
 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 / หนังสือราชการเลขที่ (Incorporation No./ Official No.)...............................................................................ชือ่ผู้ที่สามารถติดตอ่ได้ (Contact person)……….....................................................

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

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

        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 
 ได้รับสัญญาบริการโทรคมนาคม 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) 

ส ำหรับเจำ้หน้ำที ่(For Staff) 

เอกสำรประกอบกำรจดทะเบียน  (Supplementary documents for application/agreement) 

ระบบเติมเงิน (Pre Paid) 



สัญญาการให ้บริการโทรคมนาคมโทรศัพทเ์คลื่อนที่ TOT Mobile 

ประเภทเรียกเก็บค่าธรรมเนียมและค่าบริการล่วงหน้า (Pre-Paid)  

ระหว่างผู้ให้บริการกับผูใ้ช้บริการ 

บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จ ากัด (มหาชน) 

1. ค านิยาม
     1.1  “สัญญา”  หมายถึง  ข้อตกลงร่วมกันระหว่างผู้ใหบ้ริการกับผู้ใช้บริการเกี่ยวกับการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่แก่ผู้ใช้บริการ   
โดยจะมผีลผูกพันและใช้บงัคับกบัผู้ให้บริการและผู้ใช้บริการตามสิทธิและหน้าที่ ที่ก าหนดไว้ในสัญญาการให้บริการโทรคมนาคมฉบับนี้ซึง่
คณะกรรมการเห็นชอบแล้วทันทเีมื่อผู้ใหบ้รกิารได้ยินยอมให้ผู้ใช้บริการได้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่  

  1.2  “ค าขอ” หมายถึง แบบค าขอทุกประเภทที่ผู้ให้บรกิารก าหนดข้ึน 
     1.3  “สมัครใช้บรกิาร” หมายถึง การยื่นค าขอใช้บริการทุกประเภท โดยยื่นต่อผู้ใหบ้ริการด้วยตนเอง รวมถึงการพิมพ์หรือเลือกข้อความ
และการกระท าใดๆ ที่ท าใหป้รากฏซึ่งข้อความตามวิธีการทีผู่้ให้บริการ ก าหนดไว้ผ่านเครื่องโทรศัพท์เคลื่อนที่ หรือผ่านทางเครอืข่าย
อินเทอร์เน็ต หรือสื่ออื่นใดตามทีผู่้ใหบ้รกิารก าหนด ทั้งทีม่ีอยู่ในปัจจบุัน และทีจ่ะก าหนดข้ึนในอนาคต  

  1.4  “ผู้ ให้ บริการ”  หมายถึง บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาต ิจ ากัด (มหาชน) 
  1.5  “ผู้ใช้บริการ”  หมายถึง  บุคคล หรอืนิติบุคคลผู้ซึง่ได้ตกลงท าสญัญาใช้บรกิารโทรศัพท์เคลือ่นที่ของ ผู้ให้บริการไว้กับผู้ให้บริการ 

และใหห้มายความรวมถึงผู้รบัโอนสิทธิตามสัญญาจากผู้ใช้บริการเดิม โดยได้รับความยินยอมจากผู้ใหบ้รกิารเป็นลายลักษณ์อักษรแล้ว  
  1.6  “ศูนย์บริการลูกค้า” หมายถึง ศูนย์บริการลกูค้าของผู้ให้บริการ 

     1.7  “ตัวแทนศูนย์บริการลกูค้า” หมายถึง ตัวแทนที่ไดร้ับการแต่งตั้งจากผู้ให้บริการใหเ้ป็นผู้รบัสมัคร และจดทะเบยีนค าขอใช้บริการ 
รับเปลี่ยนแปลงทะเบียน รบัช าระค่าใช้บริการและใหบ้ริการอื่นๆ ตามที่ผู้ให้บริการมอบหมาย  

  1.8  “บริการโทรศัพท์เคลือ่นที่” หมายถึง บริการเสริม บริการโทรศัพทเ์คลื่อนที่ข้ามแดนระหว่างประเทศ (International Roaming) 
บริการโทรศัพท์ทางไกลระหว่างประเทศ (International Direct Dialing) 
     1.9  “บริการโทรศัพท์เคลือ่นที่แบบช าระค่าธรรมเนียมและค่าบรกิารล่วงหน้า (Pre-Paid)”  หมายถึง 
บริการโทรศัพทเ์คลื่อนที่ซึ่งก าหนดใหผู้้ใช้บริการต้องช าระเงนิค่าธรรมเนียมและค่าบริการต่างๆ ให้แก่ผู้ให้บริการเป็นการล่วงหน้าก่อนการใช้
บริการ ทั้งนี้ ค่าธรรมเนียมและค่าบริการที่ช าระไว้ล่วงหน้าจะถูกตัดทอนไปตามสัดส่วนของระยะเวลาที่ใช้บริการและอตัราค่าธรรมเนียมและ
ค่าบริการที่ก าหนดไว้ในการใช้บริการแต่ละครั้ง 
     1.10  “บัตรประจ าตัวผู้ใช้บริการ (Subscriber Identity Module Card “SIM Card”)” หมายถึง อุปกรณ์บรรจุหน่วยประมวลผลและ
ความจ าขนาดเล็กซึ่งผู้ให้บริการบันทึกหมายเลขโทรศัพท์ประจ าตัวของผู้ใช้บริการ เพื่อใหผู้้ใช้บริการสามารถใช้บริการตอ่สัญญาณกับ
โครงข่ายได้ และใช้เก็บหมายเลขโทรศัพทเ์คลื่อนที่และข้อมลูต่างๆ ของผู้ใช้บรกิาร 

  1.11  “บริการ” หมายถึง บริการปกติและบริการเสริม 
     1.12  “บริการปกติ” หมายถึง การใหบ้รกิารโทรคมนาคมที่ผูส้่งหรือผู้รบัสามารถสื่อสารกันได้เป็นค าพูด สัญญาณ เครื่องหมาย 
ตัวหนังสือ ภาพ เสียง หรอือื่นใดทีส่ามารถสื่อความหมายได้ และหมายความรวมถงึบริการโทรศัพท์ระหว่างประเทศ บรกิารเพือ่การรับส่ง
ข้อมูล บริการเช่ือมต่อ และ/หรอืบริการโทรคมนาคมอื่นที่ให้บริการผ่านบริการโทรคมนาคมของผู้ใหบ้ริการ เช่น การเช่ือมต่อเพือ่รบับริการ
อินเทอร์เน็ต เป็นต้น  

