สัญญาการใช้โครงข่ายเน็ตประชารัฐภายใต้โครงการเน็ตประชารัฐ
สัญญาเลขที.่ ......................................
สัญญาฉบับนี้ทาขึ้น ณ สานักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เลขที่ .........................
หมู่ ที่ .............. อาคาร.......................... ถนน............................ แขวง................................... เขต..............................
จังหวัด.................................... รหัสไปรษณีย์................................. เมื่อวันที่.........................................................ระหว่าง
สานักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม โดย....................................ตาแหน่ง...........................................
ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้ให้ใช้” ฝ่ายหนึ่ง กับ...............................................................................ซึ่งจดทะเบียนเป็น
นิ ติ บุ ค คล ณ ส านั กงานทะเบี ย นหุ้ น ส่ วนบริ ษั ท กรุ งเทพมหานคร กรมพั ฒ นาธุ รกิ จ การค้ า กระทรวงพาณิ ช ย์
มีสานั กงานใหญ่ อยู่ เลขที่ ……..……. ถนน…………………. ตาบล/แขวง………………...………. อาเภอ/เขต…….……….……..…
จั งหวั ด………..……………. โดย………….………………………..……............... ผู้ มี อ านาจลงนามผู กพั นนิ ติ บุ คคล ปรากฏตาม
หนั งสื อรั บ รองส านั กงานทะเบี ยนหุ้ นส่ วนบริษั ทกรุ งเทพมหานคร กรมพั ฒ นาธุ รกิ จการค้ า กระทรวงพาณิ ชย์ ที่
...................................... ลงวันที่ ................................... (และหนั งสื อมอบอานาจลงวันที่ .........................) แนบท้ าย
สัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้ขอใช้” อีกฝ่ายหนึ่ง
โดยที่ ผู้ ให้ ใช้ เป็ น เจ้ าของโครงข่ ายเน็ ต ประชารั ฐ ภายใต้ โครงการยกระดั บ โครงสร้างพื้ น ฐาน
โทรคมนาคมเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ กิจกรรมที่ ๑ (โครงข่ายเน็ตประชารัฐ) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิด
ให้ผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคมที่ได้รับใบอนุญาตจากคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และ
กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) สามารถใช้งานโครงข่ายเน็ตประชารัฐอย่างกว้างขวางและมีประสิทธิภ าพ
คุ้ม ค่ าแก่ ก ารลงทุ น ของภาครั ฐ ที่ ได้ล งทุ น ไว้ เพื่ อ ให้ บ ริก ารแก่ ทุ กภาคส่ ว น ทั้ งนี้ ผู้ ให้ ใช้ ได้ ท าสั ญ ญาแต่ งตั้ งให้
บริษัท ทีโอที จากัด (มหาชน) เป็นตัวแทนในการบริหารจัดการการใช้โครงข่ายเน็ตประชารัฐ รวมทั้งประสานงาน
ทางเทคนิคและดาเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่ อให้ ผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมที่ได้รับ อนุญาต
จากผู้ ให้ ใช้ แ ล้ ว เข้ า ใช้ โ ครงข่ า ยเน็ ต ประชารั ฐ แทนผู้ ให้ ใช้ ต ามข้ อ เสนอการใช้ โ ครงข่ า ยเน็ ต ประชารั ฐ ภายใต้
โครงการเน็ตประชารัฐ
คู่สัญญาได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ คานิยาม
“กสทช.” หมายถึง คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
“ทีโอที” หมายถึง บริษัท ทีโอที จากัด (มหาชน)
“ค่าตอบแทน” หมายถึง ค่าตอบแทนการใช้ โครงข่ายเน็ตประชารัฐตามสัญญานี้ ซึ่งมีรายละเอียดปรากฎ
ตามผนวก ๗ และ ๘
“ข้อเสนอการใช้โครงข่ายเน็ตประชารัฐ” หมายถึง ข้อเสนอให้บริการเข้าถึงเพื่อใช้โครงข่ายเน็ตประชารัฐ
ตามหลักเกณฑ์วิธีการหรือรายละเอียดซึ่งได้จัดทาโดยผู้ให้ใช้
“โครงข่ายเน็ตประชารัฐ ” หมายถึง โครงข่ายเน็ตประชารัฐ ภายใต้โครงการยกระดับโครงสร้างพื้นฐาน
โทรคมนาคมเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ กิจกรรมที่ ๑

-2“สิ่งอานวยความสะดวกที่จาเป็น” หมายถึง สิ่งอานวยความสะดวกในการทางาน กระบวนการหรือบริการของ
ทีโอที ซึ่งจาเป็นต้องใช้สาหรับการใช้โครงข่ายเน็ตประชารัฐ
“ข้อมูลลับ” หมายถึง ข้อมูลด้านเทคนิค ทางธุรกิจ และข้อมูลอื่นใดที่มิได้เปิดเผยเป็นการทั่วไป ซึ่งคู่สัญญา
ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งได้มาเนื่องจากหรือเกี่ยวข้องกับการเข้าทา การดาเนินการ และการปฏิบัติตามสัญญาฉบับนี้
ข้อ ๒ เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา
เอกสารแนบท้ายสัญญาต่อไปนี้ ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้
๒.๑ ผนวก ๑

หนังสือรับรองของกรมพัฒ นาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ (และหนังสือมอบอานาจ
ให้ลงนามในสัญญา) ของผู้ขอใช้ จานวน ๑ (หนึ่ง) หน้า

๒.๒ ผนวก ๒

สาเนาสัญญาแต่งตั้งตัวแทนในการดาเนินการโครงข่ายเน็ตประชารัฐแบบเปิด
(Open Access Network) จานวน ๒ (สอง) หน้า

๒.๓ ผนวก ๓

ข้อเสนอการใช้โครงข่ายเน็ตประชารัฐภายใต้โครงการยกระดับโครงสร้างพื้นฐาน
โทรคมนาคมเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ กิจกรรมที่ ๑ การขยายโครงข่าย
อินเตอร์เน็ตความเร็วสูงให้ครอบคลุมทั่วประเทศเพื่อสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจ
ภายในประเทศ (โครงการเน็ตประชารัฐ) ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
จานวน ๓๑ (สามสิบเอ็ด) หน้า

