
  
ข้อตกลงและเงือนไขการให้บริการโทรคมนาคมและโทรทศัน์แบบบอกรบัสมาชิก  

ระหว่าง AWN กบัผูใ้ช้บริการ 
  
 
1.  ข้อความทั วไป 
 1.1 ขอ้ตกลงและเงื�อนไขการให้บรกิารโทรคมนาคมและโทรทศัน์แบบบอกรบัสมาชกินี"มผีลใช้
บงัคบัระหว่างบรษิทั แอดวานซ ์ไวรเ์ลส เน็ทเวอรค์ จาํกดั (AWN) ในฐานะผูใ้หบ้รกิารกบัผูใ้ชบ้รกิาร 
 1.2 ผูใ้ชบ้รกิารไดอ่้านและเขา้ใจเงื�อนไขและขอ้ตกลงการใหบ้รกิารซึ�งกําหนดสทิธแิละหน้าที�ของ 
AWN และผูใ้ชบ้รกิารจนเขา้ใจรายละเอยีดต่างๆ ครบถ้วนแลว้ จงึตกลงใชบ้รกิารโดยลงลายมอืชื�อในคําขอ
ใช้บรกิาร หรอืคําขอรบัโอนเลขหมาย หรือคําขออื�นใด และ/หรอืได้ตกลงใช้บรกิารโดยวิธีการทาง
อเิลก็ทรอนิกส์กบัผู้ให้บรกิารแล้ว ถอืว่าผู้ใช้บรกิารได้ตกลงทําสญัญากบั AWN และยนิยอมผูกพนัและ
ปฏบิตัติามขอ้ตกลงฉบบันี"ทุกประการ 
 1.3 AWN มสีทิธทิี�จะปฏเิสธไม่ทําสญัญา หรอืไม่เปิดใหใ้ชบ้รกิารต่างๆ กบับุคคลใดๆ หรอืกบั
ผูใ้ชบ้รกิารไดต้ามเงื�อนไขที�กําหนดไวใ้นขอ้ตกลงฉบบันี"  
  
2. คาํนิยาม 
 2.1 “AWN” หมายถงึ บรษิทั แอดวานซ ์ไวรเ์ลส เน็ทเวอรค์ จาํกดั  
 2.2 “ผู้ใช้บริการ” หมายถงึ บุคคล หรอืนิตบุิคคลผูซ้ึ�งไดต้กลงทําสญัญาใชบ้รกิารโทรคมนาคม
และโทรทศัน์แบบบอกรบัสมาชกิไวก้บั AWN   
 2.3 “บริการโทรคมนาคม” หมายถงึ บรกิารโทรคมนาคม ดงัต่อไปนี" 
  2.3.1 “บริการโทรศพัทป์ระจาํที” หมายถงึ บรกิารโทรศพัทป์ระจาํที� บรกิารโทรศพัทแ์บบ
มภีาพและเสียง (Video Phone) บรกิารประชุมทางโทรศัพท์และประชุมทางวิดีโอ (Voice/Video 
Conference) และรวมบรกิารเสรมิบนบรกิารโทรศพัทป์ระจาํที� 
  2.3.2 “บริการอินเทอรเ์น็ตบรอดแบรนด์” หมายถึง บรกิารระบบสื�อสารข้อมูลผ่าน
เครอืขา่ยอนิเทอรเ์น็ตบรอดแบนดแ์บบประจาํที� และรวมบรกิารเสรมิบนอนิเทอรเ์น็ตบรอดแบรนด ์
 2.4  “บริการโทรทศัน์แบบบอกรบัสมาชิก” หมายถงึ บรกิารโทรทศัน์ประเภทที�ผู้ใช้บรกิาร
ประสงคจ์ะรบับรกิารตามเงื�อนไขที� AWN กําหนด โดย AWN ไมป่ระสงคจ์ะใหบ้รกิารเป็นการทั �วไป 
 2.5 “บริการเสริม” หมายถงึ บรกิารใดๆ อนัไดแ้ก่ บรกิารเสยีง ภาพ ภาพเคลื�อนไหว ขอ้มูล  
พหุสื�อ หรอืสื�อผสม ซึ�ง AWN หรอืผู้ร่วมให้บรกิารเสรมิเป็นผู้จดัทําเพื�อให้บริการแก่ผู้ใช้บรกิาร 
นอกเหนือจากการใช้บรกิารโทรศพัทป์ระจาํที�เพื�อการโทรออกหรอืรบัสายเขา้ตามปกต ิ และการใช้บรกิาร
อนิเทอรเ์น็ตบรอดแบรนดต์ามปกต ิ  
 2.6  “บริการโทรทางไกลระหว่างประเทศ” หมายถึง บรกิารโทรศพัท์ระหว่างประเทศจาก
ประเทศไทยไปยงัหมายเลขปลายทางที�เป็นเบอรโ์ทรศพัทข์องต่างประเทศ (International Direct Dialing: 
IDD) ผ่านเครอืขา่ยของ AWN และ/หรอืผูใ้หบ้รกิารโทรคมนาคมรายอื�นๆ ที�มขีอ้ตกลงการใหบ้รกิารร่วมกบั 
AWN 
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  2.7 “สาํนักงานบริการ สาํนักงานสาขา” หมายถงึ สํานักงานบรกิาร สํานักงานสาขา หรอื
ศูนยบ์รกิารลกูคา้สมัพนัธข์อง AWN 
 2.8 “ศูนยบ์ริการรบัข้อร้องเรียน” หมายถงึ ศูนยบ์รกิารรบัขอ้รอ้งเรยีนของ AWN         ซึ�ง 
AWN จดัตั "งขึ"นเป็นการเฉพาะ หรอืศูนยบ์รกิารที� AWN ว่าจา้งใหท้ําหน้าที�รบัขอ้รอ้งเรยีนของผูใ้ชบ้รกิาร
แทน AWN 
 2.9 “ค่าบริการ” หมายถงึ ค่าธรรมเนียม ค่าบรกิาร หรอืค่าใชจ้่ายอื�นใดที� AWN เรยีกเกบ็จาก
ผูใ้ชบ้รกิารอนัเนื�องจากการไดใ้ชป้ระโยชน์ หรอืจะไดใ้ชป้ระโยชน์ในบรกิารโทรคมนาคมและโทรทศัน์แบบ
บอกรบัสมาชกิ รวมถงึค่าบรกิารโทรศพัทท์างไกลระหว่างประเทศ และค่าใชบ้รกิารเสรมิต่างๆ  
 2.9 “ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง ชื�อ สกุล ที�อยู่ของผู้ใช้บรกิาร และให้หมายความรวมถึง
รายละเอยีดเกี�ยวกบัผูใ้ชบ้รกิารที�สามารถระบุตวัผูใ้ชบ้รกิาร หรอือาจระบุตวัผูใ้ชบ้รกิารนั "นได ้ไม่ว่าทางตรง 
หรอืทางอ้อม ข้อมูลการใช้บรกิาร เลขหมายโทรคมนาคม และพฤติกรรมการใช้บรกิารโทรคมนาคมและ
โทรทศัน์แบบบอกรบัสมาชกิของผูใ้ชบ้รกิาร  
 2.10 “รอบ” หมายถงึ รอบระยะเวลาของการให้บรกิาร เพื�อใชใ้นการเรยีกเก็บค่าบรกิารตามที�   
AWN กําหนด ซึ�งไมเ่กนิกว่า 31 วนัต่อรอบ 
 2.11 “สญัญา” หมายถงึ ความตกลงร่วมกนัระหว่าง AWN กบัผูใ้ชบ้รกิารเกี�ยวกบัการใหบ้รกิาร
โทรคมนาคมและโทรทศัน์แบบบอกรบัสมาชกิแก่ผูใ้ชบ้รกิาร ซึ�งไม่ว่าทําขึ"นในรปูแบบใด โดยจะมผีลผูกพนั
และใช้บงัคบัระหว่าง AWN และผู้ใช้บรกิารตามสทิธแิละหน้าที�ที�กําหนดไว้ในขอ้ตกลงและเงื�อนไขการ
ใหบ้รกิารโทรศพัท์และโทรทศัน์แบบบอกรบัสมาชกิฉบบันี" ซึ�งคณะกรรมการเหน็ชอบแลว้ทนัท ีเมื�อ AWN 
ไดย้นิยอมใหผู้ใ้ชบ้รกิารไดใ้ชบ้รกิารโทรคมนาคมและโทรทศัน์แบบบอกรบัสมาชกิ 
 2.12 “สมคัรหรือยืนคําขอ” หมายถึง การสมคัรหรอืยื�นคําขอเพื�อทําสญัญาใช้บรกิาร
โทรคมนาคมและโทรทศัน์แบบบอกรบัสมาชกิกบั AWN ดว้ยตนเอง โดยทางไปรษณีย ์โดยโทรศพัทห์รอื
โทรสาร รวมถึงการพมิพ์หรอืเลอืกข้อความและการกระทําใดๆ ที�ทําให้ปรากฏซึ�งข้อความตามวธิกีารที� 
AWN กําหนดไว้ผ่านเครื�องโทรศพัท์เคลื�อนที� หรอืผ่านทางเครอืข่ายอินเทอร์เน็ต (Internet) หรอืสื�อ
อเิลก็ทรอนิกสอ์ื�นใดตามที� AWN กําหนด ทั "งที�มอียูใ่นปจัจบุนัและที�จะกําหนดขึ"นในอนาคต  
 2.13  “คณะกรรมการ” หมายถึง คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทศัน์ และ
กจิการโทรคมนาคมแห่งชาต ิ(กสทช.)  
 
