
เมื่อการสื่อสารผ่านเทคโนโลยีโทรคมนาคม เช่น โทรศัพท์มือถือ อินเทอร์เน็ต  

เข้ามามีบทบาทในชีวิตมากขึ้น จ�านวนผู ้ใช้บริการมีมากและแต่ละคนต่างมี

ประสบการณ์การประสบปัญหาจากการใช้บริการอย่างใดอย่างหนึ่ง ไม่ว่าจะเป็นการ 

ได้รับเอสเอ็มเอสรบกวน ถูกคิดค่าบริการผิดพลาด ความเร็วอินเทอร์เน็ตไม่เป็นไป 

ตามโฆษณา อยากยกเลิกบริการแต่ถูกผูกมัดด้วยสัญญา แจ้งโทรศัพท์บ้านเสีย 

แล้วต้องรอนานแบบไร้อนาคต หาโทรศัพท์สาธารณะที่ใช้งานได้ยากมาก ฯลฯ    

ท่ามกลางสารพัดปัญหาโทรคมนาคมที่ผู ้บริโภคต้องเผชิญเหล่านี้ ส่วนใหญ ่

ได้แต่อึดอัดใจโดยไม่ทราบจะท�าอย่างไร นอกจากบ่นหรือก่นด่า

แท้จรงิแล้ว สทิธขิองผูบ้รโิภคทีใ่ช้บรกิารโทรศพัท์มอืถอื อนิเทอร์เนต็ โทรศพัท์บ้าน 

และโทรศัพท์สาธารณะ ได้รับการรับรองและคุ้มครองตามกฎหมายอย่างหลากหลาย

มิติ ทว่า เนื่องจากยังคงเป็นเรื่องใหม่ จึงมีผู้ใช้บริการเพียงจ�านวนน้อยที่รู้ว่าตนเองมี 

“สิทธิ” อะไรบ้าง และจ�านวนน้อยลงไปอีกที่รู้ว่าจะใช้สิทธิได้อย่างไร

หนังสือเล่มเล็กนี้จึงจัดท�าขึ้นเพื่อน�าเสนอเกี่ยวกับสิทธิผู้บริโภคเฉพาะในเรื่อง

การใช้บริการโทรศัพท์มือถือ อินเทอร์เน็ต โทรศัพท์บ้าน และโทรศัพท์สาธารณะ 

โดยตรง หรือที่เรียกรวมๆว่า สิทธิผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม โดยมีการจัด 

หมวดหมู่สิทธิเอาไว้เพื่อให้ง่ายแก่การเข้าใจและการใช้ประโยชน์จรงิในชวีติประจ�าวนั

ทั้งนี้ด้วยหวังว่า เมื่อผู้บริโภคได้ทราบว่า กฎหมายรับรองและคุ้มครองสิทธิ 

เบื้องต้นอะไรในการใช้บริการโทรคมนาคมบ้าง ยามที่ต้องประสบปัญหาก็จะ

สามารถทวงถามและร้องเรียนบนฐานของสิทธิที่มีตามกฎหมาย เพื่อให้เกิดการแก้ไข

ปัญหาทั้งในระดับบุคคลและในเชิงระบบ ตลอดจนน�าไปสู่การปรับปรุงบริการให ้

ดียิ่งขึ้นต่อไป

สถาบันคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม
มกราคม 2554

ความตั้งใจ
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สิทธดิ้านค่าบริการและค่าธรรมเนยีม

