
1 ขอ้มลูผูใ้ชบ้รกิาร/Data of Subscriber วนัท ี /Date

 

ไทย/Thai  

2

3

Product & Service Name :

รายละเอยีดการสมคัรใชบ้รกิารตามท ี ระบใุนเอกสารแนบคาํขอใชบ้รกิารนี!/The details of registering the service as specified in the attachment of this Application Form.

4 ขอแจง้ความประสงคส์มคัรใช ้"บรกิารระบบคอมพวิเตอร-์บรกิารโปรแกรมคอมพวิเตอร"์ ดงันี!/To request for registering   Computer System Service-Software Application Service as follows :

Product & Service Name :

รายละเอยีดการสมคัรใชบ้รกิารตามที ระบใุนเอกสารแนบคาํขอใชบ้รกิารนี!/The details of registering the service as specified in the attachment of this Application Form.

   

   

เอกสารประกอบ 

บรษิทั แอดวานซ ์ไวรเ์ลส เน็ทเวอรค์ จํากดั "AWN" /Advanced Wireless network Company Limited "AWN"

414  ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร : 414 , Phaholyothin Road, Samsen-nai, Phayathai, Bangkok

ที อยูส่าํหรบัจดัสง่ใบแจง้คา่ใชบ้รกิาร เลขที /Address for delivery of billing service No. ..................................... หมูท่ี /Moo ............................. หมูบ่า้น/Village ......................................................................

อาคาร/ชั !น/หอ้ง/Building/Floor/Room No.  .................................. ตรอก/ซอย/Lane/Alley ............................................... ถนน/Road ................................................................................... รหัสไปรษณีย/์Postal Code ......................................

ตําบล/แขวง/Tambol/Sub-district ..................................................................... อําเภอ/เขต/Amphur/District ................................................................. จังหวดั/Province.......................................................................................

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

 นาย/นาง/นางสาว/ อื นๆ ระบ/ุMr./Mrs./Miss/Other …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

ถนน/Road ............................................................ ตรอก/ซอย/Lane/Alley ............................................... ตําบล/แขวง/Tambol/Sub-district……………………..

องักฤษ/English

อําเภอ/เขต/Amphur/Distric ......................................................................... จังหวดั/Province........................................................รหัสไปรษณีย/์Postal
 ……………………….
e-mail.................................................. หมายเลขโทรศัพท/์หมายเลขโทรศัพทเ์คลื อนที ที สามารถตดิตอ่ได/้Fixed line no. /Mobile no. for contact
 .............................................

e-mail...................................................................................... หมายเลขโทรศัพท/์หมายเลขโทรศัพทเ์คลื อนที ที สามารถตดิตอ่ได/้Fixed line no. /Mobile no. for contact ............................................................................................

คาํขอใชบ้รกิารโทรคมนาคม/คาํขอใชบ้รกิารระบบคอมพวิเตอร-์บรกิารโปรแกรมคอมพวิเตอร ์

ภาษาในใบแจง้คา่ใชบ้รกิาร/Language  of Billing

We hereby certify that our signature(s) affixed herein, Attachment of Telecommunication Service Application Form and/or Attachment of
Computer System Service -Software Application Service Application Form (If any) and Documentation are genuine. We have read , understood
and agreed to comply with "Terms and Conditions for Telecommunication Service" and/or "Terms and Conditions for Computer System Service-
Software Application Service" of AWN, so we hereby apply for the service to AWN. We give our consent to AWN in order to limit the amount of
service usage and the consent to process our data for the benefit of or in relation to the provision of this service. As evidence, we hereby sign with
Corporate Seal affixed herein.

