
• วิธีชำระเงิน       ราย............เดือน

คำขอ/สัญญาใชบริการในกลุมทรู และ/หรือใบคำขอโอนยายผู ใหบริการ 

ถึงบริษัท ศูนย ใหบริการคงสิทธิเลขหมายโทรศัพท จำกัด เพ�อสมัครขอรับ

สิทธิพิเศษคอนเวอรเจนซ หรือบริการอ�นๆ

ขาพเจาประสงคใชสินคา/บริการของบริษัท ทรู อินเทอรเน็ต คอรปอเรช่ัน จำกัด และ/หรือ บริษัท ทรู วิช่ันส กรุป จำกัด และ/หรือ บริษัท เรียล มูฟ จำกัด และ/หรือ บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอรแซล คอมมิวนิเคช่ัน จำกัด (รวมเรียกวา “บริษัท”) เวนแตจะระบุไวเปนช�อเฉพาะ ตลอดจนสมัครเพ�อขอรับ

สิทธิพิเศษในรายการสงเสริมการขาย จากบริษัทตามท่ีปรากฏในคำขอฯ น้ี และ/หรือ เอกสารแนบทายน้ี (ถามี) โดยใหถือเอกสารแนบทายเปนสวนหน่ึงของคำขอฯ น้ี (ซ่ึงตอไปจะรวมเรียกวา “คำขอฯ”)  (โปรดกรอกรายละเอียด และทำเคร�องหมาย     ในชองท่ีทานตองการ)

   นาย     นาง      นางสาว      อ�นๆ โปรดระบุ…….……..….... ช�อ-นามสกุล…………….....................………...

เอกสารประกอบการจดทะเบียน........................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................  

2. ขอมูลการขอใชบริการทรูแพ็กเกจ

เลขที่บัตร.................................................................. วัน/เดือน/ปเกิด...................... หมดอายุวันที่.......................

สถานภาพ     โสด               สมรส        อ�นๆ........................................ สัญชาติ.....................................  

อาชีพ          ธุรกิจสวนตัว      พนักงานบริษัทเอกชน         ขาราชการ/รัฐวิสาหกิจ      นักศึกษา        เกษียณ

      พอบาน/แมบาน/วางงาน      อ�นๆ โปรดระบุ..................................................................................

      ระยะเวลาทำงานกับหนวยงานปจจุบัน.................. ป................... เดือน

1. รายละเอียดผูขอใชบริการ บุคคลธรรมดา นิติบุคคล / หนวยงาน

ที่อยูปจจุบัน / ที่อยูในการติดตั้งทรูออนไลน และ/หรือ ทรูวิชั่นส(ถามี) เลขที่…….…........ หมูบาน/อาคาร/ชั้น/หอง……......……...….....…....................… หมูที่..........… ซอย……..................…....……................................

ถนน…….......................………...................... แขวง…………....…...…..........…… เขต …………….....................…….... จังหวัด………….…………................................…………. รหัสไปรษณีย……......……....…...

ที่อยูในการจัดสงใบแจงคาบริการ     เปนที่อยูเดียวกันกับที่อยูปจจุบัน/หรือ         เลขที่…….......... หมูบาน/อาคาร/ชั้น/หอง……..……...….....…..................… หมูที่..............… ซอย…….................…....……...................

ถนน…….......................………...................... แขวง…………....…...…..........…… เขต …………….....................…….... จังหวัด………….…………................................…………. รหัสไปรษณีย……......……....…...

ลักษณะที่ตั้ง / จำนวนผูพักอาศัย     บานเดี่ยว/ทาวเฮาส       อาคารพาณิชย       คอนโด/อพารทเมนท      อ�นๆ โปรดระบุ.......................... โปรดระบุจำนวนผูพักอาศัย................คน

เลขหมายโทรศัพทที่ติดตอได (เลขหมายอ�น ที่ไมไดใชสมัครรวมในแพ็กเกจ).....………............................................………............................................……….....         

ขาพเจาตกลงใหบริษัทสงใบแจงรายการการใชบริการแกขาพเจาโดยวิธี e-billing ไปท่ี email address…….....……….......................................................และ/หรือ SMS ไปท่ีเลขหมายโทรศัพทมือถือท่ีสมัคร.....………...................................................

บริการทรูมูฟ เอช จาก บริษัท เรียล มูฟ จำกัด / บริษัท ทรู มูฟ เอช

ยูนิเวอรแซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด

บริการทรูวิชั่นส จาก บริษัท ทรู วิชั่นส กรุป จำกัด

 ขาพเจาไดตรวจสอบและยอมรับขอกำหนดและเง�อนไขที่สมัครใชบริการตามที่ปรากฏในคำขอฯ ฉบับนี้ และที่ปรากฏในเวบไซตของบริษัท ตลอดจนขอกำหนดและ

เง�อนไขอ�นท่ีเก่ียวของท้ังหมดท้ังท่ีมีอยูในขณะน้ี และท่ีจะแจงแกไขเปล่ียนแปลงในภายหนา (ถามี) ในกรณีท่ีขาพเจาไดยกเลิกบริการท้ังหมด/บางประเภทท่ีไดระบุในคำขอฯ ฉบับน้ี 

และยังคงใชบริการบางประเภท หรือเปลี่ยนไปใชบริการประเภทอ�นของบริษัท ใหถือวาขาพเจาไดสมัครใชบริการบางประเภท หรือประเภทที่เปลี่ยนไปนั้น โดยตกลงและผูกพัน

ตามขอกำหนดและเง�อนไขที่บริษัทนั้นๆ กำหนดนับตั้งแตวันที่เปลี่ยนไปใชบริการนั้นๆ เปนตนไปเทาที่มีผลผูกพันและใชบังคับได และใหถือวาเอกสารที่ใชประกอบการสมัครนี้

เปนเอกสารประกอบการสมัครดังกลาวดวย ขาพเจาตกลงรับผิดชอบคาใชบริการตามที่ใชจริงทั้งหมดไมวาจะอยูในวงเงินการใชบริการหรือไม และขาพเจายินยอมใหบริษัท 

หรือบุคคลอ�นใดที่บริษัทวาจาง ดำเนินการติดตามทวงถามคาบริการคางชำระ หรือเงินคางชำระอ�นใดจากขาพเจาได เพ�อเปนหลักฐาน ขาพเจาจึงไดลงลายมือช�อไวเปนสำคัญ

ขาพเจาตกลงใหบริษัทสงใบแจงรายการใชบริการแกขาพเจาโดยวิธี...........................................................................................

...................................................................................................................................................................................

การสงใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษีและเอกสารอิเล็กทรอนิกส..................................................................................................

...................................................................................................................................................................................

ลงช�อ..........................................................................ผูขอใชบริการ/ยืมอุปกรณ

     (.........................................................................)

              ............../.............../................

x

ลงช�อ..........................................................................ผูขอใชบริการ

     (..........................................................................)

