
 บริษัท เรียล มูฟ จำกัด (บริษัทฯ) เปนผูรับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม ตามพระราชบัญญัติ การประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2544

(“พ.ร.บ.ประกอบกิจการฯ”) และเปนผู ใหบริการโทรคมนาคมตามความของประกาศคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ เร�อง มาตรฐานของสัญญาใหบริการ

โทรคมนาคม พ.ศ. 2549 (“ประกาศฯ”) โดย พ.ร.บ.ประกอบกิจการฯ และประกาศฯดังกลาวกำหนดใหผู ใหบริการจัดทำแบบสัญญาใหบริการโทรคมนาคม ซึ่งประกอบ

ดวยขอกำหนดหรือเง�อนไขเกี่ยวกับสิทธิและหนาที่ของผู ใหบริการและผู ใชบริการไวลวงหนาเพ�อประโยชนในการจัดทำสัญญา ดังนี้

1. ขอกำหนดเกี่ยวกับลักษณะและประเภทของบริการ

 1.1 ใหบริการขายตอบริการโทรศัพทเคล�อนที่ระบบเติมเงิน (Pre Pay)  

 1.2 ใหบริการเสริมอ�น ๆ ที่เกี่ยวของกับการใหบริการในขอ 1.1 ดังเชน

  1.2.1 บริการสงขอความสั้น (SMS หรือ Short Message Service)

  1.2.2 บริการสงขอความมัลติมีเดีย (MMS หรือ Multimedia Message Service)

  1.2.3 บริการส�อสารขอมูลตางๆ ดังเชน GPRS (General Packet Radio Service) / EDGE (Enhanced Data rates for Global Evolution) /

  HSPA (High Speed Packet Access) เปนตน

  1.2.4 บริการเสียงตอบรับอัตโนมัติ IVR (Interactive Voice Respond)

  1.2.5 บริการ SMS ขอมูลผาน Menu Sim Tool Kit

2. ขอกำหนดเกี่ยวกับมาตรฐานการใหบริการของผู ใหบริการ

 บริษัทฯ ตกลงจัดใหมีคุณภาพ และมาตรฐานการใหบริการ ไมต่ำกวาหลักเกณฑที่คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม

แหงชาติ (กสทช.) ประกาศกำหนด และตามที่ได โฆษณาไวหรือตามที่ไดแจงใหผู ใชบริการทราบ

3. ขอกำหนดเกี่ยวกับสิทธิหนาที่และความรับผิดของผู ใหบริการและผู ใชบริการ

 3.1 สิทธิ หนาที่ และความรับผิดของบริษัทฯ

  3.1.1 ในกรณีที่เกิดเหตุขัดของทำใหบริษัทฯ ไมสามารถใหบริการแกผู ใชบริการไดตามปกติ หรือตามที่ได โฆษณาไว บริษัทฯ ตกลงไมเรียกเก็บคาบริการกับ

  ผู ใชบริการจนกวาบริษัทฯ จะสามารถใหบริการไดตามปกติเวนแตเหตุขัดของดังกลาวเกิดจากความผิดของผู ใชบริการ ทั้งนี้บริษัทฯ จะใหมีการดำเนินการ

  แกไขเหตุขัดของดังกลาวโดยเร็ว

  3.1.2 นอกเหนือจากที่ไดระบุไวขางตนแลว สิทธิและหนาที่ของบริษัทฯ ใหเปนไปตามที่ กสทช. ประกาศกำหนด 

  3.1.3 ในกรณีที่บริษัทฯ ไดสงมอบเคร�องอุปกรณหรือสิ่งอ�นที่เกี่ยวของใหแกผู ใชบริการ โดยไมคิดคาใชจายหรือคิดคาใชจายในราคาที่ต่ำกวาราคาตลาด

  ในขณะที่สงมอบเพ�อประโยชนในการใชบริการโทรคมนาคมนั้น ผู ใหบริการจะถือเอาเหตุดังกลาวมากำหนดเปนเง�อนไขอันกอใหเกิดภาระแกผู ใชบริการหรือ

  เรียกเก็บคาปรับหรือคาเสียหายจากการที่ผู ใชบริการยกเลิกสัญญากอนกำหนดมิได ทั้งนี้ผู ใชบริการที่ไดรับมอบเคร�องอุปกรณหรือสิ่งอ�นที่เกี่ยวของไป

  จะตองใชความระมัดระวังในการใชเคร�องอุปกรณดังกลาว และตองสงคืนใหแกบริษัทฯ เม�อสัญญาสิ้นสุดลง และหากผู ใชบริการกอใหเกิดความเสียหาย

  แกเคร�องอุปกรณน้ัน บริษัทฯ มีสิทธิเรียกใหผู ใชบริการรับผิดชดใชคาเสียหายตามความเสียหายท่ีเกิดข้ึนจริงแกเคร�องอุปกรณดังกลาวได แตท้ังน้ีไมเกินกวา

  ราคาตลาดของคาอุปกรณดังกลาวขณะน้ัน 

  อนึ่งในการสงมอบคืนเคร�องและอุปกรณนั้น บริษัทฯ จะคิดคาใชจายในการตรวจสภาพสำหรับการสงมอบเคร�องอุปกรณหรือสิ่งอ�นที่เกี่ยวของคืนจาก

 ผู ใชบริการ ในอัตราที่ไมเปนภาระแกผู ใชบริการจนเกินไป ซึ่งไดรับความเห็นชอบจาก กสทช. หรือคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม (กทค.) แลว โดยบริษัทฯ

 จะแจงใหทราบในเวลาที่บริษัทฯ ไดสงมอบเคร�องและอุปกรณนั้นใหแกผู ใชบริการ 

  3.1.4 บริษัทฯ จะรวมรับผิดกับผูรวมใหบริการเสริมตอผู ใชบริการในความเสียหายที่เกิดขึ้น จากการใหบริการเสริมดวย

 3.2 สิทธิ หนาที่ และความรับผิดของผู ใชบริการ

  3.2.1 ผู ใชบริการตกลงใหขอมูลสวนตัวท่ีจำเปนในขอ ก. และ ข. พรอมท้ังสงมอบสำเนาเอกสารหรือหลักฐานซ่ึงยืนยันขอมูลสวนตัวดังกลาวใหแกบริษัทฯ

  เพ�อการปฏิบัติตามสัญญา ทั้งนี้บริษัทฯ สามารถขอตรวจสอบตนฉบับของเอกสารหรือหลักฐานดังกลาวไดดวย

