
 

 

 

Sensitivity: Internal 

 

 

ข้อเสนอการเช่ือมต่อโครงข่ายข้อเสนอการเช่ือมต่อโครงข่าย  

  

ของของ  

  

บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จ ากัดบริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จ ากัด  

 

    



 

 

 

Sensitivity: Internal 

รายละเอียดข้อเสนอการเช่ือมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมของรายละเอียดข้อเสนอการเช่ือมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมของ  

บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จ ากัดบริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จ ากัด  

 

รายละเอียดขอ้เสนอการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม ของบรษิัท ดีแทค ไตรเน็ต จ ากดั ประกอบดว้ย

รายละเอียดต่าง ๆ ดงันี ้

หมวดที ่1 

ขอ้เสนอการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม รายละเอียดของบริการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม รวมถึง

คณุภาพการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมซึ่งเป็นมาตรฐานระดบัเดียวกบัของผูร้บัใบอนุญาตที่มีโครงข่าย

โทรคมนาคมที่ใหเ้ชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมเอง 

หมวดที ่2 

รายละเอียดของสิ่งอ านวยความสะดวกที่จ  าเป็นส าหรบัการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม 

หมวดที ่3 

กระบวนการและวิธีการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม มาตรฐานทางเทคนิคส าหรบัการเชื่อมต่อโครงข่าย

โทรคมนาคม รวมทั้งจุดเชื่อมต่อที่มีความเป็นไปได้ทางเทคนิคที่ เสนอให้มีการเชื่อมต่อโครงข่าย

โทรคมนาคม 

หมวดที ่4 

หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้รับใบอนุญาตที่มีโครงข่ายโทรคมนาคมที่ขอเชื่อมต่อโครงข่าย

โทรคมนาคมและผู้รบัใบอนุญาตที่มีโครงข่ายโทรคมนาคมที่ให้เชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม รวมทั้ง

เง่ือนไขเก่ียวกบัการรกัษาความลบั การเปิดเผยขอ้มลู และมาตรการดา้นความปลอดภยั 

หมวดที ่5 

อตัราค่าตอบแทนการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม และอตัราค่าตอบแทนการใชส้ิ่งอ านวยความสะดวกที่

จ  าเป็น 

หมวดที ่6 

หลักเกณฑ์และวิธีการส าหรับการเรียกเก็บ การแบ่ง และการช าระค่าตอบแทนการเชื่อมต่อโครงข่าย

โทรคมนาคม 



 

 

 

Sensitivity: Internal 

หมวดที ่7 

กระบวนการและระยะเวลาเจรจาขอ้ตกลงการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม 

หมวดที ่8 

เง่ือนไข และขัน้ตอนการรอ้งขอใชบ้รกิารใหม่ และการเปลี่ยนแปลงการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม 

หมวดที ่9 

ขัน้ตอน วิธีการ และระยะเวลาด าเนินการต่อขอ้รอ้งเรียน และขอ้โตแ้ยง้ที่มีกับผูร้บัใบอนุญาตที่มีโครงข่าย

โทรคมนาคมที่ขอเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม 

หมวดที ่10 

บทลงโทษ หรือค่าปรบัจากการผิดเงื่อนไขของสญัญา 

หมวดที ่11 

บคุคลและสถานที่ติดต่อได ้

  



 

 

 

Sensitivity: Internal 

หมวดที ่1 

ข้อเสนอการเช่ือมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม รายละเอียดของบริการเช่ือมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม 

รวมถึงคุณภาพการเช่ือมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมซึ่งเป็นมาตรฐานระดับเดียวกับของผู้รับใบอนุญาตที่

มีโครงข่ายโทรคมนาคมทีใ่ห้เช่ือมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมเอง 

 

ข้อ 1. ขอบเขตตามข้อตกลง 

ขอ้ตกลงภายใตข้้อเสนอการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมของบริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จ ากัด  

ฉบับนี ้ครอบคลมุถึงความตกลงทางเทคนิคและทางพาณิชย์ ส  าหรบัการเชื่อมต่อระหว่างโครงข่ายโทรคมนาคม

ของบริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จ ากัด กับโครงข่ายโทรคมนาคมของผูข้อเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม และก าหนด

เงื่อนไขต่าง ๆ ในการเชื่อมต่อโครงข่ายดังกล่าวของทั้งสองฝ่าย  เพื่อให้ผู้ใช้บริการของผู้ประกอบกิจการ

โทรคมนาคมฝ่ายหนึ่ง สามารถติดต่อสื่อสารกับผู้ใช้บริการ หรือใช้บริการโทรคมนาคมของผู้ประกอบกิจการ

โทรคมนาคมอีกฝ่ายหนึ่งไดเ้ป็นปกติ และสามารถใชบ้ริการดว้ยคณุภาพที่ดี โดยถือบังคับตามขอ้ตกลง เงื่อนไข

หรือขอ้ก าหนดตามที่ทัง้สองฝ่ายไดต้กลงไวใ้นสญัญาการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม  

ข้อ 2. ขอบเขตของข้อเสนอ 

ขอ้เสนอฉบบันีค้รอบคลมุสาระส าคญัในประเด็นต่าง ๆ ดงัต่อไปนี ้ 

1. บรกิารเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม มาตรฐานทางเทคนิคส าหรบัการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม 

และจดุเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม 

2. ข้อก าหนดและเงื่อนไขส าหรับจุดเชื่อมต่อ วงจรสื่อสัญญาณการ เชื่อมต่อ     (Interconnection 

Transmission Circuits) และการก าหนดเลขหมายโทรคมนาคม(Numbering)     

3. การรบั-สง่สญัญาณ (Signaling)   

4. ค่าตอบแทนการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม 

  

  



 

 

 

Sensitivity: Internal 

ข้อ 3. ข้อก าหนดและเงือ่นไขส าหรับการเช่ือมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม 

3.1 ผู้ขอเชื่อมต่อโครงข่ายตอ้งรบัรองว่าตนเองมีสิทธิและหน้าที่โดยสมบูรณ์ในการใหบ้ริการโทรคมนาคม

ภายใตก้ารก ากับดูแลของคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน ์และกิจการโทรคมนาคม

แห่งชาติ (“กสทช.”) ตลอดระยะเวลาที่มีการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม  

3.2 ผูข้อเชื่อมต่อโครงข่ายจะตอ้งจัดหา หรือด าเนินการอื่นใดเพื่อใหไ้ดม้าซึ่งการอนุญาต ใบอนุญาต ความ

เห็นชอบ หรือความยินยอม ที่เก่ียวขอ้งกบัการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม หรือติดตัง้เครื่องและอปุกรณ์

โทรคมนาคม หรืออปุกรณ ์หรือโครงสรา้งอื่นใด ในสถานที่ของผูใ้ห้เชื่อมต่อโครงข่ายตามกฎหมายต่าง ๆ ที่

