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ข้อเสนอการใช้บริการข้ามโครงข่ายโทรคมนาคมไร้สายภายในประเทศ  
ของบริษทั ทร ูมฟู เอช ยนิูเวอรแ์ซล คอมมิวนิเคชัน่ จาํกดั 

 
ขอ้เสนอฉบบัน้ีทาํขึน้ โดยบรษิทั ทร ูมฟู เอช ยนิูเวอรแ์ซล คอมมวินิเคชัน่ จาํกดั ซึง่จดทะเบยีน

เป็นนิตบุิคคลประเภทบรษิทัจาํกดั ณ กรมพฒันาธุรกจิการคา้ กระทรวงพาณิชย ์ซึง่มสีาํนกังานใหญ่ตัง้อยู ่เลขที ่18 
อาคาร ทร ูทาวเวอร ์ถนนรชัดาภเิษก แขวงหว้ยขวาง เขตหว้ยขวาง กรงุเทพมหานคร 10310 ซึง่ต่อไปน้ี ขอ้เสนอน้ี
จะเรยีกวา่ (“ผูใ้ห้บริการข้ามโครงข่าย”)  

 
เพือ่ใหเ้ป็นไปตามประกาศของคณะกรรมการกจิการกระจายเสยีง กจิการโทรทศัน์ และกจิการ

โทรคมนาคมแหง่ชาต ิเรือ่ง การใชบ้รกิารขา้มโครงขา่ยโทรคมนาคมไรส้ายภายในประเทศ (“ประกาศ กสทช. เร่ือง 
การใช้บริการข้ามโครงข่ายฯ”) ผูใ้หบ้รกิารขา้มโครงขา่ยจงึไดท้าํขอ้เสนอการใชบ้รกิารขา้มโครงขา่ยโทรคมนาคมไร้
สายภายในประเทศ ฉบบัน้ี (“RRO”) ขึน้ โดยมรีายละเอยีดเป็นไปตามประกาศ กสทช. เรือ่ง การใชบ้รกิารขา้ม
โครงขา่ยฯ ดงัน้ี 
 

ข้อ 1. ขอบเขต ความหมายและการตีความถ้อยคาํใน RRO 
1.1 ขอบเขต 

 RRO น้ีครอบคลุมการดาํเนินการทางเทคนิคและทางพาณิชยเ์พือ่การใชบ้รกิารขา้ม 
โครงขา่ยโทรคมนาคมไรส้ายภายในประเทศ (“บริการข้ามโครงข่ายฯ”) และเพือ่ใหผู้ข้อใชบ้รกิารขา้มโครงขา่ย
โทรคมนาคมไรส้ายภายในประเทศ (“ผูข้อใช้บริการข้ามโครงข่าย”) สามารถใหบ้รกิารโทรคมนาคมไรส้ายแก่
ผูใ้ชบ้รกิารของตนไดอ้ยา่งต่อเน่ืองไมข่าดตอน โดยใหถ้อืเอาเอกสารแนบทา้ย RRO ตามทีป่รากฏในขอ้น้ีเป็นสว่นหน่ึง
ของ RRO น้ี 
  หากเอกสารแนบทา้ย RRO มขีอ้ความตอนใดขดัหรอืแยง้กบัขอ้ความทีไ่ดก้ล่าวไวใ้น 
RRO ใหถ้อืบงัคบัตามขอ้ความใน RRO และในกรณีเอกสารแนบทา้ย RRO ขดัหรอืแยง้กนัเองใหถ้อืบงัคบัตาม
เอกสารทีท่าํขึน้หลงัสดุ หรอืหากเอกสารแนบทา้ย RRO ทาํขึน้พรอ้มกนั กใ็หถ้อืบงัคบัตามเอกสารแนบทา้ย RRO ทีม่ี
ลาํดบัก่อนเป็นหลกั 
 
 
เอกสารแนบทา้ยหมายเลข 1 ........................................................จุดเขา้ถงึบรกิารขา้มโครงขา่ยโทรคมนาคมไรส้าย  
                                                                                  ภายในประเทศ (Roaming Trunk) 

 
เอกสารแนบทา้ยหมายเลข 2 ........................................................ประมาณการการใชบ้รกิารขา้มโครงขา่ย 
        โทรคมนาคมไรส้ายภายในประเทศ 

 
เอกสารแนบทา้ยหมายเลข 3........................................................ ประเภทบรกิารขา้มโครงขา่ยโทรคมนาคมไรส้าย 
        ภายในประเทศ 
 
เอกสารแนบทา้ยหมายเลข 4 ........................................................กระบวนการทดสอบระบบการใชบ้รกิารขา้ม 
        โครงขา่ยโทรคมนาคมไรส้ายภายในประเทศ 
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เอกสารแนบทา้ยหมายเลข 5 ........................................................ มาตรการความปลอดภยัในการใชบ้รกิาร 
         ขา้มโครงขา่ยโทรคมนาคมไรส้ายภายในประเทศ
                                         
เอกสารแนบทา้ยหมายเลข 6 ........................................................ อตัราคา่ตอบแทนบรกิารขา้ม 
         โครงขา่ยโทรคมนาคมไรส้ายภายในประเทศ  
 
เอกสารแนบทา้ยหมายเลข 7 ........................................................ ขอ้กาํหนดและมาตรฐานทางเทคนิคในการใหบ้รกิาร 
                   ขา้มโครงขา่ยโทรคมนาคมไรส้ายภายในประเทศ 
 
 1.2 ให ้RRO ฉบบัน้ีมผีลบงัคบัใชเ้มือ่ผูใ้หบ้รกิารขา้มโครงขา่ยเปิดเผย RRO เป็นการทัว่ไป 
และไดจ้ดัสง่สาํเนา RRO ใหค้ณะกรรมการกจิการกระจายเสยีง กจิการโทรทศัน์ และกจิการโทรคมนาคมแหง่ชาต ิ

1.3 การทาํสญัญาการใชบ้รกิารขา้มโครงขา่ยโทรคมนาคมไรส้ายภายในประเทศ 
 RRO ฉบบัน้ีเป็นหลกัเกณฑส์าํหรบัการทาํสญัญาการใชบ้รกิารขา้มโครงขา่ยฯ 

ของผูใ้หบ้รกิารขา้มโครงขา่ย โดยการทาํสญัญาดงักลา่วจะเป็นไปตาม RRO ฉบบัน้ี และเป็นไปตามกฎหมายและ
ประกาศของคณะกรรมการกจิการกระจายเสยีง กจิการโทรทศัน์ และกจิการโทรคมนาคมแหง่ชาตทิีเ่กีย่วขอ้ง 

 
 ข้อ 2 จดุเข้าถึงบริการข้ามโครงข่ายโทรคมนาคมไร้สายภายในประเทศ 
  2.1 ผู้ให้บรกิารข้ามโครงข่ายมหีน้าที่จดัให้ผู้ขอใช้บริการข้ามโครงข่ายเข้าถึงโครงข่าย
โทรคมนาคมของตนไดท้ีจุ่ดเขา้ถงึใดๆ ตามเอกสารแนบทา้ยหมายเลข 1 
  2.2 การเพิม่หรอืลดจํานวนจุดเขา้ถงึบรกิารขา้มโครงข่ายฯ หรอืการยา้ยจุดเขา้ถงึบรกิาร
ขา้มโครงขา่ยฯ รวมทัง้การเปลีย่นแปลงพืน้ทีใ่หบ้รกิารของจุดเขา้ถงึบรกิารขา้มโครงขา่ยฯ (Service Area) ตาม
เอกสารแนบทา้ยหมายเลข 1 ใหผู้ใ้หบ้รกิารขา้มโครงขา่ยกระทาํไดเ้มื่อมเีหตุผลอนัสมควร โดยตอ้งแจง้เป็นหนงัสอืให้
ทราบลว่งหน้าเป็นระยะเวลาไมน้่อยกวา่ 6 เดอืน  
  2.3 ภายใต้บงัคบัแห่งขอ้ 2.1 การให้บรกิารขา้มโครงข่ายฯ ของผู้ให้บรกิารขา้มโครงข่าย
จะตอ้งสอดคลอ้งกบัหลกั ดงัต่อไปน้ี 
    2.3.1 จดัใหม้บีรกิารขา้มโครงขา่ยฯ ณ จุดทีเ่ป็นไปไดท้างเทคนิค 
                2.3.2 ใหบ้รกิารขา้มโครงข่ายฯ โดยไม่เลอืกปฏบิตั ิและโปร่งใสทัง้ในดา้นเงื่อนไขการ
ใหบ้รกิารขา้มโครงขา่ยฯ และมาตรฐานทางเทคนิคทุกอยา่งทีเ่กีย่วขอ้ง  
       
 ข้อ 3 กระบวนการทาํความตกลงการใช้บริการข้ามโครงข่ายฯ 
  3.1 ผูข้อใชบ้รกิารขา้มโครงขา่ยจะตอ้งทาํหนงัสอืแสดงเจตจาํนงขอใชบ้รกิารขา้มโครงขา่ยฯ 
พรอ้มรายละเอยีดดงัต่อไปน้ีเป็นหนงัสอืแสดงเจตนาโดยชดัแจง้แก่ผูใ้หบ้รกิารขา้มโครงขา่ยและจะตอ้งระบุรายละเอยีด
อยา่งน้อยดงัต่อไปน้ี  

3.1.1  สถานทีท่ีจ่ะเป็นจุดเขา้ถงึของผูใ้หบ้รกิารขา้มโครงขา่ยทีต่อ้งการเขา้ถงึ 
3.1.2  รายละเอยีดเกีย่วกบัเสน้ทางการเชื่อมโยงมายงัจุดเขา้ถงึของผูใ้หบ้รกิารขา้ม

โครงขา่ย (Traffic Route) ของแต่ละจุดเขา้ถงึบรกิารขา้มโครงขา่ยฯ  
    3.1.3  การประมาณการการใชบ้รกิารขา้มโครงขา่ยฯ ของผูข้อใชบ้รกิารขา้มโครงขา่ย
ทีจ่ะมาใชบ้รกิารขา้มโครงขา่ยฯในปจัจุบนัและอนาคตลว่งหน้า 1 ปี โดยเป็นไปตามเอกสารแนบทา้ยหมายเลข 2 
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        3.1.4  ประเภทของระบบสือ่สญัญาณ (Signaling) และจาํนวนชอ่งสญัญาณ (Signaling 
Channels) ทีต่อ้งการใชใ้นการใชบ้รกิารขา้มโครงขา่ยฯ 

   3.1.5  การขอใชส้ถานทีห่รอืพืน้ทีส่าํหรบัการตดิตัง้อุปกรณ์ทีจ่าํเป็นสาํหรบัการใช้
บรกิารขา้มโครงขา่ยฯ          

   3.1.6  ประเภทบรกิารทีต่อ้งการใชบ้รกิารขา้มโครงขา่ยฯ  
   3.1.7  รปูแบบการใชบ้รกิารขา้มโครงขา่ยฯทีต่อ้งการ 
        3.1.8  โครงสรา้งพืน้ฐานและสิง่อาํนวยความสะดวกทีต่อ้งการใชส้าํหรบัการใชบ้รกิาร

ขา้มโครงขา่ยฯ 
   3.1.9 วนั ระยะเวลา และสถานทีท่ีต่อ้งการใช ้และ/หรอื เขา้ถงึโครงขา่ย 
   3.1.10 ขอ้เสนอหรอืเงือ่นไขทีต่อ้งการเจรจาเพิม่เตมิหรอืปรบัเปลีย่นจาก RRO ของผู้

ใหบ้รกิารขา้มโครงขา่ย 
   3.1.11 ขอ้มลูอื่นๆ ทีจ่าํเป็นสาํหรบัการใชบ้รกิารขา้มโครงขา่ยฯ 
     3.1.12 บุคคลและสถานทีท่ีต่ดิต่อได ้

  3.2  ขอ้มลูตามทีก่าํหนดในขอ้ 3.1 สามารถเปลีย่นแปลง และ/หรอื เพิม่เตมิในรายละเอยีด
ไดต้ามความจาํเป็น โดยจะใหเ้ป็นไปตามทีคู่ส่ญัญาไดต้กลงกนั 
  3.3  ผูใ้หบ้รกิารขา้มโครงขา่ยตอ้งดาํเนินการตรวจสอบและพเิคราะหอ์ยา่งละเอยีดซึง่
หนงัสอืแสดงเจตจาํนงขอใชบ้รกิารขา้มโครงขา่ยฯ และรายละเอยีดทัง้หมด และจะดาํเนินการเจรจากบัผูข้อใชบ้รกิาร
ขา้มโครงขา่ยเพือ่จดัทาํสญัญาการใชบ้รกิารขา้มโครงขา่ยฯใหแ้ลว้เสรจ็ภายใน 90 วนันบัแต่วนัทีไ่ดร้บัหนงัสอืแสดง
เจตจาํนงขอใชบ้รกิารขา้มโครงขา่ยฯ  
  3.4  ในกรณีทีม่ขีอ้โตแ้ยง้ใดๆ ระหวา่งคูส่ญัญาเกีย่วกบัการเจรจาจดัทาํสญัญาการใชบ้รกิาร
ขา้มโครงขา่ยฯ หรอืหากคูส่ญัญาไมส่ามารถตกลงกนัไดภ้ายในระยะเวลาตามขอ้ 3.3 ใหคู้ส่ญัญาฝา่ยใดฝา่ยหน่ึงมสีทิธิ
นําขอ้พพิาทเขา้สูก่ระบวนการระงบัขอ้พพิาทตามหลกัเกณฑข์องประกาศ กสทช. เรือ่งการใชบ้รกิารขา้มโครงขา่ยฯ 
ได ้   
    
