(คําแปล)
ข้อตกลงและเงื่อนไขบริการทรูพร้อมแคร์
1.

ข้อตกลง การยอมรับ และการตีความ

1.1

ข้อ ตกลงและเงื่อ นไขนี้ (ข้ อ ตกลง) เป็ นการวางข้อ ตกลงร่ว มกันระหว่ างท่ านกับ ทรูในเรื่อ ง
เกีย่ วกับการทีท่ ่านซือ้ และใช้บริการ (สัญญา)

1.2

ท่ านรับ รองว่ า ท่ านอ่ านและเข้าใจข้อ ตกลงนี้ แ ล้ว การที่ท่ านเข้าใช้บ ริ ก าร ณ วัน เริ่ ม ต้ น
บริ การถือเป็ นการยอมรับโดยปราศจากเงือ่ นไขทีท่ ่านตกลงเข้าผูกพันตนตามข้อตกลงนี้ตามที่
อาจแก้ไขเพิม่ เติมเป็ นครัง้ คราว

1.3

คําและวลีท่ปี รากฏเป็ นตัวหนานัน้ มีความหมายตามบริบทที่ปรากฏอยู่หรือตามคําจํากัดความ
ในข้อ 15 ต่อไปนี้

1.4

คําว่า “ท่าน” และ “ของท่าน” หมายถึง ลูกค้าผูป้ ระสงค์สมัครหรือได้สมัครใช้บริการ

2.

รายละเอียดบริการและโปรแกรมบริการ

2.1

บริการทรูพร้อมแคร์หมายความรวมถึงสิง่ ทีท่ ่านสามารถขอรับสิง่ ต่อไปนี้
(ก)

เครื่องโทรศัพท์เคลื่อนที่ใกล้เคียงรุ่นเดิ ม เพื่อแลกกับเครื่องลงทะเบียนของท่าน ใน
กรณีทท่ี ่านครอบครองเครื่องลงทะเบียนของท่านอยู่ (บริ การเปลี่ยนเครื่อง) และ

(ข)

เครื่ อ งโทรศัพ ท์ เคลื่ อ นที่ ใกล้ เคี ย งรุ่น เดิ ม ในกรณี ท่ีท่ านไม่ ได้ค รอบครองเครื่อ ง
ลงทะเบียนของท่านอยู่ (บริ การรับเครื่องทดแทน)

(เรียกรวมกันว่าโปรแกรมบริ การ)
2.2

ทรูมสี ิท ธิระงับ ปรับ เปลี่ย น หรือ เลิก จัด ให้ม ีบ ริ ก ารหรือ โปรแกรมบริ ก ารแต่ บ างส่ว นหรือ
ทัง้ หมดเมือ่ ใดก็ได้ ตามดุลพินิจแต่เพียงผูเ้ ดียว

3.

การสมัครใช้บริการ

3.1

เกณฑ์สมัครใช้บริการ – ในการสมัครใช้บริ การสําหรับเครื่องโทรศัพท์เคลื่อนที่ ที่มีสิทธิ เข้ า
ร่วม ท่านต้องมีคุณสมบัตดิ งั นี้
(ก)

เป็ นบุคคลธรรมดาผูส้ มัครรับบริการแพ็กเกจบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่รายเดือนของทรู
(แพ็กเกจบริ การโทรศัพ ท์เคลื่ อนที่ ของท่าน) สําหรับเครื่องโทรศัพท์เคลื่อนที่ ที่ มี
สิ ทธิ เข้าร่วม
1

(คําแปล)
(ข)

ไม่ได้ผ ิดนัดชําระหนี้ เงินใด ๆ เกี่ยวกับแพ็กเกจบริ การโทรศัพ ท์เคลื่ อ นที่ ของท่าน
และ

(ค)

มีภูมลิ ําเนาอยู่ในประเทศไทยและมีบตั รประจําตัวประชาชนซึง่ มิใช่บตั รประจําตัวที่
ถูกห้ามใช้บริ การ

3.2

เวลาสมัครใช้บริการ – ท่านต้องสมัครใช้บริการในขณะที่ท่านซือ้ เครื่องโทรศัพท์เคลื่อนที่ ที่มี
สิ ทธิ เข้ าร่วมของท่านและลงทะเบียนหรือต่ ออายุสญ
ั ญาแพ็กเกจบริ การโทรศัพท์เคลื่อนที่
ของท่าน

3.3

การรับและไม่รบั สมัครใช้บริการ

3.4

(ก)

ทรูจะส่ง SMS ถึงท่านเพื่อยืนยันการทีท่ ่านสมัครเข้าโปรแกรมบริ การของท่านในส่วน
เกี่ย วกับ เครื่ อ งโทรศัพ ท์ เคลื่ อ นที่ ที่ มี สิ ท ธิ เข้ า ร่ ว ม โดยวัน ส่ ง SMS จะเป็ น "วัน
เริ่ มต้นบริ การ"

(ข)

ทรูมสี ิท ธิปฏิเสธไม่รบั ใบสมัค รใช้บ ริ ก ารจากท่ าน โดยท่ านจะได้รบั แจ้งปฏิเสธทาง
SMS ภายใน 7 วันทําการนับแต่เวลาสมัคร

(ค)

ในกรณีต่อไปนี้ ใบสมัครใช้บริการของท่านจะไม่ได้รบั อนุมตั ิ
(๑)

ไม่เข้าหลักเกณฑ์พจิ ารณาสิทธิในข้อ 3.1

(๒)

ท่านเคยถูกปฏิเสธหรือยกเลิกบริการหรือบริการทํานองเดียวกัน หรือ

(๓)

มีเหตุอ่นื ใดตามดุลพินิจของทรูเพียงผูเ้ ดียว

เงือ่ นไขอื่น
(ก)

ท่านสามารถสมัครใช้บริ การสําหรับเครื่องโทรศัพท์เคลื่ อนที่ ที่มีสิทธิ เข้ าร่วมเพียง
หนึ่งเครือ่ งต่อเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนทีห่ นึ่งเลขหมายเท่านัน้

(ข)

สําหรับบัตรประจําตัวประชาชนแต่ละบัตร ท่านสามารถสมัครขอลงทะเบียนเครื่อง
โทรศัพท์เคลื่อนที่ ที่มีสิทธิ เข้าร่วมสําหรับบริ การได้สูงสุด 6 เครื่อง (แต่ละเครื่องจะมี
สัญญา เลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่ และแพ็กเกจบริ การโทรศัพท์เคลื่อนที่ แยกกัน)
แต่ท่านต้องชําระค่ าบริ การที่เกี่ยวข้องสําหรับเครื่องโทรศัพท์เคลื่อนที่ ที่มีสิทธิ เข้ า
ร่วมแต่ละเครือ่ ง
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(ค)

เพื่ อ ให้ ก ารสมั ค รใช้ บ ริ การของท่ า นเป็ นไปอย่ า งต่ อ เนื่ อง แพ็ ก เกจบริ การ
โทรศัพท์เคลื่อนที่ ของท่านต้องยังใช้บริการได้อยู่ และเครื่องโทรศัพท์เคลื่อนที่ ที่มี
สิ ทธิ เข้าร่วมของท่านต้องใช้แพ็กเกจบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ของท่านด้วย

4.

การสมัครรับบริการ

4.1

ท่านสามารถสมัครใช้บริ การเป็ นรายเดือนหรือเป็ นระยะเวลาทีก่ ําหนดไว้แน่ นอน 12 เดือนก็ได้
(การสมัครรับบริ การของท่าน)

4.2

เมื่อสิ้นสุดรอบระยะเวลา 12 เดือนตามการสมัครรับบริ การของท่าน ทรูจะติดต่อท่านเพื่อขอ
ยืนยันการต่ออายุการสมัครรับบริ การ โปรดตอบกลับผ่านทาง USSD หากคุณต้องการต่อ
อายุการสมัครสมาชิ กของคุณ

5.

ค่าบริ การ

5.1

ค่าบริการรายเดือน - หากท่านสมัครใช้บริการเป็ นรายเดือน
(ก)

ท่านจะชําระค่าบริการรายเดือนตามที่ระบุไว้ในตารางต่ อไปนี้ (ค่ าบริ การรายเดื อน)
ทัง้ นี้ ตามกลุ่มของเครื่องลงทะเบียนของท่าน
กลุ่ม 1

ค่าบริ การรายเดือน

กลุ่ม 2

กลุ่ม 3

49 บาท 79 บาท

กลุ่ม 4

กลุ่ม 5

กลุ่ม 6

139 บาท 169 บาท 189 บาท 259 บาท

(ทุกจํานวนยังไม่รวมภาษีมลู ค่าเพิม่ )

5.2

ค่าบริการตามระยะเวลาทีก่ ําหนด - หากท่านสมัครใช้บริการตามระยะเวลาทีก่ ําหนดแน่ นอน
(ก)

ท่านจะชําระค่าบริการเริม่ ต้นครัง้ เดียวตามที่ระบุไว้ในตารางต่ อไปนี้ (ค่ าบริ การตาม
ระยะเวลาที่กาํ หนด) ทัง้ นี้ ตามกลุ่มของเครื่องลงทะเบียนของท่าน

ค่าบริ การตาม
ระยะเวลาที่ กาํ หนด

กลุ่ม 1

กลุ่ม 2

กลุ่ม 3

กลุ่ม 4

กลุ่ม 5

กลุ่ม 6

539
บาท

869
บาท

1,529
บาท

1,859
บาท

2,079
บาท

2,849
บาท

(ทุกจํานวนยังไม่รวมภาษีมลู ค่าเพิม่ )
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5.3

ค่าบริการ
ในส่วนของคําขอใช้ บริ การแต่ละรายการสําหรับบริ การเปลี่ยนเครื่องหรือบริ การรับเครื่อง
ทดแทนทีอ่ นุ ญาตไว้ตามข้อตกลงนี้ ท่านจะชําระเงินดังนี้
(ก)

ชําระค่าบริ การเปลี่ยนเครื่อง ในกรณีท่เี ครื่องลงทะเบียนอยู่ในความครอบครองของ
ท่าน และท่านขอใช้บริการเปลี่ยนเครื่อง หรือ

(ข)

ชําระค่ าบริ ก ารรับ เครื่ อ งทดแทน ในกรณี ท่ีเครื่ อ งลงทะเบี ย นไม่ไ ด้อ ยู่ในความ
ครอบครองของท่าน และขอใช้บริการรับเครื่องทดแทน