๒.๔ ผนวก ๔

หนังสือแสดงเจตจานงขอใช้โครงข่ายเน็ตประชารัฐของผู้ขอใช้ จานวน ๑ (หนึ่ง) หน้า

๒.๕ ผนวก ๕

รายละเอียดจุดเชื่อมต่อเพื่อเข้าใช้โครงข่ายและรูปแบบการให้ใช้บริการโครงข่าย
แบบเปิด (Open Access Network) จานวน..........(........) หน้า

๒.๖ ผนวก ๖

ข้อกาหนดและมาตรฐานทางเทคนิค จานวน ๑๐ (สิบ) หน้า

๒.๗ ผนวก ๗

อัตราค่าตอบแทนการใช้โครงข่ายเน็ตประชารัฐ จานวน ๑ (หนึ่ง) หน้า

๒.๘ ผนวก ๘

อัตราค่าตอบแทนการสนับสนุนการให้บริการลูกค้า จานวน ๑ (หนึ่ง) หน้า

๒.๙ ผนวก ๙

การเรียกเก็บและการชาระค่าตอบแทนการใช้โครงข่ายเน็ตประชารัฐ

๒.๑๐ ผนวก ๑๐ เอกสารการเปิ ด โครงข่ า ยโทรคมนาคมที่ มี อ ยู่ ให้ ผู้ ป ระกอบกิ จ การรายอื่ น เชื่ อ มต่ อ
โครงข่ายเพื่อให้บริการโทรคมนาคมแก่ครัวเรือน จานวน........(........) หน้า
๒.๑๑ ผนวก ๑๑ หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา จานวน........(........) หน้า
ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดหรือแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้บังคับ
และในกรณี ที่ เ อกสารแนบท้ า ยสั ญ ญ าขั ด แย้ ง กั น เอง ผู้ ข อใช้ จ ะต้ อ งปฏิ บั ติ ต ามค าวิ นิ จ ฉั ย ของผู้ ให้ ใ ช้
คาวินิจฉัยของผู้ให้ใช้ให้ถือเป็นที่สุด และผู้ขอใช้ไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าชดเชย ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายใด ๆ เพิ่มเติม
จากผู้ให้ใช้ทั้งสิ้น
ข้อ ๓ ระยะเวลาการใช้โครงข่ายเน็ตประชารัฐ
สั ญ ญานี้ มีผ ลใช้ บั งคับ ตั้ งแต่วัน ที่ .......เดือน...................พ.ศ. ............. ถึงวัน ที่ .......เดือ น...................
พ.ศ. ............. รวมเป็นเวลาทั้งสิ้น ........(....) ปี .....(....) เดือน .......(....) วัน
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๔.๑ ข้อตกลงการใช้โครงข่ายเน็ตประชารัฐ
ผู้ขอใช้ตกลงขอใช้โครงข่ายเน็ตประชารัฐ ตามหนังสื อแสดงเจตจานงขอใช้โครงข่ายเน็ตประชารัฐ
รายละเอียดปรากฏตามผนวก ๔ และผู้ให้ใช้ตกลงให้ผู้ขอใช้ ใช้ โครงข่ายเน็ตประชารัฐ ดังมีรายละเอียดปรากฏ
ตามผนวก ๕
ในการใช้บริการโครงข่ายเน็ตประชารัฐตามวรรคหนึ่ง ผู้ขอใช้ยินยอมให้ผู้ให้ใช้นาโครงข่ายเน็ตประชารัฐ
ของผู้ขอใช้ตามผนวก ๑๐ ไปให้ผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคมรายอื่นที่ได้รับอนุญาตจากผู้ให้ใช้เชื่อมต่อโครงข่าย
เพื่ อให้ บ ริ การแก่ค รัว เรื อนได้ เว้น แต่ห ากผู้ ขอใช้ ไม่ ป ระสงค์จะให้ ผู้ ป ระกอบกิจ การโทรคมนาคมรายอื่น เข้าใช้
โครงข่ายของตน ผู้ขอใช้ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการใช้โครงข่ายเน็ตประชารัฐ โดยอ้างอิงตามราคาที่รัฐบาลลงทุนแบบ
ต้นทุนส่วนเพิ่มระยะยาว (Long Run Incremental Cost)
๔.๒ ตัวแทนของผู้ให้ใช้
ในการดาเนินการตามสัญญานี้ ผู้ให้ใช้มอบหมายให้ ทีโอที ทาหน้าที่บริหารจัดการโครงข่ายเน็ตประชารัฐ
รวมทั้งประสานงานทางเทคนิคและดาเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการการเชื่อมต่อโครงข่ายเน็ตประชารัฐ ภายใต้
สัญญานี้
๔.๓ มาตรฐานทางเทคนิค
การเชื่อมต่อโครงข่ายเน็ตประชารัฐของผู้ขอใช้เข้ากับ การใช้โครงข่ายเน็ตประชารัฐ ของผู้ให้ใช้ ผู้ขอใช้
จะต้องจัดให้โครงข่ายเน็ตประชารัฐของตนมีมาตรฐานทางเทคนิคที่เข้ากันได้กับ โครงข่ายเน็ตประชารัฐของผู้ให้ใช้ที่
มีใช้อยู่ ซึ่งมีมาตรฐานอ้างอิงตามผนวก ๖ และสอดคล้องกับมาตรฐานหลัก เกณฑ์และเงื่อนไขที่ กสทช.ประกาศ
กาหนดในอนาคตในเรื่องที่ว่าด้วยมาตรฐานของโครงข่ายเน็ตประชารัฐ และอุปกรณ์ตามพระราชบัญญัติประกอบ
กิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๔
๔.๔ คุณภาพการใช้โครงข่ายเน็ตประชารัฐ
ผู้ ใ ห้ ใ ช้ จ ะจั ด ให้ มี บ ริ ก ารการใช้ โครงข่ า ยเน็ ต ประชารั ฐ ที่ มี คุ ณ ภาพตามค าตอบรั บ การขอใช้
ซึ่งจะเป็นไปตามมาตรฐานที่ถือปฏิบัติในสากลหรือเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของ กสทช. ที่มีอยู่แล้วหรือ
จะบังคับใช้ต่อไปในภายหน้า
๔.๕ การทดสอบโครงข่ายเน็ตประชารัฐ
หากผู้ขอใช้ร้องขอ ผู้ ให้ ใช้อาจให้ผู้ข อใช้ทดสอบการใช้ โครงข่ายเน็ตประชารัฐ โดยคิดค่าใช้จ่ายต่าง ๆ
ที่เกิดขึ้นจริงมีกาหนดระยะเวลา..........(.......) เดือน ทั้งนี้ผู้ขอใช้ตกลงชาระค่าใช้จ่ายดังกล่าวให้แก่ผู้ให้ใช้ภายใน
๓๐ (สามสิบ) วันนับถัดจากวันที่ระบุในใบเรียกเก็บเงิน
๔.๖ การปรับปรุง แก้ไข เปลี่ยนแปลงโครงข่ายเน็ตประชารัฐ
ในกรณี จาเป็น เพื่อประโยชน์ในการใช้งานโครงข่ายเน็ตประชารัฐ ตามสัญญานี้ ผู้ให้ใช้อาจดาเนินการ
ปรับปรุงโครงข่ายเน็ตประชารัฐและหรือจุดเข้าถึงโครงข่ายเน็ตประชารัฐ โดยผู้ขอใช้ตกลงเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย
ที่เกิดขึน้ (ถ้ามี) ทั้งนี้ผู้ขอใช้ตกลงชาระค่าใช้จ่ายดังกล่าวให้แก่ผู้ให้ใช้ภายใน ๓๐ (สามสิบ) วันนับถัดจากวันที่ระบุใน
ใบเรียกเก็บเงิน

