ข้อเสนอการใช้โครงข่ายโทรคมนาคม
บริษัท เบสท์เทคแอนด์เอ็นจิเนียริ่ง จากัด
บริ ษั ท เบสท์ เทคแอนด์ เอ็ น จิ เนี ย ริ่ ง จ ำกั ด (บริ ษั ท ) ได้ ด ำเนิ น กำรจั ด ท ำข้ อ เสนอกำรใช้ โ ครงข่ ำ ย
โทรคมนำคม (ข้ อ เสนอ) นี้ ต ำมประกำศคณะกรรมกำรกิ จ กำรกระจำยเสี ย ง กิ จ กำรโทรทั ศ น์ และกิ จ กำร
โทรคมนำคมแห่งชำติ เรื่อง กำรใช้และเชื่อมต่อโครงข่ำยโทรคมนำคม พ.ศ. ๒๕๕๖ (ประกำศ กสทช.) เพื่อให้เป็น
ข้อเสนออ้ำงอิงในกำรให้ใช้โครงข่ำยโทรคมนำคม (โครงข่ำย) ของบริษัท แก่ ผู้ให้บริกำรโทรคมนำคมที่ประสงค์จะ
ใช้โครงข่ำย (ผู้ขอใช้) ซึ่งมีสิทธิและหน้ำที่ภำยใต้กำรกำกับดูแลของคณะกรรมกำรกิจกำรกระจำยเสียง กิจกำร
โทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคมแห่งชำติ (กสทช.) ตำมขอบเขตกำรใช้โครงข่ำยที่เสนอไว้ในข้อเสนอนี้ โดยที่
หมวด ๑
หลักการทั่วไป
ทั่วไป
ข้อ ๑ บริษัทมีบริกำรให้ใช้โครงข่ำย คือ บริกำรให้เช่ำใช้โครงข่ำยใยแก้วนำแสง (Fiber Optic Network)
แบบ Passive Optical Network (PON) สำหรับ Fiber To The Home (FTTX) ในโครงกำรหมู่บ้ำนจัดสรร และ
อำคำรชุดพักอำศัย ที่บริษัทได้เข้ำไปติดตั้งโครงข่ำย Fiber Optic ไว้แล้ว
ข้อ ๒ ผู้ขอใช้ประสงค์ที่จะขอใช้โครงข่ำย โดยผู้ขอใช้ได้เห็นชอบและจะปฏิบัติให้เป็นไปตำมเงื่อนไขของ
ค่ำตอบแทน เงื่อนไขหน้ ำที่ ที่ป รำกฏในข้อเสนอนี้ รวมถึงข้อตกลงอื่นใดเพิ่มเติมที่ผู้ ขอใช้ได้เสนอ และบริษั ท
เห็ น ชอบตกลงร่ ว มกัน ภำยใต้ กรอบหลั กเกณฑ์ ของประกำศ กสทช. โดยผู้ ขอใช้ จะต้อ งท ำเป็ น หนั งสื อแสดง
เจตจำนงโดยชัดแจ้งแก่บริษัท ว่ำต้องกำรขอทำสัญญำกำรใช้โครงข่ำยโทรคมนำคม (สัญญำกำรใช้) ตำมเงื่อนไขที่
กำหนดไว้ตำมข้อเสนอนี้ หรือเงื่อนไขที่ต้องกำรเจรจำเพิ่มเติม
ข้อ ๓ ผู้ขอใช้จะเข้ำทำสัญญำกำรใช้กับบริษัทตำมแบบสัญญำที่บริษัทกำหนด โดยสัญญำกำรใช้ที่มีกำร
จัดทำขึ้นจะเป็นสัญญำที่ใช้เฉพำะระหว่ำงผู้ขอใช้กับบริษัทเท่ำนั้น อีกทั้งมิให้มีกำรโอนสิทธิ ผลประโยชน์ หน้ำที่
และควำมรับผิดชอบใดๆ ของผู้ขอใช้ อันเกี่ยวเนื่องกับกำรใช้ตำมข้อเสนอและสัญญำกำรใช้ที่มีขึ้ นไปยังบุคคลอื่น
โดยมิได้รับควำมเห็นชอบจำกบริษัท
ข้อ ๔ ในกำรขอใช้โครงข่ำย บริษั ทขอสงวนสิ ทธิที่จะขอให้ ผู้ ขอใช้ต้องวำงหลั กประกัน เพื่อเป็นกำร
ประกันกำรปฏิบัติของผู้ขอใช้ตำมข้อเสนอนี้ โดยบริษัทจะคืนหลักประกันให้ โดยไม่มีดอกเบี้ยเมื่อผู้ขอใช้พ้นจำกข้อ
ผูกพันตำมสัญญำกำรใช้ และไม่มีหนี้สินหรือเงินใดๆ ค้ำงชำระแก่บริษัทแล้ว
ข้อ ๕ ผู้ขอใช้จะต้องเป็นผู้ให้บริกำรโทรคมนำคมซึ่งมีสิทธิและหน้ำที่ในกำรประกอบกิจกำรโทรคมนำคม
ภำยใต้กำรกำกับดูแลของ กสทช. ตลอดระยะเวลำที่มีกำรใช้โครงข่ำยระหว่ำงกัน
ข้อ ๖ ผู้ขอใช้รับรองว่ำ
(๑) มีอำนำจที่จะเข้ำดำเนินกำรขอใช้โครงข่ำย ตลอดจนมีอำนำจในกำรเข้ำทำสัญญำกำรใช้กับ
