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ข้อเสนอการเชื่อมต่อโครงขา่ยโทรคมนาคม (RIO) ของ 

บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอรแ์ซล คอมมิวนิเคชั่น จํากัด 

 

ข้อเสนอฉบับน้ีทําขึ้น โดย บรษิัท ทร ูมูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคช่ัน จํากัด ซึ่งจดทะเบียน

เป็นนิติบุคคล ประเภทบริษัทจํากัด ณ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ซึ่งมีสาํนักงานใหญ่ต้ังอยู่ เลขที่ 

18 อาคาร ทร ูทาวเวอร์ ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 ซึง่ต่อไปใน

ข้อเสนอนี้จะเรียกว่า “ผู้ให้เชือ่มต่อโครงข่าย”  

 

  เพ่ือให้เป็นไปตามกฎหมายและประกาศของคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ 

และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติที่เก่ียวข้อง ผู้ให้เช่ือมต่อโครงข่ายจึงได้ทําข้อเสนอการเช่ือมต่อโครงข่าย

โทรคมนาคมฉบับน้ี (“RIO”) ขึ้นโดยมีรายละเอียดเป็นไปตามประกาศของคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง 

กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง การใช้และการเช่ือมต่อโครงข่าย พ.ศ. 2556 (“ประกาศ 

กสทช.”) ดังน้ี 
 

ข้อ 1.  ขอบเขต ความหมายและการตีความถ้อยคําใน RIO 

1.1 ขอบเขต 

RIO น้ีครอบคลุมการดําเนินการทางเทคนิคและทางพาณิชย์เพ่ือการเช่ือมต่อ

ระหว่างโครงข่ายโทรคมนาคม เพ่ือให้ทราฟฟิคโทรคมนาคมดําเนินไปอย่างต่อเน่ืองไม่ขาดตอน โดยให้ถือเอา

เอกสารแนบทา้ย RIO ตามท่ีปรากฏในข้อน้ีเป็นส่วนหน่ึงของ RIO น้ี 

หากเอกสารแนบท้าย RIO มีข้อความตอนใดขัดหรือแย้งกับข้อความท่ีได้กล่าวไว้ใน 

RIO ให้ถือบังคบัตามข้อความใน RIO และในกรณีเอกสารแนบท้าย RIO ขัดหรือแย้งกันเองให้ถือบังคับตาม

เอกสารที่ทําขึน้หลังสุด หรือหากเอกสารแนบท้าย RIO ทําขึ้นพร้อมกัน ก็ให้ถือบังคบัตามเอกสารแนบท้าย RIO ที่

มีลําดับก่อนเป็นหลัก  

   เอกสารแนบทา้ยหมายเลข 1 กระบวนการและวิธีการเช่ือมต่อโครงข่าย

โทรคมนาคม มาตรฐานทางเทคนิคสําหรับการเช่ือมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม รวมทั้งจุดเช่ือมต่อที่มีความเป็นไป

ได้ทางเทคนิคที่เสนอให้มีการเช่ือมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม (ประกาศ กสทช. ข้อ 14 (3))  

   เอกสารแนบทา้ยหมายเลข 2 รายละเอียดของสิ่งอํานวยความสะดวกที่จําเป็น

สําหรับการเช่ือมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม และอัตราค่าตอบแทนการใช้สิ่งอํานวยความสะดวกที่จําเป็น (ประกาศ 
กสทช. ข้อ 14 (2)) 

   เอกสารแนบทา้ยหมายเลข 3 คุณภาพการเช่ือมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม (ประกาศ 

กสทช. ข้อ 14 (1))     
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   เอกสารแนบทา้ยหมายเลข 4 อัตราค่าตอบแทนการเช่ือมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม 

(ประกาศ กสทช. ข้อ 14 (5))   

   เอกสารแนบทา้ยหมายเลข 5 รายละเอียดของบริการเช่ือมต่อโครงข่าย

โทรคมนาคม (ประกาศ กสทช. ข้อ 14 (1))   

   เอกสารแนบทา้ยหมายเลข 6 กระบวนการทดสอบการเช่ือมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม 
 1.2 ระยะเวลาการมีผลบังคับใช้และการแก้ไขเปลี่ยนแปลง RIO   
  ให ้RIO ฉบับน้ีมีผลบังคับใช้เมื่อ RIO ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการกิจการ
กระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ โดยให้การเลิก การระงับ การเปลี่ยนแปลงแก้ไข 
การทบทวน RIO เป็นไปตามเง่ือนไขที่กําหนดไว้ในข้อ 17  

 
 ข้อ 2 จุดเชื่อมต่อและหลักการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม 
   2.1 คูส่ัญญาซึง่เป็นผู้จัดให้มกีารเช่ือมต่อมีหน้าที่จัดให้คู่สญัญาฝ่ายซึ่งต้องการเข้า
เช่ือมต่อ เช่ือมต่อเข้ากับโครงข่ายโทรคมนาคมของตนได้ที่จุดเช่ือมต่อใดๆ ที่เป็นไปได้ทางเทคนิค  
   เพ่ือประโยชน์แห่ง RIO น้ี จดุเช่ือมต่อ (“POI”) ตามเอกสารแนบท้ายหมายเลข 1 
ให้ถือเป็นจุดทีเ่ป็นไปได้ทางเทคนิค   

      2.2 การเพ่ิมหรือลดจํานวนจุดเช่ือมต่อ (POI) หรือการย้ายจุดเช่ือมต่อ (POI) รวมทั้ง
การเปลี่ยนแปลงพื้นที่ให้บริการของจุดเช่ือมต่อ (Service Area) ตามเอกสารแนบท้ายหมายเลข 1 ใหคู้่สัญญาแต่
ละฝ่ายกระทําได้เมื่อมีเหตุผลอันสมควร แต่จะต้องแจ้งให้อีกฝ่ายหน่ึงทราบล่วงหน้าเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 3 
เดือน และภายใต้การได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการ
โทรคมนาคมแห่งชาติ ในกรณีที่มีข้อโต้แย้งให้คู่สญัญาส่งเรื่องให้คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการ
โทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เป็นผู้วินิจฉัยช้ีขาด 
  2.3 ภายใต้บังคับแห่งข้อ 2.1 การเช่ือมต่อจะต้องสอดคล้องกับหลัก ดังต่อไปน้ี 

2.3.1 ยินยอมให้มีการเช่ือมต่อโครงข่าย ณ ทุกๆ จุดที่เป็นไปได้ทางเทคนิค 
2.3.2 ให้เช่ือมต่อโครงข่ายโดยไม่เลือกปฏิบัติ และโปร่งใสทั้งในด้านเง่ือนไขการ

เช่ือมต่อโครงข่ายและมาตรฐานทางเทคนิคทุกอย่างที่เก่ียวข้อง 
2.3.3 ให้เช่ือมต่อโครงข่ายในอัตราค่าเช่ือมต่อและด้วยคุณภาพที่วัดจากต้นทางถึง

ปลายทางของทราฟฟิค (Traffic) ที่เท่าเทียมกับการให้บรกิารแก่โครงข่ายของคู่สัญญาซึ่งเป็นผู้จัดใหม้ีการเช่ือมต่อ
เองและเท่าเทียมกับการให้บริการแก่ผู้ประกอบการรายอ่ืนซึ่งเป็นผู้ขอเช่ือมต่อกับโครงข่ายของคู่สัญญาซึ่งเป็นผู้
จัดให้มีการเช่ือมต่อด้วย 
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 ข้อ 3 กระบวนการทําความตกลงเชื่อมต่อโครงขา่ยโทรคมนาคม 

   3.1 คูส่ัญญาฝา่ยซึ่งต้องการเข้าเช่ือมต่อโครงข่ายจะต้องทําหนังสือแสดงเจตจํานงโดย

ชัดแจ้งแก่ผู้ให้เช่ือมต่อโครงข่ายว่าต้องการขอทําสัญญาการเช่ือมต่อโครงข่ายพร้อมระบุรายละเอียดอย่างน้อย 

ดังต่อไปน้ี (ประกาศ กสทช. ข้อ 22) 

3.1.1  สถานทีท่ี่จะเป็นจุดเช่ือมต่อของผูใ้ห้เช่ือมต่อโครงข่ายที่ต้องการจะต่อเช่ือม  

3.1.2  รายละเอียดเก่ียวกับชุมสายหรือจุดเช่ือมต่อของผู้ขอเช่ือมต่อโครงข่ายและ

เส้นทางการเช่ือมโยงมายังจุดเช่ือมต่อของผู้ให้เช่ือมต่อโครงข่าย (Traffic Route) ของแต่ละจุดเช่ือมต่อ 

3.1.3  รายละเอียดเก่ียวกับสถาปัตยกรรมโครงข่ายโทรคมนาคม (Network 

Configuration) 

3.1.4  รายละเอียดเก่ียวกับความต้องการใช้บริการที่ผู้ขอเชื่อมต่อโครงข่าย

ต้องการได้รับจากผู้ให้เช่ือมต่อโครงข่าย ณ วันแรกที่เปิดใช้บริการ 

3.1.5   ความต้องการจํานวนวงจรเช่ือมต่อในเบ้ืองต้นและอนาคตในแต่ละจุดเช่ือมต่อ 

3.1.6  การประมาณการของจํานวนทราฟฟิค (Traffic Volumes) ของผู้ขอ
เช่ือมต่อโครงข่ายที่จะเข้ามายังระบบของผู้ให้เช่ือมต่อโครงข่ายที่แต่ละจุดเช่ือมต่อโดยประมาณการในปัจจุบันและ

อนาคตล่วงหน้า 3 ปี โดยขอให้แสดงตัวเลขล่วงหน้าทุก 3 เดือน 

3.1.7  ปริมาณทราฟฟิคในชั่วโมงเร่งด่วน 

3.1.8  ประเภทของระบบสื่อสัญญาณ (Signaling) และจํานวนช่องสัญญาณ 

(Signaling Channels) ที่ต้องการใช้ในการเช่ือมต่อ  

3.1.9  การขอใช้สถานที่หรือพ้ืนที่สําหรับการติดต้ังอุปกรณ์ที่จําเป็นสําหรับการ

เช่ือมต่อ  

3.1.10 บริการที่ต้องการเช่ือมต่อโครงข่าย รวมทั้งคุณภาพและปริมาณที่ต้องการของ

บริการและรายละเอียดทางด้านเทคนิคอ่ืนๆ ที่จําเป็นสําหรับการวางแผนการเช่ือมต่อให้บรรลุผลสําเร็จ 

3.1.11 รูปแบบการเช่ือมต่อโครงข่ายที่ต้องการ 

3.1.12 สิ่งอํานวยความสะดวกท่ีต้องการใช้บริการ 

3.1.13 วัน ระยะเวลา และสถานที่ที่ต้องการเช่ือมต่อโครงข่าย 

3.1.14 ข้อเสนอหรือเง่ือนไขที่ต้องการเจรจาเพ่ิมเติมหรือปรับเปลี่ยนจากข้อเสนอ

ของผู้ให้เช่ือมต่อโครงข่าย 

3.1.15 ข้อมลูอ่ืนๆ ที่จําเป็นสําหรับการเช่ือมต่อโครงข่าย 
3.1.16 บุคคลและสถานทีท่ีติ่ดต่อได้ 
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   3.2 ข้อมูลตามที่กําหนดในข้อ 3.1 สามารถเปลี่ยนแปลง และ/หรือ เพ่ิมเติมใน

รายละเอียดได้ตามความจําเป็น โดยให้เป็นไปตามคู่มือ (Provisioning Manual) ซึ่งคูส่ัญญาจะได้จัดการประชุม

เพ่ือพิจารณาถึงข้อมูลที่จําเป็นต่างๆ 

  3.3 คูส่ัญญาซึง่จะเป็นผู้จัดให้มีการเช่ือมต่อโครงข่ายต้องดําเนินการตรวจสอบและ

พิเคราะห์อย่างละเอียดซึ่งหนังสือแสดงเจตจํานงขอเช่ือมต่อโครงข่ายและรายละเอียดทั้งหมด และจะดําเนินการ

เจรจากับผู้ขอเช่ือมต่อโครงข่ายเพ่ือจัดทําสัญญาการเช่ือมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมให้แล้วเสร็จภายใน 90 วันนับ

แต่วันที่ได้รับหนังสือขอเช่ือมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม  

  3.4 ในกรณีทีม่ีข้อโต้แย้งใดๆ ระหว่างคู่สญัญาเกี่ยวกับกระบวนการเจรจาจัดทําสัญญา

การเช่ือมต่อโครงข่าย หรือหากคู่สัญญาไม่สามารถตกลงกันได้ภายในระยะเวลาตามข้อ 3.3 ให้คูส่ัญญาฝ่ายใดฝ่าย

หน่ึงมีสิทธิร้องขอให้คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

พิจารณาวินิจฉัยช้ีขาดข้อพิพาทดังกล่าว ตามหลักเกณฑ์ของประกาศ กสทช.  (ประกาศ กสทช. ข้อ 26) 

  3.5 คูส่ัญญาจะต้องจัดให้มีการดําเนินการทดสอบระบบให้สามารถใช้งานได้ภายใน

ระยะเวลาตามท่ีตกลงกัน โดยจะต้องดําเนินการเจรจาตกลงเพ่ือกําหนดเวลาเริ่มต้นและเวลาสิ้นสุดที่ต้องใช้ในการ
ทดสอบระบบและระบบสื่อสญัญาณ (Signaling) ที่ใช้ในระบบโครงข่ายให้ละเอียดชัดเจนก่อนการเช่ือมต่อ

