แบบสัญญาใหบริการโทรคมนาคมประเภทรายเดือน (Post Pay)
ของบริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอรแซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด
บริษทั ทรู มูฟ เอช ยูนเิ วอรแซล คอมมิวนิเคชัน่ จำกัด (บริษทั ฯ) เปนผูร บั ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมตามพระราช บัญญัตกิ ารประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2544 (“พ.ร.บ.
ประกอบกิจการฯ”) และเปนผู ใหบริการโทรคมนาคมตามความของประกาศคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ (“กทช.”) เร�อง มาตรฐานของสัญญาใหบริการโทรคมนาคม พ.ศ. 2549 (“ประกาศฯ”)
โดย พ.ร.บ. ประกอบกิจการฯ และประกาศฯดังกลาวกำหนดใหผู ใหบริการจัดทำแบบสัญญาใหบริการโทรคมนาคมซึง่ ประกอบดวยขอกำหนดหรือเง�อนไขเกีย่ วกับสิทธิและหนาทีข่ องผู ใหบริการและผู ใชบริการ
ไวลว งหนาเพ�อประโยชน ในการจัดทำสัญญา ดังนี้
1. ขอกำหนดเกีย่ วกับลักษณะและประเภทของบริการ
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. ขอกำหนดเกีย่ วกับมาตรฐานการใหบริการของผู ใหบริการ
บริษทั ฯ ตกลงจัดใหมคี ณ
ุ ภาพและมาตรฐานการใหบริการไมตำ่ กวาหลักเกณฑทค่ี ณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ (กสทช) ประกาศกำหนด และตาม
ที่ได โฆษณาไว หรือตามที่ไดแจงใหผู ใชบริการทราบ
3. ขอกำหนดเกีย่ วกับสิทธิหนาทีแ่ ละความรับผิดของผู ใหบริการและผู ใชบริการ
3.1 สิทธิ หนาที่ และความรับผิดของบริษทั ฯ
3.1.1 ในกรณีทเ่ี กิดเหตุขดั ของทำใหบริษทั ฯ ไมสามารถใหบริการแกผู ใชบริการไดตามปกติ หรือตามที่ได โฆษณาไว บริษทั ฯ ตกลงไมเรียกเก็บคาบริการกับผู ใชบริการจนกวาบริษทั ฯ จะสามารถ
ใหบริการไดตามปกติ เวนแตเหตุขดั ของดังกลาวเกิดจากความผิดของผู ใชบริการ ทัง้ นี้ บริษทั ฯ จะใหมกี ารดำเนินการแกไขเหตุขดั ของดังกลาวโดยเร็ว
3.1.2 นอกเหนือจากที่ไดระบุไวขา งตนแลว สิทธิและหนาทีข่ องบริษทั ฯใหเปนไปตามที่ กสทช.ประกาศกำหนด
3.1.3 ในกรณีทบ่ี ริษทั ฯ ไดสง มอบเคร�องอุปกรณหรือสิง่ อ�นทีเ่ กีย่ วของใหแกผู ใชบริการโดยไมคดิ คาใชจา ยหรือคิดคาใชจา ยในราคาทีต่ ำ่ กวาราคาตลาดในขณะทีส่ ง มอบเพ�อประโยชน
ในการใชบริการโทรคมนาคมนัน้ ผู ใหบริการจะถือเอาเหตุดงั กลาวมากำหนดเปนเง�อนไขอันกอใหเกิดภาระแกผู ใชบริการหรือเรียกเก็บคาปรับหรือคาเสียหายจากการทีผ่ ู ใชบริการยกเลิกสัญญา
กอนกำหนดมิได ทัง้ นีผ้ ู ใชบริการที่ไดรบั มอบเคร�องอุปกรณ หรือสิง่ อ�นทีเ่ กีย่ วของไป จะตองใชความระมัดระวังในการใชเคร�องอุปกรณดงั กลาว และตองสงคืนใหแกบริษทั ฯ เม�อสัญญาสิน้ สุดลง
และหากผู ใชบริการกอใหเกิดความเสียหายแกเคร�องอุปกรณนน้ั บริษทั ฯ มีสทิ ธิเรียกใหผู ใชบริการรับผิดชดใชคา เสียหายตามความเสียหายทีเ่ กิดขึน้ จริงแกเคร�องอุปกรณดงั กลาวได แตทง้ั นี้ ไมเกินกวา
วราคาตลาดของคาอุปกรณดงั กลาวขณะนัน้
อนึง่ ในการสงมอบคืนเคร�องและอุปกรณนน้ั บริษทั ฯ จะคิดคาใชจา ยในการ ตรวจสภาพสำหรับการสงมอบเคร�องอุปกรณหรือสิง่ อ�นทีเ่ กีย่ วของคืนจากผู ใชบริการในอัตราที่ไมเปนภาระแกผู
ใชบริการจนเกินไป ซึง่ ไดรบั ความเห็นชอบจาก กสทช. หรือคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม (กทค.) แลว โดยบริษทั ฯ จะแจงใหทราบในเวลาทีบ่ ริษทั ฯ ไดสง มอบเคร�องและอุปกรณนน้ั ใหแกผู ใชบริการ
3.1.4 บริษทั ฯ มีสทิ ธิปฏิเสธการเปดใชบริการหรือการขอใชบริการแกผู ใชบริการได ในกรณีดงั ตอไปนี้
(1) ผู ใชบริการในนามบุคคลธรรมดา
ก. ผู ใชบริการสงมอบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน บัตรขาราชการหรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ สำเนาหนังสือเดินทาง และเอกสารหลักฐานอ�นใดเพิม่ เติมทีจ่ ำเปนตามทีบ่ ริษทั ฯ
รองขอไมถกู ตอง ไมครบถวน หรือไมสมบูรณ
ข. ผู ใชบริการมีหนีค้ า งชำระ หรือมีประวัตคิ า งชำระคาบริการ และ/ หรือคาธรรมเนียมตอบริษทั ฯ
ค. มีเหตุอนั ควรเช�อวา ผู ใชบริการมีสภาวะทางการเงินขัดของ หรือมีเหตุอน� ใด ซึง่ อาจไมสามารถชำระคาบริการ และ/ หรือคาธรรมเนียม
ง. มีเหตุอนั เช�อไดวา หากบริษทั ฯ เปดใหผู ใชบริการได ใชบริการแลว ผู ใชบริการอาจกระทำการใดๆ อันกอใหเกิดความเสียหายแกบริษทั ฯ หรือบุคคลอ�นใด และ/ หรือมีเหตุทส่ี อ ไป
ในทางที่ไมสจุ ริต และ/ หรือกอใหเกิดความไมปลอดภัยตอบริษทั ฯ และ/ หรือใชบริการโดยผิดวัตถุประสงคผดิ ศีลธรรม ฉอฉล หรือผิดกฎหมาย
(2) ผู ใชบริการในนามนิตบิ คุ คล
ก. ผู ใชบริการสงมอบสำเนาเอกสารดังตอไปนี้
1. หนังสือรับรองบริษทั ซึง่ ออกโดยกรมพัฒนาธุรกิจการคา
2. สำเนาบัตรประชาชนของกรรมการผูม อี ำนาจลงนามหรือสำเนาหนังสือเดินทางและใบอนุญาตทำงาน กรณีกรรมการเปนชาวตางชาติ
3. สำเนา ภ.พ.20 (ใบทะเบียนภาษีมลู คาเพิม่ )
4. หนังสือมอบอำนาจ (กรณีกรรมการไมสามารถลงนามไดดว ยตนเอง) พรอมดวยสำเนาบัตรประชาขนของผูร บั มอบอำนาจ และ
5. หลักฐานอ�นใดตามทีบ่ ริษทั ฯ รองขอซึง่ หลักฐานดังกลาวขางตนทัง้ หมดไมถกู ตอง ไมครบถวน หรือไมสมบูรณทง้ั หมด หรือบางสวน
ข. ผู ใชบริการ หรือกรรมการผูม อี ำนาจกระทำการแทนมีหนีค้ า งชำระ หรือมีประวัตคิ า งชำระคาใชบริการตอบริษทั ฯ หรืออยูร ะหวางการฟน ฟูกจิ การ หรือมีประวัตวิ า เจาหนาที่
ของบริษทั ฯ มักประสบกับปญหาการติดตอกับผู ใชบริการ ไมวา จะดวยวิธกี ารสงไปรษณีย หรือทางโทรศัพท เปนตน
ค. มีเหตุอนั ควรเช�อไดวา ผู ใชบริการไมมตี วั ตนอยูจ ริงหรือไมไดดำเนินธุรกิจตามปกติ
