
 หน้า   ๒๙ 
เล่ม   ๑๓๐   ตอนพิเศษ   ๑๘๐   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๒   ธันวาคม   ๒๕๕๖ 
 

 

ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง  กจิการโทรทัศน์   
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 
เรื่อง  การใช้และเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม   

พ.ศ.  ๒๕๕๖ 
 

 

โดยที่เห็นเป็นการสมควรปรับปรุงประกาศคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ  ว่าด้วย
การใช้และเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม  พ.ศ.  ๒๕๔๙  เพื่อให้สอดคล้องกับสภาวการณ์ในปัจจุบัน   

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๒๗  (๖)  (๘)  และ  (๒๔)  และมาตรา  ๓๓  ประกอบมาตรา  ๘๑  
แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนความถี่และกํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง  วิทยุโทรทัศน์  
และกิจการโทรคมนาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๓  อันเป็นกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเก่ียวกับการจํากัดสิทธิ
และเสรีภาพของบุคคล  ซ่ึงมาตรา  ๒๙  ประกอบกับมาตรา  ๓๕  มาตรา  ๓๖  มาตรา  ๔๑  มาตรา  ๔๓  
มาตรา  ๔๕  มาตรา  ๔๖  มาตรา  ๔๗  มาตรา  ๖๑  และมาตรา  ๖๔  ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  
บัญญัติให้กระทําได้โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย  และตามมาตรา  ๒๕  มาตรา  ๒๖  
มาตรา  ๒๗  และมาตรา  ๒๙  แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคม  พ.ศ.  ๒๕๔๔   
อันเป็นกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเก่ียวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล  ซ่ึงมาตรา  ๒๙  
ประกอบกับมาตรา  ๓๕  มาตรา  ๓๖  มาตรา  ๔๑  มาตรา  ๔๓  และมาตรา  ๔๕  ของรัฐธรรมนูญ 
แห่งราชอาณาจักรไทย  บัญญัติให้กระทําได้โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย  คณะกรรมการ
กิจการกระจายเสียง  กิจการโทรทัศน์  และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ  จึงกําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการ
ในการใช้และเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า  “ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง  กิจการโทรทัศน์  
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ  เรื่อง  การใช้และเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๖” 

ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคบัตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๓ ให้ยกเลิก 
(๑) ประกาศคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ  ว่าด้วยการใช้และเชื่อมต่อโครงข่าย

โทรคมนาคม  พ.ศ.  ๒๕๔๙ 
(๒) ประกาศคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ  เรื่อง  อัตราค่าธรรมเนียม  ค่าใช้จ่าย  

และค่าป่วยการในการดําเนินกระบวนพิจารณาของคณะกรรมการวินิจฉัยข้อพิพาท 
(๓) ประกาศคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ  เรื่อง  หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณา

ความเป็นไปได้ทางเทคนิคของจุดเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม    
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(๔) ประกาศคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ  เรื่อง  หลักเกณฑ์การแจ้ง  การเก็บรักษา  
และการเปิดเผยข้อมูลเก่ียวกับการใช้และเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมสําหรับผู้รับใบอนุญาตที่มี 
โครงข่ายโทรคมนาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๑ 

(๕) ประกาศคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ  เรื่อง  หลักเกณฑ์  เงื่อนไข  และ
วิธีการยอมรับคําพิพากษาของศาล  หรือคําช้ีขาดของคณะอนุญาโตตุลาการ  กรณีมีข้อพิพาทตามสัญญา
การใช้หรือเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๑ 

ข้อ ๔ บรรดาประกาศ  ระเบียบ  ข้อบังคับ  และคําส่ังอ่ืนใดในส่วนที่มีกําหนดไว้แล้ว 
ในประกาศนี้  หรือซ่ึงขัดหรือแย้งกับประกาศนี้  ให้ใช้ประกาศนี้แทน 

ข้อ ๕ ในประกาศนี้ 
“โครงข่ายโทรคมนาคม”  หมายความว่า  กลุ่มของเครื่องโทรคมนาคมที่ต่อถึงกันโดยตรงหรือ 

โดยผ่านเครื่องชุมสายหรือเครื่องอ่ืนใด  เพื่อการโทรคมนาคมระหว่างจุดหมายปลายทางที่กําหนดด้วยระบบสาย  
ระบบคล่ืนความถี่  ระบบแสง  ระบบแม่เหล็กไฟฟ้าอ่ืน  ระบบใดระบบหนึ่งหรือหลายระบบรวมกัน 

“ผู้รับใบอนุญาตที่มีโครงข่ายโทรคมนาคม”  หมายความว่า  ผู้รับใบอนุญาตที่มีโครงข่ายโทรคมนาคม
เป็นของตนเองตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบกิจการโทรคมนาคม  และให้หมายความรวมถึงผู้ได้รับอนุญาต  
สัมปทาน  หรือสัญญาให้ประกอบกิจการโทรคมนาคมตามขอบเขตและสิทธิที่มีอยู่เดิมตามที่ได้รับอนุญาต  
สัมปทาน  หรือสัญญา  จากองค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย  หรือการส่ือสารแห่งประเทศไทยอยู่ก่อน
วันที่พระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคม  พ.ศ.  ๒๕๔๔  ใช้บังคับ 

“เชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม”  หมายความว่า  การเชื่อมต่อระหว่างโครงข่ายโทรคมนาคม
ภายใต้ความตกลงทางเทคนิคและทางพาณิชย์เพื่อให้ผู้ใช้บริการของผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคมฝ่ายหนึ่ง
สามารถติดต่อส่ือสารกับผู้ใช้บริการหรือใช้บริการโทรคมนาคมของผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคมอีกฝ่าย
หนึ่งได้ 

“ใช้โครงข่ายโทรคมนาคม”  หมายความว่า  การเข้าถึงโครงข่ายโทรคมนาคมโดยผู้ประกอบ
กิจการโทรคมนาคมภายใต้ความตกลงทางเทคนิคและทางพาณิชย์เพื่อใช้บริการโครงข่ายโทรคมนาคมหรือ
ให้บริการโทรคมนาคมผ่านโครงข่ายโทรคมนาคมได้ 

“ส่ิงอํานวยความสะดวกที่จําเป็น”  หมายความว่า  ส่ิงอํานวยความสะดวก  เช่น  อาคาร  สถานที่
หรือพื้นที่  สาธารณูปโภค  และอุปกรณ์  รวมถึงการทํางาน  กระบวนการ  หรือบริการของผู้รับใบอนุญาต
ที่มีโครงข่ายโทรคมนาคม  ซ่ึงจําเป็นต้องใช้สําหรับการใช้หรือเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม  โดยพิจารณา
จากเง่ือนไข  ดังนี้ 

(๑) ผู้รับใบอนุญาตที่มีโครงข่ายโทรคมนาคมเป็นเจ้าของหรือมีอํานาจควบคุมการใช้ส่ิงอํานวย
ความสะดวกนั้น 



 หน้า   ๓๑ 
เล่ม   ๑๓๐   ตอนพิเศษ   ๑๘๐   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๒   ธันวาคม   ๒๕๕๖ 
 

 

(๒) ผู้รับใบอนุญาตที่ขอใช้หรือเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมจําเป็นต้องใช้ ส่ิงอํานวย 
ความสะดวกนั้นในการให้บริการโทรคมนาคมของตน  และ 

(๓) ผู้รับใบอนุญาตที่ขอใช้หรือเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมไม่สามารถทําหรือจัดให้มีได้ 
หากพิจารณาในทางเศรษฐศาสตร์หรือทางเทคนิค 

“ผู้ร้อง”  หมายความว่า  ผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมที่ร้องขอให้คณะกรรมการ
พิจารณาวินิจฉัยชี้ขาดตามประกาศนี้ 

“คณะกรรมการ”  หมายความว่า  คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง  กิจการโทรทัศน์  และ
กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 

“คณะอนุกรรมการ”  หมายความว่า  คณะอนุกรรมการกล่ันกรองและเสนอความเห็นเก่ียวกับ
การใช้และเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมที่คณะกรรมการแต่งตั้ง 

“เลขาธิการ”  หมายความว่า  เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง  กิจการโทรทัศน์  
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 

“สํานักงาน”  หมายความว่า  สํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง  กิจการโทรทัศน์  
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 

หมวด  ๑ 
การเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม 

 
 

ส่วนที่  ๑ 
หลักการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมทั่วไป 

 
 

ข้อ ๖ ผู้รับใบอนุญาตที่มีโครงข่ายโทรคมนาคมมีหน้าที่ให้ผู้รับใบอนุญาตที่มีโครงข่ายโทรคมนาคม
รายอ่ืนเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมของตนกับของผู้รับใบอนุญาตรายอ่ืน  ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่
คณะกรรมการกําหนดในประกาศนี้ 

ข้อ ๗ ผู้รับใบอนุญาตที่มีโครงข่ายโทรคมนาคมต้อง 
(๑) เสนอและจัดให้มีการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม  ณ  จุดเชื่อมต่อที่มีความเป็นไปได้ 

ทางเทคนิค  และต้องไม่ก่อให้เกิดภาระแก่ผู้รับใบอนุญาตที่มีโครงข่ายโทรคมนาคมรายอ่ืนที่ขอเชื่อมต่อ
โครงข่ายโทรคมนาคมเกินสมควร  ทั้งนี้  ให้ถือว่าจุดเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมดังต่อไปนี้เป็นจุดเชื่อมต่อ 
ที่มีความเป็นไปได้ทางเทคนิค  

 (ก) ชุมสายต่อผ่าน  (tandem  or  transit  switches) 
 (ข) ชุมสายโทรศัพท์ทางไกล  (toll  switches) 
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 (ค) ชุมสายโทรศัพท์เคล่ือนที่เกตเวย์  (gateway  mobile  switches) 
 (ง) ชุมสายโทรศัพท์ทางไกลระหว่างประเทศ  (international  switches) 
 (จ) จุดส่งผ่านสัญญาณ  (signaling  transfer  points) 
 (ฉ) สถานีส่ือสัญญาณโทรคมนาคม  (transmission  stations)  ซ่ึงรวมถึงสถานีเคเบ้ิลใต้น้ํา  

(submarine  cable  landing  stations)  และสถานีดาวเทียมภาคพื้นดิน  (satellite  earth  stations)  ด้วย 
 (ช) ชุมสายอินเทอร์เน็ต  (National  Internet  Exchange)  และชุมสายอินเทอร์เน็ต 

เกตเวย์ระหว่างประเทศ  (International  Internet  Gateway) 
 (ซ) จุดเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมปัจจุบันหรือที่เคยให้มีการเชื่อมต่อไว้แล้ว 
(๒) แจ้งข้อมูลที่ถูกต้องและจําเป็นในการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมให้ผู้รับใบอนุญาตที่มี

โครงข่ายโทรคมนาคมรายอ่ืนที่ขอเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมทราบ  เพื่อให้สามารถดําเนินการเชื่อมต่อ
โครงข่ายโทรคมนาคมได้  และหากมีการร้องขอข้อมูลที่จําเป็นเพิ่มเติม  ต้องจัดให้มีและแจ้งข้อมูลดังกล่าว
ภายในสิบห้าวันนับตั้งแต่วันที่ได้รับการร้องขอ  ทั้งนี้  อาจกําหนดให้มีมาตรการเก็บรักษาความลับได้เท่าที่จําเป็น
และสมเหตุสมผลอันเป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไปในทางธุรกิจ 

(๓) ต้องจัดให้มีจุดติดต่ออย่างเพียงพอและเหมาะสมตามแนวปฏิบัติทางการค้า  เพื่อให้บริการ
สอบถามข้อมูลและติดต่อเจรจาสัญญาการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม 

(๔) ดําเนินการเจรจาทําความตกลงในเงื่อนไขต่าง ๆ  ของสัญญาการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม
ร่วมกันเพื่อให้ได้ข้อยุติภายในเวลาอันสมควร 

(๕) เสนอและจัดให้มีส่ิงอํานวยความสะดวกที่จําเป็นของโครงข่ายโทรคมนาคมของตน  เพื่อให้
ผู้รับใบอนุญาตที่มีโครงข่ายโทรคมนาคมรายอ่ืนที่ขอเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมสามารถเชื่อมต่อ
โครงข่ายโทรคมนาคมได้ 

(๖) จัดให้มีอุปกรณ์บันทึกปริมาณการเรียกเข้า - ออกหรือปริมาณทราฟฟิคอย่างเพียงพอ 
เพื่อบันทึกการให้บริการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม  พร้อมจัดให้มีการบํารุงรักษาและตรวจสอบ 
ความถูกต้องของอุปกรณ์ดังกล่าวอย่างสมํ่าเสมอ  และต้องแจ้งบันทึกปริมาณดังกล่าวแก่ผู้รับใบอนุญาตที่มี
โครงข่ายโทรคมนาคมอีกฝ่ายหนึ่งที่เชื่อมต่อกันตามเงื่อนไขและวิธีการที่ตกลงกันไว้ในสัญญา  ทั้งนี้  บันทึก
การให้บริการเชื่อมตอ่โครงข่ายโทรคมนาคมต้องมีรายละเอียดเพียงพอที่จะให้ผู้รับใบอนุญาตที่มีโครงข่าย
โทรคมนาคมอีกฝ่ายดังกล่าวสามารถตรวจสอบความถูกต้องได้ 