โครงข่ายทั้งน้ี รายละเอียดของกระบวนการทดสอบการเช่ือมต่อโครงข่ายปรากฏตามเอกสารแนบทา้ยหมายเลข 6 

  3.6 ในกระบวนการเจรจาข้อตกลงการเช่ือมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมไมต้่องมีการวาง

หลักประกันแต่ให้มีการคิดคา่ปรับได้ใน 2 กรณี  คือ 

3.6.1 หากคู่สญัญาฝ่ายซึ่งขอเช่ือมต่อดําเนินการเช่ือมต่อวงจรหรือส่งทราฟฟิคไม่

ครบตามที่ตกลงกันไว้  โดยวัดจากช่วงเวลาที่มีค่าทราฟฟิคสูงสุด (Peak Hours) โดยเฉล่ียในแต่ละเดือน ผู้ขอ

เช่ือมต่อโครงข่ายต้องชดใช้ค่าปรับให้แก่ผูใ้ห้เช่ือมต่อโครงข่ายตามท่ีได้เจรจาตกลงกัน โดยอาจเทียบจากอัตราค่า

เช่าวงจร ณ ขณะนั้น ทั้งน้ี ยกเว้นในกรณีทีว่งจรเช่ือมต่อมีเพียงหน่ึงวงจรเช่ือมต่อที่ความเร็ว 2.048 เมกะบิตต่อ

วินาที (E1)  

3.6.2 คู่สญัญาฝ่ายซึ่งเป็นผู้จดัให้มีการเช่ือมต่อโครงข่ายไม่อาจจัดให้มีการเช่ือมต่อ

โครงข่ายได้ครบถ้วนตามความจุโครงข่าย (Capacity) ที่ตกลงกันไว้ โดยคู่สัญญาฝ่ายซึง่เป็นผู้จัดให้มกีารเช่ือมต่อ

โครงข่ายจะต้องชดใช้ค่าปรับแก่คู่สญัญาอีกฝ่ายหน่ึงภายใต้หลักเกณฑ์ทีต่กลงกันโดยนําวิธีการปรับตามข้อ 3.6.1 

มาใช้โดยอนุโลม 

  3.7 การจะกําหนดให้คู่สญัญาฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงชดใช้ค่าเสียหายในกรณีใดๆ จะต้องมีการ

ยกเว้นความรับผิดในการชดใช้ค่าเสียหายสาํหรับกรณีที่การไม่ปฏิบัติตามสัญญาเกิดจากเหตุสุดวิสัย 
 3.8 คูส่ัญญาฝา่ยซึ่งต้องการเข้าเช่ือมต่อโครงข่ายมีสิทธิเสนอให้มีการเพ่ิมวงจรเช่ือมต่อ

เพ่ือรองรับทราฟฟิคที่ขอเช่ือมต่อตามสัญญาน้ีได้ทุกรอบไตรมาส และคูส่ัญญาฝ่ายซึ่งเป็นผู้จัดให้มีการเช่ือมต่อ

โครงข่ายจะต้องปฏิบัติตามคําขอน้ันอย่างเคร่งครัด และหากการเช่ือมต่อโครงข่ายตามคําขอน้ัน ทําให้เกิดภาระแก่
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ผู้ให้เช่ือมต่อโครงข่ายเกินสมควรก็ให้ผูใ้ห้เช่ือมต่อโครงข่ายและผู้ขอเช่ือมต่อโครงข่ายมาตกลงกันในการรับภาระที่

เพ่ิมขึ้นน้ันอย่างเป็นธรรม โดยผู้ให้เช่ือมต่อโครงข่ายจะต้องดําเนินการตามข้อ 3.3  

           ในกรณีที่คูส่ัญญาฝ่ายซึ่งต้องการเข้าเช่ือมต่อใช้วงจรที่ขอเพ่ิมน้ันไม่ครบให้ถือว่า

คู่สัญญาฝ่ายน้ันดําเนินการเช่ือมต่อวงจรหรือส่งทราฟฟิคไม่ครบภายใต้หลักเกณฑ์ที่ระบุไว้ในข้อ 3.6.1  และ

คู่สัญญาอีกฝ่ายหน่ึงมีสิทธิปรบัได้ตามหลักเกณฑ์ที่ระบุไว้ในข้อ 3.6.1  

 3.9 ในกรณีทีม่ีการร้องขอใช้บริการใหม่ ใหผู้้ขอเช่ือมต่อโครงข่ายดําเนินการทําหนังสือ

แสดงเจตจํานงขอเช่ือมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมตามข้อ 3.1 (ประกาศ กสทช.  ข้อ 14 (8)) 

 

ข้อ 4  สิทธิและหน้าที่ของผูข้อใชอ้าคารสถานท่ี สาธารณปูโภค และสิ่งอํานวยความสะดวก

อ่ืนๆ ร่วมกัน 

   4.1 ผู้ให้เช่ือมต่อโครงข่ายจะจัดหาสถานที่หรือพ้ืนที่ตามท่ีผู้ขอเช่ือมต่อโครงข่ายร้องขอ 

ณ จุดเช่ือมต่อ (POI) ตามข้อ 2.1 ในอัตราทีส่ะท้อนต้นทุน (ประกาศ กสทช. ข้อ 23) ตามเอกสารแนบท้าย

หมายเลข 2 และบนหลักการที่เป็นธรรม สมเหตุสมผล ไมเ่ลือกปฏิบัติระหว่างผู้ขอเช่ือมต่อโครงข่ายทุกราย  
 4.2 ผู้ให้เช่ือมต่อโครงข่ายซึ่งเป็นเจ้าของอาคารสถานที่ สาธารณูปโภค และสิ่งอํานวย

ความสะดวกอ่ืนๆ มีหน้าที่ ดังน้ี 

 4.2.1 จัดเตรียมสิ่งอํานวยความสะดวก สาธารณูปโภคให้พอเพียง และบํารุงรักษา

ให้ใช้งานได้ดี 

 4.2.2 บรหิารจัดการสถานที่ทาํการร่วมใช้ (Co-location) ให้มีความปลอดภัยและ

สามารถใช้งานได้ดี  

 4.2.3 จัดทําคูม่ือการปฏิบัติงานและบํารุงรักษา 

 4.2.4 จัดหาพ้ืนที่ใกล้เคียงหรือจัดให้มีมาตรการอ่ืนเพ่ือให้ติดต้ังอุปกรณ์และ

เช่ือมต่อโครงข่ายโดยมิชักช้า หากผู้ให้เช่ือมต่อโครงข่ายไม่สามารถจัดหาสถานที่หรือพ้ืนที่ตามท่ีผู้ขอเชื่อมต่อร้อง

ขอได้เน่ืองจากเหตุผลทางเทคนิคหรือข้อจํากัดด้านพ้ืนที่ ทั้งน้ี จะต้องไม่ก่อให้เกิดภาระแก่ผู้ขอเช่ือมต่อเกินสมควร 

(ประกาศ กสทช. ข้อ 23 วรรคท้าย) 

 4.2.5 ยินยอมให้ผู้ที่ขอเช่ือมต่อโครงข่ายเข้าไปซ่อมแซมหรอืบํารุงรักษาอุปกรณ์ใน

สถานที่หรือพ้ืนที่ร่วมได้ตามความเหมาะสม  

     ในการให้เขา้ใช้สถานที่หรอืพ้ืนที่ร่วม ผู้ให้เช่ือมต่อโครงข่ายอาจกําหนด

มาตรการด้านความปลอดภัยหรือการเก็บรักษาความลับสาํหรับการเข้าใช้สถานที่หรอืพ้ืนที่ร่วมได้ โดยมาตรการ
ดังกล่าวจะเป็นมาตรการที่สมเหตุสมผล เหมาะสม และไมเ่ลือกปฏิบัติ (ประกาศ กสทช. ข้อ 34) 

 4.3 ผู้ขอเช่ือมต่อโครงข่ายซึ่งขอใช้อาคารสถานที่ สาธารณูปโภค และสิง่อํานวยความ

สะดวกอ่ืนๆ เพ่ือการเช่ือมต่อมีหน้าที่ ดังน้ี 
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 4.3.1 ผู้ขอเช่ือมต่อโครงข่ายมีหน้าที่ต้องแจ้งผู้ให้เช่ือมต่อโครงข่ายทราบล่วงหน้า

อย่างน้อย 3 วันทําการ (ซึ่งวันทําการให้หมายถึง วันเปิดทําการตามปกติที่ตรงกันของผู้ให้เช่ือมต่อโครงข่ายและผู้

ขอเช่ือมต่อโครงข่าย โดยไม่รวมถึงวันหยุดราชการ และวันหยุดนักขัตฤกษ์) ถึงความประสงค์ของผู้ขอเช่ือมต่อ

โครงข่ายที่จะเข้าไปยังสถานที่เพ่ือการสํารวจ  การติดต้ัง การปรับปรุงให้ดีขึ้น  การบํารุงรักษาตามระยะเวลา หรือ

นําอุปกรณ์ของผู้ขอเช่ือมต่อโครงข่ายเข้าออกจากสถานที ่

 4.3.2 การเข้าไปยังสถานที่ดังกล่าวเพ่ือการแก้ไขเหตุขัดขอ้งที่มีผลกระทบต่อการ

ให้บริการ ผูข้อเช่ือมต่อโครงข่ายมีหน้าที่ต้องแจ้งความประสงค์ต่อผู้ให้เช่ือมต่อโครงข่ายทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 1 

ช่ัวโมง โดยสามารถแจ้งความประสงค์ได้ตลอด 24 ช่ัวโมง  

 4.3.3 กรณีเป็นเหตุขัดข้องที่ไม่กระทบกับการบริการ ผู้ขอเช่ือมต่อโครงข่ายต้อง

แจ้งความประสงค์ต่อผู้ให้เช่ือมต่อโครงข่ายทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 24 ช่ัวโมง โดยสามารถแจ้งความประสงค์ได้

ตลอด 24 ช่ัวโมง  

 4.3.4 ผู้ขอเช่ือมต่อโครงข่าย หรือตัวแทน จะได้รับอนุญาตให้เข้าไปยังสถานที่ก็

ต่อเมื่อมีผู้แทนของผู้ให้เช่ือมต่อโครงข่ายที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้ติดตามไปด้วยเท่าน้ัน 
 4.3.5 ผู้ขอเช่ือมต่อโครงข่ายต้องปฏิบัติตามระเบียบการรักษาความปลอดภัยตลอด

ทั้งนโยบายและขั้นตอนวิธีการปฏิบัติงานของผู้ให้เช่ือมต่อโครงข่าย 

     4.3.6 รับผิดชอบค่าใช้จ่ายและการดูแลอุปกรณ์และทรัพย์สินนับจากจุดเช่ือมต่อ 

(POI) ไปทางโครงข่ายของคู่สัญญาฝ่ายซึ่งขอใช้อาคารสถานที่ สาธารณูปโภค และสิง่อํานวยความสะดวกอ่ืนๆ 

เป็นต้นไป  

  4.3.7 ปฏิบัติตามคู่มือการปฏิบัติงานและบํารุงรักษา  

  4.3.8 ยินยอมและให้ความร่วมมือกับเจ้าของหรือตัวแทนอาคารสถานที่ในการเข้า

ตรวจตราในอาคารสถานที่ได้เมื่อมีเหตุอันควร เพ่ือความปลอดภัยของอาคารสถานที่โดยได้รับความยินยอมจาก

คู่สัญญาฝ่ายซึง่ขอใช้อาคารสถานที่ ทั้งน้ี ในการเข้าตรวจตราดังกล่าว เจ้าของอาคารสถานท่ีตกลงจะไม่กระทําการ

ใดๆ อันก่อให้เกิดความเสียหายแก่ทรัพย์สินของคู่สัญญาฝา่ยซึ่งขอใช้อาคารสถานที ่

  4.3.9 คู่สญัญาฝ่ายซึ่งขอใช้อาคารสถานที่ตกลงไม่โอนสิทธิการใช้อาคารสถานที่ไม่

ว่ากรณีใดๆ ไปให้บุคคลอ่ืนใช้หรือยอมให้บุคคลอ่ืนเข้าครอบครอง เว้นแต่จะได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์

อักษรจากเจ้าของอาคารสถานที่ และ/หรือผู้ให้ใช้อาคารสถานท่ีดังกล่าว แต่ทั้งน้ี การโอนสิทธิให้เป็นหลักประกัน

แก่เจ้าหน้ีให้เป็นไปตามข้อกําหนดในข้อ 11.6 

 4.4 คูส่ัญญาแต่ละฝ่ายมีหน้าที่รับผิดชอบในเรื่อง ดังน้ี 
  4.4.1 การรายงานเหตุเสีย 

  4.4.2 การประมาณการทราฟฟิค 
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 4.5 คูส่ัญญาแต่ละฝ่ายมีหน้าที่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่อไปนี้ในส่วนที่ใช้เพ่ือประโยชน์ของ

ตนเอง 

   4.5.1  การซ่อมบํารุงอุปกรณ์ในส่วนที่เป็นกรรมสิทธ์ิหรืออยู่ในความครอบครอง

ของตนเอง 

  4.5.2  ค่านํ้า ค่าไฟ และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ในส่วนที่ใช้เพ่ือประโยชน์ของตนเอง 
 
