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ข้อเสนอการใช้โครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคมร่วมกัน 

 

ของ 

 

บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จ ากัด 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Sensitivity: Internal 

รายละเอียดข้อเสนอการใช้โครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคมร่วมกันของ 

บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จ ากัด 

 

 รายละเอียดข้อเสนอการใช้โครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคมร่วมกันของบริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จ ากัด 

ประกอบด้วยรายละเอียดต่าง ๆ ดงันี ้

 

  หมวดที่ 1  

รายชื่อและรายละเอียดของโครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคม ข้อก าหนดและเงื่อนไขส าหรับการใช้

โครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคมร่วมกัน รวมถึงกระบวนการ และระยะเวลาการเจรจาข้อตกลงการใช้

โครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคมร่วมกนั 

 

  หมวดที่ 2  

ข้อก าหนดและรายละเอียดทางเทคนิคส าหรับการใช้โครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคมร่วมกันอย่าง

ชดัเจน 

 

  หมวดที่ 3 

กระบวนการและวิธีการใช้โครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคมร่วมกนั 

 

  หมวดที่ 4  

รายละเอียดเก่ียวกับอาคารสถานที่ สถานที่ตัง้ พืน้ที่ติดตัง้อุปกรณ์ สาธารณูปโภค และสิ่งอ านวย

ความสะดวกอ่ืนที่ต้องใช้ส าหรับการใช้โครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคมร่วมกนั 



 

 

Sensitivity: Internal 

  หมวดที่ 5  

ค่าตอบแทนการใช้โครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคมร่วมกนั 

 

  หมวดที่ 6 

ข้อมลูเก่ียวกบัหลกัเกณฑ์และวิธีการส าหรับการเรียกเก็บ และการช าระค่าตอบแทนการใช้โครงสร้าง

พืน้ฐานโทรคมนาคมร่วมกนั 

 

  หมวดที่ 7 

ข้อก าหนดเก่ียวกับหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ รับใบอนุญาตที่ขอใช้โครงสร้างพืน้ฐาน

โทรคมนาคมและผู้ รับใบอนุญาตที่ให้ใช้โครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคม รวมทัง้เงื่อนไขเก่ียวกับการ

รักษาความลบั การเปิดเผยข้อมลู และมาตรการด้านรักษาความปลอดภยั 

 

  หมวดที่ 8 

เง่ือนไขและขัน้ตอนการด าเนินการในกรณีของการขอขยาย เพิ่มเติม หรือลดการใช้โครงสร้างพืน้ฐาน

โทรคมนาคม และกรณีการเปลีย่นแปลงโครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคมที่มีอยู่เดิม  

  

หมวดที่ 9  

ขัน้ตอน วิธีการ และระยะเวลาด าเนินการของผู้ รับใบอนญุาตที่ให้ใช้โครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคมที่

มีต่อข้อร้องเรียน และข้อโต้แย้งของผู้ รับใบอนญุาตที่ขอใช้โครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคม 

 

 



 

 

Sensitivity: Internal 

  หมวดที่ 10 

บทก าหนดความรับผิดกรณีผิดเง่ือนไขของสญัญา 

 

  หมวดที่ 11 

บคุคลและสถานที่ที่ติดต่อได้ 

 

  



 

 

Sensitivity: Internal 

หมวดที่ 1 

รายชื่อและรายละเอียดของโครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคม ข้อก าหนดและเงื่อนไขส าหรับการใช้โครงสร้าง

พืน้ฐานโทรคมนาคมร่วมกัน รวมถึงกระบวนการ และระยะเวลาการเจรจาข้อตกลงการใช้โครงสร้างพืน้ฐาน

โทรคมนาคมร่วมกัน 

 

ข้อ 1. ขอบเขตตามข้อตกลง 

ข้อเสนอการใช้โครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคมร่วมกนัของบริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จ ากดั ฉบบันีเ้ป็นกรอบเบือ้งต้น

ส าหรับการเจรจาท าความตกลงทางเทคนิคและทางพาณิชย์ ส าหรับการขอใช้โครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคมร่วมกัน

ของบริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จ ากัด กับผู้ รับใบอนญุาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่สามตามกฎหมายว่าด้วยการ

ประกอบกิจการโทรคมนาคม ที่มีลกัษณะและประเภทบริการโครงข่ายโทรคมนาคมไร้สาย ที่ให้บริการโทรศพัท์เคลือ่นที่ 

หรือบริการพหุสื่อความเร็วสูงที่เป็นผู้ ขอใช้โครงสร้างพืน้ฐาน ทัง้นี ้เพื่อให้บริการโทรคมนาคมของตน โดยผู้ ให้ใช้

โครงสร้างพืน้ฐานและผู้ขอใช้โครงสร้างพืน้ฐานมีเสรีภาพที่จะเจรจาตกลงเงื่อนไขต่าง ๆ ของสญัญาการใช้โครงสร้าง

พืน้ฐานโทรคมนาคมร่วมกันได้ และให้ถือว่านิติสัมพันธ์ระหว่างคู่สัญญาให้เป็นไปตามเงื่อนไขของสัญญาการใช้

โครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคมร่วมกนัที่ทัง้สองฝ่ายได้ตกลงและลงนามร่วมกนัเท่านัน้ 

ข้อ 2. ขอบเขตของข้อเสนอ 

ข้อเสนอฉบบันีค้รอบคลมุสาระส าคญัในประเด็นต่าง ๆ ดงัต่อไปนี ้ 

(1) รายชื่อและรายละเอียดของโครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคมร่วมกนั รวมทัง้สิ่งอ านวยความสะดวกอ่ืน ๆ ที่

เก่ียวข้องกบัการใช้โครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคมร่วมกนั เป็นไปตามเอกสารแนบท้าย 1 

(2) รายละเอียดและมาตรฐานทางเทคนิคส าหรับการใช้โครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคมร่วมกัน เป็นไปตาม

เอกสารแนบท้าย 2 

(3)  ค่าตอบแทนการใช้โครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคมร่วมกนั เป็นไปตามเอกสารแนบท้าย 3 



 

 

Sensitivity: Internal 

 

ข้อ 3. กระบวนการและระยะเวลาการเจรจาข้อตกลงการใช้โครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคมร่วมกัน 

  กระบวนการและระยะเวลาการเจรจาข้อตกลงการใช้โครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคมร่วมกัน ให้เป็นไปตาม

หมวด 3 ของประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทศัน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เร่ือง การ

ใช้โครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคมร่วมกันส าหรับโครงข่ายโทรคมนาคมไร้สาย พ.ศ. 2562 และที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม 

หรือประกาศอื่นที่ประกาศใช้แทนประกาศฉบบัดงักลา่ว 

ข้อ 4.  ข้อก าหนดและเงื่อนไขส าหรับการใช้โครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคมร่วมกัน 

4.1  ผู้ขอใช้โครงสร้างพืน้ฐานขอรับรองว่าตนเองมีสิทธิและหน้าที่โดยสมบูรณ์ในการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่

ภายใต้การก ากบัดแูลของคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทศัน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 

(“กสทช.”) ตลอดระยะเวลาที่มีการใช้โครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคมร่วมกนั  

4.2 ผู้ขอใช้โครงสร้างพืน้ฐานจะต้องจัดหา หรือด าเนินการอื่นใดเพื่อให้ได้มาซึ่งการอนุญาต ใบอนุญาต ความ

เห็นชอบ หรือความยินยอม ที่เก่ียวข้องกับการใช้โครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคมร่วมกัน หรือติดตัง้เคร่ืองและ

อุปกรณ์โทรคมนาคม หรืออุปกรณ์ หรือโครงสร้างอื่นใด ในสถานที่ของผู้ให้ใช้โครงสร้างพืน้ฐาน ตามกฎหมาย

ต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องเอง   
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หมวด 2 

ข้อก าหนดและรายละเอียดทางเทคนิคส าหรับการใช้โครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคมร่วมกันอย่างชัดเจน 

 

ข้อ 1. คุณภาพการบริการ   

  ภายใต้การใช้โครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคมร่วมกนัตามข้อเสนอนี ้ผู้ให้ใช้โครงสร้างพืน้ฐานจะจดัให้

มีจุดที่ให้ใช้โครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคมร่วมกันและอุปกรณ์ที่จ าเป็นส าหรับการใช้โครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคม

ร่วมกนัอย่างเพียงพอเพื่อให้ผู้ขอใช้โครงสร้างพืน้ฐานสามารถให้บริการด้วยคณุภาพที่ดีได้  

ทัง้นี ้หากมีการก าหนดคณุภาพการใช้โครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคมร่วมกนัเป็นประการอื่นเพิ่มเติม

จะต้องเป็นไปโดยชดัเจน ไม่เลือกปฏิบตัิ เปิดเผย โปร่งใสและไม่ขดัหรือแย้งกบัหลกัเกณฑ์ของ กสทช.ประกาศก าหนด 

ข้อ 2. มาตรฐานทางเทคนิคส าหรับการใช้โครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคมร่วมกัน 

2.1 ผู้ขอใช้โครงสร้างพืน้ฐานต้องจดัให้โครงข่ายโทรคมนาคมไร้สายของตนมีมาตรฐานทางเทคนิคที่เข้า

กันได้กับโครงข่ายโทรคมนาคมไร้สายของผู้ให้ใช้โครงสร้างพืน้ฐานหรือมีมาตรฐานทางเทคนิคเป็นไปตามที่ กสทช. 

ประกาศก าหนดโดยค่าใช้จ่ายของผู้ขอใช้โครงสร้างพืน้ฐาน 

 2.2 ทัง้สองฝ่ายตกลงกันที่จะก าหนดรายละเอียดและมาตรฐานทางเทคนิคส าหรับการใช้ โครงสร้าง

พืน้ฐานโทรคมนาคมร่วมกันตามที่ กสทช.ประกาศก าหนด ซึ่งการก าหนดดังกล่าวจะเป็นไปโดยเปิดเผย ชัดเจน ไม่

เลือกปฏิบตัิ และไม่ขดัหรือแย้งกบัหลกัเกณฑ์ของ กสทช. 