  3.5 การจะกาํหนดใหคู้ส่ญัญาฝา่ยใดฝา่ยหน่ึงชดใชค้า่เสยีหายในกรณีใดๆ จะตอ้งมกีาร
ยกเวน้ความรบัผดิในการชดใชค้า่เสยีหายสาํหรบักรณีทีก่ารไมป่ฏบิตัติามสญัญาเกดิจากเหตุสดุวสิยั 
  

3.6  ในกรณีทีม่กีารรอ้งขอใชบ้รกิารใหม ่ใหผู้ข้อใชบ้รกิารขา้มโครงขา่ยดาํเนินการทาํ
หนงัสอืแสดงเจตจาํนงขอใชบ้รกิารขา้มโครงขา่ยฯตามขอ้ 3.1  

 
ข้อ 4  สิทธิและหน้าท่ีของผู้ขอใช้บริการข้ามโครงข่ายและผูใ้ห้บริการข้ามโครงข่าย 
        4.1 หน้าทีข่องผูข้อใชบ้รกิารขา้มโครงขา่ย 

    4.1.1 ผูข้อใชบ้รกิารขา้มโครงขา่ยตกลงทีจ่ะสง่ขอ้มลูประมาณการการใชบ้รกิารขา้ม
โครงขา่ยฯ ตามรายละเอยีดและภายในกาํหนดเวลาทีร่ะบุในเอกสารแนบทา้ยหมายเลข 2   
    4.1.2 ผูข้อใชบ้รกิารขา้มโครงขา่ยเป็นผูด้าํเนินการจดัหาวงจรและเชื่อมต่อวงจรเขา้จุด
เขา้ถงึบรกิารขา้มโครงขา่ย (Roaming Trunk) โดยการดาํเนินการเชื่อมต่อวงจรดงักลา่วจะตอ้งไดร้บัความยนิยอมเป็น
หนงัสอืจากผูใ้หบ้รกิารขา้มโครงขา่ยก่อน  
       ทัง้น้ี ผูข้อใชบ้รกิารขา้มโครงขา่ยเป็นผูร้บัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆ ในการจดัหา
วงจรดงักลา่ว  
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    4.1.3 ผูข้อใชบ้รกิารขา้มโครงขา่ยจะตอ้งรบัผดิชอบในการตดิตัง้ การใชง้าน ความ
ปลอดภยัของระบบ และการบาํรงุรกัษาอุปกรณ์ ทีเ่ป็นของผูข้อใชบ้รกิารขา้มโครงขา่ยเอง โดยการเขา้ถงึ การเขา้ใช้
พืน้ที ่หรอืการนําอุปกรณ์โทรคมนาคมของผูข้อใชบ้รกิารขา้มโครงขา่ยมาตดิตัง้ในพืน้ทีข่องผูใ้หบ้รกิารขา้มโครงขา่ย 
ใหเ้ป็นไปตามขอ้กาํหนดของผูใ้หบ้รกิารขา้มโครงขา่ย โดยขอ้กําหนดดงักลา่วจะตอ้งเป็นธรรม และไมเ่ลอืกปฏบิตัิ
ระหวา่งผูร้บัใบอนุญาตรายอื่น ทัง้น้ี ผูข้อใชบ้รกิารขา้มโครงขา่ยจะตอ้งปฏบิตัติามเงือ่นไขเหล่าน้ีอยา่งเครง่ครดั และ
ตอ้งไมท่าํใหเ้กดิความเสยีหาย หรอืรบกวนระบบของผูใ้หบ้รกิารขา้มโครงขา่ย หรอืทาํใหก้ารบรกิารของผูใ้หบ้รกิาร
ขา้มโครงขา่ยดอ้ยลงแต่อยา่งใด 
    4.1.4 ผูข้อใชบ้รกิารขา้มโครงขา่ยจะตอ้งรบัผดิชอบดแูลรกัษาเครือ่งและอุปกรณ์
โทรคมนาคมใดๆ ทีผู่ข้อใชบ้รกิารขา้มโครงขา่ยนํามาตดิตัง้กบัโครงขา่ยโทรคมนาคมของผูใ้หบ้รกิารขา้มโครงขา่ย 
หรอืนํามาวางในพืน้ทีท่ีข่อใชบ้รกิารขา้มโครงขา่ยตามสญัญาการใชบ้รกิารขา้มโครงขา่ยฯ 
    4.1.5 ผูข้อใชบ้รกิารขา้มโครงขา่ยมหีน้าทีแ่จง้ใหผู้ใ้หบ้รกิารขา้มโครงขา่ยทราบ
ลว่งหน้าไมน้่อยกวา่ 90  วนั ก่อนการเปลีย่นแปลงใด ๆ ของระบบหรอืโครงขา่ยโทรคมนาคมของผูข้อใชบ้รกิารขา้ม
โครงขา่ย ซึง่อาจสง่ผลกระทบต่อวศิวกรรมโครงขา่ยโทรคมนาคม หรอืการใหบ้รกิารขา้มโครงขา่ยฯของผูใ้หบ้รกิาร
ขา้มโครงขา่ย 
    4.1.6 ผูข้อใชบ้รกิารขา้มโครงขา่ยมหีน้าทีแ่จง้ใหผู้ใ้หบ้รกิารขา้มโครงขา่ยทราบโดยเรว็
ทีส่ดุถงึขอ้ผดิพลาดต่าง ๆ ทีเ่กดิขึน้บนโครงขา่ยโทรคมนาคมซึง่อาจสง่ผลกระทบต่อการใหบ้รกิารขา้มโครงขา่ยฯ ของ
ผูใ้หบ้รกิารขา้มโครงขา่ย รวมถงึแจง้ใหท้ราบถงึความคบืหน้าของการแกไ้ขขอ้ผดิพลาด และการดาํเนินการแกไ้ข
ขอ้ผดิพลาดดงักลา่ว 

4.2 หน้าทีข่องผูใ้หบ้รกิารขา้มโครงขา่ย  
    4.2.1 ผูใ้หบ้รกิารขา้มโครงขา่ยตกลงใหบ้รกิารขา้มโครงขา่ยฯ แก่ผูข้อใชบ้รกิารขา้ม
โครงขา่ย เวน้แต่เหตุดงัต่อไปน้ี ผูใ้หบ้รกิารขา้มโครงขา่ยมสีทิธปิฏเิสธการใหบ้รกิารทัง้หมดหรอืบางสว่น 
     (ก) โครงขา่ยของผูใ้หบ้รกิารขา้มโครงขา่ยไมส่ามารถทาํงานรว่มกบั (non-
interoperability) โครงขา่ยของผูข้อใชบ้รกิารขา้มโครงขา่ยดว้ยเหตุแหง่มาตรฐานและเทคโนโลยทีีใ่ชใ้นการใหบ้รกิาร
แตกต่างกนั 
     (ข) โครงขา่ยของผูใ้หบ้รกิารขา้มโครงขา่ยมอียูไ่มเ่พยีงพอแก่การใหบ้รกิารแก่ผู้
ขอใชบ้รกิารขา้มโครงขา่ย 
     (ค) การใหบ้รกิารขา้มโครงขา่ยโทรคมนาคมไรส้ายภายในประเทศมปีญัหาทาง
เทคนิคทีอ่าจก่อใหเ้กดิการรบกวนกจิการโทรคมนาคม หรอืเป็นเหตุขดัขวางการโทรคมนาคม 
     กรณีปฏเิสธการใชโ้ครงขา่ยโทรคมนาคมตามขอ้ 4.2.1 ผูใ้หบ้รกิารขา้มโครงขา่ย
จะแจง้เหตุผลแหง่การปฏเิสธโดยละเอยีดใหผู้ข้อใชบ้รกิารขา้มโครงขา่ยทราบภายใน 15 วนันบัตัง้แต่ไดร้บัหนงัสอื
แสดงเจตจาํนงขอใชบ้รกิารขา้มโครงขา่ยฯ 
    4.2.2  ผูใ้หบ้รกิารขา้มโครงขา่ยมหีน้าทีต่อ้งดาํเนินการใหโ้ครงขา่ยโทรคมนาคม
รวมทัง้บรกิารขา้มโครงขา่ยฯ ของตนเป็นไปตามมาตรฐานและคุณภาพการใหบ้รกิารสอดคลอ้งกบัหลกัเกณฑท์ี่
คณะกรรมการกจิการกระจายเสยีง กจิการโทรทศัน์ และกจิการโทรคมนาคมแหง่ชาตปิระกาศกําหนด 
    4.2.3 ผูใ้หบ้รกิารขา้มโครงขา่ยมหีน้าทีต่อ้งบาํรุงรกัษาและปรบัปรงุโครงขา่ย
โทรคมนาคมของตนใหด้อียูเ่สมอ และเป็นไปตามมาตรฐานการบาํรงุรกัษาโครงขา่ยโทรคมนาคมทีเ่ป็นทีย่อมรบัใน
อุตสาหกรรมโทรคมนาคม 
    4.2.4 ผูใ้หบ้รกิารขา้มโครงขา่ยมหีน้าทีแ่จง้ใหผู้ข้อใชบ้รกิารขา้มโครงขา่ยทราบ
ลว่งหน้าไมน้่อยกวา่ 90 วนั ก่อนการเปลีย่นแปลงใด ๆ ของระบบหรอืโครงขา่ยโทรคมนาคมของผูใ้หบ้รกิารขา้ม
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โครงขา่ย ซึง่อาจสง่ผลกระทบต่อวศิวกรรมโครงขา่ยโทรคมนาคม หรอืการใชบ้รกิารขา้มโครงขา่ยฯ แก่ผูข้อใชบ้รกิาร
ขา้มโครงขา่ย 
    4.2.5 ผูใ้หบ้รกิารขา้มโครงขา่ยมหีน้าทีแ่จง้ใหผู้ข้อใชบ้รกิารขา้มโครงขา่ยทราบโดยเรว็
ทีส่ดุถงึขอ้ผดิพลาดต่าง ๆ ทีเ่กดิขึน้บนโครงขา่ยโทรคมนาคมซึง่อาจสง่ผลกระทบต่อการใหบ้รกิารขา้มโครงขา่ยฯ ของ
ผูใ้หบ้รกิารขา้มโครงขา่ย รวมถงึแจง้ใหท้ราบถงึความคบืหน้าของการแกไ้ขขอ้ผดิพลาด และการดาํเนินการแกไ้ข
ขอ้ผดิพลาดดงักลา่ว 
    4.2.6 ผูใ้หบ้รกิารขา้มโครงขา่ยจะพยายามจดัหาพืน้ที ่หรอืจดัใหม้มีาตรการอื่นใด
เพือ่ใหผู้ข้อใชบ้รกิารขา้มโครงขา่ยสามารถตดิตัง้อุปกรณ์โทรคมนาคมทีจ่าํเป็นเพือ่ประโยชน์ในการใชบ้รกิารขา้ม
โครงขา่ยฯ ตราบเทา่ทีก่ารดาํเนินการดงักลา่วไมก่่อใหเ้กดิภาระเกนิสมควรแก่ผูใ้หบ้รกิารขา้มโครงขา่ย หรอืทาํใหผู้ใ้ห้
บรกิารขา้มโครงขา่ยปฏบิตัผิดิเงือ่นไขในสญัญาใด ๆ ทีม่อียูก่บับุคคลภายนอก 
 

ข้อ 5  บริการข้ามโครงข่ายโทรคมนาคมไร้สายภายในประเทศท่ีจดัให้มี 
รายละเอยีดของบรกิารขา้มโครงขา่ยฯ ใหเ้ป็นไปตามเอกสารแนบทา้ยหมายเลข  3 

 
ข้อ  6  การกาํหนดคณุภาพบริการและการทดสอบระบบ  

6.1 ผูใ้หบ้รกิารขา้มโครงขา่ยจะประกนัคุณภาพของการใหบ้รกิารโทรคมนาคมไรส้ายทีใ่หแ้ก่
ผูใ้ชบ้รกิารของผูข้อใชบ้รกิารขา้มโครงขา่ยไมต่ํ่ากวา่ทีจ่ะใหแ้ก่ผูใ้ชบ้รกิารของตนและเป็นไปตามมาตรฐานที่
คณะกรรมการกจิการกระจายเสยีง กจิการโทรทศัน์ และกจิการโทรคมนาคมแหง่ชาตปิระกาศกําหนด  

6.2 คูส่ญัญาทัง้สองฝา่ยตกลงใหม้กีารทดสอบระบบการใหบ้รกิารขา้มโครงขา่ยฯ เพือ่ให้
มัน่ใจวา่การทาํงานของระบบดงักลา่ว สามารถทาํงานไดต้ามเงือ่นไขทีต่กลงกนั และมผีลกระทบต่อการทาํงานปกติ
ของโครงขา่ยน้อยทีส่ดุเทา่ทีจ่ะเป็นไปได ้โดยคูส่ญัญาจะดาํเนินการใหเ้ป็นไปตามทีร่ะบุไวใ้นเอกสารแนบทา้ย
หมายเลข 4 
 

