
  
ข้อตกลงและเงือนไขการให้บริการโทรศพัทเ์คลือนที 

ประเภทเรียกเกบ็ค่าธรรมเนียมและค่าบริการภายหลงั (Post –Paid) 
ระหว่างผู้ให้บริการกบัผู้ใช้บริการ 

  
1.  ข้อความทั วไป 
 1.1 ข้อตกลงและเงื�อนไขการให้บรกิารโทรศพัท์เคลื�อนที�นี มผีลใช้บงัคบัระหว่าง บรษิัท      
แอดวานซ ์ไวรเ์ลส เน็ทเวอรค์ จาํกดั ในฐานะผูใ้หบ้รกิารกบัผูใ้ชบ้รกิาร 
 1.2 ผูใ้ชบ้รกิารไดอ่้านและเขา้ใจเงื�อนไขและขอ้ตกลงการใชบ้รกิารซึ�งกําหนดสทิธแิละหน้าที�
ของผู้ให้บริการและผู้ใช้บริการจนเข้าใจรายละเอียดต่างๆ ครบถ้วนแล้ว จึงตกลงใช้บรกิารโดย          
ลงลายมอืชื�อในคําขอใช้บรกิาร หรอืคําขอรบัโอนเลขหมาย หรอืคําขออื�นใด และ/หรอืได้ตกลงใช้
บริการโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์กับผู้ให้บริการแล้ว ถือว่าผู้ใช้บริการได้ตกลงทําสัญญากับ          
ผูใ้หบ้รกิารและยนิยอมผกูพนัและปฏบิตัติามขอ้ตกลงฉบบันี ทุกประการ 
 1.3 ผูใ้หบ้รกิารมสีทิธทิี�จะปฏเิสธไม่ทําสญัญา หรอืไม่เปิดใหใ้ชบ้รกิารต่างๆ กบับุคคลใดๆ
หรอืกบัผูใ้ชบ้รกิารไดต้ามเงื�อนไขที�กําหนดไวใ้นขอ้ตกลงฉบบันี   
  
2. คาํนิยาม 
 2.1 “ผูใ้ห้บริการ” หมายถงึ บรษิทั แอดวานซ ์ไวรเ์ลส เน็ทเวอรค์ จาํกดั  
 2.2 “ผู้ใช้บริการ” หมายถึง บุคคล หรอืนิติบุคคลผู้ซึ�งได้ตกลงทําสญัญาใช้บรกิาร
โทรศพัทเ์คลื�อนที�เครอืขา่ยของผูใ้หบ้รกิารไวก้บัผูใ้หบ้รกิาร   
 2.3 “บริการโทรศพัทเ์คลือนที” หมายความรวมถงึ บรกิารเสรมิ บรกิารโทรศพัทเ์คลื�อนที�
ขา้มแดนอตัโนมตั ิ(International Roaming) บรกิารโทรศพัทท์างไกลระหว่างประเทศ (International 
Direct Dialing)  

 2.4 “บริการเสริม” หมายถึง บรกิารใดๆ อนัได้แก่ บรกิารเสยีง ภาพ ภาพเคลื�อนไหว 
ข้อมูล พหุสื�อ หรอื สื�อผสม ซึ�งผู้ให้บรกิารหรอืผู้ร่วมให้บรกิารเสรมิเป็นผู้จดัทําเพื�อให้บรกิารแก่
ผูใ้ชบ้รกิาร นอกเหนือจากการใชบ้รกิารโทรศพัทเ์คลื�อนที�เพื�อการโทรออกหรอืรบัสายเขา้ตามปกต ิ

 2.5 “ผู้ร่วมให้บริการเสริม” หมายถงึ ผู้ที�มขีอ้ตกลงกบัผูใ้หบ้รกิารในการให้บรกิารเสรมิ
ตามขอ้ 2.4 

 2.6 “บริการข้ามแดนอตัโนมติั (International Roaming)” หมายถงึ การใหบ้รกิารใช้
เครือข่ายร่วมระหว่างประเทศแก่ผู้ใช้บริการโดยใช้เครือข่ายของผู้ให้บริการโทรคมนาคมใน
ต่างประเทศ   

 2.7 “ผู้ให้บริการในต่างประเทศ” หมายถงึ ผูป้ระกอบกจิการให้บรกิารโทรคมนาคมใน
ต่างประเทศที�มขีอ้ตกลงการรว่มใชบ้รกิารเครอืข่ายระหว่างประเทศกบัผูใ้หบ้รกิาร 
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 2.8 “บริการโทรทางไกลระหว่างประเทศ” หมายถงึ บรกิารโทรศพัทร์ะหว่างประเทศจาก
ประเทศไทยไปยงัหมายเลขปลายทางที�เป็นเบอรโ์ทรศพัทข์องต่างประเทศได ้ (International Direct 
Dialing) ผ่านเครอืข่ายของผู้ให้บรกิาร และ/หรอืผู้ให้บรกิารโทรคมนาคมรายอื�นๆ ที�มขีอ้ตกลงการ
ใหบ้รกิารรว่มกบัผูใ้หบ้รกิาร  

  2.9 “สาํนักงานบริการ สาํนักงานสาขา” หมายถงึ สาํนักงานบรกิาร สํานักงานสาขา หรอื
ศูนยบ์รกิารลกูคา้สมัพนัธข์องผูใ้หบ้รกิาร 

 2.10 “ศนูยบ์ริการรบัข้อร้องเรียน” หมายถงึ ศูนยบ์รกิารรบัขอ้รอ้งเรยีนของผูใ้ชบ้รกิาร 
ซึ�งผูใ้หบ้รกิารจดัตั  งขึ นเป็นการเฉพาะ หรอืศูนยบ์รกิารที�ผูใ้หบ้รกิารว่าจา้งใหท้ําหน้าที�รบัขอ้รอ้งเรยีน
ของผูใ้ชบ้รกิารแทนผูใ้หบ้รกิาร 

 2.12 “ค่าบริการ” หมายถงึ ค่าธรรมเนียม ค่าบรกิาร หรอืค่าใชจ้่ายอื�นใดที�ผูใ้หบ้รกิารเรยีก
เกบ็จากผูใ้ชบ้รกิารอนัเนื�องจากการไดใ้ชป้ระโยชน์ หรอืจะไดใ้ชป้ระโยชน์ในบรกิารโทรศพัทเ์คลื�อนที� 
รวมถงึค่าบรกิารโทรศพัท์ทางไกลระหว่างประเทศและค่าบรกิารขา้มแดนอตัโนมตัแิละค่าใช้บรกิาร
เสรมิต่างๆ  

 2.13 “ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง ชื�อ สกุล ที�อยู่ของผู้ใช้บรกิาร และให้หมายความ
รวมถงึรายละเอยีดเกี�ยวกบัผูใ้ชบ้รกิารที�สามารถระบุตวัผูใ้ช้บรกิาร หรอือาจระบุตวัผูใ้ชบ้รกิารนั  นได้
ไม่ว่าทางตรง หรอืทางอ้อม ขอ้มลูการใชบ้รกิาร เลขหมายโทรคมนาคม และพฤตกิรรมการใช้บรกิาร
โทรคมนาคมของผูใ้ชบ้รกิาร  

 2.14 “รอบ” หมายถงึ รอบระยะเวลาของการใหบ้รกิาร เพื�อใชใ้นการเรยีกเกบ็ค่าใชบ้รกิาร 
ตามที�ผูใ้หบ้รกิารกําหนด ซึ�งไมเ่กนิกว่า 31 วนัต่อรอบ 

 2.15 “สญัญา” หมายถงึ ความตกลงร่วมกนัระหว่างผูใ้หบ้รกิารกบัผูใ้ชบ้รกิารเกี�ยวกบัการ
ให้บรกิารโทรศพัท์เคลื�อนที�แก่ผู้ใช้บรกิาร ซึ�งไม่ว่าทําขึ นในรูปแบบใด โดยจะมผีลผูกพนัและใช ้  
บงัคบัระหว่างผู้ให้บรกิารและผู้ใช้บรกิารตามสทิธแิละหน้าที�ที�กําหนดไว้ในขอ้ตกลงและเงื�อนไขการ
ให้บรกิารโทรศพัท์เคลื�อนที�ฉบบันี ซึ�งคณะกรรมการเหน็ชอบแล้วทนัท ีเมื�อผู้ให้บรกิารได้ยนิยอมให้
ผูใ้ชบ้รกิารไดใ้ชบ้รกิารโทรศพัทเ์คลื�อนที�   