-4๔.๗ เงื่อนไขการใช้โครงข่ายเน็ตประชารัฐ
ผู้ขอใช้จะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขการใช้โครงข่ายเน็ตประชารัฐ ดังนี้
(๑) ในแต่ละจุดเชื่อมต่อ (Switch) ผู้ให้ใช้จะอนุญาตให้ผู้ขอใช้เชื่อมต่อใช้งานได้ ๑ port โดยหากผู้ขอ
ใช้มี ก ารใช้งาน port ณ จุ ด เชื่ อ มต่ อ (Switch) เกิน กว่าร้อ ยละ ๖๐ ผู้ ข อใช้ อาจขออนุ ญ าตใช้ งาน port ณ จุ ด
เชื่อมต่อ(Switch) เพิ่มเติมได้ โดยแจ้งเป็นหนังสือให้ ผู้ให้ใช้ทราบล่วงหน้าก่อนการใช้งาน ๓๐ (สามสิบ) วัน ทั้งนี้
การอนุญาตให้ใช้ port เพิ่มเติม ผู้ให้ใช้จะพิจารณาตามความเหมาะสม
ในกรณีตามวรรคหนึ่ง หากผู้ขอใช้มีการใช้งาน port เกินกว่าที่กาหนดตามวรรคหนึ่งโดยผู้ขอใช้ไม่ได้
รั บ อนุ ญ าตจากผู้ ให้ ใช้ ผู้ ข อใช้ ต้ อ งช าระค่ าปรับ วั น ละ ๒.๓๐ บาท (สองบาทสามสิ บ สตางค์ ) ต่ อ port นั บ แต่
วันที่เชื่อมต่อจนถึงวันที่ระงับการใช้งานหรือวันที่ได้รับอนุญาตให้ใช้งานจากผู้ให้ใช้
(๒) ผู้ขอใช้ต้องดาเนินการเชื่อมต่อใช้งานโครงข่ายเน็ตประชารัฐให้แล้วเสร็จ ภายใน ๖๐ (หกสิบ) วัน
นับถัดจากวันลงนามในสัญญา ในกรณีที่ผู้ขอใช้ไม่สามารถดาเนินการภายในระยะเวลาดังกล่าว ผู้ขอใช้จะต้องแจ้งเหตุ
หรือพฤติการณ์พร้อมหลักฐานเป็นหนังสือ หรือทาโดยผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ให้ผู้ให้ใช้ทราบ เพื่อขอขยายเวลา
ดาเนิ น การออกไปภายใน ๑๕ (สิ บ ห้ า) วัน ก่ อนครบกาหนดเวลาดั งกล่ าว หากผู้ ข อใช้ ไม่ ดาเนิ น การขอขยาย
ระยะเวลาภายในระยะเวลาที่กาหนด ให้ ถือว่าผู้ขอใช้สละสิทธิในการขอขยายเวลาโดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้ น
ทั้งนี้ การอนุ ญ าตให้ ขยายระยะเวลาเป็ น ดุล พิ นิจของผู้ ให้ ใช้ที่จะพิจารณาตามที่เห็ น สมควร โดยสามารถขยาย
ระยะเวลาได้ ๑ (หนึ่ง) ครั้ง ระยะเวลาที่ขยายออกไปต้องไม่เกิน ๖๐ (หกสิบ) วันนับถัดจากวันครบกาหนดเวลาเดิม
เว้นแต่กรณีที่ผู้ให้ใช้อนุญาตให้ขยายระยะเวลาเมื่อพ้นกาหนดวันครบกาหนดเวลาเดิม ให้สามารถขยายระยะเวลา
ออกไปได้ไม่เกิน ๖๐ (หกสิบ) วันนับถัดจากวันที่ผู้ให้ใช้อนุญาตให้ขยายเวลา
(๓) ผู้ขอใช้ต้องให้บริการลูกค้ารายแรกภายใน ๑๒๐ (หนึ่งร้อยยี่สิบ) วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา
ในกรณีผู้ขอใช้ได้รับอนุญาตให้ขยายระยะเวลาตาม (๒) ผู้ขอใช้ต้องให้บริการลูกค้ารายแรกภายใน ๖๐ (หกสิบ) วัน
นับถัดจากวันที่ครบกาหนดระยะเวลาที่ได้รับอนุญาตให้ขยายออกไป
(๔) หากผู้ขอใช้ไม่ดาเนินการเข้าเชื่อมต่อใช้งานโครงข่ายเน็ตประชารัฐภายในกาหนดระยะเวลาตาม (๒)
หรือไม่ส ามารถให้ บริการลูกค้ารายแรกภายในกาหนดระยะเวลาตาม (๓) ผู้ ให้ใช้มีสิทธิยกเลิกการอนุญาตให้ใช้
โครงข่ายเน็ตประชารัฐในจุดเชื่อมต่อที่ไม่สามารถดาเนินการในระยะเวลาดังกล่าว โดยผู้ขอใช้ไม่มีสิทธิเรียกร้อง
ค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใด ๆ จากผู้ให้ใช้ทั้งสิ้น
(๕) สิทธิในการเชื่อมต่อโครงข่ายเน็ตประชารัฐมีกาหนดระยะเวลาถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๖
๔.๘ การขอใช้โครงข่ายเน็ตประชารัฐเพิ่มเติม และการยกเลิกการใช้โครงข่ายเน็ตประชารัฐ
หากผู้ ข อใช้ โ ครงข่ ายเน็ ต ประชารั ฐ ต้ อ งการใช้ โครงข่ ายเน็ ต ประชารั ฐ เพิ่ ม เติ ม หรื อ ยกเลิ ก การใช้
โครงข่ายเน็ตประชารัฐทั้งหมดหรือบางส่วนในระหว่างอายุของสัญญานี้ ผู้ขอใช้ต้องแจ้งให้ผู้ให้ใช้ทราบล่วงหน้าเป็น
หนังสือไม่น้อยกว่า ๖๐ (หกสิบ) วัน (ในกรณีการขอใช้โครงข่ายเน็ตประชารัฐเพิ่มเติม) และไม่น้อยกว่า ๙๐ (เก้าสิบ)
วัน (ในกรณีการขอยกเลิกการใช้โครงข่ายเน็ตประชารัฐทั้งหมด หรือบางส่วน)
(๑) ในกรณีขอใช้โครงข่ายเน็ตประชารัฐ เพิ่มเติม ผู้ให้ใช้ตกลงให้ใช้ โครงข่ายเน็ตประชารัฐ เพิ่มเติม
ภายใต้ข้อตกลงทางเทคนิคและทางพาณิชย์ ที่คู่สัญญาจะตกลงกันต่อไป ทั้งนี้ผู้ให้ใช้อาจปฏิเสธไม่ให้ใช้ โครงข่ายเน็ต
ประชารัฐ เพิ่มเติม หากโครงข่ายเน็ ตประชารัฐ ที่มีอยู่ไม่เพียงพอ หรือการใช้ โครงข่ายเน็ตประชารัฐ เพิ่มเติมอาจ
ก่อให้เกิดการรบกวนกิจการโทรคมนาคม หรือเป็นเหตุขัดขวางการโทรคมนาคม
(๒) ในกรณี ก ารขอยกเลิ ก การใช้ โ ครงข่ า ยเน็ ต ประชารั ฐ ทั้ ง หมดหรื อ บางส่ ว น ผู้ ข อใช้ ต กลง
จะชาระค่าเสียหายและค่าใช้จ่ายอื่นใดของผู้ให้ใช้ (ถ้ามี)

