




















ข้อเสนอการใช้โครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมร่วมกันส าหรับโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ (เพิ่มเติม) แก้ไขครั้งที่ ๒ 

ของ บริษัท กสท โทรคมนาคม จ ากัด (มหาชน) 

ค่าตอบแทนการใช้โครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมร่วมกัน 
  
๑. อัตราค่าใช้เสาเพ่ือติดต้ังอุปกรณ์และสายอากาศ (Tower/Mast) 

 การใช้เสาเพ่ือติดตั้งอุปกรณ์และสายอากาศ ทั้งกรณีใช้เสาที่ บมจ. กสท โทรคมนาคม เป็นเจ้าของหรือมี

กรรมสิทธิ์ หรือมีสิทธิใช้ประโยชน์ตามสัญญาเช่าเครื่องและอุปกรณ์วิทยุคมนาคมเพ่ือให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่

ในระบบ HSPA (สัญญา HSPA) ก าหนดอัตรา ดังนี้ 

๑.๑ อัตราค่าใช้เสา (ขั้นต่ า ๑ Placement ติดตั้งสายอากาศได้ไม่เกิน ๓ ต้น (๓ Antennas)) 

 ๑๕,๐๐๐  บาท/Placement/เดือน 

๑.๒ อัตราค่าใช้เสา กรณีติดตั้งสายอากาศมากกว่า ๓ ต้น (๓ Antennas) ใน Placement เดียวกันกับ           

  ข้อ ๑.๑    ๕,๐๐๐  บาท/ต้น/เดือน  

๑.๓ ปรับอัตราค่าใช้เสาเพ่ิมข้ึนรายปีทุกปี ในอัตราคงที่ร้อยละ ๒.๕ ต่อปี เริ่มตั้งแต่ ๑ มกราคม ๒๕๖๑  

โดยผู้ขอใช้ที่ท าสัญญาในปีใด จะได้อัตรา ณ ปีนั้น ตลอดอายุสัญญา   

๑.๔ อัตราดังกล่าวไม่รวมพ้ืนที่ตั้งสถานี 

ตารางที่ ๑ เงื่อนไขการใช้เสาซึ่งใช้ในการติดตั้งสายอากาศ 

 
 

 

 

 

จ านวน Placements  
ซึ่งใช้ติดตั้งสายอากาศ 

น้ าหนัก (Weight) ของสายอากาศ
ไม่เกิน ๓ ต้น (๓ Antennas) 

รวมทั้งอุปกรณ์ที่ตดิตั้ง 
(กิโลกรัม) 

ความสูง (Height) 
ของสายอากาศท่ีติดตั้ง 

(มิลลเิมตรต่อ Antenna) 

พื้นที่ปะทะลม 
(ตารางเมตร  

ต่อ Antenna) 

๑ Placement ไม่เกิน ๓๐๐ ไม่เกิน ๒,๖๐๐ ไม่เกิน ๐.๗๒ 

๑.๕ Placements มากกว่า ๓๐๐ ไม่เกิน ๔๐๕ มากกว่า ๒,๖๐๐ ไมเ่กิน ๒,๗๒๕ ไม่เกิน ๐.๙๖ 

๒ Placements มากกว่า ๔๐๕ ไม่เกิน ๕๑๐ มากกว่า ๒,๗๒๕ ไมเ่กิน ๒,๘๕๐ ไม่เกิน ๑.๒๒ 
๒.๕ Placements มากกว่า ๕๑๐ ไม่เกิน ๖๑๕ มากกว่า ๒,๘๕๐ ไมเ่กิน ๒,๙๗๕ ไม่เกิน ๑.๕๐ 
๓ Placements มากกว่า ๖๑๕ มากกว่า ๒,๙๗๕ ไม่เกิน ๑.๗๙ 



๒ 

 

