ข้ อเสนอการใช้ โครงข่ ายโทรคมนาคม
สาหรั บบริการเข้ าถึงบรอดแบนด์

บริษัท ทริปเปิ ลที บรอดแบนด์ จากัด (มหาชน)
____/____/____

ข้ อเสนอการใช้ โครงข่ ายโทรคมนาคม
สาหรั บบริการเข้ าถึงบรอดแบนด์
ข้ อเสนอการใช้ โครงข่ายโทรคมนาคมฉบับนี ้ (ข้ อเสนอ) จัดทาขึ ้นเมื่อวันที่ …………….. สาหรับ
บริ การเข้ าถึงบรอดแบนด์ โดยบริ ษัท ทริ ปเปิ ลที บรอดแบนด์ จากัด (มหาชน) (ทริ ปเปิ ลที บรอดแบนด์ )
สานักงานตังอยู
้ ่ เลขที่ 200 หมู่ 4 ถนนแจ้ งวัฒนะ อาเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
ข้ อเสนอฉบับนี ไ้ ด้ จัดทาโดยเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ประกาศคณะกรรมการกิ จการกระจายเสียง
กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่ อง การใช้ และเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม พ.ศ.
2556 (ประกาศ กสทช.) เพื่อให้ เป็ นข้ อเสนออ้ างอิงในการให้ บริ การใช้ โครงข่ายโทรคมนาคมระหว่าง
ผู้ให้ บริ การโทรคมนาคม (ผู้ ขอใช้ ) ซึ่งมีสิทธิ และหน้ าที่ภายใต้ การกากับดูแลของคณะกรรมการกิจการ
กระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (คณะกรรมการ) ที่ประสงค์จะใช้ โครงข่าย
ของทริปเปิ ลที บรอดแบนด์ตามขอบเขตบริ การการใช้ โครงข่ายที่เสนอไว้ ในข้ อเสนอนี ้ ดังนี ้
หมวด 1
หลักการทั่วไป
ทั่วไป
ข้ อ 1 ผู้ขอใช้ ประสงค์ที่จะขอใช้ โครงข่ายโทรคมนาคมของ ทริปเปิ ลที บรอดแบนด์ โดยผู้ขอใช้ ได้ เห็นชอบ
และจะปฏิบตั ใิ ห้ เป็ นไปตาม เงื่อนไขของราคา เงื่อนไขหน้ าที่ ที่ปรากฏในข้ อเสนอฉบับนี ้ รวมถึงข้ อตกลงอื่น
ใดเพิ่มเติมที่ผ้ ขู อใช้ ได้ เสนอและทริ ปเปิ ลที บรอดแบนด์เห็นชอบตกลงร่ วมกัน (ข้ อตกลงเพิ่มเติม) ภายใต้
กรอบหลักเกณฑ์ของประกาศกสทช. ที่มี โดยผู้ขอใช้ จะต้ องทาเป็ นหนังสือแสดงเจตจานงโดยชัดแจ้ ง แก่
ทริปเปิ ลที บรอดแบนด์วา่ ต้ องการขอทาสัญญาการใช้ โครงข่ายโทรคมนาคม (สัญญาการใช้ ) ตามเงื่อนไข
ที่กาหนดไว้ ตามข้ อเสนอฉบับนี ้ หรื อเงื่อนไขที่ต้องการเจรจาเพิ่มเติม
ข้ อ 2 ผู้ ขอใช้ จะเข้ าท าสั ญ ญาการใช้ โครงข่ า ยโทรคมนาคมกั บ ทริ ป เปิ ลที บรอดแบนด์ ตาม
แบบสัญ ญามาตรฐานที่ ท ริ ป เปิ ลที บรอดแบนด์ กาหนด เพื่ อ การมี ผ ลอันสมบูร ณ์ ข องการใช้ โ ครงข่า ย
โทรคมนาคม โดยสัญ ญาที่ มี ก ารจัด ท าขึ น้ จะเป็ นสัญ ญาที่ ใ ช้ เฉพาะระหว่ า งผู้ ขอใช้ กั บ ทริ ป เปิ ลที
บรอดแบนด์เท่านัน้ อีกทัง้ มิให้ มีการโอนสิทธิ ผลประโยชน์ หน้ าที่ และความรับผิดชอบใดๆ ของผู้ขอใช้
อันเกี่ยวเนื่องกับการใช้ ตามข้ อเสนอและสัญญาการใช้ ที่มีขึ ้น ไปยังบุคคลอื่นโดยมิได้ รับความเห็นชอบจาก
ทริปเปิ ลที บรอดแบนด์

ข้ อ 3 ในกรณี ที่ผ้ ูขอใช้ ขอใช้ โครงข่ายโทรคมนาคมของทริ ปเปิ ลที บรอดแบนด์ เป็ นครัง้ แรก ทริ ปเปิ ลที
บรอดแบนด์ขอสงวนสิทธิ ที่จะขอให้ ผ้ ูขอใช้ ต้องวางหลักประกัน ทัง้ นีเ้ พื่อเป็ นการประกันการปฏิบตั ิของ
ผู้ขอใช้ ตามข้ อเสนอนี ้ โดยทริ ปเปิ ลที บรอดแบนด์ จะคืนหลักประกันให้ เมื่อเชื่อได้ ว่าผู้ขอใช้ สามารถที่จะ
ปฏิบตั ไิ ด้ ตามข้ อเสนอฉบับนี ้รวมถึงข้ อตกลงเพิ่มเติมที่มี
ข้ อ 4 ผู้ขอใช้ จะต้ องเป็ นผู้ได้ รับอนุญาตให้ ประกอบกิจการโทรคมนาคมซึ่งมีสิทธิและหน้ าที่ภายใต้ การ
กากับดูแลของคณะกรรมการตลอดระยะเวลาที่มีการใช้ โครงข่ายระหว่างกัน
ข้ อ 5 ผู้ขอใช้ รับรองว่า
(1) มีอานาจที่จะเข้ าดาเนินการขอใช้ โครงข่าย ตลอดจนมีอานาจในการเข้ าทาสัญญาการใช้
โครงข่ายโทรคมนาคมกับทริปเปิ ลที บรอดแบนด์
(2) สามารถจะปฏิบตั ิตามข้ อเสนอฉบับนี ้ รวมถึงข้ อตกลงเพิ่มเติมที่มี ได้ ตลอดระยะเวลาที่ มี
สัญญาการใช้ กบั ทริปเปิ ลที บรอดแบนด์
ข้ อ 6 ภายใต้ กรอบหลักเกณฑ์ของประกาศกสทช. ในกรณี จาเป็ นเพื่อให้ สอดคล้ องกับสถานการณ์ ที่
เกิดขึ ้น ทริ ปเปิ ลที บรอดแบนด์จะทาการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงส่วนหนึ่งส่วนใดของข้ อเสนอการใช้ โครงข่าย
โทรคมนาคมซึ่งเป็ นเงื่อนไขเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบตั ิกรณีทวั่ ไป และมิได้ ใช้ บงั คับเป็ นการเฉพาะเจาะจงกับ
ผู้ขอใช้ รายใดรายหนึ่งที่ ได้ มี การตกลงกันแล้ ว เพื่ อไม่ให้ เกิ ดการเลื อกปฏิ บัติ กับผู้ขอใช้ ที่ยังไม่มี การทา
สัญ ญาใช้ โ ครงข่าย ผู้ข อใช้ ยิ น ยอมให้ ก ารเปลี่ ยนแปลงนัน้ มี ผ ลถึ ง สัญญาใช้ โครงข่ายที่ ไ ด้ มี ก ารทาไว้
ก่อนหน้ าการเปลี่ยนแปลงด้ วย
ข้ อ 7 การตี ค วามหมายของค าใดๆ ของข้ อ เสนอฉบับ นี ้ ให้ เ ป็ นไปตามความหมายที่ ก าหนดไว้ ใ น
เอกสารแนบท้ ายข้ อเสนอ 1 หรื อหากไม่ได้ กาหนดไว้ การตีความหมายใดๆ ให้ ถือเอาความหมายตาม
ประกาศกสทช.ใช้ เป็ นการอ้ างอิง
กระบวนการและระยะเวลาเจรจาข้ อตกลงการใช้ โครงข่ ายโทรคมนาคม
ข้ อ 8 ผู้ขอใช้ ต้องทาเป็ นหนัง สือแสดงเจตจานง (คาขอใช้ ) โดยชัดแจ้ ง แก่ ทริ ปเปิ ลที บรอดแบนด์ ว่า
ต้ องการขอทาสัญญาการใช้ โครงข่ายโทรคมนาคมตามเงื่อนไขที่กาหนดไว้ ตามข้ อเสนอฉบับนี ้ โดยจะต้ อง
ระบุรายละเอียดอย่างน้ อยดังต่อไปนี ้
(1) บริ การที่ต้องการใช้ รวมทังคุ
้ ณภาพและปริ มาณที่ต้องการและรายละเอียดทางเทคนิคอื่นๆ
ที่จาเป็ นสาหรับการใช้ โครงข่าย

