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หมวดที่ 1 
รายละเอียดของโครงขา่ยโทรคมนาคม และบริการที่จะอนุญาตให้ใช้โครงขา่ยโทรคมนาคม  
รวมถึงคุณภาพการใหบ้ริการใช้โครงข่ายโทรคมนาคมซึง่เปน็มาตรฐานระดับเดียวกับของ 

ผู้รับใบอนญุาตที่มีโครงขา่ยโทรคมนาคมที่ให้ใช้โครงขา่ยโทรคมนาคมเอง 
 

ข้อ 1 ขอบเขตตามข้อตกลง 
 ข้อเสนอการใช้โครงข่ายโทรคมนาคม (ข้อเสนอการใช้) น้ี จัดทําขึ้นตามประกาศคณะกรรมการกิจการ
กระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง การใช้และเช่ือมต่อโครงข่าย
โทรคมนาคม พ.ศ. 2556 (ประกาศ) ซึ่งครอบคลุมถึงความตกลงทางเทคนิคและทางพาณิชย์ สําหรับการให้ใช้
โครงข่ายโทรคมนาคม (โครงข่าย) ของบริษัท ติงส์ ออน เน็ต จํากัด (บริษัท) กับผู้ขอใช้โครงข่ายที่ได้รับ
ใบอนุญาตให้ประกอบกิจการโทรคมนาคม (ผู้ขอใช้) ภายใต้การกํากับดูแลของคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง 
กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) โดยให้ถือบังคับตามเง่ือนไขข้อตกลงของสัญญาการ
ใช้โครงข่ายโทรคมนาคม (สัญญาการใช้) ที่ทั้งสองฝ่ายได้ลงนามร่วมกัน 

ข้อ 2 ขอบเขตของข้อเสนอการใช้ 
 ข้อเสนอการใช้น้ีครอบคลุมสาระสําคัญในประเด็นต่างๆ ดังต่อไปน้ี  

(1) รายละเอียดของโครงข่ายโทรคมนาคม บริการท่ีจะอนุญาตให้ใช้โครงข่ายโทรคมนาคม 
มาตรฐานทางเทคนิคสําหรับการใช้โครงข่ายโทรคมนาคม และความสามารถของโครงข่าย
โทรคมนาคมในการรองรับปริมาณทราฟฟิคของโครงข่ายโทรคมนาคม ตามเอกสารแนบท้าย 1 

(2) รายละเอียดของสิ่งอํานวยความสะดวกที่จําเป็นสําหรับการใช้โครงข่ายโทรคมนาคมและอัตรา
ค่าตอบแทนการใช้สิ่งอํานวยความสะดวกที่จําเป็น ตามเอกสารแนบท้าย 2 

 (3) รายละเอียดจุดเข้าใช้โครงข่ายโทรคมนาคม ตามเอกสารแนบท้าย 3 
 (4) รายละเอียดอัตราค่าตอบแทนการใช้โครงข่ายโทรคมนาคม ตามเอกสารแนบท้าย 4 

ข้อ 3 ข้อกําหนดและเง่ือนไขสําหรับการใช้โครงข่ายโทรคมนาคม 
 3.1 ผู้ขอใช้ต้องรับรองว่าตนเองมีสิทธิและหน้าที่โดยสมบูรณ์ในการให้บริการโทรคมนาคมภายใต้
การกํากับดูแลของ กสทช. ตลอดระยะเวลาที่มีการใช้โครงข่าย  
 3.2 ผู้ขอใช้จะต้องจัดหา หรือดําเนินการอ่ืนใดเพ่ือให้ได้มาซึ่งการอนุญาต ใบอนุญาต ความเห็นชอบ 
หรือความยินยอมที่เก่ียวข้องกับการใช้โครงข่าย หรือติดต้ังเคร่ืองและอุปกรณ์โทรคมนาคม หรืออุปกรณ์ หรือ
โครงสร้างอ่ืนใด ในสถานที่ของบริษัทตามกฎหมายต่างๆ ที่เก่ียวข้องเอง 
 3.3 บริษัทจะให้ผู้ขอใช้รายใดใช้โครงข่ายตามลําดับ โดยพิจารณาจากการที่บริษัทได้รับหนังสือขอใช้
โครงข่ายของผู้ขอใช้รายใดก่อนและหลัง และบริษัทจะให้ใช้โครงข่ายเท่าที่ความจุของโครงข่ายน้ันเหลืออยู่ 

ข้อ 4 รายละเอียดของโครงข่ายโทรคมนาคม และบริการที่จะอนุญาตให้ใช้โครงข่ายโทรคมนาคม 
 รายละเอียดของโครงข่าย และบริการที่จะอนุญาตให้ใช้โครงข่าย ตามเอกสารแนบท้าย 1 

ข้อ 5 คุณภาพการให้บริการ  
 บริษัทจะดําเนินการให้คุณภาพการให้ใช้โครงข่ายเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพที่ดี เป็นมาตรฐานระดับ
เดียวกับของบริษัทเอง และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของ กสทช. ทั้งน้ี หากมีการกําหนดคุณภาพการใช้โครงข่ายอ่ืน
เพ่ิมเติม จะต้องเป็นไปโดยชัดเจน ไม่เลือกปฏิบัติ เปิดเผย โปร่งใสและไม่ขัดหรือแย้งกับหลักเกณฑ์ของ กสทช. 
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หมวดที่ 2 
รายละเอียดของสิ่งอํานวยความสะดวกทีจํ่าเปน็สาํหรบัการใช้โครงขา่ยโทรคมนาคม  

