
ประเภทของกิจการโทรคมนาคม

1. เสียง

2. ขอมูล

3. พหุส�อ หรือส�อผสม

1. บริการโทรศัพทเคล�อนที่
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3. บริการมูลคาเพิ่ม (Value-added Service)

บริการโทรคมนาคม

 บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอรแซล คอมมิวนิเคช่ัน จำกัด (บริษัทฯ) เปนผูรับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมตามพระราช  บัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2544 (“พ.ร.บ.

ประกอบกิจการฯ”) และเปนผู ใหบริการโทรคมนาคมตามความของประกาศคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ (“กทช.”) เร�อง มาตรฐานของสัญญาใหบริการโทรคมนาคม พ.ศ. 2549 (“ประกาศฯ”)

โดย พ.ร.บ. ประกอบกิจการฯ และประกาศฯดังกลาวกำหนดใหผู ใหบริการจัดทำแบบสัญญาใหบริการโทรคมนาคมซ่ึงประกอบดวยขอกำหนดหรือเง�อนไขเก่ียวกับสิทธิและหนาท่ีของผู ใหบริการและผู ใชบริการ

ไวลวงหนาเพ�อประโยชนในการจัดทำสัญญา ดังน้ี

1. ขอกำหนดเก่ียวกับลักษณะและประเภทของบริการ

2. ขอกำหนดเก่ียวกับมาตรฐานการใหบริการของผูใหบริการ

 บริษัทฯ ตกลงจัดใหมีคุณภาพและมาตรฐานการใหบริการไมต่ำกวาหลักเกณฑท่ีคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ (กสทช) ประกาศกำหนด และตาม

ท่ีได โฆษณาไว หรือตามท่ีไดแจงใหผู ใชบริการทราบ 

3. ขอกำหนดเก่ียวกับสิทธิหนาท่ีและความรับผิดของผูใหบริการและผูใชบริการ

 3.1 สิทธิ หนาท่ี และความรับผิดของบริษัทฯ

  3.1.1 ในกรณีท่ีเกิดเหตุขัดของทำใหบริษัทฯ ไมสามารถใหบริการแกผู ใชบริการไดตามปกติ หรือตามท่ีไดโฆษณาไว บริษัทฯ ตกลงไมเรียกเก็บคาบริการกับผู ใชบริการจนกวาบริษัทฯ จะสามารถ

  ใหบริการไดตามปกติ เวนแตเหตุขัดของดังกลาวเกิดจากความผิดของผู ใชบริการ ท้ังน้ี บริษัทฯ จะใหมีการดำเนินการแกไขเหตุขัดของดังกลาวโดยเร็ว

  3.1.2 นอกเหนือจากท่ีไดระบุไวขางตนแลว สิทธิและหนาท่ีของบริษัทฯใหเปนไปตามท่ี กสทช.ประกาศกำหนด  

  3.1.3 ในกรณีท่ีบริษัทฯ ไดสงมอบเคร�องอุปกรณหรือส่ิงอ�นท่ีเก่ียวของใหแกผู ใชบริการโดยไมคิดคาใชจายหรือคิดคาใชจายในราคาท่ีต่ำกวาราคาตลาดในขณะท่ีสงมอบเพ�อประโยชน

  ในการใชบริการโทรคมนาคมน้ัน ผู ใหบริการจะถือเอาเหตุดังกลาวมากำหนดเปนเง�อนไขอันกอใหเกิดภาระแกผู ใชบริการหรือเรียกเก็บคาปรับหรือคาเสียหายจากการท่ีผู ใชบริการยกเลิกสัญญา

 กอนกำหนดมิได ท้ังน้ีผู ใชบริการท่ีไดรับมอบเคร�องอุปกรณ หรือส่ิงอ�นท่ีเก่ียวของไป จะตองใชความระมัดระวังในการใชเคร�องอุปกรณดังกลาว และตองสงคืนใหแกบริษัทฯ เม�อสัญญาส้ินสุดลง

 และหากผู ใชบริการกอใหเกิดความเสียหายแกเคร�องอุปกรณน้ัน บริษัทฯ มีสิทธิเรียกใหผู ใชบริการรับผิดชดใชคาเสียหายตามความเสียหายท่ีเกิดข้ึนจริงแกเคร�องอุปกรณดังกลาวได แตท้ังน้ี ไมเกินกวา

 วราคาตลาดของคาอุปกรณดังกลาวขณะน้ัน

  อน่ึง ในการสงมอบคืนเคร�องและอุปกรณน้ัน บริษัทฯ จะคิดคาใชจายในการ ตรวจสภาพสำหรับการสงมอบเคร�องอุปกรณหรือส่ิงอ�นท่ีเก่ียวของคืนจากผู ใชบริการในอัตราท่ีไมเปนภาระแกผู

 ใชบริการจนเกินไป ซ่ึงไดรับความเห็นชอบจาก กสทช. หรือคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม (กทค.) แลว โดยบริษัทฯ จะแจงใหทราบในเวลาท่ีบริษัทฯ ไดสงมอบเคร�องและอุปกรณน้ันใหแกผู ใชบริการ 

  3.1.4 บริษัทฯ มีสิทธิปฏิเสธการเปดใชบริการหรือการขอใชบริการแกผู ใชบริการได ในกรณีดังตอไปน้ี

   (1) ผู ใชบริการในนามบุคคลธรรมดา

    ก. ผู ใชบริการสงมอบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน บัตรขาราชการหรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ สำเนาหนังสือเดินทาง และเอกสารหลักฐานอ�นใดเพ่ิมเติมท่ีจำเปนตามท่ีบริษัทฯ

    รองขอไมถูกตอง ไมครบถวน หรือไมสมบูรณ

    ข. ผู ใชบริการมีหน้ีคางชำระ หรือมีประวัติคางชำระคาบริการ และ/ หรือคาธรรมเนียมตอบริษัทฯ 

    ค. มีเหตุอันควรเช�อวา ผู ใชบริการมีสภาวะทางการเงินขัดของ หรือมีเหตุอ�นใด ซ่ึงอาจไมสามารถชำระคาบริการ และ/ หรือคาธรรมเนียม

    ง. มีเหตุอันเช�อไดวาหากบริษัทฯ เปดใหผู ใชบริการได ใชบริการแลว ผู ใชบริการอาจกระทำการใดๆ อันกอใหเกิดความเสียหายแกบริษัทฯ หรือบุคคลอ�นใด และ/ หรือมีเหตุท่ีสอไป

    ในทางท่ีไมสุจริต และ/ หรือกอใหเกิดความไมปลอดภัยตอบริษัทฯ และ/ หรือใชบริการโดยผิดวัตถุประสงคผิดศีลธรรม ฉอฉล หรือผิดกฎหมาย

   (2) ผู ใชบริการในนามนิติบุคคล

    ก. ผู ใชบริการสงมอบสำเนาเอกสารดังตอไปน้ี

     1. หนังสือรับรองบริษัท ซ่ึงออกโดยกรมพัฒนาธุรกิจการคา

     2. สำเนาบัตรประชาชนของกรรมการผูมีอำนาจลงนามหรือสำเนาหนังสือเดินทางและใบอนุญาตทำงาน กรณีกรรมการเปนชาวตางชาติ

     3. สำเนา ภ.พ.20 (ใบทะเบียนภาษีมูลคาเพ่ิม)

     4. หนังสือมอบอำนาจ (กรณีกรรมการไมสามารถลงนามไดดวยตนเอง) พรอมดวยสำเนาบัตรประชาขนของผูรับมอบอำนาจ และ

     5. หลักฐานอ�นใดตามท่ีบริษัทฯ รองขอซ่ึงหลักฐานดังกลาวขางตนท้ังหมดไมถูกตอง ไมครบถวน หรือไมสมบูรณท้ังหมด หรือบางสวน

    ข. ผู ใชบริการ หรือกรรมการผูมีอำนาจกระทำการแทนมีหน้ีคางชำระ หรือมีประวัติคางชำระคาใชบริการตอบริษัทฯ หรืออยูระหวางการฟนฟูกิจการ หรือมีประวัติวาเจาหนาท่ี

    ของบริษัทฯ มักประสบกับปญหาการติดตอกับผู ใชบริการ ไมวาจะดวยวิธีการสงไปรษณีย หรือทางโทรศัพท เปนตน

    ค. มีเหตุอันควรเช�อไดวาผู ใชบริการไมมีตัวตนอยูจริงหรือไมไดดำเนินธุรกิจตามปกติ

    ง. ผู ใชบริการมีประวัติไมสงงบการเงินติดตอกันเปนระยะเวลามากกวา 2 ป

    จ. ผู ใชบริการหรือกรรมการผูมีอำนาจกระทำการแทนมีประวัติวาเคยถูก ฟองรองในคดีลมละลายหรือถูกยึดทรัพยเพ�อขายทอดตลาด