 2.16 “สมคัรหรือยืนคาํขอ” หมายถงึ การสมคัรหรอืยื�นคําขอเพื�อทําสญัญาใช้บรกิาร
โทรศพัทเ์คลื�อนที�กบัผูใ้หบ้รกิารด้วยตนเอง โดยทางไปรษณีย ์โดยโทรศพัทห์รอืโทรสาร รวมถงึการ
พมิพห์รอืเลอืกขอ้ความและการกระทาํใดๆ ที�ทาํใหป้รากฏซึ�งขอ้ความตามวธิกีารที�ผูใ้หบ้รกิารกําหนด
ไวผ้่านเครื�องโทรศพัทเ์คลื�อนที� หรอืผ่านทางเครอืข่ายอนิเตอรเ์น็ต (Internet) หรอืสื�ออเิลก็ทรอนิกส์
อื�นใดตามที�ผูใ้หบ้รกิารกําหนด ทั  งที�มอียูใ่นปจัจบุนัและที�จะกําหนดขึ นในอนาคต  

 2.17 “คณะกรรมการ” หมายถงึ คณะกรรมการกจิการกระจายเสยีง กจิการโทรทศัน์ และ
กจิการโทรคมนาคมแห่งชาต ิ(กสทช.)  
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3. ลกัษณะและประเภทของบริการ 
 ผูใ้หบ้รกิารเป็นผูใ้หบ้รกิารโทรศพัทเ์คลื�อนที�แก่ผูใ้ชบ้รกิารที�ไดส้มคัร หรอืยื�นคําขอและทํา

สญัญาไวก้บัผูใ้หบ้รกิาร ซึ�งจะมสีทิธใิชเ้ลขหมายโทรศพัทเ์คลื�อนที�ตามที�ผูใ้ห้บรกิารจดัสรรให ้เพื�อใช้
ในการสื�อสารทางโทรศัพท์ รวมตลอดถึงการใช้บริการเสริมและการใช้บริการประเภทอื�นๆ ที�
เกี�ยวเนื�องกับบรกิารโทรศัพท์เคลื�อนที� ตามที�ผู้ให้บรกิารกําหนดและที�เปิดให้บรกิารอยู่แล้วทั  งใน
ปจัจบุนัและที�จะจดัใหม้ขี ึ นในอนาคต  
 
4. การทาํสญัญาและการให้บริการ 

 4.1 ผู้ใช้บรกิารต้องสมคัร หรอืยื�นคําขอใชบ้รกิารโทรศพัท์เคลื�อนที�พรอ้มกบัแนบเอกสาร
ประกอบตามที�ผูใ้หบ้รกิารกําหนดไว ้เพื�อทาํสญัญากบัผูใ้หบ้รกิาร ตามรปูแบบของการใหบ้รกิารแต่ละ
ประเภทที�กําหนดไว ้  
  ผูใ้ห้บรกิารจะจดัส่งสําเนาสญัญาเป็นหนังสอื หรอื CD ROM หรอืสื�ออเิลก็ทรอนิกส์อื�นๆ 
ใหแ้ก่ผูใ้ชบ้รกิารเมื�อตกลงใชบ้รกิาร หรอืตามที�ผูใ้ชบ้รกิารรอ้งขอ 

 4.2 ผูใ้ชบ้รกิารจะไดร้บัสทิธปิระโยชน์ในการใชบ้รกิารตามเงื�อนไขและรายละเอยีดที�กําหนด
ไวใ้นรายการส่งเสรมิการขายและการใชบ้รกิาร ที�ผูใ้หบ้รกิารประกาศกําหนดไวใ้หแ้ก่ผูท้ ี�สมคัร หรอืยื�น
คาํขอใชบ้รกิารอยูใ่นแต่ละช่วงเวลานั  น ทั  งนี  ผูใ้ชบ้รกิารมสีทิธขิอเปลี�ยนแปลงรายการส่งเสรมิการขาย
และการใช้บรกิารได้ ตามรายการส่งเสรมิการขายที�ผู้ให้บรกิารเปิดให้สมคัรใช้ได้อยู่ ณ เวลานั  น ใน
กรณทีี�ผูใ้ชบ้รกิารโอนเลขหมายไปใหผู้อ้ ื�นไมว่่าดว้ยเหตุใดๆ หรอืถูกผูใ้หบ้รกิารบอกเลกิการใหบ้รกิาร
สทิธปิระโยชน์ของรายการส่งเสรมิการขายและการใชบ้รกิารนั  นเป็นอนัสิ นสุดลงทนัท ี

 4.3 ผูใ้ห้บรกิารมสีทิธนํิาขอ้มูลส่วนบุคคลของผูใ้ชบ้รกิารไปใช้ในการใหบ้รกิารไดโ้ดยต้อง
ไดร้บัความยนิยอมจากผูใ้ชบ้รกิารและเพื�อประโยชน์ในการดําเนินกจิการโทรคมนาคมตามหลกัเกณฑ์
ที�กําหนดตามที�คณะกรรมการประกาศกําหนดในเรื�อง มาตรการคุ้มครองสิทธิของผู้ใช้บริการ
โทรคมนาคมเกี�ยวกบัขอ้มลูส่วนบุคคล  

