แบบสั ญญาให้ บริการโทรคมนาคมประเภทเติมเงิน (Pre-paid)
ของบริษัท เดอะ ไวท์ สเปซ จากัด
บริ ษทั เดอะ ไวท์สเปซ จำกัด (“บริษัทฯ”) ได้รับใบอนุญำตประกอบกิ จกำรโทรคมนำคมประเภทที่หนึ่ ง บริ กำร
โทรศัพ ท์ เคลื่ อ นที่ แ บบโครงข่ ำยเสมื อ นตำมใบอนุ ญ ำต เลขที่ 1/58/017 ตำมพระรำชบัญ ญัติ ก ำรประกอบกิ จ กำร
โทรคมนำคม พ.ศ. 2544 (“พรบ. การประกอบกิจการโทรคมนาคม”) และเป็ นผูใ้ ห้บ ริ กำรโทรคมนำคมตำมควำมใน
ประกำศคณะกรรมกำรกิ จ กำรโทรคมนำคมแห่ ง ชำติ เรื่ อ ง มำตรฐำนของสัญ ญำให้ บ ริ กำรโทรคมนำคม พ.ศ. 2549
(“ประกาศฯ”) โดย พรบ. กำรประกอบกิจกำรโทรคมนำคม และประกำศฯ ดังกล่ำวกำหนดให้ผใู้ ห้บริ กำรจัดทำแบบสัญญำ
ให้บริ กำรโทรคมนำคม ซึ่ งประกอบด้วย ข้อกำหนด หรื อเงื่อนไขเกี่ยวกับกำรให้บริ กำร รวมตลอดจนสิ ทธิและหน้ำที่ของผู้
ให้บริ กำรและผูใ้ ช้บริ กำร เพื่อขอควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรกิจกำรโทรคมนำคมแห่งชำติ
1.

ข้ อกาหนดเกีย่ วกับลักษณะและประเภทของบริการ
ประเภทของกิจกำรโทรคมนำคม

บริ กำรโทรคมนำคม

1. เสี ยง
2. ข้อมูล
3. พหุส่ื อหรื อสื่อผสม
2.

1. บริ กำรโทรศัพท์เคลื่อนที่
2. บริ กำรข้อมูลควำมเร็ วสูง
3. บริ กำรมูลค่ำเพิ่ม (Value-added Service)

ข้ อกาหนดเกีย่ วกับมาตรฐานการให้ บริการของผู้ให้ บริการ
บริ ษทั ฯ ตกลงจัดให้มีคุณภำพและมำตรฐำนกำรให้บริ กำรตำมที่ได้โฆษณำไว้ หรื อตำมที่ได้แจ้งให้ผใู้ ช้บริ กำร
ทรำบ และไม่ต่ำกว่ำหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมกำรกิจกำรกระจำยเสี ยง กิจกำรโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม
แห่งชำติ (กสทช.) ประกำศกำหนด

3.

ข้ อกาหนดเกีย่ วกับสิทธิหน้ าที่และความรับผิดของผู้ให้ บริการและผู้ใช้ บริการ
3.1

สิ ทธิ หน้ำที่ และควำมรับผิดของบริ ษทั ฯ
3.1.1

ในกรณี ที่เกิดเหตุขดั ข้องทำให้บริ ษทั ฯ ไม่สำมำรถให้บริ กำรแก่ผใู้ ช้บริ กำรได้ตำมปกติหรื อ
ตำมที่ได้โฆษณำไว้ บริ ษทั ฯ ตกลงไม่เรี ยกเก็บค่ำบริ กำรจำกผูใ้ ช้บริ กำรในช่วงเวลำที่เกิด
เหตุขดั ข้องดังกล่ำว เว้นแต่เหตุขดั ข้องดังกล่ำวเกิดจำกควำมผิดของผูใ้ ช้บริ กำร ทั้งนี้ บริ ษทั ฯ จะ
ดำเนินกำรแก้ไขเหตุขดั ข้องดังกล่ำวโดยเร็ ว

3.1.2

นอกเหนื อ จำกที่ ได้ระบุไว้ข้ำงต้นแล้ว สิ ทธิ และหน้ำที่ของบริ ษทั ฯ ให้เป็ นไปตำมที่ กสทช.
ประกำศกำหนด

