ขอเสนอการใชโครงสรางพื้นฐานโทรคมนาคมรวมกัน
สําหรับโครงขายโทรศัพทเคลื่อนที่
ของ
บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน)
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คํานํา
ขอเสนอการใชโครงสรางพื้นฐานโทรคมนาคมรวมกันสําหรับโครงขายโทรศัพทเคลื่อนที่ฉบับนี้เปน
ของ บริ ษั ท ที โ อที จํ า กั ด (มหาชน) ซึ ง่ ได รั บ ใบอนุ ญ าตประกอบกิ จ การโทรคมนาคมแบบที ส่ าม
เลขที่ 3ก/48/001 เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม พ.ศ.2548 จากคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ (กทช.)
ปจจุบันคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศนและกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ (กสทช.) เพื่อใช
เปนเอกสารประกอบการพิจารณาของผูร ับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบทีส่ ามในการตัดสินใจ
กอนการเจรจาตกลงทําสัญญาการใชโครงสรางพืน้ ฐานโทรคมนาคมรวมกันสําหรับโครงขายโทรศัพทเคลือ่ นที่
กับ บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน)

บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน)
วันที่ . . . . . พฤศจิกายน 2556

3
1. รายชื ่อและรายละเอี ย ดของโครงสรา งพื้น ฐานโทรคมนาคม ขอ กํา หนดและเงื่อ นไขสํา หรับ การ
ใชโครงสรางพืน้ ฐานโทรคมนาคมรวมกัน รวมถึงกระบวนการและระยะเวลาการเจรจาขอตกลงการ
ใชโครงสรางพื้นฐานโทรคมนาคมรวมกันสําหรับโครงขายโทรศัพทเคลื่อนที่
1.1 ผูร ับใบอนุญาต (ตอไปจะเรียกวา “บริษัท”) ที่มีความประสงคจะใชโครงสรางพื้นฐานโทรคมนาคม
สําหรับโครงขายโทรศัพทเคลื่อนทีข่ อง บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) (ตอไปจะเรียกวา “ทีโอที”)
โดยยอมรับเงือ่ นไข ภาระหนาที่และขอผูกพัน ตางๆ ดังที่ร ะบุไวในขอเสนอฯ ฉบับ นี้ จะตองยื่น
หนังสือแสดงเจตจํานงขอใชโครงสรางพื้นฐานโทรคมนาคมรวมกันตอ ทีโอที
1.2 บริษัทจะตองจัดหา หรือดําเนินการอื่นใดเพื่อใหไดมาซึ่งการอนุญาต ใบอนุญาต ความเห็นชอบ
หรือความยินยอม ที่เกี่ยวของกับการใชโครงสรางพื้นฐานโทรคมนาคมรวมกัน หรือติดตั้งเครือ่ งและ
อุปกรณโทรคมนาคม หรืออุปกรณ หรือโครงสรางอื่นใด ในสถานที่ของ ทีโอที ตามกฎหมายตางๆ ที่
เกี่ยวของเอง
1.3 บริ ษัทจะต องติ ดต อประสานงานกับ ทีโ อที กอนการยื่น หนังสือแสดงเจตจํานงขอใชโ ครงสราง
พื้นฐานโทรคมนาคมรวมกัน เพื่อพิจารณาและตรวจสอบความพรอมกอนดําเนินการ
1.4 บริษัทตองแจงรายละเอียดตาง ๆ ไวในหนังสือแสดงเจตจํานงขอใชโครงสรางพื้นฐานโทรคมนาคม
รวมกัน ดังนี้
1.4.1) รูปแบบการใชโครงสรางพืน้ ฐานโทรคมนาคมรวมกันทีต่ องการ และสถานทีท่ ีจ่ ะเปนจุด
เข า ถึ ง เพื ่อ ใช โ ครงสร า งพื น้ ฐานโทรคมนาคมร ว มกั น ตามที ่ ที โ อที กํ า หนดไว ตาม
เอกสารแนบทายขอเสนอการใชโครงสรางพืน้ ฐานโทรคมนาคมรวมกันสําหรับ โครงขาย
โทรศัพทเคลื่อนที่ ตามเอกสารแนบทายขอเสนอฯ หมายเลข 1
1.4.2) รายละเอียดทางเทคนิคอื่นๆ ที่จําเปนสําหรับการใชโครงสรางพื้นฐานโทรคมนาคมรวมกัน
1.4.3) ที่ดิน อาคาร สถานที่ สาธารณูปโภค สิ่งอํานวยความสะดวกตางๆ ที่ตองการใชจาก ทีโอที
1.4.4) วัน ระยะเวลา และสถานที่ที่ตองการเขาใชโครงสรางพื้นฐานโทรคมนาคมรวมกัน
1.4.5) ข อ เสนอหรื อ เงื ่อ นไขที ่ต อ งการเจรจาเพิ ่ม เติ ม หรื อ ปรั บ เปลี ่ย นจากข อ เสนอการใช
โครงสรางพื้นฐานโทรคมนาคมรวมกัน ฉบับนี้
1.4.6) ขอมูลอื่นที่จําเปนสําหรับการเขาใชโครงสรางพื้นฐานโทรคมนาคมรวมกัน
1.4.7) ชื่อบุคคลผูประสานงานและสถานที่ที่ติดตอไดของบริษัท
1.5 หากบริ ษั ท ร อ งขอให จั ด บริ ก ารอื ่น ๆ ที ่ไ ม ไ ด ก ล า วไว ใ นข อ เสนอการใช โ ครงสร า งพื ้น ฐาน
โทรคมนาคมรวมกัน ใหถือวาขอกําหนด และเงือ่ นไขในการจัดเตรียมบริการเหลานัน้ อยูนอกเหนือ
ขอบเขตความตกลงของขอเสนอการใชโครงสรางพื้นฐานโทรคมนาคมรวมกัน ฉบับนี้
1.6 ทีโอที สงวนสิทธิในการปฏิเสธการใหบริการโครงสรางพื้นฐานโทรคมนาคมรวมกัน หากพบวา
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1.6.1) โครงสร า งพื ้น ฐานโทรคมนาคมที ่มี อ ยู ไ ม เ พี ย งพอและหรื อ จะก อ ให เ กิ ด ผลกระทบต อ
โครงสรางของเสา อาคาร และสิ่งปลูกสราง
1.6.2) การใชโครงสรางพื้นฐานโทรคมนาคมรวมกันมีปญหาทางเทคนิคที่อาจกอใหเกิดการรบกวน
กิจการโทรคมนาคมหรือเปนเหตุขัดขวางการโทรคมนาคม และหากการใชอุปกรณความถี่
วิทยุกอใหเกิดการรบกวนตอขายสือ่ สารอื่นทีไ่ ดรับอนุญาตอยูกอนแลวบริษัทจะตองเปนผู
แกไขดังกลาว หรือหากไมสามารถแกไขการรบกวนได จะตองระงับการใชงานทันที
1.7 ที โ อที จะดํ า เนิ น การเจรจากั บ บริ ษั ท เกี ย่ วกั บ เงื ่อ นไขของสั ญ ญาการใช โ ครงสร า งพื ้น ฐาน
โทรคมนาคมรวมกัน ตามแนวทางในขอเสนอฯฉบับนี้ ใหเสร็จสิน้ ภายใน 90 วัน นับแตวันที่ ทีโอที
ไดรับหนังสือแสดงเจตจํานงของบริษัท
1.8 ภายหลังเสร็จสิ้นการเจรจา โดยสามารถตกลงเงื่อนไขการใชโครงสรางพื้นฐานโทรคมนาคมรวมกัน
กั น ได สํ า เร็ จ บริ ษัทจะต อ งทํา สัญ ญาการใช โ ครงสรา งพื้น ฐานโทรคมนาคมรว มกัน กับ ที โ อที
ตามแบบสัญญามาตรฐานที่ ทีโอที กําหนด
1.9 บริษัทจะตองวางหลักประกันเปนเงินสด หรือหนังสือค้ําประกันธนาคารพรอมกับการทําสัญญาการ
ใชโครงสรางพื้นฐานโทรคมนาคมรวมกัน เพือ่ เปนหลักประกันสัญญา ซึง่ ทีโอที จะคืนหลักประกัน
เมื่อบริษัทพนภาระผูกพันตามสัญญาแลว เวนแตจะตกลงเปนอยางอื่น
1.10 กฎหมายที ่ใ ช บั ง คั บ กั บ สั ญ ญาการใช โ ครงสร า งพื ้น ฐานโทรคมนาคมร ว มกั น สํ า หรั บ โครงข า ย
โทรศัพทเคลื่อนที่ ใหใชบังคับภายใตกฎหมายไทย
1.11 ภาษาที่ใชในสัญญาการใชโครงสรางพื้นฐานโทรคมนาคมรวมกันสําหรับโครงขายโทรศัพทเคลื่อนที่
ใหใชภาษาไทยเปนหลัก และมีภาษาอังกฤษที่เปนศัพทเฉพาะในทางดานวิศวกรรม
1.12 ที โ อที สงวนสิ ทธิ ใ นการแก ไ ขหรื อ ยกเลิ ก ข อ กํ าหนดใดๆ ในข อเสนอการใช โ ครงสร า งพื ้น ฐาน
