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รายละเอียดขอ้เสนอการใช้โครงข่ายโทรคมนาคม 

 รายละเอียดข้อเสนอการใช้โครงข่ายโทรคมนาคมของบริษัท โฮมเคเบิ้ลทีวี แอนด์ วีดีโอ 1990 จ ากัด 
(ผู้ให้ใช้) ประกอบด้วยรายละเอียดต่างๆ ดังนี้ 

หมวดที่ 1 

รายละเอียดของโครงข่ายโทรคมนาคม และบริการที่จะอนุญาตให้ใช้โครงข่ายโทรคมนาคม  
รวมถึงคุณภาพการให้บริการใช้โครงข่ายโทรคมนาคมซึ่งเป็นมาตรฐานระดับเดียวกับของ 

ผู้รับใบอนุญาตที่มีโครงข่ายโทรคมนาคมที่ให้ใช้โครงข่ายโทรคมนาคมเอง 

 ข้อ 1 ขอบเขตตามข้อตกลง 
  ข้อเสนอการใช้โครงข่ายโทรคมนาคม (ข้อเสนอ) นี้จัดท าขึ้นตามประกาศคณะกรรมการกิจการ
กระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง การใช้และเชื่อมต่อโครงข่าย
โทรคมนาคม พ.ศ. 2556 (ประกาศฯ) ซึ่งครอบคลุมถึงความตกลงทางเทคนิคและทางพาณิชย์ ส าหรับการให้ใช้
โครงข่ายโทรคมนาคม (โครงข่าย) ของผู้ให้ใช้กับผู้ขอใช้โครงข่ายที่ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบกิจการ
โทรคมนาคม (ผู้ขอใช้) ภายใต้การก ากับดูแลของคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และ
กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) โดยให้ถือบังคับตามเงื่อนไขข้อตกลงของสัญญาการใช้โครงข่าย
โทรคมนาคม (สัญญาการใช้) ที่ทั้งสองฝ่ายได้ลงนามร่วมกัน 

 ข้อ 2 ขอบเขตของข้อเสนอ 
  ข้อเสนอนี้ครอบคลุมสาระส าคัญในประเด็นต่างๆ ดังต่อไปนี้ 

(1)  รายละเอียดของโครงข่ายโทรคมนาคม และบริการที่จะอนุญาตให้ใช้โครงข่ายโทรคมนาคม
ตามเอกสารแนบท้าย 1 

(2)  รายละเอียดของสิ่งอ านวยความสะดวกที่จ าเป็นส าหรับการใช้โครงข่ายโทรคมนาคม  
ตามเอกสารแนบท้าย 2 

(3)  รายละเอียดจุดเข้าถึงเพ่ือใช้โครงข่ายโทรคมนาคม มาตรฐานทางเทคนิคส าหรับการใช้
โครงข่ายโทรคมนาคม และความสามารถของโครงข่ายโทรคมนาคมในการรองรับปริมาณทราฟฟิคของ
โครงข่ายโทรคมนาคม ตามเอกสารแนบท้าย 3 

(4)  รายละเอียดอัตราค่าตอบแทนการใช้โครงข่ายโทรคมนาคม และอัตราค่าตอบแทนการใช้
สิ่งอ านวยความสะดวกที่จ าเป็น ตามเอกสารแนบท้าย 4 

 ข้อ 3 ข้อก าหนดและเง่ือนไขส าหรับการใช้โครงข่ายโทรคมนาคม 
  3.1  ผู้ขอใช้ต้องรับรองว่าตนเองมีสิทธิและหน้าที่โดยสมบูรณ์ในการให้บริการโทรคมนาคม
ภายใต้การก ากับดูแลของ กสทช. ตลอดระยะเวลาที่มีการใช้โครงข่าย 

3.2  ผู้ขอใช้จะต้องจัดหา หรือด าเนินการอ่ืนใดเพ่ือให้ได้มาซึ่งการอนุญาต ใบอนุญาต ความ
เห็นชอบ หรือความยินยอมที่เกี่ยวข้องกับการใช้โครงข่าย หรือติดตั้งเครื่องและอุปกรณ์โทรคมนาคม หรือ
อุปกรณ์ หรือโครงสร้างอ่ืนใด ในสถานที่ของผู้ขอใช้ตามกฎหมายต่างๆ ที่เก่ียวข้องเอง 

3.3  ผู้ให้ใช้จะให้ผู้ขอใช้รายใดใช้โครงข่ายตามล าดับ โดยพิจารณาจากการที่ผู้ให้ใช้ได้รับ
หนังสือขอใช้โครงข่ายของผู้ขอใช้รายใดก่อนและหลัง และผู้ให้ใช้จะให้ใช้โครงข่ายเท่าที่ความจุของโครงข่าย
นั้นเหลืออยู่ 

 ข้อ 4 รายละเอียดของโครงข่ายโทรคมนาคม และบริการที่จะอนุญาตให้ใช้โครงข่ายโทรคมนาคม 



 รายละเอียดของโครงข่าย และบริการที่จะอนุญาตให้ใช้โครงข่าย ตามเอกสารแนบท้าย 1 

 ข้อ 5 คุณภาพการให้บริการ 

 ผู้ให้ใช้จะด าเนินการให้คุณภาพการให้ใช้โครงข่ายเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพที่ดี เป็นมาตรฐาน
ระดับเดียวกับของผู้ให้ใช้เอง และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของ กสทช. ทั้งนี้ หากมีการก าหนดคุณภาพการใช้โครงข่าย
อ่ืนเพ่ิมเติม จะต้องเป็นไปโดยชัดเจน ไม่เลือกปฏิบัติ เปิดเผย โปร่งใสและไม่ขัดหรือแย้งกับหลักเกณฑ์ของ กสทช. 