 ทั  งนี  ผู้ใช้บรกิารมสีทิธขิอตรวจดู ขอสําเนา หรอืขอสําเนารบัรองถูกต้อง หรอืขอแก้ไข หรอื
เปลี�ยนแปลง หรอืขอระงบัการใช้หรอืเปิดเผยขอ้มลูส่วนบุคคลของผูใ้ชบ้รกิาร หรอืขอเพกิถอนความ
ยนิยอมใหป้ระมวลผลไดโ้ดยให้ทําคําขอเป็นหนังสอืยื�นต่อผู้ให้บรกิาร หากผู้ให้บรกิารไม่ดําเนินการ
ตามคําขอให้ผู้ใช้บรกิารมหีนังสอืแจง้สํานักงาน กสทช.เพื�อบงัคบัให้เป็นไปตามสทิธขิองผู้ใช้บรกิาร 
และให้ผู้ให้บรกิารเรยีกเก็บค่าธรรมเนียมในกรณีที�ผู้ใช้บรกิารขอตรวจดู ขอสําเนา หรอืขอสําเนา
รบัรองความถูกต้องขอ้มูลส่วนบุคคลของผู้ใชบ้รกิารไดโ้ดยไม่สูงกว่าความเป็นจรงิตามหลกัเกณฑท์ี�
คณะกรรมการกําหนด  
  4.4 ผูใ้หบ้รกิารจะใหบ้รกิารโทรศพัทเ์คลื�อนที�ตามมาตรฐานและคุณภาพการใหบ้รกิารตามที�
ไดโ้ฆษณาไว ้หรอืแจง้ใหผู้้ใชบ้รกิารทราบ โดยมาตรฐานและคุณภาพการใหบ้รกิารดงักล่าวจะไม่ตํ�า
กว่าหลกัเกณฑท์ี�คณะกรรมการประกาศกําหนด 
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 4.5 ในกรณีที�เกิดเหตุขดัข้องขึ นกับการให้บรกิารโทรศัพท์เคลื�อนที�ของผู้ให้บรกิารอัน
เนื�องมาจากมาตรฐาน หรอืคุณภาพการให้บรกิารจนเป็นเหตุใหผู้้ใช้บรกิารไม่สามารถใช้บรกิารได้
ตามปกติ ผู้ ให้บริการมีหน้าที�ต้องดํา เ นินการแก้ไข เพื� อ ให้ผู้ ใช้บริการสามารถใช้บริการ
โทรศัพท์เคลื�อนที�ได้โดยเร็ว ผู้ให้บริการจะไม่เรียกเก็บเงินค่าบริการในช่วงเวลาดังกล่าวจาก
ผูใ้ช้บรกิาร เว้นแต่ ผูใ้หบ้รกิารพสิูจน์ได้ว่าเหตุขดัขอ้งดงักล่าวเกดิขึ นจากผู้ใช้บรกิาร  อย่างไรก็ตาม 
ค่าบรกิารที�เกดิขึ นในช่วงเวลาที�สามารถใชง้านไดต้ามปกตนิั  น ผูใ้ชบ้รกิารยงัคงมหีน้าที�ต้องชําระใหแ้ก่
ผูใ้หบ้รกิาร    
   4.6 กรณีผู้ให้บรกิารได้ส่งมอบเครื�องโทรศัพท์เคลื�อนที� และ/หรอือุปกรณ์ใดๆ ให้แก่
ผู้ใช้บรกิารโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ โดยมวีตัถุประสงค์เพื�อนําไปใช้บรกิารโทรศัพท์เคลื�อนที�ตาม
ระยะเวลาที�ผู้ใช้บรกิารได้ตกลงทําสญัญาไว้กบัผู้ให้บรกิาร  ผู้ใช้บรกิารมหีน้าที�ต้องดูแลรบัผดิชอบ
เครื�องโทรศพัท์ และ/หรอือุปกรณ์ใดๆ ที�ได้รบัไปเสมอืนเป็นทรพัยส์นิของตนเองและต้องส่งมอบคนื
ภายในระยะเวลาที�กําหนดไวเ้มื�อสญัญาสิ นสุดลง ทั  งนี  ผูใ้หบ้รกิารจะถอืเอาเหตุดงักล่าวมากําหนดเป็น
เงื�อนไขอนัก่อให้เกดิภาระแก่ผูใ้ช้บรกิารหรอืเรยีกเก็บค่าปรบั หรอืค่าเสยีหายจากการที�ผู้ใช้บรกิาร
ยกเลกิก่อนกําหนดมไิด ้ 
 หากปรากฏว่าเครื�องโทรศพัทเ์คลื�อนที�และ/หรอือุปกรณ์ใดๆ เสยีหาย หรอืสูญหายจากการ
กระทํา หรอืความประมาทเลนิเล่อของผูใ้ช้บรกิาร ผูใ้ชบ้รกิารต้องแจง้ให้ผูใ้ห้บรกิารทราบทนัทแีละ
ตอ้งรบัผดิชดใชค้่าเสยีหายตามความเสยีหายที�เกดิขึ นจรงิใหแ้ก่ผูใ้หบ้รกิาร ทั  งนี ไม่เกนิกว่าราคาตลาด
ของค่าเครื�อง และ/หรอือุปกรณ์ดงักล่าวในขณะนั  น 
 4.7 ผู้ใช้บรกิารจะโอนสทิธกิารใช้บรกิารตามสญัญาใหแ้ก่บุคคลอื�นมไิด้ เว้นแต่ได้รบัความ
ยนิยอมจากผู้ให้บรกิาร ทั  งนี  ผู้ให้บรกิารมสีิทธิเรยีกเก็บค่าธรรมเนียมตามอัตราที�คณะกรรมการ
เหน็ชอบ   
  กรณีผู้ใหบ้รกิารมไิดใ้ห้ความยนิยอม ผูใ้ชบ้รกิารไม่สามารถยกเหตุการโอนสทิธมิาปฏเิสธ
ความรบัผดิชอบชาํระค่าธรรมเนียมหรอืค่าบรกิารที�เกดิขึ นได ้ 
 อนึ�ง กรณผีูใ้หบ้รกิารยนิยอมใหผู้ใ้ชบ้รกิารโอนสทิธกิารใชบ้รกิารใหก้บับุคคลอื�นแลว้ ถอืว่า
สทิธกิารใชบ้รกิารโทรศพัทเ์คลื�อนที�ตามรายการส่งเสรมิการขาย สทิธกิารใชบ้รกิารโทรศพัทข์า้มแดน
อตัโนมตั ิและ/หรอืการใชบ้รกิารโทรทางไกลระหว่างประเทศเดมิของผูใ้ชบ้รกิารเป็นอนัสิ นสุดลงทนัท ี
ในกรณนีี ผูร้บัโอนตอ้งดาํเนินการสมคัร หรอืยื�นคาํขอใชบ้รกิารใหมก่บัผูใ้หบ้รกิารต่อไป  
 
5. ข้อกาํหนดและวิธีการใช้บริการเสริม 
 5.1 การใช้บริการเสรมิประเภทที�กําหนดให้ต้องใช้รหสัผ่าน หรอืรหสัประจําตัวของ
ผูใ้ชบ้รกิาร ผูใ้ชบ้รกิารตอ้งเกบ็รกัษารหสัดงักล่าวไวเ้ป็นความลบัแต่เพยีงผูเ้ดยีวเท่านั  น 
  5.2 ผูใ้ช้บรกิารเสรมิมสีทิธทิํารายการบรกิารเสรมิแต่ละประเภทได้ไม่เกนิจํานวนครั  งและ
จํานวนเงนิที�ผู้ให้บรกิารกําหนดไว้ตามรายละเอียดของบรกิารแต่ละประเภทที�ได้แจง้แก่ผู้ใช้บรกิาร
ผ่านสื�อต่างๆ และหากปรากฏว่าผู้ใช้บรกิารใช้รหสัผ่าน หรอืรหสัประจําตวัผดิเกินกว่าที�กําหนด 
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ผูใ้ชบ้รกิารจะไม่สามารถทํารายการใดๆ ไดอ้กีจนกว่าผูใ้ชบ้รกิารจะตดิต่อกบัผูใ้ห้บรกิารเพื�อแก้ไขให้
สามารถใชบ้รกิารไดด้งัเดมิ   
  5.3 ผู้ใช้บรกิารยนิยอมให้ผู้ให้บรกิารเป็นผู้เรยีกเก็บเงนิค่าบรกิาร หรอืค่าใช้จ่ายต่างๆ 
ทั  งหมดจากผูใ้ชบ้รกิารแทนผูร้ว่มใหบ้รกิารเสรมิ 
          ทั  งนี  ผู้ใหบ้รกิารจะต้องร่วมรบัผดิกบัผูร้่วมใหบ้รกิารเสรมิต่อผูใ้ชบ้รกิารในความเสยีหายที�
เกดิขึ นจากการใหบ้รกิารเสรมิดว้ย 
  5.4 กรณีผู้ใช้บรกิารประสงค์จะบอกเลกิบรกิารเสรมิ ผู้ให้บรกิารต้องดําเนินการดงักล่าว
ทนัท ีและกรณีมขี้อโต้แย้งหากผู้ให้บรกิารไม่สามารถพสิูจน์ได้ว่าผู้ใช้บรกิารแสดงเจตนาสมคัรใช้
บรกิารเสรมิโดยชดัแจง้ ผูใ้หบ้รกิารไมม่สีทิธเิรยีกเกบ็ค่าบรกิารเสรมิดงักล่าว  
 5.5 ผูใ้ชบ้รกิารสามารถใชบ้รกิารเสรมิในต่างประเทศหากผูใ้หบ้รกิารในต่างประเทศนั  นเปิด
ใหบ้รกิารนั  นๆ โดยผูใ้ชบ้รกิารต้องเสยีค่าบรกิาร และ/หรอืค่าธรรมเนียมเพิ�มเตมิตามอตัราของการใช้
บรกิารขา้มแดนอตัโนมตัติามที�ผูใ้หบ้รกิารประเทศนั  นๆ หรอืผูใ้หบ้รกิารไดก้ําหนดไว ้
 
