ขอเสนอการใชโครงสรางพื้นฐานโทรคมนาคมรวมกัน
สําหรับโครงขายโทรศัพทเคลื่อนที่
ของ
บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน)

2

คํานํา
ขอเสนอการใชโครงสรางพื้นฐานโทรคมนาคมรวมกันสําหรับโครงขายโทรศัพทเคลื่อนที่ฉบับนี้
เป นของ บริษั ท ที โอที จํ ากั ด (มหาชน) ซึ่งไดรับ ใบอนุ ญ าตประกอบกิจ การโทรคมนาคมแบบที่ส าม
เลขที่ 3ก/48/001 เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม พ.ศ.2548 จากคณะกรรมการกิจ การโทรคมนาคมแหงชาติ
(กทช.) ปจจุบันคณะกรรมการกิจการกระจายเสีย ง กิจการโทรทัศนและกิจ การโทรคมนาคมแห งชาติ
(กสทช.) เพื่อใชเปนเอกสารประกอบการพิจารณาของผูรับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่
สามในการตัดสิน ใจกอนการเจรจาตกลงทําสัญญาการใชโครงสรางพื้นฐานโทรคมนาคมรวมกันสําหรับ
โครงขายโทรศัพทเคลื่อนที่กับ บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน)

บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน)
วันที่ 7 สิงหาคม 2562
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1. รายชื่อและรายละเอียดของโครงสรางพื้นฐานโทรคมนาคม ขอกําหนดและเงื่อนไขสําหรับการ
ใชโครงสรางพื้นฐานโทรคมนาคมรวมกัน รวมถึงกระบวนการและระยะเวลาการเจรจาขอตกลง
การใชโครงสรางพื้นฐานโทรคมนาคมรวมกันสําหรับโครงขายโทรศัพทเคลื่อนที่
1.1 ผู รั บ ใบอนุ ญ าต (ต อ ไปจะเรี ย กว า “บริ ษั ท ”) ที่ มี ค วามประสงค จ ะใช โ ครงสร า งพื้ น ฐาน
โทรคมนาคมสําหรับโครงขายโทรศัพทเคลื่อนที่ของ บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) (ตอไปจะ
เรียกวา “ทีโอที”) โดยยอมรับเงื่อนไข ภาระหนาที่และขอผูกพันตางๆ ดังที่ระบุไวในขอเสนอฯ
ฉบับนี้ จะตองยื่นหนังสือแสดงเจตจํานงขอใชโครงสรางพื้นฐานโทรคมนาคมรวมกันตอ ทีโอที
1.2 บริ ษั ท จะตอ งจั ด หา หรื อ ดํ า เนิ น การอื่ น ใดเพื่ อ ให ได ม าซึ่ง การอนุ ญ าต ใบอนุ ญ าต ความ
เห็นชอบ หรือความยินยอม ที่เกี่ยวของกับการใชโครงสรางพื้นฐานโทรคมนาคมรวมกัน หรือ
ติดตั้งเครื่องและอุปกรณโทรคมนาคม หรืออุปกรณ หรือโครงสรางอื่นใด ในสถานที่ของ ทีโอที
ตามกฎหมายตางๆ ที่เกี่ยวของเอง
1.3 บริษัทจะตองติดตอประสานงานกับ ทีโอที กอนการยื่นหนังสือแสดงเจตจํานงขอใชโครงสราง
พื้นฐานโทรคมนาคมรวมกัน เพื่อพิจารณาและตรวจสอบความพรอมกอนดําเนินการ
1.4 บริ ษั ท ต อ งแจ ง รายละเอี ย ดต า ง ๆ ไว ในหนั ง สื อ แสดงเจตจํ า นงขอใช โ ครงสร า งพื้ น ฐาน
โทรคมนาคมรวมกัน ดังนี้
1.4.1) รูปแบบการใชโครงสรางพื้นฐานโทรคมนาคมรวมกันที่ตองการ และสถานที่ที่จะเปนจุด
เข า ถึ ง เพื่ อ ใช โ ครงสรา งพื้ น ฐานโทรคมนาคมรว มกั น ตามที่ ที โ อที กํ า หนดไว ตาม
เอกสารแนบทายขอเสนอการใชโครงสรางพื้นฐานโทรคมนาคมรวมกันสําหรับโครงขาย
โทรศัพทเคลื่อนที่ ตามเอกสารแนบทายขอเสนอฯ หมายเลข 1
1.4.2) รายละเอียดทางเทคนิคอื่นๆ ที่จําเปนสําหรับ การใชโครงสรางพื้นฐานโทรคมนาคม
รวมกัน
1.4.3) ที่ดิน อาคาร สถานที่ สาธารณูปโภค สิ่งอํานวยความสะดวกตางๆ ที่ตองการใชจาก ที
โอที
1.4.4) วัน ระยะเวลา และสถานที่ที่ตองการเขาใชโครงสรางพื้นฐานโทรคมนาคมรวมกัน
1.4.5) ขอเสนอหรือ เงื่อ นไขที่ ตอ งการเจรจาเพิ่ มเติม หรือปรับ เปลี่ย นจากขอ เสนอการใช
โครงสรางพื้นฐานโทรคมนาคมรวมกัน ฉบับนี้
1.4.6) ขอมูลอื่นที่จําเปนสําหรับการเขาใชโครงสรางพื้นฐานโทรคมนาคมรวมกัน
1.4.7) ชื่อบุคคลผูประสานงานและสถานที่ที่ติดตอไดของบริษัท
1.5 หากบริษั ท รอ งขอให จั ด บริก ารอื่ น ๆ ที่ ไม ได ก ล า วไว ในขอ เสนอการใชโ ครงสร า งพื้ น ฐาน
โทรคมนาคมรว มกั น ให ถือ วา ข อ กํ าหนด และเงื่อ นไขในการจั ด เตรีย มบริก ารเหล า นั้น อยู
นอกเหนือขอบเขตความตกลงของขอเสนอการใชโครงสรางพื้นฐานโทรคมนาคมรวมกัน ฉบับนี้
1.6 ทีโอที สงวนสิทธิในการปฏิเสธการใหบริการโครงสรางพื้นฐานโทรคมนาคมรวมกัน หากพบวา
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รบกวน