  1.13  “บริการเสริม” หมายถึง บริการใดๆ ของผู้ใหบ้รกิารที่ใหบ้รกิารเพิ่มเติมนอกเหนอืจากการโทรออกและรับสายเข้าตามปกติทัง้
ประเภทที่ต้องหรือไม่ต้องสมัครขอใช้บริการก่อน 

  1.14  “ผู้ร่วมให้บริการเสรมิ” หมายถึง ผู้ที่มีข้อตกลงกบัผู้ใหบ้รกิารเพื่อเสนอขายสินค้าหรอืใหบ้ริการแกผู่้ใช้บริการที่ใช้บรกิารเสริม  
     1.15  “บริการโทรศัพทร์ะหว่างประเทศ” หมายถึง การเรียกออกต่างประเทศโดยผู้ใช้บริการเอง (International Direct Dialing: IDD) 
โดยเรียกผ่านเลขหมายส าหรบับริการเรียกออกต่างประเทศ หรือ สญัลกัษณ์ที่ใช้แทนรหสัเรียกออกต่างประเทศของผู้ใหบ้ริการเอง หรอื              
ของผู้ใหบ้รกิารโทรศัพท์ระหว่างประเทศรายอื่นซึ่งมีข้อตกลงร่วมกบัผู้ให้บริการ 

  1.16  “บริการข้ามแดนอัตโนมัติ” หมายถึง การใหบ้ริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ข้ามแดนระหว่างประเทศ  (International Roaming)        
โดยใช้โครงข่ายของผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ในต่างประเทศ 
     1.17  “ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง ช่ือ สกลุ ที่อยู่ของผู้ใช้บริการและให้หมายความรวมถึงรายละเอียดเกี่ยวกับผู้ใช้บริการที่สามารถ   
ระบุตัวผู้ใช้บริการ หรอือาจระบุตัวผู้ใช้บริการนั้นได้ไม่ว่าทางตรง หรือทางอ้อม ข้อมูลการใช้บรกิาร เลขหมายโทรคมนาคม และพฤติกรรม
การใช้บรกิารโทรคมนาคมของผู้ใช้บริการ  
     1.18  “วงเงินค่าใช้บริการ” หมายถึง จ านวนเงินค่าใช้บริการสูงสุดทีผู่้ใช้บรกิารได้ท าการเติมเงิน หรือช าระค่าบริการล่วงหน้าตาม
ประเภท จ านวน หรือวิธีการที่ผู้ให้บริการก าหนด  
     1.19  “เติมเงิน” หรือ “การเตมิเงิน” หมายถึง การช าระค่าบริการล่วงหน้าผ่านช่องทางต่างๆ ที่ผู้ให้บริการก าหนดและเผยแพร่       
ให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้าเป็นการทั่วไปผ่านเว็บไซต์ และศูนย์บริการลูกค้าของผู้ให้บริการ เช่น บัตรเติมเงินของผู้ให้บริการเอง           
การช าระเงินออนไลน์ การช าระเงินผ่านช่องทางอิเล็กทรอนกิส์ การช าระเงินผ่านเคาน์เตอรเ์ซอร์วิส หรือร้านบรกิารรับช าระค่าสินค้าและ
บริการการช าระเงิน ณ ศูนย์บริการลูกค้าของผู้ใหบ้ริการ   เป็นต้น   
     1.20  “รายการสง่เสริมการขาย” หมายถึง รายการสง่เสริมการให้บริการของผู้ให้บริการ เช่น โปรโมช่ัน แพ็กเกจ อตัราค่าบริการ 
ส่วนลดค่าบริการ ซึง่ผู้ให้บริการก าหนดข้ึนส าหรบัการใหบ้รกิารแต่ละประเภทแกผู่้ใช้บรกิาร โดยผู้ใช้บริการมสีิทธิเลือกใช้รายการสง่เสรมิ 
การขายดังกล่าวกับการใช้บรกิารของตนได้ภายใต้เงื่อนไขทีผู่้ให้บริการก าหนด  
     1.21  “สิทธิพิเศษอื่นๆ” หมายถึง สิทธิประโยชน์อื่นๆ นอกเหนอืจากรายการสง่เสรมิการขาย ทีผู่้ให้บริการก าหนดข้ึนส าหรบั     
การใหบ้ริการแกผู่้ใช้บริการโดยผู้ใช้บริการมสีิทธิเลือกรับสิทธิพิเศษอื่นๆดังกล่าวเพิ่มเติมจากการใช้บริการได้ภายใต้เงื่อนไข                
ที่ผู้ใหบ้รกิารก าหนด 

  1.22  “คณะกรรมการ”  หมายถึง  คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ  
     1.23  “ค่าบริการ” หมายถึง ค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จา่ยอื่นใดที่ผู้ใหบ้รกิารเรียกเก็บจากผู้ใช้บรกิารอันเนื่องจากการได้ใช้ประโยชน์  
หรือจะได้ใช้ประโยชน์ในบริการโทรศัพทเ์คลื่อนที่ของผู้ให้บริการ รวมถึงค่าบรกิารโทรทางไกลระหว่างประเทศที่เรียกเกบ็ตามจ านวนหรือ
ปริมาณการใช้ในแต่ละรอบการใช้บรกิาร   

  1.24  “รอบค่าใช้บริการ” หมายถึง รอบระยะเวลาของการใหบ้ริการเพื่อใช้ในการเรียกเก็บค่าใช้บริการตามที่ผู้ให้บริการก าหนด       
ซึ่งไม่เกินกว่า 31 วันต่อรอบ 