บริษัท
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๑

(๒) สำมำรถจะปฏิบัติตำมข้อเสนอนี้ รวมถึงข้อตกลงเพิ่มเติมที่มี ได้ตลอดระยะเวลำที่มีสัญญำ
กำรใช้กับบริษัท
ข้อ ๗ ภำยใต้ ก รอบหลั ก เกณฑ์ ข องประกำศ กสทช. หำกบริ ษั ท จ ำเป็ น ต้ อ งท ำกำรปรั บ ปรุ ง หรื อ
เปลี่ยนแปลงส่วนหนึ่งส่วนใดของข้อเสนอ เพื่อให้สอดคล้องกับสถำนกำรณ์ที่เกิดขึ้น กำรปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลง
ที่เป็นเงื่อนไขเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติกรณีทั่วไป โดยมิได้ใช้บังคับเป็นกำรเฉพำะเจำะจงกับผู้ขอใช้รำยใดรำยหนึ่ง
ตำมที่ได้มีกำรตกลงกันแล้ว คู่สัญญำอำจตกลงร่วมกันให้มีกำรดำเนินกำรดังกล่ำวได้
ข้อ ๘ กำรตี ค วำมหมำยของค ำใดๆ ของข้ อ เสนอนี้ ให้ เป็ น ไปตำมควำมหมำยที่ ก ำหนดไว้ ใ น
เอกสำรแนบท้ำยข้อเสนอ ๑ หรือหำกไม่ได้กำหนดไว้ กำรตีควำมหมำยใดๆ ให้ถือเอำควำมหมำยตำมประกำศ
กสทช. ใช้เป็นกำรอ้ำงอิง
กระบวนการและระยะเวลาเจรจาข้อตกลงการใช้โครงข่ายโทรคมนาคม
ข้อ ๙ ผู้ขอใช้ต้องทำเป็นหนังสือแสดงเจตจำนง (คำขอใช้) แก่บริษัท ว่ำต้องกำรขอทำสัญญำกำรใช้ตำม
เงื่อนไขที่กำหนดไว้ตำมข้อเสนอนี้ โดยจะต้องระบุรำยละเอียดอย่ำงน้อยดังต่อไปนี้
(๑) บริกำรที่ต้องกำรใช้ รวมทั้งคุณภำพและปริมำณที่ต้องกำรและรำยละเอียดทำงเทคนิคอื่นๆ
ที่จำเป็นสำหรับกำรใช้โครงข่ำย
(๒) รูปแบบกำรใช้โครงข่ำยที่ต้องกำร และสถำนที่ที่จะเป็นจุดเข้ำใช้โครงข่ำย
(๓) สิ่งอำนวยควำมสะดวกที่ต้องกำรใช้ เพื่อกำรใช้โครงข่ำยตำมข้อเสนอนี้
(๔) วัน ระยะเวลำ และสถำนที่ที่ต้องกำรใช้โครงข่ำย
(๕) ข้อเสนอ หรือเงื่อนไขที่ต้องกำรเจรจำเพิ่มเติม หรือปรับเปลี่ยนจำกข้อเสนอนี้
(๖) ข้อมูลอื่นที่จำเป็นสำหรับกำรใช้โครงข่ำย
(๗) บุคคลและสถำนที่ที่ติดต่อได้
ทั้งนี้ หำกข้อมูลดังกล่ำวไม่มีควำมชัดเจน หรือไม่เพียงพอต่อกำรให้ใช้โครงข่ำยของบริษัทแล้ว
บริษัทจะแจ้งไปยังผู้ขอใช้ โดยระบุรำยละเอียดข้อมูลที่ต้องกำรเพิ่มเติม ให้ผู้ขอใช้จัดส่งให้เพิ่มเติมเพื่อประกอบกำร
ดำเนินกำร
ข้อ ๑๐ ภำยในไม่เกิน ๑๕ วันนับแต่วันที่ได้รับคำขอใช้ บริษัทจะดำเนินกำรดังนี้
๑๐.๑ ตรวจสอบและพิเครำะห์อย่ำงละเอียดซึ่งคำขอใช้และรำยละเอียดทั้งหมด โดยจะแสดง
เจตนำเป็ น หนั งสื อในกำรจะสนองรั บ หรือปฏิเสธ ควำมจำนงขอใช้โครงข่ำยของผู้ ขอใช้ทั้งหมดหรือบำงส่ ว น
(คำตอบรับกำรขอใช้) ซึ่งกำรปฏิเสธกำรขอใช้นั้น (หำกมี) จะเป็นไปตำมหลักเกณฑ์ของประกำศ กสทช. ที่มี
๑๐.๒ ให้มีกำรเจรจำในรำยละเอียดเพื่อกำรใช้โครงข่ำยให้บรรลุผล
๑๐.๓ ให้มีกำรเข้ำทำสัญญำกับบริษัท เมื่อกำรเจรจำได้บรรลุผลข้อตกลงร่วมกัน
ข้อ ๑๑ ทั้งนี้ ภำยในเวลำไม่เกิน ๑๕ วันนับแต่กำรเจรจำได้บรรลุข้อตกลงแล้ว หำกผู้ขอใช้ยังไม่มีกำรเข้ำ
