
 
ใบเสนอราคาแคมเปญ (SME XTRA SMART PROMOTION) – JULY 2018 Page 1 | 4 

 

ใบเสนอราคาบรกิารโทรคมนาคมประเภทจดทะเบยีน ส าหรบัองคก์รภาครฐัและองคก์รภาคธรุกจิ 

Quotation for Telecommunication Service for Government and Enterprise and Corporate Customers 

 

บรษิัท ดแีทค ไตรเน็ต จ ากัด ทะเบยีนเลขที ่0105549034548 เลขที ่319 อาคารจัตุรสัจามจรุี ชัน้ 41 ถนนพญาไท แขวงปทมุวัน เขตปทุมวัน กรงุเทพมหานคร 10330 

dtac TriNet Co., Ltd. Registration No. 0105549034548No. 319 Chamchuri Square Building, 41st Floor, Phayathai Road, Pathumwan, Pathumwan, Bangkok 10330  

ราคา ข้อก าหนดและเงื่อนไขในเอกสารฉบับน้ีจะสมบูรณ์ และมีผลผูกพันในฐานะเป็นค าขอใช้บริการโทรคมนาคมจากท่าน (ในฐานะผู้ใช้บริการ) กับผู้ให้บริการ เม่ือท่านได้ลงนามยืนยัน และส่งกลับมาถึงผู้ให้บริการเท่าน้ัน  
 

Pricing, service terms and conditions of this Quotation shall be bound and complied to you (as a “User”) as a service application only when it is signed and submitted to the “Service Provider”  

เอกสารฉบับนี้ท าขึ้นที่ บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จ ากัด ทะเบียนเลขที่ 0105549034548 (“ผู้ให้บริการ”) ส านักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่เลขที่ 319 อาคารจัตุรัสจามจุรี ช้ัน 41 ถนนพญาไท แขวงปทุมวัน 

เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330  

This Quotation is made at dtac TriNet Co., Ltd. under the company Registration No. 0105549034548 the (“Service Provider”), having head office at No. 319 Chamchuri Square Building, 41st Floor, 

Phayathai Road, Pathumwan, Pathumwan, Bangkok 10330.  

เรียน Attention _________________________________________________________________________________________________________  วันท่ี Date ___________________________________(eg. dd/mm/yyy) 

บริษัท Company___________________________________________________________________  เลขท่ีใบเสนอราคา Quote No._______________________________________BRN-Seller ID-ddmmyy 

ทีอ่ยูส่ าหรบัจดัสง่ใบแจง้คา่บรกิาร, ซมิ, เครือ่งโทรศพัทแ์ละเอกสารอืน่ๆ BILLING ADDRESS 

 จัดส่งตามหนังสือรับรองการจดทะเบียน Use the registered Address หรือ 

 จัดส่งตามที่อยู่ดังนี้ Use the following address    

ชื่อผูร้ับสินค้า__________________________________________________________________________________________________  เลขที่ House Number_______________________________  หมู่ที่ Moo _________________________________ 

หมู่บ้าน Village____________________________________________________  อาคาร Buiding__________________________________________________ ชั้น Floor______________  หมายเลขห้อง Room_________________________

ตรอก /ซอย Soi__________________________________________________  ถนน Road________________________________________________________  ต าบล /แขวง Sub-district_______________________________________________ 

อ าเภอ /เขต District_____________________________________________  จังหวัด Province_________________________________________________  รหัสไปรษณีย์ Postal Code_____________________________________________ 

ชื่อผู้ประสานงาน Contact Point____________________________________________________________________________________  โทรศัพท์ Phone Number___________________________________________________________________ 

อีเมล์ Email Address____________________________________________________________________________________________________  เว็ปไซด์ Website_____________________________________________________________________________ 

ภาษาในใบแจ้งค่าบริการ Billing Language           ไทย / Thai   อังกฤษ / English       

 

บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จ ากัด ขอขอบคุณท่ีท่านได้ให้ความสนใจในสินค้าและบริการของเรา บริษัทฯ มีความยินดีขอเสนอสินค้าและ/หรือบริการ ดังต่อไปน้ี 

Thank you for your inquiry on dtac TriNet’s products and services. We are pleased to take this opportunity to offer the following quotation for your considerations:  

หมายเหตุ: กรณีมากกว่า 10 เลขหมาย ให้ระบุรายละเอียดเลขหมายเพิ่มเติมลงในเอกสารแนบท้ายค าขอใช้บริการ 

If there are more than 10 subscriber numbers, please specify additional subscriber number in the annex attached hereto 

ล าดับ

No. 

