
 บริษัท เรียล มูฟ  จำกัด (บริษัทฯ) เปนผูรับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมตามพระราชบัญญัติ  การประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2544 (“พ.ร.บ.ประกอบกิจการฯ”) และเปน

ผู ใหบริการโทรคมนาคมตามความของประกาศคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ (“กทช.”) เร�อง มาตรฐานของสัญญาใหบริการโทรคมนาคม พ.ศ.2549 (“ประกาศฯ”) โดย พ.ร.บ. ประกอบ

กิจการฯ และประกาศฯดังกลาวกำหนดใหผู ใหบริการจัดทำแบบสัญญาใหบริการโทรคมนาคมซึ่งประกอบดวยขอกำหนดหรือเง�อนไขเกี่ยวกับสิทธิและหนาที่ของผู ให  บริการและผู ใชบริการไวลวงหนา

เพ�อประโยชนในการจัดทำสัญญา ดังน้ี

1. ขอกำหนดเก่ียวกับลักษณะและประเภทของบริการ

 1.1 ใหบริการขายตอบริการโทรศัพทเคล�อนท่ีแบบรายเดือน (Post Pay)  

 1.2 ใหบริการเสริมอ�น ๆ ท่ีเก่ียวของกับการใหบริการในขอ 1.1 ดังเชน

  1.2.1 บริการสงขอความส้ัน (SMS หรือ Short Message Service)

  1.2.2 บริการสงขอความมัลติมีเดีย (MMS หรือ Multimedia Message Service)

  1.2.3 บริการส�อสารขอมูลตาง ๆ ดังเชน GPRS (General Packet Radio Service) / EDGE (Enhanced Data rates for Global Evolution) / HSPA (High Speed Packet Access)

  1.2.4 บริการเสียงตอบรับอัตโนมัติ IVR (Interactive Voice Respond)

  1.2.5 บริการ SMS ขอมูลผาน Menu Sim Tool Kit

2. ขอกำหนดเก่ียวกับมาตรฐานการใหบริการของผูใหบริการ

 บริษัทฯ ตกลงจัดใหมีคุณภาพและมาตรฐานการใหบริการไมต่ำกวาหลักเกณฑที่คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ (กสทช) ประกาศกำหนด

และตามท่ีได โฆษณาไว หรือตามท่ีไดแจงใหผู ใชบริการทราบ 

3. ขอกำหนดเก่ียวกับสิทธิหนาท่ีและความรับผิดของผูใหบริการและผูใชบริการ

 3.1 สิทธิ หนาท่ี และความรับผิดของบริษัทฯ

  3.1.1 ในกรณีท่ีเกิดเหตุขัดของทำใหบริษัทฯ ไมสามารถใหบริการแกผู ใชบริการไดตามปกติ หรือตามท่ีได โฆษณาไว บริษัทฯ ตกลงไมเรียกเก็บคาบริการกับผู ใชบริการจนกวา บริษัทฯ จะ

  สามารถใหบริการไดตามปกติ เวนแตเหตุขัดของดังกลาวเกิดจากความผิดของผู ใชบริการ ท้ังน้ี บริษัทฯ จะใหมีการดำเนินการแกไขเหตุขัดของดังกลาวโดยเร็ว

  3.1.2 นอกเหนือจากท่ีไดระบุไวขางตนแลว สิทธิและหนาท่ีของบริษัทฯ ใหเปนไปตามท่ี กสทช. ประกาศกำหนด  

  3.1.3 ในกรณีท่ีบริษัทฯ ไดสงมอบเคร�องอุปกรณ หรือส่ิงอ�นท่ีเก่ียวของใหแกผู ใชบริการ โดยไมคิดคาใชจายหรือคิดคาใชจายในราคาท่ีต่ำกวาราคาตลาดในขณะท่ีสงมอบเพ�อประโยชน

  ในการใชบริการโทรคมนาคมนั้น ผู ใหบริการจะถือเอาเหตุดังกลาวมากำหนดเปนเง�อนไขอันกอใหเกิดภาระแกผู ใชบริการหรือเรียกเก็บคาปรับหรือคาเสียหายจากการที่ผู ใชบริการยกเลิก

