ข้อเสนอการใช้โครงข่ายโทรคมนาคม
ของ
บริ ษทั ยูไนเต็ด อินฟอร์เมชัน> ไฮเวย์ จํากัด
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ข้ อเสนอ

ข้อเสนอฉบับนีEครอบคลุมสาระสําคัญในประเด็นต่าง ๆ ดังต่อไปนีE
หมวดที- 1. รายละเอี ย ดของโครงข่ า ยโทรคมนาคม และบริ ก ารที> จ ะอนุ ญ าตให้ ใ ช้
โครงข่ายโทรคมนาคม รวมถึงคุณภาพการให้บริ การใช้โครงข่ายโทรคมนาคมซึ> งเป็ นมาตรฐานระดับ
เดียวกับของผูร้ ับใบอนุญาตที>มีโครงข่ายโทรคมนาคมที>ให้ใช้โครงข่ายโทรคมนาคมเอง
หมวดที- 2. รายละเอี ย ดของสิ> งอํานวยความสะดวกที> จ าํ เป็ นสําหรั บ การใช้โ ครงข่ าย
โทรคมนาคม
หมวดที- 3. กระบวนการและวิธีการเข้าถึงเพื>อใช้โครงข่ายโทรคมนาคม มาตรฐานทาง
เทคนิ คสําหรับการใช้โครงข่ายโทรคมนาคม รวมถึงความสามารถของโครงข่ายโทรคมนาคมในการ
รองรับปริ มาณทราฟฟิ คของโครงข่ายโทรคมนาคม
หมวดที- 4. หน้าที>และความรับผิดชอบของผูร้ ับใบอนุญาตที>ขอใช้โครงข่ายโทรคมนาคม
และผูร้ ับใบอนุ ญาตที>มีโครงข่ายโทรคมนาคมที>ให้ใช้โครงข่ายโทรคมนาคม รวมทัEงเงื>อนไขเกี>ยวกับ
การรักษาความลับการเปิ ดเผยข้อมูล และมาตรการด้านความปลอดภัย
หมวดที- 5. อัตราค่าตอบแทนการใช้โครงข่ายโทรคมนาคม และอัตราค่าตอบแทนการใช้
สิ> งอํานวยความสะดวกที>จาํ เป็ น
หมวดที- 6. หลักเกณฑ์และวิธีการสําหรับการเรี ยกเก็บและการชําระค่าตอบแทนการใช้
โครงข่ายโทรคมนาคม
หมวดที- 7. กระบวนการและระยะเวลาเจรจาข้อตกลงการใช้โครงข่ายโทรคมนาคม
หมวดที- 8. เงื> อนไขและขัEนตอนการร้ องขอใช้บริ การใหม่และการเปลี> ยนแปลงการใช้
โครงข่ายโทรคมนาคม
หมวดที- 9. ขัEนตอน วิธีการ และระยะเวลาดําเนินการต่อข้อร้องเรี ยนและข้อโต้แย้งที>มีกบั
ผูร้ ับใบอนุญาตที>ขอใช้โครงข่ายโทรคมนาคม
หมวดที- 10. บทลงโทษหรื อค่าปรับกรณี ผดิ เงื>อนไขของสัญญา
หมวดที- 11. บุคคลและสถานที>ที>ติดต่อได้
หมายเหตุ เอกสารการคํานวณอัตราค่ าบริการ
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หมวดที' 1.
รายละเอียดของโครงข่ายโทรคมนาคม และบริ การที6จะอนุญาตให้ใช้โครงข่าย
โทรคมนาคม รวมถึงคุณภาพการให้บริ การใช้โครงข่ายโทรคมนาคมซึ6งเป็ นมาตรฐานระดับ
เดียวกับของผูร้ ับใบอนุญาตที6มีโครงข่ายโทรคมนาคมที6ให้ใช้โครงข่ายโทรคมนาคมเอง
1.

รายละเอียดของโครงข่ ายโทรคมนาคม และบริการทีจ- ะอนุญาตให้ ใช้ โครงข่ าย
บริ ษทั ยูไนเต็ด อิ นฟอร์ เมชัน> ไฮเวย์ จํากัด (บริ ษทั UIH) อนุ ญาตให้ผูร้ ั บใบอนุ ญาตประกอบ
กิจการโทรคมนาคมรายอื>นๆ สามารถขอใช้โครงข่ายโทรคมนาคมของบริ ษทั UIH เพื>อเชื>อมต่อชุมสาย
โทรคมนาคมของผูข้ อใช้โครงข่ายโทรคมนาคมจากจุดหนึ> งไปยังอีกจุดหนึ> งได้ ด้วยระบบเทคโนโลยี
SDH และ DWDM ภายใต้เงื>อนไขหรื อข้อกําหนดในเชิงพาณิ ชย์และทางเทคนิ คตามที>ทE งั สองฝ่ ายได้ตก
ลงไว้ใ นสั ญ ญาการใช้โ ครงข่ า ยโทรคมนาคม ทัEง นีE บริ ษ ัท UIH อาจปฏิ เสธการขอใช้โ ครงข่ า ย
โทรคมนาคมได้ ด้วยเหตุดงั นีE
1. โครงข่ายโทรคมนาคมที>มีอยูไ่ ม่เพียงพอแก่การให้ผขู ้ อใช้โครงข่ายโทรคมนาคม
2. การใช้ โ ครงข่ า ยโทรคมนาคมมี ปั ญ หาทางเทคนิ ค ที> อ าจก่ อ ให้ เกิ ด การรบกวนหรื อ
เป็ นเหตุขดั ขวางต่อการประกอบกิจการโทรคมนาคมของบริ ษทั UIH
3. กรณี อื>นตามที>คณะกรรมการประกาศกําหนด
2.

คุณภาพของการให้ บริการขัPนตําเป็ นไปตามเงื>อนไขและมาตรฐานที>ได้กาํ หนดไว้ ดังนีE
เวลาที> ใช้งานโครงข่ ายโทรคมนาคมของบริ ษ ทั ยูไนเต็ด อิ น ฟอร์ เมชั>น ไฮเวย์จาํ กัดได้
ต่ อ เดื อ น(Monthly Service Availability) ที> 99.50 % ซึ> งเป็ นมาตรฐานพืE น ฐานเดี ยวกับ ที> บ ริ ษ ัท UIH
ให้บริ การ
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หมวดที' 2.
รายละเอียดของสิ6 งอํานวยความสะดวกที6จาํ เป็ นสําหรับการใช้โครงข่ายโทรคมนาคม
1.

2.

รายละเอียดสิ- งอํานวยความสะดวกทีจ- าํ เป็ นสํ าหรับการใช้ โครงข่ ายโทรคมนาคม ได้ แก่
1.1 อาคาร สถานที>
1.2 พืEนที>ติดตัEงอุปกรณ์
1.3 ระบบไฟฟ้า
1.4 ระบบเครื> องปรับอากาศ
1.5 อื>นๆตามที>ผขู ้ อใช้โครงข่ายร้องขอ

