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ขอเสนอการเช่ือมตอโครงขายโทรคมนาคม 
 

ขอเสนอการเช่ือมตอโครงขายโทรคมนาคมฉบับนี้ (ขอเสนอ) จัดทําข้ึนเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2549         

โดย บริษัท แอดวานซ อินโฟร เซอรวิส จํากัด (มหาชน) (เอไอเอส) สํานักงานเลขที่ 414 ถนนพหลโยธิน 

แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 ผูใหบริการโทรศัพทเคล่ือนที่ภายใตขอบัญญัติของ

มาตรา 80 ในพระราชบัญญัติ การประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2544 

 

ขอเสนอฉบับนี้ไดจัดทําโดยเปนไปตามหลักเกณฑ ประกาศคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม

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

ขอเสนออางอิงในการใหบริการเชื่อมตอโครงขาย ระหวางผูใหบริการโทรคมนาคมท่ีมีโครงขาย  

(ผูขอเชื่อมตอ) ซึ่งมีสิทธิและหนาที่ภายใตการกํากับดูแลของคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ 

(คณะกรรมการ) ที่ประสงคจะเชื่อมตอโครงขายของตนเอง เขากับโครงขายโทรศัพทเคล่ือนที่ของเอไอเอส 

 
หมวด 1 

หลักการท่ัวไป 
 
ทั่วไป 
ขอ 1  ผูขอเช่ือมตอ ประสงคที่จะขอเช่ือมตอโครงขายโทรคมนาคมของตนเขากับโครงขายของเอไอเอสเพ่ือ

วัตถุประสงคที่จะรับ หรือสง หรือสงและรับ ทราฟฟคโทรคมนาคมซึ่งเปนไปตามมาตรฐานท่ีไดกําหนดไวใน

ขอเสนอนี้ระหวางโครงขายของผูขอเช่ือมตอกับโครงขายของเอไอเอส โดยผูขอเชื่อมตอไดเห็นชอบและจะ

ปฏิบัติใหเปนไปตามขอเสนอฉบับนี้ ตลอดจนขอตกลงที่อาจมีการตกลงเพิ่มเติม 

 

ผูขอเช่ือมตอประสงคที่จะขอเชื่อมตอโครงขายโทรคมนาคมของตนเขากับโครงขายของเอไอเอส            

เพื่อวัตถุประสงคตามวรรคแรก ดวยเงื่อนไขของราคา เงื่อนไขหนาที่ ที่ปรากฏในขอเสนอฉบับนี้ รวมถึง

ขอตกลงอ่ืนใดเพิ่มเติมที่ผูขอเช่ือมตอไดเสนอและเอไอเอสเห็นชอบตกลงรวมกัน (ขอตกลงเพ่ิมเติม) 

ภายใตกรอบหลักเกณฑของประกาศ กทช. ที่มี โดยผูขอเช่ือมตอจะตองทําเปนหนังสือแสดงเจตจํานงโดย

ชัดแจงแกเอไอเอสวา ตองการขอทําสัญญาการเช่ือมตอโครงขายโทรคมนาคม (สัญญาการเช่ือมตอ) 

ตามเงื่อนไขที่กําหนดไวตามขอเสนอฉบับนี้ หรือเงื่อนไขที่ตองการเจรจาเพิ่มเติม 

  

ขอ 2  ผูขอเช่ือมตอ จะเขาทําสัญญาการเชื่อมตอกับเอไอเอส ตามแบบสัญญามาตรฐานที่เอไอเอสกําหนด 

เพื่อการมีผลอันสมบูรณของการเช่ือมตอโครงขายโทรคมนาคม โดยสัญญาที่มีการจัดทําข้ึนจะเปนสัญญา
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ขอ 3  ในกรณีที่ผูขอเชื่อมตอ ขอเช่ือมตอโครงขายโทรคมนาคมของตนเขากับโครงขายของเอไอเอสเปน     

คร้ังแรก เอไอเอสขอสงวนสิทธิที่จะขอใหผูขอเชื่อมตอตองวางหลักประกัน ทั้งนี้ เพื่อเปนการประกัน       

การปฏิบัติของผูขอเช่ือมตอตามขอเสนอนี้ โดยเอไอเอสจะคืนหลักประกันใหเม่ือเชื่อไดวาผูขอเช่ือมตอ

สามารถที่จะปฏิบัติไดตามขอเสนอฉบับนี้รวมถึงขอตกลงเพิ่มเติมที่มี   

 

ขอ 4  ผูขอเชื่อมตอ จะตองเปนผูใหบริการโทรคมนาคมท่ีมีโครงขายซึ่งมีสิทธิและหนาที่ภายใตการกํากับ

ดูแลของคณะกรรมการตลอดระยะเวลาที่มีการเช่ือมตอโครงขายระหวางกัน 

 

ขอ 5  ผูขอเช่ือมตอรับรองวา  

(1) มีอํานาจที่จะเขาดําเนินการขอเช่ือมตอโครงขาย ตลอดจนมีอํานาจในการเขาทําสัญญา        

การเช่ือมตอโครงขายโทรคมนาคมกับเอไอเอส 

(2) สามารถจะปฏิบัติตามขอเสนอฉบับนี้ รวมถึงขอตกลงเพิ่มเติมที่มีไดตลอดระยะเวลาที่มี
สัญญาการเชื่อมตอกับเอไอเอส 

 

ขอ 6  ภายใตกรอบหลักเกณฑของประกาศ กทช.ที่มีในเรื่องนี้ หรือที่จะมีการตกลงกัน หากเอไอเอส

จําเปนตองทําการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง สวนหนึ่งสวนใดของขอเสนอการเชื่อมตอโครงขายโทรคมนาคม 

เพื่อใหสอดคลองกับสถานะการณที่เกิดข้ึน การปรับปรุงเปล่ียนแปลงที่เปนเงื่อนไขเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ

กรณีทั่วไป โดยมิไดใชบังคับเปนการเฉพาะเจาะจงกับผูขอเช่ือมตอรายใดรายหนึ่งตามที่ไดมีการตกลงกัน

แลว ผูขอเช่ือมตอยินยอมที่จะใหเอไอเอสดําเนินการได ซึ่งการเปล่ียนแปลงนั้นจะมีผลถึงสัญญาเช่ือมตอที่

ไดมีการทําไวในกอนหนาการเปล่ียนแปลงดวย 

  

ขอ 7  การตีความหมายของคําใดๆ ของขอเสนอฉบับนี้ ใหเปนไปตามความหมายที่กําหนดไวใน

เอกสารแนบทายขอเสนอ 1 หรือหากไมไดกําหนดไว การตีความหมายใดๆ ใหถือเอาความหมายตาม

ประกาศ กทช.ใชเปนการอางอิง 
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กระบวนการและระยะเวลาเจรจาขอตกลงการเชื่อมตอโครงขายโทรคมนาคม 
ขอ 8  ผูขอเช่ือมตอตองทําเปนหนังสือแสดงเจตจํานง (คําขอเชื่อมตอ) โดยชัดแจงแกเอไอเอสวา ตองการ

ขอทําสัญญาการเชื่อมตอโครงขายโทรคมนาคมตามเงื่อนไขที่กําหนดไวตามขอเสนอฉบับนี้ โดยจะตองระบุ

รายละเอียดอยางนอยดังตอไปนี้ 

(1) บริการที่ตองการเชื่อมตอโครงขายโทรคมนาคม รวมทั้งคุณภาพและปริมาณที่ตองการและ

รายละเอียดทางเทคนิคอ่ืนๆ ที่จําเปนสําหรับการเชื่อมตอโครงขาย 

(2) รูปแบบการเช่ือมตอโครงขายที่ตองการ และสถานที่ที่จะเปนจุดเชื่อมตอโครงขาย

โทรคมนาคม 

(3) บริการโครงสรางพื้นฐานและส่ิงอํานวยความสะดวกที่ตองการใชบริการเพื่อการเช่ือมตอ

โครงขายโทรคมนาคม 

(4) วัน ระยะเวลา และสถานที่ที่ตองการเชื่อมตอโครงขายโทรคมนาคม 

(5) ขอเสนอ หรือเงื่อนไขที่ตองการเจรจาเพิ่มเติม หรือปรับเปล่ียนจากขอเสนอฉบับนี้ 

(6) ขอมูลอ่ืนที่จําเปนสําหรับการเชื่อมตอโครงขายโทรคมนาคม 

(7) บุคคลและสถานท่ีที่ติดตอได 

 

ทั้งนี้ หากขอมูลดังกลาวไมมีความชัดเจน หรือไมเพียงพอตอการใหบริการเช่ือมตอโครงขายโทรคมนาคม

ของเอไอเอส เอไอเอสจะแจงไปยังผูขอเช่ือมตอ โดยระบุรายละเอียดขอมูลที่ตองการเพิ่มเติมให                 

ผูขอเช่ือมตอจัดสงใหเพื่อประกอบการดําเนินการ  

 

ขอ 9  ภายในไมเกิน 90 วันนับแตวันที่ไดรับคําขอเช่ือมตอ เอไอเอสจะดําเนินการดังนี้ 

9.1  ตรวจสอบและพิเคราะหอยางละเอียดซ่ึงคําขอเช่ือมตอและรายละเอียดทั้งหมด โดยจะแสดง

เจตนาเปนหนังสือ ตอบรับการขอเช่ือมตอ โครงขายของผูขอเชื่อมตอทั้งหมดหรือบางสวน (คําตอบรับ 
การขอเชื่อมตอ) 

9.2  ใหมีการเจรจาในรายละเอียดเพื่อการเชื่อมตอโครงขายใหบรรลุผล 

9.3  ใหมีการเขาทําสัญญากับเอไอเอส เมื่อการเจรจาไดบรรลุผลขอตกลงรวมกัน  

 

ขอ 10  ทั้งนี้ ภายในเวลาไมเกิน 15 วัน นับแตการเจรจาไดบรรลุขอตกลงแลว หากผูขอเช่ือมตอยังไมมี       

การเขาทําสัญญาการเช่ือมตอ เอไอเอสจะถือวาผูขอเช่ือมตอไมประสงคที่จะเชื่อมตอโครงขายกับเอไอเอส

ตามคําขอเช่ือมตอที่แสดงเจตจํานง และใหถือวาการเจรจาขอเชื่อมตอโครงขายในครั้งนั้นเปนอันส้ินสุด 

 



  

 

ขอเสนอการเชือ่มตอโครงขายโทรคมนาคม  ฉบับวันที่ 25 กุมภาพันธ 2551 

  
4 

 
 
ขอ 11  การแจงปริมาณที่ตองการเชื่อมตอโครงขายในคําขอเช่ือมตอนั้น เพื่อใหเอไอเอสสามารถควบคุม

คุณภาพการใหบริการไดอยางมีประสิทธิภาพ และเพื่อเปนการใหปริมาณการขอเชื่อมตอเปนไป          

อยางสมเหตุสมผลแลว ปริมาณที่ตองการเชื่อมตอโครงขายในคําขอเชื่อมตอนั้น ผูขอเชื่อมตอจะตอง

พิจารณาขอมูลโดยรอบคอบและแจงใหทราบถึง 

(1) จํานวนวงจรเช่ือมตอที่ผูขอเช่ือมตอประสงคจะใหเอไอเอสเปดใหบริการ 
(2) ประมาณการทราฟฟคการเช่ือมตอโครงขาย ในชวงช่ัวโมงเรงดวน (Peak hour) ที่ผูขอ

เชื่อมตอจะสงผานมายังภายในเครือขายของเอไอเอสหรือเครือขายอ่ืนตามคําขอเช่ือมตอ   

 

ทั้งนี้ ขอมูลทั้งสองจะตองสอดคลองและเปนเหตุเปนผลโดยมุงที่จะใหเกิดการใชงานไดอยางเต็ม

ประสิทธิภาพ (Fully Utilization) และเพื่อใหเอไอเอสสามารถจัดเตรียมอุปกรณโครงขายรองรับไดเปน     

ไปอยางมีประสิทธิภาพ หากเอไอเอสพิจารณาโดยสุจริตแลวเห็นวาจํานวนวงจรเช่ือมตอ และขอมูล

ประมาณการทราฟฟคการเช่ือมตอโครงขายที่ผูขอเชื่อมตอเสนอมานั้นไมสมเหตุสมผล เอไอเอสอาจ

ทักทวงใหผูขอเช่ือมตอพิจารณาทบทวนใหมใหเหมาะสม   

 

ขอ 12  โดยที่ผูขอเช่ือมตอไดพิจารณาถึงจํานวนวงจรและปริมาณทราฟฟคที่เหมาะสมแลว และไดเขาทํา

สัญญาการเชื่อมตอในจํานวนวงจรและปริมาณทราฟฟคดังกลาวกับเอไอเอส ภายในระยะเวลา 90 วัน

หลังจากเอไอเอสไดเปดใหบริการเช่ือมตอโครงขายใหกับผูขอเชื่อมตอตามคําขอเชื่อมตอและขอตกลง

เพิ่มเติมแลว ผูขอเช่ือมตอจะตองจัดใหมีปริมาณทราฟฟค (Erlang per E1) ที่สงมายังโครงขายเอไอเอส  

ในแตละวงจรการเชื่อมตอ (E1) ในชวงช่ัวโมงเรงดวนจะตองไมนอยกวารอยละ 85 ของปริมาณทราฟฟคที่ 

วงจรเชื่อมตอจะสามารถรองรับ 

 

หลังจากพนระยะเวลา 90 วันที่กําหนดไวในวรรคแรกแลว ผูขอเช่ือมตอจะตองรักษาระดับของการใชงาน

วงจรเชื่อมตอและปริมาณทราฟฟคที่สงเขามายังโครงขายของเอไอเอสใหคงเปนไปตามที่กําหนดไวใน 

วรรคแรกตลอดเวลาที่มีการใชบริการเช่ือมตอโครงขาย 

 

ทั้งนี้ หากผูขอเช่ือมตอไมสามารถจัดใหมีการใชงานวงจรเช่ือมตอ โดยใหมีทราฟฟคเปนไปตามแนวทาง      

ในวรรคแรกได ผูขอเช่ือมตอยินดีและตกลงใหเอไอเอสใชเหตุดังกลาวนํามาคิดคาบริการการเช่ือมตอ

โครงขายเพิ่มเติมจากที่มีการใชงานจริงอีกเพื่อใหครอบคลุมสวนที่ผูขอเช่ือมตอไมสามารถจัดใหมีการใช

งานตามวรรคแรกได โดยหลักการคํานวณปริมาณการใชงานตามวรรคแรกนั้นใหเปนไปตามแตจะตกลงกัน  
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หมวด 2 
มาตรฐานทางเทคนิค และคุณภาพการเชื่อมตอโครงขายโทรคมนาคม 

 
มาตรฐานทางเทคนิคสําหรับการเชื่อมตอโครงขายโทรคมนาคม 
ขอ 13  การเช่ือมตอโครงขายของผูขอเชื่อมตอเขากับโครงขายของเอไอเอส ผูขอเชื่อมตอจะตองจัดให

โครงขายของตนมีมาตรฐานทางเทคนิคที่เขากันไดกับโครงขายของเอไอเอสที่มีใชอยู ซึ่งมีมาตรฐานอางอิง 

ตามเอกสารแนบทายขอเสนอ 2 หรือเปนไปตามที่คณะกรรมการจะมีการประกาศกําหนดและบังคับใชใน

อนาคต ในเร่ืองที่วาดวยมาตรฐานของโครงขายโทรคมนาคมและอุปกรณแหงพระราชบัญญัติประกอบ

กิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2544  

 
คุณภาพการเชื่อมตอโครงขายโทรคมนาคม 
ขอ 14  เอไอเอสจะจัดใหบริการการใชโครงขายโทรคมนาคมที่มีคุณภาพเปนไปตามคําตอบรับ              

การขอเช่ือมตอโครงขายโทรคมนาคม ซึ่งจะเปนไปตามมาตรฐานสากลที่ถือปฏิบัติกันหรือตามที่

คณะกรรมการจะประกาศกําหนด แลวแตกรณี 

  
หมวด 3 

กระบวนการและวธิีการเชื่อมตอโครงขายโทรคมนาคม และจุดเชื่อมตอโครงขายโทรคมนาคม 
 
กระบวนการและวิธีการเชื่อมตอโครงขายโทรคมนาคม 
ขอ 15  การจัดใหมีการเช่ือมตอ  

15.1  หากเปนการดําเนินการบนระบบอุปกรณโครงขายที่มีอยูแลวโดยไมตองมีการขยายระบบ

พื้นฐานเพื่อรองรับการเชื่อมตอ ภายในไมเกิน 90 วันหรือตามที่จะมีการตกลงกันบนหลักของเหตุและผล 

