
ข้อตกลงและเงือนไขการให้บริการโทรศพัทเ์คลือนที 
ประเภทเรียกเกบ็ค่าธรรมเนียมและค่าบริการล่วงหน้า (Pre-Paid) 

ระหว่างผู้ให้บริการกบัผูใ้ช้บริการ 

1. ข้อความทั วไป
1.1 ขอ้ตกลงและเงื�อนไขในการให้บรกิารโทรศพัท์เคลื�อนที�นี มผีลใช้บงัคบัระหว่าง บรษิัท 

แอดวานซ ์ไวรเ์ลส เน็ทเวอรค์ จาํกดั ในฐานะผูใ้หบ้รกิารกบัผูใ้ชบ้รกิาร 
1.2 ผูใ้ชบ้รกิารไดอ่้านและเขา้ใจเงื�อนไขและขอ้ตกลงการใชบ้รกิารซึ�งกําหนดสทิธแิละหน้าที�

ของผู้ให้บรกิารและผู้ใช้บรกิาร จนเข้าใจรายละเอยีดต่างๆ ครบถ้วนแล้ว จงึได้ตกลงใช้บรกิารโดย
ลงทะเบยีนบตัรประจําตวัผู้ใช้บรกิาร (SIM Card) เปิดใช้บรกิารกบัผู้ให้บรกิาร ด้วยวธิกีารทาง
อเิลก็ทรอนิกสผ์่านโทรศพัทเ์คลื�อนที� รวมถงึการพมิพ ์ หรอืเลอืกขอ้ความและการกระทําใดๆ ที�ทําให้
ปรากฏซึ�งข้อความตามวิธีการที�ผู้ให้บรกิารกําหนดไว้ผ่านเครื�องโทรศัพท์เคลื�อนที� หรอืผ่านทาง
เครอืขา่ยอนิเตอรเ์น็ต (Internet) หรอืสื�ออเิลก็ทรอนิกสอ์ื�นใดตามที�ผูใ้หบ้รกิารกําหนด และผูใ้หบ้รกิาร
ไดเ้ปิด หรอืยนิยอมใหผู้ใ้ชบ้รกิารใชบ้รกิารโทรศพัทเ์คลื�อนที�แลว้  ถอืว่าผูใ้ชบ้รกิารไดต้กลงทําสญัญา
กบัผูใ้หบ้รกิารและยนิยอมผกูพนัและปฏบิตัติามขอ้ตกลงฉบบันี ทุกประการ 

1.3 ผู้ให้บริการมสีิทธิที�จะปฏิเสธการให้บรกิารแก่ผู้ใช้บรกิารตามเงื�อนไขที�กําหนดไว้ใน
ขอ้ตกลงฉบบันี<

 
2. คาํนิยาม 

2.1 “ผูใ้ห้บริการ” หมายถงึ บรษิทั แอดวานซ ์ไวรเ์ลส เน็ทเวอรค์ จาํกดั 
2.2 “ผู้ใช้บริการ” หมายถึง บุคคล หรอืนิติบุคคลผู้ซึ�งได้ตกลงทําสญัญาใช้บรกิาร

โทรศพัท์เคลื�อนที�เครอืข่ายของผู้ให้บรกิารไว้กบัผู้ให้บรกิาร และให้หมายความรวมถงึผู้ที�ใช้ หรอื
ครอบครองบตัรประจาํตวัผูใ้ชบ้รกิาร (SIM Card) โดยมวีตัถุประสงคเ์พื�อใชบ้รกิารโทรศพัทเ์คลื�อนที� 

2.3 “บริการโทรศพัท์เคลือนที” หมายความรวมถงึ บรกิารเสรมิ บรกิารโทรศพัท์เคลื�อนที�
ข้ามแดนระหว่างประเทศ (International Roaming) บรกิารโทรศัพท์ทางไกลระหว่างประเทศ 
(International Direct Dialing)  

 2.4 “บริการโทรศพัท์เคลือนทีแบบชาํระค่าธรรมเนียมและค่าบริการล่วงหน้า (Pre-
Paid)” หมายถึง บรกิารโทรศพัท์เคลื�อนที�ซึ�งกําหนดให้ผู้ใช้บรกิารต้องชําระเงนิค่าธรรมเนียมและ
ค่าบรกิารต่างๆ ใหแ้ก่ผูใ้หบ้รกิารเป็นการล่วงหน้าก่อนการใชบ้รกิาร ทั  งนี  ค่าธรรมเนียมและค่าบรกิาร
ที�ชําระไว้ล่วงหน้าจะถูกตดัทอนไปตามสดัส่วนของระยะเวลาใช้บรกิารและอตัราค่าธรรมเนียมและ
ค่าบรกิารที�กําหนดไวใ้นการใชบ้รกิารแต่ละครั  ง    
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2.5 “บริการเสริม” หมายถงึ บรกิารใดๆ อนัไดแ้ก่ บรกิารเสยีง ภาพ ภาพเคลื�อนไหว ขอ้มลู 
พหุสื�อ หรอืสื�อผสม ซึ�งผูใ้หบ้รกิารหรอืผูร้่วมใหบ้รกิารเสรมิเป็นผูจ้ดัทํา เพื�อใหบ้รกิารแก่ผู้ใชบ้รกิาร 
นอกเหนือจากการใชบ้รกิารโทรศพัทเ์คลื�อนที� เพื�อการโทรออกหรอืรบัสายเขา้ตามปกต ิ

2.6 “ผูร่้วมให้บริการเสริม” หมายถงึ ผูท้ี�มขีอ้ตกลงกบัผูใ้หบ้รกิารในการใหบ้รกิารเสรมิตาม
ขอ้ 2.5 

2.7 “บริการข้ามแดนอตัโนมติั” หมายถงึ การใหบ้รกิารใชเ้ครอืข่ายร่วมระหว่างประเทศ
(International Roaming) แก่ผูใ้ชบ้รกิารโดยใชเ้ครอืขา่ยของผูใ้หบ้รกิารโทรคมนาคมในต่างประเทศ   

2.8 “ผู้ให้บริการในต่างประเทศ” หมายถึง ผู้ประกอบกจิการให้บรกิารโทรคมนาคมใน
ต่างประเทศที�มขีอ้ตกลงการรว่มใชบ้รกิารเครอืขา่ยระหว่างประเทศกบัผูใ้หบ้รกิาร  

2.9 “บริการโทรทางไกลระหว่างประเทศ” หมายถงึ บรกิารโทรศพัท์ระหว่างประเทศจาก
ประเทศไทยไปยงัหมายเลขปลายทางที�เป็นเบอรโ์ทรศพัทข์องต่างประเทศได ้ (International Direct 
Dialing) ผ่านเครอืข่ายของผู้ให้บรกิาร และ/หรอืผู้ให้บรกิารโทรคมนาคมรายอื�นๆ ที�มขีอ้ตกลงการ
ใหบ้รกิารรว่มกบัผูใ้หบ้รกิาร  

2.10 “สาํนักงานบริการ สาํนักงานสาขา” หมายถงึ สํานักงานบรกิาร สํานักงานสาขา หรอื
ศูนยบ์รกิารลกูคา้สมัพนัธข์องผูใ้หบ้รกิาร 

2.11 “ศูนย์บริการรบัข้อร้องเรียน” หมายถึง ศูนย์บรกิารรบัข้อรอ้งเรยีนผู้ใช้บรกิารที� 
ผูใ้หบ้รกิารจดัตั  งขึ นเป็นการเฉพาะ หรอืศูนยบ์รกิารที�ผูใ้หบ้รกิารว่าจา้งใหท้ําหน้าที�รบัขอ้รอ้งเรยีนของ
ผูใ้ชบ้รกิารแทนผูใ้หบ้รกิาร  

2.12“ค่าบริการ” หมายถงึ ค่าธรรมเนียม ค่าบรกิาร หรอืค่าใช้จ่ายอื�นใดที�ผูใ้หบ้รกิารเรยีก
เกบ็จากผูใ้ชบ้รกิารอนัเนื�องจากการไดใ้ชป้ระโยชน์ หรอืจะไดใ้ชป้ระโยชน์ในบรกิารโทรศพัทเ์คลื�อนที�
ของผู้ให้บรกิาร รวมถึงค่าบรกิารโทรทางไกลระหว่างประเทศและค่าบรกิารข้ามแดนอตัโนมตัิและ
ค่าบรกิารเสรมิ  