ทัง้ นี้ ตามทีป่ รากฏในตารางต่อไปนี้ ซึง่ พิจารณาจากกลุ่มของเครื่องลงทะเบียนของท่าน
กลุ่ม 1

กลุ่ม 2

กลุ่ม 3

กลุ่ม 4

กลุ่ม 5

กลุ่ม 6

ค่าบริ การเปลี่ยน
เครื่อง

1,028
บาท

1,636
บาท

3,738
บาท

7,290
บาท

9,720
บาท

14,579
บาท

ค่าบริ การรับ
เครื่องทดแทน

1,729
บาท

2,710
บาท

6,308
บาท

12,150
บาท

16,168
บาท

24,299
บาท

(ทุกจํานวนยังไม่รวมภาษีมลู ค่าเพิม่ )

5.4

เครื่องโทรศัพท์เคลื่อนที่ผดิ เครื่อง – หากท่านมีคาํ ขอใช้ บริ การสําหรับบริ การเปลี่ยนเครื่อง
แต่ เครื่องโทรศัพ ท์เคลื่ อ นที่ ท่ที ่ านแจ้งว่าเป็ นเครื่องลงทะเบี ย น กลายเป็ นเครื่อ งที่ ไม่ ได้
ลงทะเบี ย น คําขอใช้ บ ริ การของท่ านอาจถู ก ปฏิเสธ หรือ ท่ านอาจต้อ งชําระค่ าบริ การรับ
เครื่องทดแทนแทนค่าบริ การเปลี่ยนเครื่อง

5.5

ภาษี – ค่าบริ การในข้อตกลงนี้ยงั ไม่รวมภาษี มลู ค่าเพิ่ ม
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6.

คําขอใช้บริการ

6.1

ท่านอาจทําคําขอใช้บริการได้โดยติดต่อศูนย์ทรูพร้อมแคร์ทางโทรศัพท์หรือเว็บไซต์ ทีท่ รูจดั
ให้ไว้ (หากมี) ท่านไม่สามารถทําคําขอใช้บริ การ ณ ร้านค้าปลีกได้

6.2

ศูนย์ทรูพร้อมแคร์จะรับคําขอใช้ บริ การเฉพาะในกรณีดงั ต่อไปนี้
(ก)

IMEI ของเครื่องลงทะเบียน ชื่อผู้สมัครรับบริการ เลขหมายโทรศัพท์มอื ถือ และบัตร
ประจําตัวประชาชนทีใ่ ช้กบั บัญชีซ่งึ ยังใช้งานได้นัน้ ถูกต้องตรงตามข้อมูลทีท่ ่านให้ไว้
แก่ทรู

(ข)

แพ็กเกจบริ การโทรศัพท์เคลื่อนที่ และการสมัครรับบริ การของท่านยังใช้งานได้อยู่
ในขณะทําคําขอใช้ บริ การ และเครื่องลงทะเบียนของท่านใช้งานบนโครงข่ายได้ใน
ช่วงเวลาก่อนทําคําขอใช้บริการ

(ค)

มีก ารชําระค่ าบริ ก ารค้างชําระตามสัญ ญานี้ แ ละค่ าธรรมเนี ยมทัง้ ปวงตามแพ็ก เกจ
บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ในวันครบกําหนดชําระแล้ว

(ง)

ขณะทีท่ ําคําขอใช้บริการ แพ็กเกจบริ การโทรศัพท์เคลื่อนที่ และการสมัครรับบริ การ
ของท่านไม่ได้อยูร่ ะหว่างการระงับชัวคราวตามข้
่
อ 10

(จ)

ท่านให้ขอ้ มูลเพิม่ เติมใด ๆ ตามทีท่ รูรอ้ งขอตามสมควร รวมทัง้ ในรูปหนังสือยืนยันหรือ
รับรองฉบับลงนาม

(ฉ)

ท่านปฏิบตั ภิ ายในกรอบข้อจํากัดสิ ทธิ ทร่ี ะบุไว้ในข้อ 6.3 ต่อไปนี้

(ช)

ทรูไม่มเี หตุอนั ควรเชื่อได้ว่าท่านโอน ขาย จําหน่ าย หรือให้ผูอ้ ่นื เช่าเครื่องลงทะเบียน
ของท่านไปแล้ว

(ซ)

คําขอใช้บริการไม่สามารถใช้ได้กบั กรณีการขอเปลีย่ นหรือทดแทนสําหรับอุปกรณ์เสริม

(ฌ)

ไม่มกี ารแก้ไขเปลี่ยนแปลงเครื่องลงทะเบียน

(ญ)

ท่านไม่มคี าํ ขอใช้บริการรายการอื่นซึง่ อยู่ระหว่างพิจารณาหรือรอดําเนินการ และ

(ฎ)

ทรูมเี หตุอนั ควรเชื่อได้วา่ ท่านไม่ใช้บริ การในทางทีเ่ ป็ นหรือควรเชื่อได้ว่าเป็ นการอันฉ้อ
ฉล มิช อบด้ว ยกฎหมาย หรือ เกี่ย วข้อ งกับ การกระทํ าความผิด อาญาใด ๆ หรือ มุ่ ง
แสวงหาประโยชน์ทางการค้า
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ท่านอาจได้รบั แจ้งหากไม่มกี ารรับคําขอใช้ บริการของท่านด้วยเหตุผลข้อใด ๆ ข้างต้น ทัง้ นี้ ไม่
ว่าในเวลาใด ๆ ก่อนทีเ่ ครื่องโทรศัพท์เคลื่อนที่ใกล้เคียงรุ่นเดิ มของท่านจะได้ส่งมอบถึงท่าน
6.3

ในแต่ ละรอบ 12 เดือนติด ต่ อ กัน ท่านจะมีค ําขอใช้ บริ การได้ไม่เกินสองรายการ (ข้ อจํากัด
สิ ทธิ )

6.4

หากท่ านมีค ําขอใช้ บ ริ การสองรายการในรอบ 12 เดือ นแล้ว ท่ านจะมีค ําขอใช้ บ ริ การอีก
รายการได้ต่อเมื่อครบ 12 เดือนหลังพ้นวันส่งสําหรับคําขอใช้บริ การรายการทีห่ นึ่งของท่านใน
กรณี ค ําขอใช้ บ ริ การรายการที่ส าม หรือ เมื่อ ครบ 12 เดือ นหลัง พ้น วัน ส่ งสํ าหรับ คําขอใช้
บริการรายการทีส่ องของท่านในกรณีคาํ ขอใช้บริ การรายการทีส่ ่ี ตามทีป่ รากฏตัวอย่างดังนี้
ตัวอย่างข้อจํากัดสิ ทธิ สาํ หรับคําขอใช้บริ การ
คําขอใช้ บริ การรายการที่ 1 ทุกเวลา
คําขอใช้ บริ การรายการที่ 2 ทุกเวลา
คําขอใช้ บริ การรายการที่ 3

12 เดือนหลังพ้นวันส่งสําหรับคําขอใช้บริการ
รายการที่ 1

คําขอใช้ บริ การรายการที่ 4

12 เดือนหลังพ้นวันส่งสําหรับคําขอใช้บริการ
รายการที่ 2

6.5

ข้อมูล - เมื่อท่านมีคาํ ขอใช้ บริ การ ท่านไม่ต้องพิสูจน์ว่าเครื่องลงทะเบียนของท่านชํารุด สูญ
หาย ถูกลักขโมย เสียหาย หรือเกิดเหตุทาํ นองเดียวกันขึน้

6.6

เครือ่ งโทรศัพท์เคลื่อนทีใ่ กล้เคียงรุน่ เดิม
(ก)

ในขณะมีคาํ ขอใช้ บริ การ ทรูจะระบุให้ท่านทราบว่า เครื่องโทรศัพท์เคลื่อนที่ทต่ี นจะ
มอบให้เป็ นเครื่องโทรศัพท์เคลื่อนที่ใกล้เคียงรุ่นเดิ มสําหรับให้บริ การเปลี่ยนเครื่อง
หรือ บริ ก ารรับ เครื่ อ งทดแทน เพื่ อ หลี ก เลี่ ย งข้ อ สงสั ย หากทรู เ สนอเครื่ อ ง
โทรศัพท์เคลื่อนที่ ใกล้เคี ยงรุ่นเดิ มแก่ท่านตามข้อตกลงนี้แล้ว จะถือว่าทรูหลุดพ้น
จากหน้าทีม่ อบเครื่องโทรศัพท์เคลื่อนที่ใกล้เคียงรุ่นเดิ มแก่ท่านแล้ว

(ข)

หากท่ านไม่ประสงค์รบั เครื่องโทรศัพ ท์เคลื่ อนที่ ใกล้ เคี ยงรุ่นเดิ มตามที่เสนอไม่ว่า
ด้วยเหตุ ผลใด ๆ (ที่มใิ ช่เรื่องสี) ทรูอาจเสนอทางเลือกให้แก่ ท่านตามดุลพินิจของตน
เพียงผู้เดียว ในการรอรับเครื่อ งโทรศัพ ท์เคลื่ อ นที่ ใกล้ เคี ย งรุ่น เดิ มเครื่อ งอื่นเป็ น
6
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ระยะเวลาไม่ เ กิ น 15 วัน (เครื่ อ งที่ มี ร ะยะเวลารอคอย) (แม้ ว่ า ไม่ ม ีห น้ า ที่ ต าม
กฎหมายทีจ่ ะต้องกระทําเช่นนัน้ ก็ตาม)
(ค)

(ง)

ทรูจะติดต่อท่านภายในวันสิน้ ระยะเวลา 15 วันเพื่อเสนอเครื่องที่มีระยะเวลารอคอย
และเมือ่ ได้รบั การติดต่อแล้ว จะมีผลดังนี้
(๑)

หากท่ านยอมรับ เครื่ อ งที่ มี ร ะยะเวลารอคอย เครื่ อ งโทรศัพ ท์ เคลื่ อ นที่
ดังกล่าวจะกลายเป็ นเครื่องลงทะเบียนของท่าน หรือ

(๒)

หากท่านไม่ประสงค์รบั เครื่องที่ มีระยะเวลารอคอยไม่ว่าด้วยเหตุใด ทรูไม่ม ี
หน้าทีใ่ ด ๆ อีกและไม่จาํ ต้องรับผิดต่อท่านจากการทีท่ ่านตัดสินใจไม่รบั เครื่อง
ที่ มีระยะเวลารอคอยเอง คําขอใช้ บริ การของท่านจะถูกยกเลิกโดยไม่แจ้ง
ให้ท่านทราบอีก และจะคืนค่าบริ การใด ๆ ทีช่ าํ ระไว้แล้วแก่ท่านต่อไป

หากท่านไม่ประสงค์รบั เครื่องโทรศัพท์เคลื่อนที่ ใกล้เคี ยงรุ่นเดิ มตามที่เสนอเพราะ
เหตุเรือ่ งสี แม้ช่อื ประเภทและรุ่นจะตรงกันกับเครื่องลงทะเบียนของท่านก็ตาม คําขอ
ใช้ บริ การของท่านจะถูกยกเลิกโดยไม่จาํ ต้องแจ้งให้ท่านทราบอีก และทรูไม่จําต้องรับ
ผิดต่ อท่ านจากการที่ท่านตัดสินใจไม่รบั เครื่องโทรศัพ ท์เคลื่ อ นที่ ใกล้ เคี ยงรุ่นเดิ ม
ตามทีเ่ สนอไปด้วย

7.