1.6.1) โครงสรางพื้นฐานโทรคมนาคมที่มีอยูไมเพียงพอและหรือจะกอใหเกิดผลกระทบตอ
โครงสรางของเสา อาคาร และสิ่งปลูกสราง
1.6.2) การใชโครงสรางพื้นฐานโทรคมนาคมรวมกันมีปญหาทางเทคนิคที่อาจกอใหเกิดการ

กิจ การโทรคมนาคมหรือเปนเหตุขัดขวางการโทรคมนาคม และหากการใชอุป กรณ
ความถี่วิทยุกอใหเกิดการรบกวนตอขายสื่อสารอื่นที่ไดรับอนุญาตอยูกอนแลวบริษัท
จะตองเปนผูแกไขดังกลาว หรือหากไมสามารถแกไขการรบกวนได จะตองระงับการใช
งานทันที
1.7 ที โอที จะดํ า เนิ น การเจรจากั บ บริษั ท เกี่ ย วกั บ เงื่อ นไขของสัญ ญาการใชโ ครงสรา งพื้ น ฐาน
โทรคมนาคมรวมกัน ตามแนวทางในขอเสนอฯฉบับนี้ ใหเสร็จสิ้นภายใน 90 วัน นับแตวันที่ ที
โอที ไดรับหนังสือแสดงเจตจํานงของบริษัท
1.8 ภายหลังเสร็จสิ้นการเจรจา โดยสามารถตกลงเงื่อนไขการใชโครงสรางพื้นฐานโทรคมนาคม
รวมกัน
กันไดสําเร็จ บริษัทจะตองทําสัญญาการใชโครงสรางพื้นฐานโทรคมนาคมรวมกัน กับ ทีโอที
ตามแบบสัญญามาตรฐานที่ ทีโอที กําหนด
1.9 บริษัทจะตองวางหลักประกันเปนเงินสด หรือหนังสือค้ําประกันธนาคารพรอมกับการทําสัญญา
การใชโครงสรางพื้นฐานโทรคมนาคมรวมกัน เพื่อเป นหลักประกันสัญ ญา ซึ่ง ทีโอที จะคืน
หลักประกันเมื่อบริษัทพนภาระผูกพันตามสัญญาแลว เวนแตจะตกลงเปนอยางอื่น
1.10 กฎหมายที่ใชบังคับกับสัญ ญาการใชโครงสรางพื้น ฐานโทรคมนาคมรวมกันสําหรับโครงขาย
โทรศัพทเคลื่อนที่ ใหใชบังคับภายใตกฎหมายไทย
1.11 ภาษาที่ ใ ช ใ นสั ญ ญ าการใช โ ครงสร า งพื้ น ฐานโทรคมนาคมร ว มกั น สํ า หรั บ โครงข า ย
โทรศัพทเคลื่อนที่ ใหใชภาษาไทยเปนหลัก และมีภาษาอังกฤษที่เปนศัพทเฉพาะในทางดาน
วิศวกรรม
1.12 ทีโอที สงวนสิทธิในการแกไขหรือยกเลิกขอกําหนดใดๆ ในขอเสนอการใชโครงสรางพื้นฐาน
โทรคมนาคมรวมกันสําหรับโครงขายโทรศัพทเคลื่อนที่ฉบับนี้ได
2. ขอกํา หนดรายละเอียดทางเทคนิค และคุณ ภาพการใชโครงสรางพื้น ฐานโทรคมนาคมรวมกัน
สําหรับโครงขายโทรศัพทเคลื่อนที่
2.1 บริษั ท และ ที โอที ตกลงที่ จ ะกํ าหนดรายละเอีย ดและมาตรฐานทางเทคนิ ค สํ าหรับ การใช
โครงสรางพื้นฐานโทรคมนาคมรวมกัน ตามประกาศของ กสทช. ซึ่งการกําหนดดังกลาวจะ
เปนไปโดยเปดเผย ไมเลือกปฏิบัติ และไมขัดหรือแยงกับหลักเกณฑของ กสทช.
2.2 รายละเอี ยดทางเทคนิ คสํ า หรับ การใช โครงสรางพื้ น ฐานโทรคมนาคมรว มกั น เปน ไปตาม
เอกสาร
แนบทายฯ หมายเลข 2
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2.3 ที โ อที จะดํ า เนิ น การให บ ริ ก ารโครงสร า งพื้ น ฐานโทรคมนาคมร ว มกั น สํ า หรั บ โครงข า ย
โทรศั พ ท เคลื่ อ นที่ มี ม าตรฐานและคุ ณ ภาพการให บ ริก ารสอดคล อ งตามประกาศ วา ด ว ย
มาตรฐานและคุณภาพการใหบริการโทรคมนาคมของ กสทช. ที่เกี่ยวของ
3. กระบวนการและวิ ธี ก ารใช โ ครงสร า งพื้ นฐานโท รคมนาคมร ว มกั น สํ า หรั บ โครงข า ย
โทรศัพทเคลื่อนที่
3.1 ทีโอที จะจัดใหมีการใชโครงสรางพื้นฐานโทรคมนาคมรวมกันโดยมิชักชา และหาก ทีโอที ตอง
มี ก ารสร า งโครงสร า งพื้ น ฐานโทรคมนาคมใหม ห รื อ ต อ งมี ก ารขยายโครงสร า งพื้ น ฐาน
โทรคมนาคมเดิม ก็ใหขยายระยะเวลาออกไปไดอีกตามที่ ทีโอที และ บริษัท จะไดตกลงกัน
3.2 ทีโอที ไดกําหนดสถานที่ที่จะเปนจุดใหเขาใชโครงสรางพื้นฐานโทรคมนาคมรวมกัน เปนไป
ตามเอกสารแนบทายขอเสนอฯ หมายเลข 1
