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หมวดที่ 1 
รายละเอียดของโครงข่ายโทรคมนาคม และบริการที่จะอนุญาตให้ใช้โครงข่ายโทรคมนาคม รวมถึงคุณภาพการ
ให้บริการใช้โครงข่ายโทรคมนาคมซึ่งเป็นมาตรฐานระดับเดียวกับของผู้รับใบอนุญาตที่มีโครงข่ายโทรคมนาคม

ที่ให้ใช้โครงข่ายโทรคมนาคมเอง 

ข้อ 1 ขอบเขตตามข้อตกลง 
ข้อเสนอการใช้โครงข่ายโทรคมนาคม (ข้อเสนอ) นี้จัดท าขึ้นตามประกาศคณะกรรมการกิจการ

กระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง การใช้และเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม 
พ.ศ. 2556 (ประกาศ) ซึ่งครอบคลุมถึงความตกลงทางเทคนิคและทางพาณิชย์ ส าหรับการให้ใช้โครงข่าย
โทรคมนาคม (โครงข่าย) ของ บริษัท วาย-ฟาย เฟิร์ส จ ากัด (บริษัท) กับผู้ขอใช้ที่ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบ
กิจการโทรคมนาคม (ผู้ขอใช้) ภายใต้การก ากับดูแลของคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และ
กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) โดยให้ถือบังคับตามเงื่อนไขข้อตกลงของสัญญาการใช้โครงข่ายโทรคมนาคม 
(สัญญาการใช้) ที่ทั้งสองฝ่ายได้ลงนามร่วมกัน 

ข้อ 2  ขอบเขตของข้อเสนอ 
ข้อเสนอการใช้นี้ครอบคลุมสาระส าคัญในประเด็นต่างๆ ดังต่อไปนี้ 
(1) เอกสารแนบท้ายหมายเลข 1 รายละเอียดของการใช้โครงข่าย บริการที่จะอนุญาตให้ใช้

โครงข่าย จุดที่ให้เข้าถึงเพ่ือใช้โครงข่าย มาตรฐานทางเทคนิคส าหรับการใช้โครงข่าย และ
ความสามารถของโครงข่ายในการรองรับปริมาณทราฟฟิคของโครงข่าย 

(2) เอกสารแนบท้ายหมายเลข 2 ข้อก าหนดหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ขอใช้และบริษัท และ
มาตรการด้านความปลอดภัย 

(3) เอกสารแนบท้ายหมายเลข 3 ข้อก าหนดรายละเอียดของสิ่งอ านวยความสะดวกที่จ าเป็นส าหรับ
การใช้โครงข่าย  

(4) เอกสารแนบท้ายหมายเลข 4 อัตราค่าตอบแทนการใช้โครงข่ายและอัตราค่าตอบแทนการใช้สิ่ง
อ านวยความสะดวกที่จ าเป็น รวมถึงหลักการและวิธีการค านวณอัตราค่าตอบแทนการใช้
โครงข่าย 

(5) เอกสารแนบท้ายหมายเลข 5 กระบวนการทดสอบการใช้โครงข่าย 
ข้อ 3  ข้อก าหนดและเง่ือนไขส าหรับการใช้โครงข่าย 

3.1 ผู้ขอใช้ต้องรับรองว่าตนเองมีสิทธิและหน้าที่โดยสมบูรณ์ในการให้บริการโทรคมนาคมภายใต้
การก ากับดูแลของ กสทช. ตลอดระยะเวลาที่มีการใช้โครงข่าย  

3.2 ผู้ขอใช้จะต้องจัดหา หรือด าเนินการอ่ืนใดเพ่ือให้ได้มาซึ่งการอนุญาต ใบอนุญาต ความ
เห็นชอบ หรือความยินยอมที่เกี่ยวข้องกับการใช้โครงข่าย หรือติดตั้งเครื่องและอุปกรณ์โทรคมนาคม หรืออุปกรณ์ 
หรือโครงสร้างอ่ืนใด ในสถานที่ของบริษัทตามกฎหมายต่างๆ ที่เก่ียวข้องเอง 

3.3 บริษัทจะให้ผู้ขอใช้รายใดใช้โครงข่ายตามล าดับ โดยพิจารณาจากการที่บริษัทได้รับหนังสือแจ้ง
ความประสงค์ขอใช้โครงข่าย (แบบค าขอใช้โครงข่าย) ของผู้ขอใช้รายใดก่อนและหลัง และบริษัทจะให้ใช้โครงข่าย
เท่าท่ีความจุของโครงข่ายนั้นเหลืออยู่ 
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ข้อ 4  รายละเอียดของโครงข่าย และบริการที่จะอนุญาตให้ใช้โครงข่าย 

รายละเอียดของโครงข่าย และบริการที่จะอนุญาตให้ใช้โครงข่าย ตามเอกสารแนบท้าย 1 

ข้อ 5  คุณภาพการให้บริการ 

บริษัทจะด าเนินการให้คุณภาพการให้ใช้โครงข่ายเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพที่ดี เป็นมาตรฐานระดับ
เดียวกับของบริษัทเอง และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของ กสทช. ทั้งนี้ หากมีการก าหนดคุณภาพการใช้โครงข่ายอ่ืน
เพ่ิมเติม จะต้องเป็นไปโดยชัดเจน ไม่เลือกปฏิบัติ เปิดเผย โปร่งใสและไม่ขัดหรือแย้งกับหลักเกณฑ์ของ กสทช. 

หมวดที่ 2 

รายละเอียดของสิ่งอ านวยความสะดวกที่จ าเป็นส าหรับการใช้โครงข่ายโทรคมนาคม 

 ข้อ 6  รายละเอียดเกี่ยวกับสิ่งอ านวยความสะดวก  
บริษัทมีหน้าที่จัดหาสิ่งอ านวยความสะดวก ตามเอกสารแนบท้าย 3  

หมวดที่ 3 

กระบวนการและวิธีการเข้าถึงเพื่อใช้โครงข่ายโทรคมนาคม มาตรฐานทางเทคนิคส าหรับการใช้โครงข่าย
โทรคมนาคม รวมถึงความสามารถของโครงข่ายโทรคมนาคมในการรองรับปริมาณทราฟฟิค 

ของโครงข่ายโทรคมนาคม 

 ข้อ 7  กระบวนการและวิธีการเข้าถึงเพ่ือใช้โครงข่าย 
7.1 ผู้ขอใช้จะต้องเข้าถึงโครงข่ายของบริษัท ณ จุดเข้าใช้โครงข่าย และพ้ืนที่ติดตั้งอุปกรณ์ ตาม

เอกสารแนบท้าย 1 
7.2 กรณีบริษัทเปลี่ยนแปลงจุดเข้าใช้โครงข่าย บริษัทจะต้องแจ้งให้ กสทช. ทราบ และประกาศให้

ทราบถึงการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเป็นการทั่วไปและล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 90 วัน 
7.3 บริษัทสามารถปฏิเสธไม่ให้ใช้โครงข่ายได้ตามข้อก าหนดในประกาศ ดังนี้ 

7.3.1  โครงข่ายที่มีอยู่ไม่เพียงพอแก่การให้ใช้ 
7.3.2  การใช้โครงข่ายมีปัญหาทางเทคนิคท่ีอาจก่อให้เกิดการรบกวนกิจการโทรคมนาคมหรือ

เป็นเหตุขัดขวางการโทรคมนาคม 
7.3.3  กรณีอ่ืนตามที่ กสทช. ก าหนด 

กรณีปฏิเสธการใช้โครงข่ายตามข้างต้น บริษัทจะแจ้งเหตุผลแห่งการปฏิเสธโดยละเอียดให้ผู้ขอใช้
ทราบภายใน 15 วันนับตั้งแต่ได้รับแบบค าขอใช้โครงข่าย 
 ข้อ 8  มาตรฐานทางเทคนิคส าหรับการใช้โครงข่าย และความสามารถของโครงข่ายในการรองรับทราฟฟิค 

8.1 ผู้ขอใช้ต้องจัดให้อุปกรณ์โทรคมนาคมหรือโครงข่ายของตนมีมาตรฐานทางเทคนิคที่เข้ากันได้
กับโครงข่ายของบริษัท หรือมีมาตรฐานทางเทคนิคเป็นไปตามที่ กสทช. ก าหนด 

