สัญญาการให้บริการโทรคมนาคมโทรศัพท์เคลื่อนที่ TOT 3G ประเภทเรียกเก็บค่าธรรมเนียม และค่าบริการ
ภายหลัง (Post-Paid)
๑. คานิยาม
๑.๑ “สั ญญา”

หมายถึง

ข้อตกลงร่ว มกั นระหว่างผู้ ให้ บริก ารกับ ผู้ ใช้ บริการเกี่ ยวกั บการให้ บ ริการ

โทรศัพท์เคลื่อนที่แก่ผู้ใช้บริการ โดยจะมีผลผูกพันและใช้บังคับกับผู้ให้บริการและผู้ใช้บริการตามสิทธิและหน้าที่ที่
กาหนดไว้ในสัญญาการให้บริการโทรคมนาคมฉบับนี้ซึ่งคณะกรรมการเห็นชอบแล้วทันทีเมื่อผู้ให้บริการได้ยินยอม
ให้ผู้ใช้บริการได้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่
๑.๒ “คาขอ” หมายถึง แบบคาขอทุกประเภทที่ผู้ให้บริการกาหนดขึ้น
๑.๓ “สมัครใช้บริการ” หมายถึง การยื่นคาขอใช้บริการทุกประเภท โดยยื่นต่อผู้ให้บริการด้วยตนเองรวมถึงการ
พิมพ์หรือเลือกข้อความและการกระทาใดๆ ที่ทาให้ปรากฏซึ่งข้อความตามวิธีการที่ผู้ให้บริการกาหนดไว้ผ่านเครื่อง
โทรศัพท์เคลื่อนที่ หรือผ่านทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ต หรือสื่ออื่นใดตามที่ผู้ให้บริการกาหนด ทั้งที่มีอยู่ในปัจจุบัน
และที่จะกาหนดขึ้นในอนาคต
๑.๔ “ผู้ให้บริการ” หมายถึง บริษัท ทีโอที จากัด (มหาชน)
๑.๕ “ผู้ใช้บริการ” หมายถึง บุคคล หรือนิติบุคคลผู้ซึ่งได้ตกลงทาสัญญาใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ของผู้
ให้บริการไว้กับผู้ให้บริการ และให้หมายความรวมถึงผู้รับโอนสิทธิตามสัญญาจากผู้ใช้บริการเดิม โดยได้รับความ
ยินยอมจากผู้ให้บริการเป็นลายลักษณ์อักษรแล้ว
๑.๖ “ศูนย์บริการลูกค้า” หมายถึง ศูนย์บริการลูกค้าของผู้ให้บริการ
๑.๗ “ตัวแทนศูนย์บริการลูกค้า” หมายถึง ตัวแทนที่ได้รับการแต่งตั้งจากผู้ให้บริการให้เป็นผู้รับสมัครและจด
ทะเบียนคาขอใช้บริการ รับ เปลี่ยนแปลงทะเบียน รับช าระค่าใช้บริการและให้บริการอื่นๆ ตามที่ ผู้ให้บริการ
มอบหมาย
๑.๘ “บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ ” หมายความรวมถึง บริการเสริ ม บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ข้ามแดนระหว่าง
ประเทศ (International Roaming) บริการโทรศัพท์ทางไกลระหว่างประเทศ (International Direct Dialing)
๑.๙ “บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่แบบชาระค่าธรรมเนียมและค่าบริการภายหลัง (Post-Paid)” หมายถึง บริการ
โทรศัพท์เคลื่อนที่ ซึ่งกาหนดให้ผู้ใช้บริการต้องชาระเงิน ค่าธรรมเนียม และค่าบริการต่างๆ ให้แก่ผู้ให้บริการ เมื่อ
ครบกาหนดชาระค่าใช้บริการรายเดือนโดยผู้ใช้บริการจะต้องจดทะเบียนเลขหมาย
๑.๑๐ “บัตรประจาตัวผู้ใช้บริการ (Subscriber Identity Module Card “SIM Card”)” หมายถึง อุปกรณ์
บรรจุหน่วยประมวลผลและความจาขนาดเล็กซึ่งผู้ให้บริการบันทึกหมายเลขโทรศัพท์ประจาตัวของผู้ใช้บริการ
เพื่อให้ผู้ใช้บริการสามารถใช้บริการต่อสัญญาณกับโครงข่ายได้ และใช้เก็บหมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่และข้อมูลต่างๆ
ของผู้ใช้บริการ
สัญญาบริการ TOT 3G (Post-paid) หน้า ๑/๑๑

๑.๑๑ “บริการ” หมายถึง บริการปกติและบริการเสริม
๑.๑๒ “บริการปกติ” หมายถึง การให้บริการโทรคมนาคมที่ผู้ส่งหรือผู้รับสามารถสื่อสารกันได้ เป็นคาพูด
สัญญาณ เครื่องหมาย ตัวหนังสือ ภาพ เสียง หรืออื่นใดที่สามารถสื่อความหมายได้ และหมายความรวมถึงบริการ
โทรศัพท์ระหว่างประเทศ บริการเพื่อการรับส่งข้อมูล บริการเชื่อมต่อ และ/หรือบริการโทรคมนาคมอื่นที่ให้บริการ
