แบบสัญญาใหบริการโทรคมนาคมประเภทรายเดือน (Post Pay)
ของบริษัท เรียล มูฟ จำกัด
บริษทั เรียล มูฟ จำกัด (บริษทั ฯ) เปนผูร บั ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมตามพระราชบัญญัติ 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�อประโยชน ในการจัดทำสัญญา ดังนี้
1. ขอกำหนดเกีย่ วกับลักษณะและประเภทของบริการ
1.1 ใหบริการขายตอบริการโทรศัพทเคล�อนทีแ่ บบรายเดือน (Post Pay)
1.2 ใหบริการเสริมอ�น ๆ ทีเ่ กีย่ วของกับการใหบริการในขอ 1.1 ดังเชน
1.2.1 บริการสงขอความสัน้ (SMS หรือ Short Message Service)
1.2.2 บริการสงขอความมัลติมเี ดีย (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. ขอกำหนดเกีย่ วกับมาตรฐานการใหบริการของผู ใหบริการ
บริษัทฯ ตกลงจัดใหมีคุณภาพและมาตรฐานการใหบริการไมต่ำกวาหลักเกณฑที่คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ (กสทช) ประกาศกำหนด
และตามที่ได โฆษณาไว หรือตามที่ไดแจงใหผู ใชบริการทราบ
3. ขอกำหนดเกีย่ วกับสิทธิหนาทีแ่ ละความรับผิดของผู ใหบริการและผู ใชบริการ
3.1 สิทธิ หนาที่ และความรับผิดของบริษทั ฯ
3.1.1 ในกรณีทเ่ี กิดเหตุขดั ของทำใหบริษทั ฯ ไมสามารถใหบริการแกผู ใชบริการไดตามปกติ หรือตามที่ได โฆษณาไว บริษทั ฯ ตกลงไมเรียกเก็บคาบริการกับผู ใชบริการจนกวา บริษทั ฯ จะ
สามารถใหบริการไดตามปกติ เวนแตเหตุขดั ของดังกลาวเกิดจากความผิดของผู ใชบริการ ทัง้ นี้ บริษทั ฯ จะใหมกี ารดำเนินการแกไขเหตุขดั ของดังกลาวโดยเร็ว
3.1.2 นอกเหนือจากที่ไดระบุไวขา งตนแลว สิทธิและหนาทีข่ องบริษทั ฯ ใหเปนไปตามที่ กสทช. ประกาศกำหนด
3.1.3 ในกรณีทบ่ี ริษทั ฯ ไดสง มอบเคร�องอุปกรณ หรือสิง่ อ�นทีเ่ กีย่ วของใหแกผู ใชบริการ โดยไมคดิ คาใชจา ยหรือคิดคาใชจา ยในราคาทีต่ ำ่ กวาราคาตลาดในขณะทีส่ ง มอบเพ�อประโยชน
ในการใชบริการโทรคมนาคมนั้น ผู ใหบริการจะถือเอาเหตุดังกลาวมากำหนดเปนเง�อนไขอันกอใหเกิดภาระแกผู ใชบริการหรือเรียกเก็บคาปรับหรือคาเสียหายจากการที่ผู ใชบริการยกเลิก
สัญญากอนกำหนดมิได ทัง้ นีผ้ ู ใชบริการที่ไดรบั มอบเคร�องอุปกรณ หรือสิง่ อ�นทีเ่ กีย่ วของไป จะตองใชความระมัดระวังในการใชเคร�องอุปกรณดงั กลาว และตองสงคืนใหแกบริษทั ฯ
เม�อสัญญาสิ้นสุดลง และหากผู ใชบริการกอใหเกิดความเสียหายแกเคร�องอุปกรณนั้น บริษัทฯ มีสิทธิเรียกใหผู ใชบริการรับผิดชดใชคาเสียหายตามความเสียหายที่เกิดขึ้นจริงแกเคร�อง
