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คำนำ

ข้อเสนอการใช้โครงข่ายโทรคมนาคม สาหรับบริการเข้าถึงบรอดแบนด์ ฉบับนี้เป็นของบริษัท ทีโอที จากัด
(มหาชน) (ทีโอที) ซึ่งได้รับใบอนุญาตประกอบกิจโทรคมนาคม เลขที่ 3ก/48/001 เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2548 จาก
คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กทช.) ปัจจุบันคือคณะกรรมการกิจการ กระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และ
กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาของผู้ขอใช้โครงข่ายการตัดสินใจก่อนทาสัญญาการใช้
โครงข่ายโทรคมนาคม สาหรับบริการเข้าถึงบรอดแบนด์ กับ ทีโอที จากัด (มหาชน)

บริษัท ทีโอที จากัด (มหาชน)
วันที่ .......................................................
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1.

รำยละเอียดของโครงข่ำยโทรคมนำคม และบริกำรที่จะอนุญำตให้ใช้โครงข่ำยโทรคมนำคมรวมถึงคุณภำพกำร
ให้บริกำรใช้โครงข่ำยโทรคมนำคมซึ่งเป็นมำตรฐำนระดับเดียวกับของผู้รับใบอนุญำตที่มีโครงข่ำยโทรคมนำคมที่
ให้ใช้โครงข่ำยโทรคมนำคมเอง
1.1 ทีโอที จัดให้มีบริการเพื่อการใช้โครงข่ายโทรคมนาคม สาหรับบริการเข้าถึงบรอดแบนด์ แก่ผู้ขอใช้ในรูปแบบ
บริการให้ใช้สายนาสัญญาณเต็มรูปแบบ (Full unbundling) หมายความว่าการบริการให้เช่าคู่สายทองแดง
ในส่วนสื่อสัญญาณข้อมูลโครงข่ายวงจรท้องถิ่นเพื่อให้บริการอินเทอร์เน็ต
1.2 ทีโอที จะจัดให้บริการการใช้โครงข่ายโทรคมนาคมตามข้อเสนอนี้ด้วยคุณภาพบริการเป็นมาตรฐานระดับเดียว
กับของผู้รับใบอนุญาตที่มีโครงข่ายโทรคมนาคมที่ให้ใช้โครงข่ายโทรคมนาคมเอง
1.3 ตัวชี้วัดคุณภาพบริการการใช้โครงข่าย เป็นไปตามเงื่อนไขและข้อกาหนดตามประกาศ กสทช. ที่เกี่ยวข้อง

2.

รำยละเอียดของสิ่งอำนวยควำมสะดวกที่จำเป็นสำหรับกำรใช้โครงข่ำยโทรคมนำคม สำหรับบริกำรเข้ำถึงบรอด
แบนด์
2.1 ทีโอที จะพิจารณาอนุญาตให้ผู้ขอใช้สามารถใช้ที่ดิน อาคาร สถานที่ สาธารณูปโภค และสิ่งอานวยความ
สะดวกอื่น ๆ (Co-location) ของ ทีโอที เพื่อการใช้โครงข่ายโทรคมนาคมได้
2.2 สิทธิและหน้าที่ของผู้ขอใช้ที่ดิน อาคาร สถานที่ สาธารณูปโภค และสิ่งอานวยความสะดวกอื่น ๆ ของ ทีโอที
2.2.1 ผู้ขอใช้มีสิทธิขอใช้ที่ดิน อาคาร สถานที่ สาธารณูปโภค และสิ่งอานวยความสะดวกอื่น ๆ (Co-location)
ณ จุดที่เข้าใช้โครงข่ายโทรคมนาคม โดยผู้ขอใช้จะต้องแจ้งรายละเอียด ที่จาเป็นอย่างชัดเจนเป็น
หนังสือแก่ ทีโอที
2.2.2 ทีโอที จะอานวยความสะดวกในการเข้าใช้ที่ดิน อาคาร สถานที่ สาธารณูปโภค และสิ่งอานวยความ
สะดวกอื่น ๆ โดยผู้ขอใช้จะต้องปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ที่ ทีโอที กาหนด
2.2.3 ผู้ขอใช้มีหน้าที่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายส่วนที่ใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน เช่น ค่าน้าประปา ค่าไฟฟ้า และ
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ
2.3 ภาระค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการก่อสร้างอาคารหรือสิ่งก่อสร้างอื่นใดที่เกิดจากการขอใช้ ทั้งสองฝ่ายจะร่วมกัน
จ่ายโดยพิจารณาจากสัดส่วนของประโยชน์ที่แต่ละฝ่ายได้รับ

3.

กระบวนกำรและวิธีกำรใช้โครงข่ำยโทรคมนำคม สำหรับบริกำรเข้ำถึงบรอดแบนด์ มำตรฐำนทำงเทคนิคสำหรับ
บริกำรกำรใช้โครงข่ำย
รวมถึงควำมสำมำรถของโครงข่ำยในกำรรองรับปริมำณทรำฟฟิคของโครงข่ำย
โทรคมนำคม
3.1 ทีโอที ได้กาหนดจุดให้เข้าใช้โครงข่ายโทรคมนาคม เฉพาะพื้นที่พร้อมให้บริการ สาหรับบริการเข้าถึงบรอด
แบนด์ โดยเป็นไปตามเอกสารแนบท้ายข้อเสนอการใช้โครงข่ายโทรคมนาคมหมายเลข 1
3.2 ข้อกาหนดและมาตรฐานทางเทคนิคให้เป็นไปตามเอกสารแนบท้ายข้อเสนอการใช้โครงข่ายโทรคมนาคม
สาหรับบริการเข้าถึงบรอดแบนด์ หมายเลข 2
3.3 ความสามารถของโครงข่ายในการรองรับปริมาณทราฟฟิค ณ ต้นเดือนสิงหาคม 2560 เท่ากับ 5,000 E1
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4.

