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คํานํา 
 

 ขอเสนอการใชโครงสรางพ้ืนฐานโทรคมนาคมรวมกันสําหรับโครงขายโทรศัพทเคลื่อนที่ฉบับนี้

เปนของ บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) ซึ่งไดรับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่สาม             

เลขที่ 3ก/48/001 เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม พ.ศ.2548 จากคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ 

(กทช.) ปจจุบันคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศนและกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ 

(กสทช.) เพ่ือใชเปนเอกสารประกอบการพิจารณาของผูรับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่

สามในการตัดสินใจกอนการเจรจาตกลงทําสัญญาการใชโครงสรางพ้ืนฐานโทรคมนาคมรวมกันสําหรับ

โครงขายโทรศัพทเคลื่อนที่กับ บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) 

 

             

  บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) 

            วันที่  7  สิงหาคม 2562 
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1. รายชื่อและรายละเอียดของโครงสรางพื้นฐานโทรคมนาคม ขอกําหนดและเง่ือนไขสําหรับการ       

ใชโครงสรางพื้นฐานโทรคมนาคมรวมกัน รวมถึงกระบวนการและระยะเวลาการเจรจาขอตกลง

การใชโครงสรางพื้นฐานโทรคมนาคมรวมกันสําหรับโครงขายโทรศัพทเคลื่อนท่ี 

1.1 ผูรับใบอนุญาต (ตอไปจะเรียกวา “บริษัท”) ท่ี มีความประสงคจะใชโครงสรางพื้นฐาน

โทรคมนาคมสําหรับโครงขายโทรศัพทเคลื่อนที่ของ บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) (ตอไปจะ

เรียกวา “ทีโอที”) โดยยอมรับเงื่อนไข ภาระหนาที่และขอผูกพันตางๆ ดังที่ระบุไวในขอเสนอฯ 

ฉบับนี้ จะตองยื่นหนังสือแสดงเจตจํานงขอใชโครงสรางพ้ืนฐานโทรคมนาคมรวมกันตอ ทีโอที   

1.2 บริษัทจะตองจัดหา หรือดําเนินการอ่ืนใดเพื่อใหไดมาซึ่งการอนุญาต ใบอนุญาต   ความ

เห็นชอบ หรือความยินยอม ที่เก่ียวของกับการใชโครงสรางพ้ืนฐานโทรคมนาคมรวมกัน หรือ

ติดตั้งเครื่องและอุปกรณโทรคมนาคม หรืออุปกรณ หรือโครงสรางอ่ืนใด ในสถานที่ของ ทีโอท ี

ตามกฎหมายตางๆ ที่เก่ียวของเอง 

1.3 บริษัทจะตองติดตอประสานงานกับ ทีโอที กอนการยื่นหนังสือแสดงเจตจํานงขอใชโครงสราง

พ้ืนฐานโทรคมนาคมรวมกัน เพ่ือพิจารณาและตรวจสอบความพรอมกอนดําเนินการ 

1.4 บริษัทตองแจงรายละเอียดตาง ๆ ไวในหนังสือแสดงเจตจํานงขอใชโครงสรางพ้ืนฐาน

โทรคมนาคมรวมกัน ดังนี ้

1.4.1) รูปแบบการใชโครงสรางพ้ืนฐานโทรคมนาคมรวมกันที่ตองการ  และสถานที่ท่ีจะเปนจุด    

เขาถึงเพื่อใชโครงสรางพ้ืนฐานโทรคมนาคมรวมกันตามที่  ทีโอที กําหนดไว ตาม

เอกสารแนบทายขอเสนอการใชโครงสรางพ้ืนฐานโทรคมนาคมรวมกันสําหรับโครงขาย

โทรศพัทเคลื่อนที่ ตามเอกสารแนบทายขอเสนอฯ หมายเลข 1  

1.4.2) รายละเอียดทางเทคนิคอ่ืนๆ ที่จําเปนสําหรับการใชโครงสรางพ้ืนฐานโทรคมนาคม

รวมกัน     

            1.4.3)   ที่ดิน อาคาร สถานที่ สาธารณูปโภค สิ่งอํานวยความสะดวกตางๆ ที่ตองการใชจาก ที

โอท ี

1.4.4) วัน  ระยะเวลา  และสถานที่ที่ตองการเขาใชโครงสรางพ้ืนฐานโทรคมนาคมรวมกัน  

1.4.5) ขอเสนอหรือเงื่อนไขที่ตองการเจรจาเพ่ิมเติม หรือปรับเปลี่ยนจากขอเสนอการใช 

โครงสรางพ้ืนฐานโทรคมนาคมรวมกัน ฉบับนี้ 

1.4.6) ขอมูลอื่นที่จําเปนสําหรับการเขาใชโครงสรางพ้ืนฐานโทรคมนาคมรวมกัน 

  1.4.7)   ชื่อบุคคลผูประสานงานและสถานท่ีที่ติดตอไดของบริษัท  

1.5   หากบริษัทรองขอใหจัดบริการอื่น ๆ ที่ ไมไดกลาวไวในขอเสนอการใชโครงสรางพื้นฐาน

โทรคมนาคมรวมกัน ใหถือวาขอกําหนด และเงื่อนไขในการจัดเตรียมบริการเหลานั้นอยู

นอกเหนือขอบเขตความตกลงของขอเสนอการใชโครงสรางพ้ืนฐานโทรคมนาคมรวมกัน ฉบับนี้  

1.6 ทีโอที สงวนสิทธิในการปฏิเสธการใหบริการโครงสรางพ้ืนฐานโทรคมนาคมรวมกัน หากพบวา 
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1.6.1) โครงสรางพื้นฐานโทรคมนาคมท่ีมีอยูไมเพียงพอและหรือจะกอใหเกิดผลกระทบตอ     

โครงสรางของเสา อาคาร และสิ่งปลูกสราง 

             1.6.2) การใชโครงสรางพ้ืนฐานโทรคมนาคมรวมกันมีปญหาทางเทคนิคที่อาจกอใหเกิดการ

รบกวน    

      กิจการโทรคมนาคมหรือเปนเหตุขัดขวางการโทรคมนาคม และหากการใชอุปกรณ

ความถี่วิทยุกอใหเกิดการรบกวนตอขายสื่อสารอื่นที่ไดรับอนุญาตอยูกอนแลวบริษัท

จะตองเปนผูแกไขดังกลาว หรือหากไมสามารถแกไขการรบกวนได จะตองระงับการใช

งานทันท ี

1.7   ทีโอที จะดําเนินการเจรจากับบริษัทเก่ียวกับเงื่อนไขของสัญญาการใชโครงสรางพ้ืนฐาน

