(ฉบับแก้ไขเพิ่ มเติ มครังที
้ ่ 1)

ข้อตกลงและเงื่อนไขการให้ บริ การโทรคมนาคมประจาที่
ระหว่างผู้ให้ บริ การกับผู้ใช้บริ การ

1. ข้อความทัวไป
่
1.1 ข้อ ตกลงและเงื่อนไขการให้บริการโทรคมนาคมประจาที่น้ีมผี ลใช้บงั คับระหว่างบริษัท
แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จากัด ในฐานะผูใ้ ห้บริการกับผูใ้ ช้บริการ
1.2 ผูใ้ ช้บริการได้อ่านและเข้าใจเงื่อนไขและข้อตกลงการให้บริการซึง่ กาหนดสิทธิและหน้าทีข่ อง
ผูใ้ ห้บริการและผูใ้ ช้บริการจนเข้าใจรายละเอียดต่างๆ ครบถ้วนแล้ว จึง ตกลงใช้บริการโดยลงลายมือชื่อใน
คาขอใช้บริการ หรือคาขอรับโอนเลขหมาย หรือคาขออื่นใด และ/หรือได้ตกลงใช้บริการโดยวิธกี ารทาง
อิเล็กทรอนิกส์กบั ผู้ให้บริการแล้ว ถือว่าผู้ใช้บริการได้ตกลงทาสัญญากับผูใ้ ห้บริการและยินยอมผูกพันและ
ปฏิบตั ติ ามข้อตกลงฉบับนี้ทุกประการ
1.3 ผูใ้ ห้บริการมีสทิ ธิทจ่ี ะปฏิเสธไม่ทาสัญญา หรือไม่เปิดให้ใช้บริการต่างๆ กับบุคคลใดๆ หรือ
กับผูใ้ ช้บริการได้ตามเงือ่ นไขทีก่ าหนดไว้ในข้อตกลงฉบับนี้
2. คานิ ยาม
2.1 “ผูใ้ ห้บริ การ” หมายถึง บริษทั แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จากัด
2.2 “ผู้ใช้ บริ การ” หมายถึง บุคคล หรือนิตบิ ุคคลผูซ้ ง่ึ ได้ตกลงทาสัญญาใช้บริการโทรคมนาคม
ประจาที่ ไว้กบั ผูใ้ ห้บริการ
2.3 “บริ การโทรคมนาคมประจาที่” หมายถึง บริการโทรคมนาคมประจาที่ ดังต่อไปนี้
2.3.1 “บริ การโทรศัพท์ประจาที่” หมายถึง บริการโทรศัพท์ประจาที่ บริการโทรศัพท์แบบ
มีภาพและเสียง (Video Phone) บริการประชุม ทางโทรศัพท์และประชุม ทางวิดีโ อ (Voice/Video
Conference) และรวมบริการเสริมบนบริการโทรศัพท์ประจาที่
2.3.2 “บริ การอิ นเทอร์เน็ ตบรอดแบรนด์” หมายถึง บริการระบบสื่อสารข้อมูลผ่าน
เครือข่ายอินเทอร์เน็ตบรอดแบนด์แบบประจาที่ และรวมบริการเสริมบนอินเทอร์เน็ตบรอดแบรนด์
2.4 “บริ การเสริ ม” หมายถึง บริการใดๆ อันได้แก่ บริการเสียง ภาพ ภาพเคลื่อนไหว ข้อมูล
พหุ ส่ ือ หรือ สื่อ ผสม ซึ่ง ผู้ใ ห้บ ริก ารหรือ ผู้ร่ว มให้บ ริก ารเสริม เป็ น ผู้จ ดั ท าเพื่อ ให้บ ริก ารแก่ ผู้ใ ช้บ ริก าร
นอกเหนือจากการใช้บริการโทรศัพท์ประจาทีเ่ พื่อการโทรออกหรือรับสายเข้าตามปกติ และการใช้บริการ
อินเทอร์เน็ตบรอดแบรนด์ตามปกติ
2.5 “บริ การโทรทางไกลระหว่างประเทศ” หมายถึง บริการโทรศัพท์ระหว่างประเทศจาก
ประเทศไทยไปยังหมายเลขปลายทางทีเ่ ป็ นเบอร์โทรศัพท์ของต่างประเทศ (International Direct Dialing:
IDD) ผ่านเครือข่ายของผู้ให้บริการ และ/หรือผู้ให้บริการโทรคมนาคมรายอื่นๆ ที่มขี อ้ ตกลงการให้บริการ
ร่วมกับผูใ้ ห้บริการ
2.6 “สานักงานบริ การ สานักงานสาขา” หมายถึง สานักงานบริการ สานักงานสาขา หรือ
ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ของผูใ้ ห้บริการ
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2.7 “ศูนย์บ ริ การรับข้ อ ร้ อ งเรี ย น” หมายถึง ศูนย์บริการรับข้อ ร้อ งเรีย นของผู้ใ ช้บ ริการ
ซึง่ ผู้ให้บริการจัดตัง้ ขึน้ เป็ นการเฉพาะ หรือศูนย์บริการที่ผใู้ ห้บริการว่าจ้างให้ทาหน้าทีร่ บั ข้อร้องเรียนของ
ผูใ้ ช้บริการแทนผูใ้ ห้บริการ
2.8 “ค่าบริ การ” หมายถึง ค่าธรรมเนียม ค่าบริการ หรือค่าใช้จ่ายอื่นใดที่ผใู้ ห้บริการเรียกเก็บ
จากผูใ้ ช้บริการอันเนื่องจากการได้ใช้ประโยชน์ หรือจะได้ใช้ประโยชน์ในบริการโทรคมนาคมประจาที่ รวมถึง
ค่าบริการโทรศัพท์ทางไกลระหว่างประเทศ และค่าใช้บริการเสริมต่างๆ
2.9 “ข้อมูลส่ วนบุคคล” หมายถึง ชื่อ สกุล ที่อยู่ของผู้ใช้บริการ และให้หมายความรวมถึง
รายละเอียดเกี่ยวกับผูใ้ ช้บริการทีส่ ามารถระบุตวั ผูใ้ ช้บริการ หรืออาจระบุตวั ผูใ้ ช้บริการนัน้ ได้ไม่ว่าทางตรง
หรือทางอ้อม ข้อมูลการใช้บริการ เลขหมายโทรคมนาคม และพฤติกรรมการใช้บริการโทรคมนาคมของ
ผูใ้ ช้บริการ
2.10 “รอบ” หมายถึง รอบระยะเวลาของการให้บริการ เพื่อใช้ในการเรียกเก็บค่าบริการตามที่
ผูใ้ ห้บริการกาหนด ซึง่ ไม่เกินกว่า 31 วันต่อรอบ
2.11 “สัญญา” หมายถึง ความตกลงร่วมกันระหว่าง ผู้ให้บริการกับผู้ใช้บริการเกี่ยวกับการ
ให้บริการโทรคมนาคมประจาที่แก่ผใู้ ช้บริการ ซึง่ ไม่ว่าทาขึน้ ในรูปแบบใด โดยจะมีผลผูกพันและใช้บงั คับ
ระหว่าง ผู้ให้บริการและผู้ใช้บริการตามสิทธิและหน้ าที่ท่กี าหนดไว้ในข้อตกลงและเงื่อนไขการให้บริการ
โทรศัพท์ประจาที่ฉบับนี้ ซึ่งคณะกรรมการเห็นชอบแล้ว ทันที เมื่อผูใ้ ห้บริการได้ยนิ ยอมให้ผู้ใช้บริการได้ใช้
บริการโทรคมนาคมประจาที่
2.12 “สมัค รหรือยื่ นค าขอ” หมายถึง การสมัค รหรือ ยื่นค าขอเพื่อ ทาสัญ ญาใช้บริการ
โทรคมนาคมประจาที่กบั ผู้ให้บริการด้วยตนเอง โดยทางไปรษณีย์ โดยโทรศัพท์หรือโทรสาร รวมถึงการ
พิมพ์หรือเลือกข้อความและการกระทาใดๆ ที่ทาให้ปรากฏซึ่งข้อความตามวิธกี ารที่ ผู้ให้บริการกาหนดไว้
ผ่านเครื่องโทรศัพท์เคลื่อนที่ หรือผ่านทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (Internet) หรือสื่อ อิเล็กทรอนิกส์อ่นื ใด
ตามทีผ่ ใู้ ห้บริการกาหนด ทัง้ ทีม่ อี ยูใ่ นปจั จุบนั และทีจ่ ะกาหนดขึน้ ในอนาคต
2.13 “คณะกรรมการ” หมายถึง คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการ
โทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.)