นับแตวันที่ไดเขาทําสัญญาการเชื่อมตอแลวเสร็จสมบูรณ เอไอเอสจะจัดใหมีการเชื่อมตอโครงขายตาม

คําตอบรับการขอเช่ือมตอใหแลวเสร็จ หรือ 

15.2  หากเปนการดําเนินการที่เอไอเอสจําเปนตองมีการขยายระบบอุปกรณโครงขาย หรือตองมี

การขยายระบบพื้นฐานเพ่ือรองรับการเชื่อมตอ เชนการจะตองติดต้ังตูอุปกรณ (Equipment rack) เปน   

การเพิ่มเติม การติดต้ังระบบไฟฟาเพิ่มเติม เปนตน ภายในไมเกิน 180 วันหรือตามที่จะมีการตกลงกัน    

บนหลักของเหตุและผล นับแตวันที่ไดเขาทําสัญญาการเชื่อมตอโครงขายแลวเสร็จสมบูรณ เอไอเอสจะจัด

ใหมีการเช่ือมตอโครงขายตามคําตอบรับการขอเช่ือมตอใหแลวเสร็จ  

 

ทั้งนี้ หากมีเหตุอันสุดวิสัยเกิดข้ึน เอไอเอสจะขยายระยะเวลาเปนการเพิ่มเติมอันเนื่องจากเหตุสุดวิสัย

ดังกลาวตามแตละกรณีที่เกิดข้ึน  



  

 

ขอเสนอการเชือ่มตอโครงขายโทรคมนาคม  ฉบับวันที่ 25 กุมภาพันธ 2551 

  
6 

 
 
ขอ 16  การทดสอบ 

16.1  การเชื่อมตอโครงขายของผูขอเช่ือมตอเขากับโครงขายของเอไอเอส ภายหลังจากที่ไดเขาทํา

สัญญาการเชื่อมตอเสร็จสมบูรณ กอนที่จะใหมีการเปดใหบริการจริงผูขอเช่ือมตอและเอไอเอส จะตองจัดให

มีการทดสอบทางเทคนิคของระบบที่เกี่ยวของตางๆ ในการใหบริการเช่ือมตอโครงขายโทรคมนาคม เพื่อ  

เปนการตรวจสอบความพรอม และความถูกตองของระบบกอนที่จะเปดใหบริการ ทั้งนี้หากในข้ันตอนของ

การทดสอบนี้ตองลาชาอันเนื่องจากเหตุ  

(1) การไมใหความรวมมือของผูขอเช่ือมตอ หรือ  

(2) เหตุของขอขัดของทางเทคนิค หรือ 

(3) เหตุอ่ืนใดที่ไดมีการตกลงกันแลวแตละกรณี 

ดวยเหตุเหงความลาชาดังกลาว หากสงผลถึงการจัดใหมีการเชื่อมตอแลว เอไอเอสอาจใชสิทธิเนื่องจากเหตุ

ดังกลาวเพื่อขยายวันเวลาที่จะเร่ิมใหบริการเชื่อมตอโครงขายออกไป โดยจะขยายออกไปใหสอดคลองกับ

เหตุแหงการลาชานั้นๆ  

16.2  ในการกําหนดรายละเอียดของการทดสอบ ใหเปนไปตามรายละเอียดที่กําหนดไวใน

เอกสารแนบทายขอเสนอ 2 ทั้งนี้จะตองเปนไปเพื่อวัตถุประสงคของการการตรวจสอบความพรอม และ

ความถูกตองของระบบกอนที่ใหบริการ 

   

ขอ 17  เอไอเอสจะเปดใหบริการเช่ือมตอโครงขายโทรคมนาคมเม่ือคูสัญญาไดมีการทดสอบการเชื่อมตอ

โครงขายแลว และคูสัญญาทั้งสองฝายยอมรับในเงื่อนไขรวมถึงผลการบันทึกขอมูลทราฟฟครวมถึง        

แนวทางการดําเนินการเกี่ยวกับขอมูลทราฟฟคที่เกิดข้ึน  

 
จุดเชื่อมตอโครงขายโทรคมนาคม 
ขอ 18  เอไอเอสจัดใหมีจุดเชื่อมตอโครงขายโทรคมนาคมสําหรับใหบริการกับผูขอเช่ือมตอดังนี้ 

 18.1  การเชื่อมตอโครงขายของผูขอเชื่อมตอเขากับโครงขายของเอไอเอสสําหรับทราฟฟคเสียง 

(Voice Traffic Interconnection) จะทําการเช่ือมตอ ณ จุดเชื่อมตอ (Point of Interconnection: Voice POI) 

ตามกําหนดในเอกสารแนบขอเสนอ 3  

 18.2  การเช่ือมตอโครงขายของผูขอเชื่อมตอเขากับโครงขายของเอไอเอส สําหรับทราฟฟคขอมูล 

(Data Traffic Interconnection) เชน ขอความสั้น (SMS) หรือ ขอความภาพและเสียง (MMS) จะทํา        

การเช่ือมตอ ณ จุดเช่ือมตอ (Point of Interconnection: Data POI) ตามกําหนดในเอกสารแนบขอเสนอ 4 

 

ขอ 19  จุดเชื่อมตอโครงขายโทรคมนาคมแตละแหงจะ เปนไปตามที่กําหนดในเอกสารแนบทายขอเสนอ 3 

และเอกสารแนบทายขอเสนอ 4  
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ขอ 20  ในกรณีจําเปนหรือเห็นสมควรที่เอไอเอสจะตองทําการเพิ่ม หรือลดจํานวน หรือยายจุดเชื่อมตอ

โครงขายโทรคมนาคมที่กําหนด เอไอเอสจะแจงใหคูสัญญาทราบเปนการลวงหนาเปนระยะเวลาไมนอย

กวา 180 วัน โดยคูสัญญาจะปรับปรุงการเชื่อมตอโครงขายโทรคมนาคม ใหสอดคลองกับการเปล่ียนแปลง

ที่เกิดข้ึน 

 
บริการเชื่อมตอโครงขายโทรคมนาคม 
ขอ 21  เอไอเอสจัดใหมีบริการเช่ือมตอโครงขายโทรคมนาคมแกผูขอเช่ือมตอดังตอไปนี้ 

 21.1  บริการเช่ือมตอโครงขายโทรคมนาคมสําหรับทราฟฟคเสียง ของระบบบริการโทรศัพท 

(1) บริการเช่ือมตอโครงขายโทรคมนาคม เพื่อใหสามารถเรียกจากโครงขายของ เอไอเอส (Call 

Origination) สําหรับการสงทราฟฟคไปยังผูใหบริการโทรศัพทระหวางประเทศ 

(2) บริการเช่ือมตอโครงขายโทรคมนาคม เพื่อใหสามารถเรียกถึงจุดปลายทางในโครงขายของ        

เอไอเอส  (Call Termination) ในพื้นที่บริการนั้นๆ ตามหลักการของ ผูสงจะสงทราฟฟคไปยัง      

จุดเชื่อมตอที่อยูไกลที่สุด (Far end Drop) ซึ่งมีจุดปลายทางในโครงขายอยูภายใตครอบคลุม

ของจุดเช่ือมตอดังกลาว 

(3) บริการเช่ือมตอโครงขายโทรคมนาคม เพื่อเรียกผาน (Call Transit) โครงขายของเอไอเอสไปยัง 

ก. โครงขายของผูใหบริการรายอ่ืนที่เอไอเอสมีการเชื่อมตออยู และผูใหบริการรายน้ันๆ 

ยินยอมใหเอไอเอสสามารถสงทราฟฟคของผูขอเชื่อมตอผานไปยังโครงขายของ          

ผูใหบริการรายนั้นๆ ได 

ข. จุดปลายทางใดๆ ในโครงขายของเอไอเอสที่ผูขอเช่ือมตอมิไดจัดสงทราฟฟคไปยังพื้นที่

บริการนั้นๆ โดยตรงตามหลักการของ ผูสงจะสงทราฟฟคไปยังจุดเช่ือมตอที่อยูไกล

ที่สุด (Far end Drop) แตผูขอเชื่อมตอจัดสงทราฟฟคมายังโครงขายของเอไอเอสใน 

จุดที่ใกลที่สุดแทน ซึ่งจุดปลายทางในโครงขายไมอยูภายใตครอบคลุมของจุดเชื่อมตอ

ที่สงทราฟฟคมานั้น  

 21.2  บริการเช่ือมตอโครงขายโทรคมนาคมสําหรับทราฟฟคขอมูล ของระบบบริการโทรศัพท 

(1) บริการเช่ือมตอโครงขายโทรคมนาคม เพื่อใหสามารถเรียกถึงจุดปลายทางในโครงขายของ            

เอไอเอส (Call Termination) ในพื้นที่บริการนั้นๆ ตามหลักการของ การสงทราฟฟคไปยัง      

จุดเช่ือมตอที่อยูไกลที่สุด (Far end Drop) 

(2) บริการอ่ืนๆ ที่จําเปนตอการใหการเช่ือมตอโครงขายทราฟฟคขอมูลของผูขอเช่ือมตอตาม

วัตถุประสงคของขอเสนอนี้ 
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ทราฟฟคเชื่อมตอโครงขายโทรคมนาคม 
ขอ 22  การรับสงทราฟฟคระหวางโครงขายตามบริการเช่ือมตอโครงขายที่ไดตกลงกัน จะสามารถดําเนินการ

ไดหลังจากการเปดใหบริการเช่ือมตอเปนที่เรียบรอยแลว ในกรณีที่เปนบริการเชื่อมตอโครงขายโทรคมนาคม 

เพื่อ 

(1) ใหสามารถเรียกถึงจุดปลายทางในโครงขายของ เอไอเอส (Call Termination) หรือ 

(2) ใหสามารถเรียกเรียกผาน (Call Transit) โครงขายของเอไอเอสไปยังจุดปลายทางใดๆ ในโครงขาย

ของเอไอเอสที่ผูขอเช่ือมตอมิไดจัดสงทราฟฟคไปยังพื้นที่บริการนั้นๆ โดยตรง หรือ  

(3) ใหสามารถเรียกเรียกผาน (Call Transit) โครงขายของเอไอเอสไปยัง โครงขายของผูใหบริการ     

รายอ่ืนที่เอไอเอสมีการเช่ือมตออยู  

 

ผูขอเช่ือมตอจะจัดสงทราฟฟคที่เปนของตัวเองมายังโครงขายเอไอเอสเทานั้น หากผูขอเช่ือมตอประสงคจะ

จัดสงทราฟฟคของผูใหบริการรายอื่นรวมมาดวย ใหผูขอเชื่อมตอแจงใหเอไอเอสทราบเปนการลวงหนา     

อยางนอย 15 วันกอนการจัดสงทราฟฟค ทั้งนี้ การที่ผูขอเช่ือมตอมิไดแจงใหเอไอเอสทราบถึงทราฟฟค

ดังกลาวมิไดหมายความวาผูขอเช่ือมตอจะสามารถปฏิเสธความรับผิดชอบในคาเชื่อมตอโครงขายที่เกิดข้ึน

ในกรณีนี้ได 

 

ขอ 23  เพื่อประโยชนในการเรียกเก็บคาบริการเชื่อมตอโครงขายโทรคมนาคมตามสัญญาการเช่ือมตอ

โครงขายโทรคมนาคมที่มีระหวางกัน การรับสงทราฟฟคระหวางโครงขายตามบริการเชื่อมตอโครงขายที่

คูสัญญาไดตกลงกัน จะตองมีการสงขอมูลเลขหมายผูเรียกตนทาง (Caller Line Identity: CLI) ไปกับ 

ทราฟฟคดวย เวนแตกรณีพนวิสัยที่ไมสามารถสง CLI ได 
  
ทั้งนี้ การที่ผูขอเช่ือมตอไมไดจัดสงขอมูลเลขหมายผูเรียกตนทางมายังโครงขายของเอไอเอสไมวาดวย    

เหตุใดก็ตาม มิไดหมายความวาผูขอเชื่อมตอจะสามารถปฏิเสธความรับผิดชอบในคาเชื่อมตอโครงขายที่

เกิดข้ึนในกรณีนี้ได    

 
ระบบสื่อสัญญาณการเชื่อมตอโครงขาย 
ขอ 24  การจัดใหมีระบบส่ือสัญญาณ (Transmission System) สําหรับใชเพื่อเชื่อมตอโครงขายของ           

ผูขอเชื่อมตอเขากับโครงขายของเอไอเอสนั้น ระบบหรืออุปกรณส่ือสัญญาณที่ใชจะตองมีมาตรฐาน        

ทางเทคนิคเปนไปตามมาตรฐานอางอิงตามเอกสารแนบทายขอเสนอ 2 หรือเปนไปตามที่คณะกรรมการจะ

มีการประกาศกําหนดและบังคับใชในอนาคต ในเร่ืองที่วาดวยมาตรฐานของโครงขายโทรคมนาคมและ
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   24.1 ใหเปนความรับผิดชอบของผูขอเช่ือมตอทั้งส้ิน ในกรณีที่ระบบส่ือสัญญาณนั้นนํามารองรับ 

ทราฟฟค ของผูขอเช่ือมตออยางเดียว หรือแลวแตจะมีการตกลงกัน 

   24.2 ใหเปนไปตามที่จะมีการตกลงกัน ในกรณีที่ระบบส่ือสัญญาณนั้นนํามารองรับทราฟฟคของ     

ผูขอเช่ือมตอและเอไอเอส 

 
วงจรเชื่อมตอโครงขายโทรคมนาคม 
ขอ 25  การเชื่อมตอโครงขายของผูขอเช่ือมตอเขากับโครงขายของเอไอเอส สําหรับบริการเชื่อมตอโครงขาย

โทรคมนาคมแบบทราฟฟคเสียง ณ จุดเชื่อมตอโครงขายโทรคมนาคมใดๆ ที่กําหนดนั้น วงจรการเชื่อมตอจะ

อยูบนพื้นฐานการเช่ือมตอแบบวงจรมาตรฐาน E1 เปนหลัก ทั้งนี้ หลักการจัดทราฟฟคลงไปบนวงจร      

การเช่ือมโยงนั้นจะจัดใหเปนทราฟฟคทิศทางเดียว (One way) สําหรับใชสงหรือรับทราฟฟคการเชื่อมตอ  

 
หมวด 4 

อาคารสถานที่สาธารณูปโภคและสิ่งอํานวยความสะดวกอ่ืนๆ 
 

ขอ 26 การเชื่อมตอโครงขายของผูขอเช่ือมตอเขากับโครงขายของเอไอเอส ณ จุดเชื่อมตอโครงขาย

โทรคมนาคม หากจําเปนตองใชสถานที่ สาธารณูปโภคและส่ิงอํานวยความสะดวกอ่ืนๆ สําหรับ

วัตถุประสงคแหงการเชื่อมตอโครงขายโทรคมนาคมตามขอเสนอนี้ ผูขอเช่ือมตอตองแจงรายละเอียดที่

จําเปนอยางชัดเจนเปนหนังสือแกเอไอเอส   

 

เอไอเอส จะจัดหาสถานที่ สาธารณูปโภคและส่ิงอํานวยความสะดวกใหกับผูขอเช่ือมตอและเรียกเก็บ

คาตอบแทน ตามรายละเอียดที่กําหนดไวในเอกสารแนบทายขอเสนอ 4  

 

ขอ 27 ในการจัดใหมีสถานที่ สาธารณูปโภคและส่ิงอํานวยความสะดวกอ่ืนๆ สําหรับการเช่ือมตอโครงขาย

โทรคมนาคมใหกับผูขอเชื่อมตอนั้น เอไอเอส จะจัดใหมีการบํารุงรักษาใหใชงานไดดี ใหมีความปลอดภัย 

จัดใหมีระเบียบการเขาสถานที่ จัดทําคูมือการปฏิบัติงานและบํารุงรักษา ใหกับผูขอเช่ือมตอใชเปนแนวทาง

ในการปฏิบัติ  
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ขอ 28  ผูขอเช่ือมตอมีภาระรับผิดชอบตอคาตอบแทนที่มีการเรียกเก็บ อันเนื่องจากการใชสถานที่ 

สาธารณูปโภคและส่ิงอํานวยความสะดวกอ่ืนๆ สําหรับการเช่ือมตอโครงขายโทรคมนาคมที่เกิดข้ึน อีกทั้ง

ยังจะตองปฏิบัติตามมาตรการตางๆ ที่เกี่ยวของโดยเครงครัด 
 

หมวด 5 
อัตราคาตอบแทนการเชื่อมตอโครงขายโทรคมนาคม 

 

ขอ 29  ผูขอเชื่อมตอจะมีหนาที่ชําระคาตอบแทนการใชบริการเชื่อมตอโครงขายโทรคมนาคมของเอไอเอส

