ข้อตกลงและเงื่อนไขการให้บริ การโทรศัพท์เคลื่อนที่
ประเภทเรียกเก็บค่าธรรมเนี ยมและค่าบริ การล่วงหน้ า (Pre-Paid)
ระหว่างผู้ให้บริ การกับผูใ้ ช้บริ การ
1. ข้อความทัวไป
่
1.1 ข้อตกลงและเงื่อนไขในการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่น้ีมผี ลใช้บงั คับระหว่าง บริษัท
แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จากัด ในฐานะผูใ้ ห้บริการกับผูใ้ ช้บริการ
1.2 ผูใ้ ช้บริการได้อ่านและเข้าใจเงื่อนไขและข้อตกลงการใช้บริการซึง่ กาหนดสิทธิและหน้าที่
ของผู้ให้บริการและผู้ใช้บริการ จนเข้าใจรายละเอียดต่างๆ ครบถ้วนแล้ว จึงได้ตกลงใช้บริการโดย
ลงทะเบียนบัตรประจาตัวผู้ใช้บริการ (SIM Card) เปิ ดใช้บริการกับผู้ให้บริการ ด้วยวิธกี ารทาง
อิเล็กทรอนิกส์ผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ รวมถึงการพิมพ์ หรือเลือกข้อความและการกระทาใดๆ ทีท่ าให้
ปรากฏซึ่งข้อ ความตามวิธ ีก ารที่ผู้ใ ห้บริการกาหนดไว้ผ่ านเครื่อ งโทรศัพท์เ คลื่อ นที่ หรือ ผ่ านทาง
เครือข่ายอินเตอร์เน็ต (Internet) หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์อ่นื ใดตามทีผ่ ใู้ ห้บริการกาหนด และผูใ้ ห้บริการ
ได้เปิด หรือยินยอมให้ผใู้ ช้บริการใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนทีแ่ ล้ว ถือว่าผูใ้ ช้บริการได้ตกลงทาสัญญา
กับผูใ้ ห้บริการและยินยอมผูกพันและปฏิบตั ติ ามข้อตกลงฉบับนี้ทุกประการ
1.3 ผู้ใ ห้บริก ารมีส ิทธิท่จี ะปฏิเ สธการให้บริก ารแก่ ผู้ใ ช้บริก ารตามเงื่อ นไขที่ก าหนดไว้ใ น
ข้อตกลงฉบับนี้
2. คานิ ยาม
2.1 “ผูใ้ ห้บริ การ” หมายถึง บริษทั แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จากัด
2.2 “ผู้ใช้ บริ การ” หมายถึง บุคคล หรือ นิติบุคคลผู้ซ่งึ ได้ต กลงทาสัญญาใช้บริการ
โทรศัพท์เคลื่อนที่เครือข่ายของผู้ให้บริการไว้กบั ผู้ให้บริการ และให้หมายความรวมถึงผู้ท่ใี ช้ หรือ
ครอบครองบัตรประจาตัวผูใ้ ช้บริการ (SIM Card) โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่
2.3 “บริ การโทรศัพท์เคลื่อนที่ ” หมายความรวมถึง บริการเสริม บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่
ข้ามแดนระหว่างประเทศ (International Roaming) บริการโทรศัพท์ทางไกลระหว่างประเทศ
(International Direct Dialing)
2.4 “บริ การโทรศัพท์เคลื่อนที่ แบบชาระค่ าธรรมเนี ยมและค่ าบริ การล่วงหน้ า (PrePaid)” หมายถึง บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ซ่งึ กาหนดให้ผู้ใช้บริการต้องชาระเงินค่า ธรรมเนียมและ
ค่าบริการต่างๆ ให้แก่ผใู้ ห้บริการเป็นการล่วงหน้าก่อนการใช้บริการ ทัง้ นี้ ค่าธรรมเนียมและค่าบริการ
ที่ชาระไว้ล่วงหน้ า จะถูกตัดทอนไปตามสัดส่วนของระยะเวลาใช้บริการและอัตราค่าธรรมเนียมและ
ค่าบริการทีก่ าหนดไว้ในการใช้บริการแต่ละครัง้
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2.5 “บริ การเสริ ม” หมายถึง บริการใดๆ อันได้แก่ บริการเสียง ภาพ ภาพเคลื่อนไหว ข้อมูล
พหุส่อื หรือสื่อผสม ซึง่ ผูใ้ ห้บริการหรือผูร้ ่วมให้บริการเสริมเป็ นผูจ้ ดั ทา เพื่อให้บริการแก่ผู้ใช้บริการ
นอกเหนือจากการใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ เพื่อการโทรออกหรือรับสายเข้าตามปกติ
2.6 “ผูร้ ่วมให้บริ การเสริ ม” หมายถึง ผูท้ ม่ี 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
ต่างประเทศทีม่ ขี อ้ ตกลงการร่วมใช้บริการเครือข่ายระหว่างประเทศกับผูใ้ ห้บริการ
2.9 “บริ การโทรทางไกลระหว่างประเทศ” หมายถึง บริการโทรศัพท์ระหว่างประเทศจาก
ประเทศไทยไปยังหมายเลขปลายทางทีเ่ ป็ นเบอร์โทรศัพท์ของต่างประเทศได้ (International Direct
Dialing) ผ่านเครือข่ายของผู้ให้บริการ และ/หรือผู้ให้บริการโทรคมนาคมรายอื่นๆ ที่มขี อ้ ตกลงการ
ให้บริการร่วมกับผูใ้ ห้บริการ
2.10 “สานักงานบริ การ สานักงานสาขา” หมายถึง สานักงานบริการ สานักงานสาขา หรือ
ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ของผูใ้ ห้บริการ
2.11 “ศูนย์บริ การรับข้อร้องเรียน” หมายถึง ศูนย์บริการรับข้อร้องเรียนผู้ใช้บริการที่
ผูใ้ ห้บริการจัดตัง้ ขึน้ เป็นการเฉพาะ หรือศูนย์บริการทีผ่ ใู้ ห้บริการว่าจ้างให้ทาหน้าทีร่ บั ข้อร้องเรียนของ
ผูใ้ ช้บริการแทนผูใ้ ห้บริการ
