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รายละเอียดข้อเสนอการใช้โครงข่ายโทรคมนาคมของ 
บริษัท ซิมโฟน่ี คอมมูนิเคชั่น จ ากัด (มหาชน) 

 
รายละเอียดข้อเสนอการใช้โครงขา่ยโทรคมนาคมของบริษัท ซิมโฟน่ี คอมมนูิเคชัน่ จ ากดั (มหาชน) ประกอบด้วย

รายละเอียดตา่งๆ ดงันี ้
 

หมวดที่ 1  
ข้อเสนอบริการให้ใช้โครงขา่ยโทรคมนาคม รายละเอียดของโครงขา่ยโทรคมนาคม และบริการท่ีจะอนญุาตให้ใช้

โครงข่ายโทรคมนาคม รวมถึงคุณภาพการให้บริการใช้โครงข่ายโทรคมนาคมซึ่งเป็นมาตรฐานระดับเดียวกับของผู้ รับ
ใบอนญุาตที่มีโครงขา่ยโทรคมนาคมที่ให้ใช้โครงขา่ยโทรคมนาคมเอง 

หมวดที่ 2  
รายละเอียดของสิง่อ านวยความสะดวกที่จ าเป็นส าหรับการใช้โครงขา่ยโทรคมนาคม 
หมวดที่ 3 
กระบวนการและวิธีการเข้าถึงเพื่อใช้โครงข่ายโทรคมนาคม มาตรฐานทางเทคนิคส าหรับการใช้โครงข่าย

โทรคมนาคม รวมถึงความสามารถของโครงขา่ยในการรองรับปริมาณทราฟฟิค 
หมวดที่ 4  
หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ รับใบอนญุาตที่ขอใช้โครงขา่ยโทรคมนาคมและผู้ รับใบอนญุาตที่ให้ใช้โครงขา่ย

โทรคมนาคม รวมทัง้เง่ือนไขเก่ียวกบัการรักษาความลบั การเปิดเผยข้อมลู และมาตรการด้านรักษาความปลอดภยั 
หมวดที่ 5  
อตัราคา่ตอบแทนการใช้โครงขา่ยโทรคมนาคม และอตัราคา่ตอบแทนการใช้สิง่อ านวยความสะดวกที่จ าเป็น 
หมวดที่ 6 
หลกัเกณฑ์และวิธีการส าหรับการเรียกเก็บและการช าระคา่ตอบแทนการใช้โครงขา่ยโทรคมนาคม 
หมวดที่ 7 
กระบวนการและระยะเวลาเจรจาข้อตกลงการใช้โครงขา่ยโทรคมนาคม 
หมวดที่ 8 
เง่ือนไขและขัน้ตอนการร้องขอใช้บริการใหมแ่ละการเปลีย่นแปลงการใช้โครงขา่ยโทรคมนาคม 
หมวดที่ 9  
ขัน้ตอน วิธีการ และระยะเวลาด าเนินการตอ่ข้อร้องเรียนและข้อโต้แย้งที่มกีบัผู้ รับใบอนญุาตทีข่อใช้โครงขา่ย
โทรคมนาคม 
หมวดที่ 10 
บทลงโทษหรือคา่ปรับจากการผิดเง่ือนไขของสญัญา 
หมวดที่ 11 
บคุคลและสถานท่ีตดิตอ่ได้ 
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หมวดที่ 1 
ข้อเสนอการใช้โครงข่ายโทรคมนาคม รายละเอียดของโครงข่ายโทรคมนาคม และบริการที่จะอนุญาตให้ใช้
โครงข่ายโทรคมนาคม รวมถงึคุณภาพการให้บริการใช้โครงข่ายโทรคมนาคมซึ่งเป็นมาตรฐานระดับเดียวกับ

ของผู้รับใบอนุญาตที่มีโครงข่ายโทรคมนาคมที่ให้ใช้โครงข่ายโทรคมนาคมเอง 
 

 
ข้อ 1. ขอบเขตตามข้อตกลง 

ข้อเสนอการใช้โครงขา่ยโทรคมนาคมของบริษัท ซิมโฟน่ี คอมมนูิเคชัน่ จ ากดั (มหาชน) ฉบบันีค้รอบคลมุถึงความ
ตกลงทางเทคนิคและพาณิชย์ส าหรับการให้บริการใช้โครงข่ายโทรคมนาคมกับผู้ ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการ
โทรคมนาคม (ซึ่งต่อไปในข้อเสนอนีจ้ะเรียกว่า “ผู้ขอใช้”) ซึ่งมีสิทธิและหน้าที่ภายใต้การก ากับดูแลของคณะกรรมการ
กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (ซึ่งต่อไปในข้อเสนอนีจ้ะเรียกว่า “กสทช”) ที่
ประสงค์จะขอใช้โครงขา่ยของบริษัทตามขอบเขตบริการท่ีเสนอไว้ในข้อเสนอนี ้
ข้อ 2. ขอบเขตของข้อเสนอ 

ข้อเสนอฉบบันีค้รอบคลมุสาระส าคญัในประเด็นตา่งๆ ดงัตอ่ไปนี ้ 
(1) รายละเอียดของโครงข่ายโทรคมนาคม รวมถึงสถานที่จุดใช้โครงข่ายและบริการใช้โครงข่ายโทรคมนาคม 

เป็นไปตามเอกสารแนบ ท้าย 1 
(2) รายละเอียดและมาตรฐานทางเทคนิคส าหรับการใช้โครงข่ายโทรคมนาคม รวมถึงความสามารถของ

โครงข่ายโทรคมนาคมในการรองรับปริมาณทราฟฟิคและข้อก าหนดคณุภาพของการให้บริการ เป็นไปตาม
เอกสารแนบท้าย 2 

(3) คา่ตอบแทนการใช้โครงขา่ยโทรคมนาคม เป็นไปตามเอกสารแนบท้าย 3 
ข้อ 3. ข้อก าหนดและเงื่อนไขส าหรับการใช้โครงข่ายโทรคมนาคม 
3.1 ผู้ขอใช้โครงข่ายต้องรับรองว่าตนเองมีสิทธิและหน้าที่โดยสมบรูณ์ในการให้บริการโทรคมนาคมภายใต้การก ากับ

ดแูลของคณะกรรมการกิจการกระจายเสยีง กิจการโทรทศัน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (“กสทช.”) ตลอด
ระยะเวลาที่มีการใช้โครงขา่ยโทรคมนาคม  

3.2 ผู้ขอใช้โครงข่ายจะต้องจัดหา หรือด าเนินการอื่นใดเพื่อให้ได้มาซึ่งการอนุญาต ใบอนุญาต ความเห็นชอบ หรือ
ความยินยอม ท่ีเก่ียวข้องกบัการใช้โครงขา่ยโทรคมนาคม หรือติดตัง้เคร่ืองและอปุกรณ์โทรคมนาคม หรืออปุกรณ์ 
หรือโครงสร้างอื่นใด ในสถานท่ีของผู้ให้ใช้โครงขา่ยตามกฎหมายตา่งๆ ที่เก่ียวข้องเอง  

ข้อ 4. รายละเอียดของโครงข่ายโทรคมนาคม และบริการที่จะอนุญาตให้ใช้โครงข่ายโทรคมนาคม 
เป็นไปตามเอกสารแนบท้าย 1 

ข้อ 5. คุณภาพการให้บริการใช้โครงข่ายโทรคมนาคม   
คณุภาพการให้บริการใช้โครงขา่ยโทรคมนาคมตามข้อเสนอนี ้บริษัทจะจดัให้เป็นไปตามค าตอบรับขอใช้ ซึง่จะต้อง

เป็นมาตรฐานระดบัเดียวกบัของผู้ รับใบอนญุาตที่มีโครงขา่ยโทรคมนาคมที่ให้ใช้โครงขา่ยโทรคมนาคมเอง 
ทัง้นี ้หากมีการก าหนดคณุภาพการใช้โครงข่ายโทรคมนาคมอื่นเพิ่มเติมจะต้องเป็นไปโดยชดัเจน ไม่เลือกปฏิบตัิ 

เปิดเผย โปร่งใสและไมข่ดัหรือแย้งกบัหลกัเกณฑ์ของ กสทช. 



 

 ข้อเสนอการใช้โครงข่ายโทรคมนาคม (RAO)  หน้า 3 

 
หมวดที่ 2 

รายละเอียดของสิ่งอ านวยความสะดวกที่จ าเป็นส าหรับการใช้โครงข่ายโทรคมนาคม 
 
ข้อ 1. รายละเอียดเกี่ยวกับอาคารสถานที่ สิ่งอ านวยความสะดวกอื่นๆ และอัตราค่าตอบแทนการใช้สิ่งอ านวย
ความสะดวกและสถานที่ 
 บริษัทจะจดัสิง่อ านวยความสะดวกที่จ าเป็นเพื่ออ านวยความสะดวกในการเข้าใช้โครงขา่ยโทรคมนาคมดงัต่อไปนี ้
1.1 สถานที่/พืน้ที่ติดตัง้อุปกรณ์ในกรณีที่ผู้ ขอเข้าใช้โครงข่ายโทรคมนาคมจะต้องติดตัง้อปุกรณ์ในพืน้ที่หรือ Rack ที่
 บริษัทก าหนด 
1.2  อปุกรณ์/ระบบจ่ายสญัญาณไฟฟ้าที่จ าเป็น ตวัอยา่งเช่น Battery หรือ UPS 
1.3 เส้นใยแก้วน าแสงเพื่อเช่ือมตอ่วงจรโทรคมนาคมจากจดุที่ขอใช้ไปยงัอปุกรณ์ของบริษัท 
1.4 อปุกรณ์ Termination ตาม Interface ประเภทตา่งๆ 
1.5 สาย Patch Cord 