8.2 ทั้งสองฝ่ายตกลงกันที่จะก าหนดรายละเอียดและมาตรฐานทางเทคนิคส าหรับการใช้โครงข่ายตามที่ กสทช. 
ก าหนด ซึ่งการก าหนดดังกล่าวจะเป็นไปโดยเปิดเผย ชัดเจน ไม่เลือกปฏิบัติ และไม่ขัดหรือแย้งกับหลักเกณฑ์ของ กสทช. 
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ในกรณีที่จะต้องมีการปรับเปลี่ยน หรือเพ่ิมเติมมาตรฐานทางเทคนิคอ่ืนนั้น ทั้งสองฝ่ายจะร่วม
พิจารณาต่อไป ทั้งนี้ มาตรฐานทางเทคนิคท่ีเพ่ิมเติม หรือปรับเปลี่ยนนั้นจะต้องไม่กระทบต่อคุณภาพการให้บริการ
ขั้นต่ าแก่ผู้ขอใช้ และไม่ขัดหรือแย้งต่อมาตรฐานทางเทคนิคท่ี กสทช. ก าหนด 

8.3 รายละเอียดและมาตรฐานทางเทคนิค รวมถึงความสามารถของโครงข่ายในการรองรับ
ปริมาณทราฟฟิคของโครงข่าย ตามเอกสารแนบท้าย 1 

 ข้อ 9 การเปลี่ยนแปลงบนโครงข่ายหรือสิ่งอ านวยความสะดวก 
แต่ละฝ่ายจะแจ้งให้ อีกฝ่ายหนึ่ งทราบล่วงหน้าเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 90 วัน ถึงการ

เปลี่ยนแปลงใดๆ เกี่ยวกับค่ามาตรฐาน (Configuration) ของอุปกรณ์โครงข่ายหรือสิ่งอ านวยความสะดวก อันอาจ
ส่งผลกระทบในสาระส าคัญต่ออุปกรณ์หรือโครงข่ายของอีกฝ่ายหนึ่ง 

 ข้อ 10 การบ ารุงรักษาตามแผนงาน 
แต่ละฝ่ายจะต้องแจ้งให้อีกฝ่ายหนึ่งทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วัน ในเรื่องของการบ ารุงรักษาตาม

แผนงานที่อาจส่งผลกระทบต่อระบบของอีกฝ่ายหนึ่งและจะใช้ความพยายามของตนอย่างดีที่สุดเพ่ือไม่ให้มีการ
หยุดชะงักของการให้ใช้โครงข่าย 

หมวดที่ 4 

หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้รับใบอนุญาตที่ขอใช้โครงข่ายโทรคมนาคมและผู้รับใบอนุญาตที่มีโครงข่าย
โทรคมนาคมที่ให้ใช้โครงข่ายโทรคมนาคม รวมทั้งเงื่อนไขเกี่ยวกับการรักษาความลับการเปิดเผยข้อมูล  

และมาตรการด้านความปลอดภัย 
 ข้อ 11 ความรับผิดชอบของแต่ละฝ่าย 

11.1 หน้าที่ของผู้ขอใช้ 
11.1.1 ผู้ขอใช้ต้องจัดให้อุปกรณ์หรือโครงข่ายของตนมีมาตรฐานทางเทคนิคที่เข้ากันได้กับ

โครงข่ายของบริษัท หรือมีมาตรฐานทางเทคนิคเป็นไปตามที่ กสทช. ก าหนด โดยผู้
ขอใช้เป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายเอง 

11.1.2 ผู้ขอใช้จะต้องรับผิดชอบในการติดตั้ง การใช้งาน ความปลอดภัยของระบบ และการ
บ ารุงรักษาอุปกรณ์ที่เป็นของผู้ขอใช้เอง โดยการเข้าถึงหรือเข้าใช้พ้ืนที่เพ่ือด าเนินการ
ต่างๆ ให้เป็นไปตามข้อก าหนดของบริษัท โดยข้อก าหนดดังกล่าวจะต้องเป็นธรรม
และไม่เลือกปฏิบัติระหว่างผู้รับใบอนุญาตรายอ่ืน ทั้งนี้  ผู้ขอใช้จะต้องปฏิบัติตาม
เงื่อนไขเหล่านี้อย่างเคร่งครัด รวมถึงต้องน าส่งข้อมูลทราฟฟิคต่างๆ ที่จ าเป็นที่ได้รับ
การร้องขอจากบริษัท และการใช้โครงข่ายของผู้ขอใช้จะต้องไม่ท าให้เกิดความ
เสียหาย หรือเป็นการรบกวนระบบของบริษัท 

11.1.3 ผู้ขอใช้จะต้องรับผิดชอบดูแลรักษาอุปกรณ์โทรคมนาคมใดๆ ที่ผู้ขอใช้น ามาติดตั้งกับ
โครงข่ายของบริษัท หรือน ามาวางในพื้นท่ีที่ขอใช้ตามสัญญาการใช้ 

11.1.4 ผู้ขอใช้จะแจ้งให้บริษัททราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 90 วัน ก่อนการเปลี่ยนแปลงใด  ๆ(เช่น ค่า
มาตรฐาน (Configuration) เป็นต้น) ของอุปกรณ์โทรคมนาคมที่ผู้ขอใช้น ามาติดตั้งกับโครงข่าย
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ของบริษัท ซึ่งอาจส่งผลกระทบในสาระส าคัญต่อโครงข่าย หรือต่อบริการของบริษัทได้ 
11.1.5 ผู้ขอใช้รับรองว่าการใช้โครงข่าย หรือการน าอุปกรณ์โทรคมนาคมของผู้ขอใช้มาติดตั้ง

ในพ้ืนที่ของบริษัทตามสัญญาการใช้ จะไม่ก่อให้เกิดความเสียหาย หรือรบกวนระบบ 
หรือท าให้บริการของบริษัทด้อยลงแต่อย่างใด  

11.1.6 หากเกิดข้อผิดพลาดต่างๆ บนอุปกรณ์หรือโครงข่ายของผู้ขอใช้ ผู้ขอใช้จะแจ้งให้
บริษัททราบถึงข้อผิดพลาด และด าเนินการแก้ไขข้อผิดพลาดดังกล่าวโดยเร็วที่สุด 
รวมถึงด าเนินการอ่ืนใดและปฏิบัติตามคู่มือการใช้งานและการบ ารุงรักษาของบริษัท 

11.1.7 ผู้ขอใช้จะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เกี่ยวกับความปลอดภัยและการป้องกันโครงข่ายของ
บริษัทโดยเคร่งครัด 

11.2 หน้าที่ของบริษัท 
11.2.1 บริษัทมีหน้าที่ต้องด าเนินการให้โครงข่ายของตนมีมาตรฐานและคุณภาพการ

ให้บริการสอดคล้องตามประกาศว่าด้วยมาตรฐานและคุณภาพการให้บริการ
โทรคมนาคมของ กสทช. ที่เกี่ยวข้อง 

11.2.2 บริษัทมีหน้าที่ต้องบ ารุงรักษาและปรับปรุงโครงข่ายของตนให้ดีอยู่เสมอ และเป็นไป
ตามมาตรฐานการบ ารุงรักษาโครงข่ายที่เป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป 

11.2.3 บริษัทมีหน้าที่แจ้งให้ผู้ขอใช้ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 90 วันก่อนการเปลี่ยนแปลง
ใดๆ (เช่น ค่ามาตรฐาน (Configuration) เป็นต้น) ของอุปกรณ์โครงข่ายหรือสิ่ง
อ านวยความสะดวกของบริษัท ซึ่งอาจส่งผลกระทบในสาระส าคัญต่ออุปกรณ์หรือ
โครงข่ายของผู้ขอใช้ได ้

11.2.4 หากเกิดข้อผิดพลาดต่างๆ บนโครงข่ายของบริษัท บริษัทจะแจ้งให้ผู้ขอใช้ทราบถึง
ข้อผิดพลาด รวมถึงแจ้งให้ทราบถึงความคืบหน้าของการแก้ไขข้อผิดพลาด และ
ด าเนินการแก้ไขข้อผิดพลาดดังกล่าวโดยเร็วที่สุด 