    ฉ. มีเหตุอันควรเช�อวา ผู ใชบริการมีสภาวะทางการเงินขัดของ หรือมีเหตุอ�นใด ซ่ึงอาจไมสามารถชำระคาบริการ และ/ หรือคาธรรมเนียมตามดุลยพินิจของบริษัทฯ ได

    ช. มีเหตุอันควรเช�อวาหากบริษัทฯ เปดใหผู ใชบริการได ใชบริการแลว ผู ใชบริการอาจกระทำการใดๆ อันกอใหเกิดความเสียหายแก บริษัทฯ หรือบุคคลอ�นใด และ/ หรือมีเหตุท่ี

    สอไปในทางท่ีไมสุจริต และ/ หรือกอใหเกิดความไมปลอดภัยตอบริษัทฯ และ/ หรือใชบริการโดยผิดวัตถุประสงค ผิดศีลธรรม ฉอฉล หรือผิดกฎหมาย

  3.1.5 บริษัทฯ จะรวมรับผิดกับผูรวมใหบริการเสริมตอผู ใชบริการในความเสียหายท่ีเกิดข้ึนจากการใหบริการเสริมดวย

 3.2   สิทธิ หนาท่ี และความรับผิดของผู ใชบริการ

  3.2.1 ผู ใชบริการตกลงใหขอมูลสวนตัวท่ีจำเปนในขอ ก. และ ข. พรอมท้ังสงมอบสำเนาเอกสารหรือหลักฐานซ่ึงยืนยันขอมูลสวนตัวดังกลาวใหแกบริษัทฯ เพ�อการปฏิบัติตามสัญญา ท้ังน้ี

  บริษัทฯ สามารถขอตรวจสอบตนฉบับของเอกสารหรือหลักฐานดังกลาวไดดวย 

   ก. ขอมูลสวนตัว เชน ช�อ/ นามสกุล สถานภาพ สัญชาติ วันเดือนปเกิด เปนตน

   ข. ขอมูลเก่ียวกับท่ีอยูสำหรับติดตอการจัดสงใบแจงหน้ีคาใชบริการและเอกสารอ�นๆ รวมท้ังเบอรโทรศัพทเพ�อใช ในการติดตอและรายละเอียดเก่ียวกับท่ีพักอาศัยในปจจุบัน เปนตน

   อน่ึง บริษัทฯ รับรองวาจะไมนำขอมูลดังกลาวไปใชเพ�อประโยชนอ�นใดโดยไมไดรับความยินยอมโดยชัดแจงจากผู ใชบริการ เวนแตขอมูลน้ันจะถูกนำไปสงใหแก กสทช. หรือหนวยงาน

  ของรัฐตามท่ีกฎหมายกำหนด  ท้ังน้ี ผู ใชบริการสามารถเพิกถอนความยินยอมท่ีจะใหขอมูลสวนบุคคลเปนลายลักษณอักษรตอบริษัทฯ เม�อใดก็ได

  3.2.2 ผู ใชบริการตกลงไมใชบริการโทรคมนาคมของบริษัทฯ ผิดวัตถุประสงค ผิดศีลธรรม ฉอฉล หรือผิดกฎหมาย หรือเพ�อการติดตอส�อสารใดๆ ท่ีเปนการลวงละเมิด หลอกลวง

  หยาบคาย ลามก หรือขมขู  

  3.2.3 ผู ใชบริการจะตองไมกอใหเกิด หรืออนุญาตใหผูอ�นกระทำการใดๆ อันเปนการกอกวน รบกวน หรือเกิดความไมสะดวก ท้ังตอบริษัทฯ ผู ใชบริการอ�นของบริษัทฯ หรือบุคคลอ�นใด

  3.2.4 ผู ใชบริการตองไมใชเครือขายของบริษัทฯ เพ�อใหบริการสงขอมูลหรือการติดตอส�อสารท่ีมีลักษณะดังตอไปน้ี โดยปราศจากความยินยอมเปนลายลักษณอักษรจากบุคคลหรือนิติบุคคล

  อ�นใดท่ีเก่ียวของ

   ก. หยาบคาย ลามก อนาจาร ไมชอบดวยกฎหมาย หรือขัดตอความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน 

   ข. ขมขู รบกวน คุกคาม ลวงเกิน หรือเปนการกระทำละเมิดตอสิทธิในความเปนสวนตัว หรือทำใหบุคคลอ�นเส�อมเสียช�อเสียง

   ค. ละเมิดสิทธิในทรัพยสินทางปญญา

   ง. เพ�อสรางความเขาใจผิด และ/ หรือหลอกลวงประชาชน

   จ. ตองหามหรือขัดตอกฎหมาย ระเบียบ จรรยาบรรณ หรือประกาศใดๆ ท่ีใชบังคับ

   ฉ. แทรกแซงการใชบริการของผู ใหบริการรายอ�น หรือบริษัทฯ ซ่ึงอาจกอใหเกิดความเสียหายตอบริษัทฯ หรือโครงขายโทรคมนาคมอ�นๆ

  3.2.5 ไมกระทำการในลักษณะท่ีเปนการลดประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของเครือขาย หรือสวนใดๆ ของเครือขาย หรือกระทำการอันมีลักษณะเปนอันตรายตอเครือขาย เวนแตเปนการใช

  บริการตามสัญญาหรือการสงเสริมการขายของบริษัทฯ  นอกจากน้ี ผู ใชบริการยังจะตองปฏิบัติตามกฎระเบียบท่ีเก่ียวของกับการใชเครือขายท้ังหมด และปฏิบัติตามคำแนะนำท่ีเหมาะสมของ

  บริษัทฯ ซ่ึงเก่ียวของกับการใหบริการ และรวมมือกับบริษัทฯ ในดานการรักษาความปลอดภัย และการตรวจสอบอ�นๆ ดวย

  3.2.6 ในกรณีท่ีบริษัทฯ ไดกำหนดรหัสประจำตัวของผู ใชบริการหรือรหัสสวนตัวใดๆ เพ�อใชบริการโทรคมนาคมของบริษัทฯ ผู ใชบริการตกลงท่ีจะเก็บรักษารหัสดังกลาวไวเปนความลับโดยจะ

  ไมเปดเผยใหบุคคลภายนอกทราบ  

  3.2.7 ผู ใชบริการจะโอนสิทธิการใชบริการตามสัญญาใหแกบุคคลอ�นมิได เวนแตจะไดรับความยินยอมจากบริษัทฯ ท้ังน้ี บริษัทฯ สงวนสิทธิในการคิดคาธรรมเนียมในการดำเนินการดังกลาว

  ขางตนตามอัตราท่ีกำหนดในสัญญาน้ี หรือตามท่ีจะไดกำหนดในภายหลัง ภายใตอัตราท่ี กสทช. เห็นชอบแลว

  3.2.8 ผู ใชบริการตกลงชำระคาธรรมเนียมและคาบริการภายใตเง�อนไขและตามอัตราท่ีบริษัทฯ กำหนด ในกรณีผู ใชบริการมีความประสงคจะขอยกเลิกการใชบริการ ผู ใชบริการจะตองชำระ

  คาบริการ และ/ หรือคาธรรมเนียมท่ีคางชำระใหแกบริษัทฯ  

แบบสัญญาใหบริการโทรคมนาคมประเภทรายเดือน (Post Pay) 

ของบริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอรแซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด



  3.2.9 สิทธิของผู ใชบริการ มีรายละเอียดดังน้ี

   (1) บริษัทฯ จะจัดใหมีการคุมครองขอมูลสวนบุคคลตามมาตรการคุมครองสิทธิของผู ใชบริการโทรคมนาคมเก่ียวกับขอมูลสวนบุคคล  สิทธิในความเปนสวนตัว และเสรีภาพในการ

   ส�อสารถึงกันโดยทางโทรคมนาคมท่ี กสทช. ได ใหความเห็นชอบ

   (2) ผู ใชบริการมีสิทธิขอขอมูลเก่ียวกับการใชบริการของตนผานชองทางท่ีบริษัทฯ กำหนดไว โดยไมเสียคาใชจายใดๆ 

   (3) ผู ใชบริการมีสิทธิย�นขอรองเรียนตอบริษัทฯ หากผู ใชบริการไดรับความเดือดรอนเสียหายจากการใหบริการของบริษัทฯ ไดภายใตหลักเกณฑของประกาศ กทช. เร�องกระบวนการ

   รับเร�องรองเรียนและพิจารณาเร�องรองเรียนของผู ใชบริการ พ.ศ. 2549

4. สิทธิและหนาท่ีในการเรียกเก็บและการชำระคาบริการ และ/ หรือคาธรรมเนียม

 4.1 บริษัทฯ จะเรียกเก็บคาบริการ และ/ หรือคาธรรมเนียมไมเกินอัตราท่ีกำหนดไว ในเง�อนไขในการอนุญาตใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบท่ีสามสำหรับกิจการโทรคมนาคมเคล�อนท่ีสากล