การใช้โครงขา่ยของผู้ขอใช้ ณ จดุใช้โครงข่ายโทรคมนาคม หากจ าเป็นต้องใช้สถานท่ีสาธารณปูโภคและสิ่งอ านวย
ความสะดวกอื่นๆ ส าหรับวตัถุประสงค์แห่งการใช้โครงข่ายโทรคมนาคมตามข้อเสนอนี ้ผู้ ขอใช้ต้องแจ้งรายละเอียดที่
จ าเป็นอยา่งชดัเจนเป็นหนงัสอืแก่บริษัท 

บริษัทจะจัดหาสถานที่ สาธารณูปโภคและสิ่งอ านวยความสะดวกให้กับผู้ขอใช้และเรียกเก็บค่าตอบแทนที่อิง
ต้นทุน แล้วแต่กรณีที่เกิดขึน้ตามข้อเท็จจริงที่ปรากฎ หากบริษัทไม่สามารถจดัหาสถานที่ สาธารณูปโภคและสิ่งอ านวย
ความสะดวกตามที่ผู้ขอใช้ร้องขอได้ เนื่องจากเหตผุลทางเทคนิคหรือข้อจ ากดัที่มีแล้ว บริษัทจะเสนอให้ผู้ขอใช้พิจารณาใน
ทางเลอืกอื่น ภายใต้ข้อตกลงด้านภาระคา่ใช้จ่ายที่เกิดขึน้กบัผู้ขอใช้ ในการใช้สอยอาคาร 
ข้อ 2. เงื่อนไขการเข้าใช้อาคารสถานที่ สาธารณูปโภค และสิ่งอ านวยความสะดวก 
2.1 ในการจดัให้มีสถานที่ สาธารณปูโภค และสิง่อ านวยความสะดวกอื่นๆ ส าหรับการใช้โครงขา่ยโทรคมนาคมให้กบัผู้

ขอใช้นัน้ บริษัทจะจดัให้มีการบ ารุงรักษาให้ใช้งานได้ดี ให้มีความปลอดภยั จดัให้มีระเบียบการเข้าสถานที่ จดัท า
คูม่ือการปฏิบตัิงานและบ ารุงรักษาให้กบัผู้ขอใช้ เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบตัิ และในกรณีที่ผู้ขอใช้ไมป่ฏิบตัิตาม
กฎ ระเบียบดงักล่าว บริษัทมีสิทธิเรียกค่าปรับได้ตามสมควรแก่กรณี  ทัง้นีอ้ตัราค่าบริการเบือ้งต้นในการติดตัง้
อุปกรณ์ภายใน Rack ที่บริษัทก าหนด คือ 45,000 บาทต่อเดือนต่อ Rack และอัตราค่าบริการกระแสไฟฟ้า
โดยประมาณที่ 3,000 บาทเดือนตอ่ Amp 

2.2 ในการใช้สอยอาคาร สถานท่ี และสิง่อ านวยความสะดวกของผู้ให้เช่ือมตอ่ การเช่ือมตอ่จะต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์
และตามวตัถปุระสงค์ที่ระบไุว้ในข้อเสนอนีเ้ท่านัน้ ห้ามมิให้น าไปใช้เพื่อประโยชน์หรือวตัถปุระสงค์อื่น 

ข้อ 3. แต่ละฝ่ายมีหน้าที่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่อไปนีใ้นส่วนที่ใช้เพื่อประโยชน์ของตนเอง 
          ผู้ขอใช้มีภาระรับผิดชอบตอ่คา่ตอบแทนทีม่ีการเรียกเก็บ อนัเนื่องจากการใช้สถานท่ีสาธารณปูโภคและสิง่อ านวย
ความสะดวกอื่นๆ ส าหรับการใช้โครงขา่ยโทรคมนาคมที่เกิดขึน้ อกีทัง้ยงัจะต้องปฏิบตัิตามมาตรการตา่งๆ ท่ีเก่ียวข้องโดย
เคร่งครัด
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หมวดที่ 3 

กระบวนการและวิธีการเข้าถงึเพื่อใช้โครงข่ายโทรคมนาคม มาตรฐานทางเทคนิคส าหรับการใช้โครงข่าย
โทรคมนาคม รวมถงึความสามารถของโครงข่ายในการรองรับปริมาณทราฟฟิค 

 
ข้อ 1. จุดที่ให้เข้าถงึเพื่อใช้โครงข่ายโทรคมนาคม 
 จุดที่ให้เข้าถึงเพื่อใช้โครงข่ายโทรคมนาคมและพืน้ที่ติดตัง้อุปกรณ์ให้เป็นไปตามเอกสารแนบท้าย 1 โดยผู้ ให้ใช้
โครงขา่ยมีสทิธิในการเปลีย่นแปลงจดุที่ให้เข้าถึงเพื่อใช้ และพืน้ท่ีติดตัง้ดงักลา่ว 
ข้อ 2. กระบวนการและวิธีการเข้าถงึเพื่อใช้โครงข่ายโทรคมนาคม 
2.1 ผู้ขอใช้โครงขา่ยจะต้องปฏิบตัิตามขัน้ตอนและน าเสนอรายละเอียดข้อมลูการขอใช้โครงขา่ยโทรคมนาคมตอ่ผู้ให้ใช้

โครงขา่ยอยา่งเป็นทางการ ตามหมวด 2 สว่นท่ี 3 ของประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสยีง กิจการโทรทศัน์ 
และกิจการโทรคมนาคมแหง่ชาติ เร่ือง การใช้และเช่ือมตอ่โครงขา่ยโทรคมนาคม พ.ศ. 2556  

2.2 ภายใน 90 วนันบัตัง้แต่วนัท่ีได้รับทราบความต้องการการใช้บริการอยา่งเป็นทางการ บริษัทฯ จะแจ้งว่าจะยอมรับ 
ตามความต้องการการใช้บริการดังกล่าวนี ้ทัง้หมดหรือแต่บางส่วน ตลอดจนวนัที่โดยประมาณที่จะสามารถ
ให้บริการตามความต้องการใช้บริการดงักลา่วได้   

ข้อ 3. มาตรฐานทางเทคนิคส าหรับการใช้โครงข่ายโทรคมนาคม และความสามารถของโครงข่ายในการ
รองรับทราฟฟิคของโครงข่ายโทรคมนาคม 
3.1 ผู้ ขอใช้โครงข่ายต้องจัดให้โครงข่ายของตนมีมาตรฐานทางเทคนิคที่เข้ากันได้กับโครงข่ายของบริษัทหรือมี

มาตรฐานทางเทคนิค และเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ที่ กสทช. ประกาศก าหนด 
3.2 ทัง้สองฝ่ายตกลงกนัที่จะก าหนดรายละเอียดและมาตรฐานทางเทคนิคส าหรับการใช้โครงข่ายโทรคมนาคมตามที่ 

กสทช. ประกาศก าหนด ซึง่การก าหนดดงักล่าวจะเป็นไปโดยเปิดเผย ชดัเจน ไมเ่ลอืกปฏิบตัิ และไมข่ดัหรือแย้งกบั
หลกัเกณฑ์ของ กสทช. ในกรณีที่จะต้องมีการปรับเปลี่ยนหรือเพิ่มเติมมาตรฐานทางเทคนิคอื่นนัน้ ทัง้สองฝ่ายจะ
ร่วมพิจารณาต่อไป ทัง้นี ้มาตรฐานทางเทคนิคที่เพิ่มเติมหรือปรับเปลี่ยนนัน้  จะต้องไม่กระทบต่อคุณภาพการ
ให้บริการขัน้ต ่าแก่ผู้ใช้บริการ และไมข่ดัหรือแย้งตอ่มาตรฐานทางเทคนิคที่ กสทช. ประกาศก าหนด 

3.3 รายละเอียดและมาตรฐานทางเทคนิค รวมถึงความสามารถของโครงข่ายในการรองรับปริมาณทราฟฟิคของ
โครงขา่ยโทรคมนาคม เป็นไปตามเอกสารแนบท้าย 2 

ข้อ 4. การเปลี่ยนแปลงบนโครงข่าย 
 แตล่ะฝ่ายจะแจ้งให้อีกฝ่ายหนึง่ทราบลว่งหน้าเป็นระยะเวลาไมน้่อยกวา่ 90 วนัถึงการเปลีย่นแปลงใดๆ เก่ียวกบัคา่
มาตรฐาน (configuration) ของโครงข่ายโทรคมนาคมและสิ่งอ านวยความสะดวก อนัอาจสง่ผลกระทบในสาระส าคญัต่อ
วิศวกรรมโครงขา่ยของอีกฝ่ายหนึง่  
ข้อ 5. การบ ารุงรักษาตามแผนงาน 
 แต่ละฝ่ายจะต้องแจ้งให้อีกฝ่ายหนึ่งทราบลว่งหน้าอย่างน้อย 7 วนั ในเร่ืองของการบ ารุงรักษาตามแผนงานที่อาจ
ส่งผลกระทบต่อระบบของอีกฝ่ายหนึ่งและจะใช้ความพยายามของตนอย่างดีที่สุดเพื่อไม่ให้มีการหยุดชะงักของการ
ให้บริการ  
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หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้รับใบอนุญาตที่ขอใช้โครงข่ายโทรคมนาคมและผู้รับใบอนุญาตที่ให้ใช้
โครงข่ายโทรคมนาคม รวมทัง้เงื่อนไขเกี่ยวกับการรักษาความลับ การเปิดเผยข้อมูล  