เก่ียวขอ้งเอง  

ข้อ 4. รายละเอียดของบริการเช่ือมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม 

ผูใ้หเ้ชื่อมต่อโครงข่ายเสนอใหบ้ริการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมเพื่อการรบัส่งทราฟฟิคจากโครงข่าย

ของผูข้อเชื่อมต่อโครงข่าย ไปยังผู้ใชบ้ริการที่ใชบ้ริการในโครงข่ายของผู้ใหเ้ชื่อมต่อโครงข่าย รายละเอียดตาม

เอกสารแนบทา้ย 1 

ข้อ 5. คุณภาพการบริการ   

คุณภาพการให้บริการการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมตามข้อเสนอนี ้จะต้องเป็นมาตรฐานระดับ

เดียวกบัของผูร้บัใบอนญุาตที่มีโครงข่ายโทรคมนาคมที่ใหเ้ชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมเอง 

คณุภาพการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมจะตอ้งเป็นไปโดยชดัเจน ไม่เลือกปฏิบตัิ เปิดเผย โปรง่ใสและไม่

ขดัหรือแยง้กบัหลกัเกณฑข์อง กสทช. ประกาศก าหนด 

 

 

 

  



 

 

 

Sensitivity: Internal 

หมวดที ่2 

รายละเอียดของสิ่งอ านวยความสะดวกทีจ่ าเป็นส าหรับการเช่ือมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม 

 

ข้อ 1. รายละเอียดเก่ียวกับอาคารสถานที ่สิ่งอ านวยความสะดวกอ่ืน ๆ และอัตราค่าตอบแทนการใช้สิ่ง

อ านวยความสะดวก และสถานที่ 

ผูใ้หเ้ชื่อมต่อโครงข่ายมีหน้าที่จัดหาสถานที่หรือพืน้ที่ดังกล่าว ณ จุดเขา้ถึงส  าหรบัการเชื่อมต่อโครงข่าย

โทรคมนาคม ตามเอกสารแนบทา้ย 1 และสิ่งอ านวยความสะดวกอื่น ๆ ไดแ้ก่ กระแสไฟฟ้า และระบบปรบัอากาศ  

ตามที่ผูข้อเชื่อมต่อโครงข่ายรอ้งขอ โดยอตัราค่าตอบแทนการใชส้ิ่งอ านวยความสะดวก และสถานที่ รายละเอียด

ปรากฎตามเอกสารแนบท้าย 4 ซึ่งอัตราค่าตอบแทนดังกล่าวยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ทั้งนี ้ การเรียกเก็บ

ค่าตอบแทนนัน้อยู่บนหลกัการที่ไม่เลือกปฏิบตัิระหว่างผูข้อเชื่อมต่อโครงข่ายทกุราย  

ข้อ 2. เงือ่นไขการเข้าใช้อาคารสถานที ่สาธารณูปโภค และสิ่งอ านวยความสะดวก 

2.1 ผูข้อเชื่อมต่อโครงข่ายจะตอ้งปฏิบัติตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการในการเข้าสถานที่/อาคารที่ผู้ใหเ้ชื่อมต่อ

โครงข่ายเป็นผูก้  าหนด  

2.2 ผูข้อเชื่อมต่อโครงข่ายจะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการในการปฏิบัติงาน การบ ารุงรกัษา การรกัษา

ความปลอดภัย และการเก็บรักษาความลับต่าง ๆ เป็นต้น รวมตลอดถึงหลักเกณฑ์และวิธีการที่ผู้ให้

เชื่อมต่อโครงข่ายจะได้ก าหนดขึน้ในอนาคต ทั้งนี ้ หลักเกณฑ์และวิธีการดังกล่าวจะสมเหตุสมผล 

เหมาะสม และไม่เลือกปฏิบตัิ  

ข้อ 3. แต่ละฝ่ายมีหน้าทีรั่บผิดชอบค่าใช้จ่ายต่อไปนีใ้นส่วนทีใ่ช้เพื่อประโยชนข์องตนเอง 

3.1 การดแูลรกัษา และการซ่อมบ ารุงอุปกรณโ์ทรคมนาคมในส่วนที่เป็นกรรมสิทธิ์หรืออยู่ในความครอบครอง

ของตนเอง 

3.2 ค่าไฟ และค่าใชจ้่ายอ่ืน ๆ ในสว่นที่ใชเ้พื่อประโยชนข์องตนเอง 

  



 

 

 

Sensitivity: Internal 

หมวดที ่3 

กระบวนการและวิธีการเช่ือมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม มาตรฐานทางเทคนิคส าหรับการเช่ือมต่อ

โครงข่ายโทรคมนาคม รวมทัง้จุดเช่ือมต่อทีม่ีความเป็นไปได้ทางเทคนิคทีเ่สนอให้มีการเช่ือมต่อ

โครงข่ายโทรคมนาคม 

 

ข้อ 1. มาตรฐานทางเทคนิคส าหรับการเช่ือมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม รวมทั้งจุดเช่ือมต่อที่มีความ

เป็นไปได้ทางเทคนิค 

เป็นไปตามเอกสารแนบทา้ย 1  

ข้อ 2. กระบวนการและวิธกีารเช่ือมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม 

2.1 ผูข้อเชื่อมต่อโครงข่ายจะตอ้งปฏิบัติตามขัน้ตอนและน าเสนอรายละเอียดขอ้มูลการขอเชื่อมต่อโครงข่าย

โทรคมนาคมต่อผูใ้หเ้ชื่อมต่อโครงข่ายอย่างเป็นทางการ ตามหมวด 1 ส่วนที่ 3 ของประกาศ กสทช. เรื่อง 

การใชแ้ละเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม พ.ศ. 2556  

2.2 ภายใน 90 วนันบัตัง้แต่วนัที่ไดร้บัทราบความตอ้งการการใชบ้รกิารอย่างเป็นทางการ ผูใ้หเ้ชื่อมต่อโครงข่าย

จะแจ้งว่าจะยอมรบั ตามความตอ้งการการใช้บริการดังกล่าวนี ้ทั้งหมดหรือแต่บางส่วน ตลอดจนวันที่

โดยประมาณที่จะสามารถใหบ้รกิารตามความตอ้งการใชบ้รกิารดงักลา่วได ้  

ข้อ 3. การเปลี่ยนแปลงบนโครงข่าย 

 แต่ละฝ่ายจะแจง้ใหอ้ีกฝ่ายหนึ่งทราบล่วงหนา้เป็นระยะเวลาไม่นอ้ยกว่า 90 วนัถึงการเปลี่ยนแปลงใด ๆ 

เก่ียวกบัค่ามาตรฐาน (configuration) ของโครงข่ายโทรคมนาคมและสิ่งอ านวยความสะดวก อนัอาจสง่ผลกระทบ

ในสาระส าคญัต่อวิศวกรรมโครงข่ายของอีกฝ่ายหนึ่ง  

ข้อ 4. การบ ารุงรักษาตามแผนงาน 

 แต่ละฝ่ายจะตอ้งแจง้ใหอ้ีกฝ่ายหนึ่งทราบล่วงหนา้อย่างนอ้ย 7 วนั ในเรื่องของการบ ารุงรกัษาตามแผนงาน

