
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เอกสารประกอบการรับฟงความคิดเห็นสาธารณะ 
 

รางประกาศ กสทช. เร่ือง ขยายระยะเวลา 
การใชอัตราคาตอบแทนการเชื่อมตอโครงขายโทรคมนาคมท่ีเปนอัตราอางอิง 

 
 

 

 



สํานักโครงขายพ้ืนฐาน การใชและเช่ือมตอโครงขาย สํานักงาน กสทช.  
 

สารบัญ 

 หนา 

๑. ความเปนมา เหตุผล ความจําเปน ๑ 

๒. สรุปสาระสําคัญของรางประกาศ กสทช. เรื่อง ขยายระยะเวลาการใชอัตราคาตอบแทน 

การเชื่อมตอโครงขายโทรคมนาคมท่ีเปนอัตราอางอิง ๓ 

๓. แบบแสดงความคิดเห็น ๔ 

เอกสารแนบ ๑ ประกาศ กสทช. เรื่อง อัตราคาตอบแทนการเชื่อมตอโครงขายโทรคมนาคม 

ท่ีเปนอัตราอางอิง (๒๕๕๙) 

เอกสารแนบ ๒ รางประกาศ กสทช. เรื่อง ขยายระยะเวลาการใชอัตราคาตอบแทนการเชื่อมตอโครงขาย

โทรคมนาคมท่ีเปนอัตราอางอิง 

 

 

 

 



สํานักโครงขายพ้ืนฐาน การใชและเช่ือมตอโครงขาย สํานักงาน กสทช. ๑ 
 

๑. ความเปนมา เหตุผล ความจําเปน 

๑.๑  ประกาศ กสทช. เรื่อง อัตราคาตอบแทนการเชื่อมตอโครงขายโทรคมนาคมท่ีเปนอัตราอางอิง 
(๒๕๕๙) (“ประกาศอัตรา IC อางอิง”) ไดประกาศลงในราชกิจจานุเบกษาเม่ือวันท่ี ๖ ธันวาคม ๒๕๕๙ และมีผล
ใชบังคับเม่ือวันท่ี ๑ มกราคม ๒๕๖๐ (เอกสารแนบ ๑) 

๑.๒  สาระสําคัญของประกาศอัตรา IC อางอิง สรุปไดดังนี้ 

๑.๒.๑  กรณีท่ีจะนําอัตรา IC อางอิงไปใช ขอ ๔ ของประกาศอัตรา IC อางอิง กําหนดใหนําอัตรา
คาตอบแทนการเชื่อมตอโครงขายโทรคมนาคมท่ีเปนอัตราอางอิง (“อัตรา IC อางอิง”) ไปใชในกรณีดังตอไปนี้ 

(๑)  เปนอัตราคาตอบแทนการเชื่อมตอโครงขายโทรคมนาคม ในกรณีท่ีผูรับใบอนุญาตท่ี
มีโครงขายโทรคมนาคมไมสามารถเจรจาตกลงอัตราคาตอบแทนการเชื่อมตอโครงขายโทรคมนาคมระหวางกันได 
หรือในกรณีท่ีมีขอพิพาทท่ีเก่ียวของกับอัตราคาตอบแทนการเชื่อมตอโครงขายโทรคมนาคม 

(๒)  เปนอัตราคาตอบแทนการเชื่อมตอโครงขายโทรคมนาคมชั่วคราว ในกรณีท่ีการ
คํานวณอัตราคาตอบแทนการเชื่อมตอโครงขายโทรคมนาคมยังไมแลวเสร็จ หรือยังไมไดรับการอนุมัติจาก กสทช. 