ข้อ 7  ความปลอดภยั และการป้องกนัโครงข่ายโทรคมนาคม 
คูส่ญัญาทัง้สองฝา่ย จะตอ้งปฏบิตัติามวธิปีฏบิตัแิละบทบญัญตัต่ิาง ๆ เกีย่วกบัการฉ้อฉล

หรอืการใชโ้ดยมไิดร้บัอนุญาต ตามทีไ่ดร้ะบุไวใ้นเอกสารแนบทา้ยหมายเลข 5 
 

 ข้อ 8  อตัราค่าตอบแทนการใช้บริการข้ามโครงข่ายโทรคมนาคมไร้สายภายในประเทศ 
และการเรียกเกบ็ค่าตอบแทน 

8.1 อตัราคา่ตอบแทน 
ผูข้อใชบ้รกิารขา้มโครงขา่ยมหีน้าทีช่าํระคา่ตอบแทนการใชบ้รกิารขา้มโครงขา่ยฯ  

และคา่ตอบแทนการใชส้ิง่อาํนวยความสะดวก และสถานที ่ตามอตัราทีร่ะบุไวใ้นเอกสารแนบทา้ยหมายเลข 6 
8.2 การเรยีกเกบ็คา่บรกิารจากผูใ้ชบ้รกิาร 

 การทีผู่ข้อใชบ้รกิารขา้มโครงขา่ยไมส่ามารถเรยีกเกบ็คา่บรกิารจากผูใ้ชบ้รกิาร 
ของตนได ้ผูข้อใชบ้รกิารขา้มโครงขา่ยจะตอ้งเป็นผูร้บัภาระหน้ีสญู โดยไมส่ามารถยกขึน้กลา่วอา้งการชาํระ
คา่ตอบแทนการใชบ้รกิารขา้มโครงขา่ยฯ ตามสญัญาการใชบ้รกิารขา้มโครงขา่ยฯ น้ีได ้

8.3 การเรยีกเกบ็คา่ตอบแทนการใชบ้รกิารขา้มโครงขา่ยฯ  
    คูส่ญัญาทัง้สองฝา่ยจะจดัเกบ็ บนัทกึ และจดัสง่ขอ้มลูเกีย่วกบัการใชบ้รกิารขา้ม 

โครงขา่ยโทรคมนาคมไรส้ายภายในประเทศ โดยมรีายละเอยีดการใชง้าน (Call Detail Records: CDR) ของ
ผูใ้ชบ้รกิารของผูใ้ชบ้รกิารขา้มโครงขา่ย 
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ฐานในการเรยีกเกบ็คา่ตอบแทนประเภทเสยีง ใหเ้รยีกเกบ็เป็นนาท ีการนบัจาํนวน
นาทใีนการคดิคา่ตอบแทนใหค้ดิจาํนวนวนิาทขีองการเรยีกออกทีม่กีารรบัสาย (Answered Originating Calls) ที่
เกดิขึน้ในเดอืนนัน้ๆ โดยเศษของนาทใีหค้ดิตามจรงิไมม่กีารปดัเศษ 

ฐานในการเรยีกเกบ็คา่ตอบแทนประเภทขอ้มลู ใหเ้รยีกเกบ็จากขนาดขอ้มลูเป็น
เมกกะไบตท์ีม่กีารรบัหรอืสง่ ทีเ่กดิขึน้ในเดอืนนัน้ๆ โดยเศษของเมกกะไบตใ์หค้ดิตามจรงิไมม่กีารปดัเศษ 

ฐานในการเรยีกเกบ็คา่ตอบแทนประเภทขอ้ความสัน้ ใหเ้รยีกเกบ็เป็นจาํนวนขอ้ความ
สัน้การนบัจาํนวนขอ้ความสัน้ในการคดิคา่ตอบแทนใหค้ดิจากจาํนวนขอ้ความสัน้ทีส่ง่ออก (Originating SMS) ที่
เกดิขึน้ในเดอืนนัน้ๆ 

ฐานในการเรยีกเกบ็คา่ตอบแทนประเภทขอ้ความพหุสือ่  ใหเ้รยีกเกบ็จากจาํนวน
ขอ้ความทีส่ง่ออก รวมกบัขนาดขอ้มลูเป็นเมกกะไบตท์ีม่กีารรบัหรอืสง่ ทีเ่กดิขึน้ในเดอืนนัน้ๆ โดยเศษของเมกกะไบต์
ใหค้ดิตามจรงิไมม่กีารปดัเศษ 

 
กรณีการใชบ้รกิารขา้มโครงขา่ยประเภทอื่นๆ นอกเหนือจากประเภทบรกิารขา้งตน้ 

คูส่ญัญาจะตอ้งมกีารตกลงอตัรา วธิกีารจดัเกบ็ และการเรยีกเกบ็คา่ตอบแทนการใชบ้รกิารขา้มโครงขา่ยฯดงักลา่ว 
รว่มกนัต่อไป 

8.4 การเรยีกเกบ็เงนิ 
ผูใ้หบ้รกิารขา้มโครงขา่ยจะจดัสง่ใบเรยีกเกบ็เงนิ (Invoice) สาํหรบัคา่ตอบแทนการใช้

บรกิารขา้มโครงขา่ยฯ เป็นรายเดอืน คูส่ญัญาจะตอ้งมกีารตกลงวธิกีารเรยีกเกบ็เงนิรว่มกนัต่อไป 
8.5 การชาํระเงนิ   

8.5.1 ผูข้อใชบ้รกิารขา้มโครงขา่ยตกลงชาํระคา่ตอบแทนการใชบ้รกิารขา้มโครงขา่ยฯ 
ใหแ้ก่ผูใ้หบ้รกิารขา้มโครงขา่ยภายใน 30  วนั นบัถดัจากวนัทีร่ะบุในใบแจง้หน้ี โดยใหถ้อืวนัดงักลา่วเป็น “วนัถงึ
กาํหนดชาํระเงนิ” 

8.5.2 ในกรณีทีผู่ข้อใชบ้รกิารขา้มโครงขา่ยผดินดัไมช่าํระหน้ีภายในกาํหนดเวลา ผูข้อ
ใชบ้รกิารขา้มโครงขา่ยจะตอ้งชาํระดอกเบีย้ในอตัรารอ้ยละ 7.5 ต่อปี ของเงนิทีค่า้งชาํระ การคาํนวณอตัราดอกเบีย้จะ
เริม่ตัง้แต่วนัผดินดัจนถงึวนัทีคู่่สญัญาชาํระเงนิตามใบเรยีกเกบ็เงนิเตม็จาํนวน 

8.5.3 ในกรณีทีผู่ใ้หบ้รกิารขา้มโครงขา่ยซึง่เป็นผูจ้ดัทาํใบเรยีกเกบ็เงนิตรวจพบวา่
จาํนวนเงนิในใบเรยีกเกบ็เงนิไมค่รบถว้น ผูใ้หบ้รกิารขา้มโครงขา่ยสามารถออกใบเพิม่หน้ีเรยีกเกบ็ในสว่นทีข่าดใน
เดอืนถดัไป ทัง้น้ีจะตอ้งกระทาํภายในกาํหนดระยะเวลา ไมเ่กนิ 60 วนันบัแต่วนัทีม่กีารออกใบเรยีกเกบ็เงนิทีเ่กีย่วขอ้ง
กบัจาํนวนเงนิทีไ่มค่รบถว้นนัน้ 

8.6 การแกไ้ขขอ้ผดิพลาด 
 ในกรณีทีม่ขีอ้โตแ้ยง้เกีย่วกบัความถกูตอ้งของขอ้มลูทีใ่ชค้าํนวณคา่ตอบแทนการใช ้

บรกิารขา้มโครงขา่ยฯ ผูข้อใชบ้รกิารขา้มโครงขา่ยมสีทิธสิง่เรื่องใหผู้ใ้หบ้รกิารขา้มโครงขา่ยดาํเนินการตรวจสอบ
ภายใน 30 (สามสบิ) วนันบัจากวนัทีร่ะบุในใบแจง้หน้ี ทัง้น้ี หากพน้กาํหนดระยะเวลาดงักลา่ว ใหถ้อืวา่ไมม่ขีอ้โตแ้ยง้ 
โดยคูส่ญัญาทัง้สองฝา่ยตกลงรว่มกนัตรวจสอบและหาขอ้ยตุริว่มกนัใหแ้ลว้เสรจ็ภายใน 90 วนันบัจากทีผู่ใ้หบ้รกิาร
ขา้มโครงขา่ยไดร้บัขอ้โตแ้ยง้  

          ในกรณีทีข่อ้โตแ้ยง้ถกูตอ้ง หรอืขอ้รอ้งเรยีนของผูใ้ชบ้รกิารของผูข้อใชบ้รกิารขา้ม 
โครงขา่ยไดร้บัการตรวจสอบจนเป็นทีย่อมรบัของคูส่ญัญาทัง้สองฝา่ย ผูใ้หบ้รกิารขา้มโครงขา่ยจะจดัสง่ใบลด 
หน้ี รวมถงึคนืเงนิ (หากผูข้อใชบ้รกิารขา้มโครงขา่ยไดช้าํระแลว้) ใหก้บัผูข้อใชบ้รกิารขา้มโครงขา่ย 

 ในกรณีทีผู่ใ้หบ้รกิารขา้มโครงขา่ยตรวจพบวา่จาํนวนเงนิในใบแจง้หน้ีทีเ่รยีกเกบ็ไม ่
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ครบถว้นถกูตอ้ง ผูใ้หบ้รกิารขา้มโครงขา่ยมสีทิธอิอกใบเพิม่หน้ีเพือ่เรยีกเกบ็สว่นทีข่าดภายใน 30 วนั นบัถดัจากวนัที่
ระบุในใบแจง้หน้ีทีเ่กีย่วขอ้งกบัจาํนวนเงนิทีไ่มค่รบถว้นนัน้ ทัง้น้ี หากพน้กาํหนดระยะเวลาดงักลา่ว ใหถ้อืวา่ผู้
ใหบ้รกิารขา้มโครงขา่ยสิน้สทิธใินการออกใบเพิม่หน้ี 

 ในกรณีทีม่ขีอ้โตแ้ยง้ ผูข้อใชบ้รกิารขา้มโครงขา่ยตกลงจะดาํเนินการชาํระเงนิดงัต่อไปน้ี
ก่อนทีจ่ะไดข้อ้ยุตจิากกระบวนการตรวจสอบ 

(ก) กรณีทีจ่าํนวนเงนิทีโ่ตแ้ยง้มมีลูคา่ไมเ่กนิรอ้ยละ 1 ของจาํนวนเงนิทัง้หมดของ 
แต่ละประเภทบรกิาร ผูข้อใชบ้รกิารขา้มโครงขา่ยจะตอ้งชาํระเงนิทัง้หมดใหแ้ก่ผูใ้หบ้รกิารขา้มโครงขา่ย 

(ข) กรณีทีจ่าํนวนเงนิทีโ่ตแ้ยง้มมีลูคา่เกนิรอ้ยละ 1 ของจาํนวนเงนิทัง้หมดของแต่ละ 
ประเภทบรกิาร ผูข้อใชบ้รกิารขา้มโครงขา่ยจะตอ้งชาํระเงนิสว่นทีไ่มม่กีารโตแ้ยง้ใหค้รบถว้นใหแ้ก่ผูใ้หบ้รกิารขา้ม
โครงขา่ย 

 ในกรณีทีผู่ข้อใชบ้รกิารขา้มโครงขา่ยผดินดัไมช่าํระหน้ีภายในกาํหนดเวลา รวมถงึ 
กรณีทีเ่กดิขอ้โตแ้ยง้ของผูข้อใชบ้รกิารขา้มโครงขา่ยนัน้ไมถ่กูตอ้ง หรอืไมส่ามารถหกัลา้งหลกัฐานของผูใ้หบ้รกิารขา้ม
โครงขา่ยได ้ผูข้อใชบ้รกิารขา้มโครงขา่ยตอ้งชาํระยอดคงคา้งพรอ้มดอกเบีย้ในอตัรารอ้ยละ 7.5 ต่อปี โดยคดิคาํนวณ
ตัง้แต่วนัทีผ่ดินดั จนถงึวนัทีช่าํระเงนิครบถว้น  
 

ข้อ 9 เง่ือนไขและข้อกาํหนดทางการค้า 
9.1 เสรภีาพในการทาํสญัญา 

   ผูข้อใชบ้รกิารขา้มโครงขา่ยอาจขอใชบ้รกิารขา้มโครงขา่ยฯ กบัผูร้บัใบอนุญาต 
รายอื่น โดยผูใ้หบ้รกิารขา้มโครงขา่ยจะไมจ่าํกดัเสรภีาพของคู่สญัญาอกีฝา่ยหน่ึงในการทาํสญัญาดงักลา่ว 

9.2 บรกิารฉุกเฉิน (Emergency Service) 
การเขา้ถงึบรกิารฉุกเฉินของคูส่ญัญาแต่ละฝา่ยใหคู้ส่ญัญารว่มตกลงเงือ่นไขที ่