(๗) จัดให้มีวงจรรับ - ส่งสัญญาณและอุปกรณ์ที่จําเป็นสําหรับการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม
อย่างเพียงพอ  ณ  จุดเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม  เพื่อให้ผู้รับใบอนุญาตที่มีโครงข่ายโทรคมนาคม 
ที่ขอเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมสามารถให้บริการด้วยคุณภาพที่ดีได้ 
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(๘) ต้องอนุญาตให้ผู้รับใบอนุญาตที่มีโครงข่ายโทรคมนาคมรายอ่ืนเข้าถึงและใช้ข้อกําหนด 
ทางเทคนิคเก่ียวกับการใช้โครงข่ายอินเทอร์เฟส  (interface)  และโปรโตคอล  (protocol)  หรือเทคโนโลยี 
ที่จําเป็นสําหรับการทํางานร่วมกันระหว่างโครงข่ายเพื่อให้เชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมได้ 

(๙) ไม่กระทําการใด ๆ  อันเป็นเหตุให้การเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมของผู้รับใบอนุญาตที่มี
โครงข่ายโทรคมนาคมรายอ่ืนที่ขอเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมไม่สามารถใช้งานได้ตามปกติและต้องไม่
ก่อให้เกิดการรบกวนกิจการโทรคมนาคมหรือที่อาจก่อให้เกิดเหตุขัดขวางการโทรคมนาคม 

(๑๐) แจ้งข้อมูลเก่ียวกับการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมแก่คณะกรรมการทุกไตรมาสโดยให้เป็นไป
ตามแบบที่กําหนดตามแนบท้ายประกาศนี้  โดยการแจ้งข้อมูลของไตรมาสใด  ให้ดําเนินการให้เสร็จส้ิน
ภายในวันที่สามสิบของเดือนถัดไป  ทั้งนี้  หากผู้รับใบอนุญาตที่มีโครงข่ายโทรคมนาคมประสงค์จะขอแก้ไข
ข้อมูลดังกล่าว  ให้ยื่นข้อมูลที่แก้ไขแล้วพร้อมเหตุผลการแก้ไขภายในส่ีสิบห้าวันนับจากวันที่ยื่นข้อมูลในครั้งแรก 

ข้อ ๘ เพื่อให้การเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพเม่ือได้รับการร้องขอ
โดยผู้รับใบอนุญาตที่มีโครงข่ายโทรคมนาคมรายอ่ืน  ผู้รับใบอนุญาตที่มีโครงข่ายโทรคมนาคมมีหน้าที่ 
ต้องจัดให้มีบริการดังต่อไปนี้ 

(๑) บริการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมเพื่อให้สามารถเรียกจากจุดเริ่มต้น  (call  origination)  
และเรียกถึงจุดปลายทาง  (call  termination)  ภายในโครงข่ายโทรคมนาคมของตนและเรียกผ่าน   
(call  transit)  รวมทั้งการสลับสายหรือสลับเส้นทางบนโครงข่ายโทรคมนาคมของตนได้ 

(๒) บริการของผู้ประกอบการ  (operator  services)  ซ่ึงรวมถึงบริการสอบถามเลขหมายโทรคมนาคม  
บริการทดสอบเลขหมายโทรคมนาคม  บริการเพื่อสาธารณะ  บริการเลขหมายฉุกเฉินหรือบริการอ่ืนตามที่
คณะกรรมการกําหนด 

(๓) การเขา้ถึงเพื่อใช้ทรัพยากรโทรคมนาคม  โครงสร้างพื้นฐานโครงข่าย  และส่ิงอํานวยความสะดวก
ที่จําเป็นสําหรับการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม  อาทิ  อุปกรณ์ชุมสาย  ระบบสนับสนุนการทํางานหรือ
ระบบจัดการบริการ  เป็นต้น  ทั้งนี้  คณะกรรมการอาจกําหนดเป็นรายกรณีไปก็ได้ 

(๔) บริการหรือข้อกําหนดลักษณะการใช้ทางเทคนิคที่จําเป็นสําหรับการทํางานร่วมกันระหว่าง
โครงข่ายโทรคมนาคม  (interoperability) 

ข้อ ๙ ในการพิจารณาว่าจุดเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมใดเป็นจุดเชื่อมต่อที่มีความเป็นไปได้
ทางเทคนิค  ให้พิจารณาจากหลักเกณฑ์  ดังนี้ 

(๑) การเชื่อมต่อ  ณ  จุดเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมนั้น  จะต้องไม่ก่อให้เกิดการรบกวน
กิจการโทรคมนาคม  หรือเป็นเหตุขัดขวางการโทรคมนาคม 

(๒) การเชื่อมต่อ  ณ  จุดเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมนั้น  จะต้องไม่ก่อให้เกิดปัญหาทางเทคนิค
ต่อความปลอดภัยของโครงข่ายโทรคมนาคม  (Network  Security)  หรือเสถียรภาพและความม่ันคง  (Network  
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Stability  and  Reliability)  ต่อโครงข่ายโทรคมนาคมของผู้รับใบอนุญาตที่มีโครงข่ายโทรคมนาคม   
ที่ให้เชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม 

(๓) ห้ามมิให้ใช้ข้อจํากัดเก่ียวกับจํานวนอุปกรณ์วัดปริมาณการเรียกเข้า – ออกหรือปริมาณ 
การใช้วงจรบนโครงข่ายโทรคมนาคม  หรืออุปกรณ์ที่เก่ียวเนื่องอ่ืน  สาธารณูปโภค  พื้นที่  อาคารสถานที่
และความคุ้มค่าหรือค่าใช้จ่ายในการเช่ือมต่อ  ณ  จุดเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม  เป็นข้ออ้างว่า
จุดเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมไม่มีความเป็นไปได้ทางเทคนิค 

ผู้รับใบอนุญาตที่มีโครงข่ายโทรคมนาคมที่ให้เชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมมีหน้าที่พิสูจน์ 
ถึงความเป็นไปได้ทางเทคนิคของจุดเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมตามหลักเกณฑ์ในวรรคหนึ่ง 

ข้อ ๑๐ ผู้รับใบอนุญาตที่มีโครงข่ายโทรคมนาคมต้องเรียกเก็บค่าตอบแทนการเชื่อมต่อโครงข่าย
โทรคมนาคมในอัตราที่สะท้อนต้นทุน  โดยใช้หลักการคํานวณแบบต้นทุนส่วนเพิ่มระยะยาว  (long  run  
incremental  cost)  ทั้งนี้  คณะกรรมการอาจพิจารณากําหนดวิธีการคํานวณต้นทุนและอัตราค่าตอบแทน
การเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมอ้างอิงที่เหมาะสมสําหรับบางประเภทบริการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมได้ 

ผู้รับใบอนุญาตที่มีโครงข่ายโทรคมนาคมอาจเรียกเก็บอัตราค่าตอบแทนการเชื่อมต่อโครงข่าย
โทรคมนาคมโดยใช้อัตราค่าตอบแทนการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมอ้างอิงที่คณะกรรมการกําหนดตาม
วรรคหนึ่งก็ได้ 

ผู้รับใบอนุญาตที่มีโครงข่ายโทรคมนาคมต้องเรียกเก็บค่าตอบแทนการใช้ส่ิงอํานวยความสะดวก 
ที่จําเป็นสําหรับการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมในอัตราที่สะท้อนต้นทุน 

ข้อ ๑๑ ผู้รับใบอนุญาตที่มีโครงข่ายโทรคมนาคมต้องพิจารณาทบทวนอัตราค่าตอบแทน 
การเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมใหม่ทุกปี  และรายงานให้คณะกรรมการทราบ  หากมีการเปล่ียนแปลง
อัตราค่าตอบแทนการเช่ือมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม  จะต้องแจ้งแก่ผู้รับใบอนุญาตที่มีโครงข่ายโทรคมนาคม
ที่ขอเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมและคณะกรรมการทราบล่วงหน้าอย่างน้อยเก้าสิบวัน  พร้อมแสดงหลักฐาน
หรือสาเหตุที่ทําให้ต้องเปล่ียนแปลงอัตราค่าตอบแทน  และรายละเอียดของหลักการและวิธีการคํานวณ
อัตราค่าตอบแทนดังกล่าว 

ข้อ ๑๒ ผู้รับใบอนุญาตที่มีโครงข่ายโทรคมนาคมต้องปฏิบัติต่อผู้รับใบอนุญาตที่มีโครงข่าย
โทรคมนาคมที่ขอเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมทุกรายอย่างเป็นธรรม  สมเหตุสมผล  และไม่เลือกปฏิบัติ 

ในกรณีปรากฏหลักฐานโดยมีเหตุอันสมควรหรือมีกรณีการกล่าวหาว่าผู้รับใบอนุญาตที่มีโครงข่าย
โทรคมนาคมรายใดไม่ปฏิบัติตามที่กําหนดไว้ตามวรรคหนึ่งให้ผู้รับใบอนุญาตที่มีโครงข่ายโทรคมนาคม 
รายดังกล่าวมีหน้าที่ชี้แจงหรือแสดงเหตุว่าตนได้ปฏิบัติโดยชอบตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขตามวรรคหนึ่งแล้ว 
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ส่วนที่  ๒ 
ข้อเสนอการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม 

 
 

ข้อ ๑๓ ผู้ขอรับใบอนุญาตที่มีโครงข่ายโทรคมนาคมมีหน้าที่จัดทําและส่งข้อเสนอการเช่ือมต่อ
โครงข่ายโทรคมนาคม  พร้อมทั้งเอกสารประกอบข้อเสนอดังกล่าวที่แสดงหลักการและวิธีการคํานวณอัตรา
ค่าตอบแทนการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมต่อสํานักงานเพื่อเสนอคณะกรรมการพิจารณา  โดยให้นําส่ง
เป็นเอกสารประกอบการยื่นคําขอใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม 

ในระหว่างที่ข้อเสนอการเช่ือมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม  หรือการคํานวณอัตราค่าตอบแทน 
การเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมยังไม่แล้วเสร็จ  คณะกรรมการอาจกําหนดให้ใช้อัตราค่าตอบแทน 
การเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมอ้างอิงที่คณะกรรมการกําหนดตามข้อ  ๑๐  เป็นการชั่วคราวได้ 

ในกรณีที่ ผู้รับใบอนุญาตที่มีโครงข่ายโทรคมนาคมเรียกเก็บอัตราค่าตอบแทนการเชื่อมต่อ
โครงข่ายโทรคมนาคมโดยใช้อัตราค่าตอบแทนการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมอ้างอิงที่คณะกรรมการกําหนด
ตามข้อ  ๑๐  ในข้อเสนอการเช่ือมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม  ให้ยกเว้นมิต้องส่งเอกสารประกอบข้อเสนอ  
ที่แสดงหลักการและวิธีการคํานวณอัตราค่าตอบแทนการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมให้คณะกรรมการ
พิจารณาตามวรรคหนึ่ง 

ข้อ ๑๔ ข้อเสนอการเช่ือมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมต้องเป็นเอกสารแสดงเจตนาเสนอให้เชื่อมต่อ
โครงข่ายโทรคมนาคมที่มีเงื่อนไขในเชิงพาณิชย์และเทคนิคที่ชัดเจนและเพียงพอ  โดยต้องประกอบด้วย
รายละเอียดต่าง ๆ  อย่างน้อย  ดังต่อไปนี้ 

(๑) รายละเอียดของบริการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม  รวมถึงคุณภาพการเชื่อมต่อโครงข่าย
โทรคมนาคมซ่ึงเป็นมาตรฐานระดับเดียวกับของผู้รับใบอนุญาตที่มีโครงข่ายโทรคมนาคมที่ให้เชื่อมต่อโครงข่าย
โทรคมนาคมเอง 

(๒) รายละเอียดของสิ่งอํานวยความสะดวกที่จําเป็นสําหรับการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม 
(๓) กระบวนการและวิธีการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม  มาตรฐานทางเทคนิคสําหรับ   

การเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม  รวมทั้งจุดเชื่อมต่อที่มีความเป็นไปได้ทางเทคนิคที่เสนอให้มีการเชื่อมต่อ
โครงข่ายโทรคมนาคม 

(๔) หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้รับใบอนุญาตที่มีโครงข่ายโทรคมนาคมที่ขอเชื่อมต่อโครงข่าย
โทรคมนาคมและผู้รับใบอนุญาตที่มีโครงข่ายโทรคมนาคมที่ให้เชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม  รวมทั้งเงื่อนไข
เก่ียวกับการรักษาความลับ  การเปิดเผยข้อมูล  และมาตรการด้านความปลอดภัย 

(๕) อัตราค่าตอบแทนการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม  และอัตราค่าตอบแทนการใช้ 
ส่ิงอํานวยความสะดวกที่จําเป็น 
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(๖) หลักเกณฑ์และวิธีการสําหรับการเรียกเก็บ  การแบ่ง  และการชําระค่าตอบแทนการเชื่อมต่อ
โครงข่ายโทรคมนาคม 

(๗) กระบวนการและระยะเวลาเจรจาข้อตกลงการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม 
(๘) เงื่อนไขและขั้นตอนการร้องขอใช้บริการใหม่และการเปล่ียนแปลงการเชื่อมต่อโครงข่าย

โทรคมนาคม 
(๙) ขั้นตอน  วิธีการ  และระยะเวลาดําเนินการต่อข้อร้องเรียนและข้อโต้แย้งที่มีกับผู้รับใบอนุญาต

ที่มีโครงข่ายโทรคมนาคมที่ขอเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม 
(๑๐) บทลงโทษหรือค่าปรับกรณีผิดเงื่อนไขของสัญญา 
(๑๑) บุคคลและสถานที่ที่ติดต่อได้ 
ข้อ ๑๕ ข้อเสนอการเช่ือมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมตามข้อ  ๑๔  ต้องไม่มีลักษณะ  ดังต่อไปนี้ 
(๑) มีเงื่อนไขอันเป็นการเลือกปฏิบัติ  แบ่งแยก  หรือกีดกันผู้รับใบอนุญาตที่มีโครงขา่ยโทรคมนาคม