โทรคมนาคมรวมกันสําหรับโครงขายโทรศัพทเคลื่อนที่ฉบับนี้ได
2. ขอกําหนดรายละเอียดทางเทคนิค และคุณภาพการใชโครงสรางพืน้ ฐานโทรคมนาคมรวมกันสําหรับ
โครงขายโทรศัพทเคลื่อนที่
2.1 บริษัทและ ทีโอที ตกลงทีจ่ ะกําหนดรายละเอียดและมาตรฐานทางเทคนิคสําหรับการใชโครงสราง
พื้นฐานโทรคมนาคมรวมกัน ตามประกาศของ กสทช. ซึง่ การกําหนดดังกลาวจะเปนไปโดยเปดเผย
ไมเลือกปฏิบัติ และไมขัดหรือแยงกับหลักเกณฑของ กสทช.
2.2 รายละเอียดทางเทคนิคสําหรับการใชโครงสรางพื้นฐานโทรคมนาคมรวมกัน เปนไปตามเอกสาร
แนบทายฯ หมายเลข 2
2.3 ที โ อที จะดํ า เนิ น การให บ ริ ก ารโครงสร า งพื ้น ฐานโทรคมนาคมร ว มกั น สํ า หรั บ โครงข า ย
โทรศัพทเคลื่อนทีม่ ีมาตรฐานและคุณภาพการใหบริการสอดคลองตามประกาศ วาดวยมาตรฐาน
และคุณภาพการใหบริการโทรคมนาคมของ กสทช. ที่เกี่ยวของ
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3. กระบวนการและวิธีการใชโครงสรางพื้นฐานโทรคมนาคมรวมกันสําหรับโครงขายโทรศัพทเคลื่อนที่
3.1 ทีโอที จะจัดใหมีการใชโครงสรางพื้นฐานโทรคมนาคมรวมกันโดยมิชักชา และหาก ทีโอที ตองมีการ
สรางโครงสรางพื้นฐานโทรคมนาคมใหมหรือตองมีการขยายโครงสรางพื้นฐานโทรคมนาคมเดิม
ก็ใหขยายระยะเวลาออกไปไดอีกตามที่ ทีโอที และ บริษัท จะไดตกลงกัน
3.2 ทีโอที ไดกําหนดสถานที่ที่จะเปนจุดใหเขาใชโครงสรางพื้นฐานโทรคมนาคมรวมกัน เปนไปตาม
เอกสารแนบทายขอเสนอฯ หมายเลข 1
3.3 กรณีที่บริษัท ไดมีหนังสือแสดงเจตจํานงขอใชโครงสรางพื้นฐานโทรคมนาคมรวมกัน และ ทีโอที ไดมี
การตอบรับหนังสือแสดงเจตจํานงดังกลาวแลว ตอมาหากบริษัทรองขอให ทีโอที ทดสอบการใช
โครงสรางพื้นฐานโทรคมนาคมรวมกันนั้น ทั้งสองฝายจะตกลงกําหนดวิธีการทดสอบการใชโครงสราง
พื้นฐานโทรคมนาคมรวมกันโดย ทีโอที จะคิดคาใชจายตางๆ ที่เกิดขึ้นจริงจาก บริษัท
4. อาคาร สถานที ่ สาธารณู ปโภค และสิ่งอํ า นวยความสะดวกอื่น ที่ตองใชสํ า หรับการใชโ ครงสรา ง
พื้นฐานโทรคมนาคมรวมกันสําหรับโครงขายโทรศัพทเคลื่อนที่
4.1 สิทธิและหนาที่ของบริษัทในการใชอาคาร สถานที่ สาธารณูปโภค และสิ่งอํานวยความสะดวกอื่นๆ
ของ ทีโอที
4.1.1) บริษัทตองแจงรายละเอียดในการขอใชอาคาร สถานที่ สาธารณูปโภคและสิ่งอํานวยความ
สะดวกอื่นๆ ณ จุดที่เขาใชโครงสรางพื้นฐานโทรคมนาคมรวมกันทีจ่ ําเปนอยางชัดเจนเปน
หนังสือแก ทีโอที
4.1.2) บริ ษั ท ต อ งปฎิ บั ติ ต ามกฎเกณฑ ที ่ ที โ อที กํ า หนด ในการเข า ใช อ าคาร สถานที ่
สาธารณูปโภค และสิ่งอํานวยความสะดวกอื่นๆ
4.1.3) บริษัทตกลงชําระคาเชาใชอาคาร สถานที่ สาธารณูปโภค และสิ่งอํานวยความสะดวกตางๆ
ตามที่ ทีโอที กําหนด
4.2 ในกรณีจําเปนเพื่อประโยชนในการใชงานโครงสรางพืน้ ฐานโทรคมนาคมรวมกันของบริษัท ทีโอที
อาจดําเนินการปรับปรุงโครงสรางพื้นฐานโทรคมนาคมรวมกัน และ/หรือจุดใหใชโครงสรางพื้นฐาน
โทรคมนาคมรวมกัน โดยบริษัทตกลงจะเปนผูรับผิดชอบคาใชจายที่เกิดขึ้นจริงทั้งหมด (หากมี)
5. คาตอบแทน หลักเกณฑและวิธีการชําระคาตอบแทนการใชโครงสรางพืน้ ฐานโทรคมนาคมรวมกัน
สําหรับโครงขายโทรศัพทเคลื่อนที่
5.1 อั ต ราค า ตอบแทนการใช โ ครงสร า งพื ้น ฐานโทรคมนาคมร ว มกั น เป น ไปตามเอกสารแนบท า ย
ขอเสนอฯ หมายเลข 3 และ ทีโอที ขอสงวนสิทธิทีจ่ ะเปลี่ยนแปลงคาตอบแทนตามหลักเกณฑและ
วิธีการที่ ทีโอที กําหนด
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5.2 หลักเกณฑและวิธีการสําหรับการเรียกเก็บเงิน และการชําระคาตอบแทนการใชโครงสรางพื้นฐาน
โทรคมนาคมรวมกัน มีดังนี้
5.2.1) การเรียกเก็บเงินและการชําระคาตอบแทนการใชโครงสรางพื้นฐานโทรคมนาคมรวมกัน
ใหเปนไปตามที่ ทีโอที กําหนด เปนไปตามเอกสารแนบทายขอเสนอฯ หมายเลข 4
5.2.2) ในกรณี ทีบ่ ริ ษัท ผิ ดนัดชําระคาตอบแทนการใชโ ครงสรางพื้นฐานโทรคมนาคมรวมกัน
บริ ษั ทตกลงชํ า ระค า เสีย หายใหแก ทีโ อที เปน ดอกเบี้ย ในอั ตราไมเ กิน ตามที่กฎหมาย
กําหนด นับถัดจากวันครบกําหนดชําระจนถึงวันที่ชําระเสร็จสิ้น
6. หนาที่และความรับผิดชอบของบริษัท และ ทีโอที ในการใชโครงสรางพื้นฐานโทรคมนาคมรวมกัน
สําหรับโครงขายโทรศัพทเคลื่อนที่ รวมทัง้ เงือ่ นไขเกีย่ วกับการรักษาความลับและการเปดเผยขอมูล
และมาตรการดานความปลอดภัย
6.1 ทีโอที จะดําเนินการใหโครงขายโทรคมนาคมของ ทีโอที มีมาตรฐานและคุณภาพการใหบริการ
สอดคล องตามประกาศว าด วยมาตรฐานและคุณภาพการใหบ ริการโทรคมนาคมของ กสทช. ที่
เกี่ยวของ
6.2 ทีโอที จะบํารุงรักษาและปรับปรุงโครงสรางพื้นฐานโทรคมนาคมรวมกันของ ทีโอที ใหดีอยูเ สมอ
และเปน ไปตามมาตรฐานการบํารุงรักษาโครงสรางพื้น ฐานโทรคมนาคมรวมกัน ทีเ่ ปน ทีย่ อมรับ
โดยทั่วไป
6.3 บริษัท จะตองรับผิดชอบในการติดตัง้ การใชงาน ความปลอดภัยของระบบและการบํารุงรักษา
อุปกรณที่เปนของบริษัทเอง โดยการเขาใชพื้นที่เพื่อดําเนินการตางๆ ใหเปนไปตามขอกําหนดของ
ทีโอที เวนแต ทีโอที จะกําหนดไวเปนอยางอื่น
6.4 บริษัท จะตองรับผิดชอบดูแลรักษาเครื่องและอุปกรณโทรคมนาคมใดๆ ทีบ่ ริษัทนํามาติดตั้งกั บ
โครงสรางพื้นฐานโทรคมนาคมรวมกันของ ทีโอที หรือนํามาวางในพื้นที่ที่ขอใชโครงสรางพื้นฐาน
โทรคมนาคมรวมกัน
6.5 บริษัท จะปฎิบัติตามหลักเกณฑเกี่ยวกับความปลอดภัยและการปองกันโครงขายของ ทีโอที โดย
เครงครัด
6.6 ที โ อที และบริ ษัทจะร ว มมื อ กัน จัด ใหมีการทดสอบระบบที่เกี่ย วของตางๆ ในการใหบ ริ การใช
โครงสรางพื้น ฐานโทรคมนาคมรวมกันสําหรับโครงขายโทรศัพทเคลื่อนที่กอนที่จ ะมีการเปดใช
บริการจริง เพื่อใหมัน่ ใจวาการทํางานของระบบของทัง้ สองฝาย สามารถทํางานไดตามเงื่อนไขที่
ตกลงกันอยางเหมาะสม ทั้งนี้จะตองเปนไปเพื่อวัตถุประสงคของการตรวจสอบความพรอม และ
ความถูกตองของระบบกอนที่ใหบริการ
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6.7 ทีโอที และบริษัทจะรวมมือกันตรวจสอบการทํางานและดําเนินมาตรการใดๆ ที่จําเปนและเพียงพอ
