
  
 

สญัญาให้บริการโทรคมนาคม ประเภทรายเดือน (Post-Paid) 
ของ บริษทั โทรคมนาคมแห่งชาติ จ ากดั (มหาชน)  

 

1.  ค านิยาม 

1.1 “สญัญา” หมายถงึ ขอ้ตกลงร่วมกนัระหว่างผูใ้หบ้รกิารกบัผูใ้ชบ้รกิารเกีย่วกบัการใหบ้รกิารโทรศพัทเ์คลือ่นทีแ่ก่ผูใ้ชบ้รกิาร โดยจะมผีลผกูพนัและใชบ้ังคบักบั        
ผูใ้หบ้รกิารและผูใ้ชบ้รกิารตามสทิธแิละหน้าทีท่ีก่ าหนดไวใ้นสญัญาการใหบ้รกิารโทรคมนาคมฉบบันี้ ซึง่คณะกรรมการกจิการกระจายเสยีง กิจการโทรทศัน์ และกจิการ
โทรคมนาคมแห่งชาต ิ(กสทช.) เหน็ชอบแลว้ ทนัทเีมือ่ผูใ้หบ้รกิารยนิยอมใหผู้ใ้ชบ้รกิารไดใ้ชบ้รกิารโทรศพัทเ์คลือ่นที ่ 
1.2 “ค าขอ” หมายถงึ แบบค าขอใชบ้รกิารโทรศพัทเ์คลือ่นที ่ของ บรษิทั โทรคมนาคมแห่งชาต ิจ ากดั (มหาชน) และแบบค าขอทุกประเภท และเอกสารอื่นๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง

ทีผู่ใ้หบ้รกิารก าหนดขึน้ 

1.3 “ผูใ้หบ้รกิาร” หมายถงึ บรษิทั โทรคมนาคมแห่งชาต ิจ ากดั (มหาชน)  
1.4 “ผูใ้ชบ้รกิาร” หมายถงึ บุคคลธรรมดาหรอืนิตบิุคคลทีต่กลงใชเ้ลขหมายวทิยุคมนาคมและบรกิาร “ประเภทรายเดอืน” ในลกัษณะทีเ่รยีกเกบ็ค่าธรรมเนียมหรอื        
ค่าบรกิารภายหลงั ตามขอ้ตกลงนี้ ซึง่ไดล้งชือ่ในค าขอใชบ้รกิารทีผู่ใ้หบ้รกิารไดอ้นุญาตใหใ้ชบ้รกิารไดแ้ลว้ 

1.5 “เครือ่งวทิยุคมนาคม” หมายถงึ เครือ่งและอุปกรณ์วทิยุคมนาคม อุปกรณ์ระบุตวัผูใ้ชบ้รกิาร (SIM CARD) และอุปกรณ์อืน่ตามรายละเอยีดในแบบค าขอหรอื    
ตามทีผู่ใ้หบ้รกิารเหน็ชอบใหน้ ามาใชบ้รกิาร 
1.6 “เลขหมายวทิยุคมนาคม” หมายถงึ เลขหมายวทิยุคมนาคมตามอุปกรณ์ระบุตวัผูใ้ชบ้รกิาร ทีไ่ดเ้ปิดหรอืก าหนดใหผู้ใ้ชบ้รกิารใชส้ าหรบัใชบ้รกิาร 
1.7 “เครอืขา่ย” หมายถงึ เครอืขา่ยหรอืโครงขา่ยโทรคมนาคม เครือ่งและอุปกรณ์โทรคมนาคม ทัง้ของรฐัและเอกชนซึง่ใชเ้พือ่ใหบ้รกิารแก่ผูใ้ชบ้รกิาร 

1.8 “รหสัประจ าตวั” (PIN หรอื Personal Identification Number) หมายถงึ รหสัเฉพาะตวั รหสัผ่าน หรอืหมายเลขเฉพาะประจ าตวั หรอืเครือ่งหมาย ชือ่ หรอืเลขหมาย      
อื่นใด ทีผู่ใ้หบ้รกิารไดก้ าหนดใหเ้ฉพาะผูใ้ชบ้รกิารเพือ่ใชบ้รกิาร 
1.9 “บรกิารโทรคมนาคม” หมายถงึ บรกิารโทรศพัทเ์คลือ่นทีร่ะบบรายเดอืน (Postpaid) และระบบเตมิเงนิ (Prepaid) รวมทัง้บรกิารเสยีง บรกิารส่งขอ้ความ (Messaging 
Service) บรกิารอนิเทอรเ์น็ตไรส้ายความเรว็สงู บนโครงขา่ยของผูใ้หบ้รกิาร และบรกิารอืน่ๆ ซึง่ไดร้บัใบอนุญาตประกอบกจิการโทรคมนาคมตามกฎหมาย ว่าดว้ย   
การประกอบกจิการโทรคมนาคม ทีจ่ดัใหผู้ใ้ชบ้รกิารใชต้ามขอ้ตกลงนี้ 
1.10 “บรกิารเสรมิ” หมายถงึ บรกิารใดๆ ของผูใ้หบ้รกิารทีใ่หบ้รกิารเพิม่เตมินอกเหนือจากบรกิารโทรออกและรบัสายเขา้  
1.11 “ผูร้่วมใหบ้รกิารเสรมิ” หมายถงึ ผูท้ีม่ขีอ้ตกลงกบัผูใ้หบ้รกิารในการใหบ้รกิารเสรมิแก่ผูใ้ชบ้รกิาร 
1.12 “ค่าบรกิาร” หมายถงึ ค่าเช่าเลขหมายวทิยุคมนาคม ค่าใชบ้รกิาร ค่าบรกิารพเิศษ ค่าบรกิารเสรมิ ค่าใชบ้รกิารส่งขอ้ความ ค่าใชบ้รกิารขอ้มลู คา่บรกิาร            
ขอเปลีย่นแปลงรายการส่งเสรมิการขาย ค่าบรกิารในการขอรายละเอยีดค่าใชบ้รกิาร ค่าบรกิารในการขอใบส าเนาใบแจง้หนี้ ค่าใชบ้รกิารอื่น และค่าใชจ้่ายอื่นใด          
ทีผู่ใ้ชบ้รกิารตอ้งช าระเกีย่วกบัการใชบ้รกิาร โดยใหเ้ป็นไปตามอตัราทีร่ะบุไวใ้นค าขอใชบ้รกิาร คู่มอืการใชบ้รกิาร หรอืตามทีไ่ดแ้จ้งใหผู้ใ้ชบ้รกิารทราบ 