สําหรับทราฟฟคเสียง ในอัตราท่ีปรากฏในเอกสารแนบทายขอเสนอ 5 หรือเปนไปตามอัตราท่ี

คณะกรรมการจะมีการประกาศและใชบังคับเปนการทั่วไป  

 

ขอ 30  ผูขอเชื่อมตอจะมีหนาที่ชําระคาตอบแทนการใชบริการเชื่อมตอโครงขายโทรคมนาคมของเอไอเอส

สําหรับทราฟฟคขอมูล ในอัตราที่ปรากฏในเอกสารแนบทายขอเสนอ 6 หรือเปนไปตามอัตรา                    

ที่คณะกรรมการจะมีการประกาศและใชบังคับเปนการทั่วไป 

 

ขอ 31  นอกเหนือจากคาตอบแทนการใชบริการเชื่อมตอโครงขายอันเกิดข้ึนจากการสงทราฟฟคแลว         

ผูขอเช่ือมตอยังจะมีหนาที่ชําระคาตอบแทนการอ่ืนๆ ตามที่เกิดข้ึนจริง ในสวนของการจัดใหมีการเช่ือมตอ

โครงขายโทรคมนาคมที่เอไอเอสจะตองปรับปรุง เปล่ียนแปลงระบบใดๆ ของเอไอเอสเพื่อรองรับ           

การใหบริการกับผูขอเช่ือมตอเปนการเฉพาะ หรือนอกเหนือไปกวาที่กําหนดไวในขอเสนอนี้  

 

นอกจากนี้ ผูขอเช่ือมตอยังจะตองมีหนาที่ชําระคาตอบแทนการใชบริการเชื่อมตอโครงขายโทรคมนาคมของ

เอไอเอส สําหรับกรณีที่ผูขอเชื่อมตอไมสามารถจัดใหมีการใชวงจรเช่ือมตอ และหรือจัดใหมีปริมาณ    

ทราฟฟคเปนไปตามที่ตกลงกันได 

 
หมวด 6 

หลักเกณฑและวธิีการเรียกเก็บ การแบง และการชําระคาตอบแทนการเช่ือมตอโครงขาย
โทรคมนาคม 

 

ขอ 32  การเก็บคาบริการและความรับผิดชอบตอคาบริการเช่ือมตอโครงขาย 

32.1  ผูขอเช่ือมตอจะรับผิดชอบในการจัดเก็บคาบริการโทรคมนาคมที่เกิดข้ึนจากการใหบริการ

กับผูใชบริการของตน และใหรับผิดชอบหน้ีสูญของผูใชบริการของตนที่เกิดข้ึน ซึ่งการใหบริการของ           
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32.2  ในกรณีผูขอเช่ือมตอ ใหบริการโทรคมนาคมระหวางประเทศ และใชบริการเชื่อมตอโครงขาย

เพื่อใหสามารถเรียกจากโครงขายของ เอไอเอส (Call Origination) ทราฟฟคการเชื่อมตอที่เกิดข้ึนจาก

บริการดังกลาวทั้งที่เปนทราฟฟคที่สามารถเรียกเก็บคาบริการจากผูใชบริการโทรคมนาคมระหวางประเทศ

นั้นไดหรือไมก็ตาม ผูขอเช่ือมตอจะตองรับผิดชอบคาใชบริการเช่ือมตอโครงขายที่เกิดข้ึนในทุกกรณี

ดังกลาว 

32.3  ในกรณีผูขอเช่ือมตอ ใหบริการโทรคมนาคมที่ผูรับเปนผูรับผิดชอบคาบริการ (Free phone) 

และใชบริการเช่ือมตอโครงขายเพื่อใหสามารถเรียกจากโครงขายของเอไอเอส ทราฟฟคการเช่ือมตอ          

ที่เกิดข้ึนจากบริการดังกลาว ผูขอเช่ือมตอจะตองรับผิดชอบคาเช่ือมตอใหกับ เอไอเอส เปนแบบบริการ 

เชื่อมตอโครงขายโทรคมนาคม เพื่อใหสามารถเรียกจากโครงขายของ เอไอเอส (Call Origination)  

 

ขอ 33  การเช่ือมตอโครงขายของผูขอเช่ือมตอเขากับโครงขายของเอไอเอส เอไอเอสจะจัดใหมีระบบ

บันทึกทราฟฟคการเชื่อมตอโครงขายที่เกิดข้ึน (Interconnection Call Detail Record) ซึ่งขอมูลที่บันทึก

ดังกลาวจะใชเปนขอมูลอางอิงในการนํามาคํานวณคาบริการเช่ือมตอโครงขายระหวางคูสัญญา ทั้งนี้

โครงสรางของบันทึกขอมูลทราฟฟคการเช่ือมตอโครงขาย (Interconnection CDR Format) จะมีสวนของ

ขอมูลเพื่อใชอางอิงอยางนอยตาม เอกสารแนบทายขอเสนอ 7  

 

ขอ 34  การบันทึกขอมูลทราฟฟคการใชบริการเชื่อมตอโครงขายที่จะนํามาใชคํานวณคาบริการเช่ือมตอ

โครงขายนั้นมีแนวทางดังนี้ 

(1) ทราฟฟคเสียง จะเร่ิมตนบันทึกวามีการใชบริการโครงขายเมื่อการติดตอระหวางโครงขาย   

คร้ังนั้นๆ เม่ือระบบตรวจพบไดวามีการรับสายเกิดข้ึน โดยพิจารณาจากสัญญาณ Answer 

Message Signal: AMN ที่รับหรือสงในโครงขายอันเนื่องจากการติดตอในคร้ังนั้นๆ  

(2) ทราฟฟคขอมูล จะเร่ิมตนบันทึกวามีการใชบริการโครงขายเม่ือการติดตอระหวางโครงขาย 

คร้ังนั้นๆ มีการสงขอมูลถึงโครงขายปลายทางเรียบรอย 

 

ขอ 35  การคิดคาตอบแทนการเชื่อมตอโครงขายโทรคมนาคม เอไอเอสจะคิดบนฐานของหนวยนับดังนี้ 

(1) ทราฟฟคเสียง คิดบนฐานของหนวยระยะเวลาที่มีการใชบริการเช่ือมตอโครงขาย โดยจะคิด

เปนนาทีที่ เกิดจากระยะเวลารวมของการใชบริการเช่ือมตอโครงขายทั้งหมดที่เกิดข้ึน 

(Summation of all Call Record) ในแตละชวงรอบเวลาการคํานวณที่จะตกลงกัน  
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                ทั้งนี้ ระยะเวลาของการใชบริการเช่ือมตอโครงขายในแตละคร้ังนั้นๆ (Each Call Duration) จะ

เปนระยะเวลาจริงจากหนวยคิดที่เปนวินาทีโดยไมมีการปดเศษใหเปนหนวยนาทีในคร้ังนั้นๆ 

 

ตัวอยางเชน การใชบริการเช่ือมตอโครงขายจากติดตอในคร้ังที่หนึ่งมีระยะเวลา 37 วินาที  

การติดตอในคร้ังที่สองมีระยะเวลา 68 วินาที และการติดตอในคร้ังที่สามมีระยะเวลา 142 

วินาที ดังนั้นการคํานวณระยะเวลารวมทั้งหมดจะเทากับ 37 วินาที รวมกับ 68 วินาที รวมกับ 

142 วินาที ซึ่งจะเปนระยะเวลาท่ีใชในการคิดคาตอบแทนการเชื่อมตอโครงขายโทรคมนาคม

ทั้งส้ิน 4 นาที 7 วินาที  

(2) ทราฟฟคขอมูล มีหลักการคิดดังนี้ 

ก. ขอความสั้น (SMS) จะคิดบนฐานของจํานวนครั้งของขอมูล (Number of Messages) 

ที่มีการใชบริการเช่ือมตอโครงขายโทรคมนาคม   

ข. ขอความภาพและเสียง (MMS) จะคิดบนฐานของปริมาณของขอมูล (Message 

Volume) ที่มีการใชบริการเช่ือมตอโครงขายโทรคมนาคม   

 

ขอ 36  เอไอเอสจะไมเรียกเก็บคาตอบแทนการเช่ือมตอโครงขาย สําหรับเลขหมายสาธารณะประโยชนที่       

ไมมีการเรียกเก็บคาบริการ ตามหลักเกณฑ ที่คณะกรรมการประกาศกําหนด  

 

ขอ 37  ในกรณีที่ผูขอเช่ือมตอใชบริการเช่ือมตอโครงขายโทรคมนาคม เพื่อเรียกผาน (Call Transit) 

โครงขายของเอไอเอสไปยังโครงขายของผูใหบริการรายอ่ืน ผูขอเช่ือมตอจะเปนผูรับผิดชอบคาบริการที่เกิด

จากทราฟฟคการเช่ือมตอโครงขายโทรคมนาคม ดังนี้ 

(1) บริการที่เกิดจากเอไอเอส ในสวนของบริการเรียกผาน (Call Transit) โครงขายของเอไอเอสเพื่อ

สงผานไปยังโครงขายของผูใหบริการรายอ่ืน และ 

(2) บริการที่เกิดจากผูใหบริการรายอ่ืน ในสวนของบริการเพื่อใหสามารถเรียกถึงจุดปลายทางใน

โครงขายของผูใหบริการรายอ่ืน 

 

ขอ 38  ในกรณีที่พบวาขอมูลปริมาณการใชโครงขายมีความแตกตางกันในแตละเดือนไมเกินกวารอยละ 5 

(สวนที่ยอมรับกันได) คูสัญญาตกลงใหใชขอมูลที่เอไอเอสบันทึกไดเพื่อเรียกเก็บคาตอบแทนการใช

โครงขายโทรคมนาคม 
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ขอ 39  หากไมมีการตกลงกันเปนอยางอ่ืนแลว การเรียกเก็บคาบริการการเชื่อมตอโครงขายโทรคมนาคม 

กําหนดใหเรียกเก็บทุกชวงรอบเวลาการคํานวณเวลา 1 เดือน โดยเมื่อครบกําหนดของแตละชวงรอบเวลา

การคํานวณแลว เอไอเอสจะดําเนินการดังนี้ 

 39.1  จัดสงใบแจงหนี้ (Invoice) คาใชบริการเช่ือมตอโครงขายที่เกิดข้ึนในชวงรอบระยะเวลา   

การคํานวณที่ผานมาใหกับผูขอเชื่อมตอ เพื่อชําระเงินเต็มตามจํานวนที่มีการเรียกเก็บภายในเวลา 30 วัน

หลังจากที่ไดรับใบแจงหนี้ (Invoice date) 

 39.2  หลังจากผูขอเชื่อมตอไดรับใบแจงหนี้คาใชบริการเชื่อมตอโครงขาย หากผูขอเช่ือมตอพบวา

ขอมูลการใชบริการดังกลาวแตกตางไปกวาสวนที่ยอมรับกันได ผูขอเชื่อมตอจะตองแจงถึงความแตกตาง

ดังกลาวพรอมรายละเอียดเปนหนังสือใหเอไอเอสทราบภายในเวลาไมเกิน 7 วัน หากผูขอเชื่อมตอ          

ไมดําเนินการภายในเวลาที่กําหนดแลวใหถือวาใบแจงหนี้คาใชบริการที่เกิดข้ึนนั้นถูกตอง  

 

ขอ 40  หากผูขอเช่ือมตอพบวาใบแจงหนี้คาใชบริการการเชื่อมตอมีความแตกตางไปกวาสวนที่ยอมรับกัน

ได โดยไดแจงใหเอไอเอสทราบตามเงื่อนไขวิธีการที่กําหนดแลว ทั้งสองฝายจะใชความพยายามใน        

การตรวจสอบหาขอเท็จจริง หรือดําเนินกระบวนการใดๆ รวมถึงการสนับสนุนขอมูลที่เกี่ยวของเพื่อ       

การตรวจสอบอันจะนําไปสูขอยุติของขอมูลที่ยอมรับกันได  

 

ขอ 41  ในระหวางการตรวจสอบความแตกตางที่เกิดข้ึนที่ยังไมสามารถยุติไดนั้น เอไอเอสอาจจะเรียกเก็บ

คาตอบแทนการเชื่อมตอโครงขาย ในสวนที่มีขอมูลทราฟฟคที่ไมแตกตางกันกอนก็ได สําหรับสวนที่มี

ขอมูลทราฟฟคไมตรงกันนั้นใหดําเนินการตรวสอบความถูกตอง โดยหากผลของการตรวจสอบพบวาขอมูล

ของเอไอเอสนั้นถูกตอง ผูขอเชื่อมตอจะตองชําระคาบริการการเช่ือมตอใหกับเอไอเอสในสวนดังกลาว

เพิ่มเติม และเอไอเอสจะเรียกเอาดอกเบ้ีย ในอัตรารอยละ 15 ตอป จากผูขอเช่ือมตอเพิ่มเติมจากคาบริการ

ในสวนที่ตองชําระเพิ่มเติมดังกลาวอีกดวย โดยเร่ิมคิดจากวันที่ครบกําหนดชําระคาบริการในสวนที่ไม

แตกตางกันเปนตนไป 

 

ขอ 42  การชําระเงินคาบริการการเช่ือมตอโครงขายโทรคมนาคม ใหเปนการชําระแยกตามประเภทของ 

ทราฟฟคเสียงและทราฟฟคขอมูลที่มีระหวางผูขอเช่ือมตอกับเอไอเอส โดย 

(1) จะตองชําระเต็มจํานวนที่ระบุไวในใบแจงหนี้ หรือ 

(2) ชําระในสวนที่มีขอมูลตรงกันกอนหากขอมูลการใชบริการเชื่อมตอแตกตางกันเกินกวา สวนที่ 

              ยอมรับกันได และชําระสวนที่ตองตรวจสอบเพิ่มเติม(หากมี)หลังผลการตรวจสอบเปนที่ยุติ 
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นอกจากวิธีการชําระดังกลาวแลว  ทั้ งสองฝายอาจตกลงวิธีการชําระแบบการชําระดุลบัญชี  

(Net Settlement) ก็ได 

 

ทั้งนี้ การดําเนินการทางบัญชีและภาษีตางๆ ที่เกี่ยวของจะตองเปนไปตามกรอบของกฎหมายกําหนด        

การผิดนัดไมชําระหนี้ภายในกําหนดเวลา เอไอเอสจะเรียกเอาดอกเบ้ียในอัตรารอยละ 15 ตอป จาก         

ผูขอเช่ือมตอเพิ่มเติมจากคาบริการที่จะตองชําระอีกดวย โดยเร่ิมคิดจากวันที่ครบกําหนดชําระคาบริการ          

เปนตนไป  

  

ขอ 43  การเรียกเก็บคาตอบแทนการเช่ือมตอโครงขายโทรคมนาคม หากพบวามีการเรียกเก็บคาตอบแทน

ไมครบถวน ใหสามารถเรียกเก็บคาตอบแทนในสวนที่ไมครบถวนเปนการเพิ่มเติมได ทั้งนี้จะตองไมเกินกวา

ระยะเวลา 90 วันหลังจากที่มีการเรียกเก็บคาตอบแทนการเช่ือมตอโครงขายโทรคมนาคมในรอบที่            

ไมครบถวนนั้นๆ  

   
หมวด 7 

หนาที่ความรับผิดชอบของผูขอเชื่อมตอ เงื่อนไขเกีย่วกับความลบั การเปดเผยขอมูล และ
มาตรการดานความปลอดภัย 

 

ขอ 44  การเชื่อมตอโครงขายของผูขอเชื่อมตอเขากับโครงขายของเอไอเอสน้ัน ผูขอเช่ือมตอมีหนาที่

รับผิดชอบในการดูแลตลอดจนการบํารุงรักษาอุปกรณในสวนความรับผิดชอบของตน ต้ังแตจุดเชื่อมตอที่

ไดเขาทําการเชื่อมตอกับโครงขายของเอไอเอสยอนไปทางโครงขายของผูขอเช่ือมตอ ดวยคาใชจายของ    

ผูขอเช่ือมตอเองทั้งส้ิน   

 

ขอ 45  เงื่อนไขเก่ียวกับความลับ 

45.1  ในกระบวนการเจรจา ตลอดจนการเขาทําสัญญาการเช่ือมตอและการดําเนินการอ่ืนใด      

ที่จําเปนอันเกี่ยวเน่ืองกับการขอเช่ือมตอโครงขายและใชบริการเช่ือมตอของผูขอเช่ือมตอเขากับโครงขาย

ของเอไอเอสนั้น เอกสาร ขอมูลในรูปแบบใดๆ ก็ตาม (ขอมูลลับ) ทั้งสองฝายจะตองรักษาไวเปนความลับ

หามมิใหเปดเผยกับผูใด ยกเวนดวยบังคับของกฎหมายหรือคําส่ังของคณะกรรมการ หรือที่ไดรับ        

