
สญัญาให้บริการโทรคมนาคม ประเภทเติมเงิน (Pre-Paid) 
ของ บริษทั โทรคมนาคมแห่งชาติ จ ากดั (มหาชน) 

 

1. ค านิยาม 
1.1 “สญัญา” หมายถงึ ขอ้ตกลงร่วมกนัระหว่างผูใ้หบ้รกิารกบัผูใ้ชบ้รกิารเกีย่วกบัการใหบ้รกิารโทรศพัท์เคลื่อนทีแ่ก่ผูใ้ชบ้รกิาร โดยจะมผีลผูกพันและใชบ้งัคบักบั ผู้
ใหบ้รกิารและผูใ้ชบ้รกิารตามสทิธแิละหน้าทีท่ีก่ าหนดไวใ้นสญัญาการใหบ้รกิารโทรคมนาคมฉบบันี้ ซึง่คณะกรรมการกจิการกระจายเสยีง กจิการโทรทศัน์ และกจิการ
โทรคมนาคมแห่งชาต ิ(กสทช.) เหน็ชอบแลว้ ทนัทเีมือ่ผูใ้หบ้รกิารยนิยอมใหผู้ใ้ชบ้รกิารไดใ้ชบ้รกิารโทรศพัทเ์คลื่อนที ่
1.2 “ค าขอ” หมายถงึ แบบค าขอใชบ้รกิารโทรศพัท์เคลื่อนที ่ของ บรษิทั โทรคมนาคมแห่งชาติ จ ากดั (มหาชน) และแบบค าขอทุกประเภท และเอกสารอื่นๆ ที่
เกีย่วขอ้ง ทีผู่ใ้หบ้รกิารก าหนดขึน้ 
1.3 “ผูใ้หบ้รกิาร” หมายถงึ บรษิทั โทรคมนาคมแห่งชาต ิจ ากดั (มหาชน)  
1.4 “ผูใ้ชบ้รกิาร” หมายถงึ บุคคลธรรมดาหรอืนิตบิุคคลที่ตกลงใชเ้ลขหมายวทิยุคมนาคมและบรกิาร “ประเภทเติมเงนิ” ในลกัษณะทีเ่รยีกเกบ็ค่าธรรมเนียมหรอื 
ค่าบรกิารล่วงหน้า ตามขอ้ตกลงนี้ ซึง่ไดล้งชือ่ในค าขอใชบ้รกิารทีผู่ใ้หบ้รกิารไดอ้นุญาตใหใ้ชบ้รกิารไดแ้ลว้ 
1.5 “เครื่องวทิยุคมนาคม” หมายถงึ เครื่องและอุปกรณ์วทิยุคมนาคม อุปกรณ์ระบุตวัผูใ้ชบ้รกิาร (SIM CARD) และอุปกรณ์อื่นตามรายละเอยีดในแบบค 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 หรอืเครื่องหมาย ชื่อ หรอืเลข
หมาย อื่นใด ทีผู่ใ้หบ้รกิารไดก้ าหนดใหเ้ฉพาะผูใ้ชบ้รกิารเพือ่ใชบ้รกิาร 
1.9 “บรกิารโทรคมนาคม” หมายถึง บรกิารโทรศพัท์เคลื่อนที่ระบบรายเดอืน (Postpaid) และระบบเติมเงนิ (Prepaid) รวมทัง้บรกิารเสียง บรกิารส่งขอ้ความ 
(Messaging Service) บรกิารอินเทอร์เน็ตไร้สายความเร็วสูง บนโครงข่ายของผู้ใหบ้รกิาร และบรกิารอื่นๆ ซึ่งไดร้บัใบอนุญาตประกอบกจิการโทรคมนาคมตาม
กฎหมาย ว่าดว้ยการประกอบกจิการโทรคมนาคม ทีจ่ดัใหผู้ใ้ชบ้รกิารใชต้ามขอ้ตกลงนี้ 
1.10 “บรกิารเสรมิ” หมายถงึ บรกิารใดๆ ของผูใ้หบ้รกิารทีใ่หบ้รกิารเพิม่เตมินอกเหนือจากบรกิารโทรออกและรบัสายเขา้  
1.11 “ผูร้่วมใหบ้รกิารเสรมิ” หมายถงึ ผูท้ีม่ขีอ้ตกลงกบัผูใ้หบ้รกิารในการใหบ้รกิารเสรมิแก่ผูใ้ชบ้รกิาร 
1.12 “ค่าบรกิาร” หมายถึง ค่าเช่าเลขหมายวทิยุคมนาคม ค่าใชบ้รกิาร ค่าบรกิารพเิศษ ค่าบรกิารเสรมิ ค่าใชบ้รกิารส่งขอ้ความ ค่าใชบ้รกิารขอ้มลู ค่าบรกิารขอ
เปลี่ยนแปลงรายการส่งเสรมิการขาย ค่าบรกิารในการขอรายละเอียดค่าใช้บรกิาร ค่าบรกิารในการขอใบส าเนาใบแจ้งหนี้ ค่าใช้บรกิารอื่น และ ค่าใช้จ่ายอื่นใดที่
ผูใ้ชบ้รกิารตอ้งช าระเกีย่วกบัการใชบ้รกิาร โดยใหเ้ป็นไปตามอตัราทีร่ะบุไวใ้นค าขอใชบ้รกิาร คู่มอืการใชบ้รกิาร หรอืตามทีไ่ดแ้จง้ใหผู้ใ้ชบ้รกิารทราบ 
1.13 “วงเงนิค่าใชบ้รกิาร” หมายถงึ จ านวนเงนิค่าใชบ้รกิารสูงสุดทีผู่ใ้ชบ้รกิารไดท้ าการเติมเงนิ หรอืช าระค่าบรกิารล่วงหน้าตามประเภท จ านวน หรอืวิ ธกีารที ่ผู้
ใหบ้รกิารก าหนด 
1.14 “ขอ้มลูส่วนบุคคล” หมายถงึ ชื่อ-สกุล ทีอ่ยู่ เลขบตัรประจ าตวัประชาชน เลขหมายวทิยุคมนาคม ขอ้มลูของผูใ้ชบ้รกิาร ขอ้มลูการใชบ้รกิาร พฤตกิรรมการใช้
บรกิารของผูใ้ชบ้รกิารหรอืขอ้เทจ็จรงิรายละเอยีดเกีย่วกบัการใชบ้รกิาร โดยตอ้งเป็นขอ้มูลทีส่ามารถระบุตวัผูใ้ชบ้รกิารไดไ้มว่่าทางตรงหรอืทางออ้ม ทัง้นี้เป็นไปตามที่
พระราชบญัญตัคิุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 และประกาศ กสทช. ก าหนด 
2. การบงัคบัใช้สญัญา 

