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้ ริการโทรคมนาคม/คําขอใชบ
้ ริการระบบคอมพิวเตอร์-บริการโปรแกรมคอมพิวเตอร์
คําขอใชบ
Telecommunication Service Application Form/Computer System Service-Software Application Service Application Form
เลขทีเอกสาร/Application No.

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

วันที/Date

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

1 ข้อมูลผูใ้ ช้บริการ/Data of Subscriber
นิตบ
ิ ุคคล/Juristic Person

หน่วยงานของร ัฐ/Government Authority

ข้าพเจ้าในนาม (บมจ./บจ./หจ./หส./ อืนๆ ระบุ)/Name (Plc/Co.,Ltd/Limited Partnership/Partnership/Other,please specify)

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

โดย (ผูม
้ อ
ี า
ํ นาจกระทําการแทน/กรรมการผูม
้ อ
ี า
ํ นาจ/ หุน
้ ส่วนผูจ
้ ัดการ)/By (Attorney/Authorized Director/Managing Partner: for Juristic Person)

1
น
นาย/นาง/นางสาว/
อืนๆ ระบุ/Mr./Mrs./Miss/Other,please specify

2

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

นาย/นาง/นางสาว/
อืนๆ ระบุ/Mr./Mrs./Miss/Other,please specify ...............................................................................................................................................................................................................................................
น
เลขประจําตัวผู ้เสียภาษี อากร/ทะเบียนนิตบ
ิ ค
ุ คล/
VAT Certification/Juristic Registration No.

ออกโดย/Issued by

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

…...............………………..…………………………………………...……………………………….…......................

ภาษาในใบแจ้งค่าใช้บริการ/Language of Billing

ไทย/Thai

ํ หร ับจ ัดส่งใบแจ้งค่าใช้บริการ เลขที/Address for delivery of billing service No.
2 ทีอยูส
่ า
" /ห ้อง/Building/Floor/Room No.
อาคาร/ชัน

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

วันทีออก/Date of issue ………………………… /………………………….. /..…......................................
อ ังกฤษ/English

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

หมูท
่ /ี Moo

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

หมูบ
่ ้าน/Village

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

ตรอก/ซอย/Lane/Alley ............................................... ถนน/Road ................................................................................... รหัสไปรษณีย/์ Postal Code ......................................

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

e-mail...................................................................................... หมายเลขโทรศัพท์/หมายเลขโทรศัพท์เคลือนทีทีสามารถติดต่อได /Fixed
้
line no. /Mobile no. for contact ............................................................................................
่ ามทะเบียนภาษีมล
ู ค่าเพิม(ภ.พ.20)/Address as per VAT Certificate (Por.Por. 20) No.
3 ทีอยูต
" /ห ้อง/Building/Floor/Room No.
อาคาร/ชัน

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

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

หมูท
่ /ี Moo

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

หมูบ
่ ้าน/Village

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

ตรอก/ซอย/Lane/Alley ............................................... ถนน/Road .....................................................................รหัสไปรษณีย/์ Postal Code ......................................

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

้ ระสานงานของผูใ้ ช้บริการชือ/Subscriber Coordinator Name:
4 ผูป

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

E-mail address :

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

หมายเลขโทรศัพท์/หมายเลขโทรศัพท์เคลือนทีทีสามารถติดต่อได ้/Fixed line No. /Mobile No. for contact ..............................................................................................................................................................
5 ผู ้ประสานงานของ AWN ชือ/AWN Coordinator Name:

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

E-mail address :

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

หมายเลขโทรศัพท์/หมายเลขโทรศัพท์เคลือนทีทีสามารถติดต่อได ้/Fixed line No. /Mobile No. for contact ..............................................................................................................................................................
6 ผู ้ใช ้บริการขอให ้ AWN แจ ้ง User name/Password สําหรับให ้ผู ้ใช ้บริการเข ้าทําธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์รายการต่างๆ ในระบบให ้บริการของ AWN ที
e-mail address : ........................................................................ หมายเลขโทรศัพท์ Telephone No.: ................................................................................................
7 ขอแจ้งความประสงค์สม ัครใช้ "บริการโทรคมนาคม" ด ังนี/! To request for registering Telecommunication Service as follows :
Product & Service Name :

