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หลักการทั่วไปของข้อเสนอ 
 

ข้อเสนอนี้เป็นการแสดงเจตนาของ บริษัท กสท โทรคมนาคม จ ากัด (มหาชน) (บมจ. กสท โทรคมนาคม)  
ที่มีต่อผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมจากคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ 
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) (ผู้ขอใช้) เพ่ือเสนอให้ใช้บริการโครงข่ายโทรคมนาคมของ บมจ. กสท 
โทรคมนาคม ทั้งนี้ เพ่ือให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการ 
โทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง การใช้และเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม พ.ศ. 2556 (ประกาศ กสทช. เรื่อง
การใช้และเชื่อมต่อโครงข่ายฯ) 

บรรดาเงื่อนไขอ่ืนใดอันเกี่ยวกับการใช้โครงข่ายโทรคมนาคมของ บมจ. กสท โทรคมนาคม ซึ่งมิได้
ก าหนดไว้ในข้อเสนอนี้ บมจ. กสท โทรคมนาคม ตกลงให้น าบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการ
โทรคมนาคม พ.ศ. 2544 และ ประกาศ กสทช. เรื่องการใช้และเชื่อมต่อโครงข่ายฯ  มาใช้เป็นเงื่อนไขในข้อเสนอ
ของ บมจ. กสท โทรคมนาคม ด้วย 
 
 

ส่วนที่ 1  รายละเอียดของโครงขา่ยโทรคมนาคมและบรกิารที่ให้ใช้โครงข่ายโทรคมนาคม   
 

บมจ. กสท โทรคมนาคม ขอเสนอบริการโครงข่ายโทรคมนาคม คือบริการอินเทอร์เน็ตเกตเวย์ระหว่าง
ประเทศ CAT THIX (Internet Gateway : IIG) และบริการชุมสายอินเทอร์เน็ต CAT NIX (National 
Internet Exchange : NIX) ซึ่งเป็นบริการที่ท าให้ผู้ใช้บริการสามารถเรียกใช้ Content ได้ทั้งในประเทศ 
และต่างประเทศได้ โดยผ่านการเชื่อมต่อด้วย Protocol BGP ซึ่งมีคุณภาพเป็นมาตรฐานระดับเดียวกับ 
บมจ. กสท โทรคมนาคม ใช้โครงข่ายโทรคมนาคมเพื่อให้บริการแก่ลูกค้าของ บมจ. กสท โทรคมนาคม  
ตามเอกสารแนบท้ายข้อเสนอหมายเลข 1 

ผู้ขอใช้โครงข่ายโทรคมนาคมส าหรับลักษณะและประเภทบริการโทรคมนาคมอ่ืน สามารถด าเนินการได้ 
ตามรายละเอียดและเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ในส่วนที่ 9 

 
ส่วนที่  2  รายละเอียดของสิ่งอ านวยความสะดวกที่จ าเปอนส าหรับการใช้โครงข่ายโทรคมนาคม 
 