และอัตราค่าตอบแทนการใช้สิ่งอํานวยความสะดวกทีจํ่าเปน็ 
 
ข้อ 6 รายละเอียดเก่ียวกับสิ่งอํานวยความสะดวกที่จําเป็นสําหรับการใช้โครงข่ายโทรคมนาคม  
 6.1  การใช้โครงข่ายโดยผู้ขอใช้ ณ จุดเข้าใช้โครงข่าย หากจําเป็นต้องใช้สิ่งอํานวยความสะดวก 
สําหรับวัตถุประสงค์แห่งการใช้โครงข่ายตามข้อเสนอน้ี ผู้ขอใช้ต้องแจ้งรายละเอียดที่จําเป็นอย่างชัดเจนเป็น
หนังสือแก่บริษัท 

6.2 บริษัทจะจัดหาส่ิงอํานวยความสะดวกให้กับผู้ขอใช้ โดยเรียกเก็บค่าตอบแทนที่อิงต้นทุนแล้วแต่
กรณีที่เกิดขึ้นตามข้อเท็จจริงที่ปรากฏ หากบริษัทไม่สามารถจัดหาสิ่งอํานวยความสะดวกตามที่ผู้ขอใช้ร้องขอได้ 
เน่ืองจากเหตุผลทางเทคนิคหรือข้อจํากัดที่มีแล้ว บริษัทจะเสนอให้ผู้ขอใช้พิจารณาในทางเลือกอ่ืนภายใต้
ข้อตกลงด้านภาระค่าใช้จ่ายที่จะมีขึ้นกับผู้ขอใช้ 

6.3 ผู้ขอใช้มีภาระรับผิดชอบต่อค่าตอบแทนที่มีการเรียกเก็บอันเน่ืองจากการใช้สิ่งอํานวยความ
สะดวก สําหรับการใช้โครงข่ายที่เกิดขึ้น ในอัตราตามเอกสารแนบท้าย 2  
 

หมวดที่ 3 
กระบวนการและวิธีการเข้าถึงเพื่อใช้โครงข่ายโทรคมนาคม มาตรฐานทางเทคนิค 

สําหรบัการใช้โครงขา่ยโทรคมนาคม รวมถึงความสามารถของโครงขา่ยโทรคมนาคม 
ในการรองรับปริมาณทราฟฟิคของโครงขา่ยโทรคมนาคม 

 
ข้อ 7 กระบวนการและวิธีการเข้าถึงเพื่อใช้โครงข่ายโทรคมนาคม 
 7.1 ผู้ขอใช้จะต้องเข้าถึงโครงข่ายของบริษัท ณ จุดเข้าใช้โครงข่าย และพ้ืนที่ติดต้ังอุปกรณ์  
ตามเอกสารแนบท้าย 3 
 7.2 กรณีบริษัทเปล่ียนแปลงจุดเข้าใช้โครงข่าย บริษัทจะต้องแจ้งให้ กสทช. ทราบ และประกาศให้
ทราบถึงการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเป็นการทั่วไปและล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 90 วัน 
 7.3 บริษัทสามารถปฏิเสธไม่ให้ใช้โครงข่ายได้ตามข้อกําหนดในประกาศ ดังน้ี 
  7.3.1 โครงข่ายที่มีอยู่ไม่เพียงพอแก่การให้ใช้ 
  7.3.2 การใช้โครงข่ายมีปัญหาทางเทคนิคที่อาจก่อให้เกิดการรบกวนกิจการโทรคมนาคมหรือ
เป็นเหตุขัดขวางการโทรคมนาคม 
  7.3.3 กรณีอ่ืนตามที่ กสทช. กําหนด 
  กรณีปฏิเสธการใช้โครงข่ายตามข้างต้น บริษัทจะแจ้งเหตุผลแห่งการปฏิเสธโดยละเอียดให้ผู้ขอใช้
ทราบภายใน 15 วันนับต้ังแต่ได้รับการขอใช้โครงข่าย 

ข้อ 8 มาตรฐานทางเทคนิคสําหรับการใช้โครงข่ายโทรคมนาคม และความสามารถของโครงข่ายในการ
รองรับทราฟฟิคของโครงข่ายโทรคมนาคม 
 8.1 ผู้ขอใช้ต้องจัดให้อุปกรณ์หรือโครงข่ายของตนมีมาตรฐานทางเทคนิคที่เข้ากันได้กับโครงข่าย
ของบริษัท หรือมีมาตรฐานทางเทคนิคเป็นไปตามที่ กสทช. กําหนด 
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 8.2 ทั้งสองฝ่ายตกลงกันที่จะกําหนดรายละเอียดและมาตรฐานทางเทคนิคสําหรับการใช้โครงข่าย
ตามท่ี กสทช. กําหนด ซึ่งการกําหนดดังกล่าวจะเป็นไปโดยเปิดเผย ชัดเจน ไม่เลือกปฏิบัติ และไม่ขัดหรือแย้ง
กับหลักเกณฑ์ของ กสทช. 
  ในกรณีที่จะต้องมีการปรับเปลี่ยน หรือเพ่ิมเติมมาตรฐานทางเทคนิคอ่ืนน้ัน ทั้งสองฝ่ายจะร่วม
พิจารณาต่อไป ทั้งน้ี มาตรฐานทางเทคนิคที่เพ่ิมเติม หรือปรับเปลี่ยนน้ันจะต้องไม่กระทบต่อคุณภาพการ
ให้บริการขั้นตํ่าแก่ผู้ใช้บริการ และไม่ขัดหรือแย้งต่อมาตรฐานทางเทคนิคที่ กสทช. กําหนด 
 8.3 รายละเอียดและมาตรฐานทางเทคนิค รวมถึงความสามารถของโครงข่ายในการรองรับ
ปริมาณทราฟฟิคของโครงข่ายโทรคมนาคม ตามเอกสารแนบท้าย 1 

