ข้อเสนอการใช้โครงสร้างพืน้ ฐานโทรคมนาคมร่วมกัน
สําหรับโครงข่ายโทรคมนาคมไร้สาย
(Reference Infrastructure Sharing Offer)
ของ
บริษทั ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชันจํ
่ ากัด

ข้อเสนอการใช้โครงสร้างพืน้ ฐานโทรคมนาคมร่วมกันสําหรับโครงข่ายโทรคมนาคมไร้สาย
ข้อเสนอฉบับนี้ทาํ ขึน้ โดย บริษทั ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชัน่ จํากัด ซึง่ จดทะเบียนเป็ นนิตบิ ุคคล
ประเภทบริษทั จํากัด ณ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า โดยมีสาํ นักงานใหญ่ตงั ้ อยูเ่ ลขที่ 18 อาคารทรู ทาวเวอร์ ถนน
รัชดาภิเษกแขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร10310 ซึง่ ต่อไปในข้อเสนอนี้จะเรียกว่า “ผูใ้ ห้ใช้โครงสร้าง
พืน้ ฐาน”
เพือ่ ให้เป็ นไปตามประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม
แห่งชาติ เรือ่ ง การใช้โครงสร้างพืน้ ฐานโทรคมนาคมร่วมกันสําหรับโครงข่ายโทรคมนาคมไร้สาย (“ประกาศการใช้
โครงสร้างพืน้ ฐานโทรคมนาคมร่วมกันฯ”) ผูใ้ ห้ใช้โครงสร้างพืน้ ฐานจึงได้จดั ทําข้อเสนอการใช้โครงสร้างพืน้ ฐาน
โทรคมนาคมร่วมกันสําหรับโครงข่ายโทรคมนาคมไร้สาย(“Reference Infrastructure Sharing Offer: RISO”) ฉบับ
นี้ขน้ึ โดยมีรายละเอียดเป็ นไปตามประกาศการใช้โครงสร้างพืน้ ฐานโทรคมนาคมร่วมกันฯ ดังนี้
ข้อ 1

ขอบเขต ความหมายและการตีความถ้อยคําใน RISO
1.1 ขอบเขต
RISO นี้ครอบคลุมการดําเนินการทางเทคนิคและทางพาณิชย์เพือ่ การให้ใช้โครงสร้างพืน้ ฐาน
โทรคมนาคมสําหรับโครงข่ายโทรคมนาคมไร้สายร่วมกัน (“โครงสร้างพืน้ ฐานฯ”) โดยให้ถอื เอาเอกสารแนบท้าย
RISO ตามทีป่ รากฏในข้อนี้เป็ นส่วนหนึ่งของ RISO นี้
หากเอกสารแนบท้าย RISO มีขอ้ ความตอนใดขัดหรือแย้งกับข้อความทีไ่ ด้กล่าวไว้ใน RISO ให้
ถือบังคับตามข้อความใน RISO และในกรณีเอกสารแนบท้าย RISO ขัดหรือแย้งกันเองให้ถอื บังคับตามเอกสารทีท่ าํ ขึน้
หลังสุด หรือหากเอกสารแนบท้าย RISO ทําขึน้ พร้อมกัน ก็ให้ถอื บังคับตามเอกสารแนบท้าย RISO ทีม่ ลี าํ ดับก่อนเป็ น
หลัก
เอกสารแนบท้ายหมายเลข 1
รายชื่อและรายละเอียดของโครงสร้างพืน้ ฐานฯ
เอกสารแนบท้ายหมายเลข 2
ข้อกําหนดและมาตรฐานทางเทคนิคสําหรับ
การใช้โครงสร้างพืน้ ฐานฯ
เอกสารแนบท้ายหมายเลข 3
รายละเอียดเกีย่ วกับอาคารสถานทีส่ าธารณูปโภค
และสิง่ อํานวยความสะดวกอื่นทีต่ อ้ งใช้สาํ หรับการใช้
โครงสร้างพืน้ ฐานฯ
เอกสารแนบท้ายหมายเลข 4
อัตราค่าตอบแทนการใช้โครงสร้างพืน้ ฐานฯ
เอกสารแนบท้ายหมายเลข 5
หลักเกณฑ์และวิธกี ารสําหรับการเรียกเก็บเงินและ
การชําระค่าตอบแทนการใช้โครงสร้างพืน้ ฐานฯ
1.2 ระยะเวลาการมีผลบังคับใช้
ให้ RISO ฉบับนี้ มีผลบังคับใช้เมื่อผูใ้ ห้ใช้โครงสร้างพืน้ ฐาน เปิดเผย RISO เป็ นการ
ทัวไป
่ และได้จดั ส่งสําเนา RISO ให้คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม
แห่งชาติ
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ข้อ 2

รายชื่อและรายละเอียดของโครงสร้างพืน้ ฐานโทรคมนาคมสําหรับโครงข่ายโทรคมนาคมไร้

สาย
ผูใ้ ห้ใช้โครงสร้างพืน้ ฐานมีความประสงค์จะให้ใช้โครงสร้างพืน้ ฐานฯ ของผูใ้ ห้ใช้โครงสร้างพืน้ ฐาน
โดยมีรายชื่อและรายละเอียดเป็ นไปตามเอกสารแนบท้ายหมายเลข 1
ข้อ 3

ข้อกําหนดและเงื่อนไขของการให้ใช้โครงสร้างพืน้ ฐานฯ
3.1 ผูข้ อใช้โครงสร้างพืน้ ฐานจะต้องเป็ นผูร้ บั ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบทีส่ ามตาม
กฎหมายว่าด้วยการประกอบกิจการโทรคมนาคม ทีม่ ลี กั ษณะและประเภทบริการโครงข่ายโทรคมนาคมไร้สาย ที่
ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ หรือบริการพหุสอ่ื ความเร็วสูง ตลอดระยะเวลาทีก่ าํ หนดไว้ในสัญญาการใช้โครงสร้าง
พืน้ ฐานฯ กับผูใ้ ห้ใช้โครงสร้างพืน้ ฐาน
3.2 ผูข้ อใช้โครงสร้างพืน้ ฐานมีภาระหน้าทีแ่ ละข้อผูกพันตาม RISO ฉบับนี้รวมถึงข้อตกลงอื่นใด
ซึง่ อยูภ่ ายใต้หลักเกณฑ์ของประกาศการใช้โครงสร้างพืน้ ฐานโทรคมนาคมร่วมกันฯ
3.3 ผูข้ อใช้โครงสร้างพืน้ ฐานไม่สามารถนําโครงสร้างพืน้ ฐานฯ ไม่วา่ ทัง้ หมดหรือเพียงบางส่วนออก
ให้บุคคลอื่นใช้หรือร่วมใช้หรือก่อให้เกิดภาระผูกพัน รวมถึงการโอนสิทธิ หน้าที่ และความรับผิดใดๆ ในการใช้
โครงสร้างพืน้ ฐานฯ ตามข้อตกลงนี้ให้แก่บุคคลใด เว้นแต่จะได้รบั ความยินยอมเป็ นลายลักษณ์อกั ษรจากผูใ้ ห้ใช้
โครงสร้างพืน้ ฐานเป็ นการล่วงหน้า