รายอ่ืน 
(๒) มีเงื่อนไขที่ไม่สมเหตุสมผลที่อาจเป็นเหตุให้เกิดการผูกขาด  หรือลด  หรือจํากัดการแข่งขัน

ในการให้บริการโทรคมนาคม 
(๓) มีอัตราค่าตอบแทนการเช่ือมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมไม่สมเหตุสมผล  หรือมีอัตราสูงเกินส่วน

จนอาจเป็นเหตุให้เกิดผลกระทบต่อค่าบริการของผู้ใช้บริการ  หรือเป็นการกีดกันการเข้าตลาดหรือ 
ไม่เอ้ืออํานวยต่อการแข่งขันอย่างเป็นธรรม 

(๔) มีเงื่อนไขที่ทําให้ผู้ใช้บริการเสียประโยชน์ 
ข้อ ๑๖ ในกรณีที่คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าข้อเสนอการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม

เป็นไปตามที่กําหนดไว้ในประกาศนี้  ให้คณะกรรมการมีคําส่ังเห็นชอบข้อเสนอการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม
ดังกล่าว 

หากคณะกรรมการเห็นว่าข้อเสนอการเช่ือมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมไม่เป็นไปตามที่กําหนดไว้ 
ในประกาศนี้  คณะกรรมการอาจเรียกให้ผู้รับใบอนุญาตที่มีโครงข่ายโทรคมนาคมเข้าชี้แจง  ปรับปรุงข้อเสนอ
การเชื่อมต่อโครงขา่ยโทรคมนาคม  หรือปรับอัตราค่าตอบแทนการเช่ือมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมโดยอาจ
กําหนดให้ใช้อัตราค่าตอบแทนการเช่ือมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมอ้างอิงที่คณะกรรมการกําหนดตามข้อ  ๑๐  
ไปก่อนเป็นการชั่วคราวก็ได้ 

ข้อ ๑๗ การพิจารณาข้อเสนอการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมของคณะกรรมการต้องกระทํา
ให้เสร็จส้ินภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่ได้รับข้อเสนอการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมที่ครบถ้วนสมบูรณ์
หรือนับแต่วันที่ได้รับการชี้แจง  หรือได้รับข้อเสนอการเช่ือมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมที่ได้ปรับปรุงหรือ 
ปรับอัตราค่าตอบแทนการเช่ือมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมแล้วตามข้อ  ๑๖  แล้วแต่กรณี 
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ข้อ ๑๘ ผู้รับใบอนุญาตที่มีโครงข่ายโทรคมนาคมต้องเปิดเผยข้อเสนอการเช่ือมต่อโครงข่าย
โทรคมนาคมที่คณะกรรมการเห็นชอบแล้วเป็นการทั่วไป  โดยผ่านทางเว็บไซต์ของผู้รับใบอนุญาตที่มี
โครงข่ายโทรคมนาคมภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับคําส่ังของคณะกรรมการ 

ข้อ ๑๙ ผู้รับใบอนุญาตที่มีโครงข่ายโทรคมนาคมมีหน้าที่ปรับปรุงหรือแก้ไขเปล่ียนแปลง
ข้อเสนอการเช่ือมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม  ในกรณีดังต่อไปนี้ 

(๑) มีการเปล่ียนแปลงอัตราค่าตอบแทนการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม  เม่ือได้พิจารณาทบทวน
อัตราค่าตอบแทนการเช่ือมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมใหม่ตามที่กําหนดไว้ในข้อ  ๑๑ 

(๒) มีการเปล่ียนแปลงแก้ไขโครงข่ายโทรคมนาคมที่มีผลกระทบต่อการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม  
รวมถึงการเพิ่ม  ลด  หรือเปล่ียนแปลงจุดเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมตามที่กําหนดไว้ในข้อ  ๓๘ 

(๓) มีการทําสัญญาการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมที่มีข้อกําหนดหรือเงื่อนไขแตกต่างไปจาก
ข้อเสนอการเช่ือมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมในสาระสําคัญ 

(๔) กรณีอ่ืนที่คณะกรรมการเห็นสมควร 
ข้อ ๒๐ การปรับปรุงหรือแก้ไขเปล่ียนแปลงข้อเสนอการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมต้องได้รับ

ความเห็นชอบจากคณะกรรมการก่อน  โดยให้ผู้รับใบอนุญาตที่มีโครงข่ายโทรคมนาคมตอ้งชี้แจงถึงความจําเป็น
และเหตุผลในการขอปรับปรุงหรือแก้ไขเปล่ียนแปลง  ทั้งนี้  ในการพิจารณาข้อเสนอการเช่ือมต่อโครงข่าย
โทรคมนาคมที่ได้ปรับปรุงหรือแก้ไขเปล่ียนแปลงแล้ว  รวมทั้งการเปิดเผยข้อเสนอการเช่ือมต่อโครงข่าย
โทรคมนาคมดังกล่าว  ให้นําข้อ  ๑๔  ข้อ  ๑๕  ข้อ  ๑๖  ข้อ  ๑๗  และข้อ  ๑๘  มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

ส่วนที่  ๓ 
กระบวนการเจรจาและการทําสัญญาการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม 

 
 

ข้อ ๒๑ ผู้รับใบอนุญาตที่มีโครงข่ายโทรคมนาคมมีสิทธิและเสรีภาพในการเจรจาเงื่อนไขสัญญา
การเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมได้อย่างอิสระภายใต้แนวทางในข้อเสนอการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม  
แต่ต้องไม่ขัดหรือแย้งกับบทบัญญัติแห่งกฎหมายและหลักเกณฑ์และวิธีการที่กําหนดไว้ในประกาศนี้ 

ข้อ ๒๒ ผู้รับใบอนุญาตที่มีโครงข่ายโทรคมนาคมที่ประสงค์จะขอเช่ือมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม
ต้องแจ้งความประสงค์เป็นหนังสือแก่ผู้รับใบอนุญาตที่มีโครงข่ายโทรคมนาคมที่ให้เชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม
ว่าต้องการขอทําสัญญาการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมตามเงื่อนไขที่กําหนดไว้ตามข้อเสนอเชื่อมต่อโครงข่าย
โทรคมนาคม  โดยต้องระบุรายละเอียดอย่างน้อย  ดังต่อไปนี้ 

(๑) บริการที่ต้องการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม  รวมทั้งคุณภาพและปริมาณที่ต้องการ 
ของบริการและรายละเอียดทางเทคนิคอ่ืน ๆ  ที่จําเป็นสําหรับการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม 
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(๒) รูปแบบการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมที่ต้องการ  และสถานที่ที่จะเป็นจุดเชื่อมต่อ
โครงข่ายโทรคมนาคม 

(๓) ส่ิงอํานวยความสะดวกที่จําเป็นสําหรับการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม 
(๔) วัน  ระยะเวลา  และสถานที่ที่ต้องการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม 
(๕) ข้อเสนอหรือเงื่อนไขที่ต้องการเจรจาเพิ่มเติมหรือปรับเปล่ียนจากข้อเสนอของผู้รับใบอนุญาต 

ที่มีโครงข่ายโทรคมนาคมที่ให้เชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม 
(๖) ข้อมูลอ่ืนที่จําเป็นสําหรับการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม 
(๗) บุคคลและสถานที่ที่ติดต่อได้ 
ผู้รับใบอนุญาตที่มีโครงข่ายโทรคมนาคมที่ขอเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมต้องแจ้งการขอเชื่อมต่อ

โครงข่ายโทรคมนาคม  พร้อมส่งสําเนาหนังสือขอเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมแก่คณะกรรมการภายใน
สิบห้าวันนับแต่วันที่ส่งหนังสือขอเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมแก่ผู้รับใบอนุญาตที่มีโครงข่ายโทรคมนาคม
ที่ให้เชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม 

ข้อ ๒๓ ผู้รับใบอนุญาตที่มีโครงข่ายโทรคมนาคมที่ให้เชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมต้องจัดหา
สถานที่หรือพื้นที่สําหรับการติดตั้งอุปกรณ์ที่จําเป็นสําหรับการเชื่อมต่อตามที่ผู้รับใบอนุญาตที่มีโครงข่าย
โทรคมนาคมที่ขอเชื่อมต่อร้องขอโดยมิชักช้า  และต้องมีเงื่อนไขที่เป็นธรรม  สมเหตุสมผล  ไม่เลือกปฏิบัติ
และเรียกเก็บค่าตอบแทนหรือค่าบริการที่สะทอ้นต้นทุน 

หากผู้รับใบอนุญาตที่มีโครงข่ายโทรคมนาคมที่ให้เชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมไม่สามารถจัดหา
สถานที่หรือพื้นที่ตามที่ผู้รับใบอนุญาตที่มีโครงข่ายโทรคมนาคมที่ขอเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมร้องขอ
ตามวรรคหนึ่งได้  เนื่องจากเหตุผลทางเทคนิคหรือข้อจํากัดด้านพื้นที่  ผู้รับใบอนุญาตที่มีโครงข่ายโทรคมนาคม
ที่ให้เชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมต้องจัดหาพื้นที่ใกล้เคียงหรือจัดให้มีมาตรการอ่ืน  เพื่อให้ติดตั้งอุปกรณ์
และเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมได้โดยมิชักช้า  ทั้งนี้  จะต้องไม่ก่อให้เกิดภาระแก่ผู้รับใบอนุญาตที่มี
โครงข่ายโทรคมนาคมที่ขอเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมเกินสมควร 

ข้อ ๒๔ ในกรณีที่ผู้รับใบอนุญาตที่มีโครงข่ายโทรคมนาคมที่ขอเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม
ประสงค์จะขอเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม  ณ  จุดเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมอ่ืนเพิ่มเติม  หรือ
ประสงค์จะใช้ส่ิงอํานวยความสะดวกอ่ืนเพิ่มเติม  นอกเหนือจากที่ผู้รับใบอนุญาตที่มีโครงข่ายโทรคมนาคม
ที่ให้เชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมเสนอไว้ในข้อเสนอการเช่ือมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม  ผู้รับใบอนุญาต 
ที่มีโครงข่ายโทรคมนาคมที่ขอเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมต้องแจ้งความประสงค์ดังกล่าวเป็นหนังสือ  
พร้อมเอกสารแสดงรายละเอียดทางเทคนิคที่เก่ียวข้องอย่างชัดเจนแก่ผู้รับใบอนุญาตที่มีโครงข่ายโทรคมนาคม 
ที่ให้เชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม 
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ผู้รับใบอนุญาตที่มีโครงข่ายโทรคมนาคมที่ขอเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมต้องเป็นผู้รับผิดชอบ
ค่าใช้จ่ายในการทําหรือจัดให้มีจุดเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมเพิ่มเติม  หรือส่ิงอํานวยความสะดวก
เพิ่มเติมนั้นเท่าที่จําเป็นสําหรับการดําเนินการดังกล่าว 

ข้อ ๒๕ ในกรณีที่ผู้รับใบอนุญาตที่มีโครงข่ายโทรคมนาคมที่ขอเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม
ร้องขอเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม  ณ  จุดเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมอ่ืนเพิ่มเติม  หรือประสงค์จะใช้
ส่ิงอํานวยความสะดวกอ่ืนเพิ่มเติม  นอกเหนือจากที่ผู้รับใบอนุญาตที่มีโครงข่ายโทรคมนาคมที่ให้เชื่อมต่อ
โครงข่ายโทรคมนาคมเสนอไว้ในข้อเสนอการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม  แต่ผู้รับใบอนุญาตที่มีโครงข่าย
โทรคมนาคมที่ให้เชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมนั้นไม่สามารถทําหรือจัดให้มีจุดเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม
เพิ่มเติม  หรือส่ิงอํานวยความสะดวกเพิ่มเติมนั้นตามที่ร้องขอได้  โดยให้เหตุผลว่าจุดเชื่อมต่อโครงข่าย
โทรคมนาคมดังกล่าวไม่ใช่จุดเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมที่มีความเป็นไปได้ทางเทคนิค  หรือส่ิงอํานวย
ความสะดวกดังกล่าวไม่สามารถทําหรือจัดให้มีได้หากพิจารณาในทางเทคนิค  แล้วแต่กรณี  ผู้รับใบอนุญาต
ที่มีโครงข่ายโทรคมนาคมที่ให้เชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมต้องแจ้งแก่ผู้รับใบอนุญาตที่มีโครงข่ายโทรคมนาคม
ที่ขอเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมเป็นหนังสือภายในระยะเวลาสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับการร้องขอ 
พร้อมเหตุผลในการปฏิเสธโดยละเอียด 

ผู้รับใบอนุญาตที่มีโครงข่ายโทรคมนาคมที่ขอเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมซ่ึงถูกปฏิเสธมีสิทธิ
ร้องขอให้คณะกรรมการพิจารณาวินิจฉัยชี้ขาดได้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กําหนดในหมวด  ๔  ว่าด้วย
กระบวนการระงับข้อพิพาท  และให้ผู้รับใบอนุญาตที่มีโครงขา่ยโทรคมนาคมที่ให้เชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม
ซ่ึงปฏิเสธมีหน้าที่พิสูจน์ถึงเหตุแห่งการปฏิเสธนั้น 

