สัญญาให้บริการโทรคมนาคม
ประเภทจดทะเบียน
สาหรับผู้ใช้บริการประเภทบุคคลธรรมดา และนิติบุคคล
ผู้ใ ห้บ ริก ารตกลงให้บ ริก าร และผู้ใช้บ ริก ารตกลงใช้บ ริก ารโทรคมนาคมประเภทจดทะเบี ย นภายใต้
ข้อกาหนดและเงื่อนไขการให้บริการโทรคมนาคมของผูใ้ ห้บริการ ดังต่อไปนี ้
ข้อ 1 คานิยาม
1.1 “ผูใ้ ช้บริการ” หมายความว่า บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่ตกลงใช้เลขหมาย และ/หรือ
บริการโทรคมนาคมประเภทจดทะเบียนของผูใ้ ห้บริการ แต่ไม่รวมถึงผูใ้ ช้บริการประเภทองค์กรภาครัฐและองค์กร
ธุรกิจ
1.2 “ผูใ้ ห้บริการ” หมายความว่า บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จากัด
1.3 “การยื่นคาขอ” หมายความว่า การยื่นคาขอใช้บริการด้วยการลงลายมือชื่อตามรู ปแบบ
ที่ผูใ้ ห้บริการกาหนดโดยยื่นต่อผูใ้ ห้บริการด้วยตนเอง หรือส่งทางไปรษณี ย ์ และหมายความรวมถึงการยื่นคาขอ
ใช้บริการด้วยวิธีการอื่นใด โดยทางโทรศัพท์ หรือโทรสาร รวมทัง้ การพิมพ์ หรือการเลือกข้อความ และการกระทา
ใด ๆ ที่ทาให้ปรากฏซึ่งข้อความตามวิธีการที่ผูใ้ ห้บริการกาหนด ผ่านเครื่องวิทยุคมนาคม เครือข่ายอินเทอร์เน็ต
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ ช่องทาง หรือสื่ออื่นใดตามที่ผู้ให้บริการกาหนด ทั้งที่มีอยู่ในปั จจุบัน และที่จะกาหนดขึน้
ในอนาคต
1.4 “คาขอ” หมายความว่า คาขอใช้บ ริการโทรคมนาคมทุกประเภทตามแบบที่ผู้ให้บริการ
กาหนด และหมายความรวมถึงคาขอใช้บริการโทรคมนาคมที่ส่งผ่านเครื่องวิทยุคมนาคม เครือข่ายอินเทอร์เน็ต
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือช่องทาง หรือสื่ออื่นใดตามที่ผใู้ ห้บริการกาหนด ทัง้ ที่มีอยู่ในปั จจุบนั และที่จะกาหนดขึน้
ในอนาคต ทัง้ นี ้ คาขอให้ถือเป็ นส่วนหนึ่งของสัญญาให้บริการนีด้ ว้ ย
1.5 “บริการ” หมายความว่า บริการปกติและบริการเสริม
1.6 “บริการปกติ” หมายความว่า การให้บริการโทรคมนาคมที่ผสู้ ่งหรือผูร้ บั สามารถสื่อสารกัน
ได้เป็ น คาพู ด เครื่องหมาย สัญ ญาณ ตัวหนังสื อ ภาพ เสี ย ง หรือการอื่น ใดที่ ส ามารถสื่ อความหมายได้ และ
หมายความรวมถึ ง บริก ารโทรศั พ ท์ร ะหว่ า งประเทศ บริก ารข้า มแดนอัต โนมั ติ บริก ารเพื่ อ การรับ ส่ งข้อ มู ล
บริ ก ารเชื่ อ มต่ อ และ/หรื อ บริ ก ารโทรคมนาคมอื่ น ที่ ใ ห้ บ ริ ก ารผ่ า นบริ ก ารโทรคมนาคมของผู้ ใ ห้ บ ริ ก าร
เช่น การเชื่อมต่อเพื่อรับบริการอินเตอร์เน็ต เป็ นต้น
1.7 “บริก ารเสริม ” หมายความว่ า บริก ารใด ๆ นอกเหนื อจากบริก ารปกติ ทั้งที่ ให้บ ริก าร
โดยผูใ้ ห้บริการเอง และตามข้อตกลงร่วมของผูร้ ว่ มให้บริการเสริมอื่นใด

