Version 1.2
ข้อกำหนดและเงื่อนไข “แพ็กเกจ Power4”
สิท ธิ พิ เ ศษ แพ็ กเกจ Power4 ประกอบด้ วย บริ กำรอิ น เทอร์ เ น็ ตบรอดแบนด์ (เอไอเอส ไฟเบอร์ :

AIS

Fibre),

บริ ก ำร

โทรศัพท์เคลื่อนที่ (โมบำยล์: Mobile) ภำยใต้ใบอนุญำตของบริษัท แอดวำนซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด (“AWN”) และ/หรือ
บริกำรโทรทัศน์แบบบอกรับสมำชิก (เอไอเอส เพลย์บ็อกซ์ : AIS PLAYBOX) ภำยใต้ใบอนุญำตของบริษัท ซุปเปอร์ บรอด
แบนด์ เน็ทเวอร์ค จำกัด (“SBN”) ซึ่งมีข้อตกลงให้บริกำรกับ AWN และบริกำรเสริมอื่นๆ ที่ผู้ใช้บริกำรสมัครใช้บริกำรจำก
AWN หรือบริกำรอื่นๆ ที่ผู้ใช้บริ กำรตกลงทำสัญญำใช้บริกำรกับ AWN ในอนำคต ซึ่งให้บริกำรรวมกันในรูปแบบแพ็กเกจ
และให้บริกำรโดย AWN, SBN และ/หรือบุคคลที่สำม (ถ้ำมี) รวมเรียกว่ำ “บริษัทฯ” โดยมีช่วงระยะเวลำกำรสมัครใช้บริกำร
ตั้งแต่ 1 สิงหำคม 2560 ถึง 31 ธันวำคม 2560 หรือจนกว่ำจะมีกำรเปลี่ยนแปลง
ข้อกำหนดและเงื่อนไขสิทธิพิเศษ “แพ็กเกจ Power4 (สำหรับผู้ใช้บริกำรอินเทอร์เน็ต AIS Fibre)
1. เงื่อนไขกำรรับสิทธิ:
1.1 ผู้ ใ ช้ บ ริ ก ำรต้ อ งจดทะเบี ย นใช้ บริ ก ำรในนำมบุ ค คลธรรมดำภำยในระยะเวลำที่ บ ริ ษั ท ฯ กำหนดในเว็ บ ไซต์
http://www.ais.co.th/fibre หรือช่องทำงขำยอื่นๆของ AIS Fibre โดยผู้ใช้บริกำรรับทรำบและตกลงปฏิบัติตำม
ข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ทุกประกำร
1.2 ผู้ใช้บริกำรลงนำมในคำขอ/สัญญำใช้บริกำรกับบริษัทฯ เพื่อขอรับสิทธิพิเศษ “แพ็กเกจ Power4” และตกลงใช้
บริกำรติดต่อกันเป็นระยะเวลำไม่น้อยกว่ำ 12 เดือน นับตั้งแต่วันเริ่มให้บริกำร AIS Fibre
1.3 แพ็กเกจ Power4 มึ 4 แพ็กเกจ โดยมีรำยละเอียดดังนี้
1.3.1

แพ็กเกจ Power4 30/10 Mbps. (No PLAYBOX) คิดค่ำบริกำรเหมำจ่ำยรำยเดือน 599 บำท/
เดือน ผู้ใช้บริกำรจะได้รับสิทธิใช้บริกำรพร้อมส่วนลด ดังนี้
(1) บริกำรอินเทอร์เน็ต AIS Fibre ควำมเร็วสูงสุด (ดำวน์โหลด/อัพโหลด) 30/10 Mbps.
(2) บริกำรโทรศัพท์เคลื่อนที่เอไอเอสแบบรำยเดือน (1 เลขหมำย)
 บริกำร 4G/3G ใช้งำนได้ไม่จำกัด ควำมเร็วสูงสุดไม่เกิน 1 Mbps
 บริกำร WiFi ใช้งำนได้ไม่จำกัด