 ยาน 2.1 GHz ของบริษัทฯ จนกวาคณะกรรมการจะออกประกาศกำหนดอัตราข้ันสูงตอไป และเปนอัตราตามท่ีไดมีการตกลงไวโดยจะเรียกเก็บจากผู ใชบริการในอัตราเดียวกันสำหรับบริการโทรคมนาคม

 ท่ีมีลักษณะหรือประเภทเดียวกัน โดยจะไมเลือกปฏิบัติ แบงแยก หรือกีดกันผู ใชบริการรายหน่ึงรายใด และจะไมเรียกเก็บคาบริการ และ/ หรือคาธรรมเนียมนอกเหนือจากท่ีบริษัทฯ ไดกำหนดไว

 4.2 เวนแตผู ใชบริการไดตกลงกับบริษัทฯ เพ�อยกเวนการแสดงรายละเอียดในใบแจงรายการใชบริการ หรือใหแจงโดยวิธีการอ�น บริษัทฯ จะจัดสงใบแจงรายการใชบริการโทรคมนาคมของผู ใชบริการ

 หรือตามวิธีการอ�นใดท่ีบริษัทฯ และผู ใชบริการตกลงรวมกันเพ�อเรียกเก็บคาธรรมเนียมและคาใชบริการใหผู ใชบริการทราบลวงหนาเปนระยะเวลาไมนอยกวาสิบหา 15 (สิบหา) วัน กอนวันครบกำหนด

 ชำระ โดยการแจงรายการดังกลาวจะมีรายละเอียดเก่ียวกับอัตราคาธรรมเนียม อัตราคาใชบริการ และการคำนวณคาธรรมเนียมและคาใชบริการท่ีชัดเจนเพียงพอเพ�อใหผู ใชบริการสามารถเขาใจถึงท่ีมา

 ของคาใชจายท่ีปรากฏในใบแจงรายการน้ันได

 4.3 ผู ใชบริการตกลงชำระคาบริการ และ/ หรือคาธรรมเนียมตามจำนวนท่ีบริษัทฯ ไดแจงไว ในใบแจงรายการใชบริการโทรคมนาคม และจัดสงใหแกผู ใชบริการภายใตเง�อนไข และระยะเวลาท่ีบริษัทฯ

 หรือ กสทช. ประกาศกำหนดไว  ในกรณีท่ีผู ใชบริการเห็นวา บริษัทฯ เรียกเก็บคาบริการและ/หรือคาธรรมเนียมของบริษัทฯ ไมถูกตองบางสวนหรือท้ังหมดหรือเห็นวา บริษัทฯ เรียกเก็บคาธรรมเนียม

 และคาบริการสูงกวาอัตราท่ีระบุไว ในเง�อนไขในการอนุญาตใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบท่ีสาม สำหรับกิจการโทรคมนาคมเคล�อนท่ีสากล ยาน 2.1 GHz ของผู ใหบริการ หรืออัตราท่ี

 สัญญากำหนดไว หรือสูงกวาอัตราข้ันสูงท่ี กสทช. กำหนด หรือสูงกวาท่ีเรียกเก็บจากผู ใชบริการรายอ�นท่ีใชบริการโทรคมนาคมในลักษณะหรือประเภทเดียวกัน ผู ใชบริการมีสิทธิขอขอมูลเก่ียวกับ

 การใชบริการของตนท่ีบริษัทฯ เปนผู ใหบริการได และบริษัทฯ มีหนาท่ีแจงขอมูลใหผู ใชบริการทราบภายใน 30 (สามสิบ) วัน นับแตวันท่ีผู ใชบริการรองขอ หากบริษัทฯ ไมดำเนินการภายในระยะเวลาท่ี

 กำหนด ใหถือวาบริษัทฯ ส้ินสิทธิในการเรียกเก็บคาธรรมเนียมหรือคาบริการในจำนวนท่ีผ ใชบริการได โตแยง ท้ังน้ี ในกรณีท่ีผู ใชบริการรองขอใหบริษัทฯ รับรองขอมูลท่ีถูกตองในเอกสาร บริษัทฯ

 มีสิทธิคิดคาตอบแทนซ่ึงไมสูงกวาความเปนจริงจากผู ใชบริการได และใหเปนไปตามหลักเกณฑท่ี กสทช. กำหนด

 4.4 หากปรากฏวาบริษัทฯ เรียกเก็บคาบริการ และ/ หรือคาธรรมเนียมเกินกวาจำนวนท่ีเกิดข้ึนจากการใชบริการ บริษัทฯ จะคืนเงินสวนตางของคาบริการ และ/ หรือคาธรรมเนียมท่ีเรียกเก็บเกินใหแก

 ผู ใชบริการภายใน 30 (สามสิบ) วัน นับแตวันท่ีขอเท็จจริงยุติและบริษัทฯ จะชำระดอกเบ้ียในสวนตาง ในอัตราเทากับท่ีไดกำหนดไววาจะเรียกเก็บจากผู ใชบริการในกรณีท่ีผู ใชบริการผิดนัด นับแตวันท่ี

 ขอเท็จจริงยุติเวนแตผู ใชบริการจะไดตกลงเลือกใหดำเนินการในการคืนเงินสวนตางเปนอยางอ�น ท้ังน้ี ตามวิธีการท่ีผู ใชบริการและบริษัทฯ จะไดตกลงรวมกันตอไป

 4.5 ในกรณีผู ใชบริการผิดนัดชำระคาบริการ และ/ หรือคาธรรมเนียมเกินกวาระยะเวลาท่ีกำหนดผู ใชบริการตกลงชำระดอกเบ้ียใหกับบริษัทฯ นับแตวันผิดนัดในอัตราไมเกินกวาท่ีกฎหมายกำหนดหรือ

 คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม (กสทช.) ใหความเห็นชอบ

5. การระงับการใชบริการและการใหบริการโทรคมนาคม

 5.1 ในกรณีมีเหตุจำเปน ผู ใชบริการมีสิทธิขอระงับการใชบริการช่ัวคราวไดคร้ังละไมนอยกวาเจ็ด (7) วัน แตไมเกินกวาสามสิบ (30) วัน โดยแจงเปนลายลักษณอักษรใหบริษัทฯ ทราบลวงหนาไมนอย

 กวาสาม (3) วัน ตามชองทางท่ีบริษัทฯ กำหนด ท้ังน้ี เม�อผู ใชบริการไดแจงขอระงับการใชบริการช่ัวคราวตอบริษัทฯ แลว บริษัทฯ จะไมเรียกเก็บคาบริการ และ/ หรือคาธรรมเนียม หรือคาใชจายใดๆ

 จากผู ใชบริการในชวงระยะเวลาการระงับการใชบริการช่ัวคราว และเม�อครบกำหนดการขอระงับการใชบริการช่ัวคราว บริษัทฯ จะเปดใหผู ใชบริการเขาใชบริการไดทันทีและผู ใชบริการตกลงท่ีจะใช

 บริการตอในเวลาน้ันทันทีเชนกัน

 กรณีมีเหตุสุดวิสัยเกิดข้ึนกับผู ใชบริการ จนเปนเหตุใหผู ใชบริการไมสามารถใชบริการได ผู ใหบริการตกลงใหผู ใชบริการระงับการใชบริการช่ัวคราวไดตามระยะเวลาท่ีผู ใชบริการรองขอ แตท้ังน้ี ไมเกิน

กวาระยะเวลาท่ีเหตุสุดวิสัยน้ันคงอยู

 กรณีผู ใชบริการประสงคเปดใชบริการกอนกำหนดระยะเวลาของการระงับการใชบริการช่ัวคราวท่ีผู ใชบริการไดขอใชสิทธิไวจะส้ินสุดลง ผู ใชบริการจะตองแจงใหบริษัทฯ ทราบตามชองทางท่ีบริษัทฯ

กำหนด

 5.2 ในกรณีท่ีมีเหตุจำเปนหรือเหตุอ�นใดภายใตกรอบกฎหมายท่ีบริษัทฯ จะไดแจงใหผู ใชบริการทราบ บริษัทฯ มีสิทธิระงับการใหบริการโทรคมนาคมเปนการช่ัวคราวตอผู ใชบริการได โดยแจงเปน

 หนังสือพรอมท้ังระบุเหตุในการใชสิทธิดังกลาวใหแกผู ใชบริการทราบลวงหนาเปนระยะเวลาไมนอยกวาสามสิบ (30) วัน

