ข้ อเสนอการเชื่อมต่ อโครงข่ ายโทรคมนาคม
ของ
บริษทั ทรู ยูนิเวอร์ แซล คอนเวอร์ เจ้ นซ์ จํากัด
(ฉบับปรับปรุง)

ข้ อเสนอการเชื่อมต่ อโครงข่ ายโทรคมนาคม (RIO) ของบริษัท ทรู ยูนิเวอร์ แซล คอนเวอร์ เจ้ นซ์ จํากัด
ข้อเสนอฉบับนี้ ทาํ ขึ้น โดย บริ ษทั ทรู ยูนิเวอร์ แซล คอนเวอร์ เจ้นซ์ จํากัด ซึ่ งจดทะเบียนเป็ นนิ ติบุคคล
ประเภทบริ ษทั จํากัด ณ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิ ชย์ ซึ่ งมีสาํ นักงานใหญ่ต้ งั อยู่ เลขที่ ๑๘ อาคาร ทรู ทาวเวอร์
ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุ งเทพมหานคร ๑๐๓๑๐ ซึ่ งต่อไปในข้อเสนอนี้ จะเรี ยกว่า “ผู้ให้ เชื่อมต่ อ
โครงข่ าย”
เพื่อให้เป็ นไปตามกฎหมายและประกาศของคณะกรรมการกิจการกระจายเสี ยง กิจการโทรทัศน์ และ
กิ จการโทรคมนาคมแห่ งชาติ ที่เกี่ ยวข้อง ผูใ้ ห้เชื่ อมต่อโครงข่ายจึ งได้ท าํ ข้อเสนอการเชื่ อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม
(“RIO”) ฉบับนี้ ข้ ึ นโดยมี รายละเอียดเป็ นไปตามประกาศของคณะกรรมการกิ จการกระจายเสี ยง กิ จการโทรทัศน์ และ
กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่ อง การใช้และการเชื่อมต่อโครงข่าย พ.ศ. ๒๕๕๖ (“ประกาศ กสทช.”) ดังนี้
ข้ อ ๑.

ขอบเขต ความหมายและการตีความถ้ อยคําใน RIO
๑.๑ ขอบเขต
RIO นี้ ครอบคลุมการดําเนิ นการทางเทคนิ คและทางพาณิ ชย์เพื่อการเชื่ อมต่อระหว่าง
โครงข่ายโทรคมนาคม เพื่อให้ทราฟฟิ คโทรคมนาคมดําเนิ นไปอย่างต่อเนื่ องไม่ขาดตอน โดยให้ถือเอาเอกสารแนบท้าย
RIO ตามที่ปรากฏในข้อนี้เป็ นส่ วนหนึ่งของ RIO นี้
หากเอกสารแนบท้าย RIO มีขอ้ ความตอนใดขัดหรื อแย้งกับข้อความที่ได้กล่าวไว้ใน
RIO ให้ถือบังคับตามข้อความใน RIO และในกรณี เอกสารแนบท้าย RIO ขัดหรื อแย้งกันเองให้ถือบังคับตามเอกสารที่ทาํ
ขึ้นหลังสุ ด หรื อหากเอกสารแนบท้าย RIO ทําขึ้นพร้อมกัน ก็ให้ถือบังคับตามเอกสารแนบท้าย RIO ที่มีลาํ ดับก่อนเป็ น
หลัก
เอกสารแนบท้ายหมายเลข ๑ ก ร ะ บ ว น ก า ร แ ล ะ วิ ธี ก า ร เ ชื่ อ ม ต่ อ โ ค ร ง ข่ า ย
โทรคมนาคม มาตรฐานทางเทคนิ คสําหรับการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม รวมทั้งจุดเชื่อมต่อที่มีความเป็ นไปได้ทาง
เทคนิคที่เสนอให้มีการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม (ประกาศ กสทช. ข้ อ ๑๔ (๓))
เอกสารแนบท้ายหมายเลข ๒ รายละเอี ย ดของสิ่ ง อํา นวยความสะดวกที่ จ ํา เป็ น
สําหรับการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม และอัตราค่าตอบแทนการใช้สิ่งอํานวยความสะดวกที่จาํ เป็ น (ประกาศ กสทช.
ข้ อ ๑๔ (๒))
เอกสารแนบท้ายหมายเลข ๓ คุณภาพการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม
(ประกาศ กสทช. ข้ อ ๑๔ (๑))
เอกสารแนบท้ายหมายเลข ๔ อัตราค่าตอบแทนการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม
(ประกาศ กสทช. ข้ อ ๑๔ (๕))
เอกสารแนบท้ายหมายเลข ๕ รายละเอียดของบริ การเชื่อมต่อโครงข่าย
โทรคมนาคม (ประกาศ กสทช. ข้ อ ๑๔ (๑))
เอกสารแนบท้ายหมายเลข ๖ กระบวนการทดสอบการเชื่ อมต่ อ โครงข่ า ย
โทรคมนาคม

ข้อเสนอการเชือ่ มต่อโครงข่ายของบริษทั ทรู ยูนิเวอร์แซล คอนเวอร์เจ้นซ์ จํากัด (ฉบับปรับปรุง)
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๑.๒ ระยะเวลาการมีผลบังคับใช้และการแก้ไขเปลี่ยนแปลง RIO
ให้ RIO ฉบับนี้ มีผลบังคับใช้เมื่อ RIO ได้รับอนุมตั ิจากคณะกรรมการกิจการกระจาย
เสี ยง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ โดยให้การเลิก การระงับ การเปลี่ยนแปลงแก้ไข การทบทวน RIO
เป็ นไปตามเงื่อนไขที่กาํ หนดไว้ในข้อ ๑๗.
ข้ อ ๒

จุดเชื่อมต่ อและหลักการเชื่อมต่ อโครงข่ ายโทรคมนาคม
๒.๑ คู่สัญญาซึ่ งเป็ นผูจ้ ดั ให้มีการเชื่อมต่อมีหน้าที่จดั ให้คู่สัญญาฝ่ ายซึ่ งต้องการเข้าเชื่อมต่อ
เชื่อมต่อเข้ากับโครงข่ายโทรคมนาคมของตนได้ที่จุดเชื่อมต่อใด ๆ ที่เป็ นไปได้ทางเทคนิค
เพื่อประโยชน์แห่ง RIO นี้ จุดเชื่อมต่อ (“POI”) ตามเอกสารแนบท้ายหมายเลข ๑ ให้ถือ
เป็ นจุดที่เป็ นไปได้ทางเทคนิค
๒.๒ การเพิ่มหรื อลดจํานวนจุดเชื่อมต่อ (“POI”) หรื อการย้ายจุดเชื่อมต่อ (POI) รวมทั้งการ
เปลี่ยนแปลงพื้นที่ให้บริ การของจุดเชื่อมต่อ (service area) ตามเอกสารแนบท้ายหมายเลข ๑ ให้คู่สัญญาแต่ละฝ่ ายกระทํา
ได้เมื่อมีเหตุผลอันสมควร แต่จะต้องแจ้งให้อีกฝ่ ายหนึ่ งทราบล่วงหน้าเป็ นระยะเวลาไม่นอ้ ยกว่า ๓ เดือน และภายใต้การ
ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการกิจการกระจายเสี ยง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ในกรณี ที่มี
ข้อโต้แย้งให้คู่สัญญาส่ งเรื่ องให้คณะกรรมการกิจการกระจายเสี ยง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เป็ น
ผูว้ นิ ิจฉัยชี้ขาด
๒.๓ ภายใต้บงั คับแห่งข้อ ๒.๑ การเชื่อมต่อจะต้องสอดคล้องกับหลัก ดังต่อไปนี้
๒.๓.๑ ยินยอมให้มีการเชื่อมต่อโครงข่าย ณ ทุก ๆ จุดที่เป็ นไปได้ทางเทคนิค
๒.๓.๒ ให้เชื่อมต่อโครงข่ายโดยไม่เลือกปฏิบตั ิ และโปร่ งใสทั้งในด้านเงื่อนไขการ
เชื่อมต่อโครงข่ายและมาตรฐานทางเทคนิคทุกอย่างที่เกี่ยวข้อง
๒.๓.๓ ให้เชื่อมต่อโครงข่ายในอัตราค่าเชื่อมต่อ และด้วยคุณภาพที่วดั จากต้นทางถึง
ปลายทางของทราฟฟิ ค (Traffic) ที่เท่าเทียมกับการให้บริ การแก่โครงข่ายของคู่สัญญาซึ่ งเป็ นผูจ้ ดั ให้มีการเชื่อมต่อเองและ
เท่ าเที ยมกับการให้บริ การแก่ผูป้ ระกอบการรายอื่นซึ่ งเป็ นผูข้ อเชื่ อมต่อกับโครงข่ายของคู่สัญญาซึ่ งเป็ นผูจ้ ัดให้มีการ
เชื่อมต่อด้วย
ข้ อ ๓

กระบวนการทําความตกลงเชื่อมต่ อโครงข่ ายโทรคมนาคม
๓.๑ คู่สัญญาฝ่ ายซึ่ งต้องการเข้าเชื่อมต่อโครงข่ายจะต้องทําหนังสื อแสดงเจตจํานงโดยชัดแจ้ง
แก่ผใู้ ห้เชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมว่าต้องการขอทําสัญญาการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม พร้อมระบุรายละเอียด
อย่างน้อยดังต่อไปนี้ (ประกาศ กสทช. ข้ อ ๒๒)
๓.๑.๑ สถานที่ที่จะเป็ นจุดเชื่อมต่อของผูใ้ ห้เชื่อมต่อโครงข่ายที่ตอ้ งการจะต่อเชื่อม
๓.๑.๒ รายละเอี ยดเกี่ ยวกับ ชุ ม สายหรื อ จุ ดเชื่ อ มต่อของผูข้ อเชื่ อ มต่อ โครงข่ ายและ
เส้นทางการเชื่อมโยงมายังจุดเชื่อมต่อของผูใ้ ห้เชื่อมต่อโครงข่าย (Traffic Route) ของแต่ละจุดเชื่อมต่อ
๓.๑.๓ รายละเอี ย ดเกี่ ย วกับ สถาปั ต ยกรรมโครงข่ า ยโทรคมนาคม
(Network
Configuration)
๓.๑.๔ รายละเอี ยดเกี่ ยวกับความต้องการใช้บริ การที่ ผูข้ อเชื่ อมต่อโครงข่ายต้องการ
ได้รับจากผูใ้ ห้เชื่อมต่อโครงข่าย ณ วันแรกที่เปิ ดใช้บริ การ
๓.๑.๕ ความต้องการจํานวนวงจรเชื่อมต่อในเบื้องต้นและอนาคตในแต่ละจุดเชื่อมต่อ
ข้อเสนอการเชือ่ มต่อโครงข่ายของบริษทั ทรู ยูนิเวอร์แซล คอนเวอร์เจ้นซ์ จํากัด (ฉบับปรับปรุง)
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๓.๑.๖ การประมาณการของจํานวนทราฟฟิ ค (Traffic Volumes) ของผูข้ อเชื่อมต่อ
โครงข่ายที่จะเข้ามายังระบบของผูใ้ ห้เชื่อมต่อโครงข่ายที่แต่ละจุดเชื่อมต่อ โดยประมาณการในปั จจุบนั และอนาคตล่วงหน้า
๓ ปี โดยขอให้แสดงตัวเลขล่วงหน้าทุก ๓ เดือน
๓.๑.๗ ปริ มาณทราฟฟิ คในชัว่ โมงเร่ งด่วน
๓.๑.๘ ประเภทของระบบสื่ อสัญญาณ (Signaling) และจํานวนช่องสัญญาณ (Signaling
Channels) ที่ตอ้ งการใช้ในการเชื่อมต่อ
๓.๑.๙ การขอใช้ส ถานที่ ห รื อ พื้ น ที่ สํา หรั บ การติ ด ตั้ง อุ ป กรณ์ ที่ จ ํา เป็ นสํา หรั บ การ
เชื่อมต่อ
๓.๑.๑๐ บริ การที่ตอ้ งการเชื่อมต่อโครงข่าย รวมทั้งคุณภาพและปริ มาณที่ตอ้ งการของ
บริ การและรายละเอียดทางด้านเทคนิคอื่น ๆ ที่จาํ เป็ นสําหรับการวางแผนการเชื่อมต่อให้บรรลุผลสําเร็ จ
๓.๑.๑๑ รู ปแบบการเชื่อมต่อโครงข่ายที่ตอ้ งการ
๓.๑.๑๒ สิ่ งอํานวยความสะดวกที่ตอ้ งการใช้บริ การ
๓.๑.๑๓ วัน ระยะเวลา และสถานที่ที่ตอ้ งการเชื่อมต่อโครงข่าย
๓.๑.๑๔ ข้อเสนอหรื อเงื่อนไขที่ตอ้ งการเจรจาเพิ่มเติมหรื อปรับเปลี่ยนจากข้อเสนอของ
ผูใ้ ห้เชื่อมต่อโครงข่าย
๓.๑.๑๕ ข้อมูลอื่นๆ ที่จาํ เป็ นสําหรับการเชื่อมต่อโครงข่าย
๓.๑.๑๖ บุคคลและสถานที่ที่ติดต่อได้
๓.๒ ข้อมูลตามที่กาํ หนดในข้อ ๓.๑ สามารถเปลี่ยนแปลง และ/หรื อ เพิ่มเติมในรายละเอียด
ได้ตามความจําเป็ น โดยให้เป็ นไปตามคู่มือ (Provisioning Manual) ซึ่ งคู่สัญญาจะได้จดั การประชุมเพื่อพิจารณาถึงข้อมูลที่
จําเป็ นต่างๆ
๓.๓ คู่ สั ญ ญาซึ่ งจะเป็ นผูจ้ ัด ให้ มี ก ารเชื่ อ มต่ อ โครงข่ า ยต้อ งดํา เนิ น การตรวจสอบและ
พิเคราะห์อย่างละเอียดซึ่ งหนังสื อแสดงเจตจํานงขอเชื่อมต่อโครงข่ายและรายละเอียดทั้งหมด และจะดําเนิ นการเจรจากับผู้
ขอเชื่ อมต่อโครงข่ายเพื่อจัดทําสัญญาการเชื่ อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมให้แล้วเสร็ จภายใน ๙๐ วันนับแต่วนั ที่ ได้รับ
หนังสื อขอเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม
๓.๔ ในกรณี ที่มีขอ้ โต้แย้งใดๆ ระหว่างคู่สัญญาเกี่ยวกับกระบวนการเจรจาจัดทําสัญญาการ
เชื่อมต่อโครงข่าย หรื อหากคู่สัญญาไม่สามารถตกลงกันได้ภายในระยะเวลาตามข้อ ๓.๓ ให้คู่สัญญาฝ่ ายใดฝ่ ายหนึ่ งมีสิทธิ
ร้องขอให้คณะกรรมการกิจการกระจายเสี ยง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่ งชาติพิจารณาวินิจฉัยชี้ขาดข้อ
พิพาทดังกล่าว ตามหลักเกณฑ์ของประกาศ กสทช. (ประกาศ กสทช. ข้ อ 26)
๓.๕ คู่ สั ญ ญาจะต้อ งจัด ให้มี ก ารดํา เนิ น การทดสอบระบบให้ส ามารถใช้ง านได้ภ ายใน
ระยะเวลาตามที่ตกลงกัน โดยจะต้องดําเนิ นการเจรจาตกลงเพื่อกําหนดเวลาเริ่ มต้นและเวลาสิ้ นสุ ดที่ตอ้ งใช้ในการทดสอบ
ระบบและระบบสื่ อสัญญาณ (Signaling) ที่ใช้ในระบบโครงข่ายให้ละเอียดชัดเจนก่อนการเชื่อมต่อโครงข่าย ทั้งนี้
รายละเอียดของกระบวนการทดสอบการเชื่อมต่อโครงข่ายปรากฏตามเอกสารแนบท้ายหมายเลข ๖
๓.๖ ในกระบวนการเจรจาข้อตกลงการเชื่ อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมไม่ ตอ้ งมี การวาง
หลักประกันแต่ให้มีการคิดค่าปรับได้ใน ๒ กรณี คือ
๓.๖.๑ หากคู่สัญญาฝ่ ายซึ่ งขอเชื่อมต่อดําเนินการเชื่อมต่อวงจรหรื อส่ งทราฟฟิ คไม่ครบ
ตามที่ตกลงกันไว้ โดยวัดจากช่วงเวลาที่มีค่าทราฟฟิ คสู งสุ ด (Peak Hours) โดยเฉลี่ยในแต่ละเดือน ผูข้ อเชื่อมต่อโครงข่าย
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ต้องชดใช้ค่าปรับให้แก่ผใู้ ห้เชื่อมต่อโครงข่ายตามที่ได้เจรจาตกลงกัน โดยอาจเทียบจากอัตราค่าเช่าวงจร ณ ขณะนั้น ทั้งนี้
ยกเว้นในกรณี ที่วงจรเชื่อมต่อมีเพียงหนึ่งวงจรเชื่อมต่อที่ความเร็ ว ๒.๐๔๘ เมกะบิตต่อวินาที (E๑)
๓.๖.๒ คู่สัญญาฝ่ ายซึ่ งเป็ นผูจ้ ดั ให้มีการเชื่อมต่อโครงข่ายไม่อาจจัดให้มีการเชื่ อมต่อ
โครงข่ายได้ครบถ้วนตามความจุโครงข่าย (Capacity) ที่ตกลงกันไว้ โดยคู่สัญญาฝ่ ายซึ่ งเป็ นผูจ้ ดั ให้มีการเชื่อมต่อโครงข่าย
จะต้องชดใช้ค่าปรั บแก่ คู่สัญญาอีกฝ่ ายหนึ่ งภายใต้หลักเกณฑ์ที่ตกลงกัน โดยนําวิธีการปรั บตามข้อ ๓.๖.๑ มาใช้โดย
อนุโลม
๓.๗ การจะกําหนดให้คู่สัญญาฝ่ ายใดฝ่ ายหนึ่ งชดใช้ค่าเสี ยหายในกรณี ใดๆ จะต้องมี การ
ยกเว้นความรับผิดในการชดใช้ค่าเสี ยหายสําหรับกรณี ที่การไม่ปฏิบตั ิตามสัญญาเกิดจากเหตุสุดวิสัย
๓.๘ คู่สัญญาฝ่ ายซึ่ งต้องการเข้าเชื่อมต่อโครงข่ายมีสิทธิ เสนอให้มีการเพิ่มวงจรเชื่อมต่อเพื่อ
รองรั บทราฟฟิ คที่ ขอเชื่ อมต่อตามสัญญานี้ ได้ทุกรอบไตรมาส และคู่สัญญาฝ่ ายซึ่ งเป็ นผูจ้ ดั ให้มีการเชื่ อมต่อโครงข่าย
จะต้องปฏิบตั ิตามคําขอนั้นอย่างเคร่ งครัด และหากการเชื่ อมต่อโครงข่ายตามคําขอนั้น ทําให้เกิดภาระแก่ผใู้ ห้เชื่ อมต่อ
โครงข่ายเกินสมควรก็ให้ผใู้ ห้เชื่อมต่อโครงข่ายและผูข้ อเชื่ อมต่อโครงข่ายมาตกลงกันในการรับภาระที่เพิ่มขึ้นนั้นอย่าง
เป็ นธรรม โดยผูใ้ ห้เชื่อมต่อโครงข่ายจะต้องดําเนินการตามข้อ ๓.๓
ในกรณี ที่ คู่สัญ ญาฝ่ ายซึ่ งต้องการเข้าเชื่ อ มต่อใช้วงจรที่ ข อเพิ่ม นั้นไม่ ค รบให้ถือ ว่า
คู่สัญญาฝ่ ายนั้นดําเนิ นการเชื่อมต่อวงจรหรื อส่ งทราฟฟิ คไม่ครบภายใต้หลักเกณฑ์ที่ระบุไว้ในข้อ ๓.๖.๑ และคู่สัญญาอีก
ฝ่ ายหนึ่งมีสิทธิปรับได้ตามหลักเกณฑ์ที่ระบุไว้ในข้อ ๓.๖.๑
๓.๙ ในกรณี ที่มีการร้ องขอใช้บริ การใหม่ ให้ผขู้ อเชื่ อมต่อโครงข่ายดําเนิ นการทําหนังสื อ
แสดงเจตจํานงขอเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมตามข้อ ๓.๑ (ประกาศ กสทช. ข้ อ ๑๔ (๘))
ข้ อ ๔