               ............../.............../................

x

3. หนังสือความจำนงขอใชบริการรับเอกสารใบแจงหนี้/ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกำภาษี/เอกสารตางๆ ผานชองทางอิเล็กทรอนิกส

หนังสือยินยอมใหหักบัญชีบัตรเครดิต หรือบัญชีเงินฝาก เพ�อชำระคาบริการของบริษัทในกลุมทรู

สีขาวสำหรับบริษัท  | สีชมพูสำหรับตัวแทนจำหนาย | สีฟาสำหรับลูกคารหัสพนักงานขาย .................... รหัสตัวแทนจำหนาย........................... ช�อตัวแทนจำหนาย ...................................................................................................................... 

       ขาพเจาตกลงยินยอมใหบริษัทในกลุมทรูแจงการหักบัญชีบัตรเครดิต หรือ

บัญชีเงินฝาก ตามท่ีไดแจงไวเพ�อหักชำระคาบริการกลุมทรูท่ีจะมีเพ่ิมเติมในอนาคตได 

โดยถือวาขาพเจาไดใหความยินยอมแกบริษัทกลุมทรูและธนาคารไวลวงหนาแลว

โดยขาพเจายินยอมใหบริษัทในกลุมทรูเปดเผยขอมูลของขาพเจา ทั้งหมดในคำขอฯ 

ฉบับนี้ใหกับธนาคารเพ�อเปนหลักฐานการหักบัญชีบัตรเครดิต หรือบัญชีเงินฝาก

ของขาพเจาได

ขาพเจา.......................................................................เจาของบัญชี / บัตรเครดิตผูใหความยินยอมชำระคาบริการสำหรับ      บริการทรูวิชั่นส       บริการทรูออนไลน      บริการทรูมูฟ เอช และ/หรือ บรรดาภาระผูกพันตางๆ ทั้งในปจจุบัน/อนาคต (ถามี) ที่ผูขอใช

บริการมีอยูกับบริการในแพ็กเกจ จดทะบียนในนาม …………………………………………………………………........................ ดวยหมายเลขโทรศัพททรูมูฟ เอช / หมายเลขสมาชิกทรูวิชั่นส / หมายเลขสมาชิกทรูออนไลน  ขางตน

   หักผานบัญชีบัตรเครดิตหมายเลข                                                                           ประเภทบัตร           VISA (วีซา)            Mastercard (มาสเตอรการด)     วันหมดอายุ ............../.................

หักผานบัญชีเงินฝาก ช�อบัญชี............................................................................. เลขที่บัญชี.......................................................................ของธนาคาร...........................................................................สาขา.........................................................

000001052019

4. สำหรับเจาหนาที่

ลายมือช�อเจาของบัตร.................................................................................................................

     (........................................................................................................................................)

                               เจาของบัตร / ผูใหความยินยอม

                              วันที่ ............../.............../................

x

บริการทรูออนไลน จาก บริษัท ทรู อินเทอรเน็ต คอรปอเรชั่น จำกัด

    สมัครบริการใหม

เลขหมายสมาชิก.............................................................

แพ็กเกจ........................................................................

...................................................................................

แพ็กเกจตามสั่ง/เพิ่มเติม..................................................

จุดเสริม...................................................................จุด

วันที่นัดติดตั้ง...............................................................

    ลูกคาปจจุบัน

เลขหมายโทรศัพท...........................................................................

                 ...........................................................................

                 ...........................................................................

แพ็กเกจ ........................................................................................

    ลูกคาปจจุบัน    สมัครบริการใหม

Serial WiFi Router No. / Serial SIM

/ IMEI Device

(พื้นที่สำหรับติดสติ๊กเกอร)

    สมัครบริการใหม     ลูกคาปจจุบัน

ช�อบริษัท..........................................................................................เลขที่ ภพ.20...............................................

เลขที่ทะเบียนนิติบุคคล/เลขที่หนังสือที่ออกโดยราชการ..............................................................................................

เอกสารประกอบการจดทะเบียน (นิติบุคคล)............................................................................................................

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

ID Card

8.6 x 5.4 cm

barcode

บริการโทรทางไกลระหวางประเทศของบริษัท...................................................

บริการโทรศัพทขามแดนระหวางประเทศ (International Roaming Service)

ขาพเจายินยอมใหบริษัทโอนยายเลขหมายโทรศัพทของขาพเจา ไปยังผูใหบริการ

ซึ่งเปนบริษัทในเครือของบริษัทได โดยบริษัทจะแจงใหทราบลวงหนา

 ขาพเจารับทราบวามีแพ็กเกจการคิดอัตราคาบริการตามการใชงานจริง ทั้งใน

รูปแบบที่เปนวินาทีและนาที และยอมรับวาหากแพ็กเกจที่สมัครใชบริการคิดคาโทรตามจริง

เปนนาที เศษของนาทีจะนับเปนหนึ่งนาที

• วิธีชำระเงิน ราย............เดือน

บริการอ�นๆ ระบุ................................................................................................

ตกลงชำระ คาธรรมเนียมแรกเขา...............................บาท

ขอยกเวนคาติดตั้งอุปกรณ และคาเดิินสาย

สำหรับการใชบริการ Internet/โทรศัพท

รายการสงเสริมการขาย/บริการเสริม................................................................

..................................................................................................................

คาบริการรายเดือน............................... วันที่นัดติดตั้ง.....................................

อินเทอรเน็ต.........................

โทรศัพทบาน.........................

อินเทอรเน็ต.........................

โทรศัพทบาน.........................

ผูขอใชบริการตกลงใหบริษัททวงถามหน้ี และเปดเผยขอมูลหน้ีของขาพเจากับบุคคลตามรายช�อตอไปน้ีได 1. ช�อ-นามสกุล....................................... เบอรติดตอ............................ 2. ช�อ-นามสกุล....................................... เบอรติดตอ............................

3. ช�อ-นามสกุล.............................................. เบอรติดตอ.......................................... ในกรณีท่ีขาพเจาประสงคจะเปล่ียนช�อบุคคลขางตนเปนอยางอ�น ขาพเจาจะแจงใหทราบเปนลายลักษณอักษร หรือทางโทรศัพท หรือส�ออิเลคทรอนิกสอ�นใด

สำหรับเจาหนาที่ธนาคารเทานั้น

   อนุมัติ

   ไมอนุมัติ ระบุ.................................................

ลงช�อ.................................วันที่.........................

• วิธีชำระเงิน       ราย............เดือน

 ขาพเจายินยอมใหเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคลท่ีใชสมัคร

บริการ รวมถึงขอมูลสวนบุคคล หรือขอมูลการใชบริการหรือขอมูลใดๆ ท่ีบริษัทไดรับ

หรือรวบรวมผานการใชบริการท่ีไดสมัครไว เพ�อวัตถุประสงคในการใหบริการท่ีมีประสิทธิภาพ 

หรือเพ�อการเสนอหรือใหสิทธิประโยชนแกผูใชบริการ หรือเพ�อวัตถุประสงคในการวิจัย

ตลาดและการสงเสริมการขาย หรือเพ�อการพัฒนาเครือขาย หรือเพ�อการพัฒนาปรับปรุง

บริการ หรือเพ�ออำนวยความสะดวกในการแจงหรือการชำระคาบริการ หรือเพ�อวิเคราะห

และนำเสนอบริการ หรือเพ�อความปลอดภัย หรือระงับอันตรายตอชีวิต รางกาย หรือสุขภาพอนามัยของบุคคล รวมตลอดถึงกิจการท่ีจะตองปฏิบัติตามกฏหมาย

และ/หรือมีเหตุจำเปนอ�นใดตามท่ีเห็นสมควร โดยบริษัทสามารถเปดเผยขอมูลดังกลาวขางตนใหแกบริษัทในเครือ เครือกิจการ เครือธุรกิจ หรือนิติบุคคลหรือ

บุคคลอ�นใดๆ ท่ีบริษัทเปนคูสัญญาหรือมีนิติสัมพันธอยูดวยท้ังน้ีเอกสารตัวจริงสำหรับลูกคาเก็บไวเปนหลักฐาน เอกสารอิเลกทรอนิกสจะจัดเก็บท่ีบริษัทในกลุมทรู

Serial WiFi Router No. ..................................