หมวดที่ 2 

รายละเอียดของสิ่งอ านวยความสะดวกที่จ าเป็นส าหรับการใช้โครงข่ายโทรคมนาคม 

 ข้อ 6 รายละเอียดเกี่ยวกับสิ่งอ านวยความสะดวก 

  ผู้ให้ใช้มีหน้าที่จัดหาสิ่งอ านวยความสะดวก ตามเอกสารแนบท้าย 2 

หมวดที่ 3 

กระบวนการและวิธีการเข้าถึงเพื่อใช้โครงข่ายโทรคมนาคม มาตรฐานทางเทคนิค 
ส าหรับการใช้โครงข่ายโทรคมนาคม รวมถึงความสามารถของโครงข่ายโทรคมนาคม 

ในการรองรับปริมาณทราฟฟิคของโครงข่ายโทรคมนาคม 

 ข้อ 7 กระบวนการและวิธีการเข้าถึงเพ่ือใช้โครงข่ายโทรคมนาคม 

  7.1  ผู้ขอใช้จะต้องเข้าถึงโครงข่ายของผู้ให้ใช้ ณ จุดเข้าใช้โครงข่าย และพ้ืนที่ติดตั้งอุปกรณ์ 
ตามเอกสารแนบท้าย 3 

  7.2  กรณีผู้ให้ใช้เปลี่ยนแปลงจุดเข้าใช้โครงข่าย ผู้ให้ใช้จะต้องแจ้งให้ กสทช. ทราบ และ
ประกาศให้ทราบถึงการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเป็นการทั่วไปและล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 90 วัน 

  7.3  ผู้ให้ใช้สามารถปฏิเสธไม่ให้ใช้โครงข่ายได้ตามข้อก าหนดในประกาศ ดังนี้ 
7.3.1 โครงข่ายที่มีอยู่ไม่เพียงพอแก่การให้ใช้ 
7.3.2 การใช้โครงข่ายมีปัญหาทางเทคนิคที่อาจก่อให้เกิดการรบกวนกิจการโทรคมนาคม

หรือเป็นเหตุขัดขวางการโทรคมนาคม 

7.3.3 กรณีอ่ืนตามที่ กสทช. ก าหนด 

  7.4  กรณีปฏิเสธการใช้โครงข่ายตามข้างต้น ผู้ให้ใช้จะแจ้งเหตุผลแห่งการปฏิเสธโดยละเอียด
ให้ผู้ขอใช้ทราบภายใน 15 วันนับตั้งแต่ได้รับการขอใช้โครงข่าย 

 ข้อ 8 มาตรฐานทางเทคนิคส าหรับการใช้โครงข่ายโทรคมนาคม และความสามารถของโครงข่ายใน
การรองรับทราฟฟิคของโครงข่ายโทรคมนาคม 

  8.1  ผู้ขอใช้ต้องจัดให้อุปกรณ์หรือโครงข่ายของตนมีมาตรฐานทางเทคนิคที่เข้ากันได้กับ
โครงข่ายของผู้ให้ใช้ หรือมีมาตรฐานทางเทคนิคเป็นไปตามที่ กสทช. ก าหนด 

  8.2  ทั้งสองฝ่ายตกลงกันที่จะก าหนดรายละเอียดและมาตรฐานทางเทคนิคส าหรับการใช้
โครงข่ายตามที่ กสทช. ก าหนด ซึ่งการก าหนดดังกล่าวจะเป็นไปโดยเปิดเผย ชัดเจน ไม่เลือกปฏิบัติ และไม่ขัด
หรือแย้งกับหลักเกณฑ์ของ กสทช. 
  8.3  ในกรณีที่จะต้องมีการปรับเปลี่ยน หรือเพ่ิมเติมมาตรฐานทางเทคนิคอ่ืนนั้น ทั้งสองฝ่ายจะ
ร่วมพิจารณาต่อไป ทั้งนี้ มาตรฐานทางเทคนิคที่เพ่ิมเติม หรือปรับเปลี่ยนนั้นจะต้องไม่กระทบต่อคุณภาพการ
ให้บริการขั้นต่ าแก่ผู้ใช้บริการ และไม่ขัดหรือแย้งต่อมาตรฐานทางเทคนิคท่ี กสทช. ก าหนด 



  8.4  รายละเอียดและมาตรฐานทางเทคนิค รวมถึงความสามารถของโครงข่ายในการรองรับ
ปริมาณทราฟฟิคของโครงข่ายโทรคมนาคม ตามเอกสารแนบท้าย 3 

 ข้อ 9 การเปลี่ยนแปลงบนโครงข่ายหรือสิ่งอ านวยความสะดวก 

  แต่ละฝ่ายจะแจ้งให้อีกฝ่ายหนึ่งทราบล่วงหน้าเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 90 วัน ถึงการ
เปลี่ยนแปลงใดๆ เกี่ยวกับค่ามาตรฐาน (Configuration) ของอุปกรณ์โครงข่ายหรือสิ่งอ านวยความสะดวก  
อันอาจส่งผลกระทบในสาระส าคัญต่ออุปกรณ์หรือโครงข่ายของอีกฝ่ายหนึ่ง 

 ข้อ 10  การบ ารุงรักษาตามแผนงาน 

   แต่ละฝ่ายจะต้องแจ้งให้อีกฝ่ายหนึ่งทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วัน ในเรื่องของการ
บ ารุงรักษาตามแผนงานที่อาจส่งผลกระทบต่อระบบของอีกฝ่ายหนึ่งและจะใช้ความพยายามของตนอย่างดี
ที่สุดเพื่อไม่ให้มีการหยุดชะงักของการให้ใช้โครงข่าย 

 
หมวดที่ 4 

หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้รับใบอนุญาตที่ขอใช้โครงข่ายโทรคมนาคมและผู้รับใบอนุญาตที่มี
โครงข่ายโทรคมนาคมที่ให้ใช้โครงข่ายโทรคมนาคม รวมทั้งเงื่อนไขเกี่ยวกับการรักษาความลับ 

การเปิดเผยข้อมูล และมาตรการด้านความปลอดภัย 

 ข้อ 11  ความรับผิดชอบของแต่ละฝ่าย 

   11.1 หน้าที่ของผู้ขอใช้ 
 11.1.1 ผู้ขอใช้ต้องจัดให้อุปกรณ์หรือโครงข่ายของตนมีมาตรฐานทางเทคนิคที่เข้ากันได้

