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ขอ้เสนอการเชือ่มต่อโครงขา่ยของบรษิทั ทร ูยนิูเวอรแ์ซล คอนเวอรเ์จน้ซ ์จาํกดั (ฉบบัปรบัปรงุ)           หน้า ๒ จาก ๑๖                        

ข้อเสนอการเช่ือมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม (RIO) ของบริษัท ทรู ยูนิเวอร์แซล คอนเวอร์เจ้นซ์ จํากดั 
 
ขอ้เสนอฉบบัน้ีทาํข้ึน โดย บริษทั ทรู ยนิูเวอร์แซล คอนเวอร์เจน้ซ์ จาํกดั ซ่ึงจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล 

ประเภทบริษทัจาํกดั ณ กรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์ซ่ึงมีสาํนกังานใหญ่ตั้งอยู ่เลขท่ี ๑๘ อาคาร ทรู ทาวเวอร์ 
ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๑๐ ซ่ึงต่อไปในขอ้เสนอน้ีจะเรียกวา่ “ผู้ให้เช่ือมต่อ
โครงข่าย” 

 
  เพ่ือให้เป็นไปตามกฎหมายและประกาศของคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทศัน์ และ
กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติท่ีเก่ียวขอ้ง ผูใ้ห้เช่ือมต่อโครงข่ายจึงไดท้าํขอ้เสนอการเช่ือมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม 
(“RIO”) ฉบบัน้ีข้ึนโดยมีรายละเอียดเป็นไปตามประกาศของคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทศัน์ และ
กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เร่ือง การใชแ้ละการเช่ือมต่อโครงข่าย พ.ศ. ๒๕๕๖ (“ประกาศ กสทช.”) ดงัน้ี 
 

ข้อ ๑.  ขอบเขต ความหมายและการตคีวามถ้อยคาํใน RIO 
๑.๑ ขอบเขต 

RIO น้ีครอบคลุมการดาํเนินการทางเทคนิคและทางพาณิชยเ์พ่ือการเช่ือมต่อระหว่าง
โครงข่ายโทรคมนาคม เพ่ือให้ทราฟฟิคโทรคมนาคมดาํเนินไปอยา่งต่อเน่ืองไม่ขาดตอน โดยให้ถือเอาเอกสารแนบทา้ย 
RIO ตามท่ีปรากฏในขอ้น้ีเป็นส่วนหน่ึงของ RIO น้ี 

หากเอกสารแนบทา้ย RIO มีขอ้ความตอนใดขดัหรือแยง้กบัขอ้ความท่ีไดก้ล่าวไวใ้น 
RIO ใหถื้อบงัคบัตามขอ้ความใน RIO และในกรณีเอกสารแนบทา้ย RIO ขดัหรือแยง้กนัเองใหถื้อบงัคบัตามเอกสารท่ีทาํ
ข้ึนหลงัสุด หรือหากเอกสารแนบทา้ย RIO ทาํข้ึนพร้อมกนั ก็ให้ถือบงัคบัตามเอกสารแนบทา้ย RIO ท่ีมีลาํดบัก่อนเป็น
หลกั  
  เอกสารแนบทา้ยหมายเลข ๑ กระบวนก า รและวิ ธี ก า ร เ ช่ื อ ม ต่ อ โค ร งข่ า ย
โทรคมนาคม มาตรฐานทางเทคนิคสาํหรับการเช่ือมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม รวมทั้งจุดเช่ือมต่อท่ีมีความเป็นไปไดท้าง
เทคนิคท่ีเสนอใหมี้การเช่ือมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม (ประกาศ กสทช. ข้อ ๑๔ (๓)) 
  เอกสารแนบทา้ยหมายเลข ๒  รายละเอียดของส่ิงอํานวยความสะดวกท่ีจําเป็น
สาํหรับการเช่ือมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม และอตัราค่าตอบแทนการใชส่ิ้งอาํนวยความสะดวกท่ีจาํเป็น (ประกาศ กสทช. 
ข้อ ๑๔ (๒)) 

   เอกสารแนบทา้ยหมายเลข ๓ คุณภาพการเช่ือมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม  
 (ประกาศ กสทช. ข้อ ๑๔ (๑)) 

    เอกสารแนบทา้ยหมายเลข ๔ อตัราค่าตอบแทนการเช่ือมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม 
(ประกาศ กสทช. ข้อ ๑๔ (๕)) 
    เอกสารแนบทา้ยหมายเลข ๕ รายละเอียดของบริการเช่ือมต่อโครงข่าย
โทรคมนาคม (ประกาศ กสทช. ข้อ ๑๔ (๑)) 
    เอกสารแนบทา้ยหมายเลข ๖      กระบวนการทดสอบการ เ ช่ื อม ต่อโครงข่ า ย
โทรคมนาคม 
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 ๑.๒ ระยะเวลาการมีผลบงัคบัใชแ้ละการแกไ้ขเปล่ียนแปลง RIO   
  ให้ RIO ฉบบัน้ีมีผลบงัคบัใชเ้ม่ือ RIO ไดรั้บอนุมติัจากคณะกรรมการกิจการกระจาย
เสียง กิจการโทรทศัน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ โดยใหก้ารเลิก การระงบั การเปล่ียนแปลงแกไ้ข การทบทวน RIO 
เป็นไปตามเง่ือนไขท่ีกาํหนดไวใ้นขอ้ ๑๗. 
 
 ข้อ ๒ จุดเช่ือมต่อและหลกัการเช่ือมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม 
   ๒.๑ คู่สัญญาซ่ึงเป็นผูจ้ดัให้มีการเช่ือมต่อมีหนา้ท่ีจดัให้คู่สัญญาฝ่ายซ่ึงตอ้งการเขา้เช่ือมต่อ 
เช่ือมต่อเขา้กบัโครงข่ายโทรคมนาคมของตนไดท่ี้จุดเช่ือมต่อใด ๆ ท่ีเป็นไปไดท้างเทคนิค  
   เพ่ือประโยชน์แห่ง RIO น้ี  จุดเช่ือมต่อ (“POI”) ตามเอกสารแนบทา้ยหมายเลข ๑ ใหถื้อ
เป็นจุดท่ีเป็นไปไดท้างเทคนิค   

      ๒.๒ การเพ่ิมหรือลดจาํนวนจุดเช่ือมต่อ (“POI”) หรือการยา้ยจุดเช่ือมต่อ (POI) รวมทั้งการ
เปล่ียนแปลงพ้ืนท่ีใหบ้ริการของจุดเช่ือมต่อ (service area) ตามเอกสารแนบทา้ยหมายเลข ๑ ใหคู้่สัญญาแต่ละฝ่ายกระทาํ
ไดเ้ม่ือมีเหตุผลอนัสมควร แต่จะตอ้งแจง้ให้อีกฝ่ายหน่ึงทราบล่วงหนา้เป็นระยะเวลาไม่นอ้ยกวา่ ๓ เดือน และภายใตก้าร
ไดรั้บความเห็นชอบจากคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทศัน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ในกรณีท่ีมี
ขอ้โตแ้ยง้ใหคู้่สัญญาส่งเร่ืองให้คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทศัน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เป็น
ผูว้นิิจฉยัช้ีขาด 
  ๒.๓ ภายใตบ้งัคบัแห่งขอ้ ๒.๑ การเช่ือมต่อจะตอ้งสอดคลอ้งกบัหลกั ดงัต่อไปน้ี 

๒.๓.๑ ยนิยอมใหมี้การเช่ือมต่อโครงข่าย ณ ทุก ๆ จุดท่ีเป็นไปไดท้างเทคนิค 
๒.๓.๒ ให้เช่ือมต่อโครงข่ายโดยไม่เลือกปฏิบติั และโปร่งใสทั้งในดา้นเง่ือนไขการ

เช่ือมต่อโครงข่ายและมาตรฐานทางเทคนิคทุกอยา่งท่ีเก่ียวขอ้ง 
๒.๓.๓ ให้เช่ือมต่อโครงข่ายในอตัราค่าเช่ือมต่อ และดว้ยคุณภาพท่ีวดัจากตน้ทางถึง

ปลายทางของทราฟฟิค (Traffic) ท่ีเท่าเทียมกบัการใหบ้ริการแก่โครงข่ายของคู่สัญญาซ่ึงเป็นผูจ้ดัใหมี้การเช่ือมต่อเองและ
เท่าเทียมกบัการให้บริการแก่ผูป้ระกอบการรายอ่ืนซ่ึงเป็นผูข้อเช่ือมต่อกบัโครงข่ายของคู่สัญญาซ่ึงเป็นผูจ้ัดให้มีการ
เช่ือมต่อดว้ย   
 
 ข้อ ๓  กระบวนการทาํความตกลงเช่ือมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม 
   ๓.๑ คู่สัญญาฝ่ายซ่ึงตอ้งการเขา้เช่ือมต่อโครงข่ายจะตอ้งทาํหนงัสือแสดงเจตจาํนงโดยชดัแจง้
แก่ผูใ้ห้เช่ือมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมว่าตอ้งการขอทาํสัญญาการเช่ือมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม พร้อมระบุรายละเอียด
อยา่งนอ้ยดงัต่อไปน้ี (ประกาศ กสทช. ข้อ ๒๒) 

๓.๑.๑ สถานท่ีท่ีจะเป็นจุดเช่ือมต่อของผูใ้หเ้ช่ือมต่อโครงข่ายท่ีตอ้งการจะต่อเช่ือม  
   ๓.๑.๒ รายละเอียดเก่ียวกบัชุมสายหรือจุดเช่ือมต่อของผูข้อเช่ือมต่อโครงข่ายและ
เส้นทางการเช่ือมโยงมายงัจุดเช่ือมต่อของผูใ้หเ้ช่ือมต่อโครงข่าย (Traffic Route) ของแต่ละจุดเช่ือมต่อ 
   ๓.๑.๓ รายละเอียดเก่ียวกับสถาปัตยกรรมโครงข่ายโทรคมนาคม (Network 
Configuration) 

๓.๑.๔ รายละเอียดเก่ียวกบัความตอ้งการใชบ้ริการท่ีผูข้อเช่ือมต่อโครงข่ายตอ้งการ
ไดรั้บจากผูใ้หเ้ช่ือมต่อโครงข่าย ณ วนัแรกท่ีเปิดใชบ้ริการ 

๓.๑.๕ ความตอ้งการจาํนวนวงจรเช่ือมต่อในเบ้ืองตน้และอนาคตในแต่ละจุดเช่ือมต่อ 
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๓.๑.๖ การประมาณการของจาํนวนทราฟฟิค (Traffic Volumes) ของผูข้อเช่ือมต่อ
โครงข่ายท่ีจะเขา้มายงัระบบของผูใ้หเ้ช่ือมต่อโครงข่ายท่ีแต่ละจุดเช่ือมต่อ โดยประมาณการในปัจจุบนัและอนาคตล่วงหนา้ 
๓ ปี โดยขอใหแ้สดงตวัเลขล่วงหนา้ทุก ๓ เดือน 

๓.๑.๗ ปริมาณทราฟฟิคในชัว่โมงเร่งด่วน 
๓.๑.๘ ประเภทของระบบส่ือสัญญาณ (Signaling) และจาํนวนช่องสัญญาณ (Signaling 

Channels) ท่ีตอ้งการใชใ้นการเช่ือมต่อ    
๓.๑.๙ การขอใช้สถานท่ีหรือพ้ืนท่ีสําหรับการติดตั้ งอุปกรณ์ท่ีจําเป็นสําหรับการ

เช่ือมต่อ 
๓.๑.๑๐ บริการท่ีตอ้งการเช่ือมต่อโครงข่าย รวมทั้งคุณภาพและปริมาณท่ีตอ้งการของ

บริการและรายละเอียดทางดา้นเทคนิคอ่ืน ๆ ท่ีจาํเป็นสาํหรับการวางแผนการเช่ือมต่อใหบ้รรลุผลสาํเร็จ 
๓.๑.๑๑ รูปแบบการเช่ือมต่อโครงข่ายท่ีตอ้งการ 
๓.๑.๑๒ ส่ิงอาํนวยความสะดวกท่ีตอ้งการใชบ้ริการ 
๓.๑.๑๓ วนั ระยะเวลา และสถานท่ีท่ีตอ้งการเช่ือมต่อโครงข่าย 
๓.๑.๑๔ ขอ้เสนอหรือเง่ือนไขท่ีตอ้งการเจรจาเพิ่มเติมหรือปรับเปล่ียนจากขอ้เสนอของ

ผูใ้หเ้ช่ือมต่อโครงข่าย 
๓.๑.๑๕ ขอ้มูลอ่ืนๆ ท่ีจาํเป็นสาํหรับการเช่ือมต่อโครงข่าย 
๓.๑.๑๖ บุคคลและสถานท่ีท่ีติดต่อได ้

   ๓.๒ ขอ้มูลตามท่ีกาํหนดในขอ้ ๓.๑ สามารถเปล่ียนแปลง และ/หรือ เพ่ิมเติมในรายละเอียด
ไดต้ามความจาํเป็น โดยใหเ้ป็นไปตามคู่มือ (Provisioning Manual) ซ่ึงคู่สัญญาจะไดจ้ดัการประชุมเพ่ือพิจารณาถึงขอ้มูลท่ี
จาํเป็นต่างๆ 
  ๓.๓ คู่สัญญาซ่ึงจะเป็นผูจ้ัดให้มีการเช่ือมต่อโครงข่ายต้องดําเนินการตรวจสอบและ
พิเคราะห์อยา่งละเอียดซ่ึงหนงัสือแสดงเจตจาํนงขอเช่ือมต่อโครงข่ายและรายละเอียดทั้งหมด และจะดาํเนินการเจรจากบัผู ้
ขอเช่ือมต่อโครงข่ายเพ่ือจดัทาํสัญญาการเช่ือมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมให้แลว้เสร็จภายใน ๙๐ วนันับแต่วนัท่ีไดรั้บ
หนงัสือขอเช่ือมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม  
   ๓.๔ ในกรณีท่ีมีขอ้โตแ้ยง้ใดๆ ระหวา่งคู่สัญญาเก่ียวกบักระบวนการเจรจาจดัทาํสัญญาการ
เช่ือมต่อโครงข่าย หรือหากคู่สัญญาไม่สามารถตกลงกนัไดภ้ายในระยะเวลาตามขอ้ ๓.๓ ใหคู้่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงมีสิทธิ
ร้องขอให้คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทศัน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติพิจารณาวินิจฉัยช้ีขาดขอ้
พิพาทดงักล่าว ตามหลกัเกณฑข์องประกาศ กสทช. (ประกาศ กสทช. ข้อ 26) 
               ๓.๕ คู่สัญญาจะต้องจัดให้มีการดาํเนินการทดสอบระบบให้สามารถใช้งานได้ภายใน
ระยะเวลาตามท่ีตกลงกนั โดยจะตอ้งดาํเนินการเจรจาตกลงเพื่อกาํหนดเวลาเร่ิมตน้และเวลาส้ินสุดท่ีตอ้งใชใ้นการทดสอบ
ระบบและระบบส่ือสัญญาณ (Signaling)  ท่ีใชใ้นระบบโครงข่ายให้ละเอียดชดัเจนก่อนการเช่ือมต่อโครงข่าย ทั้งน้ี 
รายละเอียดของกระบวนการทดสอบการเช่ือมต่อโครงข่ายปรากฏตามเอกสารแนบทา้ยหมายเลข ๖ 
  ๓.๖ ในกระบวนการเจรจาขอ้ตกลงการเช่ือมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมไม่ตอ้งมีการวาง
หลกัประกนัแต่ใหมี้การคิดค่าปรับไดใ้น ๒ กรณี  คือ 