ง. ผู ใชบริการมีประวัตไิ มสง งบการเงินติดตอกันเปนระยะเวลามากกวา 2 ป
จ. ผู ใชบริการหรือกรรมการผูม อี ำนาจกระทำการแทนมีประวัตวิ า เคยถูก ฟองรองในคดีลม ละลายหรือถูกยึดทรัพยเพ�อขายทอดตลาด
ฉ. มีเหตุอนั ควรเช�อวา ผู ใชบริการมีสภาวะทางการเงินขัดของ หรือมีเหตุอน� ใด ซึง่ อาจไมสามารถชำระคาบริการ และ/ หรือคาธรรมเนียมตามดุลยพินจิ ของบริษทั ฯ ได
ช. มีเหตุอนั ควรเช�อวาหากบริษทั ฯ เปดใหผู ใชบริการได ใชบริการแลว ผู ใชบริการอาจกระทำการใดๆ อันกอใหเกิดความเสียหายแก บริษทั ฯ หรือบุคคลอ�นใด และ/ หรือมีเหตุท่ี
สอไปในทางที่ไมสจุ ริต และ/ หรือกอใหเกิดความไมปลอดภัยตอบริษทั ฯ และ/ หรือใชบริการโดยผิดวัตถุประสงค ผิดศีลธรรม ฉอฉล หรือผิดกฎหมาย
3.1.5 บริษทั ฯ จะรวมรับผิดกับผูร ว มใหบริการเสริมตอผู ใชบริการในความเสียหายทีเ่ กิดขึน้ จากการใหบริการเสริมดวย
3.2 สิทธิ หนาที่ และความรับผิดของผู ใชบริการ
3.2.1 ผู ใชบริการตกลงใหขอ มูลสวนตัวทีจ่ ำเปนในขอ ก. และ ข. พรอมทัง้ สงมอบสำเนาเอกสารหรือหลักฐานซึง่ ยืนยันขอมูลสวนตัวดังกลาวใหแกบริษทั ฯ เพ�อการปฏิบตั ติ ามสัญญา ทัง้ นี้
บริษทั ฯ สามารถขอตรวจสอบตนฉบับของเอกสารหรือหลักฐานดังกลาวไดดว ย
ก. ขอมูลสวนตัว เชน ช�อ/ นามสกุล สถานภาพ สัญชาติ วันเดือนปเกิด เปนตน
ข. ขอมูลเกีย่ วกับทีอ่ ยูส ำหรับติดตอการจัดสงใบแจงหนีค้ า ใชบริการและเอกสารอ�นๆ รวมทัง้ เบอรโทรศัพทเพ�อใช ในการติดตอและรายละเอียดเกีย่ วกับทีพ่ กั อาศัยในปจจุบนั เปนตน
อนึง่ บริษทั ฯ รับรองวาจะไมนำขอมูลดังกลาวไปใชเพ�อประโยชนอน� ใดโดยไมไดรบั ความยินยอมโดยชัดแจงจากผู ใชบริการ เวนแตขอ มูลนัน้ จะถูกนำไปสงใหแก กสทช. หรือหนวยงาน
ของรัฐตามทีก่ ฎหมายกำหนด ทัง้ นี้ ผู ใชบริการสามารถเพิกถอนความยินยอมทีจ่ ะใหขอ มูลสวนบุคคลเปนลายลักษณอกั ษรตอบริษทั ฯ เม�อใดก็ได
3.2.2 ผู ใชบริการตกลงไมใชบริการโทรคมนาคมของบริษทั ฯ ผิดวัตถุประสงค ผิดศีลธรรม ฉอฉล หรือผิดกฎหมาย หรือเพ�อการติดตอส�อสารใดๆ ทีเ่ ปนการลวงละเมิด หลอกลวง
หยาบคาย ลามก หรือขมขู
3.2.3 ผู ใชบริการจะตองไมกอ ใหเกิด หรืออนุญาตใหผอู น� กระทำการใดๆ อันเปนการกอกวน รบกวน หรือเกิดความไมสะดวก ทัง้ ตอบริษทั ฯ ผู ใชบริการอ�นของบริษทั ฯ หรือบุคคลอ�นใด
3.2.4 ผู ใชบริการตองไมใชเครือขายของบริษทั ฯ เพ�อใหบริการสงขอมูลหรือการติดตอส�อสารทีม่ ลี กั ษณะดังตอไปนี้ โดยปราศจากความยินยอมเปนลายลักษณอกั ษรจากบุคคลหรือนิตบิ คุ คล
อ�นใดทีเ่ กีย่ วของ
ก. หยาบคาย ลามก อนาจาร ไมชอบดวยกฎหมาย หรือขัดตอความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน
ข. ขมขู รบกวน คุกคาม ลวงเกิน หรือเปนการกระทำละเมิดตอสิทธิในความเปนสวนตัว หรือทำใหบคุ คลอ�นเส�อมเสียช�อเสียง
ค. ละเมิดสิทธิในทรัพยสนิ ทางปญญา
ง. เพ�อสรางความเขาใจผิด และ/ หรือหลอกลวงประชาชน
จ. ตองหามหรือขัดตอกฎหมาย ระเบียบ จรรยาบรรณ หรือประกาศใดๆ ที่ใชบงั คับ
ฉ. แทรกแซงการใชบริการของผู ใหบริการรายอ�น หรือบริษทั ฯ ซึง่ อาจกอใหเกิดความเสียหายตอบริษทั ฯ หรือโครงขายโทรคมนาคมอ�นๆ
3.2.5 ไมกระทำการในลักษณะทีเ่ ปนการลดประสิทธิภาพการปฏิบตั งิ านของเครือขาย หรือสวนใดๆ ของเครือขาย หรือกระทำการอันมีลกั ษณะเปนอันตรายตอเครือขาย เวนแตเปนการใช
บริการตามสัญญาหรือการสงเสริมการขายของบริษทั ฯ นอกจากนี้ ผู ใชบริการยังจะตองปฏิบตั ติ ามกฎระเบียบทีเ่ กีย่ วของกับการใชเครือขายทัง้ หมด และปฏิบตั ติ ามคำแนะนำทีเ่ หมาะสมของ
บริษทั ฯ ซึง่ เกีย่ วของกับการใหบริการ และรวมมือกับบริษทั ฯ ในดานการรักษาความปลอดภัย และการตรวจสอบอ�นๆ ดวย
3.2.6 ในกรณีทบ่ี ริษทั ฯ ไดกำหนดรหัสประจำตัวของผู ใชบริการหรือรหัสสวนตัวใดๆ เพ�อใชบริการโทรคมนาคมของบริษทั ฯ ผู ใชบริการตกลงทีจ่ ะเก็บรักษารหัสดังกลาวไวเปนความลับโดยจะ
ไมเปดเผยใหบคุ คลภายนอกทราบ
3.2.7 ผู ใชบริการจะโอนสิทธิการใชบริการตามสัญญาใหแกบคุ คลอ�นมิได เวนแตจะไดรบั ความยินยอมจากบริษทั ฯ ทัง้ นี้ บริษทั ฯ สงวนสิทธิในการคิดคาธรรมเนียมในการดำเนินการดังกลาว
ขางตนตามอัตราทีก่ ำหนดในสัญญานี้ หรือตามทีจ่ ะไดกำหนดในภายหลัง ภายใตอตั ราที่ กสทช. เห็นชอบแลว
3.2.8 ผู ใชบริการตกลงชำระคาธรรมเนียมและคาบริการภายใตเง�อนไขและตามอัตราทีบ่ ริษทั ฯ กำหนด ในกรณีผู ใชบริการมีความประสงคจะขอยกเลิกการใชบริการ ผู ใชบริการจะตองชำระ
คาบริการ และ/ หรือคาธรรมเนียมทีค่ า งชำระใหแกบริษทั ฯ

3.2.9 สิทธิของผู ใชบริการ มีรายละเอียดดังนี้
(1) บริษทั ฯ จะจัดใหมกี ารคุม ครองขอมูลสวนบุคคลตามมาตรการคุม ครองสิทธิของผู ใชบริการโทรคมนาคมเกีย่ วกับขอมูลสวนบุคคล สิทธิในความเปนสวนตัว และเสรีภาพในการ
ส�อสารถึงกันโดยทางโทรคมนาคมที่ กสทช. ได ใหความเห็นชอบ
(2) ผู ใชบริการมีสทิ ธิขอขอมูลเกีย่ วกับการใชบริการของตนผานชองทางทีบ่ ริษทั ฯ กำหนดไว โดยไมเสียคาใชจา ยใดๆ
(3) ผู ใชบริการมีสทิ ธิยน� ขอรองเรียนตอบริษทั ฯ หากผู ใชบริการไดรบั ความเดือดรอนเสียหายจากการใหบริการของบริษทั ฯ ไดภายใตหลักเกณฑของประกาศ กทช. เร�องกระบวนการ
รับเร�องรองเรียนและพิจารณาเร�องรองเรียนของผู ใชบริการ พ.ศ. 2549
4. สิทธิและหนาที่ในการเรียกเก็บและการชำระคาบริการ และ/ หรือคาธรรมเนียม
4.1 บริษทั ฯ จะเรียกเก็บคาบริการ และ/ หรือคาธรรมเนียมไมเกินอัตราทีก่ ำหนดไว ในเง�อนไขในการอนุญาตใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบทีส่ ามสำหรับกิจการโทรคมนาคมเคล�อนทีส่ ากล