ใหส้ญัญานี้มผีลใชบ้งัคบัระหว่างผูใ้ชบ้รกิารกบัผูใ้หบ้รกิาร เมือ่ผูใ้หบ้รกิารไดอ้นุญาตใหผู้้ใชบ้รกิาร ใชบ้รกิารไดแ้ลว้ใหส้ญัญานี้มผีลใชบ้งัคบัโดยไม่มกี าหนดเวลา 
เวน้แต่จะก าหนดไวเ้ป็นอย่างอื่นในค าขอใชบ้รกิารหรอืจนกว่าผูใ้ชบ้รกิารหรอืผูใ้หบ้รกิารบอกเลกิสญัญาตามขอ้ก าหนดของสญัญานี้ ทัง้นี้  คู่สญัญาตกลงผูกพนัและ
ปฏบิตัติามสญัญานี้ทุกประการ เวน้แต่จะก าหนดไวโ้ดยชดัแจง้ ขอ้ตกลงใดซึง่เกีย่วขอ้งกบัการใหบ้รกิารทีข่ดัแยง้กบัสญัญานี้ ใหถ้อืสญัญานี้ใชบ้งัคบั 
3. มาตรฐานการให้บริการ 
ผู้ให้บริการตกลงให้บริการ ตามที่โฆษณาไว้ หรือตามที่แจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบ โดยให้บริการที่มมีาตรฐานและคุณภาพไม่ต ่ากว่าหลักเกณฑ์ที่ส านักงาน 

คณะกรรมการกจิการกระจายเสยีง กจิการโทรทศัน์ และกจิการโทรคมนาคมแห่งชาต ิ(ส านกังาน กสทช.) ประกาศก าหนดไว ้
4. การใช้บริการ 
ผูใ้ชบ้รกิารตกลงใชบ้รกิารและเลขหมายวทิยุคมนาคมตามสญัญาใหบ้รกิารโทรคมนาคม ดงันี้ 
4.1 ผูใ้ชบ้รกิารตอ้งปฏบิตัติามกฎหมาย ตลอดจนบรรดาขอ้ก าหนด ระเบยีบ ค าสัง่และประกาศต่างๆ ของผูใ้หบ้รกิาร และ/หรอืหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งผูม้อี านาจก ากบั
ดูแลบรกิาร ทัง้ที่ใชอ้ยู่ในปัจจุบนัและทีจ่ะไดม้กีารแกไ้ขเปลีย่นแปลงต่อไปในอนาคต และผูใ้ชบ้รกิารจะต้องไม่ใชบ้รกิารไปในทางทีข่ ัดต่อความสงบเรยีบรอ้ย หรอื 
ศลีธรรมอนัดขีองประชาชน หรอืใชไ้ปในทางทีท่ าใหเ้กดิความเสยีหาย หรอืเสือ่มเสยีชือ่เสยีงของบุคคลใดๆ หรอืใชเ้พือ่วตัถุประสงคท์ีไ่มช่อบดว้ยกฎหมายหรอืยอมให้
บุคคลอื่นใดกระท าการดงักล่าว 
4.2 ผูใ้ชบ้รกิารตกลงยนิยอมผกูพนัและปฏบิตัติามบรรดาคู่มอืการใชบ้รกิาร ประกาศ และเอกสารต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบับรกิาร ทัง้ทีม่อียู่แลว้ในปัจจุบนัและทีจ่ะมขี ึน้ 
หรอืมกีารแก้ไขเปลี่ยนแปลงต่อไปในอนาคตซึ่งได้จดัท าขึ้นโดยผู้ใหบ้รกิาร โดยผู้ให้บรกิารจะขอความเห็นชอบจากหน่วยงานก ากบัดูแลตามขั ้นตอนทีก่ฎหมาย
ก าหนด ทัง้นี้ ผูใ้ชบ้รกิารสามารถโต้แยง้การแกไ้ขเปลี่ยนแปลงดงักล่าวไดภ้ายใน 7 วนั นับตัง้แต่วนัทีไ่ดร้บัขอ้มลูข่าวสาร หากพน้ก าหนดระยะเวลาแลว้ ใหถ้อืว่า
ผูใ้ชบ้รกิารยนิยอม 
4.3 ใหถ้อืว่าบรรดาขา่วสาร ค าบอกกล่าว ค าแนะน า ขอ้เสนอแนะ ค าบอกกล่าวทวงถามต่างๆ ทีไ่ดส้่งถงึผูใ้ชบ้รกิาร โดยผ่านทางเครื่องวทิยุคมนาคมหรอืทางบรกิาร 
มผีลผูกพนัผูใ้ชบ้รกิาร เฉพาะในกรณีทีผู่ใ้ชบ้รกิารไดแ้สดงความประสงค์ตกลงยนิยอมโดยชดัแจง้ ผ่านทาง SMS, Call Center หรอืส านักงานบรกิารลูกคา้ของ ผู้
ใหบ้รกิาร 



