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บริษัท แอดวานซ์ ไวร์ เลส เน็ทเวอร์ ค จํากัด
23 กรกฏาคม 2558

(ฉบับแก้ ไขปรับปรุ งเพิ่มเติม ครัง้ ที่ 3)

ข้ อเสนอการเชื่อมต่ อโครงข่ ายโทรคมนาคม
ข้ อเสนอการเชื่ อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมฉบับนี ้ (ข้ อเสนอ) จัดทํ าขึน้ เมื่ อวันที่ 23 กรกฏาคม 2558
โดย บริ ษัท แอดวานซ์ ไวร์ เลส เน็ทเวอร์ ค จํากัด (AWN) สํานักงานเลขที่ 414 ถนนพหลโยธิ น แขวงสามเสนใน
เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
ข้ อเสนอฉบับนี ้ได้ จดั ทําโดยเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการ
โทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่ อง การใช้ และเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม พ.ศ.2556 (ประกาศ
กสทช.) เพื่ อให้ เ ป็ นข้ อเสนออ้ างอิ ง ในการให้ บริ การเชื่ อมต่อโครงข่าย ระหว่างผู้ใ ห้ บริ การโทรคมนาคมที่ มี
โครงข่าย (ผู้ ขอเชื่อมต่ อ) ซึ่งมี สิทธิ และหน้ าที่ภายใต้ การกํ ากับดูแลของคณะกรรมการกิจการกระจายเสี ยง
กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (คณะกรรมการ) ที่ประสงค์จะเชื่อมต่อโครงข่ายของตนเอง
เข้ ากับโครงข่ายของ AWN
หมวด 1
หลักการทั่วไป
ทั่วไป
ข้ อ 1 ผู้ขอเชื่อมต่อโครงข่าย ประสงค์ที่จะขอเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมของตนเข้ ากับโครงข่ายของ AWN
เพื่อวัตถุประสงค์ที่จะรับ หรื อส่ง หรื อส่งและรับ ทราฟฟิ คโทรคมนาคมซึง่ เป็ นไปตามมาตรฐานที่ได้ กําหนดไว้ ใน
ข้ อเสนอนี ้ระหว่างโครงข่ายของผู้ขอเชื่อมต่อกับโครงข่ายของ AWN โดยผู้ขอเชื่อมต่อได้ เห็นชอบและจะปฏิบตั ิ
ให้ เป็ นไปตามข้ อเสนอฉบับนี ้ ตลอดจนข้ อตกลงที่อาจมีการตกลงเพิ่มเติม
ผู้ขอเชื่อมต่อโครงข่ายประสงค์ที่จะขอเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมของตนเข้ ากับโครงข่ายของ AWN
เพื่ อ วัตถุประสงค์ ตามวรรคแรก ด้ วยเงื่ อนไขของราคา เงื่ อนไขหน้ าที่ ที่ ปรากฏในข้ อเสนอฉบับนี ้ รวมถึ ง
ข้ อตกลงอื่นใดเพิ่มเติมที่ผ้ ขู อเชื่อมต่อโครงข่ายได้ เสนอและ AWN เห็นชอบตกลงร่วมกัน (ข้ อตกลงเพิ่มเติม)
ภายใต้ กรอบหลักเกณฑ์ของประกาศ กสทช. ที่มี โดยผู้ขอเชื่อมต่อโครงข่ายจะต้ องทําเป็ นหนังสือแจ้ งความ
ประสงค์โดยชัดแจ้ ง แก่ AWN ว่า ต้ องการขอทําสัญญาการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม (สัญญาการ
เชื่อมต่ อ) ตามเงื่อนไขที่กําหนดไว้ ตามข้ อเสนอฉบับนี ้ หรื อเงื่อนไขที่ต้องการเจรจาเพิ่มเติม
ข้ อ 2 ผู้ขอเชื่ อมต่อโครงข่าย จะเข้ าทํ าสัญญาการเชื่อมต่อกับ AWN ตามแบบสัญญามาตรฐานที่ AWN
กํ า หนด เพื่ อ การมี ผ ลอัน สมบู ร ณ์ ข องการเชื่ อ มต่ อ โครงข่ า ยโทรคมนาคม โดยสัญ ญาที่ มี ก ารจัด ทํ า ขึ น้
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จะเป็ นสัญญาที่ใช้ เฉพาะระหว่างผู้ขอเชื่อมต่อกับ AWN เท่านัน้ อีกทังมิ
้ ให้ มีการโอนสิทธิ ผลประโยชน์ หน้ าที่
และ ความรับผิดชอบใดๆ ของผู้ขอเชื่อมต่อโครงข่ายอันเกี่ยวเนื่องกับการเชื่อมต่อตามข้ อเสนอและสัญญาการ
เชื่อมต่อที่มีขึ ้น ไปยังบุคคลอื่นโดยมิได้ รับความเห็นชอบจาก AWN
ข้ อ 3 ในกรณี ที่ผ้ ขู อเชื่อมต่อโครงข่าย ขอเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมของตนเข้ ากับโครงข่ายของ AWN
เป็ นครัง้ แรก AWN ขอสงวนสิทธิที่จะขอให้ ผ้ ขู อเชื่อมต่อโครงข่ายต้ องวางหลักประกัน ทังนี
้ ้ เพื่อเป็ นการประกัน
การปฏิบตั ขิ องผู้ขอเชื่อมต่อโครงข่ายตามข้ อเสนอนี ้ โดย AWN จะคืนหลักประกันให้ เมื่อเชื่อได้ ว่าผู้ขอเชื่อมต่อ
โครงข่ายสามารถที่จะปฏิบตั ไิ ด้ ตามข้ อเสนอฉบับนี ้รวมถึงข้ อตกลงเพิ่มเติม (ถ้ ามี)
ข้ อ 4 ผู้ขอเชื่อมต่อโครงข่าย จะต้ องเป็ นผู้ให้ บริ การโทรคมนาคมที่มีโครงข่ายซึ่งมีสิทธิ หน้ าที่และความ
รับผิดชอบภายใต้ การกํากับดูแลของคณะกรรมการตลอดระยะเวลาที่มีการเชื่อมต่อโครงข่ายระหว่างกัน
ข้ อ 5 ผู้ขอเชื่อมต่อโครงข่ายรับรองว่า
(1) มีอํานาจที่จะเข้ าดําเนินการขอเชื่อมต่อโครงข่าย ตลอดจนมีอํานาจในการเข้ าทําสัญญา
การ
เชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมกับ AWN
(2) สามารถจะปฏิบตั ิตามข้ อเสนอฉบับนี ้ รวมถึงข้ อตกลงเพิ่มเติมที่มีได้ ตลอดระยะเวลาที่มีสญ
ั ญา
การเชื่อมต่อกับ AWN
ข้ อ 6 ภายใต้ ก รอบหลัก เกณฑ์ ข องประกาศ กสทช. ที่ มี ใ นเรื่ อ งนี ้ หรื อ ที่ จ ะมี ก ารตกลงกัน หาก AWN
จํ าเป็ นต้ องทํ าการปรั บปรุ งเปลี่ ยนแปลง ส่วนหนึ่ง ส่วนใดของข้ อเสนอการเชื่ อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม
เพื่อให้ สอดคล้ องกับสถานการณ์ที่เกิดขึ ้น การปรับปรุงเปลี่ยนแปลงที่เป็ นเงื่อนไขเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบตั ิกรณี
ทัว่ ไป โดยมิได้ ใช้ บงั คับเป็ นการเฉพาะเจาะจงกับผู้ขอเชื่อมต่อโครงข่ายรายใดรายหนึ่งตามที่ได้ มีการตกลงกัน
แล้ ว ผู้ข อเชื่ อมต่อโครงข่ายยิน ยอมที่ จ ะให้ AWN ดําเนิ นการได้ ซึ่งการเปลี่ ยนแปลงนัน้ จะมี ผ ลถึง สัญ ญา
เชื่อมต่อที่ได้ มีการทําไว้ ในก่อนหน้ าการเปลี่ยนแปลงด้ วย
ข้ อ 7
การตี ค วามหมายของคํ าใดๆ ของข้ อ เสนอฉบับนี ้ ให้ เ ป็ นไปตามความหมายที่ กํ า หนดไว้ ใ น
เอกสารแนบท้ ายข้ อเสนอ 1 หรื อหากไม่ได้ กําหนดไว้ การตีความหมายใดๆ ให้ ถือเอาความหมายตามประกาศ
กสทช.ใช้ เป็ นการอ้ างอิง
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กระบวนการและระยะเวลาเจรจา
ข้ อตกลงการเชื่อมต่ อโครงข่ ายโทรคมนาคม
ข้ อ 8 ผู้ขอเชื่อมต่อโครงข่ายต้ องทําเป็ นหนังสือแจ้ งความประสงค์ (คําขอเชื่อมต่ อ) โดยชัดแจ้ งแก่ AWN ว่า
ต้ องการขอทํ าสัญ ญาการเชื่ อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมตามเงื่ อนไขที่กําหนดไว้ ตามข้ อเสนอฉบับนี ้ โดย
จะต้ องระบุรายละเอียดอย่างน้ อยดังต่อไปนี ้
(1) บริ การที่ ต้องการเชื่ อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม รวมทัง้ คุณภาพและปริ มาณที่ ต้องการของ
บริ การและรายละเอียดทางเทคนิคอื่น ๆ ที่จําเป็ นสําหรับการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม
(2) รูปแบบการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมที่ต้องการ และสถานที่ที่จะเป็ นจุดเชื่อมต่อโครงข่าย
โทรคมนาคม
(3) สิ่งอํานวยความสะดวกที่จําเป็ นสําหรับการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม
(4) วัน ระยะเวลา และสถานที่ที่ต้องการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม
(5) ข้ อเสนอหรื อเงื่อนไขที่ต้องการเจรจาเพิ่มเติมหรื อปรับเปลี่ยนจากข้ อเสนอของผู้รับใบอนุญาตที่มี
โครงข่ายโทรคมนาคมที่ให้ เชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม
(6) ข้ อมูลอื่นที่จําเป็ นสําหรับการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม
(7) บุคคลและสถานที่ที่ตดิ ต่อได้
ทังนี
้ ้ หากข้ อมูลดังกล่าวไม่มีความชัดเจน หรื อไม่เพียงพอต่อการให้ บริ การเชื่อมต่อโครงข่าย
โทรคมนาคมของ AWN AWN จะแจ้ ง ไปยังผู้ขอเชื่อมต่อโครงข่าย โดยระบุรายละเอียดข้ อมูล ที่
ต้ องการเพิ่มเติมให้ ผ้ ขู อเชื่อมต่อโครงข่ายจัดส่งให้ เพื่อประกอบการดําเนินการ
ข้ อ 9 ภายใน 90 วันนับแต่วนั ที่ได้ รับคําขอเชื่อมต่อจากผู้ขอเชื่อมต่อโครงข่ายเป็ นหนังสือ AWN จะดําเนินการ
ดังนี ้
9.1 ตรวจสอบและพิเคราะห์ อย่างละเอียดซึ่งคําขอเชื่อมต่อและรายละเอียดทังหมด
้
โดยจะแสดง
เจตนาเป็ นหนัง สื อ ตอบรั บ การขอเชื่ อ มต่อ โครงข่า ยของผู้ข อเชื่ อมต่อทัง้ หมดหรื อบางส่ว น
(คําตอบรั บ การขอเชื่อมต่ อ)
9.2 ให้ มีการเจรจาในรายละเอียดเพื่อการเชื่อมต่อโครงข่ายให้ บรรลุผล
9.3 ให้ มีการเข้ าทําสัญญากับ AWN เมื่อการเจรจาได้ บรรลุผลข้ อตกลงร่วมกัน
ข้ อ 10 ภายใน15 วัน นับแต่การเจรจาได้ บรรลุข้อตกลงแล้ ว หากผู้ขอเชื่อมต่อโครงข่ายยังไม่มีการเข้ าทํา
สัญญาการเชื่อมต่อ AWN จะถือว่าผู้ขอเชื่อมต่อโครงข่ายไม่ประสงค์ที่จะเชื่อมต่อโครงข่ายกับ AWN ตามคํา
ขอเชื่ อมต่อที่ แสดงเจตจํ านง และให้ ถือว่าการเจรจาขอเชื่อมต่อโครงข่ายในครั ง้ นี เ้ ป็ นอัน สิน้ สุด หากผู้ข อ
3