ความเห็นชอบจากอีกฝายหนึ่งกอน  

45.2  เพื่อเปนการปองกันการเปดเผยขอมูลลับอยางไมเหมาะสม ทั้งสองฝายตกลงที่จะจํากัด  

การเขาถึงซ่ึงขอมูลดังกลาวเฉพาะแตโดยพนักงาน ลูกจางหรือตัวแทนซึ่งอยูในสถานะท่ีมีความจําเปน
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 45.3  ในกรณีที่มีการรองขอใหทําลายหรือสงคืนขอมูลลับ ฝายที่ไดรับการรองขอจะตองดําเนินการ

ใหแลวเสร็จภายใน 7 วัน  

  

ขอ 46  การเช่ือมตอโครงขายของผูขอเช่ือมตอเขากับโครงขายของเอไอเอส การดําเนินการของ                 

ผูขอเช่ือมตอจะตองไมทําใหเกิดความเสียหายแกโครงขายของเอไอเอส ตลอดจนอาคารสถานท่ี 

สาธารณูปโภค และส่ิงอํานวยความสะดวกตางๆ ที่ใชในการเชื่อมตอโครงขาย และจะตองปฏิบัติตาม

มาตรการรักษาความปลอดภัยตางๆ ที่มีโดยเครงครัด ดังนี้ 

 (1)  แจงรายช่ือพนักงาน/บริษัท/เบอรติดตอ พรอมทั้งวัตถุประสงคในการเขาดําเนินการ และเวลา

ที่จะเขาดําเนินการอยางชัดเจน 

 (2)  ใหพนักงานแลกบัตรกับพนักงาน รปภ. กอนที่จะเขาดําเนินการ พรอมทั้งเซ็นตชื่อดวยทุกคร้ัง 

 (3)  รอเจาหนาที่เอไอเอส ในการพาไปชี้ตําแหนงอุปกรณ และตองไมดําเนินการใดๆโดยพลการ 

ที่อุปกรณของเอไอเอส กอนไดรับอนุญาต 

 (4)  หลังจากดําเนินการเสร็จ ใหดําเนินการเก็บ/ทําความสะอาดใหเรียบรอย 

 (5)  เซ็นตเวลาออก และตองใหพนักงาน รปภ./เจาหนาที่เอไอเอส ตรวจสอบความเรียบรอยของ 

       อุปกรณและความสะอาด 

 
หมวด 9 

ขั้นตอนการรองขอใชบริการใหมและการเปลีย่นแปลงระบบ 
 

ขอ 47  การเช่ือมตอโครงขายของผูขอเช่ือมตอเขากับโครงขายของเอไอเอส ระยะเวลาในการใชบริการ

เชื่อมตอโครงขายใหเปนไปตามการที่จะมีการตกลงกันตามความเหมาะสม ทั้งนี้การจะเปล่ียนแปลง หรือ

ยกเลิกวงจรเช่ือมตอใดๆ ก็ตามหากมีข้ึนจากผูขอเชื่อมตอ การเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกนั้นๆ จะตองไม

กระทบกับการลงทุนของเอไอเอสท่ีไดลงทุนไปเพื่อรองรับการขอเช่ือมตอของผูขอเช่ือมตอ ซึ่งเอไอเอสได

ดําเนินการไปแลว โดยเอไอเอสสงวนสิทธิที่จะเรียกรองเอากับผูขอเชื่อมตอเพื่อใหชดเชยกับผลกระทบ

ดังกลาว 

 

ขอ 48  ภายหลังจากการเชื่อมตอไดดําเนินการแลวและผูขอเชื่อมตอประสงคจะใชบริการเชื่อมตอโครงขาย

เพิ่มเติม ผูขอเช่ือมตอโครงขายจะตองดําเนินการตามข้ันตอนกระบวนการการเจรจาการเชื่อมตอโครงขาย 

และกระบวนการและวิธีการเช่ือมตอโครงขายโทรคมนาคม 
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หมวด 10 
ขั้นตอน วธิีการ และระยะเวลาดําเนนิการเกี่ยวกับเรื่องรองเรียน 

 

ขอ 49  การเชื่อมตอโครงขายของผูขอเช่ือมตอเขากับโครงขายของเอไอเอส ทั้งสองฝายจะใหความรวมมือ

ในการตรวจสอบการใหบริการ การทํางานของอุปกรณที่เกี่ยวของใหสามารถใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 

โดยใหมีการกําหนดแนวทางรวมกันถึงการจะประสานงานระหวางผูขอเชื่อมตอกับเอไอเอสใหมี

ประสิทธิภาพ 

 

ขอ 50  หากพบวาการใหบริการเช่ือมตอโครงขายไมเปนไปตามมาตรฐานท่ีไดตกลงกัน ใหมีการดําเนินการ

ดังนี้ 

(1) ผูขอเชื่อมตอโครงขายจะตองแจงเปนหนังสือ (ขอรองเรียน) มายังเอไอเอสถึงขอปญหา

ดังกลาว 

(2) เอไอเอสจะตรวจสอบและแจงใหผูขอเช่ือมตอทราบภายในเวลาไมเกิน 3 วัน  

(3) เอไอเอสจะดําเนินการแกไขขอปญหาใหแลวเสร็จภายในเวลาไมเกิน 60 วัน และแจงผล     

การดําเนินการใหผูขอเช่ือมตอทราบ  

 
หมวด 11  

การผิดเงื่อนไข 
 

ขอ 51  หากฝายใดฝายหนึ่งดําเนินการผิดเงื่อนไขไปจากที่ตกลงไวใหถือวาเกิดเปนกรณีพิพาท โดยทั้งสอง

ฝายจะใชความพยายามที่จะระงับขอพิพาทนั้นโดยเร็ว หากในที่สุดไมสามารถหาขอยุติรวมกันไดแลว     

ใหเปนสิทธิของแตละฝายในการจะนํากรณีพิพาทนั้นไปสูกระบวนการระงับขอพิพาทโดยคณะกรรมการ

วินิจฉัยขอพิพาทตามหลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการที่คณะกรรมการไดประกาศกําหนดไว 

 
หมวด 12  
อ่ืนๆ 

 

ขอ 52  เหตุสุดวิสัยหมายถึง เหตุใดๆ อันจะเกิดข้ึนก็ดี จะใหผลพิบัติก็ดี เปนเหตุที่ไมอาจปองกันได         

แมทั้งบุคคลผูตองประสบหรือใกลจะตองประสบเหตุนั้น จะไดจัดการระมัดระวังตามสมควรอันพึง

คาดหมายไดจากบุคคลในฐานะและภาวะเชนนั้น และเพื่อประโยชนในการตีความขอตกลงนี้ เหตุสุดวิสัย

ใหรวมถึง (แตไมจํากัดเฉพาะ) การกอการกบฎ การกอการราย สงคราม การปฏิวัติรัฐประหาร ภาวะฉุกเฉิน
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ขอ 53  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  

 

mailto:areeyan@ais.co.th


  

 

ขอเสนอการเชือ่มตอโครงขายโทรคมนาคม  ฉบับวันที่ 25 กุมภาพันธ 2551 

  
18 

 
 

เอกสารแนบทายขอเสนอ 1 
  

ความหมาย คํานิยาม 
 
1. “โครงขายโทรคมนาคม” “เช่ือมตอโครงขายโทรคมนาคม” “ขอเสนอการเช่ือมตอโครงขาย

โทรคมนาคม” “ส่ิงอํานวยความสะดวกที่จําเปน” “ผูรอง” “ผูรับใบอนุญาตที่มีโครงขายโทรคมนาคม” 

“ประธานกรรมการ” “คณะกรรมการ” ใหมีความหมายตามที่ปรากฏใน ประกาศคณะกรรมการกิจการ

โทรคมนาคมแหงชาติ วาดวยการใชและเช่ือมตอโครงขายโทรคมนาคม พ.ศ. 2549 
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เอกสารแนบทายขอเสนอ 2 

มาตรฐานทางเทคนิคสําหรับการเช่ือมตอโครงขายโทรคมนาคม 
และรายละเอียดของการทดสอบ 

 

2.1  มาตรฐานทางเทคนิคสําหรับการใชโครงขายโทรคมนาคมใหเปนไปตามที่คณะกรรมการไดประกาศ

กําหนดไว 

2.2  การกําหนดรายละเอียดของการทดสอบ  

 
 ทดสอบดาน Transmission (ระยะเวลา 3 วันทําการ)
ท่ี ขัน้ตอนการทดสอบ วิธีการในการทดสอบ หนาท่ีความรับผดิชอบ
1 การทํา Tie Cable ตรวจสอบวาสายที่ทําไวมีการไขว คูสัญญาตรวจสอบความถูกตอง

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

ดาน Software และแจงวัน Config ใหคูสัญญา  
 

 ทดสอบการ Roaming (ระยะเวลา 5 วันทําการ)
ที่ ขัน้ตอนการทดสอบ วิธีการในการทดสอบ หนาที่ความรับผดิชอบ
1 โทรออก เวลาเริม่ใชงาน AIS มีการทดสอบการโทรรวมกัน
2 วางสาย เวลาเลิกใชงาน กับคูสัญญา
3 รบัสาย เวลาเริม่รบัสาย
4 วางสาย เวลาเลิกใชงาน
5 ตรวจสอบขอมูลชุมสาย เลขหมายมีการบันทึกขอมูลการ AIS มีการตรวจสอบชุมสายใน

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

ในการโทรจากชุมสายวาถูกตอง เวลาท่ีใชในการสนทนาใหคูสัญญา
ครบถวนหรอืไม ตรวจสอบความถูกตอง

7 การเรยีกเก็บเงิน ตรวจสอบความถูกตองของการ คูสัญญาตรวจสอบความถูกตองใน
Charging วาดึงขอมูลจาก CDR ใบเรยีกเก็บเงิน และโตแยงถาพบ
ครบถวนหรอืไม และความถูกตอง วาไมถูกตองภายในระยะเวลาที่
เม่ือใชอัตราตางกัน กําหนด
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เอกสารแนบทายขอเสนอ 3 

(Point of Interconnection: Voice POI) 
 

หลักการและขอบเขตความรับผิดชอบ 
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อุปกรณเชื่อมตอ
โดยผูขอเช่ือมตอ

DDF 
โดยผูขอเชื่อมตอ AIS POI

AIS Earth Bar

AIS 
Power Source

Power Feed Cable

Power Feed Cable

Circuit Breaker 

โดยผูขอเช่ือมตอ

Earth Cable

Optical Fibre 
Cable

พื้นที่ Co-Location

Cable จัดหาและดําเนินการโดยผูขอเชื่อมตอ

การติดต้ังอุปกรณของผูขอเช่ือมตอสําหรับการใชบริการเช่ือมตอโครงขาย กับเอไอเอส
(INSTALLATION OF CO-LOCATION EQUIPMENT)

Tie Cable, Connector 
และ Termination 

โดยผูขอเช่ือมตอ
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เอกสารแนบทายขอเสนอ 4 

(Point of Interconnection: Data POI) 
 

สถานทีจุ่ดเชือ่มตอโครงขาย (Point of Interconnect 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.คลองสี่ 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 

 
(3) 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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อัตราคาใชสถานที่ สาธารณูปโภคและสิ่งอํานวยความสะดวกตางๆ 
 
อัตราคาใชสถานที่ในการติดต้ังอุปกรณในการเชื่อมตอโครงขายโทรคมนาคม  

อัตรา (บาท/ตารางเมตร/ป) 
ประเภทพืน้ที่ 

นครหลวง ภูมิภาค 

พื้นที่หองเครื่องอุปกรณ 8,800 7,500 

พื้นที่ทัว่ไป  4,400 3,900 

- การคํานวณในกรณีขอเชาหรือใชไมถึงป หรือเศษของป ใหคิดเฉล่ียเปนรายเดือน 

- การคํานวณเศษของตารางเมตรใหคิดเปน 1 ตารางเมตร  
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เอกสารแนบทายขอเสนอ 5 

อัตราคาตอบแทนการเชื่อมตอโครงขายโทรคมนาคม สําหรับทราฟฟคเสียง 
  

1. บริการเชื่อมตอโครงขายโทรคมนาคม เพื่อใหสามารถเรียกจากโครงขายของ เอไอเอส (Call 

Origination) สําหรับการสงทราฟฟคไปยังผูใหบริการโทรศัพทระหวางประเทศ ราคา 3.00 บาทตอนาที 

2. บริการเชื่อมตอโครงขายโทรคมนาคม เพื่อใหสามารถเรียกถึงจุดปลายทางในโครงขายของเอไอเอส  

(Call Termination) ในพื้นที่บริการนั้นๆ ตามหลักการของ ผูสงจะสงทราฟฟคไปยังจุดเชื่อมตอที่อยูไกล

ที่สุด (Far end Drop) ซึ่งมีจุดปลายทางในโครงขายอยูภายใตครอบคลุมของจุดเชื่อมตอดังกลาว ราคา 

1.07 บาทตอนาที 

3 บริการเช่ือมตอโครงขายโทรคมนาคม เพื่อเรียกผาน (Call Transit) โครงขายของเอไอเอสไปยัง 

3.1 โครงขายของผูใหบริการรายอื่นที่เอไอเอสมีการเชื่อมตออยู และผูใหบริการรายนั้นๆ ยินยอมให    

เอไอเอสสามารถสงทราฟฟคของผูขอเช่ือมตอผานไปยังโครงขายของผูใหบริการรายนั้นๆ ได ราคา 

1.00 บาทตอนาที + อัตราคาบริการที่ผูใหบริการรายอ่ืนจะเรียกเก็บในกรณีของทราฟฟคดังกลาว 

3.2 จุดปลายทางใดๆ ในโครงขายของเอไอเอสที่ผูขอเช่ือมตอมิไดจัดสงทราฟฟคไปยังพื้นที่บริการนั้นๆ 

โดยตรงตามหลักการของ ผูสงจะสงทราฟฟคไปยังจุดเชื่อมตอที่อยูไกลที่สุด (Far end Drop) แต         

ผูขอเชื่อมตอจัดสงทราฟฟคมายังโครงขายของเอไอเอสในจุดที่ใกลที่สุดแทน ซึ่งจุดปลายทางใน

โครงขายไมอยูภายใตครอบคลุมของจุดเชื่อมตอที่สงทราฟฟคมานั้น ราคา 2.07 บาทตอนาที (รวม

อัตราของ Termination เอาไวดวยแลว) 

4 บริการอ่ืนๆ ที่จําเปนตอการใหการเช่ือมตอโครงขายทราฟฟคเสียงของผูขอเชื่อมตอตามวัตถุประสงค

ของขอเสนอนี้ ใหเปนไปตามตนทุนที่จะเกิดข้ึนในแตละกรณี 

   

หมายเหตุ อัตราดังกลาวเปนอัตราที่ยังไมไดรวมภาษีมูลคาเพิ่ม 
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เอกสารแนบทายขอเสนอ 6 

อัตราคาตอบแทนการเชื่อมตอโครงขายโทรคมนาคม สําหรับทราฟฟคขอมูล 
 

1. บริการเช่ือมตอโครงขายโทรคมนาคม เพื่อใหสามารถเรียกถึงจุดปลายทางในโครงขายของเอไอเอส         

(Call Termination) ในพื้นที่บริการนั้นๆ ตามหลักการของ การสงทราฟฟคไปยังจุดเชื่อมตอที่อยูไกลที่สุด 

(Far end Drop) 

• SMS ราคา 0.37 บาทตอ 1 ขอความมาตรฐาน 

• MMS ราคา 0.37 บาทตอหนึ่งขอความ บวกดวย 0.01 บาทตอขนาดของขอความ 1 KByte 

2. บริการอ่ืนๆ ที่จําเปนตอการใหการเช่ือมตอโครงขายทราฟฟคขอมูลของผูขอเช่ือมตอตามวัตถุประสงค

ของขอเสนอนี้ ใหเปนไปตามตนทุนที่จะเกิดข้ึนในแตละกรณี 

 

    หมายเหตุ อัตราดังกลาวเปนอัตราที่ยังไมไดรวมภาษีมูลคาเพิ่ม 
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เอกสารแนบทายขอเสนอ 7 

โครงสรางบันทึกขอมูลทราฟฟคการเช่ือมตอโครงขาย (Interconnection CDR Format)  
 
---A#---|------b#----|-date-|-start time-|duration|-inroute-|-outroute-| 
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(ตัวอยาง) 
 
 
 
 
 
 

สัญญาใหบริการเชือ่มตอโครงขายโทรคมนาคม 
 
 
 
 
 
 
 
 

บริษัท แอดวานซ อินโฟร เซอรวิส จํากัด (มหาชน) 
 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ รางสัญญานี้เปนรางสัญญามาตรฐานสําหรับใชในการเจรจา ทั้งนี้รายละเอียดสัญญาที่จะตกลง

