
 
 
 
 
 
 
 

 
ข้อเสนอการใช้โครงข่ายโทรคมนาคม 
ส าหรับบริการเข้าถงึบรอดแบนด์ 

 
 
 
 
 

บริษัท ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จ ากัด (มหาชน) 
____/____/____



 

  

ข้อเสนอการใช้โครงข่ายโทรคมนาคม 

ส าหรับบริการเข้าถงึบรอดแบนด์ 
 

ข้อเสนอการใช้โครงข่ายโทรคมนาคมฉบบันี ้(ข้อเสนอ) จดัท าขึน้เม่ือวนัท่ี …………….. ส าหรับ
บริการเข้าถึงบรอดแบนด์ โดยบริษัท ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จ ากัด (มหาชน) (ทริปเปิลที บรอดแบนด์) 
ส านกังานตัง้อยู ่เลขท่ี 200 หมู ่4 ถนนแจ้งวฒันะ อ าเภอปากเกร็ด จงัหวดันนทบรีุ 11120 

 
ข้อเสนอฉบบันีไ้ด้จัดท าโดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง 

กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เร่ือง การใช้และเช่ือมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม พ.ศ. 
2556 (ประกาศ กสทช.) เพ่ือให้เป็นข้อเสนออ้างอิงในการให้บริการใช้โครงข่ายโทรคมนาคมระหว่าง                    
ผู้ ให้บริการโทรคมนาคม (ผู้ขอใช้) ซึ่งมีสิทธิและหน้าท่ีภายใต้การก ากับดูแลของคณะกรรมการกิจการ
กระจายเสียง กิจการโทรทศัน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (คณะกรรมการ) ท่ีประสงค์จะใช้โครงข่าย
ของทริปเปิลที บรอดแบนด์ตามขอบเขตบริการการใช้โครงขา่ยท่ีเสนอไว้ในข้อเสนอนี ้ดงันี ้
 

หมวด 1 
หลักการทั่วไป 

 
ทั่วไป 
ข้อ 1 ผู้ขอใช้ ประสงค์ท่ีจะขอใช้โครงขา่ยโทรคมนาคมของ ทริปเปิลที บรอดแบนด์ โดยผู้ขอใช้ได้เห็นชอบ
และจะปฏิบตัใิห้เป็นไปตาม เง่ือนไขของราคา เง่ือนไขหน้าท่ี ท่ีปรากฏในข้อเสนอฉบบันี ้รวมถึงข้อตกลงอ่ืน
ใดเพิ่มเติมท่ีผู้ขอใช้ได้เสนอและทริปเปิลที บรอดแบนด์เห็นชอบตกลงร่วมกนั (ข้อตกลงเพิ่มเติม) ภายใต้
กรอบหลกัเกณฑ์ของประกาศกสทช. ท่ีมี โดยผู้ขอใช้จะต้องท าเป็นหนงัสือแสดงเจตจ านงโดยชดัแจ้งแก ่
ทริปเปิลที บรอดแบนด์วา่ ต้องการขอท าสญัญาการใช้โครงข่ายโทรคมนาคม (สัญญาการใช้) ตามเง่ือนไข
ท่ีก าหนดไว้ตามข้อเสนอฉบบันี ้หรือเง่ือนไขท่ีต้องการเจรจาเพิ่มเตมิ 
 
ข้อ 2 ผู้ ขอใช้  จะเ ข้าท าสัญญาการใช้โครงข่ายโทรคมนาคมกับทริปเปิลที บรอดแบนด์  ตาม                           
แบบสัญญามาตรฐานท่ีทริปเปิลที บรอดแบนด์ก าหนด เพ่ือการมีผลอันสมบูรณ์ของการใช้โครงข่าย
โทรคมนาคม โดยสัญญาท่ีมีการจัดท าขึน้จะเป็นสัญญาท่ีใช้เฉพาะระหว่างผู้ ขอใช้กับทริปเปิลที                      
บรอดแบนด์เท่านัน้ อีกทัง้มิให้มีการโอนสิทธิ ผลประโยชน์ หน้าท่ี และความรับผิดชอบใดๆ ของผู้ ขอใช้                 
อนัเก่ียวเน่ืองกบัการใช้ตามข้อเสนอและสญัญาการใช้ท่ีมีขึน้ ไปยงับคุคลอ่ืนโดยมิได้รับความเห็นชอบจาก            
ทริปเปิลที บรอดแบนด์ 



 

  

ข้อ 3 ในกรณีท่ีผู้ ขอใช้ขอใช้โครงข่ายโทรคมนาคมของทริปเปิลที บรอดแบนด์เป็นครัง้แรก ทริปเปิลที  
บรอดแบนด์ขอสงวนสิทธิท่ีจะขอให้ผู้ ขอใช้ต้องวางหลักประกัน ทัง้นีเ้พ่ือเป็นการประกันการปฏิบตัิของ             
ผู้ขอใช้ตามข้อเสนอนี ้โดยทริปเปิลที บรอดแบนด์  จะคืนหลกัประกันให้เม่ือเช่ือได้ว่าผู้ขอใช้สามารถท่ีจะ
ปฏิบตัไิด้ตามข้อเสนอฉบบันีร้วมถึงข้อตกลงเพิ่มเตมิท่ีมี   
 
ข้อ 4 ผู้ขอใช้ จะต้องเป็นผู้ ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการโทรคมนาคมซึ่งมีสิทธิและหน้าท่ีภายใต้การ
ก ากบัดแูลของคณะกรรมการตลอดระยะเวลาท่ีมีการใช้โครงขา่ยระหว่างกนั 
 
ข้อ 5 ผู้ขอใช้รับรองวา่  

(1) มีอ านาจท่ีจะเข้าด าเนินการขอใช้โครงข่าย ตลอดจนมีอ านาจในการเข้าท าสญัญาการใช้
โครงขา่ยโทรคมนาคมกบัทริปเปิลที บรอดแบนด์ 

(2) สามารถจะปฏิบตัิตามข้อเสนอฉบบันี ้รวมถึงข้อตกลงเพิ่มเติมท่ีมีได้ตลอดระยะเวลาท่ีมี
สญัญาการใช้กบัทริปเปิลที บรอดแบนด์ 

 
ข้อ 6 ภายใต้กรอบหลักเกณฑ์ของประกาศกสทช. ในกรณีจ าเป็นเพ่ือให้สอดคล้องกับสถานการณ์ท่ี
เกิดขึน้ ทริปเปิลที บรอดแบนด์จะท าการปรับปรุงเปล่ียนแปลงส่วนหนึ่งส่วนใดของข้อเสนอการใช้โครงข่าย
โทรคมนาคมซึ่งเป็นเง่ือนไขเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบตัิกรณีทัว่ไป และมิได้ใช้บงัคบัเป็นการเฉพาะเจาะจงกับ       
ผู้ ขอใช้รายใดรายหนึ่งท่ีได้มีการตกลงกันแล้ว เพ่ือไม่ให้เกิดการเลือกปฏิบัติกับผู้ ขอใช้ท่ียังไม่มีการท า
สัญญาใช้โครงข่าย ผู้ ขอใช้ยินยอมให้การเปล่ียนแปลงนัน้มีผลถึงสัญญาใช้โครงข่ายท่ีได้มีการท าไว้              
ก่อนหน้าการเปล่ียนแปลงด้วย 
 
ข้อ 7 การตีความหมายของค าใดๆ ของข้อเสนอฉบับนี ้ให้เป็นไปตามความหมายท่ีก าหนดไว้ใน
เอกสารแนบท้ายข้อเสนอ 1 หรือหากไม่ได้ก าหนดไว้ การตีความหมายใดๆ ให้ถือเอาความหมายตาม
ประกาศกสทช.ใช้เป็นการอ้างอิง 
 
กระบวนการและระยะเวลาเจรจาข้อตกลงการใช้โครงข่ายโทรคมนาคม 
ข้อ 8 ผู้ ขอใช้ต้องท าเป็นหนังสือแสดงเจตจ านง (ค าขอใช้) โดยชัดแจ้งแก่ทริปเปิลที บรอดแบนด์ว่า 
ต้องการขอท าสญัญาการใช้โครงข่ายโทรคมนาคมตามเง่ือนไขท่ีก าหนดไว้ตามข้อเสนอฉบบันี ้โดยจะต้อง
ระบรุายละเอียดอยา่งน้อยดงัตอ่ไปนี ้

(1) บริการท่ีต้องการใช้ รวมทัง้คณุภาพและปริมาณท่ีต้องการและรายละเอียดทางเทคนิคอ่ืนๆ 
ท่ีจ าเป็นส าหรับการใช้โครงขา่ย 



 

  

(2) รูปแบบการใช้โครงขา่ยท่ีต้องการ และสถานท่ีท่ีจะเป็นจดุใช้โครงขา่ยโทรคมนาคม 
(3) บริการโครงสร้างพืน้ฐานและสิ่งอ านวยความสะดวกท่ีต้องการใช้บริการเพ่ือการใช้โครงข่าย

โทรคมนาคม 
(4) วนั ระยะเวลา และสถานท่ีท่ีต้องการใช้โครงขา่ยโทรคมนาคม 
(5) ข้อเสนอ หรือเง่ือนไขท่ีต้องการเจรจาเพิ่มเตมิ หรือปรับเปล่ียนจากข้อเสนอฉบบันี ้
(6) ข้อมลูอ่ืนท่ีจ าเป็นส าหรับการใช้โครงขา่ยโทรคมนาคม 
(7) บคุคลและสถานท่ีท่ีตดิตอ่ได้ 

 
ทัง้นี ้หากข้อมลูดงักลา่วไมมี่ความชดัเจน หรือไมเ่พียงพอตอ่การให้บริการใช้โครงข่ายโทรคมนาคม

ของ ทริปเปิลที บรอดแบนด์ ทริปเปิลที บรอดแบนด์จะแจ้งไปยงัผู้ขอใช้โดยระบรุายละเอียดข้อมลูท่ีต้องการ
เพิ่มเตมิให้ผู้ขอใช้จดัสง่ให้เพ่ือประกอบการด าเนินการ  
 
ข้อ 9 ภายในไมเ่กิน 15 วนันบัแตว่นัท่ีได้รับค าขอใช้ ทริปเปิลที บรอดแบนด์จะด าเนินการดงันี ้

9.1 ตรวจสอบและพิเคราะห์อยา่งละเอียดซึ่งค าขอใช้และรายละเอียดทัง้หมด โดยจะแสดงเจตนา
เป็นหนังสือในการจะสนองรับ หรือปฏิเสธ ความจ านงขอใช้โครงข่ายของผู้ ขอใช้ทัง้หมดหรือบางส่วน 
(ค าตอบรับการขอใช้) ซึง่การปฏิเสธการขอใช้นัน้ (หากมี) จะเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ของประกาศกสทช.ท่ีมี 

9.2 ให้มีการเจรจาในรายละเอียดเพ่ือการใช้โครงขา่ยให้บรรลผุล 
9.3 ให้มีการเข้าท าสญัญากบัทริปเปิลที บรอดแบนด์ เม่ือการเจรจาได้บรรลผุลข้อตกลงร่วมกนั  

 
ข้อ 10 ทัง้นีภ้ายในเวลาไม่เกิน 15 วนันบัแตก่ารเจรจาได้บรรลขุ้อตกลงแล้ว หากผู้ ขอใช้ยงัไม่มีการเข้าท า
สญัญาการใช้ ทริปเปิลที บรอดแบนด์จะถือว่าผู้ขอใช้ไม่ประสงค์ท่ีจะใช้โครงข่ายกบัทริปเปิลที บรอดแบนด์
ตามค าขอใช้ท่ีแสดงเจตจ านง และให้ถือวา่การเจรจาขอใช้โครงขา่ยในครัง้นัน้เป็นอนัสิน้สดุ 
 
ข้อ 11 การแจ้งปริมาณท่ีต้องการใช้โครงขา่ยในค าขอใช้นัน้ เพ่ือให้ทริปเปิลที บรอดแบนด์สามารถควบคมุ
คุณภาพการให้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเพ่ือเป็นการให้ปริมาณการขอใช้เป็นไปอย่าง
สมเหตสุมผลแล้ว ปริมาณท่ีต้องการใช้โครงข่ายในค าขอใช้นัน้ ผู้ขอใช้จะต้องพิจารณาข้อมลูโดยรอบคอบ
และแจ้งให้ทราบถึง  

(1) ปริมาณโครงขา่ยท่ีผู้ขอใช้ประสงค์จะขอใช้จากทริปเปิลที บรอดแบนด์ 
(2) รายละเอียดการใช้งานใช้โครงขา่ย ในสว่นท่ีผู้ขอใช้จะน าไปใช้งาน  

 



 

  

(3) ข้อมลูรายละเอียดอ่ืนๆ ท่ีจ าเป็นต่อการพิจารณาของทริปเปิลที บรอดแบนด์ตามท่ีจะมีการ
ร้องขอ ทัง้นี ้ข้อมลูทัง้สองจะต้องสอดคล้องและเป็นเหตุเป็นผลโดยมุ่งท่ีจะให้เกิดการใช้งาน
ได้อยา่งเตม็ประสิทธิภาพ หากทริปเปิลที บรอดแบนด์พิจารณาโดยสจุริตแล้วเห็นว่าปริมาณ
โครงขา่ยท่ีขอใช้ ท่ีผู้ขอใช้เสนอมานัน้ไม่สมเหตสุมผล ทริปเปิลที บรอดแบนด์อาจทกัท้วงให้
ผู้ขอใช้พิจารณาทบทวนใหมใ่ห้เหมาะสม   

 
ข้อ 12 โดยท่ีผู้ขอใช้ได้พิจารณาถึงปริมาณโครงขา่ยท่ีขอใช้วา่เหมาะสมแล้ว และได้เข้าท าสญัญาการใช้ใน
ปริมาณดงักลา่วกบัทริปเปิลที บรอดแบนด์  

