แบบสัญญาใหบริการโทรคมนาคมประเภทเติมเงิน (Pre Pay)
ของบริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอรแซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด
บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอรแซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (บริษัทฯ) เปนผูรับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมตามพระราชบัญญัติการประกอบกิจการ
โทรคมนาคม พ.ศ. 2544 (“พ.ร.บ.ประกอบกิจการฯ”) และเปนผู ใหบริการโทรคมนาคมตามความของประกาศคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ เร�อง
มาตรฐานของสัญญาใหบริการโทรคมนาคม พ.ศ. 2549 (“ประกาศฯ”) โดย พ.ร.บ.ประกอบกิจการฯ และประกาศฯดังกลาวกำหนดใหผู ให บริการจัดทำแบบสัญญา
ใหบริการโทรคมนาคมซึ่งประกอบดวยขอกำหนดหรือเง�อนไขเกี่ยวกับสิทธิและหนาที่ของ ผู ใหบริการและผู ใชบริการไวลวงหนาเพ�อประโยชน ในการจัดทำสัญญา ดังนี้
1. ขอกำหนดเกี่ยวกับลักษณะและประเภทของบริการ
บริการโทรคมนาคม
ประเภทของกิจการโทรคมนาคม
1. เสียง
1. บริการโทรศัพทเคล�อนที่
2. ขอมูล
2. บริการพหุส�อความเร็วสูง (Public Broadband Multimedia Service)
3. พหุส�อ หรือส�อผสม
3. บริการมูลคาเพิ่ม (Value-added Service)
2. ขอกำหนดเกี่ยวกับมาตรฐานการใหบริการของผู ใหบริการ
บริษัทฯ ตกลงจัดใหมีคุณภาพและมาตรฐานการใหบริการไมต่ำกวาหลักเกณฑที่คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม
แหงชาติ (กสทช.) ประกาศกำหนดและตามที่ได โฆษณาไว หรือตามที่ไดแจงใหผู ใชบริการทราบ
3. ขอกำหนดเกี่ยวกับสิทธิหนาที่และความรับผิดของผู ใหบริการและผู ใชบริการ
3.1 สิทธิ หนาที่ และความรับผิดของบริษัทฯ
3.1.1 ในกรณีที่เกิดเหตุขัดของทำใหบริษัทฯ ไมสามารถใหบริการแกผู ใชบริการไดตามปกติ หรือตามที่ได โฆษณาไว บริษัทฯ ตกลงไมเรียกเก็บคาบริการ
กับผู ใชบริการจนกวาบริษัทฯ จะสามารถใหบริการไดตามปกติ เวนแตเหตุขัดของดังกลาวเกิดจากความผิดของผู ใชบริการ ทั้งนี้บริษัทฯ จะใหมีการดำเนิน
การแกไขเหตุขัดของดังกลาวโดยเร็ว
3.1.2 นอกเหนือจากที่ไดระบุไวขางตนแลว สิทธิและหนาที่ของบริษัทฯ ใหเปนไปตามที่ กสทช. ประกาศกำหนด
3.1.3 ในกรณีที่บริษัทฯ ไดสงมอบเคร�องอุปกรณหรือสิ่งอ�นที่เกี่ยวของใหแกผู ใชบริการโดยไมคิดคาใชจายหรือคิดคาใชจายในราคาที่ต่ำกวาราคาตลาด
ในขณะที่สงมอบเพ�อประโยชน ในการใชบริการโทรคมนาคมนั้น ผู ใหบริการจะถือเอาเหตุดังกลาวมากำหนดเปนเง�อนไข อันกอใหเกิดภาระแกผู ใชบริการ
หรือเรียกเก็บคาปรับหรือคาเสียหายจากการที่ผู ใชบริการยกเลิกสัญญากอนกำหนดมิได ทั้งนี้ผู ใชบริการที่ไดรับมอบเคร�องอุปกรณหรือสิ่งอ�นที่เกี่ยว
ของไป จะตองใชความระมัดระวังในการใชเคร�องอุปกรณดังกลาว และตองสงคืนใหแกบริษัทฯ เม�อสัญญาสิ้นสุดลง และหากผู ใชบริการกอใหเกิดความ
เสียหายแกเคร�องอุปกรณนั้น บริษัทฯ มีสิทธิเรียกใหผู ใชบริการรับผิดชดใชคาเสียหายตามความเสียหายที่เกิดขึ้นจริงแกเคร�องอุปกรณดังกลาวได แต
ทั้งนี้ ไมเกินกวาราคาตลาดของคาอุปกรณดังกลาวขณะนั้น
อนึ่ง ในการสงมอบคืนเคร�องและอุปกรณนั้น บริษัทฯ จะคิดคาใชจายในการ ตรวจสภาพสำหรับการสงมอบเคร�องอุปกรณหรือสิ่งอ�นที่เกี่ยวของคืน
จากผู ใชบริการ ในอัตราที่ ไมเปนภาระแกผู ใชบริการจนเกินไป ซึ่งไดรับความเห็นชอบจาก กสทช.หรือคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม (กทค.) แลว โดย
บริษัทฯ จะแจงใหทราบในเวลาที่บริษัทฯ ไดสงมอบเคร�องและอุปกรณนั้นใหแกผู ใชบริการ
3.1.4 บริษัทฯ จะรวมรับผิดกับผูรวมใหบริการเสริมตอผู ใชบริการในความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการใหบริการเสริมดวย
3.2 สิทธิ หนาที่ และความรับผิดของผู ใชบริการ
3.2.1 ผู ใชบริการตกลงใหขอมูลสวนตัวที่จำเปนในขอ ก. และ ข. พรอมทั้งสงมอบสำเนาเอกสารหรือหลักฐานซึ่งยืนยันขอมูลสวนตัวดังกลาวใหแก
บริษัทฯ เพ�อการปฏิบัติตามสัญญา ทั้งนี้ บริษัทฯ สามารถขอตรวจสอบตนฉบับของเอกสารหรือหลักฐานดังกลาวไดดวย
ก. ขอมูลสวนตัว เชน ช�อ/ นามสกุล สถานภาพ สัญชาติ วันเดือนปเกิด เปนตน