๓.๖.๑ หากคู่สัญญาฝ่ายซ่ึงขอเช่ือมต่อดาํเนินการเช่ือมต่อวงจรหรือส่งทราฟฟิคไม่ครบ
ตามท่ีตกลงกนัไว ้โดยวดัจากช่วงเวลาท่ีมีค่าทราฟฟิคสูงสุด (Peak Hours) โดยเฉล่ียในแต่ละเดือน ผูข้อเช่ือมต่อโครงข่าย
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ตอ้งชดใชค้่าปรับใหแ้ก่ผูใ้หเ้ช่ือมต่อโครงข่ายตามท่ีไดเ้จรจาตกลงกนั โดยอาจเทียบจากอตัราค่าเช่าวงจร ณ ขณะนั้น ทั้งน้ี 
ยกเวน้ในกรณีท่ีวงจรเช่ือมต่อมีเพียงหน่ึงวงจรเช่ือมต่อท่ีความเร็ว ๒.๐๔๘ เมกะบิตต่อวนิาที (E๑) 
       ๓.๖.๒ คู่สัญญาฝ่ายซ่ึงเป็นผูจ้ดัให้มีการเช่ือมต่อโครงข่ายไม่อาจจดัให้มีการเช่ือมต่อ
โครงข่ายไดค้รบถว้นตามความจุโครงข่าย (Capacity) ท่ีตกลงกนัไว ้โดยคู่สัญญาฝ่ายซ่ึงเป็นผูจ้ดัใหมี้การเช่ือมต่อโครงข่าย
จะตอ้งชดใช้ค่าปรับแก่คู่สัญญาอีกฝ่ายหน่ึงภายใตห้ลกัเกณฑ์ท่ีตกลงกนั โดยนาํวิธีการปรับตามขอ้ ๓.๖.๑ มาใช้โดย
อนุโลม 
  ๓.๗  การจะกาํหนดให้คู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงชดใชค้่าเสียหายในกรณีใดๆ จะตอ้งมีการ
ยกเวน้ความรับผดิในการชดใชค้่าเสียหายสาํหรับกรณีท่ีการไม่ปฏิบติัตามสัญญาเกิดจากเหตุสุดวสิัย 
 ๓.๘  คู่สัญญาฝ่ายซ่ึงตอ้งการเขา้เช่ือมต่อโครงข่ายมีสิทธิเสนอใหมี้การเพ่ิมวงจรเช่ือมต่อเพ่ือ
รองรับทราฟฟิคท่ีขอเช่ือมต่อตามสัญญาน้ีไดทุ้กรอบไตรมาส และคู่สัญญาฝ่ายซ่ึงเป็นผูจ้ดัให้มีการเช่ือมต่อโครงข่าย
จะตอ้งปฏิบติัตามคาํขอนั้นอย่างเคร่งครัด และหากการเช่ือมต่อโครงข่ายตามคาํขอนั้น  ทาํให้เกิดภาระแก่ผูใ้ห้เช่ือมต่อ
โครงข่ายเกินสมควรก็ให้ผูใ้ห้เช่ือมต่อโครงข่ายและผูข้อเช่ือมต่อโครงข่ายมาตกลงกนัในการรับภาระท่ีเพ่ิมข้ึนนั้นอยา่ง
เป็นธรรม โดยผูใ้หเ้ช่ือมต่อโครงข่ายจะตอ้งดาํเนินการตามขอ้ ๓.๓ 
                      ในกรณีท่ีคู่สัญญาฝ่ายซ่ึงตอ้งการเขา้เช่ือมต่อใช้วงจรท่ีขอเพิ่มนั้นไม่ครบให้ถือว่า
คู่สัญญาฝ่ายนั้นดาํเนินการเช่ือมต่อวงจรหรือส่งทราฟฟิคไม่ครบภายใตห้ลกัเกณฑท่ี์ระบุไวใ้นขอ้ ๓.๖.๑  และคู่สัญญาอีก
ฝ่ายหน่ึงมีสิทธิปรับไดต้ามหลกัเกณฑท่ี์ระบุไวใ้นขอ้ ๓.๖.๑  
 ๓.๙ ในกรณีท่ีมีการร้องขอใชบ้ริการใหม่ ให้ผูข้อเช่ือมต่อโครงข่ายดาํเนินการทาํหนังสือ
แสดงเจตจาํนงขอเช่ือมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมตามขอ้ ๓.๑ (ประกาศ กสทช. ข้อ ๑๔ (๘)) 

 
ข้อ ๔  สิทธิและหน้าที่ของผู้ขอใช้อาคารสถานที่ สาธารณูปโภค และส่ิงอาํนวยความสะดวกอืน่ ๆ 

ร่วมกนั 
   ๔.๑ ผูใ้ห้เช่ือมต่อโครงข่ายจะจดัหาสถานท่ีหรือพ้ืนท่ีตามท่ีผูข้อเช่ือมต่อโครงข่ายร้องขอ ณ 
จุดเช่ือมต่อ (POI) ตามขอ้ ๒.๑ในอตัราท่ีสะทอ้นตน้ทุน (ประกาศ กสทช. ข้อ ๒๓) ตามเอกสารแนบทา้ยหมายเลข ๒   
และบนหลกัการท่ีเป็นธรรม สมเหตุสมผล ไม่เลือกปฏิบติัระหวา่งผูข้อเช่ือมต่อโครงข่ายทุกราย  
   ๔.๒ ผูใ้หเ้ช่ือมต่อโครงข่ายซ่ึงเป็นเจา้ของอาคารสถานท่ี สาธารณูปโภค และส่ิงอาํนวยความ
สะดวกอ่ืนๆ มีหนา้ท่ี ดงัน้ี 
 ๔.๒.๑ จดัเตรียมส่ิงอาํนวยความสะดวก สาธารณูปโภคให้พอเพียง และบาํรุงรักษาให้
ใชง้านไดดี้ 
 ๔.๒.๒ บริหารจดัการสถานท่ีทาํการร่วมใช ้(Co-location) ให้มีความปลอดภยัและ
สามารถใชง้านไดดี้  
 ๔.๒.๓ จดัทาํคู่มือการปฏิบติังานและบาํรุงรักษา 
 ๔.๒.๔ จดัหาพ้ืนท่ีใกลเ้คียงหรือจดัให้มีมาตรการอ่ืนเพ่ือใหติ้ดตั้งอุปกรณ์และเช่ือมต่อ
โครงข่ายโดยมิชกัชา้ หากผูใ้หเ้ช่ือมต่อโครงข่ายไม่สามารถจดัหาสถานท่ีหรือพ้ืนท่ีตามท่ีผูข้อเช่ือมต่อร้องขอไดเ้น่ืองจาก
เหตุผลทางเทคนิคหรือขอ้จาํกดัดา้นพ้ืนท่ี ทั้งน้ีจะตอ้งไม่ก่อให้เกิดภาระแก่ผูข้อเช่ือมต่อเกินสมควร (ประกาศ กสทช. ข้อ 
๒๓ วรรคท้าย) 
 ๔.๒.๕ ยินยอมให้ผูท่ี้ขอเช่ือมต่อโครงข่ายเขา้ไปซ่อมแซมหรือบาํรุงรักษาอุปกรณ์ใน
สถานท่ีหรือพ้ืนท่ีรวมไดต้ามความเหมาะสม  
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       ในการให้เข้าใช้สถานท่ีหรือพ้ืนท่ีร่วม ผูใ้ห้เช่ือมต่อโครงข่ายอาจกาํหนด
มาตรการดา้นความปลอดภยัหรือการเก็บรักษาความลบัสาํหรับการเขา้ใชส้ถานท่ีหรือพ้ืนท่ีร่วมได ้โดยมาตรการดงักล่าว
จะเป็นมาตรการท่ีสมเหตุสมผล เหมาะสม และไม่เลือกปฏิบติั (ประกาศ กสทช. ข้อ ๓๔) 
 ๔.๓ ผูข้อเช่ือมต่อโครงข่ายซ่ึงขอใชอ้าคารสถานท่ี สาธารณูปโภค และส่ิงอาํนวยความ
สะดวกอ่ืนๆ เพ่ือการเช่ือมต่อมีหนา้ท่ี ดงัน้ี 
     ๔.๓.๑ ผูข้อเช่ือมต่อโครงข่ายมีหน้าท่ีตอ้งแจง้ ผูใ้ห้เช่ือมต่อโครงข่ายทราบล่วงหน้า
อยา่งนอ้ยสาม (๓) วนัทาํการ (ซ่ึงวนัทาํการใหห้มายถึง วนัเปิดทาํการตามปกติท่ีตรงกนัของผูใ้หเ้ช่ือมต่อโครงข่ายและผูข้อ
เช่ือมต่อโครงข่าย โดยไม่รวมถึงวนัหยดุราชการ และวนัหยดุนกัขตัฤกษ)์ ถึงความประสงคข์องผูข้อเช่ือมต่อโครงข่ายท่ีจะ
เขา้ไปยงัสถานท่ีเพ่ือการสาํรวจ  การติดตั้ง การปรับปรุงให้ดีข้ึน  การบาํรุงรักษาตามระยะเวลา หรือนาํอุปกรณ์ของผูข้อ
เช่ือมต่อโครงข่ายเขา้ออกจากสถานท่ี 
 ๔.๓.๒ การเขา้ไปยงัสถานท่ีดงักล่าวเพ่ือการแกไ้ขเหตุขดัขอ้งท่ีมีผลกระทบต่อการ
ใหบ้ริการ ผูข้อเช่ือมต่อโครงข่ายมีหนา้ท่ีตอ้งแจง้ความประสงคต่์อผูใ้หเ้ช่ือมต่อโครงข่ายทราบล่วงหนา้อยา่งนอ้ยหน่ึง (๑) 
ชัว่โมง โดยสามารถแจง้ความประสงคไ์ดต้ลอดยีสิ่บส่ี (๒๔) ชัว่โมง  
 ๔.๓.๓ กรณีเป็นเหตุขดัขอ้งท่ีไม่กระทบกบัการบริการ ผูข้อเช่ือมต่อโครงข่ายตอ้งแจง้
ความประสงคต่์อผูใ้ห้เช่ือมต่อโครงข่ายทราบล่วงหนา้อยา่งนอ้ยยี่สิบส่ี (๒๔) ชัว่โมง โดยสามารถแจง้ความประสงคไ์ด้
ตลอดยีสิ่บส่ี (๒๔)  ชัว่โมง  
 ๔.๓.๔ ผูข้อเช่ือมต่อโครงข่าย หรือตวัแทน จะได้รับอนุญาตให้เขา้ไปยงัสถานท่ีก็
ต่อเม่ือมีผูแ้ทนของผูใ้หเ้ช่ือมต่อโครงข่ายท่ีไดรั้บมอบหมายเป็นผูติ้ดตามไปดว้ยเท่านั้น 
 ๔.๓.๕ ผูข้อเช่ือมต่อโครงข่ายตอ้งปฏิบติัตามระเบียบการรักษาความปลอดภยัตลอดทั้ง
นโยบายและขั้นตอนวธีิการปฏิบติังานของผูใ้หเ้ช่ือมต่อโครงข่าย 
 ๔.๓.๖ รับผดิชอบค่าใชจ่้ายและการดูแลอุปกรณ์และทรัพยสิ์นนบัจากจุดเช่ือมต่อ (POI)  
ไปทางโครงข่ายของคู่สัญญาฝ่ายซ่ึงขอใชอ้าคารสถานท่ี สาธารณูปโภค และส่ิงอาํนวยความสะดวกอ่ืนๆ เป็นตน้ไป  
   ๔.๓.๗ ปฏิบติัตามคู่มือการปฏิบติังานและบาํรุงรักษา  
   ๔.๓.๘ ยินยอมและให้ความร่วมมือกบัเจา้ของหรือตวัแทนอาคารสถานท่ีในการเขา้
ตรวจตราในอาคารสถานท่ีไดเ้ม่ือมีเหตุอนัควร เพ่ือความปลอดภยัของอาคารสถานท่ีโดยไดรั้บความยินยอมจากคู่สัญญา
ฝ่ายซ่ึงขอใช้อาคารสถานท่ี ทั้ งน้ีในการเขา้ตรวจตราดังกล่าว เจ้าของอาคารสถานท่ีตกลงจะไม่กระทาํการใดๆ อัน
ก่อใหเ้กิดความเสียหายแก่ทรัพยสิ์นของคู่สัญญาฝ่ายซ่ึงขอใชอ้าคารสถานท่ี 
   ๔.๓.๙ คู่สัญญาฝ่ายซ่ึงขอใชอ้าคารสถานท่ีตกลงไม่โอนสิทธิการใชอ้าคารสถานท่ีไม่
วา่กรณีใดๆ ไปให้บุคคลอ่ืนใชห้รือยอมให้บุคคลอ่ืนเขา้ครองครอง เวน้แต่จะไดรั้บความยินยอมเป็นลายลกัษณ์อกัษรจาก
เจา้ของอาคารสถานท่ี และ/หรือผูใ้ห้ใชอ้าคารสถานท่ีดงักล่าว แต่ทั้งน้ีการโอนสิทธิให้เป็นหลกัประกนัแก่เจา้หน้ีตามขอ้ 
๑๑.๖  
 ๔.๔ คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายมีหนา้ท่ีรับผดิชอบร่วมกนัในเร่ือง ดงัน้ี 
  ๔.๔.๑ การรายงานเหตุเสีย 
  ๔.๔.๒ การประมาณการทราฟฟิค 
 ๔.๕  คู่สัญญาแต่ละฝ่ายมีหนา้ท่ีรับผิดชอบค่าใชจ่้ายต่อไปน้ีในส่วนท่ีใชเ้พ่ือประโยชน์ของ
ตนเอง 
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   ๔.๕.๑  การซ่อมบาํรุงอุปกรณ์ในส่วนท่ีเป็นกรรมสิทธ์ิหรืออยูใ่นความครอบครองของ
ตนเอง 
  ๔.๕.๒  ค่านํ้า  ค่าไฟ  และค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ ในส่วนท่ีใชเ้พ่ือประโยชน์ของตนเอง 

