ั เคลือ
ข้อตกลงและเงือ
่ นไขการให้บริการโทรศพท์
่ นที่
ประเภทเรียกเก็บค่าธรรมเนียมและค่าบริการล่วงหน้า (Pre-Paid)
้ ริการ
ระหว่างผูใ้ ห้บริการก ับผูใ้ ชบ
1. ข้อความทว่ ั ไป
1.1

ข ้อตกลงและเงือ
่ นไขในการให ้บริการโทรศัพท์เคลือ
่ นทีน
่ ี้มผ
ี ลใช ้บังคับระหว่าง บริษัท ล็อกซเล่ย ์ จากัด
(มหาชน) ในฐานะผู ้ให ้บริก ารกับผู ้ใช ้บริการ

1.2

ผู ้ใช ้บริก ารได ้อ่านและเข ้าใจเงือ
่ นไข และข ้อตกลงการใช ้บริการซึง่ กาหนดสิทธิและหน ้าทีข
่ องผู ้ให ้บริการ
และผู ้ใช ้บริการจนเข ้าใจรายละเอียดต่างๆ ครบถ ้วนแล ้ว จึงได ้ตกลงใช ้บริการโดยลงทะเบียนบัตรประจาตัว
ผู ้ใช ้บริก าร (SIM Card) เปิ ดใช ้บริก ารกับผู ้ให ้บริการ ด ้วยวิธก
ี ารทางอิเล็กทรอนิกส์ผา่ นโทรศัพท์เคลือ
่ นที่
รวมถึงการพิมพ์ หรือเลือกข ้อความและการกระทาใดๆ ทีท
่ าให ้ปรากฏซึง่ ข ้อความตามวิธก
ี ารทีผ
่ ู ้ให ้บริการ
่
กาหนดไว ้ผ่านเครือ
่ งโทรศัพท์เคลือ
่ นที่ หรือผ่านทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ ต (Internet) หรือสือ
อิเล็กทรอนิกส์อน
ื่ ใดตามทีผ
่ ู ้ให ้บริการกาหนด และผู ้ให ้บริการได ้เปิ ด หรือยินยอมให ้ผู ้ใช ้บริการใช ้บริการ
โทรศัพท์เคลือ
่ นทีแ
่ ล ้ว ถือว่าผู ้ใช ้บริการได ้ตกลงทาสัญญากับผู ้ให ้บริการและยินยอมผูกพันและปฏิบัตต
ิ าม
ข ้อตกลงฉบับนี้ทุกประการ

1.3

ิ ธิทจ
ผู ้ให ้บริก ารมีสท
ี่ ะปฏิเสธการให ้บริการแก่ผู ้ใช ้บริการตามเงือ
่ นไขทีก
่ าหนดไว ้ในข ้อตกลงฉบับนี้

2. คานิยาม
2.1

“ผูใ้ ห้บริการ” หมายถึง บริษัท ล็อกซเล่ย ์ จากัด (มหาชน) ผู ้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม
ประเภทขายต่อบริการโทรศัพท์เคลือ
่ นทีเ่ สมือน (MNVO)ให ้บริการโทรศัพท์เคลือ
่ นที่ 3G โดยใช ้โครงข่าย
ของบริษัท ทีโอที จากัด (มหาชน)

2.2

้ ริการ” หมายถึง ผู ้ใช ้บริก ารโทรคมนาคมปลายทาง ทัง้ ทีเ่ ป็ นบุคคลธรรมดา นิตบ
“ผูใ้ ชบ
ิ ค
ุ คล คณะบุคคล
กิจการร่วมการค ้า หรือกลุม
่ บุคคลทีม
่ ล
ี ักษณะเดียวกัน และให ้หมายความรวมถึงผู ้รับโอนสิทธิตามสัญญา
จากผู ้ใช ้บริการเดิม ผู ้ซึง่ ได ้ตกลงทาสัญญาใช ้บริก ารโทรศัพท์เคลือ
่ นทีเ่ ครือข่ายของผู ้ให ้บริการไว ้กับผู ้
ให ้บริการ และให ้หมายความรวมถึงผู ้ทีใ่ ช ้ หรือครอบครองบัตรประจาตัวผู ้ใช ้บริการ (SIM Card) โดยมี
วัตถุประสงค์เพือ
่ ใช ้บริการโทรศัพท์เคลือ
่ นที่

2.3

ั เคลือ
“บริการโทรศพท์
่ นที”่ หมายความรวมถึง บริการเสริม บริการโทรศัพท์เคลือ
่ นทีข
่ ้ามแดนระหว่าง
ประเทศ (International Roaming) บริการโทรศัพท์ทางไกลระหว่างประเทศ (International Direct
Dialing)

2.4

ั เคลือ
“บริการโทรศพท์
่ นทีแ
่ บบชาระค่าธรรมเนียมและค่าบริการล่วงหน้า (Pre-Paid)” หมายถึง
บริการโทรศัพท์เคลือ
่ นทีซ
่ งึ่ กาหนดให ้ผู ้ใช ้บริการต ้องชาระเงินค่าธรรมเนียมและค่าบริก ารต่างๆ ให ้แก่ผู ้
ให ้บริการเป็ นการล่วงหน า้ ก่อนการใช ้บริการ ทัง้ นี้ ค่าธรรมเนียมและค่าบริการทีช
่ าระไว ้ล่วงหน ้าจะถูกตัด
ทอนไปตามสัดส่วนของระยะเวลาใช ้บริก ารและอัตราค่าธรรมเนียมและค่าบริการทีก
่ าหนดไว ้ในการใช ้
บริการแต่ละครัง้

2.5

ื่ หรือ
“บริการเสริม” หมายถึง บริการใดๆ อันได ้แก่ บริการเสียง ภาพ ภาพเคลือ
่ นไหว ข ้อมูล พหุสอ
่ ผสม ซึง่ ผู ้ให ้บริการหรือผู ้ร่วมให ้บริการเสริมเป็ นผู ้จัดทา เพือ
สือ
่ ให ้บริการแก่ผู ้ใช ้บริการ นอกเหนือจากการ
ใช ้บริการโทรศัพท์เคลือ
่ นที่ เพือ
่ การโทรออกหรือรับสายเข ้าตามปกติ

2.6

“ผูร้ ว
่ มให้บริการเสริม” หมายถึง ผู ้ทีม
่ ข
ี ้อตกลงกับผู ้ให ้บริการในการให ้บริการเสริมตามข ้อ 2.5

2.7

“บริการข้ามแดนอ ัตโนม ัติ” หมายถึง การให ้บริการใช ้เครือข่ายร่วมระหว่างประเทศ (International
Roaming) แก่ผู ้ใช ้บริการโดยใช ้เครือข่ายของผู ้ให ้บริการโทรคมนาคมในต่างประเทศ

2.8

“ผูใ้ ห้บริการในต่างประเทศ” หมายถึง ผู ้ประกอบกิจการให ้บริการโทรคมนาคมในต่างประเทศทีม
่ ี
ข ้อตกลงการร่วมใช ้บริการเครือข่ายระหว่างประเทศกับผู ้ให ้บริการ
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2.9

