ข้อตกลงและเงื่อนไขการให้ บริ การโทรคมนาคม และ/หรือโทรทัศน์ แบบบอกรับสมาชิ ก
ระหว่างผู้ให้ บริ การกับผู้ใช้บริ การ

1. ข้อความทัวไป
่
1.1 ข้อตกลงและเงื่อนไขการให้บริการโทรคมนาคม และ/หรือโทรทัศน์แบบบอกรับสมาชิกทีน่ ้ีมผี ล
ใช้บงั คับระหว่างบริษทั แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จากัด และ/หรือบริษทั ซุปเปอร์ บรอดแบนด์ เน็ทเวอร์ค จากัด
ในฐานะผูใ้ ห้บริการ กับผูใ้ ช้บริการ
1.2 ผูใ้ ช้บริการได้อ่านและเข้าใจเงื่อนไขและข้อตกลงการให้บริการซึง่ กาหนดสิทธิและหน้าที่ของ
ผู้ให้บริการและผู้ใช้บริการจนเข้าใจรายละเอียดต่างๆ ครบถ้วนแล้ว จึงตกลงใช้บริการโดยลงลายมือชื่อใน
คาขอใช้บริการ หรือคาขอรับโอนเลขหมาย หรือคาขออื่นใด และ/หรือได้ตกลงใช้บริการโดยวิธกี ารทาง
อิเล็กทรอนิกส์กบั ผู้ให้บริการแล้ว ถือว่าผูใ้ ช้บริการได้ตกลงทาสัญญากับผูใ้ ห้บริการและยินยอมผูกพันและ
ปฏิบตั ติ ามข้อตกลงฉบับนี้ทุกประการ
1.3 ผู้ให้บริการมีสทิ ธิท่จี ะปฏิเสธไม่ทาสัญญา หรือไม่เปิ ดให้ใช้บริการต่างๆ กับบุคคลใดๆ หรือ
กับผูใ้ ช้บริการได้ตามเงือ่ นไขทีก่ าหนดไว้ในข้อตกลงฉบับนี้
2. คานิ ยาม
2.1 “ผู้ให้ บริ การ” หมายถึง บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เ ลส เน็ ท เวอร์ค จ ากัด และ/หรือ บริษัท
ซุปเปอร์ บรอดแบนด์ เน็ทเวอร์ค จากัด
2.2 “ผู้ใช้ บริ การ” หมายถึง บุคคล หรือนิตบิ ุคคลผู้ซ่งึ ได้ตกลงทาสัญญาใช้บริการโทรคมนาคม
และ/หรือโทรทัศน์แบบบอกรับสมาชิก ไว้กบั ผูใ้ ห้บริการ
2.3 “บริ การโทรคมนาคม” หมายถึง บริการโทรคมนาคม ดังต่อไปนี้
2.3.1 “บริ การโทรศัพท์ประจาที่ ” หมายถึง บริการโทรศัพท์ประจาที่ บริการโทรศัพท์แบบ
มีภ าพและเสี ย ง (Video Phone) บริก ารประชุ ม ทางโทรศั พ ท์ แ ละประชุ ม ทางวิ ดี โ อ ( Voice/Video
Conference) และรวมบริการเสริมบนบริการโทรศัพท์ประจาที่
2.3.2 “บริ การอิ นเทอร์เน็ ตบรอดแบรนด์” หมายถึง บริก ารระบบสื่อ สารข้อ มูล ผ่ าน
เครือข่ายอินเทอร์เน็ตบรอดแบนด์ และรวมบริการเสริมบนอินเทอร์เน็ตบรอดแบรนด์
2.4 “บริ การโทรทัศน์ แบบบอกรับสมาชิ ก” หมายถึง บริการโทรทัศ น์ ประเภทที่ผู้ใ ช้บริก าร
ประสงค์จะรับบริการตามเงื่อนไขทีผ่ ใู้ ห้บริการกาหนด โดยผูใ้ ห้บริการไม่ประสงค์จะให้บริการเป็ นการทัวไป
่
ซึ่งผู้ใช้บริการสามารถใช้บริก ารช่องรายการปกติ ช่องรายการตามค าสังซื
่ ้อ นอกเหนือ จากรายการปกติ
บริก าร Video-on-demand บริก าร Application และบริก ารอื่น ๆ ผ่ า นกล่ อ งรับ สัญ ญาณและอุ ป กรณ์ ท่ี
เกีย่ วข้องของผูใ้ ห้บริการ
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2.5 “บริ การเสริ ม” หมายถึง บริการใดๆ อันได้แก่ บริการเสียง ภาพ ภาพเคลื่อนไหว ข้อมูล พหุ
สื่อ หรือ สื่อ ผสม ซึ่ง ผู้ ใ ห้ บ ริก ารหรือ ผู้ ร่ ว มให้ บ ริก ารเสริม เป็ นผู้ จ ัด ท าเพื่อ ให้ บ ริก ารแก่ ผู้ ใ ช้ บ ริก าร
นอกเหนือจากการใช้บริการโทรศัพท์ประจาที่เพื่อการโทรออกหรือรับสายเข้าตามปกติ และการใช้บริการ
อินเทอร์เน็ตบรอดแบรนด์ตามปกติ
2.6 “บริ การโทรทางไกลระหว่ างประเทศ” หมายถึง บริการโทรศัพท์ร ะหว่า งประเทศจาก
ประเทศไทยไปยังหมายเลขปลายทางที่เป็ นเบอร์โทรศัพท์ของต่างประเทศ (International Direct Dialing:
IDD) ผ่านเครือข่ายของผู้ให้บริการ และ/หรือผู้ให้บริการโทรคมนาคมรายอื่นๆ ที่มขี อ้ ตกลงการให้บริการ
ร่วมกับผูใ้ ห้บริการ
2.7 “สานั กงานบริ การ สานักงานสาขา” หมายถึง สานักงานบริการ สานักงานสาขา หรือ
ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ของผูใ้ ห้บริการ
2.8 “ศูนย์บริ การรับข้อร้องเรียน” หมายถึง ศูนย์บริการรับข้อร้องเรียนของผูใ้ ช้บริการ
ซึง่
ผู้ให้บริการจัดตัง้ ขึ้นเป็ นการเฉพาะ หรือศูนย์บริการที่ผู้ให้บริการว่าจ้างให้ทาหน้ าที่รบั ข้อ ร้องเรีย นของ
ผูใ้ ช้บริการแทนผูใ้ ห้บริการ
2.9 “ค่ าบริ การ” หมายถึง ค่าธรรมเนียม ค่าบริการ หรือค่าใช้จ่ายอื่นใดที่ผู้ให้บริการเรียกเก็บ
จากผู้ใช้บริการอันเนื่องจากการได้ใ ช้ประโยชน์ หรือจะได้ใช้ประโยชน์ ในบริการโทรคมนาคม และ/หรือ
โทรทัศน์แบบบอกรับสมาชิก รวมถึงค่าบริการโทรศัพท์ทางไกลระหว่างประเทศ และค่าใช้บริการเสริมต่างๆ
2.10 “ข้อมูลส่ วนบุคคล” หมายถึง ชื่อ สกุล ที่อยู่ของผู้ใช้บริการ และให้หมายความรวมถึง
รายละเอียดเกี่ยวกับผูใ้ ช้บริการทีส่ ามารถระบุตวั ผูใ้ ช้บริการ หรืออาจระบุตวั ผูใ้ ช้บริการนัน้ ได้ไม่ว่าทางตรง
หรือทางอ้อม ข้อมูลการใช้บริการ เลขหมายโทรคมนาคม และพฤติกรรมการใช้บริการโทรคมนาคมของ
ผูใ้ ช้บริการ
2.11 “รอบ” หมายถึง รอบระยะเวลาของการให้บริการ เพื่อใช้ในการเรียกเก็บค่าบริการตามที่
ผูใ้ ห้บริการกาหนด ซึง่ ไม่เกินกว่า 31 วันต่อรอบ
2.12 “สัญญา” หมายถึง ความตกลงร่ว มกัน ระหว่ า งผู้ใ ห้บริก ารกับ ผู้ใ ช้บ ริการเกี่ย วกับการ
ให้บริการโทรคมนาคม และ/หรือโทรทัศ น์แบบบอกรับสมาชิก แก่ผู้ใช้บริการ ซึ่งไม่ว่าทาขึน้ ในรูปแบบใด
โดยจะมีผลผูกพันและใช้บงั คับระหว่าง ผูใ้ ห้บริการและผูใ้ ช้บริการตามสิทธิและหน้าทีท่ ก่ี าหนดไว้ในข้อตกลง
และเงื่อนไขการให้บริการโทรศัพท์ประจาที่ฉบับนี้ ซึ่งคณะกรรมการเห็นชอบแล้ว ทันที เมื่อผู้ให้บริการได้
ยินยอมให้ผใู้ ช้บริการได้ใช้บริการโทรคมนาคม และ/หรือโทรทัศน์แบบบอกรับสมาชิก
2.13 “สมัค รหรื อ ยื่ น ค าขอ” หมายถึ ง การสมัค รหรือ ยื่น ค าขอเพื่อ ท าสัญ ญาใช้ บ ริก าร
โทรคมนาคม และ/หรือ โทรทัศ น์แ บบบอกรับ สมาชิก กับผู้ให้บริการด้วยตนเอง โดยทางไปรษณีย์ โดย
โทรศัพท์หรือโทรสาร รวมถึงการพิมพ์หรือเลือกข้อความและการกระทาใดๆ ทีท่ าให้ปรากฏซึง่ ข้อความตาม
วิธกี ารที่ผู้ให้บริการกาหนดไว้ผ่านเครื่องโทรศัพท์เคลื่อนที่ หรือผ่านทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (Internet)
หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์อ่นื ใดตามทีผ่ ใู้ ห้บริการกาหนด ทัง้ ทีม่ อี ยูใ่ นปั จจุบนั และทีจ่ ะกาหนดขึน้ ในอนาคต
2.14 “คณะกรรมการ” หมายถึง คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการ
โทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.)