 
๒. อัตราค่าใช้เสาซึ่งใช้ในการติดตั้งชุดอุปกรณเ์พ่ือใช้ระบบสายอากาศร่วม (Shared Antenna System)  

 การใช้เสาซึ่งใช้ในการติดตั้งชุดอุปกรณ์เพ่ือใช้ระบบสายอากาศร่วม (Shared Antenna System) ทั้งกรณี

ใช้เสาที่ บมจ. กสท โทรคมนาคม เป็นเจ้าของ หรือมีกรรมสิทธิ์ หรือมีสิทธิใช้ประโยชน์ตามสัญญา HSPA โดยผู้ขอใช้

ต้องเสียค่าใช้เสาตามอัตรา ดังนี้ 

๒.๑ อัตราค่าใช้เสา (ขั้นต่ า ๑ Placement ติดตั้งชุดอุปกรณ์ไม่เกิน ๓ ชุด เพ่ือใช้ระบบสายอากาศ

ร่วม (Shared Antenna System) ได้ไม่เกิน ๓ ต้น (๓ Antennas) ใน Placement เดียวกันกับ 

Placement ที่ติดตั้งสายอากาศต้นนั้นๆ)    ๑๐,๐๐๐ บาท/Placement/เดือน 

๒.๒ อัตราค่าใช้เสา กรณีติดตั้งเกิน ๓ ชุดอุปกรณ์ เพ่ือใช้ระบบสายอากาศร่วม (Shared Antenna 

System) ใน Placement เดียวกัน มากกว่า ๓ ต้น (๓ Antennas)   ๓,๓๓๔ บาท/ชุดอุปกรณ์*/

ต้น/เดือน  

๒.๓ ปรับอัตราค่าใช้เสาเพ่ิมขึ้นรายปีทุกปี ในอัตราคงที่ร้อยละ ๒.๕ ต่อปี เริ่มตั้งแต่ ๑ มกราคม ๒๕๖๑ 

โดยผู้ขอใช้ที่ท าสัญญาในปีใด จะได้อัตรา ณ ปีนั้น ตลอดอายุสัญญา 

๒.๔ อัตราดังกล่าวไม่รวมพ้ืนที่ตั้งสถานี 

 * ชุดอุปกรณฯ์ หมายถึงอุปกรณ์ใดๆ ทีผู่้ขอใช้ไดต้ิดตั้งเพ่ือท าให้สามารถใช้ระบบสายอากาศร่วม (Shared Antenna 

System) ต่อสายอากาศ ๑ ต้น (๑ Antenna) 

ตารางที่ ๒ เงื่อนไขการใช้เสาซึ่งใช้ในการติดตั้งชุดอุปกรณ์เพื่อใช้ระบบสายอากาศร่วม (Shared Antenna 
System) 

จ านวน Placement ซึ่งใช้
ติดตั้งชุดอุปกรณ์ 

น้ าหนัก (Weight) ของชุดอุปกรณ์
ที่ติดตั้งไม่เกิน ๓ ชุด 

(กิโลกรัม) 
๑ Placement ไม่เกิน ๑๐๐ 

 
๓. อัตราค่าใช้ระบบสายอากาศ (Antenna System)   

 อัตราค่าใช้ระบบสายอากาศ (ส าหรับสถานีฐานภายนอกอาคาร)   ๗๐๐ บาท/Antenna/เดือน                                                  

 

 

 



๓ 

 

ทั้งนี้ 
ก. ผู้ขอใช้เสาซึ่งใช้ในการติดตั้งชุดอุปกรณ์เพ่ือใช้ระบบสายอากาศร่วม (Shared Antenna System)  

ของ บมจ. กสท โทรคมนาคม หรือที่ บมจ. กสท โทรคมนาคม มีสิทธิใช้ประโยชน์ตามสัญญา 
HSPA ต้องเสียค่าใช้เสาตามอัตราในข้อ ๒ และเสียค่าใช้ระบบสายอากาศตามอัตราในข้อ ๓ ด้วย 

