ข้ อเสนอการใช้ โครงข่ ายโทรคมนาคม

บริษัท ซิมโฟนี่ คอมมูนิเคชั่น จากัด (มหาชน)

รายละเอียดข้ อเสนอการใช้ โครงข่ ายโทรคมนาคมของ
บริษัท ซิมโฟนี่ คอมมูนิเคชั่น จากัด (มหาชน)
รายละเอียดข้ อเสนอการใช้ โครงข่ายโทรคมนาคมของบริ ษัท ซิมโฟนี่ คอมมูนิเคชัน่ จากัด (มหาชน) ประกอบด้ วย
รายละเอียดต่างๆ ดังนี ้
หมวดที่ 1
ข้ อเสนอบริ การให้ ใช้ โครงข่ายโทรคมนาคม รายละเอียดของโครงข่ายโทรคมนาคม และบริ การที่จะอนุญาตให้ ใช้
โครงข่ายโทรคมนาคม รวมถึงคุณภาพการให้ บริ การใช้ โครงข่ายโทรคมนาคมซึ่งเป็ นมาตรฐานระดับเดียวกับของผู้รับ
ใบอนุญาตที่มีโครงข่ายโทรคมนาคมที่ให้ ใช้ โครงข่ายโทรคมนาคมเอง
หมวดที่ 2
รายละเอียดของสิง่ อานวยความสะดวกที่จาเป็ นสาหรับการใช้ โครงข่ายโทรคมนาคม
หมวดที่ 3
กระบวนการและวิธี ก ารเข้ าถึ ง เพื่ อ ใช้ โครงข่า ยโทรคมนาคม มาตรฐานทางเทคนิ ค สาหรั บ การใช้ โครงข่า ย
โทรคมนาคม รวมถึงความสามารถของโครงข่ายในการรองรับปริ มาณทราฟฟิ ค
หมวดที่ 4
หน้ าที่และความรับผิดชอบของผู้รับใบอนุญาตที่ขอใช้ โครงข่ายโทรคมนาคมและผู้รับใบอนุญาตที่ให้ ใช้ โครงข่าย
โทรคมนาคม รวมทังเงื
้ ่อนไขเกี่ยวกับการรักษาความลับ การเปิ ดเผยข้ อมูล และมาตรการด้ านรักษาความปลอดภัย
หมวดที่ 5
อัตราค่าตอบแทนการใช้ โครงข่ายโทรคมนาคม และอัตราค่าตอบแทนการใช้ สงิ่ อานวยความสะดวกที่จาเป็ น
หมวดที่ 6
หลักเกณฑ์และวิธีการสาหรับการเรี ยกเก็บและการชาระค่าตอบแทนการใช้ โครงข่ายโทรคมนาคม
หมวดที่ 7
กระบวนการและระยะเวลาเจรจาข้ อตกลงการใช้ โครงข่ายโทรคมนาคม
หมวดที่ 8
เงื่อนไขและขันตอนการร้
้
องขอใช้ บริ การใหม่และการเปลีย่ นแปลงการใช้ โครงข่ายโทรคมนาคม
หมวดที่ 9
ขันตอน
้
วิธีการ และระยะเวลาดาเนินการต่อข้ อร้ องเรี ยนและข้ อโต้ แย้ งที่มกี บั ผู้รับใบอนุญาตทีข่ อใช้ โครงข่าย
โทรคมนาคม
หมวดที่ 10
บทลงโทษหรื อค่าปรับจากการผิดเงื่อนไขของสัญญา
หมวดที่ 11
บุคคลและสถานที่ตดิ ต่อได้

ข้ อเสนอการใช้ โครงข่ายโทรคมนาคม (RAO)

หน้ า 1

หมวดที่ 1
ข้ อเสนอการใช้ โครงข่ ายโทรคมนาคม รายละเอียดของโครงข่ ายโทรคมนาคม และบริการที่จะอนุญาตให้ ใช้
โครงข่ ายโทรคมนาคม รวมถึงคุณภาพการให้ บริการใช้ โครงข่ ายโทรคมนาคมซึ่งเป็ นมาตรฐานระดับเดียวกับ
ของผู้รับใบอนุญาตที่มีโครงข่ ายโทรคมนาคมที่ให้ ใช้ โครงข่ ายโทรคมนาคมเอง

ข้ อ 1. ขอบเขตตามข้ อตกลง
ข้ อเสนอการใช้ โครงข่ายโทรคมนาคมของบริ ษัท ซิมโฟนี่ คอมมูนิเคชัน่ จากัด (มหาชน) ฉบับนี ้ครอบคลุมถึงความ
ตกลงทางเทคนิ ค และพาณิ ช ย์ สาหรั บ การให้ บ ริ ก ารใช้ โครงข่ายโทรคมนาคมกับ ผู้ ได้ รับ ใบอนุญ าตประกอบกิ จ การ
โทรคมนาคม (ซึ่งต่อไปในข้ อเสนอนี ้จะเรี ยกว่า “ผู้ขอใช้ ”) ซึ่งมีสิทธิ และหน้ าที่ภายใต้ การกากับดูแลของคณะกรรมการ
กิจการกระจายเสียง กิ จการโทรทัศน์ และกิ จการโทรคมนาคมแห่งชาติ (ซึ่งต่อไปในข้ อเสนอนีจ้ ะเรี ยกว่า “กสทช”) ที่
ประสงค์จะขอใช้ โครงข่ายของบริ ษัทตามขอบเขตบริ การที่เสนอไว้ ในข้ อเสนอนี ้
ข้ อ 2. ขอบเขตของข้ อเสนอ
ข้ อเสนอฉบับนี ้ครอบคลุมสาระสาคัญในประเด็นต่างๆ ดังต่อไปนี ้
(1) รายละเอียดของโครงข่ายโทรคมนาคม รวมถึงสถานที่จุดใช้ โครงข่ายและบริ การใช้ โครงข่ายโทรคมนาคม
เป็ นไปตามเอกสารแนบ ท้ าย 1
(2) รายละเอี ยดและมาตรฐานทางเทคนิ คสาหรั บ การใช้ โครงข่ายโทรคมนาคม รวมถึ งความสามารถของ
โครงข่ายโทรคมนาคมในการรองรับปริ มาณทราฟฟิ คและข้ อกาหนดคุณภาพของการให้ บริ การ เป็ นไปตาม
เอกสารแนบท้ าย 2
(3) ค่าตอบแทนการใช้ โครงข่ายโทรคมนาคม เป็ นไปตามเอกสารแนบท้ าย 3
ข้ อ 3. ข้ อกาหนดและเงื่อนไขสาหรับการใช้ โครงข่ ายโทรคมนาคม
3.1 ผู้ขอใช้ โครงข่ายต้ องรับรองว่าตนเองมีสิทธิและหน้ าที่โดยสมบูรณ์ ในการให้ บริ การโทรคมนาคมภายใต้ การกากับ
ดูแลของคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (“กสทช.”) ตลอด
ระยะเวลาที่มีการใช้ โครงข่ายโทรคมนาคม
3.2 ผู้ขอใช้ โครงข่ายจะต้ องจัดหา หรื อดาเนินการอื่นใดเพื่อให้ ได้ มาซึ่งการอนุญาต ใบอนุญาต ความเห็นชอบ หรื อ
ความยินยอม ที่เกี่ยวข้ องกับการใช้ โครงข่ายโทรคมนาคม หรื อติดตังเครื
้ ่ องและอุปกรณ์โทรคมนาคม หรื ออุปกรณ์
หรื อโครงสร้ างอื่นใด ในสถานที่ของผู้ให้ ใช้ โครงข่ายตามกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้ องเอง
ข้ อ 4. รายละเอียดของโครงข่ ายโทรคมนาคม และบริการที่จะอนุญาตให้ ใช้ โครงข่ ายโทรคมนาคม
เป็ นไปตามเอกสารแนบท้ าย 1
ข้ อ 5. คุณภาพการให้ บริการใช้ โครงข่ ายโทรคมนาคม
คุณภาพการให้ บริ การใช้ โครงข่ายโทรคมนาคมตามข้ อเสนอนี ้ บริ ษัทจะจัดให้ เป็ นไปตามคาตอบรับขอใช้ ซึง่ จะต้ อง
เป็ นมาตรฐานระดับเดียวกับของผู้รับใบอนุญาตที่มีโครงข่ายโทรคมนาคมที่ให้ ใช้ โครงข่ายโทรคมนาคมเอง
ทังนี
้ ้ หากมีการกาหนดคุณภาพการใช้ โครงข่ายโทรคมนาคมอื่นเพิ่มเติมจะต้ องเป็ นไปโดยชัดเจน ไม่เลือกปฏิบตั ิ
เปิ ดเผย โปร่งใสและไม่ขดั หรื อแย้ งกับหลักเกณฑ์ของ กสทช.