โทรคมนาคมรวมกัน ตามแนวทางในขอเสนอฯฉบับนี้ ใหเสร็จสิ้นภายใน 90 วัน นับแตวันที่ ที

โอที ไดรับหนังสือแสดงเจตจํานงของบริษัท 

 1.8 ภายหลังเสร็จสิ้นการเจรจา โดยสามารถตกลงเงื่อนไขการใชโครงสรางพ้ืนฐานโทรคมนาคม

รวมกัน 

  กันไดสําเร็จ  บริษัทจะตองทําสัญญาการใชโครงสรางพื้นฐานโทรคมนาคมรวมกัน กับ ทีโอที     

ตามแบบสัญญามาตรฐานท่ี  ทีโอที กําหนด 

1.9 บริษัทจะตองวางหลักประกันเปนเงินสด หรือหนังสือค้ําประกันธนาคารพรอมกับการทําสัญญา

การใชโครงสรางพ้ืนฐานโทรคมนาคมรวมกัน เพ่ือเปนหลักประกันสัญญา ซึ่ง ทีโอที จะคืน

หลักประกันเม่ือบริษัทพนภาระผูกพันตามสัญญาแลว เวนแตจะตกลงเปนอยางอ่ืน  

1.10   กฎหมายที่ใชบังคับกับสัญญาการใชโครงสรางพ้ืนฐานโทรคมนาคมรวมกันสําหรับโครงขาย

โทรศพัทเคลื่อนที่ ใหใชบังคับภายใตกฎหมายไทย 

1.11 ภาษาท่ี ใช ในสัญญาการใช โครงสรางพ้ืนฐานโทรคมนาคมรวม กันสํ าหรับ โครงขาย

โทรศัพทเคลื่อนที่ ใหใชภาษาไทยเปนหลัก และมีภาษาอังกฤษที่เปนศัพทเฉพาะในทางดาน

วิศวกรรม 

1.12 ทีโอที สงวนสิทธิในการแกไขหรือยกเลิกขอกําหนดใดๆ ในขอเสนอการใชโครงสรางพ้ืนฐาน

โทรคมนาคมรวมกันสําหรับโครงขายโทรศัพทเคลื่อนท่ีฉบับนี้ได   

2. ขอกําหนดรายละเอียดทางเทคนิค และคุณภาพการใชโครงสรางพื้นฐานโทรคมนาคมรวมกัน

สําหรับโครงขายโทรศัพทเคล่ือนท่ี  

2.1 บริษัทและ ทีโอที ตกลงที่จะกําหนดรายละเอียดและมาตรฐานทางเทคนิคสําหรับการใช

โครงสรางพ้ืนฐานโทรคมนาคมรวมกัน ตามประกาศของ กสทช. ซึ่งการกําหนดดังกลาวจะ

เปนไปโดยเปดเผย ไมเลือกปฏิบัติ และไมขัดหรือแยงกับหลักเกณฑของ กสทช. 

2.2   รายละเอียดทางเทคนิคสําหรับการใชโครงสรางพ้ืนฐานโทรคมนาคมรวมกัน  เปนไปตาม

เอกสาร   

        แนบทายฯ หมายเลข 2 
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2.3 ทีโอที จะดําเนินการใหบริการโครงสรางพ้ืนฐานโทรคมนาคมรวมกันสําหรับโครงขาย

โทรศัพท เคลื่อนที่มีมาตรฐานและคุณภาพการใหบริการสอดคลองตามประกาศ วาดวย

มาตรฐานและคุณภาพการใหบริการโทรคมนาคมของ กสทช. ที่เก่ียวของ  

3. กระบวนการและวิธีก ารใช โครงสรางพื้ นฐานโทรคมนาคมรวมกัน สํ าหรับ โครงข าย

โทรศัพทเคลื่อนท่ี 

3.1 ทีโอที จะจัดใหมีการใชโครงสรางพ้ืนฐานโทรคมนาคมรวมกันโดยมิชักชา และหาก ทีโอที ตอง

มีการสรางโครงสรางพื้นฐานโทรคมนาคมใหมหรือตองมีการขยายโครงสรางพ้ืนฐาน

โทรคมนาคมเดิม    ก็ใหขยายระยะเวลาออกไปไดอีกตามที่ ทีโอที และ บริษัท จะไดตกลงกัน 

3.2 ทีโอที  ไดกําหนดสถานที่ที่จะเปนจุดใหเขาใชโครงสรางพ้ืนฐานโทรคมนาคมรวมกัน เปนไป

ตามเอกสารแนบทายขอเสนอฯ หมายเลข 1 

3.3   กรณีที่บริษัท ไดมีหนังสือแสดงเจตจํานงขอใชโครงสรางพื้นฐานโทรคมนาคมรวมกัน และ ทีโอที 

ไดมีการตอบรับหนังสือแสดงเจตจํานงดังกลาวแลว ตอมาหากบริษัทรองขอให ทีโอที ทดสอบ

การใชโครงสรางพ้ืนฐานโทรคมนาคมรวมกันนั้น ทั้งสองฝายจะตกลงกําหนดวิธีการทดสอบการ

ใชโครงสรางพ้ืนฐานโทรคมนาคมรวมกันโดย ทีโอที จะคิดคาใชจายตางๆ ที่เกิดข้ึนจริงจาก 

บริษัท 

4. อาคาร สถานท่ี สาธารณูปโภค และสิ่งอํานวยความสะดวกอื่นท่ีตองใชสําหรับการใชโครงสราง

พื้นฐานโทรคมนาคมรวมกันสําหรับโครงขายโทรศัพทเคลื่อนท่ี  

4.1 สิทธิและหนาที่ของบริษัทในการใชอาคาร สถานที่ สาธารณูปโภค และสิ่งอํานวยความสะดวก

อ่ืนๆ ของ ทีโอที 

4.1.1) บริษัทตองแจงรายละเอียดในการขอใชอาคาร สถานท่ี สาธารณูปโภคและสิ่งอํานวย

ความสะดวกอ่ืนๆ ณ จุดท่ีเขาใชโครงสรางพ้ืนฐานโทรคมนาคมรวมกันที่จําเปนอยาง

ชัดเจนเปนหนังสือแก ทีโอที 

4.1.2) บริษัทตองปฎิบัติตามกฎเกณฑที่  ที โอที กําหนด ในการเขาใชอาคาร สถานที่ 

สาธารณูปโภค และสิ่งอํานวยความสะดวกอ่ืนๆ    

4.1.3) บริษัทตกลงชําระคาเชาใชอาคาร สถานที่ สาธารณูปโภค และสิ่งอํานวยความสะดวก

ตางๆ ตามที่ ทีโอที กําหนด  

4.2 ในกรณีจําเปนเพ่ือประโยชนในการใชงานโครงสรางพื้นฐานโทรคมนาคมรวมกันของบริษัท ทีโอ