1.3.2

แพ็กเกจ Power4 50/20 Mbps. คิดค่ำบริกำรเหมำจ่ำยขั้นต่ำรำยเดือน 799 บำท/เดือนผู้ใช้บริกำร
จะได้รับสิทธิใช้บริกำรพร้อมส่วนลด ดังนี้
(1) บริกำรอินเทอร์เน็ต AIS Fibre ควำมเร็วสูงสุด (ดำวน์โหลด/อัพโหลด) 50/20 Mbps.
(2) บริกำรโทรทัศน์แบบบอกรับสมำชิก AIS PLAYBOX
(3) บริกำรโทรศัพท์เคลื่อนที่เอไอเอสแบบรำยเดือน (1 เลขหมำย)
 บริกำร 4G/3G ใช้งำนได้ไม่จำกัด ควำมเร็วสูงสุดไม่เกิน 4 Mbps
 บริกำร WiFi ใช้งำนได้ไม่จำกัด

1.3.3

แพ็ ก เกจ Power4 100/40 Mbps. คิ ด ค่ ำ บริ ก ำรเหมำจ่ ำ ยขั้ น ต่ ำรำยเดื อ น 1,799 บำท/เดื อ น
ผู้ใช้บริกำรจะได้รับสิทธิ์ใช้บริกำรพร้อมส่วนลด ดังนี้
(1) บริกำรอินเทอร์เน็ต AIS Fibre ควำมเร็วสูงสุด (ดำวน์โหลด/อัพโหลด) 100/40 Mbps.
(2) บริกำรโทรทัศน์แบบบอกรับสมำชิก AIS PLAYBOX แพ็กเกจ Platinum Full HD
(3) บริกำรโทรศัพท์เคลื่อนที่เอไอเอสแบบรำยเดือน (1 เลขหมำย)
• บริกำร 4G/3G ใช้งำนได้ไม่จำกัด ควำมเร็วสูงสุดไม่เกิน 6 Mbps
• บริกำร WiFi ใช้งำนได้ไม่จำกัด

1.3.4

แพ็ ก เกจ Power4 200/50

Mbps.

คิ ด ค่ ำ บริ ก ำรเหมำจ่ ำ ยขั้ น ต่ ำรำยเดื อ น 1,999 บำท/เดื อ น

ผู้ใช้บริกำรจะได้รับสิทธิใช้บริกำรพร้อมส่วนลด ดังนี้
(1) บริกำรอินเทอร์เน็ต AIS Fibre ควำมเร็วสูงสุด (ดำวน์โหลด/อัพโหลด) 200/50 Mbps.
(2) บริกำรโทรทัศน์แบบบอกรับสมำชิก AIS PLAYBOX แพ็กเกจ Platinum Full HD
(3) บริกำรโทรศัพท์เคลื่อนที่เอไอเอสแบบรำยเดือน (1 เลขหมำย)
• บริกำร 4G/3G ใช้งำนได้ไม่จำกัด ควำมเร็วสูงสุดไม่เกิน 6 Mbps
• บริกำร WiFi ใช้งำนได้ไม่จำกัด

2. เงื่อนไขกำรใช้บริกำร
2.1 บริกำรโทรศัพท์เคลื่อนที่เอไอเอสแบบรำยเดือน:
2.1.1 แพ็กเกจนี้สำหรับลูกค้ำที่สมัครแพ็กเกจ Power4 ที่กำหนด และรับสิทธิ์เปิดเบอร์ใหม่รำยเดือนเท่ำนั้น
2.1.2 รับสิทธิ์นำนสูงสุด 12 รอบบิล ระยะเวลำกำรใช้งำนแพ็กเกจนี้จะสิ้นสุดพร้อมกับบริกำร AIS Fibre
ด้วยแพ็กเกจ Power4
2.1.3 สิทธิ์ใช้งำน Internet 4G/3G ได้ไม่จำกัด สำมำรถใช้งำนที่ควำมเร็วสูงสุดไม่เกิน 1 Mbps, 4 Mbps
และ 6 Mbps สำหรับแพ็กเกจมูลค่ำ 400, 500 และ 600 ตำมลำดับ
2.1.4 สิทธิ์ใช้งำน AIS SUPER WiFi ระบบจะส่ง WiFi Username และ Password ผ่ำนทำง SMS โดย
อัตโนมัติ รำยละเอียดเพิ่มเติม www.ais.co.th/wifi
2.1.5 ค่ำบริกำรส่วนเกินจำกสิทธิที่ได้รับในแพ็กเกจ จะคิดเพิ่มเติมจำกค่ำบริกำรรำยเดือน ดังนี้