ผู้ขอใช้สามารถเข้าใช้ อาคาร กสท โทรคมนาคม อาคารจอดรถบางรัก อาคารศูนย์โทรคมนาคม  

นนทบุรี สาธารณูปโภค อุปกรณ์และสิ่งอ านวยความสะดวกอ่ืน เพ่ือประโยชน์ส าหรับการใช้โครงข่ายโทรคมนาคม 
ตามข้อเสนอนี้ โดยมีรายละเอียดเงื่อนไขการเข้าใช้และอัตราค่าตอบแทนการใช้ตามเอกสารแนบท้ายข้อเสนอ
หมายเลข 2 โดย บมจ. กสท โทรคมนาคม จะจัดให้มีสาธารณูปโภค ได้แก่ ไฟฟ้า น้ าประปา อุปกรณ์  
และสิ่งอ านวยความสะดวกอ่ืน ไว้ให้แก่ผู้ขอใช้ โดยผู้ขอใช้จะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขการเข้าใช้อาคารสถานที่ 
หรือพ้ืนที่ตามที่ บมจ. กสท โทรคมนาคม ก าหนด และเสียค่าตอบแทนในการใช้อาคารสถานที่ พ้ืนที่ สาธารณูปโภค 
อุปกรณ์และสิ่งอ านวยความสะดวกอ่ืนเหล่านั้นให้แก่ บมจ. กสท โทรคมนาคม ด้วย หากผู้ขอใช้ต้องการขอใช้
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อาคารสถานที่หรือพ้ืนที่ สาธารณูปโภค อุปกรณ์หรือสิ่งอ านวยความสะดวกอ่ืนใดนอกเหนือจากที่ระบุไว้ข้างต้น 
ให้ผู้ขอใช้แจ้งความประสงค์และรายละเอียดที่จ าเป็นอย่างชัดเจนเป็นหนังสือแก่ บมจ. กสท โทรคมนาคม  
มาพร้อมกับหนังสือแสดงเจตจ านงการขอใช้โครงข่ายโทรคมนาคม โดยผู้ขอใช้ต้องรับผิดชอบในค่าใช้จ่ายต่าง ๆ 
จากการขอใช้อาคารสถานที่ พื้นที่ สาธารณูปโภค อุปกรณ์หรือสิ่งอ านวยความสะดวกอื่น ในการก่อสร้าง  
ปรับปรุง และการให้บริการ ให้เป็นไปตามที่ผู้ขอใช้แจ้งความประสงค์ และให้ถือว่าผู้ขอใช้ท าข้อเสนอขึ้นใหม่ 
และ บมจ. กสท โทรคมนาคม จะแจ้งในเบื้องต้นให้ผู้ขอใช้ทราบเป็นหนังสือว่าสามารถด าเนินการให้ได้หรือไม่ 
ภายในระยะเวลาสิบห้า (15) วัน นับแต่วันได้รับค าร้องขอ และในกรณีที่ บมจ. กสท โทรคมนาคม แจ้งแก่ผู้ขอใช้
ว่าสามารถด าเนินการให้ได้ตามที่ร้องขอ บมจ. กสท โทรคมนาคม และผู้ขอใช้จะด าเนินการร่วมกัน ภายใน
สามสิบ (30) วัน เพ่ือศึกษาและก าหนดแผนงานที่ต้องด าเนินการเพ่ือเข้าใช้อาคารสถานที่ พ้ืนที่ สาธารณูปโภค 
อุปกรณ์หรือสิ่งอ านวยความสะดวกอ่ืนใด ตลอดจนรายละเอียดที่เกี่ยวข้องและจ าเป็นในการด าเนินการเพ่ือเข้าใช้ 
และถ้าผลการศึกษาเป็นที่ยอมรับร่วมกันและมีความเป็นไปได้ท่ีจะด าเนินการ บมจ. กสท โทรคมนาคม จะแจ้ง
เป็นหนังสือภายในสามสิบ (30) วัน หลังการด าเนินการศึกษาร่วมกันแล้วเสร็จ ให้ผู้ขอใช้ตกลงยืนยันการเข้าใช้
อาคาร สถานที่ พ้ืนที่ สาธารณูปโภค อุปกรณ์หรือสิ่ งอ านวยความสะดวกอื่นใด ตามที่แจ้งความประสงค์  
พร้อมยอมรับภาระค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นแก่ บมจ. กสท โทรคมนาคม และอัตราค่าใช้อาคารสถานที่ หรือพื้นที่  
สาธารณูปโภค อุปกรณ์หรือสิ่งอ านวยความสะดวกอ่ืนใด ตามท่ี บมจ. กสท โทรคมนาคม ก าหนด 

บมจ. กสท โทรคมนาคม จะยินยอมให้ผู้ขอใช้เข้าไปซ่อมแซมหรือบ ารุงรักษาอุปกรณ์ของผู้ขอใช้ 
ในอาคารสถานที่ หรือพ้ืนที่ร่วมที่ใช้จัดวางอุปกรณ์ของผู้ขอใช้ได้ตามความเหมาะสมตลอดเวลา แต่ผู้ขอใช้
จะต้องปฏิบัติตามข้อก าหนดว่าด้วยมาตรการด้านความปลอดภัยและการเก็บรักษาความลับส าหรับการเข้าใช้
อาคาร สถานที่ หรือพ้ืนที่ร่วม ที่ บมจ. กสท โทรคมนาคม ก าหนด 

 
  

ส่วนที่ 3  กระบวนการและวิธีการใช้โครงข่ายโทรคมนาคม มาตรฐานทางเทคนิคส าหรับการใช้
โครงข่ายโทรคมนาคม รวมถึงความสามารถของโครงข่ายโทรคมนาคมในการรองรับปริมาณทราฟฟิค  
ของโครงข่ายโทรคมนาคม 

 
ในการด าเนินการใช้โครงข่ายโทรคมนาคมตามหนังสือแสดงเจตจ านงของผู้ขอใช้ และหนังสือตอบสนอง 

