ข้อเสนอการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม

บริ ษทั แอมเน็กซ์ จํากัด
Xx กุมภาพันธ์ 2560

ข้อเสนอการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม
ข้อเสนอการใช้โครงข่ายโทรคมนาคมฉบับนี้ (ข้อเสนอ) จัดทําขึน้ เมื่อวันที่ …………….. โดยบริษทั แอมเน็กซ์
จํากัด (แอมเน็กซ์) เลขที่ 290 อาคารศศิ ซอยรุ่งเรือง ถนนรัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพ 10310

ข้อเสนอฉบับนี้ได้จดั ทําโดยเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง การใช้และเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม พ.ศ. 2556 (ประกาศ กสทช.) เพื่อให้เป็ น
ข้อเสนออ้างอิงในการให้บริการใช้โครงข่ายโทรคมนาคม ระหว่างผูใ้ ห้บริการโทรคมนาคมทีม่ โี ครงข่าย (ผูข้ อเชื่อมต่อ) ซึง่ มี
สิทธิและหน้าทีภ่ ายใต้การกํากับดูแลของคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (คณะกรรมการ) ทีป่ ระสงค์จะใช้
โครงข่ายของแอมเน็กซ์ ตามขอบเขตบริการการใช้โครงข่ายทีเ่ สนอไว้ในข้อเสนอนี้

หมวด 1
หลักการทัวไป
่
ทัวไป
่
ข้อ 1 ข้อเสนอนี้ครอบคลุมการดําเนินการทางเทคนิคและทางพาณิชย์เพื่อการเชื่อมต่อระหว่างโครงข่ายโทรคมนาคมของ
บริษทั แอมเน็กซ์กบั โครงข่ายโทรคมนาคมของผูข้ อเชื่อมต่อเพื่อให้ทราฟฟิ คโทรคมนาคมดําเนินไปอย่างต่อเนื่องไม่ขาดตอน
ข้อเสนอการเชือ่ มต่อโครงข่ายประกอบด้วยเอกสารแนบท้ายต่อไปนี้
เอกสารแนบท้ายหมายเลข 1

จุดเชื่อมต่อ

เอกสารแนบท้ายหมายเลข 2

ข้อกําหนดและมาตรฐานทางเทคนิคซึง่ ได้รวมมาตรฐาน
ทีค่ ่สู ญ
ั ญาตกลงร่วมกันในเรื่อง Interworking
specifications ไว้ดว้ ยแล้ว

เอกสารแนบท้ายหมายเลข 3

ประเภทบริการเชื่อมต่อโครงข่าย

เอกสารแนบท้ายหมายเลข 4

คําจํากัดความ

เอกสารแนบท้ายหมายเลข 5

อัตราค่าเชื่อมต่อโครงข่าย

เอกสารแนบท้ายหมายเลข 6

อัตราค่าตอบแทนการใช้สงิ่ อํานวยความสะดวก

คําว่า “สัญญา” ทีป่ รากฏในข้อเสนอนี้ หากมิได้ระบุเป็ นอย่างอื่น ให้หมายถึงสัญญาเชื่อมต่อโครงข่ายระหว่างบริษทั แอม
เน็กซ์กบั ผูข้ อเชื่อมต่อ และ “คู่สญ
ั ญา” ให้หมายถึง บริษทั แอมเน็กซ์ หรือ ผูข้ อเชื่อมต่อ แล้วแต่กรณี

ข้อ 2 ผูข้ อเชื่อมต่อ จะเข้าทําสัญญาการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมกับแอมเน็กซ์ ตามแบบสัญญามาตรฐานทีแ่ อมเน็กซ์
กําหนด เพื่อการมีผลอันสมบูรณ์ของการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม โดยสัญญาทีม่ กี ารจัดทําขึน้ จะเป็ นสัญญาทีใ่ ช้
เฉพาะระหว่างผูข้ อเชื่อมต่อกับแอมเน็กซ์เท่านัน้ อีกทัง้ มิให้มกี ารโอนสิทธิ ผลประโยชน์ หน้าที่ และความรับผิดชอบใดๆ
ของผูข้ อใช้อนั เกีย่ วเนื่องกับการเชื่อมต่อตามข้อเสนอและสัญญาการเชื่อมต่อทีม่ ขี น้ึ ไปยังบุคคลอื่นโดยมิได้รบั ความ
เห็นชอบจากแอมเน็กซ์

ข้อ 3 ในกรณีท่ี ผูข้ อเชื่อมต่อ ขอเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมของแอมเน็กซ์เป็ นครัง้ แรก แอมเน็กซ์ขอสงวนสิทธิทจ่ี ะ
ขอให้ผขู้ อเชือ่ มต่อต้องวางหลักประกัน ทัง้ นี้เพื่อเป็ นการประกันการปฏิบตั ขิ องผูข้ อเชื่อมต่อตามข้อเสนอนี้ โดยแอมเน็กซ์จะ
คืนหลักประกันให้เมื่อเชื่อได้ว่าผูข้ อเชื่อมต่อสามารถทีจ่ ะปฏิบตั ไิ ด้ตามข้อเสนอฉบับนี้รวมถึงข้อตกลงเพิม่ เติมทีม่ ี

ข้อ 4 ผูข้ อเชื่อมต่อ จะต้องเป็ นผูใ้ ห้บริการโทรคมนาคมทีม่ โี ครงข่ายซึง่ มีสทิ ธิและหน้าทีภ่ ายใต้การกํากับดูแลของ
คณะกรรมการตลอดระยะเวลาทีม่ กี ารเชื่อมต่อโครงข่ายระหว่างกัน

ข้อ 5 ภายใต้กรอบหลักเกณฑ์ของประกาศ กสทช.ทีม่ ใี นเรื่องนี้ หากแอมเน็กซ์จาํ เป็ นต้องทําการปรับปรุงเปลีย่ นแปลง ส่วน
หนึ่งส่วนใดของข้อเสนอการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม เพื่อให้สอดคล้องกับสถานะการณ์ทเ่ี กิดขึน้ การปรับปรุง
เปลีย่ นแปลงทีเ่ ป็ นเงื่อนไขเกีย่ วเนื่องกับการปฏิบตั กิ รณีทวไป
ั ่ โดยมิได้ใช้บงั คับเป็ นการเฉพาะเจาะจงกับผูข้ อเชื่อมต่อราย
ใดรายหนึ่งตามทีไ่ ด้มกี ารตกลงกันแล้ว ผูข้ อเชื่อมต่อยินยอมทีจ่ ะให้แอมเน็กซ์ดาํ เนินการได้

ข้อ 6 การตีความหมายของคําใดๆ ของข้อเสนอฉบับนี้ ให้เป็ นไปตามความหมายทีก่ าํ หนดไว้ในเอกสารแนบท้ายข้อเสนอ 1
หรือหากไม่ได้กาํ หนดไว้ การตีความหมายใดๆ ให้ถอื เอาความหมายตามประกาศ กสทช.ใช้เป็ นการอ้างอิง

กระบวนการและระยะเวลาเจรจาข้อตกลงการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม
ข้อ 7 ผูข้ อใช้ตอ้ งทําเป็ นหนังสือแสดงเจตจํานง (คําขอเชื่อมต่อ) โดยชัดแจ้งแก่แอมเน็กซ์ว่า ต้องการขอทําสัญญาการ
เชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมตามเงื่อนไขทีก่ าํ หนดไว้ตามข้อเสนอฉบับนี้ โดยจะต้องระบุรายละเอียดอย่างน้อยดังต่อไปนี้

1. สถานทีท่ จ่ี ะเป็ นจุดเชื่อมต่อ
2. การประมาณการของจํานวนทราฟฟิ ค
3. ปริมาณทราฟฟิ คในชัวโมงเร่
่
งด่วน
4. ประเภทของ Signaling และจํานวน ports ทีต่ อ้ งการใช้ในการเชือ่ มต่อ
5. รายละเอียดทางด้านเทคนิคอื่น ๆ ทีจ่ าํ เป็ นสําหรับการวางแผนการเชื่อมต่อให้บรรลุผลสําเร็จ

ข้อ 8 บริษทั แอมเน็กซ์จะดําเนินการตรวจสอบและพิเคราะห์อย่างละเอียดซึง่ คําเสนอขอเชือ่ มต่อโครงข่ายและรายละเอียด
ทัง้ หมด และจะแสดงเจตนาสนองรับหรือปฏิเสธ คําเสนอขอเชื่อมต่อโครงข่ายทัง้ หมดหรือบางส่วนภายใน 60 วันนับแต่วนั ที่
ได้รบั คําเสนอ

ข้อ 9 บริษทั แอมเน็กซ์จะจัดให้มกี ารเชื่อมต่อตามคําเสนอขอเชื่อมต่อโครงข่ายทีต่ นสนองรับไว้ภายในระยะเวลา 90 วัน นับ
จากวันทีม่ กี ารตอบรับคําขอดังกล่าว (หรือวันทีถ่ อื ว่ามีการตอบรับคําขอดังกล่าว แล้วแต่กรณี) ในกรณีทก่ี ารจัดให้มกี าร
เชื่อมต่อตามคําเสนอขอเชื่อมต่อโครงข่ายดังกล่าวจําเป็ นต้องมีการสร้างโครงข่ายใหม่ หรือต้องมีการขยายโครงข่ายเดิมของ
บริษทั แอมเน็กซ์เพื่อรองรับทราฟฟิ ค (Traffic) จากผูข้ อเชื่อมต่อโครงข่าย ก็ให้ขยายระยะเวลา 90 วันดังกล่าวออกไปเป็ น
180 วัน
ระยะเวลาตามวรรคแรกของข้อนี้ให้ขยายเพิม่ ได้อกี เฉพาะกรณีความล่าช้าทีม่ สี าเหตุมาจากเหตุสดุ วิสยั ตาม
เงื่อนไขในข้อ 65 เท่านัน้

ข้อ 10 ในกรณีทม่ี ขี อ้ โต้แย้งใดๆ ระหว่างบริษทั แอมเน็กซ์กบั ผูข้ อเชือ่ มต่อเกีย่ วกับการตอบรับหรือปฏิเสธคําเสนอขอ
เชื่อมต่อโครงข่ายไม่ว่าทัง้ หมดหรือบางส่วนก็ตาม ให้ฝ่ายใดฝ่ ายหนึ่งมีสทิ ธิเสนอข้อโต้แย้งนัน้ ให้องค์กรกํากับดูแลหรือ
หน่วยงานของรัฐทีม่ อี าํ นาจตามกฎหมายเป็ นผูว้ นิ จิ ฉัยชีข้ าด และให้ถอื ว่าคําวินจิ ฉัยชีข้ าดขององค์กรกํากับดูแลหรือ
หน่วยงานของรัฐทีม่ อี าํ นาจตามกฎหมายเป็ นทีส่ ดุ โดยทัง้ บริษทั แอมเน็กซ์และผูข้ อเชื่อมต่อมีหน้าทีต่ อ้ งถือปฏิบตั ติ ามอย่าง
เคร่งครัด

ข้อ 11 ในกระบวนการทําคําเสนอและคําสนองไม่ตอ้ งมีการวางหลักประกันแต่ให้มกี ารปรับได้ใน 3 กรณี คือ
11.1. มีการใช้ทราฟฟิ ค (Traffic) ไม่ครบตามทีข่ อ (โดยหลักเกณฑ์ในการถือว่าใช้ไม่ครบคือ มีการใช้โดยเฉลีย่ ตํ่า
กว่า 75 เปอร์เซ็นต์ของปริมาณทราฟฟิ คเฉลีย่ ในชัวโมงเร่
่
งด่วนตาม Grade of Service (GOS) ทีต่ กลงกัน

ในช่วงเวลาใด ๆ ตามทีค่ ่สู ญ
ั ญาตกลงกัน โดยในช่วงระยะเวลาเริม่ ต้นคู่สญ
ั ญามีสทิ ธิตกลงกันกําหนด
ช่วงเวลาทีย่ งั ไม่มกี ารปรับ (Grace Period) ได้
การปรับตามข้อ 11.1 นี้ให้ปรับเป็ นรายวัน โดยอัตราค่าปรับจะต้องสัมพันธ์กบั เงินลงทุนทีเ่ กิดขึน้ จริง
11.2. มีการยกเลิกคําเสนอขอเชื่อมต่อโครงข่ายหลังจากทีบ่ ริษทั แอนเน็กซ์ได้สนองรับคําเสนอขอเชื่อมต่อ
โครงข่ายแล้ว โดยสามารถปรับได้ตามความเสียหายทีแ่ ท้จริง
11.3. บริษทั แอมเน็กซ์ไม่อาจจัดให้มกี ารเชื่อมต่อโครงข่ายได้ครบถ้วนตาม capacity ทีต่ กลงกันไว้ โดยบริษทั แอม
เน็กซ์จะชดใช้ค่าปรับแก่ผขู้ อเชือ่ มต่อภายใต้หลักเกณฑ์ทต่ี กลงกัน
ในกรณีตามข้อ 11.3 นี้ คู่สญ
ั ญาทัง้ สองฝ่ ายอาจตกลงกันกําหนดวิธกี ารเยียวยาคู่สญ
ั ญาฝ่ ายทีไ่ ด้รบั ความเสียหาย
ในรูปแบบอื่น นอกเหนือจากการปรับก็ได้

