แบบ 69-1

เอกสารแนบ 3

รายละเอียดของสัญญาที่สําคัญ

บริษัท จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส จํากัด (มหาชน)

แบบ 69-1
เอกสารแนบ 3 : รายละเอียดของสัญญาที่สําคัญ
1. สัญญาเชาเครื่องโทรศัพทสาธารณะ
ชื่อสัญญา และระยะเวลาของสัญญา
1.

สัญญาเชาเครื่องโทรศัพทสาธารณะในพื้นที่ฝายปฏิบัติการโทรศัพทสาธารณะนครหลวงและฝายปฏิบัตกิ ารโทรศัพทภาคกลาง
วันที่ลงนามในสัญญา: 31 มกราคม 2544 วันที่ครบกําหนดสัญญา: 30 มกราคม 2554 (สัญญาฉบับที่ 1)

2. สัญญาเชาเครื่องโทรศัพทสาธารณะในพื้นที่ฝายปฏิบัติการโทรศัพทสาธารณะนครหลวง
และฝายปฏิบัติการโทรศัพทภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ วันที่ลงนามในสัญญา: 15 มกราคม 2547 วันที่ครบกําหนดสัญญา: 14 มกราคม 2557 (สัญญาฉบับที่ 2)
3. สัญญาเชาเครื่องโทรศัพทสาธารณะในพื้นที่ฝายปฏิบัติการโทรศัพทสาธารณะนครหลวง และฝายปฏิบัติการโทรศัพทภาคใต
วันที่ลงนามในสัญญา: 15 มกราคม 2547 วันที่ครบกําหนดสัญญา: 14 มกราคม 2557 (สัญญาฉบับที่ 3)
คูสัญญา
บริษัท ทศท คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
ลักษณะของสัญญา
ในแตละสัญญา ทศท. ตกลงเชา และบริษัทตกลงใหเชาเครื่องโทรศัพทสาธารณะตามจํานวนที่บริษัทติดตั้งพรอมใหบริการจํานวน
รวมไมเกิน 10,000 (หนึ่งหมื่น) เครื่อง ในชวงระยะเวลา 10 (สิบ) ป นับตั้งแตวันลงนามในสัญญา ทัง้ นี้ เมือ่ มีการเลิกสัญญา หรือ
ครบกําหนดอายุสัญญา ทศท. มีสิทธิแจงใหบริษัทรื้อถอนเครื่องโทรศัพทสาธารณะและตูโทรศัพทสาธารณะ และอุปกรณของบริษัท
โดยคาใชจายของบริษัท
หลักประกันสัญญา
แตละสัญญา บริษัทไดนําหลักประกันเปนหนังสือค้าํ ประกันสัญญา ออกโดยธนาคาร จํานวน 3 ฉบับ เปนจํานวนเงินฉบับละ
10,000,000 บาท ตอสัญญา มอบให ทศท. ไวเพื่อเปนหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา หลักประกันดังกลาวมีอายุการค้ําประกัน
ตลอดระยะเวลาที่บริษัทยังรวมดําเนินการกับ ทศท. โดย ทศท. จะคืนหลักประกันใหบริษัทเมื่อสัญญานี้ระงับสิ้นไป และบริษัทพน
ความรับผิดชอบสัญญาแลว
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ขอบเขตการรวมงานและความรับผิดชอบ
เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคตามสัญญา บริษัทตกลงดําเนินการโดยสรุป ดังนี้
1. บริษัทตกลงเปนผูจ ัดหา และติดตั้งเครื่องโทรศัพทสาธารณะ ตูโทรศัพทสาธารณะ อุปกรณลดแรงดันไฟฟา ระบบแสงสวาง
พรอมทั้งระบบควบคุม และตรวจสอบการทํางานของเครื่องโทรศัพทสาธารณะ ดวยคาใชจายของบริษัททั้งสิ้น โดย
เครื่องโทรศัพทสาธารณะที่ติดตั้งตองสามารถตอเชือ่ มกับโครงขาย (Network) และศูนย Clearing House ของ ทศท. ได และ
ตองผาน Type Approval ของ ทศท. กอนการติดตั้ง
2. บริษัทตกลงจัดทําแผนการติดตั้งโทรศัพทสาธารณะ จํานวน 2,000 (สองพัน) เครื่องแรก ให ทศท. พิจารณาภายใน 60 วัน
นับตั้งแตวันลงนามในสัญญา
3. บริษัทตกลงติดตั้งเครื่องโทรศัพทสาธารณะที่พรอมใหบริการใหไดไมนอยกวา 500 (หารอย) เครื่อง ภายใน 6 เดือน นับตั้งแต
วันที่ไดรับหนังสือแจงการอนุมัตแิ ผนการติดตั้งตามขอ 2 จาก ทศท.
4. บริษัทตกลงติดตั้งเครื่องโทรศัพทสาธารณะที่พรอมใหบริการใหไดไมนอยกวา 2,000 (สองพัน) เครื่อง ภายใน 1 ป และติดตั้งให
ครบจํานวน 10,000 (หนึ่งหมื่น) เครื่อง ภายใน 3 ป นับตั้งแตวันลงนามในสัญญา
5. เมื่อบริษัทดําเนินการติดตั้งเครื่องโทรศัพทสาธารณะและอุปกรณที่เกีย่ วเนื่อง พรอมใหบริการตามขอ 1 แลวเสร็จ บริษทั ตองทํา
หนังสือแจงให ทศท. ทราบเปนลายลักษณอักษรโดยระบุวันที่เริ่มใหเชาเครื่องโทรศัพทสาธารณะดังกลาวกอนวันเริ่มใหเชา ทุก
สิ้นเดือนบริษัทตกลงรวบรวมขอมูลและจัดทํารายงานจํานวนเครื่องโทรศัพทสาธารณะที่บริษัทติดตั้งพรอมใหบริการ
และ
รายงานเหตุเสียและตรวจแกคืนดี ตามรูปแบบและวิธีการที่ ทศท. กําหนด โดยสงให ทศท. ภายใน 3 วันทําการนับจากวันสิ้น
เดือน
6. กรณีบริษัทประสงคจะขอยายจุดติดตั้งเครื่องโทรศัพทสาธารณะ บริษทั ตกลงจัดสงแผนการติดตั้งให ทศท. พิจารณากอน เมือ่
ทศท. อนุมัติแผนแลว ทศท. ตกลงไมเรียกเก็บคาดําเนินการในการยาย แตบริษัทตองรับภาระคาใชจายอื่น ๆ เอง ทั้งนี้ บริษัทตก
ลงจะไมขอยายจุดติดตั้ง หากการติดตั้งเครื่องโทรศัพทสาธารณะเครื่องนั้นยังไมถงึ 6 เดือน
7. บริษัทตกลงดําเนินการจัดหาสถานที่ อุปกรณในระบบที่ใชในการดําเนินงาน และอุปกรณที่เกี่ยวเนือ่ งรวมทั้งอะไหลของเครื่อง
และอุปกรณดังกลาวใหมีจํานวนเพียงพอตอการใหบริการโทรศัพทสาธารณะอยูเสมอดวยคาใชจายของบริษัท
8. บริษัทตกลงเปนผูด ําเนินการในการทําความสะอาด
ซอมแซมและบํารุงรักษาเครื่องและตูโทรศัพทสาธารณะที่ใหเชาตาม
สัญญานี้ใหอยูในสภาพพรอมใชงานอยูเสมอ ดวยคาใชจายของบริษทั กรณีเครื่องโทรศัพทสาธารณะหรือตูโทรศัพท
สาธารณะเกิดความเสียหาย หรือใชการไมได หรือชํารุดบกพรอง บริษัทตกลงดําเนินการแกไขหรือซอมแซมใหสามารถใชงานได
ภายในระยะเวลา 7 (เจ็ด) วัน นับจากวันเกิดเหตุเสียหาย
9. บริษัทตกลงเปนผูร ับผิดชอบในความเสียหาย สูญหายหรือบุบสลายอันเกิดจากภัยพิบัติ อัคคีภัย ละเมิดหรือโจรกรรมตอ
เครื่องโทรศัพทและอุปกรณที่เกีย่ วเนื่อง ซึ่งบริษัทใหเชาตามสัญญานี้
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10. กรณีเครื่องโทรศัพทสาธารณะที่บริษัทติดตั้งตามขอ 1 เปนแบบ Chip Card และหยอดเหรียญในเครื่องเดียวกัน บริษัทตกลง
ดําเนินการจัดเก็บเหรียญ ตรวจนับเหรียญ ออกใบกํากับภาษี และจัดทํารายงานภาษีขาย พรอมทัง้ นําเงินดังกลาวฝากธนาคาร
แทน ทศท. โดยบริษัทตกลงจัดทํารายงานแสดงยอดเงินที่นําฝากธนาคารในแตละสัปดาหแนบสําเนาใบนําฝากธนาคารสง
ทศท. ทุกวันทําการแรกของสัปดาหถัดไป ตามรูปแบบและวิธีการที่ ทศท. กําหนด ทุกสิ้นเดือนบริษัทตกลงเปรียบเทียบยอดเงิน
การใชเหรียญจากระบบ PMS กับยอดเงินที่บริษทั จัดเก็บไดและนําฝากธนาคาร กรณีขอมูลยอดเงินการใชเหรียญจากระบบ
PMS มากกวายอดเงินที่บริษัทจัดเก็บได บริษัทตกลงนําเงินตามยอดผลตางฝากธนาคารแทน ทศท. พรอมทั้งออกใบกํากับภาษี
จัดทํารายงานภาษีขายภายในเดือนภาษี และจัดทํารายงานแสดงยอดเงินที่นําฝากธนาคารแนบสําเนาใบนําฝากธนาคารสง
ทศท. ภายในวันทําการที่ 2 ของเดือนถัดไป
11. บริษัทตกลงให ทศท. เปนผูกําหนดจํานวนเลขหมายที่จะติดตั้งตามพื้นที่ในการใหบริการในเขตนครหลวงและเขตภูมิภาค
รวมทั้งตกลงให ทศท. เปนผูกําหนดจุดติดตั้งโทรศัพทสาธารณะไดจํานวนรอยละ 10 ของจํานวนเครื่องโทรศัพทที่ติดตั้งแตละ
งวดตามสัญญานี้
12. บริษัทตกลงชําระคาดําเนินการใหเครื่องโทรศัพทสาธารณะพรอมใชงานแก ทศท. ในอัตราเลขหมายละ 4,850 บาท (ยังไมรวม
ภาษีมูลคาเพิ่ม) โดยตองชําระให ทศท. เมื่อ ทศท. ไดอนุมัติเลขหมาย และไดแจงเปนหนังสือใหบริษัททราบ
13. บริษัทตกลงติดตั้งอุปกรณปอ งกันการลักลอบใชโทรศัพท (Anti-Line Tapping) กอนให ทศท. เชาเครื่องโทรศัพทสาธารณะ โดย
บริษัทตกลงรับผิดชอบคาไฟฟาที่เกิดจากการใชอุปกรณดังกลาว กรณีเกิดการลักลอบใชโทรศัพทสาธารณะ บริษัทตกลง
รับผิดชอบชําระคาใชโทรศัพทที่เกิดจากการลักลอบใชทั้งสิ้น
14. บริษัทตกลงปฏิบตั ิตามหลักเกณฑการดําเนินการโทรศัพทสาธารณะแบบ Chip Card และแบบหยอดเหรียญ รวมทั้งขอบังคับ
ระเบียบ คําสั่ง ประกาศซึ่งใชบังคับอยูแ ลวในขณะทําสัญญา และทีจ่ ะมีขึ้นในอนาคต
15. ในการดําเนินงานตามสัญญานี้ ซึ่งรวมถึงการบริหาร หรือการทํานิติกรรมใดๆ กับบุคคลภายนอกหรือผูใชบริการ บริษัทตกลง
เปนผูรับผิดชอบและดําเนินการเองในนามบริษัท บรรดาภาระผูกพันทั้งหลายที่บริษัทมีตอบุคคลภายนอก หรือผูใชบริการ ทศท.
จะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น และหากมีบุคคลภายนอกหรือผูใชบริการเรียกรอง หรือฟองรองให ทศท. ตองรับผิดชอบอัน
เนื่องมาจากการดําเนินกิจการ หรือการใหบริการตามสัญญานี้ เปนหนาที่ของบริษัททีจ่ ะตองดําเนินการในทุกวิถีทางเพื่อปองกัน
มิให ทศท. ตองรับผิดชอบใดๆ ซึง่ รวมถึงการแกตาง หรือดําเนินการแทน ทศท. หากเกิดความเสียหายแก ทศท. บริษัทตองชดใช