เลขหมายโทรศัพท ์

เคลื่อนที่ 

Subscriber Number 

ย้ายจากเติมเงิน

เป็นรายเดือน 

Pre-to-

Post & 

Other 

Request 

รายการส่งเสริมการขาย 

Promotion 

ระยะ

สัญญา 

Contract 

Period 

(เดือน) 

1    Xtra Smart Pack _____     Xtra Internet Pack _____     Other Pack ___________________________      

2    Xtra Smart Pack _____     Xtra Internet Pack _____     Other Pack ___________________________      

3    Xtra Smart Pack _____     Xtra Internet Pack _____     Other Pack ___________________________      

4    Xtra Smart Pack _____     Xtra Internet Pack _____     Other Pack ___________________________      

5    Xtra Smart Pack _____     Xtra Internet Pack _____     Other Pack ___________________________      

6    Xtra Smart Pack _____     Xtra Internet Pack _____     Other Pack ___________________________      

7    Xtra Smart Pack _____     Xtra Internet Pack _____     Other Pack ___________________________      

8    Xtra Smart Pack _____     Xtra Internet Pack _____     Other Pack ___________________________      

9    Xtra Smart Pack _____     Xtra Internet Pack _____     Other Pack ___________________________      

10    Xtra Smart Pack _____     Xtra Internet Pack _____     Other Pack ___________________________      

11    Xtra Smart Pack _____     Xtra Internet Pack _____     Other Pack ___________________________      

12    Xtra Smart Pack _____     Xtra Internet Pack _____     Other Pack ___________________________      

13    Xtra Smart Pack _____     Xtra Internet Pack _____     Other Pack ___________________________      

14    Xtra Smart Pack _____     Xtra Internet Pack _____     Other Pack ___________________________      

15    Xtra Smart Pack _____     Xtra Internet Pack _____     Other Pack ___________________________      
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รายละเอียดของบริการ SERVICE DETAILS 

แพ็คเก็จ 

Package 

NEW SME XTRA SMART 

รหัสแพ็ก 

Code 

ค่าบรกิาร

/เดือน 

Monthly 

Fee 

ราคา

พิเศษ/

เดือน 

(12 

รอบ

บิล 

โทรฟรี 

ทุกเครือข่าย 

ทุกเลขหมาย 

Anynet Free 

call 

โทรฟรีใน

กลุ่ม 

อินเตอร์เน็ต

ความเร็ว

สูงสุด 

ไม่จ ากัด 

Unlimited 

Internet 

SMS rate 

บาท/

ข้อความ 

MMS 

rate 

บาท/

ข้อความ 

Dta

c 

Wifi 

ฟรี 

มัลติซิม 

อินเตอร์เน็

ต 

Multisim 

ดีแทค 

รีวอร์ด 

Dtac 

Reward 

ส้ินสุด 

Promot

ion 

Period 

SME XTRA Smart XS  12091931 199 - 200 นาที ไม่จ ากัด 250MB 2.- /SMS 5.-/MMS ฟรี 
 

Silver - 

SME XTRA Smart S  12091941 299 - 300 นาที ไม่จ ากัด 2GB  2.- /SMS 5.-/MMS ฟรี 
 

Silver - 

SME XTRA Smart M Pro 25% 12091981 499 374 500 นาที ไม่จ ากัด 5GB  2.- /SMS 5.-/MMS ฟรี 
 

Silver - 

SME XTRA Smart L Pro 25% 12091991 699 524 800 นาที ไม่จ ากัด 15GB  2.- /SMS 5.-/MMS ฟรี 
 

Silver - 

SME XTRA Smart XL Pro 25% 12092001 899 674 1000 นาที ไม่จ ากัด 30GB  2.- /SMS 5.-/MMS ฟรี 
 

Gold - 

SME XTRA Smart XXL Pro 25% 12091911 1099 824 บุฟเฟต์ 24ชม* ไม่จ ากัด 50GB  2.- /SMS 5.-/MMS ฟรี ฟรี 1 ซิม Gold - 

SME XTRA Smart XXXL Pro 25% 12091921 1499 1124 บุฟเฟต์ 24ชม* ไม่จ ากัด 100GB  2.- /SMS 5.-/MMS ฟรี ฟรี 1 ซิม Blue - 