 5.3 ในกรณีดังตอไปน้ี บริษัทฯ สามารถระงับการใหบริการไดทันที

  5.3.1 เกิดเหตุสุดวิสัยข้ึนแกบริษัทฯ

  5.3.2 ผู ใชบริการถึงแกความตาย หรือส้ินสุดสภาพนิติบุคคล

  5.3.3 ผู ใชบริการใชเอกสารปลอมในการขอใชบริการ

  5.3.4 บริษัทฯ พิสูจนไดวาบริการโทรคมนาคม และ/ หรือเลขหมายโทรศัพทเคล�อนท่ีท่ีใหแกผู ใชบริการถูกนำไปใชโดยมิชอบดวยกฎหมายหรือฝาฝนตอสัญญา

  5.3.5 ในกรณีท่ีผู ใชบริการซ่ึงใชบริการโทรคมนาคมในลักษณะท่ีเรียกเก็บคาบริการและ/หรือคาธรรมเนียมภายหลัง ได ใชบริการเกินวงเงินคาบริการท่ีไดตกลงไว ในสัญญา           

  บริษัทฯ จะแจงเตือนใหผู ใชบริการทราบลวงหนาเม�อเห็นวาผู ใชบริการได ใชบริการไปแลวเปนจำนวน 80% ของวงเงินคาใชบริการ (credit limit) ตามท่ีผู ใชบริการไดตกลงไว ในสัญญากับบริษัทฯ 

  5.3.6 ผู ใชบริการผิดนัดชำระคาบริการ และ/ หรือคาธรรมเนียมเกินกวาระยะเวลาท่ีกำหนดในสัญญาสองคราวติดตอกัน

  5.3.7 บริษัทฯ พิสูจนไดวาผู ใชบริการไดนำบริการโทรคมนาคมไปใชเพ�อแสวงหารายไดโดยมีเจตนาจะไมชำระคาธรรมเนียมและคาบริการ

  5.3.8 บริษัทฯ มีเหตุจำเปนท่ีจะตองบำรุงรักษาหรือแกไขระบบโทรคมนาคมท่ีใช ในการใหบริการ

 5.4 ในกรณีท่ีผู ใชบริการไดแจงใหบริษัทฯ ระงับการใหบริการเน�องจากซิมการด และ/ หรือโทรศัพทเคล�อนท่ีสูญหาย หรือถูกขโมย บริษัทฯ จะดำเนินการระงับการใหบริการในทันทีท่ีไดรับแจงและผู ใช

 บริการไมตองรับผิดชำระคาธรรมเนียมและ/หรือคาบริการท่ีเกิดข้ึนภายหลังการแจงดังกลาว

6. การเลิกสัญญา

 6.1 ผู ใชบริการมีสิทธิบอกเลิกการใชบริการในเวลาใดก็ไดดวยการแจงเปนลายลักษณอักษรใหบริษัทฯ ทราบลวงหนาไมนอยกวา 5 (หา) วันทำการ ท้ังน้ี ผู ใชบริการจะตองชำระคาบริการครบถวนแลว

 จนถึงวันท่ีการยกเลิกสัญญามีผลบังคับ

 ในกรณีท่ีมีเหตุดังตอไปน้ี ผู ใชบริการอาจใชสิทธิเลิกสัญญาไดทันที

  6.1.1 ผู ใชบริการไมสามารถรับบริการจากบริษัทฯ ไดดวยเหตุท่ีเกิดข้ึนอยางตอเน�อง และอยูนอกเหนือการควบคุมของผู ใชบริการ

  6.1.2 บริษัทฯ ปฏิบัติผิดขอตกลงท่ีเปนสาระสำคัญของสัญญา

  6.1.3 บริษัทฯ ตกเปนบุคคลลมละลาย

  6.1.4 บริษัทฯ เปล่ียนแปลงขอตกลงในสัญญาหรือเง�อนไขในการใหบริการ ซ่ึงมีผลเปนการลดสิทธิหรือประโยชนอันพึงไดรับของผู ใชบริการลง เวนแตเกิดจากเหตุตามท่ีกฎหมายบัญญัติ

 6.2 บริษัทฯ มีสิทธิบอกเลิกการใหบริการในกรณีดังตอไปน้ี

  6.2.1 ผู ใชบริการถึงแกความตาย หรือส้ินสภาพนิติบุคคล

  6.2.2 ผู ใชบริการผิดนัดชำระคาบริการ และ/ หรือคาธรรมเนียมเกินกวาระยะเวลาท่ีกำหนดในสัญญาสองคราวติดกัน  โดยบริษัทฯ ไดแจงใหผู ใชบริการทราบถึงวันครบกำหนดท่ีแนนอนเปน

  การลวงหนาในใบแจงเรียกเก็บคาบริการและ/หรือคาธรรมเนียม  และไดทำการแจงเตือนลวงหนาตามวิธีการท่ีบริษัทฯ กำหนดแลว

  6.2.3  บริษัทฯ มีเหตุผลอันเช�อไดวา ผู ใชบริการมีพฤติกรรมฉอฉลในการใชบริการหรือการชำระคาบริการและ/หรือคาธรรมเนียม หรือนำบริการไปใช โดยผิดกฎหมาย หรือฝาฝนขอหาม

  ในสัญญา

  6.2.4 บริษัทฯ ไมสามารถใหบริการไดโดยเหตุท่ีอยูนอกเหนือการควบคุมของบริษัทฯ

  6.2.5 เปนการยกเลิกโดยบทบัญญัติแหงกฎหมาย

 6.3 เม�อเลิกสัญญาหากบริษัทฯ มีเงินคางชำระแกผู ใชบริการ บริษัทฯ จะชำระคืนเงินใหแกผู ใชบริการภายใน 30 (สามสิบ) วัน นับแตวันเลิกสัญญา โดยการคืนเงินดังกลาว อาจคืนดวยเงินสด เช็ค

 หรือนำเขาบัญชีเงินฝากของผู ใชบริการหรือตามวิธีการท่ี บริษัทฯ และผู ใชบริการไดตกลงกันตอไป 

        ในกรณีท่ีบริษัทฯ ไมสามารถคืนเงินดังกลาวใหแกผู ใชบริการไดภายในระยะเวลาท่ีกำหนด บริษัทฯ ตองชำระคาเสียประโยชนในอัตราเทากับอัตราดอกเบ้ียท่ีบริษัทฯ คิดจากผู ใชบริการกรณีผู ใชบริการ

ผิดนัดไมชำระคาธรรมเนียมหรือคาบริการแก บริษัทฯ แตท้ังน้ีไมตัดสิทธิผู ใชบริการท่ีจะเรียกคาเสียหายอยางอ�น

7. ขอกำหนดเก่ียวกับอัตราคาบริการและ/หรือคาธรรมเนียม

 การกำหนดและการเปล่ียนแปลงอัตราคาบริการและคาธรรมเนียม จะอยูภายใตเง�อนไขในการอนุญาตใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบท่ีสาม สำหรับกิจการโทรคมนาคมเคล�อนท่ีสากล

ยาน 2.1 GHz ของบริษัทฯ และหลักเกณฑหรือประกาศท่ี กสทช. จะกำหนดเก่ียวกับอัตราข้ันสูงตอไป ท้ังน้ี ใหรวมถึงประกาศอ�นๆ ท่ีเก่ียวของดวย 

 อน่ึง บริษัทฯ สงวนสิทธิในการแกไข เปล่ียนแปลง หรือยกเลิกอัตราคาบริการและ/หรือคาธรรมเนียมดังกลาวขางตนภายใตกรอบท่ีกฎหมายกำหนด ท้ังน้ี แบบสัญญาของบริษัทฯ ท่ี กสทช. ได ให

ความเห็นชอบแลว หากตอมาบริษัทฯ ประสงคจะแกไขเปล่ียนแปลงขอกำหนดหรือเง�อนไขเก่ียวกับการใหบริการอันอาจมีผลกระทบตอสิทธิและหนาท่ีหรือประโยชนอันพึงไดรับของผู ใชบริการ บริษัทฯ

จะเสนอให กสทช. พิจารณาใหความเห็นชอบลวงหนาไมนอยกวา 30 (สามสิบ) วัน เวนแตเปนขอกำหนดหรือเง�อนไขเก่ียวกับการใหบริการท่ี กสทช. ประกาศยกเวนใหดำเนินการได โดยไมตองไดรับความ

เห็นชอบจาก กสทช. ในกรณีดังกลาวใหผู ใหบริการแจงให กสทช. ทราบอยางชาไมเกิน 30 (สามสิบ) วันหลังจากท่ีไดดำเนินการแลว

 การเปล่ียนแปลงในสาระสำคัญของระบบ เทคโนโลยี หรืออุปกรณใดๆ อันสงผลกระทบทำใหประสิทธิภาพในการใหบริการต่ำลง หรือกระทบตอสิทธิ หนาท่ี หรือประโยชนอันพึงไดรับของผู ใชบริการ

ใหถือวามีผลเปนการ แกไขเปล่ียนแปลงขอกำหนดหรือเง�อนไขในการใหบริการ และตองไดรับความเห็นชอบจาก กสทช. กอน 
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ประเภทของกิจการโทรคมนาคม
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บริการโทรคมนาคม

 บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอรแซล คอมมิวนิเคช่ัน จำกัด (บริษัทฯ) เปนผูรับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมตามพระราช  บัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2544 (“พ.ร.บ.