ข. หากผู้ขอใช้เสารายเดิมจะติดตั้งชุดอุปกรณ์เพ่ือใช้ระบบสายอากาศร่วม (Shared Antenna 
System) ของผู้ใช้เองใน Placement เดิม จะต้องเสียค่าใช้เสาตามอัตราในข้อ ๒ ด้วย 

ค. หากผู้ขอใช้เสารายเดิมต้องการให้ผู้ขอใช้รายอื่นใช้เสาติดตั้งชุดอุปกรณ์ เพ่ือใช้ระบบสายอากาศร่วม
(Shared Antenna System) ของผู้ใช้รายเดิมใน Placement เดิม หรือผู้ใช้รายอ่ืนแจ้งความประสงค์
ต่อ บมจ. กสท โทรคมนาคม จะขอใช้เสาติดตั้งชุดอุปกรณ์ เพ่ือใช้ระบบสายอากาศร่วม (Shared 
Antenna System) ของผู้ใช้รายเดิมใน Placement เดิม ผู้ขอใช้รายอื่นนั้น จะต้องเสียค่าใช้
เสาตามอัตราในข้อ ๒ ด้วย 

ง. อัตราดังกล่าวข้างต้นยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม 

จ. กรณี บมจ. กสท โทรคมนาคม ได้ตกลงอัตรากับผู้ขอใช้เสาเรียบร้อยแล้ว แต่ยังมิได้จัดท าสัญญา
ก่อนวันที่ บมจ. กสท โทรคมนาคม อนุมัติอัตราฉบับนี้ และให้ใช้อัตราและเงื่อนไขตามที่ได้ตกลง 
ไปแล้วน าไปใช้ในการจัดท าสัญญาและให้มีผลตลอดอายุสัญญา  

ค านวณค่าใช้เสา 

๑. การค านวณค่าใช้เสาซึ่งใช้ในการติดตั้งสายอากาศฯ กรณีติดตั้งใช้งานไม่เกิน ๓ ต้น (๓ Antennas) ให้คิดจาก
จ านวน Placements ซ่ึงใช้ติดตั้งสายอากาศ ภายใต้เงื่อนไข น้ าหนัก (Weight) ที่สูงที่สุด หรือความสูง (Height) 
ที่สูงที่สุด หรือพ้ืนที่ปะทะลมที่สูงที่สุด ที่ บมจ. กสท โทรคมนาคม ก าหนดไว้ข้างต้น คูณด้วยอัตราค่าใช้เสา
ตามอัตราในข้อ ๑.๑ 

๒. การค านวณค่าใช้เสาซึ่งใช้ในการติดตั้งสายอากาศฯ กรณีติดตั้งใช้งานมากกว่า ๓ ต้น (๓ Antennas) ให้คิดจาก
จ านวนสายอากาศ (Antennas) ส่วนที่เกินจาก ๓ ต้น คูณด้วย จ านวน Placements ที่ใช้ติดตั้งสายอากาศ
ตามการค านวณค่าใช้เสาในข้อ ๑ คูณด้วย อัตราค่าใช้เสาตามอัตราในข้อ ๑.๒    

๓. การค านวณค่าใช้เสาซึ่งใช้ในการติดตั้งชุดอุปกรณ์เพ่ือใช้ระบบสายอากาศร่วม (Shared  Antenna System) 
ของ บมจ. กสท โทรคมนาคม หรือของผู้ใช้เอง หรือของผู้ใช้รายเดิม ได้ไม่เกิน ๓ ต้น (๓ Antennas) ให้คิดจาก
จ านวน Placement ซึ่งใช้ติดต้ังชุดอุปกรณ ์คูณด้วย อัตราค่าใช้เสาตามอัตราในข้อ ๒.๑ 

