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หมวดที่ 1 
รายละเอียดของโครงข่ายโทรคมนาคม และบริการที่จะอนุญาตให้ใช้โครงข่ายโทรคมนาคม  

รวมถึงคุณภาพการให้บริการใช้โครงข่ายโทรคมนาคม 

 ข้อ 1 ขอบเขตตามข้อตกลง 
ข้อเสนอการใช้โครงข่ายโทรคมนาคม (ข้อเสนอ) นี้จัดท าขึ้นตามประกาศคณะกรรมการกิจการ

กระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง การใช้และเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม 
พ.ศ. 2556 (ประกาศ) ซึ่งครอบคลุมถึงความตกลงทางเทคนิคและทางพาณิชย์ ส าหรับการให้ใช้ โครงข่าย
โทรคมนาคม (โครงข่าย) ของ บริษัท สกาย ไอซีที จ ากัด (มหาชน) (ผู้ให้ใช้) กับผู้ขอใช้โครงข่ายที่ได้รับใบอนุญาต
ให้ประกอบกิจการโทรคมนาคม (ผู้ขอใช้) ภายใต้การก ากับดูแลของคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการ
โทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช. ) โดยให้ถือบังคับตามเงื่อนไขข้อตกลงของสัญญาการใช้
โครงข่ายโทรคมนาคม (สัญญาการใช้) ที่ทั้งสองฝ่ายได้ลงนามร่วมกัน 

 ข้อ 2 ขอบเขตของข้อเสนอ 
ข้อเสนอนี้ครอบคลุมสาระส าคัญในประเด็นต่างๆ ดังต่อไปนี้  
2.1  รายละเอียดของโครงข่ายโทรคมนาคม และ บริการที่จะอนุญาตให้ใช้โครงข่ายโทรคมนาคม

ตามเอกสารแนบท้าย 1 
2.2  รายละเอียดของสิ่งอ านวยความสะดวกที่จ าเป็นส าหรับการใช้โครงข่ายโทรคมนาคม ตาม

เอกสารแนบท้าย 2 
2.3  รายละเอียดจุดเข้าถึงเพ่ือใช้โครงข่ายโทรคมนาคม มาตรฐานทางเทคนิคส าหรับการใช้

โครงข่ายโทรคมนาคม และความสามารถของโครงข่ายโทรคมนาคมในการรองรับปริมาณทราฟฟิคของโครงข่าย
โทรคมนาคม ตามเอกสารแนบท้าย 3 

2.4  รายละเอียดอัตราค่าตอบแทนการใช้โครงข่ายโทรคมนาคม และอัตราค่าตอบแทนการใช้สิ่ง
อ านวยความสะดวกท่ีจ าเป็น ตามเอกสารแนบท้าย 4 

 ข้อ 3 ข้อก าหนดและเง่ือนไขส าหรับการใช้โครงข่ายโทรคมนาคม 
3.1  ผู้ขอใช้ต้องรับรองว่าตนเองมีสิทธิและหน้าที่โดยสมบูรณ์ในการให้บริการโทรคมนาคม

ภายใต้การก ากับดูแลของ กสทช. ตลอดระยะเวลาที่มีการใช้โครงข่าย  
3.2  ผู้ขอใช้จะต้องจัดหา หรือด าเนินการอ่ืนใดเพ่ือให้ได้มาซึ่งการอนุญาต ใบอนุญาต ความ

เห็นชอบ หรือความยินยอมที่เกี่ยวข้องกับการใช้โครงข่าย หรือติดตั้งเครื่องและอุปกรณ์โทรคมนาคม หรือ
อุปกรณ์ หรือโครงสร้างอ่ืนใด ในสถานที่ของผู้ให้ใช้ตามกฎหมายต่างๆ ที่เก่ียวข้องเอง 

3.3  ผู้ให้ใช้จะให้ผู้ขอใช้รายใดใช้โครงข่ายตามล าดับ โดยพิจารณาจากการที่ผู้ให้ใช้ได้รับหนังสือ
ขอใช้โครงข่ายของผู้ขอใช้รายใดก่อนและหลัง และผู้ให้ใช้จะให้ใช้โครงข่ายเท่าที่ความจุของโครงข่ายนั้นเหลืออยู่ 

ข้อ 4 รายละเอียดของโครงข่ายโทรคมนาคม และบริการที่จะอนุญาตให้ใช้โครงข่ายโทรคมนาคม 
รายละเอียดของโครงข่าย และบริการที่จะอนุญาตให้ใช้โครงข่าย ตามเอกสารแนบท้าย 1 

ข้อ 5 คุณภาพการให้บริการ  
ผู้ให้ใช้จะด าเนินการให้คุณภาพการให้ใช้โครงข่ายเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพที่ดี เป็นมาตรฐานระดับ

เดียวกับของผู้ให้ใช้เอง และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของ กสทช. ทั้งนี้ หากมีการก าหนดคุณภาพการใช้โครงข่ายอ่ืน
เพ่ิมเติม จะต้องเป็นไปโดยชัดเจน ไม่เลือกปฏิบัติ เปิดเผย โปร่งใสและไม่ขัดหรือแย้งกับหลักเกณฑ์ของ กสทช. 

 



หมวดที่ 2 
รายละเอียดของสิ่งอ านวยความสะดวกที่จ าเป็นส าหรับการใช้โครงข่ายโทรคมนาคม 

 ข้อ 6 รายละเอียดเกี่ยวกับสิ่งอ านวยความสะดวก  
ผู้ให้ใช้มีหน้าที่จัดหาสิ่งอ านวยความสะดวก ตามเอกสารแนบท้าย 2  

หมวดที่ 3 
กระบวนการและวิธีการเข้าถึงเพื่อใช้โครงข่ายโทรคมนาคม มาตรฐานทางเทคนิค 

ส าหรับการใช้โครงข่ายโทรคมนาคม รวมถึงความสามารถของโครงข่ายโทรคมนาคม 
ในการรองรับปริมาณทราฟฟิคของโครงข่ายโทรคมนาคม 

 ข้อ 7 กระบวนการและวิธีการเข้าถึงเพ่ือใช้โครงข่ายโทรคมนาคม 
7.1  ผู้ขอใช้จะต้องเข้าถึงโครงข่ายของผู้ให้ใช้ ณ จุดเข้าใช้โครงข่าย และพ้ืนที่ติดตั้งอุปกรณ์ ตาม

เอกสารแนบท้าย 3 
7.2  กรณผีู้ให้ใช้เปลี่ยนแปลงจุดเข้าใช้โครงข่าย ผู้ให้ใช้จะต้องแจ้งให้ กสทช. ทราบ และประกาศ