11.2.5 บริษัทจะพยายามจัดหาพ้ืนที่ หรือจัดให้มีมาตรการอ่ืนใดเพ่ือให้ผู้ขอใช้สามารถติดตั้ง
อุปกรณ์โทรคมนาคมหรือใช้โครงข่ายตามสัญญาการใช้ หากการด าเนินการดังกล่าว
ไม่ก่อให้เกิดภาระเกินสมควรแก่บริษัทหรือท าให้บริษัทผิดเงื่อนไขในสัญญาใดๆ ที่มี
อยู่กับบุคคลภายนอก 

 ข้อ 12 ความน่าเชื่อถือ ความปลอดภัย และการป้องกันโครงข่าย 
12.1 หลักเกณฑ์ทั่วไป 

12.1.1 ทั้งสองฝ่ายตกลงที่จะธ ารงไว้ซึ่งความน่าเชื่อถือของโครงข่าย (network integrity) 
และจะด าเนินมาตรการต่างๆ เพ่ือให้มีการป้องกันและความปลอดภัยอย่างเพียงพอ 
ความน่าเชื่อถือของโครงข่าย หมายถึง ความสามารถของระบบต่างๆ บนโครงข่ายใน
การรักษาและธ ารงไว้ซึ่ งสถานะใช้งานได้ดั งเดิม และไม่ ได้รับผลกระทบอัน
เนื่องมาจากการใช้โครงข่าย 
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12.1.2  การใช้โครงข่ายของผู้ขอใช้จะต้องไม่ก่อให้เกิดความเสียหาย หรือเป็นการรบกวน
ระบบ หรือการท าให้การบริการของบริษัทด้อยลงไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม 

12.2 การธ ารงรักษาความน่าเชื่อถือของโครงข่าย 
12.2.1 แต่ละฝ่ายจะต้องด าเนินมาตรการต่างๆ อย่างเพียงพอเพ่ือป้องกันการสื่อสัญญาณใดๆ 

ในลักษณะที่ไม่เป็นไปตามข้อก าหนดส าหรับการใช้โครงข่ายที่ทั้งสองฝ่ายตกลงกัน  
ในกรณีที่ข้อก าหนดทางเทคนิคส าหรับการใช้โครงข่ายขัดหรือแย้งกับมาตรฐานทาง
เทคนิคส าหรับการใช้โครงข่ายที่ กสทช. ก าหนด ให้ใช้บังคับตามมาตรฐานของ 
กสทช. เป็นหลัก 

12.2.2 แต่ละฝ่ายจะต้องไม่กระท าการฝ่าฝืนโดยการใช้โครงข่ายที่มิได้มีลักษณะตามที่ก าหนดไว้
ในข้อเสนอการใช้นี้โดยก่อให้เกิดความเสียหายแก่อีกฝ่ายหนึ่ง ฝ่ายที่กระท าการฝ่าฝืน
จะต้องยุติการกระท านั้นโดยทันทีที่ได้รับแจ้งจากอีกฝ่ายหนึ่ง 

12.3 การป้องกันและความปลอดภัย 
12.3.1 แต่ละฝ่ายจะรับผิดชอบและจะด าเนินขั้นตอนต่างๆ ที่จ าเป็นเพ่ือให้การด าเนินงาน

ของอุปกรณ์หรือโครงข่ายของตนเองนั้นมีความปลอดภัย หรือไม่ก่อให้เกิดอันตราย
ต่อสุขอนามัยของบุคคลใดๆ รวมทั้งลูกจ้าง และผู้รับจ้างของอีกฝ่ ายหนึ่ง และไม่
ก่อให้เกิดอันตรายทั้งทางกายภาพ หรือทางเทคนิค ต่ออุปกรณ์หรือโครงข่ายของอีก
ฝ่ายหนึ่ง รวมถึงการไม่ก่อให้เกิดความเสียหาย การแทรกแซง หรือก่อให้เกิดความ
ด้อยคุณภาพในการด าเนินงานของอุปกรณห์รือโครงข่ายอีกฝ่ายหนึ่ง 

12.3.2 ในการสื่อสัญญาณทราฟฟิคไปยังอุปกรณ์หรือโครงข่ายของอีกฝ่ายหนึ่งที่ต้องมีการ
จ่ายพลังงานไฟฟ้าต้องจัดให้มีความปลอดภัยของอุปกรณ์ และความปลอดภัยของ
บุคลากร ในกรณีนี้ข้อก าหนดความปลอดภัยเกี่ยวกับอุบัติเหตุจากแหล่งจ่ายพลังงาน
ไฟฟ้าให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลอันเป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไป 

12.4 การรักษาความลับ และการเปิดเผยข้อมูล 
12.4.1 แต่ละฝ่ายอาจเปิดเผยข้อมูลใดๆ ของตน ไม่ว่าทางด้านเทคนิคทางธุรกิจ หรือข้อมูล

อ่ืนใดแก่อีกฝ่ายหนึ่งโดยทางวาจา ลายลักษณ์อักษร รูปภาพหรือโดยรูปแบบอ่ืนๆ 
เพ่ือประโยชน์ในการเจรจาและเข้าท าสัญญาการใช้ การด าเนินการตามวัตถุประสงค์
ภายใต้สัญญาการใช้ หรือภายใต้หลักเกณฑ์ที่ กสทช. ก าหนด (ซึ่งต่อไปจะเรียกข้อมูล
ดังกล่าว รวมกับเงื่อนไข และข้อตกลงนี้ว่า “ข้อมูลลับ”) 

12.4.2 แต่ละฝ่ายตกลงจะเก็บรักษาข้อมูลลับของอีกฝ่ายหนึ่งไว้เป็นความลับตลอดระยะเวลา
ของสัญญาการใช้ และต่อไปหลังจากระยะเวลาของสัญญาการใช้สิ้นสุดลงอีกตามท่ีจะ
ได้ตกลงกัน โดยจะไม่เปิดเผย หรือเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวให้แก่บุคคลภายนอกตลอด
ระยะเวลาดังกล่าว 
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หมวดที่ 5 
อัตราค่าตอบแทนการใช้โครงข่ายโทรคมนาคม และอัตราค่าตอบแทนการใช้สิ่งอ านวยความสะดวกที่จ าเป็น 

 ข้อ 13 อัตราค่าตอบแทนการใช้โครงข่ายโทรคมนาคม (ค่าตอบแทนการใช้) และอัตราค่าตอบแทนการใช้สิ่ง
อ านวยความสะดวก 

ค่าตอบแทนการใช้ และอัตราค่าตอบแทนการใช้สิ่งอ านวยความสะดวก ตามเอกสารแนบท้าย 4 ซึ่ง
ค่าตอบแทนการใช้ดังกล่าวยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม  

หมวดที ่6 
หลักเกณฑ์และวิธีการส าหรับการเรียกเก็บและการช าระค่าตอบแทนการใช้โครงข่ายโทรคมนาคม 

 ข้อ 14 หลักเกณฑ์และวิธีการช าระค่าตอบแทนการใช้ 
14.1 เว้นแต่จะตกลงกันเป็นอย่างอ่ืน การเรียกเก็บค่าตอบแทนการใช้ ก าหนดให้เรียกเก็บล่วงหน้า

ตามรอบเวลาการค านวณเวลา 1 เดือน โดยเมื่อครบก าหนดของแต่ละช่วงรอบเวลาการค านวณแล้ว บริษัทจะ
ด าเนินการดังนี้ 

14.1.1 จัดส่งใบแจ้งหนี้ค่าตอบแทนการใช้ที่เกิดขึ้นในช่วงรอบระยะเวลาการค านวณที่ผ่านมา
ให้กับผู้ขอใช้ เพ่ือช าระเงินเต็มตามจ านวนที่มีการเรียกเก็บภายในเวลา 30 วันนับถัดจาก
วันที่ที่ระบุไว้ในใบแจ้งหนี้ 

