
 

  
ข้อตกลงและเง่ือนไขการให้บริการโทรคมนาคมประจ าท่ี และ/หรือโทรทศัน์แบบบอกรบัสมาชิก 

ระหว่างผู้ให้บริการกบัผู้ใช้บริการ 
  
 
1.  ข้อความทัว่ไป 
 1.1 ขอ้ตกลงและเงื่อนไขการให้บรกิารโทรคมนาคมประจ าที่ และ/หรอืโทรทศัน์แบบบอกรบั
สมาชกิที่นี้มผีลใช้บงัคบัระหว่างบรษิัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จ ากดั และ/หรอืบรษิัท ซุปเปอร ์
บรอดแบนด ์เน็ทเวอรค์ จ ากดั ในฐานะผูใ้หบ้รกิาร กบัผูใ้ชบ้รกิาร 
 1.2 ผูใ้ชบ้รกิารไดอ่้านและเขา้ใจเงื่อนไขและขอ้ตกลงการใหบ้รกิารซึง่ก าหนดสทิธแิละหน้าทีข่อง 
ผูใ้หบ้รกิารและผูใ้ช้บรกิารจนเขา้ใจรายละเอยีดต่างๆ ครบถ้วนแล้ว จงึตกลงใช้บรกิารโดยลงลายมอืชื่อใน 
ค าขอใช้บรกิาร หรอืค าขอรบัโอนเลขหมาย หรอืค าขออื่นใด และ/หรอืได้ตกลงใช้บรกิารโดยวธิกีารทาง
อเิลก็ทรอนิกสก์บัผู้ให้บรกิารแลว้ ถอืว่าผู้ใช้บรกิารได้ตกลงท าสญัญากบัผูใ้หบ้รกิารและยนิยอมผูกพนัและ
ปฏบิตัติามขอ้ตกลงฉบบัน้ีทุกประการ 
 1.3 ผูใ้หบ้รกิารมสีทิธทิีจ่ะปฏเิสธไม่ท าสญัญา หรอืไม่เปิดใหใ้ชบ้รกิารต่างๆ กบับุคคลใดๆ หรอื
กบัผูใ้ชบ้รกิารไดต้ามเงือ่นไขทีก่ าหนดไวใ้นขอ้ตกลงฉบบันี้  
  
2. ค านิยาม 
 2.1 “ผู้ให้บริการ” หมายถงึ บรษิัท แอดวานซ์ ไวรเ์ลส เน็ทเวอร์ค จ ากดั และ/หรอืบรษิัท 
ซุปเปอร ์บรอดแบนด ์เน็ทเวอรค์ จ ากดั 
 2.2 “ผู้ใช้บริการ” หมายถงึ บุคคล หรอืนิตบิุคคลผูซ้ึง่ไดต้กลงท าสญัญาใชบ้รกิารโทรคมนาคม
ประจ าที ่และ/หรอืโทรทศัน์แบบบอกรบัสมาชกิไวก้บัผูใ้หบ้รกิาร   
 2.3 “บริการโทรคมนาคมประจ าท่ี” หมายถงึ บรกิารโทรคมนาคมประจ าที ่ดงัต่อไปนี้ 
  2.3.1 “บริการโทรศพัทป์ระจ าท่ี” หมายถงึ บรกิารโทรศพัทป์ระจ าที่ บรกิารโทรศพัทแ์บบ
มภีาพและเสียง (Video Phone) บริการประชุมทางโทรศัพท์และประชุมทางวิดีโอ (Voice/Video 
Conference) และรวมบรกิารเสรมิบนบรกิารโทรศพัทป์ระจ าที่ 
  2.3.2 “บริการอินเทอรเ์น็ตบรอดแบรนด์” หมายถึง บรกิารระบบสื่อสารข้อมูลผ่าน
เครอืขา่ยอนิเทอรเ์น็ตบรอดแบนดแ์บบประจ าที ่และรวมบรกิารเสรมิบนอนิเทอรเ์น็ตบรอดแบรนด์ 
 2.4 “บริการโทรทศัน์แบบบอกรบัสมาชิก” หมายถงึ บรกิารโทรทศัน์ประเภทที่ผู้ใช้บรกิาร
ประสงคจ์ะรบับรกิารตามเงื่อนไขทีผู่ใ้หบ้รกิารก าหนด โดยผูใ้หบ้รกิารไม่ประสงคจ์ะใหบ้รกิารเป็นการทัว่ไป 
ซึ่งผู้ใช้บรกิารสามารถใช้บรกิารช่องรายการปกติ ช่องรายการตามค าสัง่ซื้อนอกเหนือจากรายการปกต ิ
บรกิาร Video-on-demand บรกิาร Application และบรกิารอื่น ๆ ผ่านกล่องรบัสญัญาณและอุปกรณ์ที่
เกีย่วขอ้งของผูใ้หบ้รกิาร 
 2.5 “บริการเสริม” หมายถงึ บรกิารใดๆ อนัได้แก่ บรกิารเสยีง ภาพ ภาพเคลื่อนไหว ขอ้มูล  
พหุสื่อ หรือ สื่อผสม ซึ่งผู้ให้บริการหรือผู้ร่วมให้บรกิารเสริมเป็นผู้จดัท าเพื่อให้บริการแก่ผู้ใช้บริการ 
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นอกเหนือจากการใช้บรกิารโทรศพัทป์ระจ าทีเ่พื่อการโทรออกหรอืรบัสายเข้าตามปกต ิ และการใช้บรกิาร
อนิเทอรเ์น็ตบรอดแบรนดต์ามปกต ิ  
 2.6 “บริการโทรทางไกลระหว่างประเทศ” หมายถงึ บรกิารโทรศพัท์ระหว่างประเทศจาก
ประเทศไทยไปยงัหมายเลขปลายทางทีเ่ป็นเบอรโ์ทรศพัทข์องต่างประเทศ (International Direct Dialing: 
IDD) ผ่านเครอืข่ายของผู้ให้บรกิาร และ/หรอืผู้ให้บรกิารโทรคมนาคมรายอื่นๆ ที่มขีอ้ตกลงการใหบ้รกิาร
รว่มกบัผูใ้หบ้รกิาร  
  2.7 “ส านักงานบริการ ส านักงานสาขา” หมายถงึ ส านักงานบรกิาร ส านักงานสาขา หรอื
ศูนยบ์รกิารลกูคา้สมัพนัธข์องผูใ้หบ้รกิาร 
 2.8 “ศูนย์บริการรบัข้อร้องเรียน” หมายถึง ศูนย์บรกิารรบัข้อร้องเรยีนของผู้ใช้บรกิาร         
ซึง่ผู้ใหบ้รกิารจดัตัง้ขึน้เป็นการเฉพาะ หรอืศูนยบ์รกิารที่ผูใ้หบ้รกิารว่าจา้งใหท้ าหน้าทีร่บัขอ้รอ้งเรยีนของ
ผูใ้ชบ้รกิารแทนผูใ้หบ้รกิาร 
 2.9 “ค่าบริการ” หมายถงึ ค่าธรรมเนียม ค่าบรกิาร หรอืค่าใชจ้่ายอื่นใดที่ผูใ้หบ้รกิารเรยีกเก็บ
จากผูใ้ชบ้รกิารอนัเนื่องจากการไดใ้ชป้ระโยชน์ หรอืจะไดใ้ชป้ระโยชน์ในบรกิารโทรคมนาคมประจ าที ่และ/
หรอืโทรทศัน์แบบบอกรบัสมาชกิ รวมถงึค่าบรกิารโทรศพัทท์างไกลระหว่างประเทศ และค่าใชบ้รกิารเสรมิ
ต่างๆ  
 2.10 “ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง ชื่อ สกุล ที่อยู่ของผู้ใช้บรกิาร และให้หมายความรวมถึง
รายละเอยีดเกี่ยวกบัผูใ้ชบ้รกิารทีส่ามารถระบุตวัผูใ้ชบ้รกิาร หรอือาจระบุตวัผูใ้ชบ้รกิารนัน้ไดไ้ม่ว่าทางตรง 
หรอืทางอ้อม ขอ้มูลการใช้บรกิาร เลขหมายโทรคมนาคม และพฤติกรรมการใช้บรกิารโทรคมนาคมของ
ผูใ้ชบ้รกิาร  
 2.11 “รอบ” หมายถงึ รอบระยะเวลาของการใหบ้รกิาร เพื่อใชใ้นการเรยีกเก็บค่าบรกิารตามที ่  
ผูใ้หบ้รกิารก าหนด ซึง่ไมเ่กนิกว่า 31 วนัต่อรอบ 
 2.12 “สญัญา” หมายถงึ ความตกลงร่วมกนัระหว่าง ผู้ให้บรกิารกบัผู้ใช้บรกิารเกี่ยวกบัการ
ให้บรกิารโทรคมนาคมประจ าที่ และ/หรอืโทรทศัน์แบบบอกรบัสมาชกิแก่ผู้ใช้บรกิาร ซึ่งไม่ว่าท าขึน้ใน
รปูแบบใด โดยจะมผีลผกูพนัและใชบ้งัคบัระหว่าง ผูใ้หบ้รกิารและผูใ้ชบ้รกิารตามสทิธแิละหน้าทีท่ีก่ าหนดไว้
ในขอ้ตกลงและเงื่อนไขการให้บรกิารโทรศพัท์ประจ าที่ฉบบันี้ ซึ่งคณะกรรมการเห็นชอบแล้วทนัท ีเมื่อผู้
ใหบ้รกิารไดย้นิยอมใหผู้ใ้ชบ้รกิารไดใ้ชบ้รกิารโทรคมนาคมประจ าที ่และ/หรอืโทรทศัน์แบบบอกรบัสมาชกิ 
 2.13 “สมคัรหรือย่ืนค าขอ” หมายถึง การสมคัรหรอืยื่นค าขอเพื่อท าสญัญาใช้บรกิาร
โทรคมนาคมประจ าที่ และ/หรอืโทรทศัน์แบบบอกรบัสมาชกิกบัผูใ้ห้บรกิารด้วยตนเอง โดยทางไปรษณีย ์
โดยโทรศพัทห์รอืโทรสาร รวมถงึการพมิพห์รอืเลอืกขอ้ความและการกระท าใดๆ ทีท่ าใหป้รากฏซึง่ขอ้ความ
ตามวิธีการที่ผู้ให้บริการก าหนดไว้ผ่านเครื่องโทรศัพท์เคลื่อนที่  หรือผ่านทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 
(Internet) หรอืสื่ออเิลก็ทรอนิกส์อื่นใดตามที่ผูใ้ห้บรกิารก าหนด ทัง้ที่มอียู่ในปจัจุบนัและทีจ่ะก าหนดขึน้ใน
อนาคต  
 2.14 “คณะกรรมการ” หมายถงึ คณะกรรมการกจิการกระจายเสยีง กจิการโทรทศัน์ และกจิการ
โทรคมนาคมแห่งชาต ิ(กสทช.)  
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3. ลกัษณะและประเภทของบริการ 
  ผู้ให้บรกิารเป็นผู้ให้บรกิารโทรคมนาคมประจ าที่ และ/หรอืโทรทศัน์แบบบอกรบัสมาชกิแก่
ผูใ้ชบ้รกิารทีไ่ดส้มคัร หรอืยืน่ค าขอและท าสญัญาไวก้บัผูใ้หบ้รกิาร ซึง่จะมสีทิธใิชบ้รกิารโทรคมนาคมประจ า
ที ่และ/หรอืโทรทศัน์แบบบอกรบัสมาชกิ รวมถงึเลขหมายโทรศพัทต์ามทีผู่ใ้หบ้รกิารจดัสรรใหเ้พื่อใชใ้นการ
สื่อสารโทรคมนาคม รวมตลอดถงึการใชบ้รกิารเสรมิและการใช้บรกิารประเภทอื่นๆ ทีเ่กี่ยวเนื่องกบับรกิาร
โทรคมนาคมประจ าที ่และ/หรอืโทรทศัน์แบบบอกรบัสมาชกิ ตามทีผู่ใ้หบ้รกิารก าหนดและทีเ่ปิดใหบ้รกิาร
อยูแ่ลว้ ทัง้ในปจัจบุนัและทีจ่ะจดัใหม้ขีึน้ในอนาคต  
  