ข้อ 12 การจะกําหนดให้ฝ่ายใดฝ่ ายหนึ่งชดใช้ค่าเสียหายในกรณีใดๆ จะต้องมีการยกเว้นความรับผิดในการชดใช้ค่าเสียหาย
สําหรับกรณีทก่ี ารไม่ปฏิบตั ติ ามสัญญาเกิดจากเหตุสดุ วิสยั
ข้อ 13 ผูข้ อมีสทิ ธิเสนอให้มกี ารเพิม่ วงจรเชื่อมต่อเพื่อรองรับทราฟฟิ คทีข่ อเชื่อมต่อตามสัญญาเชื่อมต่อโครงข่ายได้ทุกรอบ
ไตรมาส และบริษทั แอมเน็กซ์จะปฏิบตั ติ ามคําขอนัน้ อย่างเคร่งครัด และหากการเชื่อมต่อโครงข่ายตามคําขอนัน้ ทําให้เกิด
ภาระแก่ผใู้ ห้เชื่อมต่อโครงข่ายเกินสมควรก็ให้ผใู้ ห้เชื่อมต่อโครงข่ายและผูข้ อเชื่อมต่อโครงข่ายมาตกลงกันในการรับภาระที่
เพิม่ ขึน้ นัน้ อย่างเป็ นธรรม โดยผูใ้ ห้เชื่อมต่อโครงข่ายจะต้องจัดให้มกี ารเพิม่ วงจรเชื่อมต่อเพื่อรองรับทราฟฟิ คภายใน
ระยะเวลาตามข้อ 9
ในกรณีทผ่ี ขู้ อเชื่อมต่อใช้วงจรทีข่ อเพิม่ นัน้ ไม่ครบให้ถอื ว่าคู่สญ
ั ญาฝ่ ายนัน้ ใช้ทราฟฟิ ค (Traffic) ไม่ครบตามทีข่ อ
ภายใต้หลักเกณฑ์ทร่ี ะบุไว้ในข้อ 11.1 และคู่สญ
ั ญาอีกฝ่ ายหนึ่งมีสทิ ธิปรับได้ตามหลักเกณฑ์ทร่ี ะบุไว้ในข้อ 11.1

จุดเชื่อมต่อและหลักการเชื่อมต่อ
ข้อ 14 เพื่อประโยชน์ในการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมระหว่างกัน ผูข้ อเชื่อมต่อและผูใ้ ห้เชื่อมต่อมีสทิ ธิเลือกทีจ่ ะเช่าใช้
วงจรทางไกลจากผูใ้ ห้บริการวงจรทางไกลรายใดก็ได้อย่างเสรีโดยไม่มขี อ้ จํากัดใดๆ รวมทัง้ ให้มสี ทิ ธิทจ่ี ะสร้าง เป็ นเจ้าของ
และดูแลบํารุงรักษาวงจรทางไกลได้อย่างเสรีโดยไม่มขี อ้ จํากัดใดๆ และมีสทิ ธิทจ่ี ะใช้ประโยชน์จากวงจรทางไกลทีส่ ร้างขึน้
ได้อย่างเต็มทีต่ ลอดอายุการใช้งานของวงจรทางไกลทีเ่ กีย่ วข้อง
วงจรทางไกลทีฝ่ ่ ายใดฝ่ ายหนึ่งเช่าใช้อยู่ หรือทีฝ่ ่ ายใดฝ่ ายหนึ่งจัดสร้างขึน้ ตามวรรคแรก ให้ถอื เป็ นส่วนหนึ่งของ
โครงข่ายของฝ่ ายนัน้ และให้สทิ ธิในการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมของฝ่ ายนัน้ ขยายถึงวงจรทางไกลเหล่านัน้ ด้วยในทุก
กรณี
ทัง้ นี้ การดําเนินการทัง้ หมดตามข้อนี้จะต้องกระทําโดยไม่ขดั ต่อกฎหมาย

ข้อ 15 บริษทั แอมเน็กซ์จะจัดให้ผขู้ อเชื่อมต่อเชื่อมต่อเข้ากับโครงข่ายโทรคมนาคมของบริษทั แอมเน็กซ์ได้ทจ่ี ุดเชื่อมต่อใด
ๆ ทีเ่ ป็ นไปได้ทางเทคนิคการเชือ่ มต่อทีเ่ ป็ นไปได้ทางเทคนิคอาจเป็ นที่ Local Exchange / Tandem / Transit Exchange /
Mobile Exchange หรือจุดอื่นทีม่ คี ุณสมบัตใิ นการแลกเปลีย่ นหรือเชื่อมต่อข้อมูลใกล้เคียงกันกับ Mobile Exchange และ
International Gateway เป็ นต้น
จุดเชื่อมต่อ (POI) ตามเอกสารแนบท้ายหมายเลข 1 ให้ถอื เป็ นจุดทีเ่ ป็ นไปได้ทางเทคนิค
ข้อ 16 การเพิม่ หรือลดจํานวนจุดเชื่อมต่อ (POI) หรือการย้ายจุดเชื่อมต่อ (POI) รวมทัง้ การเปลีย่ นแปลงพืน้ ทีใ่ ห้บริการของ
จุดเชื่อมต่อ (Service Area) เหล่านัน้ สามารถกระทําได้เมื่อมีเหตุผลอันสมควร แต่จะต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าเป็ น
ระยะเวลาไม่น้อยกว่า 6 เดือน ในกรณีทม่ี ขี อ้ โต้แย้ง ให้สง่ เรื่องให้องค์กรกํากับดูแลหรือหน่วยงานของรัฐทีม่ อี าํ นาจตาม
กฎหมายเป็ นผูว้ นิ จิ ฉัยชีข้ าด

ข้อ 17 การเชื่อมต่อโครงข่ายตามข้อ 15 สอดคล้องกับหลัก ดังต่อไปนี้
• บริษทั แอมเน็กซ์ยนิ ยอมให้มกี ารเชื่อมต่อโครงข่าย ณ ทุก ๆ จุดทีเ่ ป็ นไปได้ทางเทคนิค
• บริษทั แอมเน็กซ์จะให้บริการเชือ่ มต่อโครงข่ายโดยไม่เลือกปฏิบตั ิ และโปร่งใสทัง้ ในด้านเงื่อนไขการใช้โครงข่าย
และมาตรฐานทางเทคนิคทุกอย่างทีเ่ กีย่ วข้อง
• บริษทั แอมเน็กซ์จะให้บริการเชือ่ มต่อโครงข่ายในอัตราค่าใช้ และด้วยคุณภาพทีว่ ดั จากต้นทางถึงปลายทางของท
ราฟฟิ ค (Traffic) ทีเ่ ท่าเทียมกับการให้บริการภายในโครงข่ายของบริษทั เองและเท่าเทียมกับการให้บริการแก่
ผูป้ ระกอบการรายอื่นทีใ่ ช้บริการเชื่อมต่อโครงข่ายกับบริษทั แอมเน็กซ์ดว้ ย

หมวด 2
บริการ และอัตราค่าตอบแทนการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม
ข้อ 18 บริการเชื่อมต่อโครงข่ายทีบ่ ริษทั แอมเน็กซ์มใี ห้บริการ
1) Call Origination ซึง่ รวมถึง International Call ด้วย
2) Call Termination
3) Call Transit

ข้อ 19 อัตราค่าตอบแทนการเชือ่ มต่อโครงข่ายโทรคมนาคมของบริการตามข้อ 22 ใช้อตั ราค่าตอบแทนการเชื่อมต่อ
โครงข่ายโทรคมนาคมอ้างอิงทีป่ ระกาศโดย กสทช.

ข้อ 20 บริการพิเศษทีม่ อี ตั ราค่าบริการแตกต่างจากอัตราปกติ
บริษทั แอมเน็กซ์และผูข้ อเชื่อมต่อมีสทิ ธิตกลงกันกําหนดรายละเอียดสิทธิและหน้าทีข่ องแต่ละฝ่ ายในการให้บริการ
พิเศษทีม่ อี ตั ราค่าบริการแตกต่างจากอัตราปกติ ซึง่ ได้แก่
(1) บริการพิเศษ
(2) บริการเพื่อสาธารณะ
(3) บริการเบอร์ทดสอบ
(4) บริการสอบถามเลขหมาย
(5) บริการอื่นใดตามทีอ่ าจตกลงกันในภายหน้า

หมวด 3
รายละเอียดและข้อกําหนดทางเทคนิ ค
การประมาณการทราฟฟิ ค
ข้อ 21 เว้นแต่จะตกลงไว้เป็ นอย่างอื่นและเพื่อประโยชน์ทางเทคนิค ผูข้ อเชื่อมต่อมีหน้าทีป่ ระมาณการทราฟฟิ ค (Traffic)
ของตนทีจ่ ะส่งไปยังบริษทั แอมเน็กซ์ล่วงหน้าทุกรอบไตรมาสเพือ่ ประโยชน์ในการเตรียมการรองรับปริมาณทราฟฟิ ค
ดังกล่าว
ทัง้ สองฝ่ ายตกลงจะร่วมกันดําเนินการใด ๆ เพื่อประโยชน์ในการประมาณการทราฟฟิ คให้มคี วามถูกต้องและ
แม่นยําให้มากทีส่ ดุ
ผูข้ อเชื่อมต่อมีหน้าทีต่ อ้ งจัดทํารายงานการประมาณการทราฟฟิ คส่งให้แก่ค่สู ญ
ั ญาอีกฝ่ ายหนึ่ง โดยมีรายละเอียด
ดังต่อไปนี้
(ก) ตัวเลขประมาณการปริมาณทราฟฟิ คทีส่ ง่ เข้าไปในแต่ละจุดเชื่อมต่อ โดยจําแนกประเภททราฟฟิ ค
(ข) กรอบระยะเวลาการประมาณการ
(ค) ข้อมูลการประมาณการทราฟฟิ ค

(ง) การประเมินผลการประมาณการ

การกําหนดคุณภาพการบริการและการทดสอบระบบ
ข้อ 22 บริษทั แอมเน็กซ์จะจัดหาบริการทีม่ คี ุณภาพเท่าเทียมกัน โดยวัดจากต้นทางถึงปลายทาง (end-to-end quality)
ของทราฟฟิ ค (Traffic) รวมทัง้ มีเงื่อนไขและข้อกําหนดขัน้ ตํ่าเท่าเทียมกันหรือไม่ต่ํากว่าทีใ่ ห้บริการแก่ลกู ค้าของตนเองหรือ
แก่ผขู้ อเชื่อมต่อโครงข่ายรายอื่น

ข้อ 23 คุณภาพการบริการการเชื่อมต่อโครงข่ายจะต้องเป็ นไปตามมาตรฐานดังต่อไปนี้
• กรณี Fixed Line ให้ใช้ parameter คือ Call Established Rate
• กรณี Mobile ให้ใช้ parameter คือ Grade of Service (GOS)
นอกจากเป็ นไปตามมาตรฐานดังกล่าวแล้วจะต้องเป็ นไปตามข้อตกลงระหว่างบริษทั แอมเน็กซ์กบั ผูข้ อเชื่อมต่อด้วย

ข้อ 24 บริษทั แอมเน็กซ์และผูข้ อเชื่อมต่อทัง้ สองฝ่ ายตกลงให้มกี ารทดสอบระบบการเชื่อมต่อโครงข่ายเพื่อให้มนใจว่
ั ่ าการ
ทํางานของระบบการเชื่อมต่อของทัง้ สองฝ่ ายสามารถทํางานได้ตามเงือ่ นไขทีต่ กลงกัน และมีผลกระทบต่อการทํางานปกติ
ของโครงข่ายน้อยทีส่ ดุ เท่าทีจ่ ะเป็ นไปได้