กับโครงข่ายของผู้ให้ใช้ หรือมีมาตรฐานทางเทคนิคเป็นไปตามที่ กสทช. ก าหนด โดยผู้ขอใช้เป็นผู้รับผิดชอบ
ค่าใช้จ่ายเอง 

 11.1.2 ผู้ขอใช้จะต้องรับผิดชอบในการติดตั้ง การใช้งาน ความปลอดภัยของระบบ และ
การบ ารุงรักษาอุปกรณ์ที่เป็นของผู้ขอใช้เอง โดยการเข้าถึงหรือเข้าใช้พ้ืนที่เพ่ือด าเนินการต่างๆ ให้เป็นไปตาม
ข้อก าหนดของผู้ให้ใช้ โดยข้อก าหนดดังกล่าวจะต้องเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติระหว่างผู้รับใบอนุญาตรายอ่ืน 
ทั้งนี้ ผู้ขอใช้จะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขเหล่านี้อย่างเคร่งครัด รวมถึงต้องน าส่งข้อมูลทราฟฟิคต่างๆ ที่จ าเป็นที่
ได้รับการร้องขอจากผู้ให้ใช้ และการใช้โครงข่ายของผู้ขอใช้จะต้องไม่ท าให้เกิดความเสียหาย หรือเป็นการ
รบกวนระบบของผู้ให้ใช้ 

 11.1.3 ผู้ขอใช้จะต้องรับผิดชอบดูแลรักษาอุปกรณ์โทรคมนาคมใดๆ ที่ผู้ขอใช้น ามาติดตั้ง
กับโครงข่ายของผู้ให้ใช้ หรือน ามาวางในพื้นท่ีที่ขอใช้โครงข่ายตามสัญญาการใช้ 

 11.1.4 ผู้ขอใช้จะแจ้งให้ผู้ให้ใช้ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 90 วัน ก่อนการเปลี่ยนแปลง
ใดๆ (เช่น ค่ามาตรฐาน (Configuration) เป็นต้น) ของอุปกรณ์โทรคมนาคมที่ผู้ขอใช้น ามาติดตั้งกับโครงข่าย
ของผู้ให้ใช้ ซึ่งอาจส่งผลกระทบในสาระส าคัญต่อโครงข่าย หรือต่อบริการของผู้ให้ใช้ได้ 

 11.1.5 ผู้ขอใช้รับรองว่าการใช้โครงข่าย หรือการน าอุปกรณ์โทรคมนาคมของผู้ขอใช้มา
ติดตั้งในพ้ืนที่ของผู้ให้ใช้ตามสัญญาการใช้ จะไม่ก่อให้เกิดความเสียหาย หรือรบกวนระบบ หรือท าให้บริการ
ของผู้ให้ใช้ด้อยลงแต่อย่างใด 

 11.1.6 หากเกิดข้อผิดพลาดต่างๆ บนอุปกรณ์หรือโครงข่ายของผู้ขอใช้ ผู้ขอใช้จะแจ้งให้
ผู้ให้ใช้ทราบถึงข้อผิดพลาด และด าเนินการแก้ไขข้อผิดพลาดดังกล่าวโดยเร็วที่สุด รวมถึงด าเนินการอื่นใดและ
ปฏิบัติตามคู่มือการใช้งานและการบ ารุงรักษาของผู้ให้ใช้ 



 11.1.7 ผู้ขอใช้จะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เกี่ยวกับความปลอดภัยและการป้องกันโครงข่าย
ของผู้ให้ใช้โดยเคร่งครัด 

  11.2 หน้าที่ของผู้ให้ใช้ 
 11.2.1 ผู้ให้ใช้มีหน้าที่ต้องด าเนินการให้โครงข่ายของตนมีมาตรฐานและคุณภาพการ

ให้บริการสอดคล้องตามประกาศว่าด้วยมาตรฐานและคุณภาพการให้บริการโทรคมนาคมของ กสทช. ที่
เกี่ยวข้อง 

 11.2.2 ผู้ให้ใช้มีหน้าที่ต้องบ ารุงรักษาและปรับปรุงโครงข่ายของตนให้ดีอยู่เสมอ และ
เป็นไปตามมาตรฐานการบ ารุงรักษาโครงข่ายที่เป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป 

 11.2.3 ผู้ ให้ ใช้มีหน้าที่แจ้งให้ผู้ขอใช้ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 90 วันก่อนการ
เปลี่ยนแปลงใดๆ (เช่น ค่ามาตรฐาน (Configuration) เป็นต้น) ของอุปกรณ์ โครงข่ายหรือสิ่งอ านวยความ
สะดวกของผู้ให้ใช้ ซึ่งอาจส่งผลกระทบในสาระส าคัญต่ออุปกรณ์หรือโครงข่ายของผู้ขอใช้ได้ 

 11.2.4 หากเกิดข้อผิดพลาดต่างๆ บนโครงข่ายของผู้ให้ใช้ ผู้ให้ใช้จะแจ้งให้ผู้ขอใช้ทราบ
ถึงข้อผิดพลาด รวมถึงแจ้งให้ทราบถึงความคืบหน้าของการแก้ไขข้อผิดพลาด และด าเนินการแก้ไขข้อผิดพลาด
ดังกล่าวโดยเร็วที่สุด 

 11.2.5 ผู้ให้ใช้จะพยายามจัดหาพ้ืนที่ หรือจัดให้มีมาตรการอ่ืนใดเพ่ือให้ผู้ขอใช้สามารถ
ติดตั้งอุปกรณ์โทรคมนาคมหรือใช้โครงข่ายตามสัญญาการใช้ หากการด าเนินการดังกล่าวไม่ก่อให้เกิดภาระเกิน
สมควรแก่ผู้ให้ใช้หรือท าให้ผู้ให้ใช้ผิดเงื่อนไขในสัญญาใดๆ ที่มีอยู่กับบุคคลภายนอก 

 ข้อ 12  ความน่าเชื่อถือ ความปลอดภัย และการป้องกันโครงข่ายโทรคมนาคม 
   12.1 หลักเกณฑ์ทั่วไป 