ให้ทราบถึงการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเป็นการทั่วไปและล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 90 วัน 
7.3  ผู้ให้ใช้สามารถปฏิเสธไม่ให้ใช้โครงข่ายได้ตามข้อก าหนดในประกาศ ดังนี้ 

7.3.1 โครงข่ายที่มีอยู่ไม่เพียงพอแก่การให้ใช้ 
7.3.2 การใช้โครงข่ายมีปัญหาทางเทคนิคที่อาจก่อให้เกิดการรบกวนกิจการโทรคมนาคม

หรือเป็นเหตุขัดขวางการโทรคมนาคม 
7.3.3  กรณีอ่ืนตามที่ กสทช. ก าหนด 
กรณีปฏิเสธการใช้โครงข่ายตามข้างต้น ผู้ให้ใช้จะแจ้งเหตุผลแห่งการปฏิเสธโดยละเอียดให้ 

ผู้ขอใช้ทราบภายใน 15 วันนับตั้งแต่ได้รับการขอใช้โครงข่าย 

 ข้อ 8 มาตรฐานทางเทคนิคส าหรับการใช้โครงข่ายโทรคมนาคม และความสามารถของโครงข่ายในการ
รองรับทราฟฟิคของโครงข่ายโทรคมนาคม 

8.1  ผู้ขอใช้ต้องจัดให้อุปกรณ์หรือโครงข่ายของตนมีมาตรฐานทางเทคนิคท่ีเข้ากันได้กับโครงข่าย
ของผู้ให้ใช้ หรือมีมาตรฐานทางเทคนิคเป็นไปตามที่ กสทช. ก าหนด 

 8.2  ทั้งสองฝ่ายตกลงกันที่จะก าหนดรายละเอียดและมาตรฐานทางเทคนิคส าหรับการใช้
โครงข่ายตามที่ กสทช. ก าหนด ซึ่งการก าหนดดังกล่าวจะเป็นไปโดยเปิดเผย ชัดเจน ไม่เลือกปฏิบัติ และไม่ขัด
หรือแย้งกับหลักเกณฑ์ของ กสทช. 
  ในกรณีที่จะต้องมีการปรับเปลี่ยน หรือเพ่ิมเติมมาตรฐานทางเทคนิคอ่ืนนั้น ทั้งสองฝ่ายจะร่วม
พิจารณาต่อไป ทั้งนี้ มาตรฐานทางเทคนิคที่เพ่ิมเติม หรือปรับเปลี่ยนนั้นจะต้องไม่กระทบต่อคุณภาพการให้บริ
การข้ันต่ าแก่ผู้ใช้บริการ และไม่ขัดหรือแย้งต่อมาตรฐานทางเทคนิคท่ี กสทช. ก าหนด 

 8.3  รายละเอียดและมาตรฐานทางเทคนิค รวมถึงความสามารถของโครงข่ายในการรองรับ
ปริมาณทราฟฟิคของโครงข่ายโทรคมนาคม ตามเอกสารแนบท้าย 3 

 ข้อ 9 การเปลี่ยนแปลงบนโครงข่ายหรือสิ่งอ านวยความสะดวก 
 แต่ละฝ่ายจะแจ้งให้อีกฝ่ายหนึ่งทราบล่วงหน้าเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 90 วัน ถึงการ

เปลี่ยนแปลงใดๆ เกี่ยวกับค่ามาตรฐาน (Configuration) ของอุปกรณ์โครงข่ายหรือสิ่งอ านวยความสะดวก อัน
อาจส่งผลกระทบในสาระส าคัญต่ออุปกรณ์หรือโครงข่ายของอีกฝ่ายหนึ่ง 

 



 ข้อ 10 การบ ารุงรักษาตามแผนงาน 
 แต่ละฝ่ายจะต้องแจ้งให้อีกฝ่ายหนึ่งทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วัน ในเรื่องของการบ ารุงรักษา

ตามแผนงานที่อาจส่งผลกระทบต่อระบบของอีกฝ่ายหนึ่งและจะใช้ความพยายามของตนอย่างดีที่สุดเพ่ือไม่ให้มี
การหยุดชะงักของการให้ใช้โครงข่าย  

หมวดที่ 4 
หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้รับใบอนุญาตที่ขอใช้โครงข่ายโทรคมนาคมและผู้รับใบอนุญาตที่มีโครงข่าย

โทรคมนาคมที่ให้ใช้โครงข่ายโทรคมนาคม รวมทั้งเงื่อนไขเกี่ยวกับการรักษาความลับ 
การเปิดเผยข้อมูล และมาตรการด้านความปลอดภัย 

 
ข้อ 11 ความรับผิดชอบของแต่ละฝ่าย 

 11.1 หน้าที่ของผู้ขอใช้โครงข่ายโทรคมนาคม 
11.1.1 ผู้ขอใช้ต้องจัดให้อุปกรณ์หรือโครงข่ายของตนมีมาตรฐานทางเทคนิคที่เข้ากันได้กับ

โครงข่ายของผู้ให้ใช้ หรือมีมาตรฐานทางเทคนิคเป็นไปตามที่ กสทช. ก าหนด โดย 
ผู้ขอใช้เป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายเอง 

11.1.2 ผู้ขอใช้จะต้องรับผิดชอบในการติดตั้ง การใช้งาน ความปลอดภัยของระบบ และ
การบ ารุงรักษาอุปกรณ์ที่เป็นของผู้ขอใช้เอง โดยการเข้าถึงหรือเข้าใช้พ้ืนที่เพ่ือ
ด าเนินการต่างๆ ให้เป็นไปตามข้อก าหนดของผู้ให้ใช้ โดยข้อก าหนดดังกล่าวจะต้อง
เป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติระหว่างผู้รับใบอนุญาตรายอ่ืน ทั้งนี้ ผู้ขอใช้จะต้อง
ปฏิบัติตามเงื่อนไขเหล่านี้อย่างเคร่งครัด รวมถึงต้องน าส่งข้อมูลทราฟฟิคต่างๆ ที่
จ าเป็นที่ได้รับการร้องขอจากผู้ให้ใช้ และการใช้โครงข่ายของผู้ขอใช้จะต้องไม่ท าให้
เกิดความเสียหาย หรือเป็นการรบกวนระบบของผู้ให้ใช้ 

11.1.3 ผู้ขอใช้จะต้องรับผิดชอบดูแลรักษาอุปกรณ์โทรคมนาคมใดๆ ที่ผู้ขอใช้น ามาติดตั้ง
กับโครงข่ายของผู้ให้ใช้ หรือน ามาวางในพื้นท่ีที่ขอใช้โครงข่ายตามสัญญาการใช้ 

