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เมื่อประสบปัญหาจากการใช้บริการ โทรศัพท์บ้าน
โทรศัพท์มือถือ โทรศัพท์สาธารณะ และอินเทอร์เน็ต
ผู้บริโภคมีสิทธิร้องเรียนกับผู้ให้บริการโดยตรง

หรือปรึกษาและ
ร้องเรียนได้ที่
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สำ�นักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
404 อาคารพหลโยธินเซ็นเตอร์ ชั้น 2 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน
เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
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รูปเล่มและภาพประกอบโดย : Luckheng Studio
พิมพ์ที่ : บ. ฟอร์ อาร์ท จำ�กัด

บอกกล่าว
เนื่ อ งมาจากเรื่ อ งร้ อ งเรี ย นเกี่ ย วกั บ บริ ก ารโทรศั พ ท์
ข้ามแดนอัตโนมัติ (International Roaming) หรือที่เรียก
สั้นๆ ว่า “บริการโรมมิง่ ” ทีเ่ ข้ามายังสำ�นักรับเรือ่ งร้องเรียน
และคุม้ ครองผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม มีให้เห็นมากขึ้น
ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา โดยเรื่องร้องเรียนส่วนใหญ่ คือ กรณี
ค่าบริการโรมมิ่งที่มีการเรียกเก็บจากผู้ใช้บริการมีอัตราที่สูง
นับแสนนับล้านบาทแม้จะมีการใช้บริการเพียงไม่ก่ีวันก็ตาม
เครื่องโทรศัพท์มือถือยุคปัจจุบันที่เรียกว่า “สมาร์ทโฟน”
ได้รับการพัฒนาให้สนองตอบการใช้งานที่หลากหลาย
เพราะนอกจากจะใช้เพื่อการโทรออกและรับสายแล้ว
ยังใช้เชื่อมต่อกับสัญญาณอินเทอร์เน็ตเพื่อการดูหนัง
ฟังเพลง ดาวน์โหลด-อัพโหลดข้อมูล รูปภาพ คลิปวิดิโอ
คลิปเสียง และอื่นๆ รวมถึงการใช้เพื่อติดต่อกับสังคม
ออนไลน์ ซึ่งเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้ในหมู่ผู้ใช้สมาร์ทโฟน
ในยุคที่การสื่อสารเป็นเรื่องไร้พรมแดน บริการโรมมิ่งซึ่งเป็น
บริการเสริมที่ผู้ใช้บริการสามารถใช้เลขหมายโทรศัพท์เดิมเพื่อ
การติดต่อขณะอยู่ต่างประเทศจึงได้รับความนิยม เพราะทำ�ให้
สามารถติดต่อสื่อสารกับครอบครัวและเพื่อนได้ทุกที่ทุกเวลา
อย่างไรก็ดี สิ่งที่ผู้ใช้บริการพึงตระหนักก่อนตัดสินใจว่าจะ
ใช้บริการโรมมิง่ หรือไม่ ก็คอื อัตราค่าบริการทีแ่ พงลิบลิว่ หากใช้

อย่างไม่ระมัดระวัง หรือใช้โดยรูเ้ ท่าไม่ถงึ การณ์ อาจนำ�มาซึง่ ใบ
เรียกเก็บค่าบริการนับล้านบาทอย่างทีผ่ ใู้ ช้บริการบางรายกำ�ลัง
ประสบปัญหาอยู่
“มือถือไปเมืองนอก (Mobile Passport)” เล่มเล็กที่เหมาะ
สำ � หรั บ การพกพาในยามที ่ ต ้ อ งเดิ น ทางไปต่ า งประเทศนี ้
จัดทำ�ขึ้นเพื่อนำ�เสนอข้อมูลที่ผู้ใช้บริการควรรู้ก่อนตัดสินใจ
เลือกใช้บริการโรมมิ่ง และข้อควรระวังในการใช้บริการโรมมิ่ง
เพือ่ ป้องกันค่าใช้จา่ ยบานปลาย พร้อมกันนี้ ยังได้แนะนำ�วิธกี าร
แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าขณะทีใ่ ช้บริการอยูใ่ นต่างประเทศ รวมถึง
สิ่งที่ผู้ใช้บริการควรปฏิบัติเมื่อเดินทางกลับจากต่างประเทศ
เพื่อป้องกันปัญหาที่อาจจะขึ้นจากการถูกคิดค่าบริการโรมมิ่ง
หากผู้ใช้บริการมีการใช้งานโทรศัพท์มือถือบริเวณชายแดน
ติดกับประเทศเพื่อนบ้าน
โดยหวังว่า เมือ่ ผูใ้ ช้บริการตระหนักถึงข้อดี-ข้อเสีย และรูเ้ ท่าทัน
บริการโรมมิ่งแล้ว จะทำ�ให้การเลือกใช้หรือไม่ใช้บริการโรมมิ่ง
ขณะอยูต่ า่ งประเทศตัง้ อยูบ่ นหลักการของเหตุและผล เพือ่ จะได้
ใช้ประโยชน์จากบริการนีไ้ ด้เต็มประสิทธิภาพในราคาทีต่ อ้ งจ่าย
อย่างสมเหตุสมผล
สำ�นักรับเรื่องร้องเรียนและคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม
สำ�นักงาน กสทช.
กันยายน 2560
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โรมมิ่ง
(Roaming)
คืออะไร
บริการโรมมิ่งมีประโยชน์อะไรบ้าง

โรมมิ่งข้อความ (SMS Roaming)

สามารถรับ-ส่งข้อความสั้น หรือ SMS ได้ตามปกติ

โรมมิ่งข้อมูล (Data Roaming)

หรือ
สามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตผ่านโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟน
อข้อมูลภาพ
แท็บเล็ต เพื่อรับ-ส่ง ข้อมูลทั้งที่ป็นตัวอักษร เช่น อีเมล หรื
e) เป็นต้น
เช่น การดูหนัง ฟังเพลง การดูคลิปวิดีโอผ่านยูทูป (youtub
(Chat)
รวมทั้งการใช้โซเชียลมีเดีย (Social Media) โดยการการแชท
โปรแกรม
ผ่าน Messenger ทั้ง Line Skype และอื่นๆ และการใช้
ยอดฮิตอย่าง Facebook
การ์ด
สามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตผ่านคอมพิวเตอร์โดยใช้แอร์
(Aircard)
สามารถรับ-ส่ง MMS

พ
น

โรมมิ่ง (Roaming) หรือ บริการขา้ มแดนอัตโนมัติ
เป็นบริการเสริมสำ�หรับผู้ใช้โทรศัพท์มือถือ ให้ได้ใช้เลขหมาย
ม
เดิมเพื่อการติดต่อขณะอยู่ต่างประเทศ ทำ�ให้ได้รับควา
หรือ
สะดวกและไม่พลาดการสื่อสารระหว่างครอบครัว เพื่อน
การติดต่องาน
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โรมมิ่งเสียง (Voice Roaming)

อยู่
สามารถใช้เลขหมายเดิม ในการโทรออกและรับสาย ขณะ
ต่างประเทศ
ราบ
เมื่อไม่มีการรับสาย จะแสดงข้อความ Missed Call ให้ท
ลขหมาย
บางครั้งเลขหมายที่โทรเข้ามาจากประเทศไทยจะไม่ใช่เ
เวอร์
โทรศัพท์ของผู้โทร แต่จะแสดงเป็นเลขหมายจากเซิร์ฟ
ต้นทางเมืองไทย

ผู้ใช้บริการสามารถเลือกที่จะ “ใช้” หรือ “ไม่ใช้” บริการเหล่านี้
ได้ โดยเลือกสมัครเฉพาะบริการ และปิดในบริการที่ไม่ต้องการ
ใช้ หรือเลือกสมัครทั้งหมด รวมถึงปิดบริการทั้งหมดได้
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ง
่
โรมมิ
ความสะดวกที่ต้องระวัง

จากเรือ่ งร้องเรียนทีเ่ ข้ามายังสำ�นัก
รับเรื่องร้องเรียนและคุ้มครองผู้บริโภค
ในกิจการโทรคมนาคม สำ�นักงาน กสทช.
พบว่าปัญหา สำ�คัญทีเ่ กิดจากบริการโรมมิง่
คือ การเรียกเก็บค่าบริการในอัตราที่สูง
จนน่าตกใจ หรือที่เรียกกันว่า “บิลช็อค”
(Bill Shock) สาเหตุสำ�คัญมี 4 ประการ
คือ
1. ผู้ใช้บริการไม่ทราบเงื่อนไขการใช้
บริการ เช่น อัตราค่าโทรออกและรับสายหรือ
การประมาณค่าปริมาณข้อมูลที่ใช้ไปในกรณี
ที่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต
2. ผู้ใช้บริการไม่ทราบระบบโทรศัพท์
มือถือที่ใช้งานในปัจจุบัน เช่น วิธีตั้งค่าเครื่อง
โทรศัพท์ ให้สอดคล้องกับการใช้งาน
3. ไม่ทราบว่า เครือ่ งสมาร์ทโฟนทีใ่ ช้งาน
มีการเชื่อมต่อข้อมูลตลอดเวลาโดยอัตโนมัติ
4. ความเข้าใจผิดว่าอัตราค่าบริการหรือ
Package ที่ใช้ในต่างประเทศ เหมือน Package
ในประเทศ