เกีย่วขอ้งแยกต่างหากจากสญัญาเป็นกรณีๆ ไป  
9.3 กฎหมายทีใ่ชบ้งัคบั 

ใหนํ้ากฎหมายไทยมาใชบ้งัคบักบัสญัญา 
9.4 การคงไวแ้ละการสละสทิธเิรยีกรอ้ง 

การสละสทิธเิรยีกรอ้งจะตอ้งกระทาํเป็นลายลกัษณ์อกัษรและสง่ใหแ้ก่คูส่ญัญาอกีฝา่ย
หน่ึงโดยชอบตามสญัญา การทีคู่ส่ญัญาอกีฝา่ยหน่ึงไมใ่ชส้ทิธเิรยีกรอ้งไมถ่อืเป็นเหตุใหส้ทิธดิงักลา่วระงบัสิน้ไปและไม่
ถอืเป็นการสละสทิธเิรยีกรอ้ง 

9.5 คูส่ญัญาฝา่ยใดฝา่ยหน่ึงจะโอนสทิธ ิผลประโยชน์ หน้าที ่และความรบัผดิชอบ 
ใดๆ ใหแ้ก่บุคคลภายนอกมไิดเ้วน้แต่จะไดร้บัความยนิยอมเป็นหนงัสอืจากคูส่ญัญาอกีฝา่ยหน่ึง 

9.6 ความสมบรูณ์ของสญัญา 
ในกรณีทีข่อ้สญัญาหรอืหน้ีตามสญัญาขอ้ใดตกเป็นโมฆะหรอืไมม่ผีลบงัคบัทาง 

กฎหมายโดยผลของกฎหมายหรอืโดยผลของคาํพพิากษาของศาล ใหถ้อืวา่ขอ้สญัญาหรอืหน้ีดงักลา่วไมม่ผีลกระทบ
ถงึความสมบรูณ์ของขอ้สญัญาในสว่นอื่นๆ 
 

ข้อ 10 การประกนัภยั 
10.1 ผูใ้หบ้รกิารขา้มโครงขา่ยจะตอ้งจดัใหม้แีละคงไวซ้ึง่การประกนัภยัตามมาตรฐานที่

ยอมรบักนัโดยทัว่ไปในอุตสาหกรรมโทรคมนาคมในประเทศไทยกบับรษิทัประกนัภยัซึง่ไดร้บัอนุญาตตามกฎหมาย
ไทยในเรือ่งดงัต่อไปน้ี 
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  (ก)  การประกนัภยัความรบัผดิต่อสาธารณะ (Public Liability Insurance) มวีงเงนิเอา
ประกนัจาํนวน 2 ลา้นเหรยีญสหรฐั (USD) เวน้แต่ทีคู่ส่ญัญาจะไดต้กลงกนัเป็นอยา่งอื่น 

     (ข)  การประกนัภยัในทรพัยส์นิของผูข้อใชบ้รกิารขา้มโครงขา่ยทีใ่ชใ้นการใหบ้รกิาร
ขา้มโครงขา่ยฯ ตามสญัญา 

10.2 ในกรณีทีม่กีารรอ้งขอจากผูใ้หบ้รกิารขา้มโครงขา่ย ผูข้อใชบ้รกิารขา้มโครงขา่ยมี
หน้าทีต่อ้งแสดงหลกัฐานทีเ่พยีงพอ เชน่ สาํเนากรมธรรมป์ระกนัภยั หรอืเอกสารอื่นใด เพือ่แสดงวา่ตนไดป้ฏบิตัติาม
ขอ้ผกูพนัของตนในเรือ่งการประกนัภยัตามขอ้ 10.1 ครบถว้นแลว้ ภายใน 15 วนันบัตัง้แต่วนัทีม่กีารรอ้งขอจากผู้
ใหบ้รกิารขา้มโครงขา่ย 
 

ข้อ 11 แผนด้านเทคนิคขัน้พืน้ฐาน 
  ใหผู้ป้ระกอบการสามารถเจรจาตกลงกนัในรายละเอยีดได ้โดยอยูบ่นพืน้ฐานของการ
ปฏบิตัอิยา่งเป็นธรรม สมเหตุสมผล และไมเ่ลอืกปฏบิตั ิ
 
 ข้อ 12 การรกัษาข้อมลูลบั ความรบัผิด และการชดใช้ค่าเสียหาย 
 12.1 คูส่ญัญาแต่ละฝา่ยอาจเปิดเผยขอ้มลูลบัทางดา้นเทคนิคและธุรกจิแก่คูส่ญัญาอกีฝา่ย
หน่ึงโดยทางวาจา ลายลกัษณ์อกัษร รปูภาพหรอืโดยรปูแบบอื่นๆ ตามทีต่กลงกนั เพือ่ประโยชน์ในการดาํเนินการใดๆ 
หรอืเพือ่วตัถุประสงคภ์ายใต ้RRO น้ี 
 12.2 คูส่ญัญาแต่ละฝา่ยใหก้ารรบัรองวา่อุปกรณ์ ระบบ และสว่นใดๆ ของโครงขา่ยทีต่นได้
จดัหาใหเ้พือ่ประโยชน์ในการใชโ้ครงขา่ยหรอืเพือ่การใชง้านของคูส่ญัญาอกีฝา่ยหน่ึงมไิดล้ะเมดิลขิสทิธิ ์สทิธบิตัร และ
เครือ่งหมายการคา้ รวมทัง้สทิธใินทรพัยส์นิทางปญัญาอื่นๆ ของบุคคลทีส่าม 
 12.3 คูส่ญัญาแต่ละฝา่ยจะไมนํ่าเครือ่งหมายการคา้ เครือ่งหมายบรกิาร หรอืชื่อทางการคา้
ของคูส่ญัญาอกีฝา่ยหน่ึงมาใชเ้ป็นของตนเอง เวน้แต่จะไดร้บัอนุญาตเป็นลายลกัษณ์อกัษรจากคูส่ญัญาผูม้สีทิธใิน
ทรพัยส์นิทางปญัญานัน้ 
 12.4 การโอนขอ้มลูระหวา่งคูส่ญัญา ไมก่่อใหเ้กดิการอนุญาตทัง้โดยทางตรงหรอืทางออ้มใน
การใหส้ทิธใินทรพัยส์นิทางปญัญาไมว่า่ในระหวา่งทีม่กีารโอนขอ้มลูหรอืภายหลงัการโอนขอ้มลูนัน้ 
 12.5 เวน้แต่จะไดก้าํหนดไวเ้ป็นอยา่งอื่นใน RRO น้ี คูส่ญัญาแต่ละฝา่ยจะไมเ่ปิดเผยขอ้มลูลบั 
เวน้แต่ในกรณีดงัต่อไปน้ี 
 ก) การเปิดเผยนัน้ไดร้บัอนุญาตเป็นลายลกัษณ์อกัษรจากคูส่ญัญาผูม้สีทิธใินขอ้มลูนัน้ 
 ข) เป็นการเปิดเผยขอ้มลูต่ออนุญาโตตุลาการหรอืผูเ้ชีย่วชาญทีไ่ดร้บัการแต่งตัง้ใหช้ี้
ขาดขอ้พพิาทตาม RRO น้ี 
 ค) การเปิดเผยขอ้มลูเป็นไปตามกฎหมาย ระเบยีบ ขอ้กาํหนด คาํสัง่ ประกาศ และ
กฎเกณฑก์ารกาํกบัดแูลทีอ่อกโดย คณะกรรมการกจิการกระจายเสยีง กจิการโทรทศัน์ และกจิการโทรคมนาคม
แหง่ชาตหิรอืโดยคาํสัง่ศาล 
 12.6 คูส่ญัญาฝา่ยทีเ่ปิดเผยขอ้มลูแก่บุคคลทีส่ามจะตอ้งแจง้ใหคู้ส่ญัญาอกีฝา่ยหน่ึงทราบซึง่
การเปิดเผยขอ้มลูนัน้ก่อนทีจ่ะมกีารเปิดเผยขอ้มลูดงักลา่ว 
 12.7 คูส่ญัญาแต่ละฝา่ยใหก้ารรบัรองวา่ขอ้มลูซึง่คูส่ญัญาฝา่ยหน่ึงเปิดเผยแก่คูส่ญัญาอกี
ฝา่ยหน่ึงนัน้จะนําไปใชเ้ฉพาะเพือ่ประโยชน์อนัเป็นทีป่ระสงคข์องการเปิดเผยขอ้มลูนัน้ 
 12.8 เพือ่เป็นการป้องกนัการเปิดเผยขอ้มลูลบัอยา่งไมเ่หมาะสม คูส่ญัญาทัง้สองฝา่ย ตกลง
ทีจ่ะจาํกดัการเขา้ถงึซึง่ขอ้มลูดงักลา่วเฉพาะแต่โดยพนกังาน ลกูจา้งหรอืตวัแทนของคูส่ญัญาซึง่อยูใ่นสถานะทีม่คีวาม
จาํเป็นจะตอ้งรูข้อ้มลูเพื่อประโยชน์ในการดาํเนินการภายใตว้ตัถุประสงคแ์ห่ง RRO น้ีเทา่นัน้ 
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  พนกังาน ลกูจา้ง หรอืตวัแทนของคูส่ญัญาซึง่ไดร้บัสทิธใินการเขา้ถงึขอ้มลูจะตอ้ง
รกัษาขอ้มลูนัน้ไวอ้ยา่งเป็นความลบัเฉพาะ และจะตอ้งไมเ่ปิดเผยขอ้มลูนัน้ต่อบุคคลอื่น 
  คูส่ญัญาแต่ละฝา่ยจะตอ้งรบัผดิในกรณีทีพ่นกังาน ลกูจา้ง หรอืตวัแทนของตนได้
เปิดเผยขอ้มลูต่อบุคคลอื่น 
 12.9 คูส่ญัญาทัง้สองฝา่ยไมต่อ้งรบัผดิชดใชค้า่สนิไหมทดแทนใหก้บัคูส่ญัญาอกีฝา่ยหน่ึงใน
กรณีทีม่บุีคคลทีส่ามกลา่วอา้ง เรยีกรอ้ง และดาํเนินการใดๆ ประกอบขอ้กลา่วอา้งวา่การใชว้งจร (Circuit) อุปกรณ์ 
(Apparatus) หรอืระบบซอฟตแ์วร ์หรอืการทาํงานของบรกิารใดๆ โดยคูส่ญัญาฝา่ยหน่ึงฝา่ยใดภายใต ้RRO น้ี
ก่อใหเ้กดิการละเมดิหรอืการนําไปใชใ้นทางมชิอบซึง่สทิธบิตัร ลขิสทิธิ ์หรอืทรพัยส์นิทางปญัญาอื่นๆ รวมทัง้สทิธใิน
การเป็นเจา้ของของบุคคลทีส่ามนัน้หากสามารถพสิจูน์ไดว้า่ตนมไิดม้สีว่นรูเ้หน็กบัการกระทาํความผดินัน้ 
  12.10 ขอ้มลูลบัซึง่เป็นลายลกัษณ์อกัษรทัง้หมดหรอืสว่นใดสว่นหน่ึงของขอ้มลูดงักลา่ว (ซึง่
รวมถงึขอ้มลูลายลกัษณ์อกัษรทีม่กีารเกบ็ไวใ้นซอฟตแ์วรข์องเครือ่งคอมพวิเตอร ์ (Computer Software) หรอืในรปูสือ่
บนัทกึอเิลก็ทรอนิกส ์(Electronic Storage Media) รวมทัง้เอกสารแสดงการวเิคราะห ์ศกึษา ตรวจสอบ รายงาน หรอื
เอกสารอื่น ๆ ซึง่จดัทาํโดยคูส่ญัญาฝา่ยทีไ่ดร้บัทราบขอ้มลู (หรอืโดยตวัแทนซึง่ไดร้บัมอบอาํนาจ) โดยเกดิจากหรอื
เป็นผลมาจากขอ้มลูลบัซึง่ไดจ้ากคูส่ญัญาฝา่ยทีเ่ปิดเผยขอ้มลูจะตอ้งถกูสง่คนืไปยงัคูส่ญัญาฝา่ยทีเ่ปิดเผยขอ้มลู หรอื
ทาํลายโดยคู่สญัญาฝา่ยทีไ่ดร้บัทราบขอ้มลูนัน้ในกรณีทีม่กีารรอ้งขอโดยคู่สญัญาฝา่ยทีเ่ปิดเผยขอ้มลูในเวลาใดๆ 
ตามทีต่กลงกนั หรอืในวนัที ่RRO น้ีสิน้สดุลง แลว้แต่วา่ระยะเวลาใดจะถงึก่อน 
   ในกรณีทีม่กีารรอ้งขอใหท้าํลายขอ้มลูนัน้ คูส่ญัญาฝา่ยทีไ่ดร้บัการรอ้งขอจะตอ้งทาํ
คาํรบัรองเป็นลายลกัษณ์อกัษรวา่ไดม้กีารทาํลายขอ้มลูเสรจ็สมบรูณ์แลว้สง่ใหคู้ส่ญัญาฝา่ยทีร่อ้งขอภายใน 30 วนัทาํ
การ นบัแต่วนัทาํลายขอ้มลูนัน้  
   นบัแต่วนัทีม่กีารรอ้งขอใหท้าํลายขอ้มลูลบั คูส่ญัญาฝา่ยทีไ่ดร้บัการรอ้งขอจะนํา
ขอ้มลูนัน้ไปใชใ้นรปูแบบใดๆ เพือ่ประโยชน์ใดๆ อกีต่อไปไมไ่ด ้
  12.11 คูส่ญัญาทัง้สองฝา่ยรบัวา่ เงือ่นไขในขอ้ 12 ทัง้หมดมผีลบงัคบัใชต้ลอดไปแมว้า่
เงือ่นไขสว่นอื่นๆ ใน RRO น้ีจะตกเป็นโมฆะ ใชบ้งัคบัไมไ่ดห้รอืสิน้สดุลงดว้ยเหตุใดกต็าม หน้าทีใ่นการรกัษาความลบั
ของขอ้มลูลบัซึง่มกีารเปิดเผยในระหวา่งคูส่ญัญาและหน้าทีใ่ดๆ ภายใตข้อ้ 12 น้ีจะคงอยูต่่อไปจนครบเวลา 2 ปี นบั
แต่วนัทีส่ญัญาทีเ่กีย่วขอ้งสิน้สดุลงทัง้หมด 
  12.12 คูส่ญัญาแต่ละฝา่ยยอมรบัวา่ การละเมดิขอ้สญัญายอ่ยขอ้ใดขอ้หน่ึงของ RRO ขอ้ 12 
น้ี อาจก่อใหเ้กดิความเสยีหายแก่คูส่ญัญาอกีฝา่ยหน่ึง โดยคูส่ญัญาฝา่ยทีก่่อใหเ้กดิความเสยีหายตอ้งรบัผดิชดใชค้า่
สนิไหมทดแทนตามทีก่ฎหมายกาํหนด 
  12.13 คูส่ญัญาทัง้สองฝา่ยไดร้บัรู ้เขา้ใจ และตระหนกัถงึการกระทาํใดๆ ตาม RRO ขอ้ 12 
ทัง้หมดในเรือ่งการรกัษาความลบัของขอ้มลู 
   RRO ขอ้ 12 น้ีใหม้ผีลใชบ้งัคบัแทนทีก่ารตดิต่อสือ่สารและความเขา้ใจของคูส่ญัญา
ทัง้สองฝา่ยซึง่มมีาก่อนหน้าน้ีอนัเกีย่วกบัการรกัษาความลบัของขอ้มลูทัง้หมด 

