เอกสารแนบทายหมายเลข 8

สัญญาการเชื่อมตอโครงขายโทรคมนาคม

ระหวาง
บริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน)
และ
บริษัท . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
...../................ /.......

สัญญาการเชื่อมตอโครงขายโทรคมนาคม
สัญญาฉบับนี้ทําขึ้น ณ ……………………………………………..………….เมื่อวันที่
………………………………….……ระหวางบริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) ซึ่งจดทะเบียน
เปนนิติบุคคล ประเภท……………………………….. ณ สํานักงานทะเบียน……………………………...
ซึ่งมีสํานักงานใหญตั้งอยู ……………………………………………………………………………….
โดย………………………………………………...ตํ า แหน ง ………………………………………..……
ผูมีอํานาจลงนามและประทับตรานิติบุคคลกระทําการผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของสํานัก
ทะเบียน………………….…………เลขที่…………………..………เอกสารแนบทายผนวก ก. สัญญานี้
ซึ่ ง ต อ ไปในสั ญ ญานี้ จ ะเรี ย กว า ………………………………………………..…………………ฝ า ยหนึ่ ง
กั บ บ ริ ษั ท …………………………………………………ซึ่ ง จ ด ท ะ เ บี ย น เ ป น นิ ติ บุ ค ค ล ป ร ะ เ ภ ท
ณ สํานักงานทะเบียน…………………………..ซึ่งมีสํานักงานใหญตั้งอยู..…………………………….
โดย…………………………………………….ตําแหนง………………………………….……………….
ผูมีอํานาจลงนามและประทับตรานิติบุคคลกระทําการผูกพันนิติบุคคล ปรากฏตามหนังสือรับรองของ
สํานักงานทะเบียน…………………………………เลขที่……………………..เอกสารแนบทายผนวก ข.
สัญญานี้ ซึ่งตอไปในสัญญานี้จะเรียกวา……………………………………………….อีกฝายหนึ่ง
เพื่อประโยชนในการใหบริการแกผูใชบริการของคูสัญญาทั้ง 2 ฝาย คูสัญญาจะตอง
กระทําการเชื่อมตอโครงขายโทรคมนาคมระหวางกัน จึงไดทําสัญญาการเชื่อมตอโครงขายโทรคมนาคม
โดยมีเงื่อนไขดังตอไปนี้
ขอ 1. ขอบเขต ความหมายและการตีความถอยคําในสัญญา
1.1 ขอบเขต
สัญญานี้ครอบคลุมการดําเนินการทางเทคนิคและทางพาณิชยเพื่อการเชื่อมตอ
ระหว า งโครงข า ยโทรคมนาคมของ
บมจ.
กสท โทรคมนาคม และโครงขา ยโทรคมนาคม
ของ…………………………….…………..เพื่อใหทราฟฟค (traffic) โทรคมนาคมดําเนินไปอยางตอเนื่อง
ไมขาดตอน โดยใหถือเอาเอกสารแนบทายขอเสนอเชื่อมตอโครงขายโทรคมนาคมดังตอไปนี้เปนสวนหนึ่ง
ของสัญญานี้
- เอกสารแนบทายหมายเลข 1 โครงขายโทรคมนาคม
- เอกสารแนบทายหมายเลข 2 ขอกําหนดรายละเอียดและมาตรฐานทาง
เทคนิคและมาตรฐานการใหบริการ
- เอกสารแนบทายหมายเลข 3 จุดเชื่อมตอ
- เอกสารแนบทายหมายเลข 4 อัตราคาเชื่อมตอ

- เอกสารแนบทายหมายเลข 5 อัตราคาบริการสิ่งอํานวยความสะดวก
อื่น ๆ
- เอกสารแนบทายหมายเลข 6 อัตราคาบริการการใชโครงสรางพื้นฐาน
ในอาคาร
- เอกสารแนบทายหมายเลข 7 บุคคลและสถานที่ติดตอ
หากเอกสารแนบทายขอเสนอมีขอความตอนใดขัดหรือแยงกับขอความที่ไดกลาว
ไวในสัญญาใหถือบังคับตามขอความในสัญญาหลักนี้ และในกรณีเอกสารแนบทายขอเสนอขัดหรือแยง
กันเองใหถือบังคับตามเอกสารที่ทําขึ้นหลังสุด
1.2 ระยะเวลาการมีผลบังคับใชของสัญญา
สัญญานี้ใหมีผลบังคับใชตลอดไปจนกวาจะมีการบอกเลิกสัญญาโดยคูสัญญามี
สิทธิพิจารณาทบทวนสัญญาใด ๆ ภายใตหลักเกณฑที่ระบุไวในสัญญานี้
การบอกเลิก การระงับ หรือการแกไขเปลี่ยนแปลงสัญญาใหดําเนินการตามเงื่อนไข
ที่กําหนดไวในขอ 13.
1.3 การแกไขเปลี่ยนแปลงสัญญา
การแก ไ ขเปลี่ยนแปลงสั ญญาหรือเอกสารแนบตาง ๆ ซึ่งระบุใ นสัญญานี้
จะตองไดรับความยินยอมจากคูสัญญาทั้ง 2 ฝาย โดยมีการแกไขเปลี่ยนแปลงเปนลายลักษณอักษรและลง
นามกํากับโดยคูสัญญาทั้ง 2 ฝาย การแกไขเปลี่ยนแปลงสัญญาอันเนื่องมาจากการแกไขเปลี่ยนแปลง
ระเบียบ ขอกําหนด คําสั่ง ประกาศ และกฎเกณฑการกํากับดูแลของคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม
แหงชาติหรือหนวยงานของรัฐที่มีอํานาจตามกฎหมาย ใหมีผลใชบังคับตั้งแตวันที่ระเบียบ ขอกําหนด คําสัง่
ประกาศ และกฎเกณฑการกํากับดูแลนั้นมีผลใชบังคับ และใหคูสัญญาทั้ง 2 ฝาย จัดทําการแกไข
เปลี่ยนแปลงสัญญาเปนลายลักษณอักษรโดยเร็วที่สุด แตตองไมชากวาวันที่ระเบียบ ขอกําหนด คําสั่ง
ประกาศ และกฎเกณฑการกํากับดูแลดังกลาวมีผลใชบังคับ
1.4 ความหมายและการตีความถอยคําในสัญญา
คูสัญญาไดตกลงถือเอาความหมายและการตีความถอยคําของคําที่ใชในสัญญา
นี้ตามที่ปรากฏในคําจํากัดความแนบทาย
ขอ 2 จุดเชื่อมตอและหลักการเชื่อมตอ
2.1 คู สัญญาซึ่ง เปน ผูจัดใหมี การเชื่อมต อมี หน าที่จัด ใหคูสัญญาฝา ยซึ่งเปนผูขอ
เชื่อมตอ สามารถเชื่อมตอเขากับโครงขายโทรคมนาคมของตนไดที่จุดเชื่อมตอใด ๆ ที่เปนไปไดทางเทคนิค
การเชื่อมตอที่เปนไปไดทางเทคนิคอาจเปนที่ Local Exchange/Tandem/
Transit Exchange/Mobile Exchange หรือจุดอื่นที่มีคุณสมบัติในการแลกเปลี่ยนหรือเชื่อมตอขอมูล
ใกลเคียงกันกับ Mobile Exchange และ International Gateway เปนตน

