
 

 

Sensitivity: Internal 

 

 

 

 

 

 

 

ข้อเสนอการขายส่งบริการโทรศัพทเ์คล่ือนที ่

 

ของ 

 

บริษัท ดแีทค ไตรเน็ต จ ากัด 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Sensitivity: Internal 

รายละเอียดข้อเสนอการขายส่งบริการโทรศัพทเ์คลื่อนทีข่อง 

บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จ ากัด 

 

 รายละเอียดข้อเสนอการขายส่งบริการโทรศัพทเ์คลื่อนที่ภายในประเทศของบริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จ ากัด 

ประกอบดว้ยรายละเอียดต่าง ๆ ดงันี ้

 

  หมวดที ่1  

รายละเอียดของบริการโทรศพัทเ์คลื่อนที่ ขอ้ก าหนดและเงื่อนไขส าหรบัการใช้บริการขายส่งบริการ

โทรศัพท์เคลื่อนที่  รวมถึงกระบวนการ และระยะเวลาการเจรจาข้อตกลงการขายส่งบริการ

โทรศพัทเ์คลื่อนที่ 

 

  หมวดที ่2  

ขอ้ก าหนดรายละเอียดทางเทคนิคส าหรบัการใหบ้รกิารโทรศพัทเ์คลื่อนที่ 

 

  หมวดที ่3 

กระบวนการและวิธีการขายสง่บรกิารโทรศพัทเ์คลื่อนที่ 

 

  



 

 

Sensitivity: Internal 

  หมวดที ่4  

ค่าตอบแทนการขายสง่บรกิารโทรศพัทเ์คลื่อนที่ 

 

  หมวดที ่5  

ขอ้ก าหนดเก่ียวกบัหนา้ที่และความรบัผิดชอบของผูข้ายสง่บรกิารโทรศพัทเ์คลื่อนที่ที่ขายสง่บรกิาร

โทรศพัทเ์คลื่อนที่และผูซ้ือ้บรกิารขายสง่บรกิารโทรศพัทเ์คลื่อนที่ รวมทัง้เงื่อนไขเก่ียวกบัการรกัษา

ความลบั การเปิดเผยขอ้มลู และมาตรการดา้นรกัษาความปลอดภยั 

 

  หมวดที ่6 

เง่ือนไข และขัน้ตอนการด าเนนิการในกรณีของการขอขยาย เพิ่มเติม หรือลดการใชบ้รกิาร

โทรศพัทเ์คลื่อนที่ 

 

  หมวดที ่7 

ขั้นตอน วิธีการ และระยะเวลาด าเนินการของผู้ขายส่งบริการโทรศัพทเ์คลื่อนที่ที่ขายส่งบริการ

โทรศพัทเ์คลื่อนที่ที่มีต่อขอ้รอ้งเรียน และขอ้โตแ้ยง้ของผูซ้ือ้บรกิารขายสง่บรกิารโทรศพัทเ์คลื่อนที่ 

 

  หมวดที ่8 

บทก าหนดความรบัผิดกรณีผิดเง่ือนไขของสญัญา 

 

  หมวดที ่9 

บคุคลและสถานที่ที่ติดต่อได ้



 

 

Sensitivity: Internal 

 

  



 

 

Sensitivity: Internal 

หมวดที ่1 

รายละเอียดของบริการโทรศัพทเ์คลื่อนที ่ข้อก าหนดและเงือ่นไขส าหรับการขายส่งบริการโทรศัพทเ์คลื่อนที ่

รวมถึงกระบวนการ และระยะเวลาการเจรจา ข้อตกลงการขายส่งบริการโทรศัพทเ์คลื่อนที่ 

 

ข้อ 1. ขอบเขตตามข้อตกลง 

ขอ้เสนอการขายส่งบริการโทรศพัทเ์คลื่อนที่ของบริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จ ากัด ฉบบันีเ้ป็นกรอบเบือ้งตน้ส าหรบั

การเจรจาท าความตกลงทางเทคนิคและทางพาณิชย ์ส  าหรบัการขายสง่บรกิารโทรศพัทเ์คลื่อนที่ของบริษัท ดีแทค ไตร

เน็ต จ ากดั กบัผูซ้ือ้บรกิารขายสง่บรกิารโทรศพัทเ์คลื่อนที่ ทัง้นี ้เพื่อน าไปใหบ้รกิารโทรศพัทเ์คลื่อนที่แก่ผูใ้ชบ้รกิาร ซึ่งผู้

ซือ้บริการขายสง่บริการโทรศพัทเ์คลื่อนที่ซึ่งเป็นผูร้บัใบอนญุาตประกอบกิจการโทรคมนาคม ซึ่งไม่ไดร้บัอนญุาตใหใ้ช้

คลื่นความถ่ี และไม่มีสิทธิในการบรหิารจดัการคลื่นความถ่ีทัง้หมด หรือบางสว่นในการใหบ้รกิารโทรศพัทเ์คลื่อนที่ตาม

ของเขตที่ไดร้บัอนญุาต โดยผูร้บัใบอนญุาตที่ขายสง่บรกิารโทรศพัทเ์คลื่อนที่ (“ผูข้ายสง่บรกิารโทรศพัทเ์คลื่อนที่”) และ

ผูซ้ือ้บริการขายส่งบริการโทรศัพทเ์คลื่อนที่มีเสรีภาพที่จะเจรจาตกลงเงื่อนไขต่าง ๆ ของสญัญาการขายส่งบริการ

โทรศัพทเ์คลื่อนที่ได ้และใหถื้อว่านิติสมัพันธ์ระหว่างคู่สญัญาใหเ้ป็นไปตามเงื่อนไขของสญัญาการขายส่งบริการ

โทรศพัทเ์คลื่อนที่ที่ทัง้สองฝ่ายไดต้กลงและลงนามรว่มกนัเท่านัน้ 

 

ข้อ 2. ขอบเขตของข้อเสนอ 

ขอ้เสนอฉบบันีค้รอบคลมุสาระส าคญัในประเด็นต่าง ๆ ดงัต่อไปนี ้ 

(1) รายละเอียดของบรกิารโทรศพัทเ์คลื่อนที่ภายในประเทศ เป็นไปตามเอกสารแนบทา้ย 1 

(2) ขอ้ก าหนดและรายละเอียดทางเทคนิคส าหรบัการใหบ้รกิารโทรศพัทเ์คลื่อนที่ เป็นไปตามเอกสารแนบทา้ย 

2 

(3)  ค่าตอบแทนการขายสง่บรกิารโทรศพัทเ์คลื่อนที่ เป็นไปตามเอกสารแนบทา้ย 3 



 

 

Sensitivity: Internal 

 

ข้อ 3. กระบวนการและระยะเวลาการเจรจาข้อตกลงการขายส่งบริการโทรศัพทเ์คลื่อนที่ 

 กระบวนการและระยะเวลาการเจรจาขอ้ตกลงการขายส่งบริการโทรศพัทเ์คลื่อนที่ ใหเ้ป็นไปตามหมวด 3 ของ

ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง บริการ

โทรศัพทเ์คลื่อนที่แบบโครงข่ายเสมือน และที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม หรือประกาศอื่นที่ประกาศใช้แทนประกาศฉบับ