3.4 ผูข้ อใช้โครงสร้างพืน้ ฐานต้องปฏิบตั ติ ามกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องเพือ่ ให้สามารถใช้โครงสร้างพืน้ ฐานฯ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพและไม่ดาํ เนินการใดๆ ทีเ่ ป็ นการขัดขวางการให้บริการโทรคมนาคมและการใช้โครงสร้างพืน้ ฐานฯ
ของผูใ้ ห้ใช้โครงสร้างพืน้ ฐานรวมถึงผูข้ อใช้โครงสร้างพืน้ ฐานรายอื่น
3.5 ผูใ้ ห้ใช้โครงสร้างพืน้ ฐานมีสทิ ธิปฏิเสธการให้ใช้โครงสร้างพืน้ ฐานฯในกรณี ดังนี้
(ก) โครงสร้างพืน้ ฐานโทรคมนาคมสําหรับโครงข่ายโทรคมนาคมไร้สายของผูใ้ ห้ใช้โครงสร้าง
พืน้ ฐานทีม่ อี ยูไ่ ม่เพียงพอแก่การให้ผขู้ อใช้โครงสร้างพืน้ ฐานใช้โครงสร้างพืน้ ฐานฯ
(ข) การให้ใช้โครงสร้างพืน้ ฐานฯแก่ผขู้ อใช้โครงสร้างพืน้ ฐานก่อให้เกิดผลกระทบต่อโครงสร้าง
ของเสาอาคารและสิง่ ปลูกสร้าง พืน้ ทีต่ ดิ ตัง้ อุปกรณ์ สาธารณูปโภคหรือสิง่ อํานวยความสะดวกอื่นทีต่ อ้ งใช้สาํ หรับการใช้
โครงสร้างพืน้ ฐานโทรคมนาคมฯ
(ค) การใช้โครงสร้างพืน้ ฐานฯของผูข้ อใช้โครงสร้างพืน้ ฐานก่อให้เกิดปญั หาทางเทคนิคทีอ่ าจ
ก่อให้เกิดการรบกวนกิจการโทรคมนาคมหรือเป็ นเหตุขดั ขวางการโทรคมนาคม
ข้อ 4

กระบวนการและระยะเวลาการเจรจาข้อตกลงการให้ใช้โครงสร้างพืน้ ฐานฯ
4.1 ผูข้ อใช้โครงสร้างพืน้ ฐานทีป่ ระสงค์จะใช้โครงสร้างพืน้ ฐานฯ ต้องนําส่งหนังสือแสดงเจตจํานงขอ
ใช้โครงสร้างพืน้ ฐานฯ โดยมีรายละเอียดอย่างน้อย ดังต่อไปนี้
4.1.1 รายละเอียดของโครงสร้างพืน้ ฐานฯ และสถานทีท่ จ่ี ะเป็ นจุดเข้าถึงเพือ่ ขอใช้โครงสร้าง
พืน้ ฐานฯ ดังกล่าว
4.1.2 รายละเอียดทางเทคนิคทีจ่ าํ เป็ นสําหรับการใช้โครงสร้างพืน้ ฐานฯ
4.1.3 ทีด่ นิ อาคารสถานทีส่ าธารณูปโภคหรือสิง่ อํานวยความสะดวกทีต่ อ้ งการขอใช้จากผูใ้ ห้ใช้
โครงสร้างพืน้ ฐาน
4.1.4 ข้อมูลอื่นทีจ่ าํ เป็ นสําหรับวันเวลาและสถานทีท่ ต่ี อ้ งการใช้โครงสร้างพืน้ ฐานฯ
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4.1.5 รายชื่อบุคคลผูป้ ระสานงานและสถานทีท่ ต่ี ดิ ต่อได้ของผูข้ อใช้โครงสร้างพืน้ ฐาน
4.2 ในกรณีทผ่ี ใู้ ห้ใช้โครงสร้างพืน้ ฐาน พิจารณาแล้วเห็นว่ารายละเอียดตามหนังสือแสดงเจตจํานง
ตามข้อ 4.1 ยังไม่ชดั เจนหรือไม่เพียงพอต่อการพิจารณาให้ใช้โครงสร้างพืน้ ฐานฯ ผูใ้ ห้ใช้โครงสร้างพืน้ ฐานมีสทิ ธิแจ้งให้
ผูข้ อใช้โครงสร้างพืน้ ฐานนําส่งรายละเอียดและข้อมูลเพิม่ เติมได้
4.3 ผูใ้ ห้ใช้โครงสร้างพืน้ ฐานจะดําเนินการเจรจากับผูข้ อใช้โครงสร้างพืน้ ฐานเกีย่ วกับสัญญาการใช้
โครงสร้างพืน้ ฐานโทรคมนาคมสําหรับโครงข่ายโครงข่ายโทรคมนาคมไร้สายร่วมกันตามแนวทางใน RISO ให้เสร็จสิน้
ภายใน 90 วันนับแต่วนั ทีผ่ ใู้ ห้ใช้โครงสร้างพืน้ ฐานได้รบั หนังสือแสดงเจตจํานงของผูข้ อใช้โครงสร้างพืน้ ฐานตามข้อ 4.1
หรือนับตัง้ แต่วนั ทีผ่ ใู้ ห้ใช้โครงสร้างพืน้ ฐานได้รบั รายละเอียดและข้อมูลเพิม่ เติมตามข้อ4.2 ครบถ้วนแล้ว แล้วแต่กรณี
4.4 ผูข้ อใช้โครงสร้างพืน้ ฐานจะต้องทําสัญญาการใช้โครงสร้างพืน้ ฐานฯกับผูใ้ ห้ใช้โครงสร้างพืน้ ฐาน
ให้แล้วเสร็จภายใน 30วันนับแต่วนั ทีท่ งั ้ สองฝา่ ยได้เจรจาเสร็จสิน้ ตามข้อ 4.3 ทัง้ นี้ หากผูข้ อใช้โครงสร้างพืน้ ฐานไม่เข้า
ทําสัญญาภายในระยะเวลาดังกล่าว ให้ถอื ว่าการเจรจาขอใช้โครงสร้างพืน้ ฐานฯเป็ นอันสิน้ สุด
ข้อ 5

ข้อกําหนดและมาตรฐานทางเทคนิ คสําหรับการใช้โครงสร้างพืน้ ฐานฯ
ข้อกําหนดและมาตรฐานทางเทคนิคสําหรับการใช้โครงสร้างพืน้ ฐานฯ รวมถึงคุณภาพของบริการ
การใช้โครงสร้างพืน้ ฐานฯ ให้เป็ นไปตามมาตรฐานสากล รวมทัง้ เป็ นไปตามมาตรฐานหรือข้อกําหนดของหน่วยงาน
ภาครัฐ หน่วยงานกํากับดูแล และองค์กรทีเ่ กีย่ วข้อง โดยข้อกําหนดและมาตรฐานทางเทคนิคสําหรับการใช้โครงสร้าง
พืน้ ฐานฯเป็ นไปตามเอกสารแนบท้ายหมายเลข 2
ข้อ 6

กระบวนการและวิ ธีการใช้โครงสร้างพืน้ ฐานฯ
6.1เมือ่ ได้มกี ารทําสัญญาการใช้โครงสร้างพืน้ ฐานฯ ผูใ้ ห้ใช้โครงสร้างพืน้ ฐาน และผูข้ อใช้โครงสร้าง
พืน้ ฐานจะต้องตกลงร่วมกันกําหนดวิธกี ารทดสอบทางเทคนิคของระบบทีเ่ กีย่ วข้องกับการให้บริการใช้โครงสร้าง
พืน้ ฐานฯ เพือ่ ตรวจสอบความพร้อม และความถูกต้องของระบบก่อนทีจ่ ะเปิดให้บริการ รวมทัง้ เพือ่ ให้มนใจว่
ั ่ าการ
ทํางานของระบบทัง้ สองฝา่ ยสามารถทํางานได้ตามเงือ่ นไขทีต่ กลงกันอย่างเหมาะสม โดยผูข้ อใช้โครงสร้างพืน้ ฐานจะ