1

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

2

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

3

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

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

8 ขอแจ้งความประสงค์สม ัครใช้ "บริการระบบคอมพิวเตอร์-บริการโปรแกรมคอมพิวเตอร์" ด ังนี/! To request for registering
Product & Service Name :

1

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

2

Computer System Service-Software Application Service as follows :

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

3

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

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

ข ้าพเจ ้าผู ้ใช ้บริการขอรับรองว่าลายมือชือในคําขอใช ้บริการนี" เอกสารแนบคําขอใช ้บริการโทรคมนาคม และ/หรือ เอกสารแนบคําขอใช ้บริการระบบคอมพิวเตอร์บริการโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (ถ ้ามี) และในเอกสารประกอบเป็ นลายมือชือทีแท ้จริงของข ้าพเจ ้า ข ้าพเจ ้าได ้อ่านและเข ้าใจพร ้อมตกลงปฏิบัตต
ิ าม "ข ้อตกลงและ
เงือนไขการให ้บริการโทรคมนาคม" และ/หรือ "ข ้อตกลงและเงือนไขการให ้บริการระบบคอมพิวเตอร์-บริการโปรแกรมคอมพิวเตอร์" ของ AWN จึงได ้ตกลงสมัครใช ้
บริการกับ AWN ทัง" นี" ข ้าพเจ ้ายินยอมให ้ AWN จํากัดวงเงินการใช ้บริการ และประมวลผลข ้อมูลของข ้าพเจ ้าเพือนํ าไปใช ้ประโยชน์เกียวกับหรือเกียวเนืองกับการ
ให ้บริการนี" เพือเป็ นหลักฐานจึงได ้ลงลายมือชือและประทับตราไว ้เป็ นสําคัญ
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 ServiceSoftware 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.

ลงชือ
(

ผู ้ใช ้บริการ/Subscriber
)

ลงชือ
(

ผู ้ใช ้บริการ/Subscriber
)
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้ ริการโทรคมนาคม/Attachment of Telecommunication Service Application Form
เอกสารแนบคําขอใชบ
NB-IoT Shield

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

หมายเลขอุปกรณ์ / IMEI

No

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

S/N

รายละเอียดรายการส่งเสริมการขาย/Promotion Packag

1

Data Unlimited (128kbps) บนเครือข่าย NB-IoT ปี ละ 350 บาท

2

Data Unlimited (128kbps) บนเครือข่าย NB-IoT ปี ละ 350 บาท

3

Data Unlimited (128kbps) บนเครือข่าย NB-IoT ปี ละ 350 บาท

4

Data Unlimited (128kbps) บนเครือข่าย NB-IoT ปี ละ 350 บาท

5

Data Unlimited (128kbps) บนเครือข่าย NB-IoT ปี ละ 350 บาท

6

Data Unlimited (128kbps) บนเครือข่าย NB-IoT ปี ละ 350 บาท

7

Data Unlimited (128kbps) บนเครือข่าย NB-IoT ปี ละ 350 บาท

8

Data Unlimited (128kbps) บนเครือข่าย NB-IoT ปี ละ 350 บาท

9

Data Unlimited (128kbps) บนเครือข่าย NB-IoT ปี ละ 350 บาท

10

Data Unlimited (128kbps) บนเครือข่าย NB-IoT ปี ละ 350 บาท

Remarks
1)
2)

หมายเหตุ

อัตราค่าบริการข ้างต ้นสําหรับการให ้บริการภายในเขตพืนทีท
! ี! AWN กําหนดเท่านัน และยังไม่รวมภาษี มล
ู ค่าเพิม
!
Above-mentioned charges are for the provision of service within the territories designated by AWN only. Such charges are exclusive of VAT.

ลงชือ

ผู ้ใช ้บริการ/Subscriber

ลงชือ

ผู ้ใช ้บริการ/Subscriber

