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ขอ้ตกลงและเงือ่นไขการใหบ้รกิารโทรศพัทเ์คลือ่นที ่

ประเภทเรยีกเก็บคา่ธรรมเนยีมและคา่บรกิารลว่งหนา้ (Pre-Paid) 

ระหวา่งผูใ้หบ้รกิารกบัผูใ้ชบ้รกิาร 

 

1. ขอ้ความท ัว่ไป  

1.1 ขอ้ตกลงและเงือ่นไขในการใหบ้รกิารโทรศัพทเ์คลือ่นทีน่ี้มผีลใชบ้ังคับระหวา่ง บรษัิท ล็อกซเลย่ ์จ ากัด 

(มหาชน) ในฐานะผูใ้หบ้รกิารกับผูใ้ชบ้รกิาร  

1.2 ผูใ้ชบ้รกิารไดอ้า่นและเขา้ใจเงือ่นไข และขอ้ตกลงการใชบ้รกิารซึง่ก าหนดสทิธแิละหนา้ทีข่องผูใ้หบ้รกิาร

และผูใ้ชบ้รกิารจนเขา้ใจรายละเอยีดตา่งๆ ครบถว้นแลว้ จงึไดต้กลงใชบ้รกิารโดยลงทะเบยีนบัตรประจ าตัว
ผูใ้ชบ้รกิาร (SIM Card) เปิดใชบ้รกิารกับผูใ้หบ้รกิาร ดว้ยวธิกีารทางอเิล็กทรอนกิสผ์า่นโทรศัพทเ์คลือ่นที ่

รวมถงึการพมิพ ์หรอืเลอืกขอ้ความและการกระท าใดๆ ทีท่ าใหป้รากฏซึง่ขอ้ความตามวธิกีารทีผู่ใ้หบ้รกิาร
ก าหนดไวผ้า่นเครือ่งโทรศัพทเ์คลือ่นที ่หรอืผา่นทางเครอืขา่ยอนิเทอรเ์น็ต (Internet) หรอืสือ่

อเิล็กทรอนกิสอ์ืน่ใดตามทีผู่ใ้หบ้รกิารก าหนด และผูใ้หบ้รกิารไดเ้ปิด หรอืยนิยอมใหผู้ใ้ชบ้รกิารใชบ้รกิาร

โทรศัพทเ์คลือ่นทีแ่ลว้ ถอืวา่ผูใ้ชบ้รกิารไดต้กลงท าสญัญากับผูใ้หบ้รกิารและยนิยอมผกูพันและปฏบัิตติาม
ขอ้ตกลงฉบับนี้ทุกประการ  

1.3 ผูใ้หบ้รกิารมสีทิธทิีจ่ะปฏเิสธการใหบ้รกิารแกผู่ใ้ชบ้รกิารตามเงือ่นไขทีก่ าหนดไวใ้นขอ้ตกลงฉบับนี้  

2. ค านยิาม  

2.1     “ผูใ้หบ้รกิาร” หมายถงึ บรษัิท ล็อกซเลย่ ์จ ากัด (มหาชน) ผูรั้บใบอนุญาตประกอบกจิการโทรคมนาคม 

ประเภทขายตอ่บรกิารโทรศัพทเ์คลือ่นทีเ่สมอืน (MNVO)ใหบ้รกิารโทรศัพทเ์คลือ่นที ่3G โดยใชโ้ครงขา่ย
ของบรษัิท ทโีอท ีจ ากัด (มหาชน)  

2.2    “ผูใ้ชบ้รกิาร” หมายถงึ ผูใ้ชบ้รกิารโทรคมนาคมปลายทาง ทัง้ทีเ่ป็นบคุคลธรรมดา นิตบิคุคล คณะบคุคล 
กจิการร่วมการคา้ หรอืกลุม่บคุคลทีม่ลีักษณะเดยีวกัน และใหห้มายความรวมถงึผูรั้บโอนสทิธติามสัญญา

จากผูใ้ชบ้รกิารเดมิ ผูซ้ ึง่ไดต้กลงท าสัญญาใชบ้รกิารโทรศัพทเ์คลือ่นทีเ่ครือข่ายของผูใ้หบ้รกิารไวกั้บผู ้

ใหบ้รกิาร และใหห้มายความรวมถงึผูท้ีใ่ช ้หรอืครอบครองบัตรประจ าตัวผูใ้ชบ้รกิาร (SIM Card) โดยมี
วัตถปุระสงคเ์พือ่ใชบ้รกิารโทรศัพทเ์คลือ่นที ่ 

2.3    “บรกิารโทรศพัทเ์คลือ่นที”่ หมายความรวมถงึ บรกิารเสรมิ บรกิารโทรศัพทเ์คลือ่นทีข่า้มแดนระหวา่ง
ประเทศ (International Roaming) บรกิารโทรศัพทท์างไกลระหวา่งประเทศ (International Direct 

Dialing)  

2.4    “บรกิารโทรศพัทเ์คลือ่นทีแ่บบช าระคา่ธรรมเนยีมและคา่บรกิารลว่งหนา้ (Pre-Paid)” หมายถงึ 

บรกิารโทรศัพทเ์คลือ่นทีซ่ ึง่ก าหนดใหผู้ใ้ชบ้รกิารตอ้งช าระเงนิคา่ธรรมเนียมและคา่บรกิารตา่งๆ ใหแ้กผู่ ้

ใหบ้รกิารเป็นการล่วงหนา้ก่อนการใชบ้รกิาร ทัง้นี้ คา่ธรรมเนียมและคา่บรกิารทีช่ าระไวล้่วงหนา้จะถกูตัด
ทอนไปตามสัดสว่นของระยะเวลาใชบ้รกิารและอัตราคา่ธรรมเนียมและคา่บรกิารทีก่ าหนดไวใ้นการใช ้

บรกิารแตล่ะครัง้  

2.5    “บรกิารเสรมิ” หมายถงึ บรกิารใดๆ อันไดแ้ก ่บรกิารเสยีง ภาพ ภาพเคลือ่นไหว ขอ้มูล พหสุือ่ หรอื

สือ่ผสม ซึง่ผูใ้หบ้รกิารหรอืผูร้่วมใหบ้รกิารเสรมิเป็นผูจ้ัดท า เพือ่ใหบ้รกิารแกผู่ใ้ชบ้รกิาร นอกเหนือจากการ

ใชบ้รกิารโทรศัพทเ์คลือ่นที ่เพือ่การโทรออกหรอืรับสายเขา้ตามปกต ิ

2.6    “ผูร้ว่มใหบ้รกิารเสรมิ” หมายถงึ ผูท้ีม่ขีอ้ตกลงกับผูใ้หบ้รกิารในการใหบ้รกิารเสรมิตามขอ้ 2.5  

2.7    “บรกิารขา้มแดนอตัโนมตั”ิ หมายถงึ การใหบ้รกิารใชเ้ครอืข่ายร่วมระหวา่งประเทศ (International 
Roaming) แก่ผูใ้ชบ้รกิารโดยใชเ้ครอืขา่ยของผูใ้หบ้รกิารโทรคมนาคมในตา่งประเทศ  

2.8    “ผูใ้หบ้รกิารในตา่งประเทศ” หมายถงึ ผูป้ระกอบกจิการใหบ้รกิารโทรคมนาคมในต่างประเทศทีม่ี
ขอ้ตกลงการร่วมใชบ้รกิารเครอืขา่ยระหวา่งประเทศกับผูใ้หบ้รกิาร  
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2.9    “บรกิารโทรทางไกลระหวา่งประเทศ” หมายถงึ บรกิารโทรศัพทร์ะหวา่งประเทศจากประเทศไทยไปยัง