ยาน 2.1 GHz ของบริษทั ฯ จนกวาคณะกรรมการจะออกประกาศกำหนดอัตราขัน้ สูงตอไป และเปนอัตราตามที่ไดมกี ารตกลงไว โดยจะเรียกเก็บจากผู ใชบริการในอัตราเดียวกันสำหรับบริการโทรคมนาคม
ทีม่ ลี กั ษณะหรือประเภทเดียวกัน โดยจะไมเลือกปฏิบตั ิ แบงแยก หรือกีดกันผู ใชบริการรายหนึง่ รายใด และจะไมเรียกเก็บคาบริการ และ/ หรือคาธรรมเนียมนอกเหนือจากทีบ่ ริษทั ฯ ไดกำหนดไว
4.2 เวนแตผู ใชบริการไดตกลงกับบริษทั ฯ เพ�อยกเวนการแสดงรายละเอียดในใบแจงรายการใชบริการ หรือใหแจงโดยวิธกี ารอ�น บริษทั ฯ จะจัดสงใบแจงรายการใชบริการโทรคมนาคมของผู ใชบริการ
หรือตามวิธกี ารอ�นใดทีบ่ ริษทั ฯ และผู ใชบริการตกลงรวมกันเพ�อเรียกเก็บคาธรรมเนียมและคาใชบริการใหผู ใชบริการทราบลวงหนาเปนระยะเวลาไมนอ ยกวาสิบหา 15 (สิบหา) วัน กอนวันครบกำหนด
ชำระ โดยการแจงรายการดังกลาวจะมีรายละเอียดเกีย่ วกับอัตราคาธรรมเนียม อัตราคาใชบริการ และการคำนวณคาธรรมเนียมและคาใชบริการทีช่ ดั เจนเพียงพอเพ�อใหผู ใชบริการสามารถเขาใจถึงทีม่ า
ของคาใชจา ยทีป่ รากฏในใบแจงรายการนัน้ ได
4.3 ผู ใชบริการตกลงชำระคาบริการ และ/ หรือคาธรรมเนียมตามจำนวนทีบ่ ริษทั ฯ ไดแจงไว ในใบแจงรายการใชบริการโทรคมนาคม และจัดสงใหแกผู ใชบริการภายใตเง�อนไข และระยะเวลาทีบ่ ริษทั ฯ
หรือ กสทช. ประกาศกำหนดไว ในกรณีทผ่ี ู ใชบริการเห็นวา บริษทั ฯ เรียกเก็บคาบริการและ/หรือคาธรรมเนียมของบริษทั ฯ ไมถกู ตองบางสวนหรือทัง้ หมดหรือเห็นวา บริษทั ฯ เรียกเก็บคาธรรมเนียม
และคาบริการสูงกวาอัตราทีร่ ะบุไว ในเง�อนไขในการอนุญาตใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบทีส่ าม สำหรับกิจการโทรคมนาคมเคล�อนทีส่ ากล ยาน 2.1 GHz ของผู ใหบริการ หรืออัตราที่
สัญญากำหนดไว หรือสูงกวาอัตราขัน้ สูงที่ กสทช. กำหนด หรือสูงกวาทีเ่ รียกเก็บจากผู ใชบริการรายอ�นที่ใชบริการโทรคมนาคมในลักษณะหรือประเภทเดียวกัน ผู ใชบริการมีสทิ ธิขอขอมูลเกีย่ วกับ
การใชบริการของตนทีบ่ ริษทั ฯ เปนผู ใหบริการได และบริษทั ฯ มีหนาทีแ่ จงขอมูลใหผู ใชบริการทราบภายใน 30 (สามสิบ) วัน นับแตวนั ทีผ่ ู ใชบริการรองขอ หากบริษทั ฯ ไมดำเนินการภายในระยะเวลาที่
กำหนด ใหถอื วาบริษทั ฯ สิน้ สิทธิในการเรียกเก็บคาธรรมเนียมหรือคาบริการในจำนวนทีผ่  ใชบริการได โตแยง ทัง้ นี้ ในกรณีทผ่ี ู ใชบริการรองขอใหบริษทั ฯ รับรองขอมูลทีถ่ กู ตองในเอกสาร บริษทั ฯ
มีสทิ ธิคดิ คาตอบแทนซึง่ ไมสงู กวาความเปนจริงจากผู ใชบริการได และใหเปนไปตามหลักเกณฑท่ี กสทช. กำหนด
4.4 หากปรากฏวาบริษทั ฯ เรียกเก็บคาบริการ และ/ หรือคาธรรมเนียมเกินกวาจำนวนทีเ่ กิดขึน้ จากการใชบริการ บริษทั ฯ จะคืนเงินสวนตางของคาบริการ และ/ หรือคาธรรมเนียมทีเ่ รียกเก็บเกินใหแก
ผู ใชบริการภายใน 30 (สามสิบ) วัน นับแตวนั ทีข่ อ เท็จจริงยุตแิ ละบริษทั ฯ จะชำระดอกเบีย้ ในสวนตาง ในอัตราเทากับที่ไดกำหนดไววา จะเรียกเก็บจากผู ใชบริการในกรณีทผ่ี ู ใชบริการผิดนัด นับแตวนั ที่
ขอเท็จจริงยุตเิ วนแตผู ใชบริการจะไดตกลงเลือกใหดำเนินการในการคืนเงินสวนตางเปนอยางอ�น ทัง้ นี้ ตามวิธกี ารทีผ่ ู ใชบริการและบริษทั ฯ จะไดตกลงรวมกันตอไป
4.5 ในกรณีผู ใชบริการผิดนัดชำระคาบริการ และ/ หรือคาธรรมเนียมเกินกวาระยะเวลาทีก่ ำหนดผู ใชบริการตกลงชำระดอกเบีย้ ใหกบั บริษทั ฯ นับแตวนั ผิดนัดในอัตราไมเกินกวาทีก่ ฎหมายกำหนดหรือ
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม (กสทช.) ใหความเห็นชอบ
5. การระงับการใชบริการและการใหบริการโทรคมนาคม
5.1 ในกรณีมเี หตุจำเปน ผู ใชบริการมีสทิ ธิขอระงับการใชบริการชัว่ คราวไดครัง้ ละไมนอ ยกวาเจ็ด (7) วัน แตไมเกินกวาสามสิบ (30) วัน โดยแจงเปนลายลักษณอกั ษรใหบริษทั ฯ ทราบลวงหนาไมนอ ย
กวาสาม (3) วัน ตามชองทางทีบ่ ริษทั ฯ กำหนด ทัง้ นี้ เม�อผู ใชบริการไดแจงขอระงับการใชบริการชัว่ คราวตอบริษทั ฯ แลว บริษทั ฯ จะไมเรียกเก็บคาบริการ และ/ หรือคาธรรมเนียม หรือคาใชจา ยใดๆ
จากผู ใชบริการในชวงระยะเวลาการระงับการใชบริการชัว่ คราว และเม�อครบกำหนดการขอระงับการใชบริการชัว่ คราว บริษทั ฯ จะเปดใหผู ใชบริการเขาใชบริการไดทนั ทีและผู ใชบริการตกลงทีจ่ ะใช
บริการตอในเวลานัน้ ทันทีเชนกัน
กรณีมเี หตุสดุ วิสยั เกิดขึน้ กับผู ใชบริการ จนเปนเหตุใหผู ใชบริการไมสามารถใชบริการได ผู ใหบริการตกลงใหผู ใชบริการระงับการใชบริการชัว่ คราวไดตามระยะเวลาทีผ่ ู ใชบริการรองขอ แตทง้ั นี้ ไมเกิน
กวาระยะเวลาทีเ่ หตุสดุ วิสยั นัน้ คงอยู
กรณีผู ใชบริการประสงคเปดใชบริการกอนกำหนดระยะเวลาของการระงับการใชบริการชัว่ คราวทีผ่ ู ใชบริการไดขอใชสทิ ธิไวจะสิน้ สุดลง ผู ใชบริการจะตองแจงใหบริษทั ฯ ทราบตามชองทางทีบ่ ริษทั ฯ
กำหนด
5.2 ในกรณีทม่ี เี หตุจำเปนหรือเหตุอน� ใดภายใตกรอบกฎหมายทีบ่ ริษทั ฯ จะไดแจงใหผู ใชบริการทราบ บริษทั ฯ มีสทิ ธิระงับการใหบริการโทรคมนาคมเปนการชัว่ คราวตอผู ใชบริการได โดยแจงเปน
หนังสือพรอมทัง้ ระบุเหตุในการใชสทิ ธิดงั กลาวใหแกผู ใชบริการทราบลวงหนาเปนระยะเวลาไมนอ ยกวาสามสิบ (30) วัน
5.3 ในกรณีดงั ตอไปนี้ บริษทั ฯ สามารถระงับการใหบริการไดทนั ที
5.3.1 เกิดเหตุสดุ วิสยั ขึน้ แกบริษทั ฯ
5.3.2 ผู ใชบริการถึงแกความตาย หรือสิน้ สุดสภาพนิตบิ คุ คล
5.3.3 ผู ใชบริการใชเอกสารปลอมในการขอใชบริการ
5.3.4 บริษทั ฯ พิสจู นไดวา บริการโทรคมนาคม และ/ หรือเลขหมายโทรศัพทเคล�อนทีท่ ่ใี หแกผู ใชบริการถูกนำไปใช โดยมิชอบดวยกฎหมายหรือฝาฝนตอสัญญา
