ข้อตกลงและเงือนไขการให้บริ การโทรศัพท์เคลือนที
ประเภทเรียกเก็บค่าธรรมเนี ยมและค่าบริ การล่วงหน้ า (Pre-Paid)
ระหว่างผู้ให้บริ การกับผูใ้ ช้บริ การ
1. ข้อความทัวไป
1.1 ข้อตกลงและเงือนไขในการให้บริการโทรศัพท์เคลือนทีนีมีผลใช้บงั คับระหว่าง บริษัท
แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จํากัด ในฐานะผูใ้ ห้บริการกับผูใ้ ช้บริการ
1.2 ผูใ้ ช้บริการได้อ่านและเข้าใจเงือนไขและข้อตกลงการใช้บริการซึง กําหนดสิทธิและหน้าที
ของผู้ให้บริการและผู้ใช้บริการ จนเข้าใจรายละเอียดต่างๆ ครบถ้วนแล้ว จึงได้ตกลงใช้บริการโดย
ลงทะเบียนบัตรประจําตัวผู้ใช้บริการ (SIM Card) เปิ ดใช้บริการกับผู้ให้บริการ ด้วยวิธกี ารทาง
อิเล็กทรอนิกส์ผ่านโทรศัพท์เคลือนที รวมถึงการพิมพ์ หรือเลือกข้อความและการกระทําใดๆ ทีท ําให้
ปรากฏซึง ข้อ ความตามวิธ ีก ารทีผู้ใ ห้บ ริก ารกํ าหนดไว้ผ่ า นเครือ งโทรศัพ ท์เ คลือ นที หรือ ผ่ านทาง
เครือข่ายอินเตอร์เน็ต (Internet) หรือสืออิเล็กทรอนิกส์อนื ใดตามทีผ ใู้ ห้บริการกําหนด และผูใ้ ห้บริการ
ได้เปิด หรือยินยอมให้ผใู้ ช้บริการใช้บริการโทรศัพท์เคลือนทีแ ล้ว ถือว่าผูใ้ ช้บริการได้ตกลงทําสัญญา
กับผูใ้ ห้บริการและยินยอมผูกพันและปฏิบตั ติ ามข้อตกลงฉบับนีทุกประการ
1.3 ผู้ใ ห้บ ริก ารมีส ิท ธิทีจะปฏิเ สธการให้บ ริก ารแก่ ผู้ใ ช้บ ริก ารตามเงือ นไขทีกํ าหนดไว้ใ น
ข้อตกลงฉบับนี<
2. คํานิ ยาม
2.1 “ผูใ้ ห้บริ การ” หมายถึง บริษทั แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จํากัด
2.2 “ผู้ใช้ บริ การ” หมายถึง บุคคล หรือ นิติบุ คคลผู้ซงึ ได้ต กลงทําสัญญาใช้บ ริการ
โทรศัพท์เคลือนทีเครือข่ายของผู้ให้บริการไว้กบั ผู้ให้บริการ และให้หมายความรวมถึงผู้ทใี ช้ หรือ
ครอบครองบัตรประจําตัวผูใ้ ช้บริการ (SIM Card) โดยมีวตั ถุประสงค์เพือใช้บริการโทรศัพท์เคลือนที
2.3 “บริ การโทรศัพท์เคลือนที ” หมายความรวมถึง บริการเสริม บริการโทรศัพท์เคลือนที
ข้ามแดนระหว่างประเทศ (International Roaming) บริการโทรศัพท์ทางไกลระหว่างประเทศ
(International Direct Dialing)
2.4 “บริ การโทรศัพท์เคลื อนที แบบชําระค่ าธรรมเนี ยมและค่ าบริ การล่วงหน้ า (PrePaid)” หมายถึง บริการโทรศัพท์เคลือนทีซงึ กําหนดให้ผู้ใช้บริการต้องชําระเงินค่าธรรมเนียมและ
ค่าบริการต่างๆ ให้แก่ผใู้ ห้บริการเป็ นการล่วงหน้าก่อนการใช้บริการ ทังนี ค่าธรรมเนียมและค่าบริการ
ทีชําระไว้ล่วงหน้ าจะถูกตัดทอนไปตามสัดส่วนของระยะเวลาใช้บริการและอัตราค่าธรรมเนียมและ
ค่าบริการทีก ําหนดไว้ในการใช้บริการแต่ละครัง
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2.5 “บริ การเสริ ม” หมายถึง บริการใดๆ อันได้แก่ บริการเสียง ภาพ ภาพเคลือนไหว ข้อมูล
พหุสอื หรือสือผสม ซึง ผูใ้ ห้บริการหรือผูร้ ่วมให้บริการเสริมเป็ นผูจ้ ดั ทํา เพือให้บริการแก่ผู้ใช้บริการ
นอกเหนือจากการใช้บริการโทรศัพท์เคลือนที เพือการโทรออกหรือรับสายเข้าตามปกติ
2.6 “ผูร้ ่วมให้บริ การเสริ ม” หมายถึง ผูท้ มี ขี อ้ ตกลงกับผูใ้ ห้บริการในการให้บริการเสริมตาม
ข้อ 2.5
2.7 “บริ การข้ามแดนอัตโนมัติ” หมายถึง การให้บริการใช้เครือข่ายร่วมระหว่างประเทศ
(International Roaming) แก่ผใู้ ช้บริการโดยใช้เครือข่ายของผูใ้ ห้บริการโทรคมนาคมในต่างประเทศ
2.8 “ผู้ให้ บริ การในต่ างประเทศ” หมายถึง ผู้ประกอบกิจการให้บริการโทรคมนาคมใน
ต่างประเทศทีม ขี อ้ ตกลงการร่วมใช้บริการเครือข่ายระหว่างประเทศกับผูใ้ ห้บริการ
