ข้อเสนอการเชื่อมต่อโครงข่าย

ของ

บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จากัด

Sensitivity: Internal

รายละเอียดข้อเสนอการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมของ
บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จากัด

รายละเอียดข้อเสนอการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม ของบริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จากัด ประกอบด้วย
รายละเอียดต่าง ๆ ดังนี ้
หมวดที่ 1
ข้อเสนอการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม รายละเอียดของบริการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม รวมถึง
คุณภาพการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมซึ่งเป็ นมาตรฐานระดับเดียวกับของผูร้ บั ใบอนุญาตที่มีโครงข่าย
โทรคมนาคมที่ให้เชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมเอง
หมวดที่ 2
รายละเอียดของสิ่งอานวยความสะดวกที่จาเป็ นสาหรับการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม
หมวดที่ 3
กระบวนการและวิธีการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม มาตรฐานทางเทคนิคสาหรับการเชื่อมต่อโครงข่าย
โทรคมนาคม รวมทั้ ง จุ ด เชื่ อ มต่ อ ที่ มี ค วามเป็ นไปได้ท างเทคนิ ค ที่ เสนอให้มี ก ารเชื่ อ มต่ อ โครงข่ า ย
โทรคมนาคม
หมวดที่ 4
หน้ า ที่ แ ละความรับ ผิ ด ชอบของผู้ รับ ใบอนุ ญ าตที่ มี โครงข่ า ยโทรคมนาคมที่ ข อเชื่ อ มต่ อ โครงข่ า ย
โทรคมนาคมและผู้รบั ใบอนุญ าตที่มีโครงข่ายโทรคมนาคมที่ให้เชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม รวมทั้ง
เงื่อนไขเกี่ยวกับการรักษาความลับ การเปิ ดเผยข้อมูล และมาตรการด้านความปลอดภัย
หมวดที่ 5
อัตราค่าตอบแทนการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม และอัตราค่าตอบแทนการใช้สิ่งอานวยความสะดวกที่
จาเป็ น
หมวดที่ 6
หลัก เกณฑ์แ ละวิธีก ารส าหรับ การเรีย กเก็ บ การแบ่ ง และการช าระค่าตอบแทนการเชื่ อมต่อโครงข่าย
โทรคมนาคม

Sensitivity: Internal

หมวดที่ 7
กระบวนการและระยะเวลาเจรจาข้อตกลงการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม
หมวดที่ 8
เงื่อนไข และขัน้ ตอนการร้องขอใช้บริการใหม่ และการเปลี่ยนแปลงการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม
หมวดที่ 9
ขัน้ ตอน วิธีการ และระยะเวลาดาเนินการต่อข้อร้องเรียน และข้อโต้แย้งที่มีกับผูร้ บั ใบอนุญาตที่มีโครงข่าย
โทรคมนาคมที่ขอเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม
หมวดที่ 10
บทลงโทษ หรือค่าปรับจากการผิดเงื่อนไขของสัญญา
หมวดที่ 11
บุคคลและสถานที่ติดต่อได้

Sensitivity: Internal

หมวดที่ 1
ข้อเสนอการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม รายละเอียดของบริการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม
รวมถึงคุณภาพการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมซึ่งเป็ นมาตรฐานระดับเดียวกับของผู้รับใบอนุญาตที่
มีโครงข่ายโทรคมนาคมทีใ่ ห้เชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมเอง

ข้อ 1. ขอบเขตตามข้อตกลง
ข้อตกลงภายใต้ข้อเสนอการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมของบริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จากัด
ฉบับนี ้ ครอบคลุมถึงความตกลงทางเทคนิคและทางพาณิชย์ สาหรับการเชื่อมต่อระหว่างโครงข่ายโทรคมนาคม
ของบริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จากัด กับโครงข่ายโทรคมนาคมของผูข้ อเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม และกาหนด
เงื่อ นไขต่ า ง ๆ ในการเชื่ อ มต่ อ โครงข่ า ยดั งกล่ า วของทั้ง สองฝ่ าย เพื่ อ ให้ผู้ใ ช้บ ริก ารของผู้ป ระกอบกิ จ การ
โทรคมนาคมฝ่ ายหนึ่ง สามารถติดต่อสื่อสารกับผู้ใช้บริการ หรือใช้บ ริการโทรคมนาคมของผู้ประกอบกิ จการ
โทรคมนาคมอีกฝ่ ายหนึ่งได้เป็ นปกติ และสามารถใช้บริการด้วยคุณภาพที่ดี โดยถือบังคับตามข้อตกลง เงื่อนไข
หรือข้อกาหนดตามที่ทงั้ สองฝ่ ายได้ตกลงไว้ในสัญญาการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม
ข้อ 2. ขอบเขตของข้อเสนอ
ข้อเสนอฉบับนีค้ รอบคลุมสาระสาคัญในประเด็นต่าง ๆ ดังต่อไปนี ้
1. บริการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม มาตรฐานทางเทคนิคสาหรับการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม
และจุดเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม
2. ข้อ ก าหนดและเงื่ อ นไขส าหรับ จุ ด เชื่ อ มต่ อ วงจรสื่ อ สัญ ญาณการเชื่ อ มต่ อ
Transmission Circuits) และการกาหนดเลขหมายโทรคมนาคม(Numbering)
3. การรับ-ส่งสัญญาณ (Signaling)
4. ค่าตอบแทนการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม

Sensitivity: Internal

(Interconnection

ข้อ 3. ข้อกาหนดและเงือ่ นไขสาหรับการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม
3.1 ผู้ขอเชื่อมต่อโครงข่ายต้องรับ รองว่าตนเองมีสิท ธิ และหน้าที่โดยสมบูรณ์ในการให้บ ริก ารโทรคมนาคม
ภายใต้การกากับดูแลของคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม
แห่งชาติ (“กสทช.”) ตลอดระยะเวลาที่มีการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม
3.2 ผูข้ อเชื่อมต่อโครงข่ายจะต้องจัดหา หรือดาเนินการอื่นใดเพื่อให้ได้มาซึ่งการอนุญ าต ใบอนุญ าต ความ
เห็นชอบ หรือความยินยอม ที่เกี่ยวข้องกับการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม หรือติดตัง้ เครื่องและอุปกรณ์
โทรคมนาคม หรืออุปกรณ์ หรือโครงสร้างอื่นใด ในสถานที่ของผูใ้ ห้เชื่อมต่อโครงข่ายตามกฎหมายต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้องเอง
ข้อ 4. รายละเอียดของบริการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม
ผูใ้ ห้เชื่อมต่อโครงข่ายเสนอให้บริการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมเพื่อการรับส่งทราฟฟิ คจากโครงข่าย
ของผูข้ อเชื่อมต่อโครงข่าย ไปยังผู้ใช้บริการที่ใช้บริการในโครงข่ายของผู้ให้เชื่อมต่อโครงข่าย รายละเอียด ตาม
เอกสารแนบท้าย 1
ข้อ 5. คุณภาพการบริการ
คุณ ภาพการให้บ ริก ารการเชื่ อมต่อ โครงข่ ายโทรคมนาคมตามข้อเสนอนี ้ จะต้องเป็ น มาตรฐานระดับ
เดียวกับของผูร้ บั ใบอนุญาตที่มีโครงข่ายโทรคมนาคมที่ให้เชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมเอง
คุณภาพการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมจะต้องเป็ นไปโดยชัดเจน ไม่เลือกปฏิบตั ิ เปิ ดเผย โปร่งใสและไม่
ขัดหรือแย้งกับหลักเกณฑ์ของ กสทช. ประกาศกาหนด

Sensitivity: Internal

หมวดที่ 2
รายละเอียดของสิ่งอานวยความสะดวกทีจ่ าเป็ นสาหรับการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม

ข้อ 1. รายละเอียดเกี่ยวกับอาคารสถานที่ สิ่งอานวยความสะดวกอื่น ๆ และอัตราค่าตอบแทนการใช้สิ่ง
อานวยความสะดวก และสถานที่
ผูใ้ ห้เชื่อมต่อโครงข่ายมีหน้าที่จัดหาสถานที่หรือพืน้ ที่ดังกล่าว ณ จุดเข้าถึงสาหรับการเชื่อมต่อโครงข่าย
โทรคมนาคม ตามเอกสารแนบท้าย 1 และสิ่งอานวยความสะดวกอื่น ๆ ได้แก่ กระแสไฟฟ้า และระบบปรับอากาศ
ตามที่ผูข้ อเชื่อมต่อโครงข่ายร้องขอ โดยอัตราค่าตอบแทนการใช้สิ่งอานวยความสะดวก และสถานที่ รายละเอียด
ปรากฎตามเอกสารแนบท้าย 4 ซึ่ งอัต ราค่ าตอบแทนดั งกล่ า วยังไม่ ร วมภาษี มู ล ค่ า เพิ่ ม ทั้งนี ้ การเรี ย กเก็ บ
ค่าตอบแทนนัน้ อยู่บนหลักการที่ไม่เลือกปฏิบตั ิระหว่างผูข้ อเชื่อมต่อโครงข่ายทุกราย
ข้อ 2. เงือ่ นไขการเข้าใช้อาคารสถานที่ สาธารณูปโภค และสิ่งอานวยความสะดวก
2.1 ผูข้ อเชื่อมต่อโครงข่ายจะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการในการเข้าสถานที่/อาคารที่ผู้ให้เชื่อมต่อ
โครงข่ายเป็ นผูก้ าหนด
2.2 ผูข้ อเชื่อมต่อโครงข่ายจะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการในการปฏิบัติงาน การบารุ งรักษา การรักษา
ความปลอดภัย และการเก็ บ รัก ษาความลับ ต่าง ๆ เป็ น ต้ น รวมตลอดถึ งหลัก เกณฑ์แ ละวิธี ก ารที่ ผู้ให้
เชื่ อ มต่ อ โครงข่ า ยจะได้ก าหนดขึ น้ ในอนาคต ทั้งนี ้ หลัก เกณฑ์แ ละวิ ธี ก ารดัง กล่ าวจะสมเหตุ ส มผล
เหมาะสม และไม่เลือกปฏิบตั ิ
ข้อ 3. แต่ละฝ่ ายมีหน้าทีร่ ับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่อไปนีใ้ นส่วนทีใ่ ช้เพื่อประโยชน์ของตนเอง
3.1 การดูแลรักษา และการซ่อมบารุ งอุปกรณ์โทรคมนาคมในส่วนที่เป็ นกรรมสิทธิ์หรืออยู่ในความครอบครอง
ของตนเอง
3.2 ค่าไฟ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในส่วนที่ใช้เพื่อประโยชน์ของตนเอง

Sensitivity: Internal

หมวดที่ 3
กระบวนการและวิธีการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม มาตรฐานทางเทคนิคสาหรับการเชื่อมต่อ
โครงข่ายโทรคมนาคม รวมทัง้ จุดเชื่อมต่อทีม่ ีความเป็ นไปได้ทางเทคนิคทีเ่ สนอให้มีการเชื่อมต่อ
โครงข่ายโทรคมนาคม

ข้อ 1. มาตรฐานทางเทคนิ คส าหรั บการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม รวมทั้งจุดเชื่อมต่อที่มี ความ
เป็ นไปได้ทางเทคนิค
เป็ นไปตามเอกสารแนบท้าย 1
ข้อ 2. กระบวนการและวิธกี ารเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม
2.1 ผูข้ อเชื่อมต่อโครงข่ายจะต้องปฏิบัติตามขัน้ ตอนและนาเสนอรายละเอียดข้อมูลการขอเชื่อมต่อโครงข่าย
โทรคมนาคมต่อผูใ้ ห้เชื่อมต่อโครงข่ายอย่างเป็ นทางการ ตามหมวด 1 ส่วนที่ 3 ของประกาศ กสทช. เรื่อง
การใช้และเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม พ.ศ. 2556
2.2 ภายใน 90 วันนับตัง้ แต่วนั ที่ได้รบั ทราบความต้องการการใช้บริการอย่างเป็ นทางการ ผูใ้ ห้เชื่อมต่อโครงข่าย
จะแจ้งว่าจะยอมรับ ตามความต้องการการใช้บริการดังกล่าวนี ้ ทั้งหมดหรือ แต่บางส่วน ตลอดจนวัน ที่
โดยประมาณที่จะสามารถให้บริการตามความต้องการใช้บริการดังกล่าวได้
ข้อ 3. การเปลี่ยนแปลงบนโครงข่าย
แต่ละฝ่ ายจะแจ้งให้อีกฝ่ ายหนึ่งทราบล่วงหน้าเป็ นระยะเวลาไม่นอ้ ยกว่า 90 วันถึงการเปลี่ยนแปลงใด ๆ
เกี่ยวกับค่ามาตรฐาน (configuration) ของโครงข่ายโทรคมนาคมและสิ่งอานวยความสะดวก อันอาจส่งผลกระทบ
ในสาระสาคัญต่อวิศวกรรมโครงข่ายของอีกฝ่ ายหนึ่ง
ข้อ 4. การบารุ งรักษาตามแผนงาน
แต่ละฝ่ ายจะต้องแจ้งให้อีกฝ่ ายหนึ่งทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน ในเรื่องของการบารุงรักษาตามแผนงาน
ที่อาจส่งผลกระทบต่อระบบของอีกฝ่ ายหนึ่งและจะใช้ความพยายามของตนอย่างดีท่ีสดุ เพื่อไม่ให้มีการหยุดชะงัก
ของการให้บริการ