5.3.5 ในกรณีทผ่ี ู ใชบริการซึง่ ใชบริการโทรคมนาคมในลักษณะทีเ่ รียกเก็บคาบริการและ/หรือคาธรรมเนียมภายหลัง ได ใชบริการเกินวงเงินคาบริการที่ไดตกลงไว ในสัญญา
บริษทั ฯ จะแจงเตือนใหผู ใชบริการทราบลวงหนาเม�อเห็นวาผู ใชบริการได ใชบริการไปแลวเปนจำนวน 80% ของวงเงินคาใชบริการ (credit limit) ตามทีผ่ ู ใชบริการไดตกลงไว ในสัญญากับบริษทั ฯ
5.3.6 ผู ใชบริการผิดนัดชำระคาบริการ และ/ หรือคาธรรมเนียมเกินกวาระยะเวลาทีก่ ำหนดในสัญญาสองคราวติดตอกัน
5.3.7 บริษทั ฯ พิสจู นไดวา ผู ใชบริการไดนำบริการโทรคมนาคมไปใชเพ�อแสวงหารายได โดยมีเจตนาจะไมชำระคาธรรมเนียมและคาบริการ
5.3.8 บริษทั ฯ มีเหตุจำเปนทีจ่ ะตองบำรุงรักษาหรือแกไขระบบโทรคมนาคมที่ใช ในการใหบริการ
5.4 ในกรณีทผ่ี ู ใชบริการไดแจงใหบริษทั ฯ ระงับการใหบริการเน�องจากซิมการด และ/ หรือโทรศัพทเคล�อนทีส่ ญ
ู หาย หรือถูกขโมย บริษทั ฯ จะดำเนินการระงับการใหบริการในทันทีท่ไี ดรบั แจงและผู ใช
บริการไมตอ งรับผิดชำระคาธรรมเนียมและ/หรือคาบริการทีเ่ กิดขึน้ ภายหลังการแจงดังกลาว
6. การเลิกสัญญา
6.1 ผู ใชบริการมีสทิ ธิบอกเลิกการใชบริการในเวลาใดก็ไดดว ยการแจงเปนลายลักษณอกั ษรใหบริษทั ฯ ทราบลวงหนาไมนอ ยกวา 5 (หา) วันทำการ ทัง้ นี้ ผู ใชบริการจะตองชำระคาบริการครบถวนแลว
จนถึงวันทีก่ ารยกเลิกสัญญามีผลบังคับ
ในกรณีทม่ี เี หตุดงั ตอไปนี้ ผู ใชบริการอาจใชสทิ ธิเลิกสัญญาไดทนั ที
6.1.1 ผู ใชบริการไมสามารถรับบริการจากบริษทั ฯ ไดดว ยเหตุทเ่ี กิดขึน้ อยางตอเน�อง และอยูน อกเหนือการควบคุมของผู ใชบริการ
6.1.2 บริษทั ฯ ปฏิบตั ผิ ดิ ขอตกลงทีเ่ ปนสาระสำคัญของสัญญา
6.1.3 บริษทั ฯ ตกเปนบุคคลลมละลาย
6.1.4 บริษทั ฯ เปลีย่ นแปลงขอตกลงในสัญญาหรือเง�อนไขในการใหบริการ ซึง่ มีผลเปนการลดสิทธิหรือประโยชนอนั พึงไดรบั ของผู ใชบริการลง เวนแตเกิดจากเหตุตามทีก่ ฎหมายบัญญัติ
6.2 บริษทั ฯ มีสทิ ธิบอกเลิกการใหบริการในกรณีดงั ตอไปนี้
6.2.1 ผู ใชบริการถึงแกความตาย หรือสิน้ สภาพนิตบิ คุ คล
6.2.2 ผู ใชบริการผิดนัดชำระคาบริการ และ/ หรือคาธรรมเนียมเกินกวาระยะเวลาทีก่ ำหนดในสัญญาสองคราวติดกัน โดยบริษทั ฯ ไดแจงใหผู ใชบริการทราบถึงวันครบกำหนดทีแ่ นนอนเปน
การลวงหนาในใบแจงเรียกเก็บคาบริการและ/หรือคาธรรมเนียม และไดทำการแจงเตือนลวงหนาตามวิธกี ารทีบ่ ริษทั ฯ กำหนดแลว
6.2.3 บริษทั ฯ มีเหตุผลอันเช�อไดวา ผู ใชบริการมีพฤติกรรมฉอฉลในการใชบริการหรือการชำระคาบริการและ/หรือคาธรรมเนียม หรือนำบริการไปใช โดยผิดกฎหมาย หรือฝาฝนขอหาม
ในสัญญา
6.2.4 บริษทั ฯ ไมสามารถใหบริการได โดยเหตุทอ่ี ยูน อกเหนือการควบคุมของบริษทั ฯ
6.2.5 เปนการยกเลิกโดยบทบัญญัตแิ หงกฎหมาย
6.3 เม�อเลิกสัญญาหากบริษทั ฯ มีเงินคางชำระแกผู ใชบริการ บริษทั ฯ จะชำระคืนเงินใหแกผู ใชบริการภายใน 30 (สามสิบ) วัน นับแตวนั เลิกสัญญา โดยการคืนเงินดังกลาว อาจคืนดวยเงินสด เช็ค
หรือนำเขาบัญชีเงินฝากของผู ใชบริการหรือตามวิธกี ารที่ บริษทั ฯ และผู ใชบริการไดตกลงกันตอไป
ในกรณีทบ่ี ริษทั ฯ ไมสามารถคืนเงินดังกลาวใหแกผู ใชบริการไดภายในระยะเวลาทีก่ ำหนด บริษทั ฯ ตองชำระคาเสียประโยชน ในอัตราเทากับอัตราดอกเบีย้ ทีบ่ ริษทั ฯ คิดจากผู ใชบริการกรณีผู ใชบริการ
ผิดนัดไมชำระคาธรรมเนียมหรือคาบริการแก บริษทั ฯ แตทง้ั นี้ไมตดั สิทธิผู ใชบริการทีจ่ ะเรียกคาเสียหายอยางอ�น
7. ขอกำหนดเกีย่ วกับอัตราคาบริการและ/หรือคาธรรมเนียม
การกำหนดและการเปลีย่ นแปลงอัตราคาบริการและคาธรรมเนียม จะอยูภ ายใตเง�อนไขในการอนุญาตใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบทีส่ าม สำหรับกิจการโทรคมนาคมเคล�อนทีส่ ากล
ยาน 2.1 GHz ของบริษทั ฯ และหลักเกณฑหรือประกาศที่ กสทช. จะกำหนดเกีย่ วกับอัตราขัน้ สูงตอไป ทัง้ นี้ ใหรวมถึงประกาศอ�นๆ ทีเ่ กีย่ วของดวย
อนึง่ บริษทั ฯ สงวนสิทธิในการแกไข เปลีย่ นแปลง หรือยกเลิกอัตราคาบริการและ/หรือคาธรรมเนียมดังกลาวขางตนภายใตกรอบทีก่ ฎหมายกำหนด ทัง้ นี้ แบบสัญญาของบริษทั ฯ ที่ กสทช. ได ให
ความเห็นชอบแลว หากตอมาบริษทั ฯ ประสงคจะแกไขเปลีย่ นแปลงขอกำหนดหรือเง�อนไขเกีย่ วกับการใหบริการอันอาจมีผลกระทบตอสิทธิและหนาทีห่ รือประโยชนอนั พึงไดรบั ของผู ใชบริการ บริษทั ฯ
จะเสนอให กสทช. พิจารณาใหความเห็นชอบลวงหนาไมนอ ยกวา 30 (สามสิบ) วัน เวนแตเปนขอกำหนดหรือเง�อนไขเกีย่ วกับการใหบริการที่ กสทช. ประกาศยกเวนใหดำเนินการได โดยไมตอ งไดรบั ความ
เห็นชอบจาก กสทช. ในกรณีดงั กลาวใหผู ใหบริการแจงให กสทช. ทราบอยางชาไมเกิน 30 (สามสิบ) วันหลังจากที่ไดดำเนินการแลว
การเปลีย่ นแปลงในสาระสำคัญของระบบ เทคโนโลยี หรืออุปกรณ ใดๆ อันสงผลกระทบทำใหประสิทธิภาพในการใหบริการต่ำลง หรือกระทบตอสิทธิ หนาที่ หรือประโยชนอนั พึงไดรบั ของผู ใชบริการ
ใหถอื วามีผลเปนการ แกไขเปลีย่ นแปลงขอกำหนดหรือเง�อนไขในการใหบริการ และตองไดรบั ความเห็นชอบจาก กสทช. กอน
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แบบสัญญาใหบริการโทรคมนาคมประเภทรายเดือน (Post Pay)
ของบริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอรแซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด
บริษทั ทรู มูฟ เอช ยูนเิ วอรแซล คอมมิวนิเคชัน่ จำกัด (บริษทั ฯ) เปนผูร บั ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมตามพระราช บัญญัตกิ ารประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2544 (“พ.ร.บ.