เพื่อประโยชนแหงสัญญานี้ จุดเชื่อมตอ (POI) ตามเอกสารแนบทายหมายเลข
3 เสนอใหถือเปนจุดที่เปนไปไดทางเทคนิค
2.2 การเพิ่มหรือลดจํานวนจุดเชื่อมตอ (POI) หรือการยายจุดเชื่อมตอ (POI) รวมทั้ง
การเปลี่ยนแปลงพื้นที่ใหบริการของจุดเชื่อมตอ (service area) เหลานั้น ใหคูสัญญาแตละฝายกระทําไดเมื่อ
มีเหตุผลอันสมควรและไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแหงชาติและจะตองแจง
ใหอีกฝายทราบลวงหนาเปนระยะเวลาไมนอยกวาหก ( 6) เดือนกอนการเปลี่ยนแปลงมีผล
2.3 ภายใตบังคับแหงขอ 2.1 การเชื่อมตอจะตองสอดคลองกับหลักเกณฑดังตอไปนี้
2.3.1 จะตองยินยอมใหมีการเชื่อมตอโครงขาย ณ ทุก ๆ จุดที่เปนไปไดทาง
เทคนิค
2.3.2 จะตองใหเชื่อมตอโครงขายโดยไมเลือกปฏิบัติ และโปรงใสทั้งในดาน
เงื่อนไขการเชือ่ มตอโครงขายและมาตรฐานทางเทคนิคทุกอยางที่เกี่ยวของ
2.3.3 จะตองใหเชื่อมตอโครงขายในอัตราคาตอบแทนและดวยคุณภาพที่วัดจาก
ตนทางถึงปลายทางของทราฟฟค (traffic) ที่เทาเทียมกับการใหบริการแกโครงขายของคูสัญญาซึ่งเปนผูจัด
ให มี ก ารเชื่ อ มต อ เองและเท า เที ย มกั บ การให บ ริ ก ารแก ผู ป ระกอบการรายอื่ น ซึ่ ง เป น ผู ข อเชื่ อ มต อ กั บ
โครงขายของคูสัญญาซึ่งเปนผูจัดใหมีการเชื่อมตอดวย
2.3.4 ภายใตบังคับขอ 5. การประมาณทราฟฟค คูสัญญาฝายผูขอเชื่อมตอมี
สิทธิเสนอใหมีการเพิ่มวงจรเชื่อมตอเพื่อรองรับทราฟฟคที่ขอเชื่อมตอตามสัญญานี้ไดทุกรอบไตรมาส
และคูสัญญาฝายผูจัดใหมีการเชื่อมตอโครงขายจะตองปฏิบัติตามคําขอนั้นอยางเครงครัด และหากการ
เชื่อมตอโครงขายตามคําขอนั้น ทําใหเกิดภาระแกผูใหเชื่อมตอโครงขายเกินสมควร ใหคูสัญญาฝายผูจัดให
มีเชื่อมตอและคูสัญญาฝายผูขอเชื่อมตอมาตกลงกัน ในการรับภาระที่เพิ่มขึ้นนั้นอยางเปนธรรม โดย
คูสัญญาฝายผูจัดใหมีการเชื่อมตอโครงขายจะตองจัดใหมีการเพิ่มวงจรเชื่อมตอเพื่อรองรับทราฟฟคที่
เพิ่มขึ้นโดยเร็ว
ในกรณีที่คูสัญญาฝายผูขอเชื่อมตอ ใชวงจรที่ขอเพิ่มนั้นไมครบใหถือวา
คูสัญญาฝายนั้นใชทราฟฟค (traffic) ไมครบตามที่ขอภายใตหลักเกณฑที่ระบุไวในขอ 5. และคูสัญญาฝาย
ผูจัดใหมีการเชื่อมตอมีสิทธิเรียกคาปรับได
ขอ 3 สิทธิและหนาที่ของคูสัญญาในการใชอาคารสถานที่ สาธารณูปโภค และสิ่งอํานวย
ความสะดวกอื่น ๆ รวมกัน
3.1 คูสัญญาทั้ง 2 ฝาย ตกลงจะใชโครงสรางพื้นฐานซึ่งรวมถึงอาคารสถานที่
สาธารณูปโภค และสิ่งอํานวยความสะดวกอื่น ๆ ที่จําเปนใชในการเชื่อมตอโครงขายรวมกัน โดยผูให
เชื่อมต อยิ นยอมให ผูขอเชื่ อมต อใช โครงสรางพื้นฐานดัง กลาว ณ จุดเชื่ อมตอ (POI) ในอัตราตาม
เอกสารแนบทายหมายเลข 5 และ 6 บนหลักการที่ไมเลือกปฏิบัติระหวางผูขอเชื่อมตอโครงขายทุกราย สวน
การปฏิเสธการขอใชโครงสรางพื้นฐานตามขอนี้ ใหกระทําไดเฉพาะในกรณีที่กฎหมายอนุญาตใหกระทํา

ไดเทานั้น คูสัญญาทั้ง 2 ฝายตกลงวาสิทธิในการใชอาคารสถานที่ สาธารณูปโภคและสิ่งอํานวยความ
สะดวกนี้ เปนการใชสิทธิเพื่อประโยชนแหงการเชื่อมตอโครงขายโทรคมนาคมระหวางกัน คูสัญญาแตละ
ฝายไมมีสิทธินําสิทธิการใชอาคารสถานที่ สาธารณูปโภคและสิ่งอํานวยความสะดวกไปใชในกิจการหรือ
วัตถุประสงคอื่น
3.2
คู สั ญ ญาฝ า ยซึ่ง ให ใ ช ห รื อ คู สัญ ญาฝ า ยซึ่ ง เป น เจ า ของอาคารสถานที่
สาธารณูปโภค และสิ่งอํานวยความสะดวกอื่น ๆ มีหนาที่ ดังนี้
3.2.1 จัดเตรียมสิ่งอํานวยความสะดวก โครงสรางพื้นฐาน สาธารณูปโภค ให
พอเพียงและบํารุงรักษาใหใชงานไดดี
3.2.2. บริหารจัดการสถานที่ใหมีความปลอดภัยและสามารถใชงานไดดี
3.2.3 จัดระเบียบการเขาสถานที่และการทํางานรวมกัน
3.2.4 จัดทําคูมือการปฏิบัติงานและบํารุงรักษา
3.3 คูสัญญาฝายซึ่งขอใชอาคารสถานที่ สาธารณูปโภค และสิ่งอํานวยความ
สะดวกอื่น ๆ เพื่อการเชื่อมตอมีหนาที่ ดังนี้
3.3.1 รับผิดชอบคาใชจายและการดูแลอุปกรณและทรัพยสินนับจากจุด
เชื่อมตอ (POI) ไปยังโครงขายของคูสัญญาฝายซึ่งขอใชอาคารสถานที่ สาธารณูปโภค และสิ่งอํานวยความ
สะดวกอื่นๆ เปนตนไป
3.3.2 ปฏิบัติตามคูมือการปฏิบัติงานและบํารุงรักษาที่กําหนดโดยผูให
เชื่อมตอโครงขาย เจาของอาคารสถานที่ ผูใหบริการสาธารณูปโภค หรือสิ่งอํานวยความสะดวกอื่น แลวแต
กรณี อยางเครงครัด
3.3.3 ยินยอมและใหความรวมมือกับเจาของหรือตัวแทนอาคารสถานที่ใน
การเขาตรวจตราในอาคารสถานที่ไดเมื่อมีเหตุอันควร เพื่อความปลอดภัยของอาคารสถานที่โดยไดรับความ
ยินยอมจากคูสัญญาฝายซึ่งขอใชอาคารสถานที่ ทั้งนี้ในการเขาตรวจตราดังกลาว คูสัญญาฝายใหใชสถานที่
เจาของอาคารสถานที่ ตกลงจะไมกระทําการใดๆ อันกอใหเกิดความเสียหายแกทรัพยสินของคูสัญญาฝาย
ซึ่งขอใชอาคารสถานที่
3.3.4 คูสัญญาฝายซึ่งขอใชอาคารสถานที่ตกลงไมโอนสิทธิการใชอาคาร
สถานที่ไมวากรณีใดๆ ไปใหบุคคลอื่นใชหรือยอมใหบุคคลอื่นเขาครอบครอง เวนแตจะไดรับความยินยอม
เปนลายลักษณอักษรจากคูสัญญาอีกฝายหนึ่งซึ่งเปนเจาของอาคารสถานที่ และ/หรือผูมีสิทธิใหใชอาคาร
สถานที่ดังกลาว
3.4 คูสัญญาทั้ง 2 ฝายมีหนาที่รับผิดชอบรวมกันในเรื่อง ดังนี้
3.4.1 การรายงานเหตุเสีย
3.4.2 การรวมประชุมกําหนดรายละเอียดการทํางาน เชน การประมาณการ ทราฟฟค (traffic)

