ข้อเสนอการใช้บริ การข้ามโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ภายในประเทศ
(Reference Domestic Roaming Offer)
ฉบับปรับปรุง
ของ
บริ ษทั ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิ วนิ เคชัน่ จํากัด

ข้อเสนอการใช้บริการข้ามโครงข่ายโทรศัพท์เคลือ่ นทีภ่ ายในประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ของบริษทั ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชัน่ จํากัด

หน้า 1 จาก 23

ข้อเสนอการใช้บริ การข้ามโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ภายในประเทศ
ของบริ ษทั ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิ วนิ เคชัน่ จํากัด
ข้อเสนอฉบับนี้ทาํ ขึน้ โดยบริษทั ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชัน่ จํากัด ซึง่ จดทะเบียน
เป็ นนิตบิ ุคคลประเภทบริษทั จํากัด ณ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ซึง่ มีสาํ นักงานใหญ่ตงั ้ อยู่ เลขที่ 18
อาคาร ทรู ทาวเวอร์ ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 ซึง่ ต่อไปนี้ ข้อเสนอนี้
จะเรียกว่า (“ผูใ้ ห้บริ การข้ามโครงข่าย”)
เพือ่ ให้เป็ นไปตามประกาศของคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการ
โทรคมนาคมแห่งชาติ เรือ่ ง การใช้บริการข้ามโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนทีภ่ ายในประเทศ พ.ศ. 2556 (“ประกาศ
กสทช. เรื่อง การใช้บริ การข้ามโครงข่ายฯ”) ผูใ้ ห้บริการข้ามโครงข่ายจึงได้ทาํ ข้อเสนอการใช้บริการข้ามโครงข่าย
โทรศัพท์เคลื่อนทีภ่ ายในประเทศ ฉบับนี้ (“RRO”) ขึน้ โดยมีรายละเอียดเป็ นไปตามประกาศ กสทช. เรือ่ ง การใช้
บริการข้ามโครงข่ายฯ ดังนี้
ข้อ 1. ขอบเขต ความหมายและการตีความถ้อยคําใน RRO
1.1 ขอบเขต
RRO นี้ครอบคลุมการดําเนินการทางเทคนิคและทางพาณิชย์เพือ่ การใช้บริการข้าม
โครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนทีภ่ ายในประเทศ (“บริ การข้ามโครงข่ายฯ”) และเพือ่ ให้ผขู้ อใช้บริการข้ามโครงข่าย
โทรศัพท์เคลื่อนทีภ่ ายในประเทศ (“ผูข้ อใช้บริ การข้ามโครงข่าย”) สามารถให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนทีแ่ ก่ผใู้ ช้บริการ
ของตนได้อย่างต่อเนื่องไม่ขาดตอน โดยให้ถอื เอาเอกสารแนบท้าย RRO ตามทีป่ รากฏในข้อนี้เป็ นส่วนหนึ่งของ RRO นี้
หากเอกสารแนบท้าย RRO มีขอ้ ความตอนใดขัดหรือแย้งกับข้อความทีไ่ ด้กล่าวไว้ใน
RRO ให้ถอื บังคับตามข้อความใน RRO และในกรณีเอกสารแนบท้าย RRO ขัดหรือแย้งกันเองให้ถอื บังคับตาม
เอกสารทีท่ าํ ขึน้ หลังสุด หรือหากเอกสารแนบท้าย RRO ทําขึน้ พร้อมกัน ก็ให้ถอื บังคับตามเอกสารแนบท้าย RRO ทีม่ ี
ลําดับก่อนเป็ นหลัก