(๓)  กรณีอ่ืนๆ ตามท่ี กสทช. เห็นสมควร 

๑.๒.๒  สิทธิไดรับการยกเวนการแสดงหลักการและวิธีการคํานวณอัตรา IC ขอ ๕ ของประกาศ
อัตรา IC อางอิง กําหนดใหผูรับใบอนุญาตท่ีมีโครงขายโทรคมนาคมท่ีใชอัตรา IC อางอิงตามประกาศอัตรา IC 
อางอิง ไดรับการยกเวนมิตองแสดงหลักการและวิธีการคํานวณอัตราคาตอบแทนการเชื่อมตอโครงขาย
โทรคมนาคม (เอกสารประกอบขอเสนอการเชื่อมตอโครงขายโทรคมนาคมตามประกาศ กสทช. เรื่อง การใชและ
เชื่อมตอโครงขายโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖) ตอสํานักงาน กสทช. เพ่ือเสนอให กสทช. พิจารณา 

๑.๒.๓  อัตรา IC อางอิงและระยะเวลาบังคับใช ขอ ๖ ของประกาศอัตรา IC อางอิง กําหนดให
อัตรา IC อางอิง และระยะเวลาในการใชอัตราดังกลาว เปนไปตามตารางแนบทายประกาศอัตรา IC อางอิง หรือ
จนกวาคณะกรรมการจะประกาศกําหนดอยางอ่ืน โดยตารางแนบทายประกาศอัตรา IC อางอิง ตามตารางท่ี ๑ 
โดยระยะเวลาในการใชอัตรา IC อางอิงชวงท่ี ๒ จะสิ้นสุดในวันท่ี ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ 

 ตารางท่ี ๑  

 

๑.๓  เนื่องจากการบังคับใชอัตราคาตอบแทนการเชื่อมตอโครงขายโทรคมนาคมตามประกาศ กสทช. 
เรื่อง อัตราคาตอบแทนการเชื่อมตอโครงขายโทรคมนาคมท่ีเปนอัตราอางอิง (ลงวันท่ี ๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙) จะ
สิ้นสุดลงในวันท่ี ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ สํานักงาน กสทช. ขอเรียนวา ในชวงเวลาท่ีผานมาการกําหนดอัตรา IC 
อางอิง ท่ีใชกับผูไดรับใบอนุญาตฯ ท่ีมีโครงขายเปนของตนเองนั้น ไดดําเนินการผานการจางท่ีปรึกษาเนื่องเพราะ



สํานักโครงขายพ้ืนฐาน การใชและเช่ือมตอโครงขาย สํานักงาน กสทช. ๒ 
 

ผลการศึกษาท่ีไดรับจะถูกนํามาประกอบการจัดทํารางประกาศ กสทช. เพ่ือบังคับใชกับผูมีสวนไดสวนเสียอยาง
เปดเผยเปนการท่ัวไป และควรตองเปนท่ียอมรับของภาคอุตสาหกรรมโทรคมนาคมดวย อันจะเปนการคุมครอง
ปองกันเม่ือเกิดขอพิพาทใหหาขอยุติไดเปนอยางดี  

สํานักงาน กสทช. คาดการณวาอัตรา IC อางอิงท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคตอาจมีความออนไหวเพ่ิมข้ึนจาก
ปจจุบันไมมากก็นอย เนื่องเพราะแนวโนมปจจัยหลักของระบบโครงขายโทรคมนาคมมีการเปลี่ยนแปลงอยางมีนัย 
จึงควรตองไดรับการศึกษาวิเคราะหเชิงลึกอยางระมัดระวัง อาทิ 

• ความเหมาะสมตอการควรท่ีจะปรับวิธีการคํานวณ เชน จาก LRAIC  เปน Pure LRIC หรือไม 

• รายละเอียดรายการตนทุนเงินลงทุนในโครงขาย (Network CAPEX) และคาใชจายในโครงขาย 
(Network OPEX) มีการเปลี่ยนแปลง เนื่องจากเครื่องและอุปกรณท่ีเปนสวนประกอบของโครงขายโทรคมนาคม 
ท้ังในสวนอุปกรณ Active และ Passive ถูกจัดหาโดยนิติบุคคลอ่ืน (ไมไดรับใบอนุญาต) นํามาใหผูประกอบการ
เฉพาะรายเชาใช เชน สายนําสัญญาณ(สายเคเบิล และสายใยแกวนําแสง) เครื่อง/อุปกรณวิทยุคมนาคม ระบบ
สายอากาศ เปนตน ซ่ึงอาจสงผลตอการเพ่ิมข้ึน หรือลดลงของอัตรา IC อางอิง อยางมีนัย หรือไม 