 
ข้อ ๕. หน้าทีข่องผู้ขอเช่ือมต่อโครงข่าย 
 ผูข้อเช่ือมต่อโครงข่ายมีหนา้ท่ีตอ้งบาํรุงรักษาการเช่ือมต่อโครงข่ายจากแต่ละสถานีปลายทาง

ของโครงข่ายของตนไปยงัจุดเช่ือมต่อโครงข่าย ทั้งน้ี ตามหลกัเกณฑข์องประกาศ กสทช. (ประกาศ กสทช. ข้อ ๓๕) 
 
ข้อ  ๖  บริการทีต้่องจัดให้มใีนการเช่ือมต่อโครงข่าย 

รายละเอียดของบริการท่ีตอ้งจดัใหมี้ในการเช่ือมต่อโครงข่ายใหเ้ป็นไปตามเอกสารแนบทา้ย
หมายเลข ๕ 

 
ข้อ  ๗  การกาํหนดคุณภาพการบริการและการทดสอบระบบ 

๗.๑ คู่สัญญาซ่ึงจดัใหมี้การเช่ือมต่อมีหนา้ท่ีในการจดัหาบริการท่ีมีคุณภาพเท่าเทียมกนั โดย
วดัจากตน้ทางถึงปลายทาง (end-to-end quality) ของทราฟฟิค รวมทั้งมีเง่ือนไขและขอ้กาํหนดขั้นตํ่าเท่าเทียมกนัหรือไม่ตํ่า
กวา่ท่ีใหบ้ริการแก่ลกูคา้ของตนเองหรือแก่ผูข้อเช่ือมต่อโครงข่ายรายอ่ืนแก่คู่สัญญาอีกฝ่ายหน่ึง 

๗.๒ คุณภาพการบริการการเช่ือมต่อโครงข่ายเป็นไปตามท่ีกาํหนดในเอกสารแนบท้าย
หมายเลข ๓ และเป็นไปตาม หลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไขการพิจารณามาตรฐานบริการท่ีดีตามท่ีคณะกรรมการกิจการกระจาย
เสียง กิจการโทรทศัน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติประกาศกาํหนด (ประกาศ กสทช. ข้อ ๗(๗)) 

๗.๓ ในกรณีเกิดขอ้ร้องเรียนและขอ้โตแ้ยง้ท่ีมีกบัผูข้อเช่ือมต่อโครงข่ายเก่ียวกบัคุณภาพหรือ
บริการ ให้ดาํเนินตามหลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทศัน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
ประกาศกาํหนด (ประกาศ กสทช. ข้อ ๑๔ (๙)) 

๗.๔ คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงให้มีการทดสอบระบบการเช่ือมต่อโครงข่ายเพ่ือให้มัน่ใจว่า
การทาํงานของระบบการเช่ือมต่อของคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายสามารถทาํงานไดต้ามเง่ือนไขท่ีตกลงกนั และมีผลกระทบต่อการ
ทาํงานปกติของโครงข่ายนอ้ยท่ีสุดเท่าท่ีจะเป็นไปได ้  
 ๗.๕ ในการดาํเนินกระบวนการทดสอบระบบ คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายจะตอ้งดาํเนินการตาม
รายละเอียดท่ีกาํหนดไวใ้นเอกสารแนบทา้ยหมายเลข ๖ 

 
ข้อ  ๘  ความปลอดภัย  และการป้องกนัโครงข่าย 

๘.๑ หลกัการพ้ืนฐาน 
คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงท่ีจะคงไวซ่ึ้ง Network  Integrity  และดาํเนินมาตรการใด ๆ ท่ี

จาํเป็นและเพียงพอในการสร้างความปลอดภยั และการป้องกนัโครงข่ายซ่ึง Network  Integrity ตาม RIO น้ีใหห้มายถึง  
ความสามารถในตวัระบบโครงข่ายท่ีจะดาํรงไวซ่ึ้งสถานะการทาํงานพ้ืนฐานโดยสถานะการทาํงานนั้นไม่ถูกกระทบอนั
เน่ืองมาจากการเช่ือมต่อโครงข่าย 

๘.๒ การดาํรงไวซ่ึ้ง Network  Integrity ซ่ึงโดยหลกัการคือการป้องกนัมิใหมี้สัญญาณท่ีมิได้
เป็นไปตามขอ้กาํหนด  (Specification)  เขา้มาในระบบโครงข่าย 

       การกาํหนด  Specification  ให้เป็นไปตามเอกสารแนบทา้ยหมายเลข ๓ในกรณีท่ี 
Specification  ขดัหรือแยง้กบั  Specification  ท่ีกาํหนดโดยคณะกรรมการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการ
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โทรทศัน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ  ใหใ้ชม้าตรฐานของคณะกรรมการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการ
โทรทศัน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติเป็นหลกั 

 ๘.๓ ตราบเท่าท่ีไม่ขดัแยง้และเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ของคณะกรรมการคณะกรรมการ
กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทศัน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ คู่สัญญาแต่ละฝ่ายรับวา่ 

๘.๓.๑ จะดาํเนินมาตรการต่างๆ ท่ีเพียงพอในการป้องกนัมิให้เกิดการส่งผา่นสัญญาณ
ขอ้มูล (Signaling message) ใด ๆ ซ่ึงมิไดมี้ลกัษณะตามท่ีกาํหนดใน RIO น้ี หรือมิไดเ้ป็นไปตามขอ้กาํหนด ท่ีระบุไวใ้น
เอกสารแนบทา้ยหมายเลข ๑  

๘.๓.๒ จะจดัใหมี้การดาํเนินการท่ีเพียงพอในการตรวจสอบการทาํงานและการปฏิเสธ
สัญญาณขอ้มูลท่ีมิไดเ้ป็นไปตามมาตรฐาน เพ่ือป้องกนัมิใหส้ัญญาณ (signals) นอกเหนือจากท่ีกาํหนดไวใ้นขอ้ ๘.๓.๑  เขา้
สู่ระบบ 

๘.๓.๓ ในการเช่ือมต่อโครงข่ายนั้น หากคู่สัญญาฝ่ายหน่ึงฝ่ายใดกระทาํการฝ่าฝืนโดย
การส่งทราฟฟิคท่ีมิไดมี้ลกัษณะตามท่ีกาํหนดใน RIO น้ี และก่อใหเ้กิดความเสียหายแก่คู่สัญญาอีกฝ่ายหน่ึง คู่สัญญาฝ่ายท่ี
กระทาํการฝ่าฝืนจะตอ้งยติุการกระทาํนั้นโดยทนัทีท่ีไดรั้บแจง้จากคู่สัญญาอีกฝ่ายหน่ึง และยนิยอมชดใชค้่าเสียหายตามท่ี
เกิดข้ึนจริงให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหน่ึง นับตั้งแต่ไดก้ระทาํการฝ่าฝืนจนถึงวนัท่ีคู่สัญญาฝ่ายท่ีกระทาํการฝ่าฝืนนั้นไดห้ยุด
กระทาํการดงักล่าว 
   ๘.๔ ความปลอดภยัและการป้องกนัโครงข่าย 
            ๘.๔.๑ คู่สัญญาแต่ละฝ่ายตกลงรับผดิชอบในการรักษาความปลอดภยัในการทาํงานของ
โครงข่ายในดา้นของตนเอง และตกลงท่ีจะดาํเนินกระบวนการใด ๆ เท่าท่ีจาํเป็นทั้งหมดและเท่าท่ีจะเป็นไปไดใ้นทาง
ปฏิบติั  เพ่ือประกนัวา่โครงข่ายในดา้นของตนเองนั้นมีลกัษณะ 

(ก) ไม่ทาํอนัตรายหรือส่งผลกระทบต่อความปลอดภยัหรือสุขภาพของบุคคลใด 
ๆ  ซ่ึงรวมถึงพนกังาน  ลกูจา้ง  และคู่สัญญาอ่ืน ๆ  ของคู่สัญญาอีกฝ่ายหน่ึง 

(ข) ไม่ทาํอนัตรายทั้งในทางกายภาพและในทางเทคนิคต่อโครงข่ายของคู่สัญญา
อีกฝ่ายหน่ึง  ซ่ึงรวมถึง (แต่ไม่จาํกดัเฉพาะ) การสร้างความเสียหาย  การกีดกนัหรือรบกวนประสิทธิภาพการทาํงานของ
โครงข่ายของคู่สัญญาอีกฝ่ายหน่ึง 

๘.๔.๒ ในกรณีท่ีมีการใชร้ะบบไฟฟ้าของคู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหน่ึง  (power  feeding)  
คู่สัญญาฝ่ายท่ีขอใชร้ะบบไฟฟ้านั้น  จะตอ้งมีการประกนัความปลอดภยัของอุปกรณ์ในระบบ ตลอดจนประกนัความ
ปลอดภยัในการบาํรุงรักษาอุปกรณ์ดงักล่าวของเจา้หนา้ท่ีผูค้วบคุมระบบดว้ย   

 
  ข้อ  ๙  บริการพเิศษที่มีอตัราค่าบริการแตกต่างจากอตัราปกติ 
   การเรียกเกบ็อตัราค่าเช่ือมต่อโครงข่ายในบริการพิเศษท่ีมีอตัราค่าบริการแตกต่างจากอตัรา
ปกติ เช่น    

(๑)  บริการพิเศษ 
   (๒)  บริการเพ่ือสาธารณะ 
   (๓)  บริการหมายเลขทดสอบ 
     (๔)  บริการสอบถามเลขหมาย    
        ให้เป็นไปตามอัตราท่ีคู่สัญญาเจรจาตกลงกันเป็นกรณีๆไป ทั้ งน้ี ภายใต้หลักเกณฑ์ท่ี
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทศัน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติประกาศกาํหนด 
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 ข้อ  ๑๐ การเรียกเกบ็ค่าบริการ ค่าเช่ือมต่อ และการชําระเงนิ 
๑๐.๑ การเรียกเกบ็ค่าบริการจากผูใ้ชบ้ริการ 

การเรียกเก็บค่าบริการและการจดัเก็บรายไดจ้ากการบริการซ่ึงคู่สัญญาฝ่ายหน่ึงไดท้าํ
ใหแ้ก่คู่สัญญาอีกฝ่ายหน่ึงจะตอ้งเป็นไปตามเง่ือนไขท่ีกาํหนดไวใ้นใบอนุญาต     

 การท่ีผูข้อเช่ือมต่อโครงข่ายไม่สามารถเรียกเก็บค่าบริการจากผูใ้ช้บริการได้ ผูข้อ
เช่ือมต่อโครงข่ายจะตอ้งเป็นผูรั้บภาระหน้ีสูญ โดยผูข้อเช่ือมต่อโครงข่ายไม่สามารถยกข้ึนกล่าวอา้งการชาํระค่าเช่ือมต่อ
โครงข่ายตามสัญญาเช่ือมต่อโครงข่ายได ้(ประกาศ กสทช. ข้อ ๓๖)   

๑๐.๒ การเรียกเกบ็ค่าตอบแทนการเช่ือมต่อโครงข่าย  (Interconnection Charge) 
  คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายจะจดัเกบ็  บนัทึก  และจดัส่งขอ้มูลซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัทราฟฟิค ท่ีไหล

ผ่านโครงข่ายของตนเองเพ่ือบนัทึกการให้บริการเช่ือมต่อโครงข่าย พร้อมจดัให้มีการบาํรุงรักษาและตรวจสอบความ
ถูกต้องของอุปกรณ์อย่างสมํ่าเสมอ โดยผูใ้ห้เช่ือมต่อโครงข่ายจะแจ้งบันทึกปริมาณการเรียกเข้า-ออก ในโครงข่าย
โทรคมนาคมท่ีเช่ือมต่อแก่ผูข้อเช่ือมต่อโครงข่ายตามเง่ือนไขและวิธีการท่ีตกลงกนัไวใ้นสัญญา ทั้งน้ี บนัทึกการใหบ้ริการ
เช่ือมต่อโครงข่ายจะมีรายละเอียดเพียงพอท่ีจะให้ผูข้อเช่ือมต่อโครงข่ายสามารถตรวจสอบความถูกตอ้งได ้(ประกาศ 
กสทช. ข้อ ๖(๖))  

คู่สัญญาแต่ละฝ่ายจะตอ้งมีการส่งเลขหมายประจาํตวัผูเ้รียก (Caller Line Identity: 
CLI) ไปกบัทราฟฟิค เพ่ือให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหน่ึงสามารถท่ีจะวดัทราฟฟิค  เพ่ือประโยชน์ในการเรียกเก็บค่าเช่ือมต่อ
โครงข่ายและการชาํระเงิน เวน้แต่กรณีพน้วสิัยท่ีไม่สามารถส่ง CLI ได ้เช่น บริการPCT เป็นตน้ 

ระบบการเรียกเกบ็ค่าตอบแทนการเช่ือมต่ออาจใชข้อ้มูลจากบนัทึกรายละเอียดการใช้
งาน (Call Detail Records: CDR)      

ฐานในการเรียกเกบ็ค่าตอบแทนการเช่ือมต่อใหเ้รียกเกบ็เป็นนาที การนบัจาํนวนนาที
ในการคิดค่าเช่ือมต่อให้คิดจากจาํนวนวินาทีของทราฟฟิคท่ีสมบูรณ์ทั้งหมดท่ีตอ้งเรียกเก็บเงินระหว่างกนัตามสัญญาน้ี
ตามท่ีเกิดข้ึนในเดือนนั้นๆ  โดยเศษของนาทีใหคิ้ดตามจริงไม่มีการปัดเศษ 

ทราฟฟิคท่ีสมบูรณ์ในท่ีน้ีหมายถึง การต่อเรียกท่ีมีการรับสาย (Answered calls)   
  ผูใ้ห้เช่ือมต่อโครงข่ายจะเรียกเก็บค่าตอบแทนการเช่ือมต่อโครงข่ายในอัตราท่ี

สะทอ้นตน้ทุน โดยใชห้ลกัการคาํนวณแบบตน้ทุนส่วนเพิ่มระยะยาว (Long run incremental cost) (ประกาศ กสทช. ข้อ 
๑๐) 

๑๐.๓ การเรียกเกบ็เงิน 
คู่สัญญาแต่ละฝ่ายตอ้งจดัส่งใบเรียกเกบ็เงิน (Invoice)  สาํหรับค่าใชจ่้ายในการส่งหรือ