3.1.3

ในกรณี ที่ผใู้ ช้บริ กำรได้รับควำมเสี ยหำยจำกกำรใช้บริ กำรเสริ ม บริ ษทั ฯ จะร่ วมรับผิดกับผูร้ ่ วม
ให้บริ กำรเสริ ม
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3.2

สิ ทธิ หน้ำที่ และควำมรับผิดของผูใ้ ช้บริ กำร
3.2.1

ผูใ้ ช้บริ กำรตกลงให้ขอ้ มูลส่ วนตัวที่จำเป็ นในข้อ (1) และ (2) ของข้อ 3.2.1 นี้ พร้ อมทั้งส่ งมอบ
สำเนำเอกสำรหรื อหลักฐำนซึ่ งยืนยันข้อมูลส่ วนตัวดังกล่ำวให้แก่บริ ษทั ฯ เพื่ อกำรปฏิ บตั ิตำม
สัญญำ ทั้งนี้ บริ ษทั ฯ สำมำรถขอตรวจสอบต้นฉบับของเอกสำรหรื อหลักฐำนดังกล่ำวได้ดว้ ย
(1)

ข้อมูลส่วนตัว เช่น ชื่อ/นำมสกุล สถำนภำพ สัญชำติ วันเดือนปี เกิด เป็ นต้น

(2)

ข้อมูลเกี่ ยวกับที่อยู่สำหรับกำรติดต่อจัดส่งเอกสำรอื่นๆ รวมทั้งเบอร์ โทรศัพท์เพื่อใช้
ในกำรติดต่อ และรำยละเอียดเกี่ยวกับสถำนที่ติดต่อปัจจุบนั เป็ นต้น

ในกรณี ผใู้ ช้บริ กำรไม่ยินยอมให้ข้อมูลส่ วนตัวที่ จำเป็ น หรื อ สำเนำเอกสำร หรื อ หลักฐำนซึ่ ง
ยืนยันข้อมูลส่ วนตัวดังกล่ำวตำมวรรคหนึ่ง บริ ษทั ฯ มีสิทธิปฏิเสธกำรให้บริ กำร หรื อระงับกำร
ให้บริ กำรได้ทนั ที ตำมกฎหมำย ประกำศคณะกรรมกำร หลักเกณฑ์ที่คณะกรรมกำรก ำหนด
หรื อคำสัง่ เลขำธิกำร กสทช. กำหนดไว้ท้งั ในปัจจุบนั และที่กำหนดขึ้นในภำยหน้ำ
อนึ่ง บริ ษทั ฯ ขอรับรองว่ำจะไม่นำข้อมูลดังกล่ำวไปใช้เพื่อประโยชน์อื่นใดโดยไม่ได้รับควำม
ยินยอมโดยชัดแจ้งจำกผูใ้ ช้บริ กำร เว้นแต่ขอ้ มูลนั้นจะถูกนำไปส่งให้แก่ กสทช. หรื อหน่วยงำน
ของรัฐตำมที่กฎหมำยกำหนด ทั้งนี้ ผูใ้ ช้บริ กำรสำมำรถเพิกถอนควำมยินยอมที่จะให้ขอ้ มูลส่วน
บุคคลเป็ นลำยลักษณ์อกั ษรต่อบริ ษทั ฯ ได้ไม่ว่ำในเวลำใดๆ
3.2.2

ผูใ้ ช้บริ กำรตกลงไม่ใช้บริ กำรโทรคมนำคมของบริ ษทั ฯ ผิดวัตถุประสงค์ ผิดศีลธรรม เพื่อกำร
ฉ้อฉล หรื อเพื่อวัตถุประสงค์ที่ผิดกฎหมำย หรื อเพื่อกำรติดต่อสื่ อสำรใดๆ ที่เป็ นกำรล่วงละเมิด
หลอกลวง หยำบคำย ลำมกหรื อข่มขู่

3.2.3

ผูใ้ ช้บริ กำรจะต้องไม่กระทำ หรื ออนุญำตให้ผอู้ ื่ นกระทำกำรใดๆ อันเป็ นกำรก่อกวน รบกวน
หรื อเกิดควำมไม่สะดวก ทั้งต่อบริ ษทั ฯ หรื อผูใ้ ช้บริ กำรอื่นของบริ ษทั ฯ หรื อบุคคลใดๆ

