
 

593/ SOI RAMKAMHENG 39 (THEP LEELA 1) RAMKAMHANG RD., WANGTHONGLANG, BANGKOK 10310 THILAND. 
   TEL: +662-314-2150-52, 314-5902-03, 934-4522-26, 934-4533, 934-4913-15 FAX : +662-319-7301-02, 934-4536 

๑ 

ข้อเสนอการใช้โครงข่ายโทรคมนาคม 
บริษัท เบสท์เทคแอนด์เอ็นจิเนียริ่ง จ ากัด 

บริษัท เบสท์เทคแอนด์เอ็นจิเนียริ่ง จ ำกัด (บริษัท) ได้ด ำเนินกำรจัดท ำข้อเสนอกำรใช้โครงข่ำย
โทรคมนำคม (ข้อเสนอ) นี้ตำมประกำศคณะกรรมกำรกิจกำรกระจำยเสียง กิจกำรโทรทัศน์ และกิจกำร
โทรคมนำคมแห่งชำติ เรื่อง กำรใช้และเชื่อมต่อโครงข่ำยโทรคมนำคม พ.ศ. ๒๕๕๖ (ประกำศ กสทช.) เพ่ือให้เป็น
ข้อเสนออ้ำงอิงในกำรให้ใช้โครงข่ำยโทรคมนำคม (โครงข่ำย) ของบริษัท แก่ผู้ให้บริกำรโทรคมนำคมที่ประสงค์จะ
ใช้โครงข่ำย (ผู้ขอใช้) ซึ่งมีสิทธิและหน้ำที่ภำยใต้กำรก ำกับดูแลของคณะกรรมกำรกิจกำรกระจำยเสียง กิจกำร
โทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคมแห่งชำติ (กสทช.) ตำมขอบเขตกำรใช้โครงข่ำยที่เสนอไว้ในข้อเสนอนี้ โดยที่ 

หมวด ๑ 
หลักการทั่วไป 

ทั่วไป 

ข้อ ๑ บริษัทมีบริกำรให้ใช้โครงข่ำย คือ บริกำรให้เช่ำใช้โครงข่ำยใยแก้วน ำแสง (Fiber Optic Network) 
แบบ Passive Optical Network (PON) ส ำหรับ Fiber To The Home (FTTX) ในโครงกำรหมู่บ้ำนจัดสรร และ
อำคำรชุดพักอำศัย ที่บริษัทได้เข้ำไปติดตั้งโครงข่ำย Fiber Optic ไว้แล้ว 

ข้อ ๒ ผู้ขอใช้ประสงค์ท่ีจะขอใช้โครงข่ำย โดยผู้ขอใช้ได้เห็นชอบและจะปฏิบัติให้เป็นไปตำมเงื่อนไขของ
ค่ำตอบแทน เงื่อนไขหน้ำที่ ที่ปรำกฏในข้อเสนอนี้ รวมถึงข้อตกลงอ่ืนใดเพ่ิมเติมที่ผู้ขอใช้ได้เสนอ และบริษัท
เห็นชอบตกลงร่วมกัน ภำยใต้กรอบหลักเกณฑ์ของประกำศ กสทช. โดยผู้ขอใช้จะต้องท ำเป็นหนังสือแสดง
เจตจ ำนงโดยชัดแจ้งแก่บริษัทว่ำต้องกำรขอท ำสัญญำกำรใช้โครงข่ำยโทรคมนำคม (สัญญำกำรใช้) ตำมเงื่อนไขที่
ก ำหนดไว้ตำมข้อเสนอนี้ หรือเงื่อนไขที่ต้องกำรเจรจำเพิ่มเติม 

ข้อ ๓ ผู้ขอใช้จะเข้ำท ำสัญญำกำรใช้กับบริษัทตำมแบบสัญญำที่บริษัทก ำหนด โดยสัญญำกำรใช้ที่มีกำร
จัดท ำขึ้นจะเป็นสัญญำที่ใช้เฉพำะระหว่ำงผู้ขอใช้กับบริษัทเท่ำนั้น อีกทั้งมิให้มีกำรโอนสิทธิ ผลประโยชน์ หน้ำที่
และควำมรับผิดชอบใดๆ ของผู้ขอใช้ อันเกี่ยวเนื่องกับกำรใช้ตำมข้อเสนอและสัญญำกำรใช้ที่มีขึ้ นไปยังบุคคลอ่ืน
โดยมิได้รับควำมเห็นชอบจำกบริษัท 

ข้อ ๔ ในกำรขอใช้โครงข่ำย บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะขอให้ผู้ขอใช้ต้องวำงหลักประกันเพ่ือเป็นกำร
ประกันกำรปฏิบัติของผู้ขอใช้ตำมข้อเสนอนี้ โดยบริษัทจะคืนหลักประกันให้โดยไม่มีดอกเบี้ยเมื่อผู้ขอใช้พ้นจำกข้อ
ผูกพันตำมสัญญำกำรใช้ และไม่มีหนี้สินหรือเงินใดๆ ค้ำงช ำระแก่บริษัทแล้ว 

ข้อ ๕ ผู้ขอใช้จะต้องเป็นผู้ให้บริกำรโทรคมนำคมซึ่งมีสิทธิและหน้ำที่ในกำรประกอบกิจกำรโทรคมนำคม
ภำยใต้กำรก ำกับดูแลของ กสทช. ตลอดระยะเวลำที่มีกำรใช้โครงข่ำยระหว่ำงกัน 

ข้อ ๖ ผู้ขอใช้รับรองว่ำ  
(๑) มีอ ำนำจที่จะเข้ำด ำเนินกำรขอใช้โครงข่ำย ตลอดจนมีอ ำนำจในกำรเข้ำท ำสัญญำกำรใช้กับ