ข้ อเสนอการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม (ปรับปรุงครัง้ ที่ 3)
ฉบับวันที่ 23 กรกฏาคม 2558

เชื่อมต่อโครงข่ายมีความประสงค์ขอเชื่อมต่อกับโครงข่ายของ AWN ในอนาคต ผู้ขอเชื่อมต่อโครงข่ายจะต้ อง
ยื่นคําขอเชื่อมต่อฉบับใหม่ตอ่ AWN
ข้ อ 11 การแจ้ งปริ มาณที่ ต้องการเชื่ อมต่อโครงข่ายในคํ าขอเชื่ อมต่อนัน้ เพื่ อให้ AWN สามารถควบคุม
คุณภาพการให้ บริ การได้ อย่างมีประสิทธิ ภาพ และเพื่อเป็ นการให้ ปริ มาณการขอเชื่อมต่อเป็ นไป
อย่าง
สมเหตุสมผลแล้ ว ปริ มาณที่ ต้องการเชื่ อมต่อโครงข่ายในคําขอเชื่อมต่อนัน้ ผู้ขอเชื่อมต่อโครงข่ายจะต้ อง
พิจารณาข้ อมูลโดยรอบคอบและแจ้ งให้ ทราบถึง
(1) จํานวนวงจรเชื่อมต่อที่ผ้ ขู อเชื่อมต่อประสงค์จะให้ AWN เปิ ดให้ บริการ
(2) ประมาณการทราฟฟิ คการเชื่อมต่อโครงข่าย ในช่วงชัว่ โมงเร่ งด่วน (Peak hour) ที่ผ้ ขู อเชื่อมต่อ
โครงข่ายจะส่งผ่านมายังภายในเครื อข่ายของ AWN หรื อเครื อข่ายอื่นตามคําขอเชื่อมต่อ
ทัง้ นี ้ ข้ อมูล ทัง้ สองจะต้ องสอดคล้ องและเป็ นเหตุเป็ นผลโดยมุ่งที่จ ะให้ เกิ ดการใช้ ง านได้ อย่างเต็ม
ประสิทธิภาพ (Fully Utilization) และเพื่อให้ AWN สามารถจัดเตรี ยมอุปกรณ์โครงข่ายรองรับได้ เป็ นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ หาก AWN พิจารณาโดยสุจริ ตแล้ วเห็นว่าจํานวนวงจรเชื่อมต่อ และข้ อมูลประมาณการทราฟฟิ ค
การเชื่อมต่อโครงข่ายที่ผ้ ขู อเชื่อมต่อโครงข่ายเสนอมานันไม่
้ สมเหตุสมผล AWN อาจทักท้ วงให้ ผ้ ูขอเชื่อมต่อ
โครงข่ายพิจารณาทบทวนใหม่ให้ เหมาะสม
ข้ อ 12
โดยที่ ผ้ ูขอเชื่ อมต่อโครงข่ายได้ พิจ ารณาถึงจํานวนวงจรและปริ มาณทราฟฟิ คที่เหมาะสมแล้ ว
และได้ เข้ าทําสัญญาการเชื่อมต่อในจํานวนวงจรและปริ มาณทราฟฟิ คดังกล่าวกับ AWN ภายในระยะเวลา 90
วัน หลัง จาก AWN ได้ เ ปิ ดให้ บริ การเชื่อมต่อโครงข่ายให้ กับผู้ขอเชื่ อมต่อโครงข่ายตามคํ าขอเชื่ อมต่อและ
ข้ อตกลงเพิ่มเติมแล้ ว ผู้ขอเชื่อมต่อโครงข่ายจะต้ องจัดให้ มีปริ มาณทราฟฟิ ค (Erlang per E1) ที่ส่งมายัง
โครงข่าย AWN ในแต่ล ะวงจรการเชื่ อมต่อ (E1) ในช่วงชั่วโมงเร่ ง ด่วนจะต้ อ งไม่น้ อยกว่ าร้ อยละ 85
ของปริ มาณทราฟฟิ คที่วงจรเชื่อมต่อจะสามารถรองรับ
หลังจากพ้ นระยะเวลา 90 วันที่กําหนดไว้ ในวรรคแรกแล้ ว ผู้ขอเชื่อมต่อโครงข่ายจะต้ องรักษาระดับ
ของการใช้ งานวงจรเชื่อมต่อและปริ มาณทราฟฟิ คที่ส่งเข้ ามายังโครงข่ายของ AWN ให้ คงเป็ นไปตามที่กําหนด
ไว้ ในวรรคแรกตลอดเวลาที่มีการใช้ บริ การเชื่อมต่อโครงข่าย
ทังนี
้ ้ หากผู้ขอเชื่อมต่อโครงข่ายไม่สามารถจัดให้ มีการใช้ งานวงจรเชื่อมต่อ โดยให้ มีทราฟฟิ คเป็ นไป
ตามแนวทางในวรรคแรกได้ ผู้ขอเชื่อมต่อโครงข่ายยินดีและตกลงให้ AWN ใช้ เหตุดงั กล่าวนํามาคิดค่าบริ การ
การเชื่ อมต่อโครงข่ายเพิ่ ม เติม จากที่ มี การใช้ ง านจริ ง อี กเพื่ อให้ ครอบคลุม ส่วนที่ ผ้ ูขอเชื่ อมต่อโครงข่ายไม่
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สามารถจัดให้ มีการใช้ ง านตามวรรคแรกได้ โดยหลักการคํานวณปริ ม าณการใช้ งานตามวรรคแรกนัน้ ให้
เป็ นไปตามแต่จะตกลงกัน

หมวด 2
มาตรฐานทางเทคนิค และคุณภาพการเชื่อมต่ อโครงข่ ายโทรคมนาคม
มาตรฐานทางเทคนิคสําหรั บการเชื่อมต่ อโครงข่ ายโทรคมนาคม
ข้ อ 13 การเชื่ อมต่อโครงข่ายของผู้ขอเชื่ อมต่อโครงข่ายเข้ ากับโครงข่ายของ AWN ผู้ขอเชื่อมต่อโครงข่าย
จะต้ องจั ด ให้ โครงข่ า ยของตนมี ม าตรฐานทางเทคนิ ค ที่ เ ข้ ากั น ได้ กั บ โครงข่ า ยของ AWN ที่ มี ใ ช้ อยู่
ซึ่งมีมาตรฐานอ้ างอิง ตามเอกสารแนบท้ ายข้ อเสนอ 2 หรื อเป็ นไปตามที่คณะกรรมการจะมีการประกาศ
กํ า หนดและบัง คับ ใช้ ใ นอนาคต ในเรื่ อ งที่ ว่ า ด้ ว ยมาตรฐานของโครงข่ า ยโทรคมนาคมและอุป กรณ์ ต าม
พระราชบัญญัตกิ ารประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2544

คุณภาพการเชื่อมต่ อโครงข่ ายโทรคมนาคม
ข้ อ 14 AWN จะจัดให้ บริ การการใช้ โครงข่ายโทรคมนาคมที่มีคณ
ุ ภาพเป็ นไปตามคําตอบรับการขอเชื่อมต่อ
โครงข่ายโทรคมนาคม ซึ่งจะเป็ นไปตามมาตรฐานสากลที่ถือปฏิบตั ิกันหรื อตามที่คณะกรรมการจะประกาศ
กําหนดแล้ วแต่กรณี

หมวด 3
กระบวนการและวิธีการ
เชื่อมต่ อโครงข่ ายโทรคมนาคม และจุดเชื่อมต่ อโครงข่ ายโทรคมนาคม
กระบวนการและวิธีการเชื่อมต่ อโครงข่ ายโทรคมนาคม
ข้ อ 15 การจัดให้ มีการเชื่อมต่ อ
15.1 หากเป็ นการดําเนินการบนระบบอุปกรณ์โครงข่ายที่มีอยูแ่ ล้ วโดยไม่ต้องมีการขยายระบบพื ้นฐาน
เพื่อรองรับการเชื่อมต่อ ภายใน 90 วันหรื อตามที่จะมีการตกลงกันบนหลักของเหตุและผล
นับ
แต่วนั ที่ได้ เข้ าทําสัญญาการเชื่อมต่อแล้ วเสร็ จสมบูรณ์ AWN จะจัดให้ มีการเชื่อมต่อโครงข่ายตามคําตอบรับ
การขอเชื่อมต่อให้ แล้ วเสร็ จ หรื อ
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15.2 หากเป็ นการดําเนินการที่ AWNจําเป็ นต้ องมีการขยายระบบอุปกรณ์ โครงข่าย หรื อต้ องมีการ
ขยายระบบพื ้นฐานเพื่อรองรับการเชื่อมต่อ เช่นการจะต้ องติดตังตู
้ ้ อปุ กรณ์ (Equipment rack) เป็ นการเพิ่มเติม
การติดตังระบบไฟฟ
้
้ าเพิ่มเติม เป็ นต้ น ภายใน 180 วันหรื อตามที่จะมีการตกลงกันบนหลักของเหตุและผล นับ
แต่วันที่ได้ เข้ าทําสัญญาการเชื่ อมต่อโครงข่ายแล้ วเสร็ จสมบูรณ์ AWNจะจัดให้ มีการเชื่อมต่อโครงข่ายตาม
คําตอบรับการขอเชื่อมต่อให้ แล้ วเสร็ จ
ทังนี
้ ้ หากมีเหตุอนั สุดวิสยั เกิดขึ ้น AWN จะขยายระยะเวลาเป็ นการเพิ่มเติมอันเนื่องจากเหตุสดุ วิสยั
ดังกล่าวตามแต่ละกรณีที่เกิดขึ ้น
ข้ อ 16 การทดสอบ
16.1 การเชื่อมต่อโครงข่ายของผู้ขอเชื่อมต่อโครงข่ายเข้ ากับโครงข่ายของ AWN ภายหลังจากที่ได้ เข้ า
ทําสัญญาการเชื่ อมต่อเสร็ จสมบูรณ์ ก่อนที่จะให้ มีการเปิ ดให้ บริ การจริ งผู้ขอเชื่อมต่อโครงข่ายและ AWN
จะต้ องจัดให้ มีการทดสอบทางเทคนิคของระบบที่เกี่ยวข้ องต่างๆ ในการให้ บริ การเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม
เพื่อเป็ นการตรวจสอบความพร้ อมและความถูกต้ องของระบบก่อนที่จะเปิ ดให้ บริ การ ทังนี
้ ้หากในขันตอนของ
้
การทดสอบนี ้ต้ องล่าช้ าอันเนื่องจากเหตุ
(1) การไม่ให้ ความร่วมมือของผู้ขอเชื่อมต่อโครงข่าย หรื อ
(2) เหตุของข้ อขัดข้ องทางเทคนิค หรื อ
(3) เหตุอื่นใดที่ได้ มีการตกลงกันแล้ วแต่ละกรณี
ด้ วยเหตุเห่งความล่าช้ าดังกล่าว หากส่งผลถึงการจัดให้ มีการเชื่อมต่อแล้ ว AWN อาจใช้ สิทธิ เนื่องจากเหตุ
ดังกล่าวเพื่อขยายวันเวลาที่จะเริ่ มให้ บริ การเชื่อมต่อโครงข่ายออกไป โดยจะขยายออกไปให้ สอดคล้ องกับเหตุ
แห่งการล่าช้ านันๆ
้
16.2 ในการกํ า หนดรายละเอี ย ดของการทดสอบ ให้ เป็ นไปตามรายละเอี ย ดที่ กํ า หนดไว้ ใ น
เอกสารแนบท้ ายข้ อเสนอ 2 ทังนี
้ ้จะต้ องเป็ นไปเพื่อวัตถุประสงค์ของการการตรวจสอบความพร้ อม และความถูก
ต้ องของระบบก่อนที่ให้ บริ การ
ข้ อ 17 AWN จะเปิ ดให้ บริ การเชื่ อมต่อโครงข่ ายโทรคมนาคมเมื่ อคู่สัญ ญาได้ มี การทดสอบการเชื่ อมต่อ
โครงข่ายแล้ ว และคูส่ ญ
ั ญาทังสองฝ่
้
ายยอมรับในเงื่อนไขรวมถึงผลการบันทึกข้ อมูลทราฟฟิ ครวมถึง แนว
ทางการดําเนินการเกี่ยวกับข้ อมูลทราฟฟิ คที่เกิดขึ ้น
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จุดเชื่อมต่ อโครงข่ ายโทรคมนาคม
ข้ อ 18 AWN จัดให้ มีจดุ เชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมสําหรับให้ บริ การกับผู้ขอเชื่อมต่อโครงข่ายดังนี ้
18.1 การเชื่อมต่อโครงข่ายของผู้ขอเชื่อมต่อโครงข่ายเข้ ากับโครงข่ายของ AWN สําหรับทราฟฟิ ค เสียง
(Voice Traffic Interconnection) จะทําการเชื่อมต่อ ณ จุดเชื่อมต่อ (Point of Interconnection: Voice POI)
ตามกําหนดในเอกสารแนบท้ ายข้ อเสนอ 3
18.2 การเชื่อมต่อโครงข่ายของผู้ขอเชื่อมต่อโครงข่ายเข้ ากับโครงข่ายของ AWN สําหรับทราฟฟิ ค ข้ อมูล
(Data Traffic Interconnection) เช่น ข้ อความสัน้ (SMS) หรื อ ข้ อความภาพและเสียง (MMS) จะทํา การ
เชื่อมต่อ ณ จุดเชื่อมต่อ (Point of Interconnection: Data POI) ตามที่กําหนดในเอกสารแนบท้ ายข้ อเสนอ 4
ข้ อ 19 จุดเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมแต่ละแห่งจะ เป็ นไปตามที่กําหนดในเอกสารแนบท้ ายข้ อเสนอ 3
และเอกสารแนบท้ ายข้ อเสนอ 4
ข้ อ 20 ในกรณีจําเป็ นหรื อเห็นสมควรที่ AWN จะต้ องทําการเพิ่ม หรื อลดจํานวน หรื อย้ ายจุดเชื่อมต่อโครงข่าย
โทรคมนาคมที่กําหนด AWN จะแจ้ งให้ ค่สู ญ
ั ญาทราบเป็ นการล่วงหน้ าไม่น้อยกว่า 180 วัน โดยคูส่ ญ
ั ญาจะ
ปรับปรุงการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม ให้ สอดคล้ องกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ ้น