14.1.2 กรณีผู้ขอใช้พบว่าข้อมูลการใช้โครงข่ายดังกล่าวไม่ถูกต้องตามที่ตกลงกัน ผู้ขอใช้จะต้อง
แจ้งรายละเอียดเป็นหนังสือให้บริษัททราบภายในระยะเวลาไม่เกิน 15 วันนับถัดจาก
วันที่ที่ระบุไว้ในใบแจ้งหนี้ หากผู้ขอใช้ไม่ด าเนินการภายในระยะเวลาที่ก าหนดแล้วให้ถือ
ว่าใบแจ้งหนี้ค่าตอบแทนการใช้ที่เกิดขึ้นนั้นถูกต้อง 

14.2 การด าเนินการทางบัญชีและภาษีต่างๆ ที่เกี่ยวกับการช าระเงินค่าตอบแทนการใช้จะต้อง
เป็นไปตามกรอบของกฎหมายก าหนด การผิดนัดไม่ช าระภายในก าหนดเวลา บริษัทจะเรียกเก็บดอกเบี้ยจากผู้ขอ
ใช้เพ่ิมเติมจากค่าตอบแทนการใช้ที่จะต้องช าระอีกด้วย โดยเริ่มคิดจากวันที่ครบก าหนดช าระค่าตอบแทนการใช้
เป็นต้นไป 

14.3 ในการเรียกเก็บค่าตอบแทนการใช้โครงข่ายไม่ครบถ้วน ให้สามารถเรียกเก็บค่าตอบแทนการ
ใช้โครงข่ายในส่วนที่ไม่ครบถ้วนเป็นการเพ่ิมเติมได้ ทั้งนี้ จะต้องไม่เกินกว่าระยะเวลา 90 วัน หลังจากที่มีการเรียก
เก็บค่าตอบแทนการใช้โครงข่ายในรอบที่ไม่ครบถ้วนนั้นๆ 

หมวดที่ 7 
กระบวนการและระยะเวลาเจรจาข้อตกลงการใช้โครงข่ายโทรคมนาคม 

 ข้อ 15 กระบวนการและระยะเวลาเจรจาข้อตกลงการใช้โครงข่าย 
15.1 ผู้ขอใช้จะต้องท าแบบค าขอใช้โครงข่ายโดยชัดแจ้งแก่บริษัท และส่งส าเนาแบบค าขอใช้

โครงข่ายให้แก่ กสทช. ภายใน 15 วันนับแต่วันที่ส่งแบบค าขอใช้โครงข่ายแก่บริษัท 
15.2 บริษัทจะต้องด าเนินการตรวจสอบและพิเคราะห์อย่างละเอียดซึ่งแบบค าขอใช้โครงข่ายและ

รายละเอียดทั้งหมด และจะด าเนินการเจรจากับผู้ขอใช้เพ่ือจัดท าสัญญาการใช้ให้แล้วเสร็จภายใน 90 วันนับแต่
วันที่ได้รับแจ้งแบบค าขอใช้โครงข่าย 

15.3 บริษัทและผู้ขอใช้จะต้องปฏิบัติตามกระบวนการและระยะเวลาเจรจาสัญญาการใช้ ตามหมวด 2 ส่วนที่ 3 ของประกาศ  



 

 
 

ข้อเสนอการใช้โครงข่ายโทรคมนาคม | บริษัท วาย-ฟาย เฟิร์ส จ ากัด 

หมวดที่ 8 
เงื่อนไขและขั้นตอนการร้องขอใช้โครงข่ายใหม่ และการเปลี่ยนแปลงการใช้โครงข่ายโทรคมนาคม 

 ข้อ 16 เงื่อนไขและขั้นตอนการร้องขอใช้โครงข่ายใหม่ และการเปลี่ยนแปลงการใช้โครงข่าย 
ในกรณีที่มีการร้องขอใช้โครงข่ายใหม่ และการเปลี่ยนแปลงการใช้โครงข่าย บริษัทและผู้ขอใช้

จะต้องปฏิบัติตามกระบวนการในข้อ 15 

 ข้อ 17 การยกเลิก ระงับ หรือลดคุณภาพการใช้โครงข่าย และการแก้ไขเปลี่ยนแปลงโครงข่าย 
17.1 การยกเลิก ระงับ หรือลดคุณภาพการใช้โครงข่าย จะต้องได้รับความเห็นชอบจาก กสทช. 

ทั้งนี้ การจะเปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกการใช้โครงข่ายใดๆ ก็ตาม หากมีขึ้นจากผู้ขอใช้ การเปลี่ยนแปลง หรือยกเลิก
นั้นๆ จะต้องไม่กระทบกับการลงทุนของบริษัทที่ได้ลงทุนไปเพ่ือรับรองการขอใช้ของผู้ขอใช้ ซึ่งบริษัทได้ด าเนินการ
ไปแล้ว (หากมี) โดยบริษัทสงวนสิทธิที่จะเรียกร้องเอากับผู้ขอใช้เพื่อชดเชยต่อผลกระทบดังกล่าว 

17.2 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงโครงข่าย ซึ่งมีผลกระทบต่อการใช้โครงข่าย รวมถึงการเพ่ิม ลด หรือ 
เปลี่ยนแปลงจุดเข้าใช้โครงข่าย บริษัทจะต้องแจ้ง กสทช. และประกาศให้ทราบถึงการเปลี่ยนแปลงแก้ไขดังกล่าว
เป็นการทั่วไป และล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 เดือน 

หมวดที่ 9 
ขั้นตอน วิธีการ และระยะเวลาด าเนินการต่อข้อร้องเรียน  

และข้อโต้แย้งที่มีกับผู้ขอใช้โครงข่ายโทรคมนาคม 
 ข้อ 18 ขั้นตอน วิธีการ และระยะเวลาด าเนินการต่อข้อร้องเรียน และข้อโต้แย้งที่มีกับผู้ขอใช้ 

กรณีที่ผู้ขอใช้ร้องเรียน หรือโต้แย้งกับบริษัทเกี่ยวกับคุณภาพ หรือบริการ หรือค่าตอบแทนการใช้ 
มีแนวทางในการรับข้อร้องเรียน หรือข้อโต้แย้ง และแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียน หรือข้อโต้แย้ง ดังนี้ 

18.1 ให้ผู้ขอใช้ยื่นค าร้องเรียนเป็นหนังสือต่อบุคคลและสถานที่ที่ติดต่อได้ตามที่ก าหนดไว้      
หมวดที่ 11 โดยข้อร้องเรียน หรือข้อโต้แย้งต้องแสดงให้ชัดแจ้งซึ่งสภาพข้อเท็จจริง และแสดงเอกสารหลักฐาน
ประกอบ 

18.2 บริษัทจะพิจารณาค าร้องเรียน และเอกสารหลักฐาน พร้อมทั้งเจรจาท าความตกลงกับผู้ขอใช้
ให้ได้ข้อยุติภายใน 60 วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือ 

18.3 หากครบก าหนด 60 วันแล้ว ยังไม่อาจหาข้อยุติได้ เนื่องจากต้องมีการแสวงหาเอกสาร
หลักฐานเพิ่มเติม ให้ขยายระยะเวลาออกไปได้อีกไม่เกิน 30 วัน 

18.4 หากครบก าหนดระยะเวลาตามข้อ 18.2 หรือครบก าหนดระยะเวลาที่ขยายออกไปตาม      
ข้อ 18.3 แล้วทั้งสองฝ่ายยังไม่สามารถหาข้อยุติร่วมกันได้ ให้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งน าข้อพิพาทเข้าสู่กระบวนการระงับข้อ
พิพาทตามประกาศ 
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หมวดที่ 10 
บทลงโทษ หรือค่าปรับกรณีผิดเงื่อนไขของสัญญา 

 
 ข้อ 19 ความรับผิดต่อความเสียหาย 

19.1 หากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่ปฏิบัติตามสัญญาการใช้ จนเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่อีกฝ่ายหนึ่ง 
ฝ่ายที่ก่อความเสียหายนั้นจะต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ฝ่ายที่ได้รับความเสียหาย ภายในก าหนดเวลา      
30 วัน เริ่มนับแต่วันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากฝ่ายที่ได้รับความเสียหาย  

ทั้งนี้ หากครบก าหนดระยะเวลาดังกล่าว ฝ่ายที่ก่อความเสียหายไม่ได้ปฏิบัติการช าระหนี้ให้แก่ฝ่าย
ที่ได้รับความเสียหายจนครบถ้วน ฝ่ายที่ก่อความเสียหายจะช าระดอกเบี้ยผิดนัดตามข้อ 20 

