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ผูม้อบอ ำนำจ/ Appointer ผูร้บัมอบอ ำนำจ/Attorney

1.

2.

  

 

เป็นผูม้อี ำนำจกระท ำกำรแทนขำ้พเจำ้ในกำรท ำธรุกรรมและธรุกรรมอเิล็กทอนกิสท์ีเ่กีย่วกบักำรขอรับรำยละเอยีดขอ้มลูกำรใชบ้รกิำรโทรศพัทเ์คลือ่นทีข่อง

หมำยเลขโทรศพัทเ์คลือ่นทีท่ีจ่ดทะเบยีนเปิดใชบ้รกิำรไวใ้นนำมของขำ้พเจำ้ตอ่ บรษัิท แอดวำนซ ์ ไวรเ์ลส เน็ทเวอรค์ จ ำกดั “AWN”   ทัง้นี ้ ใหย้กเวน้

หมำยเลขโทรศพัทเ์คลือ่นทีท่ีร่ะบทุำ้ยนี้ โดยใหแ้จง้ควำมประสงคใ์นกำรท ำธรุกรรมอเิล็กทอนกิสด์งักลำ่วมำยัง  AWN ผำ่นทำง Email address ทีร่ะบขุำ้งตน้

ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชน หรอืบัตรประจ ำตัวอืน่ใดทีท่ำงรำชกำรออกให ้

ซึง่มรีปูถำ่ยและเลขทีบ่ัตรประจ ำตัวประชำชน/Copy of National ID card  or any 

other identification card issued by the competent goverment authority bearing photo 

of the Attorney and identification number.

ส ำเนำหนังสอืรับรองกำรจดทะเบยีนนติบิคุคล อำยไุมเ่กนิ 6 เดอืน/Copy of Certificate of 

Incorporation which shall not exceed 6 months since the date of issuance)

ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชน หรอืบัตรประจ ำตัวอืน่ใดทีท่ำงรำชกำรออกใหซ้ ึง่มรีปูถำ่ย

และเลขทีบ่ัตรประจ ำตัวประชำชน/Copy of National ID card  or any other identification card 

issued by the competent goverment authority bearing photo of  the Appointer and identification 

number.

ชือ่ - นำมสกลุ ผูร้บัมอบอ ำนำจ ทีอ่ยูอ่เิล็กทรอนกิสข์องผูร้บัมอบอ ำนำจ ลำยมอืชือ่ของผูร้บัมอบอ ำนำจ

The Appointer acknowledges and agrees that any transactions or electronic transactions performed via the abovementioned E-mail address shall have a binding effect upon the Appointer as if 

performed by the Appointer itself  and agrees to be liable for such performances in all respects  as well as accepts that this Power of Attorney supersedes and cancels all prior power of attorneys 

authorizing to perform any electronic transactions.  IN THE WITNESS WHEREOF, the Appointer has caused its corporate name to be signed by its authorized representative(s) and its corporate seal 

affixed (if any).     

ผูม้อบอ ำนำจและผูร้บัมอบอ ำนำจตอ้งลงลำยมอืชือ่ในหนงัสอืมอบอ ำนำจนี้ และรบัรองส ำเนำเอกสำรประกอบของตนเองทุกฉบบั

       

  ขำ้พเจำ้ตกลงยอมรับวำ่กำรท ำธรุกรรม หรอืธรุกรรมอเิล็กทอนกิสร์ำยกำรใดผำ่นทำง Email address  ทีร่ะบขุำ้งตน้ ถอืเสมอืนหนึง่เป็นกำรกระท ำของขำ้พเจำ้และ

ขำ้พเจำ้ตกลงยอมรับผดิชอบทกุประกำร และขำ้พเจำ้ขอยกเลกิหนังสอืมอบอ ำนำจใหท้ ำธรุกรรมอเิล็กทรกนกิสฉ์บบักอ่นหนำ้นีท้กุฉบบั  โดยใหย้ดึถอืหนังสอืมอบ

อ ำนำจฉบบันีแ้ทน เพือ่เป็นหลักฐำนจงึไดล้งลำยมอืชือ่และประทับตรำไวเ้ป็นส ำคญั

เอกสารประกอบของผู้มอบอ านาจและผู้รบัมอบอ านาจ/Documents for Verification of the Appointer and the Attorney

ขำ้พเจำ้ในนำม (บมจ./บจ./หจ./หส./ อืน่ๆ ระบ)ุ /........................................................................................................................................................................................................................................................................

