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ข้อเสนอการใช้บริการข้ามโครงข่ายโทรคมนาคมไร้สาย

ภายในประเทศ 

 

ของ 

 

บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จ ากัด 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Sensitivity: Internal 

 

รายละเอียดข้อเสนอการใช้บริการข้ามโครงข่ายโทรคมนาคมไร้สายภายในประเทศของ 

บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จ ากัด 

 

 รายละเอียดข้อเสนอการใช้บริการข้ามโครงข่ายโทรคมนาคมไร้สายภายในประเทศของบริษัท ดีแทค ไตรเน็ต 

จ ากดั ประกอบด้วยรายละเอียดต่าง ๆ ดงันี ้

 

  หมวดที่ 1  

รายละเอียดของบริการที่จะอนุญาตให้ใช้บริการข้ามโครงข่ายโทรคมนาคมไร้สายภายในประเทศ 

มาตรฐานคุณภาพการให้บริการข้ามโครงข่ายโทรคมนาคมไร้สายภายในประเทศ ข้อก าหนดและ

เงื่อนไขส าหรับการใช้บริการข้ามโครงข่ายโทรคมนาคมไร้สายภายในประเทศ รวมถึงกระบวนการ 

และระยะเวลาการเจรจาข้อตกลงบริการข้ามโครงข่ายโทรคมนาคมไร้สายภายในประเทศ 

 

  หมวดที่ 2  

ข้อก าหนดรายละเอียดและมาตรฐานทางเทคนิคส าหรับการใช้บริการข้ามโครงข่ายโทรคมนาคมไร้

สายภายในประเทศ 

 

  หมวดที่ 3 

กระบวนการและวิธีการใช้บริการข้ามโครงข่ายโทรคมนาคมไร้สายภายในประเทศ 
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  หมวดที่ 4  

รายละเอียดเก่ียวกับอาคารสถานที่ สาธารณูปโภค และสิ่งอ านวยความสะดวกอื่น ๆ ที่ต้องใช้

ส าหรับการเข้าถึงหรือใช้บริการข้ามโครงข่ายโทรคมนาคมไร้สายภายในประเทศ 

 

  หมวดที่ 5  

อตัราค่าตอบแทนการใช้บริการข้ามโครงข่ายโทรคมนาคมไร้สายภายในประเทศ 

 

  หมวดที่ 6 

ข้อมลูเก่ียวกบัหลกัเกณฑ์และวิธีการส าหรับการเรียกเก็บ และการช าระค่าตอบแทนการใช้บริการ

ข้ามโครงข่ายโทรคมนาคมไร้สายภายในประเทศ 

 

  หมวดที่ 7 

ข้อก าหนดเก่ียวกับหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ รับใบอนุญาตที่ขอใช้บริการข้ามโครงข่าย

โทรคมนาคมไร้สายภายในประเทศและผู้ รับใบอนุญาตที่ให้บริการข้ามโครงข่ายโทรคมนาคมไร้สาย

ภายในประเทศ รวมทัง้เงื่อนไขเก่ียวกับการรักษาความลบั การเปิดเผยข้อมูล และมาตรการด้าน

รักษาความปลอดภยั 

 

  หมวดที่ 8 

เง่ือนไข และขัน้ตอนการด าเนินการในกรณีของการขอขยาย เพิ่มเติม หรือลดการใช้บริการข้าม

โครงข่ายโทรคมนาคมไร้สายภายในประเทศ  
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หมวดที่ 9  

ขัน้ตอน วิธีการ และระยะเวลาด าเนินการของผู้ รับใบอนญุาตที่ให้ใช้บริการข้ามโครงข่าย

โทรคมนาคมไร้สายภายในประเทศที่มีต่อข้อร้องเรียน และข้อโต้แย้งของผู้ รับใบอนญุาตที่ใช้บริการ

ข้ามโครงข่ายโทรคมนาคมไร้สายภายในประเทศ 

 

  หมวดที่ 10 

บทก าหนดความรับผิดกรณีผิดเง่ือนไขของสญัญา 

 

  หมวดที่ 11 

บคุคลและสถานที่ที่ติดต่อได้ 

 

  



 

 

Sensitivity: Internal 

หมวดที่ 1 

รายละเอียดของบริการที่จะอนุญาตให้ใช้บริการข้ามโครงข่ายโทรคมนาคมไร้สายภายในประเทศ มาตรฐาน

คุณภาพการให้บริการข้ามโครงข่ายโทรคมนาคมไร้สายภายในประเทศ ข้อก าหนดและเงื่อนไขส าหรับการ

ใช้บริการข้ามโครงข่ายโทรคมนาคมไร้สายภายในประเทศ รวมถึงกระบวนการ และระยะเวลาการเจรจา

ข้อตกลงบริการข้ามโครงข่ายโทรคมนาคมไร้สายภายในประเทศ 

 

ข้อ 1. ขอบเขตตามข้อตกลง 

ข้อเสนอการใช้บริการข้ามโครงข่ายโทรคมนาคมไร้สายภายในประเทศของบริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จ ากัด ฉบบันี ้

เป็นกรอบเบือ้งต้นส าหรับการเจรจาท าความตกลงทางเทคนิคและทางพาณิชย์ ส าหรับการขอใช้บริการข้ามโครงข่าย

โทรคมนาคมไร้สายภายในประเทศของบริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จ ากัด กับผู้ รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม

แบบที่สามตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบกิจการโทรคมนาคม ที่มีลักษณะและประเภทบริการโครงข่าย

โทรคมนาคมไร้สาย ที่ให้บริการโทรศพัท์เคลื่อนที่ หรือบริการพหุสื่อความเร็ว ที่เป็นผู้ขอใช้บริการข้ามโครงข่าย ทัง้นี ้

เพื่อให้ผู้ ใช้บริการของผู้ รับใบอนุญาตที่ใช้บริการข้ามโครงข่ายสามารถใช้บริการโทรคมนาคมได้ โดยผู้ให้บริการข้าม

โครงข่ายและผู้ ขอใช้บริการข้ามโครงข่ายมีเสรีภาพที่จะเจรจาตกลงเงื่อนไขต่าง ๆ ของสัญญาการใช้บริการข้าม

โครงข่ายโทรคมนาคมไร้สายภายในประเทศได้ และให้ถือว่านิติสมัพันธ์ระหว่างคู่สญัญาให้เป็นไปตามเงื่อนไขของ

สญัญาการใช้บริการข้ามโครงข่ายโทรคมนาคมไร้สายภายในประเทศที่ทัง้สองฝ่ายได้ตกลงและลงนามร่วมกนัเท่านัน้ 

 

ข้อ 2. ขอบเขตของข้อเสนอ 

ข้อเสนอฉบบันีค้รอบคลมุสาระส าคญัในประเด็นต่าง ๆ ดงัต่อไปนี ้ 

(1) รายละเอียดของบริการข้ามโครงข่ายโทรคมนาคมไร้สายภายในประเทศ รวมทัง้สิ่งอ านวยความสะดวก

อื่น ๆ ที่เก่ียวข้องกบัการใช้บริการข้ามโครงข่ายโทรคมนาคมไร้สาย เป็นไปตามเอกสารแนบท้าย 1 
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(2) ข้อก าหนดทางเทคนิคส าหรับการใช้บริการข้ามโครงข่ายโทรคมนาคมไร้สายภายในประเทศ เป็นไปตาม

เอกสารแนบท้าย 2 

(3)  ค่าตอบแทนการใช้บริการข้ามโครงข่ายโทรคมนาคมไร้สายภายในประเทศ เป็นไปตามเอกสารแนบท้าย 3 

 

ข้อ 3. กระบวนการและระยะเวลาการเจรจาข้อตกลงการใช้บริการข้ามโครงข่ายโทรคมนาคมไร้สาย

ภายในประเทศ 

 กระบวนการและระยะเวลาการเจรจาข้อตกลงการใช้บริการข้ามโครงข่ายโทรคมนาคมไร้สายภายในประเทศ ให้

เป็นไปตามหมวด 3 ของประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทศัน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 

เร่ือง การใช้บริการข้ามโครงข่ายโทรคมนาคมไร้สายภายในประเทศ พ.ศ. 2562 และที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม หรือประกาศ

อื่นที่ประกาศใช้แทนประกาศฉบบัดงักลา่ว 

 

ข้อ 4.  ข้อก าหนดและเงื่อนไขส าหรับการใช้บริการข้ามโครงข่ายโทรคมนาคมไร้สายภายในประเทศ 

4.1  ผู้ขอใช้บริการข้ามโครงข่ายขอรับรองว่าตนเองมีสิทธิและหน้าที่โดยสมบูรณ์ในการให้บริการโทรศพัท์เคลื่อนที่