บริการเชื่อมต่ อโครงข่ ายโทรคมนาคม
ข้ อ 21 AWN จัดให้ มีบริ การเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมแก่ผ้ ขู อเชื่อมต่อโครงข่ายดังต่อไปนี ้
21.1 บริ การเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมสําหรับทราฟฟิ คเสียง ของระบบบริ การโทรศัพท์
(1) บริ ก ารเชื่ อ มต่ อ โครงข่ า ยโทรคมนาคม เพื่ อ ให้ สามารถเรี ย กจากโครงข่ า ยของ AWN (Call
Origination) สําหรับการส่งทราฟฟิ คไปยังผู้ให้ บริ การโทรศัพท์ระหว่างประเทศ
(2) บริ การเชื่ อ มต่อ โครงข่ ายโทรคมนาคม เพื่ อให้ ส ามารถเรี ยกถึ ง จุด ปลายทางในโครงข่า ยของ
AWN (Call Termination) ในพื ้นที่บริ การนัน้ ๆ ตามหลักการของ ผู้ส่งจะส่งทราฟฟิ คไปยังจุด
เชื่อมต่อที่อยู่ไกลที่สุด (Far end Drop) ซึ่งมีจุดปลายทางในโครงข่ายอยู่ภายใต้ ครอบคลุมของ
จุดเชื่อมต่อดังกล่าว
(3) บริ การเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม เพื่อเรี ยกผ่าน (Call Transit) โครงข่ายของ AWNไปยัง
ก. โครงข่ายของผู้ให้ บริ การรายอื่นที่AWNมีการเชื่อมต่ออยู่ และผู้ให้ บริ การรายนันๆ
้ ยินยอม
ให้ AWN สามารถส่งทราฟฟิ คของผู้ขอเชื่อมต่อโครงข่ายผ่านไปยังโครงข่ายของผู้ให้ บริ การ
รายนันๆ
้ ได้
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ข. จุดปลายทางใดๆ ในโครงข่ายของ AWN ที่ผ้ ขู อเชื่อมต่อโครงข่ายมิได้ จดั ส่งทราฟฟิ คไปยัง
พื ้นที่บริ การนันๆ
้ โดยตรงตามหลักการของ ผู้ส่งจะส่งทราฟฟิ คไปยังจุดเชื่อมต่อที่อยู่ไกล
ที่สดุ (Far end Drop) แต่ผ้ ขู อเชื่อมต่อโครงข่ายจัดส่งทราฟฟิ คมายังโครงข่ายของ AWNใน
จุดที่ใกล้ ที่สดุ แทน ซึ่งจุดปลายทางในโครงข่ายไม่อยู่ภายใต้ ครอบคลุมของจุดเชื่อมต่อที่
ส่งทราฟฟิ คมานัน้
21.2 บริ การเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมสําหรับทราฟฟิ คข้ อมูลของระบบบริการโทรศัพท์
(1) บริ การเชื่ อ มต่อ โครงข่ ายโทรคมนาคม เพื่ อให้ ส ามารถเรี ยกถึ ง จุด ปลายทางในโครงข่า ยของ
AWN (Call Termination)
(2) บริ การอื่นๆ ที่จําเป็ นต่อการให้ การเชื่อมต่อโครงข่ายทราฟฟิ คข้ อมูลของผู้ขอเชื่อมต่อโครงข่ายตาม
วัตถุประสงค์ของข้ อเสนอนี ้
โดยคุณภาพการให้ บริ การเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมเป็ นมาตรฐานระดับเดียวกับของผู้ให้ เชื่อมต่อ
โครงข่ายโทรคมนาคม

ทราฟฟิ คเชื่อมต่ อโครงข่ ายโทรคมนาคม
ข้ อ 22 การรับส่งทราฟฟิ คระหว่างโครงข่ายตามบริ การเชื่อมต่อโครงข่ายที่ได้ ตกลงกัน จะสามารถดําเนินการได้
หลังจากการเปิ ดให้ บริ การเชื่อมต่อเป็ นที่เรี ยบร้ อยแล้ ว ในกรณีที่เป็ นบริการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม เพื่อ
(1) ให้ สามารถเรี ยกถึงจุดปลายทางในโครงข่ายของ AWN (Call Termination) หรื อ
(2) ให้ สามารถเรี ยกเรี ยกผ่าน (Call Transit) โครงข่ายของ AWN ไปยังจุดปลายทางใดๆ ในโครงข่ายของ
AWN ที่ผ้ ขู อเชื่อมต่อโครงข่ายมิได้ จดั ส่งทราฟฟิ คไปยังพื ้นที่บริการนันๆ
้ โดยตรง หรื อ
(3) ให้ สามารถเรี ยกเรี ยกผ่าน (Call Transit) โครงข่ายของ AWN ไปยัง โครงข่ายของผู้ให้ บริ การ
รายอื่นที่ AWN มีการเชื่อมต่ออยู่
ผู้ขอเชื่อมต่อโครงข่ายจะจัดส่งทราฟฟิ คที่เป็ นของตัวเองมายังโครงข่าย AWN เท่านัน้ หากผู้ขอเชื่อมต่อ
โครงข่ายประสงค์จะจัดส่งทราฟฟิ คของผู้ให้ บริ การรายอื่นรวมมาด้ วย ให้ ผ้ ขู อเชื่อมต่อโครงข่ายแจ้ งให้ AWN
ทราบเป็ นการล่วงหน้ าอย่างน้ อย 15 วันก่อนการจัดส่งทราฟฟิ ค ทังนี
้ ้ การที่ผ้ ขู อเชื่อมต่อโครงข่ายมิได้ แจ้ งให้
AWN ทราบถึงทราฟฟิ คดังกล่าวมิได้ หมายความว่าผู้ขอเชื่อมต่อโครงข่ายจะสามารถปฏิเสธความรับผิดชอบใน
ค่าเชื่อมต่อโครงข่ายที่เกิดขึ ้นในกรณีนี ้ได้
ข้ อ 23 เพื่ อประโยชน์ ใ นการเรี ย กเก็ บค่าบริ การเชื่ อมต่อโครงข่า ยโทรคมนาคมตามสัญ ญาการเชื่ อมต่อ
โครงข่ายโทรคมนาคมที่ มี ร ะหว่ างกัน การรั บส่งทราฟฟิ คระหว่างโครงข่ายตามบริ การเชื่ อมต่อโครงข่ายที่
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คูส่ ญ
ั ญาได้ ตกลงกัน จะต้ องมีการส่งข้ อมูลเลขหมายผู้เรี ยกต้ นทาง (Caller Line Identity: CLI) ไปกับ ทราฟ
ฟิ คด้ วย เว้ นแต่กรณีพ้นวิสยั ที่ไม่สามารถส่ง CLI ได้
ทังนี
้ ้ การที่ผ้ ขู อเชื่อมต่อโครงข่ายไม่ได้ จดั ส่งข้ อมูลเลขหมายผู้เรี ยกต้ นทางมายังโครงข่ายของ AWNไม่
ว่าด้ วยเหตุใดก็ตาม มิได้ หมายความว่าผู้ขอเชื่อมต่อโครงข่ายจะสามารถปฏิเสธความรับผิดชอบในค่าเชื่อมต่อ
โครงข่ายที่เกิดขึ ้นในกรณีนี ้ได้

ระบบสื่อสัญญาณการเชื่อมต่ อโครงข่ าย
ข้ อ 24 การจัดให้ มีระบบสื่อสัญญาณ (Transmission System) สําหรับใช้ เพื่อเชื่อมต่อโครงข่ายของ
ผู้
ขอเชื่อมต่อโครงข่ายเข้ ากับโครงข่ายของ AWN นัน้ ระบบหรื ออุปกรณ์สื่อสัญญาณที่ใช้ จะต้ องมีมาตรฐานทาง
เทคนิคเป็ นไปตามมาตรฐานอ้ างอิงตามเอกสารแนบท้ ายข้ อเสนอ 2 หรื อเป็ นไปตามที่คณะกรรมการจะ
ประกาศกําหนดและบังคับใช้ ในอนาคต ในเรื่ องที่ว่าด้ วยมาตรฐานของโครงข่ายโทรคมนาคมและอุปกรณ์แห่ง
พระราชบัญญัตกิ ารประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2544 ซึง่ แนวทางการจัดให้ มีระบบสื่อสัญญาณดังกล่าว
จะมีแนวทางดังนี ้
24.1 ให้ เป็ นความรับผิดชอบของผู้ขอเชื่อมต่อโครงข่ายทังสิ
้ ้น ในกรณีที่ระบบสื่อสัญญาณนันนํ
้ ามา
รองรับ ทราฟฟิ ค ของผู้ขอเชื่อมต่อโครงข่ายอย่างเดียว หรื อแล้ วแต่จะมีการตกลงกัน
24.2 ให้ เป็ นไปตามที่จะมีการตกลงกัน ในกรณีที่ระบบสื่อสัญญาณนันนํ
้ ามารองรับทราฟฟิ คของ ผู้
ขอเชื่อมต่อโครงข่ายและ AWN