(2) รูปแบบการใช้ โครงข่ายที่ต้องการ และสถานที่ที่จะเป็ นจุดใช้ โครงข่ายโทรคมนาคม
(3) บริ การโครงสร้ างพื ้นฐานและสิ่งอานวยความสะดวกที่ต้องการใช้ บริ การเพื่อการใช้ โครงข่าย
โทรคมนาคม
(4) วัน ระยะเวลา และสถานที่ที่ต้องการใช้ โครงข่ายโทรคมนาคม
(5) ข้ อเสนอ หรื อเงื่อนไขที่ต้องการเจรจาเพิ่มเติม หรื อปรับเปลี่ยนจากข้ อเสนอฉบับนี ้
(6) ข้ อมูลอื่นที่จาเป็ นสาหรับการใช้ โครงข่ายโทรคมนาคม
(7) บุคคลและสถานที่ที่ตดิ ต่อได้
ทังนี
้ ้ หากข้ อมูลดังกล่าวไม่มีความชัดเจน หรื อไม่เพียงพอต่อการให้ บริ การใช้ โครงข่ายโทรคมนาคม
ของ ทริปเปิ ลที บรอดแบนด์ ทริปเปิ ลที บรอดแบนด์จะแจ้ งไปยังผู้ขอใช้ โดยระบุรายละเอียดข้ อมูลที่ต้องการ
เพิ่มเติมให้ ผ้ ขู อใช้ จดั ส่งให้ เพื่อประกอบการดาเนินการ
ข้ อ 9 ภายในไม่เกิน 15 วันนับแต่วนั ที่ได้ รับคาขอใช้ ทริปเปิ ลที บรอดแบนด์จะดาเนินการดังนี ้
9.1 ตรวจสอบและพิเคราะห์อย่างละเอียดซึ่งคาขอใช้ และรายละเอียดทังหมด
้
โดยจะแสดงเจตนา
เป็ นหนัง สื อในการจะสนองรั บ หรื อปฏิ เ สธ ความจ านงขอใช้ โครงข่ายของผู้ขอใช้ ทัง้ หมดหรื อบางส่วน
(คาตอบรับการขอใช้ ) ซึง่ การปฏิเสธการขอใช้ นนั ้ (หากมี) จะเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ของประกาศกสทช.ที่มี
9.2 ให้ มีการเจรจาในรายละเอียดเพื่อการใช้ โครงข่ายให้ บรรลุผล
9.3 ให้ มีการเข้ าทาสัญญากับทริปเปิ ลที บรอดแบนด์ เมื่อการเจรจาได้ บรรลุผลข้ อตกลงร่วมกัน
ข้ อ 10 ทังนี
้ ้ภายในเวลาไม่เกิน 15 วันนับแต่การเจรจาได้ บรรลุข้อตกลงแล้ ว หากผู้ขอใช้ ยงั ไม่มีการเข้ าทา
สัญญาการใช้ ทริปเปิ ลที บรอดแบนด์จะถือว่าผู้ขอใช้ ไม่ประสงค์ที่จะใช้ โครงข่ายกับทริ ปเปิ ลที บรอดแบนด์
ตามคาขอใช้ ที่แสดงเจตจานง และให้ ถือว่าการเจรจาขอใช้ โครงข่ายในครัง้ นันเป็
้ นอันสิ ้นสุด
ข้ อ 11 การแจ้ งปริมาณที่ต้องการใช้ โครงข่ายในคาขอใช้ นนั ้ เพื่อให้ ทริ ปเปิ ลที บรอดแบนด์สามารถควบคุม
คุณ ภาพการให้ บ ริ ก ารได้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ และเพื่ อ เป็ นการให้ ปริ ม าณการขอใช้ เป็ นไปอย่ า ง
สมเหตุสมผลแล้ ว ปริ มาณที่ต้องการใช้ โครงข่ายในคาขอใช้ นนั ้ ผู้ขอใช้ จะต้ องพิจารณาข้ อมูลโดยรอบคอบ
และแจ้ งให้ ทราบถึง
(1) ปริ มาณโครงข่ายที่ผ้ ขู อใช้ ประสงค์จะขอใช้ จากทริ ปเปิ ลที บรอดแบนด์
(2) รายละเอียดการใช้ งานใช้ โครงข่าย ในส่วนที่ผ้ ขู อใช้ จะนาไปใช้ งาน

(3) ข้ อมูลรายละเอียดอื่นๆ ที่จาเป็ นต่อการพิจารณาของทริ ปเปิ ลที บรอดแบนด์ตามที่จะมีการ
ร้ องขอ ทังนี
้ ้ ข้ อมูลทังสองจะต้
้
องสอดคล้ องและเป็ นเหตุเป็ นผลโดยมุ่งที่จะให้ เกิดการใช้ งาน
ได้ อย่างเต็มประสิทธิภาพ หากทริปเปิ ลที บรอดแบนด์พิจารณาโดยสุจริ ตแล้ วเห็นว่าปริ มาณ
โครงข่ายที่ขอใช้ ที่ผ้ ขู อใช้ เสนอมานันไม่
้ สมเหตุสมผล ทริ ปเปิ ลที บรอดแบนด์อาจทักท้ วงให้
ผู้ขอใช้ พิจารณาทบทวนใหม่ให้ เหมาะสม
ข้ อ 12 โดยที่ผ้ ขู อใช้ ได้ พิจารณาถึงปริมาณโครงข่ายที่ขอใช้ วา่ เหมาะสมแล้ ว และได้ เข้ าทาสัญญาการใช้ ใน
ปริมาณดังกล่าวกับทริปเปิ ลที บรอดแบนด์
ดังนัน้ ภายในระยะเวลา 90 วันหลังจากทริ ปเปิ ลที บรอดแบนด์ได้ เปิ ดให้ บริ การใช้ โครงข่ายให้ กับ
ผู้ขอใช้ ตามคาขอใช้ แล้ ว ผู้ขอใช้ จะต้ องจัดให้ มีการใช้ งานโครงข่ายเต็มจานวนปริ มาณที่มีการขอใช้ และ
จะต้ องรักษาระดับปริ มาณการใช้ งานโครงข่ายให้ เป็ นไปตามปริ มาณที่ขอใช้ ตลอดระยะเวลาที่ใช้ บริ การ
หากผู้ขอใช้ ไม่สามารถจัดให้ มีการใช้ งานโครงข่ายให้ เป็ นไปตามแนวทางดังกล่าวได้ ผู้ขอใช้ ยินดีและตกลง
ให้ ทริ ปเปิ ลที บรอดแบนด์ใช้ เหตุดงั กล่าวนามาคิดค่าบริ การการใช้ โครงข่ายเพื่อให้ ครอบคลุมส่วนที่ผ้ ขู อใช้
ไม่สามารถจัดให้ มีการใช้ งานเต็มจานวนปริมาณที่มีการขอใช้ ได้ โดยหลักการคานวณปริ มาณการใช้ งานให้
เต็มจานวนปริมาณที่มีการขอใช้ นนให้
ั ้ เป็ นไปตามที่กาหนดในเอกสารแนบท้ ายข้ อเสนอ 2
หมวด 2
มาตรฐานทางเทคนิค และคุณภาพการใช้ โครงข่ ายโทรคมนาคม
มาตรฐานทางเทคนิคสาหรับการใช้ โครงข่ ายโทรคมนาคม
ข้ อ 13 การเข้ าใช้ โครงข่ายของทริ ปเปิ ลที บรอดแบนด์ ผู้ขอใช้ จะต้ องจัดให้ โครงข่ายหรื ออุปกรณ์ ของตนมี
มาตรฐานทางเทคนิคที่เข้ ากันได้ กบั โครงข่ายของทริปเปิ ลที บรอดแบนด์ที่มีใช้ อยู่ ซึ่งมีมาตรฐานอ้ างอิง ตาม
เอกสารแนบท้ ายข้ อเสนอ 3 หรื อเป็ นไปตามที่คณะกรรมการจะมีการประกาศกาหนดและบังคับใช้ ใน
อนาคต ในเรื่ องที่ว่าด้ วยมาตรฐานของโครงข่ายโทรคมนาคมและอุปกรณ์ แห่งพระราชบัญญัติประกอบ
กิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2544
คุณภาพการใช้ โครงข่ ายโทรคมนาคม
ข้ อ 14 ทริปเปิ ลที บรอดแบนด์จะจัดให้ บริการการใช้ โครงข่ายโทรคมนาคมมีคณ
ุ ภาพเป็ นไปตามมาตรฐาน
ทางเทคนิคซึ่งระบุไว้ ในเอกสารแนบท้ ายข้ อเสนอ 3 ซึ่งเป็ นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขว่าด้ วยมาตรฐาน
บริการที่ดีตามที่คณะกรรมการจะประกาศกาหนดและถือบังคับใช้

หมวด 3
กระบวนการและวิธีการใช้ โครงข่ ายโทรคมนาคม และจุดเข้ าใช้ โครงข่ ายโทรคมนาคม
กระบวนการและวิธีการใช้ โครงข่ ายโทรคมนาคม
ข้ อ 15 การจัดให้ มีการใช้
ทริ ป เปิ ลที บรอดแบนด์ อาจปฏิ เ สธไม่ ใ ห้ ใช้ โครงข่ า ยโทรคมนาคมด้ วยเหตุก รณี โ ครงข่ า ย
โทรคมนาคมที่มีอยูไ่ ม่เพียงพอแก่การให้ ผ้ รู ับใบอนุญาตรายอื่นใช้ โครงข่าย หรื อ การใช้ โครงข่ายโทรคมนาคม
มีปัญหาทางเทคนิคที่อาจก่อให้ เกิดการรบกวนกิจการโทรคมนาคมหรื อเป็ นเหตุขัดขวางการโทรคมนาคม
หรื อ กรณี อื่ นตามที่ คณะกรรมการประกาศกาหนด รวมถึ งเหตุภายใต้ กรอบของกฎหมาย โดยไม่ขัดต่อ
หลักเกณฑ์ที่ กสทช. กาหนด ในกรณี มี เหตุปฏิเสธเนื่ องจากความไม่เพียงพอ หรื อ ต้ องลงทุนเพิ่ม เป็ น
ดุลยพินิจของทริ ปเปิ ลที บรอดแบนด์ ในการจัดหา/ติดตัง้ อุปกรณ์เพิ่ม ลงทุนเพิ่ม เมื่อพิจารณาแล้ วเห็นว่า
คุ้มค่าทางเศรษฐกิจโดยอาจกาหนดเงื่อนไขระยะเวลาใช้ งานหรื อตามที่จะมีการตกลงกัน
ทัง้ นี ้ เมื่ อ ทริ ป เปิ ลที บรอดแบนด์ ตกลงให้ ใ ช้ โ ครงข่ า ยในกรณี ต้ อ งจัด หา/ติ ด ตัง้ อุป กรณ์ เ พิ่ ม
ระยะเวลาในการดาเนินการจะเป็ นดังนี ้
15.1 หากเป็ นการดาเนินการบนระบบอุปกรณ์โครงข่ายที่มีอยู่แล้ วโดยไม่ต้องมีการขยายระบบ
พื ้นฐานเพื่อรองรับการใช้ ภายในไม่เกิน 90 วันหรื อตามที่จะมีการตกลงกันบนหลักของเหตุและผล นับแต่
วันที่ได้ เข้ าทาสัญญาการใช้ แล้ วเสร็จสมบูรณ์ ทริ ปเปิ ลที บรอดแบนด์จะจัดให้ มีการใช้ โครงข่ายตามคาตอบ
รับการขอใช้ ให้ แล้ วเสร็จ หรื อ
15.2 หากเป็ นการดาเนินการที่ ทริ ปเปิ ลที บรอดแบนด์จ าเป็ นต้ องมี การขยายระบบอุปกรณ์
โครงข่าย หรื อต้ องมีการขยายระบบพื ้นฐานเพื่อรองรับการใช้ เช่น การจะต้ องติดตังตู
้ ้ อปุ กรณ์ (Equipment
rack) เป็ นการเพิ่มเติม การจะต้ องวางระบบไฟฟ้าเพิ่มเติม เป็ นต้ น ภายในไม่เกิน 180 วันหรื อตามที่จะมี
การตกลงกัน บนหลัก ของเหตุแ ละผล นับ แต่วัน ที่ ไ ด้ เ ข้ า ท าสัญ ญาการใช้ โ ครงข่ า ยแล้ ว เสร็ จ สมบูร ณ์
ทริปเปิ ลที บรอดแบนด์จะจัดให้ มีการใช้ โครงข่ายตามคาตอบรับการขอใช้ ให้ แล้ วเสร็จ
ทังนี
้ ้ หากมีเหตุอันสุดวิสยั เกิดขึน้ ทริ ปเปิ ลที บรอดแบนด์จะขยายระยะเวลาเป็ นการเพิ่มเติมอัน
เนื่องจากเหตุสดุ วิสยั ดังกล่าวตามแต่ละกรณีที่เกิดขึ ้น
ข้ อ 16 การทดสอบ
16.1 การใช้ โครงข่ายของผู้ขอใช้ เข้ ากับโครงข่ายของทริ ปเปิ ลที บรอดแบนด์ ภายหลังจากที่ได้ เข้ า
ทาสัญญาการใช้ เสร็จสมบูรณ์ ก่อนที่จะให้ มีการเปิ ดให้ บริ การจริ งผู้ขอใช้ และทริ ปเปิ ลที บรอดแบนด์ จะต้ อง
จัดให้ มีการทดสอบทางเทคนิคของระบบที่เกี่ยวข้ องต่างๆ ในการให้ บริ การใช้ โครงข่ายโทรคมนาคม เพื่อเป็ น