หมายเลขปลายทางทีเ่ป็นเบอรโ์ทรศัพทข์องตา่งประเทศ (International Direct Dialing) โดยผ่าน
เครอืขา่ยของผูใ้หบ้รกิาร และ/หรอืผูใ้หบ้รกิารโทรคมนาคมรายอืน่ๆ ทีม่ขีอ้ตกลงการใหบ้รกิารร่วมกับผูใ้ห ้

บรกิาร  

2.10    “ส านกังานบรกิาร ส านกังานสาขา” หมายถงึ ส านักงานบรกิาร ส านักงานสาขา หรอืศนูยบ์รกิารลกูคา้

สัมพันธข์องผูใ้หบ้รกิาร 

2.11   “ศนูยบ์รกิารรบัขอ้รอ้งเรยีน” หมายถงึ ศนูยบ์รกิารรับขอ้รอ้งเรยีนผูใ้ชบ้รกิารที ่ผูใ้หบ้รกิารจัดตัง้ขึน้เป็น
การเฉพาะ หรอืศนูยบ์รกิารทีผู่ใ้หบ้รกิารวา่จา้งใหท้ าหนา้ทีรั่บขอ้รอ้งเรยีนของผูใ้ชบ้รกิารแทนผูใ้หบ้รกิาร 

2.12   “คา่บรกิาร” หมายถงึ คา่ธรรมเนียม คา่บรกิาร หรอืคา่ใชจ้า่ยอืน่ใดทีผู่ใ้หบ้รกิารเรยีกเก็บจากผูใ้ชบ้รกิาร
อันเน่ืองจากการไดใ้ชป้ระโยชน ์หรอืจะไดใ้ชป้ระโยชนใ์นบรกิารโทรศัพทเ์คลือ่นทีข่องผูใ้หบ้รกิาร รวมถงึ

คา่บรกิารโทรทางไกลระหวา่งประเทศและคา่บรกิารขา้มแดนอัตโนมัตแิละค่าบรกิารเสรมิ  

2.13    “บตัรเตมิเงนิ” หมายถงึ บัตร เอกสาร หรอืเงนิอเิล็กทรอนกิส ์(e-money) ทีใ่ชส้ าหรับเพิม่วงเงนิคา่ใช ้

บรกิารของโทรศัพทเ์คลือ่นทีป่ระเภทเรยีกเก็บค่าธรรมเนียมและค่าบรกิารแบบช าระลว่งหนา้  

2.14    “บตัรประจ าตวัผูใ้ชบ้รกิาร (Subscriber Identity Module Card “SIM Card”)” หมายถงึ 
อปุกรณ์บรรจหุน่วยประมวลผลและความจ าขนาดเล็กซึง่ผูใ้หบ้รกิารบันทกึหมายเลขโทรศัพทป์ระจ าตัวของ

ผูใ้ชบ้รกิาร เพือ่ใหผู้ใ้ชบ้รกิารสามารถใชบ้รกิารตอ่สัญญาณกับเครอืขา่ยฯได ้และใชเ้ก็บหมายเลข
โทรศัพทเ์คลือ่นทีแ่ละขอ้มูลต่างๆ ของผูใ้ชบ้รกิาร  

2.15    “สญัญา” หมายถงึ ความตกลงร่วมกันระหวา่งผูใ้หบ้รกิารกับผูใ้ชบ้รกิารเกีย่วกับการใหบ้รกิาร

โทรศัพทเ์คลือ่นทีแ่ก่ผูใ้ชบ้รกิาร ซึง่ไมว่า่ท าขึน้ในรูปแบบใด โดยจะมผีลผกูพันและใชบั้งคับกับผูใ้หบ้รกิาร
และผูใ้ชบ้รกิารตามสทิธแิละหนา้ทีท่ีก่ าหนดไวใ้นขอ้ตกลงและเงือ่นไขการใหบ้รกิารโทรศัพทเ์คลือ่นที่

ฉบับนี้ทันท ีเมือ่ผูใ้หบ้รกิารไดย้นิยอมใหผู้ใ้ชบ้รกิารไดใ้ชบ้รกิารโทรศัพทเ์คลือ่นที ่

2.16    “สมคัรใชบ้รกิาร” หมายถงึ การท ารายการลงทะเบยีนบัตรประจ าตัวผูใ้ชบ้รกิาร (SIM Card) เพือ่ขอท า

สัญญาเปิดใชบ้รกิารโทรศัพทเ์คลือ่นทีก่ับผูใ้หบ้รกิาร ดว้ยวธิกีารทางอเิล็กทรอนกิสผ์า่นโทรศัพทเ์คลือ่นที ่

รวมถงึการพมิพ ์หรอืเลอืกขอ้ความและการกระท าใดๆ ทีท่ าใหป้รากฏซึง่ขอ้ความตามวธิกีารทีผู่ใ้หบ้รกิาร
ก าหนดไวผ้า่นเครือ่งโทรศัพทเ์คลือ่นที ่หรอืผา่นทางเครอืขา่ยอนิเทอรเ์น็ต (Internet) หรอืสือ่

อเิล็กทรอนกิสอ์ืน่ใดตามทีผู่ใ้หบ้รกิารก าหนด ทัง้ทีม่อียูใ่นปัจจบุันและทีจ่ะก าหนดขึน้ในอนาคต  

2.17    “ขอ้มูลสว่นบุคคล” หมายถงึ ชือ่ สกลุ ทีอ่ยูข่องผูใ้ชบ้รกิารและใหห้มายความรวมถงึรายละเอยีด

เกีย่วกับผูใ้ชบ้รกิารทีส่ามารถระบตุัวผูใ้ชบ้รกิาร หรอือาจระบตัุวผูใ้ชบ้รกิารนัน้ไดไ้ม่ว่าทางตรง หรอื
ทางออ้ม ขอ้มูลการใชบ้รกิาร เลขหมายโทรคมนาคม และพฤตกิรรมการใชบ้รกิารโทรคมนาคมของ

ผูใ้ชบ้รกิาร  

2.18    “คณะกรรมการ” หมายถงึคณะกรรมการกจิการกระจายเสยีง กจิการโทรทัศนแ์ละกจิการโทรคมนาคม
แหง่ชาต ิ(กสทช.) 

3. การใหบ้รกิาร  

ผูใ้หบ้รกิารเป็นผูใ้หบ้รกิารโทรศัพทเ์คลือ่นทีแ่กผู่ใ้ชบ้รกิารทีไ่ดส้มัคร หรอืยืน่ค าขอและท าสัญญากับผู ้

ใหบ้รกิาร ซึง่จะมสีทิธใิชเ้ลขหมายโทรศัพทเ์คลือ่นทีต่ามทีผู่ใ้หบ้รกิารจัดสรรให ้เพือ่ใชใ้นการสือ่สารทางโทรศัพท ์

รวมตลอดถงึการใชบ้รกิารเสรมิและการใชบ้รกิารประเภทอืน่ๆ ทีเ่กีย่วเนื่องกับบรกิารโทรศัพทเ์คลือ่นที ่ตามทีผู่ ้
ใหบ้รกิารก าหนดและทีเ่ปิดใหบ้รกิารอยูแ่ลว้ทัง้ในปัจจบัุนและทีจ่ะจัดใหม้ขีึน้ในอนาคต  