ดงักลา่ว 

 

ข้อ 4.  ข้อก าหนดและเงือ่นไขส าหรับการขายส่งบริการโทรศัพทเ์คลื่อนที่ 

4.1  ผูซ้ือ้บรกิารขายสง่บรกิารโทรศพัทเ์คลื่อนที่ขอรบัรองว่า 

(1) ตนเองมีสิทธิและหนา้ที่โดยสมบรูณใ์นการใหบ้รกิารโทรศพัทเ์คลื่อนที่แก่ผูใ้ชบ้รกิารภายใตก้ารก ากบั

ดูแลของคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน ์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ  

(“กสทช.”) ตลอดระยะเวลาที่มีการใหบ้รกิารโทรศพัทเ์คลื่อนที่ 

(2) มีความสามารถในการด าเนินธุรกิจ และมีความมั่นคงทางดา้นการเงิน โดยพิจารณาจากผลประกอ

ลการที่ผ่านมาไม่นอ้ยกว่า 3 ปี หรือใชผ้ลประกอบการของผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือบริษัทในเครือไม่

นอ้ยกว่า 3 ปี 

(3) มีกลยทุธก์ารด าเนินธุรกิจที่สอดคลอ้งกบัผูข้ายสง่บรกิารโทรศพัทเ์คลื่อนที่ 

4.2 ผู้ซือ้บริการขายส่งบริการโทรศัพทเ์คลื่อนที่จะตอ้งจัดหา หรือด าเนินการอื่นใดเพื่อใหไ้ดม้าซึ่งการอนุญาต 

ใบอนุญาต ความเห็นชอบ หรือความยินยอม ที่เก่ียวขอ้งกับการใหบ้ริการโทรศพัทเ์คลื่อนที่ หรือติดตัง้เครื่อง

และอปุกรณโ์ทรคมนาคม หรืออปุกรณอ์ื่นใด ในสถานที่ของผูข้ายสง่บรกิารโทรศพัทเ์คลื่อนที่ตามกฎหมายต่าง 

ๆ ที่เก่ียวขอ้งเอง 



 

 

Sensitivity: Internal 

4.3 ผู้ขายส่งบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ จะขายส่งบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ ให้แก่ผู้ซื ้อบริการขายส่งบริการ

โทรศพัทเ์คลื่อนที่ตามล าดบั โดยพิจารณาจากการที่ผูข้ายสง่บรกิารโทรศพัทเ์คลื่อนที่ไดร้บัหนงัสือขอซือ้บรกิาร

ขายสง่บรกิารโทรศพัทเ์คลื่อนที่ของผูซ้ือ้บรกิารขายสง่บรกิารโทรศพัทเ์คลื่อนที่รายใดก่อนและหลงั และผูข้ายสง่

บรกิารโทรศพัทเ์คลื่อนที่จะขายสง่บรกิารโทรศพัทเ์คลื่อนที่เท่าที่ความจขุองโครงข่ายโทรศพัทเ์คลื่อนที่ของผูข้าย

สง่บรกิารโทรศพัทเ์คลื่อนที่เหลืออยู่ 

4.4 ผูข้ายสง่บรกิารโทรศพัทเ์คลื่อนที่อาจปฏิเสธการขายสง่บรกิารโทรศพัทเ์คลื่อนที่ได ้ในกรณีดงัต่อไปนี ้

1. โครงข่ายโทรศพัทเ์คลื่อนที่ที่มีอยู่ไม่เพียงพอแก่การขายสง่บรกิารโทรศพัทเ์คลื่อนที่ 

2. การขายส่งบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่มีปัญหาทางเทคนิคที่อาจก่อให้เกิดการรบกวนกิจก าร

โทรคมนาคมหรือเป็นเหตขุดัขวางการโทรคมนาคม 

3. ผูซ้ือ้บรกิารขายสง่บรกิารโทรศพัทเ์คลื่อนที่มีสถานะทางการเงินที่อาจใหบ้รกิารไม่ไดอ้ย่างต่อเนื่อง 

กรณีปฏิเสธการขายสง่บรกิารตามขอ้ 4.4 ผูข้ายสง่บรกิารโทรศพัทเ์คลื่อนที่จะแจง้เหตแุห่งการ

ปฏิเสธใหผู้ซ้ือ้บรกิารขายสง่โทรศพัทเ์คลื่อนที่ และ กสทช. ทราบภายใน 30 (สามสิบ) วนันบัตัง้แต่วนัที่ปฏิเสธ  



 

 

Sensitivity: Internal 

หมวดที ่2 

ข้อก าหนดและรายละเอียดทางเทคนิคส าหรับการให้บริการโทรศัพทเ์คลื่อนที่ 

 

ข้อ 1. คุณภาพการใหบ้ริการโทรศัพทเ์คลื่อนที ่  

ภายใตก้ารใหบ้รกิารโทรศพัทเ์คลื่อนที่ตามขอ้เสนอนี ้ผูข้ายสง่บรกิารโทรศพัทเ์คลื่อนที่จะประกนัคณุภาพการ

ใหบ้ริการโทรศพัทเ์คลื่อนที่ไม่ต ่ากว่าที่จดัใหแ้ก่ผูใ้ชบ้ริการของตน และเป็นไปตามมาตรฐานคุณภาพการใหบ้ริการที่ 

กสทช.ประกาศก าหนด และจะด าเนินการหรือสนับสนุนทางเทคนิคที่จ  าเป็น เพื่อให้ผู้ซือ้บริการขายส่งบริการ

โทรศพัทเ์คลื่อนที่สามารถด าเนินการตามที่ กสทช. หรือส านกังาน กสทช. ก าหนด 

ข้อ 2. มาตรฐานทางเทคนิคส าหรับการขายส่งบริการโทรศัพทเ์คลื่อนที่ 

2.1 ผู้ซือ้บริการขายส่งบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ ต้องจัดให้โครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่รวมถึงระบบ

สนบัสนนุที่จ  าเป็นต่าง ๆ เพื่อการใหบ้รกิารของตน มีมาตรฐานทางเทคนิคที่เขา้กนัไดก้บัโครงข่ายโทรศพัทเ์คลื่อนที่และ

ระบบสนบัสนุนที่จ  าเป็นต่าง ๆ ของผูข้ายส่งบริการโทรศพัทเ์คลื่อนที่หรือมีมาตรฐานทางเทคนิคเป็นไปตามที่ กสทช. 

ประกาศก าหนดโดยค่าใชจ้่ายของผูซ้ือ้บรกิารขายสง่บรกิารโทรศพัทเ์คลื่อนที่เอง 

 2.2 ทัง้สองฝ่ายตกลงกันที่จะก าหนดรายละเอียดและมาตรฐานทางเทคนิคส าหรบัการขายส่งบริการ

โทรศพัทเ์คลื่อนที่ตามที่ กสทช. ประกาศก าหนด ซึ่งการก าหนดดงักล่าวจะเป็นไปโดยเปิดเผย ชดัเจน ไม่เลือกปฏิบตัิ 

และไม่ขดัหรือแยง้กบัหลกัเกณฑข์อง กสทช. 