ประกอบกิจการฯ”) และเปนผู ใหบริการโทรคมนาคมตามความของประกาศคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ (“กทช.”) เร�อง มาตรฐานของสัญญาใหบริการโทรคมนาคม พ.ศ. 2549 (“ประกาศฯ”)
โดย พ.ร.บ. ประกอบกิจการฯ และประกาศฯดังกลาวกำหนดใหผู ใหบริการจัดทำแบบสัญญาใหบริการโทรคมนาคมซึง่ ประกอบดวยขอกำหนดหรือเง�อนไขเกีย่ วกับสิทธิและหนาทีข่ องผู ใหบริการและผู ใชบริการ
ไวลว งหนาเพ�อประโยชน ในการจัดทำสัญญา ดังนี้
1. ขอกำหนดเกีย่ วกับลักษณะและประเภทของบริการ
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. ขอกำหนดเกีย่ วกับมาตรฐานการใหบริการของผู ใหบริการ
บริษทั ฯ ตกลงจัดใหมคี ณ
ุ ภาพและมาตรฐานการใหบริการไมตำ่ กวาหลักเกณฑทค่ี ณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ (กสทช) ประกาศกำหนด และตาม
ที่ได โฆษณาไว หรือตามที่ไดแจงใหผู ใชบริการทราบ
3. ขอกำหนดเกีย่ วกับสิทธิหนาทีแ่ ละความรับผิดของผู ใหบริการและผู ใชบริการ
3.1 สิทธิ หนาที่ และความรับผิดของบริษทั ฯ
3.1.1 ในกรณีทเ่ี กิดเหตุขดั ของทำใหบริษทั ฯ ไมสามารถใหบริการแกผู ใชบริการไดตามปกติ หรือตามที่ได โฆษณาไว บริษทั ฯ ตกลงไมเรียกเก็บคาบริการกับผู ใชบริการจนกวาบริษทั ฯ จะสามารถ
ใหบริการไดตามปกติ เวนแตเหตุขดั ของดังกลาวเกิดจากความผิดของผู ใชบริการ ทัง้ นี้ บริษทั ฯ จะใหมกี ารดำเนินการแกไขเหตุขดั ของดังกลาวโดยเร็ว
3.1.2 นอกเหนือจากที่ไดระบุไวขา งตนแลว สิทธิและหนาทีข่ องบริษทั ฯใหเปนไปตามที่ กสทช.ประกาศกำหนด
3.1.3 ในกรณีทบ่ี ริษทั ฯ ไดสง มอบเคร�องอุปกรณหรือสิง่ อ�นทีเ่ กีย่ วของใหแกผู ใชบริการโดยไมคดิ คาใชจา ยหรือคิดคาใชจา ยในราคาทีต่ ำ่ กวาราคาตลาดในขณะทีส่ ง มอบเพ�อประโยชน
ในการใชบริการโทรคมนาคมนัน้ ผู ใหบริการจะถือเอาเหตุดงั กลาวมากำหนดเปนเง�อนไขอันกอใหเกิดภาระแกผู ใชบริการหรือเรียกเก็บคาปรับหรือคาเสียหายจากการทีผ่ ู ใชบริการยกเลิกสัญญา
กอนกำหนดมิได ทัง้ นีผ้ ู ใชบริการที่ไดรบั มอบเคร�องอุปกรณ หรือสิง่ อ�นทีเ่ กีย่ วของไป จะตองใชความระมัดระวังในการใชเคร�องอุปกรณดงั กลาว และตองสงคืนใหแกบริษทั ฯ เม�อสัญญาสิน้ สุดลง
และหากผู ใชบริการกอใหเกิดความเสียหายแกเคร�องอุปกรณนน้ั บริษทั ฯ มีสทิ ธิเรียกใหผู ใชบริการรับผิดชดใชคา เสียหายตามความเสียหายทีเ่ กิดขึน้ จริงแกเคร�องอุปกรณดงั กลาวได แตทง้ั นี้ ไมเกินกวา
วราคาตลาดของคาอุปกรณดงั กลาวขณะนัน้
อนึง่ ในการสงมอบคืนเคร�องและอุปกรณนน้ั บริษทั ฯ จะคิดคาใชจา ยในการ ตรวจสภาพสำหรับการสงมอบเคร�องอุปกรณหรือสิง่ อ�นทีเ่ กีย่ วของคืนจากผู ใชบริการในอัตราที่ไมเปนภาระแกผู
ใชบริการจนเกินไป ซึง่ ไดรบั ความเห็นชอบจาก กสทช. หรือคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม (กทค.) แลว โดยบริษทั ฯ จะแจงใหทราบในเวลาทีบ่ ริษทั ฯ ไดสง มอบเคร�องและอุปกรณนน้ั ใหแกผู ใชบริการ
3.1.4 บริษทั ฯ มีสทิ ธิปฏิเสธการเปดใชบริการหรือการขอใชบริการแกผู ใชบริการได ในกรณีดงั ตอไปนี้
(1) ผู ใชบริการในนามบุคคลธรรมดา
ก. ผู ใชบริการสงมอบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน บัตรขาราชการหรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ สำเนาหนังสือเดินทาง และเอกสารหลักฐานอ�นใดเพิม่ เติมทีจ่ ำเปนตามทีบ่ ริษทั ฯ
รองขอไมถกู ตอง ไมครบถวน หรือไมสมบูรณ
ข. ผู ใชบริการมีหนีค้ า งชำระ หรือมีประวัตคิ า งชำระคาบริการ และ/ หรือคาธรรมเนียมตอบริษทั ฯ
ค. มีเหตุอนั ควรเช�อวา ผู ใชบริการมีสภาวะทางการเงินขัดของ หรือมีเหตุอน� ใด ซึง่ อาจไมสามารถชำระคาบริการ และ/ หรือคาธรรมเนียม
ง. มีเหตุอนั เช�อไดวา หากบริษทั ฯ เปดใหผู ใชบริการได ใชบริการแลว ผู ใชบริการอาจกระทำการใดๆ อันกอใหเกิดความเสียหายแกบริษทั ฯ หรือบุคคลอ�นใด และ/ หรือมีเหตุทส่ี อ ไป
ในทางที่ไมสจุ ริต และ/ หรือกอใหเกิดความไมปลอดภัยตอบริษทั ฯ และ/ หรือใชบริการโดยผิดวัตถุประสงคผดิ ศีลธรรม ฉอฉล หรือผิดกฎหมาย
(2) ผู ใชบริการในนามนิตบิ คุ คล
ก. ผู ใชบริการสงมอบสำเนาเอกสารดังตอไปนี้
1. หนังสือรับรองบริษทั ซึง่ ออกโดยกรมพัฒนาธุรกิจการคา
2. สำเนาบัตรประชาชนของกรรมการผูม อี ำนาจลงนามหรือสำเนาหนังสือเดินทางและใบอนุญาตทำงาน กรณีกรรมการเปนชาวตางชาติ
3. สำเนา ภ.พ.20 (ใบทะเบียนภาษีมลู คาเพิม่ )
4. หนังสือมอบอำนาจ (กรณีกรรมการไมสามารถลงนามไดดว ยตนเอง) พรอมดวยสำเนาบัตรประชาขนของผูร บั มอบอำนาจ และ
5. หลักฐานอ�นใดตามทีบ่ ริษทั ฯ รองขอซึง่ หลักฐานดังกลาวขางตนทัง้ หมดไมถกู ตอง ไมครบถวน หรือไมสมบูรณทง้ั หมด หรือบางสวน
ข. ผู ใชบริการ หรือกรรมการผูม อี ำนาจกระทำการแทนมีหนีค้ า งชำระ หรือมีประวัตคิ า งชำระคาใชบริการตอบริษทั ฯ หรืออยูร ะหวางการฟน ฟูกจิ การ หรือมีประวัตวิ า เจาหนาที่
ของบริษทั ฯ มักประสบกับปญหาการติดตอกับผู ใชบริการ ไมวา จะดวยวิธกี ารสงไปรษณีย หรือทางโทรศัพท เปนตน
ค. มีเหตุอนั ควรเช�อไดวา ผู ใชบริการไมมตี วั ตนอยูจ ริงหรือไมไดดำเนินธุรกิจตามปกติ
ง. ผู ใชบริการมีประวัตไิ มสง งบการเงินติดตอกันเปนระยะเวลามากกวา 2 ป
จ. ผู ใชบริการหรือกรรมการผูม อี ำนาจกระทำการแทนมีประวัตวิ า เคยถูก ฟองรองในคดีลม ละลายหรือถูกยึดทรัพยเพ�อขายทอดตลาด
