
 ค ำขอ/สัญญำใช้บริกำรโทรศัพท์เคลื่อนท่ี 
                                                           Mobile Application / Agreement 

เลขหมายโทรศัพท์เคลือ่นที่ (Mobile No.)         หมายเลขซิม (USIM Card No./ICCID)  

รายการส่งเสริมการขาย (Promotion)………………………………………………………………………………………….…………….…………………… อุปกรณ์ ยี่ห้อ/รุ่น (Brand/Model) ………..…………………………………..………………..S/N..……………………………………………………………...  

ID อุปกรณ์  ………..…………………………………..……………….. ………..…………………………………..…………………………………        Pocket Wifi ยี่ห้อ/รุ่น (Brand/Model) ………..…………………………………..………………..S/N..……………………………………………………………...

                                                                                                                 
บุคคลธรรมดำ (Individual)    เลขท่ีเอกสำร.................................... 

ชื่อ นาย / นาง / นางสาว / อืน่ๆ (ระบุ) ............................................................................นามสกุล.............................................................................  วัน/เดอืน/ปี เกิด................../...................../..................... 
(Name, Mr./Mrs./Ms.)  (Last name)   (Birthday) 

เลขที่บัตรประจ าตัวประชาชน /บัตรประจ าตัวข้าราชการ       ออกโดย.......................................................วนัหมดอายุ....................................... 
(ID card)     (Issued by)   (Expire date) 

หนังสือเดินทาง / ใบอนุญาตท างาน เลขที ่(กรณีชาวต่างชาติ)   ออกโดย ......................................................วนัหมดอายุ.......................................

(Passport number/Work permit number)   (Issued by)   (Expire date) 

  นิติบุคคล (Legal Entity)    หน่วยงำนรำชกำร / รัฐวสิำหกจิ (Official/State Enterprise) 

ชื่อ (Name)................................................................................................................................................................... เลขประจ าตวัผูเ้สียภาษีอากร (Tax  ID) 

ทะเบียนนิติบุคคล / หนังสือราชการเลขที ่(Incorporation No./ Official No.)...............................................................................ชือ่ผู้ที่สามารถติดตอ่ได้ (Contact person)……….....................................................

โทรศัพท์..........................................................โทรสาร................................................ทีอ่ยู่นิติบุคคลตามใบก ากับภาษี (ภ.พ. 20) ........................................................................................................................... 

(Telephone)    (Fax.)          (Address in the value added tax registration VAT20) 

เลขที ่(No.).........................หมูท่ี่ (Village No.)................................หมู่บ้าน (Village)....................................................อาคาร/ชั้น/หอ้ง (Building/Floor/Room).....................................................................................   
ตรอก / ซอย (Soi)........................................................................ถนน (Road) .............................................................................................ต าบล / แขวง (Sub-District).....................................................................   
อ าเภอ / เขต (District)........................................................................จังหวัด (Province)...........................................................................รหัสไปรษณีย์ (Zip Code)..............................................................................           
โทรศัพท์เคลือ่นที่/เลขหมายอืน่ๆ  (Mobile/Other number)........................................................................................................e – Mail address..................................................................................................... 

        ข้าพเจ้าได้ศึกษาและรับทราบรายละเอียดเงือ่นไขการให้บรกิารโดยตลอดแล้ว พร้อมทั้งยินยอมปฏิบัติตามขอ้ตกลงและเงื่อนไข และขอรับรองว่าลายมอืชื่อในค าขอฉบับนี้   
และในเอกสารประกอบเป็นลายมอืชือ่อนัแท้จริงของข้าพเจ้า 

      I have been advised of the service conditions, annex, sales promotion’s rights and conditions, which shall be deemed an integral part hereof. I further agree to employ 
the services and comply with the conditions in all aspects. I hereby confirm that the signature hereon and that in the supplementary documents are my genuine signature. 

     ลงชื่อ..........................................................................ผู้ขอใช้บริการ 
 ได้รับสัญญาบรกิารโทรคมนาคม จ านวน 2 หน้า   Signed   Applicant  

  (.......................................................................) 
วันที่ (Date) .........../.............../............ 

บุคคลธรรมดำ ไทย (Thai)   ต้นฉบับบัตรประจ าตัวประชาชนพร้อมส าเนา  

บุคคลธรรมดำต่ำงชำติ (Foreigner)   Passport     Work permit 

นิติบุคคล (Legal Entity)    ส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล(อายุไม่เกิน 6 เดือน)  ส าเนาบัตรประชาชนผู้มีอ านาจลงนาม   ส าเนาบัตรประชาชนผู้รับมอบอ านาจ 

  ส าเนาทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม(ภ.พ.20)      หนังสือมอบอ านาจ 

ชื่อพนักงานขาย..................................................................................................เลขประจ าตัวประชาชน...........................................................................ศูนย์บริการผู้แทนจ าหน่าย/.............................................................................. 
ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบเอกสารประกอบค าขอจากต้นฉบับพร้อมหลักฐานในการจดทะเบียนถูกต้องแล้ว และลูกค้าได้ลงนามต่อหน้าข้าพเจ้าแล้ว 
ลายมือชื่อผู้ตรวจสอบเอกสาร....................................................................................................วันที่........................../................................/............................... 

รำยละเอียดผู้ขอใช้บริกำร (Customer Information) 

ที่อยู่ส ำหรับจัดส่งใบแจ้งค่ำใช้บริกำร (Billing Address) 

ใ

ส ำหรับเจ้ำหน้ำที ่(For Staff) 

เอกสำรประกอบกำรจดทะเบียน  (Supplementary documents for application/agreement) 

ระบบรำยเดือน (Post Paid) 



สัญญาการให้บริการโทรคมนาคมโทรศัพท์เคลื่อนที่ TOT Mobile
ประเภทเรียกเก็บค่าธรรมเนียมและค่าบริการภายหลัง 

(Post-Paid) ระหว่างผู้ให้บริการกับผู้ใช้บริการ
บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาต ิจ ากัด(มหาชน)

1. ค านิยาม 
1.1 “สัญญา” หมายถึง ข้อตกลงร่วมกันระหว่างผู้ให้บริการกับผู้ใช้บริการเกี่ยวกับการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่แก่ผู้ใช้บริการ

โดยจะมีผลผูกพันและใช้บังคับกับผู้ให้บริการและผู้ใช้บริการตามสิทธิและหน้าที่ที่ก าหนดไว้ในสัญญาการให้บริการโทรคมนาคม
ฉบับนี้ซึ่งคณะกรรมการเห็นชอบแล้วทันทีเมื่อผู้ให้บริการได้ยินยอมให้ผู้ใช้บริการได้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่  
  1.2 “ค าขอ” หมายถึง แบบค าขอทุกประเภทที่ผู้ให้บริการก าหนดข้ึน 