ข้อ 9 การเปลี่ยนแปลงบนโครงข่ายหรือสิ่งอํานวยความสะดวก 
 แต่ละฝ่ายจะแจ้งให้อีกฝ่ายหน่ึงทราบล่วงหน้าเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 90 วัน ถึงการเปลี่ยนแปลง
ใดๆ เก่ียวกับค่ามาตรฐาน (Configuration) ของอุปกรณ์ โครงข่ายหรือสิ่งอํานวยความสะดวก อันอาจส่งผล
กระทบในสาระสําคัญต่ออุปกรณ์หรือโครงข่ายของอีกฝ่ายหน่ึง 

ข้อ 10 การบํารุงรักษาตามแผนงาน 
 แต่ละฝ่ายจะต้องแจ้งให้อีกฝ่ายหน่ึงทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วัน ในเรื่องของการบํารุงรักษาตาม 
แผนงานที่อาจส่งผลกระทบต่อระบบของอีกฝ่ายหน่ึงและจะใช้ความพยายามของตนอย่างดีที่สุดเพ่ือไม่ให้มีการ
หยุดชะงักของการให้ใช้โครงข่าย  
 

หมวดที่ 4 
หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้รบัใบอนุญาตทีข่อใชโ้ครงขา่ยโทรคมนาคมและผู้รับใบอนญุาตที่มี

โครงขา่ยโทรคมนาคมที่ใหใ้ช้โครงขา่ยโทรคมนาคม รวมทั้งเงื่อนไขเก่ียวกับการรักษาความลับ 
การเปิดเผยขอ้มูล และมาตรการด้านความปลอดภัย 

 
ข้อ 11 ความรับผิดชอบของแต่ละฝ่าย 
 11.1 หน้าที่ของผู้ขอใช้โครงข่ายโทรคมนาคม 
  11.1.1 ผู้ขอใช้ต้องจัดให้อุปกรณ์หรือโครงข่ายของตนมีมาตรฐานทางเทคนิคที่เข้ากันได้กับ
โครงข่ายของบริษัท หรือมีมาตรฐานทางเทคนิคเป็นไปตามที่ กสทช. กําหนด โดยผู้ขอใช้เป็นผู้รับผิดชอบ
ค่าใช้จ่ายเอง 
  11.1.2 ผู้ขอใช้จะต้องรับผิดชอบในการติดต้ัง การใช้งาน ความปลอดภัยของอุปกรณ์หรือ
โครงข่าย และการบํารุงรักษาอุปกรณ์หรือโครงข่ายที่เป็นของผู้ขอใช้เอง โดยการเข้าถึงหรือเข้าใช้พ้ืนที่เพ่ือ
ดําเนินการต่างๆ ให้เป็นไปตามข้อกําหนดของบริษัท โดยข้อกําหนดดังกล่าวจะต้องเป็นธรรมและไม่เลือก
ปฏิบัติระหว่างผู้รับใบอนุญาตรายอ่ืน ทั้งน้ี ผู้ขอใช้จะต้องปฏิบัติตามเง่ือนไขเหล่าน้ีอย่างเคร่งครัด รวมถึงต้อง
นําส่งข้อมูลทราฟฟิคต่างๆ ที่จําเป็นที่ได้รับการร้องขอจากบริษัท และการใช้โครงข่ายของผู้ขอใช้จะต้องไม่ทํา
ให้เกิดความเสียหาย หรือเป็นการรบกวนระบบของบริษัท 
  11.1.3 ผู้ขอใช้จะต้องรับผิดชอบดูแลรักษาอุปกรณ์โทรคมนาคมใดๆ ที่ผู้ขอใช้นํามาติดต้ังกับ
โครงข่ายของบริษัท หรือนํามาวางในพ้ืนที่ที่ขอใช้โครงข่ายตามสัญญาการใช้ 
  11.1.4 ผู้ขอใช้จะแจ้งให้บริษัททราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 90 วัน ก่อนการเปลี่ยนแปลงใดๆ 
(เช่น ค่ามาตรฐาน (Configuration) เป็นต้น) ของอุปกรณ์โทรคมนาคมที่ผู้ขอใช้นํามาติดต้ังกับโครงข่ายของ
บริษัท ซึ่งอาจส่งผลกระทบในสาระสําคัญต่อโครงข่าย หรือต่อบริการของบริษัทได้ 
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  11.1.5 ผู้ขอใช้รับรองว่าการใช้โครงข่าย หรือการนําอุปกรณ์โทรคมนาคมของผู้ขอใช้มาติดต้ัง
ในพ้ืนที่ของบริษัทตามสัญญาการใช้ จะไม่ก่อให้เกิดความเสียหาย หรือรบกวนระบบ หรือทําให้บริการของ
บริษัทด้อยลงแต่อย่างใด  
  11.1.6 หากเกิดข้อผิดพลาดต่างๆ บนอุปกรณ์หรือโครงข่ายของผู้ขอใช้ ผู้ขอใช้จะแจ้งให้บริษัท
ทราบถึงข้อผิดพลาด และดําเนินการแก้ไขข้อผิดพลาดดังกล่าวโดยเร็วที่สุด รวมถึงดําเนินการอ่ืนใดและปฏิบัติ
ตามคู่มือการใช้งานและการบํารุงรักษาของบริษัท 
  11.1.7 ผู้ขอใช้จะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เก่ียวกับความปลอดภัยและการป้องกันโครงข่ายของ
บริษัทโดยเคร่งครัด 
 11.2 หน้าที่ของผู้ให้ใช้โครงข่ายโทรคมนาคม 
  11.2.1 บริษัทมีหน้าที่ต้องดําเนินการให้โครงข่ายของตนมีมาตรฐานและคุณภาพการให้บริการ
สอดคล้องตามประกาศว่าด้วยมาตรฐานและคุณภาพการให้บริการโทรคมนาคมของ กสทช. ที่เก่ียวข้อง 
  11.2.2 บริษัทมีหน้าที่ต้องบํารุงรักษาและปรับปรุงโครงข่ายของตนให้ดีอยู่เสมอ และเป็นไป
ตามมาตรฐานการบํารุงรักษาโครงข่ายที่เป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป 
  11.2.3 บริษัทมีหน้าที่แจ้งให้ผู้ขอใช้ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 90 วันก่อนการเปลี่ยนแปลงใดๆ 
(เช่น ค่ามาตรฐาน (Configuration) เป็นต้น) ของอุปกรณ์ โครงข่ายหรือสิ่งอํานวยความสะดวกของบริษัท  
ซึ่งอาจส่งผลกระทบในสาระสําคัญต่ออุปกรณ์หรือโครงข่ายของผู้ขอใช้ได้ 
  11.2.4 หากเกิดข้อผิดพลาดต่างๆ บนโครงข่ายของบริษัท บริษัทจะแจ้งให้ผู้ขอใช้ทราบถึง
ข้อผิดพลาด รวมถึงแจ้งให้ทราบถึงความคืบหน้าของการแก้ไขข้อผิดพลาด และดําเนินการแก้ไขข้อผิดพลาด
ดังกล่าวโดยเร็วที่สุด 
  11.2.5 บริษัทจะพยายามจัดหาพื้นที่ หรือจัดให้มีมาตรการอื่นใดเพ่ือให้ผู้ขอใช้สามารถติดต้ัง
อุปกรณ์โทรคมนาคมหรือใช้โครงข่ายตามสัญญาการใช้ หากการดําเนินการดังกล่าวไม่ก่อให้เกิดภาระเกิน
สมควรแก่บริษัทหรือทําให้บริษัทผิดเง่ือนไขในสัญญาใดๆ ที่มีอยู่กับบุคคลภายนอก 