ฉ. มีเหตุอนั ควรเช�อวา ผู ใชบริการมีสภาวะทางการเงินขัดของ หรือมีเหตุอน� ใด ซึง่ อาจไมสามารถชำระคาบริการ และ/ หรือคาธรรมเนียมตามดุลยพินจิ ของบริษทั ฯ ได
ช. มีเหตุอนั ควรเช�อวาหากบริษทั ฯ เปดใหผู ใชบริการได ใชบริการแลว ผู ใชบริการอาจกระทำการใดๆ อันกอใหเกิดความเสียหายแก บริษทั ฯ หรือบุคคลอ�นใด และ/ หรือมีเหตุท่ี
สอไปในทางที่ไมสจุ ริต และ/ หรือกอใหเกิดความไมปลอดภัยตอบริษทั ฯ และ/ หรือใชบริการโดยผิดวัตถุประสงค ผิดศีลธรรม ฉอฉล หรือผิดกฎหมาย
3.1.5 บริษทั ฯ จะรวมรับผิดกับผูร ว มใหบริการเสริมตอผู ใชบริการในความเสียหายทีเ่ กิดขึน้ จากการใหบริการเสริมดวย
3.2 สิทธิ หนาที่ และความรับผิดของผู ใชบริการ
3.2.1 ผู ใชบริการตกลงใหขอ มูลสวนตัวทีจ่ ำเปนในขอ ก. และ ข. พรอมทัง้ สงมอบสำเนาเอกสารหรือหลักฐานซึง่ ยืนยันขอมูลสวนตัวดังกลาวใหแกบริษทั ฯ เพ�อการปฏิบตั ติ ามสัญญา ทัง้ นี้
บริษทั ฯ สามารถขอตรวจสอบตนฉบับของเอกสารหรือหลักฐานดังกลาวไดดว ย
ก. ขอมูลสวนตัว เชน ช�อ/ นามสกุล สถานภาพ สัญชาติ วันเดือนปเกิด เปนตน
ข. ขอมูลเกีย่ วกับทีอ่ ยูส ำหรับติดตอการจัดสงใบแจงหนีค้ า ใชบริการและเอกสารอ�นๆ รวมทัง้ เบอรโทรศัพทเพ�อใช ในการติดตอและรายละเอียดเกีย่ วกับทีพ่ กั อาศัยในปจจุบนั เปนตน
อนึง่ บริษทั ฯ รับรองวาจะไมนำขอมูลดังกลาวไปใชเพ�อประโยชนอน� ใดโดยไมไดรบั ความยินยอมโดยชัดแจงจากผู ใชบริการ เวนแตขอ มูลนัน้ จะถูกนำไปสงใหแก กสทช. หรือหนวยงาน
ของรัฐตามทีก่ ฎหมายกำหนด ทัง้ นี้ ผู ใชบริการสามารถเพิกถอนความยินยอมทีจ่ ะใหขอ มูลสวนบุคคลเปนลายลักษณอกั ษรตอบริษทั ฯ เม�อใดก็ได
3.2.2 ผู ใชบริการตกลงไมใชบริการโทรคมนาคมของบริษทั ฯ ผิดวัตถุประสงค ผิดศีลธรรม ฉอฉล หรือผิดกฎหมาย หรือเพ�อการติดตอส�อสารใดๆ ทีเ่ ปนการลวงละเมิด หลอกลวง
หยาบคาย ลามก หรือขมขู
3.2.3 ผู ใชบริการจะตองไมกอ ใหเกิด หรืออนุญาตใหผอู น� กระทำการใดๆ อันเปนการกอกวน รบกวน หรือเกิดความไมสะดวก ทัง้ ตอบริษทั ฯ ผู ใชบริการอ�นของบริษทั ฯ หรือบุคคลอ�นใด
3.2.4 ผู ใชบริการตองไมใชเครือขายของบริษทั ฯ เพ�อใหบริการสงขอมูลหรือการติดตอส�อสารทีม่ ลี กั ษณะดังตอไปนี้ โดยปราศจากความยินยอมเปนลายลักษณอกั ษรจากบุคคลหรือนิตบิ คุ คล
อ�นใดทีเ่ กีย่ วของ
ก. หยาบคาย ลามก อนาจาร ไมชอบดวยกฎหมาย หรือขัดตอความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน
ข. ขมขู รบกวน คุกคาม ลวงเกิน หรือเปนการกระทำละเมิดตอสิทธิในความเปนสวนตัว หรือทำใหบคุ คลอ�นเส�อมเสียช�อเสียง
ค. ละเมิดสิทธิในทรัพยสนิ ทางปญญา
ง. เพ�อสรางความเขาใจผิด และ/ หรือหลอกลวงประชาชน
จ. ตองหามหรือขัดตอกฎหมาย ระเบียบ จรรยาบรรณ หรือประกาศใดๆ ที่ใชบงั คับ
ฉ. แทรกแซงการใชบริการของผู ใหบริการรายอ�น หรือบริษทั ฯ ซึง่ อาจกอใหเกิดความเสียหายตอบริษทั ฯ หรือโครงขายโทรคมนาคมอ�นๆ
3.2.5 ไมกระทำการในลักษณะทีเ่ ปนการลดประสิทธิภาพการปฏิบตั งิ านของเครือขาย หรือสวนใดๆ ของเครือขาย หรือกระทำการอันมีลกั ษณะเปนอันตรายตอเครือขาย เวนแตเปนการใช
บริการตามสัญญาหรือการสงเสริมการขายของบริษทั ฯ นอกจากนี้ ผู ใชบริการยังจะตองปฏิบตั ติ ามกฎระเบียบทีเ่ กีย่ วของกับการใชเครือขายทัง้ หมด และปฏิบตั ติ ามคำแนะนำทีเ่ หมาะสมของ
บริษทั ฯ ซึง่ เกีย่ วของกับการใหบริการ และรวมมือกับบริษทั ฯ ในดานการรักษาความปลอดภัย และการตรวจสอบอ�นๆ ดวย
3.2.6 ในกรณีทบ่ี ริษทั ฯ ไดกำหนดรหัสประจำตัวของผู ใชบริการหรือรหัสสวนตัวใดๆ เพ�อใชบริการโทรคมนาคมของบริษทั ฯ ผู ใชบริการตกลงทีจ่ ะเก็บรักษารหัสดังกลาวไวเปนความลับโดยจะ
ไมเปดเผยใหบคุ คลภายนอกทราบ
3.2.7 ผู ใชบริการจะโอนสิทธิการใชบริการตามสัญญาใหแกบคุ คลอ�นมิได เวนแตจะไดรบั ความยินยอมจากบริษทั ฯ ทัง้ นี้ บริษทั ฯ สงวนสิทธิในการคิดคาธรรมเนียมในการดำเนินการดังกลาว
ขางตนตามอัตราทีก่ ำหนดในสัญญานี้ หรือตามทีจ่ ะไดกำหนดในภายหลัง ภายใตอตั ราที่ กสทช. เห็นชอบแลว
3.2.8 ผู ใชบริการตกลงชำระคาธรรมเนียมและคาบริการภายใตเง�อนไขและตามอัตราทีบ่ ริษทั ฯ กำหนด ในกรณีผู ใชบริการมีความประสงคจะขอยกเลิกการใชบริการ ผู ใชบริการจะตองชำระ
คาบริการ และ/ หรือคาธรรมเนียมทีค่ า งชำระใหแกบริษทั ฯ
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3.2.9 สิทธิของผู ใชบริการ มีรายละเอียดดังนี้
(1) บริษทั ฯ จะจัดใหมกี ารคุม ครองขอมูลสวนบุคคลตามมาตรการคุม ครองสิทธิของผู ใชบริการโทรคมนาคมเกีย่ วกับขอมูลสวนบุคคล สิทธิในความเปนสวนตัว และเสรีภาพในการ
ส�อสารถึงกันโดยทางโทรคมนาคมที่ กสทช. ได ใหความเห็นชอบ
(2) ผู ใชบริการมีสทิ ธิขอขอมูลเกีย่ วกับการใชบริการของตนผานชองทางทีบ่ ริษทั ฯ กำหนดไว โดยไมเสียคาใชจา ยใดๆ
(3) ผู ใชบริการมีสทิ ธิยน� ขอรองเรียนตอบริษทั ฯ หากผู ใชบริการไดรบั ความเดือดรอนเสียหายจากการใหบริการของบริษทั ฯ ไดภายใตหลักเกณฑของประกาศ กทช. เร�องกระบวนการ
รับเร�องรองเรียนและพิจารณาเร�องรองเรียนของผู ใชบริการ พ.ศ. 2549
4. สิทธิและหนาที่ในการเรียกเก็บและการชำระคาบริการ และ/ หรือคาธรรมเนียม
4.1 บริษทั ฯ จะเรียกเก็บคาบริการ และ/ หรือคาธรรมเนียมไมเกินอัตราทีก่ ำหนดไว ในเง�อนไขในการอนุญาตใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบทีส่ ามสำหรับกิจการโทรคมนาคมเคล�อนทีส่ ากล