สิทธดิ้านสญัญา
1. บรษิทัต้องเผยแพร่รายละเอยีดของบรกิารและเงือ่นไขของการให้บรกิาร 

เพื่อให้ผู้บริโภคสามารถใช้เป็นข้อมูลในการตัดสินใจเลือกใช้บริการและตกลง 

ท�าสัญญา

2. เมื่อท�าสัญญาแล้ว บริษัทต้องท�าส�าเนาสัญญามอบไว้ให้กับผู้บริโภค

3. ในตัวสัญญา บริษัทต้องระบุเหตุแห่งการผิดสัญญาของผู้บริโภคที่ท�าให ้

บรษิทัมสีทิธริะงบัการให้บรกิารชัว่คราว หรอืยกเลกิการให้บรกิารไว้เป็นการเฉพาะ  

ด้วยตัวอักษรสีแดง หรือตัวด�า หรือตัวเอน ที่เด่นชัดกว่าข้อความทั่วไป

4. โปรโมชั่นและโฆษณาถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา 

5. บริษัทไม่มีสิทธิผูกมัดหรือยัดเยียดบริการให้ผู้บริโภค

6. บริษัทไม่มีสิทธิเปลี่ยนโปรโมชั่น ก่อนหมดระยะเวลาของโปรโมชั่น

7. บริษัทไม่มีสิทธิเปลี่ยนโปรโมชั่นโดยที่ผู้บริโภคไม่ยินยอม และการที ่

ผู้บริโภคไม่ปฏิเสธ จะถือว่าผู้บริโภคยินยอมใช้บริการนั้นไม่ได้

8. ในการท�าสัญญา บริษัทจะขอให้ผู้บริโภคให้ข้อมูลส่วนบุคคลเกินกว่า

ความจ�าเป็นไม่ได้

9. การโฆษณาโปรโมชัน่ต้องชดัเจน เพือ่ไม่ให้ผูบ้รโิภคเข้าใจผดิในสาระส�าคญั

1. บรษิทัจะต้องเรยีกเกบ็ค่าบรกิารในอตัราเท่ากนั ส�าหรบับรกิารทีม่ลีกัษณะ 

หรอืประเภทเดยีวกนั ห้ามเลอืกปฏบิตั ิแบ่งแยก หรอืกดีกนัผูบ้รโิภครายหนึง่รายใด

2. บรษิทัไม่สามารถเรยีกเกบ็ค่าใช้จ่ายอืน่ใด นอกจากทีก่�าหนดไว้ในสญัญา 

และห้ามเรียกเก็บเงินในลักษณะของการวางเงินประกันจากผู้บริโภค

3. การเรียกเก็บค่าบริการล่วงหน้า ต้องได้รับความเห็นชอบจาก กทช.
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4. ในกรณีผู้ใช้บริการผิดนัดช�าระค่าบริการ บริษัทไม่สามารถก�าหนดให้ 

ผู้ใช้บริการต้องช�าระดอกเบี้ยและเบี้ยปรับ เกินกว่าอัตราที่กฎหมายก�าหนด 

หรือที่ กทช. ให้ความเห็นชอบ

5. ผู้บริโภคมีสิทธิขอทราบข้อมูลการใช้บริการของตนเองได้ 

6. กรณีผู้ใช้บริการแจ้งว่ามีการเรียกเก็บค่าบริการผิดพลาด บริษัทต้อง 

พสิจูน์ความถกูต้องและแจ้งข้อมลูกลบัโดยเรว็ หากบรษิทัไม่ด�าเนนิการภายใน  

60 วัน จะไม่มีสิทธิเก็บเงินจ�านวนที่ถูกโต้แย้ง

7. หากมีการคิดค่าบริการผิดจริง บริษัทต้องคืนเงินส่วนต่างให้ผู้บริโภค 

ภายใน 30 วนั  โดยอาจคนืเป็นเงนิสด เชค็ หรอืน�าเข้าบญัชเีงนิฝาก  หรอืตาม 

วิธีที่ผู้บริโภคแจ้งความประสงค์

8. หากบรษิทัไม่คนืเงนิภายในระยะเวลาทีก่�าหนด บรษิทัต้องเสยีค่าดอกเบีย้

ให้ผู้บริโภค โดยอัตราค่าดอกเบี้ยต้องเท่ากับในกรณีที่ผู้บริโภคผิดนัดช�าระ 

ค่าบริการ และไม่ตัดสิทธิผู้บริโภคที่จะเรียกค่าเสียหายอย่างอื่น

Tip
• เมื่อสงสัยเรื่องการคิดค่าบริการของบริษัท หรือสงสัยว่าถูกคิดเงินผิด 

ให้ติดต่อขอรายละเอียดเกี่ยวกับการใช้บริการได้ หากตรวจสอบแล้วพบจุดผิด
พลาด ควรใช้สิทธิร้องเรียนกับเครือข่ายที่ใช้บริการ จากนั้นถือเป็นหน้าที่ของ
ผูใ้ห้บรกิารทีจ่ะต้องแสดงหลกัฐานเพือ่พสิจูน์ว่าการเรยีกเกบ็เงนินัน้ถกูต้องแล้ว 
หากพิสูจน์ไม่ได้ ผู้บริโภคไม่จ�าเป็นต้องจ่ายค่าบริการส่วนที่คิดว่าผิดพลาดนั้น

• กรณีโทรศัพท์หายรีบโทร.แจ้งบริษัทผู้ให้บริการทันที เมื่อแจ้งแล้วผู้
บริโภคไม่ต้องจ่ายเงินค่าบริการที่เกิดขึ้นภายหลังจากที่แจ้ง ยกเว้นบริษัทผู้ให้
บริการพิสูจน์ได้ว่า เกิดจากความผิดของผู้บริโภค