4. การท าสญัญาและการให้บริการ 
 4.1 ผู้ใช้บรกิารต้องสมคัร หรอืยื่นค าขอใช้บรกิารโทรคมนาคมประจ าที ่และ/หรอืโทรทศัน์แบบ
บอกรบัสมาชกิ พรอ้มกบัแนบเอกสารประกอบตามทีผู่ใ้หบ้รกิารก าหนดไว ้เพื่อท าสญัญากบัผูใ้หบ้รกิารตาม
รปูแบบของการใหบ้รกิารแต่ละประเภททีก่ าหนดไว ้  

ผูใ้หบ้รกิารจะจดัส่งส าเนาสญัญาเป็นหนังสอื หรอื CD ROM หรอืสื่ออเิลก็ทรอนิกสอ์ื่นๆ ใหแ้ก่
ผูใ้ชบ้รกิารเมือ่ตกลงใชบ้รกิาร หรอืตามทีผู่ใ้ชบ้รกิารรอ้งขอ 

4.2 ผูใ้ชบ้รกิารจะไดร้บัสทิธปิระโยชน์ในการใชบ้รกิารตามเงือ่นไขและรายละเอยีดทีก่ าหนดไวใ้น
รายการส่งเสรมิการขายและการใชบ้รกิารที่ผูใ้หบ้รกิารประกาศก าหนดไว้ให้แก่ผูท้ี่สมคัร หรอืยื่นค าขอใช้
บรกิารอยู่ในแต่ละช่วงเวลานัน้ ทัง้นี้ ผู้ใช้บรกิารมสีทิธขิอเปลี่ยนแปลงรายการส่งเสรมิการขายและการใช้
บรกิารได้ตามรายการส่งเสรมิการขายที่ผู้ให้บรกิารเปิดให้สมคัรใช้ได้อยู่ ณ เวลานัน้ ในกรณีที่ผู้ใช้บรกิาร
โอนสทิธใิชบ้รกิารหรอืโอนเลขหมายไปใหผู้อ้ื่นไม่ว่าดว้ยเหตุใดๆ หรอืถูกผูใ้หบ้รกิารบอกเลกิการใหบ้รกิาร
สทิธปิระโยชน์ของรายการส่งเสรมิการขายการใชบ้รกิารนัน้เป็นอนัสิน้สุดลงทนัท ี

4.3 ผูใ้หบ้รกิารมสีทิธนิ าขอ้มลูส่วนบุคคลของผูใ้ชบ้รกิารไปใชใ้นการใหบ้รกิารได้โดยต้องไดร้บั
ความยนิยอมจากผู้ใช้บรกิารและเพื่อประโยชน์ในการด าเนินกจิการโทรคมนาคมตามหลกัเกณฑท์ี่ก าหนด
ตามที่คณะกรรมการประกาศก าหนดในเรื่อง มาตรการคุ้มครองสทิธขิองผู้ใช้บรกิารโทรคมนาคมเกี่ยวกบั
ขอ้มลูส่วนบุคคล  

ทัง้นี้ ผู้ใช้บรกิารมสีิทธิขอตรวจดู ขอส าเนา หรอืขอส าเนารบัรองถูกต้อง หรอืขอแก้ไข หรอื
เปลีย่นแปลง หรอืขอระงบัการใชห้รอืเปิดเผยขอ้มลูส่วนบุคคลของผูใ้ชบ้รกิาร หรอืขอเพกิถอนความยนิยอม
ให้ประมวลผลได้โดยให้ท าค าขอเป็นหนังสอืยื่นต่อผู้ให้บรกิาร หากผู้ให้บรกิารไม่ด าเนินการตามค าขอให้
ผูใ้ชบ้รกิารมหีนังสอืแจง้ส านักงาน กสทช. เพื่อบงัคบัให้เป็นไปตามสทิธขิองผูใ้ชบ้รกิาร และให้ผูใ้หบ้รกิาร 
เรยีกเกบ็ค่าธรรมเนียมในกรณีที่ผู้ใช้บรกิารขอตรวจดู ขอส าเนา หรอืขอส าเนารบัรองความถูกต้องขอ้มูล
ส่วนบุคคลของผูใ้ชบ้รกิารไดโ้ดยไมส่งูกว่าความเป็นจรงิตามหลกัเกณฑท์ีค่ณะกรรมการก าหนด  