เพื ่อสร า งความปลอดภั ย และปอ งกัน โครงสร างพื้น ฐานโทรคมนาคมรว มกั น สํา หรับ โครงขา ย
โทรศัพทเคลื่อนที่ใหทํางานไดตามสัญญา
6.8 ที โ อที และบริ ษัทจะเก็ บ รั กษาไวเปน ความลับ ซึ่งขอ มูล ที่ไดรับ หรื อแลกเปลี่ย นกับ อีกฝายหนึ่ง
อันเนื่องมาจากการใชโครงสรางพืน้ ฐานโทรคมนาคมรวมกันสําหรับโครงขายโทรศัพทเคลือ่ นที่จะ
เปดเผยตอบุคคลอื่นมิได เวนแตไดรับความยินยอมเปนลายลักษณอักษรจากอีกฝายหนึ่ง หากฝาย
ใดฝาฝนอีกฝายหนึ่งมีสิทธิเรียกรองคาเสียหายได
6.9 การประกันภัย บริษัทตกลงจัดใหมีการประกันภัยตามกฎหมายไทย ในเรื่องตอไปนี้
6.9.1) การประกันภัยความรับผิดชอบตอสาธารณะในความหมายอยางกวาง
6.9.2) การประกันภัยในทรัพยสินซึ่งมีการใชงานตามสัญญาการใชโครงสรางพื้นฐานโทรคมนาคม
รวมกันใหเหมาะสมกับความเสีย่ งภัยในการใชโครงสรางพื้นฐานโทรคมนาคมรวมกันตาม
สัญญา
6.9.3) การประกันภัยกอการรายสําหรับทรัพยสินของบริษัท ที่ติดตัง้ ใชงานกับโครงสรางพืน้ ฐาน
โทรคมนาคมรวมกันของ ทีโอที เฉพาะทรัพยสินที่ตั้งอยูในจังหวัดยะลา จังหวัดปตตานี
จังหวัดนราธิวาส และจังหวัดสงขลา
7. เงื่อนไขและขั้นตอนการดําเนินการในกรณีของการขอขยาย เพิ่มเติม หรือลดการใชโครงสรางพื้นฐาน
โทรคมนาคม และกรณีการเปลี่ยนแปลงโครงสรางพื้นฐานโทรคมนาคมที่มีอยูเดิม
7.1 ในกรณี ที ่ บริ ษั ท ประสงค จ ะขอใช โ ครงสร า งพื ้น ฐานโทรคมนาคมร ว มกั น เพิ ่ม เติ ม ซึ ่ง มี ค วาม
เกี่ยวเนื่องกับการใชโครงสรางพืน้ ฐานโทรคมนาคมที่มีระบุไวในขอเสนอการใชโครงสรางพื้นฐาน
โทรคมนาคมรวมกันฉบับนี้ ซึ่งบริษัทไมไดขอใชบริการเหลานั้นไว และในเวลาตอมาหากบริษัทมี
ความตองการใชบริการเพิม่ เติมจาก ทีโอที ใหบริษัทยื่นคําขอใชบริการเพิ่มเติม โดยใหดําเนินการ
ตามขอ 1, 2 และ 3
7.2 ในกรณีที่ ทีโอที มีบริการใหมที่เกีย่ วเนือ่ งกับการใชโครงสรางพื้นฐานโทรคมนาคมรวมกัน ซึ่งไมมี
ระบุไวในขอเสนอการใชโครงสรางพื้นฐานโทรคมนาคมรวมกันฉบับนี้ ทีโอทีขอสงวนสิทธิที่จะ
แกไขปรับปรุงขอเสนอการใชโครงสรางพืน้ ฐานโทรคมนาคมรวมกัน และหากบริษัทตองการจะใช
บริ ก ารใหม เ หล า นั ้น จะต อ งยื ่น หนั ง สื อ แสดงเจตจํ า นงขอใช บ ริ ก ารใหม โดยให ดํ า เนิ น การ
ตามขอ 1, 2 และ 3
8. ขั้นตอน วิธีการ และระยะเวลาดําเนินการของ ทีโอที ที่มีตอขอรองเรียนและขอโตแยงของบริษัท
8.1 ที โ อที และบริ ษัท จะให ค วามร ว มมื อ ในการดํ า เนิ น การใดๆ เกี่ย วกับ การใช โ ครงสร า งพืน้ ฐาน
โทรคมนาคมรวมกันและพิจารณาเสนอการแกไขเอกสารแนบทายสัญญา การเจรจาเกี่ยวกับการ
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ชําระเงิน และกําหนดรายละเอียดของกระบวนการตาง ๆ ที่จะนํามาใชเพื่อใหการปฏิบัติตามสัญญา
การใชโครงสรางพื้นฐานโทรคมนาคมรวมกันมีความสมบูรณไมติดขัด
8.2 การระงับขอพิพาท ในชวงระยะเวลากอนหรือระหวางกระบวนการระงับขอพิพาท ทั้งสองฝายจะไม
มีการระงับการใชโครงสรางพื้นฐานโทรคมนาคมรวมกันสําหรับโครงขายโทรศัพทเคลือ่ นที่หรือ
กระทําการใด ๆ ซึ่งอาจสงผลกระทบตอการใหบริการโทรคมนาคมของอีกฝายหนึง่ เวนแตเหตุอัน
เกิดจากเรื่องหนี้คางชําระ และ/หรือเหตุอันเกิดจากคุณภาพสัญญาณการใหบริการ หรือเกิดความ
เสียหายอยางรายแรง ทีโอทีสงวนสิทธิระงับการใชโครงสรางพื้นฐานโทรคมนาคมรวมกัน
8.3 กรณีที่เกิดขอพิพาทเกี่ยวกับการใชโครงสรางพื้นฐานโทรคมนาคมรวมกันตามสัญญา ทีโอที และ
บริ ษั ท ตกลงให นํ า ข อ พิ พ าทดั ง กล า วยื ่น ต อ คณะกรรมการวิ นิ จ ฉั ย ชี ้ข าดตามประกาศการใช
โครงสรางพื้นฐานโทรคมนาคมรวมกัน ทั้งนี้ไมตัดสิทธิในอันที่จะยื่นคําฟองหรือคํารองตอศาล
8.4 บริษัท ไมอาจยกเหตุที่ไมสามารถจัดเก็บคาใชบริการจากผูใ ชบริการของตนไมวากรณีใดๆ มาเปน
เหตุในการปฎิเสธการชําระคาตอบแทนหรือปฎิเสธการปฎิบัติตามขอเสนอการใชโครงสรางพืน้ ฐาน
โทรคมนาคมรวมกัน นี้ได
9. บทกําหนดความรับผิดกรณีผิดเงื่อนไขของสัญญาการใชโครงสรางพื้นฐานโทรคมนาคมรวมกันสําหรับ
โครงขายโทรศัพทเคลื่อนที่
9.1 กรณี บริษัท ไมปฏิบัติตามสัญญาการใชโครงสรางพื้นฐานโทรคมนาคมรวมกันขอใดขอหนึง่ และ/
หรื อ ไม ชํ า ระหนี ้ใ ห ถู ก ต อ งสมควร และ/หรื อ ไม ชํ า ระค า ตอบแทนการใช โ ครงสร า งพื ้น ฐาน
โทรคมนาคมรวมกันใหถูกตองครบถวน บริษัทจะตองชดใชคาเสียหายอันเกิดจากเหตุดังกลาวนั้น
ให แ ก ที โ อที ภายใน 30 วั น นั บ แต วั น ที ่ไ ด รั บ หนั ง สื อ แจ ง ความเสี ย หายจาก ที โ อที หากครบ
กําหนดเวลาดังกลาว บริษัท ไมไดทําการชําระคาเสียหายใหแก ทีโอที จนครบถวน บริษัทจะตอง
ชําระดอกเบี้ยผิดนัดในอัตราทีก่ ฎหมายกําหนดและ ทีโอที มีสิทธิบอกเลิกสัญญาการใชโครงสราง
พื้นฐานโทรคมนาคมรวมกัน รวมทั้งสิทธิตามหนังสือค้ําประกันของธนาคารหรือหลักประกันเงินสด
และ/หรือใหชดใชเบี้ยปรับตามที่กําหนดไวในสัญญาการใชโครงสรางพื้นฐานโทรคมนาคมรวมกันได
9.2 กรณีมีคําสัง่ ระงับการใช หรือมีเหตุอุปสรรคขัดขวางตางๆ ในการใชโครงสรางพื้นฐานโทรคมนาคม
ร ว มกั น อั น เป น ผลมาจากคํ า วิ นิ จ ฉั ย หรื อ คํ า สั ่ง ของสํ า นั ก งาน กสทช. หรื อ หน ว ยงานของรั ฐ
หน ว ยงานกํ า กั บ ดู แ ล หน ว ยงานอื่น ที่เ กี่ย วขอ งตามกฎหมาย บริ ษั ท ไมมี สิท ธิ ในการเรี ย กร อ ง
คาเสียหายจาก ทีโอที แตประการใด
9.3 ทีโอที ไมตองรับผิดชอบตอความเสียหายใดๆ ไมวาทางตรงหรือทางออม อันเกิดจากเหตุสุดวิสัยอืน่
ใดอันเปนเหตุให บริษัท ไมสามารถใชโครงสรางพื้นฐานโทรคมนาคมรวมกันเพื่อการใหบริการได
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10. บุคคลและสถานที่ติดตอได
บุคคลและสถานที่ติดตอได เปนไปตามเอกสารแนบทายขอเสนอฯ หมายเลข 5
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เอกสารแนบทายขอเสนอการใชโครงสรางพื้นฐานโทรคมนาคม หมายเลข 1