33
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สิทธิด้านค³ุภา¾บริการ  

Tip
• กรณขีองการโทร.ตดิยาก สายหลดุ

บ่อย หรอือนิเตอร์เนต็ช้า-หลดุ-ล่ม ถอืเป็น
บริการที่ไม่ได้คุณภาพ ดังนั้นผู ้บริโภค
สามารถใช้สิทธิร้องเรียน และขอให้ผู้ให้
บริการแก้ไขเยียวยาความเสียหายได้ รวม
ทั้งอาจใช้สิทธิ¿‡องทางแพ่งก็ได้

• ตรวจสอบความเร็วอินเตอร์เน็ต
ได้ที่ www.speedtest.or.thได้ที่ www.speedtest.or.th

4. หากเกดิความเสยีหาย

กับผู้บริโภคเกินกว่าค่าบริการ 

ผู้บริโภคสามารถฟ้องทางแพ่ง

ได้

1. ผู้บริโภคมีสิทธิได้รับบริการที่มีคุณภาพตามที่บริษัทได้โฆษณา

2. กรณทีีผู่บ้รโิภคไม่ได้รบับรกิารทีม่คีณุภาพตามทีบ่รษิทัโฆษณาไว้ บรษิทั

ต้องเยียวยาความเสียหายแก่ผู้บริโภคอย่างเป็นธรรม

3. ห้ามบริษัทเก็บค่าบริการในช่วงที่เกิดเหตุขัดข้อง ยกเว้นพิสูจน์ได้ว่า

เหตุนั้นเกิดจากผู้บริโภคเอง
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1. ผู้บริโภคมีสิทธิแจ้งระงับการใช้บริการชั่วคราวได้ โดยแจ้งให้บริษัท

ทราบล่วงหน้า 3 วัน 

2. บริษัทจะก�าหนดระยะเวลาขั้นต�่าสุดหรือสูงสุดที่ยินยอมให้ระงับการ 

ใช้บริการชั่วคราว

3. บริษัทไม่มีสิทธิเรียกเก็บค่าใช้จ่าย ในกรณีที่ผู้บริโภคขอระงับบริการ

ชั่วคราว

4. กรณีที่ผู้ใช้บริการระงับบริการเกินกว่าระยะเวลาขั้นสูงที่บริษัทก�าหนด 

บริษัทมีสิทธิยกเลิกการให้บริการได้ โดยแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ใช้บริการทราบ 

ล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน

5. เมือ่ครบก�าหนดการขอระงบัใช้บรกิาร บรษิทัต้องเปิดบรกิารให้ผูบ้รโิภค

ทันทีโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย

สิทธกิารระงบับริการชั่วคราว

สิทธกิารยกเลิกสญัญา
1. ผูบ้รโิภคจะยกเลกิสญัญาเมือ่ใดกไ็ด้ ด้วยการแจ้งเป็นหนงัสอืไปยงับรษิทั

ล่วงหน้าอย่างน้อย 5 วนัท�าการ โดยผูบ้รโิภคต้องช�าระค่าบรกิารครบถ้วนจนถงึ 

วันยกเลิกสัญญา  

2. กรณีที่ผู้ให้บริการท�าผิดสัญญา หรือผู้บริโภคประสบปัญหาไม่สามารถ 

ใช้บริการได้ต่อเนื่องหรือไม่ได้รับบริการในคุณภาพที่ดีตามสัญญา ผู้บริโภคม ี

สิทธิบอกเลิกสัญญาได้ทันที 

3. หลังยกเลิกการใช้บริการแล้ว บริษัทมีหน้าที่ต้องเก็บข้อมูลส่วนตัวของ 

ผู้บริโภคไว้ 3 เดือน (ส�าหรับกรณีที่มีการร้องเรียน ต้องเก็บข้อมูลไว้จนกว่า

เรื่องได้ข้อยุติ)
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สิทธคิวามเป็นส่วนตวั
1. บริษัทมีสิทธิเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของผู้บริโภคเท่าที่จ�าเป็นแก่การ 

ให้บริการเท่านั้น

2. ห้ามบริษัทเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของผู้บริโภคที่เกี่ยวกับลักษณะพิการ 