3.3 กรณีที่บริษัท ไดมีหนังสือแสดงเจตจํานงขอใชโครงสรางพื้นฐานโทรคมนาคมรวมกัน และ ทีโอที
ไดมีการตอบรับหนังสือแสดงเจตจํานงดังกลาวแลว ตอมาหากบริษัทรองขอให ทีโอที ทดสอบ
การใชโครงสรางพื้นฐานโทรคมนาคมรวมกันนั้น ทั้งสองฝายจะตกลงกําหนดวิธีการทดสอบการ
ใชโครงสรา งพื้ นฐานโทรคมนาคมรว มกันโดย ที โอที จะคิดคาใชจายตา งๆ ที่เกิด ขึ้นจริงจาก
บริษัท
4. อาคาร สถานที่ สาธารณู ปโภค และสิ่งอํานวยความสะดวกอื่นที่ตองใชสําหรับการใชโครงสราง
พื้นฐานโทรคมนาคมรวมกันสําหรับโครงขายโทรศัพทเคลื่อนที่
4.1 สิทธิและหนาที่ของบริษัทในการใชอาคาร สถานที่ สาธารณูปโภค และสิ่งอํานวยความสะดวก
อื่นๆ ของ ทีโอที
4.1.1) บริษัทตองแจงรายละเอียดในการขอใชอาคาร สถานที่ สาธารณูปโภคและสิ่งอํานวย
ความสะดวกอื่นๆ ณ จุดที่เขาใชโครงสรางพื้นฐานโทรคมนาคมรวมกันที่จําเปนอยาง
ชัดเจนเปนหนังสือแก ทีโอที
4.1.2) บริ ษั ท ต อ งปฎิ บั ติ ต ามกฎเกณฑ ที่ ที โ อที กํ า หนด ในการเข า ใช อ าคาร สถานที่
สาธารณูปโภค และสิ่งอํานวยความสะดวกอื่นๆ
4.1.3) บริษัทตกลงชําระคาเชาใชอาคาร สถานที่ สาธารณูปโภค และสิ่งอํานวยความสะดวก
ตางๆ ตามที่ ทีโอที กําหนด
4.2 ในกรณีจําเปนเพื่อประโยชนในการใชงานโครงสรางพื้นฐานโทรคมนาคมรวมกันของบริษัท ทีโอ
ที อาจดําเนินการปรับปรุงโครงสรางพื้นฐานโทรคมนาคมรวมกัน และ/หรือจุดใหใชโครงสราง
พื้นฐานโทรคมนาคมรวมกัน โดยบริษัทตกลงจะเปนผูรับผิดชอบคาใชจายที่เกิดขึ้นจริงทั้งหมด
(หากมี)
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5. คาตอบแทน หลักเกณฑและวิธีการชําระคาตอบแทนการใชโครงสรางพื้นฐานโทรคมนาคมรวมกัน
สําหรับโครงขายโทรศัพทเคลื่อนที่
5.1 อัตราคาตอบแทนการใชโครงสรางพื้นฐานโทรคมนาคมรวมกัน เปนไปตามเอกสารแนบทาย
ขอเสนอฯ หมายเลข 3 และ ทีโอที ขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงคาตอบแทนตามหลักเกณฑ
และวิธีการที่ ทีโอที กําหนด
5.2 หลักเกณฑแ ละวิธีก ารสําหรับ การเรีย กเก็บ เงิน และการชําระคาตอบแทนการใชโครงสรา ง
พื้นฐานโทรคมนาคมรวมกัน มีดังนี้
5.2.1) การเรีย กเก็บ เงิน และการชํา ระคา ตอบแทนการใช โครงสรา งพื้ น ฐานโทรคมนาคม
รว มกั น ให เป น ไปตามที่ ทีโ อที กํ าหนด เป น ไปตามเอกสารแนบท า ยขอ เสนอฯ
หมายเลข 4
5.2.2) ในกรณีที่บริษัท ผิดนัดชําระคาตอบแทนการใชโครงสรางพื้นฐานโทรคมนาคมรวมกัน
บริษัทตกลงชําระคาเสียหายใหแก ทีโอที เปนดอกเบี้ยในอัตราไมเกินตามที่กฎหมาย
กําหนด นับถัดจากวันครบกําหนดชําระจนถึงวันที่ชําระเสร็จสิ้น
6. หนาที่และความรับผิดชอบของบริษัท และ ทีโอที ในการใชโครงสรางพื้นฐานโทรคมนาคมรวมกัน
สํา หรับโครงขายโทรศัพ ทเคลื่อนที่ รวมทั้งเงื่อนไขเกี่ยวกับการรักษาความลับและการเปดเผย
ขอมูล และมาตรการดานความปลอดภัย
6.1 ทีโอที จะดําเนินการใหโครงขายโทรคมนาคมของ ทีโอที มีมาตรฐานและคุณภาพการใหบริการ
สอดคลองตามประกาศวาดวยมาตรฐานและคุณภาพการใหบริการโทรคมนาคมของ กสทช. ที่
เกี่ยวของ
6.2 ทีโอที จะบํารุงรักษาและปรับปรุงโครงสรางพื้นฐานโทรคมนาคมรวมกันของ ทีโอที ใหดีอยูเสมอ
และเปนไปตามมาตรฐานการบํารุงรักษาโครงสรางพื้นฐานโทรคมนาคมรวมกันที่เปนที่ยอมรับ
โดยทั่วไป
6.3 บริษัท จะตองรับผิดชอบในการติดตั้ง การใชงาน ความปลอดภัยของระบบและการบํารุงรักษา
อุปกรณที่เปนของบริษัทเอง โดยการเขาใชพื้นที่เพื่อดําเนินการตางๆ ใหเปนไปตามขอกําหนด
