
 

ข้อตกลงและเง่ือนไขการใช้บริการ AIS mPAY Mobile Payment 
 
 บริการ AIS mPAY Mobile Payment หรือ บริการช าระเงินค่าสินค้าและบริการด้วยวิธีการทาง
อเิลก็ทรอนิกสผ์่านระบบ mPAY เป็นบรกิารทีผู่ใ้หบ้รกิารโทรศพัทเ์คลื่อนทีเ่ครอืข่ายเอไอเอส 3G และ 4G (บรษิทั 
แอดวานซ์  ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จ ากัด “AWN”) ร่วมกับผู้ให้บริการกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ mPAY 
“กระเป๋า mPAY” (บรษิทั แอดวานซ์ เอม็เปย ์จ ากดั “mPAY”) เพิม่ความสะดวกใหแ้ก่ผูใ้ชบ้รกิารโทรศพัทเ์คลื่อนที่
เครอืข่ายเอไอเอส 3G และ 4G ให้สามารถช าระค่าสนิค้าและบริการผ่านโทรศพัท์เคลื่อนที่ได้ โดยผู้ใช้บริการ
โทรศพัทเ์คลื่อนทีร่ะบบเตมิเงนิ (Prepaid) ท าค าสัง่คนืเงนิค่าโทรและน าเงนิดงักล่าวเขา้กระเป๋า mPAY เพื่อน าไป
ช าระคา่สนิคา้และบรกิาร สว่นผูใ้ชบ้รกิารโทรศพัทเ์คลื่อนทีร่ะบบรายเดอืน (Postpaid) ท าค าสัง่ใหเ้รยีกเกบ็เงนิค่า
สนิคา้บรกิารผ่านใบแจง้ค่าใช้บรกิารโทรศพัทเ์คลื่อนที่แบบรายเดอืน และน าเงนิค่าสนิคา้และบรกิารดงักล่าว
เขา้กระเป๋า mPAY เพือ่น าไปช าระคา่สนิคา้หรอืบรกิารได ้
 
ข้อตกลงและเง่ือนไขการใช้บริการ  
1. ข้อตกลงทัว่ไป  
1.1 ขอ้ตกลงและเงือ่นไขน้ี มผีลใชบ้งัคบัระหวา่ง AWN และ mPAY ซึ่งต่อไปน้ีหากไมไ่ดก้ล่าวถงึผูใ้หบ้รกิารรายหน่ึง

รายใดโดยเฉพาะ ใหร้วมเรยีกวา่ "ผูใ้หบ้รกิาร" กบั ผูใ้ชบ้รกิารทีจ่ดทะเบยีนหรอืแสดงตนใชบ้รกิารหมายเลข
โทรศัพท์เครือข่ายเอไอเอสของ AWN หรือผู้ใช้บริการ mPAY ที่เปิดใช้บริการ AIS mPAY Mobile 
Payment ซึ่งต่อไปน้ีจะเรยีกวา่ "ผูใ้ชบ้รกิาร"  

1.2 ผูใ้ชบ้รกิารทีต่กลงใชบ้รกิารและปฏบิตัติามขัน้ตอนการใชบ้รกิาร AIS mPAY Mobile Payment ตามที่
ผูใ้หบ้รกิารก าหนดไว้ครบถ้วนเรียบร้อยแล้ว ถือว่าผู้ใช้บริการตกลงยินยอมผูกพนัและปฏิบัติตาม
ขอ้ตกลงและเงือ่นไขการใชบ้รกิาร AIS mPAY Mobile Payment และบรกิาร mPAY ทกุประการ  

1.3 ผูใ้หบ้รกิารมสีทิธิที่จะปฏิเสธการใหบ้รกิาร AIS mPAY Mobile Payment ไดต้ามขอ้ตกลงและเงื่อนไข
การใชบ้รกิารน้ี โดยไมจ่ าเป็นตอ้งแจง้เหตุผลใหท้ราบล่วงหน้า 

 

2. ค านิยาม 
2.1 “บรกิาร AIS mPAY Mobile Payment” หมายถงึ บรกิารช าระเงนิคา่สนิคา้หรอืคา่บรกิารผา่น mPAY โดย

ผูใ้ชบ้รกิารโทรศพัทเ์คลื่อนทีร่ะบบ Prepaid ท าค าสัง่คนืเงนิคา่โทรและน าเงนิดงักล่าวเขา้กระเป๋า mPAY เพือ่
น าไปช าระคา่สนิคา้และบรกิาร สว่นผูใ้ชบ้รกิารโทรศพัทเ์คลื่อนทีร่ะบบ Postpaid ท าค าสัง่ใหเ้รยีกเกบ็เงนิค่า
สนิค้าและค่าบรกิารผ่านใบแจ้งค่าใช้บรกิารโทรศพัท์เคลื่อนที่แบบรายเดอืน และน าเงนิค่าสนิค้าและ
บรกิารดงักล่าวเขา้กระเป๋า mPAY เพือ่น าไปช าระคา่สนิคา้หรอืบรกิารได ้