เรื่องน่าศึกษา
ก่อนนำ�มือถือ
ไปต่างประเทศ

http

โทร
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ษา
ถือ

ทศ

แหล่งข้อมูลการใช้บริการ
เมื่อตัดสินใจใช้บริการโรมมิ่ง ข้อมูลที่ผู้ขอใช้บริการควรศึกษา คือ
อัตราค่าบริการทั้งโรมมิ่งเสียงและโรมมิ่งข้อมูล ชื่อเครือข่ายที่ให้บริการตาม
โปรโมชัน่ ทีส่ มัคร วิธตี ง้ั ค่าเครือ่ งโทรศัพท์มอื ถือทีจ่ ะใช้งาน วิธกี ารตัง้ ค่าวงเงิน
การใช้งาน การใช้บริการแจ้งเตือนการใช้งานโรมมิ่งข้อมูลในต่างประเทศ
ั หาขณะใช้งานอยูใ่ นต่างประเทศ และอืน่ ๆ
หมายเลขติดต่อผูใ้ ห้บริการกรณีมปี ญ
โดยสามารถตรวจสอบผ่านช่องทางต่างๆ ของผูใ้ ห้บริการ จะทำ�ให้ทา่ นได้รบั
ข้อมูลที่ละเอียดและชัดเจนขึ้น

http://truemoveh.truecorp.co.th

โทร. 1242 หรือศูนย์บริการของ TRUE MOVE H

www.ais.co.th

โทร. 1175 หรือศูนย์บริการของ AIS

https://www.dtac.co.th

โทร. 1678 หรือศูนย์บริการของ DTAC
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ศึกษาค่าใช้จ่าย
โรมมิ่งเสียง มีค่าใช้จ่าย ดังนี้

ข้อสังเกต อัตราค่าโทร
ค่าโทรออก กลับประเทศไทยกับอัตรา
ค่าโทรภายในประเทศที่เรา
เดินทางไป จะมีค่าบริการ
ต่างกัน
บริการโรมมิ่งเป็นบริการที่
ผู้ใช้ต้องเสียค่า “รับสาย”
ทั้งกรณีสายเรียกเข้าจาก
คา่ รับสาย ด้วย เทศ
ประ ไทยและสายเรียกเข้า
ภายในประเทศนั้นๆ

$

$

ข้อควรปฏิบัติ

ผู้ใช้บริการต้องจดจำ� “ชื่อ เครือ
และ “ชื่อที่แสดงบนมือถือ ” เพ
เครื่องโทรศัพท์มือถือ ให้ เลือก
สัญญาณเฉพาะเครือข่าย นั้น เ
ป้องกันปัญหา Bill Shock เนื่อง
หากเป็นการใช้ผ่านเครื อข่าย
ค่าบริการอาจสูงขึ้น

ตารางตัวอย่างอัตราค่าบริการปกติ (ข้อมูล ณ เดือนมิถุนายน 2558)
เครือข่าย

โทรในประเทศ
(บาท/นาที)

โทรกลับไทย
(บาท/นาที)

KT Corporation

32

74

โทรไป
ประเทศอื่นๆ
(บาท/นาที)
78

SK Telecom

32

74

78

รับสาย
(บาท/นาที)

SMS
(บาท/SMS)

56

12

56

12

หมายเหตุ อัตราค่าบริการไม่รวม Vat 7% และสามารถเปลี่ยนแปลงได้
ขึ้นอยู่กับเครือข่ายผู้ร่วมให้บริการในต่างประเทศ

D
ค
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ค่าบริการที่คิดไม่ถึง

“ชื่อ เครือข่าย”
มือถือ ” เพื่อตั้งค่า
อ ให้ เลือกรับ
อข่าย นั้น เพื่อ
Shock เนื่องจาก
นเครื อข่ายอื่นอัตรา

2558)

S
MS)

DATA roaming
คิดขั้นตำ� 10 kb
(บาท/Kb)
0.60
0.60

นอกจากต้องเสีย
“ค่ารับสาย” แล้ว ยังมี
ค่าบริการในบางประเภท
ที่แต่ละเครือข่ายจะคิด
ค่าบริการไม่เหมือนกัน
เนื่องจากอ้างอิงตามที่
ผู้ให้บริการใน
ต่างประเทศเรียก
เก็บ ได้แก่
กรณีที่มี
สายเรียกเข้าแต่
ไม่ได้รับสาย (Missed
Call) หรือกดไม่รับสาย คิด
เป็นค่ารับสาย 1 นาที
กรณีโทรออกไปยัง
หมายเลขที่ปิดเครื่องอยู่
คิดเป็นค่าโทรออก 1 นาที
จึงควรสอบถามจาก
เครือข่ายผู้ให้บริการว่ามี
ค่าใช้จ่ายหรือไม่

•

•
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โรมมิ่งข้อความสั้น (SMS Roaming)

ผู้ใช้บริการจะเสียค่าบริการเฉพาะค่าส่ง SMS เท่านั้น
โดยค่าบริการส่ง SMS กลับประเทศไทยและส่งไปยังเลขหมาย
ในประเทศนั้นๆ จะมีค่าบริการในอัตราเดียวกัน “ต่อ 1 เบอร์
ปลายทาง” และข้อความนั้นต้องมีความยาวไม่เกินที่กำ�หนด
คือ ภาษาไทย 70 ตัวอักษร ภาษาอังกฤษ 160 ตัวอักษร

โรมมิ่งข้อมูล (Data Roaming)

โรมมิ่งข้อมูล จะคิดค่าบริการตามปริมาณข้อมูลที่ใช้
ดาวน์โหลดหรืออัพโหลด โดยคิดต่อหน่วยเป็น KB (กิโลไบต์)
(1024 KB = 1 MB) ดังนั้น ผู้ใช้บริการจึงควรทราบปริมาณ
ข้อมูลที่ใช้ไปในแต่ละครั้งว่ามีจำ�นวนกี่เมกะไบต์ (MB) และควร
ศึกษาว่าแต่ละเครือข่ายมีอัตราการคิดค่าบริการที่ใช้งานขั้นต่ำ�
เพราะหากใช้งานไม่ถึงที่กำ�หนดก็จะถูกคิดค่าบริการเต็มจำ�นวน
ของการใช้งานขั้นตำ�นั้นๆ
ตัวอย่างแพ็คเกจ Data Roaming แบบเหมาจ่ายตามปริมาณข้อมูล
(ใช้งาน ณ ประเทศเกาหลีใต้) (ข้อมูล ณ เดือนมิถุนายน 2558)
แพ็กเกจ*

ราคา
(บาท)

แพ็คเกจ Roaming
คิดตามปริมาณการ
ใช้งาน 1 วัน

350

แพ็คเกจ Roaming
คิดตามปริมาณการ
ใช้งาน 7 วัน

2,200

จำ�นวน
การใช้งาน

เงื่อนไข

- ใช้ Data (3G/EDGE/GPRS) ได้ไม่จำ�กัด เฉพาะ
เครือข่าย olleh / KT / 450 08
- หากเกินจำ�นวน MB ที่กำ�หนดในแต่ละแพ็กเกจ
ระบบจะดำ�เนินการคิดค่าบริการใช้งานส่วนที่เกิน
500 MB ที่เกิดขึ้นตามเงื่อนไขในอัตรา 12 บาท/MB
ที่ขั้นต่ำ�ทุกๆ 1 MB โดยอัตโนมัติ
25 MB

ตาราง “ประมาณค่า” ปริมาณข้อมูลที่ใช้ในบริการประเภทต่างๆ
บริการที่ใช้

ระยะเวลา /
ปริมาณที่ใช้

ประมาณจำ�นวน
ข้อมูลที่ใช้

เปิด web site
1 page
0.5 MB
ดาวน์โหลด E-mail จาก App
บนมือถือ (ไม่มีไฟล์แนบ หรือ
1 ฉบับ
0.03 MB
ไม่มีรูปภาพ)
ดาวน์โหลด E-mail จาก App บน
1 ฉบับ
1 MB
มือถือ (มีไฟล์แนบ หรือมีรูปภาพ)
Chat เช่น Line Facebook
1 ชม.
0.5 MB
Messenger เป็นต้น
ดู คลิปจาก YouTube
1 นาที
1.5 MB
อัพเดท Status ใน Facebook
1 ข้อความ
0.001 MB
อัพโหลดรูปภาพขึ้น Facebook
1 ภาพ
0.15 MB
ดาวน์โหลดเพลง Mp3
1 เพลง
1 MB
ข้อมูลจาก http://www.ais.co.th/mobileinternet/3g/package/