ของ ทีโอที เวนแต ทีโอที จะกําหนดไวเปนอยางอื่น
6.4 บริษัท จะตองรับผิดชอบดูแลรักษาเครื่องและอุปกรณโทรคมนาคมใดๆ ที่บริษัทนํามาติดตั้งกับ
โครงสรา งพื้ น ฐานโทรคมนาคมรว มกัน ของ ทีโ อที หรือนํ ามาวางในพื้ น ที่ที่ ข อใชโ ครงสรา ง
พื้นฐานโทรคมนาคมรวมกัน
6.5 บริษัท จะปฎิบัติตามหลักเกณฑเกี่ยวกับความปลอดภัยและการปองกันโครงขายของ ทีโอที โดย
เครงครัด
6.6 ทีโอที และบริษัทจะรวมมือกันจัดใหมีการทดสอบระบบที่เกี่ยวของตางๆ ในการใหบริการใช
โครงสรางพื้นฐานโทรคมนาคมรวมกันสําหรับโครงขายโทรศัพทเคลื่อนที่กอนที่จะมีการเปดใช
บริการจริง เพื่ อ ให มั่ นใจวา การทํ า งานของระบบของทั้ง สองฝาย สามารถทํ างานไดต าม
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เงื่อนไขที่ตกลงกันอยางเหมาะสม ทั้งนี้จะตองเปนไปเพื่อวัตถุประสงคของการตรวจสอบความ
พรอม และความถูกตองของระบบกอนที่ใหบริการ
6.7 ทีโอที และบริษัทจะรวมมือกันตรวจสอบการทํางานและดําเนินมาตรการใดๆ ที่จําเปนและ
เพียงพอเพื่อสรางความปลอดภัย และปองกันโครงสรางพื้นฐานโทรคมนาคมรวมกันสําหรับ
โครงขายโทรศัพทเคลื่อนที่ใหทํางานไดตามสัญญา
6.8 ทีโอที และบริษัทจะเก็บรักษาไวเปนความลับซึ่งขอมูลที่ไดรับหรือแลกเปลี่ยนกับอีกฝายหนึ่ง
อันเนื่องมาจากการใชโครงสรางพื้นฐานโทรคมนาคมรวมกันสําหรับโครงขายโทรศัพทเคลื่อนที่
จะเปดเผยตอบุคคลอื่นมิได เวนแตไดรับความยินยอมเปนลายลักษณอักษรจากอีกฝายหนึ่ง
หากฝายใดฝาฝนอีกฝายหนึ่งมีสิทธิเรียกรองคาเสียหายได
6.9 การประกันภัย บริษัทตกลงจัดใหมีการประกันภัยตามกฎหมายไทย ในเรื่องตอไปนี้
6.9.1) การประกันภัยความรับผิดชอบตอสาธารณะในความหมายอยางกวาง
6.9.2) การประกั น ภั ย ในทรั พ ย สิ น ซึ่ ง มี ก ารใช ง านตามสั ญ ญาการใช โ ครงสร า งพื้ น ฐาน
โทรคมนาคมร ว มกั น ให เหมาะสมกั บ ความเสี่ ย งภั ย ในการใช โ ครงสร า งพื้ น ฐาน
โทรคมนาคมรวมกันตามสัญญา
6.9.3) การประกันภัยกอการรายสําหรับ ทรัพยสินของบริษั ท ที่ติดตั้งใชงานกับ โครงสรา ง
พื้นฐานโทรคมนาคมรวมกันของ ทีโอที เฉพาะทรัพยสินที่ตั้งอยูในจังหวัดยะลา จังหวัด
ปตตานี จังหวัดนราธิวาส และจังหวัดสงขลา
7. เงื่อนไขและขั้นตอนการดําเนินการในกรณีของการขอขยาย เพิ่มเติม หรือลดการใชโครงสราง
พื้นฐาน
โทรคมนาคม และกรณีการเปลี่ยนแปลงโครงสรางพื้นฐานโทรคมนาคมที่มีอยูเดิม
7.1 ในกรณีที่ บริษัทประสงคจะขอใชโครงสรางพื้นฐานโทรคมนาคมรว มกันเพิ่มเติม ซึ่งมีความ
เกี่ย วเนื่ องกั บ การใช โครงสรา งพื้ น ฐานโทรคมนาคมที่ มีระบุ ไวในขอเสนอการใชโครงสรา ง
พื้นฐานโทรคมนาคมรวมกันฉบับนี้ ซึ่งบริษัทไมไดขอใชบริการเหลานั้นไว และในเวลาตอมา
หากบริษัทมีความตองการใชบริการเพิ่มเติมจาก ทีโอที ใหบริษัทยื่นคําขอใชบ ริการเพิ่ม เติ ม
โดยใหดําเนินการตามขอ 1, 2 และ 3
7.2 ในกรณีที่ ทีโอที มีบริการใหมที่เกี่ยวเนื่องกับการใชโครงสรางพื้นฐานโทรคมนาคมรวมกัน ซึ่งไม
มีระบุไวในขอเสนอการใชโครงสรางพื้นฐานโทรคมนาคมรวมกันฉบับนี้ ทีโอทีขอสงวนสิทธิที่
จะแกไขปรับปรุงขอเสนอการใชโครงสรางพื้นฐานโทรคมนาคมรวมกัน และหากบริษัทตองการ
จะใชบริการใหมเหลานั้น จะตองยื่นหนังสือแสดงเจตจํานงขอใชบริการใหม โดยใหดําเนินการ
ตามขอ 1, 2 และ 3
8. ขั้นตอน วิธีการ และระยะเวลาดําเนินการของ ทีโอที ที่มีตอขอรองเรียนและขอโตแยงของบริษัท