    1.25  “การระงับใช้บริการช่ัวคราว” หมายถึง การระงับการใช้บรกิารโทรคมนาคมทั้งการโทรออกและการรบัสายเรยีกเข้าเป็นการ
ช่ัวคราว” 
2. การท าสัญญาและการใช้บริการ 
     2.1  เมื่อผู้ใช้บรกิารได้สมัครใช้บรกิารโดยวิธีการท ารายการลงทะเบียนบัตรประจ าตัวผู้ใช้บริการ (SIM Card) เพื่อเปิดใช้บริการ
โทรศัพท์เคลื่อนที่กับผู้ให้บริการ หรือด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ รวมถึงการพิมพ์ หรือเลือกข้อความและการกระท าใดๆ  
ที่ท าให้ปรากฏซึง่ข้อความตามวิธีการทีผู่้ให้บริการก าหนดไว้ผ่านเครือ่งโทรศัพท์เคลื่อนที่ หรอืผ่านทางเครือข่ายอินเทอรเ์น็ต หรือสื่อ
อิเลก็ทรอนิกสอ์ื่นใดตามทีผู่้ให้บริการก าหนด หรือ เมื่อผู้ใหบ้ริการได้เปิด หรือยินยอมใหผู้้ใช้บริการใช้บรกิารโทรศัพท์เคลื่อนที่แล้ว ถือว่า
ผู้ใช้บริการได้ตกลงท าสัญญาการใหบ้รกิารโทรคมนาคมกับผูใ้ห้บรกิารตามเงื่อนไขและข้อตกลงที่ก าหนดไว้ในเอกสารนี ้
     2.2  ผู้ใช้บริการต้องให้ข้อมลูช่ือ-สกลุ ที่อยู่ พร้อมส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน หรือบัตรอื่นใด  ที่หน่วยงานราชการออกให้ เพื่อ    
แสดงตัวในฐานะเป็นผู้ใช้บริการและผู้ครอบครองบัตรประจ าตัวผู้ใช้บริการ   (SIM Card) ทั้งนี้เป็นไปตามที่คณะกรรมการก าหนดให้ผู้ให้
บริการจัดเก็บข้อมูลแสดงตน กรณีผู้ใช้บรกิารไม่ยินยอมให้ข้อมูลแสดงตน ผู้ใหบ้รกิารมีสิทธิระงบัการใช้บริการช่ัวคราวได้ตามกฎหมาย    
และ/หรือประกาศ หลักเกณฑ์ ที่คณะกรรมการได้ก าหนดไว้ทั้งในปจัจุบันและที่จะมีเกิดข้ึนในภายหน้า 
     2.3  ผู้ใช้บริการจะได้รับสิทธิประโยชน์ในการใช้บริการ ตามเงื่อนไขและรายละเอียดที่ก าหนดไว้ในรายการส่งเสริมการขายที่ผู้ให้บริการ        
ประกาศไว้ ให้แก่ผูท้ี่สมัครใช้บรกิารหรือที่ใช้บรกิารอยู่ในแตล่ะช่วงเวลาน้ัน ทัง้นี้ ผู้ใช้บรกิารมสีิทธิขอเปลี่ยนแปลงรายการส่งเสริมการขาย
และการใช้บริการได้ตามรายการสง่เสรมิการขายทีผู่้ใหบ้รกิารเปิดให้สมัครใช้ได้อยู่ ณ เวลาน้ัน 
     2.4  ผู้ใช้บริการจะต้องใช้บริการตามข้อก าหนด และเงื่อนไขที่ผู้ให้บริการก าหนด รวมทั้งการใช้บริการต้องไม่มีลักษณะอย่างหนึ่งอย่างใด 
ดังต่อไปนี้ 

 (1)  ใช้บริการ หรอือนุญาตให้บุคคลอื่นใช้บริการในลักษณะหยาบคาย ลามก อนาจาร 
 ไม่ชอบด้วยกฎหมาย หรือขัดต่อความสงบเรยีบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน

 (2)  ใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการข่มขู่ รบกวน คุกคาม ล่วงเกิน หรือเป็นการกระท าละเมิด 
 ต่อสิทธิในความเป็นส่วนตัว หรือท าใหบุ้คคลอื่นเสื่อมเสียช่ือเสียง 

 (3)  กระท าการใดอันเป็นการละเมิดสทิธิในทรัพย์สินทางปัญญา
 (4) ใช้เพื่อการสร้างความเข้าใจผิด และ/หรือหลอกลวงประชาชน 
 (5) ใช้ในลักษณะที่ต้องห้ามหรอืขัดต่อกฎหมาย ระเบียบ จรรยาบรรณ หรือประกาศใดๆ ที่ใช้บังคับ
 (6) ด าเนินการใด ๆ ในลักษณะของการแทรกแซงการให้บริการของผู้ให้บริการ หรือ 

 ผู้ให้บรกิารรายอื่นซึง่อาจก่อใหเ้กิดความเสียหายต่อผู้ให้บริการโครงข่ายโทรคมนาคมอื่น ๆ
     2.5  หากผู้ใช้บริการได้ใช้บริการอันเป็นการขัดต่อสัญญาให้บรกิารนี้ หรือขัดต่อกฎหมายใดๆ       
อันเป็นการละเมิดตอ่บุคคลภายนอก และมีความเสียหายเกดิข้ึน ผู้ใช้บริการต้องรบัผิดในความเสียหายที่เกิดข้ึน 
     2.6  ผู้ใช้บริการจะต้องเติมเงินผ่านช่องทาง วิธีการ และด้วยจ านวนเงินข้ันต่ าตามที่ผู้ให้บริการก าหนด ทั้งนี้ หากผู้ใช้บริการตกลงเข้าร่วม
รายการการส่งเสริมการขาย หรือขอรับสิทธิพิเศษ อื่นๆ ทีผู่้ให้บริการเสนอผู้ใช้บริการตกลงปฏิบัติตามข้อก าหนด หรือเงือ่นไขต่างๆ      
ที่เกี่ยวข้อง      
     2.7  ผู้ให้บริการมสีิทธิน าข้อมลูส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการไปใช้ในการใหบ้รกิารได้โดยต้องไดร้ับความยินยอม จากผู้ใช้บริการและเพื่อ
ประโยชน์ในการด าเนินกจิการโทรคมนาคมและเป็นไปตามหลักเกณฑท์ี่ก าหนดตามที่คณะกรรมการประกาศก าหนดในเรื่อง มาตรการ
คุ้มครองสิทธิของผู้ใช้บริการโทรคมนาคมเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลฯ  
     2.8  กรณีผู้ใช้บริการโอนสิทธิการใช้บริการโดยมอบการครอบครองบัตรประจ าตัวผู้ใช้บริการ (SIM Card) ให้แก่บุคคลอื่น ผู้รับโอน หรือ
ผู้ใช้บริการจะต้องด าเนินการให้ผูร้ับโอนมาด าเนินการให้ข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับผู้รบัโอน เพื่อแสดงตัวในฐานะเป็นผูใ้ช้บริการและผู้
ครอบครองบัตรประจ าตัวผู้ใช้บรกิาร (SIM Card) ทั้งนี้ เป็นไปตามที่คณะกรรมการก าหนดใหผู้้ให้บริการจัดเก็บข้อมูลแสดงตน 