  ในกรณีที่จะต้องมีการปรับเปลี่ยน หรือเพิ่มเติมมาตรฐานทางเทคนิคอื่นนัน้ ทัง้สองฝ่ายจะร่วม

พิจารณาต่อไป ทัง้นี ้มาตรฐานทางเทคนิคที่เพิ่มเติม หรือปรับเปลี่ยนนัน้จะต้องไม่ขดั หรือแย้งต่อมาตรฐานทางเทคนิค

ที่ กสทช. ประกาศก าหนด 

 

 



 

 

Sensitivity: Internal 

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  
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หมวด 3 

       กระบวนการและวิธีการใช้โครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคมร่วมกัน 

 

ข้อ 1. จุดที่ให้ใช้โครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคมร่วมกัน 

จดุที่ให้ใช้โครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคมร่วมกนัให้เป็นไปตามเอกสารแนบท้าย 1 โดยผู้ให้ใช้โครงสร้างพืน้ฐาน

มีสิทธิในการเปลี่ยนแปลงจดุที่ให้ใช้โครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคมร่วมกนัได้ 

ข้อ 2. กระบวนการและวิธีการใช้โครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคมร่วมกัน 

2.1 กระบวนการและวิธีการใช้โครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคมร่วมกัน ให้เป็นไปตามหมวด 3 ของประกาศ

คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทศัน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เร่ือง การใช้โครงสร้าง

พืน้ฐานโทรคมนาคมร่วมกันส าหรับโครงข่ายโทรคมนาคมไร้สาย พ.ศ.2562 และที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม หรือ

ประกาศอื่นที่ประกาศใช้แทนประกาศฉบบัดงักลา่ว  

2.2 ผู้ ให้ใช้โครงสร้างพืน้ฐานจะให้ผู้ ขอใช้โครงสร้างพืน้ฐานรายใดใช้โครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคมร่วมกัน

ตามล าดบั โดยพิจารณาจากการที่ผู้ ให้ใช้โครงสร้างพืน้ฐานได้รับหนงัสือขอใช้โครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคม

ร่วมกันของผู้ขอใช้โครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคมรายใดก่อนและหลงั และผู้ ให้ใช้โครงสร้างพืน้ฐานจะให้ใช้

บริการโครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคมเท่าที่โครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคมนัน้ที่มีอยู่เพียงพอ   

ข้อ 3. การทดสอบการใช้โครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคมร่วมกัน 

ในกรณีที่ผู้ ขอใช้โครงสร้างพืน้ฐานร้องขอให้ผู้ ให้ใช้โครงสร้างพืน้ฐานทดสอบการใช้โครงสร้างพืน้ฐาน

โทรคมนาคมร่วมกนันัน้ ทัง้สองฝ่ายจะตกลงก าหนดวิธีการทดสอบการใช้โครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคมร่วมกนั

โดยคิดค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกิดขึน้จริงเช่น ค่าอปุกรณ์ ค่าเตรียมการ ค่าด าเนินการต่าง ๆ เป็นต้น  

 

 



 

 

Sensitivity: Internal 

หมวด 4 

รายละเอียดเกี่ยวกับอาคารสถานท่ี สถานท่ีตัง้ พืน้ท่ีติดตัง้อุปกรณ์ สาธารณูปโภค และสิ่งอ านวยความ

สะดวกอื่นท่ีต้องใช้ส าหรับการใช้โครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคมร่วมกัน 

 1. รายละเอียดเกี่ยวกับสถานท่ี สถานท่ีตัง้ พืน้ท่ีติดตัง้อุปกรณ์ สิ่งอ านวยความสะดวกอื่น ๆ และอัตรา

ค่าตอบแทนการใช้สิ่งอ านวยความสะดวก และสถานท่ี  

ผู้ ให้ใช้โครงสร้างพืน้ฐานมีหน้าที่จัดหาสถานที่หรือพืน้ที่ตามที่ผู้ขอใช้โครงสร้างพืน้ฐานร้องขอใช้โครงสร้าง

พืน้ฐานดังกล่าว ณ จุดให้ใช้โครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคมร่วมกันตามเอกสารแนบท้าย 1  และสิ่งอ านวยความ

สะดวกอื่น ๆ ได้แก่ กระแสไฟฟ้า และระบบปรับอากาศ ตามที่ผู้ขอใช้โครงสร้างพืน้ฐานร้องขอ รายละเอียดปรากฎตาม

เอกสารแนบท้าย 3 ทัง้นี ้การเรียกเก็บค่าตอบแทนนัน้อยู่บนหลกัการที่ไม่เลือกปฏิบตัิระหว่างผู้ขอใช้โครงสร้างพืน้ฐาน

ทกุราย 

2. เงื่อนไขการเข้าใช้อาคารสถานท่ี สาธารณูปโภค และสิ่งอ านวยความสะดวก 

2.1 ผู้ขอใช้โครงสร้างพืน้ฐานจะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการในการเข้าสถานที่/อาคารที่ผู้ ให้ใช้

โครงสร้างพืน้ฐานเป็นผู้ก าหนด 

2.2 ผู้ขอใช้โครงสร้างพืน้ฐานจะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการในการปฏิบัติงาน การบ ารุงรักษา การ

รักษาความปลอดภัย และการเก็บรักษาความลบัต่าง ๆ เป็นต้น รวมตลอดถึงหลกัเกณฑ์และวิธีการที่

ผู้ให้ใช้โครงสร้างพืน้ฐานจะได้ก าหนดขึน้ในอนาคต ทัง้นี ้หลกัเกณฑ์และวิธีการดงักลา่วจะสมเหตสุมผล 

เหมาะสม และไม่เลือกปฏิบตัิ  

3. แต่ละฝ่ายมีหน้าที่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่อไปนีใ้นส่วนท่ีใช้เพื่อประโยชน์ของตนเอง 

3.1 การดูแลรักษา และการซ่อมบ ารุงอุปกรณ์โทรคมนาคมในส่วนที่เป็นกรรมสิทธ์ิหรืออยู่ในความ

ครอบครองของตนเอง 

3.2  ค่าน า้ ค่าไฟ และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ในสว่นที่ใช้เพื่อประโยชน์ของตนเอง 



 

 

Sensitivity: Internal 

หมวด 5 

ค่าตอบแทนการใช้โครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคมร่วมกัน 

 

 ค่าตอบแทนการใช้โครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคมร่วมกนั รายละเอียดเป็นไปตามเอกสารแนบท้าย 3  หรือใน

อตัราอ่ืนใดที่ผู้ให้ใช้โครงสร้างพืน้ฐานและผู้ขอใช้โครงสร้างพืน้ฐานจะได้เจรจาร่วมกนัต่อไปโดยพิจารณาเงื่อนไขต่าง ๆ 

ของสญัญาการใช้โครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคมร่วมกันที่เจรจาตกลงกัน ทัง้นี ้ค่าตอบแทนการใช้โครงสร้างพืน้ฐาน

โทรคมนาคมร่วมกันที่ตกลงกันจะต้องเป็นไปโดยสมเหตุสมผล เป็นธรรม และไม่เลือกปฎิบัติต่อผู้ ขอใช้โครงสร้าง

พืน้ฐานรายอื่น 

 อนึ่ง ผู้ ให้ใช้โครงสร้างพืน้ฐานขอสงวนสิทธิในการแก้ไขปรับปรุงค่าตอบแทนตามเอกสารแนบท้าย 3 ให้เป็น

ปัจจบุนัต่อไป 

 

  



 

 

Sensitivity: Internal 

หมวด 6 

ข้อมูลเก่ียวกับหลักเกณฑ์และวิธีการส าหรับการเรียกเก็บ และการช าระค่าตอบแทนการใช้โครงสร้าง

พืน้ฐานโทรคมนาคมร่วมกัน 

 

หลักเกณฑ์และวิธีการช าระค่าตอบแทนค่าตอบแทนการใช้โครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคมร่วมกัน 

1. ผู้ขอใช้โครงสร้างพืน้ฐานตกลงช าระเงินค่าตอบแทนการใช้โครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคมร่วมกันให้แก่

ผู้ให้ใช้โครงสร้างพืน้ฐานภายใน 30 วนันบัถดัจากวนัที่ระบใุนใบแจ้งหนี ้เว้นแต่กรณีเข้าข้อยกเว้นตามข้อ 

3. 

2. ในกรณีที่มีข้อโต้แย้งเก่ียวกับความถูกต้องของข้อมูลที่ใช้ในการค านวณค่าตอบแทนการใช้โครงสร้าง

พืน้ฐานโทรคมนาคมร่วมกัน ให้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมีสิทธิสง่เร่ืองให้อีกฝ่ายหนึ่งตรวจสอบข้อโต้แย้งภายใน

ระยะเวลา 30 วันนับจากวันที่ที่ระบุในใบแจ้งหนีท้ี่มีข้อโต้แย้ง โดยทัง้สองฝ่ายตกลงจะตรวจสอบข้อ

โต้แย้งและหาข้อยุติร่วมกันให้แล้วเสร็จภายใน 60 วนันบัจากวนัที่อีกฝ่ายได้รับข้อโต้แย้งดังกล่าว หาก

ทัง้สองฝ่ายไม่สามารถยุติ ข้อโต้แย้งได้ คู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมีสิทธิส่งข้อโต้แย้งดังกล่าวแก่

คณะกรรมการร่วมตามที่ทัง้สองฝ่ายได้ร่วมจัดตัง้ภายในระยะเวลา 30 วันนับจากวันครบก าหนดที่

คู่สัญญาทัง้สองฝ่ายต้องตรวจสอบข้อโต้แย้งร่วมกันและไกล่เกลี่ยข้อโต้แย้งให้เสร็จสิน้  ทัง้นี  ้

คณะกรรมการร่วมมีหน้าที่ไกลเ่กลี่ยเพื่อให้ได้ข้อยตุิภายใน 60 วนันบัจากวนัที่ได้รับข้อโต้แย้งดงักลา่ว 

3. หากผู้ ให้ใช้โครงสร้างพืน้ฐานตรวจสอบในภายหลังแล้วพบว่าจ านวนค่าตอบแทนการใช้โครงสร้าง