๔. การค านวณค่าใช้เสาซึ่งใช้ในการติดตั้งชุดอุปกรณ์เพ่ือใช้ระบบสายอากาศร่วม (Shared  Antenna System) 
ของ บมจ. กสท.โทรคมนาคม หรือของผู้ใช้เอง หรือของผู้ใช้รายเดิม กรณีใช้สายอากาศใน Placement เดียวกัน 
มากกว่า ๓ ต้น (๓ Antennas) ให้คิดจากจ านวนชุดอุปกรณ์ที่ติดตั้งเพื่อใช้ระบบสายอากาศร่วม (Shared 
Antenna System) ต้นนั้นๆ (จ านวนชุดอุปกรณ์ในส่วนที่ติดตั้งบนเสาฯ มากกว่า ๓ ต้น) คูณด้วยจ านวน 
Placement ซึ่งใช้ติดตั้งชุดอุปกรณ์ คูณด้วยอัตราค่าใช้เสาตามอัตราในข้อ ๒.๒ 

๕. การค านวณค่าใช้เสา หากมีจุดทศนิยมให้ปัดเศษขึ้นเป็นจ านวนเต็ม 



๔ 

 

การค านวณค่าใช้ระบบสายอากาศ (Antenna System)  
การค านวณค่าใช้ระบบสายอากาศ (Antenna System) ของ บมจ. กสท โทรคมนาคม ให้คิดจากจ านวน

สายอากาศทีผู่้ขอใช้ไดใ้ช้ร่วม  คูณด้วย อัตราค่าใช้ระบบสายอากาศ (ส าหรับสถานีฐานภายนอกอาคาร)         

หมายเหตุ อัตราค่าตอบแทนในข้อ ๑ – ๓ เป็นอัตราโดยประมาณ ทั้งนี้ บมจ. กสท โทรคมนาคม ขอสงวนสิทธิ์     
 เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและอัตราค่าตอบแทนในข้อ ๑ – ๓ ได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ตลอดจน 
 สามารถเจรจาเงื่อนไขและค่าตอบแทนกับผู้ขอใช้ได้อย่างอิสระ 

๔.  พ้ืนที่ตั้งสถานีฐาน 

๔.๑ คิดในอัตรา ๕๐๐ บาท/ตารางเมตร/เดือน 
ก าหนดอัตราการใช้งานขั้นต่ าที่ ๔ ตารางเมตร และเศษของ ๑ ตารางเมตร คิดเป็น ๑ ตารางเมตร 

๕.  อาคาร สิ่งปลูกสร้าง 

๕.๑ กรณีใช้พ้ืนที่ภายในอาคาร 

 ๕.๑.๑ เขตกรุงเทพฯ นนทบุรี สมุทรปราการ และปทุมธานี 

  คิดค่าใช้พ้ืนที่ ๒๐,๐๐๐ บาท/Rack/เดือน (ไม่รวมค่าใช้ไฟฟ้า) 

 ๕.๑.๒ เขตพ้ืนที่อ่ืน ๆ  

  คิดค่าใช้พ้ืนที่ ๑๐,๐๐๐ บาท/Rack/เดือน (ไม่รวมค่าใช้ไฟฟ้า) 

๕.๒ กรณีใช้พ้ืนที่ในตู้คอนเทนเนอร์ (Container) 

   คิดในอัตรา ๕,๐๐๐ บาท/Rack/เดือน (ไม่รวมค่าใช้ไฟฟ้า) 

 ๕.๓ กรณีใช้พ้ืนที่ในเชลเตอร์ (Shelter) 

   คิดในอัตรา ๒,๕๐๐ บาท/Rack/เดือน (ไม่รวมค่าใช้ไฟฟ้า) 
 

