ข้อเสนอการใช้และเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม
บริษัท อีพีซี โซลูชั่น จำกัด (บริษัท) ได้จัดทำข้อเสนอกำรใช้โครงข่ำยโทรคมนำคม (ข้อเสนอ) นี้ตำมประกำศ
คณะกรรมกำรกิจกำรกระจำยเสี ยง กิจกำรโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคมแห่งชำติ เรื่อง กำรใช้และเชื่อมต่อ
โครงข่ำยโทรคมนำคม พ.ศ. 2556 (ประกำศ กสทช.) เพื่อให้เป็นข้อเสนออ้ำงอิงในกำรให้ใช้ โครงข่ำยโทรคมนำคม
(โครงข่ำย) แก่ผู้ให้บริกำรโทรคมนำคมที่ประสงค์จะใช้โครงข่ำย (ผู้ขอใช้) ซึ่งมีสิทธิและหน้ำที่ภำยใต้กำรกำกับดูแลของ
คณะกรรมกำรกิจกำรกระจำยเสียง กิจกำรโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคมแห่งชำติ (กสทช.) ตำมขอบเขตกำรใช้
โครงข่ำยที่เสนอไว้ในข้อเสนอนี้
หมวด 1
หลักการทั่วไป
ข้อ 1 บริษัทมีบริกำรให้ใช้โครงข่ำย คือ บริกำรวงจรเชื่อมโยงโครงข่ำยโทรคมนำคม Dark Fiber สำหรับให้บริกำร
อินเทอร์เน็ตควำมเร็วสูง ในนิคมอุตสำหกรรม และ Smart City ตำมเอกสำรแนบท้ำยข้อเสนอ 1
ข้อ 2 ผู้ขอใช้ประสงค์ที่จะขอใช้โครงข่ำย โดยผู้ขอใช้ได้เห็นชอบและจะปฏิบัติให้เป็นไปตำมเงื่อนไขของค่ำตอบแทน
เงื่อนไขหน้ำที่ ที่ปรำกฏในข้อเสนอนี้ รวมถึงข้อตกลงอื่นใดเพิ่มเติมที่ผู้ขอใช้ได้เสนอ และบริษัทเห็นชอบตกลงร่วมกัน
ภำยใต้กรอบหลักเกณฑ์ของประกำศ กสทช. โดยผู้ขอใช้จะต้องทำเป็นหนังสือแสดงเจตจำนงโดยชัดแจ้งแก่บริษัทว่ำ
ต้องกำรขอทำสัญญำกำรใช้โครงข่ำยโทรคมนำคม (สัญญำ) ตำมเงื่อนไขที่กำหนดไว้ตำมข้อเสนอนี้ หรือเงื่อนไขที่
ต้องกำรเจรจำเพิ่มเติม
ข้อ 3 ผู้ขอใช้จะเข้ำทำสัญญำกับบริษัทตำมแบบสัญญำที่บริษัทกำหนด โดยสัญญำที่จัดทำขึ้นจะเป็นสัญญำที่ใช้
เฉพำะระหว่ำงผู้ขอใช้กับบริษัทเท่ำนั้น อีกทั้งมิให้มีกำรโอนสิทธิ ผลประโยชน์ หน้ำที่ และควำมรับผิดชอบใดๆ ของ
ผู้ขอใช้ อันเกี่ยวเนื่องกับกำรใช้โครงข่ำยตำมข้อเสนอและสัญญำที่มี ไปยังบุคคลอื่นโดยมิได้รับควำมเห็นชอบจำกบริษัท
ข้อ 4 ในกำรขอใช้โครงข่ำย บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะขอให้ผู้ขอใช้ต้องวำงหลักประกันเพื่อเป็นกำรประกันกำรปฏิบัติ
ของผู้ขอใช้ตำมข้อเสนอนี้ โดยบริษัทจะคืนหลักประกันให้ เมื่อเชื่อได้ว่ำผู้ขอใช้สำมำรถที่จะปฏิบัติได้ตำมข้อเสนอนี้
รวมถึงข้อตกลงเพิ่มเติมที่มี
ข้อ 5 ผู้ขอใช้จะต้องเป็นผู้ให้บริกำรโทรคมนำคมซึ่งมีสิทธิและหน้ำที่ในกำรประกอบกิจกำรโทรคมนำคมภำยใต้กำร
กำกับดูแลของ กสทช. ตลอดระยะเวลำที่มีกำรใช้โครงข่ำยระหว่ำงกัน
ข้อ 6 ผู้ขอใช้รับรองว่ำ
6.1 มีอำนำจที่จะเข้ำดำเนินกำรขอใช้โครงข่ำย ตลอดจนมีอำนำจในกำรเข้ำทำสัญญำกับบริษัท
6.2 สำมำรถจะปฏิบัติตำมข้อเสนอนี้ รวมถึงข้อตกลงเพิ่มเติมที่มี ได้ตลอดระยะเวลำที่มีสัญญำกับบริษัท
ข้อ 7 ภำยใต้กรอบหลักเกณฑ์ของประกำศ กสทช. หำกบริษัทจำเป็นต้องทำกำรปรับปรุง หรือเปลี่ยนแปลงส่วนหนึ่ง
ส่วนใดของข้อเสนอ เพื่อให้สอดคล้องกับสถำนกำรณ์ที่เกิดขึ้น กำรปรับปรุ งหรือเปลี่ยนแปลงที่เป็นเงื่อนไขเกี่ยวเนื่อง