“บริการโทรทางไกลระหว่างประเทศ” หมายถึง บริการโทรศัพท์ระหว่างประเทศจากประเทศไทยไปยัง
หมายเลขปลายทางทีเ่ ป็ นเบอร์โทรศัพท์ของต่างประเทศ (International Direct Dialing) โดยผ่าน
เครือข่ายของผู ้ให ้บริการ และ/หรือผู ้ให ้บริก ารโทรคมนาคมรายอืน
่ ๆ ทีม
่ ข
ี ้อตกลงการให ้บริการร่วมกับผู ้ให ้
บริการ

2.10

“สาน ักงานบริการ สาน ักงานสาขา” หมายถึง สานั กงานบริการ สานั กงานสาขา หรือศูนย์บริการลูกค ้า
สัมพัน ธ์ของผู ้ให ้บริการ

2.11 “ศูนย์บริการร ับข้อร้องเรียน” หมายถึง ศูนย์บริการรับข ้อร ้องเรียนผู ้ใช ้บริการที่ ผู ้ให ้บริการจัดตัง้ ขึน
้ เป็ น
การเฉพาะ หรือศูนย์บริการทีผ
่ ู ้ให ้บริการว่าจ ้างให ้ทาหน ้าทีร่ ับข ้อร ้องเรียนของผู ้ใช ้บริการแทนผู ้ให ้บริการ
2.12 “ค่าบริการ” หมายถึง ค่าธรรมเนียม ค่าบริการ หรือค่าใช ้จ่ายอืน
่ ใดทีผ
่ ู ้ให ้บริการเรียกเก็บจากผู ้ใช ้บริก าร
อันเนื่องจากการได ้ใช ้ประโยชน์ หรือจะได ้ใช ้ประโยชน์ในบริการโทรศัพท์เคลือ
่ นทีข
่ องผู ้ให ้บริการ รวมถึง
ค่าบริการโทรทางไกลระหว่างประเทศและค่าบริการข ้ามแดนอัตโนมัตแ
ิ ละค่าบริการเสริม
2.13

“บ ัตรเติมเงิน” หมายถึง บัตร เอกสาร หรือเงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-money) ทีใ่ ช ้สาหรับเพิม
่ วงเงินค่าใช ้
บริการของโทรศัพท์เคลือ
่ นทีป
่ ระเภทเรียกเก็บค่าธรรมเนียมและค่าบริการแบบชาระล่วงหน ้า

2.14

้ ริการ (Subscriber Identity Module Card “SIM Card”)” หมายถึง
“บ ัตรประจาต ัวผูใ้ ชบ
อุปกรณ์บรรจุหน่วยประมวลผลและความจาขนาดเล็กซึง่ ผู ้ให ้บริการบันทึกหมายเลขโทรศัพท์ประจาตัวของ
ผู ้ใช ้บริก าร เพือ
่ ให ้ผู ้ใช ้บริก ารสามารถใช ้บริการต่อสัญญาณกับเครือข่ายฯได ้ และใช ้เก็บหมายเลข
โทรศัพท์เคลือ
่ นทีแ
่ ละข ้อมูลต่างๆ ของผู ้ใช ้บริการ

2.15

ั
“สญญา”
หมายถึง ความตกลงร่วมกันระหว่างผู ้ให ้บริการกับผู ้ใช ้บริการเกีย
่ วกับการให ้บริการ
โทรศัพท์เคลือ
่ นทีแ
่ ก่ผู ้ใช ้บริการ ซึง่ ไม่วา่ ทาขึน
้ ในรูปแบบใด โดยจะมีผลผูกพันและใช ้บังคับกับผู ้ให ้บริการ
และผู ้ใช ้บริการตามสิท ธิและหน ้าทีท
่ ก
ี่ าหนดไว ้ในข ้อตกลงและเงือ
่ นไขการให ้บริการโทรศัพท์เคลือ
่ นที่
ฉบับนี้ทันที เมือ
่ ผู ้ให ้บริการได ้ยินยอมให ้ผู ้ใช ้บริการได ้ใช ้บริการโทรศัพท์เคลือ
่ นที่

2.16

้ ริการ” หมายถึง การทารายการลงทะเบียนบัตรประจาตัวผู ้ใช ้บริการ (SIM Card) เพือ
“สม ัครใชบ
่ ขอทา
สัญญาเปิ ดใช ้บริการโทรศัพท์เคลือ
่ นทีก
่ ับผู ้ให ้บริก าร ด ้วยวิธก
ี ารทางอิเล็กทรอนิกส์ผา่ นโทรศัพท์เคลือ
่ นที่
รวมถึงการพิมพ์ หรือเลือกข ้อความและการกระทาใดๆ ทีท
่ าให ้ปรากฏซึง่ ข ้อความตามวิธก
ี ารทีผ
่ ู ้ให ้บริการ
่
กาหนดไว ้ผ่านเครือ
่ งโทรศัพท์เคลือ
่ นที่ หรือผ่านทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ ต (Internet) หรือสือ
อิเล็กทรอนิกส์อน
ื่ ใดตามทีผ
่ ู ้ให ้บริการกาหนด ทัง้ ทีม
่ อ
ี ยูใ่ นปั จจุบันและทีจ
่ ะกาหนดขึน
้ ในอนาคต

2.17

่ สกุล ทีอ
“ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง ชือ
่ ยูข
่ องผู ้ใช ้บริก ารและให ้หมายความรวมถึงรายละเอียด
เกีย
่ วกับผู ้ใช ้บริการทีส
่ ามารถระบุตัวผู ้ใช ้บริการ หรืออาจระบุตัวผู ้ใช ้บริการนั น
้ ได ้ไม่ว่าทางตรง หรือ
ทางอ ้อม ข ้อมูลการใช ้บริการ เลขหมายโทรคมนาคม และพฤติกรรมการใช ้บริการโทรคมนาคมของ
ผู ้ใช ้บริก าร

2.18

“คณะกรรมการ” หมายถึงคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม
แห่งชาติ (กสทช.)