เอกสารแนบท้ายหมายเลข 1 ........................................................จุดเข้าถึงบริการข้ามโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่
ภายในประเทศ (Roaming Trunk)
เอกสารแนบท้ายหมายเลข 2 ........................................................ประมาณการการใช้บริการข้ามโครงข่าย
โทรศัพท์เคลื่อนทีภ่ ายในประเทศ
เอกสารแนบท้ายหมายเลข 3........................................................ ประเภทบริการข้ามโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่
ภายในประเทศ
เอกสารแนบท้ายหมายเลข 4 ........................................................กระบวนการทดสอบระบบการใช้บริการข้าม
โครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนทีภ่ ายในประเทศ
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เอกสารแนบท้ายหมายเลข 5 ........................................................ มาตรการความปลอดภัยในการใช้บริการ
ข้ามโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนทีภ่ ายในประเทศ
เอกสารแนบท้ายหมายเลข 6 ........................................................ อัตราค่าตอบแทนบริการข้าม
โครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนทีภ่ ายในประเทศ
เอกสารแนบท้ายหมายเลข 7 ........................................................ ข้อกําหนดและมาตรฐานทางเทคนิคในการให้บริการ
ข้ามโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนทีภ่ ายในประเทศ
1.2 ให้ RRO ฉบับนี้มผี ลบังคับใช้เมือ่ บริษทั ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชัน่
จํากัด เปิ ดเผย RRO เป็ นการทัวไป
่ และได้จดั ส่งสําเนา RRO ให้คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
1.3 การทําสัญญาการใช้บริการข้ามโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนทีภ่ ายในประเทศ
RRO ฉบับนี้เป็ นหลักเกณฑ์สาํ หรับการทําสัญญาการใช้บริการข้ามโครงข่ายฯ
ของผูใ้ ห้บริการข้ามโครงข่าย โดยการทําสัญญาดังกล่าวจะเป็ นไปตาม RRO ฉบับนี้ และเป็ นไปตามกฎหมายและ
ประกาศของคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติทเ่ี กีย่ วข้อง
ข้อ 2 จุดเข้าถึงบริ การข้ามโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ภายในประเทศ
2.1 ผู้ใ ห้บริก ารข้ามโครงข่า ยมีห น้ า ที่จ ดั ให้ผู้ข อใช้บริการข้ามโครงข่ายเข้าถึงโครงข่า ย
โทรคมนาคมของตนได้ทจ่ี ุดเข้าถึงใดๆ ตามเอกสารแนบท้ายหมายเลข 1
2.2 การเพิม่ หรือลดจํานวนจุดเข้าถึงบริการข้ามโครงข่ายฯ หรือการย้ายจุดเข้าถึงบริการ
ข้ามโครงข่ายฯ รวมทัง้ การเปลีย่ นแปลงพืน้ ทีใ่ ห้บริการของจุดเข้าถึงบริการข้ามโครงข่ายฯ (Service Area) ตาม
เอกสารแนบท้ายหมายเลข 1 ให้ผใู้ ห้บริการข้ามโครงข่ายกระทําได้เมื่อมีเหตุผลอันสมควร โดยต้องแจ้งเป็ นหนังสือให้
ทราบล่วงหน้าเป็ นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 6 เดือน
2.3 ภายใต้บงั คับแห่งข้อ 2.1 การให้บริการข้ามโครงข่ายฯ ของผู้ให้บริการข้ามโครงข่าย
จะต้องสอดคล้องกับหลัก ดังต่อไปนี้
2.3.1 จัดให้มบี ริการข้ามโครงข่ายฯ ณ จุดทีเ่ ป็ นไปได้ทางเทคนิค
2.3.2 ให้บริการข้ามโครงข่ายฯ โดยไม่เลือกปฏิบตั ิ และโปร่งใสทัง้ ในด้านเงื่อนไขการ
ให้บริการข้ามโครงข่ายฯ และมาตรฐานทางเทคนิคทุกอย่างทีเ่ กีย่ วข้อง
ข้อ 3 กระบวนการทําความตกลงการใช้บริ การข้ามโครงข่ายฯ
3.1 ผูข้ อใช้บริการข้ามโครงข่ายจะต้องทําหนังสือแสดงเจตจํานงขอใช้บริการข้ามโครงข่ายฯ
พร้อมรายละเอียดดังต่อไปนี้เป็ นหนังสือแสดงเจตนาโดยชัดแจ้งแก่ผใู้ ห้บริการข้ามโครงข่ายและจะต้องระบุรายละเอียด
อย่างน้อยดังต่อไปนี้
3.1.1 สถานทีท่ จ่ี ะเป็ นจุดเข้าถึงของผูใ้ ห้บริการข้ามโครงข่ายทีต่ อ้ งการเข้าถึง
3.1.2 รายละเอียดเกีย่ วกับเส้นทางการเชื่อมโยงมายังจุดเข้าถึงของผูใ้ ห้บริการข้าม
โครงข่าย (Traffic Route) ของแต่ละจุดเข้าถึงบริการข้ามโครงข่ายฯ
3.1.3 การประมาณการการใช้บริการข้ามโครงข่ายฯ ของผูข้ อใช้บริการข้ามโครงข่าย
ทีจ่ ะมาใช้บริการข้ามโครงข่ายฯในปจั จุบนั และอนาคตล่วงหน้า 1 ปี โดยเป็ นไปตามเอกสารแนบท้ายหมายเลข 2
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3.1.4 ประเภทของระบบสือ่ สัญญาณ (Signaling) และจํานวนช่องสัญญาณ (Signaling
Channels) ทีต่ อ้ งการใช้ในการใช้บริการข้ามโครงข่ายฯ
3.1.5 การขอใช้สถานทีห่ รือพืน้ ทีส่ าํ หรับการติดตัง้ อุปกรณ์ทจ่ี าํ เป็ นสําหรับการใช้
บริการข้ามโครงข่ายฯ
3.1.6 ประเภทบริการทีต่ อ้ งการใช้บริการข้ามโครงข่ายฯ
3.1.7 รูปแบบการใช้บริการข้ามโครงข่ายฯทีต่ อ้ งการ
3.1.8 โครงสร้างพืน้ ฐานและสิง่ อํานวยความสะดวกทีต่ อ้ งการใช้สาํ หรับการใช้บริการ
ข้ามโครงข่ายฯ
3.1.9 วัน ระยะเวลา และสถานทีท่ ต่ี อ้ งการใช้ และ/หรือ เข้าถึงโครงข่าย
3.1.10 ข้อเสนอหรือเงือ่ นไขทีต่ อ้ งการเจรจาเพิม่ เติมหรือปรับเปลีย่ นจาก RRO ของผู้
ให้บริการข้ามโครงข่าย
3.1.11 ข้อมูลอื่นๆ ทีจ่ าํ เป็ นสําหรับการใช้บริการข้ามโครงข่ายฯ
3.1.12 บุคคลและสถานทีท่ ต่ี ดิ ต่อได้
3.2 ข้อมูลตามทีก่ าํ หนดในข้อ 3.1 สามารถเปลีย่ นแปลง และ/หรือ เพิม่ เติมในรายละเอียด
ได้ตามความจําเป็ น โดยจะให้เป็ นไปตามทีค่ สู่ ญ
ั ญาได้ตกลงกัน
3.3 ผูใ้ ห้บริการข้ามโครงข่ายต้องดําเนินการตรวจสอบและพิเคราะห์อย่างละเอียดซึง่
หนังสือแสดงเจตจํานงขอใช้บริการข้ามโครงข่ายฯ และรายละเอียดทัง้ หมด และจะดําเนินการเจรจากับผูข้ อใช้บริการ
ข้ามโครงข่ายเพือ่ จัดทําสัญญาการใช้บริการข้ามโครงข่ายฯให้แล้วเสร็จภายใน 90 วันนับแต่วนั ทีไ่ ด้รบั หนังสือแสดง
เจตจํานงขอใช้บริการข้ามโครงข่ายฯ
3.4 ในกรณีทม่ี ขี อ้ โต้แย้งใดๆ ระหว่างคูส่ ญ
ั ญาเกีย่ วกับการเจรจาจัดทําสัญญาการใช้บริการ
ข้ามโครงข่ายฯ หรือหากคูส่ ญ
ั ญาไม่สามารถตกลงกันได้ภายในระยะเวลาตามข้อ 3.3 ให้คสู่ ญ
ั ญาฝา่ ยใดฝา่ ยหนึ่งมีสทิ ธิ
นําข้อพิพาทเข้าสูก่ ระบวนการระงับข้อพิพาทตามหลักเกณฑ์ของประกาศ กสทช. เรือ่ งการใช้บริการข้ามโครงข่ายฯ
ได้
3.5 การจะกําหนดให้คสู่ ญ
ั ญาฝา่ ยใดฝา่ ยหนึ่งชดใช้คา่ เสียหายในกรณีใดๆ จะต้องมีการ
ยกเว้นความรับผิดในการชดใช้คา่ เสียหายสําหรับกรณีทก่ี ารไม่ปฏิบตั ติ ามสัญญาเกิดจากเหตุสดุ วิสยั
3.6 ในกรณีทม่ี กี ารร้องขอใช้บริการใหม่ ให้ผขู้ อใช้บริการข้ามโครงข่ายดําเนินการทํา
หนังสือแสดงเจตจํานงขอใช้บริการข้ามโครงข่ายฯตามข้อ 3.1
ข้อ 4 สิ ทธิ และหน้ าที่ของผู้ขอใช้บริ การข้ามโครงข่ายและผูใ้ ห้บริ การข้ามโครงข่าย
4.1 หน้าทีข่ องผูข้ อใช้บริการข้ามโครงข่าย
4.1.1 ผูข้ อใช้บริการข้ามโครงข่ายตกลงทีจ่ ะส่งข้อมูลประมาณการการใช้บริการข้าม
โครงข่ายฯ ตามรายละเอียดและภายในกําหนดเวลาทีร่ ะบุในเอกสารแนบท้ายหมายเลข 2
4.1.2 ผูข้ อใช้บริการข้ามโครงข่ายเป็ นผูด้ าํ เนินการจัดหาวงจรและเชื่อมต่อวงจรเข้าจุด
เข้าถึงบริการข้ามโครงข่าย (Roaming Trunk) โดยการดําเนินการเชื่อมต่อวงจรดังกล่าวจะต้องได้รบั ความยินยอมเป็ น
หนังสือจากผูใ้ ห้บริการข้ามโครงข่ายก่อน
ทัง้ นี้ ผูข้ อใช้บริการข้ามโครงข่ายเป็ นผูร้ บั ผิดชอบค่าใช้จา่ ยใดๆ ในการจัดหา
วงจรดังกล่าว
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4.1.3 ผูข้ อใช้บริการข้ามโครงข่ายจะต้องรับผิดชอบในการติดตัง้ การใช้งาน ความ
ปลอดภัยของระบบ และการบํารุงรักษาอุปกรณ์ ทีเ่ ป็ นของผูข้ อใช้บริการข้ามโครงข่ายเอง โดยการเข้าถึง การเข้าใช้
พืน้ ที่ หรือการนําอุปกรณ์โทรคมนาคมของผูข้ อใช้บริการข้ามโครงข่ายมาติดตัง้ ในพืน้ ทีข่ องผูใ้ ห้บริการข้ามโครงข่าย
ให้เป็ นไปตามข้อกําหนดของผูใ้ ห้บริการข้ามโครงข่าย โดยข้อกําหนดดังกล่าวจะต้องเป็ นธรรม และไม่เลือกปฏิบตั ิ
ระหว่างผูร้ บั ใบอนุญาตรายอื่น ทัง้ นี้ ผูข้ อใช้บริการข้ามโครงข่ายจะต้องปฏิบตั ติ ามเงือ่ นไขเหล่านี้อย่างเคร่งครัด และ
ต้องไม่ทาํ ให้เกิดความเสียหาย หรือรบกวนระบบของผูใ้ ห้บริการข้ามโครงข่าย หรือทําให้การบริการของผูใ้ ห้บริการ
ข้ามโครงข่ายด้อยลงแต่อย่างใด
4.1.4 ผูข้ อใช้บริการข้ามโครงข่ายจะต้องรับผิดชอบดูแลรักษาเครือ่ งและอุปกรณ์
โทรคมนาคมใดๆ ทีผ่ ขู้ อใช้บริการข้ามโครงข่ายนํามาติดตัง้ กับโครงข่ายโทรคมนาคมของผูใ้ ห้บริการข้ามโครงข่าย
หรือนํามาวางในพืน้ ทีท่ ข่ี อใช้บริการข้ามโครงข่ายตามสัญญาการใช้บริการข้ามโครงข่ายฯ
4.1.5 ผูข้ อใช้บริการข้ามโครงข่ายมีหน้าทีแ่ จ้งให้ผใู้ ห้บริการข้ามโครงข่ายทราบ
ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 90 (เก้าสิบ) วัน ก่อนการเปลีย่ นแปลงใด ๆ ของระบบหรือโครงข่ายโทรคมนาคมของผูข้ อใช้
บริการข้ามโครงข่าย ซึง่ อาจส่งผลกระทบต่อวิศวกรรมโครงข่ายโทรคมนาคม หรือการให้บริการข้ามโครงข่าย
โทรศัพท์เคลื่อนทีภ่ ายในประเทศของผูใ้ ห้บริการข้ามโครงข่าย
4.1.6 ผูข้ อใช้บริการข้ามโครงข่ายมีหน้าทีแ่ จ้งให้ผใู้ ห้บริการข้ามโครงข่ายทราบโดยเร็ว
ทีส่ ดุ ถึงข้อผิดพลาดต่าง ๆ ทีเ่ กิดขึน้ บนโครงข่ายโทรคมนาคมซึง่ อาจส่งผลกระทบต่อการให้บริการข้ามโครงข่ายฯ ของ
ผูใ้ ห้บริการข้ามโครงข่าย รวมถึงแจ้งให้ทราบถึงความคืบหน้าของการแก้ไขข้อผิดพลาด และการดําเนินการแก้ไข
ข้อผิดพลาดดังกล่าว
4.2 หน้าทีข่ องผูใ้ ห้บริการข้ามโครงข่าย
4.2.1 ผูใ้ ห้บริการข้ามโครงข่ายตกลงให้บริการข้ามโครงข่ายฯ แก่ผขู้ อใช้บริการข้าม
โครงข่าย เว้นแต่เหตุดงั ต่อไปนี้ ผูใ้ ห้บริการข้ามโครงข่ายมีสทิ ธิปฏิเสธการให้บริการทัง้ หมดหรือบางส่วน
(ก) โครงข่ายของผูใ้ ห้บริการข้ามโครงข่ายไม่สามารถทํางานร่วมกับ (noninteroperability) โครงข่ายของผูข้ อใช้บริการข้ามโครงข่ายด้วยเหตุแห่งมาตรฐานและเทคโนโลยีทใ่ี ช้ในการให้บริการ
แตกต่างกัน
(ข) โครงข่ายของผูใ้ ห้บริการข้ามโครงข่ายมีอยูไ่ ม่เพียงพอแก่การให้บริการแก่ผู้
ขอใช้บริการข้ามโครงข่าย
(ค) การให้บริการข้ามโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนทีภ่ ายในประเทศมีปญั หาทาง
เทคนิคทีอ่ าจก่อให้เกิดการรบกวนกิจการโทรคมนาคม หรือเป็นเหตุขดั ขวางการโทรคมนาคม