รับทราฟฟิค ท่ีสมบูรณ์จากคู่สัญญาอีกฝ่ายหน่ึงในรอบเดือนก่อน  
๑๐.๔ การชาํระเงิน   

  ๑๐.๔.๑  คู่สัญญาจะตอ้งชาํระเงินตามจาํนวนท่ีปรากฏในใบเรียกเก็บเงินแก่คู่สัญญา
อีกฝ่ายหน่ึงภายใน ๓๐ วนั นบัถดัจากวนัท่ีท่ีระบุในใบเรียกเกบ็เงิน โดยใหถื้อวนัดงักล่าว  เป็น “วนัถึงกาํหนดชาํระเงิน” 

๑๐.๔.๒ ในกรณีท่ีคู่สัญญาผิดนัดไม่ชาํระหน้ีภายในกาํหนดเวลา คู่สัญญาฝ่ายนั้น
จะตอ้งชาํระดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี การคาํนวณอตัราดอกเบ้ียจะเร่ิมตั้งแต่วนัผิดนดัจนถึงวนัท่ีคู่สัญญาชาํระเงิน
ตามใบเรียกเกบ็เงินเตม็จาํนวน 

๑๐.๔.๓  ในกรณีท่ีคู่สัญญาฝ่ายหน่ึงซ่ึงเป็นผูจ้ดัทาํใบเรียกเก็บเงินตรวจพบวา่จาํนวน
เงินในใบเรียกเก็บเงินไม่ครบถว้น  คู่สัญญาฝ่ายนั้นสามารถออกใบเพ่ิมหน้ีเรียกเก็บในส่วนท่ีขาดในเดือนถดัไป ทั้งน้ี
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จะตอ้งกระทาํภายในกาํหนดระยะเวลา ไม่เกิน ๓๐ วนันบัแต่วนัท่ีมีการออกใบเรียกเกบ็เงินท่ีเก่ียวขอ้งกบัจาํนวนเงินท่ีไม่
ครบถว้นนั้น  

๑๐.๕ การแกไ้ขขอ้ผดิพลาด 
  ในกรณีท่ีมีขอ้โตแ้ยง้เก่ียวกับความถูกตอ้งของขอ้มูลทราฟฟิค  และขอ้มูลอ่ืนๆ ท่ี

เก่ียวขอ้งใหคู้่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงมีสิทธิส่งเร่ืองใหคู้่สัญญาอีกฝ่ายหน่ึงตรวจสอบขอ้โตแ้ยง้ภายในระยะเวลา ๓๐ วนันบั
จากวนัท่ีท่ีระบุไวใ้นใบเรียกเก็บเงิน ตามขอ้ ๑๐.๔.๑ ของใบเรียกเก็บเงินท่ีเก่ียวขอ้งกบัขอ้มูลท่ีมีการโตแ้ยง้นั้น และ
คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตอ้งตรวจสอบขอ้โตแ้ยง้ร่วมกนัและไกล่เกล่ียขอ้โตแ้ยง้ใหเ้สร็จส้ินภายใน ๙๐ วนันบัจากวนัท่ีคู่สัญญา
อีกฝ่ายไดรั้บขอ้โตแ้ยง้ดงักล่าว ในกรณีท่ีไม่อาจตกลงกนัไดภ้ายหลงัจากตรวจสอบขอ้โตแ้ยง้ร่วมกนัไดใ้ห้การยุติขอ้
โตแ้ยง้เป็นไปตามกระบวนการและขั้นตอนของกฎหมาย 

ในกรณีท่ีการโตแ้ยง้สามารถแบ่งจาํนวนเงินออกเป็นส่วนๆ ได ้ คู่สัญญาจะตอ้งชาํระ
เงินส่วนท่ีไม่มีการโตแ้ยง้ให้ครบถว้น และในกรณีท่ีจาํนวนเงินท่ีโตแ้ยง้มีมูลค่าตํ่ากว่าร้อยละ ๑ ของจาํนวนเงินทั้งหมด  
คู่สัญญาจะตอ้งชาํระเงินทั้งหมดใหแ้ก่คู่สัญญาอีกฝ่ายหน่ึง 

จาํนวนเงินท่ีคู่สัญญาตอ้งชาํระภายหลงัท่ีมีการช้ีขาดขอ้โตแ้ยง้จะตอ้งบวกดอกเบ้ีย
อตัราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี นบัแต่วนัผดินดัจนถึงวนัท่ีชาํระเงินครบถว้น 

๑๐.๖ หลกัประกนัสัญญา 
  คู่สัญญาฝ่ายหน่ึงอาจเรียกร้องใหคู้่สัญญาอีกฝ่ายหน่ึงจดัส่งหลกัประกนัหรือหนงัสือคํ้า

ประกนัของธนาคารเพ่ือประกนัการปฏิบติัตามสัญญาน้ี ยกเวน้กรณีท่ีอยูภ่ายใตบ้งัคบัของขอ้ 3.6 
๑๐.๗ การร่วมมือป้องกนัการลกัลอบใชบ้ริการในโครงข่าย 

คู่สัญญาทั้ งสองฝ่ายตกลงท่ีจะให้ความร่วมมือกับคู่สัญญาอีกฝ่ายหน่ึงในการ
ตรวจสอบ  ลด  หรือปรับปรุงแกไ้ขให้ถูกตอ้งซ่ึงการกระทาํใดๆ อนัเป็นการลกัลอบใชบ้ริการในโครงข่ายโดยมิชอบดว้ย
กฎหมาย 

 ๑๐.๘ ลกูหน้ีผดินดั 
          ภายใตบ้ทบญัญติัแห่งกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง  คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงจะเปิดเผยขอ้มูล

เก่ียวกบัลกูหน้ีผดินดัของตนเองแก่คู่สัญญาอีกฝ่ายหน่ึง 
 

ข้อ ๑๑  เงือ่นไขและข้อกาํหนดทางการค้า 
๑๑.๑ การจดัหาใหซ่ึ้งบริการ 

  คู่สัญญาทั้ งสองฝ่ายตกลงท่ีจะจัดหาให้ซ่ึงบริการและส่ิงอํานวยความสะดวก 
(facilities) ตามอตัราท่ีระบุไวใ้นเอกสารแนบทา้ย ในการกาํหนดอตัราค่าบริการ  ค่าธรรมเนียม  และค่าใชจ่้ายต่างๆ จะตอ้ง
เป็นไปตามท่ีคู่สัญญาตกลงกนั โดยตอ้งสอดคลอ้งกบัระเบียบ  ขอ้กาํหนด  คาํสั่ง  ประกาศและกฎเกณฑก์ารกาํกบัดูแลหรือ
หลกัการคาํนวณอตัราค่าบริการซ่ึงออกโดยคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทศัน์ และกิจการโทรคมนาคม
แห่งชาติ 

เง่ือนไขและขอ้กาํหนดในการจดัหาซ่ึงบริการและส่ิงอาํนวยความสะดวกให้เป็นไป
ตามรายละเอียดท่ีระบุไวใ้นเอกสารแนบทา้ย RIO น้ีในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งทั้งหมด 

ส่ิงอาํนวยความสะดวกจะมีการนาํมาใชก้็แต่เพ่ือประโยชน์และวตัถุประสงค์ตามท่ี
ระบุไวใ้น RIO น้ีเท่านั้น 

๑๑.๒ ค่าใชจ่้ายในการเช่ือมต่อโครงข่าย 
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  การรับภาระค่าใชจ่้ายวงจรเช่ือมต่อโครงข่าย (Physical link) ในกรณีท่ีใชร่้วมกนัให้
คู่สัญญาร่วมกนัรับผดิชอบค่าใชจ่้ายตามปริมาณการใชท่ี้แต่ละฝ่ายไดจ้ดัสรรใหแ้ก่ตนเอง ส่วนในกรณีท่ีไม่มีการใชร่้วมกนั 
ใหคู้่สัญญาฝ่ายท่ีเป็นผูใ้ชรั้บภาระค่าใชจ่้ายเองทั้งหมด  

 ๑๑.๓ เสรีภาพในการทาํสัญญา 
คู่สัญญาทั้ งสองฝ่ายอาจเช่ือมต่อโครงข่ายเข้ากับผูรั้บใบอนุญาตรายอ่ืนภายใต้

ขอ้กาํหนดและเง่ือนไขท่ีระบุไวใ้นใบอนุญาต  คู่สัญญาฝ่ายหน่ึงจะจาํกดัเสรีภาพของคู่สัญญาอีกฝ่ายหน่ึงในการเช่ือมต่อ
โครงข่ายดงักล่าวไม่ได ้

๑๑.๔ บริการฉุกเฉิน (Emergency Service) 
  การเขา้ถึงบริการฉุกเฉินของคู่สัญญาแต่ละฝ่ายใหเ้ป็นไปตามกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง 

๑๑.๕ กฎหมายท่ีใชบ้งัคบั 
ใหน้าํกฎหมายไทยมาใชบ้งัคบักบั RIO น้ี 

๑๑.๖ การโอนสิทธิ   
คู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงจะโอนสิทธิ  ผลประโยชน์  หนา้ท่ี  และความรับผดิชอบใดๆ 

ใหแ้ก่บุคคลภายนอกมิไดเ้วน้แต่จะไดรั้บความยนิยอมเป็นหนงัสือจากคู่สัญญาอีกฝ่ายหน่ึง  
๑๑.๗ ภาษาท่ีใชก้บั RIO 

RIO น้ีทาํข้ึนเป็นภาษาไทยและภาษาองักฤษท่ีเป็นศพัทเ์ฉพาะในทางเทคนิควิศวกรรม  
ซ่ึงถือเป็นภาษาหลกัท่ีจะนาํมาใชเ้พ่ือประโยชน์ในการตีความ RIO น้ี 

๑๑.๘ การคงไวแ้ละการสละสิทธิเรียกร้อง 
  การสละสิทธิเรียกร้องจะตอ้งกระทาํเป็นลายลกัษณ์อกัษรส่งใหแ้ก่คู่สัญญาอีกฝ่ายหน่ึง

โดยชอบดว้ยกฎหมาย การท่ีคู่สัญญาอีกฝ่ายหน่ึงไม่ใชสิ้ทธิเรียกร้องไม่ถือเป็นเหตุให้สิทธิดงักล่าวระงบัส้ินไปและไม่ถือ
เป็นการสละสิทธิเรียกร้อง 

๑๑.๙ ความสมบูรณ์ของสัญญา 
 ในกรณีท่ีข้อสัญญาหรือหน้ีตามสัญญาข้อใดตกเป็นโมฆะหรือไม่มีผลบังคับทาง

กฎหมายโดยผลของกฎหมายหรือโดยผลของคาํพิพากษาของศาล ให้ถือว่าขอ้สัญญาหรือหน้ีดงักล่าวไม่มีผลกระทบถึง
ความสมบูรณ์ของขอ้สัญญาในส่วนอ่ืนๆ 

๑๑.๑๐ หลกัการไม่เลือกปฏิบติั 
 ผู ้ให้เ ช่ือมต่อโครงข่ายต้องไม่กระทําการเลือกปฏิบัติทางด้านราคาหรืออัตรา

ค่าบริการในระหวา่งผูข้อเช่ือมต่อโครงข่ายและผูข้อเช่ือมต่อโครงข่ายรายอ่ืนๆ บนหลกัการและเง่ือนไขเดียวกนั 

 
ข้อ ๑๒ การประกนัภัย 

  ๑๒.๑ ผูข้อเช่ือมต่อโครงข่ายจะต้องจัดให้มีและคงไวซ่ึ้งการประกันภัยตามมาตรฐานท่ี
ยอมรับกนัโดยทัว่ไปในอุตสาหกรรมโทรคมนาคมในประเทศไทยกบับริษทัประกนัภยัซ่ึงไดรั้บอนุญาตตามกฎหมายไทย
ในเร่ืองดงัต่อไปน้ี 

 (ก) การประกนัภยัความรับผิดต่อสาธารณะ (public liability insurance) มีวงเงินเอา
ประกนัจาํนวน ๒ ลา้นเหรียญสหรัฐ (USD) เวน้แต่ท่ีคู่สัญญาจะไดต้กลงกนัเป็นอยา่งอ่ืน  

 (ข) การประกนัภยัในทรัพยสิ์นของผูข้อเช่ือมต่อโครงข่ายท่ีใช้ในการเช่ือมต่อ
โครงข่ายตามสัญญาน้ี 
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 ๑๒.๒ ในกรณีท่ีมีการร้องขอจากผูใ้ห้เช่ือมต่อโครงข่าย ผูข้อเช่ือมต่อโครงข่ายมีหนา้ท่ีตอ้ง
แสดงหลกัฐานท่ีเพียงพอ เช่น สาํเนากรมธรรม์ประกนัภยั หรือเอกสารอ่ืนใด เพ่ือแสดงวา่ตนไดป้ฏิบติัตามขอ้ผกูพนัของ
ตนในเร่ืองการประกนัภยัตามขอ้ ๑๒.๑ ครบถว้นแลว้ ภายใน ๑๕ วนันบัตั้งแต่วนัท่ีมีการร้องขอจากผูใ้หเ้ช่ือมต่อโครงข่าย 
 

ข้อ ๑๓ การคดิอตัราค่าตอบแทนในการเช่ือมต่อโครงข่าย 
   ๑๓.๑ อตัราค่าเช่าใช ้อาคารสถานท่ี สาธารณูปโภค ส่ิงอาํนวยความสะดวกอ่ืนๆ ท่ีตอ้งใช้

สาํหรับการเช่ือมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมเป็นไปตามท่ีระบุไวใ้นเอกสารแนบทา้ยสัญญาหมายเลข ๒ 
๑๓.๒ อตัราค่าเช่ือมต่อโครงข่ายเป็นค่าใชง้านส่วนต่างๆ ของโครงข่ายหลงัจุดเช่ือมต่อ  POI 

ของคู่สัญญาฝ่ายหน่ึงโดยคู่สัญญาอีกฝ่ายหน่ึง เพ่ือใชใ้นการรับส่งทราฟฟิคของคู่สัญญาฝ่ายหลงัตามประเภทบริการท่ีระบุ
ไวใ้นเอกสารแนบทา้ยหมายเลข ๔  

 
ข้อ ๑๔  แผนด้านเทคนิคขั้นพืน้ฐาน 

   ให้ผูป้ระกอบการสามารถตกลงกนัในรายละเอียดได ้โดยอยูบ่นพ้ืนฐานของการปฏิบติัอยา่ง
เป็นธรรม สมเหตุสมผล และไม่เลือกปฏิบติั 
 