 4.4 ผู้ใหบ้รกิารจะใหบ้รกิารโทรคมนาคมประจ าที่ และ/หรอืโทรทศัน์แบบบอกรบัสมาชกิตาม
มาตรฐานและคุณภาพการให้บรกิารตามที่ได้โฆษณาไว้ หรอืแจง้ให้ผู้ใช้บรกิารทราบ โดยมาตรฐานและ
คุณภาพการใหบ้รกิารดงักล่าวจะไมต่ ่ากว่าหลกัเกณฑท์ีค่ณะกรรมการประกาศก าหนด 

4.5 ในกรณีทีเ่กดิเหตุขดัขอ้งขึน้กบัการให้บรกิารโทรคมนาคมประจ าที ่และ/หรอืโทรทศัน์แบบ
บอกรบัสมาชกิของผูใ้หบ้รกิารอนัเน่ืองมาจากมาตรฐาน หรอืคุณภาพการใหบ้รกิารจนเป็นเหตุใหผู้ใ้ชบ้รกิาร
ไม่สามารถใช้บรกิารได้ตามปกติ ผู้ให้บรกิารมหีน้าที่ต้องด าเนินการแก้ไขเพื่อให้ผู้ใช้บรกิารสามารถใช้
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บรกิารโทรคมนาคมประจ าที ่และ/หรอืโทรทศัน์แบบบอกรบัสมาชกิไดโ้ดยเรว็ ผูใ้หบ้รกิารจะไม่เรยีกเกบ็เงนิ
ค่าบรกิารในช่วงเวลาดงักล่าวจากผูใ้ชบ้รกิาร เวน้แต่ ผูใ้หบ้รกิารพสิูจน์ไดว้่าเหตุขดัขอ้งดงักล่าวเกดิขึน้จาก
ผูใ้ชบ้รกิาร  อยา่งไรกต็าม ค่าบรกิารทีเ่กดิขึน้ในช่วงเวลาทีส่ามารถใชง้านไดต้ามปกตนิัน้ ผูใ้ชบ้รกิารยงัคงมี
หน้าทีต่อ้งช าระใหแ้ก่ผูใ้หบ้รกิาร   

4.6 ผู้ใช้บริการจะโอนสิทธิการใช้บริการตามสัญญาให้แก่บุคคลอื่นมิได้ เว้นแต่ได้รบัความ
ยนิยอมจากผูใ้หบ้รกิาร ทัง้นี้ ผูใ้หบ้รกิารมสีทิธเิรยีกเกบ็ค่าธรรมเนียมตามอตัราทีค่ณะกรรมการเหน็ชอบ   

กรณีผู้ให้บรกิารได้ให้ความยนิยอม ผู้ใช้บรกิารไม่สามารถยกเหตุการโอนสทิธิมาปฏเิสธความ
รบัผดิชอบช าระค่าธรรมเนียมหรอืค่าบรกิารทีเ่กดิขึน้ได ้ 

อนึ่ง กรณีผูใ้หบ้รกิารยนิยอมใหผู้ใ้ชบ้รกิารโอนสทิธกิารใชบ้รกิารใหก้บับุคคลอื่นแลว้ ถอืว่าสทิธิ
การใช้บรกิารโทรคมนาคมประจ าที่ และ/หรอืโทรทศัน์แบบบอกรบัสมาชกิตามรายการส่งเสรมิการขาย 
และ/หรอืการใชบ้รกิารโทรทางไกลระหว่างประเทศเดมิของผู้ใช้บรกิารเป็นอนัสิน้สุดลงทนัท ีในกรณีนี้ผูร้บั
โอนตอ้งด าเนินการสมคัร หรอืยืน่ค าขอใชบ้รกิารใหมก่บัผูใ้หบ้รกิารต่อไป  

     
5. ข้อก าหนดและวิธีการใช้บริการโทรทางไกลระหว่างประเทศ  

กรณีผูใ้ชบ้รกิารสมคัร หรอืยื่นค าใช้บรกิารโทรทางไกลระหว่างประเทศ ผูใ้ชบ้รกิารต้องปฏบิตัิ
ตามเงือ่นไขและขอ้ก าหนดของการใชบ้รกิารเพิม่เตมิดงัต่อไปนี้ 

5.1 เมื่อผู้ใช้บรกิารสมคัร หรอืยื่นค าขอใช้บรกิารโทรทางไกลระหว่างประเทศกบัผู้ให้บรกิาร 
ผู้ใช้บริการสามารถใช้โทรศัพท์จากประเทศไทยไปยังหมายเลขปลายทางที่เป็ นเบอร์โทรศัพท์ของ
ต่างประเทศไดต้ามวธิกีารและขัน้ตอนทีผู่ใ้หบ้รกิารประกาศและแจง้ใหผู้ใ้ชบ้รกิารทราบ 

5.2 ผูใ้ชบ้รกิารต้องช าระค่าบรกิาร และ/หรอืค่าธรรมเนียมบรกิารอนัเกดิขึน้อนัเนื่องจากการใช้
บรกิารโทรทางไกลระหว่างประเทศตามจ านวนทีเ่รยีกเกบ็ใหแ้ก่ผูใ้หบ้รกิาร 

5.3 ผูใ้ห้บรกิารมสีทิธกิ าหนดวงเงนิการใช้บรกิารโทรทางไกลระหว่างประเทศไดเ้ป็นจ านวนเงนิ
เทียบเท่าเป็นเงนิตราไทยโดยประมาณไม่เกิน 3,000 บาทต่อวัน ในกรณีนี้  ผู้ให้บริการจะแจ้งเตือนให้
ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้า เมื่อผู้ใช้บริการได้ใช้บริการใกล้เต็มวงเงิน ทัง้นี้  การก าหนดวงเงินที่เหลือ         
ซึ่งผู้ให้บรกิารจะต้องแจ้งให้ผู้ใช้บรกิารทราบนัน้เป็นไปตามที่คณะกรรมการเหน็ชอบ หากมกีารใช้บรกิาร
เกนิวงเงนิทีก่ าหนดไวผู้ใ้หบ้รกิารมสีทิธริะงบัการใหบ้รกิารไดท้นัทโีดยไมต่อ้งบอกกล่าวล่วงหน้า  

ในกรณีที่ผูใ้ชบ้รกิารใชบ้รกิารครบวงเงนิค่าบรกิารที่ก าหนดแลว้ หากผูใ้ชบ้รกิารไดแ้สดงเจตนา
อย่างชดัแจง้ว่าต้องการเพิม่วงเงนิค่าบรกิารและผูใ้หบ้รกิารยนิยอมใหเ้ฉพาะคราว จะมผีลเฉพาะคราวนัน้ๆ 
เท่านัน้ และผูใ้ชบ้รกิารยนิยอมช าระค่าบรกิารและ/หรอืค่าธรรมเนียมตามจ านวนทีเ่กดิขึน้ทัง้หมด 
 
6. ค่าบริการและค่าธรรมเนียมต่างๆ  

6.1 ผูใ้ช้บรกิารตกลงช าระค่าบรกิารทัง้หมดให้แก่ผู้ให้บรกิารตามอตัราค่าบรกิารที่ผู้ให้บรกิาร 
ก าหนด และตามวธิกีารทีผู่ใ้หบ้รกิารแจง้ประกาศไวใ้นใบแจง้รายการใชบ้รกิาร ในจดหมาย หรอืในข่าวสารที่
ส่งไปถงึผูใ้ชบ้รกิาร  