ประกอบกิจการฯ”) และเปนผู ใหบริการโทรคมนาคมตามความของประกาศคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ (“กทช.”) เร�อง มาตรฐานของสัญญาใหบริการโทรคมนาคม พ.ศ. 2549 (“ประกาศฯ”)

โดย พ.ร.บ. ประกอบกิจการฯ และประกาศฯดังกลาวกำหนดใหผู ใหบริการจัดทำแบบสัญญาใหบริการโทรคมนาคมซ่ึงประกอบดวยขอกำหนดหรือเง�อนไขเก่ียวกับสิทธิและหนาท่ีของผู ใหบริการและผู ใชบริการ

ไวลวงหนาเพ�อประโยชนในการจัดทำสัญญา ดังน้ี

1. ขอกำหนดเก่ียวกับลักษณะและประเภทของบริการ

2. ขอกำหนดเก่ียวกับมาตรฐานการใหบริการของผูใหบริการ

 บริษัทฯ ตกลงจัดใหมีคุณภาพและมาตรฐานการใหบริการไมต่ำกวาหลักเกณฑท่ีคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ (กสทช) ประกาศกำหนด และตาม

ท่ีได โฆษณาไว หรือตามท่ีไดแจงใหผู ใชบริการทราบ 

3. ขอกำหนดเก่ียวกับสิทธิหนาท่ีและความรับผิดของผูใหบริการและผูใชบริการ

 3.1 สิทธิ หนาท่ี และความรับผิดของบริษัทฯ

  3.1.1 ในกรณีท่ีเกิดเหตุขัดของทำใหบริษัทฯ ไมสามารถใหบริการแกผู ใชบริการไดตามปกติ หรือตามท่ีไดโฆษณาไว บริษัทฯ ตกลงไมเรียกเก็บคาบริการกับผู ใชบริการจนกวาบริษัทฯ จะสามารถ

  ใหบริการไดตามปกติ เวนแตเหตุขัดของดังกลาวเกิดจากความผิดของผู ใชบริการ ท้ังน้ี บริษัทฯ จะใหมีการดำเนินการแกไขเหตุขัดของดังกลาวโดยเร็ว

  3.1.2 นอกเหนือจากท่ีไดระบุไวขางตนแลว สิทธิและหนาท่ีของบริษัทฯใหเปนไปตามท่ี กสทช.ประกาศกำหนด  

  3.1.3 ในกรณีท่ีบริษัทฯ ไดสงมอบเคร�องอุปกรณหรือส่ิงอ�นท่ีเก่ียวของใหแกผู ใชบริการโดยไมคิดคาใชจายหรือคิดคาใชจายในราคาท่ีต่ำกวาราคาตลาดในขณะท่ีสงมอบเพ�อประโยชน

  ในการใชบริการโทรคมนาคมน้ัน ผู ใหบริการจะถือเอาเหตุดังกลาวมากำหนดเปนเง�อนไขอันกอใหเกิดภาระแกผู ใชบริการหรือเรียกเก็บคาปรับหรือคาเสียหายจากการท่ีผู ใชบริการยกเลิกสัญญา

 กอนกำหนดมิได ท้ังน้ีผู ใชบริการท่ีไดรับมอบเคร�องอุปกรณ หรือส่ิงอ�นท่ีเก่ียวของไป จะตองใชความระมัดระวังในการใชเคร�องอุปกรณดังกลาว และตองสงคืนใหแกบริษัทฯ เม�อสัญญาส้ินสุดลง

 และหากผู ใชบริการกอใหเกิดความเสียหายแกเคร�องอุปกรณน้ัน บริษัทฯ มีสิทธิเรียกใหผู ใชบริการรับผิดชดใชคาเสียหายตามความเสียหายท่ีเกิดข้ึนจริงแกเคร�องอุปกรณดังกลาวได แตท้ังน้ี ไมเกินกวา

 วราคาตลาดของคาอุปกรณดังกลาวขณะน้ัน

  อน่ึง ในการสงมอบคืนเคร�องและอุปกรณน้ัน บริษัทฯ จะคิดคาใชจายในการ ตรวจสภาพสำหรับการสงมอบเคร�องอุปกรณหรือส่ิงอ�นท่ีเก่ียวของคืนจากผู ใชบริการในอัตราท่ีไมเปนภาระแกผู

 ใชบริการจนเกินไป ซ่ึงไดรับความเห็นชอบจาก กสทช. หรือคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม (กทค.) แลว โดยบริษัทฯ จะแจงใหทราบในเวลาท่ีบริษัทฯ ไดสงมอบเคร�องและอุปกรณน้ันใหแกผู ใชบริการ 

  3.1.4 บริษัทฯ มีสิทธิปฏิเสธการเปดใชบริการหรือการขอใชบริการแกผู ใชบริการได ในกรณีดังตอไปน้ี

   (1) ผู ใชบริการในนามบุคคลธรรมดา

    ก. ผู ใชบริการสงมอบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน บัตรขาราชการหรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ สำเนาหนังสือเดินทาง และเอกสารหลักฐานอ�นใดเพ่ิมเติมท่ีจำเปนตามท่ีบริษัทฯ

    รองขอไมถูกตอง ไมครบถวน หรือไมสมบูรณ

    ข. ผู ใชบริการมีหน้ีคางชำระ หรือมีประวัติคางชำระคาบริการ และ/ หรือคาธรรมเนียมตอบริษัทฯ 

    ค. มีเหตุอันควรเช�อวา ผู ใชบริการมีสภาวะทางการเงินขัดของ หรือมีเหตุอ�นใด ซ่ึงอาจไมสามารถชำระคาบริการ และ/ หรือคาธรรมเนียม

    ง. มีเหตุอันเช�อไดวาหากบริษัทฯ เปดใหผู ใชบริการได ใชบริการแลว ผู ใชบริการอาจกระทำการใดๆ อันกอใหเกิดความเสียหายแกบริษัทฯ หรือบุคคลอ�นใด และ/ หรือมีเหตุท่ีสอไป

    ในทางท่ีไมสุจริต และ/ หรือกอใหเกิดความไมปลอดภัยตอบริษัทฯ และ/ หรือใชบริการโดยผิดวัตถุประสงคผิดศีลธรรม ฉอฉล หรือผิดกฎหมาย

   (2) ผู ใชบริการในนามนิติบุคคล

    ก. ผู ใชบริการสงมอบสำเนาเอกสารดังตอไปน้ี

     1. หนังสือรับรองบริษัท ซ่ึงออกโดยกรมพัฒนาธุรกิจการคา

     2. สำเนาบัตรประชาชนของกรรมการผูมีอำนาจลงนามหรือสำเนาหนังสือเดินทางและใบอนุญาตทำงาน กรณีกรรมการเปนชาวตางชาติ

     3. สำเนา ภ.พ.20 (ใบทะเบียนภาษีมูลคาเพ่ิม)

     4. หนังสือมอบอำนาจ (กรณีกรรมการไมสามารถลงนามไดดวยตนเอง) พรอมดวยสำเนาบัตรประชาขนของผูรับมอบอำนาจ และ

     5. หลักฐานอ�นใดตามท่ีบริษัทฯ รองขอซ่ึงหลักฐานดังกลาวขางตนท้ังหมดไมถูกตอง ไมครบถวน หรือไมสมบูรณท้ังหมด หรือบางสวน

    ข. ผู ใชบริการ หรือกรรมการผูมีอำนาจกระทำการแทนมีหน้ีคางชำระ หรือมีประวัติคางชำระคาใชบริการตอบริษัทฯ หรืออยูระหวางการฟนฟูกิจการ หรือมีประวัติวาเจาหนาท่ี

    ของบริษัทฯ มักประสบกับปญหาการติดตอกับผู ใชบริการ ไมวาจะดวยวิธีการสงไปรษณีย หรือทางโทรศัพท เปนตน

    ค. มีเหตุอันควรเช�อไดวาผู ใชบริการไมมีตัวตนอยูจริงหรือไมไดดำเนินธุรกิจตามปกติ

    ง. ผู ใชบริการมีประวัติไมสงงบการเงินติดตอกันเปนระยะเวลามากกวา 2 ป

    จ. ผู ใชบริการหรือกรรมการผูมีอำนาจกระทำการแทนมีประวัติวาเคยถูก ฟองรองในคดีลมละลายหรือถูกยึดทรัพยเพ�อขายทอดตลาด

