
 

 

 

 

 

ข้อเสนอการเชื่อมต่อโครงข่ายข้อเสนอการเชื่อมต่อโครงข่าย  

  

ของของ  

  

บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จ ากัดบริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จ ากัด  

 

    



 

 

 

รายละเอียดข้อเสนอการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมของรายละเอียดข้อเสนอการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมของ  

บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จ ากัดบริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จ ากัด  

 

รายละเอียดข้อเสนอการเช่ือมตอ่โครงข่ายโทรคมนาคม ของบริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จ ากดั ประกอบด้วย

รายละเอียดตา่ง ๆ ดงันี ้

หมวดที่ 1 

ข้อเสนอการเช่ือมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม รายละเอียดของบริการเช่ือมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม รวมถึง

คณุภาพการเช่ือมตอ่โครงข่ายโทรคมนาคมซึง่เป็นมาตรฐานระดบัเดียวกบัของผู้ รับใบอนุญาตท่ีมีโครงข่าย

โทรคมนาคมท่ีให้เช่ือมตอ่โครงข่ายโทรคมนาคมเอง 

หมวดที่ 2 

รายละเอียดของสิ่งอ านวยความสะดวกท่ีจ าเป็นส าหรับการเช่ือมตอ่โครงข่ายโทรคมนาคม 

หมวดที่ 3 

กระบวนการและวิธีการเช่ือมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม มาตรฐานทางเทคนิคส าหรับการเช่ือมต่อโครงข่าย

โทรคมนาคม รวมทัง้จุดเช่ือมต่อท่ีมีความเป็นไปได้ทางเทคนิคท่ีเสนอให้มีการเช่ือมต่อโค รงข่าย

โทรคมนาคม 

หมวดที่ 4 

หน้าท่ีและความรับผิดชอบของผู้ รับใบอนุญาตท่ีมีโครงข่ายโทรคมนาคมท่ีขอเช่ือมต่อโครงข่าย

โทรคมนาคมและผู้ รับใบอนุญาตท่ีมีโครงข่ายโทรคมนาคมท่ีให้เช่ือมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม รวมทัง้

เง่ือนไขเก่ียวกบัการรักษาความลบั การเปิดเผยข้อมลู และมาตรการด้านความปลอดภยั 

หมวดที่ 5 

อตัราคา่ตอบแทนการเช่ือมตอ่โครงข่ายโทรคมนาคม และอตัราคา่ตอบแทนการใช้สิ่งอ านวยความสะดวกท่ี

จ าเป็น 

หมวดที่ 6 

หลักเกณฑ์และวิธีการส าหรับการเรียกเก็บ การแบ่ง และการช าระค่าตอบแทนการเช่ือมต่อโครงข่าย

โทรคมนาคม 



 

 

 

หมวดที่ 7 

กระบวนการและระยะเวลาเจรจาข้อตกลงการเช่ือมตอ่โครงข่ายโทรคมนาคม 

หมวดที่ 8 

เง่ือนไข และขัน้ตอนการร้องขอใช้บริการใหม ่และการเปลี่ยนแปลงการเช่ือมตอ่โครงข่ายโทรคมนาคม 

หมวดที่ 9 

ขัน้ตอน วิธีการ และระยะเวลาด าเนินการต่อข้อร้องเรียน และข้อโต้แย้งท่ีมีกบัผู้ รับใบอนุญาตท่ีมีโครงข่าย

โทรคมนาคมท่ีขอเช่ือมตอ่โครงข่ายโทรคมนาคม 

หมวดที่ 10 

บทลงโทษ หรือคา่ปรับจากการผิดเง่ือนไขของสญัญา 

หมวดที่ 11 

บคุคลและสถานท่ีติดตอ่ได้ 

  



 

 

 

หมวดที่ 1 

ข้อเสนอการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม รายละเอียดของบริการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม 

รวมถงึคุณภาพการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมซึ่งเป็นมาตรฐานระดับเดียวกับของผู้รับใบอนุญาตที่

มีโครงข่ายโทรคมนาคมที่ให้เชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมเอง 

 

ข้อ 1. ขอบเขตตามข้อตกลง 

ข้อตกลงภายใต้ข้อเสนอการเช่ือมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมของบริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จ ากัด  

ฉบับนี ้ครอบคลมุถึงความตกลงทางเทคนิคและทางพาณิชย์ ส าหรับการเช่ือมต่อระหว่างโครงข่ายโทรคมนาคม

ของบริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จ ากัด กับโครงข่ายโทรคมนาคมของผู้ ขอเช่ือมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม และก าหนด

เง่ือนไขต่าง ๆ ในการเช่ือมต่อโครงข่ายดังกล่าวของทัง้สองฝ่ าย  เพ่ือให้ผู้ ใช้บริการของผู้ ประกอบกิจการ

โทรคมนาคมฝ่ายหนึ่ง สามารถติดต่อสื่อสารกับผู้ ใช้บริการ หรือใช้บริการโทรคมนาคมของผู้ ประกอบกิจการ

โทรคมนาคมอีกฝ่ายหนึ่งได้เป็นปกติ และสามารถใช้บริการด้วยคณุภาพท่ีดี โดยถือบังคบัตามข้อตกลง เง่ือนไข

หรือข้อก าหนดตามท่ีทัง้สองฝ่ายได้ตกลงไว้ในสญัญาการเช่ือมตอ่โครงข่ายโทรคมนาคม  

ข้อ 2. ขอบเขตของข้อเสนอ 

ข้อเสนอฉบบันีค้รอบคลมุสาระส าคญัในประเดน็ตา่ง ๆ ดงัตอ่ไปนี ้ 

1. บริการเช่ือมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม มาตรฐานทางเทคนิคส าหรับการเช่ือมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม 

และจดุเช่ือมตอ่โครงข่ายโทรคมนาคม 

2. ข้อก าหนดและเง่ือนไขส าหรับจุดเช่ือมต่อ วงจรสื่อสัญญาณการเช่ือมต่อ     (Interconnection 

Transmission Circuits) และการก าหนดเลขหมายโทรคมนาคม(Numbering)     

3. การรับ-สง่สญัญาณ (Signaling)   

4. คา่ตอบแทนการเช่ือมตอ่โครงข่ายโทรคมนาคม 

  

  



 

 

 

ข้อ 3. ข้อก าหนดและเงื่อนไขส าหรับการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม 

3.1 ผู้ ขอเช่ือมต่อโครงข่ายต้องรับรองว่าตนเองมีสิทธิและหน้าท่ีโดยสมบูรณ์ในการให้บริการโทรคมนาคม

ภายใต้การก ากับดูแลของคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม

แห่งชาติ (“กสทช.”) ตลอดระยะเวลาท่ีมีการเช่ือมตอ่โครงข่ายโทรคมนาคม  

3.2 ผู้ขอเช่ือมต่อโครงข่ายจะต้องจัดหา หรือด าเนินการอื่นใดเพ่ือให้ได้มาซึ่งการอนุญาต ใบอนุญาต ความ

เห็นชอบ หรือความยินยอม ท่ีเก่ียวข้องกบัการเช่ือมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม หรือติดตัง้เคร่ืองและอปุกรณ์

โทรคมนาคม หรืออปุกรณ์ หรือโครงสร้างอื่นใด ในสถานท่ีของผู้ให้เช่ือมต่อโครงข่ายตามกฎหมายตา่ง ๆ ท่ี

เก่ียวข้องเอง  

ข้อ 4. รายละเอียดของบริการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม 

ผู้ ให้เช่ือมต่อโครงข่ายเสนอให้บริการเช่ือมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมเพ่ือการรับส่งทราฟฟิคจากโครงข่าย

ของผู้ ขอเช่ือมต่อโครงข่าย ไปยังผู้ ใช้บริการท่ีใช้บริการในโครงข่ายของผู้ ให้เช่ือมต่อโครงข่าย รายละเอียดตาม

เอกสารแนบท้าย 1 

ข้อ 5. คุณภาพการบริการ   

คุณภาพการให้บริการการเช่ือมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมตามข้อเสนอนี ้จะต้องเป็นมาตรฐานระดับ

เดียวกบัของผู้ รับใบอนญุาตท่ีมีโครงข่ายโทรคมนาคมท่ีให้เช่ือมตอ่โครงข่ายโทรคมนาคมเอง 

คณุภาพการเช่ือมตอ่โครงข่ายโทรคมนาคมจะต้องเป็นไปโดยชดัเจน ไมเ่ลือกปฏิบตัิ เปิดเผย โปร่งใสและไม่

ขดัหรือแย้งกบัหลกัเกณฑ์ของ กสทช. ประกาศก าหนด 

 

 

 

  



 

 

 

หมวดที่ 2 

รายละเอียดของสิ่งอ านวยความสะดวกที่จ าเป็นส าหรับการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม 

 

ข้อ 1. รายละเอียดเกี่ยวกับอาคารสถานที่ สิ่งอ านวยความสะดวกอื่น ๆ และอัตราค่าตอบแทนการใช้สิ่ง

อ านวยความสะดวก และสถานที่ 

ผู้ ให้เช่ือมต่อโครงข่ายมีหน้าท่ีจัดหาสถานท่ีหรือพืน้ท่ีดงักล่าว ณ จุดเข้าถึงส าหรับการเช่ือมต่อโครงข่าย

โทรคมนาคม ตามเอกสารแนบท้าย 1 และสิ่งอ านวยความสะดวกอื่น ๆ ได้แก่ กระแสไฟฟ้า และระบบปรับอากาศ  

ตามท่ีผู้ขอเช่ือมตอ่โครงข่ายร้องขอ โดยอตัราค่าตอบแทนการใช้สิ่งอ านวยความสะดวก และสถานท่ี รายละเอียด

ปรากฎตามเอกสารแนบท้าย 4 ซึ่งอัตราค่าตอบแทนดังกล่าวยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม ทัง้นี  ้การเรียกเก็บ

คา่ตอบแทนนัน้อยู่บนหลกัการที่ไมเ่ลือกปฏิบตัิระหวา่งผู้ขอเช่ือมตอ่โครงข่ายทกุราย  

ข้อ 2. เงื่อนไขการเข้าใช้อาคารสถานที่ สาธารณูปโภค และสิ่งอ านวยความสะดวก 

2.1 ผู้ขอเช่ือมต่อโครงข่ายจะต้องปฏิบัติตามหลกัเกณฑ์และวิธีการในการเข้าสถานท่ี/อาคารท่ีผู้ ให้เช่ือมต่อ

โครงข่ายเป็นผู้ก าหนด  

2.2 ผู้ขอเช่ือมต่อโครงข่ายจะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการในการปฏิบัติงาน การบ ารุงรักษา การรักษา

ความปลอดภัย และการเก็บรักษาความลับต่าง ๆ เป็นต้น รวมตลอดถึงหลักเกณฑ์และวิธีก ารท่ีผู้ ให้

เช่ือมต่อโครงข่ายจะได้ก าหนดขึน้ในอนาคต ทัง้นี  ้หลักเกณฑ์และวิธีการดังกล่าวจะสมเหตุสมผล 

เหมาะสม และไมเ่ลือกปฏิบตัิ  

ข้อ 3. แต่ละฝ่ายมีหน้าที่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่อไปนีใ้นส่วนที่ใช้เพื่อประโยชน์ของตนเอง 

3.1 การดแูลรักษา และการซ่อมบ ารุงอปุกรณ์โทรคมนาคมในส่วนท่ีเป็นกรรมสิทธ์ิหรืออยู่ในความครอบครอง

ของตนเอง 

3.2 คา่ไฟ และคา่ใช้จ่ายอ่ืน ๆ ในสว่นท่ีใช้เพ่ือประโยชน์ของตนเอง 

  



 

 

 

หมวดที่ 3 

กระบวนการและวิธีการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม มาตรฐานทางเทคนิคส าหรับการเชื่อมต่อ

โครงข่ายโทรคมนาคม รวมทัง้จุดเชื่อมต่อที่มีความเป็นไปได้ทางเทคนิคที่เสนอให้มีการเชื่อมต่อ

โครงข่ายโทรคมนาคม 

 

ข้อ 1. มาตรฐานทางเทคนิคส าหรับการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม  รวมทัง้จุดเชื่อมต่อที่ มีความ

เป็นไปได้ทางเทคนิค 

เป็นไปตามเอกสารแนบท้าย 1  

ข้อ 2. กระบวนการและวิธีการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม 

2.1 ผู้ขอเช่ือมต่อโครงข่ายจะต้องปฏิบัติตามขัน้ตอนและน าเสนอรายละเอียดข้อมูลการขอเช่ือมต่อโครงข่าย

โทรคมนาคมต่อผู้ ให้เช่ือมต่อโครงข่ายอย่างเป็นทางการ ตามหมวด 1 ส่วนท่ี 3 ของประกาศ กสทช. เร่ือง 