  สัญญากอนกำหนดมิได ท้ังน้ีผู ใชบริการท่ีไดรับมอบเคร�องอุปกรณ หรือส่ิงอ�นท่ีเก่ียวของไป จะตองใชความระมัดระวังในการใชเคร�องอุปกรณดังกลาว และตองสงคืนใหแกบริษัทฯ

  เม�อสัญญาสิ้นสุดลง และหากผู ใชบริการกอใหเกิดความเสียหายแกเคร�องอุปกรณนั้น บริษัทฯ มีสิทธิเรียกใหผู ใชบริการรับผิดชดใชคาเสียหายตามความเสียหายที่เกิดขึ้นจริงแกเคร�อง

  อุปกรณดังกลาวได แตท้ังน้ี ไมเกินกวาราคาตลาดของคาอุปกรณดังกลาวขณะน้ัน

  อนึ่งในการสงมอบคืนเคร�องและอุปกรณนั้น บริษัทฯ จะคิดคาใชจายในการตรวจสภาพสำหรับการสงมอบเคร�องอุปกรณ หรือสิ่งอ�นที่เกี่ยวของคืนจากผู ใชบริการ ในอัตราที่ไมเปน

 ภาระแกผู ใชบริการจนเกินไป ซ่ึงไดรับความเห็นชอบจาก กสทช. หรือคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม (กทค.) แลว โดยบริษัทฯ จะแจงใหทราบในเวลาท่ีบริษัทฯ ไดสงมอบเคร�องและอุปกรณ

 น้ันใหแกผู ใชบริการ 

  3.1.4 บริษัทฯ มีสิทธิปฏิเสธการเปดใชบริการหรือการขอใชบริการแกผู ใชบริการได ในกรณีดังตอไปน้ี

   (1) ผู ใชบริการในนามบุคคลธรรมดา

    ก. ผู ใชบริการสงมอบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน บัตรขาราชการหรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ สำเนาหนังสือเดินทาง และเอกสารหลักฐานอ�นใดเพ่ิมเติมท่ีจำเปนตามท่ีบริษัทฯ

    รองขอไมถูกตอง ไมครบถวน หรือไมสมบูรณ

    ข. ผู ใชบริการมีหน้ีคางชำระ หรือมีประวัติคางชำระคาบริการ และ/ หรือคาธรรมเนียมตอบริษัทฯ 

    ค. มีเหตุอันควรเช�อวา ผู ใชบริการมีสภาวะทางการเงินขัดของ หรือมีเหตุอ�นใดซ่ึงอาจไมสามารถชำระคาบริการ และ/ หรือคาธรรมเนียม

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

    ทีสอไปในทางท่ีไมสุจริต และ/ หรือกอใหเกิดความไมปลอดภัยตอบริษัทฯ และ/ หรือใชบริการโดยผิดวัตถุประสงค ผิดศีลธรรมฉอฉล หรือผิดกฎหมาย

   (2) ผู ใชบริการในนามนิติบุคคล

    ก. ผู ใชบริการสงมอบสำเนาเอกสารดังตอไปน้ี

     1. หนังสือรับรองบริษัท ซ่ึงออกโดยกรมพัฒนาธุรกิจการคา

     2. สำเนาบัตรประชาชนของกรรมการผูมีอำนาจลงนามหรือสำเนาหนังสือเดินทาง และใบอนุญาตทำงาน กรณีกรรมการเปนชาวตางชาติ

     3. สำเนา ภ.พ.20 (ใบทะเบียนภาษีมูลคาเพ่ิม)

     4. หนังสือมอบอำนาจ (กรณีกรรมการไมสามารถลงนามไดดวยตนเอง) พรอมดวยสำเนาบัตรประชาขนของผูรับมอบอำนาจ และ

