สัญญาให้ บริการโทรคมนาคม
ประเภทจดทะเบียน
สาหรั บผู้ใช้ บริการประเภทบุคคลธรรมดา และนิตบิ ุคคล
ผู้ใ ห้ บ ริ ก ารตกลงให้ บ ริ ก าร และผู้ใ ช้ บ ริ ก ารตกลงใช้ บ ริ ก ารโทรคมนาคมประเภทจดทะเบี ย นภายใต้
ข้ อกาหนดและเงื่อนไขการให้ บริ การโทรคมนาคมของผู้ให้ บริ การ ดังต่อไปนี ้
ข้ อ 1 คานิยาม
1.1 “ผู้ใช้ บริ การ” หมายความว่า บุคคลธรรมดาหรื อนิติบุคคลที่ตกลงใช้ เลขหมาย และ/หรื อ
บริ การโทรคมนาคมประเภทจดทะเบียนของผู้ให้ บริ การ แต่ไม่รวมถึงผู้ใช้ บริ การประเภทองค์กรภาครัฐและองค์กร
ธุรกิจ
1.2 “ผู้ให้ บริ การ” หมายความว่า บริ ษัท ดีแทค ไตรเน็ต จากัด
1.3 “การยื่นคาขอ” หมายความว่า การยื่นคาขอใช้ บริ การด้ วยการลงลายมือชื่ อตามรู ปแบบ
ที่ผ้ ใู ห้ บริ การกาหนดโดยยื่นต่อผู้ให้ บริ การด้ วยตนเอง หรื อส่งทางไปรษณี ย์ และหมายความรวมถึงการยื่นคาขอ
ใช้ บริ การด้ วยวิธีการอื่นใด โดยทางโทรศัพท์ หรื อโทรสาร รวมทังการพิ
้
มพ์ หรื อการเลือกข้ อความ และการกระทา
ใด ๆ ที่ทาให้ ปรากฏซึง่ ข้ อความตามวิธีการที่ผ้ ูให้ บริ การกาหนด ผ่านเครื่ องวิทยุคมนาคม เครื อข่ายอินเทอร์ เน็ต
ระบบอิเล็กทรอนิ กส์ ช่องทาง หรื อสื่ออื่นใดตามที่ผ้ ูให้ บริ การกาหนด ทัง้ ที่มีอยู่ในปั จจุบัน และที่ จะกาหนดขึน้
ในอนาคต
1.4 “คาขอ” หมายความว่า คาขอใช้ บริ การโทรคมนาคมทุกประเภทตามแบบที่ ผ้ ูให้ บริ การ
กาหนด และหมายความรวมถึงคาขอใช้ บริ การโทรคมนาคมที่ส่งผ่านเครื่ องวิทยุคมนาคม เครื อข่ายอินเทอร์ เน็ต
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรื อช่องทาง หรื อสื่ออื่นใดตามที่ผ้ ใู ห้ บริ การกาหนด ทังที
้ ่มีอยู่ในปั จจุบนั และที่จะกาหนดขึ ้น
ในอนาคต ทังนี
้ ้ คาขอให้ ถือเป็ นส่วนหนึง่ ของสัญญาให้ บริ การนี ้ด้ วย
1.5 “บริ การ” หมายความว่า บริ การปกติและบริ การเสริ ม
1.6 “บริ การปกติ” หมายความว่า การให้ บริ การโทรคมนาคมที่ผ้ สู ่งหรื อผู้รับสามารถสื่อสารกัน
ได้ เป็ นคาพูด เครื่ องหมาย สัญ ญาณ ตัวหนังสื อ ภาพ เสี ยง หรื อการอื่นใดที่ ส ามารถสื่อความหมายได้ และ
หมายความรวมถึ ง บริ ก ารโทรศัพ ท์ ร ะหว่ า งประเทศ บริ ก ารข้ า มแดนอัต โนมัติ บริ ก ารเพื่ อ การรั บ ส่ ง ข้ อ มู ล
บริ ก ารเชื่ อ มต่ อ และ/หรื อบริ ก ารโทรคมนาคมอื่ น ที่ ใ ห้ บริ ก ารผ่ า นบริ ก ารโทรคมนาคมของผู้ ให้ บริ ก าร
เช่น การเชื่อมต่อเพื่อรับบริ การอินเตอร์ เน็ต เป็ นต้ น
1.7 “บริ ก ารเสริ ม ” หมายความว่า บริ ก ารใด ๆ นอกเหนื อ จากบริ ก ารปกติ ทัง้ ที่ ใ ห้ บ ริ ก าร
โดยผู้ให้ บริ การเอง และตามข้ อตกลงร่ วมของผู้ร่วมให้ บริ การเสริ มอื่นใด