คาเสียหาย หรือเงินอื่นใดที่ ทศท. ตองรับผิดชอบอันเนื่องมาจากการรองเรียน ฟองรอง หรือการดําเนินการของบริษัทนั้น
การโอนสิทธิหนาที่
บริษัทจะโอนสิทธิหนาที่ตามสัญญานี้ใหแกบุคคลอืน่ ไมได เวนแตจะไดรับความยินยอมเปนหนังสือจาก ทศท. การโอนสิทธิหนาที่
ดังกลาวจะไมทําใหบริษัทหลุดพนจากความรับผิดตามสัญญานี้โดยบริษัทยินยอมให ทศท. เรียกรองคาเสียหาย หรือเงินอื่นใด ซึ่ง
เกิดจากการที่บริษัทไมปฏิบัติตามสัญญานี้กอ นการโอนสิทธิหนาที่ และการปฎิบัติหรือไมปฏิบัติตามสัญญาของผูรับโอนภายหลังที่
ไดมีการโอนสิทธิหนาที่แลว ใหถอื เสมือนเปนการกระทําของบริษัทดวย
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คาเชา
1. ทศท. ตกลงชําระคาเชาเครื่องโทรศัพทสาธารณะใหบริษัทเปนรายเดือนตามอัตราคาเชาที่กําหนด ดังนี้
1) สัญญาฉบับที1่
หนึ่งปแรก นับตั้งแตวันที่บริษัทระบุเปนวันเริ่มใหเชาตามสัญญา ทศท. จะชําระคาเชาเครื่องโทรศัพทสาธารณะที่ติดตั้งใน
ฝายปฏิบัติการโทรศัพทสาธารณะนครหลวง (ประกอบดวย จังหวัดกรุงเทพมหานคร นนทบุรี ปทุมธานี และสมุทรปราการ)
ในอัตรา 1,800 บาท ตอเครื่องตอเดือน และจะชําระคาเชาเครื่องโทรศัพทสาธารณะที่ติดตั้งในฝายปฏิบัติการโทรศัพทภาค
กลาง (ประกอบดวย จังหวัดประจวบคีรีขันธ เพชรบุรี ราชบุรี กาญจนบุรี นครปฐม สมุทรสงคราม สมุทรสาคร
พระนครศรีอยุธยา สุพรรณบุรี อางทอง ลพบุรี สระบุรี สิงหบุร)ี ในอัตรา 2,400 บาทตอเครื่องตอเดือน
สัญญาฉบับที่ 2
หนึ่งปแรก นับตั้งแตวันที่บริษัทระบุเปนวันเริ่มใหเชาตามสัญญา ทศท. จะชําระคาเชาเครื่องโทรศัพทสาธารณะที่ติดตั้งใน
ฝายปฏิบัติการโทรศัพทสาธารณะนครหลวง (ประกอบดวย จังหวัดกรุงเทพมหานคร นนทบุรี ปทุมธานี และสมุทรปราการ)
ในอัตรา 1,800 บาท ตอเครื่องตอเดือน และจะชําระคาเชาเครื่องโทรศัพทสาธารณะที่ติดตั้งในฝายปฏิบัติการโทรศัพทภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ (ประกอบดวย จังหวัดอุดรธานี หนองบัวลําภู หนองคาย นครพนม สกลนคร เลย มุกดาหาร ขอนแกน
รอยเอ็ด มหาสารคาม กาฬสินธุ นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย สุรินทร อุบลราชธานี อํานาจเจริญ ศรีสะเกษ ยโสธร) ในอัตรา
1,000 บาทตอเครื่องตอเดือน
สัญญาฉบับที่ 3
หนึ่งปแรก นับตั้งแตวันที่บริษัทระบุเปนวันเริ่มใหเชาตามสัญญา ทศท. จะชําระคาเชาเครื่องโทรศัพทสาธารณะที่ติดตั้งใน
ฝายปฏิบัติการโทรศัพทสาธารณะนครหลวง (ประกอบดวย จังหวัดกรุงเทพมหานคร นนทบุรี ปทุมธานี และสมุทรปราการ)
ในอัตรา 1,800 บาท ตอเครื่องตอเดือน และจะชําระคาเชาเครื่องโทรศัพทสาธารณะที่ติดตั้งในฝายปฏิบัติการโทรศัพท
ภาคใต (ประกอบดวย จังหวัดยะลา ปตตานี นราธิวาส สงขลา สตูล พัทลุง นครศรีธรรมราช กระบี่ ตรัง ภูเก็ต พังงา สุ
ราษฎรธานี ชุมพร ระนอง) ในอัตรา 1,500 บาทตอเครื่องตอเดือน
2) ในปตอๆ ไป ทศท. จะชําระคาเชาในอัตรารอยละ 50 ของรายไดเฉลีย่ ตอเลขหมายที่บริษัทเปดใหเชาใน 1 ปกอ นหนานั้น
โดยใชเดือนที่บริษัทเปดใหบริการโทรศัพทสาธารณะเครื่องแรกเปนเดือนที่เริ่มนํารายไดมาคํานวณรายไดเฉลี่ยตอเลข
หมาย โดยคํานวณคาเชา ดังนี้
2.1) คาเชาเครื่องโทรศัพทสาธารณะที่ติดตั้งในฝายปฏิบัติการโทรศัพทสาธารณะนครหลวง ใหนํารายไดเฉลี่ยตอเลข
หมายของเครื่องโทรศัพทสาธารณะที่ติดตั้งในฝายปฏิบัติการโทรศัพทสาธารณะนครหลวงเปนฐานในการคํานวณ
2.2) คาเชาเครื่องโทรศัพทสาธารณะที่ติดตั้งในฝายปฏิบัติการโทรศัพทภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคใต ให
นํารายไดเฉลี่ยตอเลขหมายของเครื่องโทรศัพทสาธารณะที่ตดิ ตั้งในฝายปฏิบัติการโทรศัพทของแตละภาคเปนฐาน
ในการคํานวณ
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แบบ 69-1
เอกสารแนบ 3 : รายละเอียดของสัญญาที่สําคัญ (ตอ)
รายไดเฉลี่ยตอเลขหมายที่นํามาคํานวณคาเชาตามขอ 2.1) และขอ 2.2) เปนรายไดที่หักภาษีมูลคาเพิ่มและหักคาใชจายที่
ทศท. ตองจายให กสท. ตามใบแจงหนี้ที่ กสท. เรียกเก็บ และผูใหบริการตางประเทศ ตามอัตราที่ ทศท. กําหนด และ/หรือ
ที่จะกําหนดในอนาคต
3) กรณีเครื่องโทรศัพทสาธารณะที่เปดใหเชาใหม มีระยะเวลาการเชาเดือนแรกไมครบเดือน หรือกรณีเครื่องโทรศัพท
สาธารณะที่ใหเชามีเหตุเสียจนไมสามารถใหบริการได ทศท. จะชําระคาเชาแกบริษัทตามจํานวนวันที่ใหบริการจริง
2. ทศท. สงวนสิทธิย์ ังไมจายคาเชาสําหรับเลขหมายใดๆ ใหแกบริษัท ในกรณีที่ยังไมไดแบงรายไดที่เกิดจากการใชบริการโทรศัพท
สาธารณะใหแกหนวยงานอื่น ไดแก บริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) หนวยงานในตางประเทศที่มีพรมแดนติดตอกับ
ประเทศไทย เปนตน หรือในกรณีที่ ทศท. ยังไมสามารถตรวจสอบความถูกตองของรายไดที่เกิดจากการใชโทรศัพทของเลข
หมายนั้น
การปรับและคาปรับที่เกี่ยวของ
1. หากบริษัทไมสามารถติดตั้งเครื่องโทรศัพทสาธารณะตามขอ 3 และ 4 ในหัวขอขอบเขตการรวมงานและความรับผิดชอบ
ได บริษัทตกลงชําระคาปรับใหแก ทศท. เปนจํานวนเงินวันละ 100 บาท ตอเครื่อง นับถัดจากวันครบกําหนดดังกลาวจนถึงวันที่
บริษัทสามารถเปดใหบริการได เวนแตในกรณีที่มีเหตุสุดวิสัย หรือเหตุใดๆ อันเนือ่ งมาจากความผิดหรือความบกพรองของฝาย
ทศท. ทําใหบริษัทไมสามารถดําเนินกิจการตามเงือ่ นไขและกําหนดเวลาตามสัญญาได บริษัทจะตองแจงเหตุหรือพฤติการณ
ดังกลาวพรอมหลักฐานเปนหนังสือให ทศท. ทราบภายใน 15 วัน นับแตวันที่เหตุนั้นสิ้นสุดลง ซึ่งการพิจารณาใหอยูในดุลยพินิจ
ของ ทศท.
2. หากบริษัทผิดนัดไมชําระเงินคาดําเนินการใหเครื่องโทรศัพทสาธารณะพรอมใชงานแก ทศท. ในอัตราเลขหมายละ 4,850 บาท
และหรือเงินอื่นใดที่บริษัทจะตองชําระให ทศท. บริษัทตกลงชําระเบี้ยปรับใหแก ทศท. ในอัตรารอยละ 1.25 ตอเดือนของเงินที่
ไมชําระ เศษของเดือนใหนับเปน 1 เดือน และหากลาชาเกินกวา 60 วัน ทศท. มีสิทธิบอกเลิกสัญญาได
3. กรณีที่เกิดความเสียหาย และหากบริษัทไมดําเนินการแกไขความเสียหายตามที่กําหนดในขอ 8 ของหัวขอขอบเขตการรวมงาน
และความรับผิดชอบ นับจากวันทีเ่ กิดเหตุเสียจนกวาจะแกไขแลวเสร็จ บริษัทตกลงยินยอมให ทศท. เรียกคาปรับในอัตราวันละ
100 บาท ตอเครื่อง
4. ในกรณีที่ ทศท. ตรวจสอบพบวาบริษัทแกไขขอมูลในระบบ PMS ซึ่งกอใหเกิดความเสียหายตอ ทศท. และ/หรือผูใชบริการ
บริษัทยินยอมใหปรับเปนเงิน 10 เทาของความเสียหายนั้น และ ทศท. มีสิทธิบอกเลิกสัญญาได
กรณีมีขอ พิพาท
หากมีขอพิพาทหรือขัดแยงใดๆอันเกี่ยวเนื่องกับสัญญานี้ เกิดขึน้ ระหวาง ทศท. กับบริษัทใหฟองรองดําเนินคดีตอศาลไทย
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แบบ 69-1
เอกสารแนบ 3 : รายละเอียดของสัญญาที่สําคัญ (ตอ)
การเลิกสัญญาและการเรียกรองคาเสียหาย
ทศท. มีสิทธิบอกเลิกสัญญาในกรณีดังตอไปนี้
1. บริษัทปฏิบัติผิดหลักเกณฑตามเอกสารในภาคผนวกที่ 1 หรือสัญญาขอหนึ่งขอใด หรือไมอาจดําเนินการตามสัญญานี้ตอไปได
ไมวาดวยเหตุใด ก็ตาม
2. บริษัทถูกศาลสั่งพิทักษทรัพย หรือใหลมละลาย
3. บริษัทเลิกกิจการ หรือสิ้นสภาพนิติบุคคลตามกฎหมาย
4. กรณี ทศท. แจงใหบริษัทแกไขเครื่องโทรศัพทฯ ทีเ่ กิดเหตุเสียขึ้นเพือ่ ใหใชงานได และยังไมสามารถดําเนินการแกไขไดติดตอกัน
เกินกวา 3 (สาม) ครั้ง
การบอกเลิกสัญญาไมวากรณีใดๆ หากบริษัทมีหนี้ที่ยังคางชําระ บริษัทจะตองชําระหนี้ที่คางชําระทั้งหมดใหแก ทศท. ภายใน
ระยะเวลาที่ ทศท. กําหนด
กรณีที่ ทศท. ใชสิทธิบอกเลิกสัญญา บริษัทไมมีสทิ ธิเรียกรองคาเสียหายหรือคาใชจา ยใดๆ จาก ทศท. และหากเกิดความเสียหาย
ใดๆ แก ทศท. ทาง ทศท. มีสิทธิเรียกรองคาเสียหาย หรือเงินอื่นใดจากธนาคารผูออกหนังสือค้ําประกันตามสัญญาขอ 5 ทั้งหมดหรือ
บางสวนตามแตจะเห็นสมควรเพื่อชดใชคาเสียหาย
หากความเสียหายของ ทศท. ตามวรรคสามเกินกวาจํานวนหลักประกันตามสัญญาขอ 5 บริษัทจะตองรับผิดและชดใชคาเสียหายนั้น
ใหแก ทศท. ภายใน 30 (สามสิบ) วัน นับแตวันที่ไดรับแจงเปนหนังสือจาก ทศท.
หากสัญญานี้ระงับสิ้นไปไมวาดวยเหตุใดๆ ทศท. มีสิทธิยกเลิกการเชื่อมตอโครงขาย โดยบริษัทจะเรียกรองคาเสียหายใดๆ จาก
บมจ. ทศท. มิได
หมายเหตุ :