       กรณีผู้ใช้บริการมิได้ด าเนินการตามวรรคแรก ผู้ใช้บริการไม่สามารถยกเหตุการณ์โอนสิทธิมาปฏิเสธ  
ความรับผิดชอบความเสียหายทีเ่กิดข้ึนอันเนือ่งจากการใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ของผูร้ับโอนได้ 

       อนึ่ง กรณีผู้ให้บริการยินยอมให้ผู้ใช้บริการโอนสิทธิการใช้บริการให้กับบุคคลอื่นแล้ว ถือว่าสิทธิการใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ตาม
รายการส่งเสริมการขาย สิทธิการใช้บริการโทรศัพท์ข้ามแดนอัตโนมัติ และ/หรือการใช้บริการโทรทางไกลระหว่างประเทศเดิมของผู้ใช้บริการ    
เป็นอันสิ้นสุดลงทันทีในกรณีนี้ผูร้ับโอนตอ้งด าเนินการสมัครหรือยื่นค าขอใช้บริการใหม่กบัผู้ให้บริการตอ่ไป 
3. การให้บริการ 
     3.1  ผู้ให้บริการจะให้บริการโทรศัพทเ์คลื่อนที่ตามมาตรฐานและคุณภาพการให้บริการตามที่ได้โฆษณาไว้ หรือแจ้งให้ผู้ใช้บริการ 
ทราบ โดยมาตรฐานและคุณภาพการให้บริการดังกล่าวจะไม่ต่ ากว่าหลักเกณฑท์ี่คณะกรรมการประกาศก าหนด 
     3.2  ในกรณีที่เกิดเหตุขัดข้องข้ึนกับการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ของผู้ให้บริการอันเนื่องมาจากมาตรฐานหรือคุณภาพการให้บริการ        
จนเป็นเหตุใหผู้้ใช้บรกิารไมส่ามารถใช้บริการได้ตามปกติ ผู้ให้บริการ  มีหน้าที่ต้องด าเนินการแก้ไขเพื่อใหผู้้ใช้บรกิารสามารถใช้บริการ
โทรศัพทเ์คลื่อนที่ได้โดยเร็ว ผู้ให้บริการ จะไม่เรียกเก็บเงินค่าบริการในช่วงเวลาดังกล่าวจากผู้ใช้บริการ อย่างไรก็ตามค่าบริการที่เกิดข้ึน    
ในช่วงเวลาที่สามารถใช้งานได้ตามปกตินั้น ผู้ใช้บริการยังคงมีหน้าที่ต้องช าระให้แก่ผู้ให้บริการ 
4. วิธีการใช้บริการเสริม 
     4.1  การใช้บริการเสริมประเภทที่ก าหนดให้ต้องใช้รหสัผ่าน หรือรหสัประจ าตัวของผู้ใช้บริการ ผู้ใช้บรกิาร ต้องเก็บรักษารหัสดงักล่าว  
ไว้เป็นความลับแต่เพียงผู้เดียวเท่านั้น 
     4.2  ผู้ใช้บริการเสริมมสีิทธิท ารายการบรกิารเสริมแต่ละประเภทได้ไม่เกินจ านวนครั้งและจ านวนเงินทีผู่้ใหบ้ริการก าหนดไว้       
ตามรายละเอียดของบรกิารแตล่ะประเภทที่ได้แจ้งแกผู่้ใช้บรกิารผ่านสื่อต่างๆ และหากปรากฏว่าผู้ใช้บรกิารกดรหสัผ่าน หรือ       
รหสัประจ าตัวผิดเกินกว่าทีก่ าหนดผู้ใช้บริการจะไม่สามารถท ารายการใดๆ ได้อีกจนกว่าผู้ใช้บริการจะติดต่อกับผู้ใหบ้ริการเพื่อแก้ไข  
ให้สามารถใช้บริการได้ดังเดมิ 
     4.3  ผู้ใช้บริการยินยอมให้ผู้ให้บริการเป็นผู้เรียกเก็บเงินค่าบริการ หรือค่าใช้จ่ายต่างๆ ทั้งหมดจากผู้ใช้บริการแทนผู้ร่วมให้บริการเสริม  
ทั้งนี้ ผู้ใหบ้รกิารจะต้องร่วมรบัผิดกับผู้ร่วมให้บริการเสริมต่อผู้ใช้บริการในความเสียหายทีเ่กิดข้ึนจากการให้บริการเสริมด้วย 
     4.4  กรณีผู้ใช้บริการประสงค์จะบอกเลกิบริการเสริม ผูใ้ห้บรกิารต้องด าเนินการดังกล่าวทันที  และกรณีมีข้อโต้แย้ง หากผู้ใหบ้รกิาร  
ไม่สามารถพสิจูน์ได้ว่าผู้ใช้บริการแสดงเจตนาสมัครใช้บริการเสริม  โดยชัดแจ้ง ผู้ให้บริการไม่มสีิทธิเรียกเก็บค่าบริการเสริมดงักล่าว 
     4.5  ผู้ใช้บริการสามารถใช้บริการเสริมในต่างประเทศหากผู้ใหบ้ริการในต่างประเทศน้ัน เปิดให้บริการนั้นๆ  โดยผู้ใช้บริการตอ้ง  
เสียค่าบริการเพิม่เติมตามอัตราของการบริการข้ามแดนอัตโนมัติตามที่ผู้ให้บริการประเทศน้ันๆ หรอืผู้ให้บริการได้ก าหนดไว้ 
5. วิธีการใช้บริการขา้มแดนอัตโนมัติ และ/หรือบริการโทรทางไกลระหว่างประเทศ
    กรณีผู้ใช้บริการสมัคร หรือยื่นค าขอใช้บรกิารข้ามแดนอตัโนมัติ และ/หรือบริการโทรทางไกล ระหว่างประเทศ ผู้ใช้บริการต้อง  
ปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อก าหนดของการใช้บรกิารเพิ่มเติม ดังต่อไปนี ้
     5.1  เมื่อผู้ใช้บรกิารได้สมัคร หรือยื่นค าขอใช้บริการข้ามแดนอัตโนมัติกับผู้ใหบ้รกิารแล้ว ผู้ใช้บริการสามารถน าเลขหมาย
โทรศัพทเ์คลื่อนที่ของผู้ใช้บรกิาร หรือเลขหมายอื่นทีผู่้ใหบ้รกิารก าหนดไปใช้บริการโทรศัพท์ข้ามแดนระหว่างประเทศในประเทศ       
ที่ผู้ให้บริการมีข้อตกลงดังกล่าวกับผู้ใหบ้ริการในต่างประเทศ และ/หรือในกรณีทีผู่้ใช้บริการสมัคร หรือยื่นค าขอใช้บริการโทรทางไกลระหว่าง
ประเทศไว้กับผู้ให้บริการ  
ผู้ใช้บริการสามารถใช้โทรศัพท์จากประเทศไทยไปยังเลขหมายปลายทางที่เป็นเบอร์โทรศัพท์ของต่างประเทศได้ตามวิธีการและข้ันตอน     
ที่ผู้ใหบ้รกิารประกาศและแจง้ใหผู้้ใช้บรกิารทราบ 