การใหใ้ช้โครงข่ายโทรคมนาคมของ บมจ. กสท โทรคมนาคม นั้น ผู้ขอใช้สามารถด าเนินการได้ตามระยะเวลา
ที่ บมจ. กสท โทรคมนาคม  ก าหนดดังนี้ 

3.1 ในกรณีที่ บมจ. กสท โทรคมนาคม มีระบบอุปกรณ์โครงข่ายอยู่แล้วโดยไม่ต้องมีการขยายระบบ
พ้ืนฐานเพ่ือรองรับการใช้โครงข่ายโทรคมนาคมและไม่ต้องมีการสั่งซื้ออุปกรณ์ซอฟแวร์ควบคุมการใช้ หรืออุปกรณ์
เชื่อมต่อ (Interface Card) เพ่ิมเติม ไม่ต้องมีการจัดเตรียมสายรับส่งสัญญาณเชื่อมโยงภายในเพ่ือรองรับการใช้แล้ว
สามารถด าเนินการจัดให้มีการใช้โครงข่ายโทรคมนาคมได้ภายในสามสิบ (30) วัน 
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 3.2 กรณีที่ บมจ. กสท โทรคมนาคม มีระบบอุปกรณ์โครงข่ายอยู่แล้วโดยไม่ต้องมีการขยายระบบ
พื้นฐานเพื่อรองรับการใช้โครงข่ายโทรคมนาคมและไม่ต้องมีการสั่งซื้ออุปกรณ์ซอฟต์แวร์ควบคุมการ ใช้  
หรืออุปกรณ์เชื่อมต่อ (Interface Card) เพ่ิมเติม แต่จะต้องมีการจัดเตรียมสายรับส่งสัญญาณเชื่อมโยงภายใน
เพ่ือรองรับการใช้แล้วสามารถด าเนินการจัดให้มีการใช้โครงข่ายโทรคมนาคมได้ภายในหกสิบ (60) วัน 
 3.3  ในกรณีที่ บมจ. กสท โทรคมนาคม มีระบบอุปกรณ์โครงข่ายอยู่แล้วโดยไม่ต้องมีการขยายระบบ
พ้ืนฐานเพ่ือรองรับการใช้โครงข่ายโทรคมนาคมและไม่ต้องมีการสั่งซื้ออุปกรณ์ซอฟแวร์ควบคุมการใช้ แต่ต้อง
สั่งซื้ออุปกรณ์เชื่อมต่อ (Interface Card) เพ่ิมเติม และต้องมีการจัดเตรียมสายรับส่งสัญญาณเชื่อมโยงภายใน
เพ่ือรองรับการใช้แล้วสามารถด าเนินการจัดให้มีการใช้โครงข่ายโทรคมนาคมได้ภายในเก้าสิบ (90) วัน 

3.3   หากกรณีที่ บมจ. กสท โทรคมนาคม จ าเป็นในการขยายระบบอุปกรณ์โครงข่าย สั่งซื้ออุปกรณ์
ซอฟแวร์ควบคุมการเชื่อมต่อ หรือต้องมีการขยายระบบพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเชื่อมต่อ เช่น จะต้องติดตั้ง 
ตู้อุปกรณ ์(Equipment Rack) ส าหรับการติดตั้งอุปกรณ์เชื่อมต่อ (Interface Card) เป็นการเพ่ิมเติม หรือจะต้อง
ติดตั้งระบบไฟฟ้าเพ่ิมเติม เป็นต้น สามารถด าเนินการจัดให้มีการใช้โครงข่ายโทรคมนาคมได้ภายในหนึ่งร้อยยี่สิบ 
(120) วัน  
   

บมจ. กสท โทรคมนาคม   จะจัดให้มีการใช้โครงข่ายโทรคมนาคม ณ จุดเข้าถึงเพ่ือใช้โครงข่ายโทรคมนาคม 
ตามเจตจ านงของผู้ขอใช้โครงข่ายโทรคมนาคม และให้ถือว่าเข้าถึงเพ่ือใช้โครงข่ายโทรคมนาคมดังกล่าว เป็นจุดส่งมอบ-
รับมอบบริการ ทั้งนี้ จุดเข้าถึงเพ่ือใช้โครงข่ายโทรคมนาคม หรือการใช้โครงข่ายโทรคมนาคมนั้น จะต้องไม่ก่อ 
ให้เกิดการรบกวนกิจการโทรคมนาคม หรือเป็นเหตุขัดขวางการโทรคมนาคม และจะต้องไม่ก่อให้เกิดปัญหา  
ทางเทคนิคต่อความปลอดภัยของโครงข่าย (Network Security) หรือเสถียรภาพความมั่นคง (Network Stability 
and Reliability) ต่อโครงข่ายโทรคมนาคมที่ให้ใช้  