3. ลักษณะและประเภทของบริ การ
ผู้ให้บริการเป็ นผู้ให้บริการโทรคมนาคมประจาที่แก่ ผู้ใช้บริการที่ได้สมัคร หรือยื่นคาขอและ
ทาสัญญาไว้กบั ผู้ให้บริการ ซึ่งจะมีสทิ ธิใช้บริการโทรคมนาคมประจาที่ รวมถึงเลขหมายโทรศัพท์ตามที่
ผู้ให้บริการจัดสรรให้ เพื่อใช้ในการสื่อสารโทรคมนาคม รวมตลอดถึงการใช้บริการเสริมและการใช้บริการ
ประเภทอื่นๆ ทีเ่ กี่ยวเนื่องกับบริการโทรคมนาคมประจาที่ ตามที่ผใู้ ห้บริการกาหนดและที่เปิดให้บริการอยู่
แล้วทัง้ ในปจั จุบนั และทีจ่ ะจัดให้มขี น้ึ ในอนาคต
4. การทาสัญญาและการให้ บริ การ
4.1 ผู้ใช้บริการต้องสมัคร หรือยื่นคาขอใช้บริการโทรคมนาคมประจาที่ พร้อมกับแนบเอกสาร
ประกอบตามที่ผู้ใ ห้บ ริก ารก าหนดไว้ เพื่อ ทาสัญ ญากับ ผู้ใ ห้บริการตามรูปแบบของการให้บริการแต่ ล ะ
ประเภททีก่ าหนดไว้
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ผูใ้ ห้บริการจะจัดส่งสาเนาสัญญาเป็ นหนังสือ หรือ CD ROM หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์อ่นื ๆ ให้แก่
ผูใ้ ช้บริการเมือ่ ตกลงใช้บริการ หรือตามทีผ่ ใู้ ช้บริการร้องขอ
4.2 ผูใ้ ช้บริการจะได้รบั สิทธิประโยชน์ในการใช้บริการตามเงือ่ นไขและรายละเอียดทีก่ าหนดไว้ใน
รายการส่งเสริมการขายและการใช้บริการที่ผใู้ ห้บริการประกาศกาหนดไว้ให้แก่ผทู้ ่สี มัคร หรือยื่นคาขอใช้
บริการอยู่ในแต่ละช่วงเวลานัน้ ทัง้ นี้ ผู้ใช้บริการมีสทิ ธิขอเปลี่ยนแปลงรายการส่งเสริมการขายและการใช้
บริการได้ตามรายการส่งเสริมการขายที่ผู้ให้บริการเปิ ดให้สมัครใช้ได้อยู่ ณ เวลานัน้ ในกรณีท่ผี ู้ใช้บริการ
โอนสิทธิใช้บริการหรือโอนเลขหมายไปให้ผอู้ ่นื ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ หรือถูก ผูใ้ ห้บริการบอกเลิกการให้บริการ
สิทธิประโยชน์ของรายการส่งเสริมการขายการใช้บริการนัน้ เป็นอันสิน้ สุดลงทันที
4.3 ผูใ้ ห้บริการมีสทิ ธินาข้อมูลส่วนบุคคลของผูใ้ ช้บริการไปใช้ในการให้บริการได้ โดยต้องได้รบั
ความยินยอมจากผู้ใช้บริการและเพื่อประโยชน์ในการดาเนินกิจการโทรคมนาคมตามหลักเกณฑ์ท่กี าหนด
ตามที่คณะกรรมการประกาศกาหนดในเรื่อง มาตรการคุ้มครองสิทธิของผู้ใช้บริการโทรคมนาคมเกี่ยวกับ
ข้อมูลส่วนบุคคล
ทัง้ นี้ ผู้ใ ช้บริการมีส ิทธิขอตรวจดู ขอสาเนา หรือ ขอสาเนารับรองถู กต้อง หรือขอแก้ไข หรือ
เปลีย่ นแปลง หรือขอระงับการใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผูใ้ ช้บริการ หรือขอเพิกถอนความยินยอม
ให้ประมวลผลได้โดยให้ทาคาขอเป็ นหนังสือยื่นต่อ ผู้ให้บริการ หากผู้ให้บริการไม่ดาเนินการตามคาขอให้
ผูใ้ ช้บริการมีหนังสือแจ้งสานักงาน กสทช. เพื่อบังคับให้เป็ นไปตามสิทธิของผูใ้ ช้บริการ และให้ ผใู้ ห้บริการ
เรียกเก็บค่าธรรมเนียมในกรณีท่ผี ู้ใช้บริการขอตรวจดู ขอสาเนา หรือขอสาเนารับรองความถูกต้องข้อมูล
ส่วนบุคคลของผูใ้ ช้บริการได้โดยไม่สงู กว่าความเป็นจริงตามหลักเกณฑ์ทค่ี ณะกรรมการกาหนด
4.4 ผูใ้ ห้บริการจะให้บริการโทรคมนาคมประจาทีต่ ามมาตรฐานและคุณภาพการให้บริการตามที่
ได้โฆษณาไว้ หรือแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบ โดยมาตรฐานและคุณภาพการให้บริการดังกล่าวจะไม่ต่ ากว่า
หลักเกณฑ์ทค่ี ณะกรรมการประกาศกาหนด
4.5 ในกรณีท่เี กิด เหตุ ข ดั ข้อ งขึ้น กับการให้ บ ริก ารโทรคมนาคมประจ าที่ข องผู้ใ ห้บ ริก าร
อันเนื่องมาจากมาตรฐาน หรือคุณภาพการให้บริการจนเป็ นเหตุให้ผู้ใช้บริการไม่สามารถใช้บริการได้
ตามปกติ ผูใ้ ห้บริการ มีหน้าทีต่ ้องดาเนินการแก้ไขเพื่อให้ผใู้ ช้บริการสามารถใช้ บริการโทรคมนาคมประจา
ทีไ่ ด้โดยเร็ว ผูใ้ ห้บริการจะไม่เรียกเก็บเงินค่าบริการในช่วงเวลาดังกล่าวจากผูใ้ ช้บริการ เว้นแต่ ผูใ้ ห้บริการ
พิสูจน์ ไ ด้ว่าเหตุ ขดั ข้อ งดังกล่าวเกิดขึ้นจากผู้ใช้บริการ อย่างไรก็ตาม ค่าบริการที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาที่
สามารถใช้งานได้ตามปกตินนั ้ ผูใ้ ช้บริการยังคงมีหน้าทีต่ อ้ งชาระให้แก่ผใู้ ห้บริการ
4.6 ผู้ใ ช้บริก ารจะโอนสิท ธิก ารใช้บ ริการตามสัญ ญาให้แก่ บุค คลอื่น มิได้ เว้นแต่ ไ ด้รบั ความ