ข. ขอมูลเกี่ยวกับที่อยูสำหรับติดตอการจัดสงเอกสารอ�นๆ รวมทั้งเบอร โทรศัพท เพ�อใช ในการติดตอและรายละเอียดเกี่ยวกับที่พักอาศัยใน
ปจจุบัน เปนตน
อนึ่ง บริษัทฯรับรองวาจะไมนำขอมูลดังกลาวไปใชเพ�อประโยชนอ�นใดโดยไมไดรับความยินยอมโดยชัดแจงจากผู ใชบริการ เวนแตขอมูลนั้นจะถูกนำไปสง
ใหแก กสทช. หรือหนวยงานของรัฐ ตามที่กฎหมายกำหนด ทั้งนี้ ผู ใชบริการสามารถเพิกถอนความยินยอมที่จะใหขอมูลสวนบุคคลเปนลายลักษณอักษรตอ
บริษัทฯ เม�อใดก็ ได
3.2.2 ผู ใชบริการตกลงไมใชบริการโทรคมนาคมของบริษัทฯ ผิดวัตถุประสงค ผิดศีลธรรม ฉอฉล หรือผิดกฎหมาย หรือเพ�อการติดตอส�อสารใดๆ
ที่เปนการลวงละเมิด หลอกลวง หยาบคาย ลามกหรือขมขู
3.2.3 ผู ใชบริการจะตองไมกอ ใหเกิด หรืออนุญาตใหผอู น� กระทำการใดๆ อันเปนการกอกวน รบกวน หรือเกิดความไมสะดวก ทัง้ ตอบริษทั ฯ ผู ใชบริการ
อ�นของบริษัทฯ หรือบุคคล อ�นใด
3.2.4 ผู ใชบริการตองไมใชเครือขายของบริษัทฯ เพ�อใหบริการสงขอมูลหรือการติดตอส�อสาร ที่มีลักษณะดังตอไปนี้ โดยปราศจากความยินยอมเปน
ลายลักษณอักษรจากบุคคล หรือนิติบุคคลอ�นใดที่เกี่ยวของ
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 ที่ใชบังคับ
ฉ. แทรกแซงการใชบริการของผู ใหบริการรายอ�น หรือบริษัทฯ ซึ่งอาจกอใหเกิดความเสียหายตอบริษัทฯ หรือโครงขายโทรคมนาคมอ�นๆ
3.2.5 ไมกระทำการในลักษณะทีเ่ ปนการลดประสิทธิภาพการปฏิบตั งิ านของเครือขาย หรือสวนใดๆ ของเครือขาย หรือกระทำการอันมีลกั ษณะเปนอันตราย
ตอเครือขาย เวนแตเปนการใชบริการตามสัญญาหรือการสงเสริมการขายของบริษัทฯ นอกจากนี้ผู ใชบริการยังจะตองปฏิบัติตามกฎระเบียบที่เกี่ยวของ
กับการใชเครือขายทั้งหมด และปฏิบัติตามคำแนะนำที่เหมาะสมของบริษัทฯ ซึ่งเกี่ยวของกับการใหบริการ และรวมมือกับบริษัทฯ ในดานการรักษาความ
ปลอดภัย และการตรวจสอบอ�นๆ ดวย
3.2.6 ในกรณีที่บริษัทฯ ไดกำหนดรหัสประจำตัวของผู ใชบริการหรือรหัสสวนตัวใดๆ เพ�อใชบริการโทรคมนาคมของบริษัทฯ ผู ใชบริการตกลงที่จะเก็บ
รักษารหัสดังกลาวไวเปนความลับโดยจะไมเปดเผยใหบุคคลภายนอกทราบ
3.2.7 ผู ใชบริการจะโอนสิทธิการใชบริการตามสัญญาใหแกบุคคลอ�นมิได เวนแตจะไดรับความยินยอมจากบริษัทฯ ทั้งนี้ บริษัทฯ สงวนสิทธิในการคิด
คาธรรมเนียมในการดำเนินการดังกลาวขางตนตามอัตราที่กำหนดในสัญญานี้ หรือตามที่จะไดกำหนดในภายหลังภายใตอัตราที่ กสทช. เห็นชอบแลว
3.2.8 สิทธิของผู ใชบริการ มีรายละเอียดดังนี้
(1) บริษัทฯ จะจัดใหมีการคุมครองขอมูลสวนบุคคลตามมาตรการคุมครองสิทธิของผู ใชบริการโทรคมนาคมเกี่ยวกับขอมูลสวนบุคคล สิทธิใน
ความเปนสวนตัว และเสรีภาพในการส�อสารถึงกันโดยทางโทรคมนาคมที่ กสทช. ได ใหความเห็นชอบ
(2) ระหวางการใชบริการ ผู ใชบริการมีสิทธิขอขอมูลเกี่ยวกับการใชบริการของตนผานชองทางที่บริษัทฯ กำหนดไว โดยไมเสียคาใชจายใดๆ
(3) ผู ใชบริการมีสิทธิย�นขอรองเรียนตอบริษัทฯ หากผู ใชบริการไดรับความเดือดรอนเสียหายจากการใหบริการของบริษัทฯ ได ภายใตหลักเกณฑ
ของประกาศ กทช. เร�อง กระบวนการรับเร�องรองเรียนและพิจารณาเร�องรองเรียนของผู ใชบริการ พ.ศ. 2549

4. สิทธิและหนาที่ ในการเรียกเก็บและการชำระคาบริการ และ/ หรือคาธรรมเนียม
4.1 บริษัทฯ จะเรียกเก็บคาบริการ และ/ หรือคาธรรมเนียมไมเกินอัตราที่กำหนดไว ในเง�อนไขในการอนุญาตใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่สาม
สำหรับกิจการโทรคมนาคมเคล�อนที่สากลยาน 2.1 GHz ของบริษัทฯ จนกวาคณะกรรมการจะออกประกาศกำหนดอัตราขั้นสูงตอไป และเปนอัตราตามที่ไดมี
การตกลงไว โดยจะเรียกเก็บจากผู ใชบริการในอัตราเดียวกันสำหรับบริการโทรคมนาคมที่มีลักษณะหรือประเภทเดียวกัน โดยจะไมเลือกปฏิบัติ แบงแยก หรือ
กีดกันผู ใชบริการรายหนึ่งรายใด และจะไมเรียกเก็บคาบริการ และ/ หรือคาธรรมเนียมนอกเหนือจากที่บริษัทฯ ไดกำหนดไว
4.2 ในกรณีที่ผู ใชบริการเห็นวาบริษัทฯ เรียกเก็บคาบริการ และ/ หรือคาธรรมเนียมของบริษัทฯ ไมถูกตองบางสวนหรือทั้งหมดหรือเห็นวาบริษัทฯ เรียก
เก็บคาธรรมเนียมและคาบริการสูงกวาอัตราที่สัญญากำหนดไวหรือสูงกวาอัตราขั้นสูงที่ กสทช. กำหนดหรือสูงกวาที่เรียกเก็บจากผู ใชบริการรายอ�นที่ใชบริการ