4. การท าสญัญาและการใชบ้รกิาร  

4.1  เมือ่ผูใ้ชบ้รกิารไดส้มัครใชบ้รกิาร โดยวธิกีารท ารายการลงทะเบยีนบัตรประจ าตัวผูใ้ชบ้รกิาร (SIM Card) 

เพือ่เปิดใชบ้รกิารโทรศัพทเ์คลือ่นทีกั่บผูใ้หบ้รกิาร หรอืดว้ยวธิกีารทางอเิล็กทรอนกิสผ์า่นโทรศัพทเ์คลือ่นที ่

รวมถงึการพมิพ ์หรอืเลอืกขอ้ความและการกระท าใดๆ ทีท่าใหป้รากฏซึง่ขอ้ความตามวธิกีารทีผู่ใ้หบ้รกิาร
ก าหนดไวผ้า่นเครือ่งโทรศัพทเ์คลือ่นที ่หรอืผา่นทางเครอืขา่ยอนิเทอรเ์น็ต (Internet) หรอืสือ่
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อเิล็กทรอนกิสอ์ืน่ใดตามทีผู่ใ้หบ้รกิารก าหนด หรอืเมือ่ ผูใ้หบ้รกิารไดเ้ปิด หรอืยนิยอมใหผู้ใ้ชบ้รกิารใช ้

บรกิารโทรศัพทเ์คลือ่นทีแ่ลว้ ถอืวา่ผูใ้ชบ้รกิารไดต้กลงท าสัญญาใชบ้รกิารโทรศัพทเ์คลือ่นทีก่ับผูใ้หบ้รกิาร
ตามเงื่อนไขและขอ้ตกลงทีก่ าหนดไวใ้นเอกสารนี้  

4.2  ผูใ้ชบ้รกิารตอ้งใหข้อ้มูลชือ่ –สกลุ ทีอ่ยู ่พรอ้มส าเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรอืบัตรอืน่ใดทีห่น่วยงาน
ราชการออกให ้เพือ่แสดงตัวในฐานะเป็นผูใ้ชบ้รกิารและผูค้รอบครองบัตรประจ าตัวผูใ้ชบ้รกิาร (SIM Card) 

ทัง้นี้ เป็นไปตามทีค่ณะกรรมการก าหนดใหผู้ใ้หบ้รกิารจัดเก็บขอ้มลูแสดงตน กรณีผูใ้ชบ้รกิารไมย่นิยอมให ้

ขอ้มูลแสดงตน ผูใ้หบ้รกิารมสีทิธริะงับการใชบ้รกิารชัว่คราวไดต้ามกฎหมาย และ/หรอืประกาศ หลักเกณฑ ์
ทีค่ณะกรรมการไดก้ าหนดไวทั้ง้ในปัจจุบันและทีจ่ะมเีกดิขึน้ในภายหนา้  

4.3  ผูใ้ชบ้รกิารจะไดรั้บสทิธปิระโยชนใ์นการใชบ้รกิาร ตามเงือ่นไขและรายละเอยีดทีก่ าหนดไวใ้นรายการ
สง่เสรมิการขายทีผู่ใ้หบ้รกิารประกาศไว ้ใหแ้กผู่ท้ีส่มัครใชบ้รกิารหรอืทีใ่ชบ้รกิารอยูใ่นแตล่ะชว่งเวลานัน้ 

ทัง้นี้ ผูใ้ชบ้รกิารมสีทิธขิอเปลีย่นแปลงรายการสง่เสรมิการขายและการใชบ้รกิารได ้ตามรายการสง่เสรมิการ

ขายทีผู่ใ้หบ้รกิารเปิดใหส้มัครใชไ้ดอ้ยู ่ณ เวลานัน้ 

4.4  ผูใ้หบ้รกิารมสีทิธนิ าขอ้มูลสว่นบคุคลของผูใ้ชบ้รกิารไปใชใ้นการใหบ้รกิารไดโ้ดยตอ้งไดรั้บความยนิยอมจาก

ผูใ้ชบ้รกิาร และเพือ่ประโยชนใ์นการด าเนนิกจิการโทรคมนาคมและเป็นไปตามหลักเกณฑท์ีก่ าหนดตามที่
คณะกรรมการประกาศก าหนดในเรือ่ง มาตรการคุม้ครองสทิธขิองผูใ้ชบ้รกิารโทรคมนาคมเกีย่วกับขอ้มลูสว่น

บคุคลฯ  

ทัง้นี้ ผูใ้ชบ้รกิารมสีทิธขิอตรวจด ูขอส าเนา หรอืขอส าเนารับรองถกูตอ้ง หรอืขอแกไ้ข หรอืเปลีย่นแปลง 

หรอืขอระงับการใช ้หรอืเปิดเผยขอ้มลูสว่นบคุคลของผูใ้ชบ้รกิาร หรอืขอเพกิถอนความยนิยอมให ้

ประมวลผลได ้โดยใหท้ าค าขอเป็นหนังสอืยืน่ตอ่ผูใ้หบ้รกิาร หากผูใ้หบ้รกิารไม่ด าเนนิการตามค าขอให ้
ผูใ้ชบ้รกิารมหีนังสอืแจง้ส านักงาน กสทช. เพือ่บังคับใหเ้ป็นไปตามสทิธขิองผูใ้ชบ้รกิาร และใหผู้ใ้หบ้รกิาร

เรยีกเก็บคา่ธรรมเนียมในกรณีทีผู่ใ้ชบ้รกิารขอตรวจดู ขอส าเนา หรอืขอส าเนารับรองความถกูตอ้งขอ้มลูส่วน
บคุคลของผูใ้ชบ้รกิารได ้โดยไม่สงูกวา่ความเป็นจรงิตามหลักเกณฑท์ีค่ณะกรรมการก าหนด  

4.5  ในกรณีทีเ่กดิเหตขัุดขอ้งขึน้กับการใหบ้รกิารโทรศัพทเ์คลือ่นทีข่องผูใ้หบ้รกิาร อันเน่ืองมาจากมาตรฐานหรอื

คณุภาพการใหบ้รกิาร จนเป็นเหตใุหผู้ใ้ชบ้รกิารไมส่ามารถใชบ้รกิารไดต้ามปกต ิผูใ้หบ้รกิารมหีนา้ทีต่อ้ง
ด าเนนิการแกไ้ขเพือ่ใหผู้ใ้ชบ้รกิารสามารถใชบ้รกิารโทรศัพทเ์คลือ่นทีไ่ดโ้ดยเร็ว ผูใ้หบ้รกิารจะไมเ่รยีกเก็บ

เงนิค่าบรกิารในชว่งเวลาดังกล่าวจากผูใ้ชบ้รกิาร อยา่งไรก็ตาม คา่บรกิารทีเ่กดิขึน้ในชว่งเวลาทีส่ามารถใช ้

งานไดต้ามปกตนัิน้ ผูใ้ชบ้รกิารยังคงมหีนา้ทีต่อ้งช าระใหแ้กผู่ใ้หบ้รกิาร 

4.6  ผูใ้หบ้รกิารจะใหบ้รกิารโทรศัพทเ์คลือ่นทีต่ามมาตรฐานและคณุภาพการใหบ้รกิารตามทีไ่ดโ้ฆษณาไว ้หรอื
แจง้ใหผู้ใ้ชบ้รกิารทราบ โดยมาตรฐานและคณุภาพการใหบ้รกิารดังกล่าวจะไม่ต ่ากวา่หลักเกณฑท์ี่