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3. ลักษณะและประเภทของบริ การ
ผูใ้ ห้บริการเป็ นผูใ้ ห้บริการโทรคมนาคม และ/หรือโทรทัศน์แบบบอกรับสมาชิก แก่ผใู้ ช้บริการที่
ได้สมัคร หรือยืน่ คาขอและทาสัญญาไว้กบั ผูใ้ ห้บริการ ซึง่ จะมีสทิ ธิใช้บริการโทรคมนาคม และ/หรือโทรทัศน์
แบบบอกรับสมาชิก รวมถึงเลขหมายโทรศัพท์ตามทีผ่ ใู้ ห้บริการจัดสรรให้เพื่อใช้ในการสื่อสารโทรคมนาคม
รวมตลอดถึงการใช้บริการเสริมและการใช้บริการประเภทอื่นๆ ทีเ่ กีย่ วเนื่องกับบริการโทรคมนาคม และ/หรือ
โทรทัศน์แบบบอกรับสมาชิก ตามทีผ่ ใู้ ห้บริการกาหนดและทีเ่ ปิ ดให้บริการอยู่แล้ว ทัง้ ในปั จจุบนั และที่จะจัด
ให้มขี น้ึ ในอนาคต
4. การทาสัญญาและการให้ บริ การ
4.1 ผู้ใช้บริการต้องสมัคร หรือยื่นคาขอใช้บริการโทรคมนาคม และ/หรือโทรทัศ น์แบบบอกรับ
สมาชิก พร้อมกับแนบเอกสารประกอบตามทีผ่ ใู้ ห้บริการกาหนดไว้ เพื่อทาสัญญากับผูใ้ ห้บริการตามรูปแบบ
ของการให้บริการแต่ละประเภททีก่ าหนดไว้
ผู้ให้บริการจะจัดส่งสาเนาสัญญาเป็ นหนังสือ หรือ CD ROM หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์อ่นื ๆ ให้แก่
ผูใ้ ช้บริการเมือ่ ตกลงใช้บริการ หรือตามทีผ่ ใู้ ช้บริการร้องขอ
4.2 ผูใ้ ช้บริการจะได้รบั สิทธิประโยชน์ในการใช้บริการตามเงือ่ นไขและรายละเอียดทีก่ าหนดไว้ใน
รายการส่งเสริมการขายและการใช้บริการที่ผู้ให้บริการประกาศกาหนดไว้ให้แก่ผู้ท่สี มัคร หรือยื่นคาขอใช้
บริการอยู่ในแต่ละช่วงเวลานัน้ ทัง้ นี้ ผู้ใช้บริการมีสทิ ธิขอเปลี่ยนแปลงรายการส่งเสริมการขายและการใช้
บริการได้ตามรายการส่งเสริมการขายที่ผู้ให้บริการเปิ ดให้สมัครใช้ได้อยู่ ณ เวลานัน้ ในกรณีท่ผี ู้ใช้บริการ
โอนสิทธิใช้บริการหรือโอนเลขหมายไปให้ผอู้ ่นื ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ หรือถูก ผูใ้ ห้บริการบอกเลิกการให้บริการ
สิทธิประโยชน์ของรายการส่งเสริมการขายการใช้บริการนัน้ เป็ นอันสิน้ สุดลงทันที
4.3 ผูใ้ ห้บริการมีสทิ ธินาข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการไปใช้ในการให้บริการได้ โดยต้องได้รบั
ความยินยอมจากผูใ้ ช้บริการและเพื่อประโยชน์ในการดาเนินกิจการโทรคมนาคมตามหลักเกณฑ์ท่กี าหนด
ตามที่คณะกรรมการประกาศกาหนดในเรื่อง มาตรการคุ้มครองสิทธิของผู้ใช้บริการโทรคมนาคมเกี่ยวกับ
ข้อมูลส่วนบุคคล
ทัง้ นี้ ผู้ใช้บริการมีสทิ ธิขอตรวจดู ขอสาเนา หรือ ขอสาเนารับ รองถู กต้อง หรือขอแก้ไข หรือ
เปลีย่ นแปลง หรือขอระงับการใช้หรือเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผูใ้ ช้บริการ หรือขอเพิกถอนความยินยอม
ให้ประมวลผลได้โดยให้ทาคาขอเป็ นหนังสือยื่นต่อ ผู้ให้บริการ หากผู้ให้บริการไม่ดาเนินการตามคาขอให้
ผูใ้ ช้บริการมีหนังสือแจ้งสานักงาน กสทช. เพื่อบังคับให้เป็ นไปตามสิทธิของผูใ้ ช้บริการ และให้ ผใู้ ห้บริการ
เรียกเก็บค่าธรรมเนียมในกรณีท่ผี ู้ใช้บริการขอตรวจดู ขอสาเนา หรือขอสาเนารับรองความถูกต้องข้อ มูล
ส่วนบุคคลของผูใ้ ช้บริการได้โดยไม่สงู กว่าความเป็ นจริงตามหลักเกณฑ์ทค่ี ณะกรรมการกาหนด
4.4 ผูใ้ ห้บริการจะให้บริการโทรคมนาคม และ/หรือโทรทัศน์แบบบอกรับสมาชิก ตามมาตรฐาน
และคุณภาพการให้บริการตามที่ได้โฆษณาไว้ หรือแจ้งให้ผใู้ ช้บริการทราบ โดยมาตรฐานและคุณภาพการ
ให้บริการดังกล่าวจะไม่ต่ากว่าหลักเกณฑ์ทค่ี ณะกรรมการประกาศกาหนด
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4.5 ในกรณีทเ่ี กิดเหตุขดั ข้องขึน้ กับการให้บริการโทรคมนาคม และ/หรือโทรทัศน์แบบบอกรับสมาชิก
ของผูใ้ ห้บริการอันเนื่องมาจากมาตรฐาน หรือคุณภาพการให้บริการจนเป็ นเหตุให้ผใู้ ช้บริการไม่สามารถใช้
บริการได้ตามปกติ ผูใ้ ห้บริการมีหน้าทีต่ อ้ งดาเนินการแก้ไขเพื่อให้ผใู้ ช้บริการสามารถใช้บริการโทรคมนาคม
และ/หรือโทรทัศน์แบบบอกรับสมาชิก ได้โดยเร็ว ผูใ้ ห้บริการจะไม่เรียกเก็บเงินค่าบริการในช่วงเวลาดังกล่าว
จากผู้ใช้บริการ เว้นแต่ ผู้ให้บริการพิสูจน์ ได้ว่ าเหตุ ข ดั ข้องดังกล่ าวเกิดขึ้นจากผู้ใช้บริการ อย่างไรก็ตาม
ค่าบริก ารที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาที่สามารถใช้งานได้ตามปกตินัน้ ผู้ใ ช้บริการยังคงมีหน้าที่ต้องชาระให้แก่
ผูใ้ ห้บริการ
4.6 ผู้ใ ช้บริก ารจะโอนสิทธิก ารใช้บ ริก ารตามสัญ ญาให้แก่ บุค คลอื่น มิไ ด้ เว้นแต่ ได้รบั ความ
ยินยอมจากผูใ้ ห้บริการ ทัง้ นี้ ผูใ้ ห้บริการมีสทิ ธิเรียกเก็บค่าธรรมเนียมตามอัตราทีค่ ณะกรรมการเห็นชอบ
กรณีผู้ให้บริการได้ให้ความยินยอม ผู้ใช้บริการไม่สามารถยกเหตุการโอนสิทธิมาปฏิเสธความ
รับผิดชอบชาระค่าธรรมเนียมหรือค่าบริการทีเ่ กิดขึน้ ได้