     5. หลักฐานอ�นใดตามท่ีบริษัทฯ รองขอซ่ึงหลักฐานดังกลาวขางตนท้ังหมดไมถูกตอง ไมครบถวน หรือไมสมบูรณท้ังหมด หรือบางสวน

    ข. ผู ใชบริการ หรือกรรมการผูมีอำนาจกระทำการแทนมีหนี้คางชำระ หรือมีประวัติคางชำระคาใชบริการตอบริษัทฯ หรืออยูระหวางการฟนฟูกิจการ หรือมีประวัติวา

    เจาหนาท่ีของบริษัทฯ มักประสบกับปญหาการติดตอกับผู ใชบริการ ไมวาจะดวยวิธีการสงไปรษณีย หรือทางโทรศัพท เปนตน

    ค. มีเหตุอันควรเช�อไดวาผู ใชบริการไมมีตัวตนอยูจริงหรือไมไดดำเนินธุรกิจตามปกติ

    ง. ผู ใชบริการมีประวัติไมสงงบการเงินติดตอกันเปนระยะเวลามากกวา 2 ป

    จ. ผู ใชบริการหรือกรรมการผูมีอำนาจกระทำการแทนมีประวัติวาเคยถูกฟองรองในคดีลมละลาย หรือถูกยึดทรัพยเพ�อขายทอดตลาด

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

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

    มีเหตุท่ีสอไปในทางท่ีไมสุจริต และ/ หรือกอใหเกิดความไมปลอดภัยตอบริษัทฯ และ/ หรือใชบริการโดยผิดวัตถุประสงค ผิดศีลธรรม ฉอฉล หรือผิดกฎหมาย

  3.1.5 บริษัทฯ จะรวมรับผิดกับผูรวมใหบริการเสริมตอผู ใชบริการในความเสียหายท่ีเกิดข้ึนจากการใหบริการเสริมดวย

 3.2 สิทธิ หนาท่ี และความรับผิดของผู ใชบริการ

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

  ท้ังน้ี บริษัทฯ สามารถขอตรวจสอบตนฉบับของเอกสารหรือหลักฐานดังกลาวไดดวย 

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

   ข. ขอมูลเก่ียวกับท่ีอยูสำหรับติดตอการจัดสงใบแจงหน้ีคาใชบริการและเอกสารอ�นๆ รวมท้ังเบอรโทรศัพท เพ�อใช ในการติดตอและรายละเอียดเก่ียวกับท่ีพักอาศัยในปจจุบัน เปนตน

   อนึ่ง บริษัทฯ รับรองวาจะไมนำขอมูลดังกลาวไปใชเพ�อประโยชนอ�นใดโดยไมไดรับความยินยอมโดยชัดแจงจากผู ใชบริการ เวนแตขอมูลนั้นจะถูกนำไปสงใหแก กสทช. หรือ

  หนวยงานของรัฐตามท่ีกฎหมายกำหนด ท้ังน้ี ผู ใชบริการสามารถเพิกถอนความยินยอมท่ีจะใหขอมูลสวนบุคคลเปนลายลักษณอักษรตอบริษัทฯ เม�อใดก็ได  

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

  หยาบคาย ลามก หรือขมขู

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

  3.2.4 ผู ใชบริการตองไมใชเครือขายของบริษัทฯ เพ�อใหบริการสงขอมูลหรือการติดตอส�อสารท่ีมีลักษณะดังตอไปน้ี โดยปราศจากความยินยอมเปนลายลักษณอักษรจากบุคคล หรือ

  นิติบุคคลอ�นใดท่ีเก่ียวของ

   ก. หยาบคาย ลามก อนาจาร ไมชอบดวยกฎหมาย หรือขัดตอความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน 

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

   ค. ละเมิดสิทธิในทรัพยสินทางปญญา

   ง. เพ�อสรางความเขาใจผิด และ/ หรือหลอกลวงประชาชน

   จ. ตองหามหรือขัดตอกฎหมาย ระเบียบ จรรยาบรรณ หรือประกาศใดๆ ท่ีใชบังคับ

   ฉ. แทรกแซงการใชบริการของผู ใหบริการรายอ�น หรือบริษัทฯ ซ่ึงอาจกอใหเกิดความเสียหายตอบริษัทฯ หรือโครงขายโทรคมนาคมอ�น ๆ