ข้อ ๒๖ ในกรณีที่ผู้รับใบอนุญาตที่มีโครงข่ายโทรคมนาคมทั้งสองฝ่ายยังมีข้อที่ตกลงกันไม่ได้
ในการเจรจาทําสัญญาการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมภายหลังเก้าสิบวันนับแต่วันเริ่มต้นของการเจรจา
ให้ถือว่ามีข้อพิพาทเกิดขึ้น  และคู่กรณีมีสิทธิร้องขอให้คณะกรรมการพิจารณาวินิจฉัยชี้ขาดข้อพิพาทดังกล่าว
ได้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กําหนดในหมวด  ๔  ว่าด้วยกระบวนการระงับข้อพิพาท  ทั้งนี้  ให้ถือว่า
วันที่ผู้รับใบอนุญาตที่มีโครงข่ายโทรคมนาคมที่ให้เชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมได้รับหนังสือขอเชื่อมต่อ
โครงข่ายโทรคมนาคมเป็นวันเริ่มต้นของการเจรจา 

ในระหว่างที่ไม่สามารถตกลงกันได้ระหว่างผู้รับใบอนุญาตที่มีโครงข่ายโทรคมนาคมตามวรรคหนึ่ง  
คณะกรรมการอาจกําหนดให้ใช้อัตราค่าตอบแทนการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมอ้างอิงที่คณะกรรมการ
กําหนดตามข้อ  ๑๐  เป็นการชั่วคราวได้ 

ข้อ ๒๗ สัญญาการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมจะต้องมีข้อกําหนดในลักษณะ  ดังนี้ 
(๑) ไม่ทําให้ผู้ใช้บริการเสียประโยชน์ 
(๒) ไม่เป็นการเลือกปฏิบัติ  แบ่งแยก  หรือกีดกันผู้รับใบอนุญาตที่มีโครงข่ายโทรคมนาคมรายอ่ืน 
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(๓) ข้อกําหนดทางเทคนิค  ณ  จุดที่มีการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมต้องชัดเจน  มีความเป็นไปได้
ทางเทคนิคและไม่ก่อให้เกิดภาระแก่ผู้รับใบอนุญาตที่มีโครงข่ายโทรคมนาคมที่ขอเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม
เกินสมควร 

(๔) มีการกําหนดหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้รับใบอนุญาตที่มีโครงข่ายโทรคมนาคมที่เป็น
คู่สัญญาการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมที่ชัดเจน 

(๕) การกําหนดอัตราค่าตอบแทนการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมต้องเป็นไปอย่างสมเหตุสมผล
และเป็นธรรมต่อผู้รับใบอนุญาตที่มีโครงข่ายโทรคมนาคมกับผู้ขอเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมและต้องให้มี
ความเท่าเทียมกันในระหว่างผู้ขอเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมทุกราย 

ข้อ ๒๘ ผู้รับใบอนุญาตที่มีโครงข่ายโทรคมนาคมที่ให้เชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมต้องจัดส่ง
สําเนาสัญญาการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมให้กับคณะกรรมการ  พร้อมแจ้งรายละเอียดของเงื่อนไข 
ในสัญญาการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมที่แตกต่างหรือเพิ่มเติมจากข้อเสนอการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม
ภายในสิบวันนับแต่วันที่คู่สัญญาทุกฝ่ายได้มีการลงนามในสัญญา  ทั้งนี้  คณะกรรมการอาจเรียกให้คู่สัญญา
จัดส่งข้อมูลเพิ่มเติมหรือมาให้ถ้อยคําก็ได้ 

ผู้รับใบอนุญาตที่มีโครงข่ายโทรคมนาคมให้เชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมต้องเปิดเผยสัญญา 
การเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมตามวรรคหนึ่งเป็นการทั่วไป  โดยผ่านทางเว็บไซต์ของผู้รับใบอนุญาตที่มี
โครงข่ายโทรคมนาคมภายในสิบห้าวันนับแตว่ันที่คู่สัญญาทุกฝ่ายได้มีการลงนามในสัญญา 

ข้อ ๒๙ หากคณะกรรมการเห็นว่าข้อกําหนดในสัญญาการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม
ดังกล่าวไม่เป็นไปตามลักษณะที่กําหนดในข้อ  ๒๗  ให้ดําเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบกิจการ
โทรคมนาคม 

ข้อ ๓๐ การแก้ไขเปล่ียนแปลงสัญญาการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม  ผู้รับใบอนุญาตที่มี
โครงข่ายโทรคมนาคมที่ให้เชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมต้องจัดส่งสําเนาสัญญาการเชื่อมต่อโครงข่าย
โทรคมนาคมที่ได้แก้ไขเปล่ียนแปลง  พร้อมแจ้งรายละเอียดและเหตุผลในการแก้ไขเปล่ียนแปลงสัญญา
เพื่อให้คณะกรรมการพิจารณา  รวมถึงรายละเอียดของเงื่อนไขในสัญญาการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม
ที่ได้แก้ไขเปล่ียนแปลง  ทั้งนี้  ในการพิจารณาสัญญาการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมที่ได้แก้ไขเปล่ียนแปลงแล้ว
ให้นําข้อ  ๒๗  ข้อ  ๒๘  และข้อ  ๒๙  มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

ข้อ ๓๑ ผู้รับใบอนุญาตที่มีโครงข่ายโทรคมนาคมต้องใช้ข้อมูลที่ได้รับจากผู้รับใบอนุญาตที่มี
โครงข่ายโทรคมนาคมอีกฝ่ายหนึ่งในระหว่างการเจรจาสัญญาเพื่อประโยชน์ในการเช่ือมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม
เท่านั้น  และต้องไม่ใช้ข้อมูลดังกล่าวเพื่อให้เกิดความได้เปรียบอันจะทําให้เกิดการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรม  
รวมทั้งต้องไม่เปิดเผยข้อมูลดังกล่าวแก่บุคคลอ่ืนโดยมิได้รับอนุญาตจากผู้รับใบอนุญาตที่มีโครงข่ายโทรคมนาคม
อีกฝ่ายดังกล่าว  เว้นแต่เป็นกรณีที่กฎหมายอนุญาต 

ผู้รับใบอนุญาตที่มีโครงข่ายโทรคมนาคมต้องจัดให้มีมาตรการคุ้มครองข้อมูลที่เป็นความลับ 
ทางการค้าที่ได้รับจากผู้รับใบอนุญาตที่มีโครงข่ายโทรคมนาคมอีกฝ่ายหนึ่งอย่างเพียงพอและเหมาะสม 
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ส่วนที่  ๔ 
การปฏิบัติตามสัญญาการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม 

 
 

ข้อ ๓๒ เม่ือสามารถตกลงทําสัญญาการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมแล้ว  ผู้รับใบอนุญาต 
ที่มีโครงข่ายโทรคมนาคมที่ให้เชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมต้องจัดให้มีการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม
โดยมิชักช้าตามที่ตกลงไว้ในสัญญา  โดยต้องไม่เลือกปฏิบัติแก่ผู้รับใบอนุญาตที่มีโครงข่ายโทรคมนาคม 
รายใดรายหนึ่ง 

หากผู้รับใบอนุญาตที่มีโครงข่ายโทรคมนาคมที่ให้เชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมไม่สามารถ
ดําเนินการจัดให้มีการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมภายในระยะเวลาที่คู่สัญญาตกลงกันไว้  ให้ผู้รับใบอนุญาต  
ที่มีโครงข่ายโทรคมนาคมที่ให้เชื่อมต่อโครงข่ายมีหน้าที่แจ้งให้ผู้รับใบอนุญาตที่มีโครงข่ายโทรคมนาคมที่ขอ
เชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมทราบโดยมิชักช้า  พร้อมทั้งแจ้งเหตุผลของความล่าช้าดังกล่าวด้วย  หาก
เหตุที่อ้างความล่าช้านั้นไม่สมเหตุสมผล  ให้ถือว่าผู้รับใบอนุญาตที่มีโครงข่ายโทรคมนาคมที่ให้เชื่อมต่อ
โครงข่ายโทรคมนาคมผิดสัญญาการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมและไม่ปฏิบัติตามมาตรา  ๒๕   
แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคม  พ.ศ.  ๒๕๔๔ 

ข้อ ๓๓ ผู้รับใบอนุญาตที่มีโครงข่ายโทรคมนาคมที่ให้เชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมต้องประกัน
คุณภาพการให้บริการและให้บริการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมตามที่กําหนดไว้ในสัญญาการเชื่อมต่อ
โครงข่ายโทรคมนาคม 

ข้อ ๓๔ ผู้รับใบอนุญาตที่มีโครงข่ายโทรคมนาคมที่ให้เชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมต้องยินยอม
ให้ผู้รับใบอนุญาตที่มีโครงข่ายโทรคมนาคมที่ขอเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมเข้าไปซ่อมแซม  หรือบํารุงรักษา
อุปกรณ์หรือส่ิงอํานวยความสะดวกในสถานที่หรือพื้นที่ร่วมได้ตามความเหมาะสมตลอดเวลา  โดยอาจกําหนด
มาตรการด้านความปลอดภัยหรือการเก็บรักษาความลับสําหรับการเข้าใช้สถานที่หรือพื้นที่ร่วมนั้นก็ได้   
แต่มาตรการดังกล่าวต้องสมเหตุสมผล  เหมาะสม  และไม่เลือกปฏิบัติ 

ข้อ ๓๕ ผู้รับใบอนุญาตที่มีโครงข่ายโทรคมนาคมที่ขอเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมต้องบํารุงรักษา
การเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมจากโครงข่ายโทรคมนาคมของตนไปยังจุดเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม  
เว้นแต่จะมีการตกลงไว้เป็นอย่างอ่ืน 

ข้อ ๓๖ หลักเกณฑ์  เงื่อนไข  และวิธีการจัดเก็บค่าบริการและการแบ่งค่าบริการสําหรับกรณีที่มี
การเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมให้เป็นไปตามที่คู่สัญญาเจรจาตกลง  เว้นแต่จะกําหนดไว้เป็นอย่างอ่ืน 
ในประกาศนี้ 

ยกเว้นบริการโทรคมนาคมระหว่างประเทศและกิจการอ่ืนที่คณะกรรมการกําหนดให้ผู้รับใบอนุญาต 
ที่มีโครงข่ายโทรคมนาคมที่เป็นเจ้าของโครงข่ายโทรคมนาคมของผู้ใช้บริการโทรคมนาคมต้นทางเป็นผู้จัดเก็บ
ค่าบริการจากผู้ใช้บริการ  และให้รับผิดชอบหนี้สูญของผู้ใช้บริการต้นทาง  โดยไม่สามารถยกขึ้นกล่าวอ้าง 
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เพื่อยกเว้นการชําระค่าตอบแทนเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมกับผู้รับอนุญาตที่มีโครงข่ายโทรคมนาคม
รายอ่ืนได้ 

กรณีบริการโทรคมนาคมระหว่างประเทศและกิจการอ่ืนที่คณะกรรมการกําหนด  การเรียกเก็บ
ค่าบริการจากผู้ใช้บริการต้นทางให้เป็นไปตามที่คู่สัญญาเจรจาตกลง  โดยผู้ให้บริการโทรคมนาคมระหว่าง
ประเทศไม่สามารถยกหนี้สูญของผู้ใช้บริการต้นทางขึ้นกล่าวอ้างเพื่อยกเว้นการชําระค่าตอบแทนเชื่อมต่อ
โครงข่ายโทรคมนาคมกับผู้รับอนุญาตที่มีโครงข่ายโทรคมนาคมรายอ่ืนได้ 

ข้อ ๓๗ การผิดนัดชําระหนี้ค่าตอบแทนการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมไม่ถือเป็นเหตุให้
ผู้รับใบอนุญาตที่มีโครงข่ายโทรคมนาคมที่ให้เชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมมีสิทธิยกเลิกสัญญาการเชื่อมต่อ
โครงข่ายโทรคมนาคม  หรือระงับการให้บริการหรือลดคุณภาพของการให้บริการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม  
เว้นแต่จะได้รับการอนุญาตจากคณะกรรมการก่อน 

การยกเลิกสัญญาการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม  หรือระงับการให้บริการหรือลดคุณภาพของ
การให้บริการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมจะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการก่อน  โดยให้ผู้รับ
ใบอนุญาตที่มีโครงข่ายโทรคมนาคมที่ให้เชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมต้องยื่นคําขอเป็นหนังสือ  พร้อมทั้ง
รายละเอียดและเหตุผลในการขอยกเลิกสัญญา  หรือระงับการให้บริการหรือลดคุณภาพของการให้บริการ  
เพื่อให้คณะกรรมการพิจารณา  ในกรณีที่เห็นสมควร  คณะกรรมการอาจกําหนดมาตรการชั่วคราวเพื่อคุ้มครอง
ผู้ใช้บรกิารหรือเพื่อประโยชน์สาธารณะก็ได้ 

ข้อ ๓๘ หากมีการเปล่ียนแปลงแก้ไขโครงข่ายโทรคมนาคมที่มีผลกระทบต่อการเช่ือมต่อโครงข่าย
โทรคมนาคม  รวมถึงการเพิ่ม  ลด  หรือเปล่ียนแปลงจุดเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม  ผู้รับใบอนุญาตที่มี
โครงข่ายโทรคมนาคมที่ให้เชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมจะต้องแจ้งแก่คณะกรรมการ  และต้องประกาศ
ให้ทราบถึงการเปล่ียนแปลงแก้ไขดังกล่าวเป็นการทั่วไปและล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสามเดือน 

ข้อ ๓๙ ภายใต้บังคับมาตรา  ๓๐  แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคม  
พ.ศ.  ๒๕๔๔  ผู้รับใบอนุญาตที่มีโครงข่ายโทรคมนาคมซ่ึงเป็นคู่สัญญาจะขอปรับปรุงอัตราค่าตอบแทน 
การเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมต่อคณะกรรมการก็ได้  ในการอนุญาตให้คณะกรรมการคํานึงถึงผลกระทบ
ที่มีต่อผู้ใช้บริการประกอบด้วย 