 ผู้ขอใช้มีสิทธิเสนอให้มีการเพ่ิมวงจรจุดเข้าถึงเพ่ือใช้โครงข่ายโทรคมนาคม เพ่ือรองรับปริมาณทราฟฟิค 
ที่ขอเข้าถึงเพ่ือใช้โครงข่ายโทรคมนาคมตามสัญญาได้ทุกรอบไตรมาส และหากการเข้าถึงเพ่ือใช้โครงข่าย  
ตามค าขอนั้น ท าให้เกิดภาระแก่ บมจ. กสท โทรคมนาคม เกินสมควร บมจ. กสท โทรคมนาคม และผู้ขอใช้ 
จะเจรจาตกลงในการรับภาระที่เพ่ิมขึ้นอย่างเป็นธรรม และผู้ขอใช้สามารถขอลดจ านวนวงจรจุดเข้าถึงเพ่ือใช้
โครงข่ายโทรคมนาคมที่ผู้ขอใช้ใช้อยู่จาก บมจ. กสท โทรคมนาคม ต่อเมื่อมีการเข้าถึงเพ่ือใช้โครงข่ายระหว่าง 
บมจ. กสท โทรคมนาคม กับผู้ขอใช้ไม่น้อยกว่าสิบสอง (12) เดือน นับจากระยะเวลาที่มีการเข้าถึงเพ่ือใช้โครงข่าย
โทรคมนาคมทุกวงจร โดยผู้ขอใช้ต้องแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรมายัง บมจ. กสท โทรคมนาคม ทราบ 

            ผู้ขอใช้สามารถด าเนินการใช้โครงข่ายโทรคมนาคมตามมาตรฐานทางเทคนิคที่ บมจ. กสท โทรคมนาคม 
ก าหนด โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายข้อเสนอหมายเลข 3   
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ความสามารถของโครงข่ายโทรคมนาคมในการรองรับปริมาณทราฟฟิคของโครงข่ายโทรคมนาคม 
 

บริการ จ านวน Capacity (Gbps) 
IIG 640Gbps 
NIX 1,140Gbps 

 

 
 
           ส่วนที่ 4 หน้าที่และความรับผิดชอบของ บมจ. กสท โทรคมนาคม และผู้รับใบอนุญาตที่ขอใช้
โครงข่ายโทรคมนาคม รวมทั้งเงื่อนไขเกี่ยวกับการรักษาความลับการเปิดเผยข้อมูลและมาตรการด้าน
ความปลอดภัย  
 
           4.1 หน้าที่และความรับผิดชอบของ บมจ. กสท โทรคมนาคม  

 (1) เสนอและจัดให้มีการใช้โครงข่ายโทรคมนาคม ที่มีความเป็นไปได้ทางเทคนิค โดยจัดให้มีวงจรรับ –  
ส่งสัญญาณและอุปกรณ์ท่ีจ าเป็นส าหรับการใช้โครงข่ายโทรคมนาคมอย่างเพียงพอ 

 (2) แจ้งข้อมูลที่จ าเป็นในการใช้โครงข่ายโทรคมนาคมให้ผู้ขอใช้ทราบ เพ่ือด าเนินการใช้โครงข่ายได้
และหากมีการร้องขอข้อมูลที่จ าเป็นเพ่ิมเติม ต้องจัดให้มีและแจ้งข้อมูลดังกล่าวภายในสิบห้า (15) วัน นับแต่
วันที่ได้มกีารร้องขอ ทั้งนี้อาจก าหนดให้มีมาตรการเก็บรักษาความปลอดภัยเท่าที่จ าเป็นได้  

 (3) เสนอและจัดให้มีสิ่งอ านวยความสะดวกท่ีจ าเป็นส าหรับการใช้โครงข่ายโทรคมนาคม 
 (4) ไม่กระท าการใด ๆ อันเป็นเหตุให้การใช้โครงข่ายโทรคมนาคมของผู้ขอใช้ไม่สามารถใช้งานได้