    ฉ. มีเหตุอันควรเช�อวา ผู ใชบริการมีสภาวะทางการเงินขัดของ หรือมีเหตุอ�นใด ซ่ึงอาจไมสามารถชำระคาบริการ และ/ หรือคาธรรมเนียมตามดุลยพินิจของบริษัทฯ ได

    ช. มีเหตุอันควรเช�อวาหากบริษัทฯ เปดใหผู ใชบริการได ใชบริการแลว ผู ใชบริการอาจกระทำการใดๆ อันกอใหเกิดความเสียหายแก บริษัทฯ หรือบุคคลอ�นใด และ/ หรือมีเหตุท่ี

    สอไปในทางท่ีไมสุจริต และ/ หรือกอใหเกิดความไมปลอดภัยตอบริษัทฯ และ/ หรือใชบริการโดยผิดวัตถุประสงค ผิดศีลธรรม ฉอฉล หรือผิดกฎหมาย

  3.1.5 บริษัทฯ จะรวมรับผิดกับผูรวมใหบริการเสริมตอผู ใชบริการในความเสียหายท่ีเกิดข้ึนจากการใหบริการเสริมดวย

 3.2   สิทธิ หนาท่ี และความรับผิดของผู ใชบริการ

  3.2.1 ผู ใชบริการตกลงใหขอมูลสวนตัวท่ีจำเปนในขอ ก. และ ข. พรอมท้ังสงมอบสำเนาเอกสารหรือหลักฐานซ่ึงยืนยันขอมูลสวนตัวดังกลาวใหแกบริษัทฯ เพ�อการปฏิบัติตามสัญญา ท้ังน้ี

  บริษัทฯ สามารถขอตรวจสอบตนฉบับของเอกสารหรือหลักฐานดังกลาวไดดวย 

   ก. ขอมูลสวนตัว เชน ช�อ/ นามสกุล สถานภาพ สัญชาติ วันเดือนปเกิด เปนตน

   ข. ขอมูลเก่ียวกับท่ีอยูสำหรับติดตอการจัดสงใบแจงหน้ีคาใชบริการและเอกสารอ�นๆ รวมท้ังเบอรโทรศัพทเพ�อใช ในการติดตอและรายละเอียดเก่ียวกับท่ีพักอาศัยในปจจุบัน เปนตน

   อน่ึง บริษัทฯ รับรองวาจะไมนำขอมูลดังกลาวไปใชเพ�อประโยชนอ�นใดโดยไมไดรับความยินยอมโดยชัดแจงจากผู ใชบริการ เวนแตขอมูลน้ันจะถูกนำไปสงใหแก กสทช. หรือหนวยงาน

  ของรัฐตามท่ีกฎหมายกำหนด  ท้ังน้ี ผู ใชบริการสามารถเพิกถอนความยินยอมท่ีจะใหขอมูลสวนบุคคลเปนลายลักษณอักษรตอบริษัทฯ เม�อใดก็ได

  3.2.2 ผู ใชบริการตกลงไมใชบริการโทรคมนาคมของบริษัทฯ ผิดวัตถุประสงค ผิดศีลธรรม ฉอฉล หรือผิดกฎหมาย หรือเพ�อการติดตอส�อสารใดๆ ท่ีเปนการลวงละเมิด หลอกลวง

  หยาบคาย ลามก หรือขมขู  

  3.2.3 ผู ใชบริการจะตองไมกอใหเกิด หรืออนุญาตใหผูอ�นกระทำการใดๆ อันเปนการกอกวน รบกวน หรือเกิดความไมสะดวก ท้ังตอบริษัทฯ ผู ใชบริการอ�นของบริษัทฯ หรือบุคคลอ�นใด

  3.2.4 ผู ใชบริการตองไมใชเครือขายของบริษัทฯ เพ�อใหบริการสงขอมูลหรือการติดตอส�อสารท่ีมีลักษณะดังตอไปน้ี โดยปราศจากความยินยอมเปนลายลักษณอักษรจากบุคคลหรือนิติบุคคล

  อ�นใดท่ีเก่ียวของ

   ก. หยาบคาย ลามก อนาจาร ไมชอบดวยกฎหมาย หรือขัดตอความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน 

   ข. ขมขู รบกวน คุกคาม ลวงเกิน หรือเปนการกระทำละเมิดตอสิทธิในความเปนสวนตัว หรือทำใหบุคคลอ�นเส�อมเสียช�อเสียง

   ค. ละเมิดสิทธิในทรัพยสินทางปญญา

   ง. เพ�อสรางความเขาใจผิด และ/ หรือหลอกลวงประชาชน

   จ. ตองหามหรือขัดตอกฎหมาย ระเบียบ จรรยาบรรณ หรือประกาศใดๆ ท่ีใชบังคับ

   ฉ. แทรกแซงการใชบริการของผู ใหบริการรายอ�น หรือบริษัทฯ ซ่ึงอาจกอใหเกิดความเสียหายตอบริษัทฯ หรือโครงขายโทรคมนาคมอ�นๆ

  3.2.5 ไมกระทำการในลักษณะท่ีเปนการลดประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของเครือขาย หรือสวนใดๆ ของเครือขาย หรือกระทำการอันมีลักษณะเปนอันตรายตอเครือขาย เวนแตเปนการใช

  บริการตามสัญญาหรือการสงเสริมการขายของบริษัทฯ  นอกจากน้ี ผู ใชบริการยังจะตองปฏิบัติตามกฎระเบียบท่ีเก่ียวของกับการใชเครือขายท้ังหมด และปฏิบัติตามคำแนะนำท่ีเหมาะสมของ

  บริษัทฯ ซ่ึงเก่ียวของกับการใหบริการ และรวมมือกับบริษัทฯ ในดานการรักษาความปลอดภัย และการตรวจสอบอ�นๆ ดวย

  3.2.6 ในกรณีท่ีบริษัทฯ ไดกำหนดรหัสประจำตัวของผู ใชบริการหรือรหัสสวนตัวใดๆ เพ�อใชบริการโทรคมนาคมของบริษัทฯ ผู ใชบริการตกลงท่ีจะเก็บรักษารหัสดังกลาวไวเปนความลับโดยจะ

  ไมเปดเผยใหบุคคลภายนอกทราบ  

  3.2.7 ผู ใชบริการจะโอนสิทธิการใชบริการตามสัญญาใหแกบุคคลอ�นมิได เวนแตจะไดรับความยินยอมจากบริษัทฯ ท้ังน้ี บริษัทฯ สงวนสิทธิในการคิดคาธรรมเนียมในการดำเนินการดังกลาว

  ขางตนตามอัตราท่ีกำหนดในสัญญาน้ี หรือตามท่ีจะไดกำหนดในภายหลัง ภายใตอัตราท่ี กสทช. เห็นชอบแลว

  3.2.8 ผู ใชบริการตกลงชำระคาธรรมเนียมและคาบริการภายใตเง�อนไขและตามอัตราท่ีบริษัทฯ กำหนด ในกรณีผู ใชบริการมีความประสงคจะขอยกเลิกการใชบริการ ผู ใชบริการจะตองชำระ

  คาบริการ และ/ หรือคาธรรมเนียมท่ีคางชำระใหแกบริษัทฯ  

แบบสัญญาใหบริการโทรคมนาคมประเภทรายเดือน (Post Pay) 

ของบริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอรแซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด

  3.2.9 สิทธิของผู ใชบริการ มีรายละเอียดดังน้ี

   (1) บริษัทฯ จะจัดใหมีการคุมครองขอมูลสวนบุคคลตามมาตรการคุมครองสิทธิของผู ใชบริการโทรคมนาคมเก่ียวกับขอมูลสวนบุคคล  สิทธิในความเปนสวนตัว และเสรีภาพในการ

   ส�อสารถึงกันโดยทางโทรคมนาคมท่ี กสทช. ได ใหความเห็นชอบ

   (2) ผู ใชบริการมีสิทธิขอขอมูลเก่ียวกับการใชบริการของตนผานชองทางท่ีบริษัทฯ กำหนดไว โดยไมเสียคาใชจายใดๆ 

   (3) ผู ใชบริการมีสิทธิย�นขอรองเรียนตอบริษัทฯ หากผู ใชบริการไดรับความเดือดรอนเสียหายจากการใหบริการของบริษัทฯ ไดภายใตหลักเกณฑของประกาศ กทช. เร�องกระบวนการ

   รับเร�องรองเรียนและพิจารณาเร�องรองเรียนของผู ใชบริการ พ.ศ. 2549

4. สิทธิและหนาท่ีในการเรียกเก็บและการชำระคาบริการ และ/ หรือคาธรรมเนียม

 4.1 บริษัทฯ จะเรียกเก็บคาบริการ และ/ หรือคาธรรมเนียมไมเกินอัตราท่ีกำหนดไว ในเง�อนไขในการอนุญาตใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบท่ีสามสำหรับกิจการโทรคมนาคมเคล�อนท่ีสากล