ข้อ 5 หน้าทีข่องผูข้อเช่ือมต่อโครงข่าย 
 ผู้ขอเช่ือมต่อโครงข่ายมีหน้าที่ต้องบํารุงรักษาการเช่ือมต่อโครงข่ายจากแต่ละสถานี

ปลายทางของโครงข่ายของตนไปยังจุดเช่ือมต่อโครงข่าย ทั้งน้ี ตามหลักเกณฑ์ของประกาศ กสทช. (ประกาศ 
กสทช. ข้อ 35) 

 
ข้อ  6  บริการท่ีต้องจัดให้มีในการเชื่อมต่อโครงขา่ย 
 รายละเอียดของบริการที่ต้องจัดให้มีในการเช่ือมต่อโครงข่ายให้เป็นไปตาม

เอกสารแนบทา้ยหมายเลข 5 
    

ข้อ  7  การกําหนดคณุภาพการบริการและการทดสอบระบบ 

7.1 คูส่ัญญาซึง่จัดให้มีการเช่ือมต่อมีหน้าที่ในการจัดหาบริการที่มีคุณภาพเท่าเทียมกัน 
โดยวัดจากต้นทางถึงปลายทาง (End-to-End Quality) ของทราฟฟิค รวมทั้งมีเง่ือนไขและข้อกําหนดขั้นตํ่าเท่า

เทียมกันหรือไม่ตํ่ากว่าที่ให้บริการแก่ลูกค้าของตนเองหรือแก่ผู้ขอเช่ือมต่อโครงข่ายรายอ่ืนแก่คู่สญัญาอีกฝ่ายหน่ึง 

7.2 คณุภาพการบริการการเช่ือมต่อโครงข่ายเป็นไปตามที่กําหนดในเอกสารแนบท้าย

หมายเลข 3 และเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเง่ือนไขการพิจารณามาตรฐานบริการที่ดีตามท่ีคณะกรรมการกิจการ

กระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติประกาศกําหนด (ประกาศ กสทช. ข้อ 7(7)) 

7.3 ในกรณีเกิดข้อร้องเรียนและข้อโต้แย้งที่มีกับผู้ขอเช่ือมต่อโครงข่ายเก่ียวกับคุณภาพ

หรือบริการ ใหดํ้าเนินการตามหลักเกณฑ์ทีค่ณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการ

โทรคมนาคมแห่งชาติประกาศกําหนด (ประกาศ กสทช. ข้อ 14 (9)) 

7.4 คูส่ัญญาทัง้สองฝ่ายตกลงให้มีการทดสอบระบบการเช่ือมต่อโครงข่ายเพ่ือให้มั่นใจว่า

การทํางานของระบบการเช่ือมต่อของคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายสามารถทํางานได้ตามเง่ือนไขที่ตกลงกัน และมี

ผลกระทบต่อการทํางานปกติของโครงข่ายน้อยที่สุดเท่าทีจ่ะเป็นไปได้  

7.5 ในการดําเนินกระบวนการทดสอบระบบ คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายจะต้องดําเนินการตาม

รายละเอียดที่กําหนดไว้ในเอกสารแนบท้ายหมายเลข 6    
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ข้อ  8  ความปลอดภัย และการป้องกันโครงข่าย 
8.1 หลักการพ้ืนฐาน 
คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงที่จะคงไว้ซึ่ง Network Integrity และดําเนินมาตรการใดๆ ที่

จําเป็นและเพียงพอในการสร้างความปลอดภัย และการป้องกันโครงข่ายซึ่ง Network Integrity ตาม RIO น้ีให้
หมายถึง ความสามารถในตัวระบบโครงข่ายที่จะดํารงไว้ซึ่งสถานะการทํางานพ้ืนฐานโดยสถานะการทํางานน้ันไม่
ถูกกระทบอันเน่ืองมาจากการเช่ือมต่อโครงข่าย 

8.2 การดํารงไว้ซึ่ง Network Integrity โดยหลักการคือการป้องกันมิให้มสีัญญาณที่มิได้
เป็นไปตามข้อกําหนด (Specification) เข้ามาในระบบโครงข่าย 

    การกําหนด Specification ให้เป็นไปตามเอกสารแนบท้ายหมายเลข 3 ในกรณีที ่
Specification ขัดหรือแย้งกับ Specification ที่กําหนดโดยคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ 
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ให้ใช้มาตรฐานของคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทศัน์ และ
กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติเป็นหลัก 

8.3 ตราบเท่าที่ไม่ขัดแย้งและเป็นไปตามประกาศหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการกิจการ
กระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ คู่สัญญาแต่ละฝ่ายรับว่า 

8.3.1 จะดําเนินมาตรการต่างๆ ที่เพียงพอในการป้องกันมิให้เกิดการส่งผา่น
สัญญาณข้อมูล (Signaling Message) ใดๆ ซึ่งมิได้มีลักษณะตามท่ีกําหนดใน RIO น้ี หรือมิได้เป็นไปตาม
ข้อกําหนดที่ระบุไว้ในเอกสารแนบท้ายหมายเลข 1  

8.3.2 จะจัดใหม้ีการดําเนินการที่เพียงพอในการตรวจสอบการทํางานและการ
ปฏิเสธสัญญาณข้อมูลทีม่ิได้เป็นไปตามมาตรฐาน เพ่ือป้องกันมิให้สญัญาณ (Signals) นอกเหนือจากที่กําหนดไว้ใน
ข้อ 8.3.1 เข้าสู่ระบบ 

8.3.3 ในการเช่ือมต่อโครงข่ายน้ัน หากคู่สญัญาฝ่ายหน่ึงฝ่ายใดกระทําการฝ่าฝืน
โดยการส่งทราฟฟิคที่มิได้มีลกัษณะตามท่ีกําหนดใน RIO น้ี และก่อให้เกิดความเสียหายแก่คู่สญัญาอีกฝ่ายหน่ึง 
คู่สัญญาฝ่ายทีก่ระทําการฝ่าฝืนจะต้องยุติการกระทําน้ันโดยทันทีที่ได้รบัแจ้งจากคู่สัญญาอีกฝ่ายหน่ึง และยินยอม
ชดใช้ค่าเสียหายตามท่ีเกิดขึ้นจริงให้คู่สญัญาอีกฝ่ายหน่ึง นับต้ังแต่ได้กระทําการฝ่าฝืนจนถึงวันที่คู่สัญญาฝ่ายที่
กระทําการฝ่าฝืนน้ันได้หยุดกระทําการดังกล่าว 
 8.4 ความปลอดภัยและการป้องกันโครงข่าย 
 8.4.1 คู่สญัญาแต่ละฝา่ยตกลงรับผิดชอบในการรักษาความปลอดภัยในการทํางาน
ของโครงข่ายในด้านของตนเอง และตกลงที่จะดําเนินกระบวนการใดๆ เท่าที่จําเป็นทั้งหมดและเท่าทีจ่ะเป็นไปได้
ในทางปฏิบัติเพ่ือประกันว่าโครงข่ายในด้านของตนเองน้ันมีลักษณะ 

(ก) ไม่เป็นอันตรายหรือส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยหรือสุขภาพของ
บุคคลใดๆ ซึ่งรวมถึงพนักงาน ลูกจ้าง และคู่สัญญาอ่ืนๆ ของคู่สัญญาอีกฝ่ายหน่ึง 
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(ข) ไม่เป็นอันตรายทั้งในทางกายภาพและในทางเทคนิคต่อโครงข่ายของ
คู่สัญญาอีกฝ่ายหน่ึง ซึ่งรวมถึง (แต่ไม่จํากัดเฉพาะ) การสร้างความเสียหาย การกีดกันหรือรบกวนประสิทธิภาพ
การทํางานของโครงข่ายของคู่สัญญาอีกฝ่ายหน่ึง 

8.4.2 ในกรณทีี่มีการใช้ระบบไฟฟ้าของคู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหน่ึง (Power 

Feeding) คู่สัญญาฝ่ายทีข่อใช้ระบบไฟฟ้าน้ัน จะต้องมีการประกันความปลอดภัยของอุปกรณ์ในระบบ ตลอดจน

ประกันความปลอดภัยในการบํารุงรักษาอุปกรณ์ดังกล่าวของเจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมระบบด้วย   

 

 ข้อ  9  บริการพเิศษทีมี่อัตราค่าบริการแตกต่างจากอัตราปกต ิ

    การเรียกเก็บอัตราค่าเช่ือมต่อโครงข่ายในบริการพิเศษที่มอัีตราค่าบริการแตกต่างจาก

อัตราปกติ เช่น 
   (1)  บริการพิเศษ 

   (2)  บริการเพ่ือสาธารณะ 

   (3)  บริการหมายเลขทดสอบ 

     (4)  บริการสอบถามเลขหมาย 

   ให้เป็นไปตามอัตราที่คู่สัญญาเจรจาตกลงกันเป็นกรณีๆ ไป ทั้งน้ี ภายใต้หลักเกณฑ์ที่

คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติประกาศกําหนด 

 

 ข้อ  10  การเรียกเก็บคา่บริการ ค่าเชือ่มต่อ และการชาํระเงนิ 

10.1 การเรียกเก็บค่าบริการจากผู้ใช้บริการ 

การเรียกเก็บค่าบริการและการจัดเก็บรายได้จากการบริการซึ่งคู่สัญญาฝา่ยหน่ึง

ได้ทําให้แก่คูส่ญัญาอีกฝ่ายหนึ่งจะต้องเป็นไปตามเง่ือนไขที่กําหนดไว้ในใบอนุญาต     

การที่ผู้ขอเช่ือมต่อโครงข่ายไม่สามารถเรียกเก็บค่าบริการจากผู้ใช้บริการต้นทาง

ได้ ผู้ขอเช่ือมต่อโครงข่ายจะต้องเป็นผู้รับภาระหน้ีสูญโดยผูข้อเช่ือมต่อโครงข่ายไม่สามารถยกขึ้นกล่าวอ้างการ

ชําระค่าเช่ือมต่อโครงข่ายตามสัญญาเช่ือมต่อโครงข่ายได้ (ประกาศ กสทช. ข้อ 36)   
10.2 การเรียกเก็บค่าตอบแทนการเช่ือมต่อโครงข่าย (Interconnection Charge) 

คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายจะจัดเก็บ บันทึก และจัดส่งข้อมูลซึ่งเก่ียวข้องกับทราฟฟิคที่

ไหลผ่านโครงขา่ยของตนเองเพ่ือบันทึกการให้บริการเช่ือมต่อโครงข่าย พร้อมจัดให้มีการบํารุงรักษาและตรวจสอบ

ความถูกต้องของอุปกรณ์อย่างสม่ําเสมอ โดยผู้ให้เช่ือมต่อโครงข่ายจะแจ้งบันทึกปริมาณการเรียกเข้า-ออก ใน

โครงข่ายโทรคมนาคมท่ีเช่ือมต่อแก่ผู้ขอเช่ือมต่อโครงข่ายตามเง่ือนไขและวิธีการที่ตกลงกันไว้ในสัญญา ทั้งน้ี 

บันทึกการให้บริการเช่ือมต่อโครงข่ายจะมีรายละเอียดเพียงพอท่ีจะให้ผู้ขอเช่ือมต่อโครงข่ายสามารถตรวจสอบ

ความถูกต้องได้ (ประกาศ กสทช. ข้อ 6 (6))  
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คู่สัญญาแต่ละฝ่ายจะต้องมีการส่งเลขหมายประจําตัวผู้เรียก (Caller Line 

Identity: CLI) ไปกับทราฟฟิค เพ่ือให้คู่สญัญาอีกฝ่ายหน่ึงสามารถที่จะวัดทราฟฟิค เพ่ือประโยชน์ในการเรียกเก็บ

ค่าเช่ือมต่อโครงข่ายและการชําระเงิน เว้นแต่กรณีพ้นวิสยัที่ไม่สามารถส่ง CLI ได้ เช่น บริการ PCT เป็นต้น 

ระบบการเรียกเก็บค่าตอบแทนการเช่ือมต่ออาจใช้ข้อมูลจากบันทึกรายละเอียด

การใช้งาน (Call Detail Records: CDR)      

ฐานในการเรียกเก็บค่าตอบแทนการเช่ือมต่อให้เรียกเก็บเป็นนาที การนับจํานวน

นาทีในการคดิค่าเช่ือมต่อให้คิดจากจํานวนวินาทีของทราฟฟิคที่สมบูรณท์ั้งหมดที่ต้องเรียกเก็บเงินระหว่างกันตาม

สัญญาน้ีตามท่ีเกิดขึ้นในเดือนน้ันๆ  โดยเศษของนาทีให้คดิตามจริงไม่มีการปัดเศษ 

ทราฟฟิคที่สมบูรณ์ในที่น้ี หมายถึง การต่อเรียกที่มีการรับสาย (Answered 

Calls)   

ผู้ให้เช่ือมต่อโครงข่ายจะเรียกเก็บค่าตอบแทนการเช่ือมต่อโครงข่ายในอัตราที่

สะท้อนต้นทุน โดยใช้หลักการคํานวณแบบต้นทุนส่วนเพ่ิมระยะยาว (Long run incremental cost) (ประกาศ 

