ข้อเสนอการขายส่งบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่
ของ
บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จากัด

Sensitivity: Internal

รายละเอียดข้อเสนอการขายส่งบริการโทรศัพท์เคลื่อนทีข่ อง
บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จากัด

รายละเอียดข้อเสนอการขายส่งบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ภายในประเทศของบริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จากัด
ประกอบด้วยรายละเอียดต่าง ๆ ดังนี ้

หมวดที่ 1
รายละเอียดของบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ ข้อกาหนดและเงื่อนไขสาหรับการใช้บริการขายส่งบริการ
โทรศั พ ท์เ คลื่ อ นที่ รวมถึ ง กระบวนการ และระยะเวลาการเจรจาข้อ ตกลงการขายส่ ง บริ ก าร
โทรศัพท์เคลื่อนที่

หมวดที่ 2
ข้อกาหนดรายละเอียดทางเทคนิคสาหรับการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่

หมวดที่ 3
กระบวนการและวิธีการขายส่งบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่

Sensitivity: Internal

หมวดที่ 4
ค่าตอบแทนการขายส่งบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่

หมวดที่ 5
ข้อกาหนดเกี่ยวกับหน้าที่และความรับผิดชอบของผูข้ ายส่งบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ท่ขี ายส่งบริการ
โทรศัพท์เคลื่อนที่และผูซ้ ือ้ บริการขายส่งบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ รวมทัง้ เงื่อนไขเกี่ยวกับการรักษา
ความลับ การเปิ ดเผยข้อมูล และมาตรการด้านรักษาความปลอดภัย

หมวดที่ 6
เงื่อนไข และขัน้ ตอนการดาเนินการในกรณีของการขอขยาย เพิ่มเติม หรือลดการใช้บริการ
โทรศัพท์เคลื่อนที่

หมวดที่ 7
ขั้นตอน วิธีการ และระยะเวลาดาเนินการของผู้ข ายส่งบริก ารโทรศัพท์เคลื่อนที่ ท่ีข ายส่งบริก าร
โทรศัพท์เคลื่อนที่ท่มี ีต่อข้อร้องเรียน และข้อโต้แย้งของผูซ้ ือ้ บริการขายส่งบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่

หมวดที่ 8
บทกาหนดความรับผิดกรณีผิดเงื่อนไขของสัญญา

หมวดที่ 9
บุคคลและสถานที่ท่ีติดต่อได้

Sensitivity: Internal

Sensitivity: Internal

หมวดที่ 1
รายละเอียดของบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ ข้อกาหนดและเงือ่ นไขสาหรับการขายส่งบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่
รวมถึงกระบวนการ และระยะเวลาการเจรจา ข้อตกลงการขายส่งบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่

ข้อ 1. ขอบเขตตามข้อตกลง
ข้อเสนอการขายส่งบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ ของบริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จากัด ฉบับนีเ้ ป็ นกรอบเบือ้ งต้นสาหรับ
การเจรจาทาความตกลงทางเทคนิคและทางพาณิชย์ สาหรับการขายส่งบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ของบริษัท ดีแทค ไตร
เน็ต จากัด กับผูซ้ ือ้ บริการขายส่งบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ ทัง้ นี ้ เพื่อนาไปให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่แก่ผใู้ ช้บริการ ซึ่งผู้
ซือ้ บริการขายส่งบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ซ่งึ เป็ นผูร้ บั ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม ซึ่งไม่ได้รบั อนุญาตให้ใช้
คลื่นความถี่ และไม่มีสิทธิในการบริหารจัดการคลื่นความถี่ทงั้ หมด หรือบางส่วนในการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ตาม
ของเขตที่ได้รบั อนุญาต โดยผูร้ บั ใบอนุญาตที่ขายส่งบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ (“ผูข้ ายส่งบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่”) และ
ผูซ้ ือ้ บริการขายส่งบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ มีเสรีภาพที่จะเจรจาตกลงเงื่อนไขต่าง ๆ ของสัญญาการขายส่งบริการ
โทรศัพท์เคลื่อนที่ได้ และให้ถือว่านิติสมั พันธ์ระหว่างคู่สญ
ั ญาให้เป็ นไปตามเงื่อนไขของสัญญาการขายส่งบริการ
โทรศัพท์เคลื่อนที่ท่ีทงั้ สองฝ่ ายได้ตกลงและลงนามร่วมกันเท่านัน้

ข้อ 2. ขอบเขตของข้อเสนอ
ข้อเสนอฉบับนีค้ รอบคลุมสาระสาคัญในประเด็นต่าง ๆ ดังต่อไปนี ้
(1)

รายละเอียดของบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ภายในประเทศ เป็ นไปตามเอกสารแนบท้าย 1

(2)

ข้อกาหนดและรายละเอียดทางเทคนิคสาหรับการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ เป็ นไปตามเอกสารแนบท้าย
2

(3)

Sensitivity: Internal

ค่าตอบแทนการขายส่งบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ เป็ นไปตามเอกสารแนบท้าย 3

ข้อ 3. กระบวนการและระยะเวลาการเจรจาข้อตกลงการขายส่งบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่
กระบวนการและระยะเวลาการเจรจาข้อตกลงการขายส่งบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ ให้เป็ นไปตามหมวด 3 ของ
ประกาศคณะกรรมการกิ จ การกระจายเสี ย ง กิ จ การโทรทัศ น์ และกิ จ การโทรคมนาคมแห่ ง ชาติ เรื่ อ ง บริ ก าร
โทรศัพท์เคลื่อนที่แบบโครงข่ายเสมือน และที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม หรือประกาศอื่นที่ประกาศใช้แทนประกาศฉบับ
ดังกล่าว

ข้อ 4. ข้อกาหนดและเงือ่ นไขสาหรับการขายส่งบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่
4.1 ผูซ้ ือ้ บริการขายส่งบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ขอรับรองว่า
(1)