ผ่านบริการโทรคมนาคมของผู้ให้บริการ เช่น การเชื่อมต่อเพื่อรับบริการอินเทอร์เน็ต เป็นต้น
๑.๑๓ “บริการเสริม” หมายถึง บริการใดๆ ของผู้ให้บริการที่ให้บริการเพิ่มเติมนอกเหนือจากการโทรออกและ
รับสายเข้าตามปกติทั้งประเภทที่ต้องหรือไม่ต้องสมัครขอใช้บริการก่อน
๑.๑๔ “ผู้ ร่ ว มให้ บ ริ การเสริ ม ” หมายถึง ผู้ ที่มี ข้อตกลงกับผู้ ให้ บริก ารเพื่อเสนอขายสิ น ค้าหรือให้ บริการแก่
ผู้ใช้บริการที่ใช้บริการเสริม
๑.๑๕ “บริ ก ารโทรศั พ ท์ ร ะหว่ า งประเทศ” หมายถึ ง การเรี ย กออกต่ า งประเทศโดยผู้ ใ ช้ บ ริ ก ารเอง
(International Direct Dialing: IDD) โดยเรียกผ่านเลขหมายสาหรับบริการเรียกออกต่างประเทศ หรือ
สัญลักษณ์ที่ใช้แทนรหัสเรียกออกต่างประเทศของผู้ให้บริการเอง หรือของผู้ให้บริการโทรศัพท์ระหว่างประเทศราย
อื่นซึ่งมีข้อตกลงร่วมกับผู้ให้บริการ
๑.๑๖ “บริ ก ารข้ า มแดนอั ต โนมั ติ ” หมายถึ ง การให้ บ ริ ก ารโทรศั พ ท์ เ คลื่ อ นที่ ข้ า มแดนระหว่ า งประเทศ
(International Roaming) โดยใช้โครงข่ายของผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ในต่างประเทศ
๑.๑๗ “ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง ชื่อ สกุล ที่อยู่ของผู้ใช้บริการและให้หมายความรวมถึงรายละเอียดเกี่ยวกับ
ผู้ใช้บริการที่สามารถระบุตัวผู้ใช้บริการ หรืออาจระบุตัวผู้ใช้บริการนั้นได้ไม่ว่าทางตรง หรือทางอ้อม ข้อมูลการใช้
บริการ เลขหมายโทรคมนาคม และพฤติกรรมการใช้บริการโทรคมนาคมของผู้ใช้บริการ
๑.๑๘ “วงเงินค่าใช้บริการ” หมายถึง จานวนเงินค่าใช้บริการสูงสุดที่ผู้ให้บริการได้กาหนดสิทธิให้ผู้ใช้บริการใน
แต่ละรอบการใช้บริการ เพื่อป้องกันความเสียหายอันอาจจะเกิดขึ้นกับผู้ใช้บริการและผู้ให้บริการ
๑.๑๙ การกาหนดวงเงิน
กรณีดังต่อไปนี้ ผู้ให้บริการมีสิทธิกาหนดวงเงิน ปรับเพิ่ม ลด หรือยกเลิกวงเงินค่าบริการที่ผู้ใช้บริการจะมี
สิทธิใช้บริการได้
๑.๑๙.๑ เมื่อมีการโอนเปลี่ยนชื่อผู้ใช้บริการ
๑.๑๙.๒ ผู้ใช้บริการอยู่ในระหว่างการผ่อนชาระค่าใช้บริการ
๑.๑๙.๓ อยู่ในระหว่างการขอตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารที่ผู้ใช้บริการนามาใช้ประกอบการขอจด
ทะเบียน
๑.๑๙.๔ เมื่อมีการยื่นคาขอทาสัญญาใช้บริการใหม่ภายหลังจากที่ผู้ใช้บริการขอ หรือถูกบอกเลิกการให้
บริการไปแล้ว

สัญญาบริการ TOT 3G (Post-paid) หน้า ๒/๑๑

๑.๑๙.๕ เมื่อผู้ให้บริการพิจารณาทบทวนถึงความเสี่ยงหนี้เสียจากข้อมูลและ พฤติกรรมการชาระเงินของ
ผู้ใช้บริการ
๑.๑๙.๖ เมื่อมีการใช้บริการข้ามแดนอัตโนมัติ และ/หรือบริการโทรทางไกลระหว่างประเทศ
๑.๒๐ “รายการส่งเสริมการขาย” หมายถึง รายการส่งเสริมการให้บริการของผู้ให้บริการ เช่น โปรโมชั่น แพ็กเกจ
อัตราค่าบริการ ส่ วนลดค่าบริการ ซึ่งผู้ให้บริ การกาหนดขึ้นสาหรับการให้บริการแต่ละประเภทแก่ผู้ใช้บริ การ โดย
ผู้ใช้บริการมีสิทธิเลือกใช้รายการส่งเสริมการขายดังกล่าวกับการใช้บริการของตนได้ภายใต้เงื่อนไขที่ผู้ให้บริการกาหนดตาม
รายการส่งเสริมการขายที่ผู้ให้บริการเปิดให้สมัครใช้ได้อยู่ ณ เวลานั้น
๑.๒๑ “สิทธิพิเศษอื่นๆ” หมายถึง สิทธิประโยชน์อื่นๆ นอกเหนือจากรายการส่งเสริมการขายที่ผู้ให้บริการ
กาหนดขึ้นสาหรับการให้บริการแก่ผู้ใช้บริการโดยผู้ใช้บริการมีสิทธิเลือกรับสิทธิพิเศษอื่นๆดังกล่าวเพิ่มเติมจากการ
ใช้บริการได้ภายใต้เงื่อนไขที่ผู้ให้บริการกาหนด
๑.๒๒ “คณะกรรมการ” หมายถึง คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม
แห่งชาติ (กสทช.)
