ข้อตกลงและเงือนไขการให้บริ การโทรศัพท์เคลือนที
ประเภทเรียกเก็บค่าธรรมเนี ยมและค่าบริ การภายหลัง (Post –Paid)
ระหว่างผู้ให้ บริ การกับผู้ใช้บริ การ
1. ข้อความทัวไป
1.1 ข้อตกลงและเงือนไขการให้บริการโทรศัพท์เคลือนทีนีมีผลใช้บงั คับระหว่าง บริษัท
แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จํากัด ในฐานะผูใ้ ห้บริการกับผูใ้ ช้บริการ
1.2 ผูใ้ ช้บริการได้อ่านและเข้าใจเงือ นไขและข้อตกลงการใช้บริการซึง กําหนดสิทธิและหน้าที
ของผู้ใ ห้บ ริก ารและผู้ใ ช้บ ริก ารจนเข้า ใจรายละเอีย ดต่ า งๆ ครบถ้ว นแล้ว จึง ตกลงใช้บ ริก ารโดย
ลงลายมือชือในคําขอใช้บริการ หรือคําขอรับโอนเลขหมาย หรือคําขออืนใด และ/หรือได้ตกลงใช้
บริก ารโดยวิธ ีก ารทางอิเ ล็ก ทรอนิ ก ส์ก ับ ผู้ใ ห้บ ริก ารแล้ว ถือ ว่ า ผู้ใ ช้บ ริก ารได้ต กลงทํ าสัญ ญากับ
ผูใ้ ห้บริการและยินยอมผูกพันและปฏิบตั ติ ามข้อตกลงฉบับนีทุกประการ
1.3 ผูใ้ ห้บริการมีสทิ ธิทจี ะปฏิเสธไม่ทําสัญญา หรือไม่เปิ ดให้ใช้บริการต่างๆ กับบุคคลใดๆ
หรือกับผูใ้ ช้บริการได้ตามเงือ นไขทีก ําหนดไว้ในข้อตกลงฉบับนี
2. คํานิ ยาม
2.1 “ผูใ้ ห้บริ การ” หมายถึง บริษทั แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จํากัด
2.2 “ผู้ใช้ บริ การ” หมายถึง บุคคล หรือนิติบุคคลผู้ซงึ ได้ตกลงทําสัญญาใช้บริการ
โทรศัพท์เคลือนทีเ ครือข่ายของผูใ้ ห้บริการไว้กบั ผูใ้ ห้บริการ
2.3 “บริ การโทรศัพท์เคลือนที” หมายความรวมถึง บริการเสริม บริการโทรศัพท์เคลือนที
ข้ามแดนอัตโนมัติ (International Roaming) บริการโทรศัพท์ทางไกลระหว่างประเทศ (International
Direct Dialing)
2.4 “บริ การเสริ ม” หมายถึง บริการใดๆ อันได้แก่ บริการเสียง ภาพ ภาพเคลือนไหว
ข้อ มูล พหุ ส ือ หรือ สือ ผสม ซึง ผู้ใ ห้บ ริก ารหรือ ผู้ร่ว มให้บ ริก ารเสริมเป็ นผู้จ ดั ทําเพือ ให้บ ริก ารแก่
ผูใ้ ช้บริการ นอกเหนือจากการใช้บริการโทรศัพท์เคลือนทีเ พือการโทรออกหรือรับสายเข้าตามปกติ
2.5 “ผู้ร่วมให้ บริ การเสริ ม” หมายถึง ผู้ทมี ขี อ้ ตกลงกับผูใ้ ห้บริการในการให้บริการเสริม
ตามข้อ 2.4
2.6 “บริ การข้ามแดนอัตโนมัติ (International Roaming)” หมายถึง การให้บริการใช้
เครือ ข่ า ยร่ ว มระหว่ า งประเทศแก่ ผู้ ใ ช้ บ ริก ารโดยใช้ เ ครือ ข่ า ยของผู้ ใ ห้ บ ริก ารโทรคมนาคมใน
ต่างประเทศ
2.7 “ผู้ให้ บริ การในต่ างประเทศ” หมายถึง ผูป้ ระกอบกิจการให้บริการโทรคมนาคมใน
ต่างประเทศทีม ขี อ้ ตกลงการร่วมใช้บริการเครือข่ายระหว่างประเทศกับผูใ้ ห้บริการ
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2.8 “บริ การโทรทางไกลระหว่างประเทศ” หมายถึง บริการโทรศัพท์ระหว่างประเทศจาก
ประเทศไทยไปยังหมายเลขปลายทางทีเ ป็ นเบอร์โทรศัพท์ของต่างประเทศได้ (International Direct
Dialing) ผ่านเครือข่ายของผู้ให้บริการ และ/หรือผู้ให้บริการโทรคมนาคมรายอืนๆ ทีมขี อ้ ตกลงการ
ให้บริการร่วมกับผูใ้ ห้บริการ
2.9 “สํานักงานบริ การ สํานักงานสาขา” หมายถึง สํานักงานบริการ สํานักงานสาขา หรือ
ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ของผูใ้ ห้บริการ
2.10 “ศูนย์บริ การรับข้อร้องเรียน” หมายถึง ศูนย์บริการรับข้อร้องเรียนของผูใ้ ช้บริการ
ซึง ผูใ้ ห้บริการจัดตังขึนเป็ นการเฉพาะ หรือศูนย์บริการทีผ ใู้ ห้บริการว่าจ้างให้ทําหน้าทีร บั ข้อร้องเรียน
ของผูใ้ ช้บริการแทนผูใ้ ห้บริการ
2.12 “ค่าบริ การ” หมายถึง ค่าธรรมเนียม ค่าบริการ หรือค่าใช้จ่ายอืนใดทีผ ใู้ ห้บริการเรียก
เก็บจากผูใ้ ช้บริการอันเนืองจากการได้ใช้ประโยชน์ หรือจะได้ใช้ประโยชน์ในบริการโทรศัพท์เคลือนที
รวมถึงค่าบริการโทรศัพท์ทางไกลระหว่างประเทศและค่าบริการข้ามแดนอัตโนมัตแิ ละค่าใช้บริการ
เสริมต่างๆ
2.13 “ข้ อมูลส่ วนบุคคล” หมายถึง ชือ สกุ ล ทีอยู่ของผู้ใช้บริการ และให้หมายความ
รวมถึงรายละเอียดเกียวกับผูใ้ ช้บริการทีสามารถระบุตวั ผูใ้ ช้บริการ หรืออาจระบุตวั ผูใ้ ช้บริการนันได้
ไม่ว่าทางตรง หรือทางอ้อม ข้อมูลการใช้บริการ เลขหมายโทรคมนาคม และพฤติกรรมการใช้บริการ
โทรคมนาคมของผูใ้ ช้บริการ
2.14 “รอบ” หมายถึง รอบระยะเวลาของการให้บริการ เพือใช้ในการเรียกเก็บค่าใช้บริการ
ตามทีผ ใู้ ห้บริการกําหนด ซึง ไม่เกินกว่า 31 วันต่อรอบ
2.15 “สัญญา” หมายถึง ความตกลงร่วมกันระหว่างผูใ้ ห้บริการกับผูใ้ ช้บริการเกียวกับการ
ให้บริการโทรศัพท์เคลือนทีแก่ ผู้ใช้บริการ ซึงไม่ว่าทําขึนในรูปแบบใด โดยจะมีผลผูกพันและใช้
บังคับระหว่างผู้ให้บริการและผู้ใช้บริการตามสิทธิและหน้ าทีทกี ําหนดไว้ในข้อตกลงและเงือนไขการ
ให้บริการโทรศัพท์เคลือนทีฉบับนีซึงคณะกรรมการเห็นชอบแล้วทันที เมือผู้ให้บริการได้ยนิ ยอมให้
ผูใ้ ช้บริการได้ใช้บริการโทรศัพท์เคลือนที
2.16 “สมัครหรือยืนคําขอ” หมายถึง การสมัครหรือยืนคําขอเพือทําสัญญาใช้บริการ
โทรศัพท์เคลือนทีกบั ผูใ้ ห้บริการด้วยตนเอง โดยทางไปรษณีย์ โดยโทรศัพท์หรือโทรสาร รวมถึงการ
พิมพ์หรือเลือกข้อความและการกระทําใดๆ ทีท าํ ให้ปรากฏซึง ข้อความตามวิธกี ารทีผ ใู้ ห้บริการกําหนด
ไว้ผ่านเครืองโทรศัพท์เคลือนที หรือผ่านทางเครือข่ายอินเตอร์เน็ต (Internet) หรือสืออิเล็กทรอนิกส์
อืนใดตามทีผ ใู้ ห้บริการกําหนด ทังทีม อี ยูใ่ นปจั จุบนั และทีจ ะกําหนดขึนในอนาคต
2.17 “คณะกรรมการ” หมายถึง คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และ
กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.)