เป็ นผูร้ บั ผิดชอบค่าใช้จา่ ยทีเ่ กิดขึน้ จากการทดสอบดังกล่าว ทัง้ นี้ หากการทดสอบตามข้อนี้ไม่เป็ นไปตามทีไ่ ด้ตกลงกัน
ไว้ดว้ ยสาเหตุอนั เนื่องมาจากการไม่ให้ความร่วมมือของผูข้ อใช้โครงสร้างพืน้ ฐาน หรือมีเหตุขดั ข้องทางเทคนิค หรือเหตุ
อื่นใดก็ตาม ผูใ้ ห้ใช้โครงสร้างพืน้ ฐานสามารถขยายระยะเวลาการทดสอบทางเทคนิคก่อนเปิดให้บริการออกไปได้
6.2 ผูข้ อใช้โครงสร้างพืน้ ฐานมีสทิ ธิใช้สอยโครงสร้างพืน้ ฐานฯ เพือ่ ประโยชน์ในกิจการของผูข้ อใช้
โครงสร้างพืน้ ฐานตามจุดหรือตามตําแหน่งทีผ่ ใู้ ห้ใช้โครงสร้างพืน้ ฐานกําหนดไว้เท่านัน้ โดยจะต้องไม่ทาํ การต่อเติมหรือ
ดัดแปลงโครงสร้างพืน้ ฐานฯ หรือนําอุปกรณ์อ่นื ใดเข้ามาติดตัง้ เพิม่ เติม เว้นแต่จะได้รบั ความยินยอมล่วงหน้าเป็ นลาย
ลักษณ์อกั ษรจากผูใ้ ห้ใช้โครงสร้างพืน้ ฐาน รวมทัง้ จะต้องใช้ความระมัดระวังเช่นวิญญูชนทัวไปเพื
่
อ่ ไม่ก่อให้เกิดความ
เสียหาย หรือการรบกวนสัญญาณหรือทางเทคนิคใดๆ ต่อการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนทีห่ รือกระทบกระเทือนต่อการ
ใช้โครงสร้างพืน้ ฐานฯ ของผูใ้ ห้ใช้โครงสร้างพืน้ ฐานหรือของผูร้ ว่ มใช้โครงสร้างพืน้ ฐานฯ รายอื่น
ในกรณีทป่ี รากฏว่าผูข้ อใช้โครงสร้างพืน้ ฐานไม่ดาํ เนินการตามวรรคหนึ่ง และ/หรือได้กระทําการ
ใดๆ อันเป็ นการรบกวน หรือกระทบกระเทือนต่อการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนทีห่ รือกระทบกระเทือนต่อการใช้
โครงสร้างพืน้ ฐานฯ ของผูใ้ ห้ใช้โครงสร้างพืน้ ฐานหรือของผูร้ ว่ มใช้โครงสร้างพืน้ ฐานฯ รายอื่น ไม่วา่ จะโดยจงใจ หรือ
ประมาทเลินเล่อ ผูใ้ ห้ใช้โครงสร้างพืน้ ฐานจะแจ้งให้ผขู้ อใช้โครงสร้างพืน้ ฐานปรับปรุง แก้ไข และ/หรือ ระงับการกระทํา
ดังกล่าว หากผูข้ อใช้โครงสร้างพืน้ ฐานไม่ปรับปรุง แก้ไข และ/หรือระงับการกระทําดังกล่าวภายในเวลาทีผ่ ใู้ ห้ใช้
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โครงสร้างพืน้ ฐานกําหนด ผูใ้ ห้ใช้โครงสร้างพืน้ ฐานมีสทิ ธิปฏิเสธการให้ใช้โครงสร้างพืน้ ฐานฯและบอกเลิกสัญญาการใช้
โครงสร้างพืน้ ฐานฯได้
6.3 ผูข้ อใช้โครงสร้างพืน้ ฐานต้องแจ้งรายละเอียดในการขอใช้อาคารสถานทีส่ าธารณูปโภคและสิง่
อํานวยความสะดวกอื่นๆ ณ จุดทีเ่ ข้าใช้โครงสร้างพืน้ ฐานฯ เป็ นหนังสือแก่ผใู้ ห้ใช้โครงสร้างพืน้ ฐานทราบล่วงหน้าก่อน
มีการดําเนินการดังกล่าว
6.4 ผูข้ อใช้โครงสร้างพืน้ ฐาน หรือบุคคลผูท้ ไ่ี ด้รบั มอบอํานาจจากผูข้ อใช้โครงสร้างพืน้ ฐานมีสทิ ธิเข้า
ตรวจสอบหรือบํารุงรักษาเครือ่ งและอุปกรณ์ใดๆ ทีผ่ ขู้ อใช้โครงสร้างพืน้ ฐานนํามาติดตัง้ ไว้กบั โครงสร้างพืน้ ฐานฯ โดย
ผูข้ อใช้โครงสร้างพืน้ ฐานต้องปฏิบตั ติ ามกฎเกณฑ์ในการเข้าใช้อาคารสถานทีส่ าธารณูปโภคและสิง่ อํานวยความสะดวก
อื่นๆ ทีผ่ ใู้ ห้ใช้โครงสร้างพืน้ ฐานกําหนด
6.5 ในกรณีทผ่ี ขู้ อใช้โครงสร้างพืน้ ฐานมีการเปลีย่ นแปลงเครือ่ งและอุปกรณ์ทผ่ี ขู้ อใช้โครงสร้าง
พืน้ ฐานนํามาติดตัง้ ไว้กบั โครงสร้างพืน้ ฐานฯ ผูข้ อใช้โครงสร้างพืน้ ฐานจะแจ้งให้ผใู้ ห้ใช้โครงสร้างพืน้ ฐานทราบล่วงหน้า
ถึงการเปลีย่ นแปลงดังกล่าวตามระยะเวลาทีก่ าํ หนด
6.6 เมือ่ สัญญาการให้ใช้โครงสร้างพืน้ ฐานฯ สิน้ สุดลงไม่วา่ จะด้วยเหตุใดๆ ผูข้ อใช้โครงสร้างพืน้ ฐาน
จะต้องขนย้ายทรัพย์สนิ หรืออุปกรณ์ออกจากพืน้ ทีข่ องโครงสร้างพืน้ ฐานฯ ภายในระยะเวลาทีก่ าํ หนด พร้อมดําเนินการ
ปรับปรุงซ่อมแซมพืน้ ทีแ่ ละสิง่ อํานวยความสะดวกของโครงสร้างพืน้ ฐานฯ ให้อยูใ่ นสภาพเรียบร้อยพร้อมใช้งานได้ดี
ดังเดิมโดยปราศจากความเสียหายใดๆ และคืนให้แก่ผใู้ ห้ใช้โครงสร้างพืน้ ฐานภายในระยะเวลาทีก่ าํ หนด
หากผูข้ อใช้โครงสร้างพืน้ ฐานละเลยไม่ปฏิบตั ติ ามเงือ่ นไขข้างต้นไม่วา่ ด้วยเหตุใดก็ตามผูข้ อใช้
โครงสร้างพืน้ ฐานตกลงยินยอมชําระค่าปรับให้แก่ผใู้ ห้ใช้โครงสร้างพืน้ ฐานตามอัตราทีผ่ ใู้ ห้ใช้โครงสร้างพืน้ ฐานกําหนด
จนกว่าผูข้ อใช้โครงสร้างพืน้ ฐานจะได้ขนย้ายทรัพย์สนิ หรืออุปกรณ์ดงั กล่าวออกไปจากพืน้ ทีข่ องโครงสร้างพืน้ ฐานฯ
และ/หรือจะได้ปรับปรุงซ่อมแซมพืน้ ทีแ่ ละสิง่ อํานวยความสะดวกของโครงสร้างพืน้ ฐานฯ คืนให้แก่ผใู้ ห้ใช้โครงสร้าง
พืน้ ฐาน
ข้อ 7 รายละเอียดเกี่ยวกับอาคารสถานที่ สถานที่ตงั ้ พืน้ ที่ตงั ้ อุปกรณ์ สาธารณูปโภคและสิ่ ง
อํานวยความสะดวกอื่นที่ต้องใช้สาํ หรับการใช้โครงสร้างพืน้ ฐานฯ
รายละเอียดเกีย่ วกับอาคารสถานทีส่ ถานทีต่ งั ้ พืน้ ทีต่ งั ้ อุปกรณ์ สาธารณูปโภคและสิง่ อํานวยความ