11.1.4 ผู้ขอใช้จะแจ้งให้ผู้ให้ใช้ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 90 วัน ก่อนการเปลี่ยนแปลงใดๆ 
(เช่น ค่ามาตรฐาน (Configuration) เป็นต้น) ของอุปกรณ์โทรคมนาคมที่ผู้ขอใช้
น ามาติดตั้งกับโครงข่ายของผู้ให้ใช้ ซึ่งอาจส่งผลกระทบในสาระส าคัญต่อโครงข่าย 
หรือต่อบริการของผู้ให้ใช้ได ้

11.1.5 ผู้ขอใช้รับรองว่าการใช้โครงข่าย หรือการน าอุปกรณ์โทรคมนาคมของผู้ขอใช้มา
ติดตั้งในพ้ืนที่ของผู้ให้ใช้ตามสัญญาการใช้ จะไม่ก่อให้เกิดความเสียหาย หรือ
รบกวนระบบ หรือท าให้บริการของผู้ให้ใช้ด้อยลงแต่อย่างใด  

11.1.6 หากเกิดข้อผิดพลาดต่างๆ บนอุปกรณ์หรือโครงข่ายของผู้ขอใช้ ผู้ขอใช้จะแจ้งให้
ผู้ให้ใช้ทราบถึงข้อผิดพลาด และด าเนินการแก้ไขข้อผิดพลาดดังกล่าวโดยเร็วที่ สุด 
รวมถึงด าเนินการอ่ืนใดและปฏิบัติตามคู่มือการใช้งานและการบ ารุงรักษาของผู้ให้ใช้ 

11.1.7 ผู้ขอใช้จะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เกี่ยวกับความปลอดภัยและการป้องกันโครงข่าย
ของผู้ให้ใช้โดยเคร่งครัด 

 
 
 



 11.2 หน้าที่ของผู้ให้ใช้โครงข่ายโทรคมนาคม 
11.2.1 ผู้ให้ใช้มีหน้าที่ต้องด าเนินการให้โครงข่ายของตนมีมาตรฐานและคุณภาพการ

ให้บริการสอดคล้องตามประกาศว่าด้วยมาตรฐานและคุณภาพการให้บริการ
โทรคมนาคมของ กสทช. ที่เกี่ยวข้อง 

11.2.2 ผู้ให้ใช้มีหน้าที่ต้องบ ารุงรักษาและปรับปรุงโครงข่ายของตนให้ดีอยู่เสมอ และ
เป็นไปตามมาตรฐานการบ ารุงรักษาโครงข่ายที่เป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป 

11.2.3 ผู้ให้ใช้มีหน้าที่แจ้งให้ผู้ขอใช้ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 90 วันก่อนการเปลี่ยนแปลง
ใดๆ (เช่น ค่ามาตรฐาน (Configuration) เป็นต้น) ของอุปกรณ์ โครงข่ายหรือสิ่ง
อ านวยความสะดวกของผู้ให้ใช้ ซึ่งอาจส่งผลกระทบในสาระส าคัญต่ออุปกรณ์หรือ
โครงข่ายของผู้ขอใช้ได ้

11.2.4 หากเกิดข้อผิดพลาดต่างๆ บนโครงข่ายของผู้ให้ใช้ ผู้ให้ใช้จะแจ้งให้ผู้ขอใช้ทราบถึง
ข้อผิดพลาด รวมถึงแจ้งให้ทราบถึงความคืบหน้าของการแก้ไขข้อผิดพลาด และ
ด าเนินการแก้ไขข้อผิดพลาดดังกล่าวโดยเร็วที่สุด 

11.2.5 ผู้ให้ใช้จะพยายามจัดหาพ้ืนที่ หรือจัดให้มีมาตรการอ่ืนใดเพ่ือให้ผู้ขอใช้สามารถ
ติดตั้งอุปกรณ์โทรคมนาคมหรือใช้โครงข่ายตามสัญญาการใช้ หากการด าเนินการ
ดังกล่าวไม่ก่อให้เกิดภาระเกินสมควรแก่ผู้ให้ใช้หรือท าให้ผู้ให้ใช้ผิดเงื่อนไขใน
สัญญาใดๆ ที่มีอยู่กับบุคคลภายนอก 

 ข้อ 12 ความน่าเชื่อถือ ความปลอดภัย และการป้องกันโครงข่ายโทรคมนาคม 
 12.1 หลักเกณฑ์ทั่วไป 

12.1.1 ทั้งสองฝ่ายตกลงที่จะธ ารงไว้ซึ่งความน่าเชื่อถือของโครงข่าย (network integrity) 
และจะด าเนินมาตรการต่างๆ เพ่ือให้มีการป้องกันและความปลอดภัยอย่างเพียงพอ 
โดยความน่าเชื่อถือของโครงข่าย หมายถึง ความสามารถของระบบต่างๆ  
บนโครงข่ายในการรักษาและธ ารงไว้ซึ่งสถานะใช้งานได้ดังเดิม และไม่ได้รับ
ผลกระทบอันเนื่องมาจากการใช้โครงข่ายโทรคมนาคม 

12.1.2  การใช้โครงข่ายของผู้ขอใช้จะต้องไม่ก่อให้เกิดความเสียหาย หรือเป็นการรบกวน
ระบบ หรือการท าให้การบริการของผู้ให้ใช้ด้อยลงไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม 

12.2 การธ ารงรักษาความน่าเชื่อถือของโครงข่าย 
12.2.1 แต่ละฝ่ายจะต้องด าเนินมาตรการต่างๆ อย่างเพียงพอเพ่ือป้องกันการสื่อสัญญาณ

ใดๆ ในลักษณะที่ไม่เป็นไปตามข้อก าหนดส าหรับการใช้โครงข่ายที่ทั้งสองฝ่ายตก
ลงกัน ในกรณีที่ข้อก าหนดทางเทคนิคส าหรับการใช้โครงข่ายขัดหรือแย้งกับ
มาตรฐานทางเทคนิคส าหรับการใช้โครงข่ายที่ กสทช. ก าหนด ให้ใช้บังคับตาม
มาตรฐานของ กสทช. เป็นหลัก 

