
  ใบสมคัรสมาชิกตวัแทนขาย  AIS Fibre Agent ส าหรบับคุคลธรรมดา [AAG] 

 

AIS Fibre Agent By 
      นาย         นาง         นางสาว    ช่ือ............................................ นามสกลุ ............................................................... 
 
โทรศพัทเ์คล่ือนท่ีท่ีสามารถติดต่อได้............................................. Email .................................................................... 
   
เลขท่ีบตัรประชาชน (13 หลกั)  
             

 

รายละเอียดข้อมลูทางด้านการเงิน 
ช่ือบญัชี ................................................................................................................................................................  
เลขบญัชีธนาคาร .........................................................................     (ใชส้ ำหรบัโอนผลตอบแทนทำงกำรขำย 10 หลกั) 

ธนาคาร ............................................................. สาขา ......................................................................................... 
ประเภทบญัชี                   ออมทรพัย ์              กระแสรายวนั  หมายเหต ุไม่รบับญัชีประเภทฝากประจ า 
หมายเหต ุ: ช่ือบญัชีต้องเป็นช่ือเดียวกบัช่ือผูส้มคัร** ธนำคำรทีร่่วมรำยกำร ธ.กรุงเทพ, ธ.กสกิรไทย, ธ.ไทยพำณิชย,์ ธ.ทหำรไทย, 
ธ.กรุงไทย, ธ.กรุงศรอียธุยำ, ธ.ยโูอบ,ี ธ.ซไีอเอม็บ,ี ธ.ธนชำต 
 

สถานท่ีจดัส่งเอกสาร / ข่าวสาร (กรณุาเลือก) หมายเหต ุกรุณาระบุเลขทีทุ่กครัง้เพือ่ความถูกตอ้งในการออกหนงัสอืรบัรองการหกัภาษ ีณ ทีจ่่าย 
       เลขที ่..............................หมู่ที/่หมูบ่ำ้น ...............................................อำคำร.................................................... 
ซอย...................................................ถนน................................................. แขวง/ต ำบล........................................... 
เขต/อ ำเภอ ....................................... จงัหวดั ............................................ รหสัไปรษณยี ์....................................... 
AIS Fibre Agent Mobile No.** กรณุาระบเุลขหมายเครือข่าย AIS เท่านัน้** วิธีตรวจเชค็ กด *727* ตามด้วยเลขหมาย # โทรออก 

          
หมายเหต ุ** เลขหมำยทีท่่ำนระบุทำงบรษิทัฯ จะใชใ้นกำรรบัทรำบขำ่วสำรและสทิธปิระโยชน์โดยตรง 

เอกสารประกอบการสมคัรต้องครบถ้วน 1. ส ำเนำบตัรประจ ำตวัประชำชน 2. ส ำเนำหน้ำแรกสมุดบญัชธีนำคำร (ช่ือบญัชีต้องเป็นช่ือเดียวกบัช่ือ
ผูส้มคัร**) ** กรุณำกรอกรำยละเอยีดใหถู้กตอ้งครบถว้นและแนบเอกสำรกำรสมคัรทุกชุด เพื่อสทิธปิระโยชน์ทีท่่ำนจะไดร้บัจำกบรษิทัฯ 
สอบถำมขอ้มลูเพิม่เตมิไดท้ี ่หน่วยงำน Channel Contact Center (CCC) 0 2271 9191 (เวลำ 9.00 น. – 21.00 น.) 
ลงช่ือผูส้มคัรตวัแทนขาย AIS Fibre 
 
.............................................................[                                           ] 
 

 
ส าหรบัเจ้าหน้าท่ี AWN / CCC ท่ีท าการขึน้ทะเบียน  
AAG Location Code                 
       
ลงชื่อ...................................................................................... 
วนัท่ี ........../............./.............    

***กร 
 

ลงช่ือ เจา้หน้าท่ี AIS Fibre (Contact Point) 
 
........................................................ /....................................................... 
 