2.9 “บริ การโทรทางไกลระหว่างประเทศ” หมายถึง บริการโทรศัพท์ระหว่างประเทศจาก
ประเทศไทยไปยังหมายเลขปลายทางทีเ ป็ นเบอร์โทรศัพท์ของต่างประเทศได้ (International Direct
Dialing) ผ่านเครือข่ายของผู้ให้บริการ และ/หรือผู้ให้บริการโทรคมนาคมรายอืนๆ ทีมขี อ้ ตกลงการ
ให้บริการร่วมกับผูใ้ ห้บริการ
2.10 “สํานักงานบริ การ สํานักงานสาขา” หมายถึง สํานักงานบริการ สํานักงานสาขา หรือ
ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ของผูใ้ ห้บริการ
2.11 “ศูนย์บริ การรับข้อร้องเรียน” หมายถึง ศูนย์บริการรับข้อร้องเรียนผู้ใช้บริการที
ผูใ้ ห้บริการจัดตังขึนเป็ นการเฉพาะ หรือศูนย์บริการทีผ ใู้ ห้บริการว่าจ้างให้ทําหน้าทีร บั ข้อร้องเรียนของ
ผูใ้ ช้บริการแทนผูใ้ ห้บริการ
2.12“ค่าบริ การ” หมายถึง ค่าธรรมเนียม ค่าบริการ หรือค่าใช้จ่ายอืนใดทีผใู้ ห้บริการเรียก
เก็บจากผูใ้ ช้บริการอันเนืองจากการได้ใช้ประโยชน์ หรือจะได้ใช้ประโยชน์ในบริการโทรศัพท์เคลือนที
ของผู้ให้บริการ รวมถึงค่าบริการโทรทางไกลระหว่างประเทศและค่าบริการข้ามแดนอัตโนมัติและ
ค่าบริการเสริม
2.13 “บัตรเติ มเงิ น” หมายถึง บัตร เอกสาร หรือเงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-money) ทีใ ช้สาํ หรับ
เพิม วงเงินค่าใช้บริการของโทรศัพท์เคลือนทีป ระเภทเรียกเก็บค่าธรรมเนียมและค่าบริการแบบชําระ
ล่วงหน้า
2.14 “บัตรประจําตัวผู้ใช้ บริ การ (Subscriber Identity Module Card “SIM Card”)”
หมายถึง อุ ปกรณ์ บ รรจุหน่ วยประมวลผลและความจําขนาดเล็กซึงผู้ใ ห้บริก ารบันทึก หมายเลข
โทรศัพท์ประจําตัวของผูใ้ ช้บริการ เพือให้ผใู้ ช้บริการสามารถใช้บริการต่อสัญญาณกับเครือข่ายๆ ได้
และใช้เก็บหมายเลขโทรศัพท์เคลือนทีแ ละข้อมูลต่างๆ ของผูใ้ ช้บริการ
2.15 “สัญญา” หมายถึง ความตกลงร่วมกันระหว่างผูใ้ ห้บริการกับผู้ใช้บริการเกียวกับการ
ให้บริการโทรศัพท์เคลือนทีแ ก่ผใู้ ช้บริการ ซึง ไม่ว่าทําขึนในรูปแบบใด โดยจะมีผลผูกพันและใช้บงั คับ
กับผู้ให้บริการและผู้ใช้บริการตามสิทธิและหน้ าทีทกี ําหนดไว้ในข้อตกลงและเงือนไขการให้บริการ
โทรศัพท์เคลือนทีฉ บับนีซึง คณะกรรมการเห็นชอบแล้วทันทีเมือ ผูใ้ ห้บริการได้ยนิ ยอมให้ผใู้ ช้บริการได้
ใช้บริการโทรศัพท์เคลือนที
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2.16 “สมัครใช้ บริ การ” หมายถึง การทํารายการลงทะเบียนบัตรประจําตัวผูใ้ ช้บริการ (SIM
Card) เพือขอทําสัญญาเปิ ดใช้บริการโทรศัพท์เคลือนทีก บั ผูใ้ ห้บริการ ด้วยวิธกี ารทางอิเล็กทรอนิกส์
ผ่านโทรศัพท์เคลือนที รวมถึงการพิมพ์ หรือเลือกข้อความและการกระทําใดๆ ทีทําให้ปรากฏซึง
ข้อความตามวิธกี ารทีผู้ให้บริการกําหนดไว้ผ่านเครืองโทรศัพท์เคลือนที หรือผ่านทางเครือข่าย
อินเตอร์เน็ต (Internet) หรือสืออิเล็กทรอนิกส์อนื ใดตามทีผ ใู้ ห้บริการกําหนด ทัง< ทีม อี ยู่ในปจั จุบนั และที
จะกําหนดขึน< ในอนาคต
2.17 “ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง ชือ สกุล ทีอ ยู่ของผูใ้ ช้บริการและให้หมายความรวมถึง
รายละเอียดเกียวกับผูใ้ ช้บริการทีสามารถระบุตวั ผู้ใช้บริการ หรืออาจระบุตวั ผูใ้ ช้บริการนันได้ไม่ว่า
ทางตรง หรือทางอ้อม ข้อมูลการใช้บริการ เลขหมายโทรคมนาคม และพฤติกรรมการใช้บริการ
โทรคมนาคมของผูใ้ ช้บริการ
2.18 “คณะกรรมการ” หมายถึง คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และ
กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.)