ที่อาจสง่ผลกระทบต่อระบบของอีกฝ่ายหนึ่งและจะใชค้วามพยายามของตนอย่างดีที่สดุเพื่อไม่ใหม้ีการหยดุชะงกั

ของการใหบ้รกิาร  
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หมวดที ่4 

หน้าทีแ่ละความรับผิดชอบของผู้รับใบอนุญาตทีม่ีโครงข่ายโทรคมนาคมทีข่อเช่ือมต่อโครงข่าย

โทรคมนาคมและผู้รับใบอนุญาตทีม่ีโครงข่ายโทรคมนาคมทีใ่ห้เช่ือมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม รวมทัง้

เงือ่นไขเก่ียวกับการรักษาความลับ การเปิดเผยข้อมูล และมาตรการด้านความปลอดภัย 

 

ข้อ 1. ความรับผิดชอบของแต่ละฝ่าย 

1.1 หน้าทีข่องผู้ให้เช่ือมต่อโครงข่าย 

1.1.1 ผูใ้หเ้ชื่อมต่อโครงข่ายมีหน้าที่ตอ้งด าเนินการใหโ้ครงข่ายโทรคมนาคมของตนมีมาตรฐานและ

คุณภาพการให้บริการสอดคล้องตามประกาศว่าด้วยมาตรฐานและคุณภาพการให้บริการ

โทรคมนาคมของ กสทช. ที่เก่ียวขอ้ง 

1.1.2 ผูใ้หเ้ชื่อมต่อโครงข่ายมีหนา้ที่แจง้ใหผู้ข้อใชโ้ครงข่ายทราบล่วงหนา้ไม่นอ้ยกว่า 90 วนั ก่อนการ

เปลี่ยนแปลงใด ๆ (เช่น ค่ามาตรฐาน (Configuration) เป็นต้น)  ของระบบหรือโครงข่าย

โทรคมนาคมของผูใ้หเ้ชื่อมต่อโครงข่าย ซึ่งอาจส่งผลกระทบในสาระส าคญัต่อวิศวกรรมโครงข่าย

โทรคมนาคมของผูข้อเชื่อมต่อโครงข่ายได ้ 

1.1.3 หากเกิดข้อผิดพลาดต่าง ๆ บนโครงข่ายโทรคมนาคมของผู้ให้เชื่อมต่อโครงข่าย ผู้ให้เชื่อมต่อ

โครงข่ายจะแจง้ใหผู้ข้อเชื่อมต่อโครงข่ายทราบถึงขอ้ผิดพลาด รวมถึงแจง้ใหท้ราบถึงความคืบหนา้

ของการแกไ้ขขอ้ผิดพลาด และด าเนินการแกไ้ขขอ้ผิดพลาดดงักลา่วโดยเรว็ที่สดุ 

1.1.4 ผู้ให้เชื่อมต่อโครงข่ายจะพยายามจัดหาพืน้ที่ หรือจัดใหม้ีมาตรการอื่นใดเพื่อใหผู้้ขอ เชื่อมต่อ

โครงข่ายสามารถติดตัง้อุปกรณโ์ทรคมนาคม และ/หรือเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมตามสญัญา

การเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม หากการด าเนินการดงักล่าวไม่ก่อใหเ้กิดภาระเกินสมควรแก่

ผูใ้หเ้ชื่อมต่อโครงข่าย และ/หรือท าใหผู้ใ้ห้เชื่อมต่อโครงข่ายผิดเงื่อนไขในสญัญาใด ๆ ที่มีอยู่กับ

บคุคลภายนอก 

1.2 หน้าทีข่องผู้ขอเช่ือมต่อโครงข่าย 

1.2.1 ผูข้อเชื่อมต่อโครงข่ายตอ้งจัดใหโ้ครงข่ายของตนมีมาตรฐานทางเทคนิคที่ เขา้กันไดก้ับโครงข่าย

ของผูใ้หเ้ชื่อมต่อโครงข่าย หรือมีมาตรฐานทางเทคนิคเป็นไปตามที่ กสทช. ประกาศก าหนด โดยผู้

ขอเชื่อมต่อโครงข่ายเป็นผูร้บัผิดชอบค่าใชจ้่ายเอง 
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1.2.2 ผูข้อเชื่อมต่อโครงข่ายจะตอ้งรบัผิดชอบในการติดตัง้ การใชง้าน ความปลอดภัยของระบบ และ

การบ ารุงรักษาอุปกรณ์ที่เป็นของผู้ขอเชื่อมต่อโครงข่ายเอง โดยการเขา้ถึงหรือเข้าใช้พืน้ที่เพื่อ

ด าเนินการต่าง ๆ  ใหเ้ป็นไปตามข้อก าหนดของผู้ให้เชื่อมต่อโครงข่าย โดยข้อก าหนดดังกล่าว

จะตอ้งเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติระหว่างผู้รบัใบอนุญาตรายอื่น ทัง้นี ้ ผู้ขอเชื่อมต่อโครงข่าย

จะตอ้งปฏิบตัิตามเง่ือนไขเหลา่นีอ้ย่างเครง่ครดั รวมถึงตอ้งน าส่งขอ้มลูทราฟฟิคต่าง ๆ ที่จ  าเป็นที่

ได้รับการรอ้งขอจากผู้ให้เชื่อมต่อโครงข่าย และการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมของผู้ขอ

เชื่อมต่อโครงข่ายจะตอ้งไม่ท าใหเ้กิดความเสียหาย หรือเป็นการรบกวนระบบของผูใ้หเ้ชื่อมต่อ

โครงข่าย 

1.2.3 ผูข้อเชื่อมต่อโครงข่ายจะตอ้งรบัผิดชอบดูแลรกัษาเครื่องและอุปกรณ์โทรคมนาคมใด ๆ ที่ผู้ขอ

เชื่อมต่อโครงข่ายน ามาติดตัง้กบัโครงข่ายโทรคมนาคมของผูใ้หเ้ชื่อมต่อโครงข่าย หรือน ามาวางใน

พืน้ที่ที่ขอเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมตามสญัญาการเชื่อมตอ่โครงข่ายโทรคมนาคม  

1.2.4 ผูข้อเชื่อมต่อโครงข่ายจะแจง้ใหผู้ใ้หเ้ชื่อมต่อโครงข่ายทราบล่วงหนา้ไม่นอ้ยกว่า 90 วนั ก่อนการ

เปลี่ยนแปลงใด ๆ (เช่น ค่ามาตรฐาน (Configuration) เป็นตน้) ของเครื่องและอุปกรณ์ที่ผู้ขอ

เชื่อมต่อโครงข่ายน ามาติดตั้งกับโครงข่ายโทรคมนาคมของผู้ให้เชื่อมต่อโครงข่าย ซึ่งอาจส่งผล