กับกำรปฏิบัติกรณีทั่วไป โดยมิได้ใช้บังคับเป็นกำรเฉพำะเจำะจงกับผู้ขอใช้รำยใดรำยหนึ่งตำมที่ได้มีกำรตกลงกันแล้ว
คู่สัญญำอำจตกลงร่วมกันให้มีกำรดำเนินกำรดังกล่ำวได้
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กระบวนการและระยะเวลาเจรจาข้อตกลงการใช้โครงข่ายโทรคมนาคม
ข้อ 8 ผู้ขอใช้ต้องทำเป็นหนังสือแสดงเจตจำนง (คำขอใช้) แก่บริษัท ว่ำต้องกำรขอทำสัญญำตำมเงื่อนไขที่กำหนดไว้
ในข้อเสนอนี้ โดยจะต้องระบุรำยละเอียดอย่ำงน้อยดังต่อไปนี้
8.1 บริกำรที่ต้องกำรใช้ รวมทั้งคุณภำพและปริมำณที่ต้องกำรและรำยละเอียดทำงเทคนิคอื่นๆ ที่จำเป็น
สำหรับกำรใช้โครงข่ำย
8.2 รูปแบบกำรใช้โครงข่ำยที่ต้องกำร และสถำนที่ที่จะเป็นจุดเข้ำใช้โครงข่ำย
8.3 สิ่งอำนวยควำมสะดวกที่ต้องกำรใช้ เพื่อกำรใช้โครงข่ำยตำมข้อเสนอนี้
8.4 วัน ระยะเวลำ และสถำนที่ที่ต้องกำรใช้โครงข่ำย
8.5 ข้อเสนอหรือเงื่อนไขที่ต้องกำรเจรจำเพิ่มเติม หรือปรับเปลี่ยนจำกข้อเสนอนี้
8.6 ข้อมูลอื่นที่จำเป็นสำหรับกำรใช้โครงข่ำย
8.7 บุคคลและสถำนที่ที่ติดต่อได้
ทั้งนี้ หำกข้อมูลดังกล่ำวไม่มีควำมชัดเจน หรือไม่เพียงพอต่อกำรให้ใช้โครงข่ำยของบริษัท บริษัทจะแจ้งไปยัง
ผู้ขอใช้ โดยระบุรำยละเอียดข้อมูลที่ต้องกำรเพิ่มเติม ให้ผู้ขอใช้จัดส่งให้เพิ่มเติมเพื่อประกอบกำรดำเนินกำร
ข้อ 9 ภำยในไม่เกิน 15 วันนับแต่วันที่ได้รับคำขอใช้ บริษัทจะดำเนินกำรดังนี้
9.1 ตรวจสอบและพิเครำะห์อย่ำงละเอียดซึ่งคำขอใช้และรำยละเอียดทั้งหมด โดยจะแสดงเจตนำเป็นหนังสือ
ในกำรจะสนองรับ หรือปฏิเสธ ควำมจำนงขอใช้โครงข่ำยของผู้ขอใช้ทั้งหมดหรือบำงส่วน (คำตอบรับกำรขอใช้) ซึ่งกำร
ปฏิเสธกำรขอใช้นั้น (หำกมี) จะเป็นไปตำมหลักเกณฑ์ของประกำศ กสทช.
9.2 ให้มีกำรเจรจำในรำยละเอียดเพื่อกำรใช้โครงข่ำยให้บรรลุผล
9.3 ให้มีกำรเข้ำทำสัญญำกับบริษัท เมื่อกำรเจรจำได้บรรลุผลข้อตกลงร่วมกัน
ข้อ 10 ภำยในเวลำไม่เกิน 15 วันนับแต่กำรเจรจำได้บรรลุข้อตกลงแล้ว หำกผู้ขอใช้ยังไม่มีกำรเข้ำทำสัญญำกับบริษัท
จะถือว่ำผู้ขอใช้ไม่ประสงค์ที่จะใช้โครงข่ำยของบริษัท ตำมคำขอใช้ที่แสดงเจตจำนง และให้ถือว่ำกำรเจรจำขอใช้
โครงข่ำยในครั้งนั้นเป็นอันสิ้นสุด
ข้อ 11 กำรแจ้งปริมำณที่ต้องกำรใช้โครงข่ำยในคำขอใช้นั้น เพื่อให้บริษัทสำมำรถควบคุมคุณภำพกำรให้ ใช้โครงข่ำย
ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ ทั้งนี้ เพื่อเป็นกำรให้ปริมำณกำรขอใช้เป็นไปอย่ำงสมเหตุสมผล ปริมำณที่ต้องกำรใช้โครงข่ำย
ในคำขอใช้นั้น ผู้ขอใช้จะต้องพิจำรณำข้อมูลโดยรอบคอบและแจ้งให้ทรำบถึง
11.1 ปริมำณโครงข่ำยที่ผู้ขอใช้ประสงค์จะขอใช้จำกบริษัท
11.2 รำยละเอียดกำรใช้งำนใช้โครงข่ำย ในส่วนที่ผู้ขอใช้จะนำไปใช้งำน
11.3 ข้อมูลรำยละเอียดอื่นๆ ที่จำเป็นต่อกำรพิจำรณำของบริษัท ตำมที่มีกำรร้องขอ
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หมวด 2
มาตรฐานทางเทคนิค และคุณภาพการใช้โครงข่ายโทรคมนาคม