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

   ข. ขอมูลเก่ียวกับท่ีอยูสำหรับติดตอการจัดสงเอกสารอ�น ๆ รวมท้ังเบอรโทรศัพทเพ�อใช ในการติดตอและรายละเอียดเก่ียวกับท่ีพักอาศัยในปจจุบัน

   เปนตน

  อนึ่ง บริษัทฯรับรองวาจะไมนำขอมูลดังกลาวไปใชเพ�อประโยชนอ�นใดโดยไมไดรับความยินยอมโดยชัดแจงจากผู ใชบริการ เวนแตขอมูลนั้นจะถูกนำไปสง

 ใหแก กสทช. หรือหนวยงานของรัฐตามที่กฎหมายกำหนด ทั้งนี้ ผู ใชบริการสามารถเพิกถอนความยินยอมที่จะใหขอมูลสวนบุคคลเปนลายลักษณอักษรตอ

 บริษัทฯ เม�อใดก็ได

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

  ที่เปนการลวงละเมิด หลอกลวง หยาบคาย ลามก หรือขมขู

  3.2.3 ผู ใชบริการจะตองไมกอใหเกิด หรืออนุญาตใหผูอ�นกระทำการใดๆ อันเปนการกอกวน รบกวน หรือเกิดความไมสะดวก ท้ังตอบริษัทฯ ผู ใชบริการ

  อ�นของบริษัทฯ หรือบุคคลอ�นใด 

  3.2.4 ผู ใชบริการตองไมใชเครือขายของบริษัทฯ เพ�อใหบริการสงขอมูลหรือการติดตอส�อสารท่ีมีลักษณะดังตอไปน้ี โดยปราศจากความยินยอมเปน

  ลายลักษณอักษรจากบุคคลหรือนิติบุคคลอ�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 ที่ใชบังคับ

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

  3.2.5 ไมกระทำการในลักษณะท่ีเปนการลดประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของเครือขาย หรือสวนใดๆ ของเครือขาย หรือกระทำการอันมีลักษณะเปนอันตราย

  ตอเครือขาย เวนแตเปนการใชบริการตามสัญญา หรือการสงเสริมการขายของบริษัทฯ นอกจากนี้ผู ใชบริการยังจะตองปฏิบัติตามกฎระเบียบที่เกี่ยวของ

  กับการใชเครือขายทั้งหมด และปฏิบัติตามคำแนะนำที่เหมาะสมของบริษัทฯ ซึ่งเกี่ยวของกับการใหบริการ และรวมมือกับบริษัทฯ ในดานการรักษาความ

  ปลอดภัย และการตรวจสอบอ�นๆ ดวย

  3.2.6 ในกรณีที่บริษัทฯ ไดกำหนดรหัสประจำตัวของผู ใชบริการหรือรหัสสวนตัวใดๆ เพ�อใชบริการโทรคมนาคมของบริษัทฯ ผู ใชบริการตกลงที่จะเก็บ

  รักษารหัสดังกลาวไวเปนความลับโดยจะไมเปดเผยใหบุคคลภายนอกทราบ  

  3.2.7 ผู ใชบริการจะโอนสิทธิการใชบริการตามสัญญาใหแกบุคคลอ�นมิได เวนแตจะไดรับความยินยอมจากบริษัทฯ ทั้งนี้บริษัทฯ สงวนสิทธิในการคิด

  คาธรรมเนียมในการดำเนินการดังกลาวขางตนตามอัตราที่กำหนดในสัญญานี้ หรือตามที่จะไดกำหนดในภายหลัง ภายใตอัตราที่ กสทช. เห็นชอบแลว

  3.2.8 สิทธิของผู ใชบริการ มีรายละเอียดดังนี้

   (1) บริษัทฯ จะจัดใหมีการคุมครองขอมูลสวนบุคคลตามมาตรการคุมครองสิทธิของผู ใชบริการโทรคมนาคมเก่ียวกับขอมูลสวนบุคคล สิทธิในความ

   เปนสวนตัวและเสรีภาพในการส�อสารถึงกัน โดยทางโทรคมนาคมที่ กสทช. ได ใหความเห็นชอบ 

   (2) ระหวางการใชบริการ ผู ใชบริการมีสิทธิขอขอมูลเกี่ยวกับการใชบริการของตนผานชองทางที่บริษัทฯ กำหนดไว โดยไมเสียคาใชจายใดๆ

   (3) ผู ใชบริการมีสิทธิย�นขอรองเรียนตอบริษัทฯ หากผู ใชบริการไดรับความเดือดรอนเสียหายจากการใหบริการของบริษัทฯ ได ภายใตหลักเกณฑ

   ของประกาศ กทช. เร�อง กระบวนการรับเร�องรองเรียนและพิจารณาเร�องรองเรียนของผู ใชบริการ พ.ศ. 2549

4. สิทธิและหนาที่ ในการเรียกเก็บและการชำระคาบริการและ/หรือคาธรรมเนียม

 4.1 บริษัทจะเรียกเก็บคาบริการ และ/ หรือคาธรรมเนียมในอัตราตามท่ีไดมีการตกลงไว โดยจะเรียกเก็บจากผู ใชบริการในอัตราเดียวกันสำหรับบริการโทรคมนาคม

 ที่มีลักษณะหรือประเภทเดียวกัน โดยจะไมเลือกปฏิบัติ แบงแยก หรือกีดกันผู ใชบริการรายหนึ่งรายใด และจะไมเรียกเก็บคาบริการ และ/ หรือคาธรรมเนียมนอก

 เหนือจากที่บริษัทไดกำหนดไว

แบบสัญญาใหบริการโทรคมนาคมประเภทเติมเงิน (Pre Pay) 

ของบริษัท เรียล มูฟ จำกัด



 4.2 ในกรณีที่ผู ใชบริการเห็นวาบริษัทฯ เรียกเก็บคาบริการ และ/ หรือคาธรรมเนียมของบริษัทฯ ไมถูกตองบางสวนหรือทั้งหมด หรือเห็นวาบริษัทฯ เรียกเก็บ

 คาธรรมเนียมและคาบริการสูงกวาอัตราที่สัญญากำหนดไว หรือสูงกวาอัตราขั้นสูงที่ กสทช. กำหนด หรือสูงกวาที่เรียกเก็บจากผู ใชบริการรายอ�นที่ใชบริการ

 โทรคมนาคมในลักษณะหรือประเภทเดียวกัน ผู ใชบริการมีสิทธิขอขอมูลเก่ียวกับการใชบริการของตนท่ีบริษัทฯ เปนผู ใหบริการได และบริษัทฯ มีหนาที่แจงขอมูล