1.8 “บริการโทรคมนาคม” หมายความว่า การให้บริการโทรคมนาคม การให้บริการอินเตอร์เน็ต
แบบ WiFi และ/หรื อการให้บ ริก ารโทรศัพ ท์เคลื่ อ นที่ ท่ี ให้บ ริก ารโดยผู้ให้บ ริก าร ตามหลัก เกณฑ์แ ละเงื่อนไข
ที่ผใู้ ห้บริการกาหนด
1.9 “สัญ ญาให้บ ริ ก าร” หมายความว่ า สั ญ ญาให้ บ ริ ก ารฉบั บ นี ้ และที่ อ าจมี ก ารแก้ ไ ข
เปลี่ยนแปลงภายใต้ขอ้ กาหนดของประกาศคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง
1.10 “ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายความว่า ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับผูใ้ ช้บริการ ดังต่อไปนี ้
(1) ข้อเท็จจริงที่บ่งชีถ้ ึงตัวผูใ้ ช้บริการ
1.1) กรณีบุคคลธรรมดา หมายถึง ชื่อ ที่อยู่ วันเดือนปี เกิด เลขที่บตั รประจาตัว
ประชาชน หรือบัตรประจาตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือหนังสือเดินทาง สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรือสาเนาบัตร
ประจาตัวอื่นใดที่ออกโดยส่ว นราชการหรือหน่วยงานของรัฐ หรือข้อมูล หรือเอกสารหลักฐานที่สามารถกาหนด
ตัวบุคคลของผูใ้ ช้บริการได้แน่นอนตรงตามความเป็ นจริง
1.2) กรณีนิติบุคคล หมายถึง ชื่อ สถานที่ตงั้ สานักงานแห่งใหญ่ เลขที่ทะเบียน
นิติ บุค คล ส าเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรือส าเนาบัตรประจาตัวอื่น ใดของผู้ มีอานาจกระทาการแทนของ
นิติบุคคลนัน้ ที่ออกโดยส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐ หรือข้อมูล หรือเอกสารหลักฐานอื่นใดที่สามารถกาหนด
ตัวบุคคลของผูใ้ ช้บริการและผูม้ ีอานาจกระทาการแทนของผูใ้ ช้บริการได้แน่นอนตรงตามความเป็ นจริง
(2) ข้อมูล การใช้บ ริการ และการช าระค่าบริก าร รวมทั้ งข้อมูล ข้อเท็จจริง เอกสาร
หลักฐาน หรือสิ่งอื่นใดอันเกี่ยวข้องกับผูใ้ ช้บริการ
1.11 “ค่าบริการ” หมายความว่า ค่าใช้บริการโทรคมนาคม ค่าใช้บริการเสริม ค่าธรรมเนียม ค่า
จั ด ท าใบ แ จ้ ง ค่ าบ ริ ก ารน อ ก เห นื อ จ า ก ช่ อ งท างที่ ผู้ ให้ บ ริ ก ารก าห น ด แ ล ะ ค่ า ใช้ จ่ าย อื่ น ใด ที่
ผูใ้ ห้บริการกาหนดเกี่ยวกับการใช้หรือจะใช้บริการโทรคมนาคม หรือการขอรับบริการอื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับบริการ
โทรคมนาคมตามสัญ ญานี ้ รวมถึ ง ค่าบริก าร ค่าธรรมเนี ย ม หรือค่าใช้จ่ายอื่น ใดที่ เกิ ดขึ น้ จากการใช้บ ริก าร
โทรศัพท์ระหว่างประเทศ หรือ บริการข้ามแดนอัตโนมัติ ซึ่งผูใ้ ห้บริการมีสิทธิเรียกเก็บในนามของผูใ้ ห้บริการ หรือ
เรียกเก็บแทนผูใ้ ห้บริการโทรศัพท์ระหว่างประเทศ หรือผูใ้ ห้บริการข้ามแดนอัตโนมัติ และค่าบริการ ค่าธรรมเนียม
หรือค่าใช้จ่ายอื่นใดที่เกิดขึน้ จากการใช้บริการเสริมของผูร้ ่วมให้บริการเสริม ตามอัตราที่กาหนดไว้ในสัญญานี ้
หรือตามที่จะมีการเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงในอนาคต
1.12 “บริการโทรศัพท์ระหว่างประเทศ” หมายความว่า การเรียกออกต่างประเทศโดยผูใ้ ช้บริการ
เอง (International Direct Dialing: IDD) โดยเรี ย กผ่ า นเลขหมายส าหรับ บริ ก ารเรี ย กออกต่ า งประเทศ หรื อ
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สัญลักษณ์ท่ีใช้แทนรหัสเรียกออกต่างประเทศของผู้ให้บริการเอง หรือของผูใ้ ห้บริการโทรศัพท์ระหว่างประเทศ
รายอื่นซึ่งมีขอ้ ตกลงร่วมกับผูใ้ ห้บริการ
1.13 “บริการข้ามแดนอัตโนมัติ (International Roaming: IR)” หมายความว่า การนาเลขหมาย
ของผูใ้ ช้บริการไปใช้ในโครงข่ายของผูใ้ ห้บริการอื่นในต่างประเทศตามข้อตกลงร่วมของผูใ้ ห้บริการ
1.14 “ผูร้ ่วมให้บริการเสริม ” หมายความว่า ผูท้ ่ีมีขอ้ ตกลงกับผูใ้ ห้บริการในการให้บริการเสริม
ตามข้อ 1.7
1.15 “วงเงินค่าใช้บริการ” หมายความว่า วงเงินค่าใช้บริการสูงสุดที่ผใู้ ห้บริการให้แก่ผใู้ ช้บริการ
แต่วงเงินค่าใช้บริการดังกล่าวไม่รวมถึงค่าใช้บริการข้ามแดนอัตโนมัติ
1.16 “รอบการใช้บ ริการ” หมายความว่า รอบระยะเวลาของการใช้บ ริการตามที่ ได้ตกลงกัน
ระหว่างผูใ้ ห้บริการและผูใ้ ช้บริการ ณ วันที่ย่นื คาขอใช้บริการ เพื่อใช้ในการเรียกเก็บค่าบริการ
1.17 “รายการส่ ง เสริ ม การขาย” หมายความว่ า รายการส่ ง เสริ ม การ ให้ บ ริ ก ารของ
ผูใ้ ห้บริการ เช่น โปรโมชั่น แพ็กเกจอัตราค่าบริการ ส่วนลดค่าบริการ เป็ นต้น ซึ่งผูใ้ ห้บริการกาหนดขึน้ สาหรับการ
ให้บ ริก ารแต่ ล ะประเภทแก่ ผู้ใ ช้บ ริก าร โดยผู้ใ ช้บ ริก ารมี สิ ท ธิ เลื อ กใช้ร ายการส่ งเสริ ม การขายดั งกล่ า วกั บ
การใช้บริการของตนได้ภายใต้เงื่อนไขที่ผใู้ ห้บริการกาหนด
1.18 “สิ ท ธิ พิ เศษอื่น ๆ” หมายความว่ า สิ ท ธิ ป ระโยชน์ อ่ืน ๆ นอกเหนื อจากรายการส่ งเสริม
การขายที่ผใู้ ห้บริการกาหนดขึน้ สาหรับการให้บริการแก่ผูใ้ ช้บริการ โดยผูใ้ ช้บริการมีสิทธิเลือกรับสิทธิพิเศษอื่นๆ
ดังกล่าวเพิ่มเติมจากการใช้บริการได้ภายใต้เงื่อนไขที่ผใู้ ห้บริการกาหนด
1.19 “ประกาศเรื่ อ งข้ อ มู ล ส่ ว นบุ ค คล” หมายความว่ า ประกาศคณ ะกรรมการกิ จ การ
โทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง มาตรการคุม้ ครองสิทธิของผูใ้ ช้บริการโทรคมนาคมเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิใน
ความเป็ นส่วนตัว และเสรีภาพในการสื่อสารถึงกันโดยทางโทรคมนาคม หรือที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม
1.20 “คณะกรรมการ” หมายถึง คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการ
โทรคมนาคมแห่งชาติ หรือคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม (แล้วแต่กรณี)
1.21 “ประกาศคณะกรรมการ” หมายถึ ง ประกาศของคณะกรรมการ รวมถึ งที่ มี ก ารแก้ไ ข