สิ ทธิและหน้ าที่ของผู้ขอใช้ อาคารสถานที่ สาธารณูปโภค และสิ่ งอํานวยความสะดวกอืน่ ๆ

ร่ วมกัน
๔.๑ ผูใ้ ห้เชื่อมต่อโครงข่ายจะจัดหาสถานที่หรื อพื้นที่ตามที่ผขู ้ อเชื่อมต่อโครงข่ายร้องขอ ณ
จุดเชื่ อมต่อ (POI) ตามข้อ ๒.๑ในอัตราที่สะท้อนต้นทุน (ประกาศ กสทช. ข้ อ ๒๓) ตามเอกสารแนบท้ายหมายเลข ๒
และบนหลักการที่เป็ นธรรม สมเหตุสมผล ไม่เลือกปฏิบตั ิระหว่างผูข้ อเชื่อมต่อโครงข่ายทุกราย
๔.๒ ผูใ้ ห้เชื่อมต่อโครงข่ายซึ่ งเป็ นเจ้าของอาคารสถานที่ สาธารณูปโภค และสิ่ งอํานวยความ
สะดวกอื่นๆ มีหน้าที่ ดังนี้
๔.๒.๑ จัดเตรี ยมสิ่ งอํานวยความสะดวก สาธารณูปโภคให้พอเพียง และบํารุ งรักษาให้
ใช้งานได้ดี
๔.๒.๒ บริ หารจัดการสถานที่ทาํ การร่ วมใช้ (Co-location) ให้มีความปลอดภัยและ
สามารถใช้งานได้ดี
๔.๒.๓ จัดทําคู่มือการปฏิบตั ิงานและบํารุ งรักษา
๔.๒.๔ จัดหาพื้นที่ใกล้เคียงหรื อจัดให้มีมาตรการอื่นเพื่อให้ติดตั้งอุปกรณ์และเชื่อมต่อ
โครงข่ายโดยมิชกั ช้า หากผูใ้ ห้เชื่อมต่อโครงข่ายไม่สามารถจัดหาสถานที่หรื อพื้นที่ตามที่ผขู้ อเชื่อมต่อร้องขอได้เนื่ องจาก
เหตุผลทางเทคนิ คหรื อข้อจํากัดด้านพื้นที่ ทั้งนี้ จะต้องไม่ก่อให้เกิดภาระแก่ผขู้ อเชื่อมต่อเกินสมควร (ประกาศ กสทช. ข้ อ
๒๓ วรรคท้ าย)
๔.๒.๕ ยินยอมให้ผทู้ ี่ขอเชื่อมต่อโครงข่ายเข้าไปซ่ อมแซมหรื อบํารุ งรักษาอุปกรณ์ใน
สถานที่หรื อพื้นที่รวมได้ตามความเหมาะสม
ข้อเสนอการเชือ่ มต่อโครงข่ายของบริษทั ทรู ยูนิเวอร์แซล คอนเวอร์เจ้นซ์ จํากัด (ฉบับปรับปรุง)

หน้า ๕ จาก ๑๖

ในการให้ เ ข้า ใช้ส ถานที่ ห รื อ พื้ น ที่ ร่ ว ม ผูใ้ ห้ เ ชื่ อ มต่ อ โครงข่ า ยอาจกํา หนด
มาตรการด้านความปลอดภัยหรื อการเก็บรักษาความลับสําหรับการเข้าใช้สถานที่หรื อพื้นที่ร่วมได้ โดยมาตรการดังกล่าว
จะเป็ นมาตรการที่สมเหตุสมผล เหมาะสม และไม่เลือกปฏิบตั ิ (ประกาศ กสทช. ข้ อ ๓๔)
๔.๓ ผูข้ อเชื่อมต่อโครงข่ายซึ่ งขอใช้อาคารสถานที่ สาธารณูปโภค และสิ่ งอํานวยความ
สะดวกอื่นๆ เพื่อการเชื่อมต่อมีหน้าที่ ดังนี้
๔.๓.๑ ผูข้ อเชื่ อมต่อโครงข่ายมี หน้าที่ตอ้ งแจ้ง ผูใ้ ห้เชื่ อมต่อโครงข่ายทราบล่วงหน้า
อย่างน้อยสาม (๓) วันทําการ (ซึ่ งวันทําการให้หมายถึง วันเปิ ดทําการตามปกติที่ตรงกันของผูใ้ ห้เชื่อมต่อโครงข่ายและผูข้ อ
เชื่อมต่อโครงข่าย โดยไม่รวมถึงวันหยุดราชการ และวันหยุดนักขัตฤกษ์) ถึงความประสงค์ของผูข้ อเชื่อมต่อโครงข่ายที่จะ
เข้าไปยังสถานที่เพื่อการสํารวจ การติดตั้ง การปรับปรุ งให้ดีข้ ึน การบํารุ งรักษาตามระยะเวลา หรื อนําอุปกรณ์ของผูข้ อ
เชื่อมต่อโครงข่ายเข้าออกจากสถานที่
๔.๓.๒ การเข้าไปยังสถานที่ ดงั กล่าวเพื่อการแก้ไขเหตุขดั ข้องที่ มีผลกระทบต่อการ
ให้บริ การ ผูข้ อเชื่อมต่อโครงข่ายมีหน้าที่ตอ้ งแจ้งความประสงค์ต่อผูใ้ ห้เชื่อมต่อโครงข่ายทราบล่วงหน้าอย่างน้อยหนึ่ ง (๑)
ชัว่ โมง โดยสามารถแจ้งความประสงค์ได้ตลอดยีส่ ิ บสี่ (๒๔) ชัว่ โมง
๔.๓.๓ กรณี เป็ นเหตุขดั ข้องที่ไม่กระทบกับการบริ การ ผูข้ อเชื่อมต่อโครงข่ายต้องแจ้ง
ความประสงค์ต่อผูใ้ ห้เชื่ อมต่อโครงข่ายทราบล่วงหน้าอย่างน้อยยี่สิบสี่ (๒๔) ชัว่ โมง โดยสามารถแจ้งความประสงค์ได้
ตลอดยีส่ ิ บสี่ (๒๔) ชัว่ โมง
๔.๓.๔ ผูข้ อเชื่ อ มต่อ โครงข่าย หรื อ ตัว แทน จะได้รั บอนุ ญาตให้เข้าไปยังสถานที่ ก็
ต่อเมื่อมีผแู้ ทนของผูใ้ ห้เชื่อมต่อโครงข่ายที่ได้รับมอบหมายเป็ นผูต้ ิดตามไปด้วยเท่านั้น
๔.๓.๕ ผูข้ อเชื่อมต่อโครงข่ายต้องปฏิบตั ิตามระเบียบการรักษาความปลอดภัยตลอดทั้ง
นโยบายและขั้นตอนวิธีการปฏิบตั ิงานของผูใ้ ห้เชื่อมต่อโครงข่าย
๔.๓.๖ รับผิดชอบค่าใช้จ่ายและการดูแลอุปกรณ์และทรัพย์สินนับจากจุดเชื่อมต่อ (POI)
ไปทางโครงข่ายของคู่สัญญาฝ่ ายซึ่ งขอใช้อาคารสถานที่ สาธารณูปโภค และสิ่ งอํานวยความสะดวกอื่นๆ เป็ นต้นไป
๔.๓.๗ ปฏิบตั ิตามคู่มือการปฏิบตั ิงานและบํารุ งรักษา
๔.๓.๘ ยินยอมและให้ความร่ วมมื อกับเจ้าของหรื อตัวแทนอาคารสถานที่ ในการเข้า
ตรวจตราในอาคารสถานที่ได้เมื่อมีเหตุอนั ควร เพื่อความปลอดภัยของอาคารสถานที่โดยได้รับความยินยอมจากคู่สัญญา
ฝ่ ายซึ่ งขอใช้อ าคารสถานที่ ทั้งนี้ ในการเข้า ตรวจตราดัง กล่า ว เจ้า ของอาคารสถานที่ ตกลงจะไม่ กระทํา การใดๆ อัน
ก่อให้เกิดความเสี ยหายแก่ทรัพย์สินของคู่สัญญาฝ่ ายซึ่ งขอใช้อาคารสถานที่
๔.๓.๙ คู่สัญญาฝ่ ายซึ่ งขอใช้อาคารสถานที่ตกลงไม่โอนสิ ทธิ การใช้อาคารสถานที่ไม่
ว่ากรณี ใดๆ ไปให้บุคคลอื่นใช้หรื อยอมให้บุคคลอื่นเข้าครองครอง เว้นแต่จะได้รับความยินยอมเป็ นลายลักษณ์อกั ษรจาก
เจ้าของอาคารสถานที่ และ/หรื อผูใ้ ห้ใช้อาคารสถานที่ดงั กล่าว แต่ท้ งั นี้ การโอนสิ ทธิ ให้เป็ นหลักประกันแก่เจ้าหนี้ ตามข้อ
๑๑.๖
๔.๔ คู่สัญญาทั้งสองฝ่ ายมีหน้าที่รับผิดชอบร่ วมกันในเรื่ อง ดังนี้
๔.๔.๑ การรายงานเหตุเสี ย
๔.๔.๒ การประมาณการทราฟฟิ ค
๔.๕ คู่สัญญาแต่ละฝ่ ายมีหน้าที่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่อไปนี้ ในส่ วนที่ใช้เพื่อประโยชน์ของ
ตนเอง
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๔.๕.๑ การซ่ อมบํารุ งอุปกรณ์ในส่ วนที่เป็ นกรรมสิ ทธิ์ หรื ออยูใ่ นความครอบครองของ
ตนเอง
๔.๕.๒ ค่านํ้า ค่าไฟ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในส่ วนที่ใช้เพื่อประโยชน์ของตนเอง
ข้ อ ๕. หน้ าทีข่ องผู้ขอเชื่อมต่ อโครงข่ าย
ผูข้ อเชื่อมต่อโครงข่ายมีหน้าที่ตอ้ งบํารุ งรักษาการเชื่อมต่อโครงข่ายจากแต่ละสถานีปลายทาง
ของโครงข่ายของตนไปยังจุดเชื่อมต่อโครงข่าย ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ของประกาศ กสทช. (ประกาศ กสทช. ข้ อ ๓๕)
ข้ อ ๖