19.2 บริษัทไม่ต้องรับผิดต่อความเสียหายใดๆ ไม่ว่าทางตรง หรือทางอ้อม อันเกิดจากการท างาน
ผิดพลาดของโครงข่ายในการที่โครงข่ายทั้งหมดหรือแต่บางส่วนไม่สามารถใช้งานได้ หรือใช้งานได้ไม่เต็ม
ประสิทธิภาพ โดยเหตุอันไม่ได้เกิดจากความผิดของบริษัท หรือมีเหตุสุดวิสัยอ่ืนใดอันเป็นเหตุให้ผู้ขอใช้ไม่สามารถ
ใช้โครงข่ายเพื่อการให้บริการได้ 

19.3 กรณีที่มีค าสั่งการระงับการใช้ หรือมีเหตุอุปสรรคขัดขวางต่างๆ ในการใช้โครงข่ายอันเป็นผล
มาจากค าวินิจฉัย หรือค าสั่งของ กสทช. หรือหน่วยงานของรัฐ หน่วยงานก ากับดูแล หน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือ
ของเจ้าพนักงาน หรือตามกฎระเบียบ ข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์ หรือตามกฎหมายอ่ืน ผู้ขอใช้ไม่มีสิทธิในการ
เรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจากบริษัทแต่ประการใด 

 ข้อ 20 ดอกเบี้ยผิดนัด และค่าปรับ 
20.1 กรณีที่ผู้ขอใช้ผิดนัดไม่ช าระหนี้ภายในเวลาที่ก าหนด ผู้ขอใช้จะต้องช าระดอกเบี้ยให้แก่บริษัท

ในอัตราร้อยละ 1.25 ต่อเดือนของหนี้ค้างช าระเริ่มนับตั้งแต่วันที่ผิดช าระหนี้เป็นต้นไปจนกว่าจะช าระหนี้เสร็จสิ้น 
20.2 ค่าปรับกรณีที่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่ปฏิบัติตามสัญญาการใช้ ให้เป็นไปตามที่ทั้งสองฝ่ายจะได้

เจรจาตกลงกันไว้ในสัญญาการใช้ 
หมวดที่ 11 

บุคคลและสถานทีท่ี่ติดต่อได้ 
 
 ข้อ 21 บุคคลและสถานที่ที่ติดต่อได้ 

นายมงคล สุ่มอ่ า ต าแหน่งหัวหน้าฝ่ายปฏิบัติงานระบบโครงข่าย 
นางสาวปาทิตตา  ท้าวเที่ยงธรรม ผู้จัดการฝ่ายบัญชี 

ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ บริษัท วาย-ฟาย เฟิร์ส จ ากัด 
เลขที่ 349 อาคารเอสเจ อินฟินิท วัน บิสซิเนส คอมเพล็กซ์ ชั้น 14   
ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900  
โทรศัพท์ : 02-005-0770 
E-Mail:  info@wifi-first.co.th 
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เอกสารแนบท้ายหมายเลข 1 

รายละเอียดของการใช้โครงข่าย บริการที่จะอนุญาตให้ใช้โครงข่าย จุดที่ให้เข้าถึงเพ่ือใช้โครงข่าย มาตรฐาน
ทางเทคนิคส าหรับการใช้โครงข่าย และความสามารถของโครงข่ายในการรองรับปริมาณทราฟฟิคของโครงข่าย  

ข้อ 1. บริษัทมบีริการให้ใช้โครงข่าย ดังนี้ 
1.1 บริการเข้าใช้ชุมสายอินเทอร์เน็ต (National Internet Exchange : NIX) 
1.2 บริการเข้าใช้ชุมสายอินเทอร์เน็ตระหว่างประเทศ (International Internet Gateway : IIG) 
1.3 บริการเช่าใช้ใยแก้วน าแสง 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 1 โครงข่ายบริการเข้าใช้ NIX บริการเขา้ใช ้IIG และบริการเชา่ใช้ใยแก้วน าแสง 

 

 จากรูปที่ 1 บริษัทได้สร้างโครงข่ายใยแก้วน าแสงต่อเชื่อมไปยังจุดเข้าใช้หลักทั้งสองที่ TCCT Data 
Center และ TSG Data Center (บริษัทเช่าใช้จากบริษัทอ่ืน) รวมถึงจุดเข้าใช้ในแต่ละพ้ืนที่ตามตารางข้อ 2. และ
มีต่อเชื่อมไปยังเกตเวย์ภายนอก (AIS:NIX, IIG) ตามเส้นปะสีเขียว ทั้งนี้ จุดเข้าใช้หลักทั้งสองนั้นจะมีโครงข่าย 
วงแหวนที่ต่อเชื่อมกันตามรูปที่ 2  
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รูปที่ 2  โครงขา่ยวงแหวน TCCT (ซ้าย) และ TSG (ขวา) 

จากรูปที่ 2 โครงข่ายวงแหวนทั้งสองจะต่อเชื่อมกันที่จุดเข้าใช้หลักที่เป็น Data Center โดยที่
โครงข่ายวงแหวนทั้งสองมีการต่อเชื่อมไปยังจุดเข้าใช้อ่ืนๆ นอกโครงข่ายวงแหวนตามเส้นสีฟ้า เพ่ือเข้าถึงพ้ืนที่การ
ให้บริการของบริษัท (กรอบสีน้ าตาล) และโครงข่ายวงแหวน TSG ยังมีการต่อเชื่อมโดยตรงไปยังจุดต่างๆ ตามเส้น
สีเขียวและแดงเพ่ือส ารองในกรณีระบบขัดข้อง  

ข้อ 2. บริษัทมจีุดที่ให้เข้าถึงเพ่ือใช้บริการโครงข่าย ดังนี้  

ล าดับ จุดเข้าใช้ ตัวย่อ ที่อยู่ 
1 Thai Globalsat TSG 349 อาคารเอสเจ อินฟินิท วัน บิสซิเนส คอมเพล็กซ์ ช้ัน 8 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล 

เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 
2 TCC Tecnology TCCT 1856 อาคารอินเตอรล์ิงค์ 2  ถนนเทพรัตน (บางนาตราด กม. 4.5กรุงเทพมหานคร 10260 
3 Aom Noi AONO 112/44 ต าบลไร่ขิง อ าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210 
4 Bang Bo (K.M.29) BABO 223/43 หมู่ 5 ต าบลบางบ่อ อ าเภอบางบ่อ จังหวัดสุทรปราการ 10560 
5 Bangcholong BACL 119/41 ถนนเทพรักษ์ ต าบลบางโฉลง อ าเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 
5 Bangcholong BACL 119/41 ถนนเทพรักษ์ ต าบลบางโฉลง อ าเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 
6 Bangna-Kajonwit BANA 160/44 หมู่ 3 ต าบลบางพลีใหญ่ อ าเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540 
7 Buengkum BUKU 17/41 ซอยเสรีไทย43 แยก3 แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม  กรุงเทพมหานคร 
8 Bangna K.M.16 (Huachiew) HUCH 229/37 หมู่ 7  ต าบลบางโฉลง อ าเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 
9 Pethkasem 81 PE81 741/40 ถนนเลียบคลองภาษเีจรญิฝัง่เหนือ แขงหนองแขม เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร 10160 
10 Rangsit Klong1 RAS1 1/1  ต าบลประชาธิปัตย์ อ าเภอธญับุรี จังหวัดปทุมธานี 12130 
11 Saimai SAMA 351/41 ซอยสายไหม33/1 แขวงสายไหม เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 10220 
12 Sethakij 3 SET3 50 ถนนเศรษฐกิจ 1 ต าบลนาดี อ าเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร 74000 
13 Semafakram SMFK 338/43 หมู่ 6 ต าบลคูคต อ าเภอล าลูกกา จังวัดปทุมธานี 12130 
14 Samutprakan 1 SMP1 923/42 หมู่ 6 ถนนแพรกษา ต าบลแพรกษา อ าเภอเมือง จังวัดสมุทรปราการ 10280 
15 Suvarnabhumi 1( Wat sri) SVN1 218/44 ต าบลศรีษะจรเข้ใหญ่ อ าเภอบางเสาธง จังหวัดมุทรปราการ 10570 
16 Tiwanon TIWN 200/0705 หมู่ 5 ถนนติวานนท์ ต าบลบ้านใหม่ อ าเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 12000 
17 Wat Ku 1 WAKU 157/5-2 ถนนติวานนท์ ต าบลปากเกร็ด อ าเภอปากเกรด็ จังหวัดนนทบุรี 
18 Thepharak1 TPR1 2001/41-42 ถนนเทพารักษ์ ต าบลบางเมือง อ าเภอเมือง จังหวัดสมทุรปราการ  
19 Romklao2 ROM2  1202/45 แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520 
20 Salaya 3 SAL3 108/42 ต าบลทรงคนอง อ าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73110 
21 Bangbuathong 1 BBT 1 321/70 ถนนบางกรวย-ไทรน้อย แขวงบางบัวทอง เขตบางบัวทอง จังหวัดปทุมธานี 11110 
22 Bang Yai BAY1 13.860137, 100.411584 ต าบล บางแม่นาง อ าเภอบางใหญ่ นนทบุรี 11140 
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หมายเหตุ : บริษัทได้เช่าใช้บริการศูนย์ข้อมูล (Data Center) จากบริษัทรายอ่ืน ณ จุดเข้าใช้ล าดับที่ 1 และ 
2 โดยที่บริษัทมีสิ่งอ านวยความสะดวกที่จ าเป็นให้บริการแก่ผู้ขอใช้ ณ จุดเข้าใช้ดังกล่าว รายละเอียดตาม
เอกสารแนบท้ายหมายเลข 3  