  3.2.5 ไมกระทำการในลักษณะท่ีเปนการลดประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของเครือขาย หรือสวนใดๆ ของเครือขาย หรือกระทำการอันมีลักษณะเปนอันตรายตอเครือขาย เวนแตเปนการ

  ใชบริการตามสัญญาหรือการสงเสริมการขายของบริษัทฯ นอกจากน้ี ผู ใชบริการยังจะตองปฏิบัติตามกฎระเบียบท่ีเก่ียวของกับการใชเครือขายท้ังหมด และปฏิบัติตามคำแนะนำท่ีเหมาะสม

  ของบริษัทฯ ซ่ึงเก่ียวของกับการใหบริการ และรวมมือกับบริษัทฯ ในดานการรักษาความปลอดภัย และการตรวจสอบอ�นๆ ดวย

  3.2.6 ในกรณีท่ีบริษัทฯ ไดกำหนดรหัสประจำตัวของผู ใชบริการหรือรหัสสวนตัวใดๆ เพ�อใชบริการโทรคมนาคมของบริษัทฯ ผู ใชบริการตกลงท่ีจะเก็บรักษารหัสดังกลาวไวเปนความลับ

  โดยจะไมเปดเผยใหบุคคลภายนอกทราบ  

  3.2.7 ผู ใชบริการจะโอนสิทธิการใชบริการตามสัญญาใหแกบุคคลอ�นมิได เวนแตจะไดรับความยินยอมจากบริษัทฯ ทั้งนี้ บริษัทฯ สงวนสิทธิในการคิดคาธรรมเนียมในการดำเนินการ

  ดังกลาวขางตนตามอัตราท่ีกำหนดในสัญญาน้ี หรือตามท่ีจะไดกำหนดในภายหลัง ภายใตอัตราท่ี กสทช. เห็นชอบแลว

แบบสัญญาใหบริการโทรคมนาคมประเภทรายเดือน (Post Pay) 

ของบริษัท เรียล มูฟ จำกัด



  3.2.8 ผู ใชบริการตกลงชำระคาธรรมเนียมและคาบริการภายใตเง�อนไขและตามอัตราท่ีบริษัทฯ กำหนด ในกรณีผู ใชบริการมีความประสงคจะขอยกเลิกการใชบริการ ผู ใชบริการจะตอง

  ชำระคาบริการ และ/ หรือคาธรรมเนียมท่ีคางชำระใหแกบริษัทฯ

  3.2.9 สิทธิของผู ใชบริการ มีรายละเอียดดังน้ี

   (1) บริษัทฯ จะจัดใหมีการคุมครองขอมูลสวนบุคคลตามมาตรการคุมครองสิทธิของผู ใชบริการโทรคมนาคมเกี่ยวกับขอมูลสวนบุคคล สิทธิในความเปนสวนตัว และเสรีภาพใน

   การส�อสารถึงกันโดยทางโทรคมนาคมท่ี กสทช. ได ใหความเห็นชอบ

   (2) ผู ใชบริการมีสิทธิขอขอมูลเก่ียวกับการใชบริการของตนผานชองทางท่ีบริษัทฯ กำหนดไว โดยไมเสียคาใชจายใดๆ 

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

   การรับเร�องรองเรียนและพิจารณาเร�องรองเรียนของผู ใชบริการ พ.ศ. 2549

4. สิทธิและหนาท่ีในการเรียกเก็บและการชำระคาบริการและ/หรือคาธรรมเนียม

 4.1 บริษัทฯ จะเรียกเก็บคาบริการ และ/ หรือคาธรรมเนียมในอัตราตามที่ไดมีการตกลงไว โดยจะเรียกเก็บจากผู ใชบริการในอัตราเดียวกันสำหรับบริการโทรคมนาคมที่มีลักษณะหรือประเภท