 12.1.1 ทั้งสองฝ่ายตกลงที่จะธ ารงไว้ซึ่งความน่าเชื่อถือของโครงข่าย (network 
integrity) และจะด าเนินมาตรการต่างๆ เพ่ือให้มีการป้องกันและความปลอดภัยอย่างเพียงพอ 

 12.1.2 ความน่าเชื่อถือของโครงข่าย หมายถึง ความสามารถของระบบต่างๆ บน
โครงข่ายในการรักษาและธ ารงไว้ซึ่งสถานะใช้งานได้ดังเดิม และไม่ได้รับผลกระทบอันเนื่องมาจากการใช้
โครงข่าย 

 12.1.3 การใช้โครงข่ายของผู้ขอใช้จะต้องไม่ก่อให้เกิดความเสียหาย หรือเป็นการรบกวน
ระบบ หรือการท าให้การบริการของผู้ให้ใช้ด้อยลงไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม 

 12.2 การธ ารงรักษาความน่าเชื่อถือของโครงข่าย 
 12.2.1 แต่ละฝ่ายจะต้องด าเนินมาตรการต่างๆ อย่างเพียงพอเพ่ือป้องกันการสื่อ

สัญญาณใดๆ ในลักษณะที่ไม่เป็นไปตามข้อก าหนดส าหรับการใช้โครงข่ายที่ทั้งสองฝ่ายตกลงกัน 
 12.2.2 ในกรณีที่ข้อก าหนดทางเทคนิคส าหรับการใช้โครงข่ายขัดหรือแย้งกับมาตรฐาน

ทางเทคนิคส าหรับการใช้โครงข่ายที่ กสทช. ก าหนด ให้ใช้บังคับตามมาตรฐานของ กสทช. เป็นหลัก 
 12.2.3 แต่ละฝ่ายจะต้องไม่กระท าการฝ่าฝืนโดยการใช้โครงข่ายที่มิได้มีลักษณะตามที่

ก าหนดไว้ในข้อเสนอนี้ โดยก่อให้เกิดความเสียหายแก่อีกฝ่ายหนึ่ง ฝ่ายที่กระท าการฝ่าฝืนจะต้องยุติการกระท านั้น
โดยทันทีที่ได้รับแจ้งจากอีกฝ่ายหนึ่ง 

 12.3 การป้องกันและความปลอดภัย 
 12.3.1 แต่ละฝ่ายจะรับผิดชอบและจะด าเนินขั้นตอนต่างๆ ที่จ าเป็นเพ่ือให้การ

ด าเนินงานของอุปกรณ์หรือโครงข่ายของตนเองนั้นมีความปลอดภัย หรือไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขอนามัย
ของบุคคลใดๆ รวมทั้งลูกจ้าง และผู้รับจ้างของอีกฝ่ายหนึ่ง และไม่ก่อให้เกิดอันตรายทั้งทางกายภาพ หรือทาง



เทคนิค ต่ออุปกรณ์หรือโครงข่ายของอีกฝ่ายหนึ่ง รวมถึงการไม่ก่อให้เกิดความเสียหาย การแทรกแซง หรือ
ก่อให้เกิดความด้อยคุณภาพในการด าเนินงานของอุปกรณ์หรือโครงข่ายอีกฝ่ายหนึ่ง 

 12.3.2 ในการสื่อสัญญาณทราฟฟิคไปยังอุปกรณ์หรือโครงข่ายของอีกฝ่ายหนึ่งที่ต้องมี
การจ่ายพลังงานไฟฟ้าต้องจัดให้มีความปลอดภัยของอุปกรณ์ และความปลอดภัยของบุคลากร ในกรณีนี้
ข้อก าหนดความปลอดภัยเกี่ยวกับอุบัติเหตุจากแหล่งจ่ายพลังงานไฟฟ้าให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลอันเป็นที่
ยอมรับกันโดยทั่วไป 

 12.4 การรักษาความลับ และการเปิดเผยข้อมูล 
 12.4.1 แต่ละฝ่ายอาจเปิดเผยข้อมูลใดๆ ของตน ไม่ว่าทางด้านเทคนิคทางธุรกิจ หรือ

ข้อมูลอ่ืนใดแก่อีกฝ่ายหนึ่งโดยทางวาจา ลายลักษณ์อักษร รูปภาพหรือโดยรูปแบบอ่ืนๆ เพ่ือประโยชน์ในการ
เจรจาและเข้าท าสัญญาการใช้ การด าเนินการตามวัตถุประสงค์ภายใต้สัญญาการใช้ หรือภายใต้หลักเกณฑ์ที่ 
กสทช. ก าหนด (ซึ่งต่อไปจะเรียกข้อมูลดังกล่าว รวมกับเงื่อนไข และข้อตกลงนี้ว่า “ข้อมูลลับ”) 

 12.4.2 แต่ละฝ่ายตกลงจะเก็บรักษาข้อมูลลับของอีกฝ่ายหนึ่งไว้เป็นความลับตลอด
ระยะเวลาของสัญญาการใช้ และต่อไปหลังจากระยะเวลาของสัญญาการใช้สิ้นสุดลงอีกตามที่จะได้ตกลงกัน 
โดยจะไม่เปิดเผย หรือเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวให้แก่บุคคลภายนอกตลอดระยะเวลาดังกล่าว 

หมวดที่ 5 

อัตราค่าตอบแทนการใช้โครงข่ายโทรคมนาคม  
และอัตราค่าตอบแทนการใช้สิ่งอ านวยความสะดวกที่จ าเป็น 

 ข้อ 13  อัตราค่าตอบแทนการใช้โครงข่ายโทรคมนาคม และอัตราค่าตอบแทนการใช้สิ่งอ านวยความ
สะดวก ตามเอกสารแนบท้าย 4 ซึ่งอัตราค่าตอบแทนดังกล่าวยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม 

หมวดที ่6 

หลักเกณฑ์และวิธีการส าหรับการเรียกเก็บและการช าระค่าตอบแทนการใช้โครงข่ายโทรคมนาคม 