 
ข้อ 3. ข้อก าหนดรายละเอียด และมาตรฐานทางเทคนิคส าหรับการใช้โครงข่าย 

3.1 ผู้ขอใช้ต้องท าการลากสายใยแก้วน าแสงเข้ามาจนถึงจุดที่เข้าถึงเพ่ือใช้ โดยมีจุดพักสาย ODF 
ในพ้ืนที่ของบริษัทฯ ที่จัดเตรียมไว้ หรือตามท่ีได้ตกลงกัน 

3.2 ผู้ขอใช้ต้องจัดเตรียมอุปกรณ์ วัสดุ หรือเครื่องมือส าหรับการเข้าใช้ เช่น สาย Patch Cord 
สายใยแก้วน าแสง หรือ Punching Tool ในการเข้าใช้โครงข่าย โดยใช้ Switching Interface มาตรฐาน ได้แก่ 
STM1 Optical , STM1 Electrical หรือขึ้นอยู่กับการตกลงของทั้งสองฝ่าย 

3.3 ผู้ขอใช้จะต้องแจ้งรายละเอียดของแผนการใช้งาน และต้องแจ้งหมายเลข IP ในแต่ละพ้ืนที่ที่ขอ
ใช้โครงข่าย 

3.4 ผู้ขอใช้จะต้องมีรูปโครงข่ายที่ต้องการจะน ามาต่อเชื่อมกับจุดเข้าใช้ของบริษัท  
3.5 กรณีเป็นการใช้บริการครั้งแรก บริษัทฯจะต้องจัดให้มีการทดสอบเพ่ือให้มั่นใจว่าการท างาน

ของระบบทั้งสองฝ่ายสามารถท างานได้ตามข้อก าหนด และไม่มีผลกระทบในการเข้าใช้งาน 
ข้อ 4. ความสามารถโครงข่ายในการรองรับปริมาณทราฟฟิค 

โครงข่ายของบริษัท โดยเฉพาะในส่วนเส้นทางแบบวงแหวน (Ring Route) ได้ถูกออกแบบให้
สามารถรองรับปริมาณการใช้งาน (traffic) ที่ 100 Gbps โดยรวมส าหรับการใช้งานภายในประเทศ ในส่วนของ
ความสามารถโครงข่ายในการรองรับประมาณทราฟฟิคระหว่างประเทศ บริษัทสามารถรองรับการให้บริการ
เบื้องต้นได้ตั้งแต่ 10 Gbps โดยบริษัทจะจัดเตรียม Port ส าหรับผู้ขอใช้ ซึ่งแต่ละ Port รองรับประมาณทราฟฟิค
ได้สูงสุดที่ 10 Gbps 
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 ข้อก าหนดหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ขอใช้และบริษัท และมาตรการด้านความปลอดภัย 

ข้อ 1 นิยาม  
1.1 "บริษัท" หมายถึง บริษัท วาย-ฟาย เฟิร์ส จ ากัด 
1.2 "ผู้ขอใช้" หมายถึง ผู้ที่ท าสัญญาการใช้ร่วมกันกับบริษัท โดยสัญญาการใช้นี้เป็นข้อตกลงในการ

ใช้โครงข่ายตามบริการที่บริษัทอนุญาตให้ใช้ โดยมีก าหนดเวลาขั้นต่ าตามที่ก าหนดไว้ในสัญญาการใช้ หากผู้ขอใช้
ประสงค์จะยกเลิกสัญญาการใช้ก่อนครบก าหนดระยะเวลาขั้นต่ าด้วยเหตุใดๆ ซึ่งมิใช่เป็นความผิดของบริษัท ผู้ขอ
ใช้ต้องช าระค่าตอบแทนการใช้ให้แก่บริษัทจนครบก าหนดระยะเวลาขั้นต่ านั้น กรณีครบก าหนดระยะเวลาการขอ
ใช้ตามสัญญาการใช้นี้ โดยให้ผู้ขอใช้ยังคงใช้บริการอยู่ภายใต้เงื่อนไขข้อตกลงเดิมมาใช้บังคับต่อไปจนกว่าผู้ขอใช้จะ
ลงนามในสัญญาการใช้ใหม่ หรือหากผู้ขอใช้ต้องการบอกยกเลิกการขอใช้ โดยจะต้องแจ้งเป็นหนังสือให้ทางบริษัท
ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน และผู้ขอใช้ตกลงจะช าระหนี้ที่ค้างช าระทั้งหมดภายในวันที่ที่มีผลการสิ้นสุดให้ใช้
โครงข่ายของบริษัท 

ข้อ 2 ผู้ขอใช้ยอมรับว่าวันที่เริ่มขอใช้โครงข่าย คือวันที่ระบุเป็นวันที่ต้องการใช้ กรณีที่บริษัทไม่สามารถ
ติดตั้งเครื่องอุปกรณ์ปลายทางได้ทัน ให้ก าหนดวันที่บริษัทได้ติดตั้งเครื่องอุปกรณ์ปลายทางแล้วเสร็จ เป็นวันที่
เริ่มต้นใช้โครงข่าย 

ข้อ 3 ผู้ขอใช้จะช าระค่าตอบแทนการใช้เป็นรายเดือนทุกเดือนตามเดือนแห่งปีปฏิทิน ตามวิธีการที่บริษัท
ก าหนดและภายในระยะเวลาที่ก าหนดไว้ในใบแจ้งหนี้ค่าตอบแทนการใช้ 

ข้อ 4 ตลอดระยะเวลาตามสัญญาการใช้นี้ ผู้ขอใช้จะต้องสงวนรักษาเครื่องอุปกรณ์ปลายทางให้อยู่ใน
สภาพที่เรียบร้อย ให้ใช้งานได้ดีเสมอดังเช่นวิญญูชนทั่วไปจะสงวนรักษาทรัพย์สินของตนเอง แต่กรณีการช ารุด
เสียหายหรือสูญหายอันเนื่องมาจากความผิดของพนักงานของผู้ขอใช้ ผู้ขอใช้ต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายหรือ
สูญหายต่อบริษัทตามมูลค่าที่แท้จริง โดยบริษัทจะเป็นผู้ด าเนินการเปลี่ยน หรือซ่อมให้อยู่ในสภาพที่ดีทดแทน
เครื่องอุปกรณ์ปลายทางนั้นด้วยค่าใช้จ่ายของผู้ขอใช้ 

ข้อ 5 การขอใช้ตามสัญญาการใช้ ผู้ขอใช้ตกลงจะใช้งานเพ่ือตนเองหรือในทางปกติ ธุรกิจของตนระหว่าง 
หรือภายในหน่วยงานของผู้ขอใช้ โดยเป็นการใช้ติดต่อกันระหว่างสถานที่ตามที่ระบุในสัญญาการใช้นี้เท่านั้น และ
จะไม่โอนสิทธิ และหรือหน้าที่ในการขอใช้นี้ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนให้แก่บุคคลอ่ืนใด และหรือจะไม่น าไปให้ผู้อื่น
ใช้หรือให้บริการต่อ (Resale) ในลักษณะที่เป็นการสาธารณะและเป็นการแสวงหาประโยชน์ โดยจะมีค่าตอบแทน
หรือไม่ก็ตาม โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากบริษัท หรือไปด าเนินการอย่างใด ๆ ที่อาจก่อให้เกิดภัยต่อสังคม
และความม่ันคง หรือขัดต่อประกาศ กสทช. 