4.4 หา้มมใิหผู้ใ้ชบ้รกิารใชบ้รกิารไปในทางทีอ่าจก่อใหเ้กดิความเสยีหายต่อประเทศชาต ิผูใ้หบ้รกิารหรือบุคคลอื่นใดหรอืด าเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดอนัจะส่งผลให้
เกดิความเสยีหายหรอืเสื่อมเสยีแก่การปฏบิตักิารของเครอืข่ายหรอือุปกรณ์ทีเ่กีย่วขอ้ง หรอืแก่บรกิารหรอืบรกิารโทรคมนาคมอื่นใดทีใ่ห้บรกิารโดยผูใ้หบ้รกิารหรอื
บุคคล อื่นใดและหา้มมใิหผู้ใ้ชบ้รกิารน าเลขหมายวทิยุคมนาคม เครื่องวทิยุคมนาคม อุปกรณ์หรอืส่วนหนึ่งส่วนใดของเครื่องวทิยุคมนาคมอุปกรณ์ หรอืบรกิารไปใช้
เพื่อวตัถุประสงค์อื่นใดทีม่ชิอบดว้ยกฎหมายหรอืขดัต่อเจตนารมณ์ในการใชบ้รกิารตามสญัญานี้ และหา้มมใิหน้ าบรกิารหรอืเนื้อหาของบรกิา ร ไปจ าหน่ายต่อหรอื
จ าหน่ายหรอืใหบ้รกิารในเชงิพาณชิย ์
4.5 แพก็เกจโปรโมชัน่ต่างๆ ส าหรบัการใชง้านส่วนบุคคลตามปกตเิท่านัน้ ไม่สามารถน าไปใชง้านในเชงิพาณิชย์ หรอืการใชง้านรบัส่งขอ้มลูปรมิาณมากทีอ่าจ ส่ง/ม ี
ผล กระทบต่อผูใ้ชบ้รกิารรายอื่น เช่น การใชง้านบทิทอรเ์รนต์ (Bit Torrent) หรอืการแชร์เน็ตผ่าน Hotspot หรอืใชง้านกบัอุปกรณ์อเิลก็ทรอนิกส์ทีต่้องมกีารเชื่อมต่อ
ขอ้มลูปรมิาณมากตลอดเวลา ทัง้นี้ หากผูใ้หบ้รกิารตรวจพบการใชง้านดงักล่าว ผูใ้หบ้รกิารจะด าเนินการระงบัการใชง้านโดยอตัโนมตัิ 
4.6 ในกรณทีีผู่ใ้หบ้รกิารตรวจพบว่าผูใ้ชบ้รกิารมกีารดาวน์โหลด หรอือพัโหลดไฟล์ขนาดใหญ่ หรอืใชง้านใดๆ ทีม่กีารรบั - ส่งขอ้มลูในปรมิาณสูงมากอย่างต่อเนื่อง 
ในลกัษณะทีไ่มเ่ป็นปกตดิงัเช่นบุคคลทัว่ไปใชง้าน หรอืมพีฤตกิรรมการใชง้านทีอ่าจมผีลกระทบต่อการใชบ้รกิารของผูใ้ชบ้รกิารรายอื่น หรือมผีลกระทบต่อเครอืข่าย
และการใหบ้รกิารโดยรวม ผู้ให้บรกิารมสีทิธใินการบรหิารจดัการเครอืข่ายตามความเหมาะสม เพื่อรกัษามาตรฐานคุณภาพของบรกิาร และเพื่อช่วยใหผู้ใ้ชบ้รกิาร
โดยรวมสามารถใชง้านไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ ผูใ้หบ้รกิารสามารถเปลีย่นแปลงโปรโมชัน่ หรอืจ ากดัปรมิาณการใชง้านของผูใ้ชบ้รกิารและความเรว็ของอนิเทอร์เน็ต
ตามความเหมาะสม โดยไดร้บัความยนิยอมจากผูใ้ชบ้รกิาร 
4.7 ความเรว็ในการใชง้านอนิเทอรเ์น็ต ขึน้อยู่กบัพืน้ทีใ่หบ้รกิาร ช่วงระยะเวลาของการใชง้าน ความหนาแน่นของผูใ้ชบ้รกิาร รวมถงึคุณภาพในการรบั - ส่งสญัญาณ 
ของอุปกรณ์ของผูใ้ชบ้รกิาร 
4.8 ในกรณทีีผู่ใ้หบ้รกิารก าหนดรหสัประจ าตวัแก่ผูใ้ชบ้รกิารส าหรบัใชบ้รกิาร ผูใ้ชบ้รกิารตกลงทีจ่ะไมเ่ปิดเผยรหสัประจ าตวัดงักล่าวแก่บุคคลใดๆ 
4.9 ในกรณทีีผู่ใ้ชบ้รกิารทราบหรอืมเีหตุทีท่ าใหเ้ชือ่ไดว้่ามบีุคคลล่วงรู ้และ/หรอืไดใ้ชร้หสัประจ าตวัของตน ใหผู้ใ้ชบ้รกิารแจง้เหตุดงักล่าวใหผู้ใ้หบ้รกิารทราบโดยเรว็
ทีสุ่ด ไมว่่าจะเป็นหนงัสอื หรอืทางโทรศพัท ์หรอืเครือ่งมอืสือ่สารอย่างอื่นใด และผูใ้หบ้รกิารจะพจิารณาด าเนินการเพือ่ใหม้กีารระงับการใหบ้รกิารหรอืด าเนินก าหนด
รหสัประจ าตวัใหมใ่หแ้ก่ผูใ้ชบ้รกิารในระยะเวลาอนัสมควรเท่าทีผู่ใ้หบ้รกิารจะสามารถด าเนินการไดห้ลงัจากทีไ่ดร้บัแจง้ดงักล่าวซึง่ไดร้บัการตรวจสอบแลว้ว่าถูกตอ้ง 
5. การจดัสรรเลขหมายวิทยคุมนาคม 
ผูใ้ชบ้รกิารมสีทิธใิชเ้ลขหมายโทรคมนาคมทีผู่ใ้หบ้รกิารมอบหมายหรอืก าหนดใหต้ามสญัญานี้ และตามกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง 
6. ค่าบริการและระยะเวลาการใช้งาน 
6.1 ผูใ้ชบ้รกิารตอ้งช าระค่าบรกิารหรอืค่าธรรมเนียมการใชบ้รกิารเป็นการล่วงหน้าก่อนใชบ้รกิาร ใหแ้ก่ผูใ้หบ้รกิารเต็มจ านวนตามอตัราทีผู่ใ้หบ้รกิารก าหนดไว ้ตาม
เงื่อนไขใบอนุญาตประกอบกจิการโทรคมนาคมตามกฎหมาย โดยผู้ให้บรกิารจะต้องแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกบัอตัราค่าธรรมเนียม ค่าบรกิาร แล ะวธิกีารค านวณ 
ค่าธรรมเนียมและค่าบรกิารทีช่ดัเจน 
6.2 ผูใ้หบ้รกิารมสีทิธกิ าหนดวงเงนิค่าบรกิารตามเงือ่นไขของผูใ้หบ้รกิารซึ่งไม่เกนิอตัราขัน้สูงที ่กสทช . ก าหนด โดยความยนิยอมของผูใ้ชบ้รกิาร และผูใ้หบ้รกิาร 
จะแจง้วงเงนิค่าบรกิารใหผู้ใ้ชบ้รกิารทราบ 
6.3 ผูใ้ชบ้รกิารจะตอ้งช าระค่าบรกิารหรอืค่าธรรมเนียมเพือ่ขยายระยะเวลาการใชง้านตามอตัราทีผู่ใ้หบ้รกิารก าหนดซึง่ไดร้บัความเหน็ชอบจาก กสทช . แลว้ 
7. การตรวจสอบข้อมลูการใช้บริการ 
7.1 ในกรณทีีผู่ใ้ชบ้รกิารเหน็ว่าผูใ้หบ้รกิารเรยีกเกบ็ค่าบรกิารสงูกว่าอตัราขัน้สงูที ่กสทช. ก าหนดไวห้รอืเรยีกเกบ็ค่าบรกิารไม่ถูกต้อง ผูใ้ชบ้รกิารมสีทิธขิอตรวจสอบ
ขอ้มูลเกี่ยวกบัการใช้บรกิารได้ โดยผูใ้ห้บรกิารต้องด าเนินการตรวจสอบขอ้เท็จจรงิและแจ้งขอ้มูลการตรวจสอบให้ผู้ใช้บรกิารทราบภายใน 30 วนั นับแต่วนัที่
ผูใ้ชบ้รกิารมคี าขอ หากผูใ้หบ้รกิารไมด่ าเนินการภายใน 60 วนั ใหถ้อืว่าผูใ้หบ้รกิารนัน้สิ้นสทิธใินการเรยีกเกบ็ค่าธรรมเนียมหรอืค่าบรกิารในจ านวนทีผู่ใ้ชบ้รกิารได้
โตแ้ยง้นัน้  
7.2 หากตรวจสอบขอ้มลูแลว้พบว่า ผูใ้หบ้รกิารเรยีกเกบ็ค่าบรกิารเกนิกว่าจ านวนทีเ่กดิขึน้จากการใชบ้รกิารจรงิ ผูใ้หบ้รกิารจะคนืเงนิส่วน ต่างของค่าบรกิารใหแ้ก่
ผูใ้ชบ้รกิารภายใน 30 วนั นบัแต่วนัทีข่อ้เทจ็จรงิยุต ิและผูใ้หบ้รกิารตอ้งช าระดอกเบีย้ในส่วนต่างในอตัราเท่ากบัทีไ่ดก้ าหนดไวว้่าจะเรยีกเกบ็จากผูใ้ชบ้รกิารในกรณีที่
ผูใ้ชบ้รกิารผดินดั เวน้แต่ผูใ้ชบ้รกิารจะไดต้กลงเลอืกใหด้ าเนินการในการคนืเงนิส่วนต่างทีเ่รยีกเกบ็เกนิเป็นอย่างอื่น ทัง้นี้ การคนืเงนิส่วนต่างใหแ้ก่ผูใ้ชบ้รกิารอาจคนื
ดว้ยเงนิสด เชค็ หรอืน าเขา้บญัชเีงนิฝากของผูใ้ชบ้รกิาร หรอืตามวธิกีารทีผู่ใ้ชบ้รกิารไดแ้จง้ความประสงคไ์ว้ 
8. การขอระงบัการใช้บริการชัว่คราวโดยผูใ้ช้บริการ 
ในกรณีทีม่เีหตุจ าเป็น ผูใ้ชบ้รกิารสามารถร้องขอระงบัการใช้บรกิารชัว่คราวได้โดยแจ้งเป็นหนังสอื หรอืโดยวธิกีารอื่นใดตามทีผู่ใ้หบ้รกิารก าหนดเพื่อให้ สามารถ
ตรวจสอบไดว้่า ผูท้ีร่อ้งขอนัน้เป็นผูใ้ชบ้รกิารทีแ่ทจ้รงิ โดยแจง้ใหผู้ใ้หบ้รกิารทราบไมน้่อยกว่า 3 วนัก่อนวนัทีป่ระสงคจ์ะใหม้กีารระงบัการใชบ้รกิารชัว่คราวดงักล่าว  
ทัง้นี้ ผูใ้ชบ้รกิารจะขอระงบัการใชบ้รกิารชัว่คราวไดไ้ม่เกนิ 30 วนั ในแต่ละครัง้ และ ไม่เกนิ 3 ครัง้ต่อปี โดยผูใ้หบ้รกิารจะไม่เรยีกเกบ็ค่าธรรมเนียมหรอืค่าใชจ้่าย