• ผลกระทบของการประมูลคลื่นความถ่ีท่ีผานมา และท่ีกําลังจะเกิดข้ึนในป พ.ศ. ๒๕๖๑ และการ
สงผลตอคาบริการของผูใชบริการอยางไร ในการกําหนดอัตรา IC อางอิงใหมในอนาคต 

๑.๔  ขณะนี้สํานักงาน กสทช. โดย ชท. ไดรับอนุมัติงบประมาณป พ.ศ. ๒๕๖๑ ในการดําเนินโครงการ              
ท่ีเก่ียวของกับเรื่องการกําหนดอัตรา IC อางอิงใหม เพ่ือนําผลการศึกษามาประกอบการจัดทํารางประกาศ 
นําเสนอตอ กสทช. พิจารณาตอไป ซ่ึงคาดวาจะลงนามในสัญญาฯ ไดในเดือนธันวาคม ๒๕๖๑ และจะใชเวลา
ดําเนินโครงการแลวเสร็จภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๒  

จากเหตุผลดังกลาวขางตน สํานักงาน กสทช. ไดเล็งเห็นความจําเปนท่ีตองใชอัตรา IC อางอิงชวงท่ี ๒ 
ตามตารางแนบทายประกาศอัตรา IC อางอิง ตอไปอีกระยะหนึ่ง กอนท่ีจะไดมีการปรับปรุงอัตรา IC อางอิงท่ี
เหมาะสมใหม เพ่ือใหการใชบังคับอัตรา IC อางอิงเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ เปนธรรม และเกิดความตอเนื่อง 
โดยไมมีชองวางในการกํากับดูแลเก่ียวกับอัตราคาตอบแทนการเชื่อมตอโครงขายโทรคมนาคม เนื่องจากอัตรา IC 
อางอิงมีความสําคัญและจําเปนอยางยิ่งตอกระบวนการทําขอเสนอและสัญญาการเชื่อมตอโครงขายโทรคมนาคม 
รวมถึงการระงับขอพิพาทเก่ียวกับการเชื่อมตอโครงขายโทรคมนาคม ดังนั้น สํานักงาน กสทช. จึงเห็นควรเสนอ 
รางประกาศ กสทช. เรื่อง ขยายระยะเวลาการใชอัตราคาตอบแทนการเชื่อมตอโครงขายโทรคมนาคมท่ีเปนอัตรา
อางอิง เพ่ือขยายระยะเวลาการใชอัตรา IC อางอิงชวงท่ี ๒ ตามตารางแนบทายประกาศอัตรา IC อางอิง ตอไปอีก
จนถึงวันท่ี ๓๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 
  



สํานักโครงขายพ้ืนฐาน การใชและเช่ือมตอโครงขาย สํานักงาน กสทช. ๓ 
 

๒. สรุปสาระสําคัญของรางประกาศ กสทช. เรื่อง ขยายระยะเวลาการใชอัตราคาตอบแทนการเช่ือมตอ

โครงขายโทรคมนาคมท่ีเปนอัตราอางอิง 

รางประกาศ กสทช. เรื่อง ขยายระยะเวลาการใชอัตราคาตอบแทนการเชื่อมตอโครงขายโทรคมนาคมท่ี

เปนอัตราอางอิง (เอกสารแนบ ๒) มีสาระสําคัญเปนการขยายระยะเวลาการใชอัตรา IC อางอิงชวงท่ี ๒ ตามตาราง