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3. ลักษณะและประเภทของบริ การ
ผูใ้ ห้บริการเป็ นผูใ้ ห้บริการโทรศัพท์เคลือนทีแ ก่ผใู้ ช้บริการทีไ ด้สมัคร หรือยืนคําขอและทํา
สัญญาไว้กบั ผูใ้ ห้บริการ ซึงจะมีสทิ ธิใช้เลขหมายโทรศัพท์เคลือนทีต ามทีผ ใู้ ห้บริการจัดสรรให้ เพือใช้
ในการสือ สารทางโทรศัพ ท์ รวมตลอดถึง การใช้บ ริก ารเสริม และการใช้บ ริก ารประเภทอืน ๆ ที
เกียวเนื องกับบริการโทรศัพท์เ คลือ นที ตามทีผู้ให้บริก ารกํ าหนดและทีเปิ ดให้บริก ารอยู่แ ล้วทังใน
ปจั จุบนั และทีจ ะจัดให้มขี นในอนาคต
ึ
4. การทําสัญญาและการให้ บริ การ
4.1 ผู้ใช้บริการต้องสมัคร หรือยืนคําขอใช้บริการโทรศัพท์เคลือนทีพร้อมกับแนบเอกสาร
ประกอบตามทีผ ใู้ ห้บริการกําหนดไว้ เพือทําสัญญากับผูใ้ ห้บริการ ตามรูปแบบของการให้บริการแต่ละ
ประเภททีก ําหนดไว้
ผูใ้ ห้บริการจะจัดส่งสําเนาสัญญาเป็ นหนังสือ หรือ CD ROM หรือสืออิเล็กทรอนิกส์อนื ๆ
ให้แก่ผใู้ ช้บริการเมือ ตกลงใช้บริการ หรือตามทีผ ใู้ ช้บริการร้องขอ
4.2 ผูใ้ ช้บริการจะได้รบั สิทธิประโยชน์ในการใช้บริการตามเงือนไขและรายละเอียดทีก ําหนด
ไว้ในรายการส่งเสริมการขายและการใช้บริการ ทีผ ใู้ ห้บริการประกาศกําหนดไว้ให้แก่ผูท้ สี มัคร หรือยืน
คําขอใช้บริการอยูใ่ นแต่ละช่วงเวลานัน ทังนี ผูใ้ ช้บริการมีสทิ ธิขอเปลีย นแปลงรายการส่งเสริมการขาย
และการใช้บริการได้ ตามรายการส่งเสริมการขายทีผู้ให้บริการเปิ ดให้สมัครใช้ได้อยู่ ณ เวลานัน ใน
กรณีทผี ใู้ ช้บริการโอนเลขหมายไปให้ผอู้ นื ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ หรือถูกผูใ้ ห้บริการบอกเลิกการให้บริการ
สิทธิประโยชน์ของรายการส่งเสริมการขายและการใช้บริการนันเป็ นอันสินสุดลงทันที
4.3 ผูใ้ ห้บริการมีสทิ ธินําข้อมูลส่วนบุคคลของผูใ้ ช้บริการไปใช้ในการให้บริการได้โดยต้อง
ได้รบั ความยินยอมจากผูใ้ ช้บริการและเพือประโยชน์ในการดําเนินกิจการโทรคมนาคมตามหลักเกณฑ์
ทีกํ า หนดตามทีค ณะกรรมการประกาศกํ า หนดในเรือ ง มาตรการคุ้ ม ครองสิท ธิข องผู้ ใ ช้บ ริก าร
โทรคมนาคมเกีย วกับข้อมูลส่วนบุคคล
ทังนี ผู้ใช้บริการมีสทิ ธิขอตรวจดู ขอสําเนา หรือขอสําเนารับรองถูกต้อง หรือขอแก้ไข หรือ
เปลีย นแปลง หรือขอระงับการใช้หรือเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผูใ้ ช้บริการ หรือขอเพิกถอนความ
ยินยอมให้ประมวลผลได้โดยให้ทําคําขอเป็ นหนังสือยืนต่อผู้ให้บริการ หากผู้ให้บริการไม่ดําเนินการ
ตามคําขอให้ผู้ใช้บริการมีหนังสือแจ้งสํานักงาน กสทช.เพือบังคับให้เป็ นไปตามสิทธิของผู้ใช้บริการ
และให้ผู้ให้บริการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในกรณีทผี ู้ใช้บริการขอตรวจดู ขอสําเนา หรือขอสําเนา
รับรองความถูกต้องข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการได้โดยไม่สูงกว่าความเป็ นจริงตามหลักเกณฑ์ที
คณะกรรมการกําหนด
4.4 ผูใ้ ห้บริการจะให้บริการโทรศัพท์เคลือนทีต ามมาตรฐานและคุณภาพการให้บริการตามที
ได้โฆษณาไว้ หรือแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบ โดยมาตรฐานและคุณภาพการให้บริการดังกล่าวจะไม่ต ํา
กว่าหลักเกณฑ์ทคี ณะกรรมการประกาศกําหนด
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4.5 ในกรณีทีเ กิด เหตุ ข ดั ข้อ งขึนกับ การให้บ ริก ารโทรศัพ ท์เ คลือ นทีข องผู้ใ ห้บ ริก ารอัน
เนืองมาจากมาตรฐาน หรือคุณภาพการให้บริการจนเป็ นเหตุให้ผู้ใช้บริการไม่สามารถใช้บริการได้
ตามปกติ ผู้ ใ ห้ บ ริ ก ารมี ห น้ า ที ต้ อ งดํ า เนิ น การแก้ ไ ขเพื อ ให้ ผู้ ใ ช้ บ ริ ก ารสามารถใช้ บ ริ ก าร
โทรศัพ ท์ เ คลือ นทีไ ด้ โ ดยเร็ว ผู้ ใ ห้บ ริก ารจะไม่ เ รีย กเก็บ เงิน ค่ า บริก ารในช่ ว งเวลาดัง กล่ า วจาก
ผูใ้ ช้บริการ เว้นแต่ ผูใ้ ห้บริการพิสูจน์ ได้ว่าเหตุขดั ข้องดังกล่าวเกิดขึนจากผู้ใช้บริการ อย่างไรก็ตาม
ค่าบริการทีเ กิดขึนในช่วงเวลาทีส ามารถใช้งานได้ตามปกตินนั ผูใ้ ช้บริการยังคงมีหน้าทีต ้องชําระให้แก่
ผูใ้ ห้บริการ
4.6 กรณีผู้ให้บ ริการได้ส่ ง มอบเครือ งโทรศัพท์เ คลือ นที และ/หรือ อุ ปกรณ์ ใ ดๆ ให้แ ก่
ผู้ใ ช้บ ริก ารโดยไม่ค ิด ค่ าใช้จ่ายใดๆ โดยมีว ตั ถุ ประสงค์เ พือ นํ าไปใช้บ ริก ารโทรศัพ ท์เ คลือ นทีต าม
ระยะเวลาทีผู้ใช้บริการได้ตกลงทําสัญญาไว้กบั ผู้ให้บริการ ผู้ใช้บริการมีหน้ าทีต้องดูแลรับผิดชอบ
เครืองโทรศัพท์ และ/หรืออุปกรณ์ใดๆ ทีไ ด้รบั ไปเสมือนเป็ นทรัพย์สนิ ของตนเองและต้องส่งมอบคืน
ภายในระยะเวลาทีก ําหนดไว้เมือ สัญญาสินสุดลง ทังนี ผูใ้ ห้บริการจะถือเอาเหตุดงั กล่าวมากําหนดเป็ น
เงือนไขอันก่อให้เกิดภาระแก่ผใู้ ช้บริการหรือเรียกเก็บค่าปรับ หรือค่าเสียหายจากการทีผ ู้ใช้บริการ
ยกเลิกก่อนกําหนดมิได้
หากปรากฏว่าเครืองโทรศัพท์เคลือนทีแ ละ/หรืออุปกรณ์ใดๆ เสียหาย หรือสูญหายจากการ
กระทํา หรือความประมาทเลินเล่อของผูใ้ ช้บริการ ผูใ้ ช้บริการต้องแจ้งให้ผใู้ ห้บริการทราบทันทีและ
ต้องรับผิดชดใช้ค่าเสียหายตามความเสียหายทีเ กิดขึนจริงให้แก่ผใู้ ห้บริการ ทังนีไม่เกินกว่าราคาตลาด