3. ลกัษณะและประเภทของบริการ 
 AWN เป็นผูใ้หบ้รกิารโทรคมนาคมและโทรทศัน์แบบบอกรบัสมาชกิแก่ผูใ้ชบ้รกิารที�ไดส้มคัร หรอื
ยื�นคําขอและทําสญัญาไว้กบั AWN ซึ�งจะมสีทิธใิช้บรกิารโทรคมนาคมและโทรทศัน์แบบบอกรบัสมาชกิ 
รวมถงึเลขหมายโทรศพัทต์ามที� AWN จดัสรรให ้เพื�อใชใ้นการสื�อสารโทรคมนาคมและรบัชมโทรทศัน์แบบ
บอกรบัสมาชิก รวมตลอดถึงการใช้บรกิารเสรมิและการใช้บรกิารประเภทอื�นๆ ที�เกี�ยวเนื�องกบับรกิาร
โทรคมนาคมและโทรทศัน์แบบบอกรบัสมาชกิ ตามที� AWN กําหนดและที�เปิดใหบ้รกิารอยู่แลว้ทั "งในปจัจุบนั
และที�จะจดัใหม้ขีึ"นในอนาคต  
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4. การทาํสญัญาและการให้บริการ 
 4.1 ผู้ใช้บรกิารต้องสมคัรหรอืยื�นคําขอใช้บรกิารโทรคมนาคมและโทรทศัน์แบบบอกรบัสมาชกิ 
พรอ้มกบัแนบเอกสารประกอบตามที� AWN กําหนดไว้ เพื�อทําสญัญากบั AWN ตามรูปแบบของการ
ใหบ้รกิารแต่ละประเภทที�กําหนดไว ้  
  AWN จะจดัส่งสําเนาสญัญาเป็นหนังสอื หรอื CD ROM หรอืสื�ออเิลก็ทรอนิกส์อื�นๆ ให้แก่
ผูใ้ชบ้รกิารเมื�อตกลงใชบ้รกิาร หรอืตามที�ผูใ้ชบ้รกิารรอ้งขอ 
 4.2 ผูใ้ชบ้รกิารจะไดร้บัสทิธปิระโยชน์ในการใชบ้รกิารตามเงื�อนไขและรายละเอยีดที�กําหนดไวใ้น
รายการส่งเสรมิการขายและการใชบ้รกิารที� AWN ประกาศกําหนดไวใ้หแ้ก่ผูท้ี�สมคัรหรอืยื�นคําขอใชบ้รกิาร
อยูใ่นแต่ละช่วงเวลานั "น ทั "งนี" ผูใ้ชบ้รกิารมสีทิธขิอเปลี�ยนแปลงรายการส่งเสรมิการขายและการใชบ้รกิารได้
ตามรายการส่งเสรมิการขายที�ผูใ้หบ้รกิารเปิดใหส้มคัรใชไ้ด้อยู่ ณ เวลานั "น ในกรณีที�ผูใ้ชบ้รกิารโอนสทิธใิช้
บรกิารหรอืโอนเลขหมายไปใหผู้อ้ื�นไม่ว่าดว้ยเหตุใดๆ หรอืถูก AWN บอกเลกิการใหบ้รกิารสทิธปิระโยชน์
ของรายการส่งเสรมิการขาย การใชบ้รกิารนั "นเป็นอนัสิ"นสุดลงทนัท ี
 4.3 AWN มสีทิธนํิาขอ้มลูส่วนบุคคลของผูใ้ชบ้รกิารไปใชใ้นการใหบ้รกิารได ้โดยต้องไดร้บัความ
ยนิยอมจากผูใ้ชบ้รกิารและเพื�อประโยชน์ในการดําเนินกจิการโทรคมนาคมตามหลกัเกณฑท์ี�กําหนดตามที�
คณะกรรมการประกาศกําหนดในเรื�อง มาตรการคุ้มครองสทิธขิองผู้ใช้บรกิารโทรคมนาคมเกี�ยวกบัขอ้มูล
ส่วนบุคคล  
 ทั "งนี" ผู้ใช้บรกิารมสีิทธิขอตรวจดู ขอสําเนา หรอืขอสําเนารบัรองถูกต้อง หรอืขอแก้ไข หรือ
เปลี�ยนแปลง หรอืขอระงบัการใชห้รอืเปิดเผยขอ้มลูส่วนบุคคลของผูใ้ชบ้รกิาร หรอืขอเพกิถอนความยนิยอม
ใหป้ระมวลผลไดโ้ดยใหท้าํคาํขอเป็นหนงัสอืยื�นต่อ AWN หาก AWN ไม่ดําเนินการตามคําขอ ใหผู้ใ้ชบ้รกิาร
มหีนังสอืแจ้งสํานักงาน กสทช. เพื�อบงัคบัให้เป็นไปตามสทิธิของผู้ใช้บรกิาร และให้ AWN เรยีกเก็บ
ค่าธรรมเนียมในกรณีที�ผูใ้ชบ้รกิารขอตรวจดู ขอสําเนา หรอืขอสําเนารบัรองความถูกต้องขอ้มลูส่วนบุคคล
ของผูใ้ชบ้รกิารได ้โดยไมส่งูกว่าความเป็นจรงิตามหลกัเกณฑท์ี�คณะกรรมการกําหนด  
  4.4 AWN จะใหบ้รกิารโทรคมนาคมและโทรทศัน์แบบบอกรบัสมาชกิตามมาตรฐานและคุณภาพการ
ใหบ้รกิารตามที�ไดโ้ฆษณาไว ้หรอืแจง้ใหผู้ใ้ชบ้รกิารทราบ โดยมาตรฐานและคุณภาพการใหบ้รกิารดงักล่าว
จะไมต่ํ�ากว่าหลกัเกณฑท์ี�คณะกรรมการประกาศกําหนด 
 4.5 ในกรณีที�เกดิเหตุขดัขอ้งขึ"นกบัการใหบ้รกิารโทรคมนาคมและโทรทศัน์แบบบอกรบัสมาชกิของ
AWN อนัเนื�องมาจากมาตรฐาน หรอืคุณภาพการใหบ้รกิารจนเป็นเหตุใหผู้ใ้ชบ้รกิารไม่สามารถใชบ้รกิารได้
ตามปกต ิ AWN มหีน้าที�ตอ้งดาํเนินการแกไ้ขเพื�อใหผู้ใ้ชบ้รกิารสามารถใชบ้รกิารโทรคมนาคมและโทรทศัน์
แบบบอกรบัสมาชกิไดโ้ดยเรว็  AWN จะไม่เรยีกเกบ็เงนิค่าบรกิารในช่วงเวลาดงักล่าวจากผูใ้ชบ้รกิาร เว้น
แต่ AWN พสิูจน์ได้ว่าเหตุขดัข้องดงักล่าวเกิดขึ"นจากผู้ใช้บรกิาร อย่างไรก็ตาม ค่าบรกิารที�เกิดขึ"นใน
ช่วงเวลาที�สามารถใชง้านไดต้ามปกตนิั "น ผูใ้ชบ้รกิารยงัคงมหีน้าที�ตอ้งชาํระใหแ้ก่ AWN   
 4.6 ผู้ใช้บรกิารจะโอนสทิธกิารใช้บรกิารตามสญัญาให้แก่บุคคลอื�นมไิด ้เว้นแต่ได้รบัความยนิยอม
จาก AWN ทั "งนี" AWN มสีทิธเิรยีกเกบ็ค่าธรรมเนียมตามอตัราที�คณะกรรมการเหน็ชอบ   
 กรณี AWN ได้ให้ความยินยอม ผู้ใช้บริการไม่สามารถยกเหตุการโอนสิทธิมาปฏิเสธความ
รบัผดิชอบชาํระค่าธรรมเนียมหรอืค่าบรกิารที�เกดิขึ"นได ้ 
 อนึ�ง กรณี AWN ยนิยอมให้ผูใ้ชบ้รกิารโอนสทิธกิารใช้บรกิารใหก้บับุคคลอื�นแลว้ ถอืว่าสทิธกิารใช้
บรกิารโทรคมนาคมและโทรทศัน์แบบบอกรบัสมาชกิตามรายการส่งเสรมิการขาย และ/หรอืการใช้บรกิาร



