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ข้อเสนอการใช้โครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคมร่วมกนัสาํหรบัโครงข่ายโทรคมนาคมไร้สาย 
 

ขอ้เสนอฉบบัน้ีทาํขึน้โดย บรษิทั ทร ูมฟู เอช ยนิูเวอรแ์ซล คอมมวินิเคชัน่ จาํกดั ซึง่จดทะเบยีนเป็นนิตบุิคคล
ประเภทบรษิทัจาํกดั ณ กรมพฒันาธุรกจิการคา้ โดยมสีาํนกังานใหญ่ตัง้อยูเ่ลขที ่18 อาคารทร ูทาวเวอร ์ถนน
รชัดาภเิษกแขวงหว้ยขวาง เขตหว้ยขวาง กรงุเทพมหานคร10310 ซึง่ต่อไปในขอ้เสนอน้ีจะเรยีกวา่ “ผูใ้ห้ใช้โครงสร้าง
พืน้ฐาน” 

เพือ่ใหเ้ป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกจิการกระจายเสยีง กจิการโทรทศัน์และกจิการโทรคมนาคม
แหง่ชาต ิเรือ่ง การใชโ้ครงสรา้งพืน้ฐานโทรคมนาคมรว่มกนัสาํหรบัโครงขา่ยโทรคมนาคมไรส้าย (“ประกาศการใช้
โครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคมร่วมกนัฯ”) ผูใ้หใ้ชโ้ครงสรา้งพืน้ฐานจงึไดจ้ดัทาํขอ้เสนอการใชโ้ครงสรา้งพืน้ฐาน
โทรคมนาคมรว่มกนัสาํหรบัโครงขา่ยโทรคมนาคมไรส้าย(“Reference Infrastructure Sharing Offer: RISO”) ฉบบั
น้ีขึน้ โดยมรีายละเอยีดเป็นไปตามประกาศการใชโ้ครงสรา้งพืน้ฐานโทรคมนาคมรว่มกนัฯ ดงัน้ี 

 
 ข้อ 1  ขอบเขต ความหมายและการตีความถ้อยคาํใน RISO 

1.1 ขอบเขต 
RISO น้ีครอบคลุมการดาํเนินการทางเทคนิคและทางพาณิชยเ์พือ่การใหใ้ชโ้ครงสรา้งพืน้ฐาน 

โทรคมนาคมสาํหรบัโครงขา่ยโทรคมนาคมไรส้ายรว่มกนั (“โครงสร้างพืน้ฐานฯ”) โดยใหถ้อืเอาเอกสารแนบทา้ย 
RISO ตามทีป่รากฏในขอ้น้ีเป็นสว่นหน่ึงของ RISO น้ี 

หากเอกสารแนบทา้ย RISO มขีอ้ความตอนใดขดัหรอืแยง้กบัขอ้ความทีไ่ดก้ล่าวไวใ้น RISO ให้
ถอืบงัคบัตามขอ้ความใน RISO และในกรณีเอกสารแนบทา้ย RISO ขดัหรอืแยง้กนัเองใหถ้อืบงัคบัตามเอกสารทีท่าํขึน้
หลงัสดุ หรอืหากเอกสารแนบทา้ย RISO ทาํขึน้พรอ้มกนั กใ็หถ้อืบงัคบัตามเอกสารแนบทา้ย RISO ทีม่ลีาํดบัก่อนเป็น
หลกั 

 เอกสารแนบท้ายหมายเลข 1  รายชื่อและรายละเอยีดของโครงสรา้งพืน้ฐานฯ  
  เอกสารแนบท้ายหมายเลข 2  ขอ้กาํหนดและมาตรฐานทางเทคนิคสาํหรบั 
       การใชโ้ครงสรา้งพืน้ฐานฯ 

เอกสารแนบท้ายหมายเลข 3 รายละเอยีดเกีย่วกบัอาคารสถานทีส่าธารณูปโภค
และสิง่อาํนวยความสะดวกอื่นทีต่อ้งใชส้าํหรบัการใช้
โครงสรา้งพืน้ฐานฯ 

เอกสารแนบท้ายหมายเลข 4  อตัราคา่ตอบแทนการใชโ้ครงสรา้งพืน้ฐานฯ 
เอกสารแนบท้ายหมายเลข 5 หลกัเกณฑแ์ละวธิกีารสาํหรบัการเรยีกเกบ็เงนิและ

การชาํระคา่ตอบแทนการใชโ้ครงสรา้งพืน้ฐานฯ 
    
  1.2 ระยะเวลาการมีผลบงัคบัใช้ 
 ให้ RISO ฉบบัน้ีมีผลบงัคบัใช้เม่ือผูใ้ห้ใช้โครงสร้างพืน้ฐาน เปิดเผย RISO เป็นการ
ทัว่ไป และไดจ้ดัสง่สาํเนา RISO ใหค้ณะกรรมการกจิการกระจายเสยีง กจิการโทรทศัน์ และกจิการโทรคมนาคม
แหง่ชาต ิ
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ข้อ 2 รายช่ือและรายละเอียดของโครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคมสาํหรบัโครงข่ายโทรคมนาคมไร้

สาย 
ผูใ้หใ้ชโ้ครงสรา้งพืน้ฐานมคีวามประสงคจ์ะใหใ้ชโ้ครงสรา้งพืน้ฐานฯ ของผูใ้หใ้ชโ้ครงสรา้งพืน้ฐาน 

โดยมรีายชื่อและรายละเอยีดเป็นไปตามเอกสารแนบท้ายหมายเลข 1 
 

ข้อ 3  ข้อกาํหนดและเง่ือนไขของการให้ใช้โครงสร้างพืน้ฐานฯ 
3.1 ผูข้อใชโ้ครงสรา้งพืน้ฐานจะตอ้งเป็นผูร้บัใบอนุญาตประกอบกจิการโทรคมนาคมแบบทีส่ามตาม

กฎหมายวา่ดว้ยการประกอบกจิการโทรคมนาคม ทีม่ลีกัษณะและประเภทบรกิารโครงขา่ยโทรคมนาคมไรส้าย ที่
ใหบ้รกิารโทรศพัทเ์คลื่อนที ่หรอืบรกิารพหุสือ่ความเรว็สงู ตลอดระยะเวลาทีก่าํหนดไวใ้นสญัญาการใชโ้ครงสรา้ง
พืน้ฐานฯ กบัผูใ้หใ้ชโ้ครงสรา้งพืน้ฐาน 

3.2 ผูข้อใชโ้ครงสรา้งพืน้ฐานมภีาระหน้าทีแ่ละขอ้ผกูพนัตาม RISO ฉบบัน้ีรวมถงึขอ้ตกลงอื่นใด 
ซึง่อยูภ่ายใตห้ลกัเกณฑข์องประกาศการใชโ้ครงสรา้งพืน้ฐานโทรคมนาคมรว่มกนัฯ 

3.3 ผูข้อใชโ้ครงสรา้งพืน้ฐานไมส่ามารถนําโครงสรา้งพืน้ฐานฯ ไมว่า่ทัง้หมดหรอืเพยีงบางสว่นออก
ใหบุ้คคลอื่นใชห้รอืรว่มใชห้รอืก่อใหเ้กดิภาระผกูพนั รวมถงึการโอนสทิธ ิหน้าที ่และความรบัผดิใดๆ ในการใช้
โครงสรา้งพืน้ฐานฯ ตามขอ้ตกลงน้ีใหแ้ก่บุคคลใด เวน้แต่จะไดร้บัความยนิยอมเป็นลายลกัษณ์อกัษรจากผูใ้หใ้ช้
โครงสรา้งพืน้ฐานเป็นการลว่งหน้า  
  3.4 ผูข้อใชโ้ครงสรา้งพืน้ฐานตอ้งปฏบิตัติามกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งเพือ่ใหส้ามารถใชโ้ครงสรา้งพืน้ฐานฯ 
ไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพและไมด่าํเนินการใดๆ ทีเ่ป็นการขดัขวางการใหบ้รกิารโทรคมนาคมและการใชโ้ครงสรา้งพืน้ฐานฯ 
ของผูใ้หใ้ชโ้ครงสรา้งพืน้ฐานรวมถงึผูข้อใชโ้ครงสรา้งพืน้ฐานรายอื่น 