Serial SIM.........................................................

Mac WiFi..........................................................

IMEI Device......................................................



ขอกำหนดและเง�อนไขสิทธิพิเศษ คอนเวอรเจนซ และขอกำหนดและเง�อนไขการใชบริการกลุมทรู

ขอกำหนดและเง�อนไขสิทธิพิเศษ คอนเวอรเจนซ 

ผูใชบริการไดตรวจสอบคุณสมบัติ สิทธิพิเศษ ขอจำกัด รวมถึงขอกำหนดและเง�อนไขการใชบริการสิทธิพิเศษ คอนเวอรเจนซ ในแพ็กเกจที่ประสงคจะสมัครใชบริการที่เว็บไซต www.trueonline.com และขอกำหนดและเง�อนไขการรับสิทธิพิเศษ และขอกำหนดและเง�อนไขการใชบริการอ�นๆ ที่ไดแจงใหทราบ 

(หากมี) เปนอยางดีแลวกอนสมัครใชบริการ กรณีผูใชบริการตกลงสมัครใชบริการสิทธิพิเศษ คอนเวอรเจนซ ถือวาผูใชบริการรับทราบและตกลงปฏิบัติตามขอกำหนดและเง�อนไขการใชบริการที่เกี่ยวของทั้งหมด และที่จะแจงแกไขเพิ่มเติมในภายหนา (หากมี) แลว 

กรณีผูใชบริการสมัครบริการอ�นใดเพ่ิมเติม หรือเปล่ียนแปลงแพ็กเกจในภายหลัง ผูใชบริการรับทราบและตกลงปฏิบัติตามขอกำหนดและเง�อนไขการใชบริการอ�น หรือแพ็กเกจน้ันๆ เพ่ิมเติมดวย นับต้ังแตวันท่ีผูใชบริการไดกดยอมรับผานชองทาง sms และ/หรือเว็บไซต และ/หรือดำเนินการดวยวิธีการอ�นใดตามท่ีบริษัทกำหนด

ผูใชบริการที่จะใชบริการสิทธิพิเศษ คอนเวอรเจนซ จะตองสมัครใชบริการทรูออนไลน และ/หรือ บริการทรูวิชั่นส และ/หรือบริการโทรศัพทเคล�อนที่ ทรูมูฟ เอช ภายใตช�อผูใชบริการ และหมายเลขบัตรประชาชนหรือหมายเลขทะเบียนนิติบุคคลของผูใชบริการเดียวกัน และมีสถานที่ติดตั้งบริการ และที่อยู

ในการจัดสงใบแจงคาบริการทุกบริการเปนสถานที่เดียวกัน ตลอดระยะเวลาการใชบริการสิทธิพิเศษคอนเวอรเจนซ

ในกรณีที่ผูใชบริการมีหนี้คางชำระใดๆ สำหรับบริการทรูออนไลน และ/หรือ บริการทรูวิชั่นส และ/หรือ บริการโทรศัพทเคล�อนที่ ทรูมูฟ เอช ที่ผูใชบริการไดสมัครใชบริการไวแลว ผูใชบริการตกลงชำระหนี้คางชำระดังกลาวใหครบถวนทั้งจำนวน กอนสมัครใชบริการสิทธิพิเศษคอนเวอรเจนซ

สิทธิพิเศษใดๆ ที่ผูใชบริการไดรับสำหรับการใชบริการสิทธิพิเศษ คอนเวอรเจนซ (1) ไมสามารถแลก คืน หรือเปลี่ยนเปนเงินสด หรือของอ�นใดได (2) ไมสามารถทบยอดสิทธิการใชบริการไปใชในเดือนถัดไป (3) ไมสามารถโอนสิทธิพิเศษใหแกบุคคลอ�นใดได (4) ไมสามารถใชรวมกับรายการสงเสริมการขาย 

โปรโมชั่น หรือสวนลดอ�นใดได

กอนครบกำหนดระยะเวลาการใชบริการสิทธิพิเศษ คอนเวอรเจนซตามที่ผูใชบริการไดตกลงสมัครใชบริการ หากผูใชบริการเปลี่ยนแปลง ระงับหรือถูกระงับ ยกเลิกหรือถูกยกเลิก บริการหรือแพ็กเกจการใชบริการใดๆ หรือยายสถานที่ติดตั้งบริการหรือที่อยูในการจัดสงใบแจงคาบริการ หรือถูกรื้อถอน

อุปกรณ หรือถูกยกเลิกสิทธิการใชบริการใดๆ หรือเปล่ียนเลขหมายโทรศัพท หรือเปล่ียนช�อผูใชบริการ หรือไมปฏิบัติตามขอกำหนดและเง�อนไขการใชบริการ ผูใชบริการตกลงใหสิทธิพิเศษจากการใชบริการสิทธิพิเศษ คอนเวอรเจนซ ส้ินสุดลงทันที และผูใชบริการตกลงชำระคาใชจายและดำเนินการท่ีเก่ียวของ 

ดังตอไปนี้ (หากมี) ภายใน 7 วัน นับแตวันที่บริษัทไดแจงใหทราบ

6.1 ชำระคาประกันอุปกรณและกลองรับสัญญาณ และคาติดตั้งบริการทรูวิชั่นสที่ไดยกเวนให พรอมคืนกลองรับสัญญาณ อาทิ กลองรับสัญญาณรุนเอชดี CATV MPEG4 และ/หรือรุน DSTV MPEG4 และ/หรือ กลอง True TV ใหแกทรู วิชั่นส กรุปและ/หรือ

6.2 ชำระคาธรรมเนียมแรกเขา คาติดตั้งอุปกรณและคาเดินสาย คาติดตั้งโทรศัพทบาน (หากมี) ที่ไดยกเวนให พรอมคืนอุปกรณ Router หรืออุปกรณอ�นใด ใหแกทรู อินเทอรเน็ต คอรปอเรชั่น และ/หรือ

6.3 ชำระมูลคารวมของสวนลดคาบริการ และ/หรือสิทธิพิเศษทั้งหมดที่ผูใชบริการไดรับ คืนใหแกเรียล มูฟ หรือ ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอรแซล คอมมิวนิเคชั่น และ/หรือ ทรู อินเทอรเน็ต คอรปอเรชั่น และ/หรือ ทรู วิชั่นส กรุป