3. การให้บริ การ
ผูใ้ ห้บริการเป็ นผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลือนทีแ ก่ผูใ้ ช้บริการทีไ ด้สมัคร หรือยืนคําขอและทํา
สัญญากับผูใ้ ห้บริการ ซึง จะมีสทิ ธิใช้เลขหมายโทรศัพท์เคลือนทีต ามทีผ ใู้ ห้บริการจัดสรรให้ เพือใช้ใน
การสือสารทางโทรศัพท์ รวมตลอดถึงการใช้บริการเสริมและการใช้บริการประเภทอืนๆ ทีเ กียวเนือง
กับบริการโทรศัพท์เคลือนที ตามทีผใู้ ห้บริการกําหนดและทีเ ปิ ดให้บริการอยู่แล้วทัง< ในปจั จุบนั และที
จะจัดให้มขี น<ึ ในอนาคต
4. การทําสัญญาและการใช้บริ การ
4.1 เมือ ผู้ใ ช้บริก ารได้ส มัค รใช้บ ริการ โดยวิธ ีก ารทํารายการลงทะเบียนบัตรประจําตัว
ผูใ้ ช้บริการ (SIM Card) เพือเปิ ดใช้บริการโทรศัพท์เคลือนทีกบั ผู้ให้บริการ หรือด้วยวิธกี ารทาง
อิเล็กทรอนิกส์ผ่านโทรศัพท์เคลือนที รวมถึงการพิมพ์ หรือเลือกข้อความและการกระทําใดๆ ทีท ําให้
ปรากฏซึงข้อความตามวิธกี ารทีผู้ให้บริการกําหนดไว้ผ่านเครืองโทรศัพท์เคลือนที หรือผ่านทาง
เครือข่ายอินเตอร์เน็ต (Internet) หรือสืออิเล็กทรอนิกส์อ ืนใดตามทีผู้ให้บริการกําหนด หรือเมือ
ผูใ้ ห้บริการได้เปิด หรือยินยอมให้ผใู้ ช้บริการใช้บริการโทรศัพท์เคลือนทีแ ล้ว ถือว่าผูใ้ ช้บริการได้ตกลง
ทําสัญญาใช้บริการโทรศัพท์เคลือนทีก บั ผูใ้ ห้บริการตามเงือ นไขและข้อตกลงทีก ําหนดไว้ในเอกสารนี
4.2 ผูใ้ ช้บริการต้องให้ขอ้ มูลชือ –สกุล ทีอ ยู่ พร้อมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรอืน
ใดทีหน่ วยงานราชการออกให้ เพือแสดงตัวในฐานะเป็ นผู้ใช้บริการและผู้ครอบครองบัตรประจําตัว
ผูใ้ ช้บริการ (SIM Card) ทังนี เป็ นไปตามทีค ณะกรรมการกําหนดให้ผใู้ ห้บริการจัดเก็บข้อมูลแสดงตน
กรณีผู้ใ ช้บ ริก ารไม่ยนิ ยอมให้ข้อ มูล แสดงตนผู้ใ ห้บ ริก ารมีส ิท ธิระงับ การใช้บ ริก ารชัวคราวได้

ต าม
กฎหมาย และ/หรือประกาศ หลักเกณฑ์ ทีค ณะกรรมการได้กําหนดไว้ทงในป
ั จั จุบนั และทีจ ะมีเกิดขึน
ในภายหน้า
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4.3 ผูใ้ ช้บริการจะได้รบั สิทธิประโยชน์ในการใช้บริการ ตามเงือนไขและรายละเอียดทีก ําหนด
ไว้ในรายการส่งเสริมการขายทีผู้ให้บริการประกาศไว้ ให้แก่ผูท้ สี มัครใช้บริการหรือทีใช้บริการอยู่ใน
แต่ละช่วงเวลานัน< ทัง< นี< ผูใ้ ช้บริการมีสทิ ธิขอเปลีย นแปลงรายการส่งเสริมการขายและการใช้บริการได้
ตามรายการส่งเสริมการขายทีผ ใู้ ห้บริการเปิ ดให้สมัครใช้ได้อยู่ ณ เวลานัน<
4.4 ผู้ให้บริการมีสทิ ธินําข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการไปใช้ในการให้บริการได้โดยต้อง
ได้รบั ความยินยอมจากผูใ้ ช้บริการและเพือประโยชน์ในการดําเนินกิจการโทรคมนาคมและเป็ นไปตาม
หลัก เกณฑ์ทีกํ า หนดตามทีค ณะกรรมการประกาศกํ า หนดในเรือ ง มาตรการคุ้ ม ครองสิท ธิข อง
ผูใ้ ช้บริการโทรคมนาคมเกีย วกับข้อมูลส่วนบุคคลฯ
ทังนี ผู้ใช้บริการมีสทิ ธิขอตรวจดู ขอสําเนา หรือขอสําเนารับรองถูกต้อง หรือขอแก้ไข หรือ
เปลีย นแปลง หรือขอระงับการใช้ หรือเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผูใ้ ช้บริการ หรือขอเพิกถอนความ
ยินยอมให้ประมวลผลได้ โดยให้ทําคําขอเป็ นหนังสือยืนต่อผูใ้ ห้บริการ หากผูใ้ ห้บริการไม่ดําเนินการ
ตามคําขอให้ผู้ใช้บริการมีหนังสือแจ้งสํานักงาน กสทช.เพือบังคับให้เป็ นไปตามสิทธิของผู้ใช้บริการ
และให้ผู้ให้บริการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในกรณีทผี ู้ใช้บริการขอตรวจดู ขอสําเนา หรือขอสําเนา
รับรองความถูกต้องข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการได้โดยไม่สูงกว่าความเป็ นจริงตามหลักเกณฑ์ที
คณะกรรมการกําหนด
4.5 ในกรณีทีเกิด เหตุ ข ดั ข้อ งขึนกับ การให้บ ริก ารโทรศัพ ท์เ คลือ นทีของผู้ใ ห้บ ริก าร อัน
เนืองมาจากมาตรฐานหรือคุณภาพการให้บริการ จนเป็ นเหตุ ให้ผู้ใช้บริการไม่สามารถใช้บริการได้