สะดวกอื่นทีต่ อ้ งใช้สาํ หรับการใช้โครงสร้างพืน้ ฐานฯเป็ นไปตามเอกสารแนบท้ายหมายเลข 3
ข้อ 8

ค่าตอบแทน หลักเกณฑ์และวิ ธีการชําระค่าตอบแทนการใช้โครงสร้างพืน้ ฐานฯ
8.1 ผูข้ อใช้โครงสร้างพืน้ ฐานจะชําระค่าตอบแทนการใช้โครงสร้างพืน้ ฐานฯ ให้แก่ผใู้ ห้ใช้โครงสร้าง
พืน้ ฐานโดยอัตราค่าตอบแทนการใช้โครงสร้างพืน้ ฐานฯ ให้เป็ นไปตามเอกสารแนบท้ายหมายเลข 4
8.2 ผูใ้ ห้ใช้โครงสร้างพืน้ ฐานอาจพิจารณาปรับอัตราค่าตอบแทนการใช้โครงสร้างพืน้ ฐานฯ ทุกๆ
รอบปี เพือ่ ให้มคี วามเหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพความเป็ นจริงทางเศรษฐกิจในปจั จุบนั
8.3 หลักเกณฑ์และวิธกี ารสําหรับ การเรียกเก็บเงินและการชําระค่าตอบแทนการใช้โครงสร้าง
พืน้ ฐานฯให้เป็ นไปตามเอกสารแนบท้ายหมายเลข 5
ข้อ 9 หน้ าที่และความรับผิดชอบของผูข้ อใช้โครงสร้างพืน้ ฐานและผูใ้ ห้ใช้โครงสร้างพืน้ ฐาน
ในการใช้โครงสร้างพืน้ ฐานฯ รวมถึงเงื่อนไขเกี่ยวกับการรักษาความลับ และการเปิ ดเผยข้อมูล และมาตรการ
ด้านความปลอดภัย
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9.1 หน้าทีแ่ ละความรับผิดของผูข้ อใช้โครงสร้างพืน้ ฐาน
9.1.1 ผูข้ อใช้โครงสร้างพืน้ ฐานจะต้องรับผิดชอบในการติดตัง้ การใช้งานความปลอดภัยของ
ระบบและการบํารุงรักษาอุปกรณ์ทเ่ี ป็ นของผูข้ อใช้โครงสร้างพืน้ ฐานเอง โดยผูข้ อใช้โครงสร้างพืน้ ฐานจะต้องเข้าใช้พน้ื ที่
เพือ่ ดําเนินการต่างๆ ให้เป็ นไปตามระเบียบทีผ่ ใู้ ห้ใช้โครงสร้างพืน้ ฐานกําหนดไว้
9.1.2 ผูข้ อใช้โครงสร้างพืน้ ฐานมีหน้าทีร่ บั ผิดชอบดูแลรักษาเครือ่ งและอุปกรณ์ใดๆ ทีผ่ ขู้ อใช้
โครงสร้างพืน้ ฐานนํามาติดตัง้ หรือวางในพืน้ ทีข่ องโครงสร้างพืน้ ฐานฯ
9.1.3 ผูข้ อใช้โครงสร้างพืน้ ฐานมีหน้าทีป่ ฏิบตั ติ ามหลักเกณฑ์เกีย่ วกับความปลอดภัยและการ
ป้องกันโครงข่ายของผูใ้ ห้ใช้โครงสร้างพืน้ ฐานโดยเคร่งครัด
9.1.4 ผูข้ อใช้โครงสร้างพืน้ ฐานมีหน้าทีช่ าํ ระค่าตอบแทนการใช้โครงสร้างพืน้ ฐานฯ รวมถึง ค่า
เช่าอาคารสถานทีส่ าธารณูปโภคและสิง่ อํานวยความสะดวกต่างๆตามทีผ่ ใู้ ห้ใช้โครงสร้างพืน้ ฐานกําหนด
9.1.5 ผูข้ อใช้โครงสร้างพืน้ ฐานมีหน้าทีแ่ จ้งให้ผใู้ ห้ใช้โครงสร้างพืน้ ฐานทราบถึงข้อผิดพลาดใดๆ
ทีเ่ กิดขึน้ กับโครงสร้างพืน้ ฐานฯ โดยผูข้ อใช้โครงสร้างพืน้ ฐานมีหน้าทีด่ าํ เนินการแก้ไขข้อผิดพลาดดังกล่าวให้เร็วทีส่ ดุ
และแจ้งผูใ้ ห้ใช้โครงสร้างพืน้ ฐานทราบถึงความคืบหน้าในการแก้ไขข้อผิดพลาดดังกล่าวภายในระยะเวลาทีก่ าํ หนด
9.1.6 ในกรณีโครงสร้างพืน้ ฐานฯ และทรัพย์สนิ อื่นใดของผูใ้ ห้ใช้โครงสร้างพืน้ ฐานหรือของผูข้ อ
ใช้โครงสร้างพืน้ ฐานรายอื่นได้รบั ความเสียหาย อันเนื่องมาจากการติดตัง้ อุปกรณ์ การใช้สงิ่ อํานวยความสะดวก หรือ
การกระทําใดๆ ของผูข้ อใช้โครงสร้างพืน้ ฐาน ผูข้ อใช้โครงสร้างพืน้ ฐานมีหน้าทีร่ บั ผิดชอบในความเสียหายและ
ค่าใช้จา่ ยใดๆ ทีเ่ กิดขึน้ ทัง้ หมดให้กบั ผูใ้ ห้ใช้โครงสร้างพืน้ ฐาน และ/หรือบุคคลใดๆ ตลอดจนจัดการซ่อมแซมแก้ไขหรือ
จัดหาทดแทนซึง่ อุปกรณ์หรืองานระบบให้สามารถใช้งานได้ในสภาพเดิมตามระยะเวลาทีก่ าํ หนด
9.1.7 ผูข้ อใช้โครงสร้างพืน้ ฐานมีหน้าทีจ่ ดั ให้มกี ารประกันภัยตามกฎหมายไทยดังต่อไปนี้
9.1.7.1 การประกันภัยความรับผิดชอบต่อสาธารณะในความหมายอย่างกว้าง
9.1.7.2 การประกันภัยในทรัพย์สนิ ซึง่ มีการใช้งานตามสัญญาการใช้โครงสร้างพืน้ ฐานฯ
ให้เหมาะสมกับความเสีย่ งภัยในการใช้โครงสร้างพืน้ ฐานฯตามสัญญา
9.1.7.3 การประกันภัยก่อการร้ายสําหรับทรัพย์สนิ ของผูข้ อใช้โครงสร้างพืน้ ฐานทีต่ ดิ ตัง้
ใช้งานกับโครงสร้างพืน้ ฐานฯ ของผูใ้ ห้ใช้โครงสร้างพืน้ ฐาน
ทัง้ นี้ ผูข้ อใช้โครงสร้างพืน้ ฐานต้องไม่กระทํา อนุญาต หรือปล่อยให้การประกันภัยตามข้อ
9.1.7.1 ถึง 9.1.7.3 ข้างต้นตกเป็ นโมฆะ หรือโมฆียะ หรือทําให้เบีย้ ประกันเพิม่ ขึน้ รวมทัง้ ผูข้ อใช้โครงสร้างพืน้ ฐานมี
หน้าทีป่ ฏิบตั ติ ามข้อเสนอแนะของผูร้ บั ประกันภัย และหน่วยดับเพลิงทีเ่ กีย่ วกับการป้องกันอัคคีภยั ในพืน้ ทีท่ ต่ี งั ้
โครงสร้างพืน้ ฐานฯ
9.2 หน้าทีแ่ ละความรับผิดของผูใ้ ห้ใช้โครงสร้างพืน้ ฐาน
9.2.1 ผูใ้ ห้ใช้โครงสร้างพืน้ ฐานมีหน้าทีอ่ าํ นวยความสะดวกให้ผขู้ อใช้โครงสร้างพืน้ ฐาน หรือ
บุคคลผูท้ ไ่ี ด้รบั มอบอํานาจจากผูใ้ ห้ใช้โครงสร้างพืน้ ฐานเข้าใช้โครงสร้างพืน้ ฐานฯ ตามข้อกําหนดและเงือ่ นไขทีร่ ะบุใน