ภายใต้การก ากบัดแูลของคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทศัน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 

(“กสทช.”) ตลอดระยะเวลาที่มีการใช้บริการข้ามโครงข่ายโทรคมนาคมไร้สายภายในประเทศ 

4.2 ผู้ขอใช้บริการข้ามโครงข่ายจะต้องจัดหา หรือด าเนินการอื่นใดเพื่อให้ได้มาซึ่งการอนุญาต ใบอนุญาต ความ

เห็นชอบ หรือความยินยอม ที่เก่ียวข้องกับการใช้บริการข้ามโครงข่ายโทรคมนาคมไร้สายภายในประเทศ หรือ

ติดตัง้เคร่ืองและอปุกรณ์โทรคมนาคม หรืออปุกรณ์ หรือโครงสร้างอ่ืนใด ในสถานที่ของผู้ให้บริการข้ามโครงข่าย 

ตามกฎหมายต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องเอง 

4.3 ผู้ให้บริการข้ามโครงข่ายจะให้บริการข้ามโครงข่ายโทรคมนาคมไร้สายภายในประเทศให้แก่ผู้ขอใช้บริการข้าม

โครงข่ายตามล าดับ โดยพิจารณาจากการที่ผู้ ให้บริการข้ามโครงข่ายได้รับหนังสือขอใช้บริการข้ามโครงข่าย
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โทรคมนาคมไร้สายภายในประเทศของผู้ขอใช้บริการข้ามโครงข่ายรายใดก่อนและหลงั และผู้ ให้บริการข้าม

โครงข่ายจะให้บริการข้ามโครงข่ายโทรคมนาคมไร้สายภายในประเทศเท่าที่ความจขุองโครงข่ายโทรคมนาคมไร้

สายของผู้ให้บริการข้ามโครงข่ายเหลืออยู่ 
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หมวดที่ 2 

ข้อก าหนดรายละเอียดและมาตรฐานทางเทคนิคส าหรับการใช้บริการข้ามโครงข่ายโทรคมนาคมไร้สาย

ภายในประเทศ 

 

ข้อ 1. คุณภาพการบริการ   

ภายใต้การใช้บริการข้ามโครงข่ายโทรคมนาคมไร้สายภายในประเทศตามข้อเสนอนี ้ผู้ให้บริการข้ามโครงข่าย

จะจดัให้มีจุดที่ให้เข้าถึงเพื่อใช้บริการข้ามโครงข่ายโทรคมนาคมไร้สายและอุปกรณ์ที่จ าเป็นส าหรับการใช้บริการข้าม

โครงข่ายโทรคมนาคมไร้สายภายในประเทศอย่างเพียงพอเพื่อให้ผู้ใช้บริการของผู้ขอใช้บริการข้ามโครงข่ายสามารถใช้

บริการด้วยคณุภาพที่ดีได้  

ทัง้นี ้หากมีการก าหนดคณุภาพการใช้บริการข้ามโครงข่ายโทรคมนาคมไร้สายภายในประเทศเป็นประการอื่น

เพิ่มเติมจะต้องเป็นไปโดยชดัเจน ไม่เลือกปฏิบตัิ เปิดเผย โปร่งใสและไม่ขดัหรือแย้งกบัหลกัเกณฑ์ของ กสทช.ประกาศ

ก าหนด 

ข้อ 2. มาตรฐานทางเทคนิคส าหรับการใช้บริการข้ามโครงข่ายโทรคมนาคมไร้สายภายในประเทศ 

2.1 ผู้ขอใช้บริการข้ามโครงข่ายต้องจดัให้โครงข่ายโทรคมนาคมไร้สายของตนมีมาตรฐานทางเทคนิคที่

เข้ากนัได้กบัโครงข่ายโทรคมนาคมไร้สายของผู้ให้บริการข้ามโครงข่ายหรือมีมาตรฐานทางเทคนิคเป็นไปตามที่ กสทช. 

ประกาศก าหนดโดยค่าใช้จ่ายของผู้ขอใช้บริการข้ามโครงข่ายเอง 

 2.2 ทัง้สองฝ่ายตกลงกันที่จะก าหนดรายละเอียดและมาตรฐานทางเทคนิคส าหรับการใช้บริการข้าม

โครงข่ายโทรคมนาคมไร้สายภายในประเทศตามที่ กสทช.ประกาศก าหนด ซึ่งการก าหนดดังกล่าวจะเป็นไปโดย

เปิดเผย ชดัเจน ไม่เลือกปฏิบตัิ และไม่ขดัหรือแย้งกบัหลกัเกณฑ์ของ กสทช. 
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  ในกรณีที่จะต้องมีการปรับเปลี่ยน หรือเพิ่มเติมมาตรฐานทางเทคนิคอื่นนัน้ ทัง้สองฝ่ายจะร่วม

พิจารณาต่อไป ทัง้นี ้มาตรฐานทางเทคนิคที่เพิ่มเติม หรือปรับเปลี่ยนนัน้จะต้องไม่ขดั หรือแย้งต่อมาตรฐานทางเทคนิค

ที่ กสทช. ประกาศก าหนด 

 

ข้อ 3. การเปลี่ยนแปลงบนโครงข่าย 

  แต่ละฝ่ายจะแจ้งให้อีกฝ่ายหนึง่ทราบลว่งหน้าเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 90 วนัถึงการเปลี่ยนแปลง

ใด ๆ เก่ียวกบัค่ามาตรฐาน (Configuration) ของโครงข่ายและสิ่งอ านวยความสะดวก อนัอาจสง่ผลกระทบใน

สาระส าคญัต่อวิศวกรรมโครงข่ายของอีกฝ่ายหนึ่ง 

 

ข้อ 4.  การบ ารุงรักษาตามแผนงาน 

  แต่ละฝ่ายจะต้องแจ้งให้อีกฝ่ายหนึ่งทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วนั ในเร่ืองของการบ ารุงรักษาตาม

แผนงานที่อาจส่งผลกระทบต่อระบบของอีกฝ่ายหนึ่งและจะใช้ความพยายามของตนอย่างดีที่สุดเพื่อไม่ให้มีการ

หยดุชะงกัของการให้บริการ  

  



 

 

Sensitivity: Internal 

หมวดที่ 3 

กระบวนการและวิธีการใช้บริการข้ามโครงข่ายโทรคมนาคมไร้สายภายในประเทศ 

 

ข้อ 1. จุดที่ให้เข้าถึงเพื่อการใช้บริการข้ามโครงข่ายโทรคมนาคมไร้สายภายในประเทศ 

จุดที่ให้เข้าถึงเพื่อใช้บริการข้ามโครงข่ายโทรคมนาคมไร้สายภายในประเทศให้เป็นไปตามเอกสารแนบท้าย 1 

โดยผู้ ให้บริการข้ามโครงข่ายมีสิทธิในการเปลี่ยนแปลงจุดที่ให้เข้าถึงเพื่อใช้บริการข้ามโครงข่ายโทรคมนาคมไร้สาย

ภายในประเทศได้ 

ข้อ 2. กระบวนการและวิธีการใช้บริการข้ามโครงข่ายโทรคมนาคมไร้สายภายในประเทศ 

กระบวนการและวิธีการใช้บริการข้ามโครงข่ายโทรคมนาคมไร้สายภายในประเทศ ให้เป็นไปตามหมวด 3 ของ

ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทศัน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เร่ือง การใช้บริการข้าม

โครงข่ายโทรคมนาคมไร้สายภายในประเทศ พ.ศ.2562 และที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม หรือประกาศอื่นที่ประกาศใช้แทน

ประกาศฉบบัดงักลา่ว 

ข้อ 3. การทดสอบการใช้โครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคมร่วมกัน 

ในกรณีที่ผู้ขอใช้บริการข้ามโครงข่ายร้องขอให้ผู้ให้บริการข้ามโครงข่ายทดสอบระบบการใช้บริการข้ามโครงข่าย

โทรคมนาคมไร้สายภายในประเทศนัน้ ทัง้สองฝ่ายจะตกลงก าหนดวิธีการทดสอบระบบบริการข้ามโครงข่าย

โทรคมนาคมไร้สายภายในประเทศโดยคิดค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกิดขึน้จริงเช่น ค่าอุปกรณ์ ค่าเตรียมการ ค่าด าเนินการ

ต่าง ๆ เป็นต้น  

 

 

  



 

 

Sensitivity: Internal 

หมวดที่ 4 

รายละเอียดเก่ียวกับอาคารสถานท่ี สาธารณูปโภค และสิ่งอ านวยความสะดวกอ่ืน ๆ ที่ต้องใช้ส าหรับการ