เงื-อนไขการเข้ าใช้ สิ-งอํานวยความสะดวกทีจ- าํ เป็ นสํ าหรับการใช้ โครงข่ ายโทรคมนาคม
2.1 บริ ษทั UIH มีหน้าที> ดังนีE
2.1.1 จัดเตรี ยมสิ> งอํานวยความสะดวก โครงสร้างพืEนฐาน สาธารณู ปโภค ให้พอเพียง
และบํารุ งรักษาให้ใช้งานได้ดี
2.1.2 บริ หารจัดการสถานที>ทาํ การ Co-location ให้มีความปลอดภัยและสามารถใช้งานได้ดี
2.1.3 จัดระเบียบการเข้าสถานที>และการทํางานร่ วมกัน
2.1.4 จัดทําคู่มือการปฏิบตั ิงานและบํารุ งรักษา
2.1.5 กรณี ที> บ ริ ษทั UIH ไม่ สามารถจัดหาสถานที> ห รื อพืE น ที> สาธารณู ป โภค และสิ> ง
อํานวยความสะดวกอื>น ๆ ตามที>ผูข้ อใช้โครงข่ายโทรคมนาคมร้องขอได้ เนื> องจากเหตุผลทางเทคนิ ค
หรื อข้อจํากัดด้านพืEนที> หรื อเป็ นสถานที> หรื อพืEนที> ของบุ คคลอื> น บริ ษทั UIH จะพยายามดําเนิ นการ
จัดหาพืEนที>ใกล้เคียงหรื อจัดให้มีมาตรการอื>น เพื>อให้ผูข้ อใช้โครงข่ายโทรคมนาคมสามารถใช้สถานที>
หรื อพืEนที> สาธารณูปโภค และสิ> งอํานวยความสะดวกอื>น ๆ บริ เวณนัEนได้ เท่าที>กระทําได้ ทัEงนีE ผูข้ อใช้
โครงข่ายโทรคมนาคมจะต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆที>เกิดขึEนจริ งจากการก่อสร้าง และการจัดหา
2.1.6 ในการให้เข้าใช้สถานที>หรื อพืEนที>สาธารณู ปโภคและสิ> งอํานวยความสะดวกอื>นๆ
ร่ วมกัน บริ ษทั UIH อาจกําหนดมาตรการด้านความปลอดภัย หรื อการเก็บรักษาความลับ สําหรับการ
เข้าใช้ดงั กล่าวได้ โดยมาตรการดังกล่าวจะเป็ นมาตรการที>สมเหตุสมผล เหมาะสม และไม่เลือกปฏิบตั ิ
2.2 ผูข้ อใช้โครงข่ายโทรคมนาคมจะต้องใช้ประโยชน์อาคาร สถานที> สาธารณู ปโภค และสิ> ง
อํานวยความสะดวกอื>นๆ เพื>อวัตถุประสงค์ตามที>ระบุไว้ในข้อตกลงเท่านัEน
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2.3 ผูข้ อใช้โครงข่ายโทรคมนาคมร้องขอใช้อาคารสถานที> สาธารณูปโภค และสิ> งอํานวยความ
สะดวกอื>นๆ มีหน้าที> ดังนีE
2.3.1 ปฏิบตั ิตามคู่มือการปฏิบตั ิงานและบํารุ งรักษา
2.3.2 ผูข้ อใช้โครงข่ายโทรคมนาคมยินยอมและให้ความร่ วมมื อกับบริ ษทั UIH หรื อ
ตัวแทนในการเข้าตรวจตราในอาคารสถานที>ได้เมื>อมีเหตุอนั ควร เพื>อความปลอดภัยของอาคารสถานที>
ทัEงนีE ในการเข้าตรวจตราดังกล่าว บริ ษทั UIH หรื อตัวแทนตกลงจะไม่กระทําการใดๆ อันก่อให้เกิ ด
ความเสี ยหายแก่ทรัพย์สินของผูข้ อใช้โครงข่ายโทรคมนาคม
2.3.3 ผู ้ข อใช้ โ ครงข่ า ยโทรคมนาคมไม่ ส ามารถโอนสิ ทธิ ก ารใช้ อ าคารสถานที>
สาธารณู ปโภค และสิ> งอํานวยความสะดวกอื>นๆไม่ว่ากรณี ใดๆ ไปให้บุคคลอื>น หรื อยอมให้บุคคลอื>น
เข้าครองครอง เว้นแต่จะได้รับความยินยอมเป็ นลายลักษณ์อกั ษรจากบริ ษทั UIH ก่อน
2.3.4 รั บ ผิ ด ชอบดู แ ล และซ่ อ มบํา รุ ง อุ ป กรณ์ แ ละทรั พ ย์สิ นอาคารสถานที> และ
สิ> งอํานวยความสะดวกอื>นๆ นับจากจุดเข้าถึงไปยังอุปกรณ์ของผูข้ อใช้โครงข่ายโทรคมนาคม ตลอดจน
อุปกรณ์ในส่ วนที>เป็ นกรรมสิ ทธิ]หรื ออยูใ่ นความครอบครองของตนเอง
2.3.5 การติ ดตัEงสาธารณู ป โภค และสิ> งอํานวยความสะดวกอื> น ๆใดที> น อกเหนื อจาก
ที>บริ ษทั UIHจัดให้ใช้นE นั จะต้องได้รับความยินยอมจากบริ ษทั UIH ก่อน
2.4 บริ ษทั UIH และผูข้ อใช้โครงข่ายโทรคมนาคมที>ร้องขอใช้อาคารสถานที> สาธารณู ปโภค
และสิ> งอํานวยความสะดวกอื>นๆ มีหน้าที>รับผิดชอบร่ วมกัน ดังนีE
2.4.1 รายงานเหตุเสี ย
2.4.2 การร่ วมประชุมกําหนดรายละเอียดการทํางาน เช่น การประมาณการ ทราฟฟิ ก (traffic)
2.4.3 การติดตัEงสาธารณู ปโภค และสิ> งอํานวยความสะดวกอื>นๆใดที>นอกเหนื อจากที>มี
อยูท่ E งั สองฝ่ ายจะต้องให้อีกฝ่ ายหนึ>งรับทราบ
2.4.4 แต่ ละฝ่ ายจะต้อ งปฏิ บ ัติ ง านอย่ า งสุ จ ริ ตใจและให้ ค วามร่ ว มมื อ รั บ ผิ ด ชอบ
ซึ> งกันและกันในการใช้งาน บํารุ งรักษา และแก้ไขปั ญหาที>เกิดจากการใช้อาคารสถานที> สาธารณู ปโภค
และสิ> งอํานวยความสะดวกอื>นๆร่ วมกัน
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3.

การเปลีย- นแปลงสิ- งอํานวยความสะดวกและระบบบนโครงข่ าย
3.1 แต่ ล ะฝ่ ายจะแจ้งให้ อี ก ฝ่ ายหนึ> งทราบถึ งการเปลี> ย นแปลงใด ๆ เกี> ย วกับ ค่ ามาตรฐาน
(configuration) และสิ> งอํานวยความสะดวกโครงข่าย อันอาจส่ งผลกระทบในสาระสําคัญต่อวิศวกรรม
ของโครงข่ายของอีกฝ่ ายหนึ>ง ทัEงนีEให้แจ้งล่วงหน้าเป็ นระยะเวลาอย่างน้อย 90 วัน
3.2 บริ ษทั UIH สงวนสิ ทธิ ในการเปลี>ยน เคลื>อนย้าย ตลอดจนดัดแปลงแก้ไขเพิ>มเติมเครื> อง
โทรคมนาคม และสิ> งอํานวยความสะดวกที>จาํ เป็ นสําหรับการใช้โครงข่ายโทรคมนาคมตลอดระยะเวลา
การให้ ใช้โครงข่ ายโทรคมนาคม ทัEงนีE บริ ษ ัท UIH จะแจ้งให้ ผูข้ อใช้โครงข่ ายทราบล่ วงหน้าเป็ น
ระยะเวลาอย่างน้อย 90 วัน
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หมวดที' 3.
กระบวนการและวิธีการเข้าถึงเพื6อใช้โครงข่ายโทรคมนาคม มาตรฐานทางเทคนิคสําหรับ
การใช้โครงข่ายโทรคมนาคม รวมถึงความสามารถของโครงข่ายโทรคมนาคมในการรองรับ
ปริ มาณทราฟฟิ คของโครงข่ายโทรคมนาคม
1.

รายละเอียด จุดทีใ- ห้ เข้ าถึงเพื-อใช้ โครงข่ ายโทรคมนาคม

ลําดับที1.
2.
3.
4.
5.
2.

สถานทีต- Pงั
อาคารบุญเพลสซิ เด้นทร์ ซอยหลังสวน แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุ งเทพ
อาคาร 30 ชัEน การสื> อสารบางรัก ถนนเจริ ญกรุ ง แขวงบางรัก เขตบางรัก กรุ งเทพ
ประตูนE าํ พระอินทร์ ทางหลวงหมายเลข 1 ต. คลองหนึ>ง อ.สามโคก จังหวัดปทุมธานี
อาคาร KSL แขวงพญาไท เขตราชเทวี จังหวัดกรุ งเทพ
ไปรษณี ยป์ ากเกร็ ด ถนนแจ้งวัฒนะ ต.ปากเกร็ ต อ.ปากเกร็ ด จ.นนทบุรี

