
 

 

  
ข้อตกลงและเง่ือนไขการให้บริการโทรคมนาคม และ/หรือโทรทศัน์แบบบอกรบัสมาชิก 

ระหว่างผู้ให้บริการกบัผู้ใช้บริการ 
  
 
1.  ข้อความทัว่ไป 
 1.1 ขอ้ตกลงและเงื่อนไขการใหบ้รกิารโทรคมนาคม และ/หรอืโทรทศัน์แบบบอกรบัสมาชกิทีน่ี้มผีล
ใชบ้งัคบัระหว่างบรษิทั แอดวานซ ์ไวรเ์ลส เน็ทเวอรค์ จ ากดั และ/หรอืบรษิทั ซุปเปอร ์บรอดแบนด ์เน็ทเวอรค์ จ ากดั 
ในฐานะผูใ้หบ้รกิาร กบัผูใ้ชบ้รกิาร 
 1.2 ผูใ้ชบ้รกิารไดอ่้านและเขา้ใจเงื่อนไขและขอ้ตกลงการใหบ้รกิารซึง่ก าหนดสทิธแิละหน้าที่ของ 
ผู้ให้บรกิารและผู้ใช้บรกิารจนเขา้ใจรายละเอยีดต่างๆ ครบถ้วนแล้ว จงึตกลงใชบ้รกิารโดยลงลายมอืชื่อใน 
ค าขอใช้บรกิาร หรอืค าขอรบัโอนเลขหมาย หรอืค าขออื่นใด และ/หรอืได้ตกลงใช้บรกิารโดยวธิกีารทาง
อเิลก็ทรอนิกสก์บัผู้ให้บรกิารแลว้ ถอืว่าผูใ้ชบ้รกิารไดต้กลงท าสญัญากบัผูใ้ห้บรกิารและยนิยอมผูกพนัและ
ปฏบิตัติามขอ้ตกลงฉบบัน้ีทุกประการ 
 1.3 ผู้ให้บรกิารมสีทิธทิี่จะปฏเิสธไม่ท าสญัญา หรอืไม่เปิดให้ใช้บรกิารต่างๆ กบับุคคลใดๆ หรอื
กบัผูใ้ชบ้รกิารไดต้ามเงือ่นไขทีก่ าหนดไวใ้นขอ้ตกลงฉบบันี้  
  
2. ค านิยาม 
 2.1 “ผู้ให้บริการ” หมายถึง บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จ ากัด  และ/หรือบริษัท 
ซุปเปอร ์บรอดแบนด ์เน็ทเวอรค์ จ ากดั 
 2.2 “ผู้ใช้บริการ” หมายถงึ บุคคล หรอืนิตบิุคคลผู้ซึ่งได้ตกลงท าสญัญาใช้บรกิารโทรคมนาคม 
และ/หรอืโทรทศัน์แบบบอกรบัสมาชกิไวก้บัผูใ้หบ้รกิาร   
 2.3 “บริการโทรคมนาคม” หมายถงึ บรกิารโทรคมนาคม ดงัต่อไปนี้ 
  2.3.1 “บริการโทรศพัท์ประจ าท่ี” หมายถงึ บรกิารโทรศพัทป์ระจ าที่ บรกิารโทรศพัทแ์บบ
มีภาพและเสียง (Video Phone)  บริการประชุมทางโทรศัพท์และประชุมทางวิดีโอ (Voice/Video 
Conference) และรวมบรกิารเสรมิบนบรกิารโทรศพัทป์ระจ าที่ 
  2.3.2 “บริการอินเทอร์เน็ตบรอดแบรนด์” หมายถึง บริการระบบสื่อสารข้อมูลผ่าน
เครอืขา่ยอนิเทอรเ์น็ตบรอดแบนด ์และรวมบรกิารเสรมิบนอนิเทอรเ์น็ตบรอดแบรนด์ 
 2.4 “บริการโทรทศัน์แบบบอกรบัสมาชิก” หมายถึง บรกิารโทรทศัน์ประเภทที่ผู้ใช้บริการ
ประสงคจ์ะรบับรกิารตามเงื่อนไขทีผู่ใ้หบ้รกิารก าหนด โดยผูใ้หบ้รกิารไม่ประสงคจ์ะใหบ้รกิารเป็นการทัว่ไป 
ซึ่งผู้ใช้บรกิารสามารถใช้บรกิารช่องรายการปกติ ช่องรายการตามค าสัง่ซื้อนอกเหนือจากรายการปกติ 
บริการ Video-on-demand บริการ Application และบริการอื่น ๆ ผ่านกล่องรบัสัญญาณและอุปกรณ์ที่
เกีย่วขอ้งของผูใ้หบ้รกิาร 
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 2.5 “บริการเสริม” หมายถงึ บรกิารใดๆ อนัไดแ้ก่ บรกิารเสยีง ภาพ ภาพเคลื่อนไหว ขอ้มลู  พหุ
สื่อ หรือ สื่อผสม ซึ่งผู้ให้บริการหรือผู้ร่วมให้บริการเสริมเป็นผู้จ ัดท าเพื่อให้บริการแก่ผู้ใช้บริการ 
นอกเหนือจากการใช้บรกิารโทรศพัท์ประจ าที่เพื่อการโทรออกหรอืรบัสายเขา้ตามปกติ และการใช้บรกิาร
อนิเทอรเ์น็ตบรอดแบรนดต์ามปกต ิ  
 2.6 “บริการโทรทางไกลระหว่างประเทศ” หมายถึง บรกิารโทรศัพท์ระหว่างประเทศจาก
ประเทศไทยไปยงัหมายเลขปลายทางที่เป็นเบอร์โทรศพัท์ของต่างประเทศ ( International Direct Dialing: 
IDD) ผ่านเครอืข่ายของผู้ให้บรกิาร และ/หรอืผู้ให้บรกิารโทรคมนาคมรายอื่นๆ ที่มขีอ้ตกลงการให้บรกิาร
รว่มกบัผูใ้หบ้รกิาร  
  2.7 “ส านักงานบริการ ส านักงานสาขา” หมายถึง ส านักงานบรกิาร ส านักงานสาขา หรอื
ศูนยบ์รกิารลกูคา้สมัพนัธข์องผูใ้หบ้รกิาร 
 2.8 “ศนูยบ์ริการรบัข้อร้องเรียน” หมายถงึ ศูนยบ์รกิารรบัขอ้รอ้งเรยีนของผูใ้ชบ้รกิาร         ซึง่
ผู้ให้บรกิารจดัตัง้ขึ้นเป็นการเฉพาะ หรอืศูนย์บรกิารที่ผู้ให้บรกิารว่าจ้างให้ท าหน้าที่รบัข้อร้องเรยีนของ
ผูใ้ชบ้รกิารแทนผูใ้หบ้รกิาร 
 2.9 “ค่าบริการ” หมายถงึ ค่าธรรมเนียม ค่าบรกิาร หรอืค่าใช้จ่ายอื่นใดที่ผู้ให้บรกิารเรยีกเก็บ
จากผู้ใช้บรกิารอนัเนื่องจากการได้ใช้ประโยชน์ หรอืจะได้ใช้ประโยชน์ในบรกิารโทรคมนาคม และ/หรอื
โทรทศัน์แบบบอกรบัสมาชกิ รวมถงึค่าบรกิารโทรศพัทท์างไกลระหว่างประเทศ และค่าใชบ้รกิารเสรมิต่างๆ  
 2.10 “ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง ชื่อ สกุล ที่อยู่ของผู้ใช้บรกิาร และให้หมายความรวมถึง
รายละเอยีดเกี่ยวกบัผูใ้ชบ้รกิารทีส่ามารถระบุตวัผูใ้ชบ้รกิาร หรอือาจระบุตวัผูใ้ชบ้รกิารนัน้ไดไ้ม่ว่าทางตรง 
หรอืทางอ้อม ข้อมูลการใช้บรกิาร เลขหมายโทรคมนาคม และพฤติกรรมการใช้บรกิารโทรคมนาคมของ
ผูใ้ชบ้รกิาร  
 2.11 “รอบ” หมายถงึ รอบระยะเวลาของการให้บรกิาร เพื่อใช้ในการเรยีกเก็บค่าบรกิารตามที่   
ผูใ้หบ้รกิารก าหนด ซึง่ไมเ่กนิกว่า 31 วนัต่อรอบ 
 2.12 “สญัญา” หมายถึง ความตกลงร่วมกันระหว่างผู้ให้บริการกับผู้ใช้บริการเกี่ยวกับการ
ให้บรกิารโทรคมนาคม และ/หรอืโทรทศัน์แบบบอกรบัสมาชกิแก่ผู้ใช้บรกิาร ซึ่งไม่ว่าท าขึน้ในรูปแบบใด 
โดยจะมผีลผกูพนัและใชบ้งัคบัระหว่าง ผูใ้หบ้รกิารและผูใ้ชบ้รกิารตามสทิธแิละหน้าทีท่ีก่ าหนดไวใ้นขอ้ตกลง
และเงื่อนไขการให้บรกิารโทรศพัท์ประจ าที่ฉบบันี้ ซึ่งคณะกรรมการเหน็ชอบแล้วทนัท ีเมื่อผู้ให้บรกิารได้
ยนิยอมใหผู้ใ้ชบ้รกิารไดใ้ชบ้รกิารโทรคมนาคม และ/หรอืโทรทศัน์แบบบอกรบัสมาชกิ 
 2.13 “สมคัรหรือย่ืนค าขอ” หมายถึง การสมัครหรือยื่นค าขอเพื่อท าสัญญาใช้บริการ
โทรคมนาคม และ/หรอืโทรทศัน์แบบบอกรบัสมาชกิกบัผู้ให้บรกิารด้วยตนเอง โดยทางไปรษณีย์ โดย
โทรศพัทห์รอืโทรสาร รวมถงึการพมิพห์รอืเลอืกขอ้ความและการกระท าใดๆ ทีท่ าใหป้รากฏซึง่ขอ้ความตาม
วธิกีารที่ผู้ให้บรกิารก าหนดไว้ผ่านเครื่องโทรศพัท์เคลื่อนที่ หรอืผ่านทางเครอืข่ายอนิเทอรเ์น็ต (Internet) 
หรอืสื่ออเิลก็ทรอนิกสอ์ื่นใดตามทีผู่ใ้หบ้รกิารก าหนด ทัง้ทีม่อียูใ่นปัจจบุนัและทีจ่ะก าหนดขึน้ในอนาคต  
 2.14 “คณะกรรมการ” หมายถงึ คณะกรรมการกจิการกระจายเสยีง กจิการโทรทศัน์ และกจิการ
โทรคมนาคมแห่งชาต ิ(กสทช.)  
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3. ลกัษณะและประเภทของบริการ 
  ผูใ้หบ้รกิารเป็นผูใ้ห้บรกิารโทรคมนาคม และ/หรอืโทรทศัน์แบบบอกรบัสมาชกิแก่ผูใ้ชบ้รกิารที่
ไดส้มคัร หรอืยืน่ค าขอและท าสญัญาไวก้บัผูใ้หบ้รกิาร ซึง่จะมสีทิธใิชบ้รกิารโทรคมนาคม และ/หรอืโทรทศัน์
แบบบอกรบัสมาชกิ รวมถงึเลขหมายโทรศพัท์ตามทีผู่ใ้หบ้รกิารจดัสรรใหเ้พื่อใชใ้นการสื่อสารโทรคมนาคม 
รวมตลอดถงึการใชบ้รกิารเสรมิและการใชบ้รกิารประเภทอื่นๆ ทีเ่กีย่วเนื่องกบับรกิารโทรคมนาคม และ/หรอื
โทรทศัน์แบบบอกรบัสมาชกิ ตามทีผู่ใ้หบ้รกิารก าหนดและทีเ่ปิดใหบ้รกิารอยู่แลว้ ทัง้ในปัจจุบนัและที่จะจดั
ใหม้ขีึน้ในอนาคต  
  