ตามสัญญาเชาเครื่องโทรศัพทสาธารณะฉบับที่ 1 บริษัทจะตองติดตั้งเครื่องโทรศัพทสาธารณะที่พรอมใหบริการไดตามจํานวน และ
ระยะเวลาภายใน 3 ป นับตั้งแตวันลงนามในสัญญา และหากบริษัทไมสามารถดําเนินการไดตามสัญญา บริษัทจะตองชําระคาปรับใหกับ
ทศท. ตอมาบริษัทไดมีหนังสือขอขยายระยะเวลาการติดตั้งออกไป เนื่องจาก ทศท. ไมสามารถจัดสรรเลขหมายคูสายใหกับบริษัทเพื่อใช
สําหรับเครื่องโทรศัพทสาธารณะไดครบถวน โดย ทศท. ไดสงหนังสือตอบรับลงวันที่ 19 กุมภาพันธ 2545 แจงวาจะยกเวนคาปรับใหกับ
บริษัท นับตั้งแตวันที่ครบกําหนดระยะเวลาการติดตั้งจนถึงวันที่ ทศท. สามารถจัดสรรเลขหมายใหกับบริษัทไดครบถวน
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แบบ 69-1
เอกสารแนบ 3 : รายละเอียดของสัญญาที่สําคัญ (ตอ)
2. สัญญาจางเหมาจัดเก็บเหรียญและบํารุงรักษาโทรศัพทสาธารณะ
ชื่อสัญญา
สัญญาจางเหมาจัดเก็บเหรียญและบํารุงรักษาโทรศัพทสาธารณะ
คูสัญญา
บริษัท ประกาย สยาม จํากัด
ระยะเวลาของสัญญา
ระยะเวลาของสัญญานี้มีกําหนดเวลา 36 เดือน
วันที่ลงนามในสัญญา: 1 กันยายน 2546
วันที่ครบกําหนดสัญญา: 31 สิงหาคม 2549
ลักษณะของสัญญา
บริษัทเปนผูวาจางตกลงวาจางบริษัท ประกาย สยาม จํากัด เปนผูรับจาง ซึ่งตกลงรับจางเหมา จัดการเก็บเหรียญ นับเหรียญ
แลกเหรียญ โอนเงิน ทําความสะอาด และบํารุงรักษาเครื่องโทรศัพทสาธารณะและอุปกรณประกอบทีผ่ ูวาจางเปดใหบริการและแจง
ใหผูรับจางทราบผานระบบ PMS แลวเทานั้น (ซึ่งตอไปในสัญญานีเ้ รียกวา “โทรศัพท”) และมีรายละเอียดของงานตามหลักเกณฑ
เงื่อนไขทีก่ ําหนดในเอกสารประกอบสัญญา 1 Service Level Agreement (ซึ่งตอไปในสัญญานี้เรียกวา “งานตามสัญญา”) ซึ่ง
คูสัญญาสามารถตกลงเพิ่มเติมหรือแกไขเปลี่ยนแปลงเปนคราวๆ ไปได และใหถือวาเอกสารประกอบสัญญาดังกลาวเหลานั้นเปน
สวนหนึ่งแหงสัญญานี้
ผูรับจางสัญญาวาจะใชเครื่องมือทีไ่ ดมาตรฐานตามที่ผูวาจางกําหนด ใชชางฝมือดีและพนักงานที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับงานตาม
สัญญา ทีผ่ านความเห็นชอบจากผูว าจาง ทํางานตามสัญญานี้ตลอดระยะเวลาของสัญญานี้
หลักประกันสัญญา
เพื่อเปนหลักประกันการปฏิบัติงานตามสัญญานี้ ผูรับจางตกลงที่จะนําหลักประกันเปนหนังสือสัญญาค้ําประกันของธนาคารตาม
แบบในเอกสารประกอบสัญญา 6 มีจํานวนเงินหลักประกัน 5,000,000 บาท มามอบไวแกผูวาจาง
ขอบเขตการดําเนินงานและความรับผิดชอบ
1. งานจัดเก็บเหรียญ
1.1