พืน้ฐานโทรคมนาคมร่วมกันในใบแจ้งหนีใ้ดไม่ครบถ้วนถูกต้อง ผู้ ให้ใช้โครงสร้างพืน้ฐานมีสิทธิเรียกเก็บ

ค่าตอบแทนการใช้โครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคมร่วมกนัในสว่นที่ขาดไปนัน้ 

 

  



 

 

Sensitivity: Internal 

หมวด 7 

ข้อก าหนดเก่ียวกับหน้าท่ีและความรับผิดชอบของผู้ รับใบอนุญาตท่ีขอใช้โครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคม

ร่วมกันและผู้ รับใบอนุญาตท่ีให้ใช้โครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคม รวมทัง้เงื่อนไขเกี่ยวกับการรักษาความลับ 

การเปิดเผยข้อมูล และมาตรการด้านรักษาความปลอดภัย 

 

ข้อ 1. ความรับผิดชอบของแต่ละฝ่าย 

1.1 หน้าที่ของผู้ให้ใช้โครงสร้างพืน้ฐาน 

1.1.1 ผู้ให้ใช้โครงสร้างพืน้ฐานมีหน้าที่ต้องด าเนินการให้โครงข่ายโทรคมนาคมของตนมีมาตรฐานและ

คุณภาพการให้บริการสอดคล้องตามประกาศว่าด้วยมาตรฐานและคุณภาพการให้บริการ

โทรคมนาคมของ กสทช. ที่เก่ียวข้อง 

1.1.2 ผู้ ให้ใช้โครงสร้างพืน้ฐานมีหน้าที่ต้องบ ารุงรักษาและปรับปรุงโครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคม

ร่วมกันของตนให้ดีอยู่เสมอ และเป็นไปตามมาตรฐานการบ ารุ งรักษาโครงสร้างพืน้ฐาน

โทรคมนาคมร่วมกนัที่เป็นที่ยอมรับโดยทัว่ไป  

1.1.3 ผู้ให้ใช้โครงสร้างพืน้ฐานมีหน้าที่แจ้งให้ผู้ขอใช้โครงสร้างพืน้ฐานทราบลว่งหน้าไม่น้อยกว่า 90 วนั 

ก่อนการเปลี่ยนแปลงใด ๆ (เช่น ค่ามาตรฐาน (Configuration) เป็นต้น)ของระบบหรือโครงข่าย

โทรคมนาคมของผู้ ให้ใช้โครงสร้างพืน้ฐาน ซึ่งอาจส่งผลกระทบในสาระส าคัญต่อวิศวกรรม

โครงข่ายโทรคมนาคมไร้สายของผู้ขอใช้โครงสร้างพืน้ฐานได้  

1.1.4 หากเกิดข้อผิดพลาดต่าง ๆ บนโครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคมร่วมกันของผู้ ให้ใช้โครงสร้าง

พืน้ฐาน ผู้ ให้ใช้โครงสร้างพืน้ฐานจะแจ้งให้ผู้ขอใช้โครงสร้างพืน้ฐานทราบถึงข้อผิดพลาด รวมถึง

แจ้งให้ทราบถึงความคืบหน้าของการแก้ไขข้อผิดพลาด และด าเนินการแก้ไขข้อผิดพลาดดงักล่าว

โดยเร็วที่สดุ 



 

 

Sensitivity: Internal 

1.1.5 ผู้ ให้ใช้โครงสร้างพืน้ฐานจะพยายามจัดหาพืน้ที่หรือจัดให้มีมาตรการอื่นใดเพื่อให้ผู้ ขอใช้

โครงสร้างพืน้ฐานสามารถติดตัง้อปุกรณ์โทรคมนาคม และ/หรือใช้โครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคม

ร่วมกันตามสญัญาการใช้โครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคมร่วมกัน หากการด าเนินการดงักล่าวไม่

ก่อให้เกิดภาระเกินสมควรแก่ผู้ ให้ใช้โครงสร้างพืน้ฐานและไม่ท าให้ผู้ ให้ใช้โครงสร้างพืน้ฐานผิด

เง่ือนไขในสญัญาใด ๆ ที่มีอยู่กับบคุคลภายนอก 

1.2 หน้าที่ของผู้ขอใช้โครงสร้างพืน้ฐาน 

1.2.1 ผู้ขอใช้โครงสร้างพืน้ฐานจะต้องรับผิดชอบในการติดตัง้ การใช้งาน ความปลอดภัยของระบบ 

และการบ ารุงรักษาอุปกรณ์ที่เป็นของผู้ ขอใช้โครงสร้างพืน้ฐานเอง โดยการเข้าใช้พืน้ที่เพื่อ

ด าเนินการต่าง ๆ  ให้เป็นไปตามข้อก าหนดของผู้ให้ใช้โครงสร้างพืน้ฐาน โดยข้อก าหนดดงักลา่ว

จะต้องเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบตัิระหว่างผู้ รับใบอนญุาตรายอื่น ทัง้นี ้ผู้ขอใช้โครงสร้างพืน้ฐาน

จะต้องปฏิบตัิตามเงื่อนไขเหลา่นีอ้ย่างเคร่งครัด รวมถึงต้องน าสง่ข้อมลูทราฟฟิคต่าง ๆ ที่จ าเป็นที่

ได้รับการร้องขอจากผู้ให้ใช้โครงสร้างพืน้ฐาน การใช้โครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคมร่วมกนัของผู้

ขอใช้โครงสร้างพืน้ฐานจะต้องไม่ท าให้เกิดความเสียหาย หรือเป็นการรบกวนระบบของผู้ให้ใช้

โครงสร้างพืน้ฐาน 

1.2.2 ผู้ขอใช้โครงสร้างพืน้ฐานจะต้องรับผิดชอบดแูลรักษาเคร่ืองและอปุกรณ์โทรคมนาคมใด ๆ ที่ผู้ขอ

ใช้โครงสร้างพืน้ฐานน ามาติดตัง้กับโครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคมร่วมกันของผู้ให้ใช้โครงสร้าง

พืน้ฐาน หรือน ามาวางในพืน้ที่ที่ขอใช้โครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคมร่วมกันตามสญัญาการใช้

โครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคมร่วมกัน 

1.2.3 ผู้ขอใช้โครงสร้างพืน้ฐานจะแจ้งให้ผู้ ให้ใช้โครงสร้างพืน้ฐานทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 90 วัน 

ก่อนการเปลี่ยนแปลงใด ๆ (เช่น ค่ามาตรฐาน (Configuration) เป็นต้น) ของเคร่ืองและอปุกรณ์ที่

ผู้ ขอใช้โครงสร้างพืน้ฐานน ามาติดตัง้กับโครงข่ายโทรคมนาคมไร้สายของผู้ ให้ใช้โครงสร้าง
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พืน้ฐาน ซึง่อาจสง่ผลกระทบในสาระส าคญัต่อวิศวกรรมโครงข่ายโทรคมนาคมไร้สาย หรือต่อการ

ให้บริการของผู้ให้ใช้โครงสร้างพืน้ฐานได้ 

1.2.4 ผู้ขอใช้โครงสร้างพืน้ฐานรับรองว่าการใช้โครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคมร่วมกัน หรือการน า

อุปกรณ์โทรคมนาคมของผู้ขอใช้โครงสร้างพืน้ฐานมาติดตัง้ในพืน้ที่ของผู้ให้ใช้โครงสร้างพืน้ฐาน

ตามสัญญาการใช้โครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคมร่วมกัน จะไม่ก่อให้เกิดความเสียหาย หรือ

รบกวนระบบ หรือท าให้การบริการของผู้ให้ใช้โครงสร้างพืน้ฐานด้อยลงแต่อย่างใด  

1.2.5 หากเกิดข้อผิดพลาดต่าง ๆ บนโครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคมร่วมกันของผู้ ขอใช้โครงสร้าง

พืน้ฐาน ผู้ขอใช้โครงสร้างพืน้ฐานจะแจ้งให้ผู้ ให้ใช้โครงสร้างพืน้ฐานทราบถึงข้อผิดพลาด และ

ด าเนินการแก้ไขข้อผิดพลาดดังกล่าวโดยเร็วที่สดุ รวมถึงด าเนินการอื่นใดและปฏิบัติตามคู่มือ

การใช้งานและการบ ารุงรักษาของผู้ให้ใช้โครงสร้างพืน้ฐาน 

1.2.6 ผู้ ขอใช้โครงสร้างพืน้ฐานจะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เก่ียวกับความปลอดภัยและการป้องกัน

โครงข่ายของผู้ให้ใช้โครงสร้างพืน้ฐานโดยเคร่งครัด  

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 ารงไว้ซึ่งสถานะใช้งานได้ดังเดิม และไม่ได้รับผลกระทบอันเนื่องมาจากการใช้ โครงสร้าง

พืน้ฐานโทรคมนาคมร่วมกนั 

4.1.2 การใช้โครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคมร่วมกันของผู้ขอใช้โครงสร้างพืน้ฐานจะต้องไม่ก่อให้เกิด

ความเสียหาย หรือเป็นการรบกวนระบบ หรือการท าให้การบริการของผู้ให้ใช้โครงสร้างพืน้ฐาน

ด้อยลงไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม 

4.2 การธ ารงรักษาความน่าเชื่อถือของโครงข่าย 

  แต่ละฝ่ายจะต้อง 
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 4.2.1 ด าเนินมาตรการต่าง ๆ อย่างเพียงพอเพื่อป้องกันการสื่อสญัญาณใด ๆ ในลกัษณะที่ไม่เป็นไป

ตามข้อก าหนดส าหรับการใช้โครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคมร่วมกนัที่ทัง้สองฝ่ายตกลงกนั  

 ในกรณีที่ข้อก าหนดทางเทคนิคส าหรับการใช้โครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคมร่วมกันขัดหรือแย้ง

กับมาตรฐานทางเทคนิคส าหรับการใช้โครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคมร่วมกันที่ กสทช. ประกาศ

ก าหนด ให้ใช้บงัคบัตามมาตรฐานของ กสทช. เป็นหลกั 

 4.2.2 ไม่กระท าการฝ่าฝืนโดยการใช้โครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคมร่วมกันที่มิได้มีลักษณะตามที่