8.1 ทีโอที และบริษัทจะใหความรวมมือในการดําเนินการใดๆ เกี่ยวกับการใชโครงสรางพื้นฐาน
โทรคมนาคมรวมกันและพิจารณาเสนอการแกไขเอกสารแนบทายสัญญา การเจรจาเกี่ยวกับ
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การชําระเงิน และกําหนดรายละเอียดของกระบวนการตาง ๆ ที่จะนํามาใชเพื่อใหการปฏิบัติ
ตามสัญญาการใชโครงสรางพื้นฐานโทรคมนาคมรวมกันมีความสมบูรณไมติดขัด
8.2 การระงับขอพิพาท ในชวงระยะเวลากอนหรือระหวางกระบวนการระงับขอพิพาท ทั้งสองฝาย
จะไมมีการระงับการใชโครงสรางพื้นฐานโทรคมนาคมรวมกันสําหรับโครงขายโทรศัพทเคลื่อนที่
หรือกระทําการใด ๆ ซึ่งอาจสงผลกระทบตอการใหบริการโทรคมนาคมของอีกฝายหนึ่ง เวนแต
เหตุอันเกิดจากเรื่องหนี้คา งชําระ และ/หรือเหตุอันเกิดจากคุณภาพสัญญาณการใหบริการ หรือ
เกิดความเสียหายอยางรายแรง ทีโอทีสงวนสิทธิระงับการใชโครงสรางพื้นฐานโทรคมนาคม
รวมกัน
8.3 กรณีที่เกิดขอพิพาทเกี่ยวกับการใชโครงสรางพื้นฐานโทรคมนาคมรวมกันตามสัญญา ทีโอที
และบริษัท ตกลงใหนําขอพิพาทดังกลาวยื่นตอคณะกรรมการวินิจฉัย ชี้ขาดตามประกาศการใช
โครงสรางพื้นฐานโทรคมนาคมรวมกัน ทั้งนี้ไมตดั สิทธิในอันที่จะยื่นคําฟองหรือคํารองตอศาล
8.4 บริษัท ไมอาจยกเหตุที่ไมสามารถจัดเก็บคาใชบริการจากผูใชบริการของตนไมวากรณีใดๆ มา
เปนเหตุในการปฎิเสธการชําระคาตอบแทนหรือปฎิเสธการปฎิบัติตามขอเสนอการใชโครงสราง
พื้นฐานโทรคมนาคมรวมกัน นี้ได
9. บทกําหนดความรับผิดกรณีผิดเงื่อนไขของสัญญาการใชโครงสรางพื้นฐานโทรคมนาคมรวมกัน
สําหรับโครงขายโทรศัพทเคลื่อนที่
9.1 กรณี บริษัท ไมปฏิบั ติตามสัญญาการใชโครงสรางพื้นฐานโทรคมนาคมรวมกันขอใดขอหนึ่ง
และ/หรือไมชําระหนี้ใหถูกตองสมควร และ/หรือไมชําระคาตอบแทนการใชโครงสรางพื้นฐาน
โทรคมนาคมรวมกันใหถูกตองครบถวน บริษัทจะตองชดใชคาเสียหายอันเกิดจากเหตุดังกลาว
นั้นใหแก ทีโอที ภายใน 30 วัน นับแตวันที่ไดรับหนังสือแจงความเสียหายจาก ทีโอที หากครบ
กําหนดเวลาดังกลาว บริษั ท ไมไดทํา การชําระคาเสียหายให แก ที โอที จนครบถวน บริษั ท
จะตองชําระดอกเบี้ยผิดนัดในอัตราที่กฎหมายกําหนดและ ทีโอที มีสิทธิบอกเลิกสัญญาการใช
โครงสรางพื้น ฐานโทรคมนาคมรว มกัน รวมทั้งสิทธิตามหนังสือ ค้ําประกัน ของธนาคารหรือ
หลักประกันเงินสด และ/หรือใหชดใชเบี้ยปรับตามที่กําหนดไวในสัญญาการใชโครงสรางพื้นฐาน
โทรคมนาคมรวมกันได
9.2 กรณี มี คํ า สั่ ง ระงั บ การใช หรื อ มี เ หตุ อุ ป สรรคขั ด ขวางต า งๆ ในการใช โ ครงสร า งพื้ น ฐาน
โทรคมนาคม รว มกั น อั น เป น ผลมาจากคํา วินิ จ ฉั ย หรือ คํา สั่ ง ของสํ า นั ก งาน กสทช. หรื อ
หนวยงานของรัฐ หนวยงานกํากับดูแล หนวยงานอื่นที่เกี่ยวของตามกฎหมาย บริษัท ไมมีสิทธิ
ในการเรียกรองคาเสียหายจาก ทีโอที แตประการใด
9.3 ทีโอที ไมตองรับผิดชอบตอความเสียหายใดๆ ไมวาทางตรงหรือทางออม อันเกิดจากเหตุสุดวิสัย
อื่ น ใดอั น เป น เหตุ ให บริ ษั ท ไม ส ามารถใช โ ครงสรา งพื้ น ฐานโทรคมนาคมร ว มกั น เพื่ อ การ
ใหบริการได
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10. บุคคลและสถานที่ติดตอได
บุคคลและสถานที่ติดตอได เปนไปตามเอกสารแนบทายขอเสนอฯ หมายเลข 5
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เอกสารแนบทายขอเสนอการใชโครงสรางพื้นฐานโทรคมนาคม หมายเลข 1