ข้อ 25 ในการดําเนินกระบวนการทดสอบระบบ ทัง้ บริษทั แอมเน็กซ์และผูข้ อเชื่อมต่อจะต้องตกลงกันในรายละเอียดในเรื่อง
ต่อไปนี้
25.1. การเตรียมการก่อนการทดสอบ
25.2. การดําเนินการทดสอบ
25.3. กําหนดเวลาการทดสอบ
25.4. เวลาปฏิบตั งิ านการทดสอบ
25.5. ค่าใช้จ่ายการทดสอบ
25.6. ความล่าช้าและการยกเลิกการทดสอบ

Network Integrity ความปลอดภัย และการป้ องกันโครงข่าย
ข้อ 26 บริษทั แอมเน็กซ์กาํ หนดแนวทางการปฏิบตั เิ กีย่ วกับ Network Integrity สําหรับการเชื่อมต่อโครงข่ายไว้ดงั นี้
1. บริษทั แอมเน็กซ์และผูข้ อเชื่อมต่อตกลงทีจ่ ะคงไว้ซง่ึ Network Integrity และดําเนินมาตรการใดๆ ทีจ่ าํ เป็ นและ
เพียงพอในการสร้างความปลอดภัย และการป้ องกันโครงข่าย
2. Network Integrity หมายถึง ความสามารถในตัวระบบโครงข่ายทีจ่ ะดํารงไว้ซง่ึ สถานะการทํางานพืน้ ฐานโดย
สถานะการทํางานนัน้ ไม่ถูกกระทบอันเนื่องมาจากการเชื่อมต่อโครงข่าย
3. การดํารงไว้ซง่ึ Network Integrity ซึง่ โดยหลักการคือการป้ องกันมิให้มสี ญ
ั ญาณทีม่ ไิ ด้เป็ นไปตาม Specification
เข้ามาในระบบโครงข่าย
4. การกําหนด Specification มีหลักการให้บริษทั แอมเน็กซ์และผูข้ อเชื่อมต่อตกลงร่วมกันก่อนในชัน้ แรก ในกรณีท่ี
Specification ขัดหรือแย้งกับ Specification ทีก่ าํ หนดโดยองค์กรกํากับดูแลหรือหน่วยงานของรัฐทีม่ อี าํ นาจตาม
กฎหมาย ให้ใช้มาตรฐานขององค์กรกํากับดูแลหรือหน่วยงานของรัฐทีม่ อี าํ นาจตามกฎหมายเป็ นหลัก
ข้อ 27 ผูข้ อเชื่อมต่อต้องรับว่า
27.1. จะดําเนินมาตรการต่างๆ ทีเ่ พียงพอในการป้ องกันมิให้เกิดการส่งผ่านสัญญาณข้อมูล (Signaling message) ใด
ๆ ซึง่ มิได้มลี กั ษณะตามทีก่ าํ หนดไว้ในสัญญาเชื่อมต่อโครงข่ายหรือ มิได้เป็ นไปตาม Interworking Specification
ทีร่ ะบุไว้ในเอกสารแนบท้ายหมายเลข 2
27.2. จะจัดให้มกี ารดําเนินการทีเ่ พียงพอในการตรวจสอบการทํางานและการปฏิเสธสัญญาณข้อมูลทีม่ ไิ ด้เป็ นไปตาม
มาตรฐาน เพื่อป้ องกันมิให้สญ
ั ญาณ (Signals) นอกเหนือจากทีก่ าํ หนดไว้ในข้อ 31.1 เข้าสูร่ ะบบ
27.3. ในการเชื่อมต่อโครงข่ายนัน้ หากคู่สญ
ั ญาฝ่ ายหนึ่งฝ่ ายใดกระทําการฝ่ าฝืนโดยการส่งทราฟฟิ ค (Traffic) ทีม่ ไิ ด้มี
ลักษณะตามทีก่ าํ หนดในสัญญาเชื่อมต่อโครงข่าย และก่อให้เกิดความเสียหายแก่ค่สู ญ
ั ญาอีกฝ่ ายหนึ่ง คู่สญ
ั ญา
ฝ่ ายทีก่ ระทําการฝ่ าฝืนจะต้องยุตกิ ารกระทํานัน้ โดยทันทีทไ่ี ด้รบั แจ้งจากคู่สญ
ั ญาอีกฝ่ ายหนึ่ง และยินยอมให้
คู่สญ
ั ญาอีกฝ่ ายหนึ่งนัน้ ปรับเป็ นรายวันในอัตราวันละ 100,000 บาท นับตัง้ แต่ได้กระทําการฝ่ าฝืนจนถึงวันที่
คู่สญ
ั ญาฝ่ ายทีก่ ระทําการฝ่ าฝืนนัน้ ได้หยุดกระทําการดังกล่าว

ความปลอดภัยและการป้ องกันโครงข่าย
ข้อ 28 บริษทั แอมเน็กซ์และผูข้ อเชื่อมต่อตกลงรับผิดชอบในการรักษาความปลอดภัยในการทํางานของโครงข่ายในด้านของ
ตนเอง และตกลงทีจ่ ะดําเนินกระบวนการใดๆ เท่าทีจ่ าํ เป็ นทัง้ หมดและเท่าทีจ่ ะเป็ นไปได้ในทางปฏิบตั ิ เพื่อประกันว่า
โครงข่ายในด้านของตนเองนัน้ มีลกั ษณะ
(ก) ไม่ทาํ อันตรายหรือส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยหรือสุขภาพของบุคคลใดๆ ซึง่ รวมถึงพนักงาน ลูกจ้าง และ
คู่สญ
ั ญาอื่นๆ ของอีกฝ่ ายหนึ่ง

(ข) ไม่ทาํ อันตรายทัง้ ในทางกายภาพและในทางเทคนิคต่อโครงข่ายของอีกฝ่ ายหนึ่ง ซึง่ รวมถึง (แต่ไม่จาํ กัด
เฉพาะ) การสร้างความเสียหาย การกีดกันหรือรบกวนประสิทธิภาพการทํางานของโครงข่ายของอีกฝ่ ายหนึ่ง
ข้อ 29 ในกรณีทก่ี ารส่งผ่านทราฟฟิ คไปยังฝ่ ายใดฝ่ ายหนึ่งต้องใช้ power feeding จะต้องมีการประกันความปลอดภัยของ
อุปกรณ์ในระบบตลอดจนความปลอดภัยในการบํารุงรักษาอุปกรณ์ดงั กล่าวของเจ้าหน้าทีผ่ คู้ วบคุมระบบด้วย

แผนด้านเทคนิ คขัน้ พืน้ ฐาน
ข้อ 30 บริษทั แอมเน็กซ์และผูข้ อเชื่อมต่ออาจจะตกลงกันให้มแี ผนเทคนิคขัน้ พืน้ ฐานได้

หมวด 4
อาคารสถานที่ สาธารณูปโภค และสิ่ งอํานวยความสะดวกอื่นๆ
ข้อ 31 การเชื่อมต่อโครงข่ายของผูข้ อเชื่อมต่อ ณ จุดเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม หากจําเป็ นต้องใช้สถานที่ สาธารณูปโภคและ
สิง่ อํานวยความสะดวกอื่นๆ สําหรับวัตถุ ประสงค์แห่ งการเชื่อมต่ อโครงข่ายโทรคมนาคมตามข้อเสนอนี้ ผู้ขอเชื่อมต่ อต้องแจ้ง
รายละเอียดทีจ่ าํ เป็ นอย่างชัดเจนเป็ นหนังสือแก่ผใู้ ห้เชื่อมต่อ
แอมเน็กซ์จะจัดหาสถานที่ สาธารณู ปโภคและสิง่ อํานวยความสะดวกให้กบั ผูข้ อเชื่อมต่อและเรียกเก็บค่าตอบแทนที่องิ ต้นทุน หาก
แอมเน็กซ์ไม่สามารถจัดหาสถานที่ สาธารณู ปโภคและสิง่ อํานวยความสะดวกตามที่ผูข้ อเชื่อมต่อร้องขอได้ เนื่องจากเหตุผลทาง
เทคนิคหรือข้อจํากัดทีม่ แี ล้ว แอมเน็กซ์จะเสนอให้ผขู้ อใช้พจิ ารณาในทางเลือกอื่นภายใต้ขอ้ ตกลงด้านภาระค่าใช้จ่ายทีจ่ ะมีขน้ึ กับผู้
ขอเชื่อมต่อ ส่วนการปฏิเสธการขอใช้โครงสร้างพืน้ ฐานตามข้อนี้ ให้กระทําได้เฉพาะในกรณีทก่ี ฎหมายอนุญาตให้กระทําได้เท่านัน้
ประเภทและชนิดของอาคารสถานที่ สาธารณูปโภค และสิง่ อํานวยความสะดวกอื่นๆ ทีแ่ อมเน็กซ์มใี ห้บริการ กําหนดไว้ใน
เอกสารแนบท้ายหมายเลข 6
ข้อ 32 ในการจัดให้มสี ถานที่ สาธารณู ปโภคและสิง่ อํานวยความสะดวกอื่นๆ สําหรับการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมให้กบั ผูข้ อ
เชื่อมต่อนัน้ แอมเน็กซ์จะจัดให้มกี ารบํารุงรักษาให้ใช้งานได้ดี ให้มคี วามปลอดภัย จัดให้มรี ะเบียบการเข้าสถานที่ จัดทําคู่มอื การ
ปฏิบตั งิ านและบํารุงรักษา ให้กบั ผูข้ อใช้ใช้เป็ นแนวทางในการปฏิบตั ิ
ข้อ 33 ผูข้ อเชื่อมต่อมีภาระรับผิดชอบต่อค่าตอบแทนทีม่ กี ารเรียกเก็บ อันเนื่องจากการใช้สถานที่ สาธารณูปโภคและสิง่ อํานวยความ
สะดวกอื่นๆ สําหรับการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมทีเ่ กิดขึน้ อีกทัง้ ยังจะต้องปฏิบตั ติ ามมาตรการต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้องโดยเคร่งครัด

ข้อ 34 ผูใ้ ห้เชื่อมต่อจะเรียกเก็บค่าตอบแทนการใช้อาคารสถานที่ สาธารณูปโภค และสิง่ อํานวยความสะดวกอื่นๆ ตามอัตรา
ทีก่ าํ หนดไว้ในเอกสารแนบท้ายหมายเลข 6
ข้อ 35 ผูข้ อเชื่อมต่อและบริษทั แอมเน็กซ์ แต่ละฝ่ ายมีหน้าทีร่ บั ผิดชอบค่าใช้จ่ายต่อไปนี้ในส่วนทีใ่ ช้เพือ่ ประโยชน์ของตนเอง
35.1.

การซ่อมบํารุงอุปกรณ์ในส่วนทีเ่ ป็ นกรรมสิทธิหรื
์ ออยู่ในความครอบครองของตนเอง

35.2.

ค่านํ้า ค่าไฟ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในส่วนทีใ่ ช้เพื่อประโยชน์ของตนเอง

ข้อ 36 ผูข้ อเชื่อมต่อโครงข่ายทีข่ อใช้อาคารสถานที่ สาธารณูปโภค และสิง่ อํานวยความสะดวกอืน่ ๆ เพื่อการเชื่อมต่อมี
หน้าที่ ดังนี้
36.1. รับผิดชอบค่าใช้จ่ายและการดูแลอุปกรณ์และทรัพย์สนิ นับจากจุดเชื่อมต่อ (POI) ไปทางโครงข่ายของคู่สญ
ั ญาฝ่ าย
ซึง่ ขอใช้อาคารสถานที่ สาธารณูปโภค และสิง่ อํานวยความสะดวกอื่นๆ เป็ นต้นไป
36.2.