    1.3 “สมัครใช้บริการ” หมายถึง การยื่นค าขอใช้บริการทุกประเภท โดยยื่นต่อผู้ให้บริการด้วยตนเองรวมถึงการพิมพ์หรือเลือก
ข้อความและการกระท าใดๆ ที่ท าให้ปรากฏซึ่งข้อความตามวิธีการที่ผู้ให้บริการก าหนดไว้ผ่านเครื่องโทรศัพท์เคลื่อนที่ หรือผ่านทาง
เครือข่ายอินเทอร์เน็ต หรือสื่ออื่นใดตามที่ผู้ให้บริการก าหนด ทั้งที่มีอยู่ในปัจจุบัน และที่จะก าหนดข้ึนในอนาคต 
  1.4 “ผู้ ให้บริการ”  หมายถึง บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาตีิ จ ากัด (มหาชน) 
   1.5 “ผู้ใช้บริการ”  หมายถึง  บุคคล หรือนิติบุคคลผู้ซึ่งได้ตกลงท าสัญญาใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ของผู้ให้บริการไว้กับผู้

ให้บริการ และให้หมายความรวมถึงผู้รับโอนสิทธิตามสัญญาจากผู้ใช้บริการเดิม โดยได้รับความยินยอมจากผู้ให้บ ริการเป็นลาย
ลักษณ์อักษรแล้ว  
  1.6 “ศูนย์บริการลูกค้า” หมายถึง ศูนย์บริการลูกค้าของผู้ให้บริการ 
   1.7 “ตัวแทนศูนย์บริการลูกค้า” หมายถึง ตัวแทนที่ได้รับการแต่งตั้งจากผู้ให้บริการให้เป็นผู้รับสมัครและจดทะเบียนค าขอใช้
บริการ รับเปลี่ยนแปลงทะเบียน รับช าระค่าใช้บริการและให้บริการอื่นๆ ตามที่ ผู้ให้บริการมอบหมาย  
   1.8 “บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่” หมายความรวมถึง บริการเสริม บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ ข้ามแดนระหว่างประเทศ 
(International Roaming) บริการโทรศัพท์ทางไกลระหว่างประเทศ (International Direct Dialing) 
   1.9 “บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่แบบช าระค่าธรรมเนียมและค่าบริการภายหลัง (Post-Paid)” หมายถึง บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ 
ซึ่งก าหนดให้ผู้ใช้บริการต้องช าระเงิน ค่าธรรมเนียม และค่าบริการต่างๆ ให้แก่ผู้ให้บริการ เมื่อครบก าหนดช าระค่าใช้บริการราย
เดือนโดยผู้ใช้บริการจะต้องจดทะเบียนเลขหมาย 
   1.10 “บัตรประจ าตัวผู้ใช้บริการ (Subscriber Identity Module Card “SIM Card”)” หมายถึง อุปกรณ์บรรจุหน่วย
ประมวลผลและความจ าขนาดเลก็ซึ่งผู้ใหบ้รกิารบนัทึกหมายเลขโทรศัพท์ประจ าตัวของผู้ใช้บริการ เพื่อให้ผู้ใช้บริการสามารถใช้บริการ
ต่อสัญญาณกับโครงข่ายได้ และใช้เก็บหมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่และข้อมูลต่างๆ ของผู้ใช้บริการ 
   1.11 “บริการ” หมายถึง บริการปกติและบริการเสรมิ 
   1.12 “บริการปกติ” หมายถึง การให้บริการโทรคมนาคมที่ผูส้่งหรือผู้รบัสามารถสื่อสารกันได้ เป็นค าพูด สญัญาณ เครื่องหมาย 
ตัวหนังสือ ภาพ เสียง หรอือื่นใดทีส่ามารถสื่อความหมายได้ และหมายความรวมถงึบริการโทรศัพท์ระหว่างประเทศ บรกิารเพือ่การ
รับส่งข้อมลู บริการเช่ือมต่อ และ/หรอืบริการโทรคมนาคมอืน่ที่ให้บริการผ่านบริการโทรคมนาคมของผู้ใหบ้รกิาร เช่น การเช่ือมต่อ
เพื่อรบับริการอินเทอรเ์น็ต เป็นต้น  
   1.13 “บริการเสรมิ” หมายถึง บริการใดๆ ของผู้ให้บริการทีใ่ห้บริการเพิม่เติมนอกเหนือจากการโทรออกและรับสายเข้าตามปกติ
ทั้งประเภทที่ต้องหรือไม่ต้องสมัครขอใช้บริการก่อน 
   1.14 “ผู้ร่วมให้บริการเสริม” หมายถึง ผู้ที่มีข้อตกลงกับผู้ให้บริการเพื่อเสนอขายสินค้าหรือให้บริการแก่ผู้ใช้บริการที่ใช้บริการ
เสริม 
    1.15 “บริการโทรศัพท์ระหว่างประเทศ” หมายถึง การเรียกออกต่างประเทศโดยผู้ใช้บริการเอง (International Direct 
Dialing: IDD) โดยเรียกผ่านเลขหมายส าหรบับริการเรียกออกต่างประเทศ หรือ สัญลักษณ์ที่ใช้แทนรหัสเรยีกออกต่างประเทศของผู้
ให้บริการเอง หรือของผู้ให้บริการโทรศัพท์ระหว่างประเทศรายอื่นซึ่งมีข้อตกลงร่วมกับผู้ให้บริการ 
    1.16 “บริการข้ามแดนอัตโนมัติ” หมายถึง การให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนทีข้่ามแดนระหว่างประเทศ (International Roaming) 
โดยใช้โครงข่ายของผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ในต่างประเทศ 
    1.17 “ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง ช่ือ สกุล ที่อยู่ของผู้ใช้บริการและให้หมายความรวมถึงรายละเอียดเกี่ยวกับผู้ใช้บริการที่
สามารถระบุตัวผู้ใช้บริการ หรืออาจระบุตัวผู้ใช้บริการนั้นได้ไม่ว่าทางตรง หรือทางอ้อม ข้อมูลการใช้บริการ เลขหมายโทรคมนาคม 
และพฤติกรรมการใช้บริการโทรคมนาคมของผู้ใช้บริการ  
    1.18 “วงเงินค่าใช้บริการ” หมายถึง จ านวนเงินค่าใช้บริการสูงสุดที่ผู้ให้บริการได้ก าหนดสิทธิให้ผู้ใช้บริการในแต่ละรอบการใช้
บริการ เพื่อป้องกันความเสียหายอันอาจจะเกิดข้ึนกับผู้ใช้บริการและผู้ให้บริการ 
  1.19 การก าหนดวงเงิน 