 ยาน 2.1 GHz ของบริษัทฯ จนกวาคณะกรรมการจะออกประกาศกำหนดอัตราข้ันสูงตอไป และเปนอัตราตามท่ีไดมีการตกลงไวโดยจะเรียกเก็บจากผู ใชบริการในอัตราเดียวกันสำหรับบริการโทรคมนาคม

 ท่ีมีลักษณะหรือประเภทเดียวกัน โดยจะไมเลือกปฏิบัติ แบงแยก หรือกีดกันผู ใชบริการรายหน่ึงรายใด และจะไมเรียกเก็บคาบริการ และ/ หรือคาธรรมเนียมนอกเหนือจากท่ีบริษัทฯ ไดกำหนดไว

 4.2 เวนแตผู ใชบริการไดตกลงกับบริษัทฯ เพ�อยกเวนการแสดงรายละเอียดในใบแจงรายการใชบริการ หรือใหแจงโดยวิธีการอ�น บริษัทฯ จะจัดสงใบแจงรายการใชบริการโทรคมนาคมของผู ใชบริการ

 หรือตามวิธีการอ�นใดท่ีบริษัทฯ และผู ใชบริการตกลงรวมกันเพ�อเรียกเก็บคาธรรมเนียมและคาใชบริการใหผู ใชบริการทราบลวงหนาเปนระยะเวลาไมนอยกวาสิบหา 15 (สิบหา) วัน กอนวันครบกำหนด

 ชำระ โดยการแจงรายการดังกลาวจะมีรายละเอียดเก่ียวกับอัตราคาธรรมเนียม อัตราคาใชบริการ และการคำนวณคาธรรมเนียมและคาใชบริการท่ีชัดเจนเพียงพอเพ�อใหผู ใชบริการสามารถเขาใจถึงท่ีมา

 ของคาใชจายท่ีปรากฏในใบแจงรายการน้ันได

 4.3 ผู ใชบริการตกลงชำระคาบริการ และ/ หรือคาธรรมเนียมตามจำนวนท่ีบริษัทฯ ไดแจงไว ในใบแจงรายการใชบริการโทรคมนาคม และจัดสงใหแกผู ใชบริการภายใตเง�อนไข และระยะเวลาท่ีบริษัทฯ

 หรือ กสทช. ประกาศกำหนดไว  ในกรณีท่ีผู ใชบริการเห็นวา บริษัทฯ เรียกเก็บคาบริการและ/หรือคาธรรมเนียมของบริษัทฯ ไมถูกตองบางสวนหรือท้ังหมดหรือเห็นวา บริษัทฯ เรียกเก็บคาธรรมเนียม

 และคาบริการสูงกวาอัตราท่ีระบุไว ในเง�อนไขในการอนุญาตใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบท่ีสาม สำหรับกิจการโทรคมนาคมเคล�อนท่ีสากล ยาน 2.1 GHz ของผู ใหบริการ หรืออัตราท่ี

 สัญญากำหนดไว หรือสูงกวาอัตราข้ันสูงท่ี กสทช. กำหนด หรือสูงกวาท่ีเรียกเก็บจากผู ใชบริการรายอ�นท่ีใชบริการโทรคมนาคมในลักษณะหรือประเภทเดียวกัน ผู ใชบริการมีสิทธิขอขอมูลเก่ียวกับ

 การใชบริการของตนท่ีบริษัทฯ เปนผู ใหบริการได และบริษัทฯ มีหนาท่ีแจงขอมูลใหผู ใชบริการทราบภายใน 30 (สามสิบ) วัน นับแตวันท่ีผู ใชบริการรองขอ หากบริษัทฯ ไมดำเนินการภายในระยะเวลาท่ี

 กำหนด ใหถือวาบริษัทฯ ส้ินสิทธิในการเรียกเก็บคาธรรมเนียมหรือคาบริการในจำนวนท่ีผ ใชบริการได โตแยง ท้ังน้ี ในกรณีท่ีผู ใชบริการรองขอใหบริษัทฯ รับรองขอมูลท่ีถูกตองในเอกสาร บริษัทฯ

 มีสิทธิคิดคาตอบแทนซ่ึงไมสูงกวาความเปนจริงจากผู ใชบริการได และใหเปนไปตามหลักเกณฑท่ี กสทช. กำหนด

 4.4 หากปรากฏวาบริษัทฯ เรียกเก็บคาบริการ และ/ หรือคาธรรมเนียมเกินกวาจำนวนท่ีเกิดข้ึนจากการใชบริการ บริษัทฯ จะคืนเงินสวนตางของคาบริการ และ/ หรือคาธรรมเนียมท่ีเรียกเก็บเกินใหแก

 ผู ใชบริการภายใน 30 (สามสิบ) วัน นับแตวันท่ีขอเท็จจริงยุติและบริษัทฯ จะชำระดอกเบ้ียในสวนตาง ในอัตราเทากับท่ีไดกำหนดไววาจะเรียกเก็บจากผู ใชบริการในกรณีท่ีผู ใชบริการผิดนัด นับแตวันท่ี

 ขอเท็จจริงยุติเวนแตผู ใชบริการจะไดตกลงเลือกใหดำเนินการในการคืนเงินสวนตางเปนอยางอ�น ท้ังน้ี ตามวิธีการท่ีผู ใชบริการและบริษัทฯ จะไดตกลงรวมกันตอไป

 4.5 ในกรณีผู ใชบริการผิดนัดชำระคาบริการ และ/ หรือคาธรรมเนียมเกินกวาระยะเวลาท่ีกำหนดผู ใชบริการตกลงชำระดอกเบ้ียใหกับบริษัทฯ นับแตวันผิดนัดในอัตราไมเกินกวาท่ีกฎหมายกำหนดหรือ

 คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม (กสทช.) ใหความเห็นชอบ

5. การระงับการใชบริการและการใหบริการโทรคมนาคม

 5.1 ในกรณีมีเหตุจำเปน ผู ใชบริการมีสิทธิขอระงับการใชบริการช่ัวคราวไดคร้ังละไมนอยกวาเจ็ด (7) วัน แตไมเกินกวาสามสิบ (30) วัน โดยแจงเปนลายลักษณอักษรใหบริษัทฯ ทราบลวงหนาไมนอย

 กวาสาม (3) วัน ตามชองทางท่ีบริษัทฯ กำหนด ท้ังน้ี เม�อผู ใชบริการไดแจงขอระงับการใชบริการช่ัวคราวตอบริษัทฯ แลว บริษัทฯ จะไมเรียกเก็บคาบริการ และ/ หรือคาธรรมเนียม หรือคาใชจายใดๆ

 จากผู ใชบริการในชวงระยะเวลาการระงับการใชบริการช่ัวคราว และเม�อครบกำหนดการขอระงับการใชบริการช่ัวคราว บริษัทฯ จะเปดใหผู ใชบริการเขาใชบริการไดทันทีและผู ใชบริการตกลงท่ีจะใช

 บริการตอในเวลาน้ันทันทีเชนกัน

 กรณีมีเหตุสุดวิสัยเกิดข้ึนกับผู ใชบริการ จนเปนเหตุใหผู ใชบริการไมสามารถใชบริการได ผู ใหบริการตกลงใหผู ใชบริการระงับการใชบริการช่ัวคราวไดตามระยะเวลาท่ีผู ใชบริการรองขอ แตท้ังน้ี ไมเกิน

กวาระยะเวลาท่ีเหตุสุดวิสัยน้ันคงอยู

 กรณีผู ใชบริการประสงคเปดใชบริการกอนกำหนดระยะเวลาของการระงับการใชบริการช่ัวคราวท่ีผู ใชบริการไดขอใชสิทธิไวจะส้ินสุดลง ผู ใชบริการจะตองแจงใหบริษัทฯ ทราบตามชองทางท่ีบริษัทฯ

กำหนด

 5.2 ในกรณีท่ีมีเหตุจำเปนหรือเหตุอ�นใดภายใตกรอบกฎหมายท่ีบริษัทฯ จะไดแจงใหผู ใชบริการทราบ บริษัทฯ มีสิทธิระงับการใหบริการโทรคมนาคมเปนการช่ัวคราวตอผู ใชบริการได โดยแจงเปน

 หนังสือพรอมท้ังระบุเหตุในการใชสิทธิดังกลาวใหแกผู ใชบริการทราบลวงหนาเปนระยะเวลาไมนอยกวาสามสิบ (30) วัน

