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ข้อเสนอการใช้โครงข่ายโทรคมนาคม 
 

  ข้อเสนอฉบับนี้ท าขึ้น เม่ือวันท่ี ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๘  โดยบริษัท โอทาโร จ ากัด    ซึ่ง 
จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลประเภทบริษัทจ ากัด ณ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า      กระทรวงพาณิชย์ ซึ่งมีส านักงานใหญ่ตั้งอยู ่เลขท่ี  
๒๒/๑ หมู่ ๒ ต าบล ส าโรงใต้  อ าเภอ พระประแดง  จังหวัด สมุทรปราการ ๑๐๑๓๐ ซึ่งต่อไปนี้ ข้อเสนอนี้จะเรยีกว่า 
(“ผู้ให้ใช้โครงข่าย”) 
  เพ่ือให้เป็นไปตามกฎหมายและประกาศของคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการ
โทรคมนาคมแห่งชาติท่ีเกี่ยวข้องผู้ให้ใช้โครงข่ายจึงได้ท าข้อเสนอการใช้โครงข่ายโทรคมนาคม (“RAO”) ฉบับนี้ขึ้นโดยมีรายละเอียด
เป็นไปตาม ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ  เรื่อง การใช้และเชื่อมต่อ
โครงข่ายโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ (“ประกาศ กสทช.”) ดังน้ี 
  ข้อ ๑. ขอบเขต ความหมายและการตีความถ้อยค าใน RAO 
  ๑.๑ ขอบเขต 
   RAO นี้ครอบคลุมการด าเนินการทางเทคนิคและทางพาณิชย์เพ่ือการใช้หรือเข้าถึงโครงข่าย 
โทรคมนาคม เพ่ือให้ทราฟฟิคโทรคมนาคมด า เนินไปอย่างต่อเนื่องไม่ขาดตอน โดยให้ถือเอาเอกสารแนบท้าย RAOซึ่งคู่สัญญา 
ได้ลงนามก ากับแล้วเป็นส่วนหนึ่งของRAOนี ้
   หากเอกสารแนบท้าย RAO มีข้อความตอนใดขัดหรือแย้งกับข้อความท่ีได้กล่าวไว้ใน RAOให้ถือ 
บังคับตามข้อความใน RAOและในกรณีเอกสารแนบท้าย RAO ขัดหรือแย้งกันเองให้ถือบังคับตามเอกสารท่ีท าขึ้นหลังสุด  
หรือหากเอกสารแนบท้าย RAO ท าขึ้นพร้อมกัน ก็ให้ถอืบังคับตามเอกสารแนบท้ายRAOท่ีมีล าดับก่อนเป็นหลัก 
 
   เอกสารแนบท้ายหมายเลข ๑   รายละเอียดของการใช้โครงข่ายโทรคมนาคม และบริการท่ีจะอนุญาตให้ใช้
โครงข่ายโทรคมนาคม (ประกาศ กสทช. ข้อ ๒๘ (๑)) 
   เอกสารแนบท้ายหมายเลข ๒ ข้อก าหนดหน้าท่ีและความรับผิดชอบของผู้รับใบอนุญาตท่ีขอใช้โครงข่าย
โทรคมนาคมและผู้รับใบอนุญาตท่ีมีโครงข่ายโทรคมนาคมท่ีให้ใช้โครงข่ายโทรคมนาคม การเปิดเผยข้อมูล และมาตรการด้านความ
ปลอดภัย (ประกาศ กสทช. ข้อ ๒๘ (๔)) 
   เอกสารแนบท้ายหมายเลข ๓ ข้อก าหนดรายละเอียดของสิ่งอ านวยความสะดวกท่ีจ าเป็นส าหรับการใช้
โครงข่ายโทรคมนาคม และวิธีการเข้าถึงเพ่ือใช้โครงข่ายโทรคมนาคม มาตรฐานทางเทคนิคส าหรับการใช้โครงข่ายโทรคมนาคม รวมถึง
ความสามารถของโครงข่ายโทรคมนาคมในการรองรับปริมาณทราฟฟิคของโครงข่ายโทรคมนาคม (ประกาศ กสทช. ข้อ ๒๘ (๒)(๓)) 
        เอกสารแนบท้ายหมายเลข ๔ อัตราค่าตอบแทนการใช้โครงข่ายโทรคมนาคมและอัตราค่าตอบแทนการใช้สิ่ง
อ านวยความสะดวกท่ีจ าเป็น (ประกาศ กสทช. ข้อ ๒๘ (๕)) 
   เอกสารแนบท้ายหมายเลข ๕  กระบวนการทดสอบการใช้โครงข่ายโทรคมนาคม 
 
  ๑.๒ ระยะเวลาการมีผลบังคับใช้และการแก้ไขเปลี่ยนแปลง RAO 
  ให้ RAO ฉบับนี้มีผลบังคับใช้ เม่ือ RAO ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และ
กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ โดยให้การเลิก การระงับ การเปลี่ยนแปลงแก้ไข การทบทวน RAOเป็นไปตามเงื่อนไขท่ีก าหนดไว้ในข้อ 
๑๗. 

   ๑.๓ การท าสัญญามาตรฐานในการใช้โครงข่ายโทรคมนาคมRAO ฉบับนี้เป็นหลักเกณฑ์ส าหรับการ 
 ท าสัญญาใช้โครงข่ายโทรคมนาคมของผู้ให้ใช้โครงข่าย และเป็นไปตามกฎหมายและประกาศของคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง 
กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ท่ีเกี่ยวข้อง 
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 ข้อ ๒ จุดท่ีให้เข้าถึงและหลักการใช้โครงข่ายโทรคมนาคม 
  ๒.๑ คู่สัญญาซึ่งเป็นผู้จัดให้มีการใช้มีหน้าท่ีจัดให้คู่สัญญาฝ่ายซึ่งต้องการเข้าใช้ เข้าถึง 
โครงข่ายโทรคมนาคมของตนได้ท่ีจุดท่ีให้เข้าถึง ตามเอกสารแนบท้ายหมายเลข ๑ 
  ๒.๒ การเพ่ิมหรือลดจ า นวนจุดท่ีให้เข้าถึงหรือการย้ายจุดท่ีให้เข้าถึง รวมท้ังการเปลี่ยนแปลงพ้ืนท่ีให้บริกา 
รของจุดท่ีให้เข้าถึง(service area) ตามเอกสารแนบท้ายหมายเลข ๑ ให้ผู้ให้ใช้โครงข่ายกระท าได้เม่ือมีเหตุผลอันสมควร แต่จะต้อง 
แจ้งให้ผู้ขอใช้โครงข่ายทราบล่วงหน้าเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๖ เดือนและภายใต้การได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการกิจการ
กระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ในกรณีท่ีมีข้อโต้แย้งให้คู่สัญญาส่งเรื่องให้คณะกรรมการกิจการกระจาย
เสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เป็นผู้วินิจฉัยช้ีขาด 
  ๒.๓ ผู้ให้ใช้โครงข่ายจะจัดให้มีการใช้โครงข่ายตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และ วิธีการตามท่ี  
กสทช. ก าหนด (ประกาศ กสทช. ข้อ ๔o) 
  ๒.๔ ผู้ให้ใช้โครงข่ายอาจปฏิเสธการขอใช้โครงข่ายได้หากปรากฏว่า 
  ๒.๔.๑ โครงข่ายโทรคมนาคมท่ีมีอยู่ไม่เพียงพอแก่การให้ผู้ขอใช้ ใช้โครงข่าย 
  ๒.๔.๒ การใช้โครงข่ายโทรคมนาคมมีปัญหาทางเทคนิคท่ีอาจก่อให้เกิดการรบกวนกิจการโทรคมนาคม 
หรือเป็นเหตุขัดขวางการโทรคมนาคม 
  ๒.๔.๓ กรณีอื่นตามท่ีคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
ประกาศก าหนด   
 กรณีปฏิเสธการใช้โครงข่ายโทรคมนาคมตามข้อ ๒.๔ ผู้ให้ใช้โครงข่ายโทรคมนาคมจะแจ้งเหตุผลแห่งการ 
ปฏิเสธโดยละเอียดให้ผู้ขอใช้โครงข่ายทราบภายใน ๑๕ วันนับตั้งแต่ได้รับการขอใช้โครงข่าย รวมท้ังจะส่งส าเนาแจ้งคณะกรรมการ
กิจการกระจายเสียง กจิการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติทางไปรษณีย์ตอบรับด้วย (ประกาศ กสทช. ข้อ ๔๘) 
 

 ข้อ ๓  กระบวนการท าความตกลงการใช้โครงข่ายโทรคมนาคม 
  ๓.๑ คู่สัญญาฝ่ายซึ่งต้องการใช้โครงข่ายจะต้องท าหนังสือแสดงเจตจ านงขอใช้โครงข่ายพร้อมรายละเอียด
ดังต่อไปนี้เป็นหนังสือแสดงเจตนาโดยชัดแจ้งแก่ผู้ให้ใช้โครงข่ายและจะต้องระบุรายละเอียดอย่างน้อยดังต่อไปนี้  
(ประกาศ กสทช. ข้อ ๔๗) 
    ๓.๑.๑  บริการท่ีต้องการใช้โครงข่ายโทรคมนาคม รวมท้ังคุณภาพและปริมาณท่ีต้องการ 
ของบริการและรายละเอียดทางเทคนิคอื่น ๆ ท่ีจ าเป็นส าหรับการใช้โครงข่ายโทรคมนาคม    
                                          ๓.๑.๒ รูปแบบการใช้โครงข่ายโทรคมนาคมท่ีต้องการ และสถานท่ีท่ีจะเป็นจุดท่ีให้เข้าถึง 
โครงข่ายโทรคมนาคม 
   ๓.๑.๓ สิ่งอ านวยความสะดวกท่ีจ าเป็นส าหรับการใช้โครงข่ายโทรคมนาคม 
   ๓.๑.๔ วัน ระยะเวลา และสถานท่ีท่ีต้องการใช้โครงข่ายโทรคมนาคม 
   ๓.๑.๕ ข้อเสนอหรือเงื่อนไขท่ีต้องการเจรจาเพ่ิมเติมหรือปรับเปลี่ยนจากข้อเสนอของผู้รับใบอนุญาต 
ท่ีมีโครงข่ายโทรคมนาคมท่ีให้ใช้โครงข่ายโทรคมนาคม 
   ๓.๑.๖ ข้อมูลอื่นท่ีจ าเป็นส าหรับการใช้โครงข่ายโทรคมนาคม 
   ๓.๑.๗ บุคคลและสถานท่ีท่ีติดต่อได้ 
 
  ๓.๒ ข้อมูลตามท่ีก าหนดในข้อ ๓.๑ สามารถเปลี่ยนแปลง และ/หรือ เพ่ิมเติมในรายละเอียดได้ตาม 
ความจ าเป็น โดยให้เป็นไปตาม Provisioning Manual ซึ่งคู่สัญญาจะได้จัดการประชุมเพ่ือพิจารณาถึงข้อมูลท่ีจ าเป็นต่างๆ 
  ๓.๓ ผู้จัดให้มีการใช้โครงข่ายต้องด าเนินการตรวจสอบและพิเคราะห์อย่างละเอียดซึ่งหนังสือแสดง 
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เจตจ านงขอใช้โครงข่ายและรายละเอียดท้ังหมด และจะด าเนินการเจรจากับผู้ขอใช้โครงข่ายเพ่ือจัดท าสัญญาการใช้โครงข่าย
โทรคมนาคมให้แล้วเสร็จภายใน ๙๐ วันนับแต่วันท่ีได้รับหนังสือขอใช้โครงข่าย  
  ๓.๔ ในกรณีท่ีมีข้อโต้แย้งใดๆ ระหว่างคู่สญัญาเกี่ยวกับกระบวนการเจรจาจัดท าสัญญาการใช้โครงข่าย หรือ 
หากคู่สัญญาไม่สามารถตกลงกันได้ภายในระยะเวลาตามข้อ ๓.๓ ให้คู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมีสิทธิน าข้อพิพาทเข้าสู่กระบวนการ 
ระงับข้อพิพาทตามหลักเกณฑ์ของประกาศ กสทช. ได ้และให้ถือว่าค าวินิจฉัยช้ีขาดของคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการ
โทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติเป็นท่ีสุดโดยคู่สัญญาท้ังสองฝ่ายมีหน้าท่ีต้องถือปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด 
  ๓.๕ คู่สัญญาจะต้องจัดให้มีการด าเนินการทดสอบระบบให้สามารถใช้งานได้ภายในระยะเวลาตามท่ีตกลงกัน 
โดยจะต้องด าเนินการเจรจาตกลงเพ่ือก าหนดเวลาเริ่มต้นและเวลาสิ้นสุดท่ีต้องใช้ในการทดสอบระบบและ Signaling ท่ีใช้ในระบบ
โครงข่ายให้ละเอียดชัดเจน ท้ังน้ี รายละเอียดของกระบวนการทดสอบการใช้โครงข่ายปรากฏตามเอกสารแนบท้ายหมายเลข ๕ 
  ๓.๖ ในกระบวนการเจรจาตกลงการเข้าใช้โครงข่ายไม่ต้องมีการวางหลกัประกันแต่ให้มีการปรับได้ 
ใน ๒กรณี คือ 
   ๓.๖.๑ หากคู่สญัญาฝ่ายซึ่งขอใช้ด าเนินการใช้วงจรไม่ครบตามท่ีตกลงกัน ผู้ขอใช้โครงข่ายต้องชดใช้ค่าปรับ
ให้แก่ผู้ให้ใช้โครงข่ายโดยคิดเป็นมูลค่าเท่ากับค่าเช่าวงจร (Port charges) ท่ีไม่ได้ใช้งาน โดยอัตราค่าเช่าวงจรใหค้ิดตามอัตราท่ีใช้อยู่
ท่ัวไป ณ ขณะน้ัน    
                                           ๓.๖.๒ คู่สัญญาฝ่ายซึ่งเป็นผู้จัดให้มีการใช้โครงข่ายไม่อาจจัดให้มีการใช้โครงข่ายได้ครบถ้วนตาม capacity 
ท่ีตกลงกันไว้ โดยคู่สัญญาฝ่ายซึ่งเป็นผู้จัดให้มีการใช้โครงข่ายจะต้องชดใช้ค่าปรับแก่คู่สัญญาอกีฝ่ายหนึ่งภายใต้หลักเกณฑ์ท่ีตกลงกัน 
โดยน าวิธีการปรับตามข้อ ๓.๖.๑ มาใช้โดยอนุโลม 
  ๓.๗  การจะก าหนดให้คู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งชดใช้ค่าเสียหายในกรณีใดๆ จะต้องมีการยกเว้นความรับผิดใน 
การชดใช้ค่าเสียหายส าหรับกรณีท่ีการไม่ปฏิบัติตามสัญญาเกิดจากเหตุสุดวสิัย 
  ๓.๘ คู่สัญญาฝ่ายซึ่งตอ้งการเข้าใช้โครงข่ายมีสิทธิเสนอให้มีการเพ่ิมวงจรเพ่ือรองรับ ทราฟฟิคท่ีขอใช้ตาม 
สัญญานี้ได้ทุกรอบไตรมาส โดยผู้ให้ใช้โครงข่ายจะต้องด าเนินการตามข้อ ๓.๓ 
 