3.5 คูสัญญาแตละฝายมีหนาที่รับผิดชอบคาใชจายตอไปนี้ในสวนที่ใชเพื่อ
ประโยชนของตนเอง
3.5.1 การซอมบํารุงอุปกรณในสวนที่เปนกรรมสิทธิ์หรืออยูในความ
ครอบครองของตนเอง
3.5.2 คาน้ํา คาไฟ และคาใชจายอื่นๆ ในสวนที่ใชเพื่อประโยชนของตนเอง
ขอ 4 บริการที่ตองจัดใหมีในการเชื่อมตอโครงขาย
เพื่อประโยชนในการเชื่อมตอโครงขาย คูสัญญาทั้ง 2 ฝายตกลงที่จะจัดให
บริการดังตอไปนี้บนโครงขาย
(1) Call Origination
(2) Call Termination
(3) Call Transit
ขอ 5 การประมาณการทราฟฟค
เวนแตจะตกลงไวเปนอยางอื่นและเพื่อประโยชนทางเทคนิค คูสัญญาฝายผูขอ
เชื่อมตอมีหนาที่ประมาณการทราฟฟค (traffic) ของตนที่จะสงไปยังคูสัญญาฝายผูจัดใหมีการเชื่อมตอ
ลวงหนาทุกรอบไตรมาสเพื่อประโยชนในการเตรียมการรองรับปริมาณทราฟฟคดังกลาว
คูสัญญาทั้ง 2 ฝายตกลงจะรวมกันดําเนินการใด ๆ เพื่อประโยชนในการประมาณ
การทราฟฟคใหมีความถูกตองและแมนยําใหมากที่สุด อยางไรก็ดีคูสัญญาฝายขอเชื่อมตอยังตองรับผิดชอบ
ความถูกตองในขอมูลของรายงานประมาณการทราฟฟคที่นําเสนอ
คูสัญญาฝายผูขอเชื่อมตอมีหนาที่ตองจัดทํารายงานการประมาณการทราฟฟคสง
ใหแกคูสัญญาอีกฝายหนึ่ง โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้
(ก) ตัวเลขประมาณการปริมาณทราฟฟคที่สงเขาไปในแตละจุดเชื่อมตอ โดย
จําแนกประเภททราฟฟค
(ข) กรอบระยะเวลาการประมาณการ
(ค) ขอมูลการประมาณการทราฟฟค
(ง) การประเมินผลการประมาณการ
โดยที่คูสัญญาฝายผูขอเชื่อมตอ ตองรับผิดชอบในความถูกตองของขอมูลของ
รายงานประมาณการทราฟฟคที่นําเสนอตามวรรคหนึ่ง สองและ สามขางตน ถาคูสัญญาฝายผูขอเชื่อมใชท
ราฟฟคไมครบถวนตามที่ประมาณการ คูสัญญาฝายผูขอเชื่อมตอตองรับผิดในคาปรับตามหลักเกณฑ
ตอไปนี้ตอคูสัญญาฝายผูจัดใหมีการเชื่อมตอ

ก. มีการใชทราฟฟค (traffic) ไมครบตามจํานวนที่ไดมีทําการประมาณทราฟฟค
โดยคูสัญญาฝายผูขอเชื่อมตอตามขอ 5 นี้ โดยหลักเกณฑในการถือวาใชไมครบคือ มีการใชโดยเฉลี่ยต่ํา
กวา 75 เปอรเซ็นตของปริมาณ ทราฟฟคเฉลี่ยในชั่วโมงเรงดวนตาม Grade of Service (GOS) ที่ตกลงกันใน
ชวงเวลาใด ๆ ตามที่คูสัญญาตกลงกันอันเนื่องจากประมาณการทราฟฟคของคูสัญญาฝายผูขอเชื่อมตอ โดย
ในชวงระยะเวลาเริ่มตนคูสัญญามีสิทธิตกลงกันกําหนดชวงเวลาที่ยังไมมีการปรับ (Grace Period) ได การ
ปรับใหปรับเปนรายวัน โดยอัตราคาปรับจะตองสัมพันธกับเงินลงทุนที่เกิดขึ้นจริง
ข. คูสัญญาฝายผูขอเชื่อมตอยกเลิกคําเสนอขอเชื่อมตอโครงขายหลังจากที่คูสัญญา
ฝายผูจัดใหมีการเชื่อมตอรับคําเสนอขอเชื่อมตอโครงขายแลว โดยสามารถปรับไดตามความเสียหายที่
เกิดขึ้นจริง
ขอ 6 การกําหนดคุณภาพการบริการและการทดสอบระบบ
6.1 คูสัญญาซึ่งจัดใหมีการเชื่อมตอมีหนาที่ในการจัดหาบริการที่มีคุณภาพเทาเทียม
กัน โดยวัดจากตนทางถึงปลายทาง (end-to-end quality) ของ ทราฟฟค (traffic) รวมทั้งมีเงื่อนไขและ
ขอกําหนดขั้นต่ําเทาเทียมกันหรือไมต่ํากวาที่ใหบริการแกลูกคาของตนเองหรือแกผูขอเชื่อมตอโครงขาย
รายอื่นแกคูสัญญาอีกฝายหนึ่ง
6.2 คุณภาพการบริการการเชื่อมตอโครงขายจะตองเปนไปตามมาตรฐาน
ดังตอไปนี้
- กรณี Fixed Line ใหใช Parameter คือ Call Established Rate
- กรณี Mobile ใหใช Parameter คือ Grade of Service (GOS)
นอกจากเปนไปตามมาตรฐานดังกลาวแลวจะตองเปนไปตามขอตกลงของ
คูสัญญาทั้ง 2 ฝายดวย
6.3 คูสัญญาทั้ง 2 ฝายตกลงใหมีการทดสอบระบบการเชื่อมตอโครงขายเพื่อให
มั่นใจวาการทํางานของระบบการเชื่อมตอของคูสัญญาทั้ง 2 ฝายสามารถทํางานไดตามเงื่อนไขที่ตกลงกัน
และมีผลกระทบตอการทํางานปกติของโครงขายนอยที่สุดเทาที่จะเปนไปได
6.4 ในการดําเนินกระบวนการทดสอบระบบ คูสัญญาทั้ง 2 ฝายจะตองตกลงกัน
ในรายละเอียดในเรื่องตอไปนี้
6.4.1
6.4.2
6.4.3
6.4.4
6.4.5

การเตรียมการกอนการทดสอบ
การดําเนินการทดสอบ
กําหนดเวลาการทดสอบ
เวลาปฏิบัติงานการทดสอบ
คาใชจายการทดสอบ