๑.๒๓ “ค่าบริการ” หมายถึง ค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่ายอื่นใดที่ผู้ให้บริการเรียกเก็บ จากผู้ใช้บริการอัน
เนื่องจากการได้ใช้ประโยชน์ หรือจะได้ใช้ประโยชน์ในบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ของผู้ให้บริการ รวมถึงค่าบริการโทร
ทางไกลระหว่างประเทศที่เรียกเก็บตามจานวนหรือปริมาณการใช้ในแต่ละรอบการใช้บริการ
๑.๒๔ “รอบค่าใช้บริการ” หมายถึง รอบระยะเวลาของการให้บริการเพื่อใช้ในการเรียกเก็บค่าใช้บริการตามที่ผู้
ให้บริการกาหนด ซึ่งไม่เกินกว่า ๓๑ วันต่อรอบ
๑.๒๕ “การระงับใช้บริการชั่วคราว” หมายถึง การระงับการใช้บริการโทรคมนาคมทั้งการโทรออกและการ
รับสายเรียกเข้ารวมถึงบริการเสริมอื่นๆเป็นการชั่วคราว”
๒. การทาสัญญาและการใช้บริการ
๒.๑ เมื่อผู้ใช้บริการได้สมัครใช้บริการโดยวิธีการทารายการลงทะเบียนบัตรประจาตัวผู้ใช้บริการ (SIM Card)
เพื่อเปิดใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่กับผู้ให้บริการ หรือด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ รวมถึง
การพิมพ์ หรือเลือกข้อความและการกระทาใดๆ ที่ทาให้ปรากฏซึ่งข้อความตามวิธีการที่ผู้ให้บริการกาหนดไว้ ผ่าน
เครื่องโทรศัพท์เคลื่อนที่ หรือผ่านทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ต หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ อื่นใดตามที่ผู้ให้บริการกาหนด
หรือเมื่อผู้ให้บริการได้เปิด หรือยินยอมให้ผู้ใช้บริการใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่แล้ว ถือว่าผู้ใช้บริการได้ตกลงทา
สัญญาการให้บริการโทรคมนาคมกับผู้ให้บริการตามเงื่อนไขและข้อตกลงที่กาหนดไว้ในเอกสารนี้
๒.๒ ผู้ใช้บริการต้องให้ข้อมูลชื่อ-สกุล ที่อยู่ พร้อมสาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรือบัตรอื่นใด ที่หน่วยงาน
ราชการออกให้ เพื่อแสดงตัวในฐานะเป็นผู้ใช้บริการและผู้ครอบครองบัตรประจาตัวผู้ใช้บริการ (SIM Card) ทั้งนี้
เป็นไปตามที่คณะกรรมการกาหนดให้ผู้ให้บริการจัดเก็บข้อมูลแสดงตน กรณีผู้ใช้บริการ ไม่ยินยอมให้ข้อมูล
แสดงตนผู้ ใ ห้ บ ริ ก ารมี สิ ท ธิ ร ะงั บ การใช้ บ ริ ก ารชั่ ว คราวได้ ต ามกฎหมาย และ/หรื อ ประกาศ หลั ก เกณฑ์ ที่
คณะกรรมการได้กาหนดไว้ทั้งในปัจจุบันและที่จะมีเกิดขึ้นในภายหน้า
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๒.๓ ผู้ใช้บริการจะได้รับสิทธิประโยชน์ในการใช้บริการ ตามเงื่อนไขและรายละเอียดที่กาหนดไว้ใน รายการ
ส่งเสริ มการขายที่ผู้ ให้ บริ การประกาศไว้ ให้ แก่ผู้ ที่สมัครใช้บริการหรือที่ใช้บริการอยู่ในแต่ละช่วงเวลานั้ น ทั้งนี้
ผู้ใช้บริการมีสิทธิขอเปลี่ยนแปลงรายการส่งเสริมการขายและการใช้บริการได้ตามรายการส่งเสริมการขายที่ผู้
ให้บริการเปิดให้สมัครใช้ได้อยู่ ณ เวลานั้น
๒.๔ ผู้ใช้บริการจะต้องใช้บริการตามข้อกาหนด และเงื่อนไขที่ผู้ให้บริการกาหนด รวมทั้งการ ใช้บริการต้อง
ไม่มีลักษณะอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้
(๑) ใช้บริการ หรืออนุญาตให้บุคคลอื่นใช้บริการในลักษณะหยาบคาย ลามก อนาจาร
ไม่ชอบด้วยกฎหมาย หรือขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน
(๒) ใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการข่มขู่ รบกวน คุกคาม ล่วงเกิน หรือเป็นการกระทาละเมิด
ต่อสิทธิในความเป็นส่วนตัว หรือทาให้บุคคลอื่นเสื่อมเสียชื่อเสียง
(๓) กระทาการใดอันเป็นการละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา
(๔) ใช้เพื่อการสร้างความเข้าใจผิด และ/หรือหลอกลวงประชาชน
(๕) ใช้ในลักษณะที่ต้องห้ามหรือขัดต่อกฎหมาย ระเบียบ จรรยาบรรณ หรือประกาศใดๆ
ที่ใช้บังคับ
(๖) ดาเนินการใด ๆ ในลักษณะของการแทรกแซงการให้บริการของผู้ให้บริการ หรือ
ผู้ให้บริการรายอื่นซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อผู้ให้บริการ หรือโครงข่ายโทรคมนาคมอื่น ๆ
๒.๕ หากผู้ใช้บริการได้ใช้บริการอันเป็นการขัดต่อสัญญาให้บริการนี้ หรือขัดต่อกฎหมายใดๆ อันเป็นการละเมิด
ต่อบุคคลภายนอก และมีความเสียหายเกิดขึ้น ผู้ใช้บริการต้องรับผิดในความเสียหายที่เกิดขึ้น
๒.๖ ผู้ให้บริการมีสิทธินาข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการไปใช้ในการให้บริการได้โดยต้องได้รับความยินยอมจาก
ผู้ใช้บ ริการและเพื่อประโยชน์ในการดาเนินกิจการโทรคมนาคมและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ ที่กาหนดตามที่