การตรวจสอบความพร้ อม และความถูกต้ องของระบบก่อนที่จะเปิ ดให้ บริ การ ทังนี
้ ้หากในขัน้ ตอนของการ
ทดสอบนี ้ต้ องล่าช้ าอันเนื่องจากเหตุ
(1) การไม่ให้ ความร่วมมือของผู้ขอใช้ หรื อ
(2) เหตุของข้ อขัดข้ องทางเทคนิค หรื อ
(3) เหตุอื่นใดที่ได้ มีการตกลงกันแล้ วแต่ละกรณี
ด้ วยเหตุแห่งความล่าช้ าดังกล่าว หากส่งผลถึงการจัดให้ มีการใช้ แล้ ว ทริ ปเปิ ลที บรอดแบนด์อาจใช้
สิทธิ เนื่องจากเหตุดงั กล่าวเพื่อขยายวันเวลาที่จะเริ่ มให้ บริ การใช้ โครงข่ายออกไป โดยจะขยายออกไปให้
สอดคล้ องกับเหตุแห่งการล่าช้ านันๆ
้
16.2 เพื่อวัตถุประสงค์ของการการตรวจสอบความพร้ อม และความถูกต้ องของระบบก่อนให้ บริ การ
จึงได้ กาหนดรายละเอียดการทดสอบในเอกสารแนบท้ ายข้ อเสนอ 4
ข้ อ 17 ทริปเปิ ลที บรอดแบนด์ จะเปิ ดให้ บริการใช้ โครงข่ายโทรคมนาคมเมื่อคูส่ ญ
ั ญาได้ มีการทดสอบการใช้
โครงข่ายแล้ ว และคูส่ ญ
ั ญาทังสองฝ่
้
ายต้ องตกลงและยอมรับผลการทดสอบที่เกิดขึ ้นร่วมกัน
จุดเข้ าใช้ โครงข่ ายโทรคมนาคม
ข้ อ 18 ทริ ปเปิ ลที บรอดแบนด์ จัดให้ มี จุดเข้ าใช้ โครงข่ายโทรคมนาคมส าหรั บให้ บริ การกับผู้ขอใช้ ตาม
กาหนดในเอกสารแนบท้ ายข้ อเสนอ 5
ข้ อ 19 ในกรณีจาเป็ นหรื อเห็นสมควรที่ ทริ ปเปิ ลที บรอดแบนด์จะต้ องทาการเพิ่ม หรื อลดจานวน หรื อย้ าย
จุดใช้ โครงข่ายโทรคมนาคมที่กาหนด ทริ ปเปิ ลที บรอดแบนด์จะแจ้ งให้ คสู่ ญ
ั ญาทราบเป็ นการล่วงหน้ าเป็ น
ระยะเวลาไม่น้อยกว่า 3 เดือน โดยคูส่ ญ
ั ญาจะปรับปรุงการใช้ โครงข่ายให้ สอดคล้ องกับการเปลี่ยนแปลงที่มี
ด้ วยค่าใช้ จ่ายของผู้ขอใช้ เองทังสิ
้ ้น ในกรณีการปรับปรุ งการใช้ โครงข่ายดังกล่าวสร้ างภาระเกินสมควรแก่
ผู้ขอใช้ ผู้ขอใช้ และทริปเปิ ลที บรอดแบนด์ จะร่วมกันหาข้ อยุตเิ พื่อไม่ให้ ผ้ ขู อใช้ รับภาระเกินสมควร
บริการใช้ โครงข่ ายโทรคมนาคม
ข้ อ 20 ทริ ปเปิ ลที บรอดแบนด์ จัดให้ มี บริ การใช้ โครงข่ายโทรคมนาคมแก่ผ้ ูขอใช้ ตามเอกสารแนบท้ าย
ข้ อเสนอ 6

หมวด 4
อาคารสถานที่สาธารณูปโภคและสิ่งอานวยความสะดวกอื่นๆ
ข้ อ 21 การใช้ โ ครงข่ า ยของผู้ ขอใช้ ณ จุ ด เข้ า ใช้ โครงข่ า ยโทรคมนาคม หากจ าเป็ นต้ อ งใช้ สถานที่
สาธารณูปโภคและสิ่งอานวยความสะดวกอื่นๆ สาหรับ วัตถุประสงค์แห่งการใช้ โครงข่ายโทรคมนาคมตาม
ข้ อเสนอนี ้ ผู้ขอใช้ ต้องแจ้ งรายละเอียดที่จาเป็ นอย่างชัดเจนเป็ นหนังสือแก่ทริปเปิ ลที บรอดแบนด์
ทริ ปเปิ ลที บรอดแบนด์ จะจัดหาสถานที่ สาธารณูปโภคและสิ่งอานวยความสะดวกให้ กบั ผู้ขอใช้
และเรี ยกเก็บค่าตอบแทนตามอัตราที่กาหนดในเอกสารแนบท้ ายข้ อเสนอ 7 หากทริ ปเปิ ลที บรอดแบนด์
ไม่สามารถจัดหาสถานที่ สาธารณูปโภคและสิ่งอานวยความสะดวกตามที่ผ้ ขู อใช้ ร้องขอได้ เนื่องจากเหตุผล
ทางเทคนิคหรื อข้ อจากัดที่ มีแล้ ว ทริ ปเปิ ลที บรอดแบนด์จะเสนอให้ ผ้ ขู อใช้ พิจารณาในทางเลือกอื่นภายใต้
ข้ อตกลงด้ านภาระค่าใช้ จา่ ยที่จะมีขึ ้นกับผู้ขอใช้
ข้ อ 22 ในการจัดให้ มี สถานที่ สาธารณูปโภคและสิ่งอานวยความสะดวกอื่นๆ สาหรับการใช้ โครงข่าย
โทรคมนาคมให้ กับผู้ขอใช้ นนั ้ ทริ ปเปิ ลที บรอดแบนด์ จะจัดให้ มีการบารุ งรักษาให้ ใช้ งานได้ ดี ให้ มีความ
ปลอดภัย จัดให้ มีระเบียบการเข้ าสถานที่ จัดทาคู่มือการปฏิบตั ิงานและบารุ งรักษา ให้ กับผู้ขอใช้ ใช้ เป็ น
แนวทางในการปฏิบตั ิ
ข้ อ 23 ผู้ ขอใช้ มี ภ าระรั บ ผิ ด ชอบต่ อ ค่ า ตอบแทนที่ มี ก ารเรี ยกเก็ บ อั น เนื่ อ งจากการใช้ สถานที่
สาธารณูปโภคและสิ่ง อานวยความสะดวกอื่ นๆ ส าหรับการใช้ โครงข่ายโทรคมนาคมที่ เกิดขึน้ อีกทัง้ ยัง
จะต้ องปฏิบตั ติ ามมาตรการต่างๆ ที่เกี่ยวข้ องโดยเคร่งครัด
หมวด 5
อัตราค่ าตอบแทนการใช้ โครงข่ ายโทรคมนาคม และอัตราค่ าตอบแทนการใช้ ส่ ิงอานวยความ
สะดวกที่จาเป็ น
ข้ อ 24 ผู้ขอใช้ จะมีหน้ าที่ชาระค่าตอบแทนการใช้ โครงข่ายโทรคมนาคมของทริ ปเปิ ลที บรอดแบนด์ ในอัตรา
ที่ปรากฏในเอกสารแนบท้ ายข้ อเสนอ 6
นอกจากนี ้ผู้ขอใช้ ยังจะต้ องมีหน้ าที่ ชาระค่าตอบแทนการใช้ โครงข่ายโทรคมนาคมของทริ ปเปิ ลที
บรอดแบนด์ สาหรับกรณีที่ผ้ ขู อใช้ ไม่สามารถจัดให้ มีการใช้ งานปริ มาณการใช้ งานโครงข่ายเป็ นไปตามที่
ตกลงกันได้