วงจรเชื่อมต่ อโครงข่ ายโทรคมนาคม
ข้ อ 25 การเชื่ อมต่อโครงข่ายของผู้ขอเชื่อมต่อโครงข่ายเข้ ากับโครงข่ายของ AWN สําหรับบริ การเชื่อมต่อ
โครงข่ายโทรคมนาคมแบบทราฟฟิ คเสียง ณ จุดเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมใดๆ ที่กําหนดนัน้ วงจรการ
เชื่อมต่อจะอยูบ่ นพื ้นฐานการเชื่อมต่อแบบวงจรมาตรฐาน E1 เป็ นหลัก ทังนี
้ ้ หลักการจัดทราฟฟิ คลงไปบนวงจร
การเชื่อมโยงนันจะจั
้ ดให้ เป็ นทราฟฟิ คทิศทางเดียว (One way) สําหรับใช้ สง่ หรื อรับทราฟฟิ คการเชื่อมต่อ

หมวด 4
อาคารสถานที่สาธารณูปโภคและสิ่งอํานวยความสะดวกอื่นๆ
ข้ อ 26 การเชื่ อมต่อโครงข่ายของผู้ขอเชื่ อมต่อโครงข่ายเข้ ากับโครงข่ายของ AWN ณ จุดเชื่อมต่อโครงข่าย
โทรคมนาคม หากจําเป็ นต้ องใช้ สถานที่ สาธารณูปโภคและสิ่งอํานวยความสะดวกอื่นๆ สําหรับวัตถุประสงค์
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แห่งการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมตามข้ อเสนอนี ้ ผู้ขอเชื่ อมต่อโครงข่ายต้ องแจ้ งรายละเอียดที่จําเป็ น
อย่างชัดเจนเป็ นหนังสือแก่ AWN
AWN จะจัดหาสถานที่ สาธารณูปโภคและสิ่งอํานวยความสะดวกให้ กับผู้ขอเชื่อมต่อโครงข่ายและ
เรี ยกเก็บค่าตอบแทน ตามรายละเอียดที่กําหนดไว้ ในเอกสารแนบท้ ายข้ อเสนอ 5 และ 6
ข้ อ 27 ในการจัดให้ มีสถานที่ สาธารณูปโภคและสิ่งอํานวยความสะดวกอื่นๆ สําหรับการเชื่อมต่อโครงข่าย
โทรคมนาคมให้ กบั ผู้ขอเชื่อมต่อโครงข่ายนัน้ AWN จะจัดให้ มีการบํารุงรักษาให้ ใช้ งานได้ ดี ให้ มีความปลอดภัย
จัดให้ มีระเบียบการเข้ าสถานที่ จัดทําคู่มือการปฏิบตั ิงานและบํารุงรักษา ให้ กับผู้ขอเชื่อมต่อโครงข่ายใช้ เป็ น
แนวทางในการปฏิบตั ิ
ข้ อ 28 ผู้ขอเชื่อมต่อโครงข่ายมีภาระรับผิดชอบต่อค่าตอบแทนที่มีการเรี ยกเก็บ อันเนื่องจากการใช้ สถานที่
สาธารณูปโภคและสิ่งอํานวยความสะดวกอื่นๆ สําหรับการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมที่เกิดขึ ้น อีกทังยั
้ ง
จะต้ องปฏิบตั ติ ามมาตรการต่างๆ ที่เกี่ยวข้ องโดยเคร่งครัด

หมวด 5
อัตราค่ าตอบแทนการเชื่อมต่ อโครงข่ ายโทรคมนาคม
ข้ อ 29 ผู้ขอเชื่อมต่อโครงข่ายจะมีหน้ าที่ชําระค่าตอบแทนการใช้ บริ การเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมของ AWN
สําหรับทราฟฟิ คเสียง ในอัตราที่ปรากฏในเอกสารแนบท้ ายข้ อเสนอ 5 หรื อเป็ นไปตามอัตราที่คณะกรรมการจะ
มีการประกาศและใช้ บงั คับเป็ นการทัว่ ไป
ข้ อ 30 ผู้ขอเชื่อมต่อโครงข่ายจะมีหน้ าที่ชําระค่าตอบแทนการใช้ บริ การเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมของ AWN
สําหรับทราฟฟิ คข้ อมูล ในอัตราที่ปรากฏในเอกสารแนบท้ ายข้ อเสนอ 6 หรื อเป็ นไปตามอัตรา
ที่
คณะกรรมการจะมีการประกาศและใช้ บงั คับเป็ นการทัว่ ไป
ข้ อ 31 นอกเหนือจากค่าตอบแทนการใช้ บริ การเชื่อมต่อโครงข่ายอันเกิดขึ ้นจากการส่งทราฟฟิ คแล้ ว
ผู้
ขอเชื่ อมต่อโครงข่ายยังจะมีหน้ าที่ ชําระค่าตอบแทนการอื่ นๆ ตามที่ เกิ ดขึน้ จริ ง ในส่วนของการจัดให้ มี การ
เชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมที่ AWN จะต้ องปรับปรุง เปลี่ยนแปลงระบบใดๆ ของ AWN เพื่อรองรับการ
ให้ บริ การกับผู้ขอเชื่อมต่อโครงข่ายเป็ นการเฉพาะ หรื อนอกเหนือไปกว่าที่กําหนดไว้ ในข้ อเสนอนี ้

10

ข้ อเสนอการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม (ปรับปรุงครัง้ ที่ 3)
ฉบับวันที่ 23 กรกฏาคม 2558

นอกจากนี ้ ผู้ขอเชื่อมต่อโครงข่ายยังจะต้ องมีหน้ าที่ชําระค่าตอบแทนการใช้ บริ การเชื่อมต่อโครงข่าย
โทรคมนาคมของ AWN สําหรับกรณีที่ผ้ ขู อเชื่อมต่อโครงข่ายไม่สามารถจัดให้ มีการใช้ วงจรเชื่อมต่อ และหรื อ
จัดให้ มีปริ มาณทราฟฟิ คเป็ นไปตามที่ตกลงกันได้