  กรณีดังต่อไปนี้ ผู้ให้บริการมสีิทธิก าหนดวงเงิน ปรบัเพิ่ม ลด หรือยกเลิกวงเงินค่าบริการที่ผู้ใช้บริการจะมีสทิธิใช้บริการได้ 

  1.19.1 เมื่อมีการโอนเปลี่ยนช่ือผู้ใช้บรกิาร  
  1.19.2  ผู้ใช้บริการอยู่ในระหว่างการผ่อนช าระค่าใช้บริการ  
  1.19.3  อยู่ในระหว่างการขอตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารทีผู่้ใช้บรกิารน ามาใช้ประกอบการขอจดทะเบียน  
  1.19.4 เมื่อมีการยื่นค าขอท าสญัญาใช้บรกิารใหม่ภายหลังจากที่ผู้ใช้บริการขอ หรือถูกบอกเลกิการให้ บรกิารไปแล้ว  
  1.19.5 เมื่อผู้ใหบ้รกิารพจิารณาทบทวนถึงความเสีย่งหนี้เสียจากข้อมลูและ พฤติกรรมการช าระเงินของผู้ใช้บรกิาร  
  1.19.6 เมื่อมีการใช้บริการข้ามแดนอัตโนมัต ิและ/หรือบรกิารโทรทางไกลระหว่างประเทศ 

   1.20 “รายการส่งเสริมการขาย” หมายถึง รายการส่งเสริมการให้บริการของผู้ให้บริการ เช่น โปรโมช่ัน แพ็กเกจอัตราค่าบริการ ส่วนลด
ค่าบริการ ซึ่งผู้ให้บริการก าหนดข้ึนส าหรับการให้บริการแต่ละประเภทแก่ผู้ใช้บริการ โดยผู้ใช้บริการมีสิทธิเลือกใช้รายการส่งเสริมการขาย
ดังกล่าวกับการใช้บริการของตนได้ภายใตเ้งื่อนไขที่ผู้ให้บริการก าหนดตามรายการส่งเสริมการขายที่ผู้ให้บริการเปิดให้สมัครใช้ได้อยู่ 
ณ เวลาน้ัน 
   1.21 “สิทธิพิเศษอื่นๆ” หมายถึง สิทธิประโยชน์อื่นๆ นอกเหนือจากรายการส่งเสริมการขายที่ผู้ให้บริการก าหนดข้ึนส าหรับการ
ให้บริการแก่ผู้ใช้บริการโดยผูใ้ช้บริการมีสทิธิเลือกรับสิทธิพิเศษอื่นๆดังกล่าวเพิ่มเติมจากการใช้บริการได้ภายใต้เงื่อนไขที่ผู้ให้บริการ
ก าหนด 
  1.22 “คณะกรรมการ”  หมายถึง  คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.)  
   1.23 “ค่าบริการ” หมายถึง ค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่ายอื่นใดที่ผู้ให้บริการเรียกเก็บจากผู้ใช้บริการอันเนื่องจากการได้ใช้ประโยชน์ 
หรือจะได้ใช้ประโยชน์ในบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ของผู้ให้บริการ รวมถึงค่าบริการโทรทางไกลระหว่างประเทศที่เรียกเก็บตามจ านวนหรือ
ปริมาณการใช้ในแต่ละรอบการใช้บริการ   
   1.24 “รอบค่าใช้บริการ” หมายถึง รอบระยะเวลาของการให้บริการเพื่อใช้ในการเรียกเก็บค่าใช้บริการตามที่ผู้ให้บริการก าหนด 
ซึ่งไม่เกินกว่า 31 วันต่อรอบ 
   1.25 “การระงับใช้บริการช่ัวคราว” หมายถึง การระงับการใช้บริการโทรคมนาคมทั้งการโทรออกและการรับสายเรียกเข้ารวมถึง
บริการเสริมอื่นๆเป็นการช่ัวคราว” 

2. การท าสัญญาและการใช้บริการ 
 2.1 เมื่อผู้ใช้บริการได้สมคัรใช้บริการโดยวิธีการท ารายการลงทะเบียนบัตรประจ าตัวผู้ใช้บริการ (SIM Card) เพื่อเปิดใช้บริการ

โทรศัพท์เคลื่อนที่กับผู้ให้บริการ หรือด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ รวมถึงการพิมพ์ หรือเลือกข้อความและ
การกระท าใดๆ ที่ท าให้ปรากฏซึ่งข้อความตามวิธีการที่ผู้ให้บริการก าหนดไว้ผ่านเครื่องโทรศัพท์เคลื่อนที่ หรือผ่านทางเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์อื่นใดตามที่ผู้ให้บริการก าหนด หรือเมื่อผู้ให้บริการได้เปิด หรือยินยอมให้ผู้ใช้บริการใช้บริการ

โทรศัพท์เคลื่อนที่แล้ว ถือว่าผู้ใช้บริการได้ตกลงท าสัญญาการให้บริการโทรคมนาคมกับผู้ให้บริการตามเงื่อนไขและข้อตกลงที่ก าหนด
ไว้ในเอกสารนี้ 
      2.2 ผู้ใช้บริการต้องให้ข้อมูลช่ือ-สกุล ที่อยู่ พร้อมส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน หรือบัตรอื่นใด  ที่หน่วยงานราชการออกให้ 
เพื่อแสดงตัวในฐานะเป็นผู้ใช้บริการและผู้ครอบครองบัตรประจ าตัวผู้ใช้บริการ  (SIM Card) ทั้งนี้ เป็นไปตามที่คณะกรรมการ
ก าหนดให้ผู้ให้บริการจัดเก็บข้อมลูแสดงตน กรณีผู้ใช้บริการไม่ยินยอมให้ข้อมลูแสดงตนผูใ้ห้บรกิารมีสทิธิระงบัการใช้บริการช่ัวคราว
ได้ตามกฎหมาย และ/หรือประกาศ หลักเกณฑ์ ที่คณะกรรมการได้ก าหนดไว้ทั้งในปัจจุบันและที่จะมีเกิดข้ึนในภายหน้า 
      2.3 ผู้ใช้บริการจะได้รับสิทธิประโยชน์ในการใช้บริการ ตามเงื่อนไขและรายละเอียดที่ก าหนดไว้ในรายการส่งเสริมการขายที่ผู้
ให้บริการประกาศไว้ ให้แก่ผู้ที่สมัครใช้บริการหรือที่ใช้บริการอยู่ในแต่ละช่วงเวลานั้น ทั้งนี้ ผู้ใช้บริการมีสิทธิขอเปลี่ยนแปลงรายการ
ส่งเสริมการขายและการใช้บริการได้ตามรายการส่งเสริมการขายที่ผู้ให้บริการเปิดให้สมัครใช้ได้อยู่ ณ เวลาน้ัน 
      2.4 ผู้ใช้บริการจะต้องใช้บริการตามข้อก าหนด และเงื่อนไขที่ผู้ให้บริการก าหนด รวมทั้งการใช้บริการต้องไม่มีลักษณะอย่าง
หนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้ 