ดงันัน้ ภายในระยะเวลา 90 วนัหลงัจากทริปเปิลที บรอดแบนด์ได้เปิดให้บริการใช้โครงข่ายให้กับ          
ผู้ขอใช้ตามค าขอใช้แล้ว ผู้ ขอใช้จะต้องจดัให้มีการใช้งานโครงข่ายเต็มจ านวนปริมาณท่ีมีการขอใช้ และ
จะต้องรักษาระดบัปริมาณการใช้งานโครงข่ายให้เป็นไปตามปริมาณท่ีขอใช้ตลอดระยะเวลาท่ีใช้บริการ 
หากผู้ขอใช้ไม่สามารถจดัให้มีการใช้งานโครงข่ายให้เป็นไปตามแนวทางดงักล่าวได้ ผู้ขอใช้ยินดีและตกลง
ให้ทริปเปิลที บรอดแบนด์ใช้เหตดุงักล่าวน ามาคิดคา่บริการการใช้โครงข่ายเพ่ือให้ครอบคลมุส่วนท่ีผู้ขอใช้
ไมส่ามารถจดัให้มีการใช้งานเตม็จ านวนปริมาณท่ีมีการขอใช้ได้ โดยหลกัการค านวณปริมาณการใช้งานให้
เตม็จ านวนปริมาณท่ีมีการขอใช้นัน้ให้เป็นไปตามท่ีก าหนดในเอกสารแนบท้ายข้อเสนอ 2 
 

หมวด 2 
มาตรฐานทางเทคนิค และคุณภาพการใช้โครงข่ายโทรคมนาคม 

 
มาตรฐานทางเทคนิคส าหรับการใช้โครงข่ายโทรคมนาคม 
ข้อ 13 การเข้าใช้โครงข่ายของทริปเปิลที บรอดแบนด์ ผู้ขอใช้จะต้องจดัให้โครงข่ายหรืออปุกรณ์ของตนมี
มาตรฐานทางเทคนิคท่ีเข้ากนัได้กบัโครงขา่ยของทริปเปิลที บรอดแบนด์ท่ีมีใช้อยู ่ซึ่งมีมาตรฐานอ้างอิง ตาม
เอกสารแนบท้ายข้อเสนอ 3 หรือเป็นไปตามท่ีคณะกรรมการจะมีการประกาศก าหนดและบงัคบัใช้ใน
อนาคต ในเร่ืองท่ีว่าด้วยมาตรฐานของโครงข่ายโทรคมนาคมและอุปกรณ์แห่งพระราชบญัญัติประกอบ
กิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2544  
 
คุณภาพการใช้โครงข่ายโทรคมนาคม 
ข้อ 14 ทริปเปิลที บรอดแบนด์จะจดัให้บริการการใช้โครงขา่ยโทรคมนาคมมีคณุภาพเป็นไปตามมาตรฐาน
ทางเทคนิคซึ่งระบไุว้ในเอกสารแนบท้ายข้อเสนอ 3 ซึ่งเป็นไปตามหลกัเกณฑ์และเง่ือนไขว่าด้วยมาตรฐาน
บริการท่ีดีตามท่ีคณะกรรมการจะประกาศก าหนดและถือบงัคบัใช้  
 
 



 

  

หมวด 3 
กระบวนการและวิธีการใช้โครงข่ายโทรคมนาคม และจุดเข้าใช้โครงข่ายโทรคมนาคม 

 
กระบวนการและวิธีการใช้โครงข่ายโทรคมนาคม 
ข้อ 15    การจดัให้มีการใช้  

ทริปเปิลที บรอดแบนด์ อาจปฏิเสธไม่ให้ใช้โครงข่ายโทรคมนาคมด้วยเหตุกรณีโครงข่าย
โทรคมนาคมท่ีมีอยูไ่มเ่พียงพอแก่การให้ผู้ รับใบอนญุาตรายอ่ืนใช้โครงข่าย หรือ การใช้โครงข่ายโทรคมนาคม
มีปัญหาทางเทคนิคท่ีอาจก่อให้เกิดการรบกวนกิจการโทรคมนาคมหรือเป็นเหตขุัดขวางการโทรคมนาคม 
หรือ กรณีอ่ืนตามท่ีคณะกรรมการประกาศก าหนด รวมถึงเหตุภายใต้กรอบของกฎหมาย โดยไม่ขัดต่อ
หลักเกณฑ์ท่ี กสทช. ก าหนด  ในกรณีมีเหตุปฏิเสธเน่ืองจากความไม่เพียงพอ หรือ ต้องลงทุนเพิ่ม  เป็น                          
ดลุยพินิจของทริปเปิลที บรอดแบนด์ ในการจดัหา/ติดตัง้ อุปกรณ์เพิ่ม   ลงทนุเพิ่ม เม่ือพิจารณาแล้วเห็นว่า
คุ้มคา่ทางเศรษฐกิจโดยอาจก าหนดเง่ือนไขระยะเวลาใช้งานหรือตามท่ีจะมีการตกลงกนั  

ทัง้นี  ้เม่ือทริปเปิลที บรอดแบนด์ ตกลงให้ใช้โครงข่ายในกรณีต้องจัดหา/ติดตัง้อุปกรณ์เพิ่ม 
ระยะเวลาในการด าเนินการจะเป็นดงันี ้

 15.1 หากเป็นการด าเนินการบนระบบอปุกรณ์โครงข่ายท่ีมีอยู่แล้วโดยไม่ต้องมีการขยายระบบ
พืน้ฐานเพ่ือรองรับการใช้ ภายในไม่เกิน 90 วนัหรือตามท่ีจะมีการตกลงกันบนหลกัของเหตแุละผล นบัแต่
วนัท่ีได้เข้าท าสญัญาการใช้แล้วเสร็จสมบรูณ์ ทริปเปิลที บรอดแบนด์จะจดัให้มีการใช้โครงข่ายตามค าตอบ
รับการขอใช้ให้แล้วเสร็จ หรือ 

15.2 หากเป็นการด าเนินการท่ีทริปเปิลที บรอดแบนด์จ าเป็นต้องมีการขยายระบบอุปกรณ์
โครงข่าย หรือต้องมีการขยายระบบพืน้ฐานเพ่ือรองรับการใช้ เช่น การจะต้องติดตัง้ตู้อปุกรณ์ (Equipment 
rack) เป็นการเพิ่มเติม การจะต้องวางระบบไฟฟ้าเพิ่มเติม เป็นต้น ภายในไม่เกิน 180 วนัหรือตามท่ีจะมี
การตกลงกันบนหลักของเหตุและผล นับแต่วันท่ีได้เข้าท าสัญญาการใช้โครงข่ ายแล้วเสร็จสมบูรณ์         
ทริปเปิลที บรอดแบนด์จะจดัให้มีการใช้โครงขา่ยตามค าตอบรับการขอใช้ให้แล้วเสร็จ  
 

ทัง้นี ้หากมีเหตอุันสุดวิสยัเกิดขึน้ ทริปเปิลที บรอดแบนด์จะขยายระยะเวลาเป็นการเพิ่มเติมอัน
เน่ืองจากเหตสุดุวิสยัดงักลา่วตามแตล่ะกรณีท่ีเกิดขึน้ 
 
ข้อ 16 การทดสอบ 

16.1 การใช้โครงข่ายของผู้ขอใช้เข้ากบัโครงข่ายของทริปเปิลที บรอดแบนด์ ภายหลงัจากท่ีได้เข้า
ท าสญัญาการใช้เสร็จสมบรูณ์ ก่อนท่ีจะให้มีการเปิดให้บริการจริงผู้ขอใช้และทริปเปิลที บรอดแบนด์ จะต้อง
จดัให้มีการทดสอบทางเทคนิคของระบบท่ีเก่ียวข้องตา่งๆ ในการให้บริการใช้โครงข่ายโทรคมนาคม เพ่ือเป็น



 

  

การตรวจสอบความพร้อม และความถูกต้องของระบบก่อนท่ีจะเปิดให้บริการ ทัง้นีห้ากในขัน้ตอนของการ
ทดสอบนีต้้องลา่ช้าอนัเน่ืองจากเหต ุ 

(1) การไมใ่ห้ความร่วมมือของผู้ขอใช้ หรือ 
(2) เหตขุองข้อขดัข้องทางเทคนิค หรือ  
(3) เหตอ่ืุนใดท่ีได้มีการตกลงกนัแล้วแตล่ะกรณี 

ด้วยเหตแุห่งความล่าช้าดงักล่าว หากส่งผลถึงการจดัให้มีการใช้แล้ว ทริปเปิลที บรอดแบนด์อาจใช้
สิทธิเน่ืองจากเหตุดงักล่าวเพ่ือขยายวันเวลาท่ีจะเร่ิมให้บริการใช้โครงข่ายออกไป โดยจะขยายออกไปให้
สอดคล้องกบัเหตแุหง่การลา่ช้านัน้ๆ  

16.2 เพ่ือวตัถปุระสงค์ของการการตรวจสอบความพร้อม และความถกูต้องของระบบก่อนให้บริการ 
จงึได้ก าหนดรายละเอียดการทดสอบในเอกสารแนบท้ายข้อเสนอ 4 

 
ข้อ 17 ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จะเปิดให้บริการใช้โครงขา่ยโทรคมนาคมเม่ือคูส่ญัญาได้มีการทดสอบการใช้
โครงขา่ยแล้ว และคูส่ญัญาทัง้สองฝ่ายต้องตกลงและยอมรับผลการทดสอบท่ีเกิดขึน้ร่วมกนั  
 
จุดเข้าใช้โครงข่ายโทรคมนาคม 
ข้อ 18 ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จัดให้มีจุดเข้าใช้โครงข่ายโทรคมนาคมส าหรับให้บริการกับผู้ ขอใช้ตาม
ก าหนดในเอกสารแนบท้ายข้อเสนอ 5 
 
ข้อ 19 ในกรณีจ าเป็นหรือเห็นสมควรท่ีทริปเปิลที บรอดแบนด์จะต้องท าการเพิ่ม หรือลดจ านวน หรือย้าย
จดุใช้โครงข่ายโทรคมนาคมท่ีก าหนด ทริปเปิลที บรอดแบนด์จะแจ้งให้คูส่ญัญาทราบเป็นการล่วงหน้าเป็น
ระยะเวลาไมน้่อยกวา่ 3 เดือน โดยคูส่ญัญาจะปรับปรุงการใช้โครงขา่ยให้สอดคล้องกบัการเปล่ียนแปลงท่ีมี
ด้วยค่าใช้จ่ายของผู้ขอใช้เองทัง้สิน้ ในกรณีการปรับปรุงการใช้โครงข่ายดงักล่าวสร้างภาระเกินสมควรแก่                         
ผู้ขอใช้ ผู้ขอใช้และทริปเปิลที บรอดแบนด์ จะร่วมกนัหาข้อยตุเิพ่ือไมใ่ห้ผู้ขอใช้รับภาระเกินสมควร 
 
บริการใช้โครงข่ายโทรคมนาคม 
ข้อ 20 ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จัดให้มีบริการใช้โครงข่ายโทรคมนาคมแก่ผู้ ขอใช้ตามเอกสารแนบท้าย
ข้อเสนอ 6 
 
 
 
 



 

  

หมวด 4 
อาคารสถานที่สาธารณูปโภคและส่ิงอ านวยความสะดวกอ่ืนๆ 

 
ข้อ 21 การใช้โครงข่ายของผู้ ขอใช้ ณ จุดเข้าใช้โครงข่ายโทรคมนาคม หากจ าเป็นต้องใช้สถานท่ี 
สาธารณูปโภคและสิ่งอ านวยความสะดวกอ่ืนๆ ส าหรับวตัถปุระสงค์แห่งการใช้โครงข่ายโทรคมนาคมตาม
ข้อเสนอนี ้ผู้ขอใช้ต้องแจ้งรายละเอียดท่ีจ าเป็นอยา่งชดัเจนเป็นหนงัสือแก่ทริปเปิลที บรอดแบนด์   

ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จะจดัหาสถานท่ี สาธารณูปโภคและสิ่งอ านวยความสะดวกให้กบัผู้ขอใช้
และเรียกเก็บค่าตอบแทนตามอตัราท่ีก าหนดในเอกสารแนบท้ายข้อเสนอ 7 หากทริปเปิลที บรอดแบนด์             
ไมส่ามารถจดัหาสถานท่ี สาธารณปูโภคและสิ่งอ านวยความสะดวกตามท่ีผู้ขอใช้ร้องขอได้ เน่ืองจากเหตผุล
ทางเทคนิคหรือข้อจ ากัดท่ีมีแล้ว ทริปเปิลที บรอดแบนด์จะเสนอให้ผู้ขอใช้พิจารณาในทางเลือกอ่ืนภายใต้
ข้อตกลงด้านภาระคา่ใช้จา่ยท่ีจะมีขึน้กบัผู้ขอใช้ 
 
ข้อ 22 ในการจัดให้มีสถานท่ี สาธารณูปโภคและสิ่งอ านวยความสะดวกอ่ืนๆ ส าหรับการใช้โครงข่าย
โทรคมนาคมให้กับผู้ ขอใช้นัน้ ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จะจดัให้มีการบ ารุงรักษาให้ใช้งานได้ดี ให้มีความ
ปลอดภัย จดัให้มีระเบียบการเข้าสถานท่ี จดัท าคู่มือการปฏิบตัิงานและบ ารุงรักษา ให้กับผู้ขอใช้ใช้เป็น
แนวทางในการปฏิบตั ิ
 
ข้อ 23 ผู้ ขอใ ช้ มีภาระรับผิดชอบต่อค่าตอบแทนท่ีมีการเ รียกเ ก็บ อันเ น่ืองจากการใช้สถานท่ี 
สาธารณูปโภคและสิ่งอ านวยความสะดวกอ่ืนๆ ส าหรับการใช้โครงข่ายโทรคมนาคมท่ีเกิดขึน้ อีกทัง้ยัง
จะต้องปฏิบตัติามมาตรการตา่งๆ ท่ีเก่ียวข้องโดยเคร่งครัด 
 

หมวด 5 
อัตราค่าตอบแทนการใช้โครงข่ายโทรคมนาคม และอัตราค่าตอบแทนการใช้สิ่งอ านวยความ

สะดวกที่จ าเป็น 
 
ข้อ 24 ผู้ขอใช้จะมีหน้าท่ีช าระคา่ตอบแทนการใช้โครงขา่ยโทรคมนาคมของทริปเปิลที บรอดแบนด์ ในอตัรา
ท่ีปรากฏในเอกสารแนบท้ายข้อเสนอ 6  

นอกจากนีผู้้ ขอใช้ยังจะต้องมีหน้าท่ีช าระค่าตอบแทนการใช้โครงข่ายโทรคมนาคมของทริปเปิลที 
บรอดแบนด์ ส าหรับกรณีท่ีผู้ขอใช้ไม่สามารถจดัให้มีการใช้งานปริมาณการใช้งานโครงข่ายเป็นไปตามท่ี             
ตกลงกนัได้    

 
 



 

  