ผูใชบริการทรูวิชั่นสที่ชำระคาบริการทรูวิชั่นสลวงหนาเปนเวลา 6 เดือน หรือ 12 เดือน สามารถสมัครใชบริการสิทธิพิเศษ คอนเวอรเจนซนี้ได อยางไรก็ดี สิทธิพิเศษการใชบริการทรูวิชั่นสฟรีในเดือนที่ 13 (สำหรับผูใชบริการที่เลือกชำระคาบริการลวงหนา 12 เดือน) หรือสิทธิพิเศษการไดรับสวนลด

คาบริการทรูวิชั่นส 4% (สำหรับผูใชบริการที่เลือกชำระคาบริการลวงหนา 6 เดือน) ที่ผูใชบริการไดรับอยูจะสิ้นสุดลงทันที

บริษัทมีสิทธิเปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกการใหสิทธิพิเศษ สำหรับการใชบริการสิทธิพิเศษ คอนเวอรเจนซในเวลาใดๆ ก็ได โดยไมตองแจงใหผูใชบริการทราบลวงหนา หากมีขอกำหนด คำสั่ง หรือนโยบายของหนวยงานของรัฐที่เกี่ยวของ กำหนดใหมีการแกไข เปลี่ยนแปลง ระงับ หรือยกเลิกเง�อนไข

การใหบริการใดๆ ท่ีเก่ียวของกับบริการสิทธิพิเศษ คอนเวอรเจนซ อันเปนการเพ่ิมภาระในการดำเนินการของบริษัท  เวนแตจะไดมีการกำหนดเง�อนไขโดยชัดแจงเปนอยางอ�น ท้ังน้ี นอกเหนือจากการดำเนินการขางตนแลว บริษัทมีสิทธิแกไข เปล่ียนแปลง ระงับ หรือยกเลิกเง�อนไขการใหบริการไดตามท่ีบริษัท

เห็นวาเหมาะสม โดยจะไดแจงใหผูใชบริการทราบลวงหนาผานชองทางที่บริษัทเห็นสมควร

ในกรณีที่ผูใชบริการไดรับสิทธิพิเศษการใชงานเลขหมายโทรศัพทบานพรอมคาโทรฟรี หากผูใชบริการไมใชงานเลขหมายโทรศัพทบานดังกลาวติดตอกันเปนระยะเวลาตั้งแต 6 เดือนขึ้นไป ผูใชบริการตองทำการยืนยันความประสงคการใชงานเลขหมายโทรศัพทบานดังกลาว โดยติดตอที่โทร 1242 มิฉะนั้น 

สิทธิการใชงานเลขหมายโทรศัพทบานดังกลาวจะสิ้นสุดลงนับตั้งแตเดือนที่ 7 เปนตนไป

ขอกำหนดและเง�อนไขการใชบริการทรูออนไลน บริการทรูวิชั่นส หรือบริการโทรศัพทเคล�อนที่ ทรูมูฟ เอช เพิ่มเติม เปนไปตามที่บริษัท ผูใหบริการกำหนด และอัตราคาบริการรายเดือนรวมถึงมูลคาสิทธิประโยชนที่ไดรับในแพ็กเกจยังไมรวมภาษีมูลคาเพิ่ม

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

จากบริษัท ทรู อินเทอรเน็ต คอรปอเรชั่น จำกัด ("ทรู อินเทอรเน็ต คอรปอเรชั่น") ซึ่งใหบริการทรูออนไลน และบริษัท เรียล มูฟ จำกัด ("เรียล มูฟ") หรือบริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอรแซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด 

("ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอรแซล คอมมิวนิเคชั่น") ซึ่งใหบริการโทรศัพทเคล�อนที่ ทรูมูฟ เอช และบริษัท ทรู วิชั่นส กรุป จำกัด ("ทรู วิชั่นส กรุป") ซึ่งใหบริการโทรทัศนในระบบบอกรับสมาชิกทรูวิชั่นส ("บริการทรูวิชั่นส")

และ/หรือ บุคคคลที่สาม (หากมี) (รวมเรียกวา "บริษัท") 

ขอกำหนดและเง�อนไขการใชบริการกลุมทรู 

1. ขอกำหนดและเง�อนไขการใชบริการทรูออนไลน จากบริษัท ทรู อินเทอรเน็ต คอรปอเรชั่น จำกัด (ตอไปในสวนนี้จะเรียกวา "บริษัท")

1.1 เง�อนไขทั่วไปของบริการทรูออนไลน (xDSL FTTB FTTC FTTH) สำหรับ Home Package ซึ่งผูใชบริการจะไดรับ Private IPv4 และ Public IPv6 ตามมาตรฐานบริการของบริษัท

1.1.1 ผูใชบริการรับทราบและตกลงใชบริการทรูออนไลนตอเน�องไมนอยกวา 12 เดือน หรือ 18 เดือน หรือ 24 เดือน หรือตามระยะเวลาที่แตละแพ็กเกจกำหนดตามที่ผูใชบริการไดตกลงสมัครใชบริการ ("ระยะเวลาตามสัญญา") โดยผูใชบริการไดรับการยกเวนคาธรรมเนียมแรกเขาเปนเงิน 2,000 บาท 

หรือ ไดรับสิทธิสวนลดคาแรกเขาในอัตราพิเศษ และคาติดตั้งอุปกรณและคาเดินสายเปนเงิน 2,600 บาท ไวในวันที่สมัครใชบริการ ทั้งนี้ ในกรณีที่ผูใชบริการยกเลิกบริการหรือถูกระงับบริการกอนครบกำหนดระยะเวลาตามสัญญา ผูใชบริการรับทราบและตกลง (1) ชำระคาธรรมเนียมแรกเขาสวนที่ไดรับ

การงดเวน และคาติดตั้งอุปกรณและคาเดินสายเปนเงินตามสัดสวนตามจำนวนเดือนที่เหลือจนกวาจะครบระยะเวลาตามสัญญา และ (2) ชำระคาติดตั้งโทรศัพทบานเปนเงิน 3,350 บาท (หากผูใชบริการมีการติดตั้งบริการโทรศัพทบานเลขหมายใหม) และ (3) คืนอุปกรณ Router หรืออุปกรณอ�นใดตาม

เง�อนไขที่บริษัทกำหนด หากผูใชบริการไมสงคืนอุปกรณดังกลาว ผูใชบริการตกลงชำระคาอุปกรณ FTTB Router เปนเงิน 1,500 บาท หรือ FTTC Router เปนเงิน 3,200 บาท หรือ FTTH Router เปนเงิน 6,975 บาท หรืออุปกรณอ�นๆ ตามมูลคาของอุปกรณนั้น

1.1.2 บริษัทมีสิทธิตัดสัญญาณการใหบริการทรูออนไลนเปนการชั่วคราว (Disconnect) ทุกๆ 24 ชั่วโมง เพ�อประโยชนในการตรวจสอบและบันทึกปริมาณการใชงาน