SME XTRA internet S  12093811 199 - - - 2GB - - ฟรี  - - 

SME XTRA internet L  12093821 499 - - - 15GB - - ฟรี  - - 

             

             

             

 

อัตราค่าบริการข้างต้นจัดท าขึ้นส าหรับผู้ใช้บริการประเภทองค์ภาครัฐและองค์กรธุรกิจที่ระบุในเอกสารฉบับน้ีโดยไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ทั้งนี้ ผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขเปลี่ยนแปลง

อัตราค่าบริการ ข้อก าหนด และเง่ือนไขการใช้บริการ 

The service fees herein is made for Government and Enterprise and Corporate Customers mentioned in the Quotation with exclusive if value added tax (VAT)  

7%. The Service Provider reserves the right to cancel or amend the package price and/or terms and conditions as deemed appropriate. 

เงือ่นไขการใช้บรกิาร  

 SME Xtra Smart รับสิทธิ์โทรฟรีในกลุ่มทุกแพ็กเกจตลอด 24 ชม 24hr. free Ingroup call 

 เฉพาะแพ็กเกจ SME Xtra Smart XXL, XXXL รับสิทธิ์โทรฟรีทุกเครือข่าย 24 ชม คร้ังละ 60 นาที ส่วนเกิน 0.99 บาท/นาที Free call 24 hr. max 60 mins per call 

 เฉพาะแพ็กเกจ SME Xtra Smart XXL, XXXL พร้อมรับสิทธิ์ใช้งาน multisim ฟรี 1 ซิม  free 1 multisim for SME Xtra Smart XXL, XXXL 

 แพ็คเกจอ่ืนๆ รับสิทธิโทรฟรีทุกเครือข่ายตามปริมาณท่ีก าหนดในแต่ละแพ็คเกจ ส่วนเกิน 0.99 บาท/นาที  Rate per minute 0.99 baht 

 รับสิทธิ์ใช้งานอินเตอร์เน็ตแบบต่อเน่ืองท่ีความเร็วสูงสุด 100 Mbps ตามปริมาณท่ีก าหนดในแต่ละแพ็คเกจ เม่ือใช้งานครบตามจ านวนท่ีก าหนดจะสามารถใช้งานต่อได้ท่ีความเร็วไม่เกิน 384 kbps Fair usage 

policy throttle speed 384kbps 

 SMS 2 บาท/ข้อความ และ MMS 5 บาท/ข้อความ rate per SMS 2 baht; rate per MMS 5 baht 

 รับสิทธิ์ Dtac wifi Free Dtac wifi 

 SME Xtra Smart Dtac reward ทันทีเม่ือเปิดใช้บริการ รายละเอียดตามแพ็กเกจ Free Dtac Reward 

 ค่าบริการยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม (VAT) 7% Prices are exclusive of 7% VAT 

 ผู้ใช้บริการท่ีสมัครใช้งานแพ็คเกจ M ข้ึนไป จะได้รับส่วนลด 25% ของค่าบริการเป็นระยะเวลา 12 รอบบิล และกลับไปเป็นอัตราปกติต้ังแต่เดือนท่ี 13 เป็นต้นไป 25% discount 12 months, and the regular price 

will be charged on month 13 onward 

 ค่าบริการข้างต้นคิดตามจริงเป็นนาทีในอัตราเดียวกันท่ัวไทย  โดยไม่รวมค่าบริการระหว่างประเทศ ค่าบริการข้ามแดนอัตโนมัติ บริการ Audiotext บริการเลขหมายพิเศษบางหมายเลข The service fees shall be 

charged per minute and one rate nationwide basis and do not cover international calls, international roaming services, audio text services and special-number services 

 จ านวนนาทีโทรฟรีจะต้องใช้งานภายในรอบบิล โดยหากใช้งานไม่หมดจะไม่สามารถยกไปใช้ในรอบบิลถัดไปได้ The free-calling time is granted on a monthly basis. Unused portions of the free-calling 

allowance cannot be credited to the next month’s allowance.  

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกหรือเปล่ียนแปลงแพ็กเกจ เม่ือพบว่ามีการใช้งานผิดประเภท The company reserve the right to cancel or change term and condition 

 เพ่ิมเติม โทร 1678 dtac call center หรือ 088-1881678 sme line 

 

เงือ่นไขการช าระเงิน  

TERMS OF PAYMENT: 

 ระยะเวลาการช าระเงินภายใน 30 วันหลังวันออกใบแจ้งค่าบริการ Payment terms is 30 days from the invoicing date.  