กรณีปฏิเสธการใช้โครงข่ายโทรคมนาคมตามข้อ 4.2.1 ผูใ้ ห้บริการข้ามโครงข่าย
จะแจ้งเหตุผลแห่งการปฏิเสธโดยละเอียดให้ผขู้ อใช้บริการข้ามโครงข่ายทราบภายใน 15 วันนับตัง้ แต่ได้รบั หนังสือ
แสดงเจตจํานงขอใช้บริการข้ามโครงข่ายฯ
4.2.2 ผูใ้ ห้บริการข้ามโครงข่ายมีหน้าทีต่ อ้ งดําเนินการให้โครงข่ายโทรคมนาคม
รวมทัง้ บริการข้ามโครงข่ายฯ ของตนเป็ นไปตามมาตรฐานและคุณภาพการให้บริการสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ท่ี
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติประกาศกําหนด
4.2.3 ผูใ้ ห้บริการข้ามโครงข่ายมีหน้าทีต่ อ้ งบํารุงรักษาและปรับปรุงโครงข่าย
โทรคมนาคมของตนให้ดอี ยูเ่ สมอ และเป็ นไปตามมาตรฐานการบํารุงรักษาโครงข่ายโทรคมนาคมทีเ่ ป็ นทีย่ อมรับใน
อุตสาหกรรมโทรคมนาคม
4.2.4 ผูใ้ ห้บริการข้ามโครงข่ายมีหน้าทีแ่ จ้งให้ผขู้ อใช้บริการข้ามโครงข่ายทราบ
ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 90 (เก้าสิบ) วัน ก่อนการเปลีย่ นแปลงใด ๆ ของระบบหรือโครงข่ายโทรคมนาคมของผูใ้ ห้บริการ
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ข้ามโครงข่าย ซึง่ อาจส่งผลกระทบต่อวิศวกรรมโครงข่ายโทรคมนาคม หรือการใช้บริการข้ามโครงข่ายฯ แก่ผขู้ อใช้
บริการข้ามโครงข่าย
4.2.5 ผูใ้ ห้บริการข้ามโครงข่ายมีหน้าทีแ่ จ้งให้ผขู้ อใช้บริการข้ามโครงข่ายทราบโดยเร็ว
ทีส่ ดุ ถึงข้อผิดพลาดต่าง ๆ ทีเ่ กิดขึน้ บนโครงข่ายโทรคมนาคมซึง่ อาจส่งผลกระทบต่อการให้บริการข้ามโครงข่ายฯ ของ
ผูใ้ ห้บริการข้ามโครงข่าย รวมถึงแจ้งให้ทราบถึงความคืบหน้าของการแก้ไขข้อผิดพลาด และการดําเนินการแก้ไข
ข้อผิดพลาดดังกล่าว
4.2.6 ผูใ้ ห้บริการข้ามโครงข่ายจะพยายามจัดหาพืน้ ที่ หรือจัดให้มมี าตรการอื่นใด
เพือ่ ให้ผขู้ อใช้บริการข้ามโครงข่ายสามารถติดตัง้ อุปกรณ์โทรคมนาคมทีจ่ าํ เป็ นเพือ่ ประโยชน์ในการใช้บริการข้าม
โครงข่ายฯ ตราบเท่าทีก่ ารดําเนินการดังกล่าวไม่ก่อให้เกิดภาระเกินสมควรแก่ผใู้ ห้บริการข้ามโครงข่าย หรือทําให้ผใู้ ห้
บริการข้ามโครงข่ายปฏิบตั ผิ ดิ เงือ่ นไขในสัญญาใด ๆ ทีม่ อี ยูก่ บั บุคคลภายนอก
ข้อ 5 บริ การข้ามโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ภายในประเทศที่จดั ให้มี
รายละเอียดของบริการข้ามโครงข่ายฯ ให้เป็ นไปตามเอกสารแนบท้ายหมายเลข 3
ข้อ 6 การกําหนดคุณภาพบริ การและการทดสอบระบบ
6.1 ผูใ้ ห้บริการข้ามโครงข่ายจะประกันคุณภาพของการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนทีท่ ใ่ี ห้แก่
ผูใ้ ช้บริการของผูข้ อใช้บริการข้ามโครงข่ายไม่ต่าํ กว่าทีจ่ ะให้แก่ผใู้ ช้บริการของตนและเป็ นไปตามมาตรฐานที่
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติประกาศกําหนด
6.2 คูส่ ญ
ั ญาทัง้ สองฝา่ ยตกลงให้มกี ารทดสอบระบบการให้บริการข้ามโครงข่ายฯ เพือ่ ให้
มันใจว่
่ าการทํางานของระบบดังกล่าว สามารถทํางานได้ตามเงือ่ นไขทีต่ กลงกัน และมีผลกระทบต่อการทํางานปกติ
ของโครงข่ายน้อยทีส่ ดุ เท่าทีจ่ ะเป็ นไปได้ โดยคูส่ ญ
ั ญาจะดําเนินการให้เป็ นไปตามทีร่ ะบุไว้ในเอกสารแนบท้าย
หมายเลข 4
ข้อ 7 ความปลอดภัย และการป้ องกันโครงข่ายโทรคมนาคม
คูส่ ญ
ั ญาทัง้ สองฝา่ ย จะต้องปฏิบตั ติ ามวิธปี ฏิบตั แิ ละบทบัญญัตติ ่าง ๆ เกีย่ วกับการฉ้อฉล
หรือการใช้โดยมิได้รบั อนุ ญาต ตามทีไ่ ด้ระบุไว้ในเอกสารแนบท้ายหมายเลข 5
ข้อ 8 อัตราค่าตอบแทนการใช้บริ การข้ามโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ภายในประเทศ และ
การเรียกเก็บค่าตอบแทน
8.1 อัตราค่าตอบแทน
ผูข้ อใช้บริการข้ามโครงข่ายมีหน้าทีช่ าํ ระค่าตอบแทนการใช้บริการข้ามโครงข่าย
และค่าตอบแทนการใช้สงิ่ อํานวยความสะดวก และสถานที่ ตามอัตราทีร่ ะบุไว้ในเอกสารแนบท้ายหมายเลข 6
8.2 การเรียกเก็บค่าบริการจากผูใ้ ช้บริการ
การทีผ่ ขู้ อใช้บริการข้ามโครงข่ายไม่สามารถเรียกเก็บค่าบริการจากผูใ้ ช้บริการ
ของตนได้ ผูข้ อใช้บริการข้ามโครงข่ายจะต้องเป็ นผูร้ บั ภาระหนี้สญ
ู โดยไม่สามารถยกขึน้ กล่าวอ้างการชําระ
ค่าตอบแทนการใช้บริการข้ามโครงข่ายฯ ตามสัญญาการใช้บริการข้ามโครงข่ายฯ นี้ได้
8.3 การเรียกเก็บค่าตอบแทนการใช้บริการข้ามโครงข่ายฯ
คูส่ ญ
ั ญาทัง้ สองฝา่ ยจะจัดเก็บ บันทึก และจัดส่งข้อมูลเกีย่ วกับการใช้บริการข้าม
โครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนทีภ่ ายในประเทศ โดยมีรายละเอียดการใช้งาน (Call Detail Records: CDR) ของผูใ้ ช้บริการ
ของผูใ้ ช้บริการข้ามโครงข่าย
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ฐานในการเรียกเก็บค่าตอบแทนประเภทเสียง ให้เรียกเก็บเป็ นนาที การนับจํานวน
นาทีในการคิดค่าตอบแทนให้คดิ จํานวนวินาทีของการเรียกออกทีม่ กี ารรับสาย (Answered Originating Calls) ที่
เกิดขึน้ ในเดือนนัน้ ๆ โดยเศษของนาทีให้คดิ ตามจริงไม่มกี ารปดั เศษ
ฐานในการเรียกเก็บค่าตอบแทนประเภทข้อมูล ให้เรียกเก็บจากขนาดข้อมูลเป็ น
เมกกะไบต์ทม่ี กี ารรับหรือส่ง ทีเ่ กิดขึน้ ในเดือนนัน้ ๆ โดยเศษของเมกกะไบต์ให้คดิ ตามจริงไม่มกี ารปดั เศษ
ฐานในการเรียกเก็บค่าตอบแทนประเภทข้อความสัน้ ให้เรียกเก็บเป็ นจํานวนข้อความ
สัน้ การนับจํานวนข้อความสัน้ ในการคิดค่าตอบแทนให้คดิ จากจํานวนข้อความสัน้ ทีส่ ง่ ออก (Originating SMS) ที่
เกิดขึน้ ในเดือนนัน้ ๆ
กรณีการใช้บริการข้ามโครงข่ายประเภทอื่นๆ นอกเหนือจากประเภทบริการข้างต้น
คูส่ ญ
ั ญาจะต้องมีการตกลงอัตรา วิธกี ารจัดเก็บ และการเรียกเก็บค่าตอบแทนการใช้บริการข้ามโครงข่ายดังกล่าว
ร่วมกันต่อไป
8.4 การเรียกเก็บเงิน
ผูใ้ ห้บริการข้ามโครงข่ายจะจัดส่งใบเรียกเก็บเงิน (Invoice) สําหรับค่าตอบแทนการใช้
บริการข้ามโครงข่ายฯ เป็ นรายเดือน คูส่ ญ
ั ญาจะต้องมีการตกลงวิธกี ารเรียกเก็บเงินร่วมกันต่อไป
8.5 การชําระเงิน
8.5.1 ผูข้ อใช้บริการข้ามโครงข่ายตกลงชําระค่าตอบแทนการใช้บริการข้ามโครงข่ายฯ
ให้แก่ผใู้ ห้บริการข้ามโครงข่ายภายใน 30 (สามสิบ) วัน นับถัดจากวันทีร่ ะบุในใบแจ้งหนี้ (ได้รบั ใบเรียกเก็บเงิน) โดย
ให้ถอื วันดังกล่าวเป็ น “วันถึงกําหนดชําระเงิน”
8.5.2 ในกรณีทผ่ี ขู้ อใช้บริการข้ามโครงข่ายผิดนัดไม่ชาํ ระหนี้ภายในกําหนดเวลา ผูข้ อ
ใช้บริการข้ามโครงข่ายจะต้องชําระดอกเบีย้ ในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี ของเงินทีค่ า้ งชําระ การคํานวณอัตราดอกเบีย้ จะ
เริม่ ตัง้ แต่วนั ผิดนัดจนถึงวันทีค่ ่สู ญ
ั ญาชําระเงินตามใบเรียกเก็บเงินเต็มจํานวน
8.5.3 ในกรณีทผ่ี ใู้ ห้บริการข้ามโครงข่ายซึง่ เป็ นผูจ้ ดั ทําใบเรียกเก็บเงินตรวจพบว่า
จํานวนเงินในใบเรียกเก็บเงินไม่ครบถ้วน ผูใ้ ห้บริการข้ามโครงข่ายสามารถออกใบเพิม่ หนี้เรียกเก็บในส่วนทีข่ าดใน
เดือนถัดไป ทัง้ นี้จะต้องกระทําภายในกําหนดระยะเวลา ไม่เกิน 60 วันนับแต่วนั ทีม่ กี ารออกใบเรียกเก็บเงินทีเ่ กีย่ วข้อง
กับจํานวนเงินทีไ่ ม่ครบถ้วนนัน้
8.6 การแก้ไขข้อผิดพลาด
ในกรณีทม่ี ขี อ้ โต้แย้งเกีย่ วกับความถูกต้องของข้อมูลทีใ่ ช้คาํ นวณค่าตอบแทนการใช้
บริการข้ามโครงข่ายฯ ผูข้ อใช้บริการข้ามโครงข่ายมีสทิ ธิสง่ เรื่องให้ผใู้ ห้บริการข้ามโครงข่ายดําเนินการตรวจสอบ
ภายใน 30 (สามสิบ) วันนับจากวันทีร่ ะบุในใบแจ้งหนี้ ทัง้ นี้ หากพ้นกําหนดระยะเวลาดังกล่าว ให้ถอื ว่าไม่มขี อ้ โต้แย้ง
โดยคูส่ ญ
ั ญาทัง้ สองฝา่ ยตกลงร่วมกันตรวจสอบและหาข้อยุตริ ว่ มกันให้แล้วเสร็จภายใน 90 (เก้าสิบ) วันนับจากทีผ่ ู้
ให้บริการข้ามโครงข่ายได้รบั ข้อโต้แย้ง
ในกรณีทข่ี อ้ โต้แย้งถูกต้อง หรือข้อร้องเรียนของผูใ้ ช้บริการของผูข้ อใช้บริการข้าม
โครงข่ายได้รบั การตรวจสอบจนเป็ นทีย่ อมรับของคูส่ ญ
ั ญาทัง้ สองฝา่ ย ผูใ้ ห้บริการข้ามโครงข่ายจะจัดส่งใบลด
หนี้ รวมถึงคืนเงิน (หากผูข้ อใช้บริการข้ามโครงข่ายได้ชาํ ระแล้ว) ให้กบั ผูข้ อใช้บริการข้ามโครงข่าย
ในกรณีทผ่ี ใู้ ห้บริการข้ามโครงข่ายตรวจพบว่าจํานวนเงินในใบแจ้งหนี้ทเ่ี รียกเก็บไม่
ครบถ้วนถูกต้อง ผูใ้ ห้บริการข้ามโครงข่ายมีสทิ ธิออกใบเพิม่ หนี้เพือ่ เรียกเก็บส่วนทีข่ าดภายใน 30 (สามสิบ) วัน นับถัด
จากวันทีร่ ะบุในใบแจ้งหนี้ทเ่ี กีย่ วข้องกับจํานวนเงินทีไ่ ม่ครบถ้วนนัน้ ทัง้ นี้ หากพ้นกําหนดระยะเวลาดังกล่าว ให้ถอื ว่า
ผูใ้ ห้บริการข้ามโครงข่ายสิน้ สิทธิในการออกใบเพิม่ หนี้
ในกรณีทม่ี ขี อ้ โต้แย้ง ผูข้ อใช้บริการข้ามโครงข่ายตกลงจะดําเนินการชําระเงินดังต่อไปนี้
ก่อนทีจ่ ะได้ขอ้ ยุตจิ ากกระบวนการตรวจสอบ
ข้อเสนอการใช้บริการข้ามโครงข่ายโทรศัพท์เคลือ่ นทีภ่ ายในประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ของบริษทั ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชัน่ จํากัด
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(ก) กรณีทจ่ี าํ นวนเงินทีโ่ ต้แย้งมีมลู ค่าไม่เกินร้อยละ 1 ของจํานวนเงินทัง้ หมดของ
แต่ละประเภทบริการ ผูข้ อใช้บริการข้ามโครงข่ายจะต้องชําระเงินทัง้ หมดให้แก่ผใู้ ห้บริการข้ามโครงข่าย
(ข) กรณีทจ่ี าํ นวนเงินทีโ่ ต้แย้งมีมลู ค่าเกินร้อยละ 1 ของจํานวนเงินทัง้ หมดของแต่ละ
ประเภทบริการ ผูข้ อใช้บริการข้ามโครงข่ายจะต้องชําระเงินส่วนทีไ่ ม่มกี ารโต้แย้งให้ครบถ้วนให้แก่ผใู้ ห้บริการข้าม
โครงข่าย
ในกรณีทผ่ี ขู้ อใช้บริการข้ามโครงข่ายผิดนัดไม่ชาํ ระหนี้ภายในกําหนดเวลา รวมถึง
กรณีทเ่ี กิดข้อโต้แย้งของผูข้ อใช้บริการข้ามโครงข่ายนัน้ ไม่ถกู ต้อง หรือไม่สามารถหักล้างหลักฐานของผูใ้ ห้บริการข้าม
โครงข่ายได้ ผูข้ อใช้บริการข้ามโครงข่ายต้องชําระยอดคงค้างพร้อมดอกเบีย้ ในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี โดยคิดคํานวณ
ตัง้ แต่วนั ทีผ่ ดิ นัด จนถึงวันทีช่ าํ ระเงินครบถ้วน
ข้อ 9 เงื่อนไขและข้อกําหนดทางการค้า
9.1 เสรีภาพในการทําสัญญา
ผูข้ อใช้บริการข้ามโครงข่ายอาจขอใช้บริการข้ามโครงข่ายฯ กับผูร้ บั ใบอนุ ญาต
รายอื่น โดยผูใ้ ห้บริการข้ามโครงข่ายจะไม่จาํ กัดเสรีภาพของคู่สญ
ั ญาอีกฝา่ ยหนึ่งในการทําสัญญาดังกล่าว
9.2 บริการฉุกเฉิน (Emergency Service)