12.2.2 แต่ละฝ่ายจะต้องไม่กระท าการฝ่าฝืนโดยการใช้โครงข่ายที่มิได้มีลักษณะตามที่
ก าหนดไว้ในข้อเสนอนี้โดยก่อให้เกิดความเสียหายแก่อีกฝ่ายหนึ่ง ฝ่ายที่กระท าการฝ่า
ฝืนจะต้องยุติการกระท านั้นโดยทันทีที่ได้รับแจ้งจากอีกฝ่ายหนึ่ง 

12.3 การป้องกันและความปลอดภัย 
12.3.1 แต่ละฝ่ายจะรับผิดชอบและจะด าเนินขั้นตอนต่างๆ ที่จ าเป็นเพ่ือให้การด าเนินงาน

ของอุปกรณ์หรือโครงข่ายของตนเองนั้นมีความปลอดภัย หรือไม่ก่อให้เกิดอันตราย
ต่อสุขอนามัยของบุคคลใดๆ รวมทั้งลูกจ้าง และผู้รับจ้างของอีกฝ่ายหนึ่ง และไม่



ก่อให้เกิดอันตรายทั้งทางกายภาพ หรือทางเทคนิค ต่ออุปกรณ์หรือโครงข่ายของ
อีกฝ่ายหนึ่ง รวมถึงการไม่ก่อให้เกิดความเสียหาย การแทรกแซง หรือก่อให้เกิด
ความด้อยคุณภาพในการด าเนินงานของอุปกรณห์รือโครงข่ายอีกฝ่ายหนึ่ง 

12.3.2 ในการสื่อสัญญาณทราฟฟิคไปยังอุปกรณ์หรือโครงข่ายของอีกฝ่ายหนึ่งที่ต้องมีการ
จ่ายพลังงานไฟฟ้าต้องจัดให้มีความปลอดภัยของอุปกรณ์ และความปลอดภัยของ
บุคลากร ในกรณีนี้ข้อก าหนดความปลอดภัยเกี่ยวกับอุบัติเหตุจากแหล่งจ่าย
พลังงานไฟฟ้าให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลอันเป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไป 

12.4 การรักษาความลับ และการเปิดเผยข้อมูล 
12.4.1 แต่ละฝ่ายอาจเปิดเผยข้อมูลใดๆ ของตน ไม่ว่าทางด้านเทคนิคทางธุรกิจ หรือข้อมูล

อ่ืนใดแก่อีกฝ่ายหนึ่งโดยทางวาจา ลายลักษณ์อักษร รูปภาพหรือโดยรูปแบบอ่ืนๆ 
เพ่ือประโยชน์ในการเจรจาและเข้าท าสัญญาการใช้  การด าเนินการตาม
วัตถุประสงค์ภายใต้สัญญาการใช้ หรือภายใต้หลักเกณฑ์ที่  กสทช. ก าหนด (ซึ่ง
ต่อไปจะเรียกข้อมูลดังกล่าว รวมกับเงื่อนไข และข้อตกลงนี้ว่า “ข้อมูลลับ”) 

12.4.2 แต่ละฝ่ายตกลงจะเก็บรักษาข้อมูลลับของอีกฝ่ายหนึ่งไว้เป็นความลับตลอด
ระยะเวลาของสัญญาการใช้ และต่อไปหลังจากระยะเวลาของสัญญาการใช้สิ้นสุด
ลงอีกตามที่จะได้ตกลงกัน โดยจะไม่เปิดเผย หรือเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวให้แก่
บุคคลภายนอกตลอดระยะเวลาดังกล่าว 

หมวดที่ 5 
อัตราค่าตอบแทนการใช้โครงข่ายโทรคมนาคม  

และอัตราค่าตอบแทนการใช้สิ่งอ านวยความสะดวกที่จ าเป็น 
 ข้อ 13 อัตราค่าตอบแทนการใช้โครงข่ายโทรคมนาคม และอัตราค่าตอบแทนการใช้สิ่งอ านวยความสะดวก 

อัตราค่าตอบแทนการใช้โครงข่ายโทรคมนาคม และอัตราค่าตอบแทนการใช้สิ่งอ านวยความ
สะดวก ตามเอกสารแนบท้าย 4 ซึ่งอัตราค่าตอบแทนดังกล่าวยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม  

หมวดที ่6 
หลักเกณฑ์และวิธีการส าหรับการเรียกเก็บและการช าระค่าตอบแทนการใช้โครงข่ายโทรคมนาคม 

 ข้อ 14 หลักเกณฑ์และวิธีการช าระค่าตอบแทนการใช้โครงข่ายโทรคมนาคม 
14.1 เว้นแต่จะตกลงกันเป็นอย่างอ่ืน การเรียกเก็บค่าตอบแทนการใช้โครงข่ายโทรคมนาคม 

(ค่าตอบแทนการใช้) ก าหนดให้เรียกเก็บล่วงหน้าตามรอบเวลาการค านวณเวลา 1 เดือน โดยเมื่อครบก าหนด
ของแต่ละช่วงรอบเวลาการค านวณแล้ว ผู้ให้ใช้จะด าเนินการดังนี้ 

14.1.1 จัดส่งใบแจ้งหนี้ค่าตอบแทนการใช้ที่เกิดขึ้นในช่วงรอบระยะเวลาการค านวณที่ผ่านมา
ให้กับผู้ขอใช้ เพ่ือช าระเงินเต็มตามจ านวนที่มีการเรียกเก็บภายในเวลา 30 วันนับถัด
จากวันที่ที่ระบุไว้ในใบแจ้งหนี้ 

14.1.2 กรณีผู้ขอใช้พบว่าข้อมูลการใช้โครงข่ายดังกล่าวไม่ถูกต้องตามที่ตกลงกัน ผู้ขอใช้
จะต้องแจ้งรายละเอียดเป็นหนังสือให้ผู้ให้ใช้ทราบภายในระยะเวลาไม่เกิน 15 วัน
นับถัดจากวันที่ที่ระบุไว้ในใบแจ้งหนี้ หากผู้ขอใช้ไม่ด าเนินการภายในระยะเวลาที่
ก าหนดแล้วให้ถือว่าใบแจ้งหนี้ค่าตอบแทนการใช้ที่เกิดขึ้นนั้นถูกต้อง 

14.2 การด าเนินการทางบัญชีและภาษีต่างๆ ที่เก่ียวกับการช าระเงินค่าตอบแทนการใช้โครงข่าย
จะต้องเป็นไปตามกรอบของกฎหมายก าหนด การผิดนัดไม่ช าระภายในก าหนดเวลา ผู้ให้ใช้จะเรียกเก็บดอกเบี้ย