สถานที่ที่จะเปนจุดเขาถึงเพื่อใชโครงสรางพื้นฐานโทรคมนาคมรวมกันของ ทีโอที
จุดเขาถึงเพื่อใชโครงสรางพื้นฐานโทรคมนาคมรวมกัน
จุดเขาถึงเพื่อใหใชโครงสรางพื้นฐานโทรคมนาคมรวมกันของผูใหใชโครงสรางพื้นฐาน ไดแก สถานี
ฐานของ ทีโอที เนื่องจากแตละจุดที่ใหใชโครงสรางพื้นฐานโทรคมนาคมรวมกันมีความเปนไปไดทางเทคนิคใน
การใหใชโครงสรางพื้นฐานโทรคมนาคมรวมกันไดแตกตางกัน บริษัท สามารถสอบถามขอมูลเพิม่ เติมไดจาก
บุคคล และสถานที่ติดตอ เปนไปตามเอกสารแนบทายขอเสนอฯ หมายเลข 5
บริการการใชโครงสรางพื้นฐานโทรคมนาคมรวมกัน
1. เสาโทรคมนาคม
2. ระบบสายอากาศและสายนําสัญญาณภายในอาคาร (Indoor antennas and feeder cables)
3. อาคาร หรือพื้นที่อาคาร และที่ดิน
4. สิ่งอํานวยความสะดวก
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เอกสารแนบทายขอเสนอการใชโครงสรางพื้นฐานโทรคมนาคม หมายเลข 2
รายละเอียดทางเทคนิคสําหรับการใชโครงสรางพื้นฐานโทรคมนาคมรวมกัน
1. เสาโทรคมนาคม (Tower/Mast)
เสาโทรคมนาคมของ ทีโอที สามารถแบงออกเปน 3 ชนิด ตามแตละประเภท ดังนี้
1. Guyed-Mast ชนิดของความสูง 15, 20, 45 เมตร
2. Self-Supportชนิดของความสูง 32, 37, 42, 47, 52, 62, 72, 77 เมตร
3. Pole ชนิดความสูงนอยกวาหรือเทากับ 4, 6, 10 เมตร
จํานวนเสาแบงตามประเภทและภูมิภาคไดดังตาราง
ประเภท ความสูง
เสา
(เมตร)