มาตรฐานทางเทคนิคสาหรับการใช้โครงข่ายโทรคมนาคม
ข้อ 12 ในกำรเข้ำใช้โครงข่ำยของบริษัท ผู้ขอใช้จะต้องจัดให้อุปกรณ์หรือโครงข่ำยของตนมีมำตรฐำนทำงเทคนิคที่เข้ำ
กันได้กับโครงข่ำยของบริษัท ตำมเอกสำรแนบท้ำยข้อเสนอ 2 หรือตำมหลักเกณฑ์ที่ กสทช. ประกำศกำหนด
คุณภาพการใช้โครงข่ายโทรคมนาคม
ข้อ 13 บริษัทจะจัดให้กำรใช้โครงข่ำยมีคุณภำพเป็นไปตำมคำตอบรับกำรขอใช้ เป็นมำตรฐำนระดับเดียวกับของ
บริษัทที่ให้ใช้โครงข่ำยเอง และเป็นไปตำมหลักเกณฑ์ที่ กสทช. ประกำศกำหนด
หมวด 3
กระบวนการและวิธีการใช้โครงข่ายโทรคมนาคม และจุดเข้าใช้โครงข่ายโทรคมนาคม
กระบวนการและวิธีการใช้โครงข่ายโทรคมนาคม
ข้อ 14 กำรจัดให้มีกำรใช้โครงข่ำย
14.1 หำกเป็นกำรดำเนินกำรบนระบบอุปกรณ์โครงข่ำยที่มีอยู่แล้วโดยไม่ต้องมีกำรขยำยระบบพื้นฐำนเพื่อ
รองรับกำรใช้ ภำยในไม่เกิน 90 วันหรือตำมที่จะมีกำรตกลงกันบนหลักของเหตุและผล นับแต่วันที่ได้เข้ำทำสัญญำแล้ว
เสร็จสมบูรณ์ บริษัทจะจัดให้มีกำรใช้โครงข่ำยตำมคำตอบรับกำรขอใช้ให้แล้วเสร็จ หรือ
14.2 หำกเป็นกำรดำเนินกำรที่บริษัทจำเป็นต้องมีกำรมีกำรดำเนินกำรเกี่ยวกับโครงข่ำยเป็นกำรเพิ่มเติม หรือ
ต้องมีกำรขยำยระบบพื้นฐำนเพื่อรองรับกำรใช้ เช่น ต้องติดตั้งตู้อุปกรณ์ (Equipment rack) เพิ่มเติม ติดตั้งระบบ
ไฟฟ้ำเพิ่มเติม เป็นต้น ภำยในไม่เกิน 180 วัน หรือตำมที่จะมีกำรตกลงกันบนหลักของเหตุและผล นับแต่วันที่ได้เข้ำทำ
สัญญำแล้วเสร็จสมบูรณ์ บริษัทจะจัดให้มีกำรใช้โครงข่ำยตำมคำตอบรับกำรขอใช้ให้แล้วเสร็จ
ทั้งนี้ หำกมีเหตุอันสุดวิสัยเกิดขึ้น บริษัทจะขยำยระยะเวลำเป็นกำรเพิ่มเติมอันเนื่องจำกเหตุสุดวิ สัยดังกล่ำว
ตำมแต่ละกรณีที่เกิดขึ้น
เหตุสุดวิสัยหมำยถึง เหตุใดๆ อันจะเกิดขึ้นก็ดี จะให้ผลพิบัติก็ดี เป็นเหตุที่ไม่อำจป้องกันได้แม้ทั้งบุคคลผู้ต้อง
ประสบหรือใกล้จะต้องประสบเหตุนั้น จะได้จัดกำรระมัดระวังตำมสมควรอันพึงคำดหมำยได้จำกบุคคลในฐำนะและ
ภำวะเช่นนั้น และเพื่อประโยชน์ในกำรตีควำมข้อ เสนอนี้ เหตุสุดวิสัยให้รวมถึง (แต่ไม่จำกัดเฉพำะ) กำรก่อกำรกบฏ
กำรก่อกำรร้ำย สงครำม กำรปฏิวัติรัฐประหำร ภำวะฉุกเฉินแห่งชำติ อัคคีภัย วำตภัย อุทกภัย กำรระเบิด กำรก่อ
วินำศกรรม แต่ทั้งนี้ไม่รวมถึงข้อพิพำททำงด้ำนแรงงำนทุกประเภทรวมทั้งกำรนัดหยุดงำน
ข้อ 15 กำรทดสอบ
15.1 กำรใช้โครงข่ำยของผู้ขอใช้เข้ำกับโครงข่ำยของบริษัท ภำยหลังจำกที่ได้เข้ำทำสัญญำแล้วเสร็จสมบูรณ์
ก่อนที่จะให้มีกำรเปิดให้บริกำรจริง ผู้ขอใช้และบริษัทจะต้องจัดให้มีกำรทดสอบทำงเทคนิคของระบบที่เกี่ยวข้องต่ำงๆ
ในกำรใช้โครงข่ำย เพื่อเป็นกำรตรวจสอบควำมพร้อม และควำมถูกต้องของระบบก่อนที่จะเปิดให้บริกำร ทั้งนี้ หำกใน
ขั้นตอนของกำรทดสอบนี้ต้องล่ำช้ำอันเนื่องจำกเหตุ
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(1) กำรไม่ให้ควำมร่วมมือของผู้ขอใช้ หรือ
(2) เหตุของข้อขัดข้องทำงเทคนิค หรือ