Sensitivity: Internal

หมวดที่ 4
หน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบของผู้รับใบอนุญาตทีม่ ีโครงข่ายโทรคมนาคมทีข่ อเชื่อมต่อโครงข่าย
โทรคมนาคมและผู้รับใบอนุญาตทีม่ ีโครงข่ายโทรคมนาคมทีใ่ ห้เชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม รวมทัง้
เงือ่ นไขเกี่ยวกับการรักษาความลับ การเปิ ดเผยข้อมูล และมาตรการด้านความปลอดภัย

ข้อ 1. ความรับผิดชอบของแต่ละฝ่ าย
1.1 หน้าทีข่ องผู้ให้เชื่อมต่อโครงข่าย
1.1.1 ผูใ้ ห้เชื่อมต่อโครงข่ายมีหน้าที่ตอ้ งดาเนินการให้โครงข่ายโทรคมนาคมของตนมีมาตรฐานและ
คุณ ภาพการให้บ ริก ารสอดคล้อ งตามประกาศว่ าด้วยมาตรฐานและคุณ ภาพการให้บ ริก าร
โทรคมนาคมของ กสทช. ที่เกี่ยวข้อง
1.1.2 ผูใ้ ห้เชื่อมต่อโครงข่ายมีหน้าที่แจ้งให้ผูข้ อใช้โครงข่ายทราบล่วงหน้าไม่นอ้ ยกว่า 90 วัน ก่อนการ
เปลี่ ย นแปลงใด ๆ (เช่ น ค่ า มาตรฐาน (Configuration) เป็ นต้ น ) ของระบบหรื อ โครงข่ า ย
โทรคมนาคมของผูใ้ ห้เชื่อมต่อโครงข่าย ซึ่งอาจส่งผลกระทบในสาระสาคัญต่อวิศวกรรมโครงข่าย
โทรคมนาคมของผูข้ อเชื่อมต่อโครงข่ายได้
1.1.3 หากเกิดข้อผิดพลาดต่าง ๆ บนโครงข่ายโทรคมนาคมของผู้ให้ เชื่อมต่อ โครงข่าย ผู้ให้เชื่อมต่ อ
โครงข่ายจะแจ้งให้ผขู้ อเชื่อมต่อโครงข่ายทราบถึงข้อผิดพลาด รวมถึงแจ้งให้ทราบถึงความคืบหน้า
ของการแก้ไขข้อผิดพลาด และดาเนินการแก้ไขข้อผิดพลาดดังกล่าวโดยเร็วที่สดุ
1.1.4 ผู้ให้เชื่อมต่อโครงข่ายจะพยายามจัดหาพืน้ ที่ หรือจัดให้มีมาตรการอื่น ใดเพื่ อให้ผู้ขอเชื่อมต่ อ
โครงข่ายสามารถติดตัง้ อุปกรณ์โทรคมนาคม และ/หรือเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมตามสัญญา
การเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม หากการดาเนินการดังกล่าวไม่ก่อให้เกิดภาระเกินสมควรแก่
ผูใ้ ห้เชื่อมต่อโครงข่าย และ/หรือทาให้ผูใ้ ห้เชื่อมต่อโครงข่ายผิดเงื่อนไขในสัญญาใด ๆ ที่มีอยู่กับ
บุคคลภายนอก
1.2 หน้าทีข่ องผู้ขอเชื่อมต่อโครงข่าย
1.2.1 ผูข้ อเชื่อมต่อโครงข่ายต้องจัดให้โครงข่ายของตนมีมาตรฐานทางเทคนิคที่ เข้ากันได้กับโครงข่าย
ของผูใ้ ห้เชื่อมต่อโครงข่าย หรือมีมาตรฐานทางเทคนิคเป็ นไปตามที่ กสทช. ประกาศกาหนด โดยผู้
ขอเชื่อมต่อโครงข่ายเป็ นผูร้ บั ผิดชอบค่าใช้จ่ายเอง
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1.2.2 ผูข้ อเชื่อมต่อโครงข่ายจะต้องรับผิดชอบในการติดตัง้ การใช้งาน ความปลอดภัยของระบบ และ
การบารุ งรักษาอุป กรณ์ท่ี เป็ นของผู้ขอเชื่อมต่อโครงข่ายเอง โดยการเข้าถึงหรือเข้าใช้พืน้ ที่ เพื่ อ
ดาเนินการต่าง ๆ ให้เป็ นไปตามข้อกาหนดของผู้ให้ เชื่อมต่อโครงข่าย โดยข้อกาหนดดังกล่าว
จะต้องเป็ นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติระหว่างผู้รบั ใบอนุญาตรายอื่น ทัง้ นี ้ ผู้ขอเชื่อมต่อโครงข่าย
จะต้องปฏิบตั ิตามเงื่อนไขเหล่านีอ้ ย่างเคร่งครัด รวมถึงต้องนาส่งข้อมูลทราฟฟิ คต่าง ๆ ที่จาเป็ นที่
ได้รับ การร้องขอจากผู้ให้ เชื่ อ มต่ อ โครงข่ าย และการเชื่ อมต่ อ โครงข่ ายโทรคมนาคมของผู้ข อ
เชื่อมต่อโครงข่ายจะต้องไม่ทาให้เกิดความเสียหาย หรือเป็ นการรบกวนระบบของผูใ้ ห้เชื่อมต่อ
โครงข่าย
1.2.3 ผูข้ อเชื่อมต่อโครงข่ายจะต้องรับผิดชอบดูแลรักษาเครื่องและอุปกรณ์โทรคมนาคมใด ๆ ที่ผู้ขอ
เชื่อมต่อโครงข่ายนามาติดตัง้ กับโครงข่ายโทรคมนาคมของผูใ้ ห้เชื่อมต่อโครงข่าย หรือนามาวางใน
พืน้ ที่ท่ขี อเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมตามสัญญาการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม
1.2.4 ผูข้ อเชื่อมต่อโครงข่ายจะแจ้งให้ผูใ้ ห้เชื่อมต่อโครงข่ายทราบล่วงหน้าไม่นอ้ ยกว่า 90 วัน ก่อนการ
เปลี่ ย นแปลงใด ๆ (เช่ น ค่ามาตรฐาน (Configuration) เป็ น ต้น ) ของเครื่องและอุป กรณ์ท่ี ผู้ข อ
เชื่อมต่อโครงข่ายนามาติดตั้งกับโครงข่ายโทรคมนาคมของผู้ให้ เชื่อมต่อโครงข่าย ซึ่งอาจส่งผล
กระทบในสาระสาคัญต่อวิศวกรรมโครงข่ายโทรคมนาคม หรือต่อการให้บริการของผูใ้ ห้ เชื่อมต่อ
โครงข่ายได้
1.2.5 ผู้ ข อเชื่ อ มต่ อ โครงข่ า ยรับ รองว่ า การเชื่ อ มต่ อ โครงข่ า ยโทรคมนาคม หรื อ การน าอุ ป กรณ์
โทรคมนาคมของผูข้ อเชื่อมต่อโครงข่ายมาติดตัง้ ในพืน้ ที่ของผูใ้ ห้เชื่อมต่อโครงข่ายตามสัญญาการ
เชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม จะไม่ก่อให้เกิดความเสียหาย หรือรบกวนระบบ หรือทาให้การ
บริการของผูใ้ ห้เชื่อมต่อโครงข่ายด้อยลงแต่อย่างใด
1.2.6 หากเกิดข้อผิดพลาดต่าง ๆ บนโครงข่ายโทรคมนาคมของผู้ขอเชื่อมต่อโครงข่าย ผู้ขอเชื่อมต่ อ
โครงข่ายจะแจ้งให้ผใู้ ห้เชื่อมต่อโครงข่ายทราบถึงข้อผิดพลาด และดาเนินการแก้ไขข้อผิดพลาด
ดังกล่าวโดยเร็วที่สดุ รวมถึงดาเนินการอื่นใดและปฏิบัติตามคู่มือการใช้งานและการบารุ งรักษา
ของผูใ้ ห้เชื่อมต่อโครงข่าย
1.2.7 ผูข้ อเชื่อมต่อโครงข่ายจะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เกี่ยวกับความปลอดภัยและการป้องกันโครงข่าย
ของผูใ้ ห้เชื่อมต่อโครงข่ายโดยเคร่งครัด
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ข้อ 2. คู่มือดาเนินการ
ทัง้ สองฝ่ ายจะปฏิบตั ิตามคู่มือดาเนินการ โดยมีสาระสาคัญดังต่อไปนี ้
2.1 การแก้ไขข้อผิดพลาดที่สง่ ผลกระทบต่อโครงข่าย
2.2 ทัง้ สองฝ่ ายจะต้องตรวจสอบสัญญาณเตือนต่าง ๆ ของอุปกรณ์ และทาการทดสอบเพื่อระบุลกั ษณะ
และจุดที่เกิดข้อผิดพลาด โดยการประสานงานและร่วมมือกันในการดาเนินการดังกล่าว
2.3 ทั้ง สองฝ่ ายจะแจ้งให้อี ก ฝ่ ายหนึ่ งทราบอย่ า งต่ อ เนื่ อ งเกี่ ย วกั บ ความคื บ หน้า ในการซ่ อ มแซม
ข้อผิดพลาดในระหว่างที่โครงข่ายล่ม
2.4 หากฝ่ ายใดฝ่ ายหนึ่งดาเนินการซ่อมแซมชั่วคราว ฝ่ ายนั้นจะต้องแจ้งอีกฝ่ ายหนึ่งให้ทราบถึงการ
ดาเนิน การดังกล่าว พร้อมทั้งผลกระทบต่อการบริก ารจากการซ่อมแซมชั่วคราว และระยะเวลา
โดยประมาณในการซ่อมแซมที่จะสามารถให้บริการได้เช่นเดิม
ข้อ 3. การบารุ งรักษาตามแผนงาน
3.1 แต่ละฝ่ ายจะต้องแจ้งให้อีกฝ่ ายหนึ่งทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน ในเรื่องของการบารุ งรักษาตาม
แผนงานที่อาจส่งผลกระทบต่อระบบของอีกฝ่ ายหนึ่ง
3.2 แต่ละฝ่ ายจะใช้ความพยายามของตนอย่างดีท่ีสดุ เพื่อไม่ให้มีการหยุดชะงักของการให้บริการและ
กรณีท่ีเป็ นไปได้ในทางเทคนิค จะจัดให้มีการจัดเส้นทางสารอง (alternate routing) แบบอุปกรณ์
และวิศวกรรมการเชื่อมโยงที่มีความสามารถรองรับการบารุ งรักษาตามแผนงานดังกล่าวได้โดย
ยังคงรักษาคุณ ภาพที่ ดีโดยการพิ จารณาคุณ ภาพของการบริการให้เป็ นไปตามหลัก เกณฑ์และ
เงื่อนไขที่ กสทช. ประกาศกาหนด
ข้อ 4. ความน่าเชื่อถือ ความปลอดภัย และการป้ องกันโครงข่ายโทรคมนาคม
4.1 หลักเกณฑ์ท่วั ไป
4.1.1 ทั้งสองฝ่ ายตกลงที่จะธารงไว้ซ่ึงความน่ าเชื่อถื อของโครงข่าย (network integrity) และจะ
ดาเนินมาตรการ ต่าง ๆ เพื่อให้มีการป้องกันและความปลอดภัยอย่างเพียงพอ
ความน่าเชื่อถือของโครงข่าย หมายถึง ความสามารถของระบบต่าง ๆ บนโครงข่ายในการ
รัก ษาและธารงไว้ซ่ึงสถานะใช้งานได้ดังเดิม และไม่ได้รับ ผลกระทบอัน เนื่ องมาจากการ
เชื่อมต่อกับโครงข่ายโทรคมนาคมอื่น
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4.1.2 การเชื่ อมต่ อ โครงข่ ายโทรคมนาคมของผู้ข อเชื่ อมต่ อ โครงข่ ายจะต้อ งไม่ก่ อ ให้เกิ ด ความ
เสียหาย หรือเป็ นการรบกวนระบบ หรือการทาให้การบริการของผูใ้ ห้เชื่อมต่อโครงข่ายด้อย
ลงไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม
4.2 การธารงรักษาความน่าเชื่อถือของโครงข่าย
4.2.1 แต่ละฝ่ ายจะต้องดาเนินมาตรการต่าง ๆ อย่างเพียงพอเพื่อป้องกันการสื่อสัญญาณใด ๆ ใน
ลักษณะที่ไม่เป็ นไปตามข้อกาหนดสาหรับการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมที่ทงั้ สองฝ่ าย
ตกลงกัน
ในกรณี ท่ีข้อกาหนดทางเทคนิคสาหรับการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมขัดหรือแย้งกับ
มาตรฐานทางเทคนิคสาหรับการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมที่ กสทช. ประกาศกาหนด
ให้ใช้บงั คับตามมาตรฐานของ กสทช. เป็ นหลัก
4.2.2 แต่ละฝ่ ายจะต้องไม่กระทาการฝ่ าฝื นโดยการส่งทราฟฟิ ค (Traffic) หรือการกระทาอื่นใดที่
มิได้มีลกั ษณะตามที่กาหนดไว้ในข้อเสนอนีโ้ ดยก่อให้เกิดความเสียหายแก่อีกฝ่ ายหนึ่ง ฝ่ ายที่
กระทาการฝ่ าฝื นจะต้องยุติการกระทานัน้ โดยทันทีท่ไี ด้รบั แจ้งจากอีกฝ่ ายหนึ่ง
4.3 การป้องกันและความปลอดภัย
4.3.1