โทร (Voice) และวิดีโอ คอล (Video call) ทุกเครือข่ำยอัตรำนำทีละ 1.50 บำท (เศษของนำที
คิดเป็นหนึ่งนำที)



ข้อควำมสั้น (SMS) ข้อควำมละ 2 บำท เฉพำะกำรส่งข้อควำมระหว่ำงโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่ใช้
และจดทะเบียนภำยในประเทศ



ข้อควำมมัลติมีเดีย (MMS) ข้อควำมละ 3 บำท เฉพำะกำรส่งข้อควำมระหว่ำงโทรศัพท์เคลื่อนที
ที่ใช้และจดทะเบียนภำยในประเทศ

2.1.6

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์จำกัดกำรใช้งำนในลักษณะ BitTorrent หรือกำรรับส่งข้อมูลในปริมำณสูง
ผิดปกติ เกินบุคคลทั่วไปพึงใช้งำน หรือมีกำรใช้งำนที่อำจส่งผลกระทบต่อกำรใช้งำนโดยรวม

2.1.7

แพ็กเกจนี้ไม่สำมำรถใช้งำนร่วมกับบริกำร Multi SIM ได้

2.1.8

สิทธิ์ข้ำงต้นมีผลทันทีเมื่อลูกค้ำสมัครและเริ่มใช้แพ็กเกจ Power4 โดยลูกค้ำต้องทำกำรเปิดเบอร์
(Activate SIM card) ทันทีที่ได้รับซิมกำร์ด กรณี ลูกค้ำไม่ทำกำรเปิดเบอร์ (Activate SIM card)
จะถื อ ว่ ำ สละสิ ท ธิ์ ก ำรใช้ ง ำนแพ็ ก เกจฟรี ค่ำ บริ ก ำรรำยเดื อ นในช่ ว งระยะเวลำนั บ แต่ วั น ที่ เ ริ่ ม ใช้
แพ็กเกจ Power4 จนถึงเมื่อได้ทำกำรเปิดเบอร์ (Activate SIM card) ดังกล่ำว

2.1.9

สิทธิ์กำรใช้งำนและอัตรำค่ำบริกำรที่กำหนด สำหรับกำรใช้งำนภำยในประเทศเท่ำนั้น และสำหรับ
กำรใช้งำนปกติ ไม่ให้ใช้ในเชิงพำณิชย์หรือมีผลกระทบต่อผู้ใช้บริกำรรำยอื่น

2.1.10 กรณีหมำยเลข AIS รำยเดือน ยกเลิกบริกำร เปลี่ยนแพ็กเกจ เปลี่ยนจำกรำยเดือนเป็นเติมเงิน ย้ำย
ค่ำยเบอร์เดิม หรือโอนเปลี่ยนชื่อผู้ใช้บริกำร สิทธิ์ฟรีค่ำบริกำรรำยเดือนที่ได้รับจะสิ้นสุดทันที หำก
ต้องกำรรับสิทธิ์ต่อ ลูกค้ำต้องเปิดเบอร์ใหม่รำยเดือน และกำหนดให้ระยะเวลำกำรใช้งำนแพ็กเกจ
สิ้นสุดตำมเดิม
2.1.11 กรณียกเลิกบริกำร AIS Fibre สิทธิ์ที่ได้รับตำมแพ็กเกจ Power4 จะสิ้นสุดทันที โดยหมำยเลข AIS
รำยเดือนจะถูกเปลี่ยนเป็นแพ็กเกจรำคำปกติ (400, 500 และ 600 บำท ตำมลำดับ) มีผลในรอบบิ ล
ถัดไป (ลูกค้ำสำมำรถเปลี่ยนแปลงแพ็กเกจได้ภำยหลัง)
2.1.12 ใบแจ้งค่ำใช้บริกำร AIS รำยเดือน จะจัดส่งให้รวมกับใบแจ้งค่ำใช้บริกำร AIS Fibre
2.1.13 หมำยเลข AIS รำยเดือนข้ำงต้น ไม่สำมำรถนำมำขอรับส่วนลด 10% สำหรับค่ำบริกำรรำยเดือน
AIS Fibre
2.2 อัตรำค่ำบริกำรที่กำหนดเป็นอัตรำที่ไม่รวมภำษีมูลค่ำเพิ่ม
2.3 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกำรเปลี่ยนแปลง / ยกเลิกแพ็กเกจพิเศษ กรณีท่ำนยกเลิกบริกำร AIS Fibre โดยไม่ต้อง
แจ้งให้ทรำบล่วงหน้ำ