1.1.3 ผูใชบริการรับทราบและตกลงนำบริการทรูออนไลนไปใชงานเพ�อประโยชนของผูใชบริการเทานั้น โดยจะไมนำบริการไปใหบุคคลอ�นใดใช หรือใหบริการตอ หรือใชบริการเพ�อการกระทำที่ขัดตอกฎหมาย หรือระเบียบขอบังคับของราชการ หรือใชบริการเพ�อกอใหเกิดความเสียหายแกบริษัท หรือบุคคล

อ�นใด หากเกิดความเสียหายใดๆ ขึ้นจากการกระทำของผูใชบริการ ผูใชบริการตกลงรับผิดในความเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งหมดแตเพียงฝายเดียว

1.1.4 บริษัทมีสิทธิระงับหรือยกเลิกการใหบริการทรูออนไลนไดทันที หากปรากฏวา หรือปรากฏเหตุอันควรเช�อวา ผูใชบริการนำบริการไปใชในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง ดังตอไปนี้ (1) ใชบริการโดยฝาฝนตอขอกำหนดตามสัญญา หรือขอกำหนดและเง�อนไขการใชบริการตามคำขอฯ ฉบับนี้ หรือที่บริษัทได

แจงใหทราบ หรือใชบริการโดยผิดวัตถุประสงคแหงสัญญา หรือมีเจตนาไมสุจริตตอการใชบริการ หรือกระทำการใดๆ ใหเกิดหรือคาดหมายไดวาจะเกิดความเสียหายแกบริษัท หรือ (2) ใชบริการโดยมีพฤติกรรมฉอฉล หรือ (3) ใชบริการโดยไมชอบดวยกฎหมาย หรือ (4) นำบริการไปใชงานแบบตอพวง

หรือใชบริการจนมีคาเฉลี่ยการรับ - สงขอมูลเกินปริมาณที่กำหนด หรือ (5) ใชบริการในลักษณะแชรโครงขายอินเทอรเน็ตเพ�อการคาอีกทอดหนึ่งไปยังกลุมลูกคาของผูใชบริการ หรือ (6) ใชบริการเพ�อการดาวนโหลดบิตทอรเรนต หรือดำเนินการดาวนโหลดใดๆ ในลักษณะเดียวกัน ไปยังโครงขาย

คอมพิวเตอร หรือเซิรฟเวอรที่ใดที่หนึ่งเปนประจำและเปนระยะเวลาตอเน�อง จนสงผลกระทบกับการใชบริการทรูออนไลนของผูใชบริการรายอ�นของบริษัท หรือสรางความเสียหายตอโครงขายอินเทอรเน็ตของบริษัท

1.1.5 ผูใชบริการรับทราบและตกลงวา หากมีการใชงานบริการทรูออนไลนผิดประเภท และ/หรือมีการตอพวงเกินกวา 1 เคร�อง ความเร็วในการใหบริการทรูออนไลนจะลดลง โดยผูใชบริการยินยอมใหบริษัทเรียกเก็บคาบริการ ตามจำนวนเคร�องคอมพิวเตอรที่เกิน และตามระยะเวลาที่นำไปใชงานตอ 

1.1.6 กรณีผูใชบริการเปนบุคคลตางชาติ ผูใชบริการสามารถสมัครใชบริการแบบชำระคาใชบริการลวงหนาขั้นต่ำ 6 เดือนได

1.1.7 ผูใชบริการสามารถเปลี่ยนแพ็กเกจบริการไดเม�อใชบริการตอเน�องครบ 12 เดือน โดยระยะเวลาตามสัญญาจะถูกเริ่มนับใหมตามประเภทแพ็กเกจบริการที่ผูใชบริการสมัครใชบริการ

1.1.8 ผูใชบริการรับทราบและตกลงวา ในบางชวงเวลาที่มีการใชงานหนาแนน อาจทำใหความเร็วในการใชบริการทรูออนไลนลดลง โดยความเร็วของการเช�อมตอ คือ ความเร็วของคอมพิวเตอรที่เช�อมตอกับโครงขาย ไมใชความเร็วในการดาวนโหลดที่แทจริง โดยเฉพาะอยางยิ่งการดาวนโหลดเว็บไซต

ตางประเทศ ซึ่งความเร็วอาจขึ้นอยูกับหลายปจจัย เชน สายโทรศัพทภายในของสมาชิก เคร�องคอมพิวเตอร รวมถึงอุปกรณเซิรฟเวอรและ Router ของเว็บไซตที่ผูใชบริการเขาเยี่ยมชม และปจจัยอ�นๆ และความเร็ว ในการรับ-สงขอมูล ขึ้นอยูกับจำนวนผูใชงานอยูในขณะนั้น และขึ้นอยูกับระยะทางของ

โครงขาย ดังนั้น ความเร็วที่ผูใชบริการไดรับอาจจะไมเทากับความเร็วที่ไดสมัครใชบริการ

1.1.9 การใชบริการทรูออนไลนในพื้นที่ FTTC ระยะการเดินสายสัญญาณ (RG-6) จากจุดปลอยสัญญาณ (Tap Port) จนถึงจุดติดตั้งโมเด็ม จะมีระยะสูงสุด 120 เมตร ซึ่งเปนระยะเดินสายสัญญาณอินเทอรเน็ตตามมาตรฐานที่บริษัทกำหนด

1.1.10 การใชบริการทรูออนไลนแพ็กเกจ Fiber Plan 1 Gbps. ความเร็วดังกลาวคือความเร็วสูงสุดของสัญญาณที่สงจากชุมสายมาถึงอุปกรณกระจายสัญญาณที่ติดตั้งในสถานที่ติดตั้งบริการ โดยความเร็วในการดาวนโหลดสูงสุดจะอยูที่ประมาณ 80% หรือต่ำกวา เม�อทำการเช�อมตอผานสาย LAN 

หรือประมาณ 40% หรือต่ำกวา เม�อทำการเช�อมตอผานอุปกรณไวไฟ (ความเร็วในการดาวนโหลดเปนขอจำกัดของมาตรฐานอุปกรณ) นอกจากนี้ ความเร็วในการดาวนโหลดดังกลาวอาจเปลี่ยนแปลงไปขึ้นอยูกับปจจัยอ�นที่เกี่ยวของ เชน อุปกรณภาครับ อุปกรณภาคสง เว็บไซตที่เขาใชงาน เปนตน

1.2 อัตราคาบริการ คาติดตั้งและคาเดินสาย และคาใชจายอ�นที่เกี่ยวของกับการใชบริการทรูออนไลน

1.2.1 ผูใชบริการรับทราบและตกลงชำระคาบริการ คาธรรมเนียม และคาใชจายที่เกี่ยวของ (หากมี) ("คาบริการ") ใหแกบริษัท ตามอัตราที่กำหนดภายในกำหนดระยะเวลาที่ระบุในใบแจงคาบริการ โดยบริษัทจะเรียกเก็บเปนรายเดือน ทั้งนี้ หากรอบใบแจงคาบริการแรกที่เริ่มใชบริการไมตรงกับวันที่ 1 

ของเดือน หรือวันที่ของรอบใบแจงคาบริการที่บริษัทกำหนด บริษัทจะเรียกเก็บคาบริการ ตามสัดสวนระยะเวลาการใชบริการจริงที่เกิดขึ้นในรอบใบแจงคาบริการนั้น 