4. การท าสญัญาและการให้บริการ 
 4.1 ผู้ใช้บรกิารต้องสมคัร หรอืยื่นค าขอใช้บรกิารโทรคมนาคม และ/หรอืโทรทศัน์แบบบอกรบั
สมาชกิ พรอ้มกบัแนบเอกสารประกอบตามทีผู่ใ้หบ้รกิารก าหนดไว ้เพื่อท าสญัญากบัผูใ้หบ้รกิารตามรปูแบบ
ของการใหบ้รกิารแต่ละประเภททีก่ าหนดไว ้  

ผู้ให้บรกิารจะจดัส่งส าเนาสญัญาเป็นหนังสอื หรอื CD ROM หรอืสื่ออเิลก็ทรอนิกส์อื่นๆ ให้แก่
ผูใ้ชบ้รกิารเมือ่ตกลงใชบ้รกิาร หรอืตามทีผู่ใ้ชบ้รกิารรอ้งขอ 

4.2 ผูใ้ชบ้รกิารจะไดร้บัสทิธปิระโยชน์ในการใชบ้รกิารตามเงือ่นไขและรายละเอยีดทีก่ าหนดไวใ้น
รายการส่งเสรมิการขายและการใช้บรกิารที่ผู้ให้บรกิารประกาศก าหนดไว้ให้แก่ผู้ที่สมคัร หรอืยื่นค าขอใช้
บรกิารอยู่ในแต่ละช่วงเวลานัน้ ทัง้นี้  ผู้ใช้บรกิารมสีทิธขิอเปลี่ยนแปลงรายการส่งเสรมิการขายและการใช้
บรกิารได้ตามรายการส่งเสรมิการขายที่ผู้ให้บรกิารเปิดให้สมคัรใช้ได้อยู่ ณ เวลานัน้ ในกรณีที่ผู้ใช้บรกิาร
โอนสทิธใิชบ้รกิารหรอืโอนเลขหมายไปใหผู้อ้ื่นไม่ว่าดว้ยเหตุใดๆ หรอืถูกผูใ้หบ้รกิารบอกเลกิการใหบ้รกิาร
สทิธปิระโยชน์ของรายการส่งเสรมิการขายการใชบ้รกิารนัน้เป็นอนัสิน้สุดลงทนัท ี

4.3 ผูใ้หบ้รกิารมสีทิธนิ าขอ้มลูส่วนบุคคลของผู้ใช้บรกิารไปใชใ้นการให้บรกิารได้โดยต้องได้รบั
ความยนิยอมจากผูใ้ชบ้รกิารและเพื่อประโยชน์ในการด าเนินกจิการโทรคมนาคมตามหลกัเกณฑท์ี่ก าหนด
ตามที่คณะกรรมการประกาศก าหนดในเรื่อง มาตรการคุ้มครองสทิธขิองผู้ใช้บรกิารโทรคมนาคมเกี่ยวกบั
ขอ้มลูส่วนบุคคล  

ทัง้นี้ ผู้ใช้บรกิารมสีทิธิขอตรวจดู ขอส าเนา หรอืขอส าเนารบัรองถูกต้อง หรอืขอแก้ไข หรอื
เปลีย่นแปลง หรอืขอระงบัการใชห้รอืเปิดเผยขอ้มลูส่วนบุคคลของผูใ้ชบ้รกิาร หรอืขอเพกิถอนความยนิยอม
ให้ประมวลผลได้โดยให้ท าค าขอเป็นหนังสอืยื่นต่อผู้ให้บรกิาร หากผู้ให้บรกิารไม่ด าเนินการตามค าขอให้
ผูใ้ชบ้รกิารมหีนังสอืแจง้ส านักงาน กสทช. เพื่อบงัคบัใหเ้ป็นไปตามสทิธขิองผูใ้ชบ้รกิาร และให้ผูใ้หบ้รกิาร 
เรยีกเก็บค่าธรรมเนียมในกรณีที่ผู้ใช้บรกิารขอตรวจดู ขอส าเนา หรอืขอส าเนารบัรองความถูกต้องข้อมูล
ส่วนบุคคลของผูใ้ชบ้รกิารไดโ้ดยไมส่งูกว่าความเป็นจรงิตามหลกัเกณฑท์ีค่ณะกรรมการก าหนด  

 4.4 ผูใ้หบ้รกิารจะใหบ้รกิารโทรคมนาคม และ/หรอืโทรทศัน์แบบบอกรบัสมาชกิตามมาตรฐาน
และคุณภาพการใหบ้รกิารตามที่ไดโ้ฆษณาไว ้หรอืแจง้ใหผู้ใ้ชบ้รกิารทราบ โดยมาตรฐานและคุณภาพการ
ใหบ้รกิารดงักล่าวจะไมต่ ่ากว่าหลกัเกณฑท์ีค่ณะกรรมการประกาศก าหนด 
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4.5 ในกรณทีีเ่กดิเหตุขดัขอ้งขึน้กบัการให้บรกิารโทรคมนาคม และ/หรอืโทรทศัน์แบบบอกรบัสมาชกิ
ของผูใ้หบ้รกิารอนัเนื่องมาจากมาตรฐาน หรอืคุณภาพการใหบ้รกิารจนเป็นเหตุใหผู้ใ้ชบ้รกิารไม่สามารถใช้
บรกิารไดต้ามปกต ิผูใ้หบ้รกิารมหีน้าทีต่อ้งด าเนินการแกไ้ขเพื่อใหผู้ใ้ชบ้รกิารสามารถใช้บรกิารโทรคมนาคม 
และ/หรอืโทรทศัน์แบบบอกรบัสมาชกิไดโ้ดยเรว็ ผูใ้หบ้รกิารจะไมเ่รยีกเกบ็เงนิค่าบรกิารในช่วงเวลาดงักล่าว
จากผู้ใช้บริการ เว้นแต่ ผู้ให้บรกิารพิสูจน์ได้ว่าเหตุขดัข้องดงักล่าวเกิดขึ้นจากผู้ใช้บริการ อย่างไรก็ตาม 
ค่าบรกิารที่เกดิขึ้นในช่วงเวลาที่สามารถใช้งานได้ตามปกตินัน้ ผู้ใช้บรกิารยงัคงมหีน้าที่ต้องช าระให้แก่
ผูใ้หบ้รกิาร   