ข้อควรระวัง

ปริมาณข้อมูลที่มีการดาวน์โหลดอาจ
เปลี่ยนแปลงได้ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับความ
สามารถของโทรศัพท์มือถือของผู้ใช้
บริการแต่ละราย
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ค่าบริการ MMS

การรับ-ส่ง MMS มีความต่างจาก SMS ตรงที่เป็นการใช้งานผ่าน
อินเทอร์เน็ต การคิดค่าบริการจึงมีข้อพิจารณาดังนี้
กรณี “รับ” MMS ผู้รับจะเสียค่าบริการดาวน์โหลดตามปริมาณ
ข้อมูลของ MMS ที่ได้รับ
กรณี “ส่ง” MMS ผู้ส่งจะเสียค่าบริการอัพโหลดตามปริมาณข้อมูล
เช่นกัน และยังต้องเสียค่าส่ง MMS เพิ่มเติมอีกด้วย เช่น ค่าบริการส่ง

แพ็คเกจ Unlimited ทางเลือกสำ�หรับนักออนไลน์

เนื่องจากผู้ใช้บริการอาจคำ�นวณปริมาณข้อมูลที่ใช้ไปแล้วได้ยาก อีกทั้ง โทรศ
สามารถในการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้ตลอดเวลา ผู้ให้บริการจึงได้ออกแพ็ค เกจเห
Package) เพื่ออำ�นวยความสะดวกแก่นกั ออนไลน์ ให้สามารถใช้งานได้ไม่จ�ำ กัด และย
อย่างไรก็ดี แพ็คเกจดังกล่าวมีข้อพึงระวังดังต่อไปนี้ ใช้ได้เฉพาะ
เครือข่ายที่ระบุไว้ในโปรโมชั่นเท่านั้น
แพ็คเกจประเภทนี้ผู้ให้บริการของไทยได้ทำ�ข้อตกลงกับผูใ้ ห้บริการ
ในประเทศนั้นๆ เป็นการเฉพาะราย ดังนั้น ผู้ใช้บริการจะต้องจดจำ�
“ชื่อเครือข่าย” และ “ชื่อที่แสดงบนมือถือ” ของเครือข่ายที่ระบุใน
แพ็คเกจ Unlimited และเมื่อไปถึงประเทศปลายทาง ท่านจะต้องตั้ง
ค่าเครื่องโทรศัพท์มือถือของท่านเป็น Manual ให้รับสัญญาณเฉพาะ
เครือข่ายนั้นๆ เท่านั้น และปิดการรับสัญญาณแบบ Automatic เพื่อ
ป้องกันเครื่องโทรศัพท์ไปจับสัญญาณของเครือข่ายอื่นที่แรงกว่าและมีการ
ใช้งานบนเครือข่ายอื่นที่ไม่ได้ระบุไว้ในแพ็คเกจ อันเป็นสาเหตุสำ�คัญของ
ปัญหา Bill Shock
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ตัวอย่างค่าบริการ MMS
MMS ครัง้ ละ 6 บาท ขนาดไฟล์ทจ่ี ะส่งประมาณ 0.5 MB หรือเท่ากับ
512 KB ค่าบริการโรมมิ่งข้อมูล เท่ากับ KB ละ 0.5 บาท ดังนั้นค่า
โรมมิ่งข้อมูลคิดเป็น 256 บาท และต้องบวกค่าส่ง MMS อีก 6 บาท
การส่ง MMS ครั้งนี้ต้องเสียค่าใช้จ่ายรวม 262 บาท แต่หากเป็นการ
ส่ง MMS ในประเทศไทยจะเสียเฉพาะค่าส่งอย่างเดียวไม่เสีย
ค่าบริการข้อมูล

อนไลน์

อีกทั้ง โทรศัพท์มือถือรุ่นใหม่มีความ
กแพ็ค เกจเหมาจ่าย (Unlimited
ม่จ�ำ กัด และยังควบคุมค่าใช้จา่ ยได้อกี ด้วย

ใช้แพ็คเกจ Unlimited
อย่าเย็นใจ ต้องรู้จักตั้งค่า
เครื่องโทรศัพท์รับเฉพาะ
เครือข่ายตามโปรโมชั่น
ด้วยนะ

Tip

กรณีใช้แพ็คเกจ Unlimited
จะครอบคลุมเฉพาะเครือข่าย
ที่ระบุไว้เท่านั้น ดังนั้น
1. จดจำ�ชื่อเครือข่าย และชื่อที่แสดง
บนมือถือ ตามแพ็คเกจที่สมัครไว้
2. เมือ่ ถึงประเทศปลายทาง ตัง้ ค่า
เครือ่ งโทรศัพท์มอื ถือเป็นตัง้ ค่าด้วยมือ
(Manual) เลือกรับสัญญาณจาก
เครือข่ายตามโปรโมชั่นที่สมัคร
3. ปิดการรับสัญญาณแบบอัตโนมัติ
(Automatic)
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ตัวอย่างแพ็คเกจ Data Roaming แบบใช้งานไม่จำ�กัด (Unlimited)
(ข้อมูล ณ เดือนกรกฎาคม 2560)
แพ็กเกจ*

เกาหลีใต้
*ใช้ได้เฉพาะเครือข่าย SK Telecom
เท่านั้น
ญี่ปุ่น
ใช้ได้เฉพาะเครือข่าย
SoftBank เท่านั้น
สหรัฐอเมริกา
ใช้ได้เฉพาะเครือข่าย
T-Mobile USA เท่านั้น

ราคา
(บาท)

จำ�นวนการ ระยะเวลาการ
ใช้งาน
ใช้งาน (วัน)

350

ไม่จำ�กัด

1

950

ไม่จำ�กัด

3

1,400

ไม่จำ�กัด

5

350

ไม่จำ�กัด

1

950

ไม่จำ�กัด

3

1,400

ไม่จำ�กัด

5

499

ไม่จำ�กัด

1

1,497

ไม่จำ�กัด

3

2,495

ไม่จำ�กัด

5

เครือข่ายที่แสดงบนมือถือ

KOR SK Telecom /
SK Telecom / 450 05
SoftBank / 44020 /
Vodafone JP /
J-phone
T-Mobile / TMO /
VoiceStream(Vstream) /
SunCom

แพ็คเกจประเภทนี้มีใช้เฉพาะบางประเทศ ดังนั้น ผู้ใช้งานต้องตรวจสอบด้วยว่า
ประเทศที่จะเดินทางไปนั้นมีแพ็คเกจ Unlimited เปิดให้บริการหรือไม่
ปัจจุบัน ผู้ให้บริการบางรายได้จัดให้มีแพ็คเกจแบบซื้อไปไว้เผื่อใช้งานในต่างประเทศ
เพื่อความสะดวกของผู้ใช้บริการที่ไม่แน่ใจเรื่องปริมาณการใช้งานในต่างประเทศ
โดยหากซื้อแพ็คเกจไปแล้วไม่ได้ใช้งาน เมื่อกลับมาจะคืนค่าบริการให้
ศึกษาเงื่อนไขอื่นๆ เช่น ราคาตามแพ็คเกจไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม, แพ็คเกจจะเริ่ม
ต้นและสิ้นสุดตามเวลาในประเทศนั้น, กรณีที่ผู้ใช้บริการกำ�หนดให้แพ็คเกจสามารถ
ใช้งานได้ทันที วันที่สมัครแพ็คเกจจะถือเป็นวันแรกของการใช้งาน โดยการสิ้นสุด
ของแพ็คเกจในวันสุดท้ายจะนับที่ 24.00 น. ตามเวลาในประเทศนั้นๆ เป็นต้น
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วิธีตั้งค่าโทรศัพท์เพื่อเลือกเครือข่ายตามโปรโมชั่นที่สมัคร
ขั้นตอนการเลือกเครือข่ายของโทรศัพท์มือถือรุ่นยอดนิยม

ถือ

/
05
/

/
m) /

iPhone/iPad
		

ไปที่ เมนู ตั้งค่า Setting >> เลือกเม
นู ผู้ให้บริการ
Carrier >> จากนัน้ เครอ่ื งจะแสดงเครอื
ข่ายตา่ งๆ
			
>> เอา เคร ื ่ อ งห มา ย a ตร ง อั ต โน
มั ต ิ 		
			
Automatic ออก และท�ำ การเลือกชอ่ื เคร
อื ข่าย
		
ที่ต้องการในรายชื่อที่ปรากฏอยู่ในก
รณีที่ไม่มี
		
สัญญาณของเครือข่าย ที่ได้เลือกไว้ เคร
ื่องจะแสดง
ข้อความหน้าจอว่า เครือข่ายล้มเหลว
Network Loss ให้เลือก
มองขา้ ม Dismiss ทุกครง้ั เพือ่ ให้เครอ่ื งห
าสญ
ั ญาณเฉพาะเครอื ข่าย
ที่ได้เลือกไว้ตั้งแต่แรก