ข้ อเสนอการใช้ โครงข่ายโทรคมนาคม (RAO)

หน้ า 2

หมวดที่ 2
รายละเอียดของสิ่งอานวยความสะดวกที่จาเป็ นสาหรับการใช้ โครงข่ ายโทรคมนาคม
ข้ อ 1. รายละเอียดเกี่ยวกับอาคารสถานที่ สิ่งอานวยความสะดวกอื่นๆ และอัตราค่ าตอบแทนการใช้ ส่ ิงอานวย
ความสะดวกและสถานที่
บริ ษัทจะจัดสิง่ อานวยความสะดวกที่จาเป็ นเพื่ออานวยความสะดวกในการเข้ าใช้ โครงข่ายโทรคมนาคมดังต่อไปนี ้
1.1 สถานที่/พื ้นที่ติดตังอุ
้ ปกรณ์ ในกรณีที่ผ้ ขู อเข้ าใช้ โครงข่ายโทรคมนาคมจะต้ องติดตังอุ
้ ปกรณ์ ในพื ้นที่หรื อ Rack ที่
บริ ษัทกาหนด
1.2 อุปกรณ์/ระบบจ่ายสัญญาณไฟฟ้ าที่จาเป็ น ตัวอย่างเช่น Battery หรื อ UPS
1.3 เส้ นใยแก้ วนาแสงเพื่อเชื่อมต่อวงจรโทรคมนาคมจากจุดที่ขอใช้ ไปยังอุปกรณ์ของบริ ษัท
1.4 อุปกรณ์ Termination ตาม Interface ประเภทต่างๆ
1.5 สาย Patch Cord
การใช้ โครงข่ายของผู้ขอใช้ ณ จุดใช้ โครงข่ายโทรคมนาคม หากจาเป็ นต้ องใช้ สถานที่สาธารณูปโภคและสิ่งอานวย
ความสะดวกอื่นๆ สาหรับวัตถุประสงค์ แห่งการใช้ โครงข่ายโทรคมนาคมตามข้ อเสนอนี ้ ผู้ขอใช้ ต้องแจ้ งรายละเอียดที่
จาเป็ นอย่างชัดเจนเป็ นหนังสือแก่บริ ษัท
บริ ษัทจะจัดหาสถานที่ สาธารณูปโภคและสิ่งอานวยความสะดวกให้ กับผู้ขอใช้ และเรี ยกเก็บค่าตอบแทนที่อิง
ต้ นทุน แล้ วแต่กรณี ที่เกิดขึ ้นตามข้ อเท็ จจริ งที่ปรากฎ หากบริ ษัทไม่สามารถจัดหาสถานที่ สาธารณูปโภคและสิ่งอานวย
ความสะดวกตามที่ผ้ ขู อใช้ ร้องขอได้ เนื่องจากเหตุผลทางเทคนิคหรื อข้ อจากัดที่มีแล้ ว บริ ษัทจะเสนอให้ ผ้ ขู อใช้ พิจารณาใน
ทางเลือกอื่น ภายใต้ ข้อตกลงด้ านภาระค่าใช้ จ่ายที่เกิดขึ ้นกับผู้ขอใช้ ในการใช้ สอยอาคาร
ข้ อ 2. เงื่อนไขการเข้ าใช้ อาคารสถานที่ สาธารณูปโภค และสิ่งอานวยความสะดวก
2.1 ในการจัดให้ มีสถานที่ สาธารณูปโภค และสิง่ อานวยความสะดวกอื่นๆ สาหรับการใช้ โครงข่ายโทรคมนาคมให้ กบั ผู้
ขอใช้ นนั ้ บริ ษัทจะจัดให้ มีการบารุงรักษาให้ ใช้ งานได้ ดี ให้ มีความปลอดภัย จัดให้ มีระเบียบการเข้ าสถานที่ จัดทา
คูม่ ือการปฏิบตั ิงานและบารุ งรักษาให้ กบั ผู้ขอใช้ เพื่อเป็ นแนวทางในการปฏิบตั ิ และในกรณีที่ผ้ ขู อใช้ ไม่ปฏิบตั ิตาม
กฎ ระเบียบดังกล่าว บริ ษัทมีสิทธิ เรี ยกค่าปรับได้ ตามสมควรแก่กรณี ทังนี
้ อ้ ตั ราค่าบริ การเบื ้องต้ นในการติดตัง้
อุป กรณ์ ภายใน Rack ที่ บ ริ ษั ท ก าหนด คื อ 45,000 บาทต่อ เดื อ นต่อ Rack และอัต ราค่ า บริ ก ารกระแสไฟฟ้ า
โดยประมาณที่ 3,000 บาทเดือนต่อ Amp
2.2 ในการใช้ สอยอาคาร สถานที่ และสิง่ อานวยความสะดวกของผู้ให้ เชื่อมต่อ การเชื่อมต่อจะต้ องเป็ นไปเพื่อประโยชน์
และตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ ในข้ อเสนอนี ้เท่านัน้ ห้ ามมิให้ นาไปใช้ เพื่อประโยชน์หรื อวัตถุประสงค์อื่น
ข้ อ 3. แต่ ละฝ่ ายมีหน้ าที่รับผิดชอบค่ าใช้ จ่ายต่ อไปนีใ้ นส่ วนที่ใช้ เพื่อประโยชน์ ของตนเอง
ผู้ขอใช้ มีภาระรับผิดชอบต่อค่าตอบแทนทีม่ ีการเรี ยกเก็บ อันเนื่องจากการใช้ สถานที่สาธารณูปโภคและสิง่ อานวย
ความสะดวกอื่นๆ สาหรับการใช้ โครงข่ายโทรคมนาคมที่เกิดขึ ้น อีกทังยั
้ งจะต้ องปฏิบตั ิตามมาตรการต่างๆ ที่เกี่ยวข้ องโดย
เคร่งครัด

ข้ อเสนอการใช้ โครงข่ายโทรคมนาคม (RAO)