คณะกรรมการประกาศก าหนด 

4.7  กรณีผูใ้หบ้รกิารไดส้ง่มอบเครือ่งโทรศัพทเ์คลือ่นที ่และ/หรอือปุกรณ์ใดๆ ใหแ้กผู่ใ้ชบ้รกิารโดยไมค่ดิ
คา่ใชจ้่ายใดๆ โดยมวัีตถปุระสงคเ์พือ่น าไปใชบ้รกิารโทรศัพทเ์คลือ่นที ่ผูใ้ชบ้รกิารมหีนา้ทีต่อ้งดแูล

รับผดิชอบเครือ่ง และ/หรอือปุกรณ์ใดๆ ทีไ่ดรั้บไปเสมอืนเป็นทรัพยส์นิของตนเองและตอ้งสง่มอบคนืภายใน
ระยะเวลาทีก่ าหนดไวเ้มือ่สัญญาสิน้สดุลง ทัง้นี้ ผูใ้หบ้รกิารจะถอืเอาเหตดุงักลา่วมาก าหนดเป็นเงือ่นไขอัน

กอ่ใหเ้กดิภาระแกผู่ใ้ชบ้รกิาร หรอืเรยีกเก็บคา่ปรับ หรอืคา่เสยีหายจากการทีผู่ใ้ชบ้รกิารยกเลกิกอ่นก าหนด

มไิด ้

หากปรากฏว่าเครือ่งโทรศัพทเ์คลือ่นที ่และ/หรอือปุกรณ์ใดๆ ช ารุด เสยีหาย หรอืสญูหายจากการกระท า 

หรอืความประมาทเลนิเล่อของผูใ้ชบ้รกิาร ผูใ้ชบ้รกิารตอ้งแจง้ใหผู้ใ้หบ้รกิารทราบทันทแีละตอ้งรับผดิชดใช ้

คา่เสยีหายตามความเสยีหายทีเ่กดิขึน้จรงิใหแ้ก่ผูใ้หบ้รกิาร ทัง้นี้ ไมเ่กนิกวา่ราคาตลาดของคา่เครือ่ง และ/

หรอือปุกรณ์ดังกลา่วในขณะนัน้  

4.8  กรณีผูใ้ชบ้รกิารโอนสทิธกิารใชบ้รกิารโดยมอบการครอบครองบัตรประจ าตัวผูใ้ชบ้รกิาร (SIM Card) ใหแ้ก่
บคุคลอืน่ ผูรั้บโอน หรอืผูใ้ชบ้รกิารจะตอ้งด าเนนิการใหผู้ร้ับโอนมาด าเนนิการใหข้อ้มูลรายละเอยีดเกีย่วกับ

ผูรั้บโอน เพือ่แสดงตัวในฐานะเป็นผูใ้ชบ้รกิารและผูค้รอบครองบัตรประจ าตัวผูใ้ชบ้รกิาร (SIM Card) ทัง้นี้ 
เป็นไปตามทีค่ณะกรรมการก าหนดใหผู้ใ้หบ้รกิารจัดเก็บขอ้มูลแสดงตน  
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กรณีผูใ้ชบ้รกิารมไิดด้ าเนนิการตามวรรคแรก ผูใ้ชบ้รกิารไม่สามารถยกเหตกุารโอนสทิธมิาปฏเิสธความ

รับผดิชอบความเสยีหายทีเ่กดิขึน้อันเนื่องจากการใชบ้รกิารโทรศัพทเ์คลือ่นทีข่องผูร้ับโอนได ้ 

อนึง่ กรณีผูใ้หบ้รกิารยนิยอมใหผู้ใ้ชบ้รกิารโอนสทิธกิารใชบ้รกิารใหก้ับบุคคลอืน่แลว้ ถอืวา่สทิธกิารใช ้

บรกิารโทรศัพทเ์คลือ่นทีต่ามรายการสง่เสรมิการขาย สทิธกิารใชบ้รกิารโทรศัพทข์า้มแดนอัตโนมัต ิและ/
หรอืการใชบ้รกิารโทรทางไกลระหว่างประเทศเดมิของผูใ้ชบ้รกิารเป็นอันสิน้สดุลงทันท ีในกรณีนี้ผูรั้บโอน

ตอ้งด าเนนิการสมัครหรอืยืน่ค าขอใชบ้รกิารใหมกั่บผูใ้หบ้รกิารตอ่ไป  

5. ขอ้ก าหนดและวธิกีารใชบ้รกิารเสรมิ  

5.1  การใชบ้รกิารเสรมิประเภททีก่ าหนดใหต้อ้งใชร้หัสผา่น หรอืรหสัประจ าตัวของผูใ้ชบ้รกิาร ผูใ้ชบ้รกิารตอ้งเก็บ

รักษารหัสดงักลา่วไวเ้ป็นความลับแตเ่พยีงผูเ้ดยีวเท่านัน้  

5.2  ผูใ้ชบ้รกิารเสรมิมสีทิธทิ ารายการบรกิารเสรมิแตล่ะประเภทไดไ้ม่เกนิจานวนครัง้และจ านวนเงนิทีผู่ใ้หบ้รกิาร

ก าหนดไว ้ตามรายละเอยีดของบรกิารแต่ละประเภททีไ่ดแ้จง้แก่ผูใ้ชบ้รกิารผ่านสือ่ตา่งๆ และหากปรากฏวา่

ผูใ้ชบ้รกิารกดรหัสผา่น หรอืรหสัประจ าตัวผดิเกนิกวา่ทีก่ าหนด ผูใ้ชบ้รกิารจะไมส่ามารถท ารายการใดๆ ได ้
อกีจนกวา่ผูใ้ชบ้รกิารจะตดิต่อกบัผูใ้หบ้รกิารเพือ่แกไ้ขใหส้ามารถใชบ้รกิารไดดั้งเดมิ 

5.3  ผูใ้ชบ้รกิารยนิยอมใหผู้ใ้หบ้รกิารเป็นผูเ้รยีกเก็บเงนิคา่บรกิาร หรอืคา่ใชจ้่ายตา่งๆ ทัง้หมดจากผูใ้ชบ้รกิาร
แทนผูร้่วมใหบ้รกิารเสรมิ  

ทัง้นี้ ผูใ้หบ้รกิารจะตอ้งร่วมรับผดิกับผูร้่วมใหบ้รกิารเสรมิตอ่ผูใ้ชบ้รกิารในความเสยีหายทีเ่กดิขึน้จากการ
ใหบ้รกิารเสรมิดว้ย  

5.4  กรณีผูใ้ชบ้รกิารประสงคจ์ะบอกเลกิบรกิารเสรมิ ผูใ้หบ้รกิารตอ้งด าเนนิการดงักลา่วทันท ีและกรณีมขีอ้

โตแ้ยง้หากผูใ้หบ้รกิารไม่สามารถพสิจูนไ์ดว้า่ผูใ้ชบ้รกิารแสดงเจตนาสมัครใชบ้รกิารเสรมิโดยชดัแจง้ ผู ้
ใหบ้รกิารไมม่สีทิธเิรยีกเก็บคา่บรกิารเสรมิดังกลา่ว 

5.5  ผูใ้ชบ้รกิารสามารถใชบ้รกิารเสรมิในต่างประเทศหากผูใ้หบ้รกิารในต่างประเทศนัน้เปิดใหบ้รกิารนัน้ๆ โดย
ผูใ้ชบ้รกิารตอ้งเสยีคา่บรกิารเพิม่เตมิตามอัตราของการบรกิารขา้มแดนอัตโนมัตติามทีผู่ใ้หบ้รกิารประเทศ