ของค่าเครือ ง และ/หรืออุปกรณ์ดงั กล่าวในขณะนัน
4.7 ผู้ใช้บริการจะโอนสิทธิการใช้บริการตามสัญญาให้แก่บุคคลอืนมิได้ เว้นแต่ได้รบั ความ
ยินยอมจากผู้ให้บ ริก าร ทังนี ผู้ใ ห้บ ริก ารมีส ิท ธิเรีย กเก็บ ค่ าธรรมเนียมตามอัต ราทีค ณะกรรมการ
เห็นชอบ
กรณีผู้ให้บริการมิได้ให้ความยินยอม ผูใ้ ช้บริการไม่สามารถยกเหตุการโอนสิทธิมาปฏิเสธ
ความรับผิดชอบชําระค่าธรรมเนียมหรือค่าบริการทีเ กิดขึนได้
อนึง กรณีผใู้ ห้บริการยินยอมให้ผใู้ ช้บริการโอนสิทธิการใช้บริการให้กบั บุคคลอืนแล้ว ถือว่า
สิทธิการใช้บริการโทรศัพท์เคลือนทีต ามรายการส่งเสริมการขาย สิทธิการใช้บริการโทรศัพท์ขา้ มแดน
อัตโนมัติ และ/หรือการใช้บริการโทรทางไกลระหว่างประเทศเดิมของผูใ้ ช้บริการเป็ นอันสินสุดลงทันที
ในกรณีนีผูร้ บั โอนต้องดําเนินการสมัคร หรือยืน คําขอใช้บริการใหม่กบั ผูใ้ ห้บริการต่อไป
5. ข้อกําหนดและวิ ธีการใช้บริ การเสริ ม
5.1 การใช้บ ริก ารเสริมประเภททีกํ า หนดให้ต้อ งใช้ร หัส ผ่ า น หรือ รหัส ประจําตัว ของ
ผูใ้ ช้บริการ ผูใ้ ช้บริการต้องเก็บรักษารหัสดังกล่าวไว้เป็ นความลับแต่เพียงผูเ้ ดียวเท่านัน
5.2 ผูใ้ ช้บริการเสริมมีสทิ ธิทํารายการบริการเสริมแต่ละประเภทได้ไม่เกินจํานวนครังและ
จํานวนเงินทีผู้ให้บริการกําหนดไว้ตามรายละเอียดของบริการแต่ ละประเภททีได้แจ้งแก่ ผู้ใช้บริการ
ผ่านสือต่ างๆ และหากปรากฏว่าผู้ใช้บริการใช้รหัสผ่าน หรือรหัสประจําตัวผิดเกินกว่าทีกําหนด
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ผูใ้ ช้บริการจะไม่สามารถทํารายการใดๆ ได้อกี จนกว่าผูใ้ ช้บริการจะติดต่อกับผูใ้ ห้บริการเพือแก้ไขให้
สามารถใช้บริการได้ดงั เดิม
5.3 ผู้ใช้บริการยินยอมให้ผู้ให้บริการเป็ นผู้เรียกเก็บเงินค่าบริการ หรือค่าใช้จ่ายต่างๆ
ทังหมดจากผูใ้ ช้บริการแทนผูร้ ว่ มให้บริการเสริม
ทังนี ผู้ให้บริการจะต้องร่วมรับผิดกับผูร้ ่วมให้บริการเสริมต่อผูใ้ ช้บริการในความเสียหายที
เกิดขึนจากการให้บริการเสริมด้วย
5.4 กรณีผู้ใช้บริการประสงค์จะบอกเลิกบริการเสริม ผู้ให้บริการต้องดําเนินการดังกล่าว
ทันที และกรณีมขี ้อโต้แย้งหากผู้ให้บริก ารไม่สามารถพิสูจน์ ได้ว่าผู้ใ ช้บริการแสดงเจตนาสมัครใช้
บริการเสริมโดยชัดแจ้ง ผูใ้ ห้บริการไม่มสี ทิ ธิเรียกเก็บค่าบริการเสริมดังกล่าว
5.5 ผูใ้ ช้บริการสามารถใช้บริการเสริมในต่างประเทศหากผูใ้ ห้บริการในต่างประเทศนันเปิ ด
ให้บริการนันๆ โดยผูใ้ ช้บริการต้องเสียค่าบริการ และ/หรือค่าธรรมเนียมเพิม เติมตามอัตราของการใช้
บริการข้ามแดนอัตโนมัตติ ามทีผ ใู้ ห้บริการประเทศนันๆ หรือผูใ้ ห้บริการได้กําหนดไว้
6. ข้อกําหนดและวิ ธีการใช้บริ การข้ามแดนอัตโนมัติ และ/หรือบริ การโทรทางไกลระหว่าง
ประเทศ
กรณีผใู้ ช้บริการสมัคร หรือยืนคําใช้บริการข้ามแดนอัตโนมัติ และ/หรือบริการโทรทางไกล
ระหว่างประเทศ ผูใ้ ช้บริการต้องปฏิบตั ติ ามเงือ นไขและข้อกําหนดของการใช้บริการเพิม เติมดังต่อไปนี
6.1 เมือผู้ใช้บริการได้สมัคร หรือยืนคําขอใช้บริการข้ามแดนอัตโนมัตกิ บั ผู้ให้บริการแล้ว
ผู้ใ ช้บ ริการสามารถนํ าเลขหมายโทรศัพ ท์เคลือนทีข องผู้ใ ช้บ ริการ หรือเลขหมายอืนทีผู้ให้บ ริก าร
กําหนดไปใช้บริการโทรศัพท์ขา้ มแดนระหว่างประเทศในประเทศทีผ ู้ให้บริการมีขอ้ ตกลงดังกล่าวกับ
ผูใ้ ห้บริการในต่างประเทศ และ/หรือในกรณีทผี ู้ใช้บริการสมัคร หรือยืนคําขอใช้บริการโทรทางไกล
ระหว่างประเทศไว้กบั ผู้ให้บริการ ผู้ใช้บริก ารสามารถใช้โทรศัพ ท์จากประเทศไทยไปยังหมายเลข
ปลายทางทีเ ป็ นเบอร์โทรศัพท์ของต่างประเทศได้ตามวิธกี ารและขันตอนทีผ ใู้ ห้บริการประกาศและแจ้ง
ให้ผใู้ ช้บริการทราบ
6.2 ผูใ้ ช้บริการต้องชําระค่าบริการ และ/หรือค่าธรรมเนียมบริการอันเกิดขึนอันเนืองจากการ
ใช้บริการข้ามแดนอัตโนมัติ และ/หรือบริการโทรทางไกลระหว่างประเทศตามจํานวนทีเ รียกเก็บให้แก่
ผูใ้ ห้บริการ
6.3 ผู้ให้บริการมีสทิ ธิกําหนดวงเงินการใช้บริการข้ามแดนอัตโนมัติ และ/หรือบริการโทร
ทางไกลระหว่างประเทศได้เป็ นจํานวนเงินเทียบเท่าเป็ นเงินตราไทยโดยประมาณไม่เกิน 3,000 บาท
ต่อวัน ในกรณีนีผูใ้ ห้บริการจะแจ้งเตือนให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้ า เมือผูใ้ ช้บริการได้ใช้บริการใกล้
เต็มวงเงิน ทังนี การกําหนดวงเงินทีเ หลือซึง ผูใ้ ห้บริการจะต้องแจ้งให้ผใู้ ช้บริการทราบนันเป็ นไปตามที
คณะกรรมการเห็นชอบ หากมีการใช้บริการเกินวงเงินทีก ําหนดไว้ผใู้ ห้บริการมีสทิ ธิระงับการให้บริการ
ได้ทนั ทีโดยไม่ตอ้ งบอกกล่าวล่วงหน้า

6
ในกรณีทผี ใู้ ช้บริการใช้บริการครบวงเงินค่าใช้บริการทีก ําหนดแล้ว หากผูใ้ ช้บริการได้แสดง
เจตนาอย่างชัดแจ้งว่าต้องการเพิม วงเงินค่าใช้บริการและผู้ให้บริการยินยอมให้เฉพาะคราว จะมีผล
เฉพาะคราวนันๆ เท่านัน และผู้ใช้บริการยินยอมชําระค่าบริการและ/หรือค่าธรรมเนียมตามจํานวนที
เกิดขึนทังหมด
6.4 ในระหว่างทีใช้บริการข้ามแดนอัตโนมัตอิ ยู่ในต่างประเทศ ผูใ้ ช้บริการจะต้องไม่ทําการ
จําหน่ าย จ่าย โอน หรือเปลีย นแปลงสิทธิการเป็ นผูใ้ ช้บริการโทรศัพท์เคลือนทีข องเลขหมายทีน ํ าไปใช้