หมวด  ๒ 
การใช้โครงข่ายโทรคมนาคม 

 
 

ส่วนที่  ๑ 
หลักการใช้โครงข่ายโทรคมนาคมทั่วไป 
 

 

ข้อ ๔๐ ผู้รับใบอนุญาตที่มีโครงข่ายโทรคมนาคมต้องยินยอมให้ผู้รับใบอนุญาตรายอ่ืนใช้โครงข่าย
โทรคมนาคมของตน  ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการกําหนดในประกาศนี้ 
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ข้อ ๔๑ ผู้รับใบอนุญาตที่มีโครงข่ายโทรคมนาคมต้อง 
(๑) แจ้งข้อมูลที่ถูกต้องและจําเป็นในการใช้โครงข่ายโทรคมนาคมให้ผู้รับใบอนุญาตรายอ่ืนที่ขอใช้

โครงข่ายโทรคมนาคมทราบ  เพื่อให้สามารถดําเนินการใช้โครงข่ายโทรคมนาคมได้  และหากมีการร้องขอ
ข้อมูลที่จําเป็นเพิ่มเติม  ต้องจัดให้มีและแจ้งข้อมูลดังกล่าวภายในสิบห้าวันนับตั้งแต่วันที่ได้รับการร้องขอ  
ทั้งนี้  อาจกําหนดให้มีมาตรการเก็บรักษาความลับได้เท่าที่ จําเป็นและสมเหตุสมผลอันเป็นที่ยอมรับกัน 
โดยทั่วไปในทางธุรกิจ 

(๒) ต้องจัดให้มีจุดติดต่ออย่างเพียงพอและเหมาะสมตามแนวปฏิบัติทางการค้า  เพื่อให้บริการ
สอบถามข้อมูลและติดต่อเจรจาสัญญาการใช้โครงข่ายโทรคมนาคม 

(๓) ดําเนินการเจรจาทําความตกลงในเงื่อนไขต่าง ๆ   ของสัญญาการใช้โครงข่ายโทรคมนาคมร่วมกัน
เพื่อให้ได้ข้อยุติภายในเวลาอันสมควร 

(๔) เสนอและจัดให้มีส่ิงอํานวยความสะดวกที่จําเป็นของโครงข่ายโทรคมนาคมของตน  เพื่อให้
ผู้รับใบอนุญาตรายอ่ืนที่ขอใช้โครงข่ายโทรคมนาคมสามารถใช้โครงข่ายโทรคมนาคมได้ 

(๕) ต้องอนุญาตให้ผู้รับใบอนุญาตรายอ่ืนเข้าถึงและใช้ข้อกําหนดทางเทคนิคเก่ียวกับการใช้
โครงข่ายอินเทอร์เฟส  (interface)  และโปรโตคอล  (protocol)  หรือเทคโนโลยีที่จําเป็นสําหรับ 
การทํางานร่วมกันระหว่างโครงข่ายเพื่อให้ใช้โครงข่ายโทรคมนาคมได้ 

(๖) ไม่กระทําการใด ๆ  อันเป็นเหตุให้การใช้โครงข่ายโทรคมนาคมของผู้รับใบอนุญาตรายอ่ืน  
ที่ขอใช้โครงข่ายโทรคมนาคมไม่สามารถใช้งานได้ตามปกติ  และต้องไม่ก่อให้เกิดการรบกวนกิจการ
โทรคมนาคมหรือที่อาจก่อให้เกิดเหตุขัดขวางการโทรคมนาคม 

(๗) แจ้งข้อมูลเก่ียวกับการใช้โครงข่ายโทรคมนาคมแก่คณะกรรมการทุกไตรมาสโดยให้เป็นไปตาม
แบบที่กําหนดตามแนบท้ายประกาศนี้  โดยการแจ้งข้อมูลของไตรมาสใด  ให้ดําเนินการให้เสร็จส้ินภายใน
วันที่สามสิบของเดือนถัดไป  ทั้งนี้  หากผู้รับใบอนุญาตที่มีโครงข่ายโทรคมนาคมประสงค์จะขอแก้ไข  
ข้อมูลดังกล่าว  ให้ยื่นข้อมูลที่แก้ไขแล้วพร้อมเหตุผลการแก้ไขภายในส่ีสิบห้าวันนับจากวันที่ยื่นข้อมูลในครั้งแรก 

ข้อ ๔๒ ค่าตอบแทนการใช้โครงข่ายโทรคมนาคมและค่าตอบแทนการใช้ส่ิงอํานวยความสะดวก
ที่จําเป็นสําหรับการใช้โครงข่ายโทรคมนาคม  ให้เป็นไปตามข้อตกลงระหว่างผู้รับใบอนุญาตซ่ึงได้ตกลงร่วมกัน  
โดยค่าตอบแทนดังกล่าวต้องเป็นอัตราทีเ่ป็นธรรม  สมเหตุสมผล  และไม่เลือกปฏิบัติ  ทั้งนี้  คณะกรรมการอาจ
พิจารณากําหนดวิธีการคํานวณต้นทุนและอัตราค่าตอบแทนการใช้โครงข่ายโทรคมนาคมอ้างอิงที่เหมาะสม
สําหรับบางประเภทบริการใชโ้ครงข่ายโทรคมนาคมได้ 

ผู้รับใบอนุญาตที่มีโครงข่ายโทรคมนาคมอาจเรียกเก็บอัตราค่าตอบแทนการใช้โครงข่ายโทรคมนาคม
โดยใช้อัตราค่าตอบแทนการใช้โครงข่ายโทรคมนาคมอ้างอิงที่คณะกรรมการกําหนดตามวรรคหนึ่งก็ได้ 

ข้อ ๔๓ ผู้รับใบอนุญาตที่มีโครงข่ายโทรคมนาคมต้องปฏิบัติต่อผู้รับใบอนุญาตที่ขอใช้โครงข่าย
โทรคมนาคมทุกรายอย่างเป็นธรรม  สมเหตุสมผล  และไม่เลือกปฏิบัติ 



 หน้า   ๔๔ 
เล่ม   ๑๓๐   ตอนพิเศษ   ๑๘๐   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๒   ธันวาคม   ๒๕๕๖ 
 

 

ในกรณีปรากฏหลักฐานโดยมีเหตุอันสมควรหรือมีกรณีการกล่าวหาว่าผู้รับใบอนุญาตที่มีโครงข่าย
โทรคมนาคมรายใดไม่ปฏิบัติตามที่กําหนดไว้ตามวรรคหนึ่ง  ให้ผู้รับใบอนุญาตที่มีโครงข่ายโทรคมนาคม 
รายดังกล่าวมีหน้าที่ชี้แจงหรือแสดงเหตุว่าตนได้ปฏิบัติโดยชอบตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขตามวรรคหนึ่งแล้ว 

ส่วนที่  ๒ 
ข้อเสนอการใช้โครงข่ายโทรคมนาคม 

 
 

ข้อ ๔๔ ผู้ขอรับใบอนุญาตที่มีโครงข่ายโทรคมนาคมมีหน้าที่จัดทําและส่งข้อเสนอการใช้โครงข่าย
โทรคมนาคม  พร้อมทั้งเอกสารประกอบข้อเสนอดังกล่าวที่แสดงหลักการและวิธีการคํานวณอัตราค่าตอบแทน
การใช้โครงข่ายโทรคมนาคมต่อสํานักงานเพื่อเสนอคณะกรรมการพิจารณา  โดยให้นําส่งเป็นเอกสารประกอบ 
การยื่นคําขอใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม 

ในระหว่างที่ข้อเสนอการใช้โครงข่ายโทรคมนาคม  หรือการคํานวณอัตราค่าตอบแทนการใช้
โครงข่ายโทรคมนาคมยังไม่แล้วเสร็จ  คณะกรรมการอาจกําหนดให้ใช้อัตราค่าตอบแทนการใช้โครงข่าย
โทรคมนาคมอ้างอิงที่คณะกรรมการกําหนดตามข้อ  ๔๒  เป็นการชั่วคราวได้ 

ในกรณีที่ผู้รับใบอนุญาตที่มีโครงข่ายโทรคมนาคมเรียกเก็บอัตราค่าตอบแทนการใช้โครงข่าย
โทรคมนาคมโดยใช้อัตราค่าตอบแทนการใช้โครงข่ายโทรคมนาคมอ้างอิงที่คณะกรรมการกําหนดตามข้อ  ๔๒  
ในข้อเสนอการใช้โครงข่ายโทรคมนาคม  ให้ยกเว้นมิต้องส่งเอกสารประกอบข้อเสนอที่แสดงหลักการและ
วิธีการคํานวณอัตราค่าตอบแทนการใช้โครงข่ายโทรคมนาคมให้คณะกรรมการพิจารณาตามวรรคหนึ่ง 

ข้อ ๔๕ ข้อเสนอการใช้โครงข่ายโทรคมนาคมต้องเป็นเอกสารแสดงเจตนาเสนอให้ใช้โครงข่าย
โทรคมนาคมที่มีเงื่อนไขในเชิงพาณิชย์และเทคนิคที่ชัดเจนและเพียงพอ  โดยต้องประกอบด้วยรายละเอียด
ต่าง ๆ  อย่างน้อย  ดังต่อไปนี้ 

(๑) รายละเอียดของโครงข่ายโทรคมนาคม  และบริการที่จะอนุญาตให้ใช้โครงข่ายโทรคมนาคม  
รวมถึงคุณภาพการให้บริการใช้โครงข่ายโทรคมนาคมซ่ึงเป็นมาตรฐานระดับเดียวกับของผู้รับใบอนุญาตที่มี
โครงข่ายโทรคมนาคมที่ให้ใช้โครงข่ายโทรคมนาคมเอง 

(๒) รายละเอียดของสิ่งอํานวยความสะดวกที่จําเป็นสําหรับการใช้โครงข่ายโทรคมนาคม 
(๓) กระบวนการและวิธีการเข้าถึงเพื่อใช้โครงข่ายโทรคมนาคม  มาตรฐานทางเทคนิคสําหรับ

การใช้โครงข่ายโทรคมนาคม  รวมถึงความสามารถของโครงข่ายโทรคมนาคมในการรองรับปริมาณทราฟฟิค
ของโครงข่ายโทรคมนาคม 

(๔) หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้รับใบอนุญาตที่ขอใช้โครงข่ายโทรคมนาคมและผู้รับใบอนุญาต
ที่มีโครงข่ายโทรคมนาคมที่ให้ใช้โครงข่ายโทรคมนาคม  รวมทั้งเงื่อนไขเก่ียวกับการรักษาความลับ   
การเปิดเผยข้อมูล  และมาตรการด้านความปลอดภัย 

(๕) อัตราค่าตอบแทนการใช้โครงข่ายโทรคมนาคม  และอัตราค่าตอบแทนการใช้ส่ิงอํานวย
ความสะดวกที่จําเป็น 



 หน้า   ๔๕ 
เล่ม   ๑๓๐   ตอนพิเศษ   ๑๘๐   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๒   ธันวาคม   ๒๕๕๖ 
 

 

(๖) หลักเกณฑ์และวิธีการสําหรับการเรียกเก็บและการชําระค่าตอบแทนการใช้โครงข่ายโทรคมนาคม 
(๗) กระบวนการและระยะเวลาเจรจาข้อตกลงการใช้โครงข่ายโทรคมนาคม 
(๘) เงื่อนไขและขั้นตอนการร้องขอใช้บริการใหม่และการเปล่ียนแปลงการใช้โครงข่ายโทรคมนาคม 
(๙) ขั้นตอน  วิธีการ  และระยะเวลาดําเนินการต่อข้อร้องเรียนและข้อโต้แย้งที่มีกับผู้รับใบอนุญาต

ที่ขอใช้โครงข่ายโทรคมนาคม 
(๑๐) บทลงโทษหรือค่าปรับกรณีผิดเงื่อนไขของสัญญา 
(๑๑) บุคคลและสถานที่ที่ตดิต่อได้ 
ข้อ ๔๖ ในการพิจารณาข้อเสนอการใช้โครงข่ายโทรคมนาคม  การเปิดเผยข้อเสนอการใช้

โครงข่ายโทรคมนาคม  กรณีที่ผู้รับใบอนุญาตที่มีโครงข่ายโทรคมนาคมต้องปรับปรุงหรือแก้ไขเปล่ียนแปลง
ข้อเสนอการใช้โครงข่ายโทรคมนาคม  และการพิจารณาข้อเสนอการใช้โครงข่ายโทรคมนาคมที่มีการปรับปรุง
หรือแก้ไขเปล่ียนแปลงแล้ว  รวมทั้งการเปิดเผยข้อเสนอการใช้โครงข่ายโทรคมนาคมดังกล่าวให้นําข้อ  ๑๕  
ข้อ  ๑๖  ข้อ  ๑๗  ข้อ  ๑๘  และข้อ  ๑๙  ในหมวด  ๑  ส่วนที่  ๒  เก่ียวกับข้อเสนอการเชื่อมต่อ
โครงข่ายโทรคมนาคม  มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

ส่วนที่  ๓ 
กระบวนการเจรจาและการทําสัญญาการใช้โครงข่ายโทรคมนาคม 

 
 

ข้อ ๔๗ ให้นําหลักเกณฑ์และวิธีการที่กําหนดในข้อ  ๒๑  ข้อ  ๒๒  ข้อ  ๒๓  ข้อ  ๒๗  ข้อ  ๒๘  
ข้อ  ๒๙  ข้อ  ๓๐  และข้อ  ๓๑  ในหมวด  ๑  ส่วนที่  ๓  เก่ียวกับกระบวนการเจรจาและการทําสัญญา
การเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมมาใช้บังคับกับการเจรจาสัญญาการใช้โครงข่ายโทรคมนาคมโดยอนุโลม 