3.5 ผูใ้หใ้ชโ้ครงสรา้งพืน้ฐานมสีทิธปิฏเิสธการใหใ้ชโ้ครงสรา้งพืน้ฐานฯในกรณี ดงัน้ี 
(ก) โครงสรา้งพืน้ฐานโทรคมนาคมสาํหรบัโครงขา่ยโทรคมนาคมไรส้ายของผูใ้หใ้ชโ้ครงสรา้ง

พืน้ฐานทีม่อียูไ่มเ่พยีงพอแก่การใหผู้ข้อใชโ้ครงสรา้งพืน้ฐานใชโ้ครงสรา้งพืน้ฐานฯ 
(ข) การใหใ้ชโ้ครงสรา้งพืน้ฐานฯแก่ผูข้อใชโ้ครงสรา้งพืน้ฐานก่อใหเ้กดิผลกระทบต่อโครงสรา้ง

ของเสาอาคารและสิง่ปลกูสรา้ง พืน้ทีต่ดิตัง้อุปกรณ์ สาธารณูปโภคหรอืสิง่อาํนวยความสะดวกอื่นทีต่อ้งใชส้าํหรบัการใช้
โครงสรา้งพืน้ฐานโทรคมนาคมฯ 

(ค) การใชโ้ครงสรา้งพืน้ฐานฯของผูข้อใชโ้ครงสรา้งพืน้ฐานก่อใหเ้กดิปญัหาทางเทคนิคทีอ่าจ
ก่อใหเ้กดิการรบกวนกจิการโทรคมนาคมหรอืเป็นเหตุขดัขวางการโทรคมนาคม 

 
ข้อ 4 กระบวนการและระยะเวลาการเจรจาข้อตกลงการให้ใช้โครงสร้างพืน้ฐานฯ 

  4.1 ผูข้อใชโ้ครงสรา้งพืน้ฐานทีป่ระสงคจ์ะใชโ้ครงสรา้งพืน้ฐานฯ ตอ้งนําสง่หนงัสอืแสดงเจตจาํนงขอ
ใชโ้ครงสรา้งพืน้ฐานฯ โดยมรีายละเอยีดอยา่งน้อย ดงัต่อไปน้ี 

4.1.1 รายละเอยีดของโครงสรา้งพืน้ฐานฯ และสถานทีท่ีจ่ะเป็นจุดเขา้ถงึเพือ่ขอใชโ้ครงสรา้ง
พืน้ฐานฯ ดงักล่าว 

4.1.2 รายละเอยีดทางเทคนิคทีจ่าํเป็นสาํหรบัการใชโ้ครงสรา้งพืน้ฐานฯ 
4.1.3 ทีด่นิอาคารสถานทีส่าธารณูปโภคหรอืสิง่อาํนวยความสะดวกทีต่อ้งการขอใชจ้ากผูใ้หใ้ช้

โครงสรา้งพืน้ฐาน 
4.1.4 ขอ้มลูอื่นทีจ่าํเป็นสาํหรบัวนัเวลาและสถานทีท่ีต่อ้งการใชโ้ครงสรา้งพืน้ฐานฯ 
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4.1.5 รายชื่อบุคคลผูป้ระสานงานและสถานทีท่ีต่ดิต่อไดข้องผูข้อใชโ้ครงสรา้งพืน้ฐาน 
  4.2 ในกรณีทีผู่ใ้หใ้ชโ้ครงสรา้งพืน้ฐาน พจิารณาแลว้เหน็วา่รายละเอยีดตามหนงัสอืแสดงเจตจาํนง

ตามขอ้ 4.1 ยงัไมช่ดัเจนหรอืไมเ่พยีงพอต่อการพจิารณาใหใ้ชโ้ครงสรา้งพืน้ฐานฯ ผูใ้หใ้ชโ้ครงสรา้งพืน้ฐานมสีทิธแิจง้ให้
ผูข้อใชโ้ครงสรา้งพืน้ฐานนําสง่รายละเอยีดและขอ้มลูเพิม่เตมิได ้ 

4.3 ผูใ้หใ้ชโ้ครงสรา้งพืน้ฐานจะดาํเนินการเจรจากบัผูข้อใชโ้ครงสรา้งพืน้ฐานเกีย่วกบัสญัญาการใช ้
โครงสรา้งพืน้ฐานโทรคมนาคมสาํหรบัโครงขา่ยโครงขา่ยโทรคมนาคมไรส้ายรว่มกนัตามแนวทางใน RISO ใหเ้สรจ็สิน้
ภายใน 90 วนันบัแต่วนัทีผู่ใ้หใ้ชโ้ครงสรา้งพืน้ฐานไดร้บัหนงัสอืแสดงเจตจาํนงของผูข้อใชโ้ครงสรา้งพืน้ฐานตามขอ้ 4.1 
หรอืนบัตัง้แต่วนัทีผู่ใ้หใ้ชโ้ครงสรา้งพืน้ฐานไดร้บัรายละเอยีดและขอ้มลูเพิม่เตมิตามขอ้4.2 ครบถว้นแลว้ แลว้แต่กรณี 
  4.4 ผูข้อใชโ้ครงสรา้งพืน้ฐานจะตอ้งทาํสญัญาการใชโ้ครงสรา้งพืน้ฐานฯกบัผูใ้หใ้ชโ้ครงสรา้งพืน้ฐาน
ใหแ้ลว้เสรจ็ภายใน 30วนันบัแต่วนัทีท่ ัง้สองฝา่ยไดเ้จรจาเสรจ็สิน้ตามขอ้ 4.3 ทัง้น้ี หากผูข้อใชโ้ครงสรา้งพืน้ฐานไมเ่ขา้
ทาํสญัญาภายในระยะเวลาดงักลา่ว ใหถ้อืวา่การเจรจาขอใชโ้ครงสรา้งพืน้ฐานฯเป็นอนัสิน้สดุ 

 
ข้อ 5  ข้อกาํหนดและมาตรฐานทางเทคนิคสาํหรบัการใช้โครงสร้างพืน้ฐานฯ 

  ขอ้กาํหนดและมาตรฐานทางเทคนิคสาํหรบัการใชโ้ครงสรา้งพืน้ฐานฯ รวมถงึคุณภาพของบรกิาร
การใชโ้ครงสรา้งพืน้ฐานฯ ใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานสากล รวมทัง้เป็นไปตามมาตรฐานหรอืขอ้กาํหนดของหน่วยงาน
ภาครฐั หน่วยงานกาํกบัดแูล และองคก์รทีเ่กีย่วขอ้ง โดยขอ้กาํหนดและมาตรฐานทางเทคนิคสาํหรบัการใชโ้ครงสรา้ง
พืน้ฐานฯเป็นไปตามเอกสารแนบท้ายหมายเลข 2 
   

ข้อ 6  กระบวนการและวิธีการใช้โครงสร้างพืน้ฐานฯ 
6.1เมือ่ไดม้กีารทาํสญัญาการใชโ้ครงสรา้งพืน้ฐานฯ ผูใ้หใ้ชโ้ครงสรา้งพืน้ฐาน และผูข้อใชโ้ครงสรา้ง

พืน้ฐานจะตอ้งตกลงรว่มกนักาํหนดวธิกีารทดสอบทางเทคนิคของระบบทีเ่กีย่วขอ้งกบัการใหบ้รกิารใชโ้ครงสรา้ง
พืน้ฐานฯ เพือ่ตรวจสอบความพรอ้ม และความถกูตอ้งของระบบก่อนทีจ่ะเปิดใหบ้รกิาร รวมทัง้เพือ่ใหม้ ัน่ใจวา่การ
ทาํงานของระบบทัง้สองฝา่ยสามารถทาํงานไดต้ามเงือ่นไขทีต่กลงกนัอยา่งเหมาะสม โดยผูข้อใชโ้ครงสรา้งพืน้ฐานจะ
เป็นผูร้บัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จากการทดสอบดงักลา่ว ทัง้น้ี หากการทดสอบตามขอ้น้ีไมเ่ป็นไปตามทีไ่ดต้กลงกนั
ไวด้ว้ยสาเหตุอนัเน่ืองมาจากการไมใ่หค้วามรว่มมอืของผูข้อใชโ้ครงสรา้งพืน้ฐาน หรอืมเีหตุขดัขอ้งทางเทคนิค หรอืเหตุ
อื่นใดกต็าม ผูใ้หใ้ชโ้ครงสรา้งพืน้ฐานสามารถขยายระยะเวลาการทดสอบทางเทคนิคก่อนเปิดใหบ้รกิารออกไปได ้ 

