
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ขอ้เสนอการใชโ้ครงข่ายโทรคมนาคม 

ของ 

บริษทั ยไูนเตด็ อินฟอร์เมชั>น ไฮเวย ์จาํกดั 
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ข้อเสนอ 

ขอ้เสนอฉบบันีEครอบคลุมสาระสาํคญัในประเดน็ต่าง ๆ ดงัต่อไปนีE   

หมวดที- 1.  รายละเอียดของโครงข่ายโทรคมนาคม  และบริการที>จะอนุญาตให้ใช้

โครงข่ายโทรคมนาคม รวมถึงคุณภาพการให้บริการใชโ้ครงข่ายโทรคมนาคมซึ> งเป็นมาตรฐานระดบั

เดียวกบัของผูรั้บใบอนุญาตที>มีโครงข่ายโทรคมนาคมที>ใหใ้ชโ้ครงข่ายโทรคมนาคมเอง 

หมวดที- 2.  รายละเอียดของสิ> งอาํนวยความสะดวกที>จาํเป็นสําหรับการใช้โครงข่าย

โทรคมนาคม 

หมวดที- 3.  กระบวนการและวิธีการเขา้ถึงเพื>อใชโ้ครงข่ายโทรคมนาคม มาตรฐานทาง

เทคนิคสําหรับการใชโ้ครงข่ายโทรคมนาคม รวมถึงความสามารถของโครงข่ายโทรคมนาคมในการ

รองรับปริมาณทราฟฟิคของโครงข่ายโทรคมนาคม 

หมวดที- 4.  หนา้ที>และความรับผดิชอบของผูรั้บใบอนุญาตที>ขอใชโ้ครงข่ายโทรคมนาคม

และผูรั้บใบอนุญาตที>มีโครงข่ายโทรคมนาคมที>ให้ใชโ้ครงข่ายโทรคมนาคม รวมทัEงเงื>อนไขเกี>ยวกบั

การรักษาความลบัการเปิดเผยขอ้มูล และมาตรการดา้นความปลอดภยั 

หมวดที- 5.   อตัราค่าตอบแทนการใชโ้ครงข่ายโทรคมนาคม และอตัราค่าตอบแทนการใช้

สิ>งอาํนวยความสะดวกที>จาํเป็น 

หมวดที- 6.  หลกัเกณฑ์และวิธีการสําหรับการเรียกเก็บและการชาํระค่าตอบแทนการใช้

โครงข่ายโทรคมนาคม 

หมวดที- 7.  กระบวนการและระยะเวลาเจรจาขอ้ตกลงการใชโ้ครงข่ายโทรคมนาคม 

หมวดที- 8.   เงื>อนไขและขัEนตอนการร้องขอใช้บริการใหม่และการเปลี>ยนแปลงการใช้

โครงข่ายโทรคมนาคม 

หมวดที- 9.   ขัEนตอน วธีิการ และระยะเวลาดาํเนินการต่อขอ้ร้องเรียนและขอ้โตแ้ยง้ที>มีกบั

ผูรั้บใบอนุญาตที>ขอใชโ้ครงข่ายโทรคมนาคม 

หมวดที- 10.  บทลงโทษหรือค่าปรับกรณีผดิเงื>อนไขของสญัญา 

หมวดที- 11.  บุคคลและสถานที>ที>ติดต่อได ้

หมายเหตุ เอกสารการคาํนวณอตัราค่าบริการ  
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หมวดที' 1. 

รายละเอียดของโครงข่ายโทรคมนาคม และบริการที6จะอนุญาตใหใ้ชโ้ครงข่าย

โทรคมนาคม รวมถึงคุณภาพการใหบ้ริการใชโ้ครงข่ายโทรคมนาคมซึ6งเป็นมาตรฐานระดบั

เดียวกบัของผูรั้บใบอนุญาตที6มีโครงข่ายโทรคมนาคมที6ใหใ้ชโ้ครงข่ายโทรคมนาคมเอง 

 

1. รายละเอยีดของโครงข่ายโทรคมนาคม และบริการที-จะอนุญาตให้ใช้โครงข่าย  

บริษทั ยูไนเต็ด อินฟอร์เมชั>น ไฮเวย ์จาํกดั (บริษทั UIH) อนุญาตให้ผูรั้บใบอนุญาตประกอบ

กิจการโทรคมนาคมรายอื>นๆ สามารถขอใชโ้ครงข่ายโทรคมนาคมของบริษทั UIH เพื>อเชื>อมต่อชุมสาย

โทรคมนาคมของผูข้อใชโ้ครงข่ายโทรคมนาคมจากจุดหนึ> งไปยงัอีกจุดหนึ> งได ้ดว้ยระบบเทคโนโลย ี

SDH และ DWDM ภายใตเ้งื>อนไขหรือขอ้กาํหนดในเชิงพาณิชยแ์ละทางเทคนิคตามที>ทัEงสองฝ่ายไดต้ก

ลงไว้ในสัญญาการใช้โครงข่ายโทรคมนาคม ทัE งนีE  บริษัท  UIH อาจปฏิเสธการขอใช้โครงข่าย

โทรคมนาคมได ้ดว้ยเหตุดงันีE  

1. โครงข่ายโทรคมนาคมที>มีอยูไ่ม่เพียงพอแก่การใหผู้ข้อใชโ้ครงข่ายโทรคมนาคม 

2. การใช้โครงข่ายโทรคมนาคมมีปัญหาทางเทคนิคที>อาจก่อให้เกิดการรบกวนหรือ               

เป็นเหตุขดัขวางต่อการประกอบกิจการโทรคมนาคมของบริษทั UIH 

3. กรณีอื>นตามที>คณะกรรมการประกาศกาํหนด 

 

2. คุณภาพของการให้บริการขัPนตํ-า 

เป็นไปตามเงื>อนไขและมาตรฐานที>ไดก้าํหนดไว ้ดงันีE  

เวลาที>ใช้งานโครงข่ายโทรคมนาคมของบริษทั ยูไนเต็ด อินฟอร์เมชั>น ไฮเวยจ์าํกดัได ้           

ต่อเดือน(Monthly Service Availability) ที>  99.50 % ซึ> งเป็นมาตรฐานพืEนฐานเดียวกับที>บริษัท UIH 

ใหบ้ริการ 
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หมวดที' 2. 

รายละเอียดของสิ6งอาํนวยความสะดวกที6จาํเป็นสาํหรับการใชโ้ครงข่ายโทรคมนาคม 

 

1. รายละเอยีดสิ-งอาํนวยความสะดวกที-จําเป็นสําหรับการใช้โครงข่ายโทรคมนาคม ได้แก่ 

1.1 อาคาร สถานที> 

1.2 พืEนที>ติดตัEงอุปกรณ์ 

1.3 ระบบไฟฟ้า 

1.4 ระบบเครื>องปรับอากาศ 

1.5 อื>นๆตามที>ผูข้อใชโ้ครงข่ายร้องขอ 

 

2. เงื-อนไขการเข้าใช้สิ-งอาํนวยความสะดวกที-จําเป็นสําหรับการใช้โครงข่ายโทรคมนาคม  

2.1 บริษทั UIH มีหนา้ที> ดงันีE  

2.1.1 จดัเตรียมสิ>งอาํนวยความสะดวก โครงสร้างพืEนฐาน สาธารณูปโภค ให้พอเพียง 

และบาํรุงรักษาใหใ้ชง้านไดดี้ 

2.1.2 บริหารจดัการสถานที>ทาํการ Co-location ใหมี้ความปลอดภยัและสามารถใชง้านไดดี้  

2.1.3 จดัระเบียบการเขา้สถานที>และการทาํงานร่วมกนั 

2.1.4 จดัทาํคู่มือการปฏิบติังานและบาํรุงรักษา 

2.1.5 กรณีที>บริษทั UIH ไม่สามารถจดัหาสถานที>หรือพืEนที> สาธารณูปโภค และสิ> ง

อาํนวยความสะดวกอื>น ๆ ตามที>ผูข้อใชโ้ครงข่ายโทรคมนาคมร้องขอได ้เนื>องจากเหตุผลทางเทคนิค

หรือขอ้จาํกดัดา้นพืEนที> หรือเป็นสถานที>หรือพืEนที>ของบุคคลอื>น บริษทั UIH จะพยายามดาํเนินการ

จดัหาพืEนที>ใกลเ้คียงหรือจดัให้มีมาตรการอื>น เพื>อให้ผูข้อใชโ้ครงข่ายโทรคมนาคมสามารถใชส้ถานที>

หรือพืEนที> สาธารณูปโภค  และสิ>งอาํนวยความสะดวกอื>น ๆ บริเวณนัEนได ้ เท่าที>กระทาํได ้ทัEงนีE  ผูข้อใช้

โครงข่ายโทรคมนาคมจะตอ้งรับภาระค่าใชจ่้ายต่างๆที>เกิดขึEนจริงจากการก่อสร้าง และการจดัหา 

2.1.6 ในการใหเ้ขา้ใชส้ถานที>หรือพืEนที>สาธารณูปโภคและสิ>งอาํนวยความสะดวกอื>นๆ 

ร่วมกนั บริษทั UIH อาจกาํหนดมาตรการดา้นความปลอดภยั หรือการเก็บรักษาความลบั สําหรับการ