2.12“ค่าบริ การ” หมายถึง ค่าธรรมเนียม ค่าบริการ หรือค่าใช้จ่ายอื่นใดที่ผใู้ ห้บริการเรียก
เก็บจากผูใ้ ช้บริการอันเนื่องจากการได้ใช้ประโยชน์ หรือจะได้ใช้ประโยชน์ในบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่
ของผู้ให้บริการ รวมถึงค่าบริการโทรทางไกลระหว่างประเทศและค่าบริการข้ามแดนอัตโนมัติและ
ค่าบริการเสริม
2.13 “บัตรเติ มเงิ น” หมายถึง บัตร เอกสาร หรือเงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-money) ทีใ่ ช้สาหรับ
เพิม่ วงเงินค่าใช้บริการของโทรศัพท์เคลื่อนทีป่ ระเภทเรียกเก็บค่าธรรมเนียมและค่าบริการแบบชาระ
ล่วงหน้า
2.14 “บัตรประจาตัวผู้ใช้ บริ การ (Subscriber Identity Module Card “SIM Card”)”
หมายถึง อุปกรณ์บรรจุหน่ วยประมวลผลและความจาขนาดเล็กซึ่งผู้ใ ห้บริการบันทึกหมายเลข
โทรศัพท์ประจาตัวของผูใ้ ช้บริการ เพื่อให้ผใู้ ช้บริการสามารถใช้บริการต่อสัญญาณกับเครือข่ายๆ ได้
และใช้เก็บหมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนทีแ่ ละข้อมูลต่างๆ ของผูใ้ ช้บริการ
2.15 “สัญญา” หมายถึง ความตกลงร่วมกันระหว่างผูใ้ ห้บริการกับผู้ใช้บริการเกี่ยวกับการ
ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนทีแ่ ก่ผใู้ ช้บริการ ซึง่ ไม่ว่าทาขึน้ ในรูปแบบใด โดยจะมีผลผูกพันและใช้บงั คับ
กับผู้ให้บริการและผู้ใช้บริการตามสิทธิและหน้าที่ท่กี าหนดไว้ในข้อตกลงและเงื่อนไขการให้บริการ
โทรศัพท์เคลื่อนทีฉ่ บับนี้ซง่ึ คณะกรรมการเห็นชอบแล้วทันทีเมือ่ ผูใ้ ห้บริการได้ยนิ ยอมให้ผใู้ ช้บริการได้
ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่
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2.16 “สมัครใช้ บริ การ” หมายถึง การทารายการลงทะเบียนบัตรประจาตัวผูใ้ ช้บริการ (SIM
Card) เพื่อขอทาสัญญาเปิดใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่กบั ผูใ้ ห้บริการ ด้วยวิธกี ารทางอิเล็กทรอนิกส์
ผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ รวมถึงการพิมพ์ หรือเลือกข้อความและการกระทาใดๆ ที่ทาให้ปรากฏซึ่ง
ข้อความตามวิธกี ารที่ผู้ให้บริการกาหนดไว้ผ่ านเครื่องโทรศัพท์เคลื่อนที่ หรือผ่านทางเครือข่าย
อินเตอร์เน็ต (Internet) หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์อ่นื ใดตามทีผ่ ใู้ ห้บริการกาหนด ทัง้ ทีม่ อี ยู่ในปจั จุบนั และที่
จะกาหนดขึน้ ในอนาคต
2.17 “ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง ชื่อ สกุล ทีอ่ ยู่ของผูใ้ ช้บริการและให้หมายความรวมถึง
รายละเอียดเกี่ยวกับผูใ้ ช้บริการที่สามารถระบุตวั ผู้ใช้บริการ หรืออาจระบุตวั ผูใ้ ช้บริการนัน้ ได้ไม่ว่า
ทางตรง หรือทางอ้อม ข้อมูลการใช้บริการ เลขหมายโทรคมนาคม และพฤติกรรมการใช้บริการ
โทรคมนาคมของผูใ้ ช้บริการ
2.18 “คณะกรรมการ” หมายถึง คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และ
กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.)
3. การให้บริ การ
ผูใ้ ห้บริการเป็ นผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่แก่ผใู้ ช้บริการทีไ่ ด้สมัคร หรือยื่นคาขอและทา
สัญญากับผูใ้ ห้บริการ ซึง่ จะมีสทิ ธิใช้เลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่ตามทีผ่ ใู้ ห้บริการจัดสรรให้ เพื่อใช้ใน
การสื่อสารทางโทรศัพท์ รวมตลอดถึงการใช้บริการเสริมและการใช้บริการประเภทอื่นๆ ทีเ่ กี่ยวเนื่อง
กับบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ ตามที่ผใู้ ห้บริการกาหนดและทีเ่ ปิดให้บริการอยู่แล้วทัง้ ในปจั จุบนั และที่
จะจัดให้มขี น้ึ ในอนาคต
4. การทาสัญญาและการใช้บริ การ
4.1 เมื่อ ผู้ใ ช้บริก ารได้ ส มัค รใช้บริการ โดยวิธ ีการทารายการลงทะเบียนบัตรประจาตัว
ผูใ้ ช้บริการ (SIM Card) เพื่อเปิ ดใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่กบั ผู้ให้บริการ หรือด้วยวิธกี ารทาง
อิเล็กทรอนิกส์ผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ รวมถึงการพิมพ์ หรือเลือกข้อความและการกระทาใดๆ ทีท่ าให้
ปรากฏซึ่งข้อความตามวิธกี ารที่ผู้ให้บริการกาหนดไว้ผ่านเครื่องโทรศัพท์เคลื่อนที่ หรือผ่านทาง
เครือข่ายอินเตอร์เน็ต (Internet) หรือสื่อ อิเล็กทรอนิกส์อ่นื ใดตามที่ผู้ให้บริการกาหนด หรือเมื่อ