บริการทีต่ ้ องจัดให้ มใี นการเชื่อมต่ อโครงข่ าย
รายละเอียดของบริ การที่ตอ้ งจัดให้มีในการเชื่อมต่อโครงข่ายให้เป็ นไปตามเอกสารแนบท้าย

หมายเลข ๕
ข้ อ ๗ การกําหนดคุณภาพการบริการและการทดสอบระบบ
๗.๑ คู่สัญญาซึ่ งจัดให้มีการเชื่อมต่อมีหน้าที่ในการจัดหาบริ การที่มีคุณภาพเท่าเทียมกัน โดย
วัดจากต้นทางถึงปลายทาง (end-to-end quality) ของทราฟฟิ ค รวมทั้งมีเงื่อนไขและข้อกําหนดขั้นตํ่าเท่าเทียมกันหรื อไม่ต่าํ
กว่าที่ให้บริ การแก่ลกู ค้าของตนเองหรื อแก่ผขู ้ อเชื่อมต่อโครงข่ายรายอื่นแก่คู่สัญญาอีกฝ่ ายหนึ่ง
๗.๒ คุ ณภาพการบริ การการเชื่ อมต่อโครงข่ายเป็ นไปตามที่ กาํ หนดในเอกสารแนบท้าย
หมายเลข ๓ และเป็ นไปตาม หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการพิจารณามาตรฐานบริ การที่ดีตามที่คณะกรรมการกิจการกระจาย
เสี ยง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติประกาศกําหนด (ประกาศ กสทช. ข้ อ ๗(๗))
๗.๓ ในกรณี เกิดข้อร้องเรี ยนและข้อโต้แย้งที่มีกบั ผูข้ อเชื่อมต่อโครงข่ายเกี่ยวกับคุณภาพหรื อ
บริ การ ให้ดาํ เนิ นตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกิจการกระจายเสี ยง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่ งชาติ
ประกาศกําหนด (ประกาศ กสทช. ข้ อ ๑๔ (๙))
๗.๔ คู่สัญญาทั้งสองฝ่ ายตกลงให้มีการทดสอบระบบการเชื่ อมต่อโครงข่ายเพื่อให้มนั่ ใจว่า
การทํางานของระบบการเชื่อมต่อของคู่สัญญาทั้งสองฝ่ ายสามารถทํางานได้ตามเงื่อนไขที่ตกลงกัน และมีผลกระทบต่อการ
ทํางานปกติของโครงข่ายน้อยที่สุดเท่าที่จะเป็ นไปได้
๗.๕ ในการดําเนินกระบวนการทดสอบระบบ คู่สัญญาทั้งสองฝ่ ายจะต้องดําเนินการตาม
รายละเอียดที่กาํ หนดไว้ในเอกสารแนบท้ายหมายเลข ๖
ข้ อ ๘ ความปลอดภัย และการป้ องกันโครงข่ าย
๘.๑ หลักการพื้นฐาน
คู่สัญญาทั้งสองฝ่ ายตกลงที่จะคงไว้ซ่ ึ ง Network Integrity และดําเนินมาตรการใด ๆ ที่
จําเป็ นและเพียงพอในการสร้างความปลอดภัย และการป้ องกันโครงข่ายซึ่ ง Network Integrity ตาม RIO นี้ ให้หมายถึง
ความสามารถในตัวระบบโครงข่ายที่จะดํารงไว้ซ่ ึ งสถานะการทํางานพื้นฐานโดยสถานะการทํางานนั้นไม่ถูกกระทบอัน
เนื่องมาจากการเชื่อมต่อโครงข่าย
๘.๒ การดํารงไว้ซ่ ึ ง Network Integrity ซึ่ งโดยหลักการคือการป้ องกันมิให้มีสัญญาณที่มิได้
เป็ นไปตามข้อกําหนด (Specification) เข้ามาในระบบโครงข่าย
การกําหนด Specification ให้เป็ นไปตามเอกสารแนบท้ายหมายเลข ๓ในกรณี ที่
Specification ขัดหรื อแย้งกับ Specification ที่กาํ หนดโดยคณะกรรมการคณะกรรมการกิจการกระจายเสี ยง กิจการ
ข้อเสนอการเชือ่ มต่อโครงข่ายของบริษทั ทรู ยูนิเวอร์แซล คอนเวอร์เจ้นซ์ จํากัด (ฉบับปรับปรุง)

หน้า ๗ จาก ๑๖

โทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่ งชาติ ให้ใช้มาตรฐานของคณะกรรมการคณะกรรมการกิจการกระจายเสี ยง กิจการ
โทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติเป็ นหลัก
๘.๓ ตราบเท่ าที่ ไม่ ข ดั แย้งและเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ข องคณะกรรมการคณะกรรมการ
กิจการกระจายเสี ยง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ คู่สัญญาแต่ละฝ่ ายรับว่า
๘.๓.๑ จะดําเนิ นมาตรการต่างๆ ที่เพียงพอในการป้ องกันมิให้เกิดการส่ งผ่านสัญญาณ
ข้อมูล (Signaling message) ใด ๆ ซึ่ งมิได้มีลกั ษณะตามที่กาํ หนดใน RIO นี้ หรื อมิได้เป็ นไปตามข้อกําหนด ที่ระบุไว้ใน
เอกสารแนบท้ายหมายเลข ๑
๘.๓.๒ จะจัดให้มีการดําเนินการที่เพียงพอในการตรวจสอบการทํางานและการปฏิเสธ
สัญญาณข้อมูลที่มิได้เป็ นไปตามมาตรฐาน เพื่อป้ องกันมิให้สัญญาณ (signals) นอกเหนือจากที่กาํ หนดไว้ในข้อ ๘.๓.๑ เข้า
สู่ระบบ
๘.๓.๓ ในการเชื่อมต่อโครงข่ายนั้น หากคู่สัญญาฝ่ ายหนึ่ งฝ่ ายใดกระทําการฝ่ าฝื นโดย
การส่ งทราฟฟิ คที่มิได้มีลกั ษณะตามที่กาํ หนดใน RIO นี้ และก่อให้เกิดความเสี ยหายแก่คู่สัญญาอีกฝ่ ายหนึ่ ง คู่สัญญาฝ่ ายที่
กระทําการฝ่ าฝื นจะต้องยุติการกระทํานั้นโดยทันทีที่ได้รับแจ้งจากคู่สัญญาอีกฝ่ ายหนึ่ ง และยินยอมชดใช้ค่าเสี ยหายตามที่
เกิ ดขึ้ นจริ งให้คู่สัญญาอี กฝ่ ายหนึ่ ง นับตั้งแต่ได้กระทําการฝ่ าฝื นจนถึ งวันที่ คู่สัญญาฝ่ ายที่ กระทําการฝ่ าฝื นนั้นได้หยุด
กระทําการดังกล่าว
๘.๔ ความปลอดภัยและการป้ องกันโครงข่าย
๘.๔.๑ คู่สัญญาแต่ละฝ่ ายตกลงรับผิดชอบในการรักษาความปลอดภัยในการทํางานของ
โครงข่ายในด้านของตนเอง และตกลงที่จะดําเนินกระบวนการใด ๆ เท่าที่จาํ เป็ นทั้งหมดและเท่าที่จะเป็ นไปได้ในทาง
ปฏิบตั ิ เพื่อประกันว่าโครงข่ายในด้านของตนเองนั้นมีลกั ษณะ
(ก) ไม่ทาํ อันตรายหรื อส่ งผลกระทบต่อความปลอดภัยหรื อสุ ขภาพของบุคคลใด
ๆ ซึ่ งรวมถึงพนักงาน ลูกจ้าง และคู่สัญญาอื่น ๆ ของคู่สัญญาอีกฝ่ ายหนึ่ง
(ข) ไม่ทาํ อันตรายทั้งในทางกายภาพและในทางเทคนิคต่อโครงข่ายของคู่สัญญา
อีกฝ่ ายหนึ่ ง ซึ่ งรวมถึง (แต่ไม่จาํ กัดเฉพาะ) การสร้างความเสี ยหาย การกีดกันหรื อรบกวนประสิ ทธิ ภาพการทํางานของ
โครงข่ายของคู่สัญญาอีกฝ่ ายหนึ่ง
๘.๔.๒ ในกรณี ที่มีการใช้ระบบไฟฟ้ าของคู่สัญญาฝ่ ายใดฝ่ ายหนึ่ ง (power feeding)
คู่สัญญาฝ่ ายที่ ขอใช้ระบบไฟฟ้ านั้น จะต้องมี การประกันความปลอดภัยของอุปกรณ์ในระบบ ตลอดจนประกันความ
ปลอดภัยในการบํารุ งรักษาอุปกรณ์ดงั กล่าวของเจ้าหน้าที่ผคู้ วบคุมระบบด้วย
ข้ อ ๙

บริการพิเศษที่มีอตั ราค่ าบริการแตกต่ างจากอัตราปกติ
การเรี ยกเก็บอัตราค่าเชื่อมต่อโครงข่ายในบริ การพิเศษที่มีอตั ราค่าบริ การแตกต่างจากอัตรา

ปกติ เช่น
(๑) บริ การพิเศษ
(๒) บริ การเพื่อสาธารณะ
(๓) บริ การหมายเลขทดสอบ
(๔) บริ การสอบถามเลขหมาย
ให้ เ ป็ นไปตามอัต ราที่ คู่ สั ญ ญาเจรจาตกลงกัน เป็ นกรณี ๆ ไป ทั้ง นี้ ภายใต้ห ลัก เกณฑ์ ที่
คณะกรรมการกิจการกระจายเสี ยง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติประกาศกําหนด

ข้อเสนอการเชือ่ มต่อโครงข่ายของบริษทั ทรู ยูนิเวอร์แซล คอนเวอร์เจ้นซ์ จํากัด (ฉบับปรับปรุง)
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ข้ อ ๑๐ การเรียกเก็บค่ าบริการ ค่ าเชื่อมต่ อ และการชําระเงิน
๑๐.๑ การเรี ยกเก็บค่าบริ การจากผูใ้ ช้บริ การ
การเรี ยกเก็บค่าบริ การและการจัดเก็บรายได้จากการบริ การซึ่ งคู่สัญญาฝ่ ายหนึ่ งได้ทาํ
ให้แก่คู่สัญญาอีกฝ่ ายหนึ่งจะต้องเป็ นไปตามเงื่อนไขที่กาํ หนดไว้ในใบอนุญาต
การที่ ผูข้ อเชื่ อ มต่อ โครงข่ายไม่ สามารถเรี ยกเก็บ ค่าบริ การจากผูใ้ ช้บ ริ การได้ ผูข้ อ
เชื่อมต่อโครงข่ายจะต้องเป็ นผูร้ ับภาระหนี้ สูญ โดยผูข้ อเชื่อมต่อโครงข่ายไม่สามารถยกขึ้นกล่าวอ้างการชําระค่าเชื่อมต่อ
โครงข่ายตามสัญญาเชื่อมต่อโครงข่ายได้ (ประกาศ กสทช. ข้ อ ๓๖)
๑๐.๒ การเรี ยกเก็บค่าตอบแทนการเชื่อมต่อโครงข่าย (Interconnection Charge)
คู่สัญญาทั้งสองฝ่ ายจะจัดเก็บ บันทึก และจัดส่ งข้อมูลซึ่ งเกี่ยวข้องกับทราฟฟิ ค ที่ไหล
ผ่านโครงข่ายของตนเองเพื่อบันทึ กการให้บริ การเชื่ อมต่อโครงข่าย พร้ อมจัดให้มีการบํารุ งรั กษาและตรวจสอบความ
ถูกต้อ งของอุ ป กรณ์ อ ย่า งสมํ่า เสมอ โดยผูใ้ ห้เ ชื่ อ มต่อ โครงข่ า ยจะแจ้งบัน ทึ ก ปริ ม าณการเรี ย กเข้า-ออก ในโครงข่า ย
โทรคมนาคมที่เชื่อมต่อแก่ผขู้ อเชื่อมต่อโครงข่ายตามเงื่อนไขและวิธีการที่ตกลงกันไว้ในสัญญา ทั้งนี้ บันทึกการให้บริ การ
เชื่ อมต่อโครงข่ายจะมี รายละเอียดเพียงพอที่ จะให้ผูข้ อเชื่ อมต่อโครงข่ายสามารถตรวจสอบความถูกต้องได้ (ประกาศ
กสทช. ข้ อ ๖(๖))
คู่สัญญาแต่ละฝ่ ายจะต้องมีการส่ งเลขหมายประจําตัวผูเ้ รี ยก (Caller Line Identity:
CLI) ไปกับทราฟฟิ ค เพื่อให้คู่สัญญาอีกฝ่ ายหนึ่ งสามารถที่จะวัดทราฟฟิ ค เพื่อประโยชน์ในการเรี ยกเก็บค่าเชื่อมต่อ
โครงข่ายและการชําระเงิน เว้นแต่กรณี พน้ วิสัยที่ไม่สามารถส่ ง CLI ได้ เช่น บริ การPCT เป็ นต้น
ระบบการเรี ยกเก็บค่าตอบแทนการเชื่อมต่ออาจใช้ขอ้ มูลจากบันทึกรายละเอียดการใช้
งาน (Call Detail Records: CDR)
ฐานในการเรี ยกเก็บค่าตอบแทนการเชื่อมต่อให้เรี ยกเก็บเป็ นนาที การนับจํานวนนาที
ในการคิดค่าเชื่อมต่อให้คิดจากจํานวนวินาทีของทราฟฟิ คที่สมบูรณ์ท้ งั หมดที่ตอ้ งเรี ยกเก็บเงิ นระหว่างกันตามสัญญานี้
ตามที่เกิดขึ้นในเดือนนั้นๆ โดยเศษของนาทีให้คิดตามจริ งไม่มีการปัดเศษ
ทราฟฟิ คที่สมบูรณ์ในที่น้ ีหมายถึง การต่อเรี ยกที่มีการรับสาย (Answered calls)
ผูใ้ ห้เ ชื่ อ มต่ อ โครงข่ า ยจะเรี ย กเก็บ ค่ า ตอบแทนการเชื่ อ มต่ อ โครงข่ า ยในอัต ราที่
สะท้อนต้นทุน โดยใช้หลักการคํานวณแบบต้นทุนส่ วนเพิ่มระยะยาว (Long run incremental cost) (ประกาศ กสทช. ข้ อ
๑๐)
๑๐.๓ การเรี ยกเก็บเงิน
คู่สัญญาแต่ละฝ่ ายต้องจัดส่ งใบเรี ยกเก็บเงิน (Invoice) สําหรับค่าใช้จ่ายในการส่ งหรื อ
รับทราฟฟิ ค ที่สมบูรณ์จากคู่สัญญาอีกฝ่ ายหนึ่งในรอบเดือนก่อน
๑๐.๔ การชําระเงิน
๑๐.๔.๑ คู่สัญญาจะต้องชําระเงินตามจํานวนที่ปรากฏในใบเรี ยกเก็บเงินแก่คู่สัญญา
อีกฝ่ ายหนึ่งภายใน ๓๐ วัน นับถัดจากวันที่ที่ระบุในใบเรี ยกเก็บเงิน โดยให้ถือวันดังกล่าว เป็ น “วันถึงกําหนดชําระเงิน”
๑๐.๔.๒ ในกรณี ที่คู่สัญญาผิดนัดไม่ชาํ ระหนี้ ภายในกําหนดเวลา คู่สัญญาฝ่ ายนั้น
จะต้องชําระดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี การคํานวณอัตราดอกเบี้ยจะเริ่ มตั้งแต่วนั ผิดนัดจนถึงวันที่คู่สัญญาชําระเงิน
ตามใบเรี ยกเก็บเงินเต็มจํานวน
๑๐.๔.๓ ในกรณี ที่คู่สัญญาฝ่ ายหนึ่ งซึ่ งเป็ นผูจ้ ดั ทําใบเรี ยกเก็บเงินตรวจพบว่าจํานวน
เงิ นในใบเรี ยกเก็บเงิ นไม่ครบถ้วน คู่สัญญาฝ่ ายนั้นสามารถออกใบเพิ่มหนี้ เรี ยกเก็บในส่ วนที่ ขาดในเดื อนถัดไป ทั้งนี้
ข้อเสนอการเชือ่ มต่อโครงข่ายของบริษทั ทรู ยูนิเวอร์แซล คอนเวอร์เจ้นซ์ จํากัด (ฉบับปรับปรุง)
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จะต้องกระทําภายในกําหนดระยะเวลา ไม่เกิน ๓๐ วันนับแต่วนั ที่มีการออกใบเรี ยกเก็บเงินที่เกี่ยวข้องกับจํานวนเงินที่ไม่
ครบถ้วนนั้น
๑๐.๕ การแก้ไขข้อผิดพลาด
ในกรณี ที่ มี ขอ้ โต้แย้งเกี่ ยวกับความถูกต้อ งของข้อมูลทราฟฟิ ค และข้อ มูลอื่ นๆ ที่
เกี่ยวข้องให้คู่สัญญาฝ่ ายใดฝ่ ายหนึ่ งมีสิทธิ ส่งเรื่ องให้คู่สัญญาอีกฝ่ ายหนึ่ งตรวจสอบข้อโต้แย้งภายในระยะเวลา ๓๐ วันนับ
จากวันที่ ที่ระบุ ไว้ในใบเรี ยกเก็บเงิ น ตามข้อ ๑๐.๔.๑ ของใบเรี ยกเก็บเงิ นที่ เกี่ ยวข้องกับข้อมูลที่ มีการโต้แย้งนั้น และ
คู่สัญญาทั้งสองฝ่ ายต้องตรวจสอบข้อโต้แย้งร่ วมกันและไกล่เกลี่ยข้อโต้แย้งให้เสร็ จสิ้ นภายใน ๙๐ วันนับจากวันที่คู่สัญญา
อีกฝ่ ายได้รับข้อโต้แย้งดังกล่าว ในกรณี ที่ไม่อาจตกลงกันได้ภายหลังจากตรวจสอบข้อโต้แย้งร่ วมกันได้ให้การยุติขอ้
โต้แย้งเป็ นไปตามกระบวนการและขั้นตอนของกฎหมาย
ในกรณี ที่การโต้แย้งสามารถแบ่งจํานวนเงินออกเป็ นส่ วนๆ ได้ คู่สัญญาจะต้องชําระ
เงินส่ วนที่ไม่มีการโต้แย้งให้ครบถ้วน และในกรณี ที่จาํ นวนเงินที่โต้แย้งมีมูลค่าตํ่ากว่าร้อยละ ๑ ของจํานวนเงินทั้งหมด
คู่สัญญาจะต้องชําระเงินทั้งหมดให้แก่คู่สัญญาอีกฝ่ ายหนึ่ง
จํานวนเงินที่คู่สัญญาต้องชําระภายหลังที่ มีการชี้ ขาดข้อโต้แย้งจะต้องบวกดอกเบี้ ย
อัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี นับแต่วนั ผิดนัดจนถึงวันที่ชาํ ระเงินครบถ้วน
๑๐.๖ หลักประกันสัญญา
คู่สัญญาฝ่ ายหนึ่งอาจเรี ยกร้องให้คู่สัญญาอีกฝ่ ายหนึ่งจัดส่ งหลักประกันหรื อหนังสื อคํ้า
ประกันของธนาคารเพื่อประกันการปฏิบตั ิตามสัญญานี้ ยกเว้นกรณี ที่อยูภ่ ายใต้บงั คับของข้อ 3.6
๑๐.๗ การร่ วมมือป้ องกันการลักลอบใช้บริ การในโครงข่าย
คู่ สั ญ ญาทั้ง สองฝ่ ายตกลงที่ จ ะให้ ค วามร่ ว มมื อ กับ คู่ สั ญ ญาอี ก ฝ่ ายหนึ่ งในการ
ตรวจสอบ ลด หรื อปรับปรุ งแก้ไขให้ถูกต้องซึ่ งการกระทําใดๆ อันเป็ นการลักลอบใช้บริ การในโครงข่ายโดยมิชอบด้วย
กฎหมาย
๑๐.๘ ลูกหนี้ผดิ นัด
ภายใต้บทบัญญัติแห่ งกฎหมายที่เกี่ยวข้อง คู่สัญญาทั้งสองฝ่ ายตกลงจะเปิ ดเผยข้อมูล
เกี่ยวกับลูกหนี้ผดิ นัดของตนเองแก่คู่สัญญาอีกฝ่ ายหนึ่ง
ข้ อ ๑๑ เงือ่ นไขและข้ อกําหนดทางการค้ า
๑๑.๑ การจัดหาให้ซ่ ึ งบริ การ
คู่ สั ญ ญาทั้ง สองฝ่ ายตกลงที่ จ ะจัด หาให้ ซ่ ึ งบริ การและสิ่ ง อํา นวยความสะดวก
(facilities) ตามอัตราที่ระบุไว้ในเอกสารแนบท้าย ในการกําหนดอัตราค่าบริ การ ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายต่างๆ จะต้อง
เป็ นไปตามที่คู่สัญญาตกลงกัน โดยต้องสอดคล้องกับระเบียบ ข้อกําหนด คําสั่ง ประกาศและกฎเกณฑ์การกํากับดูแลหรื อ
หลักการคํานวณอัตราค่าบริ การซึ่ งออกโดยคณะกรรมการกิจการกระจายเสี ยง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม
แห่งชาติ
เงื่อนไขและข้อกําหนดในการจัดหาซึ่ งบริ การและสิ่ งอํานวยความสะดวกให้เป็ นไป
ตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในเอกสารแนบท้าย RIO นี้ในส่ วนที่เกี่ยวข้องทั้งหมด
สิ่ งอํานวยความสะดวกจะมีการนํามาใช้ก็แต่เพื่อประโยชน์และวัตถุประสงค์ตามที่
ระบุไว้ใน RIO นี้เท่านั้น
๑๑.๒ ค่าใช้จ่ายในการเชื่อมต่อโครงข่าย
ข้อเสนอการเชือ่ มต่อโครงข่ายของบริษทั ทรู ยูนิเวอร์แซล คอนเวอร์เจ้นซ์ จํากัด (ฉบับปรับปรุง)
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การรับภาระค่าใช้จ่ายวงจรเชื่อมต่อโครงข่าย (Physical link) ในกรณี ที่ใช้ร่วมกันให้
คู่สัญญาร่ วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายตามปริ มาณการใช้ที่แต่ละฝ่ ายได้จดั สรรให้แก่ตนเอง ส่ วนในกรณี ที่ไม่มีการใช้ร่วมกัน
ให้คู่สัญญาฝ่ ายที่เป็ นผูใ้ ช้รับภาระค่าใช้จ่ายเองทั้งหมด
๑๑.๓ เสรี ภาพในการทําสัญญา
คู่ สั ญ ญาทั้ง สองฝ่ ายอาจเชื่ อ มต่ อ โครงข่ า ยเข้า กับ ผูร้ ั บ ใบอนุ ญ าตรายอื่ น ภายใต้
ข้อกําหนดและเงื่อนไขที่ระบุไว้ในใบอนุ ญาต คู่สัญญาฝ่ ายหนึ่ งจะจํากัดเสรี ภาพของคู่สัญญาอีกฝ่ ายหนึ่ งในการเชื่อมต่อ
โครงข่ายดังกล่าวไม่ได้
๑๑.๔ บริ การฉุกเฉิ น (Emergency Service)
การเข้าถึงบริ การฉุกเฉิ นของคู่สัญญาแต่ละฝ่ ายให้เป็ นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
๑๑.๕ กฎหมายที่ใช้บงั คับ
ให้นาํ กฎหมายไทยมาใช้บงั คับกับ RIO นี้
๑๑.๖ การโอนสิ ทธิ
คู่สัญญาฝ่ ายใดฝ่ ายหนึ่งจะโอนสิ ทธิ ผลประโยชน์ หน้าที่ และความรับผิดชอบใดๆ
ให้แก่บุคคลภายนอกมิได้เว้นแต่จะได้รับความยินยอมเป็ นหนังสื อจากคู่สัญญาอีกฝ่ ายหนึ่ ง
๑๑.๗ ภาษาที่ใช้กบั RIO
RIO นี้ทาํ ขึ้นเป็ นภาษาไทยและภาษาอังกฤษที่เป็ นศัพท์เฉพาะในทางเทคนิ ควิศวกรรม
ซึ่ งถือเป็ นภาษาหลักที่จะนํามาใช้เพื่อประโยชน์ในการตีความ RIO นี้
๑๑.๘ การคงไว้และการสละสิ ทธิเรี ยกร้อง
การสละสิ ทธิเรี ยกร้องจะต้องกระทําเป็ นลายลักษณ์อกั ษรส่ งให้แก่คู่สัญญาอีกฝ่ ายหนึ่ ง
โดยชอบด้วยกฎหมาย การที่คู่สัญญาอีกฝ่ ายหนึ่ งไม่ใช้สิทธิ เรี ยกร้องไม่ถือเป็ นเหตุให้สิทธิ ดงั กล่าวระงับสิ้ นไปและไม่ถือ
เป็ นการสละสิ ทธิเรี ยกร้อง
๑๑.๙ ความสมบูรณ์ของสัญญา
ในกรณี ที่ ข ้อ สั ญ ญาหรื อ หนี้ ตามสั ญ ญาข้อ ใดตกเป็ นโมฆะหรื อ ไม่ มี ผ ลบัง คับ ทาง
กฎหมายโดยผลของกฎหมายหรื อโดยผลของคําพิพากษาของศาล ให้ถือว่าข้อสัญญาหรื อหนี้ ดงั กล่าวไม่มีผลกระทบถึง
ความสมบูรณ์ของข้อสัญญาในส่ วนอื่นๆ
๑๑.๑๐ หลักการไม่เลือกปฏิบตั ิ
ผู้ใ ห้ เ ชื่ อ มต่ อ โครงข่ า ยต้อ งไม่ ก ระทํา การเลื อ กปฏิ บ ัติ ท างด้า นราคาหรื ออัต รา
ค่าบริ การในระหว่างผูข้ อเชื่อมต่อโครงข่ายและผูข้ อเชื่อมต่อโครงข่ายรายอื่นๆ บนหลักการและเงื่อนไขเดียวกัน
ข้ อ ๑๒ การประกันภัย
๑๒.๑ ผูข้ อเชื่ อ มต่ อ โครงข่า ยจะต้องจัดให้มี และคงไว้ซ่ ึ ง การประกันภัย ตามมาตรฐานที่
ยอมรับกันโดยทัว่ ไปในอุตสาหกรรมโทรคมนาคมในประเทศไทยกับบริ ษทั ประกันภัยซึ่ งได้รับอนุญาตตามกฎหมายไทย
ในเรื่ องดังต่อไปนี้
(ก) การประกันภัยความรับผิดต่อสาธารณะ (public liability insurance) มีวงเงินเอา
ประกันจํานวน ๒ ล้านเหรี ยญสหรัฐ (USD) เว้นแต่ที่คู่สัญญาจะได้ตกลงกันเป็ นอย่างอื่น
(ข) การประกันภัยในทรั พย์สินของผูข้ อเชื่ อมต่อโครงข่ายที่ ใช้ในการเชื่ อมต่อ
โครงข่ายตามสัญญานี้
ข้อเสนอการเชือ่ มต่อโครงข่ายของบริษทั ทรู ยูนิเวอร์แซล คอนเวอร์เจ้นซ์ จํากัด (ฉบับปรับปรุง)
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๑๒.๒ ในกรณี ที่มีการร้องขอจากผูใ้ ห้เชื่ อมต่อโครงข่าย ผูข้ อเชื่อมต่อโครงข่ายมีหน้าที่ตอ้ ง
แสดงหลักฐานที่เพียงพอ เช่น สําเนากรมธรรม์ประกันภัย หรื อเอกสารอื่นใด เพื่อแสดงว่าตนได้ปฏิบตั ิตามข้อผูกพันของ
ตนในเรื่ องการประกันภัยตามข้อ ๑๒.๑ ครบถ้วนแล้ว ภายใน ๑๕ วันนับตั้งแต่วนั ที่มีการร้องขอจากผูใ้ ห้เชื่อมต่อโครงข่าย
ข้ อ ๑๓ การคิดอัตราค่ าตอบแทนในการเชื่อมต่ อโครงข่ าย
๑๓.๑ อัตราค่าเช่าใช้ อาคารสถานที่ สาธารณู ปโภค สิ่ งอํานวยความสะดวกอื่นๆ ที่ ตอ้ งใช้
สําหรับการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมเป็ นไปตามที่ระบุไว้ในเอกสารแนบท้ายสัญญาหมายเลข ๒
๑๓.๒ อัตราค่าเชื่อมต่อโครงข่ายเป็ นค่าใช้งานส่ วนต่างๆ ของโครงข่ายหลังจุดเชื่อมต่อ POI
ของคู่สัญญาฝ่ ายหนึ่ งโดยคู่สัญญาอีกฝ่ ายหนึ่ ง เพื่อใช้ในการรับส่ งทราฟฟิ คของคู่สัญญาฝ่ ายหลังตามประเภทบริ การที่ระบุ
ไว้ในเอกสารแนบท้ายหมายเลข ๔
ข้ อ ๑๔