ใดๆ จากการขอระงบัการใช้บรกิารชัว่คราวจากผู้ใชบ้รกิาร และเมื่อครบก าหนดระยะเวลาทีผู่ใ้ชบ้รกิารขอระงบัใชบ้รกิารชัว่คราวแล้ว ผู้ใหบ้รกิารจะเปิดบรกิารให้
ผูใ้ชบ้รกิารโดยทนัท ีแต่หากครบก าหนดการขอระงบัการใชบ้รกิารชัว่คราวแลว้ ผูใ้ชบ้รกิารไม่ไดใ้ชบ้รกิารอย่างต่อเนื่องเป็นเวลา 15 วนั ผูใ้หบ้รกิารมสีทิธิบ์อกเลกิ
สญัญาได ้โดยแจง้ใหผู้ใ้ชบ้รกิารทราบล่วงหน้าเป็นหนงัสอืไมน้่อยกว่า 30 วนั 
9. การระงบัการให้บริการชัว่คราวโดยผู้ให้บริการ  
9.1 ผูใ้หบ้รกิารมสีทิธริะงบัการใหบ้รกิารชัว่คราวไดท้นัทโีดยไมจ่ าเป็นตอ้งแจง้ใหผู้ใ้ชบ้รกิารทราบล่วงหน้ากรณต่ีอไปนี้  