ตนเองมีสิทธิและหน้าที่โดยสมบูรณ์ในการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่แก่ผใู้ ช้บริการภายใต้การกากับ
ดูแลของคณะกรรมการกิจการกระจายเสีย ง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่ ง ชาติ
(“กสทช.”) ตลอดระยะเวลาที่มีการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่

(2)

มีความสามารถในการดาเนินธุรกิจ และมีความมั่นคงทางด้านการเงิน โดยพิจารณาจากผลประกอ
ลการที่ผ่านมาไม่นอ้ ยกว่า 3 ปี หรือใช้ผลประกอบการของผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรือบริษัทในเครือไม่
น้อยกว่า 3 ปี

(3)

มีกลยุทธ์การดาเนินธุรกิจที่สอดคล้องกับผูข้ ายส่งบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่

4.2 ผู้ซือ้ บริการขายส่งบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ จะต้องจัดหา หรือดาเนินการอื่นใดเพื่อให้ได้มาซึ่งการอนุญ าต
ใบอนุญาต ความเห็นชอบ หรือความยินยอม ที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ หรือติดตัง้ เครื่อง
และอุปกรณ์โทรคมนาคม หรืออุปกรณ์อ่นื ใด ในสถานที่ของผูข้ ายส่งบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ตามกฎหมายต่าง
ๆ ที่เกี่ยวข้องเอง

Sensitivity: Internal

4.3 ผู้ ข ายส่ ง บริ ก ารโทรศั พ ท์เ คลื่ อ นที่ จ ะขายส่ ง บริ ก ารโทรศั พ ท์เ คลื่ อ นที่ ใ ห้แ ก่ ผู้ ซื ้อ บริ ก ารขายส่ ง บริ ก าร
โทรศัพท์เคลื่อนที่ตามลาดับ โดยพิจารณาจากการที่ผขู้ ายส่งบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ได้รบั หนังสือขอซือ้ บริการ
ขายส่งบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ของผูซ้ ือ้ บริการขายส่งบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่รายใดก่อนและหลัง และผูข้ ายส่ง
บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่จะขายส่งบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่เท่าที่ความจุของโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ของผูข้ าย
ส่งบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่เหลืออยู่
4.4 ผูข้ ายส่งบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่อาจปฏิเสธการขายส่งบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ได้ ในกรณีดงั ต่อไปนี ้
1. โครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ท่มี ีอยู่ไม่เพียงพอแก่การขายส่งบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่
2. การขายส่ ง บริ ก ารโทรศั พ ท์เ คลื่ อ นที่ มี ปั ญ หาทางเทคนิ ค ที่ อ าจก่ อ ให้เ กิ ด การรบกวนกิ จ ก าร
โทรคมนาคมหรือเป็ นเหตุขดั ขวางการโทรคมนาคม
3. ผูซ้ ือ้ บริการขายส่งบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่มีสถานะทางการเงินที่อาจให้บริการไม่ได้อย่างต่อเนื่อง
กรณีปฏิเสธการขายส่งบริการตามข้อ 4.4 ผูข้ ายส่งบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่จะแจ้งเหตุแห่งการ
ปฏิเสธให้ผซู้ ือ้ บริการขายส่งโทรศัพท์เคลื่อนที่ และ กสทช. ทราบภายใน 30 (สามสิบ) วันนับตัง้ แต่วนั ที่ปฏิเสธ

Sensitivity: Internal

หมวดที่ 2
ข้อกาหนดและรายละเอียดทางเทคนิคสาหรับการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่

ข้อ 1. คุณภาพการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่
ภายใต้การให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ตามข้อเสนอนี ้ ผูข้ ายส่งบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่จะประกันคุณภาพการ
ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ไม่ต่ากว่าที่จดั ให้แก่ผใู้ ช้บริการของตน และเป็ นไปตามมาตรฐานคุณภาพการให้บริการที่
กสทช.ประกาศก าหนด และจะดาเนิ น การหรื อสนับ สนุ น ทางเทคนิ คที่ จ าเป็ น เพื่ อให้ผู้ซื อ้ บริก ารขายส่ งบริ ก าร
โทรศัพท์เคลื่อนที่สามารถดาเนินการตามที่ กสทช. หรือสานักงาน กสทช. กาหนด
ข้อ 2. มาตรฐานทางเทคนิคสาหรับการขายส่งบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่
2.1

ผู้ซื อ้ บริก ารขายส่ งบริก ารโทรศัพ ท์เ คลื่ อนที่ ต้อ งจัดให้โ ครงข่ ายโทรศัพ ท์เ คลื่ อ นที่ ร วมถึ ง ระบบ

สนับสนุนที่จาเป็ นต่าง ๆ เพื่อการให้บริการของตน มีมาตรฐานทางเทคนิคที่เข้ากันได้กบั โครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่และ
ระบบสนับสนุนที่จาเป็ นต่าง ๆ ของผูข้ ายส่งบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ หรือมีมาตรฐานทางเทคนิคเป็ นไปตามที่ กสทช.
ประกาศกาหนดโดยค่าใช้จ่ายของผูซ้ ือ้ บริการขายส่งบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่เอง
2.2

ทัง้ สองฝ่ ายตกลงกันที่จะกาหนดรายละเอียดและมาตรฐานทางเทคนิคสาหรับการขายส่งบริการ

โทรศัพท์เคลื่อนที่ตามที่ กสทช. ประกาศกาหนด ซึ่งการกาหนดดังกล่าวจะเป็ นไปโดยเปิ ดเผย ชัดเจน ไม่เลือกปฏิบตั ิ
และไม่ขดั หรือแย้งกับหลักเกณฑ์ของ กสทช.
ในกรณี ท่ีจะต้องมีการปรับเปลี่ยน หรือเพิ่มเติมมาตรฐานทางเทคนิ คอื่นนั้น ทั้งสองฝ่ ายจะร่วม
พิจารณาต่อไป ทัง้ นี ้ มาตรฐานทางเทคนิคที่เพิ่มเติม หรือปรับเปลี่ยนนัน้ จะต้องไม่ขดั หรือแย้งต่อมาตรฐานทางเทคนิค
ที่ กสทช. ประกาศกาหนด