2.13 “บตัรเติมเงิน” หมายถงึ บตัร เอกสาร หรอืเงนิอเิลก็ทรอนิกส ์ (e-money) ที�ใชส้าํหรบั
เพิ�มวงเงนิค่าใชบ้รกิารของโทรศพัทเ์คลื�อนที�ประเภทเรยีกเกบ็ค่าธรรมเนียมและค่าบรกิารแบบชาํระ
ล่วงหน้า  

2.14 “บตัรประจาํตวัผู้ใช้บริการ (Subscriber Identity Module Card “SIM Card”)” 
หมายถึง อุปกรณ์บรรจุหน่วยประมวลผลและความจําขนาดเล็กซึ�งผู้ให้บรกิารบนัทกึหมายเลข
โทรศพัทป์ระจาํตวัของผูใ้ชบ้รกิาร เพื�อใหผู้ใ้ชบ้รกิารสามารถใชบ้รกิารต่อสญัญาณกบัเครอืข่ายๆ ได ้
และใชเ้กบ็หมายเลขโทรศพัทเ์คลื�อนที�และขอ้มลูต่างๆ ของผูใ้ชบ้รกิาร 

2.15 “สญัญา” หมายถงึ ความตกลงร่วมกนัระหว่างผูใ้ห้บรกิารกบัผู้ใช้บรกิารเกี�ยวกบัการ
ใหบ้รกิารโทรศพัทเ์คลื�อนที�แก่ผูใ้ชบ้รกิาร ซึ�งไม่ว่าทําขึ นในรปูแบบใด โดยจะมผีลผูกพนัและใชบ้งัคบั
กบัผู้ให้บรกิารและผู้ใช้บรกิารตามสทิธแิละหน้าที�ที�กําหนดไว้ในข้อตกลงและเงื�อนไขการให้บรกิาร
โทรศพัทเ์คลื�อนที�ฉบบันี ซึ�งคณะกรรมการเหน็ชอบแลว้ทนัทเีมื�อผูใ้หบ้รกิารไดย้นิยอมใหผู้ใ้ชบ้รกิารได้
ใชบ้รกิารโทรศพัทเ์คลื�อนที�   
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2.16 “สมคัรใช้บริการ” หมายถงึ การทํารายการลงทะเบยีนบตัรประจาํตวัผูใ้ชบ้รกิาร (SIM 
Card) เพื�อขอทําสญัญาเปิดใชบ้รกิารโทรศพัทเ์คลื�อนที�กบัผูใ้หบ้รกิาร ดว้ยวธิกีารทางอเิลก็ทรอนิกส์
ผ่านโทรศพัท์เคลื�อนที� รวมถงึการพมิพ์ หรอืเลอืกข้อความและการกระทําใดๆ ที�ทําให้ปรากฏซึ�ง
ข้อความตามวธิกีารที�ผู้ให้บรกิารกําหนดไว้ผ่านเครื�องโทรศพัท์เคลื�อนที� หรอืผ่านทางเครอืข่าย
อนิเตอรเ์น็ต (Internet) หรอืสื�ออเิลก็ทรอนิกสอ์ื�นใดตามที�ผูใ้หบ้รกิารกําหนด ทั <งที�มอียู่ในปจัจุบนัและที�
จะกําหนดขึ<นในอนาคต  

2.17 “ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถงึ ชื�อ สกุล ที�อยู่ของผูใ้ชบ้รกิารและใหห้มายความรวมถงึ
รายละเอยีดเกี�ยวกบัผูใ้ช้บรกิารที�สามารถระบุตวัผู้ใช้บรกิาร หรอือาจระบุตวัผูใ้ช้บรกิารนั  นได้ไม่ว่า
ทางตรง หรอืทางอ้อม ข้อมูลการใช้บรกิาร เลขหมายโทรคมนาคม และพฤตกิรรมการใช้บรกิาร
โทรคมนาคมของผูใ้ชบ้รกิาร 

2.18 “คณะกรรมการ” หมายถงึ คณะกรรมการกจิการกระจายเสยีง กจิการโทรทศัน์และ
กจิการโทรคมนาคมแห่งชาต ิ(กสทช.) 

3. การให้บริการ
 ผูใ้ห้บรกิารเป็นผู้ใหบ้รกิารโทรศพัทเ์คลื�อนที�แก่ผูใ้ชบ้รกิารที�ไดส้มคัร หรอืยื�นคําขอและทํา

สญัญากบัผูใ้หบ้รกิาร ซึ�งจะมสีทิธใิชเ้ลขหมายโทรศพัทเ์คลื�อนที�ตามที�ผูใ้หบ้รกิารจดัสรรให ้เพื�อใชใ้น
การสื�อสารทางโทรศพัท ์รวมตลอดถงึการใชบ้รกิารเสรมิและการใชบ้รกิารประเภทอื�นๆ ที�เกี�ยวเนื�อง
กบับรกิารโทรศพัทเ์คลื�อนที� ตามที�ผูใ้หบ้รกิารกําหนดและที�เปิดให้บรกิารอยู่แลว้ทั <งในปจัจุบนัและที�
จะจดัใหม้ขี ึ<นในอนาคต  

4. การทาํสญัญาและการใชบ้ริการ
4.1 เมื�อผู้ใช้บรกิารได้สมคัรใช้บรกิาร โดยวธิีการทํารายการลงทะเบียนบตัรประจําตัว

ผูใ้ช้บรกิาร (SIM Card) เพื�อเปิดใชบ้รกิารโทรศพัท์เคลื�อนที�กบัผู้ให้บรกิาร หรอืด้วยวธิกีารทาง
อเิลก็ทรอนิกสผ์่านโทรศพัทเ์คลื�อนที� รวมถงึการพมิพ ์ หรอืเลอืกขอ้ความและการกระทําใดๆ ที�ทําให้
ปรากฏซึ�งขอ้ความตามวธิกีารที�ผู้ให้บรกิารกําหนดไว้ผ่านเครื�องโทรศพัท์เคลื�อนที� หรอืผ่านทาง
เครอืข่ายอนิเตอร์เน็ต (Internet) หรอืสื�ออเิลก็ทรอนิกส์อื�นใดตามที�ผู้ให้บรกิารกําหนด หรอืเมื�อ 
ผูใ้หบ้รกิารไดเ้ปิด หรอืยนิยอมใหผู้ใ้ชบ้รกิารใชบ้รกิารโทรศพัทเ์คลื�อนที�แลว้ ถอืว่าผูใ้ชบ้รกิารไดต้กลง
ทาํสญัญาใชบ้รกิารโทรศพัทเ์คลื�อนที�กบัผูใ้หบ้รกิารตามเงื�อนไขและขอ้ตกลงที�กําหนดไวใ้นเอกสารนี   

4.2 ผูใ้ชบ้รกิารตอ้งใหข้อ้มลูชื�อ –สกุล ที�อยู ่พรอ้มสาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชน หรอืบตัรอื�น
ใดที�หน่วยงานราชการออกให้ เพื�อแสดงตวัในฐานะเป็นผู้ใช้บรกิารและผู้ครอบครองบตัรประจําตวั
ผูใ้ชบ้รกิาร (SIM Card) ทั  งนี  เป็นไปตามที�คณะกรรมการกําหนดใหผู้ใ้หบ้รกิารจดัเกบ็ขอ้มลูแสดงตน 
กรณีผู้ใช้บรกิารไม่ยนิยอมให้ข้อมูลแสดงตนผู้ให้บรกิารมสีิทธิระงบัการใช้บรกิารชั �วคราวได้ตาม
กฎหมาย และ/หรอืประกาศ หลกัเกณฑ ์ที�คณะกรรมการไดก้ําหนดไวท้ั  งในปจัจุบนัและที�จะมเีกดิขึ น
ในภายหน้า  
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4.3 ผูใ้ชบ้รกิารจะไดร้บัสทิธปิระโยชน์ในการใช้บรกิาร ตามเงื�อนไขและรายละเอยีดที�กําหนด
ไว้ในรายการส่งเสรมิการขายที�ผู้ให้บรกิารประกาศไว้ ให้แก่ผูท้ ี�สมคัรใช้บรกิารหรอืที�ใชบ้รกิารอยู่ใน 
แต่ละช่วงเวลานั <น ทั <งนี< ผูใ้ชบ้รกิารมสีทิธขิอเปลี�ยนแปลงรายการส่งเสรมิการขายและการใชบ้รกิารได ้
ตามรายการส่งเสรมิการขายที�ผูใ้หบ้รกิารเปิดใหส้มคัรใชไ้ดอ้ยู ่ณ เวลานั <น  