 ข้อ 14  หลักเกณฑ์และวิธีการช าระค่าตอบแทนการใช้โครงข่ายโทรคมนาคม 

 14.1 เว้นแต่จะตกลงกันเป็นอย่างอ่ืน การเรียกเก็บค่าตอบแทนการใช้โครงข่ายโทรคมนาคม 
(ค่าตอบแทนการใช้) ก าหนดให้เรียกเก็บล่วงหน้าตามรอบเวลาการค านวณเวลา 1 เดือน โดยเมื่อครบก าหนด
ของแต่ละช่วงรอบเวลาการค านวณแล้ว ผู้ให้ใช้จะด าเนินการดังนี้ 

 14.1.1 จัดส่งใบแจ้งหนี้ค่าตอบแทนการใช้ที่เกิดขึ้นในช่วงรอบระยะเวลาการค านวณที่ผ่านมา
ให้กับผู้ขอใช้ เพ่ือช าระเงินเต็มตามจ านวนที่มีการเรียกเก็บภายในเวลา 30 วันนับถัดจากวันที่ที่ระบุไว้ในใบแจ้งหนี้ 

 14.1.2 กรณีผู้ขอใช้พบว่าข้อมูลการใช้โครงข่ายดังกล่าวไม่ถูกต้องตามที่ตกลงกัน  
ผู้ขอใช้จะต้องแจ้งรายละเอียดเป็นหนังสือให้ผู้ให้ใช้ทราบภายในระยะเวลาไม่เกิน 30 วันนับถัดจากวันที่ที่ระบุ
ไว้ในใบแจ้งหนี้ หากผู้ขอใช้ไม่ด าเนินการภายในระยะเวลาที่ก าหนดแล้วให้ถือว่าใบแจ้งหนี้ค่าตอบแทนการใช้ที่
เกิดข้ึนนั้นถูกต้อง 

 14.2 การด าเนินการทางบัญชีและภาษีต่างๆ ที่เก่ียวกับการช าระเงินค่าตอบแทนการใช้จะต้อง
เป็นไปตามกรอบของกฎหมายก าหนด การผิดนัดไม่ช าระภายในก าหนดเวลา ผู้ให้ใช้จะเรียกเก็บดอกเบี้ยจากผู้
ขอใช้เพ่ิมเติมจากค่าตอบแทนการใช้ที่จะต้องช าระอีกด้วย โดยเริ่มคิดจากวันที่ครบก าหนดช าระค่าตอบแทน
การใช้เป็นต้นไป 



 14.3 ในการเรียกเก็บค่าตอบแทนการใช้ไม่ครบถ้วน ให้สามารถเรียกเก็บค่าตอบแทนการใช้ใน
ส่วนที่ไม่ครบถ้วนเป็นการเพ่ิมเติมได้ ทั้งนี้ จะต้องไม่เกินกว่าระยะเวลา 90 วัน หลังจากที่มีการเรียกเก็บ
ค่าตอบแทนการใช้ในรอบท่ีไม่ครบถ้วนนั้นๆ 

หมวดที่ 7 

กระบวนการและระยะเวลาเจรจาข้อตกลงการใช้โครงข่ายโทรคมนาคม 

 ข้อ 15  กระบวนการและระยะเวลาเจรจาข้อตกลงการใช้โครงข่ายโทรคมนาคม 

 15.1 ผู้ขอใช้จะต้องท าหนังสือแจ้งความประสงค์ในการขอใช้โครงข่าย (หนังสือ) โดยชัดแจ้ง    
แก่ผู้ให้ใช้และส่งส าเนาหนังสือดังกล่าวให้แก่ กสทช. ภายใน 15 วันนับแต่วันที่ส่งหนังสือดังกล่าวแก่ผู้ให้ใช้ 

 15.2 ผู้ ให้ใช้จะต้องด าเนินการตรวจสอบและพิเคราะห์อย่างละเอียดซึ่ง หนังสือและ
รายละเอียดทั้งหมด และจะด าเนินการเจรจากับผู้ขอใช้เพ่ือจัดท าสัญญาการใช้ให้แล้วเสร็จภายใน 90 วันนับ
แต่วันที่ได้รับหนังสือดังกล่าว 

 15.3 ผู้ให้ใช้และผู้ขอใช้จะต้องปฏิบัติตามกระบวนการและระยะเวลาเจรจาสัญญาการใช้ ตาม
หมวด 2 ส่วนที่ 3 ของประกาศ 

หมวดที่ 8 

เงื่อนไขและขั้นตอนการร้องขอใช้บริการใหม่ และการเปลี่ยนแปลงการใช้โครงข่ายโทรคมนาคม 

 ข้อ 16  เงื่อนไขและขั้นตอนการร้องขอใช้บริการใหม่ และการเปลี่ยนแปลงการใช้โครงข่ายโทรคมนาคม 

   ในกรณีที่มีการร้องขอใช้บริการใหม่ และการเปลี่ยนแปลงการใช้โครงข่าย ผู้ให้ใช้และผู้ขอใช้
จะต้องปฏิบัติตามกระบวนการในข้อ 15 

 ข้อ 17  การยกเลิก ระงับ หรือลดคุณภาพการใช้โครงข่ายโทรคมนาคม และการแก้ไขเปลี่ยนแปลง
โครงข่ายโทรคมนาคม 

   17.1 การยกเลิก ระงับ หรือลดคุณภาพการใช้โครงข่าย จะต้องได้รับความเห็นชอบจาก 
กสทช. ทั้งนี้ การจะเปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกการใช้โครงข่ายใดๆ ก็ตาม หากมีข้ึนจากผู้ขอใช้ การเปลี่ยนแปลง 
หรือยกเลิกนั้นๆ จะต้องไม่กระทบกับการลงทุนของผู้ให้ใช้ที่ได้ลงทุนไปเพ่ือรับรองการขอใช้ของผู้ขอใช้ ซึ่งผู้ให้
ใช้ได้ด าเนินการไปแล้ว (หากมี) โดยผู้ให้ใช้สงวนสิทธิที่จะเรียกร้องเอากับผู้ขอใช้เพ่ือชดเชยต่อผลกระทบ
ดังกล่าว 