การใช้และเช่ือมตอ่โครงข่ายโทรคมนาคม พ.ศ. 2556  

2.2 ภายใน 90 วนันบัตัง้แตว่นัท่ีได้รับทราบความต้องการการใช้บริการอย่างเป็นทางการ ผู้ ให้เช่ือมตอ่โครงข่าย

จะแจ้งว่าจะยอมรับ ตามความต้องการการใช้บริการดังกล่าวนี ้ทัง้หมดหรือแต่บางส่วน ตลอดจนวนัท่ี

โดยประมาณท่ีจะสามารถให้บริการตามความต้องการใช้บริการดงักลา่วได้   

ข้อ 3. การเปล่ียนแปลงบนโครงข่าย 

 แต่ละฝ่ายจะแจ้งให้อีกฝ่ายหนึ่งทราบล่วงหน้าเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 90 วนัถึงการเปลี่ยนแปลงใด ๆ 

เก่ียวกบัคา่มาตรฐาน (configuration) ของโครงข่ายโทรคมนาคมและสิ่งอ านวยความสะดวก อนัอาจสง่ผลกระทบ

ในสาระส าคญัตอ่วิศวกรรมโครงข่ายของอีกฝ่ายหนึง่  

ข้อ 4. การบ ารุงรักษาตามแผนงาน 

 แตล่ะฝ่ายจะต้องแจ้งให้อีกฝ่ายหนึง่ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วนั ในเร่ืองของการบ ารุงรักษาตามแผนงาน

ท่ีอาจสง่ผลกระทบต่อระบบของอีกฝ่ายหนึ่งและจะใช้ความพยายามของตนอย่างดีท่ีสดุเพ่ือไมใ่ห้มีการหยดุชะงกั

ของการให้บริการ  

  



 

 

 

หมวดที่ 4 

หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้รับใบอนุญาตที่มีโครงข่ายโทรคมนาคมที่ขอเช่ือมต่อโครงข่าย

โทรคมนาคมและผู้รับใบอนุญาตที่มีโครงข่ายโทรคมนาคมที่ให้เช่ือมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม รวมทัง้

เงื่อนไขเก่ียวกับการรักษาความลับ การเปิดเผยข้อมูล และมาตรการด้านความปลอดภัย 

 

ข้อ 1. ความรับผิดชอบของแต่ละฝ่าย 

1.1 หน้าที่ของผู้ให้เชื่อมต่อโครงข่าย 

1.1.1 ผู้ ให้เช่ือมต่อโครงข่ายมีหน้าท่ีต้องด าเนินการให้โครงข่ายโทรคมนาคมของตนมีมาตรฐานและ

คุณภาพการให้บริการสอดคล้องตามประกาศว่าด้วยมาตรฐานและคุณภาพการให้บริการ

โทรคมนาคมของ กสทช. ท่ีเก่ียวข้อง 

1.1.2 ผู้ ให้เช่ือมต่อโครงข่ายมีหน้าท่ีแจ้งให้ผู้ ขอใช้โครงข่ายทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 90 วนั ก่อนการ

เปลี่ยนแปลงใด ๆ (เช่น ค่ามาตรฐาน (Configuration) เป็นต้น)  ของระบบหรือโครงข่าย

โทรคมนาคมของผู้ ให้เช่ือมต่อโครงข่าย ซึง่อาจส่งผลกระทบในสาระส าคญัตอ่วิศวกรรมโครงข่าย

โทรคมนาคมของผู้ขอเช่ือมตอ่โครงข่ายได้  

1.1.3 หากเกิดข้อผิดพลาดต่าง ๆ บนโครงข่ายโทรคมนาคมของผู้ ให้ เช่ือมต่อโครงข่าย ผู้ ให้เช่ือมต่อ

โครงข่ายจะแจ้งให้ผู้ขอเช่ือมตอ่โครงข่ายทราบถงึข้อผิดพลาด รวมถงึแจ้งให้ทราบถึงความคืบหน้า

ของการแก้ไขข้อผิดพลาด และด าเนินการแก้ไขข้อผิดพลาดดงักลา่วโดยเร็วท่ีสดุ 

1.1.4 ผู้ ให้เช่ือมต่อโครงข่ายจะพยายามจัดหาพืน้ท่ี หรือจัดให้มีมาตรการอื่นใดเพ่ือให้ผู้ ขอ เช่ือมต่อ

โครงข่ายสามารถติดตัง้อปุกรณ์โทรคมนาคม และ/หรือเช่ือมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมตามสญัญา

การเช่ือมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม หากการด าเนินการดงักล่าวไม่ก่อให้เกิดภาระเกินสมควรแก่

ผู้ ให้เช่ือมต่อโครงข่าย และ/หรือท าให้ผู้ ให้เช่ือมต่อโครงข่ายผิดเง่ือนไขในสญัญาใด ๆ ท่ีมีอยู่กับ

บคุคลภายนอก 

1.2 หน้าที่ของผู้ขอเชื่อมต่อโครงข่าย 

1.2.1 ผู้ขอเช่ือมต่อโครงข่ายต้องจัดให้โครงข่ายของตนมีมาตรฐานทางเทคนิคท่ีเข้ากันได้กับโครงข่าย

ของผู้ให้เช่ือมต่อโครงข่าย หรือมีมาตรฐานทางเทคนิคเป็นไปตามท่ี กสทช. ประกาศก าหนด โดยผู้

ขอเช่ือมตอ่โครงข่ายเป็นผู้ รับผิดชอบคา่ใช้จ่ายเอง 



 

 

 

1.2.2 ผู้ขอเช่ือมต่อโครงข่ายจะต้องรับผิดชอบในการติดตัง้ การใช้งาน ความปลอดภัยของระบบ และ

การบ ารุงรักษาอุปกรณ์ท่ีเป็นของผู้ ขอเช่ือมต่อโครงข่ายเอง โดยการเข้าถึงหรือเข้าใช้พืน้ท่ีเพ่ือ

ด าเนินการต่าง ๆ  ให้เป็นไปตามข้อก าหนดของผู้ ให้ เช่ือมต่อโครงข่าย โดยข้อก าหนดดังกล่าว

จะต้องเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติระหว่างผู้ รับใบอนุญาตรายอื่น ทัง้นี  ้ผู้ ขอเช่ือมต่อโครงข่าย

จะต้องปฏิบตัิตามเง่ือนไขเหลา่นีอ้ย่างเคร่งครัด รวมถึงต้องน าส่งข้อมลูทราฟฟิคต่าง ๆ ท่ีจ าเป็นท่ี

ได้รับการร้องขอจากผู้ ให้ เช่ือมต่อโครงข่าย และการเช่ือมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมของผู้ ขอ

เช่ือมต่อโครงข่ายจะต้องไม่ท าให้เกิดความเสียหาย หรือเป็นการรบกวนระบบของผู้ ให้ เช่ือมต่อ

โครงข่าย 

1.2.3 ผู้ขอเช่ือมต่อโครงข่ายจะต้องรับผิดชอบดูแลรักษาเคร่ืองและอุปกรณ์โทรคมนาคมใด ๆ ท่ีผู้ ขอ

เช่ือมตอ่โครงข่ายน ามาติดตัง้กบัโครงข่ายโทรคมนาคมของผู้ให้เช่ือมตอ่โครงข่าย หรือน ามาวางใน

พืน้ท่ีท่ีขอเช่ือมตอ่โครงข่ายโทรคมนาคมตามสญัญาการเช่ือมตอ่โครงข่ายโทรคมนาคม  

1.2.4 ผู้ขอเช่ือมต่อโครงข่ายจะแจ้งให้ผู้ ให้เช่ือมต่อโครงข่ายทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 90 วนั ก่อนการ

เปลี่ยนแปลงใด ๆ (เช่น ค่ามาตรฐาน (Configuration) เป็นต้น) ของเคร่ืองและอุปกรณ์ท่ีผู้ ขอ

เช่ือมต่อโครงข่ายน ามาติดตัง้กับโครงข่ายโทรคมนาคมของผู้ ให้ เช่ือมต่อโครงข่าย ซึ่งอาจส่งผล

กระทบในสาระส าคญัต่อวิศวกรรมโครงข่ายโทรคมนาคม หรือต่อการให้บริการของผู้ ให้ เช่ือมต่อ

โครงข่ายได้ 

1.2.5 ผู้ ขอเช่ือมต่อโครงข่ายรับรองว่าการเช่ือมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม หรือการน าอุปกรณ์

โทรคมนาคมของผู้ขอเช่ือมตอ่โครงข่ายมาติดตัง้ในพืน้ท่ีของผู้ ให้เช่ือมตอ่โครงข่ายตามสญัญาการ

เช่ือมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม จะไม่ก่อให้เกิดความเสียหาย หรือรบกวนระบบ หรือท าให้การ

บริการของผู้ให้เช่ือมตอ่โครงข่ายด้อยลงแตอ่ย่างใด  

1.2.6 หากเกิดข้อผิดพลาดต่าง ๆ บนโครงข่ายโทรคมนาคมของผู้ ขอเช่ือมต่อโครงข่าย ผู้ ขอเช่ือมต่อ

โครงข่ายจะแจ้งให้ผู้ ให้เช่ือมต่อโครงข่ายทราบถึงข้อผิดพลาด และด าเนินการแก้ไขข้อผิดพลาด

ดงักล่าวโดยเร็วท่ีสดุ รวมถึงด าเนินการอื่นใดและปฏิบัติตามคู่มือการใช้งานและการบ ารุงรักษา

ของผู้ให้เช่ือมตอ่โครงข่าย 

1.2.7 ผู้ขอเช่ือมต่อโครงข่ายจะปฏิบัติตามหลกัเกณฑ์เก่ียวกบัความปลอดภยัและการป้องกนัโครงข่าย

ของผู้ให้เช่ือมตอ่โครงข่ายโดยเคร่งครัด 

  



 

 

 

ข้อ 2. คู่มือด าเนินการ 

ทัง้สองฝ่ายจะปฏิบตัิตามคูม่ือด าเนินการ โดยมีสาระส าคญัดงัตอ่ไปนี ้

2.1 การแก้ไขข้อผิดพลาดท่ีสง่ผลกระทบตอ่โครงข่าย 

2.2 ทัง้สองฝ่ายจะต้องตรวจสอบสญัญาณเตือนตา่ง ๆ ของอปุกรณ์ และท าการทดสอบเพ่ือระบลุกัษณะ

และจดุท่ีเกิดข้อผิดพลาด โดยการประสานงานและร่วมมือกนัในการด าเนินการดงักลา่ว 

2.3 ทัง้สองฝ่ายจะแจ้งให้อีกฝ่ายหนึ่งทราบอย่างต่อเน่ืองเก่ียวกับความคืบหน้าในการซ่อมแซม

ข้อผิดพลาดในระหวา่งท่ีโครงข่ายล่ม 

2.4 หากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งด าเนินการซ่อมแซมชั่วคราว ฝ่ายนัน้จะต้องแจ้งอีกฝ่ายหนึ่งให้ทราบถึงการ

ด าเนินการดังกล่าว พร้อมทัง้ผลกระทบต่อการบริการจากการซ่อมแซมชั่วคราว และระยะเวลา

โดยประมาณในการซอ่มแซมท่ีจะสามารถให้บริการได้เช่นเดิม 

ข้อ 3. การบ ารุงรักษาตามแผนงาน 

3.1 แต่ละฝ่ายจะต้องแจ้งให้อีกฝ่ายหนึ่งทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วนั ในเร่ืองของการบ ารุงรักษาตาม

แผนงานท่ีอาจสง่ผลกระทบตอ่ระบบของอีกฝ่ายหนึง่ 

3.2 แต่ละฝ่ายจะใช้ความพยายามของตนอย่างดีท่ีสดุเพ่ือไม่ให้มีการหยุดชะงักของการให้บริการและ

กรณีท่ีเป็นไปได้ในทางเทคนิค จะจดัให้มีการจดัเส้นทางส ารอง (alternate routing)  แบบอปุกรณ์

และวิศวกรรมการเช่ือมโยงท่ีมีความสามารถรองรับการบ ารุงรักษาตามแผนงานดังกล่าวได้โดย

ยังคงรักษาคุณภาพท่ีดีโดยการพิจารณาคุณภาพของการบริการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และ

เง่ือนไขท่ี กสทช. ประกาศก าหนด  

ข้อ 4. ความน่าเชื่อถือ ความปลอดภัย และการป้องกันโครงข่ายโทรคมนาคม 

 4.1  หลกัเกณฑ์ทัว่ไป 

 4.1.1  ทัง้สองฝ่ายตกลงท่ีจะธ ารงไว้ซึ่งความน่าเช่ือถือของโครงข่าย (network integrity) และจะ