 4 

โทรทางไกลระหว่างประเทศเดมิของผูใ้ชบ้รกิารเป็นอนัสิ"นสุดลงทนัท ีในกรณนีี"ผูร้บัโอนต้องดําเนินการสมคัร 
หรอืยื�นคาํขอใชบ้รกิารใหมก่บั AWN ต่อไป  
    
5. ข้อกาํหนดและวิธีการใช้บริการโทรทางไกลระหว่างประเทศ  
 กรณผีูใ้ชบ้รกิารสมคัร หรอืยื�นคาํใชบ้รกิารโทรทางไกลระหว่างประเทศ ผูใ้ชบ้รกิารต้องปฏบิตัติาม
เงื�อนไขและขอ้กําหนดของการใชบ้รกิารเพิ�มเตมิดงัต่อไปนี" 
 5.1 เมื�อผู้ใช้บริการสมคัร หรือยื�นคําขอใช้บริการโทรทางไกลระหว่างประเทศกับ AWN 
ผู้ใช้บริการสามารถใช้โทรศัพท์จากประเทศไทยไปยังหมายเลขปลายทางที�เป็นเบอร์โทรศัพท์ของ
ต่างประเทศไดต้ามวธิกีารและขั "นตอนที� AWN ประกาศและแจง้ใหผู้ใ้ชบ้รกิารทราบ 
 5.2 ผู้ใชบ้รกิารต้องชําระค่าบรกิาร และ/หรอืค่าธรรมเนียมบรกิารอนัเกดิขึ"นอนัเนื�องจากการใช้
บรกิารโทรทางไกลระหว่างประเทศตามจาํนวนที�เรยีกเกบ็ใหแ้ก่ AWN 
 5.3 AWN มสีทิธิกําหนดวงเงนิการใช้บรกิารโทรทางไกลระหว่างประเทศได้เป็นจํานวนเงนิ
เทยีบเท่าเป็นเงนิตราไทยโดยประมาณไม่เกนิ 3,000 บาทต่อวนั ในกรณีนี" AWN จะแจง้เตอืนใหผู้ใ้ชบ้รกิาร
ทราบล่วงหน้าเมื�อผูใ้ชบ้รกิารไดใ้ชบ้รกิารใกลเ้ตม็วงเงนิ ทั "งนี" การกําหนดวงเงนิที�เหลอืซึ�ง AWN จะต้องแจง้
ใหผู้ใ้ชบ้รกิารทราบนั "นเป็นไปตามที�คณะกรรมการเหน็ชอบ หากมกีารใชบ้รกิารเกนิวงเงนิที�กําหนดไว ้AWN 
มสีทิธริะงบัการใหบ้รกิารไดท้นัทโีดยไมต่อ้งบอกกล่าวล่วงหน้า  
 ในกรณีที�ผู้ใช้บรกิารใชบ้รกิารครบวงเงนิค่าบรกิารที�กําหนดแลว้ หากผู้ใชบ้รกิารได้แสดงเจตนา
อย่างชดัแจง้ว่าต้องการเพิ�มวงเงนิค่าบรกิารและ AWN ยนิยอมใหเ้ฉพาะคราว จะมผีลเฉพาะคราวนั "นๆ 
เท่านั "น และผูใ้ชบ้รกิารยนิยอมชาํระค่าบรกิารและ/หรอืค่าธรรมเนียมตามจาํนวนที�เกดิขึ"นทั "งหมด 
 
6. ค่าบริการและค่าธรรมเนียมต่างๆ  
 6.1 ผูใ้ชบ้รกิารตกลงชาํระค่าบรกิารทั "งหมดใหแ้ก่ AWN ตามอตัราค่าบรกิารที� AWN กําหนด และ
ตามวธิกีารที� AWN แจ้งประกาศไว้ในใบแจ้งรายการใช้บรกิาร ในจดหมาย หรอืในข่าวสารที�ส่งไปถึง
ผูใ้ชบ้รกิาร  
 AWN ขอรบัรองว่าจะไมเ่รยีกเกบ็ค่าธรรมเนียม หรอืค่าบรกิารนอกเหนือจากที�กําหนดไวใ้นสญัญานี" 
      6.2 ผูใ้ชบ้รกิารสามารถขอทราบอตัราค่าบรกิารโทรทางไกลระหว่างประเทศไดท้ี�สํานักงานบรกิาร 
สาํนกังานสาขา เวบ็ไซต ์หรอืโทรศพัทผ์่านศูนยบ์รกิารลกูคา้สมัพนัธข์อง AWN 
  
7. การกาํหนดวงเงิน  

 กรณดีงัต่อไปนี" AWN มสีทิธกิําหนดวงเงนิ ปรบัเพิ�ม ลด หรอืยกเลกิวงเงนิค่าบรกิารที�ผูใ้ชบ้รกิาร
จะมสีทิธใิชบ้รกิารได ้  

7.1   เมื�อมกีารโอนเปลี�ยนผูใ้ชบ้รกิาร 
7.2   ผูใ้ชบ้รกิารอยูใ่นระหว่างการผ่อนชาํระค่าบรกิาร 
7.3   อยูใ่นระหว่างการขอตรวจสอบความถูกตอ้งของเอกสารที�ผูใ้ชบ้รกิารนํามาใชป้ระกอบการขอ

จดทะเบยีน 
7.4   เมื�อมกีารยื�นคําขอทําขอ้ตกลงใหม่ภายหลงัจากที�ผู้ใช้บรกิารขอ หรอืถูกบอกเลกิการ

ใหบ้รกิารไปแลว้ 
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7.5   เมื�อ AWN พจิารณาทบทวนถงึความเสี�ยงหนี"เสยีจากขอ้มลูและพฤตกิรรมการชําระเงนิของ
ผูใ้ชบ้รกิาร 