2.2 “กระเป๋า mPAY” หมายถงึ กระเป๋าเงนิอเิลก็ทรอนิกส์ในระบบ mPAY ที่ผูกกบัหมายเลขโทรศพัท์ของ
ผูใ้ชบ้รกิารใชส้ าหรบัช าระเงนิคา่สนิคา้หรอืคา่บรกิารผา่นบรกิาร AIS mPAY Mobile Payment น้ี 

2.3 “หมายเลขโทรศัพท์” หมายถึง หมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่เครือข่ายเอไอเอสของ  AWN ทัง้ระบบ 
Prepaid และ Postpaid ที่ผูใ้ช้บรกิารตกลงเปิดใช้บรกิาร AIS mPAY Mobile Payment ตามวธิกีารที่
ผูใ้หบ้รกิารก าหนด 
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2.4 “ค่าสนิคา้หรอืค่าบรกิาร” หมายถงึ ค่าสนิคา้ ค่าบรกิาร หรอืค่าอื่นใด ซึ่งผูจ้ าหน่ายสนิคา้หรอืใหบ้รกิารมี
ขอ้ตกลงแต่งตัง้ mPAY เป็นผูใ้หบ้รกิารรบัช าระเงนิคา่สนิคา้หรอืคา่บรกิารผา่นบรกิาร AIS mPAY Mobile 
Payment เช่น คา่ Digital Content  เป็นตน้  

2.5 “Digital Content” หมายถึง  โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ซอฟต์แวร์ เน้ือหาดิจิตอลหรือเน้ือหาอื่นใดที่
ผูใ้ชบ้รกิารสามารถดาวน์โหลดจากช่องทางของผูใ้หบ้รกิาร Digital Content  

2.6 “ผูจ้ าหน่ายสนิคา้หรอืให้บรกิาร” หมายถงึ ผูข้ายสนิคา้ และ/หรอื ผูใ้หบ้รกิาร เช่น ผูใ้หบ้รกิาร Digital 
Content, ผูจ้ าหน่าย Ticket, บรษิทัประกนั เป็นต้น ที่เรยีกเกบ็ค่าสนิคา้ และ/หรอืค่าบรกิารผ่านบรกิาร 
AIS mPAY Mobile Payment 

 

3. การให้ความยินยอมและค ารบัรองของผู้ใช้บริการ 
3.1 ผูใ้ชบ้รกิารยนิยอมใหผู้ใ้หบ้รกิาร เกบ็รวบรวม จดัเกบ็ ใช ้สง่หรอืโอนขอ้มลูสว่นบุคคล และเปิดเผยขอ้มูลส่วน

บุคคลของผู้ใช้บรกิาร เพื่อประโยชน์ในการให้บรกิาร หรอืเพื่อปรบัปรุงการให้บริการ AIS mPAY Mobile 

Payment และเพื่อปฏิบัติตามกฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และกฎหมายป้องกันและ

ปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย หรอืเพื่อวตัถุประสงค์การวิจยัตลาดและการจัด

กจิกรรมส่งเสรมิการขาย หรอืเพื่อวเิคราะหแ์ละน าเสนอบรกิารหรอืผลติภณัฑใ์ดๆ ของผูใ้หบ้รกิาร และ/หรอื

บุคคลที่เป็นผูจ้ าหน่าย เป็นตวัแทน หรอืมคีวามเกี่ยวขอ้งกบัผูใ้ห้บรกิาร และ/หรอืของบุคคลอื่น หรอืเพื่อ

วตัถุประสงคอ์ื่นใดทีไ่มต่อ้งหา้มตามกฎหมาย หรอืเพือ่ปฏบิตัติามกฎหมายหรอืกฎระเบยีบทีใ่ชบ้งัคบักบัผูใ้ห้

บรกิารทัง้ขณะน้ีและในภายภาคหน้า โดยผูใ้หบ้รกิารสามารถส่ง โอน และ/หรอืเปิดเผยขอ้มูลขา้งต้นให้แก่

บรษิทัในกลุ่มของบรษิทั แอดวานซ์ อนิโฟร ์เซอรว์สิ จ ากดั (มหาชน) พนัธมติรทางธุรกจิ ผูป้ระมวลผลขอ้มูล 

หรอืหน่วยงาน/องค์กร/นิติบุคคลหรอืบุคคลใดๆ ที่มสีญัญากบัผู้ให้บริการหรือมคีวามสมัพนัธ์ด้วยทัง้ใน

ประเทศและต่างประเทศ โดยผูใ้ชบ้รกิารตกลงและยนิยอมให ้mPAY รบัโอนขอ้มลูส่วนบุคคลของผูใ้ชบ้รกิาร

จาก AWN และยนิยอมให ้AWN เปิดเผยขอ้มลูส่วนบุคคลของผูใ้ชบ้รกิาร เช่น ชื่อ นามสกุล วนัเดอืน ปีเกดิ 

เลขประจ าตวัประชาชน ที่อยู่ และหมายเลขโทรศพัท์เคลื่อนที่ เป็นต้น ให้แก่ mPAY เพื่อลงทะเบียนเปิด

กระเป๋า mPAY  

3.2 กรณีผูใ้ช้บรกิารลงทะเบยีนใช้บรกิาร AIS mPAY Mobile Payment ดว้ยวธิกีารทางอเิลก็ทรอนิกส์ผ่าน