  ในกรณีท่ีคู่สัญญาฝ่ายซึ่งต้องการเข้าใช้ ใช้วงจรท่ีขอเพ่ิมนั้นไม่ครบให้ถือว่าคู่สัญญาฝ่ายนั้นด าเนินการใช้ 
วงจรหรือส่งทราฟฟิคไม่ครบภายใต้หลักเกณฑ์ท่ีระบุไว้ในข้อ ๓.๖.๑ และคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งมีสิทธิปรับได้ตามหลักเกณฑ์ท่ีระบุ 
ไว้ในข้อ ๓.๖.๑ 
  ๓.๙ ในกรณีท่ีมีการร้องขอใช้บริการใหม่ ให้ผู้ขอใช้โครงข่ายด าเนินการท าหนังสือแสดงเจตจ านง 
ตามข้อ ๓.๑  
 
 ข้อ ๔  สิทธิและหน้าท่ีของผู้ขอใช้อาคารสถานท่ี สาธารณูปโภค และส่ิงอ านวยความสะดวกอื่น ๆ ร่วมกัน 
 
  ๔.๑ กรณีท่ีผู้ขอใช้โครงข่ายร้องขอใช้โครงสร้างพ้ืนฐานดังกล่าว ณ จุดท่ีมีการเข้าถึง ให้ผู้ขอใช้ 
โครงข่ายแจ้งโดยละเอียดชัดแจ้งเป็นหนังสือ 
  ๔.๒ คู่สัญญาฝ่ายซึ่งให้ใช้ หรือคู่สญัญาฝ่ายซึ่งเป็นเจ้าของอาคารสถานท่ี สาธารณูปโภคและ 
สิ่งอ านวยความสะดวกอื่นๆ มีหน้าท่ี ดังน้ี 
   ๔.๒.๑ จัดเตรียมสิ่งอ านวยความสะดวก โครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภคให้พอเพียงและ 
บ ารุงรักษาให้ใช้งานได้ดี 
   ๔.๒.๒ บริหารจัดการสถานท่ีท าการ Co-location ให้มีความปลอดภัยและสามารถใช้งานได้ดี 
   ๔.๒.๓ จัดระเบียบการเข้าสถานท่ีและการท างานร่วมกัน 
   ๔.๒.๔ จัดท าคู่มือการปฏิบัติงานและบ ารุงรักษา 
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   ๔.๒.๖ ยินยอมให้ผู้ท่ีขอใช้โครงข่ายเข้าไปซ่อมแซมหรือบ ารุงรักษาอุปกรณ์ใน 
สถานท่ีหรือพ้ืนท่ีรวมได้ตามความเหมาะสม 
   ในการให้เข้าใช้สถานท่ีหรือพ้ืนท่ีร่วม ผู้ให้ใช้โครงข่ายอาจก าหนดมาตรการด้านความปลอดภัยหรือการ 
เก็บรักษาความลับส าหรับการเข้าใช้สถานท่ีหรือพ้ืนท่ีร่วมได้ โดยมาตรการดังกล่าวจะเป็นมาตรการท่ีสมเหตุสมผล เหมาะสม และ 
ไม่เลือกปฏิบัติ  
  ๔.๓ คู่สัญญาฝ่ายซึ่งขอใช้อาคารสถานท่ี สาธารณูปโภค และสิ่งอ านวยความสะดวกอื่นๆ 
เพ่ือการใช้มีหน้าท่ี ดังน้ี 
   ๔.๓.๑ รับผิดชอบค่าใช้จ่ายและการดูแลอุปกรณ์และทรัพย์สินนับจากจุดท่ีให้เข้าถึงไปทางอุปกรณ์ของ
คู่สัญญาฝ่ายซึ่งขอใช้อาคารสถานท่ี สาธารณูปโภค และสิ่งอ านวยความสะดวกอื่นๆ เป็นต้นไป 
   ๔.๓.๒ ปฏิบัติตามคู่มือการปฏิบัติงานและบ ารุงรักษา 
   ๔.๓.๓ ยินยอมและให้ความร่วมมือกับเจ้าของหรือตัวแทนอาคารสถานท่ีในการเข้าตรวจตราในอาคาร 
สถานท่ีได้เม่ือมีเหตุอันควร เพ่ือความปลอดภัยของอาคารสถานท่ีโดยได้รับความยินยอมจากคู่สัญญาฝ่ายซึ่งขอใช้อาคารสถานท่ี  
ท้ังน้ีในการเข้าตรวจตราดังกล่าว เจ้าของอาคารสถานท่ีตกลงจะไม่กระท าการใดๆอันก่อให้เกิดความเสียหายแก่ทรัพย์สินของคู่ 
สัญญาฝ่ายซึ่งขอใช้อาคารสถานท่ี 
   ๔.๓.๔ คู่สัญญาฝ่ายซึ่งขอใช้อาคารสถานท่ีตกลงไม่โอนสิทธิการใช้อาคารสถานท่ีไม่ว่ากรณีใดๆ ไปให้ 
บุคคลอื่นใช้หรือยอมให้บุคคลอื่นเข้าครอบครอง เว้นแต่จะได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากเจา้ของอาคารสถานท่ี และ/หรือ
ผู้ให้ใช้อาคารสถานท่ีดังกล่าว แต่ท้ังน้ีการโอนสิทธิให้เป็นหลักประกันแก่เจ้าหนี้ ตามข้อ ๑๐.๖ ก็ให้เป็นไปตามข้อก าหนดในข้อ ๑๐.๖ 
  ๔.๔ คู่สัญญาท้ังสองฝ่ายมีหน้าท่ีรับผิดชอบร่วมกันในเรื่อง ดังน้ี 
   ๔.๔.๑ การรายงานเหตุเสีย 
   ๔.๔.๒ การร่วมประชุมก าหนดรายละเอียดการท างาน เช่น การประมาณการทราฟฟิค (traffic) 
 
  ๔.๕ คู่สัญญาแต่ละฝ่ายมีหน้าท่ีรับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่อไปนี้ในส่วนท่ีใช้เพ่ือประโยชน์ของตนเอง 
   ๔.๕.๑ การซ่อมบ ารุงอุปกรณ์ในส่วนท่ีเป็นกรรมสิทธิหรืออยู่ในความครอบครองของตนเอง 
   ๔.๕.๒ ค่าน้ า ค่าไฟ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในส่วนท่ีใช้เพ่ือประโยชน์ของตนเอง 
 
 ข้อ ๕ บริการท่ีต้องจัดให้มีในการใช้โครงข่าย 
 รายละเอียดของบริการท่ีต้องจัดให้มีในการใช้โครงข่ายให้เป็นไปตามเอกสารแนบท้ายหมายเลข ๑ 
 
 ข้อ ๖ การก าหนดคุณภาพการบริการและการทดสอบระบบ 
  ๖.๑ คู่สัญญาซึ่งจัดให้มีการใช้มีหน้าท่ีในการจัดหาบริการท่ีมีคุณภาพเท่าเทียมกัน โดยวัดจากต้นทางถึง 
ปลายทาง (end-to-end quality) ของทราฟฟิค (Traffic) รวมท้ังมีเงื่อนไขและข้อก าหนดขั้นต่ าเท่าเทียมกันหรือไม่ต่ ากว่าท่ีให้ 
บริการแก่ลูกค้าของตนเองหรือแก่ผู้ขอใช้โครงข่ายรายอืน่แก่คู่สัญญาอกีฝ่ายหนึ่ง 
  ๖.๒ คุณภาพการให้บริการใช้โครงข่ายเป็นไปตามท่ีก าหนดในเอกสารแนบท้ายหมายเลข ๓ และจะต้อง 
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการกิจการกระจายเสยีง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติประกาศก าหนด  
  ๖.๓ ในกรณีเกิดข้อร้องเรียนและขอ้โต้แย้งท่ีมีกับผู้ขอใช้โครงข่ายเกี่ยวกับคุณภาพหรือบริการให้ด าเนินการตาม
หลักเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กจิการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติประกาศก าหนด  
  ๖.๔ คู่สัญญาท้ังสองฝ่ายตกลงให้มีการทดสอบระบบการเข้าถึงโครงข่ายเพ่ือให้ม่ันใจว่าการท างานของระบบ 
การเข้าถึงของคู่สัญญาท้ังสองฝ่ายสามารถท างานได้ตามเงื่อนไขท่ีตกลงกัน และมีผลกระทบต่อการท างานปกติของโครงข่ายน้อยท่ีสุด
เท่าท่ีจะเป็นไปได้ 
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  ๖.๕ ในการด าเนินกระบวนการทดสอบระบบ คู่สัญญาท้ังสองฝ่ายจะต้องด าเนินการตามรายละเอียดท่ีก าหนด 
ไว้ในเอกสารแนบท้ายหมายเลข ๕ 
 

ข้อ ๗ Network Integrity ความปลอดภัย และการป้องกันโครงข่าย 
  ๗.๑ หลักการพ้ืนฐาน 
   ๗.๑.๑ ผู้ขอใช้โครงข่ายตกลงท่ีจะคงไว้ซึ่ง Network Integrity และด าเนินมาตรการใด ๆ ท่ีจ าเป็นและเพียงพอ
ในการสร้างความปลอดภัย และการป้องกันโครงข่าย 
   ๗.๑.๒ Network Integrity หมายถึง ความสามารถในตัวระบบโครงข่ายท่ีจะด ารงไว้ซึ่งสถานะการท างาน
พ้ืนฐานโดยสถานะการท างานน้ันไม่ถูกกระทบอันเนื่องมาจากการใช้โครงข่าย 
  ๗.๒ การด ารงไว้ซึ่ง Network Integrity ซึ่งโดยหลักการคือการป้องกันมิให้มีสัญญาณท่ีมิได้เป็นไปตาม 
Specification เข้ามาในระบบโครงข่าย 
    การก าหนด Specification เป็นไปตามเอกสารแนบท้ายหมายเลข ๓ ในกรณีท่ี  Specification ขัดหรือแย้ง
กับ Specification ท่ีก าหนดโดยคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ให้ใช้มาตรฐานของ
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เป็นหลัก 
  ๗.๓ ตราบเท่าท่ีไม่ขัดแย้งและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กจิการโทรทัศน์และ
กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติว่าด้วยมาตรฐานทางเทคนิคส าหรับการใช้โครงข่ายโทรคมนาคม ผู้ขอใช้โครงข่ายรับว่า 
   ๗.๓.๑ จะด าเนินมาตรการต่างๆ      ท่ีเพียงพอในการป้องกันมิให้เกิดการส่งผ่านสัญญาณข้อมูล  
(Signaling message) ใด ๆ ซึ่งมิได้มีลักษณะตามท่ีก าหนดใน RAO นี้หรือเอกสารแนบท้ายหมายเลข ๓  และ/หรือ มิได้เป็นไปตาม 
interworking specification ท่ีระบุไว้ในเอกสารแนบท้ายหมายเลข ๓ 

                         ๗.๓.๒ จะจัดให้มีการด าเนินการท่ีเพียงพอในการตรวจสอบการท างานและการ ปฏิเสธสัญญาณขอ้มูลท่ีมิได้
เป็นไปตามมาตรฐาน เพ่ือป้องกันมิให้สัญญาณ (signals) นอกเหนือจากท่ีก าหนดไว้ ในข้อ ๗.๓.๑ เข้าสู่ระบบ  