โทรคมนาคมในลักษณะหรือประเภทเดียวกัน ผู ใชบริการมีสิทธิขอขอมูลเกี่ยวกับการใชบริการของตนที่บริษัทฯ เปนผู ใหบริการได และบริษัทฯ มีหนาที่แจง
ขอมูลใหผู ใชบริการทราบภายใน 30 (สามสิบ) วัน นับแตวันที่ผู ใชบริการรองขอ หากบริษัทฯ ไมดำเนินการภายในระยะเวลาที่กำหนด ใหถือวาบริษัทฯ สิ้นสิทธิ
ในการเรียกเก็บคาธรรมเนียม หรือคาบริการในจำนวนที่ผู ใชบริการได โตแยง ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู ใชบริการรองขอใหบริษัทฯ รับรองขอมูลที่ถูกตองในเอกสาร
บริษัทฯ มีสิทธิคิดคาตอบแทนซึ่งไมสูงกวาความเปนจริงจากผู ใชบริการได และใหเปนไปตามหลักเกณฑที่ กสทช. กำหนด
4.3 หากปรากฏวาบริษัทฯ เรียกเก็บคาบริการ และ/ หรือคาธรรมเนียมเกินกวาจำนวนที่เกิดขึ้นจากการใชบริการ บริษัทฯ จะคืนเงินสวนตางของคาบริการ
และ/ หรือคาธรรมเนียมที่เรียกเก็บเกินใหแกผู ใชบริการภายใน 30 (สามสิบ) วัน นับแตวันที่ขอเท็จจริงยุติ และบริษัทฯ จะชำระดอกเบี้ยในสวนตางในอัตรา
เทากับที่ไดกำหนดไววาจะเรียกเก็บจากผู ใชบริการในกรณีที่ผู ใชบริการผิดนัด นับแตวันที่บริษัทฯ เรียกเก็บคาบริการ และ/ หรือคาธรรมเนียมเกิน เวนแตผู ใช
บริการจะไดตกลงเลือกใหดำเนินการในการคืนเงินสวนตางเปนอยางอ�น ทั้งนี้ ตามวิธีการที่ผู ใชบริการและบริษัทฯ จะไดตกลงรวมกันตอไป
4.4 ในกรณีผู ใชบริการผิดนัดชำระคาบริการ และ/ หรือคาธรรมเนียมเกินกวาระยะเวลาที่กำหนดผู ใชบริการตกลงชำระดอกเบี้ยใหกับบริษัทฯ นับแตวันผิดนัด
ในอัตราไมเกินกวาที่กฎหมายกำหนดหรือ กสทช. ใหความเห็นชอบ
5. การระงับการใชบริการและการใหบริการโทรคมนาคม
5.1 ในกรณีที่มีเหตุจำเปน หรือเหตุอ�นใดภายใตกรอบกฎหมายที่บริษัทฯ จะไดแจงใหผู ใชบริการทราบ บริษัทฯ มีสิทธิระงับการใหบริการโทรคมนาคมเปนการ
ชั่วคราวตอผู ใชบริการได โดยแจงเปนหนังสือพรอมทั้งระบุเหตุในการใชสิทธิดังกลาวใหแกผู ใชบริการทราบลวงหนาเปนระยะเวลาไม นอยกวา 30 (สามสิบ) วัน
5.2 ในกรณีดังตอไปนี้ บริษัทฯ สามารถระงับการใหบริการไดทันที
5.2.1 เกิดเหตุสุดวิสัยขึ้นแกบริษัทฯ
5.2.2 ผู ใชบริการถึงแกความตาย หรือสิ้นสุดสภาพนิติบุคคล
5.2.3 ผู ใชบริการใชเอกสารปลอมในการขอใชบริการ
5.2.4 บริษัทฯ พิสูจนไดวาบริการโทรคมนาคม และ/ หรือเลขหมายโทรศัพทเคล�อนที่ที่ใหแกผู ใชบริการถูกนำไปใช โดยมิชอบดวยกฎหมายหรือฝาฝนตอ
สัญญา
5.2.5 บริษัทฯ พิสูจน ไดวาผู ใชบริการไดนำบริการโทรคมนาคมไปใชเพ�อแสวงหารายได โดยมีเจตนาจะไมชำระคาธรรมเนียมและคาบริการ
5.2.6 บริษัทฯ มีเหตุจำเปนที่จะตองบำรุงรักษาหรือแกไขระบบโทรคมนาคมที่ใช ในการใหบริการ
5.3 ในกรณีที่ผู ใชบริการไดแจงใหบริษัทฯระงับการใหบริการเน�องจากซิมการด และ/ หรือโทรศัพทเคล�อนที่สูญหายหรือถูกขโมย บริษัทฯ จะดำเนินการระงับ
การใหบริการในทันทีที่ไดรับแจงและผู ใชบริการไมตองรับผิดชำระคาธรรมเนียม และ/ หรือคาบริการที่เกิดขึ้นภายหลังการแจงดังกลาว
5.4 ในกรณีมเี หตุจำเปน ผู ใชบริการมีสทิ ธิขอระงับการใชบริการชัว่ คราวไดครัง้ ละไมนอ ยกวาเจ็ด (7) วัน แตไมเกินกวาสามสิบ (30) วัน โดยแจงเปนลายลักษณ
อักษรใหบริษัทฯ ทราบลวงหนาไมนอยกวาสาม (3) วัน ตามชองทางที่บริษัทฯ กำหนด ทั้งนี้ เม�อผู ใชบริการไดแจงขอระงับการใชบริการชั่วคราวตอบริษัทฯ
แลว บริษัทฯ จะไมเรียกเก็บคาบริการ และ/ หรือคาธรรมเนียม หรือคาใชจายใดๆ จากผู ใชบริการในชวงระยะเวลาการระงับการใชบริการชั่วคราว และเม�อครบ
กำหนดการขอระงับการใชบริการชั่วคราว บริษัทฯ จะเปดใหผู ใชบริการเขาใชบริการไดทันทีและผู ใชบริการตกลงที่จะใชบริการตอในเวลานั้นทันทีเชนกัน
กรณีมีเหตุสุดวิสัยเกิดขึ้นกับผู ใชบริการ จนเปนเหตุใหผู ใชบริการไมสามารถใชบริการได ผู ใหบริการตกลงใหผู ใชบริการระงับการใชบริการชั่วคราวไดตาม
ระยะเวลาที่ผู ใชบริการรองขอ แตทั้งนี้ ไมเกินกวาระยะเวลาที่เหตุสุดวิสัยนั้นคงอยู
กรณีผู ใชบริการประสงคเปดใชบริการกอนกำหนดระยะเวลาของการระงับการใชบริการชั่วคราวที่ผู ใชบริการไดขอใชสิทธิไวจะสิ้นสุดลง ผู ใชบริการจะตอง