ทางร่างกาย พันธุกรรม หรือข้อมูลที่กระทบต่อความรู ้สึกหรืออาจท�าให ้

ผู้บริโภคเสียหาย

3. บริษัทไม่มีสิทธิน�าข้อมูลส่วนบุคคลของผู ้บริโภคไปใช้ประโยชน ์

นอกเหนือจากการปฏิบัติตามกฎหมาย ยกเว้นผู้บริโภคให้ความยินยอม

4. บริษัทไม่มีสิทธิเปิดเผยข้อมูลการใช้บริการโทรคมนาคมของผู้บริโภค 

แก่ผู้อื่น

4. กรณีการขายเครื่องอุปกรณ์พ่วงบริการและมีการท�าสัญญาแบบ 

ก�าหนดระยะเวลาใช้บริการขั้นต�่าเอาไว้ ไม่ถือเป็นข้อบังคับให้ผู้บริโภคไม่มี 

สทิธยิกเลกิสญัญา ผูบ้รโิภคยงัคงยกเลกิสญัญาได้ตามต้องการ ภายใต้เงือ่นไข 

ตามข้อ 1. และ 2. และบริษัทไม่สามารถใช้เป็นเงื่อนไขในการเรียกค่าปรับ 

จากผู ้บริโภค แต่ผู ้บริโภคต้องคืนหรือจ่ายค่าอุปกรณ์ที่ได้รับมานั้นให ้

แก่บริษัท

5. หากเกดิความเสยีหาย

กับเครื่องอุปกรณ์ที่ขายพ่วง

บริการ ผู ้บริโภคต้องชดใช้

เฉพาะค่าบุบสลายของเครื่อง

อุปกรณ์นั้นตามที่เกิดขึ้นจริง 

แต่ไม่เกินราคาตลาด

Tip  
ในการขอยกเลิกบริการ ผู้บริโภค 

ควรท� าส� า เนาค� า ขอยกเลิ กบริ ก าร 
เก็บไว้ด้วย
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5. เมื่อการให้บริการสิ้นสุดลง บริษัทสามารถเก็บข้อมูลของผู้บริโภคไว้

เป็นเวลา 3 เดือน ยกเว้นมีเหตุจ�าเป็น แต่ไม่เกิน 2 ปี หรือภายในระยะเวลา 

ที่กฎหมายก�าหนด

6. ช่วงระยะเวลาการเกบ็ข้อมลูส่วนบคุคลของผูบ้รโิภคไว้ 2 ปีนัน้ ผูบ้รโิภค

มีสิทธิขอดู ขอส�าเนา ขอแก้ไข ระงับการเปิดเผย หรือยกเลิกไม่ให้มีการ 

ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของตัวเองได้

7. บริษัทต้องจัดให้มีมาตรการป้องกันและรักษาความมั่นคงปลอดภัย 

ของข้อมูลส่วนบุคคล

8. บริษัทต้องสร้างความเชื่อมั่นในการติดต่อสื่อสาร โดยจัดให้มีระบบ

ป้องกนัการดกัฟัง ตรวจ กกัสญัญาณ หรอืเปิดเผยข้อมลูทีส่ือ่สารถงึกนั หรอืท�าให้ 

ความหมายของข้อมูลเปลี่ยนแปลงไป

สิทธิตามมาตรฐานความปลอดภยั
ของสถานวีิทยคุมนาคม

1. เพื่อประโยชน์ในการคุ้มครองความปลอดภัยของประชาชน ผู้ให้บริการ 

ต้องท�าความเข้าใจกับประชาชนที่อาศัยอยู่ในบริเวณที่จะติดตั้งสถานีวิทยุ

คมนาคม (เสาสัญญาณ) และบริเวณใกล้เคียง 

2. บริษัทต้องติดป้ายเครื่องหมายการค้า เบอร์โทรศัพท์ของผู้รับผิดชอบ 

ไว้บริเวณที่ตั้งเสาสัญญาณ

3. บริษัทต้องติดป้ายเตือน หรือมีวิธีบรรเทาผลกระทบ เพื่อป้องกันไม่ให้

ประชาชนเข้าถึงบริเวณนั้นโดยง่าย
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สิทธิการคงสิทธิเลขËมาย
1. ผู้บริโภคมีสิทธิที่จะเปลี่ยนเครือข่ายผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่หรือ

มือถือ โดยยังคงใช้หมายเลขโทรศัพท์เบอร์เดิม

2. ค่าธรรมเนียมในการโอนย้ายที่ก�าหนดไว้เบื้องต้นคือ ไม่เกิน 99 บาท

ต่อครั้ง 

3. การโอนย้ายจะมีผลใน 3 วัน โดยนับทันทีจากวันที่แจ้ง หากมีการแจ้ง

ก่อนเวลา 15.30 น. ทั้งนี้ไม่นับรวมวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์ เมื่อ