คณะกรรมการประกาศกาหนดในเรื่อง มาตรการคุ้มครองสิทธิของผู้ใช้บริการโทรคมนาคมเกี่ยวกับข้อมูลส่วน
บุคคลฯ
๒.๗ กรณีผู้ใช้บริการโอนสิทธิการใช้บริการโดยมอบการครอบครองบัตรประจาตัวผู้ใช้บริการ (SIM Card) ให้แก่
บุคคลอื่น ผู้รับโอน หรือผู้ใช้บริการจะต้องดาเนินการให้ผู้รับโอนมาดาเนินการให้ข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับผู้รับ
โอน เพื่อแสดงตัวในฐานะเป็นผู้ใช้บริการและผู้ครอบครองบัตรประจาตัวผู้ใช้บริการ (SIM Card) ทั้งนี้ เป็นไป
ตามทีค่ ณะกรรมการกาหนดให้ผู้ให้บริการจัดเก็บข้อมูลแสดงตน
กรณีผู้ใช้บริการมิได้ดาเนินการตามวรรคแรก ผู้ใช้บริการไม่สามารถยกเหตุการโอนสิทธิ มาปฏิเสธความ
รับผิดชอบความเสียหายที่เกิดขึ้นอันเนื่องจากการใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ของผู้รับโอนได้
อนึ่ง กรณีผู้ให้บริการยิ นยอมให้ผู้ใช้บริการโอนสิทธิการใช้บริการให้กับบุคคลอื่นแล้ว ถือว่าสิทธิการใช้
บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ตามรายการส่งเสริมการขาย สิทธิการใช้บริการโทรศัพท์ข้ามแดนอัตโนมัติ และ/หรือการ
ใช้บริการโทรทางไกลระหว่างประเทศเดิมของผู้ใช้บริการเป็นอันสิ้นสุดลงทันทีในกรณีนี้ ผู้รับโอนต้องดาเนินการ
สมัครหรือยื่นคาขอใช้บริการใหม่กับผู้ให้บริการต่อไป
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๓. การให้บริการ
๓.๑ ผู้ให้บริการจะให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ตามมาตรฐานและคุณภาพการให้บริการตามที่ได้โฆษณาไว้ หรือ
แจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบ โดยมาตรฐานและคุณภาพการให้บริการดังกล่าวจะไม่ต่ากว่าหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ
ประกาศกาหนด
๓.๒ ในกรณีที่เกิดเหตุขัดข้องขึ้นกับการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ของผู้ให้บริการอันเนื่องมาจากมาตรฐานหรือ
คุณภาพการให้บริการจนเป็นเหตุให้ผู้ใช้บริการไม่สามารถใช้บริการได้ตามปกติ ผู้ให้บริการมีหน้าที่ต้องดาเนินการ
แก้ไขเพื่อให้ผู้ใช้บริการสามารถใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ได้โดยเร็ว ผู้ให้บริการจะไม่เรียกเก็บเงินค่าบริการใน
ช่วงเวลาดังกล่าวจากผู้ใช้บริการ เว้นแต่พิสูจน์ได้ว่าเหตุขัดข้องดังกล่าวเกิดขึ้นจากความผิดของผู้ใช้บริ การ อย่างไร
ก็ตามค่าบริการที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาที่สามารถใช้งานได้ตามปกตินั้น ผู้ใช้บริการยังคงมีหน้าที่ต้องชาระให้แก่ผู้
ให้บริการ
๔. วิธีการใช้บริการเสริม
๔.๑ การใช้บริการเสริมประเภทที่กาหนดให้ต้องใช้รหัสผ่าน หรือรหัสประจาตัวของผู้ใช้บริการ ผู้ใช้บริการต้อง
เก็บรักษารหัสดังกล่าวไว้เป็นความลับแต่เพียงผู้เดียวเท่านั้น และผูกพันการกระทาอันเกิดจากการใช้รหัสประจาตัว
หรือรหัสส่วนตัวใดๆ ของผู้ใช้บริการ
๔.๒ ผู้ใช้บริการเสริมมีสิทธิทารายการบริการเสริมแต่ละประเภทได้ไม่เกินจานวนครั้งและจานวนเงินที่ผู้ให้บริการ
กาหนดไว้ ตามรายละเอีย ดของบริการแต่ละประเภทที่ได้แจ้งแก่ผู้ ใช้บริการผ่านสื่ อต่างๆ และหากปรากฏว่า
ผู้ใช้บริการกดรหัสผ่าน หรือรหัสประจาตัวผิดเกินกว่าที่กาหนดผู้ใช้บริการจะไม่สามารถทารายการใดๆ ได้อีกจนกว่า
ผู้ใช้บริการจะติดต่อกับผู้ให้บริการเพื่อแก้ไขให้สามารถใช้บริการได้ดังเดิม
๔.๓ ผู้ใช้บริการยินยอมให้ผู้ให้บริการเป็นผู้เรียกเก็บเงินค่าบริการ หรือค่าใช้จ่ายต่างๆ ทั้งหมด จากผู้ใช้บริการ
แทนผู้ร่วมให้บริการเสริม
ทั้งนี้ ผู้ให้บริการจะต้องร่วมรับผิดกับผู้ร่วมให้บริการเสริมต่อผู้ใช้บริการในความเสียหายที่เกิดขึ้น จากการ
ให้บริการเสริมด้วย
๔.๔ กรณีผู้ใช้บริการประสงค์จะบอกเลิกบริการเสริม ผู้ให้บริการต้องดาเนินการดังกล่าวทันที และกรณีมีข้อ
โต้แย้ง หากผู้ให้บริการไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่าผู้ใช้บริการแสดงเจตนาสมัครใช้บริการเสริมโดยชัดแจ้ง ผู้ให้บริการไม่
มีสิทธิเรียกเก็บค่าบริการเสริมดังกล่าว
๔.๕ ผู้ใช้บริการสามารถใช้บริการเสริมในต่างประเทศหากผู้ให้บริการในต่างประเทศนั้นเปิดให้บริการนั้นๆ โดย
ผู้ใช้บริการต้องเสียค่าบริการเพิ่มเติมตามอัตราของการบริการข้ามแดนอัตโนมัติตามที่ผู้ให้บริการประเทศนั้นๆ
หรือผู้ให้บริการได้กาหนดไว้