1.8 “บริ การโทรคมนาคม” หมายความว่า การให้ บริ การโทรคมนาคม การให้ บริ การอินเตอร์ เน็ต
แบบ WiFi และ/หรื อการให้ บริ การโทรศัพท์ เคลื่อนที่ ที่ให้ บริ การโดยผู้ให้ บริ การ ตามหลักเกณฑ์ และเงื่ อนไข
ที่ผ้ ใู ห้ บริ การกาหนด
1.9 “สัญ ญาให้ บริ ก าร” หมายความว่ า สั ญ ญาให้ บริ ก ารฉบั บ นี ้ และที่ อ าจมี ก ารแก้ ไข
เปลี่ยนแปลงภายใต้ ข้อกาหนดของประกาศคณะกรรมการที่เกี่ยวข้ อง
1.10 “ข้ อมูลส่วนบุคคล” หมายความว่า ข้ อเท็จจริ งเกี่ยวกับผู้ใช้ บริ การ ดังต่อไปนี ้
(1) ข้ อเท็จจริ งที่บ่งชี ้ถึงตัวผู้ใช้ บริ การ
1.1) กรณีบุคคลธรรมดา หมายถึง ชื่อ ที่อยู่ วันเดือนปี เกิด เลขที่บตั รประจาตัว
ประชาชน หรื อบัตรประจาตัวเจ้ าหน้ าที่ของรัฐ หรื อหนังสือเดินทาง สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรื อสาเนาบัตร
ประจาตัวอื่นใดที่ออกโดยส่ว นราชการหรื อหน่วยงานของรัฐ หรื อข้ อมูล หรื อเอกสารหลักฐานที่สามารถกาหนด
ตัวบุคคลของผู้ใช้ บริ การได้ แน่นอนตรงตามความเป็ นจริ ง
1.2) กรณีนิติบุคคล หมายถึง ชื่อ สถานที่ตงส
ั ้ านักงานแห่งใหญ่ เลขที่ทะเบียน
นิ ติบุคคล สาเนาบัตรประจ าตัวประชาชน หรื อสาเนาบัตรประจาตัวอื่นใดของผู้ มีอานาจกระท าการแทนของ
นิติบคุ คลนันที
้ ่ออกโดยส่วนราชการหรื อหน่วยงานของรัฐ หรื อข้ อมูล หรื อเอกสารหลักฐานอื่นใดที่สามารถกาหนด
ตัวบุคคลของผู้ใช้ บริ การและผู้มีอานาจกระทาการแทนของผู้ใช้ บริ การได้ แน่นอนตรงตามความเป็ นจริ ง
(2) ข้ อมูลการใช้ บริ การ และการชาระค่าบริ การ รวมทั ง้ ข้ อมูล ข้ อเท็จจริ ง เอกสาร
หลักฐาน หรื อสิ่งอื่นใดอันเกี่ยวข้ องกับผู้ใช้ บริ การ
1.11 “ค่าบริ การ” หมายความว่า ค่าใช้ บริ การโทรคมนาคม ค่าใช้ บริ การเสริ ม ค่าธรรมเนียม ค่า
จั ด ท า ใ บ แ จ้ ง ค่ า บ ริ ก า ร น อ ก เ ห นื อ จ า ก ช่ อ ง ท า ง ที่ ผู้ ใ ห้ บ ริ ก า ร ก า ห น ด แ ล ะ ค่ า ใ ช้ จ่ า ย อื่ น ใ ด ที่
ผู้ให้ บริ การกาหนดเกี่ยวกับการใช้ หรื อจะใช้ บริ การโทรคมนาคม หรื อการขอรับบริ การอื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับบริ การ
โทรคมนาคมตามสัญ ญานี ้ รวมถึง ค่าบริ ก าร ค่าธรรมเนี ย ม หรื อค่าใช้ จ่ ายอื่น ใดที่ เกิ ดขึน้ จากการใช้ บริ ก าร
โทรศัพท์ระหว่างประเทศ หรื อบริ การข้ ามแดนอัตโนมัติ ซึง่ ผู้ให้ บริ การมีสิทธิ เรี ยกเก็บในนามของผู้ให้ บริ การ หรื อ
เรี ยกเก็บแทนผู้ให้ บริ การโทรศัพท์ระหว่างประเทศ หรื อผู้ให้ บริ การข้ ามแดนอัตโนมัติ และค่าบริ การ ค่าธรรมเนียม
หรื อค่าใช้ จ่ายอื่นใดที่เกิดขึน้ จากการใช้ บริ การเสริ มของผู้ร่วมให้ บริ การเสริ ม ตามอัตราที่กาหนดไว้ ในสัญญานี ้
หรื อตามที่จะมีการเพิ่มเติมหรื อเปลี่ยนแปลงในอนาคต
1.12 “บริ การโทรศัพท์ระหว่างประเทศ” หมายความว่า การเรี ยกออกต่างประเทศโดยผู้ใช้ บริ การ
เอง (International Direct Dialing: IDD) โดยเรี ยกผ่านเลขหมายสาหรั บบริ การเรี ยกออกต่างประเทศ หรื อ
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สัญลักษณ์ ที่ใช้ แทนรหัสเรี ยกออกต่างประเทศของผู้ให้ บริ การเอง หรื อของผู้ให้ บริ การโทรศัพท์ ระหว่างประเทศ
รายอื่นซึง่ มีข้อตกลงร่ วมกับผู้ให้ บริ การ
1.13 “บริ การข้ ามแดนอัตโนมัติ (International Roaming: IR)” หมายความว่า การนาเลขหมาย
ของผู้ใช้ บริ การไปใช้ ในโครงข่ายของผู้ให้ บริ การอื่นในต่างประเทศตามข้ อตกลงร่ วมของผู้ให้ บริ การ
1.14 “ผู้ร่วมให้ บริ การเสริ ม ” หมายความว่า ผู้ที่มีข้อตกลงกับผู้ให้ บริ การในการให้ บริ การเสริ ม
ตามข้ อ 1.7
1.15 “วงเงินค่าใช้ บริ การ” หมายความว่า วงเงินค่าใช้ บริ การสูงสุดที่ผ้ ใู ห้ บริ การให้ แก่ผ้ ใู ช้ บริ การ
แต่วงเงินค่าใช้ บริ การดังกล่าวไม่รวมถึงค่าใช้ บริ การข้ ามแดนอัตโนมัติ
1.16 “รอบการใช้ บริ การ” หมายความว่า รอบระยะเวลาของการใช้ บริ การตามที่ ได้ ตกลงกัน
ระหว่างผู้ให้ บริ การและผู้ใช้ บริ การ ณ วันที่ยื่นคาขอใช้ บริ การ เพื่อใช้ ในการเรี ยกเก็บค่าบริ การ
1.17 “รายการส่ ง เสริ มการขาย” หมายความว่ า รายการส่ ง เสริ มการ ให้ บริ การของ
ผู้ให้ บริ การ เช่น โปรโมชัน่ แพ็กเกจอัตราค่าบริ การ ส่วนลดค่าบริ การ เป็ นต้ น ซึง่ ผู้ให้ บริ การกาหนดขึ ้นสาหรับการ
ให้ บ ริ ก ารแต่ ล ะประเภทแก่ ผ้ ู ใ ช้ บ ริ ก าร โดยผู้ ใ ช้ บ ริ ก ารมี สิ ท ธิ เ ลื อ กใช้ ร ายการส่ ง เสริ ม การขายดัง กล่ า วกั บ
การใช้ บริ การของตนได้ ภายใต้ เงื่อนไขที่ผ้ ใู ห้ บริ การกาหนด
1.18 “สิ ท ธิ พิ เ ศษอื่ น ๆ” หมายความว่า สิ ท ธิ ป ระโยชน์ อื่น ๆ นอกเหนื อจากรายการส่ง เสริ ม
การขายที่ผ้ ใู ห้ บริ การกาหนดขึน้ สาหรั บการให้ บริ การแก่ผ้ ใู ช้ บริ การ โดยผู้ใช้ บริ การมีสิทธิ เลือกรั บสิทธิพิเศษอื่นๆ
ดังกล่าวเพิ่มเติมจากการใช้ บริ การได้ ภายใต้ เงื่อนไขที่ผ้ ใู ห้ บริ การกาหนด
1.19 “ประกาศเรื่ องข้ อมู ล ส่ ว นบุ ค คล” หมายความว่ า ประกาศคณะกรรมการกิ จ การ
โทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่ อง มาตรการคุ้มครองสิทธิของผู้ใช้ บริ การโทรคมนาคมเกี่ยวกับข้ อมูลส่วนบุคคล สิทธิใน
ความเป็ นส่วนตัว และเสรี ภาพในการสื่อสารถึงกันโดยทางโทรคมนาคม หรื อที่มีการแก้ ไขเพิ่มเติม
1.20 “คณะกรรมการ” หมายถึง คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการ
โทรคมนาคมแห่งชาติ หรื อคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม (แล้ วแต่กรณี)
1.21 “ประกาศคณะกรรมการ” หมายถึง ประกาศของคณะกรรมการ รวมถึงที่ มีการแก้ ไ ข
เพิ่มเติม
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ข้ อ 2 การยื่นคาขอใช้ บริ การ และการอนุมตั ิให้ เปิ ดใช้ บริ การ