แจงใหบริษัทฯ ทราบตามชองทางที่บริษัทฯ กำหนด
6. การเลิกสัญญา
6.1 ผู ใชบริการมีสิทธิบอกเลิกการใชบริการในเวลาใดก็ ไดดวยการแจงเปนลายลักษณอักษรใหบริษัทฯ ทราบลวงหนาไมนอยกวา 5 (หา) วันทำการ ทั้งนี้ ผู ใช
บริการจะตองชำระคาบริการครบถวนแลวจนถึงวันที่การยกเลิกสัญญามีผลบังคับ
ในกรณีที่มีเหตุดังตอไปนี้ ผู ใชบริการอาจใชสิทธิเลิกสัญญาไดทันที
6.1.1 ผู ใชบริการไมสามารถรับบริการจากบริษัทฯ ได ดวยเหตุที่เกิดขึ้นอยางตอเน�อง และอยูนอกเหนือการควบคุมของผู ใชบริการ
6.1.2 บริษัทฯ ปฏิบัติผิดขอตกลงที่เปนสาระสำคัญของสัญญา
6.1.3 บริษัทฯ ตกเปนบุคคลลมละลาย
6.1.4 บริษัทฯ เปลี่ยนแปลงขอตกลงในสัญญาหรือเง�อนไขในการใหบริการ ซึ่งมีผลเปนการลดสิทธิหรือประโยชนอันพึงไดรับของผู ใชบริการลง เวน
แตเกิดจากเหตุตามที่กฎหมายบัญญัติ
6.2 บริษัทฯ มีสิทธิบอกเลิกการใหบริการในกรณีดังตอไปนี้
6.2.1 ผู ใชบริการถึงแกความตายหรือสิ้นสภาพนิติบุคคล
6.2.2 บริษัทฯ มีเหตุผลอันเช�อไดวา ผู ใชบริการมีพฤติกรรมฉอฉลในการใชบริการหรือการชำระคาบริการ และ/ หรือคาธรรมเนียม หรือนำบริการไป
ใช โดยผิดกฎหมาย หรือฝาฝนขอหามในสัญญา
6.2.3 บริษัทฯ ไมสามารถใหบริการได โดยเหตุที่อยูนอกเหนือการควบคุมของบริษัทฯ
6.2.4 เปนการยกเลิกโดยบทบัญญัติแหงกฎหมาย
6.3 เม�อเลิกสัญญาหากบริษทั ฯ มีเงินคางชำระแกผู ใชบริการ บริษทั ฯ จะชำระคืนเงินใหแกผู ใชบริการ ทัง้ นี้ ในการคืนเงินดังกลาวเม�อบริษทั ฯ ไดตรวจสอบหลักฐาน
แลววาเปนบุคคลคนเดียวกับผู ใชบริการหรือผูรับมอบอำนาจจากผู ใชบริการอยางถูกตองแลว บริษัทฯ จะคืนเงินใหแกผู ใช บริการภายใน 30 (สามสิบ) วัน นับ
แตวันเลิกสัญญา โดยการคืนเงินดังกลาวอาจคืนดวยเงินสด เช็ค หรือนำเขาบัญชีเงินฝากของผู ใชบริการ หรือตามวิธีการที่บริษัทฯ และผู ใชบริการไดตกลง
กันตอไป
ในกรณีที่บริษัทฯ ไมสามารถคืนเงินดังกลาวใหแกผู ใชบริการไดภายในระยะเวลาที่กำหนด บริษัทฯ ตองชำระคาเสียประโยชน ในอัตราเทากับอัตราดอกเบี้ยที่
บริษัทฯ คิดจากผู ใชบริการกรณีผู ใชบริการผิดนัดไมชำระคาธรรมเนียมหรือคาบริการแกบริษัทฯ แตทั้งนี้ ไมตัดสิทธิผู ใชบริการที่จะเรียกคาเสียหายอยางอ�น
7. เง�อนไขการขอรับเงินคืนเม�อสัญญาเลิกกัน
ผู ใชบริการที่ขอรับเงินคืน ตองเปนผู ใชบริการที่ไดลงทะเบียนผู ใชบริการโทรศัพทเคล�อนที่ในลักษณะที่เรียกเก็บเงินลวงหนา และสามารถแสดงตนไดวาเปน
ผู ใชบริการเลขหมายที่ตองการใชสิทธิรับเงินคืน โดยตองแสดงขอมูล ช�อ นามสกุล และ บัตรประจำตัวประชาชนที่มีขอมูลตรงกันกับที่ไดลงทะเบียนไว
8. ขอกำหนดเกี่ยวกับอัตราคาบริการ และ/ หรือคาธรรมเนียม
การกำหนดและการเปลี่ยนแปลงอัตราคาบริการและคาธรรมเนียมดังกลาวขางตนจะอยูภายใตหลักเกณฑของประกาศ กทช. เร�อง อัตราขั้นสูงของคาบริการ
และการเรียกเก็บเงินคาบริการลวงหนาในกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2549 และประกาศอ�นๆ ที่เกี่ยวของ
อนึ่ง บริษัทฯ สงวนสิทธิในการแกไข เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกอัตราคาบริการ และ/ หรือคาธรรมเนียมดังกลาวขางตนภายใตกรอบที่กฎหมายกำหนด ทั้งนี้
แบบสัญญาของบริษัทฯ ที่ กสทช. ได ใหความเห็นชอบแลว หากตอมาบริษัทฯ ประสงคจะแกไขเปลี่ยนแปลงขอกำหนดหรือเง�อนไขเกี่ยวกับการใหบริการอันอาจมี
ผลกระทบตอสิทธิและหนาที่หรือประโยชนอันพึงไดรับของผู ใชบริการ บริษัทฯ จะเสนอให กสทช. พิจารณาใหความเห็นชอบลวงหนาไมนอยกวา 30 (สามสิบ) วัน
เวนแตเปนขอกำหนดหรือเง�อนไขเกี่ยวกับการใหบริการที่ กสทช. ประกาศยกเวนใหดำเนินการได โดยไมตองไดรับความเห็นชอบจาก กสทช. ในกรณีดังกลาวใหผู ให
บริการแจงให กสทช. ทราบอยางชาไมเกิน 30 (สามสิบ) วันหลังจากที่ไดดำเนินการแลว
การเปลี่ยนแปลงในสาระสำคัญของระบบ เทคโนโลยี หรืออุปกรณ ใดๆ อันสงผลกระทบทำใหประสิทธิภาพในการใหบริการต่ำลงหรือกระทบตอสิทธิ หนาที่
หรือประโยชนอันพึงไดรับของผู ใชบริการใหถือวามีผลเปนการแกไขเปลี่ยนแปลงขอกำหนดหรือเง�อนไขในการใหบริการและตองไดรับความเห็นชอบ จาก กสทช. กอน
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แบบสัญญาใหบริการโทรคมนาคมประเภทเติมเงิน (Pre Pay)
ของบริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอรแซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด
บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอรแซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (บริษัทฯ) เปนผูรับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมตามพระราชบัญญัติการประกอบกิจการ
โทรคมนาคม พ.ศ. 2544 (“พ.ร.บ.ประกอบกิจการฯ”) และเปนผู ใหบริการโทรคมนาคมตามความของประกาศคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ เร�อง
มาตรฐานของสัญญาใหบริการโทรคมนาคม พ.ศ. 2549 (“ประกาศฯ”) โดย พ.ร.บ.ประกอบกิจการฯ และประกาศฯดังกลาวกำหนดใหผู ให บริการจัดทำแบบสัญญา
ใหบริการโทรคมนาคมซึ่งประกอบดวยขอกำหนดหรือเง�อนไขเกี่ยวกับสิทธิและหนาที่ของ ผู ใหบริการและผู ใชบริการไวลวงหนาเพ�อประโยชน ในการจัดทำสัญญา ดังนี้
1. ขอกำหนดเกี่ยวกับลักษณะและประเภทของบริการ
ประเภทของกิจการโทรคมนาคม
บริการโทรคมนาคม
1. เสียง
1. บริการโทรศัพทเคล�อนที่
2. ขอมูล
2. บริการพหุส�อความเร็วสูง (Public Broadband Multimedia Service)
3. พหุส�อ หรือส�อผสม
3. บริการมูลคาเพิ่ม (Value-added Service)
2. ขอกำหนดเกี่ยวกับมาตรฐานการใหบริการของผู ใหบริการ
บริษัทฯ ตกลงจัดใหมีคุณภาพและมาตรฐานการใหบริการไมต่ำกวาหลักเกณฑที่คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม
แหงชาติ (กสทช.) ประกาศกำหนดและตามที่ได โฆษณาไว หรือตามที่ไดแจงใหผู ใชบริการทราบ
3. ขอกำหนดเกี่ยวกับสิทธิหนาที่และความรับผิดของผู ใหบริการและผู ใชบริการ
3.1 สิทธิ หนาที่ และความรับผิดของบริษัทฯ
3.1.1 ในกรณีที่เกิดเหตุขัดของทำใหบริษัทฯ ไมสามารถใหบริการแกผู ใชบริการไดตามปกติ หรือตามที่ได โฆษณาไว บริษัทฯ ตกลงไมเรียกเก็บคาบริการ
กับผู ใชบริการจนกวาบริษัทฯ จะสามารถใหบริการไดตามปกติ เวนแตเหตุขัดของดังกลาวเกิดจากความผิดของผู ใชบริการ ทั้งนี้บริษัทฯ จะใหมีการดำเนิน
การแกไขเหตุขัดของดังกลาวโดยเร็ว
3.1.2 นอกเหนือจากที่ไดระบุไวขางตนแลว สิทธิและหนาที่ของบริษัทฯ ใหเปนไปตามที่ กสทช. ประกาศกำหนด
3.1.3 ในกรณีที่บริษัทฯ ไดสงมอบเคร�องอุปกรณหรือสิ่งอ�นที่เกี่ยวของใหแกผู ใชบริการโดยไมคิดคาใชจายหรือคิดคาใชจายในราคาที่ต่ำกวาราคาตลาด
ในขณะที่สงมอบเพ�อประโยชน ในการใชบริการโทรคมนาคมนั้น ผู ใหบริการจะถือเอาเหตุดังกลาวมากำหนดเปนเง�อนไข อันกอใหเกิดภาระแกผู ใชบริการ
หรือเรียกเก็บคาปรับหรือคาเสียหายจากการที่ผู ใชบริการยกเลิกสัญญากอนกำหนดมิได ทั้งนี้ผู ใชบริการที่ไดรับมอบเคร�องอุปกรณหรือสิ่งอ�นที่เกี่ยว
ของไป จะตองใชความระมัดระวังในการใชเคร�องอุปกรณดังกลาว และตองสงคืนใหแกบริษัทฯ เม�อสัญญาสิ้นสุดลง และหากผู ใชบริการกอใหเกิดความ
เสียหายแกเคร�องอุปกรณนั้น บริษัทฯ มีสิทธิเรียกใหผู ใชบริการรับผิดชดใชคาเสียหายตามความเสียหายที่เกิดขึ้นจริงแกเคร�องอุปกรณดังกลาวได แต
ทั้งนี้ ไมเกินกวาราคาตลาดของคาอุปกรณดังกลาวขณะนั้น
อนึ่ง ในการสงมอบคืนเคร�องและอุปกรณนั้น บริษัทฯ จะคิดคาใชจายในการ ตรวจสภาพสำหรับการสงมอบเคร�องอุปกรณหรือสิ่งอ�นที่เกี่ยวของคืน
จากผู ใชบริการ ในอัตราที่ ไมเปนภาระแกผู ใชบริการจนเกินไป ซึ่งไดรับความเห็นชอบจาก กสทช.หรือคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม (กทค.) แลว โดย
บริษัทฯ จะแจงใหทราบในเวลาที่บริษัทฯ ไดสงมอบเคร�องและอุปกรณนั้นใหแกผู ใชบริการ
3.1.4 บริษัทฯ จะรวมรับผิดกับผูรวมใหบริการเสริมตอผู ใชบริการในความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการใหบริการเสริมดวย
3.2 สิทธิ หนาที่ และความรับผิดของผู ใชบริการ
3.2.1 ผู ใชบริการตกลงใหขอมูลสวนตัวที่จำเปนในขอ ก. และ ข. พรอมทั้งสงมอบสำเนาเอกสารหรือหลักฐานซึ่งยืนยันขอมูลสวนตัวดังกลาวใหแก
บริษัทฯ เพ�อการปฏิบัติตามสัญญา ทั้งนี้ บริษัทฯ สามารถขอตรวจสอบตนฉบับของเอกสารหรือหลักฐานดังกลาวไดดวย
ก. ขอมูลสวนตัว เชน ช�อ/ นามสกุล สถานภาพ สัญชาติ วันเดือนปเกิด เปนตน