  ในกรณีที่จะตอ้งมีการปรับเปลี่ยน หรือเพิ่มเติมมาตรฐานทางเทคนิคอื่นนั้น ทั้งสองฝ่ายจะร่วม

พิจารณาต่อไป ทัง้นี ้มาตรฐานทางเทคนิคที่เพิ่มเติม หรือปรบัเปลี่ยนนัน้จะตอ้งไม่ขดั หรือแยง้ต่อมาตรฐานทางเทคนิค

ที่ กสทช. ประกาศก าหนด 

 

  



 

 

Sensitivity: Internal 

หมวดที ่3 

กระบวนการและวิธีการขายส่งบริการโทรศัพทเ์คลื่อนที่ 

 

ข้อ 1. กระบวนการและวิธีการขายส่งบริการโทรศัพทเ์คลื่อนที ่

ผูซ้ือ้บริการขายส่งบริการโทรศพัทเ์คลื่อนที่จะตอ้งปฏิบตัิตามขัน้ตอนและน าเสนอรายละเอียดเก่ียวกับบริการ

การขายส่งบริการโทรศัพทเ์คลื่อนที่ที่ตอ้งการซือ้ต่อผูข้ายส่งบริการโทรศัพทเ์คลื่อนที่อย่างเป็นทางการ ตามหมวด 3 

ของประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน ์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง บริการ

โทรศัพทเ์คลื่อนที่แบบโครงข่ายเสมือน และที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม หรือประกาศอื่นที่ประกาศใช้แทนประกาศฉบับ

ดงักลา่ว 

ข้อ 2. การทดสอบระบบบริการโทรศัพทเ์คลื่อนที ่

ในกรณีที่ผูซ้ือ้บริการขายส่งบริการโทรศัพทเ์คลื่อนที่รอ้งขอใหผู้ข้ายส่งบริการโทรศัพทเ์คลื่อนที่ทดสอบระบบ

บริการโทรศัพทเ์คลื่อนที่นัน้ ทัง้สองฝ่ายจะตกลงก าหนดวิธีการทดสอบระบบบริการโทรศัพทเ์คลื่อนที่ร่วมกันโดยคิด

ค่าใชจ้่ายต่าง ๆ ที่เกิดขึน้จรงิเช่น ค่าอปุกรณ ์ค่าเตรียมการ ค่าด าเนินการต่าง ๆ เป็นตน้  

 

 

  



 

 

Sensitivity: Internal 

หมวดที ่4 

ค่าตอบแทนการขายส่งบริการโทรศัพทเ์คลื่อนที่ 

 

 ค่าตอบแทนการขายส่งบริการโทรศพัทเ์คลื่อนที่ จะตอ้งไม่เกินกว่าอตัราตามเอกสารแนบทา้ย 3 และเป็นไป

ตามอตัราที่ผูข้ายส่งบริการโทรศพัทเ์คลื่อนที่และผูซ้ือ้บริการขายส่งบริการโทรศพัทเ์คลื่อนที่จะไดเ้จรจาร่วมกันต่อไป

โดยพิจารณาเงื่อนไขต่างๆ ของสญัญาการขายสง่บรกิารโทรศพัทเ์คลื่อนที่ที่เจรจาตกลงกัน ทัง้นี ้ค่าตอบแทนการขาย

ส่งบริการโทรศัพทเ์คลื่อนที่ที่ตกลงกันจะตอ้งเป็นไปโดยสมเหตุสมผล เมื่อเทียบกับราคาคา้ปลีกที่ ผู้ขายส่งบริการ

โทรศัพท์เคลื่อนที่ เรียกเก็บจากผู้ใช้บริการของตน โดยเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติต่อผู้ซือ้บริการขายส่งบริการ

โทรศพัทเ์คลื่อนที่รายอื่น 

 อนึ่ง ผูข้ายสง่บรกิารโทรศพัทเ์คลื่อนที่ของสงวนสิทธิในการแกไ้ขปรบัปรุงค่าตอบแทนตามเอกสารแนบทา้ย 3 

ใหเ้ป็นปัจจุบันต่อไป โดยจะเปิดเผยขอ้เสนอที่แกไ้ขปรบัปรุงนั้นเป็นการทั่วไปผ่านทางเว็บไซตข์องผูข้ายส่งบริการ

โทรศพัทเ์คลื่อนที่ เพื่อใชเ้ป็นแนวทางส าหรบัการเจรจาท าสญัญาการขายสง่บรกิารโทรศพัทเ์คลื่อนที่ต่อไป  



 

 

Sensitivity: Internal 

 

หมวดที ่5 

ข้อก าหนดเก่ียวกับหน้าทีแ่ละความรับผิดชอบของผู้ขายส่งบริการโทรศัพทเ์คลื่อนทีท่ีข่ายส่งบริการ

โทรศัพทเ์คลื่อนทีแ่ละผู้ซือ้บริการขายส่งบริการโทรศัพทเ์คลื่อนที ่รวมทัง้เงือ่นไขเก่ียวกับการรักษาความลับ 

การเปิดเผยข้อมูล และมาตรการด้านรักษาความปลอดภัย 

 

ข้อ 1. ความรับผิดชอบของแต่ละฝ่าย 

1.1 หน้าทีข่องผู้ขายส่งบริการโทรศัพทเ์คลื่อนที ่

1.1.1 ผูข้ายส่งบริการโทรศัพทเ์คลื่อนที่มีหนา้ที่ตอ้งด าเนินการให้โครงข่ายโทรศัพทเ์คลื่อนที่ของตนมี

มาตรฐานและคณุภาพการใหบ้ริการสอดคลอ้งตามประกาศว่าดว้ยมาตรฐานและคณุภาพการ

ใหบ้รกิารโทรคมนาคมของ กสทช. ที่เก่ียวขอ้ง 

1.1.2 ผูข้ายส่งบริการโทรศพัทเ์คลื่อนที่มีหนา้ที่ตอ้งบ ารุงรกัษาและปรบัปรุงโครงข่ายโทรคมนาคมของ

ตนใหด้ีอยู่เสมอ และเป็นไปตามมาตรฐานการบ ารุงรกัษาโครงข่ายโทรคมนาคมที่เป็นที่ยอมรบั

โดยทั่วไป  

1.1.3 ผูข้ายส่งบริการโทรศพัทเ์คลื่อนที่มีหนา้ที่แจง้ใหผู้ซ้ือ้บริการขายสง่บริการโทรศพัทเ์คลื่อนที่ทราบ

ล่วงหนา้ไม่นอ้ยกว่า 90 วนั ก่อนการเปลี่ยนแปลงใด ๆ (เช่น ค่ามาตรฐาน (Configuration) เป็น

ตน้)ของระบบหรือโครงข่ายโทรศพัทเ์คลื่อนที่ของผูข้ายส่งบริการโทรศพัทเ์คลื่อนที่ซึ่งอาจส่งผล

กระทบในสาระส าคัญต่อวิศวกรรมโครงข่ายโทรศัพทเ์คลื่อนที่ของผู้ซือ้บริการขายส่งบริการ

โทรศพัทเ์คลื่อนที่ได ้ 

1.1.4 หากเกิดขอ้ผิดพลาดต่าง ๆ บนโครงข่ายโทรศัพทเ์คลื่อนที่ของผูข้ายส่งบริการโทรศพัทเ์คลื่อนที่  