ที อาจดําเนินการปรับปรุงโครงสรางพ้ืนฐานโทรคมนาคมรวมกัน และ/หรือจุดใหใชโครงสราง

พ้ืนฐานโทรคมนาคมรวมกัน โดยบริษัทตกลงจะเปนผูรับผิดชอบคาใชจายที่เกิดขึ้นจริงทั้งหมด 

(หากมี) 
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5.  คาตอบแทน หลักเกณฑและวิธีการชําระคาตอบแทนการใชโครงสรางพื้นฐานโทรคมนาคมรวมกัน

สําหรับโครงขายโทรศัพทเคล่ือนท่ี 

 5.1 อัตราคาตอบแทนการใชโครงสรางพื้นฐานโทรคมนาคมรวมกัน เปนไปตามเอกสารแนบทาย       

ขอเสนอฯ หมายเลข 3 และ ทีโอที ขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงคาตอบแทนตามหลักเกณฑ

และวิธีการที่ ทีโอที กําหนด  

 5.2 หลักเกณฑและวิธีการสําหรับการเรียกเก็บเงิน และการชําระคาตอบแทนการใชโครงสราง

พ้ืนฐานโทรคมนาคมรวมกัน มีดังนี ้

5.2.1)   การเรียกเก็บเงินและการชําระคาตอบแทนการใชโครงสรางพ้ืนฐานโทรคมนาคม

รวมกัน    ใหเปนไปตามที่ ทีโอที กําหนด เปนไปตามเอกสารแนบทายขอเสนอฯ 

หมายเลข 4 

5.2.2)   ในกรณีที่บริษัท ผิดนัดชําระคาตอบแทนการใชโครงสรางพ้ืนฐานโทรคมนาคมรวมกัน 

บริษัทตกลงชําระคาเสียหายใหแก ทีโอที เปนดอกเบี้ยในอัตราไมเกินตามท่ีกฎหมาย

กําหนด นับถัดจากวันครบกําหนดชําระจนถึงวันที่ชําระเสร็จสิ้น 

6. หนาท่ีและความรับผิดชอบของบริษัท และ ทีโอที ในการใชโครงสรางพื้นฐานโทรคมนาคมรวมกัน

สําหรับโครงขายโทรศัพทเคลื่อนท่ี  รวมทั้งเงื่อนไขเกี่ยวกับการรักษาความลับและการเปดเผย

ขอมูล และมาตรการดานความปลอดภัย 

 6.1  ทีโอที จะดําเนินการใหโครงขายโทรคมนาคมของ ทีโอที มีมาตรฐานและคุณภาพการใหบริการ   

สอดคลองตามประกาศวาดวยมาตรฐานและคุณภาพการใหบริการโทรคมนาคมของ กสทช. ที่

เก่ียวของ 

 6.2  ทีโอที จะบํารุงรักษาและปรับปรุงโครงสรางพ้ืนฐานโทรคมนาคมรวมกันของ ทีโอที ใหดีอยูเสมอ 

และเปนไปตามมาตรฐานการบํารุงรักษาโครงสรางพ้ืนฐานโทรคมนาคมรวมกันที่เปนที่ยอมรับ

โดยทั่วไป 

 6.3 บริษัท จะตองรับผิดชอบในการติดตั้ง การใชงาน ความปลอดภัยของระบบและการบํารุงรักษา

อุปกรณที่เปนของบริษัทเอง โดยการเขาใชพ้ืนที่เพื่อดําเนินการตางๆ ใหเปนไปตามขอกําหนด

ของ ทีโอท ีเวนแต ทีโอที จะกําหนดไวเปนอยางอ่ืน 

 6.4 บริษัท จะตองรับผิดชอบดูแลรักษาเครื่องและอุปกรณโทรคมนาคมใดๆ ที่บริษัทนํามาติดตั้งกับ

โครงสรางพ้ืนฐานโทรคมนาคมรวมกันของ ทีโอที หรือนํามาวางในพ้ืนที่ที่ขอใชโครงสราง

พ้ืนฐานโทรคมนาคมรวมกัน 

 6.5 บริษัท จะปฎิบัติตามหลักเกณฑเก่ียวกับความปลอดภัยและการปองกันโครงขายของ ทีโอที โดย

เครงครัด 

6.6 ทีโอที และบริษัทจะรวมมือกันจัดใหมีการทดสอบระบบที่เก่ียวของตางๆ ในการใหบริการใช

โครงสรางพ้ืนฐานโทรคมนาคมรวมกันสําหรับโครงขายโทรศัพทเคลื่อนที่กอนที่จะมีการเปดใช

บริการจริง  เพื่อใหมั่นใจวาการทํางานของระบบของทั้งสองฝาย  สามารถทํางานไดตาม
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เงื่อนไขที่ตกลงกันอยางเหมาะสม  ทั้งนี้จะตองเปนไปเพ่ือวัตถุประสงคของการตรวจสอบความ

พรอม  และความถูกตองของระบบกอนที่ใหบริการ 

6.7 ทีโอที และบริษัทจะรวมมือกันตรวจสอบการทํางานและดําเนินมาตรการใดๆ ที่จําเปนและ

เพียงพอเพ่ือสรางความปลอดภัย และปองกันโครงสรางพื้นฐานโทรคมนาคมรวมกันสําหรับ

โครงขายโทรศัพทเคลื่อนที่ใหทํางานไดตามสัญญา 

6.8 ทีโอที และบริษัทจะเก็บรักษาไวเปนความลับซึ่งขอมูลที่ไดรับหรือแลกเปลี่ยนกับอีกฝายหนึ่ง     