สัญญาการใช้โครงสร้างพืน้ ฐานฯ
9.2.2 ผูใ้ ห้ใช้โครงสร้างพืน้ ฐานมีหน้าทีบ่ าํ รุงรักษาและปรับปรุงโครงสร้างพืน้ ฐานฯ ตาม
มาตรฐานการบํารุงรักษาโครงสร้างพืน้ ฐานฯ อยูเ่ สมอหรืออาจมอบหมายให้บุคคลอื่นทําหน้าทีเ่ ช่นว่านัน้
9.2.3 ผูใ้ ห้ใช้โครงสร้างพืน้ ฐานมีหน้าทีแ่ จ้งให้ผขู้ อใช้โครงสร้างพืน้ ฐานทราบล่วงหน้าถึงปญั หา
หรือการเปลีย่ นแปลงใดๆ ทีม่ ผี ลกระทบในสาระสําคัญต่อการใช้โครงสร้างพืน้ ฐานฯ ตามระยะเวลาทีก่ าํ หนดโดยผูใ้ ห้ใช้
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โครงสร้างพืน้ ฐานจะดําเนินการแก้ไขปญั หาโดยเร็ว และจะแจ้งให้ผขู้ อใช้โครงสร้างพืน้ ฐานทราบถึงความคืบหน้าในการ
แก้ไขปญั หาดังกล่าว
9.2.4 ผูใ้ ห้ใช้โครงสร้างพืน้ ฐานมีสทิ ธิเข้าตรวจสอบเครือ่ งและอุปกรณ์ทผ่ี ขู้ อใช้โครงสร้าง
พืน้ ฐานนํามาติดตัง้ ในโครงสร้างพืน้ ฐานฯได้ตลอดเวลา และหากผูใ้ ห้ใช้โครงสร้างพืน้ ฐานตรวจพบว่าผูข้ อใช้โครงสร้าง
พืน้ ฐานดําเนินการผิดไปจากทีไ่ ด้รบั อนุญาตไว้ ผูใ้ ห้ใช้โครงสร้างพืน้ ฐานมีสทิ ธิระงับการดําเนินการไว้จนกว่าผูข้ อใช้
โครงสร้างพืน้ ฐานจะได้จดั การให้เป็ นไปตามทีไ่ ด้ตกลงกันโดยผูข้ อใช้โครงสร้างพืน้ ฐานไม่มสี ทิ ธิเรียกค่าเสียหายใดๆ
อันเกิดขึน้ จากการระงับการดําเนินการดังกล่าว
9.3 เงือ่ นไขเกีย่ วกับการรักษาความลับและการเปิดเผยข้อมูล
9.3.1 ผูใ้ ห้ใช้โครงสร้างพืน้ ฐานและผูข้ อใช้โครงสร้างพืน้ ฐานมีหน้าทีเ่ ก็บรักษาข้อมูลทีไ่ ด้รบั
หรือแลกเปลีย่ นกับอีกฝา่ ยหนึ่งเป็ นความลับ โดยจะเปิดเผยต่อบุคคลอื่นมิได้ เว้นแต่ได้รบั ความยินยอมเป็ นลายลักษณ์
อักษรจากอีกฝา่ ยหนึ่งหรือเป็ นการเปิ ดเผยข้อมูลต่ออนุญาโตตุลาการหรือการเปิดเผยข้อมูลเป็ นไปตามกฎหมาย
ระเบียบ ข้อกําหนด คําสัง่ ประกาศ และกฎเกณฑ์การกํากับดูแลทีอ่ อกโดยคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการ
โทรทัศน์ และกิจการโทรคมนามคมแห่งชาติ หรือโดยคําสังศาล
่
9.3.2 ผูใ้ ห้ใช้โครงสร้างพืน้ ฐานและผูข้ อใช้โครงสร้างพืน้ ฐานอาจเปิดเผยข้อมูลทีเ่ ป็ นความลับ
ให้แก่พนักงาน ลูกจ้าง หรือตัวแทน ซึง่ มีความจําเป็ นทีจ่ ะต้องใช้ขอ้ มูลดังกล่าวเพือ่ ประโยชน์ในการใช้โครงสร้างพืน้ ฐาน
ฯ เท่านัน้ โดยพนักงาน ลูกจ้าง หรือตัวแทนดังกล่าวจะต้องรักษาข้อมูลนัน้ ไว้อย่างเป็ นความลับเฉพาะและจะต้องไม่
เปิ ดเผยข้อมูลดังกล่าวต่อบุคคลอื่น
9.3.3 ในกรณีทม่ี กี ารร้องขอจากผูใ้ ห้ใช้โครงสร้างพืน้ ฐานหรือผูข้ อใช้โครงสร้างพืน้ ฐานฝา่ ยใด
ฝา่ ยหนึ่งให้มกี ารทําลายหรือคืนข้อมูลทีเ่ ป็ นความลับ ฝา่ ยทีไ่ ด้รบั การร้องขอจะต้องดําเนินการดังกล่าวให้เสร็จภายใน
ระยะเวลาทีก่ าํ หนด
9.4 มาตรการด้านความปลอดภัย
9.4.1 ทัง้ สองฝา่ ยตกลงทีจ่ ะคงไว้ซง่ึ Network Integrity และดําเนินมาตรการใดๆ ทีจ่ าํ เป็ นและ
เพียงพอในการสร้างความปลอดภัย และการป้องกันโครงข่าย โดยที่ Network Integrity หมายถึง ความสามารถในตัว
ระบบโครงข่ายทีจ่ ะดํารงไว้ซง่ึ สถานะการทํางานพืน้ ฐานโดยสถานะการทํางานนัน้ ไม่ถกู กระทบอันเนื่องมาจากการใช้
โครงสร้างพืน้ ฐานฯ
9.4.2 การใช้โครงสร้างพืน้ ฐานฯ ของผูข้ อใช้โครงสร้างพืน้ ฐานจะต้องไม่ก่อให้เกิดความเสียหาย
หรือเป็ นการรบกวนระบบ หรือทําให้การบริการของผูใ้ ห้ใช้โครงสร้างพืน้ ฐานด้อยลงไม่วา่ ทางตรงหรือทางอ้อม
9.4.3 แต่ละฝา่ ยจะต้องดําเนินมาตรการต่างๆ ทีเ่ พียงพอในการป้องกันมิให้เกิดการส่งผ่าน
สัญญาณใดๆ ซึง่ มิได้มลี กั ษณะตามข้อกําหนดสําหรับการใช้โครงสร้างพืน้ ฐานฯ ทีท่ งั ้ สองฝา่ ยตกลงกันโดยหากมีการฝา่
ฝืนโดยการส่งทราฟฟิค และก่อให้เกิดความเสียหายแก่อกี ฝา่ ยหนึ่ง ฝา่ ยทีก่ ระทําการฝา่ ฝืนจะต้องยุตกิ ารกระทํานัน้ โดย
ทันทีทไ่ี ด้รบั แจ้งจากอีกฝา่ ยหนึ่ง
9.4.4 แต่ละฝา่ ยตกลงรับผิดชอบในการรักษาความปลอดภัยในการทํางานของโครงข่ายและ
อุปกรณ์ของตนเอง และตกลงทีจ่ ะดําเนินกระบวนการใดๆ เท่าทีจ่ าํ เป็ นทัง้ หมดและเท่าทีจ่ ะเป็ นไปได้ในทางปฏิบตั ิ เพือ่
ประกันว่าโครงข่ายและอุปกรณ์ของตนเองนัน้ มีลกั ษณะ
(ก) ไม่ทาํ อันตรายหรือส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยหรือสุขภาพของบุคคลใดๆ ซึง่
รวมถึงพนักงาน ลูกจ้าง และผูร้ ว่ มใช้โครงสร้างพืน้ ฐานฯ รายอื่น
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(ข) ไม่ทาํ อันตรายทัง้ ในกายภาพและในทางเทคนิคต่อโครงข่ายและอุปกรณ์ของอีกฝา่ ย