(3) เหตุอื่นใดที่ได้มีกำรตกลงกันแล้วแต่ละกรณี
ด้วยเหตุแห่งควำมล่ำช้ำดังกล่ำว หำกส่งผลถึงกำรจัดให้มีกำรใช้ โครงข่ำยแล้ว บริษัทอำจใช้สิทธิเนื่องจำกเหตุ
ดังกล่ำวเพื่อขยำยวันเวลำที่จะเริ่มให้ใช้โครงข่ำยออกไป โดยจะขยำยออกไปให้สอดคล้องกับเหตุแห่งกำรล่ำช้ำนั้นๆ
15.2 ในกำรกำหนดรำยละเอียดของกำรทดสอบ ให้เป็นไปตำมที่ได้ตกลงกันตำมควำมเหมำะสม ทั้งนี้ จะต้อง
เป็นไปเพื่อวัตถุประสงค์ของกำรกำรตรวจสอบควำมพร้อม และควำมถูกต้องของระบบก่อนที่ให้บริกำร
ข้อ 16 บริษัทจะเปิดให้ใช้โครงข่ำยเมื่อคู่สัญญำได้มีกำรทดสอบกำรใช้โครงข่ำยแล้ว และคู่สัญญำทั้งสองฝ่ำยต้อง
ตกลงและยอมรับในเงื่อนไข รวมถึงผลกำรทดสอบที่เกิดขึ้นร่วมกัน
จุดเข้าใช้โครงข่ายโทรคมนาคม
ข้อ 17 บริษัทจัดให้มีจุดเข้ำใช้โครงข่ำยสำหรับกำรให้ใช้โครงข่ำยแก่ผู้ขอใช้ ตำมเอกสำรแนบท้ำยข้อเสนอ 3
ข้อ 18 ในกรณีจำเป็นหรือเห็นสมควรที่บริษัทจะต้องทำกำรเพิ่ม หรือลดจำนวน หรือย้ำยจุด เข้ำใช้โครงข่ำยที่กำหนด
บริษัทจะแจ้ง กสทช. และประกำศให้ทรำบถึงกำรเปลี่ยนแปลงแก้ไขดังกล่ำวเป็นกำรทั่วไป และล่วงหน้ำไม่น้อยกว่ำ
90 วัน ทั้งนี้ บริษัทจะปรับปรุงข้อเสนอตำมกำรเปลี่ยนแปลงแก้ไขดังกล่ำว และเสนอต่อ กสทช. เพื่อให้ควำมเห็นชอบ
ต่อไป
หมวด 4
อัตราค่าตอบแทนการใช้โครงข่ายโทรคมนาคม
ข้อ 19 ผู้ขอใช้ต้องชำระค่ำตอบแทนกำรใช้โครงข่ำยให้แก่บริษัทในอัตรำตำมเอกสำรแนบท้ำยข้อเสนอ 4 หรืออัตรำที่
จะมีกำรเปลี่ยนแปลง โดยบริษัทจะแจ้งให้ทรำบล่วงหน้ำอย่ำงน้อย 90 วัน และจะเป็นไปตำมหลักเกณฑ์ที่ กสทช.
ประกำศกำหนด
หมวด 5
หลักเกณฑ์และวิธีการเรียกเก็บ การแบ่ง และการชาระค่าตอบแทนการใช้โครงข่ายโทรคมนาคม
ข้อ 20 ผู้ขอใช้จะรับผิดชอบในกำรจัดเก็บค่ำบริกำรโทรคมนำคมที่เกิดขึ้นจำกกำรให้บริกำรกับผู้ใช้งำนของตน และให้
รับผิดชอบหนี้สูญของผู้ใช้งำนของตนที่เกิดขึ้น ผู้ขอใช้จะต้องรับผิดชอบค่ำตอบแทนกำรใช้โครงข่ำยที่เกิดขึ้นในทุกกรณี
ดังกล่ำว ไม่ว่ำผู้ขอใช้จะมีหนี้สูญจำกกำรให้บริกำรหรือไม่ก็ตำม
ข้อ 21 กำรใช้โครงข่ำยของบริษัท บริษัทและผู้ขอใช้จะตกลงกันในวิธีกำรตรวจสอบกำรใช้โครงข่ำยที่เกิดขึ้นตำมที่
บริษัทจะได้แจ้งให้ผู้ขอใช้รับทรำบ เพื่อจะใช้เป็นข้อมูลอ้ำงอิงในกำรนำมำคำนวณค่ำ ตอบแทนกำรใช้โครงข่ำยตำม
สัญญำ
ข้อ 22 กำรเรียกเก็บค่ำตอบแทนกำรใช้โครงข่ำย กำหนดให้เรียกเก็บเป็นรำยเดือน โดยบริษัทจะเรียกเก็บ ดังนี้
22.1 จัดส่งใบแจ้งหนี้ (Invoice) ค่ำตอบแทนกำรใช้โครงข่ำยซึ่งผู้ขอใช้ต้องชำระภำยใน 30 วันหลังจำกที่
ได้รับใบแจ้งหนี้
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22.2 ผู้ขอใช้สำมำรถโต้แย้งได้ภำยในเวลำไม่เกิน 30 วัน หำกพบว่ำข้อมูลกำรใช้บริกำรดังกล่ำวแตกต่ำงไป
กว่ำส่วนที่ยอมรับกันได้
ข้อ 23 กำรชำระเงินค่ำตอบแทนกำรใช้โครงข่ำย ให้เป็นกำรชำระแยกตำมประเภทของกำรขอใช้โครงข่ำยระหว่ำงผู้
ขอใช้กับบริษัท โดย
23.1 จะต้องชำระเต็มจำนวนที่ระบุไว้ในใบแจ้งหนี้ หรือ