หน้ำที่และควำมรับผิดชอบของผู้ขอใช้โครงข่ำยโทรคมนำคม สำหรับบริกำรเข้ำถึงบรอดแบนด์ และ ทีโอที ใน
กำรใช้โครงข่ำยโทรคมนำคม สำหรับบริกำรเข้ำถึงบรอดแบนด์ รวมทั้งเงื่อนไขเกี่ยวกับกำรรักษำควำมลับและ
กำรเปิดเผยข้อมูล และมำตรกำรด้ำนควำมปลอดภัย
4.1 ทั้งสองฝ่ายจะร่วมมือกันจัดให้มีการทดสอบระบบที่เกี่ยวข้องต่าง
ๆ
ในการให้บริการใช้โครงข่าย
โทรคมนาคม
สาหรับบริการเข้าถึงบรอดแบนด์ ก่อนที่จะมีการเปิดใช้บริการจริง เพื่อให้มั่นใจว่า การทางาน
ของระบบของ ทั้งสองฝ่าย สามารถทางานได้ตามเงื่อนไขที่ตกลงกันอย่างเหมาะสม ทั้งนี้จะต้องเป็นไปเพื่อ
วัตถุประสงค์ของ การตรวจสอบความพร้อม และความถูกต้องของระบบก่อนที่ให้บริการ
4.2 ทั้งสองฝ่ายจะร่วมมือกันตรวจสอบการทางานและดาเนินมาตรการใด ๆ ที่จาเป็นและเพียงพอเพื่อสร้างความ
ปลอดภัย และป้องกันโครงข่ายให้ทางานได้ตามสัญญา
4.3 ทั้งสองฝ่ายไม่ต้องรับผิด อันเนื่องมาจากเหตุสุดวิสัย อันหมายถึงเหตุใดอันจะเกิดก็ดี จะให้ผลพิบัติก็ดี เป็น
เหตุที่ไม่อาจป้องกันได้
แม้ทั้งบุคคลผู้ต้องประสบหรือใกล้จะประสบเหตุนั้นจะได้จัดการระมัดระวังตาม
สมควรอันพึงคาดหมายได้จากบุคคลในฐานะและภาวะเช่นนั้นแล้วก็ตาม
4.4 ทั้งสองฝ่ายจะเก็บรักษาไว้เป็นความลับซึ่งข้อมูลได้รับหรือแลกเปลี่ยนกับอีกฝ่ายหนึ่ง อันเนื่องมาจากการใช้
โครงข่ายโทรคมนาคม จะเปิดเผยต่อบุคคลอื่นมิได้ เว้นแต่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากอีกฝ่าย
หนึ่ง หากฝ่ายใดฝ่าฝืนอีกฝ่ายหนึ่งมีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายได้
4.5 การประกันภัยให้ใช้บริษัทประกันภัยที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายไทย ในเรื่องต่อไปนี้
4.5.1 การประกันภัยความรับผิดชอบต่อสาธารณะในความหมายอย่างกว้าง ในมูลค่าเอาประกัน ตามที่ทั้ง
สองฝ่ายจะได้ตกลงกันให้เหมาะสมกับความเสี่ยงภัย ในการใช้โครงข่ายโทรคมนาคมตามสัญญา
4.5.2 การประกันภัยในทรัพย์สินซึ่งมีการใช้งานตามสัญญาการใช้โครงข่ายโทรคมนาคม สาหรับบริการ
เข้าถึงบรอดแบนด์ ในมูลค่าเอาประกันที่ทั้งสองฝ่ายจะได้ตกลงกันให้เหมาะสมกับความเสี่ยงภัยใน
การใช้โครงข่ายโทรคมนาคม สาหรับบริการเข้าถึงบรอดแบนด์ ตามสัญญา

5.

อัตรำค่ำตอบแทนกำรใช้โครงข่ำยโทรคมนำคม และอัตรำค่ำตอบแทนกำรใช้สิ่งอำนวยควำมสะดวกที่จำเป็น
5.1 ข้อกาหนดอัตราค่าตอบแทนการใช้โครงข่ายโทรคมนาคม สาหรับบริการเข้าถึงบรอดแบนด์ เป็นไปตาม
เอกสารแนบท้ายข้อเสนอการใช้โครงข่ายโทรคมนาคม สาหรับบริการเข้าถึงบรอดแบนด์ หมายเลข 3 และ
ทีโอที ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงราคาตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ กสทช. ให้ความเห็นชอบ
5.2 ข้อกาหนดอัตราค่าตอบแทนการใช้สิ่งอานวยความสะดวกสาหรับการใช้โครงข่ายโทรคมนาคม
สาหรับ
บริการเข้าถึงบรอดแบนด์ เป็นไปตามเอกสารแนบท้ายหมายเลข 4 และ ทีโอที ขอสงวนสิทธิ์ที่จะ
เปลี่ยนแปลงอัตราค่าตอบแทนที่เกิดจากการใช้ที่ดิน อาคารสถานที่ สาธารณูปโภค และสิ่งอานวยความ
สะดวกอื่น ๆ หากได้รับความเห็นชอบจาก กสทช. แล้ว
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6.

หลักเกณฑ์และวิธีกำรสำหรับกำรเรียกเก็บ กำรแบ่ง กำรชำระค่ำตอบแทนกำรใช้โครงข่ำยโทรคมนำคม สำหรับ
บริกำรเข้ำถึงบรอดแบนด์ มีดังนี้
6.1 การเรียกเก็บเงินและการชาระเงินค่าตอบแทนการใช้โครงข่ายโทรคมนาคม
สาหรับบริการเข้าถึงบรอด
แบนด์ ให้เป็นไปตามที่ ทีโอที กาหนดตามเอกสารแนบท้ายข้อเสนอการใช้โครงข่ายโทรคมนาคม สาหรับ
บริการเข้าถึงบรอดแบนด์ หมายเลข 5
6.2 กรณีที่ผู้ขอใช้มีการผิดนัดชาระหนี้ เมื่อได้มีการแจ้งให้ชาระหนี้แล้ว ผู้ขอใช้จะต้องชาระหนี้พร้อมด้วย
ดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 1.25 ต่อเดือน จากจานวนเงินต้นที่ค้างชาระ นับถัดจากวันครบกาหนดชาระเป็น
ต้นไปจนกว่าจะชาระเสร็จสิ้น

7.

กระบวนกำรและระยะเวลำเจรจำข้อตกลงกำรใช้โครงข่ำยโทรคมนำคม สำหรับบริกำรเข้ำถึงบรอดแบนด์
7.1 ผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจโทรคมนาคมที่มีความประสงค์จะใช้โครงข่ายโทรคมนาคม สาหรับบริการเข้าถึงบ
รอดแบนด์ ของ บริษัท ทีโอที จากัด (มหาชน) โดยยอมรับเงื่อนไข ภาระหน้าที่และข้อผูกพันต่าง ๆ ดังที่
ระบุไว้ในข้อเสนอการใช้โครงข่ายโทรคมนาคม สาหรับบริการเข้าถึงบรอดแบนด์ฉบับนี้ จะต้องยื่นหนังสือ
แสดงเจตจานงขอใช้โครงข่ายโทรคมนาคม ของ ทีโอที ตามแบบฟอร์มเอกสารแนบท้ายข้อเสนอการใช้โครงข่าย
โทรคมนาคมหมายเลข 6
7.2 ผู้ขอใช้ต้องแจ้งรายละเอียดต่าง ๆ ไว้ในหนังสือแสดงเจตจานงขอใช้โครงข่ายโทรคมนาคม สาหรับบริการ
เข้าถึงบรอดแบนด์ ดังนี้
7.2.1 บริการที่ต้องการขอใช้โครงข่ายโทรคมนาคม สาหรับบริการเข้าถึงบรอดแบนด์ รวมทั้งคุณภาพ
และปริมาณที่ต้องการของบริการ และรายละเอียดทางเทคนิคอื่น ๆ ที่จาเป็นสาหรับการใช้
โครงข่ายโทรคมนาคม สาหรับบริการเข้าถึงบรอดแบนด์
7.2.2 รูปแบบการใช้โครงข่ายโทรคมนาคม สาหรับบริการเข้าถึงบรอดแบนด์ ที่ต้องการ และสถานที่ที่
จะเป็นจุดเข้าถึงเพื่อใช้โครงข่ายโทรคมนาคม ดังที่ ทีโอที กาหนดไว้ ตามเอกสารแนบท้าย
ข้อเสนอการใช้โครงข่ายโทรคมนาคม สาหรับบริการเข้าถึงบรอดแบนด์ หมายเลข 6
7.2.3 ที่ดิน อาคาร สถานที่ สาธารณูปโภค หรือสิ่งอานวยความสะดวกต่าง ๆ ที่ต้องการใช้จาก ทีโอที
7.2.4 วัน ระยะเวลา และสถานที่ ที่ต้องการเข้าใช้โครงข่ายโทรคมนาคม สาหรับบริการ เข้าถึงบรอด
แบนด์
7.2.5 ข้อเสนอหรือเงื่อนไขที่ต้องการเจรจาเพิ่มเติม
หรือปรับเปลี่ยนจากข้อเสนอการใช้โครงข่าย
โทรคมนาคม สาหรับบริการเข้าถึงบรอดแบนด์ ฉบับนี้
7.2.6 ข้อมูลอื่นที่จาเป็นสาหรับการเข้าใช้โครงข่ายโทรคมนาคม สาหรับบริการเข้าถึงบรอดแบนด์
7.2.7 ชื่อบุคคลผู้ประสานงานของผู้ขอใช้ และสถานที่ที่ติดต่อได้
7.3 หากผู้ขอใช้ร้องขอให้จัดบริการอื่น ๆ ที่ไม่ได้กล่าวไว้ในข้อเสนอการใช้โครงข่ายโทรคมนาคม สาหรับบริการ
เข้าถึงบรอดแบนด์ ฉบับนี้ ให้ถือว่าข้อกาหนด และเงื่อนไขในการจัดเตรียมบริการเหล่านั้นอยู่นอกเหนือ
ขอบเขตความตกลงของข้อเสนอการใช้โครงข่ายโทรคมนาคม สาหรับบริการเข้าถึงบรอดแบนด์ ฉบับนี้
เอกสารฉบับนีจ้ ัดทาขึ้นโดยบริษัท ทีโอที จากัด (มหาชน)
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7.4