ก าหนดไว้ในข้อเสนอนีโ้ดยก่อให้เกิดความเสียหายแก่อีกฝ่ายหนึ่ง ฝ่ายที่กระท าการฝ่าฝืนจะต้อง

ยตุิการกระท านัน้โดยทนัทีที่ได้รับแจ้งจากอีกฝ่ายหนึ่ง 

 4.3 การปอ้งกนัและความปลอดภยั 

4.3.1 แต่ละฝ่ายจะรับผิดชอบการด าเนินงานโครงข่ายโทรคมนาคมไร้สายและอุปกรณ์ของตนเองให้มี

ความปลอดภยั และจะด าเนินขัน้ตอนต่าง ๆ ที่จ าเป็นทัง้ปวงเพื่อให้โครงข่ายโทรคมนาคมไร้สาย 

อปุกรณ์และการใช้โครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคมร่วมกนัของตนเองนัน้ 

 - มีความปลอดภัย หรือไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขอนามัยของบุคคลใด ๆ รวมทัง้ลูกจ้าง 

และผู้ รับจ้างของอีกฝ่ายหนึ่ง และ 

 - ไม่ก่อให้เกิดอนัตรายทัง้ทางกายภาพ หรือทางเทคนิค ต่อโครงข่ายโทรคมนาคมไร้สาย และ

อุปกรณ์ของอีกฝ่ายหนึ่ง รวมถึง (แต่ไม่จ ากัดเฉพาะ) การไม่ก่อให้เกิดความเสียหาย การ

แทรกแซง หรือก่อให้เกิดความด้อยคณุภาพในการด าเนินงานโครงข่ายโทรคมนาคมของอีก

ฝ่ายหนึ่ง 

  4.3.2 ในการสื่อสญัญาณทราฟฟิคไปยงัโครงข่าย และอปุกรณ์ของอีกฝ่ายหนึ่งที่ต้องมีการจ่ายพลงังาน

ไฟฟ้าต้องจัดให้มีความปลอดภัยของอุปกรณ์ และความปลอดภัยของบุคลากร ในกรณีนี ้
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ข้อก าหนดความปลอดภัยเก่ียวกับอุบัติเหตุจากแหล่งจ่ายพลังงานไฟฟ้า ให้เป็นไปตาม

มาตรฐานสากลอนัเป็นที่ยอมรับกนัโดยทัว่ไป 

ข้อ 5.  การรักษาความลับ และการเปิดเผยข้อมูล 

5.1 แต่ละฝ่ายอาจเปิดเผยข้อมูลใด ๆ ของตน ไม่ว่าทางด้านเทคนิคทางธุรกิจ หรือข้อมูลอื่นใดแก่อีกฝ่าย

หนึ่งโดยทางวาจา ลายลกัษณ์อกัษร รูปภาพหรือโดยรูปแบบอื่น ๆ เพื่อประโยชน์ในการเจรจาและเข้าท า

สญัญาการใช้โครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคมร่วมกนั การด าเนินการตามวตัถปุระสงค์ภายใต้สญัญาการ

ใช้โครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคมร่วมกนั หรือภายใต้หลกัเกณฑ์ที่ กสทช. ประกาศก าหนด (ซึ่งต่อไปจะ

เรียกข้อมลูดงักลา่ว รวมกบัเงื่อนไข และข้อตกลงนีว่้า “ข้อมูลลับ”) 

5.2 แต่ละฝ่ายตกลงจะเก็บรักษาข้อมลูลบัของอีกฝ่ายหนึ่งไว้เป็นความลบัตลอดระยะเวลาของสญัญาการใช้

โครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคมร่วมกนั และต่อไปหลงัจากระยะเวลาของสญัญาการใช้โครงสร้างพืน้ฐาน

โทรคมนาคมร่วมกนัสิน้สดุลงอีกเป็นระยะเวลา 5 ปี โดยจะไม่เปิดเผย หรือเผยแพร่ข้อมลูดงักลา่วให้แก่

บุคคลภายนอกตลอดระยะเวลาดังกล่าว เว้นแต่กรณีที่ทัง้สองฝ่ายจะได้ตกลงกันในสัญญาการใช้

โครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคมร่วมกนั และ/หรือเป็นไปตามที่กฎหมายก าหนด 

ข้อ 8. ความร่วมมือป้องกันการลักลอบใช้บริการในโครงข่าย 

 ทัง้สองฝ่ายจะให้ความร่วมมือกับแต่ละฝ่ายในการตรวจสอบ ลด หรือ ปรับปรุง แก้ไขให้ถูกต้องซึง่การกระท า

ใด ๆ อนัเป็นการลกัลอบใช้บริการในโครงข่ายโดยมิชอบด้วยกฎหมาย 
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หมวด 8  

เงื่อนไข และขัน้ตอนการด าเนินการในกรณีของการขอขยาย เพิ่มเติม หรือลดการใช้โครงสร้างพืน้ฐาน

โทรคมนาคม และกรณีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคมท่ีมีอยู่ เดิม 

 

  ในกรณีที่มีการร้องขอขยาย เพิ่มเติม หรือลดการใช้โครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคม และกรณีการเปลี่ยนแปลง

โครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคมที่มีอยู่เดิมให้ผู้ขอใช้โครงสร้างพืน้ฐานด าเนินการท าค าเสนอเป็นหนงัสือแสดงเจตจ านง

โดยชดัแจ้งขอใช้โครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคมร่วมกันแก่ผู้ให้ใช้โครงสร้างพืน้ฐานทราบลว่งหน้าเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 

90 วนั  ทัง้นี ้ผู้ ให้ใช้โครงสร้างพืน้ฐานจะเจรจาตกลงกับผู้ขอใช้โครงสร้างพืน้ฐาน ภายใน 30 วนันบัตัง้แต่วนัที่ผู้ ให้ใช้

โครงสร้างพืน้ฐานได้รับหนงัสือแสดงเจตจ านงจากผู้ขอใช้โครงสร้างพืน้ฐาน 
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หมวด 9 

ขัน้ตอน วิธีการ และระยะเวลาด าเนินการของผู้ รับใบอนุญาตท่ีให้ใช้โครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคมท่ีมีต่อ

ข้อร้องเรียน และข้อโต้แย้งของผู้ รับใบอนุญาตท่ีขอใช้โครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคม 

 

 กรณีที่ผู้ขอใช้โครงสร้างพืน้ฐานร้องเรียน หรือโต้แย้งกับผู้ให้ใช้โครงสร้างพืน้ฐานเก่ียวกับคณุภาพ หรือบริการ 

หรือค่าตอบแทนการใช้โครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคมร่วมกันมีแนวทางในการรับข้อร้องเรียน ข้อโต้แย้ง  และแก้ไข

ปัญหาข้อร้องเรียน หรือข้อโต้แย้ง ดงันี ้

1.   ให้ผู้ขอใช้โครงสร้างพืน้ฐานยื่นค าร้องเรียนเป็นหนงัสือต่อบคุคลและสถานที่ติดต่อตามที่ก าหนดไว้หมวดที่ 11 

โดยข้อเรียกร้อง หรือข้อโต้แย้งต้องแสดงให้ชดัแจ้งซึง่สภาพข้อเท็จจริง และแสดงเอกสารหลกัฐานประกอบ 

2.  ผู้ให้ใช้โครงสร้างพืน้ฐานจะพิจารณาค าร้องเรียน และเอกสารหลกัฐาน พร้อมทัง้เจรจาท าความตกลงกับผู้ขอ

ใช้โครงสร้างพืน้ฐานให้ได้ข้อยตุิภายใน 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 เร่ืองการใช้โครงสร้าง

พืน้ฐานโทรคมนาคมร่วมกนัส าหรับโครงข่ายโทรคมนาคมไร้สาย พ.ศ. 2562 

  



 

 

Sensitivity: Internal 

หมวด 10 

บทก าหนดความรับผิดกรณีผิดเงื่อนไขของสัญญา 

 

1.  ถ้าผู้ขอใช้โครงสร้างพืน้ฐานไม่ปฏิบตัิตามสญัญาการใช้โครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคมร่วมกันข้อใดข้อหนึ่ง 

จนเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ ให้ใช้โครงสร้างพืน้ฐาน ผู้ ขอใช้โครงสร้างพืน้ฐานนัน้จะต้องชดใช้ค่า

สินไหมทดแทนอนัเกิดจากการที่ไม่ปฏิบตัิตามสญัญาการใช้โครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคมร่วมกันนัน้ให้แก่

ผู้ให้ใช้โครงสร้างพืน้ฐานที่ได้รับความเสียหาย ภายในก าหนดเวลา 30 วนั เร่ิมนบัแต่วนัที่ได้รับแจ้งเป็นหนงัสอื

จากผู้ให้ใช้โครงสร้างพืน้ฐานที่ได้รับความเสียหาย  

ทัง้นี ้หากครบก าหนดระยะเวลาดงักล่าว ผู้ขอใช้โครงสร้างพืน้ฐานที่ได้ก่อความเสียหายไม่ได้ปฏิบตัิการช าระ

หนีใ้ห้แก่ผู้ให้ใช้โครงสร้างพืน้ฐานที่ได้รับความเสียหายจนครบถ้วน ผู้ขอใช้โครงสร้างพืน้ฐานจะช าระดอกเบีย้

ผิดนดัตามหมวด 10  ข้อ 5. ของข้อเสนอนีแ้ละไม่ตดัสิทธิผู้ให้ใช้โครงสร้างพืน้ฐานที่ได้รับความเสียหายมีสิทธิ

บอกเลิกการขอใช้โครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคมร่วมกันได้ รวมทัง้ เรียกร้องสิทธิตามหนงัสือค า้ประกันของ

ธนาคาร และ/หรือหลกัประกนั และ/หรือเรียกร้องให้ชดใช้เบีย้ปรับตามที่ก าหนดไว้ในสญัญาการใช้โครงสร้าง

พืน้ฐานโทรคมนาคมร่วมกนันีไ้ด้ 

2.  ผู้ ให้ใช้โครงสร้างพืน้ฐานไม่ต้องรับผิดต่อความเสียหายใด ๆ ไม่ว่าทางตรง หรือทางอ้อม อันเกิดจากการ

ท างานผิดพลาดของโครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคม การที่โครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคมทัง้หมดหรือแต่