ตามปกต ิและต้องไม่ก่อให้เกิดการรบกวนกิจการโทรคมนาคม หรือที่อาจก่อให้เกิดเหตุขัดขวางการโทรคมนาคม 
 (5) แจ้งข้อมูลเกี่ยวกับการใช้โครงข่ายโทรคมนาคมแก ่กสทช. ตามที่ กสทช. ก าหนด 
 (6) มีหน้าที่เรียกเก็บค่าตอบแทนการใช้โครงข่ายโทรคมนาคม และเรียกเก็บค่าตอบแทนการใช้  

สิ่งอ านวยความสะดวกที่จ าเป็นส าหรับการใช้โครงข่ายโทรคมนาคม 
 

4.2 หน้าที่ของผูร้ับใบอนุญาตทีข่อใช้โครงข่ายโทรคมนาคม 
            (1) ช าระค่าตอบแทนการใช้โครงข่ายโทรคมนาคม และค่าใช้สิ่งอ านวยความสะดวกที่จ าเป็น รวมทั้ง
ผู้ขอใช้ต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการท าหรือจัดให้มีเพ่ือใช้โครงข่ายโทรคมนาคมเพ่ิมเติม หรือสิ่งอ านวย
ความสะดวกที่จ าเป็นเพิ่มเติมส าหรับการด าเนินการดังกล่าว 
 (2) รับผิดชอบค่าใช้จ่ายและการดูแลอุปกรณ์และทรัพย์สินนับจากจุดเข้าใช้โครงข่ายโทรคมนาคม (POA) 
ไปยังโครงข่ายของผู้ขอใช้ ซึ่งขอใช้อาคารสถานที่ พ้ืนที่ สาธารณูปโภค และสิ่งอ านวยความสะดวกอ่ืน ๆ 
 (3) ไม่กระท าการใด ๆ อันเป็นเหตุให้การใช้โครงข่ายโทรคมนาคมของ บมจ. กสท โทรคมนาคม 
และผู้ขอใช้รายอ่ืนไม่สามารถใช้งานได้ตามปกติ และต้องไม่ก่อให้เกิดการรบกวนกิจการโทรคมนาคม หรือที่อาจ
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ก่อให้เกิดเหตุขัดขวางการโทรคมนาคม 
 (4) ปฏิบัติตามระเบียบการรักษาความปลอดภัย ตลอดทั้งนโยบายและขั้นตอนวิธีการปฏิบัติงาน 
ของ บมจ. กสท โทรคมนาคม     
 (5) ผู้ขอใช้ซึ่งขอใช้อาคารสถานที่ตกลงจะไม่โอนสิทธิการใช้อาคารสถานที่ไม่ว่ากรณีใด  ๆ ไปให้
บุคคลอ่ืนใช้ หรือยอมให้บุคคลอ่ืนเข้าครอบครอง เว้นแต่จะได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจาก บมจ. กสท 
โทรคมนาคม  
 

           4.3 การรักษาความลับ การเปิดเผยข้อมูล และมาตรการด้านความปลอดภัย 
            บรรดาข้อมูลใด ๆ ที่ บมจ. กสท โทรคมนาคม ได้เปิดเผยให้แก่ผู้ขอใช้ทราบตามข้อเสนอนี้ และ/หรือ 
ตามประกาศ กสทช. เรื่องการใช้และเชื่อมต่อโครงข่ายฯ ไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบของเอกสาร เทปบันทึกภาพ 
เสียง สิ่งพิมพ์  แผ่นดิสก์ แฟ้มข้อมูลคอมพิวเตอร์ หรือในรูปแบบอ่ืนใด ให้ถือว่าเป็นกรรมสิทธิ์ของ บมจ. กสท 
โทรคมนาคม และเป็นความลับที่ ผู้ขอใช้มีหน้าที่ต้องเก็บรักษาไว้และห้ามเปิดเผยให้แก่บุคคลอ่ืนทราบโดยเด็ดขาด 
เว้นแต่จะไดรับอนุญาตเป็นหนังสือจาก บมจ. กสท โทรคมนาคม รายละเอียดวิธีการและเงื่อนไขในการใช้ข้อมูล 
การเก็บรักษาความลับของข้อมูล และการเปิดเผยข้อมูลให้เป็นไปตามเงื่อนไขสัญญาการใช้บริการระหว่าง 
บมจ. กสท โทรคมนาคม กับผู้ขอใช้ ข้อความในวรรคนี้ให้ใช้บังคับกับข้อมูลที่ผู้ขอใช้เปิดเผยให้แก บมจ. กสท 
โทรคมนาคม เพ่ือวัตถุประสงค์การใช้โครงข่ายโทรคมนาคมด้วย 
          ผู้ขอใช้จะต้องปฏิบัติตามข้อก าหนดของ บมจ. กสท โทรคมนาคม ว่าด้วยมาตรการรักษาความปลอดภัย
ในการใช้โครงข่ายโทรคมนาคม การเข้าใช้อาคารสถานที่ หรือพ้ืนที่ร่วม สาธารณูปโภค อุปกรณ์หรือสิ่งอ านวย
ความสะดวกอ่ืน         
 