7.5

7.6

7.7

78

7.9

7.10

7.11
7.12
7.13

ทีโอที อาจจะปฏิเสธการใช้ หากพบว่า
7.4.1 โครงข่ายโทรคมนาคม สาหรับบริการเข้าถึงบรอดแบนด์ ที่มีอยู่ไม่เพียงพอ แก่การให้ผู้รับ
ใบอนุญาตรายอื่นใช้โครงข่าย
7.4.2 การใช้โครงข่ายโทรคมนาคม สาหรับบริการเข้าถึงบรอดแบนด์ มีปัญหาทางเทคนิคที่อาจ
ก่อให้เกิดการรบกวนกิจการโทรคมนาคมหรือเป็นเหตุขัดขวางการโทรคมนาคม
7.4.3 กรณีอื่น ๆ ตามที่ กสทช. ประกาศกาหนด
หาก ทีโอที พบว่าไม่สามารถดาเนินการได้ตามเจตจานงของผู้ขอใช้ ทีโอที จะดาเนินการดังนี้
7.5.1 มีหนังสือแจ้งให้ผู้ขอใช้ทราบเป็นลายลักษณ์อักษรภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับ หนังสือแสดง
เจตจานงขอใช้โครงข่ายโทรคมนาคม สาหรับบริการเข้าถึงบรอดแบนด์
7.5.2 แจ้งเหตุผลการปฏิเสธเจตจานงของผู้ขอใช้ในหนังสือตามข้อ 7.5.1
7.5.3 ยุติการเจรจาเพื่อทาสัญญาการใช้โครงข่ายโทรคมนาคม สาหรับบริการเข้าถึงบรอดแบนด์
เมื่อครบกาหนด 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือแสดงเจตจานงขอใช้โครงข่ายโทรคมนาคม หาก ทีโอที ยัง
ไม่มีหนังสือตอบรับ หรือ หนังสือชี้แจงใด ๆ ให้ถือว่า ทีโอที ได้ตอบรับเจตจานงการขอใช้โครงข่าย
โทรคมนาคมทั้งหมดแล้ว
ผู้ขอใช้จะต้องดาเนินการเจรจาเกี่ยวกับเงื่อนไขของสัญญาการใช้โครงข่ายโทรคมนาคม
สาหรับบริการ
เข้าถึงบรอดแบนด์ กับทีโอที ให้เสร็จสิ้นภายใน 90 วันนับแต่วันที่ ทีโอที ได้รับหนังสือแสดงเจตจานงที่มี
รายละเอียดครบถ้วนสมบูรณ์แล้ว
ผู้ขอใช้ และ ทีโอที สามารถเสนอขอให้เพิ่มปริมาณของโครงข่ายโทรคมนาคมที่ใช้ หรือขอให้ลดปริมาณ
โครงข่ายโทรคมนาคม สาหรับบริการเข้าถึงบรอดแบนด์ ที่ใช้บางส่วนลงได้ โดยใช้แบบฟอร์มตามที่ ทีโอที
กาหนด
ภายหลังเสร็จสิ้นการเจรจา โดยสามารถตกลงเงื่อนไขการใช้โครงข่ายโทรคมนาคม สาหรับบริการเข้าถึงบ
รอดแบนด์ กันได้สาเร็จผู้ขอใช้จะต้องมาทาสัญญาการใช้โครงข่ายโทรคมนาคม กับ ทีโอที ตามแบบสัญญา
มาตรฐานที่ ทีโอที กาหนด
คาจากัดความ ความหมาย และการตีความถ้อยคา ในข้อเสนอการใช้โครงข่ายโทรคมนาคม สาหรับบริการ
เข้าถึงบรอดแบนด์ ฉบับนี้ ให้เป็นไปตามเอกสารแนบท้ายข้อเสนอการใช้โครงข่ายโทรคมนาคม สาหรับ
บริการเข้าถึงบรอดแบนด์ หมายเลข 7
กฎหมายที่ใช้บังคับกับสัญญาการใช้โครงข่ายโทรคมนาคม สาหรับบริการเข้าถึงบรอดแบนด์ ให้ใช้บังคับ
ภายใต้กฎหมายไทย
ภาษาที่ใช้ในสัญญาการใช้โครงข่ายโทรคมนาคม สาหรับบริการเข้าถึงบรอดแบนด์ ให้ใช้ภาษาไทยเป็นหลัก
และมีภาษาอังกฤษที่เป็นศัพท์เฉพาะในทางด้านวิศวกรรม
ทีโอที สงวนสิทธิ์ในการแก้ไขหรือยกเลิกข้อกาหนดใด ๆ ในข้อเสนอการใช้โครงข่ายโทรคมนาคม สาหรับ
บริการเข้าถึงบรอดแบนด์ฉบับนี้ได้
เอกสารฉบับนีจ้ ัดทาขึ้นโดยบริษัท ทีโอที จากัด (มหาชน)
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8.

เงื่อนไขและขั้นตอนกำรขอใช้บริกำรเพิ่มเติม และขอใช้บริกำรใหม่
8.1
ในกรณีที่ผู้ขอใช้ประสงค์จะขอใช้บริการเพิ่มเติม ซึ่งเป็นบริการที่เกี่ยวเนื่องกับการใช้โครงข่าย โทรคมนาคม
สาหรับบริการเข้าถึงบรอดแบนด์ ที่มีระบุไว้ในข้อเสนอการใช้โครงข่ายโทรคมนาคม ฉบับนี้ ซึ่งผู้ขอใช้ไม่ได้
ขอใช้บริการเหล่านั้นไว้ และในเวลาต่อมาหากผู้ขอใช้มีความต้องการใช้บริการเพิ่มเติมจาก ทีโอที ให้ผู้ขอใช้
ยื่นคาขอใช้บริการเพิ่มเติม เพื่อให้ ทีโอที พิจารณา
8.2 ในกรณีที่ ทีโอที มีบริการใหม่ที่เกี่ยวเนื่องกับการใช้โครงข่ายโทรคมนาคมซึ่งไม่มีระบุไว้ในข้อเสนอการใช้
โครงข่ายโทรคมนาคม สาหรับบริการเข้าถึงบรอดแบนด์ ฉบับนี้ ซึ่ง ทีโอที มีสิทธิที่จะแก้ไขปรับปรุงข้อเสนอ
การใช้โครงข่ายโทรคมนาคมเพื่อเพิ่มบริการใหม่ เมื่อได้รับความเห็นชอบจากหน่วยงานองค์กรกากับดูแล
และหากผู้ขอใช้ต้องการจะใช้บริการใหม่เหล่านั้น จะต้องยื่นหนังสือแสดงเจตจานงขอใช้บริการใหม่ตาม
แบบที่กาหนดในข้อเสนอการใช้โครงข่ายโทรคมนาคม สาหรับบริการเข้าถึงบรอดแบนด์ ที่ได้แก้ไขปรับปรุง
แล้ว
8.3 ขบวนการดาเนินการขอใช้บริการใหม่ หรือการขอใช้บริการเพิ่มเติม ให้ดาเนินการตามข้อ 1, 3 และ 8 ทั้งนี้
หากการขอใช้บริการใหม่ หรือการขอใช้บริการเพิ่มเติมดังกล่าวทาให้ต้องมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญา ทีโอ
ที จะดาเนินการจัดส่งสัญญาการใช้โครงข่ายโทรคมนาคม สาหรับบริการเข้าถึงบรอดแบนด์ ฉบับใหม่ให้
กสทช. พิจารณาให้ความเห็นชอบ

9.