หน้ า 3

หมวดที่ 3
กระบวนการและวิธีการเข้ าถึงเพื่อใช้ โครงข่ ายโทรคมนาคม มาตรฐานทางเทคนิคสาหรับการใช้ โครงข่ าย
โทรคมนาคม รวมถึงความสามารถของโครงข่ ายในการรองรับปริมาณทราฟฟิ ค
ข้ อ 1. จุดที่ให้ เข้ าถึงเพื่อใช้ โครงข่ ายโทรคมนาคม
จุดที่ให้ เข้ าถึงเพื่อใช้ โครงข่ายโทรคมนาคมและพื ้นที่ติดตังอุ
้ ปกรณ์ ให้ เป็ นไปตามเอกสารแนบท้ าย 1 โดยผู้ให้ ใช้
โครงข่ายมีสทิ ธิในการเปลีย่ นแปลงจุดที่ให้ เข้ าถึงเพื่อใช้ และพื ้นที่ติดตังดั
้ งกล่าว
ข้ อ 2. กระบวนการและวิธีการเข้ าถึงเพื่อใช้ โครงข่ ายโทรคมนาคม
2.1 ผู้ขอใช้ โครงข่ายจะต้ องปฏิบตั ิตามขันตอนและน
้
าเสนอรายละเอียดข้ อมูลการขอใช้ โครงข่ายโทรคมนาคมต่อผู้ให้ ใช้
โครงข่ายอย่างเป็ นทางการ ตามหมวด 2 ส่วนที่ 3 ของประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่ อง การใช้ และเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม พ.ศ. 2556
2.2 ภายใน 90 วันนับตังแต่
้ วนั ที่ได้ รับทราบความต้ องการการใช้ บริ การอย่างเป็ นทางการ บริ ษัทฯ จะแจ้ งว่าจะยอมรับ
ตามความต้ องการการใช้ บริ การดังกล่าวนี ้ ทัง้ หมดหรื อ แต่บางส่ว น ตลอดจนวัน ที่โดยประมาณที่จะสามารถ
ให้ บริ การตามความต้ องการใช้ บริ การดังกล่าวได้
ข้ อ 3. มาตรฐานทางเทคนิ ค ส าหรั บ การใช้ โครงข่ า ยโทรคมนาคม และความสามารถของโครงข่ ายในการ
รองรับทราฟฟิ คของโครงข่ ายโทรคมนาคม
3.1 ผู้ข อใช้ โครงข่ายต้ อ งจัด ให้ โครงข่า ยของตนมี ม าตรฐานทางเทคนิ ค ที่ เข้ ากัน ได้ กับ โครงข่ายของบริ ษั ท หรื อ มี
มาตรฐานทางเทคนิค และเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที่ กสทช. ประกาศกาหนด
3.2 ทังสองฝ่
้
ายตกลงกันที่จะกาหนดรายละเอียดและมาตรฐานทางเทคนิคสาหรับการใช้ โครงข่ายโทรคมนาคมตามที่
กสทช. ประกาศกาหนด ซึง่ การกาหนดดังกล่าวจะเป็ นไปโดยเปิ ดเผย ชัดเจน ไม่เลือกปฏิบตั ิ และไม่ขดั หรื อแย้ งกับ
หลักเกณฑ์ของ กสทช. ในกรณีที่จะต้ องมีการปรับเปลี่ยนหรื อเพิ่มเติมมาตรฐานทางเทคนิคอื่นนัน้ ทังสองฝ่
้
ายจะ
ร่ วมพิจารณาต่อไป ทังนี
้ ้ มาตรฐานทางเทคนิคที่เพิ่มเติมหรื อปรับเปลี่ยนนัน้ จะต้ องไม่กระทบต่อคุณ ภาพการ
ให้ บริ การขันต
้ ่าแก่ผ้ ใู ช้ บริ การ และไม่ขดั หรื อแย้ งต่อมาตรฐานทางเทคนิคที่ กสทช. ประกาศกาหนด
3.3 รายละเอียดและมาตรฐานทางเทคนิค รวมถึงความสามารถของโครงข่ายในการรองรับปริ มาณทราฟฟิ คของ
โครงข่ายโทรคมนาคม เป็ นไปตามเอกสารแนบท้ าย 2
ข้ อ 4. การเปลี่ยนแปลงบนโครงข่ าย
แต่ละฝ่ ายจะแจ้ งให้ อีกฝ่ ายหนึง่ ทราบล่วงหน้ าเป็ นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 90 วันถึงการเปลีย่ นแปลงใดๆ เกี่ยวกับค่า
มาตรฐาน (configuration) ของโครงข่ายโทรคมนาคมและสิ่งอานวยความสะดวก อันอาจส่งผลกระทบในสาระสาคัญต่อ
วิศวกรรมโครงข่ายของอีกฝ่ ายหนึง่
ข้ อ 5. การบารุ งรักษาตามแผนงาน
แต่ละฝ่ ายจะต้ องแจ้ งให้ อีกฝ่ ายหนึ่งทราบล่วงหน้ าอย่างน้ อย 7 วัน ในเรื่ องของการบารุ งรักษาตามแผนงานที่อาจ
ส่งผลกระทบต่อระบบของอีกฝ่ ายหนึ่งและจะใช้ ความพยายามของตนอย่างดีที่สุดเพื่ อไม่ให้ มีการหยุดชะงักของการ
ให้ บริ การ
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หมวดที่ 4
หน้ าที่และความรับผิดชอบของผู้รับใบอนุญาตที่ขอใช้ โครงข่ ายโทรคมนาคมและผู้รับใบอนุญาตที่ให้ ใช้
โครงข่ ายโทรคมนาคม รวมทัง้ เงื่อนไขเกี่ยวกับการรักษาความลับ การเปิ ดเผยข้ อมูล
และมาตรการด้ านรักษาความปลอดภัย
ข้ อ 1. ความรับผิดชอบของแต่ ละฝ่ าย
1.1
หน้ าที่ของผู้ให้ ใช้ โครงข่ าย
1.1.1 ผู้ให้ ใช้ โครงข่ายมีหน้ าที่ต้องดาเนินการให้ โครงข่ายโทรคมนาคมของตนมีมาตรฐานและคุณ ภาพการ
ให้ บริ การสอดคล้ องตามประกาศว่าด้ วยมาตรฐานและคุณภาพการให้ บริ การโทรคมนาคมของ กสทช. ที่
เกี่ยวข้ อง
1.1.2 ผู้ให้ ใช้ โครงข่ายมีหน้ าที่ต้องบารุ งรักษาและปรับปรุ งโครงข่ายโทรคมนาคมของตนให้ ดีอยู่เสมอ และ
เป็ นไปตามมาตรฐานการบารุงรักษาโครงข่ายโทรคมนาคมที่เป็ นที่ยอมรับโดยทัว่ ไป
1.1.3 ผู้ให้ ใช้ โครงข่ายมีหน้ าที่แจ้ งให้ ผ้ ขู อใช้ โครงข่ายทราบล่วงหน้ าไม่น้อยกว่า 90 วัน ก่อนการเปลี่ยนแปลง
ใดๆ (เช่ น ค่ามาตรฐาน (Configuration) เป็ นต้ น ) ของระบบหรื อ โครงข่า ยโทรคมนาคมของผู้ให้ ใช้
โครงข่าย ซึง่ อาจส่งผลกระทบในสาระสาคัญต่อวิศวกรรมโครงข่ายโทรคมนาคมของผู้ขอใช้ โครงข่ายได้
1.1.4 หากเกิดข้ อผิดพลาดต่างๆ บนโครงข่ายโทรคมนาคมของผู้ให้ ใช้ โครงข่าย ผู้ให้ ใช้ โครงข่ายจะแจ้ งให้ ผ้ ขู อ
ใช้ โครงข่ายทราบถึงข้ อผิดพลาด รวมถึงแจ้ งให้ ทราบถึงความคืบหน้ าของการแก้ ไขข้ อผิดพลาด และ
ดาเนินการแก้ ไขข้ อผิดพลาดดังกล่าวโดยเร็ วที่สดุ
1.1.5 ผู้ให้ ใช้ โครงข่ายจะพยายามจัดหาพื ้นที่หรื อจัดให้ มีมาตรการอื่นใดเพื่อให้ ผ้ ขู อใช้ โครงข่ายสามารถติดตัง้
อุปกรณ์ โทรคมนาคม และ/หรื อใช้ โครงข่ายโทรคมนาคมตามสัญญาการใช้ โครงข่ายโทรคมนาคม หาก
การดาเนินการดังกล่าวไม่ก่อให้ เกิดภาระเกินสมควรแก่ผ้ ใู ห้ ใช้ โครงข่าย และ/หรื อทาให้ ผ้ ใู ห้ ใช้ โครงข่าย
ผิดเงื่อนไขในสัญญาใดๆ ที่มีอยูก่ บั บุคคลภายนอก
1.2
หน้ าที่ของผู้ขอใช้ โครงข่ าย
1.2.1 ผู้ขอใช้ โครงข่ายต้ องจัดให้ โครงข่ายของตนมีมาตรฐานทางเทคนิคที่เข้ ากันได้ กบั โครงข่ายของผู้ให้ ใช้
โครงข่าย หรื อมีมาตรฐานทางเทคนิคเป็ นไปตามที่คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติประกาศกาหนด โดยผู้ขอใช้ โครงข่ายเป็ นผู้รับผิดชอบค่าใช้ จ่ายเอง
1.2.2
ผู้ขอใช้ โครงข่ายจะต้ องรับ ผิดชอบในการติดตัง้ การใช้ งาน ความปลอดภัยของระบบ และการ
บารุงรักษาอุปกรณ์ที่เป็ นของผู้ขอใช้ โครงข่ายเอง โดยการเข้ าถึงหรื อเข้ าใช้ พื ้นที่เพื่อดาเนินการต่างๆ ให้
เป็ นไปตามข้ อกาหนดของผู้ให้ ใช้ โครงข่าย โดยข้ อกาหนดดังกล่าวจะต้ องเป็ นธรรมและไม่เลือกปฏิบตั ิ
ระหว่างผู้รับใบอนุญาตรายอื่น ทัง้ นี ้ ผู้ขอใช้ โครงข่ายจะต้ องปฏิบัติตามเงื่อนไขเหล่ านีอ้ ย่างเคร่ งครัด
รวมถึ งต้ อ งน าส่งข้ อ มูลทราฟฟิ คต่ างๆ ที่ จ าเป็ นที่ ได้ รั บ การร้ องขอจากผู้ให้ ใช้ โครงข่าย และการใช้
โครงข่ายโทรคมนาคมของผู้ขอใช้ โครงข่ายจะต้ องไม่ทาให้ เกิดความเสียหาย หรื อเป็ นการรบกวนระบบ
ของผู้ให้ ใช้ โครงข่าย
1.2.3
ผู้ขอใช้ โครงข่ายจะต้ องรับผิดชอบดูแลรักษาเครื่ องและอุปกรณ์โทรคมนาคมใดๆ ที่ผ้ ขู อใช้ โครงข่าย
น ามาติ ด ตัง้ กับ โครงข่า ยโทรคมนาคมของผู้ให้ ใช้ โครงข่า ย หรื อ น ามาวางในพื น้ ที่ ที่ ข อใช้ โครงข่า ย
โทรคมนาคมตามสัญญาการใช้ โครงข่ายโทรคมนาคม
1.2.4