กสทช. ข้อ 10) 
10.3 การเรียกเก็บเงิน 

คู่สัญญาแต่ละฝ่ายต้องจัดส่งใบเรียกเก็บเงิน (Invoice) สําหรับค่าใช้จ่ายในการส่ง

หรือรับทราฟฟิคที่สมบูรณ์จากคู่สัญญาอีกฝ่ายหน่ึงในรอบเดือนก่อน  

10.4 การชําระเงิน   

10.4.1 คูส่ัญญาจะต้องชําระเงินตามจํานวนที่ปรากฏในใบเรียกเก็บเงินแก่

คู่สัญญาอีกฝ่ายหน่ึงภายใน 30 วัน นับถัดจากวันที่ที่ระบุในใบเรียกเก็บเงิน โดยให้ถือวันดังกล่าวเป็น “วันถึง

กําหนดชําระเงิน” 

10.4.2 ในกรณีที่คู่สญัญาผดินัดไม่ชําระหน้ีภายในกําหนดเวลา คู่สัญญาฝ่ายน้ัน

จะต้องชําระดอกเบ้ียในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี การคํานวณอัตราดอกเบ้ียจะเริ่มต้ังแต่วันผิดนัดจนถึงวันที่คู่สัญญา

ชําระเงินตามใบเรียกเก็บเงินเต็มจํานวน 

10.4.3 ในกรณีที่คู่สญัญาฝ่ายหน่ึงซึ่งเป็นผู้จัดทําใบเรียกเก็บเงินตรวจพบว่า

จํานวนเงินในใบเรียกเก็บเงินไม่ครบถ้วน คูส่ัญญาฝ่ายน้ันสามารถออกใบเพ่ิมหน้ีเรียกเก็บในส่วนที่ขาดในเดือน

ถัดไป ทั้งน้ีจะต้องกระทําภายในกําหนดระยะเวลาไม่เกิน 30 วันนับแต่วันที่มีการออกใบเรียกเก็บเงินที่เก่ียวข้อง

กับจํานวนเงินที่ไม่ครบถ้วนน้ัน 

10.5 การแก้ไขข้อผิดพลาด 
ในกรณีทีม่ีข้อโต้แย้งเก่ียวกับความถูกต้องของข้อมูลทราฟฟิค และข้อมลูอ่ืนๆ ที่

เก่ียวข้องให้คู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงมีสิทธิส่งเรื่องให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหน่ึงตรวจสอบข้อโต้แย้งภายในระยะเวลา 30 

วันนับจากวันที่ที่ระบุไว้ในใบเรียกเก็บเงิน ตามข้อ 10.4.1 ของใบเรียกเก็บเงินที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลที่มีการโต้แย้ง
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น้ัน และคูส่ัญญาทั้งสองฝ่ายต้องตรวจสอบข้อโต้แย้งร่วมกันและไกล่เกลี่ยข้อโต้แย้งให้เสร็จสิ้นภายใน 90 วันนับ

จากวันที่คู่สัญญาอีกฝ่ายได้รับข้อโต้แย้งดังกล่าว ในกรณทีี่ไม่อาจตกลงกันได้ภายหลังจากตรวจสอบข้อโต้แย้ง

ร่วมกันได้ ให้การยุติข้อโต้แย้งเป็นไปตามกระบวนการและขั้นตอนของกฎหมาย  

ในกรณีที่การโต้แย้งสามารถแบ่งจํานวนเงินออกเป็นส่วนๆ ได้ คูส่ัญญาจะต้อง

ชําระเงินส่วนที่ไม่มีการโต้แย้งให้ครบถ้วน และในกรณีที่จาํนวนเงินที่โต้แย้งมีมูลค่าตํ่ากว่าร้อยละ 1 ของจํานวน

เงินทั้งหมด คู่สัญญาจะต้องชําระเงินทั้งหมดให้แก่คูส่ัญญาอีกฝ่ายหน่ึง  

จํานวนเงินที่คู่สัญญาต้องชําระภายหลังที่มีการช้ีขาดข้อโต้แย้งจะต้องบวก

ดอกเบ้ียในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี นับแต่วันผิดนัดจนถึงวันที่ชําระเงินครบถ้วน 

10.6 หลักประกันสัญญา 

คู่สัญญาฝ่ายหนึ่งอาจเรียกร้องให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหน่ึงจัดส่งหลักประกันหรือ

หนังสือค้ําประกันของธนาคารเพ่ือประกันการปฏิบัติตามสัญญาน้ี ยกเว้นกรณีที่อยู่ภายใต้บังคับของข้อ 3.6 

10.7 การร่วมมือป้องกันการลักลอบใช้บริการในโครงข่าย 

คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงที่จะให้ความร่วมมือกับคู่สัญญาอีกฝ่ายหน่ึงในการ
ตรวจสอบ ลด หรือปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้องซึ่งการกระทําใดๆ อันเป็นการลักลอบใช้บรกิารในโครงข่ายโดยมิชอบ

ด้วยกฎหมาย 

10.8 ลูกหน้ีผดินัด 

        ภายใต้บทบัญญัติแห่งกฎหมายที่เก่ียวข้อง คู่สญัญาทั้งสองฝ่ายตกลงจะเปิดเผย

ข้อมูลเก่ียวกับลูกหน้ีผิดนัดของตนเองแก่คู่สัญญาอีกฝ่ายหน่ึง 

 

ข้อ 11  เงื่อนไขและข้อกําหนดทางการค้า 

11.1 การจัดหาให้ซึ่งบริการ 

คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงที่จะจัดหาให้ซึ่งบริการและสิ่งอํานวยความสะดวก 

(Facilities) ตามอัตราที่ระบุไว้ในเอกสารแนบท้าย ในการกําหนดอัตราค่าบริการ ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่าย

ต่างๆ จะต้องเป็นไปตามที่คู่สัญญาตกลงกัน โดยต้องสอดคล้องกับระเบียบ ข้อกําหนด คําสั่ง ประกาศและ

กฎเกณฑ์การกํากับดูแลหรือหลักการคํานวณอัตราค่าบริการซึ่งออกโดยคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการ

โทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 

เง่ือนไขและข้อกําหนดในการจัดหาซึ่งบริการและสิ่งอํานวยความสะดวกให้

เป็นไปตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในเอกสารแนบท้าย RIO น้ีในส่วนที่เก่ียวข้องทั้งหมด 
สิ่งอํานวยความสะดวกจะมีการนํามาใช้ก็แต่เพ่ือประโยชน์และวัตถุประสงค์ตามท่ี

ระบุไว้ใน RIO น้ีเท่าน้ัน  

11.2 ค่าใช้จ่ายในการเช่ือมต่อโครงข่าย 
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การรับภาระค่าใช้จ่ายวงจรเช่ือมต่อโครงข่าย (Physical Link) ในกรณทีี่ใช้

ร่วมกัน ให้คูส่ญัญาร่วมกันรบัผิดชอบค่าใช้จ่ายตามปริมาณการใช้ที่แต่ละฝ่ายได้จัดสรรให้แก่ตนเอง ส่วนในกรณีที่

ไม่มีการใช้ร่วมกัน ให้คูส่ัญญาฝ่ายที่เป็นผู้ใช้รับภาระค่าใช้จ่ายเองทั้งหมด 

11.3 เสรีภาพในการทําสัญญา 

คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายอาจเช่ือมต่อโครงข่ายเข้ากับผู้รับใบอนุญาตรายอ่ืนภายใต้

ข้อกําหนดและเง่ือนไขที่ระบุไว้ในใบอนุญาต  คู่สญัญาฝ่ายหน่ึงจะจํากัดเสรีภาพของคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งในการ

เช่ือมต่อโครงข่ายดังกล่าวไม่ได้ 

11.4 บริการฉกุเฉิน (Emergency Service) 

การเข้าถึงบริการฉุกเฉินของคู่สัญญาแต่ละฝ่ายให้เป็นไปตามกฎหมายที่เก่ียวข้อง 

11.5 กฎหมายที่ใช้บังคับ 

ให้นํากฎหมายไทยมาใช้บังคับกับ RIO น้ี 

11.6 การโอนสิทธิ   

คู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงจะโอนสิทธิ ผลประโยชน์ หน้าที่ และความรับผิดชอบ
ใดๆ ให้แก่บุคคลภายนอกมิได้เว้นแต่จะได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากคู่สัญญาอีกฝา่ยหน่ึง  

11.7 ภาษาที่ใช้กับ RIO 

RIO น้ีทําขึ้นเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษที่เป็นศัพท์เฉพาะในทางเทคนิค

วิศวกรรม  ซึ่งถือเป็นภาษาหลักที่จะนํามาใช้เพ่ือประโยชน์ในการตีความ RIO น้ี 

11.8 การคงไว้และการสละสทิธิเรียกร้อง 

การสละสิทธิเรยีกร้องจะต้องกระทําเป็นลายลักษณ์อักษรส่งให้แก่คูส่ัญญาอีกฝ่าย

หน่ึงโดยชอบด้วยกฎหมาย การที่คู่สัญญาอีกฝ่ายหน่ึงไม่ใช้สิทธิเรียกร้องไม่ถือเป็นเหตุให้สิทธิดังกล่าวระงับสิ้นไป

และไม่ถือเป็นการสละสิทธิเรยีกร้อง 

11.9 ความสมบูรณ์ของสัญญา 

ในกรณีที่ข้อสญัญาหรือหน้ีตามสัญญาข้อใดตกเป็นโมฆะหรือไม่มีผลบังคับทาง

กฎหมายโดยผลของกฎหมายหรือโดยผลของคําพิพากษาของศาล ให้ถือว่าข้อสัญญาหรอืหน้ีดังกล่าวไม่มี

ผลกระทบถึงความสมบูรณ์ของข้อสัญญาในส่วนอ่ืนๆ 

11.10 หลักการไม่เลือกปฏิบัติ 

ผู้ให้เช่ือมต่อโครงข่ายต้องไม่กระทําการเลือกปฏิบัติทางด้านราคาหรืออัตรา

ค่าบริการระหว่างผู้ขอเช่ือมต่อโครงข่ายและผู้ขอเช่ือมต่อโครงข่ายรายอ่ืนๆ บนหลักการและเง่ือนไขเดียวกัน 
 

ข้อ 12 การประกันภัย 
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 12.1 ผู้ขอเช่ือมต่อโครงข่ายจะต้องจัดให้มีและคงไว้ซึ่งการประกันภัยตามมาตรฐานที่

ยอมรับกันโดยทั่วไปในอุตสาหกรรมโทรคมนาคมในประเทศไทยกับบริษัทประกันภัยซึ่งได้รับอนุญาตตามกฎหมาย

ไทยในเรื่องดังต่อไปน้ี 

 (ก) การประกันภัยความรับผิดต่อสาธารณะ (Public Liability Insurance) มี

วงเงินเอาประกันจํานวน 2 ล้านเหรียญสหรัฐ (USD) เว้นแต่ที่คู่สญัญาจะได้ตกลงกันเป็นอย่างอ่ืน 

 (ข)  การประกันภัยในทรัพย์สนิของผู้ขอเช่ือมต่อโครงข่ายที่ใช้ในการเช่ือมต่อ

โครงข่ายตามสัญญาน้ี 

 12.2 ในกรณีทีม่กีารร้องขอจากผู้ให้เช่ือมต่อโครงข่าย ผู้ขอเช่ือมต่อโครงข่ายมีหน้าที่

ต้องแสดงหลักฐานที่เพียงพอ เช่น สําเนากรมธรรม์ประกันภัย หรือเอกสารอ่ืนใด เพ่ือแสดงว่าตนได้ปฏิบัติตามข้อ

ผูกพันของตนในเรื่องการประกันภัยตามข้อ 12.1 ครบถ้วนแล้ว ภายใน 15 วันนับต้ังแต่วันที่มีการร้องขอจากผู้ให้

เช่ือมต่อโครงข่าย 

 

ข้อ 13 การคิดอัตราคา่ตอบแทนในการเช่ือมต่อโครงข่าย 
13.1 อัตราค่าเช่าใช้ อาคารสถานที่ สาธารณูปโภค สิ่งอํานวยความสะดวกอ่ืนๆ ที่ต้อง

ใช้สําหรับการเช่ือมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมเป็นไปตามที่ระบุไว้ในเอกสารแนบท้ายสญัญาหมายเลข 2 

13.2 อัตราค่าเช่ือมต่อโครงข่ายเป็นค่าใช้งานส่วนต่างๆ ของโครงข่ายหลังจุดเช่ือมต่อ 

POI ของคู่สญัญาฝ่ายหน่ึงโดยคู่สัญญาอีกฝา่ยหน่ึง เพ่ือใช้ในการรับส่งทราฟฟิคของคู่สัญญาฝ่ายหลังตามประเภท

บริการที่ระบุไว้ในเอกสารแนบท้ายหมายเลข 4 

 

ข้อ 14 แผนด้านเทคนิคขัน้พืน้ฐาน 

 ให้ผู้ประกอบการสามารถตกลงกันในรายละเอียดได้ โดยอยู่บนพ้ืนฐานของการปฏิบัติ

อย่างเป็นธรรม สมเหตุสมผล และไม่เลือกปฏิบัติ 

 