3.2.4

ผูใ้ ช้บริ กำรต้องไม่ใช้เครื อ ข่ำยของบริ ษทั ฯ เพื่อ ให้บ ริ กำรส่ งข้อมูล หรื อ กำรติ ดต่อ สื่ อสำรที่ มี
ลักษณะดังต่อไปนี้ โดยปรำศจำกควำมยินยอมเป็ นลำยลักษณ์อกั ษรจำกบุคคลหรื อนิติบุคคลอื่น
ใดที่เกี่ยวข้อง
(1)

หยำบคำย ลำมก อนำจำร ไม่ชอบด้ว ยกฎหมำย หรื อขัดต่อ ควำมสงบเรี ยบร้ อ ยหรื อ
ศีลธรรมอันดีของประชำชน

(2)

ข่มขู่ รบกวน คุกคำม ล่วงเกิน หรื อเป็ นกำรกระทำละเมิดต่อสิ ทธิในควำมเป็ นส่ วนตัว
หรื อทำให้บุคคลอื่นเสื่ อมเสี ยชื่อเสี ยง

(3)

ละเมิดสิ ทธิในทรัพย์สินทำงปัญญำ
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(4)

เพื่อสร้ำงควำมเข้ำใจผิด และ/หรื อหลอกลวงประชำชน

(5)

ต้องห้ำม หรื อขัดต่อกฎหมำย ระเบียบ จรรยำบรรณ หรื อประกำศใดๆ ที่ใช้บงั คับ

(6)

แทรกแซงกำรใช้บริ กำรของผูใ้ ห้บริ กำรรำยอื่น หรื อ บริ ษทั ฯ ซึ่ งอำจก่อให้เกิ ดควำม
เสี ยหำยต่อบริ ษทั ฯ หรื อโครงข่ำยโทรคมนำคมอื่นๆ

3.2.5

ผูใ้ ช้บริ กำรจะไม่กระทำกำรในลักษณะที่เป็ นกำรลดประสิ ทธิภำพกำรปฏิบตั ิงำนของเครื อข่ำย
หรื อส่ วนใดๆ ของเครื อข่ำย หรื อกระทำกำรอันมีลกั ษณะเป็ นอันตรำยต่อเครื อข่ำย เว้นแต่เป็ น
กำรใช้บริ กำรตำมสัญญำหรื อ กำรส่ งเสริ มกำรขำยของบริ ษทั ฯ นอกจำกนี้ ผใู้ ช้บริ กำรจะต้อ ง
ปฏิ บ ัติ ต ำมกฎระเบี ย บที่ เกี่ ย วข้อ งกับ กำรใช้เ ครื อข่ ำยทั้ง หมด และปฏิ บ ัติ ต ำมค ำแนะน ำที่
เหมำะสมของบริ ษทั ฯ ซึ่ งเกี่ ยวข้องกับ กำรให้บริ กำร และให้ควำมร่ วมมือ กับบริ ษทั ฯ ในด้ำน
กำรรักษำควำมปลอดภัย และกำรตรวจสอบอื่นๆ ด้วย

3.2.6

ในกรณี ที่บริ ษทั ฯ ได้กำหนดรหัสประจำตัวของผูใ้ ช้บริ กำรหรื อรหัสส่วนตัวใดๆ เพื่อใช้บริ กำร
โทรคมนำคมของบริ ษทั ฯ ผูใ้ ช้บริ กำรตกลงที่จะเก็บรักษำรหัสดังกล่ำวไว้เป็ นควำมลับโดยจะ
ไม่เปิ ดเผยให้บุคคลภำยนอกทรำบ

3.2.7

ผูใ้ ช้บริ กำรจะโอนสิ ทธิ กำรใช้บริ กำรตำมสั ญญำนี้ ให้แก่ บุคคลอื่ นมิ ได้ เว้นแต่จะได้รับควำม
ยินยอมจำกบริ ษทั ฯ ทั้งนี้ บริ ษทั ฯ สงวนสิ ทธิ ในกำรคิดค่ำธรรมเนี ยมในกำรดำเนินกำรดังกล่ำว
ข้ำงต้นตำมอัตรำที่ กำหนดในสัญญำนี้ หรื อตำมที่จะกำหนดในภำยหลัง ภำยใต้อตั รำที่ กสทช.
เห็นชอบแล้ว

3.2.8

สิ ทธิของผูใ้ ช้บริ กำร มีรำยละเอียดดังนี้
(1)