ข้อ 6 ผู้ขอใช้ยอมรับว่าบริษัทสงวนสิทธิไม่รับผิดชอบในความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นแก่บุคคลหรือข้อมูล
ข่าวสารข้อความใด ๆ ของผู้ขอใช้ หรือทรัพย์สินของผู้ขอใช้ และหรือบริวารของผู้ขอใช้ไม่ว่าจะโดยตรง โดยอ้อม
หรือที่เป็นผลต่อเนื่องอันเนื่องมาจากการขัดข้องของการขอใช้ และหรือการช ารุดบกพร่องของเครื่องอุปกรณ์
ปลายทาง รวมทั้งไม่รับผิดชอบในความเสียหายใดๆ ในการที่บุคคลอ่ืนได้ล่วงรู้ข้อมูลข่าวสารหรือข้อความของผู้ขอ
ใช้โดยมิชอบ เว้นแต่ความเสียหายดังที่กล่าวมาเกิดขึ้นจากการกระท าโดยจงใจ หรือการกระท าโดยประมาทเลินเล่อ
ของบริษัท และหรือพนักงานของบริษัท 
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ข้อ 7 ผู้ขอใช้ยอมรับว่าบริษัทสงวนสิทธิไม่รับผิดชอบในอันตรายใดๆ ซึ่งอาจมีเกิดขึ้นแก่บุคคลหรือ
ทรัพย์สินของผู้ขอใช้ และหรือบริวารของผู้ขอใช้ ซึ่งอันตรายนั้นอาจเกิดจากการใช้เครื่องอุปกรณ์ปลายทาง หรือ
กระแสไฟฟ้า เว้นแต่อันตรายดังที่กล่าวเกิดขึ้นเนื่องจากการกระท าโดยจงใจหรือการกระท าโดยประมาทเลินเล่อ
ของบริษัทและหรือพนักงานของบริษัท 

ข้อ 8 หากผู้ขอใช้ปฏิบัติผิดเงื่อนไขข้อตกลงตามสัญญาการใช้ ผู้ขอใช้ยินยอมให้บริษัทระงับการใช้
โครงข่าย และหรือยกเลิกสัญญาการใช้นี้ ได้โดยหลังจากได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการแล้วและผู้ขอใช้ตกลงจะ
ช าระหนี้ที่ค้างช าระทั้งหมดโดยทันที อีกทั้งจะต้องรับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึ้นแต่เพียงผู้เดียว ในกรณีที่
บริษัทใช้สิทธิระงับการให้บริการวงจรสื่อสัญญาณความเร็วสูง ตามวรรคแรก ผู้ขอใช้ยอมรับว่าบริษัทไม่ต้องรับผิด
ชดใช้ค่าเสียหายใดๆ ให้แก่ผู้ขอใช้ทั้งสิ้น อนึ่งหากผู้ขอใช้ต้องการขอใช้ให้เสร็จสิ้นครบถ้วนตามอายุสัญญาต้องช าระ
ค่าตอบแทนการใช้และความเสียหายที่เกิดขึ้นรวมทั้งค่าต่อใช้บริการใหม่ด้วย  

ข้อ 9 บริษัทจะแจ้งค่าตอบแทนการใช้ให้ผู้ขอใช้ทราบตามระยะเวลาใบแจ้งหนี้ของทุกเดือน ผู้ขอใช้ตกลง
ช าระค่าตอบแทนการใช้ตามรอบระยะเวลาใบแจ้งหนี้ตามจ านวนและภายในเวลาที่บริษัทแจ้งค่าตอบแทนการใช้ 
ในกรณีที่ผู้ขอใช้ไม่ช าระค่าตอบแทนการใช้ในเวลาที่ก าหนด บริษัทมีสิทธิคิดดอกเบี้ยระหว่างผิดนัดในอัตราที่
ก าหนดในข้อเสนอฯ ตามที่ค้างช าระจนกว่าจะได้รับช าระครบถ้วน 

ข้อ 10 บรรดาหนังสือ จดหมายค าบอกกล่าวใดๆ ของบริษัทซึ่งส่งไปยังผู้ขอใช้สถานที่ส่งใบแจ้งหนี้
ค่าตอบแทนการใช้ให้ถือว่าผู้ขอใช้ได้รับโดยชอบแล้ว หากผู้ขอใช้มีความประสงค์จะเปลี่ยนแปลงที่อยู่ผู้ขอใช้จะต้อง
แจ้งให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วัน 

ข้อ 11 ผู้ขอใช้ยินยอมให้บริษัทแจ้งเตือนหนี้ค่าตอบแทนการใช้ที่ค้างช าระทางระบบโทรศัพท์อัตโนมัติ 
ไปรษณีย,์SMS,E-Mail และช่องทางอ่ืนๆ เพ่ือประโยชน์ของผู้ขอใช้ ในกรณีที่มีการค้างช าระ 

ข้อ 12 ในกรณีที่ผู้ขอใช้ได้รับส่วนลดพิเศษ โดยมีระยะเวลาขั้นต่ าหรือเงื่อนไขในการให้ใช้หากผู้ขอใช้มี
ความประสงค์จะยกเลิกการใช้ในช่วงก่อนครบก าหนดช าระขั้นต่ าหรือผิดเงื่อนไขในการให้ใช้ที่ก าหนดไว้ ผู้ขอใช้ตก
ลงช าระค่าส่วนลดคืนให้แก่บริษัทตามจ านวนที่บริษัทได้ให้ส่วนลดแก่บริษัท โดยบริษัทจะคิดค่าตอบแทนการใช้
ตามสัญญาการใช้ 

ข้อ 13 เมื่อสิ้นสุดสัญญาการใช้ไม่ว่ากรณีใดๆ ผู้ขอใช้ยินยอมให้บริษัทเข้าไปยังสถานที่ของบริษัทเพ่ือ 
ท าการรื้อถอน หรือน าอุปกรณ์หรือทรัพย์สินของบริษัทคืนได ้

ข้อ 14 ผู้ขอใช้ตกลงยินยอมให้สัญญาการใช้ มีผลใช้บังคับผูกพันผู้ขอใช้ตั้งแต่วันที่บริษัทติดตั้งเครื่อง
อุปกรณ์ปลายทางแล้วเสร็จ 

ข้อ 15 ตลอดระยะเวลาการให้บริการตามสัญญาการใช้ หากบริษัทประสงค์ที่จะขอรับบริการเสริม ผู้ขอใช้
ตกลงจะลงนามในใบสมัครแบบค าขอรับบริการเสริมตามรูปแบบและเงื่อนไขที่บริษัทก าหนด และให้ถือว่าใบสมัคร
แบบค าขอการขอรับบริการเสริมถือเป็นส่วนหนึ่งของการให้บริการภายใต้สัญญาการใช้นี้ ในกรณีที่มีการระงับหรือ
ยกเลิกการให้ใช้โครงข่าย ผู้ขอใช้รับทราบว่าการให้บริการเสริมจะถูกระงับหรือยกเลิกโดยอัตโนมัติด้วย 
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ข้อก าหนดรายละเอียดของสิ่งอ านวยความสะดวกท่ีจ าเป็นส าหรับการใช้โครงข่าย  
ข้อ 1  สิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับการเข้าใช้โครงข่าย ดังนี้ 