ยาน 2.1 GHz ของบริษทั ฯ จนกวาคณะกรรมการจะออกประกาศกำหนดอัตราขัน้ สูงตอไป และเปนอัตราตามที่ไดมกี ารตกลงไว โดยจะเรียกเก็บจากผู ใชบริการในอัตราเดียวกันสำหรับบริการโทรคมนาคม
ทีม่ ลี กั ษณะหรือประเภทเดียวกัน โดยจะไมเลือกปฏิบตั ิ แบงแยก หรือกีดกันผู ใชบริการรายหนึง่ รายใด และจะไมเรียกเก็บคาบริการ และ/ หรือคาธรรมเนียมนอกเหนือจากทีบ่ ริษทั ฯ ไดกำหนดไว
4.2 เวนแตผู ใชบริการไดตกลงกับบริษทั ฯ เพ�อยกเวนการแสดงรายละเอียดในใบแจงรายการใชบริการ หรือใหแจงโดยวิธกี ารอ�น บริษทั ฯ จะจัดสงใบแจงรายการใชบริการโทรคมนาคมของผู ใชบริการ
หรือตามวิธกี ารอ�นใดทีบ่ ริษทั ฯ และผู ใชบริการตกลงรวมกันเพ�อเรียกเก็บคาธรรมเนียมและคาใชบริการใหผู ใชบริการทราบลวงหนาเปนระยะเวลาไมนอ ยกวาสิบหา 15 (สิบหา) วัน กอนวันครบกำหนด
ชำระ โดยการแจงรายการดังกลาวจะมีรายละเอียดเกีย่ วกับอัตราคาธรรมเนียม อัตราคาใชบริการ และการคำนวณคาธรรมเนียมและคาใชบริการทีช่ ดั เจนเพียงพอเพ�อใหผู ใชบริการสามารถเขาใจถึงทีม่ า
ของคาใชจา ยทีป่ รากฏในใบแจงรายการนัน้ ได
4.3 ผู ใชบริการตกลงชำระคาบริการ และ/ หรือคาธรรมเนียมตามจำนวนทีบ่ ริษทั ฯ ไดแจงไว ในใบแจงรายการใชบริการโทรคมนาคม และจัดสงใหแกผู ใชบริการภายใตเง�อนไข และระยะเวลาทีบ่ ริษทั ฯ
หรือ กสทช. ประกาศกำหนดไว ในกรณีทผ่ี ู ใชบริการเห็นวา บริษทั ฯ เรียกเก็บคาบริการและ/หรือคาธรรมเนียมของบริษทั ฯ ไมถกู ตองบางสวนหรือทัง้ หมดหรือเห็นวา บริษทั ฯ เรียกเก็บคาธรรมเนียม
และคาบริการสูงกวาอัตราทีร่ ะบุไว ในเง�อนไขในการอนุญาตใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบทีส่ าม สำหรับกิจการโทรคมนาคมเคล�อนทีส่ ากล ยาน 2.1 GHz ของผู ใหบริการ หรืออัตราที่
สัญญากำหนดไว หรือสูงกวาอัตราขัน้ สูงที่ กสทช. กำหนด หรือสูงกวาทีเ่ รียกเก็บจากผู ใชบริการรายอ�นที่ใชบริการโทรคมนาคมในลักษณะหรือประเภทเดียวกัน ผู ใชบริการมีสทิ ธิขอขอมูลเกีย่ วกับ
การใชบริการของตนทีบ่ ริษทั ฯ เปนผู ใหบริการได และบริษทั ฯ มีหนาทีแ่ จงขอมูลใหผู ใชบริการทราบภายใน 30 (สามสิบ) วัน นับแตวนั ทีผ่ ู ใชบริการรองขอ หากบริษทั ฯ ไมดำเนินการภายในระยะเวลาที่
กำหนด ใหถอื วาบริษทั ฯ สิน้ สิทธิในการเรียกเก็บคาธรรมเนียมหรือคาบริการในจำนวนทีผ่  ใชบริการได โตแยง ทัง้ นี้ ในกรณีทผ่ี ู ใชบริการรองขอใหบริษทั ฯ รับรองขอมูลทีถ่ กู ตองในเอกสาร บริษทั ฯ
มีสทิ ธิคดิ คาตอบแทนซึง่ ไมสงู กวาความเปนจริงจากผู ใชบริการได และใหเปนไปตามหลักเกณฑท่ี กสทช. กำหนด
4.4 หากปรากฏวาบริษทั ฯ เรียกเก็บคาบริการ และ/ หรือคาธรรมเนียมเกินกวาจำนวนทีเ่ กิดขึน้ จากการใชบริการ บริษทั ฯ จะคืนเงินสวนตางของคาบริการ และ/ หรือคาธรรมเนียมทีเ่ รียกเก็บเกินใหแก
ผู ใชบริการภายใน 30 (สามสิบ) วัน นับแตวนั ทีข่ อ เท็จจริงยุตแิ ละบริษทั ฯ จะชำระดอกเบีย้ ในสวนตาง ในอัตราเทากับที่ไดกำหนดไววา จะเรียกเก็บจากผู ใชบริการในกรณีทผ่ี ู ใชบริการผิดนัด นับแตวนั ที่
ขอเท็จจริงยุตเิ วนแตผู ใชบริการจะไดตกลงเลือกใหดำเนินการในการคืนเงินสวนตางเปนอยางอ�น ทัง้ นี้ ตามวิธกี ารทีผ่ ู ใชบริการและบริษทั ฯ จะไดตกลงรวมกันตอไป
4.5 ในกรณีผู ใชบริการผิดนัดชำระคาบริการ และ/ หรือคาธรรมเนียมเกินกวาระยะเวลาทีก่ ำหนดผู ใชบริการตกลงชำระดอกเบีย้ ใหกบั บริษทั ฯ นับแตวนั ผิดนัดในอัตราไมเกินกวาทีก่ ฎหมายกำหนดหรือ
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม (กสทช.) ใหความเห็นชอบ
5. การระงับการใชบริการและการใหบริการโทรคมนาคม
5.1 ในกรณีมเี หตุจำเปน ผู ใชบริการมีสทิ ธิขอระงับการใชบริการชัว่ คราวไดครัง้ ละไมนอ ยกวาเจ็ด (7) วัน แตไมเกินกวาสามสิบ (30) วัน โดยแจงเปนลายลักษณอกั ษรใหบริษทั ฯ ทราบลวงหนาไมนอ ย
กวาสาม (3) วัน ตามชองทางทีบ่ ริษทั ฯ กำหนด ทัง้ นี้ เม�อผู ใชบริการไดแจงขอระงับการใชบริการชัว่ คราวตอบริษทั ฯ แลว บริษทั ฯ จะไมเรียกเก็บคาบริการ และ/ หรือคาธรรมเนียม หรือคาใชจา ยใดๆ
จากผู ใชบริการในชวงระยะเวลาการระงับการใชบริการชัว่ คราว และเม�อครบกำหนดการขอระงับการใชบริการชัว่ คราว บริษทั ฯ จะเปดใหผู ใชบริการเขาใชบริการไดทนั ทีและผู ใชบริการตกลงทีจ่ ะใช
บริการตอในเวลานัน้ ทันทีเชนกัน
กรณีมเี หตุสดุ วิสยั เกิดขึน้ กับผู ใชบริการ จนเปนเหตุใหผู ใชบริการไมสามารถใชบริการได ผู ใหบริการตกลงใหผู ใชบริการระงับการใชบริการชัว่ คราวไดตามระยะเวลาทีผ่ ู ใชบริการรองขอ แตทง้ั นี้ ไมเกิน
กวาระยะเวลาทีเ่ หตุสดุ วิสยั นัน้ คงอยู
กรณีผู ใชบริการประสงคเปดใชบริการกอนกำหนดระยะเวลาของการระงับการใชบริการชัว่ คราวทีผ่ ู ใชบริการไดขอใชสทิ ธิไวจะสิน้ สุดลง ผู ใชบริการจะตองแจงใหบริษทั ฯ ทราบตามชองทางทีบ่ ริษทั ฯ
กำหนด
5.2 ในกรณีทม่ี เี หตุจำเปนหรือเหตุอน� ใดภายใตกรอบกฎหมายทีบ่ ริษทั ฯ จะไดแจงใหผู ใชบริการทราบ บริษทั ฯ มีสทิ ธิระงับการใหบริการโทรคมนาคมเปนการชัว่ คราวตอผู ใชบริการได โดยแจงเปน
หนังสือพรอมทัง้ ระบุเหตุในการใชสทิ ธิดงั กลาวใหแกผู ใชบริการทราบลวงหนาเปนระยะเวลาไมนอ ยกวาสามสิบ (30) วัน
5.3 ในกรณีดงั ตอไปนี้ บริษทั ฯ สามารถระงับการใหบริการไดทนั ที
5.3.1 เกิดเหตุสดุ วิสยั ขึน้ แกบริษทั ฯ
5.3.2 ผู ใชบริการถึงแกความตาย หรือสิน้ สุดสภาพนิตบิ คุ คล