Guyed
Mast

SelfSupport

Pole

15
20
45
32
37
42
47
52
62
72
77
4
6
10

รวม

กรุงเทพ

70
144
5
442
28
32
26
32
38
35
20
27
54
185

46
72
26
1
3
5
7
42

จํานวนเสาโทรคมนาคม
ภาค
ภาค ภาคเหนือ ภาค
ภาคใต
กลาง ตะวันออก
ตะวันออก
เฉียงใต
10
5
3
5
1
39
8
13
6
6
4
1
82
79
92
121
42
10
4
11
2
1
6
11
10
4
4
1
7
9
5
2
1
7
16
6
6
5
7
11
9
3
2
5
16
6
1
3
2
3
11
6
4
8
4
3
1
9
22
12
18
2
41
36
46
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2. ระบบสายอากาศและสายนําสัญญาณภายในอาคาร (Indoor antennas and feeder cables)
ทีโอที มีส ถานีฐานภายในอาคาร (In-building coverage) โดยสามารถแบงออกตามภูมิภาค
ไดตามตาราง
ภูมิภาค
กรุงเทพ
ภาคกลาง
ภาคตะวันออก
ภาคเหนือ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคใต

จํานวนสถานีฐานที่ติดตั้งในอาคาร
14
1
12
21
16
12

3. พื้นที่ตั้งสถานีฐาน
ในกรณีพืน้ ที่ของ ทีโอที ซึ่งอยูภายนอกอาคาร สิง่ ปลูกสรางของ ทีโอที ทัง้ นี้ จําเปนตองมีการสํารวจ
พื้นที่วางกอนการอนุญาตใหติดตั้ง
4. สิ่งปลูกสรางสําหรับติดตั้งอุปกรณสถานีฐาน
สิ่งปลูกสรางสําหรับติดตั้งอุปกรณสถานีฐาน สามารถแบงออกไดเปน 3 ประเภท ไดแก พืน้ ที่ของหอง
เครื่องอุปกรณ พื้นที่ของสวนประกอบอาคารและพื้นที่ทั่วไป ทั้งนี้จะตองสํารวจพื้นที่วางและความแข็งแรงของ
โครงสรางกอนอนุญาตใหติดตัง้ บริษัท เปนผูร ับผิดชอบคาใชจายในการปรับปรุงพื้นที่เพื่อความแข็งแรงหรือ
เพื่อความเหมาะสม
5. ระบบจายไฟฟา
ระบบจายไฟฟาของ ทีโอที สามารถแบงออกไดเปน 7 ประเภท ไดแก
5.1 กระแสไฟฟา AC จาก M.D.B. ของ ทีโอที ที่ใชแหลงผลิตของการไฟฟานครหลวง หรือการ
ไฟฟาภูมิภาค
5.2 กระแสไฟฟา AC จาก M.D.B. ของ ทีโอที ที่ใชแหลงผลิตของการไฟฟานครหลวง หรือการ
ไฟฟาภูมิภาค และใชแหลงผลิตไฟฟาสํารองของ ทีโอที
5.3 กระแสไฟฟา AC จากแหลงผลิตกระแสไฟฟาสํารอง UPS ของ ทีโอที ที่ใชแหลงผลิตของการ
ไฟฟาทองถิ่นและใชแหลงผลิตไฟฟาสํารองของ ทีโอที
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5.4 กระแสไฟฟา DC จากแหลงผลิตกระแสไฟฟา DC ของ ทีโอที ที่ใชแหลงผลิตของการไฟฟา
นครหลวง หรือการไฟฟาภูมิภาค และใชแหลงผลิตไฟฟาสํารองของ ทีโอที
5.5 กระแสไฟฟา AC ทีใ่ ชแหลงผลิตของ ทีโอที
5.6 กระแสไฟฟา DC ทีใ่ ชแหลงผลิตของ ทีโอที
5.7 กระแสไฟฟา DC ทีใ่ ชแหลงผลิตกระแสไฟฟา DC ระบบ SOLAR CELL POWER PLANT
ของ ทีโอที
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เอกสารแนบทายขอเสนอการใชโครงสรางพื้นฐานโทรคมนาคม หมายเลข 3

