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แบบสัญญาให้บริการโทรคมนาคมประเภทเติมเงนิ (Pre-paid) 
ของบริษัท เดอะ ไวท์สเปซ จ ากัด 

 บริษทั เดอะ ไวท์สเปซ จ ำกดั (“บริษัทฯ”) ไดรั้บใบอนุญำตประกอบกิจกำรโทรคมนำคมประเภทท่ีหน่ึง บริกำร
โทรศัพท์เคล่ือนท่ีแบบโครงข่ำยเสมือนตำมใบอนุญำต เลขท่ี 1/58/017  ตำมพระรำชบัญญัติกำรประกอบกิจกำร
โทรคมนำคม พ.ศ. 2544 (“พรบ. การประกอบกิจการโทรคมนาคม”) และเป็นผูใ้ห้บริกำรโทรคมนำคมตำมควำมใน
ประกำศคณะกรรมกำรกิจกำรโทรคมนำคมแห่งชำติ เร่ือง มำตรฐำนของสัญญำให้บริกำรโทรคมนำคม พ.ศ. 2549 
(“ประกาศฯ”) โดย พรบ. กำรประกอบกิจกำรโทรคมนำคม และประกำศฯ ดงักล่ำวก ำหนดให้ผูใ้ห้บริกำรจดัท ำแบบสญัญำ
ให้บริกำรโทรคมนำคม ซ่ึงประกอบดว้ย ขอ้ก ำหนด หรือเง่ือนไขเก่ียวกบักำรให้บริกำร รวมตลอดจนสิทธิและหนำ้ท่ีของผู้
ให้บริกำรและผูใ้ชบ้ริกำร เพ่ือขอควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรกิจกำรโทรคมนำคมแห่งชำติ 

1. ข้อก าหนดเกีย่วกับลักษณะและประเภทของบริการ 

ประเภทของกิจกำรโทรคมนำคม บริกำรโทรคมนำคม 

1. เสียง 
2. ขอ้มูล 
3. พหุส่ือหรือส่ือผสม 

1. บริกำรโทรศพัทเ์คล่ือนท่ี 
2. บริกำรขอ้มูลควำมเร็วสูง  
3. บริกำรมูลค่ำเพ่ิม (Value-added Service) 

2. ข้อก าหนดเกีย่วกับมาตรฐานการให้บริการของผู้ให้บริการ 

บริษทัฯ ตกลงจดัให้มีคุณภำพและมำตรฐำนกำรให้บริกำรตำมท่ีไดโ้ฆษณำไว ้ หรือตำมท่ีไดแ้จง้ใหผู้ใ้ชบ้ริกำร
ทรำบ และไม่ต ่ำกว่ำหลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมกำรกิจกำรกระจำยเสียง กิจกำรโทรทศัน์ และกิจกำรโทรคมนำคม
แห่งชำติ (กสทช.) ประกำศก ำหนด 

3. ข้อก าหนดเกีย่วกับสิทธิหน้าที่และความรับผดิของผู้ให้บริการและผู้ใช้บริการ 

3.1 สิทธิ หน้ำท่ี และควำมรับผิดของบริษทัฯ 

3.1.1 ในกรณีท่ีเกิดเหตุขดัขอ้งท ำให้บริษทัฯ ไม่สำมำรถให้บริกำรแก่ผูใ้ชบ้ริกำรไดต้ำมปกติหรือ
ตำมท่ีไดโ้ฆษณำไว ้ บริษทัฯ ตกลงไม่เรียกเกบ็ค่ำบริกำรจำกผูใ้ชบ้ริกำรในช่วงเวลำท่ีเกิด
เหตุขดัขอ้งดงักล่ำว เวน้แต่เหตุขดัขอ้งดงักล่ำวเกิดจำกควำมผิดของผูใ้ชบ้ริกำร ทั้งน้ี บริษทัฯ จะ
ด ำเนินกำรแกไ้ขเหตุขดัขอ้งดงักล่ำวโดยเร็ว 

3.1.2 นอกเหนือจำกท่ีได้ระบุไวข้้ำงต้นแล้ว สิทธิและหน้ำท่ีของบริษทัฯ ให้เป็นไปตำมท่ี กสทช. 
ประกำศก ำหนด 