บริ ษทั ฯ จะจัดให้ มีก ำรคุ้มครองข้อ มูล ส่ ว นบุ คคลตำมมำตรกำรคุ้มครองสิ ท ธิ ของ
ผูใ้ ช้บริ ก ำรโทรคมนำคมเกี่ ย วกับข้อ มูล ส่ ว นบุ คคล สิ ท ธิ ในควำมเป็ นส่ ว นตัว และ
เสรี ภำพในกำรสื่ อสำรถึงกันโดยทำงโทรคมนำคมที่ กสทช. ได้ให้ควำมเห็นชอบ

(2)

ระหว่ำงกำรใช้บริ กำร ผูใ้ ช้บริ กำรมีสิทธิ ขอข้อมูลเกี่ ยวกับกำรใช้บริ ก ำรของตนผ่ำน
ช่องทำงที่บริ ษทั ฯ กำหนดไว้ โดยไม่เสี ยค่ำใช้จ่ำยใดๆ

(3)

ผูใ้ ช้บ ริ ก ำรมี สิทธิ ยื่นข้อ ร้ อ งเรี ยนต่อ บริ ษทั ฯ หำกผูใ้ ช้บริ ก ำรได้รั บควำมเดื อดร้ อ น
เสี ยหำยจำกกำรให้ บ ริ กำรของบริ ษัท ฯ ภำยใต้ห ลัก เกณฑ์ ข องประกำศ กทช.
เรื่ อง กระบวนกำรรั บ เรื่ อ งร้ อ งเรี ยนและพิ จ ำรณำเรื่ องร้ อ งเรี ยนของผู้ใ ช้บ ริ กำร
พ.ศ. 2549
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4.

5.

สิ ทธิและหน้ าที่ในการเรียกเก็บและการชาระค่าบริการ และ/หรื อค่าธรรมเนียม
4.1

บริ ษทั ฯ จะเรี ยกเก็บค่ำบริ กำรและ/หรื อค่ำธรรมเนียมไม่เกินอัตรำที่ได้โฆษณำ หรื อตำมที่ได้มีกำรตกลง
กันซึ่ งจะเป็ นอัตรำที่เรี ยกเก็บจำกผูใ้ ช้บริ กำรในอัตรำเดียวกันสำหรับบริ กำรโทรคมนำคมที่มีลกั ษณะ
หรื อประเภทเดียวกันโดยจะไม่เลือกปฏิบตั ิ แบ่งแยก กีดกันหรื อไม่เป็ นธรรมแก่ผใู้ ช้บริ กำร ทั้งนี้ บริ ษทั ฯ
รับรองว่ำจะไม่มีกำรเรี ยกเก็บค่ำบริ กำร และ/หรื อค่ำธรรมเนียมนอกเหนือจำกที่กำหนดไว้ในสัญญำ

4.2

ในกรณี ที่ผใู้ ช้บริ กำรเห็นว่ำ บริ ษทั ฯ เรี ยกเก็บค่ำบริ กำร และ/หรื อค่ำธรรมเนียมของบริ ษทั ฯ ไม่ถูกต้อง
บำงส่วนหรื อทั้งหมด หรื อเห็นว่ำบริ ษทั ฯ เรี ยกเก็บค่ำธรรมเนียมและค่ำบริ กำรสูงกว่ำอัตรำที่กำหนดไว้
หรื อสูงกว่ำอัตรำที่เรี ยกเก็บจำกผูใ้ ช้บริ กำรรำยอื่นที่ใช้บริ กำรโทรคมนำคมในลักษณะหรื อประเภท
เดียวกัน ผูใ้ ช้บริ กำรมีสิทธิขอข้อมูลเกี่ยวกับกำรใช้บริ กำรของตนที่บริ ษทั ฯ เป็ นผูใ้ ห้บริ กำรได้ และ
บริ ษทั ฯ มีหน้ำที่แจ้งข้อมูลให้ผใู้ ช้บริ กำรทรำบภำยใน 30 (สำมสิ บ) วันนับแต่วนั ที่ผใู้ ช้บริ กำรร้องขอ
หำกบริ ษทั ฯ ไม่ดำเนินกำรภำยในระยะเวลำที่กำหนดดังกล่ำว ให้ถือว่ำบริ ษทั ฯ สิ้ นสิ ทธิในกำรเรี ยกเก็บ
ค่ำธรรมเนียม หรื อค่ำบริ กำรในจำนวนที่ผใู้ ช้บริ กำรได้โต้แย้ง ทั้งนี้ ในกรณี ที่ผใู้ ช้บริ กำรร้องขอ ให้
บริ ษทั ฯ รับรองข้อมูลที่ถูกต้องในเอกสำร บริ ษทั ฯ มีสิทธิคิดค่ำตอบแทนซึ่ งไม่สูงกว่ำควำมเป็ นจริ งจำก
ผูใ้ ช้บริ กำรได้ และให้เป็ นไปตำมหลักเกณฑ์ที่ กสทช. กำหนด