กันจะปรับเปลี่ยนไปตามขอตกลงที่จะมีข้ึน ภายใตกรอบของขอเสนอการใชและเชื่อมตอโครงขาย

โทรคมนาคม 
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สัญญาใหบริการเช่ือมตอโครงขายโทรคมนาคม 
 

สัญญาฉบับนี้ ทําข้ึนเม่ือวันที่ ………………………. ระหวางบริษัท แอดวานซ อินโฟร เซอรวิส 

จํากัด (มหาชน) สํานักงานต้ังอยูเลขที่ 414 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 

10400 ซึ่งตอไปในสัญญานี้จะเรียกวา “ผูใหบริการโครงขาย” กับ 

บริษัท ......................................................................................... สํานักงานต้ังอยูเลขที่ 

..............................................................................(ซึ่งตอไปในสัญญานี้จะเรียกวา “ผูขอเชื่อมตอ

โครงขาย”   

 

 โดยที่ ผูใหบริการโครงขายเปนผูประกอบกิจการโทรคมนาคมตามสิทธิหนาที่ที่กําหนดไว         

ตามพระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ.2544 โดยมีสิทธิครอบครองและใชเครือขาย

โทรคมนาคม ไดตกลงยินยอมใหผูขอเช่ือมตอโครงขายทําการเชื่อมตอโครงขายโทรคมนาคมของตนเขากับ

โครงขายโทรคมนาคมของผูใหบริการโครงขาย 

 โดยที่  ผูขอเ ช่ือมตอโครงขายเปนผู ใหบริการโทรคมนาคมตามสิทธิหนาที่ที่กําหนดไว                

ตามพระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ.2544  ไดตกลงขอเชื่อมโครงขายโทรคมนาคม

ของตนเขากับโครงขายโทรคมนาคมของผูใหบริการโครงขาย 

 ทั้งสองฝายจึงไดตกลงทําสัญญากันโดยมีขอความดังตอไปนี้ 

 1.  คําจํากัดความ 

 เวนแตจะมีกําหนดไวเปนอยางอ่ืน คําหรือถอยคําดังตอไปนี้ ใหมีความหมายตามที่ระบุไวดังนี้ 

 “โครงขายโทรคมนาคม” หมายความวา กลุมของเคร่ืองโทรคมนาคมท่ีตอถึงกันโดยตรง หรือโดย   

ผานเคร่ืองชุมสายหรือเคร่ืองอ่ืนใด เพื่อการโทรคมนาคมระหวางจุดหมายปลายทางที่กําหนดดวยระบบ

สาย ระบบคล่ืนความถี่ ระบบแมเหล็กไฟฟาอ่ืน ระบบใดระบบหนึ่งหรือหลายระบบรวมกัน และให

หมายความรวมถึงอุปกรณ ส่ิงอํานวยความสะดวก สถานที่ โปรโตคอล โปรแกรม คอมพิวเตอร และระบบ

สนับสนุนการทํางานที่จําเปนสําหรับใชหรือดําเนินการในการเขาถึงเพื่อการเช่ือมตอโครงขายโทรคมนาคม

ในทางเทคนิคดวย  

“เช่ือมตอโครงขายโทรคมนาคม” หมายความวา การเชื่อมตอระหวางโครงขายโทรคมนาคม     

ภายใตความตกลงทางเทคนิคและทางพาณิชยเพื่อใหผูขอเช่ือมตอโครงขายของผูใหบริการโครงขาย

สามารถติดตอ ส่ือสารกับผูใชบริการหรือใชบริการโทรคมนาคมของผูใหบริการโครงขายได 

“ขอเสนอการเช่ือมตอโครงขายโทรคมนาคม ” หมายความวา ขอเสนอใหบริการเชื่อมตอโครงขาย

โทรคมนาคมตามหลักเกณฑ วิธีการและรายละเอียดซ่ึงไดจัดทําโดยผูใหบริการโครงขายที่เสนอและผาน

ความเห็นชอบจากคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ  
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 “ทราฟฟค” หมายความวา ทราฟฟคโทรคมนาคมไดแก ทราฟฟคประเภทเสียง และทราฟฟค 

ประเภทขอมูล  

 “รอบการใชบริการ” หมายความวา รอบระยะเวลาของการใหบริการเช่ือมตอโครงขายเพื่อใชในการ

เรียกเก็บคาตอบแทนการใหบริการเช่ือมโยงโครงขายตามที่ผูใหบริการโครงขายกําหนด ซึ่งไมเกินกวา        

31 วันตอรอบ 

 “เหตุสุดวิสัย” หมายความวา เหตุใดๆ อันจะเกิดข้ึนก็ดี จะใหผลพิบัติก็ดี เปนเหตุที่ไมอาจปองกัน

ไดแมทั้งบุคคลผูตองประสบหรือใกลจะตองประสบเหตุนั้น จะไดจัดการระมัดระวังตามสมควรอันพึง

คาดหมายไดจากบุคคลในฐานะและภาวะเชนนั้น และเพื่อประโยชนในการตีความขอตกลงนี้ เหตุสุดวิสัย

ใหรวมถึง (แตไมจํากัดเฉพาะ) การกอการกบฎ การกอการราย สงคราม การปฏิวัติ รัฐประหาร ภาวะ

ฉุกเฉินแหงชาติ อัคคีภัย ธรณีพิบัติภัย วาตภัย อุทกภัย การระเบิด การกอวินาศกรรม แตทั้งนี้ไมรวมถึง   

ขอพิพาททางดานแรงงานทุกประเภทรวมทั้งการนัดหยุดงาน 

 
ขอความท่ัวไป 
ขอ 1  ผูขอเช่ือมโครงขายประสงคที่จะขอเช่ือมตอโครงขายโทรคมนาคมของตนเขากับโครงขาย

ของผูใหบริการโครงขายเพื่อวัตถุประสงคที่จะรับหรือสง หรือสงและรับทราฟฟคโทรคมนาคมซึ่งเปนไปตาม

มาตรฐานที่ไดกําหนดไวในขอเสนอการเช่ือมตอโครงขายโทรคมนาคมระหวางโครงขายของผูขอเช่ือม

โครงขายตอกับโครงขายของผูใหบริการโครงขาย โดยผูขอเช่ือมโครงขายไดเห็นชอบและจะปฏิบัติใหเปนไป

ตามขอเสนอ การเช่ือมตอโครงขายและตามที่ระบุไวในสัญญาฉบับนี้  

  ขอ 2  ผูขอเช่ือมตอโครงขายขอรับรองวาตนเองมีสิทธิและหนาที่โดยสมบูรณในการใหบริการ

โทรคมนาคมภายใตการกํากับดูแลของคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ (คณะกรรมการ) ตลอด

ระยะเวลาที่มีการเช่ือมตอโครงขายระหวางกัน 

ขอ 3  หามมิใหมีการโอนสิทธิ ผลประโยชน หนาที่ และความรับผิดชอบใดๆ ของผูขอเชื่อมตอ

โครงขายอันเกี่ยวเนื่องกับการเชื่อมตอตามขอเสนอและสัญญาการเช่ือมตอที่มีข้ึน ไปยังบุคคลอ่ืนโดยมิได

รับความเห็นชอบเปนหนังสือจากผูใหบริการโครงขาย 

ขอ 4  ผูขอเช่ือมตอโครงขายจะตองวางหลักประกันเพื่อเปนการประกันการปฏิบัติตามภาระหนาที่

ของผูขอเช่ือมตอโครงขายตามที่กําหนดไวในสัญญาฉบับนี้  

ขอ 5  ผูขอเช่ือมตอโครงขายขอรับรองวา ผูขอเช่ือมตอโครงขายมีอํานาจเขาดําเนินการขอเช่ือมตอ

โครงขาย ตลอดจนมีอํานาจในการเขาทําสัญญาและปฏิบัติตามสัญญาการเช่ือมตอโครงขายโทรคมนาคม

กับผูใหบริการโครงขาย รวมไปถึงสัญญาที่อาจมีการตกลงแกไขเพ่ิมเติม 

ขอ 6  ภายใตหลักเกณฑของประกาศของคณะกรรมการ วาดวยการใชและเชื่อมตอโครงขาย

โทรคมนาคมที่มีผลบังคับใชอยูในปจจุบันหรือที่จะมีการแกไขเพิ่มเติมในภายหนา หากผูใหบริการโครงขาย
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ขอ 7  การตีความใหตีความตามสัญญาและเอกสารแนบทายสัญญา ซึ่งถือวาเปนสวนหนึ่งของ

สัญญาฉบับนี้ กรณีที่ขอสัญญาหรือเอกสารแนบทายสัญญามิไดระบุกรณีใดกรณีหนึ่งไวโดยชัดแจงให

พิจารณาจากขอเสนอการเช่ือมตอโครงขายโทรคมนาคมที่ผูใหบริการโครงขายไดจัดทําข้ึนและมีผลใช

บังคับอยูกอนวันที่ที่สัญญาฉบับนี้จะมีผลใชบังคับ 
 
การเชื่อมตอโครงขายโทรคมนาคม 
ขอ 8  ผูใหบริการโครงขายและผูขอเชื่อมตอโครงขายตกลงทําการเชื่อมตอโครงขายโทรคมนาคม

ตามหลักเกณฑดังตอไปนี้ โดยไดระบุรายละเอียดตางๆ ไวในเอกสารแนบทายสัญญา 1 ดังนี้  

บริการที่เกี่ยวกับการเช่ือมตอโครงขายโทรคมนาคม คุณภาพ ปริมาณและรายละเอียด    ทาง

เทคนิคอ่ืนๆ ที่จําเปนสําหรับการเชื่อมตอโครงขายโทรคมนาคม 

รูปแบบการเช่ือมตอโครงขายและสถานที่ที่จะใชเปนจุดเช่ือมตอโครงขายโทรคมนาคม 

จํานวนวงจรเชื่อมตอที่ผูขอเช่ือมตอโครงขายประสงคจะใชบริการ จุดเชื่อมตอเพิ่มเติมจากที่ผู

ใหบริการโครงขายเสนอไว พรอมคาใชจาย 

ประมาณการทราฟฟคการเชื่อมตอโครงขายประเภทตางๆ ที่ผูขอเช่ือมตอโครงขายจะสงผานมายัง

ภายในเครือขายของผูใหบริการโครงขายหรือโครงขายอ่ืน 

บริการโครงสรางพื้นฐานและส่ิงอํานวยความสะดวกที่ตองการใชบริการเพื่อการเชื่อมตอโครงขาย

โทรคมนาคม 

วัน ระยะเวลา และสถานที่ที่เร่ิมตนการเชื่อมตอโครงขายโทรคมนาคม 

 

ขอ 9  ภายในระยะเวลา 90 วันหลังจากที่ผูใหบริการโครงขายไดเปดใหบริการเชื่อมตอโครงขาย

ใหกับผูขอเช่ือมตอโครงขายตามสัญญาฉบับนี้แลว ในแตละรอบการใชบริการ ผูขอเช่ือมตอโครงขาย

จะตองจัดใหมีปริมาณทราฟฟค (Erlang per E1) ที่สงมายังโครงขายของผูใหบริการโครงขายในแตละวงจร

การเชื่อมตอ (E1) ในชวงระยะเวลา ต้ังแต                 น. ถึง                      น. ไมนอยกวารอยละ 85 ของ

ปริมาณทราฟฟคที่วงจรเช่ือมตอจะสามารถรองรับได 

หากผูขอเชื่อมตอโครงขายไมสามารถจัดใหมีการใชงานวงจรเชื่อมตอ และ/หรือจัดใหมีทราฟฟค

เปนไปตามที่กําหนดไวในวรรคแรกได ผูขอเช่ือมตอโครงขายตกลงใหผูใหบริการโครงขายเรียกเก็บ
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มาตรฐานทางเทคนิค และคุณภาพการเชื่อมตอโครงขายโทรคมนาคม 

 
มาตรฐานทางเทคนิคสําหรับการเชื่อมตอโครงขายโทรคมนาคม 
ขอ 10  การเชื่อมตอโครงขายของผูขอเช่ือมตอโครงขายเขากับโครงขายของผูใหบริการโครงขาย         

ผูขอเชื่อมตอโครงขายจะตองจัดใหโครงขายของตนมีมาตรฐานทางเทคนิคที่เขากันไดกับโครงขายของ                

ผูใหบริการโครงขายที่มีใชอยู ซึ่งมีมาตรฐานอางอิงตามเอกสารแนบทายสัญญา 2 หรือเปนไปตามที่

คณะกรรมการจะมีการประกาศกําหนดและบังคับใชในภายหนา ในเร่ืองที่วาดวยมาตรฐานของโครงขาย

โทรคมนาคมและอุปกรณแหงพระราชบัญญัติประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2544  

 
คุณภาพการเชื่อมตอโครงขายโทรคมนาคม 
ขอ 11  ผูใหบริการโครงขายจะจัดใหมีบริการการเช่ือมตอโครงขายโทรคมนาคมที่มีคุณภาพที่

เปนไปตามคําตอบรับการขอเช่ือมตอ ซึ่งจะเปนไปตามมาตรฐานสากลที่ถือปฏิบัติ หรือเปนไปตาม

มาตรฐาน หลักเกณฑและเงื่อนไขวาดวยมาตรฐานบริการที่ดีตามที่คณะกรรมการจะประกาศกําหนดและ

ถือบังคับใช    

  
กระบวนการและวธิีการเชื่อมตอโครงขายโทรคมนาคม และจุดเชื่อมตอโครงขายโทรคมนาคม 

 
กระบวนการและวิธีการเชื่อมตอโครงขายโทรคมนาคม 
ขอ 12  การจัดใหมีการเช่ือมตอ  

 12.1  ในกรณีที่การเชื่อมตอโครงขายสามารถดําเนินการบนโครงขายที่มีอยูโดยไมตองมีการขยาย

ระบบพื้นฐานเพื่อการเช่ือมตอและรับทราฟฟคการเช่ือมตอแลว ภายในไมเกิน 90 วันนับแตวันที่สัญญา

ฉบับนี้มีผลใชบังคับ ผูใหบริการโครงขายจะจัดใหมีการเช่ือมตอโครงขายใหแกผูขอเช่ือมตอโครงขาย 

12.2  ในกรณีผูใหบริการโครงขายจําเปนตองมีการขยายโครงขาย หรือตองมีการขยายระบบ

พื้นฐานเพื่อรองรับการเชื่อมตอแลว ภายในไมเกิน 180 วันนับแตวันที่ สัญญาฉบับนี้มีผลใชบังคับ              

ผูใหบริการโครงขายจะจัดใหมีการเช่ือมตอโครงขายใหแกผูขอเช่ือมตอโครงขาย  

เวนแตจะมีเหตุสุดวิสัยเกิดข้ึน ผูใหบริการโครงขายอาจจะขยายระยะเวลาการจัดใหมีการเช่ือมตอ

เพิ่มเติมอันเนื่องมาจากเหตุสุดวิสัยดังกลาวตามแตละกรณีที่เกิดข้ึน  
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ขอ 13  การทดสอบ 

13.1  การเชื่อมตอโครงขายของผูขอเชื่อมตอโครงขายเขากับโครงขายของผูใหบริการโครงขาย  

คูสัญญาทั้งสองฝายตกลงจัดใหมีการทดสอบทางเทคนิคของระบบที่เกี่ยวของตางๆ ในการใหบริการ

เช่ือมตอโครงขายโทรคมนาคมกอนที่จะใหมีการเปดใหบริการจริง เพื่อเปนการตรวจสอบความพรอม และ

ความถูกตองของระบบกอนที่จะเปดใหบริการ ทั้งนี้  หากในข้ันตอนของการทดสอบนี้ตองลาชา                 

อันเนื่องมาจากสาเหตุดังนี้  

การไมใหความรวมมือของผูขอเช่ือมตอโครงขาย หรือ  

เหตุขัดของทางเทคนิค หรือ 

เหตุอ่ืนใดที่ไดมีการตกลงกันไวแลวแตละกรณี 

ดวยเหตุแหงความลาชาดังกลาว หากสงผลถึงการจัดใหมีการเช่ือมตอแลว ผูใหบริการโครงขาย         

มีสิทธิขยายระยะเวลาที่จะเร่ิมใหบริการเชื่อมตอโครงขายออกไป ตามจํานวนระยะเวลาที่เหตุแหง         

ความลาชาเกิดข้ึนจนกระทั่งเหตุดังกลาวไดส้ินสุดลง  

13.2  ในการกําหนดรายละเอียดของการทดสอบ ใหเปนไปตามรายละเอียดที่กําหนดไวใน

เอกสารแนบทายสัญญา 3 ทั้งนี้จะตองเปนไปเพื่อวัตถุประสงคของการการตรวจสอบความพรอม และ