ระบบโทรศพัท์เคลื่อนที่ เครอืข่ายอินเทอร์เน็ต ( Internet) หรอืระบบอิเล็กทรอนิกส์ตามที่ผู้ให้บริการ

ก าหนด ผูใ้ช้บรกิารรบัรองว่าขอ้มูลอเิลก็ทรอนิกส์และเอกสารใดๆ ที่ผูใ้ช้บรกิารจดัส่งใหแ้ก่ผูใ้หบ้รกิาร

เป็นขอ้มลูทีแ่ทจ้รงิของผูใ้ชบ้รกิาร และเป็นเอกสารทีถ่่ายมาจากตน้ฉบบัจรงิ 

3.3 ผูใ้ชบ้รกิารรบัรองว่าจะใหค้วามร่วมมอืกบัผูใ้หบ้รกิารในการปฏบิตัติามกฎหมายว่าดว้ยการป้องกนัและ
ปราบปรามการฟอกเงนิและสนับสนุนทางการเงนิแก่การก่อการรา้ยและการแพร่ขยายอาวธุทีม่อีานุภาพ

ท าลายลา้งสงู 

3.4 ผู้จ าหน่ายสนิค้าหรอืให้บรกิาร มสีทิธิที่จะปฏิเสธไม่รบัช าระเงนิค่าสนิค้าหรือค่าบริการ ผ่านบรกิาร AIS 

mPAY Mobile Payment ได ้ทัง้น้ี ผูใ้ชบ้รกิารรบัรองว่าจะไม่เรยีกรอ้งใหผู้ใ้หบ้รกิารรบัผดิชอบไมว่่ากรณีใดๆ 

หากผูจ้ าหน่ายสนิคา้หรอืใหบ้รกิารไมย่อมรบัช าระเงนิผา่นบรกิาร AIS mPAY Mobile Payment 
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4. การเปิดใช้บริการ AIS mPAY Mobile Payment 
ผูใ้ชบ้รกิารสามารถลงทะเบยีนเปิดใช้บรกิาร AIS mPAY Mobile Payment ผ่านหมายเลขโทรศพัท์ของ
ผูใ้ชบ้รกิารตามวธิกีารทีผู่ใ้หบ้รกิารก าหนด 
กรณีผูใ้ช้บรกิารตกลงใช้บรกิาร AIS mPAY Mobile Payment ผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที่บนระบบปฏบิตัิการ 
IOS หรือ Android หรือระบบปฎิบัติการอื่นใดที่เกิดขึ้นในอนาคต หรือระบบคอมพิวเตอร์ ให้ถือว่า
ผูใ้ชบ้รกิารไดล้งทะเบยีนเปิดใชบ้รกิาร AIS mPAY Mobile Payment และกระเป๋า mPAY เรยีบรอ้ยแลว้   

 

5. ขอบเขตการให้บริการ 
บรกิาร AIS mPAY Mobile Payment เป็นบรกิารที่ผู้ใช้บรกิารสามารถช าระเงนิค่าสนิค้าหรอืค่าบริการ 
ตามวธิกีารที่ผูใ้หบ้รกิารก าหนด โดยผูใ้ช้บรกิารโทรศพัท์เคลื่อนที่ระบบ Prepaid ท าค าสัง่คนืเงนิค่าโทร
ของหมายเลขโทรศพัทต์ามมลูค่าสนิคา้หรอืค่าบรกิารทีป่ระสงค์จะช าระและใหน้ าเขา้กระเป๋า mPAY เพื่อ
น าไปช าระค่าสนิคา้หรอืค่าบรกิารดงักล่าว ส่วนผูใ้ชบ้รกิารโทรศพัทเ์คลื่อนที่ระบบ Postpaid ท าค าสัง่ให้
เรยีกเกบ็เงนิคา่สนิคา้หรอืค่าบรกิารผ่านใบแจง้ค่าใชบ้รกิารโทรศพัทเ์คลื่อนทีแ่บบรายเดอืน และน าเงนิคา่
สนิคา้และค่าบรกิารดงักล่าวเขา้กระเป๋า mPAY เพื่อช าระค่าสนิคา้หรอืบรกิารได้ โดยผูใ้ช้บรกิารจะได้รบั
ขอ้ความยนืยนัการท ารายการช าระเงนิคา่สนิคา้หรอืค่าบรกิารส าเรจ็ทางระบบ SMS ผา่นหมายเลขโทรศพัท ์ 

            
6. การใช้บริการ AIS mPAY Mobile Payment  
 ผูใ้ช้บรกิารต้องท ารายการช าระเงนิค่าสนิคา้หรอืค่าบรกิารด้วยหมายเลขโทรศพัท์ตามวธิีการที่ผูใ้ห้บรกิาร