บางส่วนไม่สามารถใช้งานได้ หรือใช้งานได้ไม่เต็มประสิทธิภาพ โดยเหตอุนัไม่ได้เกิดจากความผิดของผู้ให้ใช้

โครงสร้างพืน้ฐาน หรือมีเหตสุดุวิสยัอื่นใดอนัเป็นเหตใุห้ผู้ขอใช้โครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคมไม่สามารถใช้

โครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคมร่วมกนัเพื่อการให้บริการได้ 

3.  กรณีที่มีค าสัง่การระงับการใช้ หรือมีเหตุอุปสรรคขัดขวางต่าง ๆ ในการใช้โครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคม

ร่วมกันอันเป็นผลมาจากค าวินิจฉัย หรือค าสั่งของกสทช. หรือหน่วยงานของรัฐ หน่วยงานก ากับดูแล 



 

 

Sensitivity: Internal 

หน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องหรือของเจ้าพนกังาน หรือตามกฎระเบียบ ข้อบงัคบัของตลาดหลกัทรัพย์ หรือตาม

กฎหมายอื่นผู้ขอใช้โครงสร้างพืน้ฐานไม่มีสิทธิในการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจากผู้ให้ใช้โครงสร้างพืน้ฐาน

แต่ประการใด 

4.  ค่าปรับ 

 4.1 กรณีที่ผู้ขอใช้โครงสร้างพืน้ฐานไม่ปฏิบตัิตามสญัญาการใช้โครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคมร่วมกันข้อ

ใดข้อหนึ่ง และ/หรือไม่ช าระหนีใ้ห้ถูกต้องสมควร และ/หรือไม่ช าระค่าตอบแทนการใช้โครงสร้าง

พืน้ฐานโทรคมนาคมร่วมกันให้ถูกต้องครบถ้วน ผู้ขอใช้โครงสร้างพืน้ฐานจะต้องช าระเบีย้ปรับเป็น

รายวันโดยคิดค านวณในอัตราร้อยละ  15 ต่อปี  ของค่าตอบแทนการใช้โครงสร้างพืน้ฐาน

โทรคมนาคมร่วมกนัในเดือนที่ผู้ขอใช้โครงสร้างพืน้ฐานไม่ปฏิบตัิตามสญัญาการใช้โครงสร้างพืน้ฐาน

โทรคมนาคมร่วมกันให้แก่ผู้ ให้ใช้โครงสร้างพืน้ฐาน เร่ิมนับตัง้แต่วันที่ผิดนัดช าระหนีเ้ป็นต้นไป 

จนกว่าช าระหนีเ้สร็จสิน้ 

 4.2 ค่าปรับกรณีอื่นใดตามที่ทัง้สองฝ่ายจะได้เจรจาตกลงกันไว้ในสัญญาการใช้โครงสร้างพืน้ฐาน

โทรคมนาคมร่วมกนั 

5.  กรณีที่ผู้ขอใช้โครงสร้างพืน้ฐานผิดนดัไม่ช าระหนีภ้ายในเวลาที่ก าหนด ผู้ขอใช้โครงสร้างพืน้ฐานจะต้องช าระ

ดอกเบีย้ให้แก่ผู้ ให้ใช้โครงสร้างพืน้ฐานในอัตราร้อยละ 1.25 ต่อเดือนของหนีค้้างช าระเร่ิมนบัตัง้แต่วันที่ผิด

ช าระหนีเ้ป็นต้นไปจนกว่าจะช าระหนีเ้สร็จสิน้ ทัง้นี ้เศษของเดือนให้ค านวณเป็น 1 เดือน  

  



 

 

Sensitivity: Internal 

หมวดที่ 11 

บุคคลและสถานท่ีที่ติดต่อได้ 

 

         ในการขอใช้โครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคมร่วมกนัของ  บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จ ากดั ผู้ขอใช้โครงสร้าง

พืน้ฐานจะต้องด าเนินการ ดงันี ้

จดัท าเป็นหนงัสือแสดงเจตจ านงสง่ไปยงัประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร หรือผู้ รับมอบอ านาจ 

1. ท่ีอยู่ส าหรับการจัดส่งหนังสือแสดงเจตจ านง 

 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  รายชื่อและรายละเอียดของโครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคม และบริการการใช้โครงสร้าง

พืน้ฐานโทรคมนาคมร่วมกนั 

เอกสารแนบท้าย  2  รายละเอียดทางเทคนิคส าหรับการใช้โครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคมร่วมกนั 

เอกสารแนบท้าย 3 ค่าตอบแทนการใช้โครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคมร่วมกนั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Sensitivity: Internal 

เอกสารแนบท้าย 1 

รายชื่อและรายละเอียดของโครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคม และบริการการใช้โครงสร้างพืน้ฐาน

โทรคมนาคมร่วมกัน 

 

จุดท่ีให้ใช้โครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคมร่วมกัน 

 จุดที่ให้ใช้โครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคมร่วมกันของผู้ ให้ใช้โครงสร้างพืน้ฐาน ได้แก่ สถานีฐานของผู้ ให้ใช้

โครงสร้างพืน้ฐาน เนื่องจากแต่ละจุดที่ให้ใช้โครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคมร่วมกันมีความเป็นไปได้ทางเทคนิคในการ

ให้ใช้โครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคมร่วมกนัได้แตกต่างกนั ผู้ขอใช้โครงสร้างพืน้ฐานสามารถสอบถามข้อมลูเพิ่มเติมได้

จากบคุคลและสถานที่ติดต่อ ตามหมวดที่ 11 

 

บริการการใช้โครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคมร่วมกัน 

1. เสาโทรคมนาคม 

2. พืน้ที่ตัง้สถานีฐาน 

3. สิ่งปลกูสร้างส าหรับติดตัง้อปุกรณ์สถานีฐาน 

4. ระบบจ่ายไฟฟ้ากระแสตรงและแบตเตอร่ีส ารองไฟฟ้า 

5. สายอากาศและสายน าสญัญาณภายในอาคาร (Indoor antennas and feeder cables) 

6. สายอากาศและสายน าสญัญาณภายนอกอาคาร (Outdoor antennas and feeder cables) 

7. สื่อสญัญาณเชื่อมโยงระหว่างสถานีฐานแบบ IP (IP RAN) 

8. เส้นใยแก้วน าแสงไร้แสง (Dark Fiber) 

  



 

 

Sensitivity: Internal 

เอกสารแนบท้าย 2 

รายละเอียดทางเทคนิคส าหรับการใช้โครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคมร่วมกัน 

 

1. เสาโทรคมนาคม (Tower/Mast) 

 เสาโทรคมนาคมของผู้ให้ใช้โครงสร้างพืน้ฐานสามารถแบ่งออกเป็น 11 ชนิด ตามประเภทและความสงูของ

เสาดงันี ้

1. Guyed-Mast ชนิดความสงู 15, 21, 35, 45 และ 60 เมตร 

2. Self-Support ชนิดความสงู 25, 35, 45 และ 60 เมตร 

3. Pole ชนิดความสงูน้อยกว่าหรือเท่ากบั 9 เมตร และ 22 เมตร 

ทัง้นี ้เสาความสูง 45 เมตร และต ่ากว่าสามารถติดตัง้สายอากาศระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่หรือจานรับส่ง

สัญญาณระบบไมโครเวฟได้จ านวน 3 ชุด ที่ความสูง -1, -4 และ -7 เมตรจากยอดเสา ส่วนเสาความสูง 60 เมตร

สามารถติดตัง้สายอากาศระบบโทรศพัท์เคลื่อนที่ได้หรือจานรับสง่สญัญาณระบบไมโครเวฟได้จ านวน 4 ชดุ ที่ความสงู 

-1, -4, -7 และ -10 เมตรจากยอดเสา ส่วนเสาประเภท Pole สามารถติดตัง้สายอากาศระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ได้ไม่

เกิน 3 ชดุ โดยมีจ านวนเสาแบ่งตามประเภทและภมูิภาคได้ดงัตาราง 

  



 

 

Sensitivity: Internal 

 

หมายเหต:ุ การประเมินจ านวนชุดสายอากาศที่สามารถติดตัง้ได้บนข้อสมมตุิฐานว่าสถานีฐานของโทรศพัท์เคลื่อนที่

ของผู้ ขอใช้โครงสร้างพืน้ฐานกันเป็นแบบกระจาย (Distributed Node B) โดยแยกหน่วยวิทยุระยะไกล (Remote 

Radio Unit: RRU) ติดตัง้อยู่บนเสาโทรคมนาคมพร้อมสายอากาศและ (Baseband Unit: BBU) เชื่อมต่อกันด้วยใย

แก้วน าแสง ทัง้นี ้จะต้องท าการส ารวจความแข็งแรงของเสาโทรคมนาคม พืน้ที่ว่างที่สามารถติดตัง้สายอากาศของเสา

โทรคมนาคมก่อนการติดตัง้  

  

ประเภท
เสา 

ความสงู 
(เมตร) 

รวม จ านวนเสาโทรคมนาคม ตามภูมิภาค 
กรุงเทพ ภาคกลาง ภาค

ตะวนัออก 
ภาคเหนือ ภาค

ตะวนัออก 
เฉียง
เหนือ 

ภาคใต้ 

Guyed 
Mast 

 

15 526 369 39 41 14 18 45 
21 648 306 132 63 56 46 45 
35 196 105 27 16 15 19 14 
45 1,006 78 246 187 122 204 169 
60 4,876 10 655 488 1,213 1,437 1,073 

Self-
Support 

25 6 2 1 - - 1 2 
35 234 130 14 13 27 25 25 
45 374 23 43 61 89 52 106 
60 246 16 43 21 76 32 58 

Pole ≤9 1,025 701 54 75 50 59 86 

≥10 49 25 2 4 6 3 9 



 

 

Sensitivity: Internal 

2. พืน้ที่ตัง้สถานีฐาน 

 พืน้ที่ของผู้ให้ใช้โครงสร้างพืน้ฐาน หรือ พืน้ที่เช่าเพื่อตัง้สถานีโทรศพัท์เคลื่อนที่ของผู้ให้ใช้โครงสร้างพืน้ฐาน 