ผูข้ายส่งบริการโทรศัพทเ์คลื่อนที่จะแจง้ใหผู้ซ้ือ้บริการขายส่งบริการโทรศัพทเ์คลื่อนที่ทราบถึง



 

 

Sensitivity: Internal 

ขอ้ผิดพลาด รวมถึงแจง้ใหท้ราบถึงความคืบหนา้ของการแกไ้ขขอ้ผิดพลาด และด าเนินการแกไ้ข

ขอ้ผิดพลาดดงักลา่วโดยเรว็ที่สดุ 

1.1.5 ผูข้ายส่งบริการโทรศัพทเ์คลื่อนที่จะพยายามจัดหาพืน้ที่หรือจดัใหม้ีมาตรการอื่นใดเพื่อให้ผูซ้ือ้

บริการขายส่งบริการโทรศพัทเ์คลื่อนที่สามารถติดตัง้อุปกรณโ์ทรคมนาคม และ/หรือการขายส่ง

บริการโทรศัพทเ์คลื่อนที่ตามสัญญาการขายส่งบริการโทรศัพทเ์คลื่อนที่  หากการด าเนินการ

ดงักล่าวไม่ก่อใหเ้กิดภาระเกินสมควรแก่ผูข้ายส่งบริการโทรศพัทเ์คลื่อนที่และไม่ท าใหผู้ข้ายส่ง

บรกิารโทรศพัทเ์คลื่อนที่ผิดเงื่อนไขในสญัญาใด ๆ ที่มีอยู่กบับคุคลภายนอก 

1.2 หน้าทีข่องผู้ซือ้บริการขายส่งบริการโทรศัพทเ์คลื่อนที ่

1.2.1 การใหบ้ริการของผูซ้ือ้บริการขายสง่บรกิารโทรศพัทเ์คลื่อนที่ ตอ้งไม่ขดัต่อกฎหมาย และหรือขดั

ต่อความสงบเรียบรอ้ย หรือศีลธรรมอนัดีของประชาชน 

1.2.2 ผู้ซื ้อบริการขายส่งบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ มีหน้าที่จัดเก็บข้อมูลและรายละเอียดเก่ียวกับ

ผูใ้ชบ้ริการของตน โดยเป็นไปตามหลักเกณฑแ์ละวิธีการที่ กสทช ประกาศก าหนด ทัง้นี ้ ผูซ้ือ้

บรกิารขายสง่บรกิารโทรศพัทเ์คลื่อนที่จะรบัผิดชอบค่าใชจ้่ายใด ๆ เองทัง้สิน้ 

1.2.3 ผู้ซือ้บริการขายส่งบริการโทรศัพทเ์คลื่อนที่จะต้องรับผิดชอบในการติดตั้ง การใช้งาน ความ

ปลอดภัยของระบบ และการบ ารุงรักษาอุปกรณ์ที่ เ ป็นของผู้ซื ้อบริการขายส่งบริการ

โทรศัพท์เคลื่อนที่ เอง โดยการเข้าถึงหรือเข้าใช้พื ้นที่ เพื่อด าเนินการต่าง ๆ  ให้เป็นไปตาม

ขอ้ก าหนดของผูข้ายส่งบริการโทรศัพทเ์คลื่อนที่โดยขอ้ก าหนดดังกล่าวจะตอ้งเป็นธรรมและไม่

เลือกปฏิบัติระหว่างผูซ้ือ้บริการขายส่งบริการโทรศัพทเ์คลื่อนที่รายอื่น ทัง้นี ้ผูซ้ือ้บริการขายส่ง

บรกิารโทรศพัทเ์คลื่อนที่จะตอ้งปฏิบตัิตามเง่ือนไขเหลา่นีอ้ย่างเคร่งครดั รวมถึงตอ้งน าสง่ขอ้มลูท

ราฟฟิคต่าง ๆ ที่จ  าเป็นที่ไดร้บัการรอ้งขอจากผูข้ายส่งบริการโทรศพัทเ์คลื่อนที่ การขอซือ้บริการ



 

 

Sensitivity: Internal 

ขายสง่บรกิารโทรศพัทเ์คลื่อนที่ของผูซ้ือ้บรกิารขายสง่บรกิารโทรศพัทเ์คลื่อนที่จะตอ้งไม่ท าใหเ้กดิ

ความเสียหาย หรือเป็นการรบกวนระบบของผูข้ายสง่บรกิารโทรศพัทเ์คลื่อนที่ 

1.2.4 ผู้ซือ้บริการขายส่งบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ จะต้องรับผิดชอบดูแลรักษาเครื่องและอุปกรณ์

โทรคมนาคมใด ๆ ที่ผู้ซื ้อบริการขายส่งบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ น  ามาติดตั้งกับโครงข่าย

โทรศพัทเ์คลื่อนที่ของผูข้ายสง่บรกิารโทรศพัทเ์คลื่อนที่ หรือน ามาวางในพืน้ที่ของผูข้ายสง่บรกิาร

โทรศพัทเ์คลื่อนที่ตามสญัญาการขายสง่บรกิารโทรศพัทเ์คลื่อนที่ 

1.2.5 ผู้ซือ้บริการขายส่งบริการโทรศัพทเ์คลื่อนที่จะแจ้งใหผู้้ขายส่งบริการโทรศัพทเ์คลื่อนที่ทราบ

ล่วงหนา้ไม่นอ้ยกว่า 90 วนั ก่อนการเปลี่ยนแปลงใด ๆ (เช่น ค่ามาตรฐาน (Configuration) เป็น

ตน้) ของเครื่องและอุปกรณท์ี่ผูซ้ือ้บรกิารขายสง่บรกิารโทรศพัทเ์คลื่อนที่น  ามาติดตัง้กับโครงข่าย

โทรศัพทเ์คลื่อนที่ของผูข้ายส่งบริการโทรศัพทเ์คลื่อนที่  ซึ่งอาจส่งผลกระทบในสาระส าคัญต่อ

วิศวกรรมโครงข่ายโทรศพัทเ์คลื่อนที่ หรือต่อการใหบ้รกิารของผูข้ายสง่บรกิารโทรศพัทเ์คลื่อนที่ได ้

1.2.6 ผูซ้ือ้บริการขายส่งบริการโทรศพัทเ์คลื่อนที่รบัรองว่าการใหบ้ริการโทรศพัทเ์คลื่อนที่ หรือการน า

อุปกรณโ์ทรคมนาคมของผูซ้ือ้บริการขายส่งบริการโทรศัพทเ์คลื่อนที่มาติดตัง้ในพืน้ที่ของผู้ขาย

ส่งบริการโทรศพัทเ์คลื่อนที่ตามสญัญาการขายส่งบรกิารโทรศพัทเ์คลื่อนที่ จะไม่ก่อใหเ้กิดความ

เสียหายหรือรบกวนระบบ หรือท าใหก้ารบริการของผูข้ายส่งบริการโทรศพัทเ์คลื่อนที่ดอ้ยลงแต่

อย่างใด  

1.2.7 หากเกิดข้อผิดพลาดต่าง ๆ บนโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ของผู้ซื ้อบริการขายส่งบริการ