หมวด 6
หลักเกณฑ์ และวิธีการเรี ยกเก็บ การแบ่ ง และการชําระค่ าตอบแทน
การเชื่อมต่ อโครงข่ ายโทรคมนาคม
ข้ อ 32 การเก็บค่าบริ การและความรับผิดชอบต่อค่าบริการเชื่อมต่อโครงข่าย
32.1 ผู้ขอเชื่ อมต่อโครงข่ายจะรั บผิดชอบในการจัดเก็บค่าบริ การโทรคมนาคมที่เ กิดขึน้ จากการ
ให้ บริ การกับผู้ใช้ บริ การของตน และให้ รับผิดชอบหนี ้สูญของผู้ใช้ บริการของตนที่เกิดขึ ้น ซึ่งการให้ บริ การของ ผู้
ขอเชื่อมต่อโครงข่ายดังกล่าวเป็ นเหตุใ ห้ เกิดการส่งทราฟฟิ คของผู้ขอเชื่อมต่อโครงข่ายมายังโครงข่ายของ
AWN แล้ ว ผู้ขอเชื่อมต่อโครงข่ายจะต้ องรับผิดชอบค่าใช้ บริ การเชื่อมต่อโครงข่ายที่เกิดขึ ้นในทุกรณีดงั กล่าว
32.2 ในกรณีผ้ ูขอเชื่อมต่อโครงข่าย ให้ บริ การโทรคมนาคมระหว่างประเทศและใช้ บริ การเชื่อมต่อ
โครงข่ายเพื่อให้ สามารถเรี ยกจากโครงข่ายของ AWN (Call Origination) ทราฟฟิ คการเชื่อมต่อที่เกิดขึ ้นจาก
บริ การดังกล่าวทังที
้ ่เป็ นทราฟฟิ คที่สามารถเรี ยกเก็บค่าบริ การจากผู้ใช้ บริ การโทรคมนาคมระหว่างประเทศนัน้
ได้ หรื อไม่ก็ตาม ผู้ขอเชื่ อมต่อโครงข่ายจะต้ องรับผิดชอบค่าใช้ บริ การเชื่อมต่อโครงข่ายที่เกิดขึน้ ในทุกกรณี
ดังกล่าว
32.3 ในกรณี ผ้ ูข อเชื่ อ มต่อ โครงข่า ย ให้ บ ริ ก ารโทรคมนาคมที่ ผ้ ูรั บ เป็ นผู้รั บ ผิ ด ชอบค่า บริ ก าร
(Free phone) และใช้ บริ การเชื่อมต่อโครงข่ายเพื่อให้ สามารถเรี ยกจากโครงข่ายของ AWN ทราฟฟิ คการ
เชื่อมต่อ ที่เกิดขึ ้นจากบริ การดังกล่าว ผู้ขอเชื่อมต่อโครงข่ายจะต้ องรั บผิดชอบค่าเชื่ อมต่อให้ กับ AWN เป็ น
แ บ บ บ ริ ก า ร เ ชื่ อ ม ต่ อ โ ค ร ง ข่ า ย โ ท ร ค ม น า ค ม เ พื่ อ ใ ห้ ส า ม า ร ถ เ รี ย ก จ า ก โ ค ร ง ข่ า ย ข อ ง AWN
(Call Origination)
ข้ อ 33 การเชื่อมต่อโครงข่ายของผู้ขอเชื่อมต่อโครงข่ายเข้ ากับโครงข่ายของ AWN AWN จะจัดให้ มีระบบ
บันทึกทราฟฟิ คการเชื่อมต่อโครงข่ายที่เกิ ดขึ ้น (Interconnection Call Detail Record) ซึ่งข้ อมูลที่บนั ทึก
ดัง กล่าวจะใช้ เ ป็ นข้ อมูล อ้ างอิ ง ในการนํ ามาคํานวณค่าบริ การเชื่ อมต่อโครงข่ายระหว่างคู่สัญ ญา ทัง้ นี ้
โครงสร้ างของบันทึกข้ อมูลทราฟฟิ คการเชื่อมต่อโครงข่าย (Interconnection CDR Format) จะมีส่วนของ
ข้ อมูลเพื่อใช้ อ้างอิงอย่างน้ อยตามเอกสารแนบท้ ายข้ อเสนอ 7
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ข้ อ 34 การบันทึกข้ อมูลทราฟฟิ คการใช้ บริ การเชื่อมต่อโครงข่ายที่จะนํามาใช้ คํานวณค่าบริ การเชื่ อมต่อ
โครงข่ายนันมี
้ แนวทางดังนี ้
(1) ทราฟฟิ คเสียง จะเริ่ มต้ นบันทึกว่ามีการใช้ บริ การโครงข่ายเมื่อการติดต่อระหว่างโครงข่าย ครัง้
นันๆ
้ เมื่อระบบตรวจพบได้ ว่ามีการรับสายเกิดขึ ้น โดยพิจารณาจากสัญญาณ Answer Message
Signal: ANM ที่รับหรื อส่งในโครงข่ายอันเนื่องจากการติดต่อในครัง้ นันๆ
้
(2) ทราฟฟิ คข้ อมูล จะเริ่ มต้ นบันทึกว่ามีการใช้ บริ การโครงข่ายเมื่อการติดต่อระหว่างโครงข่าย ครัง้
นันๆ
้ มีการส่งข้ อมูลถึงโครงข่ายปลายทางเรี ยบร้ อย
ข้ อ 35 การคิดค่าตอบแทนการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม AWN จะคิดบนฐานของหน่วยนับดังนี ้
(1) ทราฟฟิ คเสียง คิดบนฐานของหน่วยระยะเวลาที่มีการใช้ บริ การเชื่อมต่อโครงข่าย โดยจะคิดเป็ น
นาทีที่เกิดจากระยะเวลารวมของการใช้ บริ การเชื่อมต่อโครงข่ายทังหมดที
้
่เกิดขึ ้น (Summation of
all Call Record) ในแต่ละช่วงรอบเวลาการคํานวณที่จะตกลงกัน
ทัง้ นี ้ ระยะเวลาของการใช้ บริ การเชื่อมต่อโครงข่ายในแต่ล ะครั ง้ นัน้ ๆ (Each Call
Duration) จะเป็ นระยะเวลาจริ งจากหน่วยคิดที่เป็ นวินาทีโดยไม่มีการปั ดเศษให้ เป็ นหน่วยนาทีใน
ครั ง้ นัน้ ๆ ตัวอย่างเช่น การใช้ บริ การเชื่อมต่อโครงข่ายจากติดต่อในครัง้ ที่หนึ่งมีระยะเวลา 37
วินาที การติดต่อในครัง้ ที่สองมีระยะเวลา 68 วินาที และการติดต่อในครัง้ ที่สามมีระยะเวลา 142
วินาที ดังนันการคํ
้
านวณระยะเวลารวมทังหมดจะเท่
้
ากับ 37 วินาที รวมกับ 68 วินาที รวมกับ 142
วินาที ซึ่งจะเป็ นระยะเวลาที่ใช้ ในการคิดค่าตอบแทนการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมทังสิ
้ ้น 4
นาที 7 วินาที
(2) ทราฟฟิ คข้ อมูล มีหลักการคิดดังนี ้
ก. ข้ อความสัน้ (SMS) จะคิดบนฐานของจํานวนครัง้ ของข้ อมูล (Number of Messages) ที่
มีการใช้ บริ การเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม
ข. ข้ อความภาพและเสียง (MMS) จะคิดบนฐานของปริ มาณของข้ อมูล (Message Volume)
ที่มีการใช้ บริ การเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม
ข้ อ 36 AWN จะไม่เรี ยกเก็บค่าตอบแทนการเชื่อมต่อโครงข่ายสําหรับเลขหมายสาธารณะประโยชน์ที่ไม่มีการ
เรี ยกเก็บค่าบริ การ ตามหลักเกณฑ์ ที่คณะกรรมการประกาศกําหนด
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ข้ อ 37 ในกรณีที่ผ้ ขู อเชื่อมต่อโครงข่ายใช้ บริ การเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม เพื่อเรี ยกผ่าน (Call Transit)
โครงข่ายของ AWN ไปยังโครงข่ายของผู้ให้ บริ การรายอื่น ผู้ขอเชื่อมต่อโครงข่ายจะเป็ นผู้รับผิดชอบค่าบริ การที่
เกิดจากทราฟฟิ คการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม ดังนี ้
(1) บริ การที่เกิดจาก AWN ในส่วนของบริ การเรี ยกผ่าน (Call Transit) โครงข่ายของ AWN เพื่อส่งผ่าน
ไปยังโครงข่ายของผู้ให้ บริ การรายอื่น และ
(2) บริ การที่ เกิ ดจากผู้ให้ บริ การรายอื่ น ในส่วนของบริ การเพื่ อให้ สามารถเรี ยกถึงจุดปลายทางใน
โครงข่ายของผู้ให้ บริ การรายอื่น
ข้ อ 38 ในกรณีที่พบว่าข้ อมูลปริ มาณการใช้ โครงข่ายมีความแตกต่างกันในแต่ละเดือนไม่เกินกว่าร้ อยละ 5
(ส่วนที่ยอมรับกันได้ ) คู่สญ
ั ญาตกลงให้ ใช้ ข้อมูลที่ AWN บันทึกได้ เพื่อเรี ยกเก็บค่าตอบแทนการใช้ โครงข่าย
โทรคมนาคม
ข้ อ 39 หากไม่มีการตกลงกันเป็ นอย่างอื่ นแล้ ว การเรี ยกเก็บค่าบริ การการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม
กําหนดให้ เรี ยกเก็บทุกช่วงรอบเวลาการคํานวณเวลา 1 เดือน โดยเมื่อครบกําหนดของแต่ละช่วงรอบเวลาการ
คํานวณแล้ ว AWN จะดําเนินการดังนี ้
39.1 จัดส่งใบแจ้ งหนี ้ (Invoice) ค่าใช้ บริ การเชื่อมต่อโครงข่ายที่เกิดขึน้ ในช่วงรอบระยะเวลาการ
คํานวณที่ผา่ นมาให้ กบั ผู้ขอเชื่อมต่อโครงข่าย เพื่อชําระเงินเต็มตามจํานวนที่มีการเรี ยกเก็บภายในเวลา 30 วัน
หลังจากที่ได้ รับใบแจ้ งหนี ้ (Invoice date)
39.2 หลังจากผู้ขอเชื่อมต่อโครงข่ายได้ รับใบแจ้ งหนี ้ค่าใช้ บริ การเชื่อมต่อโครงข่าย หากผู้ขอเชื่อมต่อ
โครงข่ายพบว่าข้ อมูลการใช้ บริ การดังกล่าวแตกต่างไปกว่าส่วนที่ยอมรับกันได้ ผู้ขอเชื่อมต่อโครงข่ายจะต้ อง
แจ้ งถึงความแตกต่างดังกล่าวพร้ อมรายละเอียดเป็ นหนังสือให้ AWNทราบภายในเวลาไม่เกิน 7 วัน หากผู้ขอ
เชื่อมต่อโครงข่ายไม่ดําเนินการภายในเวลาที่กําหนดแล้ วให้ ถือว่าใบแจ้ งหนี ้ค่าใช้ บริ การที่เกิดขึ ้นนันถู
้ กต้ อง
ข้ อ 40 หากผู้ขอเชื่ อมต่อโครงข่ายพบว่าใบแจ้ งหนีค้ ่าใช้ บริ การการเชื่อมต่อมี ความแตกต่างไปกว่าส่วนที่
ยอมรับกันได้ โดยได้ แจ้ งให้ AWN ทราบตามเงื่อนไขวิธีการที่กําหนดแล้ ว ทังสองฝ่
้
ายจะใช้ ความพยายามใน
การตรวจสอบหาข้ อเท็ จ จริ ง หรื อดํ าเนิ น กระบวนการใดๆ รวมถึง การสนับสนุน ข้ อมูล ที่ เ กี่ ย วข้ องเพื่ อการ
ตรวจสอบอันจะนําไปสูข่ ้ อยุตขิ องข้ อมูลที่ยอมรับกันได้
ข้ อ 41 ในระหว่างการตรวจสอบความแตกต่างที่เกิดขึน้ ที่ยงั ไม่สามารถยุติได้ นนั ้ AWN อาจจะเรี ยกเก็บ
ค่าตอบแทนการเชื่อมต่อโครงข่าย ในส่วนที่มีข้อมูลทราฟฟิ คที่ไม่แตกต่างกันก่อนก็ได้ สําหรับส่วนที่มีข้อมูลท
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ราฟฟิ คไม่ตรงกันนัน้ ให้ ดําเนินการตรวสอบความถูกต้ อง โดยหากผลของการตรวจสอบพบว่าข้ อมูล ของ
AWN นันถู
้ กต้ อง ผู้ขอเชื่อมต่อโครงข่ายจะต้ องชําระค่าบริ การการเชื่อมต่อให้ กบั AWNในส่วนดังกล่าวเพิ่มเติม
และ AWN จะเรี ยกเอาดอกเบี ้ย ในอัตราร้ อยละ 15 ต่อปี จากผู้ขอเชื่อมต่อโครงข่ายเพิ่มเติมจากค่าบริ การใน
ส่วนที่ต้องชําระเพิ่มเติมดังกล่าวอีกด้ วย โดยเริ่มคิดจากวันที่ครบกําหนดชําระค่าบริ การในส่วนที่ไม่แตกต่างกัน
เป็ นต้ นไป
ข้ อ 42 การชําระเงินค่าบริ การการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม ให้ เป็ นการชําระแยกตามประเภทของ ทราฟ
ฟิ คเสียงและทราฟฟิ คข้ อมูลที่มีระหว่างผู้ขอเชื่อมต่อโครงข่ายกับ AWN โดย
(1) จะต้ องชําระเต็มจํานวนที่ระบุไว้ ในใบแจ้ งหนี ้ หรื อ
(2) ชําระในส่วนที่ มีข้อมูลตรงกันก่อนหากข้ อมูลการใช้ บริ การเชื่อมต่อแตกต่างกันเกินกว่า ส่วนที่
ยอมรับกันได้ และชําระส่วนที่ต้องตรวจสอบเพิ่มเติม(หากมี)หลังผลการตรวจสอบเป็ นที่ยตุ ิ
นอกจากวิ ธี ก ารชํ า ระดัง กล่ า วแล้ ว ทัง้ สองฝ่ ายอาจตกลงวิ ธี ก ารชํ า ระแบบการชํ า ระดุ ล บัญ ชี
(Net Settlement) ก็ได้
ทัง้ นี ้ การดํ า เนิ น การทางบัญ ชี แ ละภาษี ต่า งๆ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งจะต้ อ งเป็ นไปตามกรอบของกฎหมาย
กําหนดการผิดนัดไม่ชําระหนี ้ภายในกําหนดเวลา AWN จะเรี ยกเอาดอกเบี ้ยในอัตราร้ อยละ 15 ต่อปี จากผู้ขอ
เชื่อมต่อโครงข่ายเพิ่มเติมจากค่าบริ การที่จะต้ องชําระอีกด้ วย โดยเริ่ มคิดจากวันที่ครบกําหนดชําระค่าบริ การ
เป็ นต้ นไป
ข้ อ 43 การเรี ยกเก็บค่าตอบแทนการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม หากพบว่ามีการเรี ยกเก็บค่าตอบแทนไม่
ครบถ้ วน ให้ สามารถเรี ยกเก็ บค่าตอบแทนในส่วนที่ไ ม่ครบถ้ วนเป็ นการเพิ่มเติมได้ ทัง้ นีจ้ ะต้ องไม่เกินกว่า
ระยะเวลา 90 วันหลังจากที่มีการเรี ยกเก็บค่าตอบแทนการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมในรอบที่ไม่ครบถ้ วน
นันๆ
้