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 อย่างไรก็ตาม ค่าบริการทีเกิดขึนในช่วงเวลาทีส ามารถใช้งานได้ตามปกตินัน ผู้ใช้บริการ
ยังคงมีหน้าทีต อ้ งชําระให้แก่ผใู้ ห้บริการ
4.6 ผู้ให้บริการจะให้บริการโทรศัพท์เคลือนทีตามมาตรฐานและคุณภาพการให้บริการตามที
ได้โฆษณาไว้ หรือแจ้งให้ผใู้ ช้บริการทราบ โดยมาตรฐานและคุณภาพการให้บริการดังกล่าวจะไม่ต ํา
กว่าหลักเกณฑ์ทคี ณะกรรมการประกาศกําหนด
4.7 กรณีผู้ใ ห้บ ริก ารได้ส่ง มอบเครืองโทรศัพท์เ คลือนที และ/หรือ อุ ปกรณ์ ใ ดๆ ให้แ ก่
ผู้ ใ ช้ บ ริก ารโดยไม่ ค ิด ค่ า ใช้ จ่ า ยใดๆ โดยมีว ัต ถุ ป ระสงค์ เ พือ นํ า ไปใช้ บ ริก ารโทรศัพ ท์ เ คลือ นที
ผูใ้ ช้บริการมีหน้าทีต อ้ งดูแลรับผิดชอบเครือ ง และ/หรืออุปกรณ์ใดๆทีไ ด้รบั ไปเสมือนเป็ นทรัพย์สนิ ของ
ตนเองและต้องส่งมอบคืนภายในระยะเวลาทีก ําหนดไว้เมือสัญญาสินสุดลง ทังนี ผูใ้ ห้บริการจะถือเอา
เหตุ ดงั กล่าวมากําหนดเป็ นเงือนไขอันก่อให้เกิดภาระแก่ผู้ใช้บริการ หรือเรียกเก็บค่าปรับ หรือ
ค่าเสียหายจากการทีผ ใู้ ช้บริการยกเลิกก่อนกําหนดมิได้
หากปรากฏว่าเครือ งโทรศัพท์เคลือนที และ/หรืออุปกรณ์ใดๆ ชํารุด เสียหาย หรือสูญหายจาก
การกระทํา หรือความประมาทเลินเล่อของผูใ้ ช้บริการ ผูใ้ ช้บริการต้องแจ้งให้ผใู้ ห้บริการทราบทันทีและ
ต้องรับผิดชดใช้ค่าเสียหายตามความเสียหายทีเกิดขึนจริงให้แก่ ผู้ให้บริการ ทังนี ไม่เกินกว่าราคา
ตลาดของค่าเครือ ง และ/หรืออุปกรณ์ดงั กล่าวในขณะนัน
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4.8 กรณีผู้ใช้บริการโอนสิทธิการใช้บริการโดยมอบการครอบครองบัตรประจําตัวผู้ใช้บริการ
(SIM Card) ให้แก่บุคคลอืน ผูร้ บั โอน หรือผูใ้ ช้บริการจะต้องดําเนินการให้ผูร้ บั โอนมาดําเนินการให้
ข้อ มูล รายละเอีย ดเกีย วกับ ผู้ร บั โอน เพือ แสดงตัว ในฐานะเป็ น ผู้ใ ช้บ ริก ารและผู้ค รอบครองบัต ร
ประจําตัวผูใ้ ช้บริการ (SIM Card) ทังนี เป็ นไปตามทีค ณะกรรมการกําหนดให้ผใู้ ห้บริการจัดเก็บข้อมูล
แสดงตน
กรณีผใู้ ช้บริการมิได้ดําเนินการตามวรรคแรก ผูใ้ ช้บริการไม่สามารถยกเหตุการโอนสิทธิมา
ปฏิเสธความรับผิดชอบความเสียหายทีเกิดขึนอันเนืองจากการใช้บริการโทรศัพท์เคลือนทีของผู้รบั
โอนได้
อนึง กรณีผใู้ ห้บริการยินยอมให้ผใู้ ช้บริการโอนสิทธิการใช้บริการให้กบั บุคคลอืนแล้ว ถือว่า
สิทธิการใช้บริการโทรศัพท์เคลือนทีต ามรายการส่งเสริมการขาย สิทธิการใช้บริการโทรศัพท์ขา้ มแดน
อัตโนมัติ และ/หรือการใช้บริการโทรทางไกลระหว่างประเทศเดิมของผูใ้ ช้บริการเป็ นอันสินสุดลงทันที
ในกรณีนีผูร้ บั โอนต้องดําเนินการสมัครหรือยืน คําขอใช้บริการใหม่กบั ผูใ้ ห้บริการต่อไป
5. ข้อกําหนดและวิ ธีการใช้บริ การเสริ ม
5.1 การใช้บริการเสริมประเภททีก ําหนดให้ต้องใช้รหัสผ่าน หรือรหัสประจําตัวของผูใ้ ช้บริการ
ผูใ้ ช้บริการต้องเก็บรักษารหัสดังกล่าวไว้เป็ นความลับแต่เพียงผูเ้ ดียวเท่านัน
5.2 ผู้ใช้บริการเสริมมีสทิ ธิทํารายการบริการเสริมแต่ ละประเภทได้ไม่เกินจํานวนครัง< และ
จํานวนเงินทีผู้ให้บริการกําหนดไว้ ตามรายละเอียดของบริการแต่ ละประเภททีได้แจ้งแก่ผู้ใช้บริการ
ผ่านสือต่ างๆ และหากปรากฏว่าผู้ใช้บริการกดรหัสผ่าน หรือรหัสประจําตัวผิดเกินกว่าทีกําหนด
ผูใ้ ช้บริการจะไม่สามารถทํารายการใดๆ ได้อกี จนกว่าผูใ้ ช้บริการจะติดต่อกับผูใ้ ห้บริการเพือแก้ไขให้
สามารถใช้บริการได้ดงั เดิม
5.3 ผู้ใช้บริการยินยอมให้ผู้ใ ห้บ ริก ารเป็ นผู้เ รียกเก็บเงินค่ าบริก าร หรือค่ าใช้จ่ายต่ างๆ
ทังหมดจากผูใ้ ช้บริการแทนผูร้ ว่ มให้บริการเสริม
ทังนี ผู้ให้บริการจะต้องร่วมรับผิดกับผู้ร่วมให้บริการเสริมต่ อผู้ใช้บริการในความเสียหายที
เกิดขึนจากการให้บริการเสริมด้วย
5.4 กรณีผใู้ ช้บริการประสงค์จะบอกเลิกบริการเสริม ผูใ้ ห้บริการต้องดําเนินการดังกล่าวทันที