ปฏิบตั ติ ามคูม่ อื การปฏิบตั งิ านและบํารุงรักษา

36.3. ยินยอมและให้ความร่วมมือกับเจ้าของหรือตัวแทนอาคารสถานทีใ่ นการเข้าตรวจตราในอาคารสถานทีไ่ ด้เมื่อมีเหตุ
อันควร เพื่อความปลอดภัยของอาคารสถานทีโ่ ดยได้รบั ความยินยอมจากคู่สญ
ั ญาฝ่ ายซึง่ ขอใช้อาคารสถานที่ ทัง้ นี้ในการ
เข้าตรวจตราดังกล่าว เจ้าของอาคารสถานทีต่ กลงจะไม่กระทําการใดๆ อันก่อให้เกิดความเสียหายแก่ทรัพย์สนิ ของคู่สญ
ั ญา
ฝ่ ายซึง่ ขอใช้อาคารสถานที่
36.4. คู่สญ
ั ญาฝ่ ายซึง่ ขอใช้อาคารสถานทีต่ กลงไม่โอนสิทธิการใช้อาคารสถานทีไ่ ม่ว่ากรณีใดๆ ไปให้บุคคลอื่นใช้หรือ
ยอมให้บคุ คลอื่นเข้าครองครอง เว้นแต่จะได้รบั ความยินยอมเป็ นลายลักษณ์อกั ษรจากเจ้าของอาคารสถานที่ และ/หรือผูใ้ ห้
ใช้อาคารสถานทีด่ งั กล่าว
หมวด 5
การเรียกเก็บค่าบริการ ค่าเชื่อมต่อ และการชําระเงิ น
การเรียกเก็บค่าเชื่อมต่อ (Interconnection Charge)
ข้อ 37 ทัง้ บริษทั แอมเน็กซ์และผูข้ อเชื่อมต่อต้องดําเนินการใดๆ เพื่อจัดเก็บ บันทึก และจัดส่งข้อมูลซึง่ เกีย่ วข้องกับทราฟ
ฟิ ค (Traffic) ทีไ่ หลผ่านโครงข่ายของตนเองเพื่อประโยชน์ในการเรียกเก็บค่าเชื่อมต่อและการชําระเงิน โดยรายละเอียดการ
เรียกเก็บและอัตราให้เป็ นไปตามทีป่ รากฏในเอกสารแนบท้ายหมายเลข 5
ระบบการเรียกเก็บค่าเชื่อมต่ออาจใช้ขอ้ มูลจาก Call Detail Records

ฐานในการเรียกเก็บค่าเชือ่ มต่อให้เรียกเก็บเป็ นนาที การนับจํานวนนาทีในการคิดค่าเชื่อมต่อให้คดิ จากจํานวน
วินาทีของทราฟฟิ คทีส่ มบูรณ์ทงั ้ หมดทีต่ อ้ งเรียกเก็บเงินระหว่างกันตามสัญญาเชื่อมต่อโครงข่ายตามทีเ่ กิดขึน้ ในเดือนนัน้ ๆ
โดยเศษของนาทีให้คดิ ตามจริงไม่มกี ารปั ดเศษ
ทราฟฟิ คทีส่ มบูรณ์ในทีน่ ้หี มายถึง การต่อเรียกทีม่ กี ารรับสาย (Answered Calls) โดยคู่สญ
ั ญาสามารถตกลง
กําหนดจํานวนวินาทีทย่ี งั ไม่ถอื ว่าเป็ นทราฟฟิ คทีส่ มบูรณ์ได้

การเรียกเก็บเงิ น
ข้อ 38 คู่สญ
ั ญาแต่ละฝ่ ายต้องจัดส่งใบเรียกเก็บเงิน (Bill Invoice) สําหรับค่าใช้จ่ายในการส่งหรือรับทราฟฟิ ค (Traffic) ที่
สมบูรณ์และค่าใช้อาคารสถานที่ สาธารณูปโภคและสิง่ อํานวยความสะดวกอื่นๆ จากอีกฝ่ ายหนึ่งในรอบเดือนก่อน
ใบเรียกเก็บเงินจะต้องจัดส่งภายในระยะเวลาตามทีต่ กลงกัน โดยค่าใช้จ่ายทัง้ หมดต้องเป็ นไปตามกฎเกณฑ์การ
กํากับดูแลทีอ่ อกโดยองค์กรกํากับดูแลหรือหน่วยงานของรัฐทีม่ อี าํ นาจตามกฎหมายด้วย

การชําระเงิ น
ข้อ 39 คู่สญ
ั ญาจะต้องชําระเงินตามจํานวนทีป่ รากฏในใบเรียกเก็บเงินแก่ค่สู ญ
ั ญาอีกฝ่ ายหนึ่งภายใน 30 วัน นับถัดจาก
วันทีไ่ ด้รบั ใบเรียกเก็บเงิน โดยให้ถอื วันดังกล่าว เป็ น “วันถึงกําหนดใช้เงิน”

ข้อ 40 ในกรณีทค่ี ่สู ญ
ั ญาผิดนัดไม่ชาํ ระหนี้ภายในกําหนดเวลา คู่สญ
ั ญาฝ่ ายนัน้ จะต้องชําระดอกเบีย้ ในอัตราทีค่ ่สู ญ
ั ญาทัง้
สองฝ่ ายได้ตกลงกัน การคํานวณอัตราดอกเบีย้ จะเริม่ ตัง้ แต่วนั ผิดนัดจนถึงวันทีค่ ่สู ญ
ั ญาชําระเงินตามใบเรียกเก็บเงินเต็ม
จํานวน

ข้อ 41 ในกรณีทค่ี ่สู ญ
ั ญาฝ่ ายหนึ่งซึง่ เป็ นผูจ้ ดั ทําใบเรียกเก็บเงินตรวจพบว่าจํานวนเงินในใบเรียกเก็บเงินไม่ครบถ้วน
คู่สญ
ั ญาฝ่ ายนัน้ สามารถออกใบเพิม่ หนี้เรียกเก็บในส่วนทีข่ าดในเดือนถัดไป ทัง้ นี้จะต้องกระทําภายในกําหนดระยะเวลาไม่
เกิน 3 เดือน นับแต่วนั ทีม่ กี ารออกใบเรียกเก็บเงินทีเ่ กีย่ วข้องกับจํานวนเงินทีไ่ ม่ครบถ้วนนัน้ ในกรณีทก่ี ารเรียกเก็บเงินนัน้
จะส่งผลกระทบถึงการเปลีย่ นแปลงอัตราค่าใช้จ่ายทีเ่ รียกเก็บในรอบเดือนถัดไปซึง่ การเปลีย่ นแปลงนัน้ ได้แจ้งให้ค่สู ญ
ั ญา
ฝ่ ายทีต่ อ้ งชําระเงินทราบแล้ว

การแก้ไขข้อผิดพลาด
ข้อ 42 ในกรณีทค่ี ่สู ญ
ั ญาฝ่ ายใดฝ่ ายหนึ่งพบข้อผิดพลาดในรายงานบันทึกทางบัญชี (Reports) คู่สญ
ั ญาฝ่ ายนัน้ จะต้องแจ้ง
ให้ค่สู ญ
ั ญาอีกฝ่ ายหนึ่งทราบในทันที แต่การแจ้งดังกล่าวจะต้องกระทําภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือนนับแต่วนั ทีม่ กี าร
ออกใบเรียกเก็บเงิน คู่สญ
ั ญามีสทิ ธิเปลีย่ นแปลงแก้ไขข้อผิดพลาดและดําเนินการปรับเปลีย่ นรายงานบันทึกทางบัญชีเท่าที่
จําเป็ นเพื่อแก้ไขข้อผิดพลาดนัน้

ข้อ 43 ในกรณีทม่ี ขี อ้ โต้แย้งเกีย่ วกับความถูกต้องของข้อมูลทราฟฟิ ค และข้อมูลอื่นๆ ทีเ่ กีย่ วข้องให้ค่สู ญ
ั ญาทัง้ 2 ฝ่ ายส่ง
เรื่องให้คณะกรรมการร่วมทําหน้าทีเ่ ป็ นผูไ้ กล่เกลีย่ ข้อโต้แย้ง
ในกรณีทก่ี ารโต้แย้งสามารถแบ่งจํานวนเงินออกเป็ นส่วนๆ ได้ คู่สญ
ั ญาจะต้องชําระเงินส่วนทีไ่ ม่มกี ารโต้แย้งให้
ครบถ้วนก่อนส่งเรื่องให้คณะกรรมการร่วม และในกรณีทจ่ี าํ นวนเงินทีโ่ ต้แย้งมีมลู ค่าตํ่ากว่าร้อยละ 0.5 ของจํานวนเงิน
ทัง้ หมด คู่สญ
ั ญาจะต้องชําระเงินทัง้ หมดให้แก่ค่สู ญ
ั ญาอีกฝ่ ายหนึ่งก่อนส่งเรื่องให้คณะกรรมการร่วม
ในกรณีทไ่ี ม่อาจตกลงกันได้ภายหลังจากคณะกรรมการร่วมได้ทาํ การไกล่เกลีย่ แล้ว ให้ค่สู ญ
ั ญาทัง้ สองฝ่ ายร่วมกัน
ตัง้ ผูต้ รวจสอบร่วม ขึน้ มาคนหนึ่ง เพื่อทําหน้าทีใ่ นการชีข้ าดข้อโต้แย้ง ในกรณีทค่ี ่สู ญ
ั ญาทัง้ สองฝ่ ายไม่อาจตกลงกันตัง้ ผู้
ตรวจสอบร่วมได้ให้ค่สู ญ
ั ญาส่งเรื่องให้องค์กรกํากับดูแลหรือหน่วยงานของรัฐทีม่ อี าํ นาจตามกฎหมายเพื่อกําหนดมาตรการ
ใดๆ ในการแก้ไขหรือระงับข้อโต้แย้งดังกล่าว
คู่สญ
ั ญาทัง้ 2 ฝ่ าย เป็ นผูร้ บั ภาระค่าใช้จ่ายในการตัง้ และดําเนินการของผูต้ รวจสอบร่วมฝ่ ายละกึง่ หนึ่ง
จํานวนเงินทีค่ ่สู ญ
ั ญาต้องชําระภายหลังทีม่ กี ารชีข้ าดข้อโต้แย้งจะต้องบวกดอกเบีย้ ตามอัตราทีค่ สู่ ญ
ั ญาตกลงกันไว้
นับแต่วนั ผิดนัดจนถึงวันทีช่ าํ ระเงินครบถ้วน

หลักประกันสัญญา
ข้อ 44 คู่สญ
ั ญาฝ่ ายหนึ่งอาจเรียกร้องให้ค่สู ญ
ั ญาอีกฝ่ ายหนึ่งจัดส่งหลักประกันหรือหนังสือคํ้าประกันของธนาคารเพื่อ
ประกันการปฏิบตั ติ ามสัญญาเชือ่ มต่อโครงข่าย

การร่วมมือป้ องกันการลักลอบใช้บริการในโครงข่าย
ข้อ 45 คู่สญ
ั ญาทัง้ สองฝ่ ายตกลงทีจ่ ะให้ความร่วมมือกับคู่สญ
ั ญาอีกฝ่ ายหนึ่งในการตรวจสอบ ลด หรือปรับปรุงแก้ไขให้
ถูกต้องซึง่ การกระทําใดๆ อันเป็ นการลักลอบใช้บริการในโครงข่ายโดยมิชอบด้วยกฎหมาย

ลูกหนี้ ผิดนัด
ข้อ 46 ภายใต้บทบัญญัตแิ ห่งกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง คู่สญ
ั ญาทัง้ สองฝ่ ายตกลงจะเปิ ดเผยข้อมูลเกีย่ วกับลูกหนี้ผดิ นัดของ
ตนเองแก่ค่สู ญ
ั ญาอีกฝ่ ายหนึ่ง

หมวด 6
การประกันภัย และเงื่อนไขอื่นๆ ในสัญญาเชื่อมต่อโครงข่าย
การประกันภัย
ข้อ 47 โดยหลักการ หัวข้อนี้ให้สทิ ธิผปู้ ระกอบการสามารถตกลงกันในรายละเอียดได้โดยมีตวั อย่างกําหนดเป็ นแนวทางไว้
ดังนี้
47.1. เว้นแต่จะมีการตกลงกันไว้เป็ นอย่างอื่น ผูข้ อเชื่อมต่อจะต้องจัดให้มแี ละคงไว้ซง่ึ การประกันภัยกับบริษทั
ประกันภัยซึง่ ได้รบั อนุญาตตามกฎหมายไทยในเรื่องดังต่อไปนี้
(ก) การประกันภัยในทรัพย์สนิ ซึง่ มีการใช้งานตามสัญญาเชื่อมต่อโครงข่ายโดยผูข้ อเชื่อมต่อโครงข่าย
47.2. ในกรณีทม่ี กี ารร้องขอจากบริษทั แอมเน็กซ์ ผูข้ อเชื่อมต่อจะต้องแสดงในทันที ซึง่ หลักฐานทัง้ หมดทีแ่ สดงว่าตนได้
ปฏิบตั ติ ามและจะคงไว้ซง่ึ การปฏิบตั ติ ามหน้าทีซ่ ง่ึ ระบุไว้ในข้อ 47.1

เงื่อนไขและข้อกําหนดทางการค้า
ข้อ 48 ผูข้ อเชื่อมต่อต้องยอมรับเงื่อนไขและข้อกําหนดทางการค้าทีบ่ ริษทั แอมเน็กซ์กาํ หนด