 ข้อ 15 การรักษาข้อมูลลบั ความรบัผิด และการชดใช้คา่เสียหาย 

   15.1 คู่สญัญาแต่ละฝ่ายอาจเปิดเผยข้อมูลลับทางด้านเทคนิคและธุรกิจแก่คู่สญัญาอีก

ฝ่ายหน่ึงโดยทางวาจา ลายลักษณ์อักษร รปูภาพหรือโดยรูปแบบอ่ืนๆ ตามที่ตกลงกันเพ่ือประโยชน์ในการ

ดําเนินการใดๆ หรือเพ่ือวัตถุประสงค์ภายใต้ RIO น้ี 

   15.2 คู่สญัญาแต่ละฝ่ายให้การรับรองว่าอุปกรณ์ ระบบ และส่วนใดๆ ของโครงข่ายที่
ตนได้จัดหาให้เพ่ือประโยชน์ในการเช่ือมต่อโครงข่ายหรือเพ่ือการใช้งานของคู่สัญญาอีกฝ่ายหน่ึงมิได้ละเมิดลิขสทิธ์ิ 

สิทธิบัตร และเครื่องหมายการค้า รวมทั้งสทิธิในทรัพย์สินทางปัญญาอ่ืนๆ ของบุคคลทีส่าม 
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   15.3 คู่สญัญาแต่ละฝ่ายจะไม่นําเคร่ืองหมายการค้า เครื่องหมายบริการ หรือช่ือทาง

การค้าของคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งมาใช้เป็นของตนเอง เว้นแต่จะได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากคู่สัญญาผู้มี

สิทธิในทรัพย์สนิทางปัญญาน้ัน 

   15.4 การโอนข้อมูลระหว่างคู่สัญญาไม่ก่อให้เกิดการอนุญาตทั้งโดยทางตรงหรือ

ทางอ้อมในการให้สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาไม่ว่าในระหว่างที่มีการโอนข้อมูลหรือภายหลังการโอนข้อมูลน้ัน 

   15.5 เว้นแต่จะได้กําหนดไว้เป็นอย่างอ่ืนใน RIO น้ี คู่สญัญาแต่ละฝ่ายจะไม่เปิดเผย

ข้อมูลลับเว้นแต่ในกรณีดังต่อไปน้ี 

ก) การเปิดเผยน้ันได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากคู่สัญญาผู้มสีิทธิในข้อมูล

น้ัน 

ข) เป็นการเปิดเผยข้อมูลต่ออนุญาโตตุลาการหรือผู้เช่ียวชาญท่ีได้รับการแต่งต้ังให้

ช้ีขาดข้อพิพาทตาม RIO น้ี 

ค) การเปิดเผยข้อมูลเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อกําหนด คําสั่ง ประกาศ 

และกฎเกณฑ์การกํากับดูแลที่ออกโดยคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการ
โทรคมนาคมแห่งชาติหรือโดยคําสั่งศาล 

   15.6 คู่สญัญาฝ่ายที่เปิดเผยข้อมูลแก่บุคคลที่สามจะต้องแจ้งให้คู่สญัญาอีกฝ่ายหน่ึง

ทราบซึ่งการเปิดเผยข้อมูลน้ันก่อนที่จะมีการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าว 

   15.7 คู่สญัญาแต่ละฝ่ายให้การรับรองว่าข้อมูลซึ่งคูส่ัญญาฝ่ายหน่ึงเปิดเผยแก่คู่สญัญา

อีกฝ่ายหน่ึงน้ันจะนําไปใช้เฉพาะเพ่ือประโยชน์อันเป็นที่ประสงค์ของการเปิดเผยข้อมูลน้ัน 

   15.8 เพ่ือเป็นการป้องกันการเปิดเผยข้อมูลลับอย่างไม่เหมาะสม คูส่ัญญาทั้งสองฝ่าย 

ตกลงที่จะจํากัดการเข้าถึงซึ่งข้อมูลดังกล่าวเฉพาะแต่โดยพนักงาน ลูกจ้างหรือตัวแทนของคู่สัญญาซึง่อยู่ในสถานะ

ที่มีความจําเป็นจะต้องรู้ข้อมูลเพ่ือประโยชน์ในการดําเนินการภายใต้วัตถุประสงค์แห่ง RIO น้ีเท่าน้ัน 

  พนักงาน ลูกจ้างหรือตัวแทนของคู่สัญญาซึง่ได้รับสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลจะต้อง

รักษาข้อมูลน้ันไว้อย่างเป็นความลับเฉพาะและจะต้องไม่เปิดเผยข้อมูลน้ันต่อบุคคลอ่ืน 

  คู่สัญญาแต่ละฝ่ายจะต้องรับผิดในกรณีที่พนักงาน ลูกจ้างหรือตัวแทนของตนได้

เปิดเผยข้อมูลต่อบุคคลอ่ืน 

  15.9 คู่สญัญาทั้งสองฝ่ายไม่ต้องรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนใหกั้บคู่สญัญาอีกฝ่ายหนึ่ง

ในกรณีทีม่ีบุคคลท่ีสามกล่าวอ้าง เรียกร้องและดําเนินการใดๆ ประกอบข้อกล่าวอ้างว่าการใช้วงจร (Circuit), 

อุปกรณ์ (Apparatus) หรือระบบซอฟต์แวร์หรือการทํางานของบริการใดๆ โดยคู่สญัญาฝา่ยหน่ึงฝ่ายใดภายใต้ 
RIO น้ีก่อให้เกิดการละเมิดหรือการนําไปใช้ในทางมิชอบซึ่งสิทธิบัตร ลิขสิทธ์ิ หรือทรัพย์สินทางปัญญาอ่ืนๆ 

รวมทั้งสิทธิในการเป็นเจ้าของของบุคคลที่สามน้ัน หากสามารถพิสูจน์ได้ว่าตนมิได้มีส่วนรู้เห็นกับการกระทํา

ความผิดน้ัน 



 

 

 

ข้อเสนอการเช่ือมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม (RIO) ของบริษัท ทรู มฟู เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมวินิเคช่ัน จํากัด (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2563)                        หน้า 16 จาก 20 

 

  15.10 ข้อมลูลบัซึ่งเป็นลายลักษณ์อักษรทั้งหมดหรือส่วนใดส่วนหน่ึงของข้อมูลดังกล่าว 

(ซึ่งรวมถึงข้อมลูลายลักษณ์อักษรที่มีการเก็บไว้ในซอฟต์แวร์ของเคร่ืองคอมพิวเตอร์ (Computer Software) หรือ

ในรูปสื่อบันทกึอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Storage Media) รวมทั้งเอกสารแสดงการวิเคราะห์ ศึกษา ตรวจสอบ 

รายงาน หรือเอกสารอ่ืนๆ ซึง่จัดทําโดยคู่สัญญาฝ่ายที่ได้รบัทราบข้อมูล (หรือโดยตัวแทนซึ่งได้รับมอบอํานาจ) โดย

เกิดจากหรือเป็นผลมาจากข้อมลูลับซึ่งได้จากคู่สัญญาฝ่ายที่เปิดเผยข้อมูลจะต้องถูกส่งคืนไปยังคู่สัญญาฝ่ายที่

เปิดเผยข้อมูล หรือทําลายโดยคู่สัญญาฝ่ายที่ได้รับทราบข้อมูลน้ันในกรณีที่มีการร้องขอโดยคู่สัญญาฝ่ายที่เปิดเผย

ข้อมูลในเวลาใดๆ ตามท่ีตกลงกัน หรือในวันที่ RIO น้ีสิ้นสุดลง แล้วแต่ว่าระยะเวลาใดจะถึงก่อน 

   ในกรณีทีม่ีการร้องขอให้ทําลายข้อมูลน้ัน คูส่ัญญาฝ่ายที่ได้รับการร้องขอจะต้อง

ทําคํารับรองเป็นลายลักษณอั์กษรว่าได้มีการทําลายข้อมูลเสร็จสมบูรณแ์ล้วส่งให้คูส่ัญญาฝ่ายที่ร้องขอภายใน 30 

วันทําการ นับแต่วันทําลายข้อมูลน้ัน  

   นับแต่วันที่มีการร้องขอให้ทําลายข้อมูลลับ คู่สัญญาฝ่ายทีไ่ด้รับการร้องขอจะนํา

ข้อมูลน้ันไปใช้ในรูปแบบใดๆ เพ่ือประโยชน์ใดๆ ไม่ได้อีกต่อไป 

  15.11 คูส่ัญญาทั้งสองฝ่ายรับว่าเง่ือนไขในข้อ 15 ทั้งหมดมีผลบังคับใช้ตลอดไปแม้ว่า
เง่ือนไข ส่วนอ่ืนๆ ใน RIO น้ีจะตกเป็นโมฆะ ใช้บังคับไม่ได้หรือสิ้นสุดลงด้วยเหตุใดก็ตาม หน้าที่ในการรักษา

ความลับของข้อมูลลับซึ่งมีการเปิดเผยในระหว่างคู่สัญญาและหน้าที่ใดๆ ภายใต้ข้อ 15 น้ีจะคงอยู่ต่อไปจนครบ

เวลา 2 ปี นับแต่วันที่สัญญาเช่ือมต่อโครงข่ายที่เก่ียวข้องสิ้นสุดลงทั้งหมด 

  15.12 คู่สัญญาแต่ละฝ่ายยอมรับว่าการละเมิดข้อสัญญาย่อยข้อใดข้อหน่ึงของ RIO ข้อ 

15 น้ี อาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่คู่สญัญาอีกฝ่ายหน่ึง โดยคู่สัญญาฝ่ายที่ก่อให้เกิดความเสียหายต้องรับผิด

ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามที่กฎหมายกําหนด 

  15.13 คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายได้รับรู้ เข้าใจ และตระหนักถึงการกระทําใดๆ ตาม RIO ข้อ 

15 ทั้งหมดในเรื่องการรักษาความลับของข้อมูล 

   RIO ข้อ 15 น้ีให้มีผลใช้บังคับแทนที่การติดต่อสื่อสารและความเข้าใจของ

คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายซึ่งมีมาก่อนหน้าน้ีอันเก่ียวกับการรักษาความลับของข้อมูลทั้งหมด 

15.14 เหตุสุดวิสยั 

   คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายไม่ต้องรับผิดอันเน่ืองมาจากเหตุสุดวิสัยอันหมายถึง เหตุใดๆ 

อันจะเกิดขึ้นก็ดี จะให้ผลพิบัติก็ดี เป็นเหตุที่ไม่อาจป้องกันได้แม้ทั้งบุคคลผู้ต้องประสบหรือใกล้จะต้องประสบเหตุ

น้ัน จะได้จัดการระมัดระวังตามสมควรอันพึงคาดหมายได้จากบุคคลในฐานะและภาวะเช่นน้ัน และเพ่ือประโยชน์

ในการตีความ RIO น้ี เหตุสุดวิสัยให้รวมถึง (แต่ไม่จํากัดเฉพาะ) การก่อการจลาจล การก่อการกบฏ การก่อการ
ร้าย สงคราม การปฏิวัติรัฐประหาร ภาวะฉุกเฉินแห่งชาติ อัคคีภัย วาตภัย อุทกภัย การระเบิด การก่อวินาศกรรม 

แต่ทั้งน้ีไม่รวมถึงข้อพิพาททางด้านแรงงานทุกประเภทรวมทั้งการนัดหยุดงาน 
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   คู่สัญญาซึ่งได้รบัผลกระทบจากเหตุสุดวิสัยต้องแจ้งให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหน่ึงทราบ

ซึ่งสภาพและรายละเอียดของเหตุสุดวิสัยน้ัน 

   ในกรณีที่เหตุสดุวิสัยกระทบถึงการปฏิบัติงานตามสัญญาของคู่สัญญาอีกฝ่ายหน่ึง

เพียงบางส่วน คู่สัญญาฝ่ายน้ันยังคงมีภาระผูกพันที่จะต้องปฏิบัติงานตามสัญญาตามสว่นที่ไม่ได้รับผลกระทบจาก

เหตุสุดวิสัยน้ัน 

 

 ข้อ 16  ความสัมพันธกั์บผู้ใชบ้ริการ 

  16.1 คู่สญัญาทั้งสองฝ่ายตกลงที่จะดําเนินการใดๆ ตามท่ีตกลงกันโดยคํานึงถึง

ความสัมพันธ์กับผู้ใช้บริการ ภายใต้ข้อกําหนดและเง่ือนไขซึ่งเป็นไปตามกฎเกณฑ์การกํากับดูแลที่ออกโดย

คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 

  16.2 คู่สญัญาทั้งสองฝ่ายรับว่าคู่สัญญาแต่ละฝ่ายจะรับผดิชอบในการเรียกเก็บ

ค่าบริการจากผู้ใช้บริการของตนเอง สําหรับบริการที่ตนเป็นผู้ให้บริการแก่ผู้ใช้บริการดังกล่าว เว้นแต่จะมีการตก

ลง แต่งต้ัง และ/หรือ ว่าจ้างให้บุคคลอ่ืนเป็นผู้รับชําระค่าบริการแทน 
  16.3 คู่สญัญาซึ่งประสงค์จะขอเช่ือมต่อโครงข่ายตกลงจะชําระค่าบริการที่เก่ียวข้องแก่

คู่สัญญาฝ่ายทีจ่ัดให้มีการเช่ือมต่อ  

   หน้าที่ในการชําระค่าบริการแก่คู่สญัญาฝ่ายที่จัดให้มีการเช่ือมต่อไม่ระงับไป

แม้ว่าคู่สัญญาฝ่ายที่ต้องชําระหน้ีไม่อาจเรียกเก็บเงินจํานวนดังกล่าวจากผู้ใช้บริการได้ก็ตาม 

 

ข้อ 17 การเลิก การระงับ การเปลี่ยนแปลงแก้ไข การทบทวน RIO 

17.1  การยกเลิกและการระงับของ RIO ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเง่ือนไข ของ

คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ  

17.2 ภายใต้ข้อ 17.3 ผูใ้ห้เช่ือมต่อโครงข่ายจะพิจารณาทบทวนอัตราค่าตอบแทนการ

เช่ือมต่อโครงข่ายใหม่ทุกปี และหากมีการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าตอบแทนจะดําเนินการแจ้งให้ผูท้ี่ขอเชื่อมต่อ

โครงข่ายและคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติทราบล่วงหน้า

อย่างน้อย 90 วัน พร้อมแสดงหลักฐานหรือสาเหตุที่ทําใหต้้องเปลี่ยนแปลงค่าตอบแทนดังกล่าว (ประกาศ กสทช. 