7.6    เมื�อมกีารใชบ้รกิารโทรทางไกลระหว่างประเทศ 
  
8. การแจ้งและการตรวจสอบใบแจ้งค่าบริการ  
 8.1 ผูใ้ช้บรกิารต้องชําระค่าบรกิาร และ/หรอืค่าธรรมเนียมภายในระยะเวลาที�ถงึกําหนดชําระ
ตามที�ระบุไวใ้นใบแจง้รายการใชบ้รกิาร  
 หากผูใ้ชบ้รกิารผดินดัชาํระค่าบรกิาร ผูใ้ชบ้รกิารต้องชําระดอกเบี"ยในอตัรารอ้ยละ 15 ต่อปี ใหแ้ก่ 
AWN นับแต่วนัที�ผู้ใช้บรกิารผดินัดจนกว่าจะชําระเสรจ็สิ"น และผู้ใช้บรกิารจะใช้บรกิารโทรคมนาคมและ
โทรทศัน์แบบบอกรบัสมาชกิไดเ้มื�อชาํระหนี"ค่าบรกิารพรอ้มดอกเบี"ยครบถว้นแลว้    
 8.2 AWN จะส่งใบแจง้รายการใชบ้รกิารที�เกดิขึ"นในแต่ละรอบใหแ้ก่ผูใ้ชบ้รกิารเป็นการล่วงหน้าไม่
น้อยกว่า 15 (สบิหา้) วนัก่อนวนัครบกําหนดชําระ โดยทําเป็นหนังสอืส่งไปยงัสถานที�ตดิต่อของผูใ้ชบ้รกิาร
ตามที�ไดแ้จง้ในคําขอ หรอืโดยวธิกีารอื�นตามที� AWN จดัทําขึ"นและไดร้บัความยนิยอมจากผูใ้ชบ้รกิารแลว้ 
ทั "งนี" ใบแจ้งรายการใช้บรกิารจะแสดงรายละเอียดเกี�ยวกบัอตัราค่าธรรมเนียม อตัราค่าบรกิาร และการ
คํานวณค่าบรกิารตามหลกัเกณฑ์ที�คณะกรรมการกําหนด เว้นแต่ผู้ใช้บรกิารจะแจ้งว่าไม่ต้องการแสดง
รายละเอยีดในใบแจง้รายการใชบ้รกิาร  
 8.3 เพื�อการตรวจสอบการคาํนวณค่าบรกิาร และ/หรอืค่าธรรมเนียม ผูใ้ชบ้รกิารสามารถแจง้ความ
ประสงค์เป็นคราวๆ ทางหนังสอื ทางโทรศพัท์ หรอืเครื�องมอืสื�อสารอย่างอื�น หรอืโดยวธิกีารอื�นใดมายงั
สํานักงานบรกิาร สํานักงานสาขาเพื�อขอรบัใบแจง้ขอ้มูลรายการใช้โทรคมนาคมและโทรทศัน์แบบบอกรบั
สมาชกิที�มรีายการขา้งตน้ยอ้นหลงัไดไ้มเ่กนิ 3 รอบนับจากรอบปจัจุบนั ซึ�ง AWN จะดําเนินการใหภ้ายใน 3 
วนั นับแต่วนัที�ได้รบัแจ้งโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย เว้นแต่ ค่าจดัส่งทางไปรษณีย์ ในกรณีที�ผู้ใช้บรกิาร
ตอ้งการใหจ้ดัส่งใบแจง้รายการนั "นทางไปรษณยี ์และหากผูใ้ชบ้รกิารตอ้งการรบัรายละเอยีดของค่าบรกิารใน
รอบนั "นซํ"าอกี ผูใ้ชบ้รกิารต้องเสยีค่าธรรมเนียมตามอตัราที�กําหนดไว ้ แต่ทั "งนี" ค่าธรรมเนียมดงักล่าวจะไม่
เกนิกว่าอตัราที�คณะกรรมการใหค้วามเหน็ชอบ 
 อนึ�ง AWN จะจดัทาํใบแจง้รายการตามวรรคแรกและส่งมอบใหแ้ก่ผูใ้ชบ้รกิารที�มหีลกัฐานแสดงตน
ว่าเป็นผูใ้ชบ้รกิารที�แทจ้รงิเท่านั "น 
 8.4 AWN ขอสงวนสิทธิในการเรยีกเก็บค่าใช้จ่ายในการจดัทําใบแจ้งรายการข้างต้นจาก
ผู้ใช้บรกิาร หากมกีฎหมาย ประกาศ ระเบียบ หรอืข้อบงัคบัของทางราชการกําหนดหรอือนุญาตให ้         
AWN เรยีกเกบ็ค่าใชจ้า่ยในกรณขีา้งตน้ได ้ 
 8.5 กรณีดงัต่อไปนี" ผูใ้ชบ้รกิารต้องชําระค่าบรกิาร และ/หรอืค่าธรรมเนียมใหแ้ก่ AWN ในทนัที
เมื�อไดร้บัใบแจง้หนี"ค่าบรกิาร  
 8.5.1 กรณถีูกระงบัการใชบ้รกิารเนื�องจากใชบ้รกิารเกนิกว่าวงเงนิที�กําหนดไว ้
  8.5.2 กรณขีอโอนเปลี�ยนผูใ้ชบ้รกิาร 
  8.5.3 กรณขีอยกเลกิการใชบ้รกิาร 
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9. การตรวจสอบข้อมลูการใช้บริการ 
9.1 ในกรณีที�ผูใ้ชบ้รกิารเหน็ว่า AWN เรยีกเกบ็ค่าบรกิารสูงกว่าอตัราที�กําหนดไว ้หรอืสูงกว่าที�

เรยีกเก็บจากผู้ใช้บรกิารรายอื�นที�ใช้บรกิารโทรคมนาคมและโทรทศัน์แบบบอกรบัสมาชกิในลกัษณะหรอื
ประเภทเดยีวกนั หรอืเหน็ว่า AWN เรยีกเกบ็ค่าบรกิารไมถู่กตอ้ง ผูใ้ชบ้รกิารมสีทิธยิื�นคําขอตรวจสอบขอ้มลู
การใช้บรกิารได้ตามหลักเกณฑ์ที�กําหนดตามประกาศ กทช เรื�อง มาตรฐานของสัญญาการให้บรกิาร
โทรคมนาคม พ.ศ. 2549 และประกาศ กสทช เรื�อง มาตรฐานของสญัญาการใหบ้รกิารโทรทศัน์แบบบอกรบั
สมาชกิ พ.ศ. 2556 ทั "งนี" ผูใ้ชบ้รกิารต้องยื�นคําขอเป็นหนังสอื หรอืทางโทรศพัท ์หรอืเครื�องมอืสื�อสารอย่าง
อื�น หรอืโดยวธิกีารอื�นใดมายงัสาํนกังานบรกิาร สาํนกังานสาขา หรอืตวัแทนศูนยบ์รกิาร หรอืศูนยบ์รกิารรบั
ขอ้รอ้งเรยีน และ AWN จะดําเนินการตรวจสอบขอ้เทจ็จรงิและแจง้ผลการตรวจสอบขอ้มูลให้ผูใ้ช้บรกิาร
ทราบโดยเรว็ แต่ทั "งนี"ตอ้งไมเ่กนิกว่า 30  วนั นบัแต่วนัที�ผูใ้ชบ้รกิารมคีาํขอ   

หาก AWN ไม่ดําเนินการภายในระยะเวลาที�กําหนด ใหถ้อืว่า AWN สิ"นสทิธใินการเรยีกเก็บ
ค่าธรรมเนียมหรอืค่าบรกิารในจาํนวนที�ผูใ้ชบ้รกิารไดโ้ตแ้ยง้นั "น 
 9.2 กรณขีอ้เทจ็จรงิปรากฏว่า AWN เรยีกเกบ็ค่าบรกิารเกนิกว่าจาํนวนที�เกดิขึ"นจากการใชบ้รกิาร
จรงิ AWN จะคนืเงนิส่วนต่างของค่าบรกิารให้แก่ผูใ้ช้บรกิารภายใน 30 วนันับแต่วนัที�ขอ้เทจ็จรงิยุต ิและ 
AWN ต้องชําระดอกเบี"ยในส่วนต่างในอตัราเท่ากบัที�ได้กําหนดว่าจะเรยีกเก็บจากผู้ใช้บรกิารในกรณีที�
ผูใ้ชบ้รกิารผดินัด โดย AWN จะจ่ายคนืเงนิใหเ้ป็นเงนิสด หรอืเชค็ หรอืนําเขา้บญัชเีงนิฝากของผูใ้ชบ้รกิาร
ตามที�ผูใ้ชบ้รกิารแจง้ความประสงคไ์ว ้หรอืตามวธิกีารที�ผูใ้ชบ้รกิารแจง้ความประสงคไ์ว ้
  