9.1.1 เกดิเหตุสุดวสิยัขึน้แก่ผูใ้หบ้รกิาร 
9.1.2 ผูใ้ชบ้รกิารถงึแก่ความตาย หรอืสิน้สุดสภาพนิตบิุคคล 
9.1.3 ผูใ้ชบ้รกิารใชเ้อกสารปลอมในการขอใชบ้รกิาร 
9.1.4 ผูใ้หบ้รกิารพสิจูน์ไดว้่าบรกิารโทรคมนาคมทีใ่หแ้ก่ผูใ้ชบ้รกิารถูกน าไปใชโ้ดยมชิอบดว้ยกฎหมาย หรอื ฝ่าฝืนต่อสญัญา 
9.1.5 ผูใ้หบ้รกิารพสิจูน์ไดว้่าผูใ้ชบ้รกิารไดน้ าบรกิารโทรคมนาคมไปใชเ้พือ่แสวงหารายไดโ้ดยมเีจตนาจะไมช่ าระค่าธรรมเนียมและค่าบรกิาร 
9.1.6 ผูใ้หบ้รกิารมเีหตุทีจ่ าเป็นตอ้งบ ารุงรกัษาหรอืแกไ้ขระบบโทรคมนาคมทีใ่ชใ้นการใหบ้รกิาร 



9.2 ในกรณทีีม่เีหตุจ าเป็น ผูใ้หบ้รกิารมสีทิธริะงบัการใหบ้รกิารชัว่คราวโดยการแจง้ใหผู้ใ้ชบ้รกิารทราบล่วงหน้าเป็นหนงัสอืพรอ้มทัง้ระบุเหตุในการใชส้ทิธดิงักล่าว ไม่
น้อยกว่า 30 วนั 
10. สิทธิในการเลิกสญัญาของผูใ้ช้บริการ 
ผูใ้ชบ้รกิารมสีทิธบิอกเลกิสญัญาเมือ่ใดกไ็ด ้โดยแจง้ใหผู้ใ้หบ้รกิารทราบดว้ยตนเองหรอืท าเป็นหนังสอืแจง้ให้ผูใ้หบ้รกิารทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 5 วนัท าการ และ
ผูใ้ชบ้รกิารจะตอ้งช าระค่าบรกิารหรอืค่าธรรมเนียมครบถว้นจนถงึวนัทีท่ าการบอกเลกิสญัญา ทัง้นี้ ผูใ้ชบ้รกิารอาจใชส้ทิธเิลกิสญัญาได้ทนัทใีนกรณดีงัต่อไปนี้ 
10.1 ผูใ้ชบ้รกิารไมส่ามารถรบับรกิารจากผูใ้หบ้รกิารไดด้ว้ยเหตุทีเ่กดิขึน้อย่างต่อเนื่องและอยู่นอกเหนือการควบคุมของผูใ้ชบ้รกิาร 
10.2 ผูใ้หบ้รกิารละเมดิขอ้ตกลงอนัเป็นสาระส าคญัของขอ้ตกลง 
10.3 ผูใ้หบ้รกิารตกเป็นบุคคลลม้ละลาย 
10.4 ผูใ้หบ้รกิารเปลีย่นแปลงขอ้ตกลงหรอืเงือ่นไขการใหบ้รกิาร ซึ่งมผีลเป็นการลดสทิธหิรอืประโยชน์อนัพงึไดร้บัของผูใ้ชบ้รกิารลง เวน้แต่เกดิเหตุตามทีก่ฎหมาย
บญัญตั ิ
11. สิทธิในการเลิกสญัญาของผูใ้ห้บริการ 
ผูใ้หบ้รกิารมสีทิธเิลกิสญัญา ในกรณดีงัต่อไปนี้ 
11.1 เมือ่ผูใ้ชบ้รกิารไมม่รีะยะเวลาสะสมคงเหลอืตามขอ้ 6.3 
11.2 ผูใ้ชบ้รกิารถงึแก่ความตาย หรอื สิน้สภาพนิตบิุคคล 
11.3 ผูใ้หบ้รกิารมเีหตุอนัเชือ่ไดว้่า ผูใ้ชบ้รกิารมพีฤตกิรรมฉ้อฉลในการใชบ้รกิารหรอืน าไปใชโ้ดยผดิกฎหมาย หรอืฝ่าฝืนขอ้หา้มในสญัญา 
11.4 ผูใ้หบ้รกิารไมส่ามารถใหบ้รกิารไดโ้ดยเหตุทีอ่ยู่นอกเหนือการควบคุมของผูใ้หบ้รกิาร 
11.5 เป็นการยกเลกิโดยบญัญตัแิห่งกฎหมาย 
12. ผลของการเลิกสญัญา 
เมือ่สญัญานี้สิน้สุดลง ในกรณทีีผู่ใ้หบ้รกิารมเีงนิคา้งช าระแก่ผูใ้ชบ้รกิาร หลงัจากทีไ่ดห้กัช าระหนี้ค่าบรกิาร และ/หรอื ค่าธรรมเนียม ค่าส่วนลด โดยไมร่วมถงึ ค่าโบนัส 
ค่าโทรพเิศษ หรอืบรกิารพเิศษอื่นทีผู่ใ้หบ้รกิารเสนอให ้ผูใ้หบ้รกิารจะคนืเงนิส่วนทีผู่ใ้หบ้รกิารไดร้บัไวใ้หแ้ก่ผูใ้ชบ้รกิาร เมือ่ผูใ้หบ้รกิารไดต้รวจสอบหลกัฐานแลว้ว่า 
เป็นบุคคลเดยีวกบัผูใ้ช้บรกิารหรอืเป็นผู้รบัมอบอ านาจจากผู้ใช้บรกิารอย่างถูกต้องแล้ว โดยผู้ใหบ้รกิารจะคนืภายใน 30 วนั นับแต่วนัเลกิสญัญา ตามวธิกีารที ่
ผูใ้ชบ้รกิารไดแ้จง้ความประสงคไ์ว ้กรณทีีผู่ใ้หบ้รกิารไมส่ามารถคนืเงนิคา้งช าระใหแ้ก่ผูใ้ชบ้รกิารไดภ้ายในระยะเวลาทีก่ าหนด ผูใ้หบ้รกิารต้องช าระค่าเสยีประโยชน์ 
ในอตัราเท่ากบัอตัราดอกเบีย้ที ่ผูใ้หบ้รกิารคดิจากผูใ้ชบ้รกิารกรณผีูใ้ชบ้รกิารผดินดัไม่ช าระค่าธรรมเนียมหรอืค่าบริการแก่ผูใ้หบ้รกิาร แต่ทัง้นี้ ไม่ตดัสทิธผิูใ้ชบ้รกิาร 
ทีจ่ะเรยีกค่าเสยีหายอย่างอื่น 
13. กรณีท่ีอุปกรณ์ระบุตวัผู้ใช้บริการ สูญหาย หรือถกูโจรกรรม  