3. การให้บริการ
ผู ้ให ้บริก ารเป็ นผู ้ให ้บริการโทรศัพท์เคลือ
่ นทีแ
่ ก่ผู ้ใช ้บริการทีไ่ ด ้สมัคร หรือยืน
่ คาขอและทาสัญญากับผู ้
ิ ธิใช ้เลขหมายโทรศัพท์เคลือ
่ สารทางโทรศัพท์
ให ้บริการ ซึง่ จะมีสท
่ นทีต
่ ามทีผ
่ ู ้ให ้บริการจัดสรรให ้ เพือ
่ ใช ้ในการสือ
รวมตลอดถึงการใช ้บริการเสริมและการใช ้บริการประเภทอืน
่ ๆ ทีเ่ กีย
่ วเนื่องกับบริการโทรศัพท์เคลือ
่ นที่ ตามทีผ
่ ู้
ให ้บริการกาหนดและทีเ่ ปิ ดให ้บริการอยูแ
่ ล ้วทัง้ ในปั จจุบันและทีจ
่ ะจัดให ้มีขน
ึ้ ในอนาคต
ั
้ ริการ
4. การทาสญญาและการใช
บ
4.1 เมือ
่ ผู ้ใช ้บริการได ้สมัครใช ้บริการ โดยวิธก
ี ารทารายการลงทะเบียนบัตรประจาตัวผู ้ใช ้บริการ (SIM Card)
้บริ
เพือ
่ เปิ ดใช การโทรศัพท์เคลือ
่ นทีก
่ ับผู ้ให ้บริการ หรือด ้วยวิธก
ี ารทางอิเล็กทรอนิกส์ผา่ นโทรศัพท์เคลือ
่ นที่
รวมถึงการพิมพ์ หรือเลือกข ้อความและการกระทาใดๆ ทีท
่ าให ้ปรากฏซึง่ ข ้อความตามวิธก
ี ารทีผ
่ ู ้ให ้บริการ
่
กาหนดไว ้ผ่านเครือ
่ งโทรศัพท์เคลือ
่ นที่ หรือผ่านทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ ต (Internet) หรือสือ
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อิเล็กทรอนิกส์อน
ื่ ใดตามทีผ
่ ู ้ให ้บริการกาหนด หรือเมือ
่ ผู ้ให ้บริการได ้เปิ ด หรือยินยอมให ้ผู ้ใช ้บริการใช ้
บริการโทรศัพท์เคลือ
่ นทีแ
่ ล ้ว ถือว่าผู ้ใช ้บริการได ้ตกลงทาสัญญาใช ้บริการโทรศัพท์เคลือ
่ นทีก
่ ับผู ้ให ้บริการ
ตามเงื่อนไขและข ้อตกลงทีก
่ าหนดไว ้ในเอกสารนี้
่ –สกุล ทีอ
4.2 ผู ้ใช ้บริการต ้องให ้ข ้อมูลชือ
่ ยู่ พร ้อมสาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรือบัตรอืน
่ ใดทีห
่ น่วยงาน
ราชการออกให ้ เพือ
่ แสดงตัวในฐานะเป็ นผู ้ใช ้บริการและผู ้ครอบครองบัตรประจาตัวผู ้ใช ้บริการ (SIM Card)
ทัง้ นี้ เป็ นไปตามทีค
่ ณะกรรมการกาหนดให ้ผู ้ให ้บริการจัดเก็บข ้อมูลแสดงตน กรณีผู ้ใช ้บริการไม่ยน
ิ ยอมให ้
ิ ธิระงับการใช ้บริการชัว่ คราวได ้ตามกฎหมาย และ/หรือประกาศ หลักเกณฑ์
ข ้อมูลแสดงตน ผู ้ให ้บริก ารมีสท
ทีค
่ ณะกรรมการได ้กาหนดไว ้ทัง้ ในปั จจุบันและทีจ
่ ะมีเกิดขึน
้ ในภายหน ้า
4.3 ผู ้ใช ้บริการจะได ้รับสิทธิประโยชน์ในการใช ้บริการ ตามเงือ
่ นไขและรายละเอียดทีก
่ าหนดไว ้ในรายการ
ส่งเสริมการขายทีผ
่ ู ้ให ้บริการประกาศไว ้ ให ้แก่ผู ้ทีส
่ มัครใช ้บริการหรือทีใ่ ช ้บริการอยูใ่ นแต่ละช่วงเวลานั น
้
ิ ธิขอเปลีย
ทัง้ นี้ ผู ้ใช ้บริก ารมีสท
่ นแปลงรายการส่งเสริมการขายและการใช ้บริการได ้ ตามรายการส่งเสริมการ
ขายทีผ
่ ู ้ให ้บริการเปิ ดให ้สมัครใช ้ได ้อยู่ ณ เวลานั น
้
ิ ธินาข ้อมูลส่วนบุคคลของผู ้ใช ้บริการไปใช ้ในการให ้บริการได ้โดยต ้องได ้รับความยินยอมจาก
4.4 ผู ้ให ้บริก ารมีสท
ผู ้ใช ้บริก าร และเพือ
่ ประโยชน์ในการดาเนินกิจการโทรคมนาคมและเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ทก
ี่ าหนดตามที่
คณะกรรมการประกาศกาหนดในเรือ
่ ง มาตรการคุ ้มครองสิทธิของผู ้ใช ้บริการโทรคมนาคมเกีย
่ วกับข ้อมูลส่วน
บุคคลฯ
ิ ธิขอตรวจดู ขอสาเนา หรือขอส าเนารับรองถูกต ้อง หรือขอแก ้ไข หรือเปลีย
ทัง้ นี้ ผู ้ใช ้บริก ารมีสท
่ นแปลง
หรือขอระงับการใช ้ หรือเปิ ดเผยข ้อมูลส่วนบุคคลของผู ้ใช ้บริการ หรือขอเพิกถอนความยินยอมให ้
ประมวลผลได ้ โดยให ้ทาคาขอเป็ นหนั งสือยืน
่ ต่อผู ้ให ้บริการ หากผู ้ให ้บริก ารไม่ดาเนินการตามคาขอให ้
ผู ้ใช ้บริก ารมีหนั งสือแจ ้งสานักงาน กสทช. เพือ
่ บังคับให ้เป็ นไปตามสิทธิของผู ้ใช ้บริการ และให ้ผู ้ให ้บริการ
เรียกเก็บค่าธรรมเนียมในกรณีทผ
ี่ ู ้ใช ้บริการขอตรวจดู ขอสาเนา หรือขอส าเนารับรองความถูกต ้องข ้อมูลส่วน
บุคคลของผู ้ใช ้บริการได ้ โดยไม่สงู กว่าความเป็ นจริงตามหลักเกณฑ์ทค
ี่ ณะกรรมการกาหนด
4.5 ในกรณีทเี่ กิดเหตุขัดข ้องขึน
้ กับการให ้บริการโทรศัพท์เคลือ
่ นทีข
่ องผู ้ให ้บริก าร อันเนื่องมาจากมาตรฐานหรือ
คุณภาพการให ้บริการ จนเป็ นเหตุให ้ผู ้ใช ้บริการไม่ส ามารถใช ้บริการได ้ตามปกติ ผู ้ให ้บริก ารมีหน ้าทีต
่ ้อง
ดาเนินการแก ้ไขเพือ
่ ให ้ผู ้ใช ้บริการสามารถใช ้บริการโทรศัพท์เคลือ
่ นทีไ่ ด ้โดยเร็ว ผู ้ให ้บริการจะไม่เรียกเก็บ
เงินค่าบริการในช่วงเวลาดังกล่าวจากผู ้ใช ้บริการ อย่างไรก็ตาม ค่าบริการทีเ่ กิดขึน
้ ในช่วงเวลาทีส
่ ามารถใช ้