3.1.3 ในกรณีท่ีผูใ้ชบ้ริกำรไดรั้บควำมเสียหำยจำกกำรใชบ้ริกำรเสริม บริษทัฯ จะร่วมรับผิดกบัผูร่้วม
ให้บริกำรเสริม 
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3.2 สิทธิ หนำ้ท่ี และควำมรับผิดของผูใ้ชบ้ริกำร 

3.2.1 ผูใ้ชบ้ริกำรตกลงให้ขอ้มูลส่วนตวัท่ีจ ำเป็นในขอ้ (1) และ (2) ของขอ้ 3.2.1 น้ี พร้อมทั้งส่งมอบ
ส ำเนำเอกสำรหรือหลกัฐำนซ่ึงยืนยนัขอ้มูลส่วนตวัดงักล่ำวให้แก่บริษทัฯ เพ่ือกำรปฏิบติัตำม
สญัญำ ทั้งน้ี บริษทัฯ สำมำรถขอตรวจสอบตน้ฉบบัของเอกสำรหรือหลกัฐำนดงักล่ำวไดด้ว้ย 

(1) ขอ้มูลส่วนตวั เช่น ช่ือ/นำมสกุล สถำนภำพ สญัชำติ วนัเดือนปีเกิด เป็นตน้ 

(2) ขอ้มูลเก่ียวกบัท่ีอยู่ส ำหรับกำรติดต่อจดัส่งเอกสำรอ่ืนๆ รวมทั้งเบอร์โทรศพัทเ์พ่ือใช้
ในกำรติดต่อ และรำยละเอียดเก่ียวกบัสถำนท่ีติดต่อปัจจุบนั เป็นตน้ 

ในกรณีผูใ้ช้บริกำรไม่ยินยอมให้ข้อมูลส่วนตวัท่ีจ ำเป็น หรือส ำเนำเอกสำร หรือหลกัฐำนซ่ึง
ยืนยนัขอ้มูลส่วนตวัดงักล่ำวตำมวรรคหน่ึง บริษทัฯ มีสิทธิปฏิเสธกำรให้บริกำร หรือระงบักำร
ให้บริกำรได้ทนัทีตำมกฎหมำย ประกำศคณะกรรมกำร หลกัเกณฑ์ท่ีคณะกรรมกำรก ำหนด 
หรือค ำสัง่เลขำธิกำร กสทช. ก ำหนดไวท้ั้งในปัจจุบนัและท่ีก ำหนดข้ึนในภำยหนำ้ 

อน่ึง บริษทัฯ ขอรับรองว่ำจะไม่น ำขอ้มูลดงักล่ำวไปใชเ้พ่ือประโยชน์อ่ืนใดโดยไม่ไดรั้บควำม
ยินยอมโดยชดัแจง้จำกผูใ้ชบ้ริกำร เวน้แต่ขอ้มูลนั้นจะถูกน ำไปส่งให้แก่ กสทช. หรือหน่วยงำน
ของรัฐตำมท่ีกฎหมำยก ำหนด ทั้งน้ี ผูใ้ชบ้ริกำรสำมำรถเพิกถอนควำมยินยอมท่ีจะให้ขอ้มูลส่วน
บุคคลเป็นลำยลกัษณ์อกัษรต่อบริษทัฯ ไดไ้ม่ว่ำในเวลำใดๆ 

3.2.2 ผูใ้ชบ้ริกำรตกลงไม่ใชบ้ริกำรโทรคมนำคมของบริษทัฯ ผิดวตัถุประสงค์ ผิดศีลธรรม เพ่ือกำร
ฉ้อฉล หรือเพ่ือวตัถุประสงค์ท่ีผิดกฎหมำย หรือเพ่ือกำรติดต่อส่ือสำรใดๆ ท่ีเป็นกำรล่วงละเมิด 
หลอกลวง หยำบคำย ลำมกหรือข่มขู่ 

3.2.3 ผูใ้ชบ้ริกำรจะตอ้งไม่กระท ำ หรืออนุญำตให้ผูอ่ื้นกระท ำกำรใดๆ อนัเป็นกำรก่อกวน รบกวน 
หรือเกิดควำมไม่สะดวก ทั้งต่อบริษทัฯ หรือผูใ้ชบ้ริกำรอ่ืนของบริษทัฯ หรือบุคคลใดๆ 