สถานที่ที่จะเปนจุดเขาถึงเพื่อใชโครงสรางพื้นฐานโทรคมนาคมรวมกันของ ทีโอที
จุดเขาถึงเพื่อใชโครงสรางพื้นฐานโทรคมนาคมรวมกัน
จุด เขาถึงเพื่อ ให ใชโครงสรางพื้นฐานโทรคมนาคมรว มกันของผูให ใชโ ครงสรางพื้นฐาน ไดแ ก
สถานีฐานของ ทีโอที เนื่องจากแตละจุดที่ใหใชโครงสรางพื้นฐานโทรคมนาคมรวมกันมีความเปนไปได
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 ดังนี้
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
ประเภทเสา
รวม

กรุงเทพ

Self Support 8,022
Guyed Mast 2,582
Tower Pipe 2,167
Concrete Pole 313

542
790
1,228
5

จํานวนเสาโทรคมนาคม
ภาค
ภาค
ภาค
ภาคเหนือ ภาคใต
กลาง ตะวันออก ตะวันออก
เฉียงเหนือ
1,368
811
1,614
2,006 1,681
254
349
1,022
68
99
184
70
182
208
295
3
6
20
92
187

2. ระบบสายอากาศและสายนําสัญญาณภายในอาคาร (Indoor antennas and feeder cables)
ทีโอที มี สถานี ฐานภายในอาคาร (In-building coverage) โดยสามารถแบ งออกตามภูมิภ าค
ไดตามตาราง
ภูมิภาค
กรุงเทพ
ภาคกลาง
ภาคตะวันออก
ภาคเหนือ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคใต

จํานวนสถานีฐานที่ติดตั้งในอาคาร
14
1
12
21
16
12
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3. พื้นที่ตั้งสถานีฐาน
ในกรณีพื้นที่ของ ทีโอที ซึ่งอยูภายนอกอาคาร สิ่งปลูกสรางของ ทีโอที ทั้งนี้ จําเปนตองมีการ
สํารวจพื้นที่วางกอนการอนุญาตใหติดตั้ง
4. สิ่งปลูกสรางสําหรับติดตั้งอุปกรณสถานีฐาน
สิ่งปลูกสรางสําหรับติดตั้งอุปกรณสถานีฐาน สามารถแบงออกไดเปน 3 ประเภท ไดแก พื้นที่ของ
หองเครื่องอุปกรณ พื้นที่ของสวนประกอบอาคารและพื้นที่ทั่วไป ทั้งนี้จะตองสํารวจพื้นที่วางและความ
แข็งแรงของโครงสรางกอนอนุญาตใหติดตั้ง บริษัท เปนผูรับผิดชอบคาใชจายในการปรับปรุงพื้นที่เพื่ อ
ความแข็งแรงหรือเพื่อความเหมาะสม
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
5.4 กระแสไฟฟา DC จากแหลงผลิตกระแสไฟฟา DC ของ ทีโอที ที่ใชแหลงผลิตของการไฟฟา
นครหลวง หรือการไฟฟาภูมิภาค และใชแหลงผลิตไฟฟาสํารองของ ทีโอที
5.5 กระแสไฟฟา AC ที่ใชแหลงผลิตของ ทีโอที
5.6 กระแสไฟฟา DC ที่ใชแหลงผลิตของ ทีโอที
5.7 กระแสไฟฟ า DC ที่ใชแหลงผลิตกระแสไฟฟ า DC ระบบ SOLAR CELL POWER PLANT
ของ ทีโอที
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เอกสารแนบทายขอเสนอการใชโครงสรางพื้นฐานโทรคมนาคม หมายเลข 3

อัตราคาตอบแทนการใชโครงสรางพื้นฐานโทรคมนาคมรวมกัน
1. คาตอบแทนการใชพื้นที่บนเสาโทรคมนาคม
หนวย: บาท/ชุด/เดือน
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

หมายเหตุ 1. ระบบสายอากาศ 1 ชุด ใหติดตั้งไดไมเกิน 3 Antenna Panel
2. กรณีเปน Microwave 1 ชุด หมายถึง 1 จานสายอากาศ
คาตอบแทนนี้เปนอัตราโดยประมาณเทานั้น คาตอบแทนการใชพื้นที่บนเสาโทรคมนาคมสําหรับ
แต ล ะสถานี จ ะขึ้ น อยู กั บ ค า ใช จ า ยลงทุ น ในการสรา งเสาโทรคมนาคมของแต ล ะสถานี การคํ านวณ
คาตอบแทน เศษของเดือน ใหคิดเปน 1 เดือน
2. คาตอบแทนการใชระบบสายอากาศและสายนําสัญญาณภายในอาคาร
อั ต ราค า เช า /ใช ส ายอากาศภายในอาคาร (Indoor Antenna) 2,900 บาท/Antenna/เดื อ น
โดยประมาณ
3. คาตอบแทนการใชอาคาร หรือพืน้ ที่อาคาร 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