-5(๓) ในกรณี การขอยกเลิกการใช้โครงข่ายเน็ตประชารัฐทั้งหมดหรือบางส่วน ผู้ขอใช้ต้องยื่นแผน
การเยียวยาลูกค้ามาพร้อมคาขอยกเลิกการใช้โครงข่ายเน็ตประชารัฐด้วย
คู่สั ญญาทั้งสองฝ่ ายตกลงแก้ไขสั ญญาฉบับนี้ โดยไม่ชักช้า เพื่อให้ ส อดคล้ องกับการเพิ่มเติม หรือ
การยกเลิกการใช้โครงข่ายเน็ตประชารัฐทั้งหมดหรือบางส่วนแล้วแต่กรณี
ข้อ ๕ อัตราค่าตอบแทนการใช้โครงข่ายเน็ตประชารัฐ
๕.๑ อัตราค่าตอบแทน
๕.๑.๑ อัตราค่าตอบแทนการใช้โครงข่ายเน็ตประชารัฐ เป็นไปตามผนวก ๗
๕.๑.๒ อัตราค่าตอบแทนการสนับสนุนการให้บริการลูกค้า เป็นไปตามผนวก ๘
๕.๒ ภาระภาษี
ค่าตอบแทน ค่าบริการ ค่าใช้จ่ายหรือเงินอื่นใดที่ผู้ให้ ใช้มีสิทธิเรียกเก็บจากผู้ขอใช้ตามสัญญาฉบับนี้
หากมิได้กาหนดไว้เป็นอย่างอื่นหรือระบุไว้โดยชัดแจ้งแล้ว จานวนเงินดังกล่าวทั้งหมดให้เป็นจานวนเงินที่ยังมิได้รวม
ภาษีมูลค่าเพิ่มตามอัตราที่กฎหมายกาหนดไว้ซึ่งผู้ขอใช้จะต้องชาระให้แก่ผู้ให้ใช้
เว้น แต่จ ะได้ ต กลงกั น เป็ น อย่ างอื่ น คู่สั ญ ญาแต่ ล ะฝ่ ายต่างเป็ น ผู้ รับ ผิ ด ชอบในบรรดาค่าภาษี อ ากร
ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในส่วนของตนตามหน้าที่ที่กฎหมายกาหนดไว้ทุกประการ
๕.๓ การชาระค่าตอบแทน
๕.๓.๑ ผู้ขอใช้ตกลงชาระค่าตอบแทนการใช้โครงข่ายเน็ตประชารัฐให้แก่ผู้ให้ใช้ภายใน ๓๐ (สามสิบ) วัน
ตามผนวก ๗ นับถัดจากวันที่ได้รับใบเรียกเก็บเงิน
๕.๓.๒ ผู้ขอใช้ตกลงชาระค่าตอบแทนการสนับสนุนการให้บริการลูกค้าตามสัญญานี้ให้แก่ ทีโอที ภายใน
๓๐ (สามสิบ) วัน ตามผนวก ๘ นับถัดจากวันที่ได้รับใบเรียกเก็บเงิน
๕.๓.๓ ในกรณีที่ผู้ให้ใช้ตรวจพบว่าจานวนเงินในใบเรียกเก็บเงินไม่ครบ ผู้ให้ใช้จะเรียกเก็บค่าตอบแทน
การใช้ส่วนที่เพิ่มรวมในใบเรียกเก็บเงินในรอบถัดไป แต่ทั้งนี้จะต้องกระทาภายในระยะเวลาไม่เกิน ๓ (สาม) เดือน
นับถัดจากวัน ที่ปรากฏในใบเรียกเก็บ เงิน นั้น (ในกรณี ที่การเรียกเก็บเงินนั้นจะส่งผลกระทบถึงการเปลี่ยนแปลง
ค่าตอบแทนที่เรียกเก็บในรอบเดือนถัดไป ซึ่งการเปลี่ยนแปลงนั้นได้แจ้งให้ ผู้ขอใช้ทราบแล้ว) สาหรับกรณีการเรียก
เก็บเงินเกิน ผู้ให้ใช้จะลดยอดในใบเรียกเก็บเงินในรอบถัดไป หรือคืนเงินพร้อมออกใบลดหนี้ ให้ผู้ขอใช้ ตามประมวล
รัษฎากร ตามแต่กรณี
๕.๓.๔ หากผู้ขอใช้ผิดนัดไม่ชาระค่าตอบแทนภายในกาหนดเวลา (รวมถึงกรณีที่ข้อโต้แย้งของผู้ขอใช้นั้น
ไม่ถูกต้อง หรือไม่สามารถหักล้างหลักฐานของผู้ให้ใช้ได้) ผู้ขอใช้จะต้องชาระดอกเบี้ยผิดนัดในอัตราร้อยละ ๑.๒๕
(หนึ่งจุดสองห้า) ต่อเดือน จากจานวนเงินต้นที่ค้างชาระจนกว่าจะชาระเสร็จสิ้น
ข้อ ๖ หน้าที่ของผู้ให้ใช้
๖.๑ ผู้ให้ใช้มีหน้าที่จัดให้ผู้ขอใช้ได้ใช้โครงข่ายเน็ตประชารัฐตลอดอายุของสัญญานี้
๖.๒ ผู้ ให้ ใช้ มี ห น้ า ที่ แ จ้ ง ให้ ผู้ ข อใช้ ท ราบเป็ น หนั ง สื อ ล่ ว งหน้ า ไม่ น้ อ ยกว่ า ๓๐ (สามสิ บ ) วั น ก่ อ นการ
เปลี่ยนแปลงใด ๆ (เช่น ค่ามาตรฐาน (Configuration) เป็นต้น) ของระบบหรือโครงข่ายเน็ตประชารัฐของผู้ให้ใช้
ซึ่งอาจส่งผลกระทบในสาระสาคัญต่อวิศวกรรมโครงข่ายโทรคมนาคมของผู้ขอใช้