หนึ่ง ซึง่ รวมถึง (แต่ไม่จาํ กัดเฉพาะ) การสร้างความเสียหาย การกีดกันหรือรบกวนประสิทธิภาพการทํางานของ
โครงข่ายและอุปกรณ์ของอีกฝา่ ยหนึ่ง
ข้อ 10 เงื่อนไขและขัน้ ตอนการดําเนิ นการในกรณี ของการขอขยายเพิ่ มเติ ม หรือลดการใช้
โครงสร้างพืน้ ฐานฯ และกรณี การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างพืน้ ฐานฯ ที่มีอยู่เดิ ม
10.1 ในกรณีทผ่ี ขู้ อใช้โครงสร้างพืน้ ฐานประสงค์จะเปลีย่ นแปลงการขอใช้โครงสร้างพืน้ ฐานฯตามที่
ได้กาํ หนดไว้ในสัญญาการใช้โครงสร้างพืน้ ฐานฯ ไม่วา่ จะเป็ นการขอขยายเพิม่ เติม ลดการใช้โครงสร้างพืน้ ฐานฯ หรือ
เปลีย่ นแปลงโครงสร้างพืน้ ฐานฯ ทีม่ อี ยูเ่ ดิมให้ผขู้ อใช้โครงสร้างพืน้ ฐานยืน่ คําขอเป็ นลายลักษณ์อกั ษรให้ผใู้ ห้ใช้
โครงสร้างพืน้ ฐานพิจารณาภายในระยะเวลาทีก่ าํ หนดในสัญญาการใช้โครงสร้างพืน้ ฐานฯ
10.2 ในกรณีทผ่ี ใู้ ห้ใช้โครงสร้างพืน้ ฐานต้องมีการสร้างโครงสร้างพืน้ ฐานฯทดแทนหรือต้องมีการ
ปรับปรุงโครงสร้างพืน้ ฐานฯ ตามสัญญาการใช้โครงสร้างพืน้ ฐานฯ ผูใ้ ห้ใช้โครงสร้างพืน้ ฐานจะแจ้งให้ผขู้ อใช้โครงสร้าง
พืน้ ฐานทราบล่วงหน้าเป็ นลายลักษณ์อกั ษร ตามระยะเวลาทีจ่ ะได้มกี ารตกลงกัน
ข้อ 11 ขัน้ ตอนวิ ธีการและระยะเวลาดําเนิ นการของผูใ้ ห้ใช้โครงสร้างพืน้ ฐานที่มีต่อข้อร้องเรียน
และข้อโต้แย้งของผูข้ อใช้โครงสร้างพืน้ ฐาน
11.1 ผูใ้ ห้ใช้โครงสร้างพืน้ ฐานและผูข้ อใช้โครงสร้างพืน้ ฐานจะต้องปฏิบตั ติ ามหรือดําเนินการใดๆ
ตามทีไ่ ด้ตกลงกันไว้ในสัญญาการใช้โครงสร้างพืน้ ฐานฯ ด้วยความตัง้ ใจจริงในการปฏิบตั งิ านร่วมกัน และด้วยความ
สุจริต และจะแสวงหาหนทางร่วมกันในการแก้ไขปญั หาข้อร้องเรียน ข้อโต้แย้ง รวมทัง้ การระงับข้อพิพาทใดๆทีเ่ กิดขึน้
โดยเร็ว
ทัง้ นี้ ขัน้ ตอน วิธกี าร และระยะเวลาในการแก้ไขปญั หาข้อร้องเรียน ข้อโต้แย้ง รวมทัง้ การระงับ
ข้อพิพาทให้เป็ นไปตามทีจ่ ะได้ตกลงกันเป็ นรายกรณี
11.2 การระงับข้อพิพาทใดๆ ระหว่างผูใ้ ห้ใช้โครงสร้างพืน้ ฐานและผูข้ อใช้โครงสร้างพืน้ ฐานให้
เป็ นไปตามกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง ทัง้ นี้ ผูใ้ ห้ใช้โครงสร้างพืน้ ฐานหรือผูข้ อใช้โครงสร้างพืน้ ฐานมีสทิ ธิรอ้ งขอให้
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติวนิ ิจฉัยชีข้ าดตามทีก่ าํ หนดไว้ใน
ประกาศการใช้โครงสร้างพืน้ ฐานโทรคมนาคมร่วมกันฯ ได้
11.3 ในช่วงระยะเวลาก่อนหรือระหว่างกระบวนการระงับข้อพิพาท ผูใ้ ห้ใช้โครงสร้างพืน้ ฐานและผู้
ขอใช้โครงสร้างพืน้ ฐานไม่สามารถระงับการให้ใช้หรือการขอใช้ (แล้วแต่กรณี) หรือกระทําการใดๆ ซึง่ อาจส่งผลกระทบ
ต่อการให้ใช้หรือใช้โครงสร้างพืน้ ฐานฯ ของอีกฝา่ ยหนึ่ง เว้นแต่เหตุอนั เกิดจากการค้างชําระหนี้หรือการรบกวน
สัญญาณหรือทางเทคนิคใดๆ ต่อการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนทีห่ รือโครงสร้างพืน้ ฐานฯ หรือเกิดความเสียหายอย่าง
ร้ายแรงผูใ้ ห้ใช้โครงสร้างพืน้ ฐานอาจดําเนินการระงับการให้ใช้โครงสร้างพืน้ ฐานฯ จนกว่าเหตุดงั กล่าวจะได้รบั การแก้ไข
ให้เสร็จสิน้ ไป
ข้อ 12 บทกําหนดความรับผิ ดกรณี ผิดเงื่อนไขของสัญญาการใช้โครงสร้างพืน้ ฐานฯ
12.1 กรณีผขู้ อใช้โครงสร้างพืน้ ฐานไม่ปฏิบตั ติ ามสัญญาการใช้โครงสร้างพืน้ ฐานฯ ข้อใดข้อหนึ่งและ/
หรือไม่ชาํ ระค่าตอบแทนการใช้โครงสร้างพืน้ ฐานฯ ให้ถกู ต้องครบถ้วนผูข้ อใช้โครงสร้างพืน้ ฐานจะต้องชดใช้คา่ เสียหาย
อันเกิดจากเหตุดงั กล่าวนัน้ ให้แก่ผใู้ ห้ใช้โครงสร้างพืน้ ฐานภายในระยะเวลาทีจ่ ะได้มกี ารตกลงกันโดยหากครบ
กําหนดเวลาดังกล่าวแล้วผูข้ อใช้โครงสร้างพืน้ ฐานยังไม่ได้ทาํ การชําระค่าเสียหายให้แก่ผใู้ ห้ใช้โครงสร้างพืน้ ฐานจน
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ครบถ้วนผูข้ อใช้โครงสร้างพืน้ ฐานจะต้องชําระดอกเบีย้ ผิดนัดในอัตราทีก่ ฎหมายกําหนด และผูใ้ ห้ใช้โครงสร้างพืน้ ฐานมี
สิทธิบอกเลิกสัญญาการใช้โครงสร้างพืน้ ฐานฯได้ เว้นแต่เป็ นกรณีตามข้อ 6.2 ผูใ้ ห้ใช้โครงสร้างพืน้ ฐานมีสทิ ธิเลือกทีจ่ ะ
บอกเลิกสัญญาการใช้โครงสร้างพืน้ ฐานฯได้ทนั ที
12.2 กรณีมคี าํ สังระงั
่ บการใช้โครงสร้างพืน้ ฐานหรือมีเหตุอุปสรรคขัดขวางต่างๆ ในการใช้โครงสร้าง
พืน้ ฐานฯ ซึง่ เป็ นผลมาจากคําวินิจฉัยหรือคําสังของศาล
่
หน่วยงานของรัฐหน่วยงานกํากับดูแลหรือหน่วยงานอื่นที่