 ใหผู ใชบริการทราบภายใน 30 (สามสิบ) วันนับแตวันท่ีผู ใชบริการรองขอ หากบริษัทฯ ไมดำเนินการภายในระยะเวลาท่ีกำหนด ใหถือวาบริษัทฯ ส้ินสิทธิในการเรียก

 เก็บคาธรรมเนียม หรือคาบริการในจำนวนท่ีผู ใชบริการได โตแยง ท้ังน้ี ในกรณีท่ีผู ใชบริการรองขอใหบริษัทฯ รับรองขอมูลท่ีถูกตองในเอกสาร บริษัทฯ มีสิทธิ

 คิดคาตอบแทนซ่ึงไมสูงกวาความเปนจริงจากผู ใชบริการไดและใหเปนไปตามหลักเกณฑที่ กสทช. กำหนด

 4.3 หากปรากฏวาบริษัทฯ เรียกเก็บคาบริการ และ/ หรือคาธรรมเนียมเกินกวาจำนวนท่ีเกิดข้ึนจากการใชบริการ บริษัทฯ จะคืนเงินสวนตางของคาบริการ และ/ หรือ

 คาธรรมเนียมที่เรียกเก็บเกินใหแกผู ใชบริการภายใน 30 (สามสิบ) วัน นับแตวันที่ขอเท็จจริงยุติและบริษัทฯ จะชำระดอกเบี้ยในสวนตางในอัตราเทากับที่ไดกำหนด

 ไววาจะเรียกเก็บจากผู ใชบริการในกรณีท่ีผู ใชบริการผิดนัด นับแตวันท่ีบริษัทฯ เรียกเก็บคาบริการ และ/ หรือคาธรรมเนียมเกิน เวนแตผู ใชบริการจะไดตกลงเลือก

 ใหดำเนินการในการคืนเงินสวนตางเปนอยางอ�น ทั้งนี้ ตามวิธีการที่ผู ใชบริการและบริษัทฯ จะไดตกลงรวมกันตอไป

 4.4 ในกรณีผู ใชบริการผิดนัดชำระคาบริการ และ/ หรือคาธรรมเนียมเกินกวาระยะเวลาที่กำหนด ผู ใชบริการตกลงชำระดอกเบี้ยใหกับบริษัทฯ นับแตวันผิดนัด

 ในอัตราไมเกินกวาที่กฎหมายกำหนดหรือ กสทช. ใหความเห็นชอบ 

5. การระงับการใชบริการและการใหบริการโทรคมนาคม

 5.1 ในกรณีที่มีเหตุจำเปน หรือเหตุอ�นใดภายใตกรอบกฎหมายที่บริษัทฯ จะไดแจงใหผู ใชบริการทราบ บริษัทฯ มีสิทธิระงับการใหบริการโทรคมนาคมเปนการ

 ชั่วคราวตอผู ใชบริการได โดยแจงเปนหนังสือพรอมทั้งระบุเหตุในการใชสิทธิดังกลาวใหแกผู ใชบริการทราบลวงหนา เปนระยะเวลาไมนอยกวา 30 (สามสิบ) วัน

 5.2 ในกรณีดังตอไปนี้ บริษัทฯ สามารถระงับการใหบริการไดทันที

  5.2.1 เกิดเหตุสุดวิสัยขึ้นแกบริษัทฯ

  5.2.2 ผู ใชบริการถึงแกความตาย หรือสิ้นสุดสภาพนิติบุคคล

  5.2.3 ผู ใชบริการใชเอกสารปลอมในการขอใชบริการ

  5.2.4 บริษัทฯ พิสูจนไดวาบริการโทรคมนาคม และ/ หรือเลขหมายโทรศัพทเคล�อนที่ที่ใหแกผู ใชบริการถูกนำไปใช โดยมิชอบดวยกฎหมายหรือฝาฝนตอ

  สัญญา

  5.2.5 บริษัทฯ พิสูจนไดวาผู ใชบริการไดนำบริการโทรคมนาคมไปใชเพ�อแสวงหารายได โดยมีเจตนาจะไมชำระคาธรรมเนียมและคาบริการ

  5.2.6 บริษัทฯ มีเหตุจำเปนที่จะตองบำรุงรักษาหรือแกไขระบบโทรคมนาคมที่ใช ในการใหบริการ

 5.3 ในกรณีที่ผู ใชบริการไดแจงใหบริษัทฯระงับการใหบริการเน�องจากซิมการดและ/หรือโทรศัพทเคล�อนที่สูญหายหรือถูกขโมย บริษัทฯ จะดำเนินการระงับการ

 ใหบริการในทันทีที่ไดรับแจง และผู ใชบริการไมตองรับผิดชำระคาธรรมเนียม และ/ หรือคาบริการที่เกิดขึ้นภายหลังการแจงดังกลาว

 5.4 ในกรณีมีเหตุจำเปน ผู ใชบริการมีสิทธิขอระงับการใชบริการชั่วคราวไดครั้งละไมนอยกวาเจ็ด (7) วัน แตไมเกินกวาสามสิบ (30) วัน โดยแจงเปนลายลักษณ

 อักษรใหบริษัทฯ ทราบลวงหนาไมนอยกวาสาม (3) วัน ตามชองทางท่ีบริษัทฯ กำหนด ท้ังน้ี เม�อผู ใชบริการไดแจงขอระงับการใชบริการช่ัวคราวตอบริษัทฯ แลว

 บริษัทฯ จะไมเรียกเก็บคาบริการ และ/ หรือคาธรรมเนียม หรือคาใชจายใดๆ จากผู ใชบริการในชวงระยะเวลาการระงับการใชบริการชั่วคราว และเม�อครบกำหนด

 การขอระงับการใชบริการชั่วคราว บริษัทฯ จะเปดใหผู ใชบริการเขาใชบริการไดทันที และผู ใชบริการตกลงที่จะใชบริการตอในเวลานั้นทันทีเชนกัน

  กรณีมีเหตุสุดวิสัยเกิดขึ้นกับผู ใชบริการ จนเปนเหตุใหผู ใชบริการไมสามารถใชบริการได ผู ใหบริการตกลงใหผู ใชบริการระงับการใชบริการชั่วคราวไดตาม

 ระยะเวลาที่ผู ใชบริการรองขอ แตทั้งนี้ไมเกินกวาระยะเวลาที่เหตุสุดวิสัยนั้นคงอยู

  กรณีผู ใชบริการประสงคเปดใชบริการกอนกำหนดระยะเวลาของการระงับการใชบริการช่ัวคราวท่ีผู ใชบริการไดขอใชสิทธิไวจะส้ินสุดลง ผู ใชบริการจะตอง