2.1 ในการยื่ น ค าขอใช้ บ ริ ก ารโทรคมนาคม ผู้ ใช้ บริ ก ารมี ห น้ าที่ ต้ อ งให้ ข้ อมู ล ส่ ว นบุ ค คล
ของผู้ใช้ บริ การ เพื่อการพิจารณาอนุมตั ิให้ ใช้ บริ การ
2.2 ผู้ให้ บริ การมีหน้ าที่ต้องจัดให้ มีระบบที่ยืนยันได้ อย่างชัดเจนว่าผู้ใช้ บริ การได้ แสดงเจตนา
สมัครใช้ บริ การ ซึง่ วิธีการ ขันตอนการสมั
้
ครใช้ บริ การนัน้ จะต้ องมีมาตรฐาน มีความรัดกุม มีความปลอดภัย และ
สามารถตรวจสอบได้ เมื่อผู้ใช้ บริ การได้ ลงลายมือชื่อ ยื่นคาขอ หรื อแสดงเจตนาโดยการพิมพ์ การเลือกข้ อความ
หรื อกระทาวิธีการใดๆ ผ่านเครื่ องวิทยุคมนาคม เครื อข่ายอินเทอร์ เน็ต ระบบอิเล็กทรอนิกส์ ช่องทาง หรื อสื่ ออื่นใด
ตามที่ผ้ ใู ห้ บริ การกาหนด ถือว่าผู้ใช้ บริ การตกลงใช้ บริ การยินยอมผูกพันปฏิบตั ิตามสัญญาให้ บริ การนี ้ นับแต่วนั ที่
ได้ แสดงเจตนา กรณีที่ผ้ ใู ช้ บริ การมิได้ ปฏิเสธข้ อเสนอเกี่ยวกับบริ การใดของผู้ให้ บริ การจะถือว่าผู้ใช้ บริ การได้ แสดง
เจตนาตกลงใช้ บริ การนันของผู
้
้ ให้ บริ การมิได้ เว้ นแต่เป็ นกรณีที่ผ้ ใู ช้ บริ การได้ ใช้ บริ การนันอยู
้ ่แล้ ว และประสงค์จะ
ใช้ บริ การนันต่
้ อไป
ในกรณี ที่ผ้ ูให้ บ ริ ก ารเสนอให้ ผ้ ูใช้ บริ ก ารได้ รับ บริ ก ารเสริ มอื่นใดนอกเหนื อจากที่ กาหนดไว้ ใ น
สัญ ญาให้ บริ การนี ้ ข้ อสัญ ญาในเรื่ องบริ การเสริ มนัน้ จะมีผ ลผูกพัน ก็ต่อเมื่อปรากฏข้ อเท็ จจริ งโดยชัดแจ้ ง ว่า
ผู้ใช้ บริ การแสดงเจตนาสมัครใช้ บริ การเสริ มดังกล่าว ในกรณีมีข้อโต้ แย้ ง หากไม่ปรากฏหลักฐานโดยชัดแจ้ งว่า
ผู้ ใช้ บริ ก ารแสดงเจตนาตกลงใช้ บริ ก ารเสริ ม ดั ง กล่ า ว ผู้ ให้ บริ ก ารไม่ มี สิ ท ธิ เ รี ย กเก็ บ ค่ า บริ ก ารเสริ ม นั น้
และผู้ให้ บริ การจะต้ องมีทางเลือกหรื อช่องทางติดต่อที่สะดวกให้ ผ้ ใู ช้ บริ การบอกเลิกหรื อปฏิเสธการรับบริ การและ
เมื่อผู้ใช้ บริ การขอยกเลิกบริ การเสริ มใด ผู้ให้ บริ การต้ องดาเนินการยกเลิกบริ การเสริ มนันในทั
้ นที
2.3 ภายหลังจากที่ ผ้ ูใ ห้ บ ริ ก ารอนุ มัติใ ห้ เปิ ดใช้ บ ริ ก ารโทรคมนาคมหรื อบริ ก ารเสริ ม อื่น ใด
หากผู้ใช้ บริ การมีความประสงค์ จะขอเพิ่ มเติม แก้ ไข หรื อเปลี่ยนแปลงการใช้ บริ การ และผู้ให้ บริ การอนุมัติ
ให้ เพิ่มเติม แก้ ไข หรื อเปลี่ยนแปลงการใช้ บริ การตามคาขอของผู้ใช้ บริ การแล้ ว ให้ ถือว่าคาขอดังกล่าวเป็ นส่วนหนึง่
ของสัญญาให้ บริ การนี ้
ข้ อ 3 มาตรการในการคุ้มครองข้ อมูลส่วนบุคคล
3.1 ผู้ให้ บริ การตกลงจะไม่นาข้ อมูลที่ได้ มาจากการให้ บริ การตามสัญญานี ้ไปใช้ เพื่อประโยชน์
อย่ างอื่น โดยไม่ไ ด้ รั บความยิ น ยอมโดยชัดแจ้ งจากผู้ใ ช้ บ ริ ก าร เว้ นแต่เป็ นการใช้ เพื่ อประโยชน์ ในการปฏิ บัติ
ตามกฎหมาย
3.2 ผู้ใ ห้ บ ริ ก ารจะดาเนิ นการจัด ให้ มี มาตรการป้ องกัน การดัก ฟั ง ตรวจ กัก สัญ ญาณ หรื อ
เปิ ดเผยการสื่อสารถึงกันโดยทางวิทยุคมนาคมที่ผ้ ใู ช้ บริ การติดต่อถึงกันไม่วา่ จะเป็ นรู ปแบบใดๆ
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ข้ อ 4 การให้ บริ การ
4.1 ผู้ให้ บริ การตกลงให้ บริ การตามมาตรฐานและคุณภาพการให้ บริ การตามที่ได้ โฆษณาไว้
หรื อ แจ้ งให้ ผู้ ใช้ บริ ก ารทราบโดยมาตรฐานและคุ ณ ภาพการให้ บริ ก ารดัง กล่ า วจะไม่ ต่ า ก ว่ า หลัก เกณฑ์
ที่คณะกรรมการประกาศกาหนด
4.2 ในกรณี ที่เกิ ดเหตุขัดข้ องกับการให้ บริ การจนเป็ นเหตุให้ ผ้ ูใช้ บริ การไม่สามารถใช้ บริ การ
ได้ ตามปกติ ผู้ให้ บริ การตกลงดาเนิ นการแก้ ไขเพื่ อให้ ผ้ ูใช้ บริ การสามารถใช้ บริ การได้ โดยเร็ ว และผู้ให้ บริ การ
จะไม่เรี ยกเก็บค่าบริ การในช่วงเวลาที่เกิดเหตุขัดข้ องดังกล่าว เว้ นแต่จะพิสูจน์ ได้ ว่าเหตุขัดข้ องดังกล่าวเกิด ขึน้
จากความผิดของผู้ใช้ บริ การ
ข้ อ 5 การเปลี่ยนแปลงข้ อกาหนดและเงื่อนไข
5.1 บรรดาข้ อ ตกลง ข้ อ ก าหนด และเงื่ อ นไขการใช้ บ ริ ก าร และเอกสารแนบท้ า ยสัญ ญา
ให้ บริ การอื่นใดที่ มีอยู่ก่อนแล้ วระหว่างผู้ให้ บริ ก ารกับผู้ใช้ บริ การในส่วนที่ กาหนดไว้ แล้ วในสัญญาให้ บริ การนี ้
ซึง่ ขัดหรื อแย้ งกับสัญญาให้ บริ การนี ้ ให้ ใช้ สญ
ั ญาให้ บริ การนี ้แทน
5.2 ผู้ให้ บริ การขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลง แก้ ไขเพิ่มเติมสัญญาให้ บริ การนี ต้ ามที่ได้ รับ
ความเห็ นชอบจากคณะกรรมการ หรื อตามที่ คณะกรรมการประกาศกาหนด โดยจะแจ้ งให้ ผ้ ูใช้ บริ ก ารทราบ
ล่วงหน้ าผ่านเว็บ ไซต์ และส านัก งานบริ ก ารลูก ค้ า ของผู้ใ ห้ บ ริ ก าร ตัวแทนศูนย์ บ ริ ก ารหรื อ ศูน ย์ บ ริ ก ารรั บ ข้ อ
ร้ องเรี ยนของผู้ใ ห้ บ ริ การ หรื อ ผ่ านเลขหมายของผู้ใช้ บริ ก าร ทัง้ นี ้ ไม่ตัดสิ ท ธิ ผ้ ูใช้ บ ริ ก ารที่ จะบอกเลิ ก สัญ ญา
ให้ บริ การได้ ทนั ที ในกรณีที่การเปลี่ยนแปลงสัญญาให้ บริ การมีผลเป็ นการลดสิทธิ หรื อประโยชน์อนั พึงได้ รับของ
ผู้ใช้ บริ การให้ น้อยลง เว้ นแต่เกิดจากเหตุตามที่กฎหมายกาหนด
5.3 กรณี สัญ ญาข้ อหนึ่ง ข้ อใดขัด หรื อแย้ งกับ กฎหมาย ระเบี ย บ หรื อประกาศ ซึ่ง ออกโดย
คณะกรรมการ หรื อหน่วยงานของรัฐที่มีอานาจตามกฎหมาย คู่สญ
ั ญาทัง้ สองฝ่ ายตกลงกันให้ ถือว่าสาระสาคัญ
ของสัญญาในข้ ออื่นๆ ที่ไม่ขดั หรื อแย้ งกับกฎหมาย ระเบียบ หรื อประกาศดังกล่าวยังคงมีผลใช้ บงั คับต่อไป
ข้ อ 6 การใช้ บริ การ
6.1 ผู้ใช้ บริ การจะต้ องใช้ บริ การตามข้ อกาหนด และเงื่อนไขที่ผ้ ใู ห้ บริ การกาหนด รวมทังการใช้
้
บริ การต้ องไม่มีลกั ษณะอย่างหนึง่ อย่างใด ดังต่อไปนี ้
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(1)