กระทบในสาระส าคัญต่อวิศวกรรมโครงข่ายโทรคมนาคม หรือต่อการใหบ้ริการของผูใ้ห้เชื่อมต่อ

โครงข่ายได ้

1.2.5 ผู้ขอเชื่อมต่อโครงข่ายรับรองว่าการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม หรือการน าอุปกรณ์

โทรคมนาคมของผูข้อเชื่อมต่อโครงข่ายมาติดตัง้ในพืน้ที่ของผูใ้หเ้ชื่อมต่อโครงข่ายตามสญัญาการ

เชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม จะไม่ก่อใหเ้กิดความเสียหาย หรือรบกวนระบบ หรือท าใหก้าร

บรกิารของผูใ้หเ้ชื่อมต่อโครงข่ายดอ้ยลงแต่อย่างใด  

1.2.6 หากเกิดข้อผิดพลาดต่าง ๆ บนโครงข่ายโทรคมนาคมของผู้ขอเชื่อมต่อโครงข่าย ผู้ขอเชื่อมต่อ

โครงข่ายจะแจง้ใหผู้ใ้ห้เชื่อมต่อโครงข่ายทราบถึงขอ้ผิดพลาด และด าเนินการแกไ้ขขอ้ผิดพลาด

ดงักล่าวโดยเร็วที่สดุ รวมถึงด าเนินการอื่นใดและปฏิบัติตามคู่มือการใชง้านและการบ ารุงรกัษา

ของผูใ้หเ้ชื่อมต่อโครงข่าย 

1.2.7 ผูข้อเชื่อมต่อโครงข่ายจะปฏิบัติตามหลกัเกณฑเ์ก่ียวกับความปลอดภยัและการป้องกันโครงข่าย

ของผูใ้หเ้ชื่อมต่อโครงข่ายโดยเครง่ครดั 
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ข้อ 2. คู่มือด าเนินการ 

ทัง้สองฝ่ายจะปฏิบตัิตามคู่มือด าเนินการ โดยมีสาระส าคญัดงัต่อไปนี ้

2.1 การแกไ้ขขอ้ผิดพลาดที่สง่ผลกระทบต่อโครงข่าย 

2.2 ทัง้สองฝ่ายจะตอ้งตรวจสอบสญัญาณเตือนต่าง ๆ ของอปุกรณ ์และท าการทดสอบเพื่อระบลุกัษณะ

และจดุที่เกิดขอ้ผิดพลาด โดยการประสานงานและรว่มมือกนัในการด าเนินการดงักลา่ว 

2.3 ทั้งสองฝ่ายจะแจ้งให้อีกฝ่ายหนึ่งทราบอย่างต่อเนื่องเก่ียวกับความคืบหน้าในการซ่อมแซม

ขอ้ผิดพลาดในระหว่างที่โครงข่ายลม่ 

2.4 หากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งด าเนินการซ่อมแซมชั่วคราว ฝ่ายนั้นจะตอ้งแจ้งอีกฝ่ายหนึ่งใหท้ราบถึงการ

ด าเนินการดังกล่าว พรอ้มทั้งผลกระทบต่อการบริการจากการซ่อมแซมชั่วคราว และระยะเวลา

โดยประมาณในการซ่อมแซมที่จะสามารถใหบ้รกิารไดเ้ช่นเดิม 

ข้อ 3. การบ ารุงรักษาตามแผนงาน 

3.1 แต่ละฝ่ายจะตอ้งแจง้ใหอ้ีกฝ่ายหนึ่งทราบล่วงหนา้อย่างนอ้ย 7 วนั ในเรื่องของการบ ารุงรกัษาตาม

แผนงานที่อาจสง่ผลกระทบต่อระบบของอีกฝ่ายหนึ่ง 

3.2 แต่ละฝ่ายจะใชค้วามพยายามของตนอย่างดีที่สดุเพื่อไม่ใหม้ีการหยุดชะงักของการใหบ้ริการและ

กรณีที่เป็นไปไดใ้นทางเทคนิค จะจดัใหม้ีการจดัเสน้ทางส ารอง (alternate routing)  แบบอุปกรณ์

และวิศวกรรมการเชื่อมโยงที่มีความสามารถรองรบัการบ ารุงรกัษาตามแผนงานดังกล่าวไดโ้ดย

ยังคงรักษาคุณภาพที่ดีโดยการพิจารณาคุณภาพของการบริการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และ

เง่ือนไขที่ กสทช. ประกาศก าหนด  

ข้อ 4. ความน่าเช่ือถือ ความปลอดภัย และการป้องกันโครงข่ายโทรคมนาคม 

 4.1  หลกัเกณฑท์ั่วไป 

 4.1.1  ทั้งสองฝ่ายตกลงที่จะธ ารงไวซ้ึ่งความน่าเชื่อถือของโครงข่าย (network integrity) และจะ

ด าเนินมาตรการ   ต่าง ๆ เพื่อใหม้ีการปอ้งกนัและความปลอดภยัอย่างเพียงพอ 

 ความน่าเชื่อถือของโครงข่าย หมายถึง ความสามารถของระบบต่าง ๆ บนโครงข่ายในการ

รกัษาและธ ารงไว้ซึ่งสถานะใช้งานได้ดังเดิม และไม่ได้รับผลกระทบอันเนื่องมาจากการ

เชื่อมต่อกบัโครงข่ายโทรคมนาคมอื่น 
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4.1.2 การเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมของผู้ขอเชื่อมต่อโครงข่ายจะต้องไม่ก่อให้เกิดความ

เสียหาย หรือเป็นการรบกวนระบบ หรือการท าใหก้ารบริการของผูใ้ห้เชื่อมต่อโครงข่ายดอ้ย

ลงไม่ว่าทางตรงหรือทางออ้ม 

4.2 การธ ารงรกัษาความน่าเชื่อถือของโครงข่าย 

 4.2.1 แต่ละฝ่ายจะตอ้งด าเนินมาตรการต่าง ๆ อย่างเพียงพอเพื่อป้องกันการสื่อสญัญาณใด ๆ ใน

ลกัษณะที่ไม่เป็นไปตามขอ้ก าหนดส าหรบัการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมที่ทัง้สองฝ่าย

ตกลงกนั  

 ในกรณีที่ข้อก าหนดทางเทคนิคส าหรับการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมขัดหรือแย้งกับ

มาตรฐานทางเทคนิคส าหรบัการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมที่ กสทช. ประกาศก าหนด 

ใหใ้ชบ้งัคบัตามมาตรฐานของ กสทช. เป็นหลกั 

 4.2.2 แต่ละฝ่ายจะตอ้งไม่กระท าการฝ่าฝืนโดยการส่งทราฟฟิค (Traffic) หรือการกระท าอื่นใดที่

มิไดม้ีลกัษณะตามที่ก าหนดไวใ้นขอ้เสนอนีโ้ดยก่อใหเ้กิดความเสียหายแก่อีกฝ่ายหนึ่ง ฝ่ายที่