หมวด 6
หลักเกณฑ์ และวิธีการเรียกเก็บ การแบ่ ง และการชาระค่ าตอบแทนการใช้ โครงข่ ายโทรคมนาคม
ข้ อ 25 การเก็บค่าบริ การและความรับผิดชอบต่อค่าบริ การใช้ โครงข่าย ผู้ขอใช้ จะรับผิดชอบในการจัดเก็บ
ค่าบริ การโทรคมนาคมที่ เ กิ ดขึน้ จากการให้ บริ การกับผู้ใช้ บริ การของตน และให้ รับผิดชอบหนี ส้ ูญของ
ผู้ใช้ บริการของตนที่เกิดขึ ้น ผู้ขอใช้ จะต้ องรับผิดชอบค่าใช้ โครงข่ายที่เกิดขึ ้นในทุกกรณีดงั กล่าว ไม่ว่าผู้ขอใช้
จะมีหนี ้สูญจากการให้ บริการหรื อไม่ก็ตาม
ข้ อ 26 ผู้ขอใช้ เห็นชอบให้ ใช้ วิธีการตรวจวัดการใช้ โครงข่ายที่เกิดขึน้ ตามที่กาหนดในเอกสารแนบท้ าย
ข้ อเสนอ 2 เพื่อใช้ เป็ นข้ อมูลอ้ างอิงในการนามาคานวณค่าบริการใช้ โครงข่ายระหว่างคูส่ ญ
ั ญา
ข้ อ 27 ในกรณีพบว่าข้ อมูลปริ มาณการใช้ โครงข่ายซึ่งทังสองฝ่
้
ายบันทึกไว้ มีความแตกต่างกัน (Deviation
Record) ทังสองฝ่
้
ายจะร่ วมกันตรวจสอบข้ อมูลดังกล่าวให้ เป็ นที่ยุติภายใน 30 วัน เว้ นแต่ข้อมูลปริ มาณ
แตกต่างไม่เกิน 1 % ของข้ อมูลปริ มาณการใช้ เฉลี่ยของทังสองฝ่
้
าย ให้ ถือว่าทังสองฝ่
้
ายยอมรับตามข้ อมูล
ปริมาณการใช้ โครงข่ายของฝ่ ายเรี ยกเก็บเงิน
ข้ อ 28 หากไม่มี ก ารตกลงกันเป็ นอย่า งอื่ น แล้ ว การเรี ย กเก็ บ ค่าบริ ก ารการใช้ โครงข่า ยโทรคมนาคม
กาหนดให้ เรี ยกเก็บทุกช่วงรอบเวลาการคานวณเวลา 1 เดือน โดยเมื่อครบกาหนดของแต่ละช่วงรอบเวลา
การคานวณแล้ ว ทริปเปิ ลที บรอดแบนด์จะดาเนินการดังนี ้
28.1 จัดส่งใบแจ้ งหนี ้ (Invoice) ค่าบริ การการใช้ โครงข่ายที่เกิดขึน้ ในช่วงรอบระยะเวลาการ
คานวณที่ผา่ นมาให้ กบั ผู้ขอใช้ เพื่อชาระเงินเต็มตามจานวนที่มีการเรี ยกเก็บภายในเวลา 30
วันนับถัดจากวันที่ได้ รับใบแจ้ งหนี ้ (Invoice date)
28.2 หลังจากผู้ขอใช้ ได้ รับใบแจ้ งหนีค้ ่าบริ การการใช้ โครงข่าย หากผู้ขอใช้ พบว่าข้ อมูลการใช้
บริ การดัง กล่าวแตกต่างไปกว่าส่วนที่ ยอมรั บกันได้ ผู้ขอใช้ จ ะต้ องแจ้ ง ถึง ความแตกต่าง
ดังกล่าวพร้ อมรายละเอียดเป็ นหนังสือให้ ทริ ปเปิ ลที บรอดแบนด์ทราบภายในเวลาไม่เกิน 7
วันนับถัดจากวันที่ได้ รับใบแจ้ งหนี ้ หากผู้ขอใช้ ไม่ดาเนินการภายในเวลาที่กาหนดแล้ วให้ ถือ
ว่าใบแจ้ งหนี ้ค่าใช้ บริการที่เกิดขึ ้นนันถู
้ กต้ อง
ข้ อ 29 หากผู้ขอใช้ ประสงค์จะโต้ แย้ ง ใบแจ้ งหนี ้ค่าบริ การการใช้ โครงข่ายว่าไม่ถูกต้ อง ผู้ขอใช้ ต้องแจ้ งให้
ทริ ปเปิ ลที บรอดแบนด์ ทราบ ทังสองฝ่
้
ายจะใช้ ความพยายามในการตรวจสอบหาข้ อเท็จจริ ง หรื อดาเนิน