การเข้าถึงบริการฉุกเฉินของคูส่ ญ
ั ญาแต่ละฝา่ ยให้คสู่ ญ
ั ญาร่วมตกลงเงือ่ นไขที่
เกีย่ วข้องแยกต่างหากจากสัญญาเป็ นกรณีๆ ไป
9.3 กฎหมายทีใ่ ช้บงั คับ
ให้นํากฎหมายไทยมาใช้บงั คับกับสัญญา
9.4 การคงไว้และการสละสิทธิเรียกร้อง
การสละสิทธิเรียกร้องจะต้องกระทําเป็ นลายลักษณ์อกั ษรและส่งให้แก่คสู่ ญ
ั ญาอีกฝา่ ย
หนึ่งโดยชอบตามสัญญา การทีค่ สู่ ญ
ั ญาอีกฝา่ ยหนึ่งไม่ใช้สทิ ธิเรียกร้องไม่ถอื เป็ นเหตุให้สทิ ธิดงั กล่าวระงับสิน้ ไปและไม่
ถือเป็ นการสละสิทธิเรียกร้อง
9.5 คูส่ ญ
ั ญาฝา่ ยใดฝา่ ยหนึ่งจะโอนสิทธิ ผลประโยชน์ หน้าที่ และความรับผิดชอบ
ใดๆ ให้แก่บุคคลภายนอกมิได้เว้นแต่จะได้รบั ความยินยอมเป็ นหนังสือจากคูส่ ญ
ั ญาอีกฝา่ ยหนึ่ง
9.6 ความสมบูรณ์ของสัญญา
ในกรณีทข่ี อ้ สัญญาหรือหนี้ตามสัญญาข้อใดตกเป็ นโมฆะหรือไม่มผี ลบังคับทาง
กฎหมายโดยผลของกฎหมายหรือโดยผลของคําพิพากษาของศาล ให้ถอื ว่าข้อสัญญาหรือหนี้ดงั กล่าวไม่มผี ลกระทบ
ถึงความสมบูรณ์ของข้อสัญญาในส่วนอื่นๆ
ข้อ 10 การประกันภัย
10.1 ผูใ้ ห้บริการข้ามโครงข่ายจะต้องจัดให้มแี ละคงไว้ซง่ึ การประกันภัยตามมาตรฐานที่
ยอมรับกันโดยทัวไปในอุ
่
ตสาหกรรมโทรคมนาคมในประเทศไทยกับบริษทั ประกันภัยซึง่ ได้รบั อนุญาตตามกฎหมาย
ไทยในเรือ่ งดังต่อไปนี้
(ก) การประกันภัยความรับผิดต่อสาธารณะ (Public Liability Insurance) มีวงเงินเอา
ประกันจํานวน 2 ล้านเหรียญสหรัฐ (USD) เว้นแต่ทค่ี สู่ ญ
ั ญาจะได้ตกลงกันเป็ นอย่างอื่น
(ข) การประกันภัยในทรัพย์สนิ ของผูข้ อใช้บริการข้ามโครงข่ายทีใ่ ช้ในการให้บริการ
ข้ามโครงข่ายฯ ตามสัญญา
10.2 ในกรณีทม่ี กี ารร้องขอจากผูใ้ ห้บริการข้ามโครงข่าย ผูข้ อใช้บริการข้ามโครงข่ายมี
หน้าทีต่ อ้ งแสดงหลักฐานทีเ่ พียงพอ เช่น สําเนากรมธรรม์ประกันภัย หรือเอกสารอื่นใด เพือ่ แสดงว่าตนได้ปฏิบตั ติ าม
ข้อเสนอการใช้บริการข้ามโครงข่ายโทรศัพท์เคลือ่ นทีภ่ ายในประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ของบริษทั ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชัน่ จํากัด
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ข้อผูกพันของตนในเรือ่ งการประกันภัยตามข้อ 10.1 ครบถ้วนแล้ว ภายใน 15 วันนับตัง้ แต่วนั ทีม่ กี ารร้องขอจากผู้
ให้บริการข้ามโครงข่าย
ข้อ 11 แผนด้านเทคนิ คขัน้ พืน้ ฐาน
ให้ผปู้ ระกอบการสามารถเจรจาตกลงกันในรายละเอียดได้ โดยอยูบ่ นพืน้ ฐานของการ
ปฏิบตั อิ ย่างเป็ นธรรม สมเหตุสมผล และไม่เลือกปฏิบตั ิ
ข้อ 12 การรักษาข้อมูลลับ ความรับผิด และการชดใช้ค่าเสียหาย
12.1 คูส่ ญ
ั ญาแต่ละฝา่ ยอาจเปิดเผยข้อมูลลับทางด้านเทคนิคและธุรกิจแก่คสู่ ญ
ั ญาอีกฝา่ ย
หนึ่งโดยทางวาจา ลายลักษณ์อกั ษร รูปภาพหรือโดยรูปแบบอื่นๆ ตามทีต่ กลงกัน เพือ่ ประโยชน์ในการดําเนินการใดๆ
หรือเพือ่ วัตถุประสงค์ภายใต้ RRO นี้
12.2 คูส่ ญ
ั ญาแต่ละฝา่ ยให้การรับรองว่าอุปกรณ์ ระบบ และส่วนใดๆ ของโครงข่ายทีต่ นได้
จัดหาให้เพือ่ ประโยชน์ในการใช้โครงข่ายหรือเพือ่ การใช้งานของคูส่ ญ
ั ญาอีกฝา่ ยหนึ่งมิได้ละเมิดลิขสิทธิ ์ สิทธิบตั ร และ
เครือ่ งหมายการค้า รวมทัง้ สิทธิในทรัพย์สนิ ทางปญั ญาอื่นๆ ของบุคคลทีส่ าม
12.3 คูส่ ญ
ั ญาแต่ละฝา่ ยจะไม่นําเครือ่ งหมายการค้า เครือ่ งหมายบริการ หรือชื่อทางการค้า
ของคูส่ ญ
ั ญาอีกฝา่ ยหนึ่งมาใช้เป็ นของตนเอง เว้นแต่จะได้รบั อนุ ญาตเป็ นลายลักษณ์อกั ษรจากคูส่ ญ
ั ญาผูม้ สี ทิ ธิใน
ทรัพย์สนิ ทางปญั ญานัน้
12.4 การโอนข้อมูลระหว่างคูส่ ญ
ั ญา ไม่ก่อให้เกิดการอนุ ญาตทัง้ โดยทางตรงหรือทางอ้อมใน
การให้สทิ ธิในทรัพย์สนิ ทางปญั ญาไม่วา่ ในระหว่างทีม่ กี ารโอนข้อมูลหรือภายหลังการโอนข้อมูลนัน้
12.5 เว้นแต่จะได้กาํ หนดไว้เป็ นอย่างอื่นใน RRO นี้ คูส่ ญ
ั ญาแต่ละฝา่ ยจะไม่เปิดเผยข้อมูลลับ
เว้นแต่ในกรณีดงั ต่อไปนี้
ก) การเปิดเผยนัน้ ได้รบั อนุญาตเป็ นลายลักษณ์อกั ษรจากคูส่ ญ
ั ญาผูม้ สี ทิ ธิในข้อมูลนัน้
ข) เป็ นการเปิดเผยข้อมูลต่ออนุ ญาโตตุลาการหรือผูเ้ ชีย่ วชาญทีไ่ ด้รบั การแต่งตัง้ ให้ช้ี
ขาดข้อพิพาทตาม RRO นี้
ค) การเปิดเผยข้อมูลเป็ นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อกําหนด คําสัง่ ประกาศ และ
กฎเกณฑ์การกํากับดูแลทีอ่ อกโดย คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม
แห่งชาติหรือโดยคําสังศาล
่
12.6 คูส่ ญ
ั ญาฝา่ ยทีเ่ ปิดเผยข้อมูลแก่บุคคลทีส่ ามจะต้องแจ้งให้คสู่ ญ
ั ญาอีกฝา่ ยหนึ่งทราบซึง่
การเปิดเผยข้อมูลนัน้ ก่อนทีจ่ ะมีการเปิ ดเผยข้อมูลดังกล่าว
12.7 คูส่ ญ
ั ญาแต่ละฝา่ ยให้การรับรองว่าข้อมูลซึง่ คูส่ ญ
ั ญาฝา่ ยหนึ่งเปิดเผยแก่คสู่ ญ
ั ญาอีก
ฝา่ ยหนึ่งนัน้ จะนําไปใช้เฉพาะเพือ่ ประโยชน์อนั เป็ นทีป่ ระสงค์ของการเปิดเผยข้อมูลนัน้
12.8 เพือ่ เป็ นการป้องกันการเปิดเผยข้อมูลลับอย่างไม่เหมาะสม คูส่ ญ
ั ญาทัง้ สองฝา่ ย ตกลง
ทีจ่ ะจํากัดการเข้าถึงซึง่ ข้อมูลดังกล่าวเฉพาะแต่โดยพนักงาน ลูกจ้างหรือตัวแทนของคูส่ ญ
ั ญาซึง่ อยูใ่ นสถานะทีม่ คี วาม
จําเป็ นจะต้องรูข้ อ้ มูลเพื่อประโยชน์ในการดําเนินการภายใต้วตั ถุประสงค์แห่ง RRO นี้เท่านัน้
พนักงาน ลูกจ้าง หรือตัวแทนของคูส่ ญ
ั ญาซึง่ ได้รบั สิทธิในการเข้าถึงข้อมูลจะต้อง
รักษาข้อมูลนัน้ ไว้อย่างเป็ นความลับเฉพาะ และจะต้องไม่เปิ ดเผยข้อมูลนัน้ ต่อบุคคลอื่น
คูส่ ญ
ั ญาแต่ละฝา่ ยจะต้องรับผิดในกรณีทพ่ี นักงาน ลูกจ้าง หรือตัวแทนของตนได้
เปิ ดเผยข้อมูลต่อบุคคลอื่น
12.9 คูส่ ญ
ั ญาทัง้ สองฝา่ ยไม่ตอ้ งรับผิดชดใช้คา่ สินไหมทดแทนให้กบั คูส่ ญ
ั ญาอีกฝา่ ยหนึ่งใน
กรณีทม่ี บี ุคคลทีส่ ามกล่าวอ้าง เรียกร้อง และดําเนินการใดๆ ประกอบข้อกล่าวอ้างว่าการใช้วงจร (Circuit) อุปกรณ์
ข้อเสนอการใช้บริการข้ามโครงข่ายโทรศัพท์เคลือ่ นทีภ่ ายในประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ของบริษทั ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชัน่ จํากัด
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(Apparatus) หรือระบบซอฟต์แวร์ หรือการทํางานของบริการใดๆ โดยคูส่ ญ
ั ญาฝา่ ยหนึ่งฝา่ ยใดภายใต้ RRO นี้
ก่อให้เกิดการละเมิดหรือการนําไปใช้ในทางมิชอบซึง่ สิทธิบตั ร ลิขสิทธิ ์ หรือทรัพย์สนิ ทางปญั ญาอื่นๆ รวมทัง้ สิทธิใน
การเป็ นเจ้าของของบุคคลทีส่ ามนัน้ หากสามารถพิสจู น์ได้วา่ ตนมิได้มสี ว่ นรูเ้ ห็นกับการกระทําความผิดนัน้
12.10 ข้อมูลลับซึง่ เป็ นลายลักษณ์อกั ษรทัง้ หมดหรือส่วนใดส่วนหนึ่งของข้อมูลดังกล่าว (ซึง่
รวมถึงข้อมูลลายลักษณ์อกั ษรทีม่ กี ารเก็บไว้ในซอฟต์แวร์ของเครือ่ งคอมพิวเตอร์ (Computer Software) หรือในรูปสือ่
บันทึกอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Storage Media) รวมทัง้ เอกสารแสดงการวิเคราะห์ ศึกษา ตรวจสอบ รายงาน หรือ
เอกสารอื่น ๆ ซึง่ จัดทําโดยคูส่ ญ
ั ญาฝา่ ยทีไ่ ด้รบั ทราบข้อมูล (หรือโดยตัวแทนซึง่ ได้รบั มอบอํานาจ) โดยเกิดจากหรือ
เป็ นผลมาจากข้อมูลลับซึง่ ได้จากคูส่ ญ
ั ญาฝา่ ยทีเ่ ปิดเผยข้อมูลจะต้องถูกส่งคืนไปยังคูส่ ญ
ั ญาฝา่ ยทีเ่ ปิดเผยข้อมูล หรือ
ทําลายโดยคู่สญ
ั ญาฝา่ ยทีไ่ ด้รบั ทราบข้อมูลนัน้ ในกรณีทม่ี กี ารร้องขอโดยคู่สญ
ั ญาฝา่ ยทีเ่ ปิดเผยข้อมูลในเวลาใดๆ
ตามทีต่ กลงกัน หรือในวันที่ RRO นี้สน้ิ สุดลง แล้วแต่วา่ ระยะเวลาใดจะถึงก่อน
ในกรณีทม่ี กี ารร้องขอให้ทาํ ลายข้อมูลนัน้ คูส่ ญ
ั ญาฝา่ ยทีไ่ ด้รบั การร้องขอจะต้องทํา
คํารับรองเป็ นลายลักษณ์อกั ษรว่าได้มกี ารทําลายข้อมูลเสร็จสมบูรณ์แล้วส่งให้คสู่ ญ
ั ญาฝา่ ยทีร่ อ้ งขอภายใน 30 วันทํา
การ นับแต่วนั ทําลายข้อมูลนัน้
นับแต่วนั ทีม่ กี ารร้องขอให้ทาํ ลายข้อมูลลับ คูส่ ญ
ั ญาฝา่ ยทีไ่ ด้รบั การร้องขอจะนํา
ข้อมูลนัน้ ไปใช้ในรูปแบบใดๆ เพือ่ ประโยชน์ใดๆ อีกต่อไปไม่ได้
12.11 คูส่ ญ
ั ญาทัง้ สองฝา่ ยรับว่า เงือ่ นไขในข้อ 12 ทัง้ หมดมีผลบังคับใช้ตลอดไปแม้วา่
เงือ่ นไขส่วนอื่นๆ ใน RRO นี้จะตกเป็ นโมฆะ ใช้บงั คับไม่ได้หรือสิน้ สุดลงด้วยเหตุใดก็ตาม หน้าทีใ่ นการรักษาความลับ
ของข้อมูลลับซึง่ มีการเปิดเผยในระหว่างคูส่ ญ
ั ญาและหน้าทีใ่ ดๆ ภายใต้ขอ้ 12 นี้จะคงอยูต่ ่อไปจนครบเวลา 2 ปี นับ
แต่วนั ทีส่ ญ
ั ญาทีเ่ กีย่ วข้องสิน้ สุดลงทัง้ หมด
12.12 คูส่ ญ
ั ญาแต่ละฝา่ ยยอมรับว่า การละเมิดข้อสัญญาย่อยข้อใดข้อหนึ่งของ RRO ข้อ 12
นี้ อาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่คสู่ ญ
ั ญาอีกฝา่ ยหนึ่ง โดยคูส่ ญ
ั ญาฝา่ ยทีก่ ่อให้เกิดความเสียหายต้องรับผิดชดใช้คา่
สินไหมทดแทนตามทีก่ ฎหมายกําหนด
12.13 คูส่ ญ
ั ญาทัง้ สองฝา่ ยได้รบั รู้ เข้าใจ และตระหนักถึงการกระทําใดๆ ตาม RRO ข้อ 12
ทัง้ หมดในเรือ่ งการรักษาความลับของข้อมูล
RRO ข้อ 12 นี้ให้มผี ลใช้บงั คับแทนทีก่ ารติดต่อสือ่ สารและความเข้าใจของคูส่ ญ
ั ญา
่
ทัง้ สองฝายซึง่ มีมาก่อนหน้านี้อนั เกีย่ วกับการรักษาความลับของข้อมูลทัง้ หมด
12.14 เหตุสดุ วิสยั
คูส่ ญ
ั ญาทัง้ สองฝา่ ยไม่ตอ้ งรับผิดอันเนื่องมาจากเหตุสดุ วิสยั อันหมายถึง เหตุใดๆ
อันจะเกิดขึน้ ก็ดี จะให้ผลพิบตั กิ ด็ ี เป็ นเหตุทไ่ี ม่อาจป้องกันได้แม้ทงั ้ บุคคลผูต้ อ้ งประสบหรือใกล้จะต้องประสบเหตุนนั ้
จะได้จดั การระมัดระวังตามสมควรอันพึงคาดหมายได้จากบุคคลในฐานะและภาวะเช่นนัน้ และเพือ่ ประโยชน์ในการ
ตีความ RRO นี้ เหตุสดุ วิสยั ให้รวมถึง (แต่ไม่จาํ กัดเฉพาะ) การก่อการจลาจล การก่อการกบฏ การก่อการร้าย
สงคราม การปฏิวตั ริ ฐั ประหาร ภาวะฉุกเฉินแห่งชาติ อัคคีภยั วาตภัย อุทกภัย การระเบิด การก่อวินาศกรรม แต่ทงั ้ นี้
ไม่รวมถึงข้อพิพาททางด้านแรงงานทุกประเภทรวมทัง้ การนัดหยุดงาน
คูส่ ญ
ั ญาซึง่ ได้รบั ผลกระทบจากเหตุสดุ วิสยั ต้องแจ้งให้คสู่ ญ
ั ญาอีกฝา่ ยหนึ่งทราบซึง่
สภาพและรายละเอียดของเหตุสดุ วิสยั นัน้
ในกรณีทเ่ี หตุสดุ วิสยั กระทบถึงการปฏิบตั งิ านตามสัญญาของคูส่ ญ
ั ญาอีกฝา่ ยหนึ่ง
เพียงบางส่วน คูส่ ญ
ั ญาฝา่ ยนัน้ ยังคงมีภาระผูกพันทีจ่ ะต้องปฏิบตั งิ านตามสัญญาตามส่วนทีไ่ ม่ได้รบั ผลกระทบจากเหตุ
สุดวิสยั นัน้