6.2 ผูข้อใชโ้ครงสรา้งพืน้ฐานมสีทิธใิชส้อยโครงสรา้งพืน้ฐานฯ เพือ่ประโยชน์ในกจิการของผูข้อใช้
โครงสรา้งพืน้ฐานตามจุดหรอืตามตาํแหน่งทีผู่ใ้หใ้ชโ้ครงสรา้งพืน้ฐานกาํหนดไวเ้ทา่นัน้โดยจะตอ้งไมท่าํการต่อเตมิหรอื
ดดัแปลงโครงสรา้งพืน้ฐานฯ หรอืนําอุปกรณ์อื่นใดเขา้มาตดิตัง้เพิม่เตมิ เวน้แต่จะไดร้บัความยนิยอมลว่งหน้าเป็นลาย
ลกัษณ์อกัษรจากผูใ้หใ้ชโ้ครงสรา้งพืน้ฐาน รวมทัง้จะตอ้งใชค้วามระมดัระวงัเช่นวญิญชูนทัว่ไปเพือ่ไมก่่อใหเ้กดิความ
เสยีหาย หรอืการรบกวนสญัญาณหรอืทางเทคนิคใดๆ ต่อการใหบ้รกิารโทรศพัทเ์คลื่อนทีห่รอืกระทบกระเทอืนต่อการ
ใชโ้ครงสรา้งพืน้ฐานฯ ของผูใ้หใ้ชโ้ครงสรา้งพืน้ฐานหรอืของผูร้ว่มใชโ้ครงสรา้งพืน้ฐานฯ รายอื่น  

ในกรณีทีป่รากฏวา่ผูข้อใชโ้ครงสรา้งพืน้ฐานไมด่าํเนินการตามวรรคหน่ึง และ/หรอืไดก้ระทาํการ
ใดๆ อนัเป็นการรบกวน หรอืกระทบกระเทอืนต่อการใหบ้รกิารโทรศพัทเ์คลื่อนทีห่รอืกระทบกระเทอืนต่อการใช้
โครงสรา้งพืน้ฐานฯ ของผูใ้หใ้ชโ้ครงสรา้งพืน้ฐานหรอืของผูร้ว่มใชโ้ครงสรา้งพืน้ฐานฯ รายอื่น ไมว่า่จะโดยจงใจ หรอื
ประมาทเลนิเล่อ  ผูใ้หใ้ชโ้ครงสรา้งพืน้ฐานจะแจง้ใหผู้ข้อใชโ้ครงสรา้งพืน้ฐานปรบัปรงุ แกไ้ข และ/หรอื ระงบัการกระทาํ
ดงักลา่ว หากผูข้อใชโ้ครงสรา้งพืน้ฐานไมป่รบัปรงุ แกไ้ข และ/หรอืระงบัการกระทาํดงักลา่วภายในเวลาทีผู่ใ้หใ้ช้
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โครงสรา้งพืน้ฐานกาํหนด ผูใ้หใ้ชโ้ครงสรา้งพืน้ฐานมสีทิธปิฏเิสธการใหใ้ชโ้ครงสรา้งพืน้ฐานฯและบอกเลกิสญัญาการใช้
โครงสรา้งพืน้ฐานฯได ้

6.3 ผูข้อใชโ้ครงสรา้งพืน้ฐานตอ้งแจง้รายละเอยีดในการขอใชอ้าคารสถานทีส่าธารณูปโภคและสิง่
อาํนวยความสะดวกอื่นๆ ณ จุดทีเ่ขา้ใชโ้ครงสรา้งพืน้ฐานฯ เป็นหนงัสอืแก่ผูใ้หใ้ชโ้ครงสรา้งพืน้ฐานทราบลว่งหน้าก่อน
มกีารดาํเนินการดงักลา่ว 

6.4 ผูข้อใชโ้ครงสรา้งพืน้ฐาน หรอืบุคคลผูท้ีไ่ดร้บัมอบอาํนาจจากผูข้อใชโ้ครงสรา้งพืน้ฐานมสีทิธเิขา้
ตรวจสอบหรอืบาํรงุรกัษาเครือ่งและอุปกรณ์ใดๆ ทีผู่ข้อใชโ้ครงสรา้งพืน้ฐานนํามาตดิตัง้ไวก้บัโครงสรา้งพืน้ฐานฯ โดย 
ผูข้อใชโ้ครงสรา้งพืน้ฐานตอ้งปฏบิตัติามกฎเกณฑใ์นการเขา้ใชอ้าคารสถานทีส่าธารณูปโภคและสิง่อาํนวยความสะดวก
อื่นๆ ทีผู่ใ้หใ้ชโ้ครงสรา้งพืน้ฐานกาํหนด 

6.5 ในกรณีทีผู่ข้อใชโ้ครงสรา้งพืน้ฐานมกีารเปลีย่นแปลงเครือ่งและอุปกรณ์ทีผู่ข้อใชโ้ครงสรา้ง
พืน้ฐานนํามาตดิตัง้ไวก้บัโครงสรา้งพืน้ฐานฯ ผูข้อใชโ้ครงสรา้งพืน้ฐานจะแจง้ใหผู้ใ้หใ้ชโ้ครงสรา้งพืน้ฐานทราบลว่งหน้า
ถงึการเปลีย่นแปลงดงักลา่วตามระยะเวลาทีก่าํหนด  

6.6 เมือ่สญัญาการใหใ้ชโ้ครงสรา้งพืน้ฐานฯ สิน้สดุลงไมว่า่จะดว้ยเหตุใดๆ ผูข้อใชโ้ครงสรา้งพืน้ฐาน
จะตอ้งขนยา้ยทรพัยส์นิหรอือุปกรณ์ออกจากพืน้ทีข่องโครงสรา้งพืน้ฐานฯ ภายในระยะเวลาทีก่าํหนด พรอ้มดาํเนินการ
ปรบัปรงุซ่อมแซมพืน้ทีแ่ละสิง่อาํนวยความสะดวกของโครงสรา้งพืน้ฐานฯ ใหอ้ยูใ่นสภาพเรยีบรอ้ยพรอ้มใชง้านไดด้ี
ดงัเดมิโดยปราศจากความเสยีหายใดๆ และคนืใหแ้ก่ผูใ้หใ้ชโ้ครงสรา้งพืน้ฐานภายในระยะเวลาทีก่าํหนด  

หากผูข้อใชโ้ครงสรา้งพืน้ฐานละเลยไมป่ฏบิตัติามเงือ่นไขขา้งตน้ไมว่า่ดว้ยเหตุใดกต็ามผูข้อใช้
โครงสรา้งพืน้ฐานตกลงยนิยอมชาํระคา่ปรบัใหแ้ก่ผูใ้หใ้ชโ้ครงสรา้งพืน้ฐานตามอตัราทีผู่ใ้หใ้ชโ้ครงสรา้งพืน้ฐานกาํหนด
จนกวา่ผูข้อใชโ้ครงสรา้งพืน้ฐานจะไดข้นยา้ยทรพัยส์นิหรอือุปกรณ์ดงักลา่วออกไปจากพืน้ทีข่องโครงสรา้งพืน้ฐานฯ 
และ/หรอืจะไดป้รบัปรงุซ่อมแซมพืน้ทีแ่ละสิง่อาํนวยความสะดวกของโครงสรา้งพืน้ฐานฯ คนืใหแ้ก่ผูใ้หใ้ชโ้ครงสรา้ง
พืน้ฐาน 
 

ข้อ 7  รายละเอียดเก่ียวกบัอาคารสถานท่ี สถานท่ีตัง้ พืน้ท่ีตัง้อปุกรณ์ สาธารณูปโภคและส่ิง
อาํนวยความสะดวกอ่ืนท่ีต้องใช้สาํหรบัการใช้โครงสร้างพืน้ฐานฯ 