ผูรับจางมีหนาที่บริหารการจัดเก็บเหรียญตามขอมูลปริมาณเหรียญในกลองที่ผูวาจางแจงใหทราบ

1.2

ผูรับจางตองดําเนินการนับเหรียญ เก็บรักษา แลกเหรียญ จนกระทั่งโอนเงินที่ไดจากการดําเนินการในขอ 1.1 เขาบัญชี
ของผูวาจาง ตามกําหนดเวลาที่ระบุไวใน Service Level Agreement

บริษัท จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส จํากัด (มหาชน)
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แบบ 69-1
เอกสารแนบ 3 : รายละเอียดของสัญญาที่สําคัญ (ตอ)
1.3

ผูรับจางตองบริหารการเก็บเหรียญ โดยตองไมใหเกิดปญหาโทรศัพทไมสามารถใชงานไดเนื่องจากเหรียญเต็ม ตาม
เงื่อนไขทีก่ ําหนดไวใน Service Level Agreement

1.4

ผูรับจางตองทําประกันภัยสําหรับการโจรกรรม ในขณะปฏิบัติงานเก็บเหรียญ ในขณะทําการขนสง และในขณะเก็บ
รักษาในหองเก็บเหรียญ ดวยคาใชจายของผูรับจาง มีผูวาจางเปนผูรบั ผลประโยชน โดยใหมีทุนประกันและเงือ่ นไขการ
เอาประกันตามทีผ่ ูวาจางเห็นชอบ ทั้งนี้ ผูวาจางและผูรับจางจะรวมกันพิจารณาทบทวนทุนประกันทุก 6 เดือน เพือ่ เพิ่ม
หรือลดทุนประกันใหเหมาะสมใกลเคียงกับมูลคาความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจริงในแตละขั้นตอนใหมากที่สุด แตในกรณี
ที่ทุนประกันต่ํากวามูลคาความเสียหายจริง ผูรับจางตองรับผิดชอบในสวนที่เหลือจนครบ