งานในต่างประเทศ
7. ค่าบริ การและค่าธรรมเนี ยมต่ างๆ
7.1 ผู้ใ ช้บ ริก ารตกลงชํา ระค่ า บริก ารทังหมดให้แ ก่ ผู้ใ ห้บ ริก ารตามอัต ราค่ า บริก ารที
ผูใ้ ห้บริการกําหนด และตามวิธกี ารทีผ ใู้ ห้บริการแจ้งประกาศไว้ในใบแจ้งรายการใช้บริการ ในจดหมาย
หรือในข่าวสารทีส ่งไปถึงผูใ้ ช้บริการ ทังนี อัตราค่าบริการดังกล่าวให้เป็ นไปตามเงือนไขในการอนุ ญาต
ตามใบอนุ ญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบทีส ามสําหรับกิจการโทรคมนาคมเคลือนทีส ากลย่าน
2.1 GHz ของผูใ้ ห้บริการ จนกว่าคณะกรรมการจะออกประกาศกําหนดอัตราขันสูงต่อไป
7.2 ผู้ใช้บริการสามารถขอทราบอัตราค่าใช้บริการโทรศัพท์ขา้ มแดนอัตโนมัติ ค่าบริการ
เสริม ข้า มแดนอัต โนมัติ และ/หรือ ค่ า บริก ารโทรทางไกลระหว่ า งประเทศได้ทีสํ า นั ก งานบริก าร
สํานักงานสาขา เว็บไซด์ หรือโทรศัพท์ผ่านศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ของผูใ้ ห้บริการ
7.3 ผูใ้ ห้บริการอาจเรียกเก็บค่าบริการในอัตราทีต  ํากว่าทีก ําหนดไว้ตามรายการส่งเสริมการ
ขายและการใช้บริการทีก ําหนดขึนเป็ นคราวๆ
8. การกําหนดวงเงิ น
8.1 กรณี ด ัง ต่ อ ไปนี ผู้ ใ ห้บ ริก ารมีส ิท ธิกํ า หนดวงเงิน ปรับ เพิม ลด หรือ ยกเลิก วงเงิน
ค่าบริการทีผ ใู้ ช้บริการจะมีสทิ ธิใช้บริการได้
8.1.1 เมือ มีการโอนเปลีย นชือผูใ้ ช้บริการ
8.1.2 ผูใ้ ช้บริการอยูใ่ นระหว่างการผ่อนชําระค่าใช้บริการ
8.1.3 อยูใ่ นระหว่างการขอตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารทีผ ใู้ ช้บริการนํ ามาใช้
ประกอบการขอจดทะเบียน
8.1.4 เมือ มีการยืน คําขอทําสัญญาใช้บริการใหม่ภายหลังจากทีผ ใู้ ช้บริการขอ หรือถูก
บอกเลิกการให้บริการไปแล้ว
8.1.5 เมือ ผูใ้ ห้บริการพิจารณาทบทวนถึงความเสีย งหนีเสียจากข้อมูลและ
พฤติกรรมการชําระเงินของผูใ้ ช้บริการ
8.16 เมือ มีการใช้บริการข้ามแดนอัตโนมัติ และ/หรือบริการโทรทางไกลระหว่าง
ประเทศ
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8.2 กรณีผใู้ ห้บริการกําหนดวงเงินค่าบริการ หากผู้ให้บริการเห็นว่าผูใ้ ช้บริการได้ใช้บริการ
ใกล้เต็มวงเงิน โดยมีวงเงินคงเหลืออยู่น้อยกว่า 300 บาท ของวงเงินทีไ ด้รบั ผูใ้ ห้บริการจะแจ้งให้
ผูใ้ ช้บริการทราบล่วงหน้า และถ้าผูใ้ ช้บริการใช้บริการครบ หรือเกินกว่าวงเงินค่าบริการทีต กลงไว้ใน
สัญญา ผูใ้ ห้บริการมีสทิ ธิระงับการให้บริการได้ทนั ทีโดยไม่ตอ้ งบอกกล่าวล่วงหน้า
กรณีนีผู้ใช้บริการต้องชําระค่าบริการทังหมด หรือบางส่วนตามจํานวนเงินทีผู้ให้บริการ
กําหนดก่อนได้รบั ใบแจ้งค่าใช้บริการเพือขอเปิดใช้บริการต่อไป
8.3 ในกรณีทผี ู้ใช้บริการร้องขอและผูใ้ ห้บริการเห็นว่ามีเหตุอนั จําเป็ นเพียงพอ ผูใ้ ห้บริการ
จะยกเลิกการจํากัดวงเงินการใช้บริการได้ โดยจะแจ้งให้ผใู้ ช้บริการทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าหนึงรอบ
บิล
8.4 ในกรณีเ มือ ครบวงเงินทีกําหนดแล้ว หากผู้ใช้บริการได้แสดงเจตนาอย่างชัด แจ้งว่ า
ต้องการเพิม วงเงินค่าใช้บริการและผู้ให้บริการยินยอมให้มผี ลเฉพาะคราวนันๆ เท่านัน ทังนี ไม่เป็ น
การตัดสิทธิทจี ะระงับการให้บริการทันทีและผูใ้ ช้บริการยินยอมชําระค่าใช้บริการตามจํานวนทีเ กิดขึน
ทังหมด
9. การแจ้งและการตรวจสอบใบแจ้งค่าบริ การ
9.1 ผู้ใช้บริการต้องชําระค่าบริการ และ/หรือค่าธรรมเนียมภายในระยะเวลาทีถงึ กําหนด
ชําระตามทีร ะบุไว้ในใบแจ้งรายการใช้บริการ
หากผู้ใช้บริการผิดนัดชําระค่าบริการ ผู้ใช้บริการต้องชําระดอกเบียให้แก่ ผู้ให้บริการตาม
อัตราทีกฎหมายกําหนด นับแต่ วนั ทีผู้ใ ช้บริการผิดนัด จนกว่าจะชําระเสร็จสินและผู้ใ ช้บริการจะใช้
บริการโทรศัพท์เคลือนทีไ ด้เมือ ชําระหนีค่าบริการพร้อมดอกเบียครบถ้วนแล้ว
9.2 ผูใ้ ห้บริการจะส่งใบแจ้งรายการใช้บริการทีเ กิดขึนในแต่ละรอบให้แก่ผใู้ ช้บริการเป็ นการ
ล่วงหน้ าไม่น้อยกว่า 15 วันก่อนวันครบกําหนดชําระ โดยทําเป็ นหนังสือส่งไปยังสถานทีติดต่อของ
ผูใ้ ช้บริการตามทีไ ด้แจ้งในคําขอ หรือโดยวิธกี ารอืนตามทีผ ใู้ ห้บริการจัดทําขึนและได้
รับความ
ยิน ยอมจากผู้ ใ ช้ บ ริก ารแล้ ว ทังนี ใบแจ้ง รายการใช้ บ ริก ารจะแสดงรายละเอีย ดเกีย วกับ อัต รา
ค่าธรรมเนี ยม อัต ราค่ าบริก าร และการคํานวณค่าบริก ารตามหลัก เกณฑ์ทคี ณะกรรมการกํ าหนด
เว้นแต่ผใู้ ช้บริการจะแจ้งว่าไม่ตอ้ งการแสดงรายละเอียดในใบแจ้งรายการใช้บริการ
9.3 เพือการตรวจสอบการคํานวณค่าบริการ และ/หรือค่าธรรมเนียม ผูใ้ ช้บริการสามารถแจ้ง
ความประสงค์เป็ นคราวๆทางหนังสือ ทางโทรศัพท์ หรือเครืองมือสือสารอย่างอืน หรือโดยวิธกี ารอืน
ใดมายัง สํานัก งานบริก าร สํานัก งานสาขาเพือ ขอรับ ใบแจ้ง ข้อ มูล รายการใช้โ ทรศัพ ท์เ คลือ นทีทีม ี
รายการข้างต้นย้อนหลังได้ไม่เกิน 3 รอบ นับจากรอบปจั จุบนั ซึง ผูใ้ ห้บริการจะดําเนินการให้ภายใน 3
วัน นับแต่วนั ทีได้รบั แจ้งโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย เว้นแต่ค่าจัดส่งทางไปรษณียใ์ นกรณีทผี ู้ใช้บริการ
ต้องการให้จดั ส่งใบแจ้งรายการนันทางไปรษณีย์ และหากผูใ้ ช้บริการต้องการรับรายละเอียดของค่าใช้