-6๖.๓ ผู้ให้ใช้ตกลงว่า หากเกิดข้อผิดพลาดที่มีสาระสาคัญบนโครงข่ายเน็ตประชารัฐของผู้ให้ใช้ ผู้ให้ใช้ตกลง
แจ้งให้ผู้ขอใช้ทราบถึงข้อผิดพลาดดังกล่าว รวมถึงแจ้งให้ทราบถึงความคืบหน้าของการแก้ไขข้อผิดพลาดดังกล่าว
โดยเร็วที่สุด
ข้อ ๗ หน้าที่ของผู้ขอใช้
๗.๑ ผู้ขอใช้ต้องเชื่อมต่อและใช้โครงข่ายเน็ตประชารัฐตามข้อกาหนดของสัญญานี้ รวมถึงเอกสารแนบท้าย
สัญญาอย่างเคร่งครัด
๗.๒ ห้ามผู้ขอใช้โอนสิทธิ ผลประโยชน์ หน้าที่ และความรับผิดชอบใด ๆ อันเกี่ยวเนื่องกับการใช้ตามข้อเสนอ
การใช้โครงข่ายเน็ตประชารัฐและสัญญาฉบับนี้ไปยังบุคคลอื่นโดยมิได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากผู้ให้ใช้
๗.๓ ภายใต้หลักเกณฑ์ของประกาศ กสทช. ว่าด้วยการใช้และเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖
ที่มีผลบังคับใช้อยู่ในปัจจุบันหรือที่จะมีการแก้ไขเพิ่มเติมในภายหน้า หากผู้ให้ใช้มีความจาเป็นต้องทาการปรับปรุง
เปลี่ ย นแปลงส่ ว นหนึ่ งส่ ว นใดของข้อ เสนอการใช้ โครงข่ ายเน็ ตประชารัฐ ที่ เกี่ ยวเนื่ อ งกั บ การปฏิ บั ติ ก รณี ทั่ ว ไป
เพื่อให้เป็นไปตามประกาศของ กสทช. หรือสอดคล้องกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น ผู้ขอใช้ยินยอมให้ผู้ให้ใช้ดาเนินการได้
โดยไม่ถือว่าเป็นการปฏิบัติผิดข้อตกลงใด ๆ ที่กาหนดไว้ในสัญญานี้ และผู้ขอใช้จะเรียกร้องค่าเสียหาย ค่าใช้จ่ายใด ๆ
จากผู้ให้ใช้ไม่ได้
๗.๔ การเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมของผู้ขอใช้เข้ากับ โครงข่ายเน็ตประชารัฐ ของผู้ให้ใช้นั้น ผู้ ขอใช้มี
หน้าที่รับผิดชอบในการดูแลตลอดจนการบารุงรักษาอุปกรณ์ในส่วนความรับผิดชอบของตนตั้งแต่จุด เชื่อมต่อที่ได้
เข้าทาการเชื่อมต่อกับโครงข่ายเน็ตประชารัฐของผู้ให้ใช้ย้อนไปทางโครงข่ายโทรคมนาคมของผู้ขอใช้ด้วยค่าใช้จ่าย
ของผู้ขอใช้เองทั้งสิ้น
๗.๕ การรักษาความลับ
คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายถือว่าข้อมูลต่าง ๆ ไม่ว่าจะจัดเก็บอยู่ในรูปแบบใด ๆ ก็ตามที่เปิดเผยหรือส่งมอบ
ให้แก่คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับสัญญาฉบั บนี้ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลที่ได้รับรู้ในขั้นตอนใด ๆ หรือในระหว่าง
ที่สัญญานี้มีผลใช้บังคับ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้รวมเรียกว่า “ข้อมูลอันเป็นความลับ ” เป็นความลับที่ห้ามเปิดเผยต่ อ
บุคคลใดอย่างเด็ดขาดและคู่สัญญาตกลงว่าจะปฏิบัติอย่างเคร่งครัดในการใช้และเก็บรักษาข้อมูล อันเป็นความลับ
ดังนี้
(๑) ใช้ข้อมูลอันเป็นความลับให้อยู่ภายใต้ขอบวัตถุประสงค์ตามที่สัญญาฉบับนี้กาหนดไว้เท่านั้น
(๒) ไม่ เปิ ด เผยข้ อ มู ล อั น เป็ น ความลั บ ไม่ ว่ าทั้ งหมดหรื อ บางส่ ว นให้ บุ ค คลภายนอกหรื อ บุ ค คล
ที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ตามสัญญานี้ ยกเว้นกรณีต้องเปิดเผยโดยผลของกฎหมายหรือโดยคาสั่งของ
กสทช. หรือเจ้าพนักงานของรัฐที่มีอานาจตามกฎหมายโดยจะต้องแจ้งให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งทราบโดยล่วงหน้า
ในทันที
(๓) มีมาตรการควบคุมพนั กงานลูกจ้างของแต่ละฝ่ายซึ่งมีหน้าที่ปฏิบัติงานในขั้นตอนต่าง ๆ ให้
รับทราบถึงการใช้และเก็บรักษาข้อมูลอันเป็นความลับเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ของตนเท่านั้น
(๔) ดาเนินการจัดส่งคืนหรือทาลายข้อมูลอันเป็นความลับภายใน ๗ (เจ็ด) วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง
เป็นหนังสือจากคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่ง