 เดียวกัน โดยจะไมเลือกปฏิบัติ แบงแยก หรือกีดกันผู ใชบริการรายหน่ึงรายใด และจะไมเรียกเก็บคาบริการและ/หรือคาธรรมเนียมนอกเหนือจากท่ีบริษัทไดกำหนดไว

 4.2 เวนแตผู ใชบริการไดตกลงกับบริษัทฯ เพ�อยกเวนการแสดงรายละเอียดในใบแจงรายการใชบริการ หรือใหแจงโดยวิธีการอ�น บริษัทฯ จะจัดสงใบแจงรายการใชบริการโทรคมนาคมของ

 ผู ใชบริการหรือตามวิธีการอ�นใดที่บริษัทฯ และผู ใชบริการตกลงรวมกันเพ�อเรียกเก็บคาธรรมเนียมและคาใชบริการใหผู ใชบริการทราบลวงหนาเปนระยะเวลาไมนอยกวาสิบหา 15 (สิบหา) วัน

 กอนวันครบกำหนดชำระ โดยการแจงรายการดังกลาวจะมีรายละเอียดเกี่ยวกับอัตราคาธรรมเนียม อัตราคาใชบริการ และการคำนวณคาธรรมเนียมและคาใชบริการที่ชัดเจนเพียงพอเพ�อใหผู

 ใชบริการสามารถเขาใจถึงท่ีมาของคาใชจายท่ีปรากฏในใบแจงรายการน้ันได

 4.3 ผู ใชบริการตกลงชำระคาบริการ และ/ หรือคาธรรมเนียมตามจำนวนที่บริษัทฯ ไดแจงไว ในใบแจงรายการใชบริการโทรคมนาคม และจัดสงใหแกผู ใชบริการภายใตเง�อนไข และระยะเวลาที่

 บริษัทฯ หรือ กสทช. ประกาศกำหนดไว ในกรณีท่ีผู ใชบริการเห็นวาบริษัทฯ เรียกเก็บคาบริการ และ/ หรือคาธรรมเนียมของบริษัทฯ ไมถูกตองบางสวนหรือท้ังหมดหรือเห็นวาบริษัทฯ เรียก

 เก็บคาธรรมเนียมและคาบริการสูงกวาอัตราท่ีสัญญากำหนดไว หรือสูงกวาท่ีเรียกเก็บจากผู ใชบริการรายอ�นท่ีใชบริการโทรคมนาคมในลักษณะหรือประเภทเดียวกัน ผู ใชบริการมีสิทธิขอขอมูล

 เกี่ยวกับการใชบริการของตนที่บริษัทฯ เปนผู ใหบริการได และบริษัทฯ มีหนาที่แจงขอมูลใหผู ใชบริการทราบภายใน 30 (สามสิบ) วัน นับแตวันที่ผู ใชบริการรองขอ หากบริษัทฯ ไมดำเนินการ

 ภายในระยะเวลาที่กำหนด ใหถือวาบริษัทฯ สิ้นสิทธิในการเรียกเก็บคาธรรมเนียมหรือคาบริการในจำนวนที่ผู ใชบริการได โตแยง ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู ใชบริการรองขอใหบริษัทฯ รับรองขอมูลที่

 ถูกตองในเอกสาร บริษัทฯ มีสิทธิคิดคาตอบแทนซ่ึงไมสูงกวาความเปนจริงจากผู ใชบริการได และใหเปนไปตามหลักเกณฑท่ี กสทช. กำหนด

 4.4 หากปรากฏวาบริษัทฯ เรียกเก็บคาบริการ และ/ หรือคาธรรมเนียมเกินกวาจำนวนที่เกิดขึ้นจากการใชบริการ บริษัทฯ จะคืนเงินสวนตางของคาบริการ และ/ หรือคาธรรมเนียมที่เรียกเก็บ