    ขา้พเจา้ผูใ้ชบ้รกิารขอรับรองวา่ลายมอืชื อในคําขอใชบ้รกิารนี! เอกสารแนบคําขอใชบ้รกิารโทรคมนาคม และ/หรอื เอกสารแนบคําขอใชบ้รกิารระบบคอมพวิเตอร-์
บรกิารโปรแกรมคอมพวิเตอร ์(ถา้ม)ี และในเอกสารประกอบเป็นลายมอืชื อที แทจ้รงิของขา้พเจา้ ขา้พเจา้ไดอ้า่นและเขา้ใจพรอ้มตกลงปฏบิัตติาม "ขอ้ตกลงและ
เงื อนไขการใหบ้รกิารโทรคมนาคม"  และ/หรอื "ขอ้ตกลงและเงื อนไขการใหบ้รกิารระบบคอมพวิเตอร-์บรกิารโปรแกรมคอมพวิเตอร"์  ของ AWN  จงึไดต้กลงสมัครใช ้
บรกิารกบั AWN  ทั !งนี! ขา้พเจา้ยนิยอมให ้AWN จํากดัวงเงนิการใชบ้รกิาร และประมวลผลขอ้มลูของขา้พเจา้เพื อนําไปใชป้ระโยชน์เกี ยวกบัหรอืเกี ยวเนื องกบัการ
ใหบ้รกิารนี! เพื อเป็นหลักฐานจงึไดล้งลายมอืชื อและประทับตราไวเ้ป็นสําคัญ

Telecommunication Service Application Form/Computer System Service-Software Application Service Application Form
........................................................เลขที เอกสาร/Application No.

 บัตรประจําตัวประชาชน/Identification Card No …………………………………………ออกโดย/Issued by  …...............………...............   วันที ออก/Date of issue ………………

อยูเ่ลขที /Address No. ............................ หมูบ่า้น/Village ...........................................อาคาร/ชั !น/หอ้ง/Building/Floor/Room No.  .................................. หมูท่ี /Moo
 .............

ขอแจง้ความประสงคส์มคัรใช ้"บรกิารโทรคมนาคม" ดงันี!/To request for registering  Telecommunication Service as follows :

บคุคลธรรมดา : สําเนาบตัรประจําตวัประชาชนพรอ้มแสดงตน้ฉบบั 

บุคคลธรรมดา/Individual  บุคคลธรรมดาประกอบธุรกจิ/Business Individual 

Page           of  1 

ลงชื!อ                                                                     ผูใ้ชบ้รกิาร/Subscriber        
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1 2 3 
....................................................................................... ....................................................................................... ....................................................................................... 

1 2 3 
....................................................................................... ....................................................................................... ....................................................................................... 



 

1)

2)

หมายเหตุ

8

5

6

Remarks

Above-mentioned charges are for the provision of service within the territories designated by AWN only. Such charges are exclusive of VAT.

อัตราคา่บรกิารขา้งตน้สําหรับการใหบ้รกิารภายในเขตพื นที!ที! AWN กําหนดเทา่นั น และยังไมร่วมภาษีมลูคา่เพิ!ม

S/N

บรษิทั แอดวานซ ์ไวรเ์ลส เน็ทเวอรค์ จํากดั "AWN" /Advanced Wireless network Company Limited "AWN"

414  ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร : 414 , Phaholyothin Road, Samsen-nai, Phayathai, Bangkok

เอกสารแนบคาํขอใชบ้รกิารโทรคมนาคม/Attachment of Telecommunication Service Application Form

รายละเอยีดรายการสง่เสรมิการขาย/Promotion Packag

7

4

3

2

1

หมายเลขอปุกรณ ์/ IMEI

10

9

Data Unlimited (128 kbps) บนเครื อขา่ย NB-IoT ปีละ 350 บาท

Data Unlimited (128 kbps) บนเครื อขา่ย NB-IoT ปีละ 350 บาท

Data Unlimited (128 kbps) บนเครื อขา่ย NB-IoT ปีละ 350 บาท

Data Unlimited (128 kbps) บนเครื อขา่ย NB-IoT ปีละ 350 บาท

Data Unlimited (128 kbps) บนเครื อขา่ย NB-IoT ปีละ 350 บาท

No

Data Unlimited (128 kbps) บนเครื อขา่ย NB-IoT ปีละ 350 บาท

Data Unlimited (128 kbps) บนเครื อขา่ย NB-IoT ปีละ 350 บาท

Data Unlimited (128 kbps) บนเครื อขา่ย NB-IoT ปีละ 350 บาท

Data Unlimited (128 kbps) บนเครื อขา่ย NB-IoT ปีละ 350 บาท

Data Unlimited (128 kbps) บนเครื อขา่ย NB-IoT ปีละ 350 บาท
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ลงชื อ                                                                     ผูใ้ชบ้รกิาร/Subscriber                  

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

NB-IoT Shield 