ใช้ บริ การ หรื ออนุญาตให้ บคุ คลอื่นใช้ บริ การในลักษณะหยาบคาย ลามก อนาจาร
ไม่ ช อบด้ วยกฎหมาย หรื อขั ด ต่ อ ความสงบเรี ยบร้ อยหรื อศี ล ธรรมอั น ดี
ของประชาชน

(2)

ใช้ เพื่ อวัตถุป ระสงค์ ใ นการข่มขู่ รบกวน คุก คาม ล่วงเกิ น หรื อเป็ นการกระท า
ละเมิดต่อสิทธิในความเป็ นส่วนตัว หรื อทาให้ บคุ คลอื่นเสื่อมเสียชื่อเสียง

(3)

กระทาการใดอันเป็ นการละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปั ญญา

(4)

ใช้ เพื่อการสร้ างความเข้ าใจผิด และ/หรื อหลอกลวงประชาชน

(5)

ใช้ ในลักษณะที่ต้องห้ ามหรื อขัดต่อกฎหมาย ระเบียบ จรรยาบรรณ หรื อประกาศ
ใด ๆ ที่ใช้ บงั คับ

(6)

ดาเนินการใด ๆ ในลักษณะของการแทรกแซงการให้ บริ การของผู้ให้ บริ การ หรื อ
ผู้ให้ บริ การรายอื่น ซึ่งอาจก่อให้ เกิดความเสียหายต่อผู้ให้ บริ การ หรื อโครงข่าย
โทรคมนาคมอื่น ๆ

6.2 หากผู้ใช้ บริ การได้ ใช้ บริ การอันเป็ นการขัดต่อสัญญาให้ บริ การนี ้ หรื อขัดต่อกฎหมายใดๆ
อันเป็ นการละเมิดต่อบุคคลภายนอก และมีความเสียหายเกิดขึ ้น ผู้ใช้ บริ การต้ องรับผิดในความเสียหายที่เกิดขึ ้น
ข้ อ 7 วงเงินค่าใช้ บริ การ
7.1 วงเงิ น ค่ า ใช้ บริ ก ารเป็ นไปตามที่ ไ ด้ ตกลงไว้ ในสัญ ญา ทั ง้ นี ้ การเพิ่ ม หรื อ ลดวงเงิ น
ค่าใช้ บริ การจะกระทาได้ ต่อเมื่อได้ รับความยินยอมโดยชัดแจ้ งจากผู้ใช้ บริ การก่อน อย่างไรก็ดี หากผู้ให้ บริ การ
อยู่ในระหว่างการตรวจสอบความถูกต้ องของข้ อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้ บริ การ ผู้ให้ บริ การมีสิทธิเปลี่ยนแปลงวงเงิน
ค่าใช้ บริ การได้ ตามที่ผ้ ใู ห้ บริ การเห็นสมควร
7.2 กรณี ที่ ค่ า บริ ก ารของผู้ ใช้ บริ ก าร ณ ขณะใดขณะหนึ่ ง เกิ น วงเงิ น ค่ า ใช้ บริ ก ารตามที่
ผู้ให้ บริ การกาหนด ผู้ให้ บริ การมีสิทธิ ระงับการให้ บริ การชั่วคราวได้ ทัง้ นี ้ ผู้ให้ บริ การจะแจ้ งเตือนให้ ผ้ ูใช้ บริ การ
ทราบล่วงหน้ าเมื่อเห็ น ว่าผู้ ใช้ บ ริ ก ารได้ ใ ช้ บ ริ ก ารใกล้ เต็มวงเงิ น ค่าใช้ บ ริ ก าร โดยการก าหนดวงเงิ น คงเหลื อ
ที่ผ้ ใู ห้ บริ การจะแจ้ งให้ ผ้ ูใช้ บริ การทราบให้ เป็ นไปตามที่ได้ รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
อนึ่ง เมื่อผู้ใช้ บริ การได้ ชาระค่าบริ การให้ แก่ผ้ ูให้ บริ การแล้ ว ผู้ใช้ บริ การสามารถใช้ บริ การ
ต่อไปได้ ทังนี
้ ้ ภายในวงเงินค่าใช้ บริ การ
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7.3 ในกรณี ค่าบริ การของผู้ใช้ บริ การเต็มวงเงินค่าใช้ บริ การแล้ ว หากผู้ใช้ บริ การร้ องขอขยาย
วงเงิ นค่าใช้ บริ การและผู้ให้ บ ริ การยิ นยอมให้ ผ้ ูใ ช้ บ ริ การใช้ บริ การต่อไป ให้ ถือว่าผู้ใ ช้ บ ริ การร้ องขอใช้ บริ การ
เกินวงเงินที่กาหนด และถือว่าการยินยอมดังกล่าวเป็ นการเฉพาะคราวเท่านัน้