บริษัท 
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๒ 

(๒) สำมำรถจะปฏิบัติตำมข้อเสนอนี้ รวมถึงข้อตกลงเพ่ิมเติมที่มีได้ตลอดระยะเวลำที่มีสัญญำ
กำรใช้กับบริษัท 

ข้อ ๗ ภำยใต้กรอบหลักเกณฑ์ของประกำศ กสทช. หำกบริษัทจ ำเป็นต้องท ำกำรปรับปรุงหรือ
เปลี่ยนแปลงส่วนหนึ่งส่วนใดของข้อเสนอ เพ่ือให้สอดคล้องกับสถำนกำรณ์ท่ีเกิดขึ้น กำรปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลง
ที่เป็นเงื่อนไขเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติกรณีทั่วไป โดยมิได้ใช้บังคับเป็นกำรเฉพำะเจำะจงกับผู้ขอใช้รำยใดรำยหนึ่ง
ตำมท่ีได้มีกำรตกลงกันแล้ว คู่สัญญำอำจตกลงร่วมกันให้มีกำรด ำเนินกำรดังกล่ำวได้ 

ข้อ ๘ กำรตีควำมหมำยของค ำใดๆ ของข้อเสนอนี้  ให้ เป็นไปตำมควำมหมำยที่ ก ำหนดไว้ใน
เอกสำรแนบท้ำยข้อเสนอ ๑ หรือหำกไม่ได้ก ำหนดไว้ กำรตีควำมหมำยใดๆ ให้ถือเอำควำมหมำยตำมประกำศ 
กสทช. ใช้เป็นกำรอ้ำงอิง 

กระบวนการและระยะเวลาเจรจาข้อตกลงการใช้โครงข่ายโทรคมนาคม 

ข้อ ๙ ผู้ขอใช้ต้องท ำเป็นหนังสือแสดงเจตจ ำนง (ค ำขอใช้) แก่บริษัท ว่ำต้องกำรขอท ำสัญญำกำรใช้ตำม
เงื่อนไขที่ก ำหนดไว้ตำมข้อเสนอนี้ โดยจะต้องระบุรำยละเอียดอย่ำงน้อยดังต่อไปนี้ 

(๑) บริกำรที่ต้องกำรใช้ รวมทั้งคุณภำพและปริมำณที่ต้องกำรและรำยละเอียดทำงเทคนิคอ่ืนๆ 
ที่จ ำเป็นส ำหรับกำรใช้โครงข่ำย 

(๒) รูปแบบกำรใช้โครงข่ำยที่ต้องกำร และสถำนที่ท่ีจะเป็นจุดเข้ำใช้โครงข่ำย 
(๓) สิ่งอ ำนวยควำมสะดวกที่ต้องกำรใช้ เพ่ือกำรใช้โครงข่ำยตำมข้อเสนอนี้ 
(๔) วัน ระยะเวลำ และสถำนที่ท่ีต้องกำรใช้โครงข่ำย 
(๕) ข้อเสนอ หรือเงื่อนไขที่ต้องกำรเจรจำเพิ่มเติม หรือปรับเปลี่ยนจำกข้อเสนอนี้ 
(๖) ข้อมูลอื่นที่จ ำเป็นส ำหรับกำรใช้โครงข่ำย 
(๗) บุคคลและสถำนที่ที่ติดต่อได้ 
ทั้งนี้ หำกข้อมูลดังกล่ำวไม่มีควำมชัดเจน หรือไม่เพียงพอต่อกำรให้ใช้โครงข่ำยของบริษัทแล้ว 

บริษัทจะแจ้งไปยังผู้ขอใช้ โดยระบุรำยละเอียดข้อมูลที่ต้องกำรเพ่ิมเติม ให้ผู้ขอใช้จัดส่งให้เพ่ิมเติมเพ่ือประกอบกำร
ด ำเนินกำร 

ข้อ ๑๐ ภำยในไม่เกิน ๑๕ วันนับแต่วันที่ได้รับค ำขอใช้ บริษัทจะด ำเนินกำรดังนี้ 
๑๐.๑ ตรวจสอบและพิเครำะห์อย่ำงละเอียดซึ่งค ำขอใช้และรำยละเอียดทั้งหมด โดยจะแสดง

เจตนำเป็นหนังสือในกำรจะสนองรับ หรือปฏิเสธ ควำมจ ำนงขอใช้โครงข่ำยของผู้ขอใช้ทั้งหมดหรือบำงส่วน 
(ค ำตอบรับกำรขอใช้) ซึ่งกำรปฏิเสธกำรขอใช้นั้น (หำกมี) จะเป็นไปตำมหลักเกณฑ์ของประกำศ กสทช. ที่มี 

๑๐.๒ ให้มีกำรเจรจำในรำยละเอียดเพื่อกำรใช้โครงข่ำยให้บรรลุผล 
๑๐.๓ ให้มีกำรเข้ำท ำสัญญำกับบริษัท เมื่อกำรเจรจำได้บรรลุผลข้อตกลงร่วมกัน 

ข้อ ๑๑ ทั้งนี้ ภำยในเวลำไม่เกิน ๑๕ วันนับแต่กำรเจรจำได้บรรลุข้อตกลงแล้ว หำกผู้ขอใช้ยังไม่มีกำรเข้ำ
ท ำสัญญำกำรใช้กับบริษัท จะถือว่ำผู้ขอใช้ไม่ประสงค์ที่จะใช้โครงข่ำยกับบริษัทตำมค ำขอใช้ที่แสดงเจตจ ำนง และ
ให้ถือว่ำกำรเจรจำขอใช้โครงข่ำยในครั้งนั้นเป็นอันสิ้นสุด  
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๓ 