   17.2 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงโครงข่าย ซึ่งมีผลกระทบต่อการใช้โครงข่าย รวมถึงการเพ่ิม ลด 
หรือ เปลี่ยนแปลงจุดเข้าใช้โครงข่าย ผู้ให้ใช้จะต้องแจ้ง กสทช. และประกาศให้ทราบถึงการเปลี่ยนแปลงแก้ไข  
ดังกล่าวเป็นการทั่วไป และล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 เดือน 

หมวดที่ 9 

ขั้นตอน วิธีการ และระยะเวลาด าเนินการต่อข้อร้องเรียน  
และข้อโต้แย้งที่มีกับผู้รับใบอนุญาตที่ขอใช้โครงข่ายโทรคมนาคม 

 ข้อ 18  ขั้นตอน วิธีการ และระยะเวลาด าเนินการต่อข้อร้องเรียน และข้อโต้แย้งที่มีกับผู้ขอใช้ 
   กรณีที่ผู้ขอใช้ร้องเรียน หรือโต้แย้งกับผู้ให้ใช้เกี่ยวกับคุณภาพ หรือบริการ หรือค่าตอบแทน
การใช้ มีแนวทางในการรับข้อร้องเรียน หรือข้อโต้แย้ง และแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียน หรือข้อโต้แย้ง ดังนี้ 



   18.1 ให้ผู้ขอใช้ยื่นค าร้องเรียนเป็นหนังสือต่อบุคคลและสถานที่ที่ติดต่อได้ตามที่ก าหนดไว้
หมวดที่ 11 โดยข้อร้องเรียน หรือข้อโต้แย้งต้องแสดงให้ชัดแจ้งซึ่งสภาพข้อเท็จจริง และแสดงเอกสารหลักฐาน
ประกอบ 

   18.2 ผู้ให้ใช้จะพิจารณาค าร้องเรียน และเอกสารหลักฐาน พร้อมทั้งเจรจาท าความตกลงกับ  
ผู้ขอใช้ให้ได้ข้อยุติภายใน 60 วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือ 

   18.3 หากครบก าหนด 60 วันแล้ว ยังไม่อาจหาข้อยุติได้ เนื่องจากต้องมีการแสวงหาเอกสาร     
หลักฐานเพิ่มเติม ให้ขยายระยะเวลาออกไปได้อีกไม่เกิน 30 วัน 

   18.4 หากครบก าหนดระยะเวลาตามข้อ 18.1 หรือครบก าหนดระยะเวลาที่ขยายออกไปตาม
ข้อ 18.3 แล้วทั้งสองฝ่ายยังไม่สามารถหาข้อยุติร่วมกันได้ ให้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งน าข้อพิพาทเข้าสู่กระบวนการ
ระงับข้อพิพาทตามประกาศ 

หมวดที่ 10 

บทลงโทษ หรือค่าปรับกรณีผิดเงื่อนไขของสัญญา 

 ข้อ 19  ความรับผิดต่อความเสียหาย 
   19.1 หากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่ปฏิบัติตามสัญญาการใช้ จนเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่อีก
ฝ่ายหนึ่ง ฝ่ายที่ก่อความเสียหายนั้นจะต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ฝ่ายที่ได้รับความเสียหาย ภายใน
ก าหนดเวลา 30 วัน เริ่มนับแต่วันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากฝ่ายที่ได้รับความเสียหาย 

   19.2 ทั้งนี้ หากครบก าหนดระยะเวลาดังกล่าว ฝ่ายที่ก่อความเสียหายไม่ได้ปฏิบัติการช าระหนี้
ให้แก่ฝ่ายที่ได้รับความเสียหายจนครบถ้วน ฝ่ายที่ก่อความเสียหายจะช าระดอกเบี้ยผิดนัดตามข้อ 20 

   19.2 ผู้ให้ใช้ไม่ต้องรับผิดต่อความเสียหายใดๆ ไม่ว่าทางตรง หรือทางอ้อม อันเกิดจากการ
ท างานผิดพลาดของโครงข่ายในการที่โครงข่ายทั้งหมดหรือแต่บางส่วนไม่สามารถใช้งานได้ หรือใช้งานได้ไม่
เต็มประสิทธิภาพ โดยเหตุอันไม่ได้เกิดจากความผิดของผู้ให้ใช้ หรือมีเหตุสุดวิสัยอ่ืนใดอันเป็นเหตุให้ผู้ขอใช้ไม่
สามารถใช้โครงข่ายเพื่อการให้บริการได้ 
   19.3 กรณีที่มีค าสั่งการระงับการใช้ หรือมีเหตุอุปสรรคขัดขวางต่างๆ ในการใช้โครงข่ายอัน
เป็นผลมาจากค าวินิจฉัย หรือค าสั่งของ กสทช. หรือหน่วยงานของรัฐ หน่วยงานก ากับดูแล หน่วยงานอ่ืนที่
เกี่ยวข้องหรือของเจ้าพนักงาน หรือตามกฎระเบียบ ข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์ หรือตามกฎหมายอ่ืน  
ผู้ขอใช้ไม่มีสิทธิในการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจากผู้ให้ใช้แต่ประการใด 

 ข้อ 20  ดอกเบี้ยผิดนัด และค่าปรับ 

   20.1 กรณีที่ผู้ขอใช้ผิดนัดไม่ช าระหนี้ภายในเวลาที่ก าหนด ผู้ขอใช้จะต้องช าระดอกเบี้ยให้แก่
ผู้ให้ใช้ในอัตราร้อยละ 1.25 ต่อเดือนของหนี้ค้างช าระเริ่มนับตั้งแต่วันที่ผิดช าระหนี้เป็นต้นไปจนกว่าจะช าระหนี้
เสร็จสิ้น 

   20.2 ค่าปรับกรณีที่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่ปฏิบัติตามสัญญาการใช้ ให้เป็นไปตามที่ทั้งสองฝ่ายจะ
ได้เจรจาตกลงกันไว้ในสัญญาการใช้ 
 

 

 

 