4.4 ผู้ให้บรกิารมสีทิธนํิาขอ้มูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บรกิารไปใช้ในการให้บรกิารไดโ้ดยต้อง
ไดร้บัความยนิยอมจากผูใ้ชบ้รกิารและเพื�อประโยชน์ในการดําเนินกจิการโทรคมนาคมและเป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ที�กําหนดตามที�คณะกรรมการประกาศกําหนดในเรื�อง มาตรการคุ้มครองสิทธิของ
ผูใ้ชบ้รกิารโทรคมนาคมเกี�ยวกบัขอ้มลูส่วนบุคคลฯ  

ทั  งนี  ผู้ใช้บรกิารมสีทิธขิอตรวจดู ขอสําเนา หรอืขอสําเนารบัรองถูกต้อง หรอืขอแก้ไข หรอื
เปลี�ยนแปลง หรอืขอระงบัการใช ้หรอืเปิดเผยขอ้มลูส่วนบุคคลของผูใ้ชบ้รกิาร หรอืขอเพกิถอนความ
ยนิยอมใหป้ระมวลผลได ้โดยใหท้ําคําขอเป็นหนังสอืยื�นต่อผูใ้หบ้รกิาร หากผูใ้หบ้รกิารไม่ดําเนินการ
ตามคําขอให้ผู้ใช้บรกิารมหีนังสอืแจง้สํานักงาน กสทช.เพื�อบงัคบัให้เป็นไปตามสทิธขิองผู้ใช้บรกิาร 
และให้ผู้ให้บรกิารเรยีกเก็บค่าธรรมเนียมในกรณีที�ผู้ใช้บรกิารขอตรวจดู ขอสําเนา หรอืขอสําเนา
รบัรองความถูกต้องขอ้มูลส่วนบุคคลของผู้ใชบ้รกิารไดโ้ดยไม่สูงกว่าความเป็นจรงิตามหลกัเกณฑท์ี�
คณะกรรมการกําหนด   
         4.5 ในกรณีที�เกิดเหตุขดัข้องขึ นกบัการให้บรกิารโทรศัพท์เคลื�อนที�ของผู้ให้บรกิาร อัน
เนื�องมาจากมาตรฐานหรอืคุณภาพการให้บรกิาร จนเป็นเหตุให้ผู้ใช้บรกิารไม่สามารถใช้บรกิารได้
ตามปกติ ผู้ ให้บริการมีหน้าที�ต้องดํา เ นินการแก้ไข เพื� อ ให้ผู้ ใช้บริการสามารถใช้บริการ
โทรศัพท์เคลื�อนที�ได้โดยเร็ว ผู้ให้บริการจะไม่เรียกเก็บเงินค่าบริการในช่วงเวลาดังกล่าวจาก
ผูใ้ชบ้รกิาร อย่างไรกต็าม ค่าบรกิารที�เกดิขึ นในช่วงเวลาที�สามารถใชง้านไดต้ามปกตนิั  น ผู้ใชบ้รกิาร
ยงัคงมหีน้าที�ตอ้งชาํระใหแ้ก่ผูใ้หบ้รกิาร    
 4.6 ผู้ให้บรกิารจะให้บรกิารโทรศพัท์เคลื�อนที�ตามมาตรฐานและคุณภาพการใหบ้รกิารตามที�
ไดโ้ฆษณาไว ้ หรอืแจง้ใหผู้ใ้ช้บรกิารทราบ โดยมาตรฐานและคุณภาพการใหบ้รกิารดงักล่าวจะไม่ตํ�า
กว่าหลกัเกณฑท์ี�คณะกรรมการประกาศกําหนด 
 4.7 กรณีผู้ให้บรกิารได้ส่งมอบเครื�องโทรศัพท์เคลื�อนที� และ/หรอือุปกรณ์ใดๆ ให้แก่
ผู้ใช้บริการโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ โดยมีวัตถุประสงค์เพื�อนําไปใช้บริการโทรศัพท์เคลื�อนที� 
ผูใ้ชบ้รกิารมหีน้าที�ตอ้งดแูลรบัผดิชอบเครื�อง และ/หรอือุปกรณ์ใดๆที�ไดร้บัไปเสมอืนเป็นทรพัยส์นิของ
ตนเองและต้องส่งมอบคนืภายในระยะเวลาที�กําหนดไวเ้มื�อสญัญาสิ นสุดลง ทั  งนี  ผูใ้หบ้รกิารจะถอืเอา
เหตุดงักล่าวมากําหนดเป็นเงื�อนไขอนัก่อให้เกิดภาระแก่ผู้ใช้บรกิาร หรอืเรยีกเก็บค่าปรบั หรอื
ค่าเสยีหายจากการที�ผูใ้ชบ้รกิารยกเลกิก่อนกําหนดมไิด ้
 หากปรากฏว่าเครื�องโทรศพัทเ์คลื�อนที� และ/หรอือุปกรณ์ใดๆ ชํารุด เสยีหาย หรอืสูญหายจาก
การกระทาํ หรอืความประมาทเลนิเล่อของผูใ้ชบ้รกิาร ผูใ้ชบ้รกิารตอ้งแจง้ใหผู้ใ้หบ้รกิารทราบทนัทแีละ
ต้องรบัผดิชดใช้ค่าเสยีหายตามความเสยีหายที�เกิดขึ นจรงิให้แก่ผู้ให้บรกิาร ทั  งนี  ไม่เกนิกว่าราคา
ตลาดของค่าเครื�อง และ/หรอือุปกรณ์ดงักล่าวในขณะนั  น   
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4.8 กรณีผู้ใช้บรกิารโอนสทิธกิารใชบ้รกิารโดยมอบการครอบครองบตัรประจําตวัผู้ใช้บรกิาร 
(SIM Card) ใหแ้ก่บุคคลอื�น ผูร้บัโอน หรอืผูใ้ชบ้รกิารจะต้องดําเนินการใหผู้ร้บัโอนมาดําเนินการให้
ข้อมูลรายละเอียดเกี�ยวกับผู้รบัโอน เพื�อแสดงตัวในฐานะเป็นผู้ใช้บริการและผู้ครอบครองบัตร
ประจาํตวัผูใ้ชบ้รกิาร (SIM Card) ทั  งนี  เป็นไปตามที�คณะกรรมการกําหนดใหผู้ใ้หบ้รกิารจดัเกบ็ขอ้มลู
แสดงตน  
  กรณีผูใ้ชบ้รกิารมไิดด้ําเนินการตามวรรคแรก  ผูใ้ชบ้รกิารไม่สามารถยกเหตุการโอนสทิธมิา
ปฏเิสธความรบัผดิชอบความเสยีหายที�เกดิขึ นอนัเนื�องจากการใช้บรกิารโทรศพัท์เคลื�อนที�ของผู้รบั
โอนได ้  

อนึ�ง กรณผีูใ้หบ้รกิารยนิยอมใหผู้ใ้ชบ้รกิารโอนสทิธกิารใชบ้รกิารใหก้บับุคคลอื�นแลว้ ถอืว่า
สทิธกิารใชบ้รกิารโทรศพัทเ์คลื�อนที�ตามรายการส่งเสรมิการขาย สทิธกิารใชบ้รกิารโทรศพัทข์า้มแดน
อตัโนมตั ิ และ/หรอืการใชบ้รกิารโทรทางไกลระหว่างประเทศเดมิของผูใ้ชบ้รกิารเป็นอนัสิ นสุดลงทนัท ี
ในกรณนีี ผูร้บัโอนตอ้งดาํเนินการสมคัรหรอืยื�นคําขอใชบ้รกิารใหมก่บัผูใ้หบ้รกิารต่อไป 
 
