เล่ม ๑๓๓ ตอนพิเศษ ๒๘๒ ง

หน้า ๑๑
ราชกิจจานุเบกษา

๖ ธันวาคม ๒๕๕๙

ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
เรื่อง อัตราค่าตอบแทนการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมที่เป็นอัตราอ้างอิง
โดยที่เห็นเป็นการสมควรปรับปรุงอัตราค่าตอบแทนการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมที่เป็น
อัต ราอ้า งอิง (Reference Rate) โดยใช้ว ิธ ีก ารคํ า นวณที ่ส อดคล้อ งกับ ประกาศคณะกรรมการ
กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง มาตรฐานการคํานวณอัตรา
ค่าตอบแทนการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม เพื่อให้เป็นไปตามแนวทางการกํากับดูแลและการกําหนด
อัตราค่าตอบแทนการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมที่เป็นธรรมต่อผู้ใช้บริการโทรคมนาคมโดยคํานึงถึง
ประโยชน์สาธารณะเป็นสําคัญ
อาศั ย อํ า นาจตามความในมาตรา ๒๗ (๘) และ (๒๔) ประกอบกั บ มาตรา ๒๙ แห่ ง
พระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์
และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ และตามมาตรา ๒๕ และมาตรา ๒๖ แห่งพระราชบัญญัติ
การประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์
และกิ จ การโทรคมนาคมแห่ ง ชาติ จึ ง กํ า หนดอั ต ราค่ า ตอบแทนการเชื่ อ มต่ อ โครงข่ า ยโทรคมนาคม
ที่เป็นอัตราอ้างอิงไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ให้ยกเลิก
(๑) ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
เรื่อง อัตราค่าตอบแทนการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมที่เป็นอัตราอ้างอิง พ.ศ. ๒๕๕๗ ลงวันที่ ๗
กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๗
(๒) ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
เรื่อง ขยายระยะเวลาการใช้อัตราค่าตอบแทนการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมที่เป็นอัตราอ้างอิง
ลงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
ข้อ ๒ ในประกาศนี้
“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และ
กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
“ผู้รับใบอนุญาตที่มีโครงข่ายโทรคมนาคม” หมายความว่า ผู้รับใบอนุญาตที่มีโครงข่ายโทรคมนาคม
เป็นของตนเองตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบกิจการโทรคมนาคม และให้หมายความรวมถึงผู้ได้รับ
อนุญาตสัมปทาน หรือสัญญาให้ประกอบกิจการโทรคมนาคมตามขอบเขตและสิทธิที่มีอยู่เดิมตามที่ได้รับ
อนุญาตสัมปทาน หรือสัญญา จากองค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย หรือการสื่อสารแห่งประเทศไทย
อยู่ก่อนวันที่พระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ ใช้บังคับ