 
           ส่วนที่ 5  อัตราค่าตอบแทนการใช้โครงข่ายโทรคมนาคม และอัตราค่าตอบแทนการใช้ส่ิงอ านวย
ความสะดวกท่ีจ าเปอน 
 
           บมจ. กสท โทรคมนาคม ขอเสนอการก าหนดอัตราค่าตอบแทนการใช้โครงข่ายโทรคมนาคม โดยมี
รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายข้อเสนอหมายเลข 4 และอัตราค่าตอบแทนการใช้สิ่งอ านวยความสะดวก 
ที่จ าเป็น ให้เป็นไปตามเอกสารแนบท้ายข้อเสนอหมายเลข 2 บมจ. กสท โทรคมนาคม ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง 
อัตราค่าตอบแทนตามท่ี บมจ. กสท โทรคมนาคม เห็นสมควร  
           บมจ. กสท โทรคมนาคม จะพิจารณาทบทวนอัตราค่าตอบแทนการใช้โครงข่ายโทรคมนาคมทุกปี 
และหากมีการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าตอบแทนดังกล่าว บมจ. กสท โทรคมนาคม จะแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ขอใช้
ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเก้าสิบ (90) วัน พร้อมแสดงหลักฐานหรือสาเหตุที่ท าให้ต้องเปลี่ยนแปลงอัตรา 
ค่าตอบแทน และเมื่อ กสทช. ให้ความเห็นชอบแล้ว บมจ. กสท โทรคมนาคม จะแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ขอใช้
ทราบเปน็การล่วงหน้าอย่างน้อยหก (6) เดือน ก่อนการบังคับใช้อัตราค่าตอบแทนใหม่ 
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            ทั้งนี ้วิธีการค านวณค่าบริการอินเทอร์เน็ตเกตเวย์ระหว่างประเทศ CAT THIX (Internet Gateway 
: IIG) และบริการชุมสายอินเทอร์เน็ต CAT NIX (National Internet Exchange : NIX) ค านวณได้จากต้นทุน
ในการบริการ (เช่น จ านวนแบนด์วิธ ชนิดของ Port เป็นต้น) ค่าใช้จ่ายในการติดตั้ง และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง
อ่ืน ๆ  

 
 
           ส่วนที่ 6  หลักเกณฑ์และวิธีการส าหรับการเรียกเก็บและการช าระค่าตอบแทนการใช้โครงข่าย
โทรคมนาคม 
 
           ผู้ขอใช้โครงข่ายโทรคมนาคมตามข้อเสนอนี้ ต้องช าระค่าตอบแทนการใช้โครงข่ายโทรคมนาคม  
และค่าตอบแทนการใช้พ้ืนที่เพ่ือติดตั้งอุปกรณ์โทรคมนาคม สาธารณูปโภค อุปกรณ์ หรือสิ่งอ านวยความสะดวก 
อ่ืนใด (ถ้ามี) เป็นรายเดือน ตามรายละเอียดของประเภทและลักษณะการใช้โครงข่ายตามอัตราที่ก าหนด 
ในเอกสารแนบท้ายข้อเสนอหมายเลข 2 และ 4 เว้นแต่ในกรณีที่มีการตกลงกันเป็นอย่างอ่ืน ทั้งนี้ บมจ. กสท 
โทรคมนาคม จะจัดส่งใบแจง้หนี้ให้ผู้ขอใช้โครงข่ายโทรคมนาคมภายในสิบห้า (15) วัน นับแต่วันสุดท้ายของเดือน 
โดยจะก าหนดระยะเวลาพอสมควรเพ่ือให้ผู้ขอใช้โครงข่ายโทรคมนาคมช าระค่าตอบแทนการใช้โครงข่าย  
โดยผู้ขอใช้โครงข่ายโทรคมนาคมจะต้องช าระค่าตอบแทนให้แก่ บมจ. กสท โทรคมนาคม ตามวันที่ระบุไว้ 
ในใบแจ้งหนี้  
 