3.2.4 ผูใ้ชบ้ริกำรต้องไม่ใชเ้ครือข่ำยของบริษทัฯ เพ่ือให้บริกำรส่งข้อมูลหรือกำรติดต่อส่ือสำรท่ีมี
ลกัษณะดงัต่อไปน้ี โดยปรำศจำกควำมยินยอมเป็นลำยลกัษณ์อกัษรจำกบุคคลหรือนิติบุคคลอ่ืน
ใดท่ีเก่ียวขอ้ง 

(1) หยำบคำย ลำมก อนำจำร ไม่ชอบดว้ยกฎหมำย หรือขดัต่อควำมสงบเรียบร้อยหรือ
ศีลธรรมอนัดีของประชำชน 

(2) ข่มขู่ รบกวน คุกคำม ล่วงเกิน หรือเป็นกำรกระท ำละเมิดต่อสิทธิในควำมเป็นส่วนตวั
หรือท ำให้บุคคลอ่ืนเส่ือมเสียช่ือเสียง 

(3) ละเมิดสิทธิในทรัพยสิ์นทำงปัญญำ 
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(4) เพ่ือสร้ำงควำมเขำ้ใจผิด และ/หรือหลอกลวงประชำชน 

(5) ตอ้งห้ำม หรือขดัต่อกฎหมำย ระเบียบ จรรยำบรรณ หรือประกำศใดๆ ท่ีใชบ้งัคบั 

(6) แทรกแซงกำรใชบ้ริกำรของผูใ้ห้บริกำรรำยอ่ืน หรือ บริษทัฯ ซ่ึงอำจก่อให้เกิดควำม
เสียหำยต่อบริษทัฯ หรือโครงข่ำยโทรคมนำคมอ่ืนๆ 

3.2.5 ผูใ้ชบ้ริกำรจะไม่กระท ำกำรในลกัษณะท่ีเป็นกำรลดประสิทธิภำพกำรปฏิบติังำนของเครือข่ำย 
หรือส่วนใดๆ ของเครือข่ำย หรือกระท ำกำรอนัมีลกัษณะเป็นอนัตรำยต่อเครือข่ำย เวน้แต่เป็น
กำรใชบ้ริกำรตำมสัญญำหรือกำรส่งเสริมกำรขำยของบริษทัฯ นอกจำกน้ีผูใ้ช้บริกำรจะต้อง
ปฏิบัติตำมกฎระเบียบท่ีเก่ียวข้องกับกำรใช้เครือข่ำยทั้ งหมด และปฏิบัติตำมค ำแนะน ำท่ี
เหมำะสมของบริษทัฯ ซ่ึงเก่ียวขอ้งกบักำรให้บริกำร และให้ควำมร่วมมือกบับริษทัฯ ในดำ้น
กำรรักษำควำมปลอดภยั และกำรตรวจสอบอ่ืนๆ ดว้ย 

3.2.6 ในกรณีท่ีบริษทัฯ ไดก้ ำหนดรหสัประจ ำตวัของผูใ้ชบ้ริกำรหรือรหสัส่วนตวัใดๆ เพ่ือใชบ้ริกำร
โทรคมนำคมของบริษทัฯ ผูใ้ชบ้ริกำรตกลงท่ีจะเก็บรักษำรหัสดงักล่ำวไวเ้ป็นควำมลบัโดยจะ
ไม่เปิดเผยให้บุคคลภำยนอกทรำบ 

3.2.7 ผูใ้ชบ้ริกำรจะโอนสิทธิกำรใช้บริกำรตำมสัญญำน้ีให้แก่บุคคลอ่ืนมิได ้เวน้แต่จะไดรั้บควำม
ยินยอมจำกบริษทัฯ ทั้งน้ี บริษทัฯ สงวนสิทธิในกำรคิดค่ำธรรมเนียมในกำรด ำเนินกำรดงักล่ำว
ขำ้งตน้ตำมอตัรำท่ีก ำหนดในสัญญำน้ี หรือตำมท่ีจะก ำหนดในภำยหลงั ภำยใตอ้ตัรำท่ี กสทช. 
เห็นชอบแลว้ 