4.6 ผู้ใช้บรกิารจะโอนสิทธิการใช้บรกิารตามสญัญาให้แก่บุคคลอื่นมไิด้ เว้นแต่ได้รบัความ
ยนิยอมจากผูใ้หบ้รกิาร ทัง้นี้ ผูใ้หบ้รกิารมสีทิธเิรยีกเกบ็ค่าธรรมเนียมตามอตัราทีค่ณะกรรมการเหน็ชอบ   

กรณีผู้ให้บรกิารได้ให้ความยนิยอม ผู้ใช้บรกิารไม่สามารถยกเหตุการโอนสทิธมิาปฏเิสธความ
รบัผดิชอบช าระค่าธรรมเนียมหรอืค่าบรกิารทีเ่กดิขึน้ได ้ 

อนึ่ง กรณีผูใ้หบ้รกิารยนิยอมใหผู้ใ้ชบ้รกิารโอนสทิธกิารใชบ้รกิารใหก้บับุคคลอื่นแลว้ ถอืว่าสทิธิ
การใชบ้รกิารโทรคมนาคม และ/หรอืโทรทศัน์แบบบอกรบัสมาชกิตามรายการส่งเสรมิการขาย และ/หรอืการ
ใช้บรกิารโทรทางไกลระหว่างประเทศเดิมของผู้ใช้บรกิารเป็นอันสิ้นสุดลงทนัที ในกรณีนี้ผู้รบัโอนต้อง
ด าเนินการสมคัร หรอืยืน่ค าขอใชบ้รกิารใหมก่บัผูใ้หบ้รกิารต่อไป  

     
5. ข้อก าหนดและวิธีการใช้บริการโทรทางไกลระหว่างประเทศ  

กรณีผู้ใช้บรกิารสมคัร หรอืยื่นค าใช้บรกิารโทรทางไกลระหว่างประเทศ ผู้ใช้บรกิารต้องปฏบิตัิ
ตามเงือ่นไขและขอ้ก าหนดของการใชบ้รกิารเพิม่เตมิดงัต่อไปนี้ 

5.1 เมื่อผู้ใช้บรกิารสมคัร หรอืยื่นค าขอใช้บรกิารโทรทางไกลระหว่างประเทศกบัผู้ให้บรกิาร 
ผู้ใช้บริการสามารถใช้โทรศัพท์จากประเทศไทยไปยังหมายเลขปลายทางที่เป็นเบอร์โทรศัพท์ของ
ต่างประเทศไดต้ามวธิกีารและขัน้ตอนทีผู่ใ้หบ้รกิารประกาศและแจง้ใหผู้ใ้ชบ้รกิารทราบ 

5.2 ผู้ใช้บรกิารต้องช าระค่าบรกิาร และ/หรอืค่าธรรมเนียมบรกิารอนัเกดิขึน้อนัเนื่องจากการใช้
บรกิารโทรทางไกลระหว่างประเทศตามจ านวนทีเ่รยีกเกบ็ใหแ้ก่ผูใ้หบ้รกิาร 

5.3 ผูใ้หบ้รกิารมสีทิธกิ าหนดวงเงนิการใช้บรกิารโทรทางไกลระหว่างประเทศไดเ้ป็นจ านวนเงนิ
เทียบเท่าเป็นเงนิตราไทยโดยประมาณไม่เกิน 3,000 บาทต่อวนั ในกรณีนี้  ผู้ให้บรกิารจะแจ้งเตือนให้
ผูใ้ชบ้รกิารทราบล่วงหน้า เมือ่ผูใ้ชบ้รกิารไดใ้ชบ้รกิารใกลเ้ตม็วงเงนิ ทัง้นี้ การก าหนดวงเงนิทีเ่หลอื         ซึง่
ผูใ้หบ้รกิารจะต้องแจง้ใหผู้ใ้ช้บรกิารทราบนัน้เป็นไปตามที่คณะกรรมการเหน็ชอบ หากมกีารใชบ้รกิารเกนิ
วงเงนิทีก่ าหนดไวผู้ใ้หบ้รกิารมสีทิธริะงบัการใหบ้รกิารไดท้นัทโีดยไมต่อ้งบอกกล่าวล่วงหน้า  

ในกรณีทีผู่ใ้ชบ้รกิารใชบ้รกิารครบวงเงนิค่าบรกิารที่ก าหนดแลว้ หากผูใ้ชบ้รกิารไดแ้สดงเจตนา
อย่างชดัแจง้ว่าต้องการเพิม่วงเงนิค่าบรกิารและผูใ้หบ้รกิารยนิยอมใหเ้ฉพาะคราว จะมผีลเฉพาะคราวนัน้ๆ 
เท่านัน้ และผูใ้ชบ้รกิารยนิยอมช าระค่าบรกิารและ/หรอืค่าธรรมเนียมตามจ านวนทีเ่กดิขึน้ทัง้หมด 
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6. ค่าบริการและค่าธรรมเนียมต่างๆ  
6.1 ผู้ใช้บรกิารตกลงช าระค่าบรกิารทัง้หมดให้แก่ผู้ให้บรกิารตามอตัราค่าบรกิารที่ผู้ให้บรกิาร 

ก าหนด และตามวธิกีารทีผู่ใ้หบ้รกิารแจง้ประกาศไวใ้นใบแจง้รายการใชบ้รกิาร ในจดหมาย หรอืในขา่วสารที่
ส่งไปถงึผูใ้ชบ้รกิาร  

 ผูใ้หบ้รกิารขอรบัรองว่า จะไม่เรยีกเกบ็ค่าธรรมเนียม หรอืค่าบรกิารนอกเหนือจากทีก่ าหนดไวใ้น
สญัญานี้ 

6.2 ผู้ใช้บรกิารสามารถขอทราบอัตราค่าบรกิารโทรทางไกลระหว่างประเทศได้ที่ส านักงาน
บรกิาร ส านกังานสาขา เวบ็ไซต ์หรอืโทรศพัทผ์่านศูนยบ์รกิารลกูคา้สมัพนัธข์องผูใ้หบ้รกิาร 
  
7. การก าหนดวงเงิน  

กรณีดงัต่อไปนี้  ผู้ให้บรกิารมสีทิธกิ าหนดวงเงนิ ปรบัเพิม่ ลด หรอืยกเลกิวงเงนิค่าบรกิารที่
ผูใ้ชบ้รกิารจะมสีทิธใิชบ้รกิารได ้  

7.1   เมือ่มกีารโอนเปลีย่นผูใ้ชบ้รกิาร 
7.2   ผูใ้ชบ้รกิารอยูใ่นระหว่างการผ่อนช าระค่าบรกิาร 
7.3   อยู่ในระหว่างการขอตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารทีผู่ใ้ชบ้รกิารน ามาใชป้ระกอบการ

ขอจดทะเบยีน 
7.4   เมื่อมกีารยื่นค าขอท าข้อตกลงใหม่ภายหลงัจากที่ผู้ใช้บรกิารขอ หรอืถูกบอกเลิกการ

ใหบ้รกิารไปแลว้ 
7.5   เมือ่ผูใ้หบ้รกิารพจิารณาทบทวนถงึความเสีย่งหนี้เสยีจากขอ้มลูและพฤตกิรรมการช าระเงนิ

ของผูใ้ชบ้รกิาร 
7.6    เมือ่มกีารใชบ้รกิารโทรทางไกลระหว่างประเทศ 

  
8. การแจ้งและการตรวจสอบใบแจ้งค่าบริการ  

8.1 ผู้ใช้บรกิารต้องช าระค่าบรกิาร และ/หรอืค่าธรรมเนียมภายในระยะเวลาที่ถงึก าหนดช าระ
ตามทีร่ะบุไวใ้นใบแจง้รายการใชบ้รกิาร  

หากผูใ้ชบ้รกิารผดินัดช าระค่าบรกิาร ผูใ้ชบ้รกิารตอ้งช าระดอกเบีย้ในอตัรารอ้ยละ 15 ต่อปีใหแ้ก่
ผูใ้หบ้รกิารนับแต่วนัทีผู่ใ้ชบ้รกิารผดินัดจนกว่าจะช าระเสรจ็สิน้และผูใ้ชบ้รกิารจะใชบ้รกิารโทรคมนาคม และ/หรอื
โทรทศัน์แบบบอกรบัสมาชกิไดเ้มือ่ช าระหนี้ค่าบรกิารพรอ้มดอกเบีย้ครบถว้นแลว้ 