ในกรณทีีอุ่ปกรณ์ระบุตวัผูใ้ชบ้รกิารสญูหายหรอืถูกโจรกรรม ผูใ้ชบ้รกิารจะตอ้งแจง้เหตุดงักล่าวใหผู้ใ้หบ้รกิารทราบเป็นหนงัสอื หรอืทางโทรศพัท์ หรอืโดยวธิกีาร
อื่นใดตามทีผู่ใ้หบ้รกิารก าหนด และผูใ้หบ้รกิารจะด าเนินการระงบัการใหบ้รกิารในทนัททีีไ่ดร้บัแจง้เพือ่ระงบัการใหบ้รกิารโดยเรว็ที่สุด ทัง้นี้ ผูใ้ชบ้รกิารไมต่อ้งช าระ ค่า
ใชบ้รกิาร และค่าธรรมเนียมทีเ่กดิขึน้ภายหลงัผลการแจง้ดงักล่าว เวน้แต่ผูใ้หบ้รกิารจะสามารถพสิจูน์ไดว้่าภาระหนี้สนิทีเ่กดิขึน้เป็นผลจากการกระท าของผูใ้ชบ้รกิาร
เอง 
14. การใช้ข้อมลูส่วนบคุคล  

ผูใ้หบ้รกิารจะท าการคุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคลของผูใ้ชบ้รกิารตามทีก่ฎหมายก าหนด และผูใ้ชบ้รกิารในฐานะเจา้ของขอ้มลูส่วนบุคคลมสีิทธติามทีพ่ระราชบญัญตัิ
คุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 และประกาศ กสทช. ก าหนด โดยผูใ้ชบ้รกิารตกลงยนิยอมใหผู้ใ้หบ้รกิารด าเนินการเกีย่วกบัขอ้มลูส่วนบุคคลของผูใ้ชบ้รกิาร
ตามทีร่ะบุไวใ้นสญัญา ดงันี้  
14.1 ผูใ้หบ้รกิารจะใชข้อ้มลูส่วนบุคคลของผูใ้ชบ้รกิาร เพื่อการใหบ้รกิาร ส่งเสรมิและพฒันาการใหบ้รกิาร เช่น การสมคัรใชบ้รกิาร การออกใบแจง้ค่าใชบ้รกิาร การ
ตดิต่อประสานงานกบัผูใ้ชบ้รกิาร เป็นตน้  
14.2 ผูใ้หบ้รกิารอาจประมวลผลขอ้มลูส่วนบุคคลของผูใ้ชบ้รกิาร เพือ่จดัเกบ็ขอ้มลูผูใ้ชบ้รกิาร หรอืศกึษาพฤตกิรรมการใชบ้รกิารของผู้ใชบ้รกิารส าหรบัเป็นขอ้มลูการ 
จดัท าแผนการตลาด 
14.3 ผูใ้หบ้รกิารอาจเปิดเผยขอ้มลูส่วนบุคคลภายใตห้ลกัเกณฑท์ีก่ฎหมายก าหนด 
14.4 ผูใ้ชบ้รกิารมสีทิธริะงบัการใชห้รอืเปิดเผยขอ้มลูส่วนบุคคล และมสีทิธเิพกิถอนความยนิยอมใหป้ระมวลผลไมว่่าเวลาใดกต็าม 
15. การให้บริการเสริม 
ผูใ้หบ้รกิารจะตอ้งร่วมรบัผดิกบัผูร้่วมใหบ้รกิารเสรมิต่อผูใ้ชบ้รกิารในความเสยีหายทีเ่กดิขึน้จากการใหบ้รกิารเสรมิดว้ย 
16. ข้อห้ามการให้เช่า เช่าช่วง หรือการโอนสิทธิและหน้าท่ี 
หา้มมใิหผู้ใ้ชบ้รกิารน าเลขหมายวทิยุคมนาคมไปใหเ้ช่า เช่าช่วง หรอืท าการโอนสทิธแิละหน้าทีข่องตนตามขอ้ตกลงนี้ รวมถงึ สทิธใินการใชบ้รกิารไม่ว่าทัง้หมด หรอื
บางส่วน ใหแ้ก่บุคคลอื่น เวน้แต่จะไดร้บัความยนิยอมเป็นลายลกัษณ์อกัษรจากผูใ้หบ้รกิารก่อน 
17. การเปล่ียนแปลงแก้ไขสญัญาให้บริการโทรคมนาคม 