3.2.8 สิทธิของผูใ้ชบ้ริกำร มีรำยละเอียดดงัน้ี 

(1) บริษทัฯ จะจัดให้มีกำรคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตำมมำตรกำรคุ้มครองสิทธิของ
ผูใ้ช้บริกำรโทรคมนำคมเก่ียวกับข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิในควำมเป็นส่วนตวั และ
เสรีภำพในกำรส่ือสำรถึงกนัโดยทำงโทรคมนำคมท่ี กสทช. ไดใ้ห้ควำมเห็นชอบ 

(2) ระหว่ำงกำรใชบ้ริกำร ผูใ้ชบ้ริกำรมีสิทธิขอข้อมูลเก่ียวกบักำรใชบ้ริกำรของตนผ่ำน
ช่องทำงท่ีบริษทัฯ ก ำหนดไว ้โดยไม่เสียค่ำใชจ่้ำยใดๆ 

(3) ผูใ้ชบ้ริกำรมีสิทธิยื่นข้อร้องเรียนต่อบริษทัฯ หำกผูใ้ช้บริกำรได้รับควำมเดือดร้อน
เสียหำยจำกกำรให้บริกำรของบริษัทฯ ภำยใต้หลักเกณฑ์ของประกำศ กทช.  
เร่ือง กระบวนกำรรับเร่ืองร้องเรียนและพิจำรณำเร่ืองร้องเรียนของผู้ใช้บริกำร  
พ.ศ. 2549 
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4. สิทธิและหน้าที่ในการเรียกเก็บและการช าระค่าบริการ และ/หรือค่าธรรมเนียม 

4.1 บริษทัฯ จะเรียกเก็บค่ำบริกำรและ/หรือค่ำธรรมเนียมไม่เกินอตัรำท่ีไดโ้ฆษณำ หรือตำมท่ีไดมี้กำรตกลง
กนัซ่ึงจะเป็นอตัรำท่ีเรียกเก็บจำกผูใ้ชบ้ริกำรในอตัรำเดียวกนัส ำหรับบริกำรโทรคมนำคมท่ีมีลกัษณะ
หรือประเภทเดียวกนัโดยจะไม่เลือกปฏิบติั แบ่งแยก กีดกนัหรือไม่เป็นธรรมแก่ผูใ้ชบ้ริกำร ทั้งน้ี บริษทัฯ 
รับรองว่ำจะไม่มีกำรเรียกเก็บค่ำบริกำร และ/หรือค่ำธรรมเนียมนอกเหนือจำกท่ีก ำหนดไวใ้นสญัญำ 

4.2 ในกรณีท่ีผูใ้ชบ้ริกำรเห็นว่ำ บริษทัฯ เรียกเก็บค่ำบริกำร และ/หรือค่ำธรรมเนียมของบริษทัฯ ไม่ถูกตอ้ง
บำงส่วนหรือทั้งหมด หรือเห็นว่ำบริษทัฯ เรียกเกบ็ค่ำธรรมเนียมและค่ำบริกำรสูงกว่ำอตัรำท่ีก ำหนดไว ้ 
หรือสูงกว่ำอตัรำท่ีเรียกเก็บจำกผูใ้ชบ้ริกำรรำยอ่ืนท่ีใชบ้ริกำรโทรคมนำคมในลกัษณะหรือประเภท
เดียวกนั ผูใ้ชบ้ริกำรมีสิทธิขอขอ้มูลเก่ียวกบักำรใชบ้ริกำรของตนท่ีบริษทัฯ เป็นผูใ้ห้บริกำรได ้ และ
บริษทัฯ มีหนำ้ท่ีแจง้ขอ้มูลให้ผูใ้ชบ้ริกำรทรำบภำยใน 30 (สำมสิบ) วนันบัแต่วนัท่ีผูใ้ชบ้ริกำรร้องขอ 
หำกบริษทัฯ ไม่ด ำเนินกำรภำยในระยะเวลำท่ีก ำหนดดงักล่ำว ให้ถือว่ำบริษทัฯ ส้ินสิทธิในกำรเรียกเกบ็
ค่ำธรรมเนียม หรือค่ำบริกำรในจ ำนวนท่ีผูใ้ชบ้ริกำรไดโ้ตแ้ยง้ ทั้งน้ี ในกรณีท่ีผูใ้ชบ้ริกำรร้องขอ ให้
บริษทัฯ รับรองขอ้มูลท่ีถูกตอ้งในเอกสำร บริษทัฯ มีสิทธิคิดค่ำตอบแทนซ่ึงไม่สูงกว่ำควำมเป็นจริงจำก
ผูใ้ชบ้ริกำรได ้และให้เป็นไปตำมหลกัเกณฑท่ี์ กสทช. ก ำหนด 