10. การแจ้งขอระงบัใช้บริการชั วคราว 
 10.1 ในกรณทีี�ผูใ้ชบ้รกิารมเีหตุจาํเป็นไม่สามารถใชบ้รกิารโทรคมนาคมและโทรทศัน์แบบบอกรบั
สมาชกิไดเ้ป็นการชั �วคราว ผูใ้ชบ้รกิารสามารถขอระงบัการใชบ้รกิารเป็นการชั �วคราวได ้30 วนั โดยไม่เสยี
ค่าใช้จ่าย และต้องแจ้งความประสงค์เป็นคราวๆ ด้วยตนเอง หรอืส่งโทรสารพร้อมสําเนาบตัรประจําตัว
ประชาชน หรอืแจง้เป็นหนังสอืส่งทางไปรษณียล์งทะเบยีนตอบรบัมายงัสํานักงานบรกิาร สํานักงานสาขา 
หรอืตวัแทนศูนยบ์รกิารเป็นการล่วงหน้าไมน้่อยกว่า 3 วนั   
 กรณีมเีหตุสุดวสิยัเกดิขึ"นกบัผูใ้ชบ้รกิารจนเป็นเหตุใหผู้ใ้ชบ้รกิารไม่สามารถใชบ้รกิารได ้  AWN 
ตกลงให้ผู้ใช้บรกิารระงบัการใช้บรกิารชั �วคราวได้ตามระยะเวลาที�ผู้ใช้บรกิารร้องขอ แต่ทั "งนี" ไม่เกินกว่า
ระยะเวลาที�เหตุสุดวสิยันั "นคงอยู ่
 10.2 ในการขอระงบัการใชบ้รกิารชั �วคราว ผูใ้ชบ้รกิารไม่ต้องเสยีค่าธรรมเนียมหรอืค่าใชจ้่ายใดๆ 
ในการขอระงบับรกิาร เว้นแต่ กรณีที�ผู้ใช้บรกิารระงบับรกิารเกนิกว่าระยะเวลาขั "นสูงที� AWN กําหนดไว ้ 
AWN มสีทิธยิกเลกิการใหบ้รกิารไดโ้ดยแจง้ใหผู้ใ้ชบ้รกิารทราบล่วงหน้าเป็นหนงัสอืไม่น้อยกว่า 30 วนั   
 10.3 AWN จะเปิดใหผู้ใ้ชบ้รกิารไดใ้ชบ้รกิารทนัทใีนวนัถดัจากวนัที�ครบกําหนดการขอระงบัใช้
บรกิารชั �วคราว โดยไมเ่รยีกเกบ็ค่าใชจ้า่ยใดๆ ในการขอเปิดใชบ้รกิาร 
  
11. กรณีอุปกรณ์การใช้บริการโทรคมนาคมและโทรทัศน์แบบบอกรบัสมาชิกสูญหายหรือถกู
โจรกรรม 
  11.1  เมื�ออุปกรณ์การใช้บรกิารโทรคมนาคมและโทรทศัน์แบบบอกรบัสมาชกิสูญหายหรอืถูก
โจรกรรม ผู้ใชบ้รกิารต้องรบีแจง้มายงัสํานักงานบรกิาร สํานักงานสาขาของ AWN ทราบเป็นหนังสอื หรอื



 7 

ทางโทรศพัท ์หรอืโดยเครื�องมอืสื�อสารอย่างอื�น หรอืโดยวธิกีารอื�นใด โดย AWN จะดําเนินการระงบัการ
ใหบ้รกิารในทนัททีี�ไดร้บัแจง้เพื�อระงบัการใหบ้รกิารเป็นการชั �วคราวโดยเรว็ที�สุด และผูใ้ชบ้รกิารไม่ต้องรบั
ผดิชําระค่าบรกิาร และ/หรอืค่าธรรมเนียมที�เกดิขึ"นภายหลงัการแจง้ดงักล่าว  เวน้แต่ AWN จะพสิูจน์ไดว้่า
ความรบัผดิในหนี"นั "นที�เกดิขึ"นเป็นผลจากการกระทําของผูใ้ชบ้รกิารเอง  
 11.2  AWN จะดําเนินการระงบัการใหบ้รกิารใหก้ต่็อเมื�อไดต้รวจสอบเป็นที�ชดัแจง้แลว้ว่าผูแ้จง้
เป็นผูใ้ชบ้รกิารที�แทจ้รงิเท่านั "น 
 11.3 ในระหว่างการระงบัการใชบ้รกิารชั �วคราว ผูใ้ชบ้รกิารมสีทิธยิื�นคําขอให ้AWN เปิดใหบ้รกิาร
ใหม่โดยใชเ้ลขหมายโทรคมนาคมเดมิไดภ้ายในเวลา 30 วนั นับแต่วนัที� AWN ไดร้บัแจง้การสูญหาย หรอื
ถูกโจรกรรมแล้ว เมื�อครบกําหนดเวลาดงักล่าวแล้ว AWN มสีิทธิยกเลิกการให้บรกิารได้โดยแจ้งให้
ผูใ้ชบ้รกิารทราบล่วงหน้าเป็นหนงัสอืไมน้่อยกว่า 30 วนั  

 
12. การบอกเลิกข้อตกลงโดยผู้ใช้บริการ 
 12.1 ผูใ้ชบ้รกิารมสีทิธเิลกิขอ้ตกลงการใชบ้รกิารโทรคมนาคมและโทรทศัน์แบบบอกรบัสมาชกิได้
โดยบอกกล่าวความประสงค์เป็นหนังสอืด้วยตนเอง ณ สํานักงานบรกิาร สํานักงานสาขาของ AWN และ/
หรอืตามช่องทางและขั "นตอนการยกเลกิการใชบ้รกิารที� AWN กําหนดและประกาศไว ้  
 12.2 ในกรณดีงัต่อไปนี"ผูใ้ชบ้รกิารมสีทิธเิลกิขอ้ตกลงไดท้นัท ี 
 12.2.1 ผูใ้ชบ้รกิารไม่สามารถรบับรกิารจาก AWN ไดด้ว้ยเหตุที�เกดิขึ"นอย่างต่อเนื�องและอยู่
นอกเหนือการควบคุมของผูใ้ชบ้รกิาร 
 12.2.2 AWN ไดล้ะเมดิขอ้ตกลงอนัเป็นสาระสาํคญัของขอ้ตกลง 
 12.2.3 AWN ตกเป็นบุคคลลม้ละลาย 
 12.2.4 AWN เปลี�ยนแปลงขอ้ตกลงในสญัญา หรอืเงื�อนไขในการใหบ้รกิาร ซึ�งมผีลเป็นการ
ลดสทิธ ิหรอืประโยชน์อนัพงึไดร้บัของผูใ้ชบ้รกิารลง เวน้แต่เกดิจากเหตุตามที�กฎหมายบญัญตั ิ 
 12.3 การบอกเลกิข้อตกลงตามข้อ 12.2 ผู้ใช้บรกิารยงัคงมหีน้าที�ชําระค่าบรกิารที�เกิดขึ"นก่อน
วนัที�การยกเลกิขอ้ตกลงมผีลบงัคบัจนครบถว้น ทั "งนี"แมว้่าขอ้ตกลงจะสิ"นสุดลงแลว้กต็าม  
 12.4 การบอกเลกิขอ้ตกลงของผูใ้ชบ้รกิารไมล่บลา้งสทิธแิละหน้าที�ของ AWN ในการเรยีกเกบ็เงนิ
ค่าบรกิาร และ/หรอืค่าธรรมเนียมที�เกิดขึ"นเนื�องจากการใช้บรกิารของผู้ใช้บรกิารก่อนวนัที�การยกเลกิ
ขอ้ตกลงมผีลบงัคบั  
 
13. การยืนข้อร้องเรียนเกียวกบัการให้บริการ  
 กรณีผู้ใช้บรกิารมขี้อเดอืดร้อนเสยีหายอนัเนื�องมาจากการให้บรกิารโทรคมนาคมและโทรทศัน์
แบบบอกรบัสมาชกิของ AWN ผูใ้ชบ้รกิารมสีทิธยิื�นขอ้รอ้งเรยีนไดต้ามหลกัเกณฑก์ารรบัเรื�องรอ้งเรยีนและ
การแก้ไขปญัหาเรื�องรอ้งเรยีนของผู้ใช้บรกิารโทรคมนาคมและโทรทศัน์แบบบอกรบัสมาชกิที� AWN ได้
กําหนดและประกาศแจง้ใหท้ราบแลว้    
 