ข้อ ๔๘ ผู้รับใบอนุญาตที่มีโครงข่ายโทรคมนาคมอาจปฏิเสธไม่ให้ใช้โครงข่ายโทรคมนาคม 
ของตนเองได้เฉพาะในกรณี  ดังต่อไปนี้ 

(๑) โครงข่ายโทรคมนาคมทีมี่อยู่ไม่เพียงพอแก่การให้ผู้รับใบอนุญาตรายอ่ืนใช้โครงข่ายโทรคมนาคม 
(๒) การใช้โครงข่ายโทรคมนาคมมีปัญหาทางเทคนิคที่อาจก่อให้เกิดการรบกวนกิจการโทรคมนาคม

หรือเป็นเหตุขัดขวางการโทรคมนาคม 
(๓) กรณีอ่ืนตามที่คณะกรรมการประกาศกําหนด 
ในการปฏิเสธไม่ให้ใช้โครงข่ายโทรคมนาคมตามวรรคหนึ่งนั้น  ผู้รับใบอนุญาตที่มีโครงข่ายโทรคมนาคม

ซ่ึงปฏิเสธไม่ให้ใช้โครงข่ายโทรคมนาคมต้องแจ้งแก่ผู้รับใบอนุญาตที่ขอใช้โครงข่ายโทรคมนาคมเป็นหนังสือ
ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับการร้องขอ  พร้อมเหตุผลแห่งการปฏิเสธอย่างละเอียด 

ผู้รับใบอนุญาตที่ขอใช้โครงข่ายโทรคมนาคมซ่ึงถูกปฏิเสธไม่ให้ใช้โครงข่ายโทรคมนาคมตามวรรคหนึ่ง
มีสิทธิร้องขอให้คณะกรรมการพิจารณาวินิจฉัยชี้ขาดได้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กําหนดในหมวด  ๔   
ว่าด้วยกระบวนการระงับข้อพิพาท  และให้ผู้รับใบอนุญาตที่มีโครงข่ายโทรคมนาคมซ่ึงปฏิเสธไม่ให้ใช้
โครงข่ายโทรคมนาคมมีหน้าที่พิสูจน์ถึงเหตุแห่งการปฏิเสธนั้น 



 หน้า   ๔๖ 
เล่ม   ๑๓๐   ตอนพิเศษ   ๑๘๐   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๒   ธันวาคม   ๒๕๕๖ 
 

 

ข้อ ๔๙ ในกรณีที่ผู้รับใบอนุญาตทั้งสองฝ่ายมีข้อที่ตกลงกันไม่ได้ในการเจรจาทําสัญญาการใช้
โครงข่ายโทรคมนาคมภายหลังเก้าสิบวันนับแต่วันเริ่มต้นของการเจรจา  ให้ถือว่ามีข้อพิพาทเกิดขึ้น   
และคู่กรณีมีสิทธิร้องขอให้คณะกรรมการพิจารณาวินิจฉัยชี้ขาดข้อพิพาทดังกล่าวได้ตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการที่กําหนดในหมวด  ๔  ว่าด้วยกระบวนการระงับข้อพิพาท  ทั้งนี้  ให้ถือว่าวันที่ผู้รับใบอนุญาตที่มี
โครงข่ายโทรคมนาคมที่ให้ใช้โครงข่ายโทรคมนาคมได้รับหนังสือขอใช้โครงข่ายโทรคมนาคมเป็นวันเริ่มต้น
ของการเจรจา 

ในระหว่างที่ไม่สามารถตกลงกันได้ระหว่างผู้รับใบอนุญาตตามวรรคหนึ่ง  คณะกรรมการ 
อาจกําหนดให้ใช้อัตราค่าตอบแทนการใช้โครงข่ายโทรคมนาคมอ้างอิงที่คณะกรรมการกําหนดตามข้อ  ๔๒  
เป็นการชั่วคราวได้ 

ส่วนที่  ๔ 
การปฏิบัติตามสัญญาการใช้โครงข่ายโทรคมนาคม 

 
 

ข้อ ๕๐ ให้นําหลักเกณฑ์และวิธีการที่กําหนดในหมวด  ๑  ส่วนที่  ๔  เก่ียวกับการปฏิบัติตามสัญญา
การเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมมาใช้บังคับกับการปฏิบัติตามสัญญาการใช้โครงข่ายโทรคมนาคมโดยอนุโลม 

หมวด  ๓ 
คณะอนุกรรมการกล่ันกรองและเสนอความเห็นเก่ียวกับการใช้และเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม 

 
 

ข้อ ๕๑ ให้มีคณะอนุกรรมการคณะหนึ่งเรียกว่า  คณะอนุกรรมการกล่ันกรองและเสนอความเห็น
เก่ียวกับการใช้และเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม  ประกอบด้วยประธานอนุกรรมการคนหนึ่งและอนุกรรมการอ่ืน
อีกส่ีคน  ซ่ึงคณะกรรมการแต่งตั้งจากผู้ทรงคุณวุฒิซ่ึงมีความรู้และประสบการณ์ในด้านโทรคมนาคม   
ด้านเศรษฐศาสตร์  หรือด้านกฎหมายอันเป็นประโยชน์ต่อการกํากับดูแลกิจการโทรคมนาคม 

อนุกรรมการต้องไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา  ๗  ข.  (๑)  (๒)  (๓)  (๔)  (๕)  (๖)  (๗)  (๘)  
(๙)  (๑๐)  และ  (๑๑)  แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนความถี่และกํากับการประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียง  วิทยุโทรทัศน์  และกิจการโทรคมนาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๓ 

ให้เลขาธิการแต่งตั้งพนักงานของสํานักงานเป็นเลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการคณะอนุกรรมการ
ตามความเหมาะสม 

ข้อ ๕๒ อนุกรรมการมีวาระการดํารงตําแหน่งคราวละสามปี  และอาจได้รับแต่งตั้งอีกได้แต่จะ
ดํารงตําแหน่งติดต่อกันเกินสองวาระไม่ได้ 

ให้อนุกรรมการซ่ึงพ้นจากตําแหน่งตามวาระ  อยู่ในตําแหน่งเพื่อปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าจะมี
การแต่งตั้งอนุกรรมการขึ้นใหม่ 

ข้อ ๕๓ นอกจากการพ้นจากตําแหน่งตามวาระ  อนุกรรมการพ้นจากตําแหน่งเม่ือ 



 หน้า   ๔๗ 
เล่ม   ๑๓๐   ตอนพิเศษ   ๑๘๐   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๒   ธันวาคม   ๒๕๕๖ 
 

 

(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา  ๗  ข.  (๑)  (๒)  (๓)  (๔)  (๕)  (๖)  (๗)  

(๘)  (๙)  (๑๐)  และ  (๑๑)  แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนความถี่และกํากับการประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียง  วิทยุโทรทัศน์  และกิจการโทรคมนาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๓ 

(๔) คณะกรรมการมีมติให้พ้นจากตําแหน่งดว้ยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าก่ึงหนึ่ง 
ในกรณีที่อนุกรรมการพ้นจากตําแหน่งก่อนวาระ  ให้อนุกรรมการเท่าที่เหลืออยู่ปฏิบัติหน้าที่

ต่อไปได้  และให้ถือว่าคณะอนุกรรมการประกอบด้วยอนุกรรมการเท่าที่เหลืออยู่จนกว่าจะมีการแต่งตั้ง
อนุกรรมการขึ้นใหม่  และให้ผู้ได้รับแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งแทน  อยู่ในตําแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ 
ของอนุกรรมการซ่ึงตนแทน 

ข้อ ๕๔ ให้คณะอนุกรรมการมีอํานาจหน้าที่  ดังต่อไปนี้ 
(๑) แสวงหาข้อเท็จจริง  วิเคราะห์ข้อกฎหมาย  ตลอดจนประเด็นทางเทคนิคที่เก่ียวข้องและพิจารณา

หรือเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการกรณีการปฏิเสธไม่ให้ใช้หรือเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมและข้อพิพาท
เก่ียวกับการใช้หรือเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมตามที่กําหนดในประกาศนี้ 

(๒) พิจารณาไกล่เกล่ียข้อพิพาทหากคู่กรณีร้องขอ 
(๓) ให้คําแนะนําหรือคําปรึกษาแก่คณะกรรมการในเชิงนโยบาย  หลักเกณฑ์  วิธีการ  เก่ียวกับ

การใช้และเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม 
(๔) ปฏิบัติการอ่ืนใดตามที่คณะกรรมการมอบหมาย 

หมวด  ๔ 
กระบวนการระงับข้อพิพาท 

 
 

ข้อ ๕๕ ในกรณีที่มีการปฏิเสธไม่ให้เชื่อมต่อหรือใช้โครงข่ายโทรคมนาคมตามข้อ  ๒๕  หรือ
ข้อ  ๔๘  หรือมีข้อพิพาทเกิดขึ้นตามข้อ  ๒๖  หรือข้อ  ๔๙  ให้คู่กรณีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมีสิทธิร้องขอให้
คณะกรรมการพิจารณาวินิจฉัยชี้ขาดได้  โดยยื่นคํารอ้งเป็นหนังสือต่อสํานักงาน 

คําร้องตามวรรคหนึ่ง  ต้องประกอบด้วย 
(๑) วัน  เดือน  ปี  ที่ทําคําร้อง 
(๒) ชื่อ  ที่อยู่  และสถานะของผู้ร้องและคู่กรณีอีกฝ่าย 
(๓) ระบุข้อเท็จจริงที่แสดงให้เป็นที่ประจักษ์ว่ามีการปฏิเสธไม่ให้ใช้หรือเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม  

หรือได้พยายามที่จะเจรจาตกลงทําสัญญาการใช้หรือเชื่อมต่อโครงข่ายกับคู่กรณีอีกฝ่ายหนึ่งแล้ว  แต่ไม่
สามารถตกลงกันได้  พร้อมระบุประเด็นที่สามารถตกลงกันได้และประเด็นที่ไม่สามารถตกลงกันได้ให้ชัดแจ้ง  
รวมทั้งเอกสารหลักฐานต่าง ๆ  ที่เก่ียวข้อง 
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(๔) ข้อเรียกร้องและคําขอให้ชี้ขาด  โดยต้องแสดงให้ชัดแจ้งซ่ึงสภาพแห่งข้อเรียกร้องของผู้ร้อง
และคําขอให้ชี้ขาด  ทั้งข้ออ้างที่อาศัยเป็นหลักแห่งข้อเรียกร้องเช่นว่านั้น 

(๕) ลงลายมือชื่อผู้ร้อง 
ข้อ ๕๖ การยื่นคําร้องต้องกระทําภายในระยะเวลาหนึ่งปีนับแต่วันที่มีการปฏิเสธไม่ให้ใช้หรือ

เชื่อมตอ่ใช้โครงข่ายโทรคมนาคมหรือมีข้อพิพาทเก่ียวกับการใช้หรือเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมเกิดขึ้น
หากยื่นเม่ือพ้นกําหนดระยะเวลาตามที่กําหนดไว้  ให้สํานักงานปฏิเสธไม่รับคําร้องเข้าสู่กระบวนการระงับ
ข้อพิพาท  เว้นแต่สํานักงานเห็นว่าเรื่องนั้นเป็นประโยชน์แก่ส่วนรวมหรือมีเหตุจําเป็นอ่ืนโดยสํานักงานเห็นเอง
หรือคู่กรณีมีคําขอ  สํานักงานอาจรับคําร้องไว้ก็ได้ 

ข้อ ๕๗ เม่ือสํานักงานได้รับคําร้องและเอกสารหลักฐานแล้ว  ให้สํานักงานดําเนินการตรวจสอบ
คําร้องและเอกสารหลักฐานนั้นโดยเร็ว  หากคําร้องหรือเอกสารหลักฐานนั้นไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน 
ให้สํานักงานแจ้งให้ผู้ร้องดําเนินการแก้ไขคําร้องหรือจัดส่งเอกสารหลักฐานเพิ่มเติมภายในเจ็ดวันนับแต่
วันที่ได้รับแจ้งหรือภายในระยะเวลาที่กําหนด 

สํานักงานจะต้องพิจารณาว่าจะรับคําร้องเข้าสู่กระบวนการระงับข้อพิพาทหรือไม่ภายในสามสิบวัน
นับแต่วันที่ได้รับคําร้องและเอกสารหลักฐานที่ถูกต้องและครบถ้วน 

ข้อ ๕๘ คําร้องที่ไม่เป็นไปตามข้อ  ๕๕  ข้อ  ๕๖  และข้อ  ๕๗  มิให้สํานักงานรับคําร้องดังกล่าว
เข้าสู่กระบวนการระงับข้อพิพาท 

ข้อ ๕๙ คําร้องที่สํานักงานรับเข้าสู่กระบวนการระงับข้อพิพาทแล้ว  ให้สํานักงานส่งคําร้อง
และเอกสารหลักฐานให้คณะอนุกรรมการดําเนินการแสวงหาข้อเท็จจริงโดยเร็ว  รวมทั้งรายงานให้
คณะกรรมการทราบ 

คําร้องที่สํานักงานไม่รับเข้าสู่กระบวนการระงับข้อพิพาท  ให้สํานักงานเสนอคณะกรรมการ
พิจารณาโดยเร็ว  โดยคณะกรรมการจะต้องพิจารณาให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับคําร้อง
และเอกสารหลักฐานที่ถูกต้องและครบถ้วนจากสํานักงาน  หากคณะกรรมการส่ังรับคําร้องเข้าสู่กระบวนการ
ระงับข้อพิพาท  ให้สํานักงานส่งคําร้องและเอกสารหลักฐานให้คณะอนุกรรมการดําเนินการแสวงหา
ข้อเท็จจริงโดยเร็ว 