12.14 เหตุสดุวสิยั 
   คูส่ญัญาทัง้สองฝา่ยไมต่อ้งรบัผดิอนัเน่ืองมาจากเหตุสดุวสิยั อนัหมายถงึ เหตุใดๆ 
อนัจะเกดิขึน้กด็ ีจะใหผ้ลพบิตักิด็ ีเป็นเหตุทีไ่มอ่าจป้องกนัไดแ้มท้ัง้บุคคลผูต้อ้งประสบหรอืใกลจ้ะตอ้งประสบเหตุนัน้ 
จะไดจ้ดัการระมดัระวงัตามสมควรอนัพงึคาดหมายไดจ้ากบุคคลในฐานะและภาวะเชน่นัน้ และเพือ่ประโยชน์ในการ
ตคีวาม RRO น้ี เหตุสดุวสิยัใหร้วมถงึ (แต่ไมจ่าํกดัเฉพาะ) การก่อการจลาจล การก่อการกบฏ การก่อการรา้ย 
สงคราม การปฏวิตัริฐัประหาร ภาวะฉุกเฉินแห่งชาต ิอคัคภียั วาตภยั อุทกภยั การระเบดิ การก่อวนิาศกรรม แต่ทัง้น้ี
ไมร่วมถงึขอ้พพิาททางดา้นแรงงานทุกประเภทรวมทัง้การนดัหยดุงาน 
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   คูส่ญัญาซึง่ไดร้บัผลกระทบจากเหตุสดุวสิยัตอ้งแจง้ใหคู้ส่ญัญาอกีฝา่ยหน่ึงทราบซึง่
สภาพและรายละเอยีดของเหตุสดุวสิยันัน้ 
   ในกรณีทีเ่หตุสดุวสิยักระทบถงึการปฏบิตังิานตามสญัญาของคูส่ญัญาอกีฝา่ยหน่ึง
เพยีงบางสว่น คูส่ญัญาฝา่ยนัน้ยงัคงมภีาระผกูพนัทีจ่ะตอ้งปฏบิตังิานตามสญัญาตามสว่นทีไ่มไ่ดร้บัผลกระทบจากเหตุ
สดุวสิยันัน้ 
 
 
 ข้อ 13 ความสมัพนัธก์บัผูใ้ช้บริการ 
  13.1 คูส่ญัญาทัง้สองฝา่ยตกลงทีจ่ะดาํเนินการใดๆ ตามทีต่กลงกนัโดยคาํนึงถงึ
ความสมัพนัธก์บัผูใ้ชบ้รกิาร ภายใตข้อ้กาํหนดและเงือ่นไขซึง่เป็นไปตามกฎเกณฑก์ารกาํกบัดแูลทีอ่อกโดย
คณะกรรมการกจิการกระจายเสยีง กจิการโทรทศัน์ และกจิการโทรคมนาคมแหง่ชาต ิ   
  13.2 ผูข้อใชบ้รกิารขา้มโครงขา่ยยอมรบัวา่ผูข้อใชบ้รกิารขา้มโครงขา่ยจะรบัผดิชอบในการ
เรยีกเกบ็คา่บรกิารจากผูใ้ชบ้รกิารของตนเอง สาํหรบับรกิารทีต่นเป็นผูใ้หบ้รกิารแก่ผูใ้ชบ้รกิารดงักลา่ว เวน้แต่จะมกีาร
ตกลง แต่งตัง้ และ/หรอื วา่จา้งใหบุ้คคลอื่นเป็นผูร้บัชาํระคา่บรกิารแทน 
  13.3 ผูข้อใชบ้รกิารขา้มโครงขา่ยตกลงจะชาํระคา่บรกิารทีเ่กีย่วขอ้งแก่ผูใ้หบ้รกิารขา้ม
โครงขา่ย 
   หน้าทีใ่นการชาํระคา่บรกิารแก่ผูใ้หบ้รกิารขา้มโครงขา่ยไมร่ะงบัไปแมว้า่ผูข้อใชบ้รกิาร
ขา้มโครงขา่ยไมอ่าจเรยีกเกบ็เงนิจาํนวนดงักล่าวจากผูใ้ชบ้รกิารไดก้ต็าม 
   

 
ข้อ 14 การเลิก การระงบั การเปล่ียนแปลงแก้ไข การทบทวน RRO 

  14.1 การยกเลกิและการระงบัของ RRO ใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑแ์ละเงือ่นไขของ
คณะกรรมการกจิการกระจายเสยีง กจิการโทรทศัน์ และกจิการโทรคมนาคมแหง่ชาต ิ
  14.2 ผูใ้หบ้รกิารขา้มโครงขา่ยอาจเปลีย่นแปลงแกไ้ข RRO น้ีเมือ่มเีหตุการณ์ดงัต่อไปน้ี
เกดิขึน้ 

- การเปลีย่นแปลงแกไ้ขกฎระเบยีบดา้นการกาํกบัดแูลทีเ่กีย่วขอ้ง   
- การแกไ้ขเปลีย่นแปลงเงือ่นไขทีก่าํหนดไวใ้นใบอนุญาต 
- ขอ้สญัญาสว่นใดสว่นหน่ึงพน้สภาพบงัคบั หรอือยูใ่นสภาพทีไ่มเ่หมาะสมจะ

นํามาใชบ้งัคบัอกีต่อไป    
  14.3 คูส่ญัญาแต่ละฝา่ยรบัจะใหค้วามชว่ยเหลอืใดๆ ทีจ่าํเป็นแก่คูส่ญัญาอกีฝา่ยหน่ึงเพื่อ
เยยีวยาการไมป่ฏบิตัติาม RRO ของคูส่ญัญาฝา่ยนัน้ 
  14.4 การเลกิหรอืการระงบัของ RRO น้ีไมก่ระทบถงึสทิธแิละหน้าทีข่องคูส่ญัญาทีเ่กดิขึน้ใน
ระหวา่ง RRO มผีลบงัคบัใช ้
  

ข้อ 15 การจาํกดัความรบัผิด 
15.1 ในการปฏบิตัติาม RRO น้ี คูส่ญัญาทัง้สองฝา่ยมหีน้าที ่และขอ้ผกูพนัทีจ่ะตอ้งใช้

ความสามารถและความเอาใจใสข่องตนเฉกเช่นเดยีวกบัทีผู่ป้ระกอบการโทรคมนาคมโดยทัว่ไปพงึจะยดึถอืปฏบิตั ิ
เพือ่ใหบ้รรลุผลและเป็นไปตามวตัถุประสงคแ์ละเจตนารมณ์แห่ง RRO น้ี 

15.2 ภายใตบ้งัคบัแหง่ขอ้ 15.4 หากคูส่ญัญาฝา่ยใดฝา่ฝืนหรอืไมป่ฏบิตัติามขอ้ผกูพนัของ
ตนภายใต ้RRO น้ี (แต่ไมร่วมถงึขอ้ผกูพนัทีจ่ะตอ้งชาํระเงนิใดๆ ตามเงือ่นไขของ RRO น้ี) ใหค้วามรบัผดิของ
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คูส่ญัญาฝา่ยทีผ่ดิสญัญานัน้ (รวมตลอดจนความรบัผดิสาํหรบัการประมาทเลนิเลอ่หรอืการฝา่ฝืนไมป่ฏบิตัติาม
กฎหมาย) ต่อคูส่ญัญาอกีฝา่ยหน่ึงไมเ่กนิจาํนวนเงนิคา่ใชบ้รกิารขา้มโครงขา่ยฯ ทีก่าํหนดไวใ้นสญัญาการใชบ้รกิาร
ขา้มโครงขา่ยฯ ทีท่าํขึน้เป็นกรณีๆ ไป สาํหรบัรอบระยะเวลา 12 เดอืนใดๆ ก่อนหน้าวนัทีค่วามรบัผดินัน้จะเกดิขึน้ 

15.3 คูส่ญัญาทัง้สองฝา่ยจะไมบ่อกปดัหรอืจาํกดัความรบัผดิของตนสาํหรบัการเสยีชวีติ 
หรอืการบาดเจบ็ทีเ่กดิขึน้จากความประมาทเลนิเลอ่ของตน หรอืเป็นความรบัผดิของตนตามกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง 

15.4 คูส่ญัญาฝา่ยใดฝา่ยหน่ึงไมต่อ้งรบัผดิต่อคูส่ญัญาอกีฝา่ยหน่ึงในมลูสญัญา หรอืมลู
ละเมดิ (รวมถงึความประมาทเลนิเลอ่หรอืการฝา่ฝืนไมป่ฏบิตัติามกฎหมาย) หรอืสาํหรบัความเสยีหายใดๆ (ไมว่า่จะ
โดยทางตรงหรอืทางออ้ม) ทีเ่ป็นความเสยีหายในรปูของรายได ้การสญูเปลา่หรอืความเสยีหายขา้งเคยีงหรอืทางออ้ม
อยา่งอื่นในเชงิธุรกจิ ทีเ่กดิขึน้จากการดาํเนินการตาม RRO น้ี ทัง้น้ี การเรยีกคา่เสยีหายกรณีทัว่ไปใหเ้ป็นไปตามที่
กาํหนดในประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชย ์

15.5 RRO แต่ละขอ้ภายใตห้วัขอ้การจาํกดัความรบัผดิน้ีเป็นขอ้จาํกดัทีใ่ชบ้งัคบัแยกออก
จากกนั และใหม้ผีลใชบ้งัคบัต่อไปไดถ้งึแมว้า่ขอ้กาํหนดหน่ึงขอ้กาํหนดใดจะใชบ้งัคบัไมไ่ดห้รอืถกูตคีวามวา่ไม่
สมเหตุสมผลไมว่า่ในกรณีใดๆ 
 
 ข้อ 16 การระงบัข้อพิพาท 

16.1 คูส่ญัญาทัง้สองฝา่ยตกลงทีจ่ะปฏบิตัติามหรอืดาํเนินการใดๆ ตามสญัญาดว้ยความ
ตัง้ใจจรงิในการปฏบิตังิานรว่มกนั และดว้ยความสจุรติ และจะแสวงหาหนทางรว่มกนัในการระงบัขอ้พพิาทใดๆ ที่
เกดิขึน้โดยเรว็ 

16.2 คูส่ญัญาตกลงใหค้ณะกรรมการกจิการกระจายเสยีง กจิการโทรทศัน์ และกจิการ
โทรคมนาคมแหง่ชาต ิเป็นผูร้ะงบัขอ้พพิาทในขอ้พพิาทใดๆ ทีเ่กดิขึน้จากสญัญาการใชบ้รกิารขา้มโครงขา่ยฯ ซึง่เป็น
ขอ้พพิาททีก่ฎหมายกาํหนดใหเ้ป็นอาํนาจชีข้าดของคณะกรรมการกจิการกระจายเสยีง กจิการโทรทศัน์ และกจิการ
โทรคมนาคมแหง่ชาต ิ