 ผูใ้หบ้รกิารขอรบัรองว่า จะไม่เรยีกเกบ็ค่าธรรมเนียม หรอืค่าบรกิารนอกเหนือจากทีก่ าหนดไวใ้น
สญัญานี้ 
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6.2 ผู้ใช้บรกิารสามารถขอทราบอตัราค่าบรกิารโทรทางไกลระหว่างประเทศได้ที่ส านักงาน
บรกิาร ส านกังานสาขา เวบ็ไซต ์หรอืโทรศพัทผ์่านศูนยบ์รกิารลกูคา้สมัพนัธข์องผูใ้หบ้รกิาร 
  
7. การก าหนดวงเงิน  

กรณีดงัต่อไปนี้  ผู้ให้บรกิารมสีทิธกิ าหนดวงเงนิ ปรบัเพิม่ ลด หรอืยกเลกิวงเงนิค่าบรกิารที่
ผูใ้ชบ้รกิารจะมสีทิธใิชบ้รกิารได ้  

7.1   เมือ่มกีารโอนเปลีย่นผูใ้ชบ้รกิาร 
7.2   ผูใ้ชบ้รกิารอยูใ่นระหว่างการผ่อนช าระค่าบรกิาร 
7.3   อยู่ในระหว่างการขอตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารทีผู่ใ้ชบ้รกิารน ามาใชป้ระกอบการ

ขอจดทะเบยีน 
7.4   เมื่อมกีารยื่นค าขอท าขอ้ตกลงใหม่ภายหลงัจากทีผู่้ใช้บรกิารขอ หรอืถูกบอกเลกิการ

ใหบ้รกิารไปแลว้ 
7.5   เมือ่ผูใ้หบ้รกิารพจิารณาทบทวนถงึความเสีย่งหน้ีเสยีจากขอ้มลูและพฤตกิรรมการช าระเงนิ

ของผูใ้ชบ้รกิาร 
7.6    เมือ่มกีารใชบ้รกิารโทรทางไกลระหว่างประเทศ 

  
8. การแจ้งและการตรวจสอบใบแจ้งค่าบริการ  

8.1 ผู้ใช้บรกิารต้องช าระค่าบรกิาร และ/หรอืค่าธรรมเนียมภายในระยะเวลาที่ถงึก าหนดช าระ
ตามทีร่ะบุไวใ้นใบแจง้รายการใชบ้รกิาร  

หากผูใ้ชบ้รกิารผดินดัช าระค่าบรกิาร ผูใ้ชบ้รกิารต้องช าระดอกเบีย้ในอตัรารอ้ยละ 15 ต่อปีใหแ้ก่
ผู้ให้บรกิารนับแต่วนัที่ผู้ใช้บรกิารผิดนัดจนกว่าจะช าระเสรจ็สิ้นและผู้ใช้บรกิารจะใช้บรกิารโทรคมนาคม
ประจ าที ่และ/หรอืโทรทศัน์แบบบอกรบัสมาชกิไดเ้มือ่ช าระหนี้ค่าบรกิารพรอ้มดอกเบีย้ครบถว้นแลว้ 

8.2 ผู้ให้บรกิารจะส่งใบแจง้รายการใช้บรกิารที่เกดิขึน้ในแต่ละรอบให้แก่ผู้ใช้บรกิารเป็นการ
ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 (สบิหา้) วนัก่อนวนัครบก าหนดช าระ โดยท าเป็นหนังสอืส่งไปยงัสถานทีต่ดิต่อของ
ผูใ้ช้บรกิารตามที่ได้แจง้ในค าขอ หรอืโดยวธิกีารอื่นตามที่ผู้ใหบ้รกิารจดัท าขึน้และได้รบัความยนิยอมจาก
ผู้ใช้บริการแล้ว ทัง้นี้  ใบแจ้งรายการใช้บริการจะแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับอัตราค่าธรรมเนียม อัตรา
ค่าบรกิาร และการค านวณค่าบรกิารตามหลกัเกณฑท์ี่คณะกรรมการก าหนด เวน้แต่ผูใ้ชบ้รกิารจะแจง้ว่าไม่
ตอ้งการแสดงรายละเอยีดในใบแจง้รายการใชบ้รกิาร  

8.3 เพื่อการตรวจสอบการค านวณค่าบรกิาร และ/หรอืค่าธรรมเนียม ผู้ใช้บรกิารสามารถแจง้
ความประสงค์เป็นคราวๆ ทางหนังสอื ทางโทรศพัท์ หรอืเครื่องมอืสื่อสารอย่างอื่น หรอืโดยวธิกีารอื่นใด
มายงัส านักงานบรกิาร ส านักงานสาขาเพื่อขอรบัใบแจง้ข้อมูลรายการใช้โทรคมนาคมประจ าที่ และ/หรอื
โทรทศัน์แบบบอกรบัสมาชกิทีม่รีายการขา้งตน้ยอ้นหลงัไดไ้มเ่กนิ 3 รอบนบัจากรอบปจัจุบนั ซึง่ผูใ้หบ้รกิาร
จะด าเนินการใหภ้ายใน 3 วนั นบัแต่วนัทีไ่ดร้บัแจง้โดยไม่ต้องเสยีค่าใชจ้่าย เวน้แต่ค่าจดัส่งทางไปรษณียใ์น
กรณีที่ผู้ใช้บริการต้องการให้จัดส่งใบแจ้งรายการนัน้ทางไปรษณีย์  และหากผู้ใช้บริการต้องการรับ
รายละเอยีดของค่าบรกิารในรอบนัน้ซ ้าอกี ผูใ้ชบ้รกิารต้องเสยีค่าธรรมเนียมตามอตัราทีก่ าหนดไว้  แต่ทัง้นี้ 
ค่าธรรมเนียมดงักล่าวจะไมเ่กนิกว่าอตัราทีค่ณะกรรมการใหค้วามเหน็ชอบ 
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อนึ่ง ผู้ให้บรกิารจะจดัท าใบแจง้รายการตามวรรคแรกและส่งมอบให้แก่ผู้ใช้บรกิารที่มหีลกัฐาน
แสดงตนว่าเป็นผูใ้ชบ้รกิารทีแ่ทจ้รงิเท่านัน้ 

8.4 ผู้ให้บรกิารขอสงวนสทิธใินการเรยีกเก็บค่าใช้จ่ายในการจดัท าใบแจง้รายการขา้งต้นจาก
ผู้ใช้บรกิาร หากมกีฎหมาย ประกาศ ระเบียบ หรอืข้อบงัคบัของทางราชการก าหนดหรอือนุญาตให้          
ผูใ้หบ้รกิารเรยีกเกบ็ค่าใชจ้า่ยในกรณขีา้งตน้ได ้ 

8.5 กรณีดงัต่อไปนี้ ผู้ใช้บรกิารต้องช าระค่าบรกิาร และ/หรอืค่าธรรมเนียมให้แก่ผู้ให้บรกิาร 
ในทนัทเีมือ่ไดร้บัใบแจง้หนี้ค่าบรกิาร  

 8.5.1 กรณถีูกระงบัการใชบ้รกิารเนื่องจากใชบ้รกิารเกนิกว่าวงเงนิทีก่ าหนดไว ้
 8.5.2 กรณขีอโอนเปลีย่นผูใ้ชบ้รกิาร 
8.5.3 กรณขีอยกเลกิการใชบ้รกิาร 