ผูใ้ ห้บริการได้เปิด หรือยินยอมให้ผใู้ ช้บริการใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนทีแ่ ล้ว ถือว่าผูใ้ ช้บริการได้ตกลง
ทาสัญญาใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนทีก่ บั ผูใ้ ห้บริการตามเงือ่ นไขและข้อตกลงทีก่ าหนดไว้ในเอกสารนี้
4.2 ผูใ้ ช้บริการต้องให้ขอ้ มูลชื่อ –สกุล ทีอ่ ยู่ พร้อมสาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรือบัตรอื่น
ใดที่หน่ วยงานราชการออกให้ เพื่อแสดงตัวในฐานะเป็ นผู้ใช้บริการและผู้ครอบครองบัตรประจาตัว
ผูใ้ ช้บริการ (SIM Card) ทัง้ นี้ เป็ นไปตามทีค่ ณะกรรมการกาหนดให้ผใู้ ห้บริการจัดเก็บข้อมูลแสดงตน
กรณีผู้ใ ช้บริก ารไม่ยนิ ยอมให้ข้อ มูล แสดงตนผู้ใ ห้บริการมีส ิทธิระงับการใช้บริการชัวคราวได้
่
ต าม
กฎหมาย และ/หรือประกาศ หลักเกณฑ์ ทีค่ ณะกรรมการได้กาหนดไว้ทงั ้ ในปจั จุบนั และทีจ่ ะมีเกิดขึน้
ในภายหน้า
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4.3 ผูใ้ ช้บริการจะได้รบั สิทธิประโยชน์ในการใช้บริการ ตามเงื่อนไขและรายละเอียดทีก่ าหนด
ไว้ในรายการส่งเสริมการขายที่ผู้ให้บริการประกาศไว้ ให้แก่ผทู้ ่สี มัครใช้บริการหรือที่ใช้บริการอยู่ใน
แต่ละช่วงเวลานัน้ ทัง้ นี้ ผูใ้ ช้บริการมีสทิ ธิขอเปลีย่ นแปลงรายการส่งเสริมการขายและการใช้บริการได้
ตามรายการส่งเสริมการขายทีผ่ ใู้ ห้บริการเปิดให้สมัครใช้ได้อยู่ ณ เวลานัน้
4.4 ผู้ให้บริการมีสทิ ธินาข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการไปใช้ในการให้บริการได้ โดยต้อง
ได้รบั ความยินยอมจากผูใ้ ช้บริการและเพื่อประโยชน์ในการดาเนินกิจการโทรคมนาคมและเป็ นไปตาม
หลัก เกณฑ์ท่ีก าหนดตามที่ค ณะกรรมการประกาศก าหนดในเรื่อ ง มาตรการคุ้ม ครองสิท ธิข อง
ผูใ้ ช้บริการโทรคมนาคมเกีย่ วกับข้อมูลส่วนบุคคลฯ
ทัง้ นี้ ผู้ใช้บริการมีสทิ ธิขอตรวจดู ขอสาเนา หรือขอสาเนารับรองถูกต้อง หรือขอแก้ไข หรือ
เปลีย่ นแปลง หรือขอระงับการใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผูใ้ ช้บริการ หรือขอเพิกถอนความ
ยินยอมให้ประมวลผลได้ โดยให้ทาคาขอเป็ นหนังสือยื่นต่อผูใ้ ห้บริการ หากผูใ้ ห้บริการไม่ดาเนินการ
ตามคาขอให้ผู้ใช้บริการมีหนังสือแจ้งสานักงาน กสทช.เพื่อบังคับให้เป็ นไปตามสิทธิของผู้ใช้บริการ
และให้ผู้ให้บริการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในกรณีท่ผี ู้ใช้บริการขอตรวจดู ขอสาเนา หรือขอสาเนา
รับรองความถูกต้องข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการได้โดยไม่สูงกว่าความเป็ นจริง ตามหลักเกณฑ์ท่ี
คณะกรรมการกาหนด
4.5 ในกรณีท่เี กิดเหตุ ขดั ข้อ งขึ้นกับการให้บริการโทรศัพท์เ คลื่อ นที่ของผู้ใ ห้บริการ อัน
เนื่องมาจากมาตรฐานหรือคุณภาพการให้บริการ จนเป็ นเหตุให้ผู้ใช้บริการไม่สามารถใช้บริการได้
ตามปกติ ผู้ ใ ห้ บ ริ ก ารมี ห น้ า ที่ ต้ อ งด าเนิ น การแก้ ไ ขเพื่ อ ให้ ผู้ ใ ช้ บ ริ ก ารสามารถใช้ บริ ก าร
โทรศัพ ท์เ คลื่อ นที่ไ ด้โ ดยเร็ว ผู้ ใ ห้บ ริก ารจะไม่ เ รีย กเก็บ เงิน ค่ า บริก ารในช่ ว งเวลาดัง กล่ า วจาก
ผูใ้ ช้บริการ อย่างไรก็ตาม ค่าบริการที่เกิดขึน้ ในช่วงเวลาทีส่ ามารถใช้งานได้ตามปกตินนั ้ ผู้ใช้บริการ
ยังคงมีหน้าทีต่ อ้ งชาระให้แก่ผใู้ ห้บริการ
4.6 ผู้ให้บริการจะให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ตามมาตรฐานและคุณภาพการให้บริการตามที่
ได้โฆษณาไว้ หรือแจ้งให้ผใู้ ช้บริการทราบ โดยมาตรฐานและคุณภาพการให้บริการดังกล่าวจะไม่ต่ า
กว่าหลักเกณฑ์ทค่ี ณะกรรมการประกาศกาหนด
4.7 กรณีผู้ใ ห้บริก ารได้ส่งมอบเครื่องโทรศัพท์เ คลื่อนที่ และ/หรือ อุป กรณ์ใ ดๆ ให้แก่
ผู้ใ ช้บ ริก ารโดยไม่ ค ิด ค่ า ใช้จ่ า ยใดๆ โดยมีว ัต ถุ ป ระสงค์เ พื่อ น าไปใช้ บ ริก ารโทรศัพ ท์ เ คลื่อ นที่
ผูใ้ ช้บริการมีหน้าทีต่ อ้ งดูแลรับผิดชอบเครือ่ ง และ/หรืออุปกรณ์ใดๆทีไ่ ด้รบั ไปเสมือนเป็ นทรัพย์สนิ ของ
ตนเองและต้องส่งมอบคืนภายในระยะเวลาทีก่ าหนดไว้เมื่อสัญญาสิ้นสุดลง ทัง้ นี้ ผูใ้ ห้บริการจะถือเอา
เหตุดงั กล่าวมากาหนดเป็ นเงื่อนไขอันก่อให้เกิดภาระแก่ผู้ใช้บริการ หรือเรียกเก็บค่าปรับ หรือ
ค่าเสียหายจากการทีผ่ ใู้ ช้บริการยกเลิกก่อนกาหนดมิได้
หากปรากฏว่าเครือ่ งโทรศัพท์เคลื่อนที่ และ/หรืออุปกรณ์ใดๆ ชารุด เสียหาย หรือสูญหายจาก