หมวด 7
การรักษาข้อมูลลับ ความรับผิด และการชดใช้ค่าเสียหาย
ข้อ 49 คู่สญ
ั ญาแต่ละฝ่ ายอาจเปิ ดเผยข้อมูลลับทางด้านเทคนิคและธุรกิจแก่ค่สู ญ
ั ญาอีกฝ่ ายหนึ่งโดยทางวาจา ลายลักษณ์
อักษร รูปภาพหรือโดยรูปแบบอืน่ ๆ ตามทีต่ กลงกันเพื่อประโยชน์ในการดําเนินการใดๆ หรือเพือ่ วัตถุประสงค์ภายใต้สญ
ั ญา
เชื่อมต่อโครงข่าย

ข้อ 50 คู่สญ
ั ญาแต่ละฝ่ ายให้การรับรองว่าอุปกรณ์ ระบบ และส่วนใด ๆ ของโครงข่ายทีต่ นได้จดั หาให้เพื่อประโยชน์ในการ
เชื่อมต่อโครงข่ายหรือเพื่อการใช้งานของคู่สญ
ั ญาอีกฝ่ ายหนึ่งมิได้ละเมิดลิขสิทธิ ์ สิทธิบตั ร และเครื่องหมายการค้า รวมทัง้
สิทธิในทรัพย์สนิ ทางปั ญญาอื่นๆ ของบุคคลทีส่ าม

ข้อ 51 คู่สญ
ั ญาแต่ละฝ่ ายจะไม่นําเครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ หรือชื่อทางการค้าของคู่สญ
ั ญาอีกฝ่ ายหนึ่งมาใช้
เป็ นของตนเอง เว้นแต่จะได้รบั อนุญาตเป็ นลายลักษณ์อกั ษรจากคู่สญ
ั ญาผูม้ สี ทิ ธิในทรัพย์สนิ ทางปั ญญานัน้

ข้อ 52 การโอนข้อมูลระหว่างคู่สญ
ั ญาไม่ก่อให้เกิดการอนุญาตทัง้ โดยทางตรงหรือทางอ้อมในการให้สทิ ธิในทรัพย์สนิ ทาง
ปั ญญาไม่ว่าในระหว่างทีม่ กี ารโอนข้อมูลหรือภายหลังการโอนข้อมูลนัน้

ข้อ 53 เว้นแต่จะได้กาํ หนดไว้เป็ นอย่างอื่นในสัญญาเชื่อมต่อโครงข่าย คู่สญ
ั ญาแต่ละฝ่ ายจะไม่เปิ ดเผยข้อมูลลับเว้นแต่ใน
กรณีดงั ต่อไปนี้
ก) การเปิ ดเผยนัน้ ได้รบั อนุญาตเป็ นลายลักษณ์อกั ษรจากคู่สญ
ั ญาผูม้ สี ทิ ธิในข้อมูลนัน้
ข) เป็ นการเปิ ดเผยข้อมูลต่ออนุญาโตตุลาการหรือผูเ้ ชีย่ วชาญทีไ่ ด้รบั การแต่งตัง้ ให้ชข้ี าดข้อพิพาทตาม
สัญญาเชื่อมต่อโครงข่าย
ค) การเปิ ดเผยข้อมูลเป็ นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อกําหนด คําสัง่ ประกาศ และกฎเกณฑ์การกํากับ
ดูแลทีอ่ อกโดยองค์กรกํากับดูแลหรือหน่วยงานของรัฐทีม่ อี าํ นาจตามกฎหมายหรือโดยคําสังศาล
่

ข้อ 54 คู่สญ
ั ญาฝ่ ายทีเ่ ปิ ดเผยข้อมูลแก่บุคคลทีส่ ามจะต้องแจ้งให้ค่สู ญ
ั ญาอีกฝ่ ายหนึ่งทราบซึง่ การเปิ ดเผยข้อมูลนัน้ ก่อนทีจ่ ะ
มีการเปิ ดเผยข้อมูลดังกล่าว

ข้อ 55 คู่สญ
ั ญาแต่ละฝ่ ายให้การรับรองว่าข้อมูลซึง่ คู่สญ
ั ญาฝ่ ายหนึ่งเปิ ดเผยแก่ค่สู ญ
ั ญาอีกฝ่ ายหนึ่งนัน้ จะนําไปใช้เฉพาะ
เพื่อประโยชน์อนั เป็ นทีป่ ระสงค์ของการเปิ ดเผยข้อมูลนัน้

ข้อ 56 เพื่อเป็ นการป้ องกันการเปิ ดเผยข้อมูลลับอย่างไม่เหมาะสม คู่สญ
ั ญาทัง้ สองฝ่ ายตกลงทีจ่ ะจํากัดการเข้าถึงซึง่ ข้อมูล
ดังกล่าวเฉพาะแต่โดยพนักงาน ลูกจ้างหรือตัวแทนของคู่สญ
ั ญาซึง่ อยู่ในสถานะทีม่ คี วามจําเป็ นจะต้องรูข้ อ้ มูลเพือ่ ประโยชน์
ในการดําเนินการภายใต้วตั ถุประสงค์แห่งสัญญาเท่านัน้

พนักงาน ลูกจ้างหรือตัวแทนของคู่สญ
ั ญาซึง่ ได้รบั สิทธิในการเข้าถึงข้อมูลจะต้องรักษาข้อมูลนัน้ ไว้อย่างเป็ น
ความลับเฉพาะและจะต้องไม่เปิ ดเผยข้อมูลนัน้ ต่อบุคคลอื่น
คู่สญ
ั ญาแต่ละฝ่ ายจะต้องรับผิดในกรณีทพ่ี นักงาน ลูกจ้างหรือตัวแทนของตนได้เปิ ดเผยข้อมูลต่อบุคคลอื่น

ข้อ 57 คู่สญ
ั ญาทัง้ สองฝ่ ายไม่ตอ้ งรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้กบั คู่สญ
ั ญาอีกฝ่ ายหนึ่งในกรณีทม่ี บี ุคคลทีส่ ามกล่าวอ้าง
เรียกร้องและดําเนินการใด ๆ ประกอบข้อกล่าวอ้างว่า การใช้ circuit อุปกรณ์ (apparatus) หรือระบบ software หรือการ
ทํางานของบริการใด ๆ โดยคู่สญ
ั ญาฝ่ ายหนึ่งฝ่ ายใดภายใต้สญ
ั ญาเชื่อมต่อโครงข่าย ก่อให้เกิดการละเมิดหรือการนําไปใช้
ในทางมิชอบซึง่ สิทธิบตั ร ลิขสิทธิ ์ หรือทรัพย์สนิ ทางปั ญญาอื่น ๆ รวมทัง้ สิทธิในการเป็ นเจ้าของของบุคคลทีส่ ามนัน้

ข้อ 58 ข้อมูลลับซึง่ เป็ นลายลักษณ์อกั ษรทัง้ หมดหรือส่วนใดส่วนหนึ่งของข้อมูลดังกล่าว (ซึง่ รวมถึงข้อมูลลายลักษณ์อกั ษรที่
มีการเก็บไว้ใน Computer software หรือในรูป electronic storage media) รวมทัง้ เอกสารแสดงการวิเคราะห์ ศึกษา
ตรวจสอบ รายงาน หรือเอกสารอื่น ๆ ซึง่ จัดทําโดยคู่สญ
ั ญาฝ่ ายทีไ่ ด้รบั ทราบข้อมูล (หรือโดยตัวแทนซึง่ ได้รบั มอบอํานาจ)
โดยเกิดจากหรือเป็ นผลมาจากข้อมูลลับซึง่ ได้จากคู่สญ
ั ญาฝ่ ายทีเ่ ปิ ดเผยข้อมูลจะต้องถูกส่งคืนไปยังคู่สญ
ั ญาฝ่ ายทีเ่ ปิ ดเผย
ข้อมูล หรือทําลายโดยคู่สญ
ั ญาฝ่ ายทีไ่ ด้รบั ทราบข้อมูลนัน้ ในกรณีทม่ี กี ารร้องขอโดยคู่สญ
ั ญาฝ่ ายทีเ่ ปิ ดเผยข้อมูลในเวลาใด
ๆ ตามทีต่ กลงกัน หรือในวันทีส่ ญ
ั ญาเชื่อมต่อโครงข่ายสิน้ สุดลง แล้วแต่ว่าระยะเวลาใดจะถึงก่อน
ในกรณีทม่ี กี ารร้องขอให้ทาํ ลายข้อมูลนัน้ คู่สญ
ั ญาฝ่ ายทีไ่ ด้รบั การร้องขอจะต้องทําคํารับรองเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
ว่าได้มกี ารทําลายข้อมูลเสร็จสมบูรณ์แล้วส่งให้ค่สู ญ
ั ญาฝ่ ายทีร่ อ้ งขอภายใน 30 วันทําการ นับแต่วนั ทําลายข้อมูลนัน้
นับแต่วนั ทีม่ กี ารร้องขอให้ทาํ ลายข้อมูลลับ คู่สญ
ั ญาฝ่ ายทีไ่ ด้รบั การร้องขอจะนําข้อมูลนัน้ ไปใช้ในรูปแบบใด ๆ
เพื่อประโยชน์ใด ๆ ไม่ได้อกี ต่อไป

ข้อ 59 คู่สญ
ั ญาทัง้ สองฝ่ ายรับว่าสัญญาย่อยส่วนทีเ่ กีย่ วกับการรักษาความลับทัง้ หมดมีผลบังคับใช้ตลอดไปแม้ว่าสัญญา
ส่วนอื่น ๆ ในสัญญาเชื่อมต่อโครงข่ายจะตกเป็ นโมฆะ ใช้บงั คับไม่ได้หรือสิน้ สุดลงด้วยเหตุใดก็ตาม หน้าทีใ่ นการรักษา
ความลับของข้อมูลลับซึง่ มีการเปิ ดเผยในระหว่างคู่สญ
ั ญาและหน้าทีใ่ ด ๆ ภายใต้หมวดนี้จะคงอยู่ต่อไปจนครบเวลา 3 ปี
นับแต่วนั ทีส่ ญ
ั ญาเชื่อมต่อโครงข่ายสิน้ สุดลงทัง้ หมด

ข้อ 60 ในกรณีทไ่ี ม่มกี ารระบุไว้ในสัญญาหรือในกรณีทไ่ี ม่มกี ารตกลงกันเป็ นอย่างอื่น คู่สญ
ั ญาจะต้องไม่เปิ ดเผยแก่บุคคลที่
สามซึง่ บางส่วนหรือทัง้ หมดของข้อมูลเกีย่ วกับสัญญาเชื่อมต่อโครงข่ายในส่วนทีไ่ ด้รบั ยกเว้นจากองค์กรกํากับดูแลว่าไม่ตอ้ ง
จัดให้มกี ารพิมพ์เผยแพร่

ข้อ 61 คู่สญ
ั ญาแต่ละฝ่ ายตกลงทีจ่ ะไม่จดั พิมพ์เผยแพร่ ให้ขา่ ว ประกาศแจ้ง หรือกระทําการใด ๆ อันเป็ นการเปิ ดเผยต่อ
สาธารณชนซึง่ ข้อกําหนดต่าง ๆ ในสัญญาเชื่อมต่อโครงข่ายทีไ่ ด้รบั การยินยอมให้ปกปิ ดเป็ นความลับ เว้นแต่จะได้รบั ความ
ยินยอมเป็ นลายลักษณ์อกั ษรจากคู่สญ
ั ญาอีกฝ่ ายหนึ่ง

ข้อ 62 คู่สญ
ั ญาแต่ละฝ่ ายรับว่าการละเมิดข้อสัญญาย่อยข้อใดข้อหนึ่งของสัญญาเชื่อมต่อโครงข่ายทีเ่ กีย่ วข้องกับการรักษา
ความลับ อาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่ค่สู ญ
ั ญาอีกฝ่ ายหนึ่ง

ข้อ 63 คู่สญ
ั ญาทัง้ สองฝ่ ายได้รบั รู้ เข้าใจ และตระหนักถึงการกระทําใด ๆ ตามตัวอย่างสัญญาข้อ 14 ทัง้ หมดในเรื่องการ
รักษาความลับของข้อมูล

ข้อ 64 สัญญาเชื่อมต่อโครงข่ายข้อ 14 ให้มผี ลใช้บงั คับแทนทีก่ ารติดต่อสือ่ สารและความเข้าใจของคู่สญ
ั ญาทัง้ สองฝ่ ายซึง่ มี
มาก่อนหน้านี้อนั เกีย่ วกับการรักษาความลับของข้อมูลทัง้ หมด