บริ การเปลี่ยนเครื่องหรือบริ การรับเครื่องทดแทน

7.1

การเตรียมเครือ่ ง - ท่านต้องปิ ดลักษณะการใช้งานเพื่อความปลอดภัยในส่วนทีเ่ ป็ นล็อกส่วนตัว
ก่อนนําเครื่องลงทะเบียนของท่านมาคืนผ่านผูจ้ ดั ส่ง

7.2

กรรมสิทธิ ์และสิทธิ
(ก)

กรรมสิทธิ ์และสิทธิในเครื่องลงทะเบียน ให้โอนตกแก่ทรู ณ เวลาโอน ท่านตกลงโอน
สิทธิประโยชน์ทเ่ี กี่ยวข้องทัง้ ปวงตามคํารับประกันของผูผ้ ลิ ตสําหรับเครื่องลงทะเบียน
ให้แ ก่ ท รู ท่านจะไม่โอน ขาย ให้เช่ า หรือ จัด การเครื่ อ งลงทะเบี ย นโดยประการอื่น
ในทางทีข่ ดั ต่อสิทธิความเป็ นเจ้าของของทรู

(ข)

ทรู ในฐานะเจ้าของเครื่องลงทะเบียนเครือ่ งเดิม อาจกระทําการต่อไปนี้ได้
(๑)

ลงทะเบีย น IMEI ของเครื่ อ งลงทะเบี ย นเครื่อ งเดิม ไว้ก ับ สํ านั ก งานตํ ารวจ
แห่ ง ชาติ หน่ ว ยงานบล็อ ก IMEI ของไทย และหน่ ว ยงานอื่น ใดที่เกี่ย วข้อ ง
เพื่อให้เครื่องลงทะเบียนเครือ่ งเดิมใช้งานบนโครงข่ายไทยไม่ได้ และ
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(๒)

ดําเนินการอื่นใดตามสิทธิความเป็ นเจ้าของเครื่องลงทะเบียนเครื่องเดิมตามที่
ตนเห็นว่าจําเป็ น รวมทัง้ แจ้งสํานักงานตํารวจแห่งชาติและหน่ วยงานบังคับใช้
กฎหมายหน่ ว ยงานอื่ น ใดที่ เ กี่ ย วข้ อ ง ให้ ช่ ว ยเหลื อ เพื่ อ ให้ ไ ด้ ร ับ เครื่ อ ง
ลงทะเบียนเครือ่ งเดิมกลับคืนมา

7.3

ข้อมูลเครื่องโทรศัพท์เคลื่อนที่ – ท่านจะรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อข้อมูลทัง้ ปวงที่จดั เก็บใน
เครื่องลงทะเบียนของท่าน และท่านจะลบข้อมูลทัง้ ปวงออกจากเครื่องลงทะเบียนก่อนทีท่ รู
จะรับเครื่องไป ทรูไม่ขอรับผิดชอบข้อมูลที่ท่านทิ้งไว้ในเครื่องลงทะเบียน และจะไม่ถ่ายโอน
ข้อมูลหรือข้อมูลสารสนเทศใด ๆ นัน้ ระหว่างเครื่องลงทะเบียนกับเครื่องโทรศัพท์เคลื่อนที่
ใกล้ เคี ย งรุ่น เดิ ม การทิ้ ง ข้ อ มู ล ไว้ ใ นเครื่ อ งลงทะเบี ย นหรือ ถ่ า ยโอนข้อ มู ล หรือ ข้ อ มู ล
สารสนเทศใด ๆ ออกนอกเครื่องลงทะเบียน หากทรูกระทําไปตามที่ท่านร้องขอ จะเป็ นการ
กระทําไปด้วยความเสี่ยงภัยของท่านเอง ในกรณีเกิดความไม่สะดวก การล่าช้า การสูญ หาย
การยักยอก หรือความเสียหายแก่ขอ้ มูลหรือข้อมูลสารสนเทศใด ๆ ขึน้ ท่านตกลงว่าจะไม่เรียก
ให้ทรูรบั ผิดชอบหรือรับผิดเพื่อความเสียหายใด ๆ เช่นว่านัน้ ต่อท่าน

7.4

ค่าบริการ – ค่าบริ การนัน้ พึงชําระแก่อชัวเรียน ในฐานะผูใ้ ห้บริการของทรู โดยชําระผ่านบัตร
ทางโทรศั พ ท์ ใ นขณะที่ ท่ า นมี ค ํ า ขอใช้ บ ริ ก าร หรือ ชํ า ระเป็ นเงิน สดในขณะที่ เ ครื่ อ ง
โทรศัพท์เคลื่อนที่ ใกล้เคี ยงรุ่นเดิ มของท่านได้ส่งมอบถึงท่าน หรือชําระด้วยวิธอี ่นื ใดซึ่งทรู
อาจเลือกจัดให้ไว้

7.5

ปราศจากคํ า รับ รองหรื อ คํ า รับ ประกั น – ท รู ไ ม่ ข อรับ รองหรื อ รับ ประกั น ว่ า เค รื่ อ ง
โทรศัพ ท์ เคลื่ อ นที่ ใ กล้ เคี ย งรุ่น เดิ มเครื่อ งใด ๆ จะมีส ภาพ สี หรือ ลัก ษณะการใช้ ง าน
เหมือนกันกับเครื่องลงทะเบียนของท่าน

8. การส่งมอบ
8.1

ทีอ่ ยู่ในประเทศไทย – การส่งมอบต้องส่งไปตามทีอ่ ยู่ท่ลี งทะเบียนไว้หรือที่อยู่สําหรับเรียกเก็บ
เงินของท่านในประเทศไทย ทรูจะไม่ส่งมอบเครื่องโทรศัพท์เคลื่อนที่ใกล้เคียงรุ่นเดิ มไปยังตู้
ไปรษณี ย์ สถานี ข นส่ ง สาธารณะ ศู น ย์ก ารค้า ลานจอดรถ หรือ สาธารณสถานอื่น ใด การ
ตัดสินใจส่งมอบเครื่องไปยังสถานทีใ่ ด ๆ รวมทัง้ ตามทีอ่ ยู่อนั มิใช่ท่อี ยู่ท่ลี งทะเบียนไว้หรือที่อยู่
สําหรับเรียกเก็บเงินของท่านในประเทศไทยนัน้ ให้เป็ นไปตามดุลพินิจของทรูแต่ผเู้ ดียว
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8.2

เวลา – เครื่องโทรศัพท์เคลื่อนที่ ใกล้เคียงรุ่นเดิ มนัน้ จะส่งมอบให้ผ่านผู้จดั ส่งในวันส่งมอบ
เวลาส่งมอบปรากฏตามตารางต่ อไปนี้ โดยอาจขยายเวลาออกไปได้ตามที่อาจจําเป็ นใน (๑)
กรณี เกิด เหตุ สุด วิสยั (๒) กรณี ท่ีผ้จู ดั ส่ งส่ งมอบล่ าช้า หรือ (๓) กรณี ท่ีท รูเห็นว่าจําเป็ นต้อ ง
ตรวจสอบความถูกต้องเพิม่ เติมเกีย่ วกับคําขอใช้บริ การของท่าน
64

สถานที่ส่งมอบ

กรุงเทพฯ และ
ปริ มณฑล*

64

รับคําขอใช้บริ การ

64

เวลาส่งมอบ~

ระหว่างเวลา 8.00 - 14.00 น. ของ ก่ อ นเวลา 20.00 น. ของวัน ส่ ง
วันส่งมอบวันใดวันหนึ่ง
มอบวันนัน้

64

ระหว่ า งเวลา 14.01 - 22.00 น.
ภายใน 17.00 น. ของวันส่ งมอบ
ของวันส่ งมอบวันใดวันหนึ่ง หรือ
วันถัดไป
เวลาใดก็ได้ในวันทีม่ ใิ ช่วนั ส่งมอบ
ก่ อ นเวลา 19.00 น. ของวัน ส่ ง
มอบวันถัดไป (วันที่ 1) ยกเว้นใน
ระหว่างเวลา 8.00 - 14.00 น. ของ
บางพื้น ที่** ซึ่งจะทํ าการจัด ส่ง ให้
วันส่ งมอบวันใดวันหนึ่ง (วันที่ยงั
ก่ อ นเวลา 19.00 น. ของวัน ส่ ง
ไม่เริม่ นับ)
มอบวันทีส่ องนับจากวันที่ ยอมรับ
คําขอใช้บริการ (วันทีส่ อง)

64

ต่างจังหวัด

ก่ อ นเวลา 19.00 น. ของวัน ส่ ง
มอบวั น วั น ที่ ส องนั บ จากวั น ที่
ระหว่ า งเวลา 14.01 - 22.00 น. ยอมรับคําขอใช้ บริ การ (วันที่ 2)
ของวันส่ งมอบวันใดวันหนึ่ง หรือ ยกเว้นในบางพื้นที่** ซึ่งจะทําการ
เวลาใดก็ได้ในวันที่มใิ ช่วนั ส่งมอบ จัด ส่งให้ก่ อ นเวลา 19.00 น. ของ
วัน ส่ งมอบวันที่ส ามนับจากวัน ที่
(วันทีย่ งั ไม่เริม่ นับ)
ยอมรับ คํ า ขอใช้ บ ริ ก าร (วัน ที่
สาม)