ผู้ขอใช้ โครงข่ายจะแจ้ งให้ ผ้ ใู ห้ ใช้ โครงข่ายทราบล่วงหน้ าไม่น้อยกว่า 90 วัน ก่ อนการเปลี่ยนแปลง
ใดๆ (เช่น ค่ามาตรฐาน (Configuration) เป็ นต้ น) ของเครื่ องและอุปกรณ์ ที่ผ้ ขู อใช้ โครงข่ายนามาติดตัง้
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กับโครงข่ายโทรคมนาคมของผู้ให้ ใช้ โครงข่าย ซึ่งอาจส่งผลกระทบในสาระสาคัญต่อวิศวกรรมโครงข่าย
โทรคมนาคม หรื อต่อการให้ บริ การของผู้ให้ ใช้ โครงข่ายได้
1.2.5
ผู้ขอใช้ โครงข่ายรับรองว่าการใช้ โครงข่ายโทรคมนาคม หรื อการนาอุปกรณ์โทรคมนาคมของผู้ขอใช้
โครงข่ายมาติดตังในพื
้
้นที่ของผู้ให้ ใช้ โครงข่ายตามสัญญาการใช้ โครงข่ายโทรคมนาคม จะไม่ก่อให้ เกิด
ความเสียหาย หรื อรบกวนระบบ หรื อทาให้ การบริ การของผู้ให้ ใช้ โครงข่ายด้ อยลงแต่อย่างใด
1.2.6
หากเกิดข้ อผิดพลาดต่างๆ บนโครงข่ายโทรคมนาคมของผู้ขอใช้ โครงข่าย ผู้ขอใช้ โครงข่ายจะแจ้ งให้
ผู้ให้ ใช้ โครงข่ายทราบถึงข้ อผิดพลาด และดาเนิน การแก้ ไขข้ อผิ ดพลาดดังกล่าวโดยเร็ วที่ สุด รวมถึ ง
ดาเนินการอื่นใดและปฏิบตั ิตามคูม่ ือการใช้ งานและการบารุงรักษาของผู้ให้ ใช้ โครงข่า ย
1.2.7
ผู้ขอใช้ โครงข่ายจะปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์เกี่ยวกับความปลอดภัยและการป้องกันโครงข่ายของผู้ให้
ใช้ โครงข่ายโดยเคร่งครัด
ข้ อ 2. คู่มือดาเนินการ
ทังสองฝ่
้
ายจะปฏิบตั ิตามคูม่ ือดาเนินการ โดยมีสาระสาคัญดังต่อไปนี ้
2.1 การแก้ ไขข้ อผิดพลาดที่สง่ ผลกระทบต่อโครงข่าย
2.2 ทังสองฝ่
้
ายจะต้ องตรวจสอบสัญญาณเตือนต่างๆ ของอุปกรณ์ และทาการทดสอบเพื่อระบุลกั ษณะและจุด
ที่เกิดข้ อผิดพลาด โดยการประสานงานและร่วมมือกันในการดาเนินการดังกล่าว
2.3 ทังสองฝ่
้
ายจะแจ้ งให้ อีกฝ่ ายหนึง่ ทราบอย่างต่อเนื่องเกี่ยวกับความคืบหน้ าในการซ่อมแซมข้ อผิดพลาดใน
ระหว่างที่โครงข่ายล่ม
2.4 หากฝ่ ายใดฝ่ ายหนึง่ ดาเนินการซ่อมแซมชัว่ คราว ฝ่ ายนันจะต้
้ องแจ้ งอีกฝ่ ายหนึ่งให้ ทราบถึงการดาเนินการ
ดังกล่าว พร้ อมทังผลกระทบต่
้
อการบริ การจากการซ่อมแซมชัว่ คราว และระยะเวลาโดยประมาณในการ
ซ่อมแซมที่จะสามารถให้ บริ การได้ เช่นเดิม
ข้ อ 3. การบารุ งรักษาตามแผนงาน
3.1 แต่ละฝ่ ายจะต้ องแจ้ งให้ อีกฝ่ ายหนึง่ ทราบล่วงหน้ าอย่างน้ อย 7 วัน ในเรื่ องของการบารุงรักษาตามแผนงาน
ที่อาจส่งผลกระทบต่อระบบของอีกฝ่ ายหนึง่
3.2 แต่ละฝ่ ายจะใช้ ความพยายามของตนอย่างดีที่สดุ เพื่อไม่ให้ มีการหยุดชะงักของการให้ บริ การโดยยังคง
รักษาคุณภาพการบริ การที่ดีโดยคุณภาพการบริ การเป็ นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ กสทช. ประกาศ
กาหนด
ข้ อ 4. ความน่ าเชื่อถือ ความปลอดภัย และการป้องกันโครงข่ ายโทรคมนาคม
4.1 หลักเกณฑ์ทวั่ ไป
4.1.1 ทังสองฝ่
้
ายตกลงที่จะธารงไว้ ซึ่งความน่าเชื่อถือของโครงข่าย (network integrity) และจะดาเนิน
มาตรการต่างๆ เพื่อให้ มีการป้องกันและความปลอดภัยอย่างเพียงพอ
ความน่าเชื่อถือของโครงข่าย หมายถึง ความสามารถของระบบต่างๆ บนโครงข่ายในการรักษาและ
ธ ารงไว้ ซึ่ ง สถานะใช้ งานได้ ดัง เดิ ม และไม่ ได้ รั บ ผลกระทบอัน เนื่ อ งมาจากการใช้ โครงข่ า ย
โทรคมนาคม
4.1.2 การใช้ โครงข่ายโทรคมนาคมของผู้ขอใช้ โครงข่ายจะต้ องไม่ก่อให้ เกิดความเสียหาย หรื อเป็ นการ
รบกวนระบบ หรื อการทาให้ การบริ การของผู้ให้ ใช้ โครงข่ายด้ อยลงไม่วา่ ทางตรงหรื อทางอ้ อม
4.2 การธารงรักษาความน่าเชื่อถือของโครงข่าย
4.2.1 แต่ละฝ่ ายจะต้ องดาเนินมาตรการต่างๆ อย่างเพียงพอเพื่อป้องกันการสื่ อสัญญาณใดๆ ในลักษณะ
ที่ไม่เป็ นไปตามข้ อกาหนดสาหรับการใช้ โครงข่ายโทรคมนาคมที่ทงสองฝ่
ั้
ายตกลงกัน ในกรณี ที่
ข้ อกาหนดทางเทคนิคสาหรับการใช้ โครงข่ายโทรคมนาคมขัดหรื อแย้ งกับมาตรฐานทางเทคนิค
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สาหรับการใช้ โครงข่ายโทรคมนาคมที่ กสทช. ประกาศก าหนด ให้ ใช้ บังคับ ตามมาตรฐานของ
กสทช. เป็ นหลัก
4.2.2 แต่ละฝ่ ายจะต้ อ งไม่ก ระท าการฝ่ าฝื นโดยการใช้ โครงข่า ยโทรคมนาคมที่ มิ ได้ มี ลกั ษณะตามที่
กาหนดไว้ ในข้ อเสนอนี ้โดยก่อให้ เกิดความเสียหายแก่อีกฝ่ ายหนึง่ ฝ่ ายที่กระทาการฝ่ าฝื นจะต้ องยุติ
การกระทานันโดยทั
้
นทีที่ได้ รับแจ้ งจากอีกฝ่ ายหนึง่
4.3 การป้องกันและความปลอดภัย
4.3.1
แต่ละฝ่ ายจะรับผิดชอบการดาเนินงานโครงข่ายโทรคมนาคมและอุปกรณ์ของตนเองให้ มีความ
ปลอดภัย และจะดาเนินขันตอนต่
้
างๆ ที่จาเป็ นทังปวงเพื
้
่อให้ โครงข่ายโทรคมนาคม อุปกรณ์
และการดาเนินงานโครงข่ายโทรคมนาคมของตนเองนัน้
- มีความปลอดภัย หรื อไม่ก่อให้ เกิ ดอันตรายต่อสุขอนามัยของบุคคลใดๆ รวมทังลู
้ กจ้ าง และ
ผู้รับจ้ างของอีกฝ่ ายหนึง่ และ
- ไม่ก่ อ ให้ เกิ ด อัน ตรายทัง้ ทางกายภาพ หรื อ ทางเทคนิ ค ต่ อ โครงข่ายโทรคมนาคม และ
อุปกรณ์ ของอีกฝ่ ายหนึ่ง รวมถึง (แต่ไม่จากัดเฉพาะ) การไม่ก่อให้ เกิดความเสียหาย การ
แทรกแซง หรื อก่อให้ เกิดความด้ อยคุณภาพในการดาเนินงานโครงข่ายโทรคมนาคมของอีก
ฝ่ ายหนึง่
4.3.2 ในการสื่อ สัญ ญาณทราฟฟิ คไปยังโครงข่าย และอุป กรณ์ ข องอีก ฝ่ ายหนึ่งที่ ต้ อ งมี ก ารจ่ า ย
พลังงานไฟฟ้ าต้ องจัดให้ มีความปลอดภัยของอุปกรณ์ และความปลอดภัยของบุคลากร ในกรณี
นี ข้ ้ อ ก าหนดความปลอดภัย เกี่ ย วกับ อุ บัติ เหตุจ ากแหล่งจ่ ายพลัง งานไฟฟ้ าให้ เป็ นไปตาม
มาตรฐานสากลอันเป็ นที่ยอมรับกันโดยทัว่ ไป
ข้ อ 5. การรักษาความลับ และการเปิ ดเผยข้ อมูล
5.1 แต่ละฝ่ ายอาจเปิ ดเผยข้ อมูลใดๆ ของตน ไม่ว่าทางด้ านเทคนิคทางธุรกิจ หรื อข้ อมูลอื่นใดแก่อีกฝ่ ายหนึ่ง
โดยทางวาจา ลายลักษณ์อกั ษร รูปภาพหรื อโดยรูปแบบอื่นๆ เพื่อประโยชน์ในการเจรจาและเข้ าทาสัญญา
การใช้ โครงข่ายโทรคมนาคม การดาเนินการตามวัตถุประสงค์ภายใต้ สญ
ั ญาการใช้ โครงข่ายโทรคมนาคม
หรื อภายใต้ หลักเกณฑ์ ที่ กสทช. ประกาศกาหนด (ซึ่งต่อไปจะเรี ยกข้ อมูลดังกล่าว รวมกับเงื่อนไข และ
ข้ อตกลงนี ้ว่า “ข้ อมูลลับ”)
5.2 แต่ละฝ่ ายตกลงจะเก็บรักษาข้ อมูลลับของอีกฝ่ ายหนึ่งไว้ เป็ นความลับตลอดระยะเวลาของสัญญาการใช้
โครงข่ายโทรคมนาคม และต่อไปหลังจากระยะเวลาของสัญญาการใช้ โครงข่ายโทรคมนาคมสิ ้นสุดลงอีก
เป็ นระยะเวลา 5 ปี โดยจะไม่เปิ ดเผยหรื อเผยแพร่ ข้อมูลดังกล่าวให้ แก่บุคคลภายนอกตลอดระยะเวลา
ดังกล่าว
ข้ อ 6. ความร่ วมมือป้องกันการลักลอบใช้ บริการในโครงข่ าย
ทังสองฝ่
้
ายจะให้ ความร่วมมือกับแต่ละฝ่ ายในการตรวจสอบ ลดหรื อปรับปรุง แก้ ไขให้ ถกู ต้ องซึง่ การกระทาใดๆ
อันเป็ นการลักลอบใช้ บริ การในโครงข่ายโดยมิชอบด้ วยกฎหมาย