อนึ่ง กรณีผใู้ ห้บริการยินยอมให้ผใู้ ช้บริการโอนสิทธิการใช้บริการให้กบั บุคคลอื่นแล้ว ถือว่าสิทธิ
การใช้บริการโทรคมนาคม และ/หรือโทรทัศน์แบบบอกรับสมาชิก ตามรายการส่งเสริมการขาย และ/หรือการ
ใช้บริก ารโทรทางไกลระหว่างประเทศเดิมของผู้ใ ช้บริการเป็ นอันสิ้นสุ ดลงทันที ในกรณีน้ีผู้รบั โอนต้อ ง
ดาเนินการสมัคร หรือยืน่ คาขอใช้บริการใหม่กบั ผูใ้ ห้บริการต่อไป
5. ข้อกาหนดและวิ ธีการใช้บริ การโทรทางไกลระหว่างประเทศ
กรณีผู้ใช้บริการสมัคร หรือยื่นคาใช้บริการโทรทางไกลระหว่างประเทศ ผู้ใช้บริการต้องปฏิบตั ิ
ตามเงือ่ นไขและข้อกาหนดของการใช้บริการเพิม่ เติมดังต่อไปนี้
5.1 เมื่อผู้ใช้บริการสมัค ร หรือยื่นคาขอใช้บริการโทรทางไกลระหว่างประเทศกับ ผู้ใ ห้บริก าร
ผู้ใ ช้บ ริก ารสามารถใช้โ ทรศัพ ท์จ ากประเทศไทยไปยัง หมายเลขปลายทางที่เ ป็ น เบอร์โ ทรศัพ ท์ ข อง
ต่างประเทศได้ตามวิธกี ารและขัน้ ตอนทีผ่ ใู้ ห้บริการประกาศและแจ้งให้ผใู้ ช้บริการทราบ
5.2 ผู้ใช้บริการต้องชาระค่าบริการ และ/หรือค่าธรรมเนียมบริการอันเกิดขึน้ อันเนื่อ งจากการใช้
บริการโทรทางไกลระหว่างประเทศตามจานวนทีเ่ รียกเก็บให้แก่ผใู้ ห้บริการ
5.3 ผูใ้ ห้บริการมีสทิ ธิกาหนดวงเงินการใช้บริการโทรทางไกลระหว่างประเทศได้เป็ นจานวนเงิน
เทียบเท่าเป็ นเงินตราไทยโดยประมาณไม่เ กิน 3,000 บาทต่ อ วัน ในกรณีน้ี ผู้ใ ห้บริการจะแจ้งเตือ นให้
ผูใ้ ช้บริการทราบล่วงหน้า เมือ่ ผูใ้ ช้บริการได้ใช้บริการใกล้เต็มวงเงิน ทัง้ นี้ การกาหนดวงเงินทีเ่ หลือ
ซึง่
ผูใ้ ห้บริการจะต้องแจ้งให้ผใู้ ช้บริการทราบนัน้ เป็ นไปตามที่คณะกรรมการเห็นชอบ หากมีการใช้บริการเกิน
วงเงินทีก่ าหนดไว้ผใู้ ห้บริการมีสทิ ธิระงับการให้บริการได้ทนั ทีโดยไม่ตอ้ งบอกกล่าวล่วงหน้า
ในกรณีทผ่ี ใู้ ช้บริการใช้บริการครบวงเงิน ค่าบริการที่กาหนดแล้ว หากผูใ้ ช้บริการได้แสดงเจตนา
อย่างชัดแจ้งว่าต้องการเพิม่ วงเงินค่าบริการและผูใ้ ห้บริการยินยอมให้เฉพาะคราว จะมีผลเฉพาะคราวนัน้ ๆ
เท่านัน้ และผูใ้ ช้บริการยินยอมชาระค่าบริการและ/หรือค่าธรรมเนียมตามจานวนทีเ่ กิดขึน้ ทัง้ หมด
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6. ค่าบริ การและค่าธรรมเนี ยมต่ างๆ
6.1 ผู้ใช้บริการตกลงชาระค่าบริการทัง้ หมดให้แก่ผู้ให้บริการตามอัตราค่าบริการที่ผู้ให้บริการ
กาหนด และตามวิธกี ารทีผ่ ใู้ ห้บริการแจ้งประกาศไว้ในใบแจ้งรายการใช้บริการ ในจดหมาย หรือในข่าวสารที่
ส่งไปถึงผูใ้ ช้บริการ
ผูใ้ ห้บริการขอรับรองว่า จะไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียม หรือค่าบริการนอกเหนือจากทีก่ าหนดไว้ใน
สัญญานี้
6.2 ผู้ใ ช้บริก ารสามารถขอทราบอัต ราค่ าบริการโทรทางไกลระหว่างประเทศได้ท่สี านัก งาน
บริการ สานักงานสาขา เว็บไซต์ หรือโทรศัพท์ผ่านศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ของผูใ้ ห้บริการ
7. การกาหนดวงเงิ น
กรณีดงั ต่อไปนี้ ผู้ให้บริการมีสทิ ธิกาหนดวงเงิน ปรับเพิม่ ลด หรือยกเลิก วงเงินค่าบริการที่
ผูใ้ ช้บริการจะมีสทิ ธิใช้บริการได้
7.1 เมือ่ มีการโอนเปลีย่ นผูใ้ ช้บริการ
7.2 ผูใ้ ช้บริการอยูใ่ นระหว่างการผ่อนชาระค่าบริการ
7.3 อยู่ในระหว่างการขอตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารทีผ่ ใู้ ช้บริการนามาใช้ประกอบการ
ขอจดทะเบียน
7.4 เมื่อ มีก ารยื่นค าขอทาข้อ ตกลงใหม่ภายหลัง จากที่ผู้ใ ช้บ ริก ารขอ หรือ ถู กบอกเลิก การ
ให้บริการไปแล้ว
7.5 เมือ่ ผูใ้ ห้บริการพิจารณาทบทวนถึงความเสีย่ งหนี้เสียจากข้อมูลและพฤติกรรมการชาระเงิน
ของผูใ้ ช้บริการ
7.6 เมือ่ มีการใช้บริการโทรทางไกลระหว่างประเทศ
8. การแจ้งและการตรวจสอบใบแจ้งค่าบริ การ
8.1 ผู้ใช้บริการต้องชาระค่า บริการ และ/หรือค่าธรรมเนียมภายในระยะเวลาที่ถงึ กาหนดชาระ
ตามทีร่ ะบุไว้ในใบแจ้งรายการใช้บริการ
หากผูใ้ ช้บริการผิดนัดชาระค่าบริการ ผูใ้ ช้บริการต้องชาระดอกเบีย้ ในอัตราร้อยละ 15 ต่อปี ให้แก่
ผูใ้ ห้บริการนับแต่วนั ทีผ่ ใู้ ช้บริการผิดนัดจนกว่าจะชาระเสร็จสิน้ และผูใ้ ช้บริการจะใช้บริการโทรคมนาคม และ/หรือ
โทรทัศน์แบบบอกรับสมาชิก ได้เมือ่ ชาระหนี้ค่าบริการพร้อมดอกเบีย้ ครบถ้วนแล้ว
8.2 ผู้ให้บริการจะส่ งใบแจ้งรายการใช้บริการที่เ กิดขึ้นในแต่ล ะรอบให้แก่ผู้ใช้บริการเป็ นการ
ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 (สิบห้า) วันก่อนวันครบกาหนดชาระ โดยทาเป็ นหนังสือส่งไปยังสถานทีต่ ดิ ต่อของ
ผู้ใช้บริการตามที่ได้แจ้งในคาขอ หรือโดยวิธกี ารอื่นตามที่ผู้ให้บริการจัดทาขึน้ และได้รบั ความยินยอมจาก
ผู้ใ ช้บริก ารแล้ว ทัง้ นี้ ใบแจ้งรายการใช้บริการจะแสดงรายละเอีย ดเกี่ยวกับอัต ราค่ าธรรมเนีย ม อัต รา