เข้าถึงหรือใช้บริการข้ามโครงข่ายโทรคมนาคมไร้สายภายในประเทศ 

 1. รายละเอียดเกี่ยวกับอาคารสถานท่ี สิ่งอ านวยความสะดวกอื่น ๆ และอัตราค่าตอบแทนการใช้สิ่ง

อ านวยความสะดวก และสถานท่ี  

ผู้ให้บริการข้ามโครงข่ายมีหน้าที่จดัหาสถานที่หรือพืน้ที่ตามที่ผู้ขอใช้บริการข้ามโครงข่ายร้องขอใช้บริการข้าม

โครงข่ายโทรคมนาคมไร้สายภายในประเทศดังกล่าว ณ จุดเข้าถึงการใช้บริการข้ามโครงข่ายโทรคมนาคมไร้สาย

ภายในประเทศตามเอกสารแนบท้าย 1  และสิ่งอ านวยความสะดวกอื่น ๆ ได้แก่ กระแสไฟฟ้า และระบบปรับอากาศ 

ตามที่ผู้ขอใช้บริการข้ามโครงข่ายร้องขอ รายละเอียดปรากฎตามเอกสารแนบท้าย 3 ทัง้นี ้การเรียกเก็บค่าตอบแทนนัน้

อยู่บนหลกัการที่ไม่เลือกปฏิบตัิระหว่างผู้ขอใช้บริการข้ามโครงข่ายทกุราย 

2. เงื่อนไขการเข้าใช้อาคารสถานท่ี สาธารณูปโภค และสิ่งอ านวยความสะดวก 

2.1 ผู้ ขอใช้บริการข้ามโครงข่ายจะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการในการเข้าสถานที่/อาคารที่ผู้

ให้บริการข้ามโครงข่ายเป็นผู้ก าหนด 

2.2 ผู้ขอใช้บริการข้ามโครงข่ายจะปฏิบตัิตามหลกัเกณฑ์และวิธีการในการปฏิบัติงาน การบ ารุงรักษา การ

รักษาความปลอดภยั และการเก็บรักษาความลบัต่าง ๆ เป็นต้น รวมตลอดถึงหลกัเกณฑ์และวิธีการที่ผู้

ให้บริการข้ามโครงข่ายจะได้ก าหนดขึน้ในอนาคต ทัง้นี ้หลกัเกณฑ์และวิธีการดงักล่าวจะสมเหตสุมผล 

เหมาะสม และไม่เลือกปฏิบตัิ  

3. แต่ละฝ่ายมีหน้าที่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่อไปนีใ้นส่วนท่ีใช้เพื่อประโยชน์ของตนเอง 

3.1 การดูแลรักษา และการซ่อมบ ารุงอุปกรณ์โทรคมนาคมในส่วนที่เป็นกรรมสิทธ์ิหรืออยู่ในความ

ครอบครองของตนเอง 

3.2  ค่าน า้ ค่าไฟ และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ในสว่นที่ใช้เพื่อประโยชน์ของตนเอง 



 

 

Sensitivity: Internal 

หมวดที่ 5 

ค่าตอบแทนการใช้บริการข้ามโครงข่ายโทรคมนาคมไร้สายภายในประเทศ 

 

 ค่าตอบแทนการใช้บริการข้ามโครงข่ายโทรคมนาคมไร้สายภายในประเทศ เป็นไปตามเอกสารแนบท้าย 3  

หรือในอัตราอื่นใดที่ผู้ ให้บริการข้ามโครงข่ายและผู้ขอใช้บริการข้ามโครงข่ายจะได้เจรจาร่วมกันต่อไปโดยพิจารณา

เงื่อนไขต่าง ๆ ของสัญญาการให้บริการข้ามโครงข่ายโทรคมนาคมไร้สายภายในประเทศที่เจรจาตกลงกัน ทัง้นี ้

ค่าตอบแทนการใช้บริการข้ามโครงข่ายโทรคมนาคมไร้สายภายในประเทศที่ตกลงกันจะต้องเป็นไปโดยสมเหตสุมผล 

เป็นธรรม และไม่เลือกปฎิบตัิต่อผู้ขอใช้โครงสร้างพืน้ฐานรายอื่น 

 อนึ่ง ผู้ ให้บริการข้ามโครงข่ายขอสงวนสิทธิในการแก้ไขปรับปรุงค่าตอบแทนตามเอกสารแนบท้าย 3 ให้เป็น

ปัจจบุนัต่อไป 

 

  



 

 

Sensitivity: Internal 

หมวดที่ 6 

ข้อมูลเก่ียวกับหลักเกณฑ์และวิธีการส าหรับการเรียกเก็บ และการช าระค่าตอบแทนการใช้บริการข้าม

โครงข่ายโทรคมนาคมไร้สายภายในประเทศ 

 

หลักเกณฑ์และวิธีการช าระค่าตอบแทนการใช้บริการข้ามโครงข่ายโทรคมนาคมไร้สายภายในประเทศ 

1. ผู้ ขอใช้บริการข้ามโครงข่ายจะช าระค่าตอบแทนการใช้บริการข้ามโครงข่ายโทรคมนาคมไร้สาย

ภายในประเทศให้แก่ผู้ให้ใช้โครงสร้างพืน้ฐานภายใน 30 วนันบัถดัจากวนัที่ระบใุนใบแจ้งหนี ้

2. ในกรณีที่มีข้อโต้แย้งเก่ียวกับความถูกต้องของข้อมลูที่ใช้ในการค านวณค่าตอบแทนการใช้บริการข้าม

โครงข่ายโทรคมนาคมไร้สายภายในประเทศ ให้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมีสิทธิส่งเร่ืองให้อีกฝ่ายหนึ่งตรวจสอบ

ข้อโต้แย้งภายในระยะเวลา 30 วนันบัจากวนัที่ที่ระบใุนใบแจ้งหนีท้ี่มีข้อโต้แย้ง โดยทัง้สองฝ่ายตกลงจะ

ตรวจสอบข้อโต้แย้งและหาข้อยุติร่วมกันให้แล้วเสร็จภายใน 60 วนันบัจากวนัที่อีกฝ่ายได้รับข้อโต้แย้ง

ดงักลา่ว หากทัง้สองฝ่ายไม่สามารถยตุิข้อโต้แย้งได้ คู่สญัญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมีสิทธิสง่ข้อโต้แย้งดงักล่าว

แก่คณะกรรมการร่วมตามที่ทัง้สองฝ่ายได้ร่วมจัดตัง้ภายในระยะเวลา 30 วันนับจากวันครบก าหนดที่

คู่สัญญาทัง้สองฝ่ายต้องตรวจสอบข้อโต้แย้งร่วมกันและไกล่เกลี่ยข้อโต้แย้งให้เสร็จสิน้  ทัง้นี  ้

คณะกรรมการร่วมมีหน้าที่ไกลเ่กลี่ยเพื่อให้ได้ข้อยตุิภายใน 60 วนันบัจากวนัที่ได้รับข้อโต้แย้งดงักลา่ว 

3. หากผู้ ให้บริการข้ามโครงข่ายตรวจสอบในภายหลังแล้วพบว่าจ านวนค่าตอบแทนการใช้บริการข้าม

โครงข่ายโทรคมนาคมไร้สายภายในประเทศในใบแจ้งหนีใ้ดไม่ครบถ้วนถกูต้อง ผู้ให้บริการข้ามโครงข่าย

มีสิทธิเรียกเก็บค่าตอบแทนการใช้บริการข้ามโครงข่ายโทรคมนาคมไร้สายภายในประเทศในสว่นที่ขาด

ไปนัน้ 

 

  



 

 

Sensitivity: Internal 

หมวดที่ 7 

ข้อก าหนดเก่ียวกับหน้าท่ีและความรับผิดชอบของผู้ รับใบอนุญาตท่ีขอใช้บริการข้ามโครงข่ายโทรคมนาคม

ไร้สายภายในประเทศและผู้ รับใบอนุญาตท่ีให้บริการข้ามโครงข่ายโทรคมนาคมไร้สายภายในประเทศ 

รวมทัง้เงื่อนไขเก่ียวกับการรักษาความลับ การเปิดเผยข้อมูล และมาตรการด้านรักษาความปลอดภัย 

 

ข้อ 1. ความรับผิดชอบของแต่ละฝ่าย 

1.1 หน้าที่ของผู้ให้บริการข้ามโครงข่าย 

1.1.1 ผู้ ให้บริการข้ามโครงข่ายมีหน้าที่ต้องด าเนินการให้โครงข่ายโทรคมนาคมไร้สายของตนมี