 

หมายเหต:ุ 

Remark:  

เราหวังว่าข้อเสนอพิเศษนี้จะตรงกับความต้องการของท่าน หากท่านมีข้อสงสัยประการใด หรือตอ้งการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ  

We hope that this special offer will meet with your requirements. Any inquiry for the above quotation please contact  

 

ลงชื่อผู้เสนอราคา: _____________________________________________________________________________________________________________________________________________  Dealer Code: ______________________________________ 

โทร Tel: ____________________________________________________ โทรสาร Fax: _________________________________________________ อีเมล email: _____________________________________________________________________________   

 

 

 

 

 



 
ใบเสนอราคาแคมเปญ (SME XTRA SMART PROMOTION) – JULY 2018 Page 3 | 4 

 

 

ส าหรบัลกูคา้ 

For User: 

ข้าพเจ้าได้ศึกษาและรับทราบข้อก าหนด, เง่ือนไข และราคาที่ระบุไว้ในเอกสารฉบับน้ี พร้อมทั้งข้อก าหนดการใช้บริการที่แนบท้ายเอกสารฉบับน้ี รวมถึงข้อก าหนดและเง่ือนไขการใช้บริการ

โทรคมนาคมประเภทจดทะเบียน ส าหรับผู้ใช้บริการประเภทองค์กรภาครัฐและองค์กรธุรกิจของผู้ให้บริการซ่ึงปรากฏบนเว็บไซต์ของผู้ให้บริการ ณ วันที่ลงนามเอกสารฉบับนี้โดยตลอดแล้ว และ

ตกลงยินยอมผูกพันและปฏิบัติตามข้อก าหนดและเง่ือนไขดังกล่าวทุกประการ จึงได้ลงลายมือช่ือไว้ในเอกสารฉบับนี้ และให้ถือว่าการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดใดๆ ตามข้อก าหนดและเง่ือนไขใน

เอกสารที่กล่าวถึงมาทั้งหมดเป็นส่วนหนึ่งของเอกสารฉบับน้ี พร้อมทั้งให้ถือว่าข้าพเจ้าไดใ้ห้ความยินยอมแก่ผู้ให้บริการในการด าเนินการจัดท าและจัดส่งส าเนาเอกสารฉบับน้ี และ/หรอืสัญญา

ให้บริการโทรคมนาคมประเภทจดทะเบียนส าหรับผู้ใช้บริการประเภทองค์กรภาครัฐ และองค์กรธุรกิจให้แก่ข้าพเจ้าตามที่อยู่อิเล็กทรอนิกส์ (email address) ของข้าพเจ้า หรือตามช่องทางอื่นใดที่

ข้าพเจ้าได้แจ้งให้ผูใ้ห้บริการทราบ และข้าพเจ้ายินยอมใหผู้ใ้ห้บริการสามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้าเพื่อใช้ในการเก็บรวบรวมและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้าได้เท่าที่

จ าเป็น เพื่อประโยชน์ในการด าเนินการปรับปรุงและ/หรือการบริหารจัดการกิจการโทรคมนาคมและ/หรอืการให้บริการโทรคมนาคม รวมถึงการวิเคราะห์และการวางแผนการตลาดและกิจกรรม

ทางการการตลาดต่างๆ  ตลอดจนการให้บริการใดๆ ร่วมกับบุคคลอื่น ซ่ึงรวมถึงการยินยอมให้ผูใ้ห้บริการสามารถเปิดเผย ส่ง และ/หรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้าให้แก่บุคคลภายนอก 

(ไม่ว่าในประเทศหรอืนอกประเทศ) เพื่อวัตถุประสงค์ดังกล่าวได้   

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าลายมือช่ือในเอกสารฉบับน้ี และเอกสารแนบท้ายอื่นๆ (หากมี) เป็นลายมือช่ืออันแท้จริงของข้าพเจ้า  หากปรากฏข้อความหรือหลักฐานใดที่แจ้งไว้ไม่ถูกต้องตามความจริง 

ข้าพเจ้ายินยอมรับผิดในความเสียหายที่เกิดขึ้นทุกประการ 

By signing this Quotation, I hereby accepts that I have read and understood the terms, conditions and pricing of the Quotation together with the terms and condition 

attached to the Quotation and the registered telecom service agreement for government enterprise and corporate customers of the service provider (the “Service 

Agreement”) that shown on the website thoroughly and clearly and that I shall be bound by and comply with such terms and cond itions in all respects. Should there be any 

changes to this application and/or any documented foregoing mentioned, it shall be deemed as an integral part of this Quotation. It shall be deemed that I hereby grant 

consent to the service provider to provide me with a copy of this Quotation and/or the Service Agreement by delivering to my electronic mail address (email address) or any 

other forms as I have informed the service provider. In addition, I hereby grant consent to the service provider to access my personal information in order that the service 

provider is able to compile and access my personal information as necessary for the benefit of operation, improvement and/or management of telecommunication business 

and/or provision of telecommunication service, including analysis and determination of any marketing plan and activity as well as co-provision of service with any person.  