ข้อ ๑๒ กำรแจ้งปริมำณที่ต้องกำรใช้โครงข่ำยในค ำขอใช้นั้น เพ่ือให้บริษัทสำมำรถควบคุมคุณภำพกำรให้
ใช้โครงข่ำยได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ และเพ่ือเป็นกำรให้ปริมำณกำรขอใช้เป็นไปอย่ำงสมเหตุสมผลแล้ว ปริ มำณที่
ต้องกำรใช้โครงข่ำยในค ำขอใช้นั้น ผู้ขอใช้จะต้องพิจำรณำข้อมูลโดยรอบคอบและแจ้งให้ทรำบถึง  

(๑) ปริมำณโครงข่ำยที่ผู้ขอใช้ประสงค์จะขอใช้จำกบริษัท 
(๒) รำยละเอียดกำรใช้งำนใช้โครงข่ำย ในส่วนที่ผู้ขอใช้จะน ำไปใช้งำน  
(๓) ข้อมูลรำยละเอียดอื่นๆ ที่จ ำเป็นต่อกำรพิจำรณำของบริษัท ตำมท่ีมีกำรร้องขอ 

หมวด ๒ 
มาตรฐานทางเทคนิค และคุณภาพการใช้โครงข่ายโทรคมนาคม 

มาตรฐานทางเทคนิคส าหรับการใช้โครงข่ายโทรคมนาคม 

ข้อ ๑๓ กำรเข้ำใช้โครงข่ำยของบริษัท ผู้ขอใช้จะต้องจัดให้อุปกรณ์หรือโครงข่ำยของตนมีมำตรฐำนทำง
เทคนิคที่เขำ้กันได้กับโครงข่ำยของบริษัทที่มีใช้อยู่ตำมท่ีก ำหนดไว้ในเอกสำรแนบท้ำยข้อเสนอ ๒ หรือเป็นไปตำมที่ 
กสทช. จะได้ประกำศก ำหนด 

คุณภาพการใช้โครงข่ายโทรคมนาคม 

ข้อ ๑๔ บริษัทจะจัดให้กำรใช้โครงข่ำยมีคุณภำพเป็นไปตำมค ำตอบรับกำรขอใช้ ซึ่งจะเป็นไปตำม
มำตรฐำนสำกลที่ถือปฏิบัติกันหรือต้องเป็นไปตำมหลักเกณฑ์และเงื่อนไขว่ำด้วยมำตรฐำนบริกำรที่ดีตำมที่ กสทช. 
ประกำศก ำหนด 

หมวด ๓ 
กระบวนการและวิธีการใช้โครงข่ายโทรคมนาคม และจุดเข้าใช้โครงข่ายโทรคมนาคม 

กระบวนการและวิธีการใช้โครงข่ายโทรคมนาคม 

ข้อ ๑๕ กำรจัดให้มีกำรใช้ 
๑๕.๑ หำกเป็นกำรด ำเนินกำรบนระบบอุปกรณ์โครงข่ำยที่มีอยู่แล้ว โดยไม่ต้องมีกำรขยำยระบบ

พ้ืนฐำนเพ่ือรองรับกำรใช้ ภำยในไม่เกิน ๙๐ วันหรือตำมที่จะมีกำรตกลงกันบนหลักของเหตุและผล นับแต่วันที่ได้
เข้ำท ำสัญญำกำรใช้แล้วเสร็จสมบูรณ์ บริษัทจะจัดให้มีกำรใช้โครงข่ำยตำมค ำตอบรับกำรขอใช้ให้แล้วเสร็จ หรือ 

๑๕.๒ หำกเป็นกำรด ำเนินกำรที่บริษัทจ ำเป็นต้องด ำเนินกำรเกี่ยวกับโครงข่ำยเป็นกำรเพ่ิมเติม 
หรือต้องมีกำรขยำยระบบพ้ืนฐำนเพ่ือรองรับกำรใช้ เช่น ต้องติดตั้งตู้อุปกรณ์ (Equipment rack) เพ่ิมเติม ติดตั้ง
ระบบไฟฟ้ำเพ่ิมเติม เป็นต้น ภำยในไม่เกิน ๑๘๐ วัน หรือตำมที่จะมีกำรตกลงกันบนหลักของเหตุและผล นับแต่
วันที่ได้เข้ำท ำสัญญำกำรใช้แล้วเสร็จสมบูรณ์ บริษัทจะจัดให้มีกำรใช้โครงข่ำยตำมค ำตอบรับกำรขอใช้ให้แล้วเสร็จ  

ทั้งนี้หำกมีเหตุอันสุดวิสัยเกิดขึ้น ตำมควำมหมำย ค ำนิยำมที่ก ำหนดไว้ในเอกสำรแนบท้ำย
ข้อเสนอ ๑ บริษัทจะขยำยระยะเวลำเป็นกำรเพ่ิมเติมอันเนื่องจำกเหตุสุดวิสัยดังกล่ำวตำมแต่ละกรณีท่ีเกิดข้ึน  

ข้อ ๑๖ กำรทดสอบ 
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๔ 

๑๖.๑ กำรใช้โครงข่ำยของผู้ขอใช้เข้ำกับโครงข่ำยของบริษัท ภำยหลังจำกที่ได้เข้ำท ำสัญญำกำร
ใช้เสร็จสมบูรณ์ ก่อนที่จะให้มีกำรเปิดให้ใช้โครงข่ำยจริง ผู้ขอใช้และบริษัทจะต้องจัดให้มีกำรทดสอบทำงเทคนิค
ของระบบที่เกี่ยวข้องต่ำงๆ ในกำรให้ใช้โครงข่ำย เพ่ือเป็นกำรตรวจสอบควำมพร้อม และควำมถูกต้องของระบบ
ก่อนที่จะเปิดให้ใช้โครงข่ำย ทั้งนี้หำกในขั้นตอนของกำรทดสอบนี้ต้องล่ำช้ำอันเนื่องจำกเหตุ 