ซึ่งอยู่ภายนอกอาคาร สิ่งปลกูสร้าง หรือตู้คอนเทนเนอร์ (greenfield) ของผู้ให้ใช้โครงสร้างพืน้ฐาน ทัง้นี ้จ าเป็นต้องมี

การส ารวจพืน้ที่ว่างก่อนการอนญุาตให้ติดตัง้ 

3. สิ่งปลกูสร้างส าหรับติดตัง้อปุกรณ์สถานีฐาน 

 สิ่งปลกูสร้างส าหรับติดตัง้อุปกรณ์สถานีฐาน สามารถแบ่งออกได้เป็น 3 ประเภท ได้แก่ พืน้ที่ภายในอาคาร 

พืน้ที่ภายในคอนเทนเนอร์ และพืน้ที่ติดตัง้อุปกรณ์ภายนอกอาคาร ทัง้นีจ้ะต้องส ารวจพืน้ที่ว่างและความแข็งแรงของ

โครงสร้างก่อนอนุญาตให้ติดตัง้ ผู้ขอใช้โครงสร้างพืน้ฐานเป็นผู้ รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงพืน้ที่เพื่อความ

แข็งแรงหรือเพื่อความเหมาะสม 

4. ระบบจ่ายไฟฟ้ากระแสตรงและแบตเตอร่ีส ารองไฟฟ้า 

 ระบบจ่ายไฟฟ้ากระแสตรงของผู้ให้ใช้โครงสร้างพืน้ฐาน เป็นระบบจ่ายไฟฟ้ากระแสตรงที่ระดบัแรงดนัไฟฟ้า -

48 โวลต์ โดยมีหน่วยจ่ายไฟฟ้า (module) 1-8 หน่วย แต่ละหน่วยสามารถจ่ายก าลังไฟฟ้าได้ 2,000  watts โดยมี

หน่วยจ่ายไฟฟ้าส ารอง (Redundant) อย่างน้อย 1 หน่วย (module) หรือ 2,000 watts การส ารองไฟฟ้าใช้แบตเตอร่ี 

12 V. ความจุ 100 AH หรือ 150 AH อย่างน้อยจ านวน 1 ชุดๆ ละ 4 หน่วย ทัง้นีค้วามสามารถในการจ่ายกระแสไฟที่

ยังเหลือจ าเป็นต้องท าการตรวจสอบก่อนการอนุญาตให้ใช้ระบบจ่ายไฟฟ้ากระแสตรงและแบตเตอร่ีส ารองไฟฟ้า

จะต้องมีการส ารวจปริมาณความสามารถให้การจ่ายไฟฟ้ากระแสตรงที่ยงัเหลืออยู่ 

  



 

 

Sensitivity: Internal 

5. สายอากาศและสายน าสญัญาณภายในอาคาร (Indoor antennas and feeder cables) 

 สายอากาศและสายน าสญัญาณภายในอาคารของผู้ให้ใช้โครงสร้างพืน้ฐานรองรับเทคโนโลยี SISO (Single 

Input Single Output) และ/หรือ MIMO (Multiple Input Multiple Output) ทัง้นีข้ึน้อยู่การออกแบบสายอากาศและ

สายน าสญัญาณภายในอาคารแต่ละสถานีของผู้ให้ใช้โครงสร้างพืน้ฐาน  

6. สายอากาศและสายน าสญัญาณภายนอกอาคาร (Outdoor antennas and feeder cables) 

 สายอากาศและสายน าสัญญาณภายนอกอาคาร (Outdoor antennas and feeder cables) ของผู้ ให้ใช้

โครงสร้างพืน้ฐาน สามารถรองรับย่านความถ่ี 900, 1800, 2100 MHz 

ทัง้นี ้ผู้ ให้ใช้โครงสร้างพืน้ฐานสงวนสิทธิในการปฏิเสธการให้ใช้สายอากาศและสายน าสญัญาณภายนอก

อาคาร หากทิศทาง (direction) หรือ มมุก้ม (down tilt) ของผู้ขอใช้โครงสร้างพืน้ฐานแตกต่างไปจากทิศทางหรือมมุก้ม

ของ sector นัน้ ๆ ของผู้ให้ใช้โครงสร้างพืน้ฐาน หรือกรณีที่อาจก่อให้เกิดการรบกวนหรือปัญหาทางเทคนิคอ่ืนต่อผู้ให้

ใช้โครงสร้างพืน้ฐานหรือผู้ขอใช้โครงสร้างพืน้ฐานรายอื่น  

7. สื่อสญัญาณเชื่อมโยงระหว่างสถานีฐานแบบ IP (IP RAN) 

สื่อสญัญาณเชื่อมโยงระหว่างสถานีฐานแบบ IP (IP RAN) เป็นโครงข่ายโทรคมนาคมส าหรับการรับส่ง IP-

Packet ระหว่างสถานีฐานและชุมสาย ซึ่งมีความสามารถในการจัดการเส้นทาง การก าหนดคุณภาพของการสื่อ

สญัญาณ โดยสื่อสญัญาณเชื่อมโยงระหว่างสถานีฐานแบบ IP ของผู้ ให้ใช้โครงสร้างพืน้ฐานประกอบด้วย 2 ระดับ 

ได้แก่ 1)ระดบั Access Ring ซึ่งประกอบด้วยอุปกรณ์ Access Node เชื่อมต่อระหว่าง Node ด้วยใยแก้วน าแสง โดย

มีความจุการสื่อสญัญาณที่ 1 กิกะบิตต่อวินาที (Gbps) เพื่อเป็นจุดเข้าถึงที่สถานีฐาน 2)ระดบั Aggregate Ring ซึ่ง

ประกอบด้วย Aggregate Node เชื่อมต่อระหว่าง Node ด้วยใยแก้น าแสง โดยมีความจกุารสื่อสญัญาณที่ 10 กิกะบิต

ต่อวินาที (Gbps) เพื่อเป็นจดุเข้าถึงที่สถานีฐาน จดุเข้าถึงที่ชมุสาย และเชื่อมต่อกบั Access Ring 



 

 

Sensitivity: Internal 

ศักยภาพในการรองรับทราฟฟิคของสื่อสญัญาณเชื่อมโยงระหว่างสถานีฐานแบบ IP (IP RAN) ของผู้ ให้ใช้

โครงสร้างพืน้ฐาน ประเมินได้จาก 2 ปัจจยั คือ 1) ศกัยภาพในการรองรับทราฟฟิคของ Aggregate Ring ซึง่ในปัจจบุนั 

Aggregate Ring มีความจุการสื่อสัญญาณที่ 10 Gbps และ 2) ปริมาณ Port ที่ติดตัง้ใน Aggregate Node และ 

Access Node ซึง่ใช้ส าหรับรองรับการเชื่อมต่อจากอปุกรณ์ต่างๆเข้าสูโ่ครงข่าย 

มาตรฐานทางเทคนิค 

Gigabit Ethernet ผ่านใยแก้วน าแสงตามมาตรฐาน IEEE 1000BASE-SX, 1000BASE-LX, 1000BASE-VX, 

1000BASE-ZX, 1000BASE-BX และ 1000BASE-CWDM 

10 Gigabit Ethernet ผ่านใยแก้วน าแสง IEEE 10GBASE 

8. เส้นใยแก้วน าแสงไร้แสง (Dark Fiber) 

เส้นใยแก้วน าแสงไร้แสง  เป็นบริการให้ใช้ใยแก้วน าแสงไร้แสง (Dark Fiber) ของผู้ ให้ใช้โครงสร้างพืน้ฐาน 

โครงข่ายใยแก้วน าแสงไร้แสงของผู้ให้ใช้โครงสร้างพืน้ฐานเป็นแบบ Single Mode ตามมาตรฐาน ITU G.652 โดยมี

จ านวน Core ที่ 12-120 Core ซึง่สามารถรองรับเทคโนโลยีการสื่อสารได้หลายประเภท เช่น SDH DWDM หรือ IP 

มาตรฐานทางเทคนิค 

ให้เป็นไปตามมาตรฐาน ITU G.652 Characteristics of a Single-Mode Optical Fiber and Cable 

  



 

 

Sensitivity: Internal 

เอกสารแนบท้าย 3 

ค่าตอบแทนการใช้โครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคมร่วมกัน 

1. ค่าตอบแทนการใช้เสาโทรคมนาคม แบ่งเป็น 

1.1. ค่าตอบแทนการใช้พืน้ที่บนเสาโทรคมนาคมโดยประมาณ (indicative price) 

(1)  ค่าตอบแทนการใช้พืน้ที่บนเสาโทรคมนาคม ประเภท (ก) 

ประเภทเสาโทรคมนาคม ขนาดความสงู (เมตร) ค่าตอบแทนการใช้พืน้ทีบ่นเสาโทรคมนาคม 
โดยประมาณ (บาท ต่อ เดือน) 

Guyed Mast 15           2,558  
21           2,878  
35           5,980  
45           8,019  
60           8,959  

Self-Support 25           6,381  
35           8,364  
45         10,121  
60         12,680  

Pole ≤9           1,985  
≥10           2,585  

 

ทัง้นี ้ส าหรับการติดตัง้ RRU และสายอากาศโทรศพัท์เคลื่อนที่จ านวนไม่เกิน 3 ชดุ 

เศษของเดือน ให้คิดตามวนัที่มีการใช้จริง (ตามเดือนปฏิทิน) 

ผู้ขอใช้โครงสร้างพืน้ฐานเป็นผู้ รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงเสาโทรคมนาคมและอื่นๆเพื่อเพิ่มความ

แข็งแรงหรือเพื่อความเหมาะสมทางเทคนิค 



 

 

Sensitivity: Internal 

ค่าตอบแทนนีเ้ป็นอตัราโดยประมาณ (indicative price) เท่านัน้ ค่าตอบแทนการใช้พืน้ที่บนเสาโทรคมนาคม

ส าหรับแต่ละสถานีจะขึน้อยู่กบัค่าใช้จ่ายลงทนุในการสร้างเสาโทรคมนาคมของแต่ละสถานี 

(2)  ค่าตอบแทนการใช้พืน้ที่บนเสาโทรคมนาคม ประเภท (ข) 