Tip

หลังจากเลือกเครือข่าย แบบตั้งค่าด้วยตนเอง (Manual)
แล้ว เครื่องโทรศัพท์จะใช้เวลาค้นหาสัญญาณสักครูห่ นึง่
ซึง่ ไม่ถอื ว่าผิดปกติแต่อย่างใด
นอกจากนี้ หากเลือกเครือข่ายที่ต้องการใช้แล้วตัวผู้ใช้ไป
อยู่ในพื้นที่ที่ไม่มีสัญญาณก็ควรเลือกเครือข่ายเดิมอีกครั้ง เพื่อ
ป้องกันการเปลี่ยนไปใช้เครือข่ายอื่นที่สัญญาณแรงกว่า
ที่สำ�คัญ ควรสังเกตหน้าจอของโทรศัพท์มือถือว่าแสดง
ชื่อเครือข่ายใด ตรงกับที่เลือก หรือตรงกับเครือข่ายของแพ็คเกจ
ที่สมัครไว้หรือไม่
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Android

การเชื่อมต่อ
ไปที่ เมนู ตั้งค่า Setting >> เลือกเมนู
tworks >>เลือกเมนู
ไร้สายและเครือข่าย Wireless and Ne
s >> เลือกเมนู เลือก
ตัวเลือกเครือข่าย Mobile Network
อกเมนู ค้นหาเครือข่าย
เครือข่าย Network Operator >>เลื
ล้ว ระบบจะแสดง
Search Networks เมื่อเข้าไปในเมนูแ
กนั้น
รายชื่อเครือข่ายที่สามารถใช้งานได้ จา
าร
กดเลือกเครือข่ายที่ต้องการ หากต้องก
ง
เปิดใช้งาน Data Roaming ให้ทำ�เครื่อ
หมายถูกที่ Data Roaming แต่หาก
ไม่ต้องการใช้งาน Data Roaming
ให้เอาเครื่องหมายถูกที่
Data Roaming ออก
*หมายเหตุ:
เมนูของเครื่องโทรศัพท์มือถือ
ในระบบปฎิบัติการ Android
อาจมีความแตกต่างกัน ขึ้นอยู่
กับรุ่นของโทรศัพท์และเวอร์ชั่น
ของระบบปฎิบัติการ
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โทรศั พ ท์ ม ื อ ถือสมาร์ทโฟน/แท็บ เล็ต บางรุ่น หรื อ Data
Application บางประเภททีต่ ดิ ตัง้ ในโทรศัพท์ อาจทำ�การโอน
ถ่าย และอัพเดตข้อมูลตลอดเวลา เช่น ข้อมูลตลาดหุ้น โปร
แกรมแชท (Line) เป็นต้น ซึ่งอาจทำ�ให้เกิดการใช้งาน EDGE/
GPRS/3G หรือการใช้งาน Data ในต่างประเทศปริมาณมาก เมื่อคุณ
เดินทางไปต่างประเทศควรปิด Notifications เพื่อป้องกันการเชื่อมต่อ
อัตโนมัติของโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ต หรือตั้งค่าอีเมล์
เพื่อลดปริมาณการใช้ Data Roaming อีกทั้งควรศึกษาวิธีการใช้งาน
ของเครื่องโทรศัพท์อย่างละเอียด และสมัครแพ็คเกจ Data roaming
ที่เหมาะสม เช่น ควรสมัครแพ็คเกจ Data roaming ให้ตรงกับประเทศ
ที่ต้องการเดินทางไปและต้องครอบคลุมวันที่หรือระยะเวลา ที่ต้องการ
ใช้งาน เป็นต้น นอกจากนี้ ยังสามารถเลือกใช้บริการอื่นๆ ที่ในปัจจุบัน
ผู้ให้บริการแต่ละรายได้จัดให้มีไว้เพื่อป้องกันปัญหา Bill Shock เช่น
บริการ SMS แจ้งเตือนการใช้งาน Data ในต่างประเทศ ซึ่งจะแจ้งให้
คุณทราบเป็นระยะว่ามีปริมาณการใช้งาน (เมกะไบต์) หรือ อัตราค่า
ใช้บริการ (บาท) โดยประมาณของ Data ที่เกิดขึ้นเท่าใด หรือ SMS
แจ้งเตือนว่าคุณได้ใช้บริการเกินแพ็คเกจที่สมัครไว้หรือแจ้งเตือนว่าคุณ
ใช้บริการในขณะทีไ่ ม่มแี พ็คเกจรองรับ หรือ SMS แจ้งเตือนพร้อมป้องกัน
การเชื่อมต่อ Data ทันทีหากใช้งานในเครือข่ายที่ไม่ถูกต้อง ซึ่งจะทำ�ให้
คุณสามารถใช้งาน Data ในต่างประเทศได้เฉพาะเครือข่ายทีผ่ ใู้ ห้บริการ
กำ�หนดไว้เท่านั้น หากโทรศัพท์มือถือไปจับสัญญาณของเครือข่ายอื่น
นอกโปรโมชั ่ น จะใช้ ใ นงาน Data ไม่ ไ ด้ แต่ ย ั ง สามารถใช้ บ ริ ก าร
โทรออก-รับสายได้ เป็นต้น แต่ทั้งนี้ ต้องพึงระลึกไว้ว่า หากใช้แท็บเล็ต
ในต่างประเทศจะไม่สามารถรับ SMS แจ้งเตือนได้

Tip
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สมัครอย่างไร
• สำ�หรับผู้ใช้บริการแบบชำ�ระค่าบริการรายเดือน (Postpaid)
ต้องสมัครใช้บริการกับเครือข่ายผู้ให้บริการก่อน โดยการสมัครจะ
มีผลตลอดไป เว้นแต่ผู้ใช้บริการแจ้งขอปิดบริการด้วยตัวเอง
• สำ�หรับผู้ใช้บริการแบบชำ�ระค่าบริการล่วงหน้า
(Prepaid) นั้น ผู้ให้บริการบางรายอาจเปิดให้ใช้
บริการโรมมิ่งในบางประเภทได้โดยไม่ต้องสมัคร
• ผู้ใช้บริการทั้งสองประเภทจึงควร
ตรวจสอบกับผู้ให้บริการ และควรเลือก
บริการโรมมิ่งที่ต้องการใช้และปิดบริการ
ที่ไม่ต้องการใช้

			
การกำ�หนด ผู้ให้บริการบางเครือข่ายเปิดให้ผู้ใช้บริการกำ�หนดวงเงินสูงสุดได้
			
วงเงินสูงสุด เพื่อให้้ผู้ใช้บริการสามารถควบคุมรายจ่ายได้ อย่างไรก็ดี บริการนี้
ยังไม่มปี ระสิทธิภาพ เนื่องจากความล่าช้าของการส่งข้อมูลการเรียกเก็บค่าบริการจากผู้ให้
บริการในต่างประเทศ มีกรณีร้องเรียนที่พบว่า ผู้ใช้บริการจำ�กัดวงเงินสูงสุดการใช้โรมมิ่ง
ไว้ที่ 5,000 บาท แต่เมื่อเครือข่ายผู้ให้บริการแจ้งข้อมูลการใช้งานเข้ามานั้น ค่าโรมมิ่งได้
ทะลุยอด 1 แสนบาทแล้ว เนือ่ งจากความล่าช้าในการส่งข้อมูลจากเครือข่ายในต่างประเทศ
(ล่าช้าอย่างน้อย 1-2 วัน และอย่างสูง 30 วัน) ดังนั้นผู้ใช้บริการที่เข้าใจว่า เมื่อกำ�หนด
วงเงินสูงสุดไว้แล้ว จะปลอดภัยจากปัญหาค่าใช้จ่ายที่สูง อาจต้องเปลี่ยนความคิดใหม่
เพราะปัญหานี้มีกรณีร้องเรียนแล้วหลายราย

ได้
รนี้
ให้
มิ่ง
ได้
ทศ
นด
หม่
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ช่องทางการสมัครใช้บริการ

AIS

DTAC

TRUE MOVE H

โทรเข้าศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ โทร. 1175

โทร. 1678

โทรทรูมูฟ เอช แคร์
1242

สมัครผ่านมือถือด้วยตนเอง

กด *125 โทรออก หรือ
*121*1# โทรออก
(สำ�หรับลูกค้าที่อยู่ใน
ระบบมากกว่า 4 เดือน)

กด *124# โทรออก
พร้อมใช้งานได้ทันที เมื่อ
ได้รับข้อความยืนยันการ
เปิดใช้
งานบริการ

กด *9399 โทรออก
หรือกด *112*1# โทร
ออก (สำ�หรับลูกค้าทรู
มูฟ เอช แบบ
รายเดือน)