 เกินใหแกผู ใชบริการภายใน 30 (สามสิบ) วัน นับแตวันที่ขอเท็จจริงยุติและบริษัทฯ จะชำระดอกเบี้ยในสวนตางในอัตราเทากับที่ไดกำหนดไววาจะเรียกเก็บจากผู ใชบริการในกรณีที่ผู ใชบริการ

 ผิดนัด นับแตวันท่ีขอเท็จจริงยุติเวนแตผู ใชบริการจะไดตกลงเลือกใหดำเนินการในการคืนเงินสวนตางเปนอยางอ�น ท้ังน้ี ตามวิธีการท่ีผู ใชบริการและบริษัทฯ จะไดตกลงรวมกันตอไป

 4.5 ในกรณีผู ใชบริการผิดนัดชำระคาบริการ และ/ หรือคาธรรมเนียมเกินกวาระยะเวลาท่ีกำหนดผู ใชบริการตกลงชำระดอกเบ้ียใหกับบริษัทฯ นับแตวันผิดนัดในอัตราไมเกินกวาท่ีกฎหมายกำหนด

 หรือคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม (กสทช.) ใหความเห็นชอบ

5. การระงับการใชบริการและการใหบริการโทรคมนาคม

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

 ไมนอยกวาสาม (3) วัน ตามชองทางท่ีบริษัทฯ กำหนด ท้ังน้ี เม�อผู ใชบริการไดแจงขอระงับการใชบริการช่ัวคราวตอบริษัทฯ แลว บริษัทฯจะไมเรียกเก็บคาบริการ และ/ หรือคาธรรมเนียม หรือ

 คาใชจายใดๆ จากผู ใชบริการในชวงระยะเวลาการระงับการใชบริการช่ัวคราว และเม�อครบกำหนดการขอระงับการใชบริการช่ัวคราว บริษัทฯ จะเปดใหผู ใชบริการเขาใชบริการไดทันทีและผู ใชบริการ

 ตกลงท่ีจะใชบริการตอในเวลาน้ันทันทีเชนกัน

  กรณีมีเหตุสุดวิสัยเกิดข้ึนกับผู ใชบริการ จนเปนเหตุใหผู ใชบริการไมสามารถใชบริการได ผู ใหบริการตกลงใหผู ใชบริการระงับการใชบริการช่ัวคราวไดตามระยะเวลาท่ีผู ใชบริการรองขอ

 แตท้ังน้ีไมเกินกวาระยะเวลาท่ีเหตุสุดวิสัยน้ันคงอยู

         กรณีผู ใชบริการประสงคเปดใชบริการกอนกำหนดระยะเวลาของการระงับการใชบริการช่ัวคราวท่ีผู ใชบริการไดขอใชสิทธิไวจะส้ินสุดลง ผู ใชบริการจะตองแจงใหบริษัทฯ ทราบตามชอง

 ทางท่ีบริษัทฯ กำหนด

 5.2 ในกรณีที่มีเหตุจำเปนหรือเหตุอ�นใดภายใตกรอบกฎหมายที่บริษัทฯ จะไดแจงใหผู ใชบริการทราบ บริษัทฯ มีสิทธิระงับการใหบริการโทรคมนาคมเปนการชั่วคราวตอผู ใชบริการได โดยแจง

 เปนหนังสือพรอมท้ังระบุเหตุในการใชสิทธิดังกลาวใหแกผู ใชบริการทราบลวงหนาเปนระยะเวลาไมนอยกวาสามสิบ (30) วัน

 5.3 ในกรณีดังตอไปน้ี บริษัทฯ สามารถระงับการใหบริการไดทันที

  5.3.1 เกิดเหตุสุดวิสัยข้ึนแกบริษัทฯ

  5.3.2 ผู ใชบริการถึงแกความตาย หรือส้ินสุดสภาพนิติบุคคล

  5.3.3 ผู ใชบริการใชเอกสารปลอมในการขอใชบริการ

  5.3.4 บริษัทฯ พิสูจนไดวาบริการโทรคมนาคม และ/ หรือเลขหมายโทรศัพทเคล�อนท่ีท่ีใหแกผู ใชบริการถูกนำไปใช โดยมิชอบดวยกฎหมายหรือฝาฝนตอสัญญา