23.2 ชำระในส่วนที่มีข้อมูลตรงกันก่อน หำกข้อมูลกำรใช้ โครงข่ำยแตกต่ำงกันเกินกว่ำส่วนที่ยอมรับกันได้
และชำระส่วนที่ต้องตรวจสอบเพิ่มเติม (หำกมี) หลังผลกำรตรวจสอบเป็นที่ยุติ
ทั้งนี้ กำรผิดนัดไม่ชำระหนี้ภำยในกำหนดเวลำ บริษัทจะคิดดอกเบี้ยในอัตรำร้อยละ 15 ต่อปี โดยเริ่มคิดจำก
วันที่ครบกำหนดชำระค่ำตอบแทนกำรใช้โครงข่ำยเป็นต้นไป
ข้อ 24 กรณีเรี ยกเก็บค่ำตอบแทนกำรใช้โครงข่ำยไม่ครบถ้วน ให้ส ำมำรถเรียกเก็บเพิ่มเติมได้ แต่ต้องไม่เกินกว่ำ
ระยะเวลำ 90 วัน หลังจำกที่มีกำรเรียกเก็บค่ำตอบแทนกำรใช้โครงข่ำย
หมวด 6
อาคารสถานที่ สาธารณูปโภค และสิ่งอานวยความสะดวกอื่นๆ
ข้อ 25 กำรใช้โครงข่ำยโดยผู้ขอใช้ ณ จุดเข้ำใช้โครงข่ำย หำกจำเป็นต้องใช้อำคำรสถำนที่ สำธำรณูปโภค และสิ่ง
อำนวยควำมสะดวกอื่นๆ สำหรับวัตถุประสงค์แห่งกำรใช้โครงข่ำยตำมข้อเสนอนี้ ผู้ขอใช้ต้องแจ้งรำยละเอียดที่จำเป็น
อย่ำงชัดเจนเป็นหนังสือแก่บริษัท
บริ ษั ท จะจั ด หำอำคำรสถำนที่ สำธำรณูป โภค และสิ่ ง อ ำนวยควำมสะดวก ให้ กั บ ผู้ ขอใช้ โดยเรีย กเก็ บ
ค่ำตอบแทนที่อิงต้น ทุน แล้ ว แต่กรณีที่เกิดขึ้นตำมข้อเท็ จจริงที่ปรำกฏ หำกบริษัทไม่สำมำรถจัดหำอำคำรสถำนที่
สำธำรณูปโภค และสิ่งอำนวยควำมสะดวกตำมที่ผู้ขอใช้ร้องขอได้ เนื่องจำกเหตุผลทำงเทคนิคหรือข้อจำกัดที่มีแล้ว
บริษัทจะเสนอให้ผู้ขอใช้พิจำรณำในทำงเลือกอื่นภำยใต้ข้อตกลงด้ำนภำระค่ำใช้จ่ำยที่จะมีขึ้นกับผู้ขอใช้
กำรใช้สอยอำคำรสถำนที่ สำธำรณูปโภค และสิ่งอำนวยควำมสะดวกโดยผู้ขอใช้ จะต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์
และตำมวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในข้อเสนอนี้เท่ำนั้น ห้ำมมิให้นำไปใช้เพื่อประโยชน์ หรือวัตถุประสงค์อื่น
ข้อ 26 ในกำรจัดให้มีอำคำรสถำนที่ สำธำรณูปโภค และสิ่งอำนวยควำมสะดวกอื่ นๆ สำหรับกำรใช้โครงข่ำยให้กับ
ผู้ขอใช้นั้น บริษัทจะจัดให้มีกำรบำรุงรักษำให้ใช้งำนได้ดี ให้มีควำมปลอดภัย จัดให้มีระเบียบกำรเข้ำสถำนที่ จัดทำคู่มือ
กำรปฏิ บั ติ ง ำนและบ ำรุ งรั ก ษำ ให้ กั บ ผู้ ข อใช้ เพื่อ เป็ น แนวทำงในกำรปฏิบั ติ แ ละในกรณี ที่ ผู้ ข อใช้ไ ม่ ป ฏิ บั ติ ต ำม
กฎระเบียบดังกล่ำว บริษัทมีสิทธิเรียกร้องค่ำปรับได้ตำมสมควรแก่กรณี
ข้อ 27 ผู้ขอใช้มีภำระรับผิดชอบต่อค่ำตอบแทนที่มีกำรเรียกเก็บอันเนื่องจำกกำรใช้อำคำรสถำนที่ สำธำรณูปโภค
และสิ่งอำนวยควำมสะดวกอื่นๆ สำหรับกำรใช้โครงข่ำยที่เกิดขึ้น ในอัตรำตำมเอกสำรแนบท้ำยข้อเสนอ 4 อีกทั้งยัง
จะต้องปฏิบัติตำมมำตรกำรต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้องอย่ำงเคร่งครัด
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หมวด 7
หน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ขอใช้ เงื่อนไขเกี่ยวกับการรักษาความลับ
การเปิดเผยข้อมูล และมาตรการด้านความปลอดภัย
ข้อ 28 กำรขอใช้โครงข่ำยนั้น ผู้ขอใช้มีหน้ำที่รับผิดชอบในกำรดูแลบำรุงรักษำอุปกรณ์ในส่วนควำมรับผิดชอบของตน