กำรดำเนินกำรต่อข้อร้องเรียนและข้อโต้แย้งของผู้ขอใช้โครงข่ำยโทรคมนำคม สำหรับบริกำรเข้ำถึงบรอดแบนด์
9.1 ทั้งสองฝ่ายจะให้ความร่วมมือในการดาเนินการใด ๆ เกี่ยวกับการใช้โครงข่าย และพิจารณาเสนอการแก้ไข
เอกสารแนบท้ายสัญญา การเจรจาเกี่ยวกับการชาระเงิน และกาหนดรายละเอียดของกระบวนการต่าง ๆ ที่
จะนามาใช้เพื่อให้การปฏิบัติตามสัญญาการใช้โครงข่ายโทรคมนาคม สาหรับบริการเข้าถึงบรอดแบนด์ มี
ความสมบูรณ์ไม่ติดขัด
9.2 การระงับข้อพิพาท ในช่วงระยะเวลาก่อนหรือระหว่างกระบวนการระงับข้อพิพาท ทั้งสองฝ่ายจะไม่มีการ
ระงับการใช้โครงข่ายโทรคมนาคม สาหรับบริการเข้าถึงบรอดแบนด์ หรือการกระทาใด ๆ ซึ่งอาจส่งผล
กระทบต่อการให้บริการโทรคมนาคมของอีกฝ่ายหนึ่ง เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจาก กสทช.
9.3 กรณีที่เกิดข้อพิพาทเกี่ยวกับการใช้โครงข่ายโทรคมนาคม สาหรับบริการเข้าถึงบรอดแบนด์ ตามสัญญา ทีโอ
ที จะระงับข้อพิพาทโดยการใช้วิธีการทางหน่วยงานของรัฐหรือองค์กรกากับดูแลกิจการโทรคมนาคม หรือใช้
วิธีการทางศาล

เอกสารฉบับนีจ้ ัดทาขึ้นโดยบริษัท ทีโอที จากัด (มหาชน)

20 ก.พ. 61

ข้อเสนอการใช้โครงข่ายโทรคมนาคม
สาหรับบริการเข้าถึงบรอดแบนด์
หน้า 8 จาก 23

10. บทลงโทษหรือค่ำปรับจำกกำรผิดเงื่อนไขของสัญญำกำรใช้โครงข่ำย
10.1 ผู้ขอใช้จะต้องวางหลักประกันเป็นเงินสด หรือหนังสือค้าประกันธนาคารพร้อมกับการยื่นหนังสือแสดง
เจตจานงขอใช้โครงข่าย เพื่อเป็นหลักประกันเจตจานงของผู้ขอใช้ ซึ่ง ทีโอที จะคืนหลักประกันเมื่อผู้ขอใช้
พ้นภาระผูกพันตามเจตจานงแล้ว
10.2 หากมีการยกเลิกเจตจานงขอใช้โครงข่ายโทรคมนาคม สาหรับบริการเข้าถึงบรอดแบนด์ หรือผู้ขอใช้ไม่มาทา
สัญญาการใช้โครงข่ายโทรคมนาคม สาหรับบริการเข้าถึงบรอดแบนด์ ผู้ขอใช้ยินยอมให้ ทีโอที หักเงินจาก
หลักประกันทั้งหมด
10.3 ในกรณีที่ผู้ขอใช้ไม่ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์เกี่ยวกับการใช้ที่ดิน อาคาร สถานที่ สาธารณูปโภค และสิ่งอานวย
ความสะดวกอื่น ๆ ตามข้อ 2.2 ทีโอที มีสิทธิเรียกค่าเสียหายได้ตามความเสียหาย ที่เกิดขึ้นจริง จนกว่าผู้ขอ
ใช้จะปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎเกณฑ์
11. บุคคลและสถำนที่ติดต่อได้
บุคคลและสถานที่ติดต่อได้เป็นตามเอกสารแนบท้ายข้อเสนอการใช้โครงข่ายโทรคมนาคม สาหรับบริการเข้าถึงบรอด
แบนด์ หมายเลข 8
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เอกสำรแนบท้ำยข้อเสนอกำรใช้โครงข่ำยโทรคมนำคม สำหรับบริกำรเข้ำถึงบรอดแบนด์ หมำยเลข 1
จุดเข้ำถึงกำรใช้โครงข่ำยโทรคมนำคม (Point of Access)
1. จุดเข้าใช้โครงข่ายท้องถิ่นแบบทองแดง
ที่

CID

พืน้ ที่บริกำร ทีโอที

ชุมสำย
FOUR WING ศรีนครินทร์

พื้นที่กรมกำรปกครอง

ศูนย์

ส่วน

ฝ่ำย

ตำบล

อำเภอ

จังหวัด

หัวหมาก

นครหลวง2.1.1

บน.2.1

หัวหมาก

บางกะปิ

กรุงเทพฯ

1

02-0001

2

02-0002 กลางเมืองกรุงเทพกรีฑา (MSAN)

หัวหมาก

นครหลวง2.1.1

บน.2.1

สะพานสูง

สะพานสูง

กรุงเทพฯ

3

02-1164

คลองกะจะ

หัวหมาก

นครหลวง2.1.1

บน.2.1

หัวหมาก

บางกะปิ

กรุงเทพฯ

4

02-0004

คลองกะจะ

หัวหมาก

นครหลวง2.1.1

บน.2.1

หัวหมาก

บางกะปิ

กรุงเทพฯ

5

02-0007

คลองกุ่ม (อินทรารักษ์)

หัวหมาก

นครหลวง2.1.1

บน.2.1

คลองกุ่ม

บึงกุ่ม

กรุงเทพฯ

6

02-0607

ศรีอุดม 4

บางพลี

นครหลวง2.2.2

บน.2.2

สวนหลวง

ประเวศ

กรุงเทพฯ

7

02-1464

ทศพลแลนด์

บางนา

นครหลวง2.2.1

บน.2.2

บางนา

บางนา

กรุงเทพฯ

8

02-0975

พิศาล

บางเสาธง

นครหลวง2.2.2

บน.2.2

บางพลีใหญ่

บางพลี

สมุทรปราการ

9

02-0750

พฤกษาทาวน์(สมุทรปราการ)

สมุทรปราการ

นครหลวง2.2.3

บน.2.2

บางเมือง

10

02-0775

ศรีนครินทร์(เอกไพลิน)2

สมุทรปราการ

นครหลวง2.2.3

บน.2.2

บางแก้ว

11

02-0659

บางแก้ว(กรุงเทพ)ม.ปลาทอง

สมุทรปราการ

นครหลวง2.2.3

บน.2.2

สาโรงเหนือ

12

02-0583

รถไฟสายเก่า 3

บางนา

นครหลวง2.2.1

บน.2.2

บางนา

13

02-1818

แพรกษา 2

สมุทรปราการ

นครหลวง2.2.3

บน.2.2

บางปูใหม่

เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ

14

02-0811

แสงปัญญา(แพรกษา)