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๕. วิธีการใช้บริการข้ามแดนอัตโนมัติ และ/หรือบริการโทรทางไกลระหว่างประเทศ
กรณีผู้ใช้บริการสมัคร หรือยื่นคาขอใช้บริการข้ามแดนอัตโนมัติ และ/หรือบริการโทรทางไกล ระหว่างประเทศ
ผู้ใช้บริการต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อกาหนดของการใช้บริการเพิ่มเติม ดังต่อไปนี้
๕.๑ เมื่อผู้ใช้บริการได้สมัคร หรือยื่นคาขอใช้บริการข้ามแดนอัตโนมัติกับผู้ให้บริการแล้ว ผู้ใช้บริการสามารถนา
เลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่ของผู้ใช้บริการ หรือเลขหมายอื่นที่ผู้ให้บริการกาหนดไปใช้บริการโทรศัพท์ข้ามแดน
ระหว่างประเทศในประเทศที่ผู้ให้บ ริการมีข้อตกลงดังกล่าวกับผู้ ให้บริการในต่างประเทศ และ/หรือในกรณีที่
ผู้ใช้บริการสมัคร หรือยื่น คาขอใช้บริการโทรทางไกลระหว่างประเทศไว้กับผู้ให้บริการ ผู้ใช้บริการสามารถใช้
โทรศัพท์จากประเทศไทยไปยังเลขหมายปลายทางที่เป็นเบอร์โทรศัพท์ของต่างประเทศได้ตามวิธีการและขั้นตอนที่
ผู้ให้บริการประกาศและแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบ
๕.๒ ในระหว่างที่ใช้บริการข้ามแดนอัตโนมัติอยู่ในต่างประเทศ ผู้ใช้บริการจะต้องไม่ทาการจาหน่าย จ่าย โอน หรือ
เปลี่ยนแปลงสิทธิการเป็นผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ของเลขหมายที่นาไปใช้งานในต่างประเทศ
๖. การแก้ไขเปลี่ยนแปลง
๖.๑ บรรดาข้อตกลง ข้อกาหนด และเงื่อนไขการใช้บริการ และเอกสารแนบท้ายสัญญาการให้บริการอื่นใดที่มี
อยู่ก่อนแล้วระหว่างผู้ให้บริการกับผู้ใช้บริการในส่วนที่ กาหนดไว้แล้วในสัญญาการให้บริการนี้ซึ่งขัดหรือแย้งกับ
สัญญาให้บริการนี้ ให้ใช้สัญญาให้บริการนี้แทน
๖.๒ ผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลง แก้ไขเพิ่มเติมสัญญาให้บริการนี้ตามที่ได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการ หรือตามที่คณะกรรมการประกาศกาหนด โดยจะแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้าผ่านเว็บไซต์ และ
ศูนย์บริการลูกค้าของผู้ให้บริการ ตัวแทนศูนย์บริการลูกค้า หรือศูนย์บริการรับข้อร้องเรียนของผู้ให้บริการ หรือ
ผ่านเลขหมายของผู้ให้บ ริการ ทั้งนี้ ไม่ตัดสิทธิผู้ ใช้บริการที่จะบอกเลิ กสั ญญาให้ บริการได้ทันที ในกรณีที่การ
เปลี่ยนแปลงสัญญาให้บริการมีผลเป็นการลดสิทธิ หรือประโยชน์อันพึงได้รับของผู้ใช้บริการให้น้อยลง เว้นแต่เกิด
จากเหตุตามที่กฎหมายกาหนด
๖.๓ กรณีที่สัญญาข้อหนึ่งข้อใดขัดหรือแย้งกับกฎหมาย ระเบียบ หรือประกาศ ซึ่งออกโดยคณะกรรมการ หรือ
หน่วยงานของรัฐที่มีอานาจตามกฎหมาย คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงกันให้ถือว่าสาระสาคัญของสัญญาในข้ออื่นๆ ที่ไม่
ขัดหรือแย้งกับกฎหมายระเบียบ หรือประกาศดังกล่าวยังคงมีผลใช้บังคับต่อไป
๗. การตรวจสอบข้อมูลการใช้บริการ
๗.๑ ในกรณีที่ผู้ใช้บริการเห็นว่าผู้ให้บริการเรียกเก็บค่าบริการสูงกว่าอัตราที่กาหนดไว้ หรือสูงกว่าที่เรียกเก็บ
จากผู้ใช้บริการรายอื่นที่ใช้บริการโทรคมนาคมในลักษณะหรือประเภทเดียวกัน หรือเห็นว่าผู้ให้บริการเรียกเก็บ
ค่าบริการไม่ถูกต้อง ผู้ใช้บริการมีสิทธิยื่นคาขอตรวจสอบข้อมูลการใช้บริการได้ตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดตาม
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ประกาศ กทช. เรื่ อ ง มาตรการคุ้ ม ครองสิ ท ธิ ข องผู้ ใ ช้ บ ริ ก ารโทรคมนาคมเกี่ ย วกั บ ข้ อ มู ล ส่ ว นบุ ค คลฯ ทั้ ง นี้
ผู้ใช้บริการต้องยื่นคาขอเป็นหนังสือ ณ ศูนย์บริก ารลูกค้าของผู้ให้บริการ เว็บไซต์ ของผู้ให้บริการ หรือช่องทางอื่น
ตามที่ผู้ให้บริการกาหนดเพิ่ม เติม และผู้ให้บริการจะดาเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงและแจ้งผลการตรวจสอบ
ข้อมูลให้ผู้ใช้บริการทราบโดยเร็ว แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกินกว่า ๓๐ วัน นับแต่วันที่ผู้ใช้บริการมีคาขอ
หากผู้ให้บริการไม่ดาเนินการภายในระยะเวลาที่กาหนด ให้ถือว่าผู้ให้บริการนั้นสิ้นสิทธิ ในการเรียกเก็บ
ค่าธรรมเนียมหรือค่าบริการในจานวนที่ผู้ใช้บริการได้โต้แย้งนั้น
๗.๒ กรณีข้อเท็จจริงปรากฏว่าผู้ให้บริการเรียกเก็บค่าบริการเกินกว่าจานวนที่เกิดขึ้นจากการใช้บริการจริง ผู้
ให้บริการจะคืนเงินส่วนต่างของค่าบริการให้แก่ผู้ใช้บริการภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ข้อเท็จจริงยุติและผู้ให้บริการ