ข้อ 11) 

 17.3  ผูใ้ห้เช่ือมต่อโครงข่ายอาจเปลี่ยนแปลงแก้ไข RIO น้ีเมื่อมีเหตุการณ์ดังต่อไปน้ี

เกิดขึ้น 
- การเปลี่ยนแปลงแก้ไขกฎระเบียบด้านการกํากับดูแลที่เก่ียวข้อง   

- การแก้ไขเปลี่ยนแปลงเง่ือนไขที่กําหนดไว้ในใบอนุญาต 
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- ข้อสัญญาส่วนใดส่วนหน่ึงพ้นสภาพบังคับ หรืออยู่ในสภาพที่ไม่เหมาะสมจะ

นํามาใช้บังคับอีกต่อไป 

   โดยการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมเติมข้อเสนอ RIO จะต้องได้รับความเห็นชอบ

จากคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติก่อน (ประกาศ กสทช. 

ข้อ 20) 

17.5  คูส่ัญญาแต่ละฝ่ายรับจะให้ความช่วยเหลือใดๆ ที่จําเป็นแก่คู่สญัญาอีกฝ่ายหน่ึง

เพ่ือเยียวยาการไม่ปฏิบัติตาม RIO ของคู่สญัญาฝ่ายน้ัน 

17.6 การเลิกหรือการระงับของ RIO น้ีไมก่ระทบถึงสิทธิและหน้าที่ของคู่สัญญาที่

เกิดขึ้นในระหว่าง RIO มีผลบังคับใช้ 

17.7 การยกเลกิหรือระงับการเช่ือมต่อโครงข่ายเน่ืองจากการผิดนัดชําระเงินหรือการมี

ข้อพิพาทในเรื่องเงินที่ต้องชําระตามข้อ 10.5 จะต้องได้รับความยินยอมจากคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง 

กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติก่อน  

 
ข้อ 18 การจํากัดความรับผิด 

18.1 ในการปฏิบัติตาม RIO น้ี คู่สญัญาทั้งสองฝ่ายมีหน้าที่ และข้อผูกพันที่จะต้องใช้

ความสามารถและความเอาใจใส่ของตนเฉกเช่นเดียวกับที่ผู้ประกอบการโทรคมนาคมโดยทั่วไปพึงจะยึดถือปฏิบัติ

เพ่ือให้บรรลุผลและเป็นไปตามวัตถุประสงค์และเจตนารมณ์แห่ง RIO น้ี 

18.2 ภายใต้บังคับแห่งข้อ 18.4 หากคูส่ัญญาฝ่ายใดฝ่าฝนืหรือไม่ปฏิบัติตามข้อผูกพัน

ของตนภายใต้ RIO น้ี (แต่ไม่รวมถึงข้อผูกพันที่จะต้องชําระเงินใดๆ ตามเง่ือนไขของ RIO น้ี) ใหค้วามรับผิดของ

คู่สัญญาฝ่ายทีผ่ิดสัญญาน้ัน (รวมตลอดจนความรับผิดสําหรับการประมาทเลินเล่อหรือการฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตาม

กฎหมาย) ต่อคู่สัญญาอีกฝ่ายหน่ึงไม่เกินจํานวนเงินค่าเช่ือมต่อโครงข่ายที่กําหนดไว้ในสัญญาเช่ือมต่อโครงข่ายที่

ทําขึ้นเป็นกรณีๆ ไป สําหรบัรอบระยะเวลา 12 เดือน ก่อนหน้าวันที่ความรับผิดน้ันจะเกิดขึ้น 

18.3 คู่สญัญาทั้งสองฝ่ายจะไม่บอกปัดหรือจํากัดความรับผิดของตนสําหรับการเสียชีวิต 

หรือการบาดเจ็บที่เกิดขึ้นจากความประมาทเลินเล่อของตน หรือเป็นความรับผิดของตนตามกฎหมายที่เก่ียวข้อง 

18.4 คู่สญัญาฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงไม่ต้องรับผิดต่อคู่สัญญาอีกฝ่ายหน่ึงในมูลสัญญา หรือมลู

ละเมิด (รวมถึงความประมาทเลินเล่อหรือการฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย) หรือสําหรับความเสียหายใดๆ (ไม่ว่า

จะโดยทางตรงหรือทางอ้อม) เฉพาะที่เป็นความเสียหายในรูปของรายได้ การสูญเปล่าหรือความเสียหายข้างเคียง

หรือทางอ้อมอย่างอ่ืนในเชิงธุรกิจ ที่เกิดขึ้นจากการดําเนินการตาม RIO น้ี ทั้งน้ี การเรยีกค่าเสียหายกรณีทั่วไปให้
เป็นไปตามที่กําหนดในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
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18.5 RIO แต่ละข้อภายใต้หัวข้อการจํากัดความรับผิดน้ีเป็นข้อจํากัดที่ใช้บังคับแยกออก

จากกัน และให้มีผลใช้บังคับต่อไปได้ถึงแม้ว่าข้อกําหนดหน่ึงข้อกําหนดใดจะใช้บังคับไม่ได้หรือถูกตีความว่าไม่

สมเหตุสมผลไม่ว่าในกรณีใดๆ 

 

 ข้อ  19 การระงบัข้อพพิาท 

19.1 คู่สญัญาทั้งสองฝ่ายตกลงที่จะปฏิบัติตามหรือดําเนินการใดๆ ตามสัญญาด้วย

ความต้ังใจจริงในการปฏิบัติงานร่วมกัน และด้วยความสุจริต และจะแสวงหาหนทางร่วมกันในการระงับข้อพิพาท

ใดๆ ที่เกิดขึ้นโดยเร็ว 

19.2 คู่สญัญาตกลงให้การระงับข้อพิพาทใดๆ ที่เกิดขึ้นจากสัญญาน้ีเป็นไปตาม

กฎหมายที่เก่ียวข้อง 

19.3 ในช่วงระยะเวลาก่อนหรือระหว่างกระบวนการระงับข้อพิพาท คู่สญัญาแต่ละฝ่าย

จะต้องไม่ระงับการให้บริการที่ใหแ้ก่คู่สญัญาอีกฝ่ายหน่ึงหรือกระทําการใดๆ ซึ่งอาจสง่ผลกระทบต่อการให้บริการ

ของคู่สัญญาอีกฝ่ายหน่ึง เว้นแต่จะได้รับอนุญาตอย่างชัดแจ้งโดยคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการ
โทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติเป็นกรณีๆ ไป 

 

ข้อ 20 บุคคลและสถานท่ีติดต่อได้ 

 ผู้ให้เช่ือมต่อโครงข่ายมีที่ทําการต้ังอยู่ที่ เลขที่ 18 อาคาร ทรู ทาวเวอร์ ถนนรัชดาภิเษก 

แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 โดยมีบุคคลตามรายช่ือดังต่อไปนี้เป็นบุคคลผู้ติดต่อ 

นางสาววีณา แสงสิริภิญโญ   

          หากผู้ให้เช่ือมต่อโครงข่ายมีการเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขทีอ่ยู่ของบริษัทหรือบุคคลผู้ติดต่อ 

ผู้ให้เช่ือมต่อโครงข่ายจะดําเนินการแจ้งให้คูส่ัญญาทราบโดยเร็วเป็นลายลักษณ์อักษร 

 

ข้อ 21 การย่ืนหนังสอืบอกกล่าว 

  ในกรณีที่ไม่มีการระบุไว้เป็นอย่างอ่ืนใน RIO น้ี การแสดงเจตนาในรูปการแจ้ง การย่ืนคาํ

ร้อง การเรียกร้อง หรือการติดต่อสื่อสารใดๆ ภายใต้ RIO น้ีในระหว่างคู่สัญญา จะต้องทําเป็นหนังสือและถือว่ามี

ผลผูกพันเมื่อได้มีการนําส่งด้วยมือ ด้วยพนักงานส่งเอกสาร ด้วยจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ จดหมายลงทะเบียน

ไปรษณีย์ตอบรับ หรือระบบ  โทรสาร  ซึ่งมีการยืนยันโทรสารเป็นลายลักษณ์อักษรในภายหลัง โดยถือว่าวันที่รับ

โทรสารเป็นวันรับการแสดงเจตนาเมื่อคู่สัญญาอีกฝ่ายหน่ึงได้รับไว้ตามท่ีอยู่ที่ระบุไว้ดังต่อไปน้ี 
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  บริษัท ทร ูมูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคช่ัน จํากัด เลขท่ี 18 อาคาร ทรู ทาวเวอร์ 

ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10300 

  หรือตามที่อยู่อ่ืนที่คู่สญัญาจะได้แจ้งคู่สัญญาไว้เป็นหนังสือ 

  

   ในการเสนอ RIO ฉบับน้ี ผู้ให้เช่ือมต่อโครงข่ายยืนยันว่าจะปฏิบัติตามเง่ือนไขที่เสนอใน 

RIO น้ี และนํา RIO ไปใช้เป็นหลักเกณฑ์ในการให้เช่ือมต่อโครงข่ายแก่ผู้ประกอบการรายอ่ืนตามเง่ือนไขของ

กฎหมายและประกาศของคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติที่

เก่ียวข้องต่อไป



 

เอกสารแนบท้ายหมายเลข 1 RIO ของ บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคช่ัน จํากัด       หน้า 1 จาก 3  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

เอกสารแนบทา้ยหมายเลข 1 

 

กระบวนการและวิธีการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม  

มาตรฐานทางเทคนิคสําหรับการเช่ือมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม  

รวมทั้งจุดเชื่อมต่อที่มีความเป็นไปได้ทางเทคนคิทีเ่สนอให้มีการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม 

ของ บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนเิวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จํากัด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

เอกสารแนบท้ายหมายเลข 1 RIO ของ บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคช่ัน จํากัด       หน้า 2 จาก 3  

1. กระบวนการและวิธีการเชื่อมต่อโครงขา่ยโทรคมนาคม 

 

ให้เป็นไปตามข้อ 2 และข้อ 3 ของข้อเสนอการเช่ือมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมฉบับน้ี 

 

 

2. มาตรฐานทางเทคนิคสําหรับการเช่ือมต่อโครงขา่ยโทรคมนาคม 

 

2.1 ผู้ขอเช่ือมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมต้องทําการสร้างระบบสื่อสัญญาณ (Transmission) เข้ามาจนถึงจุด
เช่ือมต่อ โดยมีจุดพัก (Transmission DDF) ในพ้ืนที่ของผู้ให้เช่ือมต่อตามพ้ืนที่ที่ได้ตกลงกันไว้ พร้อมทั้งต้อง

เตรียมอุปกรณ์ที่จําเป็นสําหรับการเข้าถึงให้พร้อม เช่น Punching Tool หรือ สายสื่อสญัญาณ 

2.2 ในการเช่ือมต่อระหว่างจุดเช่ือมต่อ ให้เช่ือมต่อด้วยอินเทอร์เฟสมาตรฐาน (Switching Interface) ได้แก่ 

E1, STM1 Optical, STM1 Electrical ขึ้นอยู่กับการตกลงกันของทั้งสองฝ่าย โดย E1 Interface ณ จุดเช่ือมต่อ

ของผู้ให้เช่ือมต่อโครงข่ายมีค่าความต้านทานไฟฟ้า 120 โอห์ม ทั้งน้ี หากผู้ขอเช่ือมต่อโครงข่ายต้องการติดต้ัง

อุปกรณ์ที่มีค่าความต้านทานไฟฟ้าที่มีค่าไม่เท่ากับ 120 โอห์ม ผู้ขอเช่ือมต่อโครงข่ายจะต้องติดต้ังอุปกรณ์แปลง

สัญญาณเพ่ิมเติม (balun) เพ่ือทําให้ระบบสื่อสัญญาณมคี่าความต้านทาน 120 โอห์ม เท่าน้ัน  

2.3 ระบบสื่อสญัญาณ (Signaling) ที่ใช้ในการเช่ือมต่อเป็นระบบ Signaling CCS7 ซึ่งต้องคํานวณจํานวน 

Signaling Channel ให้เหมาะสมกับจํานวนวงจรที่มีการเช่ือมต่อ และจะต้องมีอย่างน้อย 2 Signaling Channels 