สมุทรปราการ

นครหลวง2.2.3

บน.2.2

แพรกษา

เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ

15

02-0988

ราชาเทวะ

บางพลี

นครหลวง2.2.2

บน.2.2

บางพลีใหญ่

บางพลี

สมุทรปราการ

16

02-0922

บางพลี 12 (ม.วินด์มิลล์)

บางพลี

นครหลวง2.2.2

บน.2.2

บางพลี

บางพลี

สมุทรปราการ

17

02-0934 บางพลี 6 (The Nation Tower)

บางพลี

นครหลวง2.2.2

บน.2.2

บางงพลี

บางพลี

สมุทรปราการ

18

02-0609

ศรีอุดม 6

บางพลี

นครหลวง2.2.2

บน.2.2

สวนหลวง

สวนหลวง

กรุงเทพฯ

19

02-0630

ทรัพย์รุ่งเรืองซิตี้

สมุทรปราการ

นครหลวง2.2.3

บน.2.2 ท้ายบ้านใหม่ เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ

20

02-1273

นครทอง แกรนด์วิลล์

สมุทรปราการ

นครหลวง2.2.3

บน.2.2

เอกสารฉบับนีจ้ ัดทาขึ้นโดยบริษัท ทีโอที จากัด (มหาชน)

แพรกษา

เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ
บางพลี

สมุทรปราการ

เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ
บางนา

กรุงเทพฯ

เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ
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2.

บริการการใช้โครงข่ายท้องถิ่นแบบทองแดง
บมจ.ทีโอที ให้บริการเช่าข่ายสายท้องถิ่นจากจุดเชื่อมต่อที่ตั้งอยู่ในชุมสายโทรศัพท์ตามสถานที่ที่กาหนดไป
ยังอุปกรณ์ปลายทางโดยผ่านข่ายสายทองแดง โดยผู้ขอใช้บริการสามารถขอติดตั้งอุปกรณ์เพื่อเชื่อมต่ออุปกรณ์
การให้บริการของตนเองเข้ากับโครงข่ายได้จากจุดเชื่อมต่อของโครงข่ายดังนี้
2.1 จากจุด MDF ของชุมสายจากด้าน Outside ผ่าน Primary Cable และ Secondary Cable ไปยังจุด
เชื่อมต่อ DP Box เพื่อไปยังลูกค้าปลายทางได้ (จุดเชื่อมต่อที่ 1 ไปยังจุดที่ 3)
2.2 สามารถเชื่อมต่ออุปกรณ์จาก Green Cabinet ซึ่งอยู่บนทางเท้าเข้ากับอุปกรณ์โทรคมของตนเองผ่าน
Secondary Cable ไปยัง DP Box เพื่อไปยังลูกค้าปลายทางได้ (จุดเชื่อมต่อที่ 2ไปยังจุดที่ 3)
Copper Access Network

3
DP Box

1

TOT
Exchange
Bld.

2
Green
Cabinet

MDF (Main Distribution Frame)
Inside

Outside

Subscribers
Secondary Cable

Primary Cable

แสดงจุดเชื่อมต่อสาหรับอุปกรณ์โทรคมเพื่อให้บริการบรอดแบนด์
การเชื่อมต่อของผู้ขอใช้บริการจาเป็นต้องติดตั้งอุปกรณ์ MDF ของตนเองเพื่อเชื่อมต่อเข้ากับโครงข่ายของ
บมจ.ทีโอที โดยมีมาตรฐานอุปกรณ์ตามที่ บมจ.ทีโอที กาหนด

เอกสารฉบับนีจ้ ัดทาขึ้นโดยบริษัท ทีโอที จากัด (มหาชน)
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เอกสำรแนบท้ำยข้อเสนอกำรใช้โครงข่ำยโทรคมนำคม สำหรับบริกำรเข้ำถึงบรอดแบนด์ หมำยเลข 2
ข้อกำหนดทำงมำตรฐำนทำงเทคนิค
Technical requirements and specifications
เนื่องจาก บมจ.ทีโอที เป็นผู้ให้บริการโทรศัพท์รายแรกของประเทศไทยจึงเป็นผู้กาหนดมาตรฐานในการจัดซื้ออุปกรณ์
สาหรับการสร้างโครงข่ายการให้บริการโทรศัพท์พื้นฐานด้วยตนเอง ผู้เช่าโครงข่ายสามารถเชื่อมต่ออุปกรณ์ตามจุดที่ บมจ.ทีโอ
ที กาหนด (Point of Access) เพื่อให้บริการบรอดแบนด์ โดยจุดเชื่อมต่อมีมาตรฐานดังนี้
1. มาตรฐานในการเชื่อมโยงเพื่อใช้บริการโครงข่ายของบริษัทมีมาตรฐานดังนี้
1.1 มาตรฐานที่ใช้อ้างอิงของสายเคเบิลทองแดง
- Conductor (Annealed Copper) : ASTM B-3 “Specification for Soft or annealed Copper wire”
- ขนาดตัวนาสายทองแดง : เส้นผ่านศูนย์กลาง 0.4 mm (26 AWG) , 0.5 mm (24 AWG)
- ฉนวนหุ้มสายตัวนา : ทาจาก Polyethylene
- มาตรฐานสีของฉนวนหุ้มสายตัวนา : Munsell Colour System (ASTM Designation D 1535-68) and EIA
Standard RS-359 (ANSI C 83. 1-1969)
- เปลือกเคเบิล : LDPE (Low Density Polyethylene)
1.2 มาตรฐานที่ใช้อ้างอิงอุปกรณ์เชื่อมโยงโครงข่ายสายทองแดง
1.2.1 อุปกรณ์ แผง MDF TERMINAL
- ขนาด 8, 10, 16, 25 pairs
- IDC Contact รองรับขนาดสายตัวนา 26 AWG to 22 AWG (0.40 mm to 0.65 mm)
- Environment Protection
 Indoor use : IEC 60529 (IP20)
 Outdoor use : IEC 60529 (IP55)
- Contact Resistance : < 1 ohms ตาม IEC IEC 60512-2 Test 2a
- Insulation Resistance : ≥ 1,000 Mega Ohms ตาม IEC IEC 60512-2 Test 3a
- Data transmission standard : CAT5 ตาม TIA/EIA 568-A
1.2.2 อุปกรณ์ แผง TERMINAL BLOCK ในตู้ผ่าน (Cross Connection Cabinet)
- ขนาด 25 pairs
- IDC Contact รองรับขนาดสายตัวนา 26 AWG to 22 AWG (0.40 mm to 0.65 mm)
- Contact Resistance : < 10 milli ohms ตาม ASTM B 539 method C
- Insulation Resistance : ≥ 10,000 Mega Ohms
- Data transmission standard : CAT5 ตาม TIA/EIA 568-A
เอกสารฉบับนีจ้ ัดทาขึ้นโดยบริษัท ทีโอที จากัด (มหาชน)
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1.2.3 อุปกรณ์ แผง IDC STUB CABLE TERMINALS (ตู้พัก DP)
- ขนาด 10, 15, 25 pairs
- IDC Contact รองรับขนาดสายตัวนา 24 AWG to 19 AWG (0.5 mm to 0.9 mm)
- Contact Resistance : < 5 milli ohms ตาม ASTM B 539 method C
- Insulation Resistance : ≥ 10,000 Mega Ohms
2. คุณภาพการให้บริการขั้นต่าให้เป็นไปตามประกาศของ กสทช. เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการพิจารณามาตรฐาน
บริการที่ดีสาหรับการใช้ต่อโครงข่ายประกาศของ กสทช. เรื่อง มาตรฐานทางเทคนิคสาหรับการใช้ต่อโครงข่าย
โทรคมนาคม