แนบทายประกาศอัตรา IC อางอิง โดยกําหนดให “. . .ขยายระยะเวลาในการใชอัตราคาตอบแทนการเชื่อมตอ

โครงขายโทรคมนาคมท่ีเปนอัตราอางอิง ชวงท่ี ๒ ตามตารางแนบทายประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง 

กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ เรื่อง อัตราคาตอบแทนการเชื่อมตอโครงขายโทรคมนาคมท่ีเปน

อัตราอางอิง (๒๕๕๙) ตอไปอีกจนถึงวันท่ี ๓๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒” และกําหนดให “ประกาศนี้ใหใชบังคับ

ตั้งแตวันท่ี ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เปนตนไป” 

 

  



สํานักโครงขายพ้ืนฐาน การใชและเช่ือมตอโครงขาย สํานักงาน กสทช. ๔ 
 

๓. แบบแสดงความคิดเห็น 

แบบแสดงความคิดเห็น 
รางประกาศ กสทช. เรื่อง ขยายระยะเวลาการใชอัตราคาตอบแทน 

การเช่ือมตอโครงขายโทรคมนาคมท่ีเปนอัตราอางอิง 
 
 

 

 

 

 
รายละเอียดของผูแสดงความคิดเห็น 

(นาย/นาง/นางสาว)…………………………………………………………..………………………..…..……………………………………… 

ตําแหนง………………………………………………………………………….…………………………………………………………….......…. 

ชื่อหนวยงาน ........................................................................................................................................................... 

ท่ีอยูเลขท่ี.............................................ตรอก/ซอย.............................................ถนน............................................. 

หมูท่ี...........................................ตําบล/แขวง............................................อําเภอ/เขต............................................ 

จังหวัด........................................................................รหัสไปรษณีย........................................................................

โทรศัพท............................................โทรสาร............................................E-mail................................................... 

 

กรณีเปนผูรับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม กรุณาระบุประเภทใบอนุญาตประกอบกิจการและใบอนุญาต

การใหบริการ 

(   ) โทรคมนาคม แบบ ๑     (   ) อินเทอรเน็ต แบบ ๑ 

(   ) โทรคมนาคม แบบ ๒ ไมมีโครงขายของตนเอง  (   ) อินเทอรเน็ต แบบ ๒ ไมมีโครงขายของตนเอง 

(   ) โทรคมนาคม แบบ ๒ มีโครงขายของตนเอง   (   ) อินเทอรเน็ต แบบ ๒ มีโครงขายของตนเอง 

(   ) โทรคมนาคม แบบ ๓     (   ) อินเทอรเน็ต แบบ ๓ 

วันท่ีแสดงความคิดเห็น (ว/ด/ป) …………………………………………………………………………..  

คําชี้แจง: 

๑. แบบแสดงความคิดเห็นมีวัตถุประสงคเพื่อใหผูมีสวนเก่ียวของไดแสดงความคิดเห็นตอประเด็นที่กําหนด และขอให

ดําเนินการนําสงเอกสารแสดงความคิดเห็นตามชองทางที่สํานักงาน กสทช. กําหนด ภายในวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๑ 

๒. กรณีที่การยื่นหรือนําเสนอความเห็น/เอกสารของทานมีขอมูลที่ไมอนุญาตใหนํามาเปดเผยตอสาธารณะ ใหทานชี้แจง

เหตุผลใหสํานักงาน กสทช. ทราบ พรอมทั้งใหจัดทําเอกสารชุดที่สามารถนําไปเปดเผยตอสาธารณะไดอีก ๑ ชุด 
 



สํานักโครงขายพ้ืนฐาน การใชและเช่ือมตอโครงขาย สํานักงาน กสทช. ๕ 
 

ประเด็นท่ีประสงครับฟงความคิดเห็น 

ประเด็นการรับฟงความคิดเห็นเปนไปตามท่ีกําหนดไวตอไปนี้  

๑. ความเหมาะสมของการขยายระยะเวลาการใชอัตราคาตอบแทนการเช่ือมตอโครงขายโทรคมนาคมท่ีเปน
อัตราอางอิง 
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................... 
๒. ขอเสนอแนะอ่ืนๆ 
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................... 
 