บริ ก ารในรอบนั นซํ าอี ก ผู้ ใ ช้ บ ริ ก ารต้ อ งเสี ย ค่ า ธรรมเนี ย มตามอั ต ราที กํ า หนดไว้ แต่ ท ั งนี
ค่าธรรมเนียมดังกล่าวจะไม่เกินกว่าอัตราทีค ณะกรรมการให้ความเห็นชอบ

8
อนึ ง ผู้ใ ห้บ ริก ารจะจัด ทํา ใบแจ้ง รายการตามวรรคแรกและส่ ง มอบให้แ ก่ ผู้ใ ช้บ ริก ารทีม ี
หลักฐานแสดงตนว่าเป็ นผูใ้ ช้บริการทีแ ท้จริงเท่านัน
9.4 ผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการจัดทําใบแจ้งรายการข้างต้น
จาก ผูใ้ ช้บริการ หากมีกฎหมาย ประกาศ ระเบียบ หรือข้อบังคับของทางราชการกําหนดหรืออนุ ญาต
ให้ผใู้ ห้บริการเรียกเก็บค่าใช้จา่ ยในกรณีขา้ งต้นได้
9.5 กรณีดงั ต่อไปนี ผูใ้ ช้บริการต้องชําระค่าบริการ และ/หรือค่าธรรมเนียมให้แก่ผใู้ ห้บริการ
ในทันทีเมือ ได้รบั ใบแจ้งหนีค่าใช้บริการ
9.5.1 กรณีถูกระงับการใช้บริการเนืองจากใช้บริการเกินกว่าวงเงินทีก ําหนดไว้
9.5.2 กรณีขอโอนเปลีย นผูใ้ ช้บริการ
9.5.3 กรณีขอยกเลิกการใช้บริการ
10. การตรวจสอบข้อมูลการใช้บริ การ
10.1 ในกรณีทผี ใู้ ช้บริการเห็นว่าผูใ้ ห้บริการเรียกเก็บค่าบริการสูงกว่าอัตราทีก ําหนดไว้ หรือ
สูงกว่าทีเ รียกเก็บจากผูใ้ ช้บริการรายอืนทีใ ช้บริการโทรคมนาคมในลักษณะหรือประเภทเดียวกัน หรือ
เห็นว่ าผู้ให้บริการเรียกเก็บค่าบริการไม่ถูก ต้อง ผู้ใช้บริการมีสทิ ธิยนื คําขอตรวจสอบข้อมูลการใช้
บริการได้ตามหลักเกณฑ์ทกี ําหนดตามประกาศ กทช. เรือง มาตรการคุ้มครองสิทธิของผู้ใช้บริการ
โทรคมนาคมเกียวกับข้อมูลส่วนบุคคลฯ ทังนี ผู้ใช้บริการต้องยืนคําขอเป็ นหนังสือ หรือทางโทรศัพท์
หรือ เครืองมือสือ สารอย่างอืน หรือ โดยวิธกี ารอืนใดมายัง สํานัก งานบริก าร สํานัก งานสาขา หรือ
ตัวแทนศูนย์บริการ หรือศูนย์บริการรับข้อร้องเรียน และผูใ้ ห้บริการจะดําเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง
และแจ้งผลการตรวจสอบข้อมูลให้ผใู้ ช้บริการทราบโดยเร็ว แต่ทงนี
ั ต้องไม่เกินกว่า 30 วันนับแต่วนั ที
ผูใ้ ช้บริการมีคาํ ขอ
หากผูใ้ ห้บริการไม่ดาํ เนินการภายในระยะเวลาทีก ําหนด ให้ถอื ว่าผูใ้ ห้บริการนันสินสิทธิในการ
เรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าบริการในจํานวนทีผ ใู้ ช้บริการได้โต้แย้งนัน
10.2 กรณีขอ้ เท็จจริงปรากฏว่าผูใ้ ห้บริการเรียกเก็บค่าบริการเกินกว่าจํานวนทีเ กิดขึนจาก
การใช้บริการจริง ผูใ้ ห้บริการจะคืนเงินส่วนต่างของค่าบริการให้แก่ผใู้ ช้บริการภายใน 30 วัน นับแต่
วันทีข อ้ เท็จจริงยุติ และผูใ้ ห้บริการต้องชําระดอกเบียในส่วนต่างในอัตราเท่ากับทีไ ด้กําหนดว่าจะเรียก
เก็บจากผู้ใช้บริการในกรณีทผี ู้ใช้บริการผิดนัด โดยผู้ให้บริการจะจ่ายคืนเงินให้เป็ นเงินสด หรือเช็ค
หรือนํ าเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ใช้บริการตามทีผู้ใช้บริการแจ้งความประสงค์ไว้ หรือตามวิธกี ารที
ผูใ้ ช้บริการแจ้งความประสงค์ไว้
11. การแจ้งขอระงับใช้บริ การชัวคราว
11.1 ในกรณีทผี ู้ใช้บริการมีเหตุจําเป็ นไม่สามารถใช้บริก ารโทรศัพท์เคลือนทีได้เป็ นการ
ชัวคราว

ผูใ้ ช้บริการสามารถขอระงับการใช้บริการเป็ นการชัวคราวได้

โดยต้องแจ้งความประสงค์เป็ น
คราวๆ ด้วยตนเอง หรือส่งโทรสารพร้อมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือแจ้งเป็ นหนังสือส่งทาง
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ไปรษณียล์ งทะเบียนตอบรับมายังสํานักงานบริการ สํานักงานสาขา หรือตัวแทนศูนย์บริการเป็ นการ
ล่วงหน้ าไม่น้อยกว่า 3 วัน ทังนี ผู้ให้บริการจะกําหนดระยะเวลาขันตํา หรือขันสูงทียนิ ยอมให้
ผูใ้ ช้บริการระงับการใช้บริการเป็ นการชัวคราวได้

โดยจะแจ้งให้ผใู้ ช้บริการทราบ
กรณีมเี หตุ สุ ด วิส ยั เกิด ขึนกับ ผู้ใ ช้บ ริก ารจนเป็ นเหตุ ใ ห้ผู้ใ ช้บ ริก ารไม่ส ามารถใช้บ ริก ารได้
ผู้ให้บริการตกลงให้ผู้ใช้บริการระงับการใช้บริการชัวคราวได้

ตามระยะเวลาทีผู้ใช้บริการร้องขอ แต่
ทังนี ไม่เกินกว่าระยะเวลาทีเ หตุสุดวิสยั นันคงอยู่
11.2 ในการขอระงับการใช้บริการชัวคราวผู

้ใช้บริการไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียม หรือ
ค่าใช้จ่ายใดๆ ในการขอระงับบริการ เว้นแต่ กรณีทผี ใู้ ช้บริการระงับบริการเกินกว่าระยะเวลาขันสูงที
ผูใ้ ห้บริการกําหนดไว้ ผู้ให้บริการมีสทิ ธิยกเลิกการให้บริการได้โดยแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้ า
เป็ นหนังสือไม่น้อยกว่า 30 วัน
11.3 ผูใ้ ห้บริการจะเปิ ดให้ผใู้ ช้บริการได้ใช้บริการทันทีในวันถัดจากวันทีค รบกําหนดการขอ
ระงับใช้บริการชัวคราว

โดยไม่เรียกเก็บค่าใช้จา่ ยใดๆ ในการขอเปิดใช้บริการ
12. กรณี เครืองโทรศัพท์สญ
ู หายหรือถูกโจรกรรม
12.1 เมือเครืองโทรศัพท์เคลือนทีพ ร้อมกับบัตรระบุตวั ผู้ใช้บริการ (SIM Card) สูญหาย
หรือถูกโจรกรรม ผู้ใช้บริการต้องรีบแจ้งมายังสํานักงานบริการ สํานักงานสาขาของผู้ให้บริการทราบ
เป็ นหนังสือ หรือทางโทรศัพท์ หรือโดยเครือ งมือสือสารอย่างอืน หรือโดยวิธกี ารอืนใด โดยผูใ้ ห้บริการ