1.13 “วงเงนิค่าใชบ้รกิาร” หมายถงึ จ านวนเงนิค่าใชบ้รกิารสงูสุดทีผู่ใ้หบ้รกิารไดก้ าหนดสทิธใิหผู้ใ้ชบ้รกิารในแต่ละรอบการใชบ้รกิาร เพือ่ป้องกนัความเสยีหาย         
อนัจะ เกดิขึน้กบัผูใ้ชบ้รกิารและผูใ้หบ้รกิาร 
1.14 “ขอ้มลูส่วนบุคคล” หมายถงึ ชือ่-สกุล ทีอ่ยู่ เลขบตัรประจ าตวัประชาชน เลขหมายวทิยุคมนาคม ขอ้มลูของผูใ้ชบ้รกิาร ขอ้มลูการใชบ้รกิาร พฤตกิรรมการใชบ้รกิาร
ของ ผูใ้ชบ้รกิารหรอืขอ้เทจ็จรงิรายละเอยีดเกีย่วกบัการใชบ้รกิาร โดยตอ้งเป็นขอ้มลูทีส่ามารถระบุตวัผูใ้ชบ้รกิารไดไ้มว่่าทางตรงหรอืทางออ้ม ทัง้นี้เป็นไปตามที่
พระราชบญัญตัคิุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคล พ.ศ. 2562 และประกาศ กสทช. ก าหนด 

2.  การบงัคบัใช้สญัญา 

     ใหส้ญัญานี้มผีลใชบ้งัคบัระหว่างผูใ้ชบ้รกิารกบัผูใ้หบ้รกิาร เมือ่ผูใ้หบ้รกิารไดอ้นุญาตใหผู้ใ้ชบ้รกิาร ใชบ้รกิารไดแ้ลว้ให้สญัญานี้มผีลใชบ้งัคบัโดยไมม่กี าหนดเวลา         
เวน้แต่จะก าหนดไวเ้ป็นอย่างอื่นในค าขอใชบ้รกิารหรอืจนกว่าผูใ้ชบ้รกิารหรอืผูใ้หบ้รกิารบอกเลกิสญัญาตามขอ้ก าหนดของสญัญานี้ ทัง้นี้ คู่สญัญาตกลงผกูพนัและ
ปฏบิตัติามสญัญานี้ทุกประการ เวน้แต่จะก าหนดไวโ้ดยชดัแจง้ ขอ้ตกลงใดซึง่เกีย่วขอ้งกบัการใหบ้รกิารทีข่ดัแยง้กบัสญัญานี้ ใหถ้อืสญัญานี้ใชบ้งัคบั 

3. มาตรฐานการให้บริการ 

ผูใ้หบ้รกิารตกลงใหบ้รกิาร ตามทีโ่ฆษณาไว ้หรอืตามทีแ่จง้ใหผู้ใ้ชบ้รกิารทราบ โดยใหบ้รกิารทีม่มีาตรฐานและคุณภาพไมต่ ่ากว่าหลกัเกณฑท์ีส่ านกังาน                   
คณะกรรมการกจิการกระจายเสยีง กจิการโทรทศัน์ และกจิการโทรคมนาคมแห่งชาต ิ(ส านกังาน กสทช.) ประกาศก าหนดไว ้

4.  การใช้บริการ 

     ผูใ้ชบ้รกิารตกลงใชบ้รกิารและเลขหมายวทิยุคมนาคมตามสญัญาใหบ้รกิารโทรคมนาคม ดงันี้ 
4.1 ผูใ้ชบ้รกิารตอ้งปฏบิตัติามกฎหมาย ตลอดจนบรรดาขอ้ก าหนด ระเบยีบ ค าสัง่และประกาศต่างๆ ของผูใ้หบ้รกิาร และ/หรอื หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งผูม้อี านาจก ากบั

ดแูลบรกิาร ทัง้ทีใ่ชอ้ยู่ในปัจจุบนัและทีจ่ะไดม้กีารแกไ้ขเปลีย่นแปลงต่อไปในอนาคต และผูใ้ชบ้รกิารจะตอ้งไมใ่ชบ้รกิารไปในทางทีข่ดัต่อความสงบเรยีบรอ้ยหรอื        

ศลีธรรมอนัดขีองประชาชน หรอืใชไ้ปในทางทีท่ าใหเ้กดิความเสยีหาย หรอืเสือ่มเสยีชือ่เสยีงของบุคคลใดๆ หรอืใชเ้พือ่วตัถุประสงคท์ีไ่ม่ชอบดว้ยกฎหมายหรอืยอมให้

บุคคลอื่นใดกระท าการดงักล่าว 

4.2 ผูใ้ชบ้รกิารตกลงยนิยอมผกูพนัและปฏบิตัติามบรรดาคู่มอืการใชบ้รกิาร ประกาศ และเอกสารต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบับรกิาร ทัง้ทีม่อียู่แล้วในปัจจุบนัและทีจ่ะมขี ึน้หรอื

มกีารแกไ้ขเปลีย่นแปลงต่อไปในอนาคตซึง่ไดจ้ดัท าขึน้โดยผูใ้หบ้รกิาร โดยผูใ้หบ้รกิารจะขอความเหน็ชอบจากหน่วยงานก ากบัดแูลตามขัน้ตอนทีก่ฎหมายก าหนด ทัง้นี้          