เล่ม ๑๓๓ ตอนพิเศษ ๒๘๒ ง
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ข้อ ๓ อัตราค่าตอบแทนการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมที่เป็นอัตราอ้างอิงตามประกาศนี้
เป็ น อั ต ราอ้ า งอิ ง สํ า หรั บ กิ จ การโทรคมนาคม ประเภทโทรศั พ ท์ เ คลื่ อ นที่ และโทรศั พ ท์ ป ระจํ า ที่
ซึ่งให้บริการการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมด้วยทราฟฟิกประเภทเสียง (Voice) ผ่านจุดเชื่อมต่อโครงข่าย
โทรคมนาคม
ข้อ ๔ อัตราค่าตอบแทนการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมที่เป็นอัตราอ้างอิงตามประกาศนี้
ใช้ในกรณี
(๑) เป็ น อั ต ราค่ า ตอบแทนการเชื่ อ มต่ อ โครงข่ า ยโทรคมนาคมในกรณี ที่ ผู้ รั บ ใบอนุ ญ าต
ที่มีโครงข่ายโทรคมนาคมไม่สามารถเจรจาตกลงอัตราค่าตอบแทนการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม
ระหว่างกันได้ หรือในกรณีที่มีข้อพิพาทที่เกี่ยวข้องกับอัตราค่าตอบแทนการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม
(๒) เป็นอัตราค่าตอบแทนการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมชั่วคราว ในกรณีที่การคํานวณ
อั ต ราค่ า ตอบแทนการเชื่ อ มต่ อ โครงข่ า ยโทรคมนาคมยั ง ไม่ แ ล้ ว เสร็ จ หรื อ ยั ง ไม่ ไ ด้ รั บ การอนุ มั ติ จ าก
คณะกรรมการ
(๓) กรณีอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร
ข้อ ๕ ผู้รับใบอนุญาตที่มีโครงข่ายโทรคมนาคมที่ใช้อัตราค่าตอบแทนการเชื่อมต่อโครงข่าย
โทรคมนาคมในข้อเสนอการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม ซึ่งเป็นอั ตราค่าตอบแทนที่เท่ากับอัต รา
ค่าตอบแทนการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมที่เป็นอัตราอ้างอิงตามประกาศนี้ ได้รับการยกเว้นมิต้อง
แสดงหลั ก การและวิธี ก ารคํา นวณอั ต ราค่า ตอบแทนการเชื่ อ มต่ อ โครงข่ า ยโทรคมนาคมต่ อ สํ านั ก งาน
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติเพื่อเสนอให้
คณะกรรมการพิจารณาเห็นชอบ
ข้อ ๖ อัตราค่าตอบแทนการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมที่เป็นอัตราอ้างอิง และระยะเวลา
ในการใช้อัตราดังกล่าวให้เป็นไปตามตารางแนบท้ายประกาศนี้ หรือจนกว่าคณะกรรมการจะประกาศ
กําหนดเป็นอย่างอื่น
ข้อ ๗ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙
พลอากาศเอก ธเรศ ปุณศรี
ประธานกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

ตารางแนบท้ายประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
เรื่อง อัตราค่าตอบแทนการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมที่เป็นอัตราอ้างอิง
-------------------------------------------------------------------ประเภทกิจการ
โทรศัพท์เคลื่อนที่

โทรศัพท์ประจําที่

อัตราค่าตอบแทนการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมที่เป็นอัตราอ้างอิง
บริการการเชื่อมต่อ
โครงข่ายโทรคมนาคม
๑ ม.ค. ๒๕๖๐ – ๓๑ ธ.ค. ๒๕๖๐ ๑ ม.ค. ๒๕๖๑ – ๓๑ ธ.ค. ๒๕๖๑
Call Origination
๐.๒๗ (บาท/นาที)
๐.๑๙ (บาท/นาที)
Call Termination
๐.๒๗ (บาท/นาที)
๐.๑๙ (บาท/นาที)
Call Transit
๐.๐๓ (บาท/นาที)
๐.๐๓ (บาท/นาที)
Call Origination
๐.๓๑ (บาท/นาที)
๐.๒๘ (บาท/นาที)
Call Termination
๐.๓๑ (บาท/นาที)
๐.๒๘ (บาท/นาที)
Call Transit
๐.๑๖ (บาท/นาที)
๐.๑๕ (บาท/นาที)
Call Termination สําหรับ
๐.๘๓ (บาท/ครั้ง)
๐.๗๕ (บาท/ครั้ง)
Local Call

หมายเหตุ
Local Call ให้หมายถึงในกรณีต่อไปนี้

(๑) ต้นทางเป็นโทรศัพท์สาธารณะและปลายทางเป็นโทรศัพท์ประจําที่ในพื้นที่จังหวัดเดียวกัน
(๒) ต้นทางเป็นโทรศัพท์สาธารณะและปลายทางเป็นโทรศัพท์ประจําที่ในพื้นที่รหัส ๐๒ เดียวกัน
(๓) ต้นทางเป็นโทรศัพท์ประจําที่และปลายทางเป็นโทรศัพท์ประจําที่ในพื้นที่จังหวัดเดียวกัน
(๔) ต้นทางเป็นโทรศัพท์ประจําที่และปลายทางเป็นโทรศัพท์ประจําที่ในพื้นที่รหัส ๐๒ เดียวกัน