และมาตรการด้านรักษาความปลอดภยั 
 
ข้อ 1. ความรับผิดชอบของแต่ละฝ่าย 
1.1 หน้าที่ของผู้ให้ใช้โครงข่าย 

1.1.1 ผู้ ให้ใช้โครงข่ายมีหน้าที่ต้องด าเนินการให้โครงข่ายโทรคมนาคมของตนมีมาตรฐานและคุณภาพการ
ให้บริการสอดคล้องตามประกาศวา่ด้วยมาตรฐานและคณุภาพการให้บริการโทรคมนาคมของ กสทช. ที่
เก่ียวข้อง 

1.1.2 ผู้ ให้ใช้โครงข่ายมีหน้าที่ต้องบ ารุงรักษาและปรับปรุงโครงข่ายโทรคมนาคมของตนให้ดีอยู่เสมอ และ
เป็นไปตามมาตรฐานการบ ารุงรักษาโครงขา่ยโทรคมนาคมที่เป็นท่ียอมรับโดยทัว่ไป  

1.1.3 ผู้ ให้ใช้โครงข่ายมีหน้าที่แจ้งให้ผู้ขอใช้โครงข่ายทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 90 วนั ก่อนการเปลี่ยนแปลง
ใดๆ (เช่น ค่ามาตรฐาน (Configuration) เป็นต้น)  ของระบบหรือโครงข่ายโทรคมนาคมของผู้ ให้ใช้
โครงขา่ย ซึง่อาจสง่ผลกระทบในสาระส าคญัตอ่วิศวกรรมโครงขา่ยโทรคมนาคมของผู้ขอใช้โครงขา่ยได้  

1.1.4 หากเกิดข้อผิดพลาดต่างๆ บนโครงข่ายโทรคมนาคมของผู้ ให้ใช้โครงข่าย ผู้ ให้ใช้โครงข่ายจะแจ้งให้ผู้ขอ
ใช้โครงข่ายทราบถึงข้อผิดพลาด รวมถึงแจ้งให้ทราบถึงความคืบหน้าของการแก้ไขข้อผิดพลาด และ
ด าเนินการแก้ไขข้อผิดพลาดดงักลา่วโดยเร็วที่สดุ 

1.1.5 ผู้ให้ใช้โครงข่ายจะพยายามจดัหาพืน้ที่หรือจดัให้มีมาตรการอื่นใดเพื่อให้ผู้ขอใช้โครงข่ายสามารถติดตัง้
อปุกรณ์โทรคมนาคม และ/หรือใช้โครงข่ายโทรคมนาคมตามสญัญาการใช้โครงข่ายโทรคมนาคม หาก
การด าเนินการดงักล่าวไม่ก่อให้เกิดภาระเกินสมควรแก่ผู้ ให้ใช้โครงข่าย และ/หรือท าให้ผู้ ให้ใช้โครงข่าย
ผิดเง่ือนไขในสญัญาใดๆ ที่มีอยูก่บับคุคลภายนอก 

1.2 หน้าที่ของผู้ขอใช้โครงข่าย 
1.2.1 ผู้ขอใช้โครงขา่ยต้องจดัให้โครงขา่ยของตนมมีาตรฐานทางเทคนิคที่เข้ากนัได้กบัโครงขา่ยของผู้ให้ใช้

โครงขา่ย หรือมมีาตรฐานทางเทคนิคเป็นไปตามที่คณะกรรมการกิจการกระจายเสยีง กิจการโทรทศัน์ 
และกิจการโทรคมนาคมแหง่ชาตปิระกาศก าหนด โดยผู้ขอใช้โครงขา่ยเป็นผู้ รับผิดชอบคา่ใช้จ่ายเอง 

1.2.2 ผู้ ขอใช้โครงข่ายจะต้องรับผิดชอบในการติดตัง้ การใช้งาน ความปลอดภัยของระบบ และการ
บ ารุงรักษาอปุกรณ์ที่เป็นของผู้ขอใช้โครงขา่ยเอง โดยการเข้าถึงหรือเข้าใช้พืน้ท่ีเพื่อด าเนินการตา่งๆ  ให้
เป็นไปตามข้อก าหนดของผู้ ให้ใช้โครงข่าย โดยข้อก าหนดดงักล่าวจะต้องเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบตัิ
ระหว่างผู้ รับใบอนุญาตรายอื่น ทัง้นี  ้ผู้ขอใช้โครงข่ายจะต้องปฏิบัติตามเง่ือนไขเหล่านีอ้ย่างเคร่งครัด 
รวมถึงต้องน าส่งข้อมูลทราฟฟิคต่างๆ ที่จ าเป็นที่ได้รับการร้องขอจากผู้ ให้ใช้โครงข่าย และการใช้
โครงข่ายโทรคมนาคมของผู้ขอใช้โครงข่ายจะต้องไม่ท าให้เกิดความเสียหาย หรือเป็นการรบกวนระบบ
ของผู้ให้ใช้โครงขา่ย 

1.2.3 ผู้ขอใช้โครงขา่ยจะต้องรับผิดชอบดแูลรักษาเคร่ืองและอปุกรณ์โทรคมนาคมใดๆ ท่ีผู้ขอใช้โครงขา่ย
น ามาติดตัง้กับโครงข่ายโทรคมนาคมของผู้ ให้ใช้โครงข่าย หรือน ามาวางในพืน้ที่ที่ขอใช้โครงข่าย
โทรคมนาคมตามสญัญาการใช้โครงขา่ยโทรคมนาคม  

1.2.4 ผู้ขอใช้โครงข่ายจะแจ้งให้ผู้ ให้ใช้โครงข่ายทราบลว่งหน้าไม่น้อยกว่า 90 วนั ก่อนการเปลี่ยนแปลง
ใดๆ (เช่น ค่ามาตรฐาน (Configuration) เป็นต้น) ของเคร่ืองและอปุกรณ์ที่ผู้ขอใช้โครงข่ายน ามาติดตัง้
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กบัโครงข่ายโทรคมนาคมของผู้ ให้ใช้โครงข่าย ซึ่งอาจสง่ผลกระทบในสาระส าคญัต่อวิศวกรรมโครงข่าย
โทรคมนาคม หรือตอ่การให้บริการของผู้ให้ใช้โครงขา่ยได้ 

1.2.5 ผู้ขอใช้โครงขา่ยรับรองวา่การใช้โครงขา่ยโทรคมนาคม หรือการน าอปุกรณ์โทรคมนาคมของผู้ขอใช้
โครงข่ายมาติดตัง้ในพืน้ที่ของผู้ ให้ใช้โครงข่ายตามสญัญาการใช้โครงข่ายโทรคมนาคม จะไม่ก่อให้เกิด
ความเสยีหาย หรือรบกวนระบบ หรือท าให้การบริการของผู้ให้ใช้โครงขา่ยด้อยลงแตอ่ยา่งใด  

1.2.6 หากเกิดข้อผิดพลาดตา่งๆ บนโครงขา่ยโทรคมนาคมของผู้ขอใช้โครงขา่ย ผู้ขอใช้โครงขา่ยจะแจ้งให้
ผู้ ให้ใช้โครงข่ายทราบถึงข้อผิดพลาด และด าเนินการแก้ไขข้อผิดพลาดดังกล่าวโดยเร็วที่สุด รวมถึง
ด าเนินการอื่นใดและปฏิบตัิตามคูม่ือการใช้งานและการบ ารุงรักษาของผู้ให้ใช้โครงขา่ย 

1.2.7 ผู้ขอใช้โครงขา่ยจะปฏิบตัิตามหลกัเกณฑ์เก่ียวกบัความปลอดภยัและการป้องกนัโครงขา่ยของผู้ให้
ใช้โครงขา่ยโดยเคร่งครัด 

ข้อ 2. คู่ มือด าเนินการ 
ทัง้สองฝ่ายจะปฏิบตัิตามคูม่ือด าเนินการ โดยมีสาระส าคญัดงัตอ่ไปนี ้
2.1 การแก้ไขข้อผิดพลาดที่สง่ผลกระทบตอ่โครงขา่ย 
2.2 ทัง้สองฝ่ายจะต้องตรวจสอบสญัญาณเตือนตา่งๆ ของอปุกรณ์ และท าการทดสอบเพื่อระบลุกัษณะและจุด

ที่เกิดข้อผิดพลาด โดยการประสานงานและร่วมมือกนัในการด าเนินการดงักลา่ว 
2.3 ทัง้สองฝ่ายจะแจ้งให้อีกฝ่ายหนึง่ทราบอย่างตอ่เนื่องเก่ียวกบัความคืบหน้าในการซอ่มแซมข้อผิดพลาดใน

ระหวา่งที่โครงขา่ยลม่ 
2.4 หากฝ่ายใดฝ่ายหนึง่ด าเนินการซ่อมแซมชัว่คราว ฝ่ายนัน้จะต้องแจ้งอีกฝ่ายหนึ่งให้ทราบถึงการด าเนินการ

ดงักลา่ว พร้อมทัง้ผลกระทบต่อการบริการจากการซ่อมแซมชัว่คราว และระยะเวลาโดยประมาณในการ
ซอ่มแซมที่จะสามารถให้บริการได้เช่นเดิม 

ข้อ 3. การบ ารุงรักษาตามแผนงาน 
3.1 แตล่ะฝ่ายจะต้องแจ้งให้อีกฝ่ายหนึง่ทราบลว่งหน้าอยา่งน้อย 7 วนั ในเร่ืองของการบ ารุงรักษาตามแผนงาน

ที่อาจสง่ผลกระทบตอ่ระบบของอีกฝ่ายหนึง่ 
3.2 แต่ละฝ่ายจะใช้ความพยายามของตนอย่างดีที่สดุเพื่อไม่ให้มีการหยุดชะงักของการให้บริการโดยยงัคง