6. ข้อกาํหนดและวิธีการใช้บริการข้ามแดนอตัโนมติั และ/หรือบริการโทรทางไกลระหว่าง 
    ประเทศ  
 กรณีผูใ้ชบ้รกิารสมคัร หรอืยื�นคําใชบ้รกิารขา้มแดนอตัโนมตั ิและ/หรอืบรกิารโทรทางไกล
ระหว่างประเทศ ผูใ้ชบ้รกิารตอ้งปฏบิตัติามเงื�อนไขและขอ้กําหนดของการใชบ้รกิารเพิ�มเตมิดงัต่อไปนี  
 6.1 เมื�อผู้ใชบ้รกิารไดส้มคัร หรอืยื�นคําขอใช้บรกิารขา้มแดนอตัโนมตักิบัผู้ให้บรกิารแล้ว 
ผู้ใช้บรกิารสามารถนําเลขหมายโทรศพัท์เคลื�อนที�ของผู้ใช้บรกิาร หรอืเลขหมายอื�นที�ผู้ให้บรกิาร
กําหนดไปใช้บรกิารโทรศพัทข์า้มแดนระหว่างประเทศในประเทศที�ผู้ใหบ้รกิารมขีอ้ตกลงดงักล่าวกบั    
ผูใ้ห้บรกิารในต่างประเทศ  และ/หรอืในกรณีที�ผู้ใช้บรกิารสมคัร หรอืยื�นคําขอใช้บรกิารโทรทางไกล
ระหว่างประเทศไว้กบัผู้ให้บรกิาร ผู้ใช้บรกิารสามารถใช้โทรศพัท์จากประเทศไทยไปยงัหมายเลข
ปลายทางที�เป็นเบอรโ์ทรศพัทข์องต่างประเทศไดต้ามวธิกีารและขั  นตอนที�ผูใ้หบ้รกิารประกาศและแจง้
ใหผู้ใ้ชบ้รกิารทราบ 
 6.2 ผูใ้ชบ้รกิารตอ้งชาํระค่าบรกิาร และ/หรอืค่าธรรมเนียมบรกิารอนัเกดิขึ นอนัเนื�องจากการ
ใชบ้รกิารขา้มแดนอตัโนมตั ิและ/หรอืบรกิารโทรทางไกลระหว่างประเทศตามจาํนวนที�เรยีกเกบ็ใหแ้ก่   
ผูใ้หบ้รกิาร 
 6.3 ผู้ให้บรกิารมสีทิธกิําหนดวงเงนิการใช้บรกิารขา้มแดนอตัโนมตั ิ และ/หรอืบรกิารโทร
ทางไกลระหว่างประเทศไดเ้ป็นจาํนวนเงนิเทยีบเท่าเป็นเงนิตราไทยโดยประมาณไม่เกนิ 3,000 บาท 
ต่อวนั ในกรณีนี ผูใ้ห้บรกิารจะแจง้เตอืนใหผู้้ใช้บรกิารทราบล่วงหน้า เมื�อผูใ้ช้บรกิารได้ใชบ้รกิารใกล้
เตม็วงเงนิ ทั  งนี  การกําหนดวงเงนิที�เหลอืซึ�งผูใ้หบ้รกิารจะตอ้งแจง้ใหผู้ใ้ชบ้รกิารทราบนั  นเป็นไปตามที�
คณะกรรมการเหน็ชอบ หากมกีารใชบ้รกิารเกนิวงเงนิที�กําหนดไวผู้ใ้หบ้รกิารมสีทิธริะงบัการใหบ้รกิาร
ไดท้นัทโีดยไมต่อ้งบอกกล่าวล่วงหน้า  
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 ในกรณทีี�ผูใ้ชบ้รกิารใชบ้รกิารครบวงเงนิค่าใชบ้รกิารที�กําหนดแลว้ หากผูใ้ชบ้รกิารไดแ้สดง
เจตนาอย่างชดัแจง้ว่าต้องการเพิ�มวงเงนิค่าใช้บรกิารและผู้ให้บรกิารยนิยอมให้เฉพาะคราว จะมผีล
เฉพาะคราวนั  นๆ เท่านั  น และผู้ใชบ้รกิารยนิยอมชําระค่าบรกิารและ/หรอืค่าธรรมเนียมตามจํานวนที�
เกดิขึ นทั  งหมด 
 6.4 ในระหว่างที�ใชบ้รกิารขา้มแดนอตัโนมตัอิยู่ในต่างประเทศ ผูใ้ชบ้รกิารจะต้องไม่ทําการ
จาํหน่าย จา่ย โอน หรอืเปลี�ยนแปลงสทิธกิารเป็นผูใ้ชบ้รกิารโทรศพัทเ์คลื�อนที�ของเลขหมายที�นําไปใช้
งานในต่างประเทศ   
  
7. ค่าบริการและค่าธรรมเนียมต่างๆ  
 7.1 ผู้ใช้บริการตกลงชําระค่าบริการทั  งหมดให้แก่ผู้ให้บริการตามอัตราค่าบริการที�           
ผูใ้หบ้รกิารกําหนด และตามวธิกีารที�ผูใ้หบ้รกิารแจง้ประกาศไวใ้นใบแจง้รายการใชบ้รกิาร ในจดหมาย 
หรอืในขา่วสารที�ส่งไปถงึผูใ้ชบ้รกิาร ทั  งนี  อตัราค่าบรกิารดงักล่าวใหเ้ป็นไปตามเงื�อนไขในการอนุญาต
ตามใบอนุญาตประกอบกจิการโทรคมนาคมแบบที�สามสําหรบักจิการโทรคมนาคมเคลื�อนที�สากลย่าน 
2.1 GHz ของผูใ้หบ้รกิาร จนกว่าคณะกรรมการจะออกประกาศกําหนดอตัราขั  นสงูต่อไป 
      7.2 ผู้ใช้บรกิารสามารถขอทราบอตัราค่าใช้บรกิารโทรศพัท์ขา้มแดนอตัโนมตั ิค่าบรกิาร
เสริมข้ามแดนอัตโนมัติ และ/หรือค่าบริการโทรทางไกลระหว่างประเทศได้ที�สํานักงานบริการ 
สาํนกังานสาขา เวบ็ไซด ์หรอืโทรศพัทผ์่านศูนยบ์รกิารลกูคา้สมัพนัธข์องผูใ้หบ้รกิาร 
 7.3 ผูใ้หบ้รกิารอาจเรยีกเกบ็ค่าบรกิารในอตัราที�ตํ�ากว่าที�กําหนดไวต้ามรายการส่งเสรมิการ
ขายและการใชบ้รกิารที�กําหนดขึ นเป็นคราวๆ  

  
8. การกาํหนดวงเงิน  
 8.1 กรณีดังต่อไปนี  ผู้ให้บริการมีสิทธิกําหนดวงเงิน ปรับเพิ�ม ลด หรือยกเลิกวงเงิน
ค่าบรกิารที�ผูใ้ชบ้รกิารจะมสีทิธใิชบ้รกิารได ้  

8.1.1 เมื�อมกีารโอนเปลี�ยนชื�อผูใ้ชบ้รกิาร 
8.1.2 ผูใ้ชบ้รกิารอยูใ่นระหว่างการผ่อนชําระค่าใชบ้รกิาร 
8.1.3 อยูใ่นระหว่างการขอตรวจสอบความถูกตอ้งของเอกสารที�ผูใ้ชบ้รกิารนํามาใช ้ 
          ประกอบการขอจดทะเบยีน 
8.1.4 เมื�อมกีารยื�นคาํขอทาํสญัญาใชบ้รกิารใหมภ่ายหลงัจากที�ผูใ้ชบ้รกิารขอ หรอืถูก 
        บอกเลกิการใหบ้รกิารไปแลว้ 
8.1.5    เมื�อผูใ้หบ้รกิารพจิารณาทบทวนถงึความเสี�ยงหนี เสยีจากขอ้มลูและ 
          พฤตกิรรมการชาํระเงนิของผูใ้ชบ้รกิาร 
8.16    เมื�อมกีารใชบ้รกิารขา้มแดนอตัโนมตั ิและ/หรอืบรกิารโทรทางไกลระหว่าง 
          ประเทศ 
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 8.2 กรณีผูใ้หบ้รกิารกําหนดวงเงนิค่าบรกิาร หากผู้ใหบ้รกิารเหน็ว่าผูใ้ชบ้รกิารไดใ้ชบ้รกิาร
ใกลเ้ตม็วงเงนิ โดยมวีงเงนิคงเหลอือยู่น้อยกว่า 300 บาท ของวงเงนิที�ไดร้บั ผูใ้หบ้รกิารจะแจง้ให้
ผูใ้ชบ้รกิารทราบล่วงหน้า และถ้าผูใ้ชบ้รกิารใชบ้รกิารครบ หรอืเกนิกว่าวงเงนิค่าบรกิารที�ตกลงไวใ้น
สญัญา ผูใ้หบ้รกิารมสีทิธริะงบัการใหบ้รกิารไดท้นัทโีดยไมต่อ้งบอกกล่าวล่วงหน้า  
 กรณีนี ผู้ใช้บรกิารต้องชําระค่าบรกิารทั  งหมด หรอืบางส่วนตามจํานวนเงนิที�ผู้ให้บรกิาร
กําหนดก่อนไดร้บัใบแจง้ค่าใชบ้รกิารเพื�อขอเปิดใชบ้รกิารต่อไป  
 8.3 ในกรณีที�ผู้ใช้บรกิารรอ้งขอและผูใ้ห้บรกิารเหน็ว่ามเีหตุอนัจําเป็นเพยีงพอ ผูใ้หบ้รกิาร
จะยกเลกิการจาํกดัวงเงนิการใชบ้รกิารได ้โดยจะแจง้ใหผู้ใ้ชบ้รกิารทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าหนึ�งรอบ
บลิ 
 8.4 ในกรณีเมื�อครบวงเงนิที�กําหนดแล้ว หากผู้ใช้บรกิารได้แสดงเจตนาอย่างชดัแจ้งว่า
ต้องการเพิ�มวงเงนิค่าใช้บรกิารและผู้ให้บรกิารยนิยอมใหม้ผีลเฉพาะคราวนั  นๆ เท่านั  น ทั  งนี  ไม่เป็น
การตดัสทิธทิี�จะระงบัการใหบ้รกิารทนัทแีละผูใ้ชบ้รกิารยนิยอมชําระค่าใชบ้รกิารตามจาํนวนที�เกดิขึ น
ทั  งหมด 
 