โทรศัพท์เคลื่อนที่  ผู้ซื ้อบริการขายส่งบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ จะแจ้งให้ผู้ขายส่งบริการ

โทรศัพทเ์คลื่อนที่ทราบถึงขอ้ผิดพลาด และด าเนินการแกไ้ขข้อผิดพลาดดังกล่าวโดยเร็วที่สุด 

รวมถึงด าเนินการอื่นใดและปฏิบตัิตามคู่มือการใชง้านและการบ ารุงรกัษาของผูข้ายส่งบริการ

โทรศพัทเ์คลื่อนที่ 



 

 

Sensitivity: Internal 

1.2.8 ผูซ้ือ้บริการขายสง่บริการโทรศพัทเ์คลื่อนที่จะปฏิบตัิตามหลกัเกณฑเ์ก่ียวกบัความปลอดภยัและ

การปอ้งกนัโครงข่ายของผูข้ายสง่บรกิารโทรศพัทเ์คลื่อนที่โดยเครง่ครดั  

1.2.9 ผูซ้ือ้บรกิารขายสง่บรกิารโทรศพัทเ์คลื่อนที่มีความรบัผิดต่อผูใ้ชบ้รกิารของตนโดยตรงและไม่อาจ

ปฏิเสธหนา้ที่ และ/หรือความรบัผิดใด ๆ และ/หรือกล่าวอา้งว่าเป็นหนา้ที่ และ/หรือความรบัผิด

ของผูข้ายสง่บรกิารโทรศพัทเ์คลื่อนที่ 

1.2.10 ผู้ซือ้บริการขายส่งบริการโทรศัพทเ์คลื่อนที่ซึ่งเป็นผู้ใหบ้ริการโทรศัพทเ์คลื่อนที่แบบโครงข่าย

เสมือนจะตอ้งมีตรา เครื่องหมายการคา้ และการแสดงสญัลกัษณท์างการคา้ของตนเอง 

1.2.11 ผูซ้ือ้บริการขายส่งบรกิารโทรศพัทเ์คลื่อนที่จะตอ้งใหบ้ริการโทรศพัทเ์คลื่อนที่ตามมาตรฐานและ

คุณภาพการใหบ้ริการตามที่ไดโ้ฆษณาไว ้และเป็นไปตามมาตรฐานคุณภาพการใหบ้ริการที่ 

กสทช. ประกาศก าหนด 

1.2.12 ผูซ้ือ้บริการขายส่งบริการโทรศพัทเ์คลื่อนที่จะไม่น าเครื่องหมายการคา้ เครื่องหมายบริการหรือ

ชื่อทางการคา้ของผู้ขายส่งบริการโทรศัพทเ์คลื่อนที่มาใชไ้ม่ว่ากรณีใดๆ เวน้แต่จะไดร้บัความ

ยินยอมเป็นลายลกัษณอ์กัษรจากผูข้ายสง่บรกิารโทรศพัทเ์คลื่อนที่ 

1.2.13 ผูซ้ือ้บริการขายส่งบริการโทรศพัทเ์คลื่อนที่ เป็นผูด้  าเนินการขอรบัจดัสรรเลขหมายโทรคมนาคม

จาก กสทช. โดยจะตอ้งไดร้บัการยินยอมจากผูข้ายส่งบริการโทรศัพทเ์คลื่อนที่  ตามที่ กสทช. 

ประกาศก าหนด 

1.2.14 ผูซ้ือ้บรกิารขายสง่บรกิารโทรศพัทเ์คลื่อนที่เป็นผูร้บัผิดชอบค่าใชจ้่ายใด ๆ ทัง้หมดที่เก่ียวเนื่องกับ

บริการโทรศัพทเ์คลื่อนที่ เช่น ค่าใช้จ่ายอันเก่ียวเนื่องจากการยื่นขอรับการจัดสรรเลขหมาย

โทรคมนาคมจาก กสทช. ค่าใชจ้่ายที่เก่ียวกบับรกิารคงสิทธิเลขหมายโทรศพัทเ์คลื่อนที่ ค่าใชจ้่าย

ที่เกิดจากสัญญาการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมที่ผู้ขายส่งบริการโทรศัพทเ์คลื่อนที่ไดท้  า

ความตกลงกับผู้ให้บริการโทรคมนาคมรายอื่นในส่วนที่ เ ก่ียวกับบริการขายส่งบริการ



 

 

Sensitivity: Internal 

โทรศพัทเ์คลื่อนที่ ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม รายไดน้ าส่งใหก้องทุน

เพื่อการจัดใหม้ีบริการโทรคมนาคมพืน้ฐานโดยทั่วถึงหรือค่าธรรมเนียมใด ๆ ในอัตราที่ กสทช. 

ก าหนด ผู้ซือ้บริการขายส่งบริการโทรศัพทเ์คลื่อนที่ เป็นผูร้ ับผิดชอบค่าธรรมเนียมดังกล่าวใน

อตัราสงูสดุที่ผูข้ายสง่บรกิารโทรศพัทเ์คลื่อนที่ตอ้งช าระแก่ กสทช. เป็นตน้ 

1.2.15 ผู้ซือ้บริการขายส่งบริการโทรศัพทเ์คลื่อนที่ตอ้งจัดท าใหโ้ครงข่ายโทรศัพทเ์คลื่อนที่และระบบ

สนบัสนุนของตนมีความเขา้กันไดท้างเทคนิคกับระบบโทรศพัทเ์คลื่อนที่และระบบสนบัสนนุของ

ผูข้ายส่งบรกิารโทรศพัทเ์คลื่อนที่ โดยทัง้สองฝ่ายจะตอ้งค านึงถึงความพรอ้มของระบบสนบัสนนุ

การใหบ้ริการและระยะเวลาการพฒันาการเชื่อมต่อระบบดงักล่าวตามความเป็นจริง ซึ่งรวมถึง

ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่จะเกิดขึน้ซึ่งจะต้องเป็นความรับผิดชอบของผู้ซื ้อบริการขายส่งบริการ

โทรศพัทเ์คลื่อนที่ 

1.2.16 ผูซ้ือ้บริการขายส่งบริการโทรศัพทเ์คลื่อนที่จะตอ้งรบัผิดชอบค่าใชจ้่ายต่าง ๆ ที่เกิดขึน้จริง เช่น 

การเตรียมการ การใช้งานระบบ การทดสอบระบบ และการพัฒนาระบบต่าง ๆ ของผู้ขายส่ง

บรกิารโทรศพัทเ์คลื่อนที่เพื่อสนบัสนนุการใหบ้รกิารแก่ผูซ้ือ้บรกิารขายสง่บรกิารโทรศพัทเ์คลื่อนที่ 

1.2.17 ผู้ซื ้อบริการขายส่งบริการโทรศัพท์เคลื่ อนที่ จะต้องจัดท าประมาณการการใช้บริการ

โทรศพัทเ์คลื่อนที่ลว่งหนา้และน าส่งภายในระยะเวลาที่ผูข้ายสง่บรกิารโทรศพัทเ์คลื่อนที่ก าหนด 

เพื่อผู้ขายส่งบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ จะได้ด าเนินการจัดหาปริมาณการขายส่งบริการ