(๑)  กำรไม่ให้ควำมร่วมมือของผู้ขอใช้ หรือ  
(๒)  เหตุของข้อขัดข้องทำงเทคนิค หรือ 
(๓)  เหตุอื่นใดที่ได้มีกำรตกลงกันแล้วแต่ละกรณี 

ด้วยเหตุแห่งควำมล่ำช้ำดังกล่ำว หำกส่งผลถึงกำรจัดให้มีกำรใช้แล้ว บริษัทอำจใช้สิทธิเนื่องจำก
เหตุดังกล่ำวเพ่ือขยำยวันเวลำที่จะเริ่มให้ใช้โครงข่ำยออกไป โดยจะขยำยออกไปให้สอดคล้องกับเหตุแห่งกำรล่ำช้ำ
นั้นๆ 

๑๖.๒ ในกำรก ำหนดรำยละเอียดของกำรทดสอบ ให้เป็นไปตำมกำรตกลงกันตำมเหมำะสม ทั้งนี้ 
จะต้องเป็นไปเพ่ือวัตถุประสงค์ของกำรตรวจสอบควำมพร้อม และควำมถูกต้องของระบบก่อนที่จะให้ใช้โครงข่ำย 

ข้อ ๑๗ บริษัทจะเปิดให้ใช้โครงข่ำยเมื่อคู่สัญญำได้มีกำรทดสอบกำรใช้โครงข่ำยแล้ว และคู่สัญญำทั้งสอง
ฝ่ำยต้องตกลงและยอมรับในเงื่อนไขรวมถึงผลกำรทดสอบที่เกิดข้ึนร่วมกัน  

จุดเข้าใช้โครงข่ายโทรคมนาคม 

ข้อ ๑๘ บริษทัจัดให้มีจุดเข้ำใช้โครงข่ำยแก่ผู้ขอใช้ ตำมท่ีก ำหนดไว้ในเอกสำรแนบท้ำยข้อเสนอ ๓ 

ข้อ ๑๙ ในกรณีจ ำเป็นหรือเห็นสมควรที่บริษัทจะต้องท ำกำรเพ่ิม หรือลดจ ำนวน หรือย้ำยจุดเข้ำใช้
โครงข่ำยที่ก ำหนด บริษัทจะแจ้งให้คู่สัญญำทรำบเป็นกำรล่วงหน้ำเป็นระยะเวลำไม่น้อยกว่ำ ๑๘๐ วัน โดย
คู่สัญญำจะปรับปรุงกำรใช้โครงข่ำยให้สอดคล้องกับกำรเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึน 

หมวด ๔ 
อัตราค่าตอบแทนการใช้โครงข่ายโทรคมนาคม 

ข้อ ๒๐ ผู้ขอใช้ต้องช ำระค่ำตอบแทนกำรใช้โครงข่ำยให้แก่บริษัท ในอัตรำตำมเอกสำรแนบท้ำยข้อเสนอ 
๔ หรืออัตรำที่จะมีกำรเปลี่ยนแปลงโดยบริษัทจะแจ้งให้ทรำบล่วงหน้ำอย่ำงน้อย ๙๐ วัน และจะเป็นไปตำม
หลักเกณฑ์ของ กสทช. ที่ประกำศก ำหนด 

หมวด ๕ 
หลักเกณฑ์และวิธีการเรียกเก็บ และการช าระค่าตอบแทนการใช้โครงข่ายโทรคมนาคม 

ข้อ ๒๑ ผู้ขอใช้จะรับผิดชอบในกำรจัดเก็บค่ำบริกำรโทรคมนำคมที่เกิดขึ้นจำกกำรให้บริกำรกับผู้ใช้บริกำร
ของตน และให้รับผิดชอบหนี้สูญของผู้ใช้บริกำรของตนที่เกิดขึ้น ผู้ขอใช้จะต้องรับผิดชอบค่ำตอบแทนกำรใช้
โครงข่ำยที่เกิดขึ้นในทุกกรณีดังกล่ำว ไม่ว่ำผู้ขอใช้จะมีหนี้สูญจำกกำรให้บริกำรหรือไม่ก็ตำม 
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๕ 

ข้อ ๒๒ กำรใช้โครงข่ำยของบริษัทนั้น บริษัทและผู้ขอใช้จะตกลงกันในวิธีกำรตรวจสอบกำรใช้โครงข่ำยที่
เกิดขึ้นตำมที่บริษัทจะได้แจ้งให้ผู้ขอใช้รับทรำบ เพ่ือจะใช้เป็นข้อมูลอ้ำงอิงในกำรน ำมำค ำนวณค่ำตอบแทนกำรใช้
โครงข่ำยตำมสัญญำกำรใช้ 

ข้อ ๒๓ กำรเรียกเก็บค่ำตอบแทนกำรใช้โครงข่ำย ก ำหนดให้เรียกเก็บเป็นรำยเดือน โดยบริษัทจะเรียก
เก็บ ดังนี้ 

 ๒๓.๑ จัดส่งใบแจ้งหนี้ (Invoice) ค่ำตอบแทนกำรใช้โครงข่ำย ซึ่งผู้ขอใช้ต้องช ำระภำยในเวลำ 
๓๐ วันหลังจำกท่ีได้รับใบแจ้งหนี้  

 ๒๓.๒ ผู้ขอใช้สำมำรถโต้แย้งได้ภำยในเวลำไม่เกิน ๑๕ วัน หำกพบว่ำข้อมูลกำรใช้โครงข่ำย
ดังกล่ำวแตกต่ำงไปกว่ำส่วนที่ยอมรับกันได้  