อันเนื่องมาจากการใชโครงสรางพื้นฐานโทรคมนาคมรวมกันสําหรับโครงขายโทรศัพทเคลื่อนที่

จะเปดเผยตอบุคคลอ่ืนมิได เวนแตไดรับความยินยอมเปนลายลักษณอักษรจากอีกฝายหนึ่ง  

หากฝายใดฝาฝนอีกฝายหนึ่งมีสิทธิเรียกรองคาเสียหายได 

6.9 การประกันภัย  บริษัทตกลงจัดใหมีการประกันภัยตามกฎหมายไทย ในเรื่องตอไปนี้ 

6.9.1) การประกันภัยความรับผิดชอบตอสาธารณะในความหมายอยางกวาง  

6.9.2) การประกันภัยในทรัพยสินซึ่งมีการใชงานตามสัญญาการใชโครงสรางพ้ืนฐาน

โทรคมนาคมรวมกันให เหมาะสมกับความเสี่ยงภัยในการใชโครงสรางพ้ืนฐาน

โทรคมนาคมรวมกันตามสัญญา 

6.9.3) การประกันภัยกอการรายสําหรับทรัพยสินของบริษัท ที่ติดตั้งใชงานกับโครงสราง

พ้ืนฐานโทรคมนาคมรวมกันของ ทีโอที เฉพาะทรพัยสินที่ตั้งอยูในจังหวัดยะลา จังหวัด

ปตตานี จังหวัดนราธิวาส และจังหวัดสงขลา 

7.   เงื่อนไขและขั้นตอนการดําเนินการในกรณีของการขอขยาย เพิ่มเติม หรือลดการใชโครงสราง

พื้นฐาน    

      โทรคมนาคม และกรณีการเปล่ียนแปลงโครงสรางพื้นฐานโทรคมนาคมที่มีอยูเดิม 

 7.1 ในกรณีที่ บริษัทประสงคจะขอใชโครงสรางพ้ืนฐานโทรคมนาคมรวมกันเพิ่มเติม  ซึ่งมีความ

เก่ียวเนื่องกับการใชโครงสรางพ้ืนฐานโทรคมนาคมที่มีระบุไวในขอเสนอการใชโครงสราง

พ้ืนฐานโทรคมนาคมรวมกันฉบับนี้ ซึ่งบริษัทไมไดขอใชบริการเหลานั้นไว และในเวลาตอมา

หากบริษัทมีความตองการใชบริการเพ่ิมเติมจาก ทีโอที ใหบริษัทยื่นคําขอใชบริการเพิ่มเติม 

โดยใหดําเนินการตามขอ 1, 2 และ 3    

 7.2 ในกรณีที่ ทีโอที มีบริการใหมท่ีเก่ียวเนื่องกับการใชโครงสรางพื้นฐานโทรคมนาคมรวมกัน ซึ่งไม

มีระบุไวในขอเสนอการใชโครงสรางพ้ืนฐานโทรคมนาคมรวมกันฉบับนี้   ทีโอทีขอสงวนสิทธิที่

จะแกไขปรับปรุงขอเสนอการใชโครงสรางพ้ืนฐานโทรคมนาคมรวมกัน และหากบริษัทตองการ

จะใชบริการใหมเหลานั้น จะตองยื่นหนังสือแสดงเจตจํานงขอใชบริการใหม โดยใหดําเนินการ                 

ตามขอ 1, 2 และ 3  

8.   ขั้นตอน วิธีการ และระยะเวลาดําเนินการของ ทีโอที ที่มีตอขอรองเรียนและขอโตแยงของบริษัท 

8.1 ทีโอที และบริษัทจะใหความรวมมือในการดําเนินการใดๆ เก่ียวกับการใชโครงสรางพ้ืนฐาน

โทรคมนาคมรวมกันและพิจารณาเสนอการแกไขเอกสารแนบทายสัญญา การเจรจาเก่ียวกับ
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การชําระเงิน และกําหนดรายละเอียดของกระบวนการตาง ๆ ที่จะนํามาใชเพ่ือใหการปฏิบัติ

ตามสัญญาการใชโครงสรางพ้ืนฐานโทรคมนาคมรวมกันมีความสมบูรณไมติดขัด 

8.2 การระงับขอพิพาท ในชวงระยะเวลากอนหรือระหวางกระบวนการระงับขอพิพาท ทั้งสองฝาย

จะไมมีการระงับการใชโครงสรางพ้ืนฐานโทรคมนาคมรวมกันสําหรับโครงขายโทรศัพทเคลื่อนที่

หรือกระทําการใด ๆ ซึ่งอาจสงผลกระทบตอการใหบริการโทรคมนาคมของอีกฝายหนึ่ง เวนแต

เหตุอันเกิดจากเรื่องหนี้คางชําระ และ/หรือเหตุอันเกิดจากคณุภาพสัญญาณการใหบริการ หรือ

เกิดความเสียหายอยางรายแรง ทีโอทีสงวนสิทธิระงับการใชโครงสรางพ้ืนฐานโทรคมนาคม

รวมกัน 

8.3 กรณีท่ีเกิดขอพิพาทเก่ียวกับการใชโครงสรางพ้ืนฐานโทรคมนาคมรวมกันตามสัญญา ทีโอที 

และบริษัท ตกลงใหนําขอพิพาทดังกลาวยื่นตอคณะกรรมการวินิจฉัย ชี้ขาดตามประกาศการใช

โครงสรางพ้ืนฐานโทรคมนาคมรวมกัน ท้ังนี้ไมตดัสิทธิในอันที่จะยื่นคาํฟองหรือคํารองตอศาล 

8.4 บริษัท ไมอาจยกเหตุที่ไมสามารถจัดเก็บคาใชบริการจากผูใชบริการของตนไมวากรณีใดๆ มา

เปนเหตุในการปฎิเสธการชําระคาตอบแทนหรือปฎเิสธการปฎิบัติตามขอเสนอการใชโครงสราง

พ้ืนฐานโทรคมนาคมรวมกัน นี้ได 

9. บทกําหนดความรับผิดกรณีผิดเงื่อนไขของสัญญาการใชโครงสรางพื้นฐานโทรคมนาคมรวมกัน

สําหรับโครงขายโทรศัพทเคล่ือนท่ี 

 9.1   กรณี บริษัท ไมปฏิบัติตามสัญญาการใชโครงสรางพ้ืนฐานโทรคมนาคมรวมกันขอใดขอหนึ่ง 

และ/หรือไมชําระหนี้ใหถูกตองสมควร และ/หรือไมชําระคาตอบแทนการใชโครงสรางพ้ืนฐาน

โทรคมนาคมรวมกันใหถูกตองครบถวน บริษัทจะตองชดใชคาเสียหายอันเกิดจากเหตุดังกลาว

นั้นใหแก ทีโอที ภายใน 30 วัน นับแตวันที่ไดรับหนังสือแจงความเสียหายจาก ทีโอที หากครบ