1.1 พ้ืนที่ภายในห้องอุปกรณ์เพ่ือใช้ในการติดตั้งอุปกรณ์โทรคมนาคมของผู้ขอใช้ 
1.2 ระบบปรับอากาศภายในห้องอุปกรณ์ 
1.3 ระบบไฟฟ้า ซึ่งรับไฟจากเครื่องก าเนิดไฟฟ้าของบริษัท  

หมายเหตุ :  อัตราค่าตอบแทนการใช้สิ่งอ านวยความสะดวก ส าหรับการเข้าใช้โครงข่ายถูกรวมไว้ในอัตรา
ค่าตอบแทนการใช้โครงข่ายของบริษัทแล้ว 

เนื่องจากบริษัท ได้เช่าใช้บริการศูนย์ข้อมูล (Data Center) จากบริษัทรายอ่ืน ดังนั้น หากผู้ขอใช้มีความ
ประสงค์จะใช้สิ่งอ านวยความสะดวกเพ่ิมเติมจากที่บริษัทจัดให้ใช้ บริษัทจะท าหน้าที่เป็นตัวแทนประสานงาน
ระหว่างผู้ขอใช้กับบริษัทศูนย์ข้อมูล (Data Center) ให้ตามความต้องการของผู้ขอใช้ 

คุณภาพการให้ใช้โครงข่ายตามข้อเสนอนี้ จะเป็นมาตรฐานระดับเดียวกับของบริษัทเอง ทั้งนี้ หากมีการ
ก าหนดคุณภาพการใช้โครงข่ายอ่ืนเพ่ิมเติมจะต้องเป็นไปโดยชัดเจน ไม่เลือกปฏิบัติ เปิดเผย โปร่งใสและไม่ขัดหรือ
แย้งกับหลักเกณฑ์ของ กสทช. ที่ประกาศก าหนด 
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ค่าตอบแทนการใช้และอัตราค่าตอบแทนการใช้สิ่งอ านวยความสะดวกท่ีจ าเป็น รวมถึงหลักการและวิธีการค านวณ
ค่าตอบแทนการใช้ 

1. บริการเข้าใช้ชุมสายอินเทอร์เน็ต (National Internet Exchange) 
มีอัตราค่าตอบแทนการใช้ขั้นต้นดังต่อไปนี้ 

ล าดับ ประเภท ค่าติดตั้ง  
(ครั้งเดียว) 

ค่าตอบแทนการใช้ 
(Mbps / เดือน) 

1 1 GE 10,000 บาท 10 บาท 

2 10 GE 10,000 บาท 5 บาท 

2. บริการเข้าใช้ชุมสายอินเทอร์เน็ตระหว่างประเทศ (International Internet Gateway) 
มีอัตราค่าตอบแทนการใช้ขั้นต้นดังต่อไปนี้ 

ล าดับ ประเภท ค่าติดตั้ง  
(ครั้งเดียว) 

ค่าตอบแทนการใช้ 
(Mbps / เดือน) 

1 1 GE 10,000 บาท 550 บาท 

2 10 GE 10,000 บาท 450 บาท 

3. บริการเช่าใช้ใยแก้วน าแสง 
มีอัตราค่าตอบแทนการใช้ขั้นต้นดังต่อไปนี้ 

ล าดับ ค่าติดตั้ง  
(ครั้งเดียว) 

ค่าตอบแทนการใช้ 
(Core / km / เดือน) 

1 10,000 บาท 1,800 บาท 

 
4. อัตราค่าตอบแทนการใช้สิ่งอ านวยความสะดวกที่จ าเป็น 

ในกรณีที่ผู้ขอใช้มีความประสงค์ที่จะใช้พ้ืนที่ส าหรับติดตั้งอุปกรณ์ Network บริษัทจะคิดค่าตอบแทน
การใช้สิ่งอ านวยความสะดวก ดังนี้ 

4.1 Standard 1-full rack (19”) 25,000 บาท ต่อเดือน รวมระบบปรับอากาศ  
4.2 การใช้กระแสไฟฟ้า บริษัทจะคิดค่าตอบแทนการใช้ไฟฟ้าตามที่ใช้จริง โดยค านวณจากค่า

ก าลังไฟฟ้าของอุปกรณ์ที่น ามาต่อเชื่อม โดยมีอัตราหน่วยละ 10 บาท 
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5. หลักการและวิธีการค านวณค่าตอบแทนการใช้ 

5.1 บริการเข้าใช้ชุมสายอินเทอร์เน็ต (NIX) 
 ค่าตอบแทนการใช้รายเดือน (คิดตามแบนด์วิธ) = ค่าติดตั้งจ่ายเพียงครั้งเดียว + ค่าเชื่อมโยง

อุปกรณ์ภายในอาคาร (In – Building Access Charge) + ค่าตอบแทนเช่าใช้ Local Link (ถ้ามี) + ค่าเช่าพ้ืนที่
วางเซิฟเวอร์ หรืออุปกรณ์ต่าง Co-Location (ถ้ามี) + ค่าบริหารจัดการ  

5.2 บริการเข้าใช้ชุมสายอินเทอร์เน็ตระหว่างประเทศ (IIG) 
 ค่าตอบแทนการใช้รายเดือน (คิดตามแบนด์วิธ) = ค่าติดตั้งจ่ายเพียงครั้งเดียว + ค่าเชื่อมโยง

อุปกรณ์ภายในอาคาร (In – Building Access Charge) + ค่าเชื่อมโยงโครงข่าย (In- Country Access Charge) 
(ถ้ามี) + ค่าเช่าพื้นที่วางเซิฟเวอร์ หรืออุปกรณ์ต่าง Co-Location (ถ้ามี) + ค่าบริหารจัดการ 

5.3 บริการเช่าใช้ใยแก้วน าแสง  
 ค่าตอบแทนการใช้รายเดือน (คิดตามระยะทาง) = ค่าติดตั้งจ่ายเพียงครั้งเดียว (One time 

Charge) + ต้นทุนค่าสายใยแก้วน าแสง + ค่า Rights of Way + ค่าเชื่อมโยงอุปกรณ์ภายในอาคาร (In-building 
Access Charge) (ถ้ามี) + ค่าบริหารจัดการ 
 
หมายเหตุ: อัตราค่าตอบแทนการใช้ดังกล่าวยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม รวมทั้งอัตราดังกล่าวเป็นเพียงอัตราอ้างอิง
เท่านั้น ทั้งนี้อาจจะมีการปรับเปลี่ยน โดยขึ้นอยู่กับระยะทางระหว่างผู้ใช้ไปยังจุดเข้าใช้ของบริษัท ระยะเวลาของ
สัญญา และเงื่อนไขเชิงพาณิชย์ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาเปลี่ยนแปลง แก้ไข เพ่ิมเติม ในการก าหนด
อัตราค่าตอบแทนการใช้ เนื่องจากอาจจะมีพัฒนาการทางด้านเทคโนโลยีในอนาคต  
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กระบวนการทดสอบการใช้โครงข่าย 
ก าหนดกระบวนการทดสอบการใช้โครงข่าย โดยกระบวนการทดสอบทั้งหมดจะทดสอบต้นทางกับ

ปลายทางตามทีผู่้ขอใช้ต้องการเข้าใช้ ดังนี้ 
1. บริษัทจะด าเนินการทดสอบความเร็วที่ขอใช้โครงข่าย แบบ Real time ถ้าความเร็วเฉลี่ยที่ขอใช้โครงข่าย  

เกินกว่า 95 % ของวงจรที่ขอใช้ให้ถือว่าผ่านการทดสอบ 
2. บริษัทจะด าเนินการทดสอบความเร็วที่ขอใช้โครงข่าย แบบ กราฟ Multi Routing Traffic Grapher (MRTG) 

ถ้าความเร็วเฉลี่ยที่ขอใช้โครงข่าย เกินกว่า 95 % ของวงจรที่ขอใช้ให้ถือว่าผ่านการทดสอบ 
3. รายการที่ต้องท าการทดสอบอ่ืนๆ  

3.1 Round Trip Delay,  
3.2 Jitter,  
3.3 Layer 2 views และ  
3.4 Layer 2 anomalies  
โดย Key Performance Index ขึ้นอยู่กับข้อตกลงระหว่างบริษัทและผู้ขอใช้โครงข่าย  

 