นัน้ๆ หรอืผูใ้หบ้รกิารไดก้ าหนดไว ้ 

6. ขอ้ก าหนดและวธิกีารใชบ้รกิารโทรทางไกลระหวา่งประเทศ  

ในกรณีทีผู่ใ้ชบ้รกิารสมัคร หรอืขอใชบ้รกิารโทรทางไกลระหวา่งประเทศไวก้ับผูใ้หบ้รกิาร ผูใ้ชบ้รกิาร

สามารถใชโ้ทรศัพทป์ระเทศไทยตดิตอ่ไปยังหมายเลขปลายทางทีเ่ป็นเบอรโ์ทรศัพทข์องตา่งประเทศไดต้ามวธิกีาร 
ขัน้ตอน และอัตราคา่บรกิารทีผู่ใ้หบ้รกิารประกาศและแจง้ใหผู้ใ้ชบ้รกิารทราบ  

7. อตัราคา่บรกิารและคา่ธรรมเนยีมตา่งๆ  

ผูใ้ชบ้รกิารสามารถท ารายการเตมิเงนิ (Top-Up) เพือ่การใชบ้รกิารโทรศัพทเ์คลือ่นทีแ่บบช าระคา่ธรรมเนียม

และบรกิารลว่งหนา้ (Pre-Paid) ได ้ตามวธิกีารทีผู่ใ้หบ้รกิารก าหนดไวใ้นขอ้ 8 หรอืตามวธิกีารทีผู่ใ้หบ้รกิารจะได ้

ประกาศและแจง้ใหผู้ใ้ชบ้รกิารทราบเพิม่เตมิภายหนา้  

7.1  ผูใ้ชบ้รกิารตกลงช าระคา่บรกิารใหแ้กผู่ใ้หบ้รกิารตามอัตราคา่บรกิารทีผู่ใ้หบ้รกิารประกาศก าหนด ทัง้นี้ อัตรา

คา่บรกิารดังกลา่วใหเ้ป็นไปตามเงือ่นไข ประกาศของคณะกรรมการทีไ่ดก้ าหนดไว ้ผูใ้หบ้รกิารรับรองวา่ จะ
ไมเ่รยีกเก็บค่าธรรมเนียม หรอืคา่บรกิารนอกเหนือจากทีก่ าหนดในสัญญานี้ 

7.2  ผูใ้ชบ้รกิารสามารถขอทราบอัตราคา่ใชบ้รกิารโทรศัพทข์า้มแดนอัตโนมัต ิคา่บรกิารเสรมิขา้มแดนอัตโนมัต ิ

และ/หรอืคา่บรกิารโทรทางไกลระหวา่งประเทศไดท้ีส่ านักงานบรกิาร สานักงานสาขา เว็บไซต ์หรอื
โทรศัพทผ์า่นศูนยบ์รกิารลกูคา้สัมพันธข์องผูใ้หบ้รกิาร  

7.3  ผูใ้หบ้รกิารอาจเรยีกเก็บคา่บรกิารในอัตราทีต่ ่ากวา่ทีก่ าหนดไว ้ตามรายการสง่เสรมิการขายและการใชบ้รกิาร
ทีก่ าหนดขึน้เป็นคราวๆ  
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8.วธิกีารช าระคา่ใชบ้รกิารและก าหนดเวลาช าระคา่ใชบ้รกิาร  

8.1  ผูใ้ชบ้รกิารตอ้งช าระคา่บรกิารและค่าธรรมเนียมใหแ้กผู่ใ้หบ้รกิารเป็นการลว่งหนา้ก่อนการใชบ้รกิารโทรศัพท ์

โดยวธิกีารเตมิเงนิ (Top-Up) ตามชอ่งทางการช าระเงนิต่างๆ ทีผู่ใ้หบ้รกิารก าหนดไว ้ดังนี้  

8.1.1 การใชบ้ัตรเตมิเงนิ (Scratch Card) หรอืบัตรเงนิสด เงนิอเิล็กทรอนกิส ์(e-money)  

8.1.2 การเตมิเงนิ (Top-Up) ผา่นเครือ่งเบกิ-ถอน เงนิสดอัตโนมัต ิ(เครือ่ง ATM) ของธนาคารตา่งๆ   

ไดแ้ก ่ธนาคารกสกิรไทย หรอืธนาคารอืน่ๆ ทีจ่ะเปิดใหบ้รกิารในอนาคต  
8.1.3 การเตมิเงนิ (Top-Up) ณ ส านักงานบรกิารของผูใ้หบ้รกิารท่ัวประเทศ โดยพนักงานของผูใ้หบ้รกิารจะ

เป็นผูด้ าเนินการให ้ 
8.1.4 การเตมิเงนิ (Top-Up) ผา่นดว้ยวธิกีารทางอเิล็กทรอนกิสผ์า่นเครือ่ง e-refill และ e-pay  

8.1.5 การเตมิเงนิ (Top-Up) ผา่นเครอืขา่ยการใหบ้รกิารอนิเทอรเ์น็ต 

8.1.6 การเตมิเงนิ (Top-Up) ผา่นเครือ่งโทรศัพทต์อบรับ (Interactive Voice Response “IVR”) หรอืระบบ
ขอ้ความสัน้แบบดว่นพเิศษ (USSD Short Code) 

8.1.7 การเตมิเงนิ (Top-Up) ผา่นระบบการใชบ้รกิารทางโทรศัพทข์องธนาคาร (Telephone Banking)  
 

การท ารายการเตมิเงนิ (Top-Up) แตล่ะครัง้ ผูใ้ชบ้รกิารตอ้งเตมิเงนิ (Top-Up) ตามวงเงนิทีผู่ใ้หบ้รกิาร
ก าหนดไวเ้ทา่นัน้ กรณีผูใ้หบ้รกิารแกไ้ข ลด หรอืเพิม่เตมิชอ่งทางและวธิกีารเตมิเงนิ (Top-Up) ผูใ้หบ้รกิาร

จะประกาศและแจง้ใหผู้ใ้ชบ้รกิารทราบตอ่ไป  

8.2  ผูใ้ชบ้รกิารสามารถท าการเตมิเงนิ (Top-Up) เพือ่การใชบ้รกิารโทรศัพทเ์คลือ่นทีไ่ดต้ลอดเวลาทีใ่ชบ้รกิาร 
กรณีทียั่งคงมยีอดเงนิคงเหลอือยู่ในระบบการใชบ้รกิาร และผูใ้ชบ้รกิารไดม้กีารเตมิเงนิ (Top-Up) ภายใน

ก าหนดเวลาระบบจะน ายอดเงนิเกา่ทีเ่หลอือยูร่วมกับยอดเงนิใหม่  

8.3  ผูใ้ชบ้รกิารสามารถตรวจสอบวงเงนิคงเหลอือยูใ่นระบบการใชบ้รกิารโทรศัพทไ์ดต้ลอดเวลา และผูใ้หบ้รกิาร

จะแจง้วงเงนิคงเหลอืใหผู้ใ้ชบ้รกิารทราบเป็นลายลักษณ์อักษรผ่านระบบการใหบ้รกิารสง่ขอ้ความสัน้แบบ

ดว่นพเิศษ (USSD)  

9. ระยะเวลาการใชบ้รกิาร  

9.1  การเตมิเงนิแตล่ะครัง้ตามมูลคา่ทีผู่ใ้หบ้รกิารก าหนดไว ้ผูใ้ชบ้รกิารจะไดรั้บระยะเวลาการใชง้านเป็นจ านวนไม่
นอ้ยกวา่ 30 วัน ทัง้นี้ ระยะเวลาสะสมสงูสุดอยา่งนอ้ย 365 วัน  