กระบวนการการขอใช้ โครงข่ าย
2.1 ผู ข้ อใช้โครงข่ ายโทรคมนาคมจะต้องทําหนังสื อแสดงเจตจํานง ยื>นต่ อบริ ษ ัท UIH โดยมี
รายละเอียดดังนีE
2.1.1 บริ การที>ตอ้ งการใช้โครงข่ายโทรคมนาคม รวมทัEงคุณภาพและปริ มาณที>ตอ้ งการ
ของบริ การ และรายละเอียดทางเทคนิคอื>นๆ
2.1.2 สถานที>ที>เป็ นจุดเข้าถึงการใช่โครงข่ายโทรคมนาคมที>ผใู ้ ห้ใช้โครงข่าย
โทรคมนาคมได้ประกาศให้ใช้โครงข่ายโทรคมนาคม (จุดเริ> มต้น, จุดปลายทาง)
2.1.3 โครงสร้างพืEนฐานและสิ> งอํานวยความสะดวกที>ตอ้ งการใช้
2.1.4 วัน และระยะเวลา ที>ตอ้ งการเข้าใช้โครงข่ายโทรคมนาคม
2.1.5 ข้อเสนอ หรื อเงื>อนไขที>ตอ้ งการเจรจาเพิ>มเติม
2.1.6 ข้อมูลอื>นที>จาํ เป็ นสําหรับการเข้าใช้โครงข่ายโทรคมนาคม
2.1.7 บุคคลและสถานที>ที>ติดต่อได้
ทัEงนีE บริ ษทั UIH อาจขอให้ผูข้ อใช้โครงข่ายโทรคมนาคมโทรคมนาคม ส่ งข้อมูลเพิ>มเติมตาม
ความจําเป็ นและที>คณะกรรมการกิจการกระจายเสี ยง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
กําหนดก็ได้
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2.2 เมื>อบริ ษทั UIH ได้หนังสื อแสดงเจตจํานงตามข้อ 1. บริ ษทั UIH จะเชิ ญผูข้ อใช้โครงข่าย
โทรคมนาคมมาเจรจา และจะมีหนังสื อแจ้งผลการพิจารณาภายใน 90 วันนับตัEงแต่วนั ที>ได้รับหนังสื อ
2.3 หากการเจรจาไม่ ส ามารถตกลงกัน ได้ คู่ ก รณี ทัE ง สองฝ่ ายมี สิ ทธิ นํ า ข้อ พิ พ าทเข้า สู่
กระบวนการระงับข้อพิพาท
2.4 กรณี ตกลงได้ ทัEงหมดหรื อบางส่ วน บริ ษทั UIH จะติดตัEงระบบเพื>อการใช้โครงข่าย พร้อม
ทัEงออกใบเรี ยกเก็บค่าใช้โครงข่ายและสิ> งอํานวยความสะดวกที> เกี> ยวข้องสําหรับส่ วนที> มีการยอมรับ
ให้แก่ผขู ้ อใช้โครงข่ายโทรคมนาคม
2.5 ผูข้ อใช้โครงข่ายโทรคมนาคมจะต้องชําระเงินค่าใช้โครงข่ายและสิ> งอํานวยความสะดวกที>
เกี>ยวข้องภายใน 30 วันนับแต่วนั ที>ได้รับใบเรี ยกเก็บค่าบริ การ
2.6 เมื> อผูข้ อใช้โครงข่ายโทรคมนาคมได้ชาํ ระค่าใช้โครงข่ายและสิ> งอํานวยความสะดวกที>
เกี>ยวข้องแล้ว ผูข้ อใช้โครงข่ายโทรคมนาคมสามารถใช้งานได้ภายใน3 ชัว> โมงหลังจากได้ชาํ ระเงิน
2.7 การเปลี>ยนแปลงใด ๆ เกี>ยวกับการใช้โครงข่ายให้แจ้งภายใน 7 วันนับแต่วนั ที>บริ ษทั UIH
ติ ดตัEงระบบเพื>อการใช้โครงข่ายแล้วเสร็ จ หากพ้นกําหนดเวลาดังกล่าวแล้ว จะไม่สามารถขอแก้ไข
เปลี>ยนแปลงได้อีก เว้นแต่ตกลงเป็ นอย่างอื>น
2.8 การขอเปลี> ยนแปลงตามข้อ 2.7 ผูข้ อใช้โครงข่ายโทรคมนาคม จะต้องทําหนังสื อแสดง
เจตจํานงยืน> ต่อบริ ษทั UIH ทัEงนีE การเปลี>ยนแปลงดังกล่าว สามารถกระทําได้ตามความจําเป็ นและตาม
ความเหมาะสมทางเทคนิ ค และภาระค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที> จาํ เป็ นต่อการเปลี> ยนแปลง ผูข้ อใช้โครงข่าย
โทรคมนาคมโทรคมนาคมเป็ นผูร้ ับผิดชอบ
2.9 การขอใช้โ ครงข่ ายโทรคมนาคมนอกเหนื อ จากจุ ด ที> บ ริ ษ ัท UIH มี ผู ข้ อใช้โ ครงข่ าย
โทรคมนาคมโทรคมนาคมต้องแจ้งความประสงค์เป็ นหนังสื อยืน> ต่อบริ ษทั UIH พร้อมทัEงรายละเอียด
ตามข้อ 2.1 และจํานวนเงิ น ค่ าใช้จ่ายต่ างๆที> เกิ ดจากการก่ อสร้ างและการให้บริ การจุ ดเข้าถึ งเพื> อใช้
โครงข่ายโทรคมนาคมนัEนโดยประมาณ
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3.