จะดําเนินการระงับการให้บริการในทันทีทไี ด้รบั แจ้งเพือ ระงับการให้บริการเป็ นการชัวคราวโดยเร็

ว
ทีสุดและผู้ใช้บริการไม่ต้องรับผิดชําระค่าบริการ และ/หรือค่าธรรมเนียมทีเกิดขึนภายหลังการแจ้ง
ดังกล่าว เว้นแต่ผู้ให้บริการจะพิสูจน์ ได้ว่าความรับผิดในหนีนันทีเกิดขึนเป็ นผลจากการกระทําของ
ผูใ้ ช้บริการเอง
12.2 ผูใ้ ห้บริการจะดําเนินการระงับการให้บริการให้กต็ ่อเมือได้ตรวจสอบเป็ นทีช ดั แจ้งแล้ว
ว่าผูแ้ จ้งเป็ นผูใ้ ช้บริการทีแ ท้จริงเท่านัน
12.3 ในระหว่างการระงับการใช้บริการชัวคราว

ผูใ้ ช้บริการมีสทิ ธิยน ื คําขอให้ผใู้ ห้บริการเปิ ด
ให้บริการใหม่โดยใช้เลขหมายโทรศัพท์เดิมได้ภายในเวลา 15 วัน นับแต่วนั ทีผ ใู้ ห้บริการได้รบั แจ้งการ
สูญ หาย หรือ ถูก โจรกรรมแล้ว เมือ ครบกํ าหนดเวลาดังกล่ าวแล้ว ผู้ใ ห้บริการมีสทิ ธิยกเลิกการ
ให้บริการได้โดยแจ้งให้ผใู้ ช้บริการทราบล่วงหน้าเป็ นหนังสือไม่น้อยกว่า 30 วัน
13. การบอกเลิ กสัญญาโดยผู้ใช้บริ การ
13.1 ผู้ใช้บริการมีสทิ ธิเลิกสัญญาการใช้บริการโทรศัพท์เคลือนทีได้โดยบอกกล่าวความ
ประสงค์เป็ นหนังสือด้วยตนเอง ณ สํานักงานบริการ สํานักงานสาขาของผู้ให้บริการ หรือส่งโทรสาร
พร้อมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนให้ผใู้ ห้บริการทราบล่วงหน้า
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13.2 ในกรณีดงั ต่อไปนีผูใ้ ช้บริการมีสทิ ธิเลิกสัญญาได้ทนั ที
13.2.1 ผู้ใช้บริการไม่ส ามารถรับบริก ารจากผู้ใ ห้บ ริก ารได้ด้ว ยเหตุ ทเี กิด ขึนอย่าง
ต่อเนืองและอยูน่ อกเหนือการควบคุมของผูใ้ ช้บริการ
13.2.2 ผูใ้ ห้บริการได้ละเมิดข้อตกลงอันเป็ นสาระสําคัญของสัญญา
13.2.3 ผูใ้ ห้บริการตกเป็ นบุคคลล้มละลาย
13.2.4 ผูใ้ ห้บริการเปลีย นแปลงข้อตกลงในสัญญา หรือเงือนไขในการให้บริการ ซึง มีผล
เป็ นการลดสิทธิ หรือประโยชน์ อนั พึงได้รบั ของผู้ใช้บริการลง เว้นแต่เกิดจากเหตุ ตามทีกฎหมาย
บัญญัติ
13.3 การบอกเลิกสัญญาตามข้อ 13.2 ผูใ้ ช้บริการยังคงมีหน้าทีช ําระค่าบริการทีเ กิดขึนก่อน
วันทีก ารยกเลิกสัญญามีผลบังคับจนครบถ้วน ทังนีแม้ว่าสัญญาจะสินสุดลงแล้วก็ตาม
13.4 การบอกเลิกสัญญาของผูใ้ ช้บริการไม่ลบล้างสิทธิและหน้าทีข องผูใ้ ห้บริการในการเรียก
เก็บเงินค่าบริการ และ/หรือค่าธรรมเนียมทีเ กิดขึนเนืองจากการใช้บริการของผูใ้ ช้บริการก่อนวันทีก าร
ยกเลิกสัญญามีผลบังคับ
14. การยืนข้อร้องเรียนเกียวกับการให้ บริ การ
กรณีผใู้ ช้บริการมีขอ้ เดือดร้อนเสียหายอันเนืองมาจากการให้บริการโทรศัพท์เคลือนทีของ
ผู้ให้บริการ ผู้ใช้บริการมีสทิ ธิยนื ข้อร้องเรียนได้ตามหลักเกณฑ์การรับเรืองร้องเรียนและการแก้ไข
ปญั หาเรือ งร้องเรียนของผูใ้ ช้บริการโทรศัพท์เคลือนทีท ผี ใู้ ห้บริการได้กําหนดและประกาศแจ้งให้ทราบ
แล้ว
15. การคืนเงิ นค่าบริ การ
เมือ สัญ ญาเลิก กัน ไม่ ว่ า ด้ว ยเหตุ ใ ดๆ หากปรากฏว่ า ผู้ ใ ห้ บ ริก ารมีเ งิน ค้ า งชํ า ระให้ แ ก่
ผู้ใ ช้บ ริก าร หลัง จากทีไ ด้ห กั ชําระหนี ค่ าบริก าร และ/ค่ าธรรมเนี ยมทีผู้ใ ช้บ ริก ารค้า งชําระแล้ว
ผูใ้ ห้บริการจะคืนเงินส่วนทีผ ใู้ ห้บริการได้รบั ไว้ให้แก่ผใู้ ช้บริการทีแ ท้จริง หรือบุคคลทีไ ด้รบั มอบอํานาจ
จากผูใ้ ช้บริการ ภายใน 30 วัน นับแต่วนั เลิกสัญญา ทังนี ผูใ้ ช้บริการต้องยืนคําขอแจ้งความประสงค์
พร้อมมอบหลักฐานยืนยันการเป็ นผูใ้ ช้บริการทีแ ท้จริงให้แก่ผใู้ ห้บริการ และผูใ้ ห้บริการจะจ่ายคืนเป็ น
เงินสด หรือเช็ค หรือนํ าเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ใช้บริการ หรือโอนเงินตามจํานวนทีต้องคืนให้กบั เลข
หมายโทรศัพท์แบบชําระเงินล่วงหน้ า(Pre-Paid) ในระบบของผูใ้ ห้บริการตามทีผ ใู้ ช้บริการแจ้งความ
ประสงค์ไว้กบั ผู้ให้บริการ หรือวิธกี ารอืนใดทีผู้ให้บริการจะได้รบั ความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
เพิม เติมในภายหน้าหรือตามวิธกี ารทีผ ใู้ ช้บริการได้แจ้งความประสงค์ไว้
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16. การปฏิ เสธการให้บริ การ
เหตุดงั ต่อไปนี ผูใ้ ห้บริการมีสทิ ธิปฏิเสธการทําสัญญาใช้บริการได้ทนั ที
16.1 เมือปรากฏว่าผูใ้ ช้บริการมีรายชือปรากฏอยู่ในระบบการค้างชําระค่าบริการ และ/หรือ
ค่าธรรมเนียมของผูใ้ ห้บริการ
16.2 เมือ ปรากฏว่ า ผู้ ใ ช้บ ริก ารถู ก ระงับ การให้บ ริก ารหรือ เคยถู ก ผู้ใ ห้ บ ริก ารระงับ การ
ให้บริการเนืองมาจากเหตุขอ้ หนึงข้อใดตามข้อ 17.2-17.7 และข้อ 17.9
16.3 เมือ ปรากฏว่ าผู้ใ ช้บริการถู กยกเลิก หรือเคยถูก ผู้ให้บริการยกเลิก การให้บ ริการ
เนืองมาจากเหตุขอ้ หนึงข้อใดตามข้อ 18.1-18.3
16.4 เมือผูใ้ ห้บริการตรวจสอบพบว่าผูใ้ ช้บริการปลอมเอกสารประกอบการทําสัญญา หรือ
เอกสารไม่ถูกต้อง เอกสารไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ตามทีผ ใู้ ห้บริการกําหนดไว้
16.5 เมือผูใ้ ห้บริการพิจารณาแล้วเห็นว่าผูใ้ ช้บริการใช้ หรือปลอมแปลงเอกสารของบุคคล
อืนในการทําสัญญาใช้บริการ
16.6 เมือผู้ใช้บริการมีคุณสมบัติ หรือใช้บริก ารไม่เป็ นไปตามข้อกําหนดการให้บริการ