9.2  ผูใ้ชบ้รกิารจะตอ้งเตมิเงนิ (Top-Up) เขา้สูร่ะบบการใชบ้รกิารภายใน 45วัน นับแต่ครบก าหนดระยะเวลาใน
แตล่ะครัง้ หากพน้ก าหนดเวลาดังกลา่วถอืวา่ผูใ้ชบ้รกิารไมป่ระสงคจ์ะใชบ้รกิารตอ่ไป  

10.การตรวจสอบขอ้มูลการใชบ้รกิาร  

10.1 ในกรณีทีผู่ใ้ชบ้รกิารเห็นวา่ผูใ้หบ้รกิารเรยีกเก็บค่าบรกิารสงูกวา่อัตราทีก่ าหนดไว ้หรอืสงูกวา่ทีเ่รยีกเก็บจาก
ผูใ้ชบ้รกิารรายอืน่ทีใ่ชบ้รกิารโทรคมนาคมในลักษณะหรอืประเภทเดยีวกัน หรอืเห็นวา่ผูใ้หบ้รกิารเรยีกเก็บ

คา่บรกิารไมถ่กูตอ้ง ผูใ้ชบ้รกิารมสีทิธยิืน่ค าขอตรวจสอบขอ้มลูการใชบ้รกิารไดต้ามหลักเกณฑท์ีก่ าหนดตาม
ประกาศ กทช. เรือ่ง มาตรฐานของสญัญาใหบ้รกิารโทรคมนาคม พ.ศ. 2549 ทัง้นี้ ผูใ้ชบ้รกิารตอ้งยืน่ค าขอ

เป็นหนังสอื หรอืทางโทรศัพท ์หรอืเครือ่งมอืสือ่สารอยา่งอืน่ หรอืโดยวธิกีารอืน่ใดมายัง สานักงานบรกิาร 

สานักงานสาขา หรอืตัวแทนศนูยบ์รกิาร หรอืศนูยบ์รกิารรับขอ้รอ้งเรยีน และผูใ้หบ้รกิารจะด าเนนิการ
ตรวจสอบขอ้เท็จจรงิและแจง้ผลการตรวจสอบขอ้มูลใหผู้ใ้ชบ้รกิารทราบโดยเร็ว แต่ทัง้นี้ตอ้งไมเ่กนิกวา่ 30 

วัน นับแตวั่นทีผู่ใ้ชบ้รกิารค าขอ  

หากผูใ้หบ้รกิารไม่ด าเนนิการภายในระยะเวลาทีก่ าหนด ใหถ้อืวา่ผูใ้หบ้รกิารนัน้สิน้สทิธใินการเรยีกเก็บ

คา่ธรรมเนียมหรอืคา่บรกิารในจ านวนทีผู่ใ้ชบ้รกิารไดโ้ตแ้ยง้นัน้  

10.2 กรณีขอ้เท็จจรงิปรากฏวา่ผูใ้หบ้รกิารเรยีกเก็บคา่บรกิารเกนิกวา่จ านวนทีเ่กดิขึน้จากการใชบ้รกิารจรงิ ผู ้
ใหบ้รกิารจะคนืเงนิสว่นตา่งของคา่บรกิารใหแ้กผู่ใ้ชบ้รกิารภายใน 30 วัน นับแตวั่นทีข่อ้เท็จจรงิยตุ ิและผู ้
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ใหบ้รกิารตอ้งช าระดอกเบีย้ในส่วนต่างในอัตราเทา่กับทีไ่ดก้ าหนดวา่จะเรยีกเก็บจากผูใ้ชบ้รกิารในกรณีที่

ผูใ้ชบ้รกิารผดินัด โดยผูใ้หบ้รกิารจะจ่ายคนืเงนิใหเ้ป็นเงนิสด หรอืเชค็ หรอืน าเขา้บัญชเีงนิฝากของ
ผูใ้ชบ้รกิารตามทีผู่ใ้ชบ้รกิารแจง้ไว ้หรอืเตมิเงนิ (Top-Up) ใหก้ับเลขหมายโทรศัพทข์องผูใ้ชบ้รกิาร หรอื

ตามวธิกีารทีผู่ใ้ชบ้รกิารแจง้ความประสงคไ์ว ้ 

10.3 ผูใ้หบ้รกิารจะด าเนนิการตรวจสอบขอ้มลูการใชบ้รกิาร แจง้ผล และคนืเงนิ (ถา้ม)ี ใหแ้กผู่ใ้ชบ้รกิารทีม่ี

หลักฐานแสดงตนวา่เป็นผูใ้ชบ้รกิารทีแ่ทจ้รงิเท่านัน้  

11. การแจง้ขอระงบัใชบ้รกิารช ัว่คราว  

11.1 ในกรณีทีผู่ใ้ชบ้รกิารมเีหตุจ าเป็นไมส่ามารถใชบ้รกิารโทรศัพทเ์คลือ่นทีไ่ดเ้ป็นการชัว่คราว ผูใ้ชบ้รกิาร

สามารถขอระงับการใชบ้รกิารเป็นการชัว่คราวได ้30วัน โดยไมเ่สยีคา่ใชจ้่าย ทัง้นี้ ตอ้งแจง้ความประสงค์
เป็นคราวๆ ดว้ยตนเอง หรอืสง่โทรสารพรอ้มส าเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรอืแจง้เป็นหนังสอืสง่ทาง

ไปรษณียล์งทะเบยีนตอบรับมายังส านักงานบรกิาร ส านักงานสาขา หรอืตัวแทนศูนยบ์รกิารเป็นการลว่งหนา้

ไมน่อ้ยกวา่ 3 วัน  

11.2 ในการขอระงับการใชบ้รกิารชัว่คราวผูใ้ชบ้รกิารไม่ตอ้งเสยีคา่ธรรมเนียม หรอืคา่ใชจ้า่ยใดๆ ในการขอระงับ

บรกิาร เวน้แต ่กรณีทีผู่ใ้ชบ้รกิารระงับบรกิารเกนิกวา่ระยะเวลาขัน้สงูที ่ผูใ้หบ้รกิารก าหนดไว ้ผูใ้หบ้รกิารมี
สทิธยิกเลกิการใหบ้รกิารไดโ้ดยแจง้ใหผู้ใ้ชบ้รกิารทราบลว่งหนา้เป็นหนังสอืไมน่อ้ยกวา่ 30 วัน  

11.3 ผูใ้หบ้รกิารจะเปิดใหผู้ใ้ชบ้รกิารไดใ้ชบ้รกิารทันทใีนวันถัดจากวันทีค่รบก าหนดการขอระงับใชบ้รกิารชัว่คราว 
โดยไมเ่รยีกเก็บคา่ใชจ้่ายใดๆ ในการขอเปิดใชบ้รกิาร  

12. กรณีเครือ่งโทรศพัทเ์คลือ่นทีสู่ญหายหรอืถูกโจรกรรม  

12.1 เมือ่เครือ่งโทรศัพทเ์คลือ่นทีพ่รอ้มกับบัตรระบตัุวผูใ้ชบ้รกิาร (SIM Card) สญูหาย หรอื ถกูโจรกรรม 
ผูใ้ชบ้รกิารตอ้งรบีแจง้มายังส านักงานบรกิาร ส านักงานสาขาของผูใ้หบ้รกิารทราบเป็นหนังสอื หรอืทาง