เอกสารฉบับนีจ้ ัดทาขึ้นโดยบริษัท ทีโอที จากัด (มหาชน)
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อัตรำค่ำตอบแทนกำรขอใช้โครงข่ำยโทรคมนำคม
-------------------------------------------------------อัตราค่าตอบแทนการใช้โครงข่าย อัตรา 400 บาท/เดือน/คู่สาย

เอกสารฉบับนีจ้ ัดทาขึ้นโดยบริษัท ทีโอที จากัด (มหาชน)
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อัตรำค่ำตอบแทนกำรใช้อำคำรสถำนที่ สำธำรณูปโภค และสิ่งอำนวยควำมสะดวกอื่น ๆ
ที่ดิน
1. อัตรา
หน่วย : บาท/ตารางวา/ปี

ประเภทของที่ดิน
1.1 ที่ดินในนครหลวง
1.2 ที่ดินในภูมิภาค
1.3 ที่ดินบนภูเขา
ที่ดินตามรายชื่อสถานี
โทรคมนาคม / ชุมสายโทรศัพท์

อัตรำค่ำเช่ำหรือใช้ที่ดิน
13,800
1,350
600

2. การคานวณ
2.1 ประเภทของที่ดิน
(1) ที่ดินในนครหลวง ได้แก่ ที่ดินที่อยู่ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
(2) ที่ดินในภูมิภาค ได้แก่ ที่ดินที่นอกเหนือจากที่ดินในนครหลวง และที่ดินบนภูเขา
(3) ที่ดินบนภูเขา ได้แก่ ที่ดินที่เป็นที่ตั้งของสถานีโทรคมนาคม / ชุมสายโทรศัพท์ที่อยู่บนเนินเขาหรือภูเขา
ตามรายชื่อที่กาหนด
2.2 การคานวณ กรณีขอเช่าหรือใช้ไม่ถึงปี หรือเศษของปีให้คิดเฉลี่ยเป็นรายเดือน
2.3 การคานวณเศษของตารางวา
(1) กรณีที่ขอใช้ตั้งแต่ครึ่งตารางวาลงมา ให้คิดเป็นครึ่งตารางวา
(2) กรณีเกินครึ่งตารางวา ให้คิดเป็น 1 ตารางวา
อำคำรหรือพื้นที่อำคำร
1. อัตรา
หน่วย : บาท/ตารางเมตร/ปี

ประเภทพื้นที่อำคำร
1.1 พื้นที่ของห้องเครื่องอุปกรณ์
1.2 พื้นที่ของส่วนประกอบอาคาร
1.3 พื้นที่ทั่วไป

สถำนที่ตั้งของอำคำรหรือพื้นที่อำคำร
นครหลวง
8,800
3,300
4,400

เอกสารฉบับนีจ้ ัดทาขึ้นโดยบริษัท ทีโอที จากัด (มหาชน)

ภูมิภำค
7,500
2,900
3,900

บนภูเขำ
6,000
2,500
3,500
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2. การคานวณ
2.1 การคานวณ กรณีขอเช่าหรือใช้ไม่ถึงปี หรือเศษของปีให้คิดเฉลี่ยเป็นรายเดือน
2.2 การคานวณเศษของตารางเมตร ให้คิดเป็น 1 ตารางเมตร
ถนน
1. อัตราค่าร่วมใช้ถนน 12,000 บาท/กิโลเมตร/ปี
2. การคานวณ
2.1 ให้คิดอัตราค่าใช้เฉพาะถนนเข้าสถานีโทรคมนาคม / ชุมสายโทรศัพท์ตามรายชื่อสถานีโทรคมนาคม /
ชุมสายโทรศัพท์ที่กาหนด
2.2 การคานวณ กรณีขอใช้ไม่ถึงปี หรือเศษของปีให้คิดเฉลี่ยเป็นรายเดือน
2.3 การคานวณ ในกรณีขอใช้ไม่ถึงกิโลเมตร ให้คิดดังนี้
(1) กรณีขอใช้ตั้งแต่ครึ่งกิโลเมตรลงมา ให้คิดเป็นครึ่งกิโลเมตร
(2) กรณีที่เกินครึ่งกิโลเมตร ให้คิดเป็น 1 กิโลเมตร
ระบบกำรกำลัง
1. อัตรา
หน่วย : บาท / หน่วย

1.1
1.2
1.3

1.4
1.5

ประเภทของกำรผลิตกระแสไฟฟ้ำ
การขอใช้กระแสไฟฟ้า AC จาก M.D.B. ของบริษัท ที่ใช้แหล่งผลิตกระแสไฟฟ้า
โดยการไฟฟ้าท้องถิ่น
การขอใช้กระแสไฟฟ้า AC จาก M.D.B. ของบริษัท ที่ใช้แหล่งผลิตกระแสไฟฟ้า
โดยการไฟฟ้าท้องถิ่นและใช้แหล่งผลิตไฟฟ้าสารองของบริษัท
การขอใช้กระแสไฟฟ้า AC จากแหล่งผลิตกระแสไฟฟ้าสารอง UPS ของบริษัท
ที่ใช้แหล่งผลิตของการไฟฟ้าท้องถิ่นและใช้แหล่งผลิตไฟฟ้าสารองของบริษัท
1.3.1 ประเภท Standard Class (แหล่งจ่ายไฟฟ้า 1 แหล่งจ่าย)
1.3.2 ประเภท Premium Class (แหล่งจ่ายไฟฟ้า 2 แหล่งจ่าย)
การขอใช้กระแสไฟฟ้า DC จากแหล่งผลิตกระแสไฟฟ้า DC ของบริษัท ที่ใช้
แหล่งผลิตของการไฟฟ้าท้องถิ่นและใช้แหล่งผลิตไฟฟ้าสารองของบริษัท
การขอใช้กระแสไฟฟ้า AC ที่ใช้แหล่งผลิตกระแสไฟฟ้าของบริษัท

1.6 การขอใช้กระแสไฟฟ้า DC จากแหล่งผลิตกระแสไฟฟ้า DC ที่ใช้แหล่งผลิต
กระแสไฟฟ้าของบริษัท
1.7 การขอใช้กระแสไฟฟ้า DC ที่ใช้แหล่งผลิตกระแสไฟฟ้า DC ระบบ SOLAR
CELL POWER PLANT ของบริษัท
เอกสารฉบับนีจ้ ัดทาขึ้นโดยบริษัท ทีโอที จากัด (มหาชน)