 
9. การตรวจสอบข้อมลูการใช้บริการ 

9.1 ในกรณีทีผู่ใ้ชบ้รกิารเหน็ว่า ผูใ้หบ้รกิารเรยีกเกบ็ค่าบรกิารสูงกว่าอตัราทีก่ าหนดไว ้หรอืสูง
กว่าที่เรยีกเกบ็จากผูใ้ช้บรกิารรายอื่นทีใ่ชบ้รกิารโทรคมนาคมในลกัษณะหรอืประเภทเดยีวกนั  หรอืเหน็ว่า       
ผู้ให้บรกิารเรยีกเก็บค่าบรกิารไม่ถูกต้อง ผู้ใช้บรกิารมสีทิธิยื่นค าขอตรวจสอบขอ้มูลการใช้บรกิารได้ตาม
หลกัเกณฑท์ี่ก าหนดตามประกาศ กทช เรื่อง มาตรฐานของสญัญาใหบ้รกิารโทรคมนาคม พ.ศ. 2549 ทัง้นี้ 
ผูใ้ช้บรกิารต้องยื่นค าขอเป็นหนังสอื หรอืทางโทรศพัท ์หรอืเครื่องมอืสื่อสารอย่างอื่น หรอืโดยวธิกีารอื่นใด
มายงั ส านักงานบรกิาร ส านักงานสาขา หรอืตัวแทนศูนย์บรกิาร หรอืศูนย์บรกิารรบัข้อร้องเรยีน และ        
ผู้ให้บรกิารจะด าเนินการตรวจสอบขอ้เทจ็จรงิและแจง้ผลการตรวจสอบข้อมูลให้ผู้ใช้บรกิารทราบโดยเรว็   
แต่ทัง้นี้ตอ้งไมเ่กนิกว่า 30 วนั นบัแต่วนัทีผู่ใ้ชบ้รกิารมคี าขอ   

หากผูใ้ห้บรกิารไม่ด าเนินการภายในระยะเวลาทีก่ าหนด ให้ถอืว่าผูใ้หบ้รกิารนัน้สิ้นสทิธใินการ
เรยีกเกบ็ค่าธรรมเนียมหรอืค่าบรกิารในจ านวนทีผู่ใ้ชบ้รกิารไดโ้ตแ้ยง้นัน้ 
 9.2 กรณีขอ้เทจ็จรงิปรากฏว่า ผูใ้หบ้รกิารเรยีกเกบ็ค่าบรกิารเกนิกว่าจ านวนทีเ่กดิขึน้จากการใช้
บรกิารจรงิ ผูใ้หบ้รกิารจะคนืเงนิส่วนต่างของค่าบรกิารใหแ้ก่ผูใ้ชบ้รกิารภายใน 30 วนันับแต่วนัทีข่อ้เทจ็จรงิ
ยตุ ิและผูใ้หบ้รกิารตอ้งช าระดอกเบีย้ในส่วนต่างในอตัราเท่ากบัทีไ่ดก้ าหนดว่าจะเรยีกเกบ็จากผู้ใชบ้รกิารใน
กรณีที่ผูใ้ชบ้รกิารผดินัด โดยผู้ให้บรกิารจะจ่ายคนืเงนิให้เป็นเงนิสด หรอืเชค็ หรอืน าเขา้บญัชเีงนิฝากของ
ผูใ้ชบ้รกิารตามทีผู่ใ้ชบ้รกิารแจง้ความประสงคไ์ว ้หรอืตามวธิกีารทีผู่ใ้ชบ้รกิารแจง้ความประสงคไ์ว้ 
  
10. การแจ้งขอระงบัใช้บริการชัว่คราว 

10.1 ในกรณีที่ผู้ใช้บรกิารมเีหตุจ าเป็นไม่สามารถใช้บรกิารโทรคมนาคมประจ าที่ และ/หรอื
โทรทศัน์แบบบอกรบัสมาชกิไดเ้ป็นการชัว่คราว ผูใ้ชบ้รกิารสามารถขอระงบัการใชบ้รกิารเป็นการชัว่คราว
ได้ 30 วนัโดยไม่เสยีค่าใช้จ่าย และต้องแจง้ความประสงค์เป็นคราวๆ ด้วยตนเอง หรอืส่งโทรสารพรอ้ม
ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรอืแจ้งเป็นหนังสอืส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรบัมายงัส านักงาน
บรกิาร ส านกังานสาขา หรอืตวัแทนศูนยบ์รกิารเป็นการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วนั  
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กรณีมีเหตุสุดวิสัยเกิดขึ้นกับผู้ใช้บริการจนเป็นเหตุให้ผู้ใช้บริการไม่สามารถใช้บริการได้              
ผู้ให้บรกิารตกลงให้ผู้ใช้บรกิารระงบัการใช้บรกิารชัว่คราวได้ตามระยะเวลาที่ผู้ใช้บรกิารร้องขอ แต่ทัง้นี้     
ไมเ่กนิกว่าระยะเวลาทีเ่หตุสุดวสิยันัน้คงอยู่ 

10.2 ในการขอระงบัการใชบ้รกิารชัว่คราวผูใ้ชบ้รกิารไมต่อ้งเสยีค่าธรรมเนียม หรอืค่าใชจ้่ายใดๆ 
ในการขอระงบับรกิาร เวน้แต่ กรณีทีผู่ใ้ชบ้รกิารระงบับรกิารเกนิกว่าระยะเวลาขัน้สูงที่ผูใ้หบ้รกิารก าหนดไว ้
ผูใ้หบ้รกิารมสีทิธยิกเลกิการใหบ้รกิารไดโ้ดยแจง้ใหผู้ใ้ชบ้รกิารทราบล่วงหน้าเป็นหนงัสอืไม่น้อยกว่า 30 วนั   

10.3 ผูใ้หบ้รกิารจะเปิดใหผู้ใ้ชบ้รกิารไดใ้ชบ้รกิารทนัทใีนวนัถดัจากวนัทีค่รบก าหนดการขอระงบั
ใชบ้รกิารชัว่คราว โดยไมเ่รยีกเกบ็ค่าใชจ้า่ยใดๆ ในการขอเปิดใชบ้รกิาร 
  
11. กรณีอปุกรณ์การใช้บริการโทรคมนาคมสูญหายหรือถกูโจรกรรม 

11.1  เมื่ออุปกรณ์การใช้บรกิารโทรคมนาคมสูญหายหรอืถูกโจรกรรม ผู้ใช้บรกิารต้องรบีแจง้
มายงัส านักงานบริการ ส านักงานสาขาของผู้ให้บริการทราบเป็นหนังสือ หรือทางโทรศัพท์ หรือโดย
เครือ่งมอืสื่อสารอยา่งอื่น หรอืโดยวธิกีารอื่นใด โดยผูใ้หบ้รกิารจะด าเนินการระงบัการใหบ้รกิารในทนัท ี
ทีไ่ด้รบัแจง้เพื่อระงบัการใหบ้รกิารเป็นการชัว่คราวโดยเรว็ทีสุ่ดและผู้ใชบ้รกิารไม่ต้องรบัผดิช าระค่าบรกิาร 
และ/หรอืค่าธรรมเนียมทีเ่กดิขึน้ภายหลงัการแจง้ดงักล่าว  เวน้แต่ ผูใ้หบ้รกิารจะพสิูจน์ไดว้่าความรบัผดิใน
หนี้นัน้ทีเ่กดิขึน้เป็นผลจากการกระท าของผูใ้ชบ้รกิารเอง  

11.2  ผู้ใหบ้รกิารจะด าเนินการระงบัการใหบ้รกิารใหก้ต่็อเมื่อไดต้รวจสอบเป็นทีช่ดัแจง้แลว้ว่า  
ผูแ้จง้เป็นผูใ้ชบ้รกิารทีแ่ทจ้รงิเท่านัน้ 

11.3 ในระหว่างการระงบัการใช้บรกิารชัว่คราว ผู้ใช้บรกิารมสีทิธยิื่นค าขอให้ผู้ให้บรกิารเปิด
ให้บรกิารใหม่โดยใช้เลขหมายโทรคมนาคมเดมิได้ภายในเวลา 30 วนันับแต่วนัที่ผูใ้ห้บรกิารได้รบัแจง้การ
สูญหาย หรอืถูกโจรกรรมแลว้ เมื่อครบก าหนดเวลาดงักล่าวแลว้ ผูใ้หบ้รกิารมสีทิธยิกเลกิการใหบ้รกิารได้
โดยแจง้ใหผู้ใ้ชบ้รกิารทราบล่วงหน้าเป็นหนงัสอืไม่น้อยกว่า 30 วนั  