ประเภทเสาโทรคมนาคม ขนาดความสงู (เมตร) ค่าตอบแทนการใช้พืน้ทีบ่นเสาโทรคมนาคม 
โดยประมาณ (บาท ต่อ เดือน) 

Guyed Mast 15           3,837 
21           4,317  
35           8,970  
45           12,029  
60           13,439  

Self-Support 25           9,572  
35           12,546  
45         15,182  
60         19,020  

Pole ≤9           2,978  
≥10           3,878  

 

ทัง้นี ้ส าหรับการติดตัง้ RRU และสายอากาศโทรศพัท์เคลื่อนที่จ านวนไม่เกิน 3 ชดุ 

เศษของเดือน ให้คิดตามวนัที่มีการใช้จริง (ตามเดือนปฏิทิน) 

อตัราค่าตอบแทนนีเ้ป็นอตัราซึง่ผู้ให้ใช้โครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคมเป็นผู้ด าเนินการปรับปรุงพืน้ที่และหรือ

ความแข็งแรงของเสาโทรคมนาคมแล้ว 

ค่าตอบแทนนีเ้ป็นอตัราโดยประมาณ (indicative price) เท่านัน้ ค่าตอบแทนการใช้พืน้ที่บนเสาโทรคมนาคม

ส าหรับแต่ละสถานีจะขึน้อยู่กับค่าใช้จ่ายลงทนุในการสร้างเสาโทรคมนาคมของแต่ละสถานี 



 

 

Sensitivity: Internal 

1.2. ค่าตอบแทนการใช้สถานที่ตัง้เสาโทรคมนาคมโดยประมาณ (indicative price) 

1.1.1.  ค่าตอบแทนการใช้สถานที่ตัง้เสาโทรคมนาคม ประเภท (ก) 

ประเภทเสาโทรคมนาคม ขนาดความสงู (เมตร) ค่าตอบแทนการใช้สถานที่ตัง้เสาโทรคมนาคม 
โดยประมาณ (บาท ต่อ เดือน) 

Guyed Mast 15 1,559 
21 1,559 
35 1,559 
45 1,559 
60 1,559 

Self-Support 25 1,559 
35 1,559 
45 1,559 
60 1,247 

Pole ≤9 2,079 

≥10 2,079 

 

ทัง้นี ้ส าหรับการติดตัง้ RRU และสายอากาศโทรศพัท์เคลื่อนที่จ านวนไม่เกิน 3 ชดุ 

เศษของเดือน ให้คิดตามวนัที่มีการใช้จริง (ตามเดือนปฏิทิน) 

ผู้ขอใช้โครงสร้างพืน้ฐานเป็นผู้ รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงเสาโทรคมนาคมและอื่นๆเพื่อเพิ่มความ

แข็งแรงหรือเพื่อความเหมาะสมทางเทคนิค 

ค่าตอบแทนนี เ้ป็นอัตราโดยประมาณ ( indicative price) เท่านัน้ ค่าตอบแทนการใช้สถานที่ตัง้ เสา

โทรคมนาคมส าหรับแต่ละสถานีจะขึน้อยู่กับ ประเภทและความสูงของเสาโทรคมนาคม และอัตราค่าเช่า

พืน้ที่สถานีฐานที่ผู้ให้ใช้โครงสร้างพืน้ฐานจ่ายให้แก่ผู้ให้เช่าพืน้ที่สถานีฐาน 



 

 

Sensitivity: Internal 

1.1.2.  ค่าตอบแทนการใช้สถานที่ตัง้เสาโทรคมนาคม ประเภท (ข) 

ประเภทเสาโทรคมนาคม ขนาดความสงู (เมตร) ค่าตอบแทนการใช้สถานที่ตัง้เสาโทรคมนาคม 
โดยประมาณ (บาท ต่อ เดือน) 

Guyed Mast 15 3,230 
21 3,230 
35 3,230 
45 3,230 
60 3,230 

Self-Support 25 3,230 
35 3,230 
45 3,230 
60 2,584 

Pole ≤9 4,306 

≥10 4,306 

 

ทัง้นี ้ส าหรับการติดตัง้ RRU และสายอากาศโทรศพัท์เคลื่อนที่จ านวนไม่เกิน 3 ชดุ 

เศษของเดือน ให้คิดตามวนัที่มีการใช้จริง (ตามเดือนปฏิทิน) 

อตัราค่าตอบแทนนีเ้ป็นอตัราซึง่ผู้ให้ใช้โครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคมเป็นผู้ด าเนินการปรับปรุงพืน้ที่และหรือ

ความแข็งแรงของเสาโทรคมนาคมแล้ว 

ค่าตอบแทนนี เ้ป็นอัตราโดยประมาณ ( indicative price) เท่านัน้ ค่าตอบแทนการใช้สถานที่ตัง้ เสา

โทรคมนาคมส าหรับแต่ละสถานีจะขึน้อยู่กับ ประเภทและความสูงของเสาโทรคมนาคม และอัตราค่าเช่า

พืน้ที่สถานีฐานที่ผู้ให้ใช้โครงสร้างพืน้ฐานจ่ายให้แก่ผู้ให้เช่าพืน้ที่สถานีฐาน 

  



 

 

Sensitivity: Internal 

2. ค่าตอบแทนการใช้พืน้ท่ีตัง้สถานีฐาน 

2.1. ค่าตอบแทนการใช้พืน้ที่ตัง้สถานีฐานโดยประมาณ (indicative price) 

อตัรา 295 บาทต่อหนึ่งตารางเมตร ต่อเดือน  

ค่าตอบแทนนีเ้ป็นอัตราโดยประมาณ (indicative price) เท่านัน้ ค่าตอบแทนการใช้พืน้ที่ตัง้สถานีฐาน

ส าหรับแต่ละสถานีฐานขึน้อยู่กับอัตราค่าเช่าพืน้ที่สถานีฐานที่ผู้ ให้ใช้โครงสร้างพืน้ฐานจ่ายให้แก่ผู้ ให้เช่า

พืน้ที่สถานีฐาน 

2.2. การค านวณค่าตอบแทน ให้คิดขนาดพืน้ที่ขัน้ต ่า 6 ตารางเมตร เศษของตารางเมตร ให้คิดเป็น 1 ตารางเมตร 

และเศษของเดือน ให้คิดตามวนัที่มีการใช้จริง (ตามเดือนปฏิทิน) 

2.3. ผู้ขอใช้โครงสร้างพืน้ฐานเป็นผู้ รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงพืน้ทีต่ัง้สถานีฐานและอื่น ๆ  เพื่อเพิ่มความ

แข็งแรงหรือเพื่อความเหมาะสมทางเทคนิค 

3. ค่าตอบแทนการใช้สิ่งปลูกสร้างส าหรับติดตัง้อุปกรณ์สถานีฐาน แบ่งเป็น 

3.1. ค่าตอบแทนการใช้พืน้ที่บนสิ่งปลกูสร้างส าหรับติดตัง้อปุกรณ์สถานีฐานโดยประมาณ (indicative price) 

ประเภทพืน้ที ่ ค่าตอบแทนการใช้พืน้ที่บนสิ่งปลกูสร้างส าหรับติดตัง้
อปุกรณ์สถานีฐานโดยประมาณ 
(บาทต่อหนึ่งตารางเมตร ต่อเดือน) 

ตู้คอนเทนเนอร์ 2,528 
Sun Shelter 

โครงสร้างส าหรับติดตัง้อปุกรณ์ภายนอกอาคาร 
888 

พืน้ที่ภายในอาคาร 585 
 



 

 

Sensitivity: Internal 

อัตราค่าตอบแทนนีเ้ป็นอัตราโดยประมาณ (indicative price) เท่านัน้ ค่าตอบแทนการใช้พืน้ที่บนสิ่งปลกู

สร้างส าหรับติดตัง้อุปกรณ์สถานีฐานส าหรับแต่ละสถานีฐานขึน้อยู่กับค่าใช้จ่ายลงทุนในการสร้างพืน้ที่

ส าหรับติดตัง้อุปกรณ์สถานีฐาน ค่าใช้จ่ายลงทุนในการปรับปรุงสถานที่ของสถานีฐาน (site preparation) 

อตัราค่าเช่าพืน้ที่สถานีฐานที่ผู้ให้ใช้โครงสร้างพืน้ฐานจ่ายให้แก่ผู้ให้เช่าพืน้ที่สถานีฐาน 

การค านวณค่าตอบแทน เศษของตารางเมตร ให้คิดเป็น 1 ตารางเมตร และ เศษของเดือน ให้คิดตามวนัที่มี

การใช้จริง (ตามเดือนปฏิทิน) 

3.2. ค่าตอบแทนการใช้สถานที่ตัง้สิ่งปลกูสร้างส าหรับติดตัง้อปุกรณ์สถานีฐานโดยประมาณ (indicative price) 

อตัรา 509 บาทต่อหนึ่งตารางเมตร ต่อเดือน 

ค่าตอบแทนนีเ้ป็นอตัราโดยประมาณ (indicative price) เท่านัน้ ค่าตอบแทนการใช้สถานที่ตัง้สิ่งปลกูสร้าง

ส าหรับติดตัง้อุปกรณ์สถานีฐานส าหรับแต่ละสถานีฐานขึน้อยู่กับอัตราค่าเช่าพืน้ที่สถานีฐานที่ผู้ ให้ใช้

โครงสร้างพืน้ฐานจ่ายให้แก่ผู้ให้เช่าพืน้ที่สถานีฐาน 

การค านวณค่าตอบแทน เศษของตารางเมตร ให้คิดเป็น 1 ตารางเมตร และ เศษของเดือน ให้คิดตามวนัที่มี

การใช้จริง (ตามเดือนปฏิทิน) 

ผู้ขอใช้โครงสร้างพืน้ฐานเป็นผู้ รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งปลูกสร้างและอื่น ๆ เพื่อเพิ่มความ

แข็งแรงหรือเพื่อความเหมาะสมทางเทคนิคการใช้พืน้ที่นีข้ึน้อยู่กับสัญญาเช่าระหว่างผู้ ให้ใช้โครงสร้าง

พืน้ฐานกบัผู้ให้เช่าพืน้ที่สถานีฐาน 

 

 



 

 