5. ข้อกาํหนดและวิธีการใช้บริการเสริม 
 5.1 การใชบ้รกิารเสรมิประเภทที�กําหนดใหต้้องใชร้หสัผ่าน หรอืรหสัประจาํตวัของผูใ้ชบ้รกิาร 
ผูใ้ชบ้รกิารตอ้งเกบ็รกัษารหสัดงักล่าวไวเ้ป็นความลบัแต่เพยีงผูเ้ดยีวเท่านั  น 
  5.2 ผู้ใช้บรกิารเสรมิมสีทิธทิํารายการบรกิารเสรมิแต่ละประเภทได้ไม่เกนิจํานวนครั <งและ
จํานวนเงนิที�ผู้ให้บรกิารกําหนดไว้ ตามรายละเอยีดของบรกิารแต่ละประเภทที�ได้แจง้แก่ผู้ใช้บรกิาร
ผ่านสื�อต่างๆ และหากปรากฏว่าผู้ใช้บรกิารกดรหสัผ่าน หรอืรหสัประจําตวัผดิเกนิกว่าที�กําหนด 
ผูใ้ชบ้รกิารจะไม่สามารถทํารายการใดๆ ไดอ้กีจนกว่าผูใ้ชบ้รกิารจะตดิต่อกบัผูใ้หบ้รกิารเพื�อแก้ไขให้
สามารถใชบ้รกิารไดด้งัเดมิ    
 5.3 ผู้ใช้บรกิารยนิยอมให้ผู้ให้บรกิารเป็นผู้เรยีกเก็บเงนิค่าบรกิาร หรอืค่าใช้จ่ายต่างๆ 
ทั  งหมดจากผูใ้ชบ้รกิารแทนผูร้ว่มใหบ้รกิารเสรมิ 
         ทั  งนี  ผู้ให้บรกิารจะต้องร่วมรบัผดิกบัผู้ร่วมให้บรกิารเสรมิต่อผู้ใช้บรกิารในความเสยีหายที�
เกดิขึ นจากการใหบ้รกิารเสรมิดว้ย 
 5.4 กรณผีูใ้ชบ้รกิารประสงคจ์ะบอกเลกิบรกิารเสรมิ ผูใ้หบ้รกิารต้องดําเนินการดงักล่าวทนัท ี
และกรณีมขีอ้โต้แย้งหากผู้ให้บรกิารไม่สามารถพสิูจน์ได้ว่าผู้ใช้บรกิารแสดงเจตนาสมคัรใช้บรกิาร
เสรมิโดยชดัแจง้ ผูใ้หบ้รกิารไมม่สีทิธเิรยีกเกบ็ค่าบรกิารเสรมิดงักล่าว 

5.5 ผู้ใช้บรกิารสามารถใช้บรกิารเสรมิในต่างประเทศหากผู้ให้บรกิารในต่างประเทศนั <นเปิด
ให้บรกิารนั <นๆ โดยผู้ใช้บรกิารต้องเสยีค่าบรกิารเพิ�มเตมิตามอตัราของการบรกิารขา้มแดนอตัโนมตัิ
ตามที�ผูใ้หบ้รกิารประเทศนั <นๆ หรอืผูใ้หบ้รกิารไดก้ําหนดไว ้
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6. ข้อกาํหนดและวิธีการใช้บริการข้ามแดนอตัโนมติั และ/หรือบริการโทรทางไกลระหว่าง
ประเทศ  
 กรณีผู้ใช้บรกิารสมคัร หรอืยื�นคําใช้บรกิารขา้มแดนอตัโนมตั ิและ/หรอืบรกิารโทรทางไกล
ระหว่างประเทศ ผูใ้ชบ้รกิารตอ้งปฏบิตัติามเงื�อนไขและขอ้กําหนดของการใชบ้รกิารเพิ�มเตมิดงัต่อไปนี  
 6.1 เมื�อผู้ใช้บรกิารได้สมคัร หรอืยื�นคําขอใช้บรกิารขา้มแดนอตัโนมตัิกบัผู้ให้บรกิารแล้ว 
ผู้ใช้บรกิารสามารถนําเลขหมายโทรศพัท์เคลื�อนที�ของผู้ใช้บรกิาร หรอืเลขหมายอื�นที�ผู้ให้บรกิาร
กําหนดไปใช้บรกิารโทรศพัทข์า้มแดนระหว่างประเทศในประเทศที�ผู้ใหบ้รกิารมขีอ้ตกลงดงักล่าวกบั    
ผูใ้ห้บรกิารในต่างประเทศ  และ/หรอืในกรณีที�ผู้ใช้บรกิารสมคัร หรอืยื�นคําขอใช้บรกิารโทรทางไกล
ระหว่างประเทศไว้กบัผู้ให้บรกิาร ผู้ใช้บรกิารสามารถใช้โทรศพัท์จากประเทศไทยไปยงัหมายเลข
ปลายทางที�เป็นเบอรโ์ทรศพัทข์องต่างประเทศไดต้ามวธิกีารและขั  นตอนที�ผูใ้หบ้รกิารประกาศและแจง้
ใหผู้ใ้ชบ้รกิารทราบ 
 6.2 ในระหว่างที�ใช้บรกิารข้ามแดนอตัโนมตัอิยู่ในต่างประเทศ ผู้ใช้บรกิารจะต้องไม่ทําการ
จาํหน่าย จา่ย โอน หรอืเปลี�ยนแปลงสทิธกิารเป็นผูใ้ชบ้รกิารโทรศพัทเ์คลื�อนที�ของเลขหมายที�นําไปใช้
งานในต่างประเทศ   
 
7. อตัราค่าบริการและค่าธรรมเนียมต่างๆ  
 ผู้ใช้บรกิารสามารถทํารายการเตมิเงนิ (Top-Up) เพื�อการใช้บรกิารโทรศพัท์เคลื�อนที�แบบ
ชาํระค่าธรรมเนียมและบรกิารล่วงหน้า (Pre-Paid) ได ้ตามวธิกีารที�ผูใ้หบ้รกิารกําหนดไวใ้นขอ้ 8 หรอื
ตามวธิกีารที�ผูใ้หบ้รกิารจะไดป้ระกาศและแจง้ใหผู้ใ้ชบ้รกิารทราบเพิ�มเตมิภายหน้า    
 7.1 ผู้ใช้บรกิารตกลงชําระค่าบรกิารให้แก่ผู้ให้บรกิารตามอตัราค่าบรกิารที�ผู้ให้บรกิาร
ประกาศกําหนด ทั  งนี  อตัราค่าบรกิารดงักล่าวให้เป็นไปตามเงื�อนไขในการอนุญาตตามใบอนุญาต
ประกอบกจิการโทรคมนาคมแบบที�สามสําหรบักจิการโทรคมนาคมเคลื�อนที�สากลย่าน 2.1 GHz ของ   
ผูใ้หบ้รกิาร จนกว่าคณะกรรมการจะออกประกาศกําหนดอตัราขั  นสงูต่อไป 
      7.2 ผู้ใช้บรกิารสามารถขอทราบอตัราค่าใช้บรกิารโทรศพัท์ขา้มแดนอตัโนมตั ิค่าบรกิาร
เสริมข้ามแดนอัตโนมัติ และ/หรือค่าบริการโทรทางไกลระหว่างประเทศได้ที�สํานักงานบริการ 
สาํนกังานสาขา เวบ็ไซด ์หรอืโทรศพัทผ์่านศูนยบ์รกิารลกูคา้สมัพนัธข์องผูใ้หบ้รกิาร 
 7.3 ผูใ้หบ้รกิารอาจเรยีกเก็บค่าบรกิารในอตัราที�ตํ�ากว่าที�กําหนดไว ้ ตามรายการส่งเสรมิ
การขายและการใชบ้รกิารที�กําหนดขึ นเป็นคราวๆ  