   ๗.๓.๓ ในการเข้าถึงและใช้โครงข่ายนั้น หากผู้ขอใช้โครงข่ายกระท าการฝ่าฝืนโดยการส่งทราฟฟิค (traffic)  
ท่ีมิได้มีลักษณะตามท่ีก าหนดใน RAO นี ้และก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ให้ใช้โครงข่าย  ผู้ขอใช้โครงข่ายจะตอ้งยุติการกระท านั้นโดย
ทันทีท่ีได้รับแจ้งจากผู้ให้ใช้โครงข่าย     และยินยอมชดใช้ค่าเสียหายตามท่ีเกิดขึ้นจริงให้ผู้ให้ใช้โครงข่าย นับตั้งแต่ได้กระท าการฝ่าฝืน
จนถึงวันท่ีผู้ขอใช้โครงข่ายได้หยุดกระท าการดังกล่าว 
  ๗.๔ ความปลอดภัยและการป้องกันโครงข่าย 
   ๗.๔.๑ คู่สัญญาแต่ละฝ่ายตกลงรับผิดชอบในการรักษาความปลอดภัยในการท างานของโครงข่ายในด้านของ
ตนเอง และตกลงท่ีจะด าเนินกระบวนการใด ๆ เท่าท่ีจ าเป็นท้ังหมดและเท่าท่ีจะเป็นไปได้ในทางปฏิบัติ เพ่ือประกันว่าโครงข่ายในด้าน
ของตนเองน้ันมีลักษณะ 
         (ก) ไม่ท าอันตรายหรือส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยหรือสุขภาพของบุคคลใด ๆ ซึ่งรวมถึงพนักงาน 
ลูกจ้าง และคู่สัญญาอื่น ๆ ของคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่ง 
         (ข) ไม่ท าอันตรายท้ังในทางกายภาพและในทางเทคนิคต่อโครงข่ายของคูส่ัญญาอีกฝ่ายหนึ่ง ซึ่งรวมถึง 
(แต่ไม่จ ากัดเฉพาะ)      การสร้างความเสียหาย       การกดีกัน หรือรบกวนประสิทธิภาพการท างานของโครงข่ายของคู่สัญญาอกีฝ่ายหนึ่ง 
   ๗.๔.๒ ในกรณีท่ีการส่งผ่านทราฟฟิคไปยังคู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งต้องใช้  power feeding คู่สัญญาแต่ละฝ่าย
ตกลงว่า จะต้องมีการประกันความปลอดภัยของอุปกรณ์ในระบบตลอดจนความปลอดภัยในการบ ารุงรักษาอุปกรณ์ดังกล่าวของเจ้าหน้าท่ี
ผู้ควบคุมระบบด้วย 

                                          ข้อ ๘ อัตราค่าตอบแทนการใช้โครงข่ายโทรคมนาคมและอัตราค่าตอบแทนการใช้ส่ิงอ านวยความสะดวกท่ีจ าเป็น 

            อัตราค่าตอบแทนการใช้โครงข่ายโทรคมนาคมและอัตราค่าตอบแทนการใช้สิ่งอ านวยความสะดวกท่ีจ าเป็นให้เป็นไปตาม   
            เอกสารแนบท้ายหมายเลข ๔ 
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 ข้อ ๙ การเรียกเก็บค่าบริการ ค่าใช้ และการช าระเงิน 
  ๙.๑  การเรียกเก็บค่าบริการจากผู้ใช้บริการ 
     การเรียกเก็บค่าบริการและการจัดเก็บรายได้จากการบรกิารซึ่งคู่สัญญาฝ่ายหนึ่งได้ท าให้แก่คู่สัญญาอีกฝ่าย
หนึ่งจะต้องเป็นไปตามเงื่อนไขท่ีก าหนดไว้ในใบอนุญาต 
   การท่ีผู้ขอใช้โครงข่ายไม่สามารถเรียกเก็บค่าบริการจากผู้ใช้บริการต้นทางได้  ผู้ขอใช้โครงข่ายจะต้องเป็นผู้
รับภาระหนี้สูญ โดยผู้ขอใช้โครงข่ายไม่สามารถยกขึ้นกล่าวอ้างการช าระค่าใช้โครงข่ายตามสัญญาการใช้โครงข่ายได้  
  ๙.๒ การเรียกเก็บค่าใช้โครงข่าย (Access / Usage Charge) 
   ผู้ให้ใช้โครงข่ายจะจัดเก็บ บันทึก และจัดส่งข้อมูลซึ่งเกีย่วข้องกับทราฟฟิค(traffic) ท่ีไหลผ่านโครงข่ายของ
ผู้ให้ใช้โครงข่ายเพ่ือบันทึกการให้บริการใช้โครงข่าย พร้อมจัดให้มีการบ ารุงรักษาและตรวจสอบความถูกตอ้งของอุปกรณ์อย่างสม่ าเสมอ 
   ผู้ขอใช้โครงข่าย จะจัดเก็บ บันทึก ทราฟฟิค(Traffic) เพ่ือให้ผู้ให้ใช้โครงข่ายสามารถท่ีจะวัดทราฟฟิค 
(Traffic) เพ่ือประโยชน์ในการเรียกเก็บค่าใช้โครงข่ายและการช าระเงิน  
  ๙.๓ การเรียกเก็บเงิน  
   ผู้ให้ใช้โครงข่ายจะจัดส่งใบเรียกเก็บเงิน (Bill Invoice) ส าหรับค่าใช้จ่ายในการ 
ส่งหรือรับทราฟฟิค (traffic) ท่ีสมบูรณ์จากคู่สัญญาอกีฝ่ายหนึ่งในรอบเดือนก่อน 
  ๙.๔ การช าระเงิน 
   ๙.๔.๑ ผู้ขอใช้โครงข่ายจะต้องช าระเงินตามจ านวนท่ีปรากฏในใบเรียกเก็บเงินแก่ผู้ให้ใช้โครงข่ายภายใน ๓๐ 
วัน นับถัดจากวันท่ีได้รับใบเรียกเก็บเงิน โดยให้ถือวันดงักล่าว เป็น “วันถึงก าหนดใช้เงิน” 
   การท่ีผู้ขอใช้โครงข่ายไม่สามารถเรียกเก็บค่าบริการจากผู้ใช้บริการต้นทางได้ผู้ขอใช้โครงข่ายจะต้องเป็นผู้
รับภาระหนี้สูญ โดยผู้ขอใช้โครงข่ายไม่สามารถยกขึ้นกล่าวอ้างการช าระค่าใช้โครงข่ายตามสัญญาการใช้โครงข่ายได้  
   ๙.๔.๒ ในกรณีท่ีผู้ขอใช้โครงข่ายผิดนัดไม่ช าระหนี้ภายในก าหนดเวลา ผู้ขอใช้โครงข่ายจะต้องช าระดอกเบ้ีย
ในอัตรา ร้อยละ ๑๕ ต่อปี การค านวณอัตราดอกเบ้ียจะเริ่มตั้งแต่วันผิดนัดจนถึงวันท่ีคู่สัญญาช าระเงินตามใบเรียกเก็บเงินเต็มจ านวน 
   ๙.๔.๓ ในกรณีท่ีผู้ให้ใช้โครงข่ายซึ่งเป็นผู้จัดท าใบเรียกเก็บเงินตรวจพบว่าจ านวนเงินในใบเรียกเก็บเงินไม่
ครบถ้วน ผู้ให้ใช้โครงข่ายสามารถออกใบเพ่ิมหนี้เรียกเก็บในส่วนท่ีขาดในเดือนถัดไปท้ังน้ีจะต้องกระท าภายในก าหนดระยะเวลา ไม่เกิน 
๙๐ วันนับแต่วันท่ีมีการออกใบเรียกเก็บเงินท่ีเกี่ยวข้องกบัจ านวนเงินท่ีไม่ครบถ้วนน้ัน 
  ๙.๕ การแก้ไขข้อผิดพลาด 
   ในกรณีท่ีมีข้อโต้แย้งเกี่ยวกับความถูกต้องของข้อมูลทราฟฟิค และข้อมูลอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้องให้คู่สัญญาท้ัง ๒ 
ฝ่ายส่งเรื่องให้คณะกรรมการร่วมท าหน้าท่ีเป็นผู้ไกล่เกลี่ยข้อโต้แย้ง 
    ในกรณีท่ีการโต้แย้งสามารถแบ่งจ านวนเงินออกเป็นส่วนๆ ได้คู่สัญญาจะต้องช าระเงินส่วนท่ีไม่มีการ
โต้แย้งให้ครบถ้วนก่อนส่งเรื่องให้คณะกรรมการร่วม และในกรณีท่ีจ านวนเงินท่ีโต้แย้งมีมูลค่าต่ ากว่า ร้อยละ ๕ ของจ านวนเงินท้ังหมด 
คู่สัญญาจะตอ้งช าระเงินท้ังหมดให้แก่คู่สัญญาอกีฝ่ายหนึ่ง ก่อนส่งเรือ่งให้คณะกรรมการร่วม 
   ในกรณีท่ีไม่อาจตกลงกันได้ภายหลังจากคณะกรรมการร่วมได้ท าการไกล่เกลี่ยแล้ว ให้คู่สัญญาท้ังสองฝ่าย
ร่วมกันต้ังผู้ตรวจสอบร่วม ขึ้นมาคนหนึ่ง เพ่ือท าหน้าท่ีในการชี้ขาดข้อโต้แย้ง 
                                           ในกรณีท่ีคู่สัญญาท้ังสองฝ่ายไม่อาจตกลงกันต้ังผู้ตรวจสอบร่วมได้ให้คู่สัญญาส่งเรือ่ง ให้อนุญาโตตุลาการ
เป็นผู้ช้ีขาดท้ังน้ี คู่สัญญาท้ัง ๒ ฝ่ายเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่ายในการตั้งและด าเนินการของผู้ตรวจสอบร่วมฝ่ายละกึง่หนึ่ง 
   คู่สัญญาท้ัง ๒ ฝ่าย เป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่ายในการตั้งและด าเนินการของผู้ตรวจสอบร่วมฝ่ายละกึ่งหนึ่ง 
   จ านวนเงินท่ีคู่สัญญาต้องช าระภายหลังท่ีมีการช้ีขาดข้อโต้แย้งจะต้อง   ค านวณดอกเบ้ียในอัตราร้อย 
ละ ๑๕ ต่อปี นับแต่วันผิดนัดจนถึงวันท่ีมีการช าระเงินครบถ้วน 
  ๙.๖ หลักประกันสญัญา 
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ผู้ให้ใช้โครงข่ายอาจเรียกร้องให้ผู้ขอใช้โครงข่ายจัดส่งหลักประกันหรือหนังสือค้ าประกันของธนาคารเพ่ือประกันการปฏิบัติตาม 
สัญญานี ้
  ๙.๗ การร่วมมือป้องกันการลักลอบใช้บริการในโครงข่าย 
คู่สัญญาท้ังสองฝ่ายตกลงท่ีจะให้ความร่วมมือกับคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งในการตรวจสอบ ลด หรือปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้องซึ่งการ 
กระท าใดๆ อันเป็นการลักลอบใช้บริการในโครงข่ายโดยมิชอบด้วยกฎหมาย 
  ๙.๘ ลูกหนี้ผิดนัด 
   ภายใต้บทบัญญัติแห่งกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง คู่สัญญาท้ังสองฝ่ายตกลงจะเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับลูกหนี้ 
ผิดนัดของตนเองแก่คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่ง 
 

ข้อ ๑๐ เงื่อนไขและข้อก าหนดทางการค้า 
  ๑๐.๑ การจัดหาให้ซึ่งบริการ    
   ผู้ให้ใช้โครงข่ายตกลงท่ีจะจัดหาให้ซึ่งบริการและ facilities ตามอัตราท่ีระบุไว้ในเอกสารแนบท้าย  
ในการก าหนดอัตราค่าบริการ ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายต่างๆ จะต้อง     เป็นไปตามระเบียบข้อก า หนด ค า สั่ง ประกาศและ 
กฎเกณฑ์การก า กับดูแลหรือหลักการค า นวณอัตราค่าบริการซึ่งออกโดยคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการ
โทรคมนาคมแห่งชาติเงื่อนไข และข้อก าหนดในการจัดหาให้ซึ่งบริการและ facilities ให้เป็นไปตามรายละเอียดท่ีระบุไว้ใน
เอกสารแนบท้าย RAO นี้ในส่วนท่ีเกี่ยวข้องท้ังหมด 
   facilities จะมีการน ามาใช้ก็แต่เพ่ือประโยชน์และวัตถุประสงค์ตามท่ีระบุไว้ใน 
RAO นี้เท่านั้น  
  ๑๐.๒ ค่าใช้จ่ายในการใช้โครงข่าย 
   ผู้ขอใช้โครงข่ายมีหน้าท่ีรับภาระค่าใช้จ่ายวงจร (Physical link) ท้ังหมด 
 