อุปกรณดงั กลาวได แตทง้ั นี้ ไมเกินกวาราคาตลาดของคาอุปกรณดงั กลาวขณะนัน้
อนึ่งในการสงมอบคืนเคร�องและอุปกรณนั้น บริษัทฯ จะคิดคาใชจายในการตรวจสภาพสำหรับการสงมอบเคร�องอุปกรณ หรือสิ่งอ�นที่เกี่ยวของคืนจากผู ใชบริการ ในอัตราที่ไมเปน
ภาระแกผู ใชบริการจนเกินไป ซึง่ ไดรบั ความเห็นชอบจาก กสทช. หรือคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม (กทค.) แลว โดยบริษทั ฯ จะแจงใหทราบในเวลาทีบ่ ริษทั ฯ ไดสง มอบเคร�องและอุปกรณ
นัน้ ใหแกผู ใชบริการ
3.1.4 บริษทั ฯ มีสทิ ธิปฏิเสธการเปดใชบริการหรือการขอใชบริการแกผู ใชบริการได ในกรณีดงั ตอไปนี้
(1) ผู ใชบริการในนามบุคคลธรรมดา
ก. ผู ใชบริการสงมอบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน บัตรขาราชการหรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ สำเนาหนังสือเดินทาง และเอกสารหลักฐานอ�นใดเพิม่ เติมทีจ่ ำเปนตามทีบ่ ริษทั ฯ
รองขอไมถกู ตอง ไมครบถวน หรือไมสมบูรณ
ข. ผู ใชบริการมีหนีค้ า งชำระ หรือมีประวัตคิ า งชำระคาบริการ และ/ หรือคาธรรมเนียมตอบริษทั ฯ
ค. มีเหตุอนั ควรเช�อวา ผู ใชบริการมีสภาวะทางการเงินขัดของ หรือมีเหตุอน� ใดซึง่ อาจไมสามารถชำระคาบริการ และ/ หรือคาธรรมเนียม
ง. มีเหตุอนั เช�อไดวา หากบริษทั ฯ เปดใหผู ใชบริการได ใชบริการแลว ผู ใชบริการอาจกระทำการใดๆ อันกอใหเกิดความเสียหายแกบริษทั ฯ หรือบุคคลอ�นใด และ/ หรือมีเหตุ
ทีสอ ไปในทางที่ไมสจุ ริต และ/ หรือกอใหเกิดความไมปลอดภัยตอบริษทั ฯ และ/ หรือใชบริการโดยผิดวัตถุประสงค ผิดศีลธรรมฉอฉล หรือผิดกฎหมาย
(2) ผู ใชบริการในนามนิตบิ คุ คล
ก. ผู ใชบริการสงมอบสำเนาเอกสารดังตอไปนี้
1. หนังสือรับรองบริษทั ซึง่ ออกโดยกรมพัฒนาธุรกิจการคา
2. สำเนาบัตรประชาชนของกรรมการผูม อี ำนาจลงนามหรือสำเนาหนังสือเดินทาง และใบอนุญาตทำงาน กรณีกรรมการเปนชาวตางชาติ
3. สำเนา ภ.พ.20 (ใบทะเบียนภาษีมลู คาเพิม่ )
4. หนังสือมอบอำนาจ (กรณีกรรมการไมสามารถลงนามไดดว ยตนเอง) พรอมดวยสำเนาบัตรประชาขนของผูร บั มอบอำนาจ และ
5. หลักฐานอ�นใดตามทีบ่ ริษทั ฯ รองขอซึง่ หลักฐานดังกลาวขางตนทัง้ หมดไมถกู ตอง ไมครบถวน หรือไมสมบูรณทง้ั หมด หรือบางสวน
ข. ผู ใชบริการ หรือกรรมการผูมีอำนาจกระทำการแทนมีหนี้คางชำระ หรือมีประวัติคางชำระคาใชบริการตอบริษัทฯ หรืออยูระหวางการฟนฟูกิจการ หรือมีประวัติวา
เจาหนาทีข่ องบริษทั ฯ มักประสบกับปญหาการติดตอกับผู ใชบริการ ไมวา จะดวยวิธกี ารสงไปรษณีย หรือทางโทรศัพท เปนตน