หมวด 7
หน้ าที่ความรั บผิดชอบของผู้ขอเชื่อมต่ อโครงข่ าย เงื่อนไขเกี่ยวกับความลับ
การเปิ ดเผยข้ อมูล และมาตรการด้ านความปลอดภัยของผู้ให้ เชื่อมต่ อโครงข่ าย และ
ผู้ขอเชื่อมต่ อโครงข่ าย
ข้ อ 44 การเชื่อมต่อโครงข่ายของผู้ขอเชื่อมต่อโครงข่ายเข้ ากับโครงข่ายของ AWN นัน้ ผู้ขอเชื่อมต่อโครงข่ายมี
หน้ าที่รับผิดชอบในการดูแลตลอดจนการบํารุงรักษาอุปกรณ์ในส่วนความรับผิดชอบของตน ตังแต่
้ จดุ เชื่อมต่อ
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ที่ได้ เข้ าทําการเชื่อมต่อกับโครงข่ายของ AWN ย้ อนไปทางโครงข่ายของผู้ขอเชื่อมต่อโครงข่าย ด้ วยค่าใช้ จ่าย
ของผู้ขอเชื่อมต่อโครงข่ายเองทังสิ
้ ้น
ข้ อ 45 เงื่อนไขเกี่ยวกับความลับ
45.1 ในกระบวนการเจรจา ตลอดจนการเข้ าทําสัญญาการเชื่อมต่อและการดําเนินการอื่นใดที่จําเป็ น
อันเกี่ยวเนื่องกับการขอเชื่อมต่อโครงข่ายและใช้ บริ การเชื่อมต่อของผู้ขอเชื่อมต่อโครงข่ายเข้ ากับโครงข่ายของ
AWN นัน้ เอกสาร ข้ อมูลในรู ปแบบใดๆ ก็ตาม (ข้ อมูลลับ) ทังสองฝ่
้
ายจะต้ องรักษาไว้ เป็ นความลับห้ ามมิให้
เปิ ดเผยกับผู้ใด ยกเว้ นด้ วยบังคับของกฎหมายหรื อคําสัง่ ของคณะกรรมการ หรื อที่ได้ รับความเห็นชอบจากอีก
ฝ่ ายหนึง่ ก่อน
45.2 เพื่ อเป็ นการป้องกันการเปิ ดเผยข้ อมูลลับอย่างไม่เหมาะสม ทัง้ สองฝ่ ายตกลงที่จะจํ ากัดการ
เข้ าถึงซึ่งข้ อมูลดังกล่าวเฉพาะแต่โดยพนักงาน ลูกจ้ างหรื อตัวแทนซึ่งอยู่ในสถานะที่มีความจําเป็ นจะต้ องรู้
ข้ อมูลเพื่อประโยชน์ในการดําเนินการภายใต้ วตั ถุประสงค์ของการเชื่อมต่อโครงข่ายนี ้เท่านัน้ และจะต้ องไม่
เปิ ดเผยข้ อมูลนันต่
้ อบุคคลอื่น
45.3 ในกรณีที่มีการร้ องขอให้ ทําลายหรื อส่งคืนข้ อมูลลับ ฝ่ ายที่ได้ รับการร้ องขอจะต้ องดําเนินการให้
แล้ วเสร็จภายใน 7 วัน
ข้ อ 46 มาตรการด้ านความปลอดภัย
เชื่อมต่อโครงข่ายจะต้ องไม่ทําให้ เกิดความเสียหายแก่โครงข่ายของ AWN ตลอดจนอาคารสถานที่
สาธารณูปโภค และสิ่งอํานวยความสะดวกต่างๆ ที่ใช้ ในการเชื่อมต่อโครงข่าย และจะต้ องปฏิบตั ิตามมาตรการ
รักษาความปลอดภัยต่างๆ ที่มีโดยเคร่งครัด ดังนี ้
(1) แจ้ งรายชื่อพนักงาน/บริ ษัท/เบอร์ ติดต่อ พร้ อมทังวั
้ ตถุประสงค์ในการเข้ าดําเนินการ และเวลาที่
จะเข้ าดําเนินการอย่างชัดเจน
(2) ให้ พนักงานแลกบัตรกับพนักงาน รปภ. ก่อนที่จะเข้ าดําเนินการ พร้ อมทังลงลายมื
้
อชื่อด้ วยทุก
ครัง้
(3) รอเจ้ าหน้ าที่ AWN ในการพาไปชี ต้ ํ าแหน่ง อุปกรณ์ และต้ องไม่ดําเนิน การใดๆโดยพลการที่
อุปกรณ์ของ AWN ก่อนได้ รับอนุญาต
(4) หลังจากดําเนินการเสร็ จ ให้ ดําเนินการเก็บ/ทําความสะอาดให้ เรี ยบร้ อย
(5) ลงเวลาออก และต้ องให้ พนักงาน รปภ./เจ้ าหน้ าที่ AWN ตรวจสอบความเรี ยบร้ อยของอุปกรณ์
และความสะอาด
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หมวด 9
ขัน้ ตอนการร้ องขอใช้ บริการใหม่ และการเปลี่ยนแปลงระบบ
ข้ อ 47 การเชื่อมต่อโครงข่ายของผู้ขอเชื่อมต่อโครงข่ายเข้ ากับโครงข่ายของ AWN ระยะเวลาในการใช้ บริ การ
เชื่อมต่อโครงข่ายให้ เป็ นไปตามการที่ จะมีการตกลงกันตามความเหมาะสม ทัง้ นีก้ ารจะเปลี่ยนแปลง หรื อ
ยกเลิกวงจรเชื่อมต่อใดๆ ก็ตามหากมีขึ ้นจากผู้ขอเชื่อมต่อโครงข่าย การเปลี่ยนแปลงหรื อยกเลิกนันๆ
้ จะต้ องไม่
กระทบกับการลงทุนของ AWN ที่ได้ ลงทุนไปเพื่อรองรับการขอเชื่อมต่อของผู้ขอเชื่อมต่อโครงข่าย ซึ่ง AWN ได้
ดําเนินการไปแล้ ว โดย AWN สงวนสิทธิที่จะเรี ยกร้ องเอากับผู้ขอเชื่อมต่อโครงข่ายเพื่อให้ ชดเชยกับผลกระทบ
ดังกล่าว
ข้ อ 48 ภายหลังจากการเชื่อมต่อได้ ดําเนินการแล้ วและผู้ขอเชื่อมต่อโครงข่ายประสงค์จะใช้ บริ การเชื่อมต่อ
โครงข่ายเพิ่มเติม ผู้ขอเชื่อมต่อโครงข่ายโครงข่ายจะต้ องดําเนินการตามขันตอนกระบวนการการเจรจาการ
้
เชื่อมต่อโครงข่าย และกระบวนการและวิธีการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม

หมวด 10
ขัน้ ตอน วิธีการ และระยะเวลาดําเนินการเกี่ยวกับเรื่ องร้ องเรี ยน
ข้ อ 49 การเชื่อมต่อโครงข่ายของผู้ขอเชื่อมต่อโครงข่ายเข้ ากับโครงข่ายของ AWN ทังสองฝ่
้
ายจะให้ ความ
ร่ ว มมื อ ในการตรวจสอบการให้ บ ริ ก าร การทํ า งานของอุ ป กรณ์ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งให้ ส ามารถใช้ ง านได้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิ ภาพ โดยให้ มีการกําหนดแนวทางร่ วมกันถึงการจะประสานงานระหว่างผู้ขอเชื่อมต่อโครงข่ายกับ
AWN ให้ มีประสิทธิภาพ
ข้ อ 50 หากพบว่าการให้ บริ การเชื่อมต่อโครงข่ายไม่เป็ นไปตามมาตรฐานที่ได้ ตกลงกัน ให้ มีการดําเนินการ
ดังนี ้
(1) ผู้ขอเชื่อมต่อโครงข่ายโครงข่ายจะต้ องแจ้ งเป็ นหนังสือ (ข้ อร้ องเรี ยน) มายัง AWN ถึงข้ อปั ญหา
ดังกล่าว
(2) AWN จะตรวจสอบและแจ้ งให้ ผ้ ขู อเชื่อมต่อโครงข่ายทราบภายในเวลาไม่เกิน 3 วัน
(3) AWN จะดํ า เนิ น การแก้ ไ ขข้ อ ปั ญ หาให้ แ ล้ ว เสร็ จ ภายในเวลาไม่ เ กิ น 60 วัน และแจ้ ง ผลการ
ดําเนินการให้ ผ้ ขู อเชื่อมต่อโครงข่ายทราบ
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หมวด 11
การผิดเงื่อนไข
ข้ อ 51 หากฝ่ ายใดฝ่ ายหนึ่งดําเนินการผิดเงื่อนไขไปจากที่ตกลงไว้ ให้ ถือว่าเกิดเป็ นกรณีพิพาท โดยทัง้ สอง
ฝ่ ายจะใช้ ค วามพยายามที่ จ ะระงับ ข้ อ พิ พ าทนัน้ โดยเร็ ว ในกรณี ก่ อ นมี ทํ า สัญ ญาการเชื่ อ มต่อ โครงข่ า ย
โทรคมนาคมหากไม่สามารถหาข้ อยุตริ ่วมกันได้ แล้ ว ให้ เป็ นสิทธิของแต่ละฝ่ ายในการจะนํากรณีพิพาทนันไปสู
้ ่
กระบวนการระงั บ ข้ อพิ พ าทโดยคณะกรรมการวิ นิ จ ฉั ย ชี ข้ าดตามหลัก เกณฑ์ เงื่ อ นไข และวิ ธี ก ารที่
คณะกรรมการได้ ประกาศกําหนดไว้

หมวด 12
อื่นๆ
ข้ อ 52 เหตุสดุ วิสยั หมายถึง เหตุใดๆ อันจะเกิดขึ ้นก็ดี จะให้ ผลพิบตั ิก็ดี เป็ นเหตุที่ไม่อาจป้องกันได้
แม้
ทังบุ
้ คคลผู้ต้องประสบหรื อใกล้ จะต้ องประสบเหตุนนั ้ จะได้ จดั การระมัดระวังตามสมควรอันพึงคาดหมายได้
จากบุคคลในฐานะและภาวะเช่นนัน้ และเพื่อประโยชน์ในการตีความข้ อตกลงนี ้ เหตุสดุ วิสยั ให้ รวมถึง (แต่ไม่
จํากัดเฉพาะ) การก่อการกบฎ การก่อการร้ าย สงคราม การปฏิวตั ิรัฐประหาร ภาวะฉุกเฉินแห่งชาติ อัคคีภัย
วาตภัย อุทกภัย การระเบิด การก่อวินาศกรรม แต่ทงนี
ั ้ ้ไม่รวมถึงข้ อพิพาททางด้ านแรงงานทุกประเภท รวมทัง้
การนัดหยุดงาน

ข้ อ 53 การติดต่อมายัง AWN ในเรื่ องที่เกี่ยวเนื่องกับข้ อเสนอนี ้ให้ ตดิ ต่อมาที่
กรรมการผู้จดั การ
บริ ษัท แอดวานซ์ ไวร์ เลส เน็ทเวอร์ ค จํากัด
408/60 ชัน้ 15 อาคารพหลโยธินเพลส
ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน
เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ 0-2687-4987
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โทรสาร 0-2687-4986

เอกสารแนบท้ ายข้ อเสนอ 1
ความหมาย คํานิยาม
“โครงข่ายโทรคมนาคม” “เชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม” “ข้ อเสนอการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม” “สิ่ง
อํานวยความสะดวกที่จําเป็ น” “ผู้ร้อง” “ผู้รับใบอนุญาตที่มีโครงข่ายโทรคมนาคม” “ประธานกรรมการ”
“คณะกรรมการ” ให้ มีความหมายตามที่ปรากฏใน ประกาศคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ว่า
ด้ วยการใช้ และเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม พ.ศ. 2557
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เอกสารแนบท้ ายข้ อเสนอ 2
มาตรฐานทางเทคนิคสําหรั บการเชื่อมต่ อโครงข่ ายโทรคมนาคม
และรายละเอียดของการทดสอบ
2.1 มาตรฐานทางเทคนิคสํ าหรั บการใช้ โครงข่ายโทรคมนาคมให้ เป็ นไปตามที่คณะกรรมการได้ ประกาศ
กําหนดไว้
2.2 การกําหนดรายละเอียดของการทดสอบ
ทดสอบด้ าน Transmission (ระยะเวลา 3 วันทําการ)
ที่ ขัน้ ตอนการทดสอบ
วิธีการในการทดสอบ
1 การทํา Tie Cable
ตรวจสอบว่าสายที่ทําไว้ มกี ารไขว้ กนั
หรื อไม่
2 Cross Connect
ทําการเชื่อมโยง Transmission ด้ าน
Software

หน้ าที่ความรับผิดชอบ
คูส่ ญ
ั ญาตรวจสอบความถูกต้ องและ
แจ้ งกลับมาที่ AWN
AWN ตรวจสอบว่ามี Alarm หรื อไม่
และแจ้ งวัน Config ให้ คสู่ ญ
ั ญา

ทดสอบการ Roaming (ระยะเวลา 5 วันทําการ)
ที่ ขัน้ ตอนการทดสอบ
วิธีการในการทดสอบ
1 โทรออก
เวลาเริ่ มใช้ งาน
2 วางสาย
เวลาเลิกใช้ งาน
3 รับสาย
เวลาเริ่ มรับสาย
4 วางสาย
เวลาเลิกใช้ งาน
5 ตรวจสอบข้ อมูลชุมสาย เลขหมายมีการบันทึกข้ อมูลการใช้ งาน
ถูกต้ องหรื อไม่
6 ตรวจสอบข้ อมูล CDR
ดึงข้ อมูลเลขหมายและเวลาที่ใช้ ในการโทร
จากชุมสายว่าถูกต้ องครบถ้ วนหรื อไม่
7