9. การแจ้งและการตรวจสอบใบแจ้งค่าบริการ  
 9.1 ผู้ใช้บรกิารต้องชําระค่าบรกิาร และ/หรอืค่าธรรมเนียมภายในระยะเวลาที�ถงึกําหนด
ชาํระตามที�ระบุไวใ้นใบแจง้รายการใชบ้รกิาร  
 หากผู้ใช้บรกิารผดินัดชําระค่าบรกิาร ผู้ใช้บรกิารต้องชําระดอกเบี ยให้แก่ผู้ให้บรกิารตาม
อตัราที�กฎหมายกําหนด นับแต่วนัที�ผู้ใช้บรกิารผดินัดจนกว่าจะชําระเสรจ็สิ นและผู้ใช้บรกิารจะใช้
บรกิารโทรศพัทเ์คลื�อนที�ไดเ้มื�อชาํระหนี ค่าบรกิารพรอ้มดอกเบี ยครบถว้นแลว้    
 9.2 ผูใ้หบ้รกิารจะส่งใบแจง้รายการใชบ้รกิารที�เกดิขึ นในแต่ละรอบใหแ้ก่ผูใ้ชบ้รกิารเป็นการ
ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วนัก่อนวนัครบกําหนดชําระ โดยทําเป็นหนังสอืส่งไปยงัสถานที�ติดต่อของ
ผูใ้ชบ้รกิารตามที�ไดแ้จง้ในคําขอ หรอืโดยวธิกีารอื�นตามที�ผูใ้หบ้รกิารจดัทําขึ นและได ้       รบัความ
ยินยอมจากผู้ใช้บริการแล้ว ทั  งนี  ใบแจ้งรายการใช้บริการจะแสดงรายละเอียดเกี�ยวกับอัตรา
ค่าธรรมเนียม อตัราค่าบรกิาร และการคํานวณค่าบรกิารตามหลกัเกณฑ์ที�คณะกรรมการกําหนด      
เวน้แต่ผูใ้ชบ้รกิารจะแจง้ว่าไมต่อ้งการแสดงรายละเอยีดในใบแจง้รายการใชบ้รกิาร  

 9.3 เพื�อการตรวจสอบการคาํนวณค่าบรกิาร และ/หรอืค่าธรรมเนียม ผูใ้ชบ้รกิารสามารถแจง้
ความประสงคเ์ป็นคราวๆทางหนังสอื ทางโทรศพัท ์หรอืเครื�องมอืสื�อสารอย่างอื�น หรอืโดยวธิกีารอื�น
ใดมายงัสํานักงานบรกิาร สํานักงานสาขาเพื�อขอรบัใบแจ้งข้อมูลรายการใช้โทรศัพท์เคลื�อนที�ที�มี
รายการขา้งตน้ยอ้นหลงัไดไ้มเ่กนิ 3 รอบ นบัจากรอบปจัจุบนั ซึ�งผูใ้หบ้รกิารจะดําเนินการใหภ้ายใน 3 
วนั นับแต่วนัที�ได้รบัแจง้โดยไม่ต้องเสยีค่าใช้จ่าย เว้นแต่ค่าจดัส่งทางไปรษณียใ์นกรณีที�ผู้ใช้บรกิาร
ตอ้งการใหจ้ดัส่งใบแจง้รายการนั  นทางไปรษณีย ์และหากผูใ้ชบ้รกิารต้องการรบัรายละเอยีดของค่าใช้
บริการในรอบนั  นซํ าอีก ผู้ ใช้บริการต้องเสียค่าธรรมเนียมตามอัตราที�กําหนดไว้  แต่ทั  ง นี  
ค่าธรรมเนียมดงักล่าวจะไมเ่กนิกว่าอตัราที�คณะกรรมการใหค้วามเหน็ชอบ 
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 อนึ�ง ผู้ให้บริการจะจดัทําใบแจ้งรายการตามวรรคแรกและส่งมอบให้แก่ผู้ใช้บริการที�มี
หลกัฐานแสดงตนว่าเป็นผูใ้ชบ้รกิารที�แทจ้รงิเท่านั  น 
 9.4 ผู้ให้บรกิารขอสงวนสทิธใินการเรยีกเก็บค่าใชจ้่ายในการจดัทําใบแจง้รายการขา้งต้น
จาก ผูใ้ชบ้รกิาร หากมกีฎหมาย ประกาศ ระเบยีบ หรอืขอ้บงัคบัของทางราชการกําหนดหรอือนุญาต
ใหผู้ใ้หบ้รกิารเรยีกเกบ็ค่าใชจ้า่ยในกรณขีา้งต้นได ้ 
 9.5 กรณดีงัต่อไปนี  ผูใ้ชบ้รกิารต้องชําระค่าบรกิาร และ/หรอืค่าธรรมเนียมใหแ้ก่ผูใ้หบ้รกิาร
ในทนัทเีมื�อไดร้บัใบแจง้หนี ค่าใชบ้รกิาร  
 9.5.1 กรณถีูกระงบัการใชบ้รกิารเนื�องจากใชบ้รกิารเกนิกว่าวงเงนิที�กําหนดไว ้

  9.5.2 กรณขีอโอนเปลี�ยนผูใ้ชบ้รกิาร 
  9.5.3 กรณขีอยกเลกิการใชบ้รกิาร 
 

10. การตรวจสอบข้อมลูการใช้บริการ 
10.1 ในกรณีที�ผูใ้ชบ้รกิารเหน็ว่าผูใ้หบ้รกิารเรยีกเกบ็ค่าบรกิารสูงกว่าอตัราที�กําหนดไว ้หรอื

สงูกว่าที�เรยีกเกบ็จากผูใ้ชบ้รกิารรายอื�นที�ใชบ้รกิารโทรคมนาคมในลกัษณะหรอืประเภทเดยีวกนั หรอื
เห็นว่าผู้ให้บรกิารเรยีกเก็บค่าบรกิารไม่ถูกต้อง ผู้ใช้บรกิารมสีทิธยิื�นคําขอตรวจสอบข้อมูลการใช้
บรกิารได้ตามหลกัเกณฑ์ที�กําหนดตามประกาศ กทช. เรื�อง มาตรการคุ้มครองสทิธขิองผู้ใช้บรกิาร
โทรคมนาคมเกี�ยวกบัขอ้มลูส่วนบุคคลฯ ทั  งนี  ผู้ใชบ้รกิารต้องยื�นคําขอเป็นหนังสอื หรอืทางโทรศพัท ์
หรอืเครื�องมอืสื�อสารอย่างอื�น หรอืโดยวิธกีารอื�นใดมายงั สํานักงานบรกิาร สํานักงานสาขา หรอื
ตวัแทนศูนยบ์รกิาร หรอืศูนยบ์รกิารรบัขอ้รอ้งเรยีน และผูใ้หบ้รกิารจะดําเนินการตรวจสอบขอ้เทจ็จรงิ
และแจง้ผลการตรวจสอบขอ้มลูใหผู้ใ้ชบ้รกิารทราบโดยเรว็ แต่ทั  งนี ต้องไม่เกนิกว่า 30 วนันับแต่วนัที�
ผูใ้ชบ้รกิารมคีาํขอ   

หากผูใ้หบ้รกิารไมด่าํเนินการภายในระยะเวลาที�กําหนด ใหถ้อืว่าผูใ้หบ้รกิารนั  นสิ นสทิธใินการ
เรยีกเกบ็ค่าธรรมเนียมหรอืค่าบรกิารในจาํนวนที�ผูใ้ชบ้รกิารไดโ้ตแ้ยง้นั  น 
 10.2 กรณีขอ้เทจ็จรงิปรากฏว่าผูใ้หบ้รกิารเรยีกเกบ็ค่าบรกิารเกนิกว่าจาํนวนที�เกดิขึ นจาก
การใชบ้รกิารจรงิ ผูใ้หบ้รกิารจะคนืเงนิส่วนต่างของค่าบรกิารใหแ้ก่ผูใ้ช้บรกิารภายใน 30 วนั นับแต่
วนัที�ขอ้เทจ็จรงิยตุ ิและผูใ้หบ้รกิารต้องชําระดอกเบี ยในส่วนต่างในอตัราเท่ากบัที�ไดก้ําหนดว่าจะเรยีก
เก็บจากผู้ใช้บรกิารในกรณีที�ผู้ใช้บรกิารผดินัด โดยผู้ให้บรกิารจะจ่ายคนืเงนิให้เป็นเงนิสด หรอืเช็ค 
หรอืนําเขา้บญัชเีงนิฝากของผู้ใช้บรกิารตามที�ผู้ใช้บรกิารแจ้งความประสงค์ไว้ หรอืตามวธิกีารที�
ผูใ้ชบ้รกิารแจง้ความประสงคไ์ว ้
  