ความถูกตองของระบบกอนที่ใหบริการ 

ขอ 14  ผูใหบริการโครงขายจะเปดใหบริการเช่ือมตอโครงขายโทรคมนาคมเม่ือคูสัญญาไดทดสอบ

การเช่ือมตอโครงขายแลว และคูสัญญาทั้งสองฝายยอมรับในเงื่อนไขรวมถึงผลการบันทึกขอมูลทราฟฟค

และแนวทางการดําเนินการเกี่ยวกับขอมูลทราฟฟคที่เกิดข้ึน  

 
จุดเชื่อมตอโครงขายโทรคมนาคม 
ขอ 15  ผูใหบริการโครงขายจะจัดใหมีจุดเชื่อมตอโครงขายโทรคมนาคมสําหรับใหบริการกับ          

ผูขอเช่ือมตอโครงขาย ดังนี้ 

 15.1  การเช่ือมตอโครงขายของผูขอเชื่อมตอโครงขายเขากับโครงขายของผูใหบริการโครงขาย 

สําหรับทราฟฟค ประเภทเสียง (Voice Traffic Interconnection) จะทําการเช่ือมตอ ณ จุดเชื่อมตอ (Point of 

Interconnection: Voice POI) ตามที่กําหนดในเอกสารแนบทายสัญญา 3  

 15.2  การเช่ือมตอโครงขายของผูขอเชื่อมตอโครงขายเขากับโครงขายของผูใหบริการโครงขาย 

สําหรับทราฟฟค ประเภทขอมูล (Data Traffic Interconnection) เชน ขอความส้ัน (SMS) หรือ ขอความภาพ

และเสียง (MMS) จะทําการเช่ือมตอ ณ จุดเชื่อมตอ (Point of Interconnection: Data POI) ตามที่กําหนดใน

เอกสารแนบทายสัญญา 4 

 ขอ 16  จุดเช่ือมตอโครงขายโทรคมนาคมแตละแหงจะ เปนไปตามที่กําหนดในเอกสารแนบทาย

สัญญา 3 และเอกสารแนบทายสัญญา 4 
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 ขอ 17  ในกรณีจําเปนหรือเห็นสมควรที่เอไอเอสจะตองทําการเพิ่ม หรือลดจํานวน หรือยายจุด  

ใชโครงขายโทรคมนาคมท่ีกําหนด เอไอเอสจะแจงใหคูสัญญาทราบเปนการลวงหนาเปนระยะเวลาไมนอย

กวา 180 วัน โดยคูสัญญาจะปรับปรุงการใชโครงขายใหสอดคลองกับการเปล่ียนแปลงที่เกิดข้ึน 

 
บริการเชื่อมตอโครงขายโทรคมนาคม 
ขอ 18  ผูใหบริการโครงขายจะจัดใหมีบริการเชื่อมตอโครงขายโทรคมนาคมแกผูขอเชื่อมตอ

โครงขายดังตอไปนี้ 

.......................................................................................  

...................................................................................... 

 
ทราฟฟคเชื่อมตอโครงขายโทรคมนาคม 
ขอ 19  การรับสงทราฟฟคระหวางโครงขายตามบริการเชื่อมตอโครงขายที่ไดตกลงกัน จะสามารถ

ดําเนินการไดหลังจากการเปดใหบริการเช่ือมตอเปนที่เรียบรอยแลว ในกรณีที่เปนบริการเช่ือมตอโครงขาย

โทรคมนาคม เพื่อ 

ใหสามารถเรียกถึงจุดปลายทางในโครงขายของ ผูใหบริการโครงขาย (Call Termination) หรือ 

ใหสามารถเรียกเรียกผาน (Call Transit) โครงขายของผูใหบริการโครงขายไปยังจุดปลายทาง   

     ใดๆ ในโครงขายของผูใหบริการโครงขายที่ผูขอเชื่อมตอโครงขายมิไดจัดสงทราฟฟคไปยังพื้นที่ 

     บริการนั้นๆ โดยตรง หรือ  

ใหสามารถเรียกเรียกผาน (Call Transit) โครงขายของผูใหบริการโครงขายไปยัง โครงขายของ        

     ผูใหบริการรายอ่ืนที่ผูใหบริการโครงขายมีการเช่ือมตออยู  

 

ผูขอเช่ือมตอโครงขายจะตองจัดสงทราฟฟคที่เปนของตนเองมายังโครงขายของผูใหบริการโครงขาย

เทานั้น หากผูขอเช่ือมตอโครงขายประสงคจะจัดสงทราฟฟคของผูใหบริการรายอ่ืนรวมมาดวย ผูขอเช่ือมตอ

โครงขายจะตองแจงใหผูใหบริการโครงขายทราบเปนการลวงหนาอยางนอย 15 วันกอนการจัดสงทราฟฟค

ดังกลาว  

ทั้งนี้ การที่ผูขอเช่ือมตอโครงขายมิไดแจงใหผูใหบริการโครงขายทราบถึงทราฟฟคดังกลาวมิได

หมายความวาผูขอเช่ือมตอโครงขายมีสิทธิปฏิเสธความรับผิดชอบในคาเช่ือมตอโครงขายที่เกิดข้ึนในกรณี        

นี้ได 

 

ขอ 20  เพื่อประโยชนในการเรียกเก็บคาบริการเช่ือมตอโครงขายโทรคมนาคมตามสัญญา        

การเชื่อมตอโครงขายโทรคมนาคมท่ีมีระหวางกัน การรับสงทราฟฟคระหวางโครงขายตามบริการเชื่อมตอ
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  ทั้งนี้ การที่ผูขอเช่ือมตอโครงขายไมไดจัดสงขอมูลเลขหมายผูเรียกตนทางมายังโครงขายของ        

ผูใหบริการโครงขายไมวาดวยเหตุใดก็ตาม ผูขอเชื่อมตอโครงขายไมสามารถยกเปนเหตุเพื่อปฏิเสธ    

ความรับผิดชอบในคาเชื่อมตอโครงขายที่เกิดข้ึนในกรณีนี้ได    

 
ระบบสื่อสัญญาณการเชื่อมตอโครงขาย 
ขอ 21  การจัดใหมีระบบสื่อสัญญาณ (Transmission System) สําหรับใชเพื่อเชื่อมตอโครงขายของ

ผูขอเช่ือมตอโครงขายเขากับโครงขายของผูใหบริการโครงขายนั้น ระบบหรืออุปกรณส่ือสัญญาณที่ใชจะตอง

มีมาตรฐานทางเทคนิคเปนไปตามมาตรฐานอางอิงตามเอกสารแนบทายสัญญา 2 หรือเปนไปตามที่

คณะกรรมการจะมีการประกาศกําหนดและบังคับใชในภายหนา ในเร่ืองที่วาดวยมาตรฐานของโครงขาย

โทรคมนาคมและอุปกรณแหงพระราชบัญญัติประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2544 ซึ่งแนวทางการจัด

ใหมีระบบส่ือสัญญาณดังกลาวจะมีแนวทางดังนี้  

21.1 ……………………………………………………………… 

21.2 ....................................................................................... 

 
วงจรเชื่อมตอโครงขายโทรคมนาคม 
ขอ 22  การเช่ือมตอโครงขายของผูขอเชื่อมโครงขายเขากับโครงขายของผูใหบริการโครงขาย 

สําหรับบริการเช่ือมตอโครงขายโทรคมนาคมของทราฟฟคประเภทเสียง ณ จุดเชื่อมตอโครงขาย

โทรคมนาคมใดๆ ที่กําหนดนั้น วงจรการเช่ือมตอจะตองอยูบนพื้นฐานการเช่ือมตอแบบวงจรมาตรฐาน E1 

เปนเกณฑ ทั้งนี้ หลักการจัดทราฟฟคลงไปบนวงจรการเชื่อมโยงนั้น จะจัดใหเปนทราฟฟคทิศทางเดียว 

(One way) สําหรับใชสงหรือรับทราฟฟคการเชื่อมตอ  

 
อาคารสถานท่ีสาธารณูปโภคและสิ่งอํานวยความสะดวกอ่ืนๆ 
ขอ 23  การเช่ือมตอโครงขายของผูขอเช่ือมตอโครงขายเขากับโครงขายของผูใหบริการโครงขาย ณ 

จุดเช่ือมตอโครงขายโทรคมนาคม หากจําเปนตองใชสถานที่ สาธารณูปโภคและส่ิงอํานวยความสะดวก

อ่ืนๆ สําหรับวัตถุประสงคแหงการเช่ือมตอโครงขายโทรคมนาคมตามขอเสนอนี้ ผูขอเช่ือมตอโครงขายตอง

แจงรายละเอียดที่จําเปนอยางชัดเจนเปนหนังสือแกผูใหบริการโครงขาย   

ผูใหบริการโครงขาย จะจัดหาสถานที่ สาธารณูปโภคและส่ิงอํานวยความสะดวกใหกับ                

ผูขอเช่ือมตอโครงขายและเรียกเก็บคาตอบแทนที่อิงตนทุนในแตละกรณีที่เกิดข้ึน  
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ขอ 24  ในการจัดใหมีสถานที่ สาธารณูปโภคและส่ิงอํานวยความสะดวกอื่นๆ สําหรับ             

การเช่ือมตอโครงขายโทรคมนาคมใหกับผูขอเชื่อมตอโครงขายนั้น ผูใหบริการโครงขาย จะจัดใหมี         

การบํารุงรักษาใหใชงานไดดี มีความปลอดภัย มีระเบียบการเขาสถานที่และจัดทําคูมือการปฏิบัติงานและ

บํารุงรักษาใหกับผูขอเช่ือมตอโครงขายใชเปนแนวทางในการปฏิบัติ 

 

ขอ 25  ผูขอเช่ือมตอโครงขายมีภาระรับผิดชอบตอคาตอบแทนที่มีการเรียกเก็บ อันเนื่องมาจาก

การใชสถานที่ สาธารณูปโภคและส่ิงอํานวยความสะดวกอ่ืนๆ สําหรับการเช่ือมตอโครงขายโทรคมนาคมที่

เกิดข้ึน  
 

อัตราคาตอบแทนการเชื่อมตอโครงขายโทรคมนาคม 
ขอ 26  ผูขอเช่ือมตอโครงขายมีหนาที่ชําระคาตอบแทนการใชบริการเชื่อมตอโครงขายโทรคมนาคม

ของผูใหบริการโครงขายสําหรับทราฟฟคประเภทเสียง ในอัตราที่กําหนดในเอกสารแนบทายสัญญา 5 หรือ

เปนไปตามอัตราที่คณะกรรมการจะมีการประกาศและใชบังคับเปนการทั่วไป  

 

ขอ 27  ผูขอเช่ือมตอโครงขายมีหนาที่ชําระคาตอบแทนการใชบริการเชื่อมตอโครงขายโทรคมนาคม

ของผูใหบริการโครงขายสําหรับทราฟฟคประเภทขอมูล ในอัตราที่กําหนดในเอกสารแนบทายสัญญา 6 หรือ

เปนไปตามอัตราที่คณะกรรมการจะมีการประกาศและใชบังคับเปนการทั่วไป 

 

ขอ 28  นอกเหนือจากคาตอบแทนการใชบริการเชื่อมตอโครงขายอันเกิดข้ึนจากการสงทราฟฟค

แลว ผูขอเช่ือมตอโครงขายมีหนาที่ชําระคาตอบแทนอ่ืนๆ ตามที่เกิดข้ึนจริง ในสวนของการจัดใหมี         

การเชื่อมตอโครงขายโทรคมนาคมที่ผูใหบริการโครงขายจะตองปรับปรุง เปล่ียนแปลงระบบใดๆ ของ        

ผูใหบริการโครงขายเพื่อรองรับการใหบริการกับผูขอเช่ือมตอโครงขายเปนการเฉพาะ หรือนอกเหนือไปกวา

ที่กําหนดไวในสัญญาฉบับนี้  

 
หลักเกณฑและวธิีการเรียกเก็บ การแบง และการชําระคาตอบแทนการเช่ือมตอโครงขาย

โทรคมนาคม 
ขอ 29  ผูขอเช่ือมตอโครงขายเปนผูรับผิดชอบในการจัดเก็บคาบริการโทรคมนาคมที่เกิดข้ึนจาก

การใหบริการแกผูใชบริการของตน กรณีที่ผูขอเช่ือมตอโครงขายไมสามารถเรียกเก็บหรือไดรับชําระ        

คาใชบริการจากผูใชบริการของตนไมวาดวยเหตุใดๆ ก็ตาม ผูขอเชื่อมตอโครงขายจะอางเหตุดังกลาวใน

การที่จะปฏิเสธหรือลดจํานวนเงินคาตอบแทนการใชบริการเช่ือมตอโครงขาย ตลอดจนขอผอนเวลา      

การชําระคาตอบแทนดังกลาวตอผูใหบริการโครงขายมิได 
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ในกรณีผูขอเช่ือมตอโครงขายมีการใหบริการโทรคมนาคมระหวางประเทศ และใชบริการเชื่อมตอ

โครงขายเพื่อใหสามารถเรียกจากโครงขายของผูใหบริการโครงขาย (Call Origination) ทราฟฟค            

การเช่ือมตอที่เกิดข้ึนจากบริการดังกลาว ไมวาจะเปนทราฟฟคที่สามารถเรียกเก็บคาบริการจากผูใชบริการ

โทรคมนาคมระหวางประเทศนั้นไดหรือไมก็ตาม ผูขอเช่ือมตอโครงขายจะตองรับผิดชอบคาใชบริการ

เชื่อมตอโครงขายที่เกิดข้ึนในทุกกรณีดังกลาว     

 

ขอ 30  การเช่ือมตอโครงขายของผูขอเช่ือมตอโครงขายเขากับโครงขายของผูใหบริการโครงขาย           

ผูใหบริการโครงขาย จะจัดใหมีระบบบันทึกทราฟฟคการเช่ือมตอโครงขายที่เกิดข้ึน (Interconnection Call 

Detail Record) ซึ่งขอมูลที่บันทึกดังกลาวจะใชเปนขอมูลอางอิงในการนํามาคํานวณคาบริการเช่ือมตอ

โครงขายระหวางคูสัญญา ทั้งนี้โครงสรางของบันทึกขอมูลทราฟฟคการเชื่อมตอโครงขาย 

(Interconnection CDR Format) จะมีสวนของขอมูลตามรายละเอียดที่กําหนดไวใน เอกสารแนบทาย

สัญญา 7  

 

ขอ 31  การบันทึกขอมูลทราฟฟคการใชบริการเช่ือมตอโครงขายที่จะนํามาใชคํานวณคาบริการ

เชื่อมตอโครงขายจะใชวิธีการดังตอไปนี้ 

ทราฟฟคประเภทเสียง จะเร่ิมตนบันทึกวามีการใชบริการโครงขายเม่ือการติดตอระหวางโครงขาย

คร้ังนั้นๆ เม่ือระบบตรวจพบไดวามีการรับสายเกิดข้ึน โดยพิจารณาจากสัญญาณ Answer 

Message Signal: AMN ที่รับหรือสงในโครงขายอันเนื่องจากการติดตอในคร้ังนั้นๆ  

ทราฟฟคประเภทขอมูล จะเร่ิมตนบันทึกวามีการใชบริการโครงขายเมื่อการติดตอระหวางโครงขาย

คร้ังนั้นๆ มีการสงขอมูลถึงโครงขายปลายทางเรียบรอยแลว  

 

ขอ 32  การคํานวณเรียกเก็บคาตอบแทนการเชื่อมตอโครงขายโทรคมนาคม ผูใหบริการโครงขาย

จะคิดบนฐานของหนวยนับดังนี้ 

ทราฟฟคประเภทเสียง คํานวณบนฐานของหนวยระยะเวลาที่มีการใชบริการเชื่อมตอโครงขาย โดย

จะคิดเปนนาทีที่เกิดจากระยะเวลารวมของการใชบริการเช่ือมตอโครงขายทั้งหมดที่เกิดข้ึน 

(Summation of all Call Record) ในแตละชวงรอบเวลาการคํานวณที่จะตกลงกัน ทั้งนี้

ระยะเวลาของการใชบริการเชื่อมตอโครงขายในแตละคร้ังนั้นๆ (Each Call Duration) จะเปน

ระยะเวลาจริงจากหนวยคิดที่เปนวินาทีโดยไมมีการปดเศษใหเปนหนวยนาทีในครั้งนั้นๆ 
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ทราฟฟคประเภทขอมูล จะคํานวณตามวิธีการดังตอไปนี้ 