     5.2  ในระหว่างที่ใช้บริการข้ามแดนอัตโนมัตอิยู่ในต่างประเทศ ผู้ใช้บริการจะต้องไม่ท าการจ าหน่าย จ่าย โอน หรือเปลี่ยนแปลงสิทธิการ
เป็นผู้ใช้บริการโทรศัพทเ์คลื่อนที่ของเลขหมายที่น าไปใช้งานในต่างประเทศ 
6. การแก้ไขเปลี่ยนแปลง
     6.1  บรรดาข้อตกลง ข้อก าหนด และเงื่อนไขการใช้บรกิาร และเอกสารแนบท้ายสญัญา  การใหบ้รกิารอื่นใดทีม่ีอยู่ก่อนแล้วระหว่าง     
ผู้ให้บริการกับผู้ใช้บริการในส่วนที่ก าหนดไว้แล้วในสัญญา  การใหบ้ริการนี้ซึง่ขัดหรอืแย้งกบัสญัญาใหบ้รกิารนี้ ให้ใช้สญัญาให้บริการนี้แทน 
     6.2  ผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลง แก้ไขเพิ่มเติมสัญญาให้บริการนี้ตามที่ได้รบัความเห็นชอบ จากคณะกรรมการ หรือ
ตามที่คณะกรรมการประกาศก าหนด โดยจะแจง้ใหผู้้ใช้บรกิารทราบล่วงหน้าผ่านเว็บไซต์ และศูนย์บริการลกูค้าของผู้ใหบ้ริการ ตัวแทน
ศูนย์บริการลูกค้า หรือศูนย์บริการรบัข้อร้องเรียนของผู้ให้บริการ หรือผ่านเลขหมายของผู้ให้บริการ ทัง้นี้ ไม่ตัดสิทธิผู้ใช้บริการทีจ่ะบอกเลิก
สัญญาให้บริการได้ทันที ในกรณีที่การเปลี่ยนแปลงสญัญาให้บริการมีผลเป็นการลดสิทธิ หรือประโยชน์ อันพึงได้รบัของผู้ใช้บริการให้น้อยลง 
เว้นแต่เกิดจากเหตุตามที่กฎหมายก าหนด 
     6.3  กรณีที่สัญญาข้อหนึ่งข้อใดขัดหรือแย้งกับกฎหมาย ระเบียบ หรอืประกาศ ซึ่งออกโดยคณะกรรมการ หรือ หนว่ยงานของรัฐ       
ที่มีอ านาจตามกฎหมาย คู่สญัญาทัง้สองฝ่ายตกลงกันให้ถือว่าสาระส าคัญของสัญญาในข้ออื่นๆ ที่ไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมายระเบียบ หรือ
ประกาศดงักล่าวยังคงมผีลใช้บงัคับต่อไป 
7. การตรวจสอบข้อมูลการใช้บริการ 
     7.1  ในกรณีที่ผู้ใช้บริการเห็นว่าผู้ใหบ้รกิารเรียกเกบ็ค่าบริการสงูกว่าอัตราที่ก าหนดไว้ หรือสูงกว่าที่เรียกเก็บ จากผูใ้ช้บริการรายอื่นที่ใช้
บริการโทรคมนาคมในลกัษณะหรือประเภทเดียวกัน หรอืเหน็ว่าผู้ให้บริการเรียกเกบ็ค่าบริการไม่ถูกตอ้ง ผู้ใช้บริการมีสทิธิยื่นค าขอตรวจสอบ
ข้อมูลการใช้บริการได้ ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดตามประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรการคุ้มครองสทิธิของผู้ใช้บริการโทรคมนาคมเกี่ยวกบัข้อมูล
ส่วนบุคคลฯ ทั้งนี้ ผู้ใช้บริการต้องยื่นค าขอเป็นหนงัสอื ณ ศูนย์บริการลกูค้าของผู้ให้บริการ เว็บไซด์ของผู้ใหบ้ริการ หรอืช่องทางอื่นตามที่ผู้
ให้บรกิารก าหนดเพิม่เตมิ และผู้ให้บริการจะด าเนินการตรวจสอบข้อเท็จจรงิและแจ้งผลการตรวจสอบข้อมลูใหผู้้ใช้บรกิารทราบโดยเร็ว  แต่
ทั้งนี้ต้องไมเ่กินกว่า 30 วัน นับแต่วันที่ผู้ใช้บริการมีค าขอ หากผู้ใหบ้ริการไม่ด าเนินการภายในระยะเวลา         ที่ก าหนด ให้ถือว่าผู้ให้บริการ
นั้นสิ้นสทิธิในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าบริการในจ านวน ที่ผู้ใช้บริการได้โต้แยง้นั้น 
     7.2  กรณีข้อเท็จจรงิปรากฏว่าผู้ให้บริการเรียกเก็บค่าบริการเกินกว่าจ านวนทีเ่กิดข้ึนจากการใช้บริการจริง ผู้ให้บริการจะคืนเงินส่วนต่าง
ของค่าบริการให้แกผู่้ใช้บริการภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ข้อเท็จจรงิยุติและผู้ใหบ้รกิารต้องช าระดอกเบี้ยในส่วนต่างในอตัราเท่ากบัที่ ได้
ก าหนดว่าจะเรียกเก็บจากผู้ใช้บรกิารในกรณีที่ผู้ใช้บริการผดินัด โดยผู้ให้บริการจะจ่ายคืนเงินให้เป็นเงินสด หรือเช็ค หรือน าเข้าบญัชีเงินฝาก
ของผู้ใช้บริการตามที่ผู้ใช้บริการแจ้งไว้ หรือโอนเงินค่าบริการที่ผู้ใช้บริการช าระล่วงหน้าไว้ไปยังเลขหมายอื่น  ที่อยู่ภายในเครือข่ายเดียวกัน
ตามที่ผู้ใช้บริการได้แจง้ความประสงค์ไว้ 
     7.3  ผู้ให้บริการจะด าเนินการตรวจสอบข้อมลูการใช้บรกิาร แจ้งผล และคืนเงิน(ถ้ามี) ให้แกผู่้ใช้บรกิาร ที่มหีลกัฐานแสดงตนว่าเป็น
ผู้ใช้บริการที่แทจ้รงิเท่านั้น 
8. อัตราและการเรียกเก็บค่าบริการ
     8.1  ผู้ให้บริการจะเรียกเก็บค่าบริการต่อผู้ให้บริการตามอัตราทีผู่้ใหบ้รกิารก าหนด ทั้งนี้ อัตราค่าบริการ ประเภทเสียง (voice)  บริการที่
ไม่ใช่ประเภทเสียง (non-voice) ให้เป็นไปตามเงือ่นไขใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบทีส่ามของผู้ให้บริการจนกว่า
คณะกรรมการจะออกประกาศก าหนดอัตราข้ันสงูต่อไป ซึง่ผู้ให้บริการได้เผยแพร่ และแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบเป็นการทั่วไป ณ ที่ท าการ และ
เว็บไซต์ของผู้ใหบ้ริการผู้ให้บริการรบัรอง ว่าจะไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียม หรือค่าบริการนอกเหนอืจากที่ก าหนดดงักล่าว 
     8.2  ภายใต้อัตราค่าบริการตามข้อ 8.1 ผู้ให้บริการอาจลดหรือยกเว้นการเรียกเก็บค่าบริการ ตามสญัญาใหบ้รกิารนี้ทั้งหมด หรือ       
แต่บางส่วนได้ โดยข้ึนอยู่กับเงื่อนไขของรายการส่งเสริมการขาย หรือสทิธิพิเศษอื่นๆ ทีผู่้ใช้บริการเข้าร่วมหรือได้รับ ทั้งนี้ ตามที่ผู้ใช้บรกิารได้
แจ้งความประสงค์ใหผู้้ให้บริการทราบ ภายใต้เงื่อนไขการเข้าร่วมรายการสง่เสรมิการขาย หรือการขอรบัสทิธิพิเศษอื่นๆ ทั้งนี้ เงื่อนไข       
ในการเข้าร่วมรายการสง่เสริมการขายแต่ละรายการ หรอืการขอรบัสิทธิพเิศษอื่นๆ รวมถึงระยะเวลาของรายการส่งเสริม  การขายแต่ละ
รายการ หรือการรบัสทิธิอื่นๆ จะเป็นไปตามทีผู่้ให้บริการและผู้ใช้บรกิารได้ตกลงกัน  
9. วิธีการช าระค่าใช้บริการและก าหนดเวลาช าระค่าใช้บรกิาร
     9.1  ผู้ใช้บริการต้องช าระค่าบริการและค่าธรรมเนียมให้แก่ผู้ให้บริการเป็นการล่วงหน้ากอ่นการใช้บริการโทรศัพท์ โดยวิธีการเติมเงิน 
(Top Up) ตามช่องทางการช าระเงินต่างๆ ทีผู่้ใหบ้ริการก าหนดไว้ ดังนี้ 