ค. มีเหตุอนั ควรเช�อไดวา ผู ใชบริการไมมตี วั ตนอยูจ ริงหรือไมไดดำเนินธุรกิจตามปกติ
ง. ผู ใชบริการมีประวัตไิ มสง งบการเงินติดตอกันเปนระยะเวลามากกวา 2 ป
จ. ผู ใชบริการหรือกรรมการผูม อี ำนาจกระทำการแทนมีประวัตวิ า เคยถูกฟองรองในคดีลม ละลาย 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
มีเหตุทส่ี อ ไปในทางที่ไมสจุ ริต และ/ หรือกอใหเกิดความไมปลอดภัยตอบริษทั ฯ และ/ หรือใชบริการโดยผิดวัตถุประสงค ผิดศีลธรรม ฉอฉล หรือผิดกฎหมาย
3.1.5 บริษทั ฯ จะรวมรับผิดกับผูร ว มใหบริการเสริมตอผู ใชบริการในความเสียหายทีเ่ กิดขึน้ จากการใหบริการเสริมดวย
3.2 สิทธิ หนาที่ และความรับผิดของผู ใชบริการ
3.2.1 ผู ใชบริการตกลงใหขอ มูลสวนตัวทีจ่ ำเปนในขอ ก. และ ข. พรอมทัง้ สงมอบสำเนาเอกสารหรือหลักฐานซึง่ ยืนยันขอมูลสวนตัวดังกลาวใหแกบริษทั ฯ เพ�อการปฏิบตั ติ ามสัญญา
ทัง้ นี้ บริษทั ฯ สามารถขอตรวจสอบตนฉบับของเอกสารหรือหลักฐานดังกลาวไดดว ย
ก. ขอมูลสวนตัว เชน ช�อ/ นามสกุล สถานภาพ สัญชาติ วันเดือนปเกิด เปนตน
ข. ขอมูลเกีย่ วกับทีอ่ ยูส ำหรับติดตอการจัดสงใบแจงหนีค้ า ใชบริการและเอกสารอ�นๆ รวมทัง้ เบอรโทรศัพท เพ�อใช ในการติดตอและรายละเอียดเกีย่ วกับทีพ่ กั อาศัยในปจจุบนั เปนตน
อนึ่ง บริษัทฯ รับรองวาจะไมนำขอมูลดังกลาวไปใชเพ�อประโยชนอ�นใดโดยไมไดรับความยินยอมโดยชัดแจงจากผู ใชบริการ เวนแตขอมูลนั้นจะถูกนำไปสงใหแก กสทช. หรือ
หนวยงานของรัฐตามทีก่ ฎหมายกำหนด ทัง้ นี้ ผู ใชบริการสามารถเพิกถอนความยินยอมทีจ่ ะใหขอ มูลสวนบุคคลเปนลายลักษณอกั ษรตอบริษทั ฯ เม�อใดก็ ได
3.2.2 ผู ใชบริการตกลงไมใชบริการโทรคมนาคมของบริษทั ฯ ผิดวัตถุประสงค ผิดศีลธรรม ฉอฉล หรือผิดกฎหมาย หรือเพ�อการติดตอส�อสารใดๆ ทีเ่ ปนการลวงละเมิด หลอกลวง
หยาบคาย ลามก หรือขมขู
3.2.3 ผู ใชบริการจะตองไมกอ ใหเกิด หรืออนุญาตใหผอู น� กระทำการใดๆ อันเปนการกอกวน รบกวน หรือเกิดความไมสะดวก ทัง้ ตอบริษทั ฯ ผู ใชบริการอ�นของบริษทั ฯ หรือบุคคลอ�นใด
3.2.4 ผู ใชบริการตองไมใชเครือขายของบริษทั ฯ เพ�อใหบริการสงขอมูลหรือการติดตอส�อสารทีม่ ลี กั ษณะดังตอไปนี้ โดยปราศจากความยินยอมเปนลายลักษณอกั ษรจากบุคคล หรือ
นิตบิ คุ คลอ�นใดทีเ่ กีย่ วของ
ก. หยาบคาย ลามก อนาจาร ไมชอบดวยกฎหมาย หรือขัดตอความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน
ข. ขมขู รบกวน คุกคาม ลวงเกิน หรือเปนการกระทำละเมิดตอสิทธิในความเปนสวนตัว หรือทำใหบคุ คลอ�นเส�อมเสียช�อเสียง