มาตรฐานและคณุภาพการให้บริการสอดคล้องตามประกาศว่าด้วยมาตรฐานและคณุภาพการ

ให้บริการโทรคมนาคมของ กสทช. ที่เก่ียวข้อง 

1.1.2 ผู้ให้บริการข้ามโครงข่ายมีหน้าที่ต้องบ ารุงรักษาและปรับปรุงโครงข่ายโทรคมนาคมของตนให้ดี

อยู่เสมอ และเป็นไปตามมาตรฐานการบ ารุงรักษาโครงข่ายโทรคมนาคมที่เป็นที่ยอมรับโดยทัว่ไป  

1.1.3 ผู้ให้บริการข้ามโครงข่ายมีหน้าที่แจ้งให้ผู้ขอใช้บริการข้ามโครงข่ายทราบลว่งหน้าไม่น้อยกว่า 90 

วัน ก่อนการเปลี่ยนแปลงใด ๆ (เช่น ค่ามาตรฐาน (Configuration) เป็นต้น)ของระบบหรือ

โครงข่ายโทรคมนาคมไร้สายของผู้ให้บริการข้ามโครงข่าย ซึง่อาจสง่ผลกระทบในสาระส าคญัต่อ

วิศวกรรมโครงข่ายโทรคมนาคมไร้สายของผู้ขอใช้บริการข้ามโครงข่ายได้  

1.1.4 หากเกิดข้อผิดพลาดต่าง ๆ บนโครงข่ายโทรคมนาคมไร้สายของผู้ ให้บริการข้ามโครงข่าย ผู้

ให้บริการข้ามโครงข่ายจะแจ้งให้ผู้ขอใช้บริการข้ามโครงข่ายทราบถึงข้อผิดพลาด รวมถึงแจ้งให้

ทราบถึงความคืบหน้าของการแก้ไขข้อผิดพลาด และด าเนินการแก้ไขข้อผิดพลาดดังกล่าว

โดยเร็วที่สดุ 



 

 

Sensitivity: Internal 

1.1.5 ผู้ให้บริการข้ามโครงข่ายจะพยายามจดัหาพืน้ที่หรือจดัให้มีมาตรการอื่นใดเพื่อให้ผู้ขอใช้บริการ

ข้ามโครงข่ายสามารถติดตัง้อุปกรณ์โทรคมนาคม และ/หรือใช้บริการข้ามโครงข่ายโทรคมนาคม

ไร้สายภายในประเทศตามสญัญาการใช้บริการข้ามโครงข่ายโทรคมนาคมไร้สายภายในประเทศ 

หากการด าเนินการดงักลา่วไม่ก่อให้เกิดภาระเกินสมควรแก่ผู้ให้บริการข้ามโครงข่ายและไม่ท าให้

ผู้ให้บริการข้ามโครงข่ายผิดเงื่อนไขในสญัญาใด ๆ ที่มีอยู่กบับคุคลภายนอก 

1.2 หน้าที่ของผู้ขอใช้บริการข้ามโครงข่าย 

1.2.1 ผู้ขอใช้บริการข้ามโครงข่ายจะต้องรับผิดชอบในการติดตัง้ การใช้งาน ความปลอดภยัของระบบ 

และการบ ารุงรักษาอุปกรณ์ที่เป็นของผู้ขอใช้บริการข้ามโครงข่ายเอง โดยการเข้าถึงหรือเข้าใช้

พืน้ที่เพื่อด าเนินการต่าง ๆ  ให้เป็นไปตามข้อก าหนดของผู้ให้บริการข้ามโครงข่าย โดยข้อก าหนด

ดงักล่าวจะต้องเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบตัิระหว่างผู้ รับใบอนุญาตรายอื่น ทัง้นี ้ผู้ขอใช้บริการ

ข้ามโครงข่ายจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขเหล่านีอ้ย่างเคร่งครัด รวมถึงต้องน าส่งข้อมูลทราฟฟิ

คต่าง ๆ ที่จ าเป็นที่ได้รับการร้องขอจากผู้ ให้บริการข้ามโครงข่าย การใช้บริการข้ามโครงข่าย

โทรคมนาคมไร้สายภายในประเทศของผู้ขอใช้บริการข้ามโครงข่ายจะต้องไม่ท าให้เกิดความ

เสียหาย หรือเป็นการรบกวนระบบของผู้ให้บริการข้ามโครงข่าย 

1.2.2 ผู้ขอใช้บริการข้ามโครงข่ายจะต้องรับผิดชอบดแูลรักษาเคร่ืองและอุปกรณ์โทรคมนาคมใด ๆ ที่ผู้

ขอใช้บริการข้ามโครงข่ายน ามาติดตัง้กับโครงข่ายโทรคมนาคมไร้สายของผู้ ให้บริการข้าม

โครงข่าย หรือน ามาวางในพืน้ที่ที่ขอใช้บริการข้ามโครงข่ายโทรคมนาคมไร้สายภายในประเทศ

ตามสญัญาการใช้บริการข้ามโครงข่ายโทรคมนาคมไร้สายภายในประเทศ 

1.2.3 ผู้ขอใช้บริการข้ามโครงข่ายจะแจ้งให้ผู้ ให้บริการข้ามโครงข่ายทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 90 วนั 

ก่อนการเปลี่ยนแปลงใด ๆ (เช่น ค่ามาตรฐาน (Configuration) เป็นต้น) ของเคร่ืองและอปุกรณ์ที่

ผู้ ขอใช้บริการข้ามโครงข่ายน ามาติดตัง้กับโครงข่ายโทรคมนาคมไร้สายของผู้ ให้บริการข้าม
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โครงข่าย ซึ่งอาจส่งผลกระทบในสาระส าคัญต่อวิศวกรรมโครงข่ายโทรคมนาคมไร้สาย หรือต่อ

การให้บริการของผู้ให้บริการข้ามโครงข่ายได้ 

1.2.4 ผู้ ขอใช้บริการข้ามโครงข่ายรับรองว่าการใช้บริการข้ามโครงข่ายโทรคมนาคมไร้สาย

ภายในประเทศ หรือการน าอปุกรณ์โทรคมนาคมของผู้ขอใช้บริการข้ามโครงข่ายมาติดตัง้ในพืน้ที่

ของผู้ ให้บริการข้ามโครงข่ายตามสัญญาการใช้บริการข้ามโครงข่ายโทรคมนาคมไร้สาย

ภายในประเทศ จะไม่ก่อให้เกิดความเสียหาย หรือรบกวนระบบ หรือท าให้การบริการของผู้

ให้บริการข้ามโครงข่ายด้อยลงแต่อย่างใด  

1.2.5 หากเกิดข้อผิดพลาดต่าง ๆ บนโครงข่ายโทรคมนาคมไร้สายของผู้ขอใช้บริการข้ามโครงข่าย ผู้ขอ

ใช้บริการข้ามโครงข่ายจะแจ้งให้ผู้ ให้บริการข้ามโครงข่ายทราบถึงข้อผิดพลาด และด าเนินการ

แก้ไขข้อผิดพลาดดังกล่าวโดยเร็วที่สุด รวมถึงด าเนินการอื่นใดและปฏิบัติตามคู่มือการใช้งาน

และการบ ารุงรักษาของผู้ให้บริการข้ามโครงข่าย 

1.2.6 ผู้ขอใช้บริการข้ามโครงข่ายจะปฏิบัติตามหลกัเกณฑ์เก่ียวกับความปลอดภัยและการป้องกัน

โครงข่ายของผู้ให้บริการข้ามโครงข่ายโดยเคร่งครัด  

ข้อ 2. คู่มือด าเนินการ 

ทัง้สองฝ่ายจะปฏิบตัิตามคู่มือด าเนินการ โดยมีสาระส าคญัดงัต่อไปนี ้

 2.1  การแก้ไขข้อผิดพลาดที่สง่ผลกระทบต่อโครงข่าย 

2.2 ทัง้สองฝ่ายจะต้องตรวจสอบสญัญาณเตือนต่าง ๆ ของอปุกรณ์ และท าการทดสอบเพื่อระบลุกัษณะและ

จดุที่เกิดข้อผิดพลาด โดยการประสานงานและร่วมมือกนัในการด าเนินการดงักลา่ว 

2.3  ทัง้สองฝ่ายจะแจ้งให้อีกฝ่ายหนึ่งทราบอย่างต่อเนื่องเก่ียวกับความคืบหน้าในการซ่อมแซมข้อผิดพลาด