การกระทา หรือความประมาทเลินเล่อของผูใ้ ช้บริการ ผูใ้ ช้บริการต้องแจ้งให้ผใู้ ห้บริการทราบทันทีและ
ต้องรับผิดชดใช้ค่าเสียหายตามความเสียหายที่เกิดขึ้นจริงให้แก่ผู้ให้บริการ ทัง้ นี้ ไม่เกินกว่าราคา
ตลาดของค่าเครือ่ ง และ/หรืออุปกรณ์ดงั กล่าวในขณะนัน้
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4.8 กรณีผู้ใช้บริการโอนสิทธิการใช้บริการโดยมอบการครอบครองบัตรประจาตัวผู้ใช้บริการ
(SIM Card) ให้แก่บุคคลอื่น ผูร้ บั โอน หรือผูใ้ ช้บริการจะต้องดาเนินการให้ผรู้ บั โอนมาดาเนินการให้
ข้อ มูล รายละเอีย ดเกี่ย วกับ ผู้ร บั โอน เพื่อ แสดงตัว ในฐานะเป็ น ผู้ใ ช้บ ริก ารและผู้ค รอบครองบัต ร
ประจาตัวผูใ้ ช้บริการ (SIM Card) ทัง้ นี้ เป็นไปตามทีค่ ณะกรรมการกาหนดให้ผใู้ ห้บริการจัดเก็บข้อมูล
แสดงตน
กรณีผใู้ ช้บริการมิได้ดาเนินการตามวรรคแรก ผูใ้ ช้บริการไม่สามารถยกเหตุการโอนสิทธิมา
ปฏิเสธความรับผิดชอบความเสียหายที่เกิดขึน้ อันเนื่องจากการใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ของผู้รบั
โอนได้
อนึ่ง กรณีผใู้ ห้บริการยินยอมให้ผใู้ ช้บริการโอนสิทธิการใช้บริการให้กบั บุคคลอื่นแล้ว ถือว่า
สิทธิการใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนทีต่ ามรายการส่งเสริมการขาย สิทธิการใช้บริการโทรศัพท์ขา้ มแดน
อัตโนมัติ และ/หรือการใช้บริการโทรทางไกลระหว่างประเทศเดิมของผูใ้ ช้บริการเป็นอันสิน้ สุดลงทันที
ในกรณีน้ผี รู้ บั โอนต้องดาเนินการสมัครหรือยืน่ คาขอใช้บริการใหม่กบั ผูใ้ ห้บริการต่อไป
5. ข้อกาหนดและวิ ธีการใช้บริ การเสริ ม
5.1 การใช้บริการเสริมประเภททีก่ าหนดให้ต้องใช้รหัส ผ่าน หรือรหัสประจาตัวของผูใ้ ช้บริการ
ผูใ้ ช้บริการต้องเก็บรักษารหัสดังกล่าวไว้เป็นความลับแต่เพียงผูเ้ ดียวเท่านัน้
5.2 ผู้ใช้บริการเสริมมีสทิ ธิทารายการบริการเสริมแต่ละประเภทได้ไม่เกินจานวนครัง้ และ
จานวนเงินที่ผู้ให้บริการกาหนดไว้ ตามรายละเอียดของบริการแต่ละประเภทที่ได้แจ้งแก่ผู้ใช้บริการ
ผ่านสื่อต่างๆ และหากปรากฏว่าผู้ใช้บริการกดรหัสผ่าน หรือรหัสประจาตัวผิดเกินกว่าที่กาหนด
ผูใ้ ช้บริการจะไม่สามารถทารายการใดๆ ได้อกี จนกว่าผูใ้ ช้บริการจะติดต่อกับผูใ้ ห้บริการเพื่อแก้ไขให้
สามารถใช้บริการได้ดงั เดิม
5.3 ผู้ใช้บริการยินยอมให้ผู้ใ ห้บริการเป็ นผู้เ รียกเก็ บเงินค่ าบริการ หรือค่ าใช้จ่ายต่ างๆ
ทัง้ หมดจากผูใ้ ช้บริการแทนผูร้ ว่ มให้บริการเสริม
ทัง้ นี้ ผู้ให้บริการจะต้องร่วมรับผิดกับผู้ร่วมให้บริการเสริมต่อผู้ใช้บริการในความเสียหายที่
เกิดขึน้ จากการให้บริการเสริมด้วย
5.4 กรณีผใู้ ช้บริการประสงค์จะบอกเลิกบริการเสริม ผูใ้ ห้บริการต้องดาเนินการดังกล่าวทันที
และกรณีมขี อ้ โต้แย้งหากผู้ให้บริการไม่สามารถพิสูจน์ ได้ว่าผู้ใช้บริการแสดงเจตนาสมัครใช้บริการ
เสริมโดยชัดแจ้ง ผูใ้ ห้บริการไม่มสี ทิ ธิเรียกเก็บค่าบริการเสริมดังกล่าว
5.5 ผู้ใช้บริการสามารถใช้บริการเสริมในต่างประเทศหากผู้ให้บริการในต่างประเทศนัน้ เปิ ด
ให้บริการนัน้ ๆ โดยผู้ใช้บริการต้องเสียค่าบริการเพิม่ เติมตามอัตราของการบริการข้ามแดนอัตโนมัติ
ตามทีผ่ ใู้ ห้บริการประเทศนัน้ ๆ หรือผูใ้ ห้บริการได้กาหนดไว้

6
6. ข้อกาหนดและวิ ธีการใช้ บริ การข้ามแดนอัตโนมัติ และ/หรือบริ การโทรทางไกลระหว่ าง
ประเทศ
กรณีผู้ใช้บริการสมัคร หรือยื่นคาใช้บริการข้ามแดนอัตโนมัติ และ/หรือบริการโทรทางไกล
ระหว่างประเทศ ผูใ้ ช้บริการต้องปฏิบตั ติ ามเงือ่ นไขและข้อกาหนดของการใช้บริการเพิม่ เติมดังต่อไปนี้
6.1 เมื่อผู้ใช้บริการได้สมัคร หรือยื่นคาขอใช้บริการข้ามแดนอัต โนมัติกบั ผู้ให้บริการแล้ว
ผู้ใ ช้บริการสามารถนาเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่ของผู้ใ ช้บริการ หรือเลขหมายอื่นที่ผู้ให้บริการ
กาหนดไปใช้บริการโทรศัพท์ขา้ มแดนระหว่างประเทศในประเทศทีผ่ ู้ให้บริการมีขอ้ ตกลงดังกล่าวกับ
ผูใ้ ห้บริการในต่างประเทศ และ/หรือในกรณีทผ่ี ู้ใช้ บริการสมัคร หรือยื่นคาขอใช้บริการโทรทางไกล
ระหว่างประเทศไว้กบั ผู้ให้บริการ ผู้ใช้บริการสามารถใช้โทรศัพท์ จากประเทศไทยไปยังหมายเลข
ปลายทางทีเ่ ป็นเบอร์โทรศัพท์ของต่างประเทศได้ตามวิธกี ารและขัน้ ตอนทีผ่ ใู้ ห้บริการประกาศและแจ้ง
ให้ผใู้ ช้บริการทราบ
6.2 ในระหว่างที่ใช้บริการข้ามแดนอัตโนมัตอิ ยู่ในต่างประเทศ ผู้ใช้บริการจะต้องไม่ทาการ