ข. ขอมูลเกี่ยวกับที่อยูสำหรับติดตอการจัดสงเอกสารอ�นๆ รวมทั้งเบอร โทรศัพท เพ�อใช ในการติดตอและรายละเอียดเกี่ยวกับที่พักอาศัยใน
ปจจุบัน เปนตน
อนึ่ง บริษัทฯรับรองวาจะไมนำขอมูลดังกลาวไปใชเพ�อประโยชนอ�นใดโดยไมไดรับความยินยอมโดยชัดแจงจากผู ใชบริการ เวนแตขอมูลนั้นจะถูกนำไปสง
ใหแก กสทช. หรือหนวยงานของรัฐ ตามที่กฎหมายกำหนด ทั้งนี้ ผู ใชบริการสามารถเพิกถอนความยินยอมที่จะใหขอมูลสวนบุคคลเปนลายลักษณอักษรตอ
บริษัทฯ เม�อใดก็ ได
3.2.2 ผู ใชบริการตกลงไมใชบริการโทรคมนาคมของบริษัทฯ ผิดวัตถุประสงค ผิดศีลธรรม ฉอฉล หรือผิดกฎหมาย หรือเพ�อการติดตอส�อสารใดๆ
ที่เปนการลวงละเมิด หลอกลวง หยาบคาย ลามกหรือขมขู
3.2.3 ผู ใชบริการจะตองไมกอ ใหเกิด หรืออนุญาตใหผอู น� กระทำการใดๆ อันเปนการกอกวน รบกวน หรือเกิดความไมสะดวก ทัง้ ตอบริษทั ฯ ผู ใชบริการ
อ�นของบริษัทฯ หรือบุคคล อ�นใด
3.2.4 ผู ใชบริการตองไมใชเครือขายของบริษัทฯ เพ�อใหบริการสงขอมูลหรือการติดตอส�อสาร ที่มีลักษณะดังตอไปนี้ โดยปราศจากความยินยอมเปน
ลายลักษณอักษรจากบุคคล หรือนิติบุคคลอ�นใดที่เกี่ยวของ
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 ที่ใชบังคับ
ฉ. แทรกแซงการใชบริการของผู ใหบริการรายอ�น หรือบริษัทฯ ซึ่งอาจกอใหเกิดความเสียหายตอบริษัทฯ หรือโครงขายโทรคมนาคมอ�นๆ
3.2.5 ไมกระทำการในลักษณะทีเ่ ปนการลดประสิทธิภาพการปฏิบตั งิ านของเครือขาย หรือสวนใดๆ ของเครือขาย หรือกระทำการอันมีลกั ษณะเปนอันตราย
ตอเครือขาย เวนแตเปนการใชบริการตามสัญญาหรือการสงเสริมการขายของบริษัทฯ นอกจากนี้ผู ใชบริการยังจะตองปฏิบัติตามกฎระเบียบที่เกี่ยวของ
กับการใชเครือขายทั้งหมด และปฏิบัติตามคำแนะนำที่เหมาะสมของบริษัทฯ ซึ่งเกี่ยวของกับการใหบริการ และรวมมือกับบริษัทฯ ในดานการรักษาความ
ปลอดภัย และการตรวจสอบอ�นๆ ดวย
3.2.6 ในกรณีที่บริษัทฯ ไดกำหนดรหัสประจำตัวของผู ใชบริการหรือรหัสสวนตัวใดๆ เพ�อใชบริการโทรคมนาคมของบริษัทฯ ผู ใชบริการตกลงที่จะเก็บ
รักษารหัสดังกลาวไวเปนความลับโดยจะไมเปดเผยใหบุคคลภายนอกทราบ
3.2.7 ผู ใชบริการจะโอนสิทธิการใชบริการตามสัญญาใหแกบุคคลอ�นมิได เวนแตจะไดรับความยินยอมจากบริษัทฯ ทั้งนี้ บริษัทฯ สงวนสิทธิในการคิด
คาธรรมเนียมในการดำเนินการดังกลาวขางตนตามอัตราที่กำหนดในสัญญานี้ หรือตามที่จะไดกำหนดในภายหลังภายใตอัตราที่ กสทช. เห็นชอบแลว
3.2.8 สิทธิของผู ใชบริการ มีรายละเอียดดังนี้
(1) บริษัทฯ จะจัดใหมีการคุมครองขอมูลสวนบุคคลตามมาตรการคุมครองสิทธิของผู ใชบริการโทรคมนาคมเกี่ยวกับขอมูลสวนบุคคล สิทธิใน
ความเปนสวนตัว และเสรีภาพในการส�อสารถึงกันโดยทางโทรคมนาคมที่ กสทช. ได ใหความเห็นชอบ
(2) ระหวางการใชบริการ ผู ใชบริการมีสิทธิขอขอมูลเกี่ยวกับการใชบริการของตนผานชองทางที่บริษัทฯ กำหนดไว โดยไมเสียคาใชจายใดๆ
(3) ผู ใชบริการมีสิทธิย�นขอรองเรียนตอบริษัทฯ หากผู ใชบริการไดรับความเดือดรอนเสียหายจากการใหบริการของบริษัทฯ ได ภายใตหลักเกณฑ
ของประกาศ กทช. เร�อง กระบวนการรับเร�องรองเรียนและพิจารณาเร�องรองเรียนของผู ใชบริการ พ.ศ. 2549
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4. สิทธิและหนาที่ ในการเรียกเก็บและการชำระคาบริการ และ/ หรือคาธรรมเนียม
4.1 บริษัทฯ จะเรียกเก็บคาบริการ และ/ หรือคาธรรมเนียมไมเกินอัตราที่กำหนดไว ในเง�อนไขในการอนุญาตใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่สาม
สำหรับกิจการโทรคมนาคมเคล�อนที่สากลยาน 2.1 GHz ของบริษัทฯ จนกวาคณะกรรมการจะออกประกาศกำหนดอัตราขั้นสูงตอไป และเปนอัตราตามที่ไดมี
การตกลงไว โดยจะเรียกเก็บจากผู ใชบริการในอัตราเดียวกันสำหรับบริการโทรคมนาคมที่มีลักษณะหรือประเภทเดียวกัน โดยจะไมเลือกปฏิบัติ แบงแยก หรือ
กีดกันผู ใชบริการรายหนึ่งรายใด และจะไมเรียกเก็บคาบริการ และ/ หรือคาธรรมเนียมนอกเหนือจากที่บริษัทฯ ไดกำหนดไว
4.2 ในกรณีที่ผู ใชบริการเห็นวาบริษัทฯ เรียกเก็บคาบริการ และ/ หรือคาธรรมเนียมของบริษัทฯ ไมถูกตองบางสวนหรือทั้งหมดหรือเห็นวาบริษัทฯ เรียก