ชองทางการนําสงเอกสาร 
o ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส (E-mail): ic@nbtc.go.th 

โดยตั้งชื่อเรื่อง “แสดงความคิดเห็นตอรางประกาศ กสทช. เรื่อง ขยายระยะเวลาการใชอัตราคาตอบแทน

การเชื่อมตอโครงขายโทรคมนาคมท่ีเปนอัตราอางอิง” 

o นําสงดวยตนเองหรือทางไปรษณีย ตามท่ีอยูดังนี้ 

สํานักงาน กสทช. (สํานักโครงขายพ้ืนฐาน การใชและเชื่อมตอโครงขาย) 

เลขท่ี ๘๗ ถนนพหลโยธิน ซอย ๘ (สายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐ 

โดยวงเล็บมุมซอง “แสดงความคิดเห็นตอรางประกาศ กสทช. เรื่อง ขยายระยะเวลาการใชอัตรา

คาตอบแทนการเชื่อมตอโครงขายโทรคมนาคมท่ีเปนอัตราอางอิง” 

o โทรสาร: ๐๒-๒๗๑-๒๘๕๓ 

สอบถามขอมูลเพ่ิมเติม: สํานักโครงขายพ้ืนฐาน การใชและเชื่อมตอโครงขาย (ชท.) สํานักงาน กสทช. 

 หมายเลขโทรศัพท ๐๒-๖๗๐-๘๘๘๘ ตอ ๗๖๔๙, ๗๖๒๘ 

 



สํานักโครงขายพ้ืนฐาน การใชและเช่ือมตอโครงขาย สํานักงาน กสทช.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เอกสารแนบ ๑ 
 

ประกาศ กสทช. เร่ือง อัตราคาตอบแทนการเชื่อมตอ 

โครงขายโทรคมนาคมท่ีเปนอัตราอางอิง (๒๕๕๙) 
  



หน้า   ๑๑ 
เล่ม   ๑๓๓   ตอนพิเศษ   ๒๘๒   ง ราชกิจจานุเบกษา ๖   ธันวาคม   ๒๕๕๙ 
 

 
 

ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง  กิจการโทรทัศน์ 
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 

เร่ือง  อัตราค่าตอบแทนการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมที่เป็นอัตราอ้างอิง 
 

 

โดยที่เห็นเป็นการสมควรปรับปรุงอัตราค่าตอบแทนการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมที่เป็น
อัตราอ้างอ ิง   (Reference  Rate)  โดยใช้ว ิธ ีการคํานวณที ่สอดคล้องกับประกาศคณะกรรมการ 
กิจการกระจายเสียง  กิจการโทรทัศน์  และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ  เร่ือง  มาตรฐานการคํานวณอัตรา
ค่าตอบแทนการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม  เพื่อให้เป็นไปตามแนวทางการกํากับดูแลและการกําหนด
อัตราค่าตอบแทนการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมที่เป็นธรรมต่อผู้ใช้บริการโทรคมนาคมโดยคํานึงถึง
ประโยชน์สาธารณะเป็นสําคัญ 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๒๗  (๘)  และ  (๒๔)  ประกอบกับมาตรา  ๒๙  แห่ง
พระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง  วิทยุโทรทัศน ์ 
และกิจการโทรคมนาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๓  และตามมาตรา  ๒๕  และมาตรา  ๒๖  แห่งพระราชบัญญัติ 
การประกอบกิจการโทรคมนาคม  พ.ศ.  ๒๕๔๔  คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง  กิจการโทรทัศน์  
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติจึงกําหนดอัตราค่าตอบแทนการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม 
ที่เป็นอัตราอ้างอิงไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ให้ยกเลิก   
(๑) ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง  กิจการโทรทัศน์  และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ  