ข้อ ๒๔ กำรช ำระเงินค่ำตอบแทนกำรใช้โครงข่ำย ให้เป็นกำรช ำระแยกตำมประเภทของกำรขอใช้
โครงข่ำยที่มีระหว่ำงผู้ขอใช้กับบริษัท โดย 

(๑) จะต้องช ำระเต็มจ ำนวนที่ระบุไว้ในใบแจ้งหนี้ หรือ 
(๒) ช ำระในส่วนที่มีข้อมูลตรงกันก่อนหำกข้อมูลกำรใช้โครงข่ำยแตกต่ำงกันเกินกว่ำส่วนที่

ยอมรับกันได้ และช ำระส่วนที่ต้องตรวจสอบเพิ่มเติม (หำกมี) หลังผลกำรตรวจสอบเป็นที่ยุติ 
ทั้งนี้ กำรผิดนัดไม่ช ำระหนี้ภำยในก ำหนดเวลำ บริษัทจะคิดดอกเบี้ยในอัตรำร้อยละ ๑๕ ต่อปี 

โดยเริ่มคิดจำกวันที่ครบก ำหนดช ำระค่ำตอบแทนกำรใช้โครงข่ำยเป็นต้นไป 

ข้อ ๒๕ กรณีเรียกเก็บค่ำตอบแทนกำรใช้โครงข่ำยไม่ครบถ้วน ให้สำมำรถเรียกเก็บเพ่ิมเติมได้ แต่ต้องไม่
เกินกว่ำระยะเวลำ ๙๐ วัน หลังจำกท่ีมีกำรเรียกเก็บค่ำตอบแทนกำรใช้โครงข่ำยดังกล่ำว 

หมวด ๖ 
อาคารสถานที่ สาธารณูปโภค และสิ่งอ านวยความสะดวกอ่ืนๆ 

ข้อ ๒๖ กำรใช้โครงข่ำยโดยผู้ขอใช้ ณ จุดเข้ำใช้โครงข่ำย หำกจ ำเป็นต้องใช้อำคำรสถำนที่ สำธำรณูปโภค 
และสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกอ่ืนๆ ส ำหรับวัตถุประสงค์แห่งกำรใช้โครงข่ำยตำมข้อเสนอนี้  ผู้ขอใช้ต้องแจ้ง
รำยละเอียดที่จ ำเป็นอย่ำงชัดเจนเป็นหนังสือแก่บริษัท 

 บริษัทจะจัดหำอำคำรสถำนที่ สำธำรณูปโภค และสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก ให้กับผู้ขอใช้ โดยเรียก
เก็บค่ำตอบแทนที่อิงต้นทุนแล้วแต่กรณีที่เกิดข้ึนตำมข้อเท็จจริงที่ปรำกฏ หำกบริษัทไม่สำมำรถจัดหำอำคำรสถำนที่ 
สำธำรณูปโภค และสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกตำมที่ผู้ขอใช้ร้องขอได้ เนื่องจำกเหตุผลทำงเทคนิคหรือข้อจ ำกัดที่มีแล้ว 
บริษัทจะเสนอให้ผู้ขอใช้พิจำรณำในทำงเลือกอ่ืนภำยใต้ข้อตกลงด้ำนภำระค่ำใช้จ่ำยที่จะมีขึ้นกับผู้ขอใช้ 

 กำรใช้สอยอำคำรสถำนที่ สำธำรณูปโภค และสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกโดยผู้ขอใช้ จะต้องเป็นไปเพ่ือ
ประโยชน์และตำมวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในข้อเสนอนี้เท่ำนั้น ห้ำมมิให้น ำไปใช้เพ่ือประโยชน์ หรือวัตถุประสงค์อ่ืน 

ข้อ ๒๗ ในกำรจัดให้มีอำคำรสถำนที่ สำธำรณูปโภค และสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกอ่ืนๆ ส ำหรับกำรใช้
โครงข่ำยให้กับผู้ขอใช้นั้น บริษัทจะจัดให้มีกำรบ ำรุงรักษำให้ใช้งำนได้ดี ให้มีควำมปลอดภัย จัดให้มีระเบียบกำรเข้ำ
สถำนที่ จัดท ำคู่มือกำรปฏิบัติงำนและบ ำรุงรักษำ ให้กับผู้ขอใช้ เพื่อเป็นแนวทำงในกำรปฏิบัติและในกรณีที่ผู้ขอใช้
ไม่ปฏิบัติตำมกฎระเบียบดังกล่ำว บริษัทมีสิทธิเรียกร้องค่ำปรับได้ตำมสมควรแก่กรณี 
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๖ 

ข้อ ๒๘ ผู้ขอใช้มีภำระรับผิดชอบต่อค่ำตอบแทนที่มีกำรเรียกเก็บอันเนื่องจำกกำรใช้อำคำรสถำนที่ 
สำธำรณูปโภค และสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกอ่ืนๆ ส ำหรับกำรใช้โครงข่ำยที่ เกิดขึ้น ในอัตรำที่ปรำกฏใน
เอกสำรแนบท้ำยข้อเสนอ ๕ อีกท้ังยังจะต้องปฏิบัติตำมมำตรกำรต่ำงๆ ที่เก่ียวข้องอย่ำงเคร่งครัด 

หมวด ๗ 
หน้าที่ความรับผิดชอบของบริษัทและผู้ขอใช้ เงื่อนไขเกี่ยวกับการรักษาความลับ 

การเปิดเผยข้อมูล และมาตรการด้านความปลอดภัย 

ข้อ ๒๙ กำรขอใช้โครงข่ำยนั้น ผู้ขอใช้มีหน้ำที่รับผิดชอบในกำรดูแลบ ำรุงรักษำอุปกรณ์ในส่วนควำม
รับผิดชอบของตน ด้วยค่ำใช้จ่ำยของผู้ขอใช้เองท้ังสิ้น รวมถึงควำมรับผิดชอบลูกค้ำของผู้ขอใช้แต่เพียงผู้เดียว 