ลงช่ือ Manager  / Supervisor  
ผูอ้นุมติั ......................................................วนัท่ี ........../............./.............    

 
 

 

 

 



 

 

 
 

 
ข้อก าหนดและเง่ือนไข 
1. ตวัแทนขอสมคัรเป็นตวัแทนขำย โดยรบัสมคัรใหแ้ก่ผูข้อใชบ้รกิำร ทัง้นี้ กำรเป็นตวัแทนจะสมบรูณ์เมือ่กำรสมคัรไดร้บัอนุมตัจิำกบรษิทั  

แอดวำนซ์ ไวรเ์ลส เน็ทเวอรค์ จ ำกดั (ซึง่ต่อไปนี้จะเรยีกว่ำ “บรษิทัฯ”) พรอ้มทัง้ส่งเอกสำรประกอบต่ำงๆ ใหบ้รษิทัฯ ครบถว้นแลว้ 

2. ตวัแทนรบัทรำบว่ำหมำยเลขโทรศพัทเ์คลือ่นทีท่ีร่ะบุไวต้อ้งเป็นหมำยเลขโทรศพัทเ์ครอืขำ่ยกำรใหบ้รกิำรของบรษิทัฯ เพือ่ใชก้ำรตรวจสอบ 

สทิธิก์ำรสมคัรของผูข้อใชบ้รกิำร และตดิต่อกบัทำงบรษิทัฯ 

3. บรษิทัฯ จะจ่ำยผลตอบแทนใหแ้ก่ตวัแทนตำมอตัรำทีต่กลงไวก้บัตวัแทน โดยจะจ่ำยตำมรอบระยะเวลำตำมทีบ่รษิทัฯ ก ำหนด ดว้ยวธิกีำร 

โอนเงนิเขำ้บญัชธีนำคำรของตวัแทน โดยยอดเงนิข ัน้ต ่ำทีจ่ะโอนในแต่ะละครัง้จะต้องมจี ำนวน 100 บำทขึน้ไป 

4. บรษิทัฯ มสีทิธิเ์ปลีย่นแปลงอตัรำผลตอบแทนตำมทีต่กลงกนัไวก้บัตวัแทนได ้โดยจะแจง้ใหต้วัแทนทรำบ 

5. ตวัแทนไมม่สีทิธิเ์รยีกเกบ็ค่ำใชจ่้ำย หรอืค่ำธรรมเนียมใดๆ หรอืเรยีกรบัผลประโยชน์ใดๆ เพิม่เตมิจำกทีบ่รษิทัฯ ก ำหนดไวจ้ำกผูข้อใช้

บรกิำร 

6. ตวัแทนตอ้งกระท ำกำรโดยสุจรติในกำรเป็นตวัแทนขำย หำกปรำกฏว่ำตวัแทนมเีจตนำโดยทุจรติในกำรรบัสมคัรใหแ้ก่ผูข้อใชบ้รกิำร 

บรษิทัฯ มสีทิธิง์ดกำรจ่ำยเงนิผลตอบแทนและเรยีกค่ำปรบั ในกรณเีกดิควำมเสยีหำยกบัผูข้อใชบ้รกิำรจำกตวัแทนได ้

7. ตวัแทนมหีน้ำทีใ่หข้อ้มลูบรกิำรแก่ผูข้อใชบ้รกิำรโดยละเอยีด 

8. ในกรณทีีผู่ข้อใชบ้รกิำรพบปญัหำและแจง้ปญัหำใหต้วัแทนทรำบ ตวัแทนจะตอ้งประสำนงำน หรอืแจง้ใหท้ำงบรษิทัฯ ทรำบ เพือ่

ด ำเนินกำรแกไ้ขปญัหำใหแ้ก่ผูใ้ชบ้รกิำรโดยเรว็ 

9. ตวัแทนจะลงนำมในใบรบัเงนิ พรอ้มระบุผลตอบแทนทีต่อ้งกำรเบกิ  และจดัส่งใหบ้รษิทัฯ และบรษิทัฯ จะโอนเงนิเขำ้บญัชธีนำคำรที่