เกีย่ วข้องตามกฎหมายผูข้ อใช้โครงสร้างพืน้ ฐานไม่มสี ทิ ธิเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ จากผูใ้ ห้ใช้โครงสร้างพืน้ ฐาน
12.3 ผูใ้ ห้ใช้โครงสร้างพืน้ ฐานไม่ตอ้ งรับผิดอันเนื่องมาจากเหตุสดุ วิสยั อันหมายถึง เหตุใดๆ อันจะ
เกิดขึน้ ก็ดี จะให้ผลพิบตั กิ ด็ ี เป็ นเหตุทไ่ี ม่อาจป้องกันได้ แม้ทงั ้ บุคคลผูต้ อ้ งประสบ หรือใกล้จะต้องประสบเหตุนนั ้ จะได้
จัดการระมัดระวังตามสมควรอันพึงคาดหมายได้จากบุคคลในฐานะและภาวะเช่นนัน้ และเพือ่ ประโยชน์ในการตีความ
RISO นี้ เหตุสดุ วิสยั ให้รวมถึง (แต่ไม่จาํ กัดเพียงเฉพาะ) การก่อการจลาจล การก่อการกบฏ การก่อการร้ายสงคราม
การปฏิวตั ริ ฐั ประหาร ภาวะฉุกเฉินแห่งชาติ อัคคีภยั วาตภัย อุทกภัย การระเบิด การก่อวินาศกรรม แต่ทงั ้ นี้ไม่รวมถึง
ข้อพิพาททางด้านแรงงานทุกประเภทรวมทัง้ การนัดหยุดงาน
ข้อ 13 บุคคลและสถานที่ติดต่อได้
ชื่อ/นามสกุล นางสาววีณา แสงสิรภิ ญ
ิ โญ
บริษทั ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชัน่ จํากัด
18 อาคารทรู ทาวเวอร์ ถนนรัชดาภิเษกแขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
โทรศัพท์0-2699-6370
โทรสาร0-2699-6384
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เอกสารแนบท้ายหมายเลข 1
รายชื่อและรายละเอียดของโครงสร้างพืน้ ฐานฯ
สถานที่ให้ใช้โครงสร้างพืน้ ฐานโทรคมนาคมร่วมกัน
สถานทีใ่ ห้ใช้โครงสร้างพืน้ ฐานฯ ของผูใ้ ห้ใช้โครงสร้างพืน้ ฐาน ได้แก่ สถานีฐานของผูใ้ ห้ใช้โครงสร้างพืน้ ฐาน
เนื่องจากในแต่ละสถานทีใ่ ห้ใช้โครงสร้างพืน้ ฐานฯ มีความเป็ นไปได้ทางเทคนิคแตกต่างกัน โดยผูข้ อใช้โครงสร้าง
พืน้ ฐานสามารถสอบถามข้อมูลเพิม่ เติมได้จากบุคคลและสถานทีต่ ดิ ต่อ ตามข้อ 13
บริ การการใช้โครงสร้างพืน้ ฐานโทรคมนาคมร่วมกัน
1. ระบบสายอากาศและสายนําสัญญาณภายในอาคาร (Indoor antennas and feeder cables)
2. ระบบสายอากาศและสายนําสัญญาณภายนอกอาคาร (Outdoor antennas and feeder cables)
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เอกสารแนบท้ายหมายเลข 2
ข้อกําหนดและมาตรฐานทางเทคนิ คสําหรับการใช้โครงสร้างพืน้ ฐานฯ
1. ระบบสายอากาศและสายนําสัญญาณภายในอาคาร (Indoor antennas and feeder cables)
ผูใ้ ห้ใช้โครงสร้างพืน้ ฐานมีสถานีฐานภายในอาคาร (In-building coverage) ระบบสายอากาศและสายนํา
สัญญาณภายในอาคารของผูใ้ ห้ใช้โครงสร้างพืน้ ฐาน สามารถรองรับการใช้งานทีย่ า่ นความถี่ 1710 -2170 MHz ส่วน
สายนําสัญญาณมีการใช้งานแตกต่างกันขึน้ อยูก่ บั สถานทีต่ ดิ ตัง้ ของแต่ละสถานีฐาน
ผูใ้ ห้ใช้โครงสร้างพืน้ ฐานขอสงวนสิทธิ ์ในการปฏิเสธการให้ใช้ระบบสายอากาศและสายนําสัญญาณภายใน
อาคาร หากพบว่าการเข้าร่วมใช้โครงสร้างพืน้ ฐานดังกล่าวอาจทําให้คุณภาพสัญญาณของผูใ้ ห้ใช้โครงสร้างพืน้ ฐาน
ตํ่าลงจนไม่สามารถปรับปรุงแก้ไขได้
2. ระบบสายอากาศและสายนําสัญญาณภายนอกอาคาร (Outdoor antennas and feeder cables)
ระบบสายอากาศและสายนําสัญญาณภายนอกอาคาร (Outdoor antennas and feeder cables) ของผูใ้ ห้ใช้
โครงสร้างพืน้ ฐานติดตัง้ อยูใ่ นสถานีฐานทีร่ องรับย่านความถี่ 1710-2200 MHz
ทัง้ นี้ ผูใ้ ห้ใช้โครงสร้างพืน้ ฐานสงวนสิทธิในการปฏิเสธให้ใช้ระบบสายอากาศและสายนําสัญญาณภายนอก
อาคาร หากทิศทาง (Direction) หรือมุมก้ม (Down tilt) ของผูข้ อใช้โครงสร้างพืน้ ฐานแตกต่างไปจากทิศทางหรือมุมก้ม
ของ sector นัน้ ๆ ของผูใ้ ห้ใช้โครงสร้างพืน้ ฐาน หรือในกรณีทอ่ี าจก่อให้เกิดการรบกวนหรือปญั หาทางเทคนิคอื่นต่อ
ผูใ้ ห้ใช้โครงสร้างพืน้ ฐานหรือผูร้ ว่ มใช้โครงสร้างพืน้ ฐานฯ รายอื่น
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เอกสารแนบท้ายหมายเลข 3
รายละเอียดเกี่ยวกับอาคารสถานที่ สถานที่ตงั ้ พืน้ ที่ติดตัง้ อุปกรณ์ สาธารณูปโภคและ
สิ่ งอํานวยความสะดวกอื่นที่ต้องใช้สาํ หรับการใช้โครงสร้างพืน้ ฐานฯ
ผูใ้ ห้ใช้โครงสร้างพืน้ ฐาน มีหน้าทีจ่ ดั หาสถานทีห่ รือพืน้ ที่ และสิง่ อํานวยความสะดวกอื่นๆ ตามทีผ่ ขู้ อใช้
โครงสร้างพืน้ ฐานร้องขอ ณ สถานทีใ่ ห้ใช้โครงสร้างพืน้ ฐานฯ ของผูใ้ ห้ใช้โครงสร้างพืน้ ฐานตามเอกสารแนบท้าย
หมายเลข 1 โดยการเรียกเก็บอัตราค่าตอบแทนนัน้ อยูบ่ นหลักการทีไ่ ม่เลือกปฏิบตั ริ ะหว่างผูร้ ว่ มใช้โครงสร้างพืน้ ฐานฯ
เงื่อนไขการเข้าใช้อาคารสถานที่ สาธารณูปโภค และสิ่ งอํานวยความสะดวก
1. ผูข้ อใช้โครงสร้างพืน้ ฐานมีหน้าทีต่ อ้ งแจ้งให้ผใู้ ห้ใช้โครงสร้างพืน้ ฐานทราบล่วงหน้า โดยจะต้องปฏิบตั ติ าม