2. งานบํารุงรักษาและทําความสะอาดเครื่องโทรศัพทและอุปกรณ
2.1

ทําความสะอาด กระจกตู แทนวาง และเครื่องโทรศัพท

2.2

ตรวจสอบการทํางานของเครื่องโทรศัพท

2.3

ตรวจสอบแกไขเหตุเสียที่เกิดขึ้นเพื่อใหเครื่องโทรศัพททํางานไดตามปกติ

2.4

รายงานเหตุขัดของของระบบไฟฟา ตู และเครื่องโทรศัพทที่ชํารุดเกินกวาที่ผูรับจางจะดําเนินการซอมแซมแกไขใหดี
ดังเดิมได เชน กระจกตูแตกทั้งบาน บานประตูชาํ รุด ตูไมมั่นคงแข็งแรง เครื่องโทรศัพทชํารุดหรือเครื่องโทรศัพทถูก
โจรกรรม เปนตน

2.5

รายงานเหตุผิดปกติที่เกิดขึ้น เชน มีการเคลือ่ นยายที่ไมเหมาะสม มีสิ่งกีดขวางการใชงาน การกลั่นแกลง หรือเจตนา
คดโกงโดยใชสิ่งกีดขวางการคืนเหรียญ เปนตน

2.6

ทําการรับ-สงอะไหลสํารอง

การโอนสิทธิหนาที่
หามผูรับจางโอนสิทธิเรียกรองตามสัญญานี้ใหแกบคุ คลอื่นไมวากรณีใดๆ ทั้งสิ้น เวนแตไดรับอนุญาตเปนลายลักษณอกั ษรจาก
ผูวาจาง และเมือ่ มีการบอกกลาวการโอนใหผูวาจางทราบแลว ผูวาจางจะไมแจงความยินยอมการโอนสิทธิเรียกรองใหผโู อน และ
ผูรับโอนทราบเปนลายลักษณอักษร
อัตราคาจาง
คาจางเหมาจัดการเก็บเหรียญ นับเหรียญ แลกเหรียญ โอนเงิน บํารุงรักษา และทําความสะอาดเครื่องโทรศัพทและอุปกรณประกอบ
คิดเปนอัตราตามจํานวนเครื่องที่ดําเนินงาน ซึ่งระบุไวในสัญญาชัดเจน
กรณีมีขอ พิพาท
คูสัญญาตกลงกันวาบรรดาขอพิพาทใดๆ
ที่เกิดขึ้นจากสัญญานี้
หรือเกีย่ วเนื่องกับสัญญานี้ใหมีการระงับขอพิพาทโดย
อนุญาโตตุลาการ ตามขอบังคับอนุญาโตตุลาการการคาไทยของสภาหอการคาแหงประเทศไทย ซึง่ มีผลใชบังคับอยูใ นเวลาที่ขอ
พิพาทนั้นไดเกิดขึ้น และใหจัดมีขึ้นที่กรุงเทพมหานครประเทศไทย คําวินิจฉัยโดยอนุญาโตตุลาการดังกลาวใหถือเปนทีส่ ดุ
บริษัท จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส จํากัด (มหาชน)
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การเลิกสัญญาและการเรียกรองคาเสียหาย
เมื่อมีเหตุการณดงั ตอไปนี้เกิดขึ้น ผูวาจางจะออกหนังสือแจงเหตุใหผูรับจางทราบและผูรับจางจะตองแกไขเหตุดังกลาวใหถูกตอง
เสร็จสิ้นภายใน 30 วันนับแตวันที่ไดรับแจง หากพนกําหนดเวลาดังกลาว ผูวาจางมีสิทธิบอกเลิกสัญญาไดทันที
1. ผูรับจางหนวงเหนี่ยวงานไวทั้งหมดหรือบางสวน โดยไมมีเหตุผลอันสมควร
2. ผูวาจางตรวจสอบพบวา ผูรับจาง พนักงาน หรือผูแ ทนของผูรับจางมิไดทํางานอยางสุจริต
3. ผูรับจางมิไดดําเนินงานไปอยางตอเนื่องสม่ําเสมอ หรือขาดการประสานงาน หรือมีเหตุใหผูวาจางเชื่อไดวาผูรับจางไมสามารถ
ทํางานตามสัญญาได หรืองานที่ทํานั้นบกพรอง หรือผูวาจางเห็นวาผูรับจางไมอาจปฏิบตั ิงานตามสัญญาตอไปได
4. ผูรับจางนํางานทัง้ หมดหรือบางสวนไปเหมาโอนหรือจางชวงงานใหผอู ื่น โดยมิไดรับอนุญาตเปนลายลักษณอกั ษรจากผูว าจาง
หรือ
5. ผูรับจางไมปฏิบัติตามสัญญานี้ไมวาขอหนึ่งขอใด
ในกรณีที่ผูรับจางตกเปนผูลมละลาย หรือศาลมีคําสัง่ พิทักษทรัพยเด็ดขาด ใหถือวาสัญญานี้มีผลสิ้นสุดทันที
การเรียกรองคาเสียหาย
เมื่อผูวาจางใชสิทธิบอกเลิกสัญญาแลว ผูรบั จางยอมใหผูวาจางดําเนินการ ดังตอไปนี้
1. ยินยอมใหผูวาจางจางผูอื่นทํางานตามสัญญานี้แทน โดยผูรับจางจะตองรับผิดชอบชําระเงินคาจางสวนที่ผูวาจางจะตองจาย
เพิ่มขึ้นนั้น
2. ผูรับจางตกลงจายเงินคางชําระทั้งหมดแกผูวาจางโดยทันที
3. เรียกคาเสียหายอันพึงมีจากผูรับจางอันเกิดจากการที่ผูรับจางปฏิบัตผิ ิดสัญญา
ทั้งนี้ หากผูรับจางผิดนัดไมปฏิบัติการชําระหนี้ตามที่ระบุขางตนแลว ผูวาจางสงวนสิทธิในการเรียกเก็บดอกเบี้ยผิดนัดในอัตราสูงสุด
ตามที่กฎหมายกําหนด
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เอกสารแนบ 3 : รายละเอียดของสัญญาที่สําคัญ (ตอ)
3. สัญญาจางเหมาจัดเก็บเหรียญและบํารุงรักษาโทรศัพทสาธารณะ
ชื่อสัญญา
สัญญาจางเหมาจัดเก็บเหรียญและบํารุงรักษาโทรศัพทสาธารณะ
คูสัญญา
หางหุนสวนจํากัด ลัมพซัม อีเลคตริคอล เอ็นจิเนียริ่ง
ระยะเวลาของสัญญา
ระยะเวลาของสัญญานี้มีกําหนดเวลา 12 เดือน
วันที่ลงนามในสัญญา: 1 สิงหาคม 2548
วันที่ครบกําหนดสัญญา: 31 กรกฎาคม 2549
ลักษณะของสัญญา
บริษัทเปนผูวาจางตกลงวาจางหางหุนสวนจํากัด ลัมพซัม อีเลคตริคอล เอ็นจิเนียริ่งเปนผูรับจาง ซึ่งตกลงรับจางเหมา จัดการเก็บ
เหรียญ นับเหรียญ แลกเหรียญ โอนเงิน ทําความสะอาด และบํารุงรักษาเครื่องโทรศัพทสาธารณะและอุปกรณประกอบที่ผูวาจาง
เปดใหบริการและแจงใหผูรับจางทราบผานระบบ PMS แลวเทานั้น (ซึ่งตอไปในสัญญานี้เรียกวา “โทรศัพท”) และมีรายละเอียดของ
งานตามหลักเกณฑเงื่อนไขทีก่ ําหนดในเอกสารประกอบสัญญา 1 Service Level Agreement (ซึ่งตอไปในสัญญานี้เรียกวา “งาน
ตามสัญญา”) ซึ่งคูสัญญาสามารถตกลงเพิ่มเติมหรือแกไขเปลีย่ นแปลงเปนคราวๆ ไปได และใหถือวาเอกสารประกอบสัญญา
ดังกลาวเหลานั้นเปนสวนหนึ่งแหงสัญญานี้
ผูรับจางสัญญาวาจะใชเครื่องมือทีไ่ ดมาตรฐานตามที่ผูวาจางกําหนด ใชชางฝมือดีและพนักงานที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับงานตาม
สัญญา ทีผ่ านความเห็นชอบจากผูว าจาง ทํางานตามสัญญานี้ตลอดระยะเวลาของสัญญานี้
หลักประกันสัญญา
เพื่อเปนหลักประกันการปฏิบัติงานตามสัญญานี้ ผูรับจางตกลงที่จะนําหลักประกันเปนหนังสือสัญญาค้ําประกันของธนาคารตาม
แบบในเอกสารประกอบสัญญา 6 มีจํานวนเงินหลักประกัน 1,500,000 บาท มามอบไวแกผูวาจาง
ขอบเขตการดําเนินงานและความรับผิดชอบ
1. งานจัดเก็บเหรียญ
1.1