ยินยอมจากผูใ้ ห้บริการ ทัง้ นี้ ผูใ้ ห้บริการมีสทิ ธิเรียกเก็บค่าธรรมเนียมตามอัตราทีค่ ณะกรรมการเห็นชอบ
กรณีผู้ให้บริการได้ให้ความยินยอม ผู้ใช้บริการไม่สามารถยกเหตุการโอนสิทธิมาปฏิเสธความ
รับผิดชอบชาระค่าธรรมเนียมหรือค่าบริการทีเ่ กิดขึน้ ได้
อนึ่ง กรณีผใู้ ห้บริการยินยอมให้ผใู้ ช้บริการโอนสิทธิการใช้บริการให้กับบุคคลอื่นแล้ว ถือว่าสิทธิ
การใช้บริการโทรคมนาคมประจาที่ตามรายการส่งเสริมการขาย และ/หรือการใช้บริการโทรทางไกลระหว่าง
ประเทศเดิมของผูใ้ ช้บริการเป็ นอันสิน้ สุดลงทันที ในกรณีน้ีผู้รบั โอนต้องดาเนินการสมัคร หรือยื่นคาขอใช้
บริการใหม่กบั ผูใ้ ห้บริการต่อไป
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5. ข้อกาหนดและวิ ธีการใช้บริ การโทรทางไกลระหว่างประเทศ
กรณีผใู้ ช้บริการสมัคร หรือยื่นคาใช้บริการโทรทางไกลระหว่างประเทศ ผูใ้ ช้บริการต้องปฏิบตั ิ
ตามเงือ่ นไขและข้อกาหนดของการใช้บริการเพิม่ เติมดังต่อไปนี้
5.1 เมื่อผู้ใช้บริการสมัคร หรือยื่นคาขอใช้บริการโทรทางไกลระหว่างประเทศกับ ผู้ให้บริการ
ผู้ใ ช้บ ริก ารสามารถใช้ โ ทรศัพ ท์จ ากประเทศไทยไปยัง หมายเลขปลายทางที่เ ป็ น เบอร์โ ทรศัพ ท์ข อง
ต่างประเทศได้ตามวิธกี ารและขัน้ ตอนทีผ่ ใู้ ห้บริการประกาศและแจ้งให้ผใู้ ช้บริการทราบ
5.2 ผูใ้ ช้บริการต้องชาระค่าบริการ และ/หรือค่าธรรมเนียมบริการอันเกิดขึน้ อันเนื่องจากการใช้
บริการโทรทางไกลระหว่างประเทศตามจานวนทีเ่ รียกเก็บให้แก่ผใู้ ห้บริการ
5.3 ผูใ้ ห้บริการมีสทิ ธิกาหนดวงเงินการใช้บริการโทรทางไกลระหว่างประเทศได้เป็ นจานวนเงิน
เทียบเท่าเป็ นเงินตราไทยโดยประมาณไม่เ กิน 3,000 บาทต่ อ วัน ในกรณีน้ี ผู้ใ ห้บริการจะแจ้งเตือ นให้
ผู้ใ ช้บ ริก ารทราบล่ ว งหน้ า เมื่อ ผู้ใ ช้บ ริก ารได้ใ ช้บ ริก ารใกล้เ ต็ม วงเงิน ทัง้ นี้ การก าหนดวงเงิน ที่เ หลือ
ซึ่งผู้ให้บริการจะต้องแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบนัน้ เป็ นไปตามที่คณะกรรมการเห็นชอบ หากมีการใช้บริการ
เกินวงเงินทีก่ าหนดไว้ผใู้ ห้บริการมีสทิ ธิระงับการให้บริการได้ทนั ทีโดยไม่ตอ้ งบอกกล่าวล่วงหน้า
ในกรณีท่ผี ใู้ ช้บริการใช้บริการครบวงเงิน ค่าบริการที่กาหนดแล้ว หากผูใ้ ช้บริการได้แสดงเจตนา
อย่างชัดแจ้งว่าต้องการเพิม่ วงเงินค่าบริการและผูใ้ ห้บริการยินยอมให้เฉพาะคราว จะมีผลเฉพาะคราวนัน้ ๆ
เท่านัน้ และผูใ้ ช้บริการยินยอมชาระค่าบริการและ/หรือค่าธรรมเนียมตามจานวนทีเ่ กิดขึน้ ทัง้ หมด
6. ค่าบริ การและค่าธรรมเนี ยมต่ างๆ
6.1 ผูใ้ ช้บริการตกลงชาระค่าบริการทัง้ หมดให้แก่ผู้ให้บริการตามอัตราค่าบริการที่ผู้ให้บริการ
กาหนด และตามวิธกี ารทีผ่ ใู้ ห้บริการแจ้งประกาศไว้ในใบแจ้งรายการใช้บริการ ในจดหมาย หรือในข่าวสารที่
ส่งไปถึงผูใ้ ช้บริการ
ผูใ้ ห้บริการขอรับรองว่า จะไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียม หรือค่าบริการนอกเหนือจากทีก่ าหนดไว้ใน
สัญญานี้
6.2 ผู้ใช้บริการสามารถขอทราบอัตราค่าบริการโทรทางไกลระหว่างประเทศได้ท่สี านักงาน
บริการ สานักงานสาขา เว็บไซต์ หรือโทรศัพท์ผ่านศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ของผูใ้ ห้บริการ
7. การกาหนดวงเงิ น
กรณีดงั ต่อไปนี้ ผู้ให้บริการมีสทิ ธิกาหนดวงเงิน ปรับเพิม่ ลด หรือยกเลิกวงเงินค่าบริการที่
ผูใ้ ช้บริการจะมีสทิ ธิใช้บริการได้
7.1 เมือ่ มีการโอนเปลีย่ นผูใ้ ช้บริการ
7.2 ผูใ้ ช้บริการอยูใ่ นระหว่างการผ่อนชาระค่าบริการ
7.3 อยู่ในระหว่างการขอตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารทีผ่ ใู้ ช้บริการนามาใช้ประกอบการ
ขอจดทะเบียน
7.4
เมื่อมีการยื่นคาขอทาข้อตกลงใหม่ภายหลังจากทีผ่ ู้ใช้บริการขอ หรือถูกบอกเลิกการ
ให้บริการไปแล้ว
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7.5 เมือ่ ผูใ้ ห้บริการพิจารณาทบทวนถึงความเสีย่ งหนี้เสียจากข้อมูลและพฤติกรรมการชาระเงิน
ของผูใ้ ช้บริการ
7.6 เมือ่ มีการใช้บริการโทรทางไกลระหว่างประเทศ
