วันที่ 20 เมษายน 2564
เรือ
่ ง
เรียน

เสนอโครงการ สายสายใย กศน.9
เลขาธิการสาน ักงาน กศน.
สาน ักงาน กศน. กระทรวงศึกษาธิการ

โดย

่ เชือ
้
มโนชา ชุม
โทร.0817021746 Corporate Call Center : 1149

่ โทรฟรีในกลุม
บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ ทเวอร์ค จากัด ขอเสนอรายการส่งเสริมการขายรูปแบบโปรโมชัน
่ พร ้อม
่ สารของสานักงาน กศน. ตามรายละเอียดดังนี้
โทรศัพท์เคลือ
่ นที่ เพือ
่ เพิม
่ ประสิทธิภาพในการสือ
Out VPN

Package

Pay (IN
VAT)

Pay (Baht)

Call (Baht)

In VPN

6

1,980

1,850

1,000

0

5

999

934

500

0

AIS

Other

0.99

0.99

0.99

0.99

SMS

50
50

MMS TOTAL DATA

20
20

30GB*
20GB*

AIS Wifi

Handset

Duration

Throttling
Speed

Unlimited

iPhone 12 64 GB /
Samsung S21 5G 256GB

24 Mth

384 Kbps

Unlimited

Samsung Note 10 Lite /
iPhone SE Gen2 64GB

24 Mth

384 Kbps

Exceed Usage
SMS = 2 Baht/SMS
MMS = 6 Baht/MMS

หมายเหตุ: อัตราค่าโทรศัพท์ตอ
่ นาที
In VPN หมายถึง การโทรไปยังหมายเลขทีเ่ ข ้าร่วมทีอ
่ ยู่ในกลุ่ม กระทรวงศึกษาธิการ อต
ั ราค่าโทรฟรีตลอด
24 ชว่ ั โมง
Out VPN_AIS หมายถึง การโทรไปยังเลขหมายปลายทางทีอ
่ ยู่นอกกลุม
่ กระทรวงศึกษาธิการทีเ่ ป็ น AIS และ
AIS 3G 2100MHz. อ ัตราค่าโทร 0.99 บาท ต่อนาที
Out VPN_Other หมายถึง การโทรไปยั ง เลขหมายปลายทางทีอ
่ ยู่น อกกลุ่ม กระทรวงศึก ษาธิก ารและนอก
เครือข่าย AIS อ ัตราค่าโทร 0.99 บาท ต่อนาที
ประโยชน์ทล
ี่ ก
ู ค้าจะได้ร ับจากโครงการ:
สามารถประหยัดค่าใช ้จ่าย สาหรับการโทรหากันภายในกลุม
่ ซึง่ สามารถโทรหาก ัน ฟรี ตลอด 24 ชว่ ั โมง
สามารถควบคุมค่างบประมาณค่าโทรศัพ ท์ได ้จากบริก าร Credit Limited (คือ การก าหนดวงเงินในการใช ้ค่าโทรศัพท์ต่อ
เดือนได ้แม่นยา 95% โดยเมือ
่ ยอดเต็มวงเงินทีก
่ าหนด จะไม่สามารถโทรออกได ้ แต่ยังสามารถรับสายได ้)
ิ การ์ด สูญ หาย นอกจากนี้ท าง AIS จะจัด ส่งซิม การ์ด ให ้ใหม่ภ ายใน 24
ทางส านั กงานไม่ต ้องเสีย ค่า ใช ้จ่ายใดๆ กรณี ท ซ
ี่ ม
ชัว่ โมง หลังจากได ้รับแจ ้งจากลูกค ้า
Corporate Call Center 1149 ให ้บริการตลอด 24 ชัว่ โมง
เงือ
่ นไขรายการส่งเสริมการขาย
1. อัตราดังกล่าว ยังไม่รวมภาษี มล
ู ค่าเพิม
่
2. อัตราดังกล่าวไม่รวมค่าโทรทางไกลต่างประเทศ
3. สิทธิพเิ ศษดังกล่าว สาหรับลูกค ้านิตบ
ิ ค
ุ คลทีไ่ ด ้รับสิทธิเท่านัน
้
4. อัตราดังกล่าวมีผลถึงวันที่ 30 เมษายน 2564

ขอแสดงความนั บถือ
(ศศิธร จุลมกร)

ผู ้อานวยการส่วนงานลูกค ้าราชการ
บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ ทเวอร์ค จากัด

