ข้ อเสนอการใช้ โครงสร้ างพืน้ ฐานโทรคมนาคมร่ วมกัน
ของ
บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จากัด

Sensitivity: Internal

รายละเอียดข้ อเสนอการใช้ โครงสร้ างพืน้ ฐานโทรคมนาคมร่ วมกันของ
บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จากัด

รายละเอี ย ดข้ อ เสนอการใช้ โครงสร้ างพื น้ ฐานโทรคมนาคมร่ ว มกั น ของบริ ษั ท ดี แ ทค ไตรเน็ ต จ ากั ด
ประกอบด้ วยรายละเอียดต่าง ๆ ดังนี ้

หมวดที่ 1
รายชื่อและรายละเอียดของโครงสร้ างพืน้ ฐานโทรคมนาคม ข้ อกาหนดและเงื่อนไขสาหรับการใช้
โครงสร้ างพื ้นฐานโทรคมนาคมร่วมกัน รวมถึงกระบวนการ และระยะเวลาการเจรจาข้ อตกลงการใช้
โครงสร้ างพื ้นฐานโทรคมนาคมร่วมกัน

หมวดที่ 2
ข้ อกาหนดและรายละเอียดทางเทคนิคสาหรับการใช้ โครงสร้ างพืน้ ฐานโทรคมนาคมร่ วมกัน อย่าง
ชัดเจน

หมวดที่ 3
กระบวนการและวิธีการใช้ โครงสร้ างพื ้นฐานโทรคมนาคมร่วมกัน

หมวดที่ 4
รายละเอียดเกี่ยวกับอาคารสถานที่ สถานที่ตั ้ง พืน้ ที่ติดตั ้งอุปกรณ์ สาธารณูปโภค และสิ่งอานวย
ความสะดวกอื่นที่ต้องใช้ สาหรับการใช้ โครงสร้ างพื ้นฐานโทรคมนาคมร่วมกัน

Sensitivity: Internal

หมวดที่ 5
ค่าตอบแทนการใช้ โครงสร้ างพื ้นฐานโทรคมนาคมร่วมกัน

หมวดที่ 6
ข้ อมูลเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการสาหรับการเรี ยกเก็บ และการชาระค่าตอบแทนการใช้ โครงสร้ าง
พื ้นฐานโทรคมนาคมร่วมกัน

หมวดที่ 7
ข้ อ ก าหนดเกี่ ย วกั บ หน้ า ที่ แ ละความรั บ ผิ ด ชอบของผู้ รั บ ใบอนุ ญ าตที่ ข อใช้ โ ครงสร้ างพื น้ ฐาน
โทรคมนาคมและผู้รับใบอนุญาตที่ให้ ใช้ โครงสร้ างพื ้นฐานโทรคมนาคม รวมทังเงื
้ ่อนไขเกี่ยวกับการ
รักษาความลับ การเปิ ดเผยข้ อมูล และมาตรการด้ านรักษาความปลอดภัย

หมวดที่ 8
เงื่อนไขและขันตอนการด
้
าเนินการในกรณีของการขอขยาย เพิ่มเติม หรื อลดการใช้ โครงสร้ างพื ้นฐาน
โทรคมนาคม และกรณีการเปลีย่ นแปลงโครงสร้ างพื ้นฐานโทรคมนาคมที่มีอยู่เดิม

หมวดที่ 9
ขันตอน
้
วิธีการ และระยะเวลาดาเนินการของผู้รับใบอนุญาตที่ให้ ใช้ โครงสร้ างพื ้นฐานโทรคมนาคมที่
มีต่อข้ อร้ องเรี ยน และข้ อโต้ แย้ งของผู้รับใบอนุญาตที่ขอใช้ โครงสร้ างพื ้นฐานโทรคมนาคม

Sensitivity: Internal

หมวดที่ 10
บทกาหนดความรับผิดกรณีผิดเงื่อนไขของสัญญา

หมวดที่ 11
บุคคลและสถานที่ที่ติดต่อได้

Sensitivity: Internal

หมวดที่ 1
รายชื่อและรายละเอียดของโครงสร้ างพืน้ ฐานโทรคมนาคม ข้ อกาหนดและเงื่อนไขสาหรับการใช้ โครงสร้ าง
พืน้ ฐานโทรคมนาคมร่ วมกัน รวมถึงกระบวนการ และระยะเวลาการเจรจาข้ อตกลงการใช้ โครงสร้ างพืน้ ฐาน
โทรคมนาคมร่ วมกัน

ข้ อ 1. ขอบเขตตามข้ อตกลง
ข้ อเสนอการใช้ โครงสร้ างพื ้นฐานโทรคมนาคมร่วมกันของบริ ษัท ดีแทค ไตรเน็ต จากัด ฉบับนี ้เป็ นกรอบเบื ้องต้ น
สาหรับการเจรจาทาความตกลงทางเทคนิคและทางพาณิชย์ สาหรับการขอใช้ โครงสร้ างพื ้นฐานโทรคมนาคมร่ วมกัน
ของบริ ษัท ดีแทค ไตรเน็ต จากัด กับผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่สามตามกฎหมายว่าด้ วยการ
ประกอบกิจการโทรคมนาคม ที่มีลกั ษณะและประเภทบริ การโครงข่ายโทรคมนาคมไร้ สาย ที่ให้ บริ การโทรศัพท์เคลือ่ นที่
หรื อบริ การพหุสื่อความเร็ วสูง ที่เป็ นผู้ขอใช้ โครงสร้ างพืน้ ฐาน ทัง้ นี ้ เพื่อให้ บริ การโทรคมนาคมของตน โดยผู้ให้ ใช้
โครงสร้ างพื ้นฐานและผู้ขอใช้ โครงสร้ างพื ้นฐานมีเสรี ภาพที่จะเจรจาตกลงเงื่อนไขต่าง ๆ ของสัญญาการใช้ โครงสร้ าง
พืน้ ฐานโทรคมนาคมร่ วมกันได้ และให้ ถือว่านิติสัมพันธ์ ระหว่างคู่สัญญาให้ เป็ นไปตามเงื่อนไขของสัญญาการใช้
โครงสร้ างพื ้นฐานโทรคมนาคมร่วมกันที่ทงสองฝ่
ั้
ายได้ ตกลงและลงนามร่วมกันเท่านัน้
ข้ อ 2. ขอบเขตของข้ อเสนอ
ข้ อเสนอฉบับนี ้ครอบคลุมสาระสาคัญในประเด็นต่าง ๆ ดังต่อไปนี ้
(1)

รายชื่อและรายละเอียดของโครงสร้ างพื ้นฐานโทรคมนาคมร่วมกัน รวมทังสิ
้ ่งอานวยความสะดวกอื่น ๆ ที่
เกี่ยวข้ องกับการใช้ โครงสร้ างพื ้นฐานโทรคมนาคมร่วมกัน เป็ นไปตามเอกสารแนบท้ าย 1

(2)

รายละเอียดและมาตรฐานทางเทคนิคสาหรับการใช้ โครงสร้ างพืน้ ฐานโทรคมนาคมร่ วมกัน เป็ นไปตาม
เอกสารแนบท้ าย 2

(3)

Sensitivity: Internal

ค่าตอบแทนการใช้ โครงสร้ างพื ้นฐานโทรคมนาคมร่วมกัน เป็ นไปตามเอกสารแนบท้ าย 3

ข้ อ 3. กระบวนการและระยะเวลาการเจรจาข้ อตกลงการใช้ โครงสร้ างพืน้ ฐานโทรคมนาคมร่ วมกัน
กระบวนการและระยะเวลาการเจรจาข้ อตกลงการใช้ โครงสร้ างพืน้ ฐานโทรคมนาคมร่ วมกัน ให้ เป็ นไปตาม
หมวด 3 ของประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่ อง การ
ใช้ โครงสร้ างพืน้ ฐานโทรคมนาคมร่ วมกันสาหรับ โครงข่ายโทรคมนาคมไร้ สาย พ.ศ. 2562 และที่มีการแก้ ไขเพิ่มเติม
หรื อประกาศอื่นที่ประกาศใช้ แทนประกาศฉบับดังกล่าว
ข้ อ 4. ข้ อกาหนดและเงื่อนไขสาหรับการใช้ โครงสร้ างพืน้ ฐานโทรคมนาคมร่ วมกัน
4.1 ผู้ขอใช้ โครงสร้ างพืน้ ฐานขอรับรองว่าตนเองมีสิทธิ และหน้ าที่โดยสมบูรณ์ ในการให้ บริ การโทรศัพท์เคลื่อนที่
ภายใต้ การกากับดูแลของคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
(“กสทช.”) ตลอดระยะเวลาที่มีการใช้ โครงสร้ างพื ้นฐานโทรคมนาคมร่วมกัน
4.2 ผู้ขอใช้ โครงสร้ างพืน้ ฐานจะต้ องจัดหา หรื อดาเนินการอื่นใดเพื่อให้ ได้ มาซึ่งการอนุญาต ใบอนุญาต ความ
เห็นชอบ หรื อความยินยอม ที่เกี่ยวข้ องกับการใช้ โครงสร้ างพื ้นฐานโทรคมนาคมร่ วมกัน หรื อติดตั ้งเครื่ องและ
อุปกรณ์โทรคมนาคม หรื ออุปกรณ์ หรื อโครงสร้ างอื่นใด ในสถานที่ของผู้ให้ ใช้ โครงสร้ างพื ้นฐาน ตามกฎหมาย
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้ องเอง

Sensitivity: Internal

หมวด 2
ข้ อกาหนดและรายละเอียดทางเทคนิคสาหรับการใช้ โครงสร้ างพืน้ ฐานโทรคมนาคมร่ วมกันอย่ างชัดเจน

ข้ อ 1. คุณภาพการบริการ
ภายใต้ การใช้ โครงสร้ างพื ้นฐานโทรคมนาคมร่วมกันตามข้ อเสนอนี ้ ผู้ให้ ใช้ โครงสร้ างพื ้นฐานจะจัดให้
มีจุดที่ให้ ใช้ โครงสร้ างพื ้นฐานโทรคมนาคมร่ วมกัน และอุปกรณ์ที่จาเป็ นสาหรับการใช้ โครงสร้ างพื ้นฐานโทรคมนาคม
ร่วมกันอย่างเพียงพอเพื่อให้ ผ้ ขู อใช้ โครงสร้ างพื ้นฐานสามารถให้ บริ การด้ วยคุณภาพที่ดีได้
ทังนี
้ ้ หากมีการกาหนดคุณภาพการใช้ โครงสร้ างพื ้นฐานโทรคมนาคมร่วมกันเป็ นประการอื่นเพิ่มเติม
จะต้ องเป็ นไปโดยชัดเจน ไม่เลือกปฏิบตั ิ เปิ ดเผย โปร่งใสและไม่ขดั หรื อแย้ งกับหลักเกณฑ์ของ กสทช.ประกาศกาหนด
ข้ อ 2. มาตรฐานทางเทคนิคสาหรับการใช้ โครงสร้ างพืน้ ฐานโทรคมนาคมร่ วมกัน
2.1

ผู้ขอใช้ โครงสร้ างพื ้นฐานต้ องจัดให้ โครงข่ายโทรคมนาคมไร้ สายของตนมีมาตรฐานทางเทคนิคที่เข้ า

กันได้ กับโครงข่ายโทรคมนาคมไร้ สายของผู้ให้ ใช้ โครงสร้ างพื ้นฐานหรื อมีมาตรฐานทางเทคนิคเป็ นไปตามที่ กสทช.
ประกาศกาหนดโดยค่าใช้ จ่ายของผู้ขอใช้ โครงสร้ างพื ้นฐาน
2.2

ทัง้ สองฝ่ ายตกลงกันที่จะกาหนดรายละเอียดและมาตรฐานทางเทคนิคสาหรับการใช้ โครงสร้ าง