Sensitivity: Internal

หมวดที่ 3
กระบวนการและวิธีการขายส่งบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่

ข้อ 1. กระบวนการและวิธีการขายส่งบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่
ผูซ้ ือ้ บริการขายส่งบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ จะต้องปฏิบตั ิตามขัน้ ตอนและนาเสนอรายละเอียดเกี่ยวกับบริการ
การขายส่งบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ท่ีตอ้ งการซือ้ ต่อผูข้ ายส่งบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ อย่างเป็ นทางการ ตามหมวด 3
ของประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสีย ง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง บริการ
โทรศัพท์เคลื่อนที่แบบโครงข่ายเสมือน และที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม หรือประกาศอื่นที่ประกาศใช้แทนประกาศฉบับ
ดังกล่าว
ข้อ 2. การทดสอบระบบบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่
ในกรณีท่ีผูซ้ ือ้ บริการขายส่งบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ รอ้ งขอให้ผขู้ ายส่งบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ ทดสอบระบบ
บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่นนั้ ทัง้ สองฝ่ ายจะตกลงกาหนดวิธีการทดสอบระบบบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ร่วมกัน โดยคิด
ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกิดขึน้ จริงเช่น ค่าอุปกรณ์ ค่าเตรียมการ ค่าดาเนินการต่าง ๆ เป็ นต้น

Sensitivity: Internal

หมวดที่ 4
ค่าตอบแทนการขายส่งบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่

ค่าตอบแทนการขายส่งบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ จะต้องไม่เกินกว่าอัตราตามเอกสารแนบท้าย 3 และเป็ นไป
ตามอัตราที่ผขู้ ายส่งบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ และผูซ้ ือ้ บริการขายส่งบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ จะได้เจรจาร่วมกันต่อไป
โดยพิจารณาเงื่อนไขต่างๆ ของสัญญาการขายส่งบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ท่เี จรจาตกลงกัน ทัง้ นี ้ ค่าตอบแทนการขาย
ส่งบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ท่ีตกลงกันจะต้องเป็ นไปโดยสมเหตุสมผล เมื่อเทียบกับราคาค้าปลีกที่ ผู้ขายส่งบริการ
โทรศัพ ท์เคลื่ อนที่ เรีย กเก็ บจากผู้ใ ช้บริการของตน โดยเป็ น ธรรมและไม่เลือกปฏิบัติต่อ ผู้ซื อ้ บริก ารขายส่งบริการ
โทรศัพท์เคลื่อนที่รายอื่น
อนึ่ง ผูข้ ายส่งบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ของสงวนสิทธิในการแก้ไขปรับปรุงค่าตอบแทนตามเอกสารแนบท้าย 3
ให้เป็ นปั จจุบันต่อไป โดยจะเปิ ดเผยข้อเสนอที่แก้ไขปรับ ปรุ งนั้นเป็ นการทั่วไปผ่านทางเว็บไซต์ของผูข้ ายส่งบริการ
โทรศัพท์เคลื่อนที่ เพื่อใช้เป็ นแนวทางสาหรับการเจรจาทาสัญญาการขายส่งบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ต่อไป

Sensitivity: Internal

หมวดที่ 5
ข้อกาหนดเกี่ยวกับหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบของผู้ขายส่งบริการโทรศัพท์เคลื่อนทีท่ ขี่ ายส่งบริการ
โทรศัพท์เคลื่อนทีแ่ ละผู้ซอื้ บริการขายส่งบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ รวมทัง้ เงือ่ นไขเกี่ยวกับการรักษาความลับ
การเปิ ดเผยข้อมูล และมาตรการด้านรักษาความปลอดภัย

ข้อ 1. ความรับผิดชอบของแต่ละฝ่ าย
1.1 หน้าทีข่ องผู้ขายส่งบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่
1.1.1

ผูข้ ายส่งบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ มีหน้าที่ตอ้ งดาเนินการให้โครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ของตนมี
มาตรฐานและคุณภาพการให้บริการสอดคล้องตามประกาศว่าด้วยมาตรฐานและคุณภาพการ
ให้บริการโทรคมนาคมของ กสทช. ที่เกี่ยวข้อง

1.1.2

ผูข้ ายส่งบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่มีหน้าที่ตอ้ งบารุ งรักษาและปรับปรุง โครงข่ายโทรคมนาคมของ
ตนให้ดีอยู่เสมอ และเป็ นไปตามมาตรฐานการบารุ งรักษาโครงข่ายโทรคมนาคมที่เป็ นที่ยอมรับ
โดยทั่วไป

1.1.3

ผูข้ ายส่งบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่มีหน้าที่แจ้งให้ผซู้ ือ้ บริการขายส่งบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ทราบ
ล่วงหน้าไม่นอ้ ยกว่า 90 วัน ก่อนการเปลี่ยนแปลงใด ๆ (เช่น ค่ามาตรฐาน (Configuration) เป็ น
ต้น)ของระบบหรือโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ของผูข้ ายส่งบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ ซ่ึงอาจส่งผล
กระทบในสาระสาคัญต่อวิ ศวกรรมโครงข่ ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ ของผู้ซือ้ บริก ารขายส่งบริก าร
โทรศัพท์เคลื่อนที่ได้

1.1.4

หากเกิดข้อผิดพลาดต่าง ๆ บนโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ของผูข้ ายส่งบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่
ผูข้ ายส่งบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ จะแจ้งให้ผซู้ ือ้ บริการขายส่งบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ ทราบถึง

Sensitivity: Internal

ข้อผิดพลาด รวมถึงแจ้งให้ทราบถึงความคืบหน้าของการแก้ไขข้อผิดพลาด และดาเนินการแก้ไข
ข้อผิดพลาดดังกล่าวโดยเร็วที่สดุ
1.1.5