ด าเนินมาตรการ   ตา่ง ๆ เพ่ือให้มีการป้องกนัและความปลอดภยัอย่างเพียงพอ 

 ความน่าเช่ือถือของโครงข่าย หมายถึง ความสามารถของระบบต่าง ๆ บนโครงข่ายในการ

รักษาและธ ารงไว้ซึ่งสถานะใช้งานได้ดังเดิม และไม่ได้รับผลกระทบอันเน่ืองมาจากการ

เช่ือมตอ่กบัโครงข่ายโทรคมนาคมอื่น 



 

 

 

4.1.2 การเช่ือมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมของผู้ ขอเช่ือมต่อโครงข่ายจะต้องไม่ก่อให้เกิดความ

เสียหาย หรือเป็นการรบกวนระบบ หรือการท าให้การบริการของผู้ ให้เช่ือมต่อโครงข่ายด้อย

ลงไมว่า่ทางตรงหรือทางอ้อม 

4.2 การธ ารงรักษาความน่าเช่ือถือของโครงข่าย 

 4.2.1 แต่ละฝ่ายจะต้องด าเนินมาตรการต่าง ๆ อย่างเพียงพอเพ่ือป้องกนัการสื่อสญัญาณใด ๆ ใน

ลกัษณะท่ีไม่เป็นไปตามข้อก าหนดส าหรับการเช่ือมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมท่ีทัง้สองฝ่าย

ตกลงกนั  

 ในกรณีท่ีข้อก าหนดทางเทคนิคส าหรับการเช่ือมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมขัดหรือแย้งกับ

มาตรฐานทางเทคนิคส าหรับการเช่ือมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมท่ี กสทช. ประกาศก าหนด 

ให้ใช้บงัคบัตามมาตรฐานของ กสทช. เป็นหลกั 

 4.2.2 แต่ละฝ่ายจะต้องไม่กระท าการฝ่าฝืนโดยการส่งทราฟฟิค (Traffic) หรือการกระท าอื่นใดท่ี

มิได้มีลกัษณะตามท่ีก าหนดไว้ในข้อเสนอนีโ้ดยก่อให้เกิดความเสียหายแก่อีกฝ่ายหนึง่ ฝ่ายท่ี

กระท าการฝ่าฝืนจะต้องยตุิการกระท านัน้โดยทนัทีท่ีได้รับแจ้งจากอีกฝ่ายหนึง่ 

 4.3 การป้องกนัและความปลอดภยั 

4.3.1 แตล่ะฝ่ายจะรับผิดชอบการด าเนินงานโครงข่ายโทรคมนาคมและอปุกรณ์ของตนเองให้มี

ความปลอดภัย และจะด าเนินขัน้ตอนต่าง ๆ ท่ีจ าเป็นทั ง้ปวงเพ่ือให้โครงข่าย

โทรคมนาคม อปุกรณ์และการด าเนินงานโครงข่ายโทรคมนาคมของตนเองนัน้ 

 - มีความปลอดภัย หรือไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขอนามัยของบุคคลใด ๆ รวมทัง้

ลกูจ้าง และผู้ รับจ้างของอีกฝ่ายหนึง่ และ 

 - ไม่ก่อให้เกิดอนัตรายทัง้ทางกายภาพ หรือทางเทคนิค ต่อโครงข่ายโทรคมนาคม และ

อปุกรณ์ของอีกฝ่ายหนึ่ง รวมถึง (แต่ไม่จ ากัดเฉพาะ) การไม่ก่อให้เกิดความเสียหาย 

การแทรกแซง หรือก่อให้เกิดความด้อยคุณภาพในการด าเนินงานโครงข่าย

โทรคมนาคมของอีกฝ่ายหนึง่   

4.3.2 ในการสื่อสญัญาณทราฟฟิคไปยงัโครงข่าย และอปุกรณ์ของอีกฝ่ายหนึ่งท่ีต้องมีการจ่าย

พลงังานไฟฟ้าต้องจดัให้มีความปลอดภยัของอปุกรณ์ และความปลอดภัยของบุคลากร 

ในกรณีนีข้้อก าหนดความปลอดภัยเก่ียวกับอุบัติเหตุจากแหล่งจ่ายพลังงานไฟฟ้าให้

เป็นไปตามมาตรฐานสากลอนัเป็นท่ียอมรับกนัโดยทัว่ไป 



 

 

 

ข้อ 5.  การรักษาความลับ และการเปิดเผยข้อมูล 

5.1 แต่ละฝ่ายอาจเปิดเผยข้อมูลใด ๆ ของตน ไม่ว่าทางด้านเทคนิคทางธุรกิจ หรือข้อมูลอื่นใดแก่าอีก

ฝ่ายหนึ่งโดยทางวาจา ลายลกัษณ์อกัษร รูปภาพหรือโดยรูปแบบอื่น ๆ เพ่ือประโยชน์ในการเจรจา

และเข้าท าสญัญาการใช้โครงข่ายโทรคมนาคม การด าเนินการตามวตัถุประสงค์ภายใต้สญัญาการ

ใช้โครงข่ายโทรคมนาคม หรือภายใต้หลกัเกณฑ์ท่ี กสทช. ประกาศก าหนด (ซึง่ต่อไปจะเรียกข้อมูล

ดงักลา่ว รวมกบัเง่ือนไข และข้อตกลงนีว้า่ “ข้อมูลลับ”) 

5.2 แต่ละฝ่ายตกลงจะเก็บรักษาข้อมูลลบัของอีกฝ่ายหนึ่งไว้เป็นความลบัตลอดระยะเวลาของสญัญา

การเช่ือมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม และต่อไปหลงัจากระยะเวลาของสญัญาการเช่ือมต่อโครงข่าย

โทรคมนาคมสิน้สุดลงอีกเป็นระยะเวลา 5 ปี โดยจะไม่เปิดเผย หรือเผยแพร่ข้อมูลดงักล่าวให้แก่

บคุคลภายนอกตลอดระยะเวลาดงักลา่ว  

ข้อ 6. ความร่วมมือป้องกันการลักลอบใช้บริการในโครงข่าย 

 ทัง้สองฝ่ายจะให้ความร่วมมือกับแต่ละฝ่ายในการตรวจสอบ ลด หรือ ปรับปรุง แก้ไขให้ถูกต้องซึง่การ

กระท าใด ๆ อนัเป็นการลกัลอบใช้บริการในโครงข่ายโดยมิชอบด้วยกฎหมาย 

 

  



 

 

 

หมวดที่ 5 

อัตราค่าตอบแทนการเช่ือมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม และอัตราค่าตอบแทนการใช้สิ่งอ านวยความ

สะดวกที่จ าเป็น 

 

อตัราคา่ตอบแทนการเช่ือมตอ่โครงข่ายโทรคมนาคม และอตัราคา่ตอบแทนการใช้สิ่งอ านวยความสะดวกท่ี

จ าเป็น รายละเอียดเป็นไปตามเอกสารแนบท้าย  4  

  



 

 

 

หมวดที่ 6 

หลักเกณฑ์และวิธีการส าหรับการเรียกเกบ็ การแบ่ง และการช าระค่าตอบแทนการเชื่อมต่อโครงข่าย

โทรคมนาคม 

 

ข้อ 1. คา่ตอบแทนการเช่ือมตอ่โครงข่าย 

คา่ตอบแทนการเช่ือมตอ่โครงข่าย ได้ก าหนดไว้ในเอกสารแนบท้าย 4 

คา่บริการส าหรับจดุเช่ือมตอ่ และการด าเนินการเลขหมาย ตลอดทัง้การร่วมรับภาระต้นทนุส าหรับวงจรสื่อ

สญัญาณการเช่ือมตอ่ ได้ก าหนดไว้ในเอกสารแนบท้าย 2 

ผู้ให้เช่ือมตอ่โครงข่าย และผู้ขอเช่ือมตอ่โครงข่ายแตล่ะฝ่ายอาจแจ้งให้อีกฝ่ายหนึง่ทราบถงึการปรับเปลี่ยน

คา่บริการที่ได้ก าหนดไว้ส าหรับบริการตา่ง ๆ ภายใต้ข้อเสนอนี ้ โดยมีหนงัสือแจ้งเป็นลายลกัษณ์อกัษร

ลว่งหน้าเป็นระยะเวลาอย่างน้อย 90 วนั และการปรับเพ่ิมดงักลา่วจะมีผลนบัตัง้แตเ่ดือนถดัไป เว้นแตไ่ด้

ตกลงกนัเก่ียวกบัหนงัสือแจ้งดงักลา่วไว้โดยเฉพาะแล้ว ตามเอกสารแนบท้าย 4  

ข้อ 2. ผู้ ให้เช่ือมต่อโครงข่ายและผู้ ขอเช่ือมต่อโครงข่ายแต่ละฝ่ายจะจัดส่งสรุปข้อมูลการจัดเก็บค่าบริการ

เก่ียวกบัทราฟฟิคท่ีเร่ิมต้นจาก หรือท่ีรับเข้ามาหรือส่งผ่านโครงข่ายของตนให้อีกฝ่ายหนึ่งเป็นรายสปัดาห์  

ทัง้นี ้การส่งข้อมูลการจัดเก็บค่าบริการเก่ียวกับทราฟฟิคนัน้อาจจัดส่งโดยวิธีผ่านระบบ ONLINE หรือ

วิธีการอื่นตามแตจ่ะตกลงกนั 

ข้อ 3. ผู้ขอเช่ือมต่อโครงข่ายจะต้องช าระเงินค่าตอบแทนการเช่ือมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมให้แก่ผู้ ให้เช่ือมต่อ

โครงข่ายภายใน 30 วนันบัถดัจากวนัท่ีระบใุนใบแจ้งหนีเ้ว้นแตก่รณีเข้าข้อยกเว้นตามข้อ 5. 

ข้อ 4. ในกรณีท่ีมีข้อโต้แย้งเก่ียวกับความถูกต้องของข้อมูลทราฟฟิค และข้อมูลอื่น ๆ ท่ีเก่ียวข้องให้ฝ่ายใดฝ่าย

หนึ่งมีสิทธิส่งเร่ืองให้อีกฝ่ายหนึง่ตรวจสอบข้อโต้แย้งภายในระยะเวลา 30 วนันบัจากวนัท่ีท่ีระบุในใบเรียก

เก็บเงินท่ีเก่ียวข้องกบัข้อมลูท่ีมีการโต้แย้งนัน้ และทัง้สองฝ่ายจะตรวจสอบข้อโต้แย้งร่วมกนัและไกล่เกลี่ย

ข้อโต้แย้งให้เสร็จสิน้ภายใน 90 วนันบัจากวนัท่ีอีกฝ่ายได้รับข้อโต้แย้งดงักล่าว หากทัง้สองฝ่ายไม่สามารถ

ยุติข้อโต้แย้งได้ ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมีสิทธิส่งข้อโต้แย้งดงักล่าวแก่คณะกรรมการร่วมตามท่ีทัง้สองฝ่ายได้ร่วม

จดัตัง้ ภายในระยะเวลา 30 วนันบัจากวนัครบก าหนดท่ีทัง้สองฝ่ายต้องตรวจสอบข้อโต้แย้งร่วมกนัและไกล่



 

 

 

เกลี่ยข้อโต้แย้งให้เสร็จสิน้ เพ่ือท าการไกลเ่กลี่ยต่อไป ทัง้นี ้คณะกรรมการร่วมจะพยายามท าการไกลเ่กลี่ย

ข้อโต้แย้งให้เสร็จสิน้ภายใน 30 วนันบัจากวนัท่ีได้รับข้อโต้แย้งดงักล่าว 

ข้อ 5. ทัง้สองฝ่ายจะร่วมตกลงกนัส าหรับกรณีจ านวนเงินท่ีโต้แย้งนัน้มีมลูค่าไม่เกินร้อยละเท่าใดของคา่ตอบแทน

การเช่ือมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมท่ีเรียกเก็บของแต่ละประเภทบริการ ซึ่งผู้ขอเช่ือมต่อโครงข่ายมีหน้าท่ี

ต้องช าระค่าตอบแทนการเช่ือมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมทัง้หมดให้แก่ผู้ ให้เช่ือมต่อโครงข่ายภายใน

ระยะเวลาตามท่ีก าหนดในข้อ 3. 

 ทัง้สองฝ่ายจะตกลงร่วมกนัส าหรับกรณีจ านวนเงินท่ีโต้แย้งมีมลูค่าเกินกว่าร้อยละเท่าใดของค่าตอบแทน

การเช่ือมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมท่ีเรียกเก็บของแต่ละประเภทบริการ ซึ่งผู้ขอเช่ือมต่อโครงข่ายมีหน้าท่ี

ต้องช าระเงินสว่นท่ีไมม่ีการโต้แย้งให้แก่ผู้ ให้เช่ือมตอ่โครงข่ายภายในระยะเวลาตามท่ีก าหนดในข้อ 3. 