  
8.วิธีการชาํระค่าใช้บริการและกาํหนดเวลาชาํระค่าใช้บริการ 

8.1 ผู้ใช้บรกิารต้องชําระค่าบรกิารและค่าธรรมเนียมใหแ้ก่ผู้ให้บรกิารเป็นการล่วงหน้าก่อนการ
ใชบ้รกิารโทรศพัท ์โดยวธิกีารเตมิเงนิ (Top-Up) ตามช่องทางการชําระเงนิต่างๆ ที�ผูใ้หบ้รกิารกําหนดไว ้
ดงันี  
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8.1.1 การใชบ้ตัรเตมิเงนิ หรอืบตัรเงนิสด เงนิอเิลก็ทรอนิกส ์(e-money) 
   8.1.2 การเตมิเงนิ (Top-Up) ผ่านเครื�องเบกิ-ถอน เงนิสดอตัโนมตั ิ(เครื�อง ATM) ของ
ธนาคารต่างๆ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสกิรไทย ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกรุงศรอียุธยา 
ธนาคารยโูอบ ีธนาคารทหารไทย หรอืธนาคารอื�นๆที�จะเปิดใหบ้รกิารในอนาคต  
   8.1.3 การเตมิเงนิ (Top-Up) ณ สํานักงานบรกิารของผู้ให้บรกิารทั �วประเทศ โดย
พนกังานของผูใ้หบ้รกิารจะเป็นผูด้าํเนินการให ้
   8.1.4 การเตมิเงนิ (Top-Up) ผ่านด้วยวธิกีารทางอเิล็กทรอนิกส์ผ่านเครื�อง e-refill 
และ e-pay  
   8.1.5 การเตมิเงนิ (Top-Up) ผ่านเครอืขา่ยการใหบ้รกิารอนิเตอรเ์น็ท 
   8.1.6 การเตมิเงนิ (Top-Up) ผ่านเครื�องโทรศพัท์ตอบรบั (Interactive Voice 
Response “IVR”)  
   8.1.7 การเติมเงนิ (Top-Up) ผ่านระบบการใช้บรกิารทางโทรศพัท์ของธนาคาร 
(Telephone Banking)  
   การทํารายการเติมเงนิ (Top-Up) แต่ละครั  ง ผู้ใช้บรกิารต้องเตมิเงนิ (Top-Up)      
ตามวงเงนิที�ผูใ้หบ้รกิารกําหนดไวเ้ท่านั  น  
   กรณีผู้ให้บรกิารแก้ไข ลด หรอืเพิ�มเติมช่องทางและวิธีการเติมเงิน (Top-Up)           
ผูใ้หบ้รกิารจะประกาศและแจง้ใหผู้ใ้ชบ้รกิารทราบต่อไป  
 8.2 ผู้ใช้บรกิารสามารถทําการเติมเงนิ (Top-Up) เพื�อการใช้บรกิารโทรศพัท์เคลื�อนที�ได้
ตลอดเวลาที�ใชบ้รกิาร กรณทีี�ยงัคงมยีอดเงนิคงเหลอือยูใ่นระบบการใชบ้รกิาร และผูใ้ชบ้รกิารไดม้กีาร
เตมิเงนิ (Top-Up) ภายในกําหนดเวลาระบบจะนํายอดเงนิเก่าที�เหลอือยูร่วมกบัยอดเงนิใหม ่ 

8.3   ผู้ใช้บริการสามารถตรวจสอบวงเงนิคงเหลืออยู่ในระบบการใช้บรกิารโทรศัพท์ได้
ตลอดเวลาและผูใ้หบ้รกิารจะแจง้วงเงนิคงเหลอืใหผู้ใ้ชบ้รกิารทราบเป็นลายลกัษณ์อกัษรผ่านระบบการ
ใหบ้รกิารส่งขอ้ความสั  นๆ (SMS)   
   
9. ระยะเวลาการใช้บริการ  

 9.1 การเตมิเงนิแต่ละครั  งตามมลูค่าที�ผูใ้หบ้รกิารกําหนดไว ้ผูใ้ชบ้รกิารจะไดร้บัระยะเวลาการ
ใชง้านเป็นจาํนวนไมน้่อยกว่า 30 วนั ทั  งนี  ระยะเวลาสะสมสงูสุดไมเ่กนิกว่า 365 วนั  

9.2 ผูใ้ชบ้รกิารจะตอ้งเตมิเงนิ (Top-Up) เขา้สู่ระบบการใชบ้รกิารภายในเวลา 7 วนั นบัแต่ครบ
กําหนดเวลาในแต่ละครั  ง หากพน้กําหนดเวลาดงักล่าวถอืว่าผูใ้ชบ้รกิารไมป่ระสงคจ์ะใชบ้รกิารต่อไป  
 
10.การตรวจสอบข้อมลูการใช้บริการ 

10.1 ในกรณีที�ผูใ้ชบ้รกิารเหน็ว่าผูใ้หบ้รกิารเรยีกเกบ็ค่าบรกิารสูงกว่าอตัราที�กําหนดไว ้หรอื
สงูกว่าที�เรยีกเกบ็จากผูใ้ชบ้รกิารรายอื�นที�ใชบ้รกิารโทรคมนาคมในลกัษณะหรอืประเภทเดยีวกนั หรอื
เห็นว่าผู้ให้บรกิารเรยีกเก็บค่าบรกิารไม่ถูกต้อง ผู้ใช้บรกิารมสีทิธยิื�นคําขอตรวจสอบข้อมูลการใช้
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บรกิารได้ตามหลกัเกณฑ์ที�กําหนดตามประกาศ กทช. เรื�อง มาตรการคุ้มครองสทิธขิองผู้ใช้บรกิาร
โทรคมนาคมเกี�ยวกบัขอ้มลูส่วนบุคคลฯ ทั  งนี  ผู้ใชบ้รกิารต้องยื�นคําขอเป็นหนังสอื หรอืทางโทรศพัท ์
หรอืเครื�องมอืสื�อสารอย่างอื�น หรอืโดยวิธกีารอื�นใดมายงั สํานักงานบรกิาร สํานักงานสาขา หรอื
ตวัแทนศูนยบ์รกิาร หรอืศูนยบ์รกิารรบัขอ้รอ้งเรยีน และผูใ้หบ้รกิารจะดําเนินการตรวจสอบขอ้เทจ็จรงิ
และแจง้ผลการตรวจสอบขอ้มลูใหผู้ใ้ชบ้รกิารทราบโดยเรว็ แต่ทั  งนี ต้องไม่เกนิกว่า 30  วนั นับแต่วนัที�
ผูใ้ชบ้รกิารมคีาํขอ 

หากผูใ้หบ้รกิารไมด่าํเนินการภายในระยะเวลาที�กําหนด ใหถ้อืว่าผูใ้หบ้รกิารนั  นสิ นสทิธใินการ
เรยีกเกบ็ค่าธรรมเนียมหรอืค่าบรกิารในจาํนวนที�ผูใ้ชบ้รกิารไดโ้ตแ้ยง้นั  น    

10.2 กรณขีอ้เทจ็จรงิปรากฏว่าผูใ้หบ้รกิารเรยีกเกบ็ค่าบรกิารเกนิกว่าจาํนวนที�เกดิขึ นจากการ
ใชบ้รกิารจรงิ ผูใ้หบ้รกิารจะคนืเงนิส่วนต่างของค่าบรกิารใหแ้ก่ผูใ้ชบ้รกิารภายใน 30 วนั นับแต่วนัที�
ขอ้เทจ็จรงิยุตแิละผูใ้หบ้รกิารต้องชําระดอกเบี ยในส่วนต่างในอตัราเท่ากบัที�ไดก้ําหนดว่าจะเรยีกเก็บ
จากผูใ้ช้บรกิารในกรณีที�ผู้ใช้บรกิารผดินัด โดยผูใ้ห้บรกิารจะจ่ายคนืเงนิให้เป็นเงนิสด หรอืเชค็ หรอื
นําเขา้บญัชเีงนิฝากของผู้ใช้บรกิารตามที�ผูใ้ช้บรกิารแจง้ไว ้ หรอืเตมิเงนิ (Top-Up) ให้กบัเลขหมาย
โทรศพัทข์องผูใ้ชบ้รกิาร หรอืตามวธิกีารที�ผูใ้ชบ้รกิารแจง้ความประสงคไ์ว ้
  10.3 ผูใ้หบ้รกิารจะดาํเนินการตรวจสอบขอ้มลูการใชบ้รกิาร แจง้ผล และคนืเงนิ (ถ้าม)ี ใหแ้ก่
ใหแ้ก่ผูใ้ชบ้รกิารที�มหีลกัฐานแสดงตนว่าเป็นผูใ้ชบ้รกิารที�แทจ้รงิเท่านั  น 
 