ทำสัญญำกำรใช้กับบริษัท จะถือว่ำผู้ขอใช้ไม่ประสงค์ที่จะใช้ โครงข่ำยกับบริษัทตำมคำขอใช้ที่แสดงเจตจำนง และ
ให้ถือว่ำกำรเจรจำขอใช้โครงข่ำยในครั้งนั้นเป็นอันสิ้นสุด
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๒

ข้อ ๑๒ กำรแจ้งปริมำณที่ต้องกำรใช้โครงข่ำยในคำขอใช้นั้น เพื่อให้บริษัทสำมำรถควบคุมคุณภำพกำรให้
ใช้โครงข่ำยได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ และเพื่อเป็นกำรให้ปริมำณกำรขอใช้เป็นไปอย่ำงสมเหตุสมผลแล้ว ปริ มำณที่
ต้องกำรใช้โครงข่ำยในคำขอใช้นั้น ผู้ขอใช้จะต้องพิจำรณำข้อมูลโดยรอบคอบและแจ้งให้ทรำบถึง
(๑) ปริมำณโครงข่ำยที่ผู้ขอใช้ประสงค์จะขอใช้จำกบริษัท
(๒) รำยละเอียดกำรใช้งำนใช้โครงข่ำย ในส่วนที่ผู้ขอใช้จะนำไปใช้งำน
(๓) ข้อมูลรำยละเอียดอื่นๆ ที่จำเป็นต่อกำรพิจำรณำของบริษัท ตำมที่มีกำรร้องขอ
หมวด ๒
มาตรฐานทางเทคนิค และคุณภาพการใช้โครงข่ายโทรคมนาคม
มาตรฐานทางเทคนิคสาหรับการใช้โครงข่ายโทรคมนาคม
ข้อ ๑๓ กำรเข้ำใช้โครงข่ำยของบริษัท ผู้ขอใช้จะต้องจัดให้อุปกรณ์หรือโครงข่ำยของตนมีมำตรฐำนทำง
เทคนิคที่เข้ำกันได้กับโครงข่ำยของบริษัทที่มีใช้อยู่ตำมที่กำหนดไว้ในเอกสำรแนบท้ำยข้อเสนอ ๒ หรือเป็นไปตำมที่
กสทช. จะได้ประกำศกำหนด
คุณภาพการใช้โครงข่ายโทรคมนาคม
ข้อ ๑๔ บริ ษั ท จะจั ด ให้ ก ำรใช้ โครงข่ ำ ยมี คุ ณ ภำพเป็ น ไปตำมค ำตอบรั บ กำรขอใช้ ซึ่ งจะเป็ น ไปตำม
มำตรฐำนสำกลที่ถือปฏิบัติกันหรือต้องเป็นไปตำมหลักเกณฑ์และเงื่อนไขว่ำด้วยมำตรฐำนบริกำรที่ดีตำมที่ กสทช.
ประกำศกำหนด
หมวด ๓
กระบวนการและวิธีการใช้โครงข่ายโทรคมนาคม และจุดเข้าใช้โครงข่ายโทรคมนาคม
กระบวนการและวิธีการใช้โครงข่ายโทรคมนาคม
ข้อ ๑๕ กำรจัดให้มีกำรใช้
๑๕.๑ หำกเป็นกำรดำเนินกำรบนระบบอุปกรณ์โครงข่ำยที่มีอยู่แล้ว โดยไม่ต้องมีกำรขยำยระบบ
พื้นฐำนเพื่อรองรับกำรใช้ ภำยในไม่เกิน ๙๐ วันหรือตำมที่จะมีกำรตกลงกันบนหลักของเหตุและผล นับแต่วันที่ได้
เข้ำทำสัญญำกำรใช้แล้วเสร็จสมบูรณ์ บริษัทจะจัดให้มีกำรใช้โครงข่ำยตำมคำตอบรับกำรขอใช้ให้แล้วเสร็จ หรือ
๑๕.๒ หำกเป็นกำรดำเนินกำรที่บริษัทจำเป็นต้องดำเนินกำรเกี่ยวกับโครงข่ำยเป็นกำรเพิ่มเติม
หรือต้องมีกำรขยำยระบบพื้นฐำนเพื่อรองรับกำรใช้ เช่น ต้องติดตั้งตู้อุปกรณ์ (Equipment rack) เพิ่มเติม ติดตั้ง
ระบบไฟฟ้ำเพิ่มเติม เป็นต้น ภำยในไม่เกิน ๑๘๐ วัน หรือตำมที่จะมีกำรตกลงกันบนหลักของเหตุและผล นับแต่
วันที่ได้เข้ำทำสัญญำกำรใช้แล้วเสร็จสมบูรณ์ บริษัทจะจัดให้มีกำรใช้โครงข่ำยตำมคำตอบรับกำรขอใช้ให้แล้วเสร็จ
ทั้ งนี้ ห ำกมี เหตุอั น สุ ดวิ สั ย เกิ ด ขึ้น ตำมควำมหมำย ค ำนิ ย ำมที่ ก ำหนดไว้ในเอกสำรแนบท้ ำย
ข้อเสนอ ๑ บริษัทจะขยำยระยะเวลำเป็นกำรเพิ่มเติมอันเนื่องจำกเหตุสุดวิสัยดังกล่ำวตำมแต่ละกรณีที่เกิดขึ้น