3. สิทธิพิเศษ:
เมื่ อ ผู้ ใ ช้ บ ริ ก ำรตกลงใช้ บ ริ ก ำรในแพ็ ก เกจที่ ก ำหนดและใช้ บ ริ ก ำรต่ อ เนื่ อ งไม่ น้ อ ยกว่ ำ ระยะเวลำใช้ บ ริ ก ำรขั้ น ต่ ำ
ผู้ใช้บริกำรจะได้รับสิทธิพิเศษ ดังนี้
3.1 “ยกเว้นกำรเรียกเก็บ”
3.1.1 ค่ำติดตั้งอุปกรณ์และเดินสำยภำยนอกบริกำรอินเทอร์เน็ต AIS Fibre ตำมระยะเดินสำยที่บริษัทฯ กำหนด
มูลค่ำ 4,800 บำท
3.1.2 ค่ำเปิดใช้บริกำรกล่อง AIS PLAYBOX มูลค่ำ 2,500 บำท
3.1.3 ค่ำติดตั้งกล่อง AIS PLAYBOX ในจุดหลัก มูลค่ำ 1,000 บำท
3.2 ผู้สมัครที่จะใช้บริกำรตำมสัญญำนี้ จะต้องชำระค่ำธรรมเนียมแรกเข้ำบริกำรอินเทอร์เน็ต AIS Fibre เป็นเงิน
650 บำท จำกปกติ 2,000 บำท (รวมภำษีมูลค่ำเพิ่ม) เมื่อชำระครบถ้วนแล้วจะได้รับ สิทธิยืมอุปกรณ์ โดยจะต้อง
ใช้บริกำรต่อเนื่องเป็นระยะเวลำ 12 เดือน หำกใช้บริกำรน้อยกว่ำหรือไม่ครบระยะเวลำใช้บริกำรขั้นต่ำตำมข้อ
1.2 บริษัทฯ มีจะเรียกเก็บค่ำติดตั้งอุปกรณ์และเดินสำยภำยนอกบริกำรอินเทอร์เน็ต AIS Fibre ตำมอัตรำที่ได้มี
กำรหักลดลงตำมสัดส่วนที่ได้ใช้บริกำรไปก่อนแล้ว จนครบอำยุสัญญำ
3.2.1 กรณีอุปกรณ์กำรให้บริกำร AIS Fibre และ AIS PLAYBOX ที่ยืมชำรุด หรือไม่สำมำรถใช้งำนได้ ด้วย
เหตุ จ ำกผู้ ผ ลิ ต หรื อ เกิ ด จำกกำรใช้ ง ำนตำมปกติ ผู้ ใ ช้ บ ริ ก ำรจะต้ อ งส่ ง มอบอุ ป กรณ์ คืน ให้ แ ก่ บ ริ ษั ท ฯ
ภำยใน 15 วั น หรือ ยิน ยอมให้บ ริษั ท ฯ หรือ ตัว แทนด ำเนิน กำรเก็บ อุป กรณ์ คืน กรณี ผู้ใ ช้ บริ กำรไม่ คืน
อุปกรณ์ หรือไม่ยินยอมให้บริษัทฯ หรือตัวแทนเก็บอุปกรณ์คืน ไม่ว่ำทั้งหมดหรือบำงส่วน บริษัทฯ มีสิทธิ
เรียกค่ำอุปกรณ์จำกผู้ใช้บริกำรตำมอัตรำและวิธีกำรที่บริษัทฯ กำหนด
3.2.2 บริษัทฯ มีสิทธิในกำรเปลี่ยนอุปกรณ์ทดแทนให้ สำหรับกรณีตำมข้อ 3.2.1 ภำยในช่วงระยะเวลำรับสิทธิ
ยืมตำมสัญญำ และมีสิทธิในกำรเรียกเก็บคืนอุปกรณ์ชุดที่ไม่สำมำรถใช้งำนได้
3.2.3 ผู้ใช้บริกำรตกลงนำอุปกรณ์ที่ยืมไปใช้กับบริกำรตำมสัญญำนี้เท่ำนั้น
3.2.4 อุปกรณ์กำรให้บริกำร AIS Fibre และ AIS PLAYBOX เป็นทรัพย์สินของบริษัทฯ และเนื่องจำกผู้ยืมได้
สมั ครใช้ บริ กำรฯ ตำมสัญญำนี้ บริ ษัท ฯ จึง น ำอุป กรณ์ที่ ยื ม ดัง กล่ ำวข้ ำ งต้ น ออกให้ ผู้ใ ช้ บ ริก ำรยืม ตำม
สัญญำนี้ โดยผู้ใช้บริกำรไม่สำมำรถโอนสิทธิให้กับบุคคลอื่นได้ และต้องส่งคืนบริษัทฯ เมื่อยกเลิกหรือ