1.2.2 ในกรณีที่ผูใชบริการผิดนัดชำระคาบริการงวดหนึ่งงวดใด ผูใชบริการตกลงชำระคาบริการ พรอมดอกเบี้ยผิดนัดตามกฎหมายในอัตรารอยละ 7.5 ตอปใหแกบริษัท ทั้งนี้ บริษัทสามารถระงับหรือยกเลิกการใหบริการไดตามที่กฎหมายกำหนด ในกรณีที่ผูใชบริการประสงคจะใชบริการตอไป 

ผูใชบริการตองชำระคาบริการคางชำระใหครบถวนเต็มจำนวนกอน และตองสมัครใชบริการใหมตามขอกำหนดและเง�อนไขการใชบริการใหม โดยหากในขณะสมัครใชบริการใหมนั้นปรากฏวาในพื้นที่ใหบริการมีโครงขายพรอมใหบริการ ผูใชบริการจะไดรับบริการดวยเลขหมายบริการใหมเทานั้น 

1.2.3 ในกรณีที่ผูใชบริการชำระคาบริการผานตัวแทนของบริษัท ผูใชบริการรับทราบและตกลงชำระคาบริการรับชำระ (Service Fee) ดวย (หากมี) 

1.2.4 ในกรณีที่เกิดเหตุขัดของในการใชบริการทรูออนไลน ผูใชบริการตกลงแจงเหตุขัดของดังกลาวใหบริษัททราบโดยเร็ว และหากไมสามารถดำเนินแกไขเหตุขัดของดังกลาวไดดวยวิธีอ�น บริษัทจะจัดสงตัวแทนหรือชางเทคนิคเพ�อดำเนินการแกไข ณ สถานที่ติดตั้งบริการตามที่ระบุในคำขอฯ นี้ 

โดยมีเง�อนไขดังตอไปนี้ (1) หากเหตุขัดของเกิดจากโครงขายอินเทอรเน็ต และมิไดมีสาเหตุจากคอมพิวเตอร  หรือจากการใชงานที่ผิดจากการใชงานตามปกติของผูใชบริการ บริษัทจะดำเนินการแกไขเหตุขัดของดังกลาว โดยผูใชบริการไมตองชำระคาใชจายใดๆ (2) หากเหตุขัดของเกิดจาก Software 

ในเคร�องคอมพิวเตอร หากอยูในวิสัยที่สามารถดำเนินการได บริษัทจะดำเนินการแกไขเหตุขัดของดังกลาว โดยผูใชบริการตองชำระคาใชจายเปนเงิน 500 บาทตอครั้ง (3) หากเหตุขัดของเกิดจาก Hardware ในเคร�องคอมพิวเตอร บริษัทจะแจงใหผูใชบริการทราบเพ�อใหผูใชบริการดำเนินการแกไข

เองตอไป โดยผูใชบริการตองชำระคาใชจายเปนเงิน 500 บาทตอ (4) บริษัท ตัวแทนหรือชางเทคนิค จะไมรับผิดชอบตอความเสียหาย หรือสูญหายของขอมูลใดๆ หรือของ Software หรือ Hardware ของเคร�องคอมพิวเตอร หากตัวแทนหรือชางเทคนิคไดดำเนินการดวยความระมัดระวังตามสมควรแลว

1.3 สิทธิการยืมอุปกรณ

1.3.1 กรณีการใชบริการทรูออนไลน ในพื้นที่ xDSL ผูใชบริการไดรับสิทธิยืมอุปกรณ FTTB Router มูลคา 1,500 บาท จำนวน 1 เคร�อง ตอ 1 วงจร

1.3.2 กรณีการใชบริการทรูออนไลน ในพื้นที่ FTTC ผูใชบริการไดรับสิทธิยืมอุปกรณโมเด็ม รุน DOCSIS 3.0 มูลคา 3,200 บาท พรอมปลั๊กไฟและสายสัญญาณอินเทอรเน็ต

1.3.3 กรณีการใชบริการทรูออนไลน ในพ้ืนท่ี FTTH ผูใชบริการไดรับสิทธิยืมอุปกรณโมเด็ม รุนของ FTTH มูลคา 3,900 บาท พรอมปล๊ักไฟและสายสัญญาณอินเทอรเน็ต นอกจากน้ี บริษัทใหสิทธิผูใชบริการยืมอุปกรณเสริมเพ่ิมสัญญาณ Wifi มูลคา 3,075 บาท ตามระยะสายสัญญาณตามมาตรฐานท่ีบริษัทกำหนด

1.3.4 ผูใชบริการรับทราบและตกลงวา อุปกรณที่ผูใชบริการยืมตามคำขอฯ นี้ เปนกรรมสิทธิ์ของบริษัท ผูใชบริการจะใชและดูแลรักษาอุปกรณที่เกี่ยวของนั้นดวยความระมัดระวังในระดับเดียวกันกับบุคคลทั่วไป และจะไมจำหนาย จาย หรือโอนอุปกรณ หรือโอนสิทธิการใชอุปกรณใหแกบุคคลอ�นใด 

1.3.5 ผูใชบริการรับทราบและตกลงวา ผูใชบริการจะไมนำอุปกรณดังกลาวไปใชรวมกับหรือเช�อมตอกับระบบอ�น หรือกระทำการใดอันกอใหเกิดผลกระทบกับอุปกรณ หรือแกไข ดัดแปลง เคล�อนยายอุปกรณ และจะไมนำอุปกรณที่เกี่ยวของดังกลาวไปใชผิดวัตถุประสงคหรือหนาที่ หรือใชเพ�อการกระทำ

ที่ขัดตอกฎหมาย หรือเปนเหตุใหเกิดความเสียหายตอบริษัท 

1.3.6 ในระหวางระยะเวลาตามสัญญา หากอุปกรณเกิดความชำรุดบกพรอง หรือไมสามารถใชงานได ดวยเหตุจากผูผลิตกลองรับสัญญาณ หรือเหตุอ�นใดโดยไมใชความผิดของผูใชบริการ ผูใชบริการตกลงสงคืนอุปกรณใหแกบริษัท ณ สำนักงานของบริษัท ภายใน 7 วัน นับจากวันที่พบความชำรุด

บกพรองของอุปกรณ หรือวันที่อุปกรณไมสามารถใชงานได และบริษัทจะจัดหาอุปกรณทดแทนเพ�อใหผูใชบริการสามารถใชบริการไดอยางตอเน�องจนครบระยะเวลาตามสัญญา

1.3.7 ในกรณีท่ีผูใชบริการทำใหอุปกรณสูญหายหรือเสียหายในระหวางระยะเวลาตามสัญญา ผูใชบริการตกลงชำระคาซอมแซม หรือคาเสียหายใหแกบริษัทตามอัตราท่ีบริษัทกำหนด และบริษัทจะจัดหาอุปกรณทดแทน (ซ่ึงอาจไมใชอุปกรณรุนเดียวกัน) เพ�อใหผูใชบริการสามารถใชบริการไดอยางตอเน�องจนครบระยะเวลาตามสัญญา