รักษาคณุภาพการบริการที่ดีโดยคณุภาพการบริการเป็นไปตามหลกัเกณฑ์และเง่ือนไขที่ กสทช. ประกาศ
ก าหนด 

ข้อ 4. ความน่าเชื่อถอื ความปลอดภยั และการป้องกันโครงข่ายโทรคมนาคม 
 4.1  หลกัเกณฑ์ทัว่ไป 

 4.1.1  ทัง้สองฝ่ายตกลงที่จะธ ารงไว้ซึ่งความน่าเช่ือถือของโครงข่าย (network integrity) และจะด าเนิน
มาตรการตา่งๆ เพื่อให้มีการป้องกนัและความปลอดภยัอยา่งเพียงพอ 

 ความนา่เช่ือถือของโครงขา่ย หมายถึง ความสามารถของระบบตา่งๆ บนโครงขา่ยในการรักษาและ
ธ ารงไว้ซึ่งสถานะใช้งานได้ดังเดิม และไม่ได้รับผลกระทบอันเนื่องมาจากการใช้โครงข่าย
โทรคมนาคม 

4.1.2 การใช้โครงข่ายโทรคมนาคมของผู้ขอใช้โครงข่ายจะต้องไม่ก่อให้เกิดความเสียหาย หรือเป็นการ
รบกวนระบบ หรือการท าให้การบริการของผู้ให้ใช้โครงขา่ยด้อยลงไมว่า่ทางตรงหรือทางอ้อม 

4.2 การธ ารงรักษาความนา่เช่ือถือของโครงขา่ย 
 4.2.1 แตล่ะฝ่ายจะต้องด าเนินมาตรการตา่งๆ อยา่งเพียงพอเพื่อป้องกนัการสื่อสญัญาณใดๆ ในลกัษณะ

ที่ไม่เป็นไปตามข้อก าหนดส าหรับการใช้โครงข่ายโทรคมนาคมที่ทัง้สองฝ่ายตกลงกัน ในกรณีที่
ข้อก าหนดทางเทคนิคส าหรับการใช้โครงข่ายโทรคมนาคมขดัหรือแย้งกับมาตรฐานทางเทคนิค
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ส าหรับการใช้โครงข่ายโทรคมนาคมที่ กสทช. ประกาศก าหนด ให้ใช้บังคับตามมาตรฐานของ 
กสทช. เป็นหลกั 

 4.2.2 แต่ละฝ่ายจะต้องไม่กระท าการฝ่าฝืนโดยการใช้โครงข่ายโทรคมนาคมที่มิได้มีลกัษณะตามที่
ก าหนดไว้ในข้อเสนอนีโ้ดยก่อให้เกิดความเสยีหายแก่อีกฝ่ายหนึง่ ฝ่ายที่กระท าการฝ่าฝืนจะต้องยตุิ
การกระท านัน้โดยทนัทีที่ได้รับแจ้งจากอีกฝ่ายหนึง่ 

 4.3 การป้องกนัและความปลอดภยั 
4.3.1 แตล่ะฝ่ายจะรับผิดชอบการด าเนินงานโครงข่ายโทรคมนาคมและอปุกรณ์ของตนเองให้มีความ

ปลอดภัย และจะด าเนินขัน้ตอนต่างๆ ที่จ าเป็นทัง้ปวงเพื่อให้โครงข่ายโทรคมนาคม อุปกรณ์
และการด าเนินงานโครงขา่ยโทรคมนาคมของตนเองนัน้ 

 - มีความปลอดภยั หรือไมก่่อให้เกิดอนัตรายตอ่สขุอนามยัของบคุคลใดๆ รวมทัง้ลกูจ้าง และ
ผู้ รับจ้างของอีกฝ่ายหนึง่ และ 

 - ไม่ก่อให้เกิดอันตรายทัง้ทางกายภาพ หรือทางเทคนิค ต่อโครงข่ายโทรคมนาคม และ
อปุกรณ์ของอีกฝ่ายหนึ่ง รวมถึง (แต่ไม่จ ากัดเฉพาะ) การไม่ก่อให้เกิดความเสียหาย การ
แทรกแซง หรือก่อให้เกิดความด้อยคณุภาพในการด าเนินงานโครงขา่ยโทรคมนาคมของอีก
ฝ่ายหนึง่   

4.3.2 ในการสื่อสัญญาณทราฟฟิคไปยังโครงข่าย และอุปกรณ์ของอีกฝ่ายหนึ่งที่ต้องมีการจ่าย
พลงังานไฟฟ้าต้องจดัให้มีความปลอดภยัของอปุกรณ์ และความปลอดภยัของบคุลากร ในกรณี
นีข้้อก าหนดความปลอดภัยเก่ียวกับอุบัติเหตุจากแหล่งจ่ายพลังงานไฟฟ้าให้เป็นไปตาม
มาตรฐานสากลอนัเป็นท่ียอมรับกนัโดยทัว่ไป 

ข้อ 5.  การรักษาความลับ และการเปิดเผยข้อมูล 
5.1 แต่ละฝ่ายอาจเปิดเผยข้อมลูใดๆ ของตน ไม่ว่าทางด้านเทคนิคทางธุรกิจ หรือข้อมูลอื่นใดแก่อีกฝ่ายหนึ่ง

โดยทางวาจา ลายลกัษณ์อกัษร รูปภาพหรือโดยรูปแบบอื่นๆ เพื่อประโยชน์ในการเจรจาและเข้าท าสญัญา
การใช้โครงข่ายโทรคมนาคม การด าเนินการตามวตัถปุระสงค์ภายใต้สญัญาการใช้โครงขา่ยโทรคมนาคม 
หรือภายใต้หลกัเกณฑ์ที่ กสทช. ประกาศก าหนด (ซึ่งต่อไปจะเรียกข้อมูลดงักล่าว รวมกับเง่ือนไข และ
ข้อตกลงนีว้า่ “ข้อมูลลับ”) 

5.2 แต่ละฝ่ายตกลงจะเก็บรักษาข้อมลูลบัของอีกฝ่ายหนึ่งไว้เป็นความลบัตลอดระยะเวลาของสญัญาการใช้
โครงข่ายโทรคมนาคม และต่อไปหลงัจากระยะเวลาของสญัญาการใช้โครงข่ายโทรคมนาคมสิน้สดุลงอีก
เป็นระยะเวลา 5 ปี โดยจะไม่เปิดเผยหรือเผยแพร่ข้อมูลดงักล่าวให้แก่บุคคลภายนอกตลอดระยะเวลา
ดงักลา่ว  

ข้อ 6. ความร่วมมือป้องกันการลักลอบใช้บริการในโครงข่าย 
 ทัง้สองฝ่ายจะให้ความร่วมมือกบัแตล่ะฝ่ายในการตรวจสอบ ลดหรือปรับปรุง แก้ไขให้ถกูต้องซึง่การกระท าใดๆ 
อนัเป็นการลกัลอบใช้บริการในโครงขา่ยโดยมชิอบด้วยกฎหมาย
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อัตราค่าตอบแทนการใช้โครงข่ายโทรคมนาคม และอตัราค่าตอบแทนการใช้สิ่งอ านวยความสะดวกที่จ าเป็น 
 

อตัราค่าตอบแทนการใช้โครงข่ายโทรคมนาคม และอตัราค่าตอบแทนการใช้สิ่งอ านวยความสะดวกที่จ าเป็น 
รายละเอียดเป็นไปตามเอกสารแนบท้าย 3 ซึ่งอตัราค่าตอบแทนดงักลา่วยงัไม่รวมภาษีมลูค่าเพิ่ม ทัง้นี ้โครงสร้างอตัรา
ค่าบริการวงจรเช่าความเร็วสูงผ่านโครงข่ายเส้นใยแก้วน าแสงโดยใช้เคเบิล้ใต้น า้ส าหรับบริการ International private 
Leased Circuit (IPLC) เป็นดงันี ้

1.1 Half Circuit  
 คิดจากจุดเช่ือมต่อโครงข่ายหรือ POI (Point of Interface) ณ กรุงเทพฯ หรือจังหวดัอื่นๆ ถึงสถานี
เคเบิล้ใต้น า้ในประเทศไทย (POI at Landing Station) หรือวงจร Backhaul และจากสถานีเคเบิล้ใต้น า้ใน
ประเทศไทย ถึงสถานีเคเบิล้ใต้น า้ในมาเลเซียหรือ กมัพชูา 

  Half Circuit Rate = ค่าบริการเช่าใช้วงจรรายเดือนสว่น Backhaul + ค่าบริการเช่าใช้วงจรเคเบิล้ใต้
น า้ (คิดตามชนิดวงจร +ค่าติดตัง้จ่ายเพียงครัง้เดียว (One Time Charge) + 
คา่บริการเช่ือมตอ่โครงข่าย (In-Country Access Charge) (ถ้ามี) + คา่บริการเช่า
ใช้ Local Link (ถ้ามี) + ค่าบริการเช่ือมต่ออุปกรณ์ภายในอาคาร (In-building 
Access Charge) (ถ้ามี) 

        1.2 Full Circuit 
           เป็นการให้บริการช่องสญัญาณเช่ือมตอ่ระหวา่งประเทศแบบต้นทางถึงปลายทาง หรือ End to End  
  โดยจะเป็นการสร้างโครงขา่ยเพื่อเช่ือมตอ่ช่องสญัญาณให้ลกูค้า ณ จดุใช้งานโดยลกูค้าสามารถที่จะติดตอ่ 
  กบับริษัทฯเพียงที่เดียวเพื่อจดัการให้บริการจากต้นทางถึงปลายทาง 
  Full Circuit Rate = Thailand Half Circuit +Overseas Circuit  
      (สว่น Oversea Circuit จะขึน้อยูก่บัความต้องการของลกูค้าวา่ต้องการให้บริษัท  
                                                         ตอ่เช่ือมไปยงัที่ใด ต้องการวงจร Local Link ในตา่งประเทศหรือไม)่ 
 