  5.3.5 ในกรณีท่ีผู ใชบริการซ่ึงใชบริการโทรคมนาคมในลักษณะท่ีเรียกเก็บคาบริการ และ/ หรือคาธรรมเนียมภายหลัง ได ใชบริการเกินวงเงินคาบริการท่ีไดตกลงไว ในสัญญา           

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

  สัญญากับบริษัทฯ 

  5.3.6 ผู ใชบริการผิดนัดชำระคาบริการ และ/ หรือคาธรรมเนียมเกินกวาระยะเวลาท่ีกำหนดในสัญญาสองคราวติดตอกัน

  5.3.7 บริษัทฯ พิสูจนไดวาผู ใชบริการไดนำบริการโทรคมนาคมไปใชเพ�อแสวงหารายได โดยมีเจตนาจะไมชำระคาธรรมเนียมและคาบริการ

  5.3.8 บริษัทฯ มีเหตุจำเปนท่ีจะตองบำรุงรักษาหรือแกไขระบบโทรคมนาคมท่ีใช ในการใหบริการ

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

 และผู ใชบริการไมตองรับผิดชำระคาธรรมเนียม และ/ หรือคาบริการท่ีเกิดข้ึนภายหลังการแจงดังกลาว

6. การเลิกสัญญา

 6.1 ผู ใชบริการมีสิทธิบอกเลิกการใชบริการในเวลาใดก็ไดดวยการแจงเปนลายลักษณอักษรใหบริษัทฯ ทราบลวงหนาไมนอยกวา 5 (หา) วันทำการ ทั้งนี้ ผู ใชบริการจะตองชำระคาบริการ

 ครบถวนแลวจนถึงวันท่ีการยกเลิกสัญญามีผลบังคับ 

     ในกรณีท่ีมีเหตุดังตอไปน้ี ผู ใชบริการอาจใชสิทธิเลิกสัญญาไดทันที

  6.1.1 ผู ใชบริการไมสามารถรับบริการจากบริษัทฯ ไดดวยเหตุท่ีเกิดข้ึนอยางตอเน�อง และอยูนอกเหนือการควบคุมของผู ใชบริการ

  6.1.2  บริษัทฯ ปฏิบัติผิดขอตกลงท่ีเปนสาระสำคัญของสัญญา

  6.1.3  บริษัทฯ ตกเปนบุคคลลมละลาย

  6.1.4 บริษัทฯ เปล่ียนแปลงขอตกลงในสัญญาหรือเง�อนไขในการใหบริการ ซ่ึงมีผลเปนการลดสิทธิหรือประโยชนอันพึงไดรับของผู ใชบริการลง เวนแตเกิดจากเหตุตามท่ีกฎหมายบัญญัติ

 6.2 บริษัทฯ มีสิทธิบอกเลิกการใหบริการในกรณีดังตอไปน้ี

  6.2.1  ผู ใชบริการถึงแกความตาย หรือส้ินสภาพนิติบุคคล

  6.2.2  ผู ใชบริการผิดนัดชำระคาบริการ และ/ หรือคาธรรมเนียมเกินกวาระยะเวลาท่ีกำหนดในสัญญาสองคราวติดกัน โดยบริษัทฯ ไดแจงใหผู ใชบริการทราบถึงวันครบกำหนดท่ีแนนอน

  เปนการลวงหนาในใบแจงเรียกเก็บคาบริการ และ/ หรือคาธรรมเนียม และไดทำการแจงเตือนลวงหนาตามวิธีการท่ีบริษัทฯ กำหนดแลว

  6.2.3  บริษัทฯ มีเหตุผลอันเช�อไดวา ผู ใชบริการมีพฤติกรรมฉอฉลในการใชบริการหรือการชำระคาบริการ และ/ หรือคาธรรมเนียม หรือนำบริการไปใช โดยผิดกฎหมาย หรือฝาฝน