ข้อ 6. หากผู้ ให้เช่ือมต่อโครงข่ายตรวจสอบในภายหลังแล้วพบว่าจ านวนค่าตอบแทนการเช่ือมต่อโครงข่าย

โทรคมนาคมในใบแจ้งหนีใ้ดไม่ครบถ้วนถูกต้อง ผู้ ให้ เช่ือมต่อโครงข่ายมีสิทธิเรียกเก็บค่าตอบแทนการ

เช่ือมตอ่โครงข่ายโทรคมนาคมในสว่นท่ีขาดไปนัน้ 

 

 



 

 

 

หมวดที่ 7 

กระบวนการและระยะเวลาเจรจาข้อตกลงการเช่ือมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม 

ข้อ 1. ขัน้ตอนและกระบวนการเจรจาสัญญา 

ขัน้ตอนและกระบวนการเจรจาสญัญา ให้เป็นไปตามหมวด 1 สว่นท่ี 3 ของประกาศ กสทช. เร่ือง การใช้

และเช่ือมตอ่โครงข่ายโทรคมนาคม พ.ศ. 2556 

  



 

 

 

หมวดที่ 8  

เงื่อนไข และขัน้ตอนการร้องขอใช้บริการใหม่ และการเปลี่ยนแปลงการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม 

 

ในกรณีท่ีมีการร้องขอใช้บริการใหม่ให้ผู้ ขอเช่ือมโครงข่ายด าเนินการท าค าเสนอเป็นหนงัสือเจตจ านงโดย

ชัดแจ้งขอเช่ือมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมแก่ผู้ ให้เช่ือมต่อโครงข่าย ซึ่งต้องระบุรายละเอียดอย่างน้อยตามท่ี

ประกาศ กสทช. เร่ือง การใช้และการเช่ือมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม พ.ศ.2556 ก าหนด ทัง้นี ้ผู้ ให้เช่ือมต่อ

โครงข่ายจะเจรจาตกลงกบัผู้ขอเช่ือมต่อโครงข่าย ภายใน 90 วนันบัตัง้แต่วนัท่ีผู้ ให้เช่ือมต่อโครงข่ายได้รับหนงัสือ

ขอเช่ือมตอ่โครงข่ายโทรคมนาคมจากผู้ขอเช่ือมตอ่โครงข่าย 

ผู้ขอเช่ือมต่อโครงข่ายสามารถขอเพ่ิม ลด หรือยกเลิกบริการได้โดยมีหนังสือแจ้งให้ผู้ ให้เช่ือมต่อโครงข่าย

ทราบได้ตามความจ าเป็นและความเหมาะสมทางเทคนิค  ทัง้นี ้การแก้ไข เปลี่ยนแปลง ยกเลิก จะต้องได้รับความ

เห็นชอบจาก กสทช. ก่อน 

  



 

 

 

หมวดที่ 9 

ขัน้ตอน วิธีการ และระยะเวลาด าเนินการต่อข้อร้องเรียน และข้อโต้แย้งที่มีกับผู้รับใบอนุญาตที่มี

โครงข่ายโทรคมนาคมที่ขอเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม 

 

 

กรณีท่ีผู้ขอเช่ือมต่อโครงข่ายร้องเรียน หรือโต้แย้งกบัผู้ ให้เช่ือมต่อโครงข่ายเก่ียวกบัจุดเช่ือมต่อ (POI) หรือ

คณุภาพ หรือบริการ และค่าตอบแทนในการเช่ือมต่อโครงข่ายให้น าเสนอต่อคณะกรรมการร่วมและมีแนวทางใน

การรับข้อร้องเรียน ข้อโต้แย้ง  และแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียน หรือข้อโต้แย้ง ดงันี  ้

1.  ให้ผู้ขอเช่ือมตอ่โครงข่ายย่ืนค าร้องเรียนเป็นหนงัสือตอ่บคุคลและสถานท่ีติดตอ่ตามท่ีก าหนดไว้หมวดท่ี 

11 โดยข้อเรียกร้อง หรือข้อโต้แย้งต้องแสดงให้ชดัแจ้งซึ่งสภาพข้อเท็จจริง และแสดงเอกสารหลกัฐาน

ประกอบ 

2.  ผู้ ให้เช่ือมต่อโครงข่ายจะพิจารณาค าร้องเรียน และเอกสารหลกัฐาน และส่งเร่ืองให้คณะกรรมการร่วม

ท าหน้าท่ีเป็นผู้ ไกล่เกลี่ยข้อร้องเรียน หรือข้อโต้แย้งนัน้ ทัง้นี ้คณะกรรมการร่วมจะท าการไกล่เกลี่ยข้อ

ร้องเรียน หรือข้อโต้แย้งให้เสร็จสิน้ภายใน 15 วนันบัตัง้แตว่นัท่ีได้รับเร่ืองดงักลา่ว  

3.  กรณีท่ีคณะกรรมการร่วมได้ท าการไกลเ่กลี่ยตามข้อ 2.แล้วทัง้สองฝ่ายยงัไม่สามารถหาข้อยตุิร่วมกนัได้ 

ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมีสิทธิน าข้อพิพาทเข้าสู่กระบวนการระงบัข้อพิพาทตามประกาศ กสทช. เร่ือง การใช้

และการเช่ือมตอ่โครงข่ายโทรคมนาคม พ.ศ.2556 

  

  



 

 

 

หมวดที่ 10 

บทลงโทษ หรือค่าปรับจากการผิดเงื่อนไขของสัญญา 

 

ข้อ 1.  ถ้าผู้ขอเช่ือมต่อโครงข่ายไมป่ฏิบตัิตามสญัญาการเช่ือมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมข้อใดข้อหนึ่ง จนเป็นเหตุ

ให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ ให้เช่ือมต่อโครงข่าย ผู้ขอเช่ือมต่อโครงข่ายนัน้จะต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทนอนั

เกิดจากการท่ีไม่ปฏิบัติตามสัญญาการเช่ือมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมนัน้ให้แก่ผู้ ให้เช่ือมต่อโครงข่ายท่ี

ได้รับความเสียหาย ภายในก าหนดเวลา 30 วัน เร่ิมนับแต่วันท่ีได้ รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ ให้เช่ือมต่อ

โครงข่ายท่ีได้รับความเสียหาย  

ทัง้นี ้หากครบก าหนดระยะเวลาดงักล่าว ผู้ขอเช่ือมต่อโครงข่ายท่ีได้ก่อความเสียหายไม่ได้ปฏิบตัิการช าระ

หนีใ้ห้แก่ผู้ ให้เช่ือมตอ่โครงข่ายท่ีได้รับความเสียหายจนครบถ้วน ผู้ขอเช่ือมต่อโครงข่ายจะช าระดอกเบีย้ผิด

นดัตามหมวด 10 ข้อ 5. นีแ้ละไม่ตดัสิทธิผู้ ให้เช่ือมต่อโครงข่ายท่ีได้รับความเสียหายมีสิทธิบอกเลิกการขอ

เช่ือมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมได้ตามประกาศ กสทช. เร่ือง การใช้และเช่ือมตอ่โครงข่ายโทรคมนาคม พ.ศ.

2556  รวมทัง้ เรียกร้องสิทธิตามหนงัสือค า้ประกนัของธนาคาร และ/หรือหลกัประกนั และ/หรือเรียกร้องให้

ชดใช้เบีย้ปรับตามท่ีก าหนดไว้ในสญัญาการเช่ือมตอ่โครงข่ายโทรคมนาคมนีไ้ด้ 

ข้อ 2.  ผู้ ให้เช่ือมต่อโครงข่ายไม่ต้องรับผิดต่อความเสียหายใด ๆ ไม่ว่าทางตรง หรือทางอ้อม อันเกิดจากการ

ท างานผิดพลาดของโครงข่ายโทรคมนาคมในการท่ีโครงข่ายโทรคมนาคมทัง้หมดหรือแต่บางส่วนไม่

สามารถใช้งานได้ หรือใช้งานได้ไม่เต็มประสิทธิภาพ โดยเหตุอนัไม่ได้เกิดจากความผิดของผู้ ให้เช่ือมต่อ

โครงข่าย หรือมีเหตุสุดวิสัยอื่นใดอันเป็นเหตุให้ผู้ ขอเช่ือมต่อโครงข่ายไม่สามารถเช่ือมต่อโครงข่าย

โทรคมนาคมเพ่ือการให้บริการได้ 

ข้อ 3.  กรณีท่ีมีค าสัง่การระงบัการใช้ หรือมีเหตอุปุสรรคขดัขวางต่าง ๆ ในการเช่ือมตอ่โครงข่ายอนัเป็นผลมาจาก

ค าวินิจฉัย หรือค าสัง่ของ กสทช. หรือหน่วยงานของรัฐ หน่วยงานก ากบัดแูล หน่วยงานอื่นท่ีเก่ียวข้องหรือ

ของเจ้าพนกังาน หรือตามกฎระเบียบ ข้อบังคบัของตลาดหลกัทรัพย์ หรือตามกฎหมายอื่น  ผู้ ขอเช่ือมต่อ

โครงข่ายไมม่ีสิทธิในการเรียกร้องคา่สินไหมทดแทนจากผู้ให้เช่ือมตอ่โครงข่ายแตป่ระการใด 

ข้อ 4.  คา่ปรับ 

4.1 กรณีท่ีผู้ ขอเช่ือมต่อโครงข่ายไม่ปฏิบัติตามสญัญาการเช่ือมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมข้อใดข้อหนึ่ง 

และ/หรือไม่ช าระหนีใ้ห้ถูกต้องสมควร และ/หรือไม่ช าระค่าตอบแทนการเช่ือมต่อโครงข่าย

โทรคมนาคมให้ถูกต้องครบถ้วนตามข้อเสนอนี ้ผู้ ขอเช่ือมต่อโครงข่ายจะต้องช าระเบีย้ปรับเป็น



 

 

 

รายวนัโดยคิดค านวณในอตัราร้อยละ 15 ต่อปี ของค่าตอบแทนในเดือนท่ีผู้ขอเช่ือมต่อโครงข่ายไม่

ปฏิบตัิตามสญัญาการเช่ือมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมให้แก่ผู้ ให้เช่ือมตอ่โครงข่าย เร่ิมนบัตัง้แต่วนัท่ี

ผิดช าระหนีเ้ป็นต้นไป จนกวา่ช าระหนีเ้สร็จสิน้ 

4.2 ค่าปรับกรณีอื่นใดตามท่ีทัง้สองฝ่ายจะได้เจรจาตกลงกันไว้ในสัญญาการ เช่ือมต่อโครงข่าย

โทรคมนาคม 

ข้อ 5.  กรณีท่ีผู้ ขอเช่ือมต่อโครงข่ายผิดนัดไม่ช าระหนีภ้ายในเวลาท่ีก าหนด ผู้ ขอเช่ือมต่อโครงข่ายจะต้องช าระ

ดอกเบีย้ให้แก่ผู้ ให้เช่ือมต่อโครงข่ายในอตัราร้อยละ 1.25 ต่อเดือนของหนีค้้างช าระเร่ิมนับตัง้แต่วนัท่ีผิด

ช าระหนีเ้ป็นต้นไปจนกวา่จะช าระหนีเ้สร็จสิน้ ทัง้นี ้เศษของเดือนให้ค านวณเป็น 1 เดือน 

 

  



 

 

 

หมวดที่ 11 

บุคคลและสถานที่ตดิต่อได้ 

 

ในการขอเช่ือมตอ่โครงข่ายของ  บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จ ากดั ผู้ขอเช่ือมตอ่โครงข่ายจะต้องด าเนินการ ดงันี ้

จัดท าเป็นหนังสือขอเช่ือมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม ส่งไปยัง ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร หรือผู้ แทนได้รับ

มอบอ านาจ 

1. ที่อยู่ส าหรับการจัดส่งหนังสือขอเช่ือมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม 

บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จ ากดั 

เลขท่ี 319 อาคารจตัรัุสจามจรีุ ชัน้ 28 ถนนพญาไท แขวงปทมุวนั  

เขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร 10330 

2. หน่วยงาน/บุคคลส าหรับสอบถามข้อมูลเพิ่มเตมิ 

หน่วยงาน : สายงานรัฐกิจสมัพนัธ์ อาคารจตัรัุสจามจรีุ ชัน้ 41 

บคุคล : ผู้อ านวยการอาวโุสสายงานรัฐกิจสมัพนัธ์ 

หมายเลขโทรศพัท์: 08-1643-0014 

หมายเลขโทรสาร: 0-2202-8673 

เอกสารท่ีจดัสง่โดยทางโทรสารในเวลาท าการปกติ ถือวา่วนัท่ีรับโทรสารเป็นวนัรับการแสดงเจตนา 

การจดัสง่เอกสารโดยทางไปรษณีย์ ถือวา่วนัท่ีรับเอกสารโดยทางไปรษณีย์คือวนัท าการที่ 5 นบัถดัจากวนัท่ี