ข้อ 12 ความน่าเชื่อถือ ความปลอดภัย และการป้องกันโครงข่ายโทรคมนาคม 
 12.1 หลักเกณฑ์ทั่วไป 
  12.1.1  ทั้งสองฝ่ายตกลงที่จะธํารงไว้ซึ่งความน่าเช่ือถือของโครงข่าย (network integrity) 
และจะดําเนินมาตรการต่างๆ เพ่ือให้มีการป้องกันและความปลอดภัยอย่างเพียงพอ 
   ความน่าเช่ือถือของโครงข่าย หมายถึง ความสามารถของระบบต่างๆ บนโครงข่ายในการ
รักษาและธํารงไว้ซึ่งสถานะใช้งานได้ดังเดิม และไม่ได้รับผลกระทบอันเน่ืองมาจากการใช้โครงข่ายโทรคมนาคม 
  12.1.2  การใช้โครงข่ายของผู้ขอใช้จะต้องไม่ก่อให้เกิดความเสียหาย หรือเป็นการรบกวนระบบ 
หรือการทําให้การบริการของบริษัทด้อยลงไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม 
 12.2 การธํารงรักษาความน่าเช่ือถือของโครงข่าย 
  12.2.1 แต่ละฝ่ายจะต้องดําเนินมาตรการต่างๆ อย่างเพียงพอเพ่ือป้องกันการสื่อสัญญาณใดๆ 
ในลักษณะที่ไม่เป็นไปตามข้อกําหนดสําหรับการใช้โครงข่ายที่ทั้งสองฝ่ายตกลงกัน  
   ในกรณีที่ข้อกําหนดทางเทคนิคสําหรับการใช้โครงข่ายขัดหรือแย้งกับมาตรฐานทาง
เทคนิคสําหรับการใช้โครงข่ายที่ กสทช. กําหนด ให้ใช้บังคับตามมาตรฐานของ กสทช. เป็นหลัก 
  12.2.2 แต่ละฝ่ายจะต้องไม่กระทําการฝ่าฝืนโดยการใช้โครงข่ายที่มิได้มีลักษณะตามที่กําหนดไว้
ในข้อเสนอการใช้น้ีโดยก่อให้เกิดความเสียหายแก่อีกฝ่ายหน่ึง ฝ่ายที่กระทําการฝ่าฝืนจะต้องยุติการกระทําน้ัน 
โดยทันทีที่ได้รับแจ้งจากอีกฝ่ายหน่ึง 
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 12.3 การป้องกันและความปลอดภัย 
  12.3.1 แต่ละฝ่ายจะรับผิดชอบและจะดําเนินขั้นตอนต่างๆ ที่จําเป็นเพ่ือให้การดําเนินงานของ
อุปกรณ์หรือโครงข่ายของตนเองน้ันมีความปลอดภัย หรือไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขอนามัยของบุคคลใดๆ 
รวมทั้งลูกจ้าง และผู้รับจ้างของอีกฝ่ายหนึ่ง และไม่ก่อให้เกิดอันตรายทั้งทางกายภาพ หรือทางเทคนิค  
ต่ออุปกรณ์หรือโครงข่ายของอีกฝ่ายหนึ่ง รวมถึงการไม่ก่อให้เกิดความเสียหาย การแทรกแซง หรือก่อให้เกิด
ความด้อยคุณภาพในการดําเนินงานของอุปกรณ์หรือโครงข่ายอีกฝ่ายหน่ึง 
  12.3.2 ในการสื่อสัญญาณทราฟฟิคไปยังอุปกรณ์หรือโครงข่ายของอีกฝ่ายหน่ึงที่ต้องมีการจ่าย
พลังงานไฟฟ้าต้องจัดให้มีความปลอดภัยของอุปกรณ์ และความปลอดภัยของบุคลากร ในกรณีน้ีข้อกําหนด
ความปลอดภัยเกี่ยวกับอุบัติเหตุจากแหล่งจ่ายพลังงานไฟฟ้าให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลอันเป็นที่ยอมรับกัน
โดยทั่วไป 
 12.4 การรักษาความลับ และการเปิดเผยข้อมูล 
  12.4.1 แต่ละฝ่ายอาจเปิดเผยข้อมูลใดๆ ของตน ไม่ว่าทางด้านเทคนิคทางธุรกิจ หรือข้อมูลอ่ืนใด
แก่อีกฝ่ายหน่ึงโดยทางวาจา ลายลักษณ์อักษร รูปภาพหรือโดยรูปแบบอ่ืนๆ เพ่ือประโยชน์ในการเจรจาและเข้า
ทําสัญญาการใช้ การดําเนินการตามวัตถุประสงค์ภายใต้สัญญาการใช้ หรือภายใต้หลักเกณฑ์ที่ กสทช. กําหนด 
(ซึ่งต่อไปจะเรียกข้อมูลดังกล่าว รวมกับเง่ือนไข และข้อตกลงนี้ว่า “ข้อมูลลับ”) 
  12.4.2 แต่ละฝ่ายตกลงจะเก็บรักษาข้อมูลลับของอีกฝ่ายหน่ึงไว้เป็นความลับตลอดระยะเวลา
ของสัญญาการใช้ และต่อไปหลังจากระยะเวลาของสัญญาการใช้สิ้นสุดลงอีกตามที่จะได้ตกลงกัน โดยจะไม่
เปิดเผย หรือเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวให้แก่บุคคลภายนอกตลอดระยะเวลาดังกล่าว 
 