ข้ อ 8 การแจ้ งค่าบริ การ
8.1 ผู้ให้ บริ การจะแจ้ งรายการการใช้ บริ การ ยอดค่าบริ การรอบปั จจุบนั และยอดค่าบริ การค้ าง
ชาระเดิม (หากมี) ให้ ผ้ ใู ช้ บริ การทราบล่วงหน้ าเป็ นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 15 วันก่อนวันครบกาหนดชาระค่าบริ การ
8.2 ผู้ให้ บริ การจะจัดส่งใบแจ้ งค่าบริ การของผู้ใช้ บริ การ เพื่อเรี ยกเก็บค่าบริ การจากผู้ใช้ บริ การ
ผ่านช่องทางที่ผ้ ใู ห้ บริ การกาหนดโดยไม่คิดค่าใช้ จ่ายจากผู้ใช้ บริ การ เช่น ทางไปรษณีย์ ผ่านบริ การโทรคมนาคม
ในรู ปแบบต่างๆ ที่มีอยู่ในปั จจุบนั และที่จะจัดให้ มีขึ ้นในอนาคต จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ เว็บไซต์ของผู้ให้ บริ การ
หรื อวิธีการอื่นตามที่ผ้ ใู ห้ บริ การกาหนดเพิ่มเติม ทังนี
้ ้ ผู้ใช้ บริ การมีสิทธิเลือกช่องทางการรับใบแจ้ งค่าบริ การผ่าน
ช่องทางที่ผ้ ใู ห้ บริ การกาหนด หรื อโดยวิธีการอื่นใดตามที่ตกลงกัน
8.3 ใบแจ้ งค่าบริ การที่จัดส่งจะแสดงยอดค่าบริ การรอบปั จจุบัน และยอดค่าบริ การค้ างชาระ
เดิม (หากมี) ยอดที่ต้องชาระค่าบริ การ และวันครบกาหนดชาระรอบปั จจุบัน และรายละเอียดยอดค่าบริ การใน
รอบปั จจุบนั ตามประเภทบริ การที่มีการใช้ บริ การในรอบปั จจุบนั
8.4 ผู้ ใ ช้ บริ ก ารมี สิ ท ธิ ข อตรวจสอบรายละเอี ย ดการใช้ บริ ก าร ณ ส านั ก งานบริ ก ารของ
ผู้ให้ บริ การ เว็บไซต์ของผู้ให้ บริ การ ตัวแทนศูนย์บริ การตามที่ผ้ ใู ห้ บริ การกาหนด หรื อช่องทางอื่นตามที่ผ้ ใู ห้ บริ การ
กาหนดเพิ่มเติม
ในกรณีที่ผ้ ใู ช้ บริ การเห็นว่าผู้ให้ บริ การเรี ยกเก็บค่าบริ การโดยไม่ถูกต้ อง ผู้ใช้ บริ การมีสิทธิ
ขอข้ อมูลเกี่ยวกับการใช้ บริ การของตนจากผู้ให้ บริ การได้ เมื่อผู้ใช้ บริ การมีคาขอทราบข้ อมูลเกี่ยวกับการใช้ บริ การ
ของตน ผู้ให้ บริ การจะตรวจสอบข้ อเท็จจริ งเพื่อยืนยันความถูกต้ องของการเรี ยกเก็บค่าบริ การดังกล่าว และจะแจ้ ง
ผลให้ ผ้ ใู ช้ บริ การทราบภายใน 30 วันนับแต่วนั ที่ผ้ ใู ช้ บริ การมีคาขอ หากผู้ให้ บริ การไม่ดาเนินการภายในระยะเวลา
ดังกล่าวให้ ถือว่าผู้ให้ บริ การสิ ้นสิทธิในการเรี ยกเก็บค่าบริ การในจานวนที่ผ้ ใู ช้ บริ การได้ โต้ แย้ งนัน้
หากข้ อเท็จจริ งปรากฏว่า ผู้ให้ บริ การเรี ยกเก็บค่าบริ การเกินจริ ง และผู้ใช้ บริ การได้ ชาระ
ค่าบริ การส่วนที่เกินดังกล่าวให้ แก่ผ้ ใู ห้ บริ การไปแล้ ว ผู้ให้ บริ การจะคืนเงินส่วนต่างของค่าบริ การที่เรี ยกเก็บเกิน
ให้ แก่ผ้ ใู ช้ บริ การภายใน 30 วันนับแต่วนั ที่ข้อเท็จจริ งยุติ และผู้ให้ บริ การจะชาระดอกเบี ้ยในส่วนต่างนับ แต่วนั ผิด
นั ด ในอั ต ราเดี ย วกั น กั บ อั ต ราที่ ไ ด้ ก าหนดไว้ ว่ า จะเรี ยกเก็ บ จากผู้ ใช้ บริ ก ารในกรณี ที่ ผ้ ู ใช้ บริ การผิ ด นั ด
เว้ นแต่ผ้ ูใช้ บริ การจะได้ ตกลงกับผู้ให้ บริ การในการคืนเงินส่วนต่างเป็ นอย่างอื่น ทัง้ นี ้ การคืนเงินส่วนต่างอาจคืน
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ด้ วยเงินสด เช็ค หรื อนาเข้ าบัญชี เงินฝากของผู้ใช้ บริ การ หรื อตามวิธีการอื่น ใดตามที่ผ้ ูให้ บริ การจะได้ ตกลงกับ
ผู้ใช้ บริ การ

ข้ อ 9 คาบอกกล่าว
ใบแจ้ งค่าบริ การ หรื อหนังสือบอกกล่าวทวงถามใด ๆ หรื อการแจ้ งยอดค่าบริ การที่ผ้ ูให้ บริ การ
ส่งไปยังผู้ใช้ บริ การทางไปรษณี ย์ ตามที่อยู่ที่ระบุไว้ ในคาขอใช้ บริ การ หรื อที่ อยู่ที่แจ้ งเปลี่ยนแปลงเป็ นหนังสือ
ครั ง้ หลังสุด หรื อโดยแจ้ งผ่านบริ การโทรคมนาคม หรื อจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ หรื อเว็บไซต์ของผู้ให้ บริ การ หรื อ
โดยวิธีการอื่นใดตามที่ตกลงกัน ให้ ถือว่าได้ รับแจ้ งตังแต่
้ ในขณะที่ไปถึง
ถ้ าผู้ใช้ บริ การมีการย้ ายหรื อเปลี่ยนแปลงที่อยู่แตกต่างจากที่ระบุไว้ ในคาขอใช้ บริ การ ผู้ใช้ บริ การ
ต้ องแจ้ ง ให้ ผ้ ูใ ห้ บ ริ ก ารทราบเป็ นหนังสื อ หรื อด้ วยวิ ธีก ารอื่น ใดตามที่ ผ้ ูใ ห้ บ ริ ก ารก าหนดภายใน 3 วัน นับ แต่
วันที่ย้ายหรื อเปลี่ยนแปลงที่อยู่ดงั กล่าว
ข้ อ 10 การชาระค่าบริ การ และอัตราค่าบริ การ
10.1 ผู้ใช้ บริ การตกลงชาระค่าบริ การต่อผู้ให้ บริ การตามอัตราที่ผ้ ูให้ บริ การกาหนด ทังนี
้ ้ อัตรา
ค่าบริ การประเภทเสียง (voice) และบริ การที่ไม่ใช่ประเภทเสียง (non-voice) ให้ เป็ นไปตามเงื่อนไขใบอนุญาต
ประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่สามของผู้ให้ บริ การ จนกว่าคณะกรรมการจะออกประกาศกาหนดอัตราขันสู
้ ง
ต่อไป ซึง่ ผู้ให้ บริ การได้ เผยแพร่ และแจ้ งให้ ผ้ ใู ช้ บริ การทราบเป็ นการทัว่ ไป ณ ที่ทาการ และเว็บไซต์ ของผู้ให้ บริ การ
ผู้ให้ บริ การรับรองว่าจะไม่เรี ยกเก็บค่าธรรมเนียม หรื อค่าบริ การนอกเหนือจากที่กาหนดดังกล่าว
10.2 ภายใต้ อตั ราค่าบริ การตามข้ อ 10.1 ผู้ให้ บริ การอาจลดหรื อยกเว้ นการเรี ยกเก็บค่าบริ การ
ตามสัญญาให้ บริ การนี ท้ ัง้ หมดหรื อแต่บางส่วนได้ โดยขึน้ อยู่กับเงื่ อนไขของรายการส่งเสริ มการขาย หรื อสิทธิ
พิเศษอื่น ๆ ที่ผ้ ใู ช้ บริ การเข้ าร่ วมหรื อได้ รับ ทังนี
้ ้ ตามที่ผ้ ใู ช้ บริ การได้ แจ้ งความประสงค์ให้ ผ้ ใู ห้ บริ การทราบภายใต้
เงื่อนไขการเข้ าร่ วมรายการส่งเสริ มการขาย หรื อการขอรั บสิทธิ พิเศษอื่น ๆ ทัง้ นี ้ เงื่ อนไขในการเข้ าร่ วมรายการ
ส่งเสริ มการขายแต่ล ะรายการ หรื อการขอรั บ สิทธิ พิเศษอื่น ๆ รวมถึงระยะเวลาของรายการส่งเสริ มการขาย
แต่ละรายการ หรื อการรับสิทธิพิเศษอื่น ๆ จะเป็ นไปตามที่ผ้ ใู ห้ บริ การและผู้ใช้ บริ การได้ ตกลงกัน
10.3 ผู้ใช้ บริ การตกลงชาระค่าบริ การ ค่าธรรมเนียม ดอกเบี ้ย หรื อค่าใช้ จ่ายอื่นใด ที่ผ้ ใู ช้ บริ การ
มีหน้ าที่ต้องชาระให้ แก่ผ้ ใู ห้ บริ การตามสัญญานี ้ภายในเวลาที่กาหนดในใบแจ้ งค่าบริ การ ซึง่ ส่งตามวิธีการที่ตกลง
กัน โดยอาจชาระเป็ นเงินสด เช็คธนาคาร บัตรเครดิต หรื อบัตรเดบิต ประเภทวีซา่ หรื อมาสเตอร์ ที่ออกโดยสถาบัน
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ออกบัตรเครดิต หรื อบัตรเดบิตภายในประเทศ หรื อชาระค่าบริ การผ่านการหักบัญชี ธนาคาร หรื อผ่านเครื่ อง ATM
ของธนาคาร หรื อด้ วยวิธีการอื่นใดตามช่องทาง และวิธีการที่ผ้ ใู ห้ บริ การกาหนด
10.4 ผู้ใช้ บริ การจะต้ องชาระค่าบริ การให้ แก่ผ้ ูให้ บริ การในทันที เมื่อได้ รับใบแจ้ งหนีค้ ่าบริ การ
ในกรณีดงั ต่อไปนี ้
(1)