ผูข้ ายส่งบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ จะพยายามจัดหาพืน้ ที่หรือจัดให้มีมาตรการอื่นใดเพื่อให้ผซู้ ือ้
บริการขายส่งบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ สามารถติดตัง้ อุปกรณ์โทรคมนาคม และ/หรือการขายส่ง
บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ ตามสัญญาการขายส่งบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ หากการดาเนินการ
ดังกล่าวไม่ก่อให้เกิดภาระเกินสมควรแก่ ผูข้ ายส่งบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ และไม่ทาให้ผูข้ ายส่ง
บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ผิดเงื่อนไขในสัญญาใด ๆ ที่มีอยู่กบั บุคคลภายนอก

1.2 หน้าทีข่ องผู้ซอื้ บริการขายส่งบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่
1.2.1

การให้บริการของผูซ้ ือ้ บริการขายส่งบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ ต้องไม่ขดั ต่อกฎหมาย และหรือขัด
ต่อความสงบเรียบร้อย หรือศีลธรรมอันดีของประชาชน

1.2.2

ผู้ซื ้อ บริ ก ารขายส่ง บริ ก ารโทรศัพ ท์เ คลื่ อ นที่ มี ห น้า ที่ จัด เก็ บ ข้อ มูล และรายละเอี ย ดเกี่ ย วกับ
ผูใ้ ช้บริการของตน โดยเป็ นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ กสทช ประกาศกาหนด ทัง้ นี ้ ผูซ้ ือ้
บริการขายส่งบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่จะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใด ๆ เองทัง้ สิน้

1.2.3

ผู้ซือ้ บริการขายส่งบริการโทรศัพท์เคลื่ อนที่ จะต้องรับผิดชอบในการติดตั้ง การใช้งาน ความ
ปลอดภั ย ของระบบ และการบ ารุ ง รั ก ษาอุ ป กรณ์ ท่ี เ ป็ นของ ผู้ ซื ้อ บริ ก ารขายส่ ง บริ ก าร
โทรศัพ ท์เ คลื่ อ นที่ เ อง โดยการเข้า ถึ ง หรื อ เข้า ใช้พื ้น ที่ เ พื่ อ ดาเนิ น การต่ า ง ๆ ให้เ ป็ น ไปตาม
ข้อกาหนดของผูข้ ายส่งบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ โดยข้อกาหนดดังกล่าวจะต้องเป็ นธรรมและไม่
เลือกปฏิบัติระหว่างผูซ้ ือ้ บริการขายส่งบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ รายอื่น ทัง้ นี ้ ผูซ้ ือ้ บริการขายส่ง
บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่จะต้องปฏิบตั ิตามเงื่อนไขเหล่านีอ้ ย่างเคร่งครัด รวมถึงต้องนาส่งข้อมูลท
ราฟฟิ คต่าง ๆ ที่จาเป็ นที่ได้รบั การร้องขอจากผูข้ ายส่งบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ การขอซือ้ บริการ

Sensitivity: Internal

ขายส่งบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ของผูซ้ ือ้ บริการขายส่งบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่จะต้องไม่ทาให้เกิด
ความเสียหาย หรือเป็ นการรบกวนระบบของผูข้ ายส่งบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่
1.2.4

ผู้ซื อ้ บริก ารขายส่งบริก ารโทรศัพ ท์เคลื่ อนที่ จ ะต้อ งรับ ผิ ดชอบดูแ ลรัก ษาเครื่ องและอุ ป กรณ์
โทรคมนาคมใด ๆ ที่ ผู้ซื ้อ บริ ก ารขายส่ ง บริ ก ารโทรศัพ ท์เ คลื่ อ นที่ น ามาติ ด ตั้ง กั บ โครงข่ า ย
โทรศัพท์เคลื่อนที่ของผูข้ ายส่งบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ หรือนามาวางในพืน้ ที่ของผูข้ ายส่งบริการ
โทรศัพท์เคลื่อนที่ตามสัญญาการขายส่งบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่

1.2.5

ผู้ซือ้ บริการขายส่งบริก ารโทรศัพท์เคลื่ อนที่จะแจ้งให้ผู้ข ายส่งบริก ารโทรศัพท์เคลื่ อนที่ ท ราบ
ล่วงหน้าไม่นอ้ ยกว่า 90 วัน ก่อนการเปลี่ยนแปลงใด ๆ (เช่น ค่ามาตรฐาน (Configuration) เป็ น
ต้น) ของเครื่องและอุปกรณ์ท่ีผซู้ ือ้ บริการขายส่งบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่นามาติดตัง้ กับโครงข่าย
โทรศัพท์เคลื่อนที่ของผูข้ ายส่งบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ ซึ่งอาจส่งผลกระทบในสาระสาคัญต่อ
วิศวกรรมโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ หรือต่อการให้บริการของผูข้ ายส่งบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ได้

1.2.6

ผูซ้ ือ้ บริการขายส่งบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ รบั รองว่าการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ หรือการนา
อุปกรณ์โทรคมนาคมของผูซ้ ือ้ บริการขายส่งบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ มาติดตัง้ ในพืน้ ที่ของผู้ขาย
ส่งบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ตามสัญญาการขายส่งบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ จะไม่ก่อให้เกิดความ
เสียหายหรือรบกวนระบบ หรือทาให้การบริการของผูข้ ายส่งบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ ดอ้ ยลงแต่
อย่างใด