กระบวนการใดๆ รวมถึงการสนับสนุนข้ อมูลที่เกี่ยวข้ องเพื่อการตรวจสอบอันจะนาไปสู่ข้อยุติของข้ อมูลที่
ยอมรับกันได้ ภายใน 90 วัน
ข้ อ 30 ในระหว่างการตรวจสอบความแตกต่างที่เกิดขึ ้นที่ยงั ไม่สามารถยุติได้ นนั ้ ทริ ปเปิ ลที บรอดแบนด์
อาจจะเรี ยกเก็บค่าตอบแทนการใช้ โครงข่าย ในส่วนที่มีข้อมูลที่ตรงกันก่อนก็ได้ สาหรับส่วนที่ มีข้อมูลไม่
ตรงกันนันให้
้ ดาเนินการตรวจสอบความถูกต้ อง โดยหากผลของการตรวจสอบพบว่าข้ อมูลของทริ ปเปิ ลที
บรอดแบนด์นนถู
ั ้ กต้ อง ผู้ขอใช้ จะต้ องชาระค่าบริ การการใช้ ให้ กับทริ ปเปิ ลที บรอดแบนด์ในส่วนดังกล่าว
เพิ่มเติม และทริ ปเปิ ลที บรอดแบนด์จะเรี ยกเอาดอกเบี ้ยตามอัตราที่กฎหมายกาหนดจากผู้ขอใช้ เพิ่มเติม
จากค่าบริการในส่วนที่ต้องชาระเพิ่มเติมดังกล่าวอีกด้ วย โดยเริ่ มคิดจากวันที่ครบกาหนดชาระค่าบริ การใน
ส่วนที่ไม่แตกต่างกันเป็ นต้ นไป
ข้ อ 31 การชาระเงินค่าบริการการใช้ โครงข่ายโทรคมนาคม ให้ เป็ นการชาระแยกตามประเภทของการขอใช้
โครงข่ายที่มีระหว่างผู้ขอใช้ กบั ทริปเปิ ลที บรอดแบนด์ โดย
(1) จะต้ องชาระเต็มจานวนที่ระบุไว้ ในใบแจ้ งหนี ้ หรื อ
(2) ช าระในส่วนที่ มี ข้อมูล ตรงกันก่อนหากข้ อมูลการใช้ บริ การใช้ แ ตกต่างกันเกิ นกว่าส่วนที่
ยอมรับกันได้ และชาระส่วนที่ต้องตรวจสอบเพิ่มเติม(หากมี)หลังผลการตรวจสอบเป็ นที่ยุติ
ทัง้ นี ้ การดาเนินการทางบัญชีและภาษี ต่างๆ ที่ เกี่ ยวข้ องจะต้ องเป็ นไปตามกรอบของกฎหมาย
กาหนด การผิดนัดไม่ชาระหนี ้ภายในกาหนดเวลา ทริ ปเปิ ลที บรอดแบนด์ จะเรี ยกเอาดอกเบี ้ยตามอัตราที่
กฎหมายกาหนดจากผู้ขอใช้ เพิ่มเติมจากค่าบริ การที่จะต้ องชาระอีกด้ วย โดยเริ่ มคิดจากวันที่ครบกาหนด
ชาระค่าบริ การเป็ นต้ นไป อีกทังทริ
้ ปเปิ ลที บรอดแบนด์มี สิทธิยกเลิกการให้ ใช้ โครงข่ายโทรคมนาคม และ
ความเสี ยหายใดๆ เนื่ องจากการไม่ช าระหนี ้ ผู้ขอใช้ เป็ นผู้รับผิดชอบชดใช้ ค่าเสียหายนัน้ แก่ทริ ปเปิ ลที
บรอดแบนด์ โดยขันตอนการยกเลิ
้
กให้ เป็ นไปตามประกาศ กสทช.
ข้ อ 32 การเรี ยกเก็บค่าตอบแทนการใช้ โครงข่ายโทรคมนาคม หากพบว่ามีการเรี ยกเก็ บค่าตอบแทนไม่
ครบถ้ วน ให้ สามารถเรี ยกเก็บค่าตอบแทนในส่วนที่ไม่ครบถ้ วนเป็ นการเพิ่มเติมได้ ทังนี
้ ้จะต้ องไม่เกินกว่า
ระยะเวลา 90 วันหลังจากที่มีการเรี ยกเก็บค่าตอบแทนการใช้ โครงข่ายโทรคมนาคมในรอบที่ไม่ครบถ้ วน
นันๆ
้
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หน้ าที่ความรั บผิดชอบของผู้ขอใช้ เงื่อนไขเกี่ยวกับความลับ การเปิ ดเผยข้ อมูล และมาตรการ
ด้ านความปลอดภัย
ข้ อ 33 การเข้ าใช้ โครงข่ายของทริ ปเปิ ลที บรอดแบนด์นนั ้ ผู้ขอใช้ มีหน้ าที่รับผิดชอบในการดูแลตลอดจน
การบารุ ง รักษาอุปกรณ์ ในส่วนความรั บผิ ดชอบของตน ด้ วยค่าใช้ จ่ายของผู้ขอใช้ เองทัง้ สิ น้ ทริ ปเปิ ลที
บรอดแบนด์ จ ะไม่รั บ ผิ ด ชอบต่อ ความเสี ย หายอัน เกิ ด ขึน้ เนื่ อ งจากการเข้ า ใช้ โ ครงข่า ยของ ทริ ป เปิ ลที
บรอดแบนด์ที่จะส่งผลถึงการให้ บริ การกับผู้ใช้ บริ การของผู้ขอใช้ ทริ ปเปิ ลที บรอดแบนด์จะรับผิดชอบต่อ
ความเสียหายของอุปกรณ์ที่ตอ่ เชื่อมกับโครงข่ายของทริ ปเปิ ลที บรอดแบนด์เท่านัน้ ทังนี
้ ้หากผลการพิสจู น์
ถึงเหตุแห่งความเสียหายดังกล่าวพบว่าเกิดขึ ้นมาจากความบกพร่องของทริ ปเปิ ลที บรอดแบนด์
ข้ อยกเว้ นความรับผิดใดๆ ข้ างต้ น ไม่ตดั สิทธิ ค่สู ัญญาในการเรี ยกร้ องค่าเสียหายจากผู้ก่อให้ เกิด
ความเสียหายโดยกลฉ้ อฉล หรื อประมาทเลินเล่ออย่างร้ ายแรง
ข้ อ 34 เงื่อนไขเกี่ยวกับความลับ
34.1 ในกระบวนการเจรจา ตลอดจนการเข้ าทาสัญญาการใช้ และการดาเนินการอื่นใดที่จาเป็ นอัน
เกี่ยวเนื่องกับการขอใช้ โครงข่ายของทริปเปิ ลที บรอดแบนด์นนั ้ เอกสาร ข้ อมูลในรูปแบบใดๆ
ก็ตาม (ข้ อมูลลับ) ทังสองฝ่
้
ายจะต้ องรักษาไว้ เป็ นความลับห้ ามมิให้ เปิ ดเผยกับผู้ใด ยกเว้ น
ด้ วยบังคับของกฎหมายหรื อคาสัง่ ของคณะกรรมการ หรื อที่ได้ รับความเห็นชอบจากอีกฝ่ าย
หนึง่ ก่อน
34.2 เพื่อเป็ นการป้องกันการเปิ ดเผยข้ อมูลลับอย่างไม่ เหมาะสม ทังสองฝ่
้
ายตกลงที่จะจากัดการ
เข้ าถึงซึ่งข้ อมูลดังกล่าวเฉพาะแต่โดยพนักงาน ลูกจ้ างหรื อตัวแทนซึ่งอยู่ในสถานะที่มีความ
จาเป็ นจะต้ องรู้ข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการดาเนินการภายใต้ วตั ถุประสงค์ของการใช้ โครงข่าย
นี ้เท่านัน้ และจะต้ องไม่เปิ ดเผยข้ อมูลนันต่
้ อบุคคลอื่น
34.3 ในกรณีที่มีการร้ องขอให้ ทาลายหรื อส่งคืนข้ อมูลลับ ฝ่ ายที่ได้ รับการร้ องขอจะต้ องดาเนินการ
ให้ แล้ วเสร็จภายใน 7 วัน พร้ อมทังแจ้
้ งยืนยันให้ อีกฝ่ ายหนึง่ ทราบด้ วย
ข้ อ 35 ผู้ขอใช้ จะต้ องไม่ดาเนินการใดๆ อันทาให้ เกิดความเสียหายแก่โครงข่ายของทริ ปเปิ ลที บรอดแบนด์
ตลอดจนอาคารสถานที่ สาธารณูปโภคและสิ่งอานวยความสะดวกต่างๆ ที่ใช้ ในการใช้ โครงข่าย และจะต้ อง
ปฏิบตั ิตามมาตรการรักษาความปลอดภัย ซึ่งทริ ปเปิ ลที บรอดแบนด์ กาหนดตามเอกสารแนบท้ ายข้ อเสนอ
8 โดยเคร่งครัด
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ขัน้ ตอนการร้ องขอใช้ บริการใหม่ และการเปลี่ยนแปลงการใช้ โครงข่ ายโทรคมนาคม
ข้ อ 36 การใช้ โครงข่ายของทริปเปิ ลที บรอดแบนด์นนั ้ ระยะเวลาในการใช้ บริ การใช้ โครงข่ายให้ เป็ นไปตาม
กาลที่จะมีการตกลงกันตามความเหมาะสม ทังนี
้ ้ การจะเปลี่ยนแปลง หรื อยกเลิกวงจรใช้ ใดๆ ก็ตามหากมี
ขึ ้นจากผู้ขอใช้ การเปลี่ยนแปลงหรื อยกเลิกนันๆ
้ จะต้ องไม่กระทบกับการลงทุนของทริ ปเปิ ลที บรอดแบนด์ที่
ได้ ลงทุนไปเพื่อรองรับการขอใช้ ของผู้ขอใช้ ซึ่งทริ ปเปิ ลที บรอดแบนด์ ได้ ดาเนินการไปแล้ ว (หากมี) โดย
ทริปเปิ ลที บรอดแบนด์สงวนสิทธิที่จะเรี ยกร้ องเอากับผู้ขอใช้ เพื่อให้ ชดเชยกับผลกระทบดังกล่าว
ข้ อ 37 ภายหลังจากการใช้ ได้ ดาเนินการแล้ วและผู้ขอใช้ ประสงค์จะใช้ โครงข่ายเพิ่มเติม ผู้ขอใช้ โครงข่าย
จะต้ องดาเนินการตามขัน้ ตอนกระบวนการการเจรจาการใช้ โครงข่าย และกระบวนการและวิธี การใช้
โครงข่ายโทรคมนาคม
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ขัน้ ตอน วิธีการ และระยะเวลาดาเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้ องเรียน
ข้ อ 38 การใช้ โครงข่ายของทริ ปเปิ ลที บรอดแบนด์ ทัง้ สองฝ่ ายจะให้ ความร่ วมมือในการตรวจสอบการ
ให้ บริการ การทางานของอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้ องให้ สามารถใช้ งานได้ อย่างมีประสิทธิภาพ โดยให้ มีการกาหนด
แนวทางร่วมกันถึงการจะประสานงานระหว่างผู้ขอใช้ กบั ทริปเปิ ลที บรอดแบนด์ให้ มีประสิทธิภาพ
ข้ อ 39 หากพบว่าบริการการใช้ โครงข่ายไม่เป็ นไปตามมาตรฐานที่ได้ ตกลงกัน ให้ มีการดาเนินการดังนี ้
(1) ผู้ขอใช้ โครงข่ายจะต้ องแจ้ งเป็ นหนังสือ (ข้ อร้ องเรี ยน) มายัง ทริ ปเปิ ลที บรอดแบนด์ ถึงข้ อ
ปั ญหาดังกล่าว
(2) ทริปเปิ ลที บรอดแบนด์จะตรวจสอบและแจ้ งให้ ผ้ ขู อใช้ ทราบภายในเวลาไม่เกิน 3 วัน
(3) ทริ ปเปิ ลที บรอดแบนด์จะดาเนินการแก้ ไขข้ อปั ญหาให้ แล้ วเสร็ จภายในเวลาไม่เกิน 60 วัน
และแจ้ งผลการดาเนินการให้ ผ้ ขู อใช้ ทราบ

หมวด 10
การผิดเงื่อนไข
ข้ อ 40 หากฝ่ ายใดฝ่ ายหนึ่งดาเนินการผิดเงื่อนไขไปจากที่ตกลงไว้ ในสัญญาใช้ โครงข่าย ทังสองฝ่
้
ายจะ
ดาเนินการเจรจาเพื่อแก้ ไขเยียวยาการดาเนินการที่ผิดเงื่อนไขดังกล่าว หากไม่สามารถเจรจาเพื่อหาข้ อยุติ
ภายในระยะเวลา 90 วันนับแต่ฝ่ายที่ไม่ได้ ผิดเงื่อนไขได้ ร้ ูถึงการดาเนินการที่ผิดเงื่อนไข ให้ เป็ นสิทธิของแต่
ละฝ่ ายในการจะนากรณีพิพาทนันไปสู
้ ่กระบวนการระงับข้ อพิพาทตามที่กาหนดในหมวด 4 แห่งประกาศ
กสทช.
หมวด 11
อื่นๆ
ข้ อ 41 เหตุสุดวิสยั หมายถึง เหตุใดๆ อันจะเกิดขึ ้นก็ดี จะให้ ผลพิบตั ิก็ดี เป็ นเหตุที่ไม่อาจป้องกันได้ แม้ ทงั ้
บุคคลผู้ต้องประสบหรื อใกล้ จะต้ องประสบเหตุนนั ้ จะได้ จดั การระมัดระวังตามสมควรอันพึงคาดหมายได้
จากบุคคลในฐานะและภาวะเช่นนัน้ และเพื่อประโยชน์ในการตีความข้ อตกลงนี ้ เหตุสดุ วิสยั ให้ รวมถึง (แต่
ไม่จากัดเฉพาะ) การก่อการกบฏ การก่อการร้ าย สงคราม การปฏิวัติรัฐประหาร ภาวะฉุกเฉิ นแห่งชาติ
อัคคีภัย วาตภัย อุทกภัย การระเบิด การก่อวินาศกรรม แต่ทงั ้ นีไ้ ม่รวมถึงข้ อพิพาททางด้ านแรงงานทุก
ประเภทรวมทังการนั
้
ดหยุดงาน
ข้ อ 42 การติดต่อมายังทริปเปิ ลที บรอดแบนด์ ในเรื่ องที่เกี่ยวเนื่องกับข้ อเสนอนี ้ให้ ตดิ ต่อมาที่
บริษัท ทริปเปิ ลที บรอดแบนด์ จากัด (มหาชน)
เลขที่ 200 หมูท่ ี่ 4 ถนนแจ้ งวัฒนะ ตาบลปากเกร็ด
อาเภอปากเกร็ด นนทบุรี 11120

เอกสารแนบท้ ายข้ อเสนอ 1
ความหมาย คานิยาม
1. “โครงข่ายโทรคมนาคม” “ใช้ โครงข่ายโทรคมนาคม” “ข้ อเสนอการใช้ โครงข่ายโทรคมนาคม”
“สิ่งอานวยความสะดวกที่จาเป็ น” ให้ มีความหมายตามที่ปรากฏใน ประกาศคณะกรรมการกิจการ
กระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่ อง การใช้ และเชื่อมต่อโครงข่าย
โทรคมนาคม พ.ศ. 2556 หรื อที่ได้ มีการแก้ ไขเพิ่มเติม

เอกสารแนบท้ ายข้ อเสนอ 2
วิธีการตรวจวัดการใช้ โครงข่ ายและ
หลักการคานวณปริมาณการใช้ งานให้ เต็มจานวนปริมาณที่มีการขอใช้
ปริมาณการใช้ งานเต็มจานวนให้ พิจารณาจากจานวนวงจรหรื อปริ มาณการใช้ งานตามที่ผ้ ขู อใช้ โครงข่ายได้
ขอใช้ บริการ และมีการใช้ งานอยูจ่ ากผู้ให้ ใช้ โครงข่าย

เอกสารแนบท้ ายข้ อเสนอ 3
มาตรฐานทางเทคนิคสาหรั บการใช้ โครงข่ ายโทรคมนาคม
ในการเชื่อมต่ออุปกรณ์และสายของผู้ขอใช้ โครงข่ายที่จดุ เข้ าใช้ โครงข่ายที่กาหนด ผู้ขอใช้ โครงข่าย
มีหน้ าที่ต้องจัดหาสายเคเบิ ้ลที่มีคณ
ุ สมบัตแิ ละขนาดที่สามารถต่อเชื่อมและเข้ ากันได้ กบั โครงข่ายของผู้ให้
ใช้ โครงข่าย โดยมีคณ
ุ สมบัตเิ ทียบเท่าหรื อไม่ด้อยไปกว่าที่กาหนดไว้ ในมาตรฐานทางเทคนิคนี ้
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/EIA598-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
With support strand

Performance
1Fiber
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.