ค่าบริการ และการคานวณค่าบริการตามหลักเกณฑ์ทค่ี ณะกรรมการกาหนด เว้นแต่ผใู้ ช้บริการจะแจ้งว่าไม่ตอ้ งการ
แสดงรายละเอียดในใบแจ้งรายการใช้บริการ
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8.3 เพื่อการตรวจสอบการคานวณค่าบริการ และ/หรือค่าธรรมเนียม ผู้ใช้บริการสามารถแจ้ง
ความประสงค์เป็ นคราวๆ ทางหนังสือ ทางโทรศัพท์ หรือเครื่องมือสื่อสารอย่างอื่น หรือโดยวิธกี ารอื่นใด
มายังสานักงานบริการ สานักงานสาขาเพื่อขอรับใบแจ้ง ข้อมูลรายการใช้โทรคมนาคม และ/หรือโทรทัศ น์
แบบบอกรับ สมาชิก ที่มรี ายการข้างต้นย้อนหลังได้ไม่เ กิน 3 รอบนับจากรอบปั จจุบนั ซึ่ง ผู้ใ ห้บริการจะ
ดาเนินการให้ภายใน 3 วัน นับแต่วนั ทีไ่ ด้รบั แจ้งโดยไม่ตอ้ งเสียค่าใช้จ่าย เว้นแต่ค่าจัดส่งทางไปรษณียใ์ นกรณี ท่ี
ผูใ้ ช้บริการต้องการให้จดั ส่งใบแจ้งรายการนัน้ ทางไปรษณีย์ และหากผูใ้ ช้บริการต้องการรับรายละเอียดของ
ค่าบริการในรอบนัน้ ซ้าอีก ผู้ใช้บริการต้องเสียค่า ธรรมเนียมตามอัตราที่กาหนดไว้ แต่ทงั ้ นี้ ค่าธรรมเนียม
ดังกล่าวจะไม่เกินกว่าอัตราทีค่ ณะกรรมการให้ความเห็นชอบ
อนึ่ง ผู้ให้บริการจะจัดทาใบแจ้งรายการตามวรรคแรกและส่งมอบให้แก่ผู้ใช้บริการที่มหี ลักฐาน
แสดงตนว่าเป็ นผูใ้ ช้บริการทีแ่ ท้จริงเท่านัน้
8.4 ผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการจัดทาใบแจ้งรายการข้างต้นจาก
ผูใ้ ช้บริการ หากมีกฎหมาย ประกาศ ระเบียบ หรือข้อบังคับของทางราชการกาหนดหรืออนุญาตให้
ผู้
ให้บริการเรียกเก็บค่าใช้จา่ ยในกรณีขา้ งต้นได้
8.5 กรณีดงั ต่อไปนี้ ผู้ใช้บริการต้องชาระค่ าบริการ และ/หรือค่าธรรมเนียมให้แก่ ผู้ให้บริก าร
ในทันทีเมือ่ ได้รบั ใบแจ้งหนี้ค่าบริการ
8.5.1 กรณีถูกระงับการใช้บริการเนื่องจากใช้บริการเกินกว่าวงเงินทีก่ าหนดไว้
8.5.2 กรณีขอโอนเปลีย่ นผูใ้ ช้บริการ
8.5.3 กรณีขอยกเลิกการใช้บริการ
9. การตรวจสอบข้อมูลการใช้ บริ การ
9.1 ในกรณีทผ่ี ใู้ ช้บริการเห็นว่า ผูใ้ ห้บริการเรียกเก็บค่าบริการสูงกว่าอัตราทีก่ าหนดไว้ หรือสูงกว่า
ทีเ่ รียกเก็บจากผูใ้ ช้บริการรายอื่นทีใ่ ช้บริการโทรคมนาคมในลักษณะหรือประเภทเดียวกัน หรือเห็นว่า
ผู้
ให้บริการเรียกเก็บค่า บริการไม่ถูกต้อง ผู้ใช้บริการมีสทิ ธิย่นื ค าขอตรวจสอบข้อมูล การใช้บริการได้ต าม
หลักเกณฑ์ทก่ี าหนดตามประกาศ กทช เรื่อง มาตรฐานของสัญญาให้บริการโทรคมนาคม พ.ศ. 2549 ทัง้ นี้
ผูใ้ ช้บริการต้องยื่นคาขอเป็ นหนังสือ หรือทางโทรศัพท์ หรือเครื่องมือสื่อสารอย่างอื่น หรือโดยวิธกี ารอื่นใด
มายัง สานักงานบริการ สานักงานสาขา หรือตัวแทนศูนย์บริการ หรือศูนย์บริการรับข้อร้องเรียน และ
ผู้
ให้บริการจะดาเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงและแจ้งผลการตรวจสอบข้อมูลให้ผใู้ ช้บริการทราบโดยเร็ว แต่
ทัง้ นี้ตอ้ งไม่เกินกว่า 30 วัน นับแต่วนั ทีผ่ ใู้ ช้บริการมีคาขอ
หากผู้ให้บริการไม่ดาเนินการภายในระยะเวลาที่กาหนด ให้ถอื ว่าผู้ให้บริการนัน้ สิ้นสิทธิในการ
เรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าบริการในจานวนทีผ่ ใู้ ช้บริการได้โต้แย้งนัน้
9.2 กรณีขอ้ เท็จจริงปรากฏว่า ผูใ้ ห้บริการเรียกเก็บค่าบริการเกินกว่าจานวนทีเ่ กิดขึน้ จากการใช้
บริการจริง ผูใ้ ห้บริการจะคืนเงินส่วนต่างของค่าบริการให้แก่ผใู้ ช้บริการภายใน 30 วันนับแต่วนั ทีข่ อ้ เท็จจริงยุติ
และผู้ให้บริการต้องชาระดอกเบี้ยในส่วนต่างในอัตราเท่ากับที่ได้กาหนดว่าจะเรียกเก็บจากผู้ใช้บริการใน
กรณีทผ่ี ใู้ ช้บริการผิดนัด โดยผูใ้ ห้บริการจะจ่ายคืนเงินให้เป็ นเงินสด หรือเช็ค หรือนาเข้าบัญชีเงินฝากของ
ผูใ้ ช้บริการตามทีผ่ ใู้ ช้บริการแจ้งความประสงค์ไว้ หรือตามวิธกี ารทีผ่ ใู้ ช้บริการแจ้งความประสงค์ไว้
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10. การแจ้งขอระงับใช้บริ การชัวคราว
่
10.1 ในกรณีทผ่ี ใู้ ช้บริการมีเหตุจาเป็ นไม่สามารถใช้บริการโทรคมนาคม และ/หรือโทรทัศน์แบบ
บอกรับสมาชิกได้เป็ นการชัวคราว
่
ผูใ้ ช้บริการสามารถขอระงับการใช้บริการเป็ นการชัวคราวได้
่
30 วันโดย
ไม่เ สีย ค่ า ใช้จ่า ย และต้อ งแจ้ง ความประสงค์เ ป็ น คราวๆ ด้ว ยตนเอง หรือ ส่ ง โทรสารพร้อ มส าเนาบัต ร
ประจ าตัว ประชาชน หรือ แจ้ง เป็ น หนัง สือ ส่ ง ทางไปรษณี ย์ล งทะเบีย นตอบรับ มายัง ส านั ก งานบริก าร
สานักงานสาขา หรือตัวแทนศูนย์บริการเป็ นการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วัน
กรณีม ีเ หตุ สุ ด วิส ัย เกิด ขึ้น กับ ผู้ใ ช้บ ริก ารจนเป็ น เหตุ ใ ห้ผู้ใ ช้บ ริก ารไม่ส ามารถใช้บ ริก ารได้
ผู้ให้บริการตกลงให้ผู้ใช้บริการระงับการใช้บริการชัวคราวได้
่
ตามระยะเวลาที่ผู้ใช้บริการร้องขอ แต่ทงั ้ นี้