เพิ่มเติม
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ข้อ 2 การยื่นคาขอใช้บริการ และการอนุมตั ิให้เปิ ดใช้บริการ
2.1 ในการยื่ น ค าขอใช้บ ริ ก ารโทรคมนาคม ผู้ใ ช้บ ริก ารมี ห น้ า ที่ ต้อ งให้ข้อ มู ล ส่ ว นบุ ค คล
ของผูใ้ ช้บริการ เพื่อการพิจารณาอนุมตั ิให้ใช้บริการ
2.2 ผูใ้ ห้บริการมีหน้าที่ตอ้ งจัดให้มีระบบที่ยืนยันได้อย่างชัดเจนว่าผูใ้ ช้บริการได้แสดงเจตนา
สมัครใช้บริการ ซึ่งวิธีการ ขัน้ ตอนการสมัครใช้บริการนัน้ จะต้องมีมาตรฐาน มีความรัดกุม มีความปลอดภัย และ
สามารถตรวจสอบได้ เมื่อผูใ้ ช้บริการได้ลงลายมือชื่อ ยื่นคาขอ หรือแสดงเจตนาโดยการพิมพ์ การเลือกข้อความ
หรือกระทาวิธีการใดๆ ผ่านเครื่องวิทยุคมนาคม เครือข่ายอินเทอร์เน็ต ระบบอิเล็กทรอนิกส์ ช่องทาง หรือสื่ ออื่นใด
ตามที่ผใู้ ห้บริการกาหนด ถือว่าผูใ้ ช้บริการตกลงใช้บริการยินยอมผูกพันปฏิบตั ิตามสัญญาให้บริการนี ้ นับแต่วนั ที่
ได้แสดงเจตนา กรณีท่ผี ใู้ ช้บริการมิได้ปฏิเสธข้อเสนอเกี่ยวกับบริการใดของผูใ้ ห้บริการจะถือว่าผูใ้ ช้บริการได้แสดง
เจตนาตกลงใช้บริการนัน้ ของผูใ้ ห้บริการมิได้ เว้นแต่เป็ นกรณีท่ีผใู้ ช้บริการได้ใช้บริการนัน้ อยู่แล้ว และประสงค์จะ
ใช้บริการนัน้ ต่อไป
ในกรณี ท่ี ผู้ให้บ ริก ารเสนอให้ผู้ใช้บ ริก ารได้รบั บริการเสริมอื่น ใดนอกเหนื อจากที่ ก าหนดไว้ใน
สัญ ญาให้บ ริก ารนี ้ ข้อสัญ ญาในเรื่องบริก ารเสริมนั้น จะมีผ ลผูก พัน ก็ ต่อเมื่อปรากฏข้อเท็ จ จริงโดยชัดแจ้งว่ า
ผูใ้ ช้บริการแสดงเจตนาสมัครใช้บริการเสริมดังกล่าว ในกรณี มีขอ้ โต้แย้ง หากไม่ปรากฏหลักฐานโดยชัดแจ้งว่า
ผู้ ใ ช้ บ ริ ก ารแสดงเจตนาตกลงใช้ บ ริ ก ารเสริ ม ดั ง กล่ า ว ผู้ ใ ห้ บ ริ ก ารไม่ มี สิ ท ธิ เรี ย กเก็ บ ค่ า บริ ก ารเสริ ม นั้ น
และผูใ้ ห้บริการจะต้องมีทางเลือกหรือช่องทางติดต่อที่สะดวกให้ผใู้ ช้บริการบอกเลิกหรือปฏิเสธการรับบริการและ
เมื่อผูใ้ ช้บริการขอยกเลิกบริการเสริมใด ผูใ้ ห้บริการต้องดาเนินการยกเลิกบริการเสริมนัน้ ในทันที
2.3 ภายหลังจากที่ ผู้ให้บ ริก ารอนุ มัติ ให้เปิ ด ใช้บ ริก ารโทรคมนาคมหรือ บริก ารเสริม อื่น ใด
หากผู้ใช้บ ริก ารมี ความประสงค์จ ะขอเพิ่ ม เติม แก้ไข หรื อเปลี่ ย นแปลงการใช้บ ริก าร และผู้ให้บ ริก ารอนุ มัติ
ให้เพิ่มเติม แก้ไข หรือเปลี่ยนแปลงการใช้บริการตามคาขอของผูใ้ ช้บริการแล้ว ให้ถือว่าคาขอดังกล่าวเป็ นส่วนหนึ่ง
ของสัญญาให้บริการนี ้
ข้อ 3 มาตรการในการคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล
3.1 ผูใ้ ห้บริการตกลงจะไม่นาข้อมูลที่ได้มาจากการให้บริการตามสัญญานีไ้ ปใช้เพื่อประโยชน์
อย่ างอื่น โดยไม่ได้รับ ความยิ น ยอมโดยชัดแจ้งจากผู้ใช้บ ริก าร เว้น แต่เป็ น การใช้เพื่ อประโยชน์ในการปฏิ บัติ
ตามกฎหมาย
3.2 ผู้ให้บ ริก ารจะด าเนิ น การจัด ให้มี มาตรการป้ องกัน การดัก ฟั ง ตรวจ กัก สัญ ญาณ หรื อ
เปิ ดเผยการสื่อสารถึงกันโดยทางวิทยุคมนาคมที่ผใู้ ช้บริการติดต่อถึงกันไม่ว่าจะเป็ นรูปแบบใดๆ
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ข้อ 4 การให้บริการ
4.1 ผูใ้ ห้บริการตกลงให้บริการตามมาตรฐานและคุณ ภาพการให้บริการตามที่ได้โฆษณาไว้
หรื อ แจ้ง ให้ผู้ ใ ช้ บ ริ ก ารทราบโดยมาตรฐานและคุ ณ ภาพการให้บ ริ ก ารดั ง กล่ า วจะไม่ ต่ า ก ว่ า หลั ก เกณฑ์
ที่คณะกรรมการประกาศกาหนด
4.2 ในกรณี ท่ีเกิดเหตุขัดข้องกับการให้บริการจนเป็ นเหตุให้ผู้ใช้บ ริการไม่สามารถใช้บริการ
ได้ต ามปกติ ผู้ให้บ ริการตกลงดาเนิ นการแก้ไขเพื่ อให้ผู้ใช้บ ริการสามารถใช้บ ริการได้โดยเร็ว และผู้ให้บ ริก าร
จะไม่เรียกเก็บค่าบริการในช่วงเวลาที่เกิดเหตุขัดข้องดังกล่าว เว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่าเหตุขัดข้องดังกล่าวเกิด ขึน้
จากความผิดของผูใ้ ช้บริการ
ข้อ 5 การเปลี่ยนแปลงข้อกาหนดและเงื่อนไข
5.1 บรรดาข้อ ตกลง ข้อ ก าหนด และเงื่ อ นไขการใช้บ ริก าร และเอกสารแนบท้า ยสัญ ญา
ให้บริการอื่นใดที่มีอยู่ก่อนแล้ว ระหว่างผู้ให้บริก ารกับ ผู้ใช้บริการในส่วนที่ กาหนดไว้แล้วในสัญ ญาให้บริการนี ้
ซึ่งขัดหรือแย้งกับสัญญาให้บริการนี ้ ให้ใช้สญ
ั ญาให้บริการนีแ้ ทน
5.2 ผูใ้ ห้บริการขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลง แก้ไขเพิ่มเติมสัญญาให้บริการนี ้ตามที่ได้รบั
ความเห็ น ชอบจากคณะกรรมการ หรือตามที่คณะกรรมการประกาศกาหนด โดยจะแจ้งให้ผู้ใช้บ ริก ารทราบ
ล่วงหน้าผ่ านเว็บ ไซต์ และส านัก งานบริก ารลูก ค้า ของผู้ให้บ ริก าร ตัวแทนศูน ย์บ ริก ารหรือ ศูน ย์บ ริก ารรับ ข้อ
ร้องเรีย นของผู้ให้บ ริการ หรือ ผ่ านเลขหมายของผู้ใช้บ ริก าร ทั้งนี ้ ไม่ ตัดสิ ท ธิ ผู้ใช้บ ริก ารที่ จ ะบอกเลิ ก สัญ ญา
ให้บริการได้ทนั ที ในกรณีท่ีการเปลี่ยนแปลงสัญญาให้บริการมีผลเป็ นการลดสิทธิ หรือประโยชน์อนั พึงได้รบั ของ
ผูใ้ ช้บริการให้นอ้ ยลง เว้นแต่เกิดจากเหตุตามที่กฎหมายกาหนด
5.3 กรณี สัญ ญาข้อหนึ่ งข้อใดขัด หรือแย้งกั บ กฎหมาย ระเบี ย บ หรือ ประกาศ ซึ่งออกโดย
คณะกรรมการ หรือหน่วยงานของรัฐที่มีอานาจตามกฎหมาย คู่สญ
ั ญาทัง้ สองฝ่ ายตกลงกันให้ถือว่าสาระสาคัญ
ของสัญญาในข้ออื่นๆ ที่ไม่ขดั หรือแย้งกับกฎหมาย ระเบียบ หรือประกาศดังกล่าวยังคงมีผลใช้บงั คับต่อไป
ข้อ 6 การใช้บริการ
6.1 ผูใ้ ช้บริการจะต้องใช้บริการตามข้อกาหนด และเงื่อนไขที่ผใู้ ห้บริการกาหนด รวมทัง้ การใช้
บริการต้องไม่มีลกั ษณะอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี ้
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(1)