ได้รับอนุมัติให้โอนย้าย หรือโอนย้ายส�าเร็จ ระบบจะแจ้งเข้ามาเป็น SMS

4. หากเปลี่ยนใจไม่ต้องการย้ายเครือข่ายแล้ว ต้องแจ้งยกเลิกก่อนเวลา 

18.00 น. ของวันที่ 2 ไม่เช่นนั้นจะถือว่าการเปลี่ยนระบบสมบูรณ์ 

5. หากผู้บริโภคถูกปฏิเสธการโอนย้าย ผู้ให้บริการรายเดิมต้องส่ง sms 

พร้อมส่งหนังสือแจ้งให้ทราบถึงเหตุผลในการปฏิเสธ

6. กรณีผู้บริโภคถูกปฏิเสธการโอนย้ายหรือขอยกเลิกการโอนย้ายภายใน
เวลาทีก่�าหนด ต้องได้รบัค่าธรรมเนยีม

การโอนย้ายคืนเต็มจ�านวน

7. แม้มกีารก�าหนดว่า ผูใ้ช้บรกิาร

ระบบรายเดือนจะแจ้งโอนย้ายต่อเมื่อ

ไม่มยีอดค้างช�าระในระบบ แต่หากผูใ้ช้

บริการช�าระค่าบริการจนถึงรอบบิล

สดุท้ายทีเ่รยีกเกบ็แล้ว บรษิทักไ็ม่อาจ

ปฏิเสธการโอนย้ายได้ แต่สามารถ

เรียกเก็บค่าบริการที่เกิดขึ้นจริงได้ใน

รอบบิลต่อไป
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8. ตราบเท่าทีผู่ใ้ห้บรกิารมกีารเรยีกเกบ็ค่าธรรมเนยีมการโอนย้าย ผูบ้รโิภค

ย่อมสามารถใช้สิทธิโอนย้ายครั้งใหม่เมื่อใดก็ได้ 

9. ส�าหรับผู้ใช้บริการระบบเติมเงินที่มีเงินเหลือในระบบ ในการโอนย้าย 

จะไม่มีการโอนเงินนั้นมาด้วย แต่ผู้บริโภคมีสิทธิตามกฎหมายที่จะขอรับเงิน 

คงเหลือคืนจากผู้ให้บริการรายเดิมได้

Tip 
• ผู ้ใช ้บริการระบบเติมเงินต้องจดทะเบียนซิมกับผู ้ให ้บริการ 

ปัจจุบัน เพื่อยืนยันการเป็นเจ้าของเลขหมายที่ใช้อยู ่ ก่อนจะใช้บริการ 
คงสิทธิเลขหมาย

• การแจ้งโอนย้ายเครือข่าย ต้องน�าบัตรประชาชนพร้อมส�าเนา 
ไปแสดง โดยแจ้งที่ผู้ให้บริการรายใหม่ที่ต้องการย้ายไป กรณีฝากท�าการ 
แทน ต้องมีเอกสารมอบอ�านาจโดยถูกต้อง

• การเปลีย่นระบบจะเกดิขึน้ในช่วงเวลาประมาณ 4.00 - 7.00 น.  
ของเช้าวันที่ 3 ในระหว่างนั้นโทรศัพท์จะใช้งานไม่ได้ชั่วคราว

• เมื่อการโอนย้ายเสร็จสิ้น มีผลเท ่ากับการยกเลิกบริการกับ 
ผู้ให้บริการรายเก่า และเริ่มใช้บริการกับรายใหม่ ภายใต้เลขหมายเดิม  
ทั้งนี้บริการเสริมต่างๆ ที่เคยสมัครไว้ เช่น SMS ข่าว ถือว่ายกเลิกโดย
อัตโนมัติ

• ผู้ต้องการย้ายจาก AIS, DTAC หรือ TRUE MOVE ไปใช้ระบบ 
HUTCH หรือ CAT CDMA หรือในทางกลับกัน พึงทราบว่าจะต้องม ี
เครื่องมือที่รองรับระบบที่แตกต่างกันด้วย

9
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สิทธิผู้บริโภคเ©¾าะประเภทบริการ
 