หมวด 6 
หลักเกณฑ์และวิธีการเรียกเก็บ การแบ่ง และการช าระค่าตอบแทนการใช้โครงข่ายโทรคมนาคม 

 
ข้อ 25 การเก็บคา่บริการและความรับผิดชอบตอ่คา่บริการใช้โครงข่าย ผู้ขอใช้จะรับผิดชอบในการจดัเก็บ
ค่าบริการโทรคมนาคมท่ีเกิดขึน้จากการให้บริการกับผู้ ใช้บริการของตน และให้รับผิดชอบหนีสู้ญของ
ผู้ใช้บริการของตนท่ีเกิดขึน้ ผู้ขอใช้จะต้องรับผิดชอบคา่ใช้โครงขา่ยท่ีเกิดขึน้ในทกุกรณีดงักล่าว ไม่ว่าผู้ขอใช้
จะมีหนีส้ญูจากการให้บริการหรือไมก็่ตาม 
 
ข้อ 26 ผู้ ขอใช้เห็นชอบให้ใช้วิธีการตรวจวัดการใช้โครงข่ายท่ีเกิดขึน้ตามท่ีก าหนดในเอกสารแนบท้าย
ข้อเสนอ 2 เพ่ือใช้เป็นข้อมลูอ้างอิงในการน ามาค านวณคา่บริการใช้โครงขา่ยระหวา่งคูส่ญัญา  
 
ข้อ 27 ในกรณีพบว่าข้อมลูปริมาณการใช้โครงข่ายซึ่งทัง้สองฝ่ายบนัทึกไว้มีความแตกตา่งกนั (Deviation 
Record) ทัง้สองฝ่ายจะร่วมกันตรวจสอบข้อมูลดงักล่าวให้เป็นท่ียุติภายใน 30 วัน เว้นแต่ข้อมูลปริมาณ
แตกตา่งไม่เกิน 1 % ของข้อมลูปริมาณการใช้เฉล่ียของทัง้สองฝ่าย ให้ถือว่าทัง้สองฝ่ายยอมรับตามข้อมูล
ปริมาณการใช้โครงขา่ยของฝ่ายเรียกเก็บเงิน  
 
ข้อ 28 หากไม่มีการตกลงกันเป็นอย่างอ่ืนแล้ว การเรียกเก็บค่าบริการการใช้โครงข่ายโทรคมนาคม 
ก าหนดให้เรียกเก็บทุกช่วงรอบเวลาการค านวณเวลา 1 เดือน โดยเม่ือครบก าหนดของแตล่ะช่วงรอบเวลา
การค านวณแล้ว ทริปเปิลที บรอดแบนด์จะด าเนินการดงันี ้

28.1 จัดส่งใบแจ้งหนี ้(Invoice) ค่าบริการการใช้โครงข่ายท่ีเกิดขึน้ในช่วงรอบระยะเวลาการ
ค านวณท่ีผา่นมาให้กบัผู้ขอใช้ เพ่ือช าระเงินเต็มตามจ านวนท่ีมีการเรียกเก็บภายในเวลา 30 
วนันบัถดัจากวนัท่ีได้รับใบแจ้งหนี ้(Invoice date) 

28.2 หลังจากผู้ ขอใช้ได้รับใบแจ้งหนีค้่าบริการการใช้โครงข่าย หากผู้ ขอใช้พบว่าข้อมูลการใช้
บริการดังกล่าวแตกต่างไปกว่าส่วนท่ียอมรับกันได้ ผู้ ขอใช้จะต้องแจ้งถึงความแตกต่าง
ดงักล่าวพร้อมรายละเอียดเป็นหนงัสือให้ทริปเปิลที บรอดแบนด์ทราบภายในเวลาไม่เกิน 7 
วนันบัถดัจากวนัท่ีได้รับใบแจ้งหนี ้หากผู้ขอใช้ไม่ด าเนินการภายในเวลาท่ีก าหนดแล้วให้ถือ
วา่ใบแจ้งหนีค้า่ใช้บริการท่ีเกิดขึน้นัน้ถกูต้อง 

 
ข้อ 29 หากผู้ขอใช้ประสงค์จะโต้แย้งใบแจ้งหนีค้่าบริการการใช้โครงข่ายว่าไม่ถูกต้อง ผู้ขอใช้ต้องแจ้งให้ 
ทริปเปิลที บรอดแบนด์ ทราบ ทัง้สองฝ่ายจะใช้ความพยายามในการตรวจสอบหาข้อเท็จจริง หรือด าเนิน



 

  

กระบวนการใดๆ รวมถึงการสนบัสนุนข้อมูลท่ีเก่ียวข้องเพ่ือการตรวจสอบอนัจะน าไปสู่ข้อยุติของข้อมูลท่ี
ยอมรับกนัได้ ภายใน 90 วนั 
 
ข้อ 30 ในระหว่างการตรวจสอบความแตกต่างท่ีเกิดขึน้ท่ียงัไม่สามารถยุติได้นัน้ ทริปเปิลที บรอดแบนด์
อาจจะเรียกเก็บค่าตอบแทนการใช้โครงข่าย ในส่วนท่ีมีข้อมูลท่ีตรงกันก่อนก็ได้ ส าหรับส่วนท่ีมีข้อมูลไม่
ตรงกันนัน้ให้ด าเนินการตรวจสอบความถกูต้อง โดยหากผลของการตรวจสอบพบว่าข้อมูลของทริปเปิลที 
บรอดแบนด์นัน้ถูกต้อง ผู้ขอใช้จะต้องช าระค่าบริการการใช้ให้กับทริปเปิลที บรอดแบนด์ในส่วนดงักล่าว
เพิ่มเติม และทริปเปิลที บรอดแบนด์จะเรียกเอาดอกเบีย้ตามอตัราท่ีกฎหมายก าหนดจากผู้ขอใช้เพิ่มเติม
จากคา่บริการในสว่นท่ีต้องช าระเพิ่มเติมดงักล่าวอีกด้วย โดยเร่ิมคิดจากวนัท่ีครบก าหนดช าระคา่บริการใน
สว่นท่ีไมแ่ตกตา่งกนัเป็นต้นไป 
 
ข้อ 31 การช าระเงินคา่บริการการใช้โครงขา่ยโทรคมนาคม ให้เป็นการช าระแยกตามประเภทของการขอใช้
โครงขา่ยท่ีมีระหวา่งผู้ขอใช้กบัทริปเปิลที บรอดแบนด์ โดย 

(1) จะต้องช าระเตม็จ านวนท่ีระบไุว้ในใบแจ้งหนี ้หรือ 
(2) ช าระในส่วนท่ีมีข้อมูลตรงกันก่อนหากข้อมูลการใช้บริการใช้แตกต่างกันเกินกว่าส่วนท่ี

ยอมรับกนัได้ และช าระสว่นท่ีต้องตรวจสอบเพิ่มเตมิ(หากมี)หลงัผลการตรวจสอบเป็นท่ียุต ิ
ทัง้นี ้การด าเนินการทางบัญชีและภาษีต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องจะต้องเป็นไปตามกรอบของกฎหมาย

ก าหนด การผิดนดัไม่ช าระหนีภ้ายในก าหนดเวลา ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จะเรียกเอาดอกเบีย้ตามอตัราท่ี
กฎหมายก าหนดจากผู้ขอใช้เพิ่มเติมจากค่าบริการท่ีจะต้องช าระอีกด้วย โดยเร่ิมคิดจากวนัท่ีครบก าหนด
ช าระค่าบริการเป็นต้นไป อีกทัง้ทริปเปิลที บรอดแบนด์มีสิทธิยกเลิกการให้ใช้โครงข่ายโทรคมนาคม และ
ความเสียหายใดๆ เน่ืองจากการไม่ช าระหนี ้ผู้ ขอใช้เป็นผู้ รับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายนัน้แก่ทริปเปิลที              
บรอดแบนด์ โดยขัน้ตอนการยกเลิกให้เป็นไปตามประกาศ กสทช. 

 
ข้อ 32 การเรียกเก็บค่าตอบแทนการใช้โครงข่ายโทรคมนาคม หากพบว่ามีการเรียกเก็บค่าตอบแทนไม่
ครบถ้วน ให้สามารถเรียกเก็บคา่ตอบแทนในส่วนท่ีไม่ครบถ้วนเป็นการเพิ่มเติมได้ ทัง้นีจ้ะต้องไม่เกินกว่า
ระยะเวลา 90 วนัหลงัจากท่ีมีการเรียกเก็บค่าตอบแทนการใช้โครงข่ายโทรคมนาคมในรอบท่ีไม่ครบถ้วน
นัน้ๆ  
 
 
 
 



 

  

หมวด 7 
หน้าท่ีความรับผิดชอบของผู้ขอใช้ เงื่อนไขเก่ียวกับความลับ การเปิดเผยข้อมูล และมาตรการ

ด้านความปลอดภัย 
 
ข้อ 33 การเข้าใช้โครงข่ายของทริปเปิลที บรอดแบนด์นัน้ ผู้ขอใช้มีหน้าท่ีรับผิดชอบในการดแูลตลอดจน
การบ ารุงรักษาอุปกรณ์ในส่วนความรับผิดชอบของตน ด้วยค่าใช้จ่ายของผู้ ขอใช้เองทัง้สิน้ ทริปเปิลที    
บรอดแบนด์จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายอันเกิดขึน้เน่ืองจากการเข้าใช้โครงข่ายของทริปเปิลที                  
บรอดแบนด์ท่ีจะส่งผลถึงการให้บริการกับผู้ ใช้บริการของผู้ขอใช้ ทริปเปิลที บรอดแบนด์จะรับผิดชอบต่อ
ความเสียหายของอปุกรณ์ท่ีตอ่เช่ือมกบัโครงข่ายของทริปเปิลที บรอดแบนด์เท่านัน้ ทัง้นีห้ากผลการพิสจูน์
ถึงเหตแุหง่ความเสียหายดงักลา่วพบวา่เกิดขึน้มาจากความบกพร่องของทริปเปิลที บรอดแบนด์ 

ข้อยกเว้นความรับผิดใดๆ ข้างต้น ไม่ตดัสิทธิคู่สัญญาในการเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้ก่อให้เกิด
ความเสียหายโดยกลฉ้อฉล หรือประมาทเลินเลอ่อยา่งร้ายแรง 
 
ข้อ 34 เง่ือนไขเก่ียวกบัความลบั 

34.1 ในกระบวนการเจรจา ตลอดจนการเข้าท าสญัญาการใช้และการด าเนินการอ่ืนใดท่ีจ าเป็นอนั
เก่ียวเน่ืองกบัการขอใช้โครงขา่ยของทริปเปิลที บรอดแบนด์นัน้ เอกสาร ข้อมลูในรูปแบบใดๆ 
ก็ตาม (ข้อมูลลับ) ทัง้สองฝ่ายจะต้องรักษาไว้เป็นความลบัห้ามมิให้เปิดเผยกบัผู้ ใด ยกเว้น
ด้วยบงัคบัของกฎหมายหรือค าสัง่ของคณะกรรมการ หรือท่ีได้รับความเห็นชอบจากอีกฝ่าย
หนึง่ก่อน  

34.2 เพ่ือเป็นการป้องกนัการเปิดเผยข้อมลูลบัอย่างไม่เหมาะสม ทัง้สองฝ่ายตกลงท่ีจะจ ากดัการ
เข้าถึงซึ่งข้อมลูดงักล่าวเฉพาะแตโ่ดยพนกังาน ลกูจ้างหรือตวัแทนซึ่งอยู่ในสถานะท่ีมีความ
จ าเป็นจะต้องรู้ข้อมลูเพื่อประโยชน์ในการด าเนินการภายใต้วตัถปุระสงค์ของการใช้โครงข่าย
นีเ้ทา่นัน้ และจะต้องไมเ่ปิดเผยข้อมลูนัน้ตอ่บคุคลอ่ืน 

34.3 ในกรณีท่ีมีการร้องขอให้ท าลายหรือสง่คืนข้อมลูลบั ฝ่ายท่ีได้รับการร้องขอจะต้องด าเนินการ
ให้แล้วเสร็จภายใน 7 วนั พร้อมทัง้แจ้งยืนยนัให้อีกฝ่ายหนึง่ทราบด้วย 

 
ข้อ 35 ผู้ขอใช้จะต้องไมด่ าเนินการใดๆ อนัท าให้เกิดความเสียหายแก่โครงข่ายของทริปเปิลที บรอดแบนด์ 
ตลอดจนอาคารสถานท่ี สาธารณปูโภคและสิ่งอ านวยความสะดวกตา่งๆ ท่ีใช้ในการใช้โครงข่าย และจะต้อง
ปฏิบตัิตามมาตรการรักษาความปลอดภยัซึ่งทริปเปิลที บรอดแบนด์ ก าหนดตามเอกสารแนบท้ายข้อเสนอ 
8 โดยเคร่งครัด 
 



 

  

หมวด 8 
ขัน้ตอนการร้องขอใช้บริการใหม่และการเปล่ียนแปลงการใช้โครงข่ายโทรคมนาคม 

 
ข้อ 36 การใช้โครงขา่ยของทริปเปิลที บรอดแบนด์นัน้ ระยะเวลาในการใช้บริการใช้โครงข่ายให้เป็นไปตาม
กาลท่ีจะมีการตกลงกนัตามความเหมาะสม ทัง้นี ้การจะเปล่ียนแปลง หรือยกเลิกวงจรใช้ใดๆ ก็ตามหากมี
ขึน้จากผู้ขอใช้ การเปล่ียนแปลงหรือยกเลิกนัน้ๆ จะต้องไมก่ระทบกบัการลงทนุของทริปเปิลที บรอดแบนด์ท่ี
ได้ลงทุนไปเพ่ือรองรับการขอใช้ของผู้ ขอใช้ ซึ่งทริปเปิลที บรอดแบนด์ได้ด าเนินการไปแล้ว (หากมี) โดย              
ทริปเปิลที บรอดแบนด์สงวนสิทธิท่ีจะเรียกร้องเอากบัผู้ขอใช้เพ่ือให้ชดเชยกบัผลกระทบดงักลา่ว 
 
ข้อ 37 ภายหลงัจากการใช้ได้ด าเนินการแล้วและผู้ขอใช้ประสงค์จะใช้โครงข่ายเพิ่มเติม ผู้ขอใช้โครงข่าย
จะต้องด าเนินการตามขัน้ตอนกระบวนการการเจรจาการใช้โครงข่าย และกระบวนการและวิธีการใช้
โครงขา่ยโทรคมนาคม 
 