แต่ละฝ่ ายจะรับผิดชอบการดาเนินงานโครงข่ายโทรคมนาคมและอุปกรณ์ของตนเองให้มี
ความปลอดภั ย และจะด าเนิ น ขั้ น ตอนต่ า ง ๆ ที่ จ าเป็ นทั้ ง ปวงเพื่ อ ให้ โ ครงข่ า ย
โทรคมนาคม อุปกรณ์และการดาเนินงานโครงข่ายโทรคมนาคมของตนเองนัน้
- มีความปลอดภัย หรือไม่ก่ อให้เกิ ด อัน ตรายต่อสุข อนามัย ของบุคคลใด ๆ รวมทั้ง
ลูกจ้าง และผูร้ บั จ้างของอีกฝ่ ายหนึ่ง และ
- ไม่ก่อให้เกิดอันตรายทัง้ ทางกายภาพ หรือทางเทคนิค ต่อโครงข่ายโทรคมนาคม และ
อุปกรณ์ของอีกฝ่ ายหนึ่ง รวมถึง (แต่ไม่จากัดเฉพาะ) การไม่ก่อให้เกิดความเสียหาย
การแทรกแซง หรื อ ก่ อ ให้ เกิ ด ความด้ อ ยคุ ณ ภาพในการด าเนิ น งานโครงข่ า ย
โทรคมนาคมของอีกฝ่ ายหนึ่ง

4.3.2 ในการสื่อสัญญาณทราฟฟิ คไปยังโครงข่าย และอุปกรณ์ของอีกฝ่ ายหนึ่งที่ตอ้ งมีการจ่าย
พลังงานไฟฟ้าต้องจัดให้มีความปลอดภัยของอุปกรณ์ และความปลอดภัยของบุคลากร
ในกรณี นีข้ ้อกาหนดความปลอดภัยเกี่ ย วกับอุ บัติเหตุจากแหล่งจ่ายพลังงานไฟฟ้ าให้
เป็ นไปตามมาตรฐานสากลอันเป็ นที่ยอมรับกันโดยทั่วไป

Sensitivity: Internal

ข้อ 5. การรักษาความลับ และการเปิ ดเผยข้อมูล
5.1 แต่ละฝ่ ายอาจเปิ ดเผยข้อมูลใด ๆ ของตน ไม่ว่าทางด้านเทคนิคทางธุรกิจ หรือข้อมูลอื่นใดแก่าอีก
ฝ่ ายหนึ่งโดยทางวาจา ลายลักษณ์อกั ษร รู ปภาพหรือโดยรู ปแบบอื่น ๆ เพื่อประโยชน์ในการเจรจา
และเข้าทาสัญญาการใช้โครงข่ายโทรคมนาคม การดาเนินการตามวัตถุประสงค์ภายใต้สญ
ั ญาการ
ใช้โครงข่ายโทรคมนาคม หรือภายใต้หลักเกณฑ์ท่ี กสทช. ประกาศกาหนด (ซึ่งต่อ ไปจะเรียกข้อมูล
ดังกล่าว รวมกับเงื่อนไข และข้อตกลงนีว้ ่า “ข้อมูลลับ”)
5.2 แต่ละฝ่ ายตกลงจะเก็บรักษาข้อมูลลับของอีกฝ่ ายหนึ่งไว้เป็ นความลับตลอดระยะเวลาของสัญญา
การเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม และต่อไปหลังจากระยะเวลาของสัญญาการเชื่อมต่อโครงข่าย
โทรคมนาคมสิน้ สุดลงอีกเป็ นระยะเวลา 5 ปี โดยจะไม่เปิ ดเผย หรือเผยแพร่ขอ้ มูลดังกล่าวให้แก่
บุคคลภายนอกตลอดระยะเวลาดังกล่าว
ข้อ 6. ความร่วมมือป้ องกันการลักลอบใช้บริการในโครงข่าย
ทัง้ สองฝ่ ายจะให้ความร่วมมือกับแต่ละฝ่ ายในการตรวจสอบ ลด หรือ ปรับปรุ ง แก้ไขให้ถูกต้องซึ่งการ
กระทาใด ๆ อันเป็ นการลักลอบใช้บริการในโครงข่ายโดยมิชอบด้วยกฎหมาย

Sensitivity: Internal

หมวดที่ 5
อัตราค่าตอบแทนการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม และอัตราค่าตอบแทนการใช้ส่งิ อานวยความ
สะดวกทีจ่ าเป็ น

อัตราค่าตอบแทนการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม และอัตราค่าตอบแทนการใช้สิ่งอานวยความสะดวกที่
จาเป็ น รายละเอียดเป็ นไปตามเอกสารแนบท้าย 4

Sensitivity: Internal

หมวดที่ 6
หลักเกณฑ์และวิธีการสาหรับการเรียกเก็บ การแบ่ง และการชาระค่าตอบแทนการเชื่อมต่อโครงข่าย
โทรคมนาคม

ข้อ 1. ค่าตอบแทนการเชื่อมต่อโครงข่าย
ค่าตอบแทนการเชื่อมต่อโครงข่าย ได้กาหนดไว้ในเอกสารแนบท้าย 4
ค่าบริการสาหรับจุดเชื่อมต่อ และการดาเนินการเลขหมาย ตลอดทัง้ การร่วมรับภาระต้นทุนสาหรับวงจรสื่อ
สัญญาณการเชื่อมต่อ ได้กาหนดไว้ในเอกสารแนบท้าย 2
ผูใ้ ห้เชื่อมต่อโครงข่าย และผูข้ อเชื่อมต่อโครงข่ายแต่ละฝ่ ายอาจแจ้งให้อีกฝ่ ายหนึ่งทราบถึงการปรับเปลี่ยน
ค่าบริการที่ได้กาหนดไว้สาหรับบริการต่าง ๆ ภายใต้ขอ้ เสนอนี ้ โดยมีหนังสือแจ้งเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
ล่วงหน้าเป็ นระยะเวลาอย่างน้อย 90 วัน และการปรับเพิ่มดังกล่าวจะมีผลนับตัง้ แต่เดือนถัดไป เว้นแต่ได้
ตกลงกันเกี่ยวกับหนังสือแจ้งดังกล่าวไว้โดยเฉพาะแล้ว ตามเอกสารแนบท้าย 4
ข้อ 2. ผู้ให้เชื่ อ มต่ อ โครงข่ ายและผู้ข อเชื่ อ มต่ อโครงข่ ายแต่ ล ะฝ่ ายจะจัดส่ งสรุ ป ข้อ มูล การจัด เก็ บ ค่าบริก าร
เกี่ยวกับทราฟฟิ คที่เริ่มต้นจาก หรือที่รบั เข้ามาหรือส่งผ่านโครงข่ายของตนให้อีกฝ่ ายหนึ่งเป็ นรายสัปดาห์
ทั้งนี ้ การส่งข้อมูลการจัดเก็บ ค่าบริการเกี่ ยวกับทราฟฟิ คนั้น อาจจัดส่งโดยวิธีผ่านระบบ ONLINE หรือ
วิธีการอื่นตามแต่จะตกลงกัน
ข้อ 3. ผูข้ อเชื่อมต่อโครงข่ายจะต้องชาระเงินค่าตอบแทนการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมให้แก่ผูใ้ ห้เชื่อมต่อ
โครงข่ายภายใน 30 วันนับถัดจากวันที่ระบุในใบแจ้งหนีเ้ ว้นแต่กรณีเข้าข้อยกเว้นตามข้อ 5.
ข้อ 4. ในกรณี ท่ีมีขอ้ โต้แย้งเกี่ยวกับความถูกต้องของข้อมูลทราฟฟิ ค และข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องให้ฝ่ายใดฝ่ าย
หนึ่งมีสิทธิส่งเรื่องให้อีกฝ่ ายหนึ่งตรวจสอบข้อโต้แย้งภายในระยะเวลา 30 วันนับจากวันที่ท่ีระบุในใบเรียก
เก็บเงินที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลที่มีการโต้แย้งนัน้ และทั้งสองฝ่ ายจะตรวจสอบข้อโต้แย้งร่วมกันและไกล่เกลี่ย
ข้อโต้แย้งให้เสร็จสิน้ ภายใน 90 วันนับจากวันที่อีกฝ่ ายได้รบั ข้อโต้แย้งดังกล่าว หากทัง้ สองฝ่ ายไม่สามารถ
ยุติขอ้ โต้แย้งได้ ฝ่ ายใดฝ่ ายหนึ่งมีสิทธิส่งข้อโต้แย้งดังกล่าวแก่คณะกรรมการร่วมตามที่ทงั้ สองฝ่ ายได้ร่วม
จัดตัง้ ภายในระยะเวลา 30 วันนับจากวันครบกาหนดที่ทงั้ สองฝ่ ายต้องตรวจสอบข้อโต้แย้งร่วมกันและไกล่

Sensitivity: Internal

เกลี่ยข้อโต้แย้งให้เสร็จสิน้ เพื่อทาการไกล่เกลี่ยต่อไป ทัง้ นี ้ คณะกรรมการร่วมจะพยายามทาการไกล่เกลี่ย
ข้อโต้แย้งให้เสร็จสิน้ ภายใน 30 วันนับจากวันที่ได้รบั ข้อโต้แย้งดังกล่าว
ข้อ 5. ทัง้ สองฝ่ ายจะร่วมตกลงกันสาหรับกรณีจานวนเงินที่โต้แย้งนัน้ มีมลู ค่าไม่เกินร้อยละเท่าใดของค่าตอบแทน
การเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมที่เรียกเก็บของแต่ละประเภทบริการ ซึ่งผูข้ อเชื่อมต่อโครงข่ายมีหน้าที่
ต้องช าระค่ าตอบแทนการเชื่ อมต่อ โครงข่ ายโทรคมนาคมทั้งหมดให้แ ก่ ผู้ให้เชื่ อมต่อ โครงข่ ายภายใน
ระยะเวลาตามที่กาหนดในข้อ 3.
ทัง้ สองฝ่ ายจะตกลงร่วมกันสาหรับกรณีจานวนเงินที่โต้แย้งมีมลู ค่าเกินกว่าร้อยละเท่าใดของค่าตอบแทน
การเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมที่เรียกเก็บของแต่ละประเภทบริการ ซึ่งผูข้ อเชื่อมต่อโครงข่ายมีหน้าที่
ต้องชาระเงินส่วนที่ไม่มีการโต้แย้งให้แก่ผใู้ ห้เชื่อมต่อโครงข่ายภายในระยะเวลาตามที่กาหนดในข้อ 3.
ข้อ 6. หากผู้ให้เชื่ อมต่อ โครงข่ายตรวจสอบในภายหลังแล้วพบว่าจานวนค่าตอบแทนการเชื่ อมต่อโครงข่าย
โทรคมนาคมในใบแจ้งหนีใ้ ดไม่ครบถ้วนถูกต้อง ผู้ให้ เชื่อมต่อโครงข่ายมีสิทธิ เรียกเก็บ ค่าตอบแทนการ
เชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมในส่วนที่ขาดไปนัน้