สิ้นสุดกำรใช้บริกำร
3.2.5 บริ ษั ท ฯ มี สิ ท ธิ ที่ จ ะบอกเลิ ก /ระงั บ กำรให้ ยื ม ได้ ทั น ที หำกมี ก ำรน ำอุ ป กรณ์ ที่ ยื ม ไปใช้ ง ำนในทำงที่
ไม่ ถู ก ต้ อ ง หรื อ ขั ด ต่ อ กฎหมำย หรื อ เป็ น เหตุ ใ ห้ เ กิ ด ควำมเสี ย หำยต่ อ ชื่ อ เสี ย งของบริ ษั ท ฯ หรื อ มี ก ำร
เคลื่อนย้ำย ดัดแปลง แก้ไข หรือนำอุปกรณ์อื่นมำเชื่อมต่อ หรือผู้ใช้บริกำรผิดสัญญำข้อหนึ่งข้อใด
3.2.6 กรณีที่อุปกรณ์ที่ยืมไปสูญหำย หรือเสียหำย ผู้ใช้บริกำรประสงค์จะใช้บริกำรต่อจนครบกำหนด 12 เดือน
หรื อ ครบตำมระยะเวลำขั้ น ต่ ำที่ แ ต่ ล ะโปรโมชั่ น ก ำหนด ผู้ ใ ช้ บ ริ ก ำรตกลงที่ จ ะช ำระค่ ำ เสี ย หำยของ
อุปกรณ์ที่ยืมให้แก่บริษัทฯ และบริษัทฯ จะจัดหำให้ยืมอุปกรณ์ที่สำมำรถใช้งำนทดแทนกันได้ โดยอำจ
เป็นรุ่นเดียวกันหรือรุ่นอื่นขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของบริษัทฯ
4. ข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไป แพ็กเกจ Power4
4.1 ผู้ ใ ช้ บ ริ ก ำรต้ อ งจดทะเบี ย นเปิ ด ใช้ บ ริ ก ำรแพ็ ก เกจ Power4 ภำยใต้ ชื่ อ และหมำยเลขบั ต รประชำชนของ
ผู้ ใ ช้ บ ริ ก ำรคนเดี ย วกั น สถำนที่ ติ ด ตั้ ง บริ ก ำร และที่ อ ยู่ ใ นกำรจั ด ส่ ง ใบแจ้ ง หนี้ ทุ ก ประเภท ต้ อ งเป็ น สถำนที่
เดียวกัน โดยจะได้รับใบแจ้งค่ำใช้บริกำรแบบรวมบิล (ทุกบริกำรรวมกัน)
4.2 ผู้ใช้บริกำรรับทรำบ และตกลงว่ำ ผู้ใช้บริกำรสำมำรถแจ้งเปลี่ยนควำมเร็วของบริกำรอินเทอร์เน็ต AIS Fibre ได้
เมื่อใช้บริกำรมำแล้วไม่น้อยกว่ำ 12 เดือน (รอบบิล) และระยะเวลำใช้บริกำรขั้นต่ำ จะเริ่มนับใหม่ตำมแพ็กเกจที่
ผู้ใช้บริกำรสมัครรับสิทธิ์
4.3 บริกำรโทรศัพท์เ คลื่อนที่เอไอเอสแบบรำยเดือนที่ อยู่ใ นแพ็ก เกจนี้ จะสำมำรถใช้ งำนได้ นับจำกเริ่ มให้บ ริกำร
อินเทอร์เน็ต AIS Fibre แล้วเท่ำนั้น
4.4 ในกรณีที่ผู้ใช้บริกำรมีหนี้ค้ำงชำระใดๆ ผู้ใช้บริกำรจะต้องดำเนินกำรชำระหนี้ที่ค้ำงให้ครบถ้วนทั้งจำนวนก่อน
จึงจะสำมำรถสมัครใช้บริกำร แพ็กเกจ Power4 ได้
4.5 จำนวนช่องรำยกำรของบริกำรโทรทัศน์แบบบอกรับสมำชิก AIS PLAYBOX แพ็กเกจ Platinum Full HD อำจ
มีกำรเปลี่ยนแปลง โดยจะแจ้งให้ผู้ใช้บริกำรทรำบล่วงหน้ำ
4.6 สิทธิใดๆ ตำมข้อกำหนดและเงื่อนไขข้ำงต้นนี้ ไม่สำมำรถแลก คืน หรือเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือของอื่นใดได้