 แจงใหบริษัทฯ ทราบตามชองทางที่บริษัทฯ กำหนด

6. การเลิกสัญญา

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

 บริการจะตองชำระคาบริการครบถวนแลวจนถึงวันที่การยกเลิกสัญญามีผลบังคับ 

 ในกรณีที่มีเหตุดังตอไปนี้ ผู ใชบริการอาจใชสิทธิเลิกสัญญาไดทันที

  6.1.1 ผู ใชบริการไมสามารถรับบริการจากบริษัทฯ ได ดวยเหตุที่เกิดขึ้นอยางตอเน�อง และอยูนอกเหนือการควบคุมของผู ใชบริการ

  6.1.2 บริษัทฯ ปฏิบัติผิดขอตกลงที่เปนสาระสำคัญของสัญญา

  6.1.3 บริษัทฯ ตกเปนบุคคลลมละลาย

  6.1.4 บริษัทฯ เปลี่ยนแปลงขอตกลงในสัญญาหรือเง�อนไขในการใหบริการ ซึ่งมีผลเปนการลดสิทธิหรือประโยชนอันพึงไดรับของผู ใชบริการลง เวนแต

  เกิดจากเหตุตามที่กฎหมายบัญญัติ

 6.2 บริษัทฯ มีสิทธิบอกเลิกการใหบริการในกรณีดังตอไปนี้

  6.2.1 ผู ใชบริการถึงแกความตายหรือสิ้นสภาพนิติบุคคล

  6.2.2 บริษัทฯ มีเหตุผลอันเช�อไดวา ผู ใชบริการมีพฤติกรรมฉอฉลในการใชบริการหรือการชำระคาบริการ และ/ หรือคาธรรมเนียม หรือนำบริการไปใช

  โดยผิดกฎหมาย หรือฝาฝนขอหามในสัญญา

  6.2.3 บริษัทฯ ไมสามารถใหบริการได โดยเหตุที่อยูนอกเหนือการควบคุมของบริษัทฯ

  6.2.4 เปนการยกเลิกโดยบทบัญญัติแหงกฎหมาย

 6.3 เม�อเลิกสัญญาหากบริษัทฯ มีเงินคางชำระแกผู ใชบริการ บริษัทฯ จะชำระคืนเงินใหแกผู ใชบริการ ทั้งนี้ ในการคืนเงินดังกลาว เม�อบริษัทฯ ไดตรวจสอบ

 หลักฐานแลววาเปนบุคคลคนเดียวกับผู ใชบริการหรือผูรับมอบอำนาจจากผู ใชบริการอยางถูกตองแลว บริษัทฯ จะคืนเงินใหแกผู ใช บริการภายใน 30 (สามสิบ) วัน

 นับแตวันเลิกสัญญา โดยการคืนเงินดังกลาวอาจคืนดวยเงินสด เช็ค หรือนำเขาบัญชีเงินฝากของผู ใชบริการ หรือตามวิธีการที่บริษัทฯ และผู ใชบริการไดตกลง

 กันตอไป

 ในกรณีท่ีบริษัทฯ ไมสามารถคืนเงินดังกลาวใหแกผู ใชบริการไดภายในระยะเวลาท่ีกำหนด บริษัทฯ ตองชำระคาเสียประโยชนในอัตราเทากับอัตราดอกเบี้ยที่บริษัทฯ

 คิดจากผู ใชบริการกรณีผู ใช บริการผิดนัดไมชำระคาธรรมเนียมหรือคาบริการแกบริษัทฯ แตทั้งนี้ไมตัดสิทธิผู ใชบริการที่จะ เรียกคาเสียหายอยางอ�น

7. เง�อนไขการขอรับเงินคืนเม�อสัญญาเลิกกัน

 ผู ใชบริการที่ขอรับเงินคืน ตองเปนผู ใชบริการที่ไดลงทะเบียนผู ใชบริการโทรศัพทเคล�อนที่ในลักษณะที่เรียกเก็บเงินลวงหนา และสามารถแสดงตนไดวาเปนผู ใช

บริการเลขหมายที่ตองการใช สิทธิรับเงินคืน โดยตองแสดงขอมูล ช�อ นามสกุล และ บัตรประจำตัวประชาชนที่มีขอมูลตรงกันกับที่ไดลงทะเบียนไว

8. ขอกำหนดเกี่ยวกับอัตราคาบริการและ/หรือคาธรรมเนียม

 การกำหนดและการเปลี่ยนแปลงอัตราคาบริการและคาธรรมเนียมดังกลาวขางตนจะอยูภายใตหลักเกณฑของประกาศ กทช. เร�อง อัตราขั้นสูงของคาบริการและ

การเรียกเก็บเงินคาบริการลวงหนาในกิจการโทรคมนาคม พ.ศ.2549 และประกาศอ�นๆ ที่เกี่ยวของ 

 อนึ่ง บริษัทฯ สงวนสิทธิในการแกไข เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกอัตราคาบริการ และ/ หรือคาธรรมเนียมดังกลาวขางตนภายใตกรอบที่กฎหมายกำหนด ทั้งนี้ แบบ

สัญญาของบริษัทฯที่ กสทช. ได ใหความเห็นชอบแลว หากตอมาบริษัทฯ ประสงคจะแกไขเปลี่ยนแปลงขอกำหนดหรือเง�อนไขเกี่ยวกับการใหบริการอันอาจมีผลกระทบ

ตอสิทธิและหนาที่หรือประโยชนอันพึงไดรับของผู ใชบริการ บริษัทฯ จะเสนอให กสทช. พิจารณาใหความเห็นชอบลวงหนาไมนอยกวา 30 (สามสิบ) วัน เวนแตเปนขอ

กำหนดหรือเง�อนไขเกี่ยวกับการใหบริการที่ กสทช. ประกาศยกเวนใหดำเนินการได โดยไมตองไดรับความเห็นชอบจาก กสทช. ในกรณีดังกลาวใหผู ใหบริการแจงให

กสทช. ทราบอยางชาไมเกิน 30 (สามสิบ) วันหลังจากที่ไดดำเนินการแลว

 การเปลี่ยนแปลงในสาระสำคัญของระบบเทคโนโลยี หรืออุปกรณใดๆ อันสงผลกระทบทำใหประสิทธิภาพในการใหบริการต่ำลงหรือกระทบตอสิทธิ หนาที่ หรือ

ประโยชนอันพึงไดรับของผู ใชบริการ ใหถือวามีผลเปนการแกไขเปลี่ยนแปลงขอกำหนดหรือเง�อนไขในการใหบริการและตองไดรับความเห็นชอบจาก กสทช. กอน