4.3 หำกปรำกฏว่ำ บริษัทฯ เรียกเก็บค่ำบริกำรและ/หรือค่ำธรรมเนียมเกินกว่ำจ ำนวนท่ีเกิดข้ึนจำกกำร 
ใช้บริกำร บริษัทฯ จะคืนเงินส่วนต่ำงของค่ำบริกำรและ/หรือค่ำธรรมเนียมท่ีเรียกเก็บเกินให้แก่
ผูใ้ชบ้ริกำรภำยใน 30 (สำมสิบ) วนั นบัแต่วนัท่ีขอ้เท็จจริงยุติ และบริษทัฯ จะช ำระดอกเบ้ียส ำหรับส่วน
ต่ำงในอตัรำเท่ำกบัท่ีไดก้ ำหนดไวว้่ำจะเรียกเก็บจำกผูใ้ชบ้ริกำรในกรณีท่ีผูใ้ชบ้ริกำรผิดนดันับแต่วนัท่ี
บริษทัฯ เรียกเก็บค่ำบริกำรและ/หรือค่ำธรรมเนียมเกิน เวน้แต่ผูใ้ชบ้ริกำรจะไดต้กลงเลือกให้ด ำเนินกำร
ในกำรคืนเงินส่วนต่ำงเป็นอยำ่งอ่ืน ทั้งน้ี ตำมวิธีกำรท่ีผูใ้ชบ้ริกำรและบริษทัฯ จะไดต้กลงร่วมกนัต่อไป 

4.4 ในกรณีท่ีผูใ้ชบ้ริกำรผิดนดัช ำระค่ำบริกำรและ/หรือค่ำธรรมเนียมเกินกว่ำระยะเวลำท่ีก ำหนด ผูใ้ชบ้ริกำร
ตกลงช ำระดอกเบ้ียให้กบับริษทัฯ นบัแต่วนัผิดนดัในอตัรำไม่เกินกว่ำท่ีกฎหมำยก ำหนด หรือ ท่ี กสทช.  
ให้ควำมเห็นชอบ 

5. การระงบัการใช้บริการและการให้บริการโทรคมนาคม 

5.1 ในกรณีท่ีมีเหตุจ ำเป็น หรือเหตุอ่ืนใดภำยใต้กรอบกฎหมำยท่ีบริษทัฯ จะได้แจ้งให้ผูใ้ช้บริกำรทรำบ 
บริษทัฯ มีสิทธิระงบักำรให้บริกำรโทรคมนำคมเป็นกำรชัว่ครำวต่อผูใ้ชบ้ริกำรได ้โดยแจง้เป็นหนงัสือ
พร้อมทั้งระบุเหตุในกำรใชสิ้ทธิดงักล่ำวให้แก่ผูใ้ชบ้ริกำรทรำบล่วงหน้ำเป็นระยะเวลำไม่น้อยกว่ำ 30 
(สำมสิบ) วนั 

5.2 ในกรณีดงัต่อไปน้ี บริษทัฯ สำมำรถระงบักำรให้บริกำรไดท้นัที 

5.2.1 เกิดเหตุสุดวิสยัข้ึนแก่บริษทัฯ 
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5.2.2 ผูใ้ชบ้ริกำรถึงแก่ควำมตำย หรือส้ินสุดสภำพนิติบุคคล  

5.2.3 ผูใ้ชบ้ริกำรใชเ้อกสำรปลอม หรือแจง้ขอ้ควำมเทจ็ในกำรขอใชบ้ริกำร 

5.2.4 บริษัทฯ พิสูจน์ได้ว่ำบริกำรโทรคมนำคม และ/หรือเลขหมำยโทรศัพท์เคล่ือนท่ีท่ีให้แก่
ผูใ้ชบ้ริกำรถูกน ำไปใชโ้ดยมิชอบดว้ยกฎหมำย หรือฝ่ำฝืนต่อสญัญำน้ี 