6.4.6 ความลาชาและการยกเลิกการทดสอบ
ขอ 7 Network Integrity ความปลอดภัย และการปองกันโครงขาย
7.1 หลักการพื้นฐาน
7.1.1 คูสัญญาทั้ง 2 ฝายตกลงที่จะคงไวซึ่ง Network Integrity และดําเนิน
มาตรการใด ๆ ที่จําเปนและเพียงพอในการสรางความปลอดภัย และการปองกันโครงขาย
7.1.2 Network Integrity หมายถึง ความสามารถในตัวระบบโครงขายที่จะ
ดํารงไวซึ่งสถานะการทํางานพื้นฐานโดยสถานะการทํางานนั้นไมถูกกระทบอันเนื่องมาจากการเชื่อมตอ
โครงขาย
7.2 การดํารงไวซึ่ง Network Integrity ซึ่งโดยหลักการคือการปองกันมิใหมี
สัญญาณที่มิไดเปนไปตาม Specification เขามาในระบบโครงขาย
การกําหนด Specification มีหลักการใหคูสัญญาตกลงกันกอนในชั้นแรก
ในกรณีที่ Specification ขัดหรือแยงกับ Specification ที่กําหนดโดยคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม
แหงชาติหรือหน วยงานของรัฐที่ มีอํานาจตามกฎหมาย ใหใชมาตรฐานของคณะกรรมการกิจการ
โทรคมนาคมแหงชาติหรือหนวยงานของรัฐที่มีอํานาจตามกฎหมายเปนหลัก
7.3 คูสัญญาแตละฝายรับวา
7.3.1 จะดําเนินมาตรการตางๆ ที่เพียงพอในการปองกันมิใหเกิดการ
สงผานสัญญาณขอมูล (Signaling Message) ใด ๆ ซึ่งมิไดมีลักษณะตามที่กําหนดในสัญญานี้หรือ
เอกสารแนบทาย และ/หรือ มิไดเปนไปตาม Interworking Specification ที่ระบุไวในเอกสารแนบทาย
7.3.2 จะจัดใหมีการดําเนินการที่เพียงพอในการตรวจสอบการทํางาน
และการปฏิ เ สธสั ญ ญาณข อ มู ล ที่ มิ ไ ด เ ป น ไปตามมาตรฐาน เพื่ อ ป อ งกั น มิ ใ ห สั ญ ญาณ (signals)
นอกเหนือจากที่กําหนดไวในขอ 7.3.1 เขาสูระบบ
7.3.3 ในการเชื่อมตอโครงขายนั้น หากคูสัญญาฝายหนึ่งฝายใดกระทํา
การฝาฝนโดยการสงทราฟฟค (traffic) ที่มิไดมีลักษณะตามที่กําหนดในสัญญานี้ และกอใหเกิดความ
เสียหายแกคูสัญญาอีกฝายหนึ่ง คูสัญญาฝายที่กระทําการฝาฝนจะตองยุติการกระทํานั้นโดยทันทีที่ไดรับ
แจงจากคูสัญญาอีกฝายหนึ่ง ทั้งนี้ไมตัดสิทธิคูสัญญาฝายที่เสียหายที่จะเรียกคาเสียหายจากการกระทําที่ฝา
ฝนเงื่อนไขดังกลาว
7.4 ความปลอดภัยและการปองกันโครงขาย
7.4.1 คูสัญญาแตละฝายตกลงรับผิดชอบในการรักษาความปลอดภัยใน
การทํางานของโครงขายในดานของตนเองและตกลงที่จะดําเนินกระบวนการใด ๆ เทาที่จําเปนทั้งหมดและ
เทาที่จะเปนไปไดในทางปฏิบัติ เพื่อประกันวาโครงขายในดานของตนเองนั้นมีลักษณะ
(ก) ไมทําอันตรายหรือสงผลกระทบตอความปลอดภัยหรือ
สุขภาพของบุคคลใด ๆ ซึ่งรวมถึงพนักงาน ลูกจาง และคูสัญญาอื่น ๆ ของคูสัญญาอีกฝายหนึ่ง

(ข) ไมทําอันตรายทั้งในทางกายภาพและในทางเทคนิคตอ
โครงขายของคูสัญญาอีกฝายหนึ่ง ซึ่งรวมถึงการสรางความเสียหาย การกีดกัน หรือรบกวนประสิทธิภาพ
การทํางานของโครงขายของคูสัญญาอีกฝายหนึ่ง
7.4.2 ในกรณีที่การสงผานทราฟฟคไปยังคูสัญญาฝายใดฝายหนึ่งตองใช
Power Feeding คูสัญญาแตละฝายตกลงวา จะตองมีการประกันความปลอดภัยของอุปกรณในระบบ
ตลอดจนความปลอดภัยในการบํารุงรักษาอุปกรณดังกลาวของเจาหนาที่ผูควบคุมระบบดวย
ขอ 8 บริการพิเศษที่มีอัตราคาบริการแตกตางจากอัตราปกติ
คูสัญญาทั้ง 2 ฝายมีสิทธิตกลงกันกําหนดรายละเอียดสิทธิและหนาที่ของคูสัญญา
ในการใหบริการพิเศษที่มีอัตราคาบริการแตกตางจากอัตราปกติ ซึ่งไดแก
(1) บริการพิเศษ
(2) บริการเพื่อสาธารณะ
(3) บริการเบอรทดสอบ
(4) บริการสอบถามเลขหมาย
(5) บริการอื่นใดตามที่คูสัญญาอาจตกลงกันในภายหนา
ขอ 9 การเรียกเก็บคาตอบแทนการเชื่อมตอโครงขาย การใชอาคารสถานที่ สาธารณูปโภค
และสิ่งอํานวยความสะดวกอื่น ๆ
9.1. คาตอบแทนใชอาคารสถานที่ สาธารณูปโภค โครงสรางพื้นฐานและสิ่ง
อํานวยความสะดวกอื่นๆ ใหเปนไปตามที่อตั ราที่กําหนดในเอกสารแนบทายหมายเลข 5 และ 6
9.2. คาตอบแทนการเชื่อมตอโครงขาย
เพื่อประโยชนในการเรียกเก็บคาตอบแทนการเชื่อมตอโครงขาย คูสัญญาทั้ง 2
ฝายตองดําเนินการใดๆ เพือ่ จัดเก็บ บันทึกและจัดสงขอมูลซึ่งเกี่ยวของกับทราฟฟค (traffic) ที่ผาน
โครงขายของตนเอง โดยรายละเอียดอัตราคาตอบแทนการเชื่อมตอโครงขายใหเปนไปตามที่ปรากฏใน
เอกสารแนบทายหมายเลข 4
ฐานในการเรียกเก็บคาเชื่อมตอใหเรียกเก็บเปนนาที การนับจํานวนนาทีในการคิด
คาเชื่อมตอใหคิดจากจํานวนวินาทีของทราฟฟคที่สมบูรณทั้งหมดที่ตองเรียกเก็บเงินระหวางกันตามสัญญา
นี้ตามที่เกิดขึ้นในเดือนนั้น ๆ โดยเศษของนาทีใหคิดตามจริงไมมีการปดเศษ
9.3 การเรียกเก็บคาตอบแทนการเชื่อมตอโครงขาย คาตอบแทนใชอาคาร
สถานที่ สาธารณูปโภค และสิ่งอํานวยความสะดวกอื่น ๆ
คูสัญญาแตละฝายมีหนาที่ตองจัดสงใบแจงหนี้ สําหรับคาตอบแทนการ

เชื่อมตอโครงขาย คาใชอาคารสถานที่ สาธารณูปโภค โครงสรางพื้นฐานและสิ่งอํานวยความสะดวกอื่น ๆ
จากคูสัญญาอีกฝายหนึ่งสําหรับการใชงานในรอบเดือนที่ผานมา
9.4 การชําระเงิน
9.4.1 คู สั ญ ญาจะต อ งชํ า ระเงิ น ตามจํ า นวนที่ ป รากฏในใบแจ ง หนี้
คาตอบแทนการเชื่อมตอโครงขาย คาตอบแทนใชอาคารสถานที่ สาธารณูปโภค อุปกรณและสิ่งอํานวย
ความสะดวกอื่น แกคูสัญญาอีกฝายหนึ่งภายในสามสิบ (30) วัน นับถัดจากวันที่กําหนดในใบแจงหนี้ โดย
ใหถือวันดังกลาว เปน “วันถึงกําหนดชําระเงิน”
9.4.2 ในกรณี ที่ คู สั ญ ญาผิ ด นั ด ไม ชํ า ระหนี้ ภ ายในกํ า หนดเวลาวั น ถึ ง
กําหนดชําระเงิน คูสัญญาฝายนั้นจะตองชําระดอกเบี้ยในอัตราที่คูสัญญาทั้ง 2 ฝายไดตกลงกัน การคํานวณ
อัตราดอกเบี้ยจะเริ่มตั้งแตวันผิดนัดจนถึงวันที่คูสัญญาชําระเงินตามใบแจงหนี้เต็มจํานวน
9.4.3 ในกรณีที่คูสัญญาฝา ยหนึ่งซึ่ง เป น ผูจัดทํ า ใบแจงหนี้ต รวจพบวา
จํานวนเงินในใบแจงหนี้ไมครบถวน คูสัญญาฝายนั้นสามารถออกใบเพิ่มหนี้เรียกเก็บในสวนที่ขาดในเดือน
ถัดไป ทั้งนี้จะตองกระทําภายในกําหนดระยะเวลาไมเกินสอง (2) เดือน นับแตวันที่มีการออกใบแจงหนี้ที่
เกี่ยวของกับจํานวนเงินที่ไมครบถวนนั้น ในกรณีที่การเรียกเก็บเงินนั้นจะสงผลกระทบถึงการเปลี่ยนแปลง
อัตราคาใชจายที่เรียกเก็บในรอบเดือนถัดไปซึ่งการเปลี่ยนแปลงนั้นไดแจงใหคูสัญญาฝายที่ตองชําระเงิน
ทราบแลว
9.5 การแกไขขอผิดพลาด
9.5.1 ในกรณีที่คูสัญญาฝายใดฝายหนึ่งพบขอผิดพลาดในรายการชําระ
เงินคูสัญญาฝายนั้นจะตองแจงใหคูสัญญาอีกฝายหนึ่งทราบในทันที แตการแจงดังกลาวจะตองกระทํา
ภายในระยะเวลาไมเกินสอง (2) เดือน นับแตวันที่มีการออกใบแจงหนี้ คูสัญญามีสิทธิเปลี่ยนแปลงแกไข
ขอผิดพลาดและดําเนินการปรับเปลี่ยนรายการชําระเงินเทาที่จําเปนเพื่อแกไขขอผิดพลาดนั้น
9.5.2 ในกรณีที่มีขอโตแยงเกี่ยวกับความถูกตองของขอมูลทราฟฟค
และขอมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวของใหคูสัญญาทั้ง 2 ฝายสงเรื่องใหคณะกรรมรวมทําหนาที่เปนผูไกลเกลี่ย
ขอโตแยง
ในกรณี ที่ ข อ มู ล ที่ โ ต แ ย ง สามารถแบ ง จํ า นวนเงิ น ออกเป น ส ว นๆ ได
คูสัญญาจะตองชําระเงินสวนที่ไมมีการโตแยงใหครบถวนกอนสงเรื่องใหคณะกรรมการรวม และในกรณี
ที่จํานวนเงินที่โตแยงมีมูลคาเกินรอยละหนึ่ง (1) ของจํานวนเงินทั้งหมด ใหสงประเด็นโตแยงเขาสูการ
พิจารณาของคณะกรรมการรวมเพื่อทําการไกลเกลี่ยขอพิพาท
ในกรณีที่ไมอาจตกลงกันไดภายหลังจากคณะกรรมการรวมไดทําการ
ไกลเกลี่ยแลว ใหคูสัญญาทั้ง 2 ฝายรวมกันตั้งผูตรวจสอบรวม ขึ้นมาคนหนึ่ง เพื่อทําหนาที่ในการชี้ขาดขอ
โตแ ยง ในกรณี ที่ คู สัญญาทั้ ง 2 ฝ ายไม อาจตกลงกันตั้งผูตรวจสอบรว มไดใ หคูสัญญาสง เรื่อ งให