หมวด 9 
ขัน้ตอน วิธีการ และระยะเวลาด าเนินการเก่ียวกับเร่ืองร้องเรียน 

 
ข้อ 38 การใช้โครงข่ายของทริปเปิลที บรอดแบนด์ ทัง้สองฝ่ายจะให้ความร่วมมือในการตรวจสอบการ
ให้บริการ การท างานของอปุกรณ์ท่ีเก่ียวข้องให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  โดยให้มีการก าหนด
แนวทางร่วมกนัถึงการจะประสานงานระหวา่งผู้ขอใช้กบัทริปเปิลที บรอดแบนด์ให้มีประสิทธิภาพ 
 
ข้อ 39 หากพบวา่บริการการใช้โครงขา่ยไมเ่ป็นไปตามมาตรฐานท่ีได้ตกลงกนั ให้มีการด าเนินการดงันี ้

(1) ผู้ขอใช้โครงข่ายจะต้องแจ้งเป็นหนังสือ (ข้อร้องเรียน) มายงัทริปเปิลที บรอดแบนด์ถึงข้อ
ปัญหาดงักลา่ว 

(2) ทริปเปิลที บรอดแบนด์จะตรวจสอบและแจ้งให้ผู้ขอใช้ทราบภายในเวลาไมเ่กิน 3 วนั  
(3) ทริปเปิลที บรอดแบนด์จะด าเนินการแก้ไขข้อปัญหาให้แล้วเสร็จภายในเวลาไม่เกิน 60 วนั 

และแจ้งผลการด าเนินการให้ผู้ขอใช้ทราบ  
 
 
 
 
 
 



 

  

หมวด 10 
การผิดเงื่อนไข 

 
ข้อ 40 หากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งด าเนินการผิดเง่ือนไขไปจากท่ีตกลงไว้ในสญัญาใช้โครงข่าย ทัง้สองฝ่ายจะ
ด าเนินการเจรจาเพ่ือแก้ไขเยียวยาการด าเนินการท่ีผิดเง่ือนไขดงักล่าว หากไม่สามารถเจรจาเพ่ือหาข้อยุติ
ภายในระยะเวลา 90 วนันบัแตฝ่่ายท่ีไม่ได้ผิดเง่ือนไขได้รู้ถึงการด าเนินการท่ีผิดเง่ือนไข ให้เป็นสิทธิของแต่
ละฝ่ายในการจะน ากรณีพิพาทนัน้ไปสู่กระบวนการระงบัข้อพิพาทตามท่ีก าหนดในหมวด 4 แห่งประกาศ 
กสทช.  
 

หมวด 11 
อ่ืนๆ 

 
ข้อ 41 เหตสุุดวิสยัหมายถึง เหตใุดๆ อนัจะเกิดขึน้ก็ดี จะให้ผลพิบตัิก็ดี เป็นเหตท่ีุไม่อาจป้องกันได้แม้ทัง้
บคุคลผู้ ต้องประสบหรือใกล้จะต้องประสบเหตนุัน้ จะได้จดัการระมดัระวงัตามสมควรอนัพึงคาดหมายได้
จากบคุคลในฐานะและภาวะเช่นนัน้ และเพ่ือประโยชน์ในการตีความข้อตกลงนี ้เหตสุดุวิสยัให้รวมถึง (แต่
ไม่จ ากัดเฉพาะ) การก่อการกบฏ การก่อการร้าย สงคราม การปฏิวัติรัฐประหาร ภาวะฉุกเฉินแห่งชาต ิ  
อัคคีภัย วาตภัย อุทกภัย การระเบิด การก่อวินาศกรรม แต่ทัง้นีไ้ม่รวมถึงข้อพิพาททางด้านแรงงานทุก
ประเภทรวมทัง้การนดัหยดุงาน 
 
ข้อ 42 การตดิตอ่มายงัทริปเปิลที บรอดแบนด์ ในเร่ืองท่ีเก่ียวเน่ืองกบัข้อเสนอนีใ้ห้ตดิตอ่มาท่ี 

 
 บริษัท ทริปเปิลที บรอดแบนด์  จ ากดั (มหาชน) 

เลขท่ี 200 หมูท่ี่ 4 ถนนแจ้งวฒันะ ต าบลปากเกร็ด 
อ าเภอปากเกร็ด นนทบรีุ 11120 
 
 



 

  

เอกสารแนบท้ายข้อเสนอ 1 
 

ความหมาย ค านิยาม 
 

1. “โครงข่ายโทรคมนาคม” “ใช้โครงข่ายโทรคมนาคม” “ข้อเสนอการใช้โครงข่ายโทรคมนาคม”             
“สิ่งอ านวยความสะดวกท่ีจ าเป็น” ให้มีความหมายตามท่ีปรากฏใน ประกาศคณะกรรมการกิจการ
กระจายเสียง กิจการโทรทศัน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เร่ือง การใช้และเช่ือมต่อโครงข่าย
โทรคมนาคม พ.ศ. 2556  หรือท่ีได้มีการแก้ไขเพิ่มเตมิ 

 
 



 

  

เอกสารแนบท้ายข้อเสนอ 2 
 

วิธีการตรวจวัดการใช้โครงข่ายและ 
หลักการค านวณปริมาณการใช้งานให้เตม็จ านวนปริมาณที่มีการขอใช้ 

 
ปริมาณการใช้งานเตม็จ านวนให้พิจารณาจากจ านวนวงจรหรือปริมาณการใช้งานตามท่ีผู้ขอใช้โครงข่ายได้
ขอใช้บริการ และมีการใช้งานอยูจ่ากผู้ ให้ใช้โครงขา่ย 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

เอกสารแนบท้ายข้อเสนอ 3 
 

มาตรฐานทางเทคนิคส าหรับการใช้โครงข่ายโทรคมนาคม 
 
 ในการเช่ือมตอ่อปุกรณ์และสายของผู้ขอใช้โครงขา่ยท่ีจดุเข้าใช้โครงขา่ยท่ีก าหนด ผู้ขอใช้โครงขา่ย
มีหน้าท่ีต้องจดัหาสายเคเบิล้ท่ีมีคณุสมบตัแิละขนาดท่ีสามารถตอ่เช่ือมและเข้ากนัได้กบัโครงขา่ยของผู้ให้
ใช้โครงขา่ย โดยมีคณุสมบตัเิทียบเทา่หรือไมด้่อยไปกวา่ท่ีก าหนดไว้ในมาตรฐานทางเทคนิคนี  ้
 
มาตรฐานทางเทคนิคของ Optical Fiber Cable 

2.1. Geometrical characteristics and performance of optical fibers shall be in 
accordance with the latest volume of the ITU-T Recommendation G.652.D or superior. The 
optical fibers shall be used for transmission systems operating at a rate of up to 10 Gbit/s. 

2.2. Geometrical Characteristics 
2.2.1. Cladding Diameter 

The nominal value of the cladding diameter shall be 125 μm. The Cladding deviation from 
nominal shall not exceed the limits of ±1 μm. 

2.2.2. Core-Clad Concentricity Error 
The Core-Clad concentricity error shall not exceed the limit of 0.6 μm. 

2.2.3. Cladding Non-Circularity 
The Maximum value of the cladding non-circularity shall not be more than 1.0% 

2.3. Transmission Characteristics 
2.3.1. Mode Field Diameter 

The nominal value of the mode field diameter at 1310 nm shall be 9.2 μm. The mode filed 
diameter deviation shall not exceed the limits of ±0.4 μm. 
The nominal value of the mode field diameter at 1550 nm shall be 10.4 μm. The mode filed 
diameter deviation shall not exceed the limits of ±1.0 μm. 

2.3.2. Cable Cut-Off Wavelength (λcc) 
The cable cutoff wavelength in deployment condition shall not exceed 1260 nm according to 
EIA/TIA-455-170 
 
 



 

  

2.3.3. The attenuation coefficient shall be follows: 
Wavelength (nm)  Maximum Attenuation (dB/km) 

1310    0.36 
1383    0.35 
1550    0.22 

* Maximun attenuation at this wavelength represents post-hydrogen adding performance 
according to IEC 60793-2-50 regarding the B1.3fiber category. 

2.3.4. The attenuation coefficient for the wavelengths range from 1285 to 1330 
nm shall not exceed the attenuation coefficient at 1310 nm by more than 0.03 dB/km. 

2.3.5. The attenuation coefficient for the wavelengths range from 1525 nm to 
1574 nm shall not exceed the attenuation coefficient at 1550 nm by more than 0.02 dB/km. 

2.3.6. The Maximum value of chromatic dispersion coefficient shall not be greater 
than 3.5 ps/(nm.km) and 18.0 ps/(nm.km) at the 1310 nm and 1550 nm wavelength respectively. 

2.3.7. The zero dispersion wavelength, λ0, shall be between 1300 nm and 1324 

nm, and the maximum value of the dispersion slope at λ0, shall not be greater than 0.092 
ps/(nm2.km). 

2.3.8. The polarization mode dispersion coefficient 
The PMD coefficient of individual fiber and the PMD link design value shall not be greater than 

0.2 ps/ √km. 
2.3.9. The maximum attenuation with macro bending shall not be exceed the 

specified value as follows: 
100 turns 30 mm radius < 0.10 dB at 1550 nm 

2.4. Material Properties of the Fiber 
2.4.1. Fiber Materials 

The fiber shall be made of high grade silica, compound silica glasses or equivalent material. 
2.4.2. Protective Material 

2.4.2.1. The primary protective coating shall be made of UV curable 
acrylate, UV curable urethane, epoxy acrylate or equivalent material. 

2.4.2.2. The primary coating diameter of fiber shall be 245 ±5 μm 
according to EIA/TIA-455-173. 



 

  

2.4.2.3. Removal of the primary coating for joining preferably shall be 
achieved without the use of chemicals. 

2.4.3. Each fiber shall be proof-tested to at least 0.69 Gpa (100 kpsi) in 
accordance with EIA-455-31B or the optical fiber proof test by IEC60793-1-30. 

2.4.4. Effective group index (typical) shall be 1.4675 at 1310 nm and 1.4680 at 
1550 nm 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
  



 

  

มาตรฐานทางเทคนิคของ Optical Fiber Drop Wire Cable (Round type) 
 

1. GENERAL 

1.1. This specification covers the general requirements of the single mode optical fiber drop 

wire (Round Type) for FTTx networks to be supplied to Triple T Broadband Co., Ltd. 

1.2. The fiber of the drop wire shall be the dispersion un-shifted fiber having low water 
peak attenuation fiber for full spectrum transmission range from 1285 nm to 1625 nm 
(including the extended band 1360 nm – 1460 nm). 

1.3. The primary design consideration of the drop wire shall protect the optical fibers 

from environmental and mechanical stresses. 

1.4. The drop wire shall be designed to provide the fiber surrounded with tight buffer or 
other materials for fiber movement protection along the cable after installation. The 

loose buffer tube is not allowable for this specification. 

1.5. The proposed drop wire shall be new and its life-time shall be at least 25 years 
without any significant deterioration. 

2. COLOR IDENTIFICATION 

2.1. The drop wire identification, specified in Table1, shall be in accordance with TIA/EIA-

598-A (Optical Fiber Cable Color Coding). The coloring shall be stable during the 
lifetime of the drop wire. The fiber color ink shall be durably cured surrounding all 

fiber surfaces with color specified. The colored fiber, at least 2 hours after inking, 
shall be confirmed the quality of ink coating by using the industry-wide accepted “MEK 

Rub” test. 

 

Fiber No.      Color 

1 Blue 

Table 1 Fiber color identification 

2.2. Outer jacket color: Black 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 



 

  

3. CABLE STRUCTURE 

3.1. The drop wire capacity shall accommodate with 1 fiber that specified in figure as below. 

 

 
Figure 1 Typical of 1 Fiber Cable 
 

 

3.2. Minimum bending radius of the drop wire 
The minimum allowable bending radius of the drop wire shall be specified in the table 2 

 

Minimum bending 

radius 

Performance 

1Fiber 

With support strand 130 mm or better 

Without support strand 35 mm. or better 

Table 2 Minimum Bending Radius of drop wire 

4. FIBER AND CABLE CHARACTERISTICS 

All characteristics of the cabled fiber (fiber or finished cable) shall be, at least, in accordance 

with the ITU-T Recommendation G.657.A or G.657.A1 or G.657.A2 and shall be as follows. 

4.1. Cladding Diameter: 
The nominal value of the cladding diameter shall be 125 µm. ±1 µm. or better. 

4.2. Core-Clad Concentricity Error: 
The maximum value of core-clad concentricity error shall be 0.5 µm. 

4.3. Cladding Non-Circularity: 
The maximum value of cladding non-circularity shall not be more than 1.0%. 

4.4. Mode Field Diameter: 
The nominal value of the mode field diameter at 1310 nm shall be 8.6 µm. ±0.4 µm. 

4.5. Cable Cut-Off Wavelength (µcc): 

The maximum value of cable cut-off wavelength shall be 1260 nm according to 

TIA/EIA- 455-170. 
 

 
 

 

 



 

  

 

 

4.6. Attenuation Coefficient: 

4.6.1. The optical drop wire attenuation coefficient values shall be 

 
 

Wavelength 

 

Attenuation 
 

@1310 nm. 

 

< 0.38 dB/km 
 

@1383 nm. * 
 

< 0.35 dB/km 

 
@1490 nm. 

 
< 0.30 dB/km 

 
@1550 nm. 

 
< 0.26 dB/km 

 
@1625 nm. 

 
< 0.29 dB/km 

Table 3 Drop wire attenuation coefficient 

*Maximum attenuation at this wavelength represents post-hydrogen aging 

performance according to IEC 60793-2-50 reading the B1.3 fiber category. 

4.6.2. The optical drop wire attenuation coefficient values in the wavelengths range 

from 1285 nm to 1330 nm shall not exceed the attenuation coefficient value at 
1310 nm by more than 0.08 dB/km. 

4.6.3. The optical drop wire attenuation coefficient values in the wavelengths range 

from 1525 nm to 1575 nm shall not exceed the attenuation coefficient value at 

1550 nm by more than 0.05 dB/km. 

4.7. Chromatic Dispersion Coefficient: 

4.7.1. The zero-dispersion wavelength, µo, shall be between 1300 nm to 1324 

nm (µomin to µomax). The maximum value of zero-dispersion slope coefficient, 

µomax, at µo shall not be greater than 0.092 ps/(nm
2
. km). 