ข้อ ๓๐ เงื่อนไขเกี่ยวกับควำมลับ  
๓๐.๑ ทั้งสองฝ่ำยตกลงจะไม่เปิดเผยข้อตกลงทั้งหมด หรือบำงส่วนที่ท ำขึ้นระหว่ำงกันให้บุคคล

อ่ืนได้รับทรำบ ก่อนได้รับอนุญำตเป็นลำยลักษณ์อักษรจำกอีกฝ่ำยหนึ่ง เว้นแต่จะมีกฎหมำย หรือหน่วยงำนใดของ
รัฐบำล หรือเจ้ำหน้ำที่ผู้มีอ ำนำจออกกฎระเบียบ และกำรใช้บังคับภำยในขอบเขตอ ำนำจนั้นก ำหนดให้ต้องเปิดเผย 
ซึ่งในกรณีมีกำรเปิดเผยดังกล่ำว ผู้ขอใช้จะเปิดเผยเท่ำที่จ ำเป็นตำมที่ถูกร้องขอ และจะด ำเนินกำรแจ้งถึงกำร
เปิดเผยให้แก่บริษัททรำบในทันที และ 

๓๐.๒ ทั้งสองฝ่ำยตกลงให้กำรเข้ำถึงซึ่งข้อมูลดังกล่ำวเฉพำะแต่โดยพนักงำน ลูกจ้ำงหรือตัวแทน
ซึ่งอยู่ในสถำนะที่มีควำมจ ำเป็นจะต้องรู้ข้อมูลเพ่ือประโยชน์ในกำรด ำเนินกำรภำยใต้วัตถุประสงค์ของกำรใช้
โครงข่ำยนี้เท่ำนั้น และจะต้องไม่เปิดเผยข้อมูลนั้นต่อบุคคลอ่ืน 

ข้อ ๓๑ ผู้ขอใช้จะต้องไม่ท ำให้ เกิดควำมเสียหำยแก่โครงข่ำยของบริษัท ตลอดจนอำคำรสถำนที่ 
สำธำรณูปโภคและสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกต่ำงๆ และจะต้องปฏิบัติตำมมำตรกำรรักษำควำมปลอดภัยที่บริษัทก ำหนด  

หมวด ๘ 
ขั้นตอนการร้องขอใช้บริการใหม่และการเปลี่ยนแปลงการใช้โครงข่ายโทรคมนาคม 

ข้อ ๓๒ ระยะเวลำในกำรใช้โครงข่ำยให้เป็นไปตำมที่ได้ตกลงกันตำมควำมเหมำะสม แต่ทั้งนี้  กำร
เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกใดๆ ก็ตำม จะต้องไม่กระทบกับกำรลงทุนของบริษัทที่ได้ลงทุนไปเพ่ือรองรับกำรขอใช้
ของผู้ขอใช้ โดยบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในกำรเรียกร้องเอำกับผู้ขอใช้เพื่อชดเชยต่อผลกระทบดังกล่ำว ทั้งนี้ กำรยกเลิก 
ระงับ หรือลดคุณภำพกำรให้ใช้โครงข่ำย จะต้องได้รับควำมเห็นชอบจำก กสทช.  

ข้อ ๓๓ หำกผู้ขอใช้ประสงค์จะใช้โครงข่ำยเพ่ิมเติม ผู้ขอใช้ต้องปฏิบัติตำมข้ันตอนกระบวนกำร กำรเจรจำ
กำรใช้โครงข่ำย และกระบวนกำรและวิธีกำรใช้โครงข่ำยตำมที่ กสทช. ประกำศก ำหนด 

หมวด ๙ 
ขั้นตอน วิธีการ และระยะเวลาด าเนินการต่อข้อร้องเรียน 

ข้อ ๓๔ ในกำรใช้โครงข่ำย ทั้งสองฝ่ำยจะให้ควำมร่วมมือในกำรตรวจสอบกำรให้ใช้โครงข่ำย กำรท ำงำน
ของอุปกรณ์ท่ีเกี่ยวข้องให้สำมำรถใช้งำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ และต้องไม่ให้เกิดกำรรบกวนซึ่งกันและกัน 
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๗ 

ข้อ ๓๕ บริษัทจะด ำเนินกำรดังนี้ หำกพบว่ำกำรใช้โครงข่ำยไม่เป็นไปตำมท่ีได้ท ำกำรตกลงกัน  
(๑) ผู้ขอใช้โครงข่ำยจะต้องแจ้งข้อร้องเรียนมำยังบริษัท ถึงข้อปัญหำดังกล่ำว 
(๒) ตรวจสอบและแจ้งให้ผู้ขอใช้ทรำบภำยในเวลำไม่เกิน ๓ วัน  
(๓) ด ำเนินกำรแก้ไขข้อปัญหำให้แล้วเสร็จภำยในเวลำไม่เกิน ๖๐ วัน และแจ้งผลให้ผู้ขอใช้

รับทรำบ (ยกเว้นจำกกรณีเกิดเหตุสุดวิสัยขึ้น ตำมควำมหมำย ค ำนิยำมที่ก ำหนดไว้ใน
เอกสำรแนบท้ำยข้อเสนอ ๑) 

หมวด ๑๐ 
การผิดเงื่อนไข 

ข้อ ๓๖ หำกฝ่ำยหนึ่งฝ่ำยใดด ำเนินกำรผิดเงื่อนไขไปจำกท่ีตกลงไว้ให้ถือว่ำเกิดเป็นกรณีพิพำท โดยทั้งสอง
ฝ่ำยจะเจรจำร่วมกันเพ่ือหำข้อยุติ แต่หำกไม่สำมำรถหำข้อยุติร่วมกันได้ ให้น ำกรณีพิพำทนั้นไปสู่กระบวนกำร
ระงับข้อพิพำทตำมหลักเกณฑ์เง่ือนไขและวิธีกำรตำมที่ กสทช. ประกำศก ำหนด 