รายละเอยีดเกีย่วกบัอาคารสถานทีส่ถานทีต่ ัง้พืน้ทีต่ ัง้อุปกรณ์ สาธารณูปโภคและสิง่อาํนวยความ
สะดวกอื่นทีต่อ้งใชส้าํหรบัการใชโ้ครงสรา้งพืน้ฐานฯเป็นไปตามเอกสารแนบท้ายหมายเลข 3 

 
ข้อ 8  ค่าตอบแทน หลกัเกณฑแ์ละวิธีการชาํระค่าตอบแทนการใช้โครงสร้างพืน้ฐานฯ 

8.1 ผูข้อใชโ้ครงสรา้งพืน้ฐานจะชาํระคา่ตอบแทนการใชโ้ครงสรา้งพืน้ฐานฯ ใหแ้ก่ผูใ้หใ้ชโ้ครงสรา้ง
พืน้ฐานโดยอตัราคา่ตอบแทนการใชโ้ครงสรา้งพืน้ฐานฯ ใหเ้ป็นไปตามเอกสารแนบท้ายหมายเลข 4  

8.2 ผูใ้หใ้ชโ้ครงสรา้งพืน้ฐานอาจพจิารณาปรบัอตัราคา่ตอบแทนการใชโ้ครงสรา้งพืน้ฐานฯ ทุกๆ 
รอบปี เพือ่ใหม้คีวามเหมาะสมและสอดคลอ้งกบัสภาพความเป็นจรงิทางเศรษฐกจิในปจัจุบนั 

8.3 หลกัเกณฑแ์ละวธิกีารสาํหรบั การเรยีกเกบ็เงนิและการชาํระคา่ตอบแทนการใชโ้ครงสรา้ง
พืน้ฐานฯใหเ้ป็นไปตามเอกสารแนบท้ายหมายเลข 5 

 
ข้อ 9 หน้าท่ีและความรบัผิดชอบของผูข้อใช้โครงสร้างพืน้ฐานและผูใ้ห้ใช้โครงสร้างพืน้ฐาน 

ในการใช้โครงสร้างพืน้ฐานฯ รวมถึงเง่ือนไขเก่ียวกบัการรกัษาความลบั และการเปิดเผยข้อมลู และมาตรการ
ด้านความปลอดภยั 
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9.1 หน้าทีแ่ละความรบัผดิของผูข้อใชโ้ครงสรา้งพืน้ฐาน 

9.1.1 ผูข้อใชโ้ครงสรา้งพืน้ฐานจะตอ้งรบัผดิชอบในการตดิตัง้การใชง้านความปลอดภยัของ
ระบบและการบาํรงุรกัษาอุปกรณ์ทีเ่ป็นของผูข้อใชโ้ครงสรา้งพืน้ฐานเอง โดยผูข้อใชโ้ครงสรา้งพืน้ฐานจะตอ้งเขา้ใชพ้ืน้ที่
เพือ่ดาํเนินการต่างๆ ใหเ้ป็นไปตามระเบยีบทีผู่ใ้หใ้ชโ้ครงสรา้งพืน้ฐานกาํหนดไว ้ 

9.1.2 ผูข้อใชโ้ครงสรา้งพืน้ฐานมหีน้าทีร่บัผดิชอบดแูลรกัษาเครือ่งและอุปกรณ์ใดๆ ทีผู่ข้อใช้
โครงสรา้งพืน้ฐานนํามาตดิตัง้หรอืวางในพืน้ทีข่องโครงสรา้งพืน้ฐานฯ  

9.1.3 ผูข้อใชโ้ครงสรา้งพืน้ฐานมหีน้าทีป่ฏบิตัติามหลกัเกณฑเ์กีย่วกบัความปลอดภยัและการ
ป้องกนัโครงขา่ยของผูใ้หใ้ชโ้ครงสรา้งพืน้ฐานโดยเครง่ครดั 

9.1.4 ผูข้อใชโ้ครงสรา้งพืน้ฐานมหีน้าทีช่าํระคา่ตอบแทนการใชโ้ครงสรา้งพืน้ฐานฯ รวมถงึ คา่
เชา่อาคารสถานทีส่าธารณูปโภคและสิง่อาํนวยความสะดวกต่างๆตามทีผู่ใ้หใ้ชโ้ครงสรา้งพืน้ฐานกาํหนด 

9.1.5 ผูข้อใชโ้ครงสรา้งพืน้ฐานมหีน้าทีแ่จง้ใหผู้ใ้หใ้ชโ้ครงสรา้งพืน้ฐานทราบถงึขอ้ผดิพลาดใดๆ 
ทีเ่กดิขึน้กบัโครงสรา้งพืน้ฐานฯ โดยผูข้อใชโ้ครงสรา้งพืน้ฐานมหีน้าทีด่าํเนินการแกไ้ขขอ้ผดิพลาดดงักลา่วใหเ้รว็ทีส่ดุ 
และแจง้ผูใ้หใ้ชโ้ครงสรา้งพืน้ฐานทราบถงึความคบืหน้าในการแกไ้ขขอ้ผดิพลาดดงักลา่วภายในระยะเวลาทีก่าํหนด 

9.1.6 ในกรณีโครงสรา้งพืน้ฐานฯ และทรพัยส์นิอื่นใดของผูใ้หใ้ชโ้ครงสรา้งพืน้ฐานหรอืของผูข้อ
ใชโ้ครงสรา้งพืน้ฐานรายอื่นไดร้บัความเสยีหาย อนัเน่ืองมาจากการตดิตัง้อุปกรณ์ การใชส้ิง่อาํนวยความสะดวก หรอื
การกระทาํใดๆ ของผูข้อใชโ้ครงสรา้งพืน้ฐาน ผูข้อใชโ้ครงสรา้งพืน้ฐานมหีน้าทีร่บัผดิชอบในความเสยีหายและ
คา่ใชจ้า่ยใดๆ ทีเ่กดิขึน้ทัง้หมดใหก้บัผูใ้หใ้ชโ้ครงสรา้งพืน้ฐาน และ/หรอืบุคคลใดๆ ตลอดจนจดัการซ่อมแซมแกไ้ขหรอื
จดัหาทดแทนซึง่อุปกรณ์หรอืงานระบบใหส้ามารถใชง้านไดใ้นสภาพเดมิตามระยะเวลาทีก่าํหนด 

9.1.7 ผูข้อใชโ้ครงสรา้งพืน้ฐานมหีน้าทีจ่ดัใหม้กีารประกนัภยัตามกฎหมายไทยดงัต่อไปน้ี 
9.1.7.1 การประกนัภยัความรบัผดิชอบต่อสาธารณะในความหมายอยา่งกวา้ง 
9.1.7.2 การประกนัภยัในทรพัยส์นิซึง่มกีารใชง้านตามสญัญาการใชโ้ครงสรา้งพืน้ฐานฯ 

ใหเ้หมาะสมกบัความเสีย่งภยัในการใชโ้ครงสรา้งพืน้ฐานฯตามสญัญา 
 9.1.7.3 การประกนัภยัก่อการรา้ยสาํหรบัทรพัยส์นิของผูข้อใชโ้ครงสรา้งพืน้ฐานทีต่ดิตัง้

ใชง้านกบัโครงสรา้งพืน้ฐานฯ ของผูใ้หใ้ชโ้ครงสรา้งพืน้ฐาน 
ทัง้น้ี ผูข้อใชโ้ครงสรา้งพืน้ฐานตอ้งไมก่ระทาํ อนุญาต หรอืปลอ่ยใหก้ารประกนัภยัตามขอ้ 

9.1.7.1 ถงึ 9.1.7.3 ขา้งตน้ตกเป็นโมฆะ หรอืโมฆยีะ หรอืทาํใหเ้บีย้ประกนัเพิม่ขึน้ รวมทัง้ผูข้อใชโ้ครงสรา้งพืน้ฐานมี
หน้าทีป่ฏบิตัติามขอ้เสนอแนะของผูร้บัประกนัภยั และหน่วยดบัเพลงิทีเ่กีย่วกบัการป้องกนัอคัคภียัในพืน้ทีท่ีต่ ัง้
โครงสรา้งพืน้ฐานฯ 