  ขอหามในสัญญา

  6.2.4  บริษัทฯ ไมสามารถใหบริการได โดยเหตุท่ีอยูนอกเหนือการควบคุมของบริษัทฯ

  6.2.5 เปนการยกเลิกโดยบทบัญญัติแหงกฎหมาย

 6.3 เม�อเลิกสัญญาหากบริษัทฯ มีเงินคางชำระแกผู ใชบริการ บริษัทฯ จะชำระคืนเงินใหแกผู ใชบริการภายใน 30 (สามสิบ) วันนับแตวันเลิกสัญญา โดยการคืนเงินดังกลาวอาจคืนดวยเงินสด

 เช็ค หรือนำเขาบัญชีเงินฝากของผู ใชบริการหรือตามวิธีการท่ีบริษัทฯ และผู ใชบริการไดตกลงกันตอไป 

        ในกรณีท่ีบริษัทฯ ไมสามารถคืนเงินดังกลาวใหแกผู ใชบริการไดภายในระยะเวลาท่ีกำหนด บริษัทฯ ตองชำระคาเสียประโยชนในอัตราเทากับอัตราดอกเบ้ียท่ีบริษัทฯ คิดจากผู ใชบริการกรณี

 ผู ใชบริการผิดนัดไมชำระคาธรรมเนียมหรือคาบริการแกบริษัทฯ แตท้ังน้ีไมตัดสิทธิผู ใชบริการท่ีจะเรียกคาเสียหายอยางอ�น

7. ขอกำหนดเก่ียวกับอัตราคาบริการและ/หรือคาธรรมเนียม

 การกำหนดและการเปล่ียนแปลงอัตราคาบริการและคาธรรมเนียมดังกลาวขางตนจะอยูภายใตหลักเกณฑของประกาศ กทช. เร�อง อัตราข้ันสูงของคาบริการและการเรียกเก็บเงินคาบริการลวงหนา

ในกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2549 และประกาศ กทช. เร�อง กำหนดใหกิจการโทรคมนาคมบางประเภทไมตองอยูภายใตบังคับของประกาศคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ เร�อง อัตราข้ันสูง

ของคาบริการและการเรียกเก็บเงินคาบริการลวงหนาในกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2549 พ.ศ. 2550 และหลักเกณฑหรือประกาศท่ี กสทช. จะกำหนดเก่ียวกับอัตราข้ันสูงตอไป ท้ังน้ี ใหรวมถึงประกาศ

อ�นๆ ท่ีเก่ียวของดวยท้ังน้ี 

 อน่ึง บริษัทฯ สงวนสิทธิในการแกไข เปล่ียนแปลง หรือยกเลิกอัตราคาบริการและ/หรือคาธรรมเนียมดังกลาวขางตนภายใตกรอบท่ีกฎหมายกำหนด ท้ังน้ี แบบสัญญาของบริษัทฯท่ี กสทช. ได

ใหความเห็นชอบแลว หากตอมาบริษัทฯ ประสงคจะแกไขเปลี่ยนแปลงขอกำหนดหรือเง�อนไขเกี่ยวกับการใหบริการ อันอาจมีผลกระทบตอสิทธิและหนาที่หรือประโยชนอันพึงไดรับของผู ใชบริการ

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

ไดรับความเห็นชอบจาก กสทช. ในกรณีดังกลาวใหผู ใหบริการแจงให กสทช. ทราบอยางชาไมเกิน 30 (สามสิบ) วัน หลังจากท่ีไดดำเนินการแลว

 การเปล่ียนแปลงในสาระสำคัญของระบบ เทคโนโลยี หรืออุปกรณใดๆ อันสงผลกระทบทำใหประสิทธิภาพในการใหบริการต่ำลง หรือกระทบตอสิทธิ หนาท่ี หรือประโยชนอันพึงไดรับของผู ใช

บริการ ใหถือวามีผลเปนการแกไขเปล่ียนแปลงขอกำหนดหรือเง�อนไขในการใหบริการ และตองไดรับความเห็นชอบจาก กสทช. กอน