เร่ือง  อัตราค่าตอบแทนการเช่ือมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมที่เป็นอัตราอ้างอิง  พ.ศ.  ๒๕๕๗  ลงวันที่  ๗  
กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๗ 

(๒) ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง  กิจการโทรทัศน์  และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ  
เร่ือง  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  หรือการส่ือสารแห่งประเทศไทย
อยู่ก่อนวันที่พระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคม  พ.ศ.  ๒๕๔๔  ใช้บังคับ 



หน้า   ๑๒ 
เล่ม   ๑๓๓   ตอนพิเศษ   ๒๘๒   ง ราชกิจจานุเบกษา ๖   ธันวาคม   ๒๕๕๙ 
 

 
 

ข้อ ๓ อัตราค่าตอบแทนการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมที่เป็นอัตราอ้างอิงตามประกาศน้ี  
เป็นอัตราอ้างอิงสําหรับกิจการโทรคมนาคม  ประเภทโทรศัพท์เคลื่อนที่  และโทรศัพท์ประจําที่   
ซึ่งให้บริการการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมด้วยทราฟฟกิประเภทเสียง  (Voice)  ผ่านจุดเชื่อมต่อโครงข่าย
โทรคมนาคม 

ข้อ ๔ อัตราค่าตอบแทนการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมที่เป็นอัตราอ้างอิงตามประกาศน้ี  
ใช้ในกรณี 

(๑) เป็นอัตราค่าตอบแทนการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมในกรณีที่ผู้ รับใบอนุญาต 
ที่มีโครงข่ายโทรคมนาคมไม่สามารถเจรจาตกลงอัตราค่าตอบแทนการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม
ระหว่างกันได้  หรือในกรณีที่มีข้อพิพาทที่เก่ียวข้องกับอัตราค่าตอบแทนการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม 

(๒) เป็นอัตราค่าตอบแทนการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมชั่วคราว  ในกรณีที่การคํานวณ
อัตราค่าตอบแทนการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมยังไม่แล้วเสร็จ  หรือยังไม่ได้รับการอนุมัติจาก
คณะกรรมการ 

(๓) กรณีอื่น ๆ  ตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร 
ข้อ ๕ ผู้รับใบอนุญาตท่ีมีโครงข่ายโทรคมนาคมที่ใช้อัตราค่าตอบแทนการเชื่อมต่อโครงข่าย

โทรคมนาคมในข้อเสนอการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม  ซึ่งเป็นอัตราค่าตอบแทนที่เท่ากับอัตรา
ค่าตอบแทนการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมที่เป็นอัตราอ้างอิงตามประกาศนี้  ได้รับการยกเว้นมิต้อง
แสดงหลักการและวิธีการคํานวณอัตราค่าตอบแทนการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมต่อสํานักงาน
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง  กิจการโทรทัศน์  และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติเพื่อเสนอให้
คณะกรรมการพิจารณาเห็นชอบ   

ข้อ ๖ อัตราค่าตอบแทนการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมท่ีเป็นอัตราอ้างอิง  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 อัตราค่าตอบแทนการเช่ือมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมท่ีเป็นอัตราอ้างอิง 

-------------------------------------------------------------------- 
 

ประเภทกิจการ 
บริการการเชื่อมต่อ

โครงข่ายโทรคมนาคม 
อัตราค่าตอบแทนการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมท่ีเป็นอัตราอ้างอิง 

๑ ม.ค. ๒๕๖๐ – ๓๑ ธ.ค. ๒๕๖๐ ๑ ม.ค. ๒๕๖๑ – ๓๑ ธ.ค. ๒๕๖๑ 

โทรศัพท์เคลื่อนท่ี 
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) 

โทรศัพท์ประจําท่ี 

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 
Local Call  

๐.๘๓ (บาท/คร้ัง) ๐.๗๕ (บาท/คร้ัง) 