โทรศัพท์เคลือนทีห รือบริการเสริม หรือบริการประเภทใดประเภทหนึงทีผ ใู้ ห้บริการกําหนดไว้
17. กรณี ดงั ต่อไปนีT ผใ้ ู ห้บริ การมีสิทธิ ระงับการให้บริ การ
17.1. กรณีเกิดเหตุสุดวิสยั ขึนแก่ผใู้ ห้บริการ
17.2. ผูใ้ ช้บริการถึงแก่ความตาย หรือสินสุดสภาพนิตบิ ุคคล
17.3 ผูใ้ ช้บริการใช้เอกสารปลอมในการขอใช้บริการ
17.4 ผู้ให้บริการพิสูจน์ได้ว่าบริการโทรคมนาคมทีใ ห้แก่ผใู้ ช้บริการถูกนํ าไปใช้โดยมิชอบ
ด้วยกฎหมายหรือฝา่ ฝืนต่อสัญญา
17.5 ผูใ้ ช้บริการได้ใช้บริการเกินวงเงินค่าบริการทีไ ด้ตกลงไว้ในสัญญากับผูใ้ ห้บริการ และ
ผูใ้ ห้บริการได้แจ้งเตือนให้ผใู้ ช้บริการทราบล่วงหน้าว่าได้ใช้บริการใกล้เต็มวงเงินแล้ว
17.6 ผูใ้ ช้บริการผิดนัดชําระค่าบริการ และ/หรือค่าธรรมเนียมเกินกว่าระยะเวลาทีก ําหนดใน
ใบแจ้งค่าใช้บริการสองคราวติดต่อกัน
17.7 ผูใ้ ห้บริการพิสูจน์ได้ว่าผูใ้ ช้บริการได้นําบริการโทรคมนาคมไปใช้เพือ แสวงหารายได้
โดยมีเจตนาจะไม่ชาํ ระค่าบริการ และ/หรือค่าธรรมเนียม
17.8 ผู้ให้บริการมีเหตุจําเป็ นต้องบํารุงรักษา หรือแก้ไขระบบโทรคมนาคมทีใช้ในการ
ให้บริการ
17.9 ผู้ใช้บริการมีจํานวนค่าใช้บริการสูงผิดปกติในกรณีทไี ม่มกี ารกําหนดวงเงินการใช้
บริการ ทังนี ผู้ให้บริการจะแจ้งเป็ นหนังสือให้ผใู้ ช้บริการทราบล่วงหน้ าเป็ นเวลาไม่น้อยกว่า 30 วัน
โดยจะระบุเหตุแห่งการใช้สทิ ธิของผูใ้ ห้บริการให้ผใู้ ช้บริการทราบในหนังสือ
17.10 กรณีทรี ะบุในข้อ 17.1 ถึง 17.8 ผูใ้ ห้บริการมีสทิ ธิระงับการให้บริการได้ทนั ที
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17.11 ผูใ้ ช้บริการต้องชําระค่าบริการ และ/หรือค่าธรรมเนียมทีค า้ งชําระ หรือตามจํานวนทีม ี
การใช้บริการทังหมดให้แก่ผใู้ ห้บริการ ผูใ้ ห้บริการจึงจะเปิดให้ใช้บริการได้ตามปกติ
18. ผูใ้ ห้บริ การมีสิทธิ ยกเลิ กการให้บริ การได้ในกรณี ดงั ต่อไปนีT
18.1.ผูใ้ ช้บริการถึงแก่ความตาย หรือสินสุดสภาพนิตบิ ุคคล
18.2 ผู้ใ ช้บ ริการผิดนัดชําระค่าธรรมเนียมและค่ าบริการเกินกว่ากําหนดระยะเวลาชําระ
ค่าบริการตามทีผ ใู้ ห้บริการทีร ะบุไว้ในใบแจ้งรายการใช้บริการสองคราวติดต่อกัน และได้แจ้งเตือนเป็ น
ลายลักษณ์อกั ษรให้ผใู้ ช้บริการทราบแล้ว
18.3 ผูใ้ ห้บริการมีเหตุผลอันเชือได้ว่าผูใ้ ช้บริการมีพฤติกรรมฉ้อฉลในการใช้บริการ หรือนํ า
บริการไปใช้โดยผิดกฎหมาย หรือฝา่ ฝืนข้อห้ามในสัญญา
18.4 ผูใ้ ห้บริการไม่สามารถให้บริการได้โดยเหตุทอี ยูน่ อกเหนือการควบคุมของผูใ้ ห้บริการ
18.5 การยกเลิกโดยบทบัญญัตขิ องกฎหมาย
19. การระงับ หรือยกเลิ กบริ การ
เมือ มีเหตุ ทีผู้ใ ห้บ ริการจะระงับ การให้บ ริก าร การยกเลิก การให้บ ริการ หรือ การอืนใดที
กฎหมายกําหนดให้ต้องทําเป็ นหนังสือ ผูใ้ ห้บริการจะแจ้งเป็ นหนังสือส่งทางไปรษณียล์ งทะเบียนตอบ
รับไปยังทีอ ยู่ตามทีป รากฏในคําขอใช้บริการหรือทีอยู่ครังหลังสุดของผูใ้ ช้บริการทีได้มกี ารแจ้งไว้ต่อ
ผูใ้ ห้บริการเป็ นการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน ยกเว้นกรณีตาม ข้อ 17.10 และข้อ 18 ทีผ ใู้ ห้บริการ
ไม่จาํ ต้องแจ้งล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน
ข้อ 20. การแก้ไขเปลียนแปลง
20.1 การแก้ไขเปลีย นแปลงเพิม เติมข้อตกลง เงือ นไข ระเบียบ ประกาศหรือข้อกําหนดใดๆ
ของการให้บริการ รวมทังการเปลีย นแปลงอัตราค่าบริการโทรคมนาคมต่างๆตามทีผ ใู้ ห้บริการกําหนด
ไว้ ผูใ้ ห้บริการจะแจ้งให้ผใู้ ช้บริการทราบเป็ นหนังสือเป็ นการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน
ในกรณีทกี ารแก้ไขเปลีย นแปลงข้อสัญญาอันอาจมีผลกระทบต่อสิทธิหน้าที หรือประโยชน์อนั
พึงได้รบั ของผู้ใช้บริการ ผูใ้ ห้บริการต้องเสนอให้คณะกรรมการพิจารณาให้ความเห็นชอบล่วงหน้าไม่
น้อยกว่า 30 วัน เว้นแต่เป็ นข้อกําหนดหรือเงือนไขเกียวกับการให้บริการทีคณะกรรมการประกาศ
ยกเว้ น ให้ดํ า เนิ น การได้โ ดยไม่ ต้ อ งได้ ร บั ความเห็น ชอบจากคณะกรรมการ ในกรณี ด ัง กล่ า วให้
ผูใ้ ห้บริการแจ้งให้คณะกรรมการทราบอย่างช้าไม่เกิน 30 วัน หลังจากทีไ ด้ดาํ เนินการแล้ว
การเปลีย นแปลงในสาระสําคัญของระบบ เทคโนโลยี หรืออุปกรณ์ใดๆ อันส่งผลกระทบทําให้
ประสิทธิภาพในการให้บริการตําลง หรือกระทบสิทธิ หน้าที หรือประโยชน์อนั พึงได้รบั ของผูใ้ ช้บริการ
ตามสัญญา ให้ถอื ว่าเป็ นการเปลีย นแปลงข้อกําหนดหรือเงือนไขในการให้บริการและต้องได้รบั ความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการก่อนโดยให้ดาํ เนินการเช่นเดียวกับกรณีตามวรรคสอง
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เว้นแต่ ในกรณี ทีเ ป็ น การเร่ ง ด่ ว นผู้ใ ห้บ ริก ารอาจแจ้ง เป็ น จดหมาย หรือ ประกาศทาง
หนังสือพิมพ์รายวันทีแพร่หลายในประเทศเป็ นการล่วงหน้ าไม่น้อยกว่า 7 วัน โดยผู้ให้บริการจะ
ดําเนินการแจ้งเป็ นลายลักษณ์อกั ษรให้ทราบซําอีกครังหนึง
ความในวรรคแรกไม่ใช้บงั คับกับการเปลีย นแปลงอัตราค่าใช้บริการโทรศัพท์ทางไกลระหว่าง
ประเทศหรืออัตราค่าใช้บริการโทรศัพท์ข้ามแดนระหว่างประเทศ หรือการเปลียนแปลงอัตราค่าใช้