งานได ้ตามปกตินัน
้ ผู ้ใช ้บริการยังคงมีหน ้าทีต
่ ้องชาระให ้แก่ผู ้ให ้บริการ
4.6 ผู ้ให ้บริก ารจะให ้บริการโทรศัพท์เคลือ
่ นทีต
่ ามมาตรฐานและคุณภาพการให ้บริการตามทีไ่ ด ้โฆษณาไว ้ หรือ
แจ ้งให ้ผู ้ใช ้บริการทราบ โดยมาตรฐานและคุณภาพการให ้บริการดังกล่าวจะไม่ต่ากว่าหลักเกณฑ์ท ี่
คณะกรรมการประกาศกาหนด
4.7 กรณีผู ้ให ้บริการได ้ส่งมอบเครือ
่ งโทรศัพท์เคลือ
่ นที่ และ/หรืออุปกรณ์ใดๆ ให ้แก่ผู ้ใช ้บริการโดยไม่คด
ิ
ค่าใช ้จ่ายใดๆ โดยมีวต
ั ถุประสงค์เพือ
่ นาไปใช ้บริการโทรศัพท์เคลือ
่ นที่ ผู ้ใช ้บริก ารมีหน า้ ทีต
่ ้องดูแล
ิ ของตนเองและต ้องส่งมอบคืนภายใน
รับผิดชอบเครือ
่ ง และ/หรืออุปกรณ์ใดๆ ทีไ่ ด ้รับไปเสมือนเป็ นทรัพย์สน
้ สุดลง ทัง้ นี้ ผู ้ให ้บริก ารจะถือเอาเหตุดงั กล่าวมากาหนดเป็ นเงือ
ระยะเวลาทีก
่ าหนดไว ้เมือ
่ สัญญาสิน
่ นไขอัน
ก่อให ้เกิดภาระแก่ผู ้ใช ้บริการ หรือเรียกเก็บค่าปรับ หรือค่าเสียหายจากการทีผ
่ ู ้ใช ้บริการยกเลิกก่อนกาหนด
มิได ้
หากปรากฏว่าเครือ
่ งโทรศัพท์เคลือ
่ นที่ และ/หรืออุปกรณ์ใดๆ ชารุด เสียหาย หรือสูญหายจากการกระทา
หรือความประมาทเลินเล่อของผู ้ใช ้บริการ ผู ้ใช ้บริก ารต ้องแจ ้งให ้ผู ้ให ้บริการทราบทันทีและต ้องรับผิดชดใช ้
ค่าเสียหายตามความเสียหายทีเ่ กิดขึน
้ จริงให ้แก่ผู ้ให ้บริการ ทัง้ นี้ ไม่เกินกว่าราคาตลาดของค่าเครือ
่ ง และ/
หรืออุปกรณ์ดังกล่าวในขณะนั น
้
4.8 กรณีผู ้ใช ้บริการโอนสิทธิการใช ้บริการโดยมอบการครอบครองบัตรประจาตัวผู ้ใช ้บริการ (SIM Card) ให ้แก่
บุคคลอืน
่ ผู ้รับโอน หรือผู ้ใช ้บริการจะต ้องดาเนินการให ้ผู ้รับโอนมาดาเนินการให ้ข ้อมูลรายละเอียดเกีย
่ วกับ
ผู ้รับโอน เพือ
่ แสดงตัวในฐานะเป็ นผู ้ใช ้บริการและผู ้ครอบครองบัตรประจาตัวผู ้ใช ้บริการ (SIM Card) ทัง้ นี้
เป็ นไปตามทีค
่ ณะกรรมการกาหนดให ้ผู ้ให ้บริการจัดเก็บข ้อมูลแสดงตน
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กรณีผู ้ใช ้บริการมิได ้ดาเนินการตามวรรคแรก ผู ้ใช ้บริก ารไม่สามารถยกเหตุการโอนสิทธิมาปฏิเสธความ
รับผิดชอบความเสียหายทีเ่ กิดขึน
้ อันเนื่องจากการใช ้บริการโทรศัพท์เคลือ
่ นทีข
่ องผู ้รับโอนได ้
อนึง่ กรณีผู ้ให ้บริการยินยอมให ้ผู ้ใช ้บริการโอนสิทธิการใช ้บริการให ้กับบุคคลอืน
่ แล ้ว ถือว่าสิทธิการใช ้
บริการโทรศัพท์เคลือ
่ นทีต
่ ามรายการส่งเสริมการขาย สิทธิการใช ้บริการโทรศัพท์ข ้ามแดนอัตโนมัต ิ และ/
้ สุดลงทันที ในกรณีนี้ผู ้รับโอน
หรือการใช ้บริการโทรทางไกลระหว่างประเทศเดิมของผู ้ใช ้บริการเป็ นอันสิน
ต ้องดาเนินการสมัครหรือยืน
่ คาขอใช ้บริการใหม่กับผู ้ให ้บริการต่อไป
้ ริการเสริม
5. ข้อกาหนดและวิธก
ี ารใชบ
5.1 การใช ้บริการเสริมประเภททีก
่ าหนดให ้ต ้องใช ้รหัสผ่าน หรือรหัสประจาตัวของผู ้ใช ้บริการ ผู ้ใช ้บริก ารต ้องเก็บ
รักษารหัสดังกล่าวไว ้เป็ นความลับแต่เพียงผู ้เดียวเท่านั น
้
ิ ธิทารายการบริการเสริมแต่ละประเภทได ้ไม่เกินจานวนครัง้ และจานวนเงินทีผ
5.2 ผู ้ใช ้บริการเสริมมีสท
่ ู ้ให ้บริการ
่ ต่างๆ และหากปรากฏว่า
กาหนดไว ้ ตามรายละเอียดของบริการแต่ละประเภททีไ่ ด ้แจ ้งแก่ผู ้ใช ้บริการผ่านสือ
ผู ้ใช ้บริก ารกดรหัส ผ่าน หรือรหัสประจาตัวผิดเกินกว่าทีก
่ าหนด ผู ้ใช ้บริการจะไม่ส ามารถทารายการใดๆ ได ้
อีกจนกว่าผู ้ใช ้บริการจะติดต่อกับผู ้ให ้บริการเพือ
่ แก ้ไขให ้สามารถใช ้บริการได ้ดังเดิม
5.3 ผู ้ใช ้บริการยินยอมให ้ผู ้ให ้บริการเป็ นผู ้เรียกเก็บเงินค่าบริการ หรือค่าใช ้จ่ายต่างๆ ทัง้ หมดจากผู ้ใช ้บริการ
แทนผู ้ร่วมให ้บริการเสริม
ทัง้ นี้ ผู ้ให ้บริการจะต ้องร่วมรับผิดกับผู ้ร่วมให ้บริการเสริมต่อผู ้ใช ้บริการในความเสียหายทีเ่ กิดขึน
้ จากการ
ให ้บริการเสริมด ้วย
5.4 กรณีผู ้ใช ้บริการประสงค์จะบอกเลิกบริการเสริม ผู ้ให ้บริการต ้องดาเนินการดังกล่าวทันที และกรณีมข
ี ้อ
โต ้แย ้งหากผู ้ให ้บริการไม่สามารถพิสจ
ู น์ได ้ว่าผู ้ใช ้บริการแสดงเจตนาสมัครใช ้บริการเสริมโดยชัดแจ ้ง ผู ้
ิ ธิเรียกเก็บค่าบริการเสริมดังกล่าว
ให ้บริการไม่มส
ี ท
5.5 ผู ้ใช ้บริการสามารถใช ้บริการเสริมในต่างประเทศหากผู ้ให ้บริการในต่างประเทศนั น
้ เปิ ดให ้บริการนั น
้ ๆ โดย
ผู ้ใช ้บริก ารต ้องเสียค่าบริการเพิม
่ เติมตามอัตราของการบริการข ้ามแดนอัตโนมัตต
ิ ามทีผ
่ ู ้ให ้บริการประเทศ
นั น
้ ๆ หรือผู ้ให ้บริการได ้กาหนดไว ้