  ๑๐.๓ เสรีภาพในการท าสัญญา 
   คู่สัญญาท้ังสองฝ่ายอาจใช้ และ/หรือ เช่ือมต่อโครงข่ายเข้ากับผู้รับใบอนุญาต 
รายอื่นภายใต้ข้อก าหนดและเงื่อนไขท่ีระบุไว้ในใบอนุญาต คู่สัญญาฝ่ายหนึ่งจะจ ากัดเสรีภาพของคูส่ัญญาอีกฝ่ายหนึ่ง 
ในการใช้ และ/หรือ เช่ือมต่อโครงข่ายดังกล่าวไม่ได ้
  ๑๐.๔ บริการฉุกเฉิน (Emergency Service) 
 

   การเข้าถึงบริการฉุกเฉินของคู่สญัญาแต่ละฝ่ายให้คู่สญัญาร่วมตกลงเงือ่นไขท่ีเกี่ยวข้องแยก 
ต่างหากจากสญัญานี้เป็นกรณี ๆ ไป 
  ๑๐.๕ กฎหมายท่ีใช้บังคับ 
   ให้น ากฎหมายไทยมาใช้บังคับกับ RAO นี ้
  ๑๐.๖ การโอนสิทธิ 
   คู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจะโอนสิทธ ิผลประโยชน์ หน้าท่ี และความรับผิดชอบใดๆ ให้แก่ 
บุคคลภายนอกมิได้ เว้นแต่จะได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากคู่สญัญาอีกฝ่ายหนึ่ง 
  ๑๐.๗ ภาษาท่ีใช้กับ RAO 
   RAO นี้ท าขึ้นเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษท่ีเป็นศัพท์เฉพาะในทางเทคนิควิศวกรรม ซึ่ง 
ถือเป็นภาษาหลกัท่ีจะน ามาใช้เพ่ือประโยชน์ในการตีความ RAO นี ้
  ๑๐.๘ การคงไว้และการสละสิทธิเรียกร้อง 
   การสละสิทธิเรียกร้องจะต้องกระท าเป็นลายลักษณ์อักษรส่งให้แก่คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งโดย 
ชอบด้วยกฎหมาย การท่ีคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งไม่ใช้สิทธิเรียกร้องดังกล่าว ไม่ถือเป็นเหตุให้สิทธินั้นระงับ 
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สิ้นไปและไม่ถือเป็นการสละสิทธิเรียกร้อง 
  ๑๐.๙ ความสมบูรณ์ของสัญญา 
   ในกรณีท่ีข้อสัญญาหรือหนี้ตามสัญญาขอ้ใดตกเป็นโมฆะหรือไม่มีผลบังคับทางกฎหมายโดย 
ผลของกฎหมาย หรือโดยผลของค าพิพากษาของศาล ให้ถือว่าขอ้สญัญาหรอืหนี้ดังกล่าวไม่มีผลกระทบถึงความสมบูรณ์ 
ของข้อสญัญาในส่วนอื่นๆ 
  ๑๐.๑๐ หลักการไม่เลอืกปฏิบัติ 
   ผู้ให้บริการ (service providers) ต้องไม่กระท าการเลือกปฏิบัติทางด้านราคาหรืออัตราค่าบริการ 
ในระหว่างผู้ให้บริการด้วยกันเอง 
 
 ข้อ ๑๑ การประกันภัย 
  ๑๑.๑ คู่สัญญาซึ่งประสงค์จะขอใช้โครงข่ายจะต้องจัดให้มีและคงไว้ซึ่งการประกันภัยกับบริษัท 
ประกันภัยตามมาตรฐานท่ียอมรับกันโดยท่ัวไปในอุตสาหกรรมโทรคมนาคมในประเทศไทยซึ่งได้รับอนุญาตตามกฎหมาย 
ไทยในเรื่องดังต่อไปนี้ 
   (ก) การประกันภัยความรับผิดต่อสาธารณะ (public liability of insurance) โดยมีวงเงินเอาประกัน 
 ขึ้นอยู่กับการตกลงระหว่างคู่สญัญาเป็นรายกรณี 
   (ข) RAO การประกันภัยในทรัพย์สินของผู้ขอใช้โครงข่ายท่ีใช้ในการใช้โครงข่ายตามสัญญานี้โดย 
ให้มีการคุ้มครองทรัพย์สินดังกล่าวเป็นเงิน ขึ้นอยู่กับการตกลงระหว่างคู่สญัญาเป็นรายกรณี 
  ๑๑.๒ ในกรณีท่ีมีการร้องขอจากคู่สญัญาซึ่งจัดให้มีการใช้โครงข่าย คู่สัญญาฝ่ายท่ีประสงค์จะขอใช้ 
โครงข่ายจะต้องแสดงในทันที ซึ่งหลักฐานท้ังหมดท่ีแสดงว่าตนได้ปฏิบัติตามและจะคงไว้ตามหน้าท่ีซึ่งระบุไว้ในข้อ ๑๑.๑ 
 
 ข้อ๑๒ การคิดอัตราค่าตอบแทนการใช้โครงข่าย 
  ๑๒.๑ อัตราค่าเช่าใช้ อาคารสถานท่ี สาธารณูปโภค สิ่งอ านวยความสะดวกอื่นๆ ท่ีต้องใช้ส าหรับ 
การใช้โครงข่ายโทรคมนาคมเป็นไปตามท่ีระบุไว้ในเอกสารแนบท้ายหมายเลข ๔ 
  ๑๒.๒ อัตราค่าใช้โครงข่ายเป็นค่าใช้งานส่วนต่างๆ ของโครงข่ายหลังจุดท่ีเข้าถึงของคู่สญัญาฝ่าย 
หนึ่งโดยคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่ง เพ่ือใช้ในการรับส่งทราฟฟิค (traffic) ของคู่สัญญาฝ่ายหลังตามประเภทบริการท่ีระบุไว้ 
ในเอกสารแนบท้ายหมายเลข ๑ 

 
 ข้อ๑๓ แผนด้านเทคนิคขั้นพื้นฐาน 
  ให้ผู้ประกอบการสามารถเจรจาตกลงกันในรายละเอียดได้ โดยอยู่บนพ้ืนฐานของการปฏิบัติอย่าง 
เป็นธรรม สมเหตุสมผล และไม่เลือกปฏิบัติ 
 
 ข้อ๑๔ การรักษาข้อมูลลับ ความรับผิด และการชดใช้ค่าเสียหาย 
  ๑๔.๑ คู่สัญญาแต่ละฝ่ายอาจเปิดเผยข้อมูลลับทางด้านเทคนิคและธุรกิจแก่คู่สญัญาอีกฝ่ายหนึ่งโดย 
ทางวาจา ลายลักษณ์อักษร รูปภาพหรือโดยรูปแบบอื่น ๆ ตามท่ีตกลงกัน เพ่ือประโยชน์ในการด าเนินการใด ๆ หรือเพ่ือวัตถ ุ
ประสงค์ภายใต้ RAO นี ้
  ๑๔.๒ คู่สัญญาแต่ละฝ่ายให้การรับรองว่าอุปกรณ์ ระบบ และส่วนใด ๆ ของโครงข่ายท่ีตนได้จัดหา 
ให้เพ่ือประโยชน์ในการใช้โครงข่ายหรือเพ่ือการใช้งานของคู่สัญญาอกีฝ่ายหนึ่งมิได้ละเมิดลิขสิทธิ์ สิทธิบัตรและเครื่องหมาย 
การค้า รวมท้ังสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาอื่น ๆ ของบุคคลท่ีสาม 
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  ๑๔.๓ คู่สัญญาแต่ละฝ่ายจะไม่น าเครื่องหมายการค้า เครือ่งหมายบริการ หรือช่ือทางการค้าของคูส่ัญญา 
อีกฝ่ายหนึ่งมาใช้เป็นของตนเอง เว้นแต่จะได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากคู่สัญญาผู้มีสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญานั้น 
  ๑๔.๔ การโอนข้อมูลระหว่างคู่สัญญา ไม่ก่อให้เกิดการอนุญาตท้ังโดยทางตรงหรือทางอ้อมในการให้ 
สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาไม่ว่าในระหว่างท่ีมีการโอนข้อมูลหรือภายหลังการโอนข้อมูลนั้น 
  ๑๔.๕ เว้นแต่จะได้ก าหนดไว้เป็นอย่างอื่นใน RAO นี ้คูส่ัญญาแต่ละฝ่ายจะไม่เปิดเผยข้อมูลลับ เว้นแต่ 
ในกรณีดังต่อไปนี้ 
   ก) การเปิดเผยนั้นได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากคู่สัญญาผู้มีสิทธิในข้อมูลนั้น 
   ข) เป็นการเปิดเผยข้อมูลต่ออนุญาโตตลุาการหรอืผู้เช่ียวชาญท่ีได้รับการแต่งตั้ง 
ให้ช้ีขาดข้อพิพาทตาม RAO นี ้
   ค) การเปิดเผยข้อมูลเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อก าหนด ค าสั่ง ประกาศและกฎเกณฑ์การก ากับ 
ดูแลท่ีออกโดย คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติหรือโดยค าสั่งศาล 
  ๑๔.๖ คู่สัญญาฝ่ายท่ีเปิดเผยข้อมูลแก่บุคคลท่ีสามจะต้องแจ้งให้คู่สัญญาอกีฝ่ายหนึ่งทราบซึ่งการเปิดเผย 
ข้อมูลนั้นก่อนท่ีจะมีการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าว 
  ๑๔.๗ คู่สัญญาแต่ละฝ่ายให้การรับรองว่าข้อมูลซึ่งคูส่ัญญาฝ่ายหนึ่งเปิดเผยแก่คู่สัญญาอกีฝ่ายหนึ่งนั้นจะ 
น าไปใช้เฉพาะเพ่ือประโยชน์อันเป็นท่ีประสงค์ของการเปิดเผยข้อมูลนั้น 
  ๑๔.๘ เพ่ือเป็นการป้องกันการเปิดเผยข้อมูลลับอย่างไม่เหมาะสม คู่สัญญาท้ังสองฝ่ายตกลงท่ีจะจ ากัดการ 
เข้าถึงซึ่งข้อมูลดังกล่าวเฉพาะแต่โดยพนักงาน ลูกจ้างหรือตัวแทนของคู่สัญญาซึ่งอยู่ในสถานะท่ีมีความจ าเป็นจะต้องรู้ข้อมูลเพ่ือ
ประโยชน์ในการด าเนินการภายใต้วัตถุประสงค์แห่ง RAO นี้เท่านั้น 
   พนักงาน ลูกจ้าง หรือตัวแทนของคู่สัญญาซึ่งได้รับสิทธใินการเข้าถึงข้อมูลจะต้องรักษาขอ้มูลนั้นไว้ 
อย่างเป็นความลับเฉพาะ และจะต้องไม่เปิดเผยข้อมูลนั้นต่อบุคคลอื่น 
   คู่สัญญาแต่ละฝ่ายจะต้องรับผิดในกรณีท่ีพนักงาน ลูกจ้าง หรือตัวแทนของตนได้เปิดเผยข้อมูลต่อ 
บุคคลอื่น 
 