หมวดที่ 5 
อัตราคา่ตอบแทนการใช้โครงข่ายโทรคมนาคม  

 
ข้อ 13 อัตราค่าตอบแทนการใช้โครงข่ายโทรคมนาคม  
 อัตราค่าตอบแทนการใช้โครงข่ายโทรคมนาคม ตามเอกสารแนบท้าย 4 ซึ่งอัตราค่าตอบแทนดังกล่าว
ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม  
 

หมวดที่ 6 
หลักเกณฑ์และวิธีการสําหรบัการเรียกเก็บและการชําระค่าตอบแทนการใช้โครงขา่ยโทรคมนาคม 

 
ข้อ 14 หลักเกณฑ์และวิธีการชําระค่าตอบแทนการใช้โครงข่ายโทรคมนาคม 
 14.1 เว้นแต่จะตกลงกันเป็นอย่างอ่ืน การเรียกเก็บค่าตอบแทนการใช้โครงข่ายโทรคมนาคม 
(ค่าตอบแทนการใช้) กําหนดให้เรียกเก็บล่วงหน้าตามรอบเวลาการคํานวณเวลา 1 เดือน โดยเมื่อครบกําหนด
ของแต่ละช่วงรอบเวลาการคํานวณแล้ว บริษัทจะดําเนินการดังน้ี 
  14.1.1 จัดส่งใบแจ้งหน้ีค่าตอบแทนการใช้ที่เกิดขึ้นในช่วงรอบระยะเวลาการคํานวณที่ผ่านมา
ให้กับผู้ขอใช้ เพ่ือชําระเงินเต็มตามจํานวนที่มีการเรียกเก็บภายในเวลา 30 วันนับถัดจากวันที่ที่ระบุไว้ในใบแจ้งหน้ี 
  14.1.2 กรณีผู้ขอใช้พบว่าข้อมูลการใช้โครงข่ายดังกล่าวไม่ถูกต้องตามที่ตกลงกัน ผู้ขอใช้จะต้อง
แจ้งรายละเอียดเป็นหนังสือให้บริษัททราบภายในระยะเวลาไม่เกิน 30 วันนับถัดจากวันที่ที่ระบุไว้ในใบแจ้งหน้ี 
หากผู้ขอใช้ไม่ดําเนินการภายในระยะเวลาที่กําหนดแล้วให้ถือว่าใบแจ้งหน้ีค่าตอบแทนการใช้ที่เกิดขึ้นน้ันถูกต้อง 
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 14.2 การดําเนินการทางบัญชีและภาษีต่างๆ ที่เก่ียวกับการชําระเงินค่าตอบแทนการใช้โครงข่าย
จะต้องเป็นไปตามกรอบของกฎหมายกําหนด การผิดนัดไม่ชําระภายในกําหนดเวลา บริษัทจะเรียกเก็บ
ดอกเบ้ียจากผู้ขอใช้เพ่ิมเติมจากค่าตอบแทนการใช้โครงข่ายที่จะต้องชําระอีกด้วย โดยเริ่มคิดจากวันที่ครบ
กําหนดชําระค่าตอบแทนการใช้โครงข่ายเป็นต้นไป 
 14.3 ในการเรียกเก็บค่าตอบแทนการใช้โครงข่ายไม่ครบถ้วน ให้สามารถเรียกเก็บค่าตอบแทนการใช้
โครงข่ายในส่วนที่ไม่ครบถ้วนเป็นการเพ่ิมเติมได้ ทั้งน้ี จะต้องไม่เกินกว่าระยะเวลา 90 วัน หลังจากที่มีการ
เรียกเก็บค่าตอบแทนการใช้โครงข่ายในรอบที่ไม่ครบถ้วนน้ันๆ 
 

หมวดที่ 7 
กระบวนการและระยะเวลาเจรจาข้อตกลงการใช้โครงขา่ยโทรคมนาคม 

 
ข้อ 15 กระบวนการและระยะเวลาเจรจาข้อตกลงการใช้โครงข่ายโทรคมนาคม 
 15.1 ผู้ขอใช้จะต้องทําหนังสือแจ้งความประสงค์ในการขอใช้โครงข่าย (หนังสือ) โดยชัดแจ้งแก่บริษัท
และส่งสําเนาหนังสือดังกล่าวให้แก่ กสทช. ภายใน 15 วันนับแต่วันที่ส่งหนังสือดังกล่าวแก่บริษัท 
 15.2 บริษัทจะต้องดําเนินการตรวจสอบและพิเคราะห์อย่างละเอียดซึ่งหนังสือแจ้งความประสงค์ 
ขอใช้โครงข่ายและรายละเอียดทั้งหมด และจะดําเนินการเจรจากับผู้ขอใช้เพ่ือจัดทําสัญญาการใช้ให้แล้วเสร็จ
ภายใน 90 วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งความประสงค์ดังกล่าว 
 15.3 บริษัทและผู้ขอใช้จะต้องปฏิบัติตามกระบวนการและระยะเวลาเจรจาสัญญาการใช้ ตามหมวด 2 
ส่วนที่ 3 ของประกาศ  
 