1.3.8 ในกรณีที่ผูใชบริการยกเลิกการใชบริการ หรือการใชบริการถูกระงับไมวาดวยเหตุใดๆ กอนครบกำหนดระยะเวลาตามสัญญา หรือเม�อครบกำหนดระยะเวลาตามสัญญา หรือผูใชบริการใชอุปกรณโดยขัดตอขอกำหนดและเง�อนไขการใชบริการตามที่บริษัทกำหนด สิทธิการยืมอุปกรณตามคำขอฯ 

ฉบับนี้ยอมสิ้นสุดลงพรอมกัน โดยผูใชบริการตองสงคืนอุปกรณดังกลาวซึ่งอยูในสภาพดีใหแกบริษัท ณ สำนักงานของบริษัทภายใน 7 วัน นับแตการใชบริการสิ้นสุดลง หากผูใชบริการไมสงคืนอุปกรณ หรืออุปกรณที่สงคืนชำรุดเสียหาย ผูใชบริการตกลงชำระคาอุปกรณ และคาเสียหายใหแกบริษัททันที

เม�อไดรับแจงจากบริษัท หรือบริษัทอาจเขาถอดถอนและเก็บคืนอุปกรณที่สถานที่ติดตั้งบริการเอง โดยผูใชบริการยินยอมใหบริษัทเขาไปในสถานที่ติดตั้งบริการของผูใชบริการ เพ�อการถอดถอนและเก็บคืนอุปกรณ ในกรณีที่บริษัทไมสามารถเขาถอดถอนและเก็บคืนอุปกรณไดไมวาดวยเหตุใด ผูใชบริการ

ตกลงรับผิดชอบคาอุปกรณ และคาเสียหายที่เกิดขึ้นใหแกบริษัททันทีเม�อไดรับแจงจากบริษัท

1.3.9 บริษัทจะทำการติดตั้ง และตั้งคาอุปกรณตามที่จำเปนเพ�อประโยชนในการใหบริการ โดยไมรวมถึงการตั้งคาระบบ โครงขาย อุปกรณ LAN หรือ คอมพิวเตอร ของผูใชบริการ

1.4 ผูใชบริการรับทราบและตกลงจัดเตรียมสถานที่สำหรับการติดตั้งอุปกรณเพ�อการใชบริการทรูออนไลนดวยคาใชจายของผูใชบริการเอง และตกลงรับผิดชอบคาใชจายอ�นๆ ที่เกี่ยวของ เชน คากระแสไฟฟา คาเดินสายสัญญาณสวนเกิน เปนตน และตกลงอนุญาตใหชางเทคนิคของบริษัท หรือตัวแทน

ของบริษัท เขาไปในสถานที่ติดตั้งบริการ เพ�อทำการติดตั้งอุปกรณและดำเนินการอ�นใดที่เกี่ยวของเพ�อการใชบริการทรูออนไลน และผูใชบริการไดรับอุปกรณที่ยืมจากบริษัทในสภาพพรอมใชงานไดดีเปนที่เรียบรอยแลว 

1.5 บริษัทอาจเปลี่ยนแปลงขอกำหนดและเง�อนไขการใชบริการทรูออนไลนได โดยจะแจงใหผูใชบริการทราบลวงหนาผานชองทางที่บริษัทเห็นสมควร

1.6 คาบริการ คาติดตั้ง หรือคาอุปกรณที่ปรากฏขางตน ยังไมรวมภาษีมูลคาเพิ่ม เวนแตมีการระบุไวเปนอยางอ�น

1.7 กอนการสมัครใชบริการ ผูใชบริการตกลงตรวจสอบขอกำหนดและเง�อนไขการใชบริการทรูออนไลนตามคำขอฯ ฉบับนี้ และตามที่ปรากฏใน www.trueonline.com และขอกำหนดและเง�อนไขการรับสิทธิพิเศษ และขอกำหนดและเง�อนไขการใชบริการอ�นๆ ที่ไดแจงใหทราบ (หากมี) กรณีผูใชบริการตกลง

สมัครใชบริการทรูออนไลนนี้ ถือวาผูใชบริการรับทราบและตกลงปฏิบัติตามขอกำหนดและเง�อนไขการใชบริการทรูออนไลนที่เกี่ยวของทั้งหมด และที่จะแจงแกไขเพิ่มเติมในภายหนา (หากมี) แลว 

2.1 กอนสมัครใชบริการ ผูใชบริการตกลงตรวจสอบขอกำหนดและเง�อนไขการใชบริการทรูวิชั่นสตามคำขอฯ ฉบับนี้ และตามสัญญาบอกรับเปนสมาชิกที่ www.truevisionsgroup.truecorp.co.th และขอกำหนดและเง�อนไขการรับสิทธิพิเศษ และขอกำหนดและเง�อนไขการใชบริการอ�นๆ 

ที่ไดแจงใหทราบ (หากมี) กรณีผูใชบริการตกลงสมัครใชบริการทรูวิชั่นสนี้ ถือวาผูใชบริการรับทราบและตกลงปฏิบัติตามขอกำหนดและเง�อนไขการใชบริการทรูวิชั่นสที่เกี่ยวของทั้งหมด และที่จะแจงแกไขเพิ่มเติมในภายหนา (หากมี) แลว 

2.2 ผูใชบริการรับทราบและตกลงวา คาบริการทรูวิชั่นสเปนการคิดคาบริการแบบลวงหนากับผูใชบริการเปนจำนวน 1 รอบบิล

2.3 ชองรายการ เนื้อหารายการ หรือการถายทอดสดรายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามเง�อนไขที่ผูถือสิทธิ์กำหนด หรือตามที่บริษัทเห็นสมควร

2.4 บริษัทอาจเปลี่ยนแปลงขอกำหนดและเง�อนไขการใชบริการทรูวิชั่นส มาตรฐานการออกอากาศ ระบบการออกอากาศ หรือชองรายการได โดยจะแจงใหผูใชบริการทราบลวงหนาผานชองทางที่บริษัทเห็นสมควร

2. ขอกำหนดและเง�อนไขการใชบริการทรูวิชั่นส จากบริษัท ทรู วิชั่นส กรุป จำกัด (ตอไปในสวนนี้จะเรียกวา "บริษัท")

3.1 ขอกำหนดและเง�อนไขการใชบริการโทรศัพทเคล�อนที่ ทรูมูฟ เอช

3.1.1 ผูใชบริการรับทราบและตกลงวา บริษัทไมตองรับผิดชอบในความเสียหายใดๆ อันเกิดจากธุรกรรมทางการเงิน หรือธุรกรรมอ�นใด ที่ผูใชบริการไดทำขึ้นกับสถาบันการเงิน หรือตัวแทนรับชำระ หรือผูใหบริการอ�นใด ผานบริการโทรศัพทเคล�อนที่ ทรูมูฟ เอช 

3.1.2 ผูใชบริการรับทราบและตกลงวา การใชบริการโทรศัพทเคล�อนที่ ทรูมูฟ เอช ตองเปนไปตามโยบายการใชงานอยางเปนธรรม (Fair Usage Policy) ตามที่บริษัทกำหนด 