*กรุงเทพฯ และปริ มณฑล หมายถึง พื้น ที่ในความรับผิดชอบของกรุงเทพมหานคร (กทม.) ซึ่งรวมถึง กรุงเทพฯ จังหวัด
นนทบุร ี จังหวัดปทุมธานี จังหวัดสมุทรปราการ และจังหวัดสมุทรสาคร
**พืน้ ทีเ่ หล่านี้ได้แก่ จังหวัดแม่ฮ่องสอน จังหวัดตาก (นอกเขตอําเภอเมือง) จังหวัดกาญจนบุร ี (อําเภอสังขละบุร ี และอําเภอทอง
ผาภูม)ิ และเกาะบางเกาะ (เกาะสมุย และเกาะพงัน)
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(คําแปล)
~ เวลาโดยประมาณซึ่งคํานวณนับแต่เวลาที่ ยอมรับคําขอใช้ บริ การ และวันที่ ยอมรับคําขอใช้บริ การ หากกรณีเข้าข้อ 6.6
(ข) เวลาส่งมอบตามทีร่ ะบุไว้ขา้ งต้นจะไม่นํามาใช้แก่คาํ ขอใช้บริ การของท่าน

8.3

ค่าใช้จ่าย – การส่ งมอบเครื่องไปตามที่อยู่ในประเทศไทยจะไม่คดิ ค่าใช้จ่ายจากท่าน ยกเว้น
กรณีส่งมอบหลังจากพยายามส่งมอบให้ท่านแล้วสองครัง้ แต่ไม่สําเร็จเนื่องจากท่านไม่อยูใ่ นขณะ
ส่งมอบหรือไม่สามารถยืนยันตัวตนของท่าน ท่านจะต้องชําระเงินเพิม่ ล่วงหน้าผ่านบัตร

8.4

บรรจุภณ
ั ฑ์ – เครื่องโทรศัพท์เคลื่อนที่ ใกล้เคียงรุ่นเดิ มจะได้รบั การจัดส่งในบรรจุภณ
ั ฑ์ของ
ทรูพ ร้อมแคร์ (ไม่ใช่บรรจุภณ
ั ฑ์ของผู้ผลิ ต) และติดป้ าย "ห้ามนํ าไปขายต่ อ" ทัง้ นี้ ไม่รวมถึง
อุปกรณ์ เสริ ม

8.5

ขัน้ ตอนการจัดส่ง – เพื่อให้คาํ ขอใช้ บริ การแล้วเสร็จสมบูรณ์ ผู้จดั ส่งที่ทําหน้ าที่จดั ส่งเครื่อง
โทรศัพท์เคลื่อนที่ใกล้เคียงรุ่นเดิ มจะ
(ก)

ขอและตรวจสอบบัตรประจําตัวประชาชนทีท่ ่านให้ไว้ขณะสมัครใช้บริการโปรแกรม
บริ การของท่าน

(ข)

ในกรณีของการเปลี่ยนเครื่อง
(๑)

ตรวจสอบว่าเครื่องโทรศัพท์เคลื่อนที่ทท่ี ่านนํ ามาแสดงนัน้ เป็ นเครือ่ งเดียวกับ
เครื่ อ งลงทะเบี ย น (โดยเปรีย บเที ย บยี่ ห้ อ รุ่ น และ IMEI ของเครื่ อ ง
ลงทะเบี ย นกั บ เครื่ อ งโทรศัพ ท์ เ คลื่ อ นที่ ท่ี ท่ า นแสดง) และเก็ บ เครื่ อ ง
ลงทะเบียนจากท่าน และ

(๒)

อาจตรวจสอบเครื่อ งลงทะเบีย นว่ามีการแก้ ไขเปลี่ ย นแปลงใด ๆ หรือไม่
และ

(๓)

จ ะ จั ด ส่ ง เค รื่ อ ง โท ร ศั พ ท์ เค ลื่ อ น ที่ ใก ล้ เคี ย ง รุ่ น เดิ ม (เค รื่ อ ง
โทรศัพท์เคลื่อนที่ ที่ส่งมอบ) ให้แก่ท่านเพียงผู้เดียว (และจะไม่ยอมให้มกี าร
มอบฉันทะ) เว้นแต่ว่าทรูตกลงเป็ นประการอื่น

8.6

ณ ขณะจัดส่ง ท่านรับทราบว่า เครื่องโทรศัพท์เคลื่อนที่ ที่ส่งมอบคือเครื่องลงทะเบียนของ
ท่าน

8.7

เครือ่ งโทรศัพท์เคลื่อนทีผ่ ดิ เครื่อง - ในกรณีของการเปลี่ยนเครื่อง (๑) ยีห่ อ้ รุน่ และ IMEI ของ
เครื่ อ งโทรศัพ ท์ เคลื่ อ นที่ ท่ที ่ านแสดงไม่ต รงกับเครื่อ งลงทะเบี ย น คําขอใช้ บริ การจะไม่
สมบูรณ์ หรือ (๒) หากทรูพบว่าเครื่องโทรศัพท์เคลื่อนที่ ทท่ี ่านส่งคืนผ่านผู้จดั ส่งไม่ใช่เครื่อง
ลงทะเบียน ในขณะทีท่ ําคําขอใช้บริการเสร็จสมบูรณ์แล้ว ท่านต้องส่งคืนเครื่องลงทะเบียนที่
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(คําแปล)
ถูกต้องกลับมาภายในเวลา 7 วันนับจากเวลาส่งมอบ โดยท่านต้องรับผิดชอบค่าใช้จา่ ยเอง และ
หากท่ านไม่ดําเนิ นการเช่ นว่านัน้ ทรูอ าจถือว่ าการเปลี่ ย นเครื่อ งดังกล่ าวเป็ นการเปลี่ ย น
ทดแทน และคิดค่าบริการเพิ่ มเติ มกับท่าน
8.8

การไม่ปลดล็อก – ในกรณีของการเปลี่ยนเครื่อง หากทรูพบว่าท่านไม่ปิดลักษณะการใช้งาน
เพื่อความปลอดภัยในส่วนที่เป็ นล็อกส่วนตัวในเครื่องโทรศัพ ท์เคลื่ อนที่ ท่ที ่ านส่งคืนผ่ านผู้
จัดส่ งอันเป็ นการขัดต่อข้อกําหนดในข้อ 7.1 ข้างต้นนี้ ทรูจะถือว่าการเปลี่ยนเครื่องดังกล่าว
เป็ นการเปลี่ยนทดแทน และคิดค่าบริการเพิ่ มเติ มกับท่าน

8.9

เครื่อ งที่ม ีก ารแก้ ไ ขเปลี่ย นแปลง – ในกรณี ข องการเปลี่ ย นเครื่ อ ง หากทรูพ บว่ า เครื่ อ ง
ลงทะเบียนที่ท่านมอบให้แก่ผ้จู ดั ส่ ง หรือส่งคืนผ่านผู้จดั ส่ ง มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง ทรูจะ
ดําเนินการต่อไปนี้ ตามดุลพินิจของตนเพียงผูเ้ ดียว
(ก)

ปฏิเสธคําขอใช้ บริ การ ขณะที่มอบเครื่องลงทะเบียนให้แก่ผ้จู ดั ส่ ง และจะถือว่าคํา
ขอใช้ บริการของท่านถูกยกเลิก ทรูจะคืนเงินค่าบริการเปลี่ยนเครื่องด้วยวิธกี ารชําระ
เงินเดิมทีท่ ่านชําระมา

(ข)

ในกรณีทส่ี ่งคืนผ่านผูจ้ ดั ส่ง
(๑)

ถื อ ว่ า การเปลี่ ย นเครื่ อ งนั ้น เป็ นการเปลี่ ย นทดแทน และคิด ค่ า บริ ก าร
เพิ่ มเติ มกับท่าน หรือ

(๒)

ส่งคืนเครื่องโทรศัพท์เคลื่อนที่ ให้แก่ท่าน โดยท่านต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่าย
เอง และท่ านต้ อ งส่ งเครื่ อ งโทรศัพ ท์ เคลื่ อ นที่ ที่ ส่ ง มอบซึ่งจัด ให้เป็ น การ
เปลี่ยนเครื่อง คืนให้แก่ทรูดว้ ย โดยจะถือว่าคําขอบริ การของท่านถูกยกเลิก
ทรู จ ะคื น ค่ าบริ ก ารเปลี่ ย นเครื่ อ งให้ แ ก่ ท่ า นหลั ง จากที่ ไ ด้ ร ับ เครื่ อ ง
โทรศัพท์เคลื่อนที่ที่ส่งมอบแล้ว

8.10 การรับประกัน
(ก)

ท่านมีสทิ ธิได้รบั การรับประกันเครื่องโทรศัพท์เคลื่อนที่ ใกล้เคียงรุ่นเดิ มแต่ละเครื่อง
เป็ นเวลา 6 เดือน ในกรณีท่เี ครื่องทํางานผิดปกติและชํารุดบกพร่องโดยมีสาเหตุ จาก
ผู้ผลิต โดยระยะเวลารับประกันนี้เริม่ ตัง้ แต่วนั ส่งเครื่องโทรศัพท์เคลื่อนที่ ใกล้เคี ยง
รุ่นเดิ ม ท่านอาจเรียกร้องการรับประกันเครื่องโทรศัพท์เคลื่อนที่ใกล้เคียงรุ่นเดิ มได้
โดยติดต่อศูนย์ทรูพร้อมแคร์ทางโทรศัพท์ หรือผ่านทางเว็บไซต์ (คําขอรับประกัน)
คําขอรับประกันของท่านจะได้รบั การดําเนินการในลักษณะเดียวกับคําขอใช้ บริ การ
เว้นแต่ว่าไม่นํามานับรวมกับข้อจํากัดสิ ทธิ ของท่าน และไม่ตอ้ งชําระค่าบริการ
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(คําแปล)
(ข)

ท่านไม่สามารถเรียกร้องการรับประกันได้ภายในระยะเวลา 15 วันนับจากการเรียกร้อง
การรับประกันครัง้ ก่ อน หรือหากเครื่องโทรศัพท์เคลื่อนที่ ใกล้เคียงรุ่นเดิ มดังกล่าว
นัน้
(๑)