สง่ไปรษณีย์ 

การจดัสง่โดยพนกังานสง่เอกสารที่ถึงมือผู้ รับโดยตรง (by hand) ถือว่าวนัท่ีรับเอกสารเป็นวนัรับการแสดง

เจตนา 



 

 

 

เอกสารแนบท้าย 

   

เอกสารแนบท้าย 1 บริการเช่ือมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม มาตรฐานทางเทคนิคส าหรับการเช่ือมต่อ

โครงข่ายโทรคมนาคม และจดุเช่ือมตอ่โครงข่ายโทรคมนาคม 

เอกสารแนบท้าย 2 ข้อก าหนดและเง่ือน ไขส าห รับจุด เช่ือมต่อ  วงจรสื่ อสัญญ าณการเช่ือมต่อ 

(Interconnection Transmission Circuits) และการก าหนดเลขหมาย (Numbering) 

เอกสารแนบท้าย 3 การรับ-สง่สญัญาณ (Signaling) 

เอกสารแนบท้าย 4 อตัราค่าตอบแทนการเช่ือมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม และอตัราค่าตอบแทนการใช้สิ่ง

อ านวยความสะดวกท่ีจ าเป็น 

 

 

 

 

  



 

 

 

เอกสารแนบท้าย 1 

บริการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม มาตรฐานทางเทคนิคส าหรับการเช่ือมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม 

และจุดเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม 

 

บริการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม 

1. บริการเช่ือมตอ่โครงข่ายโทรคมนาคม ส าหรับทราฟฟิคประเภทเสียง 

1.1 บริการเช่ือมตอ่โครงข่ายโทรคมนาคม เพ่ือให้ผู้ ใช้บริการของผู้ให้เช่ือมตอ่โครงข่ายสามารถเรียกออก

จากโครงข่ายของผู้ให้เช่ือมตอ่โครงข่าย (Call Origination) ไปยงัโครงข่ายโทรคมนาคมของผู้ขอ

เช่ือมโครงข่าย 

1.2 บริการเช่ือมตอ่โครงข่ายโทรคมนาคม เพ่ือให้ผู้ขอเช่ือมตอ่โครงข่ายสามารถเรียกถงึจดุปลายทางใน

โครงข่ายของผู้ให้เช่ือมตอ่โครงข่าย (Call Termination) โดยผู้ขอเช่ือมตอ่โครงข่ายได้จดัสง่ ทราฟ

ฟิคไปยงัพืน้ท่ีหมวดเลขหมาย (Numbering Zone) ท่ีจะเช่ือมตอ่นัน้โดยตรง 

1.3 บริการเช่ือมตอ่โครงข่ายโทรคมนาคม เพ่ือเรียกผ่าน (Call Transit) โครงข่ายของผู้ให้เช่ือมตอ่

โครงข่ายไปยงั 

1.3.1 โครงข่ายของผู้ให้บริการรายอื่นท่ีผู้ ให้เช่ือมตอ่โครงข่ายมีการเช่ือมตอ่อยู่ และผู้ให้บริการราย

อื่นนัน้ ยินยอมให้ผู้ ให้เช่ือมตอ่โครงข่ายสามารถสง่ทราฟฟิคของผู้ขอเช่ือมตอ่โครงข่ายผ่าน

ไปยงัโครงข่ายของ   ผู้ ให้บริการรายอื่นนัน้ได้ (Call-Inter Transit) 

1.3.2 จดุปลายทางใด ๆ ในโครงข่ายของผู้ให้เช่ือมตอ่โครงข่ายท่ีผู้ขอเช่ือมตอ่โครงข่าย มิได้จดัสง่ท

ราฟฟิคไปยงัจดุเช่ือมตอ่ท่ีครอบคลมุพืน้ท่ีหมวดเลขหมาย  (Numbering Zone) ท่ีจะ

เช่ือมตอ่นัน้โดยตรง แตผู่้ขอเช่ือมต่อโครงข่ายจดัสง่ทราฟฟิคไปยงัจดุเช่ือมตอ่อ่ืนท่ีมิใช่พืน้ท่ี

หมวดเลขหมายท่ีต้องการจะเช่ือมตอ่แทน และให้ผู้ ให้เช่ือมตอ่โครงข่ายเป็นผู้จดัสง่ทราฟฟิค

ไปยงัพืน้ท่ีหมวดเลขหมายท่ีจะเช่ือมตอ่นัน้อีกทอดหนึง่  (Call-Intra Transit) 

2. บริการเช่ือมตอ่โครงข่าย ส าหรับทราฟฟิคประเภทข้อมลู 

2.1 บริการเช่ือมตอ่โครงข่ายโทรคมนาคม เพ่ือให้ผู้ขอเช่ือมตอ่โครงข่ายสามารถสง่ทราฟฟิคประเภท

ข้อมลูไปถงึจดุปลายทางในโครงข่ายของผู้ให้เช่ือมตอ่โครงข่าย 

2.1.1  ข้อความสัน้ (SMS) 

2.1.2  ข้อความพหสุื่อ (MMS) 



 

 

 

 

มาตรฐานทางเทคนิคส าหรับการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม 

1. การบันทกึเวลาเพื่อเรียกเกบ็ค่าตอบแทนในการเชื่อมต่อโครงข่าย 

ผู้ให้เช่ือมตอ่โครงข่ายจะเรียกเก็บค่าตอบแทนในการเช่ือมตอ่โครงข่าย ตามระยะเวลาท่ีผู้ ใช้บริการของผู้ขอ

เช่ือมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมใช้บริการ โดยเกณฑ์ในการบันทึกเวลาเพ่ือเรียกเก็บค่าตอบแทนในการเช่ือมต่อ

โครงข่าย ผู้ ให้เช่ือมต่อโครงข่ายจะใช้เกณฑ์มาตรฐานของตามข้อ 1.2.2 ของ ITU-T recommendation D. 150 

ฉบบัแก้ไขลา่สดุเดือนมิถนุายน 2542 หรือท่ีจะมีการแก้ไขเพ่ิมเติมตอ่ไป 

ฐานในการเรียกเก็บค่าเช่ือมตอ่ประเภทเสียงให้เรียกเก็บเป็นนาที การนบัจ านวนนาทีในการคิดค่าเช่ือมต่อ

ให้คิดจากจ านวนวินาทีของทราฟฟิคท่ีสมบรูณ์ทัง้หมดท่ีต้องเรียกเก็บระหวา่งกนัตามสญัญาการเช่ือมตอ่โครงข่าย

โทรคมนาคมตามท่ีเกิดขึน้ในเดือนนัน้ ๆ โดยเศษของนาทีให้คิดตามจริงไมม่ีการปัดเศษ 

ในกรณีท่ีทัง้สองฝ่ายไม่สามารถส่งข้อความต่าง ๆ ไปยงัผู้ ใช้บริการ-ฝ่าย ก. ได้ก่อนท่ีจะมีการรับสาย-ฝ่าย 

ข. ได้ ข้อความต่าง ๆ ดงัต่อไปนีส้ามารถส่งได้โดยไม่ต้องรอการรับสาย-ฝ่าย ข. ก่อน เว้นแต่จะได้มีการตกลงไว้

เป็นอย่างอ่ืน 

1. ข้อความเสียง แสดงวา่ “Busy” “Ringing” “Call barring” และ “Error” 

2. ข้อความอตัโนมตัิตอบรับข้อความเสียงตา่ง ๆ ตามท่ีระบไุว้ในข้อ 1 

3. ข้อความอัตโนมัติ แสดงว่า เคร่ืองโทรศัพท์เคลื่อนท่ีปลายทางของผู้ ใช้บริการ -ฝ่าย ข. ยังไม่เปิดใช้

บริการ หรืออยู่นอกพืน้ท่ีสญัญาณครอบคลมุ 

2. วงจรส่ือสัญญาณการเชื่อมต่อ และการรับ-ส่งสัญญาณ 

วงจรสื่อสัญญาณการเช่ือมต่อ และอินเทอร์เฟสการรับ -ส่งสัญญาณ ให้เป็นไปตามท่ีก าหนดไว้ใน

เอกสารแนบท้าย 2 และเอกสารแนบท้าย 3  

3. วิศวกรรมโครงข่าย 

การเปลี่ยนเส้นทาง (Diversity) และการจดัเส้นทางส ารอง (Alternative Routing) ฝ่ายใดหนึ่งจะต้องจดัให้

มีการเปลี่ยนเส้นทางทราฟฟิค (Diversity)  ตามวิธีปฏิบตัิทางด้านวิศวกรรมโครงข่ายมาตรฐาน  ในกรณีท่ีมีความ



 

 

 

ผิดพลาดบางสว่นในโครงข่าย/การจดัเส้นทาง    แต่ละฝ่ายจะให้ความส าคญัและความระมดัระวงัแก่ทราฟฟิคของ

อีกฝ่ายหนึง่เหมือนเช่นประพฤติปฏิบตัิกบัทราฟฟิคของตนเอง 

4. การบริหารจัดการวงจร (Circuit Provision) 

การส ารองวงจรจะจัดให้มีบนพืน้ฐานของระดับการบริการ (GOS) ตามข้อตกลงของคณะกรรมการร่วม  

(Steering Committee) ตามเอกสารแนบ 9 โดยเป็นไปตามหลกัเกณฑ์และเง่ือนไขการพิจารณามาตรฐานบริการ

ท่ีดีส าหรับการเช่ือมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมตามท่ี กสทช. ประกาศก าหนด เพ่ือเป็นการป้องกนัความปลอดภัย

อย่างเพียงพอจากการโอเวอร์โหลด  

5. การเปล่ียนแปลงบนโครงข่าย 

แต่ละฝ่ายจะแจ้งให้อีกฝ่ายหนึง่ทราบถึงการเปลี่ยนแปลงใด ๆ เก่ียวกบัค่ามาตรฐาน (configuration) หรือ

จุดเช่ือมต่อ (POI) และสิ่งอ านวยความสะดวกโครงข่าย อันอาจส่งผลกระทบในสาระส าคัญต่อวิศวกรรมของ

โครงข่ายของอีกฝ่ายหนึง่ ทัง้นี ้ให้แจ้งลว่งหน้าเป็นระยะเวลาอย่างน้อย  6 เดือน 

6. การแสดงเลขหมาย (Calling Line Identification) 

ข้อมลูการแสดงเลขหมาย (CLI) ของผู้ เรียกสายจะถูกส่งไปยงัโครงข่ายปลายทาง (ผู้ รับสาย) เม่ือมีการร้อง

ขอจากโครงข่ายดงักลา่วในระหวา่งกระบวนการรับ-สง่สญัญาณ และเป็นไปได้ในทางเทคนิค 

7. การด าเนินแผนการก าหนดเลขหมาย 

แต่ละฝ่ายจะต้องด าเนินการจัดบันทึกข้อมูล Office Data ลงในระบบชุมสาย และด าเนิน การเปิด 

Translator  เพ่ือให้เลขหมายโทรคมนาคมสามารถติดตอ่กนัได้ในทกุโครงข่าย  

8. การเปล่ียนแปลงแผนการก าหนดเลขหมาย 

กรณีมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลเลขหมายโทรคมนาคม จะต้องมีหนงัสือให้อีกฝ่ายหนึ่งทราบล่วงหน้าอย่าง

น้อย 30 วนั และแตล่ะฝ่ายจะต้องด าเนินการจดับนัทกึข้อมลู Office Data ลงในระบบชุมสาย และด าเนินการเปิด 

Translator  เพ่ือให้เลขหมายโทรคมนาคมสามารถติดตอ่กนัได้ในทกุโครงข่าย  

  



 

 

 

9. หลักการจัดเส้นทาง (Routing Principles) 

ทัง้สองฝ่ายจะต้องจัดเส้นทางทราฟฟิคโดยเฉพาะระหว่างกัน จากหรือผ่านโครงข่ายของตนไปสิน้สุดท่ี

โครงข่ายของอีกฝ่ายหนึ่งโดยตรง ผ่านจุดเช่ือมต่อต่าง ๆ ดังท่ีระบุไว้ข้างต้น ทัง้นี ้ค่าตอบแทนในการเช่ือมต่อ

โครงข่ายให้เป็นไปตามอตัราสะท้อนต้นทนุ (cost-oriented basis)  

อย่างไรก็ตาม ทัง้สองฝ่ายสามารถเจรจาตกลงในการจดัเส้นทางทราฟฟิคกนัใหมร่ะหวา่งโครงข่ายของทัง้

สองฝ่าย ผ่านผู้ประกอบการโครงข่ายรายอ่ืนภายในประเทศไทย โดยผ่านจดุเช่ือมตอ่ตา่ง ๆ ดงัท่ีได้ระบไุว้ใน

ข้อเสนอนี ้ ทัง้นี ้ ในกรณีท่ีมีการจดัเส้นทางใหมด่งักลา่ว ฝ่ายท่ีสง่ทราฟฟิคดงักลา่วต้องจ่ายคา่เช่ือมตอ่ผ่านทาง 

(transit interconnection charges) ให้แก่ผู้ประกอบการโครงข่ายรายอื่นดงักลา่วด้วย 

ข้อ 10. การด าเนินการ ณ จุดเชื่อมต่อ 

ทราฟฟิคประเภทต่าง ๆ ท่ีจะมีการส่งข้ามจุดเช่ือมต่อได้ระบุไว้ในเอกสารแนบท้าย 1 การเช่ือมต่อต้อง

เป็นไปตามมาตรฐานช่องสญัญาณ (CCS System No. 7)  การสื่อสญัญาณ และข้อก าหนดทางด้านไฟฟ้า ณ จุด

เช่ือมตอ่ ให้เป็นไปตามมาตรฐานตา่ง ๆ ในเอกสารแนบท้าย 2 และเอกสารแนบท้าย 3 

 

  



 

 

 

จุดเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม 

ผู้ให้เช่ือมตอ่โครงข่ายเสนอให้บริการแก่ผู้ขอเช่ือมตอ่โครงข่ายเพ่ือเช่ือมตอ่เข้าโครงข่ายของตนที่จดุเช่ือมตอ่ท่ีมี

ความเป็นไปได้ทางเทคนิค ณ ชมุสายดงัตอ่ไปนี ้ 

กจิการโทรศัพท์เคล่ือนที่ 

Area POI Address Service Area 

Bangkok Metropolitan Area 

(BMA), Central (C) 

SNK 409/2 หมูท่ี ่5 ต.ส าโรงเหนือ อ.