14. การคืนเงินค่าบริการ 
 เมื�อขอ้ตกลงเลกิกนัไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ หากปรากฏว่า AWN มเีงนิค้างชําระให้แก่ผู้ใช้บรกิาร 
หลงัจากที�ได้หกัชําระหนี"ค่าบรกิาร และ/ค่าธรรมเนียมที�ผูใ้ชบ้รกิารคา้งชําระแลว้ AWN จะคนืเงนิส่วนที� 
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AWN ไดร้บัไวใ้หแ้ก่ผูใ้ชบ้รกิารที�แทจ้รงิหรอืบุคคลที�ไดร้บัมอบอํานาจจากผูใ้ชบ้รกิารภายใน 30 วนั นับแต่
วนัเลกิสญัญา ทั "งนี" ผูใ้ชบ้รกิารตอ้งยื�นคําขอแจง้ความประสงคพ์รอ้มมอบหลกัฐานยนืยนัการเป็นผูใ้ชบ้รกิาร
ที�แทจ้รงิใหแ้ก่ AWN และ AWN จะจา่ยคนืเป็นเงนิสด หรอืเชค็ หรอืนําเขา้บญัชเีงนิฝากของผูใ้ชบ้รกิาร หรอื
วธิกีารอื�นใดที� AWN จะได้รบัความเห็นชอบจากคณะกรรมการเพิ�มเติมในภายหน้าหรอืตามวธิกีารที�
ผูใ้ชบ้รกิารไดแ้จง้ความประสงคไ์ว ้
  
15. การปฏิเสธการให้บริการ 
 เหตุดงัต่อไปนี" AWN มสีทิธปิฏเิสธการทาํสญัญาใชบ้รกิารไดท้นัท ี                                                                 
 15.1 เมื�อปรากฏว่าผู้ใช้บรกิารมรีายชื�อปรากฏอยู่ในระบบการค้างชําระค่าบรกิาร และ/หรอื
ค่าธรรมเนียมของ AWN 
 15.2 เมื�อปรากฏว่าผู้ใช้บรกิารถูกระงบัการให้บรกิาร หรอืเคยถูกผู้ให้บรกิารระงบัการให้บรกิาร
เนื�องมาจากเหตุขอ้หนึ�งขอ้ใดตามขอ้ 16.2-16.7 และขอ้ 16.9  
 15.3 เมื�อปรากฏว่าผูใ้ชบ้รกิารถูกยกเลกิ หรอืเคยถูก AWN ยกเลกิการใหบ้รกิารเนื�องมาจากเหตุ
ขอ้หนึ�งขอ้ใดตามขอ้ 17.1-17.3  
 15.4 เมื�อ AWN ตรวจสอบพบว่าผูใ้ชบ้รกิารปลอมเอกสารประกอบการทําสญัญา หรอืเอกสารไม่
ถูกตอ้ง เอกสารไมค่รบถว้นสมบรูณ์ตามที� AWN กําหนดไว ้
 15.5 เมื�อ AWN พจิารณาแลว้เหน็ว่าผูใ้ชบ้รกิารใช ้ หรอืปลอมแปลงเอกสารของบุคคลอื�นในการ
ทาํสญัญาใชบ้รกิาร 
 15.6 เมื�อผู้ใช้บริการมีคุณสมบัติ หรือใช้บริการไม่เป็นไปตามข้อกําหนดการให้บริการ
โทรคมนาคมและโทรทศัน์แบบบอกรบัสมาชกิ หรอืบรกิารเสรมิที� AWN กําหนดไว ้ 
 
16. กรณีดงัต่อไปนีD  AWN มีสิทธิระงบัการให้บริการ  
 16.1 กรณเีกดิเหตุสุดวสิยัขึ"นแก่ AWN  
 16.2 ผูใ้ชบ้รกิารถงึแก่ความตาย หรอืสิ"นสุดสภาพนิตบิุคคล 
 16.3 ผูใ้ชบ้รกิารใชเ้อกสารปลอมในการขอใชบ้รกิาร 
 16.4 AWN พสิจูน์ไดว้่าบรกิารโทรคมนาคมและโทรทศัน์แบบบอกรบัสมาชกิที�ใหแ้ก่ผูใ้ชบ้รกิารถูก
นําไปใชโ้ดยมชิอบดว้ยกฎหมายหรอืฝา่ฝืนต่อขอ้ตกลง 
  16.5 ผูใ้ชบ้รกิารไดใ้ชบ้รกิารเกนิวงเงนิค่าบรกิารที�ไดต้กลงไวใ้นสญัญากบั AWN และ AWN ได้
แจง้เตอืนใหผู้ใ้ชบ้รกิารทราบล่วงหน้าว่าไดใ้ชบ้รกิารใกลเ้ตม็วงเงนิแลว้  
 16.6 ผู้ใชบ้รกิารผดินัดชําระค่าบรกิาร และ/หรอืค่าธรรมเนียมเกนิกว่าระยะเวลาที�กําหนดในใบ
แจง้ค่าบรกิารสองคราวตดิต่อกนั  
 16.7 AWN พสิูจน์ไดว้่าผูใ้ชบ้รกิารไดนํ้าบรกิารโทรคมนาคมและโทรทศัน์แบบบอกรบัสมาชกิไป
ใชเ้พื�อแสวงหารายไดโ้ดยมเีจตนาจะไมช่ําระค่าบรกิาร และ/หรอืค่าธรรมเนียม 
  16.8 AWN มเีหตุจาํเป็นตอ้งบาํรงุรกัษา หรอืแกไ้ขระบบโทรคมนาคมที�ใชใ้นการใหบ้รกิาร  
 16.9 ผูใ้ชบ้รกิารมจีาํนวนค่าบรกิารสูงผดิปกตใินกรณีที�ไม่มกีารกําหนดวงเงนิการใชบ้รกิาร ทั "งนี" 
AWN จะแจง้เป็นหนงัสอืใหผู้ใ้ชบ้รกิารทราบล่วงหน้าเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 30 วนั โดยจะระบุเหตุแห่งการใช้
สทิธขิอง AWN ใหผู้ใ้ชบ้รกิารทราบในหนงัสอื 
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 16.10 กรณทีี�ระบุในขอ้ 16.1 ถงึ 16.8 AWN มสีทิธริะงบัการใหบ้รกิารไดท้นัท ี 
 16.11 ผูใ้ชบ้รกิารต้องชําระค่าบรกิาร และ/หรอืค่าธรรมเนียมที�คา้งชําระ หรอืตามจาํนวนที�มกีาร
ใชบ้รกิารทั "งหมดใหแ้ก่ AWN AWN จงึจะเปิดใหใ้ชบ้รกิารไดต้ามปกต ิ
 
17. AWN มีสิทธิยกเลิกการให้บริการได้ในกรณีดงัต่อไปนีD 
 17.1.ผูใ้ชบ้รกิารถงึแก่ความตาย หรอืสิ"นสุดสภาพนิตบุิคคล 
 17.2 ผูใ้ชบ้รกิารผดินัดชําระค่าธรรมเนียมและค่าบรกิารเกนิกว่ากําหนดระยะเวลาชําระค่าบรกิาร
ตามที� AWN ระบุไวใ้นใบแจง้รายการใช้บรกิารสองคราวตดิต่อกนั และไดแ้จง้เตอืนพรอ้มยกเลกิสญัญานี"
เป็นลายลกัษณ์อกัษรใหผู้ใ้ชบ้รกิารทราบแลว้ 
 17.3 AWN มเีหตุผลอนัเชื�อไดว้่าผูใ้ชบ้รกิารมพีฤตกิรรมฉ้อฉลในการใชบ้รกิาร หรอืนําบรกิารไป
ใชโ้ดยผดิกฎหมาย หรอืฝา่ฝืนขอ้หา้มในขอ้ตกลง 
 17.4 AWN ไมส่ามารถใหบ้รกิารไดโ้ดยเหตุที�อยูน่อกเหนือการควบคุมของ AWN 
 17.5 การยกเลกิโดยบทบญัญตัขิองกฎหมาย 
  
18. การระงบั หรือยกเลิกบริการ 
 เมื�อมเีหตุที� AWN จะระงบัการให้บรกิาร การยกเลกิการให้บรกิาร หรอืการอื�นใดที�กฎหมาย
กําหนดใหต้้องทําเป็นหนังสอื AWN จะแจง้เป็นหนังสอืส่งทางไปรษณียล์งทะเบยีนตอบรบัไปยงัที�อยู่ตามที�
ปรากฏในคาํขอใชบ้รกิารหรอืที�อยูค่ร ั "งหลงัสุดของผูใ้ชบ้รกิารที�ไดม้กีารแจง้ไวต่้อผูใ้หบ้รกิารเป็นการล่วงหน้า
ไมน้่อยกว่า 30 วนั ยกเวน้กรณตีามขอ้ 16.10 และขอ้ 17 ที� AWN ไมจ่าํตอ้งแจง้ล่วงหน้าไมน้่อยกว่า 30 วนั  
 