 นอกเหนือจากคา่ตอบแทนการใช้โครงขา่ยตามที่ก าหนดในวรรคแรกแล้ว ผู้ขอใช้ยงัจะมีหน้าทีช่ าระคา่ตอบแทน
การอื่นๆ (ถ้าม)ี ตามที่เกิดขึน้จริง ในสว่นของการจดัให้มกีารใช้โครงขา่ยโทรคมนาคม ในกรณีที่บริษัทจะต้องปรับปรุง
เปลีย่นแปลงระบบใดๆ ของบริษัทเพื่อรองรับการให้บริการกบัผู้ขอใช้เป็นการเฉพาะหรือนอกเหนือไปกวา่ที่ก าหนดไว้ใน
ข้อเสนอนี ้
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หลักเกณฑ์และวิธีการส าหรับการเรียกเก็บและการช าระค่าตอบแทนการใช้โครงข่ายโทรคมนาคม 
 
หลักเกณฑ์ วิธีการเรียกเก็บและการช าระค่าตอบแทนการใช้โครงข่ายโทรคมนาคม 
ข้อ 1. การเรียกเก็บคา่บริการการใช้โครงข่ายโทรคมนาคม ก าหนดให้เรียกเก็บลว่งหน้าตามรอบเวลาการค านวณเวลา 1 

เดือน โดยเมื่อครบก าหนดของแต่ละช่วงรอบเวลาการค านวณแล้ว บริษัทจะด าเนินการดงันี ้(เว้นแต่จะตกลงกัน
เป็นอยา่งอื่น) 

- จดัสง่ใบแจ้งหนี ้(Invoice) ค่าบริการใช้โครงขา่ยที่เกิดขึน้ในรอบระยะเวลาการค านวณให้กบัผู้ขอใช้ เพื่อ
ช าระเงินเต็มตามจ านวนที่มีการเรียกเก็บภายในเวลา 30 วนั หลงัจากที่ได้รับใบแจ้งหนี ้(Invoice date)  

- หลงัจากผู้ขอใช้ได้รับใบแจ้งหนีค้่าบริการใช้โครงข่าย หากผู้ขอใช้พบว่าข้อมลูการใช้บริการดงักลา่ว ไม่
ถกูต้องตามที่ตกลงกนัผู้ขอใช้จะต้องแจ้งรายละเอียดเป็นหนงัสอืให้บริษัททราบภายในระยะเวลาไม่เกิน  
7 วนั หากผู้ขอใช้ ไมด่ าเนินการภายในระยะเวลาที่ก าหนดแล้วให้ถือวา่ใบแจ้งหนีค้า่ใช้บริการท่ีเกิดขึน้นัน้
ถกูต้อง 

ข้อ 2. หากผลของการตรวจสอบพบว่าข้อมูลค่าใช้บริการตามใบแจ้งหนีข้องบริษัทนัน้ถูกต้อง ผู้ ขอใช้จะต้องช าระ
ค่าบริการดงักลา่วให้กบับริษัทในทนัที และบริษัทจะเรียกเอาดอกเบีย้จากผู้ขอใช้เพิ่มเติมจากค่าบริการในสว่นที่
ต้องช าระเพิ่มเติมดงักลา่วอีกด้วย โดยเร่ิมคิดจากวนัท่ีครบก าหนดช าระคา่บริการเป็นต้นไป 

ข้อ 3. การช าระเงินค่าบริการการใช้โครงข่ายโทรคมนาคม  จะต้องช าระเต็มจ านวนที่ระบุไว้ในใบแจ้งหนี  ้ทัง้นี ้การ
ด าเนินการทางบญัชีและภาษีต่างๆ ที่เก่ียวข้องจะต้องเป็นไปตามกรอบที่กฎหมายก าหนดการผิดนดัไม่ช าระหนี ้
ภายในก าหนดเวลา บริษัท จะเรียกเอาดอกเบีย้จากผู้ขอใช้เพิ่มเติมจากคา่บริการท่ีจะต้องช าระอีกด้วย โดยเร่ิมคิด
จากวนัท่ีครบก าหนดช าระคา่บริการเป็นต้นไป 

ข้อ 4. ในการเรียกเก็บคา่บริการใช้โครงข่ายโทรคมนาคมไม่ครบถ้วน ให้สามารถเรียกเก็บค่าบริการในสว่นที่ไม่ครบถ้วน
เป็นการเพิ่มเติมได้ ทัง้นีจ้ะต้องไม่เกินกว่าระยะเวลา  90 วันหลังจากที่มีการเรียกเก็บค่าบริการใช้โครงข่าย
โทรคมนาคมในรอบท่ีไมค่รบถ้วนนัน้ๆ 
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กระบวนการและระยะเวลาเจรจาข้อตกลงการใช้โครงข่ายโทรคมนาคม 
  ขัน้ตอน กระบวนการและระยะเวลาเจรจาสญัญาการใช้โครงข่ายโทรคมนาคม ให้เ ป็นไปตามหมวด 2 สว่นที่ 3 
ของประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เร่ือง การใช้และ
เช่ือมตอ่โครงขา่ยโทรคมนาคม พ.ศ. 2556  



 

 ข้อเสนอการใช้โครงข่ายโทรคมนาคม (RAO)  หน้า 11 

 
หมวดที่ 8  

เงื่อนไขและขัน้ตอนการร้องขอให้บริการใหม่ และการเปลี่ยนแปลงการใช้โครงข่ายโทรคมนาคม 
 
 ในกรณีที่มีการร้องขอใช้บริการใหม่ให้ผู้ ขอใช้โครงข่ายด าเนินการท าค าเสนอเป็นหนังสือ ขอใช้โครงข่าย
โทรคมนาคมโดยชดัแจ้งขอใช้โครงข่ายโทรคมนาคมแก่ผู้ให้ใช้โครงข่าย ซึ่งต้องระบรุายละเอียดอย่างน้อยตามที่ประกาศ
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทศัน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เร่ือง การใช้และเช่ือมต่อโครงข่าย
โทรคมนาคม พ.ศ. 2556 ก าหนด ทัง้นี ้ผู้ให้ใช้โครงขา่ยจะเจรจาตกลงกบัผู้ขอใช้โครงขา่ย ภายใน 90 วนันบัตัง้แตว่นัท่ีผู้ให้
ใช้โครงขา่ยได้รับหนงัสอืขอใช้โครงขา่ยโทรคมนาคมจากผู้ขอใช้โครงขา่ย 
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ขัน้ตอน วิธีการ และระยะเวลาด าเนินการต่อข้อร้องเรียน และข้อโต้แย้ง 
ที่มีกับผู้รับใบอนุญาตที่ขอใช้โครงข่ายโทรคมนาคม 

 
 กรณีที่ผู้ขอใช้โครงข่ายร้องเรียน หรือโต้แย้งกบัผู้ ให้ใช้โครงข่ายเก่ียวกบัคณุภาพ หรือบริการ หรือค่าตอบแทนการ
ใช้โครงขา่ยโทรคมนาคม มีแนวทางในการรับข้อร้องเรียน ข้อโต้แย้ง  และแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียน หรือข้อโต้แย้ง ดงันี  ้

1. ให้ผู้ขอใช้โครงข่ายยื่นค าร้องเรียนเป็นหนงัสอืต่อบคุคลและสถานท่ีติดต่อตามที่ก าหนดไว้หมวดที่ 11 โดย
ข้อเรียกร้อง หรือข้อโต้แย้งต้องแสดงให้ชดัแจ้งซึง่สภาพข้อเท็จจริง และแสดงเอกสารหลกัฐานประกอบ 

2. ผู้ ให้ใช้โครงข่ายจะพิจารณาค าร้องเรียน และเอกสารหลกัฐาน พร้อมทัง้เจรจาท าความตกลงกับผู้ขอใช้
โครงขา่ยให้ได้ข้อยตุิภายใน 60 วนันบัแตว่นัท่ีได้รับแจ้งเป็นหนงัสอื 

3. หากครบก าหนด 60 วนัแล้ว ยงัไมอ่าจหาข้อยตุิได้ เนื่องจากต้องมีการแสวงหาเอกสารหลกัฐานเพิ่มเติม ให้
ขยายระยะเวลาออกไปได้อีกไมเ่กิน 30 วนั 

4. หากครบก าหนดเวลาตามข้อ 2 หรือครบก าหนดระยะเวลาที่ขยายออกไปตามข้อ 3 แล้วทัง้สองฝ่ายยงัไม่
สามารถหาข้อยตุิร่วมกนัได้ ให้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งน าข้อพิพาทเข้าสูก่ระบวนการระงบัข้อพิพาทตามประกาศ
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทศัน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เร่ือง การใช้และ
เช่ือมตอ่โครงขา่ยโทรคมนาคม พ.ศ.2556  
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บทลงโทษ หรือค่าปรับจากการผิดเงื่อนไขของสัญญา 
 
ข้อ 1.  ถ้าผู้ขอใช้โครงขา่ยไมป่ฏิบตัิตามสญัญาการใช้โครงขา่ยโทรคมนาคมข้อใดข้อหนึง่ จนเป็นเหตใุห้เกิดความเสยีหาย