เก็บคาธรรมเนียมและคาบริการสูงกวาอัตราที่สัญญากำหนดไวหรือสูงกวาอัตราขั้นสูงที่ กสทช. กำหนดหรือสูงกวาที่เรียกเก็บจากผู ใชบริการรายอ�นที่ใชบริการ
โทรคมนาคมในลักษณะหรือประเภทเดียวกัน ผู ใชบริการมีสิทธิขอขอมูลเกี่ยวกับการใชบริการของตนที่บริษัทฯ เปนผู ใหบริการได และบริษัทฯ มีหนาที่แจง
ขอมูลใหผู ใชบริการทราบภายใน 30 (สามสิบ) วัน นับแตวันที่ผู ใชบริการรองขอ หากบริษัทฯ ไมดำเนินการภายในระยะเวลาที่กำหนด ใหถือวาบริษัทฯ สิ้นสิทธิ
ในการเรียกเก็บคาธรรมเนียม หรือคาบริการในจำนวนที่ผู ใชบริการได โตแยง ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู ใชบริการรองขอใหบริษัทฯ รับรองขอมูลที่ถูกตองในเอกสาร
บริษัทฯ มีสิทธิคิดคาตอบแทนซึ่งไมสูงกวาความเปนจริงจากผู ใชบริการได และใหเปนไปตามหลักเกณฑที่ กสทช. กำหนด
4.3 หากปรากฏวาบริษัทฯ เรียกเก็บคาบริการ และ/ หรือคาธรรมเนียมเกินกวาจำนวนที่เกิดขึ้นจากการใชบริการ บริษัทฯ จะคืนเงินสวนตางของคาบริการ
และ/ หรือคาธรรมเนียมที่เรียกเก็บเกินใหแกผู ใชบริการภายใน 30 (สามสิบ) วัน นับแตวันที่ขอเท็จจริงยุติ และบริษัทฯ จะชำระดอกเบี้ยในสวนตางในอัตรา
เทากับที่ไดกำหนดไววาจะเรียกเก็บจากผู ใชบริการในกรณีที่ผู ใชบริการผิดนัด นับแตวันที่บริษัทฯ เรียกเก็บคาบริการ และ/ หรือคาธรรมเนียมเกิน เวนแตผู ใช
บริการจะไดตกลงเลือกใหดำเนินการในการคืนเงินสวนตางเปนอยางอ�น ทั้งนี้ ตามวิธีการที่ผู ใชบริการและบริษัทฯ จะไดตกลงรวมกันตอไป
4.4 ในกรณีผู ใชบริการผิดนัดชำระคาบริการ และ/ หรือคาธรรมเนียมเกินกวาระยะเวลาที่กำหนดผู ใชบริการตกลงชำระดอกเบี้ยใหกับบริษัทฯ นับแตวันผิดนัด
ในอัตราไมเกินกวาที่กฎหมายกำหนดหรือ กสทช. ใหความเห็นชอบ
5. การระงับการใชบริการและการใหบริการโทรคมนาคม
5.1 ในกรณีที่มีเหตุจำเปน หรือเหตุอ�นใดภายใตกรอบกฎหมายที่บริษัทฯ จะไดแจงใหผู ใชบริการทราบ บริษัทฯ มีสิทธิระงับการใหบริการโทรคมนาคมเปนการ
ชั่วคราวตอผู ใชบริการได โดยแจงเปนหนังสือพรอมทั้งระบุเหตุในการใชสิทธิดังกลาวใหแกผู ใชบริการทราบลวงหนาเปนระยะเวลาไม นอยกวา 30 (สามสิบ) วัน
5.2 ในกรณีดังตอไปนี้ บริษัทฯ สามารถระงับการใหบริการไดทันที
5.2.1 เกิดเหตุสุดวิสัยขึ้นแกบริษัทฯ
5.2.2 ผู ใชบริการถึงแกความตาย หรือสิ้นสุดสภาพนิติบุคคล
5.2.3 ผู ใชบริการใชเอกสารปลอมในการขอใชบริการ
5.2.4 บริษัทฯ พิสูจนไดวาบริการโทรคมนาคม และ/ หรือเลขหมายโทรศัพทเคล�อนที่ที่ใหแกผู ใชบริการถูกนำไปใช โดยมิชอบดวยกฎหมายหรือฝาฝนตอ
สัญญา
5.2.5 บริษัทฯ พิสูจน ไดวาผู ใชบริการไดนำบริการโทรคมนาคมไปใชเพ�อแสวงหารายได โดยมีเจตนาจะไมชำระคาธรรมเนียมและคาบริการ
5.2.6 บริษัทฯ มีเหตุจำเปนที่จะตองบำรุงรักษาหรือแกไขระบบโทรคมนาคมที่ใช ในการใหบริการ
5.3 ในกรณีที่ผู ใชบริการไดแจงใหบริษัทฯระงับการใหบริการเน�องจากซิมการด และ/ หรือโทรศัพทเคล�อนที่สูญหายหรือถูกขโมย บริษัทฯ จะดำเนินการระงับ
การใหบริการในทันทีที่ไดรับแจงและผู ใชบริการไมตองรับผิดชำระคาธรรมเนียม และ/ หรือคาบริการที่เกิดขึ้นภายหลังการแจงดังกลาว
5.4 ในกรณีมเี หตุจำเปน ผู ใชบริการมีสทิ ธิขอระงับการใชบริการชัว่ คราวไดครัง้ ละไมนอ ยกวาเจ็ด (7) วัน แตไมเกินกวาสามสิบ (30) วัน โดยแจงเปนลายลักษณ
อักษรใหบริษัทฯ ทราบลวงหนาไมนอยกวาสาม (3) วัน ตามชองทางที่บริษัทฯ กำหนด ทั้งนี้ เม�อผู ใชบริการไดแจงขอระงับการใชบริการชั่วคราวตอบริษัทฯ
แลว บริษัทฯ จะไมเรียกเก็บคาบริการ และ/ หรือคาธรรมเนียม หรือคาใชจายใดๆ จากผู ใชบริการในชวงระยะเวลาการระงับการใชบริการชั่วคราว และเม�อครบ
กำหนดการขอระงับการใชบริการชั่วคราว บริษัทฯ จะเปดใหผู ใชบริการเขาใชบริการไดทันทีและผู ใชบริการตกลงที่จะใชบริการตอในเวลานั้นทันทีเชนกัน
กรณีมีเหตุสุดวิสัยเกิดขึ้นกับผู ใชบริการ จนเปนเหตุใหผู ใชบริการไมสามารถใชบริการได ผู ใหบริการตกลงใหผู ใชบริการระงับการใชบริการชั่วคราวไดตาม
ระยะเวลาที่ผู ใชบริการรองขอ แตทั้งนี้ ไมเกินกวาระยะเวลาที่เหตุสุดวิสัยนั้นคงอยู
กรณีผู ใชบริการประสงคเปดใชบริการกอนกำหนดระยะเวลาของการระงับการใชบริการชั่วคราวที่ผู ใชบริการไดขอใชสิทธิไวจะสิ้นสุดลง ผู ใชบริการจะตอง