ข้อเสนอการใช้บริการข้ามโครงข่ายโทรศัพท์เคลือ่ นทีภ่ ายในประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ของบริษทั ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชัน่ จํากัด

หน้า 10 จาก 23

ข้อ 13 ความสัมพันธ์กบั ผูใ้ ช้บริ การ
13.1 คูส่ ญ
ั ญาทัง้ สองฝา่ ยตกลงทีจ่ ะดําเนินการใดๆ ตามทีต่ กลงกันโดยคํานึงถึง
ความสัมพันธ์กบั ผูใ้ ช้บริการ ภายใต้ขอ้ กําหนดและเงือ่ นไขซึง่ เป็ นไปตามกฎเกณฑ์การกํากับดูแลทีอ่ อกโดย
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
13.2 ผูข้ อใช้บริการข้ามโครงข่ายรับว่าผูข้ อใช้บริการข้ามโครงข่ายจะรับผิดชอบในการเรียก
เก็บค่าบริการจากผูใ้ ช้บริการของตนเอง สําหรับบริการทีต่ นเป็ นผูใ้ ห้บริการแก่ผใู้ ช้บริการดังกล่าว เว้นแต่จะมีการตก
ลง แต่งตัง้ และ/หรือ ว่าจ้างให้บุคคลอื่นเป็ นผูร้ บั ชําระค่าบริการแทน
13.3 ผูข้ อใช้บริการข้ามโครงข่ายตกลงจะชําระค่าบริการทีเ่ กีย่ วข้องแก่ผใู้ ห้บริการข้าม
โครงข่าย
หน้าทีใ่ นการชําระค่าบริการแก่ผใู้ ห้บริการข้ามโครงข่ายไม่ระงับไปแม้วา่ ผูข้ อใช้บริการ
ข้ามโครงข่ายไม่อาจเรียกเก็บเงินจํานวนดังกล่าวจากผูใ้ ช้บริการได้กต็ าม
13.4 หน้าทีใ่ นการชําระค่าบริการแก่ผใู้ ห้บริการข้ามโครงข่ายไม่ระงับไปแม้วา่ ผู้
ขอใช้บริการข้ามโครงข่ายไม่อาจเรียกเก็บเงินจํานวนดังกล่าวจากผูใ้ ช้บริการได้กต็ าม
ข้อ 14 การเลิ ก การระงับ การเปลี่ยนแปลงแก้ไข การทบทวน RRO
14.1 การยกเลิกและการระงับของ RRO ให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์และเงือ่ นไขของ
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
14.2 ผูใ้ ห้บริการข้ามโครงข่ายอาจเปลีย่ นแปลงแก้ไข RRO นี้เมือ่ มีเหตุการณ์ดงั ต่อไปนี้
เกิดขึน้
- การเปลีย่ นแปลงแก้ไขกฎระเบียบด้านการกํากับดูแลทีเ่ กีย่ วข้อง
- การแก้ไขเปลีย่ นแปลงเงือ่ นไขทีก่ าํ หนดไว้ในใบอนุญาต
- ข้อสัญญาส่วนใดส่วนหนึ่งพ้นสภาพบังคับ หรืออยูใ่ นสภาพทีไ่ ม่เหมาะสมจะ
นํามาใช้บงั คับอีกต่อไป
14.3 คูส่ ญ
ั ญาแต่ละฝา่ ยรับจะให้ความช่วยเหลือใดๆ ทีจ่ าํ เป็ นแก่คสู่ ญ
ั ญาอีกฝา่ ยหนึ่งเพื่อ
เยียวยาการไม่ปฏิบตั ติ าม RRO ของคูส่ ญ
ั ญาฝา่ ยนัน้
14.4 การเลิกหรือการระงับของ RRO นี้ไม่กระทบถึงสิทธิและหน้าทีข่ องคูส่ ญ
ั ญาทีเ่ กิดขึน้ ใน
ระหว่าง RRO มีผลบังคับใช้
ข้อ 15 การจํากัดความรับผิด
15.1 ในการปฏิบตั ติ าม RRO นี้ คูส่ ญ
ั ญาทัง้ สองฝา่ ยมีหน้าที่ และข้อผูกพันทีจ่ ะต้องใช้
ความสามารถและความเอาใจใส่ของตนเฉกเช่นเดียวกับทีผ่ ปู้ ระกอบการโทรคมนาคมโดยทัวไปพึ
่ งจะยึดถือปฏิบตั ิ
เพือ่ ให้บรรลุผลและเป็ นไปตามวัตถุประสงค์และเจตนารมณ์แห่ง RRO นี้
15.2 ภายใต้บงั คับแห่งข้อ 15.4 หากคูส่ ญ
ั ญาฝา่ ยใดฝา่ ฝืนหรือไม่ปฏิบตั ติ ามข้อผูกพันของ
ตนภายใต้ RRO นี้ (แต่ไม่รวมถึงข้อผูกพันทีจ่ ะต้องชําระเงินใดๆ ตามเงือ่ นไขของ RRO นี้) ให้ความรับผิดของ
คูส่ ญ
ั ญาฝา่ ยทีผ่ ดิ สัญญานัน้ (รวมตลอดจนความรับผิดสําหรับการประมาทเลินเล่อหรือการฝา่ ฝืนไม่ปฏิบตั ติ าม
กฎหมาย) ต่อคูส่ ญ
ั ญาอีกฝา่ ยหนึ่งไม่เกินจํานวนเงินค่าใช้บริการข้ามโครงข่ายฯ ทีก่ าํ หนดไว้ในสัญญาการใช้บริการ
ข้ามโครงข่ายฯ ทีท่ าํ ขึน้ เป็ นกรณีๆ ไป สําหรับรอบระยะเวลา 12 เดือนใดๆ ก่อนหน้าวันทีค่ วามรับผิดนัน้ จะเกิดขึน้
15.3 คูส่ ญ
ั ญาทัง้ สองฝา่ ยจะไม่บอกปดั หรือจํากัดความรับผิดของตนสําหรับการเสียชีวติ
หรือการบาดเจ็บทีเ่ กิดขึน้ จากความประมาทเลินเล่อของตน หรือเป็ นความรับผิดของตนตามกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง

ข้อเสนอการใช้บริการข้ามโครงข่ายโทรศัพท์เคลือ่ นทีภ่ ายในประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ของบริษทั ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชัน่ จํากัด
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15.4 คูส่ ญ
ั ญาฝา่ ยใดฝา่ ยหนึ่งไม่ตอ้ งรับผิดต่อคูส่ ญ
ั ญาอีกฝา่ ยหนึ่งในมูลสัญญา หรือมูล
ละเมิด (รวมถึงความประมาทเลินเล่อหรือการฝา่ ฝืนไม่ปฏิบตั ติ ามกฎหมาย) หรือสําหรับความเสียหายใดๆ (ไม่วา่ จะ
โดยทางตรงหรือทางอ้อม) ทีเ่ ป็ นความเสียหายในรูปของรายได้ การสูญเปล่าหรือความเสียหายข้างเคียงหรือทางอ้อม
อย่างอื่นในเชิงธุรกิจ ทีเ่ กิดขึน้ จากการดําเนินการตาม RRO นี้ ทัง้ นี้ การเรียกค่าเสียหายกรณีทวไปให้
ั่
เป็ นไปตามที่
กําหนดในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
15.5 RRO แต่ละข้อภายใต้หวั ข้อการจํากัดความรับผิดนี้เป็ นข้อจํากัดทีใ่ ช้บงั คับแยกออก
จากกัน และให้มผี ลใช้บงั คับต่อไปได้ถงึ แม้วา่ ข้อกําหนดหนึ่งข้อกําหนดใดจะใช้บงั คับไม่ได้หรือถูกตีความว่าไม่
สมเหตุสมผลไม่วา่ ในกรณีใดๆ
ข้อ 16 การระงับข้อพิ พาท
16.1 คูส่ ญ
ั ญาทัง้ สองฝา่ ยตกลงทีจ่ ะปฏิบตั ติ ามหรือดําเนินการใดๆ ตามสัญญาด้วยความ
ตัง้ ใจจริงในการปฏิบตั งิ านร่วมกัน และด้วยความสุจริต และจะแสวงหาหนทางร่วมกันในการระงับข้อพิพาทใดๆ ที่
เกิดขึน้ โดยเร็ว
16.2 คูส่ ญ
ั ญาตกลงให้คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการ
โทรคมนาคมแห่งชาติ เป็ นผูร้ ะงับข้อพิพาทในข้อพิพาทใดๆ ทีเ่ กิดขึน้ จากสัญญาการใช้บริการข้ามโครงข่ายฯ ซึง่ เป็ น
ข้อพิพาททีก่ ฎหมายกําหนดให้เป็ นอํานาจชีข้ าดของคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการ
โทรคมนาคมแห่งชาติ
16.3 คูส่ ญ
ั ญาตกลงให้ใช้วธิ กี ารระงับข้อพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการสําหรับข้อพิพาทใดๆ ที่
เกิดขึน้ จากสัญญานี้ซง่ึ ไม่อยูใ่ นอํานาจชีข้ าดตามกฎหมายของคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และ
กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ โดยให้การวินิจฉัยข้อพิพาทนัน้ เป็ นไปตามข้อบังคับอนุญาโตตุลาการของสถาบัน
อนุ ญาโตตุลาการ สํานักงานศาลยุตธิ รรมซึง่ ใช้บงั คับอยูใ่ นขณะทีม่ กี ารเสนอข้อพิพาทเพือ่ การอนุญาโตตุลาการและอยู่
ภายใต้การจัดการของสถาบันดังกล่าว
16.4 ในช่วงระยะเวลาก่อนหรือระหว่างกระบวนการระงับข้อพิพาท ผูใ้ ห้บริการข้าม
โครงข่ายจะต้องไม่ระงับการให้บริการทีใ่ ห้แก่ผขู้ อใช้บริการข้ามโครงข่ายหรือละเว้น หรือกระทําการใดๆ ซึง่ อาจส่งผล
กระทบต่อการให้บริการของผูข้ อใช้บริการข้ามโครงข่ายภายใต้สญ
ั ญานี้ เว้นแต่จะได้รบั อนุญาตอย่างชัดแจ้งจาก
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เป็ นกรณีๆ ไป
ข้อ 17 บุคคลและสถานที่ติดต่อได้
ผูใ้ ห้บริการข้ามโครงข่ายมีทท่ี าํ การตัง้ อยูท่ เ่ี ลขที่ 18 อาคาร ทรู ทาวเวอร์ ถนนรัชดาภิเษก
แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 โดยมีบุคคลตามรายชื่อดังต่อไปนี้เป็ นบุคคลผูต้ ดิ ต่อ
นางสาววีณา แสงสิ ริภิญโญ
หากผูใ้ ห้บริการข้ามโครงข่ายมีการเปลีย่ นแปลงหรือแก้ไขทีอ่ ยูข่ องบริษทั หรือบุคคลผูต้ ดิ ต่อ
ผูใ้ ห้บริการข้ามโครงข่ายจะดําเนินการแจ้งให้คสู่ ญ
ั ญาทราบโดยทันทีเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
ข้อ 18 การยื่นหนังสือบอกกล่าว
ในกรณีทไ่ี ม่มกี ารระบุไว้เป็ นอย่างอื่นใน RRO นี้ การแสดงเจตนาในรูปการแจ้ง การยืน่ คํา
ร้อง การเรียกร้อง หรือการติดต่อสือ่ สารใดๆ ภายใต้ RRO นี้ในระหว่างคูส่ ญ
ั ญา จะต้องทําเป็ นหนังสือและถือว่ามีผล
ผูกพันเมือ่ ได้มกี ารนําส่งด้วยมือ ด้วยพนักงานส่งเอกสาร ด้วยจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ จดหมายลงทะเบียนไปรษณีย์
ข้อเสนอการใช้บริการข้ามโครงข่ายโทรศัพท์เคลือ่ นทีภ่ ายในประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ของบริษทั ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชัน่ จํากัด
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ตอบรับ หรือระบบโทรสาร ซึง่ มีการยืนยันโทรสารเป็ นลายลักษณ์อกั ษรในภายหลัง โดยถือว่าวันทีร่ บั โทรสาร เป็ นวัน
รับการแสดงเจตนา เมือ่ คูส่ ญ
ั ญาอีกฝา่ ยหนึ่งได้รบั ไว้ตามทีอ่ ยูท่ ร่ี ะบุไว้ดงั ต่อไปนี้
บริษทั ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชัน่ จํากัด เลขที่ 18 อาคาร ทรู ทาวเวอร์ ถนน
รัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
หรือตามทีอ่ ยูอ่ ่นื ทีค่ สู่ ญ
ั ญาจะได้แจ้งคูส่ ญ
ั ญาไว้เป็ นหนังสือ
ในการเสนอ RRO ฉบับนี้ ผูใ้ ห้บริการข้ามโครงข่ายยืนยันว่าจะปฏิบตั ติ ามเงือ่ นไขทีเ่ สนอใน
RRO นี้ และนํา RRO ไปใช้เป็นหลักเกณฑ์ในการให้บริการข้ามโครงข่ายฯแก่ผปู้ ระกอบการรายอื่น

ข้อเสนอการใช้บริการข้ามโครงข่ายโทรศัพท์เคลือ่ นทีภ่ ายในประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ของบริษทั ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชัน่ จํากัด
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เอกสารแนบท้ายหมายเลข 1
จุดเข้าถึงบริ การข้ามโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ภายในประเทศ (Roaming Trunk)

จุดเข้าถึงบริการข้ามโครงข่ายทีเ่ ป็ นไปได้ทางเทคนิคของบริษทั ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชัน่ จํากัด เพือ่ เชื่อม
เส้นทางสําหรับการให้บริการข้ามโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนทีภ่ ายในประเทศ (Roaming Trunk)
จุดเข้าถึงบริ การข้ามโครงข่าย
(Roaming Trunk)
พืน้ ที่การให้บริ การ
ที่อยู่
บริ ษทั ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล
คอมมิ วนิ เคชัน่ จํากัด
ชุมสายเมืองทอง
กรุงเทพฯ และปริมณฑล ภาคกลางและ 47/505-510 ชัน้ 8 อาคารนิวเจนีวา ถนนป๊อปปูลา่
ภาคตะวันออก
ตําบลบ้านใหม่ อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุร ี
11120
ชุมสายทรู ทาวเวอร์ 2
กรุงเทพฯ และปริมณฑล ภาคกลางและ 1252 ถนนพัฒนาการ 34 แขวงสวนหลวง เขตสวน
ภาคตะวันออก
หลวง กรุงเทพมหานคร 10250
ทัง้ นี้ ภายใต้บงั คับข้อ 2.2 ของข้อเสนอการใช้บริการข้ามโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนทีภ่ ายในประเทศ ผูใ้ ห้บริการข้าม
โครงข่าย สามารถแจ้งเปลีย่ นแปลง ลดหรือเพิม่ เติมจุดเข้าถึงบริการข้ามโครงข่าย ได้ตามความเหมาะสม โดยหลักเกณฑ์
และวิธกี ารในการเข้าสถานทีต่ งั ้ โครงข่ายโทรคมนาคมทีใ่ ช้เป็ นจุดเข้าถึงบริการข้ามโครงข่าย ให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ และ
วิธกี ารเข้าสถานทีต่ งั ้ โครงข่ายโทรคมนาคมทีจ่ ะกําหนดขึน้ ภายหลัง

ข้อเสนอการใช้บริการข้ามโครงข่ายโทรศัพท์เคลือ่ นทีภ่ ายในประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ของบริษทั ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชัน่ จํากัด
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เอกสารแนบท้ายหมายเลข 2
ประมาณการการใช้บริ การข้ามโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ภายในประเทศ
1. ข้อมูลประมาณการล่วงหน้ า 1 ปี ประกอบด้วย
1) จํานวนผูใ้ ช้บริการเป็ นรายเดือน
2) ปริมาณการใช้บริการข้ามโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนทีภ่ ายในประเทศ ประเภทเสียง (Voice) (หน่วย: นาที)
3) ปริมาณการใช้บริการข้ามโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนทีภ่ ายในประเทศ ประเภทข้อมูล (Data) (หน่วย: เมกะไบต์)
4) ปริมาณการใช้บริการข้ามโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนทีภ่ ายในประเทศ ประเภทข้อความสัน้ (SMS) (หน่วย:
ข้อความ)
5) ปริมาณการใช้บริการข้ามโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนทีภ่ ายในประเทศ ประเภทข้อความพหุสอ่ื (MMS) (หน่วย:
เมกะไบต์)
6) ช่วงรหัสระบุตวั ผูใ้ ช้บริการ (IMSI Range)
7) ข้อมูลเกีย่ วกับพืน้ ทีแ่ ละช่วงเวลา ทีอ่ าจมีปริมาณการใช้บริการข้ามโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนทีภ่ ายในประเทศ
มากกว่าปกติ
2. กําหนดเวลาการจัดส่งข้อมูลประมาณการ
ผูข้ อใช้บริการข้ามโครงข่ายต้องจัดส่งข้อมูลประมาณการดังกล่าวเป็ นรายไตรมาส ทุกวันที่ 1 ของแต่ละไตรมาส

ตัวอย่างแบบประมาณการการใช้บริ การข้ามโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ภายในประเทศ
ประเภท
ช่วงรหัสระบุ ประเภทเสียง ประเภทข้อมูล
เดือน/ปี
จํานวน
ประเภท
(นาที)
(เมกะไบต์)
ข้อความสัน้
ผูใ้ ช้บริ การ
ตัว
ข้อความ
ผูใ้ ช้บริ การ
(ข้อความ)
พหุสื่อ
(IMSI Range)
(เมกะไบต์)

ข้อเสนอการใช้บริการข้ามโครงข่ายโทรศัพท์เคลือ่ นทีภ่ ายในประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ของบริษทั ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชัน่ จํากัด
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ตัวอย่างแบบแสดงข้อมูลเกี่ยวกับพืน้ ที่และช่วงเวลา ที่อาจมีปริ มาณการใช้บริ การข้ามโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่
ภายในประเทศมากกว่าปกติ
ปริ มาณการใช้งาน
เดือน/ปี
พืน้ ที่
ช่วงเวลาที่มี
การใช้งาน
จํานวน
ประเภท ประเภท ประเภท ประเภท
มากกว่าปกติ
ข้อความ ข้อความ
ข้อมูล
ผูใ้ ช้บริ การ
เสียง
พหุสื่อ
สัน้
(นาที) (เมกะ
(ข้อความ) (เมกะ
ไบต์)
ไบต์)
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เอกสารแนบท้ายหมายเลข 3
ประเภทบริ การข้ามโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ภายในประเทศ

บริ การข้ามโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ภายในประเทศ
1 บริการประเภทเสียง (Voice)
- การเรียกไปยังเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนทีแ่ ละประจําที่ ภายในประเทศ
- การเรียกเลขหมายโทรคมนาคมพิเศษ 3 หลักหรือ 4 หลักภายในประเทศ เช่น 1112 191
- การเรียกเลขหมายโทรคมนาคมพิเศษภายในโครงข่าย เช่น Voice mail, Call center
- การเรียกเลขหมายโทรคมนาคมพิเศษสําหรับบริการเรียกออกต่างประเทศ เช่น 001 006 009
รวมถึงเครือ่ งหมาย “+”
2 บริการประเภทข้อมูล (Data)
3 บริการประเภทข้อความสัน้ (SMS)
4 บริการประเภทข้อความพหุสอ่ื (MMS)