จากผู้ขอใช้เพ่ิมเติมจากค่าตอบแทนการใช้โครงข่ายที่จะต้องช าระอีกด้วย โดยเริ่มคิดจากวันที่ครบก าหนดช าระ
ค่าตอบแทนการใช้โครงข่ายเป็นต้นไป 

14.3 ในการเรียกเก็บค่าตอบแทนการใช้ไม่ครบถ้วน ให้สามารถเรียกเก็บค่าตอบแทนการใช้ใน
ส่วนที่ไม่ครบถ้วนเป็นการเพ่ิมเติมได้ ทั้งนี้ จะต้องไม่เกินกว่าระยะเวลา 90 วัน หลังจากที่มีการเรียกเก็บ
ค่าตอบแทนการใช้ในรอบท่ีไมค่รบถ้วนนั้นๆ 

หมวดที่ 7 
กระบวนการและระยะเวลาเจรจาข้อตกลงการใช้โครงข่ายโทรคมนาคม 

 ข้อ 15 กระบวนการและระยะเวลาเจรจาข้อตกลงการใช้โครงข่ายโทรคมนาคม 
15.1 ผู้ขอใช้จะต้องท าหนังสือแจ้งความประสงค์ในการขอใช้โครงข่าย (หนังสือ) โดยชัดแจ้งแก่

ผู้ให้ใช้และส่งส าเนาหนังสือดังกล่าวให้แก่ กสทช. ภายใน 15 วันนับแต่วันที่ส่งหนังสือดังกล่าวแก่ผู้ให้ใช้ 
15.2 ผู้ให้ใช้จะต้องด าเนินการตรวจสอบและพิเคราะห์อย่างละเอียดซึ่งหนังสือแจ้งความประสงค์

ขอใช้โครงข่ายและรายละเอียดทั้งหมด และจะด าเนินการเจรจากับผู้ขอใช้เพ่ือจัดท าสัญญาการใช้ให้แล้วเสร็จ
ภายใน 90 วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งความประสงคด์ังกล่าว 

15.3 ผู้ให้ใช้และผู้ขอใช้จะต้องปฏิบัติตามกระบวนการและระยะเวลาเจรจาสัญญาการใช้ ตาม
หมวด 2 ส่วนที่ 3 ของประกาศ  

หมวดที่ 8 
เงื่อนไขและขั้นตอนการร้องขอใช้บริการใหม่ และการเปลี่ยนแปลงการใช้โครงข่ายโทรคมนาคม 

 ข้อ 16 เงื่อนไขและขั้นตอนการร้องขอใช้บริการใหม่ และการเปลี่ยนแปลงการใช้โครงข่ายโทรคมนาคม 
ในกรณีที่มีการร้องขอใช้บริการใหม่ และการเปลี่ยนแปลงการใช้โครงข่ายโทรคมนาคม ผู้ให้ใช้

และผู้ขอใช้จะต้องปฏิบัติตามกระบวนการในข้อ 15 

 ข้อ 17 การยกเลิก ระงับ หรือลดคุณภาพการใช้โครงข่ายโทรคมนาคม และการแก้ไขเปลี่ยนแปลง
โครงข่ายโทรคมนาคม 

17.1 การยกเลิก ระงับ หรือลดคุณภาพการใช้โครงข่าย จะต้องได้รับความเห็นชอบจาก กสทช. 
ทั้งนี้ การจะเปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกการใช้โครงข่ายใดๆ ก็ตาม หากมีขึ้นจากผู้ขอใช้ การเปลี่ยนแปลง หรือ
ยกเลิกนั้นๆ จะต้องไม่กระทบกับการลงทุนของผู้ให้ใช้ที่ได้ลงทุนไปเพ่ือรับรองการขอใช้ของผู้ขอใช้ ซึ่งผู้ให้ใช้ได้
ด าเนินการไปแล้ว (หากมี) โดยผู้ให้ใช้สงวนสิทธิที่จะเรียกร้องเอากับผู้ขอใช้เพื่อชดเชยต่อผลกระทบดังกล่าว 

17.2 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงโครงข่าย ซึ่งมีผลกระทบต่อการใช้โครงข่าย รวมถึงการเพิ่ม ลด หรือ 
เปลี่ยนแปลงจุดเข้าใช้โครงข่าย ผู้ให้ใช้จะต้องแจ้ง กสทช. และประกาศให้ทราบถึงการเปลี่ยนแปลงแก้ไขดังกล่าว
เป็นการทั่วไป และล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 เดือน 

หมวดที่ 9 
ขั้นตอน วิธีการ และระยะเวลาด าเนินการต่อข้อร้องเรียน  

และข้อโต้แย้งที่มีกับผู้รับใบอนุญาตที่ขอใช้โครงข่ายโทรคมนาคม 
 ข้อ 18 ขั้นตอน วิธีการ และระยะเวลาด าเนินการต่อข้อร้องเรียน และข้อโต้แย้งที่มีกับผู้รับใบอนุญาตที่
ขอใช้โครงข่ายโทรคมนาคม 
 กรณีที่ผู้ขอใช้ร้องเรียน หรือโต้แย้งกับผู้ให้ใช้เกี่ยวกับคุณภาพ หรือบริการ หรือค่าตอบแทนการใช้ มี
แนวทางในการรับข้อร้องเรียน หรือข้อโต้แย้ง และแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียน หรือข้อโต้แย้ง ดังนี้ 

18.1 ให้ผู้ขอใช้ยื่นค าร้องเรียนเป็นหนังสือต่อบุคคลและสถานที่ที่ติดต่อได้ตามที่ก าหนดไว้หมวด



ที่ 11 โดยข้อร้องเรียน หรือข้อโต้แย้งต้องแสดงให้ชัดแจ้งซึ่งสภาพข้อเท็จจริง และแสดงเอกสารหลักฐาน
ประกอบ 

18.2 ผู้ให้ใช้จะพิจารณาค าร้องเรียน และเอกสารหลักฐาน พร้อมทั้งเจรจาท าความตกลงกับ  
ผู้ขอใช้ให้ได้ข้อยุติภายใน 60 วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือ 

18.3 หากครบก าหนด 60 วันแล้ว ยังไม่อาจหาข้อยุติได้ เนื่องจากต้องมีการแสวงหาเอกสาร
หลักฐานเพิ่มเติม ให้ขยายระยะเวลาออกไปได้อีกไม่เกิน 30 วัน 

18.4 หากครบก าหนดระยะเวลาตามข้อ 18.2 หรือครบก าหนดระยะเวลาที่ขยายออกไปตามข้อ 
18.3 แล้วทั้งสองฝ่ายยังไม่สามารถหาข้อยุติร่วมกันได้ ให้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งน าข้อพิพาทเข้าสู่กระบวนการระงับข้อ
พิพาทตามประกาศ 