การเรี ยกเก็บเงิน

หน้ าที่ความรับผิดชอบ
AWN มีการทดสอบการโทรร่วมกันกับ
คูส่ ญ
ั ญา

AWN มีการตรวจสอบชุมสายในด้ าน
การเก็บข้ อมูลต่างๆ
AWN ทําการ Tab ข้ อมูลเช่น เบอร์ ,
เวลาทีใ่ ช้ ในการสนทนาให้ คสู่ ญ
ั ญา
ตรวจสอบความถูกต้ อง
ตรวจสอบความถูกต้ องของการ Charging คูส่ ญ
ั ญาตรวจสอบความถูกต้ องใน
ว่าดึงข้ อมูลจาก CDR ครบถ้ วนหรื อไม่และ ใบเรี ยกเก็บเงิน และโต้ แย้ งถ้ าพบว่าไม่
ความถูกต้ องเมื่อใช้ อตั ราต่างกัน
ถูกต้ องภายในระยะเวลาที่กําหนด
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เอกสารแนบท้ ายข้ อเสนอ 3
(Point of Interconnection: Voice POI)
หลักการและขอบเขตความรับผิดชอบ
Interconnection
Gateway

Interconnection
DDF

Tramsmission
DDF

Transmission
System

ความรับผิดชอบผู้ขอเชื่อมต่อ

ความรับผิดชอบของ เอไอเอส
AWN
Point of
Interconnect
POI
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การติดดตัตั้งง้อุอุปปกรณ์
กรณ์ขของผู
องผู้ข้ ขอเชื
อเชื่อ่ อมต่
มต่ออสํสําหรั
าหรับบการใช้
การใช้บบริกริารเชื
การเชื
่ อมต่อโครงข่
อโครงข่
AWN
การติ
่อมต่
ายายกั
กับบเอไอเอส
(INSTALLATION OF
OF CO-LOCATION
CO-LOCATION EQUIPMENT)
(INSTALLATION
EQUIPMENT)

DDF

AIS POI
POI
AWN

โดยผู้ขอเชื่อมต่อ

Optical Fibre
Cable

อุปกรณ์เชื่อมต่อ
โดยผู้ขอเชื่อมต่อ
Tie Cable, Connector

และ Termination
โดยผู้ขอเชื่อมต่อ
Power Feed Cable

Power Feed Cable

Circuit Breaker

โดยผู้ขอเชื่อมต่อ

AIS
Power Source

AWN
Power Source

Earth Cable

พื้นที่ Co-Location

AWN
AIS Earth
Earth Bar
Bar

Cable จัดหาและดําเนินการโดยผู้ขอเชื่อมต่อ
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ข้ อเสนอการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม (ปรับปรุงครัง้ ที่ 3)
ฉบับวันที่ 23 กรกฏาคม 2558

เอกสารแนบท้ ายข้ อเสนอ 4
(Point of Interconnection: Data POI)
สถานที่จุดเชื่อมต่ อโครงข่ าย (Point of Interconnect Location)
1. จุดเชื่อมต่อโทรศัพท์เคลื่อนที่
ลําดับ

1.

พืน้ ที่

จุด POI

กรุงเทพมหานคร

TWA

(Bangkok and Metropolitan
Area)

BPL
SUK

2.
3.
4.

5.
6.
7.

8.

9.

ภาคกลางตอนบน
(Central North Area)
ภาคกลางตะวันตก
(Central West Area)

AYA
NPT

ภาคตะวันออก

CBI

(Eastern Area)

PTY

ภาคเหนือตอนบน
(North Upper Area)
ภาคเหนือตอนล่าง
(North Lower Area)
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนบน
(Northeast Upper Area)
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนล่าง
(Northeast Lower Area)
ภาคใต้ตอนบน
(South Upper Area)

CMI

ทีอ่ ยู่
เลขที่ ๑๖/๖ หมู่ ๒ ซอย บ้านสวนบางพรหม แขวง
ทวีวฒ
ั นา เขตทวีวฒ
ั นา กรุงเทพฯ
เลขที่ ๓๒/๔ หมู่ ๑๓ ถนนบางนา-ตราด ตําบล บาง
พลีใหญ่ อําเภอบางพลี จังหวัด สมุทรปราการ
เลขที่ ๗๕ ซอย นวมินทร์ ๗๔ แยก ๓ แขวงคันนา
ยาว เขตคันนายาว กรุงเทพฯ
เลขที่ ๙๒ หมู่ท่ี ๑ ตําบล คุง้ ลาน อําเภอ บางประอิน
จังหวัด พระนครศรีอยุธยา
เลขที่ ๖๕/๒ หมู่ท่ี ๕ ตําบล สนามจันทร์ อําเภอ
เมืองนครปฐม จังหวัด นครปฐม
เลขที่ ๗๒ หมู่ท่ี ๑ ตําบล บ้านเสม็ด อําเภอ เมือง
ชลบุรี จังหวัด ชลบุรี
เลขที่ ๙๕/๒ หมู่ท่ี ๑ ตําบล หนองปลาไหล อําเภอ
บางละมุง จังหวัด ชลบุรี
เลขที่ ๙๕/๓ หมูท่ ่ี ๕ ตําบล หนองปา่ ครัง่ อําเภอ
เมืองเชียงใหม่ จังหวัด เชียงใหม่

PLK

เลขที่ ๑/๑๙ หมู่ ๓ ตําบล ท่าทอง อําเภอ เมือง
พิษณุโลก จังหวัด พิษณุโลก

KKN

เลขที่ ๑๗๐/๑๔ หมู่ ๑๓ ซอย ธุรกิจอาชีวะ ตําบล ใน
เมือง อําเภอ เมืองขอนแก่น จังหวัด ขอนแก่น

NMA

เลขที๓่ ๙๙ หมู่๓ ถนนมิตรภาพ ตําบลบ้านเกาะ
อําเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัด นครราชสีมา

SNI

เลขที่ ๙๕/๙๔ หมู่ ๑ ถนน เลีย่ งเมือง ตําบล บางกุง้
อําเภอ เมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัด สุราษฎร์ธานี
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พืน้ ทีใ่ ห้บริการ
โทรศัพท์เคลื่อนที่

กรุงเทพฯ และปริมณ
ทล
ภาคกลาง และภาค
ตะวันออก

ภาคเหนือ

ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ

ภาคใต้

ข้ อเสนอการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม (ปรับปรุงครัง้ ที่ 3)
ฉบับวันที่ 23 กรกฏาคม 2558

2. จุดเชื่อมต่อโทรศัพท์ประจําที่
ลําดับ

1.

พืน้ ที่

จุด POI

กรุงเทพมหานคร

TWA

(Bangkok
and
Metropolitan Area)

BPL
SUK

2.
3.

ภาคกลางตอนบน
(Central North Area)
ภาคกลางตะวันตก
(Central West Area)

4.
ภาคตะวันออก
(Eastern Area)
5.
6.
7.

8.

9.

ภาคเหนือตอนบน
(North Upper Area)
ภาคเหนือตอนล่าง
(North Lower Area)
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนบน
(Northeast Upper Area)
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนล่าง
(Northeast Lower Area)
ภาคใต้ตอนบน
(South Upper Area)

AYA
NPT
CBI
PTY
CMI
PLK
KKN

NMA

SNI

พืน้ ทีใ่ ห้บริการโทรศัพท์
ประจําที่

ทีอ่ ยู่

เลขที่ ๑๖/๖ หมู่ ๒ ซอย บ้านสวนบางพรหม
แขวงทวีวฒ
ั นา เขตทวีวฒ
ั นา กรุงเทพฯ
เลขที่ ๓๒/๔ หมู่ ๑๓ ถนนบางนา-ตราด
ตําบล บางพลีใหญ่ อําเภอบางพลี จังหวัด กรุงเทพฯ และปริมณทล
สมุทรปราการ
เลขที่ ๗๕ ซอย นวมินทร์ ๗๔ แยก ๓ แขวง
คันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพฯ
เลขที่ ๙๒ หมู่ท่ี ๑ ตําบล คุง้ ลาน อําเภอ บาง
ภาคกลางตอนบน
ประอิน จังหวัด พระนครศรีอยุธยา
เลขที่ ๖๕/๒ หมูท่ ่ี ๕ ตําบล สนามจันทร์
อําเภอ เมืองนครปฐม จังหวัด นครปฐม
เลขที่ ๗๒ หมู่ท่ี ๑ ตําบล บ้านเสม็ด อําเภอ
เมืองชลบุรี จังหวัด ชลบุรี
เลขที่ ๙๕/๒ หมูท่ ่ี ๑ ตําบล หนองปลาไหล
อําเภอ บางละมุง จังหวัด ชลบุรี
เลขที่ ๙๕/๓ หมูท่ ่ี ๕ ตําบล หนองปา่ ครัง่
อําเภอ เมืองเชียงใหม่ จังหวัด เชียงใหม่
เลขที่ ๑/๑๙ หมู่ ๓ ตําบล ท่าทอง อําเภอ
เมืองพิษณุโลก จังหวัด พิษณุโลก
เลขที่ ๑๗๐/๑๔ หมู่ ๑๓ ซอย ธุรกิจอาชีวะ
ตําบล ในเมือง อําเภอ เมืองขอนแก่น จังหวัด
ขอนแก่น
เลขที่ ๓๙๙ หมู่ ๓ ถนน มิตรภาพ ตําบล
บ้านเกาะ อําเภอ เมืองนครราชสีมา จังหวัด
นครราชสีมา
เลขที่ ๙๕/๙๔ หมู่ ๑ ถนน เลีย่ งเมือง ตําบล
บางกุง้ อําเภอ เมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัด สุ
ราษฎร์ธานี
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ภาคกลางตะวันตก

ภาคตะวันออก

ภาคเหนือตอนบน
ภาคเหนือตอนล่าง
ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนบน
ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนล่าง
ภาคใต้ตอนบน
ภาคใต้ตอนล่าง

ข้ อเสนอการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม (ปรับปรุงครัง้ ที่ 3)
ฉบับวันที่ 23 กรกฏาคม 2558

อัตราค่ าใช้ สถานที่ สาธารณูปโภคและสิ่งอํานวยความสะดวกต่ างๆ
1. ค่ าตอบแทนการใช้ ส่ งิ ปลูกสร้ างสําหรับติดตัง้ อุปกรณ์ สถานีฐาน
1.1 ค่าตอบแทนการใช้ พื ้นที่บนสิ่งปลูกสร้ างสําหรับติดตังอุ
้ ปกรณ์สถานีฐานขนาดไม่เกิน 1 เมตร x 1.5 เมตร
โดยประมาณ (indicative price)
ที่
1
2

พืน้ ที่
กรุงเทพมหานคร
ต่างจังหวัด

อัตราค่ าใช้ พนื ้ ที่ / Site / เดือน (บาท)
3,700 - 125,780
3,700 - 84,800

อัตราค่าตอบแทนนี ้แสดงเป็ นช่วงของอัตรา และเป็ นอัตราโดยประมาณ (Indicative Price) เท่านัน้ ทังนี
้ ้
เนื่องจากแต่ละพื ้นที่มีช่วงราคาแตกต่างกันไป ค่าตอบแทนการใช้ พื ้นที่บนสิ่งปลูกสร้ างสําหรับติดตังอุ
้ ปกรณ์สถานี
ฐานสําหรับแต่ละสถานีฐานขึ ้นอยู่กับค่าใช้ จ่ายลงทุนในการสร้ างพื ้นที่สําหรับติดตังอุ
้ ปกรณ์สถานีฐาน ค่าใช้ จ่าย
ลงทุนในการปรับปรุ งสถานที่ของสถานี ฐาน (Site Preparation) อัตราค่าเช่าพื ้นที่สถานีฐานที่ผ้ ใู ห้ ใช้ โครงสร้ าง
พื ้นฐานจ่ายให้ แก่ผ้ ใู ห้ เช่าพื ้นที่สถานีฐาน
1.2 การคํานวณค่าตอบแทน เศษของตารางเมตร ให้ คิดเป็ น 1 ตารางเมตร และเศษของเดือน ให้ คิดตามวันที่มีการ
ใช้ จริ ง (ตามเดือนปฏิทิน)
หมายเหตุ อัตราดังกล่ าวเป็ นอัตราที่ยังไม่ ได้ รวมภาษีมูลค่ าเพิ่ม
2.ค่ าตอบแทนการใช้ ระบบจ่ ายไฟฟ้า
2.1 ค่าตอบแทนการใช้ ระบบจ่ายไฟฟ้า คํานวณตามขนาด Power Consumption ของอุปกรณ์ของผู้ใช้ บริการ
2.2 การคํานวณค่าตอบแทน เศษของเดือน ให้ คดิ ตามวันที่มีการใช้ จริง (ตามเดือนปฏิทิน)
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ข้ อเสนอการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม (ปรับปรุงครัง้ ที่ 3)
ฉบับวันที่ 23 กรกฏาคม 2558