เพ่ือสํารอง (Redundancy) กรณีที่มีการชํารุดหรือสื่อสัญญาณบางส่วนเสียหาย โดยจะเช่ือมต่อระหว่าง 2 จุด

เช่ือมต่อใดๆ โดยตรงหรือต่อผ่าน STP ก็ได้   

2.4 Routing Plan หมายถึง รายละเอียดของการส่งเลขหมายหรือทราฟฟิคของ 2 จุดเช่ือมต่อใดๆ ซึง่ทั้งสอง

ฝ่ายจะต้องตกลงในรายละเอียด โดยปกติสามารถส่งทราฟฟิคได้ตามพ้ืนที่ให้บริการของแต่ละจุดเช่ือมต่อ  

2.5 ผู้ให้เช่ือมต่อโครงข่ายและผู้ขอเช่ือมต่อโครงข่ายต้องประชุมร่วมกันเพ่ือกําหนดรายละเอียดเก่ียวกับข้อมูล
ปริมาณทราฟฟิคที่ต้องเปิดเผยและใช้ประโยชน์ร่วมกัน ดังน้ี 

2.5.1 ปริมาณการเรียกประเภทต่างๆ เช่น เรียกเข้าและเรยีกออก มีหน่วยเป็น E1 

2.5.2 ข้อกําหนดคุณภาพบริการของ 2 จุดเช่ือมต่อใดๆ อย่างน้อย ได้แก่ อัตราส่วนการเรียกสําเร็จ 

(Successful Call Ratio) หรือ ค่าอ่ืนๆ ทีท่ั้งสองฝ่ายตกลงกัน  

2.5.3 ช่วงรอบระยะเวลาการวัด เช่น วัน เวลา เดือน ในช่วงช่ัวโมงเร่งด่วน ณ ปัจจุบันช่ัวโมงเร่งด่วน 

หมายถึง เวลา 20.00 ถึง 21.00 ซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามพฤติกรรมการใช้งานของลูกค้า 

2.5.4 การคาดคะเนทราฟฟิค ในอนาคตล่วงหน้า 3 ปี แสดงค่าทุก 3 เดือน 

2.6 กรณีเป็นการเช่ือมต่อครั้งแรกจะต้องจัดให้มีการทดสอบเพ่ือให้มั่นใจได้ว่าการทํางานของระบบการใช้ของ

ทั้งสองฝ่ายสามารถทํางานได้ตามข้อกําหนด รวมทั้งไม่มผีลกระทบต่อการเช่ือมต่อ 

 



 

เอกสารแนบท้ายหมายเลข 1 RIO ของ บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคช่ัน จํากัด       หน้า 3 จาก 3  

3. จุดเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม 

จุดเช่ือมต่อโครงข่าย ของ บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคช่ัน จํากัด ซึ่งเป็นชุมสายในระดับ 

Gateway Mobile Switching Center (GMSC) น้ัน จะมีทั้งสิ้น 6 จุด (ชุมสาย) ประกอบด้วย   

 

จุดเชื่อมต่อ พื้นที่การให้บริการของจุดเชื่อมต่อ ที่อยู่ 

ชุมสายเมืองทอง กรุงเทพฯ ปริมณฑล และภาคกลาง 47/505-510 ช้ัน 1 และช้ัน 8 อาคารนิวเจนีวา 

ถ.ป๊อปปูล่า ต.บ้านใหม่ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 

11120 

ชุมสายเพชรบุรี กรุงเทพฯ ปริมณฑล และภาคกลาง 2038 ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วย

ขวาง กรุงเทพฯ 10310 

ชุมสายทรู ทาว
เวอร์ 2 

กรุงเทพฯ ปริมณฑล และภาคกลาง 1252 ถ.พัฒนาการ 34 แขวงสวนหลวง เขตสวน
หลวง กทม 10250 

ชุมสายขอนแก่น ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  9/40 ถ.รถไฟ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 

40000 

ชุมสายเชียงใหม่ ภาคเหนือ  80 ซอย 1 ถ.มหิดล อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100 

ชุมสายสงขลา ภาคใต้  119/5 ม.1 ซ.คลองเตย 20 ถ.เพชรเกษม ซ.6  

ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 

 



 

เอกสารแนบท้ายหมายเลข 2 RIO ของ บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคช่ัน จํากัด       หน้า 1 จาก 3  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

เอกสารแนบทา้ยหมายเลข 2 

 

รายละเอียดของส่ิงอํานวยความสะดวกทีจํ่าเปน็สาํหรบัการเช่ือมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม 

 และอัตราค่าตอบแทนการใช้สิ่งอํานวยความสะดวกทีจํ่าเปน็ 

ของ บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนเิวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จํากัด 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

เอกสารแนบท้ายหมายเลข 2 RIO ของ บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคช่ัน จํากัด       หน้า 2 จาก 3  

สิ่งอํานวยความสะดวกสําหรบัการเชื่อมต่อโครงขา่ยโทรคมนาคม 

 

1. ประเภทของสิง่อํานวยความสะดวก 

สิ่งอํานวยความสะดวกซึ่งผู้ให้เช่ือมต่อโครงข่ายจัดเตรียม ได้แก่ 

1.1  พ้ืนที่ภายในหอ้งอุปกรณ์เพ่ือใช้ในการติดต้ังอุปกรณ์เช่ือมต่อของผู้ขอเช่ือมต่อโครงข่าย 

1.2  ระบบปรับอากาศภายในห้องอุปกรณ์ 

1.3   ไฟฟ้ากระแสสลับซึ่งรับไฟจากเคร่ืองกําเนิดไฟฟ้าของผู้ให้เช่ือมต่อโครงข่าย 

1.4 ไฟฟ้ากระแสตรง 
 

2. เงื่อนไขและหลักเกณฑ์  ข้อกําหนดของการใชส้ถานที่และสิ่งอํานวยความสะดวก 

2.1 ผู้ให้เช่ือมต่อโครงข่ายจะจัดเตรียมไฟฟ้ากระแสสลับไว้ให้ทีตู้่ควบคุมระบบไฟฟ้า (Main 

Distribution Board: MDB) หรือ แผงวงจรย่อย (Load Panel: LP) การนําไฟฟ้าไปใช้งานผู้ขอ

เช่ือมต่อโครงข่ายจะต้องติดต้ัง ระบบป้องกันไฟฟ้าลัดวงจร (Circuit Breaker) ทางเดินสายไฟฟ้า 

ตามมาตรฐานที่ผู้ให้เช่ือมต่อโครงข่ายกําหนด  

2.2 การติดต้ังสายไฟฟ้า ท่อร้อยสาย รางเดินสายหรือทางเดินสายไฟฟ้า เครื่องวัดหน่วยไฟฟ้า และ 

Circuit Breaker เพ่ือนําไฟฟ้าจากตู้ไฟฟ้า MDB หรือ LP ไปใช้งาน จะต้องเป็นไปตามมาตรฐานของ

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย (วสท.) 

2.3 วัสดุและอุปกรณ์ไฟฟ้าที่นํามาใช้งาน ต้องได้ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) 

2.4 ผู้ขอเช่ือมต่อโครงข่ายต้องจัดเตรียมตู้อุปกรณ์ (Rack) มาเพ่ือติดต้ังอุปกรณ์เอง 

2.5 หากผู้ขอเช่ือมต่อโครงข่ายต้องการใช้ไฟฟ้ากระแสตรง ผู้ขอเช่ือมต่อโครงข่ายต้องจัดเตรียมอุปกรณ์

แปลงไฟฟ้าเป็นกระแสตรง (Rectifier) และแบตเตอร่ี (Battery) เอง และต้องติดต้ังในตู้อุปกรณ์

ตามข้อ 2.4 หรือหากผู้ขอเช่ือมต่อโครงข่ายต้องการให้ผู้ให้เช่ือมต่อโครงข่ายจัดเตรียมไฟฟ้า
กระแสตรงไว้ให้ ผู้ให้เช่ือมต่อโครงข่ายจะคิดค่าธรรมเนียมตามอัตราที่กําหนดในข้อ 3   

2.6 ก่อนการติดต้ังอุปกรณ์ใดๆ ผูข้อเช่ือมต่อโครงข่ายต้องจัดส่งแบบติดต้ังคุณสมบัติทางเทคนิคของ

อุปกรณ์และวัสดุทุกชนิด ใหแ้ก่ผู้ให้เช่ือมต่อโครงข่ายเพ่ือทําการพิจารณาอนุมัติก่อนดําเนินการ

ติดต้ัง 

2.7 การใช้เครื่องมือประกอบการติดต้ังอุปกรณ์ที่ใช้ไฟฟ้า เช่น สว่านไฟฟ้า ต้องมีแผงควบคุมไฟฟ้า เพ่ือ

ต่อไฟฟ้าใช้งานผ่านแผงควบคุมน้ี 

2.8 ผู้ขอเช่ือมต่อโครงข่ายต้องปฏิบัติตามระเบียบการใช้อาคารสถานที่ของผู้ให้เช่ือมต่อโครงข่ายอย่าง

เคร่งครัด 

2.9 ผู้ขอเช่ือมต่อโครงข่ายจะต้องจัดให้มีผู้ควบคุมงานที่มีประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 3 ปี เพ่ือควบคุมงาน

ตลอดการติดต้ัง 



 

เอกสารแนบท้ายหมายเลข 2 RIO ของ บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคช่ัน จํากัด       หน้า 3 จาก 3  

2.10 ผู้ขอเช่ือมต่อโครงข่ายต้องจัดทําแบบที่ได้ติดต้ังจริง (As-built Drawing) ส่งให้แก่ผู้ให้เช่ือมต่อ

โครงข่ายภายใน 14 วันหลังงานแล้วเสร็จ 

2.11 ผู้ขอเช่ือมต่อโครงข่ายต้องแจ้งให้ผู้เช่ือมต่อโครงข่ายทราบเมื่องานติดต้ังแล้วเสร็จภายใน 1 วัน เพ่ือ

ตรวจสอบความเรียบร้อย 

2.12 กรณีมีข้อบกพร่อง ผู้ขอเช่ือมต่อโครงข่ายต้องแก้ไขงานที่ตรวจพบว่าบกพร่องภายใน 7 วันหลัง

รับทราบ 

2.13 การติดต้ังอุปกรณ์เพ่ิมเติมต้องดําเนินการเช่นเดียวกันกับการขอเข้าติดต้ังอุปกรณ์ในครั้งแรก 

2.14 ผู้ให้เช่ือมต่อโครงข่ายสามารถขอให้แก้ไข ปรบัเปลี่ยนแบบติดต้ัง และวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้าบางส่วนที่
จะนํามาใช้งานได้ตามความเหมาะสม 

 

3. อัตราคา่ตอบแทน 

การใช้พ้ืนที่สําหรับติดต้ังอุปกรณ์เช่ือมต่อ ระบบปรับอากาศ ไฟฟ้ากระแสสลับ และไฟฟ้ากระแสตรง จะคิด

ค่าธรรมเนียมจากขนาดของพ้ืนที่ต้ังอุปกรณ์ และกระแสไฟฟ้าที่ใช้ โดยคํานวณจาก 

 

3.1  ค่าพ้ืนที่สาํหรับติดต้ังอุปกรณ์ 1 ตู้ขนาดกว้าง ยาว ไม่เกิน 600 x 900 ม.ม. ความสงูไม่เกิน 2,200  

ม.ม. และใช้กระแสไฟฟ้าสลับไม่เกิน 15 แอมแปร์ต่อตู้อุปกรณ์น้ัน คิดค่าธรรมเนียมการใช้ตู้ละ 

54,000 บาทต่อเดือน  

3.2  กรณีทีผู่้ขอเช่ือมต่อโครงข่ายต้องการใช้กระแสไฟฟ้าเกินกว่า 15 แอมแปร์ต่อตู้อุปกรณ์น้ัน จะคิด

ค่าธรรมเนียมการใช้เพ่ิมขึ้นหน่วยละ 5 บาท 

 

4.  ข้อกําหนดเพิ่มเติม   

4.1  ในการจัดเตรียมสถานทีแ่ละสิ่งอํานวยความสะดวก หากผู้ให้เช่ือมต่อโครงข่ายมีความจําเป็นต้อง
ปรับปรุงอาคารสถานที่หรือระบบไฟฟ้าของอาคาร ผู้ขอเช่ือมต่อโครงข่ายจะต้องร่วมรับภาระ

ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น โดยพิจารณาจากสัดส่วนของการใช้ประโยชน์ในสิ่งที่ต้องปรับปรุงน้ัน เว้นแต่การ

ปรับปรุงน้ันได้ดําเนินการเพ่ือผู้ขอเช่ือมต่อโครงข่ายเพียงรายเดียว ผู้ขอเช่ือมต่อโครงข่ายจะต้อง

รับภาระค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นทั้งหมด 

4.2  หากผู้ขอเชื่อมต่อโครงข่ายมีความประสงค์จะใช้สิ่งอํานวยความสะดวกอ่ืนเพ่ิมเติมนอกเหนือจากที่

กําหนดไว้น้ี ผู้ให้เช่ือมต่อโครงข่ายและผู้ขอเชื่อมต่อโครงข่ายจะทําการตกลงขอบเขตและค่าใช้จ่าย