ก. ขอความส้ัน  (SMS) คํานวณบนฐานของจํานวนคร้ังของขอมูล (Number  

of Messages) ที่มีการใชบริการเช่ือมตอโครงขายโทรคมนาคม   

ข. ขอความภาพและเสียง (MMS) คํานวณบนฐานของจํานวนครั้งของขอมูล (Number  

of Messages) หรือขนาดปริมาณของขอมูล (Message Volume) ที่มีการใชบริการ 

เชื่อมตอโครงขายโทรคมนาคม    

ขอ 33  ผูใหเชื่อมตอ จะไมเรียกเก็บคาตอบแทนการเช่ือมตอโครงขาย สําหรับเลขหมายสาธารณะ

ประโยชน ที่ไมมีการเรียกเก็บคาบริการ ตามหลักเกณฑ ที่คณะกรรมการประกาศกําหนด 

 

ขอ 34  ในกรณีที่ผูขอเช่ือมตอโครงขายใชบริการเชื่อมตอโครงขายโทรคมนาคม เพื่อเรียกผาน (Call 

Transit) โครงขายของผูใหบริการโครงขายไปยังโครงขายของผูใหบริการรายอ่ืน ผูขอเช่ือมตอโครงขายจะ

เปนผูรับผิดชอบคาบริการที่เกิดจากทราฟฟคการเช่ือมตอโครงขายโทรคมนาคม ดังนี้ 

บริการที่เกิดจากผูใหบริการโครงขาย ในสวนของบริการเรียกผาน (Call Transit) โครงขายของ       ผู

ใหบริการโครงขายเพื่อสงผานไปยังโครงขายของผูใหบริการรายอ่ืน และ 

บริการที่เกิดจากผูใหบริการรายอ่ืน ในสวนของบริการเพื่อใหสามารถเรียกถึงจุดปลายทางใน

โครงขายของผูใหบริการรายอ่ืน 

 

 ขอ 35  คูสัญญาทั้งฝายตกลงวาในแตละรอบของการใชบริการ หากคูสัญญาแตละฝายพบวา

จํานวนทราฟฟคในแตละประเภทที่จะนํามาใชคํานวณคาตอบแทนการใชบริการเชื่อมตอโครงขายที่มี 

ความแตกตางกัน (Discrepancy Range) ที่ผูใหบริการโครงขายและผูขอเชื่อมตอโครงขายไดบันทึกไวมี

ความแตกตางกันไมเกินกวา.............................ในแตละประเภท ใหถือวาเปนขอมูลที่ผูใหบริการโครงขาย

จัดทําและสงใหแกผูขอเช่ือมตอโครงขายเปนขอมูลที่ถูกตองตรงกันและใหนํามาใชในการคํานวณเรียกเก็บ

คาบริการการเช่ือมตอโครงขายในระหวางคูสัญญา 

 

ขอ 36  ในการเรียกเก็บคาตอบแทนการเช่ือมตอโครงขายโทรคมนาคม ผูใหบริการโครงขายจะ

เรียกเก็บทุกรอบของการใชบริการ โดยเมื่อครบกําหนดของแตละรอบเวลาการคํานวณแลว ผูใหบริการ

โครงขายจะดําเนินการดังนี้ 

 36.1  ผูใหบริการโครงขายจะสงใบแจงหนี้ (Invoice) เพื่อใหผูขอเช่ือมตอโครงขายชําระเงิน

คาตอบแทนการเช่ือมตอเต็มตามจํานวนที่มีการเรียกเก็บภายในเวลา 30 วันหลังจากวันที่ไดรับใบแจงหนี้  

 36.2  หากผูขอเช่ือมตอโครงขายพบวารายงานดังกลาวมีจํานวนทราฟฟคที่แตกตางไปกวาจํานวน

ที่ยอมรับกันไดตามขอ 35. ผูขอเชื่อมตอโครงขายจะตองแจงถึงความแตกตางดังกลาวพรอมรายละเอียด
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 36.3 คาตอบแทน คาบริการ คาใชจายหรือเงินอ่ืนใดที่ผูใหบริการโครงขายมีสิทธิเรียกเก็บจาก      

ผูขอเช่ือมตอโครงขายตามสัญญาฉบับนี้ หากมิไดกําหนดไวเปนอยางอ่ืนหรือระบุไวโดยชัดแจงแลว จํานวน

เงินดังกลาวทั้งหมดใหเปนจํานวนเงินที่ยังมิไดรวมภาษีมูลคาเพิ่มตามอัตราท่ีกฎหมายกําหนดไว ซึ่ง         

ผูขอเช่ือมตอโครงขายจะตองชําระใหแกผูใหบริการโครงขาย 

36.4  เวนแตจะไดตกลงกันเปนอยางอ่ืน คูสัญญาทั้งสองฝาย ตางเปนผูรับผิดชอบในบรรดา      

คาภาษีอากร คาธรรมเนียม หรือคาใชจายตางๆ ในสวนของตนตามหนาที่ที่กฎหมายกําหนดไวทุกประการ 

 

ขอ 37  ในกรณีที่ผูขอเช่ือมตอโครงขายพบวารายงานการเชื่อมตอมีความแตกตางไปจากจํานวนที่

ระบุไวในขอ 35 และไดแจงใหผูใหบริการโครงขายทราบตามเงื่อนไขและวิธีการที่กําหนดแลว ทั้งสองฝาย

จะใชความพยายามในการตรวจสอบหาขอเท็จจริง หรือดําเนินกระบวนการใดๆ เพื่อนําไปสูขอยุติของ

ขอมูลที่ยอมรับกันได  

ในระหวางการตรวจสอบความแตกตางที่ยังไมสามารถยุติไดนั้น ผูใหบริการโครงขายยังคงมีสิทธิ

เรียกเก็บคาตอบแทนการเช่ือมตอโครงขายในสวนที่สามารถตรวจสอบวามีขอมูลทราฟฟคที่ไมแตกตางกัน

กอนได 

หากผลของการตรวจสอบพบวาขอมูลของผูใหบริการโครงขายนั้นถูกตอง    และหากผูขอเช่ือมตอ

โครงขายจะตองชําระคาบริการการเชื่อมตอเพิ่มเติมใหแกผูใหบริการโครงขาย ผูใหบริการโครงขายมีสิทธิ

เรียกรองดอกเบ้ียจากผูขอเช่ือมตอโครงขายเพิ่มเติมจากคาบริการในสวนดังกลาว โดยเร่ิมคิดจากวันที่ครบ

กําหนดชําระคาบริการในสวนที่ไมแตกตางกันเปนตนไปจนกระทั่งวันที่ผูขอเช่ือมตอโครงขายชําระครบถวน 

 

ขอ 38  การชําระเงินคาบริการการเช่ือมตอโครงขายโทรคมนาคม ผูขอเช่ือมตอโครงขายจะตอง

ชําระเต็มตามจํานวนเงินที่ระบุไวในใบแจงหนี้ หรือตามจํานวนเงินในสวนของขอมูลที่ถูกตองตรงกัน      

เมื่อมีเหตุการณตามที่กําหนดไวในขอ 35. เกิดข้ึน โดยแยกตามประเภทของทราฟฟคประเภทเสียงและ 

ทราฟฟค ประเภทขอมูลที่มีระหวางผูขอเช่ือมตอโครงขายกับผูใหบริการโครงขาย การดําเนินการทางบัญชี

และภาษีตางๆ ที่เกี่ยวของจะตองเปนไปตามที่กฎหมายกําหนด การผิดนัดไมชําระหนี้ภายในกําหนดเวลา                    

ผูใหบริการโครงขายมีสิทธิเรียกเอาดอกเบ้ียจากผูขอเช่ือมตอโครงขายเพิ่มเติมจากคาบริการที่จะตองชําระ 

โดยเร่ิมคิดนับจากวันที่ครบกําหนดชําระคาบริการเปนตนไปจนกระทั่งวันที่ชําระครบถวน 
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ขอ 39  ในการเรียกเก็บคาตอบแทนการเช่ือมตอโครงขายโทรคมนาคม หากพบวามีการเรียกเก็บ

คาตอบแทนไมครบถวน ผูใหบริการโครงขายมีสิทธิเรียกเก็บคาตอบแทนของรายการที่ไมครบถวนเพิ่มเติม

ได ทั้งนี้จะตองไมเกินกวาระยะเวลา 90 วันนับจากที่มีการเรียกเก็บคาตอบแทนการเชื่อมตอโครงขาย

โทรคมนาคมในรอบที่ไมครบถวนนั้นๆ  
   

หนาที่ความรับผิดชอบของผูขอเชื่อมตอโครงขาย เงื่อนไขเกี่ยวกับความลับ การเปดเผย
ขอมูล และมาตรการดานความปลอดภัย 

ขอ 40  การเชื่อมตอโครงขายของผูขอเช่ือมตอโครงขายเขากับโครงขายของผูใหบริการโครงขาย

นั้น ผูขอเช่ือมตอโครงขายมีหนาที่ รับผิดชอบในการดูแลตลอดจนการบํารุงรักษาอุปกรณ ในสวน        

ความรับผิดชอบของตน ต้ังแตจุดเชื่อมตอที่ไดเขาทําการเชื่อมตอกับโครงขายของผูใหบริการโครงขายยอน

ไปทางโครงขายของผูขอเช่ือมตอโครงขายดวยคาใชจายของผูขอเช่ือมตอโครงขายเองทั้งส้ิน   

 
การรกัษาความลับ  

 ขอ 41  คูสัญญาทั้งสองฝายถือวาขอมูลตางๆ ไมวาจะจัดเก็บอยูในรูปแบบใดๆ ก็ตามที่เปดเผย

หรือสงมอบใหแกคูสัญญาอีกฝายหนึ่งไมวาจะเปนข้ันตอนของการเจรจาขอเช่ือมตอโครงขายโทรคมนาคม

หรือในระหวางที่สัญญานี้มีผลใชบังคับ ซึ่งตอไปในสัญญานี้จะรวมเรียกวา “ขอมูลอันเปนความลับ” เปน

ความลับที่หามเปดเผยตอบุคคลใดๆ อยางเด็ดขาด และคูสัญญาตกลงวาจะปฏิบัติอยางเครงครัดในการใช

และเก็บรักษาขอมูลอันเปนความลับ ดังนี้  

 41.1  ใชขอมูลอันเปนความลับใหอยูขอบวัตถุประสงคตามที่สัญญาฉบับนี้กําหนดไวเทานั้น 

41.2  ไมเปดเผยขอมูลอันเปนความลับไมวาทั้งหมดหรือบางสวนใหบุคคลภายนอกหรือบุคคลที่ไม

มีสวนเกี่ยวของกับการปฏิบัติหนาที่สัญญานี้ ยกเวนกรณีตองเปดเผยโดยผลของกฎหมาย หรือโดยคําส่ัง

ของคณะกรรมการ หรือเจาพนักงานของรัฐที่มีอํานาจตามกฎหมาย โดยจะตองแจงใหคูสัญญาอีกฝายหนึ่ง

ทราบโดยลวงหนากอนโดยเร็ว 

 41.3  มีมาตรการควบคุมพนักงาน ลูกจางของแตละฝายซ่ึงมีหนาที่ปฏิบัติงานในข้ันตอนตางๆ ให

รับทราบถึงการใชและเก็บรักษาขอมูลอันเปนความลับเฉพาะในสวนที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติหนาที่ของตน

เทานั้น 

 41.4  ดําเนินการจัดสงคืนหรือทําลายขอมูลอันเปนความลับภายใน 7 วัน เมื่อไดรับแจงจาก

คูสัญญาอีกฝายหนึ่ง 

 

 ขอ 42  การเชื่อมตอโครงขายของผูขอเช่ือมตอโครงขายเขากับโครงขายของผูใหบริการโครงขาย 

การดําเนินการของผูขอเชื่อมตอโครงขายจะตองไมทําใหเกิดความเสียหายแกโครงขายของผูใหบริการ
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ขั้นตอนการรองขอใชบริการใหมและการเปลีย่นแปลงระบบ 
ขอ 43  การเช่ือมตอโครงขายของผูขอเชื่อมตอโครงขายเขากับโครงขายของผูใหบริการโครงขาย  

ระยะเวลาในการใชบริการเชื่อมตอโครงขายใหเปนไปตามที่จะมีการตกลงกันตามความเหมาะสม ทั้งนี้  

การเปล่ียนแปลง  หรือยกเลิกวงจรเชื่อมตอใดๆ  ก็ตามหากเกิด ข้ึนจากผูขอเ ช่ือมตอโครงขาย                  

การเปล่ียนแปลงหรือยกเลิกนั้นๆ จะตองไมกระทบกับการลงทุนของผูใหบริการโครงขายที่ไดลงทุนไปเพื่อ

รองรับการขอเช่ือมตอของผูขอเช่ือมตอโครงขาย ซึ่งผูใหบริการโครงขายไดดําเนินการไปแลว โดย             

ผูใหบริการโครงขายมีสิทธิที่จะเรียกรองเอากับผูขอเชื่อมตอโครงขายเพื่อใหชดเชยผลกระทบที่เกิดข้ึน

ดังกลาว 

 

ขอ 44  ภายหลังจากการเช่ือมตอไดดําเนินการไปแลวและผูขอเชื่อมตอโครงขายประสงคจะใช

บริการเช่ือมตอโครงขายเพิ่มเติม ผูขอเช่ือมตอโครงขายจะตองดําเนินการตามข้ันตอนกระบวนการ        

การเจรจาการเช่ือมตอโครงขาย และกระบวนการและวิธีการเช่ือมตอโครงขายโทรคมนาคมใหม 

 
ขั้นตอน วธิีการ และระยะเวลาดําเนนิการเกี่ยวกับเรื่องรองเรียน 
ขอ 45  ในการเชื่อมตอโครงขายของผูขอเช่ือมตอโครงขายเขากับโครงขายของผูใหบริการโครงขาย 

คูสัญญาทั้งสองฝายจะใหความรวมมือในการตรวจสอบการใหบริการ การทํางานของอุปกรณที่เกีย่วของให

สามารถใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยใหมีการกําหนดแนวทางรวมกันถึงการจะประสานงานระหวาง       

ผูขอเช่ือมตอโครงขายกับผูใหบริการโครงขายใหมีประสิทธิภาพ 

 

ขอ 46  หากพบวาการใหบริการเชื่อมตอโครงขายไมเปนไปตามมาตรฐานที่ไดตกลงกัน คูสัญญา

แตละฝายจะตองดําเนินการดังนี้ 

ผูขอเชื่อมตอโครงขายจะตองแจงเปนหนังสือพรอมรายละเอียดที่ชัดเจน (ขอรองเรียน) มายัง        

ผูใหบริการโครงขายถึงขอปญหาดังกลาว 

ผูใหบริการโครงขายจะตรวจสอบและแจงใหผูขอเช่ือมตอโครงขายทราบภายในเวลาไมเกิน        3 

วัน นับแตวันที่ไดรับขอรองเรียน 

ผูใหบริการโครงขายจะดําเนินการแกไขขอปญหาใหแลวเสร็จภายในเวลาไมเกิน 60 วันนับแตวันที่

ไดรับขอรองเรียน และแจงผลการดําเนินการใหผูขอเช่ือมตอโครงขายทราบ 
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หลักประกัน 
ขอ 47  ผูขอเชื่อมตอโครงขายจะตองนําหลักประกันเปนหนังสือสัญญาคํ้าประกันของธนาคาร

พาณิชยที่ระบุเงื่อนไขและความรับผิดตามที่ผูใหบริการโครงขายเห็นชอบดวย เปนจํานวนเงิน เทากับ

จํานวนเงินคาตอบแทน ตามประมาณการของปริมาณทราฟฟค 3 เดือน นับต้ังแตวันที่ขอเร่ิมเชื่อมตอ

โครงขายโทรคมนาคม (ซึ่งตอไปในสัญญานี้จะเรียกวา “หลักประกัน”) มามอบใหแกผูใหบริการโครงขาย

กอนหรือในวันลงนามสัญญานี้ หรือในระหวางอายุสัญญานี้ตามที่ผูใหบริการโครงขายกําหนด เพื่อเปน

ประกันการปฏิบัติตามสัญญาและประกันความเสียหายที่เกิดข้ึนอันเนื่องมาจากการไมปฏิบัติตามสัญญา 

กรณีผูขอเชื่อมตอโครงขายไมปฏิบัติตามสัญญานี้ไมวาขอหนึ่งขอใด อันเปนเหตุใหผูใหบริการ

โครงขายมีสิทธิเรียกรองคาเสียหาย คาปรับ หรือจํานวนเงินอ่ืนใดนั้น ผูขอเช่ือมตอโครงขายยินยอมให        

ผูใหบริการโครงขายมีสิทธิเรียกรองหรือบังคับเอาจากหลักประกันไดทั้งหมดหรือบางสวนเพื่อชดใช

คาเสียหาย คาปรับ หรือจํานวนเงินอ่ืนใดไดทันทีโดยไมตองเรียกรองใหผูขอเช่ือมตอโครงขายชําระกอน  