ไม่ได้ทํางานผิดปกติและชํารุดบกพร่องโดยมีสาเหตุจากผูผ้ ลิต

(๒)

ทํางานผิดปกติและชํารุดบกพร่องโดยไม่ได้มสี าเหตุจากผูผ้ ลิต

(๓)

มีความเสียหายทางกายภาพ หน้าจอแตก หรือความเสียหายจากนํ้ า หรือ

(๔)

มีความเสียหายในระบบ หรือแอปพลิเคชันทํางานผิดปกติ

8.11 การรับทราบ
(ก)

ไม่ว่าเมื่อใดก็ตามก่อนเวลาส่งมอบ ทรูอาจขอให้ท่านลงนามหนังสือรับทราบหรือยืนยัน
เมือ่ ท่านทําคําขอใช้บริการ

(ข)

ท่านรับทราบว่า
(๑)

เครื่องโทรศัพท์เคลื่อนที่ใกล้เคียงรุ่นเดิ มใด ๆ ทีจ่ ดั ให้แก่ท่านอันเนื่องจากคํา
ข อ ใช้ บ ริ ก า ร มุ่ งห ม าย เพื่ อ ให้ ท่ าน ใช้ งาน ต าม แ พ็ ก เก จ บ ริ ก า ร
โทรศัพท์เคลื่อนที่ ทเ่ี กี่ยวเนื่องกับสัญญานี้ และห้ามนํ าไปขาย โอน แสดงเพื่อ
ขาย หรือเช่า และบริการดังกล่าวมิได้มงุ่ หมายให้นําไปใช้เพื่อแสวงหาประโยชน์
ทางการค้า

(๒)

ในกรณีของการเปลี่ยนเครื่อง ทรูจะ

(๓)

1.

ลบข้อมูลทัง้ หมดในเครื่องลงทะเบียนเครือ่ งเดิม โดยไม่อ้างอิงถึงท่าน
และ

2.

ไม่ส่งคืนเครื่องลงทะเบียนเครื่องเดิมให้แก่ท่าน (หรืออุปกรณ์ เสริ ม
ใด ๆ ทีท่ ่านได้มอบให้แก่ผจ้ ู ดั ส่ง)

ในกรณี ของการเปลี่ ย นทดแทน เครื่อ งลงทะเบี ย นเครื่อ งเดิมไม่ ส ามารถ
นํ า มาใช้ ใ นการเปลี่ ย นเครื่ อ งได้ และทรูห รือ ผู้ ใ ห้ บ ริก ารของทรู ม ีส ิ ท ธิ
ลงทะเบีย น IMEI ของเครื่ อ งลงทะเบี ย นเครื่อ งเดิม กั บ สํ า นั ก งานตํ า รวจ
แห่ ง ชาติ รวมถึ ง ดํ า เนิ น การใด ๆ ก็ ไ ด้ ท่ี เ ห็ น ว่ า จํ า เป็ นเพื่ อ ให้ ไ ด้ เ ครื่ อ ง
ลงทะเบียนเครือ่ งเดิมคืน
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(คําแปล)
(๔)

(๕)

ในกรณีของการเปลี่ยนเครื่องหรือการเปลี่ยนทดแทน
1.

กรรมสิท ธิ ์ในเครื่อ งลงทะเบีย นก่ อ นหน้ าจะถู ก โอนไปยังทรู หรือ ผู้
ให้บริการของทรูตามข้อ 7.2

2.

ท่านมีโอกาสได้ตรวจสอบเครื่องโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่ส่งมอบแล้ว เมื่อ
ผูจ้ ดั ส่งส่งมอบเครือ่ งดังกล่าวให้แก่ท่าน

3.

คําขอให้ บริ การใด ๆ ในภายหลังจะยึดตามข้อมูลจําเพาะของเครื่อง
ลงทะเบียนเครือ่ งเดิม และ

4.

เครื่องโทรศัพท์เคลื่อนที่ ที่ส่งมอบเป็ นสิง่ ตอบแทนที่เพียงพอสําหรับ
ท่านในการโอนกรรมสิทธิ ์ของเครื่องลงทะเบียนเครื่องเดิม และท่าน
ได้สละบรรดาสิทธิทงั ้ หมดในเครื่องลงทะเบียนเครือ่ งเดิมแล้ว

ในกรณีท่มี กี ารเปลี่ยนทดแทนเครื่องลงทะเบียนของท่านตามการเรียกร้อง
การรับประกันโดยตรงกับผูผ้ ลิ ต ท่านมีหน้าทีร่ บั ผิดชอบในการไปทีร่ า้ นค้าปลีก
เพื่อแจ้งหมายเลข IMEI ทีเ่ ปลีย่ นทดแทน

9.

อายุสญ
ั ญาและการบอกเลิ กสัญญา

9.1

ทรูจะจัดหาโปรแกรมบริ การให้แก่ท่านนับตัง้ แต่วนั เริ่มต้นบริการจนกระทังสั
่ ญญาสิน้ สุดลง
ตามข้อนี้

9.2

การบอกเลิกโดยท่าน – คุณไม่สามารถยกเลิกโปรแกรมใน 12 เดือนแรกของการสมัครสมาชิก
ของคุณ ตัง้ แต่เดือนที่ 13 เป็ นต้นไปท่านต้องแจ้งความประสงค์ทจ่ี ะบอกเลิกโปรแกรมบริ การ
ของท่านล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน โดยโทรติดต่อไปยังศูนย์ทรูพร้อมแคร์

9.3

การบอกเลิกโดยทรู – ทรูอาจบอกเลิกโปรแกรมบริ การของท่านและสัญญานี้ได้ทนั ทีเมือ่ ใดก็
ได้ หากทรูมเี หตุอนั ควรเชื่อได้ว่า
(ก)

ท่านใช้บริ การ (ไม่ว่าโดยเจตนาหรือไม่กต็ าม) ในลักษณะทีอ่ าจส่งผลกระทบร้ายแรงต่อ
ชื่อเสียงของทรู

(ข)

ท่านใช้บริ การในลัก ษณะที่เป็ น หรือมีเหตุ อนั ควรเชื่อได้ว่าเป็ นการอันฉ้ อฉล มิชอบ
กฎหมาย หรือเกี่ยวข้องกับการกระทําความผิดอาญาใด ๆ หรือมุ่งแสวงหาประโยชน์
ทางการค้า
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9.4

(ค)

ท่านได้กระทําผิด หรืออาจจะกระทําผิดข้อตกลง หรือมีส่วนรวมในการฉ้อโกง

(ง)

ท่านเป็ นหรืออาจเป็ นบุคคลล้มละลาย หรือไม่สามารถชําระหนี้ของท่านที่ครบกําหนด
ชําระได้

(จ)

ท่านได้ให้ขอ้ มูลทีไ่ ม่ถูกต้อง เป็ นเท็จ หรือไม่สมบูรณ์แก่ทรู

(ฉ)

ท่านย้ายเลขหมายโทรศัพท์มอื ถือของท่านออกจากโครงข่ าย หรือบอกเลิกแพ็กเกจ
บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ของท่าน

(ช)

ท่านมีแนวโน้มจะก่อให้เกิดอันตรายใกล้ตวั (เช่น การหยุดชะงัก การรบกวน การปิ ดกัน้
หรือการกระทําใด ๆ โดยไม่ได้รบั อนุ ญาต) ต่อโครงข่าย หรือโครงข่ายหรือระบบของ
บุคคลอื่นใด หรือการให้บริการ

(ซ)

ท่านมีแนวโน้มจะก่อให้เกิดอันตรายใกล้ตวั หรือคุกคามหรือหยาบคายต่อบุคลากรใด ๆ
ของทรู ตลอดจนผูใ้ ห้บริการ ผูร้ บั จ้างช่วง และตัวแทนของทรู

(ฌ)

ท่านไม่สามารถให้ขอ้ มูลเพิม่ เติมใด ๆ ทีท่ รูรอ้ งขอตามสมควรได้ รวมทัง้ ในรูปคําแถลง
หรือคํารับรองฉบับลงนาม

(ญ)

ท่านไม่สามารถมอบเครื่องลงทะเบียนของท่านให้แก่ผจ้ ู ดั ส่งได้ตามข้อ 8.8 หรือ

(ฎ)

มีเหตุอ่นื ใดตามดุลพินิจของทรูเพียงผูเ้ ดียว

อัตโนมัติ – โปรแกรมบริ การของท่านและสัญญานี้ จะสิน้ สุดลงทันทีหาก
(ก)

แพ็กเกจบริ การโทรศัพท์เคลื่ อนที่ ของท่านถูกโอนไปยังบุคคลอื่น หรือท่านหรือทรู
บอกเลิกแพ็กเกจดังกล่าว

(ข)

ท่านใช้แพ็กเกจบริ การโทรศัพท์เคลื่อนที่อยูแ่ ต่ขอย้ายเครื่องลงทะเบียนไปใช้บริการ
แบบเติมเงิน

(ค)

ทรูพบว่าท่านได้โอน ขาย จัดแสดงเพื่อขาย หรือปล่อยให้เช่าเครื่องลงทะเบียนของ
ท่าน หรือ

(ง)

กฎหมายกําหนด
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9.5

10.