ในระหว่างที่โครงข่ายลม่ 
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2.4  หากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งด าเนินการซ่อมแซมชั่วคราว ฝ่ายนัน้จะต้องแจ้งอีกฝ่ายหนึ่งให้ทราบถึงการ

ด าเนินการดังกล่าว พร้อมทัง้ผลกระทบต่อการบริการจากการซ่อมแซมชั่วคราว และระยะเวลา

โดยประมาณในการซ่อมแซมที่จะสามารถให้บริการได้เช่นเดิม 

ข้อ 3. การบ ารุงรักษาตามแผนงาน 

3.1 แต่ละฝ่ายจะต้องแจ้งให้อีกฝ่ายหนึ่งทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน ในเร่ืองของการบ ารุงรักษาตาม

แผนงานที่อาจสง่ผลกระทบต่อระบบของอีกฝ่ายหนึ่ง 

3.2 แต่ละฝ่ายจะใช้ความพยายามของตนอย่างดีที่สดุเพื่อไม่ให้มีการหยดุชะงกัของการให้บริการและกรณีที่

เป็นไปได้ในทางเทคนิค โดยยังคงรักษาคุณภาพการบริการที่ดีโดยคุณภาพการบริการเป็นไปตาม

หลกัเกณฑ์และเง่ือนไขที่ กสทช.ประกาศก าหนด 

ข้อ 4. ความน่าเชื่อถือ ความปลอดภัย และการป้องกันโครงข่ายโทรคมนาคมไร้สาย 

 4.1  หลกัเกณฑ์ทัว่ไป 

 4.1.1  ทัง้สองฝ่ายตกลงที่จะธ ารงไว้ซึง่ความน่าเชื่อถือของโครงข่าย (network integrity) และจะด าเนิน

มาตรการต่าง ๆ เพื่อให้มีการปอ้งกนัและความปลอดภยัอย่างเพียงพอ 

 ความน่าเชื่อถือของโครงข่าย หมายถึง ความสามารถของระบบต่าง ๆ บนโครงข่ายในการรักษา

และธ ารงไว้ซึ่งสถานะใช้งานได้ดงัเดิม และไม่ได้รับผลกระทบอนัเนื่องมาจากการใช้บริการข้าม

โครงข่ายโทรคมนาคมไร้สายภายในประเทศ 

4.1.2 การใช้บริการข้ามโครงข่ายโทรคมนาคมไร้สายภายในประเทศของผู้ขอใช้บริการข้ามโครงข่าย

จะต้องไม่ก่อให้เกิดความเสียหาย หรือเป็นการรบกวนระบบ หรือการท าให้การบริการของผู้

ให้บริการข้ามโครงข่ายด้อยลงไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม 

4.2 การธ ารงรักษาความน่าเชื่อถือของโครงข่าย 

  แต่ละฝ่ายจะต้อง 
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 4.2.1 ด าเนินมาตรการต่าง ๆ อย่างเพียงพอเพื่อป้องกันการสื่อสญัญาณใด ๆ ในลกัษณะที่ไม่เป็นไป

ตามข้อก าหนดส าหรับการใช้บริการข้ามโครงข่ายโทรคมนาคมไร้สายภายในประเทศที่ทัง้สอง

ฝ่ายตกลงกนั รวมถึงการจดับคุลากร พนกังานที่มีความรู้ความช านาญการส าหรับการด าเนินการ

ใด ๆ เพื่อความปลอดภยัของโครงข่ายโทรคมนาคมไร้สายภายในประเทศ 

 ในกรณีที่ ข้อก าหนดทางเทคนิคส าหรับการใช้บริการข้ามโครงข่ายโทรคมนาคมไร้สาย

ภายในประเทศขัดหรือแย้งกับมาตรฐานทางเทคนิคส าหรับการใช้บริการข้ามโครงข่าย

โทรคมนาคมไร้สายภายในประเทศที่ กสทช. ประกาศก าหนด ให้ใช้บังคับตามมาตรฐานของ 

กสทช. เป็นหลกั 

 4.2.2 ไม่กระท าการฝ่าฝืนโดยการส่งทราฟฟิค (Traffic) และสัญญาณ SS7 ที่มิได้มีลักษณะตามที่

ก าหนดไว้ในสญัญาการใช้บริการข้ามโครงข่ายโทรคมนาคมไร้สายภายในประเทศโดยก่อให้เกิด

ความเสียหายแก่อีกฝ่ายหนึ่ง ฝ่ายใดที่กระท าการฝ่าฝืนจะต้องยุติการกระท านัน้โดยทนัทีที่ได้รับ

แจ้งจากอีกฝ่ายหนึ่ง 

 4.3 การปอ้งกนัและความปลอดภยั 

4.3.1 แต่ละฝ่ายจะรับผิดชอบการด าเนินงานโครงข่ายโทรคมนาคมไร้สายและอุปกรณ์ของตนเองให้มี

ความปลอดภยั และจะด าเนินขัน้ตอนต่าง ๆ ที่จ าเป็นทัง้ปวงเพื่อให้โครงข่ายโทรคมนาคมไร้สาย 

อปุกรณ์และการด าเนินงานโครงข่ายโทรคมนาคมไร้สายของตนเองนัน้ 

 - มีความปลอดภัย หรือไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขอนามัยของบุคคลใด ๆ รวมทัง้ลูกจ้าง 

และผู้ รับจ้างของอีกฝ่ายหนึ่ง และ 

 - ไม่ก่อให้เกิดอนัตรายทัง้ทางกายภาพ หรือทางเทคนิคต่อโครงข่ายโทรคมนาคมไร้สาย และ

อุปกรณ์ของอีกฝ่ายหนึ่ง รวมถึง (แต่ไม่จ ากัดเฉพาะ) การไม่ก่อให้เกิดความเสียหาย การ
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แทรกแซง หรือก่อให้เกิดความด้อยคณุภาพในการด าเนินงานโครงข่ายโทรคมนาคมไร้สาย

ของอีกฝ่ายหนึ่ง 

  4.3.2 ในการสื่อสญัญาณทราฟฟิคไปยงัโครงข่าย และอปุกรณ์ของอีกฝ่ายหนึ่งที่ต้องมีการจ่ายพลงังาน

ไฟฟ้าต้องจัดให้มีความปลอดภัยของอุปกรณ์ และความปลอดภัยของบุคลากร ในกรณีนี ้

ข้อก าหนดความปลอดภัยเก่ียวกับอุบัติเหตุจากแหล่งจ่ายพลังงานไฟฟ้า ให้เป็นไปตาม

มาตรฐานสากลอนัเป็นที่ยอมรับกนัโดยทัว่ไป 

ข้อ 5.  การรักษาความลับ และการเปิดเผยข้อมูล 

5.1 แต่ละฝ่ายอาจเปิดเผยข้อมูลใด ๆ ของตน ไม่ว่าทางด้านเทคนิคทางธุรกิจ หรือข้อมูลอื่นใดแก่อีกฝ่าย

หนึ่งโดยทางวาจา ลายลกัษณ์อกัษร รูปภาพหรือโดยรูปแบบอื่น ๆ เพื่อประโยชน์ในการเจรจาและเข้าท า

สญัญาการใช้บริการข้ามโครงข่ายโทรคมนาคมไร้สายภายในประเทศ การด าเนินการตามวตัถุประสงค์

ภายใต้สญัญาการใช้บริการข้ามโครงข่ายโทรคมนาคมไร้สายภายในประเทศ หรือภายใต้หลกัเกณฑ์ที่ 

กสทช. ประกาศก าหนด (ซึง่ต่อไปจะเรียกข้อมลูดงักลา่ว รวมกบัเง่ือนไข และข้อตกลงนีว่้า “ข้อมูลลับ”) 

5.2 แต่ละฝ่ายตกลงจะเก็บรักษาข้อมลูลบัของอีกฝ่ายหนึ่งไว้เป็นความลบัตลอดระยะเวลาของสญัญาการใช้

บริการข้ามโครงข่ายโทรคมนาคมไร้สายภายในประเทศ และต่อไปหลงัจากระยะเวลาของสญัญาการใช้

บริการข้ามโครงข่ายโทรคมนาคมไร้สายภายในประเทศสิน้สดุลงอีกเป็นระยะเวลา 5 ปี โดยจะไม่เปิดเผย 

หรือเผยแพร่ข้อมลูดงักลา่วให้แก่บคุคลภายนอกตลอดระยะเวลาดงักลา่ว เว้นแต่กรณีที่ทัง้สองฝ่ายจะได้

ตกลงกนัในสญัญาการใช้บริการข้ามโครงข่ายโทรคมนาคมไร้สายภายในประเทศ และ/หรือเป็นไปตามที่