11. การแจ้งขอระงบัใช้บริการชั วคราว 
 11.1 ในกรณีที�ผู้ใช้บรกิารมเีหตุจําเป็นไม่สามารถใช้บรกิารโทรศพัท์เคลื�อนที�ได้เป็นการ      
ชั �วคราว ผูใ้ชบ้รกิารสามารถขอระงบัการใชบ้รกิารเป็นการชั �วคราวได ้โดยต้องแจง้ความประสงคเ์ป็น
คราวๆ ด้วยตนเอง หรอืส่งโทรสารพรอ้มสําเนาบตัรประจาํตวัประชาชน หรอืแจง้เป็นหนังสอืส่งทาง
ไปรษณียล์งทะเบยีนตอบรบัมายงัสํานักงานบรกิาร สํานักงานสาขา หรอืตวัแทนศูนยบ์รกิารเป็นการ
ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วนั ทั  งนี  ผู้ให้บรกิารจะกําหนดระยะเวลาขั  นตํ�า หรอืขั  นสูงที�ยนิยอมให้
ผูใ้ชบ้รกิารระงบัการใชบ้รกิารเป็นการชั �วคราวได ้โดยจะแจง้ใหผู้ใ้ชบ้รกิารทราบ 
 กรณีมเีหตุสุดวสิยัเกิดขึ นกับผู้ใช้บรกิาร จนเป็นเหตุให้ผู้ใช้บรกิารไม่สามารถใช้บรกิารได ้     
ผู้ให้บรกิารตกลงให้ผู้ใช้บรกิารระงบัการใช้บรกิารชั �วคราวได้ตามระยะเวลาที�ผู้ใช้บริการร้องขอ        
แต่ทั  งนี ไมเ่กนิกว่าระยะเวลาที�เหตุสุดวสิยันั  นคงอยู ่
 11.2 ในการขอระงบัการใชบ้รกิารชั �วคราวผูใ้ชบ้รกิารไม่ต้องเสยีค่าธรรมเนียม หรอืค่าใชจ้่าย
ใดๆ ในการขอระงับบริการ เว้นแต่ กรณีที�ผู้ใช้บริการระงับบริการเกินกว่าระยะเวลาขั  นสูงที�             
ผูใ้ห้บรกิารกําหนดไว้ ผู้ให้บรกิารมสีทิธยิกเลกิการให้บรกิารได้โดยแจง้ให้ผู้ใช้บรกิารทราบล่วงหน้า
เป็นหนงัสอืไมน้่อยกว่า 30 วนั   
 11.3 ผู้ใหบ้รกิารจะเปิดใหผู้้ใชบ้รกิารไดใ้ชบ้รกิารทนัทใีนวนัถดัจากวนัที�ครบกําหนดการขอ
ระงบัใชบ้รกิารชั �วคราว โดยไมเ่รยีกเกบ็ค่าใชจ้า่ยใดๆ ในการขอเปิดใชบ้รกิาร  
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12. กรณีเครืองโทรศพัทเ์คลือนทีสญูหายหรือถกูโจรกรรม 
 12.1 เมื�อเครื�องโทรศพัทเ์คลื�อนที�พรอ้มกบับตัรระบุตวัผูใ้ชบ้รกิาร (SIM Card) สูญหาย หรอื   
ถูกโจรกรรม ผู้ใชบ้รกิารต้องรบีแจง้มายงัสํานักงานบรกิาร สํานักงานสาขาของผู้ให้บรกิารทราบเป็น
หนังสอื หรอืทางโทรศพัท์ หรอืโดยเครื�องมอืสื�อสารอย่างอื�น หรอืโดยวธิกีารอื�นใด โดยผูใ้ห้บรกิารจะ
ดําเนินการระงบัการให้บรกิารในทนัททีี�ไดร้บัแจง้เพื�อระงบัการใหบ้รกิารเป็นการชั �วคราวโดยเรว็ที�สุด
และผู้ใชบ้รกิารไม่ต้องรบัผดิชอบชําระค่าธรรมเนียมและค่าบรกิารที�เกดิขึ นภายหลงัการแจง้ดงักล่าว      
เว้นแต่ผู้ให้บรกิารจะพสิูจน์ได้ว่าความรบัผดิในหนี นั  นที�เกดิขึ นเป็นผลจากการกระทําของผู้ใช้บรกิาร
เอง  
 12.2 ผูใ้หบ้รกิารจะดาํเนินการระงบัการใหบ้รกิารใหก้ต่็อเมื�อไดต้รวจสอบเป็นที�ชดัแจง้แลว้ว่า    
ผูแ้จง้เป็นผูใ้ชบ้รกิารที�แทจ้รงิเท่านั  น 
  12.3 ในระหว่างการระงบัการใชบ้รกิารชั �วคราว ผูใ้ชบ้รกิารมสีทิธยิื�นคําขอใหผู้ใ้หบ้รกิารเปิด
ใหบ้รกิารใหมโ่ดยใชเ้ลขหมายโทรศพัทเ์ดมิไดภ้ายในเวลา 15 วนั นับแต่วนัที�ผูใ้หบ้รกิารไดร้บัแจง้การ
สูญหาย หรือถูกโจรกรรมแล้ว เมื�อครบกําหนดเวลาดังกล่าวแล้ว ผู้ให้บริการมีสิทธิยกเลิกการ
ใหบ้รกิารไดโ้ดยแจง้ใหผู้ใ้ชบ้รกิารทราบล่วงหน้าเป็นหนงัสอืไม่น้อยกว่า 30 วนั  
  
13. การบอกเลิกสญัญาโดยผูใ้ช้บริการ  

13.1 ผู้ใช้บรกิารมสีทิธเิลกิสญัญาการใชบ้รกิารโทรศพัท์เคลื�อนที�ได้โดยบอกกล่าวแจง้ความ
ประสงค์เป็นหนังสอืด้วยตนเอง ณ สํานักงานบรกิาร สํานักงานสาขาของผู้ให้บรกิาร หรอืส่งโทรสาร
พรอ้มสาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชนใหผู้ใ้หบ้รกิารทราบล่วงหน้า   

กรณดีงัต่อไปนี ผูใ้ชบ้รกิารมสีทิธเิลกิสญัญาไดท้นัท ี 
  13.1.1 ผู้ใช้บรกิารไม่สามารถรบับรกิารจากผู้ให้บรกิารได้ด้วยเหตุที�เกิดขึ นอย่าง
ต่อเนื�องและอยูน่อกเหนือการควบคุมของผูใ้ชบ้รกิาร 
  13.1.2 ผู้ให้บริการได้ละเมิดข้อตกลงอันเป็นสาระสําคัญของสัญญาและเงื�อนไข
ขอ้ตกลงฉบบันี  
  13.1.3 ผูใ้หบ้รกิารตกเป็นบุคคลลม้ละลาย 
  13.1.4 ผูใ้หบ้รกิารเปลี�ยนแปลงขอ้ตกลงในสญัญา หรอืเงื�อนไขในการใหบ้รกิาร ซึ�งมี
ผลเป็นการลดสทิธหิรอืประโยชน์อนัพงึได้รบัของผู้ใช้บรกิารลง เว้นแต่เกดิจากเหตุตามที�กฎหมาย
บญัญตั ิ 
 
14. ข้อร้องเรียนเกียวกบัการให้บริการ 
 กรณีผู้ใช้บรกิารมขี้อเดอืดร้อนเสยีหายอนัเนื�องมาจากการให้บรกิารโทรศพัท์เคลื�อนที�ของ     
ผู้ให้บรกิาร ผู้ใช้บรกิารมสีทิธยิื�นข้อรอ้งเรยีนได้ตามหลกัเกณฑก์ารรบัเรื�องร้องเรยีนและการแก้ไข
ปญัหาเรื�องรอ้งเรยีนของผูใ้ชบ้รกิารโทรศพัทเ์คลื�อนที�ที�ผูใ้หบ้รกิารไดก้ําหนดและประกาศแจง้ใหท้ราบ
แลว้    
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15. การคืนเงินค่าบริการ
เมื�อสญัญาเลกิกนัไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ หากปรากฏว่าผู้ให้บรกิารมเีงนิค้างชําระแก่ผู้ใช้บรกิาร 