แก่ผู้ให้ใช้โครงขา่ย ผู้ขอใช้โครงขา่ยนัน้จะต้องชดใช้คา่สนิไหมทดแทนอนัเกิดจากการท่ีไมป่ฏิบตัิตามสญัญาการใช้
โครงข่ายโทรคมนาคมนัน้ให้แก่ผู้ ให้ใช้โครงข่ายที่ได้รับความเสียหาย ภายในก าหนดเวลา 30 วนั เร่ิมนบัแต่วนัที่
ได้รับแจ้งเป็นหนงัสือจากผู้ ให้ใช้โครงข่ายที่ได้รับความเสียหาย ทัง้นี ้หากครบก าหนดระยะเวลาดงักลา่ว ผู้ขอใช้
โครงขา่ยที่ได้ก่อความเสยีหายไมไ่ด้ปฏิบตัิการช าระหนีใ้ห้แก่ผู้ให้ใช้โครงขา่ยที่ได้รับความเสยีหายจนครบถ้วน  ผู้ขอ
ใช้โครงข่ายจะช าระดอกเบีย้ผิดนดัตามหมวด 10 ข้อ 5. นีแ้ละไม่ตดัสิทธิผู้ ให้ใช้โครงข่ายที่ได้รับความเสียหายมี
สิทธิบอกเลิกการขอใช้โครงข่ายโทรคมนาคมได้ตามประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทศัน์ 
และกิจการโทรคมนาคมแหง่ชาติ เร่ือง การใช้และเช่ือมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม พ.ศ.2556  รวมทัง้ เรียกร้องสิทธิ
ตามหนงัสือค า้ประกนัของธนาคาร และ/หรือหลกัประกนั และ/หรือเรียกร้องให้ชดใช้เบีย้ปรับตามที่ก าหนดไว้ใน
สญัญาการใช้โครงขา่ยโทรคมนาคมนีไ้ด้ 

ข้อ 2.  ผู้ให้ใช้โครงขา่ยไมต้่องรับผิดตอ่ความเสยีหายใดๆ ไมว่า่ทางตรง หรือทางอ้อม อนัเกิดจากการท างานผิดพลาดของ
โครงขา่ยโทรคมนาคมในการที่โครงขา่ยโทรคมนาคมทัง้หมดหรือแตบ่างสว่นไมส่ามารถใช้งานได้ หรือใช้งานได้ไม่
เต็มประสิทธิภาพโดยเหตอุนัไม่ได้เกิดจากความผิดของผู้ให้ใช้โครงขา่ย หรือมีเหตสุดุวิสยัอื่นใดอนัเป็นเหตใุห้ผู้ขอ
ใช้โครงขา่ยไมส่ามารถใช้โครงขา่ยโทรคมนาคมเพื่อการให้บริการได้ 

ข้อ 3.  กรณีที่มีค าสัง่การระงบัการใช้ หรือมีเหตอุปุสรรคขดัขวางตา่งๆ ในการใช้โครงขา่ยอนัเป็นผลมาจากค าวินิจฉยัหรือ
ค าสัง่ของกสทช. หรือหน่วยงานของรัฐ หน่วยงานก ากบัดแูล หน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องหรือของเจ้าพนกังาน หรือ
ตามกฎระเบียบ ข้อบงัคบัของตลาดหลกัทรัพย์ หรือตามกฎหมายอื่น ผู้ขอใช้โครงข่ายไม่มีสิทธิในการเรียกร้องค่า
สนิไหมทดแทนจากผู้ให้ใช้โครงขา่ยแตป่ระการใด 

ข้อ 4.  คา่ปรับ 
4.1 กรณีที่ผู้ขอใช้โครงขา่ยไมป่ฏิบตัิตามสญัญาการใช้โครงขา่ยโทรคมนาคมข้อใดข้อหนึง่ และ/หรือไมช่ าระหนี ้

ให้ถูกต้องสมควร และ/หรือไม่ช าระค่าตอบแทนการใช้โครงข่ายโทรคมนาคมให้ถูกต้องครบถ้วนตาม
ข้อเสนอนี ้ผู้ขอใช้โครงขา่ยจะต้องช าระเบีย้ปรับเป็นรายวนัโดยคิดค านวณในอตัราไม่เกินร้อยละ 1.25 ต่อ
เดือนของค่าตอบแทนในเดือนที่ผู้ขอใช้โครงข่ายไม่ปฏิบตัิตามสญัญาการใช้โครงข่ายโทรคมนาคมให้แก่
ผู้ให้ใช้โครงขา่ย เร่ิมนบัตัง้แตว่นัท่ีผิดช าระหนีเ้ป็นต้นไป จนกวา่ช าระหนีเ้สร็จสิน้ 

4.2 คา่ปรับกรณีอื่นใดตามที่ทัง้สองฝ่ายจะได้เจรจาตกลงกนัไว้ในสญัญาการใช้โครงขา่ยโทรคมนาคม 
ข้อ 5.  กรณีที่ผู้ขอใช้โครงข่ายผิดนดัไม่ช าระหนีภ้ายในเวลาที่ก าหนด ผู้ขอใช้โครงข่ายจะต้องช าระดอกเบีย้ให้แก่ผู้ ให้ใช้

โครงขา่ยในอตัราร้อยละ 1.25 ต่อเดือนของหนีค้้างช าระเร่ิมนบัตัง้แต่วนัท่ีผิดช าระหนีเ้ป็นต้นไปจนกว่าจะช าระหนี ้
เสร็จสิน้ ทัง้นี ้เศษของเดือนให้ค านวณเป็น 1 เดือน 
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บุคคลและสถานที่ติดต่อได้ 
 
 ในการขอใช้โครงขา่ยโทรคมนาคมของบริษัท ซิมโฟน่ี คอมมนูเิคชัน่ จ ากดั (มหาชน) ผู้ขอใช้โครงขา่ยจะต้อง
ด าเนินการ ดงันี ้

จดัท าเป็นหนงัสอืขอใช้โครงขา่ยโทรคมนาคมสง่ไปยงัประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือผู้ รับมอบอ านาจ 
1. ที่อยู่ส าหรับการจัดส่งหนังสอืขอใช้โครงข่ายโทรคมนาคม 

บริษัท ซิมโฟน่ี คอมมนูิเคชัน่ จ ากดั (มหาชน) 
123 ซนัทาวเวอร์ส อาคารบี ชัน้ 35-37 ถนนวิภาวดีรังสติ แขวงจอมพล เขตจตจุกัร กรุงเทพฯ 10900 
  

2. หน่วยงาน/บุคคลส าหรับสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 
หนว่ยงาน : ศนูย์ปฏิบตัิการและบริหารโครงขา่ย 
หมายเลขโทรศพัท์: 02-101-1111 
หมายเลขโทรสาร: 02-101-1133 

 
เอกสารที่จดัสง่โดยทางโทรสารในเวลาท าการปกติ ถือวา่วนัท่ีรับโทรสารเป็นวนัรับการแสดงเจตนา 
การจดัสง่เอกสารโดยทางไปรษณีย์ ถือวา่วนัท่ีรับเอกสารโดยทางไปรษณีย์คือวนัท าการท่ี 5 นบัถดัจากวนัท่ีสง่

ไปรษณีย์ 
การจดัสง่โดยพนกังานสง่เอกสารท่ีถึงมือผู้ รับโดยตรง (by hand) ถือวา่วนัท่ีรับเอกสารเป็นวนัรับการแสดงเจตนา 
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เอกสารแนบท้าย 
เอกสารแนบท้าย  1  รายละเอียดของโครงขา่ยโทรคมนาคม รวมถึงสถานท่ีจดุใช้โครงขา่ยโทรคมนาคมและบริการ

ใช้โครงขา่ยโทรคมนาคม  
เอกสารแนบท้าย  2  รายละเอียดและมาตรฐานทางเทคนิคส าหรับการใช้โครงข่ายโทรคมนาคม รวมถึง

ความสามารถของโครงข่ายในการรองรับปริมาณทราฟฟิคของการใช้โครงข่ายโทรคมนาคม 
และข้อก าหนดคณุภาพของการให้บริการขัน้ต ่า 

เอกสารแนบท้าย 3 คา่ตอบแทนการใช้โครงขา่ยโทรคมนาคม 
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เอกสารแนบท้าย 1 

รายละเอียดของโครงข่ายโทรคมนาคม สถานที่จุดใช้โครงข่ายโทรคมนาคม  
และบริการการใช้โครงข่ายโทรคมนาคม 

 
1.1 กิจการโทรคมนาคมแบบที่สาม เพื่อให้บริการวงจรเช่าส่วนบุคคลระหว่างประเทศ (  International 
Private Leased Circuit : IPLC ) (ภาคพืน้ดนิ) 

 
จุดเข้าใช้โครงข่ายโทรคมนาคม (Point of Interconnect: POI) 

จดุเข้าใช้โครงขา่ยหลกัของบริษัท ตัง้อยูท่ี่123 ซนัทาวเวอร์ส อาคารบี ชัน้ 35-37 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล 
เขตจตจุกัร กรุงเทพมหานคร 10900 (จดุเข้าใช้อื่นจะแจ้งให้ทราบเมื่อเปิดให้บริการไปถึง) 
 
หมายเหต:ุ 1. ผู้ให้ใช้โครงขา่ยสามารถเปลีย่นแปลง จดุให้เข้าถึงดงักลา่วได้ 

2. ผู้ ให้ใช้โครงข่ายสามารถปฏิเสธการเข้าถึงเพื่อใช้ หรือการขอใช้โครงข่ายโทรคมนาคมได้ตาม
ข้อก าหนดในประกาศของคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทศัน์ และกิจการโทรคมนาคม
แหง่ชาติ เร่ือง การใช้และเช่ือมตอ่โครงขา่ยโทรคมนาคม พ.ศ. 2556 
 