(1) ใช้บริการ หรืออนุญาตให้บุคคลอื่นใช้บริการในลักษณะหยาบคาย ลามก อนาจาร ไม่ชอบด้วยกฎหมาย หรือขัดต่อ
ความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน 

(2) ใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการข่มขู่ รบกวน คุกคาม ล่วงเกิน หรือเป็นการกระท าละเมิด ต่อสิทธิในความเป็นส่วนตัว หรือ
ท าให้บุคคลอื่นเสื่อมเสียช่ือเสียง 

(3) กระท าการใดอันเป็นการละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา
(4) ใช้เพื่อการสร้างความเข้าใจผิด และ/หรือหลอกลวงประชาชน
(5) ใช้ในลักษณะที่ต้องห้ามหรือขัดต่อกฎหมาย ระเบียบ จรรยาบรรณ หรือประกาศใดๆ ที่ใช้บังคับ

 (6) ด าเนินการใดๆ ในลักษณะของการแทรกแซงการให้บริการของผู้ให้บริการ หรือ ผู้ให้บริการรายอื่นซึ่งอาจก่อให้เกิด
ความเสียหายต่อผู้ให้บริการ หรือโครงข่ายโทรคมนาคมอื่นๆ 
   2.5 หากผู้ใช้บริการได้ใช้บริการอันเป็นการขัดต่อสัญญาให้บริการนี้ หรือขัดต่อกฎหมายใดๆ อันเป็นการละเมิดต่อบุคคลภายนอก 
และมีความเสียหายเกิดข้ึน ผู้ใช้บริการต้องรับผิดในความเสียหายที่เกิดข้ึน 
   2.6 ผู้ให้บริการมีสิทธิน าข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการไปใช้ในการให้บริการได้โดยต้องได้รับความยินยอมจากผู้ใช้บริการและ
เพื่อประโยชน์ในการด าเนินกิจการโทรคมนาคมและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ ที่ก าหนดตามที่คณะกรรมการประกาศก าหนดในเรื่อง 
มาตรการคุ้มครองสิทธิของผู้ใช้บริการโทรคมนาคมเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลฯ 
    2.7 กรณีผู้ใช้บริการโอนสิทธิการใช้บริการโดยมอบการครอบครองบัตรประจ าตัวผู้ใช้บริการ (SIM Card) ให้แก่บุคคลอื่น ผู้รับ
โอน หรือผู้ใช้บริการจะต้องด าเนินการให้ผู้รับโอนมาด าเนินการให้ข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับผู้รับโอน เพื่อแสดงตัวในฐานะเป็น
ผู้ใช้บริการและผู้ครอบครองบัตรประจ าตัวผู้ใช้บริการ (SIM Card) ทั้งนี้ เป็นไปตามที่คณะกรรมการก าหนดให้ผู้ให้บริการจัดเก็บ
ข้อมูลแสดงตน 
        กรณีผู้ใช้บริการมิได้ด าเนินการตามวรรคแรก ผู้ใช้บริการไม่สามารถยกเหตุการณ์โอนสิทธิ มาปฏิเสธความรับผิดชอบความ
เสียหายที่เกิดข้ึนอันเนื่องจากการใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ของผู้รับโอนได้ 
        อนึ่ง กรณีผู้ ให้บริการยินยอมให้ผู้ ใ ช้บริการโอนสิทธิการใช้บริการให้กับบุคคลอื่นแล้ว ถือว่าสิทธิการใช้บริการ
โทรศัพท์เคลื่อนที่ตามรายการส่งเสริมการขาย สิทธิการใช้บริการโทรศัพท์ข้ามแดนอัตโนมัติ และ/หรือการใช้บริการโทรทางไกล
ระหว่างประเทศเดิมของผู้ใช้บริการเป็นอันสิ้นสุดลงทันทีในกรณีนี้ผู้รับโอนต้องด าเนินการสมัครหรือยื่นค าขอใช้บริการใหม่กับผู้
ให้บริการต่อไป 

3. การให้บริการ 
3.1 ผู้ให้บริการจะให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ตามมาตรฐานและคุณภาพการให้บริการตามที่ได้โฆษณาไว้ หรือแจ้งให้ผู้ใช้บริการ

ทราบ โดยมาตรฐานและคุณภาพการให้บริการดังกล่าวจะไม่ต่ ากว่าหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการประกาศก าหนด 
   3.2 ในกรณีที่เกิดเหตุขัดข้องข้ึนกับการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ของผู้ให้บริการอันเนื่องมาจากมาตรฐานหรือคุณภาพการ
ให้บริการจนเป็นเหตุให้ผู้ใช้บริการไม่สามารถใช้บริการได้ตามปกติ ผู้ให้บริการมีหน้าที่ต้องด าเนินการแก้ไขเพื่อให้ผู้ใช้บริการ
สามารถใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ได้โดยเร็ว ผู้ให้บริการจะไม่เรียกเก็บเงินค่าบริการในช่วงเวลาดังกล่าวจากผู้ใช้บริการ เว้นแต่
พิสูจน์ได้ว่าเหตุขัดข้องดังกล่าวเกิดข้ึนจากความผิดของผู้ใช้บริการ อย่างไรก็ตามค่าบริการที่เกิดข้ึนในช่วงเวลาที่สามารถใช้งานได้
ตามปกตินั้น ผู้ใช้บริการยังคงมีหน้าที่ต้องช าระให้แก่ผู้ให้บริการ 

4. วิธีการใช้บริการเสริม 
4.1 การใช้บริการเสริมประเภทที่ก าหนดให้ต้องใช้รหัสผ่าน หรือรหัสประจ าตัวของผู้ใช้บริการ ผู้ใช้บริการต้องเก็บรักษารหัส