สมัครผ่านเว็บไซต์

http://www.ais.co.th/ http://www.dtac.
roaming
co.th/postpaid/
services/roaming/
register.html

http://truemoveh.
truecorp.co.th/
internation_service/
travelling_abroad

สมัครผ่าน App บนมือถือ

AIS Roamimg App

TRUE MOVE H
Roaming App

ช่องทางอื่นๆ

DTAC App

สมัครที่ทรูมูฟ เอช ช้อป
และทรูช้อปทุกสาขา

*หมายเหตุ:
1) การโทรเข้าศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ DTAC และ TRUEMOVE H เสียค่าบริการ
ครั้งละ 3 บาท ส่วน AIS จะคิดค่าบริการตามอัตราค่าโทรภายในเครือข่ายตาม
โปรโมชั่นที่คุณสมัครไว้
2) บริการระบบตอบรับอัตโนมัติ และระบบ USSD ไม่เสียค่าบริการ
3) การสมัครใช้บริการโรมมิ่งที่ศูนย์บริการสาขาต่างๆ จะต้องมีเอกสารประกอบการสมัคร
คือ บัตรประจำ�ตัวประชาชนตัวจริง หรือบัตรประจำ�ตัวอื่นๆ ที่มีรูปถ่ายและเลขที่บัตร
ประจำ�ตัวประชาชน และออกโดยหน่วยงานราชการ สำ�หรับชาวต่างชาติ ใช้หนังสือ
เดินทาง (Passport)
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โรมมิ่งกับบริการเสริมอื่นๆ
1. บริการรับฝากข้อความ หรือ
Voice Call จะคิดค่าบริการฟังข้อความ
เป็นนาทีในอัตราเท่ากับค่าโทรกลับมายัง
ประเทศไทย หากไม่ต้องการใช้บริการ
ควรยกเลิกบริการเสริมนี้ก่อนเดินทางไป
ต่างประเทศ
2. บริการโอนสาย หรือ Call
Forwarding เป็นบริการที่จะทำ�ให้ผู้ใช้
บริการต้องเสียค่าใช้จ่ายถึง 2 ต่อ คือค่ารับ
สายและค่าโทรออก ผู้ใช้บริการควรยกเลิก
บริการนี้ และสามารถยกเลิกผ่านตัวเครื่อง
ได้เองโดยไปที่เมนู Setting >> กดยกเลิก
บริการ Call Forwarding ทั้งหมด หรือ
โทรไปยกเลิกที่ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์
(Call Center)
3. บริการส่งข้อความแจ้งเลขหมายที่
ไม่ได้รับ หรือ Missed Call Alert บริการนี้
เหมือนการรับ SMS ปกติ จึงไม่เสียค่าบริการ
4. บริการเลือกรับสาย เฉพาะบาง
หมายเลขทีต่ อ้ งการ หากต้องการใช้บริการ
ควรสอบถามอัตราค่าธรรมเนียมเพื่อขอ
ใช้บริการด้วย

ทางเลือกอื่นที่น่าสนใจ

โรมมิ่งเป็นเทคโนโลยี แบบเ
ทำ�ให้ไม่พลาดการติดต่อ จากป
ค่าใช้จ่าย
ปัจจุบันจึงมีทางเลือก อื่นที่ด

การใช้บริการ Free Wi- fi
ของโรงแรม หรือบริการ สาธา
ในต่างประเทศมักจะมี
ที่ไม่เสียค่าบริการ หรือที่เรียก
ระวังคือ ในพื้นที่อับสัญญาณ
ไปรับสัญญาณโรมมิ่งแทน ทำ�

บริกา
ว่า Fr
Wi-F
ให้เส

�กรณี ใช้ W
Tip1. ผูข้้ใอช้บแนะนำ
ริการควรตัง้ ค่าเค

แจ้งผูใ้ ห้บริการ เพื่อปิดบริ การโ
เชื่อมต่อสัญญาณอัตโนมัติ
2. สังเกตสัญลักษณ์ การเช
โทรศัพท์ขณะใช้งานควร เป็นส
Wi-Fi
ตลอดเวลาที่ ใช้บร
3. ในกรณีที่ท่านมั่น ใจว่าจ
โรงแรมเท่านั้น ควรปิด ระบบ
ตั้งแต่ยังไม่ได้เดินทาง
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น่าสนใจ

นโลยี แบบเก่า ข้อดีเพียงอย่างเดียวของโรมมิ่ง คือสามารถใช้เลขหมายเดิมได้
ดต่อ จากประเทศไทย แต่การใช้บริการโรมมิ่งก็มีความเสี่ยงเรื่องการตรวจสอบ

เลือก อื่นที่ดีและมีราคาถูก ซึ่งผู้ใช้บริการสามารถเลือกได้ดังนี้

Wi- fi

ริการ สาธารณะ

กจะมี
ที่เรียก
ญาณ
ทน ทำ�

บริการอินเทอร์เน็ตแบบไร้สาย
ว่า Free Wi-Fi แต่มีข้อควร
Wi-Fi เครื่องโทรศัพท์จะเปลี่ยน
ให้เสียค่าใช้จ่ายสูงโดยไม่รู้ตัว

กรณี ใช้ Wi-Fi

ควรตัง้ ค่าเครือ่ งปิดบริการโรมมิง่ หรือ
ปิดบริ การโรมมิ่ง เพื่อป้องกันการ
ตโนมัติ
กษณ์ การเชือ่ มต่อ Wi-Fi ทีห่ น้าจอ
นควร เป็นสัญลักษณ์ของสัญญาณ
วลาที่ ใช้บริการ
นมั่น ใจว่าจะใช้บริการ Wi-Fi ของ
วรปิด ระบบหรือถอดซิมการ์ดออก
าง

การใช้ซิมการ์ดแบบเติมเงินล่วงหน้า
หรือ พรีเพด (Prepaid)
ข้อดีคือ ผู้ใช้บริการสามารถใช้
เลขหมายเดิมได้ และยังสามารถควบคุม
ค่าใช้จ่ายของตัวเองได้อีกด้วย เพราะเมื่อ
ใช้บริการโรมมิ่งจนหมดวงเงินที่เติมไว้
ล่วงหน้าแล้ว ก็จะไม่สามารถใช้งานโรมมิ่ง
ทุกประเภทได้อีก ทำ�ให้ไม่มีค่าใช้จ่าย
ส่วนเกินเพิ่มเข้ามาอย่างแน่นอน
ดังนั้น ผู้ที่ต้องการใช้โทรศัพท์มือถือ
ระบบเติมเงินล่วงหน้ากับบริการโรมมิ่ง
จึงต้องคำ�นวณให้ดีว่า บริการโรมมิ่ง
ประเภทใดบ้างที่จำ�เป็นต้องใช้ และการใช้
เท่าที่จ�ำ เป็นนัน้ น่าจะคิดเป็นมูลค่าเท่าใด
เพือ่ จะได้เติมเงินล่วงหน้าให้เพียงพอต่อการ
ใช้งาน
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การใช้บัตรโทรศัพท์
วิธีนี้จะเสียค่าบริการไม่มากนักและเป็นที่นิยม ผู้ใช้บริการสามารถ
ซื้อบัตรโทรศัพท์ในประเทศปลายทางได้หลายแห่ง เมื่อต้องการโทรกลับมา
ประเทศไทยจะต้องกดหมายเลขที่ปรากฏอยู่ด้านหลังของบัตรโทรศัพท์ก่อน
จากนั้นให้กดรหัสประเทศไทย (66) หรือประเทศอื่นที่ต้องการโทรออก
ตามด้วยหมายเลขโทรศัพท์ของผู้ที่ต้องการติดต่อ โดยบัตรโทรศัพท์นี้
สามารถใช้กับเครื่องโทรศัพท์สาธารณะ โทรศัพท์บ้าน และโทรศัพท์มือถือ
ที่ใช้ซิมการ์ดของประเทศนั้นได้
ข้อควรระวัง ไม่ควรใช้โทรศัพท์มือถือที่เปิดบริการโรมมิ่งใน
การโทรผ่านบัตรโทรศัพท์ เพราะท่านจะต้องเสียค่าบริการ
ในอัตราเดียวกับการโทรจากประเทศไทยไปยังเลขหมายใน
ต่างประเทศตลอดระยะเวลาการโทร นอกจากนี้ ยอดเงิน
ในบัตรโทรศัพท์ของท่านยังจะถูกตัดไปอีกด้วย

วิธีการโทรออก
ใช้โรมมิ่งอย่างไร
			
กดเครื่องหมาย + ตามด้วยรหัสประเทศ ทั้งโทรศัพท์บ้าน
ในต่
า
งประเทศ
			
และโทรศัพท์มือถือและเลขหมายโทรศัพท์โดยไม่ต้องกด 0

ตัวอย่างเช่น หากต้องการโทรจากต่างประเทศมายังบ้านที่กรุงเทพฯ หมายเลข
021345678 ให้ท่านกด + ตามด้วยรหัสประเทศไทย “66” ตามด้วยรหัสจังหวัด
“2” และหมายเลขโทรศัพท์ “1345678” จากนัน้ กดเครือ่ งหมายโทรออก เลขหมาย
ที่แสดงหน้าจอ “+ 6621345678” เมื่อประสบปัญหาจากการใช้บริการโรมมิ่ง/
ต้องการตรวจสอบการใช้งาน /ต้องการติดต่อศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ ขณะใช้งานใน
ต่างประเทศ

