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ขอเสนอการใชโครงขายโทรคมนาคม 
 

ขอเสนอการใชโครงขายโทรคมนาคมฉบับนี้ (ขอเสนอ) จัดทําข้ึนเมื่อวนัที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2549 

โดยบริษัท แอดวานซ อินโฟร เซอรวิส จํากัด (มหาชน) (เอไอเอส) สํานกังานเลขที่ 414 ถนนพหลโยธิน 

แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 ผูใหบริการโทรศัพทเคล่ือนที่ภายใตขอบัญญัติของ

มาตรา 80 ในพระราชบัญญัติ การประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2544  

 

ขอเสนอฉบับนี้ไดจัดทําโดยเปนไปตามหลักเกณฑ ประกาศคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม

แหงชาติ วาดวยการใชและเชื่อมตอโครงขายโทรคมนาคม พ.ศ. 2549 (ประกาศ กทช.) เพื่อใหเปน

ขอเสนออางอิงในการใหบริการใชโครงขายโทรคมนาคม ระหวางผูใหบริการโทรคมนาคมที่มีโครงขาย  

(ผูขอใช) ซึ่งมีสิทธิและหนาที่ภายใตการกํากับดูแลของคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ 

(คณะกรรมการ) ที่ประสงคจะใชโครงขายของเอไอเอสตามขอบเขตบริการการใชโครงขายที่เสนอไวใน

ขอเสนอนี้  

 
หมวด 1 

หลักการท่ัวไป 
 
ทั่วไป 
ขอ 1 ผูขอใช ประสงคที่จะขอใชโครงขายโทรคมนาคมของ      เอไอเอส โดยผูขอใชไดเห็นชอบและจะปฏิบัติ

ใหเปนไปตาม เงื่อนไขของราคา เงื่อนไขหนาที่ ที่ปรากฏในขอเสนอฉบับนี้ รวมถึงขอตกลงอ่ืนใดเพิ่มเติมที่ผู

ขอใชไดเสนอและเอไอเอสเห็นชอบตกลงรวมกัน (ขอตกลงเพิ่มเติม) ภายใตกรอบหลักเกณฑของประกาศ 

กทช. ที่มี โดยผูขอใชจะตองทําเปนหนังสือแสดงเจตจํานงโดยชัดแจงแกเอไอเอสวา ตองการขอทําสัญญา

การใชโครงขายโทรคมนาคม (สัญญาการใช) ตามเงื่อนไขที่กําหนดไวตามขอเสนอฉบับนี้ หรือเงื่อนไขที่

ตองการเจรจาเพิ่มเติม 

  

ขอ 2 ผูขอใช จะเขาทําสัญญาการใชโครงขายโทรคมนาคมกับเอไอเอส ตามแบบสัญญามาตรฐานที่ 

เอไอเอสกําหนด เพื่อการมีผลอันสมบูรณของการใชโครงขายโทรคมนาคม โดยสัญญาที่มีการจัดทําข้ึนจะ

เปนสัญญาที่ใชเฉพาะระหวางผูขอใชกับเอไอเอสเทานั้น อีกทั้งมิใหมีการโอนสิทธิ ผลประโยชน หนาที่ และ

ความรับผิดชอบใดๆ ของผูขอใชอันเกี่ยวเนื่องกับการใชตามขอเสนอและสัญญาการใชที่มีข้ึน ไปยังบุคคล

อ่ืนโดยมิไดรับความเห็นชอบจากเอไอเอส  
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ขอ 3 การขอใชโครงขายโทรคมนาคมของเอไอเอส เอไอเอสขอสงวนสิทธิที่จะขอใหผูขอใชตองวาง

หลักประกัน ทั้งนี้เพื่อเปนการประกันการปฏิบัติของผูขอใชตามขอเสนอนี้ โดยเอไอเอสจะคืนหลักประกันให

เมื่อเช่ือไดวาผูขอใชสามารถที่จะปฏิบัติไดตามขอเสนอฉบับนี้รวมถึงขอตกลงเพิ่มเติมที่มี   

 

ขอ 4 ผูขอใชจะตองเปนผูใหบริการโทรคมนาคมซ่ึงมีสิทธิและหนาที่ในการประกอบกิจการโทรคมนาคม

ภายใตการกํากับดูแลของคณะกรรมการตลอดระยะเวลาที่มีการใชโครงขายระหวางกัน 

 

ขอ 5 ผูขอใชรับรองวา  

(1) มีอํานาจที่จะเขาดําเนินการขอใชโครงขาย ตลอดจนมีอํานาจในการเขาทําสัญญาการใช

โครงขายโทรคมนาคมกับเอไอเอส 

(2) สามารถจะปฏิบัติตามขอเสนอฉบับนี้ รวมถึงขอตกลงเพิ่มเติมที่มีไดตลอดระยะเวลาที่มี
สัญญาการใชกับเอไอเอส 

 

ขอ 6 ภายใตกรอบหลักเกณฑของประกาศ กทช.ที่มีในเร่ืองนี้ หากเอไอเอส จําเปนตองทําการปรับปรุง

เปล่ียนแปลง สวนหนึ่งสวนใดของขอเสนอการใชโครงขายโทรคมนาคม เพื่อใหสอดคลองกับสถานการณที่

เกิดข้ึน การปรับปรุงเปลี่ยนแปลงที่เปนเงื่อนไขเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติกรณีทั่วไป โดยมิไดใชบังคับเปนการ

เฉพาะเจาะจงกับผูขอใชรายใดรายหน่ึงตามที่ไดมีการตกลงกันแลว คูสัญญาอาจตกลงรวมกันใหมีการ

ดําเนินการดังกลาวได 

  

ขอ 7 การตีความหมายของคําใดๆ ของขอเสนอฉบับนี้ ใหเปนไปตามความหมายที่กําหนดไวใน

เอกสารแนบทายขอเสนอ 1 หรือหากไมไดกําหนดไว การตีความหมายใดๆ ใหถือเอาความหมายตาม

ประกาศ กทช.ใชเปนการอางอิง 

 
กระบวนการและระยะเวลาเจรจาขอตกลงการใชโครงขายโทรคมนาคม 
ขอ 8 ผูขอใชตองทําเปนหนังสือแสดงเจตจํานง (คําขอใช) โดยชัดแจงแกเอไอเอสวา ตองการขอทําสัญญา

การใชโครงขายโทรคมนาคมตามเงื่อนไขที่กําหนดไวตามขอเสนอฉบับนี้ โดยจะตองระบุรายละเอียดอยาง

นอยดังตอไปนี้ 

(1) บริการที่ตองการใช รวมทั้งคุณภาพและปริมาณที่ตองการและรายละเอียดทางเทคนิคอ่ืนๆ ที่

จําเปนสําหรับการใชโครงขาย 

(2) รูปแบบการใชโครงขายที่ตองการ และสถานที่ที่จะเปนจุดใชโครงขายโทรคมนาคม 
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(3) บริการโครงสรางพื้นฐานและส่ิงอํานวยความสะดวกที่ตองการใชบริการเพื่อการใชโครงขาย

โทรคมนาคมตามขอเสนอนี้ 

(4) วัน ระยะเวลา และสถานที่ที่ตองการใชโครงขายโทรคมนาคม 

(5) ขอเสนอ หรือเงื่อนไขที่ตองการเจรจาเพิ่มเติม หรือปรับเปล่ียนจากขอเสนอฉบับนี้ 

(6) ขอมูลอ่ืนที่จําเปนสําหรับการใชโครงขายโทรคมนาคม 

(7) บุคคลและสถานท่ีที่ติดตอได 

 

ทั้งนี้ หากขอมูลดังกลาวไมมีความชัดเจน หรือไมเพียงพอตอการใหบริการใชโครงขายโทรคมนาคมของ 

เอไอเอส เอไอเอสจะแจงไปยังผูขอใชโดยระบุรายละเอียดขอมูลที่ตองการเพิ่มเติมใหผูขอใชจัดสงใหเพื่อ

ประกอบการดําเนินการ  

 

ขอ 9 ภายในไมเกิน 15 วันนับแตวันที่ไดรับคําขอใช เอไอเอสจะดําเนินการดังนี้ 

9.1 ตรวจสอบและพิเคราะหอยางละเอียดซ่ึงคําขอใชและรายละเอียดทั้งหมด โดยจะแสดงเจตนา

เปนหนังสือในการจะสนองรับ หรือปฏิเสธ ความจํานงขอใชโครงขายของผูขอใชทั้งหมดหรือบางสวน 

(คําตอบรับการขอใช) ซึ่งการปฏิเสธการขอใชนั้น (หากมี) จะเปนไปตามหลักเกณฑของประกาศ กทช.ที่มี 

9.2 ใหมีการเจรจาในรายละเอียดเพื่อการใชโครงขายใหบรรลุผล 

9.3 ใหมีการเขาทําสัญญากับเอไอเอส เมื่อการเจรจาไดบรรลุผลขอตกลงรวมกัน  

 

ขอ 10 ทั้งนี้ภายในเวลาไมเกิน 15 นับแตการเจรจาไดบรรลุขอตกลงแลว หากผูขอใชยังไมมีการเขาทํา

สัญญาการใช เอไอเอสจะถือวาผูขอใชไมประสงคที่จะใชโครงขายกับเอไอเอสตามคําขอใชที่แสดงเจตจํานง 

และใหถือวาการเจรจาขอใชโครงขายในครั้งนั้นเปนอันส้ินสุด 

 

ขอ 11 การแจงปริมาณที่ตองการใชโครงขายในคําขอใชนั้น เพื่อใหเอไอเอสสามารถควบคุมคุณภาพการ

ใหบริการไดอยางมีประสิทธิภาพ และเพื่อเปนการใหปริมาณการขอใชเปนไปอยางสมเหตุสมผลแลว 

ปริมาณที่ตองการใชโครงขายในคําขอใชนั้น ผูขอใชจะตองพิจารณาขอมูลโดยรอบคอบและแจงใหทราบถึง 

(1) ปริมาณโครงขายที่ผูขอใชประสงคจะขอใชจากเอไอเอส 

(2) รายละเอียดการใชงานใชโครงขาย ในสวนที่ผูขอใชจะนําไปใชงาน  

(3) ขอมูลรายละเอียดอ่ืนๆ ที่จําเปนตอการพิจารณาของเอไอเอสตามที่จะมีการรองขอ  

ทั้งนี้ ขอมูลทั้งสองจะตองสอดคลองและเปนเหตุเปนผลโดยมุงที่จะใหเกิดการใชงานไดอยางเต็ม

ประสิทธิภาพ (Fully Utilization) หากเอไอเอสพิจารณาโดยสุจริตแลวเห็นวาปริมาณโครงขายที่ขอใช ที่ผูขอ

ใชเสนอมานั้นไมสมเหตุสมผล เอไอเอสอาจทักทวงใหผูขอใชพิจารณาทบทวนใหมใหเหมาะสม   
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ขอ 12 โดยที่ผูขอใชไดพิจารณาถึงปริมาณโครงขายที่จะขอใชจากเอไอเอสอยางเหมาะสมตามที่ไดแจง

ความประสงคไวแลว  

        หากภายในระยะเวลา 90 วันหลังจากเอไอเอสไดเปดใหบริการใชโครงขายใหกับผูขอใชตามคําขอใช

และขอตกลงเพิ่มเติม (ถามี) แลว ผูขอใชจะตองจัดใหมีการใชงานโครงขายเต็มจํานวนปริมาณที่มีการขอใช 

และจะตองรักษาระดับปริมาณการใชงานโครงขายใหเปนไปตามปริมาณที่ขอใชตลอดระยะเวลาที่ใชบริการ 

หากในเดือนใดเดือนหนึ่ง ผูขอใชไมสามารถจัดใหมีการใชงานโครงขายใหเปนไดตามปริมาณดังกลาวได ผู

ขอใชยินดีและตกลงใหเอไอเอสเรียกเก็บคาบริการการใชโครงขายในสวนของปริมาณที่ผูขอใชไมสามารถ

จัดใหมีการใชงานเต็มจํานวนปริมาณที่มีการขอใชได 

 
หมวด 2 

มาตรฐานทางเทคนิค และคุณภาพการใชโครงขายโทรคมนาคม 
 
มาตรฐานทางเทคนิคสําหรับการใชโครงขายโทรคมนาคม 
ขอ 13 การเขาใชโครงขายของเอไอเอส ผูขอใชจะตองจัดใหโครงขายของตนมีมาตรฐานทางเทคนิคที่เขากัน

ไดกับโครงขายของเอไอเอสที่มีใชอยู ซึ่งมีมาตรฐานอางอิงตามเอกสารแนบทายขอเสนอ 2 หรือเปนไป

ตามที่คณะกรรมการจะมีการประกาศกําหนดและบังคับใชในอนาคต ในเรื่องที่วาดวยมาตรฐานของ

โครงขายโทรคมนาคมและอุปกรณแหงพระราชบัญญัติประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2544  

 
คุณภาพการใชโครงขายโทรคมนาคม 
ขอ 14 เอไอเอสจะจัดใหบริการการใชโครงขายโทรคมนาคมที่มีคุณภาพเปนไปตามคําตอบรับการขอใช ซึ่ง

จะเปนไปตามมาตรฐานสากลที่ถือปฏิบัติกันหรือตามที่คณะกรรมการจะประกาศกําหนด แลวแตกรณี 

  
หมวด 3 

กระบวนการและวธิีการใชโครงขายโทรคมนาคม และจุดเขาใชโครงขายโทรคมนาคม 
 
กระบวนการและวิธีการใชโครงขายโทรคมนาคม 
ขอ 15 การจัดใหมีการใช  

15.1 หากเปนการดําเนินการบนระบบอุปกรณโครงขายที่มีอยูแลวโดยไมตองมีการขยายระบบ

พื้นฐานเพื่อรองรับการใช ภายในไมเกิน 90 วันหรือตามที่จะมีการตกลงกันบนหลักของเหตุและผล นับแต

วันที่ไดเขาทําสัญญาการใชแลวเสร็จสมบูรณ เอไอเอสจะจัดใหมีการใชโครงขายตามคําตอบรับการขอใชให