หมวดที่ 10 
บทลงโทษ หรือค่าปรับกรณีผิดเงื่อนไขของสัญญา 

 ข้อ 19 ความรับผิดต่อความเสียหาย 
19.1 หากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่ปฏิบัติตามสัญญาการใช้ จนเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่ อีกฝ่าย

หนึ่ง ฝ่ายที่ก่อความเสียหายนั้นจะต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ฝ่ายที่ได้รับความเสียหาย ภายใน
ก าหนดเวลา 30 วัน เริ่มนับแต่วันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากฝ่ายที่ได้รับความเสียหาย  

ทั้งนี้ หากครบก าหนดระยะเวลาดังกล่าว ฝ่ายที่ก่อความเสียหายไม่ได้ปฏิบัติการช าระหนี้ให้แก่
ฝ่ายที่ได้รับความเสียหายจนครบถ้วน ฝ่ายที่ก่อความเสียหายจะช าระดอกเบี้ยผิดนัดตามข้อ 20 

19.2 ผู้ให้ใช้ไม่ต้องรับผิดต่อความเสียหายใดๆ ไม่ว่าทางตรง หรือทางอ้อม อันเกิดจากการท างาน
ผิดพลาดของโครงข่ายในการที่โครงข่ายทั้งหมดหรือแต่บางส่วนไม่สามารถใช้งานได้ หรือใช้งานได้ไม่เต็ม
ประสิทธิภาพ โดยเหตุอันไม่ได้เกิดจากความผิดของผู้ให้ใช้ หรือมีเหตุสุดวิสัยอ่ืนใดอันเป็นเหตุให้ผู้ขอใช้ไม่
สามารถใช้โครงข่ายเพื่อการให้บริการได้ 

19.3 กรณีที่มีค าสั่งการระงับการใช้ หรือมีเหตุอุปสรรคขัดขวางต่างๆ ในการใช้โครงข่ายอันเป็น
ผลมาจากค าวินิจฉัย หรือค าสั่งของ กสทช. หรือหน่วยงานของรัฐ หน่วยงานก ากับดูแล หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
หรือของเจ้าพนักงาน หรือตามกฎระเบียบ ข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์ หรือตามกฎหมายอ่ืน ผู้ขอใช้ไม่มีสิทธิ
ในการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจากผู้ให้ใช้แต่ประการใด 

 ข้อ 20 ดอกเบี้ยผิดนัด และค่าปรับ 
20.1 กรณีที่ผู้ขอใช้ผิดนัดไม่ช าระหนี้ภายในเวลาที่ก าหนด ผู้ขอใช้จะต้องช าระดอกเบี้ยให้แก่ผู้ให้

ใช้ในอัตราร้อยละ 1.25 ต่อเดือนของหนี้ค้างช าระเริ่มนับตั้งแต่วันที่ผิดช าระหนี้เป็นต้นไปจนกว่าจะช าระหนี้เสร็จ
สิ้น 

20.2 ค่าปรับกรณีที่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่ปฏิบัติตามสัญญาการใช้ ให้เป็นไปตามที่ทั้งสองฝ่ายจะได้
เจรจาตกลงกันไว้ในสัญญาการใช้ 
  



หมวดที่ 11 
บุคคลและสถานทีท่ี่ติดต่อได้ 

 
 ข้อ 21 บุคคลและสถานที่ที่ติดต่อได้ 

บริษัท สกาย ไอซีที จ ากัด(มหาชน) 
เลขที่ 55 อาคาร เอ.เอ.แคปปิตอล รัชดา ชั้น 5-7 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง 
กรุงเทพมหานคร 10400 
นางสาววิชชุวรรณ ชอบผล  
โทรศัพท ์: 02-029-7888 
E-Mail : Witchuwan@Skyict.co.th  



 

เอกสารแนบท้าย 1 

รายละเอียดของโครงข่ายโทรคมนาคม และบริการที่จะอนุญาตให้ใช้โครงข่ายโทรคมนาคม 

(ก) รายละเอียดของโครงข่ายโทรคมนาคม สถาปัตยกรรมโครงข่าย (Network Architecture) 

บริการให้เช่าใช้ระบบสายใยแก้วน าแสงพร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง ใน 6 ท่าอากาศยาน ดังนี้  

 

โครงสร้างพื้นฐานส าหรับบริการ 
 

 



 

ภาพรวมการเชื่อมโยงระบบของบริการ 6 ท่าอากาศยาน 

 

ภาพรวมการเชื่อมโยงบริการ ไปยัง Service Provider (CAT) 
 



สถานะโครงข่ายโทรคมนาคมที่เช่าใช้ จุดที่ตั้ง เส้นทางโครงข่าย 

สถานที่ตั้งและจุดเข้าใช้โครงข่ายโทรคมนาคม (POA: Point of Access) 

ล าดับ ชื่อสถานที่ตั้งอุปกรณ์ ที่อยู่ 
พิกัดทางภูมิศาสตร์ 

ละติจูด/ลองติจูด 

1 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 999 หมู่ 1 ต าบลหนองปรือ 
อ าเภอบางพลี จังหวัด
สมุทรปราการ 10540 

3.693322, 100.750850 

2 ท่าอากาศยานดอนเมือง 222 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวง
สนามบิน เขตดอนเมือง 
กรุงเทพมหานคร 10210 

13.915008,100.599751 

3 ท่าอากาศยานภูเก็ต 222 ต าบลไม้ขาว อ าเภอถลาง 
จังหวัดภูเก็ต 83110 

8.107673, 98.306052 

4 ท่าอากาศยานเชียงใหม่ 60 ถนนมหิดล ต าบลสุเทพ 
อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 
50200 

18.768718, 98.968256 

5 ท่าอากาศยานหาดใหญ่ 99 หมู่ 3 ต าบลคลองหลา 
อ าเภอคลองหอยโข่ง จังหวัด
สงขลา 90115 

6.936359, 100.393687 

6 ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง 
เชียงราย 

404 หมู่ 10 ต าบลบ้านดู่ อ าเภอ
เมือง จังหวัดเชียงราย 57100 

19.954380, 99.879028 

รายละเอียดอุปกรณ์ที่น ามาใช้ในการให้บริการ 

1. ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (BKK) 

ล าดับ รายการอุปกรณ์ Model จ านวน หน้าที ่

1 AP Omni MR52 1,269  Access Point  

2 AP Direction Indoor MR53E 244  Access Point  

3 AP Direction Outdoor MR84 -  Access Point  

4 Core Switch MS425-32 3  Switch (Core)  

5 Distribute Switch MS410-32 16  Switch (Distribute)  

6 Access Switch MS225-24P 226  Switch (Access)  

 