ผูรับจางมีหนาที่บริหารการจัดเก็บเหรียญตามขอมูลปริมาณเหรียญในกลองที่ผูวาจางแจงใหทราบ

1.2

ผูรับจางตองดําเนินการนับเหรียญ เก็บรักษา แลกเหรียญ จนกระทั่งโอนเงินที่ไดจากการดําเนินการในขอ 1.1 เขาบัญชี
ของผูวาจาง ตามกําหนดเวลาที่ระบุไวใน Service Level Agreement

บริษัท จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส จํากัด (มหาชน)
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1.3

ผูรับจางตองบริหารการเก็บเหรียญ โดยตองไมใหเกิดปญหาโทรศัพทไมสามารถใชงานไดเนื่องจากเหรียญเต็ม ตาม
เงื่อนไขทีก่ ําหนดไวใน Service Level Agreement

1.4

ผูรับจางตองทําประกันภัยสําหรับการโจรกรรม ในขณะปฏิบัติงานเก็บเหรียญ ในขณะทําการขนสง และในขณะเก็บ
รักษาในหองเก็บเหรียญ ดวยคาใชจายของผูรับจาง มีผูวาจางเปนผูรบั ผลประโยชน โดยใหมีทุนประกันและเงือ่ นไขการ
เอาประกันตามทีผ่ ูวาจางเห็นชอบ ทั้งนี้ ผูวาจางและผูรับจางจะรวมกันพิจารณาทบทวนทุนประกันทุก 6 เดือน เพือ่ เพิ่ม
หรือลดทุนประกันใหเหมาะสมใกลเคียงกับมูลคาความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจริงในแตละขั้นตอนใหมากที่สุด แตในกรณี
ที่ทุนประกันต่ํากวามูลคาความเสียหายจริง ผูรับจางตองรับผิดชอบในสวนที่เหลือจนครบ

2. งานบํารุงรักษาและทําความสะอาดเครื่องโทรศัพทและอุปกรณประกอบ
2.1

ทําความสะอาด กระจกตู แทนวาง และเครื่องโทรศัพท

2.2

ตรวจสอบการทํางานของเครื่องโทรศัพท

2.3

ตรวจสอบแกไขเหตุเสียที่เกิดขึ้นเพื่อใหเครื่องโทรศัพททํางานไดตามปกติ

2.4

รายงานเหตุขัดของของระบบไฟฟา ตู และเครื่องโทรศัพทที่ชํารุดเกินกวาที่ผูรับจางจะดําเนินการซอมแซมแกไขใหดี
ดังเดิมได เชน กระจกตูแตกทั้งบาน บานประตูชาํ รุด ตูไมมั่นคงแข็งแรง เครื่องโทรศัพทชํารุดหรือเครื่องโทรศัพทถูก
โจรกรรม เปนตน

2.5

รายงานเหตุผิดปกติที่เกิดขึ้น เชน มีการเคลือ่ นยายที่ไมเหมาะสม มีสิ่งกีดขวางการใชงาน การกลั่นแกลง หรือเจตนา
คดโกงโดยใชสิ่งกีดขวางการคืนเหรียญ เปนตน

2.6

ทําการรับ-สงอะไหลสํารอง

การโอนสิทธิหนาที่
หามผูรับจางโอนหนาที่ และสิทธิเรียกรองตามสัญญานี้ใหแกบุคคลอื่นไมวากรณีใดๆ ทั้งสิ้น เวนแตไดรับอนุญาตเปนลายลักษณ
อักษรจากผูวาจาง และเมือ่ มีการบอกกลาวการโอนใหผูวาจางทราบแลว ผูวาจางจะไมแจงความยินยอมการโอนสิทธิเรียกรองให
ผูโอน และผูรับโอนทราบเปนลายลักษณอกั ษร
อัตราคาจาง
คาจางเหมาจัดการเก็บเหรียญ นับเหรียญ แลกเหรียญ โอนเงิน บํารุงรักษา และทําความสะอาดเครื่องโทรศัพทและอุปกรณประกอบ
คิดเปนอัตราตามจํานวนเครื่องที่ดําเนินงาน ซึ่งระบุไวในสัญญาชัดเจน
กรณีมีขอ พิพาท
คูสัญญาตกลงกันวาบรรดาขอพิพาทใดๆ
ที่เกิดขึ้นจากสัญญานี้
หรือเกีย่ วเนื่องกับสัญญานี้ใหมีการระงับขอพิพาทโดย
อนุญาโตตุลาการ ตามขอบังคับอนุญาโตตุลาการการคาไทยของสภาหอการคาแหงประเทศไทย ซึ่งมีผลใชบงั คับอยูในเวลาที่
ขอพิพาทนั้นไดเกิดขึ้น และใหจัดมีขึ้นที่กรุงเทพมหานครประเทศไทย คําวินิจฉัยโดยอนุญาโตตุลาการดังกลาวใหถือเปนทีส่ ุด
บริษัท จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส จํากัด (มหาชน)
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แบบ 69-1
เอกสารแนบ 3 : รายละเอียดของสัญญาที่สําคัญ (ตอ)
การเลิกสัญญาและการเรียกรองคาเสียหาย
เมื่อมีเหตุการณดงั ตอไปนี้เกิดขึ้น ผูวาจางจะออกหนังสือแจงเหตุใหผูรับจางทราบและผูรับจางจะตองแกไขเหตุดังกลาวใหถูกตอง
เสร็จสิ้นภายใน 30 วันนับแตวันที่ไดรับแจง หากพนกําหนดเวลาดังกลาว ผูวาจางมีสิทธิบอกเลิกสัญญาไดทันที
1. ผูรับจางหนวงเหนี่ยวงานไวทั้งหมดหรือบางสวน โดยไมมีเหตุผลอันสมควร
2. ผูวาจางตรวจสอบพบวา ผูรับจาง พนักงาน หรือผูแ ทนของผูรับจางมิไดทํางานอยางสุจริต
3. ผูรับจางมิไดดําเนินงานไปอยางตอเนื่องสม่ําเสมอ หรือขาดการประสานงาน หรือมีเหตุใหผูวาจางเชื่อไดวาผูรับจางไมสามารถ
ทํางานตามสัญญาได หรืองานที่ทํานั้นบกพรอง หรือผูวาจางเห็นวาผูรับจางไมอาจปฏิบตั ิงานตามสัญญาตอไปได
4. ผูรับจางนํางานทัง้ หมดหรือบางสวนไปเหมาโอนหรือจางชวงงานใหผอู ื่น โดยมิไดรับอนุญาตเปนลายลักษณอกั ษรจากผูว าจาง
หรือ
5. ผูรับจางไมปฏิบัติตามสัญญานี้ไมวาขอหนึ่งขอใด
ในกรณีที่ผูรับจางตกเปนผูลมละลาย หรือศาลมีคําสัง่ พิทักษทรัพยเด็ดขาด ใหถือวาสัญญานี้มีผลสิ้นสุดทันที
การเรียกรองคาเสียหาย
เมื่อผูวาจางใชสิทธิบอกเลิกสัญญาแลว ผูรบั จางยอมใหผูวาจางดําเนินการ ดังตอไปนี้
1. ยินยอมใหผูวาจางจางผูอื่นทํางานตามสัญญานี้แทน โดยผูรับจางจะตองรับผิดชอบชําระเงินคาจางสวนที่ผูวาจางจะตองจาย
เพิ่มขึ้นนั้น
2. ผูรับจางตกลงจายเงินคางชําระทั้งหมดแกผูวาจางโดยทันที
3. เรียกคาเสียหายอันพึงมีจากผูรับจางอันเกิดจากการที่ผูรับจางปฏิบัตผิ ิดสัญญา
ทั้งนี้ หากผูรับจางผิดนัดไมปฏิบัติการชําระหนี้ตามที่ระบุขางตนแลว ผูวาจางสงวนสิทธิในการเรียกเก็บดอกเบี้ยผิดนัดในอัตราสูงสุด
ตามที่กฎหมายกําหนด
หมายเหตุ