 (1)  การใช้บัตรเติมเงิน 
 (2)  ศูนย์บริการลูกค้าของผู้ใหบ้รกิาร
 (3)  เคาน์เตอร์เซอร์วิส
 (4)  ผ่านเครือข่ายการใหบ้ริการอินเทอร์เน็ต 

  กรณีผู้ให้บริการแก้ไข ลด หรอืเพิม่เติมช่องทางและวิธีการเติมเงิน (Top Up) ผู้ให้บริการจะประกาศและแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบ
ต่อไป 
     9.2  ผู้ใช้บริการสามารถท าการเติมเงิน (Top Up) เพื่อการใช้บรกิารโทรศัพทเ์คลื่อนที่ได้ตลอดเวลาที่ใช้บริการ กรณีที่ยังคงมียอดเงิน
คงเหลืออยู่ในระบบการใช้บริการ และผู้ใช้บริการได้มีการเตมิเงิน (Top Up) ภายในก าหนดเวลา ระบบจะน ายอดเงินเกา่ที่เหลืออยูร่วมกบั
ยอดเงินใหม ่
     9.3  ผู้ใช้บริการสามารถตรวจสอบวงเงินคงเหลืออยู่ในระบบการใช้บรกิารโทรศัพท์ได้ตลอดเวลาและผู้ใหบ้ริการจะแจ้งวงเงินคงเหลือให้
ผู้ใช้บริการทราบเป็นลายลักษณ์อกัษรผ่านระบบการใหบ้ริการส่งข้อความสั้น (SMS) 
10. ระยะเวลาการใช้บริการ 
     10.1  การเติมเงินแตล่ะครัง้ตามมลูค่าที่ผู้ให้บริการก าหนดไว้ ผู้ใช้บริการจะได้รับระยะเวลาการใช้งานเป็นจ านวนไม่น้อยกว่า 30 วัน 
ทั้งนี้ มีระยะเวลาสะสมสูงสุด 365 วัน 

  10.2  หากผู้ใช้บริการไม่มรีะยะเวลาสะสมคงเหลือ ผู้ใหบ้ริการขอสงวนสิทธ์ิด าเนินการ ดังนี้ 
(1)  ช่วงที่ 1  ระงับการโทรออก แต่สามารถรบัสายและเตมิเงินได้ภายใน 30 วัน
(2)  ช่วงที่ 2  ระงับการโทรออกและการรบัสาย แต่สามารถเติมเงินได้ภายใน 30 วัน
(3)  ช่วงที่ 3  ไม่สามารถใช้บริการได้