ดังกล่าวไว้เป็นความลับแต่เพียงผู้เดียวเท่านั้น และผูกพันการกระท าอันเกิดจากการใช้รหัสประจ าตัวหรือรหัสส่วนตัวใดๆ ของ
ผู้ใช้บริการ 
  4.2 ผู้ใช้บริการเสริมมีสิทธิท ารายการบริการเสริมแต่ละประเภทได้ไม่เกินจ านวนครั้งและจ านวนเงินที่ผู้ให้บริการก าหนดไว้ ตาม
รายละเอียดของบริการแต่ละประเภทที่ได้แจ้งแก่ผู้ใช้บริการผ่านสื่อต่างๆ และหากปรากฏว่าผู้ใช้บริการกดรหัสผ่าน หรือรหัส
ประจ าตัวผิดเกินกว่าที่ก าหนดผู้ใช้บริการจะไม่สามารถท ารายการใด  ๆได้อีกจนกว่าผู้ใช้บริการจะติดต่อกับผู้ให้บริการเพื่อแก้ไขให้สามารถ
ใช้บริการได้ดังเดิม 
  4.3 ผู้ใช้บริการยินยอมให้ผู้ใหบ้รกิารเป็นผูเ้รียกเก็บเงินค่าบริการ หรือค่าใช้จ่ายต่างๆ ทั้งหมด จากผู้ใช้บริการแทนผู้ร่วมให้บริการ
เสริม ทั้งนี้ ผู้ให้บริการจะต้องร่วมรับผิดกับผู้ร่วมให้บริการเสริมต่อผู้ใช้บริการในความเสียหายที่เกิดข้ึน จากการให้บริการเสริมด้วย 
  4.4 กรณีผู้ใช้บริการประสงค์จะบอกเลิกบริการเสริม ผู้ให้บริการต้องด าเนินการดังกล่าวทันที  และกรณีมีข้อโต้แย้ง หากผู้
ให้บริการไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่าผู้ใช้บริการแสดงเจตนาสมัครใช้บริการเสริมโดยชัดแจ้ง ผู้ให้บริการไม่มีสิทธิเรียกเก็บค่าบริการเสริม
ดังกล่าว 
  4.5 ผู้ใช้บริการสามารถใช้บริการเสริมในต่างประเทศหากผู้ให้บริการในต่างประเทศน้ันเปิดให้บริการนั้นๆ โดยผู้ใช้บริการต้องเสีย
ค่าบริการเพิ่มเติมตามอัตราของการบริการข้ามแดนอัตโนมัติตามที่ผู้ให้บริการประเทศน้ันๆ หรือผู้ให้บริการได้ก าหนดไว้ 

5. วิธีการใช้บริการข้ามแดนอัตโนมัติ และ/หรือบริการโทรทางไกลระหว่างประเทศ 
กรณีผู้ใช้บริการสมัคร หรือยื่นค าขอใช้บริการข้ามแดนอัตโนมัติ และ/หรือบริการโทรทางไกล ระหว่างประเทศ ผู้ใช้บริการต้อง

ปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อก าหนดของการใช้บริการเพิ่มเติม ดังต่อไปนี้ 
   5.1 เมื่อผู้ใช้บริการได้สมัคร หรือยื่นค าขอใช้บริการข้ามแดนอัตโนมัติกับผู้ให้บริการแล้ว ผู้ใช้บริการสามารถน าเลขหมาย
โทรศัพท์เคลื่อนที่ของผูใ้ช้บริการ หรือเลขหมายอื่นที่ผูใ้ห้บริการก าหนดไปใช้บริการโทรศัพท์ข้ามแดนระหว่างประเทศในประเทศที่ผู้
ให้บริการมีข้อตกลงดังกล่าวกับผู้ให้บริการในต่างประเทศ และ/หรือในกรณีที่ผู้ใช้บริการสมัคร หรือยื่นค าขอใช้บริการโทรทางไกล
ระหว่างประเทศไว้กับผู้ให้บริการ ผู้ใช้บริการสามารถใช้โทรศัพท์จากประเทศไทยไปยังเลขหมายปลายทางที่เป็นเบอร์โทรศัพท์ของ
ต่างประเทศได้ตามวิธีการและข้ันตอนที่ผู้ให้บริการประกาศและแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบ 
   5.2 ในระหว่างที่ใช้บริการข้ามแดนอัตโนมัติอยู่ในต่างประเทศ ผู้ใช้บริการจะต้องไม่ท าการจ าหน่าย จ่าย โอน หรือเปลี่ยนแปลงสิทธิการ
เป็นผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ของเลขหมายที่น าไปใช้งานในต่างประเทศ 

6. การแก้ไขเปลี่ยนแปลง 
6.1 บรรดาข้อตกลง ข้อก าหนด และเงื่อนไขการใช้บริการ และเอกสารแนบท้ายสัญญาการให้บริการอื่นใดที่มีอยู่ก่อนแล้ว

ระหว่างผู้ให้บริการกับผู้ใช้บริการในส่วนที่ก าหนดไว้แล้วในสัญญาการให้บริการนี้ซึ่งขัดหรือแย้งกับสัญญาให้บริการนี้ ให้ใช้สัญญา
ให้บริการนี้แทน 
   6.2 ผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลง แก้ไขเพิ่มเติมสัญญาให้บริการนี้ตามที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ 
หรือตามที่คณะกรรมการประกาศก าหนด โดยจะแจ้งให้ผู้ใช้บรกิารทราบล่วงหน้าผ่านเว็บไซต์ และศูนย์บริการลูกค้าของผู้ให้บริการ 
ตัวแทนศูนย์บริการลูกค้า หรือศูนย์บริการรับข้อร้องเรียนของผู้ให้บริการ หรือผ่านเลขหมายของผู้ให้บริการ ทั้งนี้ ไม่ตัดสิทธิ
ผู้ใช้บริการที่จะบอกเลิกสัญญาให้บริการได้ทันที ในกรณีที่การเปลี่ยนแปลงสัญญาให้บริการมีผลเป็นการลดสิทธิ หรือประโยชน์อัน
พึงได้รับของผู้ใช้บริการให้น้อยลง เว้นแต่เกิดจากเหตุตามที่กฎหมายก าหนด 



   6.3 กรณีที่สัญญาข้อหนึ่งข้อใดขัดหรือแย้งกับกฎหมาย ระเบียบ หรือประกาศ ซึ่งออกโดยคณะกรรมการ หรือหน่วยงานของรัฐที่
มีอ านาจตามกฎหมาย คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงกันให้ถือว่าสาระส าคัญของสัญญาในข้ออื่นๆ ที่ไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมายระเบียบ หรือ
ประกาศดังกล่าวยังคงมีผลใช้บังคับต่อไป 

7. การตรวจสอบข้อมูลการใช้บริการ 
7.1 ในกรณีที่ผู้ใช้บริการเห็นว่าผู้ให้บริการเรียกเก็บค่าบริการสูงกว่าอัตราที่ก าหนดไว้ หรือสูงกว่าที่เรียกเก็บจากผู้ใช้บริการราย