4.7.2. The maximum value of chromatic dispersion coefficient shall not be greater than 

3.5 ps/(nm.km), 18 ps/(nm.km), 22 ps/(nm.km) at the 1310 nm, 1550 nm, and 
1625 nm wavelength respectively. 

4.8. Macro Bending Loss: 

The maximum value of macro bending loss shall not exceed the specified value as 

follows: 

4.8.1. G.657.A1: 10 turns, 15 mm radius <0.25 dB at 1550 nm. 

4.8.2. G.657.A2: 10 turns, 15 mm radius <0.03 dB at 1550 nm. 

4.9. Material Properties of the Fiber 

4.9.1. Fiber Materials: 
The fiber shall be made of high grade silica, compound silica glasses or 

equivalent material. 

4.9.2. Protective Materials 

1) The primary protective coating shall be made of UV curable acrylic, UV 
curable urethane, epoxy acrylic or equivalent material. 

2) The primary coating diameter of fiber shall be 245 ±5 µm according to 
TIA/EIA- 455-173. 



 

  

3) Removal of the primary coating for jointing preferably shall be achieved without 
the use of chemicals. 

4.9.3. Proof stress level 
Each fiber must pass the fiber proof test (TIA/TIA/EIA-455-31B or IEC 793-1-

B1). And the entire length of fiber must be subjected to tensile stress not less 
than 0.69 GPa (100 kpsi), 1% strain equivalent, 1 second. 

 

5. REQUIREMENTS OF OPTICAL DROP WIRE 
 

The drop wire intended to use in aerial installation which is the figure 8 self-support 

geometry cable shall meet the requirements as follows. 
 

5.1. Tight Buffer 
 

The optical fiber shall be covered with tight buffer to prevent the optical fiber 
movement along the cable after installation.  The tight buffer shall be Jelly free, 

non-bucking and it shall be made from TPE (Thermoplastic elastomer) or PBT 

(Polybutylene terephthalate) or PA (Polyamide) or PVC (Polyvinyl chloride) or 
better material. The outer diameter of tight buffer shall be 900 µm (0.9 mm) 

for 1 fiber cable. 
 

5.2. Strength Member 
 

The strength member shall be the aramid yarn and shall be fully covered 
surrounding all tight buffer. The strength member shall be placed between the 

sheath and the tight buffer of the cable to keep sufficient mechanical strength. 

5.3. Drop wire Sheath 

5.3.1. The drop wire sheath shall be made of flame retardant polyethylene (FRPE) 

and fire rating as optical fiber conductive general purpose (OFCG) and contain 

a suitable antioxidant to offer maximum protection in hostile environment. 

The cable sheath shall contain carbon black for UV light protection and shall 

not promote the growth of fungus and free from hole, split, blisters or other 

imperfection. 

5.3.2. The drop wire sheath thickness shall be 1±0.2 mm. The qualification of 

drop wire sheath shall be according to the Table 4. The procedure for 

testing the cable sheath specification shall conform to section 6.4. 
 

 
Parameters 

 
Specification 

 
1. Carbon Black (%) 2.6 ±0.25 

2. Minimum Tensile Strength (kg/cm
2
) 

 
100 

 
3. Minimum Elongation (%) 

 
300 

 
4. Flame Propagation 

 
See Section 6.4 

 
Table 4 Drop wire sheath specification 

 
 
 
 



 

  

5.4. Support Strand 

5.4.1. The drop wire shall be supported by metallic wire for the figure eight self-

support geometry cable. 
 

5.4.2. The support strand of the drop wire shall be the zinc-coated steel wire 
strand, meeting the requirement of BS 183 in general and BS EN 10264-2 

standard or KS D 7007 “Specification for zinc coated steel wire strand” or 
equivalent and conform to following requirements: 

 Support strand outside diameter: 1.2 ±0.04 mm. 
 

 Construction of Support strand wire: 1x7 
 

 Number of wires/wire diameter: 7/0.4 ±0.03 mm. 
 

 Minimum Breaking strength of strand: 1,000 N 
 

 Minimum elongation of strand: 2.0% 
 

 Minimum weight of zinc coating (for 0.4 mm wire): 32 g/m
2
 

The test method shall be as specified in BS 183 and BS EN 10264-2 or KS D 7007 or 

equivalent test method. 

5.5. Drop wire sheath marking 
 

5.5.1. Length marking 
 

The outside drop wire sheath shall have sequentially numbered length marking 
at Intervals of approximately 1 meter along the whole drop wire length. The 

starting number of ordering length for any reel shall begin with 0000 M (zero 

meter). The accuracy of the measurement of marking shall be held within the 
limits of ± 1%. 

 

5.5.2. Identification marking 

Each marking length interval, the identification marking shall be permanently 

identified as to manufacturer, year and month of manufacture, the letter 

“TTT” type,  size of drop wire and Fiber Category. The color of these 

marking shall preferably be white color. The identification marking may be 

changed by each order or required. 
 

Example: XYZ   2016.04   TTT   DC-SM-1 ( G.657A) FRPE 
 

a. XYZ: Manufacturer name 

b. 2016.04: Year/Month of manufacture  

c. TTT: Triple T Broadband 

d. DC-SM-1: Drop wire Single Mode and Number of Fiber (1 Fiber) 

e. (G.657A): Fiber Category 

f. FRPE: Flame Retardant Polyethylene 

 
 



 

  

Diameter of mandrel 30 mm 
Number of cycles 1 cycle 
Number of turn 10 
Test result - Change of attenuation < 0.1 dB. 

- No fiber break and no drop wire damage. 
 

6. MECHANICAL AND ENVIRONMENTAL CHARACTERISTICS 
 

This section covers the mechanical, environmental, and endurance qualification 
requirements for completed drop wire. Test wavelengths shall be within limit of 1550 

±10 nm. Test to establish the mechanical properties of the drop wire shall have no 

detrimental effect in transmission characteristics on the transmission properties of the drop 
wire. 

 

6.1. Tensile Loading Test 
To qualify the design, the drop wire must pass the tensile loading. Test specified by 

IEC 60794-1-2-E1 or TIA/EIA-455-33A. The conditions for testing shall be conformed 
to specification as follow: 

 
Test standard: IEC 60794-1-2-E1 or TIA/EIA-455-33A  

Pre-requirements: 

Length of drop wire under load Sufficient to achieve the desired accuracy of 

measurement of attenuation change. 

Diameter of mandrel < 30 x outside diameter of the drop wire 

Load - Aerial drop wire > 660 N (self-supporting drop wire) 

Test result 
- The fiber strain is measured during the drop wire 

has been subjected to the installation load for 5 
minutes. It shall not be greater than 33% or 1/3 of 
the fiber proof test. 

- Change of attenuation for each test stage (during 
loaded and after load removal) compared with 
attenuation before testing < 0.1 dB. 

- No fiber break and no sheath damage. 

6.2. Drop wire Bending Test 

To qualify the design, the drop wire must pass the cable bend test by IEC-60794-
1-2- E11A. The conditions for testing shall be conformed to specification as follow: 
Test standard: IEC 60794-1-2-E11A 

Pre-requirements: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

6.3. Temperature Cycling Test 
To qualify the design, the drop wire must pass the temperature cycling test specified 

by IEC-60794-1-2-F1 or TIA/EIA-455-3A. The conditions for testing shall be 
conformed to specification as follow: 

 
Test standard: IEC 60794-1-2-F1 or TIA/EIA-455-3A  

Pre-requirements: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Table 6 Temperature Cycling Test 

 

 

Minimum Soak for a Given Sample Mass 

Sample Mass (kg.) Sample Mass (lb.) Soak Time (Hours) 

Under 0.35 Under 0.77 0.5 

0.36 to 0.70 0.78 to 1.50 1 

0.80 to 1.50 1.60 to 3.30 2 

1.60 to 15.00 3.40 to 33.00 4 

16.00 to 100 34.00 to 220 8 

101 to 250 221 to 550 12 

251 to 500 551 to 1100 14 

Over 500 Over 1100 16 

6.4. Drop wire Sheath Test 

The procedure for testing fiber drop wire sheath shall be as follows or by 

equivalent 

method: 

6.4.1. Carbon Black The procedure for carbon black testing shall conform to ASTM 

D1603 Standard Test Method for Carbon Black in Olefin Plastics. 

6.4.2. Tensile strength and elongation The procedure for tensile strength and 

elongation testing shall be tested in accordance with ASTM D-2633. 

6.4.3. Flame Propagation The procedure for flame propagation testing shall be 

tested in accordance with IEC 60332-1. The charred of affected portion 
shall not have reached within 50 mm of the lower edge of the top clamp. 
 

Variation of temperature 
-10°C to + 70°C 

Number of cycles 2 cycles 

Soak time According to Table 6 

Test result - Change of attenuation for each condition 
measurement compared with attenuation before 
testing < 0.1 dB/km. 

- No fiber break and no drop wire damage. 



 

  

6.5. Fiber Rub Test 

To qualify the design, the drop wire must pass the fiber rub test. Test specified by 

using the industry-wide accepted “MEK Rub” test. The conditions for testing shall be 

conformed to specification as follow: 
 

Test standard: MEK Rub Test  

Pre-requirements: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. PACKING AND MARKING 
 

7.1. Drop wire drum Packing 
 

The drop wire shall be supplied on a length as specified at the time of contract. 

The standard reel shall be 1,000 m (with tolerance of 0% to 5%). Each length of drop 
wire shall be wound on a separate drum, unless otherwise specified or agreed to 

by TTTBB. The diameter of the drum barrel shall be large enough to prevent 
damage to the drop wires during reeling or unreeling. 

 

 
 

 
 

 

Sample 
50 cm length of the single color fiber. 

Materials 1. Absorbent materials in white color such as 

cleaning tissue or soft cotton cloth. 

2. Pincers 

MEK Solution, grade: MEK for Analysis,Code: 462703 

  3. Tool for fixing one end of the colored fiber 

4. Rubber glove 

5. Mask 

Procedure The test shall be prepared and performed 

according to MEK Rub method. The 5 ml (5 milliliters) 
of MEK solution shall be dripped at the middle point of 

absorbent material. After the absorbent material is 
soaked by the MEK solution then the MEK soaked cloth 

or tissue shall be wiped on the single colored fiber core 
with uniform backward and forward motion (15 cm 

wiping span, one time of backward and forward 

motion = 1 cycle 
= 30 cm wiping length) requiring total 75 cycles. 

Observe the sample. 

Test result 
- No color of fiber peel off until could see the 

surface of bare fiber by visual check. 



 

  

7.1.1. The drum shall be substantial and constructed so as to prevent damage to the 
drop wires during shipment and handling. Lags other suitable means of 

protection shall be applied to the drum to prevent damage to the drop wire 

during shipment and storage. 

7.1.2. For testing purposes, the inner end of the drop wire shall be recessed into a slot 

in the drum flange and protected by a metal cover firmly secured to the 
flange. Alternatively, the inner end may protrude through the inside of a drum 
via a suitably constructed slot on the inside of a drum flange. A minimum 
length of 1 m of the inner end shall be accessible. 

7.1.3. The drop wire ends shall be securely fastened so as not to protrude beyond 

any portion of the drum and to prevent the drop wire from becoming loose in 

transport. 
 

7.1.4. A protective wrap shall be applied over the outer convolutions of the drop wire 

on each reel. The wrap shall be weather resistant and shall remain in place 
until the drop wire is installed. 

 

7.1.5. If so required, the ends of drop wires shall be prepared with a pulling eye. 

The pulling eye shall prepare so that ingress of moisture and escape of filling 
compound is prevented and such that no strain is transmitted to the fiber 

during shipping, handling, storage and installation. 
 

7.2. Marking 
 

7.2.1. Drop wire drum 
 

Details given below shall be distinctly marked on a weather proof material, on 

both outer sides of the drum flange: 

 Manufacturer‟s name or trademark 

 TTT, Thailand. 

 Arrow showing the direction the drum shall be rolled 

 Country of origin 

 The label, „CAUTION-OPTICAL FIBER CABLE NOT TO BE LAID FLAT‟ 

or equivalence instruction sign. 

 A mark indicating the location of the inner end of the drop 

wire, if located internally 
 

7.2.2. Marking plates 
 

Marking plates containing the following information shall be securely 

attached to both outer sides of each drum flange. 

This information shall be punched on the plates or printed on plastic coated 

papers. The plates shall be made of a non-corrosive material. 

 Material specification (according to the outer sheath type) 

 Type and size of drop wire 

 Drop wire length in meters 

 Gross weight in kilograms 



 

  

 Reel number 

 Manufacturer‟s name 

 Year/Month of manufacture 

 Purchase Order No. 
 

8. SPECIFIC CONDITIONS 
 

The proposed drop wire shall be met the requirement in these specific conditions, 

otherwise those drop wire will be rejected. 
 

8.1. Specific environmental conditions 
 

8.1.1. Temperature Cycling 

For the cables covered by this specification, the following temperature ranges 
apply: 

- Installation:      0 to +60 °c 

- Storage/Shipping: -20 to +70 °c 

- Operating:   -10 to +70 °c 

With their technical Proposals, supplier shall submit certification or other suitable 

evidence verifying that the products offered are qualified to the above 

environmental condition and ranges. 

8.2. Specific Acceptance test 
 

8.2.1. For the acceptance test, the drop wire will be tested against the requirements 

as specified in the contract document. 
 

8.2.2. TTTBB or official representative shall perform the tests. TTTBB reserve the right 
to test some vital item if so requires. Any expenses incurred from drop wire 

inspection shall be borne by supplier. 

8.2.3. Supplier shall be submitted the detail of factory testing, after delivered the 

drop wire to T T T B B . In the event that the drop wire so test fails to 
meet the specified requirements, TTTBB reserves the right to reject all the drop 
wire. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

มาตรฐานทางเทคนิคของ Optical Fiber Drop Wire Cable (Flat type) 
 

1. GENERAL 

1.1. This specification covers the general requirements of the single mode optical fiber drop 

wire (Flat Type) for FTTx networks to be supplied to Triple T Broadband Co., Ltd. 

1.2. The fiber of the drop wire shall be the dispersion un-shifted fiber having low water 
peak attenuation fiber for full spectrum transmission range from 1285 nm to 1625 nm 

(including the extended band 1360 nm – 1460 nm). 

1.3. The primary design consideration of the drop wire shall protect the optical fibers 

from environmental and mechanical stresses. 

1.4. The drop wire shall be designed to provide the fiber tightly surrounded with sheath or 

other materials for fiber movement protection along the cable after installation. 