้ ริการโทรทางไกลระหว่างประเทศ
6. ข้อกาหนดและวิธก
ี ารใชบ
ในกรณีทผ
ี่ ู ้ใช ้บริการสมัคร หรือขอใช ้บริการโทรทางไกลระหว่างประเทศไว ้กับผู ้ให ้บริการ ผู ้ใช ้บริก าร
สามารถใช ้โทรศัพท์ประเทศไทยติดต่อไปยังหมายเลขปลายทางทีเ่ ป็ นเบอร์โทรศัพท์ของต่างประเทศได ้ตามวิธก
ี าร
ขัน
้ ตอน และอัตราค่าบริการทีผ
่ ู ้ให ้บริการประกาศและแจ ้งให ้ผู ้ใช ้บริการทราบ
7. อ ัตราค่าบริการและค่าธรรมเนียมต่างๆ
ผู ้ใช ้บริก ารสามารถทารายการเติมเงิน (Top-Up) เพือ
่ การใช ้บริการโทรศัพท์เคลือ
่ นทีแ
่ บบชาระค่าธรรมเนียม
และบริการล่วงหน ้า (Pre-Paid) ได ้ ตามวิธก
ี ารทีผ
่ ู ้ให ้บริการกาหนดไว ้ในข ้อ 8 หรือตามวิธก
ี ารทีผ
่ ู ้ให ้บริการจะได ้
ประกาศและแจ ้งให ้ผู ้ใช ้บริการทราบเพิม
่ เติมภายหน ้า
7.1 ผู ้ใช ้บริการตกลงชาระค่าบริการให ้แก่ผู ้ให ้บริการตามอัตราค่าบริการทีผ
่ ู ้ให ้บริการประกาศกาหนด ทัง้ นี้ อัตรา
ค่าบริการดังกล่าวให ้เป็ นไปตามเงือ
่ นไข ประกาศของคณะกรรมการทีไ่ ด ้กาหนดไว ้ ผู ้ให ้บริการรับรองว่า จะ
ไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียม หรือค่าบริการนอกเหนือจากทีก
่ าหนดในสัญญานี้
7.2 ผู ้ใช ้บริการสามารถขอทราบอัตราค่าใช ้บริการโทรศัพท์ข ้ามแดนอัตโนมัต ิ ค่าบริการเสริมข ้ามแดนอัตโนมัต ิ
และ/หรือค่าบริการโทรทางไกลระหว่างประเทศได ้ทีส
่ านั กงานบริการ สานั กงานสาขา เว็บไซต์ หรือ
โทรศัพท์ผา่ นศูนย์บริการลูกค ้าสัมพันธ์ของผู ้ให ้บริการ
7.3 ผู ้ให ้บริก ารอาจเรียกเก็บค่าบริการในอัตราทีต
่ ่ากว่าทีก
่ าหนดไว ้ ตามรายการส่งเสริมการขายและการใช ้บริการ
ทีก
่ าหนดขึน
้ เป็ นคราวๆ
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้ ริการและกาหนดเวลาชาระค่าใชบ
้ ริการ
8.วิธก
ี ารชาระค่าใชบ
8.1 ผู ้ใช ้บริการต ้องชาระค่าบริการและค่าธรรมเนียมให ้แก่ผู ้ให ้บริการเป็ นการล่วงหน ้าก่อนการใช ้บริการโทรศัพท์
โดยวิธก
ี ารเติมเงิน (Top-Up) ตามช่องทางการชาระเงินต่างๆ ทีผ
่ ู ้ให ้บริการกาหนดไว ้ ดังนี้
8.1.1 การใช ้บัตรเติมเงิน (Scratch Card) หรือบัตรเงินสด เงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-money)
8.1.2 การเติมเงิน (Top-Up) ผ่านเครือ
่ งเบิก-ถอน เงินสดอัตโนมัต ิ (เครือ
่ ง ATM) ของธนาคารต่างๆ
ได ้แก่ ธนาคารกสิกรไทย หรือธนาคารอืน
่ ๆ ทีจ
่ ะเปิ ดให ้บริการในอนาคต
8.1.3 การเติมเงิน (Top-Up) ณ สานั กงานบริการของผู ้ให ้บริการทั่วประเทศ โดยพนั กงานของผู ้ให ้บริการจะ
เป็ นผู ้ดาเนินการให ้
8.1.4 การเติมเงิน (Top-Up) ผ่านด ้วยวิธก
ี ารทางอิเล็กทรอนิกส์ผา่ นเครือ
่ ง e-refill และ e-pay
8.1.5 การเติมเงิน (Top-Up) ผ่านเครือข่ายการให ้บริก ารอินเทอร์เน็ ต
8.1.6 การเติมเงิน (Top-Up) ผ่านเครือ
่ งโทรศัพท์ตอบรับ (Interactive Voice Response “IVR”) หรือระบบ
้ แบบด่วนพิเศษ (USSD Short Code)
ข ้อความสัน
8.1.7 การเติมเงิน (Top-Up) ผ่านระบบการใช ้บริการทางโทรศัพท์ของธนาคาร (Telephone Banking)
การทารายการเติมเงิน (Top-Up) แต่ละครัง้ ผู ้ใช ้บริการต ้องเติมเงิน (Top-Up) ตามวงเงินทีผ
่ ู ้ให ้บริการ
กาหนดไว ้เท่านั น
้ กรณีผู ้ให ้บริการแก ้ไข ลด หรือเพิม
่ เติมช่องทางและวิธก
ี ารเติมเงิน (Top-Up) ผู ้ให ้บริก าร
จะประกาศและแจ ้งให ้ผู ้ใช ้บริการทราบต่อไป
8.2 ผู ้ใช ้บริการสามารถทาการเติมเงิน (Top-Up) เพือ
่ การใช ้บริการโทรศัพท์เคลือ
่ นทีไ่ ด ้ตลอดเวลาทีใ่ ช ้บริการ
กรณีทย
ี่ ังคงมียอดเงินคงเหลืออยู่ในระบบการใช ้บริการ และผู ้ใช ้บริการได ้มีการเติมเงิน (Top-Up) ภายใน
กาหนดเวลาระบบจะนายอดเงินเก่าทีเ่ หลืออยูร่ วมกับยอดเงินใหม่
8.3 ผู ้ใช ้บริการสามารถตรวจสอบวงเงินคงเหลืออยูใ่ นระบบการใช ้บริก ารโทรศัพท์ได ้ตลอดเวลา และผู ้ให ้บริการ
้ แบบ
จะแจ ้งวงเงินคงเหลือให ้ผู ้ใช ้บริการทราบเป็ นลายลักษณ์อักษรผ่านระบบการให ้บริการส่งข ้อความสัน
ด่วนพิเศษ (USSD)
้ ริการ
9. ระยะเวลาการใชบ
9.1 การเติมเงินแต่ละครัง้ ตามมูลค่าทีผ
่ ู ้ให ้บริการกาหนดไว ้ ผู ้ใช ้บริการจะได ้รับระยะเวลาการใช ้งานเป็ นจานวนไม่
น ้อยกว่า 30 วัน ทัง้ นี้ ระยะเวลาสะสมสูงสุดอย่างน ้อย 365 วัน
9.2 ผู ้ใช ้บริการจะต ้องเติมเงิน (Top-Up) เข ้าสูร่ ะบบการใช ้บริการภายใน 45วัน นั บแต่ครบกาหนดระยะเวลาใน
แต่ละครัง้ หากพ ้นกาหนดเวลาดังกล่าวถือว่าผู ้ใช ้บริการไม่ประสงค์จะใช ้บริการต่อไป