ค่ำใช้ระบบกำรกำลัง
0.90 + Er
2.84 + Er

4.48 + 1.1 Er
6.85 + 1.1 Er
18.11 + Er
17.29 + 1.5 Fr
35.40 + 1.5 Fr
222.05
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หมำยเหตุ 1. Er เท่ากับอัตราค่าไฟฟ้าที่การไฟฟ้าท้องถิ่นเรียกเก็บต่อหน่วยในอัตราสูงสุดของธุรกิจขนาดเล็ก (ค่าไฟฟ้า
ฐาน + ค่าไฟฟ้าอัตโนมัติ (Ft))
2. Fr หมายถึง ราคาน้ามันดีเซล
3. ทีโอที จะคานวณอัตราค่าใช้ระบบการกาลังตามสูตรที่กาหนดและประกาศใช้ตามที่มีการเปลี่ยนแปลงค่า
Ft ของการไฟฟ้าท้องถิ่น และราคาน้ามันดีเซลหมุนเร็วของบริษัท ปตท.จากัด (มหาชน) ณ วันที่ 20 ของเดือนแรก
4. การไฟฟ้าท้องถิ่น หมายถึง การไฟฟ้านครหลวง หรือการไฟฟ้าภูมิภาค
5. การคานวณ
5.1 ให้คิดอัตราค่าระบบการกาลังตามหน่วยที่ใช้ และตามประเภทของการผลิตกระแสไฟฟ้าในข้อ 1.
5.2 การคานวณปริมาณการใช้ไฟฟ้า
(1) กรณีการใช้ไฟฟ้า AC/DC ที่มีการติดตั้ง Kwh – meter ให้คิดตามหน่วย (Unit)
(2) กรณีการใช้ไฟฟ้า AC/DC ที่ไม่มีการติดตั้ง Kwh – meter ให้คิดตามหน่วย (Unit) โดยใช้สูตร
จานวนหน่วยการใช้ไฟฟ้า (Unit) หรือ U = (E x I x H x D) / 1000
เมื่อ E หมายถึง
ได้จากแหล่งจ่ายไฟฟ้า DC
I หมายถึง
H หมายถึง
D หมายถึง

ค่าแรงดันไฟฟ้า DC ที่วัดได้จากแรงดันไฟฟ้าที่อุปกรณ์ใช้งาน หรือค่าแรงดันไฟฟ้า DC ที่อ่าน
ที่ใช้งานกับอุปกรณ์หน่วยเป็น Volt.
ค่ากระแสไฟฟ้า DC ที่วัดได้จากกระแสไฟฟ้าที่อุปกรณ์ใช้งาน หน่วยเป็น Amp.
จานวนชั่วโมงที่ใช้ไฟฟ้า DC ต่อวัน
จานวนวันที่ใช้ไฟฟ้า DC ต่อเดือน

2. อัตราเหมาจ่ายเพื่อให้บริการ IDC (Internet Data Center)
2.1 ประเภท Standard Class (แหล่งจ่ายไฟฟ้า 1 แหล่งจ่าย)
2.1.1 กรณีใช้พิกัดกระแสไฟฟ้า 16 แอมแปร์ 10,920 บาท / เดือน
2.1.2 กรณีใช้พิกัดกระแสไฟฟ้า 32 แอมแปร์ 21,840 บาท / เดือน
2.2 ประเภท Premium Class (แหล่งจ่ายไฟฟ้า 2 แหล่งจ่าย)
2.2.1 กรณีใช้พิกัดกระแสไฟฟ้า 16 แอมแปร์ 13,810 บาท / เดือน
2.2.2 กรณีใช้พิกัดกระแสไฟฟ้า 32 แอมแปร์ 27,620 บาท / เดือน
3. อัตราค่าใช้กระแสไฟฟ้าชั่วคราว คิดในอัตราเหมาจ่าย 2,000 บาท/เดือน/Site (โดยมี Load ไม่เกิน 600 Watt
ต่อ site และระยะเวลาการใช้ไม่เกิน 6 เดือนนับตั้งแต่วันที่เริ่มใช้กระแสไฟฟ้า หากเกินระยะเวลาที่กาหนดดังกล่าว จะคิด
อัตราค่าบริการตามที่ ทีโอที กาหนด)

เอกสารฉบับนีจ้ ัดทาขึ้นโดยบริษัท ทีโอที จากัด (มหาชน)
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ระบบปรับอำกำศ
1. อัตรา
1.1 ประเภทระบบปรับอากาศในห้องทั่วไป
หน่วย : บาท/ตารางเมตร/เดือน

ทำงเลือก

กรณีที่ 1

กรณีที่ 2

กรณีที่ 3

อัตรำ

180

80

55

เงื่อนไข

ทีโอที รับภาระ
- จัดหา ติดตั้ง
- ซ่อมและบารุงรักษา
- ชาระค่าไฟฟ้า

1. ทีโอที รับภาระ
- จัดหา ติดตั้ง
- ซ่อมและบารุงรักษา
2. ผู้เช่า/ผู้ใช้ รับภาระ
- ชาระค่าไฟฟ้า

1. ทีโอที รับภาระ
- จัดหา ติดตั้ง

2. ผู้เช่า/ผู้ใช้ รับภาระ
- ซ่อมและบารุงรักษา
- ชาระค่าไฟฟ้า

หมำยเหตุ การใช้อัตราในกรณีที่ 3 ให้ส่วนงานที่เกี่ยวข้อง ระบุในสัญญาให้ชัดเจนในการดูแลและ
บารุงรักษาทรัพย์สินที่เช่าใช้ให้เป็นประโยชน์แก่ ทีโอที มากที่สุด
1.2 ประเภทระบบปรับอากาศในห้องเครื่องอุปกรณ์
หน่วย: บาท/เดือน

ขนำดของเครื่องอุปกรณ์

ค่ำใช้ระบบปรับอำกำศ

0 – 200 วัตต์
ทุกๆ 100 วัตต์ ต่อไป 100 วัตต์ละ

344
172

2. การคานวณ
2.1 ให้คิดอัตราค่าใช้ตามประเภทของการใช้ระบบปรับอากาศ
2.2 การคานวณเศษของเดือนให้คิดเป็น 1 เดือน
2.3 การคานวณเศษของตารางเมตร ให้คิดเป็น 1 ตารางเมตร
2.4 การคานวณเศษของ 100 วัตต์ ให้คิดเป็น 100 วัตต์
เอกสารฉบับนีจ้ ัดทาขึ้นโดยบริษัท ทีโอที จากัด (มหาชน)
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เสำอำกำศ
1. ค่าเช่า/ใช้สายอากาศภายในอาคาร (Indoor Antenna)

2,900

บาท/Antenna/เดือน

2. ค่าเช่า/ใช้พื้นที่เสาสัญญาณ (Tower/Mast) เพื่อติดตั้งระบบสายอากาศและ/หรืออุปกรณ์อื่นๆ
หน่วย: บาท/
ชุด/เดือน
ประเภท

อัตรำค่ำบริกำร

2.1 Tower On Roof Top
- เสาประเภท Pole และ Guyed Mast
- เสาประเภท Self-Support

5,000
คิดตามความสูงของเสาสัญญาณในข้อ 2.2

2.2 Tower On Ground คิดตามความสูงของเสาสัญญาณ
- ความสูง < 32 เมตร

12,500

- 32 เมตร < ความสูง < 42 เมตร

15,500

- 42 เมตร < ความสูง < 72 เมตร

19,000

- ความสูงมากกว่า 72 เมตร

26,000

หมำยเหตุ 1. ระบบสายอากาศ 1 ชุด ให้ติดตั้งได้ไม่เกิน 3 Antenna Panel
2. กรณีเป็น Microwave 1 ชุด หมายถึง 1 จานสายอากาศ

เอกสารฉบับนีจ้ ัดทาขึ้นโดยบริษัท ทีโอที จากัด (มหาชน)
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1.
2.
3.

4.

5.