หลักเกณฑ์และวิธกี ารเข้าอาคารสถานทีท่ ผ่ี ใู้ ห้ใช้โครงสร้างพืน้ ฐานเป็ นผูก้ าํ หนด
2. ผูข้ อใช้โครงสร้างพืน้ ฐานต้องปฏิบตั ติ ามหลักเกณฑ์คมู่ อื การปฏิบตั งิ านและบํารุงรักษา ตลอดจนการรักษาความ
ปลอดภัย ทัง้ นโยบาย และขัน้ ตอนวิธกี ารปฏิบตั งิ านของผูใ้ ห้ใช้โครงสร้างพืน้ ฐานโดยหลักเกณฑ์ดงั กล่าวสมเหตุสมผล
เหมาะสม และไม่เลือกปฏิบตั ิ
3. แต่ละฝา่ ยมีหน้าทีร่ บั ผิดชอบค่าใช้จา่ ยต่อไปนี้ในส่วนทีใ่ ช้เพื่อประโยชน์ของตนเอง
3.1 การซ่อมบํารุงอุปกรณ์ในส่วนทีเ่ ป็ นกรรมสิทธิ ์หรืออยูใ่ นความครอบครองของตนเอง
3.2 ค่านํ้า ค่าไฟ และค่าใช้จา่ ยอื่นๆ ในส่วนทีใ่ ช้เพือ่ ประโยชน์ของตนเอง
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เอกสารแนบท้ายหมายเลข 4
อัตราค่าตอบแทนการใช้โครงสร้างพืน้ ฐานฯ
ค่าตอบแทนในการใช้โครงสร้างพืน้ ฐานฯ แบ่งเป็ น
1. ค่าตอบแทนการใช้ระบบสายอากาศและสายนําสัญญาณภายในอาคาร
อัตราค่าร่วมใช้ระบบสายอากาศและสายนําสัญญาณภายในอาคารต่อ 1 Antenna ต่อเดือน
1-20 Antenna
21-50 Antenna
51-70 Antenna
> 70 Antenna
957 บาท
831 บาท
706 บาท
581 บาท
อัตราค่าตอบแทนนี้เป็ นอัตราโดยประมาณเท่านัน้ ค่าตอบแทนการใช้ระบบสายอากาศและสายนําสัญญาณ
ภายในอาคารร่วมสําหรับแต่ละสถานีฐานขึน้ อยูก่ บั ค่าใช้จา่ ยลงทุนในการสร้างระบบสายนําสัญญาณและสายอากาศ
ภายในอาคารสําหรับแต่ละสถานี
ในกรณีทร่ี ะบบสายอากาศและสายนําสัญญาณภายในอาคารนัน้ ไม่ม ี Port Combiner ว่างอยู่ ผูข้ อใช้
โครงสร้างพืน้ ฐานจะต้องเป็ นผูจ้ ดั หาอุปกรณ์ Combiner และ Connector เพือ่ เชื่อมต่อเข้ากับระบบสายอากาศและสาย
นําสัญญาณภายในอาคารเอง โดยอุปกรณ์ดงั กล่าวต้องเป็ นไปตามมาตรฐานผูผ้ ลิต และรุน่ อุปกรณ์ทผ่ี ใู้ ห้ใช้โครงสร้าง
พืน้ ฐานกําหนด
ทัง้ นี้ ค่าตอบแทนการใช้สถานทีต่ งั ้ ระบบสายนําสัญญาณและสายอากาศภายในอาคารจะเป็ นไปตามการเจรจา
ตกลงระหว่างผูใ้ ห้ใช้โครงสร้างพืน้ ฐานและผูข้ อใช้โครงสร้างพืน้ ฐาน โดยพิจารณาการลงทุนของผูใ้ ห้ใช้โครงสร้าง
พืน้ ฐานสําหรับแต่ละสถานี

2. ค่าตอบแทนการใช้ระบบสายอากาศและสายนําสัญญาณภายนอกอาคาร
อัตราค่าตอบแทน 632 บาทต่อ Antenna ต่อเดือนสําหรับระบบสายอากาศซึง่ มีการกระจายสัญญาณ 65 องศา
อัตราค่าตอบแทนนี้เป็ นอัตราโดยประมาณเท่านัน้ ผูข้ อใช้โครงสร้างพืน้ ฐานเป็ นผูจ้ ดั หาอุปกรณ์ Combiner
และ Connector เพือ่ เชื่อมต่อเข้ากับระบบสายอากาศและสายนําสัญญาณภายนอกอาคารเองโดยอุปกรณ์ดงั กล่าวต้อง
เป็ นไปตามมาตรฐานผูผ้ ลิต และรุน่ อุปกรณ์ทผ่ี ใู้ ห้ใช้โครงสร้างพืน้ ฐานกําหนด
ทัง้ นี้ ค่าตอบแทนการใช้สถานทีต่ งั ้ ระบบสายนําสัญญาณและสายอากาศภายนอกอาคารจะเป็ นไปตามการ
เจรจาตกลงระหว่างผูใ้ ห้ใช้โครงสร้างพืน้ ฐานและผูข้ อใช้โครงสร้างพืน้ ฐาน โดยพิจารณาการลงทุนของผูใ้ ห้ใช้โครงสร้าง
พืน้ ฐานสําหรับแต่ละสถานี

หมายเหตุ อัตราค่าตอบแทนดังกล่าวข้างต้นยังไม่รวมภาษี มูลค่าเพิ่ ม
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เอกสารแนบท้ายหมายเลข 5
หลักเกณฑ์และวิ ธีการสําหรับการเรียกเก็บเงิ นและการชําระค่าตอบแทน
การใช้โครงสร้างพืน้ ฐานฯ
ผูใ้ ห้ใช้โครงสร้างพืน้ ฐานจะออกใบเรียกเก็บเงินค่าตอบแทนการใช้โครงสร้างพืน้ ฐานฯ ภายในวันที่ 10 ของ
เดือนปฏิทนิ ถัดไป โดยระบุคา่ ตอบแทนทีเ่ กิดขึน้ ในระหว่างเดือนทีผ่ า่ นมา พร้อมรายละเอียดจํานวนเงินที่ ผูข้ อใช้
โครงสร้างพืน้ ฐานต้องชําระตามข้อมูลจํานวนสถานีฐานทีม่ อี ยู่ ณ วันที่ 15 ของเดือนทีผ่ า่ นมา ทัง้ นี้ ให้ ผูข้ อใช้
โครงสร้างพืน้ ฐานชําระค่าตอบแทนการใช้โครงสร้างพืน้ ฐานฯ ให้แก่ ผูใ้ ห้ใช้โครงสร้างพืน้ ฐานภายใน 30 วัน นับแต่
ได้รบั ใบเรียกเก็บเงินดังกล่าวจากผูใ้ ห้ใช้โครงสร้างพืน้ ฐาน โดยเศษของเดือนให้คดิ เป็ นรายวัน การคิดค่าตอบแทนต่อ
วันให้คดิ จากอัตราค่าตอบแทนต่อเดือนหารด้วย 30 หรือ 31 แล้วแต่กรณี แล้วคูณด้วยจํานวนวัน
ในกรณีท่ี ผูข้ อใช้โครงสร้างพืน้ ฐานชําระเงินค่าตอบแทนการใช้โครงสร้างพืน้ ฐานฯล่าช้า ผูข้ อใช้
โครงสร้างพืน้ ฐาน ตกลงยินยอมชําระเงินทีค่ า้ งชําระ พร้อมด้วยดอกเบีย้ ของเงินทีค่ า้ งชําระในอัตราร้อยละ 7.5 (เจ็ดจุด
ห้า) ต่อปี ของเงินค่าตอบแทนการใช้โครงสร้างพืน้ ฐานฯทีค่ า้ งชําระให้แก่ ผูใ้ ห้ใช้โครงสร้างพืน้ ฐาน จนกว่าจะชําระ
ครบถ้วน
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