ก าหนด ดงันัน้ เมื่อมีการท าธุรกรรมช าระเงินค่าสินค้าหรือค่าบริการด้วยหมายเลขโทรศัพท์ของ
ผู้ใช้บริการ ไม่ว่าจะเป็นการกระท าโดยผู้ใช้บริการเอง หรือในกรณีที่ผู้ใช้บริการอนุญาตให้ผู้อื่นน า
หมายเลขโทรศพัทไ์ปใช ้หรอืมผีูล้บัลอบน าหมายเลขโทรศพัทข์องผูใ้ชบ้รกิารไปใชไ้ม่ว่าดว้ยความตัง้ใจ
หรอืความประมาทเลนิเล่อของผูใ้ช้บรกิาร ใหถ้อืว่าการท าธุรกรรมดงักล่าวถูกต้องสมบูรณ์มผีลผูกพนั
ผูใ้ชบ้รกิาร หากมคีวามเสยีหายเกดิขึน้ไมว่่ากรณีใดๆ ผูใ้ชบ้รกิารตกลงรบัผดิชอบทุกประการ โดยจะไม่
โตแ้ยง้หรอืเรยีกรอ้งใหผู้ใ้หบ้รกิารตอ้งรบัผดิชดใชค้า่เสยีหายแต่อย่างใด 

 

7. ค่าธรรมเนียมบริการ AIS mPAY Mobile Payment 
7.1 ผู้ใช้บรกิารตกลงช าระค่าธรรมเนียมต่างๆ เน่ืองจากการใช้บรกิาร AIS mPAY Mobile Payment ตาม

อตัราที่ผูใ้หบ้รกิารจะแจ้งใหผู้ใ้ช้บรกิารทราบล่วงหน้าก่อนท ารายการ ทัง้น้ี อตัราค่าธรรมเนียมการใช้

บรกิาร AIS mPAY Mobile Payment (หากม)ี ปรากฎตามตารางทา้ยนี้   

7.2 ผูใ้หบ้รกิารมสีทิธยิกเวน้ หรอืเรยีกเกบ็คา่ธรรมเนียมในอตัราทีต่ ่ากว่าทีก่ าหนดไวไ้ด ้ตามรายการส่งเสรมิ

การขายและการใหบ้รกิารทีก่ าหนดขึน้เป็นคราวๆ ไป 

7.3 ผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิก์ าหนดค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติมในการให้บริการได้ โดยจะแจ้งให้
ผูใ้ชบ้รกิารทราบล่วงหน้า  
 

8. สิทธิการใช้บริการ AIS mPAY Mobile Payment 
8.1 เมื่อผู้ใช้บรกิารยืนยนัการใช้บรกิาร AIS mPAY Mobile Payment เรยีบร้อยแล้ว ผู้ใช้บรกิารมสีทิธิใช้

บรกิารตามเงื่อนไข ส าหรบัการช าระคา่สนิคา้หรอืค่าบรกิารแต่ละประเภท ซึ่งต่อไปน้ีจะเรยีกว่า “เงือ่นไข
การช าระเงนิ” ดงันี้ 
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8.1.1 คา่เบีย้ประกนัภยั   
 mPAY เป็นเพยีงผูใ้หบ้รกิารรบัช าระเงนิคา่เบีย้ประกนัภยัเทา่นัน้ มไิดเ้ป็นตวัแทนหรอืนายหน้า
ของบรษิทัประกนัภยัแต่อย่างใด  
 สามารถช าระคา่เบีย้ประกนั 1 กรมธรรม ์ต่อ 1 หมายเลขโทรศพัท ์
 ความคุม้ครองเป็นไปตามเงื่อนไขในกรมธรรม ์โปรดศกึษาเงื่อนไขกรมธรรม์ก่อนท ารายการ
ช าระเงนิผา่นบรกิาร AIS mPAY Mobile Payment  
 ผูใ้ชบ้รกิารตอ้งใหข้อ้มลูผูเ้อาประกนัภยัใหค้รบถว้นกบัผูร้บัประกนัภยัเอง เพือ่ประโยชน์ในการ
เรยีกรอ้งคา่สนิไหมทดแทนของผูเ้อาประกนัภยัเอง  

8.1.2 คา่ Digital Content จากผูใ้หบ้รกิาร Digital Content : เงือ่นไขการช าระเงนิคา่ Digital Content 
เป็นไปตามทีผู่ใ้หบ้รกิาร Digital Content ก าหนด 
 ก าหนดวงเงนิส าหรบัการช าระคา่ Digital Content ไดส้งูสดุไมเ่กนิ 3,500 บาทต่อครัง้  

8.1.3 คา่ Ticket  
 เงือ่นไขการช าระเงนิคา่ Ticket เป็นไปตามทีผู่จ้ าหน่าย Ticket ก าหนด 

8.1.4 คา่สนิคา้และคา่บรกิารอื่นๆ  
 เงื่อนไขการช าระเงนิค่าสนิคา้และค่าบรกิารอื่นๆ เป็นไปตามทีผู่จ้ าหน่ายสนิคา้หรอืผูใ้หบ้รกิาร
จะก าหนดเพิม่เตมิและแจง้ใหท้ราบล่วงหน้า 

8.2 การใชบ้รกิาร AIS mPAY Mobile Payment จะสิน้สดุลงทนัท ีเมือ่เกดิกรณีใดกรณีหนึ่งดงัต่อไปน้ี 
 8.2.1 ผูใ้ชบ้รกิารยกเลกิการใชบ้รกิาร AIS mPAY Mobile Payment หรอื บรกิาร mPAY หรอื 
 8.2.2 ผู้ใช้บรกิารเปลี่ยนหมายเลขโทรศพัท์ หรอืเปลี่ยนเครือข่ายผู้ให้บรกิารโทรศพัท์เคลื่อนที่ไปยงั