9.2 หน้าทีแ่ละความรบัผดิของผูใ้หใ้ชโ้ครงสรา้งพืน้ฐาน 
9.2.1 ผูใ้หใ้ชโ้ครงสรา้งพืน้ฐานมหีน้าทีอ่าํนวยความสะดวกใหผู้ข้อใชโ้ครงสรา้งพืน้ฐาน หรอื

บุคคลผูท้ีไ่ดร้บัมอบอาํนาจจากผูใ้หใ้ชโ้ครงสรา้งพืน้ฐานเขา้ใชโ้ครงสรา้งพืน้ฐานฯ ตามขอ้กาํหนดและเงือ่นไขทีร่ะบุใน
สญัญาการใชโ้ครงสรา้งพืน้ฐานฯ 

9.2.2 ผูใ้หใ้ชโ้ครงสรา้งพืน้ฐานมหีน้าทีบ่าํรงุรกัษาและปรบัปรงุโครงสรา้งพืน้ฐานฯ ตาม
มาตรฐานการบาํรงุรกัษาโครงสรา้งพืน้ฐานฯ อยูเ่สมอหรอือาจมอบหมายใหบุ้คคลอื่นทาํหน้าทีเ่ชน่วา่นัน้ 

9.2.3 ผูใ้หใ้ชโ้ครงสรา้งพืน้ฐานมหีน้าทีแ่จง้ใหผู้ข้อใชโ้ครงสรา้งพืน้ฐานทราบล่วงหน้าถงึปญัหา 
หรอืการเปลีย่นแปลงใดๆ ทีม่ผีลกระทบในสาระสาํคญัต่อการใชโ้ครงสรา้งพืน้ฐานฯ ตามระยะเวลาทีก่าํหนดโดยผูใ้หใ้ช้



หน้า 7 จาก 14 

 

โครงสรา้งพืน้ฐานจะดาํเนินการแกไ้ขปญัหาโดยเรว็ และจะแจง้ใหผู้ข้อใชโ้ครงสรา้งพืน้ฐานทราบถงึความคบืหน้าในการ
แกไ้ขปญัหาดงักลา่ว 

9.2.4 ผูใ้หใ้ชโ้ครงสรา้งพืน้ฐานมสีทิธเิขา้ตรวจสอบเครือ่งและอุปกรณ์ทีผู่ข้อใชโ้ครงสรา้ง
พืน้ฐานนํามาตดิตัง้ในโครงสรา้งพืน้ฐานฯไดต้ลอดเวลา และหากผูใ้หใ้ชโ้ครงสรา้งพืน้ฐานตรวจพบวา่ผูข้อใชโ้ครงสรา้ง
พืน้ฐานดาํเนินการผดิไปจากทีไ่ดร้บัอนุญาตไว ้ผูใ้หใ้ชโ้ครงสรา้งพืน้ฐานมสีทิธริะงบัการดาํเนินการไวจ้นกวา่ผูข้อใช้
โครงสรา้งพืน้ฐานจะไดจ้ดัการใหเ้ป็นไปตามทีไ่ดต้กลงกนัโดยผูข้อใชโ้ครงสรา้งพืน้ฐานไมม่สีทิธเิรยีกคา่เสยีหายใดๆ 
อนัเกดิขึน้จากการระงบัการดาํเนินการดงักลา่ว  

9.3 เงือ่นไขเกีย่วกบัการรกัษาความลบัและการเปิดเผยขอ้มลู 
9.3.1 ผูใ้หใ้ชโ้ครงสรา้งพืน้ฐานและผูข้อใชโ้ครงสรา้งพืน้ฐานมหีน้าทีเ่กบ็รกัษาขอ้มลูทีไ่ดร้บั

หรอืแลกเปลีย่นกบัอกีฝา่ยหน่ึงเป็นความลบั โดยจะเปิดเผยต่อบุคคลอื่นมไิด ้เวน้แต่ไดร้บัความยนิยอมเป็นลายลกัษณ์
อกัษรจากอกีฝา่ยหน่ึงหรอืเป็นการเปิดเผยขอ้มลูต่ออนุญาโตตุลาการหรอืการเปิดเผยขอ้มลูเป็นไปตามกฎหมาย 
ระเบยีบ ขอ้กาํหนด คาํสัง่ ประกาศ และกฎเกณฑก์ารกาํกบัดแูลทีอ่อกโดยคณะกรรมการกจิการกระจายเสยีง กจิการ
โทรทศัน์ และกจิการโทรคมนามคมแหง่ชาต ิหรอืโดยคาํสัง่ศาล 

9.3.2 ผูใ้หใ้ชโ้ครงสรา้งพืน้ฐานและผูข้อใชโ้ครงสรา้งพืน้ฐานอาจเปิดเผยขอ้มลูทีเ่ป็นความลบั
ใหแ้ก่พนกังาน ลกูจา้ง หรอืตวัแทน ซึง่มคีวามจาํเป็นทีจ่ะตอ้งใชข้อ้มลูดงักลา่วเพือ่ประโยชน์ในการใชโ้ครงสรา้งพืน้ฐาน
ฯ เทา่นัน้โดยพนกังาน ลกูจา้ง หรอืตวัแทนดงักลา่วจะตอ้งรกัษาขอ้มลูนัน้ไวอ้ยา่งเป็นความลบัเฉพาะและจะตอ้งไม่
เปิดเผยขอ้มลูดงักลา่วต่อบุคคลอื่น  

9.3.3 ในกรณีทีม่กีารรอ้งขอจากผูใ้หใ้ชโ้ครงสรา้งพืน้ฐานหรอืผูข้อใชโ้ครงสรา้งพืน้ฐานฝา่ยใด
ฝา่ยหน่ึงใหม้กีารทาํลายหรอืคนืขอ้มลูทีเ่ป็นความลบั ฝา่ยทีไ่ดร้บัการรอ้งขอจะตอ้งดาํเนินการดงักลา่วใหเ้สรจ็ภายใน
ระยะเวลาทีก่าํหนด 

9.4 มาตรการดา้นความปลอดภยั 
9.4.1 ทัง้สองฝา่ยตกลงทีจ่ะคงไวซ้ึง่ Network Integrity และดาํเนินมาตรการใดๆ ทีจ่าํเป็นและ

เพยีงพอในการสรา้งความปลอดภยั และการป้องกนัโครงขา่ย โดยที ่Network Integrity หมายถงึ ความสามารถในตวั
ระบบโครงขา่ยทีจ่ะดาํรงไวซ้ึง่สถานะการทาํงานพืน้ฐานโดยสถานะการทาํงานนัน้ไมถ่กูกระทบอนัเน่ืองมาจากการใช้
โครงสรา้งพืน้ฐานฯ 

9.4.2 การใชโ้ครงสรา้งพืน้ฐานฯ ของผูข้อใชโ้ครงสรา้งพืน้ฐานจะตอ้งไมก่่อใหเ้กดิความเสยีหาย 
หรอืเป็นการรบกวนระบบ หรอืทาํใหก้ารบรกิารของผูใ้หใ้ชโ้ครงสรา้งพืน้ฐานดอ้ยลงไมว่า่ทางตรงหรอืทางออ้ม 

9.4.3 แต่ละฝา่ยจะตอ้งดาํเนินมาตรการต่างๆ ทีเ่พยีงพอในการป้องกนัมใิหเ้กดิการสง่ผา่น
สญัญาณใดๆ ซึง่มไิดม้ลีกัษณะตามขอ้กาํหนดสาํหรบัการใชโ้ครงสรา้งพืน้ฐานฯ ทีท่ ัง้สองฝา่ยตกลงกนัโดยหากมกีารฝา่
ฝืนโดยการสง่ทราฟฟิค และก่อใหเ้กดิความเสยีหายแก่อกีฝา่ยหน่ึง ฝา่ยทีก่ระทาํการฝา่ฝืนจะตอ้งยตุกิารกระทาํนัน้โดย
ทนัททีีไ่ดร้บัแจง้จากอกีฝา่ยหน่ึง 

9.4.4 แต่ละฝา่ยตกลงรบัผดิชอบในการรกัษาความปลอดภยัในการทาํงานของโครงขา่ยและ
อุปกรณ์ของตนเอง และตกลงทีจ่ะดาํเนินกระบวนการใดๆ เทา่ทีจ่าํเป็นทัง้หมดและเทา่ทีจ่ะเป็นไปไดใ้นทางปฏบิตั ิเพือ่
ประกนัวา่โครงขา่ยและอุปกรณ์ของตนเองนัน้มลีกัษณะ 