ไม่เกินกว่าระยะเวลาทีเ่ หตุสุดวิสยั นัน้ คงอยู่
10.2 ในการขอระงับการใช้บริการชัวคราวผู
่
ใ้ ช้บริการไม่ตอ้ งเสียค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จา่ ยใดๆ
ในการขอระงับบริการ เว้นแต่ กรณีทผ่ี ใู้ ช้บริการระงับบริการเกินกว่าระยะเวลาขัน้ สูงที่ผใู้ ห้บริการกาหนดไว้
ผูใ้ ห้บริการมีสทิ ธิยกเลิกการให้บริการได้โดยแจ้งให้ผใู้ ช้บริการทราบล่วงหน้าเป็ นหนังสือไม่น้อยกว่า 30 วัน
10.3 ผูใ้ ห้บริการจะเปิ ดให้ผใู้ ช้บริการได้ใช้บริการทันทีในวันถัดจากวันทีค่ รบกาหนดการขอระงับ
ใช้บริการชัวคราว
่
โดยไม่เรียกเก็บค่าใช้จา่ ยใดๆ ในการขอเปิ ดใช้บริการ
11. กรณี อปุ กรณ์ การใช้บริ การโทรคมนาคมสูญหายหรือถูกโจรกรรม
11.1 เมื่ออุปกรณ์การใช้บริการโทรคมนาคมสูญหายหรือถูกโจรกรรม ผู้ใช้บริการต้องรีบแจ้ง
มายังสานักงานบริการ สานักงานสาขาของผูใ้ ห้บริการทราบเป็ นหนังสือ หรือทางโทรศัพท์ หรือโดยเครือ่ งมือ
สื่อสารอย่างอื่น หรือโดยวิธกี ารอื่นใด โดยผู้ให้บริการจะดาเนินการระงับการให้บริการในทันทีท่ไี ด้รบั แจ้ง
เพื่อระงับการให้บริการเป็ นการชัวคราวโดยเร็
่
วทีส่ ุด และผูใ้ ช้บริการไม่ต้องรับผิดชาระค่าบริการ และ/หรือ
ค่าธรรมเนียมที่เกิดขึน้ ภายหลังการแจ้งดังกล่าว เว้นแต่ ผู้ให้บริการจะพิสูจน์ได้ว่าความรับผิดในหนี้นัน้ ที่
เกิดขึน้ เป็ นผลจากการกระทาของผูใ้ ช้บริการเอง
11.2 ผู้ให้บริการจะดาเนินการระงับการให้บริการให้ก็ต่อเมื่อได้ตรวจสอบเป็ นทีช่ ดั แจ้งแล้วว่า
ผูแ้ จ้งเป็ นผูใ้ ช้บริการทีแ่ ท้จริงเท่านัน้
11.3 ในระหว่างการระงับการใช้บริการชัวคราว
่
ผู้ใช้บริการมีสทิ ธิย่นื คาขอให้ ผู้ให้บริการเปิ ด
ให้บริการใหม่โดยใช้เลขหมายโทรคมนาคมเดิมได้ภายในเวลา 30 วันนับแต่วนั ที่ผใู้ ห้บริการได้รบั แจ้งการ
สูญหาย หรือถูกโจรกรรมแล้ว เมื่อครบกาหนดเวลาดังกล่าวแล้ว ผูใ้ ห้บริการมีสทิ ธิยกเลิกการให้บริการได้
โดยแจ้งให้ผใู้ ช้บริการทราบล่วงหน้าเป็ นหนังสือไม่น้อยกว่า 30 วัน
12. การบอกเลิ กข้อตกลงโดยผู้ใช้บริ การ
12.1 ผู้ใช้บริการมีสทิ ธิเลิก ข้อตกลงการใช้บริการโทรคมนาคม และ/หรือโทรทัศ น์แบบบอกรับ
สมาชิกได้โดยบอกกล่าวความประสงค์เป็ นหนังสือด้วยตนเองล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 5 วันทาการ ณ สานักงาน
บริการ สานักงานสาขาของผูใ้ ห้บริการ และ/หรือตามช่องทางและขัน้ ตอนการยกเลิกการใช้บริการทีผ่ ใู้ ห้บริการ
กาหนดและประกาศไว้
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12.2 ในกรณีดงั ต่อไปนี้ผใู้ ช้บริการมีสทิ ธิเลิกข้อตกลงได้ทนั ที
12.2.1 ผู้ใช้บริการไม่สามารถรับบริการจากผู้ให้บริการได้ด้วยเหตุท่เี กิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง
และอยูน่ อกเหนือการควบคุมของผูใ้ ช้บริการ
12.2.2 ผูใ้ ห้บริการได้ละเมิดข้อตกลงอันเป็ นสาระสาคัญของข้อตกลง
12.2.3 ผูใ้ ห้บริการตกเป็ นบุคคลล้มละลาย
12.2.4 ผูใ้ ห้บริการเปลีย่ นแปลงข้อตกลงในสัญญา หรือเงือ่ นไขในการให้บริการ ซึง่ มีผลเป็ น
การลดสิทธิ หรือประโยชน์อนั พึงได้รบั ของผูใ้ ช้บริการลง เว้นแต่เกิดจากเหตุตามทีก่ ฎหมายบัญญัติ
12.3 การบอกเลิกข้อตกลงตามข้อ 12.2 ผู้ใช้บริการยังคงมีหน้าที่ชาระค่าบริการที่เกิดขึน้ ก่อ น
วันทีก่ ารยกเลิกข้อตกลงมีผลบังคับจนครบถ้วน ทัง้ นี้แม้ว่า ข้อตกลงจะสิ้นสุดลงแล้วก็ตาม โดยการบอกเลิก
ข้อตกลงก่อนครบกาหนดระยะเวลาที่ได้ตกลงกัน ผู้ใช้บริการอาจต้องชาระค่าธรรมเนียมแรกเข้า และ/หรือ
ค่าปรับในอัตราของค่าติดตัง้ อุปกรณ์ตามระยะเวลาทีไ่ ด้มกี ารหักลดลงตามสัดส่วนทีไ่ ด้ใช้บริการไปก่อนแล้ว
ตามทีก่ าหนดไว้ในสัญญา
12.4 การบอกเลิกข้อตกลงของผู้ใช้บริการไม่ลบล้างสิทธิและหน้าที่ของผู้ให้บริการในการเรียก
เก็บเงินค่าบริการ และ/หรือค่าธรรมเนียมทีเ่ กิดขึน้ เนื่องจากการใช้บริการของผูใ้ ช้บริการก่อนวันทีก่ ารยกเลิก
ข้อตกลงมีผลบังคับ
13. การยื่นข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการให้ บริ การ
กรณีผู้ใ ช้บริก ารมีข้อ เดือ ดร้อนเสียหายอันเนื่องมาจากการให้บริการโทรคมนาคม และ/หรือ
โทรทัศน์แบบบอกรับสมาชิก ของผูใ้ ห้บริการ ผูใ้ ช้บริการมีสทิ ธิยน่ื ข้อร้องเรียนได้ตามหลักเกณฑ์การรับเรื่อง
ร้องเรียนและการแก้ไขปั ญหาเรือ่ งร้องเรียนของผูใ้ ช้บริการโทรคมนาคมทีผ่ ใู้ ห้บริการได้กาหนดและประกาศ
แจ้งให้ทราบแล้ว
14. การคืนเงิ นค่าบริ การ
เมื่อข้อตกลงเลิกกันไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ หากปรากฏว่า ผูใ้ ห้บริการมีเงินค้างชาระให้แก่ผใู้ ช้บริการ
หลังจากทีไ่ ด้หกั ชาระหนี้ค่าบริการ และ/ค่าธรรมเนียมทีผ่ ใู้ ช้บริการค้างชาระแล้ว ผูใ้ ห้บริการจะคืนเงินส่วนที่