อื่นที่ใช้บริการโทรคมนาคมในลกัษณะหรอืประเภทเดียวกัน หรือเห็นว่าผู้ให้บริการเรียกเก็บค่าบริการไม่ถูกต้อง ผู้ใช้บริการมสีิทธิยื่น
ค าขอตรวจสอบข้อมูลการใช้บริการได้ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดตามประกาศ กทช. เรื่อง มาตรการคุ้มครองสิทธิของผู้ใช้บริการ
โทรคมนาคมเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลฯ ทั้งนี้ ผู้ใช้บริการต้องยื่นค าขอเป็นหนังสือ ณ ศูนย์บริการลูกค้าของผู้ให้บริการ เว็บไซต์ของ
ผู้ให้บริการ หรือช่องทางอื่นตามที่ผู้ให้บริการก าหนดเพิ่มเติม และผู้ให้บริการจะด าเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงและแจ้งผลการ
ตรวจสอบข้อมูลให้ผู้ใช้บริการทราบโดยเร็ว แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกินกว่า 30 วัน นับแต่วันที่ผู้ใช้บริการมีค าขอ 
         หากผู้ให้บริการไม่ด าเนินการภายในระยะเวลาที่ก าหนด ให้ถือว่าผู้ให้บริการนั้นสิ้นสิทธิในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือ
ค่าบริการในจ านวนที่ผู้ใช้บริการได้โต้แย้งนั้น 
   7.2 กรณีข้อเท็จจริงปรากฏว่าผู้ให้บริการเรียกเก็บค่าบริการเกินกว่าจ านวนที่เกิดข้ึนจากการใช้บริการจริง ผู้ให้บริการจะคืนเงิน
ส่วนต่างของค่าบริการให้แก่ผูใ้ช้บริการภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ข้อเท็จจริงยุติและผูใ้ห้บริการต้องช าระดอกเบี้ยในส่วนต่างในอัตรา
เท่ากับที่ได้ก าหนดว่าจะเรียกเก็บจากผู้ใช้บริการในกรณีที่ผู้ใช้บริการผิดนัด โดยผู้ให้บริการจะจ่ายคืนเงินให้เป็นเงินสด หรือเช็ค  
หรือน าเข้าบัญชีเงินฝาก ของผู้ใช้บริการตามที่ผู้ใช้บริการแจ้งไว้ หรือโอนเงินค่าบริการที่ผู้ใช้บริการช าระล่วงหน้าไว้ไปยังเลขหมาย
อื่นที่อยู่ภายในเครือข่ายเดียวกันตามที่ผู้ใช้บริการได้แจ้งความประสงค์ไว้ 
   7.3 ผู้ให้บริการจะด าเนินการตรวจสอบข้อมูลการใช้บริการ แจ้งผล และคืนเงิน(ถ้ามี)  ให้แก่ผู้ใช้บริการที่มีหลักฐานแสดงตนว่า
เป็นผู้ใช้บริการที่แท้จริงเท่านั้น 

8. อัตราและการเรียกเก็บค่าบริการ 
8.1 ผู้ให้บริการจะเรียกเก็บค่าบริการต่อผู้ใช้บริการตามอัตราที่ผู้ให้บริการก าหนด ทั้งนี้ อัตราค่าบริการประเภทเสียง (voice) 

บริการที่ไม่ใช่ประเภทเสียง (non-voice) ให้เป็นไปตามเงื่อนไขใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่สามของผู้ให้บริการ
จนกว่าคณะกรรมการจะออกประกาศก าหนดอัตราข้ันสูงต่อไป ซึ่งผู้ให้บริการได้เผยแพร่ และแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบเป็นการทั่วไป 
ณ ที่ท าการ และเว็บไซต์ของผู้ให้บริการผู้ให้บริการรับรองว่าจะไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียม หรือค่าบริการนอกเหนือจากที่ก าหนด
ดังกล่าว 
   8.2 ภายใต้อัตราค่าบริการตามข้อ 8.1 ผู้ให้บริการอาจลดหรือยกเว้นการเรยีกเกบ็ค่าบรกิารตามสัญญาให้บริการนี้ทั้งหมดหรือแต่
บางส่วนได้ โดยข้ึนอยู่กับเงื่อนไขของรายการส่งเสริมการขาย หรือสิทธิพิเศษอื่นๆที่ผู้ใช้บริการเข้าร่วมหรือได้รับ ทั้งนี้ ตามที่
ผู้ใช้บริการได้แจ้งความประสงค์ให้ผู้ให้บริการทราบ ภายใต้เงื่อนไขการเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขาย หรือการขอรับสิทธิพิเศษ
อื่นๆ ทั้งนี้ เงื่อนไขในการเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายแต่ละรายการ หรือการขอรับสิทธิพิเศษอื่นๆ รวมถึงระยะเวลาของรายการ
ส่งเสริม  การขายแต่ละรายการ หรือการรับสิทธิอื่นๆ จะเป็นไปตามที่ผู้ให้บริการและผู้ใช้บริการได้ตกลงกัน 

9. วิธีการช าระค่าใช้บริการและก าหนดเวลาช าระค่าใช้บริการ 
9.1 ผู้ใช้บริการต้องช าระค่าบริการและค่าธรรมเนียมให้แก่ผู้ให้บริการตามช่องทางการช าระเงินต่างๆรวมถึงการช าระผ่าน

เครือข่ายการให้บริการอินเตอร์เน็ต ตามที่ผู้ให้บริการก าหนดไว้ 
         กรณีผู้ให้บริการแก้ไข ลด หรือเพิ่มเติมช่องทางการช าระค่าใช้บริการและค่าธรรมเนียม ผู้ให้บริการจะประกาศและแจ้ งให้
ผู้ใช้บริการทราบต่อไป 
   9.2 ผู้ให้บริการจะแจ้งรายการการใช้บริการ และยอดค่าบริการในแต่ละรอบการใช้บริการให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้าเป็น
ระยะเวลาไม่น้อยกว่า 15 วัน ก่อนครบก าหนดช าระค่าบริการ ทั้งนี้ผู้ให้บริการจะจัดส่งใบแจ้งค่าใช้บริการของผู้ใช้บริการเพื่อเรียก
เก็บค่าธรรมเนียมและค่าบริการจากผู้ใช้บริการผ่านช่องทางที่ผู้ให้บริการก าหนด เช่น โดยทางไปรษณีย์ หรือโดยแจ้งผ่านทาง
โทรศัพท์เคลื่อนที่ หรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ หรือเว็บไซต์ของผู้ให้บริการ หรือวิธีการอื่นที่อาจมีข้ึนในอนาคต ทั้งนี้ ผู้ใช้บริการมี
สิทธิเลือกช่องทางการรับใบแจ้งค่าธรรมเนียมและค่าบริการผ่านช่องทางที่ผู้ให้บริการก าหนด หรือโดยวิธีการอื่นใดตามที่ตกลงกัน 
  9.3 ผู้ใช้บริการตกลงช าระค่าบริการและ/หรือค่าธรรมเนียมภายในระยะเวลาที่ก าหนดตามที่ระบุไว้ในใบแจ้งรายการใช้บริการ 
   9.4 ในกรณีที่ผู้ใช้บริการผดินัดช าระค่าใช้บริการ ผู้ใช้บรกิารจะต้องช าระดอกเบี้ยให้แก่ผู้ให้บริการในอัตราไม่เกินอัตราที่กฎหมาย
ก าหนด นับแต่วันที่ผู้ใช้บริการผิดนัดจนกว่าจะช าระเสร็จสิ้น รวมทั้งต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการติดตามทวงถามตามที่
กฎหมายก าหนด 

