ื มอบอำนำจ/Power of Attorney
หน ังสอ
ข้อมูลผูม
้ อบอำนำจ/Details of Appointer

ว ันที/่ Date

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

ข้ำพเจ้ำในนำม (บมจ./บจ./หจ./หส./ อืน
่ ๆ ระบุ) /........................................................................................................................................................................................................................................................................
Name of Appointer (Plc/Co.,Ltd/Limited Partnership/Partnership/Other,please specify)

โดย (กรรมการผู ้มีอานาจ/ หุ ้นส่วนผู ้จัดการ)/By (Authorized Director/Managing Partner)
1
2

นาย/นาง/นางสาว/ อืน
่ ๆ ระบุ/Mr./Mrs./Miss/Other,please specify

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

นาย/นาง/นางสาว/ อืน
่ ๆ ระบุ/Mr./Mrs./Miss/Other,please specify

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

ขอมอบอำนำจให้/hereby authorizes and appoints
่ - นำมสกุล ผูร้ ับมอบอำนำจ
ชือ

N0
.

ทีอ
่ ยูอ
่ เิ ล็กทรอนิกส์ของผูร้ ับมอบอำนำจ
E-mail address of Attorney

Name - Surname of Attorney

่ ของผูร้ ับมอบอำนำจ
ลำยมือชือ
Signature of Attorney

1
2
3
4
5

เป็ นผู ้มีอำนำจกระทำกำรแทนข ้ำพเจ ้ำในกำรทำธุรกรรมและธุรกรรมอิเล็กทอนิกส์รำยกำรต่ำงๆ ทีเ่ กีย
่ วกับกำรแจ ้งควำมประสงค์จดทะเบียนสมัคร แก ้ไข
เปลีย
่ นแปลง เพิม
่ เติม รวมทัง้ ยกเลิกกำรใช ้ “บริกำรโทรคมนำคม” ตลอดจนบริกำรต่ำงๆ ทีเ่ กีย
่ วข ้อง ต่อ บริษัท แอดวำนซ์ ไวร์เลส เน็ ทเวอร์ค จำกัด
“AWN” โดยให ้แจ ้งควำมประสงค์ในกำรทำธุรกรรมอิเล็กทอนิกส์ดงั กล่ำวมำยัง AWN ผ่ำนทำง Email address ทีร่ ะบุข ้ำงต ้น
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.

เป็ นผู ้มีอำนำจกระทำกำรแทนข ้ำพเจ ้ำในกำรทำธุรกรรมและธุรกรรมอิเล็กทอนิกส์ทเี่ กีย
่ วกับกำรขอรับรำยละเอียดข ้อมูลกำรใช ้บริกำรโทรศัพท์เคลือ
่ นทีข
่ อง
หมำยเลขโทรศัพท์เคลือ
่ นทีท
่ จ
ี่ ดทะเบียนเปิ ดใช ้บริกำรไว ้ในนำมของข ้ำพเจ ้ำต่อ บริษัท แอดวำนซ์ ไวร์เลส เน็ ทเวอร์ค จำกัด “AWN” ทัง้ นี้ ให ้ยกเว ้น
หมำยเลขโทรศัพท์เคลือ
่ นทีท
่ รี่ ะบุท ้ำยนี้ โดยให ้แจ ้งควำมประสงค์ในกำรทำธุรกรรมอิเล็กทอนิกส์ดงั กล่ำวมำยัง AWN ผ่ำนทำง Email address ทีร่ ะบุข ้ำงต ้น
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.
โปรดระบุหมำยเลขโทรศัพท์เคลือ
่ นทีท
่ ไี่ ม่ต ้องกำรให ้ผู ้รับมอบอำนำจตรวจสอบข ้อมูลกำรใช ้งำนมี
ดังนี/้ Please specify the mobile phone number (s), in case of not allowing the attorney to verify the data