  ๑๔.๙ คู่สัญญาท้ังสองฝ่ายไม่ต้องรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้กับคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งในกรณี 
ท่ีมีบุคคลท่ีสามกล่าวอ้าง เรียกร้อง และด าเนินการใด ๆ ประกอบข้อกล่าวอ้างว่า การใช้ circuit, อุปกรณ์(apparatus) หรือ 
ระบบ software หรือการท างานของบริการใด ๆ โดยคู่สัญญาฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดภายใต้ RAO นี้ก่อให้เกิดการละเมิดหรือการ 
น าไปใช้ในทางมิชอบซึ่งสิทธิบัตร ลิขสิทธิ์ หรือทรัพย์สินทางปัญญาอื่น ๆ รวมท้ังสิทธิในการเป็นเจ้าของของบุคคลท่ีสาม 
นั้นหากสามารถพิสูจน์ได้ว่าตนมิได้มีส่วนรู้เห็นกับการกระท าความผิดนั้น 
  ๑๔.๑๐ ข้อมูลลับซึ่งเป็นลายลักษณ์อักษรท้ังหมดหรือสว่นใดส่วนหนึ่งของข้อมูลดังกล่าว(ซึ่งรวมถึง 
ข้อมูลลายลกัษณ์อักษรท่ีมีการเก็บไว้ใน Computer software หรือในรูป electronic storage media) รวมท้ังเอกสารแสดงการ 
วิเคราะห ์ศึกษา ตรวจสอบ รายงาน หรือเอกสารอื่น ๆ ซึ่งจัดท าโดยคู่สัญญาฝ่ายท่ีได้รับทราบข้อมูล(หรือโดยตัวแทนซึ่งได้ 
รับมอบอ านาจ) โดยเกิดจากหรือเป็นผลมาจากข้อมูลลับซึ่งได้จากคู่สัญญาฝ่ายท่ีเปิดเผยข้อมูลจะต้องถูกส่งคืนไปยังคู่สัญญา 
ฝ่ายท่ีเปิดเผยข้อมูล หรือท าลายโดยคู่สัญญาฝ่ายท่ีได้รับทราบข้อมูลนั้นในกรณีท่ีมีการร้องขอโดยคู่สัญญาฝ่ายท่ีเปิดเผยข้อมูล 
ในเวลาใด ๆ ตามท่ีตกลงกัน หรือในวันท่ี RAO นี้สิ้นสุดลง แล้วแต่ว่าระยะเวลาใดจะถึงก่อน 
   ในกรณีท่ีมีการร้องขอให้ท าลายข้อมูลนั้น คู่สัญญาฝ่ายท่ีได้รับการร้องขอจะต้องท าค ารับรองเป็น 
ลายลักษณ์อักษรว่าได้มีการท าลายข้อมูลเสร็จสมบูรณ์แล้วส่งให้คู่สัญญาฝ่ายท่ีร้องขอภายใน ๓๐ วันท าการ นับแต่วันท าลาย 
ข้อมูลนั้น 
   นับแต่วันท่ีมีการร้องขอให้ท าลายข้อมูลลับ คู่สัญญาฝ่ายท่ีได้รับการร้องขอจะน าข้อมูลนั้นไป 
ใช้ในรูปแบบใด ๆ เพ่ือประโยชน์ใด ๆ อีกตอ่ไปไม่ได้ 
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  ๑๔.๑๑ คู่สัญญาท้ังสองฝ่ายรับว่า เงื่อนไขในข้อ ๑๔. ท้ังหมดมีผลบังคับใช้ตลอดไปแม้ว่าเงื่อนไข 
ส่วนอื่น ๆ ใน RAO นี้จะตกเป็นโมฆะ ใช้บังคับไม่ได้หรือสิ้นสุดลงด้วยเหตุใดก็ตาม หน้าท่ีในการรักษาความลับของข้อมูล 
ลับซึ่งมีการเปิดเผยในระหว่างคู่สัญญาและหน้าท่ีใด ๆ ภายใต้ข้อ ๑๔. นี้จะคงอยู่ต่อไปจนครบเวลา๒ ปี นับแต่วันท่ีสัญญา 
การใช้โครงข่ายท่ีเกี่ยวข้องสิ้นสุดลงท้ังหมด 
  ๑๔.๑๒ ในกรณีท่ีไม่มีการระบุไว้ใน RAO นี้หรือในกรณีท่ีไม่มีการตกลงกันเป็นอย่างอื่นคู่สัญญา 
จะต้องไม่เปิดเผยแก่บุคคลท่ีสามซึ่งบางส่วนหรือท้ังหมดของข้อมูลเกี่ยวกับ RAO ในส่วนท่ีได้รับยกเว้นจากคณะกรรมการกิจการกระจาย
เสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติว่าไม่ต้องจัดให้มีการพิมพ์เผยแพร่ 
  ๑๔.๑๓ คู่สัญญาแต่ละฝ่ายตกลงท่ีจะไม่จัดพิมพ์เผยแพร่ ให้ข่าว ประกาศแจ้ง หรือกระท าการใด ๆ  
อันเป็นการเปิดเผยต่อสาธารณชนซึ่งข้อก าหนดต่าง ๆ ในRAOนี้ท่ีได้รับการยินยอมให้ปกปิดเป็นความลับเว้นแต่จะได้รับ 
ความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากคู่สัญญาอกีฝ่ายหนึ่ง 
  ๑๔.๑๔ คู่สัญญาแต่ละฝ่ายยอมรับว่า การละเมิดข้อสญัญาย่อยข้อใดขอ้หนึ่งของ RAOข้อ ๑๔. นี ้ 
อาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่ง 
  ๑๔.๑๕ คู่สัญญาท้ังสองฝ่ายได้รับรู้ เข้าใจ และตระหนักถึงการกระท าใด ๆ ตาม RAOข้อ ๑๔.  
ท้ังหมดในเรื่องการรักษาความลับของข้อมูลRAO ข้อ ๑๔. นี้ให้มีผลใช้บังคับแทนท่ีการติดต่อสื่อสารและความเข้าใจของ 
คู่สัญญาท้ังสองฝ่ายซึ่งมีมาก่อนหน้าน้ีอันเกี่ยวกับการรกัษาความลับของข้อมูลท้ังหมด 
  ๑๔.๑๖ เหตุสุดวิสัย 
   คู่สัญญาท้ังสองฝ่ายไม่ต้องรับผิดในการผิด RAO อันเนื่องมาจากเหตุสุดวสิัยอันหมายถึง เหตุ 
ใดๆ อันจะเกิดขึ้นก็ด ีจะให้ผลพิบัติก็ดี เป็นเหตุท่ีไม่อาจป้องกันได้แม้ท้ังบุคคลผู้ต้องประสบหรือใกล้จะต้องประสบเหตุ 
นั้น จะได้จัดการระมัดระวังตามสมควรอันพึงคาดหมายได้จากบุคคลในฐานะและภาวะเช่นนั้น และเพ่ือประโยชน์ในการ 
ตีความ RAO นี ้เหตุสุดวิสัยให้รวมถึง (แต่ไม่จ ากัดเฉพาะ) การก่อการกบฎ การก่อการร้ายสงคราม การปฏิวัติรัฐประหาร  
ภาวะฉุกเฉินแห่งชาติ อัคคีภัย วาตภัย อุทกภัย การระเบิด การกอ่วินาศกรรมแต่ท้ังน้ีไม่รวมถึงข้อพิพาททางด้านแรงงานทุก 
ประเภทรวมท้ังการนัดหยุดงาน 
   คู่สัญญาซึ่งได้รับผลกระทบจากเหตุสุดวิสัยต้องแจ้งให้คูส่ัญญาอีกฝ่ายหนึ่งทราบซึ่งสภาพและ 
รายละเอียดของเหตุสุดวสิัยนั้น 
   ในกรณีท่ีเหตุสุดวิสัยกระทบถึงการปฏิบัติตาม RAO ของคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งเพียงบางส่วน คู่ 
สัญญาฝ่ายนั้นยังคงมีภาระผูกพันท่ีจะต้องปฏิบัติตาม RAO ตามส่วนท่ีไม่ได้รับผลกระทบจากเหตุสุดวิสัยนั้น 

 
                             ข้อ ๑๕ ความสัมพันธ์กับผู้ใช้บริการ 
  ๑๕.๑ คู่สัญญาท้ังสองฝ่ายตกลงท่ีจะด าเนินการใด ๆ ตามท่ีตกลงกันโดยค านึงถึงความสัมพันธ์กับ 
ผู้ใช้บริการ ภายใต้ข้อก าหนดและเงื่อนไขซึ่งเป็นไปตามกฎเกณฑ์การก ากับดูแลท่ีออกโดยคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการ
โทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 
  ๑๕.๒ คู่สัญญาท้ังสองฝ่ายรับว่าคู่สญัญาแต่ละฝ่ายจะรับผิดชอบในการเรียกเก็บค่าบริการจากผู้ใช้ 
บริการของตนเอง ส าหรับบริการท่ีตนเป็นผู้ให้บริการแก่ผู้ใช้บริการดังกล่าว เว้นแต่จะมีการตกลงแต่งตั้ง และ/หรือ ว่าจ้าง 
ให้บุคคลอื่นเป็นผู้รับช าระค่าบริการแทน 
  ๑๕.๓ คู่สัญญาซึ่งประสงค์จะขอใช้โครงข่ายตกลงจะช าระค่าบริการท่ีเกี่ยวข้องแก่คู่สญัญาฝ่ายท่ีจัด 
ให้มีการใช้ ในกรณีท่ีค่าบริการซึ่งจะเรียกเก็บจากผู้ใช้บริการนั้นมีค่าบริการของคู่สัญญาฝ่ายท่ีจัดให้มีการใช้รวมอยู่ด้วย 
   หน้าท่ีในการช าระค่าบริการแก่คู่สัญญาฝ่ายท่ีจัดให้มีการใช้ไม่ระงับไปแม้ว่าคู่สัญญาฝ่ายท่ีต้อง 
ช าระหนี้ไม่อาจเรียกเก็บเงินจ านวนดังกล่าวจากผู้ใช้บริการได้ก็ตาม 
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 ข้อ ๑๖ ผู้แทนคู่สัญญาและคณะกรรมการร่วม 
  ให้คู่สัญญาท้ังสองฝ่ายร่วมกันจัดตั้งคณะกรรมการร่วมโดยเร็วท่ีสุดเท่าท่ีจะท า ได้ โดยให้ 
คณะกรรมการร่วมประกอบด้วย ผู้แทนของคู่สัญญาท้ังสองฝ่ายในจ านวนเท่ากัน และให้คณะกรรมการร่วมท าหน้าท่ี 
เป็นผู้ประสานงานให้ความร่วมมือในการด าเนินการใด ๆ ร่วมกันระหว่างคู่สัญญาเกี่ยวกับการใช้โครงข่าย การแก้ไข 
เอกสารแนบท้าย RAO การเจรจาเกี่ยวกับการช าระเงิน และก าหนดรายละเอียดของกระบวนการต่าง ๆ ท่ีจะน ามาใช้ 
เพ่ือให้การปฏิบัติตาม RAO มีความสมบูรณ์ไม่ติดขัด นอกจากนั้นให้คณะกรรมการร่วมมีอ านาจแต่งตั้งคณะกรรมการ 
ย่อยเพ่ือด าเนินการใด ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 
 ข้อ ๑๗ การเลิก การระงับ การเปลี่ยนแปลงแก้ไข การทบทวน RAO 
  ๑๗.๑ การยกเลิกและการระงับของ RAO ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของคณะกรรมการกิจการกระจาย
เสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 
  ๑๗.๒ ภายใต้ข้อ ๑๗.๓ หากมีการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าตอบแทน  จะด าเนินการแจ้งให้ผู้ท่ีขอใช้โครงข่ายและ
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติทราบล่วงหน้าอย่างน้อย ๙๐ วัน พร้อมแสดง
หลักฐานหรือสาเหตุท่ีท าให้ต้องเปลี่ยนแปลงค่าตอบแทนดังกล่าว  
  ๑๗.๓ ในกรณีท่ีมีการเปลี่ยนแปลงวิธีการคิดค านวณต้นทุนค่าใช้โครงข่ายหรือการเปลี่ยนแปลงระบบ ผู้ให้ใช้
โครงข่ายจะแจ้งให้ผู้รับใบอนุญาตรายอื่นและคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กจิการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติทราบ
รายละเอียดของวิธีการคิดค านวณแบบใหม่ พร้อมเหตุผลของการเปลี่ยนแปลงเพ่ือให้คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติเห็นชอบ  
  ๑๗.๔ ผู้ให้ใช้โครงข่ายอาจเปลี่ยนแปลงแก้ไข RAO นี้เม่ือมีเหตุการณ์ดังต่อไปนี้เกิดขึ้น 
   - การเปลี่ยนแปลงแก้ไขกฎระเบียบด้านการก ากับดูแลท่ีเกี่ยวข้อง 
   - การแก้ไขเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขท่ีก าหนดไว้ในใบอนุญาต 
   - ข้อสัญญาส่วนใดส่วนหนึ่งพ้นสภาพบังคับ หรืออยู่ในสภาพท่ีไม่เหมาะสมจะน ามาใช้ 
      บังคับอีกต่อไป 
  โดยการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมเติมข้อเสนอ RAO จะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการกิจการ
กระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติก่อน  
  ๑๗.๕ คู่สัญญาแต่ละฝ่ายรับจะให้ความช่วยเหลอืใด ๆ ท่ีจ าเป็นแก่คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งเพ่ือเยียวยา 
การไม่ปฏิบัติตาม RAO ของคู่สัญญาฝ่ายนั้น 
  ๑๗.๖ การเลิกหรือการระงับของ RAO นี้ไม่กระทบถึงสิทธิและหน้าท่ีของคู่สัญญาท่ีเกิดขึ้นใน 
ระหว่างRAO มีผลบังคับใช้ 
  ๑๗.๗ การยกเลิกหรอืระงับการใช้โครงข่ายเนื่องจากการผิดนัดช าระเงินหรือการมีข้อพิพาทใน 
เรื่องเงินท่ีต้องช าระตามข้อ ๙.๔ จะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการ
โทรคมนาคมแห่งชาติก่อน 
 