ข้ อเสนอการใช้ โครงข่ายโทรคมนาคม (RAO)

หน้ า 7

หมวดที่ 5
อัตราค่ าตอบแทนการใช้ โครงข่ ายโทรคมนาคม และอัตราค่ าตอบแทนการใช้ ส่ งิ อานวยความสะดวกที่จาเป็ น
อัตราค่าตอบแทนการใช้ โครงข่ายโทรคมนาคม และอัตราค่าตอบแทนการใช้ สิ่งอานวยความสะดวกที่จาเป็ น
รายละเอียดเป็ นไปตามเอกสารแนบท้ าย 3 ซึ่งอัตราค่าตอบแทนดังกล่าวยังไม่รวมภาษี มลู ค่าเพิ่ม ทังนี
้ ้ โครงสร้ างอัตรา
ค่าบริ การวงจรเช่าความเร็ วสูงผ่านโครงข่ายเส้ นใยแก้ วนาแสงโดยใช้ เคเบิ ้ลใต้ น ้าสาหรับบริ การ International private
Leased Circuit (IPLC) เป็ นดังนี ้
1.1 Half Circuit
คิดจากจุด เชื่ อมต่อโครงข่ายหรื อ POI (Point of Interface) ณ กรุ งเทพฯ หรื อ จังหวัด อื่นๆ ถึงสถานี
เคเบิ ้ลใต้ น ้าในประเทศไทย (POI at Landing Station) หรื อวงจร Backhaul และจากสถานีเคเบิล้ ใต้ น ้าใน
ประเทศไทย ถึงสถานีเคเบิ ้ลใต้ น ้าในมาเลเซียหรื อ กัมพูชา
Half Circuit Rate
= ค่าบริ การเช่าใช้ วงจรรายเดือนส่วน Backhaul + ค่าบริ การเช่าใช้ วงจรเคเบิ ้ลใต้
น า้ (คิ ด ตามชนิ ด วงจร +ค่ า ติ ด ตัง้ จ่ า ยเพี ย งครั ง้ เดี ย ว (One Time Charge) +
ค่าบริ การเชื่อมต่อโครงข่าย (In-Country Access Charge) (ถ้ ามี) + ค่าบริ การเช่า
ใช้ Local Link (ถ้ ามี ) + ค่า บริ ก ารเชื่ อมต่อ อุป กรณ์ ภายในอาคาร (In-building
Access Charge) (ถ้ ามี)
1.2 Full Circuit
เป็ นการให้ บริ การช่องสัญญาณเชื่อมต่อระหว่างประเทศแบบต้ นทางถึงปลายทาง หรื อ End to End
โดยจะเป็ นการสร้ างโครงข่ายเพื่อเชื่อมต่อช่องสัญญาณให้ ลกู ค้ า ณ จุดใช้ งานโดยลูกค้ าสามารถที่จะติดต่อ
กับบริ ษัทฯเพียงที่เดียวเพื่อจัดการให้ บริ การจากต้ นทางถึงปลายทาง
Full Circuit Rate
= Thailand Half Circuit +Overseas Circuit
(ส่วน Oversea Circuit จะขึ ้นอยูก่ บั ความต้ องการของลูกค้ าว่าต้ องการให้ บริ ษัท
ต่อเชื่อมไปยังที่ใด ต้ องการวงจร Local Link ในต่างประเทศหรื อไม่)
นอกเหนือจากค่าตอบแทนการใช้ โครงข่ายตามที่กาหนดในวรรคแรกแล้ ว ผู้ขอใช้ ยงั จะมีหน้ าทีช่ าระค่าตอบแทน
การอื่นๆ (ถ้ ามี) ตามที่เกิดขึ ้นจริง ในส่วนของการจัดให้ มกี ารใช้ โครงข่ายโทรคมนาคม ในกรณีที่บริษัทจะต้ องปรับปรุง
เปลีย่ นแปลงระบบใดๆ ของบริ ษัทเพื่อรองรับการให้ บริ การกับผู้ขอใช้ เป็ นการเฉพาะหรื อนอกเหนือไปกว่าที่กาหนดไว้ ใน
ข้ อเสนอนี ้
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หมวดที่ 6
หลักเกณฑ์ และวิธีการสาหรับการเรียกเก็บและการชาระค่ าตอบแทนการใช้ โครงข่ ายโทรคมนาคม
หลักเกณฑ์ วิธีการเรียกเก็บและการชาระค่ าตอบแทนการใช้ โครงข่ ายโทรคมนาคม
ข้ อ 1. การเรี ยกเก็บค่าบริ การการใช้ โครงข่ายโทรคมนาคม กาหนดให้ เรี ยกเก็บล่วงหน้ าตามรอบเวลาการคานวณเวลา 1
เดือน โดยเมื่อครบกาหนดของแต่ละช่วงรอบเวลาการคานวณแล้ ว บริ ษัทจะดาเนินการดังนี ้ (เว้ นแต่จะตกลงกัน
เป็ นอย่างอื่น)
- จัดส่งใบแจ้ งหนี ้ (Invoice) ค่าบริ การใช้ โครงข่ายที่เกิดขึ ้นในรอบระยะเวลาการคานวณให้ กบั ผู้ขอใช้ เพื่อ
ชาระเงินเต็มตามจานวนที่มีการเรี ยกเก็บภายในเวลา 30 วัน หลังจากที่ได้ รับใบแจ้ งหนี ้ (Invoice date)
- หลังจากผู้ขอใช้ ได้ รับใบแจ้ งหนี ้ค่าบริ การใช้ โครงข่าย หากผู้ขอใช้ พบว่าข้ อมูลการใช้ บริ การดังกล่าว ไม่
ถูกต้ องตามที่ตกลงกันผู้ขอใช้ จะต้ องแจ้ งรายละเอียดเป็ นหนังสือให้ บริ ษัททราบภายในระยะเวลาไม่เกิน
7 วัน หากผู้ขอใช้ ไม่ดาเนินการภายในระยะเวลาที่กาหนดแล้ วให้ ถือว่าใบแจ้ งหนี ้ค่าใช้ บริ การที่เกิดขึ ้นนัน้
ถูกต้ อง
ข้ อ 2. หากผลของการตรวจสอบพบว่าข้ อ มูลค่า ใช้ บ ริ ก ารตามใบแจ้ งหนี ข้ องบริ ษั ท นัน้ ถูก ต้ อง ผู้ขอใช้ จ ะต้ อ งชาระ
ค่าบริ การดังกล่าวให้ กบั บริ ษัทในทันที และบริ ษัทจะเรี ยกเอาดอกเบี ้ยจากผู้ขอใช้ เพิ่มเติมจากค่าบริ การในส่วนที่
ต้ องชาระเพิ่มเติมดังกล่าวอีกด้ วย โดยเริ่ มคิดจากวันที่ครบกาหนดชาระค่าบริ การเป็ นต้ นไป
ข้ อ 3. การชาระเงิน ค่าบริ ก ารการใช้ โครงข่ายโทรคมนาคม จะต้ อ งช าระเต็ ม จานวนที่ระบุไว้ ในใบแจ้ งหนี ้ ทัง้ นี ้ การ
ดาเนินการทางบัญชีและภาษี ต่างๆ ที่เกี่ยวข้ องจะต้ องเป็ นไปตามกรอบที่กฎหมายกาหนดการผิดนัดไม่ชาระหนี ้
ภายในกาหนดเวลา บริ ษัท จะเรี ยกเอาดอกเบี ้ยจากผู้ขอใช้ เพิ่มเติมจากค่าบริ การที่จะต้ องชาระอีกด้ วย โดยเริ่ มคิด
จากวันที่ครบกาหนดชาระค่าบริ การเป็ นต้ นไป
ข้ อ 4. ในการเรี ยกเก็บค่าบริ การใช้ โครงข่ายโทรคมนาคมไม่ครบถ้ วน ให้ สามารถเรี ยกเก็บค่าบริ การในส่วนที่ไม่ครบถ้ วน
เป็ นการเพิ่ ม เติ ม ได้ ทัง้ นี จ้ ะต้ อ งไม่เกิ น กว่า ระยะเวลา 90 วัน หลังจากที่ มี ก ารเรี ย กเก็ บ ค่า บริ ก ารใช้ โครงข่า ย
โทรคมนาคมในรอบที่ไม่ครบถ้ วนนันๆ
้
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หมวดที่ 7
กระบวนการและระยะเวลาเจรจาข้ อตกลงการใช้ โครงข่ ายโทรคมนาคม
ขันตอน
้
กระบวนการและระยะเวลาเจรจาสัญญาการใช้ โครงข่ายโทรคมนาคม ให้ เ ป็ นไปตามหมวด 2 ส่วนที่ 3
ของประกาศคณะกรรมการกิ จการกระจายเสียง กิ จ การโทรทัศน์ และกิ จการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่ อง การใช้ และ
เชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม พ.ศ. 2556

ข้ อเสนอการใช้ โครงข่ายโทรคมนาคม (RAO)

หน้ า 10

หมวดที่ 8
เงื่อนไขและขัน้ ตอนการร้ องขอให้ บริการใหม่ และการเปลี่ยนแปลงการใช้ โครงข่ ายโทรคมนาคม
ในกรณี ที่ มี ก ารร้ องขอใช้ บริ ก ารใหม่ ใ ห้ ผ้ ู ขอใช้ โครงข่ า ยด าเนิ น การท าค าเสนอเป็ นหนัง สื อ ขอใช้ โครงข่ า ย
โทรคมนาคมโดยชัดแจ้ งขอใช้ โครงข่ายโทรคมนาคมแก่ผ้ ใู ห้ ใช้ โครงข่าย ซึ่งต้ องระบุรายละเอียดอย่างน้ อยตามที่ประกาศ
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่ อง การใช้ และเชื่อมต่อโครงข่าย
โทรคมนาคม พ.ศ. 2556 กาหนด ทังนี
้ ้ ผู้ให้ ใช้ โครงข่ายจะเจรจาตกลงกับผู้ขอใช้ โครงข่าย ภายใน 90 วันนับตังแต่
้ วนั ที่ผ้ ใู ห้
ใช้ โครงข่ายได้ รับหนังสือขอใช้ โครงข่ายโทรคมนาคมจากผู้ขอใช้ โครงข่าย

ข้ อเสนอการใช้ โครงข่ายโทรคมนาคม (RAO)
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หมวดที่ 9
ขัน้ ตอน วิธีการ และระยะเวลาดาเนินการต่ อข้ อร้ องเรียน และข้ อโต้ แย้ ง
ที่มีกับผู้รับใบอนุญาตที่ขอใช้ โครงข่ ายโทรคมนาคม
กรณีที่ผ้ ขู อใช้ โครงข่ายร้ องเรี ยน หรื อโต้ แย้ งกับผู้ให้ ใช้ โครงข่ายเกี่ยวกับคุณภาพ หรื อบริ การ หรื อค่าตอบแทนการ
ใช้ โครงข่ายโทรคมนาคม มีแนวทางในการรับข้ อร้ องเรี ยน ข้ อโต้ แย้ ง และแก้ ไขปั ญหาข้ อร้ องเรี ยน หรื อข้ อโต้ แย้ ง ดังนี ้
1. ให้ ผ้ ขู อใช้ โครงข่ายยื่นคาร้ องเรี ยนเป็ นหนังสือต่อบุคคลและสถานที่ติดต่อตามที่กาหนดไว้ หมวดที่ 11 โดย
ข้ อเรี ยกร้ อง หรื อข้ อโต้ แย้ งต้ องแสดงให้ ชดั แจ้ งซึง่ สภาพข้ อเท็จจริ ง และแสดงเอกสารหลักฐานประกอบ
2. ผู้ให้ ใช้ โครงข่ายจะพิจารณาคาร้ องเรี ยน และเอกสารหลักฐาน พร้ อมทัง้ เจรจาทาความตกลงกับผู้ขอใช้
โครงข่ายให้ ได้ ข้อยุติภายใน 60 วันนับแต่วนั ที่ได้ รับแจ้ งเป็ นหนังสือ
3. หากครบกาหนด 60 วันแล้ ว ยังไม่อาจหาข้ อยุติได้ เนื่องจากต้ องมีการแสวงหาเอกสารหลักฐานเพิ่มเติม ให้
ขยายระยะเวลาออกไปได้ อีกไม่เกิน 30 วัน
4. หากครบกาหนดเวลาตามข้ อ 2 หรื อครบกาหนดระยะเวลาที่ขยายออกไปตามข้ อ 3 แล้ วทังสองฝ่
้
ายยังไม่
สามารถหาข้ อยุติร่วมกันได้ ให้ ฝ่ายใดฝ่ ายหนึ่งนาข้ อพิพาทเข้ าสูก่ ระบวนการระงับข้ อพิพาทตามประกาศ
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิ จการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่ อง การใช้ และ
เชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม พ.ศ.2556

ข้ อเสนอการใช้ โครงข่ายโทรคมนาคม (RAO)