5.3.3 ผู ใชบริการใชเอกสารปลอมในการขอใชบริการ
5.3.4 บริษทั ฯ พิสจู นไดวา บริการโทรคมนาคม และ/ หรือเลขหมายโทรศัพทเคล�อนทีท่ ่ใี หแกผู ใชบริการถูกนำไปใช โดยมิชอบดวยกฎหมายหรือฝาฝนตอสัญญา
5.3.5 ในกรณีทผ่ี ู ใชบริการซึง่ ใชบริการโทรคมนาคมในลักษณะทีเ่ รียกเก็บคาบริการและ/หรือคาธรรมเนียมภายหลัง ได ใชบริการเกินวงเงินคาบริการที่ไดตกลงไว ในสัญญา
บริษทั ฯ จะแจงเตือนใหผู ใชบริการทราบลวงหนาเม�อเห็นวาผู ใชบริการได ใชบริการไปแลวเปนจำนวน 80% ของวงเงินคาใชบริการ (credit limit) ตามทีผ่ ู ใชบริการไดตกลงไว ในสัญญากับบริษทั ฯ
5.3.6 ผู ใชบริการผิดนัดชำระคาบริการ และ/ หรือคาธรรมเนียมเกินกวาระยะเวลาทีก่ ำหนดในสัญญาสองคราวติดตอกัน
5.3.7 บริษทั ฯ พิสจู นไดวา ผู ใชบริการไดนำบริการโทรคมนาคมไปใชเพ�อแสวงหารายได โดยมีเจตนาจะไมชำระคาธรรมเนียมและคาบริการ
5.3.8 บริษทั ฯ มีเหตุจำเปนทีจ่ ะตองบำรุงรักษาหรือแกไขระบบโทรคมนาคมที่ใช ในการใหบริการ
5.4 ในกรณีทผ่ี ู ใชบริการไดแจงใหบริษทั ฯ ระงับการใหบริการเน�องจากซิมการด และ/ หรือโทรศัพทเคล�อนทีส่ ญ
ู หาย หรือถูกขโมย บริษทั ฯ จะดำเนินการระงับการใหบริการในทันทีท่ไี ดรบั แจงและผู ใช
บริการไมตอ งรับผิดชำระคาธรรมเนียมและ/หรือคาบริการทีเ่ กิดขึน้ ภายหลังการแจงดังกลาว
6. การเลิกสัญญา
6.1 ผู ใชบริการมีสทิ ธิบอกเลิกการใชบริการในเวลาใดก็ไดดว ยการแจงเปนลายลักษณอกั ษรใหบริษทั ฯ ทราบลวงหนาไมนอ ยกวา 5 (หา) วันทำการ ทัง้ นี้ ผู ใชบริการจะตองชำระคาบริการครบถวนแลว
จนถึงวันทีก่ ารยกเลิกสัญญามีผลบังคับ
ในกรณีทม่ี เี หตุดงั ตอไปนี้ ผู ใชบริการอาจใชสทิ ธิเลิกสัญญาไดทนั ที
6.1.1 ผู ใชบริการไมสามารถรับบริการจากบริษทั ฯ ไดดว ยเหตุทเ่ี กิดขึน้ อยางตอเน�อง และอยูน อกเหนือการควบคุมของผู ใชบริการ
6.1.2 บริษทั ฯ ปฏิบตั ผิ ดิ ขอตกลงทีเ่ ปนสาระสำคัญของสัญญา
6.1.3 บริษทั ฯ ตกเปนบุคคลลมละลาย
6.1.4 บริษทั ฯ เปลีย่ นแปลงขอตกลงในสัญญาหรือเง�อนไขในการใหบริการ ซึง่ มีผลเปนการลดสิทธิหรือประโยชนอนั พึงไดรบั ของผู ใชบริการลง เวนแตเกิดจากเหตุตามทีก่ ฎหมายบัญญัติ
6.2 บริษทั ฯ มีสทิ ธิบอกเลิกการใหบริการในกรณีดงั ตอไปนี้
6.2.1 ผู ใชบริการถึงแกความตาย หรือสิน้ สภาพนิตบิ คุ คล
6.2.2 ผู ใชบริการผิดนัดชำระคาบริการ และ/ หรือคาธรรมเนียมเกินกวาระยะเวลาทีก่ ำหนดในสัญญาสองคราวติดกัน โดยบริษทั ฯ ไดแจงใหผู ใชบริการทราบถึงวันครบกำหนดทีแ่ นนอนเปน
การลวงหนาในใบแจงเรียกเก็บคาบริการและ/หรือคาธรรมเนียม และไดทำการแจงเตือนลวงหนาตามวิธกี ารทีบ่ ริษทั ฯ กำหนดแลว
6.2.3 บริษทั ฯ มีเหตุผลอันเช�อไดวา ผู ใชบริการมีพฤติกรรมฉอฉลในการใชบริการหรือการชำระคาบริการและ/หรือคาธรรมเนียม หรือนำบริการไปใช โดยผิดกฎหมาย หรือฝาฝนขอหาม
ในสัญญา
6.2.4 บริษทั ฯ ไมสามารถใหบริการได โดยเหตุทอ่ี ยูน อกเหนือการควบคุมของบริษทั ฯ
6.2.5 เปนการยกเลิกโดยบทบัญญัตแิ หงกฎหมาย
6.3 เม�อเลิกสัญญาหากบริษทั ฯ มีเงินคางชำระแกผู ใชบริการ บริษทั ฯ จะชำระคืนเงินใหแกผู ใชบริการภายใน 30 (สามสิบ) วัน นับแตวนั เลิกสัญญา โดยการคืนเงินดังกลาว อาจคืนดวยเงินสด เช็ค
หรือนำเขาบัญชีเงินฝากของผู ใชบริการหรือตามวิธกี ารที่ บริษทั ฯ และผู ใชบริการไดตกลงกันตอไป
ในกรณีทบ่ี ริษทั ฯ ไมสามารถคืนเงินดังกลาวใหแกผู ใชบริการไดภายในระยะเวลาทีก่ ำหนด บริษทั ฯ ตองชำระคาเสียประโยชน ในอัตราเทากับอัตราดอกเบีย้ ทีบ่ ริษทั ฯ คิดจากผู ใชบริการกรณีผู ใชบริการ
ผิดนัดไมชำระคาธรรมเนียมหรือคาบริการแก บริษทั ฯ แตทง้ั นี้ไมตดั สิทธิผู ใชบริการทีจ่ ะเรียกคาเสียหายอยางอ�น
7. ขอกำหนดเกีย่ วกับอัตราคาบริการและ/หรือคาธรรมเนียม
การกำหนดและการเปลีย่ นแปลงอัตราคาบริการและคาธรรมเนียม จะอยูภ ายใตเง�อนไขในการอนุญาตใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบทีส่ าม สำหรับกิจการโทรคมนาคมเคล�อนทีส่ ากล
ยาน 2.1 GHz ของบริษทั ฯ และหลักเกณฑหรือประกาศที่ กสทช. จะกำหนดเกีย่ วกับอัตราขัน้ สูงตอไป ทัง้ นี้ ใหรวมถึงประกาศอ�นๆ ทีเ่ กีย่ วของดวย
อนึง่ บริษทั ฯ สงวนสิทธิในการแกไข เปลีย่ นแปลง หรือยกเลิกอัตราคาบริการและ/หรือคาธรรมเนียมดังกลาวขางตนภายใตกรอบทีก่ ฎหมายกำหนด ทัง้ นี้ แบบสัญญาของบริษทั ฯ ที่ กสทช. ได ให
ความเห็นชอบแลว หากตอมาบริษทั ฯ ประสงคจะแกไขเปลีย่ นแปลงขอกำหนดหรือเง�อนไขเกีย่ วกับการใหบริการอันอาจมีผลกระทบตอสิทธิและหนาทีห่ รือประโยชนอนั พึงไดรบั ของผู ใชบริการ บริษทั ฯ
จะเสนอให กสทช. พิจารณาใหความเห็นชอบลวงหนาไมนอ ยกวา 30 (สามสิบ) วัน เวนแตเปนขอกำหนดหรือเง�อนไขเกีย่ วกับการใหบริการที่ กสทช. ประกาศยกเวนใหดำเนินการได โดยไมตอ งไดรบั ความ
เห็นชอบจาก กสทช. ในกรณีดงั กลาวใหผู ใหบริการแจงให กสทช. ทราบอยางชาไมเกิน 30 (สามสิบ) วันหลังจากที่ไดดำเนินการแลว
การเปลีย่ นแปลงในสาระสำคัญของระบบ เทคโนโลยี หรืออุปกรณ ใดๆ อันสงผลกระทบทำใหประสิทธิภาพในการใหบริการต่ำลง หรือกระทบตอสิทธิ หนาที่ หรือประโยชนอนั พึงไดรบั ของผู ใชบริการ
ใหถอื วามีผลเปนการ แกไขเปลีย่ นแปลงขอกำหนดหรือเง�อนไขในการใหบริการ และตองไดรบั ความเห็นชอบจาก กสทช. กอน
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