1.5. The proposed drop wire shall be new and its life-time shall be at least 25 years 
without any significant deterioration. 

2. COLOR IDENTIFICATION 

2.1. The drop wire identification, specified in Table1, shall be in accordance with TIA/EIA-

598-A (Optical Fiber Cable Color Coding). The coloring shall be stable during the 
lifetime of the drop wire. The fiber color ink shall be durably cured surrounding all 

fiber surfaces with color specified. The colored fiber, at least 2 hours after inking, 
shall be confirmed the quality of ink coating by using the industry-wide accepted “MEK 

Rub” test. 

 

Fiber No.      Color 

1 Blue 

Table 1 Fiber color identification 

2.2. Outer jacket color: Black 
 

3. CABLE STRUCTURE 

3.1. The drop wire capacity shall accommodate with 1 fiber that specified in figure 1 as 

below. 



 

  

 
 

Figure 1 Typical of Optical Fiber Drop Wire Flat Type 

Drop wire (Flat Type) dimension recommend as follows. 
H1: 5.5 ±0.5mm. 

H2: 2.8 ±0.5mm.      
W : 2.2 ±0.5mm.      

3.2. Minimum bending radius of the drop wire 
The minimum allowable bending radius of the drop wire shall be specified in the table 2 

 

Minimum bending 

radius 

Performance 

1Fiber 

With support strand 120 mm or better 

Without support strand 33 mm. or better 

Table 2 Minimum Bending Radius of drop wire 

4. FIBER AND CABLE CHARACTERISTICS 

All characteristics of the cabled fiber (fiber or finished cable) shall be, at least, in accordance 

with the ITU-T Recommendation G.657.A or G.657.A1 or G.657.A2 and shall be as follows. 

4.1. Cladding Diameter: 

The nominal value of the cladding diameter shall be 125 µm. ±1 µm. or better. 

4.2. Core-Clad Concentricity Error: 

The maximum value of core-clad concentricity error shall be 0.5 µm. 

4.3. Cladding Non-Circularity: 

The maximum value of cladding non-circularity shall not be more than 1.0%. 

4.4. Mode Field Diameter: 

The nominal value of the mode field diameter at 1310 nm shall be 8.6 µm. ±0.4 µm. 

4.5. Cable Cut-Off Wavelength (µcc): 

The maximum value of cable cut-off wavelength shall be 1260 nm according to 

TIA/EIA- 455-170. 

 
 



 

  

 

4.6. Attenuation Coefficient: 

4.6.1. The optical drop wire attenuation coefficient values shall be 

 
 

Wavelength 

 

Attenuation 
 

@1310 nm. 

 

< 0.38 dB/km 
 

@1383 nm. * 
 

< 0.35 dB/km 

 
@1490 nm. 

 
< 0.30 dB/km 

 
@1550 nm. 

 
< 0.26 dB/km 

 
@1625 nm. 

 
< 0.29 dB/km 

Table 3 Drop wire attenuation coefficient 

*Maximum attenuation at this wavelength represents post-hydrogen aging 

performance according to IEC 60793-2-50 reading the B1.3 fiber category. 

4.6.2. The optical drop wire attenuation coefficient values in the wavelengths range 

from 1285 nm to 1330 nm shall not exceed the attenuation coefficient value at 

1310 nm by more than 0.08 dB/km. 

4.6.3. The optical drop wire attenuation coefficient values in the wavelengths range 

from 1525 nm to 1575 nm shall not exceed the attenuation coefficient value at 
1550 nm by more than 0.05 dB/km. 

4.7. Chromatic Dispersion Coefficient: 

4.7.1. The zero-dispersion wavelength, µo, shall be between 1300 nm to 1324 

nm (µomin to µomax). The maximum value of zero-dispersion slope coefficient, 

µomax, at µo shall not be greater than 0.092 ps/(nm
2
. km). 

4.7.2. The maximum value of chromatic dispersion coefficient shall not be greater than 

3.5 ps/(nm.km), 18 ps/(nm.km), 22 ps/(nm.km) at the 1310 nm, 1550 nm, and 
1625 nm wavelength respectively. 

4.8. Macro Bending Loss: 

The maximum value of macro bending loss shall not exceed the specified value as 

follows: 

4.8.1. G.657.A1: 10 turns, 15 mm radius <0.25 dB at 1550 nm. 

4.8.2. G.657.A2: 10 turns, 15 mm radius <0.03 dB at 1550 nm. 

4.9. Material Properties of the Fiber 

4.9.1. Fiber Materials: 
The fiber shall be made of high grade silica, compound silica glasses or 

equivalent material. 

4.9.2. Protective Materials 

1) The primary protective coating shall be made of UV curable acrylic, UV 

curable urethane, epoxy acrylic or equivalent material. 

2) The primary coating diameter of fiber shall be 245 ±5 µm according to 

TIA/EIA- 455-173. 

3) Removal of the primary coating for jointing preferably shall be achieved without 



 

  

the use of chemicals. 

4.9.3. Proof stress level 
Each fiber must pass the fiber proof test (TIA/TIA/EIA-455-31B or IEC 793-1-
B1). And the entire length of fiber must be subjected to tensile stress not less 
than 0.69 GPa (100 kpsi), 1% strain equivalent, 1 second. 

 

5. REQUIREMENTS OF OPTICAL DROP WIRE 
 

The drop wire intended to use in aerial installation which is the figure 8 self-support 

geometry cable shall meet the requirements as follows. 
 

5.1. Drop wire Core 
 

The optical fibers shall be placed between the two strength members to keep 

sufficient mechanical strength. 
 

5.2. Strength Member 
 

Two strength members shall be provided inner the sheath to be diametrically opposite 
of each other. The strength member shall be made of non-metallic material. 

 

5.3. Drop wire Sheath 

5.3.1. The cable sheath shall be made of flame retardant polyethylene (FRPE) and 

fire rating as optical fiber conductive general purpose (OFCG) and contain a 
suitable antioxidant to offer maximum protection in hostile environment. The 

cable sheath shall contain carbon black for UV light protection and shall not 

promote the growth of fungus and free from hole, split, blisters or other 
imperfection. 

5.3.2. The qualification of drop wire sheath shall be according to the Table 4. 

The procedure for testing the cable sheath specification shall conform to section 

6.4. 
 

 
Parameters 

 
Specification 

 
1. Carbon Black (%) 2.6 ±0.25 

2. Minimum Tensile Strength (kg/cm
2
) 

 
100 

 
3. Minimum Elongation (%) 

 
300 

 
4. Flame Propagation 

 
See Section 6.4 

 
Table 4 Drop wire sheath specification 

5.4. Support Strand 

5.4.1. The drop wire shall be supported by metallic wire for the figure eight self-

support geometry cable. 
 

5.4.2. The support strand of the drop wire shall be the zinc-coated steel wire 

strand, meeting the requirement of BS 183 in general and BS EN 10264-2 

standard or KS D 7007 “Specification for zinc coated steel wire strand” or 
equivalent and conform to following requirements: 

 Support strand outside diameter: 1.2 ±0.04 mm. 
 

 



 

  

 Construction of Support strand wire: 1x7 
 

 Number of wires/wire diameter: 7/0.4 ±0.03 mm. 
 

 Minimum Breaking strength of strand: 1,000 N 
 

 Minimum elongation of strand: 2.0% 
 

 Minimum weight of zinc coating (for 0.4 mm wire): 32 g/m
2
 

The test method shall be as specified in BS 183 and BS EN 10264-2 or KS D 7007 or 

equivalent test method. 

5.5. Drop wire sheath marking 
 

5.5.1. Length marking 
 

The outside drop wire sheath shall have sequentially numbered length marking 

at Intervals of approximately 1 meter along the whole drop wire length. The 

starting number of ordering length for any reel shall begin with 0000 M (zero 
meter). The accuracy of the measurement of marking shall be held within the 

limits of ± 1%. 
 

5.5.2. Identification marking 

Each marking length interval, the identification marking shall be permanently 

identified as to manufacturer, year and month of manufacture, the letter 

“TTT” type,  size of drop wire and Fiber Category. The color of these 

marking shall preferably be white color. The identification marking may be 

changed by each order or required. 
 

Example: XYZ   2016.06   TTT   DC-SM-1 ( G.657A) FRPE 
 

a. XYZ: Manufacturer name 

b. 2016.06: Year/Month of manufacture  

c. TTT: Triple T Broadband 

d. DC-SM-1: Drop wire Single Mode and Number of Fiber (1Fiber) 

e. (G.657A): Fiber Category 

f. FRPE: Flame Retardant Polyethylene 
 

Example Identification marking area on optical fiber cable: 

 

Messenger wire 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Identification Marking 

 
 



 

  

Diameter of mandrel 30 mm 
Number of cycles 1 cycle 
Number of turn 10 
Test result - Change of attenuation < 0.1 dB. 

- No fiber break and no drop wire damage. 
 

6. MECHANICAL AND ENVIRONMENTAL CHARACTERISTICS 
 

This section covers the mechanical, environmental, and endurance qualification 
requirements for completed drop wire. Test wavelengths shall be within limit of 1550 

±10 nm. Test to establish the mechanical properties of the drop wire shall have no 

detrimental effect in transmission characteristics on the transmission properties of the drop 
wire. 

 

6.1. Tensile Loading Test 
To qualify the design, the drop wire must pass the tensile loading. Test specified by 

IEC 60794-1-2-E1 or TIA/EIA-455-33A. The conditions for testing shall be conformed 
to specification as follow: 

 
Test standard: IEC 60794-1-2-E1 or TIA/EIA-455-33A  

Pre-requirements: 

Length of drop wire under load Sufficient to achieve the desired accuracy of 

measurement of attenuation change. 

Diameter of mandrel < 30 x outside diameter of the drop wire 

Load - Aerial drop wire > 660 N (self-supporting drop wire) 

Test result 
- The fiber strain is measured during the drop wire 

has been subjected to the installation load for 5 
minutes. It shall not be greater than 33% or 1/3 of 
the fiber proof test. 

 
- Change of attenuation for each test stage (during 

loaded and after load removal) compared with 
attenuation before testing < 0.1 dB. 

- No fiber break and no sheath damage. 

6.2. Drop wire Bending Test 

To qualify the design, the drop wire must pass the cable bend test by IEC-60794-
1-2- E11A. The conditions for testing shall be conformed to specification as follow: 
Test standard: IEC 60794-1-2-E11A 

Pre-requirements: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

6.3. Temperature Cycling Test 

To qualify the design, the drop wire must pass the temperature cycling test specified 
by IEC-60794-1-2-F1 or TIA/EIA-455-3A. The conditions for testing shall be 

conformed to specification as follow: 
 



 

  

Test standard: IEC 60794-1-2-F1 or TIA/EIA-455-3A  

Pre-requirements: 

 
 
 
 
 
 
 
 

Table 6 Temperature Cycling Test 

 

 

Minimum Soak for a Given Sample Mass 

Sample Mass (kg.) Sample Mass (lb.) Soak Time (Hours) 

Under 0.35 Under 0.77 0.5 

0.36 to 0.70 0.78 to 1.50 1 

0.80 to 1.50 1.60 to 3.30 2 

1.60 to 15.00 3.40 to 33.00 4 

16.00 to 100 34.00 to 220 8 

101 to 250 221 to 550 12 

251 to 500 551 to 1100 14 

Over 500 Over 1100 16 

6.4. Drop wire Sheath Test 

The procedure for testing fiber drop wire sheath shall be as follows or by 

equivalent method: 

6.4.1. Carbon Black The procedure for carbon black testing shall conform to ASTM 

D1603 Standard Test Method for Carbon Black in Olefin Plastics. 

6.4.2. Tensile strength and elongation The procedure for tensile strength and 

elongation testing shall be tested in accordance with ASTM D-2633. 

6.4.3. Flame Propagation The procedure for flame propagation testing shall be 

tested in accordance with IEC 60332-1. The charred of affected portion 
shall not have reached within 50 mm of the lower edge of the top clamp. 

6.5. Fiber Rub Test 

To qualify the design, the drop wire must pass the fiber rub test. Test specified by 

using the industry-wide accepted “MEK Rub” test. The conditions for testing shall be 

conformed to specification as follow: 
 

Variation of temperature 
-10°C to + 70°C 

Number of cycles 2 cycles 

Soak time According to Table 6 

Test result - Change of attenuation for each condition 
measurement compared with attenuation before 
testing < 0.1 dB/km. 

- No fiber break and no drop wire damage. 



 

  

Test standard: MEK Rub Test  

Pre-requirements: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. PACKING AND MARKING 
 

7.1. Drop wire drum Packing 
 

The drop wire shall be supplied on a length as specified at the time of contract. 

The standard reel shall be 1,000 m (with tolerance of 0% to 5%). Each length of drop 
wire shall be wound on a separate drum, unless otherwise specified or agreed to 

by TTTBB. The diameter of the drum barrel shall be large enough to prevent 
damage to the drop wires during reeling or unreeling. 

 

7.1.1. The drum shall be substantial and constructed so as to prevent damage to the 

drop wires during shipment and handling. Lags other suitable means of 
protection shall be applied to the drum to prevent damage to the drop wire 

during shipment and storage. 

7.1.2. For testing purposes, the inner end of the drop wire shall be recessed into a slot 

in the drum flange and protected by a metal cover firmly secured to the 
flange. Alternatively, the inner end may protrude through the inside of a drum 
via a suitably constructed slot on the inside of a drum flange. A minimum 
length of 1 m of the inner end shall be accessible. 

 

Sample 
50 cm length of the single color fiber. 

Materials 
 1. Absorbent materials in white color such as 

cleaning tissue or soft cotton cloth. 

 2. Pincers 

MEK Solution, grade: MEK for Analysis,Code: 462703, 

 3. Tool for fixing one end of the colored fiber 

 4. Rubber glove 

 5. Mask 

Procedure The test shall be prepared and performed 

according to MEK Rub method. The 5 ml (5 milliliters) 
of MEK solution shall be dripped at the middle point of 

absorbent material. After the absorbent material is 
soaked by the MEK solution then the MEK soaked cloth 

or tissue shall be wiped on the single colored fiber core 
with uniform backward and forward motion (15 cm 

wiping span, one time of backward and forward 

motion = 1 cycle 
= 30 cm wiping length) requiring total 75 cycles. 

Observe the sample. 

Test result 
- No color of fiber peel off until could see the 

surface of bare fiber by visual check. 



 

  

7.1.3. The drop wire ends shall be securely fastened so as not to protrude beyond 

any portion of the drum and to prevent the drop wire from becoming loose in 

transport. 
 