หน้ า 12

หมวดที่ 10
บทลงโทษ หรือค่ าปรับจากการผิดเงื่อนไขของสัญญา
ข้ อ 1. ถ้ าผู้ขอใช้ โครงข่ายไม่ปฏิบตั ิตามสัญญาการใช้ โครงข่ายโทรคมนาคมข้ อใดข้ อหนึง่ จนเป็ นเหตุให้ เ กิดความเสียหาย
แก่ผ้ ใู ห้ ใช้ โครงข่าย ผู้ขอใช้ โครงข่ายนันจะต้
้ องชดใช้ คา่ สินไหมทดแทนอันเกิดจากการที่ไม่ปฏิบตั ิตามสัญญาการใช้
โครงข่ายโทรคมนาคมนันให้
้ แก่ผ้ ใู ห้ ใช้ โครงข่ายที่ได้ รับความเสียหาย ภายในกาหนดเวลา 30 วัน เริ่ มนับแต่วนั ที่
ได้ รับแจ้ งเป็ นหนังสือจากผู้ให้ ใช้ โครงข่ายที่ได้ รับความเสียหาย ทังนี
้ ้ หากครบกาหนดระยะเวลาดังกล่าว ผู้ขอใช้
โครงข่ายที่ได้ ก่อความเสียหายไม่ได้ ปฏิบตั ิการชาระหนี ้ให้ แก่ผ้ ใู ห้ ใช้ โครงข่ายที่ได้ รับความเสียหายจนครบถ้ วน ผู้ขอ
ใช้ โครงข่ายจะชาระดอกเบี ้ยผิดนัดตามหมวด 10 ข้ อ 5. นี ้และไม่ตดั สิทธิผ้ ใู ห้ ใช้ โครงข่ายที่ได้ รับความเสียหายมี
สิทธิบอกเลิกการขอใช้ โครงข่ายโทรคมนาคมได้ ตามประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่ อง การใช้ และเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม พ.ศ.2556 รวมทัง้ เรี ยกร้ องสิทธิ
ตามหนังสือค ้าประกันของธนาคาร และ/หรื อหลักประกัน และ/หรื อเรี ยกร้ องให้ ชดใช้ เบี ้ยปรับตามที่กาหนดไว้ ใน
สัญญาการใช้ โครงข่ายโทรคมนาคมนี ้ได้
ข้ อ 2. ผู้ให้ ใช้ โครงข่ายไม่ต้องรับผิดต่อความเสียหายใดๆ ไม่วา่ ทางตรง หรื อทางอ้ อม อันเกิดจากการทางานผิดพลาดของ
โครงข่ายโทรคมนาคมในการที่โครงข่ายโทรคมนาคมทังหมดหรื
้
อแต่บางส่วนไม่สามารถใช้ งานได้ หรื อใช้ งานได้ ไม่
เต็มประสิทธิภาพโดยเหตุอนั ไม่ได้ เกิดจากความผิดของผู้ให้ ใช้ โครงข่าย หรื อมีเหตุสดุ วิสยั อื่นใดอันเป็ นเหตุให้ ผ้ ขู อ
ใช้ โครงข่ายไม่สามารถใช้ โครงข่ายโทรคมนาคมเพื่อการให้ บริ การได้
ข้ อ 3. กรณีที่มีคาสัง่ การระงับการใช้ หรื อมีเหตุอปุ สรรคขัดขวางต่างๆ ในการใช้ โครงข่ายอันเป็ นผลมาจากคาวินิจฉัยหรื อ
คาสัง่ ของกสทช. หรื อหน่วยงานของรัฐ หน่วยงานกากับดูแล หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้ องหรื อของเจ้ าพนักงาน หรื อ
ตามกฎระเบียบ ข้ อบังคับของตลาดหลักทรัพย์ หรื อตามกฎหมายอื่น ผู้ขอใช้ โครงข่ายไม่มีสิทธิในการเรี ยกร้ องค่า
สินไหมทดแทนจากผู้ให้ ใช้ โครงข่ายแต่ประการใด
ข้ อ 4. ค่าปรับ
4.1 กรณีที่ผ้ ขู อใช้ โครงข่ายไม่ปฏิบตั ิตามสัญญาการใช้ โครงข่ายโทรคมนาคมข้ อใดข้ อหนึง่ และ/หรื อไม่ชาระหนี ้
ให้ ถูกต้ องสมควร และ/หรื อไม่ชาระค่าตอบแทนการใช้ โครงข่ายโทรคมนาคมให้ ถูก ต้ องครบถ้ วนตาม
ข้ อเสนอนี ้ ผู้ขอใช้ โครงข่ายจะต้ องชาระเบี ้ยปรับเป็ นรายวันโดยคิดคานวณในอัตราไม่เกินร้ อยละ 1.25 ต่อ
เดือนของค่าตอบแทนในเดือนที่ผ้ ขู อใช้ โครงข่ายไม่ปฏิบตั ิตามสัญญาการใช้ โครงข่ายโทรคมนาคมให้ แก่
ผู้ให้ ใช้ โครงข่าย เริ่ มนับตังแต่
้ วนั ที่ผิดชาระหนี ้เป็ นต้ นไป จนกว่าชาระหนี ้เสร็ จสิ ้น
4.2 ค่าปรับกรณีอื่นใดตามที่ทงสองฝ่
ั้
ายจะได้ เจรจาตกลงกันไว้ ในสัญญาการใช้ โครงข่ายโทรคมนาคม
ข้ อ 5. กรณีที่ผ้ ขู อใช้ โครงข่ายผิดนัดไม่ชาระหนี ้ภายในเวลาที่กาหนด ผู้ขอใช้ โครงข่ายจะต้ องชาระดอกเบี ้ยให้ แก่ผ้ ใู ห้ ใช้
โครงข่ายในอัตราร้ อยละ 1.25 ต่อเดือนของหนี ้ค้ างชาระเริ่ มนับตังแต่
้ วนั ที่ผิดชาระหนี ้เป็ นต้ นไปจนกว่าจะชาระหนี ้
เสร็ จสิ ้น ทังนี
้ ้ เศษของเดือนให้ คานวณเป็ น 1 เดือน

ข้ อเสนอการใช้ โครงข่ายโทรคมนาคม (RAO)

หน้ า 13

หมวดที่ 11
บุคคลและสถานที่ติดต่ อได้
ในการขอใช้ โครงข่ายโทรคมนาคมของบริ ษัท ซิมโฟนี่ คอมมูนเิ คชัน่ จากัด (มหาชน) ผู้ขอใช้ โครงข่ายจะต้ อง
ดาเนินการ ดังนี ้
จัดทาเป็ นหนังสือขอใช้ โครงข่ายโทรคมนาคมส่งไปยังประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร หรื อผู้รับมอบอานาจ
1.
ที่อยู่สาหรับการจัดส่ งหนังสือขอใช้ โครงข่ ายโทรคมนาคม
บริ ษัท ซิมโฟนี่ คอมมูนิเคชัน่ จากัด (มหาชน)
123 ซันทาวเวอร์ ส อาคารบี ชัน้ 35-37 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจกั ร กรุงเทพฯ 10900
2.

หน่ วยงาน/บุคคลสาหรับสอบถามข้ อมูลเพิ่มเติม
หน่วยงาน : ศูนย์ปฏิบตั ิการและบริ หารโครงข่าย
หมายเลขโทรศัพท์: 02-101-1111
หมายเลขโทรสาร: 02-101-1133

เอกสารที่จดั ส่งโดยทางโทรสารในเวลาทาการปกติ ถือว่าวันที่รับโทรสารเป็ นวันรับการแสดงเจตนา
การจัดส่งเอกสารโดยทางไปรษณีย์ ถือว่าวันที่รับเอกสารโดยทางไปรษณีย์คือวันทาการที่ 5 นับถัดจากวันที่สง่
ไปรษณีย์
การจัดส่งโดยพนักงานส่งเอกสารที่ถึงมือผู้รับโดยตรง (by hand) ถือว่าวันที่รับเอกสารเป็ นวันรับการแสดงเจตนา

ข้ อเสนอการใช้ โครงข่ายโทรคมนาคม (RAO)

หน้ า 14

เอกสารแนบท้ าย
เอกสารแนบท้ าย 1
เอกสารแนบท้ าย 2
เอกสารแนบท้ าย 3

รายละเอียดของโครงข่ายโทรคมนาคม รวมถึงสถานที่จดุ ใช้ โครงข่ายโทรคมนาคมและบริ การ
ใช้ โครงข่ายโทรคมนาคม
รายละเอี ย ดและมาตรฐานทางเทคนิ ค ส าหรั บ การใช้ โครงข่ า ยโทรคมนาคม รวมถึ ง
ความสามารถของโครงข่ายในการรองรับปริ มาณทราฟฟิ คของการใช้ โครงข่ายโทรคมนาคม
และข้ อกาหนดคุณภาพของการให้ บริ การขันต
้ ่า
ค่าตอบแทนการใช้ โครงข่ายโทรคมนาคม

ข้ อเสนอการใช้ โครงข่ายโทรคมนาคม (RAO)

หน้ า 15

เอกสารแนบท้ าย 1
รายละเอียดของโครงข่ ายโทรคมนาคม สถานที่จุดใช้ โครงข่ ายโทรคมนาคม
และบริการการใช้ โครงข่ ายโทรคมนาคม
1.1
กิจ การโทรคมนาคมแบบที่ส าม เพื่ อ ให้ บ ริ ก ารวงจรเช่ าส่ วนบุ คคลระหว่ างประเทศ ( International
Private Leased Circuit : IPLC ) (ภาคพืน้ ดิน)
จุดเข้ าใช้ โครงข่ ายโทรคมนาคม (Point of Interconnect: POI)
จุดเข้ าใช้ โครงข่ายหลักของบริ ษัท ตังอยู
้ ท่ ี่123 ซันทาวเวอร์ ส อาคารบี ชัน้ 35-37 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล
เขตจตุจกั ร กรุงเทพมหานคร 10900 (จุดเข้ าใช้ อื่นจะแจ้ งให้ ทราบเมื่อเปิ ดให้ บริ การไปถึง)
หมายเหตุ:

1. ผู้ให้ ใช้ โครงข่ายสามารถเปลีย่ นแปลง จุดให้ เข้ าถึงดังกล่าวได้
2. ผู้ให้ ใช้ โครงข่ายสามารถปฏิ เสธการเข้ าถึ ง เพื่ อ ใช้ หรื อ การขอใช้ โครงข่ายโทรคมนาคมได้ ต าม
ข้ อกาหนดในประกาศของคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม
แห่งชาติ เรื่ อง การใช้ และเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม พ.ศ. 2556