จาหน่าย จ่าย โอน หรือเปลีย่ นแปลงสิทธิการเป็นผูใ้ ช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนทีข่ องเลขหมายทีน่ าไปใช้
งานในต่างประเทศ
7. อัตราค่าบริ การและค่าธรรมเนี ยมต่างๆ
ผู้ใช้บริการสามารถทารายการเติมเงิน (Top-Up) เพื่อการใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่แบบ
ชาระค่าธรรมเนียมและบริการล่วงหน้า (Pre-Paid) ได้ ตามวิธกี ารทีผ่ ใู้ ห้บริการกาหนดไว้ในข้อ 8 หรือ
ตามวิธกี ารทีผ่ ใู้ ห้บริการจะได้ประกาศและแจ้งให้ผใู้ ช้บริการทราบเพิม่ เติมภายหน้า
7.1 ผู้ใช้บริการตกลงชาระค่าบริการให้แก่ผู้ให้บริการตามอัตราค่าบริการที่ผู้ให้บริการ
ประกาศกาหนด ทัง้ นี้ อัตราค่าบริการดังกล่าวให้เป็ นไปตามเงื่อนไขในการอนุ ญาตตามใบอนุ ญาต
ประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบทีส่ ามสาหรับกิจการโทรคมนาคมเคลื่อนทีส่ ากลย่าน 2.1 GHz ของ
ผูใ้ ห้บริการ จนกว่าคณะกรรมการจะออกประกาศกาหนดอัตราขัน้ สูงต่อไป
7.2 ผู้ใช้บริการสามารถขอทราบอัตราค่าใช้บริการโทรศัพท์ขา้ มแดนอัตโนมัติ ค่าบริการ
เสริม ข้า มแดนอัต โนมัติ และ/หรือ ค่ า บริก ารโทรทางไกลระหว่ า งประเทศได้ท่ีส านั ก งานบริก าร
สานักงานสาขา เว็บไซด์ หรือโทรศัพท์ผ่านศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ของผูใ้ ห้บริการ
7.3 ผูใ้ ห้บริการอาจเรียกเก็บค่าบริการในอัตราทีต่ ่ ากว่าทีก่ าหนดไว้ ตามรายการส่งเสริม
การขายและการใช้บริการทีก่ าหนดขึน้ เป็นคราวๆ
8.วิ ธีการชาระค่าใช้บริ การและกาหนดเวลาชาระค่าใช้บริ การ
8.1 ผู้ใช้บริการต้องชาระค่าบริการและค่าธรรมเนียมให้แก่ผู้ให้บริการเป็ นการล่วงหน้าก่อนการ
ใช้บริการโทรศัพท์ โดยวิธกี ารเติมเงิน (Top-Up) ตามช่องทางการชาระเงินต่างๆ ทีผ่ ใู้ ห้บริการกาหนดไว้
ดังนี้

7
8.1.1 การใช้บตั รเติมเงิน หรือบัตรเงินสด เงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-money)
8.1.2 การเติมเงิน (Top-Up) ผ่านเครือ่ งเบิก-ถอน เงินสดอัตโนมัติ (เครือ่ ง ATM) ของ
ธนาคารต่างๆ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
ธนาคารยูโอบี ธนาคารทหารไทย หรือธนาคารอื่นๆทีจ่ ะเปิดให้บริการในอนาคต
8.1.3 การเติมเงิน (Top-Up) ณ สานักงานบริการของผู้ให้บริการทัวประเทศ
่
โดย
พนักงานของผูใ้ ห้บริการจะเป็นผูด้ าเนินการให้
8.1.4 การเติมเงิน (Top-Up) ผ่านด้วยวิธกี ารทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่านเครื่อง e-refill
และ e-pay
8.1.5 การเติมเงิน (Top-Up) ผ่านเครือข่ายการให้บริการอินเตอร์เน็ท
8.1.6 การเติมเงิน (Top-Up) ผ่านเครื่องโทรศัพ ท์ตอบรับ (Interactive Voice
Response “IVR”)
8.1.7 การเติมเงิน (Top-Up) ผ่านระบบการใช้บริการทางโทรศัพท์ของธนาคาร
(Telephone Banking)
การทารายการเติมเงิน (Top-Up) แต่ละครัง้ ผู้ใช้บริการต้องเติมเงิน (Top-Up)
ตามวงเงินทีผ่ ใู้ ห้บริการกาหนดไว้เท่านัน้
กรณีผู้ใ ห้บ ริก ารแก้ไ ข ลด หรือ เพิ่ม เติมช่ อ งทางและวิธ ีการเติมเงิน (Top-Up)
ผูใ้ ห้บริการจะประกาศและแจ้งให้ผใู้ ช้บริการทราบต่อไป
8.2 ผู้ใช้บริการสามารถทาการเติมเงิน (Top-Up) เพื่อการใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ได้
ตลอดเวลาทีใ่ ช้บริการ กรณีทย่ี งั คงมียอดเงินคงเหลืออยูใ่ นระบบการใช้บริการ และผูใ้ ช้บริการได้มกี าร
เติมเงิน (Top-Up) ภายในกาหนดเวลาระบบจะนายอดเงินเก่าทีเ่ หลืออยูร่ วมกับยอดเงินใหม่
8.3 ผู้ใ ช้บ ริก ารสามารถตรวจสอบวงเงิน คงเหลือ อยู่ใ นระบบการใช้บ ริก ารโทรศัพ ท์ไ ด้
ตลอดเวลาและผูใ้ ห้บริการจะแจ้งวงเงินคงเหลือให้ผใู้ ช้บริการทราบเป็นลายลักษณ์อกั ษรผ่านระบบการ
ให้บริการส่งข้อความสัน้ ๆ (SMS)
9. ระยะเวลาการใช้บริ การ
9.1 การเติมเงินแต่ละครัง้ ตามมูลค่าทีผ่ ใู้ ห้บริการกาหนดไว้ ผูใ้ ช้บริการจะได้รบั ระยะเวลาการ
ใช้งานเป็นจานวนไม่น้อยกว่า 30 วัน ทัง้ นี้ ระยะเวลาสะสมสูงสุดไม่เกินกว่า 365 วัน
9.2 ผูใ้ ช้บริการจะต้องเติมเงิน (Top-Up) เข้าสู่ระบบการใช้บริการภายในเวลา 7 วัน นับแต่ครบ
กาหนดเวลาในแต่ละครัง้ หากพ้นกาหนดเวลาดังกล่าวถือว่าผูใ้ ช้บริการไม่ประสงค์จะใช้บริการต่อไป
10.การตรวจสอบข้อมูลการใช้บริ การ
10.1 ในกรณีทผ่ี ใู้ ช้บริการเห็นว่าผูใ้ ห้บริการเรียกเก็บค่า บริการสูงกว่าอัตราทีก่ าหนดไว้ หรือ