ถูกระงับการใช้ บริ การอันเนื่องมาจากมีจานวนค่าบริ การเกินวงเงินค่าใช้ บริ การ

(2)

ผู้ใช้ บริ การโอนสิทธิการใช้ บริ การ

(3)

ผู้ใช้ บริ การขอยกเลิกสัญญาให้ บริ การ

ข้ อ 11 การคิดดอกเบี ้ยและค่าปรับ
หากผู้ใช้ บริ การไม่ชาระค่าบริ การภายในระยะเวลาที่ กาหนด หรื อชาระไม่ครบถ้ วนเต็มจานวน
ตามใบแจ้ งค่าบริ การ ผู้ใช้ บริ การยินยอมชาระดอกเบี ้ยจากการผิดนัดชาระหนี ค้ ่าบริ การให้ แก่ผ้ ใู ห้ บริ การในอัตรา
ร้ อยละ 15 ต่อปี ของยอดหนี ้ที่ผิดนัดชาระเช่นว่านันนั
้ บแต่วนั ผิดที่นดั จนถึงวันที่ได้ ชาระจนครบถ้ วน รวมถึงยินยอม
รับผิดชอบค่าใช้ จ่ายเกี่ยวกับการติดตามทวงถามหนี ้ค่าบริ การที่ผิดนัดชาระดังกล่าวในอัตรา 10 บาทต่อการผิดนัด
ชาระหนี ต้ ามกาหนดชาระค่าบริ การแต่ละรอบให้ แก่ผ้ ูให้ บริ การอีกส่วนหนึ่งด้ วย ทัง้ นี ้ ผู้ให้ บริ การจะเรี ยกเก็บ
ค่าใช้ จ่ายในการติดตามทวงถามหนี ้ไม่เกินกว่าอัตราที่กฎหมายกาหนดไว้
ข้ อ 12 การขอระงับการใช้ บริ การชัว่ คราวของผู้ใช้ บริ การ
12.1 ในกรณี ที่ มีเหตุจาเป็ น ผู้ใ ช้ บ ริ ก ารมีสิ ทธิ ที่จ ะขอระงับ การใช้ บ ริ ก ารชั่วคราวได้ โดยแจ้ ง
เป็ นหนัง สื อ หรื อส่ งทางไปรษณี ย์ หรื อทางโทรศัพ ท์ หรื อโดยวิ ธี ก ารอื่ น ใดที่ ผ้ ู ใ ห้ บ ริ ก ารก าหนด ซึ่ง สามารถ
ตรวจสอบได้ วา่ เป็ นผู้ใช้ บริ การจริ ง โดยแจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ าไม่น้อยกว่า 3 วัน และขอระงับการใช้ บริ การชัว่ คราว
ทัง้ สิน้ ได้ ไม่เกิ น 30 วัน โดยผู้ใช้ บ ริ การไม่ต้องรั บผิ ดชอบในภาระหนี ท้ ี่ เกิ ดขึน้ ภายหลังจากการแจ้ งขอระงับ
การใช้ บริ การชัว่ คราวมีผล เว้ นแต่ภาระหนี ้ที่เกิดขึ ้นอันเป็ นผลจากการกระทาของผู้ใช้ บริ การเองก่อนการแจ้ งระงับ
การใช้ บริ การชัว่ คราว ในกรณีที่มีเหตุสดุ วิสยั เกิดขึ ้นกับผู้ใช้ บริ การ จนเป็ นเหตุให้ ผ้ ใู ช้ บริ การไม่สามารถใช้ บริ การได้
เกินกว่าระยะเวลาข้ างต้ น ผู้ให้ บริ การตกลงให้ ผ้ ใู ช้ บริ การระงับการใช้ บริ การชัว่ คราวได้ ตามระยะเวลาที่ผ้ ใู ช้ บริ การ
ร้ องขอ แต่ทงนี
ั ้ ้ ไม่เกินกว่าระยะเวลาที่เหตุสดุ วิสยั นันคงอยู
้
่
12.2 กรณีเมื่อครบกาหนดการขอระงับการใช้ บริ การชัว่ คราวดังกล่าวแล้ ว หากในรอบระยะเวลา
การใช้ บริ การถัดมา ผู้ใช้ บริ การไม่ได้ ใช้ บริ การ และไม่ชาระค่าบริ การ หรื อจะขอระงับการใช้ บริ การชัว่ คราวเกินกว่า
ระยะเวลาที่ผ้ ใู ห้ บริ การกาหนด ผู้ให้ บริ การมีสิทธิบอกเลิกสัญญาให้ บริ การได้ โดยแจ้ งให้ ผ้ ใู ช้ บริ การทราบล่วงหน้ า
เป็ นหนังสือไม่น้อยกว่า 30 วัน
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ข้ อ 13 การระงับการให้ บริ การชัว่ คราวของผู้ให้ บริ การ
เมื่อมีเหตุจาเป็ น ผู้ให้ บริ การมีสิทธิระงับการให้ บริ การโทรคมนาคมต่อผู้ใช้ บริ การเป็ นการชัว่ คราว
ก็ได้ โดยแจ้ งเป็ นหนังสือพร้ อมระบุเหตุให้ ผ้ ูใช้ บริ การทราบล่วงหน้ าไม่น้อยกว่า 30 วัน เว้ นแต่กรณี ดังต่อไปนี ้
ผู้ให้ บริ การสามารถระงับการให้ บริ การได้ ทนั ที
(1)

เกิดเหตุสดุ วิสยั ขึ ้นแก่ผ้ ใู ห้ บริ การ

(2)

ผู้ใช้ บริ การถึงแก่ความตาย หรื อสิ ้นสุดสภาพนิติบคุ คล

(3)

ผู้ใช้ บริ การใช้ เอกสารปลอมในการขอใช้ บริ การ

(4)

ผู้ให้ บริ การพิสูจน์ ได้ ว่า บริ การโทรคมนาคมที่ให้ แก่ผ้ ูใช้ บริ การถูกนาไปใช้ โดยมิชอบด้ วย
กฎหมาย หรื อฝ่ าฝื นต่อสัญญาให้ บริ การ

(5)

ผู้ ใ ช้ บ ริ ก ารใช้ บ ริ ก ารเกิ น วงเงิ น ค่ า ใช้ บริ ก าร ในกรณี นี ้ ผู้ ใ ห้ บ ริ ก ารจะต้ อ งแจ้ ง เตื อ น
ให้ ผ้ ใู ช้ บริ การทราบล่วงหน้ าเมื่อเห็นว่าผู้ใช้ บริ การได้ ใช้ บริ การใกล้ เต็มวงเงิน ค่าใช้ บริ การ
โดยกาหนดวงเงิ นคงเหลือที่ผ้ ูให้ บริ การจะแจ้ งให้ ผ้ ูใ ช้ บริ การทราบให้ เป็ นไปตามที่ ได้ รับ
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการ

(6)

ผู้ใช้ บริ การผิดนัดชาระค่าบริ การเกินกว่าระยะเวลาที่กาหนดในสัญญาให้ บริ การสองคราว
ติดต่อกัน

(7)

ผู้ใ ห้ บ ริ การพิ สูจน์ ไ ด้ ว่าผู้ใ ช้ บ ริ การได้ น าบริ ก ารโทรคมนาคมไปใช้ เพื่ อแสวงหารายได้
โดยมีเจตนาจะไม่ชาระค่าบริ การ