ในกรณีที่คณะกรรมการส่ังไม่รับคําร้องเข้าสู่กระบวนการระงับข้อพิพาท  ให้สํานักงานแจ้งให้ 
ผู้ร้องทราบ 

ข้อ ๖๐ เม่ือสํานักงานดําเนินการรับคําร้องเข้าสู่กระบวนการระงับข้อพิพาทให้สํานักงาน 
แจ้งให้คู่กรณีทั้งสองฝ่ายทราบ  พร้อมทั้งส่งสําเนาคําร้องและสําเนาเอกสารหลักฐานให้แก่ผู้ถูกร้อง   
และสอบถามคู่กรณีทั้งสองฝ่ายว่าประสงค์จะเข้าสู่กระบวนการไกล่เกล่ียหรือไม่ 

หากคู่กรณีทั้งสองฝ่ายตกลงเข้าสู่กระบวนการไกล่เกล่ีย  ให้สํานักงานแจ้งให้คณะอนุกรรมการทราบ
เพื่อดําเนินการไกล่เกล่ียต่อไป  ทั้งนี้  ในการไกล่เกล่ียโดยคณะอนุกรรมการ  ให้นําความในหมวด  ๒   
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ส่วนที่  ๕  เก่ียวกับจริยธรรมสําหรับผู้ไกล่เกล่ีย  และหมวด  ๓  การไกล่เกล่ีย  ของระเบียบคณะกรรมการ
กิจการกระจายเสียง  กิจการโทรทัศน์  และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ  ว่าด้วยการไกล่เกล่ียข้อพิพาท
ระหว่างผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมและผู้ร้องเรียน  พ.ศ.  ๒๕๕๕  มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

หากคู่กรณีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหรือทั้งสองฝ่ายไม่ตกลงที่จะเข้าสู่กระบวนการไกล่เกล่ีย  ให้สํานักงาน 
ส่ังให้ผู้ถูกร้องโต้แย้งและแสดงพยานหลักฐานเป็นหนังสือต่อคณะอนุกรรมการภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่
ได้รับคําส่ังหรือภายในระยะเวลาที่กําหนด  เพื่อที่คณะอนุกรรมการจะได้ดําเนินการการระงับข้อพิพาท 
ตามประกาศนี้ต่อไป 

ข้อ ๖๑ ในกรณีที่คู่กรณีไม่ตกลงที่จะเข้าสู่กระบวนการไกล่เกล่ีย  เม่ือคณะอนุกรรมการ 
ได้รับคําร้อง  คําโต้แย้ง  และเอกสารหลักฐานที่ถูกต้องครบถ้วนจากคู่กรณีทั้งสองฝ่าย  ให้คณะอนุกรรมการ
ดําเนินการแสวงหาข้อเท็จจริงและรวบรวมพยานหลักฐานทั้งปวงเพื่อที่จะทราบข้อเท็จจริงหรือพิสูจน์กรณี
ตามคําร้อง  ทั้งนี้  ให้คณะอนุกรรมการเปิดโอกาสให้คู่กรณีทั้งสองฝ่ายชี้แจง  แถลงเหตุผลเพิ่มเติม   
และแสดงพยานหลักฐานได้ตามที่เห็นสมควร 

ข้อ ๖๒ เม่ือคณะอนุกรรมการได้รวบรวมและพิจารณาพยานหลักฐานของคู่กรณีทั้งสองฝ่าย  
และเห็นว่าได้ข้อเท็จจริงเพียงพอ  ให้คณะอนุกรรมการทําความเห็นในปัญหาข้อเท็จจริงและข้อกฎหมาย 
ให้เสร็จส้ินโดยเร็ว  โดยให้คณะอนุกรรมการจัดทําบันทึกความเห็นของคณะอนุกรรมการให้แล้วเสร็จ 
ภายในหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่วันที่ได้รับคําร้อง  คําโต้แย้ง  และเอกสารหลักฐานตามข้อ  ๖๑  หากไม่แล้วเสร็จ  
ให้รายงานพร้อมเหตุผลความจําเป็นต่อคณะกรรมการเพื่อขออนุมัติขยายระยะเวลาแสวงหาข้อเท็จจริง
ออกไปอีกไม่เกินสามสิบวัน  โดยให้ขอขยายระยะเวลาก่อนส้ินสุดระยะเวลาการแสวงหาข้อเท็จจริงไม่น้อยกว่า
สามวันทําการ 

บันทึกความเห็นของคณะอนุกรรมการตามวรรคหนึ่ง  ต้องประกอบดว้ย 
(๑) สรุปข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายที่ได้จากคําร้องและเอกสารอ่ืน ๆ  ของคู่กรณี  รวมทั้ง

พยานหลักฐานต่าง ๆ  ที่ได้จากการแสวงหาข้อเท็จจริง 
(๒) ประเด็นข้อพิพาทที่คณะอนุกรรมการกําหนด 
(๓) ความเห็นของคณะอนุกรรมการในแต่ละประเด็นตาม  (๒) 
ข้อ ๖๓ ให้สํานักงานเสนอบันทึกความเห็นของคณะอนุกรรมการต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณา

วินิจฉัยชี้ขาดโดยเร็ว  ทั้งนี้  ให้คณะกรรมการจัดทําคําวินิจฉัยให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับ
บันทึกความเห็นของคณะอนุกรรมการ  พร้อมทั้งแจ้งคําวินิจฉัยให้คู่กรณีทราบ 

คําวินิจฉัยของคณะกรรมการตามวรรคหนึ่ง  ต้องประกอบด้วย 
(๑) ชื่อและที่อยู่ของคู่กรณีทั้งสองฝ่าย 
(๒) ประเด็นข้อพิพาทและเหตุผล  ข้ออ้าง  ข้อเถียง 
(๓) คาํวินิจฉัยและเหตุผลประกอบ 
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(๔) มาตรการบังคับ  พร้อมระยะเวลาการปฏิบัติตามคําวินิจฉัย 
(๕) ลายมือชื่อคณะกรรมการรับรองคําวินิจฉัย 
(๖) ความเห็นแย้ง  (ถ้ามี) 
ทั้งนี้  ให้คณะกรรมการดําเนินการประกาศคําวินิจฉัยให้ประชาชนทราบเป็นการทั่วไป 
ข้อ ๖๔ ให้ผู้รับใบอนุญาตที่ขอใช้หรือเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมรายอ่ืนมีสิทธินําคําวินิจฉัย 

ที่ประกาศตามข้อ  ๖๓  วรรคสาม  มายื่นคําร้องขอแก้ไขข้อสัญญาให้เป็นไปอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรมได้
ทั้งนี้  คณะกรรมการมีอํานาจพิจารณาข้อสัญญาดังกล่าวว่ามีความเก่ียวข้องและคําวินิจฉัยมีผลกระทบกับ
ข้อสัญญานั้นหรือไม่  หากไม่เก่ียวข้องและไม่มีผลกระทบดังกล่าว  คณะกรรมการอาจไม่รับคําร้องขอไว้
พิจารณาได้ 

ข้อ ๖๕ คําวินิจฉัยของคณะกรรมการให้ถือเป็นที่สุด  และให้ถือเอาคําวินิจฉัยดังกล่าวแทนสัญญา
การใช้หรือเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมซ่ึงคู่กรณีต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด 

ข้อ ๖๖ ในระหว่างการพิจารณาวินิจฉัยของคณะกรรมการตามหมวดนี้  ถ้าคณะกรรมการ 
เห็นว่ามีกรณีจําเป็นหรือคู่กรณีฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดร้องขอโดยแสดงเหตุผลอันจําเป็นให้ปรากฏ  พร้อมทั้ง 
คําชี้แจงแสดงจํานวนความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นหากไม่มีการให้ใช้หรือเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม 
ไปพลางก่อน  คณะกรรมการอาจมีคําส่ังให้ใช้หรือเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมไปพลางก่อนตามเงื่อนไข
ของสัญญาการใช้หรือเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมที่มีอยู่เดิม  หรือตามเงื่อนไขสัญญาใช้หรือเชื่อมต่อ
โครงข่ายโทรคมนาคมอ่ืนประเภทเดียวกัน  หรือตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร 

ข้อ ๖๗ ในการพิจารณาความจําเป็นเพื่อมีคําส่ังให้ใช้หรือเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม 
ไปพลางก่อนตามข้อ  ๖๖  ให้คณะกรรมการคํานึงถึงความเร่งด่วนของกรณีที่กําลังพิจารณาวินิจฉัย  ผลประโยชน์  
ต่อสาธารณะ  ความเสียหายอันยากต่อการแก้ไขเยียวยาในภายหลังที่จะเกิดต่อคู่กรณีฝ่ายที่ร้องขอหากไม่มี
การให้ใช้หรือเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมไปพลางก่อน  ระดับความเสียหายที่จะเกิดขึ้นแก่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง
มากกว่ากันเพียงใดเป็นสําคัญ  และเหตุอ่ืนตามที่คณะกรรมการเห็นว่าเก่ียวข้อง 

ข้อ ๖๘ เม่ือคณะกรรมการมีคําส่ังให้ใช้หรือเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมไปพลางก่อน 
ให้คําส่ังดังกล่าวมีผลใช้บังคับจนกว่าคณะกรรมการได้ทําคําวินิจฉัยแล้วเสร็จและคําวินิจฉัยมีผลใช้บังคับ
หรือจนกว่าจะมีการเพิกถอนคําส่ังให้ใช้หรือเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมไปพลางก่อน 

ข้อ ๖๙ กรณีใดที่มิได้กําหนดไว้ตามความในหมวดนี้  ให้นําบทบัญญัติเก่ียวกับการพิจารณา  
ทางปกครองตามกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองมาใช้บังคับโดยอนุโลม 

บทเฉพาะกาล 
 

 

ข้อ ๗๐ บรรดาประกาศ  ระเบียบ  หรือข้อตกลงใดที่ได้ทําขึ้นโดยอาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติ
โทรเลขและโทรศัพท์  พ.ศ.  ๒๔๗๗  พระราชบัญญัติองค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย  พ.ศ.  ๒๔๙๗  
และพระราชบัญญัติการส่ือสารแห่งประเทศไทย  พ.ศ.  ๒๕๑๙  ซ่ึงได้ทําขึ้นก่อนวันที่ประกาศคณะกรรมการ



 หน้า   ๕๑ 
เล่ม   ๑๓๐   ตอนพิเศษ   ๑๘๐   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๒   ธันวาคม   ๒๕๕๖ 
 

 

กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ  ว่าด้วยการใช้และเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม  พ.ศ.  ๒๕๔๙  มีผลใช้บังคับ  
ให้มีผลใช้บังคับต่อไปตราบเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งต่อหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กําหนดในประกาศนี้  และ 
ที่คณะกรรมการจะกําหนดเพิ่มเติมต่อไปจนกว่าประกาศ  ระเบียบ  หรือข้อตกลงนั้นจะส้ินผล 

ข้อ ๗๑ ให้ผู้รับใบอนุญาตที่มีโครงข่ายโทรคมนาคมนําส่งข้อเสนอการใช้หรือเชื่อมต่อโครงข่าย
โทรคมนาคมเพื่อให้คณะกรรมการพิจารณาภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่ประกาศนี้มีผลใช้บังคับ  โดยให้
ข้อเสนอการใช้หรือเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมที่ผู้รับใบอนุญาตที่มีโครงข่ายโทรคมนาคมนําส่งและ
ได้รับความเห็นชอบแล้วตามประกาศคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ  ว่าด้วยการใช้และ
เช่ือมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม  พ.ศ.  ๒๕๔๙  ถือเป็นข้อเสนอการใช้หรือเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม
ตามประกาศนี้ไปพลางก่อน  จนกว่าผู้รับใบอนุญาตที่มีโครงข่ายโทรคมนาคมจะนําส่งข้อเสนอการใช้หรือ
เชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมตามประกาศนี้ 

ข้อ ๗๒ ให้สัญญาการใช้หรือเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมซ่ึงชอบด้วยกฎหมายและมีผลบังคับได้
อยู่ในวันที่ประกาศนี้ใช้บังคับ  ยังคงใช้บังคับได้ต่อไปเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับประกาศนี้  ทั้งนี้  คณะกรรมการ
อาจส่ังให้คู่สัญญาดําเนินการแก้ไขสัญญาการใช้หรือเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมให้เป็นไปตามข้อเสนอ
การใช้หรือเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมที่นําส่งและได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตามประกาศนี้ 

ข้อ ๗๓ ให้กรรมการวินิจฉัยข้อพิพาทตามประกาศคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
ว่าด้วยการใช้และเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม  พ.ศ.  ๒๕๔๙  ซ่ึงดํารงตําแหน่งอยู่ในวันที่ประกาศนี้ 
ใช้บังคับ  ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปในตําแหน่งอนุกรรมการกล่ันกรองและเสนอความเห็นเก่ียวกับการใช้และเชื่อมต่อ
โครงข่ายโทรคมนาคมไปพลางก่อน  โดยให้มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนในอัตราเดิมจนกว่าคณะกรรมการ 
จะแต่งตั้งคณะอนุกรรมการกล่ันกรองและเสนอความเห็นเก่ียวกับการใช้และเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม
ตามประกาศนี้ 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๙  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๖ 
พลอากาศเอก  ธเรศ  ปุณศรี 

ประธานกรรมการกิจการกระจายเสียง 
กิจการโทรทัศน์  และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 