เอกสารแนบท้ ายข้ อเสนอ 5
อัตราค่ าตอบแทนการเชื่อมต่ อโครงข่ ายโทรคมนาคม สําหรั บทราฟฟิ คเสียง
โทรศัพท์ เคลื่อนที่
1. บริ ก ารเชื่ อ มต่ อ โครงข่ า ยโทรคมนาคม เพื่ อ ให้ ส ามารถเรี ย กจากโครงข่ า ยของผู้ ให้ เ ชื่ อ มต่ อ โครงข่ า ย
(Call Origination) สําหรับการส่งทราฟฟิ คไปยังผู้ให้ บริ การโทรศัพท์ระหว่างประเทศ
อัตราค่าตอบแทน เป็ นไปตามประกาศ กสทช. เรื่ อง อัตราค่าตอบแทนการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม
ที่เป็ นอัตราอ้ างอิง พ.ศ.2557
2. บริ การเชื่ อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม เพื่อให้ สามารถเรี ยกถึงจุดปลายทางในโครงข่ายของ ผู้ให้ เชื่อมต่อ
โครงข่าย (Call Termination) ในพื ้นที่บริ การนันๆ
้ ตามหลักการของ ผู้ส่งจะส่งทราฟฟิ คไปยังจุดเชื่อมต่อที่อยู่
ไกลที่สดุ (Far end Drop) ซึง่ มีจดุ ปลายทางในโครงข่ายอยูภ่ ายใต้ ครอบคลุมของจุดเชื่อมต่อดังกล่าว
อัตราค่าตอบแทน เป็ นไปตามประกาศ กสทช. เรื่ อง อัตราค่าตอบแทนการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมที่
เป็ นอัตราอ้ างอิง พ.ศ.2557
3. บริการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม เพื่อเรี ยกผ่าน (Call Transit) โครงข่ายของผู้ให้ เชื่อมต่อโครงข่ายไปยัง
3.1 โครงข่ายของผู้ให้ บริ การรายอื่ นที่ ผ้ ูให้ เชื่ อมต่อโครงข่ายมี การเชื่ อมต่ออยู่ และผู้ให้ บริ การรายนัน้ ๆ
ยินยอมให้ ผ้ ใู ห้ เชื่อมต่อโครงข่ายสามารถส่งทราฟฟิ คของผู้ขอเชื่อมต่อโครงข่ายผ่านไปยังโครงข่ายของ
ผู้ให้ บริ การรายนัน้ ๆ ได้ อัตราค่าตอบแทน เป็ นไปตามประกาศ กสทช. เรื่ อง อัตราค่าตอบแทนการ
เชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมที่เป็ นอัตราอ้ างอิง พ.ศ.2557 บวกด้ วยอัตราค่าบริ การที่ผ้ ใู ห้ บริ การราย
อื่นจะเรี ยกเก็บในกรณีของทราฟฟิ คดังกล่าว
3.2 จุดปลายทางใดๆ ในโครงข่ายของผู้ให้ เชื่อมต่อโครงข่ายที่ผ้ ขู อเชื่อมต่อโครงข่ายมิได้ จดั ส่งทราฟฟิ คไปยัง
พื ้นที่บริ การนันๆ
้ โดยตรงตามหลักการของ ผู้ส่งจะส่งทราฟฟิ คไปยังจุดเชื่อมต่อที่อยู่ไกลที่สดุ (Far end
Drop) แต่ผ้ ขู อเชื่อมต่อโครงข่ายจัดส่งทราฟฟิ คมายังโครงข่ายของผู้ให้ เชื่อมต่อโครงข่ายในจุดที่ใกล้
ที่สดุ แทน ซึง่ จุดปลายทางในโครงข่ายไม่อยูภ่ ายใต้ ครอบคลุมของจุดเชื่อมต่อที่สง่ ทราฟฟิ คมานัน้
อัต ราค่ า ตอบแทน เป็ นไปตามประกาศ กสทช. เรื่ อ ง อั ต ราค่ า ตอบแทนการเชื่ อ มต่ อ โครงข่ า ย
โทรคมนาคมที่เป็ นอัตราอ้ างอิง พ.ศ.2557 บวกด้ วยอัตรา Call Termination ของผู้ให้ เชื่อมต่อโครงข่าย
4. บริ การอื่นๆ ที่ จําเป็ นต่อการให้ การเชื่อมต่อโครงข่ายทราฟฟิ คประเภทเสี ยงของผู้ขอเชื่ อมต่อโครงข่ายตาม
วัตถุประสงค์ของข้ อเสนอนี ้ ให้ เป็ นไปตามต้ นทุนที่จะเกิดขึ ้นในแต่ละกรณี
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โทรศัพท์ ประจําที่
1. บริ การเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม เพื่อให้ สามารถเรี ยกจากโครงข่ายของผู้ให้ เชื่อมต่อโครงข่าย (Call
Origination) สําหรับการส่งทราฟฟิ คไปยังผู้ให้ บริการโทรศัพท์ระหว่างประเทศ
อัตราค่าตอบแทน เป็ นไปตามประกาศ กสทช. เรื่ อง อัตราค่าตอบแทนการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม
ที่เป็ นอัตราอ้ างอิง พ.ศ.2557
2. บริ การเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม เพื่อให้ สามารถเรี ยกถึงจุดปลายทางในโครงข่ายของ ผู้ให้ เชื่อมต่อ
โครงข่าย (Call Termination) ในพื ้นที่บริ การนันๆ
้ ตามหลักการของ ผู้ส่งจะส่งทราฟฟิ คไปยังจุดเชื่อมต่อที่
อยูไ่ กลที่สดุ (Far end Drop) ซึง่ มีจดุ ปลายทางในโครงข่ายอยูภ่ ายใต้ ครอบคลุมของจุดเชื่อมต่อดังกล่าว
อัตราค่าตอบแทน เป็ นไปตามประกาศ กสทช. เรื่ อง อัตราค่าตอบแทนการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม
ที่เป็ นอัตราอ้ างอิง พ.ศ.2557
3. บริ การเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม เพื่อเรี ยกผ่าน (Call Transit) โครงข่ายของผู้ให้ เชื่อมต่อโครงข่ายไป
ยัง
3.1 โครงข่ายของผู้ให้ บริ การรายอื่ นที่ผ้ ูให้ เชื่อมต่อโครงข่ายมีการเชื่อมต่ออยู่ และผู้ให้ บริ การรายนัน้ ๆ
ยินยอมให้ ผ้ ใู ห้ เชื่อมต่อโครงข่ายสามารถส่งทราฟฟิ คของผู้ขอเชื่อมต่อโครงข่ายผ่านไปยังโครงข่ายของ
ผู้ให้ บริ การรายนันๆ
้ ได้
อัต ราค่ า ตอบแทน เป็ นไปตามประกาศ กสทช. เรื่ อ ง อัต ราค่ า ตอบแทนการเชื่ อ มต่ อ โครงข่ า ย
โทรคมนาคมที่เป็ นอัตราอ้ างอิง พ.ศ.2557 บวกด้ วยอัตราค่าบริ การที่ผ้ ใู ห้ บริ การรายอื่นจะเรี ยกเก็บใน
กรณีของทราฟฟิ คดังกล่าว
3.2 จุดปลายทางใดๆ ในโครงข่ายของผู้ให้ เชื่อมต่อโครงข่ายที่ผ้ ขู อเชื่อมต่อโครงข่ายมิได้ จดั ส่งทราฟฟิ คไป
ยังพื ้นที่บริ การนันๆ
้ โดยตรงตามหลักการของ ผู้ส่งจะส่งทราฟฟิ คไปยังจุดเชื่อมต่อที่อยู่ไกลที่สดุ (Far
end Drop) แต่ผ้ ขู อเชื่อมต่อโครงข่ายจัดส่งทราฟฟิ คมายังโครงข่ายของผู้ให้ เชื่อมต่อโครงข่ายในจุดที่
ใกล้ ที่สดุ แทน ซึง่ จุดปลายทางในโครงข่ายไม่อยูภ่ ายใต้ ครอบคลุมของจุดเชื่อมต่อที่สง่ ทราฟฟิ คมานัน้
อัต ราค่ า ตอบแทน เป็ นไปตามประกาศ กสทช. เรื่ อ ง อัต ราค่ า ตอบแทนการเชื่ อ มต่ อ โครงข่ า ย
โทรคมนาคมที่เป็ นอัตราอ้ างอิง พ.ศ.2557 บวกด้ วยอัตรา Call Termination ของผู้ให้ เชื่อมต่อโครงข่าย
4. บริ การอื่นๆ ที่จําเป็ นต่อการให้ การเชื่อมต่อโครงข่ายทราฟฟิ คประเภทเสียงของผู้ขอเชื่อมต่อโครงข่ายตาม
วัตถุประสงค์ของข้ อเสนอนี ้ ให้ เป็ นไปตามต้ นทุนที่จะเกิดขึ ้นในแต่ละกรณี
หมายเหตุ อัตราดังกล่าวเป็ นอัตราที่ยงั ไม่ได้ รวมภาษีมลู ค่าเพิ่ม
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เอกสารแนบท้ ายข้ อเสนอ 6
อัตราค่ าตอบแทนการเชื่อมต่ อโครงข่ ายโทรคมนาคม สําหรั บทราฟฟิ คข้ อมูล
โทรศัพท์ เคลื่อนที่
บริ ก ารเชื่ อ มต่ อ โครงข่ า ยโทรคมนาคม เพื่ อ ให้ สามารถเรี ย กถึ ง จุ ด ปลายทางในโครงข่ า ยของ
AWN (Call Termination) ในพื ้นที่บริ การนันๆ
้ ตามหลักการของ การส่งทราฟฟิ คไปยังจุดเชื่อมต่อที่อยู่ไกลที่สดุ
(Far end Drop)
• SMS ราคา 0.15 บาทต่อ 1 ข้ อความมาตรฐาน
• MMS ราคา 0.15 บาทต่อ 1 ข้ อความมาตรฐานบวก 0.40 บาทต่อขนาดของข้ อความ 1 เมกะไบต์
(Megabyte)
• บริ การอื่ นๆ ที่ จํ าเป็ นต่อการให้ การเชื่ อมต่อโครงข่ายทราฟฟิ คประเภทข้ อมูลของผู้ขอเชื่ อมต่อ
โครงข่ายตามวัตถุประสงค์ของข้ อเสนอนี ้ ให้ เป็ นไปตามต้ นทุนที่จะเกิดขึ ้นในแต่ละกรณี
หมายเหตุ อัตราดังกล่าวเป็ นอัตราที่ยงั ไม่ได้ รวมภาษีมลู ค่าเพิ่ม
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เอกสารแนบท้ ายข้ อเสนอ 7
โครงสร้ างบันทึกข้ อมูลทราฟฟิ คการเชื่อมต่ อโครงข่ าย (Interconnection CDR Format)
---A#---|------b#----|-date-|-start time-|duration|-inroute-|-outroute-|
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