เหตุสุดวิ สยั
ข้อ 65 คู่สญ
ั ญาทัง้ สองฝ่ ายไม่ตอ้ งรับผิดในการผิดสัญญาอันเนื่องมาจากเหตุสดุ วิสยั อันหมายถึง เหตุใดๆ อันจะเกิดขึน้ ก็ดี
จะให้ผลพิบตั กิ ด็ ี เป็ นเหตุทไ่ี ม่อาจป้ องกันได้แม้ทงั ้ บุคคลผูต้ อ้ งประสบหรือใกล้จะต้องประสบเหตุนนั ้ จะได้จดั การระมัดระวัง
ตามสมควรอันพึงคาดหมายได้จากบุคคลในฐานะและภาวะเช่นนัน้ และเพื่อประโยชน์ในการตีความสัญญาเชื่อมต่อโครงข่าย
เหตุสดุ วิสยั ให้รวมถึง การก่อการกบฏ การก่อการร้าย สงคราม การปฏิวตั ริ ฐั ประหาร ภาวะฉุกเฉินแห่งชาติ อัคคีภยั วาตภัย
อุทกภัย การระเบิด การก่อวินาศกรรม แต่ทงั ้ นี้ไม่รวมถึงข้อพิพาททางด้านแรงงานทุกประเภทรวมทัง้ การนัดหยุดงาน
คู่สญ
ั ญาซึง่ ได้รบั ผลกระทบจากเหตุสดุ วิสยั ต้องแจ้งให้ค่สู ญ
ั ญาอีกฝ่ ายหนึ่งทราบซึง่ สภาพและรายละเอียดของเหตุ
สุดวิสยั นัน้
ในกรณีทเ่ี หตุสดุ วิสยั กระทบถึงการปฏิบตั ติ ามสัญญาของคู่สญ
ั ญาอีกฝ่ ายหนึ่งเพียงบางส่วน คู่สญ
ั ญาฝ่ ายนัน้ ยังคง
มีภาระผูกพันทีจ่ ะต้องปฏิบตั ติ ามสัญญาตามส่วนทีไ่ ม่ได้รบั ผลกระทบจากเหตุสดุ วิสยั นัน้

หมวด 8
ความสัมพันธ์กบั ผูใ้ ช้บริการ
ข้อ 66 คู่สญ
ั ญาทัง้ สองฝ่ ายตกลงทีจ่ ะดําเนินการใด ๆ ตามทีต่ กลงกันโดยคํานึงถึงความสัมพันธ์กบั ผูใ้ ช้บริการและ
กระบวนการเรียกเก็บค่าบริการ ภายใต้ขอ้ กําหนดและเงื่อนไขซึง่ เป็ นไปตามกฎเกณฑ์การกํากับดูแลทีอ่ อกโดยองค์กรกํากับ
ดูแล

ข้อ 67 คู่สญ
ั ญาทัง้ สองฝ่ ายรับว่าคู่สญ
ั ญาแต่ละฝ่ ายจะรับผิดชอบในการเรียกเก็บค่าบริการจากผูใ้ ช้บริการของตนเอง
สําหรับบริการทีต่ นเป็ นผูใ้ ห้บริการแก่ผใู้ ช้บริการดังกล่าว เว้นแต่จะมีการตกลงกันไว้เป็ นอย่างอื่น

ข้อ 68 ผูข้ อเชื่อมต่อโครงข่ายตกลงจะชําระค่าบริการทีเ่ กีย่ วข้องแก่บริษทั แอมเน็กซ์ ในกรณีทค่ี า่ บริการซึง่ จะเรียกเก็บจาก
ผูใ้ ช้บริการนัน้ มีค่าบริการของบริษทั แอมเน็กซ์รวมอยู่ดว้ ย
หน้าทีใ่ นการชําระค่าบริการแก่คสู่ ญ
ั ญาฝ่ ายทีจ่ ดั ให้มกี ารเชื่อมต่อไม่ระงับไปแม้ว่าคู่สญ
ั ญาฝ่ ายทีต่ อ้ งชําระหนี้ไม่
อาจเรียกเก็บเงินจํานวนดังกล่าวจากผูใ้ ช้บริการได้กต็ าม

หมวด 9
ขัน้ ตอน วิ ธีการ และระยะเวลาดําเนิ นการเกี่ยวกับเรือ่ งร้องเรียน
ข้อ 69 การเชื่อมต่อโครงข่ายกับโครงข่ายของแอมเน็กซ์ ทัง้ สองฝ่ ายจะให้ความร่วมมือในการตรวจสอบการให้บริการ การ
ทํางานของอุปกรณ์ทเ่ี กีย่ วข้องให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยให้มกี ารกําหนดแนวทางร่วมกันถึงการจะ
ประสานงานระหว่างผูข้ อเชื่อมต่อกับแอมเน็กซ์ให้มปี ระสิทธิภาพ

ข้อ 70 หากพบว่าบริการการเชือ่ มต่อโครงข่ายไม่เป็ นไปตามมาตรฐานทีไ่ ด้ตกลงกัน ให้มกี ารดําเนินการดังนี้
(1)

ผูข้ อเชื่อมต่อโครงข่ายจะต้องแจ้งเป็ นหนังสือ (ข้อร้องเรียน) มายังแอมเน็กซ์ถงึ ข้อปั ญหาดังกล่าว

(2)

แอมเน็กซ์จะตรวจสอบและแจ้งให้ผขู้ อเชื่อมต่อทราบภายในเวลาไม่เกิน 3 วัน

(3)
แอมเน็กซ์จะดําเนินการแก้ไขข้อปั ญหาให้แล้วเสร็จภายในเวลาไม่เกิน 60 วัน และแจ้งผลการดําเนินการให้ผขู้ อ
เชื่อมต่อทราบ

หมวด 10
การผิดเงื่อนไข
ข้อ 71 ถ้าผูข้ อเชื่อมต่อโครงข่ายไม่ปฏิบตั ติ ามสัญญาการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมข้อใดข้อหนึ่ง จนเป็ นเหตุให้เกิด
ความเสียหายแก่ผใู้ ห้เชื่อมต่อโครงข่าย ผูข้ อเชื่อมต่อโครงข่ายนัน้ จะต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทนอันเกิดจากการทีไ่ ม่ปฏิบตั ิ
ตามสัญญาการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมนัน้ ให้แก่ผใู้ ห้เชื่อมต่อโครงข่ายทีไ่ ด้รบั ความเสียหาย ภายในเวลา 30 วัน เริม่
นับแต่วนั ทีไ่ ด้รบั แจ้งเป็ นหนังสือจากผูใ้ ห้เชื่อมต่อโครงข่ายทีเ่ ป็ นผูเ้ สียหาย
ทัง้ นี้ หากครบกําหนดระยะเวลาดังกล่าว ผูข้ อเชื่อมต่อโครงข่ายทีไ่ ด้ก่อความเสียหายไม่ได้ปฏิบตั กิ ารชําระหนี้
ให้แก่ผใู้ ห้เชื่อมต่อโครงข่ายทีไ่ ด้รบั ความเสียหายจนครบถ้วน ผูข้ อเชื่อมต่อโครงข่ายจะชําระดอกเบีย้ ผิดนัดตามข้อ 70 นี้
และไม่ตดั สิทธิผใู้ ห้เชื่อมต่อโครงข่ายทีไ่ ด้รบั ความเสียหายมีสทิ ธิบอกเลิกการขอเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมได้ตาม
ประกาศคณะกรรมกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง การใช้และเชื่อมต่อ
โทรคมนาคม พ.ศ. 2556 รวมทัง้ เรียกร้องสิทธิตามหนังสือคํ้าประกันของธนาคาร และ/หรือ หลักประกัน และ/หรือเรียกร้อง
ให้ชดใช้เบีย้ ปรับตามทีก่ าํ หนดไว้ในสัญญาการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมนี้ได้

ข้อ 72 ผูใ้ ห้เชื่อมต่อโครงข่ายไม่ตอ้ งรับผิดต่อความเสียหายใดๆ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม อันเกิดจากการทํางานผิดพลาด
ของโครงข่ายโทรคมนาคมในการทีโ่ ครงข่ายโทรคมนาคมทัง้ หมดหรือบางส่วนไม่สามารถใช้งานได้ หรือใช้งานได้ไม่เต็ม
ประสิทธิภาพ หรือมีเหตุสดุ วิสยั อื่นใดอันเป็ นเหตุให้ผขู้ อเชื่อมต่อโครงข่ายไม่สามารถเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมเพื่อการ
ให้บริการได้

ข้อ 73 กรณีทม่ี คี าํ สังระงั
่ บการใช้ หรือมีเหตุอุปสรรคขัดขวางต่างๆ ในการเชื่อมต่อโครงข่ายอันเป็ นผลจากคําวินจิ ฉัย หรือ
คําสังของ
่
กสทช. หรือหน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานกํากับดูแล หน่วยงานอื่นทีเ่ กีย่ วข้องหรือของเจ้าพนักงาน หรือตาม
กฎระเบียบข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์ หรือตามกฎหมายอืน่ ผูข้ อเชื่อมต่อโครงข่ายไม่มสี ทิ ธิในการเรียกร้องค่าสินไหม
ทดแทนจากผูใ้ ห้เชื่อมต่อโครงข่ายแต่ประการใด

ข้อ 74 ค่าปรับ
74.1 กรณีผขู้ อเชื่อมต่อโครงข่ายไม่ปฏิบตั ติ ามสัญญาการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมข้อใดข้อหนึ่ง และ/หรือไม่
ชําระหนี้ให้ถูกต้องสมควร ผูข้ อเชื่อมต่อโครงข่ายจะต้องชําระเบีย้ ปรับตามวิธกี ารและเงือ่ นไขทีจ่ ะตกลงกันในสัญญาเชื่อมต่อ
โครงข่าย ทัง้ นี้ค่าปรับและดอกเบีย้ ผิดนัดเมื่อรวมกันแล้วจะต้องไม่เกินร้อยละ 15 ต่อปี

ข้อ 75 กรณีทผ่ี ขู้ อเชื่อมต่อโครงข่ายผิดนัดไม่ชาํ ระหนี้ภายในเวลาทีก่ าํ หนด ผูข้ อเชื่อมต่อโครงข่ายจะต้องชําระดอกเบีย้
ให้แก่ผใู้ ห้เชื่อมต่อโครงข่ายในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี ของหนี้คา้ งชําระเริม่ นับตัง้ แต่วนั ทีผ่ ดิ ชําระหนี้เป็ นต้นไปจนกว่าจะชําระ
หนี้เสร็จสิน้ ทัง้ นี้ เศษของเดือนให้คาํ นวณเป็ น 1 เดือน

ข้อ 76 หากฝ่ ายใดฝ่ ายหนึ่งดําเนินการผิดเงื่อนไขไปจากทีต่ กลงไว้ให้ถอื ว่าเกิดเป็ นกรณีพพิ าท โดยทัง้ สองฝ่ ายจะใช้ความ
พยายามทีจ่ ะระงับข้อพิพาทนัน้ โดยเร็ว หากในทีส่ ดุ ไม่สามารถหาข้อยุตริ ว่ มกันได้แล้ว ให้เป็ นสิทธิของแต่ละฝ่ ายในการจะ
นํากรณีพพิ าทนัน้ ไปสูก่ ระบวนการระงับข้อพิพาทตามทีก่ ฎหมายกําหนด

หมวด 11
อื่นๆ

ผูแ้ ทนคู่สญ
ั ญาและคณะกรรมการร่วม
ข้อ 77 ให้ค่สู ญ
ั ญาทัง้ สองฝ่ ายร่วมกันจัดตัง้ คณะกรรมการร่วมโดยเร็วทีส่ ดุ เท่าทีจ่ ะทําได้ โดยให้คณะกรรมการร่วม
ประกอบด้วย ผูแ้ ทนของคู่สญ
ั ญาทัง้ สองฝ่ ายในจํานวนเท่ากันและให้คณะกรรมการร่วมทําหน้าทีเ่ ป็ นผูป้ ระสานงานให้ความ
ร่วมมือในการดําเนินการใด ๆ ร่วมกันระหว่างคู่สญ
ั ญาเกีย่ วกับการเชื่อมต่อโครงข่าย การแก้ไขเอกสารแนบท้ายสัญญา การ
เจรจาเกีย่ วกับการชําระเงิน และกําหนดรายละเอียดของกระบวนการต่าง ๆ ทีจ่ ะนํามาใช้เพื่อให้การปฏิบตั ติ ามสัญญามี
ความสมบูรณ์ไม่ตดิ ขัด นอกจากนัน้ ให้คณะกรรมการร่วมมีอาํ นาจแต่งตัง้ คณะกรรมการย่อยเพือ่ ดําเนินการใด ๆ ตามที่
ได้รบั มอบหมาย