แลวเสร็จ หรือ 
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15.2 หากเปนการดําเนินการที่เอไอเอสจําเปนตองมีการมีการดําเนินการเกี่ยวกับโครงขายเปนการ

เพิ่มเติม หรือตองมีการขยายระบบพื้นฐานเพื่อรองรับการใช เชนการจะตองติดต้ังตูอุปกรณ (Equipment 

rack) เปนการเพิ่มเติม การจะตองระบบไฟฟาเพิ่มเติม เปนตน ภายในไมเกิน 180 วันหรือตามที่จะมีการตก

ลงกันบนหลักของเหตุและผล นับแตวันที่ไดเขาทําสัญญาการใชโครงขายแลวเสร็จสมบูรณ เอไอเอสจะจัด

ใหมีการใชโครงขายตามคําตอบรับการขอใชใหแลวเสร็จ  

 

ทั้งนี้หากมีเหตุอันสุดวิสัยเกิดข้ึน เอไอเอสจะขยายระยะเวลาเปนการเพิ่มเติมอันเนื่องจากเหตุสุดวิสัยดังกลาว

ตามแตละกรณีที่เกิดข้ึน  

 

ขอ 16 การทดสอบ 

16.1 การใชโครงขายของผูขอใชเขากับโครงขายของเอไอเอส ภายหลังจากที่ไดเขาทําสัญญาการใช

เสร็จสมบูรณ กอนที่จะใหมีการเปดใหบริการจริงผูขอใชและเอไอเอส จะตองจัดใหมีการทดสอบทางเทคนิค

ของระบบที่เกี่ยวของตางๆ ในการใหบริการใชโครงขายโทรคมนาคม เพื่อเปนการตรวจสอบความพรอม และ

ความถูกตองของระบบกอนที่จะเปดใหบริการ ทั้งนี้หากในขั้นตอนของการทดสอบนี้ตองลาชาอันเนื่องจาก

เหตุ  

(1) การไมใหความรวมมือของผูขอใช หรือ  

(2) เหตุของขอขัดของทางเทคนิค หรือ 

(3) เหตุอ่ืนใดที่ไดมีการตกลงกันแลวแตละกรณี 

ดวยเหตุเหงความลาชาดังกลาว หากสงผลถึงการจัดใหมีการใชแลว เอไอเอสอาจใชสิทธิเนื่องจากเหตุ

ดังกลาวเพื่อขยายวันเวลาท่ีจะเร่ิมใหบริการใชโครงขายออกไป โดยจะขยายออกไปใหสอดคลองกับเหตุแหง

การลาชานั้นๆ  

16.2 ในการกําหนดรายละเอียดของการทดสอบ ใหเปนไปตามรายละเอียดที่กําหนดไวใน

เอกสารแนบทายขอเสนอ 5 ทั้งนี้จะตองเปนไปเพื่อวัตถุประสงคของการการตรวจสอบความพรอม และ

ความถูกตองของระบบกอนที่ใหบริการ 

   

ขอ 17 เอไอเอส จะเปดใหบริการใชโครงขายโทรคมนาคมเม่ือคูสัญญาไดมีการทดสอบการใชโครงขายแลว 

และคูสัญญาทั้งสองฝายตองตกลงและยอมรับในเงื่อนไขรวมถึงผลการทดสอบที่เกิดข้ึนรวมกัน  

 
จุดเขาใชโครงขายโทรคมนาคม 
ขอ 18 เอไอเอส จัดใหมีจุดเขาใชโครงขายโทรคมนาคมสําหรับใหบริการกับผูขอใชตามกําหนดในเอกสาร

แนบขอเสนอ 3 
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ขอ 19 ในกรณีจําเปนหรือเห็นสมควรที่เอไอเอสจะตองทําการเพ่ิม หรือลดจํานวน หรือยายจุดใชโครงขาย

โทรคมนาคมที่กําหนด เอไอเอสจะแจงใหคูสัญญาทราบเปนการลวงหนาเปนระยะเวลาไมนอยกวา ๑๘๐ 

วัน โดยคูสัญญาจะปรับปรุงการใชโครงขายใหสอดคลองกับการเปล่ียนแปลงที่เกิดข้ึน 

 
บริการใชโครงขายโทรคมนาคม 

ขอ 20 เอไอเอส จัดใหมีบริการใชโครงขายโทรคมนาคมแกผูขอใชตามเอกสารแนบทายขอเสนอ ๔ ซึ่ง

จะมีบริการดังตอไปนี้ 

20.1  บริการวงจรสื่อสัญญาณเช่ือมโยงโครงขายโทรคมนาคม ภายในพื้นที่ (Local Transmission 

Circuit Service) 

20.2 บริการวงจรสื่อสัญญาณเช่ือมโยงโครงขายโทรคมนาคมตางพื้นที่ (Long Distance 

Transmission Circuit Service) 

20.3   บริการโครงขายโทรคมนาคมสําหรับรับ-สงสัญญาณโทรคมนาคมแบบไรสาย (roaming) 
 

หมวด 4 
อาคารสถานที่สาธารณูปโภคและสิ่งอํานวยความสะดวกอ่ืนๆ 

 

ขอ 21 การใชโครงขายของผูขอใช  ณ จุดเขาใชโครงขายโทรคมนาคม หากจําเปนตองใชสถานที่

สาธารณูปโภคและส่ิงอํานวยความสะดวกอ่ืน ๆ สําหรับวัตถุประสงคแหงการใชโครงขายโทรคมนาคมตาม

ขอเสนอนี้ ผูขอใชตองแจงรายละเอียดที่จําเปนอยางชัดเจนเปนหนังสือแกเอไอเอส 

     เอไอเอส จะจัดหาสถานที่ สาธารณูปโภคและส่ิงอํานวยความสะดวกใหกับผูขอใช และเรียกเก็บ

คาตอบแทนที่อิงตนทุนที่ปรากฏ หากเอไอเอส ไมสามารถจัดหาสถานที่ สาธารณูปโภคและส่ิงอํานวยความ

สะดวกตามที่ผูขอใชรองขอได เนื่องจากเหตุผลทางเทคนิคหรือขอจํากัดที่มีแลว เอไอเอสจะเสนอใหผูขอใช

พิจารณาในทางเลือกอ่ืนภายใตขอตกลงดานภาระคาใชจายที่จะมีข้ึนกับผูขอใชแตจะตองไมกอใหเกิดภาระ

แกผูรับใบอนุญาตที่ขอใชโครงขายโทรคมนาคมเกินสมควร 

      ผูขอใชมีภาระรับผิดชอบตอคาตอบแทนที่มีการเรียกเก็บอันเนื่องจากการใชสถานที่ สาธารณูปโภค 

และส่ิงอํานวยความสะดวกอ่ืน ๆ สําหรับการใชโครงขายโทรคมนาคมที่เกิดข้ึน โดยเรียกเก็บคาตอบแทนท่ีอิง

ตนทุนตามเอกสารแนบทายที่ 4 

 

ขอ 22 ในการจัดใหมีสถานที่ สาธารณูปโภคและส่ิงอํานวยความสะดวกอ่ืนๆ สําหรับการใชโครงขาย

โทรคมนาคมใหกับผูขอใชนั้น เอไอเอส จะจัดใหมีการบํารุงรักษาใหใชงานไดดี ใหมีความปลอดภัย จัดใหมี

ระเบียบการเขาสถานที่ จัดทําคูมือการปฏิบัติงานและบํารุงรักษา ใหกับผูขอใชใชเปนแนวทางในการปฏิบัติ 
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ขอ 23 ผูขอใชมีภาระรับผิดชอบตอคาตอบแทนที่มีการเรียกเก็บ อันเนื่องจากการใชสถานที่ สาธารณูปโภค

และส่ิงอํานวยความสะดวกอ่ืนๆ สําหรับการใชโครงขายโทรคมนาคมที่เกิดข้ึน อีกทั้งยังจะตองปฏิบัติตาม

มาตรการตางๆ ที่เกี่ยวของโดยเครงครัด 
 

หมวด 5 
อัตราคาตอบแทนการใชโครงขายโทรคมนาคม 

 

ขอ 24 ผูขอใชจะมีหนาที่ชําระคาตอบแทนการใชโครงขายโทรคมนาคมของเอไอเอส ในอัตราที่ปรากฏใน

เอกสารแนบทายขอเสนอ 4 หรืออัตราที่จะมีการเปลี่ยนแปลงโดย เอไอเอส จะแจงใหทราบเปนการลวงหนา

ซึ่งการเปล่ียนแปลงดังกลาวจะเปนไปตามหลักเกณฑของ คณะกรรมการ.ที่มีกําหนด 

 

 
หมวด 6 

หลักเกณฑและวธิีการเรียกเก็บ การแบง และการชําระคาตอบแทนการใชโครงขายโทรคมนาคม 
 

ขอ 25 การเก็บคาบริการและความรับผิดชอบตอคาบริการใชโครงขาย ผูขอใชจะรับผิดชอบในการจัดเก็บ

คาบริการโทรคมนาคมท่ีเกิดข้ึนจากการใหบริการกับผูใชบริการของตน และใหรับผิดชอบหนี้สูญของ

ผูใชบริการของตนท่ีเกิดข้ึน ผูขอใชจะตองรับผิดชอบคาใชโครงขายที่เกิดข้ึนในทุกกรณีดังกลาว ไมวาผูขอใช

จะมีหนี้สูญจากการใหบริการหรือไมก็ตาม 

 

ขอ 26 การใชโครงขายของของเอไอเอส  เอไอเอสและผูขอใชจะตกลงกันในวิธีการตรวจสอบ การใชโครงขาย

ที่เกิดข้ึนตามรายละเอียดในเอกสารแนบทายขอเสนอ 6 เพื่อจะใชเปนขอมูลอางอิงในการนํามาคํานวณ

คาบริการใชโครงขายระหวางคูสัญญา 
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ขอ 27 ในกรณีที่พบวาขอมูลปริมาณการใชโครงขายมีความแตกตางกันในแตละเดือนไมเกินกวารอยละ (๕) 

(สวนที่ยอมรับกันได) คูสัญญาตกลงใหใชขอมูลที่เอไอเอสบันทึกไดเพื่อเรียกเก็บคาตอบแทนการใช

โครงขายโทรคมนาคม 

 

ขอ 28 หากไมมีการตกลงกันเปนอยางอ่ืนแลว การเรียกเก็บคาบริการการใชโครงขายโทรคมนาคม 

กําหนดใหเรียกเก็บทุกชวงรอบเวลาการคํานวณเวลา 1 เดือน โดยเมื่อครบกําหนดของแตละชวงรอบเวลา

การคํานวณแลว เอไอเอสจะดําเนินการดังนี้ 

28.1  จัดสงใบแจงหนี้ (Invoice) คาบริการการใชโครงขายที่เกิดข้ึนในชวงรอบระยะเวลาการ

คํานวณที่ผานมาใหกับผูขอใช เพื่อชําระเงินเต็มตามจํานวนที่มีการเรียกเก็บภายในเวลา 30 

วันหลังจากที่ไดรับใบแจงหนี้ (Invoice date) 

28.2  หลังจากผูขอใชไดรับใบแจงหนี้คาบริการการใชโครงขาย หากผูขอใชพบวาขอมูลการใชบริการ

ดังกลาวแตกตางไปกวาสวนที่ยอมรับกันได ผูขอใชจะตองแจงถึงความแตกตางดังกลาวพรอม

รายละเอียดเปนหนังสือใหเอไอเอสทราบภายในเวลาไมเกิน 7 วัน หากผูขอใชไมดําเนินการ

ภายในเวลาที่กําหนดแลวใหถือวาใบแจงหนี้คาใชบริการที่เกิดข้ึนนั้นถูกตอง  

 

ขอ 29 หากผูขอใชพบวาใบแจงหนี้คาบริการการใชโครงขายมีความแตกตางไปกวาสวนที่ยอมรับกันได ผูขอ

ใชจะตองแจงใหเอไอเอสทราบภายใน 90 วันนับแตวันที่ที่ระบุในใบเรียกเก็บเงิน หากคูสัญญาทั้งสองฝาย

ไมสามารถตกลงกันได ใหถือเปนขอพิพาทที่จะตองนําเสนอใหคณะกรรมการวินิจฉัยขอพิพาทตาม

หลักเกณฑที่คณะกรรมการประกาศกําหนด 

 

ขอ 30 ในระหวางการตรวจสอบความแตกตางที่เกิดข้ึนที่ยังไมสามารถยุติไดนั้น     เอไอเอส อาจจะเรียก

เก็บคาตอบแทนการใชโครงขาย ในสวนที่มีขอมูลที่ตรงกันกอนก็ได สําหรับสวนที่มีขอมูลไมตรงกันนั้นให

ดําเนินการตรวจสอบความถูกตอง โดยหากผลของการตรวจสอบพบวาขอมูลของเอไอเอสนั้นถูกตอง ผูขอ

ใชจะตองชําระคาบริการการใชใหกับเอไอเอสในสวนดังกลาวเพิ่มเติม และเอไอเอสจะเรียกเอาดอกเบ้ียใน

อัตรารอยละ 15 ตอปจากผูขอใชเพิ่มเติมจากคาบริการในสวนที่ตองชําระเพิ่มเติมดังกลาวอีกดวย โดยเร่ิม

คิดจากวันที่ครบกําหนดชําระคาบริการจนกวาจะชําระเสร็จส้ินครบถวน 

 

ขอ 31 การชําระเงินคาบริการการใชโครงขายโทรคมนาคม ใหเปนการชําระแยกตามประเภทของการขอใช

โครงขายที่มีระหวางผูขอใชกับเอไอเอส โดย 

            (1) จะตองชําระเต็มจํานวนที่ระบุไวในใบแจงหนี้ หรือ 
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            (2)  ชําระในสวนที่มีขอมูลตรงกันกอนหากขอมูลการใชบริการใชแตกตางกันเกินกวาสวนที่ยอมรับ

กันได และชําระสวนที่ตองตรวจสอบเพิ่มเติม(หากมี)หลังผลการตรวจสอบเปนที่ยุติ 

         ทั้งนี้ การดําเนินการทางบัญชีและภาษีตางๆ ที่เกี่ยวของจะตองเปนไปตามกรอบของกฎหมายกําหนด 