ใช้บริการ หรืออนุญาตให้บคุ คลอื่นใช้บริการในลักษณะหยาบคาย ลามก อนาจาร
ไม่ ช อบด้ ว ยกฎหมาย หรื อ ขั ด ต่ อ ความสงบเรี ย บร้อ ยหรื อ ศี ล ธรรมอั น ดี
ของประชาชน

(2)

ใช้เพื่ อ วัต ถุป ระสงค์ในการข่ มขู่ รบกวน คุก คาม ล่วงเกิ น หรือเป็ น การกระท า
ละเมิดต่อสิทธิในความเป็ นส่วนตัว หรือทาให้บคุ คลอื่นเสื่อมเสียชื่อเสียง

(3)

กระทาการใดอันเป็ นการละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปั ญญา

(4)

ใช้เพื่อการสร้างความเข้าใจผิด และ/หรือหลอกลวงประชาชน

(5)

ใช้ในลักษณะที่ตอ้ งห้ามหรือขัดต่อกฎหมาย ระเบียบ จรรยาบรรณ หรือประกาศ
ใด ๆ ที่ใช้บงั คับ

(6)

ดาเนินการใด ๆ ในลักษณะของการแทรกแซงการให้บริการของผูใ้ ห้บริการ หรือ
ผู้ให้บ ริก ารรายอื่น ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อผู้ให้บริการ หรือโครงข่าย
โทรคมนาคมอื่น ๆ