 ข้อ ๑๕ การรักษาข้อมูลลบั ความรับผดิ และการชดใช้ค่าเสียหาย 

  ๑๕.๑ คู่สัญญาแต่ละฝ่ายอาจเปิดเผยขอ้มูลลบัทางดา้นเทคนิคและธุรกิจแก่คู่สัญญาอีกฝ่าย
หน่ึงโดยทางวาจา ลายลกัษณ์อกัษร รูปภาพหรือโดยรูปแบบอ่ืน ๆ ตามท่ีตกลงกนัเพ่ือประโยชน์ในการดาํเนินการใด ๆ 
หรือเพ่ือวตัถุประสงคภ์ายใต ้RIO น้ี 
   ๑๕.๒ คู่สัญญาแต่ละฝ่ายให้การรับรองว่าอุปกรณ์ ระบบ และส่วนใด ๆ ของโครงข่ายท่ีตน
ได้จัดหาให้เพ่ือประโยชน์ในการเช่ือมต่อโครงข่ายหรือเพ่ือการใช้งานของคู่สัญญาอีกฝ่ายหน่ึงมิได้ละเมิดลิขสิทธ์ิ 
สิทธิบตัร และเคร่ืองหมายการคา้ รวมทั้งสิทธิในทรัพยสิ์นทางปัญญาอ่ืน ๆ ของบุคคลท่ีสาม 
   ๑๕.๓ คู่สัญญาแต่ละฝ่ายจะไม่นาํเคร่ืองหมายการคา้ เคร่ืองหมายบริการ หรือช่ือทางการคา้
ของคู่สัญญาอีกฝ่ายหน่ึงมาใชเ้ป็นของตนเอง เวน้แต่จะไดรั้บอนุญาตเป็นลายลกัษณ์อกัษรจากคู่สัญญาผูมี้สิทธิในทรัพยสิ์น
ทางปัญญานั้น 
   ๑๕.๔ การโอนขอ้มูลระหวา่งคู่สัญญาไม่ก่อให้เกิดการอนุญาตทั้งโดยทางตรงหรือทางออ้ม
ในการใหสิ้ทธิในทรัพยสิ์นทางปัญญาไม่วา่ในระหวา่งท่ีมีการโอนขอ้มูลหรือภายหลงัการโอนขอ้มูลนั้น 
   ๑๕.๕ เวน้แต่จะไดก้าํหนดไวเ้ป็นอยา่งอ่ืนใน RIO น้ี คู่สัญญาแต่ละฝ่ายจะไม่เปิดเผยขอ้มูล
ลบัเวน้แต่ในกรณีดงัต่อไปน้ี 

ก) การเปิดเผยนั้นไดรั้บอนุญาตเป็นลายลกัษณ์อกัษรจากคู่สัญญาผูมี้สิทธิในขอ้มูลนั้น 
 ข) เป็นการเปิดเผยขอ้มูลต่ออนุญาโตตุลาการหรือผูเ้ช่ียวชาญท่ีไดรั้บการแต่งตั้งให้ช้ี

ขาดขอ้พิพาทตาม RIO น้ี 
ค) การเปิดเผยขอ้มูลเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ขอ้กาํหนด คาํสั่ง ประกาศ และ

กฎเกณฑ์การกาํกบัดูแลท่ีออกโดยคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทศัน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
หรือโดยคาํสั่งศาล 
   ๑๕.๖ คู่สัญญาฝ่ายท่ีเปิดเผยขอ้มูลแก่บุคคลท่ีสามจะตอ้งแจง้ใหคู้่สัญญาอีกฝ่ายหน่ึงทราบซ่ึง
การเปิดเผยขอ้มูลนั้นก่อนท่ีจะมีการเปิดเผยขอ้มูลดงักล่าว 
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   ๑๕.๗ คู่สัญญาแต่ละฝ่ายใหก้ารรับรองวา่ขอ้มูลซ่ึงคู่สัญญาฝ่ายหน่ึงเปิดเผยแก่คู่สัญญาอีกฝ่าย
หน่ึงนั้นจะนาํไปใชเ้ฉพาะเพื่อประโยชน์อนัเป็นท่ีประสงคข์องการเปิดเผยขอ้มูลนั้น 
   ๑๕.๘ เพ่ือเป็นการป้องกนัการเปิดเผยขอ้มูลลบัอยา่งไม่เหมาะสม คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงท่ี
จะจาํกดัการเขา้ถึงซ่ึงขอ้มูลดงักล่าวเฉพาะแต่โดยพนกังาน ลูกจา้งหรือตวัแทนของคู่สัญญาซ่ึงอยูใ่นสถานะท่ีมีความจาํเป็น
จะตอ้งรู้ขอ้มูลเพ่ือประโยชน์ในการดาํเนินการภายใตว้ตัถุประสงคแ์ห่ง RIO น้ีเท่านั้น 
  พนักงาน ลูกจา้งหรือตวัแทนของคู่สัญญาซ่ึงไดรั้บสิทธิในการเขา้ถึงขอ้มูลจะตอ้ง
รักษาขอ้มูลนั้นไวอ้ยา่งเป็นความลบัเฉพาะและจะตอ้งไม่เปิดเผยขอ้มูลนั้นต่อบุคคลอ่ืน 
  คู่สัญญาแต่ละฝ่ายจะตอ้งรับผิดในกรณีท่ีพนักงาน ลูกจ้างหรือตวัแทนของตนได้
เปิดเผยขอ้มูลต่อบุคคลอ่ืน 
  ๑๕.๙ คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายไม่ตอ้งรับผดิชดใชค้่าสินไหมทดแทนใหก้บัคู่สัญญาอีกฝ่ายหน่ึงใน
กรณีท่ีมีบุคคลท่ีสามกล่าวอา้ง  เรียกร้องและดาํเนินการใด ๆ ประกอบขอ้กล่าวอา้งวา่ การใช ้ circuit, อุปกรณ์ (apparatus) 
หรือระบบซอฟตแ์วร์หรือการทาํงานของบริการใด ๆ โดยคู่สัญญาฝ่ายหน่ึงฝ่ายใดภายใต ้ RIO น้ีก่อใหเ้กิดการละเมิดหรือ
การนาํไปใชใ้นทางมิชอบซ่ึงสิทธิบตัร ลิขสิทธ์ิ หรือทรัพยสิ์นทางปัญญาอ่ืน ๆ รวมทั้งสิทธิในการเป็นเจา้ของของบุคคลท่ี
สามนั้น หากสามารถพิสูจน์ไดว้า่ตนมิไดมี้ส่วนรู้เห็นกบัการกระทาํความผดินั้น 
  ๑๕.๑๐ ขอ้มูลลบัซ่ึงเป็นลายลกัษณ์อกัษรทั้งหมดหรือส่วนใดส่วนหน่ึงของขอ้มูลดงักล่าว 
(ซ่ึงรวมถึงขอ้มูลลายลกัษณ์อกัษรท่ีมีการเกบ็ไวใ้นซอฟตแ์วร์ของเคร่ืองคอมพิวเตอร์ (Computer software) หรือในรูปส่ือ
บนัทึกอิเลก็ทรอนิกส์ (electronic storage media) รวมทั้งเอกสารแสดงการวิเคราะห์ ศึกษา ตรวจสอบ รายงาน หรือเอกสาร
อ่ืน ๆ ซ่ึงจดัทาํโดยคู่สัญญาฝ่ายท่ีไดรั้บทราบขอ้มูล (หรือโดยตวัแทนซ่ึงไดรั้บมอบอาํนาจ) โดยเกิดจากหรือเป็นผลมาจาก
ขอ้มูลลบัซ่ึงไดจ้ากคู่สัญญาฝ่ายท่ีเปิดเผยขอ้มูลจะตอ้งถูกส่งคืนไปยงัคู่สัญญาฝ่ายท่ีเปิดเผยขอ้มูล หรือทาํลายโดยคู่สัญญา
ฝ่ายท่ีไดรั้บทราบขอ้มูลนั้นในกรณีท่ีมีการร้องขอโดยคู่สัญญาฝ่ายท่ีเปิดเผยขอ้มูลในเวลาใด ๆ ตามท่ีตกลงกนั หรือในวนัท่ี 
RIO น้ีส้ินสุดลง แลว้แต่วา่ระยะเวลาใดจะถึงก่อน 
   ในกรณีท่ีมีการร้องขอใหท้าํลายขอ้มูลนั้น คู่สัญญาฝ่ายท่ีไดรั้บการร้องขอจะตอ้งทาํคาํ
รับรองเป็นลายลกัษณ์อกัษรวา่ไดมี้การทาํลายขอ้มูลเสร็จสมบูรณ์แลว้ส่งใหคู้่สัญญาฝ่ายท่ีร้องขอภายใน ๓๐ วนัทาํการ นบั
แต่วนัทาํลายขอ้มูลนั้น  
   นับแต่วนัท่ีมีการร้องขอให้ทาํลายขอ้มูลลบั คู่สัญญาฝ่ายท่ีไดรั้บการร้องขอจะนํา
ขอ้มูลนั้นไปใชใ้นรูปแบบใด ๆ เพ่ือประโยชน์ใด ๆ ไม่ไดอี้กต่อไป 
  ๑๕.๑๑ คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายรับว่าเง่ือนไขในขอ้ ๑๕. ทั้งหมดมีผลบงัคบัใชต้ลอดไปแมว้่า
เง่ือนไข ส่วนอ่ืน ๆ ใน RIO น้ีจะตกเป็นโมฆะ ใชบ้งัคบัไม่ไดห้รือส้ินสุดลงดว้ยเหตุใดก็ตาม หนา้ท่ีในการรักษาความลบั
ของขอ้มูลลบัซ่ึงมีการเปิดเผยในระหวา่งคู่สัญญาและหนา้ท่ีใด ๆ ภายใตข้อ้ ๑๕. น้ีจะคงอยูต่่อไปจนครบเวลา ๒ปี นบัแต่
วนัท่ีสัญญาเช่ือมต่อโครงข่ายท่ีเก่ียวขอ้งส้ินสุดลงทั้งหมด 
  ๑๕.๑๒ คู่สัญญาแต่ละฝ่ายรับวา่การละเมิดขอ้สัญญายอ่ยขอ้ใดขอ้หน่ึงของ RIO ขอ้ ๑๕. น้ี 
อาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่คู่สัญญาอีกฝ่ายหน่ึง โดยคู่สัญญาฝ่ายท่ีก่อให้เกิดความเสียหายตอ้งรับผิดชดใชค้่าสินไหม
ทดแทนตามท่ีกฎหมายกาํหนด 
  ๑๕.๑๓ คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายไดรั้บรู้ เขา้ใจ และตระหนกัถึงการกระทาํใด ๆ ตาม RIO ขอ้ ๑๕. 
ทั้งหมดในเร่ืองการรักษาความลบัของขอ้มูล 
   RIO ขอ้ ๑๕. น้ีให้มีผลใช้บงัคบัแทนท่ีการติดต่อส่ือสารและความเขา้ใจของ
คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายซ่ึงมีมาก่อนหนา้น้ีอนัเก่ียวกบัการรักษาความลบัของขอ้มูลทั้งหมด 
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๑๕.๑๔ เหตุสุดวสิัย 
    คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายไม่ตอ้งรับผดิอนัเน่ืองมาจากเหตุสุดวิสัย อนัหมายถึง เหตุใดๆ อนั
จะเกิดข้ึนกดี็ จะใหผ้ลพิบติักดี็ เป็นเหตุท่ีไม่อาจป้องกนัไดแ้มท้ั้งบุคคลผูต้อ้งประสบหรือใกลจ้ะตอ้งประสบเหตุนั้น จะได้
จดัการระมดัระวงัตามสมควรอนัพึงคาดหมายไดจ้ากบุคคลในฐานะและภาวะเช่นนั้น และเพ่ือประโยชน์ในการตีความ 
RIO น้ี เหตุสุดวิสัยใหร้วมถึง (แต่ไม่จาํกดัเฉพาะ)  การก่อการจลาจล การก่อการกบฏ  การก่อการร้าย  สงคราม  การปฏิวติั
รัฐประหาร  ภาวะฉุกเฉินแห่งชาติ   อคัคีภยั  วาตภยั อุทกภยั การระเบิด การก่อวินาศกรรม แต่ทั้งน้ีไม่รวมถึงขอ้พิพาท
ทางดา้นแรงงานทุกประเภทรวมทั้งการนดัหยดุงาน 
   คู่สัญญาซ่ึงไดรั้บผลกระทบจากเหตุสุดวิสัยตอ้งแจง้ให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหน่ึงทราบซ่ึง
สภาพและรายละเอียดของเหตุสุดวสิัยนั้น 
   ในกรณีท่ีเหตุสุดวิสัยกระทบถึงการปฏิบติัตามสัญญาของคู่สัญญาอีกฝ่ายหน่ึงเพียง
บางส่วน คู่สัญญาฝ่ายนั้นยงัคงมีภาระผกูพนัท่ีจะตอ้งปฏิบติัตามสัญญาตามส่วนท่ีไม่ไดรั้บผลกระทบจากเหตุสุดวสิัยนั้น 
 
 ข้อ ๑๖  ความสัมพนัธ์กบัผู้ใช้บริการ 

  ๑๖ .๑  คู่สัญญาทั้ งสองฝ่ายตกลงท่ีจะดํา เนินการใด  ๆ  ตามท่ีตกลงกันโดยคํานึงถึง
ความสัมพนัธ์กบัผูใ้ชบ้ริการ ภายใตข้อ้กาํหนดและเง่ือนไขซ่ึงเป็นไปตามกฎเกณฑก์ารกาํกบัดูแลท่ีออกโดยคณะกรรมการ
กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทศัน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 
  ๑๖.๒ คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายรับวา่คู่สัญญาแต่ละฝ่ายจะรับผิดชอบในการเรียกเกบ็ค่าบริการจาก
ผูใ้ชบ้ริการของตนเอง สําหรับบริการท่ีตนเป็นผูใ้ห้บริการแก่ผูใ้ชบ้ริการดงักล่าว เวน้แต่จะมีการตกลง แต่งตั้ง และ/หรือ 
วา่จา้งใหบุ้คคลอ่ืนเป็นผูรั้บชาํระค่าบริการแทน 
  ๑๖.๓ คู่สัญญาซ่ึงประสงค์จะขอเช่ือมต่อโครงข่ายตกลงจะชาํระค่าบริการท่ีเก่ียวขอ้งแก่
คู่สัญญาฝ่ายท่ีจดัใหมี้การเช่ือมต่อ  
     หน้าท่ีในการชาํระค่าบริการแก่คู่สัญญาฝ่ายท่ีจดัให้มีการเช่ือมต่อไม่ระงบัไปแมว้่า
คู่สัญญาฝ่ายท่ีตอ้งชาํระหน้ีไม่อาจเรียกเกบ็เงินจาํนวนดงักล่าวจากผูใ้ชบ้ริการไดก้ต็าม 
 

 ข้อ ๑๗ การเลกิ การระงับ การเปลีย่นแปลงแก้ไข การทบทวน RIO 
๑๗.๑  การยกเลิกและการระงับของ RIOให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเง่ือนไข ของ

คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทศัน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ  
๑๗.๒ ภายใตข้อ้ ๑๗.๓ ผูใ้ห้เช่ือมต่อโครงข่ายจะพิจารณาทบทวนอตัราค่าตอบแทนการ

เช่ือมต่อโครงข่ายใหม่ทุกปี และหากมีการเปล่ียนแปลงอตัราค่าตอบแทนจะดาํเนินการแจง้ใหผู้ท่ี้ขอเช่ือมต่อโครงข่ายและ
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทศัน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติทราบล่วงหน้าอย่างน้อย ๙๐ วนั 
พร้อมแสดงหลกัฐานหรือสาเหตุท่ีทาํใหต้อ้งเปล่ียนแปลงค่าตอบแทนดงักล่าว (ประกาศ กสทช. ข้อ ๑๑) 

๑๗.๓  ผูใ้หเ้ช่ือมต่อโครงข่ายอาจเปล่ียนแปลงแกไ้ข RIO น้ีเม่ือมีเหตุการณ์ดงัต่อไปน้ีเกิดข้ึน 
- การเปล่ียนแปลงแกไ้ขกฎระเบียบดา้นการกาํกบัดูแลท่ีเก่ียวขอ้ง   
- การแกไ้ขเปล่ียนแปลงเง่ือนไขท่ีกาํหนดไวใ้นใบอนุญาต 
- ข้อสัญญาส่วนใดส่วนหน่ึงพน้สภาพบังคับ หรืออยู่ในสภาพท่ีไม่เหมาะสมจะ
นาํมาใชบ้งัคบัอีกต่อไป 
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   โดยการแกไ้ขเปล่ียนแปลงหรือเพ่ิมเติมขอ้เสนอ RIO จะตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทศัน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติก่อน (ประกาศ กสทช. ข้อ ๒๐) 

๑๗.๔  คู่สัญญาแต่ละฝ่ายรับจะให้ความช่วยเหลือใด ๆ ท่ีจาํเป็นแก่คู่สัญญาอีกฝ่ายหน่ึงเพ่ือ
เยยีวยาการไม่ปฏิบติัตาม RIO ของคู่สัญญาฝ่ายนั้น 

๑๗.๕ การเลิกหรือการระงบัของ RIO น้ีไม่กระทบถึงสิทธิและหนา้ท่ีของคู่สัญญาท่ีเกิดข้ึน
ในระหวา่ง RIO มีผลบงัคบัใช ้

๑๗.๖ การยกเลิกหรือระงบัการเช่ือมต่อโครงข่ายเน่ืองจากการผิดนดัชาํระเงินหรือการมีขอ้
พิพาทในเร่ืองเงินท่ีตอ้งชาํระตามขอ้ ๑๐.๕ จะตอ้งไดรั้บความยินยอมจากคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการ
โทรทศัน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติก่อน  
 

ข้อ ๑๘ การจํากดัความรับผดิ 
๑๘.๑ ในการปฏิบัติตาม RIO น้ี คู่สัญญาทั้ งสองฝ่ายมีหน้าท่ี และข้อผูกพนัท่ีจะต้องใช้

ความสามารถและความเอาใจใส่ของตนเฉกเช่นเดียวกบัท่ีผูป้ระกอบการโทรคมนาคมโดยทัว่ไปพึงจะยดึถือปฏิบติัเพ่ือให้
บรรลุผลและเป็นไปตามวตัถุประสงคแ์ละเจตนารมณ์แห่ง RIO น้ี 

๑๘.๒ ภายใตบ้งัคบัแห่งขอ้ ๑๘.๔ หากคู่สัญญาฝ่ายใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบติัตามขอ้ผกูพนัของ
ตนภายใต ้RIO น้ี (แต่ไม่รวมถึงขอ้ผกูพนัท่ีจะตอ้งชาํระเงินใดๆ ตามเง่ือนไขของ RIO น้ี) ใหค้วามรับผิดของคู่สัญญาฝ่ายท่ี
ผิดสัญญานั้น (รวมตลอดจนความรับผิดสาํหรับการประมาทเลินเล่อหรือการฝ่าฝืนไม่ปฏิบติัตามกฎหมาย) ต่อคู่สัญญาอีก
ฝ่ายหน่ึงไม่เกินจาํนวนเงินค่าเช่ือมต่อโครงข่ายท่ีกาํหนดไวใ้นสัญญาเช่ือมต่อโครงข่ายท่ีทาํข้ึนเป็นกรณี ๆ ไป สาํหรับรอบ
ระยะเวลา ๑๒ เดือน ก่อนหนา้วนัท่ีความรับผดินั้นจะเกิดข้ึน 

๑๘.๓ คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายจะไม่บอกปัดหรือจาํกดัความรับผิดของตนสําหรับการเสียชีวิต 
หรือการบาดเจบ็ท่ีเกิดข้ึนจากความประมาทเลินเล่อของตน หรือเป็นความรับผดิของตนตามกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง 

๑๘.๔ คู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงไม่ตอ้งรับผิดต่อคู่สัญญาอีกฝ่ายหน่ึงในมูลสัญญา หรือมูล
ละเมิด (รวมถึงความประมาทเลินเล่อหรือการฝ่าฝืนไม่ปฏิบติัตามกฎหมาย) หรือสาํหรับความเสียหายใดๆ (ไม่วา่จะโดย
ทางตรงหรือทางออ้ม) เฉพาะท่ีเป็นความเสียหายในรูปของรายได ้การสูญเปล่าหรือความเสียหายขา้งเคียงหรือทางออ้ม
อยา่งอ่ืนในเชิงธุรกิจ ท่ีเกิดข้ึนจากการดาํเนินการตาม RIO น้ี ทั้งน้ี การเรียกค่าเสียหายกรณีทัว่ไปให้เป็นไปตามท่ีกาํหนด
ในประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชย ์                                                                                                           

๑๘.๕ RIO แต่ละขอ้ภายใตห้วัขอ้การจาํกดัความรับผิดน้ีเป็นขอ้จาํกดัท่ีใชบ้งัคบัแยกออกจาก
กนั และใหมี้ผลใชบ้งัคบัต่อไปไดถึ้งแมว้า่ขอ้กาํหนดหน่ึงขอ้กาํหนดใดจะใชบ้งัคบัไม่ไดห้รือถูกตีความวา่ไม่สมเหตุสมผล
ไม่วา่ในกรณีใด ๆ 
 
 ข้อ ๑๙ การระงบัข้อพพิาท 

๑๙.๑ คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงท่ีจะปฏิบติัตามหรือดาํเนินการใดๆ ตามสัญญาดว้ยความตั้งใจ
จริงในการปฏิบติังานร่วมกนั  และดว้ยความสุจริต  และจะแสวงหาหนทางร่วมกนัในการระงบัขอ้พิพาทใดๆ ท่ีเกิดข้ึน
โดยเร็ว 

๑๙.๒ คู่สัญญาตกลงให้การระงบัขอ้พิพาทใดๆ ท่ีเกิดข้ึนจากสัญญาน้ีเป็นไปตามกฎหมายท่ี
เก่ียวขอ้ง 
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๑๙.๓ ในช่วงระยะเวลาก่อนหรือระหว่างกระบวนการระงบัขอ้พิพาท  คู่สัญญาแต่ละฝ่าย
จะตอ้งไม่ระงบัการให้บริการท่ีให้แก่คู่สัญญาอีกฝ่ายหน่ึงหรือกระทาํการใดๆ ซ่ึงอาจส่งผลกระทบต่อการให้บริการของ
คู่สัญญาอีกฝ่ายหน่ึง เวน้แต่จะไดรั้บอนุญาตอย่างชดัแจง้โดยคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทศัน์ และ
กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติเป็นกรณีๆ ไป 
 

ข้อ ๒๐ บุคคลและสถานทีต่ดิต่อได้ 
 ผูใ้ห้เช่ือมต่อโครงข่ายมีท่ีทาํการตั้งอยูท่ี่ เลขท่ี ๑๘ อาคารทรูทาวเวอร์ ถนนรัชดาภิเษก แขวง

หว้ยขวาง เขตหว้ยขวาง กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๑๐โดยมีบุคคลตามรายช่ือดงัต่อไปน้ีเป็นบุคคลผูติ้ดต่อ 

 • นางนิศานาถ อยูว่ฒันา 
          หากผูใ้ห้เช่ือมต่อโครงข่ายมีการเปล่ียนแปลงหรือแกไ้ขท่ีอยู่ของบริษทัหรือบุคคลผูติ้ดต่อ 

ผูใ้หเ้ช่ือมต่อจะดาํเนินการแจง้ใหท้ราบโดยทนัที 
 

ข้อ ๒๑ การยืน่หนังสือบอกกล่าว 
  ในกรณีท่ีไม่มีการระบุไวเ้ป็นอย่างอ่ืนใน RIO น้ี  การแสดงเจตนาในรูปการแจง้  การยื่นคาํ
ร้อง  การเรียกร้อง  หรือการติดต่อส่ือสารใดๆ ภายใต ้RIO น้ีในระหว่างคู่สัญญา  จะตอ้งทาํเป็นหนังสือและถือว่ามีผล
ผกูพนัเม่ือไดมี้การนาํส่งดว้ยมือ  ดว้ยพนกังานส่งเอกสาร ดว้ยจดหมายอิเลก็ทรอนิกส์ จดหมายลงทะเบียนไปรษณียต์อบ
รับ หรือระบบ โทรสาร  ซ่ึงมีการยนืยนัโทรสาร เป็นลายลกัษณ์อกัษรในภายหลงั โดยถือวา่วนัท่ีรับโทรสาร เป็นวนัรับการ
แสดงเจตนา เม่ือคู่สัญญาอีกฝ่ายหน่ึงไดรั้บไวต้ามท่ีอยูท่ี่ระบุไวด้งัต่อไปน้ี 
 
 บริษทั ทรู ยนิูเวอร์แซล คอนเวอร์เจน้ซ์ จาํกดั เลขท่ี ๑๘ อาคารทรูทาวเวอร์ ถนนรัชดาภิเษก แขวงหว้ย
ขวาง เขตหว้ยขวาง กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๑๐ 
 หรือตามท่ีอยูอ่ื่นท่ีคูส่ัญญาจะไดก้าํหนดไวเ้ป็นหนงัสือ  
 
  ในการเสนอ RIO ฉบบัน้ี ผูใ้หเ้ช่ือมต่อโครงข่ายยนืยนัวา่จะปฏิบติัตามเง่ือนไขท่ีเสนอใน RIO น้ี และ
นาํ RIO ไปใชเ้ป็นหลกัเกณฑใ์นการให้เช่ือมต่อโครงข่ายแก่ผูป้ระกอบการรายอ่ืนตามเง่ือนไขของกฎหมายและประกาศ
ของคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทศัน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติท่ีเก่ียวขอ้งต่อไป 
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เอกสารแนบท้ายหมายเลข ๑ 
 

กระบวนการและวิธีการเช่ือมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม  
มาตรฐานทางเทคนิคสาํหรบัการเช่ือมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม  

รวมทัง้จดุเช่ือมต่อท่ีมีความเป็นไปได้ทางเทคนิคท่ีเสนอให้มีการเช่ือมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม 
ของ บริษทั ทร ูยนิูเวอรแ์ซล คอนเวอรเ์จ้นซ ์จาํกดั 
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๑. กระบวนการและวิธีการเช่ือมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม 
 

ใหเ้ป็นไปตามขอ้ ๒ และขอ้ ๓ ของขอ้เสนอการเชือ่มต่อโครงขา่ยโทรคมนาคมฉบบัน้ี 
 

 
๒. มาตรฐานทางเทคนิคสาํหรบัการเช่ือมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม 
 

๒.๑ ผูข้อเชือ่มต่อโครงขา่ยโทรคมนาคมตอ้งทาํการสรา้งระบบสือ่สญัญาณ (Transmission) เขา้มาจนถงึ
จุดเชือ่มต่อ โดยมจีุดพกั (Transmission DDF) ในพืน้ทีข่องผูใ้หเ้ชือ่มต่อตามพืน้ทีท่ีไ่ดต้กลงกนัไว ้พรอ้มทัง้
ตอ้งเตรยีมอุปกรณ์ทีจ่าํเป็นสาํหรบัการเขา้ถงึใหพ้รอ้ม เชน่ Punching Tool หรอื สายสือ่สญัญาณ 

๒.๒ ในการเชือ่มต่อระหวา่งจุดเชือ่มต่อ ใหเ้ชือ่มต่อดว้ยอนิเทอรเ์ฟสมาตรฐาน (Switching Interface) 
ไดแ้ก่ E๑, STM๑ Optical, STM๑ Electrical ขึน้อยูก่บัการตกลงกนัของทัง้สองฝา่ย ทัง้น้ี E๑ Interface ณ จุด
เชือ่มต่อของผูใ้หเ้ชือ่มต่อมคีา่ความตา้นทานไฟฟ้า ๑๒๐ โอหม์ 

๒.๓ ระบบสือ่สญัญาณ (Signaling) ทีใ่ชใ้นการเชือ่มต่อเป็นระบบ Signaling CCS๗ ซึง่ตอ้งคาํนวณ
จาํนวน Signaling Channel ใหเ้หมาะสมกบัจาํนวนวงจรทีม่กีารเชือ่มต่อ และจะตอ้งมอียา่งน้อย ๒ Signaling 
Channels เพือ่สาํรอง (Redundancy) กรณทีีม่กีารชาํรุดหรอืสือ่สญัญาณบางสว่นเสยีหาย โดยจะเชือ่มต่อ
ระหวา่ง ๒ จุดเชือ่มต่อใดๆ โดยตรงหรอืต่อผา่น STP กไ็ด ้  

๒.๔ Routing Plan หมายถงึ รายละเอยีดของการสง่เลขหมายหรอืทราฟฟิคของ ๒ จุดเชือ่มต่อใดๆ ซึง่ทัง้
สองฝา่ยจะตอ้งตกลงในรายละเอยีด โดยปกตสิามารถสง่ทราฟฟิคไดต้ามพืน้ทีใ่หบ้รกิารของแต่ละจุดเชือ่มต่อ  

๒.๕ ผูใ้หเ้ชือ่มต่อโครงขา่ยและผูข้อเชือ่มต่อโครงขา่ยตอ้งประชุมรว่มกนัเพือ่กาํหนดรายละเอยีดเกีย่วกบั
ขอ้มลูปรมิาณทราฟฟิคทีต่อ้งเปิดเผยและใชป้ระโยชน์รว่มกนั ดงัน้ี 

๒.๕.๑ ปรมิาณการเรยีกประเภทต่างๆ เชน่ เรยีกเขา้และเรยีกออก มหีน่วยเป็น E๑ 
๒.๕.๒ ขอ้กาํหนดคุณภาพบรกิารของ ๒ จุดเชือ่มต่อใดๆ อยา่งน้อย ไดแ้ก ่อตัราสว่นการเรยีกสาํเรจ็ 