การผิดนัดไมชําระหนี้ภายในกําหนดเวลา เอไอเอส จะเรียกเอาดอกเบ้ียในอัตรารอยละ 15 ตอปจากผูขอใช

เพิ่มเติมจากคาบริการที่จะตองชําระอีกดวย โดยเร่ิมคิดจากวันที่ครบกําหนดชําระคาบริการ เปนตนไป 

  

ขอ 32 การเรียกเก็บคาตอบแทนการใชโครงขายโทรคมนาคม หากพบวามีการเรียกเก็บคาตอบแทนไม

ครบถวน ใหสามารถเรียกเก็บคาตอบแทนในสวนที่ไมครบถวนเปนการเพิ่มเติมได ทั้งนี้จะตองไมเกินกวา

ระยะเวลา 90 วันหลังจากที่มีการเรียกเก็บคาตอบแทนการใชโครงขายโทรคมนาคมในรอบที่ไมครบถวน

นั้นๆ  

 
หมวด 7 

หนาท่ีความรบัผิดชอบของผูขอใช เงื่อนไขเกี่ยวกับความลบั การเปดเผยขอมูล และมาตรการ
ดานความปลอดภัย 

 

ขอ 33 การเขาใชโครงขายของเอไอเอสนั้น ผูขอใชมีหนาที่รับผิดชอบในการดูแล การบํารุงรักษาอุปกรณใน

สวนความรับผิดชอบของตน ดวยคาใชจายของผูขอใชเองทั้งส้ิน รวมไปถึงความรับผิดชอบตอลูกคาของผูใช

แตเพียงผูเดียว 

 

ขอ 34 เงื่อนไขเก่ียวกับความลับ 

34.1 ในกระบวนการเจรจา ตลอดจนการเขาทําสัญญาการใชและการดําเนินการอ่ืนใดที่จําเปนอัน

เกี่ยวเน่ืองกับการขอใชโครงขายของเอไอเอสนั้น เอกสาร ขอมูลในรูปแบบใดๆ ก็ตาม (ขอมูล

ลับ) ทั้งสองฝายจะตองรักษาไวเปนความลับหามมิใหเปดเผยกับผูใด ยกเวนดวยบังคับของ

กฎหมายหรือคําส่ังของคณะกรรมการ หรือที่ไดรับความเห็นชอบจากอีกฝายหนึ่งกอน  

34.2 เพื่อเปนการปองกันการเปดเผยขอมูลลับอยางไมเหมาะสม ทั้งสองฝายตกลงที่จะจํากัดการ

เขาถึงซึ่งขอมูลดังกลาวเฉพาะแตโดยพนักงาน ลูกจางหรือตัวแทนซึ่งอยูในสถานะที่มีความ

จําเปนจะตองรูขอมูลเพื่อประโยชนในการดําเนินการภายใตวัตถุประสงคของการใชโครงขายนี้

เทานั้น และจะตองไมเปดเผยขอมูลนั้นตอบุคคลอ่ืน 

34.3 ในกรณีที่มีการรองขอใหทําลายหรือสงคืนขอมูลลับ ฝายที่ไดรับการรองขอจะตองดําเนินการให

แลวเสร็จภายใน 7 วัน  
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ขอ 35 การใชโครงขายของเอไอเอสนั้น การดําเนินการของผูขอใชจะตองไมทําใหเกิดความเสียหายแก

โครงขายของเอไอเอส ตลอดจนอาคารสถานที่ สาธารณูปโภคและส่ิงอํานวยความสะดวกตางๆ ที่ใชในการ

ใชโครงขาย และจะตองปฏิบัติตามมาตรการรักษาความปลอดภัยตางๆ ที่มีโดยเครงครัด รายละเอียดตาม

เอกสารแนบทายขอเสนอ 7 
 

หมวด 9 
ขั้นตอนการรองขอใชบริการใหมและการเปลีย่นแปลงระบบ 

 

ขอ 36 การใชโครงขายของเอไอเอสนั้น ระยะเวลาในการใชบริการใชโครงขายใหเปนไปตามการที่จะมีการ

ตกลงกันตามความเหมาะสม ทั้งนี้การจะเปล่ียนแปลง หรือยกเลิกวงจรใชใดๆ ก็ตามหากมีข้ึนจากผูขอใช 

การเปล่ียนแปลงหรือยกเลิกนั้นๆ จะตองไมกระทบกับการลงทุนของเอไอเอสที่ไดลงทุนไปเพื่อรองรับการขอ

ใชของผูขอใช ซึ่งเอไอเอสไดดําเนินการไปแลว (หากมี) โดยเอไอเอสสงวนสิทธิที่จะเรียกรองเอากับผูขอใช

เพื่อใหชดเชยกับผลกระทบดังกลาว 

 

ขอ 37 ภายหลังจากการใชไดดําเนินการแลวและผูขอใชประสงคจะใชใชโครงขายเพิ่มเติม ผูขอใชโครงขาย

จะตองดําเนินการตามข้ันตอนกระบวนการการเจรจาการใชโครงขาย และกระบวนการและวิธีการใช

โครงขายโทรคมนาคม 

 
หมวด 10 

ขั้นตอน วธิีการ และระยะเวลาดําเนนิการเกี่ยวกับเรื่องรองเรียน 
 

ขอ 38 การใชโครงขายของเอไอเอส ทั้งสองฝายจะใหความรวมมือในการตรวจสอบการใหบริการ การ

ทํางานของอุปกรณที่เกี่ยวของใหสามารถใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยใหมีการกําหนดแนวทาง

รวมกันถึงการจะประสานงานระหวางผูขอใชกับเอไอเอสใหมีประสิทธิภาพ 

 

ขอ 39 หากพบวาบริการการใชโครงขายไมเปนไปตามมาตรฐานที่ไดตกลงกัน ใหมีการดําเนินการดังนี้ 

(1) ผูขอใชโครงขายจะตองแจงเปนหนังสือ (ขอรองเรียน) มายังเอไอเอสถึงขอปญหาดังกลาว 

(2) เอไอเอสจะตรวจสอบและแจงใหผูขอใชทราบภายในเวลาไมเกิน 3 วัน  

(3) เอไอเอสจะดําเนินการแกไขขอปญหาใหแลวเสร็จภายในเวลาไมเกิน 60 วัน และแจงผลการ

ดําเนินการใหผูขอใชทราบ  
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หมวด 11  
การผิดเงื่อนไข 

 

ขอ 40 หากฝายใดฝายหน่ึงดําเนินการผิดเงื่อนไขไปจากที่ตกลงไวใหถือวาเกิดเปนกรณีพิพาท โดยทั้งสอง

ฝายจะใชความพยายามที่จะระงับขอพิพาทนั้นโดยเร็ว หากในที่สุดไมสามารถหาขอยุติรวมกันไดแลว ให

เปนสิทธิของแตละฝายในการจะนํากรณีพิพาทนั้นไปสูกระบวนการระงับขอพิพาทโดยคณะกรรมการ

วินิ จ ฉัยขอพิพาทตามหลักเกณฑ เ งื่ อนไขและวิ ธี การที่ คณะกรรมการไดประกาศกํ าหนดไว 

 
หมวด 12  
อ่ืนๆ 

 

ขอ 41 เหตุสุดวิสัยหมายถึง เหตุใดๆ อันจะเกิดข้ึนก็ดี จะใหผลพิบัติก็ดี เปนเหตุที่ไมอาจปองกันไดแมทั้ง

บุคคลผูตองประสบหรือใกลจะตองประสบเหตุนั้น จะไดจัดการระมัดระวังตามสมควรอันพึงคาดหมายได

จากบุคคลในฐานะและภาวะเชนนั้น และเพื่อประโยชนในการตีความขอตกลงนี้ เหตุสุดวิสัยใหรวมถึง (แต

ไมจํากัดเฉพาะ) การกอการกบฎ การกอการราย สงคราม การปฏิวัติรัฐประหาร ภาวะฉุกเฉินแหงชาติ   

อัคคีภัย วาตภัย อุทกภัย การระเบิด การกอวินาศกรรม แตทั้งนี้ไมรวมถึงขอพิพาททางดานแรงงานทุก

ประเภทรวมทั้งการนัดหยุดงาน 

 

ขอ 42 การติดตอมายังเอไอเอส ในเร่ืองที่เกี่ยวเนื่องกับขอเสนอนี้ใหติดตอมาที่ 

ผูอํานวยการสํานักธุรกิจสัมพันธและพัฒนา 

บริษัท แอดวานซ อินโฟร เซอรวิส จํากัด (มหาชน) 

เลขที่ 414 อาคารชินวัตร 1 ถ.พหลโยธิน 

แขวงสามเสนใน เขตพญาไท 

กรุงเทพมหานคร 10400 

โทรศัพท 0-2299-5056 

โทรสาร  0-2299-5376 

e-mail areeyan@ais.co.th 
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เอกสารแนบทายขอเสนอ 1 
  

ความหมาย คํานิยาม 
 
1. “โครงขายโทรคมนาคม” “ใชโครงขายโทรคมนาคม” “ขอเสนอการใชโครงขายโทรคมนาคม” “ส่ิง

อํานวยความสะดวกที่จําเปน” “ผูรอง” “ผูรับใบอนุญาตที่มีโครงขายโทรคมนาคม” “ประธานกรรมการ” 

“คณะกรรมการ” ใหมีความหมายตามที่ปรากฏใน ประกาศคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ 

วาดวยการใชและใชโครงขายโทรคมนาคม พ.ศ. 2549 
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เอกสารแนบทายขอเสนอ 2 
มาตรฐานทางเทคนิคสําหรับการใชโครงขายโทรคมนาคม 

 
มาตรฐานทางเทคนิคสําหรับการใชโครงขายโทรคมนาคมใหเปนไปตามที่คณะกรรมการไดประกาศ 

กําหนดไว  
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เอกสารแนบทายขอเสนอ 3 

(Point of Access and Location) 
 

  

 

 

  

ความรับผิดชอบของ AIS

ความรับผิดชอบของ ผูขอ

Point of Access

AIS Location Site

 DDF SW  DDF Trs.
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สถานทีจุ่ดเขาใชโครงขาย (Point of Access Location) 

 
1 กรุงเทพ (Bangkok and Metropolitan Area) 

1.1 ชั้น 5 (สวนหลัง) อาคารชินวัตร 3 เลขที่ 1010 ถนนวิภาวดี ลาดยาว จตุจัตร กรุงเทพ 10900 

1.2 อาคารชุมสายโทรศัพทเคล่ือนที่รังสิต เลขที่ 13/2 หมูบานพรรนิภา ต.คลองส่ี อ. คลองหลวง 

ปทุมธานี  12120 

1.3 อาคารชุมสายโทรศัพทเคล่ือนที่ตล่ิงชั่น เลขที่ 16/6 หมู 2 ซ.บานสวนบางพรหม แขวงทวีวัฒนา          

เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ 10170 

1.4 เลขที่ 99/387 อาคาร D  ถ.แจงวัฒนะ แขวงทุงสองหอง เขตหลักส่ี กรุงเทพฯ 10210 

 
2 ภาคกลาง-ตะวันออก (Central East Area) 

2.1 เลขที่17/10 ข  ซ. โปษยานนท ต.บางปลาสรอย อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000 

2.2 เลขที่ 72 หมู1 ต.เสม็ด อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000  

 
3 ภาคกลาง-เหนือ (Central North Area) 

เลขที่ 7/28 ม.4 ต.คานหาม อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา 13210 

 
4 ภาคกลาง-ตะวันตก (Central West Area) 

เลขที่ 65/2 หมู5 ถ.หนองขาหยั่ง ต.สนามจันทร อ.เมือง จ.นครปฐม 73000 

 
5 ภาคเหนือตอนลาง (North Lower Area) 

5.1 อาคารชุมสายโทรศัพทเคล่ือนที่ Cellular 900 เลขที่ 1/19 หมู3 ต.ทาทอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 

65000 

 
6 ภาคเหนือตอนบน (North Upper Area) 

6.1 บริษัท แอดวานซ อินโฟร เซอรวิส จํากัด (มหาชน) ถ.เชียงใหม-ดอยสะเก็ด   ต.หนองปาคร่ัง        

อ.เมือง จ.เชียงใหม 

6.2 อาคารชุมสายโทรศัพทเคล่ือนที่ Cellular 900 เลขที่115-119 ถ.ทาแพ อ.เมือง จ.เชียงใหม 50100 
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7 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง (North-East Lower Area) 
7.1 บริษัท แอดวานซ อินโฟร เซอรวิส จํากัด (มหาชน) เลขที่ 59/84 ม.บานศรีปลาทองวิลเลจ ถ.