(ก) ไมท่าํอนัตรายหรอืสง่ผลกระทบต่อความปลอดภยัหรอืสขุภาพของบุคคลใดๆ ซึง่
รวมถงึพนกังาน ลกูจา้ง และผูร้ว่มใชโ้ครงสรา้งพืน้ฐานฯ รายอื่น 
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(ข) ไมท่าํอนัตรายทัง้ในกายภาพและในทางเทคนิคต่อโครงขา่ยและอุปกรณ์ของอกีฝา่ย
หน่ึง ซึง่รวมถงึ (แต่ไมจ่าํกดัเฉพาะ) การสรา้งความเสยีหาย การกดีกนัหรอืรบกวนประสทิธภิาพการทาํงานของ
โครงขา่ยและอุปกรณ์ของอกีฝา่ยหน่ึง 
 

ข้อ 10  เง่ือนไขและขัน้ตอนการดาํเนินการในกรณีของการขอขยายเพ่ิมเติม หรือลดการใช้
โครงสร้างพืน้ฐานฯ และกรณีการเปล่ียนแปลงโครงสร้างพืน้ฐานฯ ท่ีมีอยู่เดิม 

10.1 ในกรณีทีผู่ข้อใชโ้ครงสรา้งพืน้ฐานประสงคจ์ะเปลีย่นแปลงการขอใชโ้ครงสรา้งพืน้ฐานฯตามที่
ไดก้าํหนดไวใ้นสญัญาการใชโ้ครงสรา้งพืน้ฐานฯ ไมว่า่จะเป็นการขอขยายเพิม่เตมิ ลดการใชโ้ครงสรา้งพืน้ฐานฯ หรอื
เปลีย่นแปลงโครงสรา้งพืน้ฐานฯ ทีม่อียูเ่ดมิใหผู้ข้อใชโ้ครงสรา้งพืน้ฐานยืน่คาํขอเป็นลายลกัษณ์อกัษรใหผู้ใ้หใ้ช้
โครงสรา้งพืน้ฐานพจิารณาภายในระยะเวลาทีก่าํหนดในสญัญาการใชโ้ครงสรา้งพืน้ฐานฯ 

10.2 ในกรณีทีผู่ใ้หใ้ชโ้ครงสรา้งพืน้ฐานตอ้งมกีารสรา้งโครงสรา้งพืน้ฐานฯทดแทนหรอืตอ้งมกีาร
ปรบัปรงุโครงสรา้งพืน้ฐานฯ ตามสญัญาการใชโ้ครงสรา้งพืน้ฐานฯ ผูใ้หใ้ชโ้ครงสรา้งพืน้ฐานจะแจง้ใหผู้ข้อใชโ้ครงสรา้ง
พืน้ฐานทราบล่วงหน้าเป็นลายลกัษณ์อกัษร ตามระยะเวลาทีจ่ะไดม้กีารตกลงกนั 
 

ข้อ 11  ขัน้ตอนวิธีการและระยะเวลาดาํเนินการของผูใ้ห้ใช้โครงสร้างพืน้ฐานท่ีมีต่อข้อร้องเรียน
และข้อโต้แย้งของผูข้อใช้โครงสร้างพืน้ฐาน 

11.1 ผูใ้หใ้ชโ้ครงสรา้งพืน้ฐานและผูข้อใชโ้ครงสรา้งพืน้ฐานจะตอ้งปฏบิตัติามหรอืดาํเนินการใดๆ
ตามทีไ่ดต้กลงกนัไวใ้นสญัญาการใชโ้ครงสรา้งพืน้ฐานฯ ดว้ยความตัง้ใจจรงิในการปฏบิตังิานรว่มกนั และดว้ยความ
สจุรติ และจะแสวงหาหนทางรว่มกนัในการแกไ้ขปญัหาขอ้รอ้งเรยีน ขอ้โตแ้ยง้ รวมทัง้การระงบัขอ้พพิาทใดๆทีเ่กดิขึน้
โดยเรว็  

ทัง้น้ี ขัน้ตอน วธิกีาร และระยะเวลาในการแกไ้ขปญัหาขอ้รอ้งเรยีน ขอ้โตแ้ยง้ รวมทัง้การระงบั
ขอ้พพิาทใหเ้ป็นไปตามทีจ่ะไดต้กลงกนัเป็นรายกรณี 

11.2 การระงบัขอ้พพิาทใดๆ ระหวา่งผูใ้หใ้ชโ้ครงสรา้งพืน้ฐานและผูข้อใชโ้ครงสรา้งพืน้ฐานให้
เป็นไปตามกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง ทัง้น้ี ผูใ้หใ้ชโ้ครงสรา้งพืน้ฐานหรอืผูข้อใชโ้ครงสรา้งพืน้ฐานมสีทิธริอ้งขอให้
คณะกรรมการกจิการกระจายเสยีง กจิการโทรทศัน์ และกจิการโทรคมนาคมแหง่ชาตวินิิจฉยัชีข้าดตามทีก่าํหนดไวใ้น
ประกาศการใชโ้ครงสรา้งพืน้ฐานโทรคมนาคมรว่มกนัฯ ได ้

11.3 ในชว่งระยะเวลาก่อนหรอืระหวา่งกระบวนการระงบัขอ้พพิาท ผูใ้หใ้ชโ้ครงสรา้งพืน้ฐานและผู้
ขอใชโ้ครงสรา้งพืน้ฐานไมส่ามารถระงบัการใหใ้ชห้รอืการขอใช ้(แลว้แต่กรณี) หรอืกระทาํการใดๆ ซึง่อาจสง่ผลกระทบ
ต่อการใหใ้ชห้รอืใชโ้ครงสรา้งพืน้ฐานฯ ของอกีฝา่ยหน่ึง เวน้แต่เหตุอนัเกดิจากการคา้งชาํระหน้ีหรอืการรบกวน
สญัญาณหรอืทางเทคนิคใดๆ ต่อการใหบ้รกิารโทรศพัทเ์คลื่อนทีห่รอืโครงสรา้งพืน้ฐานฯ หรอืเกดิความเสยีหายอยา่ง
รา้ยแรงผูใ้หใ้ชโ้ครงสรา้งพืน้ฐานอาจดาํเนินการระงบัการใหใ้ชโ้ครงสรา้งพืน้ฐานฯ จนกวา่เหตุดงักลา่วจะไดร้บัการแกไ้ข
ใหเ้สรจ็สิน้ไป 
 

ข้อ 12  บทกาํหนดความรบัผิดกรณีผิดเง่ือนไขของสญัญาการใช้โครงสร้างพืน้ฐานฯ 
12.1 กรณีผูข้อใชโ้ครงสรา้งพืน้ฐานไมป่ฏบิตัติามสญัญาการใชโ้ครงสรา้งพืน้ฐานฯ ขอ้ใดขอ้หน่ึงและ/

หรอืไมช่าํระคา่ตอบแทนการใชโ้ครงสรา้งพืน้ฐานฯ ใหถ้กูตอ้งครบถว้นผูข้อใชโ้ครงสรา้งพืน้ฐานจะตอ้งชดใชค้า่เสยีหาย
อนัเกดิจากเหตุดงักลา่วนัน้ใหแ้ก่ผูใ้หใ้ชโ้ครงสรา้งพืน้ฐานภายในระยะเวลาทีจ่ะไดม้กีารตกลงกนัโดยหากครบ
กาํหนดเวลาดงักลา่วแลว้ผูข้อใชโ้ครงสรา้งพืน้ฐานยงัไมไ่ดท้าํการชาํระคา่เสยีหายใหแ้ก่ผูใ้หใ้ชโ้ครงสรา้งพืน้ฐานจน
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ครบถว้นผูข้อใชโ้ครงสรา้งพืน้ฐานจะตอ้งชาํระดอกเบีย้ผดินดัในอตัราทีก่ฎหมายกาํหนด และผูใ้หใ้ชโ้ครงสรา้งพืน้ฐานมี
สทิธบิอกเลกิสญัญาการใชโ้ครงสรา้งพืน้ฐานฯได ้เวน้แต่เป็นกรณีตามขอ้ 6.2 ผูใ้หใ้ชโ้ครงสรา้งพืน้ฐานมสีทิธเิลอืกทีจ่ะ
บอกเลกิสญัญาการใชโ้ครงสรา้งพืน้ฐานฯไดท้นัท ี