 
           ส่วนที่ 7  กระบวนการและระยะเวลาเจรจาข้อตกลงการใช้โครงข่ายโทรคมนาคม 
 
           การขอใช้โครงข่ายโทรคมนาคมของ บมจ. กสท โทรคมนาคม นั้น ผู้ขอใช้ต้องจัดท าเป็นหนังสือ
แสดงเจตจ านงโดยชัดแจ้งแก่ บมจ. กสท โทรคมนาคม ว่าต้องการใช้โครงข่ายโทรคมนาคมของ บมจ. กสท 
โทรคมนาคม ตามเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ตามข้อเสนอนี้ และอย่างน้อยจะต้องระบุรายละเอียด (1) - (7) ของส่วนนี้ 
และผู้ขอใช้ต้องเข้าท าสัญญาเพ่ือการใช้โครงข่ายโทรคมนาคมของ บมจ. กสท โทรคมนาคม   
            (1) บริการที่ผู้ขอใช้ต้องการใช้โครงข่ายโทรคมนาคม รายละเอียดทางเทคนิคอ่ืน ๆ ที่จ าเป็นส าหรับ
การใช้โครงข่ายโทรคมนาคม เช่น แบนด์วิธ (Bandwidth) พอร์ต (Port 1G/10G) 
            (2) รูปแบบการใช้โครงข่ายโทรคมนาคมที่ต้องการ และสถานที่ที่จะเป็นจุดเข้าถึงเพื่อใช้โครงข่าย      
โทรคมนาคม โดยให้ถือว่าจุดเข้าถึงดังกล่าวเป็นจุดส่งมอบ-รับมอบบริการต่อกัน 
            (3) บริการโครงสร้างพ้ืนฐานและสิ่งอ านวยความสะดวกอื่นที่ต้องการใช้บริการจาก บมจ. กสท 
โทรคมนาคม เพ่ือสนับสนุนการใช้โครงข่ายโทรคมนาคม 
            (4) วัน ระยะเวลา และสถานทีท่ีผู่้ขอใช้ต้องการเข้าใช้โครงข่ายโทรคมนาคมของ บมจ. กสท โทรคมนาคม 
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            (5) ขอเสนอหรือเงื่อนไขที่ผู้ขอใช้ต้องการเจรจาแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมเติมจากข้อเสนอของ บมจ. 
กสท โทรคมนาคม  
            (6) ข้อมูลอื่นที่จ าเป็นส าหรับการใช้โครงข่ายโทรคมนาคมของ บมจ. กสท โทรคมนาคม ตามท่ี บมจ. 
กสท โทรคมนาคม อาจจะร้องขอจากผู้ขอใช้ได้ภายหลังจาก บมจ. กสท โทรคมนาคม ได้รับหนังสือแสดง
เจตจ านงแล้ว 
            (7)  ชื่อบุคคลและสถานที่ติดต่อของผู้ขอใช้  
                  ในกรณีที่ผู้ขอใช้แสดงความประสงค์ขอใช้โครงข่ายโทรคมนาคมของ บมจ. กสท โทรคมนาคม  
โดยท าขอ้เสนอขึ้นใหม่ ปฏิเสธไม่ยอมรับการปฏิบัติตามเงื่อนไขทั้งหมดหรือบางส่วนของข้อเสนอนี้ หรือขอเปลี่ยนแปลง  
แก้ไขเงื่อนไขของข้อเสนอให้ถือว่า บมจ. กสท โทรคมนาคม และผู้ขอใช้ประสงค์ใช้สิทธิเสรีภาพในการเจรจา
เงื่อนไขสัญญาการใช้โครงข่ายโทรคมนาคมอย่างอิสระ ตามนัยข้อ 47 ประกอบข้อ 21 ของประกาศ กสทช. 
เรื่องการใช้และเชื่อมต่อโครงข่ายฯ 
 
           

ส่วนที่ 8 เงื่อนไขและขั้นตอนการร้องขอใช้บริการใหม่และการเปลี่ยนแปลงการใช้โครงข่าย
โทรคมนาคม 