มิตรภาพ-หนองคาย ต.บานเกาะ อ.เมือง จ.นครราชสีมา 

 
8 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน (North-East Upper Area) 

8.1 บริษัท แอดวานซ  อินโฟร เซอรวิส จํากัด(มหาชน) เลขที่ 170/14 หมูที่13 ซ.ธุรกิจอาชีวะ ถ.กสิกร

ทุงสราง อ.เมือง  จ.ขอนแกน   40000 

 
9 ภาคใตตอนลาง (South Lower Area) 

9.1 เลขที่ 128/37 ซ.6 ถ.เพชรเกษม ต.คอหงส อ.หาดใหญ จ.สงขลา 90110  

 
10 ภาคใตตอนบน (South Upper Area) 

10.1 บริษัท แอดวานซ อินโฟร เซอรวิส จํากัด (มหาชน) เลขที่ 95/94 หมู1 ถ.เล่ียงเมือง           

ต.บางกุง อ.เมือง จ. สุราษฎรธานี 840000 (Office ใหม) 

10.2 บริษัท แอดวานซ อินโฟร เซอรวิส จํากัด (มหาชน) เลขที่ 3/43-46 ซ.สุรียโชค ถ.สุราษฏร-

บางกุง ต.ตลาด อ.เมืองจ.สุราษฏรธานี 84000 (Office เกา) 
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เอกสารแนบทายขอเสนอ 4 
บริการและอัตราคาตอบแทนการใชโครงขายโทรคมนาคม สถานที่ สาธารณูปโภค 

และสิ่งอํานวยความสะดวกตางๆ 
 

1. คาบริการวงจรสื่อสัญญาณเช่ือมโยงโครงขาย  
ประเภทที ่1 ระหวาง สถานที่ของผูเชาดานหนึ่ง ถึง สถานทีข่องผูเชาอีกดานหน่ึง 
 

หนวย : บาทตอเดือน 
เขตจังหวัด/ระยะทาง 

2 Mbps 8 Mbps 34 Mbps 140 Mbps 155 Mbps 

1.1 เขตจังหวดัเดียวกนั        

          (1) ภายในชุมสายเดียวกนั 25,000 56,000 125,000 200,000 200,000 

          (2) ตางชุมสาย แตไมเกิน 2 ชุมสาย 41,000 94,000 216,000 497,000 497,000 

          (3) ตางชุมสาย เกิน 2 ชุมสาย 55,000 125,000 288,000 663,000 663,000 

1.2 ระหวางเขตจังหวัด        

           (1) 0-150 ก.ม. 74,000 169,000 390,000 897,000 897,000 

           (2) 151-300 ก.ม. 107,000 246,500 567,000 1,303,500 1,303,500 

           (3) 301-600 ก.ม. 149,000 342,000 787,000 1,811,000 1,811,000 

           (4) 601 ก.ม. ข้ึนไป 199,000 456,000 1,050,000 2,415,000 2,415,000 

 
อัตราคาขอใชวงจร 
 

ประเภทวงจร อัตรา (บาทตอดาน) 

1 2 Mbps 8,000 

2 8 Mbps 15,000 

3 34 Mbps 15,000 

4 140 Mbps 15,000 

5 155 Mbps 15,000 

 หมายเหตุ 

1. ราคาดังกลาวยังไมรวมภาษมีูลคาเพิม่ 

2. อัตราคาตอบแทนที่เสนอนีบ้ริษัทฯ สงวนสิทธิทีจ่ะตองเปลี่ยนแปลงตามพนัธะขอกาํหนด ที่บริษทัฯ 

มีกับ บมจ. ทีโอท ี
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ประเภทที ่2 ระหวางชุมสายของ บมจ. ทีโอที ดานหน่ึง ถึง ชุมสายของ บมจ. ทีโอที อีกดานหนึ่ง 

 

หนวย : บาทตอเดือน 
เขตจังหวัด/ระยะทาง 

2 Mbps 8 Mbps 34 Mbps 140 Mbps 155 Mbps 

1.1 เขตจังหวดัเดียวกนั        

          (1) ภายในชุมสายเดียวกนั - - - - - 

          (2) ตางชุมสาย แตไมเกิน 2 ชุมสาย 16,000 38,000 91,000 297,000 297,000 

          (3) ตางชุมสาย เกิน 2 ชุมสาย 30,000 69,000 163,000 463,000 463,000 

1.2 ระหวางเขตจังหวัด        

           (1) 0-150 ก.ม. 49,000 113,000 265,000 697,000 697,000 

           (2) 151-300 ก.ม. 82,000 190,500 442,000 1,103,500 1,103,500 

           (3) 301-600 ก.ม. 124,000 286,000 662,000 1,611,000 1,611,000 

           (4) 601 ก.ม. ข้ึนไป 174,000 400,000 925,000 2,215,000 2,215,000 

 
อัตราคาขอใชวงจร 
 

ประเภทวงจร อัตรา (บาทตอดาน) 

1 2 Mbps 8,000 

2 8 Mbps 15,000 

3 34 Mbps 15,000 

4 140 Mbps 15,000 

5 155 Mbps 15,000 

 

 

หมายเหตุ 

1. ราคาดังกลาวยังไมรวมภาษมีูลคาเพิม่ 

2. อัตราคาตอบแทนที่เสนอนีบ้ริษัทฯ สงวนสิทธิทีจ่ะตองเปลี่ยนแปลงตามพนัธะขอกาํหนด ที่บริษทัฯ 

มีกับ บมจ. ทีโอที  
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ประเภทที ่3 ระหวางชุมสายของ บมจ. ทีโอที ดานหน่ึง ถึง สถานที่ของผูเชาอีกดานหนึ่ง 
 

หนวย : บาทตอเดือน 
เขตจังหวัด/ระยะทาง 

2 Mbps 8 Mbps 34 Mbps 140 Mbps 155 Mbps 

1.1 เขตจังหวดัเดียวกนั        

          (1) ภายในชุมสายเดียวกนั 12,500 28,000 62,500 100,000 100,000 

          (2) ตางชุมสาย แตไมเกิน 2 ชุมสาย 28,500 66,000 153,500 397,000 397,000 

          (3) ตางชุมสาย เกิน 2 ชุมสาย 42,500 97,000 225,500 563,000 563,000 

1.2 ระหวางเขตจังหวัด        

           (1) 0-150 ก.ม. 61,500 141,000 327,500 797,000 797,000 

           (2) 151-300 ก.ม. 94,500 218,500 504,500 1,203,500 1,203,500 

           (3) 301-600 ก.ม. 136,500 314,000 724,500 1,711,000 1,711,000 

           (4) 601 ก.ม. ข้ึนไป 186,500 428,000 987,500 2,315,000 2,315,000 

 
อัตราคาขอใชวงจร 
 

ประเภทวงจร อัตรา (บาทตอดาน) 

1 2 Mbps 8,000 

2 8 Mbps 15,000 

3 34 Mbps 15,000 

4 140 Mbps 15,000 

5 155 Mbps 15,000 

 

 

 

 

หมายเหตุ 

1. ราคาดังกลาวยังไมรวมภาษมีูลคาเพิม่ 

2. อัตราคาตอบแทนที่เสนอนีบ้ริษัทฯ สงวนสิทธิทีจ่ะตองเปลี่ยนแปลงตามพนัธะขอกาํหนด ที่บริษทัฯ 

มีกับ บมจ. ทีโอที  
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2. คาบริการ Roaming 
 

บริการ Roaming 

อัตราคาบริการ 3 บาทตอนาท ี

 

หมายเหตุ 

1. ราคาดังกลาวยงัไมรวมภาษีมูลคาเพิ่ม 

2. อัตราคาตอบแทนที่เสนอนี้บริษัทฯ สงวนสิทธทิี่จะตองเปลี่ยนแปลงตามพนัธะขอกําหนด ที่บริษัทฯ 

มีกับ บมจ. ทีโอที  
 

3. อัตราคาใชสถานที่ สาธารณูปโภคและสิ่งอํานวยความสะดวกตางๆ 
 
อัตราคาใชสถานที่ในการติดต้ังอุปกรณในการเชื่อมตอโครงขายโทรคมนาคม  

อัตรา (บาท/ตารางเมตร/ป) 
ประเภทพืน้ท่ี 

นครหลวง ภูมิภาค 

พื้นที่หองเครื่องอุปกรณ 8,800 7,500 

พื้นที่ทัว่ไป  4,400 3,900 

- การคํานวณในกรณีขอเชาหรือใชไมถึงป หรือเศษของป ใหคิดเฉล่ียเปนรายเดือน 

- การคํานวณเศษของตารางเมตรใหคิดเปน 1 ตารางเมตร  
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เอกสารแนบทายขอเสนอ 5 
การกําหนดรายละเอียดของการทดสอบ 

 
 ทดสอบดาน Transmission (ระยะเวลา 3 วันทําการ)
ที่ ข้ันตอนการทดสอบ วิธีการในการทดสอบ หนาท่ีความรับผิดชอบ
1 การทํา Tie Cable ตรวจสอบวาสายที่ทําไวมีการไขว คูสัญญาตรวจสอบความถูกตอง

กันหรอืไม และแจงกลับมาที่ AIS
2 Cross Connect ทําการเชื่อมโยง Transmission AIS ตรวจสอบวามี Alarm หรอืไม

ดาน Software และแจงวัน Config ใหคูสัญญา  
 
 ทดสอบการ Roaming (ระยะเวลา 5 วันทําการ)
ท่ี ข้ันตอนการทดสอบ วิธีการในการทดสอบ หนาที่ความรับผิดชอบ
1 โทรออก เวลาเริม่ใชงาน AIS มีการทดสอบการโทรรวมกัน
2 วางสาย เวลาเลิกใชงาน กับคูสัญญา
3 รบัสาย เวลาเริม่รับสาย
4 วางสาย เวลาเลิกใชงาน
5 ตรวจสอบขอมูลชุมสาย เลขหมายมีการบันทึกขอมูลการ AIS มีการตรวจสอบชุมสายใน

ใชงานถูกตองหรอืไม ดานการเก็บขอมูลตางๆ
6 ตรวจสอบขอมูล CDR ดึงขอมูลเลขหมายและเวลาที่ใช AIS ทําการ Tab ขอมูลเชน เบอร,

ในการโทรจากชุมสายวาถูกตอง เวลาที่ใชในการสนทนาใหคูสัญญา
ครบถวนหรอืไม ตรวจสอบความถูกตอง

7 การเรยีกเก็บเงิน ตรวจสอบความถูกตองของการ คูสัญญาตรวจสอบความถูกตองใน
Charging วาดึงขอมูลจาก CDR ใบเรียกเก็บเงิน และโตแยงถาพบ
ครบถวนหรอืไม และความถูกตอง วาไมถูกตองภายในระยะเวลาท่ี
เม่ือใชอัตราตางกัน กําหนด  
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เอกสารแนบทายขอเสนอ 6 
(การตรวจสอบการใชโครงขาย) 

 
 ที่ บริการ Roaming

1 ผูใหเชื่อมตอโครงขายจะ TAP ขอมูล เชน เบอร, ระยะเวลาที่ใชในการสนทนาใหผูขอ
เชื่อมตอโครงขาย ตรวจสอบความถูกตองตามชวงระยะเวลาที่ไดตกลงกันไว โดยอาจ
เปนการสงขอมูลใหตรวจสอบเปนรายสัปดาหหรอืรายเดือน

2 ผูขอเชื่อมตอโครงขายสามารถโตแยงไดภายใน 30 - 60 วัน หลังพบวาขอมูลที่มีการ
ตรวจสอบหรอืเรยีกเก็บคาใชบรกิารไมถูกตอง  
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เอกสารแนบทายขอเสนอ 7 

(มาตรการรักษาความปลอดภัยในสถานที่ของผูใหใชโครงขาย) 

 
 ท่ี มาตรการรักษาความปลอดภัยในสถานที่ของผูใหใชโครงขาย
1 ผูขอใชโครงขายจะแจงผูใหใชโครงขายเปนลายลักษณอักษร
ทราบลวงหนาอยางนอย 3 วันทําการ พรอมรายละเอียดของการขอเขา
ดําเนนิการ เชน
1.1 ติดตั้งอุปกรณ
1.2 อัพเกรดอุปกรณ
1.3 การซอมแซมหรอืบํารงุรกัษาอุปกรณ
1.4 นําอุปกรณของผูขอใชโครงขายออกจากสถานท่ี
1.5 และอื่นๆ

2 ผูใหใชโครงขายจะเปนผูพิจารณาความเหมาะสมและอนญุาตใหผูขอ
ใชโครงขายเขาไปซอมแซมหรอืบํารงุรกัษาอุปกรณในสถานท่ี ใน
ชั่วโมงทําการในแตละวันทําการ

3 ในกรณฉีุกเฉิน ผูขอใชโครงขาย อาจเขาไปยงัสถานที่ติดตั้งอุปกรณ
ของผูใหใชโครงขายและดําเนนิการตางๆ ท่ีจําเปนเพื่อบรรเทาความ
เส่ียงภัยตออุปกรณของผูขอใชโครงขาย และอุปกรณอื่นๆท่ีตั้งอยูภาย
ในสถานที่ได โดยผูขอใชโครงขายจะแจงผูใหใชโครงขาย
ทางวาจาหรอืโทรสาร

4 ผูขอใชโครงขาย ตัวแทน ลูกจาง และผูรบัจางของตน จะไดรบั
อนญุาตใหเขาไปยงัสถานที่ก็ตอเม่ือมีผูแทนของผูใหใชโครงขาย
ท่ีไดรบัมอบหมายเปนผูติดตามไปดวยเทานัน้ เวนแตกรณกีารเขาไป
ซอมแซมหรอืบํารงุรกัษาอุปกรณซ่ึงผูใหใชโครงขายไมสามารถจัดให
มีผูแทนที่ไดรบัมอบหมายตดิตามเขาไปดวย

5 ผูขอใชโครงขาย ตัวแทน ลูกจาง และผูรบัจางของตน ตองไม
แทรกแซง หรอืดัดแปลงอุปกรณอื่นใดนอกเหนอืไปจากอุปกรณของผูขอ
ใชโครงขาย 

6 ผูขอใชโครงขาย ตัวแทน ลูกจาง และผูรบัจางของตน ตองไมกระทํา
การโดยจงใจ หรอืประมาทเลินเลออันเกิดใหเกิดความเสียหายตออุปกรณ
ของผูใหใชโครงขาย 

7 สําหรบัผูขอใชโครงขายท่ีสรางระบบส่ือสัญญาณ จะตองติดตั้งอุปกรณ
ท่ีจําเปนในการดําเนนิงานตามท่ีวางแผนกันไวกับผูใหใชโครงขาย

8 ผูขอใชโครงขายจะตองดําเนนิการขอไฟฟาและติดตั้ง Meter ตามท่ี
ผูใหใชโครงขายอนญุาต 

9 ในสถานที่ของผูใหใชโครงขายมี Bar Ground แยกกัน คือ Bar AC Ground
และ Bar DC Ground ซ่ึงผูขอใชโครงขายไมสามารถสรางระบบ Ground ขึน้
มาเอง ทั้งนี ้ผูใหใชโครงขายจะพิจารณาความเหมาะสมและอนญุาตใหผูขอ
ใชโครงขายทําการเชื่อมเขากับ Bar Ground ของผูใหใชโครงขาย  
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(ตัวอยาง) 
 
 
 
 
 
 
 
 

สัญญาใหบริการใชโครงขายโทรคมนาคม 
 
 
 
 
 
 
 
 