 
12. การบอกเลิกข้อตกลงโดยผู้ใช้บริการ 

12.1 ผู้ใชบ้รกิารมสีทิธเิลกิขอ้ตกลงการใช้บรกิารโทรคมนาคมประจ าที่ และ/หรอืโทรทศัน์แบบ
บอกรบัสมาชกิได้โดยบอกกล่าวความประสงคเ์ป็นหนังสอืดว้ยตนเองล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 5 วนัท าการ ณ 
ส านักงานบรกิาร ส านักงานสาขาของผูใ้หบ้รกิาร และ/หรอืตามช่องทางและขัน้ตอนการยกเลกิการใชบ้รกิารที่
ผูใ้หบ้รกิารก าหนดและประกาศไว ้  

12.2 ในกรณดีงัต่อไปนี้ผูใ้ชบ้รกิารมสีทิธเิลกิขอ้ตกลงไดท้นัท ี 
 12.2.1 ผู้ใช้บรกิารไม่สามารถรบับรกิารจากผู้ให้บรกิารไดด้้วยเหตุทีเ่กดิขึน้อย่างต่อเนื่อง

และอยูน่อกเหนือการควบคุมของผูใ้ชบ้รกิาร 
 12.2.2 ผูใ้หบ้รกิารไดล้ะเมดิขอ้ตกลงอนัเป็นสาระส าคญัของขอ้ตกลง 
 12.2.3 ผูใ้หบ้รกิารตกเป็นบุคคลลม้ละลาย 
 12.2.4 ผูใ้หบ้รกิารเปลีย่นแปลงขอ้ตกลงในสญัญา หรอืเงือ่นไขในการใหบ้รกิาร ซึง่มผีลเป็น

การลดสทิธ ิหรอืประโยชน์อนัพงึไดร้บัของผูใ้ชบ้รกิารลง เวน้แต่เกดิจากเหตุตามทีก่ฎหมายบญัญตั ิ 
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12.3 การบอกเลกิขอ้ตกลงตามข้อ 12.2 ผู้ใช้บรกิารยงัคงมหีน้าที่ช าระค่าบรกิารที่เกดิขึน้ก่อน
วนัทีก่ารยกเลกิขอ้ตกลงมผีลบงัคบัจนครบถ้วน ทัง้นี้แมว้่าขอ้ตกลงจะสิ้นสุดลงแล้วกต็าม โดยการบอกเลกิ
ขอ้ตกลงก่อนครบก าหนดระยะเวลาที่ได้ตกลงกนั ผู้ใช้บรกิารอาจต้องช าระค่าธรรมเนียมแรกเขา้หรอืค่า
ตดิตัง้อุปกรณ์ในอตัราทีล่ดลงตามส่วนทีไ่ดใ้ชบ้รกิารตามทีก่ าหนดไวใ้นสญัญา  

12.4 การบอกเลกิขอ้ตกลงของผู้ใช้บรกิารไม่ลบลา้งสทิธแิละหน้าที่ของผู้ให้บรกิารในการเรยีก
เกบ็เงนิค่าบรกิาร และ/หรอืค่าธรรมเนียมทีเ่กดิขึน้เนื่องจากการใชบ้รกิารของผูใ้ชบ้รกิารก่อนวนัทีก่ารยกเลกิ
ขอ้ตกลงมผีลบงัคบั  
 
13. การย่ืนข้อรอ้งเรียนเก่ียวกบัการให้บริการ  

กรณีผูใ้ชบ้รกิารมขีอ้เดอืดรอ้นเสยีหายอนัเนื่องมาจากการให้บรกิารโทรคมนาคมประจ าที่ และ/
หรอืโทรทศัน์แบบบอกรบัสมาชกิของผูใ้หบ้รกิาร ผูใ้ชบ้รกิารมสีทิธยิื่นขอ้รอ้งเรยีนได้ตามหลกัเกณฑก์ารรบั
เรื่องร้องเรยีนและการแก้ไขปญัหาเรื่องรอ้งเรยีนของผู้ใช้บรกิารโทรคมนาคมที่ผู้ให้บรกิารได้ก าหนดและ
ประกาศแจง้ใหท้ราบแลว้    
 
14. การคืนเงินค่าบริการ 

เมือ่ขอ้ตกลงเลกิกนัไม่ว่าดว้ยเหตุใดๆ หากปรากฏว่าผูใ้หบ้รกิารมเีงนิคา้งช าระใหแ้ก่ผูใ้ชบ้รกิาร 
หลงัจากทีไ่ดห้กัช าระหนี้ค่าบรกิาร และ/ค่าธรรมเนียมทีผู่ใ้ช้บรกิารคา้งช าระแลว้ ผูใ้หบ้รกิารจะคนืเงนิส่วนที ่
ผูใ้หบ้รกิารไดร้บัไวใ้หแ้ก่ผูใ้ชบ้รกิารทีแ่ทจ้รงิ หรอืบุคคลทีไ่ดร้บัมอบอ านาจจากผูใ้ชบ้รกิาร ภายใน 30 วนั 
นับแต่วนัเลกิสญัญา ทัง้นี้ ผู้ใช้บรกิารต้องยื่นค าขอแจ้งความประสงค์พร้อมมอบหลกัฐานยนืยนัการเป็น
ผูใ้ชบ้รกิารทีแ่ทจ้รงิใหแ้ก่ผูใ้หบ้รกิาร และผูใ้หบ้รกิารจะจ่ายคนืเป็นเงนิสด หรอืเชค็ หรอืน าเขา้บญัชเีงนิฝาก
ของผูใ้ชบ้รกิาร หรอืวธิกีารอื่นใดที่ผูใ้หบ้รกิารจะไดร้บัความเหน็ชอบจากคณะกรรมการเพิม่เตมิในภายหน้า
หรอืตามวธิกีารทีผู่ใ้ชบ้รกิารไดแ้จง้ความประสงคไ์ว้ 
  
15. การปฏิเสธการให้บริการ 

เหตุดงัต่อไปนี้ ผูใ้หบ้รกิารมสีทิธปิฏเิสธการท าสญัญาใชบ้รกิารไดท้นัท ี                                                                  
15.1 เมื่อปรากฏว่าผู้ใช้บรกิารมรีายชื่อปรากฏอยู่ในระบบการค้างช าระค่าบรกิาร  และ/หรอื

ค่าธรรมเนียมของผูใ้หบ้รกิาร 
15.2 เมื่อปรากฏว่าผู้ใช้บรกิารถูกระงบัการให้บรกิารหรอืเคยถูกผู้ให้บรกิารระงบัการให้บรกิาร

เนื่องมาจากเหตุขอ้หนึ่งขอ้ใดตามขอ้ 16.2-16.7 และขอ้ 16.9  
15.3 เมือ่ปรากฏว่าผูใ้ชบ้รกิารถูกยกเลกิ หรอืเคยถูกผูใ้หบ้รกิารยกเลกิการใหบ้รกิารเนื่องมาจาก

เหตุขอ้หนึ่งขอ้ใดตามขอ้ 17.1-17.3  
15.4 เมื่อผู้ให้บรกิารตรวจสอบพบว่าผู้ใช้บรกิารปลอมเอกสารประกอบการท าสญัญา หรอื

เอกสารไมถู่กตอ้ง เอกสารไมค่รบถว้นสมบรูณ์ตามทีผู่ใ้หบ้รกิารก าหนดไว ้
15.5 เมื่อผูใ้หบ้รกิารพจิารณาแลว้เหน็ว่าผูใ้ชบ้รกิารใช้ หรอืปลอมแปลงเอกสารของบุคคลอื่นใน

การท าสญัญาใชบ้รกิาร 
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15.6 เมื่อผู้ใช้บริการมีคุณสมบัติ หรือใช้บริการไม่เป็นไปตามข้อก าหนดการให้บริการ
โทรคมนาคมประจ าที ่และ/หรอืโทรทศัน์แบบบอกรบัสมาชกิหรอืบรกิารเสรมิทีผู่ใ้หบ้รกิารก าหนดไว ้ 
 
16. กรณีดงัต่อไปน้ีผูใ้ห้บริการมีสิทธิระงบัการให้บริการ  

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

กฎหมายหรอืฝา่ฝืนต่อขอ้ตกลง 
 16.5 ผู้ใช้บรกิารได้ใช้บรกิารเกินวงเงนิค่าบรกิารที่ได้ตกลงไว้ในสญัญากบัผู้ให้บรกิาร และ         