ข้ อกําหนดรายละเอียดและมาตรฐานทางเทคนิคในการขอใช้ โครงข่ ายโทรคมนาคม
3.1 ข้อกําหนดรายละเอี ยดและมาตรฐานทางเทคนิ คสําหรั บการใช้โครงข่ายโทรคมนาคม
ระบบเทคโนโลยี SDH และ DWDM ตามประกาศคณะกรรมการกิ จ การโทรคมนาคมแห่ ง ชาติ
และตามมาตรฐานสากล ดังนีE
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 ทัEงสองฝ่ ายตกลงให้มีการทดสอบระบบการใช้โครงข่ายเพื>อให้มนั> ใจว่าการทํางานของ
ระบบการใช้โครงข่ายของทัEงสองฝ่ ายสามารถทํางานได้ตามเงื>อนไขที>ตกลงกัน และมีผลกระทบต่อการ
ทํางานปกติของโครงข่ายน้อยที>สุดเท่าที>จะเป็ นไปได้
3.3 ในการดําเนิ น การทดสอบระบบตามข้อ 1.2 คู่ สั ญ ญาทัEงสองฝ่ ายจะต้อ งตกลงกัน ใน
รายละเอียด ดังนีE
3.3.1 การเตรี ยมการก่อนการทดสอบ
3.3.2 การดําเนินการทดสอบ
3.3.3 กําหนดเวลาการทดสอบ
3.3.4 เวลาปฏิบตั ิงานการทดสอบ
3.3.5 ค่าใช้จ่ายการทดสอบ
3.3.6 ความล่าช้าและการยกเลิกการทดสอบ
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หมวดที' 4.
หน้าที6และความรับผิดชอบของผูร้ ับใบอนุญาตที6ขอใช้โครงข่ายโทรคมนาคมและผูร้ ับ
ใบอนุญาตที6มีโครงข่ายโทรคมนาคมที6ให้ใช้โครงข่ายโทรคมนาคม รวมทัQงเงื6อนไขเกี6ยวกับ
การรักษาความลับการเปิ ดเผยข้อมูล และมาตรการด้านความปลอดภัย
1. ผู้รับใบอนุญาตที-ขอใช้ โครงข่ ายโทรคมนาคม และผู้รับใบอนุญาตที-ให้ ใช้ โครงข่ ายโทรคมนาคมมี
หน้ าที- และความรับผิดชอบตามเงื-อนไขข้ อเสนอการใช้ โครงข่ ายโทรคมนาคมฉบับนีP โดยมีรายละเอียด
ดังนีP
1.1 ข้ อกําหนดทัว- ไป
1.1.1 ผู ข้ อใช้โ ครงข่ ายโทรคมนาคม ต้อ งปฏิ บ ัติ ต ามเงื> อ นไขและมาตรฐานที> ไ ด้
กําหนดไว้ในสัญญาที>จะตกลงกัน ตลอดจนข้อตกลงที>อาจมีการตกลงเพิ>มเติม
1.1.2 ผูข้ อใช้โครงข่ายโทรคมนาคมขอรับรองว่าตนเองมีสิทธิ และหน้าที>โดยสมบูรณ์
ในการให้บริ การโทรคมนาคมภายใต้การกํากับดู แลของคณะกรรมการกิ จการกระจายเสี ยง กิ จการ
โทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ตลอดระยะเวลาที>มีการใช้โครงข่ายโทรคมนาคม
1.1.3 ผูข้ อใช้โครงข่ายโทรคมนาคม หรื อบุคคลอันอยูใ่ นความรับผิดชอบของผูข้ อใช้
โครงข่ายโทรคมนาคมจะพึงปฏิ บตั ิ ตามกฎหมาย และใช้โครงข่ายโทรคมนาคมและสิ> งอํานวยความ
สะดวกที>จาํ เป็ นสําหรับการใช้โครงข่ายโทรคมนาคมเพื>อวัตถุประสงค์ที>ถูกต้องตามกฎหมาย ห้ามมิให้ผู ้
ขอใช้โครงข่ายโทรคมนาคม หรื อบุคคลอันอยูใ่ นความรับผิดชอบของผูข้ อใช้โครงข่ายโทรคมนาคม
ไปดําเนิ นการอย่างใด ๆ ที>อาจก่อให้เกิดการละเมิดกฎเกณฑ์ของนานาชาติ ของประเทศชาติ หรื อของ
ท้องถิ>น หรื อก่อให้เกิดภัยต่อสังคมและความมัน> คง หรื อความสงบเรี ยบร้อยของประเทศชาติ หรื อขัดต่อ
ความสงบเรี ยบร้ อ ยหรื อ ศี ล ธรรมอัน ดี ข องประชาชน หรื อ ผิด กฎหมาย หรื อ นโยบาย กฎ ระเบี ยบ
ข้อบังคับ ข้อกําหนด คําสั>ง ประกาศของรัฐหรื อส่ วนราชการ เกี> ยวกับการใช้โครงข่ายโทรคมนาคม
ที> ประกาศใช้อยู่ในปั จจุบนั หรื อที> จะมี ขE ึนหรื อเปลี>ยนแปลงแก้ไขในอนาคต ทัEงนีE ผูข้ อใช้โครงข่าย
โทรคมนาคม ตกลงว่าจะชดใช้ความเสี ยหายที>เกิดขึEนเองโดยไม่กล่าวโทษบริ ษทั UIH
1.1.4 ห้ามมิ ให้มีการโอนสิ ทธิ ผลประโยชน์ หน้าที> และความรับผิดชอบใดๆ ของ
ผูข้ อใช้โครงข่ายโทรคมนาคมอันเกี>ยวเนื>องกับการใช้ตามสัญญาการใช้ที>มีขE ึนไปยังบุคคลอื>นโดยไม่ได้
รับความยินยอมเป็ นหนังสื อจากบริ ษทั UIH
ความตามวรรคหนึ> ง ยกเว้นการโอนสิ ทธิ ให้เป็ นหลักประกันแก่ เจ้าหนีE ของผูข้ อใช้
โครงข่ายโทรคมนาคมตามสัญญาทางการเงินของผูข้ อใช้โครงข่ายโทรคมนาคมให้สามารถกระทําได้
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1.1.5 ภายใต้หลักเกณฑ์ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสี ยง กิจการโทรทัศน์
และกิ จการโทรคมนาคมแห่ งชาติ เรื> อง การใช้และเชื> อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม พ.ศ. 2556 ที> มีผล
บังคับใช้อยู่ในปั จจุบนั และประกาศต่างๆที> เกี> ยวข้องกับการใช้และเชื> อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม
ตลอดจนที> จ ะมี ก ารแก้ไ ขเพิ> ม เติ ม ในอนาคต หากบริ ษ ัท UIH มี ค วามจําเป็ นต้อ งทําการปรั บ ปรุ ง
เปลี>ยนแปลงส่ วนหนึ> งส่ วนใดของสัญญาการใช้โครงข่ายโทรคมนาคมที>เกี>ยวเนื> องกับการปฏิบตั ิกรณี
ทั> ว ไป เพื> อ ให้ เป็ นไปตามประกาศ หรื อสอดคล้อ งกับ สถานการณ์ ที> เกิ ด ขึE น ผู ้ข อใช้ โ ครงข่ า ย
โทรคมนาคมยินยอมให้บริ ษทั UIH ดําเนิ นการแก้ไขได้ โดยไม่ถือว่าเป็ นการปฏิบตั ิผิดข้อตกลงใดๆ ที>
กําหนดไว้ในสัญญา
1.1.6 ผูข้ อใช้โครงข่ายโทรคมนาคมมีสิทธิ ไม่ใช้งานโครงข่ายที>จดั ให้บางส่ วนหรื อ
ทัEงหมดตลอดระยะเวลาการอนุญาตให้ใช้โครงข่าย สิ ทธิดงั กล่าวไม่มีผลต่อการชําระค่าตอบแทนการใช้
โครงข่ ายและสิ> งอํานวยความสะดวกที> จ าํ เป็ นสําหรั บ การใช้โ ครงข่ ายโทรคมนาคม หากผูข้ อใช้
โครงข่ายโทรคมนาคมได้ชาํ ระค่าตอบแทนการใช้โครงข่ายและสิ> งอํานวยความสะดวกที>จาํ เป็ นสําหรับ
การใช้โครงข่ายโทรคมนาคมไว้แล้วนัEน ผูข้ อใช้โครงข่ายโทรคมนาคมยินยอมให้บริ ษทั UIHไม่ตอ้ งคืน
เงินที>ชาํ ระไว้แล้วแต่อย่างใด และหากผูข้ อใช้โครงข่ายโทรคมนาคมมีการค้างชําระค่าตอบแทนดังกล่าว
ผูข้ อใช้โครงข่ายโทรคมนาคมต้องชําระค่าตอบแทนที>ได้คา้ งชําระให้แล้วเสร็ จภายใน 30 วัน
1.1.7 ในกรณี ที>ขอ้ สัญญาหรื อหนีE ตามสัญญาข้อใดตกเป็ นโมฆะหรื อไม่มีผลบังคับ
ทางกฎหมายโดยผลของกฎหมายหรื อ โดยผลของคํา พิ พ ากษาของศาล ให้ ถื อ ว่ า ข้อ สั ญ ญาหรื อ
หนีEดงั กล่าวไม่มีผลกระทบถึงความสมบูรณ์ของข้อสัญญาในส่ วนอื>นๆ
1.1.8 คู่สัญญาแต่ละฝ่ ายจะไม่นาํ เครื> องหมายการค้า เครื> องหมายบริ การ หรื อชื> อทาง
การค้าของคู่สัญญาอีกฝ่ ายหนึ> งมาใช้เป็ นของตนเอง เว้นแต่จะได้รับอนุ ญาตเป็ นลายลักษณ์อกั ษรจาก
คู่สญ
ั ญาผูม้ ีสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญานัEน
1.1.9 ตลอดระยะเวลาการใช้โครงข่ายโทรคมนาคมของบริ ษทั UIH ผูข้ อใช้โครงข่าย
โทรคมนาคม จะต้องใช้งานและรักษาสิ> งอํานวยความสะดวกและระบบบนโครงข่ายให้ดีตลอดเวลา
เสมอเช่นวิญfูชนทัว> ไปจะสงวนรักษาทรัพย์สินของตนเอง หากสิ> งอํานวยความสะดวกและระบบบน
โครงข่ายขัดข้องเสี ยหาย ผูข้ อใช้โครงข่ายจะต้องรับผิดชอบความเสี ยหายดังกล่าว เว้นแต่ความเสี ยหาย
ดังกล่าว เกิดขึEนจากการใช้งานตามปกติ หรื อความผิดของผูใ้ ห้บริ การ หรื อพนักงานของผูใ้ ห้บริ การ
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1.2 ข้ อกํ า หนดการแก้ ไข เปลี- ย นแปลง เพิ- ม เติ ม หรื อลดสั ญญาการใช้ โครงข่ าย
โทรคมนาคม
1.2.1 ในการแก้ไข เปลี>ยนแปลง เพิ>มเติม หรื อลดสัญญาการใช้โครงข่ายโทรคมนาคม
ตามข้อเสนอนีE ทัEงสองฝ่ ายจะต้องเจรจาทําความตกลงกัน และทําเป็ นลายลักษณ์อกั ษรลงนามโดยผูม้ ี
อํานาจของแต่ละฝ่ าย
1.2.2 กรณี การแก้ ไ ขเปลี> ย นแปลง เพิ> ม เติ ม หรื อลดสั ญ ญาการใช้ โ ครงข่ า ย
โทรคมนาคมอัน เนื> อ งมาจากกฎหมาย และกฏเกณฑ์ ระเบี ย บ ประกาศ หรื อ คําสั> ง ซึ> งออกโดย
คณะกรรมการกิจการกระจายเสี ยง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ หรื อส่ วนราชการ
ที>มีอาํ นาจตามกฎหมาย ให้มีผลบังคับใช้นบั ตัEงแต่วนั ที>กฎหมาย กฎเกณฑ์ ระเบียบ ประกาศ หรื อคําสั>ง
นัEนมีผลใช้บงั คับ
1.3 ข้ อกําหนดเหตุสุดวิสัย
1.3.1 คู่ สั ญ ญาทัEงสองฝ่ ายไม่ ต้อ งรั บ ผิ ด ชอบในการผิ ด สั ญ ญาอัน เนื> อ งมาจากเหตุ
สุ ดวิสัย อันหมายถึ ง เหตุใด ๆ อันจะเกิ ดขึE นก็ดี จะให้ผลพิบตั ิ ก็ดี เป็ นเหตุที>ไม่อาจป้ องกันได้แม้ทE งั
บุ ค คลผู ต้ ้อ งประสบ หรื อ ใกล้จ ะต้อ งประสบเหตุ นE ัน จะได้จัด การระมัด ระวัง ตามสมควรอัน พึ ง
คาดหมายได้จากบุ คคลในฐานะและภาวะเช่ นนัEน และให้หมายรวมถึ งภัยธรรมชาติ การปฏิ วตั ิ และ
เหตุการณ์ ความไม่สงบ สงคราม หรื อปฏิ บตั ิการทางทหาร ภาวะฉุ กเฉิ นแห่ งชาติ การกระทําหรื อไม่
กระทําการโดยรัฐบาล อัคคีภยั ฟ้ าผ่า การระเบิด แต่ทE งั นีE ไม่รวมถึงข้อพิพาททางด้านแรงงาน การนัด
หยุดงาน
1.3.2 หากฝ่ ายหนึ> งฝ่ ายใดได้รับผลกระทบจากเหตุสุดวิสัย มีหน้าที>จะต้องแจ้งให้อีก
ฝ่ ายหนึ>งทราบโดยทันทีถึงลักษณะ และขอบเขตแห่งพฤติการณ์ต่าง ๆ ที>เกี>ยวข้อง
1.3.3 กรณี ฝ่ายที>ไม่สามารถปฏิบตั ิตามข้อสัญญาได้ และได้ดาํ เนิ นการแจ้งให้อีกฝ่ าย
หนึ> งทราบถึงเหตุสุดวิสัยนัEนแล้ว จะไม่ถือว่าฝ่ ายนัEนผิดสัญญาแต่อย่างใด และไม่ตอ้ งรับผิดชอบความ
เสี ยหายแก่อีกฝ่ ายหนึ>ง
1.3.4 ทัEงสองฝ่ ายอาจระงับการปฏิบตั ิตามหน้าที>ของแต่ละฝ่ ายภายใต้สญ
ั ญาฉบับนีEได้
เป็ นการชัว> คราวจนกว่าเหตุสุดวิสยั นัEนจะสิE นสุ ดลง
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1.3.5 หากฝ่ ายใดฝ่ ายหนึ> งได้รับผลกระทบจากเหตุสุดวิสัยอันทําให้ไม่สามารถปฏิบตั ิ
หน้าที>ของตนเพียงบางส่ วนเท่านัEน (ยกเว้นหน้าที>ในการจ่ายเงิน) ฝ่ ายที>ได้รับผลกระทบนัEนจะต้องใช้
ความพยายามอย่างดีที>สุดในการปฏิบตั ิตามข้อสัญญาในส่ วนที>ไม่ได้รับผลกระทบจากเหตุสุดวิสยั นัEน
1.3.6 เมื>อเหตุสุดวิสยั ดังกล่าวสิE นสุ ดลง หรื อเปลี>ยนแปลงไป ฝ่ ายที>อา้ งเหตุสุดวิสยั นัEน
จะต้องแจ้งให้อีกฝ่ ายหนึ>งทราบโดยพลัน
1.4 การบอกเลิกสั ญญาการใช้ โครงข่ ายโทรคมนาคม
1.4.1 ฝ่ ายหนึ> งฝ่ ายใดสามารถบอกเลิกสัญญาการขอใช้โครงข่ายโทรคมนาคมได้โดย
บอกกล่ า วเป็ นลายลัก ษณ์ อ ัก ษรให้ อี ก ฝ่ ายหนึ> งทราบล่ ว งหน้ า เป็ นระยะเวลาอย่ า งน้ อ ย 30 วัน
ก่อนบอกเลิกดังกล่าว
1.4.2 ฝ่ ายหนึ> งฝ่ ายใดมีสิทธิ บอกเลิก ในกรณี ที>อีกฝ่ ายหนึ> งไม่ปฏิบตั ิตามข้อสัญญาที>
เป็ นข้อสาระสําคัญ และมิได้แก้ไขเยียวยาการไม่ปฏิบตั ิตามข้อสัญญาซึ> งเป็ นสาระสําคัญดังกล่าวภายใน
15 วันทําการภายหลังจากที>ได้รับแจ้งเป็ นหนังสื อ
1.4.3 บริ ษทั UIH มี สิทธิ บอกเลิ กสัญญา หากผูข้ อใช้โครงข่ายโทรคมนาคมอีกฝ่ าย
หนึ> งระงับการชําระเงิน หรื อมีคาํ สั>งพิทกั ษ์ทรัพย์ชวั> คราวเด็ดขาด หรื อตกเป็ นบุคคลล้มละลาย หรื อมี
หนีEสินล้นพ้นตัว หรื อมีการชําระบัญชี
1.4.4 การยกเลิ กหรื อบอกเลิ กสัญ ญาการใช้โครงข่ ายโทรคมนาคมตามข้อเสนอนีE
จะมี ผลต่อการสิE นสุ ดสัญญา เมื> อได้รับความเห็ นชอบจากคณะกรรมการกิ จการกระจายเสี ยง กิ จการ
โทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่ งชาติ หรื อตามหลักเกณฑ์ที>คณะกรรมการกิจการกระจายเสี ยง
กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่ งชาติกาํ หนด ทัEงนีE การยกเลิกหรื อบอกเลิกสัญญาดังกล่าว
ไม่กระทบต่อสิ ทธิและหน้าที>ซ> ึงทัEงสองฝ่ ายมีต่อกันก่อนวันที>สญ
ั ญาจะมีผลสิE นสุ ดลง
1.4.5 กรณี มีการแก้ไขเพิ> มเติ มกฎหมายที> เกี> ยวข้อง หรื อมี คาํ วินิ จฉัย หรื อคําชีE ขาด
โดยคณะกรรมการกิ จ การกระจายเสี ย ง กิ จ การโทรทัศ น์ และกิ จ การโทรคมนาคมแห่ งชาติ หรื อ
หน่ ว ยงานของรั ฐ อื> น ๆ ซึ> งส่ ง ผลกระทบต่ อ สั ญ ญาการใช้ โ ครงข่ า ย บริ ษัท UIH มี สิ ทธิ แ ก้ ไ ข
เปลี>ยนแปลงข้อกําหนดและเงื>อนไขต่าง ๆ ในสัญญาการใช้โครงข่าย โดยการบอกกล่าวเป็ นลายลักษณ์
อัก ษรล่ ว งหน้ า เป็ นระยะเวลา 30 วัน แก่ ผู ้ข อใช้ โ ครงข่ า ยโทรคมนาคม หากผู ้ข อใช้ โ ครงข่ า ย
โทรคมนาคมไม่ประสงค์ที>จะยอมรับการเปลี>ยนแปลงข้อกําหนดและเงื>อนไขดังกล่าว ผูข้ อใช้โครงข่าย
โทรคมนาคมมี สิ ท ธิ บ อกเลิ กสัญ ญาการขอใช้โครงข่ ายได้ภายใน 5 วัน ทําการนับ ตัEงแต่ วนั ที> ได้รับ
หนังสื อแจ้ง
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1.5 การจํากัดความรับผิด
1.5.1 บริ ษั ท UIH จะไม่ ค วบคุ ม เนืE อหาใจความของข้ อ มู ล ที> ส่ งผ่ า นโครงข่ า ย
โทรคมนาคมของบริ ษทั และสงวนสิ ทธิ ไม่รับผิดชอบในความเสี ยหายใดๆที> เกิ ดขึEนแก่บุคคล หรื อ
ข้อมูลข่าวสาร ข้อความใด ๆ ของผูข้ อใช้โครงข่ายโทรคมนาคม หรื อทรัพย์สินของผูข้ อใช้โครงข่าย
โทรคมนาคมหรื อบริ วารของผูข้ อใช้โครงข่ายโทรคมนาคมไม่ว่าจะโดยตรง โดยอ้อม หรื อที>เป็ นผล
ต่อเนื> องอันเนื> องมาจากการขัดข้องของการใช้โครงข่ายโทรคมนาคมและสิ> งอํานวยความสะดวกที>
จําเป็ นสําหรั บ การใช้โครงข่ ายโทรคมนาคม หรื อการชํารุ ด บกพร่ องของเครื> องโทรคมนาคมและ
อุปกรณ์ของผูข้ อใช้โครงข่ายโทรคมนาคม รวมทัEงไม่รับผิดชอบในความเสี ยหายใด ๆ ในการที>บุคคล
อื>นได้ล่วงรู ้ขอ้ มูลข่าวสารหรื อข้อความของผูใ้ ช้บริ การโดยมิชอบ เว้นแต่ความเสี ยหายดังกล่าวเกิดขึEน
จากการกระทําโดยจงใจและมิชอบด้วยกฎหมาย หรื อโดยประมาทเลินเล่อของบริ ษทั หรื อพนักงานของ
บริ ษทั
1.5.2 ในการปฏิบตั ิตามข้อตกลงนีE คู่สญ
ั ญาทัEงสองฝ่ ายมีหน้าที> และข้อผูกพันที>จะต้อง
ใช้ความสามารถและความเอาใจใส่ ของตนเฉกเช่ นเดี ยวกับที> ผูป้ ระกอบการโทรคมนาคมโดยทัว> ไป
พึงจะยึดถือปฏิบตั ิเพื>อให้บรรลุผลและเป็ นไปตามวัตถุประสงค์และเจตนารมณ์แห่งข้อตกลงนีE
1.5.3 คู่ สั ญ ญาทัEงสองฝ่ ายจะไม่ บ อกปั ดหรื อจํากัดความรั บ ผิดของตนสําหรั บ การ
เสี ยชี วิต หรื อการบาดเจ็บที>เกิดขึEนจากความประมาทเลินเล่อของตน หรื อเป็ นความรับผิดของตนตาม
กฎหมายที>เกี>ยวข้อง
1.5.4 คู่สัญญาฝ่ ายใดฝ่ ายหนึ> งไม่ตอ้ งรับผิดต่อคู่สัญญาอีกฝ่ ายหนึ> งในมูลสัญญา หรื อ
มู ลละเมิ ด (รวมถึ งความประมาทเลิ น เล่ อหรื อการฝ่ าฝื นไม่ ป ฏิ บ ตั ิ ตามกฎหมาย) หรื อสําหรั บ ความ
เสี ยหายใดๆ (ไม่วา่ จะโดยทางตรงหรื อทางอ้อม) ที>เป็ นความเสี ยหายในรู ปของรายได้ การสู ญเปล่าหรื อ
ความเสี ยหายข้างเคียงหรื อทางอ้อมอย่างอื>นในเชิงธุรกิจ ที>เกิดขึEนจากการดําเนินการตามข้อตกลงนีE
1.5.5 ข้อตกลงแต่ละข้อภายใต้หัวข้อการจํากัดความรับผิดนีE เป็ นข้อจํากัดที>ใช้บงั คับ
แยกออกจากกัน และให้มีผลใช้บงั คับต่อไปได้ถึงแม้ว่าข้อกําหนดหนึ> งข้อกําหนดใดจะใช้บงั คับไม่ได้
หรื อถูกตีความว่าไม่สมเหตุสมผลไม่วา่ ในกรณี ใดๆ
1.6 ระยะเวลาการให้ ใช้ โครงข่ ายโทรคมนาคม
นับตัEงแต่วนั ที>ลงนามในสัญญานีE เป็ นต้นไปมีผลใช้บงั คับ และจะยังคงมีผลใช้บงั คับ
ต่อไปจนกว่ามีการยกเลิก ระงับ การเปลี>ยนแปลง หรื อมีเงื>อนไขข้อตกลงเป็ นอย่างอื>น
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2.