โทรศัพท ์หรอืโดยเครือ่งมอืสือ่สารอยา่งอืน่ หรอืโดยวธิกีารอืน่ใด โดยผูใ้หบ้รกิารจะด าเนนิการระงับการ
ใหบ้รกิารในทันททีีไ่ดรั้บแจง้เพือ่ระงับการใหบ้รกิารเป็นการชัว่คราวโดยเร็วทีส่ดุ และผูใ้ชบ้รกิารไม่ตอ้ง

รับผดิชอบช าระค่าธรรมเนียมและคา่บรกิารทีเ่กดิขึน้ภายหลังการแจง้ดังกลา่ว เวน้แตผู่ใ้หบ้รกิารจะพสิจูนไ์ด ้

วา่ความรับผดิในหนี้นัน้ทีเ่กดิขึน้เป็นผลจากการกระท าของผูใ้ชบ้รกิารเอง  

12.2 ผูใ้หบ้รกิารจะด าเนนิการระงับการใหบ้รกิารใหก้็ตอ่เมือ่ไดต้รวจสอบเป็นทีช่ดัแจง้แลว้วา่ ผูแ้จง้เป็น

ผูใ้ชบ้รกิารทีแ่ทจ้รงิเทา่นัน้  

12.3 ในระหวา่งการระงับการใชบ้รกิารชัว่คราว ผูใ้ชบ้รกิารมสีทิธยิืน่ค าขอใหผู้ใ้หบ้รกิารเปิดใหบ้รกิารใหมโ่ดยใช ้

เลขหมายโทรศัพทเ์ดมิไดภ้ายในเวลา 30 วัน นับแตวั่นทีผู่ใ้หบ้รกิารไดรั้บแจง้การสญูหาย หรอืถกูโจรกรรม
แลว้ เมือ่ครบก าหนดเวลาดังกลา่วแลว้ ผูใ้หบ้รกิารมสีทิธยิกเลกิการใหบ้รกิารไดโ้ดยแจง้ใหผู้ใ้ชบ้รกิารทราบ

ลว่งหนา้เป็นหนังสอืไมน่อ้ยกวา่ 30 วัน  

13. การบอกเลกิสญัญาโดยผูใ้ชบ้รกิาร  

13.1 ผูใ้ชบ้รกิารมสีทิธเิลกิสัญญาการใชบ้รกิารโทรศัพทเ์คลือ่นทีไ่ดโ้ดยบอกกล่าวแจง้ความประสงคเ์ป็นหนังสอื

ดว้ยตนเอง ณ ส านักงานบรกิาร ส านักงานสาขาของผูใ้หบ้รกิาร หรอืสง่โทรสารพรอ้มส าเนาบัตรประจ าตัว
ประชาชนใหผู้ใ้หบ้รกิารทราบล่วงหนา้  

กรณีดังตอ่ไปนี้ผูใ้ชบ้รกิารมสีทิธเิลกิสัญญาไดทั้นท ี 

13.1.1 ผูใ้ชบ้รกิารไม่สามารถรับบรกิารจากผูใ้หบ้รกิารไดด้ว้ยเหตทุีเ่กดิขึน้อยา่งตอ่เนื่องและอยูน่อกเหนอื 
การควบคมุของผูใ้ชบ้รกิาร  

13.1.2 ผูใ้หบ้รกิารไดล้ะเมดิขอ้ตกลงอันเป็นสาระส าคัญของสัญญาและเงื่อนไขขอ้ตกลงฉบับนี้  
13.1.3 ผูใ้หบ้รกิารตกเป็นบคุคลลม้ละลาย  

13.1.4 ผูใ้หบ้รกิารเปลีย่นแปลงขอ้ตกลงในสัญญา หรอืเงือ่นไขในการใหบ้รกิาร ซึง่มผีลเป็นการลดสทิธิ

หรอืประโยชนอ์ันพงึไดรั้บของผูใ้ชบ้รกิารลง เวน้แตเ่กดิจากเหตตุามทีก่ฎหมายบัญญัต ิ 
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14. ขอ้รอ้งเรยีนเกีย่วกบัการใหบ้รกิาร  

กรณีผูใ้ชบ้รกิารมขีอ้เดอืดรอ้นเสยีหายอันเนื่องมาจากการใหบ้รกิารโทรศัพทเ์คลือ่นทีข่องผูใ้หบ้รกิาร 

ผูใ้ชบ้รกิารมสีทิธยิืน่ขอ้รอ้งเรยีนไดต้ามหลักเกณฑก์ารรับเรือ่งรอ้งเรยีน และการแกไ้ขปัญหาเรือ่งรอ้งเรยีนของ
ผูใ้ชบ้รกิารโทรศัพทเ์คลือ่นทีท่ีผู่ใ้หบ้รกิารไดก้ าหนดและประกาศแจง้ใหท้ราบแลว้  

15. การคนืเงนิคา่บรกิาร  

เมือ่สัญญาเลกิกันไมว่า่ดว้ยเหตุใดๆ หากปรากฏว่าผูใ้หบ้รกิารมเีงนิคา้งช าระแกผู่ใ้ชบ้รกิาร หลังจากทีไ่ดห้ัก
ช าระหนี้คา่บรกิารและ/หรอืคา่ธรรมเนียมทีผู่ใ้ชบ้รกิารคา้งช าระ ผูใ้หบ้รกิารจะคนืเงนิสว่นทีผู่ใ้หบ้รกิารไดรั้บไวใ้หแ้ก่

ผูใ้ชบ้รกิารทีแ่ทจ้รงิ หรอืบคุคลทีไ่ดรั้บมอบอ านาจจากผูใ้ชบ้รกิาร ภายใน 30 วัน นับแตวั่นเลกิสัญญา โดยโอนเงนิ
ตามจ านวนทีต่อ้งคนืใหก้ับเลขหมายโทรศัพทแ์บบชาระเงนิลว่งหนา้(Pre-Paid) ในระบบของผูใ้หบ้รกิารตามที่

ผูใ้ชบ้รกิารแจง้ หรอือาจคนืเป็นเงนิสด หรอืเชค็ หรอืน าเขา้บัญชเีงนิฝากของผูใ้ชบ้รกิารในกรณีทีผู่ใ้ชบ้รกิารแจง้

ความประสงคไ์ว ้หรอืตามวธิกีารทีผู่ใ้ชบ้รกิารไดแ้จง้ความประสงคไ์ว ้โดยผูใ้ชบ้รกิารตอ้งแสดงหลักฐานยนืยันการ
เป็นผูใ้ชบ้รกิารทีแ่ทจ้รงิใหแ้ก่ผูใ้หบ้รกิารดว้ย  

16. เหตแุหง่การปฏเิสธการใหบ้รกิาร  

ผูใ้หบ้รกิารมสีทิธปิฏเิสธการใหบ้รกิารแกผู่ย้ืน่ค าขอใชบ้รกิารได ้ดังนี้  

16.1 เมือ่ผูใ้ชบ้รกิารปฏเิสธไม่ใหข้อ้มลูรายละเอยีดการแสดงตัวในฐานะเป็นผูใ้ชบ้รกิารและ ผูค้รอบครอง
บัตรประจ าตัวผูใ้ชบ้รกิาร (SIM Card)  

16.2 เมือ่ปรากฏวา่ผูใ้ชบ้รกิารถกูระงับการใหบ้รกิาร หรอืเคยถกูผูใ้หบ้รกิารระงับการใหบ้รกิารเนื่องมาจาก

เหตขุอ้หนึง่ขอ้ใดตามขอ้ 17.2-17.5  
16.3 เมือ่ปรากฏวา่ผูใ้ชบ้รกิารถกูยกเลกิ หรอืเคยถกูผูใ้หบ้รกิารยกเลกิการใหบ้รกิารเนื่องมาจากเหตขุอ้หนึง่