ผลของการสิน้ สุดสัญญา
(ก)

ไม่คนื เงิน – เท่าที่ทรูไม่ฝ่าฝื นหน้ าที่ใด ๆ ของตนตามข้ อตกลงนี้ หากมีการบอกเลิก
การสมัค รรับบริ ก ารของท่ านตามข้อ 9.2 ข้อ 9.3 หรือ ข้อ 9.4 ท่ านจะไม่ได้รบั เงิน
ค่าบริ การไม่ว่าส่วนใดก็ตามทีท่ ่านชําระไปแล้วคืน

(ข)

ไม่สามารถเปิ ดใหม่ – หากมีการบอกเลิกบริ การสําหรับเครื่อ งลงทะเบี ย นแล้ว ไม่
สามารถเปิ ดใช้บริ การกับเครื่องลงทะเบียนนัน้ ได้อกี

(ค)

ข้อ ห้าม – ในส่ วนของบัตรประจําตัวประชาชนนัน้ หากท่ านเคยถูก ปฏิเสธมาแล้ว
หรือเคยถูกบอกเลิกไม่ให้รบั บริ การหรือบริการที่คล้ายคลึงกันซึ่งอชัวเรียนเป็ นผู้ให้
บริการ ท่านจะไม่มสี ทิ ธิสมัครขอรับบริ การอีก

(ง)

คําขอใช้บริการ – หากท่านจัดทําคําขอใช้ บริ การซึ่งยังไม่ได้ดําเนินการ ณ วันที่บอก
เลิก คําขอใช้บริ การดังกล่าวอาจถูกยกเลิกได้

การระงับแพ็กเกจบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ชวคราว
ั่
หากทรูระงับแพ็กเกจบริ การโทรศัพท์เคลื่อนที่ ของท่านไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม สัญญานี้
และบริ ก ารที่ เ กี่ ย วข้ อ งจะถู ก ระงับ ด้ ว ย ตามระยะเวลาที่ ท รู ไ ด้ ร ะงับ แพ็ ก เกจบริ ก าร
โทรศัพท์เคลื่อนที่ของท่าน

11.

การเปลี่ยนแปลงเครื่องลงทะเบียน

11.1 เครื่องลงทะเบียนของท่านไม่อาจเปลีย่ นแปลงได้ เว้นแต่
(ก)

เป็ นการเปลีย่ นแปลงภายหลังจากการเปลี่ยนเครื่องหรือการเปลี่ยนทดแทน หรือ

(ข)

เป็ นการแลกเปลีย่ นเครื่องลงทะเบียนของท่านตามแผนการรับประกันของผู้ผลิ ต หรือ
แผนอื่น ที่ใช้บ ังคับ สํ าหรับ เครื่อ งโทรศัพ ท์ เคลื่ อ นที่ เครื่อ งใหม่ ท่ีเหมือ นกับ เครื่ อ ง
ลงทะเบียนของท่าน ท่านต้องแจ้งให้ทรูทราบถึงการเปลีย่ นแปลงเช่นว่านัน้ โดยติดต่อ
ศูนย์ทรูพร้อมแคร์ทางโทรศัพท์หรือทางเว็บไซต์ และจัดให้มหี ลักฐานการแลกเปลีย่ น
ตามที่ จํ า เป็ นเพื่ อ ให้ ท รู ป รับ ปรุ ง บั น ทึ ก ข้ อ มู ล ของตนให้ เ ป็ น IMEI ของเครื่ อ ง
โทรศัพท์เคลื่อนที่ เครื่องใหม่ดงั กล่าว ซึ่งนับจากนัน้ เครื่องโทรศัพท์เคลื่ อนที่ เครื่อง
ใหม่ดงั กล่าวจะกลายเป็ นเครื่องลงทะเบียน ท่านไม่สามารถยืน่ คําขอใช้ บริ การได้โดย
ไม่ได้แจ้งให้ทรูทราบ
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12.

การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

12.1 ท่านยืนยันว่าท่านได้อ่าน ทําความเข้าใจ และให้ความยินยอมตามนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วน
บุคคล และคําบอกกล่าวเกีย่ วกับการคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลของทรูแล้ว ซึง่ ดูได้จาก ออนไลน์
หรือ ลิงก์อ่ ืน ใดตามที่ท รูอ าจแจ้งให้ท ราบเป็ น ครัง้ คราว (เรียกรวมกันว่ า นโยบายคุ้ม ครอง
ข้อมูลส่วนบุคคล)
12.2 ท่านเข้าใจดีว่า การทีท่ รูจะให้บริ การแก่ท่านได้นนั ้ ทรูต้องสามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลบาง
ประเภทของท่าน
(ก)

ดัง นั ้น ท่ า นจึง ยิน ยอมให้ ท รู และอชั ว เรี ย น ซึ่ ง เป็ นผู้ ใ ห้ บ ริก ารของทรู (และผู้
ประมวลผลข้อมูล) ใช้ และ/หรือเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านทีไ่ ด้รบั จากท่าน
(๑)

ตามนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

(๒)

เพื่อวัตถุประสงค์ดงั ต่อไปนี้
1.

ประเมินสิทธิของท่านในการสมัคร และสมัครอย่างต่อเนื่อง เพื่อเข้าร่วม
โปรแกรมบริ การหรือใช้บริการ

2.

ให้บริ การแก่ท่าน

3.

สร้างชุดข้อมูลรวมทีไ่ ม่สามารถระบุตวั บุคคลได้

4.

อนุ ญาตให้ตดิ ต่อโดยตรงและโดยอ้อมกับท่านในเรื่องเกี่ยวกับบริ การ
ได้ และ

5.

บริห ารจัด การความเสี่ย งทางการค้ า และป้ องกัน ตรวจสอบ และ
สืบสวนการกระทําอันต้องสงสัยว่าเป็ นการมิชอบด้วยกฎหมาย การฉ้ อ
ฉล หรือข้อพิพาท
(วัตถุประสงค์ในข้อ 12.2(ก)(๒) เรียกรวมกันว่า วัตถุประสงค์) หรือ

(๓)
(ข)

เปิ ดเผยให้แก่หน่ วยงานรัฐบาลและ/หรือทีก่ ํากับดูแลทีเ่ กีย่ วข้องในกรณีท่ี
กฎหมายกําหนด และ

ท่านยินยอมให้ อชัวเรียน ซึ่งเป็ นผู้ให้บริการของทรู จัดเก็บหรือฝากข้อมูลกับบริษัท
ร่วม หุน้ ส่วน บริษทั ย่อยของอชัวเรียน และบริษทั อื่นทีไ่ ม่ได้เป็ นบริษทั ในเครือ รวมถึง
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ผูใ้ ห้บริการรายอื่น ไม่ว่าอยู่ในประเทศไทยหรือต่างประเทศ เพื่อวัตถุประสงค์ดงั กล่าว
หรือวัตถุประสงค์อ่นื ใดทีร่ ะบุในนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
12.3 ทรูคอื ผู้บริหารข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตลอดเวลา และหากมีขอ้ สงสัยประการใดเกี่ยวกับการ
ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้ดาํ เนินการตามนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
13.

เบ็ดเตล็ด

13.1 การเปลี่ยนแปลง ยกเลิก สิ้น สุ ด และระงับ ลงได้ – บริ ก าร ข้ อ ตกลงนี้ และค่ าบริ ก ารอาจ
เปลี่ยนแปลง (และยกเลิก ในกรณี บริ การ) สิ้นสุด หรือระงับลงเมื่อ ใดก็ได้ ทรูจะแจ้งให้ท่าน
ทราบการเปลี่ยนแปลงต่ าง ๆ ทางเว็บไซต์ และในกรณี ท่ที ่านยังคงมีการสมัค รรับ บริ การ
ต่อไปหลังได้รบั แจ้งการเปลีย่ นแปลงนัน้ แล้ว จะถือว่าท่านตกลงตามการเปลีย่ นแปลงนัน้
13.2 ผูใ้ ห้บริการ ผู้รบั จ้าง และบุคคลภายนอก – ทรูอาจมอบหมายให้บุคคลภายนอกให้บริ การและ
รับชําระค่าบริ การใด ๆ แทนตนได้ แต่ไม่ว่าในกรณีใดท่านจะมีสทิ ธิไล่เบีย้ เอากับทรูเท่านัน้ จะ
ไล่เบี้ยเอากับบุ ค คลภายนอกนั น้ มิได้ สําหรับ ข้อ พิพ าทใด ๆ ท่ านตกลงว่ าจะติด ต่ อ ทรูแ ละ
พยายามระงับข้อพิพาทกับทรูอย่างไม่เป็ นทางการก่อน
13.3 กฎหมายทีใ่ ช้บงั คับ – สัญญานี้ ให้บงั คับและตีความตามกฎหมายราชอาณาจักรไทย
13.4 สัญ ญาเบ็ดเสร็จ – ท่านตกลงและยอมรับว่า ข้อตกลงและเงื่อ นไขทัวไปของทรู
่
ท่ใี ช้อยู่ต ามที่
ปรากฏ ณ ออนไลน์ ตามทีอ่ าจแจ้งให้ท่านทราบ (ข้อตกลงทัวไป)
่
มีผลบังคับใช้ โดยข้อตกลง
นี้เป็ นข้อตกลงเพิม่ เติมจากข้อตกลงทัวไป
่ และทัง้ ข้อตกลงนี้กบั ข้อตกลงทัวไปต่
่ างมีผลบังคับ
ใช้ แ ก่ ค วามสัม พัน ธ์ระหว่ า งทรูก ับ ท่ า น ในกรณี ม ีข้อ ความแย้ง กัน ระหว่ างข้ อ ตกลงนี้ ก ับ
ข้อตกลงทัวไป
่ ให้บงั คับตามข้อตกลงนี้
13.5 รายการส่งเสริมการขาย – ทรูอาจทํารายการส่งเสริมการขายเกี่ยวกับบริ การได้เป็ นครัง้ คราว
รายการส่งเสริมการขายใด ๆ เช่นว่านัน้ ให้บงั คับตามข้อตกลงและเงื่อนไขทีท่ รูนํามาแนบท้าย
และตามข้ อตกลงนี้เฉพาะเท่าที่ข้อตกลงและเงื่อนไขของรายการส่งเสริมการขายนัน้ มิได้ระบุ
รายละเอียดไว้ ในกรณีทข่ี อ้ ตกลงและเงื่อนไขของรายการส่งเสริมการขายขัดกับข้อตกลงนี้ ให้
บังคับตามข้อตกลงนี้
13.6 เหตุสุดวิสยั – บริ การโดยทัวไปและการดํ
่
าเนินการตามคําขอใช้ บริ การจนสําเร็จเสร็จสิน้ อาจ
ได้ ร บั ผลกระทบจากเหตุ ก ารณ์ น อกเหนื อ อํ า นาจควบคุ ม ของทรูห รือ อชัว เรี ย น ซึ่ง เป็ น ผู้
ให้บริการของทรู (เหตุการณ์ ) โดยหากเกิดเหตุการณ์ ขน้ึ
(ก)

ทรูจะแจ้งให้ท่านทราบผ่านเว็บไซต์ว่าเกิดเหตุการณ์ ขน้ึ แล้ว และ
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(ข)