8. การแจ้งและการตรวจสอบใบแจ้งค่าบริ การ
8.1 ผู้ใช้บริการต้องชาระค่าบริการ และ/หรือค่าธรรมเนียมภายในระยะเวลาที่ถงึ กาหนดชาระ
ตามทีร่ ะบุไว้ในใบแจ้งรายการใช้บริการ
หากผูใ้ ช้บริการผิดนัดชาระค่าบริการ ผูใ้ ช้บริการต้องชาระดอกเบีย้ ในอัตราร้อยละ 15 ต่อปี ให้แก่
ผู้ให้บริการนับแต่ วนั ที่ผู้ใช้บริการผิดนัดจนกว่าจะชาระเสร็จสิ้น และผู้ใช้บริการจะใช้บริการโทรคมนาคม
ประจาทีไ่ ด้เมือ่ ชาระหนี้ค่าบริการพร้อมดอกเบีย้ ครบถ้วนแล้ว
8.2 ผู้ให้บริการจะส่งใบแจ้งรายการใช้บริการที่เกิดขึน้ ในแต่ละรอบให้แก่ผู้ใช้บริการเป็ นการ
ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 (สิบห้า) วันก่อนวันครบกาหนดชาระ โดยทาเป็ นหนังสือส่งไปยังสถานทีต่ ดิ ต่อของ
ผูใ้ ช้บริการตามที่ได้แจ้งในคาขอ หรือโดยวิธกี ารอื่นตามที่ผู้ให้บริการจัดทาขึน้ และได้รบั ความยินยอมจาก
ผู้ใ ช้บริก ารแล้ว ทัง้ นี้ ใบแจ้งรายการใช้บริการจะแสดงรายละเอีย ดเกี่ย วกับ อัต ราค่ าธรรมเนียม อัต รา
ค่าบริการ และการคานวณค่าบริการตามหลักเกณฑ์ท่คี ณะกรรมการกาหนด เว้นแต่ผใู้ ช้บริการจะแจ้งว่าไม่
ต้องการแสดงรายละเอียดในใบแจ้งรายการใช้บริการ
8.3 เพื่อการตรวจสอบการคานวณค่าบริการ และ/หรือค่าธรรมเนียม ผู้ใช้บริการสามารถแจ้ง
ความประสงค์เป็ นคราวๆ ทางหนังสือ ทางโทรศัพท์ หรือเครื่องมือสื่อสารอย่างอื่น หรือโดยวิธกี ารอื่นใด
มายังสานักงานบริการ สานักงานสาขาเพื่อขอรับใบแจ้งข้อมูลรายการใช้โทรคมนาคมประจาที่ท่มี รี ายการ
ข้างต้นย้อนหลังได้ไม่เกิน 3 รอบนับจากรอบปจั จุบนั ซึง่ ผูใ้ ห้บริการจะดาเนินการให้ภายใน 3 วัน นับแต่
วันทีไ่ ด้รบั แจ้งโดยไม่ตอ้ งเสียค่าใช้จา่ ย เว้นแต่ค่าจัดส่งทางไปรษณียใ์ นกรณีทผ่ี ใู้ ช้บริการต้องการให้จดั ส่งใบ
แจ้งรายการนัน้ ทางไปรษณีย์ และหากผู้ใช้บริการต้องการรับรายละเอียดของค่าบริการในรอบนัน้ ซ้าอีก
ผูใ้ ช้บริการต้องเสียค่าธรรมเนียมตามอัตราทีก่ าหนดไว้ แต่ทงั ้ นี้ ค่าธรรมเนียมดังกล่าวจะไม่เกินกว่าอัตราที่
คณะกรรมการให้ความเห็นชอบ
อนึ่ง ผู้ให้บริการจะจัดทาใบแจ้งรายการตามวรรคแรกและส่งมอบให้แก่ผู้ใช้บริการที่มหี ลักฐาน
แสดงตนว่าเป็นผูใ้ ช้บริการทีแ่ ท้จริงเท่านัน้
8.4 ผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการจัดทาใบแจ้งรายการข้างต้นจาก
ผู้ใ ช้บริการ หากมีก ฎหมาย ประกาศ ระเบียบ หรือข้อ บังคับของทางราชการกาหนดหรือ อนุ ญ าตให้
ผูใ้ ห้บริการเรียกเก็บค่าใช้จา่ ยในกรณีขา้ งต้นได้
8.5 กรณีดงั ต่อไปนี้ ผู้ใช้บริการต้องชาระค่าบริการ และ/หรือค่าธรรมเนียมให้แก่ผู้ให้บริการ
ในทันทีเมือ่ ได้รบั ใบแจ้งหนี้ค่าบริการ
8.5.1 กรณีถูกระงับการใช้บริการเนื่องจากใช้บริการเกินกว่าวงเงินทีก่ าหนดไว้
8.5.2 กรณีขอโอนเปลีย่ นผูใ้ ช้บริการ
8.5.3 กรณีขอยกเลิกการใช้บริการ
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9. การตรวจสอบข้อมูลการใช้ บริ การ
9.1 ในกรณีทผ่ี ใู้ ช้บริการเห็นว่า ผูใ้ ห้บริการเรียกเก็บค่าบริการสูงกว่าอัตราทีก่ าหนดไว้ หรือสูง
กว่าที่เรียกเก็บจากผูใ้ ช้บริการรายอื่นทีใ่ ช้บริการโทรคมนาคมในลักษณะหรือประเภทเดียวกัน หรือเห็นว่า
ผู้ให้บริการเรียกเก็บค่าบริการไม่ถูกต้อง ผู้ใช้บริการมีสทิ ธิย่นื คาขอตรวจสอบข้อมูลการใช้บริการได้ตาม
หลักเกณฑ์ท่กี าหนดตามประกาศ กทช เรื่อง มาตรฐานของสัญญาให้บริการโทรคมนาคม พ.ศ. 2549 ทัง้ นี้
ผูใ้ ช้บริการต้องยื่นคาขอเป็ นหนังสือ หรือทางโทรศัพท์ หรือเครื่องมือสื่อสารอย่างอื่น หรือโดยวิธกี ารอื่นใด
มายัง สานัก งานบริก าร ส านัก งานสาขา หรือ ตัว แทนศูนย์บริการ หรือ ศูนย์บริการรับข้อ ร้อ งเรียน และ
ผู้ให้บริการจะดาเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงและแจ้งผลการตรวจสอบข้อมูลให้ผู้ใช้บริการทราบโดยเร็ว
แต่ทงั ้ นี้ตอ้ งไม่เกินกว่า 30 วัน นับแต่วนั ทีผ่ ใู้ ช้บริการมีคาขอ
หากผูใ้ ห้บริการไม่ดาเนินการภายในระยะเวลาทีก่ าหนด ให้ถอื ว่าผูใ้ ห้บริการนัน้ สิ้นสิทธิในการ
เรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าบริการในจานวนทีผ่ ใู้ ช้บริการได้โต้แย้งนัน้
9.2 กรณีขอ้ เท็จจริงปรากฏว่า ผูใ้ ห้บริการเรียกเก็บค่าบริการเกินกว่าจานวนทีเ่ กิดขึน้ จากการใช้
บริการจริง ผูใ้ ห้บริการจะคืนเงินส่วนต่างของค่าบริการให้แก่ผใู้ ช้บริการภายใน 30 วันนับแต่วนั ทีข่ อ้ เท็จจริง
ยุติ และผูใ้ ห้บริการต้องชาระดอกเบีย้ ในส่วนต่างในอัตราเท่ากับทีไ่ ด้กาหนดว่าจะเรียกเก็บจากผูใ้ ช้บริการใน
กรณีท่ผี ใู้ ช้บริการผิดนัด โดยผู้ให้บริการจะจ่ายคืนเงินให้เป็ นเงินสด หรือเช็ค หรือนาเข้าบัญชีเงินฝากของ
ผูใ้ ช้บริการตามทีผ่ ใู้ ช้บริการแจ้งความประสงค์ไว้ หรือตามวิธกี ารทีผ่ ใู้ ช้บริการแจ้งความประสงค์ไว้
10. การแจ้งขอระงับใช้บริ การชัวคราว
่
10.1 ในกรณีท่ผี ู้ใช้บริการมีเหตุจาเป็ นไม่สามารถใช้บริการโทรคมนาคมประจาที่ได้เป็ นการ
ชัวคราว
่
ผูใ้ ช้บริการสามารถขอระงับการใช้บริการเป็ นการชัวคราวได้
่
30 วันโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย และต้อง
แจ้งความประสงค์เป็นคราวๆ ด้วยตนเอง หรือส่งโทรสารพร้อมสาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรือแจ้งเป็ น
หนังสือส่งทางไปรษณียล์ งทะเบียนตอบรับมายังสานักงานบริการ สานักงานสาขา หรือตัวแทนศูนย์บริการ
เป็นการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วัน
กรณี ม ีเ หตุ สุ ด วิส ัย เกิด ขึ้น กับ ผู้ใ ช้บ ริก ารจนเป็ น เหตุ ใ ห้ผู้ใ ช้บ ริก ารไม่ส ามารถ ใช้บ ริก ารได้
ผู้ให้บริการตกลงให้ผู้ใช้บริการระงับการใช้บริการชัวคราวได้
่
ตามระยะเวลาที่ผู้ใช้บริการร้องขอ แต่ทงั ้ นี้
ไม่เกินกว่าระยะเวลาทีเ่ หตุสุดวิสยั นัน้ คงอยู่
10.2 ในการขอระงับการใช้บริการชัวคราวผู
่
ใ้ ช้บริการไม่ตอ้ งเสียค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่ายใดๆ
ในการขอระงับบริการ เว้นแต่ กรณีทผ่ี ใู้ ช้บริการระงับบริการเกินกว่าระยะเวลาขัน้ สูงที่ผใู้ ห้บริการกาหนดไว้
ผูใ้ ห้บริการมีสทิ ธิยกเลิกการให้บริการได้โดยแจ้งให้ผใู้ ช้บริการทราบล่วงหน้าเป็นหนังสือไม่น้อยกว่า 30 วัน
10.3 ผูใ้ ห้บริการจะเปิดให้ผใู้ ช้บริการได้ใช้บริการทันทีในวันถัดจากวันทีค่ รบกาหนดการขอระงับ
ใช้บริการชัวคราว
่
โดยไม่เรียกเก็บค่าใช้จา่ ยใดๆ ในการขอเปิดใช้บริการ
11. กรณี อปุ กรณ์ การใช้บริ การโทรคมนาคมสูญหายหรือถูกโจรกรรม
11.1 เมื่ออุปกรณ์การใช้บริการโทรคมนาคมสูญหายหรือถูกโจรกรรม ผู้ใช้บริการต้องรีบแจ้ง
มายัง ส านัก งานบริก าร ส านัก งานสาขาของผู้ใ ห้บ ริก ารทราบเป็ น หนัง สือ หรือ ทางโทรศัพ ท์ หรือ โดย
เครือ่ งมือสื่อสารอย่างอื่น หรือโดยวิธกี ารอื่นใด โดยผูใ้ ห้บริการจะดาเนินการระงับการให้บริการในทันที
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ทีไ่ ด้รบั แจ้งเพื่อระงับการให้บริการเป็ นการชัวคราวโดยเร็
่
วที่สุดและผู้ใช้บริการไม่ต้องรับผิดชาระค่าบริการ
และ/หรือค่าธรรมเนียมทีเ่ กิดขึน้ ภายหลังการแจ้งดังกล่าว เว้นแต่ ผูใ้ ห้บริการจะพิสูจน์ได้ว่าความรับผิดใน
หนี้นนั ้ ทีเ่ กิดขึน้ เป็นผลจากการกระทาของผูใ้ ช้บริการเอง
11.2 ผู้ให้บริการจะดาเนินการระงับการให้บริการให้กต็ ่ อเมื่อได้ตรวจสอบเป็ นทีช่ ดั แจ้งแล้วว่า
ผูแ้ จ้งเป็นผูใ้ ช้บริการทีแ่ ท้จริงเท่านัน้
11.3 ในระหว่างการระงับการใช้บริการชัวคราว
่
ผู้ใช้บริการมีสทิ ธิย่นื คาขอให้ผู้ให้บริการเปิ ด
ให้บริการใหม่โดยใช้เลขหมายโทรคมนาคมเดิมได้ภายในเวลา 30 วันนับแต่วนั ที่ผใู้ ห้บริการได้รบั แจ้งการ
สูญหาย หรือถูกโจรกรรมแล้ว เมื่อครบกาหนดเวลาดังกล่าวแล้ว ผูใ้ ห้บริการมีสทิ ธิยกเลิกการให้บริการได้
โดยแจ้งให้ผใู้ ช้บริการทราบล่วงหน้าเป็นหนังสือไม่น้อยกว่า 30 วัน
12. การบอกเลิ กข้อตกลงโดยผู้ใช้บริ การ
12.1 ผู้ใช้บริการมีสทิ ธิเลิก ข้อตกลงการใช้บริการโทรคมนาคมประจาที่ได้โดยบอกกล่าวความ
ประสงค์เป็นหนังสือด้วยตนเอง ณ สานักงานบริการ สานักงานสาขาของ ผูใ้ ห้บริการ และ/หรือตามช่องทาง
และขัน้ ตอนการยกเลิกการใช้บริการทีผ่ ใู้ ห้บริการกาหนดและประกาศไว้