8.2 ผู้ให้บรกิารจะส่งใบแจ้งรายการใช้บรกิารที่เกิดขึ้นในแต่ละรอบให้แก่ผู้ใช้บรกิารเป็นการ
ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 (สบิหา้) วนัก่อนวนัครบก าหนดช าระ โดยท าเป็นหนังสอืส่งไปยงัสถานทีต่ดิต่อของ
ผู้ใช้บรกิารตามที่ได้แจง้ในค าขอ หรอืโดยวธิกีารอื่นตามที่ผู้ให้บรกิารจดัท าขึน้และได้รบัความยนิยอมจาก
ผู้ใช้บรกิารแล้ว ทัง้นี้ ใบแจ้งรายการใช้บริการจะแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับอัตราค่าธรรมเนียม อัตรา
ค่าบรกิาร และการค านวณค่าบรกิารตามหลกัเกณฑท์ีค่ณะกรรมการก าหนด เวน้แต่ผูใ้ชบ้รกิารจะแจง้ว่าไมต่อ้งการ
แสดงรายละเอยีดในใบแจง้รายการใชบ้รกิาร  
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8.3 เพื่อการตรวจสอบการค านวณค่าบรกิาร และ/หรอืค่าธรรมเนียม ผู้ใช้บรกิารสามารถแจ้ง
ความประสงค์เป็นคราวๆ ทางหนังสอื ทางโทรศพัท์ หรอืเครื่องมอืสื่อสารอย่างอื่น หรอืโดยวธิกีารอื่นใด
มายงัส านักงานบรกิาร ส านักงานสาขาเพื่อขอรบัใบแจง้ขอ้มูลรายการใช้โทรคมนาคม และ/หรอืโทรทศัน์
แบบบอกรบัสมาชกิที่มรีายการข้างต้นย้อนหลงัได้ไม่เกิน 3 รอบนับจากรอบปัจจุบนั ซึ่งผู้ให้บรกิารจะ
ด าเนินการใหภ้ายใน 3 วนั นบัแต่วนัทีไ่ดร้บัแจง้โดยไมต่อ้งเสยีค่าใชจ้่าย เวน้แต่ค่าจดัส่งทางไปรษณียใ์นกรณีที่
ผูใ้ชบ้รกิารต้องการใหจ้ดัส่งใบแจง้รายการนัน้ทางไปรษณีย์ และหากผูใ้ชบ้รกิารต้องการรบัรายละเอยีดของ
ค่าบรกิารในรอบนัน้ซ ้าอกี ผู้ใช้บรกิารต้องเสยีค่าธรรมเนียมตามอตัราที่ก าหนดไว้  แต่ทัง้นี้ ค่าธรรมเนียม
ดงักล่าวจะไมเ่กนิกว่าอตัราทีค่ณะกรรมการใหค้วามเหน็ชอบ 

อนึ่ง ผู้ให้บรกิารจะจดัท าใบแจง้รายการตามวรรคแรกและส่งมอบให้แก่ผู้ใช้บรกิารที่มหีลกัฐาน
แสดงตนว่าเป็นผูใ้ชบ้รกิารทีแ่ทจ้รงิเท่านัน้ 

8.4 ผู้ให้บรกิารขอสงวนสทิธใินการเรยีกเก็บค่าใช้จ่ายในการจดัท าใบแจ้งรายการข้างต้นจาก
ผูใ้ชบ้รกิาร หากมกีฎหมาย ประกาศ ระเบยีบ หรอืขอ้บงัคบัของทางราชการก าหนดหรอือนุญาตให ้         ผู้
ใหบ้รกิารเรยีกเกบ็ค่าใชจ้า่ยในกรณขีา้งตน้ได ้ 

8.5 กรณีดงัต่อไปนี้ ผู้ใช้บรกิารต้องช าระค่าบรกิาร และ/หรอืค่าธรรมเนียมให้แก่ผู้ให้บรกิาร 
ในทนัทเีมือ่ไดร้บัใบแจง้หนี้ค่าบรกิาร  

 8.5.1 กรณถีูกระงบัการใชบ้รกิารเนื่องจากใชบ้รกิารเกนิกว่าวงเงนิทีก่ าหนดไว ้
 8.5.2 กรณขีอโอนเปลีย่นผูใ้ชบ้รกิาร 
 8.5.3 กรณขีอยกเลกิการใชบ้รกิาร 

 
9. การตรวจสอบข้อมลูการใช้บริการ 

9.1 ในกรณทีีผู่ใ้ชบ้รกิารเหน็ว่า ผูใ้หบ้รกิารเรยีกเกบ็ค่าบรกิารสูงกว่าอตัราทีก่ าหนดไว ้หรอืสงูกว่า
ทีเ่รยีกเกบ็จากผูใ้ชบ้รกิารรายอื่นทีใ่ชบ้รกิารโทรคมนาคมในลกัษณะหรอืประเภทเดยีวกนั หรอืเหน็ว่า       ผู้
ให้บรกิารเรยีกเก็บค่าบรกิารไม่ถูกต้อง ผู้ใช้บรกิารมสีทิธิยื่นค าขอตรวจสอบข้อมูลการใช้บรกิารได้ตาม
หลกัเกณฑท์ีก่ าหนดตามประกาศ กทช เรื่อง มาตรฐานของสญัญาใหบ้รกิารโทรคมนาคม พ.ศ. 2549 ทัง้นี้ 
ผูใ้ชบ้รกิารต้องยื่นค าขอเป็นหนังสอื หรอืทางโทรศพัท ์หรอืเครื่องมอืสื่อสารอย่างอื่น หรอืโดยวธิกีารอื่นใด
มายงั ส านกังานบรกิาร ส านกังานสาขา หรอืตวัแทนศูนยบ์รกิาร หรอืศูนยบ์รกิารรบัขอ้รอ้งเรยีน และ        ผู้
ใหบ้รกิารจะด าเนินการตรวจสอบขอ้เทจ็จรงิและแจง้ผลการตรวจสอบขอ้มลูใหผู้ใ้ชบ้รกิารทราบโดยเรว็   แต่
ทัง้นี้ตอ้งไมเ่กนิกว่า 30 วนั นบัแต่วนัทีผู่ใ้ชบ้รกิารมคี าขอ   

หากผู้ให้บรกิารไม่ด าเนินการภายในระยะเวลาที่ก าหนด ให้ถอืว่าผู้ให้บรกิารนัน้สิ้นสทิธใินการ
เรยีกเกบ็ค่าธรรมเนียมหรอืค่าบรกิารในจ านวนทีผู่ใ้ชบ้รกิารไดโ้ตแ้ยง้นัน้ 
 9.2 กรณีขอ้เทจ็จรงิปรากฏว่า ผูใ้หบ้รกิารเรยีกเก็บค่าบรกิารเกนิกว่าจ านวนทีเ่กดิขึน้จากการใช้
บรกิารจรงิ ผูใ้หบ้รกิารจะคนืเงนิส่วนต่างของค่าบรกิารใหแ้ก่ผูใ้ชบ้รกิารภายใน 30 วนันบัแต่วนัทีข่อ้เทจ็จรงิยุต ิ
และผู้ให้บรกิารต้องช าระดอกเบี้ยในส่วนต่างในอตัราเท่ากบัที่ได้ก าหนดว่าจะเรยีกเก็บจากผู้ใช้บรกิารใน
กรณีทีผู่ใ้ชบ้รกิารผดินัด โดยผูใ้หบ้รกิารจะจ่ายคนืเงนิให้เป็นเงนิสด หรอืเชค็ หรอืน าเขา้บญัชเีงนิฝากของ
ผูใ้ชบ้รกิารตามทีผู่ใ้ชบ้รกิารแจง้ความประสงคไ์ว ้หรอืตามวธิกีารทีผู่ใ้ชบ้รกิารแจง้ความประสงคไ์ว้ 
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10. การแจ้งขอระงบัใช้บริการชัว่คราว 
10.1 ในกรณีทีผู่ใ้ชบ้รกิารมเีหตุจ าเป็นไม่สามารถใชบ้รกิารโทรคมนาคม และ/หรอืโทรทศัน์แบบ

บอกรบัสมาชกิไดเ้ป็นการชัว่คราว ผูใ้ชบ้รกิารสามารถขอระงบัการใชบ้รกิารเป็นการชัว่คราวได ้30 วนัโดย
ไม่เสียค่าใช้จ่าย และต้องแจ้งความประสงค์เป็นคราวๆ ด้วยตนเอง หรือส่งโทรสารพร้อมส าเนาบตัร
ประจ าตัวประชาชน หรือแจ้งเป็นหนังสือส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับมายงัส านักงานบริการ 
ส านกังานสาขา หรอืตวัแทนศูนยบ์รกิารเป็นการล่วงหน้าไมน้่อยกว่า 3 วนั  

กรณีมีเหตุสุดวิสัยเกิดขึ้นกับผู้ใช้บริการจนเป็นเหตุให้ผู้ใช้บริการไม่สามารถใช้บริการได้               
ผู้ให้บรกิารตกลงให้ผู้ใช้บรกิารระงบัการใช้บรกิารชัว่คราวได้ตามระยะเวลาที่ผู้ใช้บรกิารร้องขอ แต่ทัง้นี้      
ไมเ่กนิกว่าระยะเวลาทีเ่หตุสุดวสิยันัน้คงอยู่ 