อัตราคาตอบแทนการใชโครงสรางพื้นฐานโทรคมนาคมรวมกัน
1. คาตอบแทนการใชพื้นที่บนเสาโทรคมนาคม
หนวย: บาท/ชุด/เดือน
ประเภท
1.1 Tower On Roof Top
- เสาประเภท Pole และ Guyed Mast
- เสาประเภท Self-Support

อัตราคาบริการ
5,000
คิดตามความสูงของเสาโทรคมนาคมในขอ 1.2

1.2 Tower On Ground คิดตามความสูงของเสาโทรคมนาคม
- ความสูง < 32 เมตร
- 32 เมตร < ความสูง < 42 เมตร
- 42 เมตร < ความสูง < 72 เมตร
- ความสูงมากกวา 72 เมตร

12,500
15,500
19,000
26,000

หมายเหตุ 1. ระบบสายอากาศ 1 ชุด ใหติดตั้งไดไมเกิน 3 Antenna Panel
2. กรณีเปน Microwave 1 ชุด หมายถึง 1 จานสายอากาศ
คาตอบแทนนี้เปนอัตราโดยประมาณเทานั้น คาตอบแทนการใชพื้นทีบ่ นเสาโทรคมนาคมสําหรับ
แตละสถานีจะขึ้นอยูกับคาใชจายลงทุนในการสรางเสาโทรคมนาคมของแตละสถานี การคํานวณคาตอบแทน
เศษของเดือน ใหคิดเปน 1 เดือน
2. คาตอบแทนการใชระบบสายอากาศและสายนําสัญญาณภายในอาคาร
อัตราคาเชา/ใชสายอากาศภายในอาคาร (Indoor Antenna) 2,900 บาท/Antenna/เดือน
โดยประมาณ
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3. คาตอบแทนการใชอาคาร หรือพื้นที่อาคาร และที่ดิน
3.1 อัตราคาตอบแทนการใชพื้นที่ชุมสาย 13 แหง
อาคารหรือพื้นที่อาคาร (บาท/ตารางเมตร/เดือน)
ลําดับที่

ที่ดิน
พื้นที่
(บาท/ตารางวา/เดือน)
สวนประกอบอาคาร

ชุมสาย

พื้นที่
ทั่วไป

พื้นที่
หองอุปกรณ

1

กรุงเกษม

624

2,076

468

2,436

2

พระโขนง

372

1,224

276

816

3

ลาดหญา

516

1,704

384

1,716

4

หลักสี่

372

1,224

276

816

5

อยุธยา

288

948

216

276

6

เพชรบุรี

336

1,128

252

636

7

ขอนแกน

420

1,404

312

1,176

8

นครราชสีมา

456

1,500

336

1,356

9

พิษณุโลก

336

1,128

252

636

10

เชียงใหม

456

1,500

336

1,356

11

พุนพิน

276

924

207

132

12

หาดใหญ

708

2,352

528

2,964

13

ชลบุรี

516

1,704

384

1,716

การคํานวณ
1. ใหเรียกเก็บคาเชาใชลวงหนาเปนรายป
2. กรณีการเชาใชไมถึงป ใหเรียกเก็บคาเชาใชลวงหนาทั้งหมดตามจํานวนเดือนที่เชาใช
3. กรณีการเชาใชเกิน 1 ป เศษของปใหเรียกเก็บคาเชาใชลวงหนาทั้งหมดตามจํานวน
เดือนที่เชาใช
4. ที่ดิน การคํานวณเศษของตารางวา
1) กรณีที่ขอใชตั้งแตครึ่งตารางวาลงมา ใหคิดเปนครึ่งตารางวา
2) กรณีเกินครึ่งตารางวา ใหคิดเปน 1 ตารางวา
5. อาคารหรือพื้นที่อาคาร การคํานวณเศษของตารางเมตร ใหคิดเปน 1 ตารางเมตร
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3.2 คาตอบแทนการใชพื้นที่อื่นๆ นอกเหนือจากขอ 3.1
3.2.1 อัตราคาตอบแทนการใชพื้นที่ที่ดิน
หนวย : บาท/ ตารางวา/ ป
ก
ประเภทของที่ดิน
อัตรา
า
3.2.1.1
13,800
ร ที่ดินในนครหลวง
คํา ที่ดินในภูมิภาค
3.2.1.2
1,350
น ที่ดินตามรายชื่อสถานีโทรคมนาคม/ชุมสายโทรศัพท
3.2.1.3
600
ว
การคํานวณ
1. ประเภทของที่ดิน
1) ที่ดินในนครหลวง ไดแก ที่ดินที่อยูในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
2) ที่ดินในภูมิภาค ไดแก ที่ดินที่นอกเหนือจากที่ดินในนครหลวงและที่ดินบนภูเขา
3) ที่ดินตามรายชื่อสถานีโทรคมนาคม/ ชุมสายโทรศัพทตามที่ ทีโอที กําหนด
2. การคํานวณ ในกรณีขอเชาหรือใชไมถึงป หรือเศษของป ใหคิดเฉลี่ยเปนรายเดือน
3. การคํานวณเศษของตารางวา
1) กรณีที่ขอใชตั้งแตครึ่งตารางวาลงมา ใหคิดเปนครึ่งตารางวา
2) กรณีเกินครึ่งตารางวา ใหคิดเปน 1 ตารางวา
3.2.2 อัตราคาตอบแทนการใชพ้ืนที่บนอาคารหรือสิ่งปลูกสราง
ประเภทพื้นที่อาคาร