โทรศ¾ัท์บ้าน
1. หลังสมัครใช้บริการแล้ว บริษัทต้องเปิดให้บริการภายใน 10 วันท�าการ

2. เมื่อแจ้งซ่อมแซม บริษัทต้องด�าเนินการภายใน 24 ชั่วโมง

ไม่นานเกินกว่า 24 ชั่วโมง

2. ต้องมีการจัดโทรศัพท์สาธารณะให้บริการอย่างน้อย 2 หมายเลข

3. ไม่ต้องจ่ายค่าต่อคู่สาย

โทรศัพท์ 107 บาท (กรณีจ่าย

ค่าบรกิารหลงัค้างช�าระ 2 รอบบลิ)

ต ่อหมู ่บ ้าน (จ�านวน 6,000 

หมู่บ้าน)

3. ต้องมีการจัดโทรศัพท์

สาธารณะและโทรศัพท์ประจ�าที่

ให้บริการในสถานศึกษา ศาสน-

สถาน สถานพยาบาล และหน่วย

งานที่ท�างานเพื่อสังคม (จ�านวน 

4,000 แห่ง)
10

2. ต้องมีการจัดโทรศัพท์สาธารณะให้บริการอย่างน้อย 2 หมายเลข

ต ่อหมู ่บ ้าน (จ�านวน 6,000 

หมู่บ้าน)

สาธารณะและโทรศัพท์ประจ�าที่

ให้บริการในสถานศึกษา ศาสน-

สถาน สถานพยาบาล และหน่วย

งานที่ท�างานเพื่อสังคม (จ�านวน 

4,000 แห่ง)

โทรศ¾ัท์สาธาร³ะ
1. เมื่อมีการแจ้งซ่อมแซม 

ระยะเวลาในการด�าเนินการต้อง

TCI_a6_size2.indd   10 6/1/2554   10:04:04



11

โทรศ¾ัท์ม×อถ×อ

1. ไม่ต้องจ่ายค่าต่อสัญญาณโทรศัพท์ (กรณีจ่ายค่าบริการหลังค้างช�าระ 

2 รอบบิล)

2. โทร.หา call center ต้องไม่ให้รอสายนานเกิน 60 วินาที (ต้องได้

พูดกับเจ้าหน้าที่)

3. โทร.ในเครือข่ายเดียวกันต่อไม่ติดได้ไม่เกินร้อยละ 10

4. โทร.ต่างเครือข่ายกันต่อไม่ติดได้ไม่เกินร้อยละ 15

5. โทร.ในเครอืข่ายเดยีวกนั

มีป ัญหาสายหลุดได้ไม่เกิน

ร้อยละ 2 

6. โทร.แจ้งยกเลิกการส่ง 

sms รบกวนได้ที่ call center 

โดยสามารถยกเลิกได้เฉพาะ 

sms ที่ส่งมาจากเครือข่ายผู้ให้

บริการ แต่ไม่สามารถยกเลิก

กรณีที่ส่งมาจากผู้ขายสินค้า

และบริการโดยตรง

โทรศ¾ัท์ระบบเติมเงิน (pre-paid)    
1. ตามกฎหมายไม่อนญุาตให้มกีารก�าหนดระยะเวลาการใช้งาน ยกเว้นได้รบั

ความเหน็ชอบจากหน่วยงานก�ากบัดแูล ซึง่ล่าสดุ กทช. มมีตกิ�าหนดระยะเวลา

ของเงินเติมล่วงหน้าไว้ที่ 1 ปีไม่ว่าจะเติมเงินเป็นจ�านวนเท่าใด ทั้งนี้โดยต้องมี

การเปิดวงเงินขั้นต�่าที่เติมได้ไม่เกิน 30 บาท

โทรศ¾ัท์ระบบเติมเงิน (pre-paid)   

¡ÃØ³Ò¶×ÍÊÒÂÃÍÊÑ¡¤ÃÙ‹.. 
¡ÃØ³Ò¶×ÍÊÒÂÃÍÊÑ¡¤ÃÙ‹.. 
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2.  หากวันหมด แต่เงินเหลือ เมื่อเติมเงินใหม่ บริษัทต้องทบยอดเพิ่มจาก