บริการการใช้โครงข่ายโทรคมนาคม 
บริษัทให้บริการวงจรเช่าส่วนบุคคลระหว่างประเทศ  (International Private Leased Circuit, IPLC) บริษัทจะ

ด าเนินการจดัหาระบบโครงข่ายที่มีประสทิธิภาพ รวมถึงการลงทนุทัง้ทางด้านการสร้างใหมแ่ละเช่าใช้จากผู้ให้บริการราย
อื่น เพื่อให้สามารถรองรับการให้บริการด้านวงจรเช่ือมต่อที่ขยายตัวอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะวงจรเช่ือมโยงระหว่าง
ประเทศที่ครอบคลมุจดุเช่ือมตอ่ทัง้ 4 ด้านของประเทศไทย คือ 
      ด้านใต้ของประเทศไทย เช่ือมต่อกับประเทศมาเลเซีย เพื่อเช่ือมโยงไปยังสถานีเคเบิลใต้น า้ประเทศมาเลเซีย 
สงิคโปร์ และเช่ือมตอ่ไปยงัประเทศอื่นๆ ทกุภมูิภาคตอ่ไป 
      ด้านตะวนัออกของประเทศไทย เช่ือมต่อกับประเทศกมัพูชา เพื่อเช่ือมโยงสถานีเคเบิลใต้น า้ประเทศเวียดนาม
และสามารถเชื่อมตอ่ไปยงัประเทศอื่นๆ ทกุภมูิภาคตอ่ไป 
      ด้านเหนือและตะวนัออกเฉียงเหนือของประเทศไทย เช่ือมตอ่กบัประเทศพมา่และประเทศลาว เพื่อเช่ือมโยงไปยงั
ประเทศจีนและสถานีเคเบิลใต้น า้ประเทศเวียดนาม ซึง่สามารถเชื่อมตอ่ไปยงัประเทศอื่นๆทกุภมูิภาคตอ่ไป 
      ด้านตะวนัตกของประเทศไทย เช่ือมต่อกบัประเทศพม่า เพื่อเช่ือมโยงไปยงัประเทศจีน โดยมีจุดเช่ือมต่อบริเวณ
ชายแดนไทย-มาเลเซีย อ าเภอสะเดา ปาดงัเบซา จงัหวดัสงขลา มีรูปลกัษณะโครงขา่ยโทรคมนาคมตามตวัอยา่งดงันี ้

                     ตัวอย่างจุดเช่ือมต่อมาเลเซีย ไปยังต่างประเทศ 
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      ระบบโครงข่ายพืน้ฐานและโครงข่ายหลกัในการให้บริการ ใช้เทคโนโลยี DWDM และ SDH ผ่านข่ายสายใยแก้ว
น าแสง ซึง่เป็นเทคโนโลยีที่มีประสทิธิภาพและเสถียรภาพสงูที่สดุในปัจจบุนั โดยรองรับการให้บริการตัง้แต ่34 Mbp ถึง 10 
Gbps และรวมถึงรองรับการให้บริการท่ี 40 Gbps ในอนาคต รายละเอียดระบบดงันี ้
      ระบบ DWDM (Dense Wavelength Digital Multiplexer) เป็นอุปกรณ์โครงข่ายพืน้ฐานและโครงข่ายหลักที่
เช่ือมโยงเส้นทางระยะไกล ท่ีมีความจุช่องสญัญาณสงู ซึ่งช่วยลดการลงทนุทัง้ในการติดตัง้และเช่าใช้ข่ายเส้นใยแก้วน า
แสงจากผู้ ให้บริการรายอื่น โดยระบบ DWDM ที่บริษัทเลือกใช้รองรับจ านวน Wavelength ไม่น้อยกว่า 8 Channel และ
รองรับการท า Protection ที่ความเร็วน้อยกว่า 50 มิลลวิินาที 
      ระบบ SDH (Synchronous Digital Hierarchy) เป็นอุปกรณ์โครงข่ายหลักและโครงข่ายการให้บริการ เพื่อ
ก าหนดเส้นทาง ควบคมุภาพการให้บริการ และเช่ือมต่อไปยงัผู้ ใช้หรือผู้ ให้บริการต่างๆทัง้ในและนอกประเทศ โดยระบบ 
SDH ที่บริษัทเลอืกใช้รองรับความจุช่องสญัญาณไมน้่อยกว่า STM-64 ดงัมีรายละเอียดของจดุเข้าถึงเพื่อใช้บริการ (POI) 
ตามเอกสารแนบท้ายข้อเสนอ 1 
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1.2  กิจการโทรคมนาคมแบบที่สาม เพื่อให้บริการวงจรเช่าส่วนบุคคลระหว่างประเทศ ( International  
Private Leased Circuit : IPLC ) (ภาคพืน้น า้)  
 

จุดเข้าใช้โครงข่ายโทรคมนาคม (Point of Interconnect: POI) 
 จดุเข้าใช้โครงขา่ยหลกัของบริษัทโดยสงัเขป ตัง้อยูท่ี่หาดแมร่ าพงึ จงัหวดัระยอง โดยบริษัทจะแจ้งให้ทราบใน
ภายหลงั เมื่อสามารถยืนยนัพิกดัได้แนน่อน ซึง่ขณะนีบ้ริษัทอยูร่ะหวา่งศกึษาความเหมาะสมทางเทคนิค (จดุเข้าใช้อื่น
จะแจ้งให้ทราบเมื่อเปิดให้บริการไปถึง) 
 
หมายเหต:ุ 1. ผู้ให้ใช้โครงขา่ยสามารถเปลีย่นแปลง จดุให้เข้าถึงดงักลา่วได้ 

2. ผู้ ให้ใช้โครงข่ายสามารถปฏิเสธการเข้าถึงเพื่อใช้ หรือการขอใช้โครงข่ายโทรคมนาคมได้ตาม
ข้อก าหนดในประกาศของคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทศัน์ และกิจการโทรคมนาคม
แหง่ชาติ เร่ือง การใช้และเช่ือมตอ่โครงขา่ยโทรคมนาคม พ.ศ. 2556 

 
บริการการใช้โครงข่ายโทรคมนาคม 
 ปัจจบุนับริษัทให้บริการวงจรเชา่สว่นบคุคลระหวา่งประเทศ (International Private Leased Circuit, IPLC) ด้วย
ระบบโครงขา่ยทีม่ีประสทิธิภาพภาคพืน้ดิน โดยการลงทนุสร้างและเช่าใช้จากผู้ให้บริการรายอื่น เพื่อให้สามารถรองรับการ
ให้บริการด้านวงจรเช่ือมตอ่ที่ขยายตวัอยา่งตอ่เนื่อง เช่ือมโยงระหวา่งประเทศทีค่รอบคลมุจดุเช่ือมตอ่ทัง้ 4 ด้านของ
ประเทศไทย คือ  

- ด้านใต้ของประเทศไทยเช่ือมตอ่กบัประเทศมาเลเซีย 
- ด้านตะวนัออกของประเทศไทยเช่ือมตอ่กบัประเทศกมัพชูา 
- ด้านเหนือและตะวนัออกเฉียงเหนือของประเทศไทยเช่ือมตอ่กบัประเทศลาวและอยูร่ะหวา่งการจดัสร้าง 
- ด้านตะวนัตกของประเทศไทยเช่ือมตอ่กบัประเทศพมา่ 

ส าหรับโครงขา่ยเคเบิล้ใต้น า้ ซึง่บริษัทมีความประสงค์จดัสร้างมาเลเซียในครัง้นี ้บริษัทวางแผนให้เป็นจดุเช่ือม
ตอ่ภาคพืน้น า้ไปยงัประเทศมาเลเซียและกมัพชูา มีรูปลกัษณะโครงขา่ยโทรคมนาคมดงันี ้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนผังโครงข่ายเช่ือมโยง ประเทศไทย-มาเลเซีย
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สถานีเคเบิล้ใต้น า้ Symphony
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  ระบบโครงขา่ยพืน้ฐานและโครงขา่ยหลกัในการให้บริการเคเบิล้ใต้น า้ยงัคงใช้เทคโนโลยี DWDM และ SDH ผา่น
ขา่ยสายใยแก้วน าแสง ซึง่เป็นเทคโนโลยีที่มีประสทิธิภาพและเสถียรภาพสงูที่สดุในปัจจบุนั 

  ระบบ DWDM (Dense Wavelength Digital Multiplexer) เป็นอุปกรณ์โครงข่ายพืน้ฐานและโครงข่ายหลกัที่
เช่ือมโยงเส้นทางระยะไกล ท่ีมีความจชุ่องสญัญาณสงู ซึง่ช่วยเพิ่มทางเลอืกในการใช้โครงขา่ยเพิ่มเติมจากภาคพืน้ดิน 
โดยออกแบบให้มีจ านวน Wavelength สูงสุด 100 channel ต่อ 1 เส้นทาง และมีความจุ (Capacity) โดยรวม 30 
Tbps ทัง้ระบบ   

  ระบบ SDH (Synchronous Digital Hierarchy) เป็นอุปกรณ์โครงข่ายหลักและโครงข่ายการให้บริการ เพื่อ
ก าหนดเส้นทาง ควบคมุคณุภาพการให้บริการ และเช่ือมตอ่ไปยงัผู้ใช้หรือผู้ให้บริการตา่งๆ ทัง้ในและนอกประเทศ โดย
ระบบ SDH ที่บริษัทเลือกใช้รองรับความจชุ่องสญัญาณไม่น้อยกวา่ STM-64 ดงัมีรายละเอียดตามจุดเข้าใช้โครงข่าย
โทรคมนาคมเพื่อใช้บริการ (POI) ดงัที่กลา่วมาข้างต้น 
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1.3  บริการอินเทอร์เน็ตเกตเวย์ระหว่างประเทศและบริการชุมสายอินเทอร์เน็ต แบบที่สอง ที่มีโครงข่าย
เป็นของตนเอง  
 