11. การแจ้งขอระงบัใช้บริการชั วคราว 
 11.1 ในกรณีที�ผู้ใช้บรกิารมเีหตุจําเป็นไม่สามารถใช้บรกิารโทรศพัท์เคลื�อนที�ได้เป็นการ      
ชั �วคราว ผูใ้ชบ้รกิารสามารถขอระงบัการใชบ้รกิารเป็นการชั �วคราวได ้โดยต้องแจง้ความประสงคเ์ป็น
คราวๆ ด้วยตนเอง หรอืส่งโทรสารพรอ้มสําเนาบตัรประจําตวัประชาชน หรอืแจง้เป็นหนังสอืส่งทาง
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ไปรษณียล์งทะเบยีนตอบรบัมายงัสํานักงานบรกิาร สํานักงานสาขา หรอืตวัแทนศูนยบ์รกิารเป็นการ
ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วนั ทั  งนี  ผู้ให้บรกิารจะกําหนดระยะเวลาขั  นตํ�า หรอืขั  นสูงที�ยนิยอมให้
ผูใ้ชบ้รกิารระงบัการใชบ้รกิารเป็นการชั �วคราวไดโ้ดยจะแจง้ใหผู้ใ้ชบ้รกิารทราบ 
 กรณีมเีหตุสุดวิสยัเกิดขึ นกับผู้ใช้บรกิารจนเป็นเหตุให้ผู้ใช้บรกิารไม่สามารถใช้บรกิารได ้      
ผู้ให้บรกิารตกลงให้ผู้ใช้บรกิารระงบัการใช้บรกิารชั �วคราวได้ตามระยะเวลาที�ผู้ใช้บรกิารรอ้งขอ แต่
ทั  งนี  ไมเ่กนิกว่าระยะเวลาที�เหตุสุดวสิยันั  นคงอยู ่
 11.2 ในการขอระงบัการใช้บรกิารชั �วคราวผู้ใช้บรกิารไม่ต้องเสยีค่าธรรมเนียม หรอื
ค่าใชจ้่ายใดๆ ในการขอระงบับรกิาร เวน้แต่ กรณีที�ผูใ้ชบ้รกิารระงบับรกิารเกนิกว่าระยะเวลาขั  นสูงที�   
ผูใ้ห้บรกิารกําหนดไว้ ผู้ให้บรกิารมสีทิธยิกเลกิการให้บรกิารได้โดยแจง้ให้ผู้ใช้บรกิารทราบล่วงหน้า
เป็นหนงัสอืไมน้่อยกว่า 30 วนั   
 11.3 ผูใ้หบ้รกิารจะเปิดใหผู้ใ้ชบ้รกิารไดใ้ชบ้รกิารทนัทใีนวนัถดัจากวนัที�ครบกําหนดการขอ
ระงบัใชบ้รกิารชั �วคราว โดยไมเ่รยีกเกบ็ค่าใชจ้า่ยใดๆ ในการขอเปิดใชบ้รกิาร 
  
12. กรณีเครืองโทรศพัทส์ญูหายหรือถกูโจรกรรม 
  12.1  เมื�อเครื�องโทรศพัทเ์คลื�อนที�พรอ้มกบับตัรระบุตวัผู้ใชบ้รกิาร (SIM Card) สูญหาย
หรอืถูกโจรกรรม ผู้ใช้บรกิารต้องรบีแจง้มายงัสํานักงานบรกิาร สํานักงานสาขาของผู้ให้บรกิารทราบ
เป็นหนงัสอื หรอืทางโทรศพัท ์หรอืโดยเครื�องมอืสื�อสารอยา่งอื�น หรอืโดยวธิกีารอื�นใด โดยผูใ้หบ้รกิาร
จะดําเนินการระงบัการให้บรกิารในทนัททีี�ได้รบัแจ้งเพื�อระงบัการให้บรกิารเป็นการชั �วคราวโดยเรว็
ที�สุดและผู้ใช้บรกิารไม่ต้องรบัผดิชําระค่าบรกิาร และ/หรอืค่าธรรมเนียมที�เกดิขึ นภายหลงัการแจ้ง
ดงักล่าว  เว้นแต่ผู้ให้บรกิารจะพสิูจน์ได้ว่าความรบัผดิในหนี นั  นที�เกดิขึ นเป็นผลจากการกระทําของ
ผูใ้ชบ้รกิารเอง  
 12.2 ผูใ้หบ้รกิารจะดําเนินการระงบัการใหบ้รกิารใหก้ต่็อเมื�อไดต้รวจสอบเป็นที�ชดัแจง้แลว้
ว่าผูแ้จง้เป็นผูใ้ชบ้รกิารที�แทจ้รงิเท่านั  น 

 12.3 ในระหว่างการระงบัการใชบ้รกิารชั �วคราว ผูใ้ชบ้รกิารมสีทิธยิื�นคําขอใหผู้ใ้หบ้รกิารเปิด
ใหบ้รกิารใหมโ่ดยใชเ้ลขหมายโทรศพัทเ์ดมิไดภ้ายในเวลา 15 วนั นับแต่วนัที�ผูใ้หบ้รกิารไดร้บัแจง้การ
สูญหาย หรอืถูกโจรกรรมแล้ว เมื�อครบกําหนดเวลาดงักล่าวแล้ว ผู้ให้บรกิารมสีทิธิยกเลิกการ
ใหบ้รกิารไดโ้ดยแจง้ใหผู้ใ้ชบ้รกิารทราบล่วงหน้าเป็นหนงัสอืไมน้่อยกว่า 30 วนั  
 
13. การบอกเลิกสญัญาโดยผู้ใช้บริการ 
 13.1 ผู้ใช้บรกิารมสีทิธเิลกิสญัญาการใช้บรกิารโทรศพัท์เคลื�อนที�ได้โดยบอกกล่าวความ
ประสงค์เป็นหนังสอืด้วยตนเอง ณ สํานักงานบรกิาร สํานักงานสาขาของผู้ให้บรกิาร หรอืส่งโทรสาร
พรอ้มสาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชนใหผู้ใ้หบ้รกิารทราบล่วงหน้า   
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 13.2 ในกรณดีงัต่อไปนี ผูใ้ชบ้รกิารมสีทิธเิลกิสญัญาไดท้นัท ี 
 13.2.1 ผู้ใช้บรกิารไม่สามารถรบับรกิารจากผู้ให้บรกิารได้ด้วยเหตุที�เกิดขึ นอย่าง
ต่อเนื�องและอยูน่อกเหนือการควบคุมของผูใ้ชบ้รกิาร 
 13.2.2 ผูใ้หบ้รกิารไดล้ะเมดิขอ้ตกลงอนัเป็นสาระสาํคญัของสญัญา 
 13.2.3 ผูใ้หบ้รกิารตกเป็นบุคคลลม้ละลาย 
 13.2.4 ผูใ้หบ้รกิารเปลี�ยนแปลงขอ้ตกลงในสญัญา หรอืเงื�อนไขในการใหบ้รกิาร ซึ�งมผีล
เป็นการลดสทิธ ิ หรอืประโยชน์อนัพงึได้รบัของผู้ใช้บรกิารลง เว้นแต่เกิดจากเหตุตามที�กฎหมาย
บญัญตั ิ 
 13.3 การบอกเลกิสญัญาตามขอ้ 13.2 ผูใ้ชบ้รกิารยงัคงมหีน้าที�ชําระค่าบรกิารที�เกดิขึ นก่อน
วนัที�การยกเลกิสญัญามผีลบงัคบัจนครบถว้น ทั  งนี แมว้่าสญัญาจะสิ นสุดลงแลว้กต็าม  
 13.4 การบอกเลกิสญัญาของผูใ้ชบ้รกิารไมล่บลา้งสทิธแิละหน้าที�ของผูใ้หบ้รกิารในการเรยีก
เกบ็เงนิค่าบรกิาร และ/หรอืค่าธรรมเนียมที�เกดิขึ นเนื�องจากการใชบ้รกิารของผูใ้ชบ้รกิารก่อนวนัที�การ
ยกเลกิสญัญามผีลบงัคบั  