10.2 ในการขอระงบัการใชบ้รกิารชัว่คราวผูใ้ชบ้รกิารไมต่อ้งเสยีค่าธรรมเนียม หรอืค่าใชจ้า่ยใดๆ 
ในการขอระงบับรกิาร เวน้แต่ กรณีทีผู่ใ้ชบ้รกิารระงบับรกิารเกนิกว่าระยะเวลาขัน้สูงที่ผูใ้หบ้รกิารก าหนดไว ้
ผูใ้หบ้รกิารมสีทิธยิกเลกิการใหบ้รกิารไดโ้ดยแจง้ใหผู้ใ้ชบ้รกิารทราบล่วงหน้าเป็นหนงัสอืไม่น้อยกว่า 30 วนั   

10.3 ผูใ้หบ้รกิารจะเปิดใหผู้ใ้ชบ้รกิารไดใ้ชบ้รกิารทนัทใีนวนัถดัจากวนัทีค่รบก าหนดการขอระงบั
ใชบ้รกิารชัว่คราว โดยไมเ่รยีกเกบ็ค่าใชจ้า่ยใดๆ ในการขอเปิดใชบ้รกิาร 
  
11. กรณีอปุกรณ์การใช้บริการโทรคมนาคมสูญหายหรือถกูโจรกรรม 

11.1 เมื่ออุปกรณ์การใช้บรกิารโทรคมนาคมสูญหายหรอืถูกโจรกรรม ผู้ใช้บรกิารต้องรบีแจ้ง
มายงัส านกังานบรกิาร ส านกังานสาขาของผูใ้หบ้รกิารทราบเป็นหนงัสอื หรอืทางโทรศพัท ์หรอืโดยเครือ่งมอื
สื่อสารอย่างอื่น หรอืโดยวธิกีารอื่นใด โดยผู้ให้บรกิารจะด าเนินการระงบัการให้บรกิารในทนัททีี่ได้รบัแจ้ง
เพื่อระงบัการใหบ้รกิารเป็นการชัว่คราวโดยเรว็ทีสุ่ด และผูใ้ชบ้รกิารไม่ต้องรบัผดิช าระค่าบรกิาร และ/หรอื
ค่าธรรมเนียมที่เกดิขึน้ภายหลงัการแจง้ดงักล่าว เว้นแต่ ผู้ให้บรกิารจะพสิูจน์ได้ว่าความรบัผดิในหนี้นัน้ที่
เกดิขึน้เป็นผลจากการกระท าของผูใ้ชบ้รกิารเอง  

11.2 ผู้ให้บรกิารจะด าเนินการระงบัการให้บรกิารให้ก็ต่อเมื่อได้ตรวจสอบเป็นทีช่ดัแจง้แลว้ว่า
ผูแ้จง้เป็นผูใ้ชบ้รกิารทีแ่ทจ้รงิเท่านัน้ 

11.3 ในระหว่างการระงบัการใช้บรกิารชัว่คราว ผู้ใช้บรกิารมสีทิธยิื่นค าขอให้ผู้ให้บรกิารเปิด
ให้บรกิารใหม่โดยใช้เลขหมายโทรคมนาคมเดมิได้ภายในเวลา 30 วนันับแต่วนัที่ผูใ้หบ้รกิารได้รบัแจง้การ
สูญหาย หรอืถูกโจรกรรมแลว้ เมื่อครบก าหนดเวลาดงักล่าวแล้ว ผูใ้หบ้รกิารมสีทิธยิกเลกิการให้บรกิารได้
โดยแจง้ใหผู้ใ้ชบ้รกิารทราบล่วงหน้าเป็นหนงัสอืไม่น้อยกว่า 30 วนั  

 
12. การบอกเลิกข้อตกลงโดยผู้ใช้บริการ 

12.1 ผู้ใช้บรกิารมสีทิธเิลกิขอ้ตกลงการใช้บรกิารโทรคมนาคม และ/หรอืโทรทศัน์แบบบอกรบั
สมาชกิไดโ้ดยบอกกล่าวความประสงคเ์ป็นหนงัสอืดว้ยตนเองล่วงหน้าไมน้่อยกว่า 5 วนัท าการ ณ ส านกังาน
บรกิาร ส านกังานสาขาของผูใ้หบ้รกิาร และ/หรอืตามช่องทางและขัน้ตอนการยกเลกิการใชบ้รกิารทีผู่ใ้หบ้รกิาร
ก าหนดและประกาศไว ้  
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12.2 ในกรณดีงัต่อไปนี้ผูใ้ชบ้รกิารมสีทิธเิลกิขอ้ตกลงไดท้นัท ี 
 12.2.1 ผู้ใช้บรกิารไม่สามารถรบับรกิารจากผู้ให้บรกิารได้ด้วยเหตุที่เกดิขึ้นอย่างต่อเนื่อง

และอยูน่อกเหนือการควบคุมของผูใ้ชบ้รกิาร 
 12.2.2 ผูใ้หบ้รกิารไดล้ะเมดิขอ้ตกลงอนัเป็นสาระส าคญัของขอ้ตกลง 
 12.2.3 ผูใ้หบ้รกิารตกเป็นบุคคลลม้ละลาย 
 12.2.4 ผูใ้หบ้รกิารเปลีย่นแปลงขอ้ตกลงในสญัญา หรอืเงือ่นไขในการใหบ้รกิาร ซึง่มผีลเป็น

การลดสทิธ ิหรอืประโยชน์อนัพงึไดร้บัของผูใ้ชบ้รกิารลง เวน้แต่เกดิจากเหตุตามทีก่ฎหมายบญัญตั ิ 
12.3 การบอกเลกิขอ้ตกลงตามขอ้ 12.2 ผู้ใช้บรกิารยงัคงมหีน้าที่ช าระค่าบรกิารที่เกดิขึน้ก่อน

วนัทีก่ารยกเลกิขอ้ตกลงมผีลบงัคบัจนครบถ้วน ทัง้นี้แมว้่าขอ้ตกลงจะสิ้นสุดลงแลว้กต็าม โดยการบอกเลกิ
ขอ้ตกลงก่อนครบก าหนดระยะเวลาที่ได้ตกลงกนั ผู้ใช้บรกิารอาจต้องช าระค่าธรรมเนียมแรกเขา้และ/หรอื
ค่าเสียหายในอตัราของค่า     ตดิตัง้อุปกรณ์     ตามระยะเวลา     ที่     ไดม้กีารหกั     ลดลงตาม     สดั     ส่วนทีไ่ดใ้ชบ้รกิาร     ไปก่อน
แล้วตามทีก่ าหนดไวใ้นสญัญา  

12.4 การบอกเลกิขอ้ตกลงของผู้ใช้บรกิารไม่ลบล้างสทิธแิละหน้าที่ของผู้ให้บรกิารในการเรยีก
เกบ็เงนิค่าบรกิาร และ/หรอืค่าธรรมเนียมทีเ่กดิขึน้เนื่องจากการใชบ้รกิารของผูใ้ชบ้รกิารก่อนวนัทีก่ารยกเลกิ
ขอ้ตกลงมผีลบงัคบั  
 
13. การย่ืนข้อร้องเรียนเก่ียวกบัการให้บริการ  

กรณีผู้ใช้บรกิารมขี้อเดือดร้อนเสยีหายอนัเนื่องมาจากการให้บรกิารโทรคมนาคม และ/หรอื
โทรทศัน์แบบบอกรบัสมาชกิของผูใ้หบ้รกิาร ผูใ้ชบ้รกิารมสีทิธยิืน่ขอ้รอ้งเรยีนไดต้ามหลกัเกณฑก์ารรบัเรื่อง
รอ้งเรยีนและการแกไ้ขปัญหาเรือ่งรอ้งเรยีนของผูใ้ชบ้รกิารโทรคมนาคมทีผู่ใ้หบ้รกิารไดก้ าหนดและประกาศ
แจง้ใหท้ราบแลว้    
 
14. การคืนเงินค่าบริการ 

เมื่อขอ้ตกลงเลกิกนัไม่ว่าดว้ยเหตุใดๆ หากปรากฏว่าผูใ้หบ้รกิารมเีงนิคา้งช าระใหแ้ก่ผูใ้ชบ้รกิาร 
หลงัจากทีไ่ดห้กัช าระหนี้ค่าบรกิาร และ/ค่าธรรมเนียมทีผู่ใ้ชบ้รกิารคา้งช าระแลว้ ผูใ้หบ้รกิารจะคนืเงนิส่วนที่ 
ผูใ้หบ้รกิารได้รบัไวใ้หแ้ก่ผู้ใช้บรกิารที่แท้จรงิ หรอืบุคคลทีไ่ด้รบัมอบอ านาจจากผูใ้ช้บรกิาร ภายใน 30 วนั
นับแต่วนัเลกิสญัญา ทัง้นี้ ผู้ใช้บรกิารต้องยื่นค าขอแจ้งความประสงค์พร้อมมอบหลกัฐานยนืยนัการเป็น
ผูใ้ชบ้รกิารทีแ่ทจ้รงิใหแ้ก่ผูใ้หบ้รกิาร และผูใ้หบ้รกิารจะจ่ายคนืเป็นเงนิสด หรอืเชค็ หรอืน าเขา้บญัชเีงนิฝาก
ของผูใ้ชบ้รกิาร หรอืวธิกีารอื่นใดที่ผูใ้หบ้รกิารจะไดร้บัความเหน็ชอบจากคณะกรรมการเพิม่เตมิในภายหน้า
หรอืตามวธิกีารทีผู่ใ้ชบ้รกิารไดแ้จง้ความประสงคไ์ว้ 
  