10. การแจ้งขอระงับใช้บริการชั่วคราวของผู้ใช้บริการ 
10.1 ในกรณีที่ผู้ใช้บริการมเีหตจุ าเป็นไม่สามารถใช้บรกิารโทรศัพท์เคลื่อนที่ได้เป็นการช่ัวคราว ผู้ใช้บริการสามารถขอระงบัการ

ใช้บริการเป็นการช่ัวคราวได้ โดยต้องแจ้งความประสงค์เป็นคราวๆ ด้วยตนเอง หรือส่งโทรสารพร้อมส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน
มายังศูนย์บรกิารลูกค้า หรอืตัวแทนศูนย์บรกิารลูกค้าเป็นการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วัน ทั้งนี้ ผู้ใช้บริการสามารถขอระงบัการใช้
บริการได้คราวละไมเ่กิน 15 วัน  โดยการขอระงับใช้ช่ัวคราวในแต่ละครั้งต้องห่างกันอย่างน้อย 180 วัน 
           กรณีมีเหตุสุดวิสัยเกิดข้ึนกับผู้ใช้บริการ จนเป็นเหตุให้ผู้ใช้บริการไม่สามารถใช้บริการได้ ผู้ให้บริการ ตกลงให้ผู้ใช้บริการ
ระงับการใช้บริการช่ัวคราวได้ตามระยะเวลาที่ผู้ใช้บริการร้องขอ แต่ทั้งนี้ไม่เกินกว่าระยะเวลาที่เหตุสุดวิสัยน้ันคงอยู่ 

       ในการขอระงับการใช้บริการช่ัวคราวผู้ใช้บริการไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่ายใดๆในการขอระงับบริการ เว้นแต่
กรณีที่ผู้ใช้บริการระงับบริการเกินกว่าระยะเวลาข้ันสูงที่ผู้ใช้บริการก าหนดไว้ ผู้ให้บริการมีสิทธิยกเลิกการให้บริการได้โดยแจ้งให้
ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้าเป็นหนังสือไม่น้อยกว่า 30 วัน 
   10.2 ผู้ให้บริการจะเปิดให้ผู้ใช้บริการได้ใช้บริการทันทีในวันถัดจากวันที่ครบก าหนดการขอระงับ ใช้บริการช่ัวคราว โดยไม่เรียก
เก็บค่าใช้จ่ายใดๆ ในการขอเปิดใช้บริการ 

11. การแจ้งขอระงับการให้บริการชั่วคราวของผู้ให้บริการ 
 เมื่อมีเหตุจ าเป็น ผู้ให้บริการมีสิทธิระงับการให้บริการโทรคมนาคมต่อผู้ใช้บริการเป็นการช่ัวคราวก็ได้ โดยแจ้งเป็นหนังสือ

พร้อมระบุเหตุให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน เว้นแต่กรณีดังต่อไปนี้ผู้ให้บริการสามารถระงับการให้บริการได้ 
1) เกิดเหตุสุดวิสัยข้ึนแก่ผู้ให้บริการ
2) ผู้ใช้บริการถึงแก่ความตาย หรอืสิ้นสุดสภาพนิตบิุคคล 
3) ผู้ใช้บริการใช้เอกสารปลอม หรือแสดงข้อความอันเป็นเทจ็ในการขอใช้บรกิาร
4) ผู้ให้บริการพิสูจน์ได้ว่าบริการโทรคมนาคมที่ให้แก่ผู้ใช้บริการถูกน าไปใช้โดยมิชอบด้วยกฎหมาย 

หรือฝ่าฝืนต่อสัญญาให้บริการ 
5) ผู้ให้บริการมเีหตุอันเช่ือได้ว่า ผู้ใช้บริการมีพฤติกรรมฉ้อฉลในการใช้บรกิารหรือน าบริการไปใช้

เพื่อแสวงหารายได้โดยมเีจตนาจะไม่ช าระค่าใช้บริการ 
6) ผู้ให้บริการมีเหตุที่จ าเป็นต้องบ ารุงรักษาหรือแก้ไขระบบโทรคมนาคมที่ใช้ในการให้บริการ
7) ผู้ใช้บริการไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบหรือค าสั่งที่ออกโดย กสทช. ทันที
8) ผู้ใช้บริการได้ใช้บริการเกินวงเงินค่าบริการที่ได้ตกลงไว้ในสัญญา ในกรณีนี้ผู้ให้บริการจะแจ้ง

เตือนให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้าเมื่อเห็นว่าผู้ใช้บริการได้ใช้บริการใกล้เต็มวงเงินตามที่ได้ตกลงไว้ในสัญญา 
9) ผู้ใช้บริการผิดนัดช าระค่าบริการเกินกว่าระยะเวลาที่ก าหนดในสัญญาสองคราวติดต่อกัน

12. กรณีเครื่องโทรศัพท์เคลื่อนท่ี และ/หรือ SIM Card สูญหายหรือถูกโจรกรรม 
หากเครื่องโทรศัพท์เคลื่อนที่ และ/หรือ SIM Card สูญหาย หรือถูกโจรกรรม ให้ผู้ใช้บริการแจ้งเหตุสูญหาย หรือถูกโจรกรรม

ให้ผู้ให้บริการทราบ ณ ศูนย์บริการลูกค้าของผู้ให้บริการเป็นหนังสือ หรือทางโทรศัพท์หรือโดยวิธีการอื่นใดตามผู้ให้บริการก าหนด
และสามารถตรวจสอบได้ว่าเป็นผู้ใช้บริการจริงผู้ให้บริการจะด าเนินการระงับการให้บริการโดยทันทีที่ได้รับแจ้ง หากมีค่าใช้บริการเกิดข้ึน
หลังจากการแจ้งสูญหาย หรือถูกโจรกรรม ผู้ใช้บริการไม่ต้องรับผิด เว้นแต่ค่าใช้บริการจะเกิดจากการกระท าของผู้ใช้บริการเอง 

13. เหตุแห่งการปฏิเสธการให้บริการ 
 ผู้ให้บริการมีสิทธิปฏิเสธการให้บริการแก่ผู้ยื่นค าขอใช้บริการได้ ดังนี้
1) เมื่อผู้ใช้บริการปฏิเสธไม่ให้ข้อมลูรายละเอียดการแสดงตัวในฐานะเป็นผู้ใช้บริการและผู้ครอบครองบัตรประจ าตัวผู้ใช้บริการ