เขา้ใชด้งักล่าวได ้โดยมาตรการดงักล่าวจะเป็นมาตรการที>สมเหตุสมผล เหมาะสม และไม่เลือกปฏิบติั  

2.2 ผูข้อใชโ้ครงข่ายโทรคมนาคมจะตอ้งใชป้ระโยชน์อาคาร สถานที> สาธารณูปโภค และสิ>ง

อาํนวยความสะดวกอื>นๆ เพื>อวตัถุประสงคต์ามที>ระบุไวใ้นขอ้ตกลงเท่านัEน 
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2.3 ผูข้อใชโ้ครงข่ายโทรคมนาคมร้องขอใชอ้าคารสถานที> สาธารณูปโภค และสิ>งอาํนวยความ

สะดวกอื>นๆ มีหนา้ที> ดงันีE  

2.3.1 ปฏิบติัตามคู่มือการปฏิบติังานและบาํรุงรักษา  

2.3.2 ผูข้อใช้โครงข่ายโทรคมนาคมยินยอมและให้ความร่วมมือกบับริษทั UIH หรือ

ตวัแทนในการเขา้ตรวจตราในอาคารสถานที>ไดเ้มื>อมีเหตุอนัควร เพื>อความปลอดภยัของอาคารสถานที> 

ทัEงนีE  ในการเขา้ตรวจตราดงักล่าว บริษทั UIH หรือตวัแทนตกลงจะไม่กระทาํการใดๆ อนัก่อให้เกิด

ความเสียหายแก่ทรัพยสิ์นของผูข้อใชโ้ครงข่ายโทรคมนาคม 

2.3.3 ผู ้ขอใช้โครงข่ายโทรคมนาคมไม่สามารถโอนสิทธิการใช้อาคารสถานที> 

สาธารณูปโภค และสิ>งอาํนวยความสะดวกอื>นๆไม่ว่ากรณีใดๆ ไปให้บุคคลอื>น หรือยอมให้บุคคลอื>น

เขา้ครองครอง เวน้แต่จะไดรั้บความยนิยอมเป็นลายลกัษณ์อกัษรจากบริษทั UIH ก่อน  

2.3.4 รับผิดชอบดูแล  และซ่อมบํารุงอุปกรณ์และทรัพย์สินอาคารสถานที>  และ                 

สิ>งอาํนวยความสะดวกอื>นๆ นบัจากจุดเขา้ถึงไปยงัอุปกรณ์ของผูข้อใชโ้ครงข่ายโทรคมนาคม ตลอดจน

อุปกรณ์ในส่วนที>เป็นกรรมสิทธิ] หรืออยูใ่นความครอบครองของตนเอง 

2.3.5 การติดตัE งสาธารณูปโภค และสิ> งอาํนวยความสะดวกอื>นๆใดที>นอกเหนือจาก          

ที>บริษทั UIHจดัใหใ้ชน้ัEน จะตอ้งไดรั้บความยนิยอมจากบริษทั UIH ก่อน 

2.4 บริษทั UIH และผูข้อใชโ้ครงข่ายโทรคมนาคมที>ร้องขอใชอ้าคารสถานที> สาธารณูปโภค 

และสิ>งอาํนวยความสะดวกอื>นๆ มีหนา้ที>รับผดิชอบร่วมกนั  ดงันีE  

2.4.1 รายงานเหตุเสีย 

2.4.2 การร่วมประชุมกาํหนดรายละเอียดการทาํงาน  เช่น  การประมาณการ ทราฟฟิก (traffic) 

2.4.3 การติดตัEงสาธารณูปโภค และสิ>งอาํนวยความสะดวกอื>นๆใดที>นอกเหนือจากที>มี

อยูท่ ัEงสองฝ่ายจะตอ้งใหอี้กฝ่ายหนึ>งรับทราบ 

2.4.4 แต่ละฝ่ายจะต้องปฏิบัติงานอย่างสุจริตใจและให้ความร่วมมือ  รับผิดชอบ                  

ซึ> งกนัและกนัในการใชง้าน บาํรุงรักษา และแกไ้ขปัญหาที>เกิดจากการใชอ้าคารสถานที> สาธารณูปโภค 

และสิ>งอาํนวยความสะดวกอื>นๆร่วมกนั 
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3. การเปลี-ยนแปลงสิ-งอาํนวยความสะดวกและระบบบนโครงข่าย 

3.1 แต่ละฝ่ายจะแจ้งให้อีกฝ่ายหนึ> งทราบถึงการเปลี>ยนแปลงใด ๆ เกี>ยวกับค่ามาตรฐาน 

(configuration) และสิ>งอาํนวยความสะดวกโครงข่าย อนัอาจส่งผลกระทบในสาระสาํคญัต่อวิศวกรรม

ของโครงข่ายของอีกฝ่ายหนึ>ง ทัEงนีE ใหแ้จง้ล่วงหนา้เป็นระยะเวลาอยา่งนอ้ย  90 วนั 

3.2 บริษทั UIH สงวนสิทธิในการเปลี>ยน เคลื>อนยา้ย ตลอดจนดดัแปลงแกไ้ขเพิ>มเติมเครื>อง

โทรคมนาคม และสิ>งอาํนวยความสะดวกที>จาํเป็นสาํหรับการใชโ้ครงข่ายโทรคมนาคมตลอดระยะเวลา

การให้ใช้โครงข่ายโทรคมนาคม ทัE งนีE  บริษัท UIH จะแจ้งให้ผูข้อใช้โครงข่ายทราบล่วงหน้าเป็น

ระยะเวลาอยา่งนอ้ย  90 วนั 
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หมวดที' 3. 

กระบวนการและวธีิการเขา้ถึงเพื6อใชโ้ครงข่ายโทรคมนาคม มาตรฐานทางเทคนิคสาํหรับ

การใชโ้ครงข่ายโทรคมนาคม รวมถึงความสามารถของโครงข่ายโทรคมนาคมในการรองรับ

ปริมาณทราฟฟิคของโครงข่ายโทรคมนาคม 

 

1. รายละเอยีด จุดที-ให้เข้าถงึเพื-อใช้โครงข่ายโทรคมนาคม  

 

ลาํดบัที- สถานที-ตัPง 

1. อาคารบุญเพลสซิเดน้ทร์  ซอยหลงัสวน แขวงลุมพินี เขตปทุมวนั กรุงเทพ 

2. อาคาร  30 ชัEน การสื>อสารบางรัก ถนนเจริญกรุง แขวงบางรัก เขตบางรัก กรุงเทพ 

3. ประตูนํEาพระอินทร์ ทางหลวงหมายเลข 1 ต. คลองหนึ>ง อ.สามโคก จงัหวดัปทุมธานี 

4. อาคาร KSL  แขวงพญาไท เขตราชเทว ีจงัหวดักรุงเทพ 

5. ไปรษณียป์ากเกร็ด ถนนแจง้วฒันะ ต.ปากเกร็ต อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 

 

2. กระบวนการการขอใช้โครงข่าย 

2.1 ผูข้อใช้โครงข่ายโทรคมนาคมจะต้องทําหนังสือแสดงเจตจาํนง ยื>นต่อบริษัท UIH โดยมี

รายละเอียดดงันีE  

2.1.1 บริการที>ตอ้งการใชโ้ครงข่ายโทรคมนาคม รวมทัEงคุณภาพและปริมาณที>ตอ้งการ

ของบริการ และรายละเอียดทางเทคนิคอื>นๆ 

2.1.2 สถานที>ที>เป็นจุดเขา้ถึงการใช่โครงข่ายโทรคมนาคมที>ผูใ้หใ้ชโ้ครงข่าย

โทรคมนาคมไดป้ระกาศใหใ้ชโ้ครงข่ายโทรคมนาคม (จุดเริ>มตน้, จุดปลายทาง) 

2.1.3 โครงสร้างพืEนฐานและสิ>งอาํนวยความสะดวกที>ตอ้งการใช ้

2.1.4 วนั และระยะเวลา ที>ตอ้งการเขา้ใชโ้ครงข่ายโทรคมนาคม 

2.1.5 ขอ้เสนอ หรือเงื>อนไขที>ตอ้งการเจรจาเพิ>มเติม 

2.1.6 ขอ้มูลอื>นที>จาํเป็นสาํหรับการเขา้ใชโ้ครงข่ายโทรคมนาคม 

2.1.7 บุคคลและสถานที>ที>ติดต่อได ้

ทัEงนีE  บริษทั UIH อาจขอให้ผูข้อใชโ้ครงข่ายโทรคมนาคมโทรคมนาคม ส่งขอ้มูลเพิ>มเติมตาม

ความจาํเป็นและที>คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทศัน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

กาํหนดกไ็ด ้
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2.2 เมื>อบริษทั UIH ไดห้นงัสือแสดงเจตจาํนงตามขอ้ 1. บริษทั UIH จะเชิญผูข้อใชโ้ครงข่าย

โทรคมนาคมมาเจรจา และจะมีหนงัสือแจง้ผลการพิจารณาภายใน 90 วนันบัตัEงแต่วนัที>ไดรั้บหนงัสือ  

2.3 หากการเจรจาไม่สามารถตกลงกันได้ คู่กรณีทัE งสองฝ่ายมีสิทธินําข้อพิพาทเข้าสู่

กระบวนการระงบัขอ้พิพาท 

2.4 กรณีตกลงได ้ทัEงหมดหรือบางส่วน บริษทั UIH จะติดตัEงระบบเพื>อการใชโ้ครงข่าย  พร้อม