5.2.5 บริษทัฯ พิสูจน์ได้ว่ำ ผูใ้ช้บริกำรได้น ำบริกำรโทรคมนำคมไปใช้เพ่ือแสวงหำรำยได้โดยมี
เจตนำท่ีจะไม่ช ำระค่ำธรรมเนียม และ/หรือค่ำบริกำร 

5.2.6 บริษทัฯ มีเหตุจ ำเป็นท่ีจะตอ้งบ ำรุงรักษำ หรือแกไ้ขระบบโทรคมนำคมท่ีใชใ้นกำรให้บริกำร 

5.3 ในกรณีท่ีผูใ้ชบ้ริกำรไดแ้จง้ใหบ้ริษทัฯ ระงบักำรให้บริกำร เน่ืองจำกชิมกำร์ด และ/หรือ
โทรศพัทเ์คล่ือนท่ีสูญหำยหรือถูกขโมย บริษทัฯ จะด ำเนินกำรระงบักำรใหบ้ริกำรในทนัทีท่ีไดรั้บแจง้
และผูใ้ชบ้ริกำรไม่ตอ้งรับผิดช ำระค่ำธรรมเนียมและ/หรือค่ำบริกำรท่ีเกิดข้ึนภำยหลงักำรแจง้ดงักล่ำว 

5.4 ในกรณีท่ีมีเหตุจ ำเป็น ผูใ้ชบ้ริกำรมีสิทธิขอระงบักำรใชบ้ริกำรชัว่ครำวไดค้ร้ังละไม่น้อยกว่ำเจ็ด (7) วนั 
แต่ไม่เกินกว่ำสำมสิบ (30) วนั โดยแจง้เป็นลำยลกัษณ์อกัษรให้บริษทัฯ ทรำบล่วงหน้ำไม่นอ้ยกว่ำสำม 
(3) วนั ตำมช่องทำงท่ีบริษทัฯ ก ำหนด ทั้งน้ี เม่ือผูใ้ช้บริกำรได้แจ้งขอระงบักำรใชบ้ริกำรชัว่ครำวต่อ
บริษทัฯ แลว้ บริษทัฯ จะไม่เรียกเก็บค่ำบริกำรและ/หรือค่ำธรรมเนียม หรือค่ำใชจ่้ำยใดๆ จำกผูใ้ชบ้ริกำร
ในช่วงระยะเวลำกำรระงบักำรใชบ้ริกำรชัว่ครำว และเม่ือครบก ำหนดกำรขอระงบักำรใชบ้ริกำรชัว่ครำว 
บริษทัฯ จะเปิดให้ผูใ้ชบ้ริกำรเขำ้ใช้บริกำรได้ทนัทีและผูใ้ช้บริกำรตกลงท่ีจะใชบ้ริกำรต่อในเวลำนั้น
ทนัทีเช่นกนั  

กรณีมีเหตุสุดวิสยัเกิดข้ึนแก่ผูใ้ห้บริกำร จนเป็นเหตุให้ผูใ้ชบ้ริกำรไม่สำมำรถใชบ้ริกำรได ้ผูใ้ห้บริกำรตก
ลงให้ผูใ้ชบ้ริกำรระงบักำรใชบ้ริกำรชัว่ครำวได้ตำมระยะเวลำท่ีผูใ้ชบ้ริกำรร้องขอ แต่ทั้งน้ีไม่เกินกว่ำ
ระยะเวลำท่ีเหตุสุดวิสยันั้นคงอยู ่

 กรณีผูใ้ชบ้ริกำรประสงค์ท่ีจะเปิดใชบ้ริกำรก่อนก ำหนดระยะเวลำของกำรระงบักำรใชบ้ริกำรชัว่ครำวท่ี
ผูใ้ชบ้ริกำรไดข้อใชสิ้ทธิไวจ้ะส้ินสุดลง ผูใ้ชบ้ริกำรจะตอ้งแจ้งให้บริษทัฯ ทรำบตำมช่องทำงท่ีบริษทัฯ 
ก ำหนด 

6. การเลิกสัญญา 

6.1 ผูใ้ช้บริกำรมีสิทธิบอกเลิกกำรใชบ้ริกำรในเวลำใดก็ได้ด้วยกำรแจ้งเป็นลำยลกัษณ์อกัษรให้บริษทัฯ 
ทรำบล่วงหน้ำไม่น้อยกว่ำ 5 (ห้ำ) วนัท ำกำร ทั้งน้ี ผูใ้ชบ้ริกำรจะตอ้งช ำระค่ำบริกำรครบถว้นแลว้จนถึง
วนัท่ีกำรยกเลิกสญัญำมีผลบงัคบั 