บริษัท แอดวานซ อินโฟร เซอรวิส จํากัด (มหาชน) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ รางสัญญานี้เปนรางสัญญามาตรฐานสําหรับใชในการเจรจา ทัง้นี้รายละเอียดสัญญาที่จะตกลง

กันจะปรับเปล่ียนไปตามขอตกลงที่จะมีข้ึน ภายใตกรอบของขอเสนอการใชโครงขายโทรคมนาคม 
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สัญญาใหบริการใชโครงขายโทรคมนาคม 
 

สัญญาฉบับนี้ ทําข้ึนเมื่อวันที่ [•] ระหวางบริษัท แอดวานซ อินโฟร เซอรวิส จํากัด (มหาชน) นิติ

บุคคลจดทะเบียนภายใตกฎหมายไทย ทะเบียนเลขที่ [•] โดย [•] กรรมการผูมีอํานาจ สํานักงานต้ังอยู

เลขที่ 414 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 ซึ่งตอไปในสัญญานี้จะ

เรียกวา “ผูใหบริการโครงขาย” กับ 

 

บริษัท [•] นิติบุคคลจดทะเบียนภายใตกฎหมายไทย ทะเบียนเลขที่ [•] โดย [•] กรรมการผูมี

อํานาจ สํานักงานต้ังอยูเลขที่ [•] (ซึ่งตอไปในสัญญานี้จะเรียกวา “ผูขอใชโครงขาย”)   

 

 โดยที่ผูใหบริการโครงขายเปนผูประกอบกิจการโทรคมนาคมตามสิทธิหนาที่ที่กําหนดไวตาม

พระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ.2544 โดยมีสิทธิครอบครองและ        ใชเครือขาย

โทรคมนาคม ตกลงยินยอมใหผูขอใชโครงขายใชและเขาถึงโครงขายโทรคมนาคมหรือส่ิงอํานวยความ

สะดวกของผูใหบริการโครงขาย 

 

 โดยที่ผูขอใชโครงขายเปนผูใหบริการโทรคมนาคมตามสิทธิหนาที่ที่กําหนดไวตามพระราชบัญญัติ

การประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ.2544 ตกลงขอใชและเขาถึงโครงขายโทรคมนาคมหรือส่ิงอํานวย

ความสะดวกของผูใหบริการโครงขาย 

 

 ทั้งสองฝายจึงไดตกลงทําสัญญากันโดยมีขอความดังตอไปนี้ 

 
 1. คําจํากัดความ  

เวนแตจะมีกําหนดไวเปนอยางอ่ืน คําหรือถอยคําในสัญญานี้ ใหมีความหมายตามที่ระบุไว 

 

 “โครงขายโทรคมนาคม” หมายความวา กลุมของเคร่ืองโทรคมนาคมที่ตอถึงกันโดยตรง หรือ

โดยผานเคร่ืองชุมสายหรือเคร่ืองอ่ืนใด เพื่อการโทรคมนาคมระหวางจุดหมายปลายทางที่กําหนดดวยระบบ

สาย ระบบคล่ืนความถี่ ระบบแมเหล็กไฟฟาอ่ืน ระบบใดระบบหนึ่งหรือหลายระบบรวมกัน โดยให

หมายความรวมถึงอุปกรณ ส่ิงอํานวยความสะดวก สถานที่ โปรโตคอล โปรแกรม คอมพิวเตอร และระบบ

สนับสนุน การทํางานที่จําเปนสําหรับใชหรือดําเนินการในการเขาถึงเพื่อการใชตอโครงขายโทรคมนาคม

ในทางเทคนิคดวย  
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 “ขอเสนอการใชโครงขายโทรคมนาคม” หมายความวา ขอเสนอใหบริการเขาถึงเพื่อใช

โครงขายโทรคมนาคมตามหลักเกณฑ วิธีการ หรือรายละเอียดซ่ึงไดจัดทําโดยผูใหบริการโครงขายที่เสนอ

และผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ  

 

“สิ่งอํานวยความสะดวกท่ีจําเปน” หมายความวา ส่ิงอํานวยความสะดวก การทํางาน 

กระบวนการ หรือบริการของผูใหบริการโครงขาย ซึ่งจําเปนตองใชสําหรับการใชโครงขายโทรคมนาคม โดย

พิจารณาจากเงื่อนไขดังนี้ 

(1) ผูใหบริการโครงขายเปนเจาของหรือมีอํานาจควบคุมการใชส่ิงอํานวยความสะดวกนั้น 

(2) ผูขอใชบริการโครงขายจําเปนตองใชส่ิงอํานวยความสะดวกนั้นในการใชบริการโทรคมนาคม
ของผูใหบริการโครงขาย และ 

(3) ผูขอใชบริการโครงขายไมสามารถทําหรือจัดใหมีได หากพิจารณาในทางเศรษฐศาสตรหรือ
ทางเทคนิค 

 

 “รอบการใชบริการ” หมายความวา รอบระยะเวลาของการใหบริการใชโครงขายเพื่อใชในการ

เรียกเก็บคาตอบแทนการใหบริการใชโครงขายตามที่ผูใหบริการโครงขายกําหนด ซึ่งไมเกินกวา 31 (สามสิบ

เอ็ด) วันตอรอบ 

 

 “เหตุสุดวิสัย” หมายความวา เหตุใดๆ อันจะเกิดข้ึนที่กอใหเกิดผลพิบัติก็ดี เปนเหตุที่ไมอาจ

ปองกันไดแมบุคคลผูตองประสบหรือใกลจะตองประสบเหตุนั้นจะไดใชความระมัดระวังตามสมควรอันพึง

คาดหมายไดจากบุคคลในฐานะและภาวะเชนนั้นก็ดี ซึ่งรวมถึงแตไมจํากัดเฉพาะ การชุมนุม การจลาจล 

การกอการกบฏ การกอวินาศกรรม การกอการราย การระเบิดสงครามกลางเมือง สงคราม การปฏิวัติ 

รัฐประหาร ภาวะฉุกเฉินแหงชาติ อัคคีภัย ธรณีพิบัติภัย วาตภัย อุทกภัย สภาวะอากาศที่ไมเอ้ืออํานวย การ

เวนคืนที่ดิน การริบทรัพย แตทั้งนี้ไมรวมถึงขอพิพาททางดานแรงงานทุกประเภทรวมทั้งการนัดหยุดงาน 

 
2.  ขอความท่ัวไป 
2.1  ผูขอใชโครงขายประสงคที่จะขอใชโครงขายโทรคมนาคม ซึ่งเปนไปตามมาตรฐานที่ไดกําหนด

ไวในขอเสนอการใชโครงขายโทรคมนาคมระหวางโครงขายของผูขอใชโครงขายตอกับโครงขายของผู

ใหบริการโครงขาย โดยผูขอใชโครงขายไดเห็นชอบและจะปฏิบัติใหเปนไปตามขอเสนอการใชโครงขายและ

ตามที่ระบุไวในสัญญาฉบับนี้  
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  2.2  ผูขอใชโครงขายขอรับรองวาตนมีสิทธิและหนาที่โดยสมบูรณในการใหบริการโทรคมนาคม

ภายใตการกํากับดูแลของคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ (ซึ่งตอไปในสัญญานี้จะเรียกวา 

“คณะกรรมการ”) ตลอดระยะเวลาที่มีการใชโครงขายระหวางกัน 

 

2.3  ผูขอใชโครงขายขอรับรองวา ผูขอใชโครงขายมีอํานาจเขาดําเนินการขอใชโครงขาย ตลอดจน

มีอํานาจในการเขาทําสัญญาและปฏิบัติตามสัญญาการใชโครงขายโทรคมนาคมกับผูใหบริการโครงขาย 

รวมไปถึงสัญญาที่อาจมีการตกลงแกไขเพ่ิมเติม 

 

2.4  การตีความใหตีความตามสัญญาและเอกสารแนบทายสัญญา ซึ่งถือวาเปนสวนหนึ่งของ

สัญญาฉบับนี้ กรณีที่ขอสัญญาหรือเอกสารแนบทายสัญญามิไดระบุกรณีใดกรณีหนึ่งไวโดยชัดแจง ให

พิจารณาจากขอเสนอการใชโครงขายโทรคมนาคมที่ผูใหบริการโครงขายไดจัดทําข้ึนและมีผลใชบังคับอยู

กอนวันที่ที่สัญญาฉบับนี้จะมีผลใชบังคับ 

 
3. การใชโครงขายโทรคมนาคม 
ผูใหบริการโครงขายตกลงใหใชและผูขอใชโครงขายตกลงใชโครงขายโทรคมนาคมตามหลักเกณฑ

ดังตอไปนี้ โดยรายละเอียดของหลักเกณฑนี้ไดระบุไวในเอกสารแนบทายสัญญา 1  

(1) บริการที่เกี่ยวกับการใชโครงขายโทรคมนาคม คุณภาพ ปริมาณและรายละเอียดทางเทคนิค

อ่ืนๆ ที่จําเปนสําหรับการใชโครงขายโทรคมนาคม 

(2) รูปแบบการใชโครงขายและสถานที่ที่จะใชเปนจุดเขาถึงเพื่อใชโครงขายโทรคมนาคม 

(3) บริการโครงสรางพื้นฐานและส่ิงอํานวยความสะดวกที่ตองการใชบริการโครงขายตาม

ขอเสนอการใชโครงขายโทรคมนาคมของผูใหบริการโทครงขาย 

(4) วัน ระยะเวลา และสถานที่ที่เร่ิมตนการใชโครงขายโทรคมนาคม 

(5) จํานวนปริมาณที่ผูขอใชโครงขายประสงคจะใชบริการ  

(6) ขอมูลอ่ืนที่จําเปนสําหรับการเขาใชโครงขายโทรคมนาคม 
 

3.1  มาตรฐานทางเทคนิคสําหรับการใชโครงขายโทรคมนาคม 

การใชโครงขายของผูขอใชโครงขายเขากับโครงขายของผูใหบริการโครงขาย ผูขอใชโครงขาย

จะตองจัดใหโครงขายของตนมีมาตรฐานทางเทคนิคที่เขากันไดกับโครงขายของ       ผูใหบริการโครงขายที่

มีใชอยู ซึ่งมีมาตรฐานอางอิงตามเอกสารแนบทายสัญญา 2 หรือเปนไปตามที่คณะกรรมการจะมีการ

ประกาศกําหนดและบังคับใชในภายหนา ในเร่ืองที่วาดวยมาตรฐานของโครงขายโทรคมนาคมและอุปกรณ

แหงพระราชบัญญัติประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2544 
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3.2  คุณภาพการใชโครงขายโทรคมนาคม 

ผูใหบริการโครงขายจะจัดใหมีบริการการใชโครงขายโทรคมนาคมที่มีคุณภาพตามคําตอบรับการ

ขอใช ซึ่งจะเปนไปตามมาตรฐานที่ถือปฏิบัติในสากลหรือเปนไปตามหลักเกณฑและเงื่อนไขวาดวย

มาตรฐานบริการที่ดีตามที่คณะกรรมการจะประกาศกําหนดและถือบังคับใช  
 
3.3  การจัดใหมีการใชโครงขายโทรคมนาคม 

3.3.1  ในกรณีที่การใชโครงขายสามารถดําเนินการบนโครงขายที่ผูใหบริการโครงขายมีอยูโดยไม

ตองขยายระบบพื้นฐานเพื่อการใชและรับทราฟฟคการใชเพิ่มเติมอีก ผูใหบริการโครงขายจะจัดใหมีการใช

โครงขายแกผูขอใชโครงขายภายในไมเกิน 90 (เกาสิบ) วันนับแตวันที่สัญญาฉบับนี้มีผลใชบังคับ  

 

3.3.2  ในกรณีผูใหบริการโครงขายจําเปนตองมีการดําเนินการเก่ียวกับโครงขายเปนการเพิ่มเติม 

หรือตองขยายระบบพื้นฐานเพื่อรองรับการใชแลว ผูใหบริการโครงขายจะจัดใหมีการใชโครงขายแกผูขอใช

โครงขาย ภายในไมเกิน 180 (หนึ่งรอยแปดสิบ) วันนับแตวันที่สัญญาฉบับนี้มีผลใชบังคับ  

ในกรณีที่มีเหตุสุดวิสัย ผูใหบริการโครงขายอาจขยายระยะเวลาการจัดใหมีการใช เพิ่มเติมตาม

ความเหมาะสมและสมควร อันเนื่องมาจากเหตุสุดวิสัยดังกลาว ทั้งนี้ใหเปนไปตามประกาศ กทช. 