 ข้อ ๑๘ การจ ากัดความรับผิด 
  ๑๘.๑ ในการปฏิบัติตาม RAO นี ้คู่สัญญาท้ังสองฝ่ายมีหน้าท่ี และข้อผูกพันท่ีจะต้องใช้ความ 
สามารถและความเอาใจใส่ของตนเฉกเช่นเดียวกับท่ีผู้ประกอบการโทรคมนาคมโดยท่ัวไปพึงจะยึดถือปฏิบัติเพ่ือ 
ให้บรรลุผลและเป็นไปตามวัตถุประสงค์และเจตนารมณ์แห่ง RAO นี ้
  ๑๘.๒ ภายใต้บังคับแห่งข้อ ๑๘.๔ หากคู่สัญญาฝ่ายใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อผูกพันของตน 
ภายใต ้RAO นี ้(แต่ไม่รวมถึงข้อผูกพันท่ีจะต้องช าระเงินใดๆ ตามเงื่อนไขของ RAO นี)้ ให้ความรับผิดของคู่สัญญาฝ่าย 
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ท่ีผิดสัญญานั้น (รวมตลอดจนความรับผิดส าหรับการประมาทเลินเล่อหรือการฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย) ต่อ 
คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งไม่เกินจ านวนเงินค่าใช้โครงข่ายท่ีก าหนดไว้ในสัญญาการใช้โครงข่ายท่ีท าขึ้นเป็นกรณีๆ ไป 
ส าหรับรอบระยะเวลา ๑๒ เดือนใดๆ ก่อนหน้าวันท่ีความรับผิดนั้นจะเกิดขึ้น 
  ๑๘.๓ คู่สัญญาท้ังสองฝ่ายจะไม่บอกปัดหรือจ ากัดความรับผิดของตนส าหรับการเสียชีวิต หรือ 
การบาดเจ็บท่ีเกิดขึ้นจากความประมาทเลินเล่อของตน หรือเป็นความรับผิดของตนตามกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง 
  ๑๘.๔ คู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่ต้องรับผิดต่อคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งในมูลสัญญา หรือมูลละเมิด 
(รวมถึงความประมาทเลินเล่อหรือการฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย) หรือส าหรับความเสียหายใดๆ (ไม่ว่าจะโดย 
ทางตรงหรือทางอ้อม) ท่ีเป็นความเสียหายในรูปของรายได้ การสูญเปล่าหรือความเสียหายข้างเคียงหรือทางออ้ม 
อย่างอื่นในเชิงธุรกิจ ท่ีเกิดขึ้นจากการด าเนินการตาม RAO นี ้ท้ังน้ี การเรียกค่าเสียหายกรณีท่ัวไปให้เป็นไปตามท่ี 
ก าหนดในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
  ๑๘.๕ RAOแต่ละข้อภายใต้หัวข้อการจ ากัดความรับผิดนี้เป็นข้อจ ากัดท่ีใช้บังคับแยกออกจากกัน 
และให้มีผลใช้บังคับต่อไปได้ถึงแม้ว่าข้อก าหนดหนึ่งข้อก าหนดใดจะใช้บังคับไม่ได้หรือถูกตีความว่าไม่สมเหตุสมผลไม่ 
ว่าในกรณีใดๆ 
 
 ข้อ ๑๙ การระงับข้อพิพาท 
  ๑๙.๑ คู่สัญญาท้ังสองฝ่ายตกลงท่ีจะปฏิบัติตามหรือด าเนินการใดๆ ตามสัญญาด้วยความตั้งใจจริง 
ในการปฏิบัติงานร่วมกัน และด้วยความสุจริต และจะแสวงหาหนทางร่วมกันในการระงับข้อพิพาทใดๆ ท่ีเกิดขึ้น 
  ๑๙.๒ ให้ใช้กระบวนการระงับข้อพิพาทตามประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กจิการโทรทัศน์และ
กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ  เรื่อง การใช้และเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ในการระงับข้อพิพาทใดๆ ท่ีเกิดขึ้นจาก RAO 
นี้และกฎหมายก าหนดให้เป็นอ านาจช้ีขาดของคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กจิการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 
 
  ๑๙.๓ คู่สัญญาตกลงให้ใช้วิธีการระงับข้อพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการส าหรับข้อพิพาทใดๆ ท่ีเกิดขึ้น 
จากสัญญานี้ซึ่งไม่อยู่ในอ านาจช้ีขาดตามกฎหมายของคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กจิการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม
แห่งชาติ โดยให้การวินิจฉัยช้ีขาดข้อพิพาทนั้นเป็นไปตามข้อบังคับอนุญาโตตุลาการของสถาบันอนุญาโตตุลาการ ส านักงานศาลยุติธรรม
ซึ่งใช้บังคับอยู่ในขณะท่ีมีการเสนอข้อพิพาทเพ่ือการอนุญาโตตุลาการและอยู่ภายใต้การจัดการของสถาบันดังกล่าว 
  ๑๙.๔ ในช่วงระยะเวลาก่อน หรือระหวา่งกระบวนการระงับข้อพิพาท คู่สัญญาแต่ละฝ่ายจะต้องไม่ระงับการ
ให้บริการท่ีให้แก่คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่ง หรือกระท าการใดๆ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการให้บริการของคู่สญัญาอกีฝ่ายหนึ่ง เว้นแต่จะได้รับ
อนุญาตอย่างชัดแจ้งโดยคณะกรรมการกิจการกระจายเสยีง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เป็นกรณีๆ ไป 
 
                           ข้อ ๒๐ ค่าปรับกรณีผิดเงื่อนไขของสัญญา                           
                           ผู้ให้ใช้โครงข่ายจะด าเนินการช้ีแจงและยืนยันรายละเอียดและเรียกเก็บค่าปรับจากผู้ขอใช้โครงข่ายร้อยละ ๑๕ ต่อปี  
 
 ข้อ ๒๑ บุคคลและสถานท่ีติดต่อได้ 
                           ผู้ให้ใช้โครงข่ายมีท่ีท าการตั้งอยู่ท่ีเลขท่ี ๒๒/๑ หมู่๒ ต าบล ส าโรงใต้  อ าเภอ พระประแดง  จงัหวัด สมุทรปราการ 
๑๐๑๓๐ โดยมีบุคคลตามรายช่ือดังต่อไปนี้เป็นบุคคลผู้ติดต่อ 

 นายพงศ์พลชัย   ทวีเจริญกิจ 
 

 หากผู้ให้ใช้โครงข่ายมีการเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขท่ีอยู่ของบริษัท หรือบุคคลผู้ติดต่อ ผู้ให้ใช้จะด าเนินการ 
แจ้งให้ทราบโดยทันที 



  ข้อเสนอการใช้โครงข่ายโทรคมนาคม  ของ บริษัท โอทาโร จ ากัด                                                                                                                                         หน้า ๑๔ จาก ๑๔ 

 

 
 ข้อ ๒๒ การยื่นหนังสือบอกกล่าว 
 ในกรณีท่ีไม่มีการระบุไว้เป็นอย่างอื่นใน RAOนี้ การแสดงเจตนาในรูปการแจ้ง การยื่นค าร้องการเรียกรอ้ง  
หรือการติดต่อสื่อสารใดๆ ภายใต้ RAO นี้ในระหว่างคู่สัญญา จะต้องท าเป็นหนังสือและถือว่ามีผลผูกพันเม่ือได้มีการน าส่ง 
ด้วยมือ ด้วยพนักงานส่งเอกสาร ด้วยจดหมายลงทะเบียนไปรษณีย์ตอบรับ หรือระบบโทรสาร ซึ่งมีการยืนยันโทรสารเป็น 
ลายลักษณ์อักษรในภายหลัง โดยถือว่าวันท่ีรับโทรสาร เป็นวันรับการแสดงเจตนาเม่ือคู่สัญญาอกีฝ่ายหนึ่งได้รับไว้ตามท่ีอยู่ 
ท่ีระบุไว้ดังต่อไปนี้ 
 
 บริษัท โอทาโร จ ากัดเลขท่ี ๒๒/๑ หมู่ ๒ ต าบล ส าโรงใต้  อ าเภอ พระประแดง  จังหวัด สมุทรปราการ ๑๐๑๓๐  
โทรศัพท์ o๒-๗๕๕-๙๖o๔ โทรสาร o๒-๗๕๕-๙๖o๕ 
 
 หรือตามท่ีอยู่อื่นท่ีคู่สัญญาจะไดก้ าหนดไว้เป็นหนังสือ 
 
 ในการเสนอ RAO ฉบับนี้ ผู้ให้ใช้โครงข่ายยืนยันว่าจะปฏิบัติตามเงื่อนไขท่ีเสนอใน RAOนี ้และน า 
RAO ไปใช้เป็นหลักเกณฑ์ในการให้ใช้โครงข่ายแก่ผู้ประกอบการรายอื่นตามเงื่อนไขของกฎหมายและประกาศของ 
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติท่ีเกี่ยวข้องต่อไป 
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เอกสารแนบท้ายหมายเลข ๑ 
รายละเอียดของโครงข่ายโทรคมนาคม  

รวมท้ังจุดท่ีให้เข้าถึงเพื่อใช้โครงข่ายโทรคมนาคม 

ของ บริษัท โอทาโร จ ากัด 
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รายละเอียดของการใช้โครงข่ายโทรคมนาคม และบริการท่ีจะอนุญาตให้ใช้โครงข่ายโทรคมนาคม  
 

                         บริการท่ีจะอนุญาตให้ใช้โครงข่ายโทรคมนาคม  คือบริการโครงข่ายโทรคมนาคมท่ีประกอบด้วย 
                         ๑)  บริการ IP/MPLS (Internet Protocol/Multi Protocol Label Switch)  
  
 
 

รายละเอียดของการใช้โครงข่ายโทรคมนาคม 
 
                         ๑) บริการ IP/MPLS (Internet Protocol/Multi Protocol Label Switch)  

 
                       รายละเอียดของการใช้โครงข่ายโทรคมนาคม ท่ีเช่ือมโครงข่ายโทรคมนาคมจากท่ีหนึ่งไปยังอีกท่ีหนึ่งตามท่ีผู้ขอใช้ต้องการ 
โดยมีลักษณะการเช่ือมต่อเป็น Fiber Optic หรือสายทองแดง  
 

จุดท่ีให้เข้าถึงเพ่ือใช้โครงข่าย 
 

จุดท่ีให้เข้าถึงเพ่ือใช้โครงข่ายของ บริษัท โอทาโร จ ากัด ตั้งอยู่ท่ี 
๑. ๗๒ อาคาร กสท.โทรคมนาคม ช้ัน ๔ ห้อง ๔๐๖ ถ.เจริญกรุง  แขวงบางรัก เขตบางรัก กรุงเทพฯ ๑๐๕๐๐ ครอบคลุมพ้ืนท่ีให้บริการท่ัว
ประเทศ  
๒ ช้ัน ๓  ๑๘๕๔  ทาวเวอร ์ ๒ ถ.บางนา-ตราด กม.๔.๕  กรุงเทพฯ ๑๐๒๖๐ 
ครอบคลุมพ้ืนท่ีให้บริการท่ัวประเทศ       
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เอกสารแนบท้ายหมายเลข ๒ 
                                 ข้อก าหนดหน้าท่ีและความรับผิดชอบของผู้รับใบอนุญาตท่ีขอใช้โครงข่ายโทรคมนาคม
และผู้รับใบอนุญาตท่ีมีโครงข่ายโทรคมนาคมท่ีให้ใช้โครงข่ายโทรคมนาคม และมาตรการดา้นความปลอดภัย 

ของ บริษัท โอทาโร จ ากัด 
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                 ข้อ ๑) นิยาม           
                           "ผู้ให้บริการ" หมายถึง บริษัท โอทาโร จ ากัด           
"ผู้ใช้บริการ" หมายถึง ผู้ยี่นใบสมัคร ค าขอใช้บริการ / สัญญาใช้บริการหรือผู้ท่ีใช้บริการตามแบบค าขอใช้บริการ / สญัญาใช้
บริการนี้ตกลงใช้บริการ วงจรสื่อสญัญาณความเร็วสูง(บริการท่ี บริษัท  โอทาโร จ ากัด “ผู้ให้บริการ” จัดให้ผู้ใช้ บริการสามารถ
ใช้วงจรสื่อ สัญญาณความเร็วสูง)  พร้อมท้ังเครื่องอุปกรณ์ปลายทางเพ่ือใช้ในการรับส่งข่าวสารข้อมูลตามข้อก าหนดเงื่อนไขใน
การให้บริการของผู้ให้บริการ โดยมีก าหนดเวลาอย่างน้อย เป็นระยะเวลาขั้นต่ าตามท่ีก าหนดไว้ในค าขอใช้บริการ/สัญญาใช้
บริการฉบับนี้และในระหว่างระยะเวลาขั้นต่ าผู้ใช้บริการตกลงไม่ปรับลดความเร็ว  ในการเช่ือมโยงสัญญาณตามท่ีผู้ใช้บริการได้
ตกลงไว้ตามแบบค าขอใช้บริการ/สัญญาใช้บริการ หากผู้ใช้บริการประสงค์จะยกเลิกแบบค าขอใช้บริการ / สัญญาใช้บริการ 
หรือจะเลกิใช้บริการก่อนครบก าหนดระยะเวลาขั้นต่ าด้วยเหตุใดๆซึ่งมิใช่เป็นความผิดของผู้ให้บริการผู้ใช้บริการตกลงช าระ
ค่าบริการให้แก่ผู้ให้บริการจนครบก าหนดระยะเวลาขั้นต่ า 12 เดือน      
     
                  กรณีครบก าหนดระยะเวลาการใช้บริการตามแบบค าขอใช้บริการฉบับนี้ และผู้ใช้บริการยังคงใช้บริการอยู่ให้น า
เงื่อนไขข้อตกลงน้ีมาใช้บังคับต่อไปจนกว่าผู้ขอใช้บริการจะลงนามในแบบค าขอใช้บริการใหม่ หรือบอกยกเลกิการขอใช้
บริการโดยจะต้องแจ้งเป็นหนังสือให้ทางบริษัททราบล่วงหน้าอย่างน้อย ๓o วัน และผู้บริการตกลงจะช าระหนี้ท่ีค้างช าระ
ท้ังหมดภายในวันท่ีท่ีมีผลการสิ้นสุดให้บริการ วงจรสื่อสัญญาณความเร็วสูง     
      