ชื่อผู้รบัใบอนุญาต
ประเภทโครงข่าย
ผู้ตรวจสอบข้อมูล ชื่อ-สกุล ต ำแหน่ง

ข้อมูลปรมิาณวงจรที่เชื่อมต่อกับโครงข่ายโทรคมนาคมของตน (แยกตำมผู้ขอเชื่อมต่อ)
จ ำนวนวงจรที่เชื่อมต่อกัน (ภำยในประเทศ)

ผู้ประกอบกำร A E1
ผู้ประกอบกำร B E1

International Gateway 1 E1
International Gateway 2 E1

ข้อมูลปรมิาณการเรยีกเข้า-ออก ผ่านวงจรที่เชื่อมต่อกับโครงข่ายโทรคมนาคมของตน 
ปริมำณกำรเรียกเข้ำโครงข่ำย (ภำยในประเทศ)

2.2.1.1 Voice Traffic นำที
2.2.1.2 SMS ข้อควำม
2.2.1.3 MMS kb
2.2.1.4 Data traffic kb

ปริมำณกำรเรียกออกโครงข่ำย (ภำยในประเทศ)
2.2.2.1 Voice Traffic นำที
2.2.2.2 SMS ข้อควำม
2.2.2.3 MMS kb
2.2.2.4 Data traffic kb

2.2.3 ปริมำณกำรเรียกเข้ำโครงข่ำย (จำกต่ำงประเทศ)
2.2.3.1 Voice Traffic นำที
2.2.3.2 SMS ข้อควำม
2.2.3.3 MMS kb
2.2.3.4 Data traffic kb

ปริมำณกำรเรียกออกโครงข่ำย (ไปต่ำงประเทศ)
2.2.4.1 Voice Traffic นำที
2.2.4.2 SMS ข้อควำม
2.2.4.3 MMS kb
2.2.4.4 Data traffic kb

2.1.2 จ ำนวนวงจรที่เชื่อมต่อกับ International Gateway provider

2.2.2

ว/ด/ป

2.1.1

1.2

แบบแจ้งขอ้มลูการเชื่อมตอ่โครงขา่ยโทรคมนาคม

ขอ้มลูของไตรมาส พ.ศ.

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

ตามขอ้ 7 (10) ของประกาศ กสทช. เรื่อง การใชแ้ละเชื่อมตอ่โครงขา่ยโทรคมนาคม พ.ศ. 2556

1.1

2.1.1.2

1.3

ส่วนที่ 2 สรปุข้อมูลเก่ียวกับการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม
2.1

2.1.2.1

2.2
2.2.1

2.2.4

2.1.1.1

2.1.2.2

ลำยมือชื่อผู้ตรวจสอบข้อมูล

แบบแจ้งข้อมูลกำรเชื่อมต่อโครงข่ำยโทรคมนำคม หน้ำที่ 1 จำก 2



ค่ำตอบแทนกำรเชื่อมต่อโครงข่ำยโทรคมนำคมที่ได้รับ 
- Call Origination จ ำนวน บำท
- Call Termination จ ำนวน บำท
- Call Transit จ ำนวน บำท
- SMS จ ำนวน บำท
- MMS จ ำนวน บำท

ค่ำตอบแทนกำรเชื่อมต่อโครงข่ำยโทรคมนำคมที่ต้องช ำระ
- Call Origination จ ำนวน บำท
- Call Termination จ ำนวน บำท
- Call Transit จ ำนวน บำท
- SMS จ ำนวน บำท
- MMS จ ำนวน บำท

จ านวนและความถ่ีของปญัหาทางเทคนิคที่เกิดขึ้นในโครงข่ายโทรคมนาคม
คร้ัง/ไตรมำส

จ านวนครัง้และความถ่ีของเหตุการณท์ี่ไม่สามารถใหบ้รกิารได้ตามคุณภาพการใหบ้รกิารขั้นต่ า
คร้ัง/ไตรมำส

ลำยมือชื่อผู้ตรวจสอบข้อมูล

2.5

2.3 ข้อมูลจ านวนค่าตอบแทนการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมที่ได้รบัและช าระแก่ผู้รบัใบอนุญาตรายอ่ืน

2.4

2.3.2

2.3.1

ว/ด/ป

(โปรดดูรำยละเอียดค ำแนะน ำกำรกรอกข้อมูลในแบบแจ้งข้อมูลกำรเชื่อมต่อโครงข่ำยโทรคมนำคมตำมเอกสำรท้ำยแบบแจ้งข้อมูลนี้)

แบบแจ้งข้อมูลกำรเชื่อมต่อโครงข่ำยโทรคมนำคม หน้ำที่ 2 จำก 2



POI 1 POI 2 POI N
POI 1 ปรมิาณวงจร ปรมิาณวงจร ปรมิาณวงจร

POI 2 ปรมิาณวงจร

POI 3 ปรมิาณวงจร

ปรมิาณวงจร

ระหว่างจดุเชื�อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมของตนเอง กบั จดุเชื�อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมของ ผูร้บัใบอนุญาต A

ส่วนที� 2.1 (เพิ�มเติม) : ข้อมูลปริมาณวงจรที�เชื�อมต่อกบัโครงข่ายโทรคมนาคมของตนเอง โดยแจกแจงตามจดุเชื�อมต่อ

ประจาํไตรมาส : _______________

จุด
เช

ื�อม
ต่อ

โค
รง

ขา่
ยโ

ทร
คม

นา
คม

ขอ
งต

นเ
อง

จุดเชื�อมต่อโครงขา่ยโทรคมนาคมของผูร้บัใบอนุญาต A

ภายในประเทศ

POI N

จุด
เช

ื�อม
ต่อ

โค
รง

ขา่
ยโ

ทร
คม

นา
คม

ขอ
งต

นเ
อง



POI 1 POI 2 POI N
POI 1
POI 2
POI 3

จุดเชื�อมต่อโครงขา่ยโทรคมนาคมของ Internation Gateway providers

จุด
เช

ื�อม
ต่อ

โค
รง

ขา่
ยโ

ทร
คม

นา
คม

ขอ
งต

นเ
อง

ระหว่างประเทศ (International Gateway providers)

POI N



ผูร้บัใบอนญุาตรายอืน่ Originate Terminate Transit Total Originate Terminate Transit Total Originate Terminate Transit Total

Comp 1

Comp 2

Comp 3

ผูร้บัใบอนญุาตรายอืน่ Originate Terminate Transit Total Originate Terminate Transit Total Originate Terminate Transit Total

Comp 1

Comp 2

Comp 3

ผูร้บัใบอนญุาตรายอืน่ Originate Terminate Transit Total Originate Terminate Transit Total Originate Terminate Transit Total

Comp 1

Comp 2

Comp 3

ผูร้บัใบอนญุาตรายอืน่ Originate Terminate Transit Total Originate Terminate Transit Total Originate Terminate Transit Total

Comp 1

Comp 2

Comp 3

ส่วนท่ี 2.2 (เพ่ิมเติม) : ข้อมูลปริมาณการเรียกเข้า-ออก ผา่นวงจรท่ีเช่ือมต่อกบัโครงข่ายโทรคมนาคมของตน

ระหว่างโครงข่ายโทรคมนาคมของตนเอง กบั โครงข่ายโทรคมนาคมของ ผูร้บัใบอนุญาตรายอ่ืน

ประจ ำไตรมำส : ______________________

Incoming Minute of use

Outgoing Minute of use Number of Calls คา่ตอบแทนทีต่อ้งช าระ

Minute of use

Number of Calls

Incoming Number of Calls

คา่ตอบแทนทีไ่ดร้บั

คา่ตอบแทนทีต่อ้งช าระ

ระหว่างประเทศ (International Gateway providers) (Voice traffic)

Outgoing

ภายในประเทศ (Voice traffic)

คา่ตอบแทนทีไ่ดร้บั

ผูร้บัใบอนุญาต:                                                         

Minute of use Number of Calls



ผูร้บัใบอนญุาตรายอืน่ Originate Terminate Transit Total Originate Terminate Transit Total

Comp 1

Comp 2

Comp 3

ผูร้บัใบอนญุาตรายอืน่ Originate Terminate Transit Total Originate Terminate Transit Total

Comp 1

Comp 2

Comp 3

ผูร้บัใบอนญุาตรายอืน่ Originate Terminate Transit Total Originate Terminate Transit Total Originate Terminate Transit Total

Comp 1

Comp 2

Comp 3

ผูร้บัใบอนญุาตรายอืน่ Originate Terminate Transit Total Originate Terminate Transit Total Originate Terminate Transit Total

Comp 1

Comp 2

Comp 3

Incoming kbyte Number of file send คา่ตอบแทนทีไ่ดร้บั

Outgoing Number of Messages คา่ตอบแทนทีต่อ้งช าระ

SMS

Incoming Number of Messages คา่ตอบแทนทีไ่ดร้บั

MMS

Outgoing kbyte Number of file send คา่ตอบแทนทีต่อ้งช าระ



ชื่อผู้รบัใบอนุญาต
ประเภทโครงข่าย
ผู้ตรวจสอบข้อมูล ชื่อ-สกุล ต ำแหน่ง

ข้อมูลปรมิาณการใช้ของโครงข่ายโทรคมนาคมของตน (โปรดกรอกตำมเอกสำรแนบ)

- จ ำนวน บำท
- จ ำนวน บำท
- จ ำนวน บำท

จ านวนและความถ่ีของปญัหาทางเทคนิคที่เกิดขึ้นในโครงข่ายโทรคมนาคม
คร้ัง/ไตรมำส

จ านวนครัง้และความถ่ีของเหตุการณท์ี่ไม่สามารถใหบ้รกิารได้ตามคุณภาพการใหบ้รกิารขั้นต่ า
คร้ัง/ไตรมำส

แบบแจ้งขอ้มลูการใชโ้ครงขา่ยโทรคมนาคม

ขอ้มลูของไตรมาส พ.ศ.

2.1

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1.1
1.2
1.3

ส่วนที่ 2 สรปุข้อมูลเก่ียวกับการใช้โครงข่ายโทรคมนาคม

ข้อมูลจ านวนค่าตอบแทนการใช้โครงข่ายโทรคมนาคมที่ได้รบั (แยกตามผู้ขอใช้โครงข่าย)

2.3

2.4

 ตามขอ้ 41 (7) ของประกาศ กสทช. เรื่อง การใชแ้ละเชื่อมตอ่โครงขา่ยโทรคมนาคม พ.ศ. 2556

ว/ด/ป

ลำยมือชื่อผู้ตรวจสอบข้อมูล

2.2

(โปรดดูรำยละเอียดค ำแนะน ำกำรกรอกข้อมูลในแบบแจ้งข้อมูลกำรใช้โครงข่ำยโทรคมนำคมตำมเอกสำรท้ำยแบบแจ้งข้อมูลนี้)

แบบแจ้งข้อมูลกำรใช้โครงข่ำยโทรคมนำคม หน้ำที่ 1 จำก 1



ผูใ้ชโ้ครงขา่ย รายละเอยีดการใชโ้ครงขา่ย ปรมิาณ หนว่ย หมายเหตุ ราคาตอ่หนว่ย คา่ตอบแทนการใชฯ้

หมายเหต:ุ การกรอกรายละเอยีดการใชโ้ครงขา่ยให  ้กรอกตามประเภทของการใชง้านโครงขา่ย เชน่

1.ผูใ้ชบ้รกิารขอใชว้งจรเชา่

ผูใ้ชโ้ครงขา่ย รายละเอยีดการใชโ้ครงขา่ย ปรมิาณ หนว่ย หมายเหตุ ราคาตอ่หนว่ย คา่ตอบแทนการใชฯ้

บรษัิท ก วงจรเชา่ระหวา่ง กรุงเทพ-ขอนแกน่ 10 E1

วงจรเชา่ระหวา่ง กรุงเทพ-เชยีงใหม่ 2 E1

วงจรเชา่ระหวา่ง กรุงเทพ-สงขลา 2 E1

14 E1

2.ผูใ้ชบ้รกิาร Fiber optic

ผูใ้ชโ้ครงขา่ย รายละเอยีดการใชโ้ครงขา่ย ปรมิาณ หนว่ย หมายเหตุ ราคาตอ่หนว่ย คา่ตอบแทนการใชฯ้

บรษัิท ก Fiber optic ระหวา่ง กรุงเทพ-ขอนแกน่ 4 core 400 Km

Fiber optic ระหวา่ง กรุงเทพ-เชยีงใหม่ 2 core 750 Km

Fiber optic ระหวา่ง กรุงเทพ-สงขลา 2 core 800 Km

8 core

3.ผูใ้ชบ้รกิารวงจร DWDM

ผูใ้ชโ้ครงขา่ย รายละเอยีดการใชโ้ครงขา่ย ปรมิาณ หนว่ย หมายเหตุ ราคาตอ่หนว่ย คา่ตอบแทนการใชฯ้

บรษัิท ก DWDM ระหวา่ง พระโขนง-ลาดหญา้ 2 lambda

DWDM ระหวา่ง ลาดหญา้-บางรัก 10 lambda

DWDM ระหวา่ง กรุงเทพ-เพชรบรุี 5 lambda

17 lambda

4.ผูข้อใช ้International Gateway

ผูใ้ชโ้ครงขา่ย รายละเอยีดการใชโ้ครงขา่ย ปรมิาณ หนว่ย หมายเหตุ ราคาตอ่หนว่ย คา่ตอบแทนการใชฯ้

บรษัิท ก International Gateway 155 Mbps

บรษัิท ข National internet Exchange (NIX) 622 Mbps

777 Mbps

รวม

รวม

บรษัิท ข

สว่นที ่2.1 ขอ้มลูปรมิาณการใชข้องโครงขา่ยโทรคมนาคมของตน
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