 บริษัท เรียล มูฟ จำกัด (บริษัทฯ) เปนผูรับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม ตามพระราชบัญญัติ การประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2544

(“พ.ร.บ.ประกอบกิจการฯ”) และเปนผู ใหบริการโทรคมนาคมตามความของประกาศคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ เร�อง มาตรฐานของสัญญาใหบริการ

โทรคมนาคม พ.ศ. 2549 (“ประกาศฯ”) โดย พ.ร.บ.ประกอบกิจการฯ และประกาศฯดังกลาวกำหนดใหผู ใหบริการจัดทำแบบสัญญาใหบริการโทรคมนาคม ซึ่งประกอบ

ดวยขอกำหนดหรือเง�อนไขเกี่ยวกับสิทธิและหนาที่ของผู ใหบริการและผู ใชบริการไวลวงหนาเพ�อประโยชนในการจัดทำสัญญา ดังนี้

1. ขอกำหนดเกี่ยวกับลักษณะและประเภทของบริการ

 1.1 ใหบริการขายตอบริการโทรศัพทเคล�อนที่ระบบเติมเงิน (Pre Pay)  

 1.2 ใหบริการเสริมอ�น ๆ ที่เกี่ยวของกับการใหบริการในขอ 1.1 ดังเชน

  1.2.1 บริการสงขอความสั้น (SMS หรือ Short Message Service)

  1.2.2 บริการสงขอความมัลติมีเดีย (MMS หรือ Multimedia Message Service)

  1.2.3 บริการส�อสารขอมูลตางๆ ดังเชน GPRS (General Packet Radio Service) / EDGE (Enhanced Data rates for Global Evolution) /

  HSPA (High Speed Packet Access) เปนตน

  1.2.4 บริการเสียงตอบรับอัตโนมัติ IVR (Interactive Voice Respond)

  1.2.5 บริการ SMS ขอมูลผาน Menu Sim Tool Kit

2. ขอกำหนดเกี่ยวกับมาตรฐานการใหบริการของผู ใหบริการ

 บริษัทฯ ตกลงจัดใหมีคุณภาพ และมาตรฐานการใหบริการ ไมต่ำกวาหลักเกณฑที่คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม

แหงชาติ (กสทช.) ประกาศกำหนด และตามที่ได โฆษณาไวหรือตามที่ไดแจงใหผู ใชบริการทราบ

3. ขอกำหนดเกี่ยวกับสิทธิหนาที่และความรับผิดของผู ใหบริการและผู ใชบริการ

 3.1 สิทธิ หนาที่ และความรับผิดของบริษัทฯ

  3.1.1 ในกรณีที่เกิดเหตุขัดของทำใหบริษัทฯ ไมสามารถใหบริการแกผู ใชบริการไดตามปกติ หรือตามที่ได โฆษณาไว บริษัทฯ ตกลงไมเรียกเก็บคาบริการกับ

  ผู ใชบริการจนกวาบริษัทฯ จะสามารถใหบริการไดตามปกติเวนแตเหตุขัดของดังกลาวเกิดจากความผิดของผู ใชบริการ ทั้งนี้บริษัทฯ จะใหมีการดำเนินการ

  แกไขเหตุขัดของดังกลาวโดยเร็ว

  3.1.2 นอกเหนือจากที่ไดระบุไวขางตนแลว สิทธิและหนาที่ของบริษัทฯ ใหเปนไปตามที่ กสทช. ประกาศกำหนด 

  3.1.3 ในกรณีที่บริษัทฯ ไดสงมอบเคร�องอุปกรณหรือสิ่งอ�นที่เกี่ยวของใหแกผู ใชบริการ โดยไมคิดคาใชจายหรือคิดคาใชจายในราคาที่ต่ำกวาราคาตลาด

  ในขณะที่สงมอบเพ�อประโยชนในการใชบริการโทรคมนาคมนั้น ผู ใหบริการจะถือเอาเหตุดังกลาวมากำหนดเปนเง�อนไขอันกอใหเกิดภาระแกผู ใชบริการหรือ

  เรียกเก็บคาปรับหรือคาเสียหายจากการที่ผู ใชบริการยกเลิกสัญญากอนกำหนดมิได ทั้งนี้ผู ใชบริการที่ไดรับมอบเคร�องอุปกรณหรือสิ่งอ�นที่เกี่ยวของไป

  จะตองใชความระมัดระวังในการใชเคร�องอุปกรณดังกลาว และตองสงคืนใหแกบริษัทฯ เม�อสัญญาสิ้นสุดลง และหากผู ใชบริการกอใหเกิดความเสียหาย

  แกเคร�องอุปกรณน้ัน บริษัทฯ มีสิทธิเรียกใหผู ใชบริการรับผิดชดใชคาเสียหายตามความเสียหายท่ีเกิดข้ึนจริงแกเคร�องอุปกรณดังกลาวได แตท้ังน้ีไมเกินกวา

  ราคาตลาดของคาอุปกรณดังกลาวขณะน้ัน 

  อนึ่งในการสงมอบคืนเคร�องและอุปกรณนั้น บริษัทฯ จะคิดคาใชจายในการตรวจสภาพสำหรับการสงมอบเคร�องอุปกรณหรือสิ่งอ�นที่เกี่ยวของคืนจาก

 ผู ใชบริการ ในอัตราที่ไมเปนภาระแกผู ใชบริการจนเกินไป ซึ่งไดรับความเห็นชอบจาก กสทช. หรือคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม (กทค.) แลว โดยบริษัทฯ

 จะแจงใหทราบในเวลาที่บริษัทฯ ไดสงมอบเคร�องและอุปกรณนั้นใหแกผู ใชบริการ 

  3.1.4 บริษัทฯ จะรวมรับผิดกับผูรวมใหบริการเสริมตอผู ใชบริการในความเสียหายที่เกิดขึ้น จากการใหบริการเสริมดวย

 3.2 สิทธิ หนาที่ และความรับผิดของผู ใชบริการ

  3.2.1 ผู ใชบริการตกลงใหขอมูลสวนตัวท่ีจำเปนในขอ ก. และ ข. พรอมท้ังสงมอบสำเนาเอกสารหรือหลักฐานซ่ึงยืนยันขอมูลสวนตัวดังกลาวใหแกบริษัทฯ

  เพ�อการปฏิบัติตามสัญญา ทั้งนี้บริษัทฯ สามารถขอตรวจสอบตนฉบับของเอกสารหรือหลักฐานดังกลาวไดดวย