4.3

หำกปรำกฏว่ำ บริ ษ ัท ฯ เรี ย กเก็บ ค่ำบริ ก ำรและ/หรื อ ค่ ำธรรมเนี ย มเกิ น กว่ำจ ำนวนที่ เกิ ดขึ้ น จำกกำร
ใช้บ ริ ก ำร บริ ษัท ฯ จะคื น เงิ น ส่ ว นต่ ำ งของค่ ำบริ กำรและ/หรื อค่ ำธรรมเนี ย มที่ เ รี ย กเก็ บ เกิ น ให้ แ ก่
ผูใ้ ช้บริ กำรภำยใน 30 (สำมสิ บ) วัน นับแต่วนั ที่ขอ้ เท็จจริ งยุติ และบริ ษทั ฯ จะชำระดอกเบี้ยสำหรับส่วน
ต่ำงในอัตรำเท่ำกับที่ ได้กำหนดไว้ว่ำจะเรี ยกเก็บจำกผูใ้ ช้บริ กำรในกรณี ที่ผใู้ ช้บริ กำรผิดนัดนับแต่วนั ที่
บริ ษทั ฯ เรี ยกเก็บค่ำบริ กำรและ/หรื อค่ำธรรมเนียมเกิน เว้นแต่ผใู้ ช้บริ กำรจะได้ตกลงเลือกให้ดำเนินกำร
ในกำรคืนเงินส่วนต่ำงเป็ นอย่ำงอื่น ทั้งนี้ ตำมวิธีกำรที่ผใู้ ช้บริ กำรและบริ ษทั ฯ จะได้ตกลงร่ วมกันต่อไป

4.4

ในกรณี ที่ผใู้ ช้บริ กำรผิดนัดชำระค่ำบริ กำรและ/หรื อค่ำธรรมเนียมเกินกว่ำระยะเวลำที่กำหนด ผูใ้ ช้บริ กำร
ตกลงชำระดอกเบี้ยให้กบั บริ ษทั ฯ นับแต่วนั ผิดนัดในอัตรำไม่เกินกว่ำที่กฎหมำยกำหนด หรื อ ที่ กสทช.
ให้ควำมเห็นชอบ

การระงับการใช้ บริการและการให้ บริการโทรคมนาคม
5.1

ในกรณี ที่มีเหตุจำเป็ น หรื อ เหตุอื่นใดภำยใต้กรอบกฎหมำยที่ บริ ษทั ฯ จะได้แจ้ง ให้ผูใ้ ช้บริ กำรทรำบ
บริ ษทั ฯ มีสิทธิ ระงับกำรให้บริ กำรโทรคมนำคมเป็ นกำรชัว่ ครำวต่อผูใ้ ช้บริ กำรได้ โดยแจ้งเป็ นหนังสื อ
พร้ อมทั้งระบุเหตุในกำรใช้สิทธิ ดงั กล่ำวให้แก่ผใู้ ช้บริ กำรทรำบล่วงหน้ำเป็ นระยะเวลำไม่น้อยกว่ำ 30
(สำมสิ บ) วัน

5.2

ในกรณี ดงั ต่อไปนี้ บริ ษทั ฯ สำมำรถระงับกำรให้บริ กำรได้ทนั ที
5.2.1

เกิดเหตุสุดวิสยั ขึ้นแก่บริ ษทั ฯ
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5.2.2

ผูใ้ ช้บริ กำรถึงแก่ควำมตำย หรื อสิ้ นสุดสภำพนิติบุคคล

5.2.3

ผูใ้ ช้บริ กำรใช้เอกสำรปลอม หรื อแจ้งข้อควำมเท็จในกำรขอใช้บริ กำร

5.2.4

บริ ษัท ฯ พิ สู จ น์ ไ ด้ว่ ำบริ กำรโทรคมนำคม และ/หรื อเลขหมำยโทรศัพ ท์เ คลื่ อ นที่ ที่ ให้ แ ก่
ผูใ้ ช้บริ กำรถูกนำไปใช้โดยมิชอบด้วยกฎหมำย หรื อฝ่ ำฝื นต่อสัญญำนี้