 

3.4  การทดสอบโครงขายโทรคมนาคม 

3.4.1  คูสัญญาทั้งสองฝายตกลงจัดใหมีการทดสอบทางเทคนิคของระบบที่เกี่ยวของตางๆ ในการ

ใหบริการใชโครงขายโทรคมนาคมกอนที่จะใหมีการเปดใหบริการจริง เพื่อเปน   การตรวจสอบความพรอม

และความถูกตองของระบบกอนที่จะเปดใหบริการ ทั้งนี้ หากในข้ันตอนของการทดสอบนี้ตองลาชาอัน

เนื่องมาจากสาเหตุดังนี้  

(1) ผูขอใชโครงขายไมใหความรวมมือ หรือ  

(2) เหตุขัดของทางเทคนิค หรือ 

(3) เหตุอ่ืนใดที่ไดมีการตกลงกันไวแลวแตละกรณี 

หากเหตุแหงความลาชาดังกลาวสงผลถึงการจัดใหมีการใช ผูใหบริการโครงขายมีสิทธิขยาย

ระยะเวลาที่จะเร่ิมใหบริการใชโครงขายออกไป ตามจํานวนระยะเวลาที่เหตุแหงความลาชาเกิดข้ึนจนกระทั่ง

เหตุดังกลาวไดส้ินสุดลง  
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3.4.2  การกําหนดรายละเอียดของการทดสอบใหเปนไปตามรายละเอียดที่กําหนดไวใน

เอกสารแนบทายสัญญา 2 ทั้งนี้ ตองเปนไปเพื่อวัตถุประสงคของการการตรวจสอบความพรอม และความถูก

ตองของระบบกอนใหบริการ 

 

3.4.3  ผูใหบริการโครงขายจะเปดใหบริการใชโครงขายโทรคมนาคมเมื่อคูสัญญาทั้งสองฝายได

ทดสอบการใชโครงขายแลว และคูสัญญาทั้งสองฝายยอมรับเงื่อนไข รวมถึงผลการบันทึกขอมูลทราฟฟคและ

แนวทางการดําเนินการเกี่ยวกับขอมูลทราฟฟคที่เกิดข้ึน  
 
3.5   จุดใชโครงขายโทรคมนาคม 

จุดเขาใชโครงขายโทรคมนาคมสําหรับใหบริการกับผูขอใชตามกําหนดในเอกสารแนบขอเสนอ 3 

3.6  บริการใชโครงขายโทรคมนาคม 

ผูใหบริการโครงขายจะจัดใหมีบริการใชโครงขายโทรคมนาคมแกผูขอใชโครงขายดังตอไปนี้ 

(1) [•] 

(2) [•]  
 
3.7  อาคารสถานที่สาธารณูปโภคและส่ิงอํานวยความสะดวกอ่ืนๆ 

3.7.1  การใชโครงขายของผูขอใชโครงขาย ณ จุดใชโครงขายโทรคมนาคม หากจําเปนตองใช

สถานที่ สาธารณูปโภคและส่ิงอํานวย ความสะดวกอ่ืนๆ สําหรับวัตถุประสงคแหงการใชโครงขาย

โทรคมนาคมตามขอการใชโครงขายโทรคมนาคมของผูใหบริการโครงขาย ผูขอใชโครงขายตองแจง

รายละเอียดที่จําเปนอยางชัดเจนเปนหนังสือแกผูใหบริการโครงขาย   

ผูใหบริการโครงขาย จะจัดหาสถานที่ สาธารณูปโภคและส่ิงอํานวยความสะดวกใหกับ  ผูขอใช

โครงขายและเรียกเก็บคาตอบแทนโดยอิงตนทุนในแตละกรณีตามขอเท็จจริงที่ปรากฏ หากผูใหบริการ

โครงขาย ไมสามารถจัดหาสถานท่ี สาธารณูปโภคและ/หรือส่ิงอํานวย       ความสะดวกตามที่ผูขอใช

โครงขายรองขอได เนื่องจากเหตุผลทางเทคนิคหรือขอจํากัดที่มีอยู      ผูใหบริการโครงขายจะเสนอใหผูขอ

ใชโครงขายพิจารณาในทางเลือกอ่ืนภายใตขอตกลงดานภาระคาใชจายที่จะมีข้ึนกับผูขอใชโครงขาย 

 

3.7.2  ในการจัดใหมีสถานที่ สาธารณูปโภคและส่ิงอํานวยความสะดวกอ่ืนๆ สําหรับการใช

โครงขายโทรคมนาคมใหกับผูขอใชโครงขายนั้น ผูใหบริการโครงขายจะจัดใหมี         การบํารุงรักษาใหใช

งานไดดี มีความปลอดภัย มีระเบียบการเขาสถานที่ รวมถึงจัดทําคูมือ    การปฏิบัติงานและบํารุงรักษา 

ใหกับผูขอใชโครงขายเพื่อเปนแนวทางในการปฏิบัติ 
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3.7.3  ผูขอใชโครงขายมีภาระรับผิดชอบตอคาตอบแทนที่มีการเรียกเก็บอันเนื่องมาจากการใช

สถานที่ สาธารณูปโภคและส่ิงอํานวยความสะดวกอ่ืนๆ สําหรับการใชโครงขายโทรคมนาคมที่เกิดข้ึน อีกทั้ง

ยังจะตองปฏิบัติตามมาตรการตางๆ ที่เกี่ยวของโดยเครงครัด 
 

3.8  ระยะเวลา 

คูสัญญาทั้งสองฝายตกลงใหการใชบริการโครงขายโทรคมนาคมตามสัญญาฉบับนีม้ีกําหนด

ระยะเวลา 1 (หนึง่) ป นับต้ังแตวันที ่[•] ถงึวนัที ่[•] 

หากผูขอใชโครงขายประสงคจะตอสัญญาฉบับนี้ ผูขอใชโครงขายจะตองมีหนังสือแจงความ

ประสงคมายังผูใหบริการโครงขายภายในระยะเวลา 90 (เกาสิบ) วันกอนกําหนดระยะเวลาสัญญาน้ีจะ

ส้ินสุด หลังจากไดรับหนังสือแจงความประสงคจากผูขอใชโครงขายแลว ผูใหบริการโครงขายอาจพิจารณา

ตกลงใหมีการตอสัญญาฉบับนี้ออกไปอีกหรือไมก็ได หากผูใหบริการโครงขายตกลงใหตอสัญญาฉบับนี้ 

อนึ่ง คูสัญญาทั้งสองฝายอาจตกลงเปลี่ยนแปลง แกไข และ/หรือ เพิ่มเติมเงื่อนไขและ/หรือขอกําหนดขอใด

ในสัญญานี้ 

 

3.9  ข้ันตอนการรองขอใชบริการใหมและการเปล่ียนแปลงระบบ 

3.9.1 ระยะเวลาในการใชบริการใชโครงขายของการใชโครงขายของผูขอใชโครงขายเขากับ

โครงขายของผูใหบริการโครงขายใหเปนไปตามที่จะมีการตกลงกันตามความเหมาะสม ทั้งนี้ การ

เปล่ียนแปลง หรือยกเลิกวงจรใชใดๆ ก็ตาม หากเกิดข้ึนจากผูขอใชโครงขาย        การเปลี่ยนแปลงหรือ

ยกเลิกนั้นๆ จะตองไมกระทบกับการลงทุนของผูใหบริการโครงขายที่ไดลงทุนไปเพื่อรองรับการขอใชของผู

ขอใชโครงขาย ซึ่งผูใหบริการโครงขายไดดําเนินการไปแลว โดยผูใหบริการโครงขายมีสิทธิที่จะเรียกรองเอา

กับผูขอใชโครงขายเพื่อใหชดเชยผลกระทบที่เกิดข้ึนดังกลาว 

 

3.9.2  ภายหลังจากการใชไดดําเนินการไปแลวและผูขอใชโครงขายประสงคจะใชบริการใช

โครงขายเพิ่มเติม ผูขอใชโครงขายจะตองดําเนินการตามข้ันตอนกระบวนการการเจรจาการใชโครงขายตาม

กระบวนการและวิธีการใชโครงขายโทรคมนาคมใหม 
 

3.10  ข้ันตอน วิธกีาร และระยะเวลาดําเนนิการเกี่ยวกับเร่ืองรองเรียน 

3.10.1  ในการใชโครงขายของผูขอใชโครงขายเขากับโครงขายของผูใหบริการโครงขาย คูสัญญา

ทั้งสองฝายจะตองใหความรวมมือในการตรวจสอบการใหบริการ การทํางานของอุปกรณที่เกี่ยวของให

สามารถใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยใหมีการกําหนดแนวทางรวมกันถึงการประสานงานระหวางผูขอ

ใชโครงขายกับผูใหบริการโครงขายใหมีประสิทธิภาพ 



 

ขอเสนอการใชโครงขาย ฉบับวันที่ 5 ธันวาคม 2550 

  

 

31 

 

3.10.2  หากพบวาการใหบริการใชโครงขายไมเปนไปตามมาตรฐานที่ไดตกลงกัน คูสัญญาแตละ

ฝายจะตองดําเนินการดังนี้ 

(1) ผูขอใชโครงขายจะตองแจงเปนหนังสือพรอมรายละเอียดที่ชัดเจน (ขอรองเรียน) มายังผู

ใหบริการโครงขายถึงขอปญหาดังกลาว 

(2) ผูใหบริการโครงขายจะตรวจสอบและแจงใหผูขอใชโครงขายทราบภายในเวลาไมเกิน 3 (สาม) 

วัน นับแตวันที่ไดรับขอรองเรียน 

(3) ผูใหบริการโครงขายจะดําเนินการแกไขขอปญหาใหแลวเสร็จภายในเวลาไมเกิน 60 (หกสิบ) 

วันนับแตวันที่ไดรับขอรองเรียน และแจงผลการดําเนินการใหผูขอใชโครงขายทราบ 

 
4.  คาตอบแทนการใชโครงขายโทรคมนาคม 

 4.1  หลักเกณฑ การคํานวณและวิธีการเรียกเก็บ  

4.1.1  ผูขอใชโครงขายเปนผูรับผิดชอบในการจัดเก็บคาบริการโทรคมนาคมที่เกิดข้ึนจากการ

ใหบริการแกผูใชบริการของตน กรณีที่ผูขอใชโครงขายไมสามารถเรียกเก็บหรือไมไดรับชําระคาใชบริการ

จากผูใชบริการของตนไมวาทั้งหมดหรือบางสวน ไมวาดวยเหตุใดๆ ก็ตาม    ผูขอใชโครงขายจะอางเหตุ

ดังกลาวในการที่จะปฏิเสธหรือลดจํานวนเงินคาตอบแทนการใชบริการใชโครงขาย ตลอดจนขอผอนเวลา

การชําระคาตอบแทนดังกลาวตอผูใหบริการโครงขายมิได 

 

 4.1.2  คูสัญญาทั้งสองฝายตกลงวาในแตละรอบของการใชบริการ หากคูสัญญาแตละฝายพบวา

ขอมูลปริมาณการใชโครงขายมีความแตกตางกัน (Discrepancy Range) ที่ผูใหบริการโครงขายและผูขอใช

โครงขายไดบันทึกไวมีความแตกตางกันไมเกินกวา [•] ในแตละประเภท ใหถือวาเปนขอมูลที่ผูใหบริการ

โครงขายจัดทําและสงใหแกผูขอใชโครงขายเปนขอมูลที่ถูกตองตรงกันและใหนํามาใชในการคํานวณเรียก

เก็บคาบริการการใชโครงขายในระหวางคูสัญญา 

 

4.1.3 ในการเรียกเก็บคาตอบแทนการใชโครงขายโทรคมนาคม ผูใหบริการโครงขายจะเรียกเก็บทุก

รอบของการใชบริการ โดยเมื่อครบกําหนดของแตละรอบเวลาการคํานวณแลว     ผูใหบริการโครงขายจะ

ดําเนินการ ดังนี้ 

 (1) ผูใหบริการโครงขายจะสงใบแจงหนี้ (Invoice) เพื่อใหผูขอใชโครงขายชําระเงินคาตอบแทนการ

ใชเต็มตามจํานวนที่มีการเรียกเก็บภายในเวลา 30 (สามสิบ) วันหลังจากวันที่ไดรับใบแจงหนี้  

 (2)  หากผูขอใชโครงขายพบวารายงานดังกลาวมีจํานวนทราฟฟคที่แตกตางไปกวาจํานวนที่ตกลง

กันตามขอ 4.1.2 ผูขอใชโครงขายจะตองแจงถึงความแตกตางดังกลาวพรอมรายละเอียดเปนหนังสือใหผูให
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 (3) คาตอบแทน คาบริการ คาใชจายหรือเงินอ่ืนใดที่ผูใหบริการโครงขายมีสิทธิเรียกเก็บจากผูขอใช

โครงขายตามสัญญาฉบับนี้ หากมิไดกําหนดไวเปนอยางอ่ืนหรือระบุไวโดย    ชัดแจงแลว จํานวนเงิน

ดังกลาวทั้งหมดใหเปนจํานวนเงินที่ยังมิไดรวมภาษีมูลคาเพิ่มตามอัตราท่ีกฎหมายกําหนดไว ซึ่งผูขอใช

โครงขายจะตองชําระใหแกผูใหบริการโครงขาย 

(4) เวนแตจะไดตกลงกันเปนอยางอ่ืน คูสัญญาทั้งสองฝาย ตางเปนผูรับผิดชอบในบรรดาคาภาษี

อากร คาธรรมเนียม หรือคาใชจายตางๆ ในสวนของตนตามหนาที่ที่กฎหมายกําหนดไวทุกประการ 

 

4.1.4  ในกรณีที่ผูขอใชโครงขายพบวารายงานการใชมีความแตกตางไปจากจํานวนที่ระบุไวในขอ 

4.1.2 และไดแจงใหผูใหบริการโครงขายทราบตามเงื่อนไขและวิธีการที่กําหนดแลว ทั้งสองฝายจะใชความ

พยายามในการตรวจสอบหาขอเท็จจริง หรือดําเนินกระบวนการใดๆ เพื่อนําไปสูขอยุติของขอมูลที่ตกลงกัน  

ในระหวางการตรวจสอบความแตกตางที่ยังไมสามารถยุติไดนั้น ผูใหบริการโครงขายยังคงมีสิทธิ

เรียกเก็บคาตอบแทนการใชโครงขายในสวนที่สามารถตรวจสอบวามีขอมูลที่ไมแตกตางกันกอนได 

หากผลของการตรวจสอบพบวาขอมูลของผูใหบริการโครงขายนั้นถูกตอง และหากผูขอใชโครงขาย

จะตองชําระคาบริการการใชเพิ่มเติมใหแกผูใหบริการโครงขาย ผูใหบริการโครงขายมีสิทธิเรียกรองดอกเบ้ีย

ในอัตรารอยละ 15 ตอป จากผูขอใชโครงขายเพิ่มเติมจากคาบริการในสวนดังกลาว โดยเร่ิมคิดจากวันที่

ครบกําหนดชําระคาบริการในสวนที่ไมแตกตางกันเปนตนไปจนกระทั่งวันที่ผูขอใชโครงขายชําระครบถวน 

 

4.1.5 ในการเรียกเก็บคาตอบแทนการใชโครงขายโทรคมนาคม หากพบวามีการเรียกเก็บ

คาตอบแทนไมครบถวน ผูใหบริการโครงขายมีสิทธิเรียกเก็บคาตอบแทนของรายการที่ไมครบถวนเพิ่มเติม

ได ทั้งนี้จะตองไมเกินกวาระยะเวลา 90 (เกาสิบ) วันนับจากที่มีการเรียกเก็บคาตอบแทนการใชโครงขาย