และกรณีมขี อ้ โต้แย้งหากผู้ให้บริการไม่สามารถพิสูจน์ ได้ว่าผู้ใช้บริการแสดงเจตนาสมัครใช้บริการ
เสริมโดยชัดแจ้ง ผูใ้ ห้บริการไม่มสี ทิ ธิเรียกเก็บค่าบริการเสริมดังกล่าว
5.5 ผู้ใช้บริการสามารถใช้บริการเสริมในต่างประเทศหากผู้ให้บริการในต่างประเทศนัน< เปิ ด
ให้บริการนัน< ๆ โดยผู้ใช้บริการต้องเสียค่าบริการเพิม เติมตามอัตราของการบริการข้ามแดนอัตโนมัติ
ตามทีผ ใู้ ห้บริการประเทศนัน< ๆ หรือผูใ้ ห้บริการได้กําหนดไว้
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6. ข้อกําหนดและวิ ธีการใช้ บริ การข้ามแดนอัตโนมัติ และ/หรือบริ การโทรทางไกลระหว่ าง
ประเทศ
กรณีผู้ใช้บริการสมัคร หรือยืนคําใช้บริการข้ามแดนอัตโนมัติ และ/หรือบริการโทรทางไกล
ระหว่างประเทศ ผูใ้ ช้บริการต้องปฏิบตั ติ ามเงือ นไขและข้อกําหนดของการใช้บริการเพิม เติมดังต่อไปนี
6.1 เมือผู้ใช้บริการได้สมัคร หรือยืนคําขอใช้บริการข้ามแดนอัตโนมัติกบั 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 ในระหว่างทีใช้บริการข้ามแดนอัตโนมัตอิ ยู่ในต่างประเทศ ผู้ใช้บริการจะต้องไม่ทําการ
จําหน่ าย จ่าย โอน หรือเปลีย นแปลงสิทธิการเป็ นผูใ้ ช้บริการโทรศัพท์เคลือนทีข องเลขหมายทีน ํ าไปใช้
งานในต่างประเทศ
7. อัตราค่าบริ การและค่าธรรมเนี ยมต่างๆ
ผู้ใช้บริการสามารถทํารายการเติมเงิน (Top-Up) เพือการใช้บริการโทรศัพท์เคลือนทีแบบ
ชําระค่าธรรมเนียมและบริการล่วงหน้า (Pre-Paid) ได้ ตามวิธกี ารทีผ ใู้ ห้บริการกําหนดไว้ในข้อ 8 หรือ
ตามวิธกี ารทีผ ใู้ ห้บริการจะได้ประกาศและแจ้งให้ผใู้ ช้บริการทราบเพิม เติมภายหน้า
7.1 ผู้ใช้บริการตกลงชําระค่าบริการให้แก่ ผู้ให้บริการตามอัตราค่าบริการทีผู้ให้บริการ
ประกาศกําหนด ทังนี อัตราค่าบริการดังกล่าวให้เป็ นไปตามเงือนไขในการอนุ ญาตตามใบอนุ ญาต
ประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบทีส ามสําหรับกิจการโทรคมนาคมเคลือนทีส ากลย่าน 2.1 GHz ของ
ผูใ้ 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 ําหนดไว้ ตามรายการส่งเสริม
การขายและการใช้บริการทีก ําหนดขึนเป็ นคราวๆ
8.วิ ธีการชําระค่าใช้บริ การและกําหนดเวลาชําระค่าใช้บริ การ
8.1 ผู้ใช้บริการต้องชําระค่าบริการและค่าธรรมเนียมให้แก่ผู้ให้บริการเป็ นการล่วงหน้าก่อนการ
ใช้บริการโทรศัพท์ โดยวิธกี ารเติมเงิน (Top-Up) ตามช่องทางการชําระเงินต่างๆ ทีผ ใู้ ห้บริการกําหนดไว้
ดังนี
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8.1.1 การใช้บตั รเติมเงิน หรือบัตรเงินสด เงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-money)
8.1.2 การเติมเงิน (Top-Up) ผ่านเครือ งเบิก-ถอน เงินสดอัตโนมัติ (เครือ ง ATM) ของ
ธนาคารต่างๆ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
ธนาคารยูโอบี ธนาคารทหารไทย หรือธนาคารอืนๆทีจ ะเปิดให้บริการในอนาคต
8.1.3 การเติมเงิน (Top-Up) ณ สํานักงานบริการของผู้ให้บริการทัวประเทศ

โดย
พนักงานของผูใ้ ห้บริการจะเป็ นผูด้ าํ เนินการให้
8.1.4 การเติมเงิน (Top-Up) ผ่านด้วยวิธกี ารทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่านเครือง e-refill
และ e-pay
8.1.5 การเติมเงิน (Top-Up) ผ่านเครือข่ายการให้บริการอินเตอร์เน็ท
8.1.6 การเติมเงิน (Top-Up) ผ่านเครืองโทรศัพท์ตอบรับ (Interactive Voice
Response “IVR”)
8.1.7 การเติมเงิน (Top-Up) ผ่านระบบการใช้บริการทางโทรศัพท์ของธนาคาร
(Telephone Banking)
การทํารายการเติมเงิน (Top-Up) แต่ ละครัง ผู้ใช้บริการต้องเติมเงิน (Top-Up)
ตามวงเงินทีผ ใู้ ห้บริการกําหนดไว้เท่านัน
กรณีผู้ใ ห้บ ริก ารแก้ ไ ข ลด หรือ เพิม เติมช่ อ งทางและวิธ ีก ารเติมเงิน (Top-Up)
ผูใ้ ห้บริการจะประกาศและแจ้งให้ผใู้ ช้บริการทราบต่อไป
8.2 ผู้ใช้บริการสามารถทําการเติมเงิน (Top-Up) เพือการใช้บริการโทรศัพท์เคลือนทีไ ด้