7.1.4. A protective wrap shall be applied over the outer convolutions of the drop wire 

on each reel. The wrap shall be weather resistant and shall remain in place 
until the drop wire is installed. 

 

7.1.5. If so required, the ends of drop wires shall be prepared with a pulling eye. 
The pulling eye shall prepare so that ingress of moisture and escape of filling 

compound is prevented and such that no strain is transmitted to the fiber 
during shipping, handling, storage and installation. 

 

7.2. Marking 
 

7.2.1. Drop wire drum 
 
Details given below shall be distinctly marked on a weather proof material, on both outer sides of 
the drum flange: 

 Manufacturer‟s name or trademark 

 TTT, Thailand. 

 Arrow showing the direction the drum shall be rolled 

 Country of origin 

 The label, „CAUTION-OPTICAL FIBER CABLE NOT TO BE LAID FLAT‟ 

or equivalence instruction sign. 

 A mark indicating the location of the inner end of the drop 

wire, if located internally 
 

7.2.2. Marking plates 
 
Marking plates containing the following information shall be securely attached to both outer sides 

of each drum flange. 

This information shall be punched on the plates or printed on plastic coated papers. The plates shall 

be made of a non-corrosive material. 

 Material specification (according to the outer sheath type) 

 Type and size of drop wire 

 Drop wire length in meters 

 Gross weight in kilograms 

 Reel number 

 Manufacturer‟s name 

 Year/Month of manufacture 

 Purchase Order No. 

 



 

  

 
 

8. SPECIFIC CONDITIONS 
 

The proposed drop wire shall be met the requirement in these specific conditions, 

otherwise those drop wire will be rejected. 
 

8.1. Specific environmental conditions 
 

8.1.1. Temperature Cycling 
 

For the cables covered by this specification, the following temperature ranges apply: 

- Installation:      0 to +60 °c 

- Storage/Shipping: -20 to +70 °c 

- Operating:   -10 to +70 °c 

With their technical Proposals, supplier shall submit certification or other suitable 

evidence verifying that the products offered are qualified to the above 
environmental condition and ranges. 

8.2. Specific Acceptance test 
 

8.2.1. For the acceptance test, the drop wire will be tested against the requirements 
as specified in the contract document. 

 

8.2.2. TTTBB or official representative shall perform the tests. TTTBB reserve the right 
to test some vital item if so requires. Any expenses incurred from drop wire 
inspection shall be borne by supplier. 

8.2.3. Supplier shall be submitted the detail of factory testing, after delivered the 

drop wire to T T T B B . In the event that the drop wire so test fails to 
meet the specified requirements, TTTBB reserves the right to reject all the drop 

wire. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

มาตรฐานทางเทคนิคระบบป้องกัน 

ผู้ขอใช้โครงขา่ยมีหน้าท่ีจดัหาอปุกรณ์ระบบป้องกนัท่ีจ าเป็น ระบบสายดิน และ/หรือ ระบบป้องกนั
ฟ้าผ่าตามมาตรฐานหรือแนวปฏิบตัิด้านความปลอดภยัรวมถึงอุปกรณ์ป้องกันการรบกวนเพ่ือป้องกันการ
เหน่ียวน าทางไฟฟ้า และ/หรือ คล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้า และการรบกวนทางโทรคมนาคมท่ีอาจเกิดขึน้ด้วย
คา่ใช้จา่ยของผู้ขอใช้โครงขา่ยเอง 
 

 
ความสามารถในการรองรับปริมาณทราฟฟิคของโครงข่ายโทรคมนาคม 

มีความสามารถในการรองรับปริมาณทราฟฟิคของโครงขา่ยโทรคมนาคมได้ในระดบัความเร็วตัง้แต ่
100 Mbps ถึง 10 Gbps ขึน้กบัความต้องการของผู้ขอใช้โครงข่ายโทรคมนาคม ทัง้นีเ้ป็นไปตามมาตรฐาน
ทางเทคนิคและรายละเอียดคณุสมบตัิโครงข่ายตามเอกสารแนบท้ายข้อเสนอ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

เอกสารแนบท้ายข้อเสนอ 4 
 

การทดสอบ 
 
ผู้ ให้ใช้โครงข่ายจะท าการทดสอบการเช่ือมตอ่ถึงกนัจากจดุเข้าใช้โครงข่าย (POA) จนถึงจดุปลายทางหรือ
สถานท่ีของผู้ ใช้บริการปลายทาง และแสดงผลการทดสอบผ่านมาตรฐานทางเทคนิคและข้อก าหนดตาม
ข้อเสนอนี ้
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

เอกสารแนบท้ายข้อเสนอ 5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

สถานที่จุดเข้าใช้โครงข่าย (Point of Access Location) 
จดุเข้าใช้โครงขา่ย (POA) ของผู้ให้ใช้โครงขา่ย ได้แก่ อปุกรณ์ OFC Closure อปุกรณ์ Fiber Termination 
Box จดุเข้าถึงโครงขา่ยอ่ืนท่ีมีความเป็นไปได้และเหมาะสมทางเทคนิค รวมทัง้จดุเช่ือมตอ่โครงขา่ยของ 
ผู้ให้ใช้โครงข่าย (POI) 10 จดุ ดงันี ้ 
 

  
POI 

 
พืน้ท่ีตัง้ 

 
1 AYA 196/15 Factory Land หมูท่ี่ 2 ต.ชะแมบ อ.วงัน้อย จ.พระนครศรีอยธุยา  
2 PLK 1191/13-14 ถ.บรมไตรโลกนาถ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิษณโุลก 
3 CMI 233/8 หมู ่2 หมูบ้่านเวียงทอง ถ.อ้อมเมือง ต.ป่าแดด อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 
4 NMA 1219/9 หมูท่ี่ 1 ต.หวัทะเล อ.เมือง จ.นครราชสีมา 
5 KKN 422/16 หมู ่5 หมูบ้่านถาวร ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 
6 CBI 17/193-194 ซ.นพรัตน์ ต.บางปลาสร้อย อ.เมือง จ.ชลบรีุ  
7 NPT โครงการปฐมทองซิติ ้18/67-68 ถ.ทรงพล ต.ล าพยา อ.เมือง จ.นครปฐม 
8 SNI 8/60 หมูบ้่านไอเอ็มเอฟ ถ.บายพาส ต.มะขามเตีย้ อ.เมือง จ.สรุาษฎร์ธานี 
9 HYI 16 ซ.1 ถ.ดีแลนด์ ต.คอหงษ์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 
10 Bangkok 200 หมู่ 4 อาคารจสัมินอินเตอร์เนชัน่แนลทาวเวอร์ ถ.แจ้งวฒันะ ต.ปากเกร็ด 

อ.ปากเกร็ด จ.นนทบรีุ 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 

  

เอกสารแนบท้ายข้อเสนอ 6 
 

บริการและอัตราค่าตอบแทนการใช้โครงข่ายโทรคมนาคม 
 

ประเภทบริการ 
บริการเข้าถึงบรอดแบนด์ (Wholesale Broadband Access) ตามข้อเสนอนีเ้ป็นบริการรับสง่

สญัญาณอินเทอร์เน็ตความเร็วสงูผา่นโครงขา่ยสายใยแก้วน าแสง (Fiber optic) โดยให้บริการแก่ผู้ รับ
ใบอนญุาตรายอ่ืน (ผู้ขอใช้โครงขา่ย) ใช้โครงขา่ยจากผู้ ให้ใช้โครงข่าย โดยสามารถน าอปุกรณ์ส าหรับการ
ให้บริการเช่ือมตอ่สญัญาณอินเทอร์เน็ต เชน่ Access Node, Server, Router และ Switch เป็นต้น มา
ตดิตัง้ใช้งานบนโครงขา่ยของผู้ให้ใช้โครงข่ายได้ ซึง่อปุกรณ์ดงักลา่วอาจตดิตัง้ท่ีชมุสาย (Local Exchange) 
ของผู้ให้ใช้โครงขา่ย หรือติดตัง้ในบริเวณอ่ืนๆ เชน่ Data center, Co-locations หรือท่ีท าการของผู้ขอใช้
โครงขา่ย เพ่ือให้บริการไปถึงสถานท่ีของผู้ใช้บริการปลายทาง การให้บริการตามข้อเสนอนีจ้ะอยูใ่นรูปแบบ 
Full unbundling ส าหรับโครงขา่ยเส้นใยแก้วน าแสง (Fiber Unbundling) ในระดบัโครงข่ายท้องถ่ิน 
(Access Network : Feeder / Terminating segment) หรือโครงขา่ยในส่วนอ่ืนๆด้วย (Backhaul/Core 
Network) ตามความประสงค์ของผู้ขอใช้บริการ 

 

อัตราค่าตอบแทนการใช้โครงข่ายโทรคมนาคม 
 อตัราคา่บริการเป็น ดงันี ้

1. อตัราคา่บริการ 

1.1 กรณีใช้ไมเ่กิน 10,000 core-km อตัรา 1,100 บาท/core-km/เดือน 

1.2 กรณีใช้มากกวา่ 10,000 core-km อตัรา 1,000 บาท/core-km/เดือน 

ทัง้นี ้กรณีจ าเป็นต้องมีการตดิตัง้อปุกรณ์ หรือด าเนินการอ่ืนใดเพิ่มเติมบนระบบอปุกรณ์โครงข่ายท่ี

มีอยู ่เชน่ การตดัตอ่สาย ฯลฯ เพ่ือรองรับการใช้บริการของผู้ขอใช้ ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จะประเมินราคา

คา่ใช้จา่ยและเรียกเก็บจากผู้ขอใช้ 

2. คา่บริการตดิตัง้ drop wire OFC อตัรา 5,000 บาท/วงจร ส าหรับระยะทางไมเ่กิน 300 เมตร กรณี

เกิน 300 เมตร คิดเพิ่มในอตัรา 20 บาทตอ่เมตร เศษท่ีน้อยกวา่ 1 เมตรให้คดิเป็น 1 เมตร 

(อตัราดงักล่าวข้างต้นเป็นอตัราท่ียงัไมไ่ด้รวมภาษีมลูคา่เพิ่ม) 
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อัตราค่าตอบแทนการใช้อาคาร สถานที่ และสิ่งอ านวยความสะดวก 
 
1. อาคาร หรือพืน้ท่ีอาคาร และท่ีดนิ  

1.1. อตัรา 
 

ล าดบัท่ี จงัหวดั 

อาคารหรือพืน้ท่ีอาคาร (บาท/ตารางเมตร/เดือน) ท่ีดนิ 

พืน้ท่ีทัว่ไป 
พืน้ท่ีห้อง 
อปุกรณ์ 

พืน้ท่ี 
สว่นประกอบ
อาคาร 

(บาท/ตารางวา/
เดือน) 

1 กรุงเทพ ปริมณฑล 372 1,224 276 816 
2 อยธุยา 288 948 216 276 
3 นครปฐม 336 1,128 252 636 
4 ขอนแก่น 420 1,404 312 1,176 
5 นครราชสีมา 456 1,500 336 1,356 
6 พิษณโุลก 336 1,128 252 636 
7 เชียงใหม ่ 456 1,500 336 1,356 
8 สรุาษฎร์ธานี 276 924 207 132 
9 หาดใหญ่ 708 2,352 528 2,964 
10 ชลบรีุ 516 1,704 384 1,716 

หมายเหต ุ: อตัราเฉพาะพืน้ท่ีหรือท่ีดนิในสว่นของทริปเปิลที บรอดแบนด์เทา่นัน้ 
1.2. การค านวณ 

1.2.1 ให้เรียกเก็บคา่เชา่ใช้เป็นรายปี 
1.2.2 กรณีการเชา่ใช้ไมถ่ึงปี ให้เรียกเก็บคา่เชา่ใช้ทัง้หมดตามจ านวนเดือนท่ีเชา่ใช้ 
1.2.3 กรณีการเชา่ใช้เกิน 1 ปี เศษของปีให้เรียกเก็บคา่เชา่ใช้ทัง้หมดตามจ านวนเดือนท่ีเชา่ใช้ 
1.2.4 ท่ีดิน การค านวณเศษของตารางวา กรณีขอใช้ตัง้แต่คร่ึงตารางวาลงมาให้คิดเป็นคร่ึง

ตารางวา กรณีเกินคร่ึงตารางวาให้คดิเป็น 1 ตารางวา 
1.2.5 อาคารหรือพืน้ท่ีอาคาร การค านวณเศษของตารางเมตรให้คดิเป็น 1 ตารางเมตร 

 



 

  

2. ระบบการก าลงั 
2.1 อตัรา 

 
ประเภทของการผลิตกระแสไฟฟ้า คา่ใช้ระบบการก าลงั (บาท/หนว่ย) 

2.1.1 การขอใช้กระแสไฟฟ้า AC จาก M.D.B. ของ  
ทริปเปิลที บรอดแบนด์ ท่ีใช้แหล่งผลิตกระแสไฟ้ฟ้า 
โดยการไฟฟ้าท้องถ่ิน 

0.90 + Er 

2.1.2 การขอใช้กระแสไฟฟ้า DC จากแหล่งผลิต
กระแสไฟฟ้า DC ของ ทริปเปิลที บรอดแบนด์ ท่ีใช้
แหล่งผลิตของการไฟฟ้าท้องถ่ิน และใช้แหล่งผลิต
ไฟฟ้าส ารองของทริปเปิลที บรอดแบนด์ 

18.11 + Er 

 
หมายเหต ุ คา่ Er เท่ากบัอตัราคา่ไฟฟ้าท่ีการไฟฟ้าท้องถ่ินเรียกเก็บตอ่หน่วยในอตัราสงูสดุของธุรกิจขนาด
เล็ก (คา่ไฟฟ้าฐาน+คา่ไฟฟ้าอตัโนมตั ิ(Ft), ตามประกาศก าหนดคา่ Ft ของการไฟฟ้าท้องถ่ิน) 
 

2.2 การไฟฟ้าท้องถ่ิน หมายถึง การไฟฟ้านครหลวง หรือ การไฟฟ้าสว่นภมูิภาค 
2.3 การค านวณ 

2.3.1 ให้คดิอตัราคา่ใช้ระบบการก าลงัตามหน่วยท่ีใช้ และตามประเภทของการผลิตกระแสไฟฟ้า
ในข้อ 2.1 

2.3.2 การค านวณปริมาณการใช้ไฟฟ้า 
(1) กรณีการใช้ไฟฟ้า AC/DC ท่ีมีการติดตัง้ Kwh-meter ให้คิดตามหน่วย (Unit) การใช้

ไฟฟ้าท่ีใช้เป็นรายเดือน ตามท่ีจดได้จากมิเตอร์ตามแบบรายงานในข้อ 2.4 
(2) กรณีการใช้ไฟฟ้า AC/DC ท่ีไม่มีการติดตัง้ Kwh-meter ให้คิดตามหน่วย (Unit) การ

ใช้ไฟฟ้าตามแบบรายงานในข้อ 2.4 โดยใช้สตูร 
 
 
 
เม่ือ 
E หมายถึง คา่แรงดนัไฟฟ้า DC ท่ีวดัได้จากแรงดนัไฟฟ้าท่ีอปุกรณ์ใช้งาน หรือคา่แรงดนัไฟฟ้า DC ท่ี

อา่นได้จากแหลง่จา่ยไฟฟ้า DC ท่ีใช้งานกบัอปุกรณ์หนว่ยเป็น Volt. 