หนวย : บาท/ ตารางเมตร/ ป
สถานที่ตั้งของอาคารหรือพื้นที่อาคาร
นครหลวง

ภูมิภาค

บนภูเขา

3.2.2.1 พื้นที่ของหองเครื่องอุปกรณ

8,800

7,500

6,000

3.2.2.2 พื้นที่ของสวนประกอบอาคาร

3,300

2,900

2,500

3.2.2.3 พื้นที่ทั่วไป

4,400

3,900

3,500

การคํานวณ
1. การคํานวณ ในกรณีขอใชไมถึงป หรือเศษของป ใหคิดเฉลี่ยเปนรายเดือน
2. การคํานวณเศษของตารางเมตร ใหคิดเปน 1 ตารางเมตร
3.3 อัตราคาตอบแทนดังกลาวเปนอัตราโดยประมาณเทานัน้ คาตอบแทนการใชพื้นที่บนอาคารหรือ
สิ่งปลูกสรางขึ้นอยูกับคาใชจายในการลงทุนปรับปรุงหรือกอสรางพื้นที่อาคารหรือสิ่งปลูกสราง
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4. คาตอบแทนการใชสิ่งอํานวยความสะดวก
4.1 อัตราคาตอบแทนการใชกระแสไฟฟา
ประเภท
4.1.1 การขอใชกระแสไฟฟา AC จาก M.D.B ของ ทีโอที ทีใ่ ชแหลงผลิต

หนวย : บาท/ หนวย
คาใชระบบการกําลัง
0.90 + Er

ของการไฟฟานครหลวง หรือการไฟฟาภูมิภาค
4.1.2 การขอใชกระแสไฟฟา AC จาก M.D.B ของ ทีโอที ทีใ่ ชแหลงผลิต

2.84 + Er

ของการไฟฟานครหลวง หรือการไฟฟาภูมิภาค และใชแหลงผลิต
ไฟฟาสํารองของ ทีโอที
4.1.3 การขอใชกระแสไฟฟา AC จากแหลงผลิตกระแสไฟฟาสํารอง UPS
ของ ทีโอที ที่ใชแหลงผลิตของการไฟฟาทองถิน่ และใชแหลงผลิต
ไฟฟาสํารองของ ทีโอที
1) ประเภท Standard Class (แหลงจายไฟฟา 1 แหลงจาย)

4.91 + 1.1 Er

2) ประเภท Premium Class (แหลงจายไฟฟา 2 แหลงจาย)

8.20 + 1.1 Er

4.1.4 การขอใชกระแสไฟฟา DC จากแหลงผลิตกระแสไฟฟา DC ของ

18.11 + Er

ทีโอที ที่ใชแหลงผลิตของการไฟฟานครหลวง หรือการไฟฟาภูมิภาค
และใชแหลงผลิตไฟฟาสํารองของ ทีโอที
4.1.5 การขอใชกระแสไฟฟา AC ทีใ่ ชแหลงผลิตกระแสไฟฟาของ ทีโอที

17.29 + 1.5 Fr

4.1.6 การขอใชกระแสไฟฟา DC ที่ใชแหลงผลิตกระแสไฟฟาของ ทีโอที

35.40 + 1.5 Fr

4.1.7 การขอใชกระแสไฟฟา DC ที่ใชแหลงผลิตกระแสไฟฟา DC ระบบ

222.05

SOLAR CELL POWER PLANT ของ ทีโอที
หมายเหตุ 1) Er เทากับอัตราคาไฟฟาที่การไฟฟาทองถิ่นเรียกเก็บตอหนวยในอัตราสูงสุดของธุรกิจขนาดเล็ก
2) Fr หมายถึง ราคาน้ํามันดีเซล
3) ทีโอที จะประกาศอัตราคาใชกระแสไฟฟาตามสูตรที่กําหนดและแจงใหทราบตอไป
4.2 อัตราคาตอบแทนการใชกระแสไฟฟาชั่วคราว
คาตอบแทนการใชกระแสไฟฟาชั่วคราว คิดในอัตราเหมาจาย 2,000 บาท/เดือน/Site (โดยมี Load
ไมเกิน 600 Watt ตอ site และระยะเวลาการใชไมเกิน 6 เดือนนับตัง้ แตวันที่เริม่ ใชกระแสไฟฟา หากเกิน
ระยะเวลาที่กําหนดดังกลาว จะคิดอัตราคาบริการตามที่ ทีโอที กําหนด)
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4.3 อัตราคาตอบแทนการใชระบบปรับอากาศ
4.3.1 ระบบปรับอากาศในหองทั่วไป
ทางเลือก
อัตรา
เงื่อนไข

กรณีที่ 1
180
ทีโอที รับภาระ
- จัดหา ติดตั้ง
- ซอมและบํารุงรักษา
- ชําระคาไฟฟา

กรณีที่ 2
80
1. ทีโอที รับภาระ
- จัดหา ติดตั้ง
- ซอมและบํารุงรักษา
1. บริษัท รับภาระ
- ชําระคาไฟฟา

4.3.2 ระบบปรับอากาศในหองอุปกรณ
ขนาดของเครื่องอุปกรณ

0-200 วัตต
ทุกๆ 100 วัตต ตอไป 100 วัตตละ

หนวย : บาท/ตารางเมตร/เดือน
กรณีที่ 3
55
1. ทีโอที รับภาระ
- จัดหา ติดตั้ง
2. บริษัท รับภาระ
- ซอมและบํารุงรักษา
- ชําระคาไฟฟา