น
0
ลข
วัด
าย
ง/
ใน
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การใช้ “ซิมการ์ด” ของเครือข่ายในประเทศที่เดินทางไป
วิธีนี้ ค่าบริการจะถูกกว่าเปิดใช้บริการโรมมิ่ง แต่ข้อเสียคือ ผู้ที่โทร
ติดต่อจากประเทศไทยจะเสียค่าโทรทางไกลระหว่างประเทศ เพราะเป็น
การโทรเข้าเลขหมายของต่างประเทศ แต่ปัญหานี้ก็สามารถแก้ไขได้โดย
การโทรผ่านอินเทอร์เน็ตด้วย Application บางตัว เช่น Skype หรือ
Line กรณีนี้ผู้ที่โทรจากประเทศไทยจะเสียเฉพาะค่าบริการอินเทอร์เน็ต
ในประเทศไทยเท่านั้น ซึ่งส่วนใหญ่เป็นแบบเหมาจ่ายอยู่แล้ว

การโทรผ่านระบบ VoIP (Voice over IP)
เป็นเทคโนโลยีใหม่สำ�หรับการโทรศัพท์ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
ข้อดีคือ ช่วยลดค่าใช้จ่ายเพราะเป็นการโทรศัพท์ผ่านอินเทอร์เน็ต
ทำ�งานโดยอาศัยหลักการเดียวกับการส่งข้อมูลผ่านอินเทอร์เน็ต
แต่ข้อเสียคือ ระหว่างการโทรอาจมีปัญหาการติดต่อ โดยเฉพาะในเวลา
ที่มีผู้ใช้อินเทอร์เน็ตจำ�นวนมาก เพราะการโทรศัพท์นน้ั ต้องเข้าไปใช้
ช่องสัญญาณร่วมกับผูใ้ ช้อนิ เทอร์เน็ตรายอืน่

เมื่อประสบปัญหาจากการใช้บริการโรมมิ่ง
ขณะใช้งานในต่างประเทศ
ช่องทางการสมัครใช้บริการ

AIS

โทรเข้าศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์

โทร. 1175

DTAC
โทร. +662 202 8100

TRUE MOVE H
โทร. +668 9100 1331
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วิธีสังเกตเครือข่ายที่ใช้งาน

ผู้ใช้บริการต้องสังเกต “ชื่อเครือข่าย
ที่แสดงบนมือถือ” ทั้งนี้ชื่อเครือข่ายที่
แสดงแม้จะเป็นเครือข่ายเดียวกันแต่อาจ
แสดงชื่อไม่เหมือนกันก็ได้ เช่น โรมมิ่งกับ
เครือข่าย StarHub ที่ประเทศสิงคโปร์
ชือ่ เครือข่ายทีแ่ สดงบนหน้าจอ จะเป็น
“StarHub” หรือ “SGP05” หรือ “525-05”
ก็ได้แล้วแต่รนุ่ ของโทรศัพท์มอื ถือทีใ่ ช้

โทรใน
ประเทศ
9.42

โทรในประเ
โทรกล
ไทย
56.5

Malaysia (60) U Mobile

14.00

47.4

Malaysia (60)

13.21

79.2

ประเทศ

เครือข่าย

Malaysia (60)

Maxis

DiGi

ตัวอย่าง ชื่อที่แสดงบนมือถือ บาง เครือข่า

ควรสอบถามจากผู้ให้บริการให้
ชัดเจนว่ารุ่นโทรศัพท์ที่ตนเองใช้อยู่นั้น
ชื่อเครือข่ายที่ผู้ให้บริการแนะนำ�ให้ใช้
จะแสดงชื่อบนมือถือว่าอะไร

• เชื่อ
ผู้ใช้บริการต้องสังเกต
• เชื่อ
“สัญลักษณ์การเชื่อมต่อ”
• เชื่อ
ที่มุมด้านบนหน้าจอ
• เชือ่
โทรศัพท์ดังนี้
• เชื่อ

ทรใน
ระเทศ
9.42
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โทรในประเทศ (บาท/นาที)
โทรกลับ รับสาย ส่ง sms
ไทย
บาท/ครั้ง
56.53 14.42 11.00

0.09

GPRS
โปรโมชั่นราคา
พิเศษ บาท/KB
0.08

คิดขั้นตำ�
บาท/KB
1.00

ชื่อที่แสดง
บนมือถือ

บาท/KB

maxis

14.00

47.42

19.00

11.00

U Mobile, MYS 18,
50 218, My 18

0.46

0.41

1.00

13.21

79.26

18.21

11.00

DiGi / DiGi 1800/
MYMT18

0.46

0.41

10.00

ถือ บาง เครือข่ายมีมากกว่า 1 ชื่อ

รให้
ยู่นั้น
ห้ใช้

Tip

กรณีโทรหาผู้ใช้บริการที่เปิดบริการโรมมิ่งระหว่างอยู่
ต่างประเทศ สามารถโทรตามเลขหมายปกติ เช่น กด
หมายเลข “0812345678” ผู้ที่โทรเข้าจะไม่เสียค่าบริการ
โทรทางไกลระหว่างประเทศ แต่เสียค่าโทรในอัตราภายในประเทศ
ปกติ ส่วนผู้รับจะเสียค่ารับสายแทน

• เชื่อมต่อระบบ GPRS จะแสดงรูปตัว “G”
• เชื่อมต่อระบบ EDGE จะแสดงรูปตัว “E”
ต่อ”
• เชื่อมต่อระบบ 3G จะแสดงรูปตัว “3G” หรือ “H”
• เชื่อมต่อระบบ 4G จะแสดงรูปตัว “4G” หรือ “LTE”
• เชื่อมต่อ WiFi จะแสดงสัญลักษณ์รูป หรือรูปอื่นในลักษณะเดียวกัน
ทั้งนี้สัญลักษณ์ต่างๆ ขึ้นอยู่กับรุ่นและระบบปฏิบัติการของโทรศัพท์ด้วย
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}

วิธีตรวจสอบปริมาณข้อมูล (Data) ที่ใช้
กรณีผู้ใช้บริการสมัครแพ็คเกจแบบจำ�กัดจำ�นวนข้อมูล ควร
ทำ�การตรวจสอบปริมาณข้อมูลที่ใช้ไปแล้วเป็นระยะๆ โดยสามารถ
ตรวจสอบไปยังเครือข่ายต่างๆ ได้ด้วยวิธีการดังนี้

วิธีตรวจสอบผ่านระบบ USSD
DTAC

AIS

กด *111*6#
แล้วโทรออก

}

วิธีตรวจสอบ
รูปแบบอื่นๆ

True Move

กด *121*14#
แล้วโทรออก

ยังไม่มบี ริการนี้

โทรศัพท์มือถือที่เป็นสมาร์ทโฟน Android
สามารถติดตั้งโปรแกรมที่วัด
ปริมาณการใช้งานข้อมูลโดยการ
ดาวน์โหลด Application มาติด ดาวน์โหลดที่
Market
ตั้งในเครื่องโทรศัพท์ที่ใช้ เช่น

วิธีเปิด-ปิดการใช้งานโรมมิ่งข้อมูล
เปิด-ปิด ผ่านระบบ

080-000-9263
จันทร์-ศุกร์

08.30-17.30 น.
เว้นวันหยุดราชการ

โทรฟรี

CALL CENTER

1175
โทรได้ 24 ชม. ทุกวัน
(เสียค่าบริการ)

จากโทรศัพท์เคลื่อนที่ AIS

}

}
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ข้อควรระวัง

การตรวจสอบปริมาณข้อมูลทีใ่ ช้ไปนัน้ ไม่วา่ จะตรวจสอบผ่าน
ระบบ USSD หรือตรวจสอบผ่านเว็บไซต์ แม้กระทั่งการตรวจสอบ
ผ่านศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ของผู้ให้บริการ รวมถึงกรณีที่พนักงาน
จากศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ โทรมาแจ้งข้อมูลแก่ผใู้ ช้บริการ จะไม่ใช่
ข้อมูลการใช้บริการ ณ เวลาปัจจุบัน และปริมาณการใช้ข้อมูลที่ผู้ใช้
บริการได้รับแจ้งมักจะน้อยกว่าความเป็นจริงเสมอ
iPhone

ดาวน์โหลดที่
App Store

อย่างไรก็ตาม ปริมาณข้อมูลที่แสดงผ่าน
Application เหล่านี้อาจคลาดเคลื่อนบ้าง
และไม่ตรงตามการใช้งานจริงเสียทีเดียว ดังนั้น
ผู้ใช้บริการต้องคำ�นึงด้วยว่า ข้อมูลที่แสดงนั้น
เป็นปริมาณการใช้งานโดยคร่าวๆ เท่านั้น

0-2202-8267
จันทร์-ศุกร์

09.00-16.30 น.
เว้นวันหยุดราชการ

CALL CENTER

1678
โทรได้ 24 ชม. ทุกวัน
(เสียค่าบริการ)

0-2900-8088
จันทร์-ศุกร์

09.00-17.00 น.