จ านวนหนว่ยการใช้ไฟฟ้า (Unit) หรือ U = (E x I x H x D)/1000 



 

  

I หมายถึง คา่กระแสไฟฟ้า DC ท่ีวดัได้จากกระแสไฟฟ้าท่ีอปุกรณ์ใช้งานหนว่ยเป็น Amp. 
H หมายถึง จ านวนชัว่โมงท่ีใช้ไฟฟ้า DC ตอ่วนั 
D หมายถึง จ านวนวนัท่ีใช้ไฟฟ้า DC ตอ่เดือน 
 

2.4 ให้ใช้แบบจดวดัหน่วยไฟฟ้า AC/DC และรายงานจ านวนหน่วยแต่ละเดือนตามประเภทการใช้
ไฟฟ้า 
 

แบบจดวดัหนว่ยไฟฟ้า AC/DC และรายงานจ านวนหนว่ยแตล่ะเดือนตามประเภทของการใช้ไฟฟ้า 
 
กรณีการใช้ไฟฟ้า AC/DC ท่ีมีการตดิตัง้ Kwh-meter อา่นหนว่ยไฟฟ้า 

ล าดบัท่ี ช่ือหนว่ยงาน เลขที่ meter 

ประเภท
ของการ
ใช้ไฟฟ้า 

เลขมิเตอร์จดครัง้ก่อน (1) เลขมิเตอร์จดครัง้หลงั (2) จ านวน
หนว่ยเรียก
เก็บ (2)-(1) 

หมายเหต ุ
วนั/เดือน/ปี จ านวนหนว่ย วนั/เดือน/ปี จ านวนหนว่ย 

          

 
กรณีการใช้ไฟฟ้า AC/DC ท่ีไมมี่การตดิตัง้ Kwh-meter อา่นหนว่ยไฟฟ้า 

ล าดบัท่ี ช่ือหนว่ยงาน 
ประเภทของ
การใช้ไฟฟ้า 

วนั/เดือน/ปี 
ที่จดบนัทกึ 

คา่แรงดนัไฟฟ้า 
(Volt) 

คา่กระแสไฟฟ้า 
(Amp) 

จ านวนหนว่ยที่ค านวณได้ 
U = (E x I x H x D)/1000 

หมายเหต ุ

        

 
หมายเหต ุประเภทของการใช้ไฟฟ้าดรูายละเอียดตามข้อ 2.1 
 
3. ระบบปรับอากาศ 

3.1. อตัรา 
3.1.1 ประเภทระบบปรับอากาศในห้องทัว่ไป 

 

คา่ใช้ = 175 บาท/ตารางเมตร/เดือน 

 
 



 

  

3.1.2 ประเภทระบบปรับอากาศในห้องเคร่ืองอปุกรณ์ 
 

ขนาดของเคร่ืองอุปกรณ์ ค่าใช้ระบบปรับอากาศ 
0-200 วตัต์ 344 
ทกุๆ 100 วตัต์ ตอ่ไป 100 วตัต์ละ 172 

 
3.2 การค านวณ 

3.2.1 ให้คดิอตัราคา่ใช้ตามประเภทของการใช้ระบบปรับอากาศ 
3.2.2 การค านวณเศษของเดือนให้คดิเป็น 1 เดือน 
3.2.3 การค านวณเศษของตารางเมตรให้คดิเป็น 1 ตารางเมตร 
3.2.4 การค านวณเศษของ 100 วตัต์ให้คดิเป็น 100 วตัต์ 
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มาตรการรักษาความปลอดภัย 

ที่ มาตรการรักษาความปลอดภัยในสถานท่ีของ ทริปเปิลที บรอดแบนด์ 

1 
ผู้ขอใช้โครงข่ายจะแจ้ง ทริปเปิลที บรอดแบนด์ เป็นลายลกัษณ์อกัษรทราบล่วงหน้าอย่างน้อย  3 วนัท าการ 
พร้อมรายละเอียดการขอเข้าท างาน เชน่ 

 1.1 ตดิตัง้อปุกรณ์ 
 1.2 อพัเกรดอปุกรณ์ 
 1.3 ซอ่มแซมหรือบ ารุงรักษาอปุกรณ์ 
 1.4 น าอปุกรณ์ของผู้ขอใช้โครงขา่ยออกจากสถานท่ี 
 1.5 อ่ืนๆ 

2 
ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จะเป็นผู้พิจารณาความเหมาะสมและอนญุาตให้ผู้ขอใช้โครงข่ายเข้าไปซ่อมแซม หรือ
บ ารุงรักษาอปุกรณ์ในสถานท่ี ในชัว่โมงท าการในแตล่ะวนัท าการ 

3 

ในกรณีฉกุเฉิน ผู้ขอใช้โครงขา่ย อาจเข้าไปยงัสถานท่ีติดตัง้อปุกรณ์ของ ทริปเปิลที บรอดแบนด์ และด าเนินการ
ต่างๆ ท่ีจ าเป็นเพ่ือบรรเทาความเส่ียงภัยต่ออุปกรณ์ของผู้ ขอใช้โครงข่าย  และอุปกรณ์อ่ืนๆท่ีตัง้อยู่ภายใน
สถานท่ีได้ โดยผู้ขอใช้โครงข่ายจะติดต่อ ทริปเปิลที บรอดแบนด์ เพ่ือขอเข้าไปยงัสถานท่ีติดตัง้ทางหมายเลข
โทรศพัท์ท่ีก าหนด 

4 
ผู้ขอใช้โครงข่าย, ตวัแทน, ลกูจ้าง และผู้ รับจ้างของตน จะได้รับอนญุาตให้เข้าไปยงัสถานท่ีก็ตอ่เม่ือผู้แทนของ 
ทริปเปิลที บรอดแบนด์ท่ี ได้รับมอบหมายเป็นผู้ติดตามไปด้วยเท่านัน้  เว้นแต่กรณีการเข้าไปซ่อมแซมหรือ
บ ารุงรักษาอปุกรณ์ซึง่ ทริปเปิลที บรอดแบนด์ ไมส่ามารถจดัให้มีผู้แทนท่ีได้รับมอบหมายติดตามไปด้วย 

5 
ผู้ ขอใช้โครงข่าย, ตัวแทน, ลูกจ้าง และผู้ รับจ้างของตน ต้องไม่แทรกแซง หรือดัดแปลงอุปกรณ์อ่ืนใด
นอกเหนือไปจากอปุกรณ์ของผู้ขอใช้โครงขา่ย 

6 
ผู้ขอใช้โครงข่าย ตวัแทน ลกูจ้าง และผู้ รับจ้างของตน ต้องไม่กระท าการโดยจงใจ หรือประมาทเลินเล่ออนัเกิด
ความเสียหายตอ่อปุกรณ์ของผู้ขอใช้โครงขา่ย 

7 
ส าหรับผู้ขอใช้โครงขา่ยท่ีสร้างระบบส่ือสญัญาณ จะต้องตดิตัง้อปุกรณ์ท่ีจ าเป็นในการด าเนินงานตามท่ีวางแผน
กนัไว้กบัทริปเปิลที บรอดแบนด์ 

8 ผู้ขอใช้โครงขา่ยจะต้องด าเนินการขอไฟฟ้าและตดิตัง้ meter ตามท่ี  ทริปเปิลที บรอดแบนด์ อนญุาต 

9 
ในสถานท่ีของ ทริปเปิลที บรอดแบนด์ มี Bar Ground แยกกนั Bar AC Ground และ Bar DC Ground ซึ่งผู้ขอ
ใช้โครงขา่ยไมส่ามารถสร้างระบบ Ground ขึน้มาเอง ทัง้นี ้ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จะพิจารณาความเหมาะสม
และอนญุาตให้ผู้ขอใช้โครงขา่ยท าการเช่ือมเข้ากบั Bar Ground ของ ทริปเปิลที บรอดแบนด์ 



 

  

ผู้ขอใช้โครงขา่ยตกลงจะไม่ใช้ เพ่ือไปด าเนินการอย่างใด ๆ ท่ีอาจก่อให้เกิดภยัตอ่สงัคม และความ
มัน่คงหรือความสงบเรียบร้อยของประเทศ หรือขดัตอ่ความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอนัดีของประชาชน 
ขดัต่อกฎหมาย หรือระเบียบข้อบงัคบัของราชการ หรือก่อให้เกิดความเสียหายแก่บคุคล และจะไม่กระท า
การ หรือยินยอมให้ผู้ อ่ืนกระท าการใด ๆ อนัเป็นความผิดต่อพระราชบญัญัติว่าด้วยการกระท าความผิด
เก่ียวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550 และ/หรือ กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ เก่ียวกับบริการตามท่ีทริปเปิลที                
บรอดแบนด์ก าหนด รวมทัง้ต้องไมก่ระท าการอยา่งหนึง่อยา่งใดดงัตอ่ไปนี ้

1. เป็นแหล่งกระจายไวรัสคอมพิวเตอร์ หนอนคอมพิวเตอร์ Spyware, Adware, Trojan 
horse, Ransomware หรือเป็นแหลง่ท่ีใช้ในการเจาะหรือโจมตีระบบอ่ืนๆ 

2. เป็นแหลง่ท่ีใช้ในการท า Phishing เพ่ือแอบขโมยข้อมลูของผู้ อ่ืน 
3. ใช้โครงขา่ยเพ่ือบริการท่ีเก่ียวข้องกบัซอฟท์แวร์และข้อมลูท่ีละเมิดลิขสิทธ์ิ 
4. ใช้โครงขา่ยเพ่ือดกัจบัข้อมลูของผู้ใช้งานในโครงขา่ย 
5. ใช้โครงขา่ยเพ่ือบริการในลกัษณะท่ีเป็น Peer to Peer เชน่ BitTorrent เป็นต้น 
6. ใช้โครงข่ายเพ่ือบริการเว็บไซต์ท่ีน าเสนอสิ่งผิดกฎหมายหรือผิดศีลธรรมหรือขัดต่อ

ความสงบเรียบร้อยของประชาชนในท่ีนีร้วมถึงส่ือลามกอนาจารการขายบริการทางเพศการท าให้ผู้ อ่ืน
เสียหาย การพนนัทกุประเภท รวมถึงการเช่ือมตอ่ไปยงัเว็บไซต์ลกัษณะนีด้้วย 

7. ใช้โครงข่ายเพ่ือให้บริการ Camfrog ส าหรับเผยแพร่ส่ือลามกอนาจารรวมถึงการ
กระท าท่ีไมเ่หมาะสมตา่งๆ 

8. เป็นแหล่งเผยแพร่รูปภาพของผู้ อ่ืนและภาพนัน้เป็นภาพท่ีเกิดจากการตัดต่อหรือ
ดดัแปลงด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์หรือวิธีการอ่ืนใดท่ีจะท าให้ผู้ อ่ืนนัน้เสียช่ือเสียงถกูดหูมิ่นถกูเกลียดชงั
หรือได้รับความอบัอายเป็นแหล่งท่ีใช้ในการท า Commercial Mass E-mailing หรือ "Spamming" ไม่ว่า
กรณีใดๆทัง้สิน้การส่งโฆษณาไปยงัอีเมล์ผู้ อ่ืนโดยผู้ อ่ืนไม่ได้ขอหรือส่งไปยงั  Newsgroups User การส่ง
อีเมล์โดยใช้ท่ีอยูส่ง่กลบัท่ีไมมี่จริงทางด้านธุรกิจ การส่งข้อความลกูโซ่เพ่ือจะท าให้เกิดการตอบกลบัจ านวน
มากและการสง่ข้อความซ า้ๆเดมิๆไปยงัผู้ อ่ืน เป็นต้น 

9. ผู้ขอใช้โครงข่ายจะต้องไม่ให้บริการท่ีเก่ียวข้องกบัซอฟท์แวร์ผิดกฎหมายทกุประเภท
รวมไปถึงนามสกุลไฟล์อ่ืนๆท่ีพยายามหลบเล่ียงด้วยการใช้อุปกรณ์โปรแกรมหรือข้อมลูท่ีไม่ได้รับอนุญาต
จากเจ้าของผลิตภัณฑ์และการละเมิดเคร่ืองหมายการค้าลิขสิทธ์ิหรือทรัพย์สินทางปัญญาของผู้ อ่ืนหรือ
คณะบคุคลอ่ืนในทกุประเทศทัว่โลก 

10. เป็นแหล่งท ากิจกรรมใดๆท่ีก่อให้เกิดการฝ่าฝืนกฎหมายไทยหรือกฎหมายระหว่าง
ประเทศหรือท าให้เกิดความวุ่นวาย มีลกัษณะส่งเสริมการสร้างความเส่ือมเสีย ความเกลียดชงั หรือความ
รุนแรงตอ่ตวับคุคล กลุ่มบคุคล ตอ่สถาบนัชาติ เชือ้ชาติ สญัชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ หรือสงัคมทัว่ไป
ในทกุประเทศ 



 

  

 t11. ผู้ ขอใช้โครงข่ายจะต้องไม่กระท าการเช่ือมต่อโดยการควบคุมระยะไกล (Remote 
login) รวมทัง้พยายามเข้าควบคมุเข้าอปุกรณ์ของผู้ ให้บริการและกระท าการใดๆท่ีส่งผลกระทบกบัอปุกรณ์
ของทริปเปิลที บรอดแบนด์ 
 12. ผู้ ขอใช้โครงข่ายจะไม่ท าการค้นหาช่องโหว่ในโครงข่ายและอุปกรณ์ต่างๆของ                   
ทริปเปิลที บรอดแบนด์ 

 