ข้อเสนอการใช้บริการข้ามโครงข่ายโทรศัพท์เคลือ่ นทีภ่ ายในประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ของบริษทั ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชัน่ จํากัด
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เอกสารแนบท้ายหมายเลข 4
กระบวนการทดสอบระบบการใช้บริ การข้ามโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ภายในประเทศ
วัตถุประสงค์การทดสอบการให้บริการข้ามโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนทีภ่ ายในประเทศระหว่างผูใ้ ห้บริการ
ข้ามโครงข่ายกับผูข้ อใช้บริการข้ามโครงข่าย เพือ่ ให้มนใจได้
ั่
วา่ การทํางานของระบบให้บริการข้ามโครงข่าย
โทรศัพท์เคลื่อนทีภ่ ายในประเทศ สามารถทํางานได้ตามข้อกําหนดทีไ่ ด้ตกลงไว้ในสัญญาการให้บริการข้ามโครงข่าย
โทรศัพท์เคลื่อนทีภ่ ายในประเทศ รวมทัง้ ไม่มผี ลกระทบต่อการให้บริการข้ามโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนทีภ่ ายในประเทศ แก่
ผูข้ อใช้บริการข้ามโครงข่ายรายอื่นๆ ทัง้ นี้ ผูใ้ ห้บริการข้ามโครงข่ายจะให้บริการเฉพาะทีก่ าํ หนดไว้ในสัญญาการให้บริการ
ข้ามโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนทีภ่ ายในประเทศระหว่างกันเท่านัน้ และการเปิ ดใช้งานจริงจะทําได้เมือ่ ทัง้ สองฝา่ ยยอมรับผล
การทดสอบแล้วเท่านัน้
1.
การเตรียมการก่อนการทดสอบ
คู่ส ญ
ั ญาทัง้ สองฝ่า ยต้อ งตรวจสอบให้แ น่ ใ จว่า อุ ป กรณ์ ท่ีใ ช้ใ นการให้บ ริก ารข้า มโครงข่า ยโทรศัพ ท์เ คลื่อ นที่
ภายในประเทศมีมาตรฐานทางเทคนิ ค ถูก ต้องตามข้อกํา หนดในสัญญาการให้บริก ารข้ามโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่
ภายในประเทศ หากอุปกรณ์ส่วนใดหรือโปรแกรมที่ใช้ทํางานในระบบการให้บริการข้ามโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่
ภายในประเทศไม่ได้มาตรฐาน จะต้องแก้ไขให้ได้มาตรฐานก่อนเริม่ ดําเนินการทดสอบ
ทัง้ นี้ คู่สญ
ั ญาทัง้ สองฝ่ายจะร่วมกันตกลงในรายละเอียดของการทดสอบ รวมทัง้ รายละเอียดของข้อมูล และ
พารามิเตอร์ต่าง ๆ สําหรับทุกกรณีการทดสอบ พร้อมกับเตรียมความพร้อมของโครงข่าย
2.
การดําเนินการทดสอบ
2.1 การทดสอบการให้บริการข้ามโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนทีภ่ ายในประเทศจะเกิดขึน้ ในกรณีดงั ต่อไปนี้
(1) เมือ่ มีการให้บริการข้ามโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนทีภ่ ายในประเทศเป็ นครัง้ แรก
(2) เมือ่ เพิม่ เติมจุดเข้าถึงบริการข้ามโครงข่ายแห่งใหม่
(3) เมื่อคู่สญ
ั ญาทัง้ สองฝา่ ยตกลงจะเปลีย่ นแปลงจุดเข้าถึงบริการข้ามโครงข่ายจากสถานทีเ่ ดิมไปยังสถานทีแ่ ห่ง
ใหม่
การทดสอบการให้บริการข้ามโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนทีภ่ ายในประเทศเป็ นหน้าทีข่ องทัง้ สองฝ่าย โดยผูข้ อใช้
บริการข้ามโครงข่ายจะต้องจัดทําเอกสารแสดงหัวข้อและรายละเอียดการทดสอบ (Test Case) เพื่อนําไปใช้งาน และต้อง
แลกเปลีย่ นผลการทดสอบโดยเร็วทีส่ ดุ การทดสอบต้องมีการทํารายงานสรุปผลการทดสอบร่วมกัน อย่างไรก็ตาม คู่สญ
ั ญา
ทัง้ สองฝ่ายอาจใช้วธิ กี ารทดสอบอื่นๆ ตามแต่ท่จี ะตกลงกันได้ ทัง้ นี้ การทดสอบจะถือว่าประสบความสําเร็จเมื่อผลการ
ทดสอบเป็ นทีย่ อมรับของคูส่ ญ
ั ญาทัง้ สองฝา่ ย
หากมีความจําเป็ นต้องทําการทดสอบเพิม่ เติม ให้ถอื ว่าเป็ นส่วนหนึ่งของรายงานการทดสอบ โดยคู่สญ
ั ญาทัง้ สอง
่ฝายจะดําเนินการทดสอบตามแผนการทดสอบและกําหนดการทดสอบ
2.2 การทดสอบในอนาคต
หากผู้ข อใช้บริก ารข้า มโครงข่า ยมีบ ริก ารใหม่ๆ ที่อาจก่อ ให้เกิดผลกระทบต่อ โครงข่า ยของผู้ใ ห้บริก ารข้า ม
โครงข่าย คูส่ ญ
ั ญาทัง้ สองฝา่ ยจะต้องดําเนินการการทดสอบร่วมกันก่อนจะนําไปให้บริการเชิงพาณิชย์
ในกรณีทจ่ี าํ เป็ นต้องทําการทดสอบเพิม่ เติมเนื่องจากปญั หาในการใช้งานจริง คู่สญ
ั ญาทัง้ สองฝา่ ยจะต้องตกลงกัน
เรือ่ งระยะเวลาทดสอบและกรณีการทดสอบทีจ่ ะทดสอบ
2.3 แนวทางพัฒนาการแก้ปญั หาทางเทคนิค
ในกรณีท่ีคู่สญ
ั ญาฝ่า ยใดฝ่า ยหนึ่งต้อ งการเปลี่ยนแปลงโครงข่า ยโทรคมนาคมที่อ าจก่อ ให้เกิดผลกระทบกับ
ผูใ้ ช้บริการของคูส่ ญ
ั ญาอีกฝา่ ยหนึ่ง คูส่ ญ
ั ญาทัง้ สองฝา่ ยจะตัง้ คณะทํางานขึน้ เพือ่ ดําเนินการพิจารณาข้อมูลดังกล่าวต่อไป
ข้อเสนอการใช้บริการข้ามโครงข่ายโทรศัพท์เคลือ่ นทีภ่ ายในประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ของบริษทั ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชัน่ จํากัด
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3. กําหนดเวลาทดสอบ
3.1 การกําหนดวันทดสอบ ผู้ขอใช้บริการข้ามโครงข่ายต้องประสานงานกับผู้ให้บริการข้ามโครงข่ายเป็ นการ
ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 (สามสิบ) วันก่อนถึงกําหนดวันทดสอบ
3.2 ผูใ้ ห้บริการข้ามโครงข่าย จะมีหนังสือตอบรับและกําหนดวันทดสอบ พร้อมแจ้งระยะเวลาการทดสอบทีค่ าดว่า
จะแล้วเสร็จซึ่งต้องไม่เกิน 30 วัน ภายใน 15 (สิบห้า) วันทําการนับจากวันที่ได้รบั หนังสือแจ้งจากผู้ขอใช้บริการข้าม
โครงข่าย
3.3 หากการทดสอบไม่สามารถเสร็จสิน้ ได้ทนั ตามกําหนด ผูข้ อใช้บริการข้ามโครงข่าย (ผูข้ อทดสอบ) ต้องมี
หนังสือแจ้งผูใ้ ห้บริการข้ามโครงข่ายทราบก่อนล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 2 (สอง) วันทําการ และทําความตกลงเรื่องกําหนดเวลา
สิน้ สุดการทดสอบกันใหม่
3.4 ผู้ให้บริการข้ามโครงข่ายไม่ต้องรับผิดชอบใด ๆ หากการทดสอบไม่เสร็จตามกําหนดเวลาอันเนื่องมาจาก
ความล่าช้าของผูข้ อใช้บริการข้ามโครงข่าย
4. เวลาปฏิ บตั ิ งานทดสอบ
การทดสอบจะกระทําในวันทําการปกติตงั ้ แต่เวลา 08.30-17.30 น. หรือ ตามทีต่ กลงกันเป็ นอย่างอื่น
5. รายงานผลการทดสอบ
5.1 ผูใ้ ห้บริการข้ามโครงข่ายจะเป็ นผูพ้ จิ ารณาให้ความเห็นชอบรายงานผลการทดสอบก่อน รวมถึงการอนุ ญาตให้
เปิ ดใช้งานบริการข้ามโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ภายในประเทศของผูข้ อใช้บริการข้ามโครงข่าย โดยพิจารณาแยกเป็ น
รายหัวข้อการทดสอบ
5.2 เมื่อพบปญั หาร้ายแรงทีเ่ กิดขึน้ ในระหว่างการทดสอบ ให้ทงั ้ สองฝ่ายแก้ไขปญั หาร่วมกัน โดยแต่ละฝา่ ยจะมี
หน้าทีร่ บั ผิดชอบการแก้ไขปญั หาในส่วนของโครงข่ายของตน
6. ค่าใช้จ่ายการทดสอบ
คูส่ ญ
ั ญาแต่ละฝา่ ยเป็ นผูร้ บั ผิดชอบค่าใช้จา่ ยทีเ่ กิดขึน้ จากการทดสอบของฝา่ ยตน
7. ความล่าช้า และ ยกเลิ กการทดสอบ
7.1 ผูข้ อใช้บริการข้ามโครงข่าย จะต้องดําเนินการทดสอบในวันและเวลาตามทีก่ าํ หนดเท่านัน้
7.2 หากมีการยกเลิกการทดสอบ ผูข้ อใช้บริการข้ามโครงข่ายต้องมีหนังสือแจ้งให้ผใู้ ห้บริการข้ามโครงข่ายทราบ
7.3 ผูใ้ ห้บริการข้ามโครงข่ายอาจจะขอหยุดพักการทดสอบชัวขณะหนึ
่
่ง อันเนื่องมาจากปจั จัยภายนอกทีค่ วบคุม
ไม่ได้ โดยจะขยายระยะเวลาการทดสอบเพื่อชดเชยให้และโดยมีค่าใช้จ่ายเท่าเดิม ผูข้ อใช้บริการข้ามโครงข่ายจะฟ้องร้อง
เรียกค่าเสียหายจากความล่าช้าในกรณีน้ีมไิ ด้
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เอกสารแนบท้ายหมายเลข 5
มาตรการความปลอดภัยในการใช้บริ การข้ามโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ภายในประเทศ มีดงั นี้
1. คู่สญ
ั ญาแต่ละฝ่ายตกลงจะรับผิดชอบและดําเนินการตามขัน้ ตอนต่าง ๆ ที่จําเป็ นเพื่อให้การดําเนินงานโครงข่ายและ
อุปกรณ์ของตนเองมีความปลอดภัย และไม่เกิดอันตรายต่อบุคคลใด ๆ และไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อโครงข่าย และอุปกรณ์
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องสําหรับการใช้งานโครงข่ายโทรคมนาคม หรือก่อให้เกิดความด้อยคุณภาพในการดําเนินงานโครงข่าย
ของคูส่ ญ
ั ญาอีกฝา่ ยหนึ่ง
2. คูส่ ญ
ั ญาแต่ละฝา่ ยตกลงดําเนินการจัดให้มคี วามปลอดภัยของบุคลากร และอุปกรณ์ของคู่สญ
ั ญาอีกฝา่ ยหนึ่งทีต่ อ้ งมีการ
จ่ายพลังงานไฟฟ้า ตามข้อกําหนดความปลอดภัยเกีย่ วกับอุบตั เิ หตุจากแหล่งจ่ายไฟให้เป็ นไปตามมาตรฐานสากล
3. คู่สญ
ั ญาแต่ละฝา่ ยจะต้องดําเนินมาตรการต่าง ๆ อย่างเพียงพอเพื่อป้องกันการกระทําใด ๆ ในลักษณะทีไ่ ม่เป็ นไปตาม
ข้อกํา หนดสํา หรับการใช้บริก ารข้า มโครงข่ายโทรศัพท์เ คลื่อนที่ภายในประเทศที่ทงั ้ สองฝ่ายตกลงกัน รวมถึง การจัด
บุคลากร พนักงานทีม่ คี วามรูค้ วามชํานาญการสําหรับการดําเนินการใด ๆ เพือ่ ความปลอดภัยของโครงข่ายโทรคมนาคม
4. ผูข้ อใช้บริการข้ามโครงข่าย ตกลงจะดําเนินการต่างๆ เพื่อให้มกี ารป้องกันและความปลอดภัยเพียงพอ เพื่อป้องกันสื่อ