5.2.5

บริ ษทั ฯ พิ สู จน์ ได้ว่ำ ผูใ้ ช้บ ริ ก ำรได้นำบริ กำรโทรคมนำคมไปใช้เพื่ อ แสวงหำรำยได้โดยมี
เจตนำที่จะไม่ชำระค่ำธรรมเนียม และ/หรื อค่ำบริ กำร

5.2.6

บริ ษทั ฯ มีเหตุจำเป็ นที่จะต้องบำรุ งรักษำ หรื อแก้ไขระบบโทรคมนำคมที่ใช้ในกำรให้บริ กำร

5.3

ในกรณี ที่ผใู้ ช้บริ กำรได้แจ้งให้บริ ษทั ฯ
ระงับกำรให้บริ กำร
เนื่องจำกชิมกำร์ ด
และ/หรื อ
โทรศัพท์เคลื่อนที่สูญหำยหรื อถูกขโมย บริ ษทั ฯ จะดำเนินกำรระงับกำรให้บริ กำรในทันทีที่ได้รับแจ้ง
และผูใ้ ช้บริ กำรไม่ตอ้ งรับผิดชำระค่ำธรรมเนียมและ/หรื อค่ำบริ กำรที่เกิดขึ้นภำยหลังกำรแจ้งดังกล่ำว

5.4

ในกรณี ที่มีเหตุจำเป็ น ผูใ้ ช้บริ กำรมีสิทธิขอระงับกำรใช้บริ กำรชัว่ ครำวได้ครั้งละไม่น้อยกว่ำเจ็ด (7) วัน
แต่ไม่เกิ นกว่ำสำมสิ บ (30) วัน โดยแจ้งเป็ นลำยลักษณ์อกั ษรให้บริ ษทั ฯ ทรำบล่วงหน้ำไม่นอ้ ยกว่ำสำม
(3) วัน ตำมช่อ งทำงที่ บริ ษทั ฯ ก ำหนด ทั้งนี้ เมื่ อ ผูใ้ ช้บริ ก ำรได้แจ้งขอระงับกำรใช้บริ กำรชัว่ ครำวต่อ
บริ ษทั ฯ แล้ว บริ ษทั ฯ จะไม่เรี ยกเก็บค่ำบริ กำรและ/หรื อค่ำธรรมเนี ยม หรื อค่ำใช้จ่ำยใดๆ จำกผูใ้ ช้บริ กำร
ในช่วงระยะเวลำกำรระงับกำรใช้บริ กำรชัว่ ครำว และเมื่อครบกำหนดกำรขอระงับกำรใช้บริ กำรชัว่ ครำว
บริ ษทั ฯ จะเปิ ดให้ผใู้ ช้บริ กำรเข้ำใช้บริ กำรได้ทนั ทีและผูใ้ ช้บริ ก ำรตกลงที่ จะใช้บริ กำรต่อในเวลำนั้น
ทันทีเช่นกัน
กรณี มีเหตุสุดวิสยั เกิดขึ้นแก่ผใู้ ห้บริ กำร จนเป็ นเหตุให้ผใู้ ช้บริ กำรไม่สำมำรถใช้บริ กำรได้ ผูใ้ ห้บริ กำรตก
ลงให้ผใู้ ช้บริ ก ำรระงับ กำรใช้บริ กำรชัว่ ครำวได้ตำมระยะเวลำที่ ผใู้ ช้บริ กำรร้ องขอ แต่ท้ งั นี้ ไม่เกิ นกว่ำ
ระยะเวลำที่เหตุสุดวิสยั นั้นคงอยู่
กรณี ผใู้ ช้บริ กำรประสงค์ที่จะเปิ ดใช้บริ กำรก่อนกำหนดระยะเวลำของกำรระงับกำรใช้บริ กำรชัว่ ครำวที่
ผูใ้ ช้บริ กำรได้ขอใช้สิทธิไว้จะสิ้ นสุดลง ผูใ้ ช้บริ กำรจะต้องแจ้งให้บริ ษทั ฯ ทรำบตำมช่องทำงที่บริ ษทั ฯ
กำหนด

6.