การเลิ ก การระงับ การเปลี่ยนแปลงแก้ไข และการขยายระยะเวลาของสัญญา
ข้อ 78 โดยหลักการบอกเลิกและการระงับของสัญญาให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ทค่ี ่สู ญ
ั ญาตกลงกันภายใต้เงื่อนไขว่าจะต้อง
ได้รบั ความยินยอมจากองค์กรกํากับดูแลหรือหน่วยงานของรัฐทีม่ อี าํ นาจตามกฎหมายและภายใต้เงื่อนไขทีก่ าํ หนดโดย
องค์กรเหล่านี้ เนื่องจากการยกเลิกหรือระงับการเชื่อมต่อโครงข่ายย่อมส่งผลกระทบต่อประชาชนผูใ้ ช้บริการ

ข้อ 79 ให้ค่สู ญ
ั ญากําหนดกระบวนการและขัน้ ตอนในการพิจารณาทบทวนสัญญาโดยคู่สญ
ั ญาทัง้ สองฝ่ ายในกรณีทม่ี ไิ ด้
กําหนดระยะเวลาการมีผลบังคับใช้ของสัญญาไว้ นอกเหนือจากการตกลงเปลีย่ นแปลงสัญญา เอกสารแนบท้ายและ

ภาคผนวกของสัญญาเชื่อมต่อโครงข่ายโดยคู่สญ
ั ญาทัง้ สองฝ่ าย คู่สญ
ั ญาทัง้ สองฝ่ ายอาจตกลงเปลีย่ นแปลงแก้ไขสัญญาเมื่อ
มีเหตุการณ์ดงั ต่อไปนี้เกิดขึน้
• การเปลีย่ นแปลงแก้ไขกฎระเบียบด้านการกํากับดูแลทีเ่ กีย่ วข้อง
• การแก้ไขเปลีย่ นแปลงเงือ่ นไขทีก่ าํ หนดไว้ในใบอนุญาต
• ข้อสัญญาส่วนใดส่วนหนึ่งพ้นสภาพบังคับ หรืออยูใ่ นสภาพทีไ่ ม่เหมาะสมจะนํามาใช้บงั คับอีกต่อไป

ข้อ 80 คู่สญ
ั ญาแต่ละฝ่ ายรับจะให้ความช่วยเหลือใด ๆ ทีจ่ าํ เป็ นแก่ค่สู ญ
ั ญาอีกฝ่ ายหนึ่งเพื่อเยียวยาการไม่ปฏิบตั ติ าม
สัญญาของคู่สญ
ั ญาฝ่ ายนัน้

ข้อ 81 การเลิกหรือการระงับของสัญญาเชื่อมต่อโครงข่ายไม่กระทบถึงสิทธิและหน้าทีข่ องคู่สญ
ั ญาทีเ่ กิดขึน้ ในระหว่าง
สัญญามีผลบังคับใช้

ข้อ 82 การยกเลิกหรือระงับการเชื่อมต่อโครงข่ายเนื่องจากการผิดนัดชําระเงินหรือการมีขอ้ พิพาทในเรื่องเงินทีต่ อ้ งชําระ
จะต้องได้รบั ความยินยอมจากองค์กรกํากับดูแลหรือหน่วยงานของรัฐทีม่ อี าํ นาจตามกฎหมายก่อน

การจํากัดความรับผิด
ข้อ 83 ในการปฏิบตั ติ ามสัญญาเชื่อมต่อโครงข่าย คู่สญ
ั ญาทัง้ สองฝ่ ายมีหน้าที่ และข้อผูกพันทีจ่ ะต้องใช้ความสามารถและ
ความเอาใจใส่ของตนเฉกเช่นเดียวกับทีผ่ ปู้ ระกอบการโทรคมนาคมโดยทัวไปพึ
่ งจะยึดถือปฏิบตั เิ พื่อให้บรรลุผลและเป็ นไป
ตามวัตถุประสงค์และเจตนารมณ์แห่งสัญญาเชื่อมต่อโครงข่าย

ข้อ 84 หากคู่สญ
ั ญาฝ่ ายใดฝ่ าฝืนหรือไม่ปฏิบตั ติ ามข้อผูกพันของตนภายใต้สญ
ั ญาเชื่อมต่อโครงข่าย (แต่ไม่รวมถึงข้อผูกพัน
ทีจ่ ะต้องชําระเงินใดๆ ตามเงื่อนไขของสัญญาเชื่อมต่อโครงข่าย) ให้ความรับผิดของคู่สญ
ั ญาฝ่ ายทีผ่ ดิ สัญญานัน้ (รวม
ตลอดจนความรับผิดสําหรับการประมาทเลินเล่อหรือการฝ่ าฝืนไม่ปฏิบตั ติ ามกฎหมาย) ต่อคู่สญ
ั ญาอีกฝ่ ายหนึ่งจํากัดอยู่ท่ี
20 ล้านบาท สําหรับเหตุการณ์หนึ่งเหตุการณ์ใดหรือสําหรับเหตุการณ์หลายเหตุการณ์ทต่ี ่อเนื่องกัน และ 100 ล้านบาท
สําหรับเหตุการณ์ทงั ้ หมด (ไม่ว่าจะต่อเนื่องกันหรือไม่กต็ าม) สําหรับรอบระยะเวลา 12 เดือนใดๆ

ข้อ 85 คู่สญ
ั ญาทัง้ สองฝ่ ายจะไม่บอกปั ดหรือจํากัดความรับผิดของตนสําหรับการเสียชีวติ หรือการบาดเจ็บทีเ่ กิดขึน้ จาก
ความประมาทเลินเล่อของตน หรือเป็ นความรับผิดของตนตามกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง

ข้อ 86 คู่สญ
ั ญาฝ่ ายใดฝ่ ายหนึ่งไม่ตอ้ งรับผิดต่อคู่สญ
ั ญาอีกฝ่ ายหนึ่งในมูลสัญญา หรือมูลละเมิด (รวมถึงความประมาท
เลินเล่อหรือการฝ่ าฝืนไม่ปฏิบตั ติ ามกฎหมาย) หรือสําหรับความเสียหายใดๆ (ไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อม) ทีเ่ ป็ น
ความเสียหายในรูปของรายได้ การสูญเปล่าหรือความเสียหายข้างเคียงหรือทางอ้อมอย่างอื่นในเชิงธุรกิจ ทีเ่ กิดขึน้ จากการ
ดําเนินการตามสัญญาเชื่อมต่อโครงข่าย

ข้อ 87 สัญญาแต่ละข้อภายใต้หวั ข้อการจํากัดความรับผิดเป็ นข้อจํากัดทีใ่ ช้บงั คับแยกออกจากกัน และให้มผี ลใช้บงั คับต่อไป
ได้ถงึ แม้ว่าข้อกําหนดหนึ่งข้อกําหนดใดจะใช้บงั คับไม่ได้หรือถูกตีความว่าไม่สมเหตุสมผลไม่ว่าในกรณีใดๆ

การระงับข้อพิ พาท
ข้อ 88 คู่สญ
ั ญาทัง้ สองฝ่ ายตกลงทีจ่ ะปฏิบตั ติ ามหรือดําเนินการใดๆ ตามสัญญาด้วยความตัง้ ใจจริงในการปฏิบตั งิ านร่วมกัน
และด้วยความสุจริต และจะแสวงหาหนทางร่วมกันในการระงับข้อพิพาทใดๆ ทีเ่ กิดขึน้

ข้อ 89 คู่สญ
ั ญาอาจตกลงให้มที างเลือกในการระงับข้อพิพาทอื่นๆ ก่อนการนําข้อพิพาทเข้าสูก่ ารพิจารณาขององค์กรกํากับ
ดูแลหรือหน่วยงานของรัฐทีม่ อี าํ นาจตามกฎหมายและศาลในลําดับต่อไป เช่น การระงับข้อพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการ การ
ระงับข้อพิพาทในระดับการไกล่เกลีย่ โดยคณะกรรมการร่วม เป็ นต้น

ข้อ 90 ในช่วงระยะเวลาก่อนหรือระหว่างกระบวนการระงับข้อพิพาท คู่สญ
ั ญาแต่ละฝ่ ายจะต้องไม่ระงับการให้บริการที่
ให้แก่ค่สู ญ
ั ญาอีกฝ่ ายหนึ่งหรือกระทําการใดๆ ซึง่ อาจส่งผลกระทบต่อการให้บริการของคู่สญ
ั ญาอีกฝ่ ายหนึ่ง เว้นแต่จะได้รบั
อนุญาตอย่างชัดแจ้งโดยองค์กรกํากับดูแล หรือหน่วยงานของรัฐทีม่ อี าํ นาจตามกฎหมายเป็ นกรณีๆ ไป

การยื่นหนังสือบอกกล่าว
ข้อ 91 ในกรณีทไ่ี ม่มกี ารระบุไว้เป็ นอย่างอื่นในสัญญาเชื่อมต่อโครงข่าย การแสดงเจตนาในรูปการแจ้ง การยื่นคําร้อง การ
เรียกร้อง หรือการติดต่อสือ่ สารใดๆ ภายใต้สญ
ั ญาเชื่อมต่อโครงข่ายถึงบริษทั แอมเน็กซ์ จะต้องทําเป็ นหนังสือและถือว่ามี
ผลผูกพันเมื่อได้มกี ารนําส่งด้วยมือ ด้วยพนักงานส่งเอกสาร ด้วยจดหมายลงทะเบียนไปรษณียต์ อบรับ หรือระบบ fax ซึง่ มี

การยืนยัน fax เป็ นลายลักษณ์อกั ษรในภายหลัง โดยถือว่าวันทีร่ บั fax เป็ นวันรับการแสดงเจตนา เมื่อบริษทั แอมเน็กซ์
ได้รบั ไว้ตามทีอ่ ยูท่ ร่ี ะบุไว้ดงั ต่อไปนี้
ผูอ้ าํ นวยการฝ่ ายรัฐกิจสัมพันธ์
บริษทั แอมเน็กซ์ จํากัด
เลขที่ 290 อาคารศศิ ซอยรุ่งเรือง
ถนนรัชดาภิเษก
แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง
กรุงเทพมหานคร 10310
หรือตามทีอ่ ยูอ่ ่นื ทีค่ ่สู ญ
ั ญาจะได้กาํ หนดไว้เป็ นหนังสือ

เอกสารแนบท้ายหมายเลข 1 จุดเชื่อมต่อ
จุดทีต่ งั ้ ในเบือ้ งต้นของจุดเชื่อมต่อในระดับภาคทัง้ หมด 10 จุด ประกอบด้วย

1.
จุดเชื่อมต่อภาคตะวันออกตัง้ อยูท่ จ่ี งั หวัดชลบุรี (เขต1) ครอบคลุมจังหวัดต่างๆ ดังนี้ ชลบุรี ปราจีนบุรี ฉะเชิงเทรา
ระยอง จันทบุรี ตราด สระแก้ว นครนายก
2.
จุดเชื่อมต่อภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างตัง้ อยู่ทจ่ี งั หวัดนครราชสีมา (เขต2) ครอบคลุมจังหวัดต่างๆ ดังนี้
นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรรี มั ย์ อุบลราชธานี ศรีสะเกษ อํานาจเจริญ ยโสธร สุรนิ ทร์
3.
จุดเชื่อมต่อภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนตัง้ อยู่ทจ่ี งั หวัดขอนแก่น (เขต3) ครอบคลุมจังหวัดต่างๆ ดังนี้
ขอนแก่น อุดรธานี สกลนคร เลย กาฬสินธุ์ มหาสารคาม ร้อยเอ็ด มุกดาหาร นครพนม หนองคาย หนองบัวลําภู
4.
จุดเชื่อมต่อภาคเหนือตอนล่างตัง้ อยู่ทจ่ี งั หวัดพิษณุโลก (เขต4) ครอบคลุมจังหวัดต่างๆ ดังนี้ พิษณุโลก ตาก
อุตรดิตถ์ นครสวรรค์ เพชรบูรณ์ อุทยั ธานี พิจติ ร สุโขทัย กําแพงเพชร ชัยนาท
5.
จุดเชื่อมต่อภาคเหนือตอนบนตัง้ อยู่ทจ่ี งั หวัดเชียงใหม่ (เขต5) ครอบคลุมจังหวัดต่างๆ ดังนี้ เชียงใหม่ เชียงราย
ลําพูน ลําปาง แพร่ พะเยา น่าน แม่อ่องสอน
6.
จุดเชื่อมต่อภาคตะวันตกตัง้ อยูท่ จ่ี งั หวัดนครปฐม (เขต6) ครอบคลุมจังหวัดต่างๆ ดังนี้ นครปฐม สมุทรสงคราม
เพชรบุรี ราชบุรี ประจวบคีรขี นั ธ์ กาญจนบุรี สมุทรสาคร
7.
จุดเชื่อมต่อภาคใต้ตอนบนตัง้ อยูท่ จ่ี งั หวัดสุราษฎร์ธานี (เขต7) ครอบคลุมจังหวัดต่างๆ ดังนี้ สุราษฎร์ธานี
นครศรีธรรมราช ตรัง กระบี่ ภูเก็ต ชุมพร ระนอง พังงา
8.
จุดเชื่อมต่อภาคใต้ตอนล่างตัง้ อยู่ทจ่ี งั หวัดหาดใหญ่ (เขต8) ครอบคลุมจังหวัดต่างๆ ดังนี้ หาดใหญ่ ยะลา สงขลา
พัทลุง สตูล ปั ตตานี
9.
จุดเชื่อมต่อภาคกลางตัง้ อยู่ทจ่ี งั หวัดอยุธยา (เขต9) ครอบคลุมจังหวัดต่างๆ ดังนี้ อยุธยา อ่างทอง สุพรรณบุรี
สระบุรี ลพบุรี สิงห์บุรี
10.
จุดเชื่อมต่อกรุงเทพและปริมณฑลตัง้ อยู่ทก่ี รุงเทพฯ (เขต10) ครอบคลุมจังหวัดต่างๆ ดังนี้ กรุงเทพฯ ปทุมธานี
นนทบุรี สมุทรปราการ

เอกสารแนบท้ายหมายเลข 2 ข้อกําหนดและมาตรฐานทางเทคนิค
ข้อกําหนดและมาตรฐานทางเทคนิค
(Interworking Specifications)

ข้อกําหนดและมาตรฐานโครงข่ายระบบ PSTN
1.