เมืองสมทุรปราการ 

จ.สมทุรปราการ 

กรุงเทพฯ, ปทมุธาน,ี นนทบรีุ, 

สมทุรปราการ, อยธุยา, อา่งทอง, 

สพุรรณบรีุ, สระบรีุ, ลพบรีุ, สงิห์บรีุ 

 RST 65/21 หมูท่ี ่ 1 ต.รังสติ อ.

ธญัญบรีุ จ.ปทมุธาน ี

นครปฐม, สมทุรสงคราม, เพชรบรีุ, 

ราชบรีุ, ประจวบคีรีขนัธ์,กาญจนบรีุ

สมทุรสาคร, ชลบรีุ, ปราจีนบรีุ, 

ฉะเชิงเทรา, ระยอง, จนัทบรีุ, ตราด, 

สระแก้ว, นครนายก 

Northeast (X) KKN 161/23 หมู ่6 ถ.ศรีจนัทร์  ซ.ศรี

จนัทร์ 39 ต.ในเมือง อ.เมือง 

จ.ขอนแก่น 

ขอนแก่น, อดุรธาน,ี สกลนคร, เลย, 

กาฬสนิธุ์, มหาสารคาม, ร้อยเอ็ด, 

มกุดาหาร, นครพนม, หนองคาย, 

หนองบวัล าภ,ู นครราชสมีา, ชยัภมูิ,

บรีุรัมย์, อบุลราชธาน,ี ศรีสะเกษ, 

อ านาจเจริญ, ยโสธร, สริุนทร์, บงึ

กาฬ 

North (N) PLK 205 หมู ่3 ถ.พิษณโุลก - แคว

น้อย ต.หวัรอ อ.เมือง จ.

พิษณโุลก 

เชียงใหม,่ เชียงราย, ล าพนู, ล าปาง, 

แพร่, พะเยา, นา่น, แมฮ่่องสอน, 

พิษณโุลก, ตาก, อตุรดิตถ์.

นครสวรรค์, เพชรบรูณ์, อทุยัธาน,ี 

พิจิตร, สโุขทยั, ก าแพงเพชร, ชยันาท 



 

 

 

Area POI Address Service Area 

South (S) SNI 660/5 ถ.หน้าเมือง ติดกบัรพ.

บ้านดอน ต.ตลาด อ.เมือง  

จ.สรุาษฎร์ธาน ี

สรุาษฎร์ธาน,ี นครศรีธรรมราช, ตรัง, 

กระบี,่ ภเูก็ต, ชมุพร,  

ระนอง, พงังา, ยะลา, สงขลา, พทัลงุ, 

สตลู, ปัตตานี, นราธิวาส 

 

 หมายเหต:ุ     1. ผู้ให้เช่ือมตอ่โครงข่ายสามารถเปล่ียนแปลง จดุเช่ือมตอ่โครงข่ายโทรคมนาคมดงักล่าวได้ 

2. ผู้ ให้เช่ือมต่อโครงข่ายสามารถปฏิเสธการเช่ือมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมได้ตามข้อก าหนดใน

ประกาศของ กสทช. เร่ือง การใช้และเช่ือมตอ่โครงข่ายโทรคมนาคม พ.ศ. 2556 

 

กจิการโทรศัพท์ประจ าที่ 

Area POI Address Service Area 

Bangkok Metropolitan Area 

(BMA), Central (C) 

SNK 409/2 หมูท่ี ่5 ต.ส าโรงเหนือ อ.

เมืองสมทุรปราการ 

จ.สมทุรปราการ 

กรุงเทพฯ, ปทมุธาน,ี นนทบรีุ, 

สมทุรปราการ, อยธุยา, อา่งทอง, 

สพุรรณบรีุ, สระบรีุ, ลพบรีุ, สงิห์บรีุ 

 RST 65/21 หมูท่ี ่ 1 ต.รังสติ อ.

ธญัญบรีุ จ.ปทมุธาน ี

นครปฐม, สมทุรสงคราม, เพชรบรีุ, 

ราชบรีุ, ประจวบคีรีขนัธ์,กาญจนบรีุ

สมทุรสาคร, ชลบรีุ, ปราจีนบรีุ, 

ฉะเชิงเทรา, ระยอง, จนัทบรีุ, ตราด, 

สระแก้ว, นครนายก 

Northeast (X) KKN 161/23 หมู ่6 ถ.ศรีจนัทร์  ซ.ศรี

จนัทร์ 39 ต.ในเมือง อ.เมือง 

จ.ขอนแก่น 

ขอนแก่น, อดุรธาน,ี สกลนคร, เลย, 

กาฬสนิธุ์, มหาสารคาม, ร้อยเอ็ด, 

มกุดาหาร, นครพนม, หนองคาย, 

หนองบวัล าภ,ู นครราชสมีา, ชยัภมูิ,

บรีุรัมย์, อบุลราชธาน,ี ศรีสะเกษ, 

อ านาจเจริญ, ยโสธร, สริุนทร์, บงึ



 

 

 

Area POI Address Service Area 

กาฬ 

North (N) PLK 205 หมู ่3 ถ.พิษณโุลก - แคว

น้อย ต.หวัรอ อ.เมือง จ.

พิษณโุลก 

เชียงใหม,่ เชียงราย, ล าพนู, ล าปาง, 

แพร่, พะเยา, นา่น, แมฮ่่องสอน, 

พิษณโุลก, ตาก, อตุรดิตถ์.

นครสวรรค์, เพชรบรูณ์, อทุยัธาน,ี 

พิจิตร, สโุขทยั, ก าแพงเพชร, ชยันาท 

South (S) SNI 660/5 ถ.หน้าเมือง ติดกบัรพ.

บ้านดอน ต.ตลาด อ.เมือง  

จ.สรุาษฎร์ธาน ี

สรุาษฎร์ธาน,ี นครศรีธรรมราช, ตรัง, 

กระบี,่ ภเูก็ต, ชมุพร,  

ระนอง, พงังา, ยะลา, สงขลา, พทัลงุ, 

สตลู, ปัตตานี, นราธิวาส 

 

 หมายเหต:ุ     1. ผู้ให้เช่ือมตอ่โครงข่ายสามารถเปล่ียนแปลง จดุเช่ือมตอ่โครงข่ายโทรคมนาคมดงักล่าวได้ 

2. ผู้ ให้เช่ือมต่อโครงข่ายสามารถปฏิเสธการเช่ือมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมได้ตามข้อก าหนดใน

ประกาศของ กสทช. เร่ือง การใช้และเช่ือมตอ่โครงข่ายโทรคมนาคม พ.ศ. 2556 

 

  



 

 

 

เอกสารแนบท้าย 2 

ข้อก าหนดและเงื่อนไขส าหรับจุดเชื่อมต่อ วงจรส่ือสัญญาณการเชื่อมต่อ (Interconnection 

Transmission Circuits) และการก าหนดเลขหมาย (Numbering) 

 

1. วงจรส่ือสัญญาณการเชื่อมต่อ (Interconnection Transmission Circuits) 

 ผู้ให้เช่ือมตอ่โครงข่ายมีหน้าท่ีต้องจดัให้มีวงจรรับ-สง่สญัญาณและอปุกรณ์ท่ีจ าเป็นส าหรับการเช่ือมตอ่

โครงข่ายอย่างเพียงพอ ณ จดุเช่ือมตอ่โครงข่าย เพ่ือให้ผู้ขอเช่ือมตอ่โครงข่ายสามารถให้บริการด้วยคณุภาพท่ีดีได้ 

ทัง้นี ้คณุภาพของบริการเช่ือมตอ่โครงข่ายต้องเป็นไปตามหลกัเกณฑ์และเง่ือนไขวา่ด้วยมาตรฐานบริการที่ดีตามท่ี 

กสทช. ประกาศก าหนด 

 ผู้ ให้เช่ือมต่อโครงข่ายและผู้ขอเช่ือมต่อโครงข่ายจะตกลงกนัในแต่ละกรณีว่าฝ่ายใดจะเป็นผู้ด าเนินการ

จดัตัง้วงจรสื่อสญัญาณการเช่ือมตอ่ระหวา่งจดุเช่ือมตอ่ของทัง้สองฝ่าย 

 ทัง้สองฝ่ายจะตกลงกนัในทุกกรณีเก่ียวกบัรูปแบบวงจรสื่อสญัญาณการเช่ือมต่อ และต้นทุนค่าใช้จ่ายท่ี

จะร่วมกนัรับภาระ 

 บรรดาเทคโนโลยีสื่อสญัญาณทัง้ปวง กล่าวคือ สายเช่า (leased lines E1, SDH) ใยแก้วน าแสง (fiber 

optical) และไมโครเวฟ เป็นต้น สามารถน ามาใช้ส าหรับสื่อสญัญาณทราฟฟิค ระหวา่งจดุเช่ือมตอ่ของทัง้สองฝ่าย  

การเลือกใช้เทคโนโลยีจะต้องตกลงร่วมกนั 

 ส าหรับวงจรสื่อสญัญาณการเช่ือมต่อ ท่ีจดัตัง้ขึน้บนวงจรท่ีเช่าจากบุคคลอื่นนัน้ ค่าใช้จ่ายท่ีจ่ายให้แก่

บุคคลอื่น เฉพาะในส่วนท่ีเก่ียวกบัการจดัซือ้ การจดัตัง้ และการบ ารุงรักษาวงจรสื่อสญัญาณการเช่ือมต่อเท่านัน้ 

ท่ีจะมีการจดัสรรตามหลกัเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ภายใต้ข้อ 3 

 ส าหรับวงจรสื่อสญัญาณการเช่ือมตอ่ (Interconnection Transmission Circuits) ท่ีจดัตัง้ขึน้โดยวิธีการ

อื่นใด นอกเหนือไปจากการใช้วงจรท่ีเช่าจากบคุคลอื่น คา่ใช้จ่ายท่ีเก่ียวข้องกบัการดงักลา่วจะจดัสรรระหวา่งทัง้

สองฝ่าย ตามหลกัเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ภายใต้ข้อ 3 

 การจดัวางและการบ ารุงรักษาอปุกรณ์ สถานท่ี และสิ่งอ านวยความสะดวก และคา่ใช้จ่ายท่ีเก่ียวข้องของ

การเช่ือมตอ่ให้เป็นไปตามท่ีคูก่รณีตกลงกนั  

2.  การจัดสรรค่าใช้จ่ายวงจร ส่ือสัญญาณการเชื่อมต่อ (Interconnection Transmission Circuits) 



 

 

 

ทัง้สองฝ่ายตกลงร่วมกันรับภาระต้นทุนค่าใช้จ่ายทัง้หมดท่ีเก่ียวข้องกับวงจรสื่อสญัญาณการเช่ือมต่อ

เป็นสดัสว่นกนักบัความสามารถรองรับการบริการ (capacity) ท่ีใช้ โดยค านงึวา่ 

 ผู้ขอเช่ือมตอ่โครงข่ายจะต้องรับภาระ  

o ร้อยละ 100 ของความจุช่องสัญญาณ (capacity) ท่ีใช้ส่งทราฟฟิคจากโครงข่ายของผู้ ขอ

เช่ือมตอ่โครงข่ายไปยงัโครงข่ายของผู้ให้เช่ือมตอ่โครงข่าย ตามสญัญานี ้

 ผู้ให้เช่ือมตอ่โครงข่ายจะต้องรับภาระ 

o ร้อยละ 100 ของความจุช่องสัญญาณ (capacity) ท่ีใช้ส่งทราฟฟิคจากโครงข่ายของผู้ ให้

เช่ือมตอ่โครงข่าย ไปยงัโครงข่ายของผู้ขอเช่ือมตอ่โครงข่าย ตามสญัญานี ้

3.   แผนการก าหนดเลขหมายและเลขน า (prefix) 

 แต่ละฝ่ายจะต้องมีหนังสือให้อีกฝ่ายหนึ่งทราบล่วงหน้าเป็นระยะเวลาอย่างน้อย 30 วนั เพ่ือด าเนินการ 

หรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงแผนการก าหนดเลขหมาย หรือเตรียมชุมสายส าหรับการจัดเส้นทางตามเลขน า (prefix 

routing) ของทราฟฟิค 

แตล่ะฝ่ายอาจขอให้อีกฝ่ายหนึง่ด าเนินการ หรือปรับเปลี่ยนแผนการก าหนดเลขหมายของตน และเลขน า 

(prefix) ในชมุสายของอีกฝ่ายหนึง่ดงักลา่ว โดยอาจเรียกเก็บคา่บริการด าเนินการ หรือ ปรับเปลี่ยนเลขหมาย และ

เลขน า ในอตัราท่ีจะตกลงกนัตอ่ไป โดยเป็นไปตามประกาศ กสทช. 