3.1.3 ผูใชบริการรับทราบและตกลงวา แพ็กเกจการใชบริการโทรศัพทเคล�อนท่ี ทรูมูฟ เอช ของบริษัท มีการคิดอัตราคาบริการตามการใชงานจริง ท้ังในรูปแบบนาทีและวินาที ซ่ึงในกรณีท่ีผูใชบริการสมัครใชบริการแพ็กเกจท่ีมีการคิดอัตราคาบริการตามการใชงานจริงในรูปแบบนาที เศษของนาทีจะนับเปนหน่ึงนาที

3.1.4 ผูใชบริการตกลงขอเปดบริการโทรศัพทขามแดนระหวางประเทศ และบริการโทรทางไกลระหวางประเทศสำหรับเลขหมายโทรศัพทเคล�อนท่ีตามท่ีไดเปดใชบริการตามคำขอฯ ฉบับน้ี และตกลงชำระคาบริการและคาใชจายใดๆ ท่ีเกิดข้ึนจากการใชบริการดังกลาวท้ังหมด นับต้ังแตวันท่ีไดเปดใชบริการตามคำขอฯ ฉบับน้ี

3.1.5 บริษัทมีสิทธิยกเลิกการใหบริการโทรศัพทเคล�อนที่ ทรูมูฟ เอช ไดทันที หากปรากฏวา หรือปรากฏเหตุอันควรเช�อวา ผูใชบริการนำบริการไปใชในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง ดังตอไปนี้ (1) ใชบริการโดยฝาฝนตอขอกำหนดตามสัญญา หรือขอกำหนดและเง�อนไขการใชบริการตามคำขอฯ ฉบับนี้ 

หรือที่บริษัทไดแจงใหทราบ หรือใชบริการโดยผิดวัตถุประสงคแหงสัญญา หรือมีเจตนาไมสุจริตตอการใชบริการ หรือกระทำการใดๆ ใหเกิดหรือคาดหมายไดวาจะเกิดความเสียหายแกบริษัท หรือ (2) ใชบริการโดยมีพฤติกรรมฉอฉล หรือ (3) ใชบริการโดยไมชอบดวยกฎหมาย

3.1.6 ในกรณีที่บริษัทที่ใหบริการโทรศัพทเคล�อนที่แกผูใชบริการ มีการควบรวม หรือโอนธุรกิจ ไมวาทั้งหมดหรือบางสวน ผูใชบริการตกลงใหบริษัทดังกลาวโอนยายการใชบริการโทรศัพทเคล�อนที่ตามคำขอฯ นี้ ใหกับบริษัทที่เกิดขึ้นจากการควบรวม หรือรับโอนธุรกิจ เพ�อเปนผูใหบริการ

โทรศัพทเคล�อนที่ตามคำขอฯ นี้ แกผูใชบริการไดทันที

3.2 ขอกำหนดและเง�อนไขการโอนยายผูใหบริการ

3.2.1 ผูใชบริการรับทราบและตกลงวา ในกรณีที่ผูใชบริการไดรับการโอนยายผูใหบริการตามคำขอฯ ฉบับนี้แลว ใหถือวาผูใชบริการไดแสดงเจตนายกเลิกการใชบริการโทรศัพทเคล�อนที่ ซึ่งรวมถึงบริการเสียง บริการขอมูล หรือบริการเสริมอ�นๆ (หากมี) บนเลขหมายโทรศัพทที่ที่ผูใชบริการ

ไดทำการโอนยายผูใหบริการ กับผูใหบริการรายเดิม หรือกับผูใหบริการรายอ�นๆ ตามที่ผูใชบริการไดสมัครบริการไว เพ�อใหสามารถโอนยายผูใหบริการไดสำเร็จลุลวง 

3.2.2 ผูใชบริการรับทราบและตกลงวา ผูใหบริการรายใหมสามารถปรับเปลี่ยนวันที่จะดำเนินการตัดเปลี่ยนผูใหบริการไดตามสมควร ภายใตขอกำหนดของกฎหมาย 

3.2.3 ผูใชบริการรับทราบและตกลงวา การโอนยายผูใหบริการตามคำขอฯ นี้ ไมทำใหภาระหนี้คางชำระที่เกิดขึ้นกอนการโอนยายผูใหบริการที่ผูใชบริการมีอยูตอผูใหบริการรายเดิมสิ้นสุดลง

3.2.4 ผูใชบริการรับทราบและตกลงวา หากการโอนยายผูใหบริการสำเร็จ เงินคาบริการคงเหลือของผูใชบริการที่มีอยูกับผูใหบริการรายเดิมจะไมโอนไปยังผูใหบริการรายใหม

3.2.5 ผูใชบริการรับทราบและตกลงวา ในระหวางกระบวนการโอนยายผูใหบริการตามคำขอฯ ฉบับนี้ อาจเกิดการตัดสัญญาณการใหบริการโทรศัพทเคล�อนที่ในบางขณะ ในกรณีที่ผูใชบริการไดรับความเสียหายใดๆ จากการโอนยายผูใหบริการ หรือในระหวางกระบวนการโอนยายผูใหบริการ 

ผูใชบริการตกลงไมเรียกรองใหผูใหบริการรายเดิม และ/หรือ ผูใหบริการรายใหมรับผิดชอบในความเสียหายดังกลาวที่เกิดขึ้นไมวาในกรณีใดๆ

3.3 กอนสมัครใชบริการ และ/หรือกอนขอโอนยายผูใหบริการ ผูใชบริการตกลงตรวจสอบขอกำหนดและเง�อนไขการใชบริการโทรศัพทเคล�อนที่ ทรูมูฟ เอช และ/หรือการขอโอนยายผูใหบริการตามคำขอฯ ฉบับนี้ และตามที่ปรากฏใน www.truemove-h.com และขอกำหนดและเง�อนไขการรับสิทธิพิเศษ

และขอกำหนดและเง�อนไขการใชบริการอ�นๆ ที่ไดแจงใหทราบ (หากมี) กรณีผูใชบริการตกลงสมัครใชบริการโทรศัพทเคล�อนที่ ทรูมูฟ เอช และ/หรือตกลงขอโอนยายผูใหบริการ ถือวาผูใชบริการรับทราบและตกลงปฏิบัติตามขอกำหนดและเง�อนไขการใชบริการโทรศัพทเคล�อนที่ ทรูมูฟ เอช และ/หรือ

การขอโอนยายผูใหบริการที่เกี่ยวของทั้งหมด และที่จะแจงแกไขเพิ่มเติมในภายหนา (หากมี) แลว 

3.4 บริษัทอาจเปลี่ยนแปลงขอกำหนดและเง�อนไขการใชบริการโทรศัพทเคล�อนที่ ทรูมูฟ เอช ได โดยจะแจงใหผูใชบริการทราบลวงหนาผานชองทางที่บริษัทเห็นสมควร

3. ขอกำหนดและเง�อนไขการใชบริการโทรศัพทเคล�อนที่ ทรูมูฟ เอช จากบริษัท เรียล มูฟ จำกัด หรือ บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอรแซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (ตอไปในสวนนี้แตละรายเรียกวา "บริษัท")

http://trueonline.truecorp.co.th/termsผู ใชบริการสามารถอานเง�อนไขแพ็กเกจเพิ่มเติมไดที่