การรักษาความลับ การเปิ ดเผยข้ อมูล
2.1 ผูข้ อใช้โครงข่ายโทรคมนาคมจะคุ ม้ ครอง ไม่เปิ ดเผยข้อมู ลแก่ ผูอ้ ื> นหรื อให้ผูอ้ ื> นใช้
ประโยชน์ ซึ> งข้อมูลที>เกี>ยวข้องกับบริ ษทั UIH หรื อคู่มือการใช้โครงข่ายโทรคมนาคม หรื อข้อมูลทาง
เทคนิ ค ของเครื> องโทรคมนาคมและสิ> งอํา นวยความสะดวกที> จ ํา เป็ นสํ า หรั บ การใช้ โ ครงข่ า ย
โทรคมนาคม หรื อโปรแกรมและซอฟต์แวร์ ใดๆ ซึ> งบริ ษทั ได้แจ้งให้ผูข้ อใช้โครงข่ายโทรคมนาคม
ทราบ เว้นแต่เป็ นข้อมูลที>บริ ษทั UIH ได้เปิ ดเผยหรื อประกาศแก่สาธารณะโดยทัว> ไป
2.2 ผูข้ อใช้โครงข่ายโทรคมนาคมต้องปฏิ บตั ิ ตามมาตรการด้านการรักษาความลับของ
ข้อมูล ตามที>บริ ษทั กําหนดอย่างเคร่ งครัด
2.3 ข้อมูลทัEงหมดของผูข้ อใช้โครงข่ายโทรคมนาคมที> บริ ษทั UIH ได้รับรู ้เนื> องจากการ
ปฏิบตั ิงานตามสัญญานีE บริ ษทั UIH จะจัดเก็บรวบรวมเท่าที>จาํ เป็ นแก่การให้บริ การที>ดี และมีมาตรการ
รักษาความปลอดภัยของข้อมูลทัEงทางด้านการจัดเก็บรวบรวม การรักษา การใช้งาน และจะไม่ทาํ การ
เผยแพร่ หรื อเปิ ดเผยข้อมูลดังกล่าวแก่ผอู ้ ื>น เว้นแต่จะกระทําภายใต้บงั คับแห่งกฎหมายที>เกี>ยวข้อง
2.4 บริ ษั ท UIH จะไม่ นํ า เอาข้อ มู ล ที> เป็ นความลับ ไปใช้ เพื> อ วัต ถุ ป ระสงค์ อื> น ใดที>
นอกเหนือจากการปฏิบตั ิงานตามปกติ
3.