16.3 คูส่ญัญาตกลงใหใ้ชว้ธิกีารระงบัขอ้พพิาทโดยอนุญาโตตุลาการสาํหรบัขอ้พพิาทใดๆ ที่
เกดิขึน้จากสญัญาน้ีซึง่ไมอ่ยูใ่นอาํนาจชีข้าดตามกฎหมายของคณะกรรมการกจิการกระจายเสยีง กจิการโทรทศัน์ และ
กจิการโทรคมนาคมแหง่ชาต ิโดยใหก้ารวนิิจฉยัขอ้พพิาทนัน้เป็นไปตามขอ้บงัคบัอนุญาโตตุลาการของสถาบนั
อนุญาโตตุลาการ สาํนกังานศาลยตุธิรรมซึง่ใชบ้งัคบัอยูใ่นขณะทีม่กีารเสนอขอ้พพิาทเพือ่การอนุญาโตตุลาการและอยู่
ภายใตก้ารจดัการของสถาบนัดงักลา่ว 

16.4 ในชว่งระยะเวลาก่อนหรอืระหวา่งกระบวนการระงบัขอ้พพิาท ผูใ้หบ้รกิารขา้ม
โครงขา่ยจะตอ้งไมร่ะงบัการใหบ้รกิารทีใ่หแ้ก่ผูข้อใชบ้รกิารขา้มโครงขา่ยหรอืละเวน้ หรอืกระทาํการใดๆ ซึง่อาจสง่ผล
กระทบต่อการใหบ้รกิารของผูข้อใชบ้รกิารขา้มโครงขา่ยภายใตส้ญัญาน้ี เวน้แต่จะไดร้บัอนุญาตอยา่งชดัแจง้จาก
คณะกรรมการกจิการกระจายเสยีง กจิการโทรทศัน์ และกจิการโทรคมนาคมแหง่ชาต ิเป็นกรณีๆ ไป 
 

ข้อ 17 บคุคลและสถานท่ีติดต่อได้ 
 ผูใ้หบ้รกิารขา้มโครงขา่ยมทีีท่าํการตัง้อยูท่ีเ่ลขที ่18 อาคาร ทร ูทาวเวอร ์ถนนรชัดาภเิษก 

แขวงหว้ยขวาง เขตหว้ยขวาง กรงุเทพมหานคร  10310 โดยมบุีคคลตามรายชื่อดงัต่อไปน้ีเป็นบุคคลผูต้ดิต่อ 
 

นางสาววีณา แสงสิริภิญโญ 
 
               หากผูใ้หบ้รกิารขา้มโครงขา่ยมกีารเปลีย่นแปลงหรอืแกไ้ขทีอ่ยูข่องบรษิทั หรอืบุคคลผูต้ดิต่อ 

ผูใ้หบ้รกิารขา้มโครงขา่ยจะดาํเนินการแจง้ใหคู้ส่ญัญาทราบโดยเรว็เป็นลายลกัษณ์อกัษร 



 
 

ขอ้เสนอการใชบ้รกิารขา้มโครงขา่ยโทรคมนาคมไรส้ายภายในประเทศ ของบรษิทั ทร ูมฟู เอช ยนูิเวอรแ์ซล คอมมวินิเคชัน่ จาํกดั       หน้า 13 จาก 23 

 
ข้อ 18 การย่ืนหนังสือบอกกล่าว 

  ในกรณีทีไ่มม่กีารระบุไวเ้ป็นอยา่งอื่นใน RRO น้ี การแสดงเจตนาในรปูการแจง้ การยืน่คาํ
รอ้ง การเรยีกรอ้ง หรอืการตดิต่อสือ่สารใดๆ ภายใต ้RRO น้ีในระหวา่งคูส่ญัญา จะตอ้งทาํเป็นหนงัสอืและถอืวา่มผีล
ผกูพนัเมือ่ไดม้กีารนําสง่ดว้ยมอื ดว้ยพนกังานสง่เอกสาร ดว้ยจดหมายอเิลก็ทรอนิกส ์จดหมายลงทะเบยีนไปรษณีย์
ตอบรบั หรอืระบบโทรสาร ซึง่มกีารยนืยนัโทรสารเป็นลายลกัษณ์อกัษรในภายหลงั โดยถอืวา่วนัทีร่บัโทรสาร เป็นวนั
รบัการแสดงเจตนา เมือ่คูส่ญัญาอกีฝา่ยหน่ึงไดร้บัไวต้ามทีอ่ยูท่ีร่ะบุไวด้งัต่อไปน้ี 
 
  บรษิทั ทร ูมฟู เอช ยนิูเวอรแ์ซล คอมมวินิเคชัน่ จาํกดั  เลขที ่18 อาคาร ทร ูทาวเวอร ์ถนน
รชัดาภเิษก แขวงหว้ยขวาง เขตหว้ยขวาง กรงุเทพมหานคร  10310 
  หรอืตามทีอ่ยูอ่ื่นทีคู่ส่ญัญาจะไดแ้จง้คูส่ญัญาไวเ้ป็นหนงัสอื  
 ในการเสนอ RRO ฉบบัน้ี ผูใ้หบ้รกิารขา้มโครงขา่ยยนืยนัวา่จะปฏบิตัติามเงือ่นไขทีเ่สนอใน 
RRO น้ี และนํา RRO ไปใชเ้ป็นหลกัเกณฑใ์นการใหบ้รกิารขา้มโครงขา่ยฯแก่ผูป้ระกอบการรายอื่น 



 
 

ขอ้เสนอการใชบ้รกิารขา้มโครงขา่ยโทรคมนาคมไรส้ายภายในประเทศ ของบรษิทั ทร ูมฟู เอช ยนูิเวอรแ์ซล คอมมวินิเคชัน่ จาํกดั               หน้า 14 จาก 23 

เอกสารแนบท้ายหมายเลข 1 
 

จดุเข้าถึงบริการข้ามโครงข่ายโทรคมนาคมไร้สายภายในประเทศ (Roaming Trunk) 
 
 
จุดเขา้ถงึบรกิารขา้มโครงขา่ยทีเ่ป็นไปไดท้างเทคนิคของบรษิทั ทร ูมฟู เอช ยนิูเวอรแ์ซล คอมมวินิเคชัน่ จาํกดั เพือ่เชื่อม
เสน้ทางสาํหรบัการใหบ้รกิารขา้มโครงขา่ยโทรคมนาคมไรส้ายภายในประเทศ (Roaming Trunk)   

 
ทัง้น้ี ภายใตบ้งัคบัขอ้ 2.2 ของขอ้เสนอการใชบ้รกิารขา้มโครงขา่ยโทรคมนาคมไรส้ายภายในประเทศ ผูใ้หบ้รกิารขา้ม
โครงขา่ย สามารถแจง้เปลีย่นแปลง ลดหรอืเพิม่เตมิจุดเขา้ถงึบรกิารขา้มโครงขา่ย ไดต้ามความเหมาะสม โดยหลกัเกณฑ์
และวธิกีารในการเขา้สถานทีต่ ัง้โครงขา่ยโทรคมนาคมทีใ่ชเ้ป็นจุดเขา้ถงึบรกิารขา้มโครงขา่ย ใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑ ์และ
วธิกีารเขา้สถานทีต่ ัง้โครงขา่ยโทรคมนาคมทีจ่ะกาํหนดขึน้ภายหลงั 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

จดุเข้าถึงบริการข้ามโครงข่าย   
(Roaming Trunk)             

บริษทั ทร ูมฟู เอช ยนิูเวอรแ์ซล 
คอมมิวนิเคชัน่ จาํกดั 

พืน้ท่ีการให้บริการ ท่ีอยู่ 

ชุมสายเมอืงทอง กรงุเทพฯ และปรมิณฑล ภาคกลางและ
ภาคตะวนัออก 

47/505-510 ชัน้ 8 อาคารนิวเจนีวา ถนนป๊อปปลูา่ 
ตาํบลบา้นใหม ่อาํเภอปากเกรด็ จงัหวดันนทบุร ี
11120 

ชุมสายทร ูทาวเวอร ์2 กรงุเทพฯ และปรมิณฑล ภาคกลางและ
ภาคตะวนัออก 

1252 ถนนพฒันาการ 34 แขวงสวนหลวง เขตสวน
หลวง กรงุเทพมหานคร 10250 
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เอกสารแนบท้ายหมายเลข 2 
ประมาณการการใช้บริการข้ามโครงข่ายโทรคมนาคมไร้สายภายในประเทศ 

 
1. ข้อมลูประมาณการล่วงหน้า 1 ปีประกอบด้วย  

1) จาํนวนผูใ้ชบ้รกิารเป็นรายเดอืน  
2) ปรมิาณการใชบ้รกิารขา้มโครงขา่ยโทรคมนาคมไรส้ายภายในประเทศ ประเภทเสยีง (Voice) (หน่วย: นาท)ี  
3) ปรมิาณการใชบ้รกิารขา้มโครงขา่ยโทรคมนาคมไรส้ายภายในประเทศ ประเภทขอ้มลู (Data) (หน่วย: เมกะ

ไบต)์ 
4) ปรมิาณการใชบ้รกิารขา้มโครงขา่ยโทรคมนาคมไรส้ายภายในประเทศ ประเภทขอ้ความสัน้ (SMS) (หน่วย: 

ขอ้ความ) 
5) ปรมิาณการใชบ้รกิารขา้มโครงขา่ยโทรคมนาคมไรส้ายภายในประเทศ ประเภทขอ้ความพหุสือ่ (MMS) 

(หน่วย: ขอ้ความ และเมกะไบต)์ 
6) ชว่งรหสัระบุตวัผูใ้ชบ้รกิาร (IMSI Range) 
7) ขอ้มลูเกีย่วกบัพืน้ทีแ่ละชว่งเวลา ทีอ่าจมปีรมิาณการใชบ้รกิารขา้มโครงขา่ยโทรคมนาคมไรส้าย

ภายในประเทศมากกวา่ปกต ิ
2. กาํหนดเวลาการจดัส่งข้อมลูประมาณการ 
 
ผูข้อใชบ้รกิารขา้มโครงขา่ยตอ้งจดัสง่ขอ้มลูประมาณการดงักล่าวเป็นรายไตรมาส ทุกวนัที ่1 ของแต่ละไตรมาส  
 
 

ตวัอย่างแบบประมาณการการใช้บริการข้ามโครงข่ายโทรคมนาคมไร้สายภายในประเทศ 

เดือน/ปี จาํนวน
ผูใ้ช้บริการ 

ช่วงรหสัระบุ
ตวั

ผูใ้ช้บริการ 
(IMSI Range) 

ประเภทเสียง
(นาที) 

 

ประเภทข้อมลู 
(เมกะไบต)์ 

ประเภท
ข้อความสัน้ 
(ข้อความ) 

ประเภท
ข้อความ
พหส่ืุอ  

(เมกะไบต)์ 
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ตวัอย่างแบบแสดงข้อมลูเก่ียวกบัพืน้ท่ีและช่วงเวลา ท่ีอาจมีปริมาณการใช้บริการข้ามโครงข่ายโทรคมนาคมไร้
สายภายในประเทศมากกว่าปกติ 

เดือน/ปี พืน้ท่ี ช่วงเวลาท่ีมี
การใช้งาน
มากกว่าปกติ 

ปริมาณการใช้งาน 

จาํนวน
ผูใ้ช้บริการ 

ประเภท
เสียง
(นาที) 

 

ประเภท
ข้อมลู  

(เมกะ
ไบต)์ 

ประเภท
ข้อความ

สัน้ 
(ข้อความ) 

ประเภท
ข้อความ
พหส่ืุอ  
(เมกะ
ไบต)์ 
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เอกสารแนบท้ายหมายเลข 3 
 

ประเภทบริการข้ามโครงข่ายโทรคมนาคมไร้สายภายในประเทศ 
 

 
บริการข้ามโครงข่ายโทรคมนาคมไร้สายภายในประเทศ 
 

1 บรกิารประเภทเสยีง (Voice) 
- การเรยีกไปยงัเครอืขา่ยโทรศพัทเ์คลื่อนทีแ่ละประจาํที ่ภายในประเทศ 
- การเรยีกเลขหมายโทรคมนาคมพเิศษ 3 หลกัหรอื 4 หลกัภายในประเทศ  เชน่ 1112 191 
- การเรยีกเลขหมายโทรคมนาคมพเิศษภายในโครงขา่ย  เชน่ Voice mail, Call center 
- การเรยีกเลขหมายโทรคมนาคมพเิศษสาํหรบับรกิารเรยีกออกต่างประเทศ  เชน่  001 006 009  

รวมถงึเครือ่งหมาย “+” 
 

2 บรกิารประเภทขอ้มลู (Data) 
 

3 บรกิารประเภทขอ้ความสัน้ (SMS) 
 

4 บรกิารประเภทขอ้ความพหุสือ่ (MMS) 
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เอกสารแนบท้ายหมายเลข 4 
 