โทรฟรี

จากโทรศัพท์เคลื่อนที่
เครือ DTAC

CALL CENTER

1242
โทรได้ 24 ชม. ทุกวัน
(ค่าบริการ 3 บาท)

โทรฟรีทุกวัน

มี 10 คู่สายโทรศัพท์
เคลื่อนที่ True
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วิธีเปิด-ปิดการใช้งานโรมมิ่งข้อมูล

เปิด-ปิด ที่เครื่องโทรศัพท์
iPhone

สำ�น
ผู้ให
กด ตั้งค่า Setting >> เลือกเครือข่าย Cellular >> เลือก โรมมิ่ง
ทุ ก ร
ข้อมูล Cellular Data Options >> เลือก “On” เมื่อต้องการ “เปิด” และ ปิ ด
เลือก “Off” ถ้าต้องการ “ปิด”
เพื ่ อ
ให้แก
ค่าใช
ในต่างประเทศมักจะมีบริการ

อินเทอร์เน็ตแบบไร้สายที่ไม่เสียค่า
บริการ หรือที่เรียกว่า Free Wi-Fi
แต่มีข้อควรระวังคือ ในพื้นที่อับ
สัญญาณ Wi-Fi เครื่องโทรศัพท์จะ
เปลี่ยนไปรับสัญญาณโรมมิ่งแทน
ทำ�ให้เสียค่าใช้จ่ายสูงโดยไม่รู้ตัว

กรณี ซิมการ์ด หายขณะอยู่ต่างประเทศ
หากผู้ใช้บริการทำ�ซิมการ์ดที่เปิดใช้บริการโรมมิ่งหายขณะที่
อยู่ต่างประเทศ ต้องโทรแจ้งผู้ให้บริการเพื่อระงับบริการทันที พร้อม
ทั้งแจ้งความกับเจ้าหน้าที่ตำ�รวจในประเทศนั้นๆ ไม่เช่นนั้นแล้วอาจ
จะมีผู้ไม่ประสงค์ดีนำ�ซิมการ์ดของท่านไปใช้งานซึ่งจะมีใบเรียกเก็บ
ค่าบริการตามมา
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สำ�นักงาน กสทช. ได้ร่วมกับ
ผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่
ง
ทุ กรายในการเพิ ่ ม ช่ องทาง
และ ปิ ด บริ ก ารโรมมิ ่ ง ข้ อ มู ล
เพื ่ อ อำ � นวยความสะดวก
ให้แก่คณ
ุ และเพือ่ ป้องกันปัญหา
ค่าใช้จ่ายที่แพงเกินควรที่อาจเกิดขึ้น โดย กด*106# โทรออก ฟรีทุกเครือข่าย

อม
าจ

Android

เลือก ตัง้ ค่า Setting >> เลือก เพิม่ เติม
(More) >> เลือก ตัวเลือกเครือข่ายโทรศัพท์มอื ถือ
Mobile Networks >> กดให้มีเครื่องหมายถูก
ที่ โรมมิ่งข้อมูล (Data Roaming) เมื่อต้องการ
“เปิด” ใช้ และกดให้เครื่องหมายถูกหายไป เมื่อ
ต้องการ “ปิด”
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ควรทำ�อย่างไร
เมื่อกลับมา
ประเทศไทยแล้ว

1. ยกเลิกบริการโรมมิ่ง
ทำ�ไม ต้องยกเลิกบริการโรมมิ่ง
เมื่อกลับประเทศไทย

ท่าน

ป้องกันปัญหาการจับสัญญาณอัตโนมัติ เช่น
กรณีเดินทาง หรืออาศัยอยู่ในจังหวัดใกล้กับ
ชายแดนประเทศเพื่อนบ้าน หากไม่ยกเลิก
บริการโรมมิ่งเครื่องโทรศัพท์มือถือของท่าน
อาจเชื่อมต่อสัญญาณของประเทศเพื่อนบ้าน
ได้ ทำ�ให้เกิดค่าใช้จ่ายไม่พึงประสงค์ เนื่องจาก
การเปิดบริการโรมมิ่ง หากไม่มีการปิดที่ระบบ
บริการนัน้ จะคงอยูใ่ นบริการเสริมของผูใ้ ช้ตลอดไป

2. ตรวจสอบค่าใช้บริการ

เนือ่ งจากอาจมีความล่าช้าของการแจ้งค่า บริกา
จากผูใ้ ห้บริการ ว่ายอดค่าใช้บริการโรมมิง่ ของท่าน จะมีก
ตรวจสอบ “ช่วงเวลาที่ใช้บริการ”
เวลาที่แสดงจะเป็นเวลาท้องถิ่นของ
ประเทศที่ไปใช้บริการโรมมิ่ง
ตรวจสอบ “ชื่อเครือข่ายที่ใช้บริการ” ทัง้
การโทรออกรับสายรวมถึงการใช้งานข้อมูล
ว่าถูกต้องตามแพ็คเกจที่สมัครหรือไม่ หาก
ไม่ตรงค่าบริการอาจมีอัตราแตกต่างกัน

ตรว
ที่โท

น
บ
ก
น
าน
งจาก
บบ
อดไป
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ท่านสามารถแจ้งยกเลิกบริการโรมมิ่งได้ที่เครือข่ายผู้ ให้บริการ ดังนี้
โทร 1175
ค่าบริการตามโปรโมชั่นคิดค่าโทรในเครือข่าย

โทร 1678
เสียค่าบริการ

โทร 1242

ค่าบริการ ครั้งละ 3 บาท

จ้งค่า บริการระหว่างเครือข่ายในต่างประเทศกับบริษทั ผูใ้ ห้บริการ จึงควรสอบถาม
งท่าน จะมีการเรียกเก็บในรอบบิลใด โดยสิง่ ทีผ่ ใู้ ช้บริการต้องตรวจสอบ มีดงั นี้
ตรวจสอบ “ปริมาณการใช้ข้อมูล”
โดยมากจะคิดเป็น KB (1024 KB เท่ากับ
ตรวจสอบ “เลขหมาย” 1 MB) และต้องตรวจสอบด้วยว่า เครือข่าย
ที่ท่านใช้งานโรมมิ่งนั้น มีเงื่อนไขการคิด
ที่โทรออกและรับสาย
ค่าบริการขั้นตำ่�หรือไม่ เช่น คิดขั้นตำ่�
ครั้งละ 10 KB หรือคิดเป็น Block ใน
ตรวจสอบ “จำ�นวนนาที” อัตรา Block ละ 10 KB เป็นต้น เพื่อ
ที่โทรออกและรับสาย
การคำ�นวณค่าใช้จ่ายที่ถูกต้อง
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วิธีการร้องเรียน
ในเบื้องต้นให้ร้องเรียนต่อผู้ ให้บริการโดยตรง
โดยเตรียมหลักฐาน ดังนี้
1. หนังสือร้องเรียน โดยให้แจ้งรายละเอียดที่ต้องการทราบ
ให้ชัดเจน และคำ�ขอให้ผู้ให้บริการดำ�เนินการ
2. กรณีโทรศัพท์แบบชำ�ระค่าบริการรายเดือน ให้แนบใบแจ้ง
ค่าใช้บริการ (บิล) ที่ต้องการให้ตรวจสอบหรือชี้แจง
3. กรณีเลขหมายโทรศัพท์ระบบชำ�ระค่าบริการล่วงหน้า (Prepaid)
หากยังไม่ได้จดทะเบียนซิมการ์ดให้เตรียมสำ�เนาบัตรประชาชน
ผู้ใช้บริการ พร้อมถ่ายสำ�เนาเลขด้านหลังซิมการ์ด และเขียน
หนังสือร้องเรียนแจ้งรายละเอียดที่ต้องการทราบให้ชัดเจน และ
คำ�ขอให้ผู้ให้บริการดำ�เนินการ

สำ�นักรับเรื่องร้องเรียน
และคุ้มครองผู้บริโภค
ในกิจการโทรคมนาคม

เมื่อประสบปัญหา
จากการใช้บริการโรมมิ่ง
ปรึกษาหรือร้องเรียนที่?