 
14. การยืนข้อร้องเรียนเกียวกบัการให้บริการ  
 กรณีผูใ้ช้บรกิารมขีอ้เดอืดรอ้นเสยีหายอนัเนื�องมาจากการให้บรกิารโทรศพัท์เคลื�อนที�ของ    
ผู้ให้บรกิาร ผู้ใช้บรกิารมสีทิธยิื�นข้อรอ้งเรยีนได้ตามหลกัเกณฑก์ารรบัเรื�องร้องเรยีนและการแก้ไข
ปญัหาเรื�องรอ้งเรยีนของผูใ้ชบ้รกิารโทรศพัทเ์คลื�อนที�ที�ผูใ้หบ้รกิารไดก้ําหนดและประกาศแจง้ใหท้ราบ
แลว้    
 
15. การคืนเงินค่าบริการ 
 เมื�อสัญญาเลิกกันไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ หากปรากฏว่าผู้ให้บริการมีเงินค้างชําระให้แก่
ผู้ใช้บรกิาร หลงัจากที�ได้หกัชําระหนี ค่าบรกิาร และ/ค่าธรรมเนียมที�ผู้ใช้บรกิารค้างชําระแล้ว            
ผูใ้หบ้รกิารจะคนืเงนิส่วนที�ผูใ้หบ้รกิารไดร้บัไวใ้หแ้ก่ผูใ้ชบ้รกิารที�แทจ้รงิ หรอืบุคคลที�ไดร้บัมอบอํานาจ
จากผูใ้ชบ้รกิาร ภายใน 30 วนั นับแต่วนัเลกิสญัญา ทั  งนี  ผูใ้ชบ้รกิารต้องยื�นคําขอแจง้ความประสงค์
พรอ้มมอบหลกัฐานยนืยนัการเป็นผูใ้ชบ้รกิารที�แทจ้รงิใหแ้ก่ผูใ้หบ้รกิาร และผูใ้หบ้รกิารจะจ่ายคนืเป็น
เงนิสด หรอืเชค็ หรอืนําเขา้บญัชเีงนิฝากของผู้ใช้บรกิาร หรอืโอนเงนิตามจาํนวนที�ต้องคนืให้กบัเลข
หมายโทรศพัทแ์บบชําระเงนิล่วงหน้า(Pre-Paid) ในระบบของผูใ้หบ้รกิารตามที�ผูใ้ชบ้รกิารแจง้ความ
ประสงค์ไว้กบัผู้ให้บรกิาร หรอืวธิกีารอื�นใดที�ผู้ให้บรกิารจะได้รบัความเหน็ชอบจากคณะกรรมการ
เพิ�มเตมิในภายหน้าหรอืตามวธิกีารที�ผูใ้ชบ้รกิารไดแ้จง้ความประสงคไ์ว ้
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16. การปฏิเสธการให้บริการ 
 เหตุดงัต่อไปนี  ผูใ้หบ้รกิารมสีทิธปิฏเิสธการทาํสญัญาใชบ้รกิารไดท้นัท ี                                                                 
 16.1 เมื�อปรากฏว่าผูใ้ชบ้รกิารมรีายชื�อปรากฏอยู่ในระบบการคา้งชําระค่าบรกิาร และ/หรอื
ค่าธรรมเนียมของผูใ้หบ้รกิาร 
 16.2 เมื�อปรากฏว่าผู้ใช้บริการถูกระงบัการให้บริการหรือเคยถูกผู้ให้บริการระงบัการ
ใหบ้รกิารเนื�องมาจากเหตุขอ้หนึ�งขอ้ใดตามขอ้ 17.2-17.7 และขอ้ 17.9  
 16.3 เมื�อปรากฏว่าผู้ใช้บรกิารถูกยกเลกิ หรอืเคยถูกผู้ให้บรกิารยกเลกิการให้บรกิาร
เนื�องมาจากเหตุขอ้หนึ�งขอ้ใดตามขอ้ 18.1-18.3  
 16.4 เมื�อผูใ้หบ้รกิารตรวจสอบพบว่าผูใ้ชบ้รกิารปลอมเอกสารประกอบการทําสญัญา หรอื
เอกสารไมถู่กตอ้ง เอกสารไมค่รบถว้นสมบรูณ์ตามที�ผูใ้หบ้รกิารกําหนดไว ้
 16.5 เมื�อผูใ้หบ้รกิารพจิารณาแลว้เหน็ว่าผูใ้ชบ้รกิารใช ้ หรอืปลอมแปลงเอกสารของบุคคล
อื�นในการทาํสญัญาใชบ้รกิาร 
 16.6 เมื�อผู้ใช้บรกิารมคีุณสมบตัิ หรอืใช้บรกิารไม่เป็นไปตามข้อกําหนดการให้บรกิาร
โทรศพัทเ์คลื�อนที�หรอืบรกิารเสรมิ หรอืบรกิารประเภทใดประเภทหนึ�งที�ผูใ้หบ้รกิารกําหนดไว ้ 
 
17. กรณีดงัต่อไปนีTผูใ้ห้บริการมีสิทธิระงบัการให้บริการ  
 17.1. กรณเีกดิเหตุสุดวสิยัขึ นแก่ผูใ้หบ้รกิาร  

 17.2. ผูใ้ชบ้รกิารถงึแก่ความตาย หรอืสิ นสุดสภาพนิตบิุคคล 
 17.3 ผูใ้ชบ้รกิารใชเ้อกสารปลอมในการขอใชบ้รกิาร 
 17.4 ผู้ให้บรกิารพสิูจน์ไดว้่าบรกิารโทรคมนาคมที�ใหแ้ก่ผูใ้ชบ้รกิารถูกนําไปใช้โดยมชิอบ

ดว้ยกฎหมายหรอืฝา่ฝืนต่อสญัญา 
  17.5 ผูใ้ชบ้รกิารไดใ้ชบ้รกิารเกนิวงเงนิค่าบรกิารที�ไดต้กลงไวใ้นสญัญากบัผูใ้หบ้รกิาร และ 

ผูใ้หบ้รกิารไดแ้จง้เตอืนใหผู้ใ้ชบ้รกิารทราบล่วงหน้าว่าไดใ้ชบ้รกิารใกลเ้ตม็วงเงนิแลว้  
 17.6 ผูใ้ชบ้รกิารผดินดัชาํระค่าบรกิาร และ/หรอืค่าธรรมเนียมเกนิกว่าระยะเวลาที�กําหนดใน

ใบแจง้ค่าใชบ้รกิารสองคราวตดิต่อกนั  
 17.7 ผูใ้หบ้รกิารพสิูจน์ไดว้่าผูใ้ชบ้รกิารไดนํ้าบรกิารโทรคมนาคมไปใชเ้พื�อ แสวงหารายได้

โดยมเีจตนาจะไมช่าํระค่าบรกิาร และ/หรอืค่าธรรมเนียม 
  17.8 ผู้ให้บรกิารมเีหตุจําเป็นต้องบํารุงรกัษา หรอืแก้ไขระบบโทรคมนาคมที�ใช้ในการ

ใหบ้รกิาร  
 17.9 ผู้ใช้บรกิารมจีํานวนค่าใช้บรกิารสูงผดิปกตใินกรณีที�ไม่มกีารกําหนดวงเงนิการใช้

บรกิาร ทั  งนี  ผู้ให้บรกิารจะแจง้เป็นหนังสอืให้ผูใ้ชบ้รกิารทราบล่วงหน้าเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 30 วนั 
โดยจะระบุเหตุแห่งการใชส้ทิธขิองผูใ้หบ้รกิารใหผู้ใ้ชบ้รกิารทราบในหนงัสอื 

 17.10 กรณทีี�ระบุในขอ้ 17.1 ถงึ 17.8 ผูใ้หบ้รกิารมสีทิธริะงบัการใหบ้รกิารไดท้นัท ี 
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 17.11 ผูใ้ชบ้รกิารตอ้งชาํระค่าบรกิาร และ/หรอืค่าธรรมเนียมที�คา้งชําระ หรอืตามจาํนวนที�มี
การใชบ้รกิารทั  งหมดใหแ้ก่ผูใ้หบ้รกิาร ผูใ้หบ้รกิารจงึจะเปิดใหใ้ชบ้รกิารไดต้ามปกต ิ
 