Sensitivity: Internal

หมวดที่ 7
กระบวนการและระยะเวลาเจรจาข้อตกลงการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม
ข้อ 1. ขั้นตอนและกระบวนการเจรจาสัญญา
ขัน้ ตอนและกระบวนการเจรจาสัญญา ให้เป็ นไปตามหมวด 1 ส่วนที่ 3 ของประกาศ กสทช. เรื่อง การใช้
และเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม พ.ศ. 2556

Sensitivity: Internal

หมวดที่ 8
เงือ่ นไข และขั้นตอนการร้องขอใช้บริการใหม่ และการเปลี่ยนแปลงการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม

ในกรณีท่ีมีการร้องขอใช้บริการใหม่ให้ผูข้ อเชื่อมโครงข่ายดาเนินการทาคาเสนอเป็ นหนังสือเจตจานงโดย
ชัด แจ้งขอเชื่ อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมแก่ ผู้ให้เชื่ อมต่อโครงข่ าย ซึ่งต้องระบุ รายละเอีย ดอย่ างน้อยตามที่
ประกาศ กสทช. เรื่อ ง การใช้แ ละการเชื่ อมต่ อโครงข่ ายโทรคมนาคม พ.ศ.2556 ก าหนด ทั้งนี ้ ผู้ใ ห้เชื่ อมต่ อ
โครงข่ายจะเจรจาตกลงกับผูข้ อเชื่อมต่อโครงข่าย ภายใน 90 วันนับตัง้ แต่วนั ที่ผใู้ ห้เชื่อมต่อโครงข่ายได้รบั หนังสือ
ขอเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมจากผูข้ อเชื่อมต่อโครงข่าย
ผูข้ อเชื่อมต่อโครงข่ายสามารถขอเพิ่ม ลด หรือยกเลิกบริการได้โดยมีหนังสือแจ้งให้ผูใ้ ห้เชื่อมต่อโครงข่าย
ทราบได้ตามความจาเป็ นและความเหมาะสมทางเทคนิค ทัง้ นี ้ การแก้ไข เปลี่ยนแปลง ยกเลิก จะต้องได้รบั ความ
เห็นชอบจาก กสทช. ก่อน

Sensitivity: Internal

หมวดที่ 9
ขั้นตอน วิธีการ และระยะเวลาดาเนินการต่อข้อร้องเรียน และข้อโต้แย้งทีม่ ีกับผู้รับใบอนุญาตทีม่ ี
โครงข่ายโทรคมนาคมทีข่ อเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม

กรณีท่ีผขู้ อเชื่อมต่อโครงข่ายร้องเรียน หรือโต้แย้งกับผูใ้ ห้เชื่อมต่อโครงข่ายเกี่ยวกับจุดเชื่อมต่อ (POI) หรือ
คุณภาพ หรือบริการ และค่าตอบแทนในการเชื่อมต่อโครงข่ายให้นาเสนอต่อคณะกรรมการร่วมและมีแนวทางใน
การรับข้อร้องเรียน ข้อโต้แย้ง และแก้ไขปั ญหาข้อร้องเรียน หรือข้อโต้แย้ง ดังนี ้
1. ให้ผขู้ อเชื่อมต่อโครงข่ายยื่นคาร้องเรียนเป็ นหนังสือต่อบุคคลและสถานที่ติดต่อตามที่กาหนดไว้หมวดที่
11 โดยข้อเรียกร้อง หรือข้อโต้แย้งต้องแสดงให้ชดั แจ้งซึ่งสภาพข้อเท็จจริง และแสดงเอกสารหลักฐาน
ประกอบ
2. ผูใ้ ห้เชื่อมต่อโครงข่ายจะพิจารณาคาร้องเรียน และเอกสารหลักฐาน และส่งเรื่องให้คณะกรรมการร่วม
ทาหน้าที่เป็ นผูไ้ กล่เกลี่ยข้อร้องเรียน หรือข้อโต้แย้งนั้น ทัง้ นี ้ คณะกรรมการร่วมจะทาการไกล่เกลี่ยข้อ
ร้องเรียน หรือข้อโต้แย้งให้เสร็จสิน้ ภายใน 15 วันนับตัง้ แต่วนั ที่ได้รบั เรื่องดังกล่าว
3. กรณีท่คี ณะกรรมการร่วมได้ทาการไกล่เกลี่ยตามข้อ 2.แล้วทัง้ สองฝ่ ายยังไม่สามารถหาข้อยุติรว่ มกันได้
ฝ่ ายใดฝ่ ายหนึ่งมีสิทธินาข้อพิพาทเข้าสู่กระบวนการระงับข้อพิพาทตามประกาศ กสทช. เรื่อง การใช้
และการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม พ.ศ.2556

Sensitivity: Internal

หมวดที่ 10
บทลงโทษ หรือค่าปรับจากการผิดเงือ่ นไขของสัญญา

ข้อ 1. ถ้าผูข้ อเชื่อมต่อโครงข่ายไม่ปฏิบตั ิตามสัญญาการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมข้อใดข้อหนึ่ง จนเป็ นเหตุ
ให้เกิดความเสียหายแก่ผใู้ ห้เชื่อมต่อโครงข่าย ผูข้ อเชื่อมต่อโครงข่ายนัน้ จะต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทนอัน
เกิดจากการที่ไม่ปฏิบัติตามสัญญาการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมนั้นให้แก่ผูใ้ ห้เชื่อมต่อโครงข่ายที่
ได้รับความเสีย หาย ภายในกาหนดเวลา 30 วัน เริ่มนับ แต่วันที่ ได้รบั แจ้งเป็ น หนังสือจากผู้ให้ เชื่อมต่ อ
โครงข่ายที่ได้รบั ความเสียหาย
ทัง้ นี ้ หากครบกาหนดระยะเวลาดังกล่าว ผูข้ อเชื่อมต่อโครงข่ายที่ได้ก่อความเสียหายไม่ได้ปฏิบตั ิการชาระ
หนีใ้ ห้แก่ผใู้ ห้เชื่อมต่อโครงข่ายที่ได้รบั ความเสียหายจนครบถ้วน ผูข้ อเชื่อมต่อโครงข่ายจะชาระดอกเบีย้ ผิด
นัดตามหมวด 10 ข้อ 5. นีแ้ ละไม่ตดั สิทธิผใู้ ห้เชื่อมต่อโครงข่ายที่ได้รบั ความเสียหายมีสิทธิบอกเลิกการขอ
เชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมได้ตามประกาศ กสทช. เรื่อง การใช้และเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม พ.ศ.
2556 รวมทัง้ เรียกร้องสิทธิตามหนังสือคา้ ประกันของธนาคาร และ/หรือหลักประกัน และ/หรือเรียกร้องให้
ชดใช้เบีย้ ปรับตามที่กาหนดไว้ในสัญญาการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมนีไ้ ด้
ข้อ 2. ผู้ให้เชื่อมต่อโครงข่ายไม่ตอ้ งรับ ผิดต่อความเสีย หายใด ๆ ไม่ว่าทางตรง หรือทางอ้อม อัน เกิ ดจากการ
ท างานผิ ดพลาดของโครงข่ ายโทรคมนาคมในการที่ โครงข่ ายโทรคมนาคมทั้งหมดหรือแต่บ างส่วนไม่
สามารถใช้งานได้ หรือใช้งานได้ไม่เต็มประสิทธิภาพ โดยเหตุอันไม่ได้เกิดจากความผิดของผูใ้ ห้เชื่อมต่อ
โครงข่ าย หรื อ มี เหตุ สุด วิ สัย อื่ น ใดอัน เป็ น เหตุใ ห้ผู้ข อเชื่ อ มต่ อ โครงข่ ายไม่ ส ามารถเชื่ อ มต่ อ โครงข่ า ย
โทรคมนาคมเพื่อการให้บริการได้
ข้อ 3. กรณีท่ีมีคาสั่งการระงับการใช้ หรือมีเหตุอุปสรรคขัดขวางต่าง ๆ ในการเชื่อมต่อโครงข่ายอันเป็ นผลมาจาก
คาวินิจฉัย หรือคาสั่งของ กสทช. หรือหน่วยงานของรัฐ หน่วยงานกากับดูแล หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือ
ของเจ้าพนักงาน หรือตามกฎระเบียบ ข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์ หรือตามกฎหมายอื่น ผูข้ อเชื่อมต่อ
โครงข่ายไม่มีสิทธิในการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจากผูใ้ ห้เชื่อมต่อโครงข่ายแต่ประการใด
ข้อ 4. ค่าปรับ
4.1 กรณีท่ีผูข้ อเชื่อมต่อโครงข่ายไม่ปฏิบัติตามสัญญาการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมข้อใดข้อหนึ่ง
และ/หรื อ ไม่ ช าระหนี ้ใ ห้ถู ก ต้อ งสมควร และ/หรื อ ไม่ ช าระค่ า ตอบแทนการเชื่ อ มต่ อ โครงข่ า ย
โทรคมนาคมให้ถูกต้องครบถ้วนตามข้อเสนอนี ้ ผู้ขอเชื่อมต่อโครงข่ายจะต้องชาระเบีย้ ปรับเป็ น
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รายวันโดยคิดคานวณในอัตราร้อยละ 15 ต่อปี ของค่าตอบแทนในเดือนที่ผขู้ อเชื่อมต่อโครงข่ายไม่
ปฏิบตั ิตามสัญญาการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมให้แก่ผใู้ ห้เชื่อมต่อโครงข่าย เริ่มนับตัง้ แต่วนั ที่
ผิดชาระหนีเ้ ป็ นต้นไป จนกว่าชาระหนีเ้ สร็จสิน้
4.2 ค่ า ปรับ กรณี อ่ื น ใดตามที่ ทั้ง สองฝ่ ายจะได้เจรจาตกลงกั น ไว้ใ นสัญ ญาการเชื่ อ มต่ อ โครงข่ า ย
โทรคมนาคม
ข้อ 5. กรณี ท่ีผูข้ อเชื่อมต่อโครงข่ายผิดนัดไม่ชาระหนีภ้ ายในเวลาที่กาหนด ผูข้ อเชื่อมต่อโครงข่ายจะต้องชาระ
ดอกเบีย้ ให้แก่ผูใ้ ห้เชื่อมต่อโครงข่ายในอัตราร้อยละ 1.25 ต่อเดือนของหนีค้ า้ งชาระเริ่มนับตัง้ แต่วันที่ผิด
ชาระหนีเ้ ป็ นต้นไปจนกว่าจะชาระหนีเ้ สร็จสิน้ ทัง้ นี ้ เศษของเดือนให้คานวณเป็ น 1 เดือน
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หมวดที่ 11
บุคคลและสถานทีต่ ิดต่อได้

ในการขอเชื่อมต่อโครงข่ายของ บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จากัด ผูข้ อเชื่อมต่อโครงข่ายจะต้องดาเนินการ ดังนี ้
จัดทาเป็ นหนังสือขอเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม ส่งไปยัง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือผูแ้ ทนได้รบั
มอบอานาจ
1.

ทีอ่ ยู่สาหรับการจัดส่งหนังสือขอเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม
บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จากัด
เลขที่ 319 อาคารจัตรุ สั จามจุรี ชัน้ 41 ถนนพญาไท แขวงปทุมวัน
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

2.

หน่วยงาน/บุคคลสาหรับสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
หน่วยงาน : สายงานรัฐกิจสัมพันธ์ อาคารจัตรุ สั จามจุรี ชัน้ 41
บุคคล : ผูอ้ านวยการอาวุโสสายงานรัฐกิจสัมพันธ์
หมายเลขโทรศัพท์: 08-1643-0014

การจัดส่งเอกสารโดยทางไปรษณีย ์ ถือว่าวันที่รบั เอกสารโดยทางไปรษณียค์ ือวันทาการที่ 5 นับถัดจากวันที่
ส่งไปรษณีย ์
การจัดส่งโดยพนักงานส่งเอกสารที่ถึงมือผูร้ บั โดยตรง (by hand) ถือว่าวันที่รบั เอกสารเป็ นวันรับการแสดง
เจตนา

Sensitivity: Internal

เอกสารแนบท้าย

เอกสารแนบท้าย 1

บริก ารเชื่ อ มต่ อ โครงข่ ายโทรคมนาคม มาตรฐานทางเทคนิ ค ส าหรับ การเชื่ อ มต่ อ
โครงข่ายโทรคมนาคม และจุดเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม

เอกสารแนบท้าย 2

ข้ อ ก าหนดและเงื่ อ นไขส าหรั บ จุ ด เชื่ อ มต่ อ วงจรสื่ อ สั ญ ญ าณ การเชื่ อ มต่ อ
(Interconnection Transmission Circuits) และการกาหนดเลขหมาย (Numbering)

เอกสารแนบท้าย 3

การรับ-ส่งสัญญาณ (Signaling)

เอกสารแนบท้าย 4

อัตราค่าตอบแทนการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม และอัตราค่าตอบแทนการใช้สิ่ง
อานวยความสะดวกที่จาเป็ น
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เอกสารแนบท้าย 1
บริการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม มาตรฐานทางเทคนิคสาหรับการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม
และจุดเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม

บริการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม
1.

บริการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม สาหรับทราฟฟิ คประเภทเสียง
1.1 บริการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม เพื่อให้ผใู้ ช้บริการของผูใ้ ห้เชื่อมต่อโครงข่ายสามารถเรียกออก
จากโครงข่ายของผูใ้ ห้เชื่อมต่อโครงข่าย (Call Origination) ไปยังโครงข่ายโทรคมนาคมของผูข้ อ
เชื่อมโครงข่าย
1.2 บริการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม เพื่อให้ผขู้ อเชื่อมต่อโครงข่ายสามารถเรียกถึงจุดปลายทางใน
โครงข่ายของผูใ้ ห้เชื่อมต่อโครงข่าย (Call Termination) โดยผูข้ อเชื่อมต่อโครงข่ายได้จดั ส่ง ทราฟ
ฟิ คไปยังพืน้ ที่หมวดเลขหมาย (Numbering Zone) ที่จะเชื่อมต่อนัน้ โดยตรง
1.3 บริการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม เพื่อเรียกผ่าน (Call Transit) โครงข่ายของผูใ้ ห้เชื่อมต่อ
โครงข่ายไปยัง
1.3.1 โครงข่ายของผูใ้ ห้บริการรายอื่นที่ผใู้ ห้เชื่อมต่อโครงข่ายมีการเชื่อมต่ออยู่ และผูใ้ ห้บริการราย
อื่นนัน้ ยินยอมให้ผใู้ ห้เชื่อมต่อโครงข่ายสามารถส่งทราฟฟิ คของผูข้ อเชื่อมต่อโครงข่ายผ่าน
ไปยังโครงข่ายของ ผูใ้ ห้บริการรายอื่นนัน้ ได้ (Call-Inter Transit)
1.3.2 จุดปลายทางใด ๆ ในโครงข่ายของผูใ้ ห้เชื่อมต่อโครงข่ายที่ผขู้ อเชื่อมต่อโครงข่าย มิได้จดั ส่งท
ราฟฟิ คไปยังจุดเชื่อมต่อที่ครอบคลุมพืน้ ที่หมวดเลขหมาย (Numbering Zone) ที่จะ
เชื่อมต่อนัน้ โดยตรง แต่ผขู้ อเชื่อมต่อโครงข่ายจัดส่งทราฟฟิ คไปยังจุดเชื่อมต่ออื่นที่มิใช่พนื ้ ที่
หมวดเลขหมายที่ตอ้ งการจะเชื่อมต่อแทน และให้ผใู้ ห้เชื่อมต่อโครงข่ายเป็ นผูจ้ ดั ส่งทราฟฟิ ค
ไปยังพืน้ ที่หมวดเลขหมายที่จะเชื่อมต่อนัน้ อีกทอดหนึ่ง (Call-Intra Transit)

2.

บริการเชื่อมต่อโครงข่าย สาหรับทราฟฟิ คประเภทข้อมูล
2.1

บริการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม เพื่อให้ผขู้ อเชื่อมต่อโครงข่ายสามารถส่งทราฟฟิ คประเภท
ข้อมูลไปถึงจุดปลายทางในโครงข่ายของผูใ้ ห้เชื่อมต่อโครงข่าย
2.1.1 ข้อความสัน้ (SMS)
2.1.2 ข้อความพหุสื่อ (MMS)

Sensitivity: Internal

มาตรฐานทางเทคนิคสาหรับการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม
1. การบันทึกเวลาเพื่อเรียกเก็บค่าตอบแทนในการเชื่อมต่อโครงข่าย
ผูใ้ ห้เชื่อมต่อโครงข่ายจะเรียกเก็บค่าตอบแทนในการเชื่อมต่อโครงข่าย ตามระยะเวลาที่ผใู้ ช้บริการของผูข้ อ
เชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมใช้บริการ โดยเกณฑ์ในการบันทึกเวลาเพื่อเรียกเก็บค่าตอบแทนในการเชื่อมต่อ
โครงข่าย ผูใ้ ห้เชื่อมต่อโครงข่ายจะใช้เกณฑ์มาตรฐานของตามข้อ 1.2.2 ของ ITU-T recommendation D. 150
ฉบับแก้ไขล่าสุดเดือนมิถนุ ายน 2542 หรือที่จะมีการแก้ไขเพิ่มเติมต่อไป
ฐานในการเรียกเก็บค่าเชื่อมต่อประเภทเสียงให้เรียกเก็บเป็ นนาที การนับจานวนนาทีในการคิดค่าเชื่อมต่อ
ให้คิดจากจานวนวินาทีของทราฟฟิ คที่สมบูรณ์ทงั้ หมดที่ตอ้ งเรียกเก็บระหว่างกันตามสัญญาการเชื่อมต่อโครงข่าย
โทรคมนาคมตามที่เกิดขึน้ ในเดือนนัน้ ๆ โดยเศษของนาทีให้คิดตามจริงไม่มีการปั ดเศษ
ในกรณีท่ีทงั้ สองฝ่ ายไม่สามารถส่งข้อความต่าง ๆ ไปยังผูใ้ ช้บริการ-ฝ่ าย ก. ได้ก่อนที่จะมีการรับสาย-ฝ่ าย
ข. ได้ ข้อความต่าง ๆ ดังต่อไปนี ้สามารถส่งได้โดยไม่ตอ้ งรอการรับสาย-ฝ่ าย ข. ก่อน เว้นแต่จะได้มีการตกลงไว้
เป็ นอย่างอื่น
1. ข้อความเสียง แสดงว่า “Busy” “Ringing” “Call barring” และ “Error”
2. ข้อความอัตโนมัติตอบรับข้อความเสียงต่าง ๆ ตามที่ระบุไว้ในข้อ 1
3. ข้อความอัตโนมัติ แสดงว่า เครื่องโทรศัพ ท์เคลื่อนที่ ป ลายทางของผู้ใช้บ ริการ-ฝ่ าย ข. ยังไม่เปิ ด ใช้
บริการ หรืออยู่นอกพืน้ ที่สญ
ั ญาณครอบคลุม
2. วงจรสื่อสัญญาณการเชื่อมต่อ และการรับ-ส่งสัญญาณ
วงจรสื่ อ สัญ ญาณการเชื่ อ มต่ อ และอิ น เทอร์เฟสการรับ -ส่ ง สัญ ญาณ ให้เป็ น ไปตามที่ ก าหนดไว้ใ น
เอกสารแนบท้าย 2 และเอกสารแนบท้าย 3
3. วิศวกรรมโครงข่าย
การเปลี่ยนเส้นทาง (Diversity) และการจัดเส้นทางสารอง (Alternative Routing) ฝ่ ายใดหนึ่งจะต้องจัดให้
มีการเปลี่ยนเส้นทางทราฟฟิ ค (Diversity) ตามวิธีปฏิบตั ิทางด้านวิศวกรรมโครงข่ายมาตรฐาน ในกรณีท่ีมีความ
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ผิดพลาดบางส่วนในโครงข่าย/การจัดเส้นทาง แต่ละฝ่ ายจะให้ความสาคัญและความระมัดระวังแก่ทราฟฟิ คของ
อีกฝ่ ายหนึ่งเหมือนเช่นประพฤติปฏิบตั ิกบั ทราฟฟิ คของตนเอง
4. การบริหารจัดการวงจร (Circuit Provision)
การสารองวงจรจะจัดให้มีบนพืน้ ฐานของระดับการบริการ (GOS) ตามข้อตกลงของคณะกรรมการร่วม
(Steering Committee) ตามเอกสารแนบ 9 โดยเป็ นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการพิจารณามาตรฐานบริการ
ที่ดีสาหรับการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมตามที่ กสทช. ประกาศกาหนด เพื่อเป็ นการป้องกันความปลอดภัย
อย่างเพียงพอจากการโอเวอร์โหลด
5. การเปลี่ยนแปลงบนโครงข่าย
แต่ละฝ่ ายจะแจ้งให้อีกฝ่ ายหนึ่งทราบถึงการเปลี่ยนแปลงใด ๆ เกี่ยวกับค่ามาตรฐาน (configuration) หรือ
จุด เชื่อมต่อ (POI) และสิ่ งอานวยความสะดวกโครงข่าย อันอาจส่งผลกระทบในสาระสาคัญ ต่อวิศวกรรมของ
โครงข่ายของอีกฝ่ ายหนึ่ง ทัง้ นี ้ ให้แจ้งล่วงหน้าเป็ นระยะเวลาอย่างน้อย 6 เดือน
6. การแสดงเลขหมาย (Calling Line Identification)
ข้อมูลการแสดงเลขหมาย (CLI) ของผูเ้ รียกสายจะถูกส่งไปยังโครงข่ายปลายทาง (ผูร้ บั สาย) เมื่อมีการร้อง
ขอจากโครงข่ายดังกล่าวในระหว่างกระบวนการรับ-ส่งสัญญาณ และเป็ นไปได้ในทางเทคนิค
7. การดาเนินแผนการกาหนดเลขหมาย
แต่ ล ะฝ่ ายจะต้อ งด าเนิ น การจัด บั น ทึ ก ข้อ มู ล Office Data ลงในระบบชุ ม สาย และด าเนิ น การเปิ ด
Translator เพื่อให้เลขหมายโทรคมนาคมสามารถติดต่อกันได้ในทุกโครงข่าย
8. การเปลี่ยนแปลงแผนการกาหนดเลขหมาย
กรณีมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลเลขหมายโทรคมนาคม จะต้องมีหนังสือให้อีกฝ่ ายหนึ่งทราบล่วงหน้าอย่าง
น้อย 30 วัน และแต่ละฝ่ ายจะต้องดาเนินการจัดบันทึกข้อมูล Office Data ลงในระบบชุมสาย และดาเนินการเปิ ด
Translator เพื่อให้เลขหมายโทรคมนาคมสามารถติดต่อกันได้ในทุกโครงข่าย

Sensitivity: Internal

9. หลักการจัดเส้นทาง (Routing Principles)
ทั้งสองฝ่ ายจะต้องจัดเส้นทางทราฟฟิ คโดยเฉพาะระหว่างกัน จากหรือผ่านโครงข่ายของตนไปสิน้ สุดที่
โครงข่ายของอีกฝ่ ายหนึ่งโดยตรง ผ่านจุดเชื่ อมต่อต่าง ๆ ดังที่ระบุไว้ข้างต้น ทั้งนี ้ ค่าตอบแทนในการเชื่อมต่ อ
โครงข่ายให้เป็ นไปตามอัตราสะท้อนต้นทุน (cost-oriented basis)
อย่างไรก็ตาม ทัง้ สองฝ่ ายสามารถเจรจาตกลงในการจัดเส้นทางทราฟฟิ คกันใหม่ระหว่างโครงข่ายของทัง้
สองฝ่ าย ผ่านผูป้ ระกอบการโครงข่ายรายอื่นภายในประเทศไทย โดยผ่านจุดเชื่อมต่อต่าง ๆ ดังที่ได้ระบุไว้ใน
ข้อเสนอนี ้ ทัง้ นี ้ ในกรณีท่มี ีการจัดเส้นทางใหม่ดงั กล่าว ฝ่ ายที่สง่ ทราฟฟิ คดังกล่าวต้องจ่ายค่าเชื่อมต่อผ่านทาง
(transit interconnection charges) ให้แก่ผปู้ ระกอบการโครงข่ายรายอื่นดังกล่าวด้วย
ข้อ 10. การดาเนินการ ณ จุดเชื่อมต่อ
ทราฟฟิ คประเภทต่าง ๆ ที่ จะมีการส่งข้ามจุดเชื่อมต่อได้ระบุไว้ในเอกสารแนบท้าย 1 การเชื่อมต่อต้อง
เป็ นไปตามมาตรฐานช่องสัญญาณ (CCS System No. 7) การสื่อสัญญาณ และข้อกาหนดทางด้านไฟฟ้า ณ จุด
เชื่อมต่อ ให้เป็ นไปตามมาตรฐานต่าง ๆ ในเอกสารแนบท้าย 2 และเอกสารแนบท้าย 3
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จุดเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม
ผูใ้ ห้เชื่อมต่อโครงข่ายเสนอให้บริการแก่ผขู้ อเชื่อมต่อโครงข่ายเพื่อเชื่อมต่อเข้าโครงข่ายของตนที่จดุ เชื่อมต่อที่มี
ความเป็ นไปได้ทางเทคนิค ณ ชุมสายดังต่อไปนี ้
กิจการโทรศัพท์เคลื่อนที่
Area
Bangkok Metropolitan Area

POI
SNK

(BMA), Central (C)

RST

Address

Service Area

409/2 หมู่ท่ี 5 ต.สาโรงเหนือ อ. กรุงเทพฯ, ปทุมธานี, นนทบุร,ี
เมืองสมุทรปราการ

สมุทรปราการ, อยุธยา, อ่างทอง,

จ.สมุทรปราการ

สุพรรณบุร,ี สระบุรี, ลพบุรี, สิงห์บรุ ี

65/21 หมู่ท่ี 1 ต.รังสิต อ.