ค. ละเมิดสิทธิในทรัพยสนิ ทางปญญา
ง. เพ�อสรางความเขาใจผิด และ/ หรือหลอกลวงประชาชน
จ. ตองหามหรือขัดตอกฎหมาย ระเบียบ จรรยาบรรณ หรือประกาศใดๆ ที่ใชบงั คับ
ฉ. แทรกแซงการใชบริการของผู ใหบริการรายอ�น หรือบริษทั ฯ ซึง่ อาจกอใหเกิดความเสียหายตอบริษทั ฯ หรือโครงขายโทรคมนาคมอ�น ๆ
3.2.5 ไมกระทำการในลักษณะทีเ่ ปนการลดประสิทธิภาพการปฏิบตั งิ านของเครือขาย หรือสวนใดๆ ของเครือขาย หรือกระทำการอันมีลกั ษณะเปนอันตรายตอเครือขาย เวนแตเปนการ
ใชบริการตามสัญญาหรือการสงเสริมการขายของบริษทั ฯ นอกจากนี้ ผู ใชบริการยังจะตองปฏิบตั ติ ามกฎระเบียบทีเ่ กีย่ วของกับการใชเครือขายทัง้ หมด และปฏิบตั ติ ามคำแนะนำทีเ่ หมาะสม
ของบริษทั ฯ ซึง่ เกีย่ วของกับการใหบริการ และรวมมือกับบริษทั ฯ ในดานการรักษาความปลอดภัย และการตรวจสอบอ�นๆ ดวย
3.2.6 ในกรณีทบ่ี ริษทั ฯ ไดกำหนดรหัสประจำตัวของผู ใชบริการหรือรหัสสวนตัวใดๆ เพ�อใชบริการโทรคมนาคมของบริษทั ฯ ผู ใชบริการตกลงทีจ่ ะเก็บรักษารหัสดังกลาวไวเปนความลับ
โดยจะไมเปดเผยใหบคุ คลภายนอกทราบ
3.2.7 ผู ใชบริการจะโอนสิทธิการใชบริการตามสัญญาใหแกบุคคลอ�นมิได เวนแตจะไดรับความยินยอมจากบริษัทฯ ทั้งนี้ บริษัทฯ สงวนสิทธิในการคิดคาธรรมเนียมในการดำเนินการ
ดังกลาวขางตนตามอัตราทีก่ ำหนดในสัญญานี้ หรือตามทีจ่ ะไดกำหนดในภายหลัง ภายใตอตั ราที่ กสทช. เห็นชอบแลว

3.2.8 ผู ใชบริการตกลงชำระคาธรรมเนียมและคาบริการภายใตเง�อนไขและตามอัตราทีบ่ ริษทั ฯ กำหนด ในกรณีผู ใชบริการมีความประสงคจะขอยกเลิกการใชบริการ ผู ใชบริการจะตอง
ชำระคาบริการ และ/ หรือคาธรรมเนียมทีค่ า งชำระใหแกบริษทั ฯ
3.2.9 สิทธิของผู ใชบริการ มีรายละเอียดดังนี้
(1) บริษัทฯ จะจัดใหมีการคุมครองขอมูลสวนบุคคลตามมาตรการคุมครองสิทธิของผู ใชบริการโทรคมนาคมเกี่ยวกับขอมูลสวนบุคคล สิทธิในความเปนสวนตัว และเสรีภาพใน
การส�อสารถึงกันโดยทางโทรคมนาคมที่ กสทช. ได ใหความเห็นชอบ
(2) ผู ใชบริการมีสทิ ธิขอขอมูลเกีย่ วกับการใชบริการของตนผานชองทางทีบ่ ริษทั ฯ กำหนดไว โดยไมเสียคาใชจา ยใดๆ
(3) ผู ใชบริการมีสทิ ธิยน� ขอรองเรียนตอบริษทั ฯ หากผู ใชบริการไดรบั ความเดือดรอนเสียหายจากการใหบริการของบริษทั ฯ ไดภายใตหลักเกณฑของประกาศ กทช. เร�อง กระบวน
การรับเร�องรองเรียนและพิจารณาเร�องรองเรียนของผู ใชบริการ พ.ศ. 2549
4. สิทธิและหนาที่ ในการเรียกเก็บและการชำระคาบริการและ/หรือคาธรรมเนียม