ตวัแทนไดแ้จง้ไว ้

10. กำรจ่ำยผลตอบแทนแต่ละครัง้ ตวัแทนยนิยอมใหบ้รษิทัฯ หกัภำษต่ีำงๆ ไดต้ำมทีก่ฎหมำยก ำหนด 

11. ในกรณดีงักล่ำวต่อไปนี้ ถอืว่ำตวัแทนพน้สภำพกำรเป็นตวัแทนทนัท ี

 ตวัแทนขำยไมไ่ดต้ำมเป้ำหมำยทีบ่รษิทัฯ ก ำหนด เป็นเวลำ 3 เดอืนตดิต่อกนั 

 ตวัแทนแจง้ยกเลกิกำรเป็นตวัแทนเป็นหนงัสอืต่อบรษิทัฯ และไดร้บักำรอนุมตัจิำกบรษิทัฯ เรยีบรอ้ยแลว้ 

 ตวัแทนจงใจทุจรติ หรอืปฏบิตัผิดิเงือ่นไขอย่ำงรำ้ยแรงในกำรรบัสมคัร ซึง่เป็นเหตุใหผู้ข้อใชบ้รกิำรหรอืบรษิทัฯ ไดร้บั

ควำมเสยีหำย 

 ตวัแทนถูกศำลสัง่พทิกัษ์ทรพัย ์

12. ตวัแทนยอมรบัว่ำตวัแทนไมม่นีิตสิมัพนัธใ์นลกัษณะของนำยจำ้งกบัลกูจำ้ง กบับรษิทัฯ และสญัญำนี้มใิช่กำรแต่งตัง้ตวัแทนรบัมอบอ ำนำจ

ทัว่ไปจำกบรษิทัฯ 

13. ขอ้ตกลงหรอืเงือ่นไขอืน่ใดทีต่วัแทนตกลงกบัผูข้อใชบ้รกิำร นอกเหนือจำกทีบ่รษิทัฯ ก ำหนด บรษิทัฯ ไมม่สี่วนรูเ้หน็และรบัผดิชอบใดๆ 

ทัง้สิน้ 

14. ตวัแทนจะตอ้งปฎบิตัติำมเงือ่นไข ขอ้ก ำหนด คู่มอื ระเบยีบทีบ่รษิทัฯ ก ำหนดและแจง้ใหต้วัแทนทรำบแลว้ในวนัสมคัร หรอืทีบ่รษิทัฯ จะ

ประกำศก ำหนดเพิม่เตมิในภำยหลงั ทัง้นี้ บรษิทัฯ จะแจง้ใหต้วัแทนทรำบ 

15. บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิเ์ปลีย่นแปลงเงือ่นไข ขอ้ก ำหนด คู่มอื ระเบยีบ ค ำสัง่ได ้โดยจะแจง้ใหต้วัแทนทรำบ 

 

          ขำ้พเจำ้ไดอ่้ำนและเขำ้ใจขอ้ก ำหนดและเงือ่นไขกำรเป็นตวัแทนขำย ของบรษิทั แอดวำนซ์ ไวรเ์ลส เน็ทเวอรค์ จ ำกดั โดยตลอดแลว้ และ 

ตกลงสมคัรเป็นตวัแทนกบับรษิทัฯ และยนิยอมปฏบิตัติำมขอ้ก ำหนดและเงือ่นไขดงักล่ำวทุกประกำร พรอ้มทัง้ขอรบัรองว่ำขอ้มลูรำยละเอยีดต่ำงๆ  

ตำมทีร่ะบุไวข้ำ้งตน้ถูกตอ้งเป็นจรงิทุกประกำร 

 

 

     ลงชือ่________________________________ ผูส้มคัร 
 

            (_______________________________) ตวับรรจง 