ทัEงออกใบเรียกเก็บค่าใชโ้ครงข่ายและสิ>งอาํนวยความสะดวกที>เกี>ยวขอ้งสําหรับส่วนที>มีการยอมรับ

ใหแ้ก่ผูข้อใชโ้ครงข่ายโทรคมนาคม 

2.5 ผูข้อใชโ้ครงข่ายโทรคมนาคมจะตอ้งชาํระเงินค่าใชโ้ครงข่ายและสิ>งอาํนวยความสะดวกที>

เกี>ยวขอ้งภายใน 30 วนันบัแต่วนัที>ไดรั้บใบเรียกเกบ็ค่าบริการ  

2.6 เมื>อผูข้อใช้โครงข่ายโทรคมนาคมไดช้าํระค่าใช้โครงข่ายและสิ>งอาํนวยความสะดวกที>

เกี>ยวขอ้งแลว้ ผูข้อใชโ้ครงข่ายโทรคมนาคมสามารถใชง้านไดภ้ายใน3 ชั>วโมงหลงัจากไดช้าํระเงิน 

2.7 การเปลี>ยนแปลงใด ๆ เกี>ยวกบัการใชโ้ครงข่ายใหแ้จง้ภายใน  7  วนันบัแต่วนัที>บริษทั UIH

ติดตัEงระบบเพื>อการใช้โครงข่ายแลว้เสร็จ หากพน้กาํหนดเวลาดงักล่าวแลว้ จะไม่สามารถขอแกไ้ข

เปลี>ยนแปลงไดอี้ก  เวน้แต่ตกลงเป็นอยา่งอื>น 

2.8 การขอเปลี>ยนแปลงตามขอ้ 2.7 ผูข้อใช้โครงข่ายโทรคมนาคม จะตอ้งทาํหนังสือแสดง

เจตจาํนงยื>นต่อบริษทั UIH ทัEงนีE  การเปลี>ยนแปลงดงักล่าว สามารถกระทาํไดต้ามความจาํเป็นและตาม

ความเหมาะสมทางเทคนิค และภาระค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที>จาํเป็นต่อการเปลี>ยนแปลง ผูข้อใช้โครงข่าย

โทรคมนาคมโทรคมนาคมเป็นผูรั้บผดิชอบ 

2.9 การขอใช้โครงข่ายโทรคมนาคมนอกเหนือจากจุดที>บริษัท UIH มี ผูข้อใช้โครงข่าย

โทรคมนาคมโทรคมนาคมตอ้งแจง้ความประสงคเ์ป็นหนงัสือยื>นต่อบริษทั UIH  พร้อมทัEงรายละเอียด

ตามขอ้ 2.1 และจาํนวนเงินค่าใช้จ่ายต่างๆที>เกิดจากการก่อสร้างและการให้บริการจุดเขา้ถึงเพื>อใช้

โครงข่ายโทรคมนาคมนัEนโดยประมาณ  
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3. ข้อกาํหนดรายละเอยีดและมาตรฐานทางเทคนิคในการขอใช้โครงข่ายโทรคมนาคม 

3.1 ขอ้กาํหนดรายละเอียดและมาตรฐานทางเทคนิคสําหรับการใช้โครงข่ายโทรคมนาคม

ระบบเทคโนโลยี SDH และ DWDM ตามประกาศคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ                                 

และตามมาตรฐานสากล ดงันีE  

SDH 

Standard Compliance 

ITU-T G.694.1  Spectral grids for WDM applications: DWDM frequency grid 

ITU-T G.694.2  Spectral grids for WDM applications: CWDM wavelength grid 

ITU-T G.703     Physical/Electrical characteristic of hierarchical digital interfaces 

ITU-T G.704     Synchronous frame structures used at 1544, 6312, 2048, 8448 and 44736kbit/s 

hierarchical levels 

ITU-T G.7041   Generic framing procedure (GFP) 

ITU-T G.7042   Link capacity adjustment scheme (LCAS) 

ITU-T G.707     Network node interface for the synchronous digital hierarchy (SDH) 

ITU-T G.709 The multiplexing mapping structure (VC4, VC3, VC12) 

ITU-T G.783     Characteristics of synchronous digital hierarchy (SDH) equipment functional blocks 

ITU-T G.784     Synchronous digital hierarchy (SDH) management 

ITU-T G.803     Architectures of transport networks based on the synchronous digital hierarchy (SDH) 

Service interfaces 

STM-1, STM-4, STM-16, STM-64 

Network-level protection 

MSP, PP, SNCP, DNI (ITU-T G.842) 
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DWDM 

Standard Compliance 

ITU-T G.694.1  Spectral grids for WDM applications: DWDM frequency grid 

ITU-T G.694.2  Spectral grids for WDM applications: CWDM wavelength grid 

ITU-T G.695 Optical interfaces for coarse wavelength division multiplexing applications  

ITU-T G.671 Transmission characteristics of optical components and subsystems 

ITU-T G.692 Optical interfaces for multichannel systems with optical amplifiers 

ITU-T G.697 Optical monitoring for DWDM systems 

ITU-T G.698.2 Amplified multichannel DWDM applications with single channel optical interfaces 

Service interfaces (STM-16/64, GE/10GE, OTN) 

ITU-T G.691  Optical interfaces for single channel STM-64 and other SDH systems with optical amplifiers 

ITU-T G.704  Synchronous frame structures used at 1544,6312,2048,8448 and 44736 kbit/s 

hierarchical levels 

ITU-T G.707  Network node interface for the synchronous digital hierarchy (SDH) 

ITU-T G.709  Interfaces for the Optical Transport Network (OTN) 

ITU-T G.7041/Y.1303 Generic Framing Procedure (GFP) 

ITU-T G.957  Optical interfaces for equipment and systems relating to the synchronous digital hierarchy 

ITU-T G.703   Physical/electrical characteristic of hierarchical digital interfaces 

ITU-T G.957   Optical interfaces of equipment and systems relating to the synchronous digital hierarchy 

ITU-T G.959.1 Optical transport network physical layer interfaces 

IEEE 802.3ae 

IEEE 802.3z 

Network Protection 

ITU-T G.772 Protected monitoring points provided on digital transmission systems 

ITU-T G.8032/Y.1344 Ethernet Ring Protection Switching 

ITU-T G.808.1 Generic protection switching–Linear trail and subnetwork protection 

ITU-T G.873.1 Optical Transport Network (OTN): Linear protection 
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3.2 ทัEงสองฝ่ายตกลงให้มีการทดสอบระบบการใชโ้ครงข่ายเพื>อให้มั>นใจว่าการทาํงานของ

ระบบการใชโ้ครงข่ายของทัEงสองฝ่ายสามารถทาํงานไดต้ามเงื>อนไขที>ตกลงกนั และมีผลกระทบต่อการ

ทาํงานปกติของโครงข่ายนอ้ยที>สุดเท่าที>จะเป็นไปได ้

3.3 ในการดาํเนินการทดสอบระบบตามข้อ 1.2  คู่สัญญาทัE งสองฝ่ายจะต้องตกลงกันใน

รายละเอียด ดงันีE  

 3.3.1 การเตรียมการก่อนการทดสอบ 

 3.3.2 การดาํเนินการทดสอบ 

 3.3.3 กาํหนดเวลาการทดสอบ 

 3.3.4 เวลาปฏิบติังานการทดสอบ 

 3.3.5 ค่าใชจ่้ายการทดสอบ 

 3.3.6 ความล่าชา้และการยกเลิกการทดสอบ 
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หมวดที' 4. 

หนา้ที6และความรับผดิชอบของผูรั้บใบอนุญาตที6ขอใชโ้ครงข่ายโทรคมนาคมและผูรั้บ

ใบอนุญาตที6มีโครงข่ายโทรคมนาคมที6ใหใ้ชโ้ครงข่ายโทรคมนาคม รวมทัQงเงื6อนไขเกี6ยวกบั

การรักษาความลบัการเปิดเผยขอ้มูล และมาตรการดา้นความปลอดภยั 

 

1.  ผู้รับใบอนุญาตที-ขอใช้โครงข่ายโทรคมนาคม และผู้รับใบอนุญาตที-ให้ใช้โครงข่ายโทรคมนาคมมี

หน้าที- และความรับผิดชอบตามเงื-อนไขข้อเสนอการใช้โครงข่ายโทรคมนาคมฉบับนีP โดยมีรายละเอยีด 

ดงันีP 

1.1 ข้อกาํหนดทั-วไป 

1.1.1 ผูข้อใช้โครงข่ายโทรคมนาคม ต้องปฏิบัติตามเงื>อนไขและมาตรฐานที>ได้

กาํหนดไวใ้นสญัญาที>จะตกลงกนั ตลอดจนขอ้ตกลงที>อาจมีการตกลงเพิ>มเติม  

1.1.2  ผูข้อใชโ้ครงข่ายโทรคมนาคมขอรับรองวา่ตนเองมีสิทธิและหนา้ที>โดยสมบูรณ์

ในการให้บริการโทรคมนาคมภายใตก้ารกาํกบัดูแลของคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการ

โทรทศัน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ตลอดระยะเวลาที>มีการใชโ้ครงข่ายโทรคมนาคม  