Switching to switching

1.1.

Signalling

1.1.1. National ITU-T Signalling system No.7
1.1.1.1. Message Transfer Part (MTP) according to ITU-T Q.701 – Q.709
1.1.1.2. National ISDN User Part (ISUP) according to ITU-T Q.761 – Q. 764, Q.730. The CIC assignment shall
be fulfilled by any of two methods (circuit designation method and time slot assignment method)
1.1.1.3. ITU-T Rec. Q.780-785 for signalling test between two exchanges
1.1.2. ITU-T Signalling system R2 modified (Digital)
1.1.2.1. Digital Line Signalling based on ITU-T Recommendation Q.421
1.1.2.2. MFC Register Signalling
1.1.2.3. Signalling Sequences for traffic cases of the Modified ITU-T R2 Signalling System

The modified R2 and the national ITU-T No.7 signalling system shall be compatible with the TOT Corporation
Public Company Limited signaling system.
2.

Switching to transmission

2.1.

Digital Interface

2.1.1. Electrical characteristic as specified in ITU-T Recommendation G.703 Section 6 with 75 Ohms interface
2.1.2. Direct connection of 2.048 Mbit/s PCM bitstream in accordance with ITU-T Recommendation G.732

2.2.

Network synchronization

2.2.1. The reliability of clock according to ITU-T Recommendation G.811
2.2.2. Be capable of synchronizing in master-slave or master-master mode
3.

Transmission to transmission

3.1.

Electrical Interface

3.1.1. 2.048 Mbit/s according to ITU-T Recommendation G.703, 75 Ohms resistive
3.1.2. 34.368 Mbit/s according to ITU-T Recommendation G.703, 75 Ohms resistive
3.1.3. 139.875 Mbit/s according to ITU-T Recommendation G.703, 75 Ohms resistive
3.2.

The STM-1 electrical interface : Be conformed to ITU-T Recommendation G.703, 75 Ohms resistive

3.3.

The STM-1 optical interface

3.3.1. Be complied with ITU-T Recommendation G.957
3.3.2. Having Automatic Laser Shutdown according to ITU-T Recommendation G.664
3.4.

Network synchronization

3.4.1. Having one 2.048 Mbit/s synchronization input port and one 2.048 Mbit/s synchronization output port
3.4.2. The synchronization interface ports : Be conformed to ITU-T Recommendation G.703, 75 Ohms with
standard BNC connector

ข้อกําหนดและมาตรฐานระบบโครงข่าย NGN
1.

The Inter-Softswitch(Media Gateway Controller) standard protocol are as follows :

a.

SIP (Session Initiation Protocol) conform to RFC3261.

b.

SIP-T (Session Initiation Protocol for Telephone) conform to RFC3372.

c.

ITU-T H.323 (Packet-Based Multimedia Communications System).

d.

National ITU-T Signalling system No.7

i.

Message Transfer Part (MTP) according to ITU-T Q.701 – Q.709

ii.
National ISDN User Part (ISUP) according to ITU-T Q.761 – Q. 764, Q.730. The CIC assignment shall
be fulfilled by any of two methods (circuit designation method and time slot assignment method)
iii.

ITU-T Rec. Q.780-785 for signalling test between two exchanges

2.

The Inter-Media Gateway standard protocol are as follows :

a.

SDP (Session Description Protocol) conform to RFC 2327

b.

RTP (Real-Time Transport Protocol) conform to RFC 3550.

c.

Standard Codec(Coder and Decoder) and RTP payload :

i.

Audio codec : ITU-T G.711A, G.711U, G.723.1, G.729A and G.729B.

ii.

Video codec : H.261, H.263 and H.264.

3.

The packet-based interface :

a.

IP : Internet protocol standard according to RFC 791.

b.

Layer 2 Protocol : POS (Packet over SDH)

c.

MPLS (Multi-Protocol Label Switch) conform to RFC 3031.

4.

Transmission to transmission

a.

Electrical Interface

i.

2.048 Mbit/s according to ITU-T Recommendation G.703, 75 Ohms resistive.

b.

The STM-1 optical interface

i.

Conform to ITU-T Recommendation G.957.

c.

Network synchronization

i.

Having one 2.048 Mbit/s synchronization input port and one 2.048 Mbit/s synchronization output port

ii.
The synchronization interface ports : conform to ITU-T Recommendation G.703, 75 Ohms with standard
BNC connector

เอกสารแนบท้ายหมายเลข 3 ประเภทบริการเชื่อมต่อโครงข่าย
ประเภทบริการเชื่อมต่อโครงข่าย

(1) Call Origination ซึง่ รวมถึง International Call ด้วย
(2) Call Termination
(3) Call Transit

เอกสารแนบท้ายหมายเลข 4 คําจํากัดความ
คําจํากัดความ

1. Call Origination คือ การทีผ่ ปู้ ระกอบการใดๆ ทีม่ ลี กู ค้าของตนเชื่อมต่อหรือใช้โครงข่ายของผูป้ ระกอบการรายอื่น
ใช้โครงข่ายของผูป้ ระกอบการรายอืน่ นัน้ เพื่อให้ลกู ค้าของตนเรียกออกและ “ส่ง” ทราฟฟิ ค ดังกล่าว ณ จุด POI ใน
โครงข่ายของผูป้ ระกอบการรายอืน่ นัน้ มายังโครงข่ายของตน หรือโครงข่ายอื่นๆ ต่อไป
2. Call Termination คือ การทีผ่ ปู้ ระกอบการทีเ่ ป็ นโครงข่ายปลายทางมีเลขหมายปลายทางต่อเชื่อมอยู่ “รับ” ทราฟ
ฟิ ค ณ จุด POI ของโครงข่ายปลายทางนัน้ แล้วนําทราฟฟิ คดังกล่าวส่งไปยังหมายเลขปลายทางทีอ่ ยู่ในโครงข่าย
ปลายทางนัน้ โดยไม่มกี ารส่งทราฟฟิ คดังกล่าวผ่านไปยังจุด POI อื่นใดอีก
3. Call Transit คือ การทีผ่ ปู้ ระกอบการโครงข่ายต้นทางซึง่ มีเลขหมายต้นทางต่อเชื่อมอยู่ “ส่ง” ทราฟฟิ คของเลข
หมายต้นทางนัน้ ไปยังจุด POI ของผูป้ ระกอบการโครงข่ายต่อผ่าน เพื่อนําทราฟฟิ คดังกล่าว “ส่งต่อ” ไปยังอีกจุด
POI หนึ่งของผูป้ ระกอบการโครงข่ายปลายทางทีเ่ ลขหมายปลายทางทีเ่ ชื่อมต่ออยู่ ทัง้ นี้ผปู้ ระกอบการโครงข่าย
ต่อผ่านและผูป้ ระกอบการโครงข่ายปลายทางอาจเป็ นผูป้ ระกอบการรายเดียวกันก็ได้
4. ทราฟฟิ ค (Traffic) คือ เครื่องหมาย สัญญาณ ตัวหนังสือ ตัวเลข ภาพ เสียง รหัส หรือการอื่นใดซึง่ สามารถให้
เข้าใจความหมายได้โดยระบบสาย ระบบคลื่นความถี่ ระบบแสง ระบบแม่เหล็กไฟฟ้ าอื่น หรือระบบอื่น

เอกสารแนบท้ายหมายเลข 5 อัตราค่าเชื่อมต่อโครงข่าย
อัตราค่าตอบแทนการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมใช้อตั ราตามประกาศ กสทช. เรื่องอัตราค่าตอบแทนการเชือ่ มต่อ
โครงข่ายโทรคมนาคมทีเ่ ป็ นอัตราอ้างอิง

เอกสารแนบท้ายหมายเลข 6 อัตราค่าตอบการใช้สิ่งอํานวยความ
สะดวก

1. อาคารหรือพืน้ ที่อาคาร
1.1 อัตรา

หน่วย: บาท/ตารางเมตร/ปี

ประเภทพื�นที�อาคาร

สถานที�ตั�งของอาคารหรือพื�นที�อาคาร

พื�นที�ของห้องเครื�องอุปกรณ์

46,000

พื�นที�ของส่วนประกอบอาคาร

2,900

พื�นที�ทั�วไป

4,200

1.2 ประเภทพืน้ ทีอ่ าคาร ให้เป็ นไปตามทีส่ ว่ นงานทีร่ บั ผิดชอบเกีย่ วกับการออกแบบอาคารกําหนด
1.3 สถานทีต่ งั ้ อาคาร ให้ถอื ปฏิบตั ติ ามประเภทของทีด่ นิ ในข้อ 1.2
1.4 การคํานวณ
1.4.1 การคํานวณ ในกรณีขอเช่าหรือใช้ไม่ถงึ ปี หรือเศษของปี ให้คดิ เฉลีย่ เป็ นรายเดือน
1.4.1 การคํานวณเศษของตารางเมตร ให้คดิ เป็ น 1 ตารางเมตร

2. การใช้กระแสไฟฟ้ า และระบบการกําลัง
2.1 ในกรณีทม่ี กี ารร่วมใช้กาํ ลังไฟฟ้ า ค่าตอบแทนการใช้ไฟฟ้ า (unit) อัตรา 8 บาทต่อกิโลวัตต์-ชัวโมง
่
2.2 การคํานวณหน่วยการใช้ไฟฟ้ า (unit) คํานวณจากอัตราการใช้ไฟฟ้ าสูงสุดของอุปกรณ์ คูณด้วยจํานวนชัวโมง
่
ทีใ่ ช้ไฟฟ้ าต่อวัน คูณด้วยจํานวนวันทีใ่ ช้ไฟฟ้ าในรอบเดือน
3. ระบบปรับอากาศ

3.1 อัตรา

3.1.1 ประเภทปรับอากาศในห้องทัวไป
่

ค่าใช้ = 175 บาท/ตารางเมตร/เดือน
3.1.2 ประเภทระบบปรับอากาศในห้องเครือ่ งอุปกรณ์

ขนาดของเครื่องอุปกรณ์
0 - 200 วัตต์
ทุก ๆ 100 วัตต์ ต่อไป 100 วัตต์ละ

หน่ วย : บาท/เดือน
ค่าใช้ระบบปรับอากาศ
344
172

3.2 การคํานวณ
3.2.1 ให้คดิ อัตราค่าใช้ตามประเภทของการใช้ระบบปรับอากาศ
3.2.2 การคํานวณ เศษของเดือนให้คดิ เป็ น 1 เดือน
3.2.3 การคํานวณเศษของตารางเมตร ให้คดิ เป็ น 1 ตารางเมตร
3.2.4 การคํานวณเศษของ 100 วัตต์ ให้คดิ เป็ น 100 วัตต์
4. การเรียกเก็บเงิ นประกัน
ให้เรียกเก็บในอัตราร้อยละ 10 ของจํานวนเงินค่าเช่าหรือใช้ทงั ้ ปี ทัง้ นี้การขอใช้ระบบการกําลังและระบบปรับอากาศไม่เรียก
เก็บเงินประกัน