บริ การอาจระงับชัวคราว
่
และคําขอใช้ บริ การใด ๆ ที่อยู่ระหว่างดําเนินการอาจต้อง
ระงับไว้จนกว่าจะเหตุการณ์ จะยุตลิ งแล้ว

13.7 ข้อยกเว้นความรับผิด – นอกจากข้อตกลงนี้แล้ว ทรูขอปฏิเสธคํารับประกันประเภทใด ๆ ทัง้
ปวง ไม่ว่า (๑) โดยชัดแจ้ง (๒) โดยปริยาย หรือ (๓) ตามกฎหมาย รวมทัง้ คํารับประกันโดย
ปริยายเกี่ยวกับสภาพซือ้ ขายได้และความเหมาะแก่การใดอันมุ่งไว้ แต่ไม่จาํ กัดเพียงเท่านี้ โดย
ขอปฏิเสธโดยชัดแจ้งและอย่างเต็มทีเ่ ท่าที่กฎหมายอนุ ญาตไว้ เท่าทีก่ ฎหมายอนุ ญาตให้ทําได้
ทรูและอชัวเรียน ซึง่ เป็ นผูใ้ ห้บริการของทรู ไม่ขอรับผิดชอบความสูญเสียหรือเสียหายใด ๆ อัน
เกิดแก่ท่านจากการกระทําของลูกจ้างคนใดหรือบุคคลหรือผูแ้ ทนคนใดของทรูซง่ึ กระทําการเกิน
ขอบอํ านาจของตน เท่ าที่ก ฎหมายอนุ ญ าตให้ทํ าได้ ทรูแ ละอชัว เรี ย น ซึ่ง เป็ น ผู้ให้บ ริก าร
ของทรู ไม่ขอรับผิดต่อความสูญเสียหรือเสียหายทางตรงหรือทางอ้อมอันเกิดแก่ท่านเกี่ยวกับ
เรือ่ งใด ๆ ก็ตามซึง่ เกิดขึน้ เกีย่ วกับการให้บริการหรือการทีท่ ่านใช้บริ การ
13.8 ข้อตกลงชดใช้ - ท่านตกลงว่าจะปกป้ อง ชดใช้ และจัดมิให้ทรูและอชัวเรียน ซึง่ เป็ นผูใ้ ห้บริการ
ของทรู รวมตลอดถึง บริษัท ร่ ว ม กรรมการ เจ้าหน้ าที่ ผู้ส ืบ สิท ธิ และผู้ รบั โอนสิท ธิข องทรู
และอชัว เรี ย น ได้รบั ผลกระทบจากความรับ ผิด ความเสีย หาย ความสูญ เสีย ต้ น ทุ น และ
ค่าใช้จา่ ยใด ๆ ทัง้ ปวงอันมีสาเหตุหรือเกิดจากการทีท่ ่านใช้บริ การ
13.9 ความรับผิด - โดยไม่เสื่อมผลบังคับใช้ทวไปของข้
ั่
อความต่ าง ๆ ข้างต้น ไม่ว่าในกรณีใด ทรู
และอชัวเรียน ซึ่งเป็ นผู้ให้บริการของทรู ไม่จําต้องรับผิดต่ อค่าเสียหายทางอ้อม ค่าเสียหาย
สืบเนื่อง หรือค่าเสียหายพิเศษอันเกิดจากหรือเกี่ยวกับการให้บริ การหรือการที่ท่านใช้บริ การ
ความรับผิดของทรูและอชัวเรียนที่มตี ่อท่าน (ไม่ว่าในมูลสัญญา มูลประมาทเลินเล่อ มูลความ
รับผิดเคร่งครัด ตามกฎหมาย หรือตามหลักความรับผิดอื่น) รวมทัง้ สิน้ จะไม่เกินกว่าค่าบริ การ
รายเดือนทีท่ ่านชําระให้ในช่วงสองเดือนก่อนเกิดเหตุอนั ก่อให้เกิดสิทธิเรียกร้องหรือค่าบริ การ
ตามระยะเวลาที่ กาํ หนดที่ท่านชําระแล้ว (แล้วแต่ กรณี ขึ้นอยู่กบั การสมัครรับบริ การของ
ท่าน)
13.10 การแยกออกจากกันได้ของข้อสัญญา – หากข้อกําหนดหรือถ้อยคําใดของสัญญาถูกวินิจฉัยว่า
ไม่สมบูรณ์หรือไม่อาจบังคับได้ ข้อความส่วนที่เหลือของสัญญา หรือผลบังคับใช้ขอ้ กําหนดนัน้
ต่อบุคคลนอกเหนือจากผูท้ ถ่ี ูกวินิจฉัยว่าข้อกําหนดนัน้ ไม่สมบูรณ์หรือไม่อาจบังคับได้ ย่อมไม่ได้
รับผลกระทบ และให้ตคี วามสัญญาในลักษณะทีต่ ดั ข้อกําหนดทีไ่ ม่สมบูรณ์หรือไม่อาจบังคับได้
นัน้ ออก
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14.

ข้อสอบถาม
หากท่ านมีข้อ สอบถาม ข้อ ร้อ งเรีย น ข้อ เรียกร้อ ง หรือ ข้อ เสนอแนะเกี่ยวกับ บริ ก าร กรุณ า
ติด ต่ อ ทรูโ ดยติด ต่ อ ศู น ย์ท รูพ ร้ อ มแคร์ท างโทรศัพ ท์ท่ีห มายเลข 02-010-1242 หรือ ผ่ า น
เว็บไซต์

15.

คําจํากัดความ

15.1 วัน ที่ ย อมรับคําขอใช้ บริ การและเวลาที่ ย อมรับ คําขอใช้ บริ การ หมายถึง วันและเวลาที่
ศูนย์ทรูพร้อมแคร์รบั คําขอใช้บริ การของท่าน ตามลําดับ
15.2 ค่ าบริ การเพิ่ มเติ ม หมายถึง เงินจํานวนเท่ ากับส่วนต่ างระหว่างค่ าบริ การเปลี่ ยนเครื่องที่
เกีย่ วข้องกับค่าบริ การรับเครื่องทดแทนทีเ่ กีย่ วข้องสําหรับเครื่องโทรศัพท์เคลื่อนที่
15.3 สัญญา มีความหมายตามทีใ่ ห้ไว้แก่ศพั ท์น้ีในข้อ 1.1
15.4 อชั ว เรี ย น หมายถึ ง บริษั ท อชั ว เรีย น (ประเทศไทย) จํ า กั ด (ทะเบี ย นบริษั ท เลขที่
0105556175011) ซึง่ เป็ นผูใ้ ห้บริการทีท่ รูตงั ้ ขึน้ เพื่อให้บริการ
15.5 เครื่องที่มีระยะเวลารอคอย มีความหมายตามทีใ่ ห้ไว้แก่ศพั ท์น้ีในข้อ 6.6(ข)
15.6 บัตร หมายถึง บัตรที่ออกให้ในชื่อท่าน โดยเป็ นบัตรเครดิตวีซ่า มาสเตอร์การ์ด หรืออเมริกนั
เอกซ์เพรส
15.7 ผู้ จ ัด ส่ ง หมายถึ ง ตั ว แทนที่ เ ป็ นบุ ค คลภายนอกซึ่ ง ได้ ร ับ มอบหมายให้ ส่ ง มอบเครื่ อ ง
โทรศัพท์เคลื่ อ นที่ ใกล้ เคี ยงรุ่นเดิ ม รับมอบเครื่องลงทะเบียน และรับชําระเงินค่ าบริ การ
เปลี่ยนเครื่อง ค่าบริ การรับเครื่องทดแทน หรือค่าบริการอื่น ๆ ตามบริการทีใ่ ห้ไว้
15.8 วันส่งมอบ หมายถึง วันจันทร์ถงึ วันเสาร์ ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์และวันหยุดราชการ
15.9 เครื่องโทรศัพท์เคลื่อนที่ หมายถึง เครื่องระบบรังผึ้งเคลื่อนที่ (รวมทัง้ อุปกรณ์แทบเลต) ซึง่ มี
จอแสดงผล สนับสนุ นระบบเชื่อมโยงโครงข่ายไร้สายหนึ่งหรือหลายระบบ และปฏิบตั กิ ารโดยใช้
เสียง สัมผัส หรือแป้ นพิมพ์ขนาดจิว๋ ทัง้ นี้ ไม่รวมถึง อุปกรณ์ทใ่ี ช้กบั ไวไฟเท่านัน้ สมาร์ตวอตช์
อุปกรณ์เชื่อมต่อขนาดเล็ก หรืออุปกรณ์เสริม
15.10 อุปกรณ์ เสริ ม หมายถึง สิ่งใด ๆ ที่ผ้ผู ลิ ตจัดไว้ให้พ ร้อมกับเครื่องโทรศัพ ท์เคลื่ อนที่ หรือ
จําหน่ ายต่ างหากเพื่อ ใช้ร่ว มกับ เครื่อ งโทรศัพ ท์เคลื่ อ นที่ ทัง้ นี้ รวมถึงแบตเตอรี่ ซิมการ์ด
การ์ดความจํา (memory cards) อุปกรณ์แปลงไฟและสายชาร์จ (chargers) หูฟัง กล่องบรรจุ
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กรอบใส่ เครื่อ งโทรศัพ ท์ เคลื่อ นที่ (cases) สายต่ อ พ่ ว ง แท่ น วาง ที่รวมช่ อ งเสีย บ (docking
station) และสไตลัส
15.11 เครื่องโทรศัพท์เคลื่อนที่ ที่มีสิทธิ เข้าร่วม หมายถึง เครื่องโทรศัพท์เคลื่อนที่ ซ่งึ อชัวเรียน
พิจารณาตามดุลพินิจของตนเพียงผูเ้ ดียวแล้วว่ามี IMEI ถูกต้อง โดยมอบไว้แก่ท่านดังนี้
(ก)

ท รู ม อบให้ เ ป็ นเครื่ อ งให ม่ แ ละลงทะเบี ย นในขณ ะซื้ อ ต ามแพ็ ก เก จบ ริ การ
โทรศัพท์เคลื่อนที่ของท่าน หรือ

(ข)