โทรศพัทเ์คลื่อนที่ต่อไป 

 

ข้อ 2.  การรักษาความลับ และการเปิดเผยข้อมูล 



 

 

Sensitivity: Internal 

2.1 แต่ละฝ่ายอาจเปิดเผยขอ้มลูใด ๆ ของตน ไม่ว่าทางดา้นเทคนิคทางธุรกิจ หรือขอ้มลูอื่นใดแก่อีกฝ่ายหนึ่ง

โดยทางวาจา ลายลักษณ์อักษร รูปภาพหรือโดยรูปแบบอื่น ๆ เพื่อประโยชนใ์นการเจรจาและเข้าท า

สญัญาการขายส่งบริการโทรศัพทเ์คลื่อนที่  การด าเนินการตามวัตถุประสงคภ์ายใตส้ญัญาการขายส่ง

บรกิารโทรศพัทเ์คลื่อนที่ หรือภายใตห้ลกัเกณฑท์ี่ กสทช. ประกาศก าหนด (ซึ่งต่อไปจะเรียกขอ้มลูดงักลา่ว 

รวมกบัเงื่อนไข และขอ้ตกลงนีว่้า “ข้อมูลลับ”) 

2.2 แต่ละฝ่ายตกลงจะเก็บรกัษาขอ้มลูลบัของอีกฝ่ายหนึ่งไวเ้ป็นความลบัตลอดระยะเวลาของสญัญาการขาย

ส่งบริการโทรศพัทเ์คลื่อนที่ และต่อไปหลงัจากระยะเวลาของสญัญาการขายส่งบริการโทรศพัทเ์คลื่อนที่

สิน้สดุลงอีกเป็นระยะเวลา 5 ปี โดยจะไม่เปิดเผย หรือเผยแพร่ขอ้มลูดงักล่าวใหแ้ก่บุคคลภายนอกตลอด

ระยะเวลาดงักล่าว เวน้แต่กรณีที่ทัง้สองฝ่ายจะไดต้กลงกันในสญัญาการขายส่งบรกิารโทรศพัทเ์คลื่อนที่ 

และ/หรือเป็นไปตามที่กฎหมายก าหนด 

  



 

 

Sensitivity: Internal 

หมวดที ่6  

เงือ่นไข และข้ันตอนการด าเนินการในกรณีของการขอขยาย เพิ่มเติม หรือลดการใช้บริการ

โทรศัพทเ์คลื่อนที่ 

 

  ในกรณีที่มีการรอ้งขอขยาย เพิ่มเติม หรือลดการขายส่งบริการโทรศพัทเ์คลื่อนที่ใหผู้ซ้ือ้บริการขายส่งบรกิาร

โทรศพัทเ์คลื่อนที่ด าเนินการท าค าเสนอเป็นหนงัสือขอซือ้บรกิารขายส่งบรกิารโทรศพัทเ์คลื่อนที่โดยชดัแจง้แก่ผูข้ายส่ง

บรกิารโทรศพัทเ์คลื่อนที่ทราบล่วงหนา้เป็นเวลาไม่นอ้ยกว่า 90 วนั  ทัง้นี ้ผูข้ายสง่บรกิารโทรศพัทเ์คลื่อนที่จะเจรจาตก

ลงกับผูซ้ือ้บริการขายส่งบริการโทรศพัทเ์คลื่อนที่  ภายใน 30 วนันบัตัง้แต่วนัที่ผูข้ายส่งบริการโทรศัพทเ์คลื่อนที่ไดร้บั

หนงัสือขอซือ้บรกิารขายสง่บรกิารโทรศพัทเ์คลื่อนที่จากผูซ้ือ้บรกิารขายสง่บรกิารโทรศพัทเ์คลื่อนที่ 

  



 

 

Sensitivity: Internal 

หมวดที ่7 

ข้ันตอน วิธีการ และระยะเวลาด าเนินการของผู้ขายส่งบริการโทรศัพทเ์คลื่อนทีท่ีข่ายส่งบริการ

โทรศัพทเ์คลื่อนทีท่ีม่ีต่อข้อร้องเรียน และข้อโต้แย้งของผู้ซือ้บริการขายส่งบริการโทรศัพทเ์คลื่อนที่ 

 

 กรณีที่ผู้ซือ้บริการขายส่งบริการโทรศัพทเ์คลื่อนที่ รอ้งเรียน หรือโตแ้ยง้กับผูข้ายส่งบริการโทรศัพทเ์คลื่อนที่

เก่ียวกับคณุภาพ หรือบริการ หรือค่าตอบแทนการขายสง่บริการโทรศพัทเ์คลื่อนที่ มีแนวทางในการรบัขอ้รอ้งเรียน ขอ้

โตแ้ยง้  และแกไ้ขปัญหาขอ้รอ้งเรียน หรือขอ้โตแ้ยง้ ดงันี ้

1.   ใหผู้ซ้ือ้บริการขายส่งบริการโทรศัพทเ์คลื่อนที่ยื่นค ารอ้งเรียนเป็นหนังสือต่อบุคคลและสถานที่ติดต่อตามที่

ก าหนดไวห้มวดที่ 9 โดยขอ้เรียกรอ้ง หรือขอ้โตแ้ยง้ตอ้งแสดงใหช้ดัแจง้ซึ่งสภาพขอ้เท็จจริง และแสดงเอกสาร

หลกัฐานประกอบ 

2.  ผูข้ายสง่บรกิารโทรศพัทเ์คลื่อนที่จะพิจารณาค ารอ้งเรียน และเอกสารหลกัฐาน พรอ้มทัง้เจรจาท าความตกลง

กบัผูซ้ือ้บรกิารขายสง่บรกิารโทรศพัทเ์คลื่อนที่ใหไ้ดข้อ้ยตุิภายใน 60 วนันบัแต่วนัที่ไดร้บัแจง้เป็นหนงัสือ 

3.  หากครบก าหนด 60 วนัแลว้ ยงัไม่อาจหาขอ้ยุติได ้ เนื่องจากตอ้งมีการแสวงหาเอกสารหลกัฐานเพิ่มเติม ให้

ขยายระยะเวลาออกไปไดอ้ีกไม่เกิน 30 วนั 

4.  หากครบก าหนดเวลาตามข้อ 2 หรือครบก าหนดระยะเวลาที่ขยายออกไปตามขอ้ 3 แลว้ทัง้สองฝ่ายยังไม่

สามารถหาขอ้ยุติร่วมกันได ้ใหฝ่้ายใดฝ่ายหนึ่งน าขอ้พิพาทเขา้สู่กระบวนการระงับข้อพิพาทตามประกาศ

คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง  บริการ

โทรศพัทเ์คลื่อนที่แบบโครงข่ายเสมือน 

  



 

 

Sensitivity: Internal 

หมวด 8 

บทก าหนดความรับผิดกรณีผิดเงือ่นไขของสัญญา 

 

1.  ถา้ผูซ้ือ้บริการขายส่งบริการโทรศพัทเ์คลื่อนที่ไม่ปฏิบตัิตามสญัญาการขายส่งบริการโทรศพัทเ์คลื่อนที่ขอ้ใด