-7๗.๖ การเชื่ อ มต่ อ โครงข่ า ยโทรคมนาค มของผู้ ข อใช้ เ ข้ า กั บ โครงข่ า ยเน็ ต ประชารั ฐ ของผู้ ใ ห้ ใ ช้
การดาเนินการของผู้ขอใช้จะต้องไม่ทาให้เกิดความเสียหายแก่ โครงข่ายเน็ตประชารัฐของผู้ให้ใช้ และผู้ขอใช้จะต้อง
ปฏิบัติตามมาตรการรักษาความปลอดภัยต่าง ๆ ที่มีโดยเคร่งครัด
๗.๗ ผู้ ขอใช้ต้องได้รับ การอนุญ าตและมีไว้ซึ่งใบอนุญ าต ความเห็นชอบ หรือความยินยอมที่เกี่ยวข้องกับ
การใช้ โครงข่ายโทรคมนาคม หรือการติดตั้งเครื่องและอุปกรณ์ โทรคมนาคม หรืออุป กรณ์ ห รือโครงสร้างอื่นใด
ในสถานที่ของผู้ให้ใช้ ตามกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
๗.๘ ผู้ขอใช้ตกลงปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธี การในการเข้าสถานที่ที่เป็นที่ตั้งของโครงข่ายเน็ตประชารัฐ
ทั้งนี้ไม่ว่าสถานที่ดังกล่าวผู้ให้ใช้จะเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์หรือไม่
๗.๙ ผู้ขอใช้รับทราบว่าผู้ให้ใช้ (รวมถึงเจ้าของ หรือตัวแทนอาคารสถานที่ที่เกี่ยวข้อง) สามารถเข้าสถานที่
ที่ผู้ขอใช้ได้ขอใช้โครงข่ายเน็ตประชารัฐตามสัญญานี้ รวมถึงเข้าตรวจสอบอุปกรณ์ที่ผู้ขอใช้นามาติดตั้งตามสัญญานี้
ได้ตลอดเวลา
๗.๑๐ ผู้ ข อใช้ ต กลงรั บ ผิ ด ชอบดู แ ลรัก ษาเครื่อ งและอุ ป กรณ์ โทรคมนาคมใด ๆ ที่ ผู้ ขอใช้ น ามาติ ด ตั้งกั บ
โครงข่ายเน็ตประชารัฐของผู้ให้ใช้ หรือนามาวางในพื้นที่ที่ขอใช้โครงข่ายเน็ตประชารัฐตามสัญญานี้ (ถ้ามี)
๗.๑๑ ผู้ขอใช้ตกลงแจ้งให้ ผู้ให้ ใช้ทราบเป็นหนังสือล่วงหน้าไม่น้อยกว่า ๙๐ (เก้าสิบ) วัน ก่อนดาเนิน การ
เปลี่ ย นแปลงใด ๆ (เช่ น ค่ า มาตรฐาน (Configuration)) เป็ น ต้ น ของเครื่ อ งอุ ป กรณ์ ที่ ผู้ ข อใช้ น ามาติ ด ตั้ ง
กับ โครงข่ ายเน็ ต ประชารั ฐ ของผู้ ให้ ใช้ ซึ่ งอาจส่ งผลกระทบในสาระส าคั ญ ต่ อวิศ วกรรมโครงข่ ายเน็ ต ประชารัฐ
หรือต่อการให้บริการของผู้ให้ใช้ได้
๗.๑๒ ผู้ขอใช้รับรองว่าการใช้ โครงข่ายเน็ตประชารัฐ หรือการนาอุปกรณ์โทรคมนาคมของผู้ขอใช้มาติดตั้ง
ในพื้ นที่ ของผู้ ให้ ใช้ตามสั ญญานี้ จะไม่ ก่อให้ เกิดความเสี ยหาย หรือรบกวนระบบ หรือท าให้ การบริการของผู้ ให้ ใช้
ด้อยลงแต่อย่างใด
๗.๑๓ ผู้ขอใช้ตกลงว่าหากเกิดข้อผิดพลาดบนโครงข่ายเน็ตประชารัฐของผู้ขอใช้ ผู้ขอใช้ตกลงแจ้งเป็นหนังสือ
ให้ผู้ให้ใช้ทราบถึงข้อผิดพลาดและตกลงดาเนินการแก้ไขข้อผิดพลาดดังกล่าวโดยเร็วที่สุด รวมถึงดาเนิ นการอื่นใด
ตามที่ผู้ให้ใช้กาหนด
๗.๑๔ ผู้ขอใช้ต้องดาเนินการภายใต้สัญญานี้ ให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งต้องไม่นาโครงข่าย
เน็ตประชารัฐไปใช้งานหรือให้บริการโดยฝ่าฝืนกฎหมาย
ข้อ ๘ หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา
ผู้ ข อใช้ ต้ อ งน าหลั ก ประกั น อย่ า งใดอย่ า งหนึ่ ง ดั ง ต่ อ ไปนี้ (๑) เงิ น สด (๒) เช็ ค หรื อ ดราฟทที่ ธ นาคาร
เซ็นสั่ งจายให้ แก่ “สานักงานปลั ดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม” (๓) หนังสือค้าประกันของธนาคาร
ภายในประเทศ เพื่อประกันการปฏิบัติตามสัญญานี้และประกันความเสียหายที่เกิดขึ้นเนื่องมาจากการไม่ปฏิบัติ
ตามสัญญาของผู้ขอใช้ เป็นจานวนเงิน...............บาท (.........) ซึ่งเท่ากับร้อยละ ๓ (สาม) ของราคารวมอุปกรณ์เชื่อมต่อ
(SDP) ที่ ผู้ ข อใช้ ได้ รั บ อนุ ญ าตให้ เชื่ อมต่ อและใช้ งานทั้ งหมด มามอบให้ แก่ ผู้ ให้ ใช้ ก่ อนหรื อในวั นลงนามสั ญญานี้
รายละเอียดปรากฏตามภาคผนวก ๑๑
ในกรณี ผู้ขอใช้ไม่ป ฏิบั ติตามสั ญญานี้ไม่ว่าข้อ ใดข้อหนึ่งอันเป็นเหตุให้ ผู้ ให้ ใช้มีสิ ทธิเรียกร้องค่าเสียหาย
ค่าปรับหรือเงินจานวนอื่นใดผู้ขอใช้ยินยอมให้ผู้ ให้ใช้มีสิทธิเรียกร้องหรือบังคับเอาจากหลักประกันได้ ทั้งหมดหรือ
บางส่วนเพื่อชดใช้ค่าเสียหายค่าปรับหรือเงินจานวนอื่นใดได้ทันทีโดยไม่ต้องเรียกร้องให้ผู้ขอใช้ชาระก่อน
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หลักประกันใหม่มามอบให้แก่ผู้ให้ใช้เพื่อให้ครอบคลุมความรับผิดชอบของผู้ขอใช้ตามสัญญานี้ โดยผู้ให้ใช้จะแจ้งให้
ผู้ขอใช้ทราบเป็นหนังสือ ผู้ขอใช้มีหน้าที่นาหลักประกันใหม่มามอบให้แก่ผู้ให้ ใช้ภายใน ๓๐ (สามสิบ) วันนับถัดจาก
วันที่ได้รับแจ้งจากผู้ให้ใช้
ในระหว่างระยะเวลาตามสัญญานี้ หากหลักประกันลดลงไปไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนเนื่อ งมาจากการหัก
เงินเพื่อทดแทนหรือชดใช้ความเสียหายของผู้ให้ใช้ หรือมูลค่าของหลักประกันลดลงหรือเสื่อมค่าลงไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ
ผู้ขอใช้มีหน้าที่ต้องส่งมอบหลักประกันเพิ่มเติมให้มีมูลค่าครบถ้วนตามจานวนเงินที่ผู้ให้ใช้กาหนดไว้ภายใน ๗ (เจ็ด)
วันนับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ให้ใช้
หลั ก ประกั น ที่ น ามามอบไว้ ในข้ อ นี้ ผู้ ให้ ใช้ จ ะคื น ให้ แ ก่ ผู้ ข อใช้ โ ดยไม่ มี ด อกเบี้ ย เมื่ อ ผู้ ข อใช้ พ้ น จาก
ข้อผูกพันและความรับผิดทั้งปวงตามสัญญานี้แล้ว
ข้อ ๙ เหตุสุดวิสัย
คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายไม่ต้องรับผิดในการผิดสัญญาอันเนื่องมาจากเหตุ สุดวิสัย อันหมายถึง เหตุใด ๆ อันจะ
เกิดขึ้นก็ดี จะให้ผลพิบัติก็ดี เป็นเหตุที่ไม่อาจป้องกันได้แม้ทั้งบุคคลผู้ต้องประสบหรือใกล้จะต้องประสบเหตุนั้น
จะได้ระมัดระวังตามสมควรอันพึงคาดหมายได้จากบุคคลในฐานะและภาวะเช่นนั้น และเพื่อประโยชน์ในการตีความ
สัญญาเหตุสุดวิสัยให้รวมถึงการก่อการกบฏ การก่อการร้าย สงคราม การปฏิวัติรัฐประหาร ภาวะฉุกเฉินแห่งชาติ
อัคคีภัย วาตภัย อุทกภัย การระเบิด การก่อวินาศกรรม รวมทั้งให้หมายรวมถึงเหตุอันเนื่องมาจากการกระทาของรัฐ
หรือเหตุอันเนื่องมาจากนโยบายแห่งรัฐหรือกฎเกณฑ์หรือระเบียบ คาสั่ง มติ ข้ อบังคับหรือสภาพบังคับอื่นใดจากรัฐ
หรือหน่วยงานหรือองค์กรกากับดูแลหรือหน่วยงานของรัฐที่มีอานาจตามกฎหมายของทั้งสองฝ่าย อันเป็นเหตุที่ทาให้
คู่สัญญาไม่อาจปฏิบัติตามสัญญาได้
คู่ สั ญ ญาฝ่ า ยใดฝ่ า ยหนึ่ ง หรื อ คู่ สั ญ ญาทั้ ง สองฝ่ า ยซึ่ ง ได้ รั บ ผลกระทบจากเหตุ สุ ด วิ สั ย ต้ อ งแจ้ ง ให้
อีกฝ่ายหนึ่งทราบถึงสภาพและรายละเอียดของเหตุสุดวิสัยนั้น ในโอกาสแรกที่สามารถแจ้งได้แต่ไม่ช้าไปกว่า ๑๕
(สิบห้า) วัน นับแต่วันที่เหตุนั้นสิ้นสุดลง
กรณีที่เหตุสุดวิสัยกระทบถึงการปฏิบัติตามสัญญาของอีกฝ่ายหนึ่งเพียงบางส่วน ฝ่ายนั้นยังคงมีภาระผูกพัน
ที่จะต้องปฏิบัติตามสัญญาตามส่วนที่ไม่ได้รับผลกระทบจากเหตุสุดวิสัยนั้น
ข้อ ๑๐ ความรับผิดของผู้ขอใช้และการบอกเลิกสัญญา
หากผู้ ขอใช้ ไม่ ป ฏิ บั ติ ตามสั ญ ญาข้อ ใดข้ อหนึ่ ง หรือทั้ งหมด จนเป็ น เหตุให้ เกิด ความเสี ย หายแก่ ผู้ ให้ ใช้
ผู้ขอใช้ตกลงชดใช้ค่าสินไหมทดแทนอั นเกิดจากการที่ไม่ปฏิบัติตามสัญญานั้นให้แก่ผู้ให้ใช้ ภายใน ๓๐ (สามสิบ) วัน
นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ให้ใช้
ในกรณีที่ผู้ขอใช้ไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญา หรือมีเหตุให้เชื่อได้ว่าผู้ขอใช้ไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญา หรือ
ผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือตกเป็นผู้ถูกพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดหรือตกเป็นผู้ล้มละลาย หรือเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามคาสั่ง
ของผู้ ให้ ใช้ ผู้ ให้ ใช้ มีสิ ทธิที่จ ะบอกเลิ กสั ญ ญานี้ ได้ การใช้สิ ทธิบอกเลิ กสั ญ ญานั้น ไม่ กระทบสิ ท ธิของผู้ ให้ ใช้ ที่ จะ
เรียกร้องค่าเสียหายจากผู้ขอใช้
การทีผ่ ู้ให้ใช้ไม่ใช้สิทธิเลิกสัญญาดังกล่าวข้างต้นนั้น ไม่เป็นเหตุให้ผู้ขอใช้พ้นจากความรับผิดตามสัญญา