มาตรการด้ านความปลอดภัย
3.1 ผู ข้ อใช้โ ครงข่ ายโทรคมนาคมต้อ งปฏิ บ ัติ ต ามมาตรการด้านความปลอดภัย ของ
โครงข่าย ตามที>บริ ษทั กําหนดอย่างเคร่ งครัด
3.2 ตลอดระยะเวลาการใช้โครงข่ายโทรคมนาคมตามสัญญา คู่สัญญาทัEงสองฝ่ ายจะต้อง
ใช้งานและรักษาสิ> งอํานวยความสะดวกและระบบบนโครงข่ายให้ดีตลอดเวลาเสมอเช่นวิญfูชนทัว> ไป
จะสงวนรั กษาทรั พ ย์สิน ของตนเอง และไม่ ทาํ การประการใดๆ เพื> อการดักรั บไว้ใช้ประโยชน์ ของ
โครงข่ ายและสิ> งอํานวยความสะดวก หรื อ ก่ อ กวนระบบบนโครงข่ ายเพื> อ ให้ เกิ ด ความเสี ยหายต่ อ
คู่สญ
ั ญาอีกฝ่ ายหนึ>ง เว้นแต่จะกระทําภายใต้บงั คับแห่งกฎหมายที>เกี>ยวข้อง
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หมวดที- 5.

อัตราค่าตอบแทนการใช้โครงข่ายโทรคมนาคม และ
อัตราค่าตอบแทนการใช้สิ6งอํานวยความสะดวกที6จาํ เป็ น
1.

อัตราค่ าตอบแทนการใช้ โครงข่ ายโทรคมนาคม มีรายะเอียดดังนีP

หมายเหตุ 1. อัตราค่าตอบแทนการใช้โครงข่ายโทรคมนาคมดังกล่าว เป็ นอัตราค่าบริ การเบื=องต้นต่อเดือน
2. อัตราค่าตอบแทนการใช้โครงข่ายโทรคมนาคมดังกล่าว กําหนดโดยมี จุดเริC มต้นตามทีC บริ ษทั
ประกาศให้เป็ นจุดเข้าถึงเพืCอใช้โครงข่ายโทรคมนาคมตามหมวดทีC 3. และมีจุดปลายทีCภูมิภาคต่างๆ ตามตาราง
3. อัตราค่าตอบแทนการใช้โครงข่ายโทรคมนาคมดังกล่าว ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิCม
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2.

อัตราค่ าตอบแทนการใช้ อาคารสถานที- สาธารณูปโภค และสิ- งอํานวยความสะดวกทีจ- าํ เป็ น

เนื> องจากอาคารสถานที> สาธารณู ปโภค และสิ> งอํานวยความสะดวกที>จาํ เป็ นในการเข้าถึง
การใช้โครงข่ายโทรคมนาคม ไม่ได้เป็ นทรัพย์สินของบริ ษทั อย่างไรก็ตาม บริ ษทั ยินดีให้ความร่ วมมือ
ในการติดต่อประสานงานกับผูเ้ ป็ นเจ้าของอาคารสถานที> สาธารณู ปโภค และสิ> งอํานวยความสะดวกที>
จําเป็ นดังกล่าว ให้ผขู ้ อใช้โครงข่ายโทรคมนาคมสามารถเข้าใช้ได้ โดยมีเงื>อนไข ดังนีE
2.1 การเรี ยกเก็บอัตราค่าตอบแทนการใช้อาคารสถานที> สาธารณู ปโภค และสิ> งอํานวย
ความสะดวกที>จาํ เป็ น บริ ษทั UIH จะคิดในอัตราอิงต้นทุน (cost-based basis) และสภาพตลาด
2.2 ผูข้ อใช้โครงข่ายโทรคมนาคมต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่างๆในการดูแลอุปกรณ์และ
ทรั พ ย์สิ นอาคารสถานที> สาธารณู ปโภคและสิ> งอํา นวยความสะดวกอื> น ๆ ที> ผู ้ข อใช้ โ ครงข่ า ย
โทรคมนาคมร้องขอใช้โครงสร้างพืEนฐานดังกล่าว
2.3 แต่ละฝ่ ายมีหน้าที>รับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่อไปนีEในส่ วนที>ใช้เพื>อประโยชน์ของตนเอง
2.3.1 การซ่ อมบํารุ งอุปกรณ์ ในส่ วนที> เป็ นกรรมสิ ทธิ หรื ออยู่ในความครอบครอง
ของตนเอง
2.3.2 ค่าใช้จ่ายอื>นๆ ในส่ วนที>ใช้เพื>อประโยชน์ของตนเอง

- 20 -

หมวดที- 6.