สำ�นักงานคณะกรรมการกิจการ
กระจายเสียง กิจการโทรทัศน์
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
เลขที่ 404 อาคารพหลโยธิน
เซ็นเตอร์ ชั้น 2 ถนนพหลโยธิน
แขวงสามเสนใน เขตพญาไท
กรุงเทพฯ 10400

d)
น

ะ

มิ่ง
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Tip

หากพบสิ่งผิดปกติ หรือมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการเรียกเก็บ
ค่าบริการโรมมิ่ง รีบแจ้งผู้ให้บริการเพื่อให้ตรวจสอบและ
ชี้แจงค่าบริการจำ�นวนที่ถูกโต้แย้งให้กับท่าน สำ�หรับผู้ที่
จ่ายค่าบริการผ่านบัตรเครดิตหรือบัญชีธนาคาร ขอให้แจ้งยกเลิก
การจ่ายค่าบริการอัตโนมัติไว้ชั่วคราว ไม่เช่นนั้นผู้ให้บริการจะตัด
ยอดบัญชีของท่าน หรือเรียกเก็บเงินค่าบริการจากบัตรเครดิตตาม
ที่แสดงไว้ในใบเรียกเก็บค่าบริการ กรณีที่เกิดความผิดพลาดและ
มีการตัดยอดบัญชีแล้วจะขอเงินส่วนนั้นคืนได้ยาก

E-mail

เตรียมหลักฐาน
ที่ ช้ นการร้องเรียนดังนี
้

tci.service@nbtc.go.th กรณีจดทะเ
บียนบุคคลธรรม

ให้เตรียมสำ�เนาบัตรประจำ ดา
�ตั
ประชาชนของผู้จดทะเบีย ว
น
Website
เลขหมายโทรศัพท์ดังกล่า
ว
http://tcp.nbtc.go.th
กรณีนิติบุคคลให้เตรียม
หลักฐานนิติบุคคลเจ้าของ
โทรศัพท์
โทรฟรี 1200 เลขหมายและใบมอบอำ�นา
จ
(ในวันและเวลาราชการ) ให้บุคคลทำ�การแทน

มือถือฉลาดจัด สลับสัญญาณอัติโนมัติ

TIP

อุปกรณ์สื่อสารรุ่นใหม่
เช่น มือถือสมาร์ทโฟน
ไอแพด แท็บเล็ต และอืน่ ๆ
สามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตและเปลี่ยน
เครือข่ายได้อัตโนมัติ ผู้ใช้ควรตั้งค่าการ
เชื่อมต่อเป็น Manual หรือตั้งค่าด้วย
ตัวเอง โดยเลือกรับสัญญาณเฉพาะ
เครือข่ายที่ระบุไว้ในโปรโมชั่นที่สมัครใช้
บริการเท่านั้น พร้อมสังเกตสัญลักษณ์
หน้าจอขณะใช้งาน
กรณีต้องการใช้บริการ WiFi ฟรี
ควรระวัง เพราะหากพื้นที่ใดสัญญาณ
WiFi อ่อนหรือไม่มีสัญญาณ WiFi เครื่อง
มือสื่อสารของท่านจะไปรับสัญญาณ
จากคลืน่ โทรศัพท์มอื ถือทีแ่ รงกว่า ดังนัน้
จึงควรปิดบริการโรมมิ่ง หากตัดสินใจที่
จะเลือกใช้ WiFi หรือหากเปิดบริการ
โรมมิ่งไว้ ต้องสังเกตที่หน้าจอโทรศัพท์
ว่ากำ�ลังติดต่อกับระบบใด WiFi หรือ
3G/EDGE/GPRS

แค่รับสาย จ่าย 3 แสนบาท

TI

ในกา

ผู้ให้บ
ตรวจ

แต่ยอ

TIP

การโทรหาผู้ที่นำ�โทรศัพท์มือถือไปใช้ในต่างประเทศ ผู้ที่โทรเข้าจะเสียค่าโทร
อัตราปกติภายในประเทศ แต่ผู้รับจะเสียค่ารับสายในอัตราที่ผู้ให้บริการกำ�หนด
ซึง่ โดยส่วนใหญ่จะมีอตั ราใกล้เคียงกับการโทรจากประเทศไทยไปยังประเทศปลายทาง
ก่อนขอเปิดใช้บริการโรมมิ่งต้องศึกษาเงื่อนไขการใช้บริการให้ดี เช่น อัตราค่าบริการ
ในการโทรออกและรับสาย ค่าใช้บริการข้อมูล เป็นต้น
ในการให้บริการโรมมิ่ง ผู้ให้บริการในต่างประเทศจะส่งข้อมูลการใช้บริการมายัง
ผู้ให้บริการในไทย เพื่อแจ้งกับผู้ใช้บริการ ทำ�ให้ข้อมูลการใช้บริการล่าช้า ยอดค่าใช้จ่ายที่
ตรวจสอบจึงไม่ใช่ ณ เวลาปัจจุบัน นั่นคือ ค่าใช้จ่ายจริงอาจสูงกว่ายอดที่เราตรวจสอบขณะนั้น
เมื่อมีค่าบริการเกินกว่าวงเงินที่กำ�หนด แม้ผู้ให้บริการจะมี SMS แจ้งเตือน
แต่ยอดการใช้บริการก็จะไม่ใช่ ณ เวลาปัจจุบันเช่นกัน

1 MB ใช้งานอะไรได้บ้างนะ

TIP

การใช้บริการดาต้าโรมมิ่งแบบคิดค่าบริการตามปริมาณข้อมูล หรือจำ�กัดเป็น
จำ�นวน MB ผู้ใช้บริการควรตรวจสอบหรือประมาณค่าปริมาณข้อมูลที่ใช้เป็น
ระยะ ระวังเรื่องการ Delay ของข้อมูลด้วย เพราะหากเกินโปรโมชั่นจะถูกคิด
ค่าบริการในอัตราปกติ ซึ่งอาจถูกคิดค่าบริการในอัตราสูงโดยเฉพาะในประเทศ
ที่มีบริการ 3G เนื่องจากมีการเชื่อมต่อข้อมูลที่รวดเร็ว
การเปิดอ่านและตอบอีเมลด้วยการเชื่อมต่อผ่านโทรศัพท์มือถือ จะใช้ปริมาณ
ข้อมูลน้อยกว่าการเปิดอ่านด้วยการเชื่อมต่อผ่านคอมพิวเตอร์ เนื่องจากจะมีการดาวน์โหลด
เฉพาะตัวอักษรตามปริมาณข้อมูลที่ตั้งค่าไว้ในเครื่องโทรศัพท์เท่านั้น แต่หากดาวน์โหลดผ่าน
คอมพิวเตอร์ขอ้ มูลทีด่ าวน์โหลดจะรวมถึงข้อมูลทีป่ รากฏบนเว็บเพจ เช่น ไฟล์รปู ภาพโฆษณา
สามารถศึกษา “ประมาณค่า”ปริมาณข้อมูลที่ใช้ในบริการประเภทต่างๆ ได้จากหน้า 11
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อย่าดาวน์โหลด อัพโหลด รูปภาพ เพลง หรือแอปพลิเคชั่น
แบบตามใจฉัน ขณะใช้บริการข้ามแดนอัตโนมัติ เพราะนั่น
หมายความถึงค่าใช้บริการจำ�นวนมหาศาลที่จะตามมาพร้อม
ใบเรียกเก็บเงิน (Bill Shock)
อย่าใช้แอปพลิเคชั่นพรำ�เพรื่อ เพราะแอปฯ บางตัวต้อง
ใช้ข้อมูลมหาศาลเพื่อให้ระบบทำ�งาน ดังนั้นท่านควรใช้แอปฯ
ที่จำ�เป็นเท่านั้น
อย่าคิดว่าค่าใช้บริการข้ามแดนอัตโนมัติที่ท่านได้รับแจ้ง
จากผู้ให้บริการขณะใช้งานอยู่ในต่างประเทศเป็นค่าบริการ
ณ เวลาปัจจุบัน และปริมาณการใช้ข้อมูลที่ได้รับแจ้งมักจะ
น้อยกว่าความเป็นจริงเสมอ เนื่องจากความล่าช้าในการส่ง
ข้อมูลจากเครือข่ายในต่างประเทศ
อย่าเข้าใจผิดว่าแพ็คเกจบริการโทรศัพท์มือถือที่ท่าน
ใช้ภายในประเทศสามารถปรับใช้กับบริการข้ามแดนอัตโนมัติ
ได้ เพราะบริการภายในประเทศและต่างประเทศเป็นส่วนที่
แยกออกจากกัน ท่านจึงต้องใช้แพ็คเกจสำ�หรับใช้งานใน
ต่างประเทศเท่านั้น
อย่าเข้าใจผิดว่าการจำ�กัดวงเงินการใช้บริการโทรศัพท์
มือถือ (Credit Limit) จะทำ�ให้ปลอดภัยจากค่าใช้จ่ายเนื่องจาก
ปัญหาความล่าช้าในการส่งข้อมูล วิธีนี้จึงยังไม่มีประสิทธิภาพ
อีกทั้งการจำ�กัดวงเงินการใช้งานภายในประเทศก็ไม่สามารถ
ใช้กับบริการข้ามแดนอัตโนมัติได้ เพราะค่าบริการของบริการ
ข้ามแดนอัตโนมัติมีอัตราสูงกว่าค่าบริการภายในประเทศ