หมวดที่ 8 
เงื่อนไขและขัน้ตอนการร้องขอใช้บริการใหม่ และการเปลี่ยนแปลงการใช้โครงขา่ยโทรคมนาคม 

 
ข้อ 16 เงื่อนไขและขั้นตอนการร้องขอใช้บริการใหม่ และการเปลี่ยนแปลงการใช้โครงข่ายโทรคมนาคม 
 ในกรณีที่มีการร้องขอใช้บริการใหม่ และการเปลี่ยนแปลงการใช้โครงข่ายโทรคมนาคม บริษัทและ 
ผู้ขอใช้จะต้องปฏิบัติตามกระบวนการในข้อ 15 

ข้อ 17 การยกเลิก ระงับ หรือลดคุณภาพการใช้โครงข่ายโทรคมนาคม และการแก้ไขเปลี่ยนแปลง
โครงข่ายโทรคมนาคม 
 17.1 การยกเลิก ระงับ หรือลดคุณภาพการใช้โครงข่าย จะต้องได้รับความเห็นชอบจาก กสทช. ทั้งน้ี 
การจะเปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกการใช้โครงข่ายใดๆ ก็ตาม หากมีขึ้นจากผู้ขอใช้ การเปลี่ยนแปลง หรือยกเลิก
น้ันๆ จะต้องไม่กระทบกับการลงทุนของบริษัทที่ได้ลงทุนไปเพ่ือรับรองการขอใช้ของผู้ขอใช้ ซึ่งบริษัทได้
ดําเนินการไปแล้ว (หากมี) โดยบริษัทสงวนสิทธิที่จะเรียกร้องเอากับผู้ขอใช้เพ่ือชดเชยต่อผลกระทบดังกล่าว 
 17.2 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงโครงข่าย ซึ่งมีผลกระทบต่อการใช้โครงข่าย รวมถึงการเพ่ิม ลด หรือ 
เปลี่ยนแปลงจุดเข้าใช้โครงข่าย บริษัทจะต้องแจ้ง กสทช. และประกาศให้ทราบถึงการเปลี่ยนแปลงแก้ไข
ดังกล่าวเป็นการทั่วไป และล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 เดือน 
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หมวดที่ 9 
ขั้นตอน วิธีการ และระยะเวลาดําเนนิการต่อข้อร้องเรียน  

และข้อโต้แย้งที่มีกับผู้รับใบอนุญาตทีข่อใช้โครงขา่ยโทรคมนาคม 
 
ข้อ 18 ขั้นตอน วิธีการ และระยะเวลาดําเนินการต่อข้อร้องเรียน และข้อโต้แย้งที่มีกับผู้รับใบอนุญาตที่ขอ
ใช้โครงข่ายโทรคมนาคม 
 กรณีที่ผู้ขอใช้ร้องเรียน หรือโต้แย้งกับบริษัทเก่ียวกับคุณภาพ หรือบริการ หรือค่าตอบแทนการใช้  
มีแนวทางในการรับข้อร้องเรียน หรือข้อโต้แย้ง และแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียน หรือข้อโต้แย้ง ดังน้ี 
 18.1 ให้ผู้ขอใช้ย่ืนคําร้องเรียนเป็นหนังสือต่อบุคคลและสถานที่ที่ติดต่อได้ตามที่กําหนดไว้หมวดที่ 11 
โดยข้อร้องเรียน หรือข้อโต้แย้งต้องแสดงให้ชัดแจ้งซึ่งสภาพข้อเท็จจริง และแสดงเอกสารหลักฐานประกอบ 
 18.2 บริษัทจะพิจารณาคําร้องเรียน และเอกสารหลักฐาน พร้อมทั้งเจรจาทําความตกลงกับผู้ขอใช้ให้
ได้ข้อยุติภายใน 60 วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือ 
 18.3 หากครบกําหนด 60 วันแล้ว ยังไม่อาจหาข้อยุติได้ เน่ืองจากต้องมีการแสวงหาเอกสารหลักฐาน
เพ่ิมเติม ให้ขยายระยะเวลาออกไปได้อีกไม่เกิน 30 วัน 
 18.4 หากครบกําหนดระยะเวลาตามข้อ 18.2 หรือครบกําหนดระยะเวลาที่ขยายออกไปตามข้อ 
18.3 แล้วทั้งสองฝ่ายยังไม่สามารถหาข้อยุติร่วมกันได้ ให้ฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงนําข้อพิพาทเข้าสู่กระบวนการระงับข้อ
พิพาทตามประกาศ 
 