-9ข้อ ๑๑ การจากัดความรับผิดของผู้ให้ใช้
๑๑.๑ ผู้ให้ใช้ไม่ต้องรับผิดต่อความเสียหายใด ๆ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม อันเกิดจากการทางานผิดพลาด
ของโครงข่ายเน็ตประชารัฐซึ่งทาให้โครงข่ายเน็ตประชารัฐทั้งหมดหรือแต่บางส่วนไม่สามารถใช้งานได้หรือใช้งานได้
ไม่เต็มประสิทธิภาพ การเชื่อมต่อและใช้โครงข่ายของผู้ขอใช้โดยผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคมรายอื่น หรือมีเหตุ
สุดวิสัยอื่นใดตามข้อ ๙ อันเป็นเหตุให้ผู้ขอใช้ไม่สามารถใช้โครงข่ายเน็ตประชารัฐเพื่อการให้บริการได้
๑๑.๒ กรณีที่มีคาสั่งระงับการใช้ หรือมีอุปสรรคขัดขวางใด ๆ ในการใช้โครงข่ายเน็ตประชารัฐ อันเป็นผลมา
จากคาวินิจฉัย คาสั่งของ กสทช. หรือของศาล หน่วยงานกากับดูแล หน่วยงานราชการ หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
หรือของเจ้าพนักงาน หรือตามกฎหมายอื่น ผู้ขอใช้ไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจากผู้ให้ใช้ แต่ประการใด
ข้อ ๑๒ ความสัมพันธ์กับผู้ใช้บริการ
ผู้ขอใช้ไม่อาจยกเหตุที่ไม่ส ามารถจัดเก็บค่าใช้บริการจากผู้ใช้บริการของตนไม่ว่ากรณี ใด ๆ มาเป็นเหตุ
ในการปฏิเสธการชาระค่าตอบแทนหรือปฏิเสธการปฏิบัติตามสัญญานี้ได้
ข้อ ๑๓ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญา
การแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาจะมีผลผูกพันคู่สัญญาทั้งสองฝ่าย เมื่อทาเป็น หนังสือลงลายมือชื่อคู่สัญญา
ทั้งสองฝ่าย เว้นแต่เป็น การแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาอันเนื่องมาจากการแก้ไขเปลี่ยนแปลงตามประกาศ กสทช.
ว่าด้วยการใช้และเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖
ข้อ ๑๔ ข้อตกลงอื่น ๆ
๑๔.๑ การสละสิทธิเรียกร้อง
การสละสิทธิเรียกร้องต้องทาโดยการแสดงเจตนาโดยชัดแจ้ง เป็นหนังสือลงนามโดยคู่สัญญาฝ่ายที่มี
สิทธิดังกล่าว
ในกรณีที่คู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่ใช้สิทธิเรียกร้องใด ๆ ไม่ถือเป็นเหตุให้สิทธิดังกล่าวระงับสิ้นไป
และไม่ถือว่าเป็นการสละสิทธิเรียกร้องของฝ่ายนั้นแต่อย่างใด
๑๔.๒ ความสมบูรณ์ของสัญญา
ถ้าส่วนหนึ่งส่วนใดของสัญญานี้ตกเป็นโมฆะ หรือไม่มีผลบังคับใช้ตามกฎหมาย ให้ถือว่าส่วนที่เป็น
โมฆะ หรื อไม่มีผ ลบั งคับ ใช้ตามกฎหมายนั้ น แยกออกต่างหากจากส่ ว นที่มีผ ลบั งคับใช้ได้ตามกฎหมายและไม่ มี
ผลกระทบถึงความสมบูรณ์ของข้อสัญญาในส่วนอื่น ๆ
ข้อ ๑๕ บุคคลและสถานที่ติดต่อ
คู่ สั ญ ญาแต่ ล ะฝ่ า ยตกลงจั ด ส่ ง หนั ง สื อ หรื อ ค าบอกกล่ า วใดให้ แ ก่ คู่ สั ญ ญาอี ก ฝ่ า ยหนึ่ ง ทางไปรษณี ย์
ลงทะเบียนตอบรับตามที่อยู่ที่ระบุไว้ข้างล่างนี้ หรือตามที่อยู่อื่น ที่คู่สัญญาจะได้มีหนังสือแจ้งการเปลี่ยนแปลงให้
คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า ๗ (เจ็ด) วัน