(Successful Call Ratio) หรอื คา่อื่นๆ ทีท่ ัง้สองฝา่ยตกลงกนั  
๒.๕.๓ ชว่งรอบระยะเวลาการวดั เชน่ วนั เวลา เดอืน ในชว่งชัว่โมงเรง่ดว่น ตามทีต่กลงกนัของทัง้

สองฝา่ย 
๒.๕.๔ การคาดคะเนทราฟฟิค ในอนาคตลว่งหน้า ๓ ปี แสดงคา่ทุก ๓ เดอืน 

 ๒.๖ กรณเีป็นการเชือ่มต่อครัง้แรกจะตอ้งจดัใหม้กีารทดสอบเพือ่ใหม้ัน่ใจไดว้า่การทาํงานของระบบการใช้
ของทัง้สองฝา่ยสามารถทาํงานไดต้ามขอ้กาํหนด รวมทัง้ไมม่ผีลกระทบต่อการเชือ่มต่อ 
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๓. จดุเช่ือมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม 
 
บรษิทั ทร ูยนิูเวอรแ์ซล คอนเวอรเ์จน้ซ ์จาํกดั ไดก้าํหนดจุดทีใ่หเ้ชื่อมต่อโครงขา่ยโทรคมนาคมทีค่รอบคลุมพืน้ที่
ใหบ้รกิารทัง้สิน้ ๕ จุด (ชุมสาย) ประกอบดว้ย 
 

จดุเช่ือมต่อ พืน้ท่ีการให้บริการของจดุเช่ือมต่อ ท่ีอยู่ 

ชุมสายเมอืงทอง กรุงเทพฯ ปรมิณฑล ภาคกลาง ภาค
ตะวนัออก และภาคตะวนัตก 

๔๗/๕๐๕-๕๑๐ อาคารนิวเจนีวา ถ.ป๊อปปลูา่  
ต.บา้นใหม ่อ.ปากเกรด็ จ.นนทบุร ี๑๑๑๒๐ 

ชุมสายธญาณ กรุงเทพฯ ปรมิณฑล ภาคกลาง ภาค
ตะวนัออก และภาคตะวนัตก 

๑๒๕๒ ถ.พฒันาการ ๓๔  แขวงสวนหลวง เขต
สวนหลวง กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๕๐ 

ชุมสายขอนแกน่ ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ  ๙/๔๐ ถ.รถไฟ ต.ในเมอืง อ.เมอืง จ.ขอนแกน่ 
๔๐๐๐๐ 

ชุมสายเชยีงใหม ่ ภาคเหนือ  ๘๐ ซอย ๑ ถ.มหดิล อ.เมอืง จ.เชยีงใหม ่
๕๐๑๐๐ 

ชุมสายสงขลา ภาคใต ้ ๑๑๙/๕ ม.๑ ซ.คลองเตย ๒๐ ถ.เพชรเกษม ซ.๖  
ต.คอหงส ์อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ๙๐๑๑๐ 
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รายละเอียดของส่ิงอาํนวยความสะดวกท่ีจาํเป็นสาํหรบัการเช่ือมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม 
 และอตัราค่าตอบแทนการใช้ส่ิงอาํนวยความสะดวกท่ีจาํเป็น 

ของ บริษทั ทร ูยนิูเวอรแ์ซล คอนเวอรเ์จ้นซ ์จาํกดั 
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ส่ิงอาํนวยความสะดวกสาํหรบัการเช่ือมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม 
 
๑. ประเภทของส่ิงอาํนวยความสะดวก 

สิง่อาํนวยความสะดวกซึง่ผูใ้หเ้ชือ่มต่อโครงขา่ยจดัเตรยีม ไดแ้ก ่
๑.๑  พืน้ทีภ่ายในหอ้งอุปกรณ์เพือ่ใชใ้นการตดิตัง้อุปกรณ์เชือ่มต่อของผูข้อเชือ่มต่อโครงขา่ย 
๑.๒  ระบบปรบัอากาศภายในหอ้งอุปกรณ์ 
๑.๓   ไฟฟ้ากระแสสลบัซึง่รบัไฟจากเครือ่งกาํเนิดไฟฟ้าของผูใ้หเ้ชือ่มต่อโครงขา่ย 

 

๒. เง่ือนไขและหลกัเกณฑ ์ ข้อกาํหนดของการใช้สถานท่ีและส่ิงอาํนวยความสะดวก 
๒.๑ ผู้ให้เชื่อมต่อโครงข่ายจะจัดเตรียมไฟฟ้ากระแสสลับไว้ให้ที่ตู้ควบคุมระบบไฟฟ้า (Main 

Distribution Board: MDB) หรอื แผงวงจรยอ่ย (Load Panel: LP) การนําไฟฟ้าไปใชง้านผูข้อ
เชื่อมต่อโครงข่ายจะต้องตดิตัง้ ระบบป้องกนัไฟฟ้าลดัวงจร (Circuit Breaker) ทางเดนิ
สายไฟฟ้า ตามมาตรฐานทีผู่ใ้หเ้ชือ่มต่อโครงขา่ยกาํหนด  

๒.๒ การตดิตัง้สายไฟฟ้า ท่อรอ้ยสาย รางเดนิสายหรอืทางเดนิสายไฟฟ้า เครือ่งวดัหน่วยไฟฟ้า และ 
Circuit Breaker เพือ่นําไฟฟ้าจากตูไ้ฟฟ้า MDB หรอื LP ไปใชง้าน จะตอ้งเป็นไปตามมาตรฐาน
ของวศิวกรรมสถานแหง่ประเทศไทย (วสท.) 

๒.๓ วสัดุและอุปกรณ์ไฟฟ้าทีนํ่ามาใชง้าน ตอ้งไดต้ามมาตรฐานผลติภณัฑอุ์ตสาหกรรม (มอก.) 
๒.๔ ผูข้อเชือ่มต่อโครงขา่ยตอ้งจดัเตรยีมตูอุ้ปกรณ์ (Rack) มาเพือ่ตดิตัง้อุปกรณ์เอง 
๒.๕ หากผูข้อเชื่อมต่อโครงข่ายต้องการใช้ไฟฟ้ากระแสตรง ผู้ขอเชื่อมต่อโครงข่ายต้องจดัเตรยีม

อุปกรณ์แปลงไฟฟ้าเป็นกระแสตรง (Rectifier) และแบตเตอรี ่(Battery) เอง และตอ้งตดิตัง้ในตู้
อุปกรณ์ตามขอ้ ๒.๔ 

๒.๖ ก่อนการตดิตัง้อุปกรณ์ใดๆ ผูข้อเชือ่มต่อโครงขา่ยตอ้งจดัสง่แบบตดิตัง้คุณสมบตัทิางเทคนิคของ
อุปกรณ์และวสัดุทุกชนิด ใหแ้ก่ผูใ้หเ้ชื่อมต่อโครงขา่ยเพื่อทําการพจิารณาอนุมตักิ่อนดําเนินการ
ตดิตัง้ 

๒.๗ การใชเ้ครื่องมอืประกอบการตดิตัง้อุปกรณ์ทีใ่ชไ้ฟฟ้า เช่น สวา่นไฟฟ้า ตอ้งมแีผงควบคุมไฟฟ้า 
เพือ่ต่อไฟฟ้าใชง้านผา่นแผงควบคุมน้ี 

๒.๘ ผูข้อเชื่อมต่อโครงข่ายต้องปฏบิตัติามระเบยีบการใชอ้าคารสถานที่ของผูใ้หเ้ชื่อมต่อโครงข่าย
อยา่งเครง่ครดั 

๒.๙ ผูข้อเชือ่มต่อโครงขา่ยจะตอ้งจดัใหม้ผีูค้วบคุมงานทีม่ปีระสบการณ์ไมน้่อยกวา่ ๓ ปี เพือ่ควบคุม
งานตลอดการตดิตัง้ 

๒.๑๐ ผูข้อเชื่อมต่อโครงข่ายต้องจดัทําแบบทีไ่ดต้ดิตัง้จรงิ (As-built Drawing) ส่งใหแ้ก่ผูใ้ห้
 เชือ่มต่อโครงขา่ยภายใน ๑๔ วนัหลงังานแลว้เสรจ็ 

๒.๑๑ ผูข้อเชื่อมต่อโครงขา่ยตอ้งแจง้ใหผู้เ้ชื่อมต่อโครงขา่ยทราบเมื่องานตดิตัง้แลว้เสรจ็ภายใน ๑ 
 วนั เพือ่ตรวจสอบความเรยีบรอ้ย 

๒.๑๒ กรณีมขีอ้บกพร่อง ผูข้อเชื่อมต่อโครงขา่ยตอ้งแกไ้ขงานทีต่รวจพบว่าบกพร่องภายใน ๗ วนั
 หลงัรบัทราบ 

๒.๑๓ การตดิตัง้อุปกรณ์เพิม่เตมิตอ้งดาํเนินการเชน่เดยีวกนักบัการขอเขา้ตดิตัง้อุปกรณ์ในครัง้แรก 
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๒.๑๔ ผูใ้ห้เชื่อมต่อโครงข่ายสามารถขอให้แก้ไข ปรบัเปลี่ยนแบบตดิตัง้ และวสัดุอุปกรณ์ไฟฟ้า
 บางสว่นทีจ่ะนํามาใชง้านไดต้ามความเหมาะสม 
 

๓. อตัราค่าตอบแทน 
 

การใชพ้ื้นที่สําหรบัตดิตัง้อุปกรณ์เชื่อมต่อ ระบบปรบัอากาศ และไฟฟ้ากระแสสลบั จะคดิค่าธรรมเนียม
จากขนาดของพืน้ทีต่ ัง้อุปกรณ์ และกระแสไฟฟ้าทีใ่ช ้โดยคาํนวณจาก 
 

๓.๑  ค่าพืน้ทีส่าํหรบัตดิตัง้อุปกรณ์ ๑ ตูข้นาดกวา้ง ยาว ไม่เกนิ ๖๐๐ x ๙๐๐ ม.ม. ความสงูไม่เกนิ 
๒,๒๐๐  ม.ม. และใชก้ระแสไฟฟ้าสลบัไม่เกนิ ๑๕ แอมแปร์ต่อตูอุ้ปกรณ์นัน้ คดิค่าธรรมเนียม
การใชตู้ล้ะ ๕๔,๐๐๐ บาทต่อเดอืน   

๓.๒  กรณีทีผู่ข้อเชื่อมต่อโครงขา่ยตอ้งการใชก้ระแสไฟฟ้าเกนิกว่า ๑๕ แอมแปรต่์อตูอุ้ปกรณ์นัน้ จะ
คดิคา่ธรรมเนียมการใชเ้พิม่ขึน้หน่วยละ ๕ บาท 

 
๔.  ข้อกาํหนดเพ่ิมเติม 
   

๔.๑  ในการจัดเตรียมสถานที่และสิ่งอํานวยความสะดวก หากผู้ให้เชื่อมต่อโครงข่ายมีความ
จาํเป็นตอ้งปรบัปรุงอาคารสถานทีห่รอืระบบไฟฟ้าของอาคาร ผูข้อเชื่อมต่อโครงขา่ยจะตอ้งร่วม
รบัภาระคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้ โดยพจิารณาจากสดัสว่นของการใชป้ระโยชน์ในสิง่ทีต่อ้งปรบัปรุงนัน้ 
เวน้แต่การปรบัปรุงนัน้ได้ดําเนินการเพื่อผูข้อเชื่อมต่อโครงข่ายเพยีงรายเดยีว ผู้ขอเชื่อมต่อ
โครงขา่ยจะตอ้งรบัภาระคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้ทัง้หมด 

๔ .๒  หากผู้ขอเชื่อมต่อโครงข่ายมีความประสงค์จะใช้สิ่งอํานวยความสะดวกอื่นเพิ่มเติม
นอกเหนือจากที่กําหนดไวน้ี้ ผูใ้หเ้ชื่อมต่อโครงข่ายและผูข้อเชื่อมต่อโครงข่ายจะทําการตกลง
ขอบเขตและค่าใชจ้่ายเป็นกรณีๆ ไป โดยผูข้อเชื่อมต่อโครงข่ายจะต้องแจง้ความประสงค์เป็น
หนังสอื พร้อมรายละเอียดแก่ผูใ้ห้เชื่อมต่อโครงข่าย และคณะกรรมการกิจการกระจายเสยีง 
กจิการโทรทศัน์ และกจิการโทรคมนาคมแหง่ชาต ิ
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คณุภาพการเช่ือมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม 
ของ บริษทั ทร ูยนิูเวอรแ์ซล คอนเวอรเ์จ้นซ ์จาํกดั 
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คณุภาพการเช่ือมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม 
 

  คุณภาพการใหบ้รกิารใหเ้ป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกจิการโทรคมนาคมแหง่ชาต ิ
เรือ่ง หลกัเกณฑแ์ละเงือ่นไขการพจิารณามาตรฐานบรกิารทีด่สีาํหรบัการเชือ่มต่อโครงขา่ยโทรคมนาคม และ
ตามทีก่ฎหมายกาํหนด โดยคุณภาพการเชือ่มต่อโครงขา่ยโทรคมนาคมจะเป็นมาตรฐานเดยีวกบัของผูร้บั
ใบอนุญาตทีม่โีครงขา่ยโทรคมนาคมทีใ่หเ้ชือ่มต่อโครงขา่ยโทรคมนาคมเอง 
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อตัราค่าตอบแทนการเช่ือมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม 
บริษทั ทร ูยนิูเวอรแ์ซล คอนเวอรเ์จ้นซ ์จาํกดั 
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อตัราค่าตอบแทนการเช่ือมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมของผูใ้ห้เช่ือมต่อโครงข่าย 
 

บริการการเช่ือมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมประเภทเสียง 
ผูใ้หเ้ชือ่มต่อโครงขา่ยขอเสนอใหใ้ชอ้ตัราคา่ตอบแทนการเชือ่มต่อโครงขา่ยโทรคมนาคม

ชัว่คราว ตามประกาศคณะกรรมการกจิการกระจายเสยีง กจิการโทรทศัน์ และกจิการโทรคมนาคมแหง่ชาต ิ
เรือ่ง อตัราคา่ตอบแทนการเชือ่มต่อโครงขา่ยโทรคมนาคมทีเ่ป็นอตัราอา้งองิ พ.ศ. ๒๕๕๗ ดงัต่อไปน้ี 

 
 

ประเภทบริการการเช่ือมต่อโครงข่าย
โทรคมนาคม 

อตัราค่าตอบแทนการเช่ือมต่อโครงข่าย
โทรคมนาคม (บาท/นาที) 