14
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 ใหเรียกเก็บคาเชาใชลวงหนาทั้งหมดตามจํานวนเดือนที่เชา
ใช

3. กรณีการเชาใชเกิน 1 ป เศษของปใหเรียกเก็บคาเชาใชลวงหนาทั้งหมดตามจํานวน

เดือนที่เชาใช
4. ที่ดิน การคํานวณเศษของตารางวา
1) กรณีที่ขอใชตั้งแตครึ่งตารางวาลงมา ใหคิดเปนครึ่งตารางวา
2) กรณีเกินครึ่งตารางวา ใหคิดเปน 1 ตารางวา
5. อาคารหรือพื้นที่อาคาร การคํานวณเศษของตารางเมตร ใหคิดเปน 1 ตารางเมตร
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
ำ ที่ดินตามรายชื่อสถานีโทรคมนาคม/ชุมสายโทรศัพท
3.2.1.3
600
น
การคํานวณ
1. ประเภทของที่ดิน
1) ที่ดินในนครหลวง ไดแก ที่ดินที่อยูในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
2) ที่ดินในภูมิภาค ไดแก ที่ดินที่นอกเหนือจากที่ดินในนครหลวงและที่ดินบนภูเขา
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3) ที่ดินตามรายชื่อสถานีโทรคมนาคม/ ชุมสายโทรศัพทตามที่ ทีโอที กําหนด
2. การคํานวณ ในกรณีขอเชาหรือใชไมถึงป หรือเศษของป ใหคิดเฉลี่ยเปนรายเดือน
3. การคํานวณเศษของตารางวา
1) กรณีที่ขอใชตั้งแตครึ่งตารางวาลงมา ใหคิดเปนครึ่งตารางวา
2) กรณีเกินครึ่งตารางวา ใหคิดเปน 1 ตารางวา
3.2.2 อัตราคาตอบแทนการใชพื้นที่บนอาคารหรือสิ่งปลูกสราง
ประเภทพื้นที่อาคาร

หนวย : บาท/ ตารางเมตร/ ป
สถานทีต่ ั้งของอาคารหรือพื้นที่อาคาร
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 อัตราคาตอบแทนดังกลาวเปนอัตราโดยประมาณเทานั้น คาตอบแทนการใชพื้นที่บนอาคาร
หรือสิ่งปลูกสรางขึ้นอยูกับคาใชจายในการลงทุนปรับปรุงหรือกอสรางพื้นที่อาคารหรือสิ่งปลูก
สราง
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4. คาตอบแทนการใชสิ่งอํานวยความสะดวก
4.1 อัตราคาตอบแทนการใชกระแสไฟฟา
ประเภท
4.1.1 การขอใชกระแสไฟฟา AC จาก M.D.B ของ ทีโอที ที่ใชแหลงผลิต

หนวย : บาท/ หนวย
คาใชระบบการกําลัง
0.90 + Er

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

2.84 + Er

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

4.48 + 1.1 Er

2) ประเภท Premium Class (แหลงจายไฟฟา 2 แหลงจาย)

6.85 + 1.1 Er

4.1.4 การขอใชกระแสไฟฟา DC จากแหลงผลิตกระแสไฟฟา DC ของ

18.11 + Er

ทีโอที ที่ใชแหลงผลิตของการไฟฟานครหลวง หรือการไฟฟาภูมิภาค
และใชแหลงผลิตไฟฟาสํารองของ ทีโอที
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

222.05

SOLAR CELL POWER PLANT ของ ทีโอที
หมายเหตุ 1) Er เทากับอัตราคาไฟฟาที่การไฟฟาทองถิ่นเรียกเก็บตอหนวยในอัตราสูงสุดของธุรกิจขนาด
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 เดือนนับ ตั้งแตวันที่เริ่มใชกระแสไฟฟา
หากเกินระยะเวลาที่กําหนดดังกลาว 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