บริการการใช้ โครงข่ ายโทรคมนาคม
บริ ษัทให้ บริ การวงจรเช่าส่วนบุคคลระหว่างประเทศ (International Private Leased Circuit, IPLC) บริ ษัทจะ
ดาเนินการจัดหาระบบโครงข่ายที่มีประสิทธิภาพ รวมถึงการลงทุนทังทางด้
้
านการสร้ างใหม่และเช่าใช้ จากผู้ให้ บริ การราย
อื่น เพื่ อให้ สามารถรองรับ การให้ บ ริ การด้ านวงจรเชื่อมต่อ ที่ขยายตัวอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะวงจรเชื่ อมโยงระหว่าง
ประเทศที่ครอบคลุมจุดเชื่อมต่อทัง้ 4 ด้ านของประเทศไทย คือ
ด้ านใต้ ของประเทศไทย เชื่ อมต่อกับประเทศมาเลเซีย เพื่อเชื่ อมโยงไปยังสถานีเคเบิลใต้ น ้าประเทศมาเลเซีย
สิงคโปร์ และเชื่อมต่อไปยังประเทศอื่นๆ ทุกภูมิภาคต่อไป
ด้ านตะวันออกของประเทศไทย เชื่อมต่อกับประเทศกัมพูชา เพื่อเชื่อมโยงสถานีเคเบิลใต้ น ้าประเทศเวียดนาม
และสามารถเชื่อมต่อไปยังประเทศอื่นๆ ทุกภูมิภาคต่อไป
ด้ านเหนือและตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย เชื่อมต่อกับประเทศพม่าและประเทศลาว เพื่อเชื่ อมโยงไปยัง
ประเทศจีนและสถานีเคเบิลใต้ น ้าประเทศเวียดนาม ซึง่ สามารถเชื่อมต่อไปยังประเทศอื่นๆทุกภูมิภาคต่อไป
ด้ านตะวันตกของประเทศไทย เชื่อมต่อกับประเทศพม่า เพื่อเชื่อมโยงไปยังประเทศจีน โดยมีจุดเชื่อมต่อบริ เวณ
ชายแดนไทย-มาเลเซีย อาเภอสะเดา ปาดังเบซา จังหวัดสงขลา มีรูปลักษณะโครงข่ายโทรคมนาคมตามตัวอย่างดังนี ้
ตัวอย่ างจุดเชื่อมต่ อมาเลเซีย ไปยังต่ างประเทศ
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ระบบโครงข่ายพื ้นฐานและโครงข่ายหลักในการให้ บริ การ ใช้ เทคโนโลยี DWDM และ SDH ผ่านข่ายสายใยแก้ ว
นาแสง ซึง่ เป็ นเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพและเสถียรภาพสูงที่สดุ ในปั จจุบนั โดยรองรับการให้ บริ การตังแต่
้ 34 Mbp ถึง 10
Gbps และรวมถึงรองรับการให้ บริ การที่ 40 Gbps ในอนาคต รายละเอียดระบบดังนี ้
ระบบ DWDM (Dense Wavelength Digital Multiplexer) เป็ นอุป กรณ์ โครงข่า ยพื น้ ฐานและโครงข่ายหลัก ที่
เชื่อมโยงเส้ นทางระยะไกล ที่มีความจุช่องสัญญาณสูง ซึ่งช่วยลดการลงทุนทังในการติ
้
ดตังและเช่
้
าใช้ ข่ายเส้ นใยแก้ วนา
แสงจากผู้ให้ บริ การรายอื่น โดยระบบ DWDM ที่บริ ษัทเลือกใช้ รองรับจานวน Wavelength ไม่น้อยกว่า 8 Channel และ
รองรับการทา Protection ที่ความเร็ วน้ อยกว่า 50 มิลลิวินาที
ระบบ SDH (Synchronous Digital Hierarchy) เป็ นอุป กรณ์ โครงข่ า ยหลัก และโครงข่า ยการให้ บ ริ ก าร เพื่ อ
กาหนดเส้ นทาง ควบคุมภาพการให้ บริ การ และเชื่อมต่อไปยังผู้ใช้ หรื อผู้ให้ บริ การต่างๆทังในและนอกประเทศ
้
โดยระบบ
SDH ที่บริ ษัทเลือกใช้ รองรับความจุช่องสัญญาณไม่น้อยกว่า STM-64 ดังมีรายละเอียดของจุดเข้ าถึงเพื่อใช้ บริ การ (POI)
ตามเอกสารแนบท้ ายข้ อเสนอ 1
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1.2
กิจการโทรคมนาคมแบบที่สาม เพื่อให้ บริการวงจรเช่ าส่ วนบุคคลระหว่ างประเทศ ( International
Private Leased Circuit : IPLC ) (ภาคพืน้ นา้ )
จุดเข้ าใช้ โครงข่ ายโทรคมนาคม (Point of Interconnect: POI)
จุดเข้ าใช้ โครงข่ายหลักของบริ ษัทโดยสังเขป ตังอยู
้ ท่ ี่หาดแม่ราพึง จังหวัดระยอง โดยบริ ษัทจะแจ้ งให้ ท ราบใน
ภายหลัง เมื่อสามารถยืนยันพิกดั ได้ แน่นอน ซึง่ ขณะนี ้บริ ษัทอยูร่ ะหว่างศึกษาความเหมาะสมทางเทคนิค (จุดเข้ าใช้ อื่น
จะแจ้ งให้ ทราบเมื่อเปิ ดให้ บริ การไปถึง)
หมายเหตุ:

1. ผู้ให้ ใช้ โครงข่ายสามารถเปลีย่ นแปลง จุดให้ เข้ าถึงดังกล่าวได้
2. ผู้ให้ ใช้ โครงข่ายสามารถปฏิ เสธการเข้ าถึ ง เพื่ อ ใช้ หรื อ การขอใช้ โครงข่ายโทรคมนาคมได้ ต าม
ข้ อกาหนดในประกาศของคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม
แห่งชาติ เรื่ อง การใช้ และเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม พ.ศ. 2556

บริการการใช้ โครงข่ ายโทรคมนาคม
ปั จจุบนั บริ ษัทให้ บริ การวงจรเช่าส่วนบุคคลระหว่างประเทศ (International Private Leased Circuit, IPLC) ด้ วย
ระบบโครงข่ายทีม่ ีประสิทธิภาพภาคพื ้นดิน โดยการลงทุนสร้ างและเช่าใช้ จากผู้ให้ บริ การรายอื่น เพื่อให้ สามารถรองรับการ
ให้ บริ การด้ านวงจรเชื่อมต่อที่ขยายตัวอย่างต่อเนื่อง เชื่อมโยงระหว่างประเทศทีค่ รอบคลุมจุดเชื่อมต่อทัง้ 4 ด้ านของ
ประเทศไทย คือ
- ด้ านใต้ ของประเทศไทยเชื่อมต่อกับประเทศมาเลเซีย
- ด้ านตะวันออกของประเทศไทยเชื่อมต่อกับประเทศกัมพูชา
- ด้ านเหนือและตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยเชื่อมต่อกับประเทศลาวและอยูร่ ะหว่างการจัดสร้ าง
- ด้ านตะวันตกของประเทศไทยเชื่อมต่อกับประเทศพม่า
สาหรับโครงข่ายเคเบิ ้ลใต้ น ้า ซึง่ บริ ษัทมีความประสงค์จดั สร้ างมาเลเซียในครัง้ นี ้ บริ ษัทวางแผนให้ เป็ นจุดเชื่อม
ต่อภาคพื ้นน ้าไปยังประเทศมาเลเซียและกัมพูชา มีรูปลักษณะโครงข่ายโทรคมนาคมดังนี ้
แผนผังโครงข่ายเชื่อมโยง ประเทศไทย-มาเลเซีย
SDH

SDH

Symphony
SDH STM64
SDH

Sympphony
DWDM
Network

สถานีเคเบิ ล้ ใต้ น ้า Symphony

SLTE
THAILAND WATER

MALAYSIA WATER
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Submarine Cable

SLTE

MALAYSIA
Operator
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ระบบโครงข่ายพื ้นฐานและโครงข่ายหลักในการให้ บริ การเคเบิ ้ลใต้ น ้ายังคงใช้ เทคโนโลยี DWDM และ SDH ผ่าน
ข่ายสายใยแก้ วนาแสง ซึง่ เป็ นเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพและเสถียรภาพสูงที่สดุ ในปั จจุบนั
ระบบ DWDM (Dense Wavelength Digital Multiplexer) เป็ นอุป กรณ์ โครงข่ายพื น้ ฐานและโครงข่ายหลัก ที่
เชื่อมโยงเส้ นทางระยะไกล ที่มีความจุช่องสัญญาณสูง ซึง่ ช่วยเพิ่มทางเลือกในการใช้ โครงข่ายเพิ่มเติมจากภาคพื ้นดิน
โดยออกแบบให้ มีจ านวน Wavelength สูงสุด 100 channel ต่อ 1 เส้ นทาง และมีค วามจุ (Capacity) โดยรวม 30
Tbps ทังระบบ
้
ระบบ SDH (Synchronous Digital Hierarchy) เป็ นอุป กรณ์ โครงข่า ยหลัก และโครงข่า ยการให้ บ ริ ก าร เพื่ อ
กาหนดเส้ นทาง ควบคุมคุณภาพการให้ บริ การ และเชื่อมต่อไปยังผู้ใช้ หรื อผู้ให้ บริ การต่างๆ ทังในและนอกประเทศ
้
โดย
ระบบ SDH ที่บริ ษัทเลือกใช้ รองรับความจุช่องสัญญาณไม่น้อยกว่า STM-64 ดังมีรายละเอียดตามจุดเข้ าใช้ โครงข่าย
โทรคมนาคมเพื่อใช้ บริ การ (POI) ดังที่กล่าวมาข้ างต้ น
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1.3
บริ การอินเทอร์ เน็ ตเกตเวย์ ระหว่ างประเทศและบริ การชุมสายอินเทอร์ เน็ ต แบบที่สอง ที่มีโครงข่ าย
เป็ นของตนเอง
จุดเข้ าใช้ โครงข่ ายโทรคมนาคม (Point of Interconnect: POI)
สถานที่จดุ ใช้ โครงข่ายโทรคมนาคม (Point of Interconnect Location) จุดเข้ าใช้ โครงข่ายหลักของบริ ษัท ตังอยู
้ ่ที่
123 ซันทาวเวอร์ ส อาคารบี ชัน้ 35-37 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจกั ร กรุ งเทพมหานคร 10900 (จุดเข้ าใช้ อื่น
จะแจ้ งให้ ทราบเมื่อเปิ ดให้ บริ การไปถึง)
บริการการใช้ โครงข่ ายโทรคมนาคม
International Internet Gateway (IIG)
คือส่วนของการให้ บริ การเพื่อเชื่อมต่ออินเทอร์ เน็ ตออกไปต่างประเทศ โดยเชื่อมต่อไปยังโครงข่ายอินเทอร์ เน็ต
เกตเวย์ระหว่างประเทศของผู้ให้ บริ การในประเทศต่างๆ เช่น สิงคโปร์ เพื่อจะทาให้ โครงข่ายอินเทอร์ เน็ตเกตเวย์ระหว่าง
ประเทศของบริ ษัทสามารถเชื่อมต่อไปยังทุกแห่งทัว่ โลก โดยความสามารถของระบบรองรับการขยายความเร็ วไม่น้อยกว่า
20 Gbps พร้ อมติ ด ตัง้ ระบบสนับ สนุน อื่ น เพื่ อ ให้ ก ารเชื่ อ มต่ อ ไปยัง โครงข่ า ยอิ น เทอร์ เน็ ต ในต่ า งประเทศมี คุณ ภาพ
ประสิทธิภาพ เสถียรภาพ และความปลอดภัยสูง

