
 หน้า   ๒๘ 
เล่ม   ๑๓๑   ตอนพิเศษ   ๑๓๗   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๓   กรกฎาคม   ๒๕๕๗ 
๑๙ 

ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง  กิจการโทรทัศน์ 
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ   

เร่ือง  อัตราค่าตอบแทนการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมที่เป็นอัตราอ้างอิง 
พ.ศ.  ๒๕๕๗ 

 
 

โดยที่เห็นเป็นการสมควรปรับปรุงอัตราค่าตอบแทนการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมท่ีเป็น
อัตราอ้างอิง  (Reference  Rate)  โดยใช้วิธีการคํานวณที่สอดคล้องกับประกาศคณะกรรมการกิจการ
กระจายเสียง  กิจการโทรทัศน์  และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ  เร่ือง  มาตรฐานการคํานวณอัตรา
ค่าตอบแทนการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม  เพื่อให้เป็นไปตามแนวทางการกํากับดูแลและการกําหนด
อัตราค่าตอบแทนการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมท่ีเป็นธรรมต่อผู้ใช้บริการโทรคมนาคมโดยคํานึงถึง
ประโยชน์สาธารณะเป็นสําคัญ 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๒๗  (๘)  และ  (๒๔)  ประกอบกับมาตรา  ๒๙  แห่งพระราชบัญญัติ
องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง  วิทยุโทรทัศน์  และกิจการโทรคมนาคม  
พ.ศ.  ๒๕๕๓  และตามมาตรา  ๒๕  และมาตรา  ๒๖  แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคม  
พ.ศ.  ๒๕๔๔  คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง  กิจการโทรทัศน์  และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 
จึงกําหนดอัตราค่าตอบแทนการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมที่เป็นอัตราอ้างอิงไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า  “ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง  กิจการโทรทัศน์  
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ  เร่ือง  อัตราค่าตอบแทนการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมท่ีเป็น 
อัตราอ้างอิง  พ.ศ.  ๒๕๕๗” 

ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๓ ให้ยกเลิก   
(๑) คําสั่งคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ  ที่  ๑๑/๒๕๕๓  เร่ือง  ให้ใช้อัตรา

ค่าตอบแทนการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมเป็นอัตราอ้างอิง 
(๒) คําสั่งคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง  กิจการโทรทัศน์  และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ  

ที่  ๑๔.๑/๒๕๕๔  เร่ือง  การใช้บังคับอัตราค่าตอบแทนการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมเป็นอัตราอ้างอิง 
(๓) คําสั่งคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง  กิจการโทรทัศน์  และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ   

ที่  ๘๔/๒๕๕๕  เร่ือง  ให้ใช้อัตราค่าตอบแทนการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมเป็นอตัราอ้างอิง 
(๔) คําสั่งคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง  กิจการโทรทัศน์  และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ   

ที่  ๓๔/๒๕๕๖  เร่ือง  อัตราค่าตอบแทนการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมเป็นการชั่วคราวสําหรับ 



 หน้า   ๒๙ 
เล่ม   ๑๓๑   ตอนพิเศษ   ๑๓๗   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๓   กรกฎาคม   ๒๕๕๗ 
๑๙ 

ผู้รับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถ่ีสําหรับกิจการโทรคมนาคมเคลื่อนที่สากล  (International  Mobile  
Telecommunications - IMT)  ย่าน  ๒.๑  GHz 

ข้อ ๔ ในประกาศนี้ 
“คณะกรรมการ”  หมายความว่า  คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง  กิจการโทรทัศน์   

และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 
“ผู้ รับใบอนุญาตที่ มีโครงข่ายโทรคมนาคม”  หมายความว่า  ผู้ รับใบอนุญาตที่มีโครงข่าย

โทรคมนาคมเป็นของตนเองตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบกิจการโทรคมนาคม  และให้หมายความ
รวมถึงผู้ได้รับอนุญาตสัมปทาน  หรือสัญญาให้ประกอบกิจการโทรคมนาคมตามขอบเขตและสิทธิที่มีอยู่เดิม
ตามที่ ได้ รับอนุญาตสัมปทาน  หรือสัญญา  จากองค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย  หรือการสื่อสาร 
แห่งประเทศไทยอยู่ก่อนวันที่พระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคม  พ.ศ.  ๒๕๔๔  ใช้บังคับ 

ข้อ ๕ อัตราค่าตอบแทนการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมที่เป็นอัตราอ้างอิงตามประกาศนี้  
เป็นอัตราอ้างอิงสําหรับกิจการโทรคมนาคมประเภทโทรศัพท์เคลื่อนที่และโทรศัพท์ประจําที่  ซึ่งให้บริการ
การเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมด้วยทราฟฟิกประเภทเสียง  (Voice)  ผ่านจุดเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม 

ข้อ ๖ อัตราค่าตอบแทนการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมที่เป็นอัตราอ้างอิงตามประกาศนี้  
ใช้ในกรณี 