กฎหมายก าหนด 

ข้อ 6. ความร่วมมือป้องกันการลักลอบใช้บริการในโครงข่ายโทรศัพท์ภายในประเทศ 

 ทัง้สองฝ่ายจะให้ความร่วมมือกับแต่ละฝ่ายในการตรวจสอบ ลด หรือ ปรับปรุง แก้ไขให้ถูกต้องซึง่การกระท า

ใด ๆ อนัเป็นการลกัลอบใช้บริการในโครงข่ายโดยมิชอบด้วยกฎหมาย 



 

 

Sensitivity: Internal 

หมวดที่ 8  

เงื่อนไข และขัน้ตอนการด าเนินการในกรณีของการขอขยาย เพิ่มเติม หรือลดการใช้บริการข้ามโครงข่าย

โทรคมนาคมไร้สายภายในประเทศ 

 

  ในกรณีที่มีการร้องขอขยาย เพิ่มเติม หรือลดการใช้บริการข้ามโครงข่ายโทรคมนาคมไร้สายภายในประเทศให้

ผู้ ขอใช้บริการข้ามโครงข่ายด าเนินการท าค าเสนอเป็นหนังสือขอใช้บริการข้ามโครงข่ายโทรคมนาคมไร้สาย

ภายในประเทศโดยชดัแจ้งแก่ผู้ให้บริการข้ามโครงข่ายทราบล่วงหน้าเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 90 วนั  ทัง้นี ้ผู้ให้บริการข้าม

โครงข่ายจะเจรจาตกลงกับผู้ขอใช้บริการข้ามโครงข่าย ภายใน 30 วันนับตัง้แต่วันที่ผู้ ให้บริการข้ามโครงข่ายได้รับ

หนงัสือขอใช้บริการข้ามโครงข่ายโทรคมนาคมไร้สายภายในประเทศจากผู้ขอใช้บริการข้ามโครงข่าย 

  



 

 

Sensitivity: Internal 

หมวดที่ 9 

ขัน้ตอน วิธีการ และระยะเวลาด าเนินการของผู้ รับใบอนุญาตท่ีให้ใช้บริการข้ามโครงข่ายโทรคมนาคมไร้

สายภายในประเทศท่ีมีต่อข้อร้องเรียน และข้อโต้แย้งของผู้ รับใบอนุญาตท่ีใช้บริการข้ามโครงข่าย

โทรคมนาคมไร้สายภายในประเทศ 

 

 กรณีที่ผู้ขอใช้บริการข้ามโครงข่ายร้องเรียน หรือโต้แย้งกบัผู้ให้บริการข้ามโครงข่ายเก่ียวกบัคณุภาพ หรือบริการ 

หรือค่าตอบแทนการใช้บริการข้ามโครงข่ายโทรคมนาคมไร้สายภายในประเทศ มีแนวทางในการรับข้อร้องเรียน ข้อ

โต้แย้ง  และแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียน หรือข้อโต้แย้ง ดงันี ้

1.   ให้ผู้ขอใช้บริการข้ามโครงข่ายยื่นค าร้องเรียนเป็นหนงัสือต่อบคุคลและสถานที่ติดต่อตามที่ก าหนดไว้หมวดที่ 

11 โดยข้อเรียกร้อง หรือข้อโต้แย้งต้องแสดงให้ชดัแจ้งซึง่สภาพข้อเท็จจริง และแสดงเอกสารหลกัฐานประกอบ 

2.  ผู้ให้บริการข้ามโครงข่ายจะพิจารณาค าร้องเรียน และเอกสารหลกัฐาน พร้อมทัง้เจรจาท าความตกลงกับผู้ขอ

ใช้บริการข้ามโครงข่ายให้ได้ข้อยตุิภายใน 60 วนันบัแต่วนัที่ได้รับแจ้งเป็นหนงัสือ 

3.  หากครบก าหนด 60 วนัแล้ว ยงัไม่อาจหาข้อยุติได้ เนื่องจากต้องมีการแสวงหาเอกสารหลกัฐานเพิ่มเติม ให้

ขยายระยะเวลาออกไปได้อีกไม่เกิน 30 วนั 

4.  หากครบก าหนดเวลาตามข้อ 2 หรือครบก าหนดระยะเวลาที่ขยายออกไปตามข้อ 3 แล้วทัง้สองฝ่ายยังไม่

สามารถหาข้อยุติร่วมกันได้ ให้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งน าข้อพิพาทเข้าสู่กระบวนการระงับข้อพิพาทตามประกาศ

คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทศัน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เร่ือง การใช้บริการข้าม

โครงข่ายโทรคมนาคมไร้สายภายในประเทศ พ.ศ. 2562 

  



 

 

Sensitivity: Internal 

หมวด 10 

บทก าหนดความรับผิดกรณีผิดเงื่อนไขของสัญญา 

 

1.  ถ้าผู้ ขอใช้บริการข้ามโครงข่ายไม่ปฏิบัติตามสัญญาการใช้บริการข้ามโครงข่ายโทรคมนาคมไร้สาย

ภายในประเทศข้อใดข้อหนึ่ง จนเป็นเหตใุห้เกิดความเสียหายแก่ผู้ ให้บริการข้ามโครงข่าย ผู้ขอใช้บริการข้าม

โครงข่ายนัน้จะต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทนอนัเกิดจากการที่ไม่ปฏิบตัิตามสญัญาการใช้บริการข้ามโครงข่าย

โทรคมนาคมไร้สายภายในประเทศนัน้ให้แก่ผู้ ให้ใช้โครงสร้างพืน้ฐานที่ได้รับความเสียหาย ภายใน

ก าหนดเวลา 30 วนั เร่ิมนบัแต่วนัที่ได้รับแจ้งเป็นหนงัสือจากผู้ให้บริการข้ามโครงข่ายที่ได้รับความเสียหาย  

ทัง้นี ้หากครบก าหนดระยะเวลาดังกล่าว ผู้ขอใช้บริการข้ามโครงข่ายที่ได้ก่อความเสียหายไม่ได้ปฏิบัติการ

ช าระหนีใ้ห้แก่ผู้ให้บริการข้ามโครงข่ายที่ได้รับความเสียหายจนครบถ้วน ผู้ขอใช้บริการข้ามโครงข่ายจะช าระ

ดอกเบีย้ผิดนัดตามหมวด 10  ข้อ 5. ของข้อเสนอนีแ้ละไม่ตัดสิทธิผู้ ให้บริการข้ามโครงข่ายที่ได้รับความ

เสียหายมีสิทธิบอกเลิกการให้บริการข้ามโครงข่ายโทรคมนาคมไร้สายภายในประเทศได้ รวมทัง้ เรียกร้องสิทธิ

ตามหนงัสือค า้ประกนัของธนาคาร และ/หรือหลกัประกัน และ/หรือเรียกร้องให้ชดใช้เบีย้ปรับตามที่ก าหนดไว้

ในสญัญาการใช้บริการข้ามโครงข่ายโทรคมนาคมไร้สายภายในประเทศนีไ้ด้ 

2.  ผู้ ให้ใช้โครงสร้างพืน้ฐานไม่ต้องรับผิดต่อความเสียหายใด ๆ ไม่ว่าทางตรง หรือทางอ้อม อันเกิดจากการ

ท างานผิดพลาดของโครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคม การที่โครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคมทัง้หมดหรือแต่

บางส่วนไม่สามารถใช้งานได้ หรือใช้งานได้ไม่เต็มประสิทธิภาพ โดยเหตอุนัไม่ได้เกิดจากความผิดของผู้ให้ใช้

โครงสร้างพืน้ฐาน หรือมีเหตสุดุวิสยัอื่นใดอนัเป็นเหตใุห้ผู้ขอใช้โครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคมไม่สามารถใช้

โครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคมร่วมกนัเพื่อการให้บริการได้ 

3.  กรณีที่มีค าสัง่การระงบัการใช้ หรือมีเหตอุปุสรรคขดัขวางต่าง ๆ ในการใช้บริการข้ามโครงข่ายโทรคมนาคมไร้

สายอนัเป็นผลมาจากค าวินิจฉยั หรือค าสัง่ของกสทช. หรือหน่วยงานของรัฐ หน่วยงานก ากบัดแูล หน่วยงาน



 

 

Sensitivity: Internal 

อื่นที่เก่ียวข้องหรือของเจ้าพนกังาน หรือตามกฎระเบียบ ข้อบงัคบัของตลาดหลกัทรัพย์ หรือตามกฎหมายอื่น

ผู้ ขอใช้บริการข้ามโครงข่ายไม่มีสิทธิในการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจากผู้ ให้บริการข้ามโครงข่ายแต่