 
           ผู้ขอใช้สามารถที่จะร้องขอใช้บริการใหม่หรือขอเปลี่ยนแปลงระบบการใช้โครงข่ายโทรคมนาคม 
โดยจะต้องยื่นค ารอ้งเป็นหนังสือพรอมรายละเอียดที่จ าเป็นส าหรับการพิจารณา โดย บมจ. กสท โทรคมนาคม 
จะแจ้งผลการพิจารณาเป็นหนังสือในเวลาสิบห้า (15) วัน นับแต่วันที่ไดรับค าร้องขอ  ทั้งนี้ หากการใช้โครงข่าย    
ตามค าร้องขอนั้นท าให้เกิดภาระแก่ บมจ. กสท โทรคมนาคม เกินสมควร บมจ. กสท โทรคมนาคม ขอสงวนสิทธิ์ 
ที่จะเรียกรอ้งเอากับผู้ขอใช้เพื่อให้ชดเชยกับผลกระทบ 

  
ส่วนที่ 9 ขั้นตอน วิธีการ และระยะเวลาด าเนินการต่อข้อร้องเรียนและข้อโต้แย้งที่มีกับผู้รับ  

ใบอนุญาตที่มีโครงข่ายโทรคมนาคมที่ขอใช้โครงข่ายโทรคมนาคม  
 
กรณีท่ีผู้ขอใช้มีข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการใช้โครงข่ายโทรคมนาคมในเรื่องคุณภาพหรือบริการ หรือในข้อ 

อ่ืน ๆ ที่เกี่ยวกับการใช้โครงข่ายโทรคมนาคม ให้ผู้ขอใช้โครงข่ายโทรคมนาคมจัดท าเป็นหนังสือแจ้งให้ บมจ. กสท 
โทรคมนาคม ทราบเรื่องร้องเรียน เมื่อ บมจ. กสท โทรคมนาคม ได้รับข้อร้องเรียนและเอกสารประกอบ
ครบถ้วนแล้ว บมจ. กสท โทรคมนาคม จะท าการตรวจสอบข้อร้องเรียนและแจ้งหรือชี้แจงท าความเข้าใจ 
กับผู้ขอใช้ภายในสามสิบ (30) วัน นับจากวันที่ได้รับข้อร้องเรียนดังกล่าว    
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ส่วนที่ 10 บทลงโทษหรือค่าปรับกรณีผิดเงื่อนไขของสัญญา 
 

 บมจ. กสท โทรคมนาคม ขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณาด าเนินการลงโทษผู้ขอใช้ที่ปฏิบัติผิดเงื่อนไขสัญญา 
การใช้โครงข่ายโทรคมนาคม โดย บมจ. กสท โทรคมนาคม จะมีหนังสือแจ้งให้ผู้ขอใช้ด าเนินการแก้ไขการผิด
สัญญานั้นให้เรียบร้อยภายในระยะเวลาที่ บมจ. กสท โทรคมนาคม ก าหนดตามสมควร ถ้าปรากฏว่าผู้ขอใช้ 
ไม่สามารถปฏิบัติให้เป็นไปตามเงื่อนไขสัญญา บมจ. กสท โทรคมนาคม มีสิทธิพิจารณายกเลิกสัญญา ระงับ
การให้ใช้โครงข่ายโทรคมนาคมตามสัญญาแล้วแต่กรณีตามที่ บมจ. กสท โทรคมนาคม เห็นสมควร โดย บมจ. 
กสท โทรคมนาคม ขอสงวนสิทธิที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากการปฏิบัติผิดสัญญา ทั้งนี้ ผู้ขอใช้ไม่มีสิทธิ 
เรียกค่าเสียหายใด ๆ อันเกิดขึ้นจากการยกเลิกสัญญาหรือการระงับการใหบ้ริการจาก บมจ. กสท โทรคมนาคม 
            การยกเลิกสัญญา การระงับการให้บริการข้างต้น บมจ. กสท โทรคมนาคม จะด าเนินการเมื่อได้รับ
ความเห็นชอบจาก กสทช. แล้ว 
 
 

ส่วนที่ 11 บุคคลและสถานที่ท่ีติดต่อได้ 
 

ผู้ขอใช้สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลการใช้โครงข่ายโทรคมนาคมของ บมจ. กสท โทรคมนาคม 
รวมทั้งยื่นหนังสือแสดงเจตจ านงขอใช้โครงข่ายโทรคมนาคม และติดต่อเจรจาท าสัญญาการใช้โครงข่าย
โทรคมนาคมได้ตามท่ีอยู่ ดังนี้  

บริษัท กสท โทรคมนาคม จ ากัด (มหาชน)  
เลขที่ 99  ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร  10210      

           โทรศัพท์ 02 104 3368  โทรสาร 02 104 4715 
  
 
 
 