15. การปฏิเสธการให้บริการ 

เหตุดงัต่อไปนี้ ผูใ้หบ้รกิารมสีทิธปิฏเิสธการท าสญัญาใชบ้รกิารไดท้นัท ี                                                                  
15.1 เมื่อปรากฏว่าผู้ใช้บรกิารมรีายชื่อปรากฏอยู่ในระบบการค้างช าระค่าบรกิาร  และ/หรอื

ค่าธรรมเนียมของผูใ้หบ้รกิาร 
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15.2 เมื่อปรากฏว่าผู้ใช้บรกิารถูกระงบัการให้บรกิารหรอืเคยถูกผูใ้ห้บรกิารระงบัการให้บรกิาร
เนื่องมาจากเหตุขอ้หนึ่งขอ้ใดตามขอ้ 16.2-16.7 และขอ้ 16.9  

15.3 เมือ่ปรากฏว่าผูใ้ชบ้รกิารถูกยกเลกิ หรอืเคยถูกผูใ้หบ้รกิารยกเลกิการใหบ้รกิารเนื่องมาจาก
เหตุขอ้หนึ่งขอ้ใดตามขอ้ 17.1-17.3  

15.4 เมื่อผู้ให้บรกิารตรวจสอบพบว่าผู้ใช้บรกิารปลอมเอกสารประกอบการท าสญัญา หรอื
เอกสารไมถู่กตอ้ง เอกสารไมค่รบถว้นสมบรูณ์ตามทีผู่ใ้หบ้รกิารก าหนดไว ้

15.5 เมือ่ผูใ้หบ้รกิารพจิารณาแลว้เหน็ว่าผูใ้ชบ้รกิารใช ้หรอืปลอมแปลงเอกสารของบุคคลอื่นในการ
ท าสญัญาใชบ้รกิาร 

15.6 เมื่อผู้ใช้บริการมีคุณสมบัติ หรือใช้บริการไม่เป็นไปตามข้อก าหนดการให้บริการ
โทรคมนาคม และ/หรอืโทรทศัน์แบบบอกรบัสมาชกิหรอืบรกิารเสรมิทีผู่ใ้หบ้รกิารก าหนดไว ้ 
 
16. กรณีดงัต่อไปน้ีผูใ้ห้บริการมีสิทธิระงบัการให้บริการ  

16.1. กรณเีกดิเหตุสุดวสิยัขึน้แก่ผูใ้หบ้รกิาร  
16.2. ผูใ้ชบ้รกิารถงึแก่ความตาย หรอืสิน้สุดสภาพนิตบิุคคล 
16.3 ผูใ้ชบ้รกิารใชเ้อกสารปลอมในการขอใชบ้รกิาร 
16.4 ผู้ให้บรกิารพสิูจน์ได้ว่าบรกิารโทรคมนาคมที่ให้แก่ผู้ใช้บรกิารถูกน าไปใช้โดยมชิอบด้วย

กฎหมายหรอืฝ่าฝืนต่อขอ้ตกลง 
 16.5 ผู้ใช้บรกิารได้ใช้บรกิารเกินวงเงนิค่าบรกิารที่ได้ตกลงไว้ในสญัญากบัผู้ให้บรกิาร และ         

ผูใ้หบ้รกิารไดแ้จง้เตอืนใหผู้ใ้ชบ้รกิารทราบล่วงหน้าว่าไดใ้ชบ้รกิารใกลเ้ตม็วงเงนิแลว้  
16.6 ผู้ใช้บรกิารผดินัดช าระค่าบรกิาร และ/หรอืค่าธรรมเนียมเกินกว่าระยะเวลาที่ก าหนดใน    

ใบแจง้ค่าบรกิารสองคราวตดิต่อกนั  
16.7 ผู้ให้บรกิารพสิูจน์ได้ว่าผู้ใช้บรกิารได้น าบรกิารโทรคมนาคมไปใช้เพื่อแสวงหารายได้โดย   

มเีจตนาจะไมช่ าระค่าบรกิาร และ/หรอืค่าธรรมเนียม 
16.8 ผูใ้หบ้รกิารมเีหตุจ าเป็นตอ้งบ ารงุรกัษา หรอืแกไ้ขระบบโทรคมนาคมทีใ่ชใ้นการใหบ้รกิาร  
16.9 ผูใ้ชบ้รกิารมจี านวนค่าบรกิารสูงผดิปกติในกรณีทีไ่ม่มกีารก าหนดวงเงนิการใชบ้รกิาร ทัง้นี้ 

ผูใ้หบ้รกิารจะแจง้เป็นหนังสอืใหผู้ใ้ช้บรกิารทราบล่วงหน้าเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 30 วนั โดยจะระบุเหตุแห่ง
การใชส้ทิธขิองผูใ้หบ้รกิารใหผู้ใ้ชบ้รกิารทราบในหนงัสอื 

16.10 กรณทีีร่ะบุในขอ้ 16.1 ถงึ 16.8 ผูใ้หบ้รกิารมสีทิธริะงบัการใหบ้รกิารไดท้นัท ี 
16.11 ผู้ใช้บรกิารต้องช าระค่าบรกิาร และ/หรอืค่าธรรมเนียมที่ค้างช าระ หรอืตามจ านวนที่มี   

การใชบ้รกิารทัง้หมดใหแ้ก่ผูใ้หบ้รกิาร ผูใ้หบ้รกิารจงึจะเปิดใหใ้ชบ้รกิารไดต้ามปกต ิ
 
17. ผูใ้ห้บริการมีสิทธิยกเลิกการให้บริการได้ในกรณีดงัต่อไปน้ี 

17.1.ผูใ้ชบ้รกิารถงึแก่ความตาย หรอืสิน้สุดสภาพนิตบิุคคล 
17.2 ผูใ้ชบ้รกิารผดินดัช าระค่าธรรมเนียมและค่าบรกิารเกนิกว่าก าหนดระยะเวลาช าระค่าบรกิาร

ตามทีผู่ใ้หบ้รกิารระบุไวใ้นใบแจง้รายการใชบ้รกิารสองคราวตดิต่อกนั และไดแ้จง้เตอืนพรอ้มยกเลกิสญัญานี้
เป็นลายลกัษณ์อกัษรใหผู้ใ้ชบ้รกิารทราบแลว้ 
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17.3 ผู้ให้บรกิารมเีหตุผลอันเชื่อได้ว่าผู้ใช้บรกิารมพีฤติกรรมฉ้อฉลในการใช้บรกิาร หรอืน า
บรกิารไปใชโ้ดยผดิกฎหมาย หรอืฝ่าฝืนขอ้หา้มในขอ้ตกลง 

17.4 ผูใ้หบ้รกิารไมส่ามารถใหบ้รกิารไดโ้ดยเหตุทีอ่ยูน่อกเหนือการควบคุมของผูใ้หบ้รกิาร 
17.5 การยกเลกิโดยบทบญัญตัขิองกฎหมาย 

  
18. การระงบั หรือยกเลิกบริการ 

เมื่อมเีหตุที่ผูใ้หบ้รกิารจะระงบัการใหบ้รกิาร การยกเลกิการใหบ้รกิาร หรอืการอื่นใดทีก่ฎหมาย
ก าหนดให้ต้องท าเป็นหนังสอื ผู้ให้บรกิารจะแจง้เป็นหนังสอืส่งทางไปรษณียล์งทะเบยีนตอบรบัไปยงัที่อยู่
ตามทีป่รากฏในค าขอใชบ้รกิารหรอืทีอ่ยูค่ร ัง้หลงัสุดของผูใ้ชบ้รกิารทีไ่ดม้กีารแจง้ไวต่้อผูใ้หบ้รกิารเป็นการล่วงหน้า
ไมน้่อยกว่า 30 วนั ยกเวน้กรณตีามขอ้ 16.10 และขอ้ 17 ทีผู่ใ้หบ้รกิารไม่จ าตอ้งแจง้ล่วงหน้าไมน้่อยกว่า 30 วนั  
 
19. การแก้ไขเปล่ียนแปลง 

19.1 การแกไ้ขเปลีย่นแปลงเพิม่เตมิขอ้ตกลง เงือ่นไข ระเบยีบ ประกาศหรอืขอ้ก าหนดใดๆ ของ
การใหบ้รกิาร รวมทัง้การเปลีย่นแปลงอตัราค่าบรกิารโทรคมนาคมต่างๆ ตามทีผู่ใ้หบ้รกิารก าหนดไว ้       ผู้
ใหบ้รกิารจะแจง้ใหผู้ใ้ชบ้รกิารทราบเป็นหนงัสอืเป็นการล่วงหน้าไมน้่อยกว่า 30 วนั  