กําหนดเวลาดังกลาว บริษัท ไมไดทําการชําระคาเสียหายใหแก ทีโอที จนครบถวน บริษัท

จะตองชําระดอกเบ้ียผิดนัดในอัตราที่กฎหมายกําหนดและ ทีโอที มีสิทธิบอกเลิกสัญญาการใช

โครงสรางพ้ืนฐานโทรคมนาคมรวมกัน รวมท้ังสิทธิตามหนังสือค้ําประกันของธนาคารหรือ

หลักประกันเงนิสด และ/หรือใหชดใชเบี้ยปรับตามที่กําหนดไวในสัญญาการใชโครงสรางพ้ืนฐาน

โทรคมนาคมรวมกันได 

 9.2   กรณีมีคําสั่งระงับการใช หรือมีเหตุอุปสรรคขัดขวางตางๆ ในการใชโครงสรางพ้ืนฐาน

โทรคมนาคม  รวมกันอันเปนผลมาจากคําวินิจฉัย หรือคําสั่งของสํานักงาน กสทช. หรือ

หนวยงานของรัฐ หนวยงานกํากับดูแล หนวยงานอ่ืนที่เก่ียวของตามกฎหมาย บริษัท ไมมีสิทธิ

ในการเรียกรองคาเสียหายจาก ทีโอที แตประการใด  

 9.3   ทีโอที ไมตองรับผิดชอบตอความเสียหายใดๆ ไมวาทางตรงหรือทางออม อันเกิดจากเหตุสุดวิสัย

อ่ืนใดอันเปนเหตุให บริษัท ไมสามารถใชโครงสรางพื้นฐานโทรคมนาคมรวมกันเพ่ือการ

ใหบริการได  
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10. บุคคลและสถานท่ีติดตอได 

       บุคคลและสถานที่ติดตอได เปนไปตามเอกสารแนบทายขอเสนอฯ หมายเลข 5 
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เอกสารแนบทายขอเสนอการใชโครงสรางพื้นฐานโทรคมนาคม  หมายเลข 1  

สถานที่ที่จะเปนจุดเขาถึงเพื่อใชโครงสรางพื้นฐานโทรคมนาคมรวมกันของ ทีโอที     

จุดเขาถึงเพื่อใชโครงสรางพื้นฐานโทรคมนาคมรวมกัน 

 จุดเขาถึงเพ่ือใหใชโครงสรางพื้นฐานโทรคมนาคมรวมกันของผูใหใชโครงสรางพื้นฐาน ไดแก 

สถานีฐานของ ทีโอที เนื่องจากแตละจุดที่ใหใชโครงสรางพ้ืนฐานโทรคมนาคมรวมกันมีความเปนไปได

ทางเทคนิคในการใหใชโครงสรางพื้นฐานโทรคมนาคมรวมกันไดแตกตางกัน บริษัท สามารถสอบถาม

ขอมูลเพิ่มเติมไดจากบุคคล และสถานที่ติดตอดานลางนี้ หรือเปนไปตามเอกสารแนบทายขอเสนอฯ 

หมายเลข 5 

 

บริการการใชโครงสรางพื้นฐานโทรคมนาคมรวมกัน 

1. เสาโทรคมนาคม 

2. ระบบสายอากาศและสายนําสัญญาณภายในอาคาร (Indoor antennas and feeder 

cables) 

3. อาคาร หรือพื้นที่อาคาร และที่ดิน 

4. สิ่งอํานวยความสะดวก 

ขอ 1.   

ติดตอ คุณ วรวุฒิ เมาทอง สังกัด สวนวิศวกรรมเสาโทรคมนาคม 

บมจ. ทีโอที อาคาร 10 ชั้น 8 หอง 802 

โทร 02-505-6371 โทรสาร 02-574-9681 

Email maothong@tot.co.th 

ขอ 2,3,4 

ติดตอ คุณ สมควร เปลื้องนาผล สังกัด สวนบริหารธุรกิจและทรัพยสิน 

บมจ. ทีโอที อาคาร 10 ชั้น 8 หอง 800 

โทร 02-575-5570 โทรสาร 02-574-9523 

Email somkuapl@tot.co.th 
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เอกสารแนบทายขอเสนอการใชโครงสรางพื้นฐานโทรคมนาคม  หมายเลข 2  

รายละเอียดทางเทคนิคสําหรับการใชโครงสรางพื้นฐานโทรคมนาคมรวมกัน 

1. เสาโทรคมนาคม (Tower/Mast) 

 เสาโทรคมนาคมของ ทีโอที สามารถแบงออกเปน 3 ชนิด ตามแตละประเภท ดังนี ้

1. Guyed-Mast ความสูง 10 - 76 เมตร 

2. Self-Support ความสูง 10 - 132 เมตร 

3. Tower Pipe ความสูง 1.5 - 12 เมตร 

4. Concrete Pole 

 

 จํานวนเสาแบงตามประเภทและภูมิภาคไดดังตาราง 

 

2. ระบบสายอากาศและสายนําสัญญาณภายในอาคาร (Indoor antennas and feeder cables) 

 ทีโอที มีสถานีฐานภายในอาคาร (In-building coverage) โดยสามารถแบงออกตามภูมิภาค         

ไดตามตาราง 

 

 

 

ประเภทเสา จํานวนเสาโทรคมนาคม 

รวม กรุงเทพ ภาค

กลาง 

ภาค

ตะวันออก 

ภาค

ตะวันออก 

เฉียงเหนือ 

ภาคเหนือ ภาคใต 

Self Support 8,022 542 1,368 811 1,614 2,006 1,681 

Guyed Mast 2,582 790 254 349 1,022 68 99 

Tower Pipe 2,167 1,228 184 70 182 208 295 

Concrete Pole 313 5 3 6  20 92 187 

ภูมิภาค จํานวนสถานีฐานท่ีติดตั้งในอาคาร 
กรุงเทพ 14 

ภาคกลาง 1 

ภาคตะวันออก 12 

ภาคเหนือ 21 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 16 

ภาคใต 12 
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3. พื้นที่ตั้งสถานีฐาน 

ในกรณีพื้นที่ของ ทีโอที ซึ่งอยูภายนอกอาคาร สิ่งปลูกสรางของ ทีโอที ทั้งนี้ จําเปนตองมีการ

สํารวจพ้ืนที่วางกอนการอนุญาตใหติดตั้ง 

 