4.7 กำรยกเลิกหรือสิ้นสุดกำรใช้บริกำร AIS Fibre แพ็กเกจ Power4 ให้ถือว่ำผู้ใช้บริกำรสิ้นสุดบริกำรอื่นที่เหลืออยู่
นั้น
4.8 บริ ษั ท ฯ มี สิ ท ธิ ใ นกำรยกเลิ ก กำรให้ สิ ท ธิ พิ เ ศษข้ ำ งต้ น นี้ ไ ด้ ทั น ที หำกมี ข้ อ กำหนด คำสั่ ง หรื อ นโยบำยของ
หน่วยงำนของรัฐที่เกี่ยวข้อง กำหนดให้มีกำรแก้ไข เปลี่ยนแปลง ระงับ หรือยกเลิกเงื่อนไขของบริกำรใดๆ หรือ
คำสั่งดังกล่ำวเป็นกำรเพิ่มภำระในกำรดำเนินกำรของบริษัทฯ
4.9 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในกำรแก้ไข เปลี่ยนแปลง ระงับ หรือยกเลิกเงื่อนไขใดๆ โดยจะแจ้งให้ทรำบล่วงหน้ำอย่ำง
น้อย 30 วัน ผ่ำนช่องทำงที่บริษัทฯกำหนด
5. ระยะเวลำส่งเสริมกำรขำย
รำยกำรส่งเสริมกำรขำยนี้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 สิงหำคม 2560 – 31 ธันวำคม 2560 เท่ำนั้น หรือจนกว่ำจะมีกำรเปลี่ยนแปลง
6. ระยะเวลำของแพ็กเกจ
แพ็กเกจนี้มีระยะเวลำ 12 เดือน (รอบบิล) นับตั้งแต่วันเริ่มใช้บริกำรแพ็กเกจนี้
ผู้ใช้บริกำรได้อ่ำนและเข้ำใจข้อกำหนดและเงื่อนไขในแต่ละบริกำร รวมทั้งเงื่อนไขของแพ็กเกจที่สมัครใช้บริกำรโดย
ตลอดก่อนขอรับสิทธิและ/หรือสมัครใช้บริกำรแล้ว ตกลงปฏิบัติตำมข้อกำหนดและเงื่อนไขข้ำงต้นโดยเคร่งครัดทุกประกำรด้วย
ควำมสมัครใจ