Sensitivity: Internal 

4. ค่าตอบแทนการใช้ระบบจ่ายไฟฟ้ากระแสตรงและแบตเตอร่ีส ารองไฟฟ้า 

4.1. ค่าตอบแทนการใช้ระบบจ่ายไฟฟ้ากระแสตรง อตัรา 437 บาท ต่อ หนึ่งกิโลวตัต์ ต่อ เดือน 

4.2. ค่าตอบแทนการใช้แบตเตอร่ีส ารองไฟฟ้า อตัรา 457 บาท ต่อ หนึ่งกิโลวตัต์-ชัว่โมงต่อ เดือน 

4.3. การค านวณค่าตอบแทน เศษของเดือน ให้คิดตามวนัที่มีการใช้จริง (ตามเดือนปฏิทิน) 

5. ค่าตอบแทนการใช้ระบบสายอากาศและสายน าสัญญาณภายในอาคาร แบ่งเป็น 

5.1. ค่าตอบแทนการใช้สายน าสญัญาณและสายอากาศภายในอาคารร่วมโดยประมาณ (indicative price) 

5.1.1 เทคโนโลยี SISO อตัรา 581 บาท ต่อ หนึ่งสายอากาศ ต่อ เดือน 

5.1.2 เทคโนโลยี 2x2 MIMO อตัรา 890 บาท ต่อ หนึ่งสายอากาศ ต่อเดือน 

5.2. ค่าตอบแทนการใช้สถานที่ตัง้ระบบสายน าสญัญาณและสายอากาศภายในอาคารโดยประมาณ (indicative 

price) 

อตัรา 7,352 บาทต่อ เดือน 

ค่าตอบแทนนีเ้ป็นอตัราโดยประมาณ (indicative price) เท่านัน้ ค่าตอบแทนการใช้สถานที่ตัง้ระบบสายน า

สญัญาณและสายอากาศภายในอาคารส าหรับแต่ละสถานีฐานขึน้อยู่กบัอตัราค่าเช่าพืน้ที่สถานีฐานที่ผู้ให้ใช้

โครงสร้างพืน้ฐานจ่ายให้แก่ผู้ให้เช่าพืน้ที่สถานีฐาน 

5.3. การค านวณค่าตอบแทน เศษของเดือน ให้คิดตามวนัที่มีการใช้จริง (ตามเดือนปฏิทิน) 

  



 

 

Sensitivity: Internal 

6. ค่าตอบแทนการใช้สายอากาศและสายน าสัญญาณภายนอกอาคาร 

6.1. ค่าตอบแทนการใช้สายอากาศและสายน าสัญญาณภายนอกอาคาร อัตรา 632 บาท ต่อ หนึ่งเซกเตอร์ 

(Sector) ต่อเดือน 

6.2. ผู้ขอใช้โครงสร้างพืน้ฐานเป็นผู้จดัหาอุปกรณ์ Combiner และตวัต่อ (Connector) เพื่อเชื่อมต่อเข้ากับระบบ

สายอากาศและสายน าสญัญาณภายในอาคารเอง ตามมาตรฐาน ผู้ผลิต และรุ่นอุปกรณ์ที่ผู้ให้ใช้โครงสร้าง

พืน้ฐานก าหนด 

6.3. การค านวณค่าตอบแทน เศษของเดือน ให้คิดตามวนัที่มีการใช้จริง (ตามเดือนปฏิทิน) 

7. ค่าตอบแทนการใช้อุปกรณ์สื่อสัญญาณเช่ือมโยงระหว่างสถานีฐานแบบ IP (IP RAN) 

7.1. ค่าตอบแทนการใช้สื่อสัญญาณเชื่อมโยงระหว่างสถานีฐานแบบ IP แบบคิดตามความจุที่ ใ ช้งาน 

ประกอบด้วย 

7.1.1.  ค่าตอบแทนการใช้อปุกรณ์ปลายทางระดบั 10 กิกะบิต 

7.1.1.1. พอร์ตของ Access Node อตัรา 1,474 บาท ต่อ หนึ่งพอร์ต ต่อ เดือน 

7.1.1.2. พอร์ตของ Aggregate Node  อตัรา 4,872 บาทต่อ หนึ่งพอร์ต ต่อเดือน 

7.1.2.  ค่าตอบแทนการใช้อปุกรณ์ปลายทางระดบั 1 กิกะบิต 

7.1.2.1. พอร์ตของ Access Node อตัรา 368 บาทต่อ หนึ่งพอร์ต ต่อเดือน 

7.1.2.2. พอร์ตของ Aggregate Node  อตัรา 572 บาทต่อ หนึ่งพอร์ต ต่อเดือน 



 

 

Sensitivity: Internal 

7.1.3.  หากผู้ให้ใช้โครงสร้างพืน้ฐานไม่มีพอร์ตว่าง ณ จุดให้ใช้โครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคมร่วมกนัที่ผู้ขอ

ใช้โครงสร้างพืน้ฐานต้องการ ผู้ขอใช้โครงสร้างพืน้ฐานจะต้องเป็นผู้จัดหาอุปกรณ์พอร์ตเอง ตาม

มาตรฐาน ผู้ผลิต และรุ่นอปุกรณ์ที่ผู้ให้ใช้โครงสร้างพืน้ฐานก าหนด 

7.1.4.  ค่าตอบแทนการส่งทราฟฟิค (bandwidth) อัตรา 60 บาท ต่อ หนึ่งเมกะบิตต่อวินาที (Mbps) ต่อ

เดือน 

7.1.5.  ปริมาณทราฟฟิคที่น ามาค านวณค่าบริการสง่ทราฟฟิคตามข้อ 7.1.4 ให้ใช้ปริมาณการใช้งานตามที่

ตกลงกันไว้ หรือตามที่ผู้ขอใช้โครงสร้างพืน้ฐานใช้จริงและตรวจสอบได้โดยผู้ให้ใช้โครงสร้างพืน้ฐาน 

แล้วแต่ปริมาณใดจะสงูกว่า 

7.2. ค่าตอบแทนการใช้อปุกรณ์สื่อสญัญาณเชื่อมโยงระหว่างสถานีฐานแบบ IP แบบเหมาจ่าย 

7.2.1.  กรณีที่ผู้ขอใช้โครงสร้างพืน้ฐานมีความต้องการใช้อุปกรณ์สื่อสญัญาณเชื่อมโยงระหว่างสถานีฐาน

แบบ IP (IPRAN) ทุกจังหวัดทั่วประเทศและแบนด์วิดธ์ตัง้แต่ 100 Mbps ต่อสถานี ขึน้ไป ผู้ ขอใช้

โครงสร้างพืน้ฐานสามารถเลือกขอใช้อตัราเหมาจ่ายได้ 

7.2.2.  ค่าตอบแทนเหมาจ่าย อตัรา 4,300 บาท ต่อ 1 สถานี ต่อ 1 เดือน ส าหรับกรณีที่ใช้เส้นใยแก้วน าแสง 

หรือ Microwave หรือสื่อน าสัญญาณอื่น และอุปกรณ์ IPRAN ที่สถานีฐานของผู้ ให้ใช้โครงสร้าง

พืน้ฐาน หรือ 

7.2.3.  ค่าตอบแทนเหมาจ่าย อัตรา 1,700 บาท ต่อ 1 สถานี ต่อ 1 เดือน ส าหรับกรณีที่ผู้ขอใช้โครงสร้าง

พืน้ฐานเป็นผู้จดัหาเส้นใยแก้วน าแสงไร้แสงเอง 



 

 

Sensitivity: Internal 

7.2.4.  ผู้ขอใช้โครงสร้างพืน้ฐานสามารถใช้โครงข่ายโทรคมนาคม DWDM และเส้นใยแก้วน าแสงไร้แสง 

(Dark Fiber) ของผู้ให้ใช้โครงสร้างพืน้ฐานเพื่อใช้เป็นสื่อสญัญาณระหว่างชุมสายหรืออื่นๆได้ ทัง้นี ้

ขึน้อยู่กบัความเหมาะสมทางเทคนิคและความจโุครงข่ายของผู้ให้ใช้โครงสร้างพืน้ฐานที่เหลืออยู่ 

7.3. การค านวณค่าตอบแทน เศษของเดือน ให้คิดตามวนัที่มีการใช้จริง (ตามเดือนปฏิทิน) 

8. ค่าตอบแทนการใช้เส้นใยแก้วน าแสงไร้แสง (Dark Fiber) 

8.1. ค่าตอบแทนการใช้เส้นใยแก้วน าแสงไร้แสง อตัรา 1,500 บาท ต่อ หนึ่ง core ต่อ กิโลเมตร ต่อ เดือน 

8.2. การค านวณค่าตอบแทน เศษของเดือน ให้คิดตามวนัที่มีการใช้จริง (ตามเดือนปฏิทิน) เศษของกิโลเมตร ให้

คิดเป็น 1 กิโลเมตร 

9. ค่าตอบแทนการใช้สิ่งอ านวยความสะดวก 

9.1. การใช้กระแสไฟฟ้า 

9.1.1.  ในกรณีที่มีการร่วมใช้ก าลงัไฟฟ้า ค่าตอบแทนการใช้ไฟฟ้า (unit) อตัรา 8 บาท ต่อกิโลวตัต์-ชัว่โมง 

9.1.2.  การค านวณจ านวนหน่วยการใช้ไฟฟ้า (unit) ค านวณจากอตัราการใช้ไฟฟ้าสงูสุดของอุปกรณ์ คณู

ด้วยจ านวนชัว่โมงที่ใช้ไฟฟ้าต่อวนั คณูด้วยจ านวนวนัในรอบเดือน 

9.1.3.  เศษของเดือน ให้คิดตามวนัที่มีการใช้จริง (ตามเดือนปฏิทิน) 

หมายเหตุ: ค่าตอบแทนทุกประเภทบริการดังกล่าวข้างต้นยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 

 

ทัง้นี ้ผู้ ให้ใช้โครงสร้างพืน้ฐานและผู้ ขอใช้โครงสร้างพืน้ฐานสามารถเจรจาเงื่อนไขและค่าตอบแทนการใช้

โครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคมร่วมกนัได้อย่างอิสระ และให้ถือปฎิบตัิตามข้อตกลงที่ได้ตกลงร่วมกนัดงักลา่ว 