4. สิ่งปลูกสรางสําหรับติดตั้งอุปกรณสถานีฐาน 

 สิ่งปลูกสรางสําหรับติดตั้งอุปกรณสถานีฐาน สามารถแบงออกไดเปน 3 ประเภท ไดแก พ้ืนที่ของ

หองเครื่องอุปกรณ พ้ืนที่ของสวนประกอบอาคารและพ้ืนที่ทั่วไป ทั้งนี้จะตองสํารวจพ้ืนที่วางและความ

แข็งแรงของโครงสรางกอนอนุญาตใหติดตั้ง บริษัท เปนผูรับผิดชอบคาใชจายในการปรับปรุงพ้ืนที่เพ่ือ

ความแข็งแรงหรือเพ่ือความเหมาะสม 

 

5. ระบบจายไฟฟา 

 ระบบจายไฟฟาของ ทีโอท ี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

ไฟฟาทองถ่ินและใชแหลงผลิตไฟฟาสํารองของ ทีโอที 

5.4 กระแสไฟฟา DC จากแหลงผลิตกระแสไฟฟา DC ของ ทีโอที ท่ีใชแหลงผลิตของการไฟฟา      

นครหลวง หรือการไฟฟาภูมิภาค และใชแหลงผลิตไฟฟาสํารองของ ทีโอที  

5.5 กระแสไฟฟา AC  ที่ใชแหลงผลิตของ ทีโอที  

5.6 กระแสไฟฟา DC  ที่ใชแหลงผลิตของ ทีโอที  

 5.7 กระแสไฟฟา DC ท่ีใชแหลงผลิตกระแสไฟฟา DC ระบบ SOLAR CELL POWER PLANT     

ของ ทีโอท ี
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หนวย: บาท/ชุด/เดือน 

เอกสารแนบทายขอเสนอการใชโครงสรางพื้นฐานโทรคมนาคม  หมายเลข 3 

อัตราคาตอบแทนการใชโครงสรางพื้นฐานโทรคมนาคมรวมกัน 

1. คาตอบแทนการใชพื้นที่บนเสาโทรคมนาคม  

ประเภท อัตราคาบริการ 

1.1 Tower On Roof Top 

- เสาประเภท Pole และ Guyed Mast 

- เสาประเภท Self-Support 

 

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 

หมายเหต ุ1. ระบบสายอากาศ 1 ชุด ใหติดตั้งไดไมเกิน 3 Antenna Panel 

  2. กรณเีปน Microwave 1 ชุด หมายถึง 1 จานสายอากาศ 

คาตอบแทนนี้เปนอัตราโดยประมาณเทานั้น คาตอบแทนการใชพ้ืนที่บนเสาโทรคมนาคมสําหรับ    

แตละสถานีจะข้ึนอยู กับคาใชจายลงทุนในการสรางเสาโทรคมนาคมของแตละสถานี การคํานวณ

คาตอบแทน เศษของเดือน ใหคิดเปน 1 เดือน 

2. คาตอบแทนการใชระบบสายอากาศและสายนําสัญญาณภายในอาคาร  

อัตราคาเชา/ใชสายอากาศภายในอาคาร (Indoor Antenna) 2,900 บาท/Antenna/เดือน 

โดยประมาณ 

3. คาตอบแทนการใชอาคาร หรือพืน้ที่อาคาร และที่ดิน 

3.1 อัตราคาตอบแทนการใชพื้นที่ชุมสาย 13 แหง 

ลําดับที่ ชุมสาย 

อาคารหรือพ้ืนที่อาคาร (บาท/ตารางเมตร/เดือน) 
ที่ดิน 

(บาท/ตารางวา/เดือน) 
พ้ืนที่ 

ทั่วไป 

พ้ืนที่ 

หองอุปกรณ 

พ้ืนที่ 

สวนประกอบอาคาร 

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 
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หนวย : บาท/ ตารางวา/ ป 

5 อยุธยา 288 948 216 276 

6 เพชรบุร ี 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 ชลบุร ี 516 1,704 384 1,716 
 

    การคํานวณ 

1. ใหเรียกเก็บคาเชาใชลวงหนาเปนรายป 

2. กรณีการเชาใชไมถึงป ใหเรียกเก็บคาเชาใชลวงหนาทั้งหมดตามจํานวนเดือนที่เชา

ใช 

3. กรณีการเชาใชเกิน 1 ป เศษของปใหเรียกเก็บคาเชาใชลวงหนาท้ังหมดตามจํานวน

เดือนที่เชาใช 

4. ที่ดิน การคํานวณเศษของตารางวา  

1) กรณีท่ีขอใชตั้งแตครึ่งตารางวาลงมา ใหคิดเปนครึ่งตารางวา 

2) กรณีเกินครึ่งตารางวา ใหคิดเปน 1 ตารางวา 

5. อาคารหรือพื้นที่อาคาร การคาํนวณเศษของตารางเมตร ใหคิดเปน 1 ตารางเมตร 

3.2 คาตอบแทนการใชพ้ืนที่อื่นๆ นอกเหนือจากขอ 3.1 

3.2.1 อัตราคาตอบแทนการใชพื้นที่ที่ดิน 

ก

า

ร

คํา

ำ

น

การคาํนวณ 

1. ประเภทของที่ดิน 

1) ที่ดินในนครหลวง ไดแก ที่ดินที่อยูในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

2) ที่ดินในภูมิภาค ไดแก ที่ดินท่ีนอกเหนือจากที่ดินในนครหลวงและที่ดินบนภูเขา 

ประเภทของที่ดิน อัตรา 

3.2.1.1 ที่ดินในนครหลวง 13,800 

3.2.1.2 ที่ดินในภูมิภาค 1,350 

3.2.1.3 ที่ดินตามรายชื่อสถานีโทรคมนาคม/ชุมสายโทรศัพท 600 
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หนวย : บาท/ ตารางเมตร/ ป 

3) ที่ดินตามรายชื่อสถานีโทรคมนาคม/ ชุมสายโทรศัพทตามที่ ทีโอที กําหนด  

2. การคาํนวณ ในกรณขีอเชาหรือใชไมถึงป หรือเศษของป ใหคิดเฉลี่ยเปนรายเดือน 

3. การคาํนวณเศษของตารางวา 

1) กรณีท่ีขอใชตั้งแตครึ่งตารางวาลงมา ใหคิดเปนครึ่งตารางวา 

2) กรณีเกินครึ่งตารางวา ใหคิดเปน 1 ตารางวา 
 

3.2.2 อัตราคาตอบแทนการใชพ้ืนที่บนอาคารหรือสิ่งปลูกสราง  

  