เครอืขา่ยอื่นนอกจากเครอืข่ายทีผู่ใ้หบ้รกิารก าหนดไว ้หรอื 
 8.2.3 ผูใ้ชบ้รกิารยกเลกิการใชบ้รกิารโทรศพัทเ์คลื่อนที ่หรอื 
 8.2.4 ผูใ้ชบ้รกิารโอนเปลีย่นเจา้ของหมายเลขโทรศพัท ์หรอื 

8.2.5 หมายเลขโทรศพัทข์องผูใ้ชบ้รกิารถกูยกเลกิการใชบ้รกิาร  
8.3 ผูใ้หบ้รกิารอาจปฏเิสธการใหบ้รกิาร หรอืระงบัการใหบ้รกิารชัว่คราว หรอืเพกิถอนการท ารายการทัง้หมด 

หรอืบางสว่น ไดเ้มือ่เกดิกรณีใดกรณีหนึ่งดงัต่อไปน้ี 
 8.3.1 หมายเลขโทรศพัทเ์คลื่อนที่ระบบ Prepaid มเีงนิค่าโทรไม่เพยีงพอที่จะคนืเขา้กระเป๋า mPAY 

เพื่อน าไปช าระค่าสนิค้า ค่าบรกิาร และ/หรอืค่าธรรมเนียม (หากมี)  หรอืใช้วงเงนิส าหรบั
บรกิาร AIS mPAY Mobile Payment เตม็ตามวงเงนิทีผู่ใ้หบ้รกิารก าหนด  

8.3.2 หมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบ Postpaid ใช้วงเงินส าหรับบริการ AIS mPAY Mobile 
Payment เตม็ตามวงเงนิทีผู่ใ้หบ้รกิารก าหนด 

 8.3.3 ผูใ้ชบ้รกิารปฎิบตัผิดิเงื่อนไขการช าระเงนิ และ/หรอืเงื่อนไขขอ้ตกลงของผูจ้ าหน่ายสนิค้าหรอื
ใหบ้รกิาร หรอืขอ้ตกลงและเงื่อนไขการใช้บรกิาร AIS mPAY Mobile Payment หรอื บรกิาร 
mPAY 

 8.3.4 ผู้ใช้บรกิารใช้เอกสารปลอม หรอืแสดงข้อความและ/หรอืให้ข้อมูลอนัเป็นเทจ็ในการเปิดใช้
บรกิาร AIS mPAY Mobile Payment  
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 8.3.5 ผูใ้ชบ้รกิารเป็นบุคคลทีร่าชการหรอืหน่วยงานของรฐัมคี าสัง่ใหย้ดึหรอือายดัทรพัยส์นิ หรอื เป็น
บุคคลทีถู่กก าหนด หรอืถูกกล่าวหาหรอืถูกสงสยัว่าเป็นผูก้ระท าความผดิตามกฎหมายวา่ดว้ย
การป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงนิและสนับสนุนทางการเงนิแก่การก่อการรา้ยและการ
แพรข่ยายอาวธุทีม่อีานุภาพท าลายลา้งสงู   

 8.3.6 ผูใ้หบ้รกิารตรวจสอบพบว่าบรกิาร AIS mPAY Mobile Payment อาจท าใหเ้กดิความเสยีหาย
แก่ผูใ้ชบ้รกิาร ผูใ้หบ้รกิารจะด าเนินการระงบัการใหบ้รกิาร AIS mPAY Mobile Payment ทนัท ี
เพื่อความปลอดภยัของผูใ้ชบ้รกิาร ทัง้น้ี ผูใ้หบ้รกิารจะแจง้เหตุระงบัการใหบ้รกิาร AIS mPAY 
Mobile Payment ใหผู้ใ้ชบ้รกิารทราบทางระบบ SMS ผา่นหมายเลขโทรศพัท ์

 8.3.7 ผู้ให้บริการมีเหตุสงสยัว่าผู้ใช้บริการกระท าความผิด หรือพยายามกระท าความผิดตามที่
กฎหมายก าหนด หรือพบการกระท าใดๆ ที่ อาจก่อให้เกิดความเสียหายกับผู้ให้บริการ 
ผูใ้ชบ้รกิาร หรอืผูห้น่ึงผูใ้ด หรอืมเีหตุอื่นใดตามทีก่ฎหมายก าหนด  

 

9. การตรวจสอบข้อมลูการใช้บริการ AIS mPAY Mobile Payment 
9.1 ผูใ้ชบ้รกิารสามารถตรวจสอบขอ้มลูการท ารายช าระเงนิค่าสนิคา้หรอืคา่บรกิารยอ้นหลงัไดไ้ม่เกนิ 3 เดอืน ดว้ย

ตนเองผ่านช่องทางที่ผู้ใช้บริการลงทะเบียนสมัครบริการช าระเงินน้ี หรือ my AIS Application หรือ 
https//:myais.ais.co.th/login  หรอืแจง้ความประสงคเ์ป็นคราวๆ ทางโทรศพัทม์ายงัหมายเลข 1175 (AIS 
Call Center)   