สูงกว่าทีเ่ รียกเก็บจากผูใ้ ช้บริการรายอื่นทีใ่ ช้บริการโทรคมนาคมในลักษณะหรือประเภทเดียวกัน หรือ
เห็นว่าผู้ให้บริการเรียกเก็บค่า บริการไม่ถูกต้อง ผู้ใช้บริการมีสทิ ธิย่นื ค าขอตรวจสอบข้อมูลการใช้
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บริการได้ตามหลักเกณฑ์ท่กี าหนดตามประกาศ กทช. เรื่อง มาตรการคุ้มครองสิทธิของผู้ใช้บริการ
โทรคมนาคมเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลฯ ทัง้ นี้ ผู้ใช้บริการต้องยื่นคาขอเป็ นหนังสือ หรือทางโทรศัพท์
หรือ เครื่องมือสื่อ สารอย่างอื่น หรือ โดยวิธกี ารอื่นใดมายัง สานั กงานบริการ สานักงานสาขา หรือ
ตัวแทนศูนย์บริการ หรือศูนย์บริการรับข้อร้องเรียน และผูใ้ ห้บริการจะดาเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง
และแจ้งผลการตรวจสอบข้อมูลให้ผใู้ ช้บริการทราบโดยเร็ว แต่ทงั ้ นี้ต้องไม่เกิน กว่า 30 วัน นับแต่วนั ที่
ผูใ้ ช้บริการมีคาขอ
หากผูใ้ ห้บริการไม่ดาเนินการภายในระยะเวลาทีก่ าหนด ให้ถอื ว่าผูใ้ ห้บริการนัน้ สิน้ สิทธิในการ
เรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าบริการในจานวนทีผ่ ใู้ ช้บริการได้โต้แย้งนัน้
10.2 กรณีขอ้ เท็จจริงปรากฏว่าผูใ้ ห้บริการเรียกเก็บค่าบริการเกินกว่าจานวนทีเ่ กิดขึน้ จากการ
ใช้บริการจริง ผูใ้ ห้บริการจะคืนเงินส่วนต่างของค่าบริการให้แก่ผใู้ ช้บริการภายใน 30 วัน นับแต่วนั ที่
ข้อเท็จจริงยุตแิ ละผูใ้ ห้บริการต้องชาระดอกเบีย้ ในส่วนต่างในอัตราเท่ากับทีไ่ ด้กาหนดว่าจะเรียกเก็บ
จากผูใ้ ช้บริการในกรณีทผ่ี ู้ใช้บริการผิดนัด โดยผูใ้ ห้บริการจะจ่ายคืนเงินให้เป็ นเงินสด หรือเช็ค หรือ
นาเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ใช้บริการตามที่ผใู้ ช้บริการแจ้งไว้ หรือเติมเงิน (Top-Up) ให้กบั เลขหมาย
โทรศัพท์ของผูใ้ ช้บริการ หรือตามวิธกี ารทีผ่ ใู้ ช้บริการแจ้งความประสงค์ไว้
10.3 ผูใ้ ห้บริการจะดาเนินการตรวจสอบข้อมูลการใช้บริการ แจ้งผล และคืนเงิน (ถ้ามี) ให้แก่
ให้แก่ผใู้ ช้บริการทีม่ หี ลักฐานแสดงตนว่าเป็นผูใ้ ช้บริการทีแ่ ท้จริงเท่านัน้
11. การแจ้งขอระงับใช้บริ การชัวคราว
่
11.1 ในกรณีท่ผี ู้ใช้บริการมีเหตุจาเป็ นไม่สามารถใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ได้เป็ นการ
ชัวคราว
่
ผูใ้ ช้บริการสามารถขอระงับการใช้บริการเป็ นการชัวคราวได้
่
โดยต้องแจ้งความประสงค์เป็ น
คราวๆ ด้วยตนเอง หรือส่งโทรสารพร้อมสาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรือแจ้งเป็ นหนังสือส่งทาง
ไปรษณียล์ งทะเบียนตอบรับมายังสานักงานบริการ สานักงานสาขา หรือตัวแทนศูนย์บริการเป็ นการ
ล่วงหน้ าไม่น้อยกว่า 3 วัน ทัง้ นี้ ผู้ให้บริการจะกาหนดระยะเวลาขัน้ ต่ า หรือขัน้ สูงที่ยนิ ยอมให้
ผูใ้ ช้บริการระงับการใช้บริการเป็ นการชัวคราวได้
่
โดยจะแจ้งให้ผใู้ ช้บริการทราบ
กรณีมเี หตุ สุดวิส ยั เกิดขึ้นกับผู้ใช้บริการ จนเป็ นเหตุใ ห้ผู้ใช้บริการไม่สามารถใช้บริการได้
ผู้ใ ห้บ ริก ารตกลงให้ผู้ใ ช้บ ริก ารระงับ การใช้บ ริก ารชัว่ คราวได้ต ามระยะเวลาที่ผู้ใ ช้บริการร้อ งขอ
แต่ทงั ้ นี้ไม่เกินกว่าระยะเวลาทีเ่ หตุสุดวิสยั นัน้ คงอยู่
11.2 ในการขอระงับการใช้บริการชัวคราวผู
่
ใ้ ช้บริการไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่าย
ใดๆ ในการขอระงับ บริก าร เว้น แต่ กรณี ท่ีผู้ ใ ช้บ ริก ารระงับ บริก ารเกิน กว่ า ระยะเวลาขัน้ สู ง ที่
ผูใ้ ห้บริการกาหนดไว้ ผู้ให้บริการมีสทิ ธิยกเลิกการให้บริการได้โดยแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้า
เป็นหนังสือไม่น้อยกว่า 30 วัน
11.3 ผู้ให้บริการจะเปิดให้ผู้ใช้บริการได้ใช้บริการทันทีในวันถัดจากวันที่ครบกาหนดการขอ
ระงับใช้บริการชัวคราว
่
โดยไม่เรียกเก็บค่าใช้จา่ ยใดๆ ในการขอเปิดใช้บริการ
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12. กรณี เครื่องโทรศัพท์เคลื่อนที่สญ
ู หายหรือถูกโจรกรรม
12.1 เมื่อเครื่องโทรศัพท์เคลื่อนทีพ่ ร้อมกับบัตรระบุตวั ผูใ้ ช้บริการ (SIM Card) สูญหาย หรือ
ถูกโจรกรรม ผู้ใช้บริการต้ องรีบแจ้งมายังสานักงานบริการ สานักงานสาขาของผู้ให้บริการทราบเป็ น
หนังสือ หรือทางโทรศัพท์ หรือโดยเครื่องมือสื่อสารอย่างอื่น หรือโดยวิธกี ารอื่นใด โดยผูใ้ ห้บริการจะ