หลักเกณฑ์และวิธีการสําหรับการเรี ยกเก็บ และ
การชําระค่าตอบแทนการใช้โครงข่ายโทรคมนาคม
1. หลักเกณฑ์ และวิธีการสํ าหรับการเรียกเก็บและการชําระค่ าตอบแทนการใช้ โครงข่ ายโทรคมนาคม
และสิ- งอํานวยความสะดวกทีจ- าํ เป็ นสํ าหรับการใช้ โครงข่ ายโทรคมนาคม
1.1 ผูข้ อใช้โครงข่ายโทรคมนาคมยอมรับว่า วันที>แจ้งในใบเรี ยกเก็บค่าบริ การ ถือว่าเป็ น
วันเปิ ดให้ใช้โครงข่าย
1.2 ผูข้ อใช้โครงข่ายโทรคมนาคมจะชําระค่าบริ การเป็ นรายเดือนทุกเดือนตามเดือนปฏิทิน
1.3 บริ ษทั UIHจะแจ้งให้ผูข้ อใช้โครงข่ายโทรคมนาคมทราบถึงอัตราค่าตอบแทนการ
ใช้โครงข่ายและสิ> งอํานวยความสะดวกที>จาํ เป็ นสําหรับการใช้โครงข่ายโทรคมนาคมโดยมีหนังสื อแจ้ง
เป็ นลายลัก ษณ์ อ ัก ษรล่ ว งหน้ า เป็ นระยะเวลาอย่า งน้ อ ย 15วัน ก่ อ นกํา หนดชํา ระ ทัEง นีE หากมี ก าร
ปรับเปลี>ยนอัตราค่าตอบแทนการใช้โครงข่าย หรื อค่าตอบแทนการใช้สิ>งอํานวยความสะดวกที>จาํ เป็ น
สํ า หรั บ การใช้ โ ครงข่ า ยโทรคมนาคมในสาระสํ า คัญ บริ ษัท UIH จะแจ้ง ให้ ผู ้ข อใช้ โ ครงข่ า ย
โทรคมนาคมทราบโดยมีหนังสื อแจ้งเป็ น ลายลักษณ์อกั ษรล่วงหน้าเป็ นระยะเวลาอย่างน้อย 2 วัน และ
การปรับเปลี>ยนดังกล่าวจะมีผลนับตัEงแต่เดือนถัดไป เว้นแต่ได้ตกลงกันเป็ นอย่างอื>น
1.4 ผูข้ อใช้โครงข่ายโทรคมนาคมตกลงว่า ค่าตอบแทนการใช้โครงข่ายและสิ> งอํานวย
ความสะดวกที>จาํ เป็ นสําหรับการใช้โครงข่ายโทรคมนาคม ที>ได้กาํ หนดขึEนหากคณะกรรมการกิจการ
กระจายเสี ย ง กิ จ การโทรทัศ น์ และกิ จ การโทรคมนาคมแห่ ง ชาติ (“กสทช.”) เห็ น เป็ นอย่า งอื> น
นอกเหนื อไปจากที>กาํ หนดไม่วา่ ทัEงหมดหรื อบางส่ วน บริ ษทั UIH พึงมีสิทธิ เรี ยกเก็บส่ วนต่างระหว่าง
ค่าตอบแทนการใช้โครงข่ายและสิ> งอํานวยความสะดวกที>จาํ เป็ นสําหรับการใช้โครงข่ายโทรคมนาคมที>
พึงใช้บงั คับ กับค่าตอบแทนการใช้โครงข่ายและสิ> งอํานวยความสะดวกที>จาํ เป็ นสําหรับการใช้โครงข่าย
โทรคมนาคมในส่ วนของผูข้ อใช้โครงข่ายโทรคมนาคมที>ได้ชาํ ระจริ ง โดยมีผลย้อนหลังไปจนถึงวันที>
ทําข้อตกลงฉบับนัEน หรื อวันที> อื>นใดที> ตกลงกัน ผูข้ อใช้โครงข่ายโทรคมนาคม ยอมรับอีกว่า บริ ษทั
UIH ไม่ตอ้ งรับผิดชอบ หรื อรับผิดใดๆ เกี>ยวกับการเรี ยกร้องค่าบริ การเพิ>มเติมจากผูใ้ ช้บริ การของผูข้ อ
ใช้โครงข่ายโทรคมนาคม แต่อย่างใด
1.5 การจัดเก็บค่าตอบแทนการใช้โครงข่ายและสิ> งอํานวยความสะดวกที>จาํ เป็ นสําหรับ
การใช้โครงข่ายโทรคมนาคมจะเป็ นการจัดเก็บล่วงหน้า 3 เดื อน โดยผูข้ อใช้โครงข่ายโทรคมนาคม
จะต้องชําระค่าบริ การภายใน 30 วันนับตัEงแต่วนั ที>ได้รับใบเรี ยกเก็บค่าบริ การครัEงแรก ในกรณี ที>มีการ
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ผิดนัดชําระหนีEค่าบริ การ ผูข้ อใช้โครงข่ายโทรคมนาคมตกลงชําระดอกเบีEยผิดนัดในอัตราร้อยละ 15 ต่อ
ปี นับตัEงแต่วนั ที>ผดิ นัดชําระหนีEจนถึงวันที>ผขู ้ อใช้โครงข่ายโทรคมนาคมชําระหนีEเสร็ จสิE น
1.6 ในกรณี ที>บริ ษทั UIH ตรวจพบว่าจํานวนเงินในใบเรี ยกเก็บค่าบริ การไม่ครบถ้วน
บริ ษทั UIH สามารถออกใบเพิ>มหนีEเรี ยกเก็บในส่ วนที>ขาดในเดือนถัดไป
1.7 หากผูใ้ ห้ใช้โครงข่ายโทรคมนาคมมีค่าใช้จ่ายในการฟ้องร้อง หรื อการเร่ งรัดหนีE สิน
จากการผิดนัดชําระค่าค่าตอบแทนการใช้ โครงข่ายและสิ8งอํานวยความสะดวกที8จําเป็ นสําหรับการใช้
โครงข่ายโทรคมนาคมของผูข้ อใช้โครงข่ายโทรคมนาคมตามสัญญาการขอใช้โครงข่ายโทรคมนาคม
ผูข้ อใช้โครงข่ายโทรคมนาคมตกลงเป็ นผูร้ ับผิดชอบค่าใช้จ่ายที>เกิดขึEนดังกล่าวทัEงหมด
2.

ข้ อกําหนดการวางหลักประกันการชําระค่ าตอบแทนในการใช้ โครงข่ ายโทรคมนาคม
2.1 ผูข้ อใช้โครงข่ายโทรคมนาคมจะต้องวางหลักประกันเป็ นหนังสื อคํEาประกันของ
ธนาคารพาณิ ชย์ในประเทศไทยที>มีสถานะดี เพื>อเป็ นหลักประกันการปฏิบตั ิตามสัญญาการใช้โครงข่าย
และการชําระค่าตอบแทนการใช้โครงข่ายและสิ> งอํานวยความสะดวกที>จาํ เป็ นสําหรับการใช้โครงข่าย
โทรคมนาคมโดยผูข้ อใช้โครงข่ายโทรคมนาคมจะต้องนํามาวางเป็ นประกันในวันลงนามในสัญญาการ
ใช้โครงข่าย
2.2 ผูข้ อใช้โครงข่ายโทรคมนาคมจะต้องวางหลักประกันโดยมีจาํ นวนวงเงินคํEาประกัน
เท่ากับจํานวนเงินที>ผขู ้ อใช้โครงข่ายโทรคมนาคมจะต้องชําระค่าตอบแทนในการใช้โครงข่ายสุ ทธิ ตาม
สัญญา
2.3 กรณี ผูข้ อใช้โครงข่ ายโทรคมนาคมวางหลัก ประกัน เป็ นหนังสื อ คํEาประกัน ของ
ธนาคารโดยมี ก ํา หนดระยะเวลาสิE น สุ ด ตามที> ก ํา หนดในหนั ง สื อคํEา ประกัน ผู ้ข อใช้ โ ครงข่ า ย
โทรคมนาคมจะต้องนําต้นฉบับหนังสื อคํEาประกันฉบับใหม่ โดยมีวงเงินคํEาประกันและภาระผูกพันไม่
น้อยกว่าหนังสื อคํEาประกันฉบับเดิม หรื อตามที>ทE งั สองฝ่ ายจะทําความตกลงกันเป็ นคราว ๆ ไป
2.4 กรณี การต่ออายุหนังสื อคํEาประกัน ผูข้ อใช้โครงข่ายโทรคมนาคมจะต้องนําหนังสื อ
คํEาประกันของธนาคารฉบับใหม่มามอบให้แก่บริ ษทั UIH ก่อนหนังสื อคํEาประกันฉบับเดิมจะสิE นอายุไม่
น้อยกว่า 30 วัน และผูใ้ ห้ใช้โครงข่ายจะคืนต้นฉบับหนังสื อคํEาประกันฉบับเดิมให้แก่ผูข้ อใช้โครงข่าย
โทรคมนาคมในวันที>รับมอบหนังสื อคํEาประกันฉบับใหม่
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หมวดที- 7.