12.2 ในกรณีดงั ต่อไปนี้ผใู้ ช้บริการมีสทิ ธิเลิกข้อตกลงได้ทนั ที
12.2.1 ผู้ใช้บริการไม่สามารถรับบริการจากผู้ให้บริการได้ด้วยเหตุทเ่ี กิดขึน้ อย่างต่อเนื่อง
และอยูน่ อกเหนือการควบคุมของผูใ้ ช้บริการ
12.2.2 ผูใ้ ห้บริการได้ละเมิดข้อตกลงอันเป็นสาระสาคัญของข้อตกลง
12.2.3 ผูใ้ ห้บริการตกเป็นบุคคลล้มละลาย
12.2.4 ผูใ้ ห้บริการเปลีย่ นแปลงข้อตกลงในสัญญา หรือเงือ่ นไขในการให้บริการ ซึง่ มีผลเป็ น
การลดสิทธิ หรือประโยชน์อนั พึงได้รบั ของผูใ้ ช้บริการลง เว้นแต่เกิดจากเหตุตามทีก่ ฎหมายบัญญัติ
12.3 การบอกเลิก ข้อตกลงตามข้อ 12.2 ผู้ใช้บริการยังคงมีหน้าที่ชาระค่าบริการที่เกิดขึน้ ก่อน
วันทีก่ ารยกเลิกข้อตกลงมีผลบังคับจนครบถ้วน ทัง้ นี้แม้ว่าข้อตกลงจะสิน้ สุดลงแล้วก็ตาม
12.4 การบอกเลิกข้อตกลงของผู้ใช้บริการไม่ลบล้างสิทธิและหน้าที่ของผู้ให้บริการในการเรียก
เก็บเงินค่าบริการ และ/หรือค่าธรรมเนียมทีเ่ กิดขึน้ เนื่องจากการใช้บริการของผูใ้ ช้บริการก่อนวันทีก่ ารยกเลิก
ข้อตกลงมีผลบังคับ
13. การยื่นข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการให้ บริ การ
กรณีผู้ใช้บริการมีข้อเดือ ดร้อนเสียหายอันเนื่องมาจากการให้บริการโทรคมนาคมประจาที่ของ
ผูใ้ ห้บริการ ผู้ใช้บริการมีสทิ ธิย่นื ข้อร้องเรียนได้ตามหลักเกณฑ์การรับเรื่องร้องเรียนและการแก้ไขปญั หา
เรือ่ งร้องเรียนของผูใ้ ช้บริการโทรคมนาคมทีผ่ ใู้ ห้บริการได้กาหนดและประกาศแจ้งให้ทราบแล้ว
14. การคืนเงิ นค่าบริ การ
เมือ่ ข้อตกลงเลิกกันไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ หากปรากฏว่า ผูใ้ ห้บริการมีเงินค้างชาระให้แก่ผใู้ ช้บริการ
หลังจากทีไ่ ด้หกั ชาระหนี้ค่าบริการ และ/ค่าธรรมเนียมทีผ่ ใู้ ช้บริการค้างชาระแล้ว ผูใ้ ห้บริการจะคืนเงินส่วนที่
ผูใ้ ห้บริการได้รบั ไว้ให้แก่ผใู้ ช้บริการทีแ่ ท้จริง หรือบุคคลทีไ่ ด้รบั มอบอานาจจากผูใ้ ช้บริการ ภายใน 30 วัน
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นับแต่วนั เลิก สัญญา ทัง้ นี้ ผู้ใช้บริการต้องยื่นคาขอแจ้งความประสงค์พร้อมมอบหลักฐานยืนยันการเป็ น
ผูใ้ ช้บริการทีแ่ ท้จริงให้แก่ผใู้ ห้บริการ และผูใ้ ห้บริการจะจ่ายคืนเป็ นเงินสด หรือเช็ค หรือนาเข้าบัญชีเงินฝาก
ของผูใ้ ช้บริการ หรือวิธกี ารอื่นใดที่ผใู้ ห้บริการจะได้รบั ความเห็นชอบจากคณะกรรมการเพิม่ เติมในภายหน้า
หรือตามวิธกี ารทีผ่ ใู้ ช้บริการได้แจ้งความประสงค์ไว้
15. การปฏิ เสธการให้บริ การ
เหตุดงั ต่อไปนี้ ผูใ้ ห้บริการมีสทิ ธิปฏิเสธการทาสัญญาใช้บริการได้ทนั ที
15.1 เมื่อปรากฏว่าผู้ใช้บริการมีรายชื่อปรากฏอยู่ในระบบการค้างชาระค่าบริการ และ/หรือ
ค่าธรรมเนียมของผูใ้ ห้บริการ
15.2 เมื่อปรากฏว่าผู้ใช้บริการถูกระงับการให้บริการหรือเคยถูก ผู้ให้บริการระงับการให้บริการ
เนื่องมาจากเหตุขอ้ หนึ่งข้อใดตามข้อ 16.2-16.7 และข้อ 16.9
15.3 เมือ่ ปรากฏว่าผูใ้ ช้บริการถูกยกเลิก หรือเคยถูกผูใ้ ห้บริการยกเลิกการให้บริการเนื่องมาจาก
เหตุขอ้ หนึ่งข้อใดตามข้อ 17.1-17.3
15.4 เมื่อผู้ให้บริการตรวจสอบพบว่าผู้ใช้บริการปลอมเอกสารประกอบการทาสัญญา หรือ
เอกสารไม่ถูกต้อง เอกสารไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ตามทีผ่ ใู้ ห้บริการกาหนดไว้
15.5 เมื่อผูใ้ ห้บริการพิจารณาแล้วเห็นว่าผูใ้ ช้บริการใช้ หรือปลอมแปลงเอกสารของบุคคลอื่นใน
การทาสัญญาใช้บริการ
15.6 เมื่อ ผู้ใ ช้บ ริก ารมีคุ ณ สมบัติ หรือ ใช้บ ริก ารไม่เ ป็ น ไปตามข้อ ก าหนดการให้บ ริก าร
โทรคมนาคมประจาทีห่ รือบริการเสริมทีผ่ ใู้ ห้บริการกาหนดไว้
16. กรณี ดงั ต่อไปนี้ ผใ้ ู ห้บริ การมีสิทธิ ระงับการให้บริ การ
16.1. กรณีเกิดเหตุสุดวิสยั ขึน้ แก่ผใู้ ห้บริการ
16.2. ผูใ้ ช้บริการถึงแก่ความตาย หรือสิน้ สุดสภาพนิตบิ ุคคล
16.3 ผูใ้ ช้บริการใช้เอกสารปลอมในการขอใช้บริการ
16.4 ผู้ให้บริการพิสูจน์ได้ว่าบริการโทรคมนาคมที่ให้แก่ผใู้ ช้บริการถูกนาไปใช้โดยมิชอบด้วย
กฎหมายหรือฝา่ ฝืนต่อข้อตกลง
16.5 ผู้ใช้บริการได้ใช้บริการเกินวงเงินค่าบริการที่ได้ตกลงไว้ในสัญญากับผู้ให้บริการ และ