้ ริการ
10.การตรวจสอบข้อมูลการใชบ
10.1 ในกรณีทผ
ี่ ู ้ใช ้บริการเห็นว่าผู ้ให ้บริการเรียกเก็บค่าบริการสูงกว่าอัตราทีก
่ าหนดไว ้ หรือสูงกว่าทีเ่ รียกเก็บจาก
ผู ้ใช ้บริก ารรายอืน
่ ทีใ่ ช ้บริการโทรคมนาคมในลักษณะหรือประเภทเดียวกัน หรือเห็นว่าผู ้ให ้บริการเรียกเก็บ
ิ ธิยน
ค่าบริการไม่ถก
ู ต ้อง ผู ้ใช ้บริก ารมีสท
ื่ คาขอตรวจสอบข ้อมูลการใช ้บริการได ้ตามหลักเกณฑ์ทก
ี่ าหนดตาม
ประกาศ กทช. เรือ
่ ง มาตรฐานของสัญญาให ้บริการโทรคมนาคม พ.ศ. 2549 ทัง้ นี้ ผู ้ใช ้บริก ารต ้องยืน
่ คาขอ
่ สารอย่างอืน
เป็ นหนั งสือ หรือทางโทรศัพท์ หรือเครือ
่ งมือสือ
่ หรือโดยวิธก
ี ารอืน
่ ใดมายัง สานั กงานบริการ
สานั กงานสาขา หรือตัวแทนศูนย์บริการ หรือศูนย์บริการรับข ้อร ้องเรียน และผู ้ให ้บริการจะดาเนินการ
ตรวจสอบข ้อเท็จจริงและแจ ้งผลการตรวจสอบข ้อมูลให ้ผู ้ใช ้บริการทราบโดยเร็ว แต่ทงั ้ นี้ต ้องไม่เกินกว่า 30
วัน นั บแต่วันทีผ
่ ู ้ใช ้บริการคาขอ
้ สิทธิในการเรียกเก็บ
หากผู ้ให ้บริการไม่ดาเนินการภายในระยะเวลาทีก
่ าหนด ให ้ถือว่าผู ้ให ้บริการนั น
้ สิน
้บริ
ค่าธรรมเนียมหรือค่าบริการในจานวนทีผ
่ ู ้ใช การได ้โต ้แย ้งนัน
้
10.2 กรณีข ้อเท็จจริงปรากฏว่าผู ้ให ้บริก ารเรียกเก็บค่าบริการเกินกว่าจานวนทีเ่ กิดขึน
้ จากการใช ้บริการจริง ผู ้
้บริ
ให ้บริการจะคืนเงินส่วนต่างของค่าบริการให ้แก่ผู ้ใช การภายใน 30 วัน นั บแต่วันทีข
่ ้อเท็จจริงยุต ิ และผู ้
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ให ้บริการต ้องชาระดอกเบีย
้ ในส่วนต่างในอัตราเท่ากับทีไ่ ด ้กาหนดว่าจะเรียกเก็บจากผู ้ใช ้บริการในกรณีท ี่
ผู ้ใช ้บริก ารผิดนั ด โดยผู ้ให ้บริการจะจ่ายคืนเงินให ้เป็ นเงินสด หรือเช็ค หรือนาเข ้าบัญชีเงินฝากของ
ผู ้ใช ้บริก ารตามทีผ
่ ู ้ใช ้บริการแจ ้งไว ้ หรือเติมเงิน (Top-Up) ให ้กับเลขหมายโทรศัพท์ของผู ้ใช ้บริก าร หรือ
ตามวิธก
ี ารทีผ
่ ู ้ใช ้บริการแจ ้งความประสงค์ไว ้
10.3 ผู ้ให ้บริการจะดาเนินการตรวจสอบข ้อมูลการใช ้บริการ แจ ้งผล และคืนเงิน (ถ ้ามี) ให ้แก่ผู ้ใช ้บริการทีม
่ ี
หลักฐานแสดงตนว่าเป็ นผู ้ใช ้บริการทีแ
่ ท ้จริงเท่านั น
้
้ ริการชว่ ั คราว
11. การแจ้งขอระง ับใชบ
11.1 ในกรณีทผ
ี่ ู ้ใช ้บริการมีเหตุจาเป็ นไม่สามารถใช ้บริการโทรศัพท์เคลือ
่ นทีไ่ ด ้เป็ นการชัว่ คราว ผู ้ใช ้บริก าร
สามารถขอระงับการใช ้บริการเป็ นการชัว่ คราวได ้ 30วัน โดยไม่เสียค่าใช ้จ่าย ทัง้ นี้ ต ้องแจ ้งความประสงค์
เป็ นคราวๆ ด ้วยตนเอง หรือส่งโทรสารพร ้อมสาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรือแจ ้งเป็ นหนังสือส่งทาง
ไปรษณียล
์ งทะเบียนตอบรับมายังสานั กงานบริก าร สานั กงานสาขา หรือตัวแทนศูนย์บริการเป็ นการล่วงหน ้า
ไม่น ้อยกว่า 3 วัน
11.2 ในการขอระงับการใช ้บริการชัว่ คราวผู ้ใช ้บริการไม่ต ้องเสียค่าธรรมเนียม หรือค่าใช ้จ่ายใดๆ ในการขอระงับ
บริการ เว ้นแต่ กรณีทผ
ี่ ู ้ใช ้บริการระงับบริการเกินกว่าระยะเวลาขัน
้ สูงที่ ผู ้ให ้บริก ารกาหนดไว ้ ผู ้ให ้บริก ารมี
สิทธิยกเลิกการให ้บริการได ้โดยแจ ้งให ้ผู ้ใช ้บริการทราบล่วงหน ้าเป็ นหนั งสือไม่น ้อยกว่า 30 วัน
11.3 ผู ้ให ้บริการจะเปิ ดให ้ผู ้ใช ้บริการได ้ใช ้บริการทันทีในวันถัดจากวันทีค
่ รบกาหนดการขอระงับใช ้บริการชัว่ คราว
โดยไม่เรียกเก็บค่าใช ้จ่ายใดๆ ในการขอเปิ ดใช ้บริการ
ั เคลือ
12. กรณีเครือ
่ งโทรศพท์
่ นทีส
่ ูญหายหรือถูกโจรกรรม
12.1 เมือ
่ เครือ
่ งโทรศัพท์เคลือ
่ นทีพ
่ ร ้อมกับบัตรระบุตัวผู ้ใช ้บริการ (SIM Card) สูญหาย หรือ ถูกโจรกรรม
ผู ้ใช ้บริก ารต ้องรีบแจ ้งมายังสานั กงานบริการ สานั กงานสาขาของผู ้ให ้บริการทราบเป็ นหนั งสือ หรือทาง
่ สารอย่างอืน
โทรศัพท์ หรือโดยเครือ
่ งมือสือ
่ หรือโดยวิธก
ี ารอืน
่ ใด โดยผู ้ให ้บริการจะดาเนินการระงับการ
ให ้บริการในทันทีทไี่ ด ้รับแจ ้งเพือ
่ ระงั บการให ้บริการเป็ นการชัว่ คราวโดยเร็วทีส
่ ด
ุ และผู ้ใช ้บริการไม่ต ้อง
รับผิดชอบชาระค่าธรรมเนียมและค่าบริการทีเ่ กิดขึน
้ ภายหลังการแจ ้งดังกล่าว เว ้นแต่ผู ้ให ้บริการจะพิสจ
ู น์ได ้
ว่าความรับผิดในหนี้นัน
้ ทีเ่ กิดขึน
้ เป็ นผลจากการกระทาของผู ้ใช ้บริการเอง
ั แจ ้งแล ้วว่า ผู ้แจ ้งเป็ น
12.2 ผู ้ให ้บริการจะดาเนินการระงั บการให ้บริการให ้ก็ตอ
่ เมือ
่ ได ้ตรวจสอบเป็ นทีช