ผูใ้ ห้บริการได้รบั ไว้ให้แก่ผู้ใช้บริการที่แท้จริง หรือบุคคลทีไ่ ด้รบั มอบอานาจจากผูใ้ ช้บริการ ภายใน 30 วัน
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 เมื่อ ปรากฏว่าผู้ใ ช้บริก ารมีรายชื่อ ปรากฏอยู่ใ นระบบการค้างชาระค่ าบริการ และ/หรือ
ค่าธรรมเนียมของผูใ้ ห้บริการ
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15.2 เมื่อปรากฏว่าผู้ใช้บริการถูกระงับการให้บริการหรือเคยถูก ผูใ้ ห้บริการระงับการให้บริการ
เนื่องมาจากเหตุขอ้ หนึ่งข้อใดตามข้อ 16.2-16.7 และข้อ 16.9
15.3 เมือ่ ปรากฏว่าผูใ้ ช้บริการถูกยกเลิก หรือเคยถูกผูใ้ ห้บริการยกเลิกการให้บริการเนื่องมาจาก
เหตุขอ้ หนึ่งข้อใดตามข้อ 17.1-17.3
15.4 เมื่อ ผู้ใ ห้บริก ารตรวจสอบพบว่ าผู้ใ ช้บ ริก ารปลอมเอกสารประกอบการท าสัญ ญา หรือ
เอกสารไม่ถูกต้อง เอกสารไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ตามทีผ่ ใู้ ห้บริการกาหนดไว้
15.5 เมือ่ ผูใ้ ห้บริการพิจารณาแล้วเห็นว่าผูใ้ ช้บริการใช้ หรือปลอมแปลงเอกสารของบุคคลอื่นในการ
ทาสัญญาใช้บริการ
15.6 เมื่อ ผู้ ใ ช้ บ ริก ารมีคุ ณ สมบัติ หรือ ใช้ บ ริก ารไม่ เ ป็ นไปตามข้อ ก าหนดการให้ บ ริก าร
โทรคมนาคม และ/หรือโทรทัศน์แบบบอกรับสมาชิก หรือบริการเสริมทีผ่ 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 ผู้ให้บริการพิสูจน์ได้ว่าบริการโทรคมนาคมที่ให้แก่ผู้ใช้บริการถูกนาไปใช้โดยมิชอบด้ว ย
กฎหมายหรือฝ่ าฝืนต่อข้อตกลง
16.5 ผู้ใ ช้บริก ารได้ใ ช้บริก ารเกินวงเงินค่าบริการที่ได้ตกลงไว้ในสัญญากับ ผู้ให้บริการ และ
ผูใ้ ห้บริการได้แจ้งเตือนให้ผใู้ ช้บริการทราบล่วงหน้าว่าได้ใช้บริการใกล้เต็มวงเงินแล้ว
16.6 ผู้ใช้บริการผิดนัดชาระค่า บริการ และ/หรือค่าธรรมเนียมเกินกว่าระยะเวลาที่กาหนดใน
ใบแจ้งค่าบริการสองคราวติดต่อกัน
16.7 ผู้ให้บริการพิสูจน์ได้ว่าผู้ใช้บริการได้นาบริการโทรคมนาคมไปใช้เพื่อแสวงหารายได้โดย
มีเจตนาจะไม่ชาระค่าบริการ และ/หรือค่าธรรมเนียม
16.8 ผูใ้ ห้บริการมีเหตุจาเป็ นต้องบารุงรักษา หรือแก้ไขระบบโทรคมนาคมทีใ่ ช้ในการให้บริการ
16.9 ผูใ้ ช้บริการมีจานวนค่าบริการสูงผิดปกติในกรณีทไ่ี ม่มกี ารกาหนดวงเงินการใช้บริการ ทัง้ นี้
ผูใ้ ห้บริการจะแจ้งเป็ นหนังสือให้ผใู้ ช้บริการทราบล่วงหน้าเป็ นเวลาไม่น้อยกว่า 30 วัน โดยจะระบุเหตุแห่ง
การใช้สทิ ธิของผูใ้ ห้บริการให้ผใู้ ช้บริการทราบในหนังสือ
16.10 กรณีทร่ี ะบุในข้อ 16.1 ถึง 16.8 ผูใ้ ห้บริการมีสทิ ธิระงับการให้บริการได้ทนั ที
16.11 ผู้ใช้บริการต้องชาระค่าบริการ และ/หรือค่าธรรมเนียมที่ค้างชาระ หรือตามจานวนที่ม ี
การใช้บริการทัง้ หมดให้แก่ผใู้ ห้บริการ ผูใ้ ห้บริการจึงจะเปิ ดให้ใช้บริการได้ตามปกติ
17. ผูใ้ ห้บริ การมีสิทธิ ยกเลิ กการให้บริ การได้ในกรณี ดงั ต่อไปนี้
17.1.ผูใ้ ช้บริการถึงแก่ความตาย หรือสิน้ สุดสภาพนิตบิ ุคคล
17.2 ผูใ้ ช้บริการผิดนัดชาระค่าธรรมเนียมและค่าบริการเกินกว่ากาหนดระยะเวลาชาระค่าบริการ
ตามทีผ่ ใู้ ห้บริการระบุไว้ในใบแจ้งรายการใช้บริการสองคราวติดต่อกัน และได้แจ้งเตือนพร้อมยกเลิกสัญญานี้
เป็ นลายลักษณ์อกั ษรให้ผใู้ ช้บริการทราบแล้ว
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17.3 ผู้ให้บริการมีเ หตุ ผ ลอันเชื่อได้ว่าผู้ใช้บริการมีพฤติกรรมฉ้ อ ฉลในการใช้บริการ หรือนา
บริการไปใช้โดยผิดกฎหมาย หรือฝ่ าฝืนข้อห้ามในข้อตกลง
17.4 ผูใ้ ห้บริการไม่สามารถให้บริการได้โดยเหตุทอ่ี ยูน่ อกเหนือการควบคุมของผูใ้ ห้บริการ
17.5 การยกเลิกโดยบทบัญญัตขิ องกฎหมาย
18. การระงับ หรือยกเลิ กบริ การ
เมื่อมีเหตุท่ผี ใู้ ห้บริการจะระงับการให้บริการ การยกเลิกการให้บริการ หรือการอื่นใดทีก่ ฎหมาย
กาหนดให้ต้องทาเป็ นหนังสือ ผู้ให้บริการจะแจ้งเป็ นหนังสือส่งทางไปรษณียล์ งทะเบียนตอบรับไปยังที่อยู่
ตามทีป่ รากฏในคาขอใช้บริการหรือทีอ่ ยูค่ รัง้ หลังสุดของผูใ้ ช้บริการทีไ่ ด้มกี ารแจ้งไว้ต่อผูใ้ ห้บริการเป็ นการล่วงหน้า
ไม่น้อยกว่า 30 วัน ยกเว้นกรณีตามข้อ 16.10 และข้อ 17 ทีผ่ ใู้ ห้บริการไม่จาต้องแจ้งล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน
19. การแก้ไขเปลี่ยนแปลง
19.1 การแก้ไขเปลีย่ นแปลงเพิม่ เติมข้อตกลง เงือ่ นไข ระเบียบ ประกาศหรือข้อกาหนดใดๆ ของ
การให้บริการ รวมทัง้ การเปลีย่ นแปลงอัตราค่าบริการโทรคมนาคมต่างๆ ตามทีผ่ ใู้ ห้บริการกาหนดไว้
ผู้
ให้บริการจะแจ้งให้ผใู้ ช้บริการทราบเป็ นหนังสือเป็ นการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน
ในกรณีทก่ี ารแก้ไขเปลีย่ นแปลงข้อสัญญาอันอาจมีผลกระทบต่อสิทธิหน้าที่ หรือประโยชน์อนั พึงได้รบั