6.2 หากผูใ้ ช้บริการได้ใช้บริการอันเป็ นการขัดต่อสัญญาให้บริการนี ้ หรือขัดต่อกฎหมายใดๆ
อันเป็ นการละเมิดต่อบุคคลภายนอก และมีความเสียหายเกิดขึน้ ผูใ้ ช้บริการต้องรับผิดในความเสียหายที่เกิดขึน้
ข้อ 7 วงเงินค่าใช้บริการ
7.1 วงเงิ น ค่ า ใช้ บ ริ ก ารเป็ นไปตามที่ ไ ด้ต กลงไว้ใ นสั ญ ญา ทั้ ง นี ้ การเพิ่ ม หรื อ ลดวงเงิ น
ค่าใช้บริการจะกระทาได้ต่อเมื่อได้รบั ความยินยอมโดยชัดแจ้งจากผู้ใช้บริการก่อน อย่างไรก็ดี หากผูใ้ ห้บริการ
อยู่ในระหว่างการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลส่วนบุคคลของผูใ้ ช้บริการ ผูใ้ ห้บริการมีสิทธิเปลี่ยนแปลงวงเงิน
ค่าใช้บริการได้ตามที่ผใู้ ห้บริการเห็นสมควร
7.2 กรณี ท่ี ค่ า บริ ก ารของผู้ใ ช้บ ริ ก าร ณ ขณะใดขณะหนึ่ ง เกิ น วงเงิ น ค่ า ใช้ บ ริ ก ารตามที่
ผูใ้ ห้บริการกาหนด ผูใ้ ห้บริการมีสิทธิระงับการให้บริการชั่วคราวได้ ทัง้ นี ้ ผู้ให้บริการจะแจ้งเตือนให้ผูใ้ ช้บริการ
ทราบล่วงหน้าเมื่ อเห็ น ว่ าผู้ ใ ช้บ ริก ารได้ใช้บ ริก ารใกล้เต็ ม วงเงิน ค่ าใช้บ ริก าร โดยการก าหนดวงเงิน คงเหลื อ
ที่ผใู้ ห้บริการจะแจ้งให้ผูใ้ ช้บริการทราบให้เป็ นไปตามที่ได้รบั ความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
อนึ่ง เมื่อผูใ้ ช้บริการได้ชาระค่าบริการให้แก่ผใู้ ห้บริการแล้ว ผูใ้ ช้บริการสามารถใช้บริการ
ต่อไปได้ ทัง้ นี ้ ภายในวงเงินค่าใช้บริการ
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7.3 ในกรณี ค่าบริการของผูใ้ ช้บริการเต็มวงเงินค่าใช้บริการแล้ว หากผูใ้ ช้บริการร้องขอขยาย
วงเงิน ค่าใช้บ ริก ารและผู้ให้บ ริก ารยิ น ยอมให้ผู้ใช้บ ริการใช้บ ริก ารต่อไป ให้ถื อว่าผู้ใช้บ ริการร้องขอใช้บ ริก าร
เกินวงเงินที่กาหนด และถือว่าการยินยอมดังกล่าวเป็ นการเฉพาะคราวเท่านัน้
ข้อ 8 การแจ้งค่าบริการ
8.1 ผูใ้ ห้บริการจะแจ้งรายการการใช้บริการ ยอดค่าบริการรอบปั จจุบนั และยอดค่าบริการค้าง
ชาระเดิม (หากมี) ให้ผใู้ ช้บริการทราบล่วงหน้าเป็ นระยะเวลาไม่นอ้ ยกว่า 15 วันก่อนวันครบกาหนดชาระค่าบริการ
8.2 ผูใ้ ห้บริการจะจัดส่งใบแจ้งค่าบริการของผูใ้ ช้บริการ เพื่อเรียกเก็บค่าบริการจากผูใ้ ช้บริการ
ผ่านช่องทางที่ผใู้ ห้บริการกาหนดโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายจากผูใ้ ช้บริการ เช่น ทางไปรษณีย ์ ผ่านบริการโทรคมนาคม
ในรู ปแบบต่างๆ ที่มีอยู่ในปั จจุบนั และที่จะจัดให้มีขึน้ ในอนาคต จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ เว็บไซต์ของผูใ้ ห้บริการ
หรือวิธีการอื่นตามที่ผใู้ ห้บริการกาหนดเพิ่มเติม ทัง้ นี ้ ผูใ้ ช้บริการมีสิทธิเลือกช่องทางการรับใบแจ้งค่าบริการผ่าน
ช่องทางที่ผใู้ ห้บริการกาหนด หรือโดยวิธีการอื่นใดตามที่ตกลงกัน
8.3 ใบแจ้งค่าบริการที่จดั ส่งจะแสดงยอดค่าบริการรอบปั จจุบัน และยอดค่าบริการค้างชาระ
เดิม (หากมี) ยอดที่ตอ้ งชาระค่าบริการ และวันครบกาหนดชาระรอบปั จจุบัน และรายละเอียดยอดค่าบริการใน
รอบปั จจุบนั ตามประเภทบริการที่มีการใช้บริการในรอบปั จจุบนั
8.4 ผู้ใ ช้บ ริ ก ารมี สิ ท ธิ ข อตรวจสอบรายละเอี ย ดการใช้ บ ริ ก าร ณ ส านั ก งานบริ ก ารของ
ผูใ้ ห้บริการ เว็บไซต์ของผูใ้ ห้บริการ ตัวแทนศูนย์บริการตามที่ผใู้ ห้บริการกาหนด หรือช่องทางอื่นตามที่ผใู้ ห้บริการ
กาหนดเพิ่มเติม
ในกรณีท่ีผูใ้ ช้บริการเห็นว่าผูใ้ ห้บริการเรียกเก็บค่าบริการโดยไม่ถูกต้อง ผูใ้ ช้บริการมีสิทธิ
ขอข้อมูลเกี่ยวกับการใช้บริการของตนจากผูใ้ ห้บริการได้ เมื่อผูใ้ ช้บริการมีคาขอทราบข้อมูลเกี่ยวกับการใช้บริการ
ของตน ผูใ้ ห้บริการจะตรวจสอบข้อเท็จจริงเพื่อยืนยันความถูกต้องของการเรียกเก็บค่าบริการดังกล่าว และจะแจ้ง
ผลให้ผใู้ ช้บริการทราบภายใน 30 วันนับแต่วนั ที่ผใู้ ช้บริการมีคาขอ หากผูใ้ ห้บริการไม่ดาเนินการภายในระยะเวลา
ดังกล่าวให้ถือว่าผูใ้ ห้บริการสิน้ สิทธิในการเรียกเก็บค่าบริการในจานวนที่ผใู้ ช้บริการได้โต้แย้งนัน้
หากข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผูใ้ ห้บริการเรียกเก็บค่าบริการเกินจริง และผูใ้ ช้บริการได้ชาระ
ค่าบริการส่วนที่เกินดังกล่าวให้แก่ผูใ้ ห้บริการไปแล้ว ผูใ้ ห้บริการจะคืนเงินส่วนต่างของค่าบริการที่เรียกเก็บเกิน
ให้แก่ผใู้ ช้บริการภายใน 30 วันนับแต่วนั ที่ขอ้ เท็จจริงยุติ และผูใ้ ห้บริการจะชาระดอกเบีย้ ในส่วนต่างนับแต่วนั ผิด
นั ด ในอั ต ราเดี ย วกั น กั บ อั ต ราที่ ไ ด้ ก าหนดไว้ว่ า จะเรี ย กเก็ บ จากผู้ ใ ช้ บ ริ ก ารในกรณี ที่ ผู้ ใ ช้ บ ริ ก ารผิ ด นั ด
เว้นแต่ผูใ้ ช้บริการจะได้ตกลงกับผูใ้ ห้บริการในการคืนเงินส่วนต่างเป็ นอย่างอื่น ทัง้ นี ้ การคืนเงินส่วนต่างอาจคืน
ด้วยเงินสด เช็ค หรือนาเข้าบัญชีเงินฝากของผูใ้ ช้บริการ หรือตามวิธีการอื่น ใดตามที่ผูใ้ ห้บริการจะได้ตกลงกับ
ผูใ้ ช้บริการ
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ข้อ 9 คาบอกกล่าว
ใบแจ้งค่าบริการ หรือหนังสือบอกกล่าวทวงถามใด ๆ หรือการแจ้งยอดค่าบริการที่ผู้ให้บริการ
ส่งไปยังผู้ใช้บริการทางไปรษณี ย ์ตามที่ อยู่ท่ี ระบุไว้ในคาขอใช้บริการ หรือที่อยู่ท่ีแจ้งเปลี่ ยนแปลงเป็ น หนังสื อ
ครัง้ หลังสุด หรือโดยแจ้งผ่านบริการโทรคมนาคม หรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ หรือเว็บไซต์ของผูใ้ ห้บริการ หรือ
โดยวิธีการอื่นใดตามที่ตกลงกัน ให้ถือว่าได้รบั แจ้งตัง้ แต่ในขณะที่ไปถึง
ถ้าผูใ้ ช้บริการมีการย้ายหรือเปลี่ยนแปลงที่อยู่แตกต่างจากที่ระบุไว้ในคาขอใช้บริการ ผูใ้ ช้บริการ
ต้องแจ้ง ให้ผู้ให้บ ริก ารทราบเป็ น หนังสื อ หรือ ด้วยวิธี ก ารอื่ น ใดตามที่ ผู้ให้บ ริก ารก าหนดภายใน 3 วัน นับ แต่
วันที่ยา้ ยหรือเปลี่ยนแปลงที่อยู่ดงั กล่าว
ข้อ 10 การชาระค่าบริการ และอัตราค่าบริการ
10.1 ผูใ้ ช้บริการตกลงชาระค่าบริการต่อผูใ้ ห้บริการตามอัตราที่ผใู้ ห้บริการกาหนด ทัง้ นี ้ อัตรา
ค่าบริการประเภทเสียง (voice) และบริการที่ไม่ใช่ประเภทเสียง (non-voice) ให้เป็ นไปตามเงื่อนไขใบอนุญาต
ประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่สามของผูใ้ ห้บริการ จนกว่าคณะกรรมการจะออกประกาศกาหนดอัตราขัน้ สูง
ต่อไป ซึ่งผูใ้ ห้บริการได้เผยแพร่ และแจ้งให้ผใู้ ช้บริการทราบเป็ นการทั่วไป ณ ที่ทาการ และเว็บไซต์ของผูใ้ ห้บริการ
ผูใ้ ห้บริการรับรองว่าจะไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียม หรือค่าบริการนอกเหนือจากที่กาหนดดังกล่าว
10.2 ภายใต้อัตราค่าบริการตามข้อ 10.1 ผูใ้ ห้บริการอาจลดหรือยกเว้นการเรียกเก็บค่าบริการ
ตามสัญ ญาให้บริการนี ้ทั้งหมดหรือแต่บางส่วนได้ โดยขึน้ อยู่กับเงื่อนไขของรายการส่งเสริมการขาย หรือสิทธิ
พิเศษอื่น ๆ ที่ผใู้ ช้บริการเข้าร่วมหรือได้รบั ทัง้ นี ้ ตามที่ผใู้ ช้บริการได้แจ้งความประสงค์ให้ผใู้ ห้บริการทราบภายใต้
เงื่อนไขการเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขาย หรือการขอรับสิทธิ พิเศษอื่น ๆ ทั้งนี ้ เงื่อนไขในการเข้าร่วมรายการ
ส่งเสริมการขายแต่ล ะรายการ หรือการขอรับ สิ ท ธิ พิ เศษอื่น ๆ รวมถึ งระยะเวลาของรายการส่งเสริมการขาย
แต่ละรายการ หรือการรับสิทธิพิเศษอื่น ๆ จะเป็ นไปตามที่ผใู้ ห้บริการและผูใ้ ช้บริการได้ตกลงกัน
10.3 ผูใ้ ช้บริการตกลงชาระค่าบริการ ค่าธรรมเนียม ดอกเบีย้ หรือค่าใช้จ่ายอื่นใด ที่ผใู้ ช้บริการ
มีหน้าที่ตอ้ งชาระให้แก่ผใู้ ห้บริการตามสัญญานีภ้ ายในเวลาที่กาหนดในใบแจ้งค่าบริการ ซึ่งส่งตามวิธีการที่ตกลง
กัน โดยอาจชาระเป็ นเงินสด บัตรเครดิต หรือบัตรเดบิต ประเภทวีซ่า หรือมาสเตอร์ ที่ออกโดยสถาบันออกบัตร
เครดิ ต หรือบัตรเดบิต ภายในประเทศ หรือชาระค่าบริการผ่านการหักบัญ ชี ธนาคาร หรือผ่านเครื่อง ATMของ
ธนาคาร หรือด้วยวิธีการอื่นใดตามช่องทาง และวิธีการที่ผใู้ ห้บริการกาหนด
10.4 ผูใ้ ช้บริการจะต้องชาระค่าบริการให้แก่ผู้ให้บริการในทันที เมื่อได้รบั ใบแจ้งหนีค้ ่าบริการ
ในกรณีดงั ต่อไปนี ้
(1)