ผูใ้ ห้บริการได้แจ้งเตือนให้ผใู้ ช้บริการทราบล่วงหน้าว่าได้ใช้บริการใกล้เต็มวงเงินแล้ว
16.6 ผู้ใช้บริการผิดนัดชาระค่า บริการ และ/หรือค่าธรรมเนียมเกินกว่าระยะเวลาที่กาหนดใน
ใบแจ้งค่าบริการสองคราวติดต่อกัน
16.7 ผู้ให้บริการพิสูจน์ได้ว่าผูใ้ ช้บริการได้นาบริการโทรคมนาคมไปใช้เพื่อแสวงหารายได้โดย
มีเจตนาจะไม่ชาระค่าบริการ และ/หรือค่าธรรมเนียม
16.8 ผูใ้ ห้บริการมีเหตุจาเป็นต้องบารุงรักษา หรือแก้ไขระบบโทรคมนาคมทีใ่ ช้ในการให้บริการ
16.9 ผูใ้ ช้บริการมีจานวนค่าบริการสูงผิดปกติในกรณีทไ่ี ม่มกี ารกาหนดวงเงินการใช้บริการ ทัง้ นี้
ผูใ้ ห้บริการจะแจ้งเป็ นหนังสือให้ผใู้ ช้บริการทราบล่วงหน้าเป็ นเวลาไม่น้อยกว่า 30 วัน โดยจะระบุเหตุแห่ง
การใช้สทิ ธิของผูใ้ ห้บริการให้ผใู้ ช้บริการทราบในหนังสือ
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16.10 กรณีทร่ี ะบุในข้อ 16.1 ถึง 16.8 ผูใ้ ห้บริการมีสทิ ธิระงับการให้บริการได้ทนั ที
16.11 ผู้ใช้บริการต้องชาระค่าบริการ และ/หรือค่าธรรมเนียมทีค่ ้างชาระ หรือตามจานวนที่ม ี
การใช้บริการทัง้ หมดให้แก่ผใู้ ห้บริการ ผูใ้ ห้บริการจึงจะเปิดให้ใช้บริการได้ตามปกติ
17. ผูใ้ ห้บริ การมีสิทธิ ยกเลิ กการให้บริ การได้ในกรณี ดงั ต่อไปนี้
17.1.ผูใ้ ช้บริการถึงแก่ความตาย หรือสิน้ สุดสภาพนิตบิ ุคคล
17.2 ผูใ้ ช้บริการผิดนัดชาระค่าธรรมเนียมและค่าบริการเกินกว่ากาหนดระยะเวลาชาระค่าบริการ
ตามทีผ่ ใู้ ห้บริการระบุไว้ในใบแจ้งรายการใช้บริการสองคราวติดต่อกัน และได้แจ้งเตือนพร้อมยกเลิกสัญญานี้
เป็นลายลักษณ์อกั ษรให้ผใู้ ช้บริการทราบแล้ว
17.3 ผู้ให้บริการมีเหตุผลอันเชื่อได้ว่าผู้ใช้บริการมีพฤติกรรมฉ้ อฉลในการใช้บริการ หรือนา
บริการไปใช้โดยผิดกฎหมาย หรือฝา่ ฝืนข้อห้ามในข้อตกลง
17.4 ผูใ้ ห้บริการไม่สามารถให้บริการได้โดยเหตุทอ่ี ยูน่ อกเหนือการควบคุมของผูใ้ ห้บริการ
17.5 การยกเลิกโดยบทบัญญัตขิ องกฎหมาย
18. การระงับ หรือยกเลิ กบริ การ
เมื่อมีเหตุท่ผี ใู้ ห้บริการจะระงับการให้บริการ การยกเลิกการให้บริการ หรือการอื่นใดที่กฎหมาย
กาหนดให้ต้องทาเป็ นหนังสือ ผู้ให้บริการจะแจ้งเป็ นหนังสือส่ งทางไปรษณียล์ งทะเบียนตอบรับไปยังที่อยู่
ตามที่ปรากฏในคาขอใช้บริการหรือที่อยู่ครัง้ หลังสุดของผู้ใช้บริการที่ได้มกี ารแจ้งไว้ต่อ ผู้ให้บริการเป็ นการ
ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน ยกเว้นกรณีตามข้อ 16.10 และข้อ 17 ทีผ่ ใู้ ห้บริการไม่จาต้องแจ้งล่วงหน้าไม่
น้อยกว่า 30 วัน
19. การแก้ไขเปลี่ยนแปลง
19.1 การแก้ไขเปลีย่ นแปลงเพิม่ เติมข้อตกลง เงือ่ นไข ระเบียบ ประกาศหรือข้อกาหนดใดๆ ของ
การให้บริก าร รวมทัง้ การเปลี่ยนแปลงอัต ราค่ าบริการโทรคมนาคมต่ างๆ ตามที่ผู้ใ ห้บ ริการกาหนดไว้
ผูใ้ ห้บริการจะแจ้งให้ผใู้ ช้บริการทราบเป็ นหนังสือเป็ นการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน
ในกรณีทก่ี ารแก้ไขเปลีย่ นแปลงข้อสัญญาอันอาจมีผลกระทบต่อสิทธิหน้าที่ หรือประโยชน์อนั พึง
ได้รบั ของผูใ้ ช้บริการ ผู้ให้บริการต้องเสนอให้คณะกรรมการพิจารณาให้ความเห็นชอบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า
30 วัน เว้นแต่ เ ป็ นข้อ ก าหนดหรือ เงื่อ นไขเกี่ ยวกับ การให้บริการที่ค ณะกรรมการประกาศยกเว้นให้
ดาเนินการได้โดยไม่ต้อ งได้รบั ความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ในกรณีดงั กล่ าวให้ ผู้ใ ห้บริการแจ้งให้
คณะกรรมการทราบอย่างช้าไม่เกิน 30 วันหลังจากทีไ่ ด้ดาเนินการแล้ว
การเปลี่ยนแปลงในสาระสาคัญของระบบ เทคโนโลยี หรืออุปกรณ์ใดๆ อันส่งผลกระทบทาให้
ประสิทธิภาพในการให้บริการต่ าลง หรือกระทบสิทธิ หน้าที่ หรือประโยชน์อนั พึงได้รบั ของผูใ้ ช้บริการตาม
สัญญาให้ถอื ว่าเป็นการเปลีย่ นแปลงข้อกาหนดหรือเงือ่ นไขในการให้บริการและต้องได้รบั ความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการก่อนโดยให้ดาเนินการเช่นเดียวกับกรณีตามวรรคสอง