(8)

ผู้ให้ บริ การมีเหตุจาเป็ นต้ องบารุ งรักษาหรื อแก้ ไขระบบโทรคมนาคมที่ใช้ ในการให้ บริ การ

ข้ อ 14 เหตุแห่งการเลิกสัญญาของผู้ให้ บริ การ
ในกรณีที่มีเหตุดงั ต่อไปนี ้ ผู้ให้ บริ การอาจใช้ สิทธิเลิกสัญญาให้ บริ การได้ ทนั ที
(1)

ผู้ใช้ บริ การถึงแก่ความตาย หรื อสิ ้นสุดสภาพนิติบคุ คล

(2)

ผู้ใช้ บริ การผิดนัดชาระค่าธรรมเนียมและค่าบริ การเกินกว่าระยะเวลาที่กาหนดสองคราว
ติ ด ต่ อ กั น โดยผู้ ให้ บริ ก ารได้ แจ้ งให้ ผู้ ใช้ บริ การทราบถึ ง วั น ครบก าหนดที่ แ น่ น อน
เป็ นการล่วงหน้ าในใบแจ้ งค่าบริ การแล้ ว และได้ แจ้ งให้ ผ้ ูใช้ บริ การชาระหนีค้ ่าใช้ บริ การ
ที่ ค้างช าระทัง้ สองคราวติดต่อกัน ดังกล่าวให้ ครบถ้ วนภายในก าหนดเวลา 30 วัน แล้ ว
แต่ผ้ ใู ช้ บริ การมิได้ ชาระหนี ้ค่าใช้ บริ การให้ ครบถ้ วนภายในกาหนดเวลาดังกล่าว

สัญญาให้ บริ การโทรคมนาคม ประเภทจดทะเบียน สาหรับผู้ใช้ บริ การประเภทบุคคลธรรมดา และนิตบิ คุ คล
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(3)

ผู้ใช้ บริ การโอนสิทธิการใช้ บริ การตามสัญญานี ้ โดยไม่ได้ รับความยินยอมจากผู้ให้ บริ การ

(4)

ผู้ให้ บริ การมีเหตุผลอันเชื่อได้ วา่ ผู้ใช้ บริ การมีพฤติกรรมฉ้ อฉลในการใช้ บริ การหรื อนาบริ การ
ไปใช้ โดยผิดกฎหมาย หรื อฝ่ าฝื นข้ อห้ ามในสัญญาให้ บริ การ

(5)

ผู้ให้ บริ การไม่สามารถให้ บริ การได้ โดยเหตุที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของผู้ให้ บริ การ

(6)

เป็ นการยกเลิกโดยบทบัญญัติแห่งกฎหมาย

ข้ อ 15 เหตุแห่งการเลิกสัญญาของผู้ใช้ บริ การ
ผู้ ใช้ บริ การมี สิ ท ธิ บ อกเลิ ก สั ญ ญาให้ บริ การในเวลาใดก็ ไ ด้ โดยบอกกล่ า วเป็ นหนั ง สื อ
ให้ แก่ผ้ ูให้ บริ การทราบล่วงหน้ าไม่น้อยกว่า 5 วันทาการ หรื อด้ วยวิธีการอื่นใดตามที่ผ้ ูให้ บริ การกาหนด เว้ นแต่
ในกรณีดงั ต่อไปนี ้ ผู้ใช้ บริ การอาจใช้ สิทธิเลิกสัญญาให้ บริ การได้ ทนั ที
(1)

ผู้ใช้ บริ การไม่สามารถรั บบริ การจากผู้ให้ บริ การได้ ด้ วยเหตุที่เกิ ดขึน้ อย่างต่อเนื่ อง และ
อยู่เหนือการควบคุมของผู้ให้ บริ การ

(2)

ผู้ให้ บริ การได้ ละเมิดข้ อตกลงอันเป็ นสาระสาคัญของสัญญาให้ บริ การ

(3)

ผู้ให้ บริ การตกเป็ นบุคคลล้ มละลาย

(4)

ผู้ให้ บริ การเปลี่ยนแปลงข้ อตกลง หรื อเงื่อนไขในสัญญาให้ บริ การ ซึง่ มีผลเป็ นการลดสิทธิ
หรื อประโยชน์อนั พึงได้ รับของผู้ใช้ บริ การลง เว้ นแต่เกิดจากเหตุตามที่กฎหมายกาหนด