 “บรกิำรโทรคมนำคม” หมำยถงึ บรกิำรโทรคมนำคมลักษณะตำ่งๆ ทีใ่ชโ้ครงขำ่ยและเทคโนโลยทีี่ AWN เป็นผูจั้ดท ำและน ำออกใหบ้รกิำร ภำยใตใ้บอนุญำต

ประกอบกจิกำรโทรคมนำคมทีอ่อกโดยคณะกรรมกำรกจิกำรกระจำยเสยีง  กจิกำรโทรทัศน์ และกจิกำรโทรคมนำคมแหง่ชำต (ิกสทช.) ไดแ้ก ่ บรกิำรโทรศพัท์

ประจ ำทีแ่ละบรกิำรเสรมิ (Value Added service) บนบรกิำรโทรศพัทป์ระจ ำที ่ บรกิำรโทรศพัทเ์คลือ่นทีแ่ละบรกิำรเสรมิ (Value Added service) บนบรกิำร

โทรศพัทเ์คลือ่นที ่ บรกิำรโทรระหวำ่งประเทศ (IDD) บรกิำรโทรขำ้มแดนอตัโนมตั ิ (IR)  บรกิำรระบบสือ่สำรขอ้มลูและเครอืขำ่ยโดยใชเ้ทคโนโลยตีำ่งๆ  เชน่

บรกิำรวงจรสือ่สำรขอ้มลู บรกิำรเชือ่มตอ่โครงขำ่ยโทรคมนำคม บรกิำรโทรศพัทผ์ำ่นระบบ VoIP   และบรกิำรอนิเทอรเ์น็ต เป็นตน้ ตลอดจนบรกิำรลักษณะอืน่

ใดที ่ AWN จะพัฒนำและเปิดใหบ้รกิำรเพิม่เตมิขึน้ ณ ขณะทีผู่ใ้ชบ้รกิำรแจง้ควำมประสงคด์งักลำ่ว

เป็นผูม้อี ำนำจกระท ำกำรแทนขำ้พเจำ้ในกำรท ำธรุกรรมและธรุกรรมอเิล็กทอนกิสร์ำยกำรตำ่งๆ  ทีเ่กีย่วกบักำรแจง้ควำมประสงคจ์ดทะเบยีนสมคัร แกไ้ข

เปลีย่นแปลง เพิม่เตมิ รวมทัง้ยกเลกิกำรใช ้ “บรกิำรโทรคมนำคม”  ตลอดจนบรกิำรตำ่งๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง ตอ่ บรษัิท แอดวำนซ ์ ไวรเ์ลส เน็ทเวอรค์ จ ำกดั

“AWN”   โดยใหแ้จง้ควำมประสงคใ์นกำรท ำธรุกรรมอเิล็กทอนกิสด์งักลำ่วมำยัง  AWN ผำ่นทำง Email address ทีร่ะบขุำ้งตน้

หนงัสอืมอบอ ำนำจ/Power of Attorney

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




        นาย/นาง/นางสาว/ อืน่ๆ ระบ/ุMr./Mrs./Miss/Other,please specify  .........................................................................................................................................................................................................................

โดย (กรรมการผูม้อี านาจ/ หุน้สว่นผูจั้ดการ)/By (Authorized Director/Managing Partner)




        นาย/นาง/นางสาว/ อืน่ๆ ระบ/ุMr./Mrs./Miss/Other,please specify  .........................................................................................................................................................................................................................

ขอมอบอ ำนำจให/้hereby authorizes and appoints

1 

2 

ลงชือ่/Signed                                                              ผูม้อบอ ำนำจ/Appointer 
              (                                                                                            ) 

 to be its lawful Attorney-in- fact to perform any transactions and electronic transactions regarding  to request and receive the data  information regard for the mobile phone number(s) under our 

name  rendered by Advanced Wireless Network Company Limited  "AWN" via the above-specified E-mail address.  

ลงชือ่/Signed                                                        ผูม้อบอ ำนำจ/Appointer 
             (                                                                                            ) 

ลงชือ่/Signed                                                               พยำน/Witness 

              (                                                                                            ) 

ลงชือ่/Signed                                                         พยำน/Witness 
             (                                                                                            ) 

ประทบัตรำนติบิคุค (ถำ้
ม)ี/ Corporate Seal (if any) 

The Appointer(s) and The Attoney(s) shall sign in this Power of Attoney and  certify all copy of  each document required.  

Name of  Appointer (Plc/Co.,Ltd/Limited Partnership/Partnership/Other,please specify) 

 E-mail address of Attorney  Name - Surname of Attorney Signature of Attorney 

 "Telecommunication Service"  means any types of telecommunication service which AWN operates and provides under the telecommuni cation business operation license issued by the National 
Broadcasting and Telecommunications Commission (NBTC) Viz  Fixed Line service and Value Added service on Fixed Line service, Mobile Phone service and Value Added service on Mobile 
Phone service, International Direct Dialing (IDD), International Roaming (IR), Data Communication and Network System service such as Data Communication Circuit Service, Voice over Internet 

Protocol service (VoIP) and Internet service as well as any types of services AWN may additionally develop and provide at the  time Subscriber expresses its intention. 

 to be its lawful Attorney-in- fact to perform any transactions and electronic transactions regarding  expressing its intention in order to apply for , amend, modify, add  as well as cancel  the 

Telecommunication Service to Advanced Wireless Network Company Limited "AWN" via the above -specified E-mail address.  

โปรดระบหุมำยเลขโทรศพัทเ์คลือ่นทีท่ีไ่มต่อ้งกำรใหผู้รั้บมอบอ ำนำจตรวจสอบขอ้มลูกำรใชง้ำนมี

ดงันี/้ Please specify the mobile phone number (s), in case of not allowing the attorney to verify the data 