ประเภทพ้ืนที่อาคาร 
สถานทีต่ั้งของอาคารหรือพื้นที่อาคาร 

นครหลวง ภูมิภาค บนภูเขา 

3.2.2.1 พ้ืนที่ของหองเครื่องอุปกรณ 8,800 7,500 6,000 

3.2.2.2 พ้ืนที่ของสวนประกอบอาคาร 3,300 2,900 2,500 

3.2.2.3 พ้ืนที่ทั่วไป 4,400 3,900 3,500 

การคาํนวณ 

1. การคํานวณ ในกรณีขอใชไมถึงป หรือเศษของป ใหคิดเฉลี่ยเปนรายเดือน 

2. การคาํนวณเศษของตารางเมตร ใหคิดเปน 1 ตารางเมตร 

3.3 อัตราคาตอบแทนดังกลาวเปนอัตราโดยประมาณเทานั้น คาตอบแทนการใชพ้ืนที่บนอาคาร

หรือสิ่งปลูกสรางข้ึนอยูกับคาใชจายในการลงทุนปรับปรุงหรือกอสรางพ้ืนที่อาคารหรือสิ่งปลูก

สราง 
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หนวย : บาท/ หนวย 

4. คาตอบแทนการใชสิ่งอํานวยความสะดวก 

4.1 อัตราคาตอบแทนการใชกระแสไฟฟา 

 

หมายเหตุ   1) Er เทากับอัตราคาไฟฟาที่การไฟฟาทองถ่ินเรียกเก็บตอหนวยในอัตราสูงสุดของธุรกิจขนาด

เล็ก 

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 เดือนนับตั้งแตวันที่เริ่มใชกระแสไฟฟา 

หากเกินระยะเวลาที่กําหนดดังกลาว จะคิดอัตราคาบริการตามที่ ทีโอที กําหนด) 

 

ประเภท คาใชระบบการกําลัง 

4.1.1    การขอใชกระแสไฟฟา AC จาก M.D.B ของ ทีโอที ที่ใชแหลงผลิต 

          ของการไฟฟานครหลวง หรือการไฟฟาภูมิภาค 

0.90 + Er 

 

4.1.2    การขอใชกระแสไฟฟา AC จาก M.D.B ของ ทีโอที ที่ใชแหลงผลิต 

ของการไฟฟานครหลวง หรือการไฟฟาภูมิภาค และใชแหลงผลิต

ไฟฟาสํารองของ ทีโอที 

2.84 + Er 

 

4.1.3   การขอใชกระแสไฟฟา AC จากแหลงผลิตกระแสไฟฟาสํารอง UPS 

ของ ทีโอที ที่ใชแหลงผลิตของการไฟฟาทองถ่ินและใชแหลงผลิต

ไฟฟาสํารองของ ทีโอที 

1) ประเภท Standard Class (แหลงจายไฟฟา 1 แหลงจาย) 

2) ประเภท Premium Class (แหลงจายไฟฟา 2 แหลงจาย) 

 

 

 

4.48 + 1.1 Er 

6.85 + 1.1 Er 

4.1.4   การขอใชกระแสไฟฟา DC จากแหลงผลิตกระแสไฟฟา DC ของ    

ทีโอที ที่ใชแหลงผลิตของการไฟฟานครหลวง หรือการไฟฟาภูมิภาค 

และใชแหลงผลิตไฟฟาสํารองของ ทีโอที 

18.11 + Er 

 

4.1.5   การขอใชกระแสไฟฟา AC ที่ใชแหลงผลิตกระแสไฟฟาของ 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 

SOLAR CELL POWER PLANT ของ ทีโอที 

222.05 



17 
 

   

หนวย : บาท/ตารางเมตร/เดือน 

หนวย : บาท/เดือน 

4.3 อัตราคาตอบแทนการใชระบบปรับอากาศ 

4.3.1 ระบบปรับอากาศในหองท่ัวไป 

  

4.3.2 ระบบปรับอากาศในหองอุปกรณ 

 

การคาํนวณ 

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 

การคาํนวณ 

1. การคาํนวณ ในกรณีขอใชไมถึงป หรือเศษของป ใหคิดเฉลี่ยเปนรายเดือน 

2. การคาํนวณ กรณีขอใชไมถึงกิโลเมตร 

1) กรณีขอใชตั้งแตครึ่งกิโลเมตรลงมา ใหคิดเปนครึ่งกิโลเมตร 

2) กรณีท่ีเกินครึ่งกิโลเมตร ใหคิดเปน 1 กิโลเมตร 

หมายเหต:ุ คาตอบแทนทุกประเภทบริการดังกลาวขางตนยังไมรวมภาษีมูลคาเพิม่ 

 ทั้งนี้  ที โอที  และบริษัท สามารถเจรจาเงื่อนไขและคาตอบแทนการใชโครงสรางพื้นฐาน

โทรคมนาคมรวมกันไดอยางอิสระ และใหถือปฏิบัติตามขอตกลงที่ไดตกลงรวมกันดังกลาว 

 

 

ทางเลือก กรณีท่ี 1 กรณีท่ี 2 กรณีท่ี 3 
อัตรา 180 80 55 

เงื่อนไข ทีโอที รับภาระ 

- จัดหา  ติดตั้ง 

- ซอมและบํารุงรักษา 

- ชําระคาไฟฟา 

1. ทีโอที รับภาระ 

- จัดหา  ติดตั้ง 

- ซอมและบํารุงรักษา 

1. บริษัท รับภาระ 

- ชําระคาไฟฟา 

 

1. ทีโอที รับภาระ 

- จัดหา  ติดตั้ง 

 

2. บริษัท รับภาระ 

- ซอมและบํารุงรักษา 

- ชําระคาไฟฟา 

ขนาดของเครื่องอุปกรณ คาใชระบบปรับอากาศ 

0-200 วัตต 344 

ทุกๆ 100 วัตต ตอไป 100 วัตตละ 172 
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 เอกสารแนบทายขอเสนอการใชโครงสรางพื้นฐานโทรคมนาคม  หมายเลข 4 