1.1.3  ผูข้อใชโ้ครงข่ายโทรคมนาคม หรือบุคคลอนัอยูใ่นความรับผิดชอบของผูข้อใช้

โครงข่ายโทรคมนาคมจะพึงปฏิบติัตามกฎหมาย และใชโ้ครงข่ายโทรคมนาคมและสิ>งอาํนวยความ

สะดวกที>จาํเป็นสาํหรับการใชโ้ครงข่ายโทรคมนาคมเพื>อวตัถุประสงคที์>ถูกตอ้งตามกฎหมาย หา้มมิใหผู้ ้

ขอใชโ้ครงข่ายโทรคมนาคม หรือบุคคลอนัอยูใ่นความรับผิดชอบของผูข้อใชโ้ครงข่ายโทรคมนาคม  

ไปดาํเนินการอยา่งใด ๆ ที>อาจก่อให้เกิดการละเมิดกฎเกณฑข์องนานาชาติ ของประเทศชาติ หรือของ

ทอ้งถิ>น หรือก่อใหเ้กิดภยัต่อสงัคมและความมั>นคง หรือความสงบเรียบร้อยของประเทศชาติ หรือขดัต่อ

ความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอนัดีของประชาชน หรือผิดกฎหมาย หรือนโยบาย กฎ ระเบียบ 

ขอ้บงัคบั ขอ้กาํหนด คาํสั>ง ประกาศของรัฐหรือส่วนราชการ เกี>ยวกบัการใช้โครงข่ายโทรคมนาคม               

ที>ประกาศใชอ้ยู่ในปัจจุบนั  หรือที>จะมีขึEนหรือเปลี>ยนแปลงแกไ้ขในอนาคต ทัEงนีE   ผูข้อใชโ้ครงข่าย

โทรคมนาคม ตกลงวา่จะชดใชค้วามเสียหายที>เกิดขึEนเองโดยไม่กล่าวโทษบริษทั UIH 

1.1.4  ห้ามมิให้มีการโอนสิทธิ ผลประโยชน์ หน้าที> และความรับผิดชอบใดๆ ของ             

ผูข้อใชโ้ครงข่ายโทรคมนาคมอนัเกี>ยวเนื>องกบัการใชต้ามสัญญาการใชที้>มีขึEนไปยงับุคคลอื>นโดยไม่ได้

รับความยนิยอมเป็นหนงัสือจากบริษทั UIH  

ความตามวรรคหนึ> ง ยกเวน้การโอนสิทธิให้เป็นหลกัประกนัแก่เจา้หนีE ของผูข้อใช้

โครงข่ายโทรคมนาคมตามสญัญาทางการเงินของผูข้อใชโ้ครงข่ายโทรคมนาคมใหส้ามารถกระทาํได ้
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1.1.5  ภายใตห้ลกัเกณฑ์ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทศัน์ 

และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื>อง การใชแ้ละเชื>อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม พ.ศ. 2556 ที>มีผล

บงัคบัใช้อยู่ในปัจจุบนั และประกาศต่างๆที>เกี>ยวขอ้งกบัการใช้และเชื>อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม 

ตลอดจนที>จะมีการแก้ไขเพิ>มเติมในอนาคต หากบริษัท UIH มีความจาํเป็นต้องทําการปรับปรุง

เปลี>ยนแปลงส่วนหนึ> งส่วนใดของสัญญาการใชโ้ครงข่ายโทรคมนาคมที>เกี>ยวเนื>องกบัการปฏิบติักรณี

ทั>วไป  เพื>อให้ เป็นไปตามประกาศ  หรือสอดคล้องกับสถานการณ์ที> เกิดขึE น  ผู ้ขอใช้โครงข่าย

โทรคมนาคมยนิยอมใหบ้ริษทั UIH ดาํเนินการแกไ้ขได ้โดยไม่ถือวา่เป็นการปฏิบติัผิดขอ้ตกลงใดๆ ที>

กาํหนดไวใ้นสญัญา  

1.1.6 ผูข้อใชโ้ครงข่ายโทรคมนาคมมีสิทธิไม่ใชง้านโครงข่ายที>จดัให้บางส่วนหรือ

ทัEงหมดตลอดระยะเวลาการอนุญาตใหใ้ชโ้ครงข่าย สิทธิดงักล่าวไม่มีผลต่อการชาํระค่าตอบแทนการใช้

โครงข่ายและสิ> งอาํนวยความสะดวกที>จาํเป็นสําหรับการใช้โครงข่ายโทรคมนาคม หากผูข้อใช้

โครงข่ายโทรคมนาคมไดช้าํระค่าตอบแทนการใชโ้ครงข่ายและสิ>งอาํนวยความสะดวกที>จาํเป็นสาํหรับ

การใชโ้ครงข่ายโทรคมนาคมไวแ้ลว้นัEน ผูข้อใชโ้ครงข่ายโทรคมนาคมยนิยอมใหบ้ริษทั UIHไม่ตอ้งคืน

เงินที>ชาํระไวแ้ลว้แต่อยา่งใด และหากผูข้อใชโ้ครงข่ายโทรคมนาคมมีการคา้งชาํระค่าตอบแทนดงักล่าว 

ผูข้อใชโ้ครงข่ายโทรคมนาคมตอ้งชาํระค่าตอบแทนที>ไดค้า้งชาํระใหแ้ลว้เสร็จภายใน 30 วนั 

1.1.7 ในกรณีที>ขอ้สัญญาหรือหนีE ตามสัญญาขอ้ใดตกเป็นโมฆะหรือไม่มีผลบงัคบั

ทางกฎหมายโดยผลของกฎหมายหรือโดยผลของคําพิพากษาของศาล ให้ถือว่าข้อสัญญาหรือ                     

หนีEดงักล่าวไม่มีผลกระทบถึงความสมบูรณ์ของขอ้สญัญาในส่วนอื>นๆ 

1.1.8 คู่สัญญาแต่ละฝ่ายจะไม่นาํเครื>องหมายการคา้ เครื>องหมายบริการ หรือชื>อทาง

การคา้ของคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ> งมาใชเ้ป็นของตนเอง เวน้แต่จะไดรั้บอนุญาตเป็นลายลกัษณ์อกัษรจาก

คู่สญัญาผูมี้สิทธิในทรัพยสิ์นทางปัญญานัEน 

1.1.9 ตลอดระยะเวลาการใชโ้ครงข่ายโทรคมนาคมของบริษทั UIH ผูข้อใชโ้ครงข่าย

โทรคมนาคม จะตอ้งใชง้านและรักษาสิ>งอาํนวยความสะดวกและระบบบนโครงข่ายให้ดีตลอดเวลา

เสมอเช่นวิญfูชนทั>วไปจะสงวนรักษาทรัพยสิ์นของตนเอง  หากสิ>งอาํนวยความสะดวกและระบบบน

โครงข่ายขดัขอ้งเสียหาย ผูข้อใชโ้ครงข่ายจะตอ้งรับผิดชอบความเสียหายดงักล่าว เวน้แต่ความเสียหาย

ดงักล่าว เกิดขึEนจากการใชง้านตามปกติ หรือความผดิของผูใ้หบ้ริการ หรือพนกังานของผูใ้หบ้ริการ  
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1.2 ข้อกําหนดการแก้ไข  เปลี-ยนแปลง  เพิ- ม เติม  หรือลดสัญญาการใช้โครงข่าย

โทรคมนาคม 

1.2.1 ในการแกไ้ข เปลี>ยนแปลง เพิ>มเติม หรือลดสญัญาการใชโ้ครงข่ายโทรคมนาคม

ตามขอ้เสนอนีE  ทัEงสองฝ่ายจะตอ้งเจรจาทาํความตกลงกนั และทาํเป็นลายลกัษณ์อกัษรลงนามโดยผูมี้

อาํนาจของแต่ละฝ่าย  

1.2.2 กรณีการแก้ไข เป ลี> ยนแปลง  เพิ> ม เติม  หรือลดสัญญาการใช้โครงข่าย

โทรคมนาคมอันเนื>องมาจากกฎหมาย และกฏเกณฑ์  ระเบียบ  ประกาศ  หรือคาํสั>งซึ> งออกโดย

คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทศัน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ หรือส่วนราชการ

ที>มีอาํนาจตามกฎหมาย ใหมี้ผลบงัคบัใชน้บัตัEงแต่วนัที>กฎหมาย กฎเกณฑ ์ระเบียบ ประกาศ หรือคาํสั>ง

นัEนมีผลใชบ้งัคบั 

 

1.3 ข้อกาํหนดเหตุสุดวสัิย 

1.3.1 คู่สัญญาทัE งสองฝ่ายไม่ต้องรับผิดชอบในการผิดสัญญาอนัเนื>องมาจากเหตุ

สุดวิสัย อนัหมายถึง เหตุใด ๆ อนัจะเกิดขึEนก็ดี จะให้ผลพิบติัก็ดี เป็นเหตุที>ไม่อาจป้องกนัไดแ้มท้ัE ง

บุคคลผูต้้องประสบ หรือใกล้จะต้องประสบเหตุนัE น จะได้จัดการระมัดระวงัตามสมควรอันพึง

คาดหมายไดจ้ากบุคคลในฐานะและภาวะเช่นนัEน และให้หมายรวมถึงภยัธรรมชาติ การปฏิวติั และ