ข้อหนึ่ง จนเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ขายส่งบริการโทรศัพทเ์คลื่อนที่  ผู้ซือ้บริการขายส่งบริการ

โทรศพัทเ์คลื่อนที่นัน้จะตอ้งชดใชค้่าสินไหมทดแทนอนัเกิดจากการที่ไม่ปฏิบตัิตามสญัญาการขายส่งบรกิาร

โทรศพัทเ์คลื่อนที่นัน้ใหแ้ก่ผูข้ายสง่บรกิารโทรศพัทเ์คลื่อนที่ที่ไดร้บัความเสียหาย ภายในก าหนดเวลา 30 วนั 

เริ่มนบัแต่วนัที่ไดร้บัแจง้เป็นหนงัสือจากผูข้ายสง่บรกิารโทรศพัทเ์คลื่อนที่ที่ไดร้บัความเสียหาย  

ทัง้นี ้หากครบก าหนดระยะเวลาดังกล่าว ผูซ้ือ้บริการขายส่งบริการโทรศัพทเ์คลื่อนที่ที่ไดก้่อความเสียหาย

ไม่ไดป้ฏิบตัิการช าระหนีใ้หแ้ก่ผูข้ายสง่บรกิารโทรศพัทเ์คลื่อนที่ที่ไดร้บัความเสียหายจนครบถว้น ผูซ้ือ้บริการ

ขายสง่บรกิารโทรศพัทเ์คลื่อนที่จะช าระดอกเบีย้ผิดนดัตามหมวด 8  ขอ้ 5. ของขอ้เสนอนีแ้ละไม่ตดัสิทธิผูข้าย

ส่งบริการโทรศพัทเ์คลื่อนที่ที่ไดร้บัความเสียหายมีสิทธิบอกเลิกการใหบ้ริการขายส่งบริการโทรศพัทเ์คลื่อนที่

ได ้รวมทัง้ เรียกรอ้งสิทธิตามหนงัสือค า้ประกันของธนาคาร และ/หรือหลกัประกัน และ/หรือเรียกรอ้งใหช้ดใช้

เบีย้ปรบัตามที่ก าหนดไวใ้นสญัญาการขายส่งบรกิารโทรศพัทเ์คลื่อนที่นีไ้ด ้อย่างไรก็ดี ภายหลงัการบอกเลิก

สญัญา ผูข้ายส่งบริการโทรศัพทเ์คลื่อนที่และผูซ้ือ้บริการขายส่งบริการโทรศัพทเ์คลื่อนที่จะตอ้งด าเนินการ

ตามสมควรในส่วนของตนเพื่อมิใหก้ระทบต่อการใชบ้ริการของผูใ้ชบ้ริการดว้ย ทัง้นี ้หากมี การพกัหรือหยุด

การใหบ้ริการไม่ว่าทัง้หมดหรือบางส่วน ผูข้ายส่งบริการโทรศัพทเ์คลื่อนที่จะตอ้งไดร้บัอนุญาตจาก กสทช. 

ก่อน 

2.  ผูข้ายส่งบริการโทรศพัทเ์คลื่อนที่ไม่ตอ้งรบัผิดต่อความเสียหายใด ๆ ไม่ว่าทางตรง หรือทางออ้ม อนัเกิดจาก

การท างานผิดพลาดของโครงข่ายโทรศพัทเ์คลื่อนที่ การที่โครงข่ายโทรศพัทเ์คลื่อนที่ทัง้หมดหรือแต่บางส่วน

ไม่สามารถใชง้านได ้หรือใชง้านไดไ้ม่เต็มประสิทธิภาพ โดยเหตอุนัไม่ไดเ้กิดจากความผิดของผูข้ายสง่บรกิาร



 

 

Sensitivity: Internal 

โทรศพัทเ์คลื่อนที่ หรือมีเหตสุดุวิสยัอื่นใด อนัเป็นเหตใุหผู้ซ้ือ้บรกิารขายสง่บรกิารโทรศพัทเ์คลื่อนที่ไม่สามารถ

ใหบ้รกิารโทรศพัทเ์คลื่อนที่ได ้

3.  กรณีที่มีค าสั่ งการระงับการใช้ หรือมี เหตุอุปสรรคขัดขวางต่าง ๆ ในการใช้ บริการขายส่งบริการ

โทรศัพทเ์คลื่อนที่อันเป็นผลมาจากค าวินิจฉัย หรือค าสั่งของกสทช. หรือหน่วยงานของรฐั หน่วยงานก ากับ

ดแูล หน่วยงานอื่นที่เก่ียวขอ้งหรือของเจา้พนกังาน หรือตามกฎระเบียบ ขอ้บงัคบัของตลาดหลกัทรพัย ์หรือ

ตามกฎหมายอื่นผูซ้ือ้บริการขายส่งบริการโทรศัพทเ์คลื่อนที่ไม่มีสิทธิในการเรียกรอ้งค่าสินไหมทดแทนจาก

ผูข้ายสง่บรกิารโทรศพัทเ์คลื่อนที่แต่ประการใด 

4.  ค่าปรบั 

 4.1 กรณีที่ผู้ซื ้อบริการขายส่งบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ ไม่ปฏิบัติตามสัญญาการขายส่งบริการ

โทรศพัทเ์คลื่อนที่ขอ้ใดขอ้หนึ่ง และ/หรือไม่ช าระหนีใ้หถ้กูตอ้งสมควร และ/หรือไม่ช าระค่าตอบแทน

การขายส่งบริการโทรศัพทเ์คลื่อนที่ ใหถู้กตอ้งครบถ้วนตามข้อเสนอนี ้ผู้ซือ้บริการขายส่งบริการ

โทรศัพท์เคลื่อนที่จะต้องช าระเบีย้ปรับเป็นรายวันโดยคิดค านวณในอัตรารอ้ยละ  15 ต่อปี ของ

ค่าตอบแทนการขายส่งบรกิารโทรศพัทเ์คลื่อนที่ในเดือนที่ผูซ้ือ้บรกิารขายสง่บรกิารโทรศพัทเ์คลื่อนที่

ไม่ปฏิบตัิตามสญัญาการขายส่งบริการโทรศพัทเ์คลื่อนที่ใหแ้ก่ผูข้ายส่งบริการโทรศัพทเ์คลื่อนที่เริ่ม

นบัตัง้แต่วนัที่ผิดนดัช าระหนีเ้ป็นตน้ไป จนกว่าช าระหนีเ้สรจ็สิน้ 

 4.2 ค่าปรับกรณีอื่นใดตามที่ทั้งสองฝ่ายจะได้เจรจาตกลงกันไว้ในสัญญาการ ขายส่งบริการ

โทรศพัทเ์คลื่อนที่ 

5.  กรณีที่ผูซ้ือ้บริการขายส่งบริการโทรศพัทเ์คลื่อนที่ผิดนดัไม่ช าระหนีภ้ายในเวลาที่ก าหนด ผูซ้ือ้บริการขายส่ง

บริการโทรศพัทเ์คลื่อนที่จะตอ้งช าระดอกเบีย้ใหแ้ก่ผูข้ายสง่บริการโทรศพัทเ์คลื่อนที่ในอตัรารอ้ยละ 1.25 ต่อ