ข้อ ๑๖ กำรทดสอบ
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๑๖.๑ กำรใช้โครงข่ำยของผู้ขอใช้เข้ำกับโครงข่ำยของบริษัท ภำยหลังจำกที่ได้เข้ำทำสัญญำกำร
ใช้เสร็จสมบูรณ์ ก่อนที่จะให้มีกำรเปิดให้ใช้โครงข่ำยจริง ผู้ขอใช้และบริษัทจะต้องจัดให้มีกำรทดสอบทำงเทคนิค
ของระบบที่เกี่ยวข้องต่ำงๆ ในกำรให้ใช้โครงข่ำย เพื่อเป็นกำรตรวจสอบควำมพร้อม และควำมถูกต้องของระบบ
ก่อนที่จะเปิดให้ใช้โครงข่ำย ทั้งนี้หำกในขั้นตอนของกำรทดสอบนี้ต้องล่ำช้ำอันเนื่องจำกเหตุ
(๑) กำรไม่ให้ควำมร่วมมือของผู้ขอใช้ หรือ
(๒) เหตุของข้อขัดข้องทำงเทคนิค หรือ
(๓) เหตุอื่นใดที่ได้มีกำรตกลงกันแล้วแต่ละกรณี
ด้วยเหตุแห่งควำมล่ำช้ำดังกล่ำว หำกส่งผลถึงกำรจัดให้มีกำรใช้แล้ว บริษัทอำจใช้สิทธิเนื่องจำก
เหตุดังกล่ำวเพื่อขยำยวันเวลำที่จะเริ่มให้ใช้โครงข่ำยออกไป โดยจะขยำยออกไปให้สอดคล้องกับเหตุแห่งกำรล่ำช้ำ
นั้นๆ
๑๖.๒ ในกำรกำหนดรำยละเอียดของกำรทดสอบ ให้เป็นไปตำมกำรตกลงกันตำมเหมำะสม ทั้งนี้
จะต้องเป็นไปเพื่อวัตถุประสงค์ของกำรตรวจสอบควำมพร้อม และควำมถูกต้องของระบบก่อนที่จะให้ใช้โครงข่ำย
ข้อ ๑๗ บริษัทจะเปิดให้ใช้โครงข่ำยเมื่อคู่สัญญำได้มีกำรทดสอบกำรใช้โครงข่ำยแล้ว และคู่สัญญำทั้งสอง
ฝ่ำยต้องตกลงและยอมรับในเงื่อนไขรวมถึงผลกำรทดสอบที่เกิดขึ้นร่วมกัน
จุดเข้าใช้โครงข่ายโทรคมนาคม
ข้อ ๑๘ บริษทั จัดให้มีจุดเข้ำใช้โครงข่ำยแก่ผู้ขอใช้ ตำมที่กำหนดไว้ในเอกสำรแนบท้ำยข้อเสนอ ๓
ข้อ ๑๙ ในกรณี จ ำเป็ น หรือเห็ น สมควรที่ บริษัท จะต้องทำกำรเพิ่ ม หรือลดจำนวน หรือย้ำยจุดเข้ำใช้
โครงข่ำยที่ กำหนด บริ ษัท จะแจ้งให้ คู่สั ญ ญำทรำบเป็ นกำรล่ ว งหน้ำเป็น ระยะเวลำไม่ น้อยกว่ำ ๑๘๐ วัน โดย
คู่สัญญำจะปรับปรุงกำรใช้โครงข่ำยให้สอดคล้องกับกำรเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
หมวด ๔
อัตราค่าตอบแทนการใช้โครงข่ายโทรคมนาคม
ข้อ ๒๐ ผู้ขอใช้ต้องชำระค่ำตอบแทนกำรใช้โครงข่ำยให้แก่บริษัท ในอัตรำตำมเอกสำรแนบท้ำยข้อเสนอ
๔ หรืออัตรำที่จะมีกำรเปลี่ย นแปลงโดยบริ ษัทจะแจ้งให้ ท รำบล่ วงหน้ำอย่ำงน้อย ๙๐ วัน และจะเป็นไปตำม
หลักเกณฑ์ของ กสทช. ที่ประกำศกำหนด
หมวด ๕
หลักเกณฑ์และวิธีการเรียกเก็บ และการชาระค่าตอบแทนการใช้โครงข่ายโทรคมนาคม
ข้อ ๒๑ ผู้ขอใช้จะรับผิดชอบในกำรจัดเก็บค่ำบริกำรโทรคมนำคมที่เกิดขึ้นจำกกำรให้บริกำรกับผู้ใช้บริกำร
ของตน และให้รับ ผิดชอบหนี้สู ญของผู้ใช้บ ริกำรของตนที่เกิดขึ้น ผู้ ขอใช้จะต้องรับผิดชอบค่ำตอบแทนกำรใช้
โครงข่ำยที่เกิดขึ้นในทุกกรณีดังกล่ำว ไม่ว่ำผู้ขอใช้จะมีหนี้สูญจำกกำรให้บริกำรหรือไม่ก็ตำม
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ข้อ ๒๒ กำรใช้โครงข่ำยของบริษัทนั้น บริษัทและผู้ขอใช้จะตกลงกันในวิธีกำรตรวจสอบกำรใช้โครงข่ำยที่