12.2 กรณีมคีาํสัง่ระงบัการใชโ้ครงสรา้งพืน้ฐานหรอืมเีหตุอุปสรรคขดัขวางต่างๆ ในการใชโ้ครงสรา้ง
พืน้ฐานฯ ซึง่เป็นผลมาจากคาํวนิิจฉยัหรอืคาํสัง่ของศาล หน่วยงานของรฐัหน่วยงานกาํกบัดแูลหรอืหน่วยงานอื่นที่
เกีย่วขอ้งตามกฎหมายผูข้อใชโ้ครงสรา้งพืน้ฐานไมม่สีทิธเิรยีกรอ้งคา่เสยีหายใดๆ จากผูใ้หใ้ชโ้ครงสรา้งพืน้ฐาน 

12.3 ผูใ้หใ้ชโ้ครงสรา้งพืน้ฐานไมต่อ้งรบัผดิอนัเน่ืองมาจากเหตุสดุวสิยั อนัหมายถงึ เหตุใดๆ อนัจะ
เกดิขึน้กด็ ีจะใหผ้ลพบิตักิด็ ีเป็นเหตุทีไ่มอ่าจป้องกนัได ้แมท้ัง้บุคคลผูต้อ้งประสบ หรอืใกลจ้ะตอ้งประสบเหตุนัน้ จะได้
จดัการระมดัระวงัตามสมควรอนัพงึคาดหมายไดจ้ากบุคคลในฐานะและภาวะเช่นนัน้ และเพือ่ประโยชน์ในการตคีวาม 
RISO น้ี เหตุสดุวสิยัใหร้วมถงึ (แต่ไมจ่าํกดัเพยีงเฉพาะ) การก่อการจลาจล การก่อการกบฏ การก่อการรา้ยสงคราม 
การปฏวิตัริฐัประหาร ภาวะฉุกเฉินแหง่ชาต ิอคัคภียั วาตภยั อุทกภยั การระเบดิ การก่อวนิาศกรรม แต่ทัง้น้ีไมร่วมถงึ
ขอ้พพิาททางดา้นแรงงานทุกประเภทรวมทัง้การนดัหยดุงาน 

 
ข้อ 13  บคุคลและสถานท่ีติดต่อได้ 

 
ชื่อ/นามสกุล นางสาววณีา แสงสริภิญิโญ 
บรษิทั ทร ูมฟู เอช ยนิูเวอรแ์ซล คอมมวินิเคชัน่ จาํกดั 
18 อาคารทร ูทาวเวอร ์ถนนรชัดาภเิษกแขวงหว้ยขวาง เขตหว้ยขวาง กรงุเทพฯ 10310 
โทรศพัท0์-2699-6370 
โทรสาร0-2699-6384 
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รายช่ือและรายละเอียดของโครงสร้างพืน้ฐานฯ 

 

สถานท่ีให้ใช้โครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคมร่วมกนั  
 สถานทีใ่หใ้ชโ้ครงสรา้งพืน้ฐานฯ ของผูใ้หใ้ชโ้ครงสรา้งพืน้ฐาน ไดแ้ก่ สถานีฐานของผูใ้หใ้ชโ้ครงสรา้งพืน้ฐาน 
เน่ืองจากในแต่ละสถานทีใ่หใ้ชโ้ครงสรา้งพืน้ฐานฯ มคีวามเป็นไปไดท้างเทคนิคแตกต่างกนั โดยผูข้อใชโ้ครงสรา้ง
พืน้ฐานสามารถสอบถามขอ้มลูเพิม่เตมิไดจ้ากบุคคลและสถานทีต่ดิต่อ ตามขอ้ 13 
 
บริการการใช้โครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคมร่วมกนั 
1. ระบบสายอากาศและสายนําสญัญาณภายในอาคาร (Indoor antennas and feeder cables) 
2. ระบบสายอากาศและสายนําสญัญาณภายนอกอาคาร (Outdoor antennas and feeder cables) 
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ข้อกาํหนดและมาตรฐานทางเทคนิคสาํหรบัการใช้โครงสร้างพืน้ฐานฯ 

        
1. ระบบสายอากาศและสายนําสญัญาณภายในอาคาร (Indoor antennas and feeder cables) 

 ผูใ้หใ้ชโ้ครงสรา้งพืน้ฐานมสีถานีฐานภายในอาคาร (In-building coverage) ระบบสายอากาศและสายนํา

สญัญาณภายในอาคารของผูใ้หใ้ชโ้ครงสรา้งพืน้ฐาน สามารถรองรบัการใชง้านทีย่า่นความถี ่1710 -2170 MHz สว่น

สายนําสญัญาณมกีารใชง้านแตกต่างกนัขึน้อยูก่บัสถานทีต่ดิตัง้ของแต่ละสถานีฐาน 

 ผูใ้หใ้ชโ้ครงสรา้งพืน้ฐานขอสงวนสทิธิใ์นการปฏเิสธการใหใ้ชร้ะบบสายอากาศและสายนําสญัญาณภายใน

อาคาร หากพบวา่การเขา้รว่มใชโ้ครงสรา้งพืน้ฐานดงักลา่วอาจทาํใหคุ้ณภาพสญัญาณของผูใ้หใ้ชโ้ครงสรา้งพืน้ฐาน

ตํ่าลงจนไมส่ามารถปรบัปรงุแกไ้ขได ้

2. ระบบสายอากาศและสายนําสญัญาณภายนอกอาคาร (Outdoor antennas and feeder cables) 
 ระบบสายอากาศและสายนําสญัญาณภายนอกอาคาร (Outdoor antennas and feeder cables) ของผูใ้หใ้ช้

โครงสรา้งพืน้ฐานตดิตัง้อยูใ่นสถานีฐานทีร่องรบัยา่นความถี ่1710-2200 MHz  

 ทัง้น้ี ผูใ้หใ้ชโ้ครงสรา้งพืน้ฐานสงวนสทิธใินการปฏเิสธใหใ้ชร้ะบบสายอากาศและสายนําสญัญาณภายนอก

อาคาร หากทศิทาง (Direction) หรอืมมุกม้ (Down tilt) ของผูข้อใชโ้ครงสรา้งพืน้ฐานแตกต่างไปจากทศิทางหรอืมมุกม้

ของ sector นัน้ๆ ของผูใ้หใ้ชโ้ครงสรา้งพืน้ฐาน หรอืในกรณีทีอ่าจก่อใหเ้กดิการรบกวนหรอืปญัหาทางเทคนิคอื่นต่อ

ผูใ้หใ้ชโ้ครงสรา้งพืน้ฐานหรอืผูร้ว่มใชโ้ครงสรา้งพืน้ฐานฯ รายอื่น 
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รายละเอียดเก่ียวกบัอาคารสถานท่ี สถานท่ีตัง้ พืน้ท่ีติดตัง้อปุกรณ์ สาธารณูปโภคและ 

ส่ิงอาํนวยความสะดวกอ่ืนท่ีต้องใช้สาํหรบัการใช้โครงสร้างพืน้ฐานฯ 
 

 ผูใ้หใ้ชโ้ครงสรา้งพืน้ฐาน มหีน้าทีจ่ดัหาสถานทีห่รอืพืน้ที ่และสิง่อาํนวยความสะดวกอื่นๆ ตามทีผู่ข้อใช้

โครงสรา้งพืน้ฐานรอ้งขอ ณ สถานทีใ่หใ้ชโ้ครงสรา้งพืน้ฐานฯ ของผูใ้หใ้ชโ้ครงสรา้งพืน้ฐานตามเอกสารแนบทา้ย

หมายเลข 1 โดยการเรยีกเกบ็อตัราคา่ตอบแทนนัน้อยูบ่นหลกัการทีไ่มเ่ลอืกปฏบิตัริะหวา่งผูร้ว่มใชโ้ครงสรา้งพืน้ฐานฯ 

 