ตลอดเวลาทีใ ช้บริการ กรณีทยี งั คงมียอดเงินคงเหลืออยูใ่ นระบบการใช้บริการ และผูใ้ ช้บริการได้มกี าร
เติมเงิน (Top-Up) ภายในกําหนดเวลาระบบจะนํ ายอดเงินเก่าทีเ หลืออยูร่ วมกับยอดเงินใหม่
8.3 ผู้ใ ช้บ ริก ารสามารถตรวจสอบวงเงิน คงเหลือ อยู่ใ นระบบการใช้บ ริก ารโทรศัพ ท์ไ ด้
ตลอดเวลาและผูใ้ ห้บริการจะแจ้งวงเงินคงเหลือให้ผใู้ ช้บริการทราบเป็ นลายลักษณ์อกั ษรผ่านระบบการ
ให้บริการส่งข้อความสันๆ (SMS)
9. ระยะเวลาการใช้บริ การ
9.1 การเติมเงินแต่ละครังตามมูลค่าทีผ ใู้ ห้บริการกําหนดไว้ ผูใ้ ช้บริการจะได้รบั ระยะเวลาการ
ใช้งานเป็ นจํานวนไม่น้อยกว่า 30 วัน ทังนี ระยะเวลาสะสมสูงสุดไม่เกินกว่า 365 วัน
9.2 ผูใ้ ช้บริการจะต้องเติมเงิน (Top-Up) เข้าสู่ระบบการใช้บริการภายในเวลา 7 วัน นับแต่ครบ
กําหนดเวลาในแต่ละครัง หากพ้นกําหนดเวลาดังกล่าวถือว่าผูใ้ ช้บริการไม่ประสงค์จะใช้บริการต่อไป
10.การตรวจสอบข้อมูลการใช้บริ การ
10.1 ในกรณีทผี ใู้ ช้บริการเห็นว่าผูใ้ ห้บริการเรียกเก็บค่าบริการสูงกว่าอัตราทีก ําหนดไว้ หรือ
สูงกว่าทีเ รียกเก็บจากผูใ้ ช้บริการรายอืนทีใ ช้บริการโทรคมนาคมในลักษณะหรือประเภทเดียวกัน หรือ
เห็นว่ าผู้ให้บริการเรียกเก็บค่าบริการไม่ถูก ต้อง ผู้ใช้บริการมีสทิ ธิยนื คําขอตรวจสอบข้อมูลการใช้
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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 วัน นับแต่วนั ที
ผูใ้ ช้บริการมีคาํ ขอ
หากผูใ้ ห้บริการไม่ดาํ เนินการภายในระยะเวลาทีก ําหนด ให้ถอื ว่าผูใ้ ห้บริการนันสินสิทธิในการ
เรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าบริการในจํานวนทีผ ใู้ ช้บริการได้โต้แย้งนัน
10.2 กรณีขอ้ เท็จจริงปรากฏว่าผูใ้ ห้บริการเรียกเก็บค่าบริการเกินกว่าจํานวนทีเ กิดขึนจากการ
ใช้บริการจริง ผูใ้ ห้บริการจะคืนเงินส่วนต่างของค่าบริการให้แก่ผใู้ ช้บริการภายใน 30 วัน นับแต่วนั ที
ข้อเท็จจริงยุตแิ ละผูใ้ ห้บริการต้องชําระดอกเบียในส่วนต่างในอัตราเท่ากับทีไ ด้กําหนดว่าจะเรียกเก็บ
จากผูใ้ ช้บริการในกรณีทผี ู้ใช้บริการผิดนัด โดยผูใ้ ห้บริการจะจ่ายคืนเงินให้เป็ นเงินสด หรือเช็ค หรือ
นํ าเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ใช้บริการตามทีผใู้ ช้บริการแจ้งไว้ หรือเติมเงิน (Top-Up) ให้กบั เลขหมาย
โทรศัพท์ของผูใ้ ช้บริการ หรือตามวิธกี ารทีผ ใู้ ช้บริการแจ้งความประสงค์ไว้
10.3 ผูใ้ ห้บริการจะดําเนินการตรวจสอบข้อมูลการใช้บริการ แจ้งผล และคืนเงิน (ถ้ามี) ให้แก่
ให้แก่ผใู้ ช้บริการทีม หี ลักฐานแสดงตนว่าเป็ นผูใ้ ช้บริการทีแ ท้จริงเท่านัน
11. การแจ้งขอระงับใช้บริ การชัวคราว
11.1 ในกรณีทผี ู้ใช้บริการมีเหตุ จําเป็ นไม่สามารถใช้บริการโทรศัพท์เคลือนทีได้เป็ นการ
ชัวคราว

ผูใ้ ช้บริการสามารถขอระงับการใช้บริการเป็ นการชัวคราวได้

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

โดยจะแจ้งให้ผใู้ ช้บริการทราบ
กรณีมเี หตุ สุด วิส ยั เกิด ขึนกับผู้ใช้บริการ จนเป็ นเหตุ ใ ห้ผู้ใช้บริการไม่สามารถใช้บริการได้
ผู้ใ ห้บ ริก ารตกลงให้ผู้ใ ช้บ ริก ารระงับ การใช้บ ริก ารชัว คราวได้ต ามระยะเวลาทีผู้ใ ช้บ ริก ารร้อ งขอ
แต่ทงนี
ั ไม่เกินกว่าระยะเวลาทีเ หตุสุดวิสยั นันคงอยู่
11.2 ในการขอระงับการใช้บริการชัวคราวผู

ใ้ ช้บริการไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่าย
ใดๆ ในการขอระงับ บริก าร เว้ น แต่ กรณี ทีผู้ ใ ช้ บ ริก ารระงับ บริก ารเกิน กว่ า ระยะเวลาขันสู ง ที
ผูใ้ ห้บริการกําหนดไว้ ผู้ให้บริการมีสทิ ธิยกเลิกการให้บริการได้โดยแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้ า
เป็ นหนังสือไม่น้อยกว่า 30 วัน
11.3 ผู้ให้บริการจะเปิ ดให้ผู้ใช้บริการได้ใช้บริการทันทีในวันถัดจากวันทีครบกําหนดการขอ
ระงับใช้บริการชัวคราว