 
หมายเหตุ 
Local Call ให้หมายถึงในกรณีต่อไปน้ี 
 (๑) ต้นทางเป็นโทรศัพท์สาธารณะและปลายทางเป็นโทรศัพท์ประจําท่ีในพ้ืนท่ีจังหวัดเดียวกัน 
 (๒) ต้นทางเป็นโทรศัพท์สาธารณะและปลายทางเป็นโทรศัพท์ประจําท่ีในพ้ืนท่ีรหัส ๐๒ เดียวกัน 
 (๓) ต้นทางเป็นโทรศัพท์ประจําท่ีและปลายทางเป็นโทรศัพท์ประจําท่ีในพ้ืนท่ีจังหวัดเดียวกัน 
 (๔) ต้นทางเป็นโทรศัพท์ประจําท่ีและปลายทางเป็นโทรศัพท์ประจําท่ีในพ้ืนท่ีรหัส ๐๒ เดียวกัน 
 



สํานักโครงขายพ้ืนฐาน การใชและเช่ือมตอโครงขาย สํานักงาน กสทช.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เอกสารแนบ ๒ 
 

รางประกาศ กสทช. เร่ือง ขยายระยะเวลาการใชอัตราคาตอบแทน 

การเชื่อมตอโครงขายโทรคมนาคมท่ีเปนอัตราอางอิง 

 



- ร่าง - 
 

 
 

 
 

 
ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ 

และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 
เรื่อง ขยายระยะเวลาการใช้อัตราค่าตอบแทนการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมที่เป็นอัตราอ้างอิง 

_____________________________ 
 

โดยที่เป็นการสมควรขยายระยะเวลาในการใช้อัตราค่าตอบแทนการเชื่อมต่อโครงข่าย
โทรคมนาคมที่เป็นอัตราอ้างอิงตามตารางแนบท้ายประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ 
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง อัตราค่าตอบแทนการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมที่เป็นอัตราอ้างอิง  
เนื่องจากระยะเวลาในการใช้อัตราค่าตอบแทนการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมที่ เป็นอัตราอ้างอิง ช่วงที่ ๒ จะ
สิ้นสุดในวันที่ ๓๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ และยังมีความจ าเป็นต้องใช้อัตราค่าตอบแทนการเชื่อมต่อโครงข่าย
โทรคมนาคมที่เป็นอัตราอ้างอิงดังกล่าวต่อไปอีกระยะหนึ่ง ก่อนที่จะได้มีการปรับปรุงอัตราค่าตอบแทนการ
เชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมท่ีเป็นอัตราอ้างอิงที่เหมาะสมใหม่ ดังนั้น เพ่ือให้การใช้บังคับอัตราค่าตอบแทนการ
เชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมที่เป็นอัตราอ้างอิงเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นธรรม และเกิดความต่อเนื่อง โดย
ไมม่ีช่องว่างในการก ากับดูแลเกี่ยวกับอัตราค่าตอบแทนการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๒๗ (๘) และ (๒๔) ประกอบกับมาตรา ๒๙ แห่ง
พระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และ
กิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ และตามมาตรา ๒๕ และมาตรา ๒๖ แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการ
โทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 
จึงให้ขยายระยะเวลาในการใช้อัตราค่าตอบแทนการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมที่เป็นอัตราอ้างอิง  ช่วงที่ ๒ 
ตามตารางแนบท้ายประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 
เรื ่อง อัตราค่าตอบแทนการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมที่เป็นอัตราอ้างอิง ต่อไปอีกจนถึงวันที่ ๓๑ 
ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็นต้นไป 
         
    ประกาศ ณ วันที่ ........................ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
    

                 พลเอก 

(สุกิจ  ขมะสุนทร) 
กรรมการกิจการกระจายเสียง  

กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 
ท าหน้าที่ ประธานกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ 

และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 