โทรคมนาคมในรอบที่ไมครบถวนนั้นๆ  
 
 4.2  คาตอบแทน 

ผูขอใชโครงขายมีหนาที่ชําระคาตอบแทนการใชบริการใชโครงขายโทรคมนาคมของผูใหบริการ

โครงขาย ในอัตราที่กําหนดในเอกสารแนบทายสัญญา 4 หรือเปนไปตามอัตราท่ีคณะกรรมการจะมีการ

ประกาศและใชบังคับเปนการทั่วไป  
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นอกเหนือจากคาตอบแทนการใชบริการใชโครงขายในวรรคแรกแลว ผูขอใชโครงขายมีหนาที่ชําระ

คาตอบแทนอื่นๆ ตามที่เกิดข้ึนจริง ในสวนของการจัดใหมีการใชโครงขายโทรคมนาคมที่ผูใหบริการ

โครงขายจะตองปรับปรุง เปล่ียนแปลงระบบใดๆ ของผูใหบริการโครงขายเพื่อรองรับการใหบริการกับผูขอ

ใชโครงขายเปนการเฉพาะ หรือนอกเหนือไปกวาที่กําหนดไวในขอเสนอนี้  

นอกจากนี้ผูขอใชโครงขายมีหนาที่ตองชําระคาตอบแทนการใชบริการใชโครงขายโทรคมนาคมของ

ผูใหบริการโครงขาย สําหรับกรณีที่ผูขอใชโครงขายไมสามารถจัดใหมีการใชวงจรใช และ/หรือจัดใหมี

ปริมาณทราฟฟคเปนไปตามที่กําหนดไวในสัญญาฉบับนี้ 
 

4.3  การชาํระคาตอบแทนการใชโครงขายโทรคมนาคม 

การชําระเงินคาบริการการใชโครงขายโทรคมนาคม ผูขอใชโครงขายจะตองชําระโดยวิธี [•] เต็ม

ตามจํานวนเงินที่ระบุไวในใบแจงหนี้ หรือตามจํานวนเงินในสวนของขอมูลที่ถูกตองตรงกันเมื่อมีเหตุการณ

ตามที่กําหนดไวในขอ 4.1.2 เกิดข้ึน โดยแยกตามประเภทของทราฟฟค ประเภทเสียงและทราฟฟค ประเภท

ขอมูลที่มีระหวางผูขอใชโครงขายกับผูใหบริการโครงขาย การดําเนินการทางบัญชีและภาษีตางๆ ที่

เกี่ยวของจะตองเปนไปตามที่กฎหมายกําหนด การผิดนัดไมชําระหนี้ภายในกําหนดเวลา ผูใหบริการ

โครงขายมีสิทธิเรียกเอาดอกเบ้ียในอัตรารอยละ 15 ตอปจากผูขอใชโครงขายเพิ่มเติมจากคาบริการที่

จะตองชําระ โดยเร่ิมคิดนับจากวันที่ครบกําหนดชําระคาบริการเปนตนไปจนกระทั่งวันที่ชําระครบถวน 
 

5. หนาท่ีและความรับผิดชอบของผูขอใชโครงขาย 
5.1 หามมิใหผูขอใชโครงขายโอนสิทธิ ผลประโยชน หนาที่และความรับผิดชอบใดๆ อันเกี่ยวเนื่อง

กับการใชตามขอเสนอและสัญญาการใชที่มีข้ึน ไปยังบุคคลอ่ืนโดยมิไดรับความยินยอมเปนหนังสือจากผู

ใหบริการโครงขาย 

 

5.2  ภายใตหลักเกณฑของประกาศของคณะกรรมการ วาดวยการใชและใชโครงขายโทรคมนาคม

ที่มีผลบังคับใชอยูในปจจุบันหรือที่จะมีการแกไขเพิ่มเติมในภายหนา หากผูใหบริการโครงขายมีความ

จําเปนตองทําการปรับปรุงเปล่ียนแปลงสวนหน่ึงสวนใดของขอเสนอการใชโครงขายโทรคมนาคมท่ี

เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติกรณีทั่วไปเพื่อใหเปนไปตามประกาศของคณะกรรมการหรือสอดคลองกับ

สถานการณที่เกิดข้ึน ผูขอใชโครงขายยินยอมใหผูใหบริการโครงขายดําเนินการได โดยไมถือวาเปนการ

ปฏิบัติผิดขอตกลงใดๆ ที่กําหนดไวในสัญญาฉบับนี้  
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5.3  การใชโครงขายของผูขอใชโครงขายเขากับโครงขายของผูใหบริการโครงขายนั้น  ผูขอใช

โครงขายมีหนาที่รับผิดชอบในการดูแลตลอดจนการบํารุงรักษาอุปกรณในสวนความรับผิดชอบของตน

ต้ังแตจุดใชที่ไดเขาทําการใชกับโครงขายของผูใหบริการโครงขายยอนไปทางโครงขายของผูขอใชโครงขาย

ดวยคาใชจายของผูขอใชโครงขายเองทั้งส้ิน   
 
5.4  การรักษาความลับ  

5.4.1  คูสัญญาทั้งสองฝายถือวาขอมูลตางๆ ไมวาจะจัดเก็บอยูในรูปแบบใดๆ ก็ตามที่เปดเผยหรือ

สงมอบใหแกคูสัญญาอีกฝายหนึ่งที่เกี่ยวของกับสัญญาฉบับนี้ ไมวาจะเปนขอมูลที่ไดรับรูในข้ันตอนใดๆ 

หรือในระหวางที่สัญญานี้มีผลใชบังคับ ซึ่งตอไปในสัญญานี้จะรวมเรียกวา “ขอมูลอันเปนความลับ” เปน

ความลับที่หามเปดเผยตอบุคคลใดอยางเด็ดขาด และคูสัญญาตกลงวาจะปฏิบัติอยางเครงครัดในการใช

และเก็บรักษาขอมูลอันเปนความลับ ดังนี้  

 (1) ใชขอมูลอันเปนความลับใหอยูขอบวัตถุประสงคตามที่สัญญาฉบับนี้กําหนดไวเทานั้น 

(2) ไมเปดเผยขอมูลอันเปนความลับไมวาทั้งหมดหรือบางสวนใหบุคคลภายนอกหรือบุคคลที่ไมมี

สวนเกี่ยวของกับการปฏิบัติหนาที่ตามสัญญานี้ ยกเวนกรณีตองเปดเผยโดยผลของกฎหมาย หรือโดยคําส่ัง

ของคณะกรรมการ หรือเจาพนักงานของรัฐที่มีอํานาจตามกฎหมาย โดยจะตองแจงใหคูสัญญาอีกฝายหนึ่ง

ทราบโดยลวงหนาในทันที 

 (3) มีมาตรการควบคุมพนักงาน ลูกจางของแตละฝายซึ่งมีหนาที่ปฏิบัติงานในข้ันตอนตางๆ ให

รับทราบถึงการใชและเก็บรักษาขอมูลอันเปนความลับเฉพาะในสวนที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติหนาที่ของตน

เทานั้น 

 (4) ดําเนินการจัดสงคืนหรือทําลายขอมูลอันเปนความลับภายใน 7 (เจ็ด) วัน เมื่อไดรับแจงจาก

คูสัญญาอีกฝายหนึ่ง 

 

 5.4.2  การใชโครงขายของผูขอใชโครงขายเขากับโครงขายของผูใหบริการโครงขาย การดําเนินการ

ของผูขอใชโครงขายจะตองไมทําใหเกิดความเสียหายแกโครงขายของผูใหบริการโครงขาย ตลอดจนอาคาร

สถานที่ สาธารณูปโภคและส่ิงอํานวยความสะดวกตางๆ ที่ใชในการใชโครงขาย และจะตองปฏิบัติตาม

มาตรการรักษาความปลอดภัยตางๆ ที่มีโดยเครงครัด 
 
5.5  หลักประกัน 

ผูขอใชโครงขายตองนําหนังสือสัญญาคํ้าประกันของธนาคารพาณิชยที่ระบุเงื่อนไขและความรับผิด

ตามที่ผูใหบริการโครงขายเห็นชอบดวย เปนจํานวนเงิน [•] บาท (ซึ่งตอไปในสัญญานี้จะเรียกวา 

“หลักประกัน”) มามอบใหแกผูใหบริการโครงขายกอนหรือในวันลงนามสัญญานี้ หรือในระหวางอายุ
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ในกรณีผูขอใชโครงขายไมปฏิบัติตามสัญญานี้ไมวาขอหนึ่งขอใดอันเปนเหตุใหผูใหบริการโครงขาย

มีสิทธิเรียกรองคาเสียหาย  คาปรับ หรือเงินจํานวนอ่ืนใด ผูขอใชโครงขายยินยอมใหผูใหบริการโครงขายมี

สิทธิเรียกรองหรือบังคับเอาจากหลักประกันไดทั้งหมดหรือบางสวนเพื่อชดใชคาเสียหาย คาปรับ หรือเงิน

จํานวนอ่ืนใดไดทันที โดยไมตองเรียกรองใหผูขอใชโครงขายชําระกอน  

ผูใหบริการโครงขายขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาเปล่ียนแปลงมูลคาหลักประกัน และ/หรือ มีสิทธิ

ขอใหผูขอใชโครงขายจัดหาหลักประกันใหมมามอบใหแกผูใหบริการโครงขาย เพื่อใหครอบคลุมความ

รับผิดชอบของผูขอใชโครงขายตามสัญญานี้ โดยผูใหบริการโครงขายจะแจงใหผูขอใชโครงขายทราบเปน

ลายลักษณอักษร ผูขอใชโครงขายมีหนาที่นําหลักประกันใหมมามอบใหแกผูใหบริการโครงขายภายใน 30 

(สามสิบ) วัน นับแตวันที่ไดรับแจงจาก         ผูใหบริการโครงขาย 

ในระหวางระยะเวลาตามสัญญานี้ หากหลักประกันลดลงไป ไมวาทั้งหมดหรือบางสวน 

เนื่องมาจากการหักเงินเพื่อทดแทนหรือชดใชความเสียหายของผูใหบริการโครงขาย หรือมูลคาของ

หลักประกันลดลงไมวาดวยเหตุใดๆ ผูขอใชโครงขายมีหนาที่ตองสงมอบหลักประกันเพิ่มเติมใหมีมูลคาครบ

ตามจํานวนเงินที่ผูใหบริการโครงขายกําหนดไวภายใน 7 (เจ็ด) วัน นับแตวันที่ไดรับแจงเปนลายลักษณ

อักษรจากผูใหบริการโครงขาย 

ผูใหบริการโครงขายจะคืนหลักประกันที่ผูขอใชโครงขายไดมอบไวเมื่อผูขอใชโครงขายพนจาก

หนาที่และความรับผิดตามสัญญาฉบับนี้แลว หรือเมื่อสัญญาฉบับนี้ส้ินสุดลงและผูขอใชโครงขายมิได

ปฏิบัติผิดเงื่อนไขขอใดในสัญญานี้ 
 
6. เหตุผิดสัญญาและผลแหงการผิดนัด 
6.1  คูสัญญาทั้งสองฝายถือวากรณีดังตอไปนี้เปนเหตุแหงการปฏิบัติผิดสัญญา 

 (1) คูสัญญาฝายใดฝายหนึ่งไมปฏิบัติตามขอสัญญาใดๆ หรือคํารับรองใดๆ ที่ใหไว 

(2) ผูขอใชโครงขายไดโอนสิทธิตามสัญญานี้ไมวาทั้งหมดหรือบางสวนใหแกบุคคลอ่ืน  ไมวาโดย

พฤตินัยหรือนิตินัย  โดยไมไดรับความยินยอมเปนลายลักษณอักษรจากผูใหบริการโครงขาย 

 (3) ผูขอใชโครงขายไมสามารถสงทราฟฟค ไดตามจํานวนและเงื่อนไขที่กําหนดไวในสัญญา 

(4) ผูขอใชโครงขายกระทําการใด ๆ อันกอใหเกิดความเสียหายตอผูใหบริการโครงขายหรือลูกคา

ของผูใหบริการโครงขาย 
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6.2  ผลของการปฏิบัติผิดสัญญา 

(1) เวนแตกรณีการผิดนัดชาํระหนี้คาตอบแทนการใชโครงขาย ในกรณีที่คูสัญญาฝายใดฝายหนึ่ง

ปฏิบัติผิดสัญญา ใหคูสัญญาอีกฝายหนึง่แจงเปนลายลักษณอักษรไปยังคูสัญญาที่ปฏิบัติผิดสัญญา ให

ดําเนนิการปฏิบัติใหถูกตองตามสัญญา   ภายในระยะเวลาที่กําหนด ซึ่งตองไมนอยกวา [•] วัน หาก

คูสัญญาฝายนั้นเพิกเฉยไมปฏิบัติใหถูกตองภายในระยะเวลาที่กาํหนด ผูใหบริการโครงขายมีสิทธริองขอให

คณะกรรมการพิจารณายกเลิกสัญญาฉบับนี้   

(2) ไมวาในกรณีใดๆ หากคูสัญญาฝายที่ปฏิบัติผิดสัญญาหรือไมปฏิบัติตามสัญญานี้ไมวาขอหนึ่ง

ขอใด โดยไมคํานึงวาจะมีการบอกเลิกสัญญาหรือไมก็ตาม คูสัญญาอีกฝายหนึ่งมีสิทธิเรียกรองคาเสียหาย   

และเรียกเบ้ียปรับในอัตราเทากับรอยละ 18 ตอปจากมูลคาความเสียหายที่ไดรับ นับต้ังแตวันที่ปฏิบัติผิด

สัญญาหรือไมปฏิบัติตามสัญญาจนกวาจะไดมีการชําระใหครบถวน   

(3) ในกรณีที่เปนการผิดนัดชําระหนี้หรือคาตอบแทนใดๆ คูสัญญาฝายที่ผิดนัดตกลงชําระดอกเบ้ีย

ในอัตรารอยละ 15 ตอปของจํานวนเงินที่ผิดนัดแกคูสัญญาอีกฝายหนึ่ง นับต้ังแตวันผิดนัดเปนตนไป 