2. ท่าอากาศยานดอนเมือง (DMK) 

ล าดับ รายการอุปกรณ์ Model จ านวน หน้าที ่

1 AP Omni MR52 909  Access Point  

2 AP Direction Indoor MR53E 40  Access Point  

3 AP Direction Outdoor MR84 -  Access Point  

4 Core Switch MS425-32 3  Switch (Core)  

5 Distribute Switch MS410-32 11  Switch (Distribute)  

6 Access Switch MS225-24P 138  Switch (Access)  

 

3. ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวงเชียงราย (CEI) 

ล าดับ รายการอุปกรณ์ Model จ านวน หน้าที ่

1 AP Omni MR52 55  Access Point  

2 AP Direction Indoor MR53E 23  Access Point  

3 AP Direction Outdoor MR84 6  Access Point  

4 Distribute Switch MS410-32 3  Switch (Distribute)  

5 Access Switch MS225-24P 14  Switch (Access)  

 

4. ท่าอากาศยานเชียงใหม่ (CNX) 

ล าดับ รายการอุปกรณ์ Model จ านวน หน้าที ่

1 AP Omni MR52 133  Access Point  

2 AP Direction Indoor MR53E -  Access Point  

3 AP Direction Outdoor MR84 -  Access Point  

4 Distribute Switch MS410-32 3  Switch (Distribute)  

5 Access Switch MS225-24P 20  Switch (Access)  

 

5. ท่าอากาศยานภูเก็ต (HKT) 

ล าดับ รายการอุปกรณ์ Model จ านวน หน้าที ่

1 AP Omni MR52 460  Access Point  

2 AP Direction Indoor MR53E 40  Access Point  



3 AP Direction Outdoor MR84 -  Access Point  

4 Core Switch MS425-32 2  Switch (Core)  

5 Distribute Switch MS410-32 5  Switch (Distribute)  

6 Access Switch MS225-24P 65  Switch (Access)  

 

6. ท่าอากาศยานหาดใหญ่ (HDY) 

ล าดับ รายการอุปกรณ์ Model จ านวน หน้าที ่

1 AP Omni MR52 105  Access Point  

2 AP Direction Indoor MR53E -  Access Point  

3 AP Direction Outdoor MR84 -  Access Point  

5 Distribute Switch MS410-32 3  Switch (Distribute)  

6 Access Switch MS225-24P 17  Switch (Access)  

 

 (ข) บริการที่จะอนุญาตให้ใช้โครงข่ายโทรคมนาคม 

ด าเนินการให้บริการ บริการให้เช่าใช้ระบบสายใยแก้วน าแสงพร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง ใน 6 ท่าอากาศยาน โดยผ่าน
ช่องทางการให้บริการ Internet Gateway โดยใช้บริการผ่านช่องทาง บริษัท กสท โทรคมนาคม จ ากัด 
(มหาชน) ซึ่งเป็นบริการ Internet Gateway รายเดียวในประเทศไทยที่มีการต่อเชื่อมผ่านระบบเคเบิลใต้น้ าที่
ออกจากประเทศไทยโดยตรง เพ่ือต่อเชื่อมกับผู้ให้บริการ Internet provider ระดับ Tier 1 และผู้ให้บริการ 
Content ชั้นน าทั่วโลก ท าให้ผู้ใช้บริการสามารถเข้าถึงข้อมูล Internet ระหว่างประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ
สูงสุด ซึ่งปัจจุบันมีผู้ใช้บริการ CAT THIX ทั้งท่ีเป็นลูกค้าภายในประเทศ ได้ให้ความไว้วางใจและเชื่อมั่นใช้บริการ 
CAT THIX เป็น Gateway หลักในการด าเนินธุรกิจ Internet หลายราย และผู้ใช้มั่นใจในการให้บริการได้อย่างดี 

  



เอกสารแนบท้าย 2 

รายละเอียดของสิ่งอ านวยความสะดวกที่จ าเป็นส าหรับการใช้โครงข่ายโทรคมนาคม 

 

1. สิ่งอ านวยความสะดวกที่จ าเป็น 

1.1 อาคารและสถานที่ 

1.1.1 พ้ืนที่ภายนอกอาคาร และพ้ืนที่ทั่วไปภายในอาคาร 

ล าดับ ชื่อสถานที่ตั้งอุปกรณ์ ที่อยู่ 

1 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 999 หมู่ 1 ต าบลหนองปรือ อ าเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 
10540 

2 ท่าอากาศยานดอนเมือง 222  ถนนวิภาวดี รั งสิ ต  แขวงสนามบิน  เขตดอน เมื อ ง 
กรุงเทพมหานคร 10210 

3 ท่าอากาศยานภูเก็ต 222 ต าบลไม้ขาว อ าเภอถลาง จังหวัด ภูเก็ต 83110 

4 ท่าอากาศยานเชียงใหม่ 60 ถนนมหิดล ต าบลสุเทพ อ าเภอเมือง จังหวัด เชียงใหม่ 50200 

5 ท่าอากาศยานหาดใหญ่ 99 หมู่ 3 ต าบลคลองหลา อ าเภอคลองหอยโข่ง จังหวัด สงขลา 
90115 

6 ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย 404 หมู่ 10 ต าบลบ้านดู่ อ าเภอเมือง จังหวัด เชียงราย 57100 

 

1.2 กระแสไฟฟ้า 

1.3 ระบบปรับอากาศ 

1.3.1 ระบบปรับอากาศภายในห้อง Equipment และ Node Room 

1.4 ระบบจ่ายไฟฟ้ากระแสตรงและแบตเตอรี่ส ารองไฟฟ้า 

 1.4.1 ระบบจ่ายไฟฟ้ากระแสตรง 

 1.4.2 แบตเตอรี่ส ารองไฟฟ้า 

1.5 กระแสไฟฟ้า 

 

  



เอกสารแนบท้าย 3 

รายละเอียดจุดเข้าถึงเพื่อใช้โครงข่ายโทรคมนาคม มาตรฐานทางเทคนิคส าหรับการใช้โครงข่ายโทรคมนาคม 
และความสามารถของโครงข่ายโทรคมนาคมในการรองรับปริมาณทราฟฟิคของโครงข่ายโทรคมนาคม 

(ก) รายละเอียดจุดเข้าถึงเพื่อใช้โครงข่ายโทรคมนาคม (Point of Access: POA) 