ในระหวางระยะเวลาตามสัญญานี้ หากวงเงินคํ้าประกันลดลงไปไมวาทั้งหมดหรือบางสวน             

อันเนื่องมาจากการหักเงินเพื่อทดแทนหรือชดใชความเสียหายของผูใหบริการโครงขาย หรือมูลคาของ

หลักประกันลดลงไมวาดวยเหตุใดๆ ผูขอเชื่อมตอโครงขายมีหนาที่ตองสงมอบหลักประกันเพิ่มเติมใหมี

มูลคาครบตามจํานวนเงินที่ผูใหบริการโครงขายกําหนดไวภายใน 7 วัน  นับแตวันที่ไดรับแจงเปน               

ลายลักษณอักษรจากผูใหบริการโครงขาย 

หลักประกันที่ผูขอเช่ือมตอโครงขายนํามามอบใหเปนหลักประกันตามสัญญานี้ ผูใหบริการ

โครงขายจะคืนใหเมื่อผูขอเช่ือมตอโครงขายพนจากหนาที่และความรับผิดตามสัญญาฉบับนี้แลว 
  

ขอสงวนสิทธิ์ของผูใหบริการโครงขาย 
ขอ 48  การที่ผูขอเช่ือมตอโครงขายปฏิบัติผิดสัญญานี้ไมวาขอหนึ่งขอใด หรือขอยอยขอหนึ่งขอใด  

โดยผูใหบริการโครงขายมิไดใชสิทธิบอกเลิกสัญญา หรือมิไดใชสิทธิเรียกเอาคาเสียหายหรือคาปรับอันเกิด

จากการผิดสัญญา หรือผูใหบริการโครงขายยังคงยินยอมใหผูขอเชื่อมตอโครงขายปฏิบัติตามสัญญานี้   

อยูตอไป มิใหถือวาผูใหบริการโครงขายยินยอมยกเวนการบังคับตามสัญญาน้ี หรือสละขอเรียกรองหรือ

สิทธิตางๆ ตามสัญญานี้ตอผูขอเช่ือมตอโครงขาย การที่ผูใหบริการโครงขายยินยอมผอนปรนสําหรับ        

ผูขอเชื่อมตอโครงขายในกรณีใด ใหมีผลเฉพาะการยินยอมคราวนั้น ทั้งนี้ การยินยอมผอนปรนดังกลาวไม

ตัดสิทธิของผูใหบริการโครงขายที่จะเรียกเอาคาเสียหายหรือคาปรับนับแตวันที่ผูขอเช่ือมตอโครงขาย

ปฏิบัติผิดสัญญา หรือบอกเลิกสัญญา 

 

ขอ 49  กรณีดังตอไปนี้ถือวาเปนเหตุแหงการปฏิบัติผิดสัญญา 

 (1)  คูสัญญาฝายใดฝายหนึ่งไมปฏิบัติตามขอสัญญาใดๆ หรือคํารับรองใดๆ ที่ใหไว 
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 (2)  ผูขอเชื่อมตอโครงขายไดโอนสิทธิตามสัญญาน้ีไมวาทั้งหมดหรือบางสวนใหแกบุคคลอ่ืน     

ไมวาโดยพฤตินัยหรือนิตินัย โดยไมไดรับความยินยอมเปนลายลักษณอักษรจากผูใหบริการโครงขาย 

 (3)  ผูขอเช่ือมตอโครงขายไมสามารถสงทราฟฟค ไดตามจํานวนและเงื่อนไขที่กําหนดไวในสัญญา 

(4)  ผูขอเช่ือมตอโครงขายกระทําการใด ๆ อันกอใหเกิดความเสียหายตอผูใหบริการโครงขายหรือ

ลูกคาของผูใหบริการโครงขาย 

 

ขอ 50  ผลของการปฏิบัติผิดสัญญา 

(1) เวนแตกรณีการผิดนัดชําระหนี้คาตอบแทนการเช่ือมตอโครงขาย ในกรณีที่คูสัญญาฝายใด 

ฝายหนึ่งปฏิบัติผิดสัญญา ใหคูสัญญาอีกฝายหนึ่งแจงเปนลายลักษณอักษรไปยังคูสัญญาที่ปฏิบัติผิด

สัญญา ใหดําเนินการปฏิบัติใหถูกตองตามสัญญา ภายในระยะเวลาที่กําหนด ซึ่งตองไมนอยกวา (7) วัน   

หากคูสัญญาฝายนั้นเพิกเฉยไมปฏิบัติใหถูกตองภายในระยะเวลาที่กําหนด ผูใหเชื่อมตอมีสิทธิรองขอให

คณะกรรมการพิจารณายกเลิกสัญญาฉบับนี้  

(2)  ไมวาในกรณีใดๆ หากคูสัญญาฝายที่ปฏิบัติผิดสัญญาหรือไมปฏิบัติตามสัญญานี้ไมวา       

ขอหนึ่งขอใด โดยไมคํานึงวาจะมีการบอกเลิกสัญญาหรือไมก็ตาม คูสัญญาอีกฝายหนึ่งมีสิทธิเรียกรอง

คาเสียหาย และเรียกเบ้ียปรับในอัตราเทากับรอยละ 18 ตอปจากมูลคาความเสียหายที่ไดรับ นับต้ังแตวันที่

ปฏิบัติผิดสัญญาหรือไมปฏิบัติตามสัญญาจนกวาจะไดมีการชําระใหครบถวน   

(3)  ในกรณีที่เปนการผิดนัดชําระหนี้หรือคาตอบแทนใดๆ คูสัญญาฝายที่ผิดนัดตกลงชําระ

ดอกเบ้ียในอัตรารอยละ 15 ตอปของจํานวนเงินที่ผิดนัดแกคูสัญญาอีกฝายหนึ่ง นับต้ังแตวันผิดนัด เปนตน

ไป จนกวาจะไดชําระเสร็จส้ิน 

(4)  คูสัญญาฝายที่ปฏิบัติผิดสัญญาจะตองรับผิดชดใชคาเสียหายทั้งหมดที่คูสัญญาอีกฝายหนึ่ง

จะพึงไดรับจากการปฏิบัติผิดสัญญา เชน คาใชจายในการเตือน เรียกรอง ทวงถาม ดําเนินคดี บังคับชําระ

หนี้ เปนตน 
 

ขอ 51  การบอกกลาวและรายช่ือบุคคลที่ทําการติดตอ 

 ในการสงหนังสือ คําบอกกลาว หรือเอกสารอื่นใดตามสัญญานี้ไปยังคูสัญญาอีกฝายหนึ่ง  

คูสัญญาทั้งสองฝายใหถือเอาภูมิลําเนาตามที่ระบุไวในสัญญาฉบับนี้ หรือตามภูมิลําเนาใหมที่คูสัญญา

ฝายใดฝายหนึ่งไดแจงเปนหนังสือใหอีกฝายหนึ่งทราบลวงหนาไมนอยกวา 15 วัน เปนสถานที่ในการสงคํา

บอกกลาว  

 คูสัญญาในแตละฝายไดตกลงกําหนดบุคคลในตําแหนงหนาที่ตางๆ ตามรายละเอียดแนบทาย

สัญญาเปนผูมีหนาที่ติดตอ ประสานงานและดําเนินการเพื่อใหเปนไปตามวัตถุประสงคของสัญญาฉบับนี้ 

ตามรายละเอียดที่กําหนดไวในเอกสารแนบทายสัญญา 8 
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 ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงตัวบุคคลขางตน จะตองแจงดําเนินการแจงใหคูสัญญาอีกฝายหนึ่ง

ทราบเปนลายลักษณอักษรลวงหนาไมนอยกวา 7 วัน 
 
 

สัญญานี้ทําข้ึนเปนสองฉบับมีขอความถูกตองตรงกัน คูสัญญาทั้งสองฝายไดตรวจอานและทํา

ความเขาใจขอความในสัญญานี้แลว เห็นวาถูกตองตรงตามความประสงคทุกประการ จึงไดลงลายมือชื่อ

พรอมทั้งประทับตรา (ถามี) ไวเปนสําคัญตอหนาพยานและเก็บไวฝายละฉบับ 

 

 

 

 

 

 

 

 
บริษัท แอดวานซ อินโฟร เซอรวิส จํากัด (มหาชน)  

ผูใหบริการโครงขาย 
 
 

 

  
  

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

 พยาน 

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

ผูขอเช่ือมตอโครงขาย 
 
 

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

   พยาน 
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เอกสารแนบทายสัญญา 1 
รายละเอียดของการเช่ือมตอโครงขายโทรคมนาคม 
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เอกสารแนบทายสัญญา 2 
มาตรฐานทางเทคนิคสําหรับการเชื่อมตอโครงขายโทรคมนาคมและรายละเอียดของการทดสอบ 
 
2.1  มาตรฐานทางเทคนิคสําหรับการใชโครงขายโทรคมนาคมใหเปนไปตามที่คณะกรรมการไดประกาศ

กําหนดไว 

2.2  การกําหนดรายละเอียดของการทดสอบ 

 
  ทดสอบดาน Transmission (ระยะเวลา 3 วันทําการ)
ท่ี ขัน้ตอนการทดสอบ วิธีการในการทดสอบ หนาท่ีความรับผดิชอบ
1 การทํา Tie Cable ตรวจสอบวาสายท่ีทําไวมีการไขว คูสัญญาตรวจสอบความถูกตอง

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

ดาน Software และแจงวัน Config ใหคูสัญญา  
 
  ทดสอบการ Roaming (ระยะเวลา 5 วันทําการ)
ที่ ขัน้ตอนการทดสอบ วิธีการในการทดสอบ หนาที่ความรับผดิชอบ
1 โทรออก เวลาเริม่ใชงาน AIS มีการทดสอบการโทรรวมกัน
2 วางสาย เวลาเลิกใชงาน กับคูสัญญา
3 รบัสาย เวลาเริม่รบัสาย
4 วางสาย เวลาเลิกใชงาน
5 ตรวจสอบขอมูลชุมสาย เลขหมายมีการบันทึกขอมูลการ AIS มีการตรวจสอบชุมสายใน

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

ในการโทรจากชุมสายวาถูกตอง เวลาท่ีใชในการสนทนาใหคูสัญญา
ครบถวนหรอืไม ตรวจสอบความถูกตอง

7 การเรยีกเก็บเงิน ตรวจสอบความถูกตองของการ คูสัญญาตรวจสอบความถูกตองใน
Charging วาดึงขอมูลจาก CDR ใบเรยีกเก็บเงิน และโตแยงถาพบ
ครบถวนหรอืไม และความถูกตอง วาไมถูกตองภายในระยะเวลาที่
เม่ือใชอัตราตางกัน กําหนด  
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เอกสารแนบทายสัญญา 3 
Point of Interconnection: Voice POI 

 
หลักการ และขอบเขตความรับผิดชอบ 
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อุปกรณเชื่อมตอ
โดยผูขอเช่ือมตอ

DDF 
โดยผูขอเชื่อมตอ AIS POI

AIS Earth Bar

AIS 
Power Source

Power Feed Cable

Power Feed Cable

Circuit Breaker 

โดยผูขอเช่ือมตอ

Earth Cable

Optical Fibre 
Cable

พื้นที่ Co-Location

Cable จัดหาและดําเนินการโดยผูขอเชื่อมตอ

การติดต้ังอุปกรณของผูขอเช่ือมตอสําหรับการใชบริการเช่ือมตอโครงขาย กับเอไอเอส
(INSTALLATION OF CO-LOCATION EQUIPMENT)

Tie Cable, Connector 
และ Termination 

โดยผูขอเช่ือมตอ
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สถานทีจุ่ดเชือ่มตอโครงขาย (Point of Interconnect Location) 
 

1. 

 

 

2. 

 

 

3. 
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เอกสารแนบทายสัญญา 4 
 (Point of Interconnection: Data POI) 
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เอกสารแนบทายสัญญา 5 
อัตราคาตอบแทนการเชื่อมตอโครงขายโทรคมนาคม สําหรับทราฟฟคประเภทเสียง 

 
1.  บริการเช่ือมตอโครงขายโทรคมนาคม เพื่อใหสามารถเรียกจากโครงขายของผูใหบริการโครงขาย 

(Call Origination) สําหรับการสงทราฟฟคไปยังผูใหบริการโทรศัพทระหวางประเทศ ราคา XX.XX บาท      

ตอนาที 

 

2.  บริการเชื่อมตอโครงขายโทรคมนาคม เพื่อใหสามารถเรียกถึงจุดปลายทางในโครงขายของ          

ผูใหบริการโครงขาย (Call Termination) ในพื้นที่บริการนั้นๆ ตามหลักการของ ผูสงจะสงทราฟฟคไปยัง    

จุดเชื่อมตอที่อยูไกลที่สุด (Far end Drop) ซึ่งมีจุดปลายทางในโครงขายอยูภายใตครอบคลุมของจุดเชื่อมตอ

ดังกลาว ราคา XX.XX บาทตอนาที 

 

3.  บริการเช่ือมตอโครงขายโทรคมนาคม เพื่อเรียกผาน (Call Transit) โครงขายของผูใหบริการ

โครงขายไปยัง 

3.1  โครงขายของผูใหบริการรายอ่ืนที่ผูใหบริการโครงขายมีการเช่ือมตออยู และผูใหบริการรายนั้นๆ 

ยินยอมใหผูใหบริการโครงขายสามารถสงทราฟฟคของผูขอเช่ือมตอโครงขายผานไปยังโครงขายของ                 

ผูใหบริการรายนั้นๆ ได ราคา XX.XX บาทตอนาที + อัตราคาบริการที่ผูใหบริการรายอ่ืนจะเรียกเก็บในกรณี

ของทราฟฟคดังกลาว 

3.2  จุดปลายทางใดๆ ในโครงขายของผูใหบริการโครงขายที่ผูขอเช่ือมตอโครงขายมิไดจัดสง   

ทราฟฟคไปยังพื้นที่บริการนั้นๆ โดยตรงตามหลักการของ ผูสงจะสงทราฟฟคไปยังจุดเชื่อมตอที่อยูไกลท่ีสุด 

(Far end Drop) แตผูขอเช่ือมตอโครงขายจัดสงทราฟฟคมายังโครงขายของผูใหบริการโครงขายในจุดที่ใกล

ที่สุดแทน ซึ่งจุดปลายทางในโครงขายไมอยูภายใตครอบคลุมของจุดเชื่อมตอที่สงทราฟฟคมานั้น ราคา 

XX.XX บาทตอนาที (รวมอัตราของ Termination เอาไวดวยแลว) 

 

4.  บริการอ่ืนๆ ที่จําเปนตอการใหการเช่ือมตอโครงขายทราฟฟคประเภทเสียงของผูขอเช่ือมตอ

โครงขายตามวัตถุประสงคของขอเสนอนี้ ใหเปนไปตามตนทุนที่จะเกิดข้ึนในแตละกรณี 
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เอกสารแนบทายสัญญา 6 
อัตราคาตอบแทนการเชื่อมตอโครงขายโทรคมนาคม สําหรับทราฟฟคประเภทขอมูล 

 
1.  บริการเช่ือมตอโครงขายโทรคมนาคม เพื่อใหสามารถเรียกถึงจุดปลายทางในโครงขายของ                

ผูใหบริการโครงขาย (Call Termination) ในพื้นที่บริการนั้นๆ ตามหลักการของ การสงทราฟฟคไปยัง        

จุดเชื่อมตอที่อยูไกลที่สุด (Far end Drop) 

• SMS ราคา XX.XX บาทตอ 1 ขอความมาตรฐาน 

• MMS ราคา XX.XX บาทตอหนึ่งขอความ บวกดวย X.XX บาท ตอขนาดของขอความ 1 KByte 

 

2.  บริการอ่ืนๆ ที่จําเปนตอการใหการเชื่อมตอโครงขายทราฟฟคประเภทขอมูลของผูขอเช่ือมตอ

โครงขายตามวัตถุประสงคของขอเสนอนี้ ใหเปนไปตามตนทุนที่จะเกิดข้ึนในแตละกรณี 
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เอกสารแนบทายสัญญา 7 
โครงสรางบันทึกขอมลูทราฟฟคการเชื่อมตอโครงขาย (Interconnection CDR Format)  

 
---A#---|------b#----|-date-|-start time-|duration|-inroute-|-outroute-| 
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เอกสารแนบทายสัญญา 8 
รายชื่อบุคคลผูทําหนาทีติ่ดตอประสานงาน 

 
 1.  ผูใหบรกิารโครงขาย 
 (1) 
 (2) 
 (3) 
 
 
 
 2.  ผูขอเชื่อมตอโครงขาย 
 (1) 
 (2) 
 (3) 
 
 
 
 