ผูใ้ชบ้รกิารสามารถโตแ้ยง้การแกไ้ขเปลีย่นแปลงดงักล่าวไดภ้ายใน 7 วนั นบัตัง้แต่วนัทีไ่ดร้บัขอ้มลูขา่วสาร หากพน้ก าหนดระยะเวลาแลว้ ใหถ้อืว่าผูใ้ชบ้รกิารยนิยอม 

 

 



 

4.3 ใหถ้อืว่าบรรดาขา่วสาร ค าบอกกล่าว ค าแนะน า ขอ้เสนอแนะ ค าบอกกล่าวทวงถามต่างๆ ทีไ่ดส้่งถงึผูใ้ชบ้รกิาร โดยผ่านทางเครือ่งวทิยุคมนาคมหรอืทางบรกิาร          
มผีลผกูพนัผูใ้ชบ้รกิาร  เฉพาะในกรณทีีผู่ใ้ชบ้รกิารไดแ้สดงความประสงคต์กลงยนิยอมโดยชดัแจง้   ผ่านทาง SMS, Call Center  หรอืส านกังานบรกิารลกูคา้ของ      
ผูใ้หบ้รกิาร 
4.4 หา้มมใิหผู้ใ้ชบ้รกิารใชบ้รกิารไปในทางทีอ่าจก่อใหเ้กดิความเสยีหายต่อประเทศชาต ิผูใ้หบ้รกิารหรอืบุคคลอื่นใดหรอืด าเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดอนัจะส่งผลใหเ้กดิ
ความเสยีหายหรอืเสือ่มเสยีแก่การปฏบิตักิารของเครอืขา่ยหรอือุปกรณ์ทีเ่กีย่วขอ้ง หรอืแก่บรกิารหรอืบรกิารโทรคมนาคมอื่นใดทีใ่หบ้รกิารโดยผูใ้หบ้รกิารหรอืบุคคล 
อื่นใด และหา้มมใิหผู้ใ้ชบ้รกิารน าเลขหมายวทิยุคมนาคม เครือ่งวทิยุคมนาคม อุปกรณ์หรอืสว่นหนึ่งส่วนใดของเครือ่งวทิยุคมนาคมอุปกรณ์ หรอืบรกิารไปใชเ้พือ่
วตัถุประสงคอ์ืน่ใดทีม่ชิอบดว้ยกฎหมายหรอื ขดัต่อเจตนารมณ์ในการใชบ้รกิารตามสญัญานี้ และหา้มมใิหน้ าบรกิารหรอืเนื้อหาของบรกิารไปจ าหน่ายต่อ หรอืจ าหน่าย
หรอืใหบ้รกิารในเชงิพาณชิย ์
4.5 แพก็เกจโปรโมชัน่ต่างๆ ส าหรบัการใชง้านส่วนบุคคลตามปกตเิท่านัน้ ไมส่ามารถน าไปใชง้านในเชงิพาณชิย ์หรอืการใชง้านรบัส่งขอ้มลูปรมิาณมากทีอ่าจ ส่ง/ม ี 

ผลกระทบต่อผูใ้ชบ้รกิารรายอืน่ เช่น การใชง้านบทิทอรเ์รนต์ (Bit Torrent) หรอืการแชรเ์น็ตผ่าน Hotspot หรอืใชง้านกบัอุปกรณ์อเิลก็ทรอนิกสท์ีต่อ้งมกีารเชือ่มต่อ

ขอ้มลูปรมิาณมากตลอดเวลา ทัง้นี้ หากผูใ้หบ้รกิารตรวจพบการใชง้านดงักล่าว ผูใ้หบ้รกิารจะด าเนินการระงบัการใชง้านโดยอตัโนมตัิ 

4.6 ในกรณทีีผู่ใ้หบ้รกิารตรวจพบว่าผูใ้ชบ้รกิารมกีารดาวน์โหลด หรอือพัโหลดไฟลข์นาดใหญ่ หรอืใชง้านใดๆ ทีม่กีารรบั - ส่งขอ้มลูในปรมิาณสงูมากอย่างต่อเนื่อง     
ในลกัษณะทีไ่มเ่ป็นปกตดิงัเช่นบุคคลทัว่ไปใชง้าน หรอืมพีฤตกิรรมการใชง้านทีอ่าจมผีลกระทบต่อการใชบ้รกิารของผูใ้ชบ้รกิารรายอื่น หรอืมผีลกระทบต่อเครอืขา่ย 
และการใหบ้รกิารโดยรวม ผูใ้หบ้รกิารมสีทิธใินการบรหิารจดัการเครอืขา่ยตามความเหมาะสม เพือ่รกัษามาตรฐานคุณภาพของบรกิาร และเพือ่ชว่ยใหผู้ใ้ชบ้รกิาร
โดยรวมสามารถใชง้านไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ ผูใ้หบ้รกิารสามารถเปลีย่นแปลงโปรโมชัน่ หรอืจ ากดัปรมิาณการใชง้านของผูใ้ชบ้รกิารและความเรว็ของอนิเทอรเ์น็ต
ตามความเหมาะสม โดยไดร้บัความยนิยอมจากผูใ้ชบ้รกิาร 
4.7 ความเรว็ในการใชง้านอนิเทอรเ์น็ต ขึน้อยู่กบัพืน้ทีใ่หบ้รกิาร ช่วงระยะเวลาของการใชง้าน ความหนาแน่นของผูใ้ชบ้รกิาร รวมถงึคุณภาพในการ รบั – ส่งสญัญาณ 
ของอุปกรณ์ของผูใ้ชบ้รกิาร 
4.8 ในกรณทีีผู่ใ้หบ้รกิารก าหนดรหสัประจ าตวัแก่ผูใ้ชบ้รกิารส าหรบัใชบ้รกิาร ผูใ้ชบ้รกิารตกลงทีจ่ะไมเ่ปิดเผยรหสัประจ าตวัดงักล่าวแก่บุคคลใดๆ 