ต้องชาระดอกเบี้ยในส่วนต่างในอัตราเท่ากับที่ได้กาหนดว่าจะเรียกเก็บจากผู้ใช้บริการในกรณีที่ผู้ใช้บริการผิดนัด
โดยผู้ให้บริการจะจ่ายคืนเงินให้เป็นเงินสด หรือเช็ค หรือนาเข้าบัญชีเงินฝาก ของผู้ใช้บริการตามที่ผู้ใช้บริการแจ้ ง
ไว้ หรื อโอนเงิน ค่าบริ การที่ผู้ ใช้บริ การชาระล่ว งหน้าไว้ไปยังเลขหมายอื่นที่อยู่ภ ายในเครือข่ายเดียวกันตามที่
ผู้ใช้บริการได้แจ้งความประสงค์ไว้
๗.๓ ผู้ให้บริการจะดาเนินการตรวจสอบข้อมูลการใช้บริการ แจ้งผล และคืนเงิน(ถ้ามี) ให้แก่ผู้ใช้บริการที่มี
หลักฐานแสดงตนว่าเป็นผู้ใช้บริการที่แท้จริงเท่านั้น
๘. อัตราและการเรียกเก็บค่าบริการ
๘.๑ ผู้ให้บริการจะเรียกเก็บค่าบริการต่อผู้ใช้บริการตามอัตราที่ผู้ให้บริการกาหนด ทั้งนี้ อัตราค่าบริการประเภท
เสี ย ง (voice) บริ ก ารที่ ไ ม่ ใ ช่ ป ระเภทเสี ย ง (non-voice) ให้ เ ป็ น ไปตามเงื่ อ นไขใบอนุ ญ าตประกอบกิ จ การ
โทรคมนาคมแบบที่ส ามของผู้ ให้ บ ริ การจนกว่าคณะกรรมการจะออกประกาศกาหนดอัตราขั้นสู งต่อไป ซึ่งผู้
ให้บริการได้เผยแพร่ และแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบเป็นการทั่วไป ณ ที่ทาการ และเว็บไซต์ของผู้ให้บริการผู้ให้บริการ
รับรองว่าจะไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียม หรือค่าบริการนอกเหนือจากที่กาหนดดังกล่าว
๘.๒ ภายใต้อัตราค่าบริ การตามข้อ ๘.๑ ผู้ ให้ บริการอาจลดหรือยกเว้นการเรียกเก็บค่าบริการตามสั ญญา
ให้บริการนี้ทั้งหมดหรือแต่บางส่วนได้ โดยขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของรายการส่งเสริมการขาย หรือสิทธิพิเศษอื่นๆที่
ผู้ใช้บริการเข้าร่วมหรือได้รับ ทั้งนี้ ตามที่ผู้ใช้บริการได้แจ้งความประสงค์ให้ผู้ให้บริการทราบ ภายใต้เงื่อนไขการเข้า
ร่วมรายการส่งเสริมการขาย หรือการขอรับสิทธิพิเศษอื่นๆ ทั้งนี้ เงื่อนไขในการเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายแต่
ละรายการ หรือการขอรับสิทธิพิเศษอื่นๆ รวมถึงระยะเวลาของรายการส่งเสริม การขายแต่ละรายการ หรือการ
รับสิทธิอื่นๆ จะเป็นไปตามที่ผู้ให้บริการและผู้ใช้บริการได้ตกลงกัน
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๙. วิธีการชาระค่าใช้บริการและกาหนดเวลาชาระค่าใช้บริการ
๙.๑ ผู้ใช้บริการต้องชาระค่าบริการและค่าธรรมเนียมให้แก่ผู้ให้บริการตามช่องทางการชาระเงินต่างๆรวมถึงการ
ชาระผ่านเครือข่ายการให้บริการอินเตอร์เน็ต ตามที่ผู้ให้บริการกาหนดไว้
กรณีผู้ให้บริการแก้ไข ลด หรือเพิ่มเติมช่องทางการชาระค่าใช้บริการและค่าธรรมเนียม ผู้ให้บริการจะ
ประกาศและแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบต่อไป
๙.๒ ผู้ให้บริการจะแจ้งรายการการใช้บริการ และยอดค่าบริการในแต่ละรอบการใช้บริการให้ผู้ใช้บริการทราบ
ล่วงหน้าเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑๕ วัน ก่อนครบกาหนดชาระค่าบริการ ทั้งนี้ผู้ให้บริการจะจัดส่งใบแจ้งค่าใช้
บริการของผู้ใช้บริการเพื่อเรียกเก็ บค่าธรรมเนียมและค่าบริการจากผู้ใช้บริการผ่านช่องทางที่ผู้ให้บริการกาหนด
เช่น โดยทางไปรษณีย์ หรือโดยแจ้งผ่านทางโทรศัพท์เคลื่อนที่ หรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ หรือเว็ บไซต์ของผู้
ให้บริการ หรือวิธีการอื่นที่อาจมีขึ้นในอนาคต ทั้งนี้ ผู้ใช้บริการมีสิทธิเลือกช่องทางการรับใบแจ้งค่าธรรมเนียมและ
ค่าบริการผ่านช่องทางที่ผู้ให้บริการกาหนด หรือโดยวิธีการอื่นใดตามที่ตกลงกัน
๙.๓ ผู้ใช้บริการตกลงชาระค่าบริการและ/หรือค่าธรรมเนียมภายในระยะเวลาที่กาหนดตามที่ระบุไว้ในใบแจ้ง
รายการใช้บริการ
๙.๔ ในกรณีที่ผู้ใช้บริการผิดนัดชาระค่ าใช้บริการ ผู้ใช้บ ริการจะต้องชาระดอกเบี้ยให้แก่ผู้ ให้บริการในอัตราไม่
เกินอัตราที่กฎหมายกาหนด นับแต่วันที่ผู้ ใช้บริการผิดนัดจนกว่าจะชาระเสร็จสิ้น รวมทั้งต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่าย
เกี่ยวกับการติดตามทวงถามตามที่กฎหมายกาหนด
๑๐. การแจ้งขอระงับใช้บริการชั่วคราวของผู้ใช้บริการ
๑๐.๑ ในกรณีที่ผู้ใช้บริการมีเหตุจาเป็นไม่สามารถใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ได้เป็นการชั่วคราว ผู้ใช้บริการ
สามารถขอระงับ การใช้บ ริการเป็น การชั่วคราวได้ โดยต้องแจ้งความประสงค์เป็นคราวๆ ด้ว ยตนเอง หรือส่ ง
โทรสารพร้ อมส าเนาบั ตรประจ าตัว ประชาชนมายังศูน ย์บริการลู กค้า หรือตัว แทนศูนย์บริการลู กค้าเป็นการ
ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า ๓ วัน ทั้งนี้ ผู้ใช้บริการสามารถขอระงั บการใช้บริการได้คราวละไม่เกิน ๑๕ วัน โดยการขอ
ระงับใช้ชั่วคราวในแต่ละครั้งต้องห่างกันอย่างน้อย ๑๘๐ วัน
กรณีมีเหตุสุดวิสัยเกิดขึ้นกับผู้ใช้บริการ จนเป็นเหตุให้ผู้ใช้บริการไม่สามารถใช้บริการได้ ผู้ให้บริการ
ตกลงให้ผู้ใช้บริการระงับการใช้บริการชั่วคราวได้ตามระยะเวลาที่ผู้ใช้บริการร้องขอ แต่ทั้งนี้ไม่เกินกว่าระยะเวลาที่
เหตุสุดวิสัยนั้นคงอยู่
ในการขอระงับการใช้บริการชั่วคราวผู้ใช้บริการไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่ายใดๆในการขอ
ระงับบริการ เว้นแต่กรณีที่ผู้ใช้บริการระงับบริการเกินกว่าระยะเวลาขั้นสูงที่ผู้ใช้บริการกาหนดไว้ ผู้ให้บริการมีสิทธิ
ยกเลิกการให้บริการได้โดยแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้าเป็นหนังสือไม่น้อยกว่า ๓๐ วัน
๑๐.๒ ผู้ให้บริการจะเปิดให้ผู้ใช้บริการได้ใช้บริการทันทีในวันถัดจากวันที่ครบกาหนดการขอระงับ ใช้บริการ
ชั่วคราว โดยไม่เรียกเก็บค่าใช้จ่ายใดๆ ในการขอเปิดใช้บริการ
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๑๑. การแจ้งขอระงับการให้บริการชั่วคราวของผู้ให้บริการ
เมื่อมีเหตุจาเป็น ผู้ให้บริการมีสิทธิระงับการให้บริการโทรคมนาคมต่อผู้ใช้บริการเป็นการชั่วคราวก็ได้
โดยแจ้งเป็นหนังสือพร้อมระบุเหตุให้ผู้ใช้บ ริการทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า ๓๐ วัน เว้นแต่กรณีดังต่อไปนี้ผู้
ให้บริการสามารถระงับการให้บริการได้
๑) เกิดเหตุสุดวิสัยขึ้นแก่ผู้ให้บริการ
๒) ผู้ใช้บริการถึงแก่ความตาย หรือสิ้นสุดสภาพนิติบุคคล
๓) ผู้ใช้บริการใช้เอกสารปลอม หรือแสดงข้อความอันเป็นเท็จในการขอใช้บริการ
๔) ผู้ให้บริการพิสูจน์ได้ว่าบริการโทรคมนาคมที่ให้แก่ผู้ใช้บริการถูกนาไปใช้โดยมิชอบด้วยกฎหมาย
หรือฝ่าฝืนต่อสัญญาให้บริการ
๕) ผู้ให้บริการมีเหตุอันเชื่อได้ว่า ผู้ใช้บริการมีพฤติกรรมฉ้อฉลในการใช้บริการหรือนาบริการไปใช้
เพื่อแสวงหารายได้โดยมีเจตนาจะไม่ชาระค่าใช้บริการ
๖) ผู้ให้บริการมีเหตุที่จาเป็นต้องบารุงรักษาหรือแก้ไขระบบโทรคมนาคมที่ใช้ในการให้บริการ
๗) ผู้ใช้บริการไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบหรือคาสั่งที่ออกโดย กสทช. ทันที
๘) ผู้ใช้บริการได้ใช้บริการเกินวงเงินค่าบริการที่ได้ตกลงไว้ในสัญญา ในกรณีนี้ผู้ให้บริการจะแจ้ง
เตือนให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้าเมื่อเห็นว่าผู้ใช้บริการได้ใช้บริการใกล้เต็มวงเงินตามที่ได้ตกลงไว้ในสัญญา
๙) ผู้ใช้บริการผิดนัดชาระค่าบริการเกินกว่าระยะเวลาที่กาหนดในสัญญาสองคราวติดต่อกัน
๑๒. กรณีเครื่องโทรศัพท์เคลื่อนที่ และ/หรือ SIM Card สูญหายหรือถูกโจรกรรม
หากเครื่องโทรศัพท์เคลื่อนที่ และ/หรือ SIM Card สูญหาย หรือถูกโจรกรรม ให้ผู้ใช้บริการแจ้งเหตุสูญหาย
หรือถูกโจรกรรมให้ผู้ให้บริก ารทราบ ณ ศูนย์บริการลูกค้าของผู้ให้บริการเป็นหนังสือ หรือทางโทรศัพท์หรือโดย
วิธีการอื่นใดตามผู้ให้บริการกาหนดและสามารถตรวจสอบได้ว่าเป็นผู้ใช้บริการจริง ผู้ให้บริการจะดาเนินการระงับ
การให้บริการโดยทันทีที่ได้รับแจ้ง หากมีค่าใช้บริการเกิดขึ้นหลังจากการแจ้งสูญหาย หรือถูกโจรกรรม ผู้ใช้บริการไม่
ต้องรับผิด เว้นแต่ค่าใช้บริการจะเกิดจากการกระทาของผู้ใช้บริการเอง
๑๓. เหตุแห่งการปฏิเสธการให้บริการ
ผู้ให้บริการมีสิทธิปฏิเสธการให้บริการแก่ผู้ยื่นคาขอใช้บริการได้ ดังนี้
๑) เมื่อผู้ใช้บริการปฏิเสธไม่ให้ข้อมูลรายละเอียดการแสดงตัวในฐานะเป็นผู้ใช้บริการและผู้ครอบครองบัตร
ประจาตัวผู้ใช้บริการ (SIM Card)
๒) เมื่อปรากฏว่าผู้ใช้บริการถูกระงับการให้บริการ หรือเคยถูกผู้ให้บริการระงับการให้บริการเนื่องมาจากเหตุ
ข้อหนึ่งข้อใดตามข้อ ๑๔
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๑๔. เหตุแห่งการเลิกสัญญาของผู้ให้บริการ
ในกรณีที่มีเหตุผลดังต่อไปนี้ ผู้ให้บริการอาจใช้สิทธิเลิกสัญญาให้บริการได้ทันที
๑) ผู้ใช้บริการผิดนัดชาระค่าบริการเกินกว่าระยะเวลาที่กาหนดในสัญญาสองคราวติดกัน โดยผู้
ให้บริการได้แจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบถึงวันครบกาหนดที่แน่นอนเป็นการล่วงหน้าในใบแจ้งรายการการใช้บริการเพื่อ
เรียกเก็บค่าบริการและได้ทาการเตือนตามวิธีการที่ได้กาหนดไว้ในสัญญาแล้ว