เหตุการณ์ความไม่สงบ สงคราม หรือปฏิบติัการทางทหาร ภาวะฉุกเฉินแห่งชาติ การกระทาํหรือไม่

กระทาํการโดยรัฐบาล อคัคีภยั ฟ้าผ่า การระเบิด แต่ทัEงนีE ไม่รวมถึงขอ้พิพาททางดา้นแรงงาน การนัด

หยดุงาน 

1.3.2 หากฝ่ายหนึ> งฝ่ายใดไดรั้บผลกระทบจากเหตุสุดวิสัย มีหนา้ที>จะตอ้งแจง้ให้อีก

ฝ่ายหนึ>งทราบโดยทนัทีถึงลกัษณะ และขอบเขตแห่งพฤติการณ์ต่าง ๆ ที>เกี>ยวขอ้ง 

1.3.3 กรณีฝ่ายที>ไม่สามารถปฏิบติัตามขอ้สัญญาได ้ และไดด้าํเนินการแจง้ให้อีกฝ่าย

หนึ> งทราบถึงเหตุสุดวิสัยนัEนแลว้ จะไม่ถือว่าฝ่ายนัEนผิดสัญญาแต่อยา่งใด และไม่ตอ้งรับผิดชอบความ

เสียหายแก่อีกฝ่ายหนึ>ง 

1.3.4 ทัEงสองฝ่ายอาจระงบัการปฏิบติัตามหนา้ที>ของแต่ละฝ่ายภายใตส้ญัญาฉบบันีE ได้

เป็นการชั>วคราวจนกวา่เหตุสุดวสิยันัEนจะสิEนสุดลง 
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1.3.5 หากฝ่ายใดฝ่ายหนึ>งไดรั้บผลกระทบจากเหตุสุดวิสัยอนัทาํใหไ้ม่สามารถปฏิบติั

หนา้ที>ของตนเพียงบางส่วนเท่านัEน (ยกเวน้หนา้ที>ในการจ่ายเงิน)  ฝ่ายที>ไดรั้บผลกระทบนัEนจะตอ้งใช้

ความพยายามอยา่งดีที>สุดในการปฏิบติัตามขอ้สญัญาในส่วนที>ไม่ไดรั้บผลกระทบจากเหตุสุดวสิยันัEน 

1.3.6 เมื>อเหตุสุดวสิยัดงักล่าวสิEนสุดลง หรือเปลี>ยนแปลงไป ฝ่ายที>อา้งเหตุสุดวสิยันัEน

จะตอ้งแจง้ใหอี้กฝ่ายหนึ>งทราบโดยพลนั 

 

1.4 การบอกเลกิสัญญาการใช้โครงข่ายโทรคมนาคม 

1.4.1 ฝ่ายหนึ>งฝ่ายใดสามารถบอกเลิกสัญญาการขอใชโ้ครงข่ายโทรคมนาคมไดโ้ดย

บอกกล่าวเป็นลายลักษณ์อักษรให้อีกฝ่ายหนึ> งทราบล่วงหน้าเป็นระยะเวลาอย่างน้อย 30 วัน                      

ก่อนบอกเลิกดงักล่าว  

1.4.2 ฝ่ายหนึ> งฝ่ายใดมีสิทธิบอกเลิก ในกรณีที>อีกฝ่ายหนึ> งไม่ปฏิบติัตามขอ้สัญญาที>

เป็นขอ้สาระสาํคญั และมิไดแ้กไ้ขเยยีวยาการไม่ปฏิบติัตามขอ้สัญญาซึ> งเป็นสาระสาํคญัดงักล่าวภายใน 

15 วนัทาํการภายหลงัจากที>ไดรั้บแจง้เป็นหนงัสือ   

1.4.3 บริษทั UIH มีสิทธิบอกเลิกสัญญา หากผูข้อใช้โครงข่ายโทรคมนาคมอีกฝ่าย

หนึ> งระงบัการชาํระเงิน หรือมีคาํสั>งพิทกัษท์รัพยช์ั>วคราวเด็ดขาด หรือตกเป็นบุคคลลม้ละลาย หรือมี

หนีE สินลน้พน้ตวั หรือมีการชาํระบญัชี  

1.4.4 การยกเลิกหรือบอกเลิกสัญญาการใช้โครงข่ายโทรคมนาคมตามขอ้เสนอนีE                

จะมีผลต่อการสิEนสุดสัญญา เมื>อไดรั้บความเห็นชอบจากคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการ

โทรทศัน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ หรือตามหลกัเกณฑ์ที>คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง 

กิจการโทรทศัน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติกาํหนด ทัEงนีE   การยกเลิกหรือบอกเลิกสญัญาดงักล่าว 

ไม่กระทบต่อสิทธิและหนา้ที>ซึ> งทัEงสองฝ่ายมีต่อกนัก่อนวนัที>สญัญาจะมีผลสิEนสุดลง  

1.4.5 กรณีมีการแก้ไขเพิ>มเติมกฎหมายที>เกี>ยวขอ้ง หรือมีคาํวินิจฉัย หรือคาํชีE ขาด             

โดยคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ หรือ

หน่วยงานของรัฐอื>น  ๆ  ซึ> งส่งผลกระทบต่อสัญญาการใช้โครงข่าย บริษัท  UIH มีสิทธิแก้ไข

เปลี>ยนแปลงขอ้กาํหนดและเงื>อนไขต่าง ๆ ในสญัญาการใชโ้ครงข่าย  โดยการบอกกล่าวเป็นลายลกัษณ์

อักษรล่วงหน้าเป็นระยะเวลา 30 วันแก่ผู ้ขอใช้โครงข่ายโทรคมนาคม   หากผู ้ขอใช้โครงข่าย

โทรคมนาคมไม่ประสงคที์>จะยอมรับการเปลี>ยนแปลงขอ้กาํหนดและเงื>อนไขดงักล่าว ผูข้อใชโ้ครงข่าย

โทรคมนาคมมีสิทธิบอกเลิกสัญญาการขอใช้โครงข่ายได้ภายใน 5 วนัทาํการนับตัE งแต่วนัที>ได้รับ

หนงัสือแจง้  
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1.5 การจํากดัความรับผดิ 

1.5.1 บริษัท  UIH จะไม่ควบคุมเนืE อหาใจความของข้อมูลที> ส่งผ่านโครงข่าย

โทรคมนาคมของบริษทั  และสงวนสิทธิไม่รับผิดชอบในความเสียหายใดๆที>เกิดขึEนแก่บุคคล หรือ

ขอ้มูลข่าวสาร ขอ้ความใด ๆ ของผูข้อใชโ้ครงข่ายโทรคมนาคม หรือทรัพยสิ์นของผูข้อใชโ้ครงข่าย

โทรคมนาคมหรือบริวารของผูข้อใชโ้ครงข่ายโทรคมนาคมไม่ว่าจะโดยตรง โดยออ้ม หรือที>เป็นผล

ต่อเนื>องอนัเนื>องมาจากการขดัขอ้งของการใช้โครงข่ายโทรคมนาคมและสิ>งอาํนวยความสะดวกที>

จาํเป็นสําหรับการใช้โครงข่ายโทรคมนาคม หรือการชาํรุดบกพร่องของเครื> องโทรคมนาคมและ

อุปกรณ์ของผูข้อใชโ้ครงข่ายโทรคมนาคม รวมทัEงไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ในการที>บุคคล

อื>นไดล่้วงรู้ขอ้มูลข่าวสารหรือขอ้ความของผูใ้ชบ้ริการโดยมิชอบ  เวน้แต่ความเสียหายดงักล่าวเกิดขึEน

จากการกระทาํโดยจงใจและมิชอบดว้ยกฎหมาย หรือโดยประมาทเลินเล่อของบริษทัหรือพนกังานของ

บริษทั 

1.5.2 ในการปฏิบติัตามขอ้ตกลงนีE  คู่สญัญาทัEงสองฝ่ายมีหนา้ที> และขอ้ผกูพนัที>จะตอ้ง

ใชค้วามสามารถและความเอาใจใส่ของตนเฉกเช่นเดียวกบัที>ผูป้ระกอบการโทรคมนาคมโดยทั>วไป             

พึงจะยดึถือปฏิบติัเพื>อใหบ้รรลุผลและเป็นไปตามวตัถุประสงคแ์ละเจตนารมณ์แห่งขอ้ตกลงนีE  

1.5.3 คู่สัญญาทัE งสองฝ่ายจะไม่บอกปัดหรือจาํกัดความรับผิดของตนสําหรับการ

เสียชีวิต หรือการบาดเจ็บที>เกิดขึEนจากความประมาทเลินเล่อของตน หรือเป็นความรับผิดของตนตาม

กฎหมายที>เกี>ยวขอ้ง 

1.5.4 คู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ> งไม่ตอ้งรับผิดต่อคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ> งในมูลสัญญา หรือ

มูลละเมิด (รวมถึงความประมาทเลินเล่อหรือการฝ่าฝืนไม่ปฏิบติัตามกฎหมาย) หรือสําหรับความ

เสียหายใดๆ (ไม่วา่จะโดยทางตรงหรือทางออ้ม) ที>เป็นความเสียหายในรูปของรายได ้การสูญเปล่าหรือ