4.9 ในกรณทีีผู่ใ้ชบ้รกิารทราบหรอืมเีหตุทีท่ าใหเ้ชือ่ไดว้่ามบีุคคลล่วงรูแ้ละ/หรอืไดใ้ชร้หสัประจ าตวัของตน ใหผู้ใ้ชบ้รกิารแจง้เหตุดงักล่าวใหผู้ใ้หบ้รกิารทราบโดยเรว็
ทีสุ่ดไมว่่าจะเป็นหนงัสอื หรอืทางโทรศพัท ์หรอืเครือ่งมอืสือ่สารอย่างอื่นใด และผูใ้หบ้รกิารจะพจิารณาด าเนินการเพือ่ใหม้กีารระงบัการใหบ้รกิารหรอืด าเนินก าหนด
รหสัประจ าตวัใหมใ่หแ้ก่ผูใ้ชบ้รกิารในระยะเวลาอนัสมควรเท่าทีผู่ใ้หบ้รกิารจะสามารถด าเนินการไดห้ลงัจากทีไ่ดร้บัแจง้ดงักล่าวซึง่ได้รบัการตรวจสอบแลว้ว่าถูกตอ้ง 
5. การจดัสรรเลขหมายวิทยคุมนาคม 

   ผูใ้ชบ้รกิารมสีทิธใิชเ้ลขหมายโทรคมนาคมทีผู่ใ้หบ้รกิารมอบหมายหรอืก าหนดใหต้ามสญัญานี้ และตามกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง 

6. ค่าบริการ 

6.1 ผูใ้หบ้รกิารจะเรยีกเกบ็ค่าบรกิารตามเงือ่นไขของผูใ้หบ้รกิารซึง่ไมเ่กนิอตัราขัน้สงูทีค่ณะกรรมการก าหนด  

6.2 ผูใ้ชบ้รกิารตอ้งช าระค่าบรกิาร ค่าธรรมเนียม ทีเ่กดิจากการใชบ้รกิารใหแ้ก่ผูใ้หบ้รกิารเตม็จ านวนตามทีร่ะบุไวใ้นใบแจง้หนี้ทีผู่ใ้หบ้รกิารจดัส่งใหก้บัผูใ้ชบ้รกิาร          

ล่วงหน้าไมน้่อยกว่า 15 วนั ก่อนวนัครบก าหนดช าระ โดยใบแจง้หนี้จะระบรุายละเอยีดเกีย่วกบัอตัราค่าธรรมเนยีม อตัราค่าใชบ้รกิาร และการค านวณค่าธรรมเนียม 

และค่าบรกิารทีช่ดัเจนและเพยีงพอ รวมถงึวธิกีารในการช าระค่าบรกิาร เวน้แต่รายละเอยีดการใชบ้รกิารทีผู่ใ้ชบ้รกิารไดต้กลงใหย้กเวน้ไมต่อ้งแสดงรายละเอยีด        

ในใบแจง้หนี้ ทัง้นี้ ผูใ้หบ้รกิารรบัรองว่าจะไมเ่รยีกเกบ็ค่าบรกิารอื่นใดนอกเหนือจากอตัราค่าบรกิารทีก่ าหนดไวใ้นค าขอใชบ้รกิาร หรอืตามทีร่ะบุในเอกสารรายการ

ส่งเสรมิการขาย 

6.3 ผูใ้หบ้รกิารมสีทิธกิ าหนดวงเงนิค่าใชบ้รกิาร โดยความยนิยอมของผูใ้ชบ้รกิาร และผูใ้หบ้รกิารจะแจง้วงเงนิคา่ใชบ้รกิารใหผู้ใ้ชบ้รกิารทราบ 

7. การตรวจสอบข้อมลูการใช้บริการ 

7.1 ในกรณทีีผู่ใ้ชบ้รกิารเหน็ว่าผูใ้หบ้รกิารเรยีกเกบ็ค่าบรกิารสงูกว่าอตัราขัน้สงูที ่กสทช. ก าหนดไวห้รอืเรยีกเกบ็ค่าบรกิารไมถู่กตอ้ง ผูใ้ชบ้รกิารมสีทิธขิอตรวจสอบ
ขอ้มลูเกีย่วกบัการใชบ้รกิารได ้โดยผูใ้หบ้รกิารตอ้งด าเนินการตรวจสอบขอ้เทจ็จรงิและแจง้ขอ้มลูการตรวจสอบใหผู้ใ้ชบ้รกิารทราบภายใน 30 วนั นบัแต่วนัทีผู่ใ้ชบ้รกิาร
มคี าขอ หากผูใ้หบ้รกิารไมด่ าเนินการภายใน 60 วนั ใหถ้อืว่าผูใ้หบ้รกิารนัน้สิน้สทิธใินการเรยีกเกบ็ค่าธรรมเนียมหรอืค่าบรกิารในจ านวนทีผู่ใ้ชบ้รกิารไดโ้ตแ้ยง้นัน้  
7.2 หากตรวจสอบขอ้มลูแลว้พบว่า ผูใ้หบ้รกิารเรยีกเกบ็ค่าบรกิารเกนิกว่าจ านวนทีเ่กดิขึน้จากการใชบ้รกิารจรงิ ผูใ้หบ้รกิารจะคนืเงนิส่วนต่างของค่าบรกิารใหแ้ก่
ผูใ้ชบ้รกิารภายใน 30 วนั นบัแต่วนัทีข่อ้เทจ็จรงิยุต ิและผูใ้หบ้รกิารตอ้งช าระดอกเบีย้ในสว่นต่างในอตัราเท่ากบัทีไ่ดก้ าหนดไวว้่าจะเรยีกเกบ็จากผูใ้ชบ้รกิารในกรณทีี่
ผูใ้ชบ้รกิารผดินดั เวน้แต่ผูใ้ชบ้รกิารจะไดต้กลงเลอืกใหด้ าเนินการในการคนืเงนิส่วนต่างทีเ่รยีกเกบ็เกนิเป็นอย่างอื่น ทัง้นี้ การคนืเงนิส่วนต่างใหแ้ก่ผู้ใชบ้รกิารอาจคนื
ดว้ยเงนิสด เชค็ หรอืน าเขา้บญัชเีงนิฝากของผูใ้ชบ้รกิาร หรอืตามวธิกีารทีผู่ใ้ชบ้รกิารไดแ้จง้ความประสงคไ์ว้ 