แผนด้ านเทคนิคขั้นพืน้ ฐาน
ให้ผปู ้ ระกอบการสามารถตกลงกันในรายละเอียดได้ โดยอยูบ่ นพื้นฐานของการปฏิบตั ิอย่าง
เป็ นธรรม สมเหตุสมผล และไม่เลือกปฏิบตั ิ
ข้ อ ๑๕ การรักษาข้ อมูลลับ ความรับผิด และการชดใช้ ค่าเสี ยหาย
๑๕.๑ คู่สัญญาแต่ละฝ่ ายอาจเปิ ดเผยข้อมูลลับทางด้านเทคนิ คและธุ รกิจแก่คู่สัญญาอีกฝ่ าย
หนึ่ งโดยทางวาจา ลายลักษณ์อกั ษร รู ปภาพหรื อโดยรู ปแบบอื่น ๆ ตามที่ตกลงกันเพื่อประโยชน์ในการดําเนิ นการใด ๆ
หรื อเพื่อวัตถุประสงค์ภายใต้ RIO นี้
๑๕.๒ คู่สัญญาแต่ละฝ่ ายให้การรับรองว่าอุปกรณ์ ระบบ และส่ วนใด ๆ ของโครงข่ายที่ตน
ได้จัด หาให้เ พื่อ ประโยชน์ ใ นการเชื่ อ มต่อ โครงข่า ยหรื อ เพื่ อ การใช้ง านของคู่ สัญ ญาอี ก ฝ่ ายหนึ่ ง มิ ไ ด้ล ะเมิ ด ลิ ข สิ ท ธิ์
สิ ทธิบตั ร และเครื่ องหมายการค้า รวมทั้งสิ ทธิในทรัพย์สินทางปัญญาอื่น ๆ ของบุคคลที่สาม
๑๕.๓ คู่สัญญาแต่ละฝ่ ายจะไม่นาํ เครื่ องหมายการค้า เครื่ องหมายบริ การ หรื อชื่อทางการค้า
ของคู่สัญญาอีกฝ่ ายหนึ่งมาใช้เป็ นของตนเอง เว้นแต่จะได้รับอนุญาตเป็ นลายลักษณ์อกั ษรจากคู่สัญญาผูม้ ีสิทธิ ในทรัพย์สิน
ทางปัญญานั้น
๑๕.๔ การโอนข้อมูลระหว่างคู่สัญญาไม่ก่อให้เกิดการอนุญาตทั้งโดยทางตรงหรื อทางอ้อม
ในการให้สิทธิในทรัพย์สินทางปั ญญาไม่วา่ ในระหว่างที่มีการโอนข้อมูลหรื อภายหลังการโอนข้อมูลนั้น
๑๕.๕ เว้นแต่จะได้กาํ หนดไว้เป็ นอย่างอื่นใน RIO นี้ คู่สัญญาแต่ละฝ่ ายจะไม่เปิ ดเผยข้อมูล
ลับเว้นแต่ในกรณี ดงั ต่อไปนี้
ก) การเปิ ดเผยนั้นได้รับอนุญาตเป็ นลายลักษณ์อกั ษรจากคู่สัญญาผูม้ ีสิทธิ ในข้อมูลนั้น
ข) เป็ นการเปิ ดเผยข้อมูลต่ออนุญาโตตุลาการหรื อผูเ้ ชี่ยวชาญที่ได้รับการแต่งตั้งให้ช้ ี
ขาดข้อพิพาทตาม RIO นี้
ค) การเปิ ดเผยข้อมูลเป็ นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อกําหนด คําสั่ง ประกาศ และ
กฎเกณฑ์การกํากับดูแลที่ออกโดยคณะกรรมการกิจการกระจายเสี ยง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่ งชาติ
หรื อโดยคําสั่งศาล
๑๕.๖ คู่สัญญาฝ่ ายที่เปิ ดเผยข้อมูลแก่บุคคลที่สามจะต้องแจ้งให้คู่สัญญาอีกฝ่ ายหนึ่งทราบซึ่ ง
การเปิ ดเผยข้อมูลนั้นก่อนที่จะมีการเปิ ดเผยข้อมูลดังกล่าว
ข้อเสนอการเชือ่ มต่อโครงข่ายของบริษทั ทรู ยูนิเวอร์แซล คอนเวอร์เจ้นซ์ จํากัด (ฉบับปรับปรุง)