การเรียกเก็บเงินและการชําระคาตอบแทนการใชโครงสรางพื้นฐานโทรคมนาคมรวมกัน 

1. การเรียกเก็บเงิน 

ทีโอที จัดสงใบเรียกเก็บเงินคาตอบแทนการใชโครงสรางพ้ืนฐานโทรคมนาคมรวมกันแก บริษัท 

ภายใน 

เวลาไมเกิน 30 (สามสิบ) วันนับถัดจากวันสุดทายของแตละรอบเดือน 

2. การชําระเงิน 

 2.1 บริษัท จะตองชําระเงินตามจํานวนที่ปรากฏในใบเรียกเก็บเงินคาตอบแทนการใช

โครงสรางพ้ืนฐานโทรคมนาคมรวมกันแก ทีโอที ภายใน 30 (สามสิบ) วันนับถัดจากวันที่ไดระบุใน

ใบเรียกเก็บเงินคาตอบแทนการใชบริการ โดยใหถือวาวันดังกลาวเปน “วันกําหนดใหชําระเงิน” 

 2.2 การที่ บริษัท ไมสามารถเรียกเก็บคาบริการจากผูใชบริการของตนไมวากรณีใด ๆ บริษัท

จะตองเปนผูรับภาระหนี้คาบริการจากผูใชบริการของตน โดยบริษัทไมสามารถยกขอกลาวอางการ

ไมไดรับชําระหนี้จากผูใชบริการของตนขึ้นกลาวอางเพื่อปฏิเสธการชําระคาตอบแทนการใชบริการ

แก ทีโอที ตามสัญญาการใชโครงสรางพ้ืนฐานโทรคมนาคมรวมกัน 

2.3 ในกรณีที่ ทีโอที ตรวจพบวาจํานวนเงินในใบเรียกเก็บเงินคาตอบแทนการใชโครงสราง

พ้ืนฐานโทรคมนาคมรวมกันไมครบ ทีโอที จะเรียกเก็บคาตอบแทนการใชบริการในสวนที่ตรวจพบ

เพ่ิมรวมในใบเรียกเก็บเงินคาตอบแทนการใชโครงสรางพ้ืนฐานโทรคมนาคมรวมกันในรอบถัดไป 

สําหรับกรณีการเรียกเก็บเงินเกินจะลดยอดในใบเรียกเก็บเงินคาตอบแทนการใชโครงสรางพ้ืนฐาน

โทรคมนาคมรวมกันในรอบถัดไป  หรือคืนเงินพรอมออกใบลดหนี้ใหแกบริษัทตามประมวลรัษฎากร

ตามแตกรณี (กรณีท่ีมีการเรียกเก็บเงินคาตอบแทนการใชสวนที่เพ่ิมเติมหรือลดยอดนั้น สงผล

กระทบถึงการเปลี่ยนแปลงคาตอบแทนที่เรียกเก็บในรอบเดือนถัดไป การเปลี่ยนแปลงนั้น ทีโอที 

จะตองแจงใหบริษัททราบกอนลวงหนา) 

3. การแกไขท่ีผิดพลาด 

3.1 ในกรณีที่มีขอโตแยงเก่ียวกับความถูกตองของขอมูลการใชโครงสรางพ้ืนฐานโทรคมนาคม

รวมกันหรือขอมูลอ่ืนๆ ที่เก่ียวของ คูสัญญาตกลงจะรวมกันพิจารณาไกลเกลี่ยขอโตแยงภายใน

ระยะเวลา 90 (เกาสิบ) วัน นับแตวันที่ระบุในใบเรียกเก็บเงินโดยบริษัทจะตองชําระคาตอบแทน

การใชโครงสรางพ้ืนฐานโทรคมนาคมรวมกันในสวนที่โตแยงท่ีมีมูลคาต่ํากวารอยละ 1 (หนึ่ง) ของ

จํานวนเงินทั้งหมด และไมเกิน 500,000 บาท (หาแสนบาทถวน) พรอมทั้งชําระสวนที่ไมมีการ

โตแยงใหครบถวน ในกรณีที่มีขอโตแยงดานขอมูลการใชโครงสรางพ้ืนฐานโทรคมนาคมรวมกัน
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คูสัญญาตกลงยินยอมใหยึดถือขอมูลการใชโครงสรางพ้ืนฐานโทรคมนาคมรวมกัน ของ ทีโอที เปน

สําคัญ 

3.2 การโตแยงเก่ียวกับความถูกตองของขอมูลที่เก่ียวของ ใหกระทําโดยฝายที่ตองการโตแยง

ยื่นคําโตแยงเปนหนังสือตอคูสัญญาอีกฝายหนึ่ งตามสถานที่ ติดตอตามที่กํ าหนดไวตาม

เอกสารแนบทายขอเสนอฯ หมายเลข 5 โดยแสดงใหแจงชัดซึ่งสภาพแหงขอเท็จจริงและแสดง

เอกสารหลักฐานตาง ๆ ประกอบอยางครบถวน ให ทีโอที และบริษัทประสานงานเพ่ือกําหนดวัน

นัดประชุมเพ่ือแกไขขอโตแยงใหเสร็จสิ้นภายใน 15 (สิบหา) วัน นับตั้งแตวันที่ไดรับเรื่องดังกลาว 

4. การบอกกลาว 

การบอกกลาวทั้งหมดภายใตเอกสารแนบทายฉบับนี้ใหทําเปนหนังสือและสงถึงผูรับโดยวิธีนําสง

ดวยตนเอง (By hand) โทรสารหรือไปรษณียลงทะเบียนตามที่อยูดานลางนี ้

 

  บริษัท  ............................................................ 

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

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

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

 

  ทีโอที  ฝายขายผูประกอบการโทรคมนาคม (ปช) 

    บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) 

   89/2 หมู 3 ถนนแจงวัฒนะ แขวงทุงสองหอง เขตหลกัสี่  

   กรุงเทพมหานคร 10210 
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เอกสารแนบทายขอเสนอการใชโครงสรางพื้นฐานโทรคมนาคม  หมายเลข 5 

บุคคลและสถานที่ที่ติดตอได 

 

บุคคล และ สถานที่ ที่ติดตอสําหรับเรื่อง บริการการใชบริการการใชโครงสรางพ้ืนฐาน

โทรคมนาคมรวมกัน ไดแก  

ชื่อ/นามสกลุ นายประภพ  เดนวุฒิวรกาญจน 

ฝายขายผูประกอบการโทรคมนาคม 

หนวยธุรกิจขายและบริการลูกคาองคกร 

บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) 

89/2 ม.3 ถนนแจงวัฒนะ แขวงทุงสองหอง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210 

โทรศพัท   02 575-4767 

โทรสาร    02 574-9677 

E-mail     prachakk@tot.co.th 

 

 

 

 

 

 

 

 