นครปฐม, สมุทรสงคราม, เพชรบุรี,

ธัญญบุรี จ.ปทุมธานี

ราชบุรี, ประจวบคีรีขนั ธ์,กาญจนบุรี
สมุทรสาคร, ชลบุรี, ปราจีนบุรี,
ฉะเชิงเทรา, ระยอง, จันทบุร,ี ตราด,
สระแก้ว, นครนายก

Northeast (X)

KKN

161/23 หมู่ 6 ถ.ศรีจนั ทร์ ซ.ศรี ขอนแก่น, อุดรธานี, สกลนคร, เลย,
จันทร์ 39 ต.ในเมือง อ.เมือง

กาฬสินธุ,์ มหาสารคาม, ร้อยเอ็ด,

จ.ขอนแก่น

มุกดาหาร, นครพนม, หนองคาย,
หนองบัวลาภู, นครราชสีมา, ชัยภูมิ,
บุรีรมั ย์, อุบลราชธานี, ศรีสะเกษ,
อานาจเจริญ, ยโสธร, สุรนิ ทร์, บึง
กาฬ

North (N)

PLK

205 หมู่ 3 ถ.พิษณุโลก - แคว

เชียงใหม่, เชียงราย, ลาพูน, ลาปาง,

น้อย ต.หัวรอ อ.เมือง จ.

แพร่, พะเยา, น่าน, แม่ฮ่องสอน,

พิษณุโลก

พิษณุโลก, ตาก, อุตรดิตถ์.
นครสวรรค์, เพชรบูรณ์, อุทยั ธานี,
พิจิตร, สุโขทัย, กาแพงเพชร, ชัยนาท

Sensitivity: Internal

Area

POI

South (S)

SNI

Address

Service Area

660/5 ถ.หน้าเมือง ติดกับรพ.

สุราษฎร์ธานี, นครศรีธรรมราช, ตรัง,

บ้านดอน ต.ตลาด อ.เมือง

กระบี,่ ภูเก็ต, ชุมพร,

จ.สุราษฎร์ธานี

ระนอง, พังงา, ยะลา, สงขลา, พัทลุง,
สตูล, ปั ตตานี, นราธิวาส

หมายเหตุ: 1.
2.

ผูใ้ ห้เชื่อมต่อโครงข่ายสามารถเปลี่ยนแปลง จุดเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมดังกล่าวได้
ผู้ให้เชื่ อ มต่ อ โครงข่ ายสามารถปฏิ เสธการเชื่ อ มต่ อ โครงข่ า ยโทรคมนาคมได้ต ามข้อ ก าหนดใน
ประกาศของ กสทช. เรื่อง การใช้และเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม พ.ศ. 2556

กิจการโทรศัพท์ประจาที่
Area
Bangkok Metropolitan Area

POI
SNK

(BMA), Central (C)

RST

Address

Service Area

409/2 หมู่ท่ี 5 ต.สาโรงเหนือ อ. กรุงเทพฯ, ปทุมธานี, นนทบุร,ี
เมืองสมุทรปราการ

สมุทรปราการ, อยุธยา, อ่างทอง,

จ.สมุทรปราการ

สุพรรณบุร,ี สระบุรี, ลพบุรี, สิงห์บรุ ี

65/21 หมู่ท่ี 1 ต.รังสิต อ.

นครปฐม, สมุทรสงคราม, เพชรบุรี,

ธัญญบุรี จ.ปทุมธานี

ราชบุรี, ประจวบคีรีขนั ธ์,กาญจนบุรี
สมุทรสาคร, ชลบุรี, ปราจีนบุรี,
ฉะเชิงเทรา, ระยอง, จันทบุร,ี ตราด,
สระแก้ว, นครนายก

Northeast (X)

KKN

161/23 หมู่ 6 ถ.ศรีจนั ทร์ ซ.ศรี ขอนแก่น, อุดรธานี, สกลนคร, เลย,
จันทร์ 39 ต.ในเมือง อ.เมือง

กาฬสินธุ,์ มหาสารคาม, ร้อยเอ็ด,

จ.ขอนแก่น

มุกดาหาร, นครพนม, หนองคาย,
หนองบัวลาภู, นครราชสีมา, ชัยภูมิ,
บุรีรมั ย์, อุบลราชธานี, ศรีสะเกษ,
อานาจเจริญ, ยโสธร, สุรนิ ทร์, บึง

Sensitivity: Internal

Area

POI

Address

Service Area
กาฬ

North (N)

PLK

205 หมู่ 3 ถ.พิษณุโลก - แคว

เชียงใหม่, เชียงราย, ลาพูน, ลาปาง,

น้อย ต.หัวรอ อ.เมือง จ.

แพร่, พะเยา, น่าน, แม่ฮ่องสอน,

พิษณุโลก

พิษณุโลก, ตาก, อุตรดิตถ์.
นครสวรรค์, เพชรบูรณ์, อุทยั ธานี,
พิจิตร, สุโขทัย, กาแพงเพชร, ชัยนาท

South (S)

SNI

660/5 ถ.หน้าเมือง ติดกับรพ.

สุราษฎร์ธานี, นครศรีธรรมราช, ตรัง,

บ้านดอน ต.ตลาด อ.เมือง

กระบี,่ ภูเก็ต, ชุมพร,

จ.สุราษฎร์ธานี

ระนอง, พังงา, ยะลา, สงขลา, พัทลุง,
สตูล, ปั ตตานี, นราธิวาส

หมายเหตุ: 1.
2.

ผูใ้ ห้เชื่อมต่อโครงข่ายสามารถเปลี่ยนแปลง จุดเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมดังกล่าวได้
ผู้ให้เชื่ อ มต่ อ โครงข่ ายสามารถปฏิ เสธการเชื่ อ มต่ อ โครงข่ า ยโทรคมนาคมได้ต ามข้อ ก าหนดใน
ประกาศของ กสทช. เรื่อง การใช้และเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม พ.ศ. 2556

Sensitivity: Internal

เอกสารแนบท้าย 2
ข้อกาหนดและเงือ่ นไขสาหรับจุดเชื่อมต่อ วงจรสื่อสัญญาณการเชื่อมต่อ (Interconnection
Transmission Circuits) และการกาหนดเลขหมาย (Numbering)

1. วงจรสื่อสัญญาณการเชื่อมต่อ (Interconnection Transmission Circuits)
ผูใ้ ห้เชื่อมต่อโครงข่ายมีหน้าที่ตอ้ งจัดให้มีวงจรรับ-ส่งสัญญาณและอุปกรณ์ท่จี าเป็ นสาหรับการเชื่อมต่อ
โครงข่ายอย่างเพียงพอ ณ จุดเชื่อมต่อโครงข่าย เพื่อให้ผขู้ อเชื่อมต่อโครงข่ายสามารถให้บริการด้วยคุณภาพที่ดีได้
ทัง้ นี ้ คุณภาพของบริการเชื่อมต่อโครงข่ายต้องเป็ นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขว่าด้วยมาตรฐานบริการที่ดีตามที่
กสทช. ประกาศกาหนด
ผูใ้ ห้เชื่อมต่อโครงข่ายและผูข้ อเชื่อมต่อโครงข่ายจะตกลงกันในแต่ละกรณีว่าฝ่ ายใดจะเป็ นผูด้ าเนินการ
จัดตัง้ วงจรสื่อสัญญาณการเชื่อมต่อระหว่างจุดเชื่อมต่อของทัง้ สองฝ่ าย
ทัง้ สองฝ่ ายจะตกลงกันในทุกกรณีเกี่ยวกับรู ปแบบวงจรสื่อสัญญาณการเชื่อมต่อ และต้นทุนค่าใช้จ่ายที่
จะร่วมกันรับภาระ
บรรดาเทคโนโลยีสื่อสัญญาณทัง้ ปวง กล่าวคือ สายเช่า (leased lines E1, SDH) ใยแก้วนาแสง (fiber
optical) และไมโครเวฟ เป็ นต้น สามารถนามาใช้สาหรับสื่อสัญญาณทราฟฟิ ค ระหว่างจุดเชื่อมต่อของทัง้ สองฝ่ าย
การเลือกใช้เทคโนโลยีจะต้องตกลงร่วมกัน
สาหรับวงจรสื่อสัญญาณการเชื่อมต่อ ที่จดั ตัง้ ขึน้ บนวงจรที่เช่าจากบุคคลอื่นนัน้ ค่าใช้จ่ายที่จ่ายให้แก่
บุคคลอื่น เฉพาะในส่วนที่ เกี่ยวกับการจัดซือ้ การจัดตัง้ และการบารุงรักษาวงจรสื่อสัญญาณการเชื่อมต่อเท่านั้น
ที่จะมีการจัดสรรตามหลักเกณฑ์ท่กี าหนดไว้ภายใต้ขอ้ 3
สาหรับวงจรสื่อสัญญาณการเชื่อมต่อ (Interconnection Transmission Circuits) ที่จดั ตัง้ ขึน้ โดยวิธีการ
อื่นใด นอกเหนือไปจากการใช้วงจรที่เช่าจากบุคคลอื่น ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการดังกล่าวจะจัดสรรระหว่างทัง้
สองฝ่ าย ตามหลักเกณฑ์ท่กี าหนดไว้ภายใต้ขอ้ 3
การจัดวางและการบารุงรักษาอุปกรณ์ สถานที่ และสิ่งอานวยความสะดวก และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องของ
การเชื่อมต่อให้เป็ นไปตามที่ค่กู รณีตกลงกัน
2. การจัดสรรค่าใช้จ่ายวงจร สื่อสัญญาณการเชื่อมต่อ (Interconnection Transmission Circuits)

Sensitivity: Internal

ทัง้ สองฝ่ ายตกลงร่วมกันรับภาระต้นทุนค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับวงจรสื่อสัญญาณการเชื่อมต่อ
เป็ นสัดส่วนกันกับความสามารถรองรับการบริการ (capacity) ที่ใช้ โดยคานึงว่า
• ผูข้ อเชื่อมต่อโครงข่ายจะต้องรับภาระ
o ร้อ ยละ 100 ของความจุ ช่ อ งสัญ ญาณ (capacity) ที่ ใช้ส่ งทราฟฟิ คจากโครงข่ ายของผู้ข อ
เชื่อมต่อโครงข่ายไปยังโครงข่ายของผูใ้ ห้เชื่อมต่อโครงข่าย ตามสัญญานี ้
• ผูใ้ ห้เชื่อมต่อโครงข่ายจะต้องรับภาระ
o ร้อ ยละ 100 ของความจุ ช่ อ งสัญ ญาณ (capacity) ที่ ใ ช้ส่ งทราฟฟิ คจากโครงข่ ายของผู้ใ ห้
เชื่อมต่อโครงข่าย ไปยังโครงข่ายของผูข้ อเชื่อมต่อโครงข่าย ตามสัญญานี ้
3. แผนการกาหนดเลขหมายและเลขนา (prefix)
แต่ละฝ่ ายจะต้องมีหนังสือให้อีกฝ่ ายหนึ่งทราบล่วงหน้าเป็ นระยะเวลาอย่างน้อย 30 วัน เพื่อดาเนินการ
หรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงแผนการกาหนดเลขหมาย หรือเตรียมชุมสายสาหรับการจัดเส้นทางตามเลขนา (prefix
routing) ของทราฟฟิ ค
แต่ละฝ่ ายอาจขอให้อีกฝ่ ายหนึ่งดาเนินการ หรือปรับเปลี่ยนแผนการกาหนดเลขหมายของตน และเลขนา
(prefix) ในชุมสายของอีกฝ่ ายหนึ่งดังกล่าว โดยอาจเรียกเก็บค่าบริการดาเนินการ หรือ ปรับเปลี่ยนเลขหมาย และ
เลขนา ในอัตราที่จะตกลงกันต่อไป โดยเป็ นไปตามประกาศ กสทช.