ทั้งนี้ ในระหวางวันที่ 1 กรกฎาคม 2547 ถึง 31 กรกฎาคม 2548 บริษัทวาจางบริษัท ลัมพซัม เอ็นคอนแมฟ จํากัด เปนผูดําเนินการ
จัดเก็บเหรียญในพืน้ ที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยมีเงื่อนไขของสัญญาเชนเดียวกันกับบริษัทผูรับเหมารายอื่น
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แบบ 69-1
เอกสารแนบ 3 : รายละเอียดของสัญญาที่สําคัญ (ตอ)
4. สัญญาเปนตัวแทน/ผูจัดจําหนายอุปกรณเครือ่ งมือวัดของบริษัท Anritsu
ชื่อสัญญา
สัญญาเปนตัวแทน/ผูจัดจําหนายอุปกรณเครื่องมือวัดของบริษัท Anritsu
คูสัญญา
Anritsu Corporation, Anritsu Company, Anritsu Limited, Anritsu Pte Ltd. (ทั้งหมดนี้ถูกเรียกวา M Group)
ระยะเวลาการเปนตัวแทน
เริ่มตั้งแต 30 พฤศจิกายน 2538 จนถึง ปจจุบัน
ลักษณะของสัญญา
-

M Group ใหบริษัทเปนตัวแทนจําหนายอุปกรณเครื่องมือวัดรายเดียวในประเทศไทย เพื่อการจําหนาย การเชา เชาซือ้ หรือ
บริการในประเทศไทย

-

บริษัทจะทําการตอสัญญากับบริษทั Anritsu ประเทศสิงคโปร (Anritsu Pte Ltd.) โดยบริษัท Anritsu ประเทศสิงคโปรจะเปน
ผูใหคําแนะนําและเปนตัวกลางระหวางบริษัทกับบริษัท Anritsu ที่ญี่ปุน

-

M Group สงวนสิทธิในเรื่องการขาย การเชา การใหเชา การโฆษณา การทําการสนับสนุนการขาย ของอุปกรณเครือ่ งมือวัดใน
ประเทศไทยได โดย Anritsu Pte Ltd. จะมีการแจงกับบริษัทใหทราบลวงหนา

-

M Group จะใหความชวยเหลือบริษัทในทุกๆ ดานทัง้ ทางดานเทคนิคและดานการสงเสริมการขาย

-

ในการสั่งซื้อสินคาแตละครั้ง ในกรณีที่ผลิตภัณฑเปนสินคาควบคุมการสงออกจากประเทศผูผลิต บริษัทจะตองปฏิบัติตาม
ระเบียบขอบังคับของผูผลิตนั้นๆ ทัง้ นี้ เพื่อปองกันมิใหผลิตภัณฑดังกลาวนําไปใชในการผลิตอาวุธยุทโธปกรณตางๆ

-

ราคาของอุปกรณเครื่องมือวัดที่ M Group ขายใหกับบริษัทจะแตกตางจากราคาที่ M Group ขายใหกับลูกคารายอื่นโดยมี
สวนลดไมเกินรอยละ 15

-

หาก M Group มีการใหสวนลดจากราคาที่แสดงในแบบเอกสารตัวอยางสินคาใหกับลูกคารายอื่น M Group ควรจะขาย
อุปกรณใหกับบริษัทในราคาสวนลดสัดสวนเดียวกับหรือมากกวาสวนลดที่ลูกคารายอื่นไดรับโดยใหสิทธิ Anritsu Pte Ltd.
ในการพิจารณา

-

บริษัทเปนผูอ อกคาใชจายในดําเนินการหลังการขายและคาบํารุงรักษาอุปกรณเองทัง้ หมด โดย M Group จะเปนผูใหคําแนะนํา
ทางดานเทคนิคและสงชิ้นสวนอุปกรณใหหากมีการชํารุดหรือเสียหาย ในกรณีทอี่ ยูในชวงเวลารับประกันสินคา M Group
จะเปนผูรบั ผิดชอบคาใชจายในการซอมและเปลี่ยนสินคา โดยหากเลยระยะเวลารับประกันสินคาไปแลว บริษัทจะเปน
ผูรับผิดชอบคาใชจายในการซอมและเปลีย่ นสินคา

-

M Group สงวนสิทธิ์ในการขายอุปกรณเครื่องมือวัดในประเทศไทยในบางสวนของชุดอุปกรณ เชน NEC, Ericsson, Siemens,
Thomsons และ ผูผลิตคลายคลึงกัน เปนรายกรณีไป
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แบบ 69-1
เอกสารแนบ 3 : รายละเอียดของสัญญาที่สําคัญ (ตอ)
กรณีมีขอ พิพาท
รางสัญญาตนฉบับและคําฟองตางๆ เกี่ยวกับสัญญานี้ควรจัดทําขึ้นเปนภาษาอังกฤษ และบรรดาขอพิพาทใดๆ ที่เกิดขึน้ จากสัญญา
นี้ หรือเกี่ยวเนือ่ งกับสัญญานี้ใหมีการระงับขอพิพาทโดยกฎหมายแหงรัฐแคลิฟอรเนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา และใหจัดมีขึ้นที่ศาล
ของรัฐแคลิฟอรเนีย ณ เมืองซานตา คลาลา ในกรณีที่มีขอพิพาท ผูแ พคดีความจะตองรับผิดชอบคาใชจายในศาล และ คาจางทนาย
ของคูกรณีดวย
การเลิกสัญญาและการเรียกรองคาเสียหาย
1.

ในกรณีที่มีการละเมิดขอตกลงระหวางกัน คูสัญญามีสิทธิบอกเลิกสัญญาไดโดยการแสดงความจํานงตอคูสัญญาเปนลาย
ลักษณอักษรอยางนอย 30 วันกอนวันที่จะมีผลเลิกสัญญา

2.

ในกรณีที่บริษัทคูสัญญามีการเปลีย่ นแปลงที่สําคัญเกิดขึ้น เชน ลมละลาย ควบรวมกิจการ หยุดการดําเนินธุรกิจ มีการ
เปลี่ยนแปลงที่สําคัญทางดานบุคลากร คูสัญญามีสทิ ธิบอกเลิกสัญญาไดทันที โดยไมตองมีการแจงใหทราบลวงหนา

3.

คูสัญญามีสิทธิบอกเลิกสัญญาไดโดยสาเหตุใดก็ตาม จะตองแสดงความจํานงตอคูสัญญาเปนลายลักษณอักษรอยางนอย 60
วันกอนวันที่จะมีผลเลิกสัญญา

4.

ในการเลิกสัญญาตามขอที่ 1 และ 2 สิทธิที่ควรจะไดตามสัญญาของฝายที่ละเมิดสัญญาจะหมดไป แตไมรวมถึงการยกเลิก
สิทธิเรียกรองคาเสียหายหรือคาใชจายใดๆ จากคูสญ
ั ญา

5.