พืน้ ฐานโทรคมนาคมร่ วมกันตามที่ กสทช.ประกาศกาหนด ซึ่งการกาหนดดังกล่าวจะเป็ นไปโดยเปิ ดเผย ชัดเจน ไม่
เลือกปฏิบตั ิ และไม่ขดั หรื อแย้ งกับหลักเกณฑ์ของ กสทช.
ในกรณี ที่จะต้ องมีการปรั บเปลี่ยน หรื อเพิ่มเติมมาตรฐานทางเทคนิ คอื่นนัน้ ทัง้ สองฝ่ ายจะร่ วม
พิจารณาต่อไป ทังนี
้ ้ มาตรฐานทางเทคนิคที่เพิ่มเติม หรื อปรับเปลี่ยนนันจะต้
้ องไม่ขดั หรื อแย้ งต่อมาตรฐานทางเทคนิค
ที่ กสทช. ประกาศกาหนด

Sensitivity: Internal

ข้ อ 3. การเปลี่ยนแปลงบนโครงข่ าย
แต่ละฝ่ ายจะแจ้ งให้ อีกฝ่ ายหนึง่ ทราบล่วงหน้ าเป็ นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 90 วันถึงการเปลี่ยนแปลง
ใด ๆ เกี่ยวกับค่ามาตรฐาน (Configuration) ของโครงข่ายและสิ่งอานวยความสะดวก อันอาจส่งผลกระทบใน
สาระสาคัญต่อวิศวกรรมโครงข่ายของอีกฝ่ ายหนึ่ง
ข้ อ 4. การบารุ งรักษาตามแผนงาน
แต่ละฝ่ ายจะต้ องแจ้ งให้ อีกฝ่ ายหนึ่งทราบล่วงหน้ าอย่างน้ อย 7 วัน ในเรื่ องของการบารุ งรักษาตาม
แผนงานที่อาจส่งผลกระทบต่อระบบของอีกฝ่ ายหนึ่งและจะใช้ ความพยายามของตนอย่างดีที่สุดเพื่อไม่ให้ มีการ
หยุดชะงักของการให้ บริ การ

Sensitivity: Internal

หมวด 3
กระบวนการและวิธีการใช้ โครงสร้ างพืน้ ฐานโทรคมนาคมร่ วมกัน

ข้ อ 1. จุดที่ให้ ใช้ โครงสร้ างพืน้ ฐานโทรคมนาคมร่ วมกัน
จุดที่ให้ ใช้ โครงสร้ างพื ้นฐานโทรคมนาคมร่ วมกันให้ เป็ นไปตามเอกสารแนบท้ าย 1 โดยผู้ให้ ใช้ โครงสร้ างพื ้นฐาน
มีสิทธิในการเปลี่ยนแปลงจุดที่ให้ ใช้ โครงสร้ างพื ้นฐานโทรคมนาคมร่วมกันได้
ข้ อ 2. กระบวนการและวิธีการใช้ โครงสร้ างพืน้ ฐานโทรคมนาคมร่ วมกัน
2.1 กระบวนการและวิ ธี ก ารใช้ โ ครงสร้ างพื น้ ฐานโทรคมนาคมร่ ว มกั น ให้ เ ป็ น ไปตามหมวด 3 ของประกาศ
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่ อง การใช้ โครงสร้ าง
พืน้ ฐานโทรคมนาคมร่ วมกันสาหรับ โครงข่ายโทรคมนาคมไร้ สาย พ.ศ.2562 และที่มีการแก้ ไขเพิ่มเติม หรื อ
ประกาศอื่นที่ประกาศใช้ แทนประกาศฉบับดังกล่าว
2.2 ผู้ใ ห้ ใ ช้ โครงสร้ างพื น้ ฐานจะให้ ผ้ ูข อใช้ โครงสร้ างพื น้ ฐานรายใดใช้ โครงสร้ างพื น้ ฐานโทรคมนาคมร่ ว มกั น
ตามลาดับ โดยพิจารณาจากการที่ผ้ ใู ห้ ใช้ โครงสร้ างพื ้นฐานได้ รับหนังสือขอใช้ โครงสร้ างพื ้นฐานโทรคมนาคม
ร่ วมกันของผู้ขอใช้ โครงสร้ างพืน้ ฐานโทรคมนาคมรายใดก่อนและหลัง และผู้ให้ ใช้ โครงสร้ างพืน้ ฐานจะให้ ใช้
บริ การโครงสร้ างพื ้นฐานโทรคมนาคมเท่าที่โครงสร้ างพื ้นฐานโทรคมนาคมนันที
้ ่มีอยู่เพียงพอ
ข้ อ 3. การทดสอบการใช้ โครงสร้ างพืน้ ฐานโทรคมนาคมร่ วมกัน
ในกรณี ที่ ผ้ ู ข อใช้ โ ครงสร้ างพื น้ ฐานร้ องขอให้ ผ้ ู ใ ห้ ใ ช้ โ ครงสร้ างพื น้ ฐานทดสอบการใช้ โ ครงสร้ างพื น้ ฐาน
โทรคมนาคมร่วมกันนัน้ ทังสองฝ่
้
ายจะตกลงกาหนดวิธีการทดสอบการใช้ โครงสร้ างพื ้นฐานโทรคมนาคมร่วมกัน
โดยคิดค่าใช้ จ่ายต่าง ๆ ที่เกิดขึ ้นจริ งเช่น ค่าอุปกรณ์ ค่าเตรี ยมการ ค่าดาเนินการต่าง ๆ เป็ นต้ น

Sensitivity: Internal

หมวด 4
รายละเอียดเกี่ยวกับอาคารสถานที่ สถานที่ตงั ้ พืน้ ที่ติดตัง้ อุปกรณ์ สาธารณูปโภค และสิ่งอานวยความ
สะดวกอื่นที่ต้องใช้ สาหรับการใช้ โครงสร้ างพืน้ ฐานโทรคมนาคมร่ วมกัน
1.

รายละเอียดเกี่ยวกับสถานที่ สถานที่ตงั ้ พืน้ ที่ติดตัง้ อุปกรณ์ สิ่งอานวยความสะดวกอื่น ๆ และอัตรา

ค่ าตอบแทนการใช้ ส่ งิ อานวยความสะดวก และสถานที่
ผู้ให้ ใช้ โครงสร้ างพืน้ ฐานมีหน้ าที่จัดหาสถานที่หรื อพืน้ ที่ตามที่ ผ้ ูขอใช้ โครงสร้ างพืน้ ฐานร้ องขอใช้ โครงสร้ าง
พืน้ ฐานดังกล่าว ณ จุด ให้ ใช้ โครงสร้ างพืน้ ฐานโทรคมนาคมร่ วมกัน ตามเอกสารแนบท้ าย 1 และสิ่งอานวยความ
สะดวกอื่น ๆ ได้ แก่ กระแสไฟฟ้า และระบบปรับอากาศ ตามที่ผ้ ขู อใช้ โครงสร้ างพื ้นฐานร้ องขอ รายละเอียดปรากฎตาม
เอกสารแนบท้ าย 3 ทังนี
้ ้ การเรี ยกเก็บค่าตอบแทนนันอยู
้ ่บนหลักการที่ไม่เลือกปฏิบตั ิระหว่างผู้ขอใช้ โครงสร้ างพื ้นฐาน
ทุกราย
2. เงื่อนไขการเข้ าใช้ อาคารสถานที่ สาธารณูปโภค และสิ่งอานวยความสะดวก
2.1 ผู้ขอใช้ โครงสร้ างพืน้ ฐานจะต้ องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการในการเข้ าสถานที่/อาคารที่ผ้ ูใ ห้ ใช้
โครงสร้ างพื ้นฐานเป็ นผู้กาหนด
2.2 ผู้ขอใช้ โครงสร้ างพืน้ ฐานจะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการในการปฏิบัติงาน การบารุ งรักษา การ
รักษาความปลอดภัย และการเก็บรักษาความลับต่าง ๆ เป็ นต้ น รวมตลอดถึงหลักเกณฑ์และวิธีการที่
ผู้ให้ ใช้ โครงสร้ างพื ้นฐานจะได้ กาหนดขึ ้นในอนาคต ทังนี
้ ้ หลักเกณฑ์และวิธีการดังกล่าวจะสมเหตุสมผล
เหมาะสม และไม่เลือกปฏิบตั ิ
3.

แต่ ละฝ่ ายมีหน้ าที่รับผิดชอบค่ าใช้ จ่ายต่ อไปนีใ้ นส่ วนที่ใช้ เพื่อประโยชน์ ของตนเอง
3.1

การดูแ ลรั ก ษา และการซ่ อมบ ารุ งอุปกรณ์ โทรคมนาคมในส่วนที่ เป็ นกรรมสิท ธิ์ ห รื ออยู่ในความ

ครอบครองของตนเอง
3.2

Sensitivity: Internal

ค่าน ้า ค่าไฟ และค่าใช้ จ่ายอื่นๆ ในส่วนที่ใช้ เพื่อประโยชน์ของตนเอง

หมวด 5
ค่ าตอบแทนการใช้ โครงสร้ างพืน้ ฐานโทรคมนาคมร่ วมกัน

ค่าตอบแทนการใช้ โครงสร้ างพื ้นฐานโทรคมนาคมร่ วมกัน รายละเอียดเป็ นไปตามเอกสารแนบท้ าย 3 หรื อใน
อัตราอื่นใดที่ผ้ ใู ห้ ใช้ โครงสร้ างพื ้นฐานและผู้ขอใช้ โครงสร้ างพื ้นฐานจะได้ เจรจาร่วมกันต่อไปโดยพิจารณาเงื่อนไขต่าง ๆ
ของสัญญาการใช้ โครงสร้ างพื ้นฐานโทรคมนาคมร่ วมกัน ที่เจรจาตกลงกัน ทังนี
้ ้ ค่าตอบแทนการใช้ โครงสร้ างพื ้นฐาน
โทรคมนาคมร่ วมกัน ที่ตกลงกันจะต้ องเป็ นไปโดยสมเหตุสมผล เป็ นธรรม และไม่เลือกปฎิบัติ ต่อผู้ขอใช้ โครงสร้ าง
พื ้นฐานรายอื่น
อนึ่ง ผู้ให้ ใช้ โครงสร้ างพื ้นฐานขอสงวนสิทธิในการแก้ ไขปรับปรุ งค่าตอบแทนตามเอกสารแนบท้ าย 3 ให้ เป็ น
ปั จจุบนั ต่อไป

Sensitivity: Internal

หมวด 6
ข้ อมูลเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ และวิธีการสาหรับการเรียกเก็บ และการชาระค่ าตอบแทนการใช้ โครงสร้ าง
พืน้ ฐานโทรคมนาคมร่ วมกัน

หลักเกณฑ์ และวิธีการชาระค่ าตอบแทนค่ าตอบแทนการใช้ โครงสร้ างพืน้ ฐานโทรคมนาคมร่ วมกัน
1.

ผู้ขอใช้ โครงสร้ างพื ้นฐานตกลงชาระเงินค่าตอบแทนการใช้ โครงสร้ างพื ้นฐานโทรคมนาคมร่ วมกัน ให้ แก่
ผู้ให้ ใช้ โครงสร้ างพื ้นฐานภายใน 30 วันนับถัดจากวันที่ระบุในใบแจ้ งหนี ้ เว้ นแต่กรณีเข้ าข้ อยกเว้ นตามข้ อ
3.

2.

ในกรณีที่มีข้อโต้ แย้ งเกี่ยวกับความถูกต้ องของข้ อมูลที่ใช้ ในการคานวณค่าตอบแทนการใช้ โครงสร้ าง
พื ้นฐานโทรคมนาคมร่ วมกัน ให้ ฝ่ายใดฝ่ ายหนึ่งมีสิทธิสง่ เรื่ องให้ อีกฝ่ ายหนึ่งตรวจสอบข้ อโต้ แย้ งภายใน
ระยะเวลา 30 วันนับจากวันที่ที่ระบุในใบแจ้ งหนีท้ ี่มีข้อโต้ แย้ ง โดยทัง้ สองฝ่ ายตกลงจะตรวจสอบข้ อ
โต้ แย้ งและหาข้ อยุติร่วมกันให้ แล้ วเสร็ จภายใน 60 วันนับจากวันที่อีกฝ่ ายได้ รับข้ อโต้ แย้ งดังกล่าว หาก
ทั ง้ สองฝ่ ายไม่ ส ามารถยุ ติ ข้ อ โต้ แ ย้ ง ได้ คู่ สัญ ญาฝ่ ายใดฝ่ ายหนึ่ ง มี สิ ท ธิ ส่ ง ข้ อ โต้ แ ย้ ง ดัง กล่ า วแก่
คณะกรรมการร่ วมตามที่ทัง้ สองฝ่ ายได้ ร่วมจัดตัง้ ภายในระยะเวลา 30 วันนับจากวันครบกาหนดที่
คู่ สั ญ ญาทั ง้ สองฝ่ ายต้ องตรวจสอบข้ อ โต้ แย้ งร่ ว มกั น และไกล่ เ กลี่ ย ข้ อโต้ แย้ ง ให้ เ สร็ จ สิ น้ ทั ง้ นี ้
คณะกรรมการร่วมมีหน้ าที่ไกล่เกลี่ยเพื่อให้ ได้ ข้อยุติภายใน 60 วันนับจากวันที่ได้ รับข้ อโต้ แย้ งดังกล่าว

3.