  ทั้งนี้ ผู้ใช้บริการสามารถโอนเงินค่าบริการที่ช าระล่วงหน้าไว้ไปยังเลขหมายอื่นทีอ่ยู่ภายใต้บริการ TOT3G ได ้
11. การแจ้งขอระงับใช้บริการชั่วคราวของผู้ใช้บริการ
     11.1  ในกรณีที่ผู้ใช้บริการมีเหตุจ าเป็นไมส่ามารถใช้บรกิารโทรศัพทเ์คลื่อนที่ได้เป็นการช่ัวคราว ผู้ใช้บริการสามารถขอระงับการใช้
บริการเป็นการช่ัวคราวได้ โดยต้องแจ้งความประสงค์เป็นคราวๆ ด้วยตนเอง หรือส่งโทรสารพร้อมส าเนา 
บัตรประจ าตัวประชาชนมายังศูนย์บริการลกูค้า หรือตัวแทนศูนย์บริการลูกค้า เป็นการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วัน ทั้งนี้ ผู้ใช้บริการสามารถ 
ขอระงบัการใช้บริการได้คราวละไมเ่กิน 15 วัน โดยการขอระงับใช้ช่ัวคราวในแต่ละครั้งต้องห่างกันอย่างน้อย 180 วัน 

       กรณีมีเหตสุุดวิสัยเกิดข้ึนกับผู้ใช้บริการ จนเป็นเหตุให้ผู้ใช้บรกิารไมส่ามารถใช้บริการได้ ผู้ให้บริการตกลงใหผู้ใ้ช้บริการระงบั       
การใช้บรกิารช่ัวคราวได้ตามระยะเวลาทีผู่้ใช้บริการรอ้งขอ แต่ทั้งนี้ไม่เกินกว่าระยะเวลาทีเ่หตสุุดวิสัยน้ันคงอยู่ในการขอระงบัการใช้บริการ
ช่ัวคราวผู้ใช้บริการไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่ายใดๆในการขอระงบับริการ เว้นแต่กรณีที่ผู้ใช้บริการระงับบรกิารเกินกว่าระยะเวลา
ข้ันสูงทีผู่้ใช้บรกิารก าหนดไว้ ผู้ให้บริการมีสทิธิยกเลิกการใหบ้ริการได้โดยแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้าเป็นหนงัสอืไมน่้อยกว่า ๓๐ วัน 
     11.2  ผู้ให้บริการจะเปิดให้ผู้ใช้บริการได้ใช้บริการทันทีในวันถัดจากวันที่ครบก าหนดการขอระงบั  ใช้บริการช่ัวคราว โดยไม่เรียกเกบ็
ค่าใช้จ่ายใดๆ ในการขอเปิดใช้บริการ 

12. การแจ้งขอระงับการให้บริการชั่วคราวของผู้ให้บริการ
       เมื่อมีเหตจุ าเป็น ผู้ใหบ้ริการมสีิทธิระงับการใหบ้รกิารโทรคมนาคมต่อผู้ใช้บริการเป็นการช่ัวคราวก็ได้ โดยแจ้งเป็นหนังสือพรอ้ม  
ระบเุหตุให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน เว้นแต่กรณีดังต่อไปนี้  ผู้ใหบ้รกิารสามารถ ระงับการใหบ้รกิารได้ทันที 

1)  เกิดเหตุสุดวิสัยข้ึนแกผู่้ใหบ้รกิาร
2)  ผู้ใช้บริการถึงแก่ความตาย หรอืสิ้นสุดสภาพนิตบิุคคล
3)  ผู้ใช้บริการใช้เอกสารปลอม หรือแสดงข้อความอันเป็นเท็จในการขอใช้บริการ
4)  ผู้ให้บริการพสิูจน์ได้ว่าบรกิารโทรคมนาคมที่ให้แกผู่้ใช้บริการถูกน าไปใช้โดยมิชอบด้วย

 กฎหมาย หรือฝ่าฝืนต่อสัญญาใหบ้ริการ 
5)  ผู้ให้บริการมเีหตุอันเช่ือได้ว่า ผู้ใช้บริการมีพฤติกรรมฉ้อฉลในการใช้บริการหรอืน าบริการไปใช้

 เพื่อแสวงหารายได้โดยมเีจตนาจะไม่ช าระค่าใช้บรกิาร 
6)  ผู้ให้บริการมเีหตุทีจ่ าเป็นต้องบ ารงุรักษาหรือแก้ไขระบบโทรคมนาคมที่ใช้ในการให้บริการ
7)  ผู้ใช้บริการไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบหรือค าสัง่ที่ออกโดย กสทช.

13. กรณีเครื่องโทรศัพท์เคลื่อนท่ี และ/หรือ SIM Card สูญหายหรือถูกโจรกรรม
หากเครื่องโทรศัพท์เคลือ่นที่ และ/หรือ SIM Card สูญหาย หรือถูกโจรกรรม ใหผู้้ใช้บรกิารแจ้งเหตุสญูหาย หรือ  

ถูกโจรกรรมใหผู้้ใหบ้รกิารทราบ ณ ศูนย์บริการลูกค้าของผู้ให้บริการเป็นหนังสือ หรือทางโทรศัพท์หรือ  โดยวิธีการอื่นใด       
ตามที่ผู้ให้บริการก าหนดและสามารถตรวจสอบได้ว่าเป็นผู้ใช้บริการจรงิ  
       ผู้ให้บริการจะด าเนินการระงับการใหบ้รกิารโดยทันททีี่ได้รับแจง้ หากมีค่าใช้บริการเกิดข้ึนหลังจากการแจง้สญูหาย หรือ  
ถูกโจรกรรม ผู้ใช้บริการไม่ต้องรับผิด เว้นแต่ค่าใช้บริการจะเกิดจากการกระท าของผู้ใช้บรกิารเอง 
14. เหตุแห่งการปฏิเสธการให้บริการ 

ผู้ให้บริการมสีิทธิปฏิเสธการให้บริการแก่ผู้ยื่นค าขอใช้บรกิารได้ ดังนี้ 
1)  เมื่อผู้ใช้บริการปฏิเสธไม่ให้ข้อมูลรายละเอียดการแสดงตัวในฐานะเป็นผู้ใช้บริการและผู้ครอบครองบัตรประจ าตัว

 ผู้ใช้บริการ (SIM Card) 
2)  เมื่อปรากฏว่าผู้ใช้บริการถูกระงับการใหบ้ริการ หรือเคยถูกผู้ใหบ้ริการระงับการให้บริการเนื่องมาจากเหตุข้อหนึ่ง

 ข้อใด ตามข้อ 15 
15. เหตุแห่งการเลิกสัญญาของผู้ให้บริการ

ในกรณีที่มเีหตผุลดงัต่อไปนี้ ผู้ให้บริการอาจใช้สิทธิเลิกสัญญาให้บรกิารได้ทันที 
1)  เมื่อผู้ใช้บริการไม่มรีะยะเวลาสะสมคงเหลอืตามข้อ 10.2(3)
2)  ผู้ใช้บริการถึงแก่ความตาย หรอืสิ้นสุดสภาพนิตบิุคคล
3)  ผู้ให้บริการมเีหตผุลอันเช่ือได้ว่าผู้ใช้บริการมีพฤติกรรมฉ้อฉลในการใช้บริการหรอืน าบริการไปใช้