4.7.

4.8.

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.

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

Macro Bending Loss:
The maximum value of macro bending loss shall not exceed the specified value as
follows:

4.9.

4.8.1.
4.8.2.

G.657.A1: 10 turns, 15 mm radius <0.25 dB at 1550 nm.
G.657.A2: 10 turns, 15 mm radius <0.03 dB at 1550 nm.

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.
1)

Protective Materials

2)

The primary protective coating shall be made of UV curable acrylic, UV
curable urethane, epoxy acrylic or equivalent material.
The primary coating diameter of fiber shall be 245 ±5 µm according to
TIA/EIA- 455-173.

5.

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 793-1B1). 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.

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
drop

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

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

testing the cable sheath specification shall conform to section 6.4.
Parameters
1. Carbon Black (%)

Specification
2.6 ±0.25

2
2. Minimum Tensile Strength (kg/cm )

100

3. Minimum Elongation (%)

300

4. Flame Propagation
Table 4 Drop wire sheath specification

See Section 6.4

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

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

> 660 N (self-supporting drop wire)

- Aerial 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-607941-2- E11A. The conditions for testing shall be conformed to specification as follow:
Test standard:
IEC 60794-1-2-E11A
Pre-requirements:

Diameter of mandrel
Number of cycles
Number of turn
Test result

30 mm
1 cycle
10
- Change of attenuation < 0.1 dB.
- No fiber break and no drop wire damage.

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:
Variation of temperature

-10°C to + 70°C

Number of cycles

2 cycles

Soak time
Test result

According to Table 6

- Change of attenuation for each condition

measurement compared with attenuation before
testing < 0.1 dB/km.

- No fiber break and no drop wire damage.
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:
Test standard:

MEK Rub Test

Pre-requirements:
Sample
Materials

50 cm length of the single color fiber.

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

Test result

7.

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.
- No color of fiber peel off until could see the
surface of bare fiber by visual check.

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.

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





8.

Reel number
Manufacturer‟s name
Year/Month of manufacture
Purchase Order No.

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/EIA598-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

With support strand

120 mm or better

1Fiber

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,
nm (µomin to

µo, shall be between 1300 nm to 1324

µomax). The maximum value of zero-dispersion slope coefficient,
2

µomax, at µo shall not be greater than 0.092 ps/(nm . 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.
4.8.2.

G.657.A1: 10 turns, 15 mm radius <0.25 dB at 1550 nm.
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.
1)

Protective Materials
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.
5.

Proof stress level
Each fiber must pass the fiber proof test (TIA/TIA/EIA-455-31B or IEC 793-1B1). 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.

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
1. Carbon Black (%)

Specification
2.6 ±0.25

2
2. Minimum Tensile Strength (kg/cm )

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

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

> 660 N (self-supporting drop wire)

- Aerial 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-607941-2- E11A. The conditions for testing shall be conformed to specification as follow:
Test standard:
IEC 60794-1-2-E11A
Pre-requirements:

Diameter of mandrel
Number of cycles
Number of turn
Test result
6.3. Temperature Cycling Test

30 mm
1 cycle
10
- Change of attenuation < 0.1 dB.
- No fiber break and no drop wire damage.

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:
Variation of temperature

-10°C to + 70°C

Number of cycles

2 cycles

Soak time
Test result

According to Table 6

- Change of attenuation for each condition

measurement compared with attenuation before
testing < 0.1 dB/km.

- No fiber break and no drop wire damage.
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:

Test standard:

MEK Rub Test

Pre-requirements:
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

Test result

7.

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.
- No color of fiber peel off until could see the
surface of bare fiber by visual check.

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.

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
ผู้ขอใช้ โครงข่ายมีหน้ าที่จดั หาอุปกรณ์ระบบป้องกันที่จาเป็ น ระบบสายดิน และ/หรื อ ระบบป้องกัน
ฟ้าผ่าตามมาตรฐานหรื อแนวปฏิบตั ิด้านความปลอดภัยรวมถึงอุปกรณ์ป้องกันการรบกวนเพื่อป้องกันการ
เหนี่ ยวนาทางไฟฟ้ า และ/หรื อ คลื่ นแม่เ หล็กไฟฟ้ า และการรบกวนทางโทรคมนาคมที่ อาจเกิ ดขึน้ ด้ วย
ค่าใช้ จา่ ยของผู้ขอใช้ โครงข่ายเอง
ความสามารถในการรองรับปริมาณทราฟฟิ คของโครงข่ ายโทรคมนาคม
มีความสามารถในการรองรับปริมาณทราฟฟิ คของโครงข่ายโทรคมนาคมได้ ในระดับความเร็ วตังแต่
้
100 Mbps ถึง 10 Gbps ขึ ้นกับความต้ องการของผู้ขอใช้ โครงข่ายโทรคมนาคม ทังนี
้ ้เป็ นไปตามมาตรฐาน
ทางเทคนิคและรายละเอียดคุณสมบัติโครงข่ายตามเอกสารแนบท้ ายข้ อเสนอ

เอกสารแนบท้ ายข้ อเสนอ 4
การทดสอบ
ผู้ให้ ใช้ โครงข่ายจะทาการทดสอบการเชื่อมต่อถึงกันจากจุดเข้ าใช้ โครงข่าย (POA) จนถึงจุดปลายทางหรื อ
สถานที่ของผู้ใช้ บริ การปลายทาง และแสดงผลการทดสอบผ่า นมาตรฐานทางเทคนิคและข้ อกาหนดตาม
ข้ อเสนอนี ้

เอกสารแนบท้ ายข้ อเสนอ 5

สถานที่จุดเข้ าใช้ โครงข่ าย (Point of Access Location)
จุดเข้ าใช้ โครงข่าย (POA) ของผู้ให้ ใช้ โครงข่าย ได้ แก่ อุปกรณ์ OFC Closure อุปกรณ์ Fiber Termination
Box จุดเข้ าถึงโครงข่ายอื่นที่มีความเป็ นไปได้ และเหมาะสมทางเทคนิค รวมทังจุ
้ ดเชื่อมต่อโครงข่ายของ
ผู้ให้ ใช้ โครงข่าย (POI) 10 จุด ดังนี ้

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

POI

พืน้ ที่ตัง้

AYA
PLK
CMI
NMA
KKN
CBI
NPT
SNI
HYI
Bangkok

196/15 Factory Land หมูท่ ี่ 2 ต.ชะแมบ อ.วังน้ อย จ.พระนครศรี อยุธยา
1191/13-14 ถ.บรมไตรโลกนาถ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิษณุโลก
233/8 หมู่ 2 หมูบ่ ้ านเวียงทอง ถ.อ้ อมเมือง ต.ป่ าแดด อ.เมือง จ.เชียงใหม่
1219/9 หมูท่ ี่ 1 ต.หัวทะเล อ.เมือง จ.นครราชสีมา
422/16 หมู่ 5 หมูบ่ ้ านถาวร ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น
17/193-194 ซ.นพรัตน์ ต.บางปลาสร้ อย อ.เมือง จ.ชลบุรี
โครงการปฐมทองซิติ ้ 18/67-68 ถ.ทรงพล ต.ลาพยา อ.เมือง จ.นครปฐม
8/60 หมูบ่ ้ านไอเอ็มเอฟ ถ.บายพาส ต.มะขามเตี ้ย อ.เมือง จ.สุราษฎร์ ธานี
16 ซ.1 ถ.ดีแลนด์ ต.คอหงษ์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
200 หมู่ 4 อาคารจัสมินอินเตอร์ เนชัน่ แนลทาวเวอร์ ถ.แจ้ งวัฒนะ ต.ปากเกร็ ด
อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี

เอกสารแนบท้ ายข้ อเสนอ 6
บริการและอัตราค่ าตอบแทนการใช้ โครงข่ ายโทรคมนาคม
ประเภทบริการ
บริการเข้ าถึงบรอดแบนด์ (Wholesale Broadband Access) ตามข้ อเสนอนี ้เป็ นบริการรับส่ง
สัญญาณอินเทอร์ เน็ตความเร็วสูงผ่านโครงข่ายสายใยแก้ วนาแสง (Fiber optic) โดยให้ บริการแก่ผ้ รู ับ
ใบอนุญาตรายอื่น (ผู้ขอใช้ โครงข่าย) ใช้ โครงข่ายจากผู้ให้ ใช้ โครงข่าย โดยสามารถนาอุปกรณ์สาหรับการ
ให้ บริการเชื่อมต่อสัญญาณอินเทอร์ เน็ต เช่น Access Node, Server, Router และ Switch เป็ นต้ น มา
ติดตังใช้
้ งานบนโครงข่ายของผู้ให้ ใช้ โครงข่ายได้ ซึง่ อุปกรณ์ดงั กล่าวอาจติดตังที
้ ่ชมุ สาย (Local Exchange)
ของผู้ให้ ใช้ โครงข่าย หรื อติดตังในบริ
้
เวณอื่นๆ เช่น Data center, Co-locations หรื อที่ทาการของผู้ขอใช้
โครงข่าย เพื่อให้ บริการไปถึงสถานที่ของผู้ใช้ บริการปลายทาง การให้ บริ การตามข้ อเสนอนี ้จะอยูใ่ นรูปแบบ
Full unbundling สาหรับโครงข่ายเส้ นใยแก้ วนาแสง (Fiber Unbundling) ในระดับโครงข่ายท้ องถิ่น
(Access Network : Feeder / Terminating segment) หรื อโครงข่ายในส่วนอื่นๆด้ วย (Backhaul/Core
Network) ตามความประสงค์ของผู้ขอใช้ บริ การ
อัตราค่ าตอบแทนการใช้ โครงข่ ายโทรคมนาคม
อัตราค่าบริการเป็ น ดังนี ้
1. อัตราค่าบริการ
1.1 กรณีใช้ ไม่เกิน 10,000 core-km อัตรา 1,100 บาท/core-km/เดือน
1.2 กรณีใช้ มากกว่า 10,000 core-km อัตรา 1,000 บาท/core-km/เดือน
ทังนี
้ ้ กรณีจาเป็ นต้ องมีการติดตังอุ
้ ปกรณ์ หรื อดาเนินการอื่นใดเพิ่มเติมบนระบบอุปกรณ์โครงข่ายที่
มีอยู่ เช่น การตัดต่อสาย ฯลฯ เพื่อรองรับการใช้ บริ การของผู้ขอใช้ ทริ ปเปิ ลที บรอดแบนด์ จะประเมินราคา
ค่าใช้ จา่ ยและเรี ยกเก็บจากผู้ขอใช้
2. ค่าบริ การติดตัง้ drop wire OFC อัตรา 5,000 บาท/วงจร สาหรับระยะทางไม่เกิน 300 เมตร กรณี
เกิน 300 เมตร คิดเพิ่มในอัตรา 20 บาทต่อเมตร เศษที่น้อยกว่า 1 เมตรให้ คดิ เป็ น 1 เมตร
(อัตราดังกล่าวข้ างต้ นเป็ นอัตราที่ยงั ไม่ได้ รวมภาษีมลู ค่าเพิ่ม)
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อัตราค่ าตอบแทนการใช้ อาคาร สถานที่ และสิ่งอานวยความสะดวก
1. อาคาร หรื อพื ้นที่อาคาร และที่ดนิ
1.1. อัตรา
อาคารหรื อพื ้นที่อาคาร (บาท/ตารางเมตร/เดือน)

ที่ดนิ

พื ้นที่
(บาท/ตารางวา/
พื ้นที่ทวั่ ไป
ส่วนประกอบ
เดือน)
อาคาร
1
กรุงเทพ ปริมณฑล
372
1,224
276
816
2
อยุธยา
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
พิษณุโลก
336
1,128
252
636
7
เชียงใหม่
456
1,500
336
1,356
8
สุราษฎร์ ธานี
276
924
207
132
9
หาดใหญ่
708
2,352
528
2,964
10
ชลบุรี
516
1,704
384
1,716
หมายเหตุ : อัตราเฉพาะพื ้นที่หรื อที่ดนิ ในส่วนของทริปเปิ ลที บรอดแบนด์เท่านัน้
1.2. การคานวณ
1.2.1 ให้ เรี ยกเก็บค่าเช่าใช้ เป็ นรายปี
1.2.2 กรณีการเช่าใช้ ไม่ถึงปี ให้ เรี ยกเก็บค่าเช่าใช้ ทงหมดตามจ
ั้
านวนเดือนที่เช่าใช้
1.2.3 กรณีการเช่าใช้ เกิน 1 ปี เศษของปี ให้ เรี ยกเก็บค่าเช่าใช้ ทงหมดตามจ
ั้
านวนเดือนที่เช่าใช้
1.2.4 ที่ดิน การคานวณเศษของตารางวา กรณี ขอใช้ ตงั ้ แต่ครึ่ ง ตารางวาลงมาให้ คิดเป็ นครึ่ ง
ตารางวา กรณีเกินครึ่งตารางวาให้ คดิ เป็ น 1 ตารางวา
1.2.5 อาคารหรื อพื ้นที่อาคาร การคานวณเศษของตารางเมตรให้ คดิ เป็ น 1 ตารางเมตร
ลาดับที่

จังหวัด

พื ้นที่ห้อง
อุปกรณ์

2. ระบบการกาลัง
2.1 อัตรา
ประเภทของการผลิตกระแสไฟฟ้า

ค่าใช้ ระบบการกาลัง (บาท/หน่วย)

2.1.1 การขอใช้ กระแสไฟฟ้า AC จาก M.D.B. ของ
ทริ ปเปิ ลที บรอดแบนด์ ที่ใช้ แหล่งผลิตกระแสไฟ้ฟ้า
โดยการไฟฟ้าท้ องถิ่น

0.90 + Er

2.1.2 การขอใช้ กระแสไฟฟ้า DC จากแหล่งผลิต
กระแสไฟฟ้า DC ของ ทริ ปเปิ ลที บรอดแบนด์ ที่ใช้
แหล่งผลิตของการไฟฟ้าท้ องถิ่น และใช้ แหล่งผลิต
ไฟฟ้าสารองของทริปเปิ ลที บรอดแบนด์

18.11 + Er

หมายเหตุ ค่า Er เท่ากับอัตราค่าไฟฟ้าที่การไฟฟ้าท้ องถิ่นเรี ยกเก็บต่อหน่วยในอัตราสูงสุดของธุรกิจขนาด
เล็ก (ค่าไฟฟ้าฐาน+ค่าไฟฟ้าอัตโนมัติ (Ft), ตามประกาศกาหนดค่า Ft ของการไฟฟ้าท้ องถิ่น)
2.2 การไฟฟ้าท้ องถิ่น หมายถึง การไฟฟ้านครหลวง หรื อ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
2.3 การคานวณ
2.3.1 ให้ คดิ อัตราค่าใช้ ระบบการกาลังตามหน่วยที่ใช้ และตามประเภทของการผลิตกระแสไฟฟ้า
ในข้ อ 2.1
2.3.2 การคานวณปริมาณการใช้ ไฟฟ้า
(1) กรณีการใช้ ไฟฟ้า AC/DC ที่มีการติดตัง้ Kwh-meter ให้ คิดตามหน่วย (Unit) การใช้
ไฟฟ้าที่ใช้ เป็ นรายเดือน ตามที่จดได้ จากมิเตอร์ ตามแบบรายงานในข้ อ 2.4
(2) กรณีการใช้ ไฟฟ้า AC/DC ที่ไม่มีการติดตัง้ Kwh-meter ให้ คิดตามหน่วย (Unit) การ
ใช้ ไฟฟ้าตามแบบรายงานในข้ อ 2.4 โดยใช้ สตู ร
จานวนหน่วยการใช้ ไฟฟ้า (Unit) หรื อ U = (E x I x H x D)/1000
เมื่อ
E

หมายถึง ค่าแรงดันไฟฟ้า DC ที่วดั ได้ จากแรงดันไฟฟ้าที่อปุ กรณ์ใช้ งาน หรื อค่าแรงดันไฟฟ้า DC ที่
อ่านได้ จากแหล่งจ่ายไฟฟ้า DC ที่ใช้ งานกับอุปกรณ์หน่วยเป็ น Volt.

I
H
D

หมายถึง ค่ากระแสไฟฟ้า DC ที่วดั ได้ จากกระแสไฟฟ้าที่อปุ กรณ์ใช้ งานหน่วยเป็ น Amp.
หมายถึง จานวนชัว่ โมงที่ใช้ ไฟฟ้า DC ต่อวัน
หมายถึง จานวนวันที่ใช้ ไฟฟ้า DC ต่อเดือน
2.4 ให้ ใช้ แบบจดวัดหน่วยไฟฟ้า AC/DC และรายงานจานวนหน่วยแต่ละเดือนตามประเภทการใช้
ไฟฟ้า

แบบจดวัดหน่วยไฟฟ้า AC/DC และรายงานจานวนหน่วยแต่ละเดือนตามประเภทของการใช้ ไฟฟ้า
กรณีการใช้ ไฟฟ้า AC/DC ที่มีการติดตัง้ Kwh-meter อ่านหน่วยไฟฟ้า
ลาดับที่

ชื่อหน่วยงาน เลขที่ meter

ประเภท
ของการ
ใช้ ไฟฟ้ า

เลขมิเตอร์ จดครัง้ ก่อน (1)
วัน/เดือน/ปี

เลขมิเตอร์ จดครัง้ หลัง (2)

จานวนหน่วย วัน/เดือน/ปี

จานวนหน่วย

จานวน
หน่วยเรี ยก หมายเหตุ
เก็บ (2)-(1)

กรณีการใช้ ไฟฟ้า AC/DC ที่ไม่มีการติดตัง้ Kwh-meter อ่านหน่วยไฟฟ้า
ลาดับที่

ชื่อหน่วยงาน

ประเภทของ
การใช้ ไฟฟ้ า

วัน/เดือน/ปี
ที่จดบันทึก

ค่าแรงดันไฟฟ้ า ค่ากระแสไฟฟ้ า
(Volt)
(Amp)

หมายเหตุ ประเภทของการใช้ ไฟฟ้าดูรายละเอียดตามข้ อ 2.1
3. ระบบปรับอากาศ
3.1. อัตรา
3.1.1 ประเภทระบบปรับอากาศในห้ องทัว่ ไป
ค่าใช้ = 175 บาท/ตารางเมตร/เดือน

จานวนหน่วยที่คานวณได้
U = (E x I x H x D)/1000

หมายเหตุ

3.1.2 ประเภทระบบปรับอากาศในห้ องเครื่ องอุปกรณ์
ขนาดของเครื่องอุปกรณ์
0-200 วัตต์
ทุกๆ 100 วัตต์ ต่อไป 100 วัตต์ละ

ค่ าใช้ ระบบปรับอากาศ
344
172

3.2 การคานวณ
3.2.1 ให้ คดิ อัตราค่าใช้ ตามประเภทของการใช้ ระบบปรับอากาศ
3.2.2 การคานวณเศษของเดือนให้ คดิ เป็ น 1 เดือน
3.2.3 การคานวณเศษของตารางเมตรให้ คดิ เป็ น 1 ตารางเมตร
3.2.4 การคานวณเศษของ 100 วัตต์ให้ คดิ เป็ น 100 วัตต์
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มาตรการรั กษาความปลอดภัย
ที่
1