 

 

 

เอกสารแนบท้าย 3 

การรับ-ส่งสัญญาณ (Signaling) 

 

เอกสารแนบนี ้และเอกสารอ้างอิงต่าง ๆ ในเอกสารแนบนี ้ครอบคลุมถึงข้อก าหนดทางด้าน

เทคนิคส าหรับการเช่ือมต่อระหว่างโครงข่ายของผู้ ให้เช่ือมต่อโครงข่ายและโครงข่ายของผู้ ขอเช่ือมต่อ

โครงข่าย  วตัถุประสงค์ของข้อก าหนดดงัระบุไว้ในเอกสารแนบนีก้็เพ่ือป้องกันความเสียหาย หรือการ

หยุดชะงกัตา่ง ๆ ท่ีเกิดขึน้ในโครงข่ายใดโครงข่ายหนึ่ง อนัมีสาเหตมุาจากโครงข่ายอีกโครงข่ายหนึ่ง และ

เพ่ือให้การบริการเช่ือมตอ่ระหวา่งโครงข่ายมีคณุภาพในระดบัท่ียอมรับได้ ทัง้นี ้เป็นไปตามมาตรฐานทาง

เทคนิคส าหรับการเช่ือมตอ่โครงข่ายโทรคมนาคมท่ี กสทช. ประกาศก าหนด 

 

การเปลี่ยนแปลงข้อก าหนดทางด้านเทคนิคจะได้รับการยอมรับก็ตอ่เมื่อมีการแจ้งให้อีกฝ่ายหนึ่ง

และ กสทช. ทราบลว่งหน้าตามสมควรก่อนท่ีจะมีการเปลี่ยนแปลงดงักล่าว โดยปกติแล้ว เป็นระยะเวลา

ไมน้่อยกวา่ 6 เดือน 

 

เป็นการเข้าใจโดยร่วมกนัวา่ โครงข่ายทัง้สองเป็นไปตามมาตรฐานสากลในปัจจบุนัส าหรับ

โครงข่ายโทรศพัท์ และการเช่ือมตอ่กบัอปุกรณ์ท่ีเก่ียวข้องของลกูค้า ตลอดจนอปุกรณ์สื่อสารทาง

อิเลก็ทรอนิกส์โดยรวม  

 

1.  การเช่ือมตอ่ทางกายภาพและทางด้านไฟฟ้า และทางสื่อสญัญาณแสง (Physical, electrical and 

optical interfaces) 

 การเช่ือมตอ่ในระดบั E1  

      การเช่ือมตอ่ระหวา่งโครงข่ายของทัง้สองฝ่าย ณ จดุเช่ือมตอ่จริง จะใช้อปุกรณ์มาตรฐานท่ีมี

หวัตอ่แบบ BNC ท่ีมีคา่ความต้านทานท่ี 75 โอมห์ ด้วยลกัษณะการรับ-สง่ทางไฟฟ้าท่ี 2,048 Mbit/s โดย

ทัง้สองฝ่ายจะติดตัง้จดุเช่ือมตอ่เหลา่นีใ้นสถานท่ีของตนเอง และพร้อมด้วยต าแหน่งส าหรับการทดสอบ  

 การเช่ือมตอ่ในระดบั STM-1 ผา่นสื่อสญัญาณแสง 



 

 

 

     การเช่ือมตอ่ในระดบั STM-1 ผ่านสื่อสญัญาณแสงนัน้ให้เป็นไปตามมาตรฐาน ITU-T G.957 

การเช่ือมตอ่สื่อสญัญาณแสงให้เป็นแบบ ซิ่งเกิลโหมด ไฟเบอร์ (single mode fiber) ซึง่เป็นไปตาม

มาตรฐาน ITU-T G.652 ท่ีซึง่มีการใช้คา่ความยาวคลื่นส าหรับการรับ-สง่ท่ี 1310 nm โดยจะต้องมีหวัตอ่

แบบสื่อสญัญาณแสงเพ่ือใช้ในการรับ 1 ชดุ และในการสง่ 1 ชดุ จดุการเช่ือมตอ่นี ้แตล่ะฝ่ายจะต้อง

รับผิดชอบในการจดัหาให้มี พร้อมทัง้ต าแหน่งส าหรับการทดสอบ 

 

2. ระบบสื่อสญัญาณ 

 การเช่ือมตอ่ในระดบั E1 

การเช่ือมตอ่โครงข่ายท่ีระดบัความเร็วในการรับ-สง่ของสื่อสญัญาณท่ี 2,048 Mbit/s ซึง่จะมีการ

จดัสรรช่องสญัญาณในระดบั 64 kbit/s พร้อมด้วย โครงสร้างของเฟรม (frame structure) ท่ีเป็นไปตาม

มาตรฐาน ITU-T G.704 ข้อ 2.3 และ 5.1  สญัญาณโทรศพัท์จะถกูท าการเข้ารหสัของช่องสญัญาณ 64 

kbit/s ตามมาตรฐาน ITU-T G.711, 8-bit A-Regulation  

 การเช่ือมตอ่ในระดบั STM-1 

การเช่ือมตอ่ในระดบันีจ้ะเป็นระบบ STM-1/VC-12 ท่ีเป็นไปตามมาตรฐาน ITU-T G.707 และ G.783 ท่ี

ซึง่มีระดบัการให้บริการที่เป็นไปตามมาตรฐาน ITU-T G.825 

 

3.  การซิงโครไนส์เซชัน่ (Synchronization) 

อปุกรณ์ของทัง้สองฝ่ายจะซิงโครไนส์กนั (synchronized) จากแหลง่ท่ีสญัญาณนาฬิกาท่ี

สามารถตรวจสอบได้ตามมาตรฐาน ITU-T G.811 โดยมีคา่ความถกูต้องในระยะยาว (long term 

precision) ดีกวา่ 10**-11 

 

4.  โครงข่าย สญัญาณ CCS no. 7  

โครงข่ายของทัง้สองฝ่ายจะเช่ือมตอ่กนั โดยสญัญาณของระบบ SS7 ซึง่อาจใช้ช่องสญัญาณ

ร่วม (Common channel) หรือช่องสญัญาณท่ีถกูสร้างขึน้เพ่ือการเช่ือมต่อโครงข่ายแยกตา่งหาก ซึง่

จะต้องมีอย่างน้อยท่ีแยกจากกนั 2 ชดุ โดยชดุการเช่ือมตอ่สญัญาณ SS 7 นี ้จะต้องแยกออกจากกนัทาง

กายภาพ ในทกุจดุท่ีมีความเป็นไปได้ 



 

 

 

 

5. สญัญาณ CCS no. 7 สว่นโอนถ่ายข้อความ (MTP)  

สว่นโอนถ่ายข้อความ (Message Transfer Part) หรือ MTP ให้เป็นไปตามมาตรฐาน ITU-T 

Q.701-Q.707 ใน 1993 White Book  ระบบสญัญาณระหวา่งทัง้สองฝ่ายจะเกิดขึน้ท่ีชัน้โครงข่าย NI=2 

 

6.  สญัญาณ CCS no. 7 สว่นผู้ใช้ (User Part) 

 สว่นผู้ใช้ หรือ User Part ท่ีน ามาใช้จะเป็นไปตามมาตรฐาน ISUP version 2 ท่ีก าหนดไว้ใน

ข้อก าหนด TOT CCS no.7 โดยข้อก าหนดดงักลา่วนี ้เป็นไปตามมาตรฐาน ITU-T Q.761-Q.764, Q.767 

และ Q.730 ใน 1993 White Book  



 

  

เอกสารแนบท้าย 4 

ค่าตอบแทนการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม 

1. อัตราค่าตอบแทนการเชื่อมต่อโครงข่าย ส าหรับทราฟฟิคประเภทเสียง  

1.1 กจิการโทรศัพท์เคล่ือนที่ 

1.1.1 บริการเช่ือมตอ่โครงข่ายโทรคมนาคม เพ่ือให้ผู้ ใช้บริการของผู้ ให้เช่ือมตอ่โครงข่ายสามารถ

เรียกออกจากโครงข่ายของผู้ ให้เช่ือมต่อโครงข่าย (Call Origination) ไปยังโครงข่ายโทรคมนาคมของผู้ขอ

เช่ือมโครงข่าย 

อัต ราค่ าตอบแทน   เป็ น ไปตามอัต รา Call Origination ของป ระเภท กิ จการ

โทรศัพท์เคลื่อนท่ี ตามประกาศ กสทช เร่ือง อัตราค่าตอบแทนการเช่ือมต่อโครงข่าย

โทรคมนาคมท่ีเป็นอตัราอ้างอิง พ.ศ. 2557 

ทัง้นี ้อัตราค่าตอบแทนประเภท Call Origination เป็นอัตราท่ีครอบคลุมเฉพาะการเช่ือมต่อ

โครงข่ายเท่านัน้ ไม่รวมถึงอตัราคา่บริการในการจดัการให้บริการดแูลผู้ ใช้บริการ ออกใบแจ้งหนี ้(Single 

Bill) และเรียกเก็บคา่บริการจากผู้ใช้บริการของผู้ให้เช่ือมตอ่โครงข่ายเพ่ือน าสง่ให้ผู้ขอเช่ือมตอ่โครงข่าย 

1.1.2 บริการเช่ือมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม เพ่ือให้ผู้ ขอเช่ือมต่อโครงข่ายสามารถเรียกถึงจุด

ปลายทางในโครงข่ายของผู้ ให้เช่ือมต่อโครงข่าย (Call Termination) โดยผู้ ขอเช่ือมต่อโครงข่ายได้จัดส่ง 

ทราฟฟิคไปยงัพืน้ท่ีหมวดเลขหมาย (Numbering Zone) ท่ีจะเช่ือมตอ่นัน้โดยตรง  

อัต ราค่ าตอบแทน  เป็ น ไปตามอัต รา Call Termination ของป ระเภท กิ จการ

โทรศัพท์เคลื่อนท่ี ตามประกาศ กสทช เร่ือง อัตราค่าตอบแทนการเช่ือมต่อโครงข่าย

โทรคมนาคมท่ีเป็นอตัราอ้างอิง พ.ศ. 2557 

1.1.3 บริการเช่ือมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม เพ่ือเรียกผ่าน (Call Transit) โครงข่ายของผู้ ให้

เช่ือมตอ่โครงข่ายไปยงั 

1.1.3.1 โครงข่ายปลายทางอื่นท่ีผู้ ให้เช่ือมต่อโครงข่ายมีการเช่ือมต่ออยู่ และผู้ ให้บริการ

โครงข่ายปลายทางนัน้ ยินยอมให้ผู้ ให้เช่ือมตอ่โครงข่ายสามารถสง่ทราฟฟิคของผู้ขอเช่ือมต่อโครงข่ายผ่าน

ไปยังโครงข่ายของผู้ ให้บริการโครงข่ายปลายทางได้ (Call-Inter Transit) ทัง้นี ผู้้ ให้บริการโครงข่าย

ปลายทางและผู้ให้เช่ือมตอ่โครงข่าย อาจเป็นผู้ให้บริการรายเดียวกนัก็ได้ 

อตัราค่าตอบแทน  เป็นไปตามอตัรา Call Transit ของประเภทกิจการโทรศพัท์เคลื่อนท่ี 

ตามประกาศ กสทช เร่ือง อัตราค่าตอบแทนการเช่ือมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมท่ีเป็น



 

  