9.2 ผูใ้หบ้รกิารจะด าเนินการตรวจสอบ และส่งมอบขอ้มลูตามขอ้ 9.1 ใหแ้ก่ผูใ้ชบ้รกิารทีม่หีลกัฐานมาแสดง
วา่เป็นผูล้งทะเบยีนเปิดใชบ้รกิาร AIS mPAY Mobile Payment ทีแ่ทจ้รงิเทา่นัน้ 

 

10. ข้อร้องเรียนเก่ียวกบัการใช้บริการ AIS mPAY Mobile Payment 
10.1 กรณีทีผู่ใ้ชบ้รกิารมขีอ้รอ้งเรยีนเกี่ยวกบัการใช้บรกิาร AIS mPAY Mobile Payment ผูใ้ชบ้รกิารสามารถ

ตดิต่อทางโทรศพัท์มายงั หมายเลข 1175 (AIS Call Center) หรอื ณ ส านักงาน เลขที่ 414  ถนนพหลโยธนิ 
แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรงุเทพมหานคร เพือ่ด าเนินการแจง้ขอ้รอ้งเรยีนใหก้บัผูใ้หบ้รกิาร 

10.2 กรณีผู้ใช้บริการมีข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการใช้บริการ AIS mPAY Mobile Payment ผู้ให้บริการจะ
ด าเนินการตรวจสอบ และแจง้ความคบืหน้า รวมทัง้ชี้แจงขัน้ตอนการด าเนินการเพื่อแกไ้ขปัญหาใหแ้ก่
ผูใ้ชบ้รกิาร ภายใน 7 วนันบัแต่วนัทีผู่ใ้หบ้รกิารไดร้บัแจง้ขอ้รอ้งเรยีนจากผูใ้ชบ้รกิาร 

10.3 กรณีผูใ้ชบ้รกิารมขีอ้รอ้งเรยีนเกี่ยวกบัการช าระค่าสนิคา้หรอืค่าบรกิารหรอืกรณีผูใ้ชบ้รกิารประสงค์ยกเลกิ
บรกิาร และ/หรอืขอคนืเงนิ ผูใ้ชบ้รกิารจะตอ้งตดิต่อผูจ้ าหน่ายสนิคา้หรอืใหบ้รกิารโดยตรง ทัง้น้ี ผูใ้หบ้รกิาร
ยนิดใีหค้วามร่วมมอืในการใหข้อ้มูลและประสานงาน เพื่อใหไ้ดร้บัการแกไ้ขปัญหาใหเ้สรจ็สิน้โดยเรว็ ทัง้น้ี 
เงือ่นไขการคนืเงนิ การคนืสนิคา้หรอืบรกิาร เป็นไปตามทีผู่จ้ าหน่ายสนิคา้หรอืใหบ้รกิารก าหนดไว้   

 

11. การปฏิเสธการท ารายการ หรือขอยกเลิกการใช้บริการ 
หากผูใ้ช้บรกิารประสงค์จะปฏเิสธการท ารายการช าระเงนิค่าสนิค้า และ/หรอืบรกิารผ่านบรกิาร AIS 
mPAY Mobile Payment เน่ืองจากเกิดรายการคืนเงินค่าโทรเข้ากระเป๋า mPAY เพื่อช าระเงิน 
ค่าสินค้าหรือค่าบริการไม่ถูกต้อง ผู้ใช้บริการต้องปฏิเสธการท ารายการภายใน 30 วนันับแต่วนัที ่
ท ารายการช าระเงนิค่าสนิคา้และ/หรอืบรกิารนัน้ๆ โดยตดิต่อทางโทรศพัทม์ายงัหมายเลข 1175 (AIS 
Call Center) 

https://myais.ais.co.th/login


 

 

6 

ผู้ใช้บริการมีสิทธิขอยกเลิกการใช้บริการ AIS mPAY Mobile Payment เมื่อใดก็ได้ โดยแจ้งความ
ประสงคด์ว้ยตนเอง ทางโทรศพัทม์ายงัหมายเลข 1175 (AIS Call Center) 

  

12. การยกเลิกการให้บริการ AIS mPAY Mobile Payment โดยผู้ให้บริการ 
 กรณีดงัต่อไปน้ีผูใ้หบ้รกิารมสีทิธยิกเลกิการใหบ้รกิาร AIS mPAY Mobile Payment ไดท้นัท ี 
12.1 ผูใ้ชบ้รกิารถงึแก่ความตาย หรอืสิน้สภาพนิตบิุคคล 
12.2 ผูใ้ช้บรกิารใช้เอกสารปลอม และ/หรอื แสดงขอ้ความอนัเป็นเทจ็ในการแสดงตนใช้บรกิารหมายเลข

โทรศพัท์ และ/หรอืสมคัรขอใช้บริการ mPAY และ/หรอืเปิดใช้บรกิาร AIS mPAY Mobile Payment 
รวมถงึการแจง้ขอ้มลู หรอืแสดงเอกสารหลกัฐานอนัเป็นเทจ็เมือ่ผูใ้หบ้รกิารรอ้งขอ 