๒) ผู้ใช้บริการถึงแก่ความตาย หรือสิ้นสุดสภาพนิติบุคคล
๓) ผู้ให้บริการมีเหตุผลอันเชื่อได้ว่าผู้ใช้บริการมีพฤติกรรมฉ้อฉลในการใช้บริการหรือนาบริการไปใช้
โดยผิดกฎหมาย หรือฝ่าฝืนข้อห้ามในสัญญาให้บริการ
๔) ผู้ให้บริการไม่สามารถให้บริการได้โดยเหตุที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของผู้ให้บริการ
๕) ผู้ใช้บริการโอนสิทธิการใช้บริการตามสัญญานี้ โดยไม่ได้รับความยินยอมจากผู้ให้บริการ
๖) เป็นการยกเลิกโดยบทบัญญัติแห่งกฎหมาย
๑๕. เหตุแห่งการเลิกสัญญาของผู้ใช้บริการ
ผู้ใช้บริการบอกเลิกสัญญาให้บริการในเวลาใดก็ได้ โดยบอกกล่าวเป็นหนังสือให้แก่ผู้ให้บริการทราบ
ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า ๕ วันทาการ หรือด้วยวิธีอื่นใดตามที่ผู้ให้บริการกาหนด เว้นแต่ในกรณีดังต่อไปนี้ ผู้ใช้บริการ
อาจใช้สิทธิเลิกสัญญาให้บริการได้ทันที
๑) ผู้ใช้บริการไม่สามารถรับบริการจากผู้ให้บริการได้ด้วยเหตุผลที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง และอยู่
เหนือการควบคุมของผู้ให้บริการ
๒) ผู้ให้บริการได้ละเมิดข้อตกลงอันเป็นสาระสาคัญของสัญญาให้บริการ
๓) ผู้ให้บริการตกเป็นบุคคลล้มละลาย
๔) ผู้ให้บริการเปลี่ยนแปลงข้อตกลง หรือเงื่อนไขในสัญญาให้บริการ ซึ่งมีผลเป็นการลดสิทธิหรือ
ประโยชน์อันพึงได้รับของผู้ใช้บริการลง เว้นแต่เกิดจากเหตุตามที่กฎหมายกาหนด
๑๖. การคืนเงินค่าบริการ
๑) เมื่อสัญญาเลิกกันไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ หากปรากฏว่าผู้ให้บริการมีเงินค้างชาระให้แก่ผู้ใช้บริการ หลังจากที่ได้
หักชาระหนี้ค่าบริการ และ/ค่าธรรมเนียมที่ผู้ใช้บริการค้างชาระแล้ว ผู้ให้บริการจะคืนเงินส่วนที่ผู้ให้บริการได้รับไว้
ให้แก่ผู้ใช้บริการที่แท้จริง หรือบุคคลที่ได้รับมอบอานาจจากผู้ใช้บริการ ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันเลิกสัญญา ทั้งนี้
ผู้ใช้บริการต้องยื่นคาขอแจ้งความประสงค์พร้อมมอบหลักฐานยืนยันการเป็นผู้ใช้บริการที่แท้จริงให้แก่ผู้ให้บริการ
และผู้ให้บริการจะจ่ายคืนเป็นเงินสด หรือเช็ค หรือนาเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ใช้บริการ หรือโอนเงินตามจานวนที่
ต้องคืนให้กับเลขหมายโทรศัพท์แบบชาระเงินล่วงหน้า (Pre-Paid) ในระบบของผู้ให้บริการตามที่ผู้ใช้บริการแจ้ง
ความประสงค์ไว้กับผู้ให้บริการ หรือวิธีการอื่นใดที่ผู้ให้บริการจะได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการเพิ่มเติมใน
ภายหน้าหรือตามวิธีการที่ผู้ใช้บริการได้แจ้งความประสงค์ไว้
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๒) กรณีผู้ให้บริการไม่สามารถคืนเงินค้างชาระให้แก่ผู้ใช้บริการได้ภายในระยะเวลาที่กาหนด ผู้ให้บริการต้อง
ชาระค่าเสียประโยชน์ในอัตราเท่ากับอัตราตอกเบี้ยที่ผู้ให้บริการคิดจากผู้ใช้บริการกรณีผู้ใช้บริการผิดนัด ไม่ชาระ
ค่าธรรมเนียมหรือค่าบริการแก่ผู้ให้บริการ แต่ทั้งนี้ไม่ตัดสิทธิผู้ใช้บริการที่จะเรียกค่าเสียหายอย่างอื่น
ผู้ใช้บริการได้ศึกษารายละเอียดของสัญญาการให้บริการโทรคมนาคม ประเภทบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่
แบบชาระค่าธรรมเนียมและค่าบริการภายหลัง (Post-Paid) ของผู้ให้บริการ และเข้าใจข้อกาหนดและเงื่อนไขของ
สัญญานี้แล้ว จึงตกลงใช้บริการโดยยินยอมปฏิบัติตามสัญญาการให้บริการโทรคมนาคมนี้ทุกประการ
ทั้งนี้ หากผู้ใช้บริการได้รับความเดือดร้อนจากการใช้บริการของผู้ให้บริการตามสัญญา สามารถร้องเรียน
โดยตรงต่อผู้ให้บริการ ดังต่อไปนี้
 ยื่นเรื่องร้องเรียนด้วยตนเองที่ ศูนย์บริการลูกค้า บริษัท ทีโอที จากัด (มหาชน) ทั่วประเทศ
 ทางไปรษณีย์ถึง บริษัท ทีโอที จากัด (มหาชน) เลขที่ 89/2 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่ง
สองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
 ทางเว็บไซต์ (Website) www.tot.co.th
 ทางโทรศัพท์ผ่านหมายเลขโทรศัพท์ 1100
 ทางโทรศัพท์ผ่านหมายเลขโทรศัพท์ 1777
 หรื อ ร้ อ งเรี ย นผ่ า นหน่ ว ยงานที่ ท าหน้ า ที่ คุ้ ม ครองผู้ บ ริ โ ภคตามที่ ค ณะกรรมการก าหนด
โดยระบุรายละเอียดที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ของคณะกรรมการให้ชัดเจน เพื่อความสะดวกในการ
ใช้สิทธิร้องเรียนของผู้ใช้บริการ
บริษัท ทีโอที จากัด (มหาชน)
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