ผูใ้หบ้รกิารไดแ้จง้เตอืนใหผู้ใ้ชบ้รกิารทราบล่วงหน้าว่าไดใ้ชบ้รกิารใกลเ้ตม็วงเงนิแลว้  
16.6 ผู้ใช้บรกิารผดินัดช าระค่าบรกิาร และ/หรอืค่าธรรมเนียมเกนิกว่าระยะเวลาที่ก าหนดใน    

ใบแจง้ค่าบรกิารสองคราวตดิต่อกนั  
16.7 ผู้ให้บรกิารพสิูจน์ได้ว่าผูใ้ช้บรกิารไดน้ าบรกิารโทรคมนาคมไปใชเ้พื่อแสวงหารายได้โดย   

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

ผูใ้หบ้รกิารจะแจง้เป็นหนังสอืให้ผูใ้ช้บรกิารทราบล่วงหน้าเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 30 วนั โดยจะระบุเหตุแห่ง
การใชส้ทิธขิองผูใ้หบ้รกิารใหผู้ใ้ชบ้รกิารทราบในหนงัสอื 

16.10 กรณทีีร่ะบุในขอ้ 16.1 ถงึ 16.8 ผูใ้หบ้รกิารมสีทิธริะงบัการใหบ้รกิารไดท้นัท ี 
16.11 ผู้ใชบ้รกิารต้องช าระค่าบรกิาร และ/หรอืค่าธรรมเนียมทีค่้างช าระ หรอืตามจ านวนที่ม ี  

การใชบ้รกิารทัง้หมดใหแ้ก่ผูใ้หบ้รกิาร ผูใ้หบ้รกิารจงึจะเปิดใหใ้ชบ้รกิารไดต้ามปกต ิ
 
17. ผูใ้ห้บริการมีสิทธิยกเลิกการให้บริการได้ในกรณีดงัต่อไปน้ี 

17.1.ผูใ้ชบ้รกิารถงึแก่ความตาย หรอืสิน้สุดสภาพนิตบิุคคล 
17.2 ผูใ้ชบ้รกิารผดินดัช าระค่าธรรมเนียมและค่าบรกิารเกนิกว่าก าหนดระยะเวลาช าระค่าบรกิาร

ตามทีผู่ใ้หบ้รกิารระบุไวใ้นใบแจง้รายการใชบ้รกิารสองคราวตดิต่อกนั และไดแ้จง้เตอืนพรอ้มยกเลกิสญัญานี้
เป็นลายลกัษณ์อกัษรใหผู้ใ้ชบ้รกิารทราบแลว้ 

17.3 ผู้ให้บรกิารมเีหตุผลอนัเชื่อได้ว่าผู้ใช้บรกิารมพีฤตกิรรมฉ้อฉลในการใช้บรกิาร หรอืน า
บรกิารไปใชโ้ดยผดิกฎหมาย หรอืฝา่ฝืนขอ้หา้มในขอ้ตกลง 

17.4 ผูใ้หบ้รกิารไมส่ามารถใหบ้รกิารไดโ้ดยเหตุทีอ่ยูน่อกเหนือการควบคุมของผูใ้หบ้รกิาร 
17.5 การยกเลกิโดยบทบญัญตัขิองกฎหมาย 

  
18. การระงบั หรือยกเลิกบริการ 

เมื่อมเีหตุที่ผูใ้หบ้รกิารจะระงบัการใหบ้รกิาร การยกเลกิการให้บรกิาร หรอืการอื่นใดที่กฎหมาย
ก าหนดให้ต้องท าเป็นหนังสอื ผู้ให้บรกิารจะแจง้เป็นหนังสอืส่งทางไปรษณียล์งทะเบยีนตอบรบัไปยงัที่อยู่
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ตามที่ปรากฏในค าขอใชบ้รกิารหรอืที่อยู่ครัง้หลงัสุดของผู้ใช้บรกิารที่ได้มกีารแจง้ไวต่้อผู้ให้บรกิารเป็นการ
ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วนั ยกเวน้กรณีตามขอ้ 16.10 และขอ้ 17 ทีผู่ใ้หบ้รกิารไม่จ าต้องแจง้ล่วงหน้าไม่
น้อยกว่า 30 วนั  
 
 
19. การแก้ไขเปล่ียนแปลง 

19.1 การแกไ้ขเปลีย่นแปลงเพิม่เตมิขอ้ตกลง เงือ่นไข ระเบยีบ ประกาศหรอืขอ้ก าหนดใดๆ ของ
การให้บรกิาร รวมทัง้การเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบรกิารโทรคมนาคมต่างๆ ตามที่ผู้ให้บรกิารก าหนดไว ้       
ผูใ้หบ้รกิารจะแจง้ใหผู้ใ้ชบ้รกิารทราบเป็นหนงัสอืเป็นการล่วงหน้าไมน้่อยกว่า 30 วนั  

ในกรณทีีก่ารแกไ้ขเปลีย่นแปลงขอ้สญัญาอนัอาจมผีลกระทบต่อสทิธหิน้าที ่หรอืประโยชน์อนัพงึ
ไดร้บัของผูใ้ชบ้รกิาร ผู้ใหบ้รกิารต้องเสนอใหค้ณะกรรมการพจิารณาให้ความเหน็ชอบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 
30 วนั เว้นแต่เป็นข้อก าหนดหรอืเงื่อนไขเกี่ยวกับการให้บรกิารที่คณะกรรมการประกาศยกเว้นให้
ด าเนินการได้โดยไม่ต้องได้รบัความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ในกรณีดงักล่าวให้ผู้ให้บรกิารแจ้งให้
คณะกรรมการทราบอยา่งชา้ไมเ่กนิ 30 วนัหลงัจากทีไ่ดด้ าเนินการแลว้ 

การเปลี่ยนแปลงในสาระส าคญัของระบบ เทคโนโลย ีหรอือุปกรณ์ใดๆ อนัส่งผลกระทบท าให้
ประสทิธภิาพในการใหบ้รกิารต ่าลง หรอืกระทบสทิธ ิหน้าที ่หรอืประโยชน์อนัพงึไดร้บัของผูใ้ชบ้รกิารตาม
สญัญาใหถ้อืว่าเป็นการเปลีย่นแปลงขอ้ก าหนดหรอืเงือ่นไขในการใหบ้รกิารและต้องไดร้บัความเหน็ชอบจาก
คณะกรรมการก่อนโดยใหด้ าเนินการเช่นเดยีวกบักรณตีามวรรคสอง 

ความในวรรคแรกไม่ใช้บงัคบักบัการเปลี่ยนแปลงอตัราค่าบรกิารโทรทางไกลระหว่างประเทศ 
หรอืการเปลีย่นแปลงอตัราค่าบรกิารโดยกฎหมายก าหนดใหม้ผีลบงัคบัใชภ้ายในก าหนดเวลาทีน้่อยกว่า 30 วนั 

19.2 กรณีที่ผู้ใช้บรกิารต้องการเปลี่ยนแปลงที่อยู่ในการจดัส่งใบแจ้งหนี้ค่าบรกิารตลอดจน
เอกสารข่าวสารขอ้มูลการให้บรกิารต่างๆ ของผู้ให้บรกิาร ผู้ใช้บรกิารจะต้องแจ้งให้ผู้ให้บรกิารทราบด้วย
วธิกีาร ดงัต่อไปนี้ 

 19.2.1 แจง้เป็นหนงัสอืมายงัส านกังานบรกิาร ส านกังานสาขา 
 19.2.2 แจง้ทางโทรศพัท ์มายงัศูนยบ์รกิารลกูคา้สมัพนัธ ์
 19.2.3 แจง้ทางเครอืขา่ยอนิเทอรเ์น็ต (Internet)  