ผู้ผ ลิ ต มอบให้ต ามคํ ารับ ประกัน เปลี่ยนทดแทนเครื่ อ งโทรศัพ ท์ เคลื่ อ นที่ ซ่ึงชํารุด
บกพร่อง และท่านบันทึกรายละเอียด IMEI ที่เกี่ยวข้องไว้กบั ศูนย์ทรูพร้อมแคร์จนทรู
หรือผูใ้ ห้บริการทีท่ รูเห็นชอบหรือตัวแทนหรือผูร้ บั จ้างช่วงจากทรูพอใจแล้ว

15.12 เหตุการณ์ มีความหมายตามทีใ่ ห้ไว้แก่ศพั ท์น้ีในข้อ 13.6
15.13 ค่าบริการ หมายถึง ค่าบริการตามทีร่ ะบุไว้ในข้อ 5
15.14 ค่าบริ การตามระยะเวลาที่กาํ หนด มีความหมายตามทีใ่ ห้ไว้แก่ศพั ท์น้ีในข้อ 5.2
15.15 ข้อตกลงทัวไป
่ มีความหมายตามทีใ่ ห้ไว้แก่ศพั ท์น้ีในข้อ 13.4
15.16 กรุงเทพฯ และปริมณฑล หมายถึง มีความหมายตามทีใ่ ห้ไว้แก่ศพั ท์น้ีในข้อ 8.2
15.17 IMEI หมายถึง หมายเลขประจําเครื่องโทรศัพท์เคลื่อนที่ ระหว่างประเทศแต่ละเครือ่ ง
15.18 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงฮาร์ดแวร์ หมายถึง การซ่อมแซมและ/หรือแก้ไขเปลีย่ นแปลงอุปกรณ์
ของเครื่องโทรศัพท์เคลื่อนที่ซง่ึ มิได้ทาํ ขึน้ โดยหรือได้รบั อนุ ญาตจากผูผ้ ลิ ต
15.19 เครื่องโทรศัพท์เคลื่อนที่ใกล้เคียงรุ่นเดิ ม หมายถึง เครื่องโทรศัพท์เคลื่อนที่ซง่ึ เมือ่ เทียบกับ
เครื่องลงทะเบียนแล้ว
(ก)

อาจเป็ นของใหม่หรือของผ่านการซ่อม

(ข)

อยูใ่ นประเภทใกล้เคียงกันและมีคุณภาพและลักษณะการใช้งานใกล้เคียงกันด้วย

(ค)

กรณีผ่านการซ่อม อาจมีชน้ิ ส่วนเดิมของผูผ้ ลิตหรือไม่กไ็ ด้

(ง)

มีหน่ วยความจําเท่ากันหรือมากกว่า

(จ)

อาจมียห่ี อ้ รุน่ หรือสีต่างกันได้
20

(คําแปล)
(ฉ)

มี IMEI ต่างกัน และ

(ช)

ไม่มอี ปุ กรณ์ เสริ ม

15.20 ข้อจํากัดสิ ทธิ มคี วามหมายตามทีใ่ ห้ไว้แก่ศพั ท์น้ใี นข้อ 6.3
15.21 แพ็กเกจบริ การโทรศัพท์เคลื่อนที่ หมายถึง แพ็กเกจบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่แบบรายเดือน
ของทรู
15.22 การแก้ ไขเปลี่ ย นแปลง หมายถึง การแก้ ไขเปลี่ ยนแปลงซอฟท์แวร์แ ละ/หรือการแก้ ไข
เปลี่ยนแปลงฮาร์ดแวร์
15.23 ค่าบริ การแพ็กเกจแบบรายเดือน มีความหมายตามทีใ่ ห้ไว้แก่ศพั ท์น้ใี นข้อ 5.1
15.24 บัตรประจําตัวประชาชน หมายถึง เอกสารแสดงตัวตนทีย่ งั ไม่หมดอายุ ซึง่ ออกหรือได้รบั การ
ยอมรับว่าใช้สาํ หรับตรวจสอบอัตลักษณ์ในประเทศไทยว่า
(ก)

บัตรประจําตัวประชาชนชาวไทยทีย่ งั ไม่หมดอายุ หรือ

(ข)

หนังสือเดินทางหรือใบอนุ ญาตทํางานพร้อมใบรับรองถิน่ ทีอ่ ยูข่ องชาวต่างชาติ

15.25 โครงข่าย หมายถึง โครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนทีท่ ด่ี าํ เนินการโดยทรู
15.26 ผูผ้ ลิ ต หมายถึง ผูผ้ ลิตอุปกรณ์
15.27 นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล มีความหมายตามทีใ่ ห้ไว้แก่ศพั ท์น้ใี นข้อ 12.1
15.28 บัตรประจําตัวที่ ถกู ห้ ามใช้ บริ การ หมายถึง บัตรประจําตัวประชาชนที่เคยถูกปฏิเสธหรือ
ยกเลิกบริการ หรือบริการทีค่ ล้ายคลึงกับบริการนี้
15.29 โปรแกรมบริ การ มีความหมายตามทีใ่ ห้ไว้แก่ศพั ท์น้ใี นข้อ 2.1
15.30 วัตถุประสงค์ มีความหมายตามทีใ่ ห้ไว้แก่ศพั ท์น้ใี นข้อ 12.2(ก)(๒)
15.31 เครื่องลงทะเบียน หมายถึง เครื่องโทรศัพท์เคลื่อนที่ ที่ มีสิท ธิ เข้าร่วมโปรแกรมบริ การ
ซึง่ ทรูได้ลงทะเบียนไว้โดยอ้างอิงถึง IMEI ตามข้อกําหนดนี้
15.32 การรับเครื่องทดแทน มีความหมายตามทีใ่ ห้ไว้แก่ศพั ท์น้ใี นข้อ 2.1
15.33 ค่าบริ การรับเครื่องทดแทน หมายถึง ค่าบริการทีก่ ําหนดในตารางข้อ 5.3
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(คําแปล)
15.34 ร้ า นค้ า ปลี ก หมายถึง ร้านค้าปลีก ใด ๆ ในประเทศไทยที่ท รูเป็ น เจ้าของหรือ เห็น ชอบให้
จําหน่ ายบริการของทรู
15.35 บริ การ หมายถึง การเปลี่ยนเครื่องหรือการรับเครื่องทดแทน และแต่ละรายการเป็ นบริการ
15.36 ค่ าบริ การ หมายถึง ค่ าบริ การเปลี่ยนเครื่อง ค่าบริ การรับเครื่องทดแทน หรือค่ าบริ การ
อื่น ๆ
15.37 คํา ขอใช้ บ ริ ก าร หมายถึง คํ าขอเปลี่ย นเครื่อ งหรือ รับ เครื่อ งทดแทนที่ไ ด้ รบั อนุ ญ าตตาม
ข้อตกลงนี้
15.38 วันส่ง หมายถึง วันทีผ่ จ้ ู ดั ส่งส่งมอบเครื่องโทรศัพท์เคลื่อนที่ใกล้เคียงรุ่นเดิ มให้แก่ท่าน
15.39 การแก้ ไขเปลี่ ย นแปลงซอฟท์ แ วร์ หมายถึง การแก้ไขเปลี่ยนแปลงระบบปฏิบ ัติก ารของ
เครื่องซึง่ มิได้ทาํ ขึน้ โดยหรือได้รบั อนุ ญาตจากผูผ้ ลิ ต เช่น การเจลเบรค (jail-break) และการรูท
(rooting) เป็ นต้น
15.40 วันเริ่มต้ นบริ การ มีความหมายตามทีใ่ ห้ไว้แก่ศพั ท์น้ีในข้อ 3.3
15.41 การสมัครรับบริ การ มีความหมายตามทีใ่ ห้ไว้แก่ศพั ท์น้ใี นข้อ 4.1
15.42 การเปลี่ยนเครื่อง มีความหมายตามทีใ่ ห้ไว้แก่ศพั ท์น้ีในข้อ 2.1
15.43 ค่าบริ การเปลี่ยนเครื่อง หมายถึงค่าบริการทีก่ ําหนดไว้ในตารางข้อ 5.3
15.44 ข้อตกลง มีความหมายตามทีใ่ ห้ไว้แก่ศพั ท์น้ีในข้อ 1.1
15.45 กลุ่มของเครื่องลงทะเบียน หมายถึง การจัดกลุ่มของเครื่องลงทะเบียนที่ระบุอยู่ในสัญญา
ของท่าน และรายการเครื่องโทรศัพท์เคลื่อนที่ทร่ี องรับทีป่ รากฏบนเว็บไซต์ ขณะทีท่ ่านสมัคร
ใช้บริการ โดยจัด ตามราคาค้าปลีก ของเครื่อ งโทรศัพ ท์เคลื่ อนที่ ของท่านที่แ นะนํ า (ไม่รวม
ภาษี มลู ค่าเพิ่ ม) ในวันทีเ่ ครื่องโทรศัพท์เคลื่อนที่ดงั กล่าวนําออกจําหน่ ายในประเทศไทย
15.46 เวลาโอน หมายถึง
(ก)

กรณีการเปลี่ยนเครื่อง – เวลาทีเ่ ครื่องโทรศัพท์เคลื่อนที่ใกล้เคียงรุ่นเดิ มส่งถึงท่าน
และ

(ข)

กรณีการเปลี่ยนทดแทน – เวลาที่ยอมรับคําขอใช้บริ การ
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15.47 ทรู หมายถึง บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แ ซล คอมมิวนิ เคชัน่ จํากัด (ทะเบียนบริษัท เลขที่
010555304504)
15.48 ศูนย์ทรูพร้อมแคร์ หมายถึง ศูนย์ขอ้ มูลสําหรับคําขอใช้ บริ การซึ่งเปิ ดทําการในวันจันทร์ถงึ
วันอาทิตย์ ตัง้ แต่เวลา 8.00 - 22.00 น. โดยสามารถติดต่ อทางโทรศัพท์ท่หี มายเลข 02-0101242 และช่องทางติดต่อออนไลน์ใดๆ ซึง่ แจ้งไว้บนเว็บไซต์
15.49 ภาษี มู ล ค่ าเพิ่ ม หมายถึง ภาษี มู ล ค่ าเพิ่ม ที่เรีย กเก็บ ตามอัต ราที่ก ฎหมายกํ าหนดขณะทํ า
ธุรกรรม
15.50 เว็บไซต์ หมายถึง เว็บไซต์ของทรูทแ่ี สดงรายละเอียดบริการ ค่าบริการ และรายละเอียดอื่น ๆ
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