19. การแก้ไขเปลียนแปลง 
 19.1 การแก้ไขเปลี�ยนแปลงเพิ�มเตมิขอ้ตกลง เงื�อนไข ระเบยีบ ประกาศหรอืขอ้กําหนดใดๆ ของ
การใหบ้รกิาร รวมทั "งการเปลี�ยนแปลงอตัราค่าบรกิารโทรคมนาคมและโทรทศัน์แบบบอกรบัสมาชกิต่างๆ 
ตามที� AWN กําหนดไว ้AWN จะแจง้ใหผู้ใ้ชบ้รกิารทราบเป็นหนงัสอืเป็นการล่วงหน้าไมน้่อยกว่า 30 วนั  

ในกรณีที�การแก้ไขเปลี�ยนแปลงขอ้สญัญาอนัอาจมผีลกระทบต่อสทิธหิน้าที� หรอืประโยชน์อนัพงึ
ไดร้บัของผู้ใชบ้รกิาร AWN ต้องเสนอใหค้ณะกรรมการพจิารณาใหค้วามเหน็ชอบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 
วนั เวน้แต่เป็นขอ้กําหนดหรอืเงื�อนไขเกี�ยวกบัการใหบ้รกิารที�คณะกรรมการประกาศยกเวน้ใหด้ําเนินการได้
โดยไม่ต้องไดร้บัความเหน็ชอบจากคณะกรรมการ ในกรณีดงักล่าวให้ AWN แจง้ใหค้ณะกรรมการทราบ
อยา่งชา้ไมเ่กนิ 30 วนัหลงัจากที�ไดด้าํเนินการแลว้ 

การเปลี�ยนแปลงในสาระสําคญัของระบบ เทคโนโลย ีหรอือุปกรณ์ใดๆ อนัส่งผลกระทบทําให้
ประสทิธภิาพในการใหบ้รกิารตํ�าลง หรอืกระทบสทิธ ิหน้าที� หรอืประโยชน์อนัพงึไดร้บัของผูใ้ชบ้รกิารตาม
สญัญา ให้ถอืว่าเป็นการเปลี�ยนแปลงขอ้กําหนดหรอืเงื�อนไขในการให้บรกิารและต้องได้รบัความเหน็ชอบ
จากคณะกรรมการก่อนโดยใหด้าํเนินการเช่นเดยีวกบักรณตีามวรรคสอง 
ความในวรรคแรกไม่ใช้บงัคบักบัการเปลี�ยนแปลงอตัราค่าบรกิารโทรทางไกลระหว่างประเทศ หรอืการ
เปลี�ยนแปลงอตัราค่าบรกิารโดยกฎหมายกําหนด ให้มผีลบงัคบัใช้ภายในกําหนดเวลาที�น้อยกว่า 30 วนั
 19.2 กรณีที�ผู้ใช้บรกิารต้องการเปลี�ยนแปลงที�อยู่ในการจดัส่งใบแจ้งหนี"ค่าบรกิาร ตลอดจน
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เอกสารข่าวสารขอ้มูลการให้บรกิารต่างๆ ของ AWN ผู้ใช้บรกิารจะต้องแจง้ให้ AWN ทราบดว้ยวธิกีาร 
ดงัต่อไปนี" 
 19.2.1 แจง้เป็นหนงัสอืมายงัสาํนกังานบรกิาร สาํนกังานสาขา 
 19.2.2 แจง้ทางโทรศพัท ์มายงัศูนยบ์รกิารลกูคา้สมัพนัธ ์
 19.2.3 แจง้ทางเครอืขา่ยอนิเทอรเ์น็ต (Internet)  
 
ข้อ 20. อืนๆ  
 20.1 ผูใ้ชบ้รกิารตกลงยอมรบัว่ากรณีที�ผูใ้ชบ้รกิารสมคัรหรอืยื�นคําขอใชบ้รกิารอื�นใดที�เกี�ยวเนื�อง
กบัการใช้บรกิารโทรคมนาคมและโทรทศัน์แบบบอกรบัสมาชกิ บรกิารโทรทางไกลระหว่างประเทศ หรอื
บรกิารอื�นใดที� AWN จะเปิดใหบ้รกิารในอนาคต ผูใ้ชบ้รกิารยงัต้องปฏบิตัติามขอ้ตกลงและเงื�อนไขการใช้
บรกิารโทรคมนาคมและโทรทศัน์แบบบอกรบัสมาชกิฉบบันี"ทุกประการ 
 20.2 AWN ขอสงวนสทิธใินการเปลี�ยนแปลง แก้ไข เพิ�มเตมิสญัญาใหบ้รกิารนี"ตามที�ไดร้บัความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการ หรือตามที�คณะกรรมการประกาศกําหนด โดยจะแจ้งให้ผู้ใช้บรกิารทราบ
ล่วงหน้าผ่านเวบ็ไซด ์สาํนกังานบรกิารลกูคา้ของ AWN ศูนยบ์รกิารรบัเรื�องรอ้งเรยีน หรอืผ่านเลขหมายของ
ผูใ้ชบ้รกิาร ทั "งนี" ไมต่ดัสทิธผิูใ้ชบ้รกิารที�จะบอกเลกิขอ้ตกลงไดท้นัท ี 
 

ข้อ 21. เงือนไขเพิมเติมสาํหรบับริการโทรคมนาคมและโทรทศัน์แบบบอกรบัสมาชิกแต่ละประเภท 

21.1  บริการอินเทอรเ์น็ตบรอดแบนด ์(Fixed Broadband)  

 (1)  ผูใ้ชบ้รกิารรบัทราบและยอมรบัว่าในการใชบ้รกิาร Fixed Broadband นี" AWN ต้องจดัหาและ
ตดิตั "งอุปกรณ์การใหบ้รกิารมอบใหแ้ก่ผูใ้ชบ้รกิาร ดงันั "น เมื�อการใชบ้รกิาร Fixed Broadband ไดส้ิ"นสุดลง 
ไม่ว่าดว้ยเหตุใด ผูใ้ชบ้รกิารตกลงส่งมอบอุปกรณ์นั "นในสภาพสมบูรณ์และสามารถใช้งานไดต้ามปกตใิหแ้ก่ 
AWN ภายใน 15 วนั นบัแต่วนัสิ"นสุดการใชบ้รกิาร  

(2)  เพื�อป้องกนัและหลกีเลี�ยงผลกระทบต่อการใชง้านของผูใ้ชบ้รกิารรายอื�น AWN ขอสงวนสทิธิ kใน
การกําหนดเงื�อนไขการให้บรกิารเพื�อการให้บริการอย่างเท่าเทียม โดยคํานึงถึงประโยชน์ผู้ใช้บรกิาร
ส่วนรวมเป็นสําคญั ทั "งนี" บรกิาร Fixed Broadband เป็นบรกิารแบบใช้ความเรว็รบั-ส่งข้อมูลร่วมกนั 
คุณภาพและความเรว็ในการใชง้านขึ"นอยู่กบัปรมิาณหรอืจาํนวนผู้ใชง้านในขณะนั "น โดยระยะทางระหว่าง
โครงขา่ยอนิเทอรเ์น็ตกบัสถานที�ของผูใ้ชบ้รกิาร คุณภาพและประสทิธภิาพของอุปกรณ์ที�ใชเ้ชื�อมต่อ รวมถงึ
เซริฟ์เวอรข์องเวบ็ไซตท์ี�เขา้ใชง้าน อาจส่งผลใหค้วามเรว็เชื�อมต่อตํ�ากว่าที�กําหนดไวใ้นแพก็เกจที�ผูใ้ชบ้รกิาร
สมคัรใชบ้รกิาร 

(3)  ผูใ้ชบ้รกิารมสีทิธิ kรบัอุปกรณ์แปลงสญัญาณ (VDSL Modem หรอื ONU) จาํนวน 1 ชุด ต่อราย 
(4)  ในการตดิตั "งอุปกรณ์การใหบ้รกิาร หากจะต้องมกีารเดนิสายสื�อสญัญาณภายนอกอาคารเกนิ