คณะกรรมการวินิจฉัยขอพิพาทตามที่กําหนดไวประกาศคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ วาดวย
การใชและเชื่อมตอโครงขายโทรคมนาคม
คูสัญญาทั้ง 2 ฝาย เปนผูรับภาระคาใชจายในการตั้งและดําเนินการของผู
ตรวจสอบรวมตามขอ 9.5.2 วรรคสาม ฝายละกึ่งหนึ่ง
9.6 การรวมมือปองกันการลักลอบใชบริการในโครงขายที่เชื่อมตอระหวาง
คูสัญญาทั้ง 2 ฝายตกลงที่จะใหความรวมมือกับคูสัญญาอีกฝายหนึ่งใน
การตรวจสอบ ลด หรือปรับปรุงแกไขใหถูกตองซึ่งการกระทําใดๆ อันเปนการลักลอบใชบริการใน
โครงขายโดยมิชอบดวยกฎหมาย รวมถึงเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับผูใชบริการที่อยูในครอบครองของตน ใน
กรณีผิดนัด คางชําระคาใชบริการ หรือ มีพฤติกรรมอยางหนึ่งอยางใดที่หลีกเลี่ยงการชําระคาใชบริการ แก
คูสัญญาอีกฝายหนึ่ง
ขอ 10 แผนดานเทคนิคขั้นพื้นฐาน
คูสัญญาอาจจะตกลงกันใหมีแผนเทคนิคขั้นพื้นฐานรวมกัน
ขอ 11 การเปดเผยขอมูลและการรักษาขอมูลลับ
11.1 คูสัญญาแตละฝายตองเปดเผยขอมูลทางดานเทคนิคและธุรกิจแกคูสัญญาอีก
ฝายหนึ่งโดยทางวาจา ลายลักษณอักษร รูปภาพหรือโดยรูปแบบอื่น ๆ ตามที่ตกลงกันเพื่อประโยชนในการ
ดําเนินการใด ๆ หรือเพื่อวัตถุประสงคการเชื่อมตอโครงขายโทรคมนาคมภายใตสัญญานี้ซึ่งรวมถึงขอมูล
ผูใชบริการที่อยูในความครอบครองของคูสัญญาแตละฝายเทาที่จําเปน เพื่อประโยชนในการจัดทําใบแจง
หนี้ การจัดเก็บหนี้ การดําเนินคดี และ การบังคับคดี
11.2 คูสัญญาแตละฝายใหการรับรองวาอุปกรณ ระบบ และสวนใด ๆ ของ
โครงขายที่ตนไดจัดหาใหเพื่อประโยชนในการเชื่อมตอโครงขายหรือเพื่อการใชงานของคูสัญญาอีกฝาย
หนึ่ง มิไดละเมิดลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร และเครื่องหมายการคารวมทั้งสิทธิในทรัพยสินทางปญญาอื่น ๆ ของ
บุคคล ที่สาม
11.3 คูสัญญาแตละฝายจะไมนําหรือกระทําการอยางหนึ่งอยางใดตอเครื่องหมาย
การค า เครื่ อ งหมายบริ ก าร หรื อชื่ อ ทางการค า ของคู สัญ ญาอี ก ฝ า ยหนึ่ ง มาเพื่ อใช เ ป น ของตนเองหรื อ
กอใหเกิดความเขาใจวาเปนบริการของตนเอง เวนแตจะไดรับอนุญาตเปนลายลักษณอักษรจากคูสัญญาผูมี
สิทธิในทรัพยสินทางปญญานั้น
11.4 การเปดเผยขอมูลระหวางคูสัญญา ไมกอใหเกิดการอนุญาต การใหสิทธิ
หรือการโอนสิทธิในขอมูลที่ถูกเปดเผยไมวาโดยทางตรงหรือทางออม ไมวาในระหวางที่มีการโอนขอมูล
หรือภายหลังการโอนขอมูลนั้น