เกิดขึ้นตำมที่บริษัทจะได้แจ้งให้ผู้ขอใช้รับทรำบ เพื่อจะใช้เป็นข้อมูลอ้ำงอิงในกำรนำมำคำนวณค่ำตอบแทนกำรใช้
โครงข่ำยตำมสัญญำกำรใช้
ข้อ ๒๓ กำรเรียกเก็บค่ำตอบแทนกำรใช้โครงข่ำย กำหนดให้เรียกเก็ บเป็นรำยเดือน โดยบริษัทจะเรียก
เก็บ ดังนี้
๒๓.๑ จัดส่งใบแจ้งหนี้ (Invoice) ค่ำตอบแทนกำรใช้โครงข่ำย ซึ่งผู้ขอใช้ต้องชำระภำยในเวลำ
๓๐ วันหลังจำกที่ได้รับใบแจ้งหนี้
๒๓.๒ ผู้ ขอใช้ส ำมำรถโต้แย้งได้ภ ำยในเวลำไม่เกิน ๑๕ วัน หำกพบว่ำข้อมูล กำรใช้โครงข่ำย
ดังกล่ำวแตกต่ำงไปกว่ำส่วนที่ยอมรับกันได้
ข้อ ๒๔ กำรช ำระเงิน ค่ ำตอบแทนกำรใช้ โครงข่ ำย ให้ เป็ น กำรช ำระแยกตำมประเภทของกำรขอใช้
โครงข่ำยที่มีระหว่ำงผู้ขอใช้กับบริษัท โดย
(๑) จะต้องชำระเต็มจำนวนที่ระบุไว้ในใบแจ้งหนี้ หรือ
(๒) ช ำระในส่ ว นที่มี ข้อมู ล ตรงกัน ก่อนหำกข้อมูล กำรใช้โครงข่ำยแตกต่ ำงกั นเกิ นกว่ำส่ ว นที่
ยอมรับกันได้ และชำระส่วนที่ต้องตรวจสอบเพิ่มเติม (หำกมี) หลังผลกำรตรวจสอบเป็นที่ยุติ
ทั้งนี้ กำรผิดนัดไม่ชำระหนี้ภำยในกำหนดเวลำ บริษัทจะคิดดอกเบี้ยในอัตรำร้อยละ ๑๕ ต่อปี
โดยเริ่มคิดจำกวันที่ครบกำหนดชำระค่ำตอบแทนกำรใช้โครงข่ำยเป็นต้นไป
ข้อ ๒๕ กรณีเรียกเก็บค่ำตอบแทนกำรใช้โครงข่ำยไม่ครบถ้วน ให้สำมำรถเรียกเก็บเพิ่มเติมได้ แต่ต้องไม่
เกินกว่ำระยะเวลำ ๙๐ วัน หลังจำกที่มีกำรเรียกเก็บค่ำตอบแทนกำรใช้โครงข่ำยดังกล่ำว
หมวด ๖
อาคารสถานที่ สาธารณูปโภค และสิ่งอานวยความสะดวกอื่นๆ
ข้อ ๒๖ กำรใช้โครงข่ำยโดยผู้ขอใช้ ณ จุดเข้ำใช้โครงข่ำย หำกจำเป็นต้องใช้อำคำรสถำนที่ สำธำรณูปโภค
และสิ่ ง อ ำนวยควำมสะดวกอื่ น ๆ ส ำหรั บ วั ต ถุ ป ระสงค์ แ ห่ ง กำรใช้ โครงข่ ำ ยตำมข้ อ เสนอนี้ ผู้ ข อใช้ ต้ อ งแจ้ ง
รำยละเอียดที่จำเป็นอย่ำงชัดเจนเป็นหนังสือแก่บริษัท
บริษัทจะจัดหำอำคำรสถำนที่ สำธำรณูปโภค และสิ่งอำนวยควำมสะดวก ให้กับผู้ขอใช้ โดยเรียก
เก็บค่ำตอบแทนที่อิงต้นทุนแล้วแต่กรณีที่เกิดขึ้นตำมข้อเท็จจริงที่ปรำกฏ หำกบริษัทไม่สำมำรถจัดหำอำคำรสถำนที่
สำธำรณูปโภค และสิ่งอำนวยควำมสะดวกตำมที่ผู้ขอใช้ร้องขอได้ เนื่องจำกเหตุผลทำงเทคนิคหรือข้อจำกัดที่มีแล้ว
บริษัทจะเสนอให้ผู้ขอใช้พิจำรณำในทำงเลือกอื่นภำยใต้ข้อตกลงด้ำนภำระค่ำใช้จ่ำยที่จะมีขึ้นกับผู้ขอใช้
กำรใช้สอยอำคำรสถำนที่ สำธำรณูปโภค และสิ่งอำนวยควำมสะดวกโดยผู้ขอใช้ จะต้องเป็นไปเพื่อ
ประโยชน์และตำมวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในข้อเสนอนี้เท่ำนั้น ห้ำมมิให้นำไปใช้เพื่อประโยชน์ หรือวัตถุประสงค์อื่น
ข้อ ๒๗ ในกำรจั ดให้ มีอำคำรสถำนที่ สำธำรณู ปโภค และสิ่งอำนวยควำมสะดวกอื่น ๆ สำหรับกำรใช้
โครงข่ำยให้กับผู้ขอใช้นั้น บริษัทจะจัดให้มีกำรบำรุงรักษำให้ใช้งำนได้ดี ให้มีควำมปลอดภัย จัดให้มีระเบียบกำรเข้ำ