เงินคงเหลือให้ด้วย

3.  หากผูบ้รโิภคยกเลกิสญัญา บรษิทัต้องคนืเงนิคงเหลอืหรอืเงนิค้างช�าระ

ให้ภายใน 30 วนั โดยผูบ้รโิภคอาจขอคนืเป็นเชค็ เงนิสด เงนิโอนเข้าบญัช ีหรอื

ตามวิธีอื่นที่ผู้บริโภคแจ้งให้บริษัททราบ

Tip  

สíาËรบัผู้ใช้โทรศ¾ัท์ระบบเติมเงิน 

• แม้ก®หมายห้ามก�าหนดระยะเวลาใช้งานของเงินที่เติมล่วงหน้า 
แต่เนื่องจากในทางป¯ิบัติจริง ผู ้ให้บริการในประเทศไทยมีการก�าหนด
วันหมดอายุของเงินที่เติมในอัตราที่ค่อนข้างชัดเจน ประมาณ 10 บาท
ต่อ 1 วัน ผู ้บริโภคที่ประสบปัÞหาจึงยังคงต้องร้องเรียนเพื่อยืนยันใน
สิทธิอันชอบด้วยก®หมาย

• ควรจดทะเบียนซิม เพื่อรักษาสิทธิในการใช้บริการโทรคมนาคม
ได้สะดวกขึ้น เช่น การขอเงินคืน การเปลี่ยนเครือข่าย
ใช้เบอร์เดิม เป็นต้น ทั้งนี้การจดทะเบียนไม่ส่งผล
ให้ต้องเปลี่ยนเป็นระบบช�าระค่าบริการรายเดือน 
(post-paid)

ควรจดทะเบียนซิม เพื่อรักษาสิทธิในการใช้บริการโทรคมนาคม
ได้สะดวกขึ้น เช่น การขอเงินคืน การเปลี่ยนเครือข่าย
ใช้เบอร์เดิม เป็นต้น ทั้งนี้การจดทะเบียนไม่ส่งผล
ให้ต้องเปลี่ยนเป็นระบบช�าระค่าบริการรายเดือน 
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1. หากประสบปัญหาจากการใช้บรกิาร หรอืถกูละเมดิสทิธด้ิานต่างๆ ตาม

ที่ปรากฏในหนังสือเล่มนี้ ผู้บริโภคมีสิทธิร้องเรียนผู้ให้บริการได้

2. เมื่อผู้ใช้บริการหรือผู้บริโภคแจ้งเรื่องร้องเรียนแล้ว บริษัทต้องออก

หนังสือแจ้งการรับเรื่องร้องเรียนให้ภายใน 7 วัน 

3. บริษัทต้องแก้ไขปัญหาให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน พ้นจากนั้นหากเรื่อง

เงียบหาย หรือไม่ได้รับการแก้ไขให้ร้องเรียนต่อ สบท. 

4. หากบริษัทไม่สามารถแก้ไขเรื่องร้องเรียนให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน

เนื่องจากเหตุสุดวิสัย ให้บริษัทแจ้งความคืบหน้าและก�าหนดระยะเวลาที่คาด

ว่าจะแก้ไขให้แล้วเสร็จให้ผู้ร้องเรียนทราบทุก 10 วัน

สิทธิการร้องเรยีน

5. บรษิทัต้องด�าเนนิการแก้ไขปัญหา

เรื่องร้องเรียน ในลักษณะที่สุภาพและให้

เกียรติผู้ร้องเรียน โดยถือเสมือนว่าเป็น

กลไกหนึ่งในการปรับปรุงผลิตภัณฑ์และ

บริการของตนเอง 

6. บริษัทต้องจัดให้มีศูนย์รับเรื่อง

ร ้องเรียนเป ็นการเฉพาะโดยไม ่คิด

ค่าธรรมเนียมและค่าบริการ

7. กรณีที่ เรื่องร้องเรียนยังไม่ได้

ข ้อยุติ ให้บริษัทหยุดการด�าเนินการ

อันเป็นเหตุแห่งการร้องเรียนนั้น (บริษัท

จะระงับสัญญาณหรือตัดบริการกรณีที่

ยังเป็นเรื่องร้องเรียนไม่ได้)
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ประสบป˜ญËาใช้บริการ
โทรศ¾ัท์ม×อถ×อ อินเทอร์เนçต โทรศ¾ัท์บ้าน

ร้องเรยีนกบัผู้ใË้บริการ
ที่ศนูย์รบัเร×่องร้องเรยีนแต่ละเคร×อข่าย

กสท. โทร. 02-104-4501-2 เสียค่าโทรศัพท์ จันทร์-ศุกร์ เวลา 

08.30-16.30 น. โทร. 081-352-0444 และ 081-352-0666 โทร.ฟรเีฉพาะ

โทร.จากเบอร์ในเครือข่าย จันทร์-ศุกร์ เวลา 08.00-23.00 น. 