- 10 ผู้ให้ใช้
สานักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ตั้งอยู่เลขที่…….. ถนน…………. แขวง…………… เขต…………. จังหวัด...............
บุคคลที่ติดต่อ : ……………
หมายเลขโทรศัพท์:. ……………
หมายเลขโทรสาร: ……………
ผู้ขอใช้
………………………………………………..
สานักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ ………………………………………
บุคคลที่ติดต่อ : ............................
หมายเลขโทรศัพท์: ............................
หมายเลขโทรสาร: ............................
สั ญ ญานี้ ท าขึ้น เป็ น สองฉบั บ มี ข้อความถูก ต้อ งตรงกั น คู่ สั ญ ญาทั้ งสองฝ่ ายได้ อ่านและเข้าใจข้อความ
โดยละเอียดตลอดแล้ว จึงลงลายมือชื่อและประทับตรานิติบุคคล (ถ้ามี) ไว้เป็นหลักฐาน และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละ
หนึ่งฉบับ
สานักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

(ลงชื่อ).................………………………………….
(...................................)
(ลงชื่อ)……………………………............…. พยาน
(………………………………..)

…………………………………………

(ลงชื่อ)…………………………………..............
(..................................)
(ลงชื่อ)…………………….............……… พยาน
(………………………………..)