ด้วยค่ำใช้จ่ำยของผู้ขอใช้เองทั้งสิ้น รวมถึงควำมรับผิดชอบลูกค้ำของผู้ขอใช้แต่เพียงผู้เดียว
ข้อ 29 เงื่อนไขเกี่ยวกับกำรรักษำควำมลับ
29.1 ทั้งสองฝ่ำยตกลงจะไม่เปิดเผยข้อตกลงทั้งหมด หรือบำงส่วนที่ทำขึ้นระหว่ำงกันให้บุคคลอื่นได้รับทรำบ
ก่อนได้รั บ อนุญำตเป็ น ลำยลั กษณ์อักษรจำกอีกฝ่ ำยหนึ่ง เว้นแต่จะมีกฎหมำย หรือหน่ว ยงำนใดของรัฐ บำล หรือ
เจ้ำหน้ำที่ผู้มีอำนำจออกกฎระเบียบ และกำรใช้บังคับภำยในขอบเขตอำนำจนั้นกำหนดให้ต้องเปิดเผย ซึ่งในกรณีมีกำร
เปิดเผยดังกล่ำว ผู้ขอใช้จะเปิดเผยเท่ำที่จำเป็นตำมที่ถูกร้องขอ และจะดำเนินกำรแจ้งถึงกำรเปิดเผยให้แก่บริษัททรำบ
ในทันที และ
29.2 ทั้งสองฝ่ ำยตกลงให้กำรเข้ำถึงซึ่งข้อมูลดังกล่ ำวเฉพำะแต่โดยพนักงำน ลู กจ้ำงหรือตัว แทนซึ่งอยู่ใน
สถำนะที่มีควำมจำเป็นจะต้องรู้ข้อมูลเพื่อประโยชน์ในกำรดำเนินกำรภำยใต้วัตถุประสงค์ของกำรใช้โครงข่ำยนี้เท่ำนั้น
และจะต้องไม่เปิดเผยข้อมูลนั้นต่อบุคคลอื่น
ข้อ 30 ผู้ขอใช้จะต้องไม่ทำให้เกิดควำมเสียหำยแก่โครงข่ำยของบริษัท ตลอดจนอำคำรสถำนที่ สำธำรณูปโภคและสิ่ง
อำนวยควำมสะดวกต่ำงๆ และจะต้องปฏิบัติตำมมำตรกำรรักษำควำมปลอดภัยที่บริษัทกำหนด
หมวด 8
ขั้นตอนการร้องขอใช้บริการใหม่และการเปลี่ยนแปลงการใช้โครงข่ายโทรคมนาคม
ข้อ 31 ระยะเวลำในกำรใช้โครงข่ำยเป็นไปตำมที่ได้ตกลงกันตำมควำมเหมำะสม แต่ทั้งนี้ กำรเปลี่ยนแปลง หรือ
ยกเลิกใดๆ ก็ตำม จะต้องไม่กระทบกับกำรลงทุนของบริษัท ที่ได้ลงทุนไปเพื่อรองรับกำรขอใช้โครงข่ำยของผู้ขอใช้
ข้อ 32 หำกผู้ ขอใช้ป ระสงค์จ ะใช้โครงข่ำยเพิ่มเติม ผู้ ขอใช้ต้องปฏิบัติตำมขั้นตอนกระบวนกำรกำรเจรจำกำรใช้
โครงข่ำย และกระบวนกำรและวิธีกำรใช้โครงข่ำย ตำมหลักเกณฑ์ที่ กสทช. ประกำศกำหนด
หมวด 9
ขั้นตอน วิธีการ และระยะเวลาดาเนินการต่อข้อร้องเรียน
ข้อ 33 กำรใช้โครงข่ำย ทั้งสองฝ่ำยจะให้ควำมร่วมมือในกำรตรวจสอบกำรให้ ใช้โครงข่ำย กำรทำงำนของอุปกรณ์ที่
เกี่ยวข้องให้สำมำรถใช้งำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ และต้องไม่ให้เกิดกำรรบกวนซึ่งกันและกัน
ข้อ 34 บริษัทจะดำเนินกำรดังนี้ หำกพบว่ำกำรใช้โครงข่ำยไม่เป็นไปตำมที่ได้ทำกำรตกลงกัน
34.1 ผู้ขอใช้จะต้องแจ้งข้อร้องเรียนมำยังบริษัทถึงข้อปัญหำดังกล่ำว
34.2 ตรวจสอบและแจ้งให้ผู้ขอใช้ทรำบภำยในเวลำไม่เกิน 3 วัน
34.3 ดำเนินกำรแก้ไขข้อปัญหำให้แล้วเสร็จภำยในเวลำไม่เกิน 60 วัน และแจ้งผลให้ผู้ขอใช้รับทรำบ
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หมวด 10
การผิดเงื่อนไข
ข้อ 35 หำกฝ่ำยหนึ่งฝ่ำยใด ดำเนินกำรผิดเงื่อนไขไปจำกที่ตกลงไว้ให้ถือว่ำเกิดเป็นกรณีพิพำท โดยทั้งสองฝ่ำยจะ
เจรจำร่วมกันเพื่อหำข้อยุติ แต่หำกไม่สำมำรถหำข้อยุติร่วมกันได้ ให้นำกรณีพิพำทนั้นไปสู่กระบวนกำรระงับข้อพิพำท
ตำมหลักเกณฑ์ที่ กสทช. ประกำศกำหนด
หมวด 11
บุคคลและสถานที่ที่ติดต่อได้