่ ด
ผู ้ใช ้บริก ารทีแ
่ ท ้จริงเท่านั น
้
ิ ธิยน
12.3 ในระหว่างการระงั บการใช ้บริการชัว่ คราว ผู ้ใช ้บริก ารมีสท
ื่ คาขอให ้ผู ้ให ้บริการเปิ ดให ้บริการใหม่โดยใช ้
เลขหมายโทรศัพท์เดิมได ้ภายในเวลา 30 วัน นั บแต่วันทีผ
่ ู ้ให ้บริการได ้รับแจ ้งการสูญหาย หรือถูกโจรกรรม
ิ ธิยกเลิกการให ้บริการได ้โดยแจ ้งให ้ผู ้ใช ้บริการทราบ
แล ้ว เมือ
่ ครบกาหนดเวลาดังกล่าวแล ้ว ผู ้ให ้บริก ารมีสท
ล่วงหน ้าเป็ นหนั งสือไม่น ้อยกว่า 30 วัน
ั
้ ริการ
13. การบอกเลิกสญญาโดยผู
ใ้ ชบ
ิ ธิเลิกสัญญาการใช ้บริการโทรศัพท์เคลือ
13.1 ผู ้ใช ้บริก ารมีสท
่ นทีไ่ ด ้โดยบอกกล่าวแจ ้งความประสงค์เป็ นหนั งสือ
ด ้วยตนเอง ณ สานั กงานบริการ สานั กงานสาขาของผู ้ให ้บริการ หรือส่งโทรสารพร ้อมสาเนาบัตรประจาตัว
ประชาชนให ้ผู ้ให ้บริการทราบล่วงหน ้า
ิ ธิเลิกสัญญาได ้ทันที
กรณีดังต่อไปนี้ผู ้ใช ้บริการมีสท
13.1.1 ผู ้ใช ้บริการไม่สามารถรับบริการจากผู ้ให ้บริการได ้ด ้วยเหตุทเี่ กิดขึน
้ อย่างต่อเนื่องและอยูน
่ อกเหนือ
การควบคุมของผู ้ใช ้บริก าร
13.1.2 ผู ้ให ้บริก ารได ้ละเมิดข ้อตกลงอันเป็ นสาระสาคัญของสัญญาและเงื่อนไขข ้อตกลงฉบับนี้
13.1.3 ผู ้ให ้บริก ารตกเป็ นบุคคลล ้มละลาย
13.1.4 ผู ้ให ้บริก ารเปลีย
่ นแปลงข ้อตกลงในสัญญา หรือเงือ
่ นไขในการให ้บริการ ซึง่ มีผลเป็ นการลดสิทธิ
้บริ
หรือประโยชน์อันพึงได ้รับของผู ้ใช การลง เว ้นแต่เกิดจากเหตุตามทีก
่ ฎหมายบัญญั ต ิ
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14. ข้อร้องเรียนเกีย
่ วก ับการให้บริการ
กรณีผู ้ใช ้บริการมีข ้อเดือดร ้อนเสียหายอันเนื่องมาจากการให ้บริการโทรศัพท์เคลือ
่ นทีข
่ องผู ้ให ้บริการ
ิ ธิยน
ผู ้ใช ้บริก ารมีสท
ื่ ข ้อร ้องเรียนได ้ตามหลักเกณฑ์การรับเรือ
่ งร ้องเรียน และการแก ้ไขปั ญหาเรือ
่ งร ้องเรียนของ
ผู ้ใช ้บริก ารโทรศัพท์เคลือ
่ นทีท
่ ผ
ี่ ู ้ให ้บริการได ้กาหนดและประกาศแจ ้งให ้ทราบแล ้ว
15. การคืนเงินค่าบริการ
เมือ
่ สัญญาเลิกกันไม่วา่ ด ้วยเหตุใดๆ หากปรากฏว่าผู ้ให ้บริการมีเงินค ้างชาระแก่ผู ้ใช ้บริการ หลังจากทีไ่ ด ้หัก
ชาระหนี้คา่ บริการและ/หรือค่าธรรมเนียมทีผ
่ ู ้ใช ้บริการค ้างชาระ ผู ้ให ้บริก ารจะคืนเงินส่วนทีผ
่ ู ้ให ้บริการได ้รับไว ้ให ้แก่
ผู ้ใช ้บริก ารทีแ
่ ท ้จริง หรือบุคคลทีไ่ ด ้รับมอบอานาจจากผู ้ใช ้บริการ ภายใน 30 วัน นั บแต่วันเลิกสัญญา โดยโอนเงิน
ตามจานวนทีต
่ ้องคืนให ้กับเลขหมายโทรศัพท์แบบชาระเงินล่วงหน ้า(Pre-Paid) ในระบบของผู ้ให ้บริการตามที่
ผู ้ใช ้บริก ารแจ ้ง หรืออาจคืนเป็ นเงินสด หรือเช็ค หรือนาเข ้าบัญชีเงินฝากของผู ้ใช ้บริการในกรณีทผ
ี่ ู ้ใช ้บริการแจ ้ง
ความประสงค์ไว ้ หรือตามวิธก
ี ารทีผ
่ ู ้ใช ้บริการได ้แจ ้งความประสงค์ไ ว ้ โดยผู ้ใช ้บริการต ้องแสดงหลักฐานยืนยันการ
เป็ นผู ้ใช ้บริการทีแ
่ ท ้จริงให ้แก่ผู ้ให ้บริการด ้วย
16. เหตุแห่งการปฏิเสธการให้บริการ
ิ ธิปฏิเสธการให ้บริการแก่ผู ้ยืน
ผู ้ให ้บริก ารมีสท
่ คาขอใช ้บริการได ้ ดังนี้
16.1 เมือ
่ ผู ้ใช ้บริการปฏิเสธไม่ให ้ข ้อมูลรายละเอียดการแสดงตัวในฐานะเป็ นผู ้ใช ้บริการและ ผู ้ครอบครอง
บัตรประจาตัวผู ้ใช ้บริก าร (SIM Card)
16.2 เมือ
่ ปรากฏว่าผู ้ใช ้บริก ารถูกระงับการให ้บริการ หรือเคยถูกผู ้ให ้บริก ารระงับการให ้บริการเนื่องมาจาก
เหตุข ้อหนึง่ ข ้อใดตามข ้อ 17.2-17.5
16.3 เมือ
่ ปรากฏว่าผู ้ใช ้บริก ารถูกยกเลิก หรือเคยถูกผู ้ให ้บริการยกเลิกการให ้บริการเนื่องมาจากเหตุข ้อหนึง่
ข ้อใดตามข ้อ 18.1 หรือ 18.2
ิ ธิระง ับการให้บริการ
17. เหตุผใู ้ ห้บริการมีสท
ิ ธิระงับการให ้บริการได ้ทันที โดยไม่ต ้องแจ ้งเป็ นหนังสือให ้ผู ้ใช ้บริการทราบ
กรณีดังต่อไปนี้ผู ้ให ้บริการมีสท
เป็ นการล่วงหน ้า
กรณีเกิดเหตุสด
ุ วิสัยขึน
้ แก่ผู ้ให ้บริการ
้ สุดสภาพนิตบ
ผู ้ใช ้บริก ารถึงแก่ความตาย หรือสิน
ิ ค
ุ คล
ผู ้ใช ้บริก ารใช ้เอกสารปลอม หรือแสดงข ้อความอันเป็ นเท็จในการขอใช ้บริการ
ผู ้ให ้บริการพิสจ
ู น์ได ้ว่าบริการโทรคมนาคมทีใ่ ห ้แก่ผู ้ใช ้บริการถูกนาไปใช ้โดยมิชอบด ้วยกฎหมาย หรือ
ฝ่ าฝื นต่อสัญญา
17.5 ผู ้ใช ้บริก ารมิได ้ชาระค่าบริการล่วงหน ้าภายในระยะเวลาทีก
่ าหนด
17.6 ผู ้ให ้บริการมีเหตุจาเป็ นต ้องบารุงรักษา หรือแก ้ไขระบบโทรคมนาคมทีใ่ ช ้ในการให ้บริการ
17.1
17.2
17.3
17.4