กว่า 200 เมตร หรอืภายในอาคารเกนิกว่า 50 เมตร ผูใ้ชบ้รกิารตอ้งชาํระค่าสายส่วนเกนิในอตัราเมตรละ 20 
บาท โดยชาํระใหแ้ก่ผูเ้ขา้ตดิตั "งอุปกรณ์การใหบ้รกิารโดยตรง ณ วนัที�ทาํการตดิตั "งอุปกรณ์ใหแ้ก่ผูใ้ชบ้รกิาร 

(5)  อตัราค่าบรกิารและค่าตดิตั "งอุปกรณ์การใหบ้รกิาร เป็นอตัราที�ยงัไมร่วมภาษมีลูค่าเพิ�ม 
(6)  ผูใ้ชบ้รกิารยนิยอมและอํานวยความสะดวกใหแ้ก่ AWN ลูกจา้ง และ/หรอืผูท้ี� AWN มอบหมาย

ในการเข้าไปในสถานที�ติดตั "ง เพื�อทําการซ่อมแซม ตรวจสอบ บํารุงรกัษาอุปกรณ์การให้บรกิาร Fixed 
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Broadband หรอืเกบ็คนือุปกรณ์ตามขอ้ (1) ของขอ้ 21.1 ไดต้ลอดเวลา โดยทั "งนี" จะแจง้ใหผู้ใ้ชบ้รกิารทราบ
ล่วงหน้าก่อนการเขา้ไปในสถานที�ตดิตั "งดงักล่าว 

(7)  ผูใ้ชบ้รกิารตกลงว่าจะไมท่าํการเคลื�อนยา้ย หรอืเปลี�ยนแปลงสถานที�ตดิตั "งอุปกรณ์โดยไม่ไดร้บั
อนุญาตเป็นหนังสอืจาก AWN ก่อน หากผูใ้ชบ้รกิารกระทําการฝ่าฝืนขอ้ตกลงตามขอ้นี" ผูใ้ชบ้รกิารยนิยอม
ชดใชค้่าเสยีหายที�เกดิขึ"นจากการฝา่ฝืนดงักล่าวแก่ AWN 

(8)  กรณีผูใ้ชบ้รกิารซึ�งสมคัรใชบ้รกิารทั "งบรกิาร Fixed Broadband และบรกิาร Fixed Line การ
ยกเลกิบรกิาร Fixed Broadband จะมผีลใหบ้รกิาร Fixed Line ถูกยกเลกิไปดว้ยโดยอตัโนมตั ิ

21.2  บริการโทรศพัทป์ระจาํที (Fixed Line) 

 (1)  ผูใ้ชบ้รกิารตกลงจดัหาและบํารุงรกัษาเครื�องโทรศพัทแ์ละอุปกรณ์ปลายทางซึ�งใชเ้พื�อเชื�อมต่อ
กบับรกิาร Fixed Line ของ AWN 

(2)  ผูใ้ชบ้รกิารรบัทราบและยอมรบัว่าในการใชบ้รกิาร Fixed Line นี" AWN ต้องลงทุนจดัหาและ
ตดิตั "งอุปกรณ์การใหบ้รกิารแก่ผูใ้ชบ้รกิาร ดงันั "น เมื�อการใชบ้รกิาร Fixed Line ไดส้ิ"นสุดลง ไม่ว่าดว้ยเหตุใด 
ผูใ้ชบ้รกิารตกลงส่งมอบอุปกรณ์นั "นในสภาพสมบูรณ์และสามารถใชง้านไดต้ามปกตใิหแ้ก่ AWN ภายใน 15 
วนั นบัแต่วนัสิ"นสุดการใชบ้รกิาร  

(3)  AWN ขอสงวนสทิธิ kการขอใชบ้รกิาร Fixed Line เฉพาะแก่ผูใ้ชบ้รกิารซึ�งสมคัรใชบ้รกิาร Fixed 
Broadband เท่านั "น โดยจํากดัสทิธผิู้ใช้บรกิาร Fixed Lined 1 ราย ต่อบรกิาร Fixed Broadband 1 
หมายเลขบรกิาร 

(4)  อตัราค่าบรกิาร Fixed Line และค่าตดิตั "งอุปกรณ์การให้บรกิาร เป็นอตัราที�ยงัไม่รวม
ภาษมีลูค่าเพิ�ม 

(5)  ผูใ้ชบ้รกิารสามารถใชบ้รกิารโทรทางไกลระหว่างประเทศได้ผ่านทางหมายเลข 003, 005, 
00500 โดยอตัราค่าบรกิารโทรทางไกลระหว่างประเทศที�เรยีกเกบ็เป็นไปตามที� AWN กําหนด และสามารถ
ใชบ้รกิารโทรหมายเลขพเิศษต่าง ๆ ได ้โดยอตัราค่าบรกิารเป็นไปตามที�ผูใ้หบ้รกิารโทรหมายเลขพเิศษนั "น 
ๆ กําหนด 

(6)  กรณีผูใ้ชบ้รกิารสมคัรใชบ้รกิารทั "งบรกิาร Fixed Broadband และ Fixed Line บรกิาร Fixed 
Line จะถูกยกเลกิไปโดยอตัโนมตั ิหากผูใ้ชบ้รกิารไดย้กเลกิการใชบ้รกิาร Fixed Broadband 

21.3 บริการโทรทศัน์แบบบอกรบัสมาชิก (Subscription Broadcasting) 
(1)  บรกิารโทรทศัน์แบบบอกรบัสมาชกิ (Subscription Broadcasting) หมายถงึ บรกิารโทรทศัน์

ประเภทที�ผูใ้ชบ้รกิารประสงคจ์ะรบับรกิารตามเงื�อนไขที� AWN กําหนด โดย AWN ไม่ประสงคจ์ะใหบ้รกิาร
เป็นการทั �วไป ซึ�งผู้ใชบ้รกิารสามารถใช้บรกิารช่องรายการปกต ิช่องรายการตามคําสั �งซื"อนอกเหนือจาก
รายการปกต ิบรกิาร Video-on-demand บรกิาร Application และบรกิารอื�น ๆ ผ่านกล่องรบัสญัญาณและ
อุปกรณ์ที�เกี�ยวขอ้งของ AWN  

(2)  ผูใ้ชบ้รกิารมสีทิธใิช ้Application ต่างๆ ที� AWN จดัหามาใหบ้นกล่องรบัสญัญาณ และอาจ
ตดิตั "ง Application อื�นเพิ�มเตมิในภายหลงั ทั "งนี" AWN ไม่รบัผดิชอบต่อความเสยีหายใดๆ ที�เกดิขึ"นต่อกรณี
ที�ผูใ้ชบ้รกิารตดิตั "ง Application ที�ผดิกฎหมายลงบนกล่องรบัสญัญาณ   

(3)  กรณีที�เกดิเหตุขดัขอ้งในการใช้งานกล่องรบัสญัญาณ เนื�องจากการถูกดดัแปลง, ทําลาย, 
เสยีหายจากภยัพบิตัิ, ความผดิปกตขิองกระแสไฟ หรอืเนื�องจากการใช้งานที�ผดิวธิ ีหรอืไม่เป็นไปตาม
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ข้อกําหนดการใช้งาน ซึ�งก่อทําให้เกิดความเสยีหายต่อตัวกล่องรบัสญัญาณและจําต้องเปลี�ยนกล่องรบั
สญัญาณใหม ่ผูใ้ชบ้รกิารจะตอ้งชาํระค่าเปิดใชบ้รกิารกล่องเนื�องจากความเสยีหายที�เกดิขึ>นดงักล่าว 

(4)  AWN สงวนสทิธกิารใชบ้รกิาร Subscription Broadcasting เฉพาะภายในที�พกัอาศยัหรอื
สถานที�ตดิตั "งบรกิารของผูใ้ชบ้รกิารเท่านั "น  หากมกีารใชบ้รกิารหรอืเผยแพร่ส่วนใดส่วนหนึ�งของบรกิารไป
ในที�สาธารณะ ผูใ้ชบ้รกิารจะตอ้งรบัผดิชอบต่อความเสยีหายอนัเกดิจากการเผยแพรด่งักล่าวเองทั "งสิ"น 

 
 

 