11.5 เวนแตจะไดกําหนดไวเปนอยางอื่นในสัญญานี้ คูสัญญาแตละฝายจะไม
เปดเผยขอมูลลับเวนแตในกรณีดังตอไปนี้
ก) การเปดเผยนั้นไดรับอนุญาตเปนลายลักษณอักษรจากคูสัญญาผูมีสิทธิ
ในขอมูลนั้น
ข) เปนการเปดเผยขอมูลตออนุญาโตตุลาการหรือผูเชี่ยวชาญที่ไดรับการ
แตงตั้งใหชี้ขาดขอพิพาทตามสัญญานี้
ค) การเปดเผยขอมูลเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ ขอกําหนด คําสั่ง
ประกาศ และกฎเกณฑการกํากับดูแลที่ออกโดยคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแหงชาติหรือหนวยงาน
ของรัฐที่มีอํานาจตามกฎหมายหรือโดยคําสั่งศาล
11.6 คูสัญญาฝายที่เปดเผยขอมูลแกบุคคลที่สามจะตองแจงใหคูสัญญาอีกฝาย
หนึ่งทราบซึ่งการเปดเผยขอมูลนั้นกอนที่จะมีการเปดเผยขอมูลดังกลาว
11.7 คูสัญญาแตละฝายใหการรับรองวาขอมูลซึ่งคูสัญญาฝายหนึ่งเปดเผยแก
คูสัญญาอีกฝายหนึ่งนั้นจะนําไปใชเฉพาะเพื่อประโยชนในการเชื่อมตอโครงขายโทรคมนาคมระหวางกัน
เทานั้น และรับรองวาจะไมนําขอมูลที่ไดรับไปใชในวัตถุประสงคนอกเหนือ เวนแตจะไดรับความยินยอม
จากคูสัญญาฝายที่เปดเผยขอมูล
11.8 เพื่อเปนการปองกันการเปดเผยขอมูลลับอยางไมเหมาะสม คูสัญญาทั้ง 2
ฝายตกลงที่จะจํากัดการเขาถึงซึ่งขอมูลดังกลาวเฉพาะแตโดยพนักงาน ลูกจางหรือตัวแทนของคูสัญญาซึ่ง
อยูในสถานะที่มีความจําเปนจะตองรูขอมูลเพื่อประโยชนในการดําเนินการภายใตวัตถุประสงคแหงสัญญา
นี้เทานั้น
พนักงาน ลูกจางหรือตัวแทนของคูสัญญาซึ่งไดรับสิทธิในการเขาถึงขอมูล
จะตองรักษาขอมูลนั้นไวอยางเปนความลับเฉพาะและจะตองไมเปดเผยขอมูลนั้นตอบุคคลอื่นคูสัญญาแต
ละฝายจะตองรับผิดในกรณีที่พนักงาน ลูกจางหรือตัวแทนของตนไดเปดเผยขอมูลตอบุคคลอื่น
11.9 คูสัญญาทั้ง 2 ฝายไมตองรับผิดชดใชคาสินไหมทดแทนใหกับคูสัญญาอีก
ฝายหนึ่งในกรณีที่มีบุคคลที่สามกลาวอาง เรียกรองและดําเนินการใด ๆ ประกอบขอกลาวอางวา การใช
circuit, อุปกรณ (apparatus) หรือระบบ software หรือการทํางานของบริการใด ๆ โดยคูสัญญาฝายหนึ่งฝาย
ใดภายใตสัญญานี้กอใหเกิดการละเมิดหรือการนําไปใชในทางมิชอบซึ่งสิทธิบัตร ลิขสิทธิ์ หรือทรัพยสิน
ทางปญญาอื่น ๆ รวมทั้งสิทธิในการเปนเจาของของบุคคลที่สามนั้น
11.10 ขอมูลลับซึ่งเปนลายลักษณอักษรทั้งหมดหรือสวนใดสวนหนึ่งของขอมูล
ดังกลาว (ซึ่งรวมถึงขอมูลลายลักษณอักษรที่มีการเก็บไวใน computer software หรือในรูป electronic
storage media) รวมทั้งเอกสารแสดงการวิเคราะห ศึกษา ตรวจสอบ รายงาน หรือเอกสารอื่น ๆ ซึ่งจัดทํา
โดยคูสัญญาฝายที่ไดรับทราบขอมูล (หรือโดยตัวแทนซึ่งไดรับมอบอํานาจ) โดยเกิดจากหรือเปนผลมาจาก
ขอมูลลับซึ่งไดจากคูสัญญาฝายที่เปดเผยขอมูลจะตองถูกสงคืนไปยังคูสัญญาฝายที่เปดเผยขอมูล หรือ

ทําลายโดยคูสัญญาฝายที่ไดรับทราบขอมูลนั้นในกรณีที่มีการรองขอโดยคูสัญญาฝายที่เปดเผยขอมูลใน
เวลาใด ๆ ตามที่ตกลงกัน หรือในวันที่สัญญานี้สิ้นสุดลง แลวแตวาระยะเวลาใดจะถึงกอน
ในกรณีที่มีการรองขอใหทําลายขอมูลนั้น คูสัญญาฝายที่ไดรับการรองขอจะตอง
ทําคํารับรองเปนลายลักษณอักษรวาไดมีการทําลายขอมูลเสร็จสมบูรณแลวสงใหคูสัญญาฝายที่รองขอ
ภายในสามสิบ (30) วันทําการ นับแตวันทําลายขอมูลนั้น นับแตวันที่มีการรองขอใหทําลายขอมูลลับ
คูสัญญาฝายที่ไดรับการรองขอจะนําขอมูลนั้นไปใชในรูปแบบใด ๆ เพื่อประโยชนใด ๆ ไมไดอีกตอไป
11.11 คูสัญญาทั้ง 2 ฝายรับวาเงื่อนไขในขอ 11. ทั้งหมดมีผลบังคับใชตลอดไป
แมวาสัญญาสวนอื่น ๆ ในสัญญานี้จะตกเปนโมฆะ ใชบังคับไมไดหรือสิ้นสุดลงดวยเหตุใดก็ตาม หนาที่ใน
การรักษาความลับของขอมูลลับซึ่งมีการเปดเผยในระหวางคูสัญญาและหนาที่ใด ๆ ภายใตขอ 11. นี้จะคง
อยูตอไปจนครบเวลาสอง (2) ป นับแตวันที่ขอตกลงนี้สิ้นสุดลงทั้งหมด
11.12 ในกรณีที่ไมมีการระบุไวในสัญญานี้หรือในกรณีที่ไมมีการตกลงกันเปน
อยางอื่น คูสัญญาจะตองไมเปดเผยแกบุคคลที่สามซึ่งบางสวนหรือทั้งหมดของขอมูลเกี่ยวกับสัญญานี้ใน
สวนที่ไดรับยกเวนจากคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแหงชาติวาไมตองจัดใหมีการพิมพเผยแพร
11.13 คูสัญญาแตละฝายตกลงที่จะไมจัดพิมพเผยแพร ใหขาว ประกาศแจง หรือ
กระทําการใด ๆ อันเปนการเปดเผยตอสาธารณชนซึ่งขอกําหนดตาง ๆ ในสัญญานี้ที่ไดรับการยินยอมให
ปกปดเปนความลับ เวนแตจะไดรับความยินยอมเปนลายลักษณอักษรจากคูสัญญาอีกฝายหนึ่ง
11.14 คูสัญญาแตละฝายรับวาการละเมิดขอสัญญาขอใดขอหนึ่งของสัญญา
ขอ 11. นี้ อาจกอใหเกิดความเสียหายแกคูสัญญาอีกฝายหนึ่ง
ขอ 12 ผูแทนคูสัญญาและคณะกรรมการรวม
ใหคูสัญญาทั้ง 2 ฝายรวมกันจัดตั้งคณะกรรมการรวมโดยเร็วที่สุดเทาที่จะทําได โดยให
คณะกรรมการรวมประกอบดวย ผูแ ทนของคูสัญญาทั้ง 2 ฝายในจํานวนเทากันและใหคณะกรรมการรวม
ทําหนาที่เปนผูประสานงานใหความรวมมือในการดําเนินการใด ๆ รวมกันระหวางคูส ัญญาเกี่ยวกับการ
เชื่อมตอโครงขาย
ขอ 13 การเลิก การระงับ การเปลี่ยนแปลงแกไข และการขยายระยะเวลาของสัญญา
13.1 โดยหลักการบอกเลิกและการระงับของสัญญาใหเปนไปตามหลักเกณฑที่
คูสัญญาตกลงกัน ภายใต เ งื่อนไขวา จะตอ งไดรับความยินยอมจากคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม
แหงชาติหรือหนวยงานของรัฐที่มีอํานาจตามกฎหมายและภายใตเงื่อนไขที่กําหนดโดยคณะกรรมการ
กิจการโทรคมนาคมแหงชาติ