1.2.7

หากเกิ ด ข้อ ผิ ด พลาดต่ า ง ๆ บนโครงข่ า ยโทรศัพ ท์เ คลื่ อ นที่ ข องผู้ซื ้อ บริ ก ารขายส่ ง บริ ก าร
โทรศั พ ท์เ คลื่ อ นที่ ผู้ซื ้อ บริ ก ารขายส่ ง บริ ก ารโทรศั พ ท์เ คลื่ อ นที่ จ ะแจ้ง ให้ผู้ ข ายส่ ง บริ ก าร
โทรศัพท์เคลื่อนที่ ทราบถึงข้อผิดพลาด และดาเนินการแก้ไขข้อผิดพลาดดังกล่าวโดยเร็วที่สุด
รวมถึงดาเนินการอื่นใดและปฏิบตั ิตามคู่มือการใช้งานและการบารุ งรักษาของผูข้ ายส่งบริการ
โทรศัพท์เคลื่อนที่

Sensitivity: Internal

1.2.8

ผูซ้ ือ้ บริการขายส่งบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่จะปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์เกี่ยวกับความปลอดภัยและ
การป้องกันโครงข่ายของผูข้ ายส่งบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่โดยเคร่งครัด

1.2.9

ผูซ้ ือ้ บริการขายส่งบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่มีความรับผิดต่อผูใ้ ช้บริการของตนโดยตรงและไม่อาจ
ปฏิเสธหน้าที่ และ/หรือความรับผิดใด ๆ และ/หรือกล่าวอ้างว่าเป็ นหน้าที่ และ/หรือความรับผิด
ของผูข้ ายส่งบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่

1.2.10

ผู้ซือ้ บริการขายส่งบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ ซ่ึงเป็ นผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่แบบโครงข่าย
เสมือนจะต้องมีตรา เครื่องหมายการค้า และการแสดงสัญลักษณ์ทางการค้าของตนเอง

1.2.11

ผูซ้ ือ้ บริการขายส่งบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ จะต้องให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ตามมาตรฐานและ
คุณภาพการให้บริการตามที่ได้โฆษณาไว้ และเป็ นไปตามมาตรฐานคุณภาพการให้บริการที่
กสทช. ประกาศกาหนด

1.2.12

ผูซ้ ือ้ บริการขายส่งบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ จะไม่นาเครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการหรือ
ชื่อทางการค้าของผู้ขายส่งบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ มาใช้ไม่ว่ากรณี ใดๆ เว้นแต่จะได้รบั ความ
ยินยอมเป็ นลายลักษณ์อกั ษรจากผูข้ ายส่งบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่

1.2.13

ผูซ้ ือ้ บริการขายส่งบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ เป็ นผูด้ าเนินการขอรับจัดสรรเลขหมายโทรคมนาคม
จาก กสทช. โดยจะต้องได้รบั การยินยอมจากผูข้ ายส่งบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ ตามที่ กสทช.
ประกาศกาหนด

1.2.14

ผูซ้ ือ้ บริการขายส่งบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่เป็ นผูร้ บั ผิดชอบค่าใช้จ่ายใด ๆ ทัง้ หมดที่เกี่ยวเนื่องกับ
บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ เช่น ค่าใช้จ่ายอันเกี่ ย วเนื่ องจากการยื่นขอรับการจัดสรรเลขหมาย
โทรคมนาคมจาก กสทช. ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับบริการคงสิทธิเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่ ค่าใช้จ่าย
ที่เกิดจากสัญญาการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมที่ ผู้ขายส่งบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ ได้ทา
ความตกลงกั บ ผู้ ใ ห้บ ริ ก ารโทรคมนาคมรายอื่ น ในส่ ว นที่ เ กี่ ย วกั บ บริ ก ารขายส่ ง บริ ก าร

Sensitivity: Internal

โทรศัพท์เคลื่อนที่ ค่าธรรมเนี ยมใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม รายได้นาส่งให้กองทุน
เพื่อการจัดให้มีบริการโทรคมนาคมพืน้ ฐานโดยทั่วถึงหรือค่าธรรมเนียมใด ๆ ในอัตราที่ กสทช.
กาหนด ผู้ซือ้ บริการขายส่งบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ เป็ นผูร้ ับผิดชอบค่าธรรมเนียมดังกล่าวใน
อัตราสูงสุดที่ผขู้ ายส่งบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ตอ้ งชาระแก่ กสทช. เป็ นต้น
1.2.15

ผู้ซือ้ บริการขายส่งบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ ตอ้ งจัดทาให้โครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่และระบบ
สนับสนุนของตนมีความเข้ากันได้ทางเทคนิคกับระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่และระบบสนับสนุนของ
ผูข้ ายส่งบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ โดยทัง้ สองฝ่ ายจะต้องคานึงถึงความพร้อมของระบบสนับสนุน
การให้บริการและระยะเวลาการพัฒนาการเชื่อมต่อระบบดังกล่าวตามความเป็ นจริง ซึ่งรวมถึง
ค่ า ใช้จ่ า ยต่ า งๆ ที่ จ ะเกิ ด ขึ น้ ซึ่ ง จะต้อ งเป็ น ความรับ ผิ ด ชอบของผู้ซื ้อ บริ ก ารขายส่ ง บริ ก าร
โทรศัพท์เคลื่อนที่

1.2.16

ผูซ้ ือ้ บริการขายส่งบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ จะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกิดขึน้ จริง เช่น
การเตรียมการ การใช้ง านระบบ การทดสอบระบบ และการพัฒนาระบบต่าง ๆ ของผู้ขายส่ง
บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่เพื่อสนับสนุนการให้บริการแก่ผซู้ ือ้ บริการขายส่งบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่

1.2.17

ผู้ ซื ้อ บริ ก ารขายส่ ง บริ ก ารโทรศั พ ท์ เ คลื่ อ นที่ จะต้ อ งจั ด ท าประมาณการการใช้ บ ริ ก าร
โทรศัพท์เคลื่อนที่ลว่ งหน้าและนาส่งภายในระยะเวลาที่ผขู้ ายส่งบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่กาหนด
เพื่ อ ผู้ ข ายส่ ง บริ ก ารโทรศั พ ท์เ คลื่ อ นที่ จ ะได้ด าเนิ น การจั ด หาปริ ม าณการขายส่ ง บริ ก าร
โทรศัพท์เคลื่อนที่ต่อไป