อตัราอ้างอิง พ.ศ. 2557 บวกด้วยอตัราค่าตอบแทนท่ีผู้ ให้บริการโครงข่ายปลายทางจะ

เรียกเก็บจากผู้ให้เช่ือมตอ่โครงข่าย ในกรณีของทราฟฟิคดงักลา่ว 

1.1.3.2 จดุปลายทางใด ๆ ในโครงข่ายของผู้ให้เช่ือมตอ่โครงข่ายท่ีผู้ขอเช่ือมต่อโครงข่าย 

มิได้จัดส่งทราฟฟิคไปยงัจุดเช่ือมต่อท่ีครอบคลุมพืน้ท่ีหมวดเลขหมาย (Numbering Zone) ท่ีจะเช่ือมต่อ

นัน้โดยตรง แต่ผู้ ขอเช่ือมต่อโครงข่ายจัดส่งทราฟฟิคไปยังจุดเช่ือมต่ออื่นท่ีมิใช่พืน้ ท่ีหมวดเลขหมายท่ี

ต้องการจะเช่ือมต่อแทน และให้ผู้ ให้เช่ือมตอ่โครงข่ายเป็นผู้จดัส่งทราฟฟิคไปยงัพืน้ท่ีหมวดเลขหมายท่ีจะ

เช่ือมตอ่นัน้อีกทอดหนึง่ (Call-Intra Transit) 

อตัราค่าตอบแทน เป็นไปตามอตัรา Call Transit ของประเภทกิจการโทรศพัท์เคลื่อนท่ี 

ตามประกาศ กสทช เร่ือง อัตราค่าตอบแทนการเช่ือมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมท่ีเป็น

อตัราอ้างอิง พ.ศ. 2557 บวกด้วยอตัรา  Call Termination ของผู้ให้เช่ือมตอ่โครงข่าย 

 

1.2 กจิการโทรศัพท์ประจ าที่ 

1.2.1 บริการเช่ือมตอ่โครงข่ายโทรคมนาคม เพ่ือให้ผู้ ใช้บริการของผู้ ให้เช่ือมตอ่โครงข่ายสามารถ

เรียกออกจากโครงข่ายของผู้ ให้เช่ือมต่อโครงข่าย (Call Origination) ไปยังโครงข่ายโทรคมนาคมของผู้ขอ

เช่ือมโครงข่าย 

อัตราค่าตอบแทน  เป็นไปตามอัตรา Call Origination ของประเภทกิจการโทรศัพท์

ประจ าท่ี ตามประกาศ กสทช เร่ือง อตัราค่าตอบแทนการเช่ือมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม

ท่ีเป็นอตัราอ้างอิง พ.ศ. 2557 

ทัง้นี ้อัตราค่าตอบแทนประเภท Call Origination เป็นอัตราท่ีครอบคลุมเฉพาะการเช่ือมต่อ

โครงข่ายเท่านัน้ ไม่รวมถึงอตัราคา่บริการในการจัดการให้บริการดแูลผู้ ใช้บริการ ออกใบแจ้งหนี ้(Single 

Bill) และเรียกเก็บคา่บริการจากผู้ใช้บริการของผู้ให้เช่ือมตอ่โครงข่ายเพ่ือน าสง่ให้ผู้ขอเช่ือมตอ่โครงข่าย 

1.2.2 บริการเช่ือมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม เพ่ือให้ผู้ ขอเช่ือมต่อโครงข่ายสามารถเรียกถึงจุด

ปลายทางในโครงข่ายของผู้ ให้เช่ือมต่อโครงข่าย (Call Termination) โดยผู้ ขอเช่ือมต่อโครงข่ายได้จัดส่ง 

ทราฟฟิคไปยงัพืน้ท่ีหมวดเลขหมาย (Numbering Zone) ท่ีจะเช่ือมตอ่นัน้โดยตรง  

อัตราค่าตอบแทน เป็นไปตามอัตรา Call Termination ของประเภทกิจการโทรศัพท์

ประจ าท่ี ตามประกาศ กสทช เร่ือง อตัราคา่ตอบแทนการเช่ือมตอ่โครงข่ายโทรคมนาคม

ท่ีเป็นอตัราอ้างอิง พ.ศ. 2557 



 

  

1.2.3 บริการเช่ือมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม เพ่ือเรียกผ่าน (Call Transit) โครงข่ายของผู้ ให้

เช่ือมตอ่โครงข่ายไปยงั 

1.2.3.1 โครงข่ายปลายทางอื่นท่ีผู้ ให้เช่ือมต่อโครงข่ายมีการเช่ือมต่ออยู่ และผู้ ให้บริการ

โครงข่ายปลายทางนัน้ ยินยอมให้ผู้ ให้เช่ือมตอ่โครงข่ายสามารถสง่ทราฟฟิคของผู้ขอเช่ือมต่อโครงข่ายผ่าน

ไปยังโครงข่ายของผู้ ให้บริการโครงข่ายปลายทางได้ (Call-Inter Transit) ทัง้นีผู้้ ให้บริการโครงข่าย

ปลายทางและผู้ให้เช่ือมตอ่โครงข่าย อาจเป็นผู้ให้บริการรายเดียวกนัก็ได้ 

อตัราค่าตอบแทน  เป็นไปตามอตัรา Call Transit ของประเภทกิจการโทรศพัท์ประจ าท่ี 

ตามประกาศ กสทช เร่ือง อัตราค่าตอบแทนการเช่ือมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมท่ีเป็น

อตัราอ้างอิง พ.ศ. 2557 บวกด้วยอตัราค่าตอบแทนท่ีผู้ ให้บริการโครงข่ายปลายทางจะ

เรียกเก็บจากผู้ให้เช่ือมตอ่โครงข่าย ในกรณีของทราฟฟิคดงักลา่ว 

1.2.3.2 จดุปลายทางใด ๆ ในโครงข่ายของผู้ให้เช่ือมตอ่โครงข่ายท่ีผู้ขอเช่ือมต่อโครงข่าย 

มิได้จัดส่งทราฟฟิคไปยงัจุดเช่ือมต่อท่ีครอบคลุมพืน้ท่ีหมวดเลขหมาย (Numbering Zone) ท่ีจะเช่ือมต่อ

นัน้โดยตรง แต่ผู้ ขอเช่ือมต่อโครงข่ายจัดส่งทราฟฟิคไปยังจุดเช่ือมต่ออื่นท่ีมิใช่พืน้ ท่ีหมวดเลขหมายท่ี

ต้องการจะเช่ือมต่อแทน และให้ผู้ ให้เช่ือมตอ่โครงข่ายเป็นผู้จดัส่งทราฟฟิคไปยงัพืน้ท่ีหมวดเลขหมายท่ีจะ

เช่ือมตอ่นัน้อีกทอดหนึง่ (Call-Intra Transit) 

อตัราค่าตอบแทน เป็นไปตามอตัรา Call Transit ของประเภทกิจการโทรศพัท์ประจ าท่ี 

ตามประกาศ กสทช เร่ือง อัตราค่าตอบแทนการเช่ือมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมท่ีเป็น

อตัราอ้างอิง พ.ศ. 2557 บวกด้วยอตัรา  Call Termination ของผู้ให้เช่ือมตอ่โครงข่าย 

 

  



 

  

ตารางแนบท้ายประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กจิการโทรทศัน์ และกิจการโทรคมนาคม

แห่งชาติ เร่ือง อัตราค่าตอบแทนการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมที่เป็นอัตราอ้างองิ พ.ศ. 2557 

 

ประเภทกิจการ บริการการเช่ือมตอ่
โครงข่ายโทรคมนาคม 

อตัราค่าตอบแทนการเช่ือมตอ่โครงข่ายโทรคมนาคมท่ีเป็นอตัราอ้างอิง 
(บาท/นาที) 

ตัง้แตว่นัท่ีประกาศใช้บงัคบั – 
30 มิ.ย. 2558 

1 ก.ค. 2558 - 30 มิ.ย. 
2559 

โทรศพัท์เคลื่อนท่ี Call Origination 0.45 0.34 
Call Termination 0.45 0.34 
Call Transit 0.06 0.04 

โทรศพัท์ประจ าท่ี Call Origination 0.45 0.34 
Call Termination 0.45 0.34 
Call Transit 0.16 0.16 

 

หมายเหต ุ

อตัรา Call Origination และ Call Termination ในกิจการโทรศพัท์ประจ าท่ีไมร่วมถึงการเช่ือมต่อ Call Origination และCall Termination ในกรณีต่อไปนี ้

(๑) ต้นทางเป็นโทรศพัท์สาธารณะและปลายทางเป็นโทรศพัท์ประจ าท่ีในพืน้ท่ีจงัหวดัเดียวกนั 

(๒) ต้นทางเป็นโทรศพัท์สาธารณะและปลายทางเป็นโทรศพัท์ประจ าท่ีในพืน้ท่ีรหสั ๐๒ เดียวกนั 

(๓) ต้นทางเป็นโทรศพัท์ประจ าท่ีและปลายทางเป็นโทรศพัท์ประจ าท่ีในพืน้ท่ีจงัหวดัเดียวกนั 

(๔) ต้นทางเป็นโทรศพัท์ประจ าท่ีและปลายทางเป็นโทรศพัท์ประจ าท่ีในพืน้ท่ีรหสั ๐๒ เดียวกนั 

ทัง้นี ้ให้อตัรา Call Origination และ Call Termination ในกิจการโทรศัพท์ประจ าท่ีตามข้อ (๑) (๒) (๓) และ (๔) เป็นไปตามท่ีผู้ รับใบอนุญาตท่ีมีโครงขา่ยโทรคมนาคมเจรจาตก

ลงกนั 

  



 

  

2. อัตราค่าตอบแทนการเชื่อมต่อโครงข่าย ส าหรับทราฟฟิคประเภทข้อมูล 

 2.1 กจิการโทรศัพท์เคล่ือนที่ 

บริการเช่ือมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม เพ่ือให้ผู้ขอเช่ือมต่อโครงข่ายสามารถส่งทราฟฟิคประเภทข้อมลูไป

ถงึจดุปลายทางในโครงข่ายของผู้ให้เช่ือมตอ่โครงข่าย 

2.1.1 SMS ราคา 0.15 บาทตอ่ 1 ข้อความมาตรฐาน 

2.1.2 MMS ราคา 0.15 บาทต่อ 1 ข้อความมาตรฐานบวก 0.40 บาทต่อขนาดของข้อความ 1 เม

กะไบต์ (Megabyte) 

3 ค่าตอบแทนการใช้สิ่งอ านวยความสะดวก และสถานที่ (infrastructure elements) 

3.1 อาคาร 

ชุมสาย 

อัตราค่าตอบแทน (บาท / ต่อหน่ึงตารางเมตร / ต่อเดือน) 

พืน้ที่ภายนอกอาคาร พืน้ที่ทั่วไปภายในอาคาร พืน้ที่ห้องอุปกรณ์ 

SNK 111 390 4,270 

RST 34 390 4,270 

PLK 12 300 4,180 

KKN 39 300 4,180 

SNI 67 300 4,180 

หมายเหต:ุ  กรณีขอใช้เป็นเศษของตารางเมตรให้คิดเป็น 1 ตารางเมตร 

3.2 การใช้กระแสไฟฟ้า 

3.2.1 ในกรณี ท่ีมีการร่วมใช้ก าลังไฟฟ้า ค่าตอบแทนการใช้ไฟฟ้า (unit) อัตรา 9 บาท ต่อ

กิโลวตัต์-ชัว่โมง 

3.2.2 การค านวณจ านวนหน่วยการใช้ไฟฟ้า (unit) ค านวณจากอัตราการใช้ไฟฟ้าสูงสุดของ

อปุกรณ์ คณูด้วยจ านวนชัว่โมงท่ีใช้ไฟฟ้าตอ่วนั คณูด้วยจ านวนวนัท่ีใช้ไฟฟ้าในรอบเดือน 

3.3 ระบบปรับอากาศ 



 

  

3.3.1   ระบบปรับอากาศในห้องทัว่ไป อตัรา 195 บาท ตอ่หนึง่ตารางเมตร ตอ่เดือน 

3.3.2   ระบบปรับอากาศในห้องอปุกรณ์ 

ขนาดของเคร่ืองอปุกรณ์ คา่ใช้ระบบปรับอากาศ (บาทตอ่เดือน) 

0-200 วตัต์ 382 

ทกุ ๆ 100 วตัต์ตอ่ไป 100 วตัต์ละ 191 

 

3.3.3  การค านวณ 

- ให้คิดอตัราคา่ใช้ระบบปรับอากาศตามประเภทของการใช้ 

- เศษของเดือน ให้คิดเป็น 1 เดือน 

- เศษของตารางเมตร ให้คิดเป็น 1 ตารางเมตร 

- เศษของ 100 วตัต์ ให้คิดเป็น 100 วตัต์ 

4 ค่าตอบแทนทุกประเภทบริการดังกล่าวข้างต้นยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 

 

 