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ความในวรรคแรกไม่ใช้บงั คับกับการเปลีย่ นแปลงอัตราค่าบริการโทรทางไกลระหว่างประเทศ หรือ
การเปลีย่ นแปลงอัตราค่าบริการโดยกฎหมายกาหนดให้มผี ลบังคับใช้ภายในกาหนดเวลาทีน่ ้อยกว่า 30 วัน
19.2 กรณีท่ผี ู้ใ ช้บริก ารต้อ งการเปลี่ยนแปลงที่อ ยู่ใ นการจัดส่ งใบแจ้ง หนี้ ค่ า บริก ารตลอดจน
เอกสารข่าวสารข้อมูลการให้บริการต่างๆ ของผู้ให้บริการ ผู้ใช้บริการจะต้องแจ้งให้ผู้ให้บริการทราบด้วย
วิธกี าร ดังต่อไปนี้
19.2.1 แจ้งเป็นหนังสือมายังสานักงานบริการ สานักงานสาขา
19.2.2 แจ้งทางโทรศัพท์ มายังศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์
19.2.3 แจ้งทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (Internet)
ข้อ 20. อื่นๆ
20.1 ผูใ้ ช้บริการตกลงยอมรับว่ากรณีทผ่ี ใู้ ช้บริการสมัครหรือยื่นคาขอใช้บริการอื่นใดทีเ่ กี่ยวเนื่อง
กับการใช้บริการโทรคมนาคมประจาที่ บริการโทรทางไกลระหว่างประเทศ หรือบริการอื่นใดที่ผู้ให้บริการ
จะเปิ ดให้บริการในอนาคต ผู้ใช้บริการยังต้องปฏิบตั ิตามข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้ บริการโทรคมนาคม
ประจาทีฉ่ บับนี้ทุกประการ
20.2 ผูใ้ ห้บริการขอสงวนสิทธิในการเปลีย่ นแปลง แก้ไข เพิม่ เติมสัญญาให้บริการนี้ตามทีไ่ ด้รบั
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการ หรือตามที่คณะกรรมการประกาศกาหนด โดยจะแจ้งให้ผใู้ ช้บริการทราบ
ล่ ว งหน้ า ผ่ า นเว็บ ไซด์ ส านัก งานบริก ารลูก ค้า ของผู้ใ ห้บ ริก าร ศู น ย์บ ริก ารรับ เรื่อ งร้อ งเรีย น หรือ ผ่ า น
เลขหมายของผูใ้ ช้บริการ ทัง้ นี้ไม่ตดั สิทธิผใู้ ช้บริการทีจ่ ะบอกเลิกข้อตกลงได้ทนั ที
ข้อ 21. เงื่อนไขเพิ่ มเติ ม
21.1 ผูใ้ ช้บริการรับทราบและยอมรับว่าในการใช้บริการโทรคมนาคมประจาที่น้ี ผูใ้ ห้บริการต้อง
ลงทุนจัดหาและติดตัง้ อุปกรณ์การให้บริการแก่ผู้ใช้บริการ ดังนัน้ เมื่อการใช้บริการโทรคมนาคมประจาที่
สิ้นสุ ดลง ไม่ว่าด้ว ยเหตุ ใด ผู้ใ ช้บริก ารตกลงส่ งมอบอุ ปกรณ์ นัน้ ในสภาพสมบูรณ์ และสามารถใช้งานได้
ตามปกติให้แก่ ผูใ้ ห้บริการภายใน 15 วันนับแต่วนั สิน้ สุดการใช้บริการ
21.2 ผู้ ใ ช้บ ริก ารตกลงว่ า จะไม่ ท าการเคลื่อ นย้า ย หรือ เปลี่ย นแปลงสถานที่ติด ตัง้ อุ ป กรณ์
การให้บริการโทรคมนาคมประจาที่โดยไม่ได้รบั อนุ ญาตเป็ นหนังสือจากผู้ให้บริการก่อน หากผู้ใช้บริการ
กระทาการฝ่าฝื นข้อตกลงตามข้อนี้ ผู้ใช้บริการยินยอมชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดขึน้ จากการฝ่าฝื นดังกล่าวแก่
ผูใ้ ห้บริการ
21.3 ผูใ้ ช้บริการยินยอมและอานวยความสะดวกให้แก่ผใู้ ห้บริการ ลูกจ้าง และ/หรือผูท้ ่ผี ใู้ ห้บริการ
มอบหมายในการเข้าไปในสถานทีต่ ดิ ตัง้ เพื่อทาการซ่อมแซม ตรวจสอบ บารุงรักษาอุปกรณ์การให้บริการ
อินเทอร์เน็ตบรอดแบรนด์ หรือเก็บคืนอุปกรณ์ตามข้อ 21.1 ได้ตลอดเวลา โดยทัง้ นี้ จะแจ้งให้ผู้ใช้บริการ
ทราบล่วงหน้าก่อนการเข้าไปในสถานทีต่ ดิ ตัง้ ดังกล่าว
21.4 เพื่อป้องกันและหลีกเลีย่ งผลกระทบต่อการใช้งานของผูใ้ ช้บริการรายอื่น ผูใ้ ห้บริการขอสงวน
สิท ธิใ์ นการก าหนดเงื่อ นไขการให้ บ ริก ารอิน เทอร์เ น็ ต บรอดแบนด์ เ พื่อ การให้บ ริก ารอย่ า งเท่ า เทีย ม
โดยคานึงถึงประโยชน์ของผูใ้ ช้บริการส่วนรวมเป็ นสาคัญ ทัง้ นี้ บริการอินเทอร์เน็ตบรอดแบรนด์เป็ นบริการ
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แบบใช้ค วามเร็ว รับ -ส่ ง ข้อ มูล ร่ว มกัน คุ ณ ภาพและความเร็ว ในการใช้งานขึ้นอยู่กับปริมาณหรือ จานวน
ผู้ใช้งานในขณะนัน้ โดยระยะทางระหว่างโครงข่ายอินเทอร์เน็ตกับสถานที่ของผู้ใช้บริการ คุณภาพและ
ประสิทธิภาพของอุปกรณ์ท่ใี ช้เชื่อมต่อ รวมถึงเซิร์ฟเวอร์ของเว็บไซต์ท่เี ข้าใช้งาน อาจส่งผลให้ความเร็ว
เชื่อมต่อต่ากว่าทีก่ าหนดไว้ในแพ็กเกจทีผ่ ใู้ ช้บริการสมัครใช้บริการ
21.5 ผู้ใช้บริการตกลงจัดหาและบารุงรักษาเครื่องโทรศัพท์และอุ ปกรณ์ปลายทางซึ่งใช้เพื่อ
เชื่อมต่อกับบริการโทรศัพท์ประจาทีข่ องผูใ้ ห้บริการ