ข้อ 2. การรักษาความลับ และการเปิ ดเผยข้อมูล

Sensitivity: Internal

2.1 แต่ละฝ่ ายอาจเปิ ดเผยข้อมูลใด ๆ ของตน ไม่ว่าทางด้านเทคนิคทางธุรกิจ หรือข้อมูลอื่นใดแก่อีกฝ่ ายหนึ่ง
โดยทางวาจา ลายลักษณ์อักษร รู ปภาพหรือโดยรู ปแบบอื่น ๆ เพื่อประโยชน์ในการเจรจาและเข้าทา
สัญญาการขายส่งบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ การดาเนินการตามวัตถุประสงค์ภายใต้สญ
ั ญาการขายส่ง
บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ หรือภายใต้หลักเกณฑ์ท่ี กสทช. ประกาศกาหนด (ซึ่งต่อไปจะเรียกข้อมูลดังกล่าว
รวมกับเงื่อนไข และข้อตกลงนีว้ ่า “ข้อมูลลับ”)
2.2 แต่ละฝ่ ายตกลงจะเก็บรักษาข้อมูลลับของอีกฝ่ ายหนึ่งไว้เป็ นความลับตลอดระยะเวลาของสัญญาการขาย
ส่งบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ และต่อไปหลังจากระยะเวลาของสัญญาการขายส่งบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่
สิน้ สุดลงอีกเป็ นระยะเวลา 5 ปี โดยจะไม่เปิ ดเผย หรือเผยแพร่ขอ้ มูลดังกล่าวให้แก่บุคคลภายนอกตลอด
ระยะเวลาดังกล่าว เว้นแต่กรณีท่ีทงั้ สองฝ่ ายจะได้ตกลงกันในสัญญาการขายส่งบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่
และ/หรือเป็ นไปตามที่กฎหมายกาหนด

Sensitivity: Internal

หมวดที่ 6
เงือ่ นไข และขั้นตอนการดาเนินการในกรณีของการขอขยาย เพิ่มเติม หรือลดการใช้บริการ
โทรศัพท์เคลื่อนที่

ในกรณีท่ีมีการร้องขอขยาย เพิ่มเติม หรือลดการขายส่งบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ ให้ผซู้ ือ้ บริการขายส่งบริการ
โทรศัพท์เคลื่อนที่ดาเนินการทาคาเสนอเป็ นหนังสือขอซือ้ บริการขายส่งบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่โดยชัดแจ้งแก่ผขู้ ายส่ง
บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ทราบล่วงหน้าเป็ นเวลาไม่นอ้ ยกว่า 90 วัน ทัง้ นี ้ ผูข้ ายส่งบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่จะเจรจาตก
ลงกับผูซ้ ือ้ บริการขายส่งบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ ภายใน 30 วันนับตัง้ แต่วนั ที่ผขู้ ายส่งบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ ได้รบั
หนังสือขอซือ้ บริการขายส่งบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่จากผูซ้ ือ้ บริการขายส่งบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่

Sensitivity: Internal

หมวดที่ 7
ขั้นตอน วิธีการ และระยะเวลาดาเนินการของผู้ขายส่งบริการโทรศัพท์เคลื่อนทีท่ ข่ี ายส่งบริการ
โทรศัพท์เคลื่อนทีท่ มี่ ีต่อข้อร้องเรียน และข้อโต้แย้งของผู้ซอื้ บริการขายส่งบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่

กรณี ท่ีผู้ซือ้ บริการขายส่งบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ รอ้ งเรียน หรือโต้แย้งกับ ผูข้ ายส่งบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่
เกี่ยวกับคุณภาพ หรือบริการ หรือค่าตอบแทนการขายส่งบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ มีแนวทางในการรับข้อร้องเรียน ข้อ
โต้แย้ง และแก้ไขปั ญหาข้อร้องเรียน หรือข้อโต้แย้ง ดังนี ้
1.

ให้ผูซ้ ือ้ บริการขายส่งบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ ย่ืนคาร้องเรียนเป็ นหนังสือต่อบุคคลและสถานที่ติดต่อตามที่
กาหนดไว้หมวดที่ 9 โดยข้อเรียกร้อง หรือข้อโต้แย้งต้องแสดงให้ชดั แจ้งซึ่งสภาพข้อเท็จจริง และแสดงเอกสาร
หลักฐานประกอบ

2.

ผูข้ ายส่งบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่จะพิจารณาคาร้องเรียน และเอกสารหลักฐาน พร้อมทัง้ เจรจาทาความตกลง
กับผูซ้ ือ้ บริการขายส่งบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ให้ได้ขอ้ ยุติภายใน 60 วันนับแต่วนั ที่ได้รบั แจ้งเป็ นหนังสือ

3.

หากครบกาหนด 60 วันแล้ว ยังไม่อาจหาข้อยุติได้ เนื่องจากต้องมีการแสวงหาเอกสารหลักฐานเพิ่มเติม ให้
ขยายระยะเวลาออกไปได้อีกไม่เกิน 30 วัน

4.

หากครบกาหนดเวลาตามข้อ 2 หรือครบกาหนดระยะเวลาที่ขยายออกไปตามข้อ 3 แล้วทัง้ สองฝ่ ายยังไม่
สามารถหาข้อยุติร่วมกันได้ ให้ฝ่ายใดฝ่ ายหนึ่งนาข้อพิพาทเข้าสู่กระบวนการระงับข้อ พิพาทตามประกาศ
คณะกรรมการกิ จ การกระจายเสี ย ง กิ จ การโทรทัศ น์ และกิ จ การโทรคมนาคมแห่ ง ชาติ เรื่ อ ง บริ ก าร
โทรศัพท์เคลื่อนที่แบบโครงข่ายเสมือน

Sensitivity: Internal

หมวด 8
บทกาหนดความรับผิดกรณีผิดเงือ่ นไขของสัญญา

1.