กระท าการฝ่าฝืนจะตอ้งยตุิการกระท านัน้โดยทนัทีที่ไดร้บัแจง้จากอีกฝ่ายหนึ่ง 

 4.3 การปอ้งกนัและความปลอดภยั 

4.3.1 แต่ละฝ่ายจะรบัผิดชอบการด าเนินงานโครงข่ายโทรคมนาคมและอปุกรณข์องตนเองใหม้ี

ความปลอดภัย และจะด าเนินขั้นตอนต่าง ๆ ที่ จ  าเป็นทั้งปวงเพื่ อให้โครงข่าย

โทรคมนาคม อปุกรณแ์ละการด าเนินงานโครงข่ายโทรคมนาคมของตนเองนัน้ 

 - มีความปลอดภัย หรือไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขอนามัยของบุคคลใด ๆ รวมทั้ง

ลกูจา้ง และผูร้บัจา้งของอีกฝ่ายหนึ่ง และ 

 - ไม่ก่อใหเ้กิดอนัตรายทัง้ทางกายภาพ หรือทางเทคนิค ต่อโครงข่ายโทรคมนาคม และ

อุปกรณข์องอีกฝ่ายหนึ่ง รวมถึง (แต่ไม่จ  ากัดเฉพาะ) การไม่ก่อใหเ้กิดความเสียหาย 

การแทรกแซง หรือก่อให้เกิ ดความด้อยคุณภาพในการด าเนินงานโครงข่าย

โทรคมนาคมของอีกฝ่ายหนึ่ง   

4.3.2 ในการสื่อสญัญาณทราฟฟิคไปยงัโครงข่าย และอุปกรณข์องอีกฝ่ายหนึ่งที่ตอ้งมีการจ่าย

พลงังานไฟฟ้าตอ้งจดัใหม้ีความปลอดภยัของอุปกรณ ์และความปลอดภัยของบุคลากร 

ในกรณีนีข้้อก าหนดความปลอดภัยเก่ียวกับอุบัติเหตุจากแหล่งจ่ายพลังงานไฟฟ้าให้

เป็นไปตามมาตรฐานสากลอนัเป็นที่ยอมรบักนัโดยทั่วไป 



 

 

 

Sensitivity: Internal 

ข้อ 5.  การรักษาความลับ และการเปิดเผยข้อมูล 

5.1 แต่ละฝ่ายอาจเปิดเผยขอ้มูลใด ๆ ของตน ไม่ว่าทางดา้นเทคนิคทางธุรกิจ หรือขอ้มูลอื่นใดแก่าอีก

ฝ่ายหนึ่งโดยทางวาจา ลายลกัษณอ์กัษร รูปภาพหรือโดยรูปแบบอื่น ๆ เพื่อประโยชนใ์นการเจรจา

และเขา้ท าสญัญาการใชโ้ครงข่ายโทรคมนาคม การด าเนินการตามวตัถุประสงคภ์ายใตส้ญัญาการ

ใชโ้ครงข่ายโทรคมนาคม หรือภายใตห้ลกัเกณฑท์ี่ กสทช. ประกาศก าหนด (ซึ่งต่อไปจะเรียกขอ้มูล

ดงักลา่ว รวมกบัเงื่อนไข และขอ้ตกลงนีว่้า “ข้อมูลลับ”) 

5.2 แต่ละฝ่ายตกลงจะเก็บรกัษาขอ้มูลลบัของอีกฝ่ายหนึ่งไวเ้ป็นความลบัตลอดระยะเวลาของสญัญา

การเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม และต่อไปหลงัจากระยะเวลาของสญัญาการเชื่อมต่อโครงข่าย

โทรคมนาคมสิน้สุดลงอีกเป็นระยะเวลา 5 ปี โดยจะไม่เปิดเผย หรือเผยแพร่ขอ้มูลดังกล่าวใหแ้ก่

บคุคลภายนอกตลอดระยะเวลาดงักลา่ว  

ข้อ 6. ความร่วมมือป้องกันการลักลอบใช้บริการในโครงข่าย 

 ทัง้สองฝ่ายจะใหค้วามร่วมมือกับแต่ละฝ่ายในการตรวจสอบ ลด หรือ ปรบัปรุง แกไ้ขใหถู้กตอ้งซึ่งการ

กระท าใด ๆ อนัเป็นการลกัลอบใชบ้รกิารในโครงข่ายโดยมิชอบดว้ยกฎหมาย 

 

  



 

 

 

Sensitivity: Internal 

หมวดที ่5 

อัตราค่าตอบแทนการเช่ือมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม และอัตราค่าตอบแทนการใช้สิ่งอ านวยความ

สะดวกทีจ่ าเป็น 

 

อตัราค่าตอบแทนการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม และอตัราค่าตอบแทนการใชส้ิ่งอ านวยความสะดวกที่

จ  าเป็น รายละเอียดเป็นไปตามเอกสารแนบทา้ย  4  

  



 

 

 

Sensitivity: Internal 

หมวดที ่6 

หลักเกณฑแ์ละวิธีการส าหรับการเรียกเก็บ การแบ่ง และการช าระค่าตอบแทนการเช่ือมต่อโครงข่าย

โทรคมนาคม 

 

ขอ้ 1. ค่าตอบแทนการเชื่อมต่อโครงข่าย 

ค่าตอบแทนการเชื่อมต่อโครงข่าย ไดก้ าหนดไวใ้นเอกสารแนบทา้ย 4 

ค่าบรกิารส าหรบัจดุเชื่อมต่อ และการด าเนินการเลขหมาย ตลอดทัง้การรว่มรบัภาระตน้ทนุส าหรบัวงจรสื่อ

สญัญาณการเชื่อมต่อ ไดก้ าหนดไวใ้นเอกสารแนบทา้ย 2 

ผูใ้หเ้ชื่อมต่อโครงข่าย และผูข้อเชื่อมต่อโครงข่ายแต่ละฝ่ายอาจแจง้ใหอ้ีกฝ่ายหนึ่งทราบถึงการปรบัเปลี่ยน

ค่าบรกิารที่ไดก้ าหนดไวส้  าหรบับรกิารต่าง ๆ ภายใตข้อ้เสนอนี ้ โดยมีหนงัสือแจง้เป็นลายลกัษณอ์กัษร

ลว่งหนา้เป็นระยะเวลาอย่างนอ้ย 90 วนั และการปรบัเพิ่มดงักลา่วจะมีผลนบัตัง้แต่เดือนถดัไป เวน้แต่ได้

ตกลงกนัเก่ียวกบัหนงัสือแจง้ดงักลา่วไวโ้ดยเฉพาะแลว้ ตามเอกสารแนบทา้ย 4  

ขอ้ 2. ผู้ให้เชื่อมต่อโครงข่ายและผู้ขอเชื่อมต่อโครงข่ายแต่ละฝ่ายจะจัดส่งสรุปข้อมูลการจัดเก็บค่าบริการ

เก่ียวกับทราฟฟิคที่เริ่มตน้จาก หรือที่รบัเขา้มาหรือส่งผ่านโครงข่ายของตนใหอ้ีกฝ่ายหนึ่งเป็นรายสปัดาห์ 

ทั้งนี ้การส่งข้อมูลการจัดเก็บค่าบริการเก่ียวกับทราฟฟิคนั้นอาจจัดส่งโดยวิธีผ่านระบบ ONLINE หรือ

วิธีการอื่นตามแต่จะตกลงกนั 

ขอ้ 3. ผูข้อเชื่อมต่อโครงข่ายจะตอ้งช าระเงินค่าตอบแทนการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมใหแ้ก่ผูใ้ห้เชื่อมต่อ

โครงข่ายภายใน 30 วนันบัถดัจากวนัที่ระบใุนใบแจง้หนีเ้วน้แต่กรณีเขา้ขอ้ยกเวน้ตามขอ้ 5. 