หมวดที่ 10 
บทลงโทษ หรอืค่าปรบักรณผีิดเงื่อนไขของสัญญา 

 
ข้อ 19 ความรับผิดต่อความเสียหาย 
 19.1 หากฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงไม่ปฏิบัติตามสัญญาการใช้ จนเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่อีกฝ่ายหน่ึง 
ฝ่ายที่ก่อความเสียหายน้ันจะต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ฝ่ายที่ได้รับความเสียหาย ภายในกําหนดเวลา 
30 วัน เริ่มนับแต่วันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากฝ่ายที่ได้รับความเสียหาย  
  ทั้งน้ี หากครบกําหนดระยะเวลาดังกล่าว ฝ่ายที่ก่อความเสียหายไม่ได้ปฏิบัติการชําระหน้ีให้แก่
ฝ่ายที่ได้รับความเสียหายจนครบถ้วน ฝ่ายที่ก่อความเสียหายจะชําระดอกเบ้ียผิดนัดตามข้อ 20 
 19.2 บริษัทไม่ต้องรับผิดต่อความเสียหายใดๆ ไม่ว่าทางตรง หรือทางอ้อม อันเกิดจากการทํางาน
ผิดพลาดของโครงข่ายในการที่โครงข่ายทั้งหมดหรือแต่บางส่วนไม่สามารถใช้งานได้ หรือใช้งานได้ไม่เต็ม
ประสิทธิภาพ โดยเหตุอันไม่ได้เกิดจากความผิดของบริษัท หรือมีเหตุสุดวิสัยอ่ืนใดอันเป็นเหตุให้ผู้ขอใช้ไม่
สามารถใช้โครงข่ายเพ่ือการให้บริการได้ 
 19.3 กรณีที่มีคําสั่งการระงับการใช้ หรือมีเหตุอุปสรรคขัดขวางต่างๆ ในการใช้โครงข่ายอันเป็นผลมา
จากคําวินิจฉัย หรือคําสั่งของ กสทช. หรือหน่วยงานของรัฐ หน่วยงานกํากับดูแล หน่วยงานอ่ืนที่เก่ียวข้องหรือ
ของเจ้าพนักงาน หรือตามกฎระเบียบ ข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์ หรือตามกฎหมายอ่ืน ผู้ขอใช้ไม่มีสิทธิใน
การเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจากบริษัทแต่ประการใด 
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ข้อ 20 ดอกเบี้ยผิดนัด และค่าปรับ 
 20.1 กรณีที่ผู้ขอใช้ผิดนัดไม่ชําระหน้ีภายในเวลาท่ีกําหนด ผู้ขอใช้จะต้องชําระดอกเบี้ยให้แก่บริษัทใน
อัตราร้อยละ 1.25 ต่อเดือนของหน้ีค้างชําระเริ่มนับต้ังแต่วันที่ผิดชําระหน้ีเป็นต้นไปจนกว่าจะชําระหน้ีเสร็จสิ้น 
 20.2 ค่าปรับกรณีที่ฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงไม่ปฏิบัติตามสัญญาการใช้ ให้เป็นไปตามท่ีทั้งสองฝ่ายจะได้เจรจา
ตกลงกันไว้ในสัญญาการใช้ 
 

หมวดที่ 11 
บุคคลและสถานท่ีที่ติดต่อได้ 

 
ข้อ 21 บุคคลและสถานท่ีที่ติดต่อได้ 
 บริษัท : บริษัท ติงส์ ออน เน็ต จํากัด 

ที่อยู่ : 170/63 อาคารโอเช่ียนทาวเวอร์ 1 ช้ัน 20 ซอยสุขุมวิท 16 (สามมิตร) แขวงคลองเตย เขต
คลองเตย กรุงเทพฯ 10110  
บุคคล/ตําแหน่ง : นางสาวรติรส เผือกวัฒนะ / Marketing Manager 

 หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร : 02-0911230-1 / 02-0911239   
 จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ : ratiros@thingsonnet.net    
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เอกสารแนบทา้ย 1 

รายละเอียดของโครงขา่ยโทรคมนาคม บริการที่จะอนญุาตให้ใช้โครงข่ายโทรคมนาคม  
มาตรฐานทางเทคนิคสําหรับการใช้โครงขา่ยโทรคมนาคม และความสามารถของโครงข่ายโทรคมนาคม 

ในการรองรับปริมาณทราฟฟิค 
 

บริการให้ใช้โครงข่ายของบริษัท ได้แก่  

1. บริการให้เช่าใช้โครงข่ายใยแก้วนําแสงแบบ Dark Fiber 
การให้บริการเช่ือมโยงสายสัญญาณสายใยแก้วนําแสงแบบ Dark Fiber ให้แก่ผู้ขอใช้ โดยผู้ขอใช้

สามารถนําสายสัญญาณมาเช่ือมโยงผ่านอุปกรณ์จัดการสายไฟเบอร์ออพติกของบริษัท ณ จุดเข้าใช้ที่ใกล้กับจุด
รับ-ส่งสัญญาณของผู้ขอใช้ 

โครงข่ายใยแก้วนําแสงของบริษัทฯ เป็นสายใยแก้วนําแสงชนิด Single Mode G.652 D ตาม
มาตรฐาน ITU-T ขนาด 12 Core  

 
2. บริการให้เช่าใช้เสาสําหรับบริการโทรคมนาคม  

เสาของบริษัท เป็นเสาประเภท Guyed-Mast ชนิดความสูง 35 เมตร สามารถรองรับการติดต้ัง
สายอากาศสําหรับบริการ Internet of Things (IoT) ซึ่งเป็นไปตามเทคโนโลยี NB-IoT, SigFox และ LoRA 
หรือเทคโนโลยีอ่ืน โดยสามารถรองรับสายอากาศได้ไม่เกิน 3 ชุด ที่ความสูง -1, -4 และ -7 เมตร จากยอดเสา 
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เอกสารแนบทา้ย 2 

รายละเอียดของสิ่งอํานวยความสะดวกทีจํ่าเปน็สาํหรบัการใช้โครงขา่ยโทรคมนาคม  
และอัตราค่าตอบแทนการใช้สิ่งอํานวยความสะดวกทีจํ่าเปน็ 

 
สิ่งอํานวยความสะดวกที่จําเป็น ได้แก่ การใช้พ้ืนที่สําหรับติดต้ังอุปกรณ์และกระแสไฟฟ้า ซึ่งมีอัตรา