Sensitivity: Internal

เอกสารแนบท้าย 3
การรับ-ส่งสัญญาณ (Signaling)

เอกสารแนบนี ้ และเอกสารอ้างอิงต่าง ๆ ในเอกสารแนบนี ้ ครอบคลุมถึงข้อกาหนดทางด้าน
เทคนิคสาหรับการเชื่อมต่อระหว่างโครงข่ายของผูใ้ ห้เชื่อมต่อโครงข่ายและโครงข่ายของผูข้ อเชื่อมต่อ
โครงข่าย วัตถุประสงค์ของข้อกาหนดดังระบุไว้ในเอกสารแนบนีก้ ็เพื่อป้องกันความเสียหาย หรือการ
หยุดชะงักต่าง ๆ ที่เกิดขึน้ ในโครงข่ายใดโครงข่ายหนึ่ง อันมีสาเหตุมาจากโครงข่ายอีกโครงข่ายหนึ่ง และ
เพื่อให้การบริการเชื่อมต่อระหว่างโครงข่ายมีคณ
ุ ภาพในระดับที่ยอมรับได้ ทัง้ นี ้ เป็ นไปตามมาตรฐานทาง
เทคนิคสาหรับการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมที่ กสทช. ประกาศกาหนด

การเปลี่ยนแปลงข้อกาหนดทางด้านเทคนิคจะได้รบั การยอมรับก็ต่อเมื่อมีการแจ้งให้อีกฝ่ ายหนึ่ง
และ กสทช. ทราบล่วงหน้าตามสมควรก่อนที่จะมีการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว โดยปกติแล้ว เป็ นระยะเวลา
ไม่นอ้ ยกว่า 6 เดือน

เป็ นการเข้าใจโดยร่วมกันว่า โครงข่ายทัง้ สองเป็ นไปตามมาตรฐานสากลในปั จจุบนั สาหรับ
โครงข่ายโทรศัพท์ และการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ท่เี กี่ยวข้องของลูกค้า ตลอดจนอุปกรณ์สื่อสารทาง
อิเล็กทรอนิกส์โดยรวม

1. การเชื่อมต่อทางกายภาพและทางด้านไฟฟ้า และทางสื่อสัญญาณแสง (Physical, electrical and
optical interfaces)
• การเชื่อมต่อในระดับ E1
การเชื่อมต่อระหว่างโครงข่ายของทัง้ สองฝ่ าย ณ จุดเชื่อมต่อจริง จะใช้อปุ กรณ์มาตรฐานที่มี
หัวต่อแบบ BNC ที่มีค่าความต้านทานที่ 75 โอมห์ ด้วยลักษณะการรับ-ส่งทางไฟฟ้าที่ 2,048 Mbit/s โดย
ทัง้ สองฝ่ ายจะติดตัง้ จุดเชื่อมต่อเหล่านีใ้ นสถานที่ของตนเอง และพร้อมด้วยตาแหน่งสาหรับการทดสอบ
• การเชื่อมต่อในระดับ STM-1 ผ่านสื่อสัญญาณแสง

Sensitivity: Internal

การเชื่อมต่อในระดับ STM-1 ผ่านสื่อสัญญาณแสงนัน้ ให้เป็ นไปตามมาตรฐาน ITU-T G.957
การเชื่อมต่อสื่อสัญญาณแสงให้เป็ นแบบ ซิ่งเกิลโหมด ไฟเบอร์ (single mode fiber) ซึ่งเป็ นไปตาม
มาตรฐาน ITU-T G.652 ที่ซ่งึ มีการใช้ค่าความยาวคลื่นสาหรับการรับ-ส่งที่ 1310 nm โดยจะต้องมีหวั ต่อ
แบบสื่อสัญญาณแสงเพื่อใช้ในการรับ 1 ชุด และในการส่ง 1 ชุด จุดการเชื่อมต่อนี ้ แต่ละฝ่ ายจะต้อง
รับผิดชอบในการจัดหาให้มี พร้อมทัง้ ตาแหน่งสาหรับการทดสอบ
2. ระบบสื่อสัญญาณ
• การเชื่อมต่อในระดับ E1
การเชื่อมต่อโครงข่ายที่ระดับความเร็วในการรับ-ส่งของสื่อสัญญาณที่ 2,048 Mbit/s ซึ่งจะมีการ
จัดสรรช่องสัญญาณในระดับ 64 kbit/s พร้อมด้วย โครงสร้างของเฟรม (frame structure) ที่เป็ นไปตาม
มาตรฐาน ITU-T G.704 ข้อ 2.3 และ 5.1 สัญญาณโทรศัพท์จะถูกทาการเข้ารหัสของช่องสัญญาณ 64
kbit/s ตามมาตรฐาน ITU-T G.711, 8-bit A-Regulation
• การเชื่อมต่อในระดับ STM-1
การเชื่อมต่อในระดับนีจ้ ะเป็ นระบบ STM-1/VC-12 ที่เป็ นไปตามมาตรฐาน ITU-T G.707 และ G.783 ที่
ซึ่งมีระดับการให้บริการที่เป็ นไปตามมาตรฐาน ITU-T G.825

3. การซิงโครไนส์เซชั่น (Synchronization)
อุปกรณ์ของทัง้ สองฝ่ ายจะซิงโครไนส์กนั (synchronized) จากแหล่งที่สญ
ั ญาณนาฬิกาที่
สามารถตรวจสอบได้ตามมาตรฐาน ITU-T G.811 โดยมีค่าความถูกต้องในระยะยาว (long term
precision) ดีกว่า 10**-11

4. โครงข่าย สัญญาณ CCS no. 7
โครงข่ายของทัง้ สองฝ่ ายจะเชื่อมต่อกัน โดยสัญญาณของระบบ SS7 ซึ่งอาจใช้ช่องสัญญาณ
ร่วม (Common channel) หรือช่องสัญญาณที่ถกู สร้างขึน้ เพื่อการเชื่อมต่อโครงข่ายแยกต่างหาก ซึ่ง
จะต้องมีอย่างน้อยที่แยกจากกัน 2 ชุด โดยชุดการเชื่อมต่อสัญญาณ SS 7 นี ้ จะต้องแยกออกจากกันทาง
กายภาพ ในทุกจุดที่มีความเป็ นไปได้

Sensitivity: Internal

5. สัญญาณ CCS no. 7 ส่วนโอนถ่ายข้อความ (MTP)
ส่วนโอนถ่ายข้อความ (Message Transfer Part) หรือ MTP ให้เป็ นไปตามมาตรฐาน ITU-T
Q.701-Q.707 ใน 1993 White Book ระบบสัญญาณระหว่างทัง้ สองฝ่ ายจะเกิดขึน้ ที่ชนั้ โครงข่าย NI=2

6. สัญญาณ CCS no. 7 ส่วนผูใ้ ช้ (User Part)
ส่วนผูใ้ ช้ หรือ User Part ที่นามาใช้จะเป็ นไปตามมาตรฐาน ISUP version 2 ที่กาหนดไว้ใน
ข้อกาหนด TOT CCS no.7 โดยข้อกาหนดดังกล่าวนี ้ เป็ นไปตามมาตรฐาน ITU-T Q.761-Q.764, Q.767
และ Q.730 ใน 1993 White Book

Sensitivity: Internal

เอกสารแนบท้าย 4
ค่าตอบแทนการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม
1. อัตราค่าตอบแทนการเชื่อมต่อโครงข่าย สาหรับทราฟฟิ คประเภทเสียง
1.1 กิจการโทรศัพท์เคลื่อนที่
1.1.1 บริการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม เพื่อให้ผใู้ ช้บริการของผูใ้ ห้เชื่อมต่อโครงข่ายสามารถ
เรียกออกจากโครงข่ายของผูใ้ ห้เชื่อมต่อโครงข่าย (Call Origination) ไปยังโครงข่ายโทรคมนาคมของผูข้ อ
เชื่อมโครงข่าย
อั ต ราค่ าตอบ แท น เป็ น ไป ต าม อั ต รา Call Origination ของป ระเภ ทกิ จก าร
โทรศัพท์เคลื่อนที่ ตามประกาศ กสทช เรื่อง อัตราค่าตอบแทนการเชื่อมต่อโครงข่าย
โทรคมนาคมที่เป็ นอัตราอ้างอิง (พ.ศ. 2563)
ทั้งนี ้ อัตราค่าตอบแทนประเภท Call Origination เป็ น อัตราที่ ครอบคลุมเฉพาะการเชื่ อมต่ อ
โครงข่ายเท่านัน้ ไม่รวมถึงอัตราค่าบริการในการจัดการให้บริการดูแลผูใ้ ช้บริการ ออกใบแจ้งหนี ้ (Single
Bill) และเรียกเก็บค่าบริการจากผูใ้ ช้บริการของผูใ้ ห้เชื่อมต่อโครงข่ายเพื่อนาส่งให้ผขู้ อเชื่อมต่อโครงข่าย
1.1.2 บริการเชื่ อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม เพื่อให้ผู้ขอเชื่อมต่อโครงข่ายสามารถเรียกถึงจุด
ปลายทางในโครงข่ายของผูใ้ ห้เชื่อมต่อโครงข่าย (Call Termination) โดยผู้ขอเชื่อมต่อโครงข่ายได้จัดส่ง
ทราฟฟิ คไปยังพืน้ ที่หมวดเลขหมาย (Numbering Zone) ที่จะเชื่อมต่อนัน้ โดยตรง
อั ต ราค่ าตอบ แท น เป็ น ไป ตาม อั ต รา Call Termination ของป ระเภ ทกิ จการ
โทรศัพท์เคลื่อนที่ ตามประกาศ กสทช เรื่อง อัตราค่าตอบแทนการเชื่อมต่อโครงข่าย
โทรคมนาคมที่เป็ นอัตราอ้างอิง (พ.ศ. 2563)
1.1.3 บริก ารเชื่ อมต่ อโครงข่ ายโทรคมนาคม เพื่ อเรี ย กผ่ าน (Call Transit) โครงข่ ายของผู้ให้
เชื่อมต่อโครงข่ายไปยัง
1.1.3.1 โครงข่ายปลายทางอื่นที่ผใู้ ห้เชื่อมต่อโครงข่ายมีการเชื่อมต่ออยู่ และผูใ้ ห้บริการ
โครงข่ายปลายทางนัน้ ยินยอมให้ผใู้ ห้เชื่อมต่อโครงข่ายสามารถส่งทราฟฟิ คของผูข้ อเชื่อมต่อโครงข่ายผ่าน
ไปยั งโครงข่ า ยของผู้ให้บ ริ ก ารโครงข่ ายปลายทางได้ (Call-Inter Transit) ทั้ งนี ้ผู้ใ ห้บ ริ ก ารโครงข่ า ย
ปลายทางและผูใ้ ห้เชื่อมต่อโครงข่าย อาจเป็ นผูใ้ ห้บริการรายเดียวกันก็ได้
อัตราค่าตอบแทน เป็ นไปตามอัตรา Call Transit ของประเภทกิจการโทรศัพท์เคลื่อนที่
ตามประกาศ กสทช เรื่อง อัตราค่าตอบแทนการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมที่เป็ น
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อัตราอ้างอิง (พ.ศ. 2563) บวกด้วยอัตราค่าตอบแทนที่ผใู้ ห้บริการโครงข่ายปลายทางจะ
เรียกเก็บจากผูใ้ ห้เชื่อมต่อโครงข่าย ในกรณีของทราฟฟิ คดังกล่าว
1.1.3.2 จุดปลายทางใด ๆ ในโครงข่ายของผูใ้ ห้เชื่อมต่อโครงข่ายที่ผขู้ อเชื่อมต่อโครงข่าย
มิได้จัดส่งทราฟฟิ คไปยังจุดเชื่อมต่อที่ครอบคลุมพืน้ ที่หมวดเลขหมาย (Numbering Zone) ที่จะเชื่อมต่อ
นั้นโดยตรง แต่ผู้ขอเชื่อมต่อโครงข่ายจัดส่งทราฟฟิ คไปยังจุดเชื่อมต่ออื่นที่มิใช่พื น้ ที่ หมวดเลขหมายที่
ต้องการจะเชื่อมต่อแทน และให้ผใู้ ห้เชื่อมต่อโครงข่ายเป็ นผูจ้ ดั ส่งทราฟฟิ คไปยังพืน้ ที่หมวดเลขหมายที่จะ
เชื่อมต่อนัน้ อีกทอดหนึ่ง (Call-Intra Transit)
อัตราค่าตอบแทน เป็ นไปตามอัตรา Call Transit ของประเภทกิจการโทรศัพท์เคลื่อนที่
ตามประกาศ กสทช เรื่อง อัตราค่าตอบแทนการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมที่เป็ น
อัตราอ้างอิง (พ.ศ. 2563) บวกด้วยอัตรา Call Termination ของผูใ้ ห้เชื่อมต่อโครงข่าย