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

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

4.3.2 ระบบปรับอากาศในหองอุปกรณ
ขนาดของเครื่องอุปกรณ

0-200 วัตต
ทุกๆ 100 วัตต ตอไป 100 วัตตละ

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: คาตอบแทนทุกประเภทบริการดังกลาวขางตนยังไมรวมภาษีมูลคาเพิม่
ทั้ ง นี้ ที โ อที และบริ ษั ท สามารถเจรจาเงื่ อ นไขและค า ตอบแทนการใช โ ครงสร า งพื้ น ฐาน
โทรคมนาคมรวมกันไดอยางอิสระ และใหถือปฏิบัติตามขอตกลงที่ไดตกลงรวมกันดังกลาว
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การเรียกเก็บเงินและการชําระคาตอบแทนการใชโครงสรางพื้นฐานโทรคมนาคมรวมกัน
1. การเรียกเก็บเงิน
ทีโอที จัดสงใบเรียกเก็บเงินคาตอบแทนการใชโครงสรางพื้นฐานโทรคมนาคมรวมกันแก บริษัท
ภายใน
เวลาไมเกิน 30 (สามสิบ) วันนับถัดจากวันสุดทายของแตละรอบเดือน
2. การชําระเงิน
2.1 บริ ษั ท จะต อ งชํ า ระเงิน ตามจํ า นวนที่ ป รากฏในใบเรี ย กเก็ บ เงิ น ค า ตอบแทนการใช
โครงสรางพื้นฐานโทรคมนาคมรวมกันแก ทีโอที ภายใน 30 (สามสิบ) วันนับถัดจากวันที่ไดระบุใน
ใบเรียกเก็บเงินคาตอบแทนการใชบริการ โดยใหถือวาวันดังกลาวเปน “วันกําหนดใหชําระเงิน”
2.2 การที่ บริษัท ไมสามารถเรียกเก็บคาบริการจากผูใชบริการของตนไมวากรณีใด ๆ บริษัท
จะตองเปนผูรับภาระหนี้คาบริการจากผูใชบริการของตน โดยบริษัทไมสามารถยกขอกลาวอางการ
ไมไดรับชําระหนี้จากผูใชบริการของตนขึ้นกลาวอางเพื่อปฏิเสธการชําระคาตอบแทนการใชบริการ
แก ทีโอที ตามสัญญาการใชโครงสรางพื้นฐานโทรคมนาคมรวมกัน
2.3 ในกรณีที่ ทีโอที ตรวจพบวาจํานวนเงินในใบเรียกเก็บเงินคาตอบแทนการใชโครงสราง
พื้นฐานโทรคมนาคมรวมกันไมครบ ทีโอที จะเรียกเก็บคาตอบแทนการใชบริการในสวนที่ตรวจพบ
เพิ่มรวมในใบเรียกเก็บเงินคาตอบแทนการใชโครงสรางพื้นฐานโทรคมนาคมรวมกันในรอบถัดไป
สําหรับกรณีการเรียกเก็บเงินเกินจะลดยอดในใบเรียกเก็บเงินคาตอบแทนการใชโครงสรางพื้นฐาน
โทรคมนาคมรวมกันในรอบถัดไป หรือคืนเงินพรอมออกใบลดหนี้ใหแกบริษัทตามประมวลรัษฎากร
ตามแตกรณี (กรณี ที่มีการเรีย กเก็บ เงินคาตอบแทนการใชสวนที่เพิ่ม เติม หรือลดยอดนั้น สงผล
กระทบถึงการเปลี่ยนแปลงคาตอบแทนที่เรียกเก็บในรอบเดือนถัดไป การเปลี่ยนแปลงนั้น ทีโอที
จะตองแจงใหบริษัททราบกอนลวงหนา)
3. การแกไขที่ผิดพลาด
3.1 ในกรณีที่มีขอโตแยงเกี่ยวกับความถูกตองของขอมูลการใชโครงสรางพื้นฐานโทรคมนาคม
รวมกัน หรือขอมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวของ คูสัญ ญาตกลงจะรวมกันพิจารณาไกลเกลี่ยขอโตแยงภายใน
ระยะเวลา 90 (เกาสิบ) วัน นับแตวันที่ระบุในใบเรียกเก็บเงินโดยบริษัทจะตองชําระคาตอบแทน
การใชโครงสรางพื้นฐานโทรคมนาคมรวมกันในสวนที่โตแยงที่มีมูลคาต่ํากวารอยละ 1 (หนึ่ง) ของ
จํานวนเงิน ทั้งหมด และไมเกิน 500,000 บาท (หาแสนบาทถว น) พรอ มทั้งชําระสวนที่ไมมีการ
โตแยงใหครบถว น ในกรณีที่มีขอโตแยงดานขอมูลการใชโครงสรางพื้นฐานโทรคมนาคมรวมกัน
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คูสัญญาตกลงยินยอมใหยึดถือขอมูลการใชโครงสรางพื้นฐานโทรคมนาคมรวมกัน ของ ทีโอที เปน
สําคัญ
3.2 การโตแยงเกี่ยวกับความถูกตองของขอมูลที่เกี่ยวของ ใหกระทําโดยฝายที่ตองการโตแยง
ยื่ น คํ า โต แ ย ง เป น หนั ง สื อ ต อ คู สั ญ ญาอี ก ฝ า ยหนึ่ ง ตามสถานที่ ติ ด ต อ ตามที่ กํ า หนดไว ต าม
เอกสารแนบทายขอเสนอฯ หมายเลข 5 โดยแสดงใหแจงชัดซึ่งสภาพแหงขอเท็จจริงและแสดง
เอกสารหลักฐานตาง ๆ ประกอบอยางครบถวน ให ทีโอที และบริษัทประสานงานเพื่อกําหนดวัน
นัดประชุมเพื่อแกไขขอโตแยงใหเสร็จสิ้นภายใน 15 (สิบหา) วัน นับตั้งแตวันที่ไดรับเรื่องดังกลาว
4. การบอกกลาว
การบอกกลาวทั้งหมดภายใตเอกสารแนบทายฉบับนี้ใหทําเปนหนังสือและสงถึงผูรับโดยวิธีนําสง
ดวยตนเอง (By hand) โทรสารหรือไปรษณียลงทะเบียนตามที่อยูดานลางนี้
บริษัท

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

ทีโอที

ฝายขายผูประกอบการโทรคมนาคม (ปช)
บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน)
89/2 หมู 3 ถนนแจงวัฒนะ แขวงทุงสองหอง เขตหลักสี่
กรุงเทพมหานคร 10210

20
เอกสารแนบทายขอเสนอการใชโครงสรางพื้นฐานโทรคมนาคม หมายเลข 5

บุคคลและสถานที่ที่ติดตอได
บุคคล และ สถานที่ ที่ติดตอสําหรับเรื่อง บริการการใชบริการการใชโครงสรางพื้นฐาน
โทรคมนาคมรวมกัน ไดแก
ชื่อ/นามสกุล นายประภพ เดนวุฒิวรกาญจน
ฝายขายผูประกอบการโทรคมนาคม
หนวยธุรกิจขายและบริการลูกคาองคกร
บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน)
89/2 ม.3 ถนนแจงวัฒนะ แขวงทุงสองหอง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
โทรศัพท 02 575-4767
โทรสาร 02 574-9677
E-mail

prachakk@tot.co.th