13.2
ในกรณี ที่ มิ ไ ด กํ า หนดระยะเวลาการมี ผ ลบั ง คั บ ใช ข องข อ ตกลงไว
นอกเหนือจากการตกลงเปลี่ยนแปลงสัญญา เอกสารแนบทายและภาคผนวกของสัญญานี้โดยคูสัญญาทั้ง 2
ฝาย คูสัญญาทั้ง 2 ฝายอาจตกลงเปลี่ยนแปลงแกไขสัญญานี้เมื่อมีเหตุการณดังตอไปนี้เกิดขึ้น
- การเปลี่ยนแปลงแกไขกฎระเบียบดานการกํากับดูแลที่เกี่ยวของ
- การแกไขเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขที่กําหนดไวในใบอนุญาต
- ขอสัญญาสวนใดสวนหนึ่งพนสภาพบังคับ หรืออยูในสภาพที่ไมเหมาะสมจะ
นํามาใชบังคับอีกตอไป
13.3 คูสัญญาแตละฝายรับจะใหความชวยเหลือใด ๆ ที่จําเปนแกคูสัญญาอีกฝาย
หนึ่งเพื่อเยียวยาการไมปฏิบัติตามขอตกลงของคูสัญญาฝายนั้น
13.4 กรณีคูสัญญาฝายผูขอเชื่อมตอผิดนัดชําระหนี้คาตอบแทน คูสัญญาฝายผูขอ
เชื่อมตอตองเสียดอกเบีย้ ในระหวางที่ผดิ นัดใหแกคูสัญญาฝายจัดใหมีการเชื่อมตอ ในอัตรารอยละ สิบหา
(15) ตอป จนกวาคูสัญญาฝายผูขอเชื่อมจะไดมกี ารชําระหนีเ้ รียบรอย และหากคูสัญญาฝายผูขอเชื่อมตอผิด
นัดชําระหนี้ตดิ ตอกันสองคราวขึ้นไป คูสัญญาฝายจัดใหมีการเชื่อมตออาจพิจารณายกเลิกสัญญาหรือระงับ
การใหบริการแลวแตกรณี ตามที่เห็นสมควร
13.5 กรณีคูสัญญาฝายผูขอเชื่อมตอปฏิบัติผิดเงื่อนไขสัญญาขออื่นนอกเหนือจาก
การผิดนัดชําระหนี้คาตอบแทน คูสัญญาฝายจัดใหมี การเชื่อมตอจะมีหนังสือแจงใหคูสัญญาฝายผูขอ
เชื่อมตอดําเนินการแกไขการผิดสัญญานั้นใหเรียบรอยภายในระยะเวลาที่คูสัญญาฝายจัดใหมีการเชื่อมตอ
จะกําหนดตามสมควร และถาปรากฏวาคูสัญญาฝายผูขอเชื่อมตอไมสามารถปฎิบัติใหเปนไปตามเงื่อนไข
สัญญา คูสัญญาฝายจัดใหมีการเชื่ อมต อ มีสิทธิ พิจารณายกเลิกสัญญา ระงับการใหเ ชื่อมตอโครงขาย
โทรคมนาคมตามสัญญาแลวแตกรณีตามที่เห็นสมควร โดยคูสัญญาฝายจัดใหมีการเชื่อมตอสงวนสิทธิที่จะ
เรียกรองคาเสียหายจากการปฏิบัติผิดสัญญา ทั้งนี้คูสัญญาฝายผูขอเชื่อมไมมีสิทธิเรียกคาเสียหายใดๆ อัน
เกิดขึ้นจากการยกเลิกสัญญาหรือการระงับการใหบริการ
13.6 การเลิกหรือการระงับของสัญญานี้ไมกระทบถึงสิทธิและหนาที่ของคูสัญญา
ที่เกิดขึ้นในระหวางสัญญามีผลบังคับใช
13.7 การยกเลิกหรือระงับการเชื่อมตอโครงขายเนื่องจากการผิดนัดชําระเงินตาม
ขอ 13.4 และ/หรือ การมีขอพิพาทนอกเหนือจากการผิดนัดชําระหนี้ตามขอ 13.5 จะตองไดรับความยินยอม
จากคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแหงชาติหรือหนวยงานของรัฐที่มีอํานาจตามกฎหมายกอน
ขอ 14 การจํากัดความรับผิด
14.1 ในการปฏิบัติตามสัญญานี้ คูสัญญาทั้ง 2 ฝายมีหนาที่ และขอผูกพันที่จะ
ตองใชความสามารถและความเอาใจใสของตนเฉกเชนเดียวกับที่ผูประกอบการโทรคมนาคมโดยทั่วไปพึง
จะยึดถือปฏิบัติเพื่อใหบรรลุผลและเปนไปตามวัตถุประสงคและเจตนารมณแหงสัญญานี้
14.2 ภายใตบังคับแหงขอ 14.4 หากคูสัญญาฝายใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตาม

ขอผูกพันของตนภายใตสัญญานี้ (แตไมรวมถึงขอผูกพันที่จะตองชําระเงินใดๆ ตามเงื่อนไขของสัญญานี้)
ใหความรับผิดของคูสัญญาฝายที่ผิดสัญญานั้น (รวมตลอดจนความรับผิดสําหรับการประมาทเลินเลอหรือ
การฝาฝนไมปฏิบัติตามกฎหมาย) ตอคูสัญญาอีกฝายหนึ่งจํากัดอยูที่หนึ่ง (1) ลานบาท สําหรับเหตุการณ
หนึ่ ง เหตุ ก ารณ ใ ดหรื อ สํ า หรั บ เหตุ ก ารณ ห ลายเหตุ ก ารณ ที่ ต อ เนื่ อ งกั น และห า (5) ล า นบาท สํ า หรั บ
เหตุการณทั้งหมด ไมวาจะตอเนื่องกันหรือไมก็ตาม สําหรับรอบระยะเวลาสิบสอง (12) เดือนใด ๆ
14.3 คูสัญญาทั้ง 2 ฝายจะไมบอกปดหรือจํากัดความรับผิดของตนสําหรับการ
เสียชีวิต หรือการบาดเจ็บที่เกิดขึ้นจากความประมาทเลินเลอของตน หรือเปนความรับผิดของตนตาม
กฎหมายที่เกี่ยวของ
14.4 คูสัญญาฝายใดฝายหนึ่งไมตองรับผิดตอคูสัญญาอีกฝายหนึ่งในมูลสัญญา
หรือมูลละเมิด รวมถึงความประมาทเลินเลอหรือการฝาฝนไมปฏิบัติตามกฎหมาย หรือสําหรับความ
เสียหายใด ๆ ไมวาจะโดยทางตรงหรือทางออม ที่เปนความเสียหายในรูปของรายได การสูญเปลาหรือความ
เสียหายขางเคียงหรือทางออมอยางอื่นในเชิงธุรกิจ ที่เกิดขึ้นจากการดําเนินการตามสัญญานี้
14.5 สัญญาแตละขอภายใตหัวขอการจํากัดความรับผิดนี้ เปนขอจํากัดที่ใช
บังคับแยกออกจากกัน และใหมีผลใชบังคับตอไปไดถึงแมวาขอกําหนดหนึ่งขอกําหนดใดจะใชบงั คับไมได
หรือถูกตีความวาไมสมเหตุสมผลไมวาในกรณีใดๆ
14.6 เหตุสุดวิสัย
คูสัญญาทั้ง 2 ฝายไมตองรับผิดในการผิดสัญญาอันเนื่องมาจากเหตุ
สุดวิสัย อันหมายถึง เหตุใด ๆ อันจะเกิดขึ้นก็ดี จะใหผลพิบัติก็ดี เปนเหตุที่ไมอาจปองกันไดแมทั้งบุคคลผู
ตองประสบหรือใกลจะตองประสบเหตุนั้น จะไดจัดการระมัดระวังตามสมควรอันพึงคาดหมายไดจาก
บุคคลในฐานะและภาวะเชนนั้น และเพื่อประโยชนในการตีความสัญญานี้ เหตุสุดวิสัยใหรวมถึง การกอ
การกบฏ การกอการราย สงคราม การปฏิวัติรัฐประหาร ภาวะฉุกเฉินแหงชาติ อัคคีภัย วาตภัย อุทกภัย
การระเบิด การกอวินาศกรรม แตทั้งนี้ไมรวมถึงขอพิพาททางดานแรงงานทุกประเภทรวมทั้งการนัดหยุด
งาน
คูสัญญาซึ่งไดรับผลกระทบจากเหตุสุดวิสัยตองแจงใหคูสัญญาอีกฝายหนึ่งทราบ
ซึ่งสภาพและรายละเอียดของเหตุสุดวิสัยนั้น
ในกรณีที่เหตุสุดวิสัยกระทบถึงการปฏิบัติตามสัญญาของคูสัญญาอีกฝายหนึ่ง
เพียงบางสวน คูสัญญาฝายนั้นยังคงมีภาระผูกพันที่จะตองปฏิบัติตามสัญญาตามสวนที่ไมไดรับผลกระทบ
จากเหตุสุดวิสัยนั้น