สถำนที่ จัดทำคู่มือกำรปฏิบัติงำนและบำรุงรักษำ ให้กับผู้ขอใช้ เพื่อเป็นแนวทำงในกำรปฏิบัติและในกรณีที่ผู้ขอใช้
ไม่ปฏิบัติตำมกฎระเบียบดังกล่ำว บริษัทมีสิทธิเรียกร้องค่ำปรับได้ตำมสมควรแก่กรณี
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ข้อ ๒๘ ผู้ ข อใช้ มีภ ำระรั บ ผิ ด ชอบต่ อค่ ำตอบแทนที่ มี กำรเรีย กเก็บ อั น เนื่ อ งจำกกำรใช้ อ ำคำรสถำนที่
สำธำรณู ป โภค และสิ่ ง อ ำนวยควำมสะดวกอื่ น ๆ ส ำหรั บ กำรใช้ โ ครงข่ ำ ยที่ เกิ ด ขึ้ น ในอั ต รำที่ ป รำกฏใน
เอกสำรแนบท้ำยข้อเสนอ ๕ อีกทั้งยังจะต้องปฏิบัติตำมมำตรกำรต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้องอย่ำงเคร่งครัด
หมวด ๗
หน้าที่ความรับผิดชอบของบริษัทและผู้ขอใช้ เงื่อนไขเกี่ยวกับการรักษาความลับ
การเปิดเผยข้อมูล และมาตรการด้านความปลอดภัย
ข้อ ๒๙ กำรขอใช้โครงข่ำยนั้ น ผู้ ขอใช้มีห น้ำที่รับผิ ดชอบในกำรดูแลบำรุงรักษำอุป กรณ์ ใ นส่ว นควำม
รับผิดชอบของตน ด้วยค่ำใช้จ่ำยของผู้ขอใช้เองทั้งสิ้น รวมถึงควำมรับผิดชอบลูกค้ำของผู้ขอใช้แต่เพียงผู้เดียว
ข้อ ๓๐ เงื่อนไขเกี่ยวกับควำมลับ
๓๐.๑ ทั้งสองฝ่ำยตกลงจะไม่เปิดเผยข้อตกลงทั้งหมด หรือบำงส่วนที่ทำขึ้นระหว่ำงกันให้บุคคล
อื่นได้รับทรำบ ก่อนได้รับอนุญำตเป็นลำยลักษณ์อักษรจำกอีกฝ่ำยหนึ่ง เว้นแต่จะมีกฎหมำย หรือหน่วยงำนใดของ
รัฐบำล หรือเจ้ำหน้ำที่ผู้มีอำนำจออกกฎระเบียบ และกำรใช้บังคับภำยในขอบเขตอำนำจนั้นกำหนดให้ต้องเปิดเผย
ซึ่งในกรณี มีกำรเปิ ดเผยดังกล่ ำว ผู้ ขอใช้จะเปิดเผยเท่ำที่จำเป็นตำมที่ถูกร้ องขอ และจะดำเนินกำรแจ้งถึงกำร
เปิดเผยให้แก่บริษัททรำบในทันที และ
๓๐.๒ ทั้งสองฝ่ำยตกลงให้กำรเข้ำถึงซึ่งข้อมูลดังกล่ำวเฉพำะแต่โดยพนักงำน ลูกจ้ำงหรือตัวแทน
ซึ่งอยู่ในสถำนะที่ มีควำมจ ำเป็ น จะต้องรู้ข้อมูล เพื่อประโยชน์ในกำรดำเนินกำรภำยใต้วัตถุป ระสงค์ของกำรใช้
โครงข่ำยนี้เท่ำนั้น และจะต้องไม่เปิดเผยข้อมูลนั้นต่อบุคคลอื่น
ข้อ ๓๑ ผู้ ข อใช้ จ ะต้ อ งไม่ ท ำให้ เกิ ด ควำมเสี ย หำยแก่ โ ครงข่ ำ ยของบริ ษั ท ตลอดจนอำคำรสถำนที่
สำธำรณูปโภคและสิ่งอำนวยควำมสะดวกต่ำงๆ และจะต้องปฏิบัติตำมมำตรกำรรักษำควำมปลอดภัยที่บริษัทกำหนด
หมวด ๘
ขั้นตอนการร้องขอใช้บริการใหม่และการเปลี่ยนแปลงการใช้โครงข่ายโทรคมนาคม
ข้อ ๓๒ ระยะเวลำในกำรใช้ โ ครงข่ ำ ยให้ เป็ น ไปตำมที่ ได้ ต กลงกั น ตำมควำมเหมำะสม แต่ ทั้ งนี้ กำร
เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกใดๆ ก็ตำม จะต้องไม่กระทบกับกำรลงทุนของบริษัทที่ได้ลงทุนไปเพื่อรองรับกำรขอใช้
ของผู้ขอใช้ โดยบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในกำรเรียกร้องเอำกับผู้ขอใช้เพื่อชดเชยต่อผลกระทบดังกล่ำว ทั้งนี้ กำรยกเลิก
ระงับ หรือลดคุณภำพกำรให้ใช้โครงข่ำย จะต้องได้รับควำมเห็นชอบจำก กสทช.