                  ขอ้ ๒) ผู้ใช้บริการจะต้องใช้บริการอย่างน้อย ๑๒ เดือน หากผู้ใช้บริการยกเลิกการใช้บริการก่อนครบก าหนด
ผู้ใช้บริการจะต้องช าระเบ้ียปรับตามจริงและช าระค่าใช้บริการตามท่ีตกลงในแบบค าขอใช้บริการจนครบเต็มจ านวน ๑๒ เดือน 
แม้จะใช้บริการไม่ถึง ๑๒ เดือน ก็ตาม         
  
                 ข้อ ๓) ผู้ใช้บริการยอมรับว่าวันท่ีเริ่มใช้บริการวงจรสื่อสญัญาณความเร็วสูงคือวันท่ีระบุเป็นวันท่ีต้องการใช้บริการ
           
                   กรณีท่ีผู้ให้บริการไม่สามารถติดตั้งเครื่องอุปกรณ์ปลายทางได้ทัน ในวันท่ีผู้ใช้บริการต้องการใช้บริการ ให้ก าหนด
วันท่ีเริ่มต้นใช้บริการเป็นวันท่ีผู้ให้บริการได้ติดตั้งเครื่องอุปกรณ์ปลายทางแล้วเสร็จ     
      
                    ขอ้ ๔) ผู้ใช้บริการจะช าระค่าบริการก่อนการใช้งานเป็นรายเดือนทุกเดือนตามเดือนแห่งปีปฏิทิน ตามวิธีการท่ีผู้
ให้บริการก าหนดและภายในระยะเวลาท่ีก าหนดไว้ในใบแจ้งหนี้ค่าบริการ     
     
                     ข้อ ๕) ตลอดระยะเวลาตามแบบค าขอใช้บริการ/สัญญาใช้บริการฉบับนี้ ผู้ใช้บริการจะต้องสงวนรักษาเครื่อง
อุปกรณ์ปลายทางให้อยู่ในสภาพท่ีเรียบร้อย ให้ใช้งานได้ดีเสมอดังเช่นวิญญูชนท่ัวไปจะสงวนรักษาทรัพย์สินของตนเอง แต่
กรณีการช ารุดเสียหายหรอืสูญหายอันเนื่องมาจาก ความผิดของพนักงานของผู้ใช้บริการ     
       
                     ผู้ใช้บริการต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายหรือสูญหาย ตอ่ผู้ให้บริการตามมูลค่าท่ีแท้จริง โดยผู้ให้บริการจะเป็น
ผู้ด าเนินการเปลี่ยน  หรือซ่อมให้อยู่ในสภาพท่ีดี ทดแทนเครื่องอุปกรณ์ปลายทางนั้นด้วยค่าใช้จ่ายของผู้ใช้บริการ  
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                 ข้อ ๖) การใช้บริการ วงจรสื่อสัญญาณความเร็วสูง ตามแบบค าขอใช้บริการ/สัญญาใช้บริการฉบับนี้ ผู้ใช้บริการตกลง
จะใช้งานเพ่ือตนเองหรือในทางปกติ ธุรกิจของตนระหว่าง หรือภายในหน่วยงานของผู้ใช้บริการ โดยเป็นการใช้ติดต่อกัน
ระหว่างสถานท่ีตามท่ีระบุในแบบค าขอใช้บริการ/สัญญาใช้บริการฉบับนี้ เท่านั้นและจะไม่โอนสิทธิ  และ/หรอืหน้าท่ีในการใช้
บริการ วงจรสื่อสัญญาณความเร็วสูง นี้ไม่ว่าท้ังหมดหรอืบางส่วนให้แก่บุคคล อื่นใด และ/หรอืจะไม่น าไปให้ผู้อื่นใช้หรือ
ให้บริการต่อ (Resale)            
              ในลักษณะท่ีเป็นการสาธารณะและเป็นการแสวงหาประโยชน์ และเป็นการแสวงหาประโยชน์ โดยจะมีค่าตอบแทน
หรือไม่ก็ตามโดยไม่ได้รับอนุญาต        เป็นหนังสือจากผู้ให้บริการ หรอืไปด าเนิน การอย่างใด ๆ ท่ีอาจกอ่ให้เกิดภัยต่อสังคม
และความม่ันคง หรือความสงบ เรียบร้อยของประเทศชาติหรือขัดต่อ ความสงบเรียบร้อย หรอืศีลธรรมอันดีของ ประชาชน หรือ
ผิดกฎหมาย หรือขัดต่อมติคณะรัฐมนตรี นโยบาย กฏระเบียบ ข้อบังคับ ข้อก าหนด ค าสั่งประกาศของผู้ให้บริการและ/หรือ
หน่วยงานท่ีมี อ านาจของรัฐ ท่ีประกาศใช้อยู่ในปัจจุบัน หรือท่ีจะมีขึ้น หรือเปลี่ยนแปลงแก้ไขต่อไปในอนาคต  
         
          ข้อ ๗ )  ผู้ใช้บริการยอมรับว่า ผู้ให้บริการสงวนสิทธิไม่รับผิดชอบในความเสียหายใดๆ ท่ีเกิดขึ้นแก่บุคคลหรือขอ้มูล
ข่าวสารข้อความใด ๆ ของผู้ใช้บริการ          
        หรือทรัพย์สิน ของผู้ใช้บริการ และ/หรอืบริวารของผู้ใช้บริการ ไม่ว่าจะโดยตรง โดยอ้อมหรอืท่ีเป็นผลต่อเนื่องอัน
เนื่องมาจากการขัดขอ้งของบริการวงจรสื่อ          
        สัญญาณความเร็วสูง และ/หรือการช ารุดบกพร่องของเครื่องอุปกรณ์ปลายทาง รวมท้ังไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ 
ในการท่ีบุคคลอื่นได้ล่วงรู้ข้อมูลข่าวสารหรือขอ้ความของผู้ใช้บริการโดยมิชอบ  เว้นแต่ความเสียหายดังท่ีกล่าวมาเกิดขึ้นจาก
การกระท าโดยจงใจ หรือการกระท าโดย ประมาทเลินเล่อ ของผู้ให้บริการ และ/หรือ พนักงานของผู้ให้บริการ  
         
            ข้อ ๘)  ผู้ใช้บริการยอมรับว่า ผู้ให้บริการสงวนสิทธิไม่รับผิดชอบในอันตรายใด ๆ ซึ่งอาจมีเกิดขึ้นแก่บุคคลหรือ
ทรัพย์สินของผู้ใช้บริการ และ/หรือบริวารของ         
        ผู้ใช้บริการ ซึ่งอันตรายนั้นอาจเกิดจากการใช้เครื่องอุปกรณ์ปลายทาง  หรือกระแส ไฟฟ้าท่ีใช้ในวงจรสื่อสัญญาณความเร็ว
สูง เว้นแต่อันตรายดังท่ีกล่าวมา   เกิดขึ้นเนื่องจากการกระท าโดยจงใจ หรอืการกระท าโดยประมาทเลินเล่อของผู้ให้บริการ 
และ/หรือพนักงานของผู้ให้บริการ   
         
             ข้อ ๙)  หากผู้ใช้บริการปฏิบัติผิดเงื่อนไขข้อตกลงตามแบบค าขอใช้บริการ/สัญญาใช้บริการฉบับนี้ ผู้ใช้บริการยินยอม
ให้ผู้ให้บริการระงับการให้บริการวงจรสื่อสัญญาณความเร็วสูง และ/หรอื ยกเลิกค าขอใช้บริการ/สัญญาใช้บริการฉบับนี้ได้โดย
หลังจากได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการแล้วและผู้ใช้บริการตกลงจะช าระหนี้ท่ีค้างช าระท้ังหมดโดยทันที อีกท้ังจะต้อง
รับผิดชอบ  ในความเสียหายท่ีเกิดขึ้นแต่เพียงผู้เดียว  ในกรณีท่ีผู้ให้บริการใช้สิทธิระงับการให้บริการ วงจรสื่อสญัญาณความเร็ว
สูง ตามวรรคแรก ผู้ใช้บริการยอมรับว่าผู้ให้บริการ  ไม่ต้องรับผิดชดใช้ค่าเสียหายใด ๆ ให้แก่ผู้ใช้บริการท้ังสิ้น อนึ่งหาก
ผู้ใช้บริการต้องการใช้บริการวงจรสื่อสัญญาณความเร็วสูงให้เสร็จสิ้นครบถ้วนตามอายุสญัญา 
ต้องช าระค่าบริการและความเสียหายท่ีเกิดขึ้นรวมท้ังค่าต่อใช้บริการใหม่ด้วย ในกรณีท่ีผู้ให้บริการใช้สิทธิยกเลิกแบบค าขอใช้
บริการ/สัญญาใช้บริการฉบับนี้    และเป็นการยกเลิกกอ่นครบก าหนดระยะเวลาขั้นต่ าแล้วผู้ใช้บริการตกลงช าระค่าบริการ ให้แก่
ผู้ให้บริการจนครบก าหนดระยะเวลาขั้นต่ า  
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          ข้อ ๑o)  ผู้ให้บริการจะแจ้งค่าบริการให้ผู้ใช้บริการทราบตามระยะเวลาใบแจ้งหนี้ของทุกเดือน ผู้ใช้บริการตกลงช าระ
ค่าบริการตามรอบระยะเวลาใบแจ้งหนี้ตามจ านวนและภายในเวลาท่ีผู้ให้บริการแจ้งค่าบริการ ในกรณีท่ีผู้ใช้บริการไม่ช าระ
ค่าบริการในเวลาท่ีก าหนด ผู้ให้บริการมีสิทธิคิดดอกเบ้ียระหว่างผิดนัดในอัตราไม่เกินกว่าท่ีกฏหมายก าหนด 
ของค่าบริการท่ีค้างช าระจนกว่าจะได้รับช าระครบถ้วน       
    
         ขอ้ ๑๑) บรรดาหนังสือ จดหมายค าบอกกลา่วใดๆ ของผู้ให้บริการซึ่งส่งไปยังผู้ใช้บริการสถานท่ีส่งใบแจ้งหนี้ค่าใช้บริการ 
ให้ถือว่าผู้ใช้บริการได้รับโดยชอบแล้ว หากผู้ใช้บริการมีความประสงค์จะเปลี่ยนแปลงท่ีอยู่ผู้ใช้บริการจะต้องแจ้งให้ทราบ
ล่วงหน้าอย่างน้อย ๑๕ วัน  
          
         ขอ้ ๑๒) ผู้ใช้บริการยินยอมให้ผู้ให้บริการแจ้งเตือนหนี้ค่าบริการท่ีค้างช าระทางระบบโทรศัพท์อัตโนมัติ ไปรษณีย์
,SMS,E-Mail และช่องทางอื่นๆ เพ่ือประโยชน์ของผู้ใช้บริการ ในกรณีท่ีมีการค้างช าระ    
       
          ข้อ ๑๓) ในกรณีท่ีผู้ใช้บริการได้รับส่วนลดพิเศษ โดยมีระยะเวลาขั้นต่ าหรือเงือ่นไขในการให้บริการหากผู้ใช้บริการมี
ความประสงค์จะยกเลิกบริการ ในช่วงก่อนครบก าหนดช าระ ขั้นต่ าหรือผิดเงื่อนไขในการให้บริการท่ีก าหนดไว้ ผู้ใช้บริการตก
ลงช าระค่าส่วนลดคืนให้แก่ผู้ให้บริการตามจ านวนท่ีผู้ให้บริการได้ให้ส่วนลดแก่ผู้ให้บริการ โดยผู้ให้บริการจะคิดค่าบริการตาม
แบบค าขอให้บริการ  
          
           ข้อ ๑๔) เม่ือสิ้นสุดแบบค าขอใช้บริการไม่ว่ากรณีใดๆ ผู้ใช้บริการยินยอมให้ผู้ให้บริการเข้าไปยังสถานท่ีของผู้ให้บริการ
เพ่ือท าการรื้อถอน หรือน าอุปกรณ์หรือทรัพย์สินของ ผู้ให้บริการคืนได้โดยไม่ต้องรับผิดท้ังทางเพ่งและอาญาต่อผู้ใช้บริการ
           
              ขอ้ ๑๕) ผู้ใช้บริการทราบดีว่าผู้ให้บริการได้รับสิทธิด าเนินการให้บริการ วงจรสือ่สัญญาณความเร็วสูง จากหน่วยงานท่ี
มีอ านาจ ของรัฐ ฉะน้ันเม่ือสิทธิในการด าเนินการระงับสิ้นไป ไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ ผู้ใช้บริการยินยอมให้บริการ วงจรสือ่
สัญญาณความเร็วสูงสิ้นสุดไปด้วย และผู้ใช้บริการตกลงจะไม่เรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ จากผู้ให้บริการเนื่องจาก การระงับสิ้น
ไปของสิทธิในกรณีดังกล่าว 
           
            ข้อ ๑๖)  ผู้ใช้บริการตกลงยินยอมให้ค าขอใช้บริการ/สัญญาใช้บริการฉบับนี้มีผลใช้บังคับผูกพันผู้ใช้บริการตั้งแต่วันท่ีผู้
ให้บริการติดตั้ง เครื่องอุปกรณ์ปลายทางแล้วเสร็จ        
   