ดาเนินการระงับการให้บริการในทันทีท่ไี ด้รบั แจ้ง เพื่อระงับการให้บริการเป็ นการชัวคราวโดยเร็
่
วทีส่ ุด
และผู้ใช้บริการไม่ต้องรับผิด ชอบชาระค่าธรรมเนียมและค่าบริการทีเ่ กิดขึน้ ภายหลังการแจ้งดังกล่าว
เว้นแต่ผู้ให้บริการจะพิสูจน์ได้ว่าความรับผิดในหนี้นัน้ ที่เกิดขึน้ เป็ นผลจากการกระทาของผู้ใช้บริการ
เอง
12.2 ผูใ้ ห้บริการจะดาเนินการระงับการให้บริการให้กต็ ่อเมื่อได้ตรวจสอบเป็ นทีช่ ดั แจ้งแล้วว่า
ผูแ้ จ้งเป็นผูใ้ ช้บริการทีแ่ ท้จริงเท่านัน้
12.3 ในระหว่างการระงับการใช้บริการชัวคราว
่
ผูใ้ ช้บริการมีสทิ ธิย่นื คาขอให้ผใู้ ห้บริการเปิด
ให้บริการใหม่โดยใช้เลขหมายโทรศัพท์เดิมได้ภายในเวลา 15 วัน นับแต่วนั ทีผ่ ใู้ ห้บริการได้รบั แจ้งการ
สูญ หาย หรือ ถู ก โจรกรรมแล้ว เมื่อ ครบก าหนดเวลาดัง กล่ า วแล้ว ผู้ใ ห้บ ริก ารมีส ิท ธิย กเลิก การ
ให้บริการได้โดยแจ้งให้ผใู้ ช้บริการทราบล่วงหน้าเป็นหนังสือไม่น้อยกว่า 30 วัน
13. การบอกเลิ กสัญญาโดยผูใ้ ช้ บริ การ
13.1 ผู้ใช้บริการมีสทิ ธิเลิกสัญญาการใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ได้โดยบอกกล่าวแจ้งความ
ประสงค์เป็ นหนังสือ ด้วยตนเอง ณ สานักงานบริการ สานักงานสาขาของผู้ให้บริการ หรือส่งโทรสาร
พร้อมสาเนาบัตรประจาตัวประชาชนให้ผใู้ ห้บริการทราบล่วงหน้า
กรณีดงั ต่อไปนี้ผใู้ ช้บริการมีสทิ ธิเลิกสัญญาได้ทนั ที
13.1.1 ผู้ใช้บริการไม่สามารถรับบริการจากผู้ให้บริการได้ด้วยเหตุท่เี กิดขึน้ อย่าง
ต่อเนื่องและอยูน่ อกเหนือการควบคุมของผูใ้ ช้บริการ
13.1.2 ผู้ใ ห้บ ริก ารได้ล ะเมิด ข้อ ตกลงอัน เป็ น สาระส าคัญ ของสัญ ญาและเงื่อ นไข
ข้อตกลงฉบับนี้
13.1.3 ผูใ้ ห้บริการตกเป็นบุคคลล้มละลาย
13.1.4 ผูใ้ ห้บริการเปลีย่ นแปลงข้อตกลงในสัญญา หรือเงื่อนไขในการให้บริการ ซึง่ มี
ผลเป็ นการลดสิทธิหรือประโยชน์ อนั พึงได้รบั ของผู้ใช้บริการลง เว้นแต่เกิดจากเหตุตามที่กฎหมาย
บัญญัติ
14. ข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการให้บริ การ
กรณีผู้ใช้บริการมีข้อเดือดร้อนเสียหายอันเนื่องมาจากการให้ บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ของ
ผู้ให้บริการ ผู้ใช้บริการมีสทิ ธิย่นื ข้อร้องเรียนได้ตามหลักเกณฑ์การรับเรื่องร้องเรียนและการแก้ไข
ปญั หาเรือ่ งร้องเรียนของผูใ้ ช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนทีท่ ผ่ี ใู้ ห้บริการได้กาหนดและประกาศแจ้งให้ทราบ
แล้ว
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15. การคืนเงิ นค่าบริ การ
เมื่อสัญญาเลิกกันไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ หากปรากฏว่าผู้ให้บริการมีเงินค้างชาระแก่ผู้ใช้บริการ
หลังจากทีไ่ ด้หกั ชาระหนี้ค่าบริการและ/หรือค่าธรรมเนียมทีผ่ ใู้ ช้บริการค้างชาระ ผูใ้ ห้บริการจะคืนเงิน
ส่วนที่ผู้ใ ห้บริการได้รบั ไว้ให้แก่ ผู้ใช้บริการที่แท้จริง หรือ บุค คลที่ได้รบั มอบอานาจจากผู้ใ ช้บริการ
ภายใน 30 วัน นับแต่วนั เลิกสัญญา โดยโอนเงินตามจานวนที่ต้องคืนให้กบั เลขหมายโทรศัพท์แบบ
ชาระเงินล่วงหน้า(Pre-Paid) ในระบบของผู้ให้บริการตามที่ผู้ใช้บริการแจ้ง หรืออาจคืนเป็ นเงินสด
หรือเช็ค หรือนาเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ใช้บริการในกรณีทผ่ี ู้ใช้บริการแจ้งความประสงค์ไว้ หรือตาม
วิธกี ารทีผ่ ใู้ ช้บริการได้แจ้งความประสงค์ไว้โดยผูใ้ ช้บริการต้องแสดงหลักฐานยืนยันการเป็ นผูใ้ ช้บริการ
ทีแ่ ท้จริงให้แก่ผใู้ ห้บริการด้วย
16. เหตุแห่งการปฏิ เสธการให้ บริ การ
ผูใ้ ห้บริการมีสทิ ธิปฏิเสธการให้บริการแก่ผยู้ ่นื คาขอใช้บริการได้ ดังนี้
16.1 เมื่อผูใ้ ช้บริการปฏิเสธไม่ให้ขอ้ มูลรายละเอียดการแสดงตัวในฐานะเป็ นผู้ใช้บริการและ
ผูค้ รอบครองบัตรประจาตัวผูใ้ ช้บริการ (SIM Card)
16.2 เมื่อ ปรากฏว่าผู้ใ ช้บริก ารถู กระงับการให้บริการ หรือ เคยถู กผู้ใ ห้บริการระงับการ
ให้บริการเนื่องมาจากเหตุขอ้ หนึ่งข้อใดตามข้อ 17.2-17.5
16.3 เมื่อ ปรากฏว่า ผู้ใ ช้บริก ารถู กยกเลิก หรือ เคยถู กผู้ใ ห้บริก ารยกเลิกการให้บริการ
เนื่องมาจากเหตุขอ้ หนึ่งข้อใดตามข้อ 18.1 หรือ 18.2
17. เหตุผ้ใู ห้บริ การมีสิทธิ ระงับการให้บริ การ