(๑) เป็นอัตราค่าตอบแทนการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมในกรณีที่ผู้ รับใบอนุญาตที่มี
โครงข่ายโทรคมนาคมไม่สามารถเจรจาตกลงอัตราค่าตอบแทนการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมระหว่างกันได้  
หรือในกรณีที่มีข้อพิพาทที่เก่ียวข้องกับอัตราค่าตอบแทนการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม 

(๒) เป็นอัตราค่าตอบแทนการเช่ือมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมชั่วคราว  ในกรณีที่การคํานวณ
อัตราค่าตอบแทนการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมยังไม่แล้วเสร็จ  หรือยังไม่ได้รับการอนุมัติจาก
คณะกรรมการ 

(๓) กรณีอื่น ๆ  ตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร 
ข้อ ๗ ผู้รับใบอนุญาตที่มีโครงข่ายโทรคมนาคมที่ใช้อัตราค่าตอบแทนการเชื่อมต่อโครงข่าย

โทรคมนาคมในข้อเสนอการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม  ซึ่งเป็นอัตราค่าตอบแทนที่ เท่ากับ 
อัตราค่าตอบแทนการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมที่เป็นอัตราอ้างอิงตามประกาศนี้  ได้รับการยกเว้นมิต้องแสดง
หลักการและวิธีการคํานวณอัตราค่าตอบแทนการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมต่อสํานักงานคณะกรรมการ
กิจการกระจายเสียง  กิจการโทรทัศน์  และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติเพื่อเสนอให้คณะกรรมการ
พิจารณาเห็นชอบ   



 หน้า   ๓๐ 
เล่ม   ๑๓๑   ตอนพิเศษ   ๑๓๗   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๓   กรกฎาคม   ๒๕๕๗ 
๑๙ 

ข้อ ๘ อัตราค่าตอบแทนการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมที่เป็นอัตราอ้างอิง  และระยะเวลา
ในการใช้อัตราดังกล่าวให้เป็นไปตามตารางแนบท้ายประกาศนี้  หรือจนกว่าคณะกรรมการจะประกาศกําหนด
เป็นอย่างอื่น 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๗  กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๗ 
พลอากาศเอก  ธเรศ  ปุณศรี 

ประธานกรรมการกิจการกระจายเสียง 
กิจการโทรทัศน์  และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 



 

 
 

ตารางแนบท้ายประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 
เรื่อง อัตราค่าตอบแทนการเช่ือมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมท่ีเป็นอัตราอ้างอิง 

พ.ศ. ๒๕๕๗ 
-------------------------------------------------------------------- 

 

ประเภทกิจการ 
บริการการเช่ือมต่อ

โครงข่ายโทรคมนาคม 

อัตราค่าตอบแทนการเช่ือมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมท่ีเป็นอัตราอ้างอิง 
(บาท/นาที) 

ต้ังแต่วันที่ประกาศใช้บังคับ –  
๓๐ มิ.ย. ๒๕๕๘ 

๑ ก.ค. ๒๕๕๘ - ๓๐ มิ.ย. ๒๕๕๙ 

โทรศัพท์เคลื่อนที่ 
Call Origination ๐.๔๕ ๐.๓๔ 
Call Termination ๐.๔๕ ๐.๓๔ 
Call Transit ๐.๐๖ ๐.๐๔ 

โทรศัพท์ประจาํที่ 
Call Origination ๐.๔๕ ๐.๓๔ 
Call Termination ๐.๔๕ ๐.๓๔ 
Call Transit ๐.๑๖ ๐.๑๖ 

 
หมายเหตุ 
อัตรา Call Origination และ Call Termination ในกิจการโทรศัพท์ประจําท่ีไม่รวมถึงการเชื่อมต่อ Call Origination และ    
Call Termination ในกรณีต่อไปน้ี 
  (๑) ต้นทางเป็นโทรศัพท์สาธารณะและปลายทางเป็นโทรศัพท์ประจําท่ีในพ้ืนท่ีจังหวัดเดียวกัน 
  (๒) ต้นทางเป็นโทรศัพท์สาธารณะและปลายทางเป็นโทรศัพท์ประจําท่ีในพ้ืนท่ีรหัส ๐๒ เดียวกัน 
  (๓) ต้นทางเป็นโทรศัพท์ประจําท่ีและปลายทางเป็นโทรศัพท์ประจําท่ีในพ้ืนท่ีจังหวัดเดียวกัน 
  (๔) ต้นทางเป็นโทรศัพท์ประจําท่ีและปลายทางเป็นโทรศัพท์ประจําท่ีในพ้ืนท่ีรหัส ๐๒ เดียวกัน 

ท้ังนี้ ให้อัตรา Call Origination และ Call Termination ในกิจการโทรศัพท์ประจําท่ีตามข้อ (๑) (๒) (๓) และ (๔) 
เป็นไปตามที่ผู้รับใบอนุญาตท่ีมีโครงข่ายโทรคมนาคมเจรจาตกลงกัน 
 