หากผู้ให้ ใช้ โครงสร้ างพืน้ ฐานตรวจสอบในภายหลังแล้ วพบว่ าจานวนค่าตอบแทนการใช้ โครงสร้ าง
พื ้นฐานโทรคมนาคมร่วมกันในใบแจ้ งหนี ้ใดไม่ครบถ้ วนถูกต้ อง ผู้ให้ ใช้ โครงสร้ างพื ้นฐานมีสิทธิเรี ยกเก็บ
ค่าตอบแทนการใช้ โครงสร้ างพื ้นฐานโทรคมนาคมร่วมกันในส่วนที่ขาดไปนัน้

Sensitivity: Internal

หมวด 7
ข้ อกาหนดเกี่ยวกับหน้ าที่และความรับผิดชอบของผู้รับใบอนุญาตที่ขอใช้ โครงสร้ างพืน้ ฐานโทรคมนาคม
ร่ วมกันและผู้รับใบอนุญาตที่ให้ ใช้ โครงสร้ างพืน้ ฐานโทรคมนาคม รวมทัง้ เงื่อนไขเกี่ยวกับการรักษาความลับ
การเปิ ดเผยข้ อมูล และมาตรการด้ านรักษาความปลอดภัย

ข้ อ 1. ความรับผิดชอบของแต่ ละฝ่ าย
1.1 หน้ าที่ของผู้ให้ ใช้ โครงสร้ างพืน้ ฐาน
1.1.1

ผู้ให้ ใช้ โครงสร้ างพื ้นฐานมีหน้ าที่ต้องดาเนินการให้ โครงข่ายโทรคมนาคมของตนมีมาตรฐานและ
คุณ ภาพการให้ บ ริ ก ารสอดคล้ องตามประกาศว่ าด้ วยมาตรฐานและคุณ ภาพการให้ บ ริ ก าร
โทรคมนาคมของ กสทช. ที่เกี่ยวข้ อง

1.1.2

ผู้ให้ ใช้ โครงสร้ างพืน้ ฐานมีหน้ าที่ต้องบารุ งรั กษาและปรับปรุ ง โครงสร้ างพืน้ ฐานโทรคมนาคม
ร่ ว มกั น ของตนให้ ดี อ ยู่ เ สมอ และเป็ น ไปตามมาตรฐานการบ ารุ งรั ก ษาโครงสร้ างพื น้ ฐาน
โทรคมนาคมร่วมกันที่เป็ นที่ยอมรับโดยทัว่ ไป

1.1.3

ผู้ให้ ใช้ โครงสร้ างพื ้นฐานมีหน้ าที่แจ้ งให้ ผ้ ขู อใช้ โครงสร้ างพื ้นฐานทราบล่วงหน้ าไม่น้อยกว่า 90 วัน
ก่อนการเปลี่ยนแปลงใด ๆ (เช่น ค่ามาตรฐาน (Configuration) เป็ นต้ น)ของระบบหรื อโครงข่าย
โทรคมนาคมของผู้ใ ห้ ใช้ โครงสร้ างพื น้ ฐาน ซึ่งอาจส่งผลกระทบในสาระสาคัญ ต่อวิ ศวกรรม
โครงข่ายโทรคมนาคมไร้ สายของผู้ขอใช้ โครงสร้ างพื ้นฐานได้

1.1.4

หากเกิ ดข้ อผิ ดพลาดต่าง ๆ บนโครงสร้ างพืน้ ฐานโทรคมนาคมร่ วมกัน ของผู้ใ ห้ ใช้ โครงสร้ าง
พื ้นฐาน ผู้ให้ ใช้ โครงสร้ างพื ้นฐานจะแจ้ งให้ ผ้ ขู อใช้ โครงสร้ างพื ้นฐานทราบถึงข้ อผิดพลาด รวมถึง
แจ้ งให้ ทราบถึงความคืบหน้ าของการแก้ ไขข้ อผิดพลาด และดาเนินการแก้ ไขข้ อผิดพลาดดังกล่าว
โดยเร็วที่สดุ

Sensitivity: Internal

1.1.5

ผู้ ใ ห้ ใ ช้ โ ครงสร้ างพื น้ ฐานจะพยายามจัด หาพื น้ ที่ ห รื อ จัดให้ มี ม าตรการอื่ น ใดเพื่ อ ให้ ผ้ ูข อใช้
โครงสร้ างพื ้นฐานสามารถติดตั ้งอุปกรณ์โทรคมนาคม และ/หรื อใช้ โครงสร้ างพื ้นฐานโทรคมนาคม
ร่ วมกันตามสัญญาการใช้ โครงสร้ างพื ้นฐานโทรคมนาคมร่ วมกัน หากการดาเนินการดังกล่าวไม่
ก่อให้ เกิดภาระเกินสมควรแก่ผ้ ใู ห้ ใช้ โครงสร้ างพื ้นฐานและไม่ทาให้ ผ้ ใู ห้ ใช้ โครงสร้ างพื ้นฐานผิด
เงื่อนไขในสัญญาใด ๆ ที่มีอยู่กับบุคคลภายนอก

1.2 หน้ าที่ของผู้ขอใช้ โครงสร้ างพืน้ ฐาน
1.2.1

ผู้ขอใช้ โครงสร้ างพืน้ ฐานจะต้ องรับผิดชอบในการติดตัง้ การใช้ งาน ความปลอดภัยของระบบ
และการบ ารุ งรั ก ษาอุป กรณ์ ที่ เป็ น ของผู้ข อใช้ โครงสร้ างพื น้ ฐานเอง โดยการเข้ าใช้ พื น้ ที่ เพื่อ
ดาเนินการต่าง ๆ ให้ เป็ นไปตามข้ อกาหนดของผู้ให้ ใช้ โครงสร้ างพื ้นฐาน โดยข้ อกาหนดดังกล่าว
จะต้ องเป็ นธรรมและไม่เลือกปฏิบตั ิระหว่างผู้รับใบอนุญาตรายอื่น ทังนี
้ ้ ผู้ขอใช้ โครงสร้ างพื ้นฐาน
จะต้ องปฏิบตั ิตามเงื่อนไขเหล่านี ้อย่างเคร่งครัด รวมถึงต้ องนาส่งข้ อมูลทราฟฟิ คต่าง ๆ ที่จาเป็ นที่
ได้ รับการร้ องขอจากผู้ให้ ใช้ โครงสร้ างพื ้นฐาน การใช้ โครงสร้ างพื ้นฐานโทรคมนาคมร่ วมกันของผู้
ขอใช้ โครงสร้ างพืน้ ฐานจะต้ องไม่ทาให้ เกิดความเสียหาย หรื อเป็ นการรบกวนระบบของผู้ให้ ใช้
โครงสร้ างพื ้นฐาน

1.2.2

ผู้ขอใช้ โครงสร้ างพื ้นฐานจะต้ องรับผิดชอบดูแลรักษาเครื่ องและอุปกรณ์โทรคมนาคมใด ๆ ที่ผ้ ขู อ
ใช้ โครงสร้ างพื ้นฐานนามาติดตั ้งกับโครงสร้ างพื ้นฐานโทรคมนาคมร่ วมกัน ของผู้ให้ ใช้ โครงสร้ าง
พืน้ ฐาน หรื อนามาวางในพืน้ ที่ที่ขอใช้ โครงสร้ างพื ้นฐานโทรคมนาคมร่ วมกัน ตามสัญญาการใช้
โครงสร้ างพื ้นฐานโทรคมนาคมร่วมกัน

1.2.3

ผู้ขอใช้ โครงสร้ างพืน้ ฐานจะแจ้ งให้ ผ้ ูให้ ใช้ โครงสร้ างพืน้ ฐานทราบล่วงหน้ าไม่น้อยกว่า 90 วัน
ก่อนการเปลี่ยนแปลงใด ๆ (เช่น ค่ามาตรฐาน (Configuration) เป็ นต้ น) ของเครื่ องและอุปกรณ์ที่
ผู้ข อใช้ โครงสร้ างพื น้ ฐานน ามาติดตัง้ กับ โครงข่ายโทรคมนาคมไร้ สายของผู้ให้ ใ ช้ โครงสร้ าง
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พื ้นฐาน ซึง่ อาจส่งผลกระทบในสาระสาคัญต่อวิศวกรรมโครงข่ายโทรคมนาคมไร้ สาย หรื อต่อการ
ให้ บริ การของผู้ให้ ใช้ โครงสร้ างพื ้นฐานได้
1.2.4

ผู้ขอใช้ โครงสร้ างพืน้ ฐานรั บรองว่าการใช้ โครงสร้ างพืน้ ฐานโทรคมนาคมร่ วมกัน หรื อการนา
อุปกรณ์โทรคมนาคมของผู้ขอใช้ โครงสร้ างพื ้นฐานมาติดตั ้งในพื ้นที่ของผู้ให้ ใช้ โครงสร้ างพื ้นฐาน
ตามสัญญาการใช้ โครงสร้ างพืน้ ฐานโทรคมนาคมร่ วมกัน จะไม่ก่อให้ เกิดความเสียหาย หรื อ
รบกวนระบบ หรื อทาให้ การบริ การของผู้ให้ ใช้ โครงสร้ างพื ้นฐานด้ อยลงแต่อย่างใด

1.2.5

หากเกิ ดข้ อผิดพลาดต่าง ๆ บนโครงสร้ างพืน้ ฐานโทรคมนาคมร่ วมกัน ของผู้ขอใช้ โครงสร้ าง
พืน้ ฐาน ผู้ขอใช้ โครงสร้ างพืน้ ฐานจะแจ้ งให้ ผ้ ใู ห้ ใช้ โครงสร้ างพืน้ ฐานทราบถึงข้ อผิดพลาด และ
ดาเนินการแก้ ไขข้ อผิดพลาดดังกล่าวโดยเร็ วที่สดุ รวมถึงดาเนินการอื่นใดและปฏิบัติตามคู่มือ
การใช้ งานและการบารุงรักษาของผู้ให้ ใช้ โครงสร้ างพื ้นฐาน

1.2.6

ผู้ข อใช้ โครงสร้ างพื น้ ฐานจะปฏิ บัติตามหลัก เกณฑ์ เกี่ ย วกับ ความปลอดภัย และการป้องกั น
โครงข่ายของผู้ให้ ใช้ โครงสร้ างพื ้นฐานโดยเคร่งครัด