ขอ้ใดตามขอ้ 18.1 หรอื 18.2  
 

17. เหตผุูใ้หบ้รกิารมสีทิธริะงบัการใหบ้รกิาร  

กรณีดังตอ่ไปนี้ผูใ้หบ้รกิารมสีทิธริะงับการใหบ้รกิารไดทั้นท ีโดยไม่ตอ้งแจง้เป็นหนังสอืใหผู้ใ้ชบ้รกิารทราบ
เป็นการลว่งหนา้  

17.1 กรณีเกดิเหตสุดุวสัิยขึน้แกผู่ใ้หบ้รกิาร  
17.2 ผูใ้ชบ้รกิารถงึแกค่วามตาย หรอืสิน้สดุสภาพนติบิคุคล  

17.3 ผูใ้ชบ้รกิารใชเ้อกสารปลอม หรอืแสดงขอ้ความอันเป็นเท็จในการขอใชบ้รกิาร  
17.4 ผูใ้หบ้รกิารพสิจูนไ์ดว้า่บรกิารโทรคมนาคมทีใ่หแ้กผู่ใ้ชบ้รกิารถกูน าไปใชโ้ดยมชิอบดว้ยกฎหมาย หรอื

ฝ่าฝืนต่อสัญญา  

17.5 ผูใ้ชบ้รกิารมไิดช้ าระคา่บรกิารล่วงหนา้ภายในระยะเวลาทีก่ าหนด  
17.6 ผูใ้หบ้รกิารมเีหตจุ าเป็นตอ้งบ ารุงรักษา หรอืแกไ้ขระบบโทรคมนาคมทีใ่ชใ้นการใหบ้รกิาร  

ขอ้ 18. ผูใ้หบ้รกิารมสีทิธยิกเลกิการใหบ้รกิารไดใ้นกรณีดงัตอ่ไปนี ้ 

18.1.ผูใ้ชบ้รกิารถงึแกค่วามตาย หรอืสิน้สดุสภาพนติบิคุคล  

18.2 ผูใ้หบ้รกิารมเีหตุอันเชือ่ไดว้า่ผูใ้ชบ้รกิารมพีฤตกิรรมฉอ้ฉลในการใชบ้รกิาร หรอืน าบรกิารไปใชโ้ดยผดิ

กฎหมาย หรอืฝ่าฝืนขอ้หา้มสัญญา  
18.3 ผูใ้หบ้รกิารไม่สามารถใหบ้รกิารไดโ้ดยเหตุทีอ่ยูน่อกเหนือการควบคมุของผูใ้หบ้รกิาร  

18.4 เป็นการยกเลกิโดยบทบัญญัตขิองกฎหมาย  
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ขอ้ 19. การแกไ้ขเปลีย่นแปลง  

การแกไ้ขเปลีย่นแปลงเพิม่เตมิขอ้ตกลง เงือ่นไข ระเบยีบ ประกาศ หรอืขอ้ก าหนดใดๆ ของการใหบ้รกิาร 
รวมทัง้การเปลีย่นแปลงอัตราคา่บรกิารโทรคมนาคมตา่งๆ ตามทีผู่ใ้หบ้รกิารก าหนดไว ้ผูใ้หบ้รกิารจะแจง้ให ้

ผูใ้ชบ้รกิารทราบเป็นการล่วงหนา้ไมน่อ้ยกวา่ 30 วัน  

ในกรณีทีก่ารแกไ้ขเปลีย่นแปลงขอ้สัญญาอันอาจมผีลกระทบตอ่สทิธหินา้ที ่หรอืประโยชนอ์ันพงึไดรั้บของ

ผูใ้ชบ้รกิาร ผูใ้หบ้รกิารตอ้งเสนอใหค้ณะกรรมการพจิารณาใหค้วามเห็นชอบล่วงหนา้ไมน่อ้ยกวา่ 30 วัน เวน้แตเ่ป็น

ขอ้ก าหนดหรอืเงือ่นไขเกีย่วกับการใหบ้รกิารทีค่ณะกรรมการประกาศยกเวน้ใหด้ าเนนิการไดโ้ดยไมต่อ้งไดรั้บความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการ ในกรณีดงักลา่วให ้ผูใ้หบ้รกิารแจง้ใหค้ณะกรรมการทราบอยา่งชา้ไมเ่กนิ 30 วัน หลังจาก

ทีไ่ดด้ าเนนิการแลว้  

การเปลีย่นแปลงในสาระส าคัญของระบบ เทคโนโลย ีหรอือปุกรณ์ใดๆ อันสง่ผลกระทบท าใหป้ระสทิธภิาพ

ในการใหบ้รกิารต ่าลง หรอืกระทบสทิธ ิหนา้ที ่หรอืประโยชนอ์ันพงึไดรั้บของผูใ้ชบ้รกิารตามสัญญา ใหถ้อืวา่เป็นการ

เปลีย่นแปลงขอ้ก าหนดหรอืเงือ่นไขในการใหบ้รกิารและตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากคณะกรรมการก่อนโดยให ้
ด าเนนิการเชน่เดยีวกับกรณีตามวรรคสอง  

ความในวรรคแรกไม่ใชบั้งคับกับการเปลีย่นแปลงอัตราค่าใชบ้รกิารโทรศัพทท์างไกลระหวา่งประเทศ หรอื
อัตราคา่ใชบ้รกิารโทรศัพทข์า้มแดนระหวา่งประเทศ หรอืการเปลีย่นแปลงอัตราค่าใชบ้รกิารโดยกฎหมายก าหนดใหม้ี

ผลบังคับใชภ้ายในก าหนดเวลาทีน่อ้ยกวา่ 30 วัน  

ขอ้ 20. อืน่ๆ  

20.1 ผูใ้ชบ้รกิารตกลงยอมรับวา่กรณีทีผู่ใ้ชบ้รกิารสมัครหรอืยืน่ค าขอใชบ้รกิารอืน่ใดทีเ่กีย่วเนื่องกับการใช ้

บรกิารโทรศัพทเ์คลือ่นที ่บรกิารขา้มแดนอัตโนมัต ิบรกิารโทรทางไกลระหวา่งประเทศ หรอืบรกิารอืน่
ใดทีผู่ใ้หบ้รกิารจะเปิดใหบ้รกิารในอนาคต ผูใ้ชบ้รกิารยังตอ้งปฏบัิตติามขอ้ตกลงและเงือ่นไขการใช ้

โทรศัพทเ์คลือ่นทีฉ่บับนี้ทกุประการ  

20.2 ผูใ้หบ้รกิารขอสงวนสทิธใินการเปลีย่นแปลง แกไ้ขเพิม่เตมิสัญญาใหบ้รกิารนี้ตามทีไ่ดรั้บความ

เห็นชอบจากคณะกรรมการ หรอืตามทีค่ณะกรรมการประกาศก าหนด โดยจะแจง้ใหผู้ใ้ชบ้รกิารทราบ

ลว่งหนา้ ผา่นเว็บไซด ์สานักงานบรกิารลูกคา้ของผูใ้หบ้รกิาร ศนูยบ์รกิารรับเรือ่งรอ้งเรยีน หรอืผา่นเลข
หมายของผูใ้ชบ้รกิาร ทัง้นี้ ไม่ตัดสทิธผิูใ้ชบ้รกิารทีจ่ะบอกเลกิสัญญาไดทั้นท ี 