อีเมล complaint@cattelecom.co.th

ดีแทค โทร. 02-202-7267 โทร.ฟรีเฉพาะโทร.จากเบอร์ในเครือข่าย 

จันทร์-ศุกร์ 09.00-16.30 น. เว้นวันหยุดราชการ 

อีเมล complain@dtac.co.th

ททีแีอนด์ท ีโทร. 1103 กด 4 ฟรีเฉพาะโทร.จากโทรศัพท์พื้นฐานของ

ทุกเครือข่าย อีเมล complaint@ttt.co.th

ศนูย์รบัเร×่องร้องเรยีนทกุเคร×อข่าย

 ฟรีเฉพาะโทร.จากโทรศัพท์พื้นฐานของ

complaint@ttt.co.th
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Ëากครบ 30 วนั 
ร้องเรยีนผู้ใË้บริการแล้วเร×่องเงยีบËาย 

ติดต่อ สบท. 1200 ต่อ สบท. 
Ëร×อ 02-634-6000

ทีโอที โทร.1100  กด  3 ฟรี เฉพาะโทร.จากโทรศัพท ์พื้นฐาน

ของทุกเครือข่าย ให้บริการ 24 ชั่วโมง อีเมล complaint@tot.co.th

ทรูมู¿ โทร. 02-900-8088 โทร.ฟรีจากเบอร์พื้นฐานของ true 

บริการทุกวัน เวลา 08.00-20.00 น. อีเมล voc@truecorp.co.th

เอäอเอส โทร. 02-271-9263 ฟรีเฉพาะโทร.จากเบอร์ในเครือข่าย 

จนัทร์-ศกุร์ เวลา 09.00 - 18.00 น. อเีมล complaint_center@ais.co.th

Îัทช์ โทร. 086-404-4084 ลูกค้าบริษัทโทร.ฟรี จันทร์-ศุกร์ เวลา 

08.30-16.30 น. (เว้นวนัหยดุราชการ) อเีมล contacthutch@hutch.co.th

TCI_a6_size2.indd   15 6/1/2554   10:04:15



16

ภาคเหนือ 
จ .เชียงใหม่  โทร. 053-274-157, 086-913-2768 
จ. ล�าปาง โทร. 054-352-393, 081-987-1627  
จ. พะเยา       โทร. 054-480-905   
จ. เพชรบูรณ์  โทร. 084-817-5960, 084-817-5900, 056-720-521
จ. เชียงราย โทร. 053-600-416, 089-953-2782
จ. แพร่ โทร. 081-758-9316
ศูนย์ชาติพันธุ์ (เชียงราย)  โทร. 084-177-5472, 086-181-0063 

ภาคตะวันออก-กลาง 
จ. สระบุรี   โทร. 089-023-3213, 036-710-085   
จ. ตราด   โทร. 039-524-131,085-361-3476 
จ. ระยอง  โทร. 086-843-8592, 038-617-368
จ. ชลบุรี โทร. 086-301-4135 , 038-385-251 
จ. อ่างทอง  โทร. 035-615-881, 089-801-1489 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
จ. ขอนแก่น   โทร. 081-5460754, 085-100-2777        
จ. มหาสารคาม  โทร. 043-770-069, 081-708-1386  
จ. ร้อยเอ็ด  โทร. 086-228-3656, 043-580-602
จ. กาฬสินธุ์   โทร. 087-230-7461 
จ. สกลนคร  โทร. 084-792-4547, 083-344-0103, 042-714-966

ภาคตะวันตก
จ. กาญจนบุรี โทร. 034-620-918, 080-4373337   
จ. สมุทรสงคราม  โทร. 085-405-6114, 034-723-026
จ. ราชบุรี  โทร. 089-743-4094, 032-325-150
จ. สมุทรสาคร โทร. 02-810-3081, 089-986-8587                 
จ. ประจวบคีรีขันธ์ โทร. 081-406-3101, 032-601-198

ภาคใต้
จ. สุราษฏร์ธานี โทร. 077-222-767 สายด่วน 080-522-3222
จ. สงขลา   โทร. 089-734-2298 สายด่วน 089-466-6695 
จ. สตูล  โทร. 074-781-250, 089-658-7344
จ. ตรัง โทร. 087-2741-447, 075-211-946, 085-798-5716
จ. พัทลุง โทร. 081-738-7264, 074-615-950

กทม.

มูลนิธิเข้าถึงเอดส์ (ศูนย์กรุงเทพฯ) โทร. 081-666-6047, 02-372-2113, 081-430-6485

ศนูย์คุ้มครองสิทธิผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม

TCI_a6_size2.indd   16 6/1/2554   10:04:15