ข้อ ๓๓ หำกผู้ขอใช้ประสงค์จะใช้โครงข่ำยเพิ่มเติม ผู้ขอใช้ต้องปฏิบัติตำมขั้นตอนกระบวนกำร กำรเจรจำ
กำรใช้โครงข่ำย และกระบวนกำรและวิธีกำรใช้โครงข่ำยตำมที่ กสทช. ประกำศกำหนด
หมวด ๙
ขั้นตอน วิธีการ และระยะเวลาดาเนินการต่อข้อร้องเรียน
ข้อ ๓๔ ในกำรใช้โครงข่ำย ทั้งสองฝ่ำยจะให้ควำมร่วมมือในกำรตรวจสอบกำรให้ใช้โครงข่ำย กำรทำงำน
ของอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องให้สำมำรถใช้งำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ และต้องไม่ให้เกิดกำรรบกวนซึ่งกันและกัน
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ข้อ ๓๕ บริษัทจะดำเนินกำรดังนี้ หำกพบว่ำกำรใช้โครงข่ำยไม่เป็นไปตำมที่ได้ทำกำรตกลงกัน
(๑) ผู้ขอใช้โครงข่ำยจะต้องแจ้งข้อร้องเรียนมำยังบริษัท ถึงข้อปัญหำดังกล่ำว
(๒) ตรวจสอบและแจ้งให้ผู้ขอใช้ทรำบภำยในเวลำไม่เกิน ๓ วัน
(๓) ดำเนิ น กำรแก้ไขข้อปั ญ หำให้ แล้ วเสร็จภำยในเวลำไม่เกิน ๖๐ วัน และแจ้งผลให้ ผู้ ขอใช้
รับ ทรำบ (ยกเว้น จำกกรณี เกิดเหตุสุ ดวิสั ย ขึ้น ตำมควำมหมำย ค ำนิย ำมที่ กำหนดไว้ใน
เอกสำรแนบท้ำยข้อเสนอ ๑)
หมวด ๑๐
การผิดเงื่อนไข
ข้อ ๓๖ หำกฝ่ำยหนึ่งฝ่ำยใดดำเนินกำรผิดเงื่อนไขไปจำกที่ตกลงไว้ให้ถือว่ำเกิดเป็นกรณีพิพำท โดยทั้งสอง
ฝ่ำยจะเจรจำร่วมกันเพื่อหำข้อยุติ แต่หำกไม่สำมำรถหำข้อยุติร่วมกันได้ ให้นำกรณีพิพำทนั้นไปสู่กระบวนกำร
ระงับข้อพิพำทตำมหลักเกณฑ์เงื่อนไขและวิธีกำรตำมที่ กสทช. ประกำศกำหนด
หมวด ๑๑
บุคคลและสถานที่ที่ติดต่อได้
ข้อ ๓๗ กำรติดต่อมำยังบริษัท ในเรื่องที่เกี่ยวเนื่องกับข้อเสนอนี้ให้ติดต่อมำที่
บริษัท เบสท์เทคแอนด์เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
สำนักงำนแห่งใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ ๕๙๓/๓ ซอยรำมคำแหง ๓๙ (เทพลีลำ ๑)
ถนนรำมคำแหง 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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๗

เอกสารแนบท้ายข้อเสนอ ๑
ความหมาย คานิยาม
“โครงข่ำยโทรคมนำคม” หมำยถึง กลุ่มของเครื่องโทรคมนำคมที่ต่อถึงกันโดยตรงหรือโดยผ่ำนเครื่อง
ชุมสำยหรือเครื่องอื่นใด เพื่อกำรโทรคมนำคมระหว่ำงจุดหมำย-ปลำยทำงที่กำหนดด้วยระบบสำย ระบบคลื่น
ควำมถี่ ระบบแม่เหล็กไฟฟ้ำอื่น ระบบใดระบบหนึ่งหรือหลำยระบบรวมกัน
“จุดเข้ำใช้โครงข่ำย” หมำยถึง จุดที่มีกำรเข้ำถึงโครงข่ำยโทรคมนำคมภำยใต้ข้อตกลงทำงเทคนิคและ
พำณิชย์ เพื่อให้สำมำรถใช้บริกำรโครงข่ำยโทรคมนำคม หรือใช้บริกำรโทรคมนำคมผ่ำนโครงข่ำยโทรคมนำคมของ
บริษัทได้
“เหตุสุดวิสัย” หมำยถึง เหตุใดๆ อันเกิดขึ้นก็ดี จะให้ผลพิบัติก็ดี เป็นเหตุที่ไม่อำจป้องกันได้แม้ทั้งบุค คลผู้
ต้องประสบหรือใกล้จะต้องประสบเหตุนั้น จะได้จัดกำรระมัดระวังตำมสมควรอันพึงคำดหมำยได้ จำกบุคคลใน
ฐำนะและภำวะเช่นนั้น และเพื่อประโยชน์ในกำรตีควำมข้อตกลงนี้ เหตุสุดวิสัยให้รวมถึงกำรก่อกบฏ กำรก่อกำร
ร้ำย สงครำม กำรปฏิวัติรัฐประหำร ภำวะฉุกเฉินแห่งชำติ อัคคีภัย วำตภัย อุทกภัย กำรระเบิด กำรก่อวินำศกรรม
แต่ทั้งนี้ ไม่รวมถึงข้อพิพำททำงด้ำนแรงงำนทุกประเภทรวมทั้งกำรนัดหยุดงำน
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๘

เอกสารแนบท้ายข้อเสนอ ๒
มาตรฐานทางเทคนิคสาหรับการใช้โครงข่ายโทรคมนาคม
โครงข่ำยใยแก้วนำแสงของบริษัทเป็นสำยใยแก้วนำแสงใช้มำตรฐำน Ethernet ที่ถูกกำหนดเป็น IEEE