กระบวนการและระยะเวลาเจรจาข้อตกลงการใช้โครงข่ายโทรคมนาคม
กระบวนการขอใช้โครงข่ายโทรคมนาคม ให้เป็ นไปตามหมวดที> 3 ของข้อเสนอการใช้โครงข่าย
โทรคมนาคมฉบับนีE และระยะเวลาเจรจาข้อตกลงในการขอใช้โครงข่ายโทรคมนาคม ให้เป็ นไปตาม
ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสี ยง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื> อง การ
ใช้และการเชื>อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม พ.ศ. 2556
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หมวดที' 8.
เงื6อนไขและขัQนตอนการร้องขอใช้บริ การใหม่
และการเปลี6ยนแปลงการใช้โครงข่ายโทรคมนาคม
1.
ผูข้ อใช้โครงข่ายโทรคมนาคมสามารถร้องขอบริ การใหม่ และการเปลี>ยนแปลงระบบหรื อการ
ใช้ได้ โดยมี ห นังสื อแสดงเจตจํานง และปฏิ บ ตั ิ ตามกระบวนการและวิธีการเข้าถึ งเพื> อใช้โครงข่ าย
โทรคมนาคม ทัEงนีE ให้เป็ นไปตามที>ทE งั สองฝ่ ายเจรจาทําความกันตกลงกันต่อไป
2.
การขอเพิ> ม ปริ ม าณการใช้โ ครงข่ ายโทรคมนาคม ผู ข้ อใช้โ ครงข่ ายโทรคมนาคมจะต้อ ง
แจ้งความประสงค์เป็ นหนังสื อยื>นต่อบริ ษทั UIH พร้ อมทัEงรายละเอียดตามกระบวนการและวิธีการ
เข้าถึงเพื>อใช้โครงข่ายโทรคมนาคม ทัEงนีE ให้เป็ นไปตามที>ทE งั สองฝ่ ายเจรจาทําความกันตกลงกันต่อไป
3.
หากมีการยกเลิกการขอใช้บริ การใหม่และการเปลี>ยนแปลงการใช้โครงข่ายโทรคมนาคมภาย
หลัง จาก 15 วัน เริ> มนั บ แต่ ผู ้ข อใช้ โ ครงข่ า ยโทรคมนาคมได้ ช ํา ระค่ า บริ การ ผู ้ข อใช้ โ ครงข่ า ย
โทรคมนาคมยินยอมให้บริ ษทั UIH ไม่ตอ้ งคืนเงินที>ชาํ ระไว้แล้วแต่อย่างใด
4.
หากมี ก ารลดปริ ม าณการขอใช้โ ครงข่ ายภายหลัง จาก 15 วัน เริ> ม นั บ แต่ ผู ข้ อใช้โ ครงข่ าย
โทรคมนาคมได้ชาํ ระค่าบริ การ ผูข้ อใช้โครงข่ายโทรคมนาคมยินยอมให้บริ ษทั UIH ไม่ตอ้ งคืนเงินที>
ชําระไว้แล้วแต่อย่างใด
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หมวดที' 9.
ขัQนตอน วิธีการ และระยะเวลาดําเนินการต่อข้อร้องเรี ยนและข้อโต้แย้ง
ที6มีกบั ผูร้ ับใบอนุญาตที6ขอใช้โครงข่ายโทรคมนาคม
1.
กรณี ที>ขอ้ ร้องเรี ยน หรื อโต้แย้งเกี>ยวกับ การให้ใช้โครงข่าย คุณภาพ และค่าตอบแทนในการใช้
โครงข่าย ผูข้ อใช้โครงข่ายโทรคมนาคมสามารถยืน> คําร้องเรี ยนเป็ นหนังสื อต่อบุคคลและสถานที>ติดต่อ
ตามที>กาํ หนดไว้ในข้อตกลง โดยต้องแสดงข้อเรี ยกร้องหรื อข้อโต้แย้ง และข้อเท็จจริ งให้ชดั แจ้ง พร้อม
เอกสารหลักฐาน
2.
บริ ษทั UIHจะพิ จารณาคําร้ องเรี ยน และเอกสารหลักฐาน พร้ อมทัEงเจรจาทําความตกลงกับ
ผูข้ อใช้โครงข่ายโทรคมนาคมให้ได้ขอ้ ยุติภายใน 60 วันนับแต่วนั ที>ได้รับแจ้งเป็ นหนังสื อ
3.
หากครบกําหนด 60 วันแล้ว ยังไม่อาจหาข้อยุติได้ เนื>องจากต้องมีการแสวงหาเอกสารหลักฐาน
เพิ>มเติม ให้ขยายระยะเวลาออกไปได้อีกไม่เกิน 30 วัน
4.
หากครบกําหนดเวลาตามข้อ 2 หรื อครบกําหนดระยะเวลาที>ขยายออกไปตามข้อ 3 แล้วทัEงสอง
ฝ่ ายยังไม่สามารถหาข้อยุติร่วมกันได้ ให้ฝ่ายใดฝ่ ายหนึ>งนําข้อพิพาทเข้าสู่ กระบวนการระงับข้อพิพาท
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หมวดที' 10.
บทลงโทษหรื อค่าปรับกรณี ผดิ เงื6อนไขของสัญญา
1. เว้น แต่ ก รณี การผิ ด นั ด ชํา ระหนีE ค่ า ตอบแทนการใช้ โ ครงข่ า ย ในกรณี ที> ผู ้ข อใช้ โ ครงข่ า ย
โทรคมนาคมปฏิบตั ิผิดเงื>อนไขตามสัญญา ข้อตกลง หรื อข้อเสนอนีE บริ ษทั UIHจะแจ้งเป็ นลายลักษณ์
อักษรไปยังผูข้ อใช้โครงข่ายโทรคมนาคมให้ดาํ เนิ นการปฏิ บตั ิ ให้ถูกต้องภายในระยะเวลาที> กาํ หนด
หากผูใ้ ช้โครงข่ายเพิกเฉยไม่ปฏิบตั ิให้ถูกต้องภายในระยะเวลาที>กาํ หนด ให้ถือว่าการขอใช้โครงข่ายนีE
สิE นสุ ดลง เมื>อสิE นสุ ดระยะเวลาในคําบอกกล่าวนัEน โดยมิตอ้ งบอกกล่าวอีกแต่อย่างใด
2. ถ้าผูข้ อใช้โครงข่ ายโทรคมนาคมไม่ ป ฏิ บ ัติตามสั ญ ญา ข้อเสนอหรื อข้อตกลงข้อใด ข้อหนึ> ง
จนเป็ นเหตุ ให้เกิ ด ความเสี ยหายแก่ บ ริ ษ ทั UIH ผูข้ อใช้โครงข่ ายโทรคมนาคมนัEน จะต้อ งชดใช้ค่ า
สิ นไหมทดแทนอันเกิดจากการที>ไม่ปฏิบตั ิตามให้แก่บริ ษทั UIH ภายในกําหนดเวลา 30 วัน เริ> มนับแต่
วันที>ได้รับแจ้งเป็ นหนังสื อจากบริ ษทั UIH
ทัEงนีE หากครบกําหนดระยะเวลาดังกล่าว ผูข้ อใช้โครงข่ายโทรคมนาคมที> ได้ก่อความเสี ยหายไม่ ได้
ปฏิบตั ิการชําระหนีEให้แก่บริ ษทั UIHจนครบถ้วน บริ ษทั UIHมีสิทธิ บอกเลิกการขอใช้โครงข่ายได้ และ
ไม่ตดั สิ ทธิบริ ษทั UIHที>จะเรี ยกร้องสิ ทธิตามหนังสื อคํEาประกันของธนาคาร และ/หรื อเรี ยกร้องให้ชดใช้
เบีEยปรับตามที>กาํ หนดไว้ในสัญญา ข้อตกลง หรื อข้อเสนอนีEได้
3. บริ ษ ัท UIHไม่ ต้อ งรั บ ผิ ด ต่ อ ความเสี ย หายใดอัน เกิ ด จากพฤติ ก ารณ์ ข องผู ้ข อใช้ โ ครงข่ า ย
โทรคมนาคมในการไม่ ป ฏิ บ ัติตามเงื> อนไขสัญ ญา หรื อจงใจกระทําการอื> น ใดให้เกิ ดความเสี ยหาย
รวมทัEง
3.1 การสู ญเสี ยกําไร
3.2 การสู ญเสี ยยอดขาย หรื อรายได้
3.3 การเรี ยกร้องอันเกิดจากบุคคลภายนอก
3.4 ความเสี ยหายอันเนื>องมาจากเหตุสุดวิสยั
4. การระงับ การใช้ หรื อ มี เหตุ อุ ป สรรคขัด ขวางต่ า ง ๆ ในการใช้โ ครงข่ า ยอัน เป็ นผลมาจาก
คําวินิจฉัย หรื อคําสั>งของคณะกรรมการกิจการกระจายเสี ยง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม
แห่งชาติหรื อหน่วยงานของรัฐ หรื อตามกฎหมายนัEน ๆ ไม่ก่อให้เกิดสิ ทธิแก่อีกฝ่ ายหนึ>งที>จะเรี ยกร้องค่า
สิ นไหมทดแทนแต่ประการใด
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5. กรณี ที>ผขู ้ อใช้โครงข่ายโทรคมนาคมไม่ปฏิบตั ิตามข้อเสนอหรื อข้อตกลงข้อใดข้อหนึ>ง และ/หรื อ
ผิดนัดไม่ชาํ ระหนีE ภายในเวลาที>กาํ หนด ผูข้ อเชื>อมต่อโครงข่ายจะต้องชําระดอกเบีEยให้แก่ผใู ้ ห้เชื>อมต่อ
โครงข่ายในอัตราร้อยละ 1.25 บาทต่อเดือนนับตัEงแต่วนั ที>ผิดชําระหนีE ไปจนกว่าจะชําระหนีE เสร็ จสิE น
ทัEงนีEเศษของเดือนให้คาํ นวณเป็ น 1 เดือน
6. หากมี การยกเลิ กหรื อลดปริ มาณการขอใช้โครงข่ายก่อนกําหนดระยะเวลาการให้ใช้โครงข่าย
โทรคมนาคมผูข้ อใช้โครงข่ายโทรคมนาคมตกลงชําระค่าบริ การส่ วนที>เหลือจนครบกําหนดเงื>อนเวลา
การใช้โครงข่ายโทรคมนาคมตามที>ตกลงไว้
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หมวดที' 11.
บุคคลและสถานที6ที6ติดต่อได้
กรรมการผูจ้ ดั การบริ ษทั ยูไนเต็ด อินฟอร์เมชัน> ไฮเวย์ จํากัด
เลขที> 499 ถนนกําแพงเพชร 6 แขวงลาดยาว เขตจตุจกั ร กรุ งเทพมหานคร
รหัสไปรษณี ย ์ 10900