ค่าตอบแทน ดังน้ี 

- ค่าพ้ืนที่สําหรับติดต้ังอุปกรณ์ 1 ตู้ขนาดกว้าง ยาวไม่เกิน 600x900 ม.ม. ความสูงไม่เกิน 2,200 ม.ม. 
และใช้ไฟฟ้ากระแสสลับไม่เกิน 15 แอมแปร์ต่อตู้อุปกรณ์น้ัน คิดค่าตอบแทนตู้ละ 54,000 บาทต่อ
เดือน 

- กรณีที่ผู้ขอใช้ต้องการใช้กระแสไฟฟ้าเกินกว่า 15 แอมแปร์ต่อตู้อุปกรณ์ จะคิดค่าตอบแทนเพ่ิมขึ้น 
หน่วยละ 15 บาท 

 

หมายเหตุ:  

1. อัตราค่าตอบแทนอาจปรับเปลี่ยนตามต้นทุนจริงในแต่ละพ้ืนที่และการแข่งขันของตลาด 
2. หากบริษัทมีความจําเป็นต้องปรับปรุงการใช้สิ่งอํานวยความสะดวก ผู้ขอใช้จะต้องร่วมรับผิดชอบ

ภาระค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น โดยพิจารณาจากสัดส่วนของการใช้ประโยชน์ในสิ่งที่ต้องปรับปรุง เว้นแต่การ
ปรับปรุงน้ันได้ดําเนินการเพ่ือผู้ขอใช้เพียงรายเดียว ผู้ขอใช้ต้องรับภาระค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นทั้งหมด 

3. หากผู้ขอใช้มีความประสงค์จะใช้สิ่งอํานวยความสะดวกอ่ืนเพ่ิมเติมนอกเหนือจากที่กําหนดไว้น้ี บริษัท
และผู้ขอใช้จะทําการตกลงขอบเขตและค่าใช้จ่ายเป็นกรณีๆ ไป โดยผู้ขอใช้จะต้องแจ้งความประสงค์
เป็นหนังสือ พร้อมรายละเอียดแก่บริษัท 
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เอกสารแนบทา้ย 3 

รายละเอียดจุดเข้าใช้โครงขา่ยโทรคมนาคม  
 

บริษัทฯ มแีผนการวางจุดเข้าใช้โครงข่ายโทรคมนาคม (Point of Access : POA) ตามรายละเอียดที่ต้ัง 
และพิกัดภูมิศาสตร์ ดังน้ี 

ลําดับ ที่อยู่ ละติจูด ลองติจูด 
1 ถนนนครไชยศรี แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต 

กรุงเทพมหานคร 
13.77756 100.52805 

2 ถนนลาดหญ้า แขวง คลองสาน เขต คลองสาน 
กรุงเทพมหานคร 10600 

13.72912 100.50421 

3 ตําบลเคร็ง อําเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช 7.96008 100.10750 
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เอกสารแนบทา้ย 4 

รายละเอียดอัตราคา่ตอบแทนการใช้โครงข่ายโทรคมนาคม  
 

1. บริการให้เช่าใช้โครงข่ายใยแก้วนําแสงแบบ Dark Fiber 
- ค่าตอบแทนการใช้โดยประมาณ 2,000 บาท ต่อ core ต่อกิโลเมตร ต่อเดือน  
- เศษของเดือนให้คิดตามวันที่มีการใช้จริง (ตามเดือนปฏิทิน)  

2. บริการให้เช่าใชเ้สาสําหรับบริการโทรคมนาคม 
- ค่าตอบแทนการใช้โดยประมาณ 6,500 บาท ต่อจุด ต่อเดือน  
- เศษของเดือนให้คิดตามวันที่มีการใช้จริง (ตามเดือนปฏิทิน)  

 

หมายเหตุ: 
1. อัตราค่าตอบแทนการใช้ข้างต้นไม่รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม และเป็นอัตราค่าตอบแทนการใช้ที่อายุสัญญา 

1 ปี ซึ่งอาจมีการเจรจาเง่ือนสัญญาได้ตามความเหมาะสมต่อไป 
2. อัตราค่าตอบแทนการใช้อาจปรับเปลี่ยนตามต้นทุนจริงในแต่ละพ้ืนที่และการแข่งขันของตลาด 
3. หากบริษัทมีความจําเป็นต้องปรับปรุงเสาสําหรับบริการโทรคมนาคม และอ่ืนๆ เพ่ือเพ่ิมความ

แข็งแรงหรือเพ่ือความเหมาะสมทางเทคนิค ผู้ขอใช้จะต้องร่วมรับผิดชอบภาระค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น 
โดยพิจารณาจากสัดส่วนของการใช้ประโยชน์ในสิ่งที่ต้องปรับปรุง เว้นแต่การปรับปรุงน้ันได้
ดําเนินการเพ่ือผู้ขอใช้เพียงรายเดียว ผู้ขอใช้รองรับภาระค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นทั้งหมด 
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หลักการและวิธีการคาํนวณอัตราคา่ตอบแทนการใช้โครงข่ายโทรคมนาคม 
 

1. บริการให้เช่าใช้โครงข่ายใยแก้วนําแสงแบบ Dark Fiber 
อัตราค่าตอบแทนการใช้  = ค่าสายใยแก้วนําแสง + ต้นทุนจ้างเหมาติดต้ังต่อระยะทาง 1 กิโลเมตร 

+ ค่าบริการพาดสายสื่อสารของการไฟฟ้า + ค่าบํารุงรักษาเฉล่ียต่อ 1 
กิโลเมตร + ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ + กําไร 

 
2. บริการให้เช่าเสาสําหรบับริการโทรคมนาคม 

อัตราค่าตอบแทนการใช้  = ต้นทุนค่าเสา + ค่าติดต้ังเสา + ค่าเช่าพ้ืนที่ต้ังเสา + ค่าบํารุงรักษา + 
ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ + กําไร 

 

 

 

 