ข้ อ 2. คู่มือดาเนินการ
ทังสองฝ่
้
ายจะปฏิบตั ิตามคู่มือดาเนินการ โดยมีสาระสาคัญดังต่อไปนี ้
2.1 การแก้ ไขข้ อผิดพลาดที่สง่ ผลกระทบต่อโครงข่าย
2.2 ทังสองฝ่
้
ายจะต้ องตรวจสอบสัญญาณเตือนต่าง ๆ ของอุปกรณ์ และทาการทดสอบเพื่อระบุลกั ษณะและ
จุดที่เกิดข้ อผิดพลาด โดยการประสานงานและร่วมมือกันในการดาเนินการดังกล่าว
2.3 ทังสองฝ่
้
ายจะแจ้ งให้ อีกฝ่ ายหนึ่งทราบอย่างต่อเนื่ องเกี่ยวกับความคืบหน้ าในการซ่อมแซมข้ อผิดพลาด
ในระหว่างที่โครงข่ายล่ม
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2.4 หากฝ่ ายใดฝ่ ายหนึ่ ง ดาเนิ น การซ่ อ มแซมชั่ว คราว ฝ่ ายนัน้ จะต้ อ งแจ้ งอี ก ฝ่ ายหนึ่ ง ให้ ท ราบถึ ง การ
ด าเนิ น การดัง กล่ า ว พร้ อมทัง้ ผลกระทบต่ อ การบริ ก ารจากการซ่ อ มแซมชั่ว คราว และระยะเวลา
โดยประมาณในการซ่อมแซมที่จะสามารถให้ บริ การได้ เช่นเดิม
ข้ อ 3. การบารุ งรักษาตามแผนงาน
3.1 แต่ละฝ่ ายจะต้ องแจ้ งให้ อีกฝ่ ายหนึ่งทราบล่วงหน้ าอย่างน้ อย 7 วัน ในเรื่ องของการบารุ งรั กษาตาม
แผนงานที่อาจส่งผลกระทบต่อระบบของอีกฝ่ ายหนึ่ง
3.2 แต่ละฝ่ ายจะใช้ ความพยายามของตนอย่างดีที่สดุ เพื่อไม่ให้ มีการหยุดชะงักของการให้ บริ การและกรณีที่
เป็ น ไปได้ ในทางเทคนิ ค โดยยังคงรั ก ษาคุณ ภาพการบริ การที่ ดีโดยคุณภาพการบริ การเป็ นไปตาม
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ กสทช.ประกาศกาหนด
ข้ อ 4. ความน่ าเชื่อถือ ความปลอดภัย และการป้ องกันโครงข่ ายโทรคมนาคมไร้ สาย
4.1 หลักเกณฑ์ทวั่ ไป
4.1.1 ทังสองฝ่
้
ายตกลงที่จะธารงไว้ ซงึ่ ความน่าเชื่อถือของโครงข่าย (network integrity) และจะดาเนิน
มาตรการต่าง ๆ เพื่อให้ มีการป้องกันและความปลอดภัยอย่างเพียงพอ
ความน่าเชื่อถือของโครงข่าย หมายถึง ความสามารถของระบบต่าง ๆ บนโครงข่ายในการรักษา
และธารงไว้ ซึ่งสถานะใช้ งานได้ ดังเดิม และไม่ได้ รับผลกระทบอันเนื่องมาจากการใช้ โครงสร้ าง
พื ้นฐานโทรคมนาคมร่วมกัน
4.1.2 การใช้ โครงสร้ างพืน้ ฐานโทรคมนาคมร่ วมกัน ของผู้ขอใช้ โครงสร้ างพืน้ ฐานจะต้ องไม่ก่อให้ เกิด
ความเสียหาย หรื อเป็ นการรบกวนระบบ หรื อการทาให้ การบริ การของผู้ให้ ใช้ โครงสร้ างพื ้นฐาน
ด้ อยลงไม่ว่าทางตรงหรื อทางอ้ อม
4.2 การธารงรักษาความน่าเชื่อถือของโครงข่าย
แต่ละฝ่ ายจะต้ อง
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4.2.1 ดาเนินมาตรการต่าง ๆ อย่างเพียงพอเพื่อป้องกันการสื่อสัญญาณใด ๆ ในลักษณะที่ไม่เป็ นไป
ตามข้ อกาหนดสาหรับการใช้ โครงสร้ างพื ้นฐานโทรคมนาคมร่วมกันที่ทงสองฝ่
ั้
ายตกลงกัน
ในกรณีที่ข้อกาหนดทางเทคนิคสาหรับการใช้ โครงสร้ างพื ้นฐานโทรคมนาคมร่ วมกัน ขัดหรื อแย้ ง
กับมาตรฐานทางเทคนิคสาหรับการใช้ โครงสร้ างพื ้นฐานโทรคมนาคมร่ วมกัน ที่ กสทช. ประกาศ
กาหนด ให้ ใช้ บงั คับตามมาตรฐานของ กสทช. เป็ นหลัก
4.2.2 ไม่กระทาการฝ่ าฝื น โดยการใช้ โครงสร้ างพืน้ ฐานโทรคมนาคมร่ วมกัน ที่ มิได้ มีลัก ษณะตามที่
กาหนดไว้ ในข้ อเสนอนี ้โดยก่อให้ เกิดความเสียหายแก่อีกฝ่ ายหนึ่ง ฝ่ ายที่กระทาการฝ่ าฝื นจะต้ อง
ยุติการกระทานันโดยทั
้
นทีที่ได้ รับแจ้ งจากอีกฝ่ ายหนึ่ง
4.3 การป้องกันและความปลอดภัย
4.3.1 แต่ละฝ่ ายจะรับผิดชอบการดาเนินงานโครงข่ายโทรคมนาคมไร้ สายและอุปกรณ์ของตนเองให้ มี
ความปลอดภัย และจะดาเนินขันตอนต่
้
าง ๆ ที่จาเป็ นทังปวงเพื
้
่อให้ โครงข่ายโทรคมนาคมไร้ สาย
อุปกรณ์และการใช้ โครงสร้ างพื ้นฐานโทรคมนาคมร่วมกันของตนเองนัน้
- มีความปลอดภัย หรื อไม่ก่อให้ เกิดอันตรายต่อสุขอนามัยของบุคคลใด ๆ รวมทัง้ ลูกจ้ าง
และผู้รับจ้ างของอีกฝ่ ายหนึ่ง และ
- ไม่ก่อให้ เกิดอันตรายทังทางกายภาพ
้
หรื อทางเทคนิค ต่อโครงข่ายโทรคมนาคมไร้ สาย และ
อุปกรณ์ ของอีกฝ่ ายหนึ่ง รวมถึง (แต่ไม่จากัดเฉพาะ) การไม่ก่อให้ เกิดความเสียหาย การ
แทรกแซง หรื อก่อให้ เกิดความด้ อยคุณภาพในการดาเนินงานโครงข่ายโทรคมนาคมของอีก
ฝ่ ายหนึ่ง
4.3.2 ในการสื่อสัญญาณทราฟฟิ คไปยังโครงข่าย และอุปกรณ์ของอีกฝ่ ายหนึ่งที่ต้องมีการจ่ายพลังงาน
ไฟฟ้ า ต้ อ งจัด ให้ มี ค วามปลอดภัย ของอุ ป กรณ์ และความปลอดภัย ของบุ ค ลากร ในกรณี นี ้
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ข้ อ ก าหนดความปลอดภั ย เกี่ ย วกั บ อุ บั ติ เ หตุ จ ากแหล่ ง จ่ า ยพลัง งานไฟฟ้ า ให้ เ ป็ น ไปตาม
มาตรฐานสากลอันเป็ นที่ยอมรับกันโดยทัว่ ไป
ข้ อ 5. การรักษาความลับ และการเปิ ดเผยข้ อมูล
5.1 แต่ละฝ่ ายอาจเปิ ดเผยข้ อมูลใด ๆ ของตน ไม่ว่าทางด้ านเทคนิคทางธุรกิจ หรื อข้ อมูลอื่นใดแก่อีกฝ่ าย
หนึ่งโดยทางวาจา ลายลักษณ์อกั ษร รูปภาพหรื อโดยรูปแบบอื่น ๆ เพื่อประโยชน์ในการเจรจาและเข้ าทา
สัญญาการใช้ โครงสร้ างพื ้นฐานโทรคมนาคมร่วมกัน การดาเนินการตามวัตถุประสงค์ภายใต้ สญ
ั ญาการ
ใช้ โครงสร้ างพื ้นฐานโทรคมนาคมร่วมกัน หรื อภายใต้ หลักเกณฑ์ที่ กสทช. ประกาศกาหนด (ซึ่งต่อไปจะ
เรี ยกข้ อมูลดังกล่าว รวมกับเงื่อนไข และข้ อตกลงนี ้ว่า “ข้ อมูลลับ”)
5.2 แต่ละฝ่ ายตกลงจะเก็บรักษาข้ อมูลลับของอีกฝ่ ายหนึ่งไว้ เป็ นความลับตลอดระยะเวลาของสัญญาการใช้
โครงสร้ างพื ้นฐานโทรคมนาคมร่วมกัน และต่อไปหลังจากระยะเวลาของสัญญาการใช้ โครงสร้ างพื ้นฐาน
โทรคมนาคมร่ วมกันสิ ้นสุดลงอีกเป็ นระยะเวลา 5 ปี โดยจะไม่เปิ ดเผย หรื อเผยแพร่ ข้อมูลดังกล่าวให้ แก่
บุคคลภายนอกตลอดระยะเวลาดังกล่าว เว้ น แต่ ก รณี ที่ทัง้ สองฝ่ ายจะได้ ตกลงกันในสัญญาการใช้
โครงสร้ างพื ้นฐานโทรคมนาคมร่วมกัน และ/หรื อเป็ นไปตามที่กฎหมายกาหนด
ข้ อ 8. ความร่ วมมือป้ องกันการลักลอบใช้ บริการในโครงข่ าย
ทังสองฝ่
้
ายจะให้ ความร่วมมือกับแต่ละฝ่ ายในการตรวจสอบ ลด หรื อ ปรับปรุง แก้ ไขให้ ถูกต้ องซึง่ การกระทา
ใด ๆ อันเป็ นการลักลอบใช้ บริ การในโครงข่ายโดยมิชอบด้ วยกฎหมาย
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หมวด 8
เงื่อนไข และขัน้ ตอนการดาเนินการในกรณีของการขอขยาย เพิ่มเติม หรือลดการใช้ โครงสร้ างพืน้ ฐาน
โทรคมนาคม และกรณีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้ างพืน้ ฐานโทรคมนาคมที่มีอยู่เดิม

ในกรณีที่มีการร้ องขอขยาย เพิ่มเติม หรื อลดการใช้ โครงสร้ างพื ้นฐานโทรคมนาคม และกรณีการเปลี่ยนแปลง
โครงสร้ างพื ้นฐานโทรคมนาคมที่มีอยู่เดิมให้ ผ้ ขู อใช้ โครงสร้ างพื ้นฐานดาเนินการทาคาเสนอเป็ นหนังสือแสดงเจตจานง
โดยชัดแจ้ งขอใช้ โครงสร้ างพื ้นฐานโทรคมนาคมร่วมกันแก่ผ้ ใู ห้ ใช้ โครงสร้ างพื ้นฐานทราบล่วงหน้ าเป็ นเวลาไม่น้อยกว่า
90 วัน ทังนี
้ ้ ผู้ให้ ใช้ โครงสร้ างพื ้นฐานจะเจรจาตกลงกับผู้ขอใช้ โครงสร้ างพื ้นฐาน ภายใน 30 วันนับตั ้งแต่วนั ที่ผ้ ใู ห้ ใช้
โครงสร้ างพื ้นฐานได้ รับหนังสือแสดงเจตจานงจากผู้ขอใช้ โครงสร้ างพื ้นฐาน

Sensitivity: Internal

หมวด 9
ขัน้ ตอน วิธีการ และระยะเวลาดาเนินการของผู้รับใบอนุญาตที่ให้ ใช้ โครงสร้ างพืน้ ฐานโทรคมนาคมที่มีต่อ
ข้ อร้ องเรียน และข้ อโต้ แย้ งของผู้รับใบอนุญาตที่ขอใช้ โครงสร้ างพืน้ ฐานโทรคมนาคม

กรณีที่ผ้ ขู อใช้ โครงสร้ างพื ้นฐานร้ องเรี ยน หรื อโต้ แย้ งกับผู้ให้ ใช้ โครงสร้ างพื ้นฐานเกี่ยวกับคุณภาพ หรื อบริ การ
หรื อค่าตอบแทนการใช้ โครงสร้ างพืน้ ฐานโทรคมนาคมร่ วมกัน มีแนวทางในการรับข้ อร้ องเรี ยน ข้ อโต้ แย้ ง และแก้ ไข
ปั ญหาข้ อร้ องเรี ยน หรื อข้ อโต้ แย้ ง ดังนี ้
1.

ให้ ผ้ ขู อใช้ โครงสร้ างพื ้นฐานยื่นคาร้ องเรี ยนเป็ นหนังสือต่อบุคคลและสถานที่ติดต่อตามที่กาหนดไว้ หมวดที่ 11
โดยข้ อเรี ยกร้ อง หรื อข้ อโต้ แย้ งต้ องแสดงให้ ชดั แจ้ งซึง่ สภาพข้ อเท็จจริ ง และแสดงเอกสารหลักฐานประกอบ

2.