เง่ือนไขการเข้าใช้อาคารสถานท่ี สาธารณูปโภค และส่ิงอาํนวยความสะดวก 

1. ผูข้อใชโ้ครงสรา้งพืน้ฐานมหีน้าทีต่อ้งแจง้ใหผู้ใ้หใ้ชโ้ครงสรา้งพืน้ฐานทราบล่วงหน้า โดยจะตอ้งปฏบิตัติาม

หลกัเกณฑแ์ละวธิกีารเขา้อาคารสถานทีท่ีผู่ใ้หใ้ชโ้ครงสรา้งพืน้ฐานเป็นผูก้าํหนด 

2. ผูข้อใชโ้ครงสรา้งพืน้ฐานตอ้งปฏบิตัติามหลกัเกณฑค์ูม่อืการปฏบิตังิานและบาํรงุรกัษา ตลอดจนการรกัษาความ

ปลอดภยั ทัง้นโยบาย และขัน้ตอนวธิกีารปฏบิตังิานของผูใ้หใ้ชโ้ครงสรา้งพืน้ฐานโดยหลกัเกณฑด์งักลา่วสมเหตุสมผล 

เหมาะสม และไมเ่ลอืกปฏบิตั ิ

3. แต่ละฝา่ยมหีน้าทีร่บัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยต่อไปน้ีในสว่นทีใ่ชเ้พื่อประโยชน์ของตนเอง 

3.1 การซ่อมบาํรงุอุปกรณ์ในสว่นทีเ่ป็นกรรมสทิธิห์รอือยูใ่นความครอบครองของตนเอง 

3.2 คา่น้ํา คา่ไฟ และคา่ใชจ้า่ยอื่นๆ ในสว่นทีใ่ชเ้พือ่ประโยชน์ของตนเอง 
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อตัราค่าตอบแทนการใช้โครงสร้างพืน้ฐานฯ 

 
คา่ตอบแทนในการใชโ้ครงสรา้งพืน้ฐานฯ แบ่งเป็น 

1. ค่าตอบแทนการใช้ระบบสายอากาศและสายนําสญัญาณภายในอาคาร  
 

อตัราคา่รว่มใชร้ะบบสายอากาศและสายนําสญัญาณภายในอาคารต่อ 1 Antenna ต่อเดอืน 
1-20 Antenna 21-50 Antenna 51-70 Antenna > 70 Antenna 

957 บาท 831 บาท 706 บาท 581 บาท 
 
 อตัราคา่ตอบแทนน้ีเป็นอตัราโดยประมาณเทา่นัน้ คา่ตอบแทนการใชร้ะบบสายอากาศและสายนําสญัญาณ
ภายในอาคารรว่มสาํหรบัแต่ละสถานีฐานขึน้อยูก่บัคา่ใชจ้า่ยลงทุนในการสรา้งระบบสายนําสญัญาณและสายอากาศ
ภายในอาคารสาํหรบัแต่ละสถานี 

 ในกรณีทีร่ะบบสายอากาศและสายนําสญัญาณภายในอาคารนัน้ไมม่ ีPort Combiner วา่งอยู ่ผูข้อใช้
โครงสรา้งพืน้ฐานจะตอ้งเป็นผูจ้ดัหาอุปกรณ์ Combiner และ Connector เพือ่เชื่อมต่อเขา้กบัระบบสายอากาศและสาย
นําสญัญาณภายในอาคารเอง โดยอุปกรณ์ดงักลา่วตอ้งเป็นไปตามมาตรฐานผูผ้ลติ และรุน่อุปกรณ์ทีผู่ใ้หใ้ชโ้ครงสรา้ง
พืน้ฐานกาํหนด 

 ทัง้น้ี คา่ตอบแทนการใชส้ถานทีต่ ัง้ระบบสายนําสญัญาณและสายอากาศภายในอาคารจะเป็นไปตามการเจรจา
ตกลงระหวา่งผูใ้หใ้ชโ้ครงสรา้งพืน้ฐานและผูข้อใชโ้ครงสรา้งพืน้ฐาน โดยพจิารณาการลงทุนของผูใ้หใ้ชโ้ครงสรา้ง
พืน้ฐานสาํหรบัแต่ละสถานี 

  
 
2. ค่าตอบแทนการใช้ระบบสายอากาศและสายนําสญัญาณภายนอกอาคาร  

อตัราคา่ตอบแทน 632 บาทต่อ Antenna ต่อเดอืนสาํหรบัระบบสายอากาศซึง่มกีารกระจายสญัญาณ 65 องศา 

 อตัราคา่ตอบแทนน้ีเป็นอตัราโดยประมาณเทา่นัน้ ผูข้อใชโ้ครงสรา้งพืน้ฐานเป็นผูจ้ดัหาอุปกรณ์ Combiner 
และ Connector เพือ่เชื่อมต่อเขา้กบัระบบสายอากาศและสายนําสญัญาณภายนอกอาคารเองโดยอุปกรณ์ดงักลา่วตอ้ง
เป็นไปตามมาตรฐานผูผ้ลติ และรุน่อุปกรณ์ทีผู่ใ้หใ้ชโ้ครงสรา้งพืน้ฐานกาํหนด 

 ทัง้น้ี คา่ตอบแทนการใชส้ถานทีต่ ัง้ระบบสายนําสญัญาณและสายอากาศภายนอกอาคารจะเป็นไปตามการ
เจรจาตกลงระหวา่งผูใ้หใ้ชโ้ครงสรา้งพืน้ฐานและผูข้อใชโ้ครงสรา้งพืน้ฐาน โดยพจิารณาการลงทุนของผูใ้หใ้ชโ้ครงสรา้ง
พืน้ฐานสาํหรบัแต่ละสถานี 

  
 

หมายเหตุ อตัราคา่ตอบแทนดงักลา่วขา้งตน้ยงัไม่รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม 
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หลกัเกณฑแ์ละวิธีการสาํหรบัการเรียกเกบ็เงินและการชาํระค่าตอบแทน 

การใช้โครงสร้างพืน้ฐานฯ 
 

ผูใ้หใ้ชโ้ครงสรา้งพืน้ฐานจะออกใบเรยีกเกบ็เงนิคา่ตอบแทนการใชโ้ครงสรา้งพืน้ฐานฯ ภายในวนัที ่10 ของ

เดอืนปฏทินิถดัไป โดยระบุคา่ตอบแทนทีเ่กดิขึน้ในระหวา่งเดอืนทีผ่า่นมา พรอ้มรายละเอยีดจาํนวนเงนิที ่ผูข้อใช้

โครงสรา้งพืน้ฐานตอ้งชาํระตามขอ้มลูจาํนวนสถานีฐานทีม่อียู ่ณ วนัที ่15 ของเดอืนทีผ่า่นมา ทัง้น้ี ให ้ผูข้อใช้

โครงสรา้งพืน้ฐานชาํระคา่ตอบแทนการใชโ้ครงสรา้งพืน้ฐานฯ ใหแ้ก่ ผูใ้หใ้ชโ้ครงสรา้งพืน้ฐานภายใน 30 วนั นบัแต่

ไดร้บัใบเรยีกเกบ็เงนิดงักลา่วจากผูใ้หใ้ชโ้ครงสรา้งพืน้ฐาน  โดยเศษของเดอืนใหค้ดิเป็นรายวนั การคดิคา่ตอบแทนต่อ

วนัใหค้ดิจากอตัราคา่ตอบแทนต่อเดอืนหารดว้ย 30 หรอื 31 แลว้แต่กรณี แลว้คณูดว้ยจาํนวนวนั 

ในกรณีที ่ผูข้อใชโ้ครงสรา้งพืน้ฐานชาํระเงนิคา่ตอบแทนการใชโ้ครงสรา้งพืน้ฐานฯลา่ชา้ ผูข้อใช้

โครงสรา้งพืน้ฐาน ตกลงยนิยอมชาํระเงนิทีค่า้งชาํระ พรอ้มดว้ยดอกเบีย้ของเงนิทีค่า้งชาํระในอตัรารอ้ยละ 7.5 (เจด็จุด

หา้) ต่อปี ของเงนิคา่ตอบแทนการใชโ้ครงสรา้งพืน้ฐานฯทีค่า้งชาํระใหแ้ก่ ผูใ้หใ้ชโ้ครงสรา้งพืน้ฐาน จนกวา่จะชาํระ

ครบถว้น 

 