กระบวนการทดสอบระบบการใช้บริการข้ามโครงข่ายโทรคมนาคมไร้สายภายในประเทศ 
 

วตัถุประสงคก์ารทดสอบการใหบ้รกิารขา้มโครงขา่ยโทรคมนาคมไรส้ายภายในประเทศระหวา่งผู้
ใหบ้รกิารขา้มโครงขา่ยกบัผูข้อใชบ้รกิารขา้มโครงขา่ย เพือ่ใหม้ ัน่ใจไดว้า่การทาํงานของระบบใหบ้รกิารขา้มโครงขา่ย
โทรคมนาคมไรส้ายภายในประเทศ สามารถทาํงานไดต้ามขอ้กาํหนดทีไ่ดต้กลงไวใ้นสญัญาการใหบ้รกิารขา้มโครงขา่ย
โทรคมนาคมไรส้ายภายในประเทศ รวมทัง้ไมม่ผีลกระทบต่อการใหบ้รกิารขา้มโครงขา่ยโทรคมนาคมไรส้ายภายในประเทศ 
แก่ผูข้อใชบ้รกิารขา้มโครงขา่ยรายอื่นๆ  ทัง้น้ี ผูใ้หบ้รกิารขา้มโครงขา่ยจะใหบ้รกิารเฉพาะทีก่ําหนดไวใ้นสญัญาการ
ใหบ้รกิารขา้มโครงขา่ยโทรคมนาคมไรส้ายภายในประเทศระหวา่งกนัเทา่นัน้ และการเปิดใชง้านจรงิจะทาํไดเ้มือ่ทัง้สองฝา่ย
ยอมรบัผลการทดสอบแลว้เทา่นัน้ 
1. การเตรยีมการก่อนการทดสอบ 

คู่สญัญาทัง้สองฝ่ายต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าอุปกรณ์ที่ใช้ในการให้บรกิารข้ามโครงข่ายโทรคมนาคมไร้สาย
ภายในประเทศมมีาตรฐานทางเทคนิคถูกต้องตามขอ้กําหนดในสญัญาการให้บรกิารขา้มโครงข่ายโทรคมนาคมไร้สาย
ภายในประเทศ หากอุปกรณ์ส่วนใดหรอืโปรแกรมที่ใช้ทํางานในระบบการใหบ้รกิารขา้มโครงข่ายโทรคมนาคมไรส้าย
ภายในประเทศไมไ่ดม้าตรฐาน จะตอ้งแกไ้ขใหไ้ดม้าตรฐานก่อนเริม่ดาํเนินการทดสอบ 

ทัง้น้ี คู่สญัญาทัง้สองฝ่ายจะร่วมกนัตกลงในรายละเอียดของการทดสอบ รวมทัง้รายละเอียดของข้อมูล และ
พารามเิตอรต่์าง ๆ สาํหรบัทุกกรณีการทดสอบ พรอ้มกบัเตรยีมความพรอ้มของโครงขา่ย  
2.  การดาํเนินการทดสอบ 

2.1 การทดสอบการใหบ้รกิารขา้มโครงขา่ยโทรคมนาคมไรส้ายภายในประเทศจะเกดิขึน้ในกรณีดงัต่อไปน้ี 
(1) เมือ่มกีารใหบ้รกิารขา้มโครงขา่ยโทรคมนาคมไรส้ายภายในประเทศเป็นครัง้แรก 
(2) เมือ่เพิม่เตมิจุดเขา้ถงึบรกิารขา้มโครงขา่ยแหง่ใหม ่
(3) เมื่อคู่สญัญาทัง้สองฝา่ยตกลงจะเปลีย่นแปลงจุดเขา้ถงึบรกิารขา้มโครงขา่ยจากสถานทีเ่ดมิไปยงัสถานทีแ่ห่ง
ใหม ่
การทดสอบการใหบ้รกิารขา้มโครงขา่ยโทรคมนาคมไรส้ายภายในประเทศเป็นหน้าทีข่องทัง้สองฝา่ย  โดยผูข้อใช้

บรกิารขา้มโครงขา่ยจะตอ้งจดัทาํเอกสารแสดงหวัขอ้และรายละเอยีดการทดสอบ (Test Case) เพื่อนําไปใชง้าน และตอ้ง
แลกเปลีย่นผลการทดสอบโดยเรว็ทีส่ดุ การทดสอบตอ้งมกีารทาํรายงานสรุปผลการทดสอบรว่มกนั อยา่งไรกต็าม คู่สญัญา
ทัง้สองฝ่ายอาจใช้วธิกีารทดสอบอื่นๆ ตามแต่ที่จะตกลงกนัได้ ทัง้น้ี การทดสอบจะถอืว่าประสบความสําเรจ็เมื่อผลการ
ทดสอบเป็นทีย่อมรบัของคูส่ญัญาทัง้สองฝา่ย 

หากมคีวามจาํเป็นตอ้งทาํการทดสอบเพิม่เตมิ ใหถ้อืวา่เป็นสว่นหน่ึงของรายงานการทดสอบ โดยคู่สญัญาทัง้สอง
ฝา่ยจะดาํเนินการทดสอบตามแผนการทดสอบและกาํหนดการทดสอบ  
 2.2 การทดสอบในอนาคต 

หากผู้ขอใช้บริการข้ามโครงข่ายมีบริการใหม่ๆ ที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อโครงข่ายของผู้ให้บริการข้าม
โครงขา่ย คูส่ญัญาทัง้สองฝา่ยจะตอ้งดาํเนินการการทดสอบรว่มกนัก่อนจะนําไปใหบ้รกิารเชงิพาณิชย ์

 ในกรณีทีจ่าํเป็นตอ้งทาํการทดสอบเพิม่เตมิเน่ืองจากปญัหาในการใชง้านจรงิ คู่สญัญาทัง้สองฝา่ยจะตอ้งตกลงกนั
เรือ่งระยะเวลาทดสอบและกรณีการทดสอบทีจ่ะทดสอบ 

2.3 แนวทางพฒันาการแกป้ญัหาทางเทคนิค 
 ในกรณีที่คู่สญัญาฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงต้องการเปลี่ยนแปลงโครงข่ายโทรคมนาคมที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบกบั
ผูใ้ชบ้รกิารของคูส่ญัญาอกีฝา่ยหน่ึง คูส่ญัญาทัง้สองฝา่ยจะตัง้คณะทาํงานขึน้เพือ่ดาํเนินการพจิารณาขอ้มลูดงักลา่วต่อไป 
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3.  กาํหนดเวลาทดสอบ 
3.1 การกําหนดวนัทดสอบ ผู้ขอใช้บรกิารขา้มโครงข่ายต้องประสานงานกบัผู้ให้บรกิารขา้มโครงข่ายเป็นการ

ลว่งหน้าไมน้่อยกวา่ 30  วนัก่อนถงึกาํหนดวนัทดสอบ 
3.2 ผูใ้หบ้รกิารขา้มโครงขา่ย จะมหีนงัสอืตอบรบัและกําหนดวนัทดสอบ พรอ้มแจง้ระยะเวลาการทดสอบทีค่าดวา่

จะแลว้เสรจ็ซึง่ตอ้งไมเ่กนิ 30 วนั ภายใน 15 วนัทาํการนบัจากวนัทีไ่ดร้บัหนงัสอืแจง้จากผูข้อใชบ้รกิารขา้มโครงขา่ย  
3.3 หากการทดสอบไม่สามารถเสรจ็สิน้ไดท้นัตามกําหนด  ผูข้อใชบ้รกิารขา้มโครงขา่ย (ผูข้อทดสอบ) ตอ้งมี

หนังสอืแจ้งผู้ให้บรกิารขา้มโครงข่ายทราบก่อนล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 2  วนัทําการ และทําความตกลงเรื่องกําหนดเวลา
สิน้สดุการทดสอบกนัใหม ่

3.4 ผู้ให้บรกิารขา้มโครงข่ายไม่ต้องรบัผดิชอบใด ๆ หากการทดสอบไม่เสรจ็ตามกําหนดเวลาอนัเน่ืองมาจาก
ความลา่ชา้ของผูข้อใชบ้รกิารขา้มโครงขา่ย 
4.  เวลาปฏิบติังานทดสอบ 

การทดสอบจะกระทาํในวนัทาํการปกตติัง้แต่เวลา 08.30-17.30 น. หรอื ตามทีต่กลงกนัเป็นอยา่งอื่น 

5.  รายงานผลการทดสอบ 
5.1 ผูใ้หบ้รกิารขา้มโครงขา่ยจะเป็นผูพ้จิารณาใหค้วามเหน็ชอบรายงานผลการทดสอบก่อน รวมถงึการอนุญาตให้

เปิดใชง้านบรกิารขา้มโครงขา่ยโทรคมนาคมไรส้ายภายในประเทศของผูข้อใชบ้รกิารขา้มโครงขา่ย  โดยพจิารณาแยกเป็น
รายหวัขอ้การทดสอบ  

5.2 เมื่อพบปญัหารา้ยแรงทีเ่กดิขึน้ในระหว่างการทดสอบ ใหท้ัง้สองฝ่ายแก้ไขปญัหาร่วมกนั โดยแต่ละฝา่ยจะมี
หน้าทีร่บัผดิชอบการแกไ้ขปญัหาในสว่นของโครงขา่ยของตน   

6.  ค่าใช้จ่ายการทดสอบ 
คูส่ญัญาแต่ละฝา่ยเป็นผูร้บัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จากการทดสอบของฝา่ยตน  

7.  ความล่าช้า และ ยกเลิกการทดสอบ 
7.1 ผูข้อใชบ้รกิารขา้มโครงขา่ย จะตอ้งดาํเนินการทดสอบในวนัและเวลาตามทีก่าํหนดเทา่นัน้ 
7.2 หากมกีารยกเลกิการทดสอบ   ผูข้อใชบ้รกิารขา้มโครงขา่ยตอ้งมหีนงัสอืแจง้ใหผู้ใ้หบ้รกิารขา้มโครงขา่ยทราบ 
7.3 ผูใ้หบ้รกิารขา้มโครงขา่ยอาจจะขอหยุดพกัการทดสอบชัว่ขณะหน่ึง อนัเน่ืองมาจากปจัจยัภายนอกทีค่วบคุม

ไมไ่ด ้ โดยจะขยายระยะเวลาการทดสอบเพื่อชดเชยใหแ้ละโดยมคี่าใชจ้่ายเท่าเดมิ ผูข้อใชบ้รกิารขา้มโครงขา่ยจะฟ้องรอ้ง
เรยีกคา่เสยีหายจากความลา่ชา้ในกรณีน้ีมไิด ้
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ขอ้เสนอการใชบ้รกิารขา้มโครงขา่ยโทรคมนาคมไรส้ายภายในประเทศ ของบรษิทั ทร ูมฟู เอช ยนูิเวอรแ์ซล คอมมวินิเคชัน่ จาํกดั               หน้า 20 จาก 23 

เอกสารแนบท้ายหมายเลข 5 
 

มาตรการความปลอดภยัในการใช้บริการข้ามโครงข่ายโทรคมนาคมไร้สายภายในประเทศ  
1. คู่สญัญาแต่ละฝ่ายตกลงจะรบัผดิชอบและดําเนินการตามขัน้ตอนต่าง ๆ ที่จําเป็นเพื่อใหก้ารดําเนินงานโครงข่ายและ
อุปกรณ์ของตนเองมคีวามปลอดภยั  และไมเ่กดิอนัตรายต่อบุคคลใด ๆ  และไมก่่อใหเ้กดิอนัตรายต่อโครงขา่ย และอุปกรณ์
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวขอ้งสาํหรบัการใชง้านโครงข่ายโทรคมนาคม หรอืก่อใหเ้กดิความดอ้ยคุณภาพในการดําเนินงานโครงข่าย
ของคูส่ญัญาอกีฝา่ยหน่ึง 
2. คูส่ญัญาแต่ละฝา่ยตกลงดาํเนินการจดัใหม้คีวามปลอดภยัของบุคลากร  และอุปกรณ์ของคู่สญัญาอกีฝา่ยหน่ึงทีต่อ้งมกีาร
จา่ยพลงังานไฟฟ้า ตามขอ้กาํหนดความปลอดภยัเกีย่วกบัอุบตัเิหตุจากแหลง่จา่ยไฟใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานสากล 
3. คู่สญัญาแต่ละฝา่ยจะตอ้งดําเนินมาตรการต่าง ๆ อยา่งเพยีงพอเพื่อป้องกนัการกระทําใด ๆ ในลกัษณะทีไ่ม่เป็นไปตาม
ขอ้กําหนดสําหรบัการใช้บรกิารขา้มโครงข่ายโทรคมนาคมไร้สายภายในประเทศที่ทัง้สองฝ่ายตกลงกนั รวมถึงการจดั
บุคลากร พนกังานทีม่คีวามรูค้วามชาํนาญการสาํหรบัการดาํเนินการใด ๆ เพือ่ความปลอดภยัของโครงขา่ยโทรคมนาคม 
4. ผูข้อใชบ้รกิารขา้มโครงข่าย ตกลงจะดําเนินการต่างๆ เพื่อใหม้กีารป้องกนัและความปลอดภยัเพยีงพอ เพื่อป้องกนัสื่อ
สญัญาณใด ๆ ในการใชบ้รกิารขา้มโครงขา่ยโทรคมนาคมไรส้ายภายในประเทศถูกใชใ้นลกัษณะทีไ่มเ่ป็นไปตามขอ้กําหนด
สาํหรบัการใชบ้รกิารขา้มโครงขา่ยโทรคมนาคมไรส้ายภายในประเทศ 
5. คู่สญัญาแต่ละฝ่ายตกลงจะดําเนินการมใิห้สญัญาณใดๆ จากโครงข่ายตนเอง  หรอืระบบบรหิารจดัการโครงข่ายไป
แทรกแซงโจมตโีครงขา่ยอื่นของผูร้บัใบอนุญาตรายอื่น  
6. ผูข้อใชบ้รกิารขา้มโครงขา่ยจะไมก่ระทาํการสง่ทราฟฟิค และสญัญาณ ss7 ทีไ่มไ่ดม้ลีกัษณะตามทีก่ําหนดไวต้ามสญัญา
น้ี โดยก่อใหเ้กดิความเสยีหายแก่คู่สญัญาอกีฝา่ยหน่ึง คู่สญัญาฝา่ยใดทีก่ระทําการฝา่ฝืนจะตอ้งยุตกิารกระทํานัน้โดยทนัที
ทีไ่ดร้บัแจง้จากคูส่ญัญาอกีฝา่ยหน่ึง 
7. คูส่ญัญาทัง้สองฝา่ยจะใหค้วามรว่มมอืระหวา่งกนัในการตรวจสอบ แกไ้ข หรอืปรบัปรุงขอ้มลูหรอืการกระทาํใดๆ อนัเป็น
การลกัลอบใชบ้รกิารในโครงขา่ยโดยมชิอบดว้ยกฎหมาย ดงัน้ี 
 7.1 เมื่อผู้ให้บริการข้ามโครงข่ายตรวจพบความผิดปกติของการใช้บริการข้ามโครงข่ายโทรคมนาคมไร้สาย
ภายในประเทศในลกัษณะทีก่่อใหเ้กดิความเสยีหายใด ๆ ผูใ้หบ้รกิารขา้มโครงขา่ยจะตอ้งแจง้ใหผู้ข้อใชบ้รกิารขา้มโครงขา่ย
ทราบโดยพลนั ทัง้น้ี สามารถแจง้ผ่านจดหมายอเิลก็ทรอนิกส ์(e-mail) ผ่าน NMC (Network Management Center) และ/
หรอืหน่วยงานทางเทคนิคทีคู่ส่ญัญาตกลงกนั 
 7.2 เมื่อผูใ้หบ้รกิารขา้มโครงขา่ยไดร้บัแจง้จากผูข้อใชบ้รกิารขา้มโครงขา่ยถงึความผดิปกตใิดๆ ของการใชบ้รกิารขา้ม
โครงขา่ยโทรคมนาคมไรส้ายภายในประเทศ ผูใ้หบ้รกิารขา้มโครงขา่ยจะใหค้วามรว่มมอืโดยพลนัตามทีผู่ข้อใชบ้รกิารขา้ม
โครงขา่ยรอ้งขอ 
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เอกสารแนบท้ายหมายเลข 6 
 