ขอ้ 4. ในกรณีที่มีขอ้โตแ้ยง้เก่ียวกับความถูกตอ้งของขอ้มูลทราฟฟิค และขอ้มูลอื่น ๆ ที่เก่ียวขอ้งใหฝ่้ายใดฝ่าย

หนึ่งมีสิทธิส่งเรื่องใหอ้ีกฝ่ายหนึ่งตรวจสอบขอ้โตแ้ยง้ภายในระยะเวลา 30 วนันบัจากวนัที่ที่ระบุในใบเรียก

เก็บเงินที่เก่ียวขอ้งกับขอ้มลูที่มีการโตแ้ยง้นัน้ และทั้งสองฝ่ายจะตรวจสอบขอ้โตแ้ยง้ร่วมกันและไกล่เกลี่ย

ขอ้โตแ้ยง้ใหเ้สร็จสิน้ภายใน 90 วนันบัจากวนัที่อีกฝ่ายไดร้บัขอ้โตแ้ยง้ดงักล่าว หากทัง้สองฝ่ายไม่สามารถ

ยุติขอ้โตแ้ยง้ได ้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมีสิทธิส่งขอ้โตแ้ยง้ดงักล่าวแก่คณะกรรมการร่วมตามที่ทัง้สองฝ่ายไดร้่วม

จดัตัง้ ภายในระยะเวลา 30 วนันบัจากวนัครบก าหนดที่ทัง้สองฝ่ายตอ้งตรวจสอบขอ้โตแ้ยง้ร่วมกนัและไกล่



 

 

 

Sensitivity: Internal 

เกลี่ยขอ้โตแ้ยง้ใหเ้สร็จสิน้ เพื่อท าการไกลเ่กลี่ยต่อไป ทัง้นี ้คณะกรรมการร่วมจะพยายามท าการไกลเ่กลี่ย

ขอ้โตแ้ยง้ใหเ้สรจ็สิน้ภายใน 30 วนันบัจากวนัที่ไดร้บัขอ้โตแ้ยง้ดงักล่าว 

ขอ้ 5. ทัง้สองฝ่ายจะรว่มตกลงกันส าหรบักรณีจ านวนเงินที่โตแ้ยง้นัน้มีมลูค่าไม่เกินรอ้ยละเท่าใดของค่าตอบแทน

การเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมที่เรียกเก็บของแต่ละประเภทบริการ ซึ่งผูข้อเชื่อมต่อโครงข่ายมีหนา้ที่

ต้องช าระค่าตอบแทนการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมทั้งหมดให้แก่ผู้ให้เชื่อมต่อโครงข่ายภายใน

ระยะเวลาตามที่ก าหนดในขอ้ 3. 

 ทัง้สองฝ่ายจะตกลงร่วมกันส าหรบักรณีจ านวนเงินที่โตแ้ยง้มีมลูค่าเกินกว่ารอ้ยละเท่าใดของค่าตอบแทน

การเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมที่เรียกเก็บของแต่ละประเภทบริการ ซึ่งผูข้อเชื่อมต่อโครงข่ายมีหนา้ที่

ตอ้งช าระเงินสว่นที่ไม่มีการโตแ้ยง้ใหแ้ก่ผูใ้หเ้ชื่อมต่อโครงข่ายภายในระยะเวลาตามที่ก าหนดในขอ้ 3. 

ขอ้ 6. หากผู้ให้เชื่อมต่อโครงข่ายตรวจสอบในภายหลังแล้วพบว่าจ านวนค่าตอบแทนการเชื่อมต่อโครงข่าย

โทรคมนาคมในใบแจ้งหนีใ้ดไม่ครบถ้วนถูกตอ้ง ผู้ให้เชื่อมต่อโครงข่ายมีสิทธิเรียกเก็บค่าตอบแทนการ

เชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมในสว่นที่ขาดไปนัน้ 

 

 



 

 

 

Sensitivity: Internal 

หมวดที ่7 

กระบวนการและระยะเวลาเจรจาข้อตกลงการเช่ือมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม 

ข้อ 1. ข้ันตอนและกระบวนการเจรจาสัญญา 

ขัน้ตอนและกระบวนการเจรจาสญัญา ใหเ้ป็นไปตามหมวด 1 สว่นที่ 3 ของประกาศ กสทช. เรื่อง การใช้

และเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม พ.ศ. 2556 

  



 

 

 

Sensitivity: Internal 

หมวดที ่8  

เงือ่นไข และข้ันตอนการร้องขอใช้บริการใหม่ และการเปลี่ยนแปลงการเช่ือมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม 

 

ในกรณีที่มีการรอ้งขอใชบ้ริการใหม่ใหผู้ข้อเชื่อมโครงข่ายด าเนินการท าค าเสนอเป็นหนงัสือเจตจ านงโดย

ชัดแจ้งขอเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมแก่ผู้ให้เชื่อมต่อโครงข่าย ซึ่งต้องระบุรายละเอียดอย่างน้อยตามที่

ประกาศ กสทช. เรื่อง การใช้และการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม พ.ศ.2556 ก าหนด ทั้งนี ้ ผู้ให้เชื่อมต่อ

โครงข่ายจะเจรจาตกลงกับผูข้อเชื่อมต่อโครงข่าย ภายใน 90 วนันบัตัง้แต่วนัที่ผูใ้หเ้ชื่อมต่อโครงข่ายไดร้บัหนงัสือ

ขอเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมจากผูข้อเชื่อมต่อโครงข่าย 

ผูข้อเชื่อมต่อโครงข่ายสามารถขอเพิ่ม ลด หรือยกเลิกบริการไดโ้ดยมีหนังสือแจง้ใหผู้ใ้หเ้ชื่อมต่อโครงข่าย

ทราบไดต้ามความจ าเป็นและความเหมาะสมทางเทคนิค  ทัง้นี ้การแกไ้ข เปลี่ยนแปลง ยกเลิก จะตอ้งไดร้บัความ

เห็นชอบจาก กสทช. ก่อน 

  



 

 

 

Sensitivity: Internal 

หมวดที ่9 

ข้ันตอน วิธีการ และระยะเวลาด าเนินการต่อข้อร้องเรียน และข้อโต้แย้งทีม่ีกับผู้รับใบอนุญาตทีม่ี