หลงัจากที�ไดห้กัชําระหนี ค่าบรกิารและ/หรอืค่าธรรมเนียมที�ผูใ้ชบ้รกิารคา้งชําระ ผูใ้หบ้รกิารจะคนืเงนิ
ส่วนที�ผู้ให้บรกิารได้รบัไว้ให้แก่ผู้ใช้บรกิารที�แท้จรงิ หรอืบุคคลที�ได้รบัมอบอํานาจจากผู้ใช้บรกิาร 
ภายใน 30 วนั นับแต่วนัเลกิสญัญา โดยโอนเงนิตามจํานวนที�ต้องคนืให้กบัเลขหมายโทรศพัท์แบบ
ชําระเงนิล่วงหน้า(Pre-Paid) ในระบบของผู้ให้บรกิารตามที�ผู้ใช้บรกิารแจง้ หรอือาจคนืเป็นเงนิสด 
หรอืเชค็ หรอืนําเขา้บญัชเีงนิฝากของผู้ใชบ้รกิารในกรณีที�ผู้ใช้บรกิารแจง้ความประสงค์ไว้ หรอืตาม
วธิกีารที�ผูใ้ชบ้รกิารไดแ้จง้ความประสงคไ์วโ้ดยผูใ้ชบ้รกิารตอ้งแสดงหลกัฐานยนืยนัการเป็นผูใ้ชบ้รกิาร
ที�แทจ้รงิใหแ้ก่ผูใ้หบ้รกิารดว้ย  

16. เหตแุห่งการปฏิเสธการให้บริการ
ผูใ้หบ้รกิารมสีทิธปิฏเิสธการใหบ้รกิารแก่ผูย้ ื�นคาํขอใชบ้รกิารได ้ดงันี  
16.1 เมื�อผูใ้ชบ้รกิารปฏเิสธไม่ให้ขอ้มลูรายละเอยีดการแสดงตวัในฐานะเป็นผู้ใช้บรกิารและ 

ผูค้รอบครองบตัรประจาํตวัผูใ้ชบ้รกิาร (SIM Card) 
16.2 เมื�อปรากฏว่าผู้ใช้บรกิารถูกระงบัการให้บรกิาร หรอืเคยถูกผู้ให้บรกิารระงบัการ

ใหบ้รกิารเนื�องมาจากเหตุขอ้หนึ�งขอ้ใดตามขอ้ 17.2-17.5 
16.3 เมื�อปรากฏว่าผู้ใช้บรกิารถูกยกเลิก หรอืเคยถูกผู้ให้บรกิารยกเลิกการให้บรกิาร

เนื�องมาจากเหตุขอ้หนึ�งขอ้ใดตามขอ้ 18.1 หรอื 18.2   

17. เหตผุู้ให้บริการมีสิทธิระงบัการให้บริการ
กรณดีงัต่อไปนี ผูใ้หบ้รกิารมสีทิธริะงบัการใหบ้รกิารไดท้นัท ี  โดยไมต่อ้งแจง้เป็นหนังสอืให้

ผูใ้ชบ้รกิารทราบเป็นการล่วงหน้า
 17.1 กรณเีกดิเหตุสุดวสิยัขึ นแก่ผูใ้หบ้รกิาร  
17.2 ผูใ้ชบ้รกิารถงึแก่ความตาย หรอืสิ นสุดสภาพนิตบิุคคล 
17.3 ผูใ้ชบ้รกิารใชเ้อกสารปลอม หรอืแสดงขอ้ความอนัเป็นเทจ็ในการขอใชบ้รกิาร 
17.4 ผูใ้หบ้รกิารพสิูจน์ไดว้่าบรกิารโทรคมนาคมที�ใหแ้ก่ผูใ้ชบ้รกิารถูกนําไปใชโ้ดยมชิอบดว้ย

กฎหมาย หรอืฝา่ฝืนต่อสญัญา 
17.5 ผูใ้ชบ้รกิารมไิดช้าํระค่าบรกิารล่วงหน้าภายในระยะเวลาที�กําหนด 
17.6 ผู้ให้บรกิารมเีหตุจําเป็นต้องบํารุงรกัษา หรอืแก้ไขระบบโทรคมนาคมที�ใช้ในการ

ใหบ้รกิาร 
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ข้อ 18. ผูใ้ห้บริการมีสิทธิยกเลิกการให้บริการได้ในกรณีดงัต่อไปนี+  
18.1. ผูใ้ชบ้รกิารถงึแก่ความตาย หรอืสิ นสุดสภาพนิตบิุคคล 
18.2 ผู้ให้บรกิารมเีหตุอนัเชื�อได้ว่าผู้ใช้บรกิารมพีฤติกรรมฉ้อฉลในการใช้บรกิาร หรอืนํา

บรกิารไปใชโ้ดยผดิกฎหมาย หรอืฝา่ฝืนขอ้หา้มสญัญา 
18.3 ผูใ้หบ้รกิารไมส่ามารถใหบ้รกิารไดโ้ดยเหตุที�อยู่นอกเหนือการควบคุมของผูใ้หบ้รกิาร 
18.4 เป็นการยกเลกิโดยบทบญัญตัขิองกฎหมาย 

ข้อ 19. การแก้ไขเปลียนแปลง 
การแก้ไขเปลี�ยนแปลงเพิ�มเตมิขอ้ตกลง เงื�อนไข ระเบยีบ ประกาศ หรอืขอ้กําหนดใดๆ ของ

การให้บรกิาร รวมทั  งการเปลี�ยนแปลงอตัราค่าบรกิารโทรคมนาคมต่างๆตามที�ผูใ้หบ้รกิารกําหนดไว ้
ผูใ้หบ้รกิารจะแจง้ใหผู้ใ้ชบ้รกิารทราบเป็นหนงัสอืเป็นการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วนั  

ในกรณทีี�การแกไ้ขเปลี�ยนแปลงขอ้สญัญาอนัอาจมผีลกระทบต่อสทิธหิน้าที� หรอืประโยชน์อนั
พงึไดร้บัของผู้ใชบ้รกิาร ผูใ้หบ้รกิารต้องเสนอให้คณะกรรมการพจิารณาใหค้วามเหน็ชอบล่วงหน้าไม่
น้อยกว่า 30 วนั เว้นแต่เป็นขอ้กําหนดหรอืเงื�อนไขเกี�ยวกบัการให้บรกิารที�คณะกรรมการประกาศ
ยกเว้นให้ดําเนินการได้โดยไม่ต้องได้รบัความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ในกรณีดังกล่าวให ้
ผูใ้หบ้รกิารแจง้ใหค้ณะกรรมการทราบอยา่งชา้ไมเ่กนิ 30 วนั หลงัจากที�ไดด้าํเนินการแลว้ 

การเปลี�ยนแปลงในสาระสําคญัของระบบ เทคโนโลย ีหรอือุปกรณ์ใดๆ อนัส่งผลกระทบทําให้
ประสทิธภิาพในการใหบ้รกิารตํ�าลงหรอืกระทบสทิธ ิหน้าที� หรอืประโยชน์อนัพงึไดร้บัของผูใ้ชบ้รกิาร
ตามสญัญา ใหถ้อืว่าเป็นการเปลี�ยนแปลงขอ้กําหนดหรอืเงื�อนไขในการใหบ้รกิารและต้องไดร้บัความ
เหน็ชอบจากคณะกรรมการก่อนโดยใหด้ําเนินการเช่นเดยีวกบักรณตีามวรรคสอง 

เว้นแต่ ในกรณีที�เป็นการเร่งด่วนผู้ให้บริการอาจแจ้งเป็นจดหมาย หรือประกาศทาง
หนังสอืพมิพ์รายวนัที�แพร่หลายในประเทศเป็นการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วนั โดยผู้ให้บรกิารจะ
ดาํเนินการแจง้เป็นลายลกัษณ์อกัษรใหท้ราบซํ าอกีครั  งหนึ�ง 