โดยไม่เรียกเก็บค่าใช้จา่ ยใดๆ ในการขอเปิดใช้บริการ
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12. กรณี เครืองโทรศัพท์เคลือนทีสูญหายหรือถูกโจรกรรม
12.1 เมือเครืองโทรศัพท์เคลือนทีพ ร้อมกับบัตรระบุตวั ผูใ้ ช้บริการ (SIM Card) สูญหาย หรือ
ถูกโจรกรรม ผู้ใช้บริการต้องรีบแจ้งมายังสํานักงานบริการ สํานักงานสาขาของผู้ให้บริการทราบเป็ น
หนังสือ หรือทางโทรศัพท์ หรือโดยเครืองมือสือสารอย่างอืน หรือโดยวิธกี ารอืนใด โดยผูใ้ ห้บริการจะ
ดําเนินการระงับการให้บริการในทันทีทไี ด้รบั แจ้งเพือระงับการให้บริการเป็ นการชัวคราวโดยเร็

วทีส ุด
และผู้ใช้บริการไม่ต้องรับผิดชอบชําระค่าธรรมเนียมและค่าบริการทีเ กิดขึนภายหลังการแจ้งดังกล่าว
เว้นแต่ผู้ให้บริการจะพิสูจน์ได้ว่าความรับผิดในหนีนันทีเกิดขึนเป็ นผลจากการกระทําของผู้ใช้บริการ
เอง
12.2 ผูใ้ ห้บริการจะดําเนินการระงับการให้บริการให้กต็ ่อเมือได้ตรวจสอบเป็ นทีช ดั แจ้งแล้วว่า
ผูแ้ จ้งเป็ นผูใ้ ช้บริการทีแ ท้จริงเท่านัน
12.3 ในระหว่างการระงับการใช้บริการชัวคราว

ผูใ้ ช้บริการมีสทิ ธิยนื คําขอให้ผใู้ ห้บริการเปิ ด
ให้บริการใหม่โดยใช้เลขหมายโทรศัพท์เดิมได้ภายในเวลา 15 วัน นับแต่วนั ทีผ ใู้ ห้บริการได้รบั แจ้งการ
สู ญ หาย หรือ ถู ก โจรกรรมแล้ว เมือ ครบกํ า หนดเวลาดัง กล่ า วแล้ว ผู้ใ ห้ บ ริก ารมีส ิท ธิย กเลิก การ
ให้บริการได้โดยแจ้งให้ผใู้ ช้บริการทราบล่วงหน้าเป็ นหนังสือไม่น้อยกว่า 30 วัน
13. การบอกเลิ กสัญญาโดยผูใ้ ช้ บริ การ
13.1 ผู้ใช้บริการมีสทิ ธิเลิกสัญญาการใช้บริการโทรศัพท์เคลือนทีได้โดยบอกกล่าวแจ้งความ
ประสงค์เป็ นหนังสือด้วยตนเอง ณ สํานักงานบริการ สํานักงานสาขาของผู้ให้บริการ หรือส่งโทรสาร
พร้อมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนให้ผใู้ ห้บริการทราบล่วงหน้า
กรณีดงั ต่อไปนีผูใ้ ช้บริการมีสทิ ธิเลิกสัญญาได้ทนั ที
13.1.1 ผู้ใช้บริการไม่สามารถรับบริการจากผู้ให้บริการได้ด้วยเหตุทเี กิดขึนอย่าง
ต่อเนืองและอยูน่ อกเหนือการควบคุมของผูใ้ ช้บริการ
13.1.2 ผู้ใ ห้ บ ริก ารได้ล ะเมิด ข้อ ตกลงอัน เป็ น สาระสํ า คัญ ของสัญ ญาและเงือ นไข
ข้อตกลงฉบับนี
13.1.3 ผูใ้ ห้บริการตกเป็ นบุคคลล้มละลาย
13.1.4 ผูใ้ ห้บริการเปลีย นแปลงข้อตกลงในสัญญา หรือเงือนไขในการให้บริการ ซึง มี
ผลเป็ นการลดสิทธิหรือประโยชน์ อนั พึงได้รบั ของผู้ใช้บริการลง เว้นแต่ เกิดจากเหตุ ตามทีกฎหมาย
บัญญัติ
14. ข้อร้องเรียนเกียวกับการให้บริ การ
กรณีผู้ใช้บริการมีข้อเดือดร้อนเสียหายอันเนืองมาจากการให้บริการโทรศัพท์เคลือนทีของ
ผู้ให้บริการ ผู้ใช้บริการมีสทิ ธิยนื ข้อร้องเรียนได้ตามหลักเกณฑ์การรับเรืองร้องเรียนและการแก้ไข
ปญั หาเรือ งร้องเรียนของผูใ้ ช้บริการโทรศัพท์เคลือนทีท ผี ใู้ ห้บริการได้กําหนดและประกาศแจ้งให้ทราบ
แล้ว
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15. การคืนเงิ นค่าบริ การ
เมือสัญญาเลิกกันไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ หากปรากฏว่าผู้ให้บริการมีเงินค้างชําระแก่ผู้ใช้บริการ
หลังจากทีไ ด้หกั ชําระหนีค่าบริการและ/หรือค่าธรรมเนียมทีผ ใู้ ช้บริการค้างชําระ ผูใ้ ห้บริการจะคืนเงิน
ส่วนทีผู้ใ ห้บริการได้รบั ไว้ให้แก่ ผู้ใช้บ ริก ารทีแท้จริง หรือ บุค คลทีได้รบั มอบอํานาจจากผู้ใ ช้บริการ
ภายใน 30 วัน นับแต่วนั เลิกสัญญา โดยโอนเงินตามจํานวนทีต้องคืนให้กบั เลขหมายโทรศัพท์แบบ
ชําระเงินล่วงหน้ า(Pre-Paid) ในระบบของผู้ให้บริการตามทีผู้ใช้บริการแจ้ง หรืออาจคืนเป็ นเงินสด
หรือเช็ค หรือนํ าเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ใช้บริการในกรณีทผี ู้ใช้บริการแจ้งความประสงค์ไว้ หรือตาม
วิธกี ารทีผ ใู้ ช้บริการได้แจ้งความประสงค์ไว้โดยผูใ้ ช้บริการต้องแสดงหลักฐานยืนยันการเป็ นผูใ้ ช้บริการ
ทีแ ท้จริงให้แก่ผใู้ ห้บริการด้วย
16. เหตุแห่งการปฏิ เสธการให้ บริ การ