ถูกระงับการใช้บริการอันเนื่องมาจากมีจานวนค่าบริการเกินวงเงินค่าใช้บริการ
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(2)

ผูใ้ ช้บริการโอนสิทธิการใช้บริการ

(3)

ผูใ้ ช้บริการขอยกเลิกสัญญาให้บริการ

ข้อ 11 การคิดดอกเบีย้ และค่าปรับ
หากผูใ้ ช้บริการไม่ชาระค่าบริการภายในระยะเวลาที่กาหนด หรือชาระไม่ครบถ้วนเต็มจานวน
ตามใบแจ้งค่าบริการ ผูใ้ ช้บริการยินยอมชาระดอกเบีย้ จากการผิดนัดชาระหนี ้ค่าบริการให้แก่ผใู้ ห้บริการในอัตรา
ร้อยละ 15 ต่อปี ของยอดหนีท้ ่ผี ิดนัดชาระเช่นว่านัน้ นับแต่วนั ผิดที่นดั จนถึงวันที่ได้ชาระจนครบถ้วน รวมถึงยินยอม
รับผิดชอบค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการติดตามทวงถามหนีค้ ่าบริการที่ผิดนัดชาระดังกล่าวในอัตรา 10 บาทต่อการผิดนัด
ชาระหนีต้ ามกาหนดชาระค่าบริการแต่ละรอบให้แก่ผู้ให้บ ริการอีกส่วนหนึ่งด้วย ทั้งนี ้ ผู้ให้บริการจะเรียกเก็ บ
ค่าใช้จ่ายในการติดตามทวงถามหนีไ้ ม่เกินกว่าอัตราที่กฎหมายกาหนดไว้
ข้อ 12 การขอระงับการใช้บริการชั่วคราวของผูใ้ ช้บริการ
12.1 ในกรณี ท่ี มีเหตุจ าเป็ น ผู้ใช้บ ริก ารมีสิ ท ธิ ท่ี จ ะขอระงับ การใช้บ ริก ารชั่วคราวได้โดยแจ้ง
เป็ น หนัง สื อ หรือ ส่ งทางไปรษณี ย ์ หรื อทางโทรศัพ ท์ หรื อ โดยวิ ธี ก ารอื่ น ใดที่ ผู้ให้บ ริก ารก าหนด ซึ่ งสามารถ
ตรวจสอบได้ว่าเป็ นผูใ้ ช้บริการจริง โดยแจ้งให้ทราบล่วงหน้าไม่นอ้ ยกว่า 3 วัน และขอระงับการใช้บริการชั่วคราว
ทั้ง สิ น้ ได้ไ ม่เกิ น 30 วัน โดยผู้ใ ช้บ ริก ารไม่ ต้อ งรับ ผิ ด ชอบในภาระหนี ้ท่ี เกิ ด ขึ น้ ภายหลังจากการแจ้งขอระงับ
การใช้บริการชั่วคราวมีผล เว้นแต่ภาระหนีท้ ่ีเกิดขึน้ อันเป็ นผลจากการกระทาของผูใ้ ช้บริการเองก่อนการแจ้งระงับ
การใช้บริการชั่วคราว ในกรณีท่ีมีเหตุสดุ วิสยั เกิดขึน้ กับผูใ้ ช้บริการ จนเป็ นเหตุให้ผใู้ ช้บริการไม่สามารถใช้บริการได้
เกินกว่าระยะเวลาข้างต้น ผูใ้ ห้บริการตกลงให้ผใู้ ช้บริการระงับการใช้บริการชั่วคราวได้ตามระยะเวลาที่ผใู้ ช้บริการ
ร้องขอ แต่ทงั้ นี ้ ไม่เกินกว่าระยะเวลาที่เหตุสดุ วิสยั นัน้ คงอยู่
12.2 กรณีเมื่อครบกาหนดการขอระงับการใช้บริการชั่วคราวดังกล่าวแล้ว หากในรอบระยะเวลา
การใช้บริการถัดมา ผูใ้ ช้บริการไม่ได้ใช้บริการ และไม่ชาระค่าบริการ หรือจะขอระงับการใช้บริการชั่วคราวเกินกว่า
ระยะเวลาที่ผใู้ ห้บริการกาหนด ผูใ้ ห้บริการมีสิทธิบอกเลิกสัญญาให้บริการได้ โดยแจ้งให้ผใู้ ช้บริการทราบล่วงหน้า
เป็ นหนังสือไม่นอ้ ยกว่า 30 วัน
ข้อ 13 การระงับการให้บริการชั่วคราวของผูใ้ ห้บริการ
เมื่อมีเหตุจาเป็ น ผูใ้ ห้บริการมีสิทธิระงับการให้บริการโทรคมนาคมต่อผูใ้ ช้บริการเป็ นการชั่วคราว
ก็ได้ โดยแจ้งเป็ น หนังสือพร้อมระบุเหตุให้ผู้ใช้บ ริการทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน เว้นแต่กรณี ดังต่อไปนี ้
ผูใ้ ห้บริการสามารถระงับการให้บริการได้ทนั ที
(1)

เกิดเหตุสดุ วิสยั ขึน้ แก่ผใู้ ห้บริการ
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(2)

ผูใ้ ช้บริการถึงแก่ความตาย หรือสิน้ สุดสภาพนิติบคุ คล

(3)

ผูใ้ ช้บริการใช้เอกสารปลอมในการขอใช้บริการ

(4)

ผูใ้ ห้บริการพิสูจน์ได้ว่า บริการโทรคมนาคมที่ให้แก่ผู้ใช้บริการถูกนาไปใช้โดยมิชอบด้วย
กฎหมาย หรือฝ่ าฝื นต่อสัญญาให้บริการ

(5)

ผู้ใ ช้บ ริ ก ารใช้บ ริ ก ารเกิ น วงเงิ น ค่ า ใช้บ ริก าร ในกรณี นี ้ ผู้ ใ ห้บ ริ ก ารจะต้อ งแจ้ง เตื อ น
ให้ผใู้ ช้บริการทราบล่วงหน้าเมื่อเห็นว่าผูใ้ ช้บริการได้ใช้บริการใกล้เต็มวงเงิน ค่าใช้บริการ
โดยกาหนดวงเงินคงเหลือที่ผู้ให้บริการจะแจ้งให้ผู้ใ ช้บริการทราบให้เป็ นไปตามที่ ได้รับ
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการ

(6)

ผูใ้ ช้บริการผิดนัดชาระค่าบริการเกินกว่ าระยะเวลาที่กาหนดในสัญญาให้บริการสองคราว
ติดต่อกัน

(7)

ผู้ให้บ ริก ารพิ สูจ น์ได้ว่าผู้ใช้บ ริก ารได้น าบริก ารโทรคมนาคมไปใช้ เพื่ อแสวงหารายได้
โดยมีเจตนาจะไม่ชาระค่าบริการ