หมวดที่ 11 

บุคคลและสถานที่ท่ีติดต่อได้ 

 ข้อ 21  บุคคลและสถานที่ที่ติดต่อได้ 
 บริษัท โฮมเคเบิ้ลทีวี แอนด์ วีดีโอ 1990 จ ากัด 

  ที่อยู่ : 23/7 ถนนอดุลยเดช ต าบลหมากแข้ง อ าเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 41000 

  หน่วยงานภายใน/บุคคล : ฝ่ายบริหาร 

  หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร : 042-240222 / 042246407 

   จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ : sunisa.srisapum@gmail.com 

  



เอกสารแนบท้าย 1 

รายละเอียดของโครงข่ายโทรคมนาคม และบริการที่จะอนุญาตให้ใช้โครงข่ายโทรคมนาคม 

(ก) รายละเอียดของโครงข่ายโทรคมนาคม 

บริษัท โฮมเคเบิ้ลทีวี แอนด์ วีดีโอ 1990 จ ากัด  มีบริการให้ใช้โครงข่าย ดังนี้ 

บริการเช่าใช้ใยแก้วน าแสง (Dark Fiber)เป็นโครงข่ายใยแก้วน าแสง ทีต่่อเชื่อมจากจุดเข้าถึงเพ่ือใช้โครงข่ายตาม
เอกสารแนบท้าย 3 ไปยังอีกท่ีหนึ่งตามที่ผู้ขอใช้ร้องขอ เช่น อาคารชุด หรือบ้านจัดสรร เป็นต้น 

 

 

รูปแสดงโครงข่ายโทรคมนาคมของผู้ให้ใช้  

  



เอกสารแนบท้าย 2 

รายละเอียดของสิ่งอ านวยความสะดวกที่จ าเป็นส าหรับการใช้โครงข่ายโทรคมนาคม 

 ข้อ 1  สิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับการเข้าใช้โครงข่าย ดังนี้ 
1.1 พ้ืนที่ภายในห้องอุปกรณ์เพ่ือใช้ในการติดตั้งอุปกรณ์โทรคมนาคมของผู้ขอใช้ 
1.2 ระบบปรับอากาศภายในห้องอุปกรณ์ 
1.3 ระบบไฟฟ้า ซึ่งรับไฟจากเครื่องก าเนิดไฟฟ้าของผู้ให้ใช้ 

 
หมายเหตุ : - อัตราค่าตอบแทนการใช้สิ่งอ านวยความสะดวก ส าหรับการเข้าใช้โครงข่ายถูกรวมไว้ในอัตรา

ค่าตอบแทนการใช้โครงข่ายของผู้ให้ใช้แล้ว  

 - “คุณภาพการให้บริการใช้โครงข่ายโทรคมนาคมตามข้อเสนอนี้ จะเป็นมาตรฐานระดับเดียวกับ
ของผู้ให้ใช้โครงข่ายเอง ทั้งนี้ หากมีการก าหนดคุณภาพการใช้โครงข่ายโทรคมนาคมอ่ืนเพ่ิมเติม
จะต้องเป็นไปโดยชัดเจน ไม่เลือกปฏิบัติ เปิดเผย โปร่งใสและไม่ขัดหรือแย้งกับหลักเกณฑ์ของ 
กสทช. ที่ประกาศก าหนด” 

 

  



เอกสารแนบท้าย 3 

รายละเอียดจุดเข้าถึงเพื่อใช้โครงข่ายโทรคมนาคม มาตรฐานทางเทคนิคส าหรับการใช้โครงข่าย
โทรคมนาคม และความสามารถของโครงข่ายโทรคมนาคมในการรองรับปริมาณทราฟฟิคของโครงข่าย

โทรคมนาคม 

(ก) รายละเอียดจุดเข้าถึงเพ่ือใช้โครงข่ายโทรคมนาคม (Point of Access: POA) 

Area 
(ชื่อพืน้ที่) 

POA 
(จุดเข้าใช้โครงข่าย) 

Address 
(ที่อยู่จุดเข้าใช้โครงข่าย) 

Service Area 
(พื้นที่ให้บริการ) 

บริษัท โฮมเคเบิ้ลทีวี 
แอนด์ วีดีโอ 1990 จ ากัด 

บริษัท โฮมเคเบิ้ลทีวี 
แอนด์ วีดีโอ 1990 จ ากัด 

23/7 ถนนอดุลยเดช ต าบลหมาก
แข้ง อ าเภอเมืองอุดรธานี จังหวัด

อุดรธานี 41000 

จังหวัดอุดรธานี  

หรือจุดอื่นๆ ซึ่งผู้ให้ใช้ได้พิจารณาว่ามีความเป็นไปได้ทางเทคนิค 

หมายเหตุ: 1. ผู้ให้ใช้สามารถเปลี่ยนแปลงจุดเข้าถึงดังกล่าวได้ตามประกาศฯ ก าหนด 

2. ผู้ให้ใช้สามารถปฏิเสธการขอใช้โครงข่ายโทรคมนาคมได้ตามประกาศฯ ก าหนด 

 

(ข) มาตรฐานทางเทคนิคส าหรับการใช้โครงข่ายโทรคมนาคม 

มาตรฐานทางเทคนิคส าหรับการใช้โครงข่ายโทรคมนาคมให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ 
คณะกรรมการประกาศก าหนด และผู้ให้ใช้ มีโครงข่ายโทรคมนาคมบริการตามมาตรฐานสากลดังนี้ 

1.  ตามมาตรฐาน IEEE 802.3ah เทคโนโลยี  Gigabit Passive Optical Network (GPON)  
ในการให้บริการโครงข่ายโทรคมนาคมสามารถรองรับ Capacity ในการส่งสัญญาณโทรคมนาคม 
ได้สูงถึง 10 Gbps 

2.  ตามมาตรฐาน IEEE 802.3 บริการโครงข่ายโทรคมนาคมสามารถรองรับ Capacity ในการส่ง
สัญญาณโทรคมนาคมได้สูงถึง 100 Gbps 