8.  การขอระงบัการใช้บริการชัว่คราวโดยผู้ใช้บริการ 

    ในกรณทีีม่เีหตุจ าเป็น ผูใ้ชบ้รกิารสามารถรอ้งขอระงบัการใชบ้รกิารชัว่คราวไดโ้ดยแจง้เป็นหนงัสอื หรอืโดยวธิกีารอื่นใดตามทีผู่ใ้ห้บรกิารก าหนดเพือ่ใหส้ามารถ
ตรวจสอบไดว้่า ผูท้ีร่อ้งขอนัน้เป็นผูใ้ชบ้รกิารทีแ่ทจ้รงิ โดยแจง้ใหผู้ใ้หบ้รกิารทราบไมน้่อยกว่า 3 วนัก่อนวนัทีป่ระสงคจ์ะใหม้กีารระงบัการใชบ้รกิารชัว่คราวดงักล่าว  

ทัง้นี้ ผูใ้ชบ้รกิารจะขอระงบัการใชบ้รกิารชัว่คราวไดไ้มเ่กนิ 30 วนั ในแต่ละครัง้ และไมเ่กนิ 3 ครัง้ต่อปี โดยผูใ้หบ้รกิารจะไมเ่รยีกเกบ็ค่าธรรมเนียมหรอืค่าใช้จ่ายใดๆ 
จากการขอระงบัการใชบ้รกิารชัว่คราวจากผูใ้ชบ้รกิาร และเมือ่ครบก าหนดระยะเวลาทีผู่ใ้ชบ้รกิารขอระงบัใชบ้รกิารชัว่คราวแลว้ ผูใ้หบ้รกิารจะเปิดบรกิารใหผู้ใ้ชบ้รกิาร
โดยทนัท ีแต่หากครบก าหนดการขอระงบัการใชบ้รกิารชัว่คราวแลว้ ผูใ้ชบ้รกิารไมไ่ดใ้ชบ้รกิารอย่างต่อเนื่องเป็นเวลา 15 วนั ผูใ้หบ้รกิารมสีทิธิบ์อกเลกิสญัญาได ้          
โดยแจง้ใหผู้ใ้ชบ้รกิารทราบล่วงหน้าเป็นหนงัสอืไมน้่อยกว่า 30 วนั 

 
 
 



 

9. การระงบัการให้บริการชัว่คราวโดยผูใ้ห้บริการ   

9.1 ผูใ้หบ้รกิารมสีทิธริะงบัการใหบ้รกิารชัว่คราวไดท้นัทโีดยไมจ่ าเป็นต้องแจง้ใหผู้ใ้ชบ้รกิารทราบล่วงหน้ากรณต่ีอไปนี้ 
9.1.1 เกดิเหตุสุดวสิยัขึน้แก่ผูใ้หบ้รกิาร 

 9.1.2 ผูใ้ชบ้รกิารถงึแก่ความตาย หรอืสิน้สุดสภาพนติบิุคคล 

 9.1.3 ผูใ้ชบ้รกิารใชเ้อกสารปลอมในการขอใชบ้รกิาร 
 9.1.4 ผูใ้หบ้รกิารพสิจูน์ไดว้่าบรกิารโทรคมนาคมทีใ่หแ้กผู่ใ้ชบ้รกิารถกูน าไปใชโ้ดยมชิอบดว้ยกฎหมาย หรอื ฝ่าฝืนต่อสญัญา 
 9.1.5 ผูใ้ชบ้รกิารซึง่ใชบ้รกิารโทรคมนาคมในลกัษณะทีเ่รยีกเกบ็ค่าธรรมเนียมหรอืค่าบรกิารภายหลงัไดใ้ชบ้รกิารเกนิวงเงนิค่าบรกิารทีไ่ดต้กลงไวใ้นสญัญา
ในกรณนีี้ผูใ้หบ้รกิารจะตอ้งแจง้เตอืนใหผู้ใ้ชบ้รกิารทราบล่วงหน้าเมือ่เหน็ว่าผูใ้ชบ้รกิารไดใ้ชบ้รกิารไปแลว้จ านวน 80% ของวงเงนิค่าใชบ้รกิาร (Credit Limit) ตามที่
ผูใ้ชบ้รกิารไดต้กลงไวใ้นสญัญากบัผูใ้หบ้รกิาร 
 9.1.6 ผูใ้ชบ้รกิารผดินดัช าระค่าธรรมเนียมและค่าบรกิารเกนิกว่าระยะเวลาทีก่ าหนดไวใ้นสญัญาสองคราวตดิต่อกนั 

 9.1.7 ผูใ้หบ้รกิารพสิจูน์ไดว้่าผูใ้ชบ้รกิารไดน้ าบรกิารโทรคมนาคมไปใชเ้พือ่แสวงหารายไดโ้ดยมเีจตนาจะไมช่ าระค่าธรรมเนียมและค่าบรกิาร 

 9.1.8 ผูใ้หบ้รกิารมเีหตุทีจ่ าเป็นตอ้งบ ารุงรกัษาหรอืแกไ้ขระบบโทรคมนาคมทีใ่ชใ้นการใหบ้รกิาร 
9.2 ในกรณทีีม่เีหตุจ าเป็น ผูใ้หบ้รกิารมสีทิธริะงบัการใหบ้รกิารชัว่คราวโดยการแจง้ใหผู้ใ้ชบ้รกิารทราบล่วงหน้าเป็นหนงัสอืพรอ้มทัง้ระบุเหตุในการใชส้ทิธดิงักล่าว        