ขอ 15 การระงับขอพิพาท
15.1 คูสัญญาทั้ง 2 ฝายตกลงที่จะปฏิบัติตามหรือดําเนินการใดๆ ตามสัญญาดวย
ความตั้งใจจริงในการปฏิบัตงิ านรวมกัน และดวยความสุจริต และจะแสวงหาหนทางรวมกันในการระงับ
ขอพิพาทใดๆ ที่เกิดขึ้น
15.2 คูสัญญาอาจตกลงใหมีทางเลือกในการระงับขอพิพาทอื่นๆ กอนการนําขอ
พิพาทเขาสูการพิจารณาของคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแหงชาติหรือหนวยงานของรัฐที่มีอํานาจ
ตามกฎหมายและศาลในลําดับตอไป เชน การระงับขอพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการ การระงับขอพิพาทใน
ระดับการไกลเกลี่ยโดยคณะกรรมการรวม ตามขอ 12 เปนตน
15.3 ในชวงระยะเวลากอนหรือระหวางกระบวนการระงับขอพิพาท คูสัญญาแต
ละฝายจะตองไมระงับการใหบริการที่ใหแกคูสัญญาอีกฝายหนึ่งหรือกระทําการใดๆ ซึ่งอาจสงผลกระทบ
ตอการใหบริการของคูสัญญาอีกฝายหนึ่ง เวนแตจะไดรับอนุญาตอยางชัดแจงโดยคณะกรรมการกิจการ
โทรคมนาคมแหงชาติ หรือหนวยงานของรัฐที่มีอํานาจตามกฎหมายเปนกรณีๆ ไป
ขอ 16 เบ็ดเตล็ด
16.1 คาใชจายในการเชื่อมตอโครงขาย
การรับภาระคาใชจายวงจรเชื่อมตอโครงขาย (Physical link) กรณีที่เปน Bothway
ใหคูสัญญาทั้ง 2 ฝายรับภาระคนละครึ่ง กรณีที่เปน Oneway ใหคูสัญญาตางฝายตางรับภาระคาใชจายใน
สวนของตน
16.2 เสรีภาพในการทําสัญญา
คูสัญญาทั้ง 2 ฝายอาจเชื่อมตอโครงขายเขากับผูรับใบอนุญาตรายอื่นภายใต
ขอกําหนดและเงื่อนไขที่ระบุไวในใบอนุญาต คูสัญญาฝายหนึ่งจะจํากัดเสรีภาพของคูสัญญาอีกฝายหนึ่งใน
การทําสัญญาเชื่อมตอโครงขายดังกลาวไมได
16.3 บริการฉุกเฉิน (Emergency Service)
การเขาถึงบริการฉุกเฉินของคูสัญญาแตละฝายใหเปนไปตามที่ตกลงกัน
16.4 กฎหมายที่ใชบังคับ
ใหนํากฎหมายไทยมาใชบังคับกับสัญญานี้
16.5 การโอนสิทธิ
คูสัญญาฝายใดฝายหนึ่งจะโอนสิทธิ ผลประโยชน หนาที่ และความ
รับผิดชอบใดๆ ใหแกบุคคลภายนอกมิไดเวนแตจะไดรับความยินยอมเปนหนังสือจากคูสัญญาอีกฝายหนึ่ง
16.6 ภาษาที่ใชกับขอตกลง

ขอตกลงนี้ทําขึ้นเปนภาษาไทยและภาษาอังกฤษที่เปนศัพทเฉพาะในทาง
เทคนิควิศวกรรมซึ่งถือเปนภาษาหลักที่จะนํามาใชเพื่อประโยชนในการตีความสัญญานี้
16.7 การคงไวและการสละสิทธิเรียกรอง
การสละสิ ท ธิ เ รี ย กร อ งจะต อ งกระทํ า เป น ลายลั ก ษณ อั ก ษรส ง ให แ ก
คูสัญญาอีกฝายหนึ่งโดยชอบดวยกฎหมาย การที่คูสัญญาอีกฝายหนึ่งไมใชสิทธิเรียกรองไมถือเปนเหตุให
สิทธิดังกลาวระงับสิ้นไปและไมถือเปนการสละสิทธิเรียกรอง
16.8 ความสมบูรณของสัญญา
ในกรณีที่ขอสัญญาหรือหนี้ตามสัญญาขอใดตกเปนโมฆะหรือไมมีผล
บังคับทางกฎหมายโดยผลของกฎหมายหรือโดยผลของคําพิพากษาของศาล ใหถือวาขอสัญญาหรือหนี้
ดังกลาวไมมีผลกระทบถึงความสมบูรณของขอสัญญาในสวนอื่นๆ

ขอ 17 การยื่นหนังสือบอกกลาว
ในกรณีที่ไมมีการระบุไวเปนอยางอื่นในสัญญานี้ การแสดงเจตนาในรูปการแจง
การยื่นคํารอง การเรียกรอง หรือการติดตอสื่อสารใดๆ ภายใตสัญญานี้ในระหวางคูสัญญา จะตองทําเปน
หนังสือและถือวามีผลผูกพันเมื่อไดมีการนําสงดวยมือ ดวยพนักงานสงเอกสาร ดวยจดหมายลงทะเบียน
ไปรษณียตอบรับ หรือระบบโทรสาร ซึ่งมีการยืนยันโทรสารเปนลายลักษณอักษรในภายหลัง โดยถือวา
วันที่รับโทรสารเปนวันรับการแสดงเจตนา เมื่อคูสัญญาอีกฝายหนึ่งไดรับไวตามที่อยูที่ระบุไวดังตอไปนี้
บริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน)
ฝายรัฐกิจสัมพันธ
เลขที่ 99 หมูที่ 3 ถนนแจงวัฒนะ
แขวงทุงสองหอง เขตหลักสี่
กรุงเทพมหานคร 10210 – 0298
หมายเลขโทรศัพท 0 2104 – 4259
หมายเลขโทรสาร 0 2104 – 4625
บริษัท …………………………..
………………………………….
………………………………….
………………………………….
………………………………….
………………………………….
หรือตามที่อยูอื่นที่คูสัญญาจะไดกําหนดไวเปนหนังสือ
เพื่อเปนหลักฐานแหงการนี้ คูสัญญาทั้ง 2 ฝายไดอานทําความเขาใจสัญญาโดยตลอดแลว
จึงลงลายมือชื่อไวเปนหลักฐานตามวันที่ที่ระบุไวในสัญญานี้
บริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน)
(ลงชื่อ) …………………………………….
(
)

บริษัท………………………………..
(ลงชื่อ) …………………………………
(
)

คํานิยามที่ใชในสัญญาการเชื่อมตอโครงขาย
1. Call Termination คือ การที่ผูประกอบการที่เปนโครงขายปลายทางซึ่งมีเลขหมายปลายทางตอเชื่อมอยู
“รับ” ทราฟฟค ณ จุด POI ของโครงขายปลายทางนั้น แลวนําทราฟฟคดังกลาวสงไปยังเลขหมาย
ปลายทางที่อยูในโครงขายปลายทางนั้น โดยไมมีการสงทราฟฟคดังกลาวผานไปยังจุด POI อื่นใดอีก
2. Call Origination คือ การที่ผูประกอบการใด ๆ ที่มีลูกคาของตนตอเชื่อมกับ หรือใชโครงขายของ
ผู ป ระกอบการรายอื่ น ใช โ ครงข า ยของผู ป ระกอบการรายอื่ น นั้ น เพื่ อ ให ลู ก ค า ของตนเรี ย กออก
(Originate) และ “สง” ทราฟฟคดังกลาว ณ จุด POI ในโครงขายของผูประกอบการรายอื่นนั้นมายัง
โครงขายของตน หรือโครงขายอื่น ๆ ตอไป
3. Call Transit คือ การที่ผูประกอบการโครงขายตนทางซึ่งมีเลขหมายตนทางตอเชื่อมอยู “สง” ทราฟฟค
ของเลขหมายตนทางนั้นไปยังจุด POI ของผูประกอบการโครงขายตอผาน (Transit Operator) เพื่อนํา
ทราฟฟคดังกลาว “สงตอ” ไปยังอีกจุด POI หนึ่งของผูประกอบการโครงขายปลายทางที่เลขหมาย
ปลายทางตอเชื่อมอยู ทั้งนี้ผูประกอบการโครงขายตอผานและผูประกอบการโครงขายปลายทาง อาจ
เปนผูประกอบการรายเดียวกันก็ได
4. ทราฟฟค (Traffic) คือ เครื่องหมาย สัญญาณ ตัวหนังสือ ตัวเลข ภาพ เสียง รหัส หรือการอื่นใดซึ่ง
สามารถใหเขาใจความหมายไดโดยระบบสาย ระบบคลื่นความถี่ ระบบแสง ระบบแมเหล็กไฟฟาอื่น
หรือระบบอื่น