เอกสำรแนบท้ำยข้อเสนอกำรใช้โครงข่ำยโทรคมนำคม สำหรับบริกำรเข้ำถึงบรอดแบนด์ หมำยเลข 5
กำรเรียกเก็บและกำรชำระค่ำตอบแทนในกำรใช้โครงข่ำยโทรคมนำคม
ใบเรียกเก็บเงินค่าตอบแทนการใช้โครงข่ายโทรคมนาคม สาหรับบริการเข้าถึงบรอดแบนด์ จะจัดส่งให้ถึงผู้ขอใช้
ภายในเวลาไม่เกิน 60 วัน นับถัดจากวันสุดท้ายของแต่ละรอบเดือน
ผู้ขอใช้จะต้องชาระเงินค่าตอบแทนตามจานวนที่ปรากฏในใบเรียกเก็บเงินแก่ผู้ให้ใช้ภายใน 30 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับ
ใบเรียกเก็บเงินตามข้อ 1
การแก้ไขที่ผิดพลาด
ในกรณีที่ผู้ให้ใช้ตรวจพบว่าจานวนเงินในใบแจ้งค่าใช้บริการไม่ครบ ผู้ให้ใช้จะเรียกเก็บค่าตอบแทนการใช้ส่วนที่
เพิ่มรวมในใบแจ้งค่าใช้บริการในรอบถัดไป แต่ทั้งนี้จะต้องกระทาภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือน นับแต่วันที่ปรากฏใน
ใบเรียกเก็บเงินนั้น
(ในกรณีที่การเรียกเก็บเงินนั้นจะส่งผลกระทบถึงการเปลี่ยนแปลงค่าตอบแทนที่เรียกเก็บในรอบ
เดือนถัดไป ซึ่งการเปลี่ยนแปลงนั้นได้แจ้งให้ผู้ขอใช้ทราบแล้ว) สาหรับกรณีการเรียกเก็บเงินเกิน ผู้ให้ใช้จะลดยอดในใบ
แจ้งค่าตอบแทนการใช้ในรอบถัดไป หรือคืนเงินพร้อมออกใบลดหนี้ให้ผู้ขอใช้ตามประมวลรัษฎากรภาษีอากรตามแต่
กรณี
การบอกกล่าวทั้งหมดภายใต้เอกสารแนบท้ายฉบับนี้ให้ทาเป็นหนังสือ และส่งถึงผู้รับด้วยวิธีนาส่งด้วยตนเอง (By
hand) โทรสาร หรือ ไปรษณีย์ลงทะเบียน ตามที่อยู่ข้างล่างนี้
ผู้ให้ใช้ บริษัท ทีโอที จากัด (มหาชน)
89/2 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่
กรุงเทพมหานคร 10210
โทรศัพท์ ........................ โทรสาร .........................
ผู้ขอใช้ บริษัท............................. จากัด
เลขที่ ............................. ถนน....................
จังหวัด ........................... ไปรษณีย์ .......................
โทรศัพท์ ............................. โทรสาร ..............................
สั่งจ่ายเช็คธนาคาร
ผู้ให้ใช้
บริษัท ทีโอที จากัด (มหาชน)
ผู้ขอใช้
บริษัท ...................... จากัด

เอกสารฉบับนีจ้ ัดทาขึ้นโดยบริษัท ทีโอที จากัด (มหาชน)
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เอกสำรแนบท้ำยข้อเสนอกำรใช้โครงข่ำยโทรคมนำคม สำหรับบริกำรเข้ำถึงบรอดแบนด์ หมำยเลข 6
แบบฟอร์มขอใช้โครงข่ำยโทรคมนำคม สำหรับบริกำรเข้ำถึงบรอดแบนด์ ของ ทีโอที
1. รำยละเอียดผู้ขอรับใบอนุญำตที่ขอใช้
ชื่อผู้รับใบอนุญาตที่ขอใช้ : …………………………………………………………….....
ประเภทใบอนุญาต : ………………………………………………………………………..
เลขที่ใบอนุญาต : ……………………………………………………………………………
ชื่อบุคคลผู้มีอานาจทาการแทน (เอกสารมอบอานาจ) : …………………………………………………………………………
ตาแหน่ง : …………………………………………………………
ที่อยู่ : ………………………………………………………………………………………………………………………………………….....
…………………...........................................................................................................................................….......
หมายเลขโทรศัพท์ ...................................................

โทรสาร ………………………………………………

e-mail : ……………………………………………………………

เอกสารฉบับนีจ้ ัดทาขึ้นโดยบริษัท ทีโอที จากัด (มหาชน)
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2. ประเภทบริกำรขอใช้โครงข่ำยโทรคมนำคมที่ต้องกำร
2.1 ประเภทบริการ ........................................................
2.1.1 ต้นทาง (จังหวัด) ....................................... ปลายทาง (จังหวัด) .......................................
2.1.2 ความเร็ว ............................ จานวนวงจร .........................................................................
2.1.3 วัน เดือน ปี ที่ขอใช้ .................................... ระยะเวลาที่ขอใช้ ........................................
2.2 ประเภทบริการ ........................................................
2.2.1 ต้นทาง (จังหวัด) ....................................... ปลายทาง (จังหวัด) .......................................
2.2.2 ความเร็ว ............................ จานวนวงจร .........................................................................
2.2.3 วัน เดือน ปี ที่ขอใช้ .................................... ระยะเวลาที่ขอใช้ ........................................
2.3 ประเภทบริการ ........................................................
2.3.1 ต้นทาง (จังหวัด) ....................................... ปลายทาง (จังหวัด) .......................................
2.3.2 ความเร็ว ............................ จานวนวงจร .........................................................................
2.3.3 วัน เดือน ปี ที่ขอใช้ .................................... ระยะเวลาที่ขอใช้ ........................................
3. ชื่อ-สกุล ผูใ้ ห้ข้อมูล …………………………………………………………………………………………………………
โทรศัพท์ ...........................................e-mail ………………………………………………………………………
……………………………………………………ลงนามผู้มีอานาจขอใช้
................/..................../.................วัน เดือน ปี

……………………………………………………ลงนามผู้รับเอกสาร
............/..................../..................... วัน เดือน ปี

เอกสารฉบับนีจ้ ัดทาขึ้นโดยบริษัท ทีโอที จากัด (มหาชน)
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ข้อเสนอการใช้โครงข่ายโทรคมนาคม
สาหรับบริการเข้าถึงบรอดแบนด์
หน้า 22 จาก 23

เอกสำรแนบท้ำยข้อเสนอกำรใช้โครงข่ำยโทรคมนำคม สำหรับบริกำรเข้ำถึงบรอดแบนด์ หมำยเลข 7
คำจำกัดควำม ควำมหมำย และกำรตีควำมถ้อยคำในข้อเสนอ
รูปแบบกำรให้บริกำรกำรใช้โครงข่ำยโทรคมนำคม สำหรับบริกำรเข้ำถึงบรอดแบนด์ คือ
บริการให้ใช้สายนาสัญญาณเต็มรูปแบบ (Full unbundling) หมายความว่า
บริการให้เช่าคู่สายทองแดง ในส่วนสื่อสัญญาณข้อมูลโครงข่ายวงจรท้องถิ่นเพื่อให้บริการอินเทอร์เน็ต
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ข้อเสนอการใช้โครงข่ายโทรคมนาคม
สาหรับบริการเข้าถึงบรอดแบนด์
หน้า 23 จาก 23

เอกสำรแนบท้ำยข้อเสนอกำรใช้โครงข่ำยโทรคมนำคม สำหรับบริกำรเข้ำถึงบรอดแบนด์ หมำยเลข 8
บุคคล และ สถำนที่ติดต่อได้
บุคคล และ สถานที่ ที่ติดต่อสาหรับเรื่อง การใช้โครงข่ายโทรคมนาคม สาหรับบริการเข้าถึงบรอดแบนด์ได้แก่
นายประภพ เด่นวุฒิวรกาญจน์
หน่วยธุรกิจขายและบริการลูกค้าองค์กร (ข.)
บริษัท ทีโอที จากัด (มหาชน)
89/2 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่
กรุงเทพมหานคร 10210
โทรศัพท์ 0-2575-4767 โทรสาร 0-2574-9677
E-mail prachakk@tot.co.th
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