บริการโดยกฎหมายกําหนดให้มผี ลบังคับใช้ภายในกําหนดเวลาทีน ้อยกว่า 30 วัน
20.2 กรณีทผี ู้ใช้บริการต้องการเปลียนแปลงทีอยู่ในการจัดส่งใบแจ้งหนีค่าบริการตลอดจน
เอกสารข่าวสารข้อมูลการให้บริการต่างๆ ของผู้ให้บริการ ผู้ใช้บริการจะต้องแจ้งให้ผู้ให้บริการทราบ
ด้วยวิธกี ารดังต่อไปนี
20.2.1 แจ้งเป็ นหนังสือมายังสํานักงานบริการ สํานักงานสาขา
20.2.2 แจ้งทางโทรศัพท์ มายังศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์
20.2.3 แจ้งทางเครือข่ายอินเตอร์เน็ต (Internet)
ข้อ 21. อืนๆ
21.1 ผู้ใ ช้บ ริก ารตกลงยอมรับ ว่ ากรณีทีผู้ใ ช้บ ริก ารสมัค รหรือ ยืนคํ าขอใช้บ ริก ารอืนใดที
เกียวเนืองกับการใช้บริการโทรศัพท์เคลือนที บริการข้ามแดนอัตโนมัติ บริการโทรทางไกลระหว่าง
ประเทศ หรือ บริก ารอืน ใดทีผู้ใ ห้บ ริก ารจะเปิ ด ให้บ ริก ารในอนาคต ผู้ใ ช้บ ริก ารยัง ต้อ งปฏิบ ตั ิต าม
ข้อตกลงและเงือ นไขการใช้โทรศัพท์เคลือนทีฉ บับนีทุกประการ
21.2 ผูใ้ ห้บริการขอสงวนสิทธิในการเปลียนแปลง แก้ไขเพิม เติมสัญญาให้บริการนีตามที
ได้รบั ความเห้นชอบจากคณะกรรมการ หรือ ตามทีค ณะกรรมการประกาศกํ า หนด โดยจะแจ้ง ให้
ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้ า ผ่านเว็บไซด์ สํานักงานบริการลูกค้าของผู้ให้บริการ ศูนย์บริการรับเรือง
ร้องเรียน หรือผ่านเลขหมายของผูใ้ ช้บริการ ทังนีไม่ตดั สิทธิผใู้ ช้บริการทีจ ะบอกเลิกสัญญาได้ทนั ที
บริษทั แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จํากัด
**ข้อตกลงและเงือ นไขการให้บริการฉบับนีอยูร่ ะหว่างการพิจารณาเห็นชอบจาก กสทช.**
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ข้อตกลงให้เก็บรวบรวม ใช้ เปิ ดเผยข้อมูล
เพื่อสิ ทธิ ประโยชน์ของผูใ้ ช้บริการ
ผู้ใช้บริการตกลงยิน ยอมในการเก็บ รวบรวม ใช้ เปิ ดเผยข้อมูล โดย AWN จะรวบรวม จัดเก็บ ใช้ ข้อมูลส่วนบุคคลของ
ผูใ้ ช้บริการ เพื่อประโยชน์ในการให้บริการแก่ผใู้ ช้บริการ และเป็ นไปตามกฎหมายทีก่ าหนด ดังนี้
1. “ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายความถึง ชื่อ สกุล ที่อยู่ของผู้ใช้บริการ ข้อมูลทางการเงิน ข้อมูลการทาธุรกรรม ข้อมูล
สุขภาพของผู้ใช้บริการ ข้อมูลทางชีวภาพ อัตลักษณ์ (เช่น ลายนิ้วมือ ใบหน้า เป็ นต้น) ความบกพร่องต่อร่างกาย
และ/หรือข้อมูลใดๆ ทีจ่ ะเป็ นประโยชน์ในการให้บริการ ซึง่ เกีย่ วกับผูใ้ ช้บริการทีส่ ามารถระบุตวั ผูใ้ ช้บริการ หรืออาจ
ระบุตวั ผูใ้ ช้บริการนัน้ ได้ไม่ว่าทางตรง หรือทางอ้อมทีผ่ ใู้ ช้บริการให้ไว้แก่ AWN หรือที่ AWN ได้รบั หรือเข้าถึงได้จาก
แหล่งอื่น
2. AWN รวบรวม จัดเก็บ ใช้ ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ รวมถึงบริการหรือกิจกรรมที่ผู้ใช้บริการสนใจ เช่น บริการ
โทรคมนาคม บริการกิจการกระจายเสียง บริการช่องทางชาระเงิน หรือบริการอื่นใด หรือการจัดทาบริการทางดิจทิ ลั หรือ
การวิจยั ตลาดและการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย หรือเพื่อประโยชน์ในการจัดทาฐานข้อมูลและใช้ข้อมูลเพื่อเสนอสิทธิ
ประโยชน์ตามความสนใจของผู้ใช้บริการ หรือเพื่อประโยชน์ในการวิเคราะห์และนาเสนอบริการหรือผลิตภัณฑ์ใดๆ ของ
AWN และ/หรือบุคคลทีเ่ ป็ นผูจ้ าหน่ าย เป็ นตัวแทน หรือมีความเกีย่ วข้องกับ AWN และ/หรือของบุคคลอื่น หรือเพื่อปฏิบตั ิ
ตามกฎหมายหรือกฎระเบียบทีใ่ ช้บงั คับกับ AWN ทัง้ ขณะนี้และภายภาคหน้า รวมทัง้ ยินยอมให้ AWN ส่ง โอน และ/หรือ
เปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่ผู้รบั ข้อมูล ได้แก่ กลุ่มธุรกิจของ AWN พันธมิตรทางธุรกิจ องค์กร หรือนิตบิ ุคคลใดๆ ที่
AWN เป็ นคู่สญ
ั ญาหรือมีนิตสิ มั พันธ์ดว้ ย โดยอนุ ญาตให้ AWN ส่ง โอน และ/หรือเปิ ดเผยข้อมูลดังกล่าวได้ ทัง้ ในประเทศ
และต่างประเทศ และ AWN จะจัดเก็บรักษาข้อมูลดังกล่าวไว้ตามระยะเวลาเท่าทีจ่ าเป็ นสาหรับวัตถุประสงค์เหล่านัน้ เท่านัน้
โดยผู้ร ับข้อมู ลก็มีหน้ าที่ตามกฎหมายในการรักษาข้อมู ลส่วนบุ คคลเช่ นเดียวกัน หากภายหลังมีการเปลี่ยนแปลง
วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล AWN จะประกาศให้ผใู้ ช้บริการทราบ
3. ผูใ้ ช้บริการมีสทิ ธิถอนความยินยอมเกีย่ วกับข้อมูลส่วนบุคคลของผูใ้ ช้บริการเมื่อใดก็ได้ เว้นแต่การถอนความยินยอม
นัน้ จะกระทบต่อการให้บริการหรืออยู่นอกเหนือการควบคุมของ AWN
4. การตกลงให้เก็บ รวบรวม ใช้ เปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลนี้มผี ลใช้บงั คับตามระยะเวลาทีก่ ฎหมายกาหนดไว้
5. สิทธิของผู้ใช้บริการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับการเพิกถอน การขอเข้าถึงและรับสาเนาข้อมูลส่วนบุคคล การ
คัดค้านการเก็บข้อมูล ใช้หรือเปิ ดเผย สิทธิในการเคลื่อนย้ายข้อมูล สิทธิในการลบข้อมูล สิทธิในการระงับการใช้ขอ้ มูล ให้
เป็ นไปตามนโยบายการคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลของเราและตามทีก่ ฎหมายกาหนด
6. ผูใ้ ช้บริการรับทราบว่า ผูใ้ ช้บริการสามารถติดต่อ AWN ผ่านช่องทางไปรษณียอ์ เิ ล็กทรอนิกส์:
DPOOFFICE@ais.co.th