 ในกรณีท่ีมีเหตุดงัต่อไปน้ี ผูใ้ชบ้ริกำรอำจใชสิ้ทธิเลิกสญัญำไดท้นัที 
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6.1.1 ผู้ใช้บริกำรไม่สำมำรถรับบริกำรจำกบริษัทฯ ได้ ด้วยเหตุท่ี เกิดข้ึนอย่ำงต่อเน่ือง และ 
อยูน่อกเหนือกำรควบคุมของผูใ้ชบ้ริกำร 

6.1.2 บริษทัฯ ปฏิบติัผิดขอ้ตกลงท่ีเป็นสำระส ำคญัของสญัญำ 

6.1.3 บริษทัฯ ตกเป็นบุคคลลม้ละลำย 

6.1.4 บริษทัฯ เปล่ียนแปลงขอ้ตกลงในสญัญำหรือเง่ือนไขในกำรให้บริกำร ซ่ึงมีผลเป็นกำรลดสิทธิ
หรือประโยชน์อนัพึงไดรั้บของผูใ้ชบ้ริกำรลง เวน้แต่เกิดจำกเหตุตำมท่ีกฎหมำยบญัญติั 

6.2 บริษทัฯ มีสิทธิบอกเลิกกำรให้บริกำรในกรณีดงัต่อไปน้ี 

6.2.1 ผูใ้ชบ้ริกำรถึงแก่ควำมตำย หรือส้ินสภำพนิติบุคคล 

6.2.2 บริษทัฯ มีเหตุผลอนัเช่ือไดว้่ำ ผูใ้ชบ้ริกำรมีพฤติกรรมฉ้อฉลในกำรใช้บริกำร หรือกำรช ำระ
ค่ำบริกำรและ/หรือค่ำธรรมเนียม หรือน ำบริกำรไปใชโ้ดยผิดกฎหมำย หรือฝ่ำฝืนขอ้ห้ำมใน
สญัญำ 

6.2.3 บริษทัฯ ไม่สำมำรถให้บริกำรไดโ้ดยเหตุท่ีอยูน่อกเหนือกำรควบคุมของบริษทัฯ 

6.2.4 เป็นกำรยกเลิกโดยบทบญัญติัแห่งกฎหมำย 

6.3 เม่ือสัญญำเลิกกนั หำกบริษทัฯ มีเงินคำ้งช ำระแก่ผูใ้ชบ้ริกำร บริษทัฯ จะช ำระคืนเงินให้ผูใ้ชบ้ริกำร ทั้งน้ี 
ในกำรคืนเงินดงักล่ำว เม่ือบริษทัฯ ไดต้รวจสอบหลกัฐำนแลว้ว่ำเป็นบุคคลคนเดียวกบัผูใ้ชบ้ริกำรหรือ
ผูรั้บมอบอ ำนำจจำกผูใ้ชบ้ริกำรอยำ่งถูกตอ้งแลว้ บริษทัฯ จะคืนเงินให้แก่ผูใ้ชบ้ริกำรภำยใน 30 (สำมสิบ) 
วนันับแต่วนัเลิกสัญญำ โดยกำรคืนเงินดงักล่ำวอำจคืนด้วยเงินสด เช็ค หรือน ำเข้ำบญัชีเงินฝำกของ
ผูใ้ชบ้ริกำร หรือตำมวิธีกำรท่ีบริษทัฯ และผูใ้ชบ้ริกำรจะตกลงร่วมกนั 

 ในกรณีท่ีบริษทัฯ ไม่สำมำรถคืนเงินคำ้งช ำระดงักล่ำวให้แก่ผูใ้ช้บริกำรได้ภำยในระยะเวลำท่ีก ำหนด 
บริษัทฯ ต้องช ำระค่ำเสียประโยชน์ในอัตรำเท่ำกับอตัรำดอกเบ้ียท่ีบริษัทฯ คิดจำกผู้ใช้บริกำรกรณี
ผูใ้ชบ้ริกำรผิดนดัไม่ช ำระค่ำธรรมเนียมหรือค่ำบริกำรแก่บริษทัฯ แต่ทั้งน้ีไม่ตดัสิทธิผูใ้ชบ้ริกำรท่ีจะเรียก
ค่ำเสียหำยอยำ่งอ่ืน 