เดือนของหนีค้า้งช าระเริ่มนบัตัง้แต่วนัที่ผิดช าระหนีเ้ป็นตน้ไปจนกว่าจะช าระหนีเ้สร็จสิน้ ทัง้นี ้เศษของเดือน

ใหค้ านวณเป็น 1 เดือน  



 

 

Sensitivity: Internal 

หมวดที ่9 

บุคคลและสถานทีท่ีต่ิดต่อได ้

 

         ในการขายสง่บรกิารโทรศพัทเ์คลื่อนที่ของบรษิัท ดีแทค ไตรเน็ต จ ากดั ผูซ้ือ้บรกิารขายสง่บรกิาร

โทรศพัทเ์คลื่อนที่จะตอ้งด าเนินการ ดงันี ้

จดัท าเป็นหนงัสือแสดงเจตจ านงสง่ไปยงัประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร หรือผูร้บัมอบอ านาจ 

1. ทีอ่ยู่ส าหรับการจัดส่งหนังสือขอซือ้บริการขายส่งบริการโทรศัพทเ์คลื่อนที่ 

 บรษิัท ดีแทค ไตรเน็ต จ ากดั 

 เลขที่ 319 อาคารจตัรุสัจามจรุี ชัน้ 41 ถนนพญาไท แขวงปทมุวนั  

 เขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร 10330 

 หมายเลขโทรศพัท:์ 02 202 8000 

     2. หน่วยงาน/บุคคลส าหรับสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 

 หน่วยงาน : สายงานรฐักิจสมัพนัธ ์อาคารจตัรุสัจามจรุี ชัน้ 41 

 หมายเลขโทรศพัท:์ 02 202 8000 

 จดหมายอิเล็กทรอนิกส:์ regulatory@dtac.co.th 

 การจดัสง่เอกสารโดยทางไปรษณียถื์อว่าวนัที่รบัเอกสารโดยทางไปรษณียค์ือวนัท าการที่ 5 ของผูร้บั ทัง้นี ้นบั

ถดัจากวนัที่สง่ไปรษณีย ์

 การจัดส่งโดยพนักงานส่งเอกสารที่ถึงมือผูร้บัโดยตรง (by hand) ถือว่าวันที่รบัเอกสารเป็นวันรบัการแสดง

เจตนา 

mailto:regulatory@dtac.co.th


 

 

Sensitivity: Internal 

เอกสารแนบท้าย 

   

เอกสารแนบทา้ย  1  รายละเอียดของบรกิารโทรศพัทเ์คลื่อนที่ 

เอกสารแนบทา้ย  2  ขอ้ก าหนดและรายละเอียดส าหรบัการใหบ้รกิารโทรศพัทเ์คลื่อนที่ 

เอกสารแนบทา้ย 3 ค่าตอบแทนการขายสง่บรกิารโทรศพัทเ์คลื่อนที่ 

  



 

 

Sensitivity: Internal 

เอกสารแนบท้าย 1 

รายละเอียดของบริการโทรศัพทเ์คลื่อนที่ 

 

 การใหบ้ริการขายส่งบริการโทรศพัทเ์คลื่อนที่เป็นการใหบ้ริการผ่านโครงข่ายโทรศพัทเ์คลื่อนที่  ของผูข้ายส่ง

บรกิารโทรศพัทเ์คลื่อนที่ โดยมีพืน้ที่ใหบ้รกิารตามพืน้ที่ใหบ้รกิารโทรศพัทเ์คลื่อนที่ของผูข้ายสง่บรกิารโทรศพัทเ์คลื่อนที่ 

 ประเภทของบรกิารโทรศพัทเ์คลื่อนที่ 

1. บรกิารโทรศพัทเ์คลื่อนที่ประเภทเสียง 

2. บรกิารโทรศพัทเ์คลื่อนที่ประเภทขอ้มลู 

3. บรกิารโทรศพัทเ์คลื่อนที่ประเภทขอ้ความสัน้ 

4. บรกิารโทรศพัทเ์คลื่อนที่ประเภทขอ้ความพหสุื่อ 

หรือบรกิารอื่น ๆ ตามที่ทัง้สองฝ่ายจะเจรจาตกลงกนัต่อไป 

ผูข้ายส่งบริการโทรศัพทเ์คลื่อนที่จะเสนอขายบริการที่ใชเ้ทคโนโลยีที่มีความสามารถในการใหบ้ริการไม่ต ่า

กว่าที่เสนอขายใหแ้ก่ผูใ้ชบ้รกิารของตน ทัง้นี ้ไม่รวมถึงบรกิารสง่เสรมิการขายของผูร้บัใบอนญุาต 

  



 

 

Sensitivity: Internal 

เอกสารแนบท้าย 2 

ข้อก าหนดและรายละเอียดทางเทคนิคส าหรับการให้บริการโทรศัพทเ์คลื่อนทีแ่บบโครงข่ายเสมือน 

 

ขอ้ก าหนดทางเทคนิคของโครงข่ายโทรศพัทเ์คลื่อนที่ 

 โครงข่ายโทรศัพทเ์คลื่อนที่  UMTS/LTE -เป็นไปตามมาตรฐาน 3GPP Release 8 หรือสูงกว่า โดยมีพืน้ที่

ใหบ้ริการครอบคลมุทั่วประเทศไทย โดยมีความเร็ว downlink สงูสดุไม่ต ่ากว่า 42 Mbps (ขึน้อยู่กับเครื่องอุปกรณข์อง

ผูใ้ชง้าน) 

ขอ้ก าหนดา้นเทคนิคการถ่ายโอนขอ้มลูทางบญัชี (TAP: Transferred Account Procedure) 

 เป็นไปตามมาตรฐาน TAP version 3 หรือตามที่ทัง้สองฝ่ายจะเจรจาตกลงกนั 

ขอ้ก าหนดา้นเทคนิคการอินเตอรเ์ฟส Service Provisioning 

 ใหเ้ป็นไปตามที่ทัง้สองฝ่ายจะเจรจาตกลงกนั 

 

  



 

 

Sensitivity: Internal 

เอกสารแนบท้าย 3 

ค่าตอบแทนการขายส่งบริการโทรศัพทเ์คลื่อนที่ 

อตัราค่าตอบแทนการขายสง่บรกิารโทรศพัทเ์คลื่อนที่ 

1. ประเภทเสียง อตัราเฉลี่ยไม่เกิน 0.30 บาทต่อนาที 

2. ประเภทขอ้มลู อตัราเฉลี่ยไม่เกิน 0.11 บาทต่อเมกะไบต ์

3. ประเภทขอ้ความสัน้ อตัราเฉลี่ยไม่เกิน 0.62 บาทต่อขอ้ความ 

4. ประเภทขอ้ความพหสุื่อ อตัราเฉลี่ยไม่เกิน 1.63 บาทต่อขอ้ความ 

 

ทัง้นี ้ผูซ้ือ้บริการขายส่งบริการโทรศัพทเ์คลื่อนที่เป็นผูร้บัผิดชอบตน้ทุนค่าเชื่อมต่อโครงข่ายกับผูใ้หบ้ริการ

เชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม 

อตัราค่าตอบแทนขา้งตน้ยงัไม่รวมภาษีมลูค่าเพิ่ม 

 