หนวย : บาท/เดือน
คาใชระบบปรับอากาศ
344
172

การคํานวณ
1. เศษของเดือน ใหคิดเปน 1 เดือน
2. เศษของตาราง ใหคิดเปน 1 ตารางเมตร
3. เศษของ 100 วัตต ใหคิดเปน 100 วัตต
5. คาตอบแทนการใชถนน
อัตราคารวมใชถนน 12,000 บาท/กิโลเมตร/ป
การคํานวณ
1. การคํานวณ ในกรณีขอใชไมถึงป หรือเศษของป ใหคิดเฉลี่ยเปนรายเดือน
2. การคํานวณ กรณีขอใชไมถึงกิโลเมตร
1) กรณีขอใชตั้งแตครึ่งกิโลเมตรลงมา ใหคิดเปนครึ่งกิโลเมตร
2) กรณีที่เกินครึ่งกิโลเมตร ใหคิดเปน 1 กิโลเมตร
หมายเหตุ: คาตอบแทนทุกประเภทบริการดังกลาวขางตนยังไมรวมภาษีมูลคาเพิ่ม
ทั้งนี้ ทีโอที และบริษัท สามารถเจรจาเงือ่ นไขและคาตอบแทนการใชโครงสรางพืน้ ฐานโทรคมนาคม
รวมกันไดอยางอิสระ และใหถือปฏิบัติตามขอตกลงที่ไดตกลงรวมกันดังกลาว
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การเรียกเก็บเงินและการชําระคาตอบแทนการใชโครงสรางพื้นฐานโทรคมนาคมรวมกัน
1. การเรียกเก็บเงิน
ทีโอที จัดสงใบเรียกเก็บเงินคาตอบแทนการใชโครงสรางพื้นฐานโทรคมนาคมรวมกันแก บริษัท ภายใน
เวลาไมเกิน 30 (สามสิบ) วันนับถัดจากวันสุดทายของแตละรอบเดือน
2. การชําระเงิน
2.1 บริษัท จะตองชําระเงินตามจํานวนที่ปรากฏในใบเรียกเก็บเงินคาตอบแทนการใชโครงสราง
พื้นฐานโทรคมนาคมรวมกันแก ทีโอที ภายใน 30 (สามสิบ) วันนับถัดจากวันที่ไดระบุในใบเรียกเก็บเงิน
คาตอบแทนการใชบริการ โดยใหถือวาวันดังกลาวเปน “วันกําหนดใหชําระเงิน”
2.2 การที่ บริษัท ไมสามารถเรียกเก็บคาบริการจากผูใ ชบริการของตนไมวากรณีใด ๆ บริษัท
จะตองเปนผูรับภาระหนี้คาบริการจากผูใชบริการของตน โดยบริษัทไมสามารถยกขอกลาวอางการไมได
รับชําระหนี้จากผูใชบริการของตนขึ้นกลาวอางเพื่อปฏิเสธการชําระคาตอบแทนการใชบริการแก ทีโอที
ตามสัญญาการใชโครงสรางพื้นฐานโทรคมนาคมรวมกัน
2.3 ในกรณีท่ี ทีโอที ตรวจพบวาจํานวนเงินในใบเรียกเก็บเงินคาตอบแทนการใชโครงสรางพื้นฐาน
โทรคมนาคมรวมกันไมครบ ทีโอที จะเรียกเก็บคาตอบแทนการใชบริการในสวนที่ตรวจพบเพิ่มรวมในใบ
เรียกเก็บเงินคาตอบแทนการใชโครงสรางพืน้ ฐานโทรคมนาคมรวมกันในรอบถัดไป สําหรับกรณีการ
เรียกเก็บเงินเกินจะลดยอดในใบเรียกเก็บเงินคาตอบแทนการใชโครงสรางพื้นฐานโทรคมนาคมรวมกัน
ในรอบถัดไป หรือคืนเงินพรอมออกใบลดหนีใ้ หแกบริษัทตามประมวลรัษฎากรตามแตกรณี (กรณีท่ีมี
การเรียกเก็บเงินคาตอบแทนการใชสวนที่เพิม่ เติมหรือลดยอดนัน้ สงผลกระทบถึงการเปลี่ยนแปลง
คาตอบแทนที่เรียกเก็บในรอบเดือนถัดไป การเปลีย่ นแปลงนัน้ ทีโอที จะตองแจงใหบริษัททราบกอน
ลวงหนา)
3. การแกไขที่ผิดพลาด
3.1 ในกรณีทีม่ ีขอโตแยงเกี่ยวกับความถูกตองของขอมูลการใชโครงสรางพื้นฐานโทรคมนาคม
ร ว มกั น หรื อ ข อ มู ล อื ่น ๆ ที เ่ กี ่ย วข อ ง คู สั ญ ญาตกลงจะร ว มกั น พิ จ ารณาไกล เ กลี ่ย ข อ โต แ ย ง ภายใน
ระยะเวลา 90 (เกาสิบ) วัน นับแตวันที่ระบุในใบเรียกเก็บเงินโดยบริษัทจะตองชําระคาตอบแทนการใช
โครงสรางพื้นฐานโทรคมนาคมรวมกันในสวนทีโ่ ตแยงที่มีมูลคาต่ํากวารอยละ 1 (หนึ่ง) ของจํานวนเงิน
ทัง้ หมด และไมเกิน 500,000 บาท (หาแสนบาทถวน) พรอมทัง้ ชําระสวนทีไ่ มมีการโตแยงใหครบถวน
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ในกรณีที่มีขอโตแยงดานขอมูลการใชโครงสรางพื้นฐานโทรคมนาคมรวมกันคูสัญญาตกลงยินยอมให
ยึดถือขอมูลการใชโครงสรางพื้นฐานโทรคมนาคมรวมกัน ของ ทีโอที เปนสําคัญ
3.2 การโตแยงเกีย่ วกับความถูกตองของขอมูลที่เกีย่ วของ ใหกระทําโดยฝายทีต่ องการโตแยงยื่น
คําโตแยงเปนหนังสือตอคูสัญญาอีกฝายหนึ่งตามสถานที่ติดตอตามที่กําหนดไวตามเอกสารแนบทาย
ขอเสนอฯ หมายเลข 5 โดยแสดงใหแจงชัดซึง่ สภาพแหงขอเท็จจริงและแสดงเอกสารหลักฐานตาง ๆ
ประกอบอยางครบถวน ให ทีโอที และบริษัทประสานงานเพือ่ กําหนดวันนัดประชุมเพื่อแกไขขอโตแยง
ใหเสร็จสิ้นภายใน 15 (สิบหา) วัน นับตั้งแตวันที่ไดรับเรื่องดังกลาว
4. การบอกกลาว
การบอกกลาวทั้งหมดภายใตเอกสารแนบทายฉบับนี้ใหทําเปนหนังสือและสงถึงผูร ับโดยวิธีนําสงดวย
ตนเอง (By hand) โทรสารหรือไปรษณียลงทะเบียนตามที่อยูดานลางนี้
บริษัท

............................................................
............................................................
............................................................
............................................................

ทีโอที

สายงานธุรกิจโทรศัพทเคลื่อนที่ (ธ.1)
บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน)
89/2 หมู 3 ถนนแจงวัฒนะ แขวงทุงสองหอง เขตหลักสี่
กรุงเทพมหานคร 10210

21
เอกสารแนบทายขอเสนอการใชโครงสรางพื้นฐานโทรคมนาคม หมายเลข 5

บุคคลและสถานที่ที่ติดตอได
บุคคล และ สถานที่ ที่ติดตอสําหรับเรื่อง การใชโครงสรางพื้นฐานโทรคมนาคม ไดแก
ชื่อ/นามสกุล นายพงษชาติ กอหาญ
ฝายธุรกิจสัมพันธโทรศัพทเคลื่อนที่ ธอ.(ธ.1)
สายงานธุรกิจโทรศัพทเคลื่อนที่ (ธ.1)
บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน)
89/2 ม.3 ถนนแจงวัฒนะ แขวงทุงสองหอง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
โทรศัพท 02 568-2530, 02 568-2134
โทรสาร 02 575-9713
E-mail

pongchak@tot.co.th