 5.3 ในกรณีดังตอไปน้ี บริษัทฯ สามารถระงับการใหบริการไดทันที

  5.3.1 เกิดเหตุสุดวิสัยข้ึนแกบริษัทฯ

  5.3.2 ผู ใชบริการถึงแกความตาย หรือส้ินสุดสภาพนิติบุคคล

  5.3.3 ผู ใชบริการใชเอกสารปลอมในการขอใชบริการ

  5.3.4 บริษัทฯ พิสูจนไดวาบริการโทรคมนาคม และ/ หรือเลขหมายโทรศัพทเคล�อนท่ีท่ีใหแกผู ใชบริการถูกนำไปใชโดยมิชอบดวยกฎหมายหรือฝาฝนตอสัญญา

  5.3.5 ในกรณีท่ีผู ใชบริการซ่ึงใชบริการโทรคมนาคมในลักษณะท่ีเรียกเก็บคาบริการและ/หรือคาธรรมเนียมภายหลัง ได ใชบริการเกินวงเงินคาบริการท่ีไดตกลงไว ในสัญญา           

  บริษัทฯ จะแจงเตือนใหผู ใชบริการทราบลวงหนาเม�อเห็นวาผู ใชบริการได ใชบริการไปแลวเปนจำนวน 80% ของวงเงินคาใชบริการ (credit limit) ตามท่ีผู ใชบริการไดตกลงไว ในสัญญากับบริษัทฯ 

  5.3.6 ผู ใชบริการผิดนัดชำระคาบริการ และ/ หรือคาธรรมเนียมเกินกวาระยะเวลาท่ีกำหนดในสัญญาสองคราวติดตอกัน

  5.3.7 บริษัทฯ พิสูจนไดวาผู ใชบริการไดนำบริการโทรคมนาคมไปใชเพ�อแสวงหารายไดโดยมีเจตนาจะไมชำระคาธรรมเนียมและคาบริการ

  5.3.8 บริษัทฯ มีเหตุจำเปนท่ีจะตองบำรุงรักษาหรือแกไขระบบโทรคมนาคมท่ีใช ในการใหบริการ

 5.4 ในกรณีท่ีผู ใชบริการไดแจงใหบริษัทฯ ระงับการใหบริการเน�องจากซิมการด และ/ หรือโทรศัพทเคล�อนท่ีสูญหาย หรือถูกขโมย บริษัทฯ จะดำเนินการระงับการใหบริการในทันทีท่ีไดรับแจงและผู ใช

 บริการไมตองรับผิดชำระคาธรรมเนียมและ/หรือคาบริการท่ีเกิดข้ึนภายหลังการแจงดังกลาว

6. การเลิกสัญญา

 6.1 ผู ใชบริการมีสิทธิบอกเลิกการใชบริการในเวลาใดก็ไดดวยการแจงเปนลายลักษณอักษรใหบริษัทฯ ทราบลวงหนาไมนอยกวา 5 (หา) วันทำการ ท้ังน้ี ผู ใชบริการจะตองชำระคาบริการครบถวนแลว

 จนถึงวันท่ีการยกเลิกสัญญามีผลบังคับ

 ในกรณีท่ีมีเหตุดังตอไปน้ี ผู ใชบริการอาจใชสิทธิเลิกสัญญาไดทันที

  6.1.1 ผู ใชบริการไมสามารถรับบริการจากบริษัทฯ ไดดวยเหตุท่ีเกิดข้ึนอยางตอเน�อง และอยูนอกเหนือการควบคุมของผู ใชบริการ

  6.1.2 บริษัทฯ ปฏิบัติผิดขอตกลงท่ีเปนสาระสำคัญของสัญญา

  6.1.3 บริษัทฯ ตกเปนบุคคลลมละลาย

  6.1.4 บริษัทฯ เปล่ียนแปลงขอตกลงในสัญญาหรือเง�อนไขในการใหบริการ ซ่ึงมีผลเปนการลดสิทธิหรือประโยชนอันพึงไดรับของผู ใชบริการลง เวนแตเกิดจากเหตุตามท่ีกฎหมายบัญญัติ

 6.2 บริษัทฯ มีสิทธิบอกเลิกการใหบริการในกรณีดังตอไปน้ี

  6.2.1 ผู ใชบริการถึงแกความตาย หรือส้ินสภาพนิติบุคคล

  6.2.2 ผู ใชบริการผิดนัดชำระคาบริการ และ/ หรือคาธรรมเนียมเกินกวาระยะเวลาท่ีกำหนดในสัญญาสองคราวติดกัน  โดยบริษัทฯ ไดแจงใหผู ใชบริการทราบถึงวันครบกำหนดท่ีแนนอนเปน

  การลวงหนาในใบแจงเรียกเก็บคาบริการและ/หรือคาธรรมเนียม  และไดทำการแจงเตือนลวงหนาตามวิธีการท่ีบริษัทฯ กำหนดแลว

  6.2.3  บริษัทฯ มีเหตุผลอันเช�อไดวา ผู ใชบริการมีพฤติกรรมฉอฉลในการใชบริการหรือการชำระคาบริการและ/หรือคาธรรมเนียม หรือนำบริการไปใช โดยผิดกฎหมาย หรือฝาฝนขอหาม

  ในสัญญา

  6.2.4 บริษัทฯ ไมสามารถใหบริการไดโดยเหตุท่ีอยูนอกเหนือการควบคุมของบริษัทฯ

  6.2.5 เปนการยกเลิกโดยบทบัญญัติแหงกฎหมาย

 6.3 เม�อเลิกสัญญาหากบริษัทฯ มีเงินคางชำระแกผู ใชบริการ บริษัทฯ จะชำระคืนเงินใหแกผู ใชบริการภายใน 30 (สามสิบ) วัน นับแตวันเลิกสัญญา โดยการคืนเงินดังกลาว อาจคืนดวยเงินสด เช็ค

 หรือนำเขาบัญชีเงินฝากของผู ใชบริการหรือตามวิธีการท่ี บริษัทฯ และผู ใชบริการไดตกลงกันตอไป 

        ในกรณีท่ีบริษัทฯ ไมสามารถคืนเงินดังกลาวใหแกผู ใชบริการไดภายในระยะเวลาท่ีกำหนด บริษัทฯ ตองชำระคาเสียประโยชนในอัตราเทากับอัตราดอกเบ้ียท่ีบริษัทฯ คิดจากผู ใชบริการกรณีผู ใชบริการ

ผิดนัดไมชำระคาธรรมเนียมหรือคาบริการแก บริษัทฯ แตท้ังน้ีไมตัดสิทธิผู ใชบริการท่ีจะเรียกคาเสียหายอยางอ�น

7. ขอกำหนดเก่ียวกับอัตราคาบริการและ/หรือคาธรรมเนียม

 การกำหนดและการเปล่ียนแปลงอัตราคาบริการและคาธรรมเนียม จะอยูภายใตเง�อนไขในการอนุญาตใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบท่ีสาม สำหรับกิจการโทรคมนาคมเคล�อนท่ีสากล

ยาน 2.1 GHz ของบริษัทฯ และหลักเกณฑหรือประกาศท่ี กสทช. จะกำหนดเก่ียวกับอัตราข้ันสูงตอไป ท้ังน้ี ใหรวมถึงประกาศอ�นๆ ท่ีเก่ียวของดวย 

 อน่ึง บริษัทฯ สงวนสิทธิในการแกไข เปล่ียนแปลง หรือยกเลิกอัตราคาบริการและ/หรือคาธรรมเนียมดังกลาวขางตนภายใตกรอบท่ีกฎหมายกำหนด ท้ังน้ี แบบสัญญาของบริษัทฯ ท่ี กสทช. ได ให

ความเห็นชอบแลว หากตอมาบริษัทฯ ประสงคจะแกไขเปล่ียนแปลงขอกำหนดหรือเง�อนไขเก่ียวกับการใหบริการอันอาจมีผลกระทบตอสิทธิและหนาท่ีหรือประโยชนอันพึงไดรับของผู ใชบริการ บริษัทฯ

จะเสนอให กสทช. พิจารณาใหความเห็นชอบลวงหนาไมนอยกวา 30 (สามสิบ) วัน เวนแตเปนขอกำหนดหรือเง�อนไขเก่ียวกับการใหบริการท่ี กสทช. ประกาศยกเวนใหดำเนินการได โดยไมตองไดรับความ

เห็นชอบจาก กสทช. ในกรณีดังกลาวใหผู ใหบริการแจงให กสทช. ทราบอยางชาไมเกิน 30 (สามสิบ) วันหลังจากท่ีไดดำเนินการแลว

 การเปล่ียนแปลงในสาระสำคัญของระบบ เทคโนโลยี หรืออุปกรณใดๆ อันสงผลกระทบทำใหประสิทธิภาพในการใหบริการต่ำลง หรือกระทบตอสิทธิ หนาท่ี หรือประโยชนอันพึงไดรับของผู ใชบริการ

ใหถือวามีผลเปนการ แกไขเปล่ียนแปลงขอกำหนดหรือเง�อนไขในการใหบริการ และตองไดรับความเห็นชอบจาก กสทช. กอน 