ข้อ 36 กำรติดต่อมำยังบริษัทในเรื่องที่เกี่ยวเนื่องกับข้อเสนอนี้ให้ติดต่อมำที่
กรรมกำรผู้จัดกำร
บริษัท อีพีซี โซลูชั่น จำกัด
เลขที่ 68 , 70 , 72 ซอยรำมคำแหง 60/4
แขวงหัวหมำก เขตบำงกะปิ กรุงเทพ 10240
โทรศัพท์ 02-375-1271 , โทรสำร 02-735-4384
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เอกสารแนบท้ายข้อเสนอ 1
รายละเอียดของโครงข่ายโทรคมนาคม และบริการให้ใช้โครงข่ายโทรคมนาคม
บริกำรวงจรเชื่อมโยงโครงข่ำยโทรคมนำคม Dark Fiber สำหรับให้บริกำรอินเทอร์เน็ต ควำมเร็วสูง ในนิคม
อุตสำหกรรม และ Smart City มีรำยละเอียดโครงข่ำยและลักษณะกำรให้บริกำร ดังนี้
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รูปแสดงตัวอย่ำงลักษณะโครงข่ำยที่บริษัทให้บริกำร
บริษัทให้บริกำรวงจรเชื่อมโยงโครงข่ำยโทรคมนำคม Dark Fiber แก่ผู้ให้บริกำรโทรคมนำคม และ/หรือ ผู้ให้บริกำร
โครงข่ำยโทรคมนำคมรำยอื่น เพื่อเป็นตัวกลำงสื่อสำร (Communication Media) ในกำรเชื่อมต่อรับ-ส่งสัญญำณของ
อุปกรณ์วิทยุคมนำคม หรืออุปกรณ์โทรคมนำคมของผู้ใช้บริกำร ให้แก่ผู้ใช้บริกำรโทรคมนำคม ผ่ำนโครงข่ำยของบริษัท
ไปยังผู้ให้บริกำรโทรคมนำคมรำยนั้นๆ
บริกำรวงจรเชื่อมโยงโครงข่ำยโทรคมนำคม Dark Fiber ของบริษัทสำมำรถใช้สำหรับเชื่อมต่อกับสถำนีฐำน (Base
Station) ของผู้ให้บริกำรโทรคมนำคมโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Mobile Operator) หรือกำรเชื่อมต่อ Last Mile ของผู้
ให้บริกำรอินเทอร์เน็ตควำมเร็วสูง (Broadband Internet) เช่น FTTx หรือบริกำร WiFi ที่ต้องกำรเชื่อมต่อผ่ำน
Access Point หรือ WiFi Hot Spot เพื่อให้ผู้ใช้บริกำรโทรคมนำคม WiFi สำมำรถเข้ำถึงโครงข่ำยของผู้ให้บริกำร
โทรคมนำคมรำยนั้นๆ ได้
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เอกสารแนบท้ายข้อเสนอ 2
มาตรฐานทางเทคนิคสาหรับการใช้โครงข่ายโทรคมนาคม
และความสามารถของโครงข่ายโทรคมนาคมในการรองรับปริมาณทราฟฟิค
1. มาตรฐานทางเทคนิคสาหรับการใช้โครงข่ายของบริษัท มีรำยละเอียดดังนี้
1.1 ตำมมำตรฐำน IEEE 802.3ah เทคโนโลยี Gigabit Passive Optical Network (GPON) ในกำรให้บริกำร
โครงข่ำยสำมำรถรองรับ Capacity ในกำรส่งสัญญำณโทรคมนำคมได้สูงถึง 10 Gbps
1.2 ตำมมำตรฐำน IEEE 802.3 บริกำรโครงข่ำยสำมำรถรองรับ Capacity ในกำรส่งสัญญำณโทรคมนำคมได้
สูงถึง 100 Gbps
1.3 ข้อกำหนดรำยละเอียด และมำตรฐำนทำงเทคนิคสำหรับกำรใช้โครงข่ำย
(1) ผู้ขอใช้ต้องทำกำรลำกสำยใยแก้วนำแสงเข้ำมำจนถึงจุดเข้ำใช้โครงข่ำย (หำกมี) โดยบริษัทมีจุด
พักสำย ODF ในพื้นที่ของบริษัทที่จัดเตรียมไว้ หรือตำมที่ได้ตกลงกัน
(2) ผู้ขอใช้ต้องจัดเตรียมอุปกรณ์ วัสดุ หรือเครื่องมือสำหรับกำรเข้ำใช้ เช่น สำย Patch Cord สำยใย
แก้วนำแสง หรือ Punching Tool ในกำรเข้ำใช้โครงข่ำย โดยใช้ Switching Interface มำตรฐำน ได้แก่ STM1
Optical, STM1 Electrical หรือขึ้นอยู่กับกำรตกลงของทั้งสองฝ่ำย