4.1 บริษัทฯ จะเรียกเก็บคาบริการ และ/ หรือคาธรรมเนียมในอัตราตามที่ไดมีการตกลงไว โดยจะเรียกเก็บจากผู ใชบริการในอัตราเดียวกันสำหรับบริการโทรคมนาคมที่มีลักษณะหรือประเภท
เดียวกัน โดยจะไมเลือกปฏิบตั ิ แบงแยก หรือกีดกันผู ใชบริการรายหนึง่ รายใด และจะไมเรียกเก็บคาบริการและ/หรือคาธรรมเนียมนอกเหนือจากทีบ่ ริษทั ไดกำหนดไว
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
ใชบริการสามารถเขาใจถึงทีม่ าของคาใชจา ยทีป่ รากฏในใบแจงรายการนัน้ ได
4.3 ผู ใชบริการตกลงชำระคาบริการ และ/ หรือคาธรรมเนียมตามจำนวนที่บริษัทฯ ไดแจงไว ในใบแจงรายการใชบริการโทรคมนาคม และจัดสงใหแกผู ใชบริการภายใตเง�อนไข และระยะเวลาที่
บริษทั ฯ หรือ กสทช. ประกาศกำหนดไว ในกรณีทผ่ี ู ใชบริการเห็นวาบริษทั ฯ เรียกเก็บคาบริการ และ/ หรือคาธรรมเนียมของบริษทั ฯ ไมถกู ตองบางสวนหรือทัง้ หมดหรือเห็นวาบริษทั ฯ เรียก
เก็บคาธรรมเนียมและคาบริการสูงกวาอัตราทีส่ ญ
ั ญากำหนดไว หรือสูงกวาทีเ่ รียกเก็บจากผู ใชบริการรายอ�นที่ใชบริการโทรคมนาคมในลักษณะหรือประเภทเดียวกัน ผู ใชบริการมีสทิ ธิขอขอมูล
เกี่ยวกับการใชบริการของตนที่บริษัทฯ เปนผู ใหบริการได และบริษัทฯ มีหนาที่แจงขอมูลใหผู ใชบริการทราบภายใน 30 (สามสิบ) วัน นับแตวันที่ผู ใชบริการรองขอ หากบริษัทฯ ไมดำเนินการ
ภายในระยะเวลาที่กำหนด ใหถือวาบริษัทฯ สิ้นสิทธิในการเรียกเก็บคาธรรมเนียมหรือคาบริการในจำนวนที่ผู ใชบริการได โตแยง ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู ใชบริการรองขอใหบริษัทฯ รับรองขอมูลที่
ถูกตองในเอกสาร บริษทั ฯ มีสทิ ธิคดิ คาตอบแทนซึง่ ไมสงู กวาความเปนจริงจากผู ใชบริการได และใหเปนไปตามหลักเกณฑท่ี กสทช. กำหนด
4.4 หากปรากฏวาบริษัทฯ เรียกเก็บคาบริการ และ/ หรือคาธรรมเนียมเกินกวาจำนวนที่เกิดขึ้นจากการใชบริการ บริษัทฯ จะคืนเงินสวนตางของคาบริการ และ/ หรือคาธรรมเนียมที่เรียกเก็บ
เกินใหแกผู ใชบริการภายใน 30 (สามสิบ) วัน นับแตวันที่ขอเท็จจริงยุติและบริษัทฯ จะชำระดอกเบี้ยในสวนตางในอัตราเทากับที่ไดกำหนดไววาจะเรียกเก็บจากผู ใชบริการในกรณีที่ผู ใชบริการ
ผิดนัด นับแตวนั ทีข่ อ เท็จจริงยุตเิ วนแตผู ใชบริการจะไดตกลงเลือกใหดำเนินการในการคืนเงินสวนตางเปนอยางอ�น ทัง้ นี้ ตามวิธกี ารทีผ่ ู ใชบริการและบริษทั ฯ จะไดตกลงรวมกันตอไป
4.5 ในกรณีผู ใชบริการผิดนัดชำระคาบริการ และ/ หรือคาธรรมเนียมเกินกวาระยะเวลาทีก่ ำหนดผู ใชบริการตกลงชำระดอกเบีย้ ใหกบั บริษทั ฯ นับแตวนั ผิดนัดในอัตราไมเกินกวาทีก่ ฎหมายกำหนด
หรือคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม (กสทช.) ใหความเห็นชอบ
5. การระงับการใชบริการและการใหบริการโทรคมนาคม
5.1 ในกรณีมเี หตุจำเปน ผู ใชบริการมีสทิ ธิขอระงับการใชบริการชัว่ คราวไดครัง้ ละไมนอ ยกวาเจ็ด (7) วัน แตไมเกินกวาสามสิบ (30) วัน โดยแจงเปนลายลักษณอกั ษรใหบริษทั ฯ ทราบลวงหนา
ไมนอ ยกวาสาม (3) วัน ตามชองทางทีบ่ ริษทั ฯ กำหนด ทัง้ นี้ เม�อผู ใชบริการไดแจงขอระงับการใชบริการชัว่ คราวตอบริษทั ฯ แลว บริษทั ฯจะไมเรียกเก็บคาบริการ และ/ หรือคาธรรมเนียม หรือ
คาใชจา ยใดๆ จากผู ใชบริการในชวงระยะเวลาการระงับการใชบริการชัว่ คราว และเม�อครบกำหนดการขอระงับการใชบริการชัว่ คราว บริษทั ฯ จะเปดใหผู ใชบริการเขาใชบริการไดทนั ทีและผู ใชบริการ
ตกลงทีจ่ ะใชบริการตอในเวลานัน้ ทันทีเชนกัน
กรณีมเี หตุสดุ วิสยั เกิดขึน้ กับผู ใชบริการ จนเปนเหตุใหผู ใชบริการไมสามารถใชบริการได ผู ใหบริการตกลงใหผู ใชบริการระงับการใชบริการชัว่ คราวไดตามระยะเวลาทีผ่ ู ใชบริการรองขอ
แตทง้ั นี้ไมเกินกวาระยะเวลาทีเ่ หตุสดุ วิสยั นัน้ คงอยู
กรณีผู ใชบริการประสงคเปดใชบริการกอนกำหนดระยะเวลาของการระงับการใชบริการชัว่ คราวทีผ่ ู ใชบริการไดขอใชสทิ ธิไวจะสิน้ สุดลง ผู ใชบริการจะตองแจงใหบริษทั ฯ ทราบตามชอง
ทางทีบ่ ริษทั ฯ กำหนด
5.2 ในกรณีที่มีเหตุจำเปนหรือเหตุอ�นใดภายใตกรอบกฎหมายที่บริษัทฯ จะไดแจงใหผู ใชบริการทราบ บริษัทฯ มีสิทธิระงับการใหบริการโทรคมนาคมเปนการชั่วคราวตอผู ใชบริการได โดยแจง
เปนหนังสือพรอมทัง้ ระบุเหตุในการใชสทิ ธิดงั กลาวใหแกผู ใชบริการทราบลวงหนาเปนระยะเวลาไมนอ ยกวาสามสิบ (30) วัน
5.3 ในกรณีดงั ตอไปนี้ บริษทั ฯ สามารถระงับการใหบริการไดทนั ที
5.3.1 เกิดเหตุสดุ วิสยั ขึน้ แกบริษทั ฯ
5.3.2 ผู ใชบริการถึงแกความตาย หรือสิน้ สุดสภาพนิตบิ คุ คล
5.3.3 ผู ใชบริการใชเอกสารปลอมในการขอใชบริการ
5.3.4 บริษทั ฯ พิสจู นไดวา บริการโทรคมนาคม และ/ หรือเลขหมายโทรศัพทเคล�อนทีท่ ่ีใหแกผู ใชบริการถูกนำไปใช โดยมิชอบดวยกฎหมายหรือฝาฝนตอสัญญา
5.3.5 ในกรณีทผ่ี ู ใชบริการซึง่ ใชบริการโทรคมนาคมในลักษณะทีเ่ รียกเก็บคาบริการ และ/ หรือคาธรรมเนียมภายหลัง ได ใชบริการเกินวงเงินคาบริการที่ไดตกลงไว ในสัญญา
บริษทั ฯ จะแจงเตือนใหผู ใชบริการทราบลวงหนาเม�อเห็นวาผู ใชบริการได ใชบริการไปแลวเปนจำนวน 80% ของวงเงินคาใชบริการ (credit limit) ตามทีผ่ ู ใชบริการไดตกลงไว ใน