“บริกำรโทรคมนำคม” หมำยถึง บริกำรโทรคมนำคมลักษณะต่ำงๆ ทีใ่ ช ้โครงข่ำยและเทคโนโลยีท ี่ AWN เป็ นผู ้จัดทำและนำออกให ้บริกำร ภำยใต ้ใบอนุญำต
ประกอบกิจกำรโทรคมนำคมทีอ
่ อกโดยคณะกรรมกำรกิจกำรกระจำยเสียง กิจกำรโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคมแห่งชำติ(กสทช.) ได ้แก่ บริกำรโทรศัพท์
ประจำทีแ
่ ละบริกำรเสริม (Value Added service) บนบริกำรโทรศัพท์ประจำที่ บริกำรโทรศัพท์เคลือ
่ นทีแ
่ ละบริกำรเสริม (Value Added service) บนบริกำร
่ สำรข ้อมูลและเครือข่ำยโดยใช ้เทคโนโลยีตำ่ งๆ เช่น
โทรศัพท์เคลือ
่ นที่ บริกำรโทรระหว่ำงประเทศ (IDD) บริกำรโทรข ้ำมแดนอัตโนมัต ิ (IR) บริกำรระบบสือ
่ สำรข ้อมูล บริกำรเชือ
่ มต่อโครงข่ำยโทรคมนำคม บริกำรโทรศัพท์ผำ่ นระบบ VoIP และบริกำรอินเทอร์เน็ ต เป็ นต ้น ตลอดจนบริกำรลักษณะอืน
บริกำรวงจรสือ
่
ใดที่ AWN จะพัฒนำและเปิ ดให ้บริกำรเพิม
่ เติมขึน
้ ณ ขณะทีผ
่ ู ้ใช ้บริกำรแจ ้งควำมประสงค์ดงั กล่ำว
"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.

ข ้ำพเจ ้ำตกลงยอมรับว่ำกำรทำธุรกรรม หรือธุรกรรมอิเล็กทอนิกส์รำยกำรใดผ่ำนทำง Email address ทีร่ ะบุข ้ำงต ้น ถือเสมือนหนึง่ เป็ นกำรกระทำของข ้ำพเจ ้ำและ
ข ้ำพเจ ้ำตกลงยอมรับผิดชอบทุกประกำร และข ้ำพเจ ้ำขอยกเลิกหนังสือมอบอำนำจให ้ทำธุรกรรมอิเล็กทรกนิกส์ฉบับก่อนหน ้ำนีท
้ ก
ุ ฉบับ โดยให ้ยึดถือหนังสือมอบ
่ และประทับตรำไว ้เป็ นสำคัญ
อำนำจฉบับนีแ
้ ทน เพือ
่ เป็ นหลักฐำนจึงได ้ลงลำยมือชือ
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).
ประท ับตรำนิตบ
ิ ค
ุ ค (ถ้ำ
มี)/ Corporate Seal (if any)

่ /Signed
ลงชือ
(

ผู ้มอบอำนำจ/Appointer
)

่ /Signed
ลงชือ
(

่ /Signed
ลงชือ
(

พยำน/Witness
)

่ /Signed
ลงชือ
(

ผู ้มอบอำนำจ/Appointer
)

พยำน/Witness
)

เอกสารประกอบของผู้มอบอานาจและผู้รบั มอบอานาจ /Documents for Verification of the Appointer and the Attorney
่ ในหน ังสือมอบอำนำจนี้ และร ับรองสำเนำเอกสำรประกอบของตนเองทุกฉบ ับ
ผูม
้ อบอำนำจและผูร้ ับมอบอำนำจต้องลงลำยมือชือ
The Appointer(s) and The Attoney(s) shall sign in this Power of Attoney and certify all copy of each document required.
ผูม
้ อบอำนำจ/ Appointer
ิ ค
ุ คล อำยุไม่เกิน 6 เดือน/Copy of Certificate of
1. สำเนำหนั งสือรับรองกำรจดทะเบียนนิตบ
Incorporation which shall not exceed 6 months since the date of issuance)
สำเนำบัตรประจำตัวประชำชน หรือบัตรประจำตัวอืน
่ ใดทีท
่ ำงรำชกำรออกให ้ซึง่ มีรป
ู ถ่ำย
2.
และเลขทีบ
่ ัตรประจำตัวประชำชน/Copy of National ID card or any other identification card
issued by the competent goverment authority bearing photo of the Appointer and identification
number.

ผูร้ ับมอบอำนำจ/Attorney
สำเนำบัตรประจำตัวประชำชน หรือบัตรประจำตัวอืน
่ ใดทีท
่ ำงรำชกำรออกให ้
ซึง่ มีรป
ู ถ่ำยและเลขทีบ
่ ัตรประจำตัวประชำชน/Copy of National ID card or any
other identification card issued by the competent goverment authority bearing photo
of the Attorney and identification number.