ของผูใ้ ช้บริการ ผูใ้ ห้บริการต้องเสนอให้คณะกรรมการพิจารณาให้ความเห็นชอบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน
เว้นแต่เป็ นข้อกาหนดหรือเงือ่ นไขเกี่ยวกับการให้บริการทีค่ ณะกรรมการประกาศยกเว้นให้ดาเนินการได้โดย
ไม่ต้องได้รบั ความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ในกรณีดงั กล่าวให้ผู้ให้บริการแจ้งให้คณะกรรมการทราบ
อย่างช้าไม่เกิน 30 วันหลังจากทีไ่ ด้ดาเนินการแล้ว
การเปลี่ยนแปลงในสาระสาคัญของระบบ เทคโนโลยี หรืออุปกรณ์ใดๆ อันส่งผลกระทบทาให้
ประสิทธิภาพในการให้บริการต่ าลง หรือกระทบสิทธิ หน้าที่ หรือประโยชน์อนั พึงได้รบั ของผูใ้ ช้บริการตาม
สัญญาให้ถอื ว่าเป็ นการเปลีย่ นแปลงข้อกาหนดหรือเงือ่ นไขในการให้บริการและต้องได้รบั ความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการก่อนโดยให้ดาเนินการเช่นเดียวกับกรณีตามวรรคสอง
ความในวรรคแรกไม่ใช้บงั คับกับการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริการโทรทางไกลระหว่างประเทศ
หรือการเปลีย่ 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 แจ้งเป็ นหนังสือมายังสานักงานบริการ สานักงานสาขา
19.2.2 แจ้งทางโทรศัพท์ มายังศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์
19.2.3 แจ้งทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (Internet)
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ข้อ 20. อื่นๆ
20.1 ผูใ้ ช้บริการตกลงยอมรับว่ากรณีทผ่ี ใู้ ช้บริการสมัครหรือยื่นคาขอใช้บริการอื่นใดทีเ่ กีย่ วเนื่อง
กับการใช้บริการโทรคมนาคม และ/หรือโทรทัศ น์แบบบอกรับสมาชิก บริการโทรทางไกลระหว่างประเทศ
หรือบริการอื่นใดทีผ่ ใู้ ห้บริการจะเปิ ดให้บริการในอนาคต ผูใ้ ช้บริการยังต้องปฏิบตั ติ ามข้อตกลงและเงื่อนไข
การใช้บริการโทรคมนาคม และ/หรือโทรทัศน์แบบบอกรับสมาชิก ฉบับนี้ทุกประการ
20.2 ผูใ้ ห้บริการขอสงวนสิทธิในการเปลีย่ นแปลง แก้ไข เพิม่ เติมสัญญาให้บริการนี้ตามทีไ่ ด้รบั
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการ หรือตามทีค่ ณะกรรมการประกาศกาหนด โดยจะแจ้งให้ผใู้ ช้บริการทราบ
ล่วงหน้าผ่านเว็บไซด์ สานักงานบริการลูกค้าของผูใ้ ห้บริการ ศูนย์บริการรับเรือ่ งร้องเรียน หรือผ่าน
เลข
หมายของผูใ้ ช้บริการ ทัง้ นี้ไม่ตดั สิทธิผใู้ ช้บริการทีจ่ ะบอกเลิกข้อตกลงได้ทนั ที
ข้อ 21. เงื่อนไขเพิ่ มเติ ม
21.1 ผู้ใช้บริการรับทราบและยอมรับว่าในการใช้บริการโทรคมนาคม และ/หรือ โทรทัศ น์แ บบ
บอกรับสมาชิก นี้ ในบางแพ็คเกจผูใ้ ห้บริการต้องลงทุนจัดหาและติดตัง้ อุปกรณ์การให้บริการแก่ผใู้ ช้บริการ
ดังนัน้ เมื่อการใช้บริการโทรคมนาคม และ/หรือ โทรทัศ น์แ บบบอกรับ สมาชิก สิ้นสุดลง ไม่ว่าด้วยเหตุใด
ผูใ้ ช้บริการตกลงส่งมอบอุปกรณ์นนั ้ ในสภาพสมบูรณ์และสามารถใช้งานได้ตามปกติให้แก่ ผูใ้ ห้บริการภายใน
15 วันนับแต่วนั สิน้ สุดการใช้บริการ
21.2 ผูใ้ ช้บริการตกลงว่าจะไม่ทาการเคลื่อนย้าย หรือเปลีย่ นแปลงสถานทีต่ ดิ ตัง้ อุปกรณ์
การ
ให้บ ริก ารโทรคมนาคม และ/หรือ โทรทัศ น์ แ บบบอกรับ สมาชิก โดยไม่ไ ด้ร บั อนุ ญ าตเป็ น หนัง สือ จากผู้
ให้บริการก่อน หากผู้ใช้บริการกระทาการฝ่ าฝื นข้อตกลงตามข้อนี้ ผู้ใช้บริการยินยอมชดใช้ค่าเสียหายที่
เกิดขึน้ จากการฝ่ าฝืนดังกล่าวแก่ผใู้ ห้บริการ
21.3 ผูใ้ ช้บริการยินยอมและอานวยความสะดวกให้แก่ผใู้ ห้บริการ ลูกจ้าง และ/หรือผูท้ ผ่ี ใู้ ห้บริการ
มอบหมายในการเข้าไปในสถานทีต่ ดิ ตัง้ เพื่อทาการซ่อมแซม ตรวจสอบ บารุงรักษาอุปกรณ์การให้บริการ
อินเทอร์เน็ตบรอดแบรนด์ หรือเก็บคืนอุปกรณ์ตามข้อ 21.1 ได้ตลอดเวลา โดยทัง้ นี้ จะแจ้งให้ผู้ใช้บริการ
ทราบล่วงหน้าก่อนการเข้าไปในสถานทีต่ ดิ ตัง้ ดังกล่าว
21.4 เพื่อป้ องกันและหลีกเลีย่ งผลกระทบต่อการใช้งานของผูใ้ ช้บริการรายอื่น ผูใ้ ห้บริการขอสงวนสิทธิ ์
ในการกาหนดเงื่อนไขการให้บริการอินเทอร์เน็ตบรอดแบนด์เพื่อการให้บริการอย่างเท่าเทียมโดยคานึงถึง
ประโยชน์ ของผู้ใ ช้บริก ารส่ว นรวมเป็ นส าคัญ ทัง้ นี้ บริการอินเทอร์เ น็ ตบรอดแบรนด์เป็ นบริการแบบใช้
ความเร็วรับ-ส่งข้อมูลร่วมกัน คุณภาพและความเร็วในการใช้งานขึน้ อยู่กบั ปริมาณหรือจานวนผู้ใช้งานใน
ขณะนัน้ โดยระยะทางระหว่างโครงข่ายอินเทอร์เน็ตกับสถานที่ของผู้ใช้บริก าร คุณภาพและประสิทธิภาพ
ของอุปกรณ์ทใ่ี ช้เชื่อมต่อ รวมถึงเซิรฟ์ เวอร์ของเว็บไซต์ทเ่ี ข้าใช้งาน อาจส่งผลให้ความเร็วเชื่อมต่อต่ ากว่าที่
กาหนดไว้ในแพ็กเกจทีผ่ ใู้ ช้บริการสมัครใช้บริการ
21.5 ผู้ใ ช้บ ริก ารตกลงจัด หาและบ ารุง รัก ษาเครื่อ งโทรศัพ ท์แ ละอุ ป กรณ์ ป ลายทางซึ่ง ใช้เ พื่ อ