I do hereby certify that the signature(s) in this application form and the annexes hereto are my true signature. In the event that any statement or evidence provided by me is 

inaccurate, I hereby agree to be responsible for all damages.  

 

 

 

ลงชื่อ Signed by:  ผู้ใช้บริการ User 

(นาย / นาง / นางสาว) (Mr./Mrs./Miss) 

วันท่ี Date:   

 

เอกสารเปิดจดทะเบียนแยกตามประเภทธุรกิจ  

1. ใบเสนอราคา  

2. เอกสารส าคัญทางธุรกิจ (เลือกประเภทธุรกิจ)  

 บริษัท หจก. ห้างหุ้นส่วนสามัญ ส าเนาหนังสือรับรองซ่ึงอายุไม่เกิน 6 เดือนนับตั้งแต่วันที่ออกหนังสือ ลงนามพร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 

 

 ร้านค้าโรงแรม ส าเนาใบทะเบียนพาณิชย์หรอืส าเนาใบอนุญาตประกอบธุรกิจที่ระบุช่ือเจ้าของธุรกิจ ลงนามพร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 

 หน่วยงานราชการ ส าเนาหนังสือแต่งตั้งจากหน่วยงานราชการต้นสังกัด ลงนามพร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 

 โรงเรียนมหาวิทยาลัย ส าเนาใบอนุญาตจัดตั้งโรงเรียน/ มหาวิทยาลัย ลงนามพร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 

 สมาคม มูลนิธิ วัด สหกรณ์ ส าเนาใบอนุญาตจัดตั้งสมาคม/ มูลนิธิ/ วัด/ หนังสือจัดตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์ ลงนามพร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 

3. ส าเนาบัตรประชาชนของกรรมการผู้มีอ านาจหรือเจ้าของกิจการ ลงนามพร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง  

4. หนังสือมอบอ านาจ  (ถ้ามี) ลงนามพร้อมรบัรองส าเนาถูกต้อง  

5. ส าเนาบัตรประชาชนผู้รับมอบอ านาจ (ถ้ามี) ลงนามพร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง  

เอกสารส าหรับการขอโอนย้ายเครือข่าย  

6. ค าขอโอนย้ายผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่  

เอกสารส าหรับเปลี่ยนแปลงจากระบบเติมเงินเป็นรายเดือน  

7. ค าขอเปลี่ยนแปลงการใช้บริการ  

หมายเหตุ 

ตามที่ประมวลรัษฎากร มาตรา 113 ก าหนดไว้ดังนี้ 

(1) กรณีมอบอ านาจให้บุคคลคนเดียวหรือหลายคนด าเนินการครั้งเดียวปิดอากรแสตมป์จ านวน 10 บาท 

(2) กรณีมอบอ านาจให้บุคคลคนเดียวหรือหลายคนด าเนินการมากกว่าครั้งเดียวปิดอากรแสตมป์จ านวน 30 บาท  

(3) กรณีมอบอ านาจให้ด าเนินการมากกว่าครั้งเดียวโดยให้บุคคลหลายคนต่างคนต่างกระท าการแยกกันได้จะคิดตามตัวบุคคลที่รับมอบอ านาจโดยปิดอากรแสตมป์คนละ 30 บาท 

ส าหรับเอกสารต้นฉบับจะต้องส่งให้แก่ dtac ภายใน 5 วันท าการตามที่อยู่ ดังนี้  

SME Partnership | บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จ ากัด | เลขที่ 319 อาคารจัตุรัสจามจุรี  ช้ัน 34 ถนนพญาไท แขวงปทุมวัน,  เขตปทุมวัน, กรุงเทพ 10330 

 

ตราประทบั (ถ้ามี) 
Company Seal (If Any) 
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เอกสารแนบท้ายใบเสนอราคาบรกิารโทรคมนาคมประเภทจดทะเบยีน ส าหรบัองคก์รภาครัฐและองค์กรภาคธุรกจิ 