(8)

ผูใ้ ห้บริการมีเหตุจาเป็ นต้องบารุงรักษาหรือแก้ไขระบบโทรคมนาคมที่ใช้ในการให้บริการ

ข้อ 14 เหตุแห่งการเลิกสัญญาของผูใ้ ห้บริการ
ในกรณีท่มี ีเหตุดงั ต่อไปนี ้ ผูใ้ ห้บริการอาจใช้สิทธิเลิกสัญญาให้บริการได้ทนั ที
(1)

ผูใ้ ช้บริการถึงแก่ความตาย หรือสิน้ สุดสภาพนิติบคุ คล

(2)

ผูใ้ ช้บริการผิดนัดชาระค่าธรรมเนียมและค่าบริการเกินกว่าระยะเวลาที่กาหนดสองคราว
ติ ด ต่ อ กั น โดยผู้ ใ ห้ บ ริ ก ารได้ แ จ้ ง ให้ ผู้ ใ ช้ บ ริ ก ารทราบถึ ง วั น ครบก าหนดที่ แ น่ น อน
เป็ นการล่วงหน้าในใบแจ้งค่าบริการแล้ว และได้แจ้งให้ผูใ้ ช้บริการชาระหนีค้ ่าใช้บริการ
ที่ ค้างช าระทั้งสองคราวติด ต่อกั น ดังกล่ าวให้ครบถ้วนภายในก าหนดเวลา 30 วัน แล้ว
แต่ผใู้ ช้บริการมิได้ชาระหนีค้ ่าใช้บริการให้ครบถ้วนภายในกาหนดเวลาดังกล่าว

(3)

ผูใ้ ช้บริการโอนสิทธิการใช้บริการตามสัญญานี ้ โดยไม่ได้รบั ความยินยอมจากผูใ้ ห้บริการ

(4)

ผูใ้ ห้บริการมีเหตุผลอันเชื่อได้ว่าผูใ้ ช้บริการมีพฤติกรรมฉ้อฉลในการใช้บริการหรือนาบริการ
ไปใช้โดยผิดกฎหมาย หรือฝ่ าฝื นข้อห้ามในสัญญาให้บริการ

(5)

ผูใ้ ห้บริการไม่สามารถให้บริการได้โดยเหตุท่อี ยู่นอกเหนือการควบคุมของผูใ้ ห้บริการ
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(6)

เป็ นการยกเลิกโดยบทบัญญัติแห่งกฎหมาย

ข้อ 15 เหตุแห่งการเลิกสัญญาของผูใ้ ช้บริการ
ผู้ ใ ช้ บ ริ ก ารมี สิ ท ธิ บ อกเลิ ก สั ญ ญ าให้ บ ริ ก ารในเวลาใดก็ ไ ด้ โดยบอกกล่ า วเป็ นหนั ง สื อ
ให้แก่ผูใ้ ห้บริการทราบล่วงหน้าไม่นอ้ ยกว่า 5 วันทาการ หรือด้วยวิธีการอื่นใดตามที่ผูใ้ ห้บริการกาหนด เว้นแต่
ในกรณีดงั ต่อไปนี ้ ผูใ้ ช้บริการอาจใช้สิทธิเลิกสัญญาให้บริการได้ทนั ที
(1)

ผู้ใช้บ ริการไม่ส ามารถรับบริการจากผู้ให้บ ริการได้ด้ วยเหตุท่ี เกิดขึน้ อย่างต่อเนื่ อง และ
อยู่เหนือการควบคุมของผูใ้ ห้บริการ

(2)

ผูใ้ ห้บริการได้ละเมิดข้อตกลงอันเป็ นสาระสาคัญของสัญญาให้บริการ

(3)

ผูใ้ ห้บริการตกเป็ นบุคคลล้มละลาย

(4)

ผูใ้ ห้บริการเปลี่ยนแปลงข้อตกลง หรือเงื่อนไขในสัญญาให้บริการ ซึ่งมีผลเป็ นการลดสิทธิ
หรือประโยชน์อนั พึงได้รบั ของผูใ้ ช้บริการลง เว้นแต่เกิดจากเหตุตามที่กฎหมายกาหนด