เชื่อมต่อกับบริการโทรศัพท์ประจาทีข่ องผูใ้ ห้บริการ
21.6 ผูใ้ ช้บริการมีสทิ ธิใช้ Application ต่างๆ ทีผ่ ใู้ ห้บริการจัดหามาให้บนกล่องรับสัญญาณเท่านัน้
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21.7 กรณีท่เี กิดเหตุขดั ข้องในการใช้งานกล่องรับสัญญาณ เนื่องจากการถูกดัดแปลง, ทาลาย,
เสียหายจากภัยพิบตั ิ, ความผิดปกติของกระแสไฟ หรือเนื่องจากการใช้งานที่ผ ิดวิธ ี หรือไม่เป็ นไปตาม
ข้อกาหนดการใช้งาน ซึ่งก่อทาให้เกิดความเสียหายต่อ ตัวกล่อ งรับสัญญาณและจาต้อ งเปลี่ยนกล่ อ งรับ
สัญญาณใหม่ ผูใ้ ช้บริการจะต้องชาระค่าเปิ ดใช้บริการกล่องเนื่องจากความเสียหายทีเ่ กิดขึน้ ดังกล่าว
21.8 ผู้ใช้บริการต้องใช้บริการโทรทัศน์แบบบอกรับสมาชิกเฉพาะภายในที่พกั อาศัยหรือสถานที่
ติดตัง้ บริการของผู้ใช้บริการเท่านัน้ หากมีการใช้บริการหรือเผยแพร่ส่วนใดส่วนหนึ่งของบริการไปในที่
สาธารณะ ผูใ้ ช้บริการจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายอันเกิดจากการเผยแพร่ดงั กล่าวเองทัง้ สิน้
ข้อตกลงให้เก็บรวบรวม ใช้ เปิ ดเผยข้อมูล
เพื่อสิ ทธิ ประโยชน์ ของผูใ้ ช้บริ การ
ผูใ้ ช้บริการตกลงยินยอมในการเก็บรวบรวม ใช้ เปิ ดเผยข้อมูล โดยผูใ้ ห้บริการจะรวบรวม จัดเก็บ ใช้ ข้อมูล
ส่วนบุคคลของผูใ้ ช้บริการ เพื่อประโยชน์ในการให้บริการแก่ผใู้ ช้บริการ และเป็ นไปตามกฎหมายทีก่ าหนด ดังนี้
1. “ข้อมูลส่ วนบุคคล” หมายความถึง ชื่อ สกุล ที่อยู่ของผู้ใช้บริการ ข้อมูลทางการเงิน ข้อมูลการทา
ธุรกรรม ข้อมูลสุขภาพของผู้ใช้บริการ ข้อมูลทางชีวภาพ อัตลักษณ์ (เช่น ลายนิ้วมือ ใบหน้า เป็ นต้น)
ความบกพร่อ งต่ อ ร่ า งกาย และ/หรือ ข้อ มูล ใดๆ ที่จ ะเป็ น ประโยชน์ ใ นการให้บ ริก าร ซึ่ง เกี่ย วกับ
ผูใ้ ช้บริการทีส่ ามารถระบุตวั ผูใ้ ช้บริการ หรืออาจระบุตวั ผูใ้ ช้บริการนัน้ ได้ไม่ว่าทางตรง หรือทางอ้อมที่
ผูใ้ ช้บริการให้ไว้แก่ ผูใ้ ห้บริการ หรือทีผ่ ใู้ ห้บริการได้รบั หรือเข้าถึงได้จากแหล่งอื่น
2. ผู้ให้บริการรวบรวม จัดเก็บ ใช้ ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ รวมถึงบริการหรือกิจกรรมที่ผู้ใช้บริการ
สนใจ เช่น บริการโทรคมนาคม บริการกิจการกระจายเสียง บริการช่องทางชาระเงิน หรือบริการอื่นใด หรือ
การจัดทาบริการทางดิจทิ ลั หรือการวิจยั ตลาดและการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย หรือเพื่อประโยชน์ในการ
จัดทาฐานข้อมูลและใช้ขอ้ มูลเพื่อเสนอสิทธิประโยชน์ตามความสนใจของผูใ้ ช้บริการ หรือเพื่อประโยชน์ใน
การวิเคราะห์และนาเสนอบริการหรือผลิตภัณฑ์ใดๆ ของผูใ้ ห้บริการ และ/หรือบุคคลทีเ่ ป็ นผูจ้ าหน่ าย เป็ น
ตัวแทน หรือมีความเกี่ยวข้องกับผู้ให้บริการ และ/หรือของบุ คคลอื่น หรือ เพื่อปฏิบตั ิตามกฎหมายหรือ
กฎระเบียบทีใ่ ช้บงั คับกับผูใ้ ห้บริการ ทัง้ ขณะนี้และภายภาคหน้า รวมทัง้ ยินยอมให้ผใู้ ห้บริการ ส่ง โอน และ/
หรือเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่ผรู้ บั ข้อมูล ได้แก่ กลุ่มธุรกิจของผูใ้ ห้บริการ พันธมิตรทางธุรกิจ องค์กร
หรือนิตบิ ุคคลใดๆ ทีผ่ ใู้ ห้บริการเป็ นคู่สญ
ั ญาหรือมีนิตสิ มั พันธ์ดว้ ย โดยอนุ ญาตให้ผใู้ ห้บริการส่ง โอน และ/
หรือเปิ ดเผยข้อมูลดังกล่าวได้ ทัง้ ในประเทศและต่างประเทศ และผูใ้ ห้บริการจะจัดเก็บรักษาข้อมูลดังกล่าว
ไว้ตามระยะเวลาเท่าทีจ่ าเป็ นสาหรับวัตถุประสงค์เหล่านัน้ เท่านัน้ โดยผูร้ บั ข้อมูลก็มหี น้าทีต่ ามกฎหมายใน
การรักษาข้อมูลส่วนบุคคลเช่นเดียวกัน หากภายหลังมีการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม
ข้อมูลส่วนบุคคล ผูใ้ ห้บริการจะประกาศให้ผใู้ ช้บริการทราบ
3. ผู้ใช้บริการมีสทิ ธิถอนความยินยอมเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการเมื่อใดก็ได้ เว้นแต่การถอน
ความยินยอมนัน้ จะกระทบต่อการให้บริการหรืออยู่นอกเหนือการควบคุมของผูใ้ ห้บริการ
4. การตกลงให้เก็บ รวบรวม ใช้ เปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลนี้มผี ลใช้บงั คับตามระยะเวลาทีก่ ฎหมายกาหนด
ไว้
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5. สิทธิของผูใ้ ช้บริการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลทีเ่ กีย่ วกับการเพิกถอน การขอเข้าถึงและรับสาเนาข้อมูลส่วน
บุคคล การคัดค้านการเก็บข้อมูล ใช้หรือเปิ ดเผย สิทธิในการเคลื่อนย้ายข้อมูล สิทธิในการลบข้อมูล สิทธิใน
การระงับการใช้ข้อมูล ให้เป็ นไปตามนโยบายในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ให้บริการและตามที่
กฎหมายกาหนด
6. ผูใ้ ช้บริการรับทราบว่า ผูใ้ ช้บริการสามารถติดต่อผูใ้ ห้บริการผ่านช่องทางไปรษณียอ์ เิ ล็กทรอนิกส์:
DPOOFFICE@ais.co.th