หน้า ๑๒ จาก ๑๖

๑๕.๗ คู่สัญญาแต่ละฝ่ ายให้การรับรองว่าข้อมูลซึ่ งคู่สัญญาฝ่ ายหนึ่งเปิ ดเผยแก่คู่สัญญาอีกฝ่ าย
หนึ่งนั้นจะนําไปใช้เฉพาะเพื่อประโยชน์อนั เป็ นที่ประสงค์ของการเปิ ดเผยข้อมูลนั้น
๑๕.๘ เพื่อเป็ นการป้ องกันการเปิ ดเผยข้อมูลลับอย่างไม่เหมาะสม คู่สัญญาทั้งสองฝ่ ายตกลงที่
จะจํากัดการเข้าถึงซึ่ งข้อมูลดังกล่าวเฉพาะแต่โดยพนักงาน ลูกจ้างหรื อตัวแทนของคู่สัญญาซึ่ งอยูใ่ นสถานะที่มีความจําเป็ น
จะต้องรู้ขอ้ มูลเพื่อประโยชน์ในการดําเนินการภายใต้วตั ถุประสงค์แห่ง RIO นี้เท่านั้น
พนักงาน ลูกจ้างหรื อตัวแทนของคู่สัญญาซึ่ งได้รับสิ ทธิ ในการเข้าถึ งข้อมูลจะต้อง
รักษาข้อมูลนั้นไว้อย่างเป็ นความลับเฉพาะและจะต้องไม่เปิ ดเผยข้อมูลนั้นต่อบุคคลอื่น
คู่สัญ ญาแต่ละฝ่ ายจะต้องรั บ ผิดในกรณี ที่ พนักงาน ลูกจ้างหรื อ ตัวแทนของตนได้
เปิ ดเผยข้อมูลต่อบุคคลอื่น
๑๕.๙ คู่สัญญาทั้งสองฝ่ ายไม่ตอ้ งรับผิดชดใช้ค่าสิ นไหมทดแทนให้กบั คู่สัญญาอีกฝ่ ายหนึ่ งใน
กรณี ที่มีบุคคลที่สามกล่าวอ้าง เรี ยกร้องและดําเนินการใด ๆ ประกอบข้อกล่าวอ้างว่า การใช้ circuit, อุปกรณ์ (apparatus)
หรื อระบบซอฟต์แวร์ หรื อการทํางานของบริ การใด ๆ โดยคู่สัญญาฝ่ ายหนึ่ งฝ่ ายใดภายใต้ RIO นี้ก่อให้เกิดการละเมิดหรื อ
การนําไปใช้ในทางมิชอบซึ่ งสิ ทธิบตั ร ลิขสิ ทธิ์ หรื อทรัพย์สินทางปัญญาอื่น ๆ รวมทั้งสิ ทธิในการเป็ นเจ้าของของบุคคลที่
สามนั้น หากสามารถพิสูจน์ได้วา่ ตนมิได้มีส่วนรู้เห็นกับการกระทําความผิดนั้น
๑๕.๑๐ ข้อมูลลับซึ่ งเป็ นลายลักษณ์อกั ษรทั้งหมดหรื อส่ วนใดส่ วนหนึ่ งของข้อมูลดังกล่าว
(ซึ่ งรวมถึงข้อมูลลายลักษณ์อกั ษรที่มีการเก็บไว้ในซอฟต์แวร์ ของเครื่ องคอมพิวเตอร์ (Computer software) หรื อในรู ปสื่ อ
บันทึกอิเล็กทรอนิกส์ (electronic storage media) รวมทั้งเอกสารแสดงการวิเคราะห์ ศึกษา ตรวจสอบ รายงาน หรื อเอกสาร
อื่น ๆ ซึ่ งจัดทําโดยคู่สัญญาฝ่ ายที่ได้รับทราบข้อมูล (หรื อโดยตัวแทนซึ่ งได้รับมอบอํานาจ) โดยเกิดจากหรื อเป็ นผลมาจาก
ข้อมูลลับซึ่ งได้จากคู่สัญญาฝ่ ายที่เปิ ดเผยข้อมูลจะต้องถูกส่ งคืนไปยังคู่สัญญาฝ่ ายที่เปิ ดเผยข้อมูล หรื อทําลายโดยคู่สัญญา
ฝ่ ายที่ได้รับทราบข้อมูลนั้นในกรณี ที่มีการร้องขอโดยคู่สัญญาฝ่ ายที่เปิ ดเผยข้อมูลในเวลาใด ๆ ตามที่ตกลงกัน หรื อในวันที่
RIO นี้สิ้นสุ ดลง แล้วแต่วา่ ระยะเวลาใดจะถึงก่อน
ในกรณี ที่มีการร้องขอให้ทาํ ลายข้อมูลนั้น คู่สัญญาฝ่ ายที่ได้รับการร้องขอจะต้องทําคํา
รับรองเป็ นลายลักษณ์อกั ษรว่าได้มีการทําลายข้อมูลเสร็ จสมบูรณ์แล้วส่ งให้คู่สัญญาฝ่ ายที่ร้องขอภายใน ๓๐ วันทําการ นับ
แต่วนั ทําลายข้อมูลนั้น
นับแต่วนั ที่ มี การร้ องขอให้ทาํ ลายข้อมู ลลับ คู่สัญญาฝ่ ายที่ ได้รั บการร้ องขอจะนํา
ข้อมูลนั้นไปใช้ในรู ปแบบใด ๆ เพื่อประโยชน์ใด ๆ ไม่ได้อีกต่อไป
๑๕.๑๑ คู่สัญญาทั้งสองฝ่ ายรับว่าเงื่อนไขในข้อ ๑๕. ทั้งหมดมีผลบังคับใช้ตลอดไปแม้ว่า
เงื่อนไข ส่ วนอื่น ๆ ใน RIO นี้ จะตกเป็ นโมฆะ ใช้บงั คับไม่ได้หรื อสิ้ นสุ ดลงด้วยเหตุใดก็ตาม หน้าที่ในการรักษาความลับ
ของข้อมูลลับซึ่ งมีการเปิ ดเผยในระหว่างคู่สัญญาและหน้าที่ใด ๆ ภายใต้ขอ้ ๑๕. นี้ จะคงอยูต่ ่อไปจนครบเวลา ๒ปี นับแต่
วันที่สัญญาเชื่อมต่อโครงข่ายที่เกี่ยวข้องสิ้ นสุ ดลงทั้งหมด
๑๕.๑๒ คู่สัญญาแต่ละฝ่ ายรับว่าการละเมิดข้อสัญญาย่อยข้อใดข้อหนึ่ งของ RIO ข้อ ๑๕. นี้
อาจก่อให้เกิดความเสี ยหายแก่คู่สัญญาอีกฝ่ ายหนึ่ ง โดยคู่สัญญาฝ่ ายที่ก่อให้เกิดความเสี ยหายต้องรับผิดชดใช้ค่าสิ นไหม
ทดแทนตามที่กฎหมายกําหนด
๑๕.๑๓ คู่สัญญาทั้งสองฝ่ ายได้รับรู้ เข้าใจ และตระหนักถึงการกระทําใด ๆ ตาม RIO ข้อ ๑๕.
ทั้งหมดในเรื่ องการรักษาความลับของข้อมูล
RIO ข้อ ๑๕. นี้ ให้มีผลใช้บงั คับแทนที่ การติดต่อสื่ อสารและความเข้าใจของ
คู่สัญญาทั้งสองฝ่ ายซึ่ งมีมาก่อนหน้านี้อนั เกี่ยวกับการรักษาความลับของข้อมูลทั้งหมด
ข้อเสนอการเชือ่ มต่อโครงข่ายของบริษทั ทรู ยูนิเวอร์แซล คอนเวอร์เจ้นซ์ จํากัด (ฉบับปรับปรุง)
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๑๕.๑๔ เหตุสุดวิสัย
คู่สัญญาทั้งสองฝ่ ายไม่ตอ้ งรับผิดอันเนื่องมาจากเหตุสุดวิสัย อันหมายถึง เหตุใดๆ อัน
จะเกิดขึ้นก็ดี จะให้ผลพิบตั ิกด็ ี เป็ นเหตุที่ไม่อาจป้ องกันได้แม้ท้ งั บุคคลผูต้ อ้ งประสบหรื อใกล้จะต้องประสบเหตุน้ นั จะได้
จัดการระมัดระวังตามสมควรอันพึงคาดหมายได้จากบุคคลในฐานะและภาวะเช่นนั้น และเพื่อประโยชน์ในการตีความ
RIO นี้ เหตุสุดวิสัยให้รวมถึง (แต่ไม่จาํ กัดเฉพาะ) การก่อการจลาจล การก่อการกบฏ การก่อการร้าย สงคราม การปฏิวตั ิ
รัฐประหาร ภาวะฉุ กเฉิ นแห่ งชาติ อัคคีภยั วาตภัย อุทกภัย การระเบิด การก่อวินาศกรรม แต่ท้ งั นี้ ไม่รวมถึงข้อพิพาท
ทางด้านแรงงานทุกประเภทรวมทั้งการนัดหยุดงาน
คู่สัญญาซึ่ งได้รับผลกระทบจากเหตุสุดวิสัยต้องแจ้งให้คู่สัญญาอีกฝ่ ายหนึ่ งทราบซึ่ ง
สภาพและรายละเอียดของเหตุสุดวิสัยนั้น
ในกรณี ที่เหตุสุดวิสัยกระทบถึงการปฏิบตั ิตามสัญญาของคู่สัญญาอีกฝ่ ายหนึ่ งเพียง
บางส่ วน คู่สัญญาฝ่ ายนั้นยังคงมีภาระผูกพันที่จะต้องปฏิบตั ิตามสัญญาตามส่ วนที่ไม่ได้รับผลกระทบจากเหตุสุดวิสัยนั้น
ข้ อ ๑๖ ความสั มพันธ์ กบั ผู้ใช้ บริการ
๑๖.๑ คู่ สั ญ ญาทั้ งสองฝ่ ายตกลงที่ จ ะดํา เนิ น การใด ๆ ตามที่ ต กลงกั น โดยคํา นึ ง ถึ ง
ความสัมพันธ์กบั ผูใ้ ช้บริ การ ภายใต้ขอ้ กําหนดและเงื่อนไขซึ่ งเป็ นไปตามกฎเกณฑ์การกํากับดูแลที่ออกโดยคณะกรรมการ
กิจการกระจายเสี ยง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
๑๖.๒ คู่สัญญาทั้งสองฝ่ ายรับว่าคู่สัญญาแต่ละฝ่ ายจะรับผิดชอบในการเรี ยกเก็บค่าบริ การจาก
ผูใ้ ช้บริ การของตนเอง สําหรับบริ การที่ตนเป็ นผูใ้ ห้บริ การแก่ผใู้ ช้บริ การดังกล่าว เว้นแต่จะมีการตกลง แต่งตั้ง และ/หรื อ
ว่าจ้างให้บุคคลอื่นเป็ นผูร้ ับชําระค่าบริ การแทน
๑๖.๓ คู่สัญ ญาซึ่ งประสงค์จะขอเชื่ อ มต่อโครงข่ายตกลงจะชําระค่ าบริ การที่ เกี่ ยวข้องแก่
คู่สัญญาฝ่ ายที่จดั ให้มีการเชื่อมต่อ
หน้าที่ ในการชําระค่าบริ การแก่คู่สัญญาฝ่ ายที่ จดั ให้มีการเชื่ อมต่อไม่ระงับไปแม้ว่า
คู่สัญญาฝ่ ายที่ตอ้ งชําระหนี้ไม่อาจเรี ยกเก็บเงินจํานวนดังกล่าวจากผูใ้ ช้บริ การได้กต็ าม
ข้ อ ๑๗ การเลิก การระงับ การเปลีย่ นแปลงแก้ไข การทบทวน RIO
๑๗.๑ การยกเลิ ก และการระงับ ของ RIOให้ เ ป็ นไปตามหลัก เกณฑ์แ ละเงื่ อ นไข ของ
คณะกรรมการกิจการกระจายเสี ยง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
๑๗.๒ ภายใต้ขอ้ ๑๗.๓ ผูใ้ ห้เชื่ อมต่อโครงข่ายจะพิจารณาทบทวนอัตราค่าตอบแทนการ
เชื่อมต่อโครงข่ายใหม่ทุกปี และหากมีการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าตอบแทนจะดําเนินการแจ้งให้ผทู้ ี่ขอเชื่อมต่อโครงข่ายและ
คณะกรรมการกิจการกระจายเสี ยง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่ งชาติทราบล่วงหน้าอย่างน้อย ๙๐ วัน
พร้อมแสดงหลักฐานหรื อสาเหตุที่ทาํ ให้ตอ้ งเปลี่ยนแปลงค่าตอบแทนดังกล่าว (ประกาศ กสทช. ข้ อ ๑๑)
๑๗.๓ ผูใ้ ห้เชื่อมต่อโครงข่ายอาจเปลี่ยนแปลงแก้ไข RIO นี้เมื่อมีเหตุการณ์ดงั ต่อไปนี้เกิดขึ้น
- การเปลี่ยนแปลงแก้ไขกฎระเบียบด้านการกํากับดูแลที่เกี่ยวข้อง
- การแก้ไขเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขที่กาํ หนดไว้ในใบอนุญาต
- ข้อ สั ญ ญาส่ ว นใดส่ ว นหนึ่ ง พ้น สภาพบัง คับ หรื อ อยู่ใ นสภาพที่ ไ ม่ เ หมาะสมจะ
นํามาใช้บงั คับอีกต่อไป
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โดยการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรื อเพิ่มเติมข้อเสนอ RIO จะต้องได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการกิจการกระจายเสี ยง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติก่อน (ประกาศ กสทช. ข้ อ ๒๐)
๑๗.๔ คู่สัญญาแต่ละฝ่ ายรับจะให้ความช่วยเหลือใด ๆ ที่จาํ เป็ นแก่คู่สัญญาอีกฝ่ ายหนึ่ งเพื่อ
เยียวยาการไม่ปฏิบตั ิตาม RIO ของคู่สัญญาฝ่ ายนั้น
๑๗.๕ การเลิกหรื อการระงับของ RIO นี้ ไม่กระทบถึงสิ ทธิ และหน้าที่ของคู่สัญญาที่เกิดขึ้น
ในระหว่าง RIO มีผลบังคับใช้
๑๗.๖ การยกเลิกหรื อระงับการเชื่อมต่อโครงข่ายเนื่ องจากการผิดนัดชําระเงินหรื อการมีขอ้
พิพาทในเรื่ องเงิ นที่ ตอ้ งชําระตามข้อ ๑๐.๕ จะต้องได้รับความยินยอมจากคณะกรรมการกิ จการกระจายเสี ยง กิ จการ
โทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติก่อน
ข้ อ ๑๘ การจํากัดความรับผิด
๑๘.๑ ในการปฏิ บ ัติ ต าม RIO นี้ คู่ สั ญ ญาทั้ง สองฝ่ ายมี ห น้า ที่ และข้อ ผูกพัน ที่ จ ะต้อ งใช้
ความสามารถและความเอาใจใส่ ของตนเฉกเช่นเดียวกับที่ผปู้ ระกอบการโทรคมนาคมโดยทัว่ ไปพึงจะยึดถือปฏิบตั ิเพื่อให้
บรรลุผลและเป็ นไปตามวัตถุประสงค์และเจตนารมณ์แห่ง RIO นี้
๑๘.๒ ภายใต้บงั คับแห่งข้อ ๑๘.๔ หากคู่สัญญาฝ่ ายใดฝ่ าฝื นหรื อไม่ปฏิบตั ิตามข้อผูกพันของ
ตนภายใต้ RIO นี้ (แต่ไม่รวมถึงข้อผูกพันที่จะต้องชําระเงินใดๆ ตามเงื่อนไขของ RIO นี้ ) ให้ความรับผิดของคู่สัญญาฝ่ ายที่
ผิดสัญญานั้น (รวมตลอดจนความรับผิดสําหรับการประมาทเลินเล่อหรื อการฝ่ าฝื นไม่ปฏิบตั ิตามกฎหมาย) ต่อคู่สัญญาอีก
ฝ่ ายหนึ่งไม่เกินจํานวนเงินค่าเชื่อมต่อโครงข่ายที่กาํ หนดไว้ในสัญญาเชื่อมต่อโครงข่ายที่ทาํ ขึ้นเป็ นกรณี ๆ ไป สําหรับรอบ
ระยะเวลา ๑๒ เดือน ก่อนหน้าวันที่ความรับผิดนั้นจะเกิดขึ้น
๑๘.๓ คู่สัญญาทั้งสองฝ่ ายจะไม่บอกปั ดหรื อจํากัดความรับผิดของตนสําหรับการเสี ยชี วิต
หรื อการบาดเจ็บที่เกิดขึ้นจากความประมาทเลินเล่อของตน หรื อเป็ นความรับผิดของตนตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
๑๘.๔ คู่สัญญาฝ่ ายใดฝ่ ายหนึ่ งไม่ตอ้ งรั บผิดต่อคู่สัญญาอีกฝ่ ายหนึ่ งในมูลสัญญา หรื อมูล
ละเมิด (รวมถึงความประมาทเลินเล่อหรื อการฝ่ าฝื นไม่ปฏิบตั ิตามกฎหมาย) หรื อสําหรับความเสี ยหายใดๆ (ไม่วา่ จะโดย
ทางตรงหรื อทางอ้อม) เฉพาะที่เป็ นความเสี ยหายในรู ปของรายได้ การสู ญเปล่าหรื อความเสี ยหายข้างเคียงหรื อทางอ้อม
อย่างอื่นในเชิงธุ รกิจ ที่เกิดขึ้นจากการดําเนิ นการตาม RIO นี้ ทั้งนี้ การเรี ยกค่าเสี ยหายกรณี ทวั่ ไปให้เป็ นไปตามที่กาํ หนด
ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์
๑๘.๕ RIO แต่ละข้อภายใต้หวั ข้อการจํากัดความรับผิดนี้ เป็ นข้อจํากัดที่ใช้บงั คับแยกออกจาก
กัน และให้มีผลใช้บงั คับต่อไปได้ถึงแม้วา่ ข้อกําหนดหนึ่ งข้อกําหนดใดจะใช้บงั คับไม่ได้หรื อถูกตีความว่าไม่สมเหตุสมผล
ไม่วา่ ในกรณี ใด ๆ
ข้ อ ๑๙ การระงับข้ อพิพาท
๑๙.๑ คู่สัญญาทั้งสองฝ่ ายตกลงที่จะปฏิบตั ิตามหรื อดําเนินการใดๆ ตามสัญญาด้วยความตั้งใจ
จริ งในการปฏิบตั ิงานร่ วมกัน และด้วยความสุ จริ ต และจะแสวงหาหนทางร่ วมกันในการระงับข้อพิพาทใดๆ ที่เกิดขึ้น
โดยเร็ ว
๑๙.๒ คู่สัญญาตกลงให้การระงับข้อพิพาทใดๆ ที่เกิดขึ้นจากสัญญานี้ เป็ นไปตามกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง
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๑๙.๓ ในช่วงระยะเวลาก่อนหรื อระหว่างกระบวนการระงับข้อพิพาท คู่สัญญาแต่ละฝ่ าย
จะต้องไม่ระงับการให้บริ การที่ให้แก่คู่สัญญาอีกฝ่ ายหนึ่ งหรื อกระทําการใดๆ ซึ่ งอาจส่ งผลกระทบต่อการให้บริ การของ
คู่สัญญาอีกฝ่ ายหนึ่ ง เว้นแต่จะได้รับอนุ ญาตอย่างชัดแจ้งโดยคณะกรรมการกิ จการกระจายเสี ยง กิจการโทรทัศน์ และ
กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติเป็ นกรณี ๆ ไป
ข้ อ ๒๐ บุคคลและสถานทีต่ ดิ ต่ อได้
ผูใ้ ห้เชื่อมต่อโครงข่ายมีที่ทาํ การตั้งอยูท่ ี่ เลขที่ ๑๘ อาคารทรู ทาวเวอร์ ถนนรัชดาภิเษก แขวง
ห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุ งเทพมหานคร ๑๐๓๑๐โดยมีบุคคลตามรายชื่อดังต่อไปนี้เป็ นบุคคลผูต้ ิดต่อ
• นางนิศานาถ อยูว่ ฒั นา
หากผูใ้ ห้เชื่ อมต่อโครงข่ายมี การเปลี่ยนแปลงหรื อแก้ไขที่อยู่ของบริ ษทั หรื อบุคคลผูต้ ิดต่อ
ผูใ้ ห้เชื่อมต่อจะดําเนินการแจ้งให้ทราบโดยทันที
ข้ อ ๒๑ การยืน่ หนังสื อบอกกล่าว
ในกรณี ที่ไม่มีการระบุไว้เป็ นอย่างอื่นใน RIO นี้ การแสดงเจตนาในรู ปการแจ้ง การยื่นคํา
ร้อง การเรี ยกร้อง หรื อการติดต่อสื่ อสารใดๆ ภายใต้ RIO นี้ ในระหว่างคู่สัญญา จะต้องทําเป็ นหนังสื อและถือว่ามีผล
ผูกพันเมื่อได้มีการนําส่ งด้วยมือ ด้วยพนักงานส่ งเอกสาร ด้วยจดหมายอิเล็กทรอนิ กส์ จดหมายลงทะเบียนไปรษณี ยต์ อบ
รับ หรื อระบบ โทรสาร ซึ่ งมีการยืนยันโทรสาร เป็ นลายลักษณ์อกั ษรในภายหลัง โดยถือว่าวันที่รับโทรสาร เป็ นวันรับการ
แสดงเจตนา เมื่อคู่สัญญาอีกฝ่ ายหนึ่งได้รับไว้ตามที่อยูท่ ี่ระบุไว้ดงั ต่อไปนี้
บริ ษทั ทรู ยูนิเวอร์ แซล คอนเวอร์ เจ้นซ์ จํากัด เลขที่ ๑๘ อาคารทรู ทาวเวอร์ ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วย
ขวาง เขตห้วยขวาง กรุ งเทพมหานคร ๑๐๓๑๐
หรื อตามที่อยูอ่ ื่นที่คสู่ ัญญาจะได้กาํ หนดไว้เป็ นหนังสื อ
ในการเสนอ RIO ฉบับนี้ ผูใ้ ห้เชื่อมต่อโครงข่ายยืนยันว่าจะปฏิบตั ิตามเงื่อนไขที่เสนอใน RIO นี้ และ
นํา RIO ไปใช้เป็ นหลักเกณฑ์ในการให้เชื่อมต่อโครงข่ายแก่ผปู้ ระกอบการรายอื่นตามเงื่อนไขของกฎหมายและประกาศ
ของคณะกรรมการกิจการกระจายเสี ยง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติที่เกี่ยวข้องต่อไป
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เอกสารแนบท้ายหมายเลข ๑
กระบวนการและวิ ธีการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม
มาตรฐานทางเทคนิ คสําหรับการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม
รวมทัง้ จุดเชื่อมต่อที่มีความเป็ นไปได้ทางเทคนิ คที่เสนอให้มีการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม
ของ บริ ษทั ทรู ยูนิเวอร์แซล คอนเวอร์เจ้นซ์ จํากัด

เอกสารแนบท้ายหมายเลข ๑ ของบริษทั ทรู ยูนิเวอร์แซล คอนเวอร์เจ้นซ์ จํากัด
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๑. กระบวนการและวิ ธีการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม
ให้เป็ นไปตามข้อ ๒ และข้อ ๓ ของข้อเสนอการเชือ่ มต่อโครงข่ายโทรคมนาคมฉบับนี้