สัญญากับบริษทั ฯ
5.3.6 ผู ใชบริการผิดนัดชำระคาบริการ และ/ หรือคาธรรมเนียมเกินกวาระยะเวลาทีก่ ำหนดในสัญญาสองคราวติดตอกัน
5.3.7 บริษทั ฯ พิสจู นไดวา ผู ใชบริการไดนำบริการโทรคมนาคมไปใชเพ�อแสวงหารายได โดยมีเจตนาจะไมชำระคาธรรมเนียมและคาบริการ
5.3.8 บริษทั ฯ มีเหตุจำเปนทีจ่ ะตองบำรุงรักษาหรือแกไขระบบโทรคมนาคมที่ใช ในการใหบริการ
5.4 ในกรณีทผ่ี ู ใชบริการไดแจงใหบริษทั ฯ ระงับการใหบริการเน�องจากซิมการด และ/ หรือโทรศัพทเคล�อนทีส่ ญ
ู หาย หรือถูกขโมย บริษทั ฯ จะดำเนินการระงับการใหบริการในทันทีท่ีไดรบั แจง
และผู ใชบริการไมตอ งรับผิดชำระคาธรรมเนียม และ/ หรือคาบริการทีเ่ กิดขึน้ ภายหลังการแจงดังกลาว
6. การเลิกสัญญา
6.1 ผู ใชบริการมีสิทธิบอกเลิกการใชบริการในเวลาใดก็ ไดดวยการแจงเปนลายลักษณอักษรใหบริษัทฯ ทราบลวงหนาไมนอยกวา 5 (หา) วันทำการ ทั้งนี้ ผู ใชบริการจะตองชำระคาบริการ
ครบถวนแลวจนถึงวันทีก่ ารยกเลิกสัญญามีผลบังคับ
ในกรณีทม่ี เี หตุดงั ตอไปนี้ ผู ใชบริการอาจใชสทิ ธิเลิกสัญญาไดทนั ที
6.1.1 ผู ใชบริการไมสามารถรับบริการจากบริษทั ฯ ไดดว ยเหตุทเ่ี กิดขึน้ อยางตอเน�อง และอยูน อกเหนือการควบคุมของผู ใชบริการ
6.1.2 บริษทั ฯ ปฏิบตั ผิ ดิ ขอตกลงทีเ่ ปนสาระสำคัญของสัญญา
6.1.3 บริษทั ฯ ตกเปนบุคคลลมละลาย
6.1.4 บริษทั ฯ เปลีย่ นแปลงขอตกลงในสัญญาหรือเง�อนไขในการใหบริการ ซึง่ มีผลเปนการลดสิทธิหรือประโยชนอนั พึงไดรบั ของผู ใชบริการลง เวนแตเกิดจากเหตุตามทีก่ ฎหมายบัญญัติ
6.2 บริษทั ฯ มีสทิ ธิบอกเลิกการใหบริการในกรณีดงั ตอไปนี้
6.2.1 ผู ใชบริการถึงแกความตาย หรือสิน้ สภาพนิตบิ คุ คล
6.2.2 ผู ใชบริการผิดนัดชำระคาบริการ และ/ หรือคาธรรมเนียมเกินกวาระยะเวลาทีก่ ำหนดในสัญญาสองคราวติดกัน โดยบริษทั ฯ ไดแจงใหผู ใชบริการทราบถึงวันครบกำหนดทีแ่ นนอน
เปนการลวงหนาในใบแจงเรียกเก็บคาบริการ และ/ หรือคาธรรมเนียม และไดทำการแจงเตือนลวงหนาตามวิธกี ารทีบ่ ริษทั ฯ กำหนดแลว
6.2.3 บริษัทฯ มีเหตุผลอันเช�อไดวา ผู ใชบริการมีพฤติกรรมฉอฉลในการใชบริการหรือการชำระคาบริการ และ/ หรือคาธรรมเนียม หรือนำบริการไปใช โดยผิดกฎหมาย หรือฝาฝน
ขอหามในสัญญา
6.2.4 บริษทั ฯ ไมสามารถใหบริการได โดยเหตุทอ่ี ยูน อกเหนือการควบคุมของบริษทั ฯ
6.2.5 เปนการยกเลิกโดยบทบัญญัตแิ หงกฎหมาย