โครงข่ายโทรคมนาคมทีข่อเช่ือมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม 

 

 

กรณีที่ผูข้อเชื่อมต่อโครงข่ายรอ้งเรียน หรือโตแ้ยง้กบัผูใ้หเ้ชื่อมต่อโครงข่ายเก่ียวกับจุดเชื่อมต่อ (POI) หรือ

คณุภาพ หรือบริการ และค่าตอบแทนในการเชื่อมต่อโครงข่ายใหน้ าเสนอต่อคณะกรรมการร่วมและมีแนวทางใน

การรบัขอ้รอ้งเรียน ขอ้โตแ้ยง้  และแกไ้ขปัญหาขอ้รอ้งเรียน หรือขอ้โตแ้ยง้ ดงันี ้

1.  ใหผู้ข้อเชื่อมต่อโครงข่ายยื่นค ารอ้งเรียนเป็นหนงัสือต่อบคุคลและสถานที่ติดต่อตามที่ก าหนดไวห้มวดที่ 

11 โดยขอ้เรียกรอ้ง หรือขอ้โตแ้ยง้ตอ้งแสดงใหช้ดัแจง้ซึ่งสภาพขอ้เท็จจริง และแสดงเอกสารหลกัฐาน

ประกอบ 

2.  ผูใ้หเ้ชื่อมต่อโครงข่ายจะพิจารณาค ารอ้งเรียน และเอกสารหลกัฐาน และส่งเรื่องใหค้ณะกรรมการร่วม

ท าหนา้ที่เป็นผูไ้กล่เกลี่ยขอ้รอ้งเรียน หรือขอ้โตแ้ยง้นั้น ทัง้นี ้คณะกรรมการร่วมจะท าการไกล่เกลี่ยขอ้

รอ้งเรียน หรือขอ้โตแ้ยง้ใหเ้สรจ็สิน้ภายใน 15 วนันบัตัง้แต่วนัที่ไดร้บัเรื่องดงักลา่ว  

3.  กรณีที่คณะกรรมการร่วมไดท้ าการไกล่เกลี่ยตามขอ้ 2.แลว้ทัง้สองฝ่ายยงัไม่สามารถหาขอ้ยตุิรว่มกนัได  ้

ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมีสิทธิน าขอ้พิพาทเขา้สู่กระบวนการระงบัขอ้พิพาทตามประกาศ  กสทช. เรื่อง การใช้

และการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม พ.ศ.2556 

  

  



 

 

 

Sensitivity: Internal 

หมวดที ่10 

บทลงโทษ หรือค่าปรับจากการผิดเงือ่นไขของสัญญา 

 

ขอ้ 1.  ถา้ผูข้อเชื่อมต่อโครงข่ายไม่ปฏิบตัิตามสญัญาการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมขอ้ใดขอ้หนึ่ง จนเป็นเหตุ

ใหเ้กิดความเสียหายแก่ผูใ้หเ้ชื่อมต่อโครงข่าย ผูข้อเชื่อมต่อโครงข่ายนัน้จะตอ้งชดใชค้่าสินไหมทดแทนอนั

เกิดจากการที่ไม่ปฏิบัติตามสัญญาการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมนั้นใหแ้ก่ผูใ้ห้เชื่อมต่อโครงข่ายที่

ไดร้ับความเสียหาย ภายในก าหนดเวลา 30 วัน เริ่มนับแต่วันที่ได้รบัแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ให้ เชื่อมต่อ

โครงข่ายที่ไดร้บัความเสียหาย  

ทัง้นี ้หากครบก าหนดระยะเวลาดงักล่าว ผูข้อเชื่อมต่อโครงข่ายที่ไดก้่อความเสียหายไม่ไดป้ฏิบตัิการช าระ

หนีใ้หแ้ก่ผูใ้หเ้ชื่อมต่อโครงข่ายที่ไดร้บัความเสียหายจนครบถว้น ผูข้อเชื่อมต่อโครงข่ายจะช าระดอกเบีย้ผิด

นดัตามหมวด 10 ขอ้ 5. นีแ้ละไม่ตดัสิทธิผูใ้หเ้ชื่อมต่อโครงข่ายที่ไดร้บัความเสียหายมีสิทธิบอกเลิกการขอ

เชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมไดต้ามประกาศ กสทช. เรื่อง การใชแ้ละเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม พ.ศ.

2556  รวมทัง้ เรียกรอ้งสิทธิตามหนงัสือค า้ประกันของธนาคาร และ/หรือหลกัประกัน และ/หรือเรียกรอ้งให้

ชดใชเ้บีย้ปรบัตามที่ก าหนดไวใ้นสญัญาการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมนีไ้ด ้

ขอ้ 2.  ผู้ให้เชื่อมต่อโครงข่ายไม่ตอ้งรับผิดต่อความเสียหายใด ๆ ไม่ว่าทางตรง หรือทางออ้ม อันเกิดจากการ

ท างานผิดพลาดของโครงข่ายโทรคมนาคมในการที่โครงข่ายโทรคมนาคมทั้งหมดหรือแต่บางส่วนไม่

สามารถใชง้านได ้หรือใชง้านไดไ้ม่เต็มประสิทธิภาพ โดยเหตุอันไม่ไดเ้กิดจากความผิดของผูใ้ห้เชื่อมต่อ

โครงข่าย หรือมีเหตุสุดวิสัยอื่นใดอันเป็นเหตุให้ผู้ขอเชื่อมต่อโครงข่ายไม่สามารถเชื่อมต่อโครงข่าย

โทรคมนาคมเพื่อการใหบ้รกิารได ้

ขอ้ 3.  กรณีที่มีค าสั่งการระงบัการใช ้หรือมีเหตอุุปสรรคขดัขวางต่าง ๆ ในการเชื่อมต่อโครงข่ายอนัเป็นผลมาจาก

ค าวินิจฉัย หรือค าสั่งของ กสทช. หรือหน่วยงานของรฐั หน่วยงานก ากับดแูล หน่วยงานอื่นที่เก่ียวขอ้งหรือ

ของเจา้พนกังาน หรือตามกฎระเบียบ ขอ้บังคับของตลาดหลกัทรพัย ์หรือตามกฎหมายอื่น  ผูข้อเชื่อมต่อ

โครงข่ายไม่มีสิทธิในการเรียกรอ้งค่าสินไหมทดแทนจากผูใ้หเ้ชื่อมต่อโครงข่ายแต่ประการใด 

ขอ้ 4.  ค่าปรบั 

4.1 กรณีที่ผูข้อเชื่อมต่อโครงข่ายไม่ปฏิบัติตามสญัญาการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมขอ้ใดขอ้หนึ่ง 

และ/หรือไม่ช าระหนี ้ให้ถูกต้องสมควร และ/หรือไม่ช าระค่าตอบแทนการเชื่อมต่อโครงข่าย