๘๐๒.๓ah โดย Ethernet เป็นมำตรฐำนสำหรับโครงข่ำยส่วนเข้ำถึงผู้ใช้บริกำร ส่วนมำตรฐำนสำหรับ GPON คือ
มำตรฐำน ITU-T G.๙๘๔ ซึ่งประกอบด้วย ATM TDM และ Ethernet
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๙

เอกสารแนบท้ายข้อเสนอ ๓
จุดเข้าใช้โครงข่ายโทรคมนาคม
บริษัทฯ กำหนดจุดเข้ำใช้โครงข่ำยเพื่อกำรเชื่อมโยงโครงข่ำย ในระยะที่ ๑ จำนวน ๔ จุด ได้แก่
จุดที่
๑
๒
๓
๔

ที่ตั้ง
อำคำร CAT Tower เลขที่ ๗๒ ซอยวั ด ม่ ว งแค ถนนเจริ ญ กรุ ง แขวงบำงรั ก เขตบำงรั ก
กรุงเทพมหำนคร ๑๐๕๐๐
เลขที่ ๕๙๓/๓ ซอยรำมคำแหง ๓๙ (เทพลีลำ ๑) ถนนรำมคำแหง แขวงวังทองหลำง
เขตวังทองหลำง กรุงเทพมหำนคร
เลขที่ ๑๐/๔ หมู่ ๑๐ ตำบลบำงขวัญ อำเภอเมืองฉะเชิงเทรำ จังหวัดฉะเชิงเทรำ
เลขที่ ๒๐๐๒/๑ หมู่ ๒ ตำบลแสมสำร อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

หมำยเหตุ จุดเข้ำใช้โครงข่ำยอื่น หำกบริษัทฯ ทรำบรำยละเอียดที่แน่นอนแล้ว จะแจ้งให้ กสทช. ทรำบต่อไป
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๑๐

เอกสารแนบท้ายข้อเสนอ ๔
อัตราค่าตอบแทนการใช้โครงข่ายโทรคมนาคม
บริษัทมีนโยบำยในกำรกำหนดค่ำตอบแทนกำรใช้โครงข่ำย โดยคำนึงถึงสภำวะตลำด กำรแข่งขัน ต้นทุน
อุปกรณ์ค่ำใช้จ่ำยในกำรดำเนินงำน รวมทั้งต้นทุนในกำรเชื่อมโยงโครงข่ำยกับผู้บริกำรโทรคมนำคมอื่นทั้งในและ
ต่ำงประเทศ และเงื่อนไขในกำรกำกับ ดูแลที่เกี่ยวข้อง โดยในระยะแรก โครงข่ำยใยแก้วนำแสง (Fiber Optic
Network) จำนวน ๒๐๐ กิโลเมตรของบริษัทนั้น ประมำณกำรอัตรำค่ำตอบแทนกำรใช้โครงข่ำย เท่ำกับ ๑,๕๐๐
บำท ต่อคอร์ต่อกิโลเมตรต่อเดือน (ยังไม่รวมภำษีมูลค่ำเพิ่ม) โดยแต่ละเส้นทำงจะมีกำรวำงโครงข่ำยใยแก้วนำแสง
(Fiber Optic Cable) ๔๘ core จำนวน ๒ เส้นทำงในพื้นที่ให้ บริกำร ทั้งนี้ อัตรำค่ำตอบแทนกำรใช้โครงข่ำย
อำจจะมีกำรเปลี่ยนแปลงตำมควำมเหมำะสมกับกำรแข่งขันในตลำดภำยหลัง
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๑๑

เอกสารแนบท้ายข้อเสนอ ๕
อัตราค่าตอบแทนการใช้สิ่งอานวยความสะดวก
กำรใช้พื้นที่สำหรับติดตั้งอุปกรณ์ ระบบปรับอำกำศ และกระแสไฟฟ้ำสลับ จะคิดค่ำตอบแทนจำกขนำด
ของพื้นที่ตั้งอุปกรณ์ และกระแสไฟฟ้ำที่ใช้โดยคิดจำก
- ค่ำพื้นที่สำหรับติดตั้งอุปกรณ์ ๑ ตู้ขนำดกว้ำง ยำวไม่เกิน ๖๐๐x๙๐๐ ม.ม. ควำมสูงไม่เกิน ๒,๒๐๐ ม.ม.
และใช้ไฟฟ้ำกระแสสลับไม่เกิน ๑๕ แอมแปร์ต่อตู้อุปกรณ์นั้น คิดค่ำตอบแทนกำรใช้ตู้ละ ๕๔,๐๐๐
บำทต่อเดือน
- กรณีที่ผู้ขอใช้ต้องกำรใช้กระแสไฟฟ้ำเกินกว่ำ ๑๕ แอมแปร์ต่อตู้อุปกรณ์ จะคิดค่ำตอบแทนกำรใช้
เพิ่มขึ้น หน่วยละ ๕ บำท
ข้อกำหนดเพิ่มเติม
ในกำรจัดเตรียมสถำนที่และสิ่งอำนวยควำมสะดวก หำกบริษัทมีควำมจำเป็นต้องปรับปรุงสถำนที่หรือ
ระบบไฟฟ้ำของอำคำร ผู้ขอใช้จะต้องร่วมรับผิดชอบภำระค่ำใช้จ่ำยที่เกิดขึ้น โดยพิจำรณำจำกสัดส่วนของกำรใช้
ประโยชน์ในสิ่งที่ต้องปรับปรุง เว้นแต่กำรปรับปรุงนั้นได้ดำเนินกำรเพื่อผู้ขอใช้เพียงรำยเดียว ผู้ ขอใช้ต้องรับภำระ
ค่ำใช้จ่ำยที่เกิดขึ้นทั้งหมด
หำกผู้ขอใช้โครงข่ำยมีควำมประสงค์จะใช้สิ่งอำนวยควำมสะดวกอื่นเพิ่มเติมนอกเหนือจำกที่กำหนดไว้นี้
บริษัทและผู้ขอใช้จะทำกำรตกลงขอบเขตและค่ำใช้จ่ำยเป็นกรณีๆ ไป โดยผู้ขอใช้จะต้องแจ้งควำมประสงค์เป็น
หนังสือ พร้อมรำยละเอียดแก่บริษัท
หมำยเหตุ รำคำอำจปรับเปลี่ยนตำมต้นทุนจริงในแต่ละพื้นที่และกำรแข่งขันของตลำด
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๑๒