ผู้ให้ ใช้ โครงสร้ างพื ้นฐานจะพิจารณาคาร้ องเรี ยน และเอกสารหลักฐาน พร้ อมทังเจรจาท
้
าความตกลงกับ ผู้ขอ
ใช้ โครงสร้ างพื ้นฐานให้ ได้ ข้อยุติภายใน 60 วันนับแต่วนั ที่ได้ รับแจ้ งเป็ นหนังสือ

3.

หากครบกาหนด 60 วันแล้ ว ยังไม่อาจหาข้ อยุติได้ เนื่องจากต้ องมีการแสวงหาเอกสารหลักฐานเพิ่มเติม ให้
ขยายระยะเวลาออกไปได้ อีกไม่เกิน 30 วัน

4.

หากครบกาหนดเวลาตามข้ อ 2 หรื อครบกาหนดระยะเวลาที่ขยายออกไปตามข้ อ 3 แล้ วทัง้ สองฝ่ ายยังไม่
สามารถหาข้ อยุติร่วมกันได้ ให้ ฝ่ายใดฝ่ ายหนึ่งนาข้ อพิพาทเข้ าสู่กระบวนการระงับข้ อพิพาทตามประกาศ
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่ องการใช้ โครงสร้ าง
พื ้นฐานโทรคมนาคมร่วมกันสาหรับโครงข่ายโทรคมนาคมไร้ สาย พ.ศ. 2562

Sensitivity: Internal

หมวด 10
บทกาหนดความรับผิดกรณีผิดเงื่อนไขของสัญญา

1.

ถ้ าผู้ขอใช้ โครงสร้ างพื ้นฐานไม่ปฏิบตั ิตามสัญญาการใช้ โครงสร้ างพื ้นฐานโทรคมนาคมร่ วมกัน ข้ อใดข้ อหนึ่ง
จนเป็ นเหตุให้ เกิดความเสียหายแก่ ผ้ ูให้ ใช้ โครงสร้ างพืน้ ฐาน ผู้ขอใช้ โครงสร้ างพืน้ ฐานนัน้ จะต้ องชดใช้ ค่า
สินไหมทดแทนอันเกิดจากการที่ไม่ปฏิบตั ิตามสัญญาการใช้ โครงสร้ างพื ้นฐานโทรคมนาคมร่ วมกัน นันให้
้ แก่
ผู้ให้ ใช้ โครงสร้ างพื ้นฐานที่ได้ รับความเสียหาย ภายในกาหนดเวลา 30 วัน เริ่ มนับแต่วนั ที่ได้ รับแจ้ งเป็ นหนังสือ
จากผู้ให้ ใช้ โครงสร้ างพื ้นฐานที่ได้ รับความเสียหาย
ทังนี
้ ้ หากครบกาหนดระยะเวลาดังกล่าว ผู้ขอใช้ โครงสร้ างพื ้นฐานที่ได้ ก่อความเสียหายไม่ได้ ปฏิบตั ิการชาระ
หนี ้ให้ แก่ผ้ ใู ห้ ใช้ โครงสร้ างพื ้นฐานที่ได้ รับความเสียหายจนครบถ้ วน ผู้ขอใช้ โครงสร้ างพื ้นฐานจะชาระดอกเบี ้ย
ผิดนัดตามหมวด 10 ข้ อ 5. ของข้ อเสนอนี ้และไม่ตดั สิทธิผ้ ใู ห้ ใช้ โครงสร้ างพื ้นฐานที่ได้ รับความเสียหายมีสิทธิ
บอกเลิกการขอใช้ โครงสร้ างพื ้นฐานโทรคมนาคมร่ วมกัน ได้ รวมทัง้ เรี ยกร้ องสิทธิตามหนังสือค ้าประกันของ
ธนาคาร และ/หรื อหลักประกัน และ/หรื อเรี ยกร้ องให้ ชดใช้ เบี ้ยปรับตามที่กาหนดไว้ ในสัญญาการใช้ โครงสร้ าง
พื ้นฐานโทรคมนาคมร่วมกันนี ้ได้

2.

ผู้ให้ ใช้ โครงสร้ างพืน้ ฐานไม่ต้องรับผิดต่อความเสียหายใด ๆ ไม่ว่าทางตรง หรื อทางอ้ อม อันเกิดจากการ
ทางานผิดพลาดของโครงสร้ างพืน้ ฐานโทรคมนาคม การที่โครงสร้ างพืน้ ฐานโทรคมนาคมทัง้ หมดหรื อแต่
บางส่วนไม่สามารถใช้ งานได้ หรื อใช้ งานได้ ไม่เต็มประสิทธิภาพ โดยเหตุอนั ไม่ได้ เกิดจากความผิดของผู้ให้ ใช้
โครงสร้ างพื ้นฐาน หรื อมีเหตุสดุ วิสยั อื่นใดอันเป็ นเหตุให้ ผ้ ขู อใช้ โครงสร้ างพื ้นฐานโทรคมนาคมไม่สามารถใช้
โครงสร้ างพื ้นฐานโทรคมนาคมร่วมกันเพื่อการให้ บริ การได้

3.

กรณีที่มีคาสัง่ การระงับการใช้ หรื อมีเหตุอุปสรรคขัดขวางต่าง ๆ ในการใช้ โครงสร้ างพืน้ ฐานโทรคมนาคม
ร่ วมกัน อัน เป็ น ผลมาจากค าวิ นิ จ ฉัย หรื อคาสั่งของกสทช. หรื อหน่ วยงานของรั ฐ หน่ วยงานก ากั บ ดูแ ล

Sensitivity: Internal

หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้ องหรื อของเจ้ าพนักงาน หรื อตามกฎระเบียบ ข้ อบังคับของตลาดหลักทรัพย์ หรื อตาม
กฎหมายอื่นผู้ขอใช้ โครงสร้ างพื ้นฐานไม่มีสิทธิในการเรี ยกร้ องค่าสินไหมทดแทนจากผู้ให้ ใช้ โครงสร้ างพื ้นฐาน
แต่ประการใด
4.

ค่าปรับ
4.1

กรณีที่ผ้ ขู อใช้ โครงสร้ างพื ้นฐานไม่ปฏิบตั ิตามสัญญาการใช้ โครงสร้ างพื ้นฐานโทรคมนาคมร่ วมกันข้ อ
ใดข้ อหนึ่ง และ/หรื อไม่ชาระหนีใ้ ห้ ถูกต้ องสมควร และ/หรื อไม่ชาระค่าตอบแทนการใช้ โครงสร้ าง
พื ้นฐานโทรคมนาคมร่ วมกัน ให้ ถูกต้ องครบถ้ วน ผู้ขอใช้ โครงสร้ างพื ้นฐานจะต้ องชาระเบี ้ยปรับเป็ น
รายวั น โดยคิ ด ค านวณในอั ต ราร้ อยละ 15 ต่ อ ปี ของค่ า ตอบแทนการใช้ โครงสร้ างพื น้ ฐาน
โทรคมนาคมร่วมกันในเดือนที่ผ้ ขู อใช้ โครงสร้ างพื ้นฐานไม่ปฏิบตั ิตามสัญญาการใช้ โครงสร้ างพื ้นฐาน
โทรคมนาคมร่ วมกัน ให้ แ ก่ผ้ ูให้ ใ ช้ โครงสร้ างพื น้ ฐาน เริ่ มนับ ตัง้ แต่วันที่ ผิด นัด ชาระหนีเ้ ป็ นต้ นไป
จนกว่าชาระหนี ้เสร็จสิ ้น

4.2

ค่าปรั บ กรณี อื่น ใดตามที่ ทัง้ สองฝ่ ายจะได้ เจรจาตกลงกันไว้ ใ นสัญ ญาการใช้ โครงสร้ างพื น้ ฐาน
โทรคมนาคมร่วมกัน

5.

กรณีที่ผ้ ขู อใช้ โครงสร้ างพื ้นฐานผิดนัดไม่ชาระหนี ้ภายในเวลาที่กาหนด ผู้ขอใช้ โครงสร้ างพื ้นฐานจะต้ องชาระ
ดอกเบี ้ยให้ แก่ผ้ ใู ห้ ใช้ โครงสร้ างพื ้นฐานในอัตราร้ อยละ 1.25 ต่อเดือนของหนี ้ค้ างชาระเริ่ มนับตั ้งแต่วันที่ผิด
ชาระหนี ้เป็ นต้ นไปจนกว่าจะชาระหนี ้เสร็จสิ ้น ทังนี
้ ้ เศษของเดือนให้ คานวณเป็ น 1 เดือน

Sensitivity: Internal

หมวดที่ 11
บุคคลและสถานที่ท่ ตี ิดต่ อได้

ในการขอใช้ โครงสร้ างพื ้นฐานโทรคมนาคมร่วมกันของ บริ ษัท ดีแทค ไตรเน็ต จากัด ผู้ขอใช้ โครงสร้ าง
พื ้นฐานจะต้ องดาเนินการ ดังนี ้
จัดทาเป็ นหนังสือแสดงเจตจานงส่งไปยังประธานเจ้ าหน้ าทีบ่ ริ หาร หรื อผู้รับมอบอานาจ
1. ที่อยู่สาหรับการจัดส่ งหนังสือแสดงเจตจานง
บริ ษัท ดีแทค ไตรเน็ต จากัด
เลขที่ 319 อาคารจัตรุ ัสจามจุรี ชัน้ 41 ถนนพญาไท แขวงปทุมวัน
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
หมายเลขโทรศัพท์: 02 202 8000
2. หน่ วยงาน/บุคคลสาหรับสอบถามข้ อมูลเพิ่มเติม
หน่ วยงาน : สายงานรัฐกิจสัมพันธ์ อาคารจัตรุ ัสจามจุรี ชัน้ 41
บุคคล : ผู้อานวยการอาวุโสสายงานรัฐกิจสัมพันธ์
หมายเลขโทรศัพท์: 02 202 8000
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์: regulatory@dtac.co.th
การจัดส่งเอกสารโดยทางไปรษณีย์ถือว่าวันที่รับเอกสารโดยทางไปรษณีย์คือวันทาการที่ 5 ของผู้รับ ทังนี
้ ้ นับ
ถัดจากวันที่สง่ ไปรษณีย์
การจัดส่งโดยพนักงานส่งเอกสารที่ถึงมือผู้ รับโดยตรง (by hand) ถือว่าวันที่รับเอกสารเป็ นวันรับการแสดง
เจตนา

Sensitivity: Internal

เอกสารแนบท้ าย

เอกสารแนบท้ าย 1

รายชื่อและรายละเอียดของโครงสร้ างพืน้ ฐานโทรคมนาคม และบริ การการใช้ โครงสร้ าง
พื ้นฐานโทรคมนาคมร่วมกัน

เอกสารแนบท้ าย 2

รายละเอียดทางเทคนิคสาหรับการใช้ โครงสร้ างพื ้นฐานโทรคมนาคมร่วมกัน

เอกสารแนบท้ าย 3

ค่าตอบแทนการใช้ โครงสร้ างพื ้นฐานโทรคมนาคมร่วมกัน

Sensitivity: Internal

เอกสารแนบท้ าย 1
รายชื่อและรายละเอียดของโครงสร้ างพืน้ ฐานโทรคมนาคม และบริการการใช้ โครงสร้ างพืน้ ฐาน
โทรคมนาคมร่ วมกัน

จุดที่ให้ ใช้ โครงสร้ างพืน้ ฐานโทรคมนาคมร่ วมกัน
จุดที่ให้ ใช้ โครงสร้ างพืน้ ฐานโทรคมนาคมร่ วมกันของผู้ให้ ใช้ โครงสร้ างพืน้ ฐาน ได้ แก่ สถานีฐานของผู้ให้ ใช้
โครงสร้ างพื ้นฐาน เนื่องจากแต่ละจุดที่ให้ ใช้ โครงสร้ างพื ้นฐานโทรคมนาคมร่วมกันมี ความเป็ นไปได้ ทางเทคนิคในการ
ให้ ใช้ โครงสร้ างพื ้นฐานโทรคมนาคมร่ วมกันได้ แตกต่างกัน ผู้ขอใช้ โครงสร้ างพื ้นฐานสามารถสอบถามข้ อมูลเพิ่มเติมได้
จากบุคคลและสถานที่ติดต่อ ตามหมวดที่ 11