 โดยผิดกฎหมาย หรือฝ่าฝืนข้อห้ามในสญัญาใหบ้รกิาร 
4)  ผู้ให้บริการไม่สามารถใหบ้รกิารได้โดยเหตุที่อยู่นอกเหนอืการควบคุมของผู้ใหบ้รกิาร
5)  ผู้ใช้บริการโอนสิทธิการใช้บริการตามสัญญาน้ี โดยไม่ได้รับความยินยอมจากผู้ให้บริการ
6)  เป็นการยกเลิกโดยบทบัญญัติแห่งกฎหมาย 

16. เหตุแห่งการเลิกสัญญาของผู้ใช้บริการ
ผู้ใช้บริการบอกเลิกสัญญาให้บริการในเวลาใดก็ได้ โดยบอกกล่าวเป็นหนังสือให้แก่ผู้ให้บริการทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า  

5 วันท าการ หรือด้วยวิธีอื่นใดตามที่ผู้ใหบ้รกิารก าหนด เว้นแต่ในกรณีดังต่อไปนี้ ผู้ใช้บริการอาจใช้สทิธิเลกิสญัญาใหบ้รกิารได้ทันท ี
1)  ผู้ใช้บริการไมส่ามารถรับบริการจากผู้ให้บริการได้ด้วยเหตุผลที่เกิดข้ึนอย่างต่อเนื่อง และอยู่

 เหนือการควบคุมของผู้ให้บริการ 
2)  ผู้ให้บริการได้ละเมิดข้อตกลงอันเป็นสาระส าคัญของสญัญาใหบ้ริการ
3)  ผู้ให้บริการตกเป็นบุคคลล้มละลาย 
4)  ผู้ให้บรกิารเปลี่ยนแปลงข้อตกลง หรือเงื่อนไขในสญัญาให้บริการ ซึง่มผีลเป็นการลดสิทธิ  หรือประโยชน์อันพึงไดร้ับ

ของผู้ใช้บริการลง เว้นแต่เกิดจากเหตุตามที่กฎหมายก าหนด 
17. การคืนเงินค่าบริการ 

1)  เมื่อสัญญาเลกิกันไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ หากปรากฏว่าผู้ใหบ้ริการมเีงินค้างช าระแก่ผู้ใช้บริการ หลงัจากที่ได้หักช าระหนี้
ค่าบริการ และ/หรือค่าธรรมเนียมทีผู่้ใช้บริการค้างช าระ โดยจะไม่รวมถงึค่าโบนสั ค่าโทรพเิศษ หรือบริการอื่นทีผู่้ใหบ้รกิารเสนอว่า  
จะเติม เคยเติมหรือแจ้งว่าจะเติมในอนาคต ผู้ให้บริการจะคืนเงินส่วนที่ผู้ให้บริการได้รับไว้ให้แก่ผู้ใช้บริการที่แท้จริง หรือบุคคลที่ได้รับมอบ  
อ านาจจากผู้ใช้บรกิารภายใน 30 วัน นับแต่วันเลิกสัญญาด้วยเงินสด เช็ค หรือน าเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ใช้บรกิาร หรือตามวิธีการที่
ผู้ใช้บริการได้แจ้งความประสงค์ไว้ ทั้งนี้สามารถโอนเงินค่าบริการที่ช าระล่วงหน้าไว้ ไปยังเลขหมายระบบ Pre-Paid อื่นที่อยู่ภายใน
เครือข่ายเดียวกัน ตามทีผู่้ใช้บรกิารได้แจง้ความประสงค์ไว้เท่านั้น 

2)  กรณีผู้ให้บริการไมส่ามารถคืนเงินค้างช าระให้แกผู่้ใช้บรกิารได้ภายในระยะเวลาที่ก าหนด 
ผู้ให้บริการต้องช าระค่าเสียประโยชน์ในอัตราเท่ากับอัตราตอกเบี้ยที่ผู้ให้บริการคิดจากผู้ใช้บริการกรณีผู้ใช้บริการผิดนัด ไม่ช าระ
ค่าธรรมเนียมหรือค่าบริการแกผู่้ใหบ้รกิาร แต่ทั้งนี้ไม่ตัดสิทธิผู้ใช้บริการที่จะเรียกค่าเสียหายอย่างอื่น 
ผู้ใช้บริการได้ศึกษารายละเอียดของสญัญาการใหบ้ริการโทรคมนาคม ประเภทบรกิารโทรศัพท์เคลือ่นที่แบบช าระค่าธรรมเนียมและ
ค่าบริการล่วงหน้า (Pre-Paid) ของผู้ใหบ้รกิาร และเข้าใจข้อก าหนดและเงือ่นไขของสญัญาน้ีแล้ว จงึตกลงใช้บรกิารโดยยินยอม       
ปฏิบัติตามสญัญาการใหบ้ริการโทรคมนาคมนีทุ้กประการ 

ทั้งนี้ หากผู้ใช้บริการได้รบัความเดือดรอ้นจากการใช้บริการของผู้ใหบ้รกิารตามสัญญา สามารถร้องเรียนโดยตรงต่อผู้
ให้บรกิาร ดังต่อไปนี ้

• ยื�นเรื�องรอ้งเรยีนดว้ยตนเองที� ศนูย์บรกิารลูกคา้ บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาต ิทั�วประเทศ
• ทางไปรษณีย์ถึง บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาต ิเลขที� 99  ถนนแจ้งวฒันะ     แขวงทุ่งสองห้อง  เขตหลักสี�

• ่  กรุงเทพมหานคร  10210
• ทางเว็บไซต์  (Website) www.ntplc.co.th 
• ทางโทรศัพท์ผ่านหมายเลขโทรศัพท์ 02 104 1999 โดยไม่มีคา่ใช้จ่าย
• หรือรอ้งเรียนผ่านหน่วยงานที�ทําหนา้ที�คุ้มครองผู้บริโภคตามที�คณะกรรมการกําหนด โดยระบุรายละเอียดที�

 อยู่ เบอร์โทรศัพท์ ของคณะกรรมการให้ชัดเจน เพื�อความสะดวกในการใช สิทธิร้องเรียนของผู้ใช้บริการ 
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