ข้ อ 16 ผลแห่งการเลิกสัญญา
เมื่อสัญญาเลิกกัน หากผู้ให้ บริ การมีเงินค้ างชาระแก่ผ้ ใู ช้ บริ การ ผู้ให้ บริ การจะคืนเงินค้ างชาระนัน้
ให้ แก่ผ้ ใู ช้ บริ การภายใน 30 วันนับแต่วนั เลิกสัญญา ซึง่ อาจคืนเป็ นเงินสด เช็ค หรื อนาเข้ าบัญชีเงินฝากของ
ผู้ใช้ บริ การ หรื อตามรู ปแบบและวิธีการที่ผ้ ใู ช้ บริ การได้ แจ้ งความประสงค์ไว้
กรณี ผ้ ูใ ห้ บ ริ ก ารไม่ส ามารถคืน เงิ น ค้ างช าระให้ แ ก่ ผ้ ูใ ช้ บ ริ ก ารได้ ภ ายในระยะเวลาที่ ก าหนด
ผู้ให้ บริ การต้ องชาระค่าเสียประโยชน์ในอัตราเท่ากับอัตราดอกเบี ้ยที่ผ้ ใู ห้ บริ การคิดจากผู้ใช้ บริ การกรณีผ้ ใู ช้ บริ การ
ผิดนัดไม่ชาระค่าธรรมเนียมหรื อค่าบริ การแก่ผ้ ูให้ บริ การ แต่ทงั ้ นี ้ ไม่ตดั สิทธิ ผ้ ูใช้ บริ การที่จะเรี ยกค่าเสียหาย
อย่างอื่น
ข้ อ 17 การโอนสิทธิใช้ บริ การของผู้ใช้ บริ การ
ผู้ใช้ บริ การจะโอนสิทธิการใช้ บริ การตามสัญญาให้ แก่บุคคลอื่นมิได้ เว้ นแต่จะได้ รับความยินยอม
จากผู้ให้ บริ การ หากผู้ใช้ บริ การทาผิดข้ อสัญญานี ้ ผู้ให้ บริ การมีสิทธิบอกเลิกสัญญาได้
สัญญาให้ บริ การโทรคมนาคม ประเภทจดทะเบียน สาหรับผู้ใช้ บริ การประเภทบุคคลธรรมดา และนิตบิ คุ คล
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ข้ อ 18 การขอเปิ ดใช้ บริ การโทรศัพท์ระหว่างประเทศ และ/หรื อบริ การข้ ามแดนอัตโนมัติ
18.1 การเปิ ดให้ บริ การโทรศัพท์ระหว่างประเทศ และ/หรื อบริ การข้ ามแดนอัตโนมัติ เป็ นสิทธิของ
ผู้ให้ บริ การที่จะพิจารณาอนุมตั ิให้ เปิ ดใช้ บริ การ ทังนี
้ ้ เมื่อได้ รับอนุมตั ิให้ เปิ ดใช้ บริ การแล้ ว ผู้ใช้ บริ การสามารถ
เรี ยกไปยังเลขหมายปลายทางในต่างประเทศ หรื อนาไปใช้ บริ การในเครื อข่ายของผู้ให้ บริ การเองหรื อผู้ให้ บริ การ
รายอื่นในต่างประเทศรายอื่นตามข้ อตกลงร่ วมของผู้ให้ บริ การได้
18.2 ผู้ใช้ บริ การสามารถเลือกใช้ บริ การโทรศัพท์ ร ะหว่างประเทศ โดยการเรี ยกผ่านเลขหมาย
สาหรั บบริ การเรี ยกออกต่างประเทศ หรื อสัญลักษณ์ ที่ใช้ แทนรหัสเรี ยกออกต่างประเทศของผู้ให้ บริ การ หรื อของ
ผู้ให้ บริ การโทรศัพท์ระหว่างประเทศรายอื่นซึง่ มีข้อตกลงร่ วมกับผู้ให้ บริ การ
18.3 กรณี ก ารใช้ บริ ก ารข้ ามแดนอั ต โนมั ติ ผู้ ใช้ บริ ก ารสามารถเลื อ กเครื อ ข่ า ยอั ต โนมั ติ
ตามการตังค่
้ าของเครื่ องวิทยุคมนาคม หรื อเลือกเครื อข่ายด้ วยตนเอง (เฉพาะเครื อข่ายของผู้ที่มีข้อตกลงร่ วมกับ
ผู้ให้ บริ การ) ทัง้ นี ้ ผู้ให้ บริ การเครื อข่ายร่ วมในต่างประเทศแต่ละรายอาจมีพืน้ ที่ให้ บริ การ อัตราค่าบริ การ และ
บริ การเสริ มที่แตกต่างกัน
ข้ อ 19 การขอเปิ ดใช้ บริ การเสริ ม
19.1 การเปิ ดใช้ บ ริ การเสริ มใดๆ เป็ นสิท ธิ ของผู้ใ ห้ บริ การที่ จ ะพิ จ ารณาอนุมัติใ ห้ ผ้ ูใ ช้ บริ การ
เปิ ดใช้ บริ การ ซึง่ ผู้ใช้ บริ การต้ องปฏิบัติตามเงื่อนไข และข้ อกาหนดของการใช้ บริ การตามที่ผ้ ใู ห้ บริ การ หรื อผู้ร่วม
ให้ บ ริ การเสริ ม ก าหนด ทัง้ นี ้ ผู้ใ ห้ บริ การจะร่ วมรั บผิ ดกับ ผู้ร่วมให้ บริ การเสริ มต่อผู้ใช้ บริ การในความเสีย หาย
ที่เกิดขึ ้นจากการให้ บริ การเสริ มด้ วย
19.2 ในกรณี ใ ช้ บริ การเสริ มในต่างประเทศ ผู้ใ ช้ บริ การต้ องเสีย ค่าบริ ก ารข้ ามแดนอัตโนมัติ
ตามที่ผ้ ใู ห้ บริ การประเทศนันๆ
้ กาหนดไว้ ทังนี
้ ้ รายการส่งเสริ มการขายสาหรับการใช้ บริ การเสริ มภายในประเทศ
ไม่สามารถใช้ ร่วมกับบริ การโทรศัพท์ ระหว่างประเทศ บริ การข้ ามแดนอัตโนมัติ และ/หรื อบริ การเสริ มระหว่าง
ประเทศ เว้ นแต่ผ้ ใู ห้ บริ การจะกาหนดไว้ เป็ นอย่างอื่น
ข้ อ 20 เครื่ องวิทยุคมนาคม และ/หรื อซิมการ์ ดสูญหายหรื อถูกโจรกรรม
หากเครื่ อ งวิ ท ยุ ค มนาคม และ/หรื อ ซิ ม การ์ ด สู ญ หาย หรื อ ถู ก โจรกรรม ให้ ผู้ ใช้ บริ ก ารแจ้ ง
เหตุสญ
ู หาย หรื อถูกโจรกรรมให้ ผ้ ใู ห้ บริ การทราบ ณ สานักงานบริ การของผู้ให้ บริ การเป็ นหนังสือ หรื อทางโทรศัพท์
หรื อ โดยวิ ธี ก ารอื่ น ใดตามที่ ผ้ ูใ ห้ บ ริ ก ารก าหนดและสามารถตรวจสอบได้ ว่ าเป็ นผู้ใ ช้ บ ริ ก ารจริ ง ผู้ ให้ บ ริ ก าร
จะดาเนิ นการระงับการให้ บริ การโดยทันทีที่ได้ รับแจ้ ง หากมีค่าใช้ บริ การเกิดขึน้ หลังจากการแจ้ งสูญหาย หรื อ
ถูกโจรกรรม ผู้ใช้ บริ การไม่ต้องรับผิด เว้ นแต่คา่ ใช้ บริ การจะเกิดขึ ้นจากการกระทาของผู้ใช้ บริ การเอง
ข้ อ 21 การขอใช้ บริ การพร้ อมเครื่ องวิทยุคมนาคมหรื ออุปกรณ์ อนื่ ที่เกี่ยวข้ อง
สัญญาให้ บริ การโทรคมนาคม ประเภทจดทะเบียน สาหรับผู้ใช้ บริ การประเภทบุคคลธรรมดา และนิตบิ คุ คล
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ในกรณีที่ผ้ ใู ช้ บริ การขอใช้ บริ การพร้ อมเครื่ องวิทยุคมนาคมหรื ออุปกรณ์ที่เกี่ยวข้ อง โดยผู้ให้ บริ การ
ไม่คิดค่าใช้ จ่าย หรื อคิดค่าใช้ จ่ายในราคาที่ ต่ากว่าราคาตลาดของเครื่ องวิทยุคมนาคมหรื ออุปกรณ์ ที่เกี่ยวข้ อง
ในขณะที่สง่ มอบ เพื่อประโยชน์ในการใช้ บริ การตามสัญญาให้ บริ การนี ้ หากผู้ใช้ บริ การยกเลิกการใช้ บริ การก่อน
กาหนด ผู้ให้ บริ การมีสิทธิรับคืนเครื่ องและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้ องในราคาตลาดและมีสิทธิในการรี ยกเก็บค่าเสียหายที่
เกิดขึ ้นจริ งแก่เครื่ องอุปกรณ์ดงั กล่าว ทังนี
้ ้ ผู้ให้ บริ การจะไม่ถือเอาเหตุดงั กล่าวมากาหนดเป็ นเงื่อนไขอันก่อให้ เกิด
ภาระแก่ผ้ ใู ช้ บริ การหรื อเรี ยกเก็บค่าปรับหรื อค่าเสียหายเกินสมควรจากการที่ผ้ ใู ช้ บริ การยกเลิกบริ การก่อนกาหนด
ผู้ใช้ บริ การได้ ศกึ ษารายละเอียดของสัญญาให้ บริ การโทรคมนาคม ประเภทจดทะเบียนสาหรับผู้ใช้ บริ การ
ประเภทบุคคลธรรมดา และนิติบคุ คลของผู้ให้ บริ การ และเข้ าใจข้ อกาหนดและเงื่อนไขของสัญญานี ้แล้ ว จึงตกลง
ใช้ บริ การโดยยินยอมปฏิบตั ิตามสัญญาให้ บริ การนี ้ทุกประการ
ทังนี
้ ้ ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการใช้ บริ การ ผู้ใช้ บริ การสามารถร้ องเรี ยนต่อผู้ให้ บริ การได้ ที่
ศูนย์รับเรื่ องร้ องเรี ยน:
- บริ ษัท ดีแทค ไตรเน็ต จากัด เลขที่ 319 อาคารจัตรุ ัสจามจุรี ถนนพญาไท แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน
กรุ งเทพมหานคร 10330
- โทร. 02-202-8267, 02-202-8585 (เฉพาะ Line Mobile) วันจันทร์ -วันศุกร์ เวลา 09.00-16.30 น.
เว้ นวันหยุดราชการ (โทรฟรี )
- อีเมล Complaint@dtac.co.th
- เว็บไซต์ http://www.dtacnetwork.co.th/
- หน่วยงานที่ทาหน้ าที่ค้ มุ ครองผู้บริ โภคตามที่คณะกรรมการกาหนด
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