7. เง่ือนไขการขอรับเงนิคืนเม่ือสัญญาเลิกกัน 

 ผูใ้ชบ้ริกำรท่ีขอรับเงินคืน ตอ้งเป็นผูใ้ชบ้ริกำรท่ีไดล้งทะเบียนผูใ้ชบ้ริกำรโทรศพัท์เคล่ือนท่ีในลกัษณะท่ีเรียกเก็บ
เงินล่วงหนำ้ และสำมำรถแสดงตนไดว้่ำเป็นผูใ้ชบ้ริกำรเลขหมำยท่ีตอ้งกำรใชสิ้ทธิรับเงินคืน โดยตอ้งแสดงขอ้มูล 
ช่ือ นำมสกุล และ บตัรประจ ำตวัประชำชนท่ีมีขอ้มูลตรงกนักบัท่ีไดล้งทะเบียนไว ้
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8. การแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อก าหนดหรือเง่ือนไขเกี่ยวกับการให้บริการ 

 หำกต่อมำบริษทัฯ ประสงคจ์ะแกไ้ขเปล่ียนแปลงขอ้ก ำหนดหรือเง่ือนไขเก่ียวกบักำรให้บริกำรอนัอำจมีผลกระทบ
ต่อสิทธิและหน้ำท่ีหรือประโยชน์อนัพึงได้รับของผูใ้ช้บริกำร บริษทัฯ จะเสนอให้ กสทช. พิจำรณำให้ควำม
เห็นชอบล่วงหนำ้ไม่นอ้ยกว่ำ 30 (สำมสิบ) วนั เวน้แต่เป็นขอ้ก ำหนดหรือเง่ือนไขเก่ียวกบักำรให้บริกำรท่ี กสทช. 
ประกำศยกเวน้ให้ด ำเนินกำรไดโ้ดยไม่ตอ้งไดรั้บควำมเห็นชอบจำก กสทช. ในกรณีดงักล่ำวให้ผูใ้ชบ้ริกำรแจง้ให้ 
กสทช. ทรำบอยำ่งชำ้ไม่เกิน 30 (สำมสิบ) วนัหลงัจำกท่ีไดด้ ำเนินกำรแลว้ 

 กำรเปล่ียนแปลงในสำระส ำคญัของระบบ เทคโนโลยี หรืออุปกรณ์ใดๆ อนัส่งผลกระทบท ำให้ประสิทธิภำพใน
กำรให้บริกำรต ่ำลงหรือกระทบต่อสิทธิ หนำ้ท่ี หรือประโยชน์อนัพึงไดรั้บของผูใ้ชบ้ริกำร ให้ถือว่ำมีผลเป็นกำร
แกไ้ขเปล่ียนแปลงขอ้ก ำหนดหรือเง่ือนไขในกำรให้บริกำรและตอ้งไดรั้บควำมเห็นชอบจำก กสทช. ก่อน 

9. การร้องเรียนในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการใช้บริการ  

ผูใ้ชบ้ริกำรสำมำรถร้องเรียนไดต้ำมช่องทำง ดงัต่อไปน้ี 

9.1 ศูนยรั์บเร่ืองร้องเรียน : บริษทั เดอะ ไวทส์เปซ จ ำกดั ตั้งอยูเ่ลขท่ี 87 โครงกำร เดอะ แจส 
รำมอินทรำ ห้อง A302 ชั้น 3 ถนนลำดปลำเคำ้ แขวงอนุสำวรีย ์
เขตบำงเขน กรุงเทพมหำนคร 10220 
ในวันและเวลาทำการ  จันทร์-ศุกร์ เวลา 9.00 – 18.00 น. 

 เบอร์โทรติดต่อ (Call Centre) : 02 114 7989 ในวันและเวลาทำการ  จันทร์-ศุกร์ เวลา 9.00 – 18.00 น. 
 

9.2 หน่วยงำนซ่ึงท ำหนำ้ท่ีคุม้ครองผูบ้ริโภคตำมท่ีคณะกรรมกำร กสทช. ก ำหนด 
   

__________________________________ 