1.2 กิจการโทรศัพท์ประจาที่
1.2.1 บริการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม เพื่อให้ผใู้ ช้บริการของผูใ้ ห้เชื่อมต่อโครงข่ายสามารถ
เรียกออกจากโครงข่ายของผูใ้ ห้เชื่อมต่อโครงข่าย (Call Origination) ไปยังโครงข่ายโทรคมนาคมของผูข้ อ
เชื่อมโครงข่าย
อัตราค่ าตอบแทน เป็ นไปตามอัตรา Call Origination ของประเภทกิ จ การโทรศัพ ท์
ประจาที่ ตามประกาศ กสทช เรื่อง อัตราค่าตอบแทนการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม
ที่เป็ นอัตราอ้างอิง (พ.ศ. 2563)
อัตราค่ าตอบแทน Origination Charge ส าหรับ โทรศัพ ท์ป ระจ าที่ ในท้องถิ่ น (Local
Call) 0.40 บาท ต่อครัง้
ทั้งนี ้ อัตราค่าตอบแทนประเภท Call Origination เป็ น อัตราที่ ครอบคลุมเฉพาะการเชื่ อมต่ อ
โครงข่ายเท่านัน้ ไม่รวมถึงอัตราค่าบริการในการจัดการให้บริการดูแลผูใ้ ช้บริการ ออกใบแจ้งหนี ้ (Single
Bill) และเรียกเก็บค่าบริการจากผูใ้ ช้บริการของผูใ้ ห้เชื่อมต่อโครงข่ายเพื่อนาส่งให้ผูข้ อเชื่อมต่อโครงข่าย
1.2.2 บริการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม เพื่อให้ผู้ขอเชื่อมต่อโครงข่ายสามารถเรียกถึงจุด
ปลายทางในโครงข่ายของผูใ้ ห้เชื่อมต่อโครงข่าย (Call Termination) โดยผู้ขอเชื่อมต่อโครงข่ายได้จัดส่ง
ทราฟฟิ คไปยังพืน้ ที่หมวดเลขหมาย (Numbering Zone) ที่จะเชื่อมต่อนัน้ โดยตรง

Sensitivity: Internal

อัตราค่าตอบแทน เป็ น ไปตามอัตรา Call Termination ของประเภทกิ จการโทรศัพ ท์
ประจาที่ ตามประกาศ กสทช เรื่อง อัตราค่าตอบแทนการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม
ที่เป็ นอัตราอ้างอิง (พ.ศ. 2563)
1.2.3 บริก ารเชื่ อมต่ อโครงข่ ายโทรคมนาคม เพื่ อเรี ย กผ่ าน (Call Transit) โครงข่ ายของผู้ให้
เชื่อมต่อโครงข่ายไปยัง
1.2.3.1 โครงข่ายปลายทางอื่นที่ผใู้ ห้เชื่อมต่อโครงข่ายมีการเชื่อมต่ออยู่ และผูใ้ ห้บริการ
โครงข่ายปลายทางนัน้ ยินยอมให้ผใู้ ห้เชื่อมต่อโครงข่ายสามารถส่งทราฟฟิ คของผูข้ อเชื่อมต่อโครงข่ายผ่าน
ไปยั งโครงข่ า ยของผู้ให้บ ริ ก ารโครงข่ ายปลายทางได้ (Call-Inter Transit) ทั้ งนี ้ผู้ใ ห้บ ริ ก ารโครงข่ า ย
ปลายทางและผูใ้ ห้เชื่อมต่อโครงข่าย อาจเป็ นผูใ้ ห้บริการรายเดียวกันก็ได้
อัตราค่าตอบแทน เป็ นไปตามอัตรา Call Transit ของประเภทกิจการโทรศัพท์ประจาที่
ตามประกาศ กสทช เรื่อง อัตราค่าตอบแทนการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมที่เป็ น
อัตราอ้างอิง (พ.ศ. 2563) บวกด้วยอัตราค่าตอบแทนที่ผใู้ ห้บริการโครงข่ายปลายทางจะ
เรียกเก็บจากผูใ้ ห้เชื่อมต่อโครงข่าย ในกรณีของทราฟฟิ คดังกล่าว
1.2.3.2 จุดปลายทางใด ๆ ในโครงข่ายของผูใ้ ห้เชื่อมต่อโครงข่ายที่ผขู้ อเชื่อมต่อโครงข่าย
มิได้จัดส่งทราฟฟิ คไปยังจุดเชื่อมต่อที่ครอบคลุมพืน้ ที่หมวดเลขหมาย (Numbering Zone) ที่จะเชื่อมต่อ
นั้นโดยตรง แต่ผู้ขอเชื่อมต่อโครงข่ายจัดส่งทราฟฟิ คไปยังจุดเชื่อมต่ออื่นที่มิใช่พื น้ ที่ หมวดเลขหมายที่
ต้องการจะเชื่อมต่อแทน และให้ผใู้ ห้เชื่อมต่อโครงข่ายเป็ นผูจ้ ดั ส่งทราฟฟิ คไปยังพืน้ ที่หมวดเลขหมายที่จะ
เชื่อมต่อนัน้ อีกทอดหนึ่ง (Call-Intra Transit)
อัตราค่าตอบแทน เป็ นไปตามอัตรา Call Transit ของประเภทกิจการโทรศัพท์ประจาที่
ตามประกาศ กสทช เรื่อง อัตราค่าตอบแทนการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมที่เป็ น
อัตราอ้างอิง (พ.ศ. 2563) บวกด้วยอัตรา Call Termination ของผูใ้ ห้เชื่อมต่อโครงข่าย
1.2.4 บริการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม เพื่ อให้ผู้ขอเชื่อมต่อโครงข่ายสามารถเรียกถึงจุด
ปลายทางในโครงข่ ายของผู้ให้เชื่ อมต่ อโครงข่ าย (Call Termination) ส าหรับ การเรีย กภายในท้องถิ่ น
(Local Call)
อัตราค่าตอบแทน เป็ นไปตามอัตรา Call Termination สาหรับ Local Call ของประเภท
กิ จ การโทรศัพ ท์ป ระจ าที่ ตามประกาศ กสทช เรื่ อง อัตราค่ าตอบแทนการเชื่ อมต่ อ
โครงข่ายโทรคมนาคมที่เป็ นอัตราอ้างอิง (พ.ศ. 2563)

Sensitivity: Internal

1.3 บริการอื่นๆ (Interconnection for Other Services)
1.3.1 บริการเลขหมายพิเศษ (รวมถึงเลขหมายโทรศัพท์แบบสัน้ 4 หลัก ที่แปลงเป็ นเลขหมาย 9
หลัก)
อัตราค่าตอบแทน
(1) ประเภท Non Charge

0.40 บาท ต่อครัง้

(2) ประเภทอัตราต่ากว่าปกติ

0.40 บาท ต่อครัง้

(3) ประเภทอัตราปกติ
3.1 โทรศัพท์ประจาที่ทางไกล

0.19 บาท ต่อนาที

3.2 โทรศัพท์เคลื่อนที่

0.12 บาท ต่อนาที

3.3 โทรศัพท์ประจาที่ในท้องถิ่น

0.40 บาท ต่อครัง้

1.3.2 บริการ Audiotex ผู้ให้เชื่ อมต่อโครงข่ ายจะคิดค่าตอบแทนการเชื่ อมต่ อโครงข่ ายใน
ลักษณะของ Termination Charge 0.19

Sensitivity: Internal

บาท ต่อนาที

ตารางแนบท้ายประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม
แห่งชาติ เรื่อง อัตราค่าตอบแทนการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมทีเ่ ป็ นอัตราอ้างอิง (พ.ศ. 2563)
ประเภทกิจการ

บริการการเชื่อมต่อ อัตราค่าตอบแทนการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมที่เป็ นอัตราอ้างอิง
โครงข่ายโทรคมนาคม 1 ม.ค. 2564 – 31 ธ.ค. 2564
1 ม.ค. 2565 – 31 ธ.ค. 2565
โทรศัพท์เคลื่อนที่ Call Origination
0.12 (บาท/นาที)
0.11 (บาท/นาที)
Call Termination
0.12 (บาท/นาที)
0.11 (บาท/นาที)
Call Transit
0.02 (บาท/นาที)
0.02 (บาท/นาที)
โทรศัพท์ประจาที่ Call Origination
0.19 (บาท/นาที)
0.18 (บาท/นาที)
Call Termination
0.19 (บาท/นาที)
0.18 (บาท/นาที)
Call Transit
0.11 (บาท/นาที)
0.11 (บาท/นาที)
Call Termination
0.40 (บาท/ครัง้ )
0.38 (บาท/ครัง้ )
สาหรับ Local Call
หมายเหตุ
Local Call ให้หมายถึงในกรณีต่อไปนี้
(๑) ต้นทางเป็ นโทรศัพท์สาธารณะและปลายทางเป็ นโทรศัพท์ประจาทีใ่ นพืน้ ทีจ่ งั หวัดเดียวกัน
(๒) ต้นทางเป็ นโทรศัพท์สาธารณะและปลายทางเป็ นโทรศัพท์ประจาทีใ่ นพืน้ ทีร่ หัส ๐๒ เดียวกัน
(๓) ต้นทางเป็ นโทรศัพท์ประจาทีแ่ ละปลายทางเป็ นโทรศัพท์ประจาทีใ่ นพืน้ ทีจ่ งั หวัดเดียวกัน
(๔) ต้นทางเป็ นโทรศัพท์ประจาทีแ่ ละปลายทางเป็ นโทรศัพท์ประจาทีใ่ นพืน้ ทีร่ หัส ๐๒ เดียวกัน

Sensitivity: Internal

2. อัตราค่าตอบแทนการเชื่อมต่อโครงข่าย สาหรับทราฟฟิ คประเภทข้อมูล
2.1 กิจการโทรศัพท์เคลื่อนที่
บริการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม เพื่อให้ผขู้ อเชื่อมต่อโครงข่ายสามารถส่งทราฟฟิ คประเภทข้อมูลไป
ถึงจุดปลายทางในโครงข่ายของผูใ้ ห้เชื่อมต่อโครงข่าย
2.1.1 SMS ราคา 0.10 บาทต่อ 1 ข้อความมาตรฐาน
2.1.2 MMS ราคา 0.10 บาทต่อ 1 ข้อความมาตรฐานบวก 0.40 บาทต่อขนาดของข้อความ 1 เม
กะไบต์ (Megabyte)
3

ค่าตอบแทนการใช้สิ่งอานวยความสะดวก และสถานที่ (infrastructure elements)
3.1 อาคาร
อัตราค่าตอบแทน (บาท / ต่อหนึ่งตารางเมตร / ต่อเดือน)
ชุมสาย

พืน้ ทีภ่ ายนอกอาคาร

พืน้ ทีท่ ่วั ไปภายในอาคาร

พืน้ ทีห่ ้องอุปกรณ์

SNK

111

390

4,270

RST

34

390

4,270

PLK

12

300

4,180

KKN

39

300

4,180

SNI

67

300

4,180

หมายเหตุ: กรณีขอใช้เป็ นเศษของตารางเมตรให้คิดเป็ น 1 ตารางเมตร
3.2 การใช้กระแสไฟฟ้า
3.2.1 ในกรณี ท่ี มี ก ารร่ ว มใช้ก าลังไฟฟ้ า ค่ า ตอบแทนการใช้ไ ฟฟ้ า (unit) อั ต รา 9 บาท ต่ อ
กิโลวัตต์-ชั่วโมง
3.2.2 การคานวณจ านวนหน่ วยการใช้ไฟฟ้ า (unit) คานวณจากอัตราการใช้ไฟฟ้ าสูงสุดของ
อุปกรณ์ คูณด้วยจานวนชั่วโมงที่ใช้ไฟฟ้าต่อวัน คูณด้วยจานวนวันที่ใช้ไฟฟ้าในรอบเดือน
3.3 ระบบปรับอากาศ

Sensitivity: Internal

3.3.1

ระบบปรับอากาศในห้องทั่วไป อัตรา 195 บาท ต่อหนึ่งตารางเมตร ต่อเดือน

3.3.2

ระบบปรับอากาศในห้องอุปกรณ์

ขนาดของเครื่องอุปกรณ์

ค่าใช้ระบบปรับอากาศ (บาทต่อเดือน)

0-200 วัตต์

382

ทุก ๆ 100 วัตต์ต่อไป 100 วัตต์ละ

191

3.3.3

4

Sensitivity: Internal

การคานวณ
-

ให้คิดอัตราค่าใช้ระบบปรับอากาศตามประเภทของการใช้

-

เศษของเดือน ให้คิดเป็ น 1 เดือน

-

เศษของตารางเมตร ให้คิดเป็ น 1 ตารางเมตร

-

เศษของ 100 วัตต์ ให้คิดเป็ น 100 วัตต์

ค่าตอบแทนทุกประเภทบริการดังกล่าวข้างต้นยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