Area  
(ชื่อพื้นที่) 

POA  
(จุดเข้าใช้โครงข่าย) 

Address 
(ที่อยู่จุดเข้าใช้โครงขา่ย) 

Service Area 
(พื้นที่ให้บริการ) 

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 
ภายในอาคาร

โดยสาร 

999 หมู่ 1 ต าบลหนองปรือ 
อ าเภอบางพลี จังหวัด
สมุทรปราการ 10540 

ภายในอาคารโดยสาร 

ท่าอากาศยานดอนเมือง 
ภายในอาคาร

โดยสาร 

222 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวง
สนามบิน เขตดอนเมือง 
กรุงเทพมหานคร 10210 

ภายในอาคารโดยสาร 

ท่าอากาศยานภูเก็ต 
ภายในอาคาร

โดยสาร 

222 ต าบลไม้ขาว อ าเภอ
ถลาง จังหวัด ภูเก็ต 83110 ภายในอาคารโดยสาร 

ท่าอากาศยานเชียงใหม่ 
ภายในอาคาร

โดยสาร 

60 ถนนมหิดล ต าบลสุเทพ 
อ าเภอเมือง จังหวัด 
เชียงใหม่ 50200 

ภายในอาคารโดยสาร 

ท่าอากาศยานหาดใหญ่ 
ภายในอาคาร

โดยสาร 

99 หมู่ 3 ต าบลคลองหลา 
อ าเภอคลองหอยโข่ง จังหวัด 
สงขลา 90115 

ภายในอาคารโดยสาร 

ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง 
เชียงราย 

ภายในอาคาร
โดยสาร 

404 หมู่ 10 ต าบลบ้านดู่ 
อ าเภอเมือง จังหวัด 
เชียงราย 57100 

ภายในอาคารโดยสาร 

 

หมายเหตุ: 1. ผู้ให้ใช้สามารถเปลี่ยนแปลงจุดเข้าถึงดังกล่าวได้ตามข้อก าหนดในประกาศ  กสทช .  เ รื่ อ ง 
การใช้และเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม พ.ศ. 2556 

2. ผู้ให้ใช้สามารถปฏิเสธการขอใช้โครงข่ายโทรคมนาคมได้ตามข้อก าหนดในประกาศ กสทช. 
เรื่อง การใช้และเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม พ.ศ. 2556 



(ข) มาตรฐานทางเทคนิคส าหรับการใช้โครงข่ายโทรคมนาคม 

Free Airport Wi-Fi เป็นรูปแบบการให้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงไร้สาย ผ่านโครงข่าย
อินเทอร์เน็ตอันทรงประสิทธิภาพที่มีให้บริการอยู่ทั่วประเทศของ CAT ที่สามารถตอบสนองทุกไลฟ์สไตล์ในการ
ด าเนินชีวิตปัจจุบัน ที่ใช้งานง่าย เชื่อถือได้ และไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ ซึ่งสามารถเข้าถึง Free Airport Wi-Fi ได้โดย
ผ่าน CAT Portal  

มาตรฐานทางเทคนิคส าหรับการใช้โครงข่ายโทรคมนาคมส าหรับ Free Airport Wi-Fi นั้นจะให้บริการ
ผ่านเทคโนโลยี 802.11 ac/b/g/n 2.4GHz และ 5GHz ซึ่งเป็นเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตแบบไร้สาย สามารถน าไป
ประยุกต์ให้บริการในสถานที่ต่าง ๆ ของ AOT ได ้

 

(ค) ความสามารถของโครงข่ายโทรคมนาคมในการรองรับปริมาณทราฟฟิคของโครงข่ายโทรคมนาคม 

ความสามารถของโครงข่ายโทรคมนาคมในการรองรับปริมาณทราฟฟิคของโครงข่ายโทรคมนาคม  จะ
สัมพันธ์กับนโยบายการให้บริการ (Session Policy)  

 
- ความเร็วในการดาวน์โหลด (Download Speed): 30 Mbps. 
- ความเร็วในการอัพโหลด (Upload Speed): 30 Mbps. 
 

 
หมายเหตุ: นโยบายการให้บริการข้างต้นสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามข้อตกลงร่วมกันระหว่างบริษัทกับทอท. 
 

 

 

  



เอกสารแนบท้าย 4 

รายละเอียดอัตราค่าตอบแทนการใช้โครงข่ายโทรคมนาคม  

และอัตราค่าตอบแทนการใช้สิ่งอ านวยความสะดวกที่จ าเป็น 

 

(ก) อัตราค่าตอบแทนการใช้โครงข่ายโทรคมนาคม 

 ค่าตอบแทนการใช้บริการ 

- ค่าตอบแทน อัตรา 1,300 – 2,500 บาท/ 1 Access Point / เดือน 

- ผู้ให้ใช้จะท าสัญญาในรูปแบบของการให้เช่า Access Point และเรียกเก็บค่าบริการเป็นรายเดือน 

หมายเหตุ ค่าตอบแทนทุกประเภทบริการดังกล่าวข้างต้นยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 

 

(ข) อัตราค่าตอบแทนการใช้สิ่งอ านวยความสะดวกที่จ าเป็น 

 ผู้ให้ใช้ได้รวมอัตราค่าตอบแทนการใช้สิ่งอ านวยความสะดวกที่จ าเป็นในค่าตอบแทนการใช้บริการแล้ว 

 

หลักการและวิธีการค านวณค่าตอบแทนการใช้ 
    ค่าตอบแทนการใช้รายเดือน = ต้นทุนค่าสายใยแก้วน าแสง + ค่าสัมปทานของการท่าอากาศยาน + 
ค่าเชื่อมโยงอุปกรณ์ภายในอาคาร (In-building Access Charge) พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง + ค่าบริหารจัดการ 

 
หมายเหตุ: อัตราค่าตอบแทนการใช้ดังกล่าวยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม รวมทั้งอัตราดังกล่าวเป็นเพียงอัตราอ้างอิง
เทา่นั้น ทั้งนี้อาจจะมีการปรับเปลี่ยน โดยขึ้นอยู่กับระยะเวลาของสัญญาที่มีต่อผู้ใช้ไปยังจุดเข้าใช้ของผู้ให้ใช้ และ
เงื่อนไขเชิงพาณิชย์ ผู้ให้ใช้ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาเปลี่ยนแปลง แก้ไข เพ่ิมเติม ในการก าหนดอัตรา
ค่าตอบแทนการใช้ เนื่องจากอาจจะมีพัฒนาการทางด้านเทคโนโลยีในอนาคต 

 