ถ้าผูซ้ ือ้ บริการขายส่งบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ ไม่ปฏิบตั ิตามสัญญาการขายส่งบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ ขอ้ ใด
ข้อหนึ่ ง จนเป็ น เหตุให้เกิดความเสีย หายแก่ ผู้ข ายส่งบริการโทรศัพ ท์เคลื่อนที่ ผู้ซื อ้ บริก ารขายส่งบริการ
โทรศัพท์เคลื่อนที่นนั้ จะต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทนอันเกิดจากการที่ไม่ปฏิบตั ิตามสัญญาการขายส่งบริการ
โทรศัพท์เคลื่อนที่นนั้ ให้แก่ผขู้ ายส่งบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ท่ไี ด้รบั ความเสียหาย ภายในกาหนดเวลา 30 วัน
เริ่มนับแต่วนั ที่ได้รบั แจ้งเป็ นหนังสือจากผูข้ ายส่งบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ท่ไี ด้รบั ความเสียหาย
ทัง้ นี ้ หากครบกาหนดระยะเวลาดังกล่าว ผูซ้ ือ้ บริการขายส่งบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ ท่ีได้ก่อความเสียหาย
ไม่ได้ปฏิบตั ิการชาระหนีใ้ ห้แก่ผขู้ ายส่งบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ท่ีได้รบั ความเสียหายจนครบถ้วน ผูซ้ ือ้ บริการ
ขายส่งบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่จะชาระดอกเบีย้ ผิดนัดตามหมวด 8 ข้อ 5. ของข้อเสนอนีแ้ ละไม่ตดั สิทธิผขู้ าย
ส่งบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ท่ไี ด้รบั ความเสียหายมีสิทธิบอกเลิกการให้บริการขายส่งบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่
ได้ รวมทัง้ เรียกร้องสิทธิตามหนังสือคา้ ประกันของธนาคาร และ/หรือหลักประกัน และ/หรือเรียกร้องให้ชดใช้
เบีย้ ปรับตามที่กาหนดไว้ในสัญญาการขายส่งบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่นีไ้ ด้ อย่างไรก็ดี ภายหลังการบอกเลิก
สัญญา ผูข้ ายส่งบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ และผูซ้ ือ้ บริการขายส่งบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่จะต้องดาเนินการ
ตามสมควรในส่วนของตนเพื่อมิให้กระทบต่อการใช้บริการของผูใ้ ช้บริการด้วย ทัง้ นี ้ หากมี การพักหรือหยุด
การให้บริการไม่ว่าทัง้ หมดหรือบางส่วน ผูข้ ายส่งบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ จะต้องได้รบั อนุญาตจาก กสทช.
ก่อน

2.

ผูข้ ายส่งบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ไม่ตอ้ งรับผิดต่อความเสียหายใด ๆ ไม่ว่าทางตรง หรือทางอ้อม อันเกิดจาก
การทางานผิดพลาดของโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ การที่โครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ทงั้ หมดหรือแต่บางส่วน
ไม่สามารถใช้งานได้ หรือใช้งานได้ไม่เต็มประสิทธิภาพ โดยเหตุอนั ไม่ได้เกิดจากความผิดของผูข้ ายส่งบริการ

Sensitivity: Internal

โทรศัพท์เคลื่อนที่ หรือมีเหตุสดุ วิสยั อื่นใด อันเป็ นเหตุให้ผซู้ ือ้ บริการขายส่งบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ไม่สามารถ
ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ได้
3.

กรณี ท่ี มี ค าสั่ ง การระงั บ การใช้ หรื อ มี เ หตุ อุ ป สรรคขั ด ขวางต่ า ง ๆ ในการใช้ บ ริ ก ารขายส่ ง บริ ก าร
โทรศัพท์เคลื่อนที่อันเป็ นผลมาจากคาวินิจฉัย หรือคาสั่งของกสทช. หรือหน่วยงานของรัฐ หน่วยงานกากับ
ดูแล หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือของเจ้าพนักงาน หรือตามกฎระเบียบ ข้อบังคับของตลาดหลักทรัพ ย์ หรือ
ตามกฎหมายอื่นผูซ้ ือ้ บริการขายส่งบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ ไม่มีสิทธิในการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจาก
ผูข้ ายส่งบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่แต่ประการใด

4.

ค่าปรับ
4.1

กรณี ท่ี ผู้ ซื ้อ บริ ก ารขายส่ ง บริ ก ารโทรศั พ ท์เ คลื่ อ นที่ ไ ม่ ป ฏิ บั ติ ต ามสั ญ ญาการขายส่ ง บริ ก าร
โทรศัพท์เคลื่อนที่ขอ้ ใดข้อหนึ่ง และ/หรือไม่ชาระหนีใ้ ห้ถกู ต้องสมควร และ/หรือไม่ชาระค่าตอบแทน
การขายส่งบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ ให้ถูกต้องครบถ้วนตามข้อเสนอนี ้ ผู้ซือ้ บริการขายส่งบริการ
โทรศัพ ท์เคลื่ อนที่ จะต้องชาระเบีย้ ปรับเป็ นรายวัน โดยคิดคานวณในอัตราร้อยละ 15 ต่อปี ของ
ค่าตอบแทนการขายส่งบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ในเดือนที่ผซู้ ือ้ บริการขายส่งบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่
ไม่ปฏิบตั ิตามสัญญาการขายส่งบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ ให้แก่ผขู้ ายส่งบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่เริ่ม
นับตัง้ แต่วนั ที่ผิดนัดชาระหนีเ้ ป็ นต้นไป จนกว่าชาระหนีเ้ สร็จสิน้

4.2

ค่ า ปรั บ กรณี อ่ื น ใดตามที่ ทั้ ง สองฝ่ ายจะได้ เ จรจาตกลงกั น ไว้ ใ นสั ญ ญาการ ขายส่ ง บริ ก าร
โทรศัพท์เคลื่อนที่

5.