สัญญาณใด ๆ ในการใช้บริการข้ามโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนทีภ่ ายในประเทศถูกใช้ในลักษณะทีไ่ ม่เป็ นไปตามข้อกําหนด
สําหรับการใช้บริการข้ามโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนทีภ่ ายในประเทศ
5. คู่สญ
ั ญาแต่ละฝ่ายตกลงจะดําเนินการมิให้สญ
ั ญาณใดๆ จากโครงข่ายตนเอง หรือระบบบริหารจัดการโครงข่ายไป
แทรกแซงโจมตีโครงข่ายอื่นของผูร้ บั ใบอนุญาตรายอื่น
6. ผูข้ อใช้บริการข้ามโครงข่ายจะไม่กระทําการส่งทราฟฟิค และสัญญาณ ss7 ทีไ่ ม่ได้มลี กั ษณะตามทีก่ ําหนดไว้ตามสัญญา
นี้ โดยก่อให้เกิดความเสียหายแก่ค่สู ญ
ั ญาอีกฝา่ ยหนึ่ง คู่สญ
ั ญาฝา่ ยใดทีก่ ระทําการฝา่ ฝืนจะต้องยุตกิ ารกระทํานัน้ โดยทันที
ทีไ่ ด้รบั แจ้งจากคูส่ ญ
ั ญาอีกฝา่ ยหนึ่ง
7. คูส่ ญ
ั ญาทัง้ สองฝา่ ยจะให้ความร่วมมือระหว่างกันในการตรวจสอบ แก้ไข หรือปรับปรุงข้อมูลหรือการกระทําใดๆ อันเป็ น
การลักลอบใช้บริการในโครงข่ายโดยมิชอบด้วยกฎหมาย ดังนี้
7.1 เมื่อ ผู้ ใ ห้ บ ริก ารข้ า มโครงข่ า ยตรวจพบความผิด ปกติ ข องการใช้ บ ริก ารข้า มโครงข่ า ยโทรศัพ ท์ เ คลื่ อ นที่
ภายในประเทศในลักษณะทีก่ ่อให้เกิดความเสียหายใด ๆ ผูใ้ ห้บริการข้ามโครงข่ายจะต้องแจ้งให้ผขู้ อใช้บริการข้ามโครงข่าย
ทราบโดยพลัน ทัง้ นี้ สามารถแจ้งผ่านจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) ผ่าน NMC (Network Management Center) และ/
หรือหน่วยงานทางเทคนิคทีค่ สู่ ญ
ั ญาตกลงกัน
7.2 เมื่อผูใ้ ห้บริการข้ามโครงข่ายได้รบั แจ้งจากผูข้ อใช้บริการข้ามโครงข่ายถึงความผิดปกติใดๆ ของการใช้บริการข้าม
โครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ภายในประเทศ ผูใ้ ห้บริการข้ามโครงข่ายจะให้ความร่วมมือโดยพลันตามที่ผูข้ อใช้บริการข้าม
โครงข่ายร้องขอ
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เอกสารแนบท้ายหมายเลข 6
อัตราค่าตอบแทนบริ การข้ามโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ภายในประเทศ
1. อัตราค่าตอบแทนการใช้บริ การข้ามโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ภายในประเทศในแต่ละประเภท มีดงั นี้
1.1 ประเภทเสียง
อัตราค่าตอบแทน 1 บาท/นาที
ทัง้ นี้ การเรียกเก็บค่าตอบแทนกรณีการใช้บริการโทรศัพท์ระหว่างประเทศของผูใ้ ห้บริการดังกล่าวทุกรายดัง
ตารางข้างต้น จะไม่รวมถึงการเรียกเก็บค่าใช้บริการโทรศัพท์ระหว่างประเทศของผูใ้ ห้บริการโทรศัพท์ระหว่างประเทศ
ฐานในการเรียกเก็บค่าตอบแทนประเภทเสียง ให้เรียกเก็บเป็ นนาที การนับจํานวนนาทีในการคิดค่าตอบแทนให้
คิดจํานวนวินาทีของการเรียกออกทีม่ กี ารรับสาย (Answered Originating Calls) ทีเ่ กิดขึน้ ในเดือนนัน้ ๆ โดยเศษของนาที
ให้คดิ ตามจริงไม่มกี ารปดั เศษ
1.2 ประเภทข้อมูล
อัตราค่าตอบแทน 0.80 บาท/เมกกะไบต์ ทัง้ ในกรณี Upload และ Download ข้อมูล
ทัง้ นี้ ฐานในการเรียกเก็บค่าตอบแทนประเภทข้อมูล ให้เรียกเก็บจากขนาดข้อมูลเป็ นเมกกะไบต์ทม่ี กี ารรับหรือส่ง
ทีเ่ กิดขึน้ ในเดือนนัน้ ๆ โดยเศษของเมกกะไบต์ให้คดิ ตามจริงไม่มกี ารปดั เศษ
1.3 ประเภทข้อความพหุสื่อ
อัตราค่าตอบแทน 0.30 บาท/ข้อความ + 0.80 บาท/เมกกะไบต์ ทัง้ ในกรณี Upload และ Download ข้อมูล
ทัง้ นี้ ฐานในการเรียกเก็บค่าตอบแทนประเภทข้อมูล ให้เรียกเก็บจากขนาดข้อมูลเป็ นเมกกะไบต์ทม่ี กี ารรับหรือส่ง
ทีเ่ กิดขึน้ ในเดือนนัน้ ๆ โดยเศษของเมกกะไบต์ให้คดิ ตามจริงไม่มกี ารปดั เศษ
1.3 ประเภทข้อความสัน้
อัตราค่าตอบแทน 0.30 บาท/ข้อความ
ทัง้ นี้ การเรียกเก็บค่าตอบแทนในกรณีการใช้บริการโทรศัพท์ระหว่างประเทศของผูใ้ ห้บริการดังกล่าวทุกราย
ข้างต้น จะไม่รวมถึงการเรียกเก็บค่าใช้บริการโทรศัพท์ระหว่างประเทศ
ฐานในการเรียกเก็บค่าตอบแทนประเภทข้อความสัน้ ให้เรียกเก็บเป็ นจํานวนข้อความสัน้ การนับจํานวนข้อความ
สัน้ ในการคิดค่าตอบแทนให้คดิ จากจํานวนข้อความสัน้ ทีส่ ง่ ออก (Originating SMS) ทีเ่ กิดขึน้ ในเดือนนัน้ ๆ
2. อัตราค่าตอบแทนการใช้สิ่งอํานวยความสะดวก และสถานที่
2.1 การใช้พน้ื ทีส่ าํ หรับติดตัง้ อุปกรณ์ ระบบปรับอากาศ และไฟฟ้ากระแสสลับ จะคิดค่าธรรมเนียมจากขนาดของพืน้
ทีต่ งั ้ อุปกรณ์ และกระแสไฟฟ้าทีใ่ ช้ โดยคํานวณจาก
ก) ค่าพืน้ ทีส่ าํ หรับติดตัง้ อุปกรณ์ 1 ตูข้ นาดกว้าง ยาว ไม่เกิน 600 x 900 มิลลิเมตร ความสูงไม่เกิน 2,200
มิลลิเมตร และใช้กระแสไฟฟ้าสลับไม่เกิน 15 แอมแปร์ต่อตูอ้ ุปกรณ์นนั ้ คิดค่าธรรมเนียมการใช้ตลู้ ะ 54,000
บาทต่อเดือน
ข) กรณีทผ่ี ขู้ อใช้บริการข้ามโครงข่ายต้องการใช้กระแสไฟฟ้าเกินกว่า 15 แอมแปร์ต่อตูอ้ ุปกรณ์นนั ้ จะคิด
ค่าธรรมเนียมการใช้เพิม่ ขึน้ หน่วยละ 7 บาท
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2.2 ข้อกําหนดเพิม่ เติม
ก) ในการจัดเตรียมสถานทีแ่ ละสิง่ อํานวยความสะดวก หากผูใ้ ห้บริการข้ามโครงข่ายมีความจําเป็ นต้องปรับปรุง
อาคารสถานทีห่ รือระบบไฟฟ้าของอาคาร ผูข้ อใช้บริการข้ามโครงข่ายจะต้องร่วมรับภาระค่าใช้จา่ ยทีเ่ กิดขึน้
โดยพิจารณาจากสัดส่วนของการใช้ประโยชน์ในสิง่ ทีต่ อ้ งปรับปรุงนัน้ เว้นแต่การปรับปรุงนัน้ ได้ดาํ เนินการ
เพือ่ ผูข้ อใช้บริการข้ามโครงข่ายเพียงรายเดียว ผูข้ อใช้บริการข้ามโครงข่ายจะต้องรับภาระค่าใช้จา่ ยทีเ่ กิดขึน้
ทัง้ หมด
ข) หากผูข้ อใช้บริการข้ามโครงข่ายมีความประสงค์จะใช้สงิ่ อํานวยความสะดวกอื่นเพิม่ เติมนอกเหนือจากที่
กําหนดไว้น้ี ผูใ้ ห้บริการข้ามโครงข่ายและผูข้ อใช้บริการข้ามโครงข่ายจะทําการตกลงขอบเขตและค่าใช้จา่ ย
เป็ นกรณีๆ ไป โดยผูข้ อใช้บริการข้ามโครงข่ายจะต้องแจ้งความประสงค์เป็ นหนังสือ พร้อมรายละเอียดแก่
ผูใ้ ห้บริการข้ามโครงข่าย
2.3 ค่าตอบแทนนี้ยงั ไม่รวมภาษีมลู ค่าเพิม่
2.4 ค่าตอบแทนนี้สามารถเปลีย่ นแปลงได้ตามแต่ค่สู ญ
ั ญาจะตกลงร่วมกัน
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เอกสารแนบท้ายหมายเลข 7
ข้อกําหนดและมาตรฐานทางเทคนิ คในการให้บริ การข้ามโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ภายในประเทศ
การให้บริการข้ามโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนทีร่ ะหว่างประเทศ จะเป็ นไปตามข้อกําหนดของ 3GPP, ITU-T, IEEE และ
เอกสาร GSM Association Permanent Reference ทีเ่ กีย่ วข้อง
1. เส้นทางสําหรับการเชื่อมต่อจุดเข้าถึงบริการข้ามโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนทีภ่ ายในประเทศ สําหรับบริการด้านเสียงและ
ข้อมูล
ทราฟฟิ คของการใช้บริการข้ามโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนทีภ่ ายในประเทศทัง้ หมดจะรับ-ส่ง ผ่านเส้นทางสําหรับ
การเชื่อมต่อจุดเข้าถึงบริการข้ามโครงข่าย ระหว่างชุมสายในโครงข่ายโทรคมนาคมของคู่สญ
ั ญาทัง้ สองฝ่ายตกลงกัน ซึ่ง
คูส่ ญ
ั ญาทัง้ สองฝา่ ยจะต้องพิจารณาจํานวนวงจรทีเ่ หมาะสมร่วมกันเพือ่ รองรับปริมาณทราฟฟิคทีเ่ กิดขึน้ ทัง้ นี้ผขู้ อใช้บริการ
ข้ามโครงข่ายเป็ นผูร้ บั ผิดชอบค่าใช้จ่ายในการจัดหาวงจรเชื่อมโยง (Transmission) ไปยังจุดเข้าถึงบริการข้ามโครงข่าย
ของผูใ้ ห้บริการข้ามโครงข่าย
2. จุดเชื่อมต่อสัญญาณ (Signaling) หรือ DEA สําหรับการเข้าถึงฐานข้อมูลลูกค้า
โดยปกติปริมาณการใช้โครงข่าย ณ จุดเชื่อมต่อสัญญาณ (Signaling) คู่สญ
ั ญาทัง้ สองฝ่ายจะต้องจัดหาให้
เพียงพอ กับปริมาณการใช้ โดยคํานวณจากข้อมูลประมาณการทีไ่ ด้ตกลงร่วมกันระหว่างผูข้ อใช้บริการข้ามโครงข่ายและผู้
ให้ บ ริก ารข้า มโครงข่ า ย ทัง้ นี้ ผู้ ข อใช้ บ ริก ารข้า มโครงข่ า ยเป็ น ผู้ ร ับ ผิด ชอบค่ า ใช้ จ่ า ยในการจัด หาวงจรเชื่อ มโยง
(Transmission) ไปยังจุดเข้าถึงบริการข้ามโครงข่ายของผูใ้ ห้บริการข้ามโครงข่าย
3. การจัดเส้นทางการเรียกออกจะพิจารณาจากเลขหมายของผูเ้ รียก (A-number) และ/หรือเลขหมายรหัสระบุตวั ผูใ้ ช้บริการ
(IMSI) ของผูเ้ รียก

คุณภาพการให้บริ การขัน้ ตํา่
ผูใ้ ห้ใบริการข้ามโครงข่ายจะต้องดําเนินการให้จุดเข้าถึงบริการข้ามโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนทีภ่ ายในประเทศ มีมาตรฐาน
และคุณภาพทีด่ แี ละเป็ นไปตามมาตรฐานสากล

ข้อเสนอการใช้บริการข้ามโครงข่ายโทรศัพท์เคลือ่ นทีภ่ ายในประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ของบริษทั ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชัน่ จํากัด
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