บริการการใช้ โครงสร้ างพืน้ ฐานโทรคมนาคมร่ วมกัน
1. เสาโทรคมนาคม
2. พื ้นที่ตั ้งสถานีฐาน
3. สิ่งปลูกสร้ างสาหรับติดตั ้งอุปกรณ์สถานีฐาน
4. ระบบจ่ายไฟฟ้ากระแสตรงและแบตเตอรี่ สารองไฟฟ้า
5. สายอากาศและสายนาสัญญาณภายในอาคาร (Indoor antennas and feeder cables)
6. สายอากาศและสายนาสัญญาณภายนอกอาคาร (Outdoor antennas and feeder cables)
7. สื่อสัญญาณเชื่อมโยงระหว่างสถานีฐานแบบ IP (IP RAN)
8. เส้ นใยแก้ วนาแสงไร้ แสง (Dark Fiber)

Sensitivity: Internal

เอกสารแนบท้ าย 2
รายละเอียดทางเทคนิคสาหรับการใช้ โครงสร้ างพืน้ ฐานโทรคมนาคมร่ วมกัน

1. เสาโทรคมนาคม (Tower/Mast)
เสาโทรคมนาคมของผู้ให้ ใช้ โครงสร้ างพื ้นฐานสามารถแบ่งออกเป็ น 11 ชนิด ตามประเภทและความสูงของ
เสาดังนี ้
1. Guyed-Mast ชนิดความสูง 15, 21, 35, 45 และ 60 เมตร
2. Self-Support ชนิดความสูง 25, 35, 45 และ 60 เมตร
3. Pole ชนิดความสูงน้ อยกว่าหรื อเท่ากับ 9 เมตร และ 22 เมตร
ทัง้ นี ้ เสาความสูง 45 เมตร และต่ากว่าสามารถติดตัง้ สายอากาศระบบโทรศัพท์ เคลื่อนที่หรื อจานรั บ ส่ง
สัญญาณระบบไมโครเวฟได้ จานวน 3 ชุด ที่ความสูง -1, -4 และ -7 เมตรจากยอดเสา ส่วนเสาความสูง 60 เมตร
สามารถติดตั ้งสายอากาศระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ได้ หรื อจานรับส่งสัญญาณระบบไมโครเวฟได้ จานวน 4 ชุด ที่ความสูง
-1, -4, -7 และ -10 เมตรจากยอดเสา ส่วนเสาประเภท Pole สามารถติดตั ้งสายอากาศระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ได้ ไม่
เกิน 3 ชุด โดยมีจานวนเสาแบ่งตามประเภทและภูมิภาคได้ ดงั ตาราง

Sensitivity: Internal

ประเภท
เสา

ความสูง
(เมตร)

รวม

จานวนเสาโทรคมนาคม ตามภูมิภาค
กรุงเทพ ภาคกลาง
ภาค
ภาคเหนือ
ภาค
ภาคใต้
ตะวันออก
ตะวันออก
เฉียง
เหนือ
Guyed
15
526
369
39
41
14
18
45
Mast
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
Self25
6
2
1
1
2
Support
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
1,025
701
54
75
50
59
86
≤9
49
25
2
4
6
3
9
≥10
หมายเหตุ: การประเมินจานวนชุดสายอากาศที่สามารถติดตั ้งได้ บนข้ อสมมุติฐานว่าสถานีฐานของโทรศัพท์เคลื่อนที่
ของผู้ข อใช้ โครงสร้ างพื น้ ฐานกันเป็ นแบบกระจาย (Distributed Node B) โดยแยกหน่วยวิ ทยุระยะไกล (Remote
Radio Unit: RRU) ติดตั ้งอยู่บนเสาโทรคมนาคมพร้ อมสายอากาศและ (Baseband Unit: BBU) เชื่อมต่อกันด้ วยใย
แก้ วนาแสง ทังนี
้ ้ จะต้ องทาการสารวจความแข็งแรงของเสาโทรคมนาคม พื ้นที่ว่างที่สามารถติดตั ้งสายอากาศของเสา
โทรคมนาคมก่อนการติดตั ้ง

Sensitivity: Internal

2. พื ้นที่ตั ้งสถานีฐาน
พื ้นที่ของผู้ให้ ใช้ โครงสร้ างพื ้นฐาน หรื อ พื ้นที่เช่าเพื่อตั ้งสถานีโทรศัพ ท์เคลื่อนที่ของผู้ให้ ใช้ โครงสร้ างพืน้ ฐาน
ซึ่งอยู่ภายนอกอาคาร สิ่งปลูกสร้ าง หรื อตู้คอนเทนเนอร์ (greenfield) ของผู้ให้ ใช้ โครงสร้ างพื ้นฐาน ทังนี
้ ้ จาเป็ นต้ องมี
การสารวจพื ้นที่ว่างก่อนการอนุญาตให้ ติดตั ้ง
3. สิ่งปลูกสร้ างสาหรับติดตั ้งอุปกรณ์สถานีฐาน
สิ่งปลูกสร้ างสาหรับติดตั ้งอุปกรณ์ สถานีฐาน สามารถแบ่งออกได้ เป็ น 3 ประเภท ได้ แก่ พื ้นที่ภายในอาคาร
พื ้นที่ภายในคอนเทนเนอร์ และพื ้นที่ติดตั ้งอุปกรณ์ภายนอกอาคาร ทังนี
้ ้จะต้ องสารวจพื ้นที่ว่างและความแข็งแรงของ
โครงสร้ างก่อนอนุญาตให้ ติ ดตั ้ง ผู้ขอใช้ โครงสร้ างพืน้ ฐานเป็ นผู้รับผิดชอบค่าใช้ จ่ายในการปรับปรุ งพืน้ ที่เพื่อความ
แข็งแรงหรื อเพื่อความเหมาะสม
4. ระบบจ่ายไฟฟ้ากระแสตรงและแบตเตอรี่ สารองไฟฟ้า
ระบบจ่ายไฟฟ้ากระแสตรงของผู้ให้ ใช้ โครงสร้ างพื ้นฐาน เป็ นระบบจ่ายไฟฟ้ากระแสตรงที่ระดับแรงดันไฟฟ้า 48 โวลต์ โดยมีหน่วยจ่ายไฟฟ้า (module) 1-8 หน่วย แต่ละหน่วยสามารถจ่ายกาลังไฟฟ้าได้ 2,000 watts โดยมี
หน่วยจ่ายไฟฟ้าสารอง (Redundant) อย่างน้ อย 1 หน่วย (module) หรื อ 2,000 watts การสารองไฟฟ้าใช้ แบตเตอรี่
12 V. ความจุ 100 AH หรื อ 150 AH อย่างน้ อยจานวน 1 ชุดๆ ละ 4 หน่วย ทังนี
้ ้ความสามารถในการจ่ายกระแสไฟที่
ยังเหลือจาเป็ นต้ องทาการตรวจสอบก่อนการอนุญาตให้ ใช้ ระบบจ่ายไฟฟ้ากระแสตรงและแบตเตอรี่ สารองไฟฟ้า
จะต้ องมีการสารวจปริ มาณความสามารถให้ การจ่ายไฟฟ้ากระแสตรงที่ยงั เหลืออยู่

Sensitivity: Internal

5. สายอากาศและสายนาสัญญาณภายในอาคาร (Indoor antennas and feeder cables)
สายอากาศและสายนาสัญญาณภายในอาคารของผู้ให้ ใช้ โครงสร้ างพื ้นฐานรองรับเทคโนโลยี SISO (Single
Input Single Output) และ/หรื อ MIMO (Multiple Input Multiple Output) ทัง้ นีข้ ึน้ อยู่การออกแบบสายอากาศและ
สายนาสัญญาณภายในอาคารแต่ละสถานีของผู้ให้ ใช้ โครงสร้ างพื ้นฐาน
6. สายอากาศและสายนาสัญญาณภายนอกอาคาร (Outdoor antennas and feeder cables)
สายอากาศและสายน าสัญ ญาณภายนอกอาคาร (Outdoor antennas and feeder cables) ของผู้ใ ห้ ใ ช้
โครงสร้ างพื ้นฐาน สามารถรองรับย่านความถี่ 900, 1800, 2100 MHz
ทัง้ นี ้ ผู้ให้ ใช้ โครงสร้ างพืน้ ฐานสงวนสิทธิในการปฏิเสธการให้ ใช้ สายอากาศและสายนาสัญญาณภายนอก
อาคาร หากทิศทาง (direction) หรื อ มุมก้ ม (down tilt) ของผู้ขอใช้ โครงสร้ างพื ้นฐานแตกต่างไปจากทิศทางหรื อมุมก้ ม
ของ sector นัน้ ๆ ของผู้ให้ ใช้ โครงสร้ างพื ้นฐาน หรื อกรณีที่อาจก่อให้ เกิดการรบกวนหรื อปั ญหาทางเทคนิคอื่นต่อผู้ให้
ใช้ โครงสร้ างพื ้นฐานหรื อผู้ขอใช้ โครงสร้ างพื ้นฐานรายอื่น
7. สื่อสัญญาณเชื่อมโยงระหว่างสถานีฐานแบบ IP (IP RAN)
สื่อสัญญาณเชื่อมโยงระหว่างสถานีฐานแบบ IP (IP RAN) เป็ นโครงข่ายโทรคมนาคมสาหรับการรับส่ง IPPacket ระหว่างสถานีฐานและชุมสาย ซึ่งมีความสามารถในการจัดการเส้ นทาง การกาหนดคุณภาพของการสื่ อ
สัญญาณ โดยสื่อสัญญาณเชื่อมโยงระหว่างสถานีฐานแบบ IP ของผู้ให้ ใช้ โครงสร้ างพืน้ ฐานประกอบด้ วย 2 ระดับ
ได้ แก่ 1)ระดับ Access Ring ซึ่งประกอบด้ วยอุปกรณ์ Access Node เชื่อมต่อระหว่าง Node ด้ วยใยแก้ วนาแสง โดย
มีความจุการสื่อสัญญาณที่ 1 กิกะบิตต่อวินาที (Gbps) เพื่อเป็ นจุดเข้ าถึงที่สถานีฐาน 2)ระดับ Aggregate Ring ซึ่ง
ประกอบด้ วย Aggregate Node เชื่อมต่อระหว่าง Node ด้ วยใยแก้ นาแสง โดยมีความจุการสื่อสัญญาณที่ 10 กิกะบิต
ต่อวินาที (Gbps) เพื่อเป็ นจุดเข้ าถึงที่สถานีฐาน จุดเข้ าถึงที่ชมุ สาย และเชื่อมต่อกับ Access Ring

Sensitivity: Internal

ศักยภาพในการรองรับทราฟฟิ คของสื่อสัญญาณเชื่อมโยงระหว่างสถานีฐานแบบ IP (IP RAN) ของผู้ให้ ใช้
โครงสร้ างพื ้นฐาน ประเมินได้ จาก 2 ปั จจัย คือ 1) ศักยภาพในการรองรับทราฟฟิ คของ Aggregate Ring ซึง่ ในปั จจุบนั
Aggregate Ring มีความจุก ารสื่ อสัญ ญาณที่ 10 Gbps และ 2) ปริ มาณ Port ที่ ติดตัง้ ใน Aggregate Node และ
Access Node ซึง่ ใช้ สาหรับรองรับการเชื่อมต่อจากอุปกรณ์ต่างๆเข้ าสูโ่ ครงข่าย
มาตรฐานทางเทคนิค
Gigabit Ethernet ผ่านใยแก้ วนาแสงตามมาตรฐาน IEEE 1000BASE-SX, 1000BASE-LX, 1000BASE-VX,
1000BASE-ZX, 1000BASE-BX และ 1000BASE-CWDM
10 Gigabit Ethernet ผ่านใยแก้ วนาแสง IEEE 10GBASE
8. เส้ นใยแก้ วนาแสงไร้ แสง (Dark Fiber)
เส้ นใยแก้ วนาแสงไร้ แสง เป็ นบริ การให้ ใช้ ใยแก้ วนาแสงไร้ แสง (Dark Fiber) ของผู้ให้ ใช้ โครงสร้ างพืน้ ฐาน
โครงข่ายใยแก้ วนาแสงไร้ แสงของผู้ให้ ใช้ โครงสร้ างพืน้ ฐานเป็ นแบบ Single Mode ตามมาตรฐาน ITU G.652 โดยมี
จานวน Core ที่ 12-120 Core ซึง่ สามารถรองรับเทคโนโลยีการสื่อสารได้ หลายประเภท เช่น SDH DWDM หรื อ IP
มาตรฐานทางเทคนิค
ให้ เป็ นไปตามมาตรฐาน ITU G.652 Characteristics of a Single-Mode Optical Fiber and Cable