3.  ข้อก าหนดรายละเอียด และมาตรฐานทางเทคนิคส าหรับการใช้โครงข่าย 

3.1 ผู้ขอใช้ต้องท าการลากสายใยแก้วน าแสงเข้ามาจนถึงจุดที่เข้าถึงเพ่ือใช้  (หากมี) โดยผู้ให้ใช้
มีจุดพักสาย ODF ในพ้ืนที่ของผู้ให้ใช้ 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 ในแต่ละพ้ืนที่
ที่ขอใช้โครงข่าย 

3.4 กรณีเป็นการใช้บริการครั้งแรก ผู้ให้ใช้จะต้องจัดให้มีการทดสอบเพ่ือให้มั่นใจว่าการท างาน
ของระบบทั้งสองฝ่ายสามารถท างานได้ตามข้อก าหนด และไม่มีผลกระทบในการเข้าใช้งาน 



4.  มาตรฐานการต่อเชื่อม เป็นไปตามมาตรฐาน IEEE 10GBASE, 1GBASE แบบ optical 
interface และมาต ร ฐ าน  ITU-T G.703 Physical/electrical characteristics of hierarchical digital 
interfaces (E1) 

(ค) ความสามารถของโครงข่ายโทรคมนาคมในการรองรับปริมาณทราฟฟิคของโครงข่ายโทรคมนาคม 

 ผู้ให้ใช้จะพิจารณาจากข้อมูลการขอใช้โครงข่ายตามที่ผู้ขอใช้ได้ยื่นเสนอขอใช้โครงข่าย และให้
เป็นไปตามที่ กสทช. ก าหนด ทั้งนี้ อยู่บนเงื่อนไขที่เป็นธรรม สมเหตุสมผล และไม่เลือกปฏิบัติระหว่างผู้รับ
ใบอนุญาตอื่น 

 โครงข่ายของผู้ให้ใช้ประมาณการความสามารถของโครงข่ายในการรองรับปริมาณทราฟฟิค
ส าหรับบริการDark Fiber ความจุอยู่ท่ี 100 Gbps 

 

 

 

  



เอกสารแนบท้าย 4 

รายละเอียดอัตราค่าตอบแทนการใช้โครงข่ายโทรคมนาคม  

และอัตราค่าตอบแทนการใช้สิ่งอ านวยความสะดวกที่จ าเป็น 

 ผู้ให้ใช้มีนโยบายในการก าหนดอัตราค่าตอบแทนโดยค านึงถึงสภาวะตลาด การแข่งขัน ต้นทุนของ
อุปกรณ์ ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน รวมทั้งต้นทุนในการเชื่อมโยงโครงข่ายกับผู้ให้บริการโทรคมนาคมอ่ืนทั้งใน
และต่างประเทศ และเงื่อนไขในการก ากับดูแลส าหรับบริการแต่ละประเภท เช่น ค่าธ รรมเนียมต่างๆ 
ค่าตอบแทนการใช้โครงข่าย เป็นต้น 

 1. บริการ Dark Fiber 

กิโลเมตร ค่าตอบแทนรายเดือน 

1 – 10 3,000  บาท/กิโลเมตร/core 

11 – 50 2,500  บาท/กิโลเมตร/core 

51 - 200 2,000  บาท/กิโลเมตร/core 
200 เป็นต้นไป 1,500  บาท/กิโลเมตร/core 

2. อัตราค่าตอบแทนการใช้สิ่งอ านวยความสะดวกที่จ าเป็น 

ในกรณีที่ผู้ขอใช้มีความประสงค์ที่จะใช้พ้ืนที่ส าหรับติดตั้งอุปกรณ์ Network ผู้ให้ใช้จะคิด
ค่าตอบแทนการใช้สิ่งอ านวยความสะดวก ดังนี้ 

2.1 Standard 1-full rack (19”) 10,000 บาท ต่อเดือน รวมระบบปรับอากาศ 

2.2 การใช้กระแสไฟฟ้า ผู้ให้ใช้จะคิดค่าตอบแทนการใช้ไฟฟ้าตามที่ใช้จริง โดยค านวณจากค่า
ก าลังไฟฟ้าของอุปกรณ์ที่น ามาต่อเชื่อม โดยมีอัตราหน่วยละ 10 บาท 

ข้อก าหนดเพิ่มเติม 

ในการจัดเตรียมสถานที่ และสิ่งอ านวยความสะดวก หากผู้ให้ใช้มีความจ าเป็นต้องปรับปรุงสถานที่ 
หรือระบบไฟฟ้าของอาคาร ผู้ขอใช้จะต้องร่วมรับผิดชอบภาระค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น โดยพิจารณาจากสัดส่วนของ
การใช้ประโยชน์ในสิ่งที่ต้องปรับปรุง เว้นแต่การปรับปรุงนั้นได้ด าเนินการเพ่ือผู้ขอใช้เพียงรายเดียว  ผู้ขอใช้
ต้องรับภาระค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นทั้งหมด 

3. หลักการและวิธีการค านวณค่าตอบแทนการใช้ 
    ค่าตอบแทนการใช้รายเดือน (คิดตามระยะทาง) = ค่าติดตั้งจ่ายเพียงครั้งเดียว (One time 
Charge) + ต้นทุนค่าสายใยแก้วน าแสง + ค่า Rights of Way + ค่าเชื่อมโยงอุปกรณ์ภายในอาคาร  
(In-building Access Charge) (ถ้ามี) + ค่าบริหารจัดการ 

 
หมายเหตุ: อัตราค่าตอบแทนการใช้ดังกล่าวยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม รวมทั้งอัตราดังกล่าวเป็นเพียงอัตรา
อ้างอิงเท่านั้น ทั้งนี้อาจจะมีการปรับเปลี่ยน โดยขึ้นอยู่กับระยะทางระหว่างผู้ใช้ไปยังจุดเข้าใช้ของผู้ให้ใช้ 
ระยะเวลาของสัญญา และเงื่อนไขเชิงพาณิชย์ ผู้ให้ใช้ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาเปลี่ยนแปลง แก้ไข เพ่ิมเติม 
ในการก าหนดอัตราค่าตอบแทนการใช้ เนื่องจากอาจจะมีพัฒนาการทางด้านเทคโนโลยีในอนาคต 

 