ิ ธิยกเลิกการให้บริการได้ในกรณีด ังต่อไปนี้
ข้อ 18. ผูใ้ ห้บริการมีสท
้ สุดสภาพนิตบ
18.1.ผู ้ใช ้บริก ารถึงแก่ความตาย หรือสิน
ิ ค
ุ คล
่ ได ้ว่าผู ้ใช ้บริการมีพฤติกรรมฉ ้อฉลในการใช ้บริการ หรือนาบริการไปใช ้โดยผิด
18.2 ผู ้ให ้บริการมีเหตุอันเชือ
กฎหมาย หรือฝ่ าฝื นข ้อห ้ามสัญญา
18.3 ผู ้ให ้บริการไม่สามารถให ้บริการได ้โดยเหตุทอ
ี่ ยูน
่ อกเหนือการควบคุมของผู ้ให ้บริการ
18.4 เป็ นการยกเลิกโดยบทบัญญัตข
ิ องกฎหมาย
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ข้อ 19. การแก้ไขเปลีย
่ นแปลง
การแก ้ไขเปลีย
่ นแปลงเพิม
่ เติมข ้อตกลง เงือ
่ นไข ระเบียบ ประกาศ หรือข ้อกาหนดใดๆ ของการให ้บริก าร
รวมทัง้ การเปลีย
่ นแปลงอัตราค่าบริการโทรคมนาคมต่างๆ ตามทีผ
่ ู ้ให ้บริการกาหนดไว ้ ผู ้ให ้บริก ารจะแจ ้งให ้
ผู ้ใช ้บริก ารทราบเป็ นการล่วงหน ้าไม่น ้อยกว่า 30 วัน
ในกรณีทก
ี่ ารแก ้ไขเปลีย
่ นแปลงข ้อสัญญาอันอาจมีผลกระทบต่อสิทธิหน ้าที่ หรือประโยชน์อันพึงได ้รับของ
ผู ้ใช ้บริก าร ผู ้ให ้บริการต ้องเสนอให ้คณะกรรมการพิจารณาให ้ความเห็นชอบล่วงหน ้าไม่น ้อยกว่า 30 วัน เว ้นแต่เป็ น
ข ้อกาหนดหรือเงือ
่ นไขเกีย
่ วกับการให ้บริการทีค
่ ณะกรรมการประกาศยกเว ้นให ้ดาเนินการได ้โดยไม่ต ้องได ้รับความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการ ในกรณีดงั กล่าวให ้ ผู ้ให ้บริก ารแจ ้งให ้คณะกรรมการทราบอย่างช ้าไม่เกิน 30 วัน หลังจาก
ทีไ่ ด ้ดาเนินการแล ้ว
การเปลีย
่ นแปลงในสาระสาคัญของระบบ เทคโนโลยี หรืออุปกรณ์ใดๆ อันส่งผลกระทบทาให ้ประสิทธิภาพ
ในการให ้บริการต่าลง หรือกระทบสิทธิ หน ้าที่ หรือประโยชน์อันพึงได ้รับของผู ้ใช ้บริการตามสัญญา ให ้ถือว่าเป็ นการ
เปลีย
่ นแปลงข ้อกาหนดหรือเงือ
่ นไขในการให ้บริก ารและต ้องได ้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการก่อนโดยให ้
ดาเนินการเช่นเดียวกับกรณีตามวรรคสอง
ความในวรรคแรกไม่ใช ้บังคับกับการเปลีย
่ นแปลงอัตราค่าใช ้บริการโทรศัพท์ทางไกลระหว่างประเทศ หรือ
อัตราค่าใช ้บริการโทรศัพท์ข ้ามแดนระหว่างประเทศ หรือการเปลีย
่ นแปลงอัตราค่าใช ้บริการโดยกฎหมายกาหนดให ้มี
ผลบังคับใช ้ภายในก าหนดเวลาทีน
่ ้อยกว่า 30 วัน
ข้อ 20. อืน
่ ๆ
20.1 ผู ้ใช ้บริก ารตกลงยอมรับว่ากรณีทผ
ี่ ู ้ใช ้บริการสมัครหรือยืน
่ คาขอใช ้บริการอืน
่ ใดทีเ่ กีย
่ วเนื่องกับการใช ้
บริการโทรศัพท์เคลือ
่ นที่ บริการข ้ามแดนอัตโนมัต ิ บริการโทรทางไกลระหว่างประเทศ หรือบริการอืน
่
ใดทีผ
่ ู ้ให ้บริการจะเปิ ดให ้บริก ารในอนาคต ผู ้ใช ้บริก ารยังต ้องปฏิบัตต
ิ ามข ้อตกลงและเงือ
่ นไขการใช ้
โทรศัพท์เคลือ
่ นทีฉ
่ บับนี้ทก
ุ ประการ
20.2 ผู ้ให ้บริการขอสงวนสิทธิในการเปลีย
่ นแปลง แก ้ไขเพิม
่ เติมสัญญาให ้บริการนี้ตามทีไ่ ด ้รับความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการ หรือตามทีค
่ ณะกรรมการประกาศกาหนด โดยจะแจ ้งให ้ผู ้ใช ้บริการทราบ
ล่วงหน ้า ผ่านเว็บไซด์ สานั กงานบริการลูกค ้าของผู ้ให ้บริการ ศูนย์บริการรับเรือ
่ งร ้องเรียน หรือผ่านเลข
หมายของผู ้ใช ้บริการ ทัง้ นี้ ไม่ตัดสิทธิผู ้ใช ้บริการทีจ
่ ะบอกเลิกสัญญาได ้ทันที
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