(SIM Card) 
2) เมื่อปรากฏว่าผู้ใช้บริการถูกระงับการให้บริการ หรือเคยถูกผู้ใหบ้รกิารระงบัการให้บริการเนื่องมาจากเหตุข้อหนึง่ข้อใดตาม

ข้อ 14 

14. เหตุแห่งการเลิกสัญญาของผู้ให้บริการ 
 ในกรณีที่มีเหตุผลดังตอ่ไปนี้ ผู้ใหบ้รกิารอาจใช้สิทธิเลกิสัญญาให้บริการได้ทันที

1)  ผู้ใช้บริการผิดนัดช าระค่าบริการเกินกว่าระยะเวลาที่ก าหนดในสัญญาสองคราวติดกัน โดยผู้ใหบ้ริการได้แจ้งให้
ผู้ใช้บริการทราบถึงวันครบก าหนดที่แน่นอนเป็นการล่วงหนา้ในใบแจ้งรายการการใช้บรกิารเพื่อเรียกเก็บค่าบริการ
และได้ท าการเตือนตามวิธีการที่ได้ก าหนดไว้ในสัญญาแล้ว 

2)  ผู้ใช้บริการถึงแก่ความตาย หรือสิ้นสุดสภาพนิติบุคคล
3)  ผู้ให้บรกิารมเีหตผุลอันเช่ือได้ว่าผู้ใช้บริการมีพฤติกรรมฉอ้ฉลในการใช้บริการหรือน าบริการไปใช้โดยผิดกฎหมาย 

หรือฝ่าฝืนข้อห้ามในสัญญาให้บริการ 
4)  ผู้ให้บรกิารไมส่ามารถให้บริการได้โดยเหตทุี่อยู่นอกเหนอืการควบคุมของผู้ใหบ้รกิาร
5)  ผู้ใช้บริการโอนสทิธิการใช้บริการตามสัญญาน้ี โดยไม่ได้รบัความยินยอมจากผู้ใหบ้รกิาร
6)  เป็นการยกเลกิโดยบทบัญญัติแหง่กฎหมาย 

15. เหตุแห่งการเลิกสัญญาของผู้ใช้บริการ 
 ผู้ใช้บริการบอกเลกิสญัญาใหบ้รกิารในเวลาใดก็ได้ โดยบอกกล่าวเป็นหนังสือให้แก่ผูใ้ห้บริการทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 5 วัน

ท าการ หรือด้วยวิธีอื่นใดตามที่ผู้ให้บริการก าหนด เว้นแต่ในกรณีดังต่อไปนี้ ผู้ใช้บริการอาจใช้สิทธิเลิกสัญญาให้บริการได้ทันที 
1) ผู้ใช้บริการไม่สามารถรับบริการจากผู้ให้บริการได้ด้วยเหตุผลที่เกิดข้ึนอย่างต่อเนื่อง และ อยู่เหนือการควบคุมของ

ผู้ให้บริการ 
2) ผู้ให้บริการได้ละเมิดข้อตกลงอันเป็นสาระส าคัญของสญัญาให้บริการ
3) ผู้ให้บริการตกเป็นบุคคลล้มละลาย 
4) ผู้ให้บริการเปลี่ยนแปลงข้อตกลง หรือเงือ่นไขในสัญญาให้บรกิาร ซึ่งมีผลเปน็การลดสิทธิหรือประโยชน์อันพึงได้รับ

ของผู้ใช้บริการลง เว้นแต่เกิดจากเหตุตามที่กฎหมายก าหนด 

16. การคืนเงินค่าบริการ
1) เมื่อสัญญาเลิกกันไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ หากปรากฏว่าผู้ให้บริการมีเงินค้างช าระให้แก่ผู้ใช้บริการ  หลังจากที่ได้หักช าระหนี้

ค่าบริการ และ/ค่าธรรมเนียมที่ผู้ใช้บริการค้างช าระแล้ว ผู้ให้บริการจะคืนเงินส่วนที่ผู้ให้บริการได้รับไว้ให้แก่ผู้ใช้บริการที่แท้จริง  
หรือบุคคลที่ได้รับมอบอ านาจจากผู้ใช้บริการ ภายใน 30 วัน นับแต่วันเลิกสัญญา ทั้งนี้ ผู้ใช้บริการต้องยื่นค าขอแจ้งความประสงค์
พร้อมมอบหลักฐานยืนยันการเป็นผู้ใช้บริการที่แท้จริงให้แก่ผู้ให้บริการ และผู้ให้บริการจะจ่ายคืนเป็นเงินสด หรือเช็ค หรือน าเข้า
บัญชีเงินฝากของผู้ใช้บริการ หรือโอนเงินตามจ านวนที่ต้องคืนให้กับเลขหมายโทรศัพท์แบบช าระเงินล่วงหน้า (Pre-Paid) ในระบบ
ของผู้ให้บริการตามที่ผู้ใช้บริการแจ้งความประสงค์ไว้กับผู้ให้บริการ  หรือวิธีการอื่นใดที่ผู้ให้บริการจะได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการเพิ่มเติมในภายหน้าหรือตามวิธีการที่ผู้ใช้บริการได้แจ้งความประสงค์ไว้ 

2) กรณีผู้ให้บริการไม่สามารถคืนเงินค้างช าระให้แก่ผู้ใช้บริการได้ภายในระยะเวลาที่ก าหนด ผู้ให้บริการต้องช าระค่าเสีย
ประโยชน์ในอัตราเท่ากับอัตราตอกเบีย้ที่ผูใ้ห้บริการคิดจากผูใ้ช้บรกิารกรณีผูใ้ช้บริการผิดนัด ไม่ช าระค่าธรรมเนียมหรือค่าบรกิารแก่
ผู้ให้บริการ แต่ทั้งนี้ไม่ตัดสิทธิผู้ใช้บริการที่จะเรียกค่าเสียหายอย่างอื่น  

          ผู้ใช้บริการได้ศึกษารายละเอียดของสัญญาการให้บริการโทรคมนาคม ประเภทบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่แบบช าระ
ค่าธรรมเนียมและค่าบริการภายหลัง (Post-Paid) ของผู้ให้บริการ และเข้าใจข้อก าหนดและเงื่อนไขของสัญญานี้แล้ว จึงตกลงใช้
บริการโดยยินยอมปฏิบัติตามสัญญาการให้บริการโทรคมนาคมนี้ทุกประการ 

          ทั้งนี้ หากผู้ใช้บริการได้รับความเดือดร้อนจากการใช้บริการของผู้ให้บริการตามสัญญา สามารถร้องเรียนโดยตรงต่อผู้
ให้บริการ ดังต่อไปนี้ 
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