “ผูใ้ชบ้ริการ” หมายถึง ผูข้อใชบ้ริการ Knowledge Plus  ซึ� งไดรั้บอนุมติั การใหบ้ริการจากผู ้

ใหบ้ริการแลว้ 

3)    ผูใ้ชบ้ริการตอ้งปฏิบติัตามหลกัเกณฑแ์ละเงื�อนไขของรายการส่งเสริมการขายและอตัราค่า

บริการของผูใ้หบ้ริการที�เกี�ยวกบัการใหบ้ริการ Knowledge Plus ที�มีอยู ่ในปัจจุบนัและที�กาํหนด

ขึ�นในอนาคต 

4)    ผูใ้ชบ้ริการตอ้งชาํระค่าบริการและ/หรือค่าธรรมเนียมตามที ผูใ้หบ้ริการไดแ้จง้ค่าใชบ้

ริการ ภายใน 15 วนันบัตั�งแต่ไดรั้บใบแจง้ค่าใชบ้ริการ