12.3 ผูใ้ชบ้รกิารเป็นบุคคลทีร่าชการหรอืหน่วยงานของรฐัมคี าสัง่ใหย้ดึหรอือายดั ทรพัยส์นิ หรอืเป็นบุคคลที่
ถูกก าหนด หรอืถูกกล่าวหาหรอืถูกสงสยัว่าเป็นผูก้ระท าความผดิตามกฎหมายว่าดว้ยการป้องกนัและ
ปราบปรามการฟอกเงินและสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มี
อานุภาพท าลายลา้งสงู  

12.4 ผูใ้ชบ้รกิารถูกผูใ้หบ้รกิารโทรศพัทเ์คลื่อนทีย่กเลกิการใหบ้รกิารหมายเลขโทรศพัทท์ีล่งทะเบยีนเปิดใช้
บรกิาร AIS mPAY Mobile Payment 

12.5 ผูใ้ชบ้รกิารเปลีย่นเครอืขา่ยผูใ้หบ้รกิารโทรศพัทเ์คลื่อนทีไ่ปยงัผูใ้หบ้รกิารโทรศพัทเ์คลื่อนทีร่ายอื่น 
12.6  ผูใ้ชบ้รกิารมไิดช้ าระคา่สนิคา้หรอืคา่บรกิาร หรอืคา่ธรรมเนียม (หากม)ี ตามทีผู่ใ้หบ้รกิารก าหนดไว ้ 
12.7 ผู้ให้บรกิารมเีหตุสงสยัว่าผู้ใช้บรกิารกระท าความผิด หรอืพยายามกระท าความผดิตามที่กฎหมาย

ก าหนด หรอืกระท าการใดๆ ทีอ่าจก่อใหเ้กดิความเสยีหายกบัผูใ้หบ้รกิารหรอืผูใ้ด  
 

13. การแก้ไขเปล่ียนแปลง ข้อตกลงและเง่ือนไขการให้บริการ AIS mPAY Mobile Payment และ/หรือ 
บริการ mPAY  
กรณีผูใ้หบ้รกิารไดแ้กไ้ขเปลี่ยนแปลง เพิม่เตมิ ขอ้ตกลง เงื่อนไข ระเบยีบ ประกาศ อตัราค่าธรรมเนียม
หรอืขอ้ก าหนดใดๆ เกีย่วกบัการใหบ้รกิาร AIS mPAY Mobile Payment และ/หรอืบรกิาร mPAY ผูใ้หบ้รกิาร
จะแจง้ใหผู้ใ้ชบ้รกิารทราบผ่านเวบไซต ์http://www.ais.co.th/mpay  หรอืผา่นช่องทางการใหบ้รกิารต่างๆ ของ
ผูใ้หบ้รกิารล่วงหน้าไมน้่อยกว่า 30 วนั 
 

14. ผูใ้หบ้รกิารขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะโอนสทิธ ิหน้าทีข่องการใหบ้รกิาร AIS mPAY Mobile Payment หรอื บรกิาร 
mPAY น้ีแก่บุคคลอื่นใดได ้ซึ่งจะไม่กระทบต่อสทิธแิละหน้าที่ของผูใ้ช้บรกิารที่มอียู่ ณ วนัโอน โดยไม่
จ าตอ้งไดร้บัความยนิยอมจากผูใ้ชบ้รกิาร 

 

15. ผูใ้ชบ้รกิารตกลงยอมรบัวา่บรรดาคู่มอืการใชบ้รกิาร AIS mPAY Mobile Payment เอกสารทีเ่กีย่วขอ้งกบั
การให้บริการ AIS mPAY Mobile Payment ทัง้ที่มีอยู่แล้วในขณะน้ี หรือที่จะมีขึ้นในอนาคต ค าสัง่ 
ค าแนะน า หรอืค าตอบรบัใดจากเครื่องโทรศพัทเ์คลื่อนทีข่องผูใ้ชบ้รกิาร รวมทัง้ขอ้ตกลงและเงือ่นไขการ
ใหบ้รกิารโทรศพัท์เคลื่อนที่เครอืข่ายเอไอเอส เป็นส่วนหน่ึงของขอ้ตกลงและเงื่อนไขการใหบ้รกิาร AIS 
mPAY Mobile Payment 
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ข้อตกลงให้เกบ็รวบรวม ใช้ เปิดเผยข้อมูล  
เพ่ือสิทธิประโยชน์ของผู้ใช้บริการ 

ผูใ้ชบ้รกิารตกลงยนิยอมในการเกบ็รวบรวม ใช ้เปิดเผยขอ้มลู โดยผูใ้หบ้รกิารจะรวบรวม จดัเกบ็ ใช ้ขอ้มลูส่วน
บุคคลของผูใ้ชบ้รกิาร เพือ่ประโยชน์ในการใหบ้รกิารแก่ผูใ้ชบ้รกิาร และเป็นไปตามกฎหมายทีก่ าหนด ดงันี้ 
1. “ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายความถึง ชื่อ สกุล ที่อยู่ของผู้ใช้บริการ ข้อมูลทางการเงิน ข้อมูลการท า