ในกรณีที่สัญญาถูกยกเลิกไมวาโดยสาเหตุใดๆ บริษัทจะไดรับชดใชคาเสียหายจาก M Group ในรูปแบบของสวนลดซึง่ ไดรับ
ความเห็นชอบจาก M Group กอนวันที่จะมีผลเลิกสัญญาเทานั้น

6. ไมวาในกรณีใดๆ ที่สัญญาถูกบอกเลิก บริษัทไมควรจะมีสิทธิในการเรียกรองผลประโยชนอื่นใด นอกจากที่ไดระบุไวในขอที่ 5
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แบบ 69-1
เอกสารแนบ 3 : รายละเอียดของสัญญาที่สําคัญ (ตอ)
4. สัญญาใหบริการวางระบบบริการลูกคาและใบแจงหนี้ (Customer Care & Billing System (CC&B))
ชื่อสัญญา
The Contract for the Supply of the Customer Care & Billing System (CC&B)
คูสัญญา
บริษัท ทีทแี อนดที จํากัด (มหาชน) (“ลูกคา”)
Convergys Information Management Group Inc. (“ผูรับจางรวม” หรือ “Consortium”)
ระยะเวลาการใหบริการ
ประมาณ 20 เดือน เริ่มตั้งแตวันที่ 1 ธันวาคม 2547 จนถึง 31 สิงหาคม 2549
มูลคาสัญญา
สัญญาวาจางมูลคารวม 26,000,000 เหรียญสหรัฐ (ไมรวมภาษีมูลคาเพิ่ม) โดยแยกเปนสวนของบริษัทมูลคา 22,828,886 เหรียญ
สหรัฐ โดยแบงชําระจายเปนงวดๆ โดยสามารถแบงออกเปน 3 สวนใหญๆ คือ
1. คาอุปกรณ ซึ่งประกอบดวย คาอุปกรณตอเชือ่ มระบบ เครื่องพิมพ อุปกรณตอพวงตาง ๆ และคาจัดเตรียมพื้นที่ติดตั้งระบบ
2. คาซอฟตแวร
3. คาบริการ ซึ่งประกอบดวย คาดําเนินการ และคาฝกอบรม
ลักษณะของงาน CC&B
ระบบ Customer Care & Billing System เปนระบบสนับสนุนการปฏิบัติงานที่สําคัญที่สุดระบบหนึ่งของ ทีทีแอนดที ในการ
ใหบริการลูกคา (Operation Support System) โดยจะแบงเปนระบบหลัก ๆ ดังนี้
1. Customer Care System เปนระบบใหบริการลูกคา ตั้งแตการรับคําขอใชบริการ การเปดใหบริการ (Service Provisioning)
รวมถึงระบบการจัดสรรเลขหมายและทรัพยากรระบบ การรับแจงการสั่งการ การแกไขเหตุเสีย การบริการลูกคา และการ
เชื่อมตอกับศูนย Call Center
2. Billing & Mediation System เปนระบบที่ดําเนินการจัดเตรียมใบแจงหนี้ และการจัดการดานการรับชําระเงิน การบริหารหนี้
และควบคุมคาใชจาย (Debt Management & Credit Control) การจัดการกับขอโตแยง (Dispute)
3. Printing & Bill Formatting System เปนระบบการจัดหนาใบแจงหนี้ และการจัดพิมพใบแจงหนี้เพือ่ จัดสงใหผูใชบริการ
4. Billing & Data Center Site Preparation เปนการจัดเตรียมระบบความพรอมดานระบบไฟฟา ระบบปรับอากาศ และการ
จัดเตรียมพื้นที่สําหรับระบบคอมพิวเตอรและเครื่องพิมพ รวมถึงระบบอุปกรณเครือขาย (Network Equipment) ระบบรักษา
ความปลอดภัยสําหรับศูนยหลักและศูนยสํารอง
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แบบ 69-1
เอกสารแนบ 3 : รายละเอียดของสัญญาที่สําคัญ (ตอ)

รายละเอียดการทํางาน
1. ลูกคาวาจางใหบริษัทเปนตัวแทนในการจัดหาอุปกรณ ซอฟตแวร และระบบพิมพ พรอมทั้งจัดเตรียมสถานที่ และใหบริการ
ติดตั้งระบบคอมพิวเตอรเพื่อการจัดการขอมูลลูกคาและระบบการเก็บชําระเงิน Customer Care & Billing System (CC&B)
2. บริษัททําหนาที่เปนผูประสานงานระหวางผูรับจางรวมและลูกคา
รับผิดชอบบริหารและดําเนินงานโครงการ
ตลอดจน
ดําเนินการตาง ๆ ติดตอผูผลิตหรือ Supplier ที่เกี่ยวของ
3. Convergys เปนผูจําหนายลิขสิทธิใ์ น Convergys ซอฟตแวร และถายทอดความรูเกี่ยวกับซอฟตแวรแกบริษัท
4. ผูรับจางรวมแตละรายจะรับผิดตอลูกคาเฉพาะในสวนงานของตนเทานั้น
ขอพิพาท
คู สั ญ ญาตกลงกั น ว า บรรดาข อ พิ พ าทใดๆ ที่ เ กิ ด ขึ้ น จากสั ญ ญานี้ หรื อ เกี่ ย วเนื่ อ งกั บ สั ญ ญานี้ ใ ห มี ก ารระงั บ ข อ พิ พ าทโดย
อนุญาโตตุลากร ตามขอบังคับอนุญาโตตุลาการของสถาบันอนุญาโตตุลาการโดยการแตงตั้งอนุญาโตตุลาการ 3 ทานตามขอบังคับ
ที่กําหนดใหจัดมีขึ้นที่กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย คําวินิจฉัยโดยอนุญาโตตุลาการดังกลาวใหถือเปนที่สุด
การเลิกสัญญาและการเรียกรองคาเสียหาย
1. ในกรณีที่ผูรับจางไมสามารถปฏิบัติหนาที่ตามสัญญา และภายในระยะเวลาที่กําหนดในสัญญา ลูกคามีสิทธิบอกเลิกสัญญาได
โดยการแสดงความจํานงตอคูสัญญาเปนลายลักษณอักษร
2. คูสัญญาฝายใดฝายหนึ่งสามารถบอกเลิกสัญญาไดทันทีโดยการแสดงความจํานงตอคูสัญญาเปนลายลักษณอกั ษร โดยมิตอง
จายคาชดเชยความเสียหาย ในกรณีที่คูสัญญาฝายนั้นถูกศาลสั่งใหลม ละลาย ถูกพิทักษทรัพย หรือหยุดกิจการ และไมสามารถ
แกไขเหตุดังกลาวไดภายใน 30 วัน
3. การเลิกสัญญาอันเปนเหตุมาจากเหตุสุดวิสัย
4. คูสัญญาฝายใดฝายหนึ่งสามารถบอกเลิกสัญญาไดทันทีโดยการแสดงความจํานงตอคูสัญญาเปนลายลักษณอกั ษร ในกรณีที่
คูสัญญาอีกฝายละเมิดสัญญา และไมสามารถดําเนินการแกไขภายในเวลาอันควร
5. ในกรณีที่สัญญาถูกยกเลิกไมวาโดยสาเหตุใดๆ ก็ตามจะไมกระทบถึงสิทธิและหนาทีข่ องคูสญ
ั ญาที่เกิดขึ้นจนถึงวันที่มกี ารเลิก
สัญญา

หมายเหตุ:
1.

เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2548 บริษัท ทีทีแอนดที ซับสไครเบอร เซอรวิสเซส จํากัด ไดทําสัญญาโอนสิทธิและภาระผูกพันสัญญา
(Assignment and Novation Agreement) ใหแกบริษัท ทีทีแอนดที จํากัด (มหาชน) โดยบริษัท และ Convergys ในฐานะผู
รับจางไดยินยอมและรับทราบโอนสิทธิและพันธะตามสัญญาดังกลาว

2. ปจจุบันเนื่องจากมีการปรับเปลี่ยนความตองการของลูกคาทําใหระยะเวลาการสงมอบโครงการตองเลื่อนออกไปจากแผนงานที่
กําหนดไวเดิม โดยคาดวาจะสามารถสงมอบงานไดในตนป 2550
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