ในกรณีทีก่ารแก้ไขเปลีย่นแปลงขอ้สญัญาอนัอาจมผีลกระทบต่อสทิธหิน้าที ่หรอืประโยชน์อนัพงึไดร้บั
ของผูใ้ชบ้รกิาร ผูใ้หบ้รกิารตอ้งเสนอใหค้ณะกรรมการพจิารณาใหค้วามเหน็ชอบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วนั 
เวน้แต่เป็นขอ้ก าหนดหรอืเงือ่นไขเกี่ยวกบัการใหบ้รกิารทีค่ณะกรรมการประกาศยกเวน้ใหด้ าเนินการได้โดย
ไม่ต้องได้รบัความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ในกรณีดงักล่าวให้ผู้ให้บรกิารแจง้ให้คณะกรรมการทราบ
อยา่งชา้ไมเ่กนิ 30 วนัหลงัจากทีไ่ดด้ าเนินการแลว้ 

การเปลี่ยนแปลงในสาระส าคญัของระบบ เทคโนโลย ีหรอือุปกรณ์ใดๆ อนัส่งผลกระทบท าให้
ประสทิธภิาพในการใหบ้รกิารต ่าลง หรอืกระทบสทิธ ิหน้าที ่หรอืประโยชน์อนัพงึได้รบัของผูใ้ช้บรกิารตาม
สญัญาใหถ้อืว่าเป็นการเปลีย่นแปลงขอ้ก าหนดหรอืเงือ่นไขในการใหบ้รกิารและตอ้งไดร้บัความเหน็ชอบจาก
คณะกรรมการก่อนโดยใหด้ าเนินการเช่นเดยีวกบักรณตีามวรรคสอง 

ความในวรรคแรกไม่ใช้บงัคบักบัการเปลี่ยนแปลงอตัราค่าบรกิารโทรทางไกลระหว่างประเทศ 
หรอืการเปลีย่นแปลงอตัราค่าบรกิารโดยกฎหมายก าหนดใหม้ผีลบงัคบัใชภ้ายในก าหนดเวลาทีน้่อยกว่า 30 วนั 

19.2 กรณีที่ผู้ใช้บรกิารต้องการเปลี่ยนแปลงที่อยู่ในการจดัส่งใบแจ้งหนี้ค่าบรกิารตลอดจน
เอกสารข่าวสารขอ้มูลการให้บรกิารต่างๆ ของผู้ให้บรกิาร ผู้ใช้บรกิารจะต้องแจง้ให้ผู้ให้บรกิารทราบด้วย
วธิกีาร ดงัต่อไปนี้ 

 19.2.1 แจง้เป็นหนงัสอืมายงัส านกังานบรกิาร ส านกังานสาขา 
 19.2.2 แจง้ทางโทรศพัท ์มายงัศูนยบ์รกิารลกูคา้สมัพนัธ์ 
 19.2.3 แจง้ทางเครอืขา่ยอนิเทอรเ์น็ต (Internet)  
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ข้อ 20. อ่ืนๆ  
20.1 ผูใ้ชบ้รกิารตกลงยอมรบัว่ากรณทีีผู่ใ้ชบ้รกิารสมคัรหรอืยื่นค าขอใชบ้รกิารอื่นใดทีเ่กีย่วเนื่อง

กบัการใช้บรกิารโทรคมนาคม และ/หรอืโทรทศัน์แบบบอกรบัสมาชกิ บรกิารโทรทางไกลระหว่างประเทศ 
หรอืบรกิารอื่นใดทีผู่ใ้หบ้รกิารจะเปิดใหบ้รกิารในอนาคต ผูใ้ชบ้รกิารยงัต้องปฏบิตัติามขอ้ตกลงและเงื่อนไข
การใชบ้รกิารโทรคมนาคม และ/หรอืโทรทศัน์แบบบอกรบัสมาชกิฉบบัน้ีทุกประการ 

20.2 ผูใ้หบ้รกิารขอสงวนสทิธใินการเปลีย่นแปลง แก้ไข เพิม่เตมิสญัญาใหบ้รกิารนี้ตามทีไ่ด้รบั
ความเหน็ชอบจากคณะกรรมการ หรอืตามทีค่ณะกรรมการประกาศก าหนด โดยจะแจง้ใหผู้ใ้ชบ้รกิารทราบ
ล่วงหน้าผ่านเวบ็ไซด ์ส านกังานบรกิารลกูคา้ของผูใ้หบ้รกิาร ศูนยบ์รกิารรบัเรือ่งรอ้งเรยีน หรอืผ่าน       เลข
หมายของผูใ้ชบ้รกิาร ทัง้นี้ไมต่ดัสทิธผิูใ้ชบ้รกิารทีจ่ะบอกเลกิขอ้ตกลงไดท้นัท ี 
 

ข้อ 21. เง่ือนไขเพ่ิมเติม 

21.1 ผู้ใช้บรกิารรบัทราบและยอมรบัว่าในการใช้บรกิารโทรคมนาคม และ/หรอืโทรทศัน์แบบ
บอกรบัสมาชกินี้ ในบางแพค็เกจผูใ้หบ้รกิารต้องลงทุนจดัหาและตดิตัง้อุปกรณ์การให้บรกิารแก่ผูใ้ช้บรกิาร 
ดงันัน้ เมื่อการใช้บรกิารโทรคมนาคม และ/หรอืโทรทศัน์แบบบอกรบัสมาชกิสิ้นสุดลง ไม่ว่าด้วยเหตุใด 
ผูใ้ชบ้รกิารตกลงส่งมอบอุปกรณ์นัน้ในสภาพสมบรูณ์และสามารถใชง้านไดต้ามปกตใิหแ้ก่ ผูใ้หบ้รกิารภายใน 
15 วนันบัแต่วนัสิน้สุดการใชบ้รกิาร 

21.2 ผูใ้ชบ้รกิารตกลงว่าจะไมท่ าการเคลื่อนยา้ย หรอืเปลีย่นแปลงสถานทีต่ดิตัง้อุปกรณ์        การ
ให้บรกิารโทรคมนาคม และ/หรอืโทรทศัน์แบบบอกรบัสมาชกิโดยไม่ได้รบัอนุญาตเป็นหนังสอืจากผู้
ให้บรกิารก่อน หากผู้ใช้บรกิารกระท าการฝ่าฝืนข้อตกลงตามข้อนี้ ผู้ใช้บรกิารยนิยอมชดใช้ค่าเสยีหายที่
เกดิขึน้จากการฝ่าฝืนดงักล่าวแก่ผูใ้หบ้รกิาร 

21.3 ผูใ้ชบ้รกิารยนิยอมและอ านวยความสะดวกใหแ้ก่ผูใ้หบ้รกิาร ลูกจา้ง และ/หรอืผูท้ีผู่ใ้หบ้รกิาร
มอบหมายในการเขา้ไปในสถานทีต่ดิตัง้ เพื่อท าการซ่อมแซม ตรวจสอบ บ ารุงรกัษาอุปกรณ์การใหบ้รกิาร
อนิเทอรเ์น็ตบรอดแบรนด์ หรอืเก็บคนือุปกรณ์ตามขอ้ 21.1 ได้ตลอดเวลา โดยทัง้นี้ จะแจง้ให้ผู้ใช้บรกิาร
ทราบล่วงหน้าก่อนการเขา้ไปในสถานทีต่ดิตัง้ดงักล่าว 

21.4 เพื่อป้องกนัและหลกีเลีย่งผลกระทบต่อการใชง้านของผูใ้ชบ้รกิารรายอื่น ผูใ้หบ้รกิารขอสงวนสทิธิ ์
ในการก าหนดเงื่อนไขการให้บรกิารอนิเทอรเ์น็ตบรอดแบนด์เพื่อการใหบ้รกิารอย่างเท่าเทยีมโดยค านึงถึง
ประโยชน์ของผู้ใช้บรกิารส่วนรวมเป็นส าคญั ทัง้นี้ บรกิารอินเทอร์เน็ตบรอดแบรนด์เป็นบรกิารแบบใช้
ความเรว็รบั-ส่งขอ้มูลร่วมกนั คุณภาพและความเรว็ในการใช้งานขึน้อยู่กบัปรมิาณหรอืจ านวนผู้ใช้งานใน
ขณะนัน้ โดยระยะทางระหว่างโครงข่ายอนิเทอรเ์น็ตกบัสถานที่ของผู้ใช้บรกิาร คุณภาพและประสทิธภิาพ
ของอุปกรณ์ทีใ่ชเ้ชื่อมต่อ รวมถงึเซริฟ์เวอรข์องเวบ็ไซต์ทีเ่ขา้ใชง้าน อาจส่งผลใหค้วามเรว็เชื่อมต่อต ่ากว่าที่
ก าหนดไวใ้นแพก็เกจทีผู่ใ้ชบ้รกิารสมคัรใชบ้รกิาร 

21.5 ผู้ใช้บริการตกลงจดัหาและบ ารุงรกัษาเครื่องโทรศัพท์และอุปกรณ์ปลายทางซึ่งใช้เพื่ อ
เชื่อมต่อกบับรกิารโทรศพัทป์ระจ าทีข่องผูใ้หบ้รกิาร 