ประการใด 

4.  ค่าปรับ 

 4.1 กรณีที่ผู้ขอใช้บริการข้ามโครงข่ายไม่ปฏิบัติตามสญัญาการใช้บริการข้ามโครงข่ายโทรคมนาคมไร้

สายภายในประเทศข้อใดข้อหนึ่ง และ/หรือไม่ช าระหนีใ้ห้ถูกต้องสมควร และ /หรือไม่ช าระ

ค่าตอบแทนการใช้บริการข้ามโครงข่ายโทรคมนาคมไร้สายภายในประเทศให้ถูกต้องครบถ้วน ตาม

ข้อเสนอนี ้ผู้ขอใช้บริการข้ามโครงข่ายจะต้องช าระเบีย้ปรับเป็นรายวนัโดยคิดค านวณในอตัราร้อยละ 

15 ต่อปี ของค่าตอบแทนการใช้บริการข้ามโครงข่ายโทรคมนาคมไร้สายภายในประเทศในเดือนที่ผู้

ขอใช้บริการข้ามโครงข่ายไม่ปฏิบัติตามสัญญาการใช้บริการข้ามโครงข่ายโทรคมนาคมไร้สาย

ภายในประเทศให้แก่ผู้ให้ใช้บริการข้ามโครงข่าย เร่ิมนบัตัง้แต่วนัที่ผิดนดัช าระหนีเ้ป็นต้นไป จนกว่า

ช าระหนีเ้สร็จสิน้ 

 4.2 ค่าปรับกรณีอื่นใดตามที่ทัง้สองฝ่ายจะได้เจรจาตกลงกันไว้ในสญัญาการใช้บริการข้ามโครงข่าย

โทรคมนาคมไร้สาย 

5.  กรณีที่ผู้ขอใช้บริการข้ามโครงข่ายผิดนดัไม่ช าระหนีภ้ายในเวลาที่ก าหนด ผู้ขอใช้บริการข้ามโครงข่ายจะต้อง

ช าระดอกเบีย้ให้แก่ผู้ให้บริการข้ามโครงข่ายในอตัราร้อยละ 1.25 ต่อเดือนของหนีค้้างช าระเร่ิมนบัตัง้แต่วนัที่

ผิดช าระหนีเ้ป็นต้นไปจนกว่าจะช าระหนีเ้สร็จสิน้ ทัง้นี ้เศษของเดือนให้ค านวณเป็น 1 เดือน  

  



 

 

Sensitivity: Internal 

หมวดที่ 11 

บุคคลและสถานท่ีที่ติดต่อได้ 

 

         ในการขอใช้บริการข้ามโครงข่ายโทรคมนาคมไร้สายภายในประเทศของบริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จ ากดั ผู้

ขอใช้บริการข้ามโครงข่ายจะต้องด าเนินการ ดงันี ้

จดัท าเป็นหนงัสือแสดงเจตจ านงสง่ไปยงัประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร หรือผู้ รับมอบอ านาจ 

1. ท่ีอยู่ส าหรับการจัดส่งหนังสือขอใช้บริการข้ามโครงข่ายโทรคมนาคมไร้สาย

ภายในประเทศ 

 บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จ ากดั 

 เลขที่ 319 อาคารจตัรัุสจามจรีุ ชัน้ 41 ถนนพญาไท แขวงปทมุวนั  

 เขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร 10330 

 หมายเลขโทรศพัท์: 02 202 8000 

     2. หน่วยงาน/บุคคลส าหรับสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 

 หน่วยงาน : สายงานรัฐกิจสมัพนัธ์ อาคารจตัรัุสจามจรีุ ชัน้ 41 

 บคุคล : ผู้อ านวยการอาวโุสสายงานรัฐกิจสมัพนัธ์ 

 หมายเลขโทรศพัท์: 02 202 8000 

 จดหมายอิเล็กทรอนิกส์: regulatory@dtac.co.th 

 การจดัสง่เอกสารโดยทางไปรษณีย์ถือว่าวนัที่รับเอกสารโดยทางไปรษณีย์คือวนัท าการที่ 5 ของผู้ รับ ทัง้นี ้นบั

ถดัจากวนัที่สง่ไปรษณีย์ 

 การจัดส่งโดยพนักงานส่งเอกสารที่ถึงมือผู้ รับโดยตรง (by hand) ถือว่าวันที่รับเอกสารเป็นวันรับการแสดง

เจตนา 

mailto:regulatory@dtac.co.th


 

 

Sensitivity: Internal 

เอกสารแนบท้าย 

   

เอกสารแนบท้าย  1  รายละเอียดของโครงข่ายโทรคมนาคมไร้สาย และการบริการข้ามโครงข่ายโทรคมนาคมไร้

สายภายในประเทศ 

เอกสารแนบท้าย  2  รายละเอียดและมาตรฐานทางเทคนิคส าหรับการใช้บริการข้ามโครงข่ายโทรคมนาคมไร้สาย

ภายในประเทศ 

เอกสารแนบท้าย 3 ค่าตอบแทนการใช้บริการข้ามโครงข่ายโทรคมนาคมไร้สายภายในประเทศ 

  



 

 

Sensitivity: Internal 

เอกสารแนบท้าย 1 

รายละเอียดของโครงข่ายโทรคมนาคมไร้สาย และการบริการข้ามโครงข่ายโทรคมนาคมไร้สาย

ภายในประเทศ 

 

จุดท่ีให้เข้าถึงที่มีความเป็นไปได้ทางเทคนิคเพื่อการใช้บริการข้ามโครงข่ายโทรคมนาคมไร้สาย

ภายในประเทศ 

 

Area POI Address Service Area 

Bangkok Metropolitan Area (BMA), Central 

(C), East (E) 

SNK 409/2 หมู่ที ่5 ต.ส าโรงเหนือ อ.

เมืองสมทุรปราการ 

จ.สมทุรปราการ 

กรุงเทพฯ, ปทมุธานี, นนทบรีุ, 

สมทุรปราการ, อยธุยา, อ่างทอง, 

สพุรรณบรีุ, สระบรีุ, ลพบรีุ, สิงห์บรีุ 

 RST 65/21 หมู่ที ่ 1 ต.รังสิต อ.ธัญญ

บรีุ จ.ปทมุธาน ี

นครปฐม, สมทุรสงคราม, เพชรบรีุ, 

ราชบรีุ, ประจวบคีรีขนัธ์,กาญจนบรีุ

สมทุรสาคร, ชลบรีุ, ปราจีนบรีุ, 

ฉะเชิงเทรา, ระยอง, จนัทบรีุ, ตราด, 

สระแก้ว, นครนายก 

Northeast (X) KKN 161/23 หมู่ 6 ถ.ศรีจนัทร์  ซ.ศรี

จนัทร์ 39 ต.ในเมือง อ.เมือง 

จ.ขอนแก่น 

ขอนแก่น, อดุรธานี, สกลนคร, เลย, 

กาฬสินธุ์, มหาสารคาม, ร้อยเอ็ด, 

มกุดาหาร, นครพนม, หนองคาย, 

หนองบวัล าภ,ู นครราชสีมา, ชยัภมูิ,

บรีุรัมย์, อบุลราชธานี, ศรีสะเกษ, 

อ านาจเจริญ, ยโสธร, สริุนทร์, บงึกาฬ 



 

 

Sensitivity: Internal 

Area POI Address Service Area 

North (N) PLK 205 หมู่ 3 ถ.พษิณโุลก - แคว

น้อย ต.หวัรอ อ.เมือง จ.

พิษณโุลก 

เชียงใหม่, เชียงราย, ล าพนู, ล าปาง, 

แพร่, พะเยา, น่าน, แมฮ่่องสอน, 

พิษณโุลก, ตาก, อตุรดติถ์.

นครสวรรค์, เพชรบรูณ์, อทุยัธาน,ี 

พิจิตร, สโุขทยั, ก าแพงเพชร, ชยันาท 

South (S) SNI 660/5 ถ.หน้าเมือง ตดิกบัรพ.