การเลิกสั ญญา
6.1

ผูใ้ ช้บริ ก ำรมี สิทธิ บ อกเลิก กำรใช้บริ ก ำรในเวลำใดก็ได้ด้วยกำรแจ้ง เป็ นลำยลัก ษณ์ อกั ษรให้ บริ ษทั ฯ
ทรำบล่วงหน้ำไม่น้อยกว่ำ 5 (ห้ำ) วันทำกำร ทั้งนี้ ผูใ้ ช้บริ กำรจะต้องชำระค่ำบริ กำรครบถ้วนแล้วจนถึง
วันที่กำรยกเลิกสัญญำมีผลบังคับ
ในกรณี ที่มีเหตุดงั ต่อไปนี้ ผูใ้ ช้บริ กำรอำจใช้สิทธิเลิกสัญญำได้ทนั ที
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6.2

6.3

6.1.1

ผู้ใ ช้บ ริ กำรไม่ ส ำมำรถรั บ บริ กำรจำกบริ ษัท ฯ ได้ ด้ว ยเหตุ ที่ เกิ ด ขึ้ นอย่ ำ งต่ อ เนื่ อ ง และ
อยูน่ อกเหนือกำรควบคุมของผูใ้ ช้บริ กำร

6.1.2

บริ ษทั ฯ ปฏิบตั ิผิดข้อตกลงที่เป็ นสำระสำคัญของสัญญำ

6.1.3

บริ ษทั ฯ ตกเป็ นบุคคลล้มละลำย

6.1.4

บริ ษทั ฯ เปลี่ยนแปลงข้อตกลงในสัญญำหรื อเงื่ อนไขในกำรให้บริ กำร ซึ่ งมีผลเป็ นกำรลดสิ ทธิ
หรื อประโยชน์อนั พึงได้รับของผูใ้ ช้บริ กำรลง เว้นแต่เกิดจำกเหตุตำมที่กฎหมำยบัญญัติ

บริ ษทั ฯ มีสิทธิบอกเลิกกำรให้บริ กำรในกรณี ดงั ต่อไปนี้
6.2.1

ผูใ้ ช้บริ กำรถึงแก่ควำมตำย หรื อสิ้ นสภำพนิติบุคคล

6.2.2

บริ ษทั ฯ มี เหตุผลอันเชื่ อได้ว่ำ ผูใ้ ช้บริ ก ำรมี พฤติก รรมฉ้อฉลในกำรใช้บริ กำร หรื อ กำรชำระ
ค่ำบริ กำรและ/หรื อค่ำธรรมเนี ยม หรื อนำบริ ก ำรไปใช้โดยผิดกฎหมำย หรื อฝ่ ำฝื นข้อห้ำมใน
สัญญำ

6.2.3

บริ ษทั ฯ ไม่สำมำรถให้บริ กำรได้โดยเหตุที่อยูน่ อกเหนือกำรควบคุมของบริ ษทั ฯ

6.2.4

เป็ นกำรยกเลิกโดยบทบัญญัติแห่งกฎหมำย

เมื่อสัญญำเลิกกัน หำกบริ ษทั ฯ มีเงินค้ำงชำระแก่ผใู้ ช้บริ กำร บริ ษทั ฯ จะชำระคืนเงิ นให้ผใู้ ช้บริ กำร ทั้งนี้
ในกำรคืนเงินดังกล่ำว เมื่อบริ ษทั ฯ ได้ตรวจสอบหลักฐำนแล้วว่ำเป็ นบุคคลคนเดียวกับผูใ้ ช้บริ กำรหรื อ
ผูร้ ับมอบอำนำจจำกผูใ้ ช้บริ กำรอย่ำงถูกต้องแล้ว บริ ษทั ฯ จะคืนเงินให้แก่ผใู้ ช้บริ กำรภำยใน 30 (สำมสิ บ)
วันนับแต่วนั เลิ ก สัญ ญำ โดยกำรคื นเงิ น ดังกล่ำวอำจคื นด้ว ยเงิ นสด เช็ค หรื อน ำเข้ำบัญ ชี เงิ นฝำกของ
ผูใ้ ช้บริ กำร หรื อตำมวิธีกำรที่บริ ษทั ฯ และผูใ้ ช้บริ กำรจะตกลงร่ วมกัน
ในกรณี ที่บริ ษทั ฯ ไม่สำมำรถคื นเงิ นค้ำงชำระดัง กล่ำวให้แก่ผใู้ ช้บริ กำรได้ภำยในระยะเวลำที่ กำหนด
บริ ษ ัทฯ ต้อ งชำระค่ำเสี ย ประโยชน์ ในอัตรำเท่ ำกับ อัตรำดอกเบี้ ย ที่ บริ ษ ัท ฯ คิ ดจำกผู้ใช้บริ ก ำรกรณี
ผูใ้ ช้บริ กำรผิดนัดไม่ชำระค่ำธรรมเนียมหรื อค่ำบริ กำรแก่บริ ษทั ฯ แต่ท้ งั นี้ไม่ตดั สิ ทธิผใู้ ช้บริ กำรที่จะเรี ยก
ค่ำเสี ยหำยอย่ำงอื่น

7.