(3) ผู้ขอใช้จะต้องแจ้งรำยละเอียดของแผนกำรใช้งำน และต้องแจ้งหมำยเลข IP ในแต่ละพื้นที่ที่ขอใช้
โครงข่ำย
(4) กรณีเป็นกำรใช้บริกำรครั้งแรก บริษัทจะต้องจัดให้มีกำรทดสอบเพื่อให้มั่นใจว่ำกำรทำงำนของ
ระบบทั้งสองฝ่ำยสำมำรถทำงำนได้ตำมข้อกำหนด และไม่มีผลกระทบในกำรเข้ำใช้งำน
1.4 มำตรฐำนกำรต่อเชื่อม เป็นไปตำมมำตรฐำน IEEE 10GBASE, 1GBASE แบบ optical interface และ
มำตรฐำน ITU-T G.703 Physical/electrical characteristics of hierarchical digital interfaces (E1)
2. ความสามารถของโครงข่ายในการรองรับปริมาณทราฟฟิค มีรำยละเอียดดังนี้
บริษัทจะพิจำรณำจำกข้อมูลกำรขอใช้โครงข่ำยตำมคำขอใช้ของผู้ขอใช้ และให้เป็นไปตำมที่ กสทช. กำหนด
ทั้งนี้ อยู่บนเงื่อนไขที่เป็นธรรม สมเหตุสมผล และไม่เลือกปฏิบัติระหว่ำงผู้ขอใช้รำยอื่น โดยประมำณกำรควำมสำมำรถ
ของโครงข่ำยของบริษัทในกำรรองรับปริมำณทรำฟฟิค มีควำมจุอยู่ที่ 100 Gbps
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เอกสารแนบท้ายข้อเสนอ 3
จุดเข้าใช้โครงข่ายโทรคมนาคม
สถานที่ที่เป็นจุดเข้าใช้โครงข่าย (Point of Access: POA) มีดังนี้
ลาดับ

จุดเข้าใช้โครงข่าย

ตาแหน่งที่ตั้งของจุดเข้าใช้โครงข่าย

1

นิคมอุตสำหกรรมบำงชัน

ถนนเสรีไทย เขตคันนำยำว และเขตมีนบุรี จังหวัด
กรุงเทพมหำนคร

2

นิคมอุตสำหกรรมลำดกระบัง

40 ซ. ฉลองกรุง 31 ลำปะทิว, ลำดกระบัง, จังหวัด
กรุงเทพมหำนคร

3

นิคมอุตสำหกรรมมำบตำพุด

1 ถนน ไอ-หนึ่ง มำบตำพุด, อำเภอ เมืองระยอง
จังหวัดระยอง
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เอกสารแนบท้ายข้อเสนอ 4
อัตราค่าตอบแทนการใช้โครงข่ายโทรคมนาคม และอัตราค่าตอบแทนการใช้สิ่งอานวยความสะดวก
1. อัตราค่าตอบแทนการใช้โครงข่ายโทรคมนาคม สำหรับบริกำรวงจรเชื่อมโยงโครงข่ำยโทรคมนำคม Dark Fiber
สำหรับให้บริกำรอินเทอร์เน็ตควำมเร็วสูง ในนิคมอุตสำหกรรม และ Smart City
กิโลเมตร
1 – 10
11 – 50
51 – 200
200 เป็นต้นไป

4,500
3,500
3,000
2,500

ค่าตอบแทนรายเดือน
บำท/core/กิโลเมตร
บำท/core/กิโลเมตร
บำท/core/กิโลเมตร
บำท/core/กิโลเมตร

2. อัตราค่าตอบแทนการใช้สิ่งอานวยความสะดวก
ในกรณีที่ ผู้ ขอใช้มี ควำมประสงค์ที่จ ะใช้ พื้นที่ ส ำหรับ ติดตั้ งอุป กรณ์ เพื่อ กำรเข้ำ ใข้โ ครงข่ำย บริ ษัทจะคิ ด
ค่ำตอบแทนกำรใช้สิ่งอำนวยควำมสะดวก ดังนี้
2.1 Standard 1-full rack (19”) 50,000 บำท ต่อเดือน รวมระบบปรับอำกำศ
2.2 กำรใช้กระแสไฟฟ้ำ บริษัทจะคิดค่ำตอบแทนกำรใช้ไฟฟ้ำตำมที่ใช้จริง โดยคำนวณจำกค่ำกำลังไฟฟ้ำของ
อุปกรณ์ที่นำมำต่อเชื่อม โดยมีอัตรำหน่วยละ 6 บำท
หมำยเหตุ : อัตรำค่ำตอบแทนข้ำงต้นยังไม่รวมภำษีมูลค่ำเพิ่ม รวมทั้งอัตรำดังกล่ำวเป็นเพียงอัตรำอ้ำงอิงเท่ำนั้น ทั้งนี้
อำจจะมีกำรปรับเปลี่ยน โดยขึ้นอยู่กับระยะทำงระหว่ำงผู้ขอใช้ไปยังจุดเข้ำใช้โครงข่ำยของบริษัท ระยะเวลำของ
สัญญำ และเงื่อนไขเชิงพำณิชย์
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