ไมน้่อยกว่า 30 วนั 

     ในกรณทีีผู่ใ้หบ้รกิารระงบัการใหบ้รกิารตามขอ้ 9.1.5 และ 9.1.6 หากผูใ้ชบ้รกิารประสงคจ์ะขอยกเลกิการระงบัการใหบ้รกิารชัว่คราวดงักล่าว ผูใ้ชบ้รกิารจะตอ้ง
ช าระหนี้ทีค่า้งช าระทัง้หมดใหแ้ก่ผูใ้หบ้รกิารจนครบถว้นก่อน 

10.  สิทธิในการเลิกสญัญาของผู้ใช้บริการ 

      ผูใ้ชบ้รกิารมสีทิธบิอกเลกิสญัญาเมือ่ใดกไ็ด ้โดยแจง้ใหผู้ใ้หบ้รกิารทราบดว้ยตนเองหรอืท าเป็นหนงัสอืแจง้ใหผู้ใ้หบ้ริการทราบล่วงหน้าไมน้่อยกวา่ 5 วนัท าการ 
และผูใ้ชบ้รกิารจะตอ้งช าระค่าบรกิารหรอืค่าธรรมเนียมครบถว้นจนถงึวนัทีท่ าการบอกเลกิสญัญา ทัง้นี้ ผูใ้ชบ้รกิารอาจใชส้ทิธเิลกิสญัญาไดท้นัทใีนกรณดีงัต่อไปนี้ 
10.1 ผูใ้ชบ้รกิารไมส่ามารถรบับรกิารจากผูใ้หบ้รกิารไดด้ว้ยเหตุทีเ่กดิขึน้อย่างต่อเนื่องและอยู่นอกเหนือการควบคุมของผูใ้ชบ้รกิาร 
10.2 ผูใ้หบ้รกิารละเมดิขอ้ตกลงอนัเป็นสาระส าคญัของขอ้ตกลง 
10.3 ผูใ้หบ้รกิารตกเป็นบุคคลลม้ละลาย 

10.4 ผูใ้หบ้รกิารเปลีย่นแปลงขอ้ตกลงหรอืเงือ่นไขการใหบ้รกิาร ซึง่มผีลเป็นการลดสทิธหิรอืประโยชน์อนัพงึได้รบัของผูใ้ชบ้รกิารลง เวน้แต่เกดิเหตุตามทีก่ฎหมาย
บญัญตั ิ

11.  สิทธิในการเลิกสญัญาของผู้ให้บริการ 

       ผูใ้หบ้รกิารมสีทิธเิลกิสญัญา ในกรณดีงัต่อไปนี้ 
11.1 ผูใ้ชบ้รกิารถงึแก่ความตาย หรอื สิน้สภาพนติบิุคคล 

11.2 ผูใ้ชบ้รกิารผดินดัช าระค่าธรรมเนียมและค่าบรกิารเกนิกว่าวนัครบก าหนดช าระตามทีร่ะบุในใบแจง้หนี้สองคราวตดิต่อกนั โดยผูใ้หบ้รกิารไดแ้จง้ใหผู้ใ้ชบ้รกิาร
ทราบถงึวนัครบก าหนดที่แน่นอนเป็นการล่วงหน้าในใบแจ้งหนี้และได้ท าการแจ้งเตือนเป็นหนังสอืพร้อมทัง้ระบุสาเหตุในการใช้สิทธิ ดงักล่าวให้แก่ผู้ใช้บริการ
ทราบล่วงหน้าเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 30 วนั 

11.3 ผูใ้หบ้รกิารมเีหตุอนัเชือ่ไดว้่า ผูใ้ชบ้รกิารมพีฤตกิรรมฉ้อฉลในการใชบ้รกิารหรอืน าไปใชโ้ดยผดิกฎหมาย หรอืฝ่าฝืนขอ้หา้มในสญัญา 

11.4 ผูใ้หบ้รกิารไมส่ามารถใหบ้รกิารไดโ้ดยเหตุทีอ่ยูน่อกเหนอืการควบคุมของผูใ้หบ้รกิาร 
11.5 เป็นการยกเลกิโดยบญัญตัแิห่งกฎหมาย 

12.  ผลของการเลิกสญัญา 

       เมือ่สญัญานี้สิน้สุดลง ในกรณทีีผู่ใ้หบ้รกิารมเีงนิคา้งช าระแก่ผูใ้ชบ้รกิาร หลงัจากทีไ่ดห้กัช าระหนี้ค่าบรกิาร และ/หรอื ค่าธรรมเนียมทีผู่ใ้ชบ้รกิารคา้งช าระแลว้        
ผูใ้หบ้รกิารจะคนืเงนิสว่นต่างนัน้ใหแ้ก่ผูใ้ชบ้รกิาร เมือ่ผูใ้หบ้รกิารไดต้รวจสอบหลกัฐานแลว้ว่าเป็นบุคคลเดยีวกบัผูใ้ชบ้รกิารหรอืเป็นผูร้บัมอบอ านาจจากผูใ้ชบ้รกิาร 
อย่างถูกตอ้งแลว้ โดยผูใ้หบ้รกิารจะคนืภายใน 30 วนั นบัแต่วนัเลกิสญัญา ทัง้นี้ผูใ้ชบ้รกิารตอ้งยนืยนัค าขอแจง้ความประสงคพ์รอ้มมอบหลกัฐานยนืยนัการเป็น
ผูใ้ชบ้รกิารทีแ่ทจ้รงิใหแ้ก่ผูใ้หบ้รกิาร โดยคนืเงนิตามวธิกีารทีคู่่สญัญาจะไดต้กลงกนั กรณทีีผู่ใ้หบ้รกิารไมส่ามารถคนืเงนิคา้งช าระใหแ้ก่ผูใ้ช้บรกิารไดภ้ายในระยะเวลา  
ทีก่ าหนด ผูใ้หบ้รกิารตอ้งช าระค่าเสยีประโยชน์ในอตัราเท่ากบัอตัราดอกเบีย้ที ่ผูใ้หบ้ริการคดิจากผูใ้ชบ้รกิารกรณผีูใ้ชบ้รกิารผดินดัไมช่ าระค่าธรรมเนียมหรอืค่าบรกิาร
แก่ผูใ้หบ้รกิาร แต่ทัง้นี้ ไมต่ดัสทิธผิูใ้ชบ้รกิารทีจ่ะเรยีกค่าเสยีหายอย่างอื่น  