 
ข้อ 20. อ่ืนๆ  

20.1 ผูใ้ชบ้รกิารตกลงยอมรบัว่ากรณทีีผู่ใ้ชบ้รกิารสมคัรหรอืยื่นค าขอใชบ้รกิารอื่นใดทีเ่กี่ยวเนื่อง
กบัการใชบ้รกิารโทรคมนาคมประจ าที่ และ/หรอืโทรทศัน์แบบบอกรบัสมาชกิ บรกิารโทรทางไกลระหว่าง
ประเทศ หรอืบรกิารอื่นใดทีผู่ใ้หบ้รกิารจะเปิดใหบ้รกิารในอนาคต ผูใ้ชบ้รกิารยงัต้องปฏบิตัติามขอ้ตกลงและ
เงือ่นไขการใชบ้รกิารโทรคมนาคมประจ าที ่และ/หรอืโทรทศัน์แบบบอกรบัสมาชกิฉบบัน้ีทุกประการ 

20.2 ผูใ้หบ้รกิารขอสงวนสทิธใินการเปลีย่นแปลง แก้ไข เพิม่เตมิสญัญาให้บรกิารนี้ตามทีไ่ดร้บั
ความเหน็ชอบจากคณะกรรมการ หรอืตามที่คณะกรรมการประกาศก าหนด โดยจะแจง้ใหผู้ใ้ช้บรกิารทราบ
ล่วงหน้าผ่านเว็บไซด์ ส านักงานบริการลูกค้าของผู้ให้บริการ ศูนย์บริการรบัเรื่องร้องเรียน หรือผ่าน       
เลขหมายของผูใ้ชบ้รกิาร ทัง้นี้ไมต่ดัสทิธผิูใ้ชบ้รกิารทีจ่ะบอกเลกิขอ้ตกลงไดท้นัท ี 
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ข้อ 21. เง่ือนไขเพ่ิมเติม 

21.1 ผูใ้ชบ้รกิารรบัทราบและยอมรบัว่าในการใชบ้รกิารโทรคมนาคมประจ าที ่และ/หรอืโทรทศัน์
แบบบอกรบัสมาชกินี้ ผูใ้หบ้รกิารตอ้งลงทุนจดัหาและตดิตัง้อุปกรณ์การใหบ้รกิารแก่ผูใ้ชบ้รกิาร ดงันัน้ เมื่อ
การใช้บรกิารโทรคมนาคมประจ าที่ และ/หรอืโทรทศัน์แบบบอกรบัสมาชกิสิ้นสุดลง ไม่ว่าด้วยเหตุใด 
ผูใ้ชบ้รกิารตกลงส่งมอบอุปกรณ์นัน้ในสภาพสมบรูณ์และสามารถใชง้านไดต้ามปกตใิหแ้ก่ ผูใ้หบ้รกิารภายใน 
15 วนันบัแต่วนัสิน้สุดการใชบ้รกิาร 

21.2 ผู้ใช้บริการตกลงว่าจะไม่ท าการเคลื่อนย้าย หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ติดตัง้อุปกรณ์        
การใหบ้รกิารโทรคมนาคมประจ าที่ และ/หรอืโทรทศัน์แบบบอกรบัสมาชกิโดยไม่ไดร้บัอนุญาตเป็นหนังสอื
จากผูใ้หบ้รกิารก่อน หากผูใ้ชบ้รกิารกระท าการฝ่าฝืนขอ้ตกลงตามขอ้น้ี ผูใ้ชบ้รกิารยนิยอมชดใชค้่าเสยีหาย
ทีเ่กดิขึน้จากการฝา่ฝืนดงักล่าวแก่ผูใ้หบ้รกิาร 

21.3 ผูใ้ชบ้รกิารยนิยอมและอ านวยความสะดวกใหแ้ก่ผูใ้หบ้รกิาร ลูกจา้ง และ/หรอืผูท้ี่ผูใ้หบ้รกิาร
มอบหมายในการเขา้ไปในสถานทีต่ดิตัง้ เพื่อท าการซ่อมแซม ตรวจสอบ บ ารุงรกัษาอุปกรณ์การใหบ้รกิาร
อนิเทอร์เน็ตบรอดแบรนด์ หรอืเก็บคนือุปกรณ์ตามข้อ 21.1 ได้ตลอดเวลา โดยทัง้นี้ จะแจง้ให้ผู้ใช้บรกิาร
ทราบล่วงหน้าก่อนการเขา้ไปในสถานทีต่ดิตัง้ดงักล่าว 

21.4 เพื่อป้องกนัและหลกีเลีย่งผลกระทบต่อการใชง้านของผูใ้ชบ้รกิารรายอื่น ผูใ้หบ้รกิารขอสงวน
สิทธิใ์นการก าหนดเงื่อนไขการให้บริการอินเทอร์เน็ตบรอดแบนด์เพื่อการให้บริการอย่างเท่าเทียม         
โดยค านึงถงึประโยชน์ของผูใ้ชบ้รกิารส่วนรวมเป็นส าคญั ทัง้นี้ บรกิารอนิเทอรเ์น็ตบรอดแบรนดเ์ป็นบรกิาร 

แบบใช้ความเร็วรบั-ส่งข้อมูลร่วมกัน คุณภาพและความเร็วในการใช้งานขึ้นอยู่กับปรมิาณหรอืจ านวน
ผู้ใช้งานในขณะนัน้ โดยระยะทางระหว่างโครงข่ายอนิเทอร์เน็ตกบัสถานที่ของผู้ใช้บรกิาร คุณภาพและ
ประสทิธภิาพของอุปกรณ์ที่ใช้เชื่อมต่อ รวมถึงเซริ์ฟเวอร์ของเว็บไซต์ที่เข้าใช้งาน อาจส่งผลให้ความเรว็
เชื่อมต่อต ่ากว่าทีก่ าหนดไวใ้นแพก็เกจทีผู่ใ้ชบ้รกิารสมคัรใชบ้รกิาร 

21.5 ผู้ใช้บรกิารตกลงจดัหาและบ ารุงรกัษาเครื่องโทรศพัท์และอุปกรณ์ปลายทางซึ่งใช้เพื่อ
เชื่อมต่อกบับรกิารโทรศพัทป์ระจ าทีข่องผูใ้หบ้รกิาร 

21.6 ผูใ้ชบ้รกิารมสีทิธใิช้ Application ต่างๆ ทีผู่ใ้หบ้รกิารจดัหามาใหบ้นกล่องรบัสญัญาณ และ
อาจตดิตัง้ Application อื่นเพิม่เตมิในภายหลงั ทัง้นี้ ผูใ้หบ้รกิารไมร่บัผดิชอบต่อความเสยีหายใดๆ ทีเ่กดิขึน้
ต่อกรณทีีผู่ใ้ชบ้รกิารตดิตัง้ Application ทีผ่ดิกฎหมายลงบนกล่องรบัสญัญาณ   

21.7 กรณีที่เกิดเหตุขดัข้องในการใช้งานกล่องรบัสญัญาณ เนื่องจากการถูกดดัแปลง, ท าลาย , 
เสยีหายจากภยัพบิตัิ, ความผดิปกติของกระแสไฟ หรอืเนื่องจากการใช้งานที่ผดิวธิ ีหรอืไม่เป็นไปตาม
ข้อก าหนดการใช้งาน ซึ่งก่อท าให้เกิดความเสยีหายต่อตวักล่องรบัสญัญาณและจ าต้องเปลี่ยนกล่องรบั
สญัญาณใหม ่ผูใ้ชบ้รกิารจะตอ้งช าระค่าเปิดใชบ้รกิารกล่องเนื่องจากความเสยีหายทีเ่กดิขึน้ดงักล่าว 

21.8 ผูใ้หบ้รกิารสงวนสทิธกิารใชบ้รกิารโทรทศัน์แบบบอกรบัสมาชกิเฉพาะภายในทีพ่กัอาศยัหรอื
สถานทีต่ดิตัง้บรกิารของผูใ้ชบ้รกิารเท่านัน้ หากมกีารใชบ้รกิารหรอืเผยแพรส่่วนใดส่วนหนึ่งของบรกิารไปใน
ทีส่าธารณะ ผูใ้ชบ้รกิารจะตอ้งรบัผดิชอบต่อความเสยีหายอนัเกดิจากการเผยแพรด่งักล่าวเองทัง้สิน้ 
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