ผูใ้ ห้บริการมีสทิ ธิปฏิเสธการให้บริการแก่ผยู้ นื คําขอใช้บริการได้ ดังนี
16.1 เมือผูใ้ ช้บริการปฏิเสธไม่ให้ขอ้ มูลรายละเอียดการแสดงตัวในฐานะเป็ นผู้ใช้บริการและ
ผูค้ รอบครองบัตรประจําตัวผูใ้ ช้บริการ (SIM Card)
16.2 เมือ ปรากฏว่ าผู้ใ ช้บ ริก ารถู กระงับ การให้บ ริก าร หรือ เคยถู ก ผู้ใ ห้บ ริก ารระงับ การ
ให้บริการเนืองมาจากเหตุขอ้ หนึงข้อใดตามข้อ 17.2-17.5
16.3 เมือ ปรากฏว่ า ผู้ใ ช้บ ริก ารถู ก ยกเลิก หรือ เคยถู ก ผู้ใ ห้บ ริก ารยกเลิก การให้บ ริก าร
เนืองมาจากเหตุขอ้ หนึงข้อใดตามข้อ 18.1 หรือ 18.2
17. เหตุผ้ใู ห้บริ การมีสิทธิ ระงับการให้บริ การ
กรณีดงั ต่อไปนีผูใ้ ห้บริการมีสทิ ธิระงับการให้บริการได้ทนั ที โดยไม่ตอ้ งแจ้งเป็ นหนังสือให้
ผูใ้ ช้บริการทราบเป็ นการล่วงหน้า
17.1 กรณีเกิดเหตุสุดวิสยั ขึนแก่ผใู้ ห้บริการ
17.2 ผูใ้ ช้บริการถึงแก่ความตาย หรือสินสุดสภาพนิตบิ ุคคล
17.3 ผูใ้ ช้บริการใช้เอกสารปลอม หรือแสดงข้อความอันเป็ นเท็จในการขอใช้บริการ
17.4 ผูใ้ ห้บริการพิสูจน์ได้ว่าบริการโทรคมนาคมทีใ ห้แก่ผใู้ ช้บริการถูกนํ าไปใช้โดยมิชอบด้วย
กฎหมาย หรือฝา่ ฝืนต่อสัญญา
17.5 ผูใ้ ช้บริการมิได้ชาํ ระค่าบริการล่วงหน้าภายในระยะเวลาทีก ําหนด
17.6 ผู้ให้บริการมีเหตุจําเป็ นต้องบํารุงรักษา หรือแก้ไขระบบโทรคมนาคมทีใช้ในการ
ให้บริการ
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ข้อ 18. ผูใ้ ห้บริ การมีสิทธิ ยกเลิ กการให้บริ การได้ในกรณี ดงั ต่อไปนี+
18.1. ผูใ้ ช้บริการถึงแก่ความตาย หรือสินสุดสภาพนิตบิ ุคคล
18.2 ผู้ให้บริการมีเหตุ อนั เชือได้ว่าผู้ใช้บริการมีพฤติกรรมฉ้ อฉลในการใช้บริการ หรือนํ า
บริการไปใช้โดยผิดกฎหมาย หรือฝา่ ฝืนข้อห้ามสัญญา
18.3 ผูใ้ ห้บริการไม่สามารถให้บริการได้โดยเหตุทอี ยู่นอกเหนือการควบคุมของผูใ้ ห้บริการ
18.4 เป็ นการยกเลิกโดยบทบัญญัตขิ องกฎหมาย
ข้อ 19. การแก้ไขเปลียนแปลง
การแก้ไขเปลีย นแปลงเพิม เติมข้อตกลง เงือนไข ระเบียบ ประกาศ หรือข้อกําหนดใดๆ ของ
การให้บริการ รวมทังการเปลียนแปลงอัตราค่าบริการโทรคมนาคมต่างๆตามทีผใู้ ห้บริการกําหนดไว้
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
ประสิทธิภาพในการให้บริการตําลงหรือกระทบสิทธิ หน้าที หรือประโยชน์อนั พึงได้รบั ของผูใ้ ช้บริการ
ตามสัญญา ให้ถอื ว่าเป็ นการเปลีย นแปลงข้อกําหนดหรือเงือนไขในการให้บริการและต้องได้รบั ความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการก่อนโดยให้ดําเนินการเช่นเดียวกับกรณีตามวรรคสอง
เว้ น แต่ ในกรณี ทีเ ป็ น การเร่ ง ด่ ว นผู้ ใ ห้ บ ริก ารอาจแจ้ ง เป็ น จดหมาย หรือ ประกาศทาง
หนังสือพิมพ์รายวันทีแพร่หลายในประเทศเป็ นการล่วงหน้ าไม่น้อยกว่า 7 วัน โดยผู้ให้บริการจะ
ดําเนินการแจ้งเป็ นลายลักษณ์อกั ษรให้ทราบซําอีกครังหนึง
ความในวรรคแรกไม่ใช้บงั คับกับการเปลีย นแปลงอัตราค่าใช้บริการโทรศัพท์ทางไกลระหว่าง
ประเทศ หรืออัตราค่าใช้บริการโทรศัพท์ข้ามแดนระหว่างประเทศ หรือการเปลียนแปลงอัตราค่าใช้
บริการโดยกฎหมายกําหนดให้มผี ลบังคับใช้ภายในกําหนดเวลาทีน ้อยกว่า 30 วัน
ข้อ 20. อืนๆ
20.1 ผู้ใ ช้บ ริก ารตกลงยอมรับ ว่ า กรณี ทีผู้ ใ ช้ บ ริก ารสมัค รหรือ ยืน คํ า ขอใช้ บ ริก ารอืน ใดที
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
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20.2 ผูใ้ ห้บริการขอสงวนสิทธิในการเปลีย นแปลง แก้ไขเพิม เติมสัญญาให้บริการนีตามทีไ ด้รบั
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการ หรือตามทีค ณะกรรมการประกาศกําหนด โดยจะแจ้งให้ผู้ใช้บริการ
ทราบล่วงหน้า ผ่านเว็บไซด์ สํานักงานบริการลูกค้าของผูใ้ ห้บริการ ศูนย์บริการรับเรืองร้องเรียน หรือ
ผ่านเลขหมายของผูใ้ 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