ความเสียหายขา้งเคียงหรือทางออ้มอยา่งอื>นในเชิงธุรกิจ ที>เกิดขึEนจากการดาํเนินการตามขอ้ตกลงนีE  

1.5.5 ขอ้ตกลงแต่ละขอ้ภายใตห้ัวขอ้การจาํกดัความรับผิดนีE เป็นขอ้จาํกดัที>ใชบ้งัคบั

แยกออกจากกนั และให้มีผลใชบ้งัคบัต่อไปไดถึ้งแมว้่าขอ้กาํหนดหนึ>งขอ้กาํหนดใดจะใชบ้งัคบัไม่ได้

หรือถูกตีความวา่ไม่สมเหตุสมผลไม่วา่ในกรณีใดๆ 

 

1.6 ระยะเวลาการให้ใช้โครงข่ายโทรคมนาคม 

นบัตัEงแต่วนัที>ลงนามในสัญญานีE เป็นตน้ไปมีผลใชบ้งัคบั และจะยงัคงมีผลใชบ้งัคบั

ต่อไปจนกวา่มีการยกเลิก ระงบั การเปลี>ยนแปลง หรือมีเงื>อนไขขอ้ตกลงเป็นอยา่งอื>น 
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2. การรักษาความลบั การเปิดเผยข้อมูล 

2.1 ผูข้อใช้โครงข่ายโทรคมนาคมจะคุม้ครอง ไม่เปิดเผยขอ้มูลแก่ผูอื้>นหรือให้ผูอื้>นใช้

ประโยชน์ ซึ> งขอ้มูลที>เกี>ยวขอ้งกบับริษทั UIH หรือคู่มือการใชโ้ครงข่ายโทรคมนาคม หรือขอ้มูลทาง

เทคนิคของเครื> องโทรคมนาคมและสิ> งอํานวยความสะดวกที> จ ําเป็นสําหรับการใช้โครงข่าย

โทรคมนาคม หรือโปรแกรมและซอฟต์แวร์ใดๆ ซึ> งบริษทัไดแ้จง้ให้ผูข้อใช้โครงข่ายโทรคมนาคม

ทราบ เวน้แต่เป็นขอ้มูลที>บริษทั UIH ไดเ้ปิดเผยหรือประกาศแก่สาธารณะโดยทั>วไป 

2.2 ผูข้อใช้โครงข่ายโทรคมนาคมตอ้งปฏิบติัตามมาตรการดา้นการรักษาความลบัของ

ขอ้มูล ตามที>บริษทักาํหนดอยา่งเคร่งครัด 

2.3 ขอ้มูลทัEงหมดของผูข้อใชโ้ครงข่ายโทรคมนาคมที>บริษทั UIH ไดรั้บรู้เนื>องจากการ

ปฏิบติังานตามสัญญานีE  บริษทั UIH จะจดัเกบ็รวบรวมเท่าที>จาํเป็นแก่การใหบ้ริการที>ดี และมีมาตรการ

รักษาความปลอดภยัของขอ้มูลทัEงทางดา้นการจดัเก็บรวบรวม การรักษา การใชง้าน และจะไม่ทาํการ

เผยแพร่หรือเปิดเผยขอ้มูลดงักล่าวแก่ผูอื้>น เวน้แต่จะกระทาํภายใตบ้งัคบัแห่งกฎหมายที>เกี>ยวขอ้ง 

2.4 บริษัท  UIH จะไม่นําเอาข้อมูลที> เป็นความลับไปใช้เพื>อวัตถุประสงค์อื>นใดที>

นอกเหนือจากการปฏิบติังานตามปกติ 

 

3. มาตรการด้านความปลอดภัย 

3.1 ผูข้อใช้โครงข่ายโทรคมนาคมต้องปฏิบัติตามมาตรการด้านความปลอดภัยของ

โครงข่าย ตามที>บริษทักาํหนดอยา่งเคร่งครัด 

3.2 ตลอดระยะเวลาการใชโ้ครงข่ายโทรคมนาคมตามสัญญา คู่สัญญาทัEงสองฝ่ายจะตอ้ง

ใชง้านและรักษาสิ>งอาํนวยความสะดวกและระบบบนโครงข่ายใหดี้ตลอดเวลาเสมอเช่นวิญfูชนทั>วไป

จะสงวนรักษาทรัพยสิ์นของตนเอง และไม่ทาํการประการใดๆ เพื>อการดกัรับไวใ้ช้ประโยชน์ของ

โครงข่ายและสิ> งอาํนวยความสะดวก หรือก่อกวนระบบบนโครงข่ายเพื>อให้เกิดความเสียหายต่อ

คู่สญัญาอีกฝ่ายหนึ>ง เวน้แต่จะกระทาํภายใตบ้งัคบัแห่งกฎหมายที>เกี>ยวขอ้ง 
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หมวดที- 5. 

อตัราค่าตอบแทนการใชโ้ครงข่ายโทรคมนาคม และ 

อตัราค่าตอบแทนการใชสิ้6งอาํนวยความสะดวกที6จาํเป็น 

 

1. อตัราค่าตอบแทนการใช้โครงข่ายโทรคมนาคม มีรายะเอยีดดงันีP  

 

 

 

 

 

หมายเหตุ   1. อตัราค่าตอบแทนการใชโ้ครงข่ายโทรคมนาคมดงักล่าว เป็นอตัราค่าบริการเบื=องตน้ต่อเดือน 

2. อตัราค่าตอบแทนการใชโ้ครงข่ายโทรคมนาคมดงักล่าว กาํหนดโดยมีจุดเริCมตน้ตามทีCบริษทั

ประกาศใหเ้ป็นจุดเขา้ถึงเพืCอใชโ้ครงข่ายโทรคมนาคมตามหมวดทีC 3. และมีจุดปลายทีCภูมิภาคต่างๆ ตามตาราง  

3. อตัราค่าตอบแทนการใชโ้ครงข่ายโทรคมนาคมดงักล่าว ยงัไม่รวมภาษีมูลค่าเพิCม   
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2. อตัราค่าตอบแทนการใช้อาคารสถานที- สาธารณูปโภค และสิ-งอาํนวยความสะดวกที-จําเป็น 

เนื>องจากอาคารสถานที> สาธารณูปโภค และสิ>งอาํนวยความสะดวกที>จาํเป็นในการเขา้ถึง

การใชโ้ครงข่ายโทรคมนาคม ไม่ไดเ้ป็นทรัพยสิ์นของบริษทั อยา่งไรก็ตาม บริษทัยนิดีใหค้วามร่วมมือ

ในการติดต่อประสานงานกบัผูเ้ป็นเจา้ของอาคารสถานที> สาธารณูปโภค และสิ>งอาํนวยความสะดวกที>

จาํเป็นดงักล่าว ใหผู้ข้อใชโ้ครงข่ายโทรคมนาคมสามารถเขา้ใชไ้ด ้โดยมีเงื>อนไข ดงันีE  

2.1 การเรียกเก็บอตัราค่าตอบแทนการใชอ้าคารสถานที> สาธารณูปโภค และสิ>งอาํนวย

ความสะดวกที>จาํเป็น บริษทั UIH จะคิดในอตัราอิงตน้ทุน (cost-based basis) และสภาพตลาด 

2.2 ผูข้อใชโ้ครงข่ายโทรคมนาคมตอ้งรับผดิชอบค่าใชจ่้ายต่างๆในการดูแลอุปกรณ์และ

ทรัพย์สินอาคารสถานที>  สาธารณูปโภคและสิ> งอํานวยความสะดวกอื>นๆ  ที> ผู ้ขอใช้โครงข่าย

โทรคมนาคมร้องขอใชโ้ครงสร้างพืEนฐานดงักล่าว  

2.3 แต่ละฝ่ายมีหนา้ที>รับผดิชอบค่าใชจ่้ายต่อไปนีEในส่วนที>ใชเ้พื>อประโยชน์ของตนเอง 

  2.3.1 การซ่อมบาํรุงอุปกรณ์ในส่วนที>เป็นกรรมสิทธิหรืออยู่ในความครอบครอง

ของตนเอง 

 2.3.2 ค่าใชจ่้ายอื>นๆ ในส่วนที>ใชเ้พื>อประโยชน์ของตนเอง 
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หมวดที- 6. 