จุดเข้าใช้โครงข่ายโทรคมนาคม (Point of Interconnect: POI) 
สถานท่ีจดุใช้โครงข่ายโทรคมนาคม (Point of Interconnect Location) จดุเข้าใช้โครงขา่ยหลกัของบริษัท ตัง้อยู่ที่

123 ซนัทาวเวอร์ส อาคารบี ชัน้ 35-37 ถนนวิภาวดีรังสติ แขวงจอมพล เขตจตจุกัร กรุงเทพมหานคร 10900 (จดุเข้าใช้อื่น
จะแจ้งให้ทราบเมื่อเปิดให้บริการไปถึง)  
 
บริการการใช้โครงข่ายโทรคมนาคม 
International Internet Gateway (IIG) 

คือส่วนของการให้บริการเพื่อเช่ือมต่ออินเทอร์เน็ตออกไปต่างประเทศ โดยเช่ือมต่อไปยงัโครงข่ายอินเทอร์เน็ต
เกตเวย์ระหว่างประเทศของผู้ ให้บริการในประเทศต่างๆ เช่น สิงคโปร์ เพื่อจะท าให้โครงข่ายอินเทอร์เน็ตเกตเวย์ระหว่าง
ประเทศของบริษัทสามารถเชื่อมตอ่ไปยงัทกุแหง่ทัว่โลก โดยความสามารถของระบบรองรับการขยายความเร็วไม่น้อยกว่า 
20 Gbps พร้อมติดตัง้ระบบสนับสนุนอื่นเพื่อให้การเช่ือมต่อไปยังโครงข่ายอินเทอร์เน็ตในต่างประเทศมีคุณภาพ 
ประสทิธิภาพ เสถียรภาพ และความปลอดภยัสงู 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ลักษณะการให้บริการ อินเทอร์เน็ตเกตเวย์ระหว่างประเทศ National Internet Exchange (NIX) 

คือส่วนของการให้บริการเพื่อเช่ือมต่อชุมสายอินเทอร์เน็ตภายในประเทศ โดยท าหน้าที่เช่ือมต่อระหว่างผู้
ให้บริการอินเทอร์เน็ตภายในประเทศตา่งๆ ตลอดจนเช่ือมต่อกบัผู้ให้บริการ NIX อื่นๆ โดยความสามารถของระบบรองรับ
การขยายความเร็วไม่น้อยกว่า 100 Gbps พร้อมติดตัง้ระบบสนับสนุนอื่นเพื่อให้การเช่ือมต่อระหว่างผู้ ให้บริการ
อินเทอร์เน็ตในประเทศมีคณุภาพ ประสทิธิภาพ เสถียรภาพ และความปลอดภยัสงู 
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เอกสารแนบท้าย 2 
รายละเอียดและมาตรฐานทางเทคนิคส าหรับการใช้โครงข่ายโทรคมนาคมรวมถงึความสามารถของโครงข่ายใน
การรองรับปริมาณทราฟฟิคของการใช้โครงข่ายโทรคมนาคม และข้อก าหนดคุณภาพของการให้บริการขัน้ต ่า 

 
1. มาตรฐานการในการเชื่อมโยงเพื่อใช้บริการโครงข่ายของบริษัทจะใช้มาตรฐานดังนี ้
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. คุณภาพการให้บริการขัน้ต ่า 

ผู้ ให้ใช้โครงข่ายจะด าเนินการให้คุณภาพบริการการใช้โครงข่ายเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพที่ดี และเป็นไปตาม
หลกัเกณฑ์และเง่ือนไขที่ กสทช. ประกาศก าหนด 

 
หมายเหตุ : เอกสารแนบท้าย 2 เป็นรายละเอียดของกิจการโทรคมนาคม ดังนี ้

- กิจการโทรคมนาคมแบบที่สาม เพื่อให้บริการวงจรเช่าส่วนบุคคลระหว่างประเทศ  
( International Private Leased Circuit : IPLC ) (ภาคพืน้ดิน และ ภาคพืน้น า้)  

- บริการอินเทอร์เน็ตเกตเวย์ระหว่างประเทศและบริการชุมสายอินเทอร์เน็ต แบบที่สอง ที่มี
โครงข่ายเป็นของตนเอง 
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เอกสารแนบท้าย 3 
ค่าตอบแทนการใช้โครงข่ายโทรคมนาคม 

 
3.1 กิจการโทรคมนาคมแบบที่สาม เพื่อให้บริการวงจรเช่าส่วนบุคคลระหว่างประเทศ ( International Private 

Leased Circuit : IPLC ) (ภาคพืน้ดิน) 
 
บริการวงจรส่วนบุคคลระหว่างประเทศ (IPLC) 
จากจดุใช้โครงขา่ยโทรคมนาคม (กรุงเทพฯ) ไปยงัจดุเช่ือมตอ่ตา่งประเทศที่จงัหวดัสงขลาและที่จงัหวดัสระแก้ว 
 

ความเร็ว (Mbps) ค่าบริการแรกเข้า 
อัตราค่าใช้บริการรายเดือน 
(บาท/เดือน) 

DS3 49,600 186,000 
STM1 74,400 452,600 
STM4 341,000 1,221,400 
STM16 775,000 3,053,500 
 
 
 
หมายเหตุ 
- อัตราค่าใช้บริการและค่าบริการทัง้หมดไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 
- อัตราราคานีไ้ม่รวมอุปกรณ์เชื่อมต่อ (Local Access) 
- ต้นทุนโครงข่ายที่ขนาดความจุช่องสัญญาณ 10 Gbps. เป็นรายเดือนโดยประมาณ 
  1) งบลงทุน 1,890,896 บาท 
  2) ค่าใช้จ่ายในการขาย/บริหาร 457,000 บาท 
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3.2 กิจการโทรคมนาคมแบบที่สาม เพื่อให้บริการวงจรเช่าส่วนบุคคลระหว่างประเทศ ( International  
     Private Leased Circuit : IPLC ) (ภาคพืน้น า้)  
 
บริการวงจรส่วนบุคคลระหว่างประเทศ (IPLC) 
จากสถานีเคเบิล้ใต้น า้ประเทศไทยถึงสถานีเคเบิล้ใต้น า้ในมาเลเซยีหรือกมัพชูา 
 
ความเร็ว 

(Mbps) 
ค่าบริการแรกเข้า 

อัตราค่าใช้บริการรายเดือน 

(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 
- อัตราค่าใช้บริการและค่าบริการทัง้หมดไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 
- อัตรานีเ้ป็นอัตราเฉพาะส่วนเคเบิล้ใต้น า้เท่านัน้  
- อัตราราคานีไ้ม่รวมอุปกรณ์เชื่อมต่อ (Local Access) 
- ต้นทุนโครงข่ายที่ 10 Gbps. เป็นรายเดือนโดยประมาณ 
  1) งบลงทุน 1,481,154 บาท 
  2) ค่าใช้จ่ายในการขาย/บริการ 365,000 บาท 
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3.3 บริการอนิเทอร์เน็ตเกตเวย์ระหว่างประเทศและบริการชุมสายอินเทอร์เน็ต แบบที่สอง ที่มีโครงข่ายเป็น  

 ของตนเอง  
 
บริษัทฯ มีนโยบายในการก าหนดอตัราคา่บริการ โดยค านึงถึงสภาวะตลาด การแข่งขนั ต้นทนุของอปุกรณ์ ค่าใช้จ่าย

ในการด าเนินงาน รวมทัง้ต้นทนุในการเช่ือมต่อโครงขา่ยกบัผู้ ให้บริการโทรคมนาคมอื่นทัง้ในและตา่งประเทศและเง่ือนไข
ในการก ากบัดแูลส าหรับบริการแตล่ะประเภท เช่น คา่ธรรมเนียมตา่งๆ อตัราคา่เช่ือมตอ่โครงข่าย เป็นต้น ซึ่งสามารถแยก
พิจารณาการก าหนดรูปแบบอตัราคา่บริการตามประเภทของบริการได้ดงันี ้
 

ความเร็ว  
(Mbps) 

อัตราค่าใช้บริการรายเดือน 
บริการชุมสายอินเทอร์เน็ต 
(บาท/เดือน) 

อัตราค่าใช้บริการรายเดือน 
บริการอินเทอร์เน็ตเกตเวย์ระหว่าง
ประเทศ 
(บาท/เดือน) 

STM1 150,000 600,000 
STM4 360,000 1,440,000 
STM16 800,000 3,200,000 
       
 โดยอตัราค่าบริการนีไ้ม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และมีอตัราค่าบริการมาตรฐานที่อายุสญัญา 1 ปี ซึ่งอาจมีการเจรจา
เง่ือนไขสญัญาได้ตามความเหมาะสมกบัลกูค้าตอ่ไป 
 
 
 
หมายเหตุ 
- อัตราข้างต้นเป็นราคาเฉพาะพืน้ที่ที่ให้บริการของ บมจ.ซิมโฟน่ี คอมมูนิเคชั่น 

- อัตราทัง้หมดไม่รวมอุปกรณ์เชื่อมต่อ (Local Access) 

- ต้นทุนบริการที่ขนาดความเร็ว STM 16 หรือ 2.5 G. เป็นรายเดือนโดยประมาณ 
   1) งบลงทุน 1,981,540 บาท 
   2) ค่าใช้จ่ายในการขายและบริการ 480,000 บาท 
 
 
 

 
 
 
 

 

 