หมวด ๑๑ 
บุคคลและสถานที่ท่ีติดต่อได้ 

ข้อ ๓๗ กำรติดต่อมำยังบริษัท ในเรื่องที่เก่ียวเนื่องกับข้อเสนอนี้ให้ติดต่อมำท่ี 
บริษัท เบสท์เทคแอนด์เอ็นจิเนียริ่ง จ ำกัด  
ส ำนักงำนแห่งใหญ่ตั้งอยู่เลขท่ี ๕๙๓/๓ ซอยรำมค ำแหง ๓๙ (เทพลีลำ ๑) 
ถนนรำมค ำแหง แขวงวังทองหลำง เขตวังทองหลำง กรุงเทพมหำนคร ๑๐๓๑๐ 
หมำยเลขโทรศัพท์ ๐๒-๓๑๔-๒๑๕๐-๕๒, ๐๒-๓๑๔-๕๙๐๒-๐๓ 
หมำยเลขโทรสำร ๐๒-๓๑๙-๗๓๐๑-๐๒ 
E-mail Address : chotic@bteng.com , chutima@bteng.com , mantana@bteng.com , 
Pasakorn.nak@bteng.com    
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๘ 

เอกสารแนบท้ายข้อเสนอ ๑ 
ความหมาย ค านิยาม 

“โครงข่ำยโทรคมนำคม” หมำยถึง กลุ่มของเครื่องโทรคมนำคมที่ต่อถึงกันโดยตรงหรือโดยผ่ำนเครื่อง
ชุมสำยหรือเครื่องอ่ืนใด เพ่ือกำรโทรคมนำคมระหว่ำงจุดหมำย -ปลำยทำงที่ก ำหนดด้วยระบบสำย ระบบคลื่น
ควำมถี่ ระบบแม่เหล็กไฟฟ้ำอ่ืน ระบบใดระบบหนึ่งหรือหลำยระบบรวมกัน 

“จุดเข้ำใช้โครงข่ำย” หมำยถึง จุดที่มีกำรเข้ำถึงโครงข่ำยโทรคมนำคมภำยใต้ข้อตกลงทำงเทคนิคและ
พำณิชย์ เพื่อให้สำมำรถใช้บริกำรโครงข่ำยโทรคมนำคม หรือใช้บริกำรโทรคมนำคมผ่ำนโครงข่ำยโทรคมนำคมของ
บริษัทได ้

“เหตุสุดวิสัย” หมำยถึง เหตุใดๆ อันเกิดขึ้นก็ดี จะให้ผลพิบัติก็ดี เป็นเหตุที่ไม่อำจป้องกันได้แม้ทั้งบุคคลผู้
ต้องประสบหรือใกล้จะต้องประสบเหตุนั้น จะได้จัดกำรระมัดระวังตำมสมควรอันพึงคำดหมำยได้ จำกบุคคลใน
ฐำนะและภำวะเช่นนั้น และเพ่ือประโยชน์ในกำรตีควำมข้อตกลงนี้ เหตุสุดวิสัยให้รวมถึงกำรก่อกบฏ กำรก่อกำร
ร้ำย สงครำม กำรปฏิวัติรัฐประหำร ภำวะฉุกเฉินแห่งชำติ อัคคีภัย วำตภัย อุทกภัย กำรระเบิด กำรก่อวินำศกรรม 
แต่ทั้งนี้ ไม่รวมถึงข้อพิพำททำงด้ำนแรงงำนทุกประเภทรวมทั้งกำรนัดหยุดงำน 

  



 

593/ SOI RAMKAMHENG 39 (THEP LEELA 1) RAMKAMHANG RD., WANGTHONGLANG, BANGKOK 10310 THILAND. 
   TEL: +662-314-2150-52, 314-5902-03, 934-4522-26, 934-4533, 934-4913-15 FAX : +662-319-7301-02, 934-4536 

๙ 

เอกสารแนบท้ายข้อเสนอ ๒ 
มาตรฐานทางเทคนิคส าหรับการใช้โครงข่ายโทรคมนาคม 

โครงข่ำยใยแก้วน ำแสงของบริษัทเป็นสำยใยแก้วน ำแสงใช้มำตรฐำน Ethernet ที่ถูกก ำหนดเป็น IEEE 
๘๐๒.๓ah โดย Ethernet เป็นมำตรฐำนส ำหรับโครงข่ำยส่วนเข้ำถึงผู้ใช้บริกำร ส่วนมำตรฐำนส ำหรับ GPON คือ
มำตรฐำน ITU-T G.๙๘๔ ซึ่งประกอบด้วย ATM TDM และ Ethernet  

  



 

593/ SOI RAMKAMHENG 39 (THEP LEELA 1) RAMKAMHANG RD., WANGTHONGLANG, BANGKOK 10310 THILAND. 
   TEL: +662-314-2150-52, 314-5902-03, 934-4522-26, 934-4533, 934-4913-15 FAX : +662-319-7301-02, 934-4536 

๑๐ 

เอกสารแนบท้ายข้อเสนอ ๓ 
จุดเข้าใช้โครงข่ายโทรคมนาคม 

บริษัทฯ ก ำหนดจุดเข้ำใช้โครงข่ำยเพื่อกำรเชื่อมโยงโครงข่ำย ในระยะที่ ๑ จ ำนวน ๔ จุด ได้แก่ 