Sensitivity: Internal

เอกสารแนบท้ าย 3
ค่ าตอบแทนการใช้ โครงสร้ างพืน้ ฐานโทรคมนาคมร่ วมกัน
1. ค่ าตอบแทนการใช้ เสาโทรคมนาคม แบ่งเป็ น
1.1. ค่าตอบแทนการใช้ พื ้นที่บนเสาโทรคมนาคมโดยประมาณ (indicative price)
(1) ค่าตอบแทนการใช้ พื ้นที่บนเสาโทรคมนาคม ประเภท (ก)
ประเภทเสาโทรคมนาคม
Guyed Mast

Self-Support

Pole

ขนาดความสูง (เมตร)
15
21
35
45
60
25
35
45
60
≤9
≥10

ค่าตอบแทนการใช้ พื ้นทีบ่ นเสาโทรคมนาคม
โดยประมาณ (บาท ต่อ เดือน)
2,558
2,878
5,980
8,019
8,959
6,381
8,364
10,121
12,680
1,985
2,585

ทังนี
้ ้ สาหรับการติดตั ้ง RRU และสายอากาศโทรศัพท์เคลื่อนที่จานวนไม่เกิน 3 ชุด
เศษของเดือน ให้ คิดตามวันที่มีการใช้ จริ ง (ตามเดือนปฏิทิน)
ผู้ขอใช้ โครงสร้ างพื ้นฐานเป็ นผู้รับผิดชอบค่าใช้ จ่ายในการปรับปรุ งเสาโทรคมนาคมและอื่นๆเพื่อเพิ่มความ
แข็งแรงหรื อเพื่อความเหมาะสมทางเทคนิค

Sensitivity: Internal

ค่าตอบแทนนี ้เป็ นอัตราโดยประมาณ (indicative price) เท่านัน้ ค่าตอบแทนการใช้ พื ้นที่บนเสาโทรคมนาคม
สาหรับแต่ละสถานีจะขึ ้นอยู่กบั ค่าใช้ จ่ายลงทุนในการสร้ างเสาโทรคมนาคมของแต่ละสถานี
(2) ค่าตอบแทนการใช้ พื ้นที่บนเสาโทรคมนาคม ประเภท (ข)
ประเภทเสาโทรคมนาคม
Guyed Mast

Self-Support

Pole

ขนาดความสูง (เมตร)
15
21
35
45
60
25
35
45
60
≤9
≥10

ค่าตอบแทนการใช้ พื ้นทีบ่ นเสาโทรคมนาคม
โดยประมาณ (บาท ต่อ เดือน)
3,837
4,317
8,970
12,029
13,439
9,572
12,546
15,182
19,020
2,978
3,878

ทังนี
้ ้ สาหรับการติดตั ้ง RRU และสายอากาศโทรศัพท์เคลื่อนที่จานวนไม่เกิน 3 ชุด
เศษของเดือน ให้ คิดตามวันที่มีการใช้ จริ ง (ตามเดือนปฏิทิน)
อัตราค่าตอบแทนนี ้เป็ นอัตราซึง่ ผู้ให้ ใช้ โครงสร้ างพื ้นฐานโทรคมนาคมเป็ นผู้ดาเนินการปรับปรุงพื ้นที่และหรื อ
ความแข็งแรงของเสาโทรคมนาคมแล้ ว
ค่าตอบแทนนี ้เป็ นอัตราโดยประมาณ (indicative price) เท่านัน้ ค่าตอบแทนการใช้ พื ้นที่บนเสาโทรคมนาคม
สาหรับแต่ละสถานีจะขึ ้นอยู่กับค่าใช้ จ่ายลงทุนในการสร้ างเสาโทรคมนาคมของแต่ละสถานี

Sensitivity: Internal

1.2. ค่าตอบแทนการใช้ สถานที่ตั ้งเสาโทรคมนาคมโดยประมาณ (indicative price)
1.1.1. ค่าตอบแทนการใช้ สถานที่ตั ้งเสาโทรคมนาคม ประเภท (ก)
ประเภทเสาโทรคมนาคม
Guyed Mast

Self-Support

Pole

ขนาดความสูง (เมตร)
15
21
35
45
60
25
35
45
60
≤9
≥10

ค่าตอบแทนการใช้ สถานที่ตั ้งเสาโทรคมนาคม
โดยประมาณ (บาท ต่อ เดือน)
1,559
1,559
1,559
1,559
1,559
1,559
1,559
1,559
1,247
2,079
2,079

ทังนี
้ ้ สาหรับการติดตั ้ง RRU และสายอากาศโทรศัพท์เคลื่อนที่จานวนไม่เกิน 3 ชุด
เศษของเดือน ให้ คิดตามวันที่มีการใช้ จริ ง (ตามเดือนปฏิทิน)
ผู้ขอใช้ โครงสร้ างพื ้นฐานเป็ นผู้รับผิดชอบค่าใช้ จ่ายในการปรับปรุ งเสาโทรคมนาคมและอื่นๆเพื่อเพิ่มความ
แข็งแรงหรื อเพื่อความเหมาะสมทางเทคนิค
ค่ า ตอบแทนนี เ้ ป็ น อั ต ราโดยประมาณ (indicative price) เท่ า นั น้ ค่ า ตอบแทนการใช้ สถานที่ ตั ง้ เสา
โทรคมนาคมสาหรับแต่ละสถานีจะขึน้ อยู่กับ ประเภทและความสูงของเสาโทรคมนาคม และอัตราค่าเช่า
พื ้นที่สถานีฐานที่ผ้ ใู ห้ ใช้ โครงสร้ างพื ้นฐานจ่ายให้ แก่ผ้ ใู ห้ เช่าพื ้นที่สถานีฐาน

Sensitivity: Internal

1.1.2. ค่าตอบแทนการใช้ สถานที่ตั ้งเสาโทรคมนาคม ประเภท (ข)
ประเภทเสาโทรคมนาคม
Guyed Mast

Self-Support

Pole

ขนาดความสูง (เมตร)
15
21
35
45
60
25
35
45
60
≤9
≥10

ค่าตอบแทนการใช้ สถานที่ตั ้งเสาโทรคมนาคม
โดยประมาณ (บาท ต่อ เดือน)
3,230
3,230
3,230
3,230
3,230
3,230
3,230
3,230
2,584
4,306
4,306

ทังนี
้ ้ สาหรับการติดตั ้ง RRU และสายอากาศโทรศัพท์เคลื่อนที่จานวนไม่เกิน 3 ชุด
เศษของเดือน ให้ คิดตามวันที่มีการใช้ จริ ง (ตามเดือนปฏิทิน)
อัตราค่าตอบแทนนี ้เป็ นอัตราซึง่ ผู้ให้ ใช้ โครงสร้ างพื ้นฐานโทรคมนาคมเป็ นผู้ดาเนินการปรับปรุงพื ้นที่และหรื อ
ความแข็งแรงของเสาโทรคมนาคมแล้ ว
ค่ า ตอบแทนนี เ้ ป็ น อั ต ราโดยประมาณ (indicative price) เท่ า นั น้ ค่ า ตอบแทนการใช้ สถานที่ ตั ง้ เสา
โทรคมนาคมสาหรับแต่ละสถานีจะขึน้ อยู่กับ ประเภทและความสูงของเสาโทรคมนาคม และอัตราค่าเช่า
พื ้นที่สถานีฐานที่ผ้ ใู ห้ ใช้ โครงสร้ างพื ้นฐานจ่ายให้ แก่ผ้ ใู ห้ เช่าพื ้นที่สถานีฐาน

Sensitivity: Internal

2. ค่ าตอบแทนการใช้ พนื ้ ที่ตงั ้ สถานีฐาน
2.1. ค่าตอบแทนการใช้ พื ้นที่ตั ้งสถานีฐานโดยประมาณ (indicative price)
อัตรา 295 บาทต่อหนึ่งตารางเมตร ต่อเดือน
ค่ าตอบแทนนี เ้ ป็ น อัตราโดยประมาณ (indicative price) เท่ านัน้ ค่าตอบแทนการใช้ พื น้ ที่ตัง้ สถานีฐาน
สาหรับแต่ละสถานีฐานขึน้ อยู่กับอัตราค่าเช่าพืน้ ที่สถานีฐานที่ ผ้ ูให้ ใช้ โครงสร้ างพืน้ ฐานจ่ายให้ แก่ผ้ ใู ห้ เช่า
พื ้นที่สถานีฐาน
2.2. การคานวณค่าตอบแทน ให้ คิดขนาดพื ้นที่ขนต
ั ้ ่า 6 ตารางเมตร เศษของตารางเมตร ให้ คิดเป็ น 1 ตารางเมตร
และเศษของเดือน ให้ คิดตามวันที่มีการใช้ จริ ง (ตามเดือนปฏิทิน)
2.3. ผู้ขอใช้ โครงสร้ างพื ้นฐานเป็ นผู้รับผิดชอบค่าใช้ จ่ายในการปรับปรุงพื ้นทีต่ ั ้งสถานีฐานและอื่น ๆ เพื่อเพิ่มความ
แข็งแรงหรื อเพื่อความเหมาะสมทางเทคนิค
3. ค่ าตอบแทนการใช้ ส่ งิ ปลูกสร้ างสาหรับติดตัง้ อุปกรณ์ สถานีฐาน แบ่งเป็ น
3.1. ค่าตอบแทนการใช้ พื ้นที่บนสิ่งปลูกสร้ างสาหรับติดตั ้งอุปกรณ์สถานีฐานโดยประมาณ (indicative price)
ประเภทพื ้นที่

ตู้คอนเทนเนอร์
Sun Shelter
โครงสร้ างสาหรับติดตั ้งอุปกรณ์ภายนอกอาคาร
พื ้นที่ภายในอาคาร

Sensitivity: Internal

ค่าตอบแทนการใช้ พื ้นที่บนสิ่งปลูกสร้ างสาหรับติดตั ้ง
อุปกรณ์สถานีฐานโดยประมาณ
(บาทต่อหนึ่งตารางเมตร ต่อเดือน)
2,528
888
585

อัตราค่าตอบแทนนีเ้ ป็ นอัตราโดยประมาณ (indicative price) เท่านัน้ ค่าตอบแทนการใช้ พืน้ ที่ บนสิ่งปลูก
สร้ างสาหรั บติดตัง้ อุปกรณ์ สถานีฐานสาหรับแต่ละสถานีฐานขึน้ อยู่กับ ค่าใช้ จ่ายลงทุนในการสร้ างพืน้ ที่
สาหรับติดตั ้งอุปกรณ์ สถานีฐาน ค่าใช้ จ่ายลงทุนในการปรับปรุ งสถานที่ของสถานีฐาน (site preparation)
อัตราค่าเช่าพื ้นที่สถานีฐานที่ผ้ ใู ห้ ใช้ โครงสร้ างพื ้นฐานจ่ายให้ แก่ผ้ ใู ห้ เช่าพื ้นที่สถานีฐาน
การคานวณค่าตอบแทน เศษของตารางเมตร ให้ คิดเป็ น 1 ตารางเมตร และ เศษของเดือน ให้ คิดตามวันที่มี
การใช้ จริ ง (ตามเดือนปฏิทิน)
3.2. ค่าตอบแทนการใช้ สถานที่ตั ้งสิ่งปลูกสร้ างสาหรับติดตั ้งอุปกรณ์สถานีฐานโดยประมาณ (indicative price)
อัตรา 509 บาทต่อหนึ่งตารางเมตร ต่อเดือน
ค่าตอบแทนนี ้เป็ นอัตราโดยประมาณ (indicative price) เท่านัน้ ค่าตอบแทนการใช้ สถานที่ตั ้งสิ่งปลูกสร้ าง
ส าหรั บ ติดตัง้ อุป กรณ์ ส ถานี ฐ านสาหรั บแต่ล ะสถานี ฐานขึ น้ อยู่กับอัตราค่าเช่ าพื น้ ที่ สถานี ฐานที่ ผ้ ูให้ ใช้
โครงสร้ างพื ้นฐานจ่ายให้ แก่ผ้ ใู ห้ เช่าพื ้นที่สถานีฐาน
การคานวณค่าตอบแทน เศษของตารางเมตร ให้ คิดเป็ น 1 ตารางเมตร และ เศษของเดือน ให้ คิดตามวันที่มี
การใช้ จริ ง (ตามเดือนปฏิทิน)
ผู้ขอใช้ โครงสร้ างพืน้ ฐานเป็ นผู้รับผิดชอบค่าใช้ จ่ายในการปรั บปรุ งสิ่งปลูกสร้ างและอื่น ๆ เพื่อเพิ่มความ
แข็งแรงหรื อเพื่อความเหมาะสมทางเทคนิค การใช้ พืน้ ที่นี ข้ ึน้ อยู่กับสัญญาเช่ าระหว่างผู้ให้ ใช้ โครงสร้ าง
พื ้นฐานกับผู้ให้ เช่าพื ้นที่สถานีฐาน