13.  กรณีท่ีอุปกรณ์ระบุตวัผู้ใช้บริการ สูญหาย หรือถกูโจรกรรม      

 ในกรณทีีอุ่ปกรณ์ระบุตวัผูใ้ชบ้รกิารสญูหายหรอืถูกโจรกรรม ผูใ้ชบ้รกิารจะตอ้งแจง้เหตุดงักล่าวใหผู้ใ้หบ้รกิารทราบเป็นหนงัสอื หรอืทางโทรศพัท ์หรอืโดยวธิกีาร
อื่นใดตามทีผู่ใ้หบ้รกิารก าหนด และผูใ้หบ้รกิารจะด าเนินการระงบัการใหบ้รกิารในทนัททีีไ่ดร้บัแจง้เพือ่ระงบัการใหบ้รกิารโดยเรว็ทีสุ่ด ทัง้นี้ ผูใ้ชบ้รกิารไมต่อ้งช าระ 
ค่าใชบ้รกิาร และค่าธรรมเนียมทีเ่กดิขึน้ภายหลงัผลการแจง้ดงักล่าว เวน้แต่ผูใ้หบ้รกิารจะสามารถพสิจูน์ไดว้่าภาระหนี้สนิทีเ่กดิขึน้เป็นผลจากการกระท าของผูใ้ชบ้รกิาร
เอง 

14.  การใช้ข้อมูลส่วนบคุคล      

ผูใ้หบ้รกิารจะท าการคุม้ครองขอ้มลูสว่นบุคคลของผูใ้ชบ้รกิารตามทีก่ฎหมายก าหนด และผูใ้ชบ้รกิารในฐานะเจา้ของขอ้มลูสว่นบุคคลมสีทิธติามทีพ่ระราชบญัญตัิ
คุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 และประกาศ กสทช. ก าหนด โดยผูใ้ชบ้รกิารตกลงยนิยอมใหผู้ใ้หบ้รกิารด าเนินการเกีย่วกบัขอ้มลูส่วนบุคคลของผูใ้ชบ้รกิารตามที่
ระบุไวใ้นสญัญา ดงันี้ 

 
  



14.1 ผูใ้หบ้รกิารจะใชข้อ้มลูส่วนบุคคลของผูใ้ชบ้รกิาร เพือ่การใหบ้รกิาร สง่เสรมิและพฒันาการใหบ้รกิาร เช่น การสมคัรใชบ้รกิาร การออกใบแจง้ค่าใชบ้รกิาร        
การตดิต่อประสานงานกบัผูใ้ชบ้รกิาร เป็นตน้  
14.2 ผูใ้หบ้รกิารอาจประมวลผลขอ้มลูส่วนบุคคลของผูใ้ชบ้รกิาร เพือ่จดัเกบ็ขอ้มลูผูใ้ชบ้รกิาร หรอืศกึษาพฤตกิรรมการใชบ้รกิารของผูใ้ชบ้รกิารส าหรบัเป็นขอ้มลู 
การจดัท าแผนการตลาด 

14.3 ผูใ้หบ้รกิารอาจเปิดเผยขอ้มลูส่วนบุคคลภายใตห้ลกัเกณฑท์ีก่ฎหมายก าหนด 

14.4 ผูใ้ชบ้รกิารมสีทิธริะงบัการใชห้รอืเปิดเผยขอ้มลูส่วนบุคคล และมสีทิธเิพกิถอนความยนิยอมใหป้ระมวลผลไมว่่าเวลาใดกต็าม 

15. การให้บริการเสริม 

  ผูใ้หบ้รกิารจะตอ้งร่วมรบัผดิกบัผูร้่วมใหบ้รกิารเสรมิต่อผูใ้ชบ้รกิารในความเสยีหายทีเ่กดิขึน้จากการใหบ้รกิารเสรมิดว้ย 

16.  ข้อห้ามการให้เช่า เช่าช่วง หรือการโอนสิทธิและหน้าท่ี 

      หา้มมใิหผู้ใ้ชบ้รกิารน าเลขหมายวทิยุคมนาคมไปใหเ้ช่า เช่าช่วง หรอืท าการโอนสทิธแิละหน้าทีข่องตนตามขอ้ตกลงนี้ รวมถงึสทิธใินการใชบ้รกิารไมว่่าทัง้หมด
หรอืบางส่วน ใหแ้ก่บุคคลอืน่ เวน้แต่จะไดร้บัความยนิยอมเป็นลายลกัษณ์อกัษรจากผูใ้หบ้รกิารก่อน 

17.  การเปล่ียนแปลงแก้ไขสญัญาให้บริการโทรคมนาคม 

 การเปลีย่นแปลงแกไ้ขสญัญาใหบ้รกิารโทรคมนาคม ตลอดจนขอ้ก าหนด ระเบยีบ ค าสัง่ และประกาศต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบับรกิาร รวมทัง้อตัราค่าบรกิาร           

ค่าธรรมเนียมต่างๆ จะตอ้งไดร้บัความเหน็ชอบจาก กสทช. ก่อน  โดยผูใ้หบ้รกิารจะแจง้ใหผู้ใ้ชบ้รกิารทราบล่วงหน้าเป็นเวลาไมน้่อยกว่า 30 วนั ผ่านทางเวบ็ไซต์  

ศนูยบ์รกิารลกูคา้ของผูใ้หบ้รกิาร หรอืผ่านเลขหมายของผูใ้หบ้รกิารก่อนทีก่ารเปลีย่นแปลงจะมผีลใชบ้งัคบั โดยผูใ้ชบ้รกิารสามารถใชส้ิทธใินการโตแ้ยง้ ปฏเิสธ หรอื