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

   ข. ขอมูลเก่ียวกับท่ีอยูสำหรับติดตอการจัดสงเอกสารอ�น ๆ รวมท้ังเบอรโทรศัพทเพ�อใช ในการติดตอและรายละเอียดเก่ียวกับท่ีพักอาศัยในปจจุบัน

   เปนตน

  อนึ่ง บริษัทฯรับรองวาจะไมนำขอมูลดังกลาวไปใชเพ�อประโยชนอ�นใดโดยไมไดรับความยินยอมโดยชัดแจงจากผู ใชบริการ เวนแตขอมูลนั้นจะถูกนำไปสง

 ใหแก กสทช. หรือหนวยงานของรัฐตามที่กฎหมายกำหนด ทั้งนี้ ผู ใชบริการสามารถเพิกถอนความยินยอมที่จะใหขอมูลสวนบุคคลเปนลายลักษณอักษรตอ

 บริษัทฯ เม�อใดก็ได

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

  ที่เปนการลวงละเมิด หลอกลวง หยาบคาย ลามก หรือขมขู

  3.2.3 ผู ใชบริการจะตองไมกอใหเกิด หรืออนุญาตใหผูอ�นกระทำการใดๆ อันเปนการกอกวน รบกวน หรือเกิดความไมสะดวก ท้ังตอบริษัทฯ ผู ใชบริการ

  อ�นของบริษัทฯ หรือบุคคลอ�นใด 

  3.2.4 ผู ใชบริการตองไมใชเครือขายของบริษัทฯ เพ�อใหบริการสงขอมูลหรือการติดตอส�อสารท่ีมีลักษณะดังตอไปน้ี โดยปราศจากความยินยอมเปน

  ลายลักษณอักษรจากบุคคลหรือนิติบุคคลอ�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 ที่ใชบังคับ

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

  3.2.5 ไมกระทำการในลักษณะท่ีเปนการลดประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของเครือขาย หรือสวนใดๆ ของเครือขาย หรือกระทำการอันมีลักษณะเปนอันตราย

  ตอเครือขาย เวนแตเปนการใชบริการตามสัญญา หรือการสงเสริมการขายของบริษัทฯ นอกจากนี้ผู ใชบริการยังจะตองปฏิบัติตามกฎระเบียบที่เกี่ยวของ

  กับการใชเครือขายทั้งหมด และปฏิบัติตามคำแนะนำที่เหมาะสมของบริษัทฯ ซึ่งเกี่ยวของกับการใหบริการ และรวมมือกับบริษัทฯ ในดานการรักษาความ

  ปลอดภัย และการตรวจสอบอ�นๆ ดวย

  3.2.6 ในกรณีที่บริษัทฯ ไดกำหนดรหัสประจำตัวของผู ใชบริการหรือรหัสสวนตัวใดๆ เพ�อใชบริการโทรคมนาคมของบริษัทฯ ผู ใชบริการตกลงที่จะเก็บ

  รักษารหัสดังกลาวไวเปนความลับโดยจะไมเปดเผยใหบุคคลภายนอกทราบ  

  3.2.7 ผู ใชบริการจะโอนสิทธิการใชบริการตามสัญญาใหแกบุคคลอ�นมิได เวนแตจะไดรับความยินยอมจากบริษัทฯ ทั้งนี้บริษัทฯ สงวนสิทธิในการคิด

  คาธรรมเนียมในการดำเนินการดังกลาวขางตนตามอัตราที่กำหนดในสัญญานี้ หรือตามที่จะไดกำหนดในภายหลัง ภายใตอัตราที่ กสทช. เห็นชอบแลว

  3.2.8 สิทธิของผู ใชบริการ มีรายละเอียดดังนี้

   (1) บริษัทฯ จะจัดใหมีการคุมครองขอมูลสวนบุคคลตามมาตรการคุมครองสิทธิของผู ใชบริการโทรคมนาคมเก่ียวกับขอมูลสวนบุคคล สิทธิในความ

   เปนสวนตัวและเสรีภาพในการส�อสารถึงกัน โดยทางโทรคมนาคมที่ กสทช. ได ใหความเห็นชอบ 

   (2) ระหวางการใชบริการ ผู ใชบริการมีสิทธิขอขอมูลเกี่ยวกับการใชบริการของตนผานชองทางที่บริษัทฯ กำหนดไว โดยไมเสียคาใชจายใดๆ

   (3) ผู ใชบริการมีสิทธิย�นขอรองเรียนตอบริษัทฯ หากผู ใชบริการไดรับความเดือดรอนเสียหายจากการใหบริการของบริษัทฯ ได ภายใตหลักเกณฑ

   ของประกาศ กทช. เร�อง กระบวนการรับเร�องรองเรียนและพิจารณาเร�องรองเรียนของผู ใชบริการ พ.ศ. 2549

4. สิทธิและหนาที่ ในการเรียกเก็บและการชำระคาบริการและ/หรือคาธรรมเนียม

 4.1 บริษัทจะเรียกเก็บคาบริการ และ/ หรือคาธรรมเนียมในอัตราตามท่ีไดมีการตกลงไว โดยจะเรียกเก็บจากผู ใชบริการในอัตราเดียวกันสำหรับบริการโทรคมนาคม

 ที่มีลักษณะหรือประเภทเดียวกัน โดยจะไมเลือกปฏิบัติ แบงแยก หรือกีดกันผู ใชบริการรายหนึ่งรายใด และจะไมเรียกเก็บคาบริการ และ/ หรือคาธรรมเนียมนอก

 เหนือจากที่บริษัทไดกำหนดไว

แบบสัญญาใหบริการโทรคมนาคมประเภทเติมเงิน (Pre Pay) 

ของบริษัท เรียล มูฟ จำกัด

 4.2 ในกรณีที่ผู ใชบริการเห็นวาบริษัทฯ เรียกเก็บคาบริการ และ/ หรือคาธรรมเนียมของบริษัทฯ ไมถูกตองบางสวนหรือทั้งหมด หรือเห็นวาบริษัทฯ เรียกเก็บ

 คาธรรมเนียมและคาบริการสูงกวาอัตราที่สัญญากำหนดไว หรือสูงกวาอัตราขั้นสูงที่ กสทช. กำหนด หรือสูงกวาที่เรียกเก็บจากผู ใชบริการรายอ�นที่ใชบริการ

 โทรคมนาคมในลักษณะหรือประเภทเดียวกัน ผู ใชบริการมีสิทธิขอขอมูลเก่ียวกับการใชบริการของตนท่ีบริษัทฯ เปนผู ใหบริการได และบริษัทฯ มีหนาที่แจงขอมูล