ความในวรรคแรกไม่ใช้บงัคบักบัการเปลี�ยนแปลงอตัราค่าใชบ้รกิารโทรศพัทท์างไกลระหว่าง
ประเทศ หรอือตัราค่าใช้บรกิารโทรศพัท์ข้ามแดนระหว่างประเทศ หรอืการเปลี�ยนแปลงอตัราค่าใช้
บรกิารโดยกฎหมายกําหนดใหม้ผีลบงัคบัใชภ้ายในกําหนดเวลาที�น้อยกว่า 30 วนั 

ข้อ 20. อืนๆ 
20.1 ผู้ใช้บริการตกลงยอมรบัว่ากรณีที�ผู้ใช้บริการสมคัรหรือยื�นคําขอใช้บริการอื�นใดที�

เกี�ยวเนื�องกบัการใช้บรกิารโทรศพัท์เคลื�อนที� บรกิารขา้มแดนอตัโนมตัิ บรกิารโทรทางไกลระหว่าง
ประเทศ หรอืบริการอื�นใดที�ผู้ให้บรกิารจะเปิดให้บรกิารในอนาคต ผู้ใช้บรกิารยงัต้องปฏิบตัิตาม
ขอ้ตกลงและเงื�อนไขการใชโ้ทรศพัทเ์คลื�อนที�ฉบบันี ทุกประการ 
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20.2 ผูใ้หบ้รกิารขอสงวนสทิธใินการเปลี�ยนแปลง แกไ้ขเพิ�มเตมิสญัญาใหบ้รกิารนี ตามที�ไดร้บั
ความเหน็ชอบจากคณะกรรมการ หรอืตามที�คณะกรรมการประกาศกําหนด โดยจะแจง้ใหผู้้ใชบ้รกิาร
ทราบล่วงหน้า ผ่านเวบ็ไซด ์สํานักงานบรกิารลูกคา้ของผูใ้หบ้รกิาร ศูนยบ์รกิารรบัเรื�องรอ้งเรยีน หรอื
ผ่านเลขหมายของผูใ้ชบ้รกิาร ทั  งนี ไมต่ดัสทิธผิูใ้ชบ้รกิารที�จะบอกเลกิสญัญาไดท้นัท ี 

บรษิทั แอดวานซ ์ไวรเ์ลส เน็ทเวอรค์ จาํกดั 

**ขอ้ตกลงและเงื�อนไขการใหบ้รกิารฉบบันี อยูร่ะหว่างการพจิารณาเหน็ชอบจาก กสทช.** 
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ข้อตกลงให้เกบ็รวบรวม ใช้ เปิดเผยข้อมูล 
เพื่อสิทธิประโยชน์ของผู้ใช้บริการ 

ผู้ใช้บริการตกลงยินยอมในการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผยข้อมูล โดย AWN จะรวบรวม จดัเก็บ ใช้ ข้อมูลส่วนบุคคลของ
ผูใ้ชบ้รกิาร เพื่อประโยชน์ในการใหบ้รกิารแก่ผูใ้ชบ้รกิาร โดยเป็นไปตามประกาศการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลของเราและตามที่
กฎหมายก าหนด ดงันี้ 

1. “ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายความถึง ชื่อ สกุล ที่อยู่ของผู้ใช้บรกิาร ขอ้มูลทางการเงนิ ขอ้มูลการท าธุรกรรม ขอ้มูล
สุขภาพของผูใ้ชบ้รกิาร ขอ้มลูทางชวีภาพ อตัลกัษณ์ (เช่น ลายนิ้วมอื ใบหน้า เป็นตน้) ความบกพร่องต่อร่างกาย และ/
หรอืขอ้มลูใดๆ ทีจ่ะเป็นประโยชน์ในการใหบ้รกิาร ซึง่เกีย่วกบัผูใ้ชบ้รกิารทีส่ามารถระบุตวัผูใ้ชบ้รกิาร หรอือาจระบุตวั
ผูใ้ชบ้รกิารนัน้ไดไ้ม่ว่าทางตรง หรอืทางออ้มทีผู่ใ้ชบ้รกิารใหไ้วแ้ก่ AWN หรอืที ่AWN ไดร้บัหรอืเขา้ถงึไดจ้ากแหล่งอื่น

2. AWN  รวบรวม จดัเก็บ ใช้ ขอ้มูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ รวมถึงบรกิารหรอืกิจกรรมที่ผู้ใช้บริการสนใจ เช่น บรกิาร
โทรคมนาคม บรกิารกจิการกระจายเสยีง บรกิารช่องทางช าระเงนิ หรอืบรกิารอื่นใด หรอืการจดัท าบรกิารทางดจิทิลั หรอื
การวจิยัตลาดและการจดักิจกรรมส่งเสรมิการขาย หรอืเพื่อประโยชน์ในการจดัท าฐานขอ้มูลและใช้ขอ้มูลเพื่อเสนอสิทธิ
ประโยชน์ตามความสนใจของผู้ใช้บรกิาร หรอืเพื่อประโยชน์ในการวเิคราะห์และน าเสนอบรกิารหรอืผลติภณัฑ์ใดๆ ของ
AWN และ/หรอืบุคคลทีเ่ป็นผูจ้ าหน่าย เป็นตวัแทน หรอืมคีวามเกี่ยวขอ้งกบั AWN และ/หรอืของบุคคลอื่น หรอืเพื่อปฏบิตัิ
ตามกฎหมายหรอืกฎระเบยีบทีใ่ชบ้งัคบักบั AWN  ทัง้ขณะนี้และภายภาคหน้า รวมทัง้ยนิยอมให ้AWN ส่ง โอน และ/หรอื
เปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลให้แก่ผู้รบัขอ้มูล ได้แก่ กลุ่มธุรกิจของ AWN พนัธมติรทางธุรกิจ องค์กร หรอืนิติบุคคลใดๆ ที่
AWN เป็นคู่สญัญาหรอืมนีิตสิมัพนัธด์ว้ย โดยอนุญาตให ้ AWN  ส่ง โอน และ/หรอืเปิดเผยขอ้มูลดงักล่าวได ้ทัง้ในประเทศ
และต่างประเทศ และ AWN จะจดัเกบ็รกัษาขอ้มลูดงักล่าวไวต้ามระยะเวลาเท่าทีจ่ าเป็นส าหรบัวตัถุประสงค์เหล่านัน้เท่านัน้
โดยผู้ร ับข้อมูลก็มีหน้าที่ตามกฎหมายในการรักษาข้อมูลส่วนบุคคลเช่นเดียวกัน หากภายหลังมีการเปลี่ยนแปลง
วตัถุประสงคใ์นการเกบ็รวบรวมขอ้มลูส่วนบุคคล AWN จะประกาศใหผู้ใ้ชบ้รกิารทราบ

3. ผูใ้ชบ้รกิารมสีทิธถิอนความยนิยอมเกี่ยวกบัขอ้มลูส่วนบุคคลของผูใ้ชบ้รกิารเมื่อใดกไ็ด ้เวน้แต่การถอนความยนิยอม
นัน้จะกระทบต่อการใหบ้รกิารหรอือยู่นอกเหนือการควบคุมของ AWN

4. การตกลงใหเ้กบ็ รวบรวม ใช ้เปิดเผยขอ้มลูส่วนบุคคลนี้มผีลใชบ้งัคบัตามระยะเวลาทีก่ฎหมายก าหนดไว้
5. สทิธขิองผู้ใช้บรกิารเกี่ยวกบัข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกบัการเพกิถอน การขอเขา้ถึงและรบัส าเนาข้อมูลส่วนบุคคล การ

คดัคา้นการเกบ็ขอ้มูล ใชห้รอืเปิดเผย สทิธใินการเคลื่อนยา้ยขอ้มูล สทิธใินการลบขอ้มูล สทิธใินการระงบัการใชข้อ้มูลให้
เป็นไปตามประกาศการคุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคลของเราและตามทีก่ฎหมายก าหนด

6. ผูใ้ชบ้รกิารรบัทราบว่า ผูใ้ชบ้รกิารสามารถตดิต่อ AWN ผ่านช่องทางไปรษณียอ์เิลก็ทรอนิกส:์
DPOOFFICE@ais.co.th
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