Annex for Quotation for Telecommunication Service for Government and Enterprise and Corporate Customers  

 

บรษิัท ดแีทค ไตรเนต็ จ ากดั ทะเบยีนเลขที ่0105549034548 เลขที ่319 อาคารจตัุรสัจามจุร ีชัน้ 41 ถนนพญาไท แขวงปทุมวนั เขต

ปทมุวนั กรุงเทพมหานคร 10330 

dtac TriNet Co., Ltd. Registration No. 0105549034548No. 319 Chamchuri Square Building, 41st Floor, Phayathai Road, Pathumwan, Pathumwan, Bangkok 10330 

 

อ้างถึงค าขอใช้บริการโทรคมนาคมเลขท่ี…………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………… 

ล าดับ

No. 

เลขหมายโทรศัพท ์

เคลื่อนที่ 

Subscriber Number 

ย้ายจากเติมเงิน

เป็นรายเดือน 

Pre-to-

Post & 

Other 

Request 

รายการส่งเสริมการขาย 

Promotion 

ระยะ

สัญญา 

Contract 

Period 

(เดือน) 

1    Xtra Smart Pack _____     Xtra Internet Pack _____     Other Pack ___________________________      

2    Xtra Smart Pack _____     Xtra Internet Pack _____     Other Pack ___________________________      

3    Xtra Smart Pack _____     Xtra Internet Pack _____     Other Pack ___________________________      

4    Xtra Smart Pack _____     Xtra Internet Pack _____     Other Pack ___________________________      

5    Xtra Smart Pack _____     Xtra Internet Pack _____     Other Pack ___________________________      

6    Xtra Smart Pack _____     Xtra Internet Pack _____     Other Pack ___________________________      

7    Xtra Smart Pack _____     Xtra Internet Pack _____     Other Pack ___________________________      

8    Xtra Smart Pack _____     Xtra Internet Pack _____     Other Pack ___________________________      

9    Xtra Smart Pack _____     Xtra Internet Pack _____     Other Pack ___________________________      

10    Xtra Smart Pack _____     Xtra Internet Pack _____     Other Pack ___________________________      

11    Xtra Smart Pack _____     Xtra Internet Pack _____     Other Pack ___________________________      

12    Xtra Smart Pack _____     Xtra Internet Pack _____     Other Pack ___________________________      

13    Xtra Smart Pack _____     Xtra Internet Pack _____     Other Pack ___________________________      

14    Xtra Smart Pack _____     Xtra Internet Pack _____     Other Pack ___________________________      

15    Xtra Smart Pack _____     Xtra Internet Pack _____     Other Pack ___________________________      

1    Xtra Smart Pack _____     Xtra Internet Pack _____     Other Pack ___________________________      

2    Xtra Smart Pack _____     Xtra Internet Pack _____     Other Pack ___________________________      

3    Xtra Smart Pack _____     Xtra Internet Pack _____     Other Pack ___________________________      

4    Xtra Smart Pack _____     Xtra Internet Pack _____     Other Pack ___________________________      

5    Xtra Smart Pack _____     Xtra Internet Pack _____     Other Pack ___________________________      

6    Xtra Smart Pack _____     Xtra Internet Pack _____     Other Pack ___________________________      

7    Xtra Smart Pack _____     Xtra Internet Pack _____     Other Pack ___________________________      

8    Xtra Smart Pack _____     Xtra Internet Pack _____     Other Pack ___________________________      

9    Xtra Smart Pack _____     Xtra Internet Pack _____     Other Pack ___________________________      

10    Xtra Smart Pack _____     Xtra Internet Pack _____     Other Pack ___________________________      

11    Xtra Smart Pack _____     Xtra Internet Pack _____     Other Pack ___________________________      

12    Xtra Smart Pack _____     Xtra Internet Pack _____     Other Pack ___________________________      

13    Xtra Smart Pack _____     Xtra Internet Pack _____     Other Pack ___________________________      

14    Xtra Smart Pack _____     Xtra Internet Pack _____     Other Pack ___________________________      

15    Xtra Smart Pack _____     Xtra Internet Pack _____     Other Pack ___________________________      

 

 

 

 

ลงชื่อ Signed by:  ผู้ใช้บริการ User 

(นาย / นาง / นางสาว) (Mr./Mrs./Miss) 

วันท่ี Date:   

 

 

ตราประทบั (ถ้ามี) 
Company Seal (If Any) 

  