กรณีดงั ต่อไปนี้ผใู้ ห้บริการมีสทิ ธิระงับการให้บริการได้ทนั ที โดยไม่ตอ้ งแจ้งเป็ นหนังสือให้
ผูใ้ ช้บริการทราบเป็นการล่วงหน้า
17.1 กรณีเกิดเหตุสุดวิสยั ขึน้ แก่ผใู้ ห้บริการ
17.2 ผูใ้ ช้บริการถึงแก่ความตาย หรือสิน้ สุดสภาพนิตบิ ุคคล
17.3 ผูใ้ ช้บริการใช้เอกสารปลอม หรือแสดงข้อความอันเป็นเท็จในการขอใช้บริการ
17.4 ผูใ้ ห้บริการพิสูจน์ได้ว่าบริการโทรคมนาคมทีใ่ ห้แก่ผใู้ ช้บริการถูกนาไปใช้โดยมิชอบด้วย
กฎหมาย หรือฝา่ ฝืนต่อสัญญา
17.5 ผูใ้ ช้บริการมิได้ชาระค่าบริการล่วงหน้าภายในระยะเวลาทีก่ าหนด
17.6 ผู้ให้บริการมีเหตุจาเป็ นต้องบารุงรักษา หรือแก้ไขระบบโทรคมนาคมที่ใช้ในการ
ให้บริการ
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ข้อ 18. ผูใ้ ห้บริ การมีสิทธิ ยกเลิ กการให้บริ การได้ในกรณี ดงั ต่อไปนี้
18.1. ผูใ้ ช้บริการถึงแก่ความตาย หรือสิน้ สุดสภาพนิตบิ ุคคล
18.2 ผู้ให้บริการมีเหตุอนั เชื่อได้ว่าผู้ใช้บริการมีพฤติกรรมฉ้อฉลในการใช้บริการ หรือนา
บริการไปใช้โดยผิดกฎหมาย หรือฝา่ ฝืนข้อห้ามสัญญา
18.3 ผูใ้ ห้บริการไม่สามารถให้บริการได้โดยเหตุทอ่ี ยู่นอกเหนือการควบคุมของผูใ้ ห้บริการ
18.4 เป็นการยกเลิกโดยบทบัญญัตขิ องกฎหมาย
ข้อ 19. การแก้ไขเปลี่ยนแปลง
การแก้ไขเปลีย่ นแปลงเพิม่ เติมข้อตกลง เงื่อนไข ระเบียบ ประกาศ หรือข้อกาหนดใดๆ ของ
การให้บริการ รวมทัง้ การเปลี่ยนแปลงอัตราค่า บริการโทรคมนาคมต่างๆตามที่ผใู้ ห้บริการกาหนดไว้
ผูใ้ ห้บริการจะแจ้งให้ผใู้ ช้บริการทราบเป็นหนังสือเป็นการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน
ในกรณีทก่ี ารแก้ไขเปลีย่ นแปลงข้อสัญญาอันอาจมีผลกระทบต่อสิทธิหน้าที่ หรือประโยชน์อนั
พึงได้รบั ของผู้ใช้บริการ ผูใ้ ห้บริการต้องเสนอให้คณะกรรมการพิจารณาให้ความเห็นชอบล่วงหน้าไม่
น้อยกว่า 30 วัน เว้นแต่เป็ นข้อกาหนดหรือเงื่อนไขเกี่ยวกับการให้บริการที่คณะกรรมการประกาศ
ยกเว้น ให้ด าเนิ น การได้โ ดยไม่ ต้ อ งได้ร บั ความเห็น ชอบจากคณะก รรมการ ในกรณี ด ัง กล่ า วให้
ผูใ้ ห้บริการแจ้งให้คณะกรรมการทราบอย่างช้าไม่เกิน 30 วัน หลังจากทีไ่ ด้ดาเนินการแล้ว
การเปลีย่ นแปลงในสาระสาคัญของระบบ เทคโนโลยี หรืออุปกรณ์ใดๆ อันส่งผลกระทบทาให้
ประสิทธิภาพในการให้บริการต่ าลงหรือกระทบสิทธิ หน้าที่ หรือประโยชน์อนั พึงได้รบั ของผูใ้ ช้บริการ
ตามสัญญา ให้ถอื ว่าเป็ นการเปลีย่ นแปลงข้อกาหนดหรือเงื่อนไขในการให้บริการและต้องได้รบั ความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการก่อนโดยให้ดาเนินการเช่นเดียวกับกรณีตามวรรคสอง
เว้ น แต่ ในกรณี ท่ีเ ป็ น การเร่ ง ด่ ว นผู้ ใ ห้บ ริก ารอาจแจ้ง เป็ น จดหมาย หรือ ประกาศทาง
หนังสือพิมพ์รายวันที่แพร่หลายในประเทศเป็ นการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน โดยผู้ให้บริการจะ
ดาเนินการแจ้งเป็นลายลักษณ์อกั ษรให้ทราบซ้าอีกครัง้ หนึ่ง
ความในวรรคแรกไม่ใช้บงั คับกับการเปลีย่ นแปลงอัตราค่าใช้บริการโทรศัพท์ทางไกลระหว่าง
ประเทศ หรืออัตราค่าใช้บริการโทรศัพท์ข้ามแดนระหว่างประเทศ หรือการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าใช้
บริการโดยกฎหมายกาหนดให้มผี ลบังคับใช้ภายในกาหนดเวลาทีน่ ้อยกว่า 30 วัน
ข้อ 20. อื่นๆ
20.1 ผู้ใ ช้บ ริก ารตกลงยอมรับ ว่ า กรณีท่ีผู้ใ ช้บ ริก ารสมัค รหรือ ยื่น ค าขอใช้บ ริก ารอื่น ใดที่
เกี่ยวเนื่องกับการใช้บริการโทรศัพ ท์เคลื่อนที่ บริการข้ามแดนอัตโนมัติ บริการโทรทางไกลระหว่าง
ประเทศ หรือ บริก ารอื่น ใดที่ผู้ใ ห้บริการจะเปิ ดให้บริการในอนาคต ผู้ใ ช้บริการยังต้อ งปฏิบตั ิต าม
ข้อตกลงและเงือ่ นไขการใช้โทรศัพท์เคลื่อนทีฉ่ บับนี้ทุกประการ

12
20.2 ผูใ้ ห้บริการขอสงวนสิทธิในการเปลีย่ นแปลง แก้ไขเพิม่ เติมสัญญาให้บริการนี้ตามทีไ่ ด้รบั
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการ หรือตามทีค่ ณะกรรมการประกาศกาหนด โดยจะแจ้งให้ผู้ใช้บริการ
ทราบล่วงหน้า ผ่านเว็บไซด์ สานักงานบริการลูกค้าของผูใ้ ห้บริการ ศูนย์บริการรับเรื่องร้องเรียน หรือ
ผ่านเลขหมายของผูใ้ ช้บริการ ทัง้ นี้ไม่ตดั สิทธิผใู้ ช้บริการทีจ่ ะบอกเลิกสัญญาได้ทนั ที
บริษทั แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จากัด
**ข้อตกลงและเงือ่ นไขการให้บริการฉบับนี้อยูร่ ะหว่างการพิจารณาเห็นชอบจาก กสทช.**