จนกวาจะไดชําระเสร็จส้ิน 

(4) คูสัญญาฝายที่ปฏิบัติผิดสัญญาจะตองรับผิดชดใชคาเสียหายทั้งหมดที่คูสัญญาอีกฝายหนึ่งจะ

พึงไดรับจากการปฏิบัติผิดสัญญา  เชน  คาใชจายในการเตือน เรียกรอง   ทวงถาม    ดําเนินคดี   บังคับ

ชําระหนี้ เปนตน 
 

7. ขอสงวนสทิธิ์ของผูใหบรกิารโครงขาย 
การที่ผูขอใชโครงขายปฏิบัติผิดสัญญานี้ไมวาขอหนึ่งขอใด หรือขอยอยขอหนึ่งขอใด  โดยผู

ใหบริการโครงขายมิไดใชสิทธิบอกเลิกสัญญา หรือมิไดใชสิทธิเรียกเอาคาเสียหาย หรือคาปรับอันเกิดจาก

การผิดสัญญา หรือผูใหบริการโครงขายยังคงยินยอมใหผูขอใชโครงขายปฏิบัติตามสัญญาน้ีอยูตอไป มิให

ถือวาผูใหบริการโครงขายยินยอมยกเวนการบังคับตามสัญญานี้ หรือสละขอเรียกรองหรือสิทธิตางๆ ตาม

สัญญานี้ตอผูขอใชโครงขาย การที่ผูใหบริการโครงขายยินยอมผอนปรนสําหรับ ผูขอใชโครงขายในกรณีใด 

ใหมีผลเฉพาะการยินยอมคราวนั้น    ทั้งนี้ การยินยอมผอนปรน ดังกลาวไมตัดสิทธิของผูใหบริการโครงขาย

ที่จะเรียกเอาคาเสียหายหรือคาปรับนับแตวันที่ผูขอใชโครงขายปฏิบัติผิดสัญญาหรือบอกเลิกสัญญา 
 
 
 8.  เบ็ดเตล็ด 
 8.1  ภาษา 

 คูสัญญาทั้งสองตกลงใหใชภาษาไทยเปนภาษาที่ใชบังคับ 

 8.2  กฎหมาย 
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ความสมบรูณ การแปลความหมายและการปฏิบัติตามสัญญานี้ ใหเปนไปตามที่กําหนดไวภายใต

บังคับของกฎหมายไทย 
 

 8.3  การแกไข 

 การแกไขสัญญาจะมีผลผูกพันคูสัญญาทั้งสองฝาย เมื่อทําเปนลายลักษณอักษรลงลายมือ

คูสัญญาทั้งสองฝาย ทั้งนี้ใหเปนไปตามประกาศ กทช. 

 

 8.4 การสงคําบอกกลาวและรายช่ือบุคคลที่ทาํการติดตอ 

  

ใหถือวาวันที่ไดสงโทรสาร โทรเลข หรือวันที่ลงตราไปรณียลงทะเบียนซ่ึงชําระอัตราไปรษณียโดย

ชอบจากคูสัญญาฝายใดฝายหนึ่ง เปนวันที่ไดมีหนังสือบอกกลาวหรือเอกสารที่จะตองดําเนินการตาม

สัญญานี้โดยสงตามชื่อบุคคลผูติดตอและที่อยูซึ่งเปนภูมิลําเนาของผูขอใชโครงขายและผูใหบริการ

โครงขายตามรายละเอียดที่กําหนดไวในเอกสารแนบทายสัญญา 5  

อนึ่ง ในกรณีที่มีการเปล่ียนแปลงที่อยูที่ระบุไวในสัญญาน้ี  ใหคูสัญญาฝายที่เปล่ียนแปลงสง

หนังสือแจงการเปล่ียนแปลงดังกลาวแกคูสัญญาอีกฝายหนึ่งทราบลวงหนาไมนอยกวา 15 (สิบหา) วัน  

ในกรณีที่มีการเปล่ียนแปลงตัวบุคคลตามวรรคแรก จะตองแจงดําเนินการแจงใหคูสัญญาอีกฝาย

หนึ่งทราบเปนลายลักษณอักษรลวงหนาไมนอยกวา 7 (เจ็ด) วัน 

       
 

สัญญานี้ทําข้ึนเปนสองฉบับ มีขอความถูกตองตรงกัน คูสัญญาทั้งสองฝายไดตรวจ อานและเขาใจ

ขอความในสัญญานี้โดยละเอียดตลอดแลว เห็นวาถูกตองตรงตามความประสงคทุกประการ จึงไดลง

ลายมือช่ือพรอมทั้งประทับตรา (ถามี) ไวเปนสําคัญตอหนาพยานและยึดถือไวไวฝายละ 1 (หนึ่ง) ฉบับ 
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บริษัท แอดวานซ อินโฟร เซอรวิส จํากัด (มหาชน)  

ผูใหบริการโครงขาย 
 
 

 

  
  

(..........................................) (.....................................) 

 พยาน 

 
บริษัท.....................................จํากัด 

ผูขอใชโครงขาย 
 
 

(.....................................) (.....................................)        
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เอกสารแนบทายสัญญา 1 
   
รายละเอียดของการใชโครงขายโทรคมนาคม 
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เอกสารแนบทายสัญญา 2 
 

มาตรฐานทางเทคนิคสําหรับการใชโครงขายโทรคมนาคมและรายละเอียดของการทดสอบ 
 

มาตรฐานทางเทคนิคสําหรับการใชโครงขายโทรคมนาคม 
มาตรฐานทางเทคนิคสําหรับการใชโครงขายโทรคมนาคมใหเปนไปตามที่คณะกรรมการไดประกาศ 

กําหนดไว  
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รายละเอียดของการทดสอบ 

 
 ทดสอบดาน Transmission (ระยะเวลา 3 วันทําการ)
ที่ ข้ันตอนการทดสอบ วิธีการในการทดสอบ หนาท่ีความรับผิดชอบ
1 การทํา Tie Cable ตรวจสอบวาสายที่ทําไวมีการไขว คูสัญญาตรวจสอบความถูกตอง

กันหรอืไม และแจงกลับมาที่ AIS
2 Cross Connect ทําการเชื่อมโยง Transmission AIS ตรวจสอบวามี Alarm หรอืไม

ดาน Software และแจงวัน Config ใหคูสัญญา  
 
 ทดสอบการ Roaming (ระยะเวลา 5 วันทําการ)
ท่ี ข้ันตอนการทดสอบ วิธีการในการทดสอบ หนาที่ความรับผิดชอบ
1 โทรออก เวลาเริม่ใชงาน AIS มีการทดสอบการโทรรวมกัน
2 วางสาย เวลาเลิกใชงาน กับคูสัญญา
3 รบัสาย เวลาเริม่รับสาย
4 วางสาย เวลาเลิกใชงาน
5 ตรวจสอบขอมูลชุมสาย เลขหมายมีการบันทึกขอมูลการ AIS มีการตรวจสอบชุมสายใน

ใชงานถูกตองหรอืไม ดานการเก็บขอมูลตางๆ
6 ตรวจสอบขอมูล CDR ดึงขอมูลเลขหมายและเวลาที่ใช AIS ทําการ Tab ขอมูลเชน เบอร,

ในการโทรจากชุมสายวาถูกตอง เวลาที่ใชในการสนทนาใหคูสัญญา
ครบถวนหรอืไม ตรวจสอบความถูกตอง

7 การเรยีกเก็บเงิน ตรวจสอบความถูกตองของการ คูสัญญาตรวจสอบความถูกตองใน
Charging วาดึงขอมูลจาก CDR ใบเรียกเก็บเงิน และโตแยงถาพบ
ครบถวนหรอืไม และความถูกตอง วาไมถูกตองภายในระยะเวลาท่ี
เม่ือใชอัตราตางกัน กําหนด  

 

 

 

 

 
 

 



 

ขอเสนอการใชโครงขาย ฉบับวันที่ 5 ธันวาคม 2550 

  

 

42

เอกสารแนบทายสัญญา 3 
 

Point of Access: POA 

ความรับผิดชอบของ AIS

ความรับผิดชอบของ ผูขอ

Point of Access

AIS Location Site

 DDF SW  DDF Trs.
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เอกสารแนบทายสัญญา 4 
 

อัตราคาตอบแทนการใชโครงขายโทรคมนาคม สําหรับทราฟฟคประเภทเสียง 
 

ประเภทที่ 1 ระหวางสถานที่ของผูเชาดานหนึ่ง ถึง สถานที่ของผูเชาอีกดานหนึ่ง   

  

  หนวย : บาทตอเดือน 

เขตจังหวัด/ระยะทาง 2 Mbps 8 Mbps 34 Mbps 140 Mbps 155 Mbps 

            

1.1 เขตจังหวัดเดียวกัน           

     (1) ภายในชุมสายเดียวกัน 25,000 56,000 125,000 200,000 200,000 

     (2) ตางชุมสาย แตไมเกิน 2 ชุมสาย 41,000 94,000 216,000 497,000 497,000 

     (3) ตางชุมสาย เกิน 2 ชุมสาย 55,000 125,000 288,000 663,000 663,000 

1.2 ระหวางขตจังหวัด           

     (1) 0-150 ก.ม. 74,000 169,000 390,000 897,000 897,000 

     (2) 151-300 ก.ม. 107,000 246,500 567,000 1,303,500 1,303,500 

     (3) 301-600 ก.ม. 149,000 342,000 787,000 1,811,000 1,811,000 

     (4) 601 ก.ม. ขึ้นไป 199,000 456,000 1,050,000 2,415,000 2,415,000 

            

 

อัตราคาขอใชวงจร  

   

ประเภทวงจร อัตรา (บาทตอดาน) 

1 2 Mbps 8,000 

2 8 Mbps 15,000 

3 34 Mbps 15,000 

4 140 Mbps 15,000 

5 155 Mbps 15,000 

 
หมายเหตุ  

1. ราคาดังกลาวยังไมรวมภาษีมูลคาเพิ่ม 

2. อัตราคาตอบแทนที่เสนอนี้บริษัทฯ สงวนสิทธิที่จะตองเปลี่ยนแปลงไปตามพันธะขอกําหนดที่บริษัทฯ มีกับ บมจ. ทีโอที 
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ประเภทที่ 2 ระหวางชุมสายของทศท. ดานหนึ่ง ถึง ชุมสายของทศท.อีกดานหนึ่ง   

  

  หนวย : บาทตอเดือน 

เขตจังหวัด/ระยะทาง 2 Mbps 8 Mbps 34 Mbps 140 Mbps 155 Mbps 

            

1.1 เขตจังหวัดเดียวกัน           

     (1) ภายในชุมสายเดียวกัน - - - - - 

     (2) ตางชุมสาย แตไมเกิน 2 ชุมสาย 16,000 38,000 91,000 297,000 297,000 

     (3) ตางชุมสาย เกิน 2 ชุมสาย 30,000 69,000 163,000 463,000 463,000 

1.2 ระหวางขตจังหวัด           

     (1) 0-150 ก.ม. 49,000 113,000 265,000 697,000 697,000 

     (2) 151-300 ก.ม. 82,000 190,500 442,000 1,103,500 1,103,500 

     (3) 301-600 ก.ม. 124,000 286,000 662,000 1,611,000 1,611,000 

     (4) 601 ก.ม. ขึ้นไป 174,000 400,000 925,000 2,215,000 2,215,000 

            

 

อัตราคาขอใชวงจร  

   

ประเภทวงจร อัตรา (บาทตอดาน) 

1 2 Mbps 8,000 

2 8 Mbps 15,000 

3 34 Mbps 15,000 

4 140 Mbps 15,000 

5 155 Mbps 15,000 

 
หมายเหตุ  

1. ราคาดังกลาวยังไมรวมภาษีมูลคาเพิ่ม 

2. อัตราคาตอบแทนที่เสนอนี้บริษัทฯ สงวนสิทธิที่จะตองเปลี่ยนแปลงไปตามพันธะขอกําหนดที่บริษัทฯ มีกับ บมจ. ทีโอที 
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ประเภทที่ 3 ระหวางชุมสายของทศท. ดานหนึ่ง ถึง สถานที่ของผูเชาอีกดานหนึ่ง   

  

  หนวย : บาทตอเดือน 

เขตจังหวัด/ระยะทาง 2 Mbps 8 Mbps 34 Mbps 140 Mbps 155 Mbps 

            

1.1 เขตจังหวัดเดียวกัน           

     (1) ภายในชุมสายเดียวกัน 12,500 28,000 62,500 100,000 100,000 

     (2) ตางชุมสาย แตไมเกิน 2 ชุมสาย 28,500 66,000 153,500 397,000 397,000 

     (3) ตางชุมสาย เกิน 2 ชุมสาย 42,500 97,000 225,500 563,000 563,000 

1.2 ระหวางขตจังหวัด           

     (1) 0-150 ก.ม. 61,500 141,000 327,500 797,000 797,000 

     (2) 151-300 ก.ม. 94,500 218,500 504,500 1,203,500 1,203,500 

     (3) 301-600 ก.ม. 136,500 314,000 724,500 1,711,000 1,711,000 

     (4) 601 ก.ม. ขึ้นไป 186,500 428,000 987,500 2,315,000 2,315,000 

            

 

อัตราคาขอใชวงจร  

   

ประเภทวงจร อัตรา (บาทตอดาน) 

1 2 Mbps 8,000 

2 8 Mbps 15,000 

3 34 Mbps 15,000 

4 140 Mbps 15,000 

5 155 Mbps 15,000 

 
หมายเหตุ  

1. ราคาดังกลาวยังไมรวมภาษีมูลคาเพิ่ม 

2. อัตราคาตอบแทนที่เสนอนี้บริษัทฯ สงวนสิทธิที่จะตองเปลี่ยนแปลงไปตามพันธะขอกําหนดที่บริษัทฯ มีกับ บมจ. ทีโอที 
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เอกสารแนบทายสัญญา 5 
 

รายชื่อบุคคลผูทําหนาทีติ่ดตอประสานงาน 
 
 1.ผูใหบริการโครงขาย 
 (1) 
 (2) 
 (3) 
 
 2.ผูขอใชโครงขาย 
 (1) 
 (2) 
 (3) 
 

 