๒. มาตรฐานทางเทคนิ คสําหรับการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม
๒.๑ ผูข้ อเชือ่ มต่อโครงข่ายโทรคมนาคมต้องทําการสร้างระบบสือ่ สัญญาณ (Transmission) เข้ามาจนถึง
จุดเชือ่ มต่อ โดยมีจุดพัก (Transmission DDF) ในพืน้ ทีข่ องผูใ้ ห้เชือ่ มต่อตามพืน้ ทีท่ ไ่ี ด้ตกลงกันไว้ พร้อมทัง้
ต้องเตรียมอุปกรณ์ทจ่ี าํ เป็ นสําหรับการเข้าถึงให้พร้อม เช่น Punching Tool หรือ สายสือ่ สัญญาณ
๒.๒ ในการเชือ่ มต่อระหว่างจุดเชือ่ มต่อ ให้เชือ่ มต่อด้วยอินเทอร์เฟสมาตรฐาน (Switching Interface)
ได้แก่ E๑, STM๑ Optical, STM๑ Electrical ขึน้ อยูก่ บั การตกลงกันของทัง้ สองฝา่ ย ทัง้ นี้ E๑ Interface ณ จุด
เชือ่ มต่อของผูใ้ ห้เชือ่ มต่อมีคา่ ความต้านทานไฟฟ้า ๑๒๐ โอห์ม
๒.๓ ระบบสือ่ สัญญาณ (Signaling) ทีใ่ ช้ในการเชือ่ มต่อเป็ นระบบ Signaling CCS๗ ซึง่ ต้องคํานวณ
จํานวน Signaling Channel ให้เหมาะสมกับจํานวนวงจรทีม่ กี ารเชือ่ มต่อ และจะต้องมีอย่างน้อย ๒ Signaling
Channels เพือ่ สํารอง (Redundancy) กรณีทม่ี กี ารชํารุดหรือสือ่ สัญญาณบางส่วนเสียหาย โดยจะเชือ่ มต่อ
ระหว่าง ๒ จุดเชือ่ มต่อใดๆ โดยตรงหรือต่อผ่าน STP ก็ได้
๒.๔ Routing Plan หมายถึง รายละเอียดของการส่งเลขหมายหรือทราฟฟิคของ ๒ จุดเชือ่ มต่อใดๆ ซึง่ ทัง้
สองฝา่ ยจะต้องตกลงในรายละเอียด โดยปกติสามารถส่งทราฟฟิคได้ตามพืน้ ทีใ่ ห้บริการของแต่ละจุดเชือ่ มต่อ
๒.๕ ผูใ้ ห้เชือ่ มต่อโครงข่ายและผูข้ อเชือ่ มต่อโครงข่ายต้องประชุมร่วมกันเพือ่ กําหนดรายละเอียดเกีย่ วกับ
ข้อมูลปริมาณทราฟฟิคทีต่ อ้ งเปิดเผยและใช้ประโยชน์รว่ มกัน ดังนี้
๒.๕.๑ ปริมาณการเรียกประเภทต่างๆ เช่น เรียกเข้าและเรียกออก มีหน่วยเป็ น E๑
๒.๕.๒ ข้อกําหนดคุณภาพบริการของ ๒ จุดเชือ่ มต่อใดๆ อย่างน้อย ได้แก่ อัตราส่วนการเรียกสําเร็จ
(Successful Call Ratio) หรือ ค่าอื่นๆ ทีท่ งั ้ สองฝา่ ยตกลงกัน
๒.๕.๓ ช่วงรอบระยะเวลาการวัด เช่น วัน เวลา เดือน ในช่วงชัวโมงเร่
่
งด่วน ตามทีต่ กลงกันของทัง้
สองฝา่ ย
๒.๕.๔ การคาดคะเนทราฟฟิค ในอนาคตล่วงหน้า ๓ ปี แสดงค่าทุก ๓ เดือน
๒.๖ กรณีเป็ นการเชือ่ มต่อครัง้ แรกจะต้องจัดให้มกี ารทดสอบเพือ่ ให้มนใจได้
ั่
วา่ การทํางานของระบบการใช้
ของทัง้ สองฝา่ ยสามารถทํางานได้ตามข้อกําหนด รวมทัง้ ไม่มผี ลกระทบต่อการเชือ่ มต่อ
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๓. จุดเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม
บริษทั ทรู ยูนิเวอร์แซล คอนเวอร์เจ้นซ์ จํากัด ได้กาํ หนดจุดทีใ่ ห้เชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมทีค่ รอบคลุมพืน้ ที่
ให้บริการทัง้ สิน้ ๕ จุด (ชุมสาย) ประกอบด้วย

จุดเชื่อมต่อ พืน้ ที่การให้บริ การของจุดเชื่อมต่อ
ชุมสายเมืองทอง กรุงเทพฯ ปริมณฑล ภาคกลาง ภาค
ตะวันออก และภาคตะวันตก
ชุมสายธญาณ
กรุงเทพฯ ปริมณฑล ภาคกลาง ภาค
ตะวันออก และภาคตะวันตก
ชุมสายขอนแก่น ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ชุมสายเชียงใหม่ ภาคเหนือ
ชุมสายสงขลา

ภาคใต้

ที่อยู่
๔๗/๕๐๕-๕๑๐ อาคารนิวเจนีวา ถ.ป๊อปปูลา่
ต.บ้านใหม่ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุร ี ๑๑๑๒๐
๑๒๕๒ ถ.พัฒนาการ ๓๔ แขวงสวนหลวง เขต
สวนหลวง กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๕๐
๙/๔๐ ถ.รถไฟ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น
๔๐๐๐๐
๘๐ ซอย ๑ ถ.มหิดล อ.เมือง จ.เชียงใหม่
๕๐๑๐๐
๑๑๙/๕ ม.๑ ซ.คลองเตย ๒๐ ถ.เพชรเกษม ซ.๖
ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ๙๐๑๑๐
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เอกสารแนบท้ายหมายเลข ๒
รายละเอียดของสิ่ งอํานวยความสะดวกที่จาํ เป็ นสําหรับการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม
และอัตราค่าตอบแทนการใช้สิ่งอํานวยความสะดวกที่จาํ เป็ น
ของ บริ ษทั ทรู ยูนิเวอร์แซล คอนเวอร์เจ้นซ์ จํากัด
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สิ่ งอํานวยความสะดวกสําหรับการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม
๑. ประเภทของสิ่ งอํานวยความสะดวก
สิง่ อํานวยความสะดวกซึง่ ผูใ้ ห้เชือ่ มต่อโครงข่ายจัดเตรียม ได้แก่
๑.๑ พืน้ ทีภ่ ายในห้องอุปกรณ์เพือ่ ใช้ในการติดตัง้ อุปกรณ์เชือ่ มต่อของผูข้ อเชือ่ มต่อโครงข่าย
๑.๒ ระบบปรับอากาศภายในห้องอุปกรณ์
๑.๓ ไฟฟ้ากระแสสลับซึง่ รับไฟจากเครือ่ งกําเนิดไฟฟ้าของผูใ้ ห้เชือ่ มต่อโครงข่าย
๒. เงื่อนไขและหลักเกณฑ์ ข้อกําหนดของการใช้สถานที่และสิ่ งอํานวยความสะดวก
๒.๑ ผู้ใ ห้เ ชื่อ มต่ อ โครงข่ า ยจะจัด เตรีย มไฟฟ้ ากระแสสลับ ไว้ใ ห้ท่ีตู้ ค วบคุ ม ระบบไฟฟ้ า (Main
Distribution Board: MDB) หรือ แผงวงจรย่อย (Load Panel: LP) การนําไฟฟ้าไปใช้งานผูข้ อ
เชื่อมต่อโครงข่ายจะต้องติดตัง้ ระบบป้องกันไฟฟ้าลัดวงจร (Circuit Breaker) ทางเดิน
สายไฟฟ้า ตามมาตรฐานทีผ่ ใู้ ห้เชือ่ มต่อโครงข่ายกําหนด
๒.๒ การติดตัง้ สายไฟฟ้า ท่อร้อยสาย รางเดินสายหรือทางเดินสายไฟฟ้า เครือ่ งวัดหน่ วยไฟฟ้า และ
Circuit Breaker เพือ่ นําไฟฟ้าจากตูไ้ ฟฟ้า MDB หรือ LP ไปใช้งาน จะต้องเป็ นไปตามมาตรฐาน
ของวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย (วสท.)
๒.๓ วัสดุและอุปกรณ์ไฟฟ้าทีน่ ํามาใช้งาน ต้องได้ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.)
๒.๔ ผูข้ อเชือ่ มต่อโครงข่ายต้องจัดเตรียมตูอ้ ุปกรณ์ (Rack) มาเพือ่ ติดตัง้ อุปกรณ์เอง
๒.๕ หากผูข้ อเชื่อมต่อโครงข่ายต้องการใช้ไฟฟ้ากระแสตรง ผู้ขอเชื่อมต่อโครงข่ายต้องจัดเตรียม
อุปกรณ์แปลงไฟฟ้าเป็ นกระแสตรง (Rectifier) และแบตเตอรี่ (Battery) เอง และต้องติดตัง้ ในตู้
อุปกรณ์ตามข้อ ๒.๔
๒.๖ ก่อนการติดตัง้ อุปกรณ์ใดๆ ผูข้ อเชือ่ มต่อโครงข่ายต้องจัดส่งแบบติดตัง้ คุณสมบัตทิ างเทคนิคของ
อุปกรณ์และวัสดุทุกชนิด ให้แก่ผใู้ ห้เชื่อมต่อโครงข่ายเพื่อทําการพิจารณาอนุ มตั กิ ่อนดําเนินการ
ติดตัง้
๒.๗ การใช้เครื่องมือประกอบการติดตัง้ อุปกรณ์ทใ่ี ช้ไฟฟ้า เช่น สว่านไฟฟ้า ต้องมีแผงควบคุมไฟฟ้า
เพือ่ ต่อไฟฟ้าใช้งานผ่านแผงควบคุมนี้
๒.๘ ผูข้ อเชื่อมต่อโครงข่ายต้องปฏิบตั ติ ามระเบียบการใช้อาคารสถานที่ของผูใ้ ห้เชื่อมต่อโครงข่าย
อย่างเคร่งครัด
๒.๙ ผูข้ อเชือ่ มต่อโครงข่ายจะต้องจัดให้มผี คู้ วบคุมงานทีม่ ปี ระสบการณ์ไม่น้อยกว่า ๓ ปี เพือ่ ควบคุม
งานตลอดการติดตัง้
๒.๑๐ ผูข้ อเชื่อมต่อโครงข่ายต้องจัดทําแบบทีไ่ ด้ตดิ ตัง้ จริง (As-built Drawing) ส่งให้แก่ผใู้ ห้
เชือ่ มต่อโครงข่ายภายใน ๑๔ วันหลังงานแล้วเสร็จ
๒.๑๑ ผูข้ อเชื่อมต่อโครงข่ายต้องแจ้งให้ผเู้ ชื่อมต่อโครงข่ายทราบเมื่องานติดตัง้ แล้วเสร็จภายใน ๑
วัน เพือ่ ตรวจสอบความเรียบร้อย
๒.๑๒ กรณีมขี อ้ บกพร่อง ผูข้ อเชื่อมต่อโครงข่ายต้องแก้ไขงานทีต่ รวจพบว่าบกพร่องภายใน ๗ วัน
หลังรับทราบ
๒.๑๓ การติดตัง้ อุปกรณ์เพิม่ เติมต้องดําเนินการเช่นเดียวกันกับการขอเข้าติดตัง้ อุปกรณ์ในครัง้ แรก
เอกสารแนบท้ายหมายเลข ๒ ของบริษทั ทรู ยูนิเวอร์แซล คอนเวอร์เจ้นซ์ จํากัด
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๒.๑๔ ผูใ้ ห้เชื่อมต่อโครงข่ายสามารถขอให้แก้ไข ปรับเปลี่ยนแบบติดตัง้ และวัสดุอุปกรณ์ ไฟฟ้า
บางส่วนทีจ่ ะนํามาใช้งานได้ตามความเหมาะสม
๓. อัตราค่าตอบแทน
การใช้พ้นื ที่สําหรับติดตัง้ อุปกรณ์เชื่อมต่อ ระบบปรับอากาศ และไฟฟ้ากระแสสลับ จะคิดค่าธรรมเนียม
จากขนาดของพืน้ ทีต่ งั ้ อุปกรณ์ และกระแสไฟฟ้าทีใ่ ช้ โดยคํานวณจาก
๓.๑ ค่าพืน้ ทีส่ าํ หรับติดตัง้ อุปกรณ์ ๑ ตูข้ นาดกว้าง ยาว ไม่เกิน ๖๐๐ x ๙๐๐ ม.ม. ความสูงไม่เกิน
๒,๒๐๐ ม.ม. และใช้กระแสไฟฟ้าสลับไม่เกิน ๑๕ แอมแปร์ต่อตูอ้ ุปกรณ์นัน้ คิดค่าธรรมเนียม
การใช้ตลู้ ะ ๕๔,๐๐๐ บาทต่อเดือน
๓.๒ กรณีทผ่ี ขู้ อเชื่อมต่อโครงข่ายต้องการใช้กระแสไฟฟ้าเกินกว่า ๑๕ แอมแปร์ต่อตูอ้ ุปกรณ์นัน้ จะ
คิดค่าธรรมเนียมการใช้เพิม่ ขึน้ หน่วยละ ๕ บาท
๔. ข้อกําหนดเพิ่ มเติ ม
๔.๑ ในการจัด เตรีย มสถานที่แ ละสิ่ง อํ า นวยความสะดวก หากผู้ใ ห้เ ชื่อ มต่ อ โครงข่ า ยมีค วาม
จําเป็ นต้องปรับปรุงอาคารสถานทีห่ รือระบบไฟฟ้าของอาคาร ผูข้ อเชื่อมต่อโครงข่ายจะต้องร่วม
รับภาระค่าใช้จา่ ยทีเ่ กิดขึน้ โดยพิจารณาจากสัดส่วนของการใช้ประโยชน์ในสิง่ ทีต่ อ้ งปรับปรุงนัน้
เว้นแต่การปรับปรุงนัน้ ได้ดําเนินการเพื่อผูข้ อเชื่อมต่อโครงข่ายเพียงรายเดียว ผู้ขอเชื่อมต่อ
โครงข่ายจะต้องรับภาระค่าใช้จา่ ยทีเ่ กิดขึน้ ทัง้ หมด
๔.๒ หากผู้ ข อเชื่ อ มต่ อ โครงข่ า ยมี ค วามประสงค์ จ ะใช้ ส ิ่ง อํ า นวยความสะดวกอื่ น เพิ่ ม เติ ม
นอกเหนือจากที่กําหนดไว้น้ี ผูใ้ ห้เชื่อมต่อโครงข่ายและผูข้ อเชื่อมต่อโครงข่ายจะทําการตกลง
ขอบเขตและค่าใช้จ่ายเป็ นกรณีๆ ไป โดยผูข้ อเชื่อมต่อโครงข่ายจะต้องแจ้งความประสงค์เป็ น
หนังสือ พร้อมรายละเอียดแก่ผูใ้ ห้เชื่อมต่อโครงข่าย และคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง
กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
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เอกสารแนบท้ายหมายเลข ๓
คุณภาพการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม
ของ บริ ษทั ทรู ยูนิเวอร์แซล คอนเวอร์เจ้นซ์ จํากัด
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คุณภาพการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม
คุณภาพการให้บริการให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
เรือ่ ง หลักเกณฑ์และเงือ่ นไขการพิจารณามาตรฐานบริการทีด่ สี าํ หรับการเชือ่ มต่อโครงข่ายโทรคมนาคม และ
ตามทีก่ ฎหมายกําหนด โดยคุณภาพการเชือ่ มต่อโครงข่ายโทรคมนาคมจะเป็ นมาตรฐานเดียวกับของผูร้ บั
ใบอนุ ญาตทีม่ โี ครงข่ายโทรคมนาคมทีใ่ ห้เชือ่ มต่อโครงข่ายโทรคมนาคมเอง
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เอกสารแนบท้ายหมายเลข ๔
อัตราค่าตอบแทนการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม
บริ ษทั ทรู ยูนิเวอร์แซล คอนเวอร์เจ้นซ์ จํากัด
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อัตราค่าตอบแทนการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมของผูใ้ ห้เชื่อมต่อโครงข่าย
บริ การการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมประเภทเสียง
ผูใ้ ห้เชือ่ มต่อโครงข่ายขอเสนอให้ใช้อตั ราค่าตอบแทนการเชือ่ มต่อโครงข่ายโทรคมนาคม
ชัวคราว
่
ตามประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
เรือ่ ง อัตราค่าตอบแทนการเชือ่ มต่อโครงข่ายโทรคมนาคมทีเ่ ป็ นอัตราอ้างอิง พ.ศ. ๒๕๕๗ ดังต่อไปนี้