หลกัเกณฑแ์ละวธีิการสาํหรับการเรียกเกบ็ และ 

การชาํระค่าตอบแทนการใชโ้ครงข่ายโทรคมนาคม 

 

1. หลกัเกณฑ์และวธีิการสําหรับการเรียกเกบ็และการชําระค่าตอบแทนการใช้โครงข่ายโทรคมนาคม

และสิ-งอาํนวยความสะดวกที-จําเป็นสําหรับการใช้โครงข่ายโทรคมนาคม 

1.1 ผูข้อใชโ้ครงข่ายโทรคมนาคมยอมรับวา่ วนัที>แจง้ในใบเรียกเกบ็ค่าบริการ ถือวา่เป็น

วนัเปิดใหใ้ชโ้ครงข่าย 

1.2 ผูข้อใชโ้ครงข่ายโทรคมนาคมจะชาํระค่าบริการเป็นรายเดือนทุกเดือนตามเดือนปฏิทิน 

1.3 บริษทั UIHจะแจง้ให้ผูข้อใชโ้ครงข่ายโทรคมนาคมทราบถึงอตัราค่าตอบแทนการ

ใชโ้ครงข่ายและสิ>งอาํนวยความสะดวกที>จาํเป็นสาํหรับการใชโ้ครงข่ายโทรคมนาคมโดยมีหนงัสือแจง้

เป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าเป็นระยะเวลาอย่างน้อย 15วนัก่อนกําหนดชําระ ทัE งนีE  หากมีการ

ปรับเปลี>ยนอตัราค่าตอบแทนการใชโ้ครงข่าย หรือค่าตอบแทนการใชสิ้>งอาํนวยความสะดวกที>จาํเป็น

สําหรับการใช้โครงข่ายโทรคมนาคมในสาระสําคัญ   บริษัท  UIH จะแจ้งให้ผู ้ขอใช้โครงข่าย

โทรคมนาคมทราบโดยมีหนงัสือแจง้เป็น ลายลกัษณ์อกัษรล่วงหนา้เป็นระยะเวลาอยา่งนอ้ย 2 วนั และ

การปรับเปลี>ยนดงักล่าวจะมีผลนบัตัEงแต่เดือนถดัไป เวน้แต่ไดต้กลงกนัเป็นอยา่งอื>น 

1.4 ผูข้อใชโ้ครงข่ายโทรคมนาคมตกลงว่า ค่าตอบแทนการใชโ้ครงข่ายและสิ>งอาํนวย

ความสะดวกที>จาํเป็นสาํหรับการใชโ้ครงข่ายโทรคมนาคม ที>ไดก้าํหนดขึEนหากคณะกรรมการกิจการ

กระจายเสียง กิจการโทรทัศน์  และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (“กสทช.”) เห็นเป็นอย่างอื>น 

นอกเหนือไปจากที>กาํหนดไม่วา่ทัEงหมดหรือบางส่วน บริษทั UIH พึงมีสิทธิเรียกเก็บส่วนต่างระหวา่ง

ค่าตอบแทนการใชโ้ครงข่ายและสิ>งอาํนวยความสะดวกที>จาํเป็นสาํหรับการใชโ้ครงข่ายโทรคมนาคมที>

พึงใชบ้งัคบั กบัค่าตอบแทนการใชโ้ครงข่ายและสิ>งอาํนวยความสะดวกที>จาํเป็นสาํหรับการใชโ้ครงข่าย

โทรคมนาคมในส่วนของผูข้อใชโ้ครงข่ายโทรคมนาคมที>ไดช้าํระจริง โดยมีผลยอ้นหลงัไปจนถึงวนัที>

ทาํขอ้ตกลงฉบบันัEน หรือวนัที>อื>นใดที>ตกลงกนั ผูข้อใชโ้ครงข่ายโทรคมนาคม ยอมรับอีกว่า บริษทั 

UIH ไม่ตอ้งรับผิดชอบ หรือรับผิดใดๆ เกี>ยวกบัการเรียกร้องค่าบริการเพิ>มเติมจากผูใ้ชบ้ริการของผูข้อ

ใชโ้ครงข่ายโทรคมนาคม แต่อยา่งใด 

1.5 การจดัเก็บค่าตอบแทนการใชโ้ครงข่ายและสิ>งอาํนวยความสะดวกที>จาํเป็นสาํหรับ

การใชโ้ครงข่ายโทรคมนาคมจะเป็นการจดัเก็บล่วงหน้า 3 เดือน โดยผูข้อใชโ้ครงข่ายโทรคมนาคม

จะตอ้งชาํระค่าบริการภายใน 30 วนันบัตัEงแต่วนัที>ไดรั้บใบเรียกเก็บค่าบริการครัE งแรก ในกรณีที>มีการ
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ผดินดัชาํระหนีE ค่าบริการ ผูข้อใชโ้ครงข่ายโทรคมนาคมตกลงชาํระดอกเบีEยผดินดัในอตัราร้อยละ 15 ต่อ

ปี นบัตัEงแต่วนัที>ผดินดัชาํระหนีEจนถึงวนัที>ผูข้อใชโ้ครงข่ายโทรคมนาคมชาํระหนีE เสร็จสิEน   

1.6 ในกรณีที>บริษทั UIH ตรวจพบว่าจาํนวนเงินในใบเรียกเก็บค่าบริการไม่ครบถว้น 

บริษทั UIH สามารถออกใบเพิ>มหนีE เรียกเกบ็ในส่วนที>ขาดในเดือนถดัไป  

1.7 หากผูใ้หใ้ชโ้ครงข่ายโทรคมนาคมมีค่าใชจ่้ายในการฟ้องร้อง หรือการเร่งรัดหนีE สิน

จากการผิดนดัชาํระค่าค่าตอบแทนการใช้โครงข่ายและสิ8งอํานวยความสะดวกที8จําเป็นสําหรับการใช้

โครงข่ายโทรคมนาคมของผูข้อใชโ้ครงข่ายโทรคมนาคมตามสัญญาการขอใชโ้ครงข่ายโทรคมนาคม     

ผูข้อใชโ้ครงข่ายโทรคมนาคมตกลงเป็นผูรั้บผดิชอบค่าใชจ่้ายที>เกิดขึEนดงักล่าวทัEงหมด 

 

2. ข้อกาํหนดการวางหลกัประกนัการชําระค่าตอบแทนในการใช้โครงข่ายโทรคมนาคม 

2.1 ผูข้อใช้โครงข่ายโทรคมนาคมจะตอ้งวางหลกัประกนัเป็นหนังสือคํE าประกนัของ

ธนาคารพาณิชยใ์นประเทศไทยที>มีสถานะดี  เพื>อเป็นหลกัประกนัการปฏิบติัตามสญัญาการใชโ้ครงข่าย

และการชาํระค่าตอบแทนการใชโ้ครงข่ายและสิ>งอาํนวยความสะดวกที>จาํเป็นสาํหรับการใชโ้ครงข่าย

โทรคมนาคมโดยผูข้อใชโ้ครงข่ายโทรคมนาคมจะตอ้งนาํมาวางเป็นประกนัในวนัลงนามในสญัญาการ

ใชโ้ครงข่าย 

2.2 ผูข้อใชโ้ครงข่ายโทรคมนาคมจะตอ้งวางหลกัประกนัโดยมีจาํนวนวงเงินคํEาประกนั

เท่ากบัจาํนวนเงินที>ผูข้อใชโ้ครงข่ายโทรคมนาคมจะตอ้งชาํระค่าตอบแทนในการใชโ้ครงข่ายสุทธิตาม

สญัญา 

2.3 กรณีผูข้อใช้โครงข่ายโทรคมนาคมวางหลกัประกันเป็นหนังสือคํE าประกันของ

ธนาคารโดยมีกําหนดระยะเวลาสิE นสุดตามที>กําหนดในหนังสือคํE าประกัน  ผู ้ขอใช้โครงข่าย

โทรคมนาคมจะตอ้งนาํตน้ฉบบัหนงัสือคํEาประกนัฉบบัใหม่ โดยมีวงเงินคํEาประกนัและภาระผกูพนัไม่

นอ้ยกวา่หนงัสือคํEาประกนัฉบบัเดิม หรือตามที>ทัEงสองฝ่ายจะทาํความตกลงกนัเป็นคราว ๆ ไป 

2.4 กรณีการต่ออายหุนงัสือคํEาประกนั ผูข้อใชโ้ครงข่ายโทรคมนาคมจะตอ้งนาํหนงัสือ

คํEาประกนัของธนาคารฉบบัใหม่มามอบใหแ้ก่บริษทั UIH ก่อนหนงัสือคํEาประกนัฉบบัเดิมจะสิEนอายไุม่

นอ้ยกว่า 30 วนั และผูใ้ห้ใชโ้ครงข่ายจะคืนตน้ฉบบัหนงัสือคํEาประกนัฉบบัเดิมให้แก่ผูข้อใชโ้ครงข่าย

โทรคมนาคมในวนัที>รับมอบหนงัสือคํEาประกนัฉบบัใหม่ 
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หมวดที- 7. 

กระบวนการและระยะเวลาเจรจาขอ้ตกลงการใชโ้ครงข่ายโทรคมนาคม 

 

กระบวนการขอใชโ้ครงข่ายโทรคมนาคม ใหเ้ป็นไปตามหมวดที> 3 ของขอ้เสนอการใชโ้ครงข่าย

โทรคมนาคมฉบบันีE  และระยะเวลาเจรจาขอ้ตกลงในการขอใชโ้ครงข่ายโทรคมนาคม ให้เป็นไปตาม

ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทศัน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื>อง การ

ใชแ้ละการเชื>อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม พ.ศ. 2556  
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หมวดที' 8. 