 ใหผู ใชบริการทราบภายใน 30 (สามสิบ) วันนับแตวันท่ีผู ใชบริการรองขอ หากบริษัทฯ ไมดำเนินการภายในระยะเวลาท่ีกำหนด ใหถือวาบริษัทฯ ส้ินสิทธิในการเรียก

 เก็บคาธรรมเนียม หรือคาบริการในจำนวนท่ีผู ใชบริการได โตแยง ท้ังน้ี ในกรณีท่ีผู ใชบริการรองขอใหบริษัทฯ รับรองขอมูลท่ีถูกตองในเอกสาร บริษัทฯ มีสิทธิ

 คิดคาตอบแทนซ่ึงไมสูงกวาความเปนจริงจากผู ใชบริการไดและใหเปนไปตามหลักเกณฑที่ กสทช. กำหนด

 4.3 หากปรากฏวาบริษัทฯ เรียกเก็บคาบริการ และ/ หรือคาธรรมเนียมเกินกวาจำนวนท่ีเกิดข้ึนจากการใชบริการ บริษัทฯ จะคืนเงินสวนตางของคาบริการ และ/ หรือ

 คาธรรมเนียมที่เรียกเก็บเกินใหแกผู ใชบริการภายใน 30 (สามสิบ) วัน นับแตวันที่ขอเท็จจริงยุติและบริษัทฯ จะชำระดอกเบี้ยในสวนตางในอัตราเทากับที่ไดกำหนด

 ไววาจะเรียกเก็บจากผู ใชบริการในกรณีท่ีผู ใชบริการผิดนัด นับแตวันท่ีบริษัทฯ เรียกเก็บคาบริการ และ/ หรือคาธรรมเนียมเกิน เวนแตผู ใชบริการจะไดตกลงเลือก

 ใหดำเนินการในการคืนเงินสวนตางเปนอยางอ�น ทั้งนี้ ตามวิธีการที่ผู ใชบริการและบริษัทฯ จะไดตกลงรวมกันตอไป

 4.4 ในกรณีผู ใชบริการผิดนัดชำระคาบริการ และ/ หรือคาธรรมเนียมเกินกวาระยะเวลาที่กำหนด ผู ใชบริการตกลงชำระดอกเบี้ยใหกับบริษัทฯ นับแตวันผิดนัด

 ในอัตราไมเกินกวาที่กฎหมายกำหนดหรือ กสทช. ใหความเห็นชอบ 

5. การระงับการใชบริการและการใหบริการโทรคมนาคม

 5.1 ในกรณีที่มีเหตุจำเปน หรือเหตุอ�นใดภายใตกรอบกฎหมายที่บริษัทฯ จะไดแจงใหผู ใชบริการทราบ บริษัทฯ มีสิทธิระงับการใหบริการโทรคมนาคมเปนการ

 ชั่วคราวตอผู ใชบริการได โดยแจงเปนหนังสือพรอมทั้งระบุเหตุในการใชสิทธิดังกลาวใหแกผู ใชบริการทราบลวงหนา เปนระยะเวลาไมนอยกวา 30 (สามสิบ) วัน

 5.2 ในกรณีดังตอไปนี้ บริษัทฯ สามารถระงับการใหบริการไดทันที

  5.2.1 เกิดเหตุสุดวิสัยขึ้นแกบริษัทฯ

  5.2.2 ผู ใชบริการถึงแกความตาย หรือสิ้นสุดสภาพนิติบุคคล

  5.2.3 ผู ใชบริการใชเอกสารปลอมในการขอใชบริการ

  5.2.4 บริษัทฯ พิสูจนไดวาบริการโทรคมนาคม และ/ หรือเลขหมายโทรศัพทเคล�อนที่ที่ใหแกผู ใชบริการถูกนำไปใช โดยมิชอบดวยกฎหมายหรือฝาฝนตอ

  สัญญา

  5.2.5 บริษัทฯ พิสูจนไดวาผู ใชบริการไดนำบริการโทรคมนาคมไปใชเพ�อแสวงหารายได โดยมีเจตนาจะไมชำระคาธรรมเนียมและคาบริการ

  5.2.6 บริษัทฯ มีเหตุจำเปนที่จะตองบำรุงรักษาหรือแกไขระบบโทรคมนาคมที่ใช ในการใหบริการ

 5.3 ในกรณีที่ผู ใชบริการไดแจงใหบริษัทฯระงับการใหบริการเน�องจากซิมการดและ/หรือโทรศัพทเคล�อนที่สูญหายหรือถูกขโมย บริษัทฯ จะดำเนินการระงับการ

 ใหบริการในทันทีที่ไดรับแจง และผู ใชบริการไมตองรับผิดชำระคาธรรมเนียม และ/ หรือคาบริการที่เกิดขึ้นภายหลังการแจงดังกลาว

 5.4 ในกรณีมีเหตุจำเปน ผู ใชบริการมีสิทธิขอระงับการใชบริการชั่วคราวไดครั้งละไมนอยกวาเจ็ด (7) วัน แตไมเกินกวาสามสิบ (30) วัน โดยแจงเปนลายลักษณ

 อักษรใหบริษัทฯ ทราบลวงหนาไมนอยกวาสาม (3) วัน ตามชองทางท่ีบริษัทฯ กำหนด ท้ังน้ี เม�อผู ใชบริการไดแจงขอระงับการใชบริการช่ัวคราวตอบริษัทฯ แลว

 บริษัทฯ จะไมเรียกเก็บคาบริการ และ/ หรือคาธรรมเนียม หรือคาใชจายใดๆ จากผู ใชบริการในชวงระยะเวลาการระงับการใชบริการชั่วคราว และเม�อครบกำหนด

 การขอระงับการใชบริการชั่วคราว บริษัทฯ จะเปดใหผู ใชบริการเขาใชบริการไดทันที และผู ใชบริการตกลงที่จะใชบริการตอในเวลานั้นทันทีเชนกัน

  กรณีมีเหตุสุดวิสัยเกิดขึ้นกับผู ใชบริการ จนเปนเหตุใหผู ใชบริการไมสามารถใชบริการได ผู ใหบริการตกลงใหผู ใชบริการระงับการใชบริการชั่วคราวไดตาม

 ระยะเวลาที่ผู ใชบริการรองขอ แตทั้งนี้ไมเกินกวาระยะเวลาที่เหตุสุดวิสัยนั้นคงอยู

  กรณีผู ใชบริการประสงคเปดใชบริการกอนกำหนดระยะเวลาของการระงับการใชบริการช่ัวคราวท่ีผู ใชบริการไดขอใชสิทธิไวจะส้ินสุดลง ผู ใชบริการจะตอง