หมายเหตุ อัตราค่าใช้ไฟฟ้าคิดตามเงื่อนไขดังนี้ 
 - กรณีผู้ขอใช้ติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้าแยกต่างหาก ไม่คิดค่าไฟฟ้า คิดเฉพาะค่าใช้พ้ืนที่ตามข้อ ๕ 
 - กรณีใช้ผ่านระบบ Generator ส ารองของ บมจ. กสท โทรคมนาคม ๗ บาท/หน่วย 
 - กรณีไม่ผ่านระบบ Generator ส ารองของ บมจ. กสท โทรคมนาคม ๖ บาท/หน่วย 
 - กรณีใช้ไฟฟ้าผ่านระบบ UPS ของ บมจ. กสท โทรคมนาคม คิดเพ่ิมอีก ๓ บาท/หน่วย 
 - กรณีใช้หม้อแปลงไฟฟ้าร่วม คิดค่าบ ารุงรักษา       ๑,๐๐๐ บาท/เดือน/แห่ง 
   
 
 
 



๕ 

 

๖.  ระบบสื่อสัญญาณเชื่อมโยง 

๖.๑ กรณีใช้งานระบบสื่อสัญญาณ (Transmission) ของ บมจ. กสท โทรคมนาคม แบบ End-to-End 
(จากอุปกรณ์สถานีฐานหรือ Node B ถึงอุปกรณ์ควบคุม Radio Network Controller (RNC) หรือจุดเข้าถึง 
ที่ บมจ. กสท โทรคมนาคม ก าหนด) 

๖.๑.๑ คิดค่าใช้บริการ = ค่าเช่า Port ต้นทาง + ค่าเช่า Port ปลายทาง + ค่า CIR ดังนี้ 

อัตราค่าเช่า Port 

Interface Port ค่าใช้บริการ (บาท/จุด/เดือน) 

๑๐๐ Mbps. ๑,๓๐๐ 

๑ Gbps. ๒,๘๐๐ 

๑๐ Gbps. ๑๑,๙๐๐ 
 

อัตราค่าเช่า CIR 

ความเร็ว (CIR) ค่าใช้บริการ (บาท/วงจร/เดือน) 

๔๐ Mbps. ๓๐,๔๐๐ 

๕๐ Mbps. ๓๔,๔๐๐ 

๖๐ Mbps. ๓๖,๘๐๐ 

๗๐ Mbps. ๔๐,๐๐๐ 

๘๐ Mbps. ๔๓,๐๐๐ 

๙๐ Mbps. ๔๖,๔๐๐ 

๑๐๐ Mbps. ๔๙,๘๐๐ 

๑๕๐ Mbps. ๖๑,๙๐๐ 

๒๐๐ Mbps. ๗๙,๒๐๐ 

   

ตัวอย่างการคิดราคา เช่น Port ต้นทาง ๑๐ Gbps.  Port ปลายทาง ๑ Gbps. และ CIR ความเร็ว ๔๐ 
Mbps คิดอัตราค่าใช้บริการ ๑๑,๙๐๐ + ๒,๘๐๐ + ๓๐,๔๐๐ = ๔๕,๑๐๐ บาท/วงจร/เดือน ทั้งนี้ ส าหรับการ
เชื่อมโยงเพ่ิมอีก ๑ จุดการใช้งาน และใช้ Port ต้นทางเท่าเดิม ค่าใช้จ่ายส าหรับวงจรใหม่ คือ Port ปลายทาง + CIR  
โดยที่ผลรวมของ CIR จะต้องไม่เกิน Port Speed 

 



๖ 

 

หมายเหตุ อัตราค่าใช้บริการพิจารณาจากข้อมูลดังต่อไปนี้ 
- ต้องด าเนินการเชื่อมต่อเฉพาะจุดเข้าถึงท่ี บมจ. กสท โทรคมนาคม ก าหนดให้เท่านั้น 
- ราคาดังกล่าวจะต้องเชื่อมโยงภายในเขตพ้ืนที่ หรือ Zone ภายใต้นิยามของ บมจ. กสท โทรคมนาคม  

เท่านั้น 

อัตราดังกล่าวข้างต้นยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 
 