เป็นกรณีๆ ไป โดยผู้ขอเช่ือมต่อโครงข่ายจะต้องแจ้งความประสงค์เป็นหนังสือ พร้อมรายละเอียดแก่

ผู้ให้เช่ือมต่อโครงข่าย และคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการ

โทรคมนาคมแห่งชาติ 



 

เอกสารแนบท้ายหมายเลข 3 RIO ของ บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคช่ัน จํากัด       หน้า 1 จาก 2  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

เอกสารแนบทา้ยหมายเลข 3 

 

คุณภาพการเชือ่มต่อโครงข่ายโทรคมนาคม 

ของ บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนเิวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จํากัด 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

เอกสารแนบท้ายหมายเลข 3 RIO ของ บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคช่ัน จํากัด       หน้า 2 จาก 2  

คุณภาพการเชื่อมต่อโครงขา่ยโทรคมนาคม 

 

  คุณภาพการให้บริการให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง 

หลักเกณฑ์และเง่ือนไขการพิจารณามาตรฐานบริการที่ดีสําหรับการเช่ือมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม และตามที่

กฎหมายกําหนด โดยคุณภาพการเช่ือมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมจะเป็นมาตรฐานเดียวกับของผู้รับใบอนุญาตที่มี

โครงข่ายโทรคมนาคมท่ีให้เช่ือมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมเอง



 

เอกสารแนบท้ายหมายเลข 4 RIO บริษัท ทรู มฟู เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคช่ัน จํากัด                                                                                           หน้า 1 จาก 2 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

เอกสารแนบทา้ยหมายเลข 4 

 

อัตราคา่ตอบแทนการเชื่อมต่อโครงขา่ยโทรคมนาคม 

บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอรแ์ซล คอมมิวนิเคชั่น จํากัด 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

เอกสารแนบท้ายหมายเลข 4 RIO บริษัท ทรู มฟู เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคช่ัน จํากัด                                                                                           หน้า 2 จาก 2 

 

อัตราคา่ตอบแทนการเชื่อมต่อโครงขา่ยโทรคมนาคมของผู้ใหเ้ชื่อมต่อโครงข่าย 

 

1. บริการการเช่ือมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมประเภทเสียง 

ผู้ให้เช่ือมต่อโครงข่ายขอเสนอให้ใช้อัตราค่าตอบแทนการเช่ือมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมช่ัวคราว 

ตามประกาศคณะกรรมการกจิการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง อัตรา

ค่าตอบแทนการเช่ือมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมท่ีเป็นอัตราอ้างอิง ดังต่อไปนี้ 

 

ประเภทบริการการเชื่อมต่อโครงขา่ย

โทรคมนาคม ประเภทกิจการโทรศพัท์เคลือ่นที ่

อัตราคา่ตอบแทนการเชื่อมต่อโครงขา่ยโทรคมนาคม 

1 มกราคม 2563 ถึง 31 ธนัวาคม 2563 

บริการเช่ือมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมเพ่ือให้

สามารถเรียกจากจุดเริ่มต้น (Call Origination)      

0.13 บาท/นาที 

บริการเช่ือมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมเพ่ือให้

สามารถเรียกถงึจุดปลายทาง (Call Termination)

0.13 บาท/นาที 

บริการเช่ือมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมเพ่ือให้

สามารถเรียกผา่น (Call Transit) 

0.02 บาท/นาที 

 
ทั้งน้ีนับต้ังแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2564 เป็นต้นไป ผู้ใหเ้ช่ือมต่อโครงข่ายจะเสนอให้ใช้อัตราค่าตอบแทนการ

เช่ือมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมในอัตรา ตามท่ีผู้ให้เช่ือมต่อโครงข่ายจะกําหนดต่อไป 

 

2. บริการการเช่ือมต่อโครงข่ายประเภทข้อมูล 

ผู้ให้เช่ือมต่อโครงข่ายขอเสนอให้ใช้อัตราค่าตอบแทนการเช่ือมโครงข่าย ดังน้ี 

• บริการส่งข้อความส้ัน (Short Message Service – SMS) 0.10 บาทต่อข้อความ 

• บริการส่งข้อความแบบมัลติมีเดีย (Multimedia Message Service - MMS) 0.10 บาทต่อข้อความ 

บวกด้วย 0.40 บาทต่อเมกะไบต์  
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รายละเอียดของบริการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม 

 ของ บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนเิวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จํากัด 
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รายละเอียดของบริการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม 

 

บริการที่ผู้ให้เช่ือมต่อโครงข่ายจะอนุญาตให้เช่ือมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม  มีดังน้ี 

1. บริการเช่ือมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมเพ่ือให้สามารถเรียกจากจุดเริ่มต้น (Call Origination) 

2. บริการเช่ือมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมเพ่ือให้สามารถเรียกถึงจุดปลายทาง (Call Termination) 

3. บริการเช่ือมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมเพ่ือให้สามารถเรียกผ่าน (Call Transit) 

4. บริการส่งข้อความส้ัน (Short Message Service: SMS) 

5. บริการส่งข้อความแบบมัลติมีเดีย (Multimedia Message Service: MMS) 
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เอกสารแนบทา้ยหมายเลข 6 

 

กระบวนการทดสอบการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม 

ของบริษัท ทร ูมูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จํากัด 
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กระบวนการทดสอบการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมของผู้ให้เชื่อมต่อโครงขา่ย 

 

วัตถุประสงค์การทดสอบการเช่ือมต่อโครงข่ายระหว่างผู้ให้เช่ือมต่อโครงข่ายกับผู้ขอเช่ือมต่อโครงข่ายเพ่ือให้

มั่นใจได้ว่าการทํางานของระบบการเช่ือมต่อของทั้งสองฝ่ายสามารถทํางานได้ตามข้อกําหนด รวมทัง้ไม่มี

ผลกระทบต่อการเช่ือมต่อของ ผู้ขอเช่ือมต่อโครงข่ายรายอ่ืนๆ ผูใ้ห้เช่ือมต่อโครงข่ายจะให้บริการเฉพาะที่กําหนด

ไว้ในสัญญาการเช่ือมต่อเท่าน้ัน การเปิดใช้งานจริงจะทําได้เมื่อทั้งสองฝ่ายยอมรับการทดสอบแล้วเทา่น้ัน 

 

1. การเตรียมการก่อนการทดสอบ 

ผู้ขอเช่ือมต่อโครงข่ายต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าอุปกรณ์ที่ใช้เช่ือมต่อระบบของผู้ขอเช่ือมต่อโครงข่ายมี

มาตรฐานทางเทคนิคถูกต้องตามข้อกําหนดในสัญญา  หากอุปกรณ์ส่วนใดหรือโปรแกรมที่ใช้ทํางานในระบบ

เช่ือมต่อไม่ได้มาตรฐานจะต้องแก้ไขให้ได้มาตรฐานก่อนเริ่มดําเนินการทดสอบ 

 

2. กรณีที่ต้องทําการทดสอบ 

การทดสอบการเช่ือมต่อเป็นหน้าที่ของทั้งสองฝ่าย  ผู้ให้เช่ือมต่อโครงข่ายต้องกําหนดวิธีการดําเนินงานและ

ขั้นตอนการปฏิบัติ โดยจัดทําหนังสือคู่มือการทดสอบเพ่ือให้ผู้ขอเช่ือมต่อโครงข่ายนําไปใช้งาน  อย่างไรก็ตามท้ัง

สองฝ่ายอาจจะใช้วิธีการทดสอบอ่ืนๆ ตามแต่ที่จะตกลงกันได้ การทดสอบจะเกิดขึ้นในกรณีดังต่อไปน้ี 

(1) เมื่อเช่ือมต่อกันเป็นคร้ังแรก 

(2) เมื่อเพ่ิมเติมจุดเช่ือมต่อแห่งใหม่จากของเดิม 

(3) เมื่อทั้งสองฝ่ายตกลงจะเปลี่ยนแปลงจุดเช่ือมต่อจากสถานที่เดิมไปยังสถานที่แห่งใหม ่

 

3. กําหนดเวลาทดสอบ 
3.1 การกําหนดวันทดสอบ ผู้ขอเชื่อมต่อโครงข่ายต้องประสานงานกับผู้ให้เช่ือมต่อโครงข่ายเป็นการ

ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 เดือนก่อนถึงกําหนดวันทดสอบ 

3.2 ผู้ให้เช่ือมต่อโครงข่ายจะมีหนังสือตอบรับและกําหนดวันทดสอบ พร้อมระยะเวลาแล้วเสร็จแจ้งให้ผู้ขอ

เช่ือมต่อโครงข่ายภายใน 15 วันทําการ  

3.3 หากการทดสอบไม่สามารถเสร็จสิ้นได้ทันตามกําหนด ผู้ขอเช่ือมต่อโครงข่าย (ผู้ขอทดสอบ) ต้องมี

หนังสือแจ้งผู้ให้เช่ือมต่อโครงข่ายทราบก่อนล่วงหน้า 2 วันทําการ และทาํความตกลงเรื่องกําหนดเวลา

สิ้นสุดการทดสอบกันใหม ่
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3.4 ความล่าช้าอันเป็นเหตุทําให้การทดสอบไม่เสร็จตามกําหนดอันเกิดจากการกระทําของผู้ขอเช่ือมต่อ

โครงข่ายน้ัน ผูใ้ห้เช่ือมต่อโครงข่ายจะไม่รับผิดชอบ ยกเว้นความล่าช้าน้ันเกิดจากฝ่ายของผู้ให้เช่ือมต่อ

โครงข่ายเอง  

4. เวลาปฏิบัติงานทดสอบ 

การทดสอบจะกระทําในวันทาํงานปกติต้ังแต่เวลา 08.30 – 17.30 น. หยุดพักรับประทานอาหารกลางวัน 1 

ช่ัวโมงหรือตกลงกันเป็นกรณีพิเศษเป็นกรณีๆ ไป 

 

5. รายงานผลการทดสอบ 
5.1 ผู้ให้เช่ือมต่อโครงข่ายขอสงวนสิทธิที่จะเป็นผู้พิจารณาให้ความเห็นชอบรายงานผลการทดสอบ และการ

อนุญาตให้เปิดใช้งานการเช่ือมต่อของผู้ขอเช่ือมต่อโครงข่ายได้  โดยพิจารณาแยกเป็นรายชุมสายหรือ

เส้นทางการเช่ือมต่อเป็นเส้นทางไป 

5.2 เมื่อพบปัญหาร้ายแรงที่เกิดขึ้นในระหว่างการทดสอบ ใหท้ัง้สองฝ่ายแก้ไขปัญหาในโครงข่ายของตน 

พร้อมสรุปสาเหตุ และแนวทางป้องกัน/แก้ไขปัญหา ก่อนจะเร่ิมทําการทดสอบครั้งใหม่ 

 

6. ค่าใช้จ่ายการทดสอบ 

ค่าใช้จ่ายในการทดสอบตามเอกสารแนบท้ายสัญญาหมายเลข 7 น้ีให้ต่างฝ่ายต่างรับภาระในส่วนของตน 

 

7. ความลา่ช้า และ ยกเลิกการทดสอบ 

7.1 ผู้ขอเช่ือมต่อโครงข่ายจะต้องดําเนินการทดสอบในวันและเวลาตามท่ีกําหนดเท่าน้ัน 

7.2 หากมีการยกเลิกการทดสอบการเช่ือมต่อ   ผู้ขอเช่ือมต่อต้องมีหนังสือแจ้งให้ผู้ให้เช่ือมต่อโครงข่าย

ทราบและจะต้องจ่ายเงินค่าเตรียมการตามที่ได้ตกลงกันไว้แล้ว 

7.3 เมื่อการทดสอบแล้วเสร็จก่อนกําหนดเวลา หรือ มีการยกเลิกเมื่อดําเนินการไปได้ระยะเวลาหน่ึง ให้ผูข้อ
เช่ือมต่อโครงข่ายชําระค่าใช้จ่ายตามจํานวนวันที่ใช้ดําเนินการจริงด้วยเหตุผลตามต้นทุนที่เกิดขึ้นจริง

ให้กับผู้ให้เช่ือมต่อโครงข่าย 

7.4 ผู้ให้เช่ือมต่อโครงข่ายอาจจะขอหยุดพักการทดสอบช่ัวขณะหน่ึง อันเน่ืองมาจากปัจจัยภายนอกที่

ควบคุมไม่ได้  โดยจะขยายระยะเวลาการทดสอบเพ่ือชดเชยให้และค่าใช้จ่ายเท่าเดิม ผู้ขอเช่ือมต่อ

โครงข่ายจะฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายจากความล่าช้าในกรณีน้ีมิได้ 

 

8. รายการที่ต้องทําการทดสอบ 

8.1 TRANSMISSION TEST 

8.1.1 E1 Test 
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8.1.2 STM1 Test (Optional) 

8.2 SWITCHING TEST 

8.2.1 Setting 

• Signaling 

• Speech 

8.2.2 Test case 

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

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

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

 
8.3 MTP LEVEL 2 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)  

 

8.4 MTP LEVEL 3 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  



 

เอกสารแนบท้ายหมายเลข 6 RIO ของบริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคช่ัน จํากัด                                                  หน้า 5 จาก 6 

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) 

 

 
8.5 LEVEL 4 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) 
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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)  

 

9. ระยะเวลาการทดสอบ 

3 วันทําการ 