บ้านดอน ต.ตลาด อ.เมือง  

จ.สรุาษฎร์ธาน ี

สรุาษฎร์ธานี, นครศรีธรรมราช, ตรัง, 

กระบี,่ ภเูกต็, ชมุพร,  

ระนอง, พงังา, ยะลา, สงขลา, พทัลงุ, 

สตลู, ปัตตานี, นราธิวาส 

 

 

บริการข้ามโครงข่ายโทรคมนาคมไร้สายภายในประเทศ 

ความสามารถของโครงข่ายโทรคมนาคมไร้สายภายในประเทศ 

คลื่นความถ่ี UMTS 900, 1800, 2100 MHz 

ประเภทบริการข้ามโครงข่ายโทรคมนาคมไร้สายภายในประเทศ 

บริการข้ามโครงข่ายโทรคมนาคมไร้สายภายในประเทศ ประเภทเสียง 

 

  



 

 

Sensitivity: Internal 

เอกสารแนบท้าย 2 

รายละเอียดและมาตรฐานทางเทคนิคส าหรับการใช้บริการข้ามโครงข่ายโทรคมนาคมไร้สายภายในประเทศ 

การให้บริการข้ามโครงข่ายโทรคมนาคมไร้สายภายในประเทศจะเป็นไปตามข้อก าหนดของ 3GPP, ITU-T, 

IEEE และเอกสาร GSM Association Permanent Reference ที่เก่ียวข้อง 

วงจรและการจัดเส้นทางส าหรับบริการข้ามโครงข่ายโทรคมนาคมไร้สายภายในประเทศ 

ทราฟฟิคของบริการข้ามโครงข่ายโทรคมนาคมไร้สายภายในประเทศทัง้หมดจะถูกจดัเส้นทางผ่านวงจรบริการข้าม

โครงข่ายโทรคมนาคมไร้สายภายในประเทศระหว่างชมุสายในโครงข่ายโทรคมนาคมไร้สายภายในประเทศของทัง้สอง

ฝ่ายตามที่ทัง้สองฝ่ายจะได้ตกลงกัน ซึ่งเป็นวงจรที่แยกจากวงจรเชื่อมต่อระหว่างโครงข่ายเดิม โดยผู้ขอใช้บริการข้าม

โครงข่ายเป็นผู้ รับผิดชอบจดัสร้างวงจร และค่าใช้จ่ายจากวงจรทัง้หมด 

มาตรฐานทางเทคนิคของวงจรส าหรับบริการข้ามโครงข่ายโทรคมนาคมไร้สายภายในประเทศให้เป็นไปตามที่ทัง้สอง

ฝ่ายตกลงกัน หรือเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทศัน์ และกิจการโทรคมนาคม

แห่งชาติที่เก่ียวข้อง 

การจดัเส้นทางการเรียกออกจะพิจารณาจากเลขหมายของผู้ เรียก (A-number) 

จดุเชื่อมต่อสญัญาณ (Signaling) 

1. การปฏิบตัิการ ณ. จดุเชื่อมต่อสญัญาณ 

โดยปกติปริมาณการใช้โครงข่าย ณ. จดุเชื่อมต่อสญัญาณ (Signaling) จะต้องต ่ากว่า 20% ในแต่ละเส้นทาง ปริมาณ 

Signaling ที่เชื่อมต่อกันจะขึน้อยู่กับปริมาณการใช้ระบบสง่สญัญาณ SS7 โดยค านวณจากข้อมลูประมาณการของผู้

ขอใช้บริการข้ามโครงข่าย หากปริมาณการใช้โครงข่าย ณ. จดุเชื่อมต่อสญัญาณเพิ่มขึน้สงูกว่าปริมาณดงักล่าวจะต้อง

ขยายปริมาณการเชื่อมต่อสญัญาณ SS7 เพิ่มขึน้ 



 

 

Sensitivity: Internal 

2. เส้นทางสญัญาณ MPT/M3UA (SIGTRAN) 

• จะต้องมีการจดัสรรปริมาณสญัญาณ (Signaling) ในแต่ละเส้นทางอย่างสมดลุ (Balance) ระหว่าง

จดุสง่ผ่านสญัญาณ signaling ของผู้ขอใช้บริการข้ามโครงข่าย และผู้ให้บริการข้ามโครงข่าย 

• การส่งสญัญาณ (Signaling) ต้องมีรหสัจุดหมายปลายทาง (Destination Point Code: DPC) หรือ

รหสัต้นทาง (Originating Point Code: OPC) ในโครงข่ายของทัง้สองฝ่ายเท่านัน้ 

3. เส้นทางสญัญาณ SCCP 

ผู้ ขอใช้บริการข้ามโครงข่ายต้องจัดหา gateway อย่างน้อยสองจุดเพื่อท าหน้าที่ SCCP relay functionality 

(SCCP relay node functionality) 

สัญญาณ SCCP signaling ส าหรับบริการข้ามโครงข่ายโทรคมนาคมจะต้องส่งไปที่ DPC ของ SCCP relay 

(SCCP relay node) ซึง่ทัง้สองฝ่ายจะตกลงกนัเร่ือง DPC หลกั และ DPC ส ารองส าหรับเส้นทางสญัญาณ SCCP 

 

  



 

 

Sensitivity: Internal 

เอกสารแนบท้าย 3 

ค่าตอบแทนการใช้บริการข้ามโครงข่ายโทรคมนาคมไร้สายภายในประเทศ 

• อตัราค่าตอบแทนการใช้บริการข้ามโครงข่ายโทรคมนาคมไร้สายภายในประเทศ 

อตัราค่าตอบแทนการใช้บริการข้ามโครงข่ายโทรคมนาคมไร้สายภายในประเทศ ประเภทเสียง อตัรา 0.60 บาทต่อ

นาที ทัง้นี ้การนับจ านวนนาทีในการคิดค่าตอบแทนให้คิดจากจ านวนนาทีของการเรียกออกที่มีการรับสาย 

(Answered Originating Calls) ที่เกิดขึน้ในเดือนนัน้ๆ โดยเศษของนาทีให้คิดตามจริงไม่มีการปัดเศษ 

หมายเหต:ุ อตัราค่าตอบแทนดงักลา่วข้างต้นยงัไม่รวมภาษีมลูค่าเพิ่ม 

ทัง้นี ้ผู้ให้บริการข้ามโครงข่ายและผู้ขอใช้บริการข้ามโครงข่ายสามารถเจรจาเง่ือนไขและค่าตอบแทนการใช้บริการ

ข้ามโครงข่ายโทรคมนาคมไร้สายภายในประเทศได้อย่างอิสระ และให้ถือปฏิบตัิตามข้อตกลงที่ได้ตกลงร่วมกัน

ดงักลา่ว 

• อตัราค่าตอบแทนการใช้สิ่งอ านวยความสะดวก และสถานที่ 

1. อาคาร 

ชุมสาย 

อัตราค่าตอบแทน (บาท / ต่อหน่ึงตารางเมตร / ต่อเดือน) 

พืน้ท่ีภายนอกอาคาร พืน้ท่ีทั่วไปภายในอาคาร พืน้ท่ีห้องอุปกรณ์ 

SNK 111 390 4,270 

RST 34 390 4,270 

PLK 12 300 4,180 

KKN 39 300 4,180 

SNI 67 300 4,180 

หมายเหต:ุ  กรณีขอใช้เป็นเศษของตารางเมตรให้คิดเป็น 1 ตารางเมตร 



 

 

Sensitivity: Internal 

2. การใช้กระแสไฟฟ้า 

2.1 ในกรณีที่มีการร่วมใช้ก าลงัไฟฟ้า ค่าตอบแทนการใช้ไฟฟ้า (unit) อตัรา 9 บาท ต่อกิโลวตัต์-ชัว่โมง 

2.2 การค านวณจ านวนหน่วยการใช้ไฟฟ้า (unit) ค านวณจากอตัราการใช้ไฟฟ้าสงูสดุของอุปกรณ์ คณู

ด้วยจ านวนชัว่โมงที่ใช้ไฟฟ้าต่อวนั คณูด้วยจ านวนวนัที่ใช้ไฟฟ้าในรอบเดือน 

3. ระบบปรับอากาศ 

  3.3 ระบบปรับอากาศในห้องทัว่ไป อตัรา 195 บาท ต่อหนึ่งตารางเมตร ต่อเดือน 

  3.4 ระบบปรับอากาศในห้องอปุกรณ์ 

ขนาดของเคร่ืองอปุกรณ์ ค่าใช้ระบบปรับอากาศ (บาทต่อเดือน) 

0-200 วตัต ์ 382 

ทกุ ๆ 100 วตัตต์่อไป 100 วตัต์ละ 191 

 

3.1.1  การค านวณ 

- ให้คิดอตัราค่าใช้ระบบปรับอากาศตามประเภทของการใช้ 

- เศษของเดือน ให้คิดเป็น 1 เดือน 

- เศษของตารางเมตร ให้คิดเป็น 1 ตารางเมตร 

- เศษของ 100 วตัต์ ให้คิดเป็น 100 วตัต์ 

4. ค่าตอบแทนทกุประเภทบริการดงักลา่วข้างต้นยงัไม่รวมภาษีมลูค่าเพิ่ม 

 