 แจงใหบริษัทฯ ทราบตามชองทางที่บริษัทฯ กำหนด

6. การเลิกสัญญา

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

 บริการจะตองชำระคาบริการครบถวนแลวจนถึงวันที่การยกเลิกสัญญามีผลบังคับ 

 ในกรณีที่มีเหตุดังตอไปนี้ ผู ใชบริการอาจใชสิทธิเลิกสัญญาไดทันที

  6.1.1 ผู ใชบริการไมสามารถรับบริการจากบริษัทฯ ได ดวยเหตุที่เกิดขึ้นอยางตอเน�อง และอยูนอกเหนือการควบคุมของผู ใชบริการ

  6.1.2 บริษัทฯ ปฏิบัติผิดขอตกลงที่เปนสาระสำคัญของสัญญา

  6.1.3 บริษัทฯ ตกเปนบุคคลลมละลาย

  6.1.4 บริษัทฯ เปลี่ยนแปลงขอตกลงในสัญญาหรือเง�อนไขในการใหบริการ ซึ่งมีผลเปนการลดสิทธิหรือประโยชนอันพึงไดรับของผู ใชบริการลง เวนแต

  เกิดจากเหตุตามที่กฎหมายบัญญัติ

 6.2 บริษัทฯ มีสิทธิบอกเลิกการใหบริการในกรณีดังตอไปนี้

  6.2.1 ผู ใชบริการถึงแกความตายหรือสิ้นสภาพนิติบุคคล

  6.2.2 บริษัทฯ มีเหตุผลอันเช�อไดวา ผู ใชบริการมีพฤติกรรมฉอฉลในการใชบริการหรือการชำระคาบริการ และ/ หรือคาธรรมเนียม หรือนำบริการไปใช

  โดยผิดกฎหมาย หรือฝาฝนขอหามในสัญญา

  6.2.3 บริษัทฯ ไมสามารถใหบริการได โดยเหตุที่อยูนอกเหนือการควบคุมของบริษัทฯ

  6.2.4 เปนการยกเลิกโดยบทบัญญัติแหงกฎหมาย

 6.3 เม�อเลิกสัญญาหากบริษัทฯ มีเงินคางชำระแกผู ใชบริการ บริษัทฯ จะชำระคืนเงินใหแกผู ใชบริการ ทั้งนี้ ในการคืนเงินดังกลาว เม�อบริษัทฯ ไดตรวจสอบ

 หลักฐานแลววาเปนบุคคลคนเดียวกับผู ใชบริการหรือผูรับมอบอำนาจจากผู ใชบริการอยางถูกตองแลว บริษัทฯ จะคืนเงินใหแกผู ใช บริการภายใน 30 (สามสิบ) วัน

 นับแตวันเลิกสัญญา โดยการคืนเงินดังกลาวอาจคืนดวยเงินสด เช็ค หรือนำเขาบัญชีเงินฝากของผู ใชบริการ หรือตามวิธีการที่บริษัทฯ และผู ใชบริการไดตกลง

 กันตอไป

 ในกรณีท่ีบริษัทฯ ไมสามารถคืนเงินดังกลาวใหแกผู ใชบริการไดภายในระยะเวลาท่ีกำหนด บริษัทฯ ตองชำระคาเสียประโยชนในอัตราเทากับอัตราดอกเบี้ยที่บริษัทฯ

 คิดจากผู ใชบริการกรณีผู ใช บริการผิดนัดไมชำระคาธรรมเนียมหรือคาบริการแกบริษัทฯ แตทั้งนี้ไมตัดสิทธิผู ใชบริการที่จะ เรียกคาเสียหายอยางอ�น

7. เง�อนไขการขอรับเงินคืนเม�อสัญญาเลิกกัน

 ผู ใชบริการที่ขอรับเงินคืน ตองเปนผู ใชบริการที่ไดลงทะเบียนผู ใชบริการโทรศัพทเคล�อนที่ในลักษณะที่เรียกเก็บเงินลวงหนา และสามารถแสดงตนไดวาเปนผู ใช

บริการเลขหมายที่ตองการใช สิทธิรับเงินคืน โดยตองแสดงขอมูล ช�อ นามสกุล และ บัตรประจำตัวประชาชนที่มีขอมูลตรงกันกับที่ไดลงทะเบียนไว

8. ขอกำหนดเกี่ยวกับอัตราคาบริการและ/หรือคาธรรมเนียม

 การกำหนดและการเปลี่ยนแปลงอัตราคาบริการและคาธรรมเนียมดังกลาวขางตนจะอยูภายใตหลักเกณฑของประกาศ กทช. เร�อง อัตราขั้นสูงของคาบริการและ

การเรียกเก็บเงินคาบริการลวงหนาในกิจการโทรคมนาคม พ.ศ.2549 และประกาศอ�นๆ ที่เกี่ยวของ 

 อนึ่ง บริษัทฯ สงวนสิทธิในการแกไข เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกอัตราคาบริการ และ/ หรือคาธรรมเนียมดังกลาวขางตนภายใตกรอบที่กฎหมายกำหนด ทั้งนี้ แบบ

สัญญาของบริษัทฯที่ กสทช. ได ใหความเห็นชอบแลว หากตอมาบริษัทฯ ประสงคจะแกไขเปลี่ยนแปลงขอกำหนดหรือเง�อนไขเกี่ยวกับการใหบริการอันอาจมีผลกระทบ

ตอสิทธิและหนาที่หรือประโยชนอันพึงไดรับของผู ใชบริการ บริษัทฯ จะเสนอให กสทช. พิจารณาใหความเห็นชอบลวงหนาไมนอยกวา 30 (สามสิบ) วัน เวนแตเปนขอ

กำหนดหรือเง�อนไขเกี่ยวกับการใหบริการที่ กสทช. ประกาศยกเวนใหดำเนินการได โดยไมตองไดรับความเห็นชอบจาก กสทช. ในกรณีดังกลาวใหผู ใหบริการแจงให

กสทช. ทราบอยางชาไมเกิน 30 (สามสิบ) วันหลังจากที่ไดดำเนินการแลว

 การเปลี่ยนแปลงในสาระสำคัญของระบบเทคโนโลยี หรืออุปกรณใดๆ อันสงผลกระทบทำใหประสิทธิภาพในการใหบริการต่ำลงหรือกระทบตอสิทธิ หนาที่ หรือ

ประโยชนอันพึงไดรับของผู ใชบริการ ใหถือวามีผลเปนการแกไขเปลี่ยนแปลงขอกำหนดหรือเง�อนไขในการใหบริการและตองไดรับความเห็นชอบจาก กสทช. กอน
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