อตัราค่าตอบแทนบริการข้ามโครงข่ายโทรคมนาคมไร้สายภายในประเทศ 
 

1. อตัราค่าตอบแทนการใช้บริการข้ามโครงข่ายโทรคมนาคมไร้สายภายในประเทศในแต่ละประเภท มีดงัน้ี 
1.1 ประเภทเสียง   

      อตัราคา่ตอบแทน 0.59 บาท/นาท ี
 ทัง้น้ี การเรยีกเกบ็คา่ตอบแทนกรณีการใชบ้รกิารโทรศพัทร์ะหวา่งประเทศของผูใ้หบ้รกิารดงักลา่วทุกรายดงั
ตารางขา้งตน้ จะไมร่วมถงึการเรยีกเกบ็คา่ใชบ้รกิารโทรศพัทร์ะหวา่งประเทศของผูใ้หบ้รกิารโทรศพัทร์ะหวา่งประเทศ 

ฐานในการเรยีกเกบ็ค่าตอบแทนประเภทเสยีง ใหเ้รยีกเกบ็เป็นนาท ีการนับจํานวนนาทใีนการคดิค่าตอบแทนให้
คดิจาํนวนวนิาทขีองการเรยีกออกทีม่กีารรบัสาย (Answered Originating Calls) ทีเ่กดิขึน้ในเดอืนนัน้ๆ โดยเศษของนาที
ใหค้ดิตามจรงิไมม่กีารปดัเศษ 

 
1.2 ประเภทข้อมลู  
  อตัราคา่ตอบแทน 0.15 บาท/เมกกะไบต ์ทัง้ในกรณี Upload และ Download ขอ้มลู 
ทัง้น้ี ฐานในการเรยีกเกบ็คา่ตอบแทนประเภทขอ้มลู ใหเ้รยีกเกบ็จากขนาดขอ้มลูเป็นเมกกะไบตท์ีม่กีารรบัหรอืสง่ 

ทีเ่กดิขึน้ในเดอืนนัน้ๆ โดยเศษของเมกกะไบตใ์หค้ดิตามจรงิไมม่กีารปดัเศษ 
 
1.3 ประเภทข้อความพหส่ืุอ 
     อตัราคา่ตอบแทน 0.30 บาท/ขอ้ความ + 0.15 บาท/เมกกะไบต ์ทัง้ในกรณี Upload และ Download ขอ้มลู 
ทัง้น้ี ฐานในการเรยีกเกบ็ค่าตอบแทนประเภทขอ้ความพหุสื่อ  ใหเ้รยีกเกบ็จากจาํนวนขอ้ความทีส่ง่ออก รวมกบั

ขนาดขอ้มลูเป็นเมกกะไบตท์ีม่กีารรบัหรอืสง่ ทีเ่กดิขึน้ในเดอืนนัน้ๆ โดยเศษของเมกกะไบตใ์หค้ดิตามจรงิไมม่กีารปดัเศษ 
 
1.4 ประเภทข้อความสัน้  
     อตัราคา่ตอบแทน 0.30 บาท/ขอ้ความ 

 ทัง้น้ี การเรยีกเกบ็คา่ตอบแทนในกรณีการใชบ้รกิารโทรศพัทร์ะหวา่งประเทศของผูใ้หบ้รกิารดงักลา่วทุกราย
ขา้งตน้ จะไมร่วมถงึการเรยีกเกบ็คา่ใชบ้รกิารโทรศพัทร์ะหวา่งประเทศ 

ฐานในการเรยีกเกบ็ค่าตอบแทนประเภทขอ้ความสัน้ ใหเ้รยีกเกบ็เป็นจาํนวนขอ้ความสัน้ การนบัจาํนวนขอ้ความ
สัน้ในการคดิคา่ตอบแทนใหค้ดิจากจาํนวนขอ้ความสัน้ทีส่ง่ออก (Originating SMS) ทีเ่กดิขึน้ในเดอืนนัน้ๆ 

 
2. อตัราค่าตอบแทนการใช้ส่ิงอาํนวยความสะดวก และสถานท่ี  

2.1 การใชพ้ืน้ทีส่าํหรบัตดิตัง้อุปกรณ์ ระบบปรบัอากาศ และไฟฟ้ากระแสสลบั จะคดิคา่ธรรมเนียมจากขนาดของพืน้
ทีต่ ัง้อุปกรณ์ และกระแสไฟฟ้าทีใ่ช ้โดยคาํนวณจาก 

 
ก)  คา่พืน้ทีส่าํหรบัตดิตัง้อุปกรณ์ 1 ตูข้นาดกวา้ง ยาว ไมเ่กนิ 600 x 900 มลิลเิมตร ความสงูไมเ่กนิ 2,200 

มลิลเิมตร และใชก้ระแสไฟฟ้าสลบัไมเ่กนิ 15 แอมแปรต่์อตูอุ้ปกรณ์นัน้ คดิคา่ธรรมเนียมการใชตู้ล้ะ 54,000 
บาทต่อเดอืน   

ข)  กรณีทีผู่ข้อใชบ้รกิารขา้มโครงขา่ยตอ้งการใชก้ระแสไฟฟ้าเกนิกวา่ 15 แอมแปรต่์อตูอุ้ปกรณ์นัน้ จะคดิ
คา่ธรรมเนียมการใชเ้พิม่ขึน้หน่วยละ 7 บาท 
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2.2  ขอ้กาํหนดเพิม่เตมิ 

   
ก)    ในการจดัเตรยีมสถานทีแ่ละสิง่อาํนวยความสะดวก หากผูใ้หบ้รกิารขา้มโครงขา่ยมคีวามจาํเป็นตอ้งปรบัปรงุ

อาคารสถานทีห่รอืระบบไฟฟ้าของอาคาร ผูข้อใชบ้รกิารขา้มโครงขา่ยจะตอ้งรว่มรบัภาระคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้ 
โดยพจิารณาจากสดัสว่นของการใชป้ระโยชน์ในสิง่ทีต่อ้งปรบัปรงุนัน้ เวน้แต่การปรบัปรงุนัน้ไดด้าํเนินการ
เพือ่ผูข้อใชบ้รกิารขา้มโครงขา่ยเพยีงรายเดยีว ผูข้อใชบ้รกิารขา้มโครงขา่ยจะตอ้งรบัภาระคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้
ทัง้หมด 

ข)    หากผูข้อใชบ้รกิารขา้มโครงขา่ยมคีวามประสงคจ์ะใชส้ิง่อํานวยความสะดวกอื่นเพิม่เตมินอกเหนือจากที่
กาํหนดไวน้ี้ ผูใ้หบ้รกิารขา้มโครงขา่ยและผูข้อใชบ้รกิารขา้มโครงขา่ยจะทาํการตกลงขอบเขตและคา่ใชจ้า่ย
เป็นกรณีๆ ไป โดยผูข้อใชบ้รกิารขา้มโครงขา่ยจะตอ้งแจง้ความประสงคเ์ป็นหนงัสอื พรอ้มรายละเอยีดแก่
ผูใ้หบ้รกิารขา้มโครงขา่ย  

 
2.3 คา่ตอบแทนน้ียงัไมร่วมภาษมีลูคา่เพิม่ 
2.4 คา่ตอบแทนน้ีสามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามแต่คู่สญัญาจะตกลงรว่มกนั 
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เอกสารแนบท้ายหมายเลข 7 
 

ข้อกาํหนดและมาตรฐานทางเทคนิคในการให้บริการข้ามโครงข่ายโทรคมนาคมไร้สายภายในประเทศ 
 
การใหบ้รกิารขา้มโครงขา่ยโทรคมนาคมไรส้ายระหวา่งประเทศ จะเป็นไปตามขอ้กําหนดของ 3GPP, ITU-T, IEEE และ
เอกสาร GSM Association Permanent Reference ทีเ่กีย่วขอ้ง 
 
1.  เสน้ทางสาํหรบัการเชื่อมต่อจุดเขา้ถงึบรกิารขา้มโครงขา่ยโทรคมนาคมไรส้ายภายในประเทศ สาํหรบับรกิารดา้นเสยีง
และขอ้มลู 

ทราฟฟิคของการใชบ้รกิารขา้มโครงขา่ยโทรคมนาคมไรส้ายภายในประเทศทัง้หมดจะรบั-สง่ ผ่านเสน้ทางสาํหรบั
การเชื่อมต่อจุดเขา้ถงึบรกิารขา้มโครงขา่ย ระหว่างชุมสายในโครงขา่ยโทรคมนาคมของคู่สญัญาทัง้สองฝา่ยทีไ่ดต้กลงกนั 
ซึ่งคู่สญัญาทัง้สองฝา่ยจะตอ้งพจิารณาจํานวนวงจรทีเ่หมาะสมร่วมกนัเพื่อรองรบัปรมิาณทราฟฟิคทีเ่กดิขึน้ ทัง้น้ีผูข้อใช้
บรกิารขา้มโครงข่ายเป็นผู้รบัผดิชอบค่าใชจ้่ายในการจดัหาวงจรเชื่อมโยง (Transmission) ไปยงัจุดเขา้ถงึบรกิารขา้ม
โครงขา่ยของผูใ้หบ้รกิารขา้มโครงขา่ย 

 
2.  จุดเชื่อมต่อสญัญาณ (Signaling) หรอื DEA สาํหรบัการเขา้ถงึฐานขอ้มลูลกูคา้ 

โดยปกตปิรมิาณการใช้โครงข่าย ณ จุดเชื่อมต่อสญัญาณ (Signaling) คู่สญัญาทัง้สองฝ่ายจะต้องจดัหาให้
เพยีงพอ กบัปรมิาณการใช ้โดยคาํนวณจากขอ้มลูประมาณการทีไ่ดต้กลงรว่มกนัระหวา่งผูข้อใชบ้รกิารขา้มโครงขา่ยและผู้
ให้บริการข้ามโครงข่าย ทัง้น้ีผู้ขอใช้บริการข้ามโครงข่ายเป็นผู้ร ับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการจัดหาวงจรเชื่อมโยง 
(Transmission) ไปยงัจุดเขา้ถงึบรกิารขา้มโครงขา่ยของผูใ้หบ้รกิารขา้มโครงขา่ย 

 
3. การจดัเสน้ทางการเรยีกออกจะพจิารณาจากเลขหมายของผูเ้รยีก (A-number) และ/หรอืเลขหมายรหสัระบุตวัผูใ้ชบ้รกิาร 
(IMSI) ของผูเ้รยีก 
 

 
คณุภาพการให้บริการขัน้ตํา่ 
ผูใ้หบ้รกิารขา้มโครงขา่ยจะตอ้งดาํเนินการใหจุ้ดเขา้ถงึบรกิารขา้มโครงขา่ยโทรคมนาคมไรส้ายภายในประเทศ มมีาตรฐาน
และคุณภาพทีด่แีละเป็นไปตามมาตรฐานสากล 