เงื6อนไขและขัQนตอนการร้องขอใชบ้ริการใหม่ 

และการเปลี6ยนแปลงการใชโ้ครงข่ายโทรคมนาคม 

 

1. ผูข้อใชโ้ครงข่ายโทรคมนาคมสามารถร้องขอบริการใหม่ และการเปลี>ยนแปลงระบบหรือการ

ใช้ได้ โดยมีหนังสือแสดงเจตจาํนง และปฏิบติัตามกระบวนการและวิธีการเขา้ถึงเพื>อใช้โครงข่าย

โทรคมนาคม ทัEงนีE  ใหเ้ป็นไปตามที>ทัEงสองฝ่ายเจรจาทาํความกนัตกลงกนัต่อไป  

2. การขอเพิ>มปริมาณการใช้โครงข่ายโทรคมนาคม ผูข้อใช้โครงข่ายโทรคมนาคมจะต้อง               

แจง้ความประสงค์เป็นหนังสือยื>นต่อบริษทั UIH  พร้อมทัEงรายละเอียดตามกระบวนการและวิธีการ

เขา้ถึงเพื>อใชโ้ครงข่ายโทรคมนาคม ทัEงนีE  ใหเ้ป็นไปตามที>ทัEงสองฝ่ายเจรจาทาํความกนัตกลงกนัต่อไป  

3. หากมีการยกเลิกการขอใชบ้ริการใหม่และการเปลี>ยนแปลงการใชโ้ครงข่ายโทรคมนาคมภาย

หลังจาก  15 วันเริ> มนับแต่ผู ้ขอใช้โครงข่ายโทรคมนาคมได้ชําระค่าบริการ ผู ้ขอใช้โครงข่าย

โทรคมนาคมยนิยอมใหบ้ริษทั UIH ไม่ตอ้งคืนเงินที>ชาํระไวแ้ลว้แต่อยา่งใด  

4. หากมีการลดปริมาณการขอใช้โครงข่ายภายหลังจาก 15 วนัเริ> มนับแต่ผูข้อใช้โครงข่าย

โทรคมนาคมไดช้าํระค่าบริการ ผูข้อใชโ้ครงข่ายโทรคมนาคมยินยอมให้บริษทั UIH ไม่ตอ้งคืนเงินที>

ชาํระไวแ้ลว้แต่อยา่งใด  
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หมวดที' 9. 

ขัQนตอน วธีิการ และระยะเวลาดาํเนินการต่อขอ้ร้องเรียนและขอ้โตแ้ยง้ 

ที6มีกบัผูรั้บใบอนุญาตที6ขอใชโ้ครงข่ายโทรคมนาคม 

 

1. กรณีที>ขอ้ร้องเรียน หรือโตแ้ยง้เกี>ยวกบั การใหใ้ชโ้ครงข่าย คุณภาพ และค่าตอบแทนในการใช้

โครงข่าย ผูข้อใชโ้ครงข่ายโทรคมนาคมสามารถยื>นคาํร้องเรียนเป็นหนงัสือต่อบุคคลและสถานที>ติดต่อ

ตามที>กาํหนดไวใ้นขอ้ตกลง โดยตอ้งแสดงขอ้เรียกร้องหรือขอ้โตแ้ยง้ และขอ้เทจ็จริงใหช้ดัแจง้ พร้อม

เอกสารหลกัฐาน 

2.  บริษทั UIHจะพิจารณาคาํร้องเรียน และเอกสารหลกัฐาน พร้อมทัEงเจรจาทาํความตกลงกบั                    

ผูข้อใชโ้ครงข่ายโทรคมนาคมใหไ้ดข้อ้ยติุภายใน 60 วนันบัแต่วนัที>ไดรั้บแจง้เป็นหนงัสือ 

3.  หากครบกาํหนด 60 วนัแลว้ ยงัไม่อาจหาขอ้ยติุได ้เนื>องจากตอ้งมีการแสวงหาเอกสารหลกัฐาน

เพิ>มเติม ใหข้ยายระยะเวลาออกไปไดอี้กไม่เกิน 30 วนั 

4.  หากครบกาํหนดเวลาตามขอ้ 2 หรือครบกาํหนดระยะเวลาที>ขยายออกไปตามขอ้ 3 แลว้ทัEงสอง

ฝ่ายยงัไม่สามารถหาขอ้ยติุร่วมกนัได ้ใหฝ่้ายใดฝ่ายหนึ>งนาํขอ้พิพาทเขา้สู่กระบวนการระงบัขอ้พิพาท  
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หมวดที' 10. 

บทลงโทษหรือค่าปรับกรณีผดิเงื6อนไขของสญัญา 

 

1.  เว ้นแต่กรณีการผิดนัดชําระหนีE ค่าตอบแทนการใช้โครงข่าย ในกรณีที>ผู ้ขอใช้โครงข่าย

โทรคมนาคมปฏิบติัผิดเงื>อนไขตามสัญญา ขอ้ตกลง หรือขอ้เสนอนีE  บริษทั UIHจะแจง้เป็นลายลกัษณ์

อกัษรไปยงัผูข้อใชโ้ครงข่ายโทรคมนาคมให้ดาํเนินการปฏิบติัให้ถูกตอ้งภายในระยะเวลาที>กาํหนด 

หากผูใ้ชโ้ครงข่ายเพิกเฉยไม่ปฏิบติัให้ถูกตอ้งภายในระยะเวลาที>กาํหนด ให้ถือวา่การขอใชโ้ครงข่ายนีE

สิEนสุดลง เมื>อสิEนสุดระยะเวลาในคาํบอกกล่าวนัEน  โดยมิตอ้งบอกกล่าวอีกแต่อยา่งใด 

2.  ถา้ผูข้อใช้โครงข่ายโทรคมนาคมไม่ปฏิบัติตามสัญญา ขอ้เสนอหรือขอ้ตกลงขอ้ใด ขอ้หนึ> ง             

จนเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่บริษทั UIH  ผูข้อใช้โครงข่ายโทรคมนาคมนัE นจะต้องชดใช้ค่า

สินไหมทดแทนอนัเกิดจากการที>ไม่ปฏิบติัตามให้แก่บริษทั UIH ภายในกาํหนดเวลา 30 วนั เริ>มนบัแต่

วนัที>ไดรั้บแจง้เป็นหนงัสือจากบริษทั UIH 

ทัEงนีE  หากครบกาํหนดระยะเวลาดงักล่าว ผูข้อใช้โครงข่ายโทรคมนาคมที>ไดก่้อความเสียหายไม่ได้

ปฏิบติัการชาํระหนีE ใหแ้ก่บริษทั UIHจนครบถว้น บริษทั UIHมีสิทธิบอกเลิกการขอใชโ้ครงข่ายได ้และ

ไม่ตดัสิทธิบริษทั UIHที>จะเรียกร้องสิทธิตามหนงัสือคํEาประกนัของธนาคาร และ/หรือเรียกร้องใหช้ดใช้

เบีEยปรับตามที>กาํหนดไวใ้นสญัญา ขอ้ตกลง หรือขอ้เสนอนีEได ้

3.  บริษัท  UIHไม่ต้องรับผิดต่อความเสียหายใดอันเกิดจากพฤติการณ์ของผู ้ขอใช้โครงข่าย

โทรคมนาคมในการไม่ปฏิบัติตามเงื>อนไขสัญญา หรือจงใจกระทาํการอื>นใดให้เกิดความเสียหาย 

รวมทัEง 

 3.1  การสูญเสียกาํไร 

3.2  การสูญเสียยอดขาย หรือรายได ้

3.3  การเรียกร้องอนัเกิดจากบุคคลภายนอก 

3.4  ความเสียหายอนัเนื>องมาจากเหตุสุดวสิยั 

4.  การระงับการใช้ หรือมีเหตุอุปสรรคขัดขวางต่าง ๆ ในการใช้โครงข่ายอันเป็นผลมาจาก                   

คาํวินิจฉยั หรือคาํสั>งของคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทศัน์ และกิจการโทรคมนาคม

แห่งชาติหรือหน่วยงานของรัฐ หรือตามกฎหมายนัEน ๆ ไม่ก่อใหเ้กิดสิทธิแก่อีกฝ่ายหนึ>งที>จะเรียกร้องค่า

สินไหมทดแทนแต่ประการใด 
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5.  กรณีที>ผูข้อใชโ้ครงข่ายโทรคมนาคมไม่ปฏิบติัตามขอ้เสนอหรือขอ้ตกลงขอ้ใดขอ้หนึ>ง และ/หรือ 

ผิดนดัไม่ชาํระหนีEภายในเวลาที>กาํหนด ผูข้อเชื>อมต่อโครงข่ายจะตอ้งชาํระดอกเบีEยให้แก่ผูใ้ห้เชื>อมต่อ

โครงข่ายในอตัราร้อยละ 1.25 บาทต่อเดือนนบัตัEงแต่วนัที>ผิดชาํระหนีE ไปจนกว่าจะชาํระหนีE เสร็จสิEน 

ทัEงนีE เศษของเดือนใหค้าํนวณเป็น 1 เดือน  

6. หากมีการยกเลิกหรือลดปริมาณการขอใชโ้ครงข่ายก่อนกาํหนดระยะเวลาการให้ใชโ้ครงข่าย

โทรคมนาคมผูข้อใชโ้ครงข่ายโทรคมนาคมตกลงชาํระค่าบริการส่วนที>เหลือจนครบกาํหนดเงื>อนเวลา

การใชโ้ครงข่ายโทรคมนาคมตามที>ตกลงไว ้
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หมวดที' 11. 

บุคคลและสถานที6ที6ติดต่อได ้

 

กรรมการผูจ้ดัการบริษทั ยไูนเตด็ อินฟอร์เมชั>น ไฮเวย ์จาํกดั 

เลขที> 499 ถนนกาํแพงเพชร 6  แขวงลาดยาว เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร 

รหสัไปรษณีย ์10900  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