Sensitivity: Internal

4. ค่ าตอบแทนการใช้ ระบบจ่ ายไฟฟ้ ากระแสตรงและแบตเตอรี่สารองไฟฟ้ า
4.1. ค่าตอบแทนการใช้ ระบบจ่ายไฟฟ้ากระแสตรง อัตรา 437 บาท ต่อ หนึ่งกิโลวัตต์ ต่อ เดือน
4.2. ค่าตอบแทนการใช้ แบตเตอรี่ สารองไฟฟ้า อัตรา 457 บาท ต่อ หนึ่งกิโลวัตต์-ชัว่ โมงต่อ เดือน
4.3. การคานวณค่าตอบแทน เศษของเดือน ให้ คิดตามวันที่มีการใช้ จริ ง (ตามเดือนปฏิทิน)
5. ค่ าตอบแทนการใช้ ระบบสายอากาศและสายนาสัญญาณภายในอาคาร แบ่งเป็ น
5.1. ค่าตอบแทนการใช้ สายนาสัญญาณและสายอากาศภายในอาคารร่วมโดยประมาณ (indicative price)
5.1.1 เทคโนโลยี SISO อัตรา 581 บาท ต่อ หนึ่งสายอากาศ ต่อ เดือน
5.1.2 เทคโนโลยี 2x2 MIMO อัตรา 890 บาท ต่อ หนึ่งสายอากาศ ต่อเดือน
5.2. ค่าตอบแทนการใช้ สถานที่ตั ้งระบบสายนาสัญญาณและสายอากาศภายในอาคารโดยประมาณ (indicative
price)
อัตรา 7,352 บาทต่อ เดือน
ค่าตอบแทนนี ้เป็ นอัตราโดยประมาณ (indicative price) เท่านัน้ ค่าตอบแทนการใช้ สถานที่ตั ้งระบบสายนา
สัญญาณและสายอากาศภายในอาคารสาหรับแต่ละสถานีฐานขึ ้นอยู่กบั อัตราค่าเช่าพื ้นที่สถานีฐานที่ผ้ ใู ห้ ใช้
โครงสร้ างพื ้นฐานจ่ายให้ แก่ผ้ ใู ห้ เช่าพื ้นที่สถานีฐาน
5.3. การคานวณค่าตอบแทน เศษของเดือน ให้ คิดตามวันที่มีการใช้ จริ ง (ตามเดือนปฏิทิน)

Sensitivity: Internal

6. ค่ าตอบแทนการใช้ สายอากาศและสายนาสัญญาณภายนอกอาคาร
6.1. ค่าตอบแทนการใช้ สายอากาศและสายนาสัญญาณภายนอกอาคาร อัตรา 632 บาท ต่อ หนึ่งเซกเตอร์
(Sector) ต่อเดือน
6.2. ผู้ขอใช้ โครงสร้ างพื ้นฐานเป็ นผู้จดั หาอุปกรณ์ Combiner และตัวต่อ (Connector) เพื่อเชื่อมต่อเข้ ากับระบบ
สายอากาศและสายนาสัญญาณภายในอาคารเอง ตามมาตรฐาน ผู้ผลิต และรุ่ นอุปกรณ์ที่ผ้ ใู ห้ ใช้ โครงสร้ าง
พื ้นฐานกาหนด
6.3. การคานวณค่าตอบแทน เศษของเดือน ให้ คิดตามวันที่มีการใช้ จริ ง (ตามเดือนปฏิทิน)
7. ค่ าตอบแทนการใช้ อุปกรณ์ ส่ อื สัญญาณเชื่อมโยงระหว่ างสถานีฐานแบบ IP (IP RAN)
7.1. ค่ า ตอบแทนการใช้ สื่ อ สั ญ ญาณเชื่ อ มโยงระหว่ า งสถานี ฐ านแบบ IP แบบคิ ด ตามความจุ ที่ ใ ช้ งาน
ประกอบด้ วย
7.1.1. ค่าตอบแทนการใช้ อปุ กรณ์ปลายทางระดับ 10 กิกะบิต
7.1.1.1.

พอร์ ตของ Access Node อัตรา 1,474 บาท ต่อ หนึ่งพอร์ ต ต่อ เดือน

7.1.1.2.

พอร์ ตของ Aggregate Node อัตรา 4,872 บาทต่อ หนึ่งพอร์ ต ต่อเดือน

7.1.2. ค่าตอบแทนการใช้ อปุ กรณ์ปลายทางระดับ 1 กิกะบิต

Sensitivity: Internal

7.1.2.1.

พอร์ ตของ Access Node อัตรา 368 บาทต่อ หนึ่งพอร์ ต ต่อเดือน

7.1.2.2.

พอร์ ตของ Aggregate Node อัตรา 572 บาทต่อ หนึ่งพอร์ ต ต่อเดือน

7.1.3. หากผู้ให้ ใช้ โครงสร้ างพื ้นฐานไม่มีพอร์ ตว่าง ณ จุด ให้ ใช้ โครงสร้ างพื ้นฐานโทรคมนาคมร่วมกันที่ผ้ ขู อ
ใช้ โครงสร้ างพืน้ ฐานต้ องการ ผู้ขอใช้ โครงสร้ างพืน้ ฐานจะต้ องเป็ นผู้จัดหาอุปกรณ์ พอร์ ตเอง ตาม
มาตรฐาน ผู้ผลิต และรุ่นอุปกรณ์ที่ผ้ ใู ห้ ใช้ โครงสร้ างพื ้นฐานกาหนด
7.1.4. ค่าตอบแทนการส่งทราฟฟิ ค (bandwidth) อัตรา 60 บาท ต่อ หนึ่งเมกะบิตต่อวินาที (Mbps) ต่อ
เดือน
7.1.5. ปริ มาณทราฟฟิ คที่นามาคานวณค่าบริ การส่งทราฟฟิ คตามข้ อ 7.1.4 ให้ ใช้ ปริ มาณการใช้ งานตามที่
ตกลงกันไว้ หรื อตามที่ผ้ ขู อใช้ โครงสร้ างพื ้นฐานใช้ จริ งและตรวจสอบได้ โดยผู้ให้ ใช้ โครงสร้ างพื ้นฐาน
แล้ วแต่ปริ มาณใดจะสูงกว่า
7.2. ค่าตอบแทนการใช้ อปุ กรณ์สื่อสัญญาณเชื่อมโยงระหว่างสถานีฐานแบบ IP แบบเหมาจ่าย
7.2.1. กรณีที่ผ้ ขู อใช้ โครงสร้ างพื ้นฐานมีความต้ องการใช้ อุปกรณ์สื่อสัญญาณเชื่อมโยงระหว่างสถานีฐาน
แบบ IP (IPRAN) ทุกจังหวัดทั่วประเทศและแบนด์ วิดธ์ ตัง้ แต่ 100 Mbps ต่อสถานี ขึน้ ไป ผู้ขอใช้
โครงสร้ างพื ้นฐานสามารถเลือกขอใช้ อตั ราเหมาจ่ายได้
7.2.2. ค่าตอบแทนเหมาจ่าย อัตรา 4,300 บาท ต่อ 1 สถานี ต่อ 1 เดือน สาหรับกรณีที่ใช้ เส้ นใยแก้ วนาแสง
หรื อ Microwave หรื อสื่อนาสัญญาณอื่น และอุปกรณ์ IPRAN ที่สถานีฐานของผู้ให้ ใช้ โครงสร้ าง
พื ้นฐาน หรื อ
7.2.3. ค่าตอบแทนเหมาจ่าย อัตรา 1,700 บาท ต่อ 1 สถานี ต่อ 1 เดือน สาหรับกรณีที่ผ้ ูขอใช้ โครงสร้ าง
พื ้นฐานเป็ นผู้จดั หาเส้ นใยแก้ วนาแสงไร้ แสงเอง

Sensitivity: Internal

7.2.4. ผู้ขอใช้ โครงสร้ างพืน้ ฐานสามารถใช้ โครงข่ายโทรคมนาคม DWDM และเส้ นใยแก้ วนาแสงไร้ แสง
(Dark Fiber) ของผู้ให้ ใช้ โครงสร้ างพื ้นฐานเพื่อใช้ เป็ นสื่อสัญญาณระหว่างชุมสายหรื ออื่นๆได้ ทังนี
้ ้
ขึ ้นอยู่กบั ความเหมาะสมทางเทคนิคและความจุโครงข่ายของผู้ให้ ใช้ โครงสร้ างพื ้นฐานที่เหลืออยู่
7.3. การคานวณค่าตอบแทน เศษของเดือน ให้ คิดตามวันที่มีการใช้ จริ ง (ตามเดือนปฏิทิน)
8. ค่ าตอบแทนการใช้ เส้ นใยแก้ วนาแสงไร้ แสง (Dark Fiber)
8.1. ค่าตอบแทนการใช้ เส้ นใยแก้ วนาแสงไร้ แสง อัตรา 1,500 บาท ต่อ หนึ่ง core ต่อ กิโลเมตร ต่อ เดือน
8.2. การคานวณค่าตอบแทน เศษของเดือน ให้ คิดตามวันที่มีการใช้ จริ ง (ตามเดือนปฏิทิน) เศษของกิโลเมตร ให้
คิดเป็ น 1 กิโลเมตร
9. ค่ าตอบแทนการใช้ ส่ งิ อานวยความสะดวก
9.1. การใช้ กระแสไฟฟ้า
9.1.1. ในกรณีที่มีการร่วมใช้ กาลังไฟฟ้า ค่าตอบแทนการใช้ ไฟฟ้า (unit) อัตรา 8 บาท ต่อกิโลวัตต์-ชัว่ โมง
9.1.2. การคานวณจานวนหน่วยการใช้ ไฟฟ้า (unit) คานวณจากอัตราการใช้ ไฟฟ้าสูงสุดของอุปกรณ์ คูณ
ด้ วยจานวนชัว่ โมงที่ใช้ ไฟฟ้าต่อวัน คูณด้ วยจานวนวันในรอบเดือน
9.1.3. เศษของเดือน ให้ คิดตามวันที่มีการใช้ จริ ง (ตามเดือนปฏิทิน)
หมายเหตุ: ค่ าตอบแทนทุกประเภทบริ การดังกล่ าวข้ างต้ นยังไม่ รวมภาษีมูลค่ าเพิ่ม

ทัง้ นี ้ ผู้ใ ห้ ใ ช้ โครงสร้ างพื น้ ฐานและผู้ข อใช้ โ ครงสร้ างพื น้ ฐานสามารถเจรจาเงื่อนไขและค่ าตอบแทนการใช้
โครงสร้ างพื ้นฐานโทรคมนาคมร่วมกันได้ อย่างอิสระ และให้ ถือปฎิบตั ิตามข้ อตกลงที่ได้ ตกลงร่วมกันดังกล่าว
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