แจงใหบริษัทฯ ทราบตามชองทางที่บริษัทฯ กำหนด
6. การเลิกสัญญา
6.1 ผู ใชบริการมีสิทธิบอกเลิกการใชบริการในเวลาใดก็ ไดดวยการแจงเปนลายลักษณอักษรใหบริษัทฯ ทราบลวงหนาไมนอยกวา 5 (หา) วันทำการ ทั้งนี้ ผู ใช
บริการจะตองชำระคาบริการครบถวนแลวจนถึงวันที่การยกเลิกสัญญามีผลบังคับ
ในกรณีที่มีเหตุดังตอไปนี้ ผู ใชบริการอาจใชสิทธิเลิกสัญญาไดทันที
6.1.1 ผู ใชบริการไมสามารถรับบริการจากบริษัทฯ ได ดวยเหตุที่เกิดขึ้นอยางตอเน�อง และอยูนอกเหนือการควบคุมของผู ใชบริการ
6.1.2 บริษัทฯ ปฏิบัติผิดขอตกลงที่เปนสาระสำคัญของสัญญา
6.1.3 บริษัทฯ ตกเปนบุคคลลมละลาย
6.1.4 บริษัทฯ เปลี่ยนแปลงขอตกลงในสัญญาหรือเง�อนไขในการใหบริการ ซึ่งมีผลเปนการลดสิทธิหรือประโยชนอันพึงไดรับของผู ใชบริการลง เวน
แตเกิดจากเหตุตามที่กฎหมายบัญญัติ
6.2 บริษัทฯ มีสิทธิบอกเลิกการใหบริการในกรณีดังตอไปนี้
6.2.1 ผู ใชบริการถึงแกความตายหรือสิ้นสภาพนิติบุคคล
6.2.2 บริษัทฯ มีเหตุผลอันเช�อไดวา ผู ใชบริการมีพฤติกรรมฉอฉลในการใชบริการหรือการชำระคาบริการ และ/ หรือคาธรรมเนียม หรือนำบริการไป
ใช โดยผิดกฎหมาย หรือฝาฝนขอหามในสัญญา
6.2.3 บริษัทฯ ไมสามารถใหบริการได โดยเหตุที่อยูนอกเหนือการควบคุมของบริษัทฯ
6.2.4 เปนการยกเลิกโดยบทบัญญัติแหงกฎหมาย
6.3 เม�อเลิกสัญญาหากบริษทั ฯ มีเงินคางชำระแกผู ใชบริการ บริษทั ฯ จะชำระคืนเงินใหแกผู ใชบริการ ทัง้ นี้ ในการคืนเงินดังกลาวเม�อบริษทั ฯ ไดตรวจสอบหลักฐาน
แลววาเปนบุคคลคนเดียวกับผู ใชบริการหรือผูรับมอบอำนาจจากผู ใชบริการอยางถูกตองแลว บริษัทฯ จะคืนเงินใหแกผู ใช บริการภายใน 30 (สามสิบ) วัน นับ
แตวันเลิกสัญญา โดยการคืนเงินดังกลาวอาจคืนดวยเงินสด เช็ค หรือนำเขาบัญชีเงินฝากของผู ใชบริการ หรือตามวิธีการที่บริษัทฯ และผู ใชบริการไดตกลง
กันตอไป
ในกรณีที่บริษัทฯ ไมสามารถคืนเงินดังกลาวใหแกผู ใชบริการไดภายในระยะเวลาที่กำหนด บริษัทฯ ตองชำระคาเสียประโยชน ในอัตราเทากับอัตราดอกเบี้ยที่
บริษัทฯ คิดจากผู ใชบริการกรณีผู ใชบริการผิดนัดไมชำระคาธรรมเนียมหรือคาบริการแกบริษัทฯ แตทั้งนี้ ไมตัดสิทธิผู ใชบริการที่จะเรียกคาเสียหายอยางอ�น
7. เง�อนไขการขอรับเงินคืนเม�อสัญญาเลิกกัน
ผู ใชบริการที่ขอรับเงินคืน ตองเปนผู ใชบริการที่ไดลงทะเบียนผู ใชบริการโทรศัพทเคล�อนที่ในลักษณะที่เรียกเก็บเงินลวงหนา และสามารถแสดงตนไดวาเปน
ผู ใชบริการเลขหมายที่ตองการใชสิทธิรับเงินคืน โดยตองแสดงขอมูล ช�อ นามสกุล และ บัตรประจำตัวประชาชนที่มีขอมูลตรงกันกับที่ไดลงทะเบียนไว
8. ขอกำหนดเกี่ยวกับอัตราคาบริการ และ/ หรือคาธรรมเนียม
การกำหนดและการเปลี่ยนแปลงอัตราคาบริการและคาธรรมเนียมดังกลาวขางตนจะอยูภายใตหลักเกณฑของประกาศ กทช. เร�อง อัตราขั้นสูงของคาบริการ
และการเรียกเก็บเงินคาบริการลวงหนาในกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2549 และประกาศอ�นๆ ที่เกี่ยวของ
อนึ่ง บริษัทฯ สงวนสิทธิในการแกไข เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกอัตราคาบริการ และ/ หรือคาธรรมเนียมดังกลาวขางตนภายใตกรอบที่กฎหมายกำหนด ทั้งนี้
แบบสัญญาของบริษัทฯ ที่ กสทช. ได ใหความเห็นชอบแลว หากตอมาบริษัทฯ ประสงคจะแกไขเปลี่ยนแปลงขอกำหนดหรือเง�อนไขเกี่ยวกับการใหบริการอันอาจมี
ผลกระทบตอสิทธิและหนาที่หรือประโยชนอันพึงไดรับของผู ใชบริการ บริษัทฯ จะเสนอให กสทช. พิจารณาใหความเห็นชอบลวงหนาไมนอยกวา 30 (สามสิบ) วัน
เวนแตเปนขอกำหนดหรือเง�อนไขเกี่ยวกับการใหบริการที่ กสทช. ประกาศยกเวนใหดำเนินการได โดยไมตองไดรับความเห็นชอบจาก กสทช. ในกรณีดังกลาวใหผู ให
บริการแจงให กสทช. ทราบอยางชาไมเกิน 30 (สามสิบ) วันหลังจากที่ไดดำเนินการแลว
การเปลี่ยนแปลงในสาระสำคัญของระบบ เทคโนโลยี หรืออุปกรณ ใดๆ อันสงผลกระทบทำใหประสิทธิภาพในการใหบริการต่ำลงหรือกระทบตอสิทธิ หนาที่
หรือประโยชนอันพึงไดรับของผู ใชบริการใหถือวามีผลเปนการแกไขเปลี่ยนแปลงขอกำหนดหรือเง�อนไขในการใหบริการและตองไดรับความเห็นชอบ จาก กสทช. กอน
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