ประเภทบริ การการเชื่อมต่อโครงข่าย
โทรคมนาคม

บริการเชือ่ มต่อโครงข่ายโทรคมนาคมเพือ่ ให้
สามารถเรียกจากจุดเริม่ ต้น (Call Origination)
บริการเชือ่ มต่อโครงข่ายโทรคมนาคมเพือ่ ให้
สามารถเรียกถึงจุดปลายทาง (Call Termination)

อัตราค่าตอบแทนการเชื่อมต่อโครงข่าย
โทรคมนาคม (บาท/นาที)
ตัง้ แต่วนั ที่ ๒๔ กรกฎาคม ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘
๒๕๕๗ ถึง ๓๐ มิ ถนุ ายน
ถึง ๓๐ มิ ถนุ ายน
๒๕๕๘
๒๕๕๙
๐.๔๕
๐.๓๔

บริการเชือ่ มต่อโครงข่ายโทรคมนาคมเพือ่ ให้
สามารถเรียกผ่าน (Call Transit)

๐.๔๕

๐.๓๔

๐.๑๖

๐.๑๖

ทัง้ นี้นบั ตัง้ แต่วนั ที่ ๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เป็ นต้นไป ผูใ้ ห้เชือ่ มต่อโครงข่ายจะเสนอให้ใช้อตั ราค่าตอบแทน
การเชือ่ มต่อโครงข่ายโทรคมนาคมในอัตรา ตามทีผ่ ใู้ ห้เชือ่ มต่อโครงข่ายจะกําหนดต่อไป
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เอกสารแนบท้ายหมายเลข ๕
รายละเอียดของบริการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม
ของ บริ ษทั ทรู ยูนิเวอร์แซล คอนเวอร์เจ้นซ์ จํากัด
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รายละเอียดของบริการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม
บริการทีผ่ ใู้ ห้เชือ่ มต่อโครงข่ายจะอนุ ญาตให้เชือ่ มต่อโครงข่ายโทรคมนาคม มีดงั นี้
๑. บริการเชือ่ มต่อโครงข่ายโทรคมนาคมเพือ่ ให้สามารถเรียกจากจุดเริม่ ต้น (Call Origination)
๒. บริการเชือ่ มต่อโครงข่ายโทรคมนาคมเพือ่ ให้สามารถเรียกถึงจุดปลายทาง (Call Termination)
๓. บริการเชือ่ มต่อโครงข่ายโทรคมนาคมเพือ่ ให้สามารถเรียกผ่าน (Call Transit)
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เอกสารแนบท้ายหมายเลข ๖
กระบวนการทดสอบการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม
ของบริษทั ทรู ยูนิเวอร์แซล คอนเวอร์เจ้นซ์ จํากัด
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กระบวนการทดสอบการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมของผูใ้ ห้เชื่อมต่อโครงข่าย
๑. หลักการทดสอบ
วัตถุประสงค์การทดสอบการเชื่อมต่อโครงข่ายระหว่างผูใ้ ห้เชื่อมต่อโครงข่ายกับผูข้ อเชื่อมต่อโครงข่าย
เพือ่ ให้มนใจได้
ั่
วา่ การทํางานของระบบการเชือ่ มต่อของทัง้ สองฝา่ ยสามารถทํางานได้ตามข้อกําหนด รวมทัง้ ไม่
มีผลกระทบต่อการเชื่อมต่อของ ผูข้ อเชื่อมต่อโครงข่ายรายอื่นๆ ผูใ้ ห้เชื่อมต่อโครงข่ายจะให้บริการเฉพาะที่
กําหนดไว้ในสัญญาการเชื่อมต่อเท่านัน้ การเปิ ดใช้งานจริงจะทําได้เมื่อทัง้ สองฝ่ายยอมรับการทดสอบแล้ว
เท่านัน้
๒. การเตรียมการก่อนการทดสอบ
ผูข้ อเชื่อมต่อโครงข่ายต้องตรวจสอบให้แน่ ใจว่าอุปกรณ์ท่ใี ช้เชื่อมต่อระบบของผูข้ อเชื่อมต่อโครงข่ายมี
มาตรฐานทางเทคนิคถูกต้องตามข้อกําหนดในสัญญา หากอุปกรณ์ส่วนใดหรือโปรแกรมทีใ่ ช้ทํางานในระบบ
เชือ่ มต่อไม่ได้มาตรฐานจะต้องแก้ไขให้ได้มาตรฐานก่อนเริม่ ดําเนินการทดสอบ
๓. กรณี ที่ต้องทําการทดสอบ
การทดสอบการเชื่อมต่อเป็ นหน้าทีข่ องทัง้ สองฝา่ ย ผูใ้ ห้เชื่อมต่อโครงข่ายต้องกําหนดวิธกี ารดําเนินงาน
และขัน้ ตอนการปฏิบตั ิ โดยจัดทําหนังสือคู่มอื การทดสอบเพือ่ ให้ผขู้ อเชื่อมต่อโครงข่ายนําไปใช้งาน อย่างไรก็
ตามทัง้ สองฝา่ ยอาจจะใช้วธิ กี ารทดสอบอื่นๆ ตามแต่ทจ่ี ะตกลงกันได้ การทดสอบจะเกิดขึน้ ในกรณีดงั ต่อไปนี้
(๑) เมือ่ เชือ่ มต่อกันเป็ นครัง้ แรก
(๒) เมือ่ เพิม่ เติมจุดเชือ่ มต่อแห่งใหม่จากของเดิม
(๓) เมือ่ ทัง้ สองฝา่ ยตกลงจะเปลีย่ นแปลงจุดเชือ่ มต่อจากสถานทีเ่ ดิมไปยังสถานทีแ่ ห่งใหม่
๔. กําหนดเวลาทดสอบ
๔.๑ การกําหนดวันทดสอบ ผูข้ อเชือ่ มต่อโครงข่ายต้องประสานงานกับผูใ้ ห้เชือ่ มต่อโครงข่ายเป็ นการ
ล่วงหน้าอย่างน้อย ๑ เดือนก่อนถึงกําหนดวันทดสอบ
๔.๒ ผูใ้ ห้เชือ่ มต่อโครงข่ายจะมีหนังสือตอบรับและกําหนดวันทดสอบ พร้อมระยะเวลาแล้วเสร็จแจ้งให้ผู้
ขอเชือ่ มต่อโครงข่ายภายใน ๑๕ วันทําการ
๔.๓ หากการทดสอบไม่สามารถเสร็จสิน้ ได้ทนั ตามกําหนด ผูข้ อเชือ่ มต่อโครงข่าย (ผูข้ อทดสอบ) ต้องมี
หนังสือแจ้งผูใ้ ห้เชือ่ มต่อโครงข่ายทราบก่อนล่วงหน้า ๒ วันทําการ และทําความตกลงเรือ่ ง
กําหนดเวลาสิน้ สุดการทดสอบกันใหม่
๔.๔ ความล่าช้าอันเป็ นเหตุทาํ ให้การทดสอบไม่เสร็จตามกําหนดอันเกิดจากการกระทําของผูข้ อเชือ่ มต่อ
โครงข่ายนัน้ ผูใ้ ห้เชือ่ มต่อโครงข่ายจะไม่รบั ผิดชอบ ยกเว้นความล่าช้านัน้ เกิดจากฝา่ ยของผูใ้ ห้
เชือ่ มต่อโครงข่ายเอง
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๕. เวลาปฏิ บตั ิ งานทดสอบ
การทดสอบจะกระทําในวันทํางานปกติตงั ้ แต่เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๗.๓๐ น.
กลางวัน ๑ ชัวโมงหรื
่
อตกลงกันเป็ นกรณีพเิ ศษเป็ นกรณีๆ ไป

หยุดพักรับประทานอาหาร

๖. รายงานผลการทดสอบ
๖.๑ ผูใ้ ห้เชื่อมต่อโครงข่ายขอสงวนสิทธิทจ่ี ะเป็ นผูพ้ จิ ารณาให้ความเห็นชอบรายงานผลการทดสอบ และ
การอนุ ญาตให้เปิ ดใช้งานการเชื่อมต่อของผูข้ อเชื่อมต่อโครงข่ายได้ โดยพิจารณาแยกเป็ นรายชุมสายหรือ
เส้นทางการเชือ่ มต่อเป็ นเส้นทางไป
๖.๒ เมือ่ พบปญั หาร้ายแรงทีเ่ กิดขึน้ ในระหว่างการทดสอบ ให้ทงั ้ สองฝา่ ยแก้ไขปญั หาในโครงข่ายของตน
พร้อมสรุปสาเหตุ และแนวทางป้องกัน/แก้ไขปญั หา ก่อนจะเริม่ ทําการทดสอบครัง้ ใหม่
๗. ค่าใช้จ่ายการทดสอบ
ค่าใช้จา่ ยในการทดสอบตามเอกสารแนบท้ายสัญญาหมายเลข ๖ นี้ให้ต่างฝา่ ยต่างรับภาระในส่วนของตน
๘. ความล่าช้า และ ยกเลิ กการทดสอบ
๘.๑ ผูข้ อเชือ่ มต่อโครงข่ายจะต้องดําเนินการทดสอบในวันและเวลาตามทีก่ าํ หนดเท่านัน้
๘.๒ หากมีการยกเลิกการทดสอบการเชื่อมต่อ ผูข้ อเชื่อมต่อต้องมีหนังสือแจ้งให้ผใู้ ห้เชื่อมต่อโครงข่าย
ทราบและจะต้องจ่ายเงินค่าเตรียมการตามทีไ่ ด้ตกลงกันไว้แล้ว
๘.๓ เมื่อการทดสอบแล้วเสร็จก่อนกําหนดเวลา หรือ มีการยกเลิกเมื่อดําเนินการไปได้ระยะเวลาหนึ่ง
ให้ผขู้ อเชื่อมต่อโครงข่ายชําระค่าใช้จ่ายตามจํานวนวันทีใ่ ช้ดําเนินการจริงด้วยเหตุผลตามต้นทุนที่
เกิดขึน้ จริงให้กบั ผูใ้ ห้เชือ่ มต่อโครงข่าย
่
่ง อันเนื่องมาจากปจั จัยภายนอกที่
๘.๔ ผูใ้ ห้เชื่อมต่อโครงข่ายอาจจะขอหยุดพักการทดสอบชัวขณะหนึ
ควบคุมไม่ได้ โดยจะขยายระยะเวลาการทดสอบเพื่อชดเชยให้และค่าใช้จ่ายเท่าเดิม ผูข้ อเชื่อมต่อ
โครงข่ายจะฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายจากความล่าช้าในกรณีน้ีมไิ ด้
๘. รายการที่ต้องทําการทดสอบ
๘.๑ TRANSMISSION TEST
๘.๑.๑ E1 Test
๘.๑.๒ STM1 Test (Optional)
๘.๒ SWITCHING TEST
๘.๒.๑ Setting
• Signaling
• Speech
๘.๒.๒ Test case
• ITU-T Q.781 White Book, MTP Level 2 Test.
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• ITU-T Q.782 White Book, MTP Level 3 Test.
• ITU-T Q.784 White Book, Level 4 ISUP Basic Call Test.
๘.๓ MTP LEVEL ๒ TEST
Test Topics (Based on ITU-T Q.781 White Book)
Item No. TEST TOPIC
1.1
Initialization (Power-up)
1.2
Timer T2
1.21
Both ends set emergency
1.25
Deactivation during initial alignment
1.29
Deactivation during link in service
1.5
Normal alignment- correct procedure
3.5
Link in service (Break Tx path)
8.1
MSU transmission and reception (Basic)
๘.๔ MTP LEVEL ๓ TEST
Test Topics (Based on ITU-T Q.782 White Book)
Item No. TEST TOPICS
1.1
First signaling link activation
1.2
Signaling link-set deactivation
1.3
Signaling link-set activation
3.1
Changeover initiated at one side of a link-set(COO<>COA)
3.2
Changeover initiated at both ends at the same time(COO<>COO)
4.1
Change back within a link-set
7.1.1
Available link (Management inhibiting, Inhibition of a link)
7.2.2
Local reject on an unavailable link (Management inhibiting, Inhibition
not permitted)
7.6.1
With change-back (Manual un-inhibition of a link)
7.17.1
Normal procedure (Management inhibiting test)
7.17.2
Reception of an LLT or LRT on an uninhibited link (Management
inhibiting test)
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๘.๕ LEVEL ๔ ISUP BASIC CALL TEST
Test Topics (Based on ITU-T Q.784 White Book)
Item No. TEST TOPICS
Result
1.2.1
RSC sent on an idle circuit
1.2.2
RSC received on an idle circuit
1.3.1.1
CGB and CGU received (Blocking of circuits, Circuit group
blocking/unblocking)
1.3.1.2
CGB and CGU sent (Blocking of circuits, Circuit group
blocking/unblocking)
1.3.2.1
BLO received (Blocking of circuits, Circuit blocking/unblocking)
1.3.2.2
BLO sent (Blocking of circuits, Circuit blocking/unblocking)
1.3.2.3
Blocking from both ends; removal of blocking from one end (Blocking
of circuits, Circuit blocking/unblocking)
1.3.2.4
IAM received on a remotely blocked circuit (Blocking of circuits, Circuit
blocking/unblocking)
2
Normal call setup – Ordinary speech calls
2.1.1
IAM sent by controlling SP (Both way circuit selection)
2.1.2
IAM sent by non-controlling SP (Both way circuit selection)
2.2.1
“en bloc” operation (Called address sending)
2.3.1s
Ordinary call (with various indications in ACM) (Successful call setup)
2.3.2
Ordinary call (with ACM, CPG, and ANM) (Successful call setup)
2.3.6
Blocking and unblocking during a call (indicated) (Successful call setup)
2.3.7
Blocking and unblocking during a call (received) (Successful call setup)
3
Normal Call Release
3.1
Calling party clears before address complete
3.2
Calling party clears before answer
3.3
Calling party clears after answer
3.4
Called party clears after answer
3.5
Suspend indicated by the network
4.1s(CV) Validate a set of known cause for release (Unsuccessful call setup)
5
Abnormal situation during a call
5.2.2
T9: waiting for an answer message (Timers)
๙. ระยะเวลาการทดสอบ
๓ วันทําการ
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