            ข้อ ๑๗) ตลอดระยะเวลาการให้บริการตามแบบค าขอใช้บริการ/สัญญาใช้บริการ หากผู้ให้บริการประสงค์ท่ีจะขอรับ
บริการเสริม ผู้ใช้บริการตกลงจะลงนามใน ใบสมัคร/แบบค าขอรับ       
            บริการเสริมตามรูปแบบและเงื่อนไขท่ีผู้ให้บริการก าหนด และให้ถอืว่าใบสมัครแบบค าขอการขอรับบริการเสริมถือเป็น
ส่วนหนึ่งของการให้บริการภายใต ้         
                       แบบค าขอนี้ ในกรณีท่ีมีการระงับหรือยกเลิกการให้บริการ ผู้ใช้บริการรับทราบว่า การให้บริการเสริมจะถูกระงับ
หรือยกเลิกโดยอัตโนมัติด้วย  

 



เอกสารแนบท้ายหมายเลข ๓ ของ บริษัท โอทาโร จ ากัด                                                                                                                                                                   หน้า ๑ จาก ๒                                                                                                                                                     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เอกสารแนบท้ายหมายเลข ๓ 
                                      ข้อก าหนดรายละเอียดของสิ่งอ านวยความสะดวกท่ีจ าเป็นส าหรับการใช้โครงข่าย
โทรคมนาคม และวิธีการเข้าถึงเพื่อใช้โครงข่ายโทรคมนาคม มาตรฐานทางเทคนิคส าหรับการใช้โครงข่าย
โทรคมนาคม รวมถึงความสามารถของโครงข่ายโทรคมนาคมในการรองรับปริมาณทราฟฟิคของโครงข่าย

โทรคมนาคม (รวมท้ังข้อก าหนดคุณภาพการใช้โครงข่ายโทรคมนาคมขั้นต่ า) 
ของ บริษัท โอทาโร จ ากัด 
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๑. ข้อก ำหนดรำยละเอียด และมำตรฐำนทำงเทคนิคส ำหรับกำรใช้โครงข่ำยของ บริษัท โอทำโร จ ำกัด 
๑. ผู้ขอใช้โครงข่ายโทรคมนาคมต้องท าการสร้างระบบสื่อสัญญาณ โดยมีจุดพัก (Transmission DDF 

หรือ ODF) ในพ้ืนท่ีของผู้ขอใช้โครงข่ายโทรคมนาคม หรือตามพ้ืนท่ีท่ีได้ตกลงกันไว้ พร้อมท้ังต้องเตรียมอุปกรณ์ท่ีจ าเป็นส าหรับ
การเข้าถึงให้พร้อม เช่น punching tool หรือ สายสื่อสัญญาณ 

๒. ในการใช้ระหว่างจุดเช่ือมต่อ ให้เช่ือมต่อด้วยอินเทอร์เฟส (Switching Interface) มาตรฐาน ได้แก่ E1, STM1 
Optical, STM1 Electrical ,Fiber Optic , Ethernet ,LAN ,RJ45 ขึ้นอยู่กับการตกลงกันของท้ังสองฝ่าย  

๓. Port ท่ีใช้เช่ือมต่อจะต้องรองรับความเร็วตามท่ีขอใช้บริการได้  
๔. อุปกรณ์ท่ีรองรับการเช่ือมต่อระหว่างโครงข่ายโทรคมนาคม ควรเป็นอุปกรณ์ท่ีสามารถเข้าไปจัดการการเช่ือมตอ่ด้วยระบบ Manage 

ได ้
๕. ผู้ขอใช้โครงข่ายโทรคมนาคม ต้องการแจ้งหมายเลข IP หรือก าหนด IP ท่ีจะใช้งานหรือแผนการใช้งานแก่ผู้ให้ใช้โครงข่าย

โทรคมนาคม 
๖. ผู้ขอใช้โครงข่ายโทรคมนาคม จะต้องมี Network Diagram โครงข่ายโทรคมนาคมท่ีต้องการเช่ือมต่อและส่งให้ผู้ให้ใช้โครงข่าย

โทรคมนาคมทราบตามความจ าเป็น 
 
๒. ควำมสำมำรถโครงข่ำยในกำรรองรับปริมำณทรำฟฟิค  
บริการโครงข่ายโทรคมนาคมสามารถรองรับความเร็วได้สูงสุด 10 Gbps ต่อ 1 Port 
 
๓. ส่ิงอ ำนวยควำมสะดวกส ำหรับกำรเช่ือมต่อโครงข่ำยโทรคมนำคม  
   ประเภทของส่ิงอ ำนวยควำมสะดวก 
           สิ่งอ านวยความสะดวกซึ่งผู้ให้เช่ือมต่อโครงข่ายจัดเตรียม ได้แก่ 
    ๑.   พ้ืนท่ีภายในห้องอุปกรณ์เพ่ือใช้ในการติดตั้งอุปกรณ์เช่ือมต่อของผู้ขอเช่ือมต่อโครงข่าย 
    ๒    ระบบปรับอากาศภายในห้องอุปกรณ์ 
    ๓   ไฟฟ้า กระแสสลับ ซึ่งรับไฟจากเครื่องก าเนิดไฟฟ้าของผู้ให้เช่ือมต่อโครงข่าย 
 
             “คุณภาพการให้บริการใช้โครงข่ายโทรคมนาคมตามข้อเสนอนี้ จะเป็นมาตรฐานระดับเดียวกับของผู้ให้ใช้โครงข่ายเอง ท้ังน้ี หากมี
การก าหนดคุณภาพการใช้โครงข่ายโทรคมนาคมอื่นเพ่ิมเติมจะต้องเป็นไปโดยชัดเจน ไม่เลือกปฏิบัติ เปิดเผย โปร่งใสและไม่ขัดหรือแย้งกับ
หลักเกณฑข์อง กสทช.” 
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อัตราค่าตอบแทนการใช้โครงข่ายโทรคมนาคมและอัตราคา่ตอบแทนการใช้สิ่งอ านวยความสะดวกท่ีจ าเป็น 
 บริษัท โอทาโร จ ากัด 
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                                                 ตัวอย่าง  อัตราค่าใช้โครงข่ายโทรคมนาคมบริษัท โอทาโร จ ากัด 
                                              บริการ IP/MPLS (Internet Protocol/Multi Protocol Label Switch) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ราคาดังกล่าวเป็นเพียงราคาอ้างอิงเท่านั้น 
ท้ังน้ีราคาดังกล่าวจะเปลี่ยนแปลงไปเป็นไปตามราคาตาราง โดยขึ้นอยู่กับระยะระหว่างผู้ใช้ไปยัง Node Network ของบริษัทฯ 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ความเร็ว อัตราค่าใช้โครงข่าย 

Download Upload  x bps รายเดือน/บาท 
๔ ๔ Mbps ๑๑,๕oo 
๖ ๖ Mbps ๑๒,๕oo 
๑o ๑o Mbps ๑๓,๕oo 
๒o ๒o Mbps ๑๕,๕oo 
๓o ๓o Mbps ๑๗,๕oo 
๔o ๔o Mbps ๑๙,๕oo 
๕o ๕o Mbps ๒๑,๕oo 
๖o ๖o Mbps ๒๓,๕oo 
๗o ๗o Mbps ๒๕,๕oo 
๘o ๘o Mbps ๒๗,๕oo 
๙o ๙o Mbps ๒๙,๕oo 
๑oo ๑oo Mbps ๓๑,๕oo 
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                                           อัตราค่าตอบแทนการใช้ส่ิงอ านวยความสะดวกท่ีจ าเป็นบริษัท โอทาโร จ ากัด 
 

                 การใช้พ้ืนท่ีส าหรับติดตั้งอุปกรณ์เช่ือมต่อ ระบบปรับอากาศ และไฟฟ้ากระแสสลับ จะคิดค่าธรรมเนียมจากขนาดของพ้ืน 
ท่ีตั้งอุปกรณ์ และกระแสไฟฟ้าท่ีใช้ โดยคิดจาก 

๑   ค่าพ้ืนท่ีส าหรับติดตั้งอุปกรณ์ ๑ ตู้ขนาดกว้าง ยาว ไม่เกิน ๖๐๐ x ๙๐๐ ม.ม. ความสูงไม่เกิน ๒,๒๐๐ ม.ม. และใช้ 
        กระแสไฟฟ้าสลับไม่เกิน ๑๖ แอมแปร์ ต่อตู้อุปกรณ์นั้น คิดค่าธรรมเนียมการใช้ ตู้ละ ๖๐,๐๐๐ บาท ต่อเดือน 
๒ กรณีท่ีผู้ขอเช่ือมต่อโครงข่ายต้องการใช้กระแสไฟฟ้าเกินกว่า ๑๖ แอมแปร์ ต่อตู้อุปกรณ์นั้น จะคิดค่าธรรมเนยีมการ 
         ใช้เพ่ิมขึ้น หน่วยละ ๕ บาท 

 
หมายเหตุ อัตราค่าตอบแทนการใช้ส่ิงอ านวยความสะดวกท่ีจ าเป็นแยกจากอัตราค่าใช้โครงข่ายโทรคมนาคม 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เอกสารแนบท้ายหมายเลข ๕ 

กระบวนการทดสอบการใช้โครงข่ายโทรคมนาคม ของ บริษัท โอทาโร จ ากัด 
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เอกสารแนบท้ายหมายเลข ๕ 
กระบวนการทดสอบการใช้โครงข่ายโทรคมนาคม 

 
 
                 ก าหนดกระบวนการทดสอบการใช้โครงข่ายโทรคมนาคม ดังน้ี 
             ๑. ผู้ให้ใช้โครงข่ายโทรคมนาคมจะด าเนินการทดสอบความเร็วท่ีขอใช้บริการแบบ Real time ถ้าความเร็วเฉลี่ยท่ีขอใช้
บริการเกินกว่า ๙๕ % ของวงจรท่ีขอใช้ให้ถือว่าผ่านการทดสอบ 
             ๒.ผู้ให้ใช้โครงข่ายโทรคมนาคมจะด าเนินการทดสอบความเร็วท่ีขอใช้บริการแบบ กราฟ MRTG  ถ้าความเร็วเฉลี่ยท่ีขอใช้
บริการเกินกว่า ๙๕ % ของวงจรท่ีขอใช้ให้ถือว่าผ่านการทดสอบ 
              โดยกระบวนการทดสอบท้ังหมดจะทดสอบต้นทางกับปลายทางตามท่ีผู้ใช้บริการต้องการเช่ือมต่อ 
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เอกสารประกอบข้อเสนอการใชโ้ครงข่ายโทรคมนาคม 

แสดงหลักการและวิธีการค านวณอัตราค่าตอบแทนการใช้โครงข่าย

โทรคมนาคม 
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หลักการและวิธีการค านวณอัตราค่าตอบแทนการใช้โครงข่ายโทรคมนาคม 

บริการ IP/MPLS (Internet Protocol/Multi Protocol Label Switch) 
ตามเอกสารแนบท้ายหมายเลข ๑ 

อุปกรณ์การให้บริการต้นทาง 
ล าดับท่ี รายละเอียด ราคา ความเร็วใช้งาน

ปัจจุบัน MPLS 
คิดค่าเสื่อม 5 ปี/ค่าเสื่อม
ต่อ 1 ปี 

1. Router Cisco 6500 จ านวน 1 ตัว 12,000,000 บาท 20 Gbps 2,400,000 บาทต่อปี 
2. Router Cisco 6500 จ านวน 1 ตัว 12,000,000 บาท 20 Gbps 2,400,000 บาทต่อปี 
3. Switch 85,000 บาท 20 Gbps 17,000 บาทต่อปี 
4. ค่าพ้ืนท่ีและไฟฟ้า 1,200,000 บาทต่อเดือน 20 Gbps 14,400,000 บาทต่อปี 

 

 

อุปกรณ์การให้บริการต้นทาง 
ล าดับท่ี รายละเอียด ค่าเสื่อมราคาอุปกรณ์ต่อ 1 เดือน/1 Gbps 

1. Router Cisco 6500 จ านวน 1 ตัว 10,000 บาท 
2. Router Cisco 6500 จ านวน 1 ตัว 10,000 บาท 
3. Switch 70 บาท 
4. ค่าพ้ืนท่ีและไฟฟ้า 60,000 บาท 

รวมค่าเสื่อมราคาอุปกรณ์ต่อ 1 เดอืน/1 Gbps 80,070 บาท/ 1 Gbps/เดือน 
รวมค่าเสื่อมราคาอุปกรณ์ต่อ 1 เดอืน/1 Mbps 80 บาท/ 1 Mbps/เดือน 

 

+ ค่าโครงข่าย Fiber Optic ภายนอกไปหาลูกค้า (ค่าติดตั้ง+ Service) เฉลี่ยประมาณ 10,000 บาทต่อรายเดือน สูงสุด 80,000 

บาทต่อรายต่อเดือน แต่ละรายไม่เท่ากันขึ้นอยู่กับระยะทางจาก node ไปยังลูกค้า 

 

อุปกรณ์การให้บริการปลายทาง 
ล าดับท่ี รายละเอียด ราคา เฉลี่ยต่อเดอืนต่อ

ราย 
 

1. Router จ านวน 1 ตัว 48,000 บาทต่อลูกค้า 1 ราย 4,000 บาท  
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