ลักษณะการให้ บริการ อินเทอร์ เน็ตเกตเวย์ ระหว่ างประเทศ National Internet Exchange (NIX)
คือ ส่วนของการให้ บ ริ การเพื่ อ เชื่ อมต่อชุม สายอิน เทอร์ เน็ต ภายในประเทศ โดยท าหน้ าที่ เชื่ อ มต่อ ระหว่างผู้
ให้ บริ การอินเทอร์ เน็ตภายในประเทศต่างๆ ตลอดจนเชื่อมต่อกับผู้ให้ บริ การ NIX อื่นๆ โดยความสามารถของระบบรองรับ
การขยายความเร็ ว ไม่ น้ อยกว่า 100 Gbps พร้ อมติ ด ตัง้ ระบบสนับ สนุน อื่ น เพื่ อ ให้ การเชื่ อ มต่ อ ระหว่า งผู้ให้ บ ริ ก าร
อินเทอร์ เน็ตในประเทศมีคณ
ุ ภาพ ประสิทธิภาพ เสถียรภาพ และความปลอดภัยสูง
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เอกสารแนบท้ าย 2
รายละเอียดและมาตรฐานทางเทคนิคสาหรับการใช้ โครงข่ ายโทรคมนาคมรวมถึงความสามารถของโครงข่ ายใน
การรองรับปริมาณทราฟฟิ คของการใช้ โครงข่ ายโทรคมนาคม และข้ อกาหนดคุณภาพของการให้ บริการขัน้ ต่า
1. มาตรฐานการในการเชื่อมโยงเพื่อใช้ บริการโครงข่ ายของบริษัทจะใช้ มาตรฐานดังนี ้
E1
- ITU-T G.703 Physical/electrical characteristics of interfaces
- ITU-T G.704 Synchronous frame structures
- ITU-T G.706 Frame alignment and CRC
- ITU-T G.821 Error performance of an international connection
- ITU-T G.823 The Control of Jitter and Wander within Digital Network which are based on the 2048
kbps Hierarchy
- ITU-T G.826 Error performance parameters & objectives for international, constant bit rate digital
paths at or above primary rate
DS3
- ANSI T1.101 Synchronization Interface Standard
- ANSI T1.102 Electrical interfaces for the DS3 levels of the North American digital
telecommunications hierarchy
- ANSI T1.107 Digital hierarchy format requirements
- ANSI T1.404 DS3 metallic interface specification
OC3/STM1
- ITU-T G.957 Optical interfaces for equipments and systems relating to the synchronous digital
hierarchy to enable transverse compatibility (Parameters specified for STM-1 optical
interfaces)
OC12/STM4
- ITU-T G.957 Optical interfaces for equipments and systems relating to the synchronous digital
hierarchy to enable transverse compatibility (Parameters specified for STM-4 optical
interfaces)
2. คุณภาพการให้ บริการขัน้ ต่า
ผู้ให้ ใช้ โครงข่ายจะดาเนินการให้ คุณภาพบริ การการใช้ โครงข่ายเป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพที่ดี และเป็ นไปตาม
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ กสทช. ประกาศกาหนด
หมายเหตุ : เอกสารแนบท้ าย 2 เป็ นรายละเอียดของกิจการโทรคมนาคม ดังนี ้
- กิจการโทรคมนาคมแบบที่สาม เพื่อให้ บริการวงจรเช่ าส่ วนบุคคลระหว่ างประเทศ
( International Private Leased Circuit : IPLC ) (ภาคพืน้ ดิน และ ภาคพืน้ นา้ )
- บริ การอิ น เทอร์ เน็ ตเกตเวย์ ระหว่ างประเทศและบริ การชุม สายอิน เทอร์ เน็ ต แบบที่สอง ที่ มี
โครงข่ ายเป็ นของตนเอง
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เอกสารแนบท้ าย 3
ค่ าตอบแทนการใช้ โครงข่ ายโทรคมนาคม
3.1 กิจการโทรคมนาคมแบบที่สาม เพื่อให้ บริ การวงจรเช่ าส่ วนบุคคลระหว่ างประเทศ ( International Private
Leased Circuit : IPLC ) (ภาคพืน้ ดิน)
บริการวงจรส่ วนบุคคลระหว่ างประเทศ (IPLC)
จากจุดใช้ โครงข่ายโทรคมนาคม (กรุงเทพฯ) ไปยังจุดเชื่อมต่อต่างประเทศที่จงั หวัดสงขลาและที่จงั หวัดสระแก้ ว
ความเร็ว (Mbps)

ค่ าบริการแรกเข้ า

DS3
STM1
STM4
STM16

49,600
74,400
341,000
775,000

อัตราค่ าใช้ บริการรายเดือน
(บาท/เดือน)
186,000
452,600
1,221,400
3,053,500

หมายเหตุ
- อัตราค่ าใช้ บริการและค่ าบริการทัง้ หมดไม่ รวมภาษีมูลค่ าเพิ่ม
- อัตราราคานีไ้ ม่ รวมอุปกรณ์ เชื่อมต่ อ (Local Access)
- ต้ นทุนโครงข่ ายที่ขนาดความจุช่องสัญญาณ 10 Gbps. เป็ นรายเดือนโดยประมาณ
1) งบลงทุน 1,890,896 บาท
2) ค่ าใช้ จ่ายในการขาย/บริหาร 457,000 บาท
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3.2 กิจการโทรคมนาคมแบบที่สาม เพื่อให้ บริการวงจรเช่ าส่ วนบุคคลระหว่ างประเทศ ( International
Private Leased Circuit : IPLC ) (ภาคพืน้ นา้ )
บริการวงจรส่ วนบุคคลระหว่ างประเทศ (IPLC)
จากสถานีเคเบิ ้ลใต้ น ้าประเทศไทยถึงสถานีเคเบิ ้ลใต้ น ้าในมาเลเซียหรื อกัมพูชา
ความเร็ว
(Mbps)

ค่ าบริการแรกเข้ า

อัตราค่ าใช้ บริการรายเดือน
(บาท/เดือน)

STM-1

75,000

137,000

STM-4

120,000

290,000

STM-16

750,000

950,000

STM-64

900,000

2,400,000

หมายเหตุ
- อัตราค่ าใช้ บริการและค่ าบริการทัง้ หมดไม่ รวมภาษีมูลค่ าเพิ่ม
- อัตรานีเ้ ป็ นอัตราเฉพาะส่ วนเคเบิล้ ใต้ นา้ เท่ านัน้
- อัตราราคานีไ้ ม่ รวมอุปกรณ์ เชื่อมต่ อ (Local Access)
- ต้ นทุนโครงข่ ายที่ 10 Gbps. เป็ นรายเดือนโดยประมาณ
1) งบลงทุน 1,481,154 บาท
2) ค่ าใช้ จ่ายในการขาย/บริการ 365,000 บาท
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3.3 บริการอินเทอร์ เน็ตเกตเวย์ ระหว่ างประเทศและบริการชุมสายอินเทอร์ เน็ต แบบที่สอง ที่มีโครงข่ ายเป็ น
ของตนเอง
บริ ษัทฯ มีนโยบายในการกาหนดอัตราค่าบริ การ โดยคานึงถึงสภาวะตลาด การแข่งขัน ต้ นทุนของอุปกรณ์ ค่าใช้ จ่าย
ในการดาเนินงาน รวมทังต้
้ นทุนในการเชื่อมต่อโครงข่ายกับผู้ให้ บริ การโทรคมนาคมอื่นทังในและต่
้
างประเทศและเงื่อนไข
ในการกากับดูแลสาหรับบริ การแต่ละประเภท เช่น ค่าธรรมเนียมต่างๆ อัตราค่าเชื่อมต่อโครงข่าย เป็ นต้ น ซึ่งสามารถแยก
พิจารณาการกาหนดรูปแบบอัตราค่าบริ การตามประเภทของบริ การได้ ดงั นี ้

ความเร็ว
(Mbps)

อัตราค่ าใช้ บริการรายเดือน
บริการชุมสายอินเทอร์ เน็ต
(บาท/เดือน)

STM1
STM4
STM16

150,000
360,000
800,000

อัตราค่ าใช้ บริการรายเดือน
บริ ก ารอิ น เทอร์ เน็ ต เกตเวย์ ระหว่ าง
ประเทศ
(บาท/เดือน)
600,000
1,440,000
3,200,000

โดยอัตราค่าบริ การนี ้ไม่รวมภาษี มูลค่าเพิ่ม และมีอตั ราค่าบริ การมาตรฐานที่อายุสญ
ั ญา 1 ปี ซึ่งอาจมีการเจรจา
เงื่อนไขสัญญาได้ ตามความเหมาะสมกับลูกค้ าต่อไป

หมายเหตุ
- อัตราข้ างต้ นเป็ นราคาเฉพาะพืน้ ที่ท่ ใี ห้ บริการของ บมจ.ซิมโฟนี่ คอมมูนิเคชั่น
- อัตราทัง้ หมดไม่ รวมอุปกรณ์ เชื่อมต่ อ (Local Access)
- ต้ นทุนบริการที่ขนาดความเร็ว STM 16 หรือ 2.5 G. เป็ นรายเดือนโดยประมาณ
1) งบลงทุน 1,981,540 บาท
2) ค่ าใช้ จ่ายในการขายและบริการ 480,000 บาท
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