2

3

4
5
6
7
8
9

มาตรการรักษาความปลอดภัยในสถานที่ของ ทริปเปิ ลที บรอดแบนด์
ผู้ขอใช้ โครงข่ายจะแจ้ ง ทริ ปเปิ ลที บรอดแบนด์ เป็ นลายลักษณ์อกั ษรทราบล่วงหน้ าอย่างน้ อย 3 วันทาการ
พร้ อมรายละเอียดการขอเข้ าทางาน เช่น
1.1 ติดตังอุ
้ ปกรณ์
1.2 อัพเกรดอุปกรณ์
1.3 ซ่อมแซมหรื อบารุงรักษาอุปกรณ์
1.4 นาอุปกรณ์ของผู้ขอใช้ โครงข่ายออกจากสถานที่
1.5 อื่นๆ
ทริ ปเปิ ลที บรอดแบนด์ จะเป็ นผู้พิจารณาความเหมาะสมและอนุญาตให้ ผ้ ขู อใช้ โครงข่ายเข้ าไปซ่อมแซม หรื อ
บารุงรักษาอุปกรณ์ในสถานที่ ในชัว่ โมงทาการในแต่ละวันทาการ
ในกรณีฉกุ เฉิน ผู้ขอใช้ โครงข่าย อาจเข้ าไปยังสถานที่ติดตังอุ
้ ปกรณ์ของ ทริ ปเปิ ลที บรอดแบนด์ และดาเนินการ
ต่างๆ ที่จาเป็ นเพื่อบรรเทาความเสี่ยงภัยต่ออุปกรณ์ของผู้ขอใช้ โครงข่าย และอุปกรณ์อื่นๆที่ตงอยู
ั ้ ่ภายใน
สถานที่ได้ โดยผู้ขอใช้ โครงข่ายจะติดต่อ ทริ ปเปิ ลที บรอดแบนด์ เพื่อขอเข้ าไปยังสถานที่ติดตังทางหมายเลข
้
โทรศัพท์ที่กาหนด
ผู้ขอใช้ โครงข่าย, ตัวแทน, ลูกจ้ าง และผู้รับจ้ างของตน จะได้ รับอนุญาตให้ เข้ าไปยังสถานที่ก็ตอ่ เมื่อผู้แทนของ
ทริ ปเปิ ลที บรอดแบนด์ที่ ได้ รับมอบหมายเป็ นผู้ติดตามไปด้ วยเท่านัน้ เว้ นแต่กรณีการเข้ าไปซ่อมแซมหรื อ
บารุงรักษาอุปกรณ์ซงึ่ ทริปเปิ ลที บรอดแบนด์ ไม่สามารถจัดให้ มีผ้ แู ทนที่ได้ รับมอบหมายติดตามไปด้ วย
ผู้ขอใช้ โครงข่าย, ตัวแทน, ลูกจ้ าง และผู้รับจ้ างของตน ต้ องไม่แทรกแซง หรื อดัดแปลงอุปกรณ์ อื่นใด
นอกเหนือไปจากอุปกรณ์ของผู้ขอใช้ โครงข่าย
ผู้ขอใช้ โครงข่าย ตัวแทน ลูกจ้ าง และผู้รับจ้ างของตน ต้ องไม่กระทาการโดยจงใจ หรื อประมาทเลินเล่ออันเกิด
ความเสียหายต่ออุปกรณ์ของผู้ขอใช้ โครงข่าย
สาหรับผู้ขอใช้ โครงข่ายที่สร้ างระบบสื่อสัญญาณ จะต้ องติดตังอุ
้ ปกรณ์ที่จาเป็ นในการดาเนินงานตามที่วางแผน
กันไว้ กบั ทริปเปิ ลที บรอดแบนด์
ผู้ขอใช้ โครงข่ายจะต้ องดาเนินการขอไฟฟ้าและติดตัง้ meter ตามที่ ทริปเปิ ลที บรอดแบนด์ อนุญาต
ในสถานที่ของ ทริ ปเปิ ลที บรอดแบนด์ มี Bar Ground แยกกัน Bar AC Ground และ Bar DC Ground ซึ่งผู้ขอ
ใช้ โครงข่ายไม่สามารถสร้ างระบบ Ground ขึ ้นมาเอง ทังนี
้ ้ ทริ ปเปิ ลที บรอดแบนด์ จะพิจารณาความเหมาะสม
และอนุญาตให้ ผ้ ขู อใช้ โครงข่ายทาการเชื่อมเข้ ากับ Bar Ground ของ ทริปเปิ ลที บรอดแบนด์

ผู้ขอใช้ โครงข่ายตกลงจะไม่ใช้ เพื่อไปดาเนินการอย่างใด ๆ ที่อาจก่อให้ เกิดภัยต่อสังคม และความ
มัน่ คงหรื อความสงบเรี ยบร้ อยของประเทศ หรื อขัดต่อความสงบเรี ยบร้ อยและศีลธรรมอันดีของประชาชน
ขัดต่อกฎหมาย หรื อระเบียบข้ อบังคับของราชการ หรื อก่อให้ เกิดความเสียหายแก่บคุ คล และจะไม่กระทา
การ หรื อยินยอมให้ ผ้ ูอื่นกระทาการใด ๆ อันเป็ นความผิดต่อพระราชบัญญัติว่าด้ วยการกระทาความ ผิด
เกี่ ย วกับ คอมพิ ว เตอร์ พ.ศ.2550 และ/หรื อ กฎ ระเบี ย บ ข้ อ บัง คับ เกี่ ย วกับ บริ ก ารตามที่ ท ริ ป เปิ ลที
บรอดแบนด์กาหนด รวมทังต้
้ องไม่กระทาการอย่างหนึง่ อย่างใดดังต่อไปนี ้
1. เป็ นแหล่งกระจายไวรัสคอมพิวเตอร์ หนอนคอมพิวเตอร์ Spyware, Adware, Trojan
horse, Ransomware หรื อเป็ นแหล่งที่ใช้ ในการเจาะหรื อโจมตีระบบอื่นๆ
2. เป็ นแหล่งที่ใช้ ในการทา Phishing เพื่อแอบขโมยข้ อมูลของผู้อื่น
3. ใช้ โครงข่ายเพื่อบริ การที่เกี่ยวข้ องกับซอฟท์แวร์ และข้ อมูลที่ละเมิดลิขสิทธิ์
4. ใช้ โครงข่ายเพื่อดักจับข้ อมูลของผู้ใช้ งานในโครงข่าย
5. ใช้ โครงข่ายเพื่อบริการในลักษณะที่เป็ น Peer to Peer เช่น BitTorrent เป็ นต้ น
6. ใช้ โครงข่ายเพื่อบริ การเว็บไซต์ที่นาเสนอสิ่งผิดกฎหมายหรื อผิดศีลธรรมหรื อขัดต่อ
ความสงบเรี ยบร้ อยของประชาชนในที่ นีร้ วมถึงสื่อลามกอนาจารการขายบริ การทางเพศการทาให้ ผ้ ูอื่น
เสียหาย การพนันทุกประเภท รวมถึงการเชื่อมต่อไปยังเว็บไซต์ลกั ษณะนี ้ด้ วย
7. ใช้ โครงข่ายเพื่อให้ บริ การ Camfrog สาหรับเผยแพร่ สื่อลามกอนาจารรวมถึงการ
กระทาที่ไม่เหมาะสมต่างๆ
8. เป็ นแหล่ง เผยแพร่ รูปภาพของผู้อื่นและภาพนัน้ เป็ นภาพที่ เกิ ดจากการตัดต่อหรื อ
ดัดแปลงด้ วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์หรื อวิธีการอื่นใดที่จะทาให้ ผ้ อู ื่นนันเสี
้ ยชื่อเสียงถูกดูหมิ่นถูกเกลียดชัง
หรื อได้ รับความอับอายเป็ นแหล่งที่ใช้ ในการทา Commercial Mass E-mailing หรื อ "Spamming" ไม่ว่า
กรณีใดๆทังสิ
้ ้นการส่งโฆษณาไปยังอีเมล์ผ้ อู ื่นโดยผู้อื่นไม่ได้ ขอหรื อส่งไปยัง Newsgroups User การส่ง
อีเมล์โดยใช้ ที่อยูส่ ง่ กลับที่ไม่มีจริงทางด้ านธุรกิจ การส่งข้ อความลูกโซ่เพื่อจะทาให้ เกิดการตอบกลับจานวน
มากและการส่งข้ อความซ ้าๆเดิมๆไปยังผู้อื่น เป็ นต้ น
9. ผู้ขอใช้ โครงข่ายจะต้ องไม่ให้ บริ การที่เกี่ยวข้ องกับซอฟท์แวร์ ผิดกฎหมายทุกประเภท
รวมไปถึงนามสกุลไฟล์อื่นๆที่พยายามหลบเลี่ยงด้ วยการใช้ อุปกรณ์โปรแกรมหรื อข้ อมูลที่ไม่ได้ รับอนุญาต
จากเจ้ าของผลิตภัณฑ์ และการละเมิดเครื่ องหมายการค้ าลิขสิทธิ์ หรื อทรั พย์ สินทางปั ญญาของผู้อื่นหรื อ
คณะบุคคลอื่นในทุกประเทศทัว่ โลก
10. เป็ นแหล่งทากิจกรรมใดๆที่ก่อให้ เกิดการฝ่ าฝื นกฎหมายไทยหรื อกฎหมายระหว่าง
ประเทศหรื อทาให้ เกิดความวุ่นวาย มีลกั ษณะส่งเสริ มการสร้ างความเสื่อมเสีย ความเกลียดชัง หรื อความ
รุนแรงต่อตัวบุคคล กลุ่มบุคคล ต่อสถาบันชาติ เชื ้อชาติ สัญชาติ ศาสนา พระมหากษัตริ ย์ หรื อสังคมทัว่ ไป
ในทุกประเทศ

t11. ผู้ขอใช้ โครงข่ายจะต้ องไม่กระทาการเชื่อมต่อโดยการควบคุมระยะไกล (Remote
login) รวมทังพยายามเข้
้
าควบคุมเข้ าอุปกรณ์ของผู้ให้ บริ การและกระทาการใดๆที่ส่งผลกระทบกับอุปกรณ์
ของทริปเปิ ลที บรอดแบนด์
12. ผู้ข อใช้ โ ครงข่ า ยจะไม่ ท าการค้ น หาช่ อ งโหว่ ใ นโครงข่ า ยและอุ ป กรณ์ ต่ า งๆของ
ทริปเปิ ลที บรอดแบนด์