เงื่อนไขการขอรับเงินคืนเมื่อสั ญญาเลิกกัน
ผูใ้ ช้บริ กำรที่ขอรับเงินคืน ต้องเป็ นผูใ้ ช้บริ กำรที่ได้ลงทะเบียนผูใ้ ช้บริ กำรโทรศัพท์เคลื่อนที่ในลักษณะที่เรี ยกเก็บ
เงินล่วงหน้ำ และสำมำรถแสดงตนได้ว่ำเป็ นผูใ้ ช้บริ กำรเลขหมำยที่ตอ้ งกำรใช้สิทธิรับเงินคืน โดยต้องแสดงข้อมูล
ชื่อ นำมสกุล และ บัตรประจำตัวประชำชนที่มีขอ้ มูลตรงกันกับที่ได้ลงทะเบียนไว้
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8.

การแก้ ไขเปลี่ยนแปลงข้ อกาหนดหรื อเงื่อนไขเกี่ยวกับการให้ บริการ
หำกต่อมำบริ ษทั ฯ ประสงค์จะแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดหรื อเงื่อนไขเกี่ยวกับกำรให้บริ กำรอันอำจมีผลกระทบ
ต่อ สิ ท ธิ และหน้ำที่ ห รื อ ประโยชน์อ นั พึ ง ได้รับ ของผูใ้ ช้บริ กำร บริ ษทั ฯ จะเสนอให้ กสทช. พิ จ ำรณำให้ควำม
เห็นชอบล่วงหน้ำไม่นอ้ ยกว่ำ 30 (สำมสิ บ) วัน เว้นแต่เป็ นข้อกำหนดหรื อเงื่อนไขเกี่ยวกับกำรให้บริ กำรที่ กสทช.
ประกำศยกเว้นให้ดำเนินกำรได้โดยไม่ตอ้ งได้รับควำมเห็นชอบจำก กสทช. ในกรณี ดงั กล่ำวให้ผใู้ ช้บริ กำรแจ้งให้
กสทช. ทรำบอย่ำงช้ำไม่เกิน 30 (สำมสิ บ) วันหลังจำกที่ได้ดำเนินกำรแล้ว
กำรเปลี่ยนแปลงในสำระสำคัญของระบบ เทคโนโลยี หรื ออุปกรณ์ใดๆ อันส่งผลกระทบทำให้ประสิทธิภำพใน
กำรให้บริ กำรต่ำลงหรื อกระทบต่อสิ ทธิ หน้ำที่ หรื อประโยชน์อนั พึงได้รับของผูใ้ ช้บริ กำร ให้ถือว่ำมีผลเป็ นกำร
แก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดหรื อเงื่อนไขในกำรให้บริ กำรและต้องได้รับควำมเห็นชอบจำก กสทช. ก่อน

9.

การร้ องเรียนในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการใช้ บริการ
ผูใ้ ช้บริ กำรสำมำรถร้องเรี ยนได้ตำมช่องทำง ดังต่อไปนี้
9.1 ศูนย์รับเรื่ องร้องเรี ยน

เบอร์โทรติดต่อ (Call Centre)

: บริ ษทั เดอะ ไวท์สเปซ จำกัด ตั้งอยูเ่ ลขที่ 87 โครงกำร เดอะ แจส
รำมอินทรำ ห้อง A302 ชั้น 3 ถนนลำดปลำเค้ำ แขวงอนุสำวรี ย์
เขตบำงเขน กรุ งเทพมหำนคร 10220
ระหว่ำงเวลำ 9.00 – 17.00 น.
: 02 021 0144 (ตลอด 24 ชม.)

9.2 หน่วยงำนซึ่ งทำหน้ำที่คุม้ ครองผูบ้ ริ โภคตำมที่คณะกรรมกำร กสทช. กำหนด
__________________________________
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