จุดที ่ ที่ตั้ง 

๑ อำคำร CAT Tower เลขที่  ๗๒ ซอยวัดม่วงแค ถนนเจริญกรุง แขวงบำงรัก เขตบำงรัก
กรุงเทพมหำนคร ๑๐๕๐๐ 

๒ เลขที่ ๕๙๓/๓ ซอยรำมค ำแหง ๓๙ (เทพลีลำ ๑) ถนนรำมค ำแหง แขวงวังทองหลำง  
เขตวังทองหลำง กรุงเทพมหำนคร 

๓ เลขที่ ๑๐/๔ หมู่ ๑๐ ต ำบลบำงขวัญ อ ำเภอเมืองฉะเชิงเทรำ จังหวัดฉะเชิงเทรำ 
๔ เลขที่ ๒๐๐๒/๑ หมู่ ๒ ต ำบลแสมสำร อ ำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี 

 

หมำยเหตุ จุดเข้ำใช้โครงข่ำยอื่น หำกบริษัทฯ ทรำบรำยละเอียดที่แน่นอนแล้ว จะแจ้งให้ กสทช. ทรำบต่อไป 
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๑๑ 

เอกสารแนบท้ายข้อเสนอ ๔ 
อัตราค่าตอบแทนการใช้โครงข่ายโทรคมนาคม 

 บริษัทมีนโยบำยในกำรก ำหนดค่ำตอบแทนกำรใช้โครงข่ำย โดยค ำนึงถึงสภำวะตลำด กำรแข่งขัน ต้นทุน
อุปกรณ์ค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินงำน รวมทั้งต้นทุนในกำรเชื่อมโยงโครงข่ำยกับผู้บริกำรโทรคมนำคมอ่ืนทั้งในและ
ต่ำงประเทศ และเงื่อนไขในกำรก ำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง โดยในระยะแรก โครงข่ำยใยแก้วน ำแสง (Fiber Optic 
Network) จ ำนวน ๒๐๐ กิโลเมตรของบริษัทนั้น ประมำณกำรอัตรำค่ำตอบแทนกำรใช้โครงข่ำย เท่ำกับ ๑,๕๐๐ 
บำท ต่อคอร์ต่อกิโลเมตรต่อเดือน (ยังไม่รวมภำษีมูลค่ำเพ่ิม) โดยแต่ละเส้นทำงจะมีกำรวำงโครงข่ำยใยแก้วน ำแสง 
(Fiber Optic Cable) ๔๘ core จ ำนวน ๒ เส้นทำงในพ้ืนที่ให้บริกำร ทั้งนี้ อัตรำค่ำตอบแทนกำรใช้โครงข่ำย
อำจจะมีกำรเปลี่ยนแปลงตำมควำมเหมำะสมกับกำรแข่งขันในตลำดภำยหลัง 
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๑๒ 

เอกสารแนบท้ายข้อเสนอ ๕ 
อัตราค่าตอบแทนการใช้สิ่งอ านวยความสะดวก 

กำรใช้พ้ืนที่ส ำหรับติดตั้งอุปกรณ์ ระบบปรับอำกำศ และกระแสไฟฟ้ำสลับ จะคิดค่ำตอบแทนจำกขนำด
ของพ้ืนที่ตั้งอุปกรณ์ และกระแสไฟฟ้ำที่ใช้โดยคิดจำก 

- ค่ำพ้ืนที่ส ำหรับติดตั้งอุปกรณ์ ๑ ตู้ขนำดกว้ำง ยำวไม่เกิน ๖๐๐x๙๐๐ ม.ม. ควำมสูงไม่เกิน ๒,๒๐๐ ม.ม. 
และใช้ไฟฟ้ำกระแสสลับไม่เกิน ๑๕ แอมแปร์ต่อตู้อุปกรณ์นั้น คิดค่ำตอบแทนกำรใช้ตู้ละ ๕๔,๐๐๐ 
บำทต่อเดือน 

- กรณีที่ผู้ขอใช้ต้องกำรใช้กระแสไฟฟ้ำเกินกว่ำ ๑๕ แอมแปร์ต่อตู้อุปกรณ์ จะคิดค่ำตอบแทนกำรใช้
เพ่ิมข้ึน หน่วยละ ๕ บำท 

ข้อก ำหนดเพ่ิมเติม 

 ในกำรจัดเตรียมสถำนที่และสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก หำกบริษัทมีควำมจ ำเป็นต้องปรับปรุงสถำนที่หรือ
ระบบไฟฟ้ำของอำคำร ผู้ขอใช้จะต้องร่วมรับผิดชอบภำระค่ำใช้จ่ำยที่เกิดขึ้น โดยพิจำรณำจำกสัดส่วนของกำรใช้
ประโยชน์ในสิ่งที่ต้องปรับปรุง เว้นแต่กำรปรับปรุงนั้นได้ด ำเนินกำรเพ่ือผู้ขอใช้เพียงรำยเดียว ผู้ ขอใช้ต้องรับภำระ
ค่ำใช้จ่ำยที่เกิดข้ึนทั้งหมด 

 หำกผู้ขอใช้โครงข่ำยมีควำมประสงค์จะใช้สิ่งอ ำนวยควำมสะดวกอ่ืนเพ่ิมเติมนอกเหนือจำกที่ก ำหนดไว้นี้ 
บริษัทและผู้ขอใช้จะท ำกำรตกลงขอบเขตและค่ำใช้จ่ำยเป็นกรณีๆ ไป โดยผู้ขอใช้จะต้องแจ้งควำมประสงค์เป็น
หนังสือ พร้อมรำยละเอียดแก่บริษัท 

หมำยเหตุ รำคำอำจปรับเปลี่ยนตำมต้นทุนจริงในแต่ละพ้ืนที่และกำรแข่งขันของตลำด 

 

 