21.6 ผูใ้ชบ้รกิารมสีทิธใิช ้Application ต่างๆ ทีผู่ใ้หบ้รกิารจดัหามาใหบ้นกล่องรบัสญัญาณเท่านัน้ 
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  21.7  กรณีท่เี  กิดเหตุขดั  ข้องในการใช้งานกล่องรบั  สญั  ญาณ เน่ืองจากการถูกดดั  แปลง, ท าลาย  ,
เสยี  หายจากภยั  พิบตั  ิ,  ความผดิ  ปกติของกระแสไฟ  หรอื  เน่ืองจากการใช้งานท่ผี  ิดวธิ ี  หรอื  ไม่เป็  นไปตาม
ข้อก าหนดการใช้งาน  ซ่งึ  ก่อท าให้เกิดความเสียหายต่อตวั  กล่องรบั  สญั  ญาณและจ าต้องเปล่ยี  นกล่องรบั
สญั  ญาณใหม ่  ผใู้ ชบ้  รกิ ารจะตอ้  งชา  ระค่าเปิดใชบ้ รกิ  ารกล่องเน่อื  งจากความเสยี หายทเี่  กดิ ขนึ้  ดงั กล่าว
  21.8  ผู้ใชบ้  รกิ  ารต้องใช้บรกิ  ารโทรทศั  น์แบบบอกรบั  สมาชกิ  เฉพาะภายในท่พี  กั  อาศยั  หรอื  สถานท่ี
ติดตง้ั  บรกิ  ารของผู้ใช้บรกิ  ารเท่านัน้  หากมกี  ารใช้บรกิ  ารหรอื  เผยแพร่ส่วนใดส่วนหน่ึงของบรกิ  ารไปในท่ี
สาธารณะ ผใู้ ชบ้  รกิ ารจะตอ้  งรบั ผดิ ชอบต่อความเสยี  หายอนั เกดิ  จากการเผยแพรด่ งั กล่าวเองทง้ั  สนิ้

ข้อตกลงให้เกบ็  รวบรวม  ใช้  เปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
  เพ่ือสิทธิประโยชน์ของผใู้  ช้บริการ

ผใู้  ชบ้  รกิ  ารตกลงยนิ  ยอมในการเก็บรวบรวม ใช ้  เปิดเผยขอ้  มลู โดยผใู้ หบ้ รกิ ารจะรวบรวม จดั เกบ็ ใช ้  ขอ้ มูล
ส่วนบุคคลของผใู้ ชบ้ รกิ าร เพ่อื ประโยชน์ในการใหบ้ รกิ ารแก่ผใู้ ชบ้ รกิ าร และเป็นไปตามกฎหมายทกี่ าหนด  ดงั น้ี
1. “ข้อมูลส่วนบุคคล”  หมายความถึง ช่อื สกุล ท่อี  ยู่ของผู้ใช้บรกิ  าร ข้อมูลทางการเงนิ ข้อมูลการท า

ธุรกรรม ขอ้  มลู  สุขภาพของผู้ใชบ้  รกิ  าร ขอ้  มลู  ทางชวี  ภาพ อตั  ลกั  ษณ์ (เช่น ลายน้ิวมอื ใบหน้า เป็นต้น)
ความบกพร่องต่อร่างกาย  และ/หรือข้อมูลใดๆ  ท่ีจะเป็  นประโยชน์ในการให้บริการ  ซ่ึงเก่ียวกับ
ผใู้  ชบ้  รกิ  ารทสี่  ามารถระบุตวั  ผใู้  ชบ้  รกิ  าร หรอื  อาจระบุตวั  ผใู้  ชบ้  รกิ  ารนน้ั  ไดไ้  ม่ว่าทางตรง หรอื  ทางอ้อมท่ี
ผใู้ ชบ้  รกิ ารใหไ้  วแ้  ก่ ผใู้ หบ้ รกิ  าร หรอื  ทผี่  ใู้ หบ้  รกิ ารไดร้ บั  หรอื  เขา้ ถงึ ไดจ้  ากแหล่งอ่นื

2. ผู้ให้บรกิ ารรวบรวม จดั เก็บ ใช้ ขอ้ มูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บรกิ าร รวมถงึ บรกิ ารหรอื กจิ กรรมท่ผี  ู ้ใช้บรกิ  าร
สนใจ เช่น บรกิ ารโทรคมนาคม บรกิ ารกจิ การกระจายเสยี ง  บรกิ ารช่องทางช าระเงนิ หรอื บรกิ ารอ่นื ใด หรอื
การจดั ท าบรกิ ารทางดจิ ทิ  ลั หรอื การวจิ ยั ตลาดและการจดั กจิ กรรมส่งเสรมิ การขาย หรอื เพ่อื ประโยชน์ในการ
จดั ทา  ฐานขอ้ มลู และใชข้  อ้ มลู เพ่อื เสนอสทิ ธปิ  ระโยชน์ตามความสนใจของผใู้  ชบ้ รกิ  าร หรอื เพ่อื ประโยชน์ใน
การวเิ คราะหแ์ ละน าเสนอบรกิ  ารหรอื ผลติ  ภณั ฑใ์ ดๆ ของผใู้ หบ้ รกิ าร และ/หรอื บุคคลทเี่ ป็นผจู้  า  หน่าย เป็น
ตวั  แทน หรอื  มคี วามเก่ียวข้องกับผู้ให้บรกิ  าร และ/หรอื  ของบุคคลอ่นื หรอื  เพ่อื  ปฏบิ  ตั  ิตามกฎหมายหรอื
กฎระเบยี บทใี่ ชบ้ งั คบั กบั ผใู้ หบ้ รกิ าร ทง้ั ขณะน้แี ละภายภาคหน้า รวมทง้ั ยนิ ยอมใหผ้ ใู้ หบ้ รกิ าร  ส่ง  โอน และ/
หรอื เปิดเผยขอ้ มลู ส่วนบุคคลใหแ้ ก่ผรู้  บั ขอ้ มลู ไดแ้ ก่ กลุ่มธุรกจิ ของผใู้ หบ้ รกิ าร พนั ธมติ รทางธุรกจิ องคก์ ร
หรอื นิตบิ ุคคลใดๆ ทผี่ ใู้ หบ้ รกิ ารเป็นค่สู  ญั ญาหรอื มนี ิตสิ  มั พนั ธด์  ว้ ย โดยอนุญาตใหผ้  ใู้ หบ้ รกิ ารส่ง โอน และ/
หรอื เปิดเผยขอ้ มลู ดงั กล่าวได ้  ทง้ั ในประเทศและต่างประเทศ และผใู้ หบ้ รกิ ารจะจดั เกบ็ รกั ษาขอ้ มลู ดงั กล่าว
ไวต้ ามระยะเวลาเท่าทจี่  า  เป็นส าหรบั วตั ถุประสงคเ์ หล่านน้ั เท่านน้ั โดยผรู้  บั ขอ้ มลู กม็  หี น้าทตี่ ามกฎหมายใน
การรกั ษาขอ้ มูลส่วนบุคคลเช่นเดยี วกนั หากภายหลงั มกี  ารเปล่ยี นแปลงวตั ถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม
ขอ้ มลู ส่วนบุคคล ผใู้ หบ้ รกิ ารจะประกาศใหผ้  ใู้ ชบ้ รกิ ารทราบ

3. ผู้ใช้บรกิ ารมสี  ทิ ธถิ อนความยนิ ยอมเก่ยี วกบั ขอ้  มูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บรกิ ารเม่อื  ใดก็ได้ เว้นแต่การถอน
ความยนิ ยอมนน้ั จะกระทบต่อการใหบ้ รกิ ารหรอื อย่นู อกเหนือการควบคุมของผใู้ หบ้ รกิ าร

4. การตกลงใหเ้  กบ็ รวบรวม ใช้  เปิดเผยขอ้  มลู  ส่วนบุคคลน้ีมผี  ลใชบ้  งั คบั  ตามระยะเวลาทกี่  ฎหมายก าหนด
ไว้
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5. สทิธขิองผูใ้ชบ้รกิารเกี่ยวกบัขอ้มลูส่วนบุคคลทีเ่กีย่วกบัการเพกิถอน การขอเขา้ถงึและรบัส าเนาขอ้มลูส่วน
บุคคล การคดัคา้นการเกบ็ขอ้มลู ใชห้รอืเปิดเผย สทิธใินการเคลื่อนยา้ยขอ้มลู สทิธใินการลบขอ้มูล สทิธใิน
การระงบัการใช้ข้อมูล ให้เป็นไปตามนโยบายในการคุ้มครองขอ้มูลส่วนบุคคลของผู้ให้บรกิารและตามที่
กฎหมายก าหนด 

6. ผูใ้ชบ้รกิารรบัทราบว่า ผูใ้ชบ้รกิารสามารถตดิต่อผูใ้หบ้รกิารผ่านช่องทางไปรษณียอ์เิลก็ทรอนิกส:์ 
DPOOFFICE@ais.co.th 
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