การเปลี่ยนแปลงแก้ไขสญัญาให้บรกิารโทรคมนาคม ตลอดจนข้อก าหนด ระเบยีบ ค าสัง่ และประกาศต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกบับรกิาร รวมทัง้อัตราค่าบริการ 
ค่าธรรมเนียมต่างๆ จะต้องไดร้บัความเหน็ชอบจาก กสทช . ก่อน โดยผูใ้หบ้รกิารจะแจง้ใหผู้ใ้ชบ้รกิารทราบล่วงหน้าเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 30 วนั ผ่านทางเวบ็ไซต์ 
ศนูยบ์รกิารลกูคา้ของผูใ้หบ้รกิาร หรอืผ่านเลขหมายของผูใ้หบ้รกิารก่อนทีก่ารเปลีย่นแปลงจะมผีลใชบ้งัคบั โดยผูใ้ชบ้รกิารสามารถใชส้ทิธใินการโต้แยง้ ปฏเิสธ หรอื
ยกเลกิสญัญาในกรณไีมเ่หน็ดว้ยกบัการแกไ้ขเปลีย่นแปลงดงักล่าว ภายใน 30 วนันบัจากวนัไดร้บัแจง้ 

การเปลี่ยนแปลงในสาระส าคญัของระบบเทคโนโลยหีรอือุปกรณ์ใดๆ อนัส่งผลกระทบท าใหป้ระสทิธภิาพในการให้บรกิารต ่าลงหรอืกระทบต่อสทิธหิน้าทีห่รอื
ประโยชน์ อนัพงึไดร้บัของผูใ้ชบ้รกิารตามสญัญา ใหถ้อืว่ามผีลเป็นการเปลีย่นแปลงขอ้ก าหนดหรอืเงือ่นไขในการใหบ้รกิารและต้องไดร้บัคว ามเหน็ชอบจาก กสทช. 
ก่อน  



ทัง้นี้ มใิหน้ าบทบญัญตัใินวรรคหนึ่ง ใชบ้งัคบัการเปลีย่นแปลงอตัราค่าใชโ้ทรศพัท์ระหว่างประเทศ หรอือตัราค่าใชบ้รกิารโทรศพัท์ขา้มแดนระหว่างประเทศ  หรอื
การเปลีย่นแปลงอตัราโดยกฎหมายก าหนด ซึง่มผีลบงัคบัใชภ้ายในก าหนดเวลาน้อยกว่า 30 วนั 
18. กฎหมายท่ีใช้บงัคบั 

สญัญาใหบ้รกิารโทรคมนาคมนี้ ใหใ้ชบ้งัคบัและตีความตามกฎหมายไทย  และใหศ้าลในประเทศไทยเป็นศาลที่มอี านาจพจิารณาขอ้พพิาทต่างๆ  ทีเ่กดิขึน้จาก 
สญัญานี้หรอืเกีย่วขอ้งกบัสญัญานี้ 
19. เบด็เตลด็ 
19.1 ผูใ้ช้บรกิารรบัรองและรบัประกนัว่าขอ้มูลและเอกสารประกอบอื่นๆ ทีใ่ห้ไว้ซึ่งเกีย่วเนื่องกบัสญัญาเป็นขอ้มลูและเอกสารที่ถูกต้องแท้จรงิและสมบูรณ์ ทัง้นี้ 
ผูใ้ช้บรกิารต้องแจ้งให้ผู้ให้บรกิารทราบโดยทนัท ีโดยท าเป็นลายลกัษณ์อกัษรหรอืด้วยวธิทีางอเิล็กทรอนิกส์อื่นใดที่เป็นที่ยอมรบัของ ผู้ให้บรกิารในกรณีที่มกีาร
เปลีย่นแปลงใดๆ ในขอ้มลูดงักล่าว 
19.2 สญัญานี้ตลอดจนบรรดาเอกสารแนบท้ายสญัญานี้ และเอกสารอื่นใดทีส่ญัญานี้ได้อ้างอิงก็ดใีห้ถือเป็นขอ้ตกลงฉบบัที่สมบูรณ์และใช้บงัคบักนัในระหว่าง ผู้
ใหบ้รกิารและผูใ้ชบ้รกิาร และใหใ้ชแ้ทนบรรดาขอ้ตกลงใดๆ และบรรดาค ารบัรองหรอืการตดิต่อสื่อสารรูปแบบอื่นๆ ในระหว่างผูใ้ชบ้รกิารและผูใ้หบ้รกิาร ทีม่อียู่ก่อน
หน้าการท าสญัญานี้ทัง้หมด ไมว่่าจะท าดว้ยวาจาหรอืท าเป็นลายลกัษณ์อกัษรกต็าม 
19.3 ในกรณีที่ขอ้ก าหนดใดๆ ในสญัญานี้ เป็นขอ้ก าหนดทีต่้องหา้มดว้ยกฎหมายหรอืไม่สามารถใชบ้งัคบัได้กด็ ีให้สญัญานี้สิ้นผลใช้บงัคบัเฉพาะเพยีงขอ้ก าหนด 
ดงักล่าวทีต่อ้งหา้มหรอืไมส่ามารถใชบ้งัคบัไดเ้ท่านัน้ ใหบ้รรดาขอ้ก าหนดและเงือ่นไขอื่นๆ มผีลบงัคบัใชอ้ย่างสมบรูณ์ 
19.4 สทิธทิีจ่ะรอ้งเรยีนต่อผูใ้หบ้รกิาร ไดท้ี ่
- โทรศพัท ์0-2104-1999 (โดยไมม่คี่าใชจ้่าย)  
- เวบ็ไซต์ : www.ntplc.co.th  
- อเีมล ์: complaint@nc.ntplc.co.th 
- จดหมาย ทีอ่ยู่ : บรษิทั โทรคมนาคมแห่งชาต ิจ ากดั (มหาชน) ศนูยป้์องกนัและปราบปรามการทุจรติ ส่วนรบัเรือ่งรอ้งเรยีน 99 ถ.แจง้วฒันะ แขวงทุ่งสองหอ้ง  
เขตหลกัสี ่กรุงเทพมหานคร 10210 
- ร้องเรยีนดว้ยตนเอง : ส านักงานบรกิารลูกค้าทุกแห่ง หรอื บรษิทั โทรคมนาคมแห่งชาติ จ ากดั (มหาชน) ศูนย์ป้องกนัและปราบปรามการทุจรติ ส่วนรบัเรื่อง
รอ้งเรยีน  