ธุรกรรม ขอ้มูลสุขภาพของผูใ้ช้บรกิาร ขอ้มูลทางชวีภาพ อตัลกัษณ์ (เช่น ลายน้ิวมอื ใบหน้า เป็นต้น) 
ความบกพรอ่งต่อร่างกาย และ/หรอืขอ้มลูใดๆ ทีจ่ะเป็นประโยชน์ในการใหบ้รกิาร ซึ่งเกีย่วกบัผูใ้ชบ้รกิาร
ทีส่ามารถระบุตวัผูใ้ชบ้รกิาร หรอือาจระบุตวัผู้ใชบ้รกิารนัน้ไดไ้มว่่าทางตรง หรอืทางออ้มทีผู่ใ้ชบ้รกิารให้
ไวแ้ก่ผูใ้หบ้รกิาร หรอืทีผู่ใ้หบ้รกิาร ไดร้บัหรอืเขา้ถงึไดจ้ากแหล่งอื่น 

2. ผูใ้หบ้รกิาร  รวบรวม จดัเกบ็ ใช้ ขอ้มูลส่วนบุคคลของผูใ้ช้บรกิาร รวมถงึบรกิารหรอืกจิกรรมที่ผูใ้ช้บรกิาร
สนใจ เช่น บรกิารช่องทางช าระเงนิ บรกิารโทรคมนาคม บรกิารกจิการกระจายเสยีง หรอืบรกิารอื่นใด หรอื
การจดัท าบรกิารทางดจิทิลั หรอืการวจิยัตลาดและการจดักจิกรรมส่งเสรมิการขาย หรอืเพื่อประโยชน์ในการ
จดัท าฐานขอ้มลูและใชข้อ้มลูเพื่อเสนอสทิธปิระโยชน์ตามความสนใจของผูใ้ชบ้รกิาร หรอืเพือ่ประโยชน์ในการ
วเิคราะหแ์ละน าเสนอบรกิารหรอืผลติภณัฑใ์ดๆ ของผูใ้หบ้รกิาร และ/หรอืบุคคลทีเ่ป็นผูจ้ าหน่าย เป็นตวัแทน 
หรอืมคีวามเกี่ยวขอ้งกบัผูใ้หบ้รกิาร และ/หรอืของบุคคลอื่น หรอืเพือ่ปฏบิตัติามกฎหมายหรอืกฎระเบยีบทีใ่ช้
บงัคบักบัผู้ให้บรกิาร ทัง้ขณะน้ีและภายภาคหน้า รวมทัง้ยนิยอมใหผู้้ให้บรกิาร ส่ง โอน และ/หรอืเปิดเผย
ขอ้มลูสว่นบุคคลใหแ้ก่ผูร้บัขอ้มลู ไดแ้ก่ กลุ่มธุรกจิของผูใ้หบ้รกิาร พนัธมติรทางธุรกจิ องคก์ร หรอืนิตบิุคคล
ใดๆ ที่ผูใ้หบ้รกิารเป็นคู่สญัญาหรอืมนิีตสิมัพนัธ์ดว้ย โดยอนุญาตใหผู้ใ้หบ้รกิาร ส่ง โอน และ/หรอืเปิดเผย
ข้อมูลดงักล่าวได้ ทัง้ในประเทศและต่างประเทศ และผู้ให้บริการ จะจดัเก็บรกัษาข้อมูลดงักล่าวไว้ตาม
ระยะเวลาเท่าทีจ่ าเป็นส าหรบัวตัถุประสงคเ์หล่านัน้เทา่นัน้ โดยผูร้บัขอ้มลูกม็หีน้าทีต่ามกฎหมายในการรกัษา
ขอ้มูลส่วนบุคคลเช่นเดยีวกนั หากภายหลงัมกีารเปลี่ยนแปลงวตัถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วน
บุคคล ผูใ้หบ้รกิาร จะประกาศใหผู้ใ้ชบ้รกิารทราบ  

3. ผูใ้ชบ้รกิารมสีทิธถิอนความยนิยอมเกี่ยวกบัขอ้มูลส่วนบุคคลของผูใ้ชบ้รกิารเมื่อใดกไ็ด ้เวน้แต่การถอน
ความยนิยอมนัน้จะกระทบต่อการใหบ้รกิารหรอือยู่นอกเหนือการควบคมุของผูใ้หบ้รกิาร 

4. การตกลงใหเ้กบ็ รวบรวม ใช ้เปิดเผยขอ้มลูสว่นบุคคลน้ีมผีลใชบ้งัคบัตามระยะเวลาทีก่ฎหมายก าหนดไว้ 
5. สทิธขิองผูใ้ช้บรกิารเกี่ยวกบัขอ้มูลส่วนบุคคลทีเ่กี่ยวกบัการเพกิถอน การขอเขา้ถงึและรบัส าเนาขอ้มูลส่วน

บุคคล การคดัคา้นการเกบ็ขอ้มลู ใชห้รอืเปิดเผย สทิธใินการเคลื่อนยา้ยข้อมลู สทิธใินการลบขอ้มูล สทิธใิน
การระงบัการใชข้อ้มลู ใหเ้ป็นไปตามนโยบายการคุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคลของเราและตามทีก่ฎหมายก าหนด 

6. ผูใ้ชบ้รกิารรบัทราบว่า ผูใ้ชบ้รกิารสามารถตดิต่อผูใ้หบ้รกิาร ผา่นช่องทางไปรษณียอ์เิลก็ทรอนิกส:์ 
DPOOFFICE@ais.co.th 
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