ตัง้แต่วนัท่ี ๒๔ กรกฎาคม 
๒๕๕๗ ถึง ๓๐ มิถนุายน 

๒๕๕๘ 

๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘  
ถึง ๓๐ มิถนุายน 

๒๕๕๙ 

บรกิารเชือ่มต่อโครงขา่ยโทรคมนาคมเพือ่ให้
สามารถเรยีกจากจุดเริม่ตน้ (Call Origination)       

๐.๔๕ ๐.๓๔ 

บรกิารเชือ่มต่อโครงขา่ยโทรคมนาคมเพือ่ให้
สามารถเรยีกถงึจุดปลายทาง (Call Termination) 

๐.๔๕ ๐.๓๔ 

บรกิารเชือ่มต่อโครงขา่ยโทรคมนาคมเพือ่ให้
สามารถเรยีกผา่น (Call Transit) 

๐.๑๖ ๐.๑๖ 

 
ทัง้น้ีนบัตัง้แต่วนัที ่๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เป็นตน้ไป ผูใ้หเ้ชือ่มต่อโครงขา่ยจะเสนอใหใ้ชอ้ตัราคา่ตอบแทน
การเชือ่มต่อโครงขา่ยโทรคมนาคมในอตัรา ตามทีผู่ใ้หเ้ชือ่มต่อโครงขา่ยจะกาํหนดต่อไป 
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รายละเอียดของบริการเช่ือมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม 

ของ บริษทั ทร ูยนิูเวอรแ์ซล คอนเวอรเ์จ้นซ ์จาํกดั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

เอกสารแนบทา้ยหมายเลข ๕ ของบรษิทั ทร ูยนิูเวอรแ์ซล คอนเวอรเ์จน้ซ ์จาํกดั           หน้า ๒ จาก ๒                        

รายละเอียดของบริการเช่ือมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม 

บรกิารทีผู่ใ้หเ้ชือ่มต่อโครงขา่ยจะอนุญาตใหเ้ชือ่มต่อโครงขา่ยโทรคมนาคม  มดีงัน้ี 

๑. บรกิารเชือ่มต่อโครงขา่ยโทรคมนาคมเพือ่ใหส้ามารถเรยีกจากจุดเริม่ตน้ (Call Origination) 
๒. บรกิารเชือ่มต่อโครงขา่ยโทรคมนาคมเพือ่ใหส้ามารถเรยีกถงึจุดปลายทาง (Call Termination) 
๓. บรกิารเชือ่มต่อโครงขา่ยโทรคมนาคมเพือ่ใหส้ามารถเรยีกผา่น (Call Transit) 
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เอกสารแนบท้ายหมายเลข ๖ 
 

กระบวนการทดสอบการเช่ือมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม 
ของบริษทั ทร ูยนิูเวอรแ์ซล คอนเวอรเ์จ้นซ ์จาํกดั 
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กระบวนการทดสอบการเช่ือมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมของผูใ้ห้เช่ือมต่อโครงข่าย 
 
๑.  หลกัการทดสอบ 

วตัถุประสงค์การทดสอบการเชื่อมต่อโครงข่ายระหว่างผูใ้หเ้ชื่อมต่อโครงข่ายกบัผูข้อเชื่อมต่อโครงข่าย
เพือ่ใหม้ัน่ใจไดว้า่การทาํงานของระบบการเชือ่มต่อของทัง้สองฝา่ยสามารถทาํงานไดต้ามขอ้กาํหนด รวมทัง้ไม่
มผีลกระทบต่อการเชื่อมต่อของ ผูข้อเชื่อมต่อโครงข่ายรายอื่นๆ ผูใ้หเ้ชื่อมต่อโครงข่ายจะใหบ้รกิารเฉพาะที่
กําหนดไวใ้นสญัญาการเชื่อมต่อเท่านัน้ การเปิดใชง้านจรงิจะทําได้เมื่อทัง้สองฝ่ายยอมรบัการทดสอบแล้ว
เทา่นัน้ 
 

๒. การเตรียมการก่อนการทดสอบ 
ผูข้อเชื่อมต่อโครงข่ายต้องตรวจสอบใหแ้น่ใจว่าอุปกรณ์ที่ใชเ้ชื่อมต่อระบบของผูข้อเชื่อมต่อโครงข่ายมี

มาตรฐานทางเทคนิคถูกตอ้งตามขอ้กําหนดในสญัญา  หากอุปกรณ์ส่วนใดหรอืโปรแกรมทีใ่ชท้ํางานในระบบ
เชือ่มต่อไมไ่ดม้าตรฐานจะตอ้งแกไ้ขใหไ้ดม้าตรฐานก่อนเริม่ดาํเนินการทดสอบ 
 

๓. กรณีท่ีต้องทาํการทดสอบ 
การทดสอบการเชื่อมต่อเป็นหน้าทีข่องทัง้สองฝา่ย  ผูใ้หเ้ชื่อมต่อโครงข่ายตอ้งกําหนดวธิกีารดําเนินงาน

และขัน้ตอนการปฏบิตั ิโดยจดัทาํหนังสอืคู่มอืการทดสอบเพือ่ใหผู้ข้อเชื่อมต่อโครงขา่ยนําไปใชง้าน  อยา่งไรก็
ตามทัง้สองฝา่ยอาจจะใชว้ธิกีารทดสอบอื่นๆ ตามแต่ทีจ่ะตกลงกนัได ้การทดสอบจะเกดิขึน้ในกรณดีงัต่อไปน้ี 

(๑) เมือ่เชือ่มต่อกนัเป็นครัง้แรก 
(๒) เมือ่เพิม่เตมิจุดเชือ่มต่อแหง่ใหมจ่ากของเดมิ 
(๓) เมือ่ทัง้สองฝา่ยตกลงจะเปลีย่นแปลงจุดเชือ่มต่อจากสถานทีเ่ดมิไปยงัสถานทีแ่หง่ใหม ่

 

๔. กาํหนดเวลาทดสอบ 
๔.๑ การกาํหนดวนัทดสอบ ผูข้อเชือ่มต่อโครงขา่ยตอ้งประสานงานกบัผูใ้หเ้ชือ่มต่อโครงขา่ยเป็นการ

ลว่งหน้าอยา่งน้อย ๑ เดอืนกอ่นถงึกาํหนดวนัทดสอบ 
๔.๒ ผูใ้หเ้ชือ่มต่อโครงขา่ยจะมหีนงัสอืตอบรบัและกาํหนดวนัทดสอบ พรอ้มระยะเวลาแลว้เสรจ็แจง้ใหผู้้

ขอเชือ่มต่อโครงขา่ยภายใน ๑๕ วนัทาํการ  
๔.๓ หากการทดสอบไมส่ามารถเสรจ็สิน้ไดท้นัตามกาํหนด ผูข้อเชือ่มต่อโครงขา่ย (ผูข้อทดสอบ) ตอ้งมี

หนงัสอืแจง้ผูใ้หเ้ชือ่มต่อโครงขา่ยทราบก่อนลว่งหน้า ๒ วนัทาํการ และทาํความตกลงเรือ่ง
กาํหนดเวลาสิน้สดุการทดสอบกนัใหม ่

๔.๔ ความลา่ชา้อนัเป็นเหตุทาํใหก้ารทดสอบไมเ่สรจ็ตามกาํหนดอนัเกดิจากการกระทาํของผูข้อเชือ่มต่อ
โครงขา่ยนัน้ ผูใ้หเ้ชือ่มต่อโครงขา่ยจะไมร่บัผดิชอบ ยกเวน้ความลา่ชา้นัน้เกดิจากฝา่ยของผูใ้ห้
เชือ่มต่อโครงขา่ยเอง  
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๕. เวลาปฏิบติังานทดสอบ 
 การทดสอบจะกระทําในวนัทํางานปกตติัง้แต่เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๗.๓๐ น. หยุดพกัรบัประทานอาหาร
กลางวนั ๑ ชัว่โมงหรอืตกลงกนัเป็นกรณพีเิศษเป็นกรณีๆ  ไป 
 

๖. รายงานผลการทดสอบ 
     ๖.๑  ผูใ้หเ้ชื่อมต่อโครงขา่ยขอสงวนสทิธทิีจ่ะเป็นผูพ้จิารณาใหค้วามเหน็ชอบรายงานผลการทดสอบ และ
การอนุญาตใหเ้ปิดใชง้านการเชื่อมต่อของผูข้อเชื่อมต่อโครงข่ายได ้ โดยพจิารณาแยกเป็นรายชุมสายหรอื
เสน้ทางการเชือ่มต่อเป็นเสน้ทางไป 
     ๖.๒  เมือ่พบปญัหารา้ยแรงทีเ่กดิขึน้ในระหวา่งการทดสอบ ใหท้ัง้สองฝา่ยแกไ้ขปญัหาในโครงขา่ยของตน 
พรอ้มสรุปสาเหตุ และแนวทางป้องกนั/แกไ้ขปญัหา ก่อนจะเริม่ทาํการทดสอบครัง้ใหม ่

 

๗. ค่าใช้จ่ายการทดสอบ 

คา่ใชจ้า่ยในการทดสอบตามเอกสารแนบทา้ยสญัญาหมายเลข ๖ น้ีใหต่้างฝา่ยต่างรบัภาระในสว่นของตน 
 

๘. ความล่าช้า และ ยกเลิกการทดสอบ 
๘.๑   ผูข้อเชือ่มต่อโครงขา่ยจะตอ้งดาํเนินการทดสอบในวนัและเวลาตามทีก่าํหนดเทา่นัน้ 
๘.๒   หากมกีารยกเลกิการทดสอบการเชื่อมต่อ ผูข้อเชื่อมต่อตอ้งมหีนังสอืแจง้ใหผู้ใ้หเ้ชื่อมต่อโครงขา่ย

ทราบและจะตอ้งจา่ยเงนิคา่เตรยีมการตามทีไ่ดต้กลงกนัไวแ้ลว้ 
๘.๓   เมื่อการทดสอบแลว้เสรจ็ก่อนกําหนดเวลา หรอื มกีารยกเลกิเมื่อดําเนินการไปไดร้ะยะเวลาหน่ึง 

ใหผู้ข้อเชื่อมต่อโครงข่ายชําระค่าใชจ้่ายตามจํานวนวนัทีใ่ชด้ําเนินการจรงิดว้ยเหตุผลตามตน้ทุนที่
เกดิขึน้จรงิใหก้บัผูใ้หเ้ชือ่มต่อโครงขา่ย 

๘.๔   ผูใ้หเ้ชื่อมต่อโครงขา่ยอาจจะขอหยุดพกัการทดสอบชัว่ขณะหน่ึง อนัเน่ืองมาจากปจัจยัภายนอกที่
ควบคุมไม่ได ้ โดยจะขยายระยะเวลาการทดสอบเพื่อชดเชยใหแ้ละค่าใชจ้่ายเท่าเดมิ ผูข้อเชื่อมต่อ
โครงขา่ยจะฟ้องรอ้งเรยีกคา่เสยีหายจากความลา่ชา้ในกรณน้ีีมไิด ้

 
๘. รายการท่ีต้องทาํการทดสอบ 

๘.๑ TRANSMISSION TEST 
๘.๑.๑ E1 Test 
๘.๑.๒ STM1 Test (Optional) 

๘.๒ SWITCHING TEST 
๘.๒.๑ Setting 

• Signaling 

• Speech 
๘.๒.๒ Test case 

• ITU-T Q.781 White Book, MTP Level 2 Test.  
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• ITU-T Q.782 White Book, MTP Level 3 Test. 

• ITU-T Q.784 White Book, Level 4 ISUP Basic Call Test. 
 

๘.๓ MTP LEVEL ๒ TEST  
Test Topics (Based on ITU-T Q.781 White Book) 
Item No. TEST TOPIC Result 

1.1 Initialization (Power-up)  
1.2 Timer T2  
1.21 Both ends set emergency  
1.25 Deactivation during initial alignment  
1.29 Deactivation during link in service  
1.5 Normal alignment- correct procedure  
3.5 Link in service (Break Tx path)  
8.1 MSU transmission and reception (Basic)  
 

๘.๔ MTP LEVEL ๓ TEST  
Test Topics (Based on ITU-T Q.782 White Book) 
Item No. TEST TOPICS Result 

1.1 First signaling link activation  
1.2 Signaling link-set deactivation  
1.3 Signaling link-set activation  
3.1 Changeover initiated at one side of a link-set(COO<>COA)  
3.2 Changeover initiated at both ends at the same time(COO<>COO)  
4.1 Change back within a link-set  
7.1.1 Available link (Management inhibiting, Inhibition of a link)  
7.2.2 Local reject on an unavailable link (Management inhibiting, Inhibition 

not permitted) 
 

7.6.1 With change-back (Manual un-inhibition of a link)  
7.17.1 Normal procedure (Management inhibiting test)  
7.17.2 Reception of an LLT or LRT on an uninhibited link (Management 

inhibiting test) 
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๘.๕ LEVEL ๔ ISUP BASIC CALL TEST  
Test Topics (Based on ITU-T Q.784 White Book) 
Item No. TEST TOPICS Result 

1.2.1 RSC sent on an idle circuit  
1.2.2 RSC  received on an idle circuit  
1.3.1.1 CGB and CGU received (Blocking of circuits, Circuit group 

blocking/unblocking) 
 

1.3.1.2 CGB and CGU sent (Blocking of circuits, Circuit group 
blocking/unblocking) 

 

1.3.2.1 BLO received (Blocking of circuits, Circuit blocking/unblocking)  
1.3.2.2 BLO sent (Blocking of circuits, Circuit blocking/unblocking)  
1.3.2.3 Blocking from both ends; removal of blocking from one end (Blocking 

of circuits, Circuit blocking/unblocking) 
 

1.3.2.4 IAM received on a remotely blocked circuit (Blocking of circuits, Circuit 
blocking/unblocking) 

 

2 Normal call setup – Ordinary speech calls  
2.1.1 IAM sent by controlling SP (Both way circuit selection)  
2.1.2 IAM sent by non-controlling SP  (Both way circuit selection)  
2.2.1 “en bloc” operation (Called address sending)  
2.3.1s Ordinary call (with various indications in ACM) (Successful call setup)  
2.3.2 Ordinary call (with ACM, CPG, and ANM) (Successful call setup)  
2.3.6 Blocking and unblocking during a call (indicated) (Successful call setup)  
2.3.7 Blocking and unblocking during a call (received) (Successful call setup)  
3 Normal Call Release   
3.1 Calling party clears before address complete  
3.2 Calling party clears before answer  
3.3 Calling party clears after answer  
3.4 Called party clears after answer  
3.5 Suspend indicated by the network  
4.1s(CV) Validate a set of known cause for release (Unsuccessful call setup)  
5 Abnormal situation during a call  
5.2.2 T9: waiting for an answer message (Timers)  
 
๙. ระยะเวลาการทดสอบ 
    ๓ วนัทาํการ 