18. ผูใ้ห้บริการมีสิทธิยกเลิกการให้บริการได้ในกรณีดงัต่อไปนีT 
 18.1.ผูใ้ชบ้รกิารถงึแก่ความตาย หรอืสิ นสุดสภาพนิตบุิคคล 
 18.2 ผู้ใช้บรกิารผิดนัดชําระค่าธรรมเนียมและค่าบรกิารเกินกว่ากําหนดระยะเวลาชําระ
ค่าบรกิารตามที�ผูใ้หบ้รกิารที�ระบุไวใ้นใบแจง้รายการใชบ้รกิารสองคราวตดิต่อกนั และไดแ้จง้เตอืนเป็น
ลายลกัษณ์อกัษรใหผู้ใ้ชบ้รกิารทราบแลว้ 
 18.3 ผูใ้หบ้รกิารมเีหตุผลอนัเชื�อไดว้่าผูใ้ชบ้รกิารมพีฤตกิรรมฉ้อฉลในการใชบ้รกิาร หรอืนํา
บรกิารไปใชโ้ดยผดิกฎหมาย หรอืฝา่ฝืนขอ้หา้มในสญัญา 
 18.4 ผูใ้หบ้รกิารไมส่ามารถใหบ้รกิารไดโ้ดยเหตุที�อยูน่อกเหนือการควบคุมของผูใ้หบ้รกิาร  
 18.5 การยกเลกิโดยบทบญัญตัขิองกฎหมาย 
  
19. การระงบั หรือยกเลิกบริการ 

 เมื�อมเีหตุที�ผู้ให้บรกิารจะระงบัการให้บรกิาร การยกเลกิการให้บรกิาร หรอืการอื�นใดที�
กฎหมายกําหนดใหต้้องทําเป็นหนังสอื ผูใ้หบ้รกิารจะแจง้เป็นหนังสอืส่งทางไปรษณียล์งทะเบยีนตอบ
รบัไปยงัที�อยู่ตามที�ปรากฏในคําขอใช้บรกิารหรอืที�อยู่ครั  งหลงัสุดของผูใ้ช้บรกิารที�ได้มกีารแจง้ไว้ต่อ        
ผูใ้หบ้รกิารเป็นการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วนั ยกเวน้กรณีตาม ขอ้ 17.10 และขอ้ 18 ที�ผูใ้หบ้รกิาร
ไมจ่าํตอ้งแจง้ล่วงหน้าไมน้่อยกว่า 30 วนั  
 
ข้อ 20. การแก้ไขเปลียนแปลง 

 20.1 การแกไ้ขเปลี�ยนแปลงเพิ�มเตมิขอ้ตกลง เงื�อนไข ระเบยีบ ประกาศหรอืขอ้กําหนดใดๆ 
ของการใหบ้รกิาร รวมทั  งการเปลี�ยนแปลงอตัราค่าบรกิารโทรคมนาคมต่างๆตามที�ผูใ้หบ้รกิารกําหนด
ไว ้ผูใ้หบ้รกิารจะแจง้ใหผู้ใ้ชบ้รกิารทราบเป็นหนังสอืเป็นการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วนั  

ในกรณทีี�การแกไ้ขเปลี�ยนแปลงขอ้สญัญาอนัอาจมผีลกระทบต่อสทิธหิน้าที� หรอืประโยชน์อนั
พงึไดร้บัของผู้ใชบ้รกิาร ผูใ้หบ้รกิารต้องเสนอให้คณะกรรมการพจิารณาใหค้วามเหน็ชอบล่วงหน้าไม่
น้อยกว่า 30 วนั เว้นแต่เป็นขอ้กําหนดหรอืเงื�อนไขเกี�ยวกบัการให้บรกิารที�คณะกรรมการประกาศ
ยกเว้นให้ดําเนินการได้โดยไม่ต้องได้รบัความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ในกรณีดังกล่าวให ้           
ผูใ้หบ้รกิารแจง้ใหค้ณะกรรมการทราบอยา่งชา้ไมเ่กนิ 30 วนั หลงัจากที�ไดด้าํเนินการแลว้ 

การเปลี�ยนแปลงในสาระสําคญัของระบบ เทคโนโลย ีหรอือุปกรณ์ใดๆ อนัส่งผลกระทบทําให้
ประสทิธภิาพในการใหบ้รกิารตํ�าลง หรอืกระทบสทิธ ิหน้าที� หรอืประโยชน์อนัพงึไดร้บัของผูใ้ชบ้รกิาร
ตามสญัญา ใหถ้อืว่าเป็นการเปลี�ยนแปลงขอ้กําหนดหรอืเงื�อนไขในการใหบ้รกิารและต้องไดร้บัความ
เหน็ชอบจากคณะกรรมการก่อนโดยใหด้าํเนินการเช่นเดยีวกบักรณตีามวรรคสอง 
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เว้นแต่ ในกรณีที�เป็นการเร่งด่วนผู้ให้บริการอาจแจ้งเป็นจดหมาย หรอืประกาศทาง
หนังสอืพมิพ์รายวนัที�แพร่หลายในประเทศเป็นการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วนั โดยผู้ให้บรกิารจะ
ดาํเนินการแจง้เป็นลายลกัษณ์อกัษรใหท้ราบซํ าอกีครั  งหนึ�ง 

ความในวรรคแรกไม่ใช้บงัคบักบัการเปลี�ยนแปลงอตัราค่าใชบ้รกิารโทรศพัทท์างไกลระหว่าง
ประเทศหรอือตัราค่าใช้บรกิารโทรศพัท์ข้ามแดนระหว่างประเทศ หรอืการเปลี�ยนแปลงอตัราค่าใช้
บรกิารโดยกฎหมายกําหนดใหม้ผีลบงัคบัใชภ้ายในกําหนดเวลาที�น้อยกว่า 30 วนั 

20.2 กรณีที�ผู้ใช้บรกิารต้องการเปลี�ยนแปลงที�อยู่ในการจดัส่งใบแจ้งหนี ค่าบรกิารตลอดจน
เอกสารข่าวสารขอ้มูลการใหบ้รกิารต่างๆ ของผู้ใหบ้รกิาร ผู้ใชบ้รกิารจะต้องแจง้ใหผู้้ใหบ้รกิารทราบ
ดว้ยวธิกีารดงัต่อไปนี  

 20.2.1 แจง้เป็นหนงัสอืมายงัสาํนกังานบรกิาร สาํนกังานสาขา 
 20.2.2 แจง้ทางโทรศพัท ์มายงัศูนยบ์รกิารลกูคา้สมัพนัธ ์
 20.2.3 แจง้ทางเครอืขา่ยอนิเตอรเ์น็ต (Internet)  

 
ข้อ 21. อืนๆ  
 21.1 ผู้ใช้บรกิารตกลงยอมรบัว่ากรณีที�ผู้ใช้บรกิารสมคัรหรอืยื�นคําขอใช้บรกิารอื�นใดที�
เกี�ยวเนื�องกบัการใช้บรกิารโทรศพัท์เคลื�อนที� บรกิารขา้มแดนอตัโนมตัิ บรกิารโทรทางไกลระหว่าง
ประเทศ หรอืบริการอื�นใดที�ผู้ให้บรกิารจะเปิดให้บรกิารในอนาคต ผู้ใช้บรกิารยงัต้องปฏิบตัิตาม
ขอ้ตกลงและเงื�อนไขการใชโ้ทรศพัทเ์คลื�อนที�ฉบบันี ทุกประการ 

 21.2 ผูใ้ห้บรกิารขอสงวนสทิธใินการเปลี�ยนแปลง แก้ไขเพิ�มเติมสญัญาให้บรกิารนี ตามที�
ได้รบัความเห้นชอบจากคณะกรรมการ หรอืตามที�คณะกรรมการประกาศกําหนด โดยจะแจ้งให้
ผู้ใช้บรกิารทราบล่วงหน้า ผ่านเว็บไซด์ สํานักงานบรกิารลูกค้าของผู้ให้บรกิาร ศูนยบ์รกิารรบัเรื�อง
รอ้งเรยีน หรอืผ่านเลขหมายของผูใ้ชบ้รกิาร ทั  งนี ไมต่ดัสทิธผิูใ้ชบ้รกิารที�จะบอกเลกิสญัญาไดท้นัท ี 

 
บรษิทั แอดวานซ ์ไวรเ์ลส เน็ทเวอรค์ จาํกดั  
 

**ขอ้ตกลงและเงื�อนไขการใหบ้รกิารฉบบันี อยูร่ะหว่างการพจิารณาเหน็ชอบจาก กสทช.** 
 
 
 

 