สญัญาใหบ้รกิารโทรคมนาคมฉบบันี้ไดร้บัการพจิารณาเหน็ชอบจาก กสทช. แลว้ 

 

ข้อตกลงให้เกบ็ รวบรวม ใช้ เปิดเผยข้อมูล พรบ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบคุคล 

 เพือ่สทิธปิระโยชน์ของผูใ้ชบ้รกิารทีจ่ะไมพ่ลาดโอกาสในการรบัขอ้เสนอผลติภณัฑ ์บรกิาร โปรโมชัน่ และแคมเปญพเิศษ รวมไปถงึขา่วสารค าแนะน าทีเ่ป็น
ประโยชน์ นอกเหนือจากทีไ่ดก้ าหนดไวใ้นสญัญาใหบ้รกิาร ผูใ้ชบ้รกิารยนิยอมให้ บรษิทั โทรคมนาคมแห่งชาต ิจ ากดั (มหาชน) ท าการเกบ็รวบรวม ใช ้ประมวลผล
หรอืส่งต่อขอ้มลูส่วนบุคคลของผูใ้ชบ้รกิาร เพือ่วตัถุประสงคใ์นการตดิต่อสื่อสารและท าการตลาด รวมถงึ การส่งข่าวสารเพื่อส่งเสรมิการตลาด และการตดิต่อสื่อสาร
เกีย่วกบัผลติภณัฑ์และบรกิาร ผ่านช่องทาง SMS และอเีมล จาก บรษิทั โทรคมนาคมแห่งชาต ิจ ากดั (มหาชน) หรอืพนัธมติรทางธุรกจิ รวมทัง้ ยนิยอมให ้บรษิทั 
โทรคมนาคมแห่งชาต ิจ ากดั (มหาชน) ส่ง โอน และ/หรอืเปิดเผยขอ้มลูส่วนบุคคลใหแ้ก่ผูร้บัขอ้มลู ไดแ้ก่ กลุ่มธุรกจิของ บรษิทั โทรคมนาคมแห่งชาต ิจ ากดั (มหาชน) 
พนัธมติรทางธุรกจิ ที ่บรษิทั โทรคมนาคมแห่งชาต ิจ ากดั (มหาชน) เป็นคู่สญัญาหรอืมนีิตสิมัพนัธด์ว้ย โดยยนิยอมให ้บรษิทั โทรคมนาคมแห่งชาต ิจ ากดั (มหาชน) 
ส่ง โอน และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่บุคคลดงักล่าวได้ทัง้ในประเทศและต่างประเทศ เพื่อวตัถุประสงค์ในความร่วมมอืทางธุรกิจ ที่เกี่ยวกบัขอ้งกบั
ผลติภณัฑ ์บรกิารหรอืโปรโมชัน่ รวมทัง้การด าเนินการทางการตลาดต่างๆ ทัง้นี้ บรษิทั โทรคมนาคมแห่งชาต ิจ ากดั (มหาชน) ตกลงทีจ่ะจดัเกบ็รกัษาขอ้มลูดงักล่าว
ไวต้ามระยะเวลาเท่าทีจ่ าเป็นส าหรบัวตัถุประสงคเ์หล่านัน้เท่านัน้ โดยผูร้บัขอ้มลูจะมหีน้าทีต่ามกฎหมายในการรกัษาขอ้มลูส่วนบุคคลเช่นเดยีวกนั หากภายหลงัมกีาร
เปลีย่นแปลงวตัถุประสงค์ในการเกบ็รวบรวมขอ้มลูส่วนบุคคล บรษิทั โทรคมนาคมแห่งชาต ิจ ากดั (มหาชน) จะด าเนินการแจง้และขอความยนิยอมจากผูใ้ชบ้รกิาร
ใหมอ่กีครัง้ 

 เวน้แต่กฎหมายจะก าหนดไวเ้ป็นอย่างอื่น ผูใ้ชบ้รกิารมสีทิธเิพกิถอนความยนิยอมดงักล่าวนี้เมือ่ใดกไ็ด ้การขอเพกิถอนความยนิยอมดงักล่าวจะไม่กระทบ
ต่อการใหบ้รกิารตามสญัญาใหบ้รกิารทีผู่ใ้ชบ้รกิารไดล้งนามไวก้บับรษิทั โทรคมนาคมแห่งชาต ิจ ากดั (มหาชน) ทัง้นี้ ผูใ้ชบ้รกิารรบัทราบและยอมรบัดวี่าการขอถอน
ความยนิยอมดงักล่าว อาจกระทบต่อสทิธปิระโยชน์ทีผู่ใ้ชบ้รกิารจะไดร้บันอกเหนือจากการใหบ้รกิารตามสญัญา 

 สทิธขิองผูใ้ชบ้รกิารเกีย่วกบัขอ้มลูส่วนบุคคลทีเ่กีย่วกบัการเพกิถอนความยนิยอม การขอเขา้ถงึและรบัส าเนาขอ้มลูส่วนบุคคล การคดัคา้นการเกบ็ขอ้มลู 
ใชห้รอืเปิดเผย สทิธใินการเคลือ่นยา้ยขอ้มลู สทิธใินการลบขอ้มลู สทิธใินการระงบัการใชข้อ้มลู ใหเ้ป็นไปตามนโยบายการคุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคลของเราและตามที่
กฎหมายก าหนด 

 การด าเนินการตามสทิธขิองเจา้ของขอ้มลูส่วนบุคคลขา้งตน้ กรุณาตดิต่อเจา้หน้าทีคุ่ม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคล อเีมล ์: dataprivacy@ntplc.co.th  