6.3 เม�อเลิกสัญญาหากบริษัทฯ มีเงินคางชำระแกผู ใชบริการ บริษัทฯ จะชำระคืนเงินใหแกผู ใชบริการภายใน 30 (สามสิบ) วันนับแตวันเลิกสัญญา โดยการคืนเงินดังกลาวอาจคืนดวยเงินสด
เช็ค หรือนำเขาบัญชีเงินฝากของผู ใชบริการหรือตามวิธกี ารทีบ่ ริษทั ฯ และผู ใชบริการไดตกลงกันตอไป
ในกรณีทบ่ี ริษทั ฯ ไมสามารถคืนเงินดังกลาวใหแกผู ใชบริการไดภายในระยะเวลาทีก่ ำหนด บริษทั ฯ ตองชำระคาเสียประโยชน ในอัตราเทากับอัตราดอกเบีย้ ทีบ่ ริษทั ฯ คิดจากผู ใชบริการกรณี
ผู ใชบริการผิดนัดไมชำระคาธรรมเนียมหรือคาบริการแกบริษทั ฯ แตทง้ั นี้ไมตดั สิทธิผู ใชบริการทีจ่ ะเรียกคาเสียหายอยางอ�น
7. ขอกำหนดเกีย่ วกับอัตราคาบริการและ/หรือคาธรรมเนียม
การกำหนดและการเปลีย่ นแปลงอัตราคาบริการและคาธรรมเนียมดังกลาวขางตนจะอยูภ ายใตหลักเกณฑของประกาศ กทช. เร�อง อัตราขัน้ สูงของคาบริการและการเรียกเก็บเงินคาบริการลวงหนา
ในกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2549 และประกาศ กทช. เร�อง กำหนดใหกจิ การโทรคมนาคมบางประเภทไมตอ งอยูภ ายใตบงั คับของประกาศคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ เร�อง อัตราขัน้ สูง
ของคาบริการและการเรียกเก็บเงินคาบริการลวงหนาในกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2549 พ.ศ. 2550 และหลักเกณฑหรือประกาศที่ กสทช. จะกำหนดเกีย่ วกับอัตราขัน้ สูงตอไป ทัง้ นี้ ใหรวมถึงประกาศ
อ�นๆ ทีเ่ กีย่ วของดวยทัง้ นี้
อนึง่ บริษทั ฯ สงวนสิทธิในการแกไข เปลีย่ นแปลง หรือยกเลิกอัตราคาบริการและ/หรือคาธรรมเนียมดังกลาวขางตนภายใตกรอบทีก่ ฎหมายกำหนด ทัง้ นี้ แบบสัญญาของบริษทั ฯที่ กสทช. ได
ใหความเห็นชอบแลว หากตอมาบริษัทฯ ประสงคจะแกไขเปลี่ยนแปลงขอกำหนดหรือเง�อนไขเกี่ยวกับการใหบริการ อันอาจมีผลกระทบตอสิทธิและหนาที่หรือประโยชนอันพึงไดรับของผู ใชบริการ
บริษทั ฯ จะเสนอให กสทช. พิจารณาใหความเห็นชอบลวงหนาไมนอ ยกวา 30 (สามสิบ) วัน เวนแตเปนขอกำหนดหรือเง�อนไขเกีย่ วกับการใหบริการที่ กสทช. ประกาศยกเวนใหดำเนินการได โดยไมตอ ง
ไดรบั ความเห็นชอบจาก กสทช. ในกรณีดงั กลาวใหผู ใหบริการแจงให กสทช. ทราบอยางชาไมเกิน 30 (สามสิบ) วัน หลังจากที่ไดดำเนินการแลว
การเปลีย่ นแปลงในสาระสำคัญของระบบ เทคโนโลยี หรืออุปกรณ ใดๆ อันสงผลกระทบทำใหประสิทธิภาพในการใหบริการต่ำลง หรือกระทบตอสิทธิ หนาที่ หรือประโยชนอนั พึงไดรบั ของผู ใช
บริการ ใหถอื วามีผลเปนการแกไขเปลีย่ นแปลงขอกำหนดหรือเง�อนไขในการใหบริการ และตองไดรบั ความเห็นชอบจาก กสทช. กอน