ยกเลกิสญัญาในกรณไีมเ่หน็ดว้ยกบัการแกไ้ขเปลีย่นแปลงดงักล่าว ภายใน 30 วนันบัจากวนัไดร้บัแจง้ 

การเปลีย่นแปลงในสาระส าคญัของระบบเทคโนโลยหีรอือุปกรณ์ใดๆ อนัส่งผลกระทบท าใหป้ระสทิธภิาพในการใหบ้รกิารต ่าลงหรอืกระทบต่อสทิธหิน้าทีห่รอื

ประโยชน์ อนัพงึไดร้บัของผูใ้ชบ้รกิารตามสญัญา ใหถ้อืว่ามผีลเป็นการเปลีย่นแปลงขอ้ก าหนดหรอืเงือ่นไขในการใหบ้รกิารและตอ้งไดร้บัความเหน็ชอบจาก กสทช. 

ก่อน  

      ทัง้นี้ มใิหน้ าบทบญัญตัใินวรรคหนึ่ง ใชบ้งัคบัการเปลีย่นแปลงอตัราค่าใชโ้ทรศพัทร์ะหว่างประเทศ หรอือตัราค่าใชบ้รกิารโทรศพัทข์า้มแดนระหวา่งประเทศ หรอื

การเปลีย่นแปลงอตัราโดยกฎหมายก าหนด ซึง่มผีลบงัคบัใชภ้ายในก าหนดเวลาน้อยกว่า 30 วนั 

18.  กฎหมายท่ีใช้บงัคบั 

สญัญาใหบ้รกิารโทรคมนาคมนี้ ใหใ้ชบ้งัคบัและตคีวามตามกฎหมายไทย และใหศ้าลในประเทศไทยเป็นศาลทีม่อี านาจพจิารณาขอ้พิพาทต่างๆ ทีเ่กดิขึน้จากสญัญา
นี้หรอืเกีย่วขอ้งกบัสญัญานี้ 

19.  เบด็เตลด็ 

19.1 ผูใ้ชบ้รกิารรบัรองและรบัประกนัว่าขอ้มลูและเอกสารประกอบอื่นๆ ทีใ่หไ้วซ้ึง่เกีย่วเนื่องกบัสญัญาเป็นขอ้มลูและเอกสารทีถู่กตอ้งแทจ้รงิและสมบรูณ์ ทัง้นี้ 
ผูใ้ชบ้รกิารตอ้งแจง้ใหผู้ใ้หบ้รกิารทราบโดยทนัท ีโดยท าเป็นลายลกัษณ์อกัษรหรอืดว้ยวิธทีางอเิลก็ทรอนิกสอ์ืน่ใด ทีเ่ป็นทีย่อมรบัของผูใ้หบ้รกิารในกรณทีีม่กีาร
เปลีย่นแปลงใดๆ ในขอ้มลูดงักล่าว 

19.2 สญัญานี้ตลอดจนบรรดาเอกสารแนบทา้ยสญัญานี้ และเอกสารอื่นใดทีส่ญัญานี้ไดอ้า้งองิกด็ใีหถ้อืเป็นขอ้ตกลงฉบบัทีส่มบรูณ์และใชบ้งัคบักันในระหว่างผูใ้หบ้รกิาร

และผูใ้ชบ้รกิาร และใหใ้ชแ้ทนบรรดาขอ้ตกลงใดๆ และบรรดาค ารบัรองหรอืการตดิต่อสือ่สารรปูแบบอื่นๆ ในระหว่างผูใ้ชบ้รกิารและผูใ้หบ้ริการ ทีม่อียู่ก่อนหน้าการท า

สญัญานี้ทัง้หมด ไมว่่าจะท าดว้ยวาจาหรอืท าเป็นลายลกัษณ์อกัษรกต็าม 

19.3 ในกรณทีีข่อ้ก าหนดใดๆ ในสญัญานี้ เป็นขอ้ก าหนดทีต่อ้งหา้มดว้ยกฎหมายหรอืไมส่ามารถใชบ้งัคบัไดก้ด็ ีให้สญัญานี้สิน้ผลใชบ้งัคบัเฉพาะเพยีงขอ้ก าหนด             
ดงักล่าวทีต่อ้งหา้มหรอืไมส่ามารถใชบ้งัคบัไดเ้ท่านัน้ ใหบ้รรดาขอ้ก าหนดและเงือ่นไขอื่นๆ มผีลบงัคบัใชอ้ย่างสมบรูณ์ 

19.4 สทิธทิีจ่ะรอ้งเรยีนต่อผูใ้หบ้รกิาร ไดท้ี ่
- โทรศพัท ์0-2104-1999 (โดยไมม่คี่าใชจ้่าย)  
- เวบ็ไซต์ : infocomplaint.ntplc.co.th  
- อเีมล ์: infocomplaint@ntplc.co.th 
- จดหมาย ทีอ่ยู่ : บรษิทั โทรคมนาคมแห่งชาต ิจ ากดั (มหาชน) ศนูยป้์องกนัและปราบปรามการทุจรติ ส่วนรบัเรือ่งรอ้งเรยีน  99  ถ.แจง้วฒันะ แขวงทุ่งสองหอ้ง        
  เขตหลกัสี ่กรุงเทพมหานคร 10210 
- รอ้งเรยีนดว้ยตนเอง : ส านกังานบรกิารลกูคา้ทุกแห่ง หรอื บรษิทั โทรคมนาคมแห่งชาต ิจ ากดั (มหาชน) ศนูยป้์องกนัและปราบปรามการทุจรติ ส่วนรบัเรือ่งรอ้งเรยีน 
 
 

                    ลงชือ่  ………………..………….....……......……...   ผูข้อใชบ้รกิาร  

                                   (………………….……….………..........…….)   ตวับรรจง   

                                                วนัที ่…..…......./……....……/…...……...                        
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