ข้อ 16 ผลแห่งการเลิกสัญญา
เมื่อสัญญาเลิกกัน หากผูใ้ ห้บริการมีเงินค้างชาระแก่ผใู้ ช้บริการ ผูใ้ ห้บริการจะคืนเงินค้างชาระนัน้
ให้แ ก่ผู้ใช้บ ริการภายใน 30 วัน นับ แต่วัน เลิก สัญ ญา ซึ่งอาจคืน เป็ น เงิน สด เช็ค หรือน าเข้าบัญ ชี เงิน ฝากของ
ผูใ้ ช้บริการ หรือตามรูปแบบและวิธีการที่ผใู้ ช้บริการได้แจ้งความประสงค์ไว้
กรณี ผู้ให้บ ริก ารไม่ ส ามารถคืน เงิน ค้างช าระให้แ ก่ ผู้ใช้บ ริก ารได้ภ ายในระยะเวลาที่ ก าหนด
ผูใ้ ห้บริการต้องชาระค่าเสียประโยชน์ในอัตราเท่ากับอัตราดอกเบีย้ ที่ผใู้ ห้บริการคิดจากผูใ้ ช้บริการกรณีผใู้ ช้บริการ
ผิด นัดไม่ช าระค่าธรรมเนีย มหรือค่าบริก ารแก่ผู้ให้บ ริการ แต่ทั้งนี ้ ไม่ตัดสิ ท ธิ ผู้ใช้บ ริการที่ จะเรียกค่าเสีย หาย
อย่างอื่น
ข้อ 17 การโอนสิทธิใช้บริการของผูใ้ ช้บริการ
ผูใ้ ช้บริการจะโอนสิทธิการใช้บริการตามสัญญาให้แก่บุคคลอื่นมิได้ เว้นแต่จะได้รบั ความยินยอม
จากผูใ้ ห้บริการ หากผูใ้ ช้บริการทาผิดข้อสัญญานี ้ ผูใ้ ห้บริการมีสิทธิบอกเลิกสัญญาได้
ข้อ 18 การขอเปิ ดใช้บริการโทรศัพท์ระหว่างประเทศ และ/หรือบริการข้ามแดนอัตโนมัติ
18.1 การเปิ ดให้บริการโทรศัพท์ระหว่างประเทศ และ/หรือบริการข้ามแดนอัตโนมัติ เป็ นสิทธิของ
ผูใ้ ห้บริการที่จะพิจารณาอนุมัติให้เปิ ดใช้บริการ ทั้งนี ้ เมื่อได้รบั อนุมัติให้เปิ ดใช้บริการแล้ว ผู้ใช้บริการสามารถ
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เรียกไปยังเลขหมายปลายทางในต่างประเทศ หรือนาไปใช้บริการในเครือข่ายของผูใ้ ห้บริการเองหรือผูใ้ ห้บริการ
รายอื่นในต่างประเทศรายอื่นตามข้อตกลงร่วมของผูใ้ ห้บริการได้
18.2 ผูใ้ ช้บริการสามารถเลือกใช้บริการโทรศัพท์ร ะหว่างประเทศ โดยการเรียกผ่านเลขหมาย
สาหรับบริการเรียกออกต่างประเทศ หรือสัญลักษณ์ท่ีใช้แทนรหัสเรียกออกต่างประเทศของผูใ้ ห้บริการ หรือของ
ผูใ้ ห้บริการโทรศัพท์ระหว่างประเทศรายอื่นซึ่งมีขอ้ ตกลงร่วมกับผูใ้ ห้บริการ
18.3 กรณี ก ารใช้ บ ริ ก ารข้า มแดนอั ต โนมั ติ ผู้ ใ ช้ บ ริ ก ารสามารถเลื อ กเครื อ ข่ า ยอั ต โนมั ติ
ตามการตัง้ ค่าของเครื่องวิทยุคมนาคม หรือเลือกเครือข่ายด้วยตนเอง (เฉพาะเครือข่ายของผูท้ ่ีมีขอ้ ตกลงร่วมกับ
ผูใ้ ห้บริการ) ทัง้ นี ้ ผูใ้ ห้บริการเครือข่ายร่วมในต่างประเทศแต่ละรายอาจมีพื น้ ที่ให้บริการ อัตราค่าบริการ และ
บริการเสริมที่แตกต่างกัน
ข้อ 19 การขอเปิ ดใช้บริการเสริม
19.1 การเปิ ดใช้บ ริการเสริมใดๆ เป็ น สิ ทธิ ของผู้ให้บ ริการที่ จ ะพิ จ ารณาอนุมัติให้ผู้ใช้บ ริการ
เปิ ดใช้บริการ ซึ่งผูใ้ ช้บริการต้องปฏิบตั ิตามเงื่อนไข และข้อกาหนดของการใช้บริการตามที่ผใู้ ห้บริการ หรือผูร้ ว่ ม
ให้บ ริก ารเสริม ก าหนด ทั้งนี ้ ผู้ใ ห้บ ริก ารจะร่วมรับ ผิดกับ ผู้ร่วมให้บ ริก ารเสริมต่อผู้ใช้บ ริการในความเสี ยหาย
ที่เกิดขึน้ จากการให้บริการเสริมด้วย
19.2 ในกรณี ใช้บ ริก ารเสริมในต่างประเทศ ผู้ใช้บ ริก ารต้องเสี ย ค่าบริก ารข้ามแดนอัตโนมัติ
ตามที่ผใู้ ห้บริการประเทศนัน้ ๆ กาหนดไว้ ทัง้ นี ้ รายการส่งเสริมการขายสาหรับการใช้บริการเสริมภายในประเทศ
ไม่สามารถใช้ร่วมกับบริการโทรศัพท์ระหว่างประเทศ บริการข้ามแดนอัตโนมัติ และ/หรือบริการเสริมระหว่าง
ประเทศ เว้นแต่ผใู้ ห้บริการจะกาหนดไว้เป็ นอย่างอื่น
ข้อ 20 เครื่องวิทยุคมนาคม และ/หรือซิมการ์ดสูญหายหรือถูกโจรกรรม
หากเครื่ อ งวิ ท ยุ ค มนาคม และ/หรื อ ซิ ม การ์ด สู ญ หาย หรื อ ถู ก โจรกรรม ให้ผู้ ใ ช้ บ ริ ก ารแจ้ ง
เหตุสญ
ู หาย หรือถูกโจรกรรมให้ผใู้ ห้บริการทราบ ณ สานักงานบริการของผูใ้ ห้บริการเป็ นหนังสือ หรือทางโทรศัพท์
หรือ โดยวิ ธี ก ารอื่ น ใดตามที่ ผู้ให้บ ริก ารก าหนดและสามารถตรวจสอบได้ว่าเป็ น ผู้ใช้บ ริก ารจริง ผู้ ใ ห้บ ริก าร
จะดาเนินการระงับการให้บริการโดยทันทีท่ีได้รบั แจ้ง หากมีค่าใช้บริการเกิดขึน้ หลังจากการแจ้งสูญ หาย หรือ
ถูกโจรกรรม ผูใ้ ช้บริการไม่ตอ้ งรับผิด เว้นแต่ค่าใช้บริการจะเกิดขึน้ จากการกระทาของผูใ้ ช้บริการเอง
ข้อ 21 การขอใช้บริการพร้อมเครื่องวิทยุคมนาคมหรืออุปกรณ์อ่นื ที่เกี่ยวข้อง
ในกรณีท่ผี ใู้ ช้บริการขอใช้บริการพร้อมเครื่องวิทยุคมนาคมหรืออุปกรณ์ท่เี กี่ยวข้อง โดยผูใ้ ห้บริการ
ไม่คิดค่าใช้จ่าย หรือคิดค่าใช้จ่ายในราคาที่ต่ ากว่าราคาตลาดของเครื่องวิทยุคมนาคมหรืออุปกรณ์ท่ีเกี่ ยวข้อง
ในขณะที่ส่งมอบ เพื่อประโยชน์ในการใช้บ ริการตามสัญญาให้บริการนี ้ หากผูใ้ ช้บริการยกเลิกการใช้บริการก่อน
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กาหนด ผูใ้ ห้บริการมีสิทธิรบั คืนเครื่องและอุปกรณ์ท่เี กี่ยวข้องในราคาตลาดและมีสิทธิในการรียกเก็บค่าเสียหายที่
เกิดขึน้ จริงแก่เครื่องอุปกรณ์ดงั กล่าว ทัง้ นี ้ ผูใ้ ห้บริการจะไม่ถือเอาเหตุดงั กล่าวมากาหนดเป็ นเงื่อนไขอันก่อให้เกิด
ภาระแก่ผใู้ ช้บริการหรือเรียกเก็บค่าปรับหรือค่าเสียหายเกินสมควรจากการที่ผใู้ ช้บริการยกเลิกบริการก่อนกาหนด
ผูใ้ ช้บริการได้ศกึ ษารายละเอียดของสัญญาให้บริการโทรคมนาคม ประเภทจดทะเบียนสาหรับผูใ้ ช้บริการ
ประเภทบุคคลธรรมดา และนิติบุคคลของผูใ้ ห้บริการ และเข้าใจข้อกาหนดและเงื่อนไขของสัญญานีแ้ ล้ว จึงตกลง
ใช้บริการโดยยินยอมปฏิบตั ิตามสัญญาให้บริการนีท้ กุ ประการ
ทัง้ นี ้ ในกรณีท่มี ีปัญหาเกี่ยวกับการใช้บริการ ผูใ้ ช้บริการสามารถร้องเรียนต่อผูใ้ ห้บริการได้ท่ี
ศูนย์รบั เรื่องร้องเรียน:
- บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จากัด เลขที่ 319 อาคารจัตรุ สั จามจุรี ถนนพญาไท แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน
กรุงเทพมหานคร 10330
- โทร. 02-202-8267, 02-202-8585 (เฉพาะ FINNLine Mobile) วันจันทร์ -วันศุกร์ เวลา 09.0016.30 น. เว้นวันหยุดราชการ (โทรฟรี)
- อีเมล Complaint@dtac.co.th
- เว็บไซต์ http://www.dtacnetwork.co.th/
- หน่วยงานที่ทาหน้าที่คมุ้ ครองผูบ้ ริโภคตามที่คณะกรรมการกาหนด
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