กรณีท่ีผซู้ ือ้ บริการขายส่งบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ ผิดนัดไม่ชาระหนีภ้ ายในเวลาที่กาหนด ผูซ้ ือ้ บริการขายส่ง
บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่จะต้องชาระดอกเบีย้ ให้แก่ผขู้ ายส่งบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ในอัตราร้อยละ 1.25 ต่อ
เดือนของหนีค้ า้ งชาระเริ่มนับตัง้ แต่วนั ที่ผิดชาระหนีเ้ ป็ น ต้นไปจนกว่าจะชาระหนีเ้ สร็จสิน้ ทัง้ นี ้ เศษของเดือน
ให้คานวณเป็ น 1 เดือน

Sensitivity: Internal

หมวดที่ 9
บุคคลและสถานทีท่ ต่ี ิดต่อได้

ในการขายส่งบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ของบริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จากัด ผูซ้ ือ้ บริการขายส่งบริการ
โทรศัพท์เคลื่อนที่จะต้องดาเนินการ ดังนี ้
จัดทาเป็ นหนังสือแสดงเจตจานงส่งไปยังประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือผูร้ บั มอบอานาจ
1. ทีอ่ ยู่สาหรับการจัดส่งหนังสือขอซือ้ บริการขายส่งบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่
บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จากัด
เลขที่ 319 อาคารจัตรุ สั จามจุรี ชัน้ 41 ถนนพญาไท แขวงปทุมวัน
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
หมายเลขโทรศัพท์: 02 202 8000
2. หน่วยงาน/บุคคลสาหรับสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
หน่วยงาน : สายงานรัฐกิจสัมพันธ์ อาคารจัตรุ สั จามจุรี ชัน้ 41
หมายเลขโทรศัพท์: 02 202 8000
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์: regulatory@dtac.co.th
การจัดส่งเอกสารโดยทางไปรษณียถ์ ือว่าวันที่รบั เอกสารโดยทางไปรษณียค์ ือวันทาการที่ 5 ของผูร้ บั ทัง้ นี ้ นับ
ถัดจากวันที่สง่ ไปรษณีย ์
การจัดส่งโดยพนักงานส่งเอกสารที่ถึงมือผูร้ บั โดยตรง (by hand) ถือว่าวันที่รบั เอกสารเป็ นวันรับการแสดง
เจตนา

Sensitivity: Internal

เอกสารแนบท้าย

เอกสารแนบท้าย 1

รายละเอียดของบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่

เอกสารแนบท้าย 2

ข้อกาหนดและรายละเอียดสาหรับการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่

เอกสารแนบท้าย 3

ค่าตอบแทนการขายส่งบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่

Sensitivity: Internal

เอกสารแนบท้าย 1
รายละเอียดของบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่

การให้บริการขายส่งบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่เป็ นการให้บริการผ่านโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ ของผูข้ ายส่ง
บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ โดยมีพนื ้ ที่ให้บริการตามพืน้ ที่ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ของผูข้ ายส่งบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่
ประเภทของบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่
1. บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ประเภทเสียง
2. บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ประเภทข้อมูล
3. บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ประเภทข้อความสัน้
4. บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ประเภทข้อความพหุสื่อ
หรือบริการอื่น ๆ ตามที่ทงั้ สองฝ่ ายจะเจรจาตกลงกันต่อไป
ผูข้ ายส่งบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่จะเสนอขายบริการที่ใช้เทคโนโลยีท่ีมีความสามารถในการให้บริการไม่ต่า
กว่าที่เสนอขายให้แก่ผใู้ ช้บริการของตน ทัง้ นี ้ ไม่รวมถึงบริการส่งเสริมการขายของผูร้ บั ใบอนุญาต

Sensitivity: Internal

เอกสารแนบท้าย 2
ข้อกาหนดและรายละเอียดทางเทคนิคสาหรับการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนทีแ่ บบโครงข่ายเสมือน

ข้อกาหนดทางเทคนิคของโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่
โครงข่ ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ UMTS/LTE -เป็ น ไปตามมาตรฐาน 3GPP Release 8 หรื อสูงกว่ า โดยมีพืน้ ที่
ให้บริการครอบคลุมทั่วประเทศไทย โดยมีความเร็ว downlink สูงสุดไม่ต่ากว่า 42 Mbps (ขึน้ อยู่กับเครื่องอุปกรณ์ของ
ผูใ้ ช้งาน)
ข้อกาหนด้านเทคนิคการถ่ายโอนข้อมูลทางบัญชี (TAP: Transferred Account Procedure)
เป็ นไปตามมาตรฐาน TAP version 3 หรือตามที่ทงั้ สองฝ่ ายจะเจรจาตกลงกัน
ข้อกาหนด้านเทคนิคการอินเตอร์เฟส Service Provisioning
ให้เป็ นไปตามที่ทงั้ สองฝ่ ายจะเจรจาตกลงกัน

Sensitivity: Internal

เอกสารแนบท้าย 3
ค่าตอบแทนการขายส่งบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่
อัตราค่าตอบแทนการขายส่งบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่
1. ประเภทเสียง อัตราเฉลี่ยไม่เกิน 0.30 บาทต่อนาที
2. ประเภทข้อมูล อัตราเฉลี่ยไม่เกิน 0.11 บาทต่อเมกะไบต์
3. ประเภทข้อความสัน้ อัตราเฉลี่ยไม่เกิน 0.62 บาทต่อข้อความ
4. ประเภทข้อความพหุสื่อ อัตราเฉลี่ยไม่เกิน 1.63 บาทต่อข้อความ

ทัง้ นี ้ ผูซ้ ือ้ บริการขายส่งบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่เป็ นผูร้ บั ผิดชอบต้นทุนค่าเชื่อมต่อโครงข่ายกับผูใ้ ห้บริการ
เชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม
อัตราค่าตอบแทนข้างต้นยังไม่รวมภาษีมลู ค่าเพิ่ม

Sensitivity: Internal