โทรคมนาคมให้ถูกตอ้งครบถ้วนตามข้อเสนอนี ้ผู้ขอเชื่อมต่อโครงข่ายจะตอ้งช าระเบีย้ปรบัเป็น



 

 

 

Sensitivity: Internal 

รายวนัโดยคิดค านวณในอตัรารอ้ยละ 15 ต่อปี ของค่าตอบแทนในเดือนที่ผูข้อเชื่อมต่อโครงข่ายไม่

ปฏิบตัิตามสญัญาการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมใหแ้ก่ผูใ้หเ้ชื่อมต่อโครงข่าย เริ่มนบัตัง้แต่วนัที่

ผิดช าระหนีเ้ป็นตน้ไป จนกว่าช าระหนีเ้สรจ็สิน้ 

4.2 ค่าปรับกรณีอื่นใดตามที่ทั้งสองฝ่ายจะได้เจรจาตกลงกันไว้ในสัญญาการ เชื่อมต่อโครงข่าย

โทรคมนาคม 

ขอ้ 5.  กรณีที่ผูข้อเชื่อมต่อโครงข่ายผิดนัดไม่ช าระหนีภ้ายในเวลาที่ก าหนด ผูข้อเชื่อมต่อโครงข่ายจะตอ้งช าระ

ดอกเบีย้ใหแ้ก่ผูใ้หเ้ชื่อมต่อโครงข่ายในอัตรารอ้ยละ 1.25 ต่อเดือนของหนีค้า้งช าระเริ่มนับตัง้แต่วันที่ผิด

ช าระหนีเ้ป็นตน้ไปจนกว่าจะช าระหนีเ้สรจ็สิน้ ทัง้นี ้เศษของเดือนใหค้ านวณเป็น 1 เดือน 

 

  



 

 

 

Sensitivity: Internal 

หมวดที ่11 

บุคคลและสถานทีติ่ดต่อได้ 

 

ในการขอเชื่อมต่อโครงข่ายของ  บรษิัท ดีแทค ไตรเน็ต จ ากดั ผูข้อเชื่อมต่อโครงข่ายจะตอ้งด าเนินการ ดงันี ้

จัดท าเป็นหนังสือขอเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม ส่งไปยัง ประธานเจา้หน้าที่บริหาร หรือผูแ้ทนไดร้บั

มอบอ านาจ 

1. ทีอ่ยู่ส าหรับการจัดส่งหนังสือขอเช่ือมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม 

บรษิัท ดีแทค ไตรเน็ต จ ากดั 

เลขที่ 319 อาคารจตัรุสัจามจรุี ชัน้ 41 ถนนพญาไท แขวงปทมุวนั  

เขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร 10330 

2. หน่วยงาน/บุคคลส าหรับสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 

หน่วยงาน : สายงานรฐักิจสมัพนัธ ์อาคารจตัรุสัจามจรุี ชัน้ 41 

บคุคล : ผูอ้  านวยการอาวโุสสายงานรฐักิจสมัพนัธ์ 

หมายเลขโทรศพัท:์ 08-1643-0014 

การจดัสง่เอกสารโดยทางไปรษณีย ์ถือว่าวนัที่รบัเอกสารโดยทางไปรษณียค์ือวนัท าการที่ 5 นบัถดัจากวนัที่

สง่ไปรษณีย ์

การจดัสง่โดยพนกังานสง่เอกสารที่ถึงมือผูร้บัโดยตรง (by hand) ถือว่าวนัที่รบัเอกสารเป็นวนัรบัการแสดง

เจตนา 



 

 

 

Sensitivity: Internal 

เอกสารแนบท้าย 

   

เอกสารแนบทา้ย 1 บริการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม มาตรฐานทางเทคนิคส าหรับการเชื่อมต่อ

โครงข่ายโทรคมนาคม และจดุเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม 

เอกสารแนบทา้ย 2 ข้อก าหนดและเงื่ อน ไขส าหรับจุด เชื่ อมต่อ  วงจรสื่ อสัญญ าณการเชื่ อมต่ อ 

(Interconnection Transmission Circuits) และการก าหนดเลขหมาย (Numbering) 

เอกสารแนบทา้ย 3 การรบั-สง่สญัญาณ (Signaling) 

เอกสารแนบทา้ย 4 อตัราค่าตอบแทนการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม และอตัราค่าตอบแทนการใชส้ิ่ง

อ านวยความสะดวกที่จ  าเป็น 

 

 

 

 

  



 

 

 

Sensitivity: Internal 

เอกสารแนบท้าย 1 

บริการเช่ือมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม มาตรฐานทางเทคนิคส าหรับการเช่ือมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม 

และจุดเช่ือมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม 

 

บริการเช่ือมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม 

1. บรกิารเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม ส าหรบัทราฟฟิคประเภทเสียง 

1.1 บรกิารเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม เพื่อใหผู้ใ้ชบ้รกิารของผูใ้หเ้ชื่อมต่อโครงข่ายสามารถเรียกออก

จากโครงข่ายของผูใ้หเ้ชื่อมต่อโครงข่าย (Call Origination) ไปยงัโครงข่ายโทรคมนาคมของผูข้อ

เชื่อมโครงข่าย 

1.2 บรกิารเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม เพื่อใหผู้ข้อเชื่อมต่อโครงข่ายสามารถเรียกถึงจดุปลายทางใน

โครงข่ายของผูใ้หเ้ชื่อมต่อโครงข่าย (Call Termination) โดยผูข้อเชื่อมต่อโครงข่ายไดจ้ดัสง่ ทราฟ

ฟิคไปยงัพืน้ที่หมวดเลขหมาย (Numbering Zone) ที่จะเชื่อมต่อนัน้โดยตรง 

1.3 บรกิารเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม เพื่อเรียกผ่าน (Call Transit) โครงข่ายของผูใ้หเ้ชื่อมต่อ

โครงข่ายไปยงั 

1.3.1 โครงข่ายของผูใ้หบ้รกิารรายอื่นที่ผูใ้หเ้ชื่อมต่อโครงข่ายมีการเชื่อมต่ออยู่ และผูใ้หบ้รกิารราย

อื่นนัน้ ยินยอมใหผู้ใ้หเ้ชื่อมต่อโครงข่ายสามารถสง่ทราฟฟิคของผูข้อเชื่อมต่อโครงข่ายผ่าน

ไปยงัโครงข่ายของ   ผูใ้หบ้รกิารรายอื่นนัน้ได ้(Call-Inter Transit) 

1.3.2 จดุปลายทางใด ๆ ในโครงข่ายของผูใ้หเ้ชื่อมต่อโครงข่ายที่ผูข้อเชื่อมต่อโครงข่าย มิไดจ้ดัสง่ท

ราฟฟิคไปยงัจดุเชื่อมต่อที่ครอบคลมุพืน้ที่หมวดเลขหมาย  (Numbering Zone) ที่จะ

เชื่อมต่อนัน้โดยตรง แต่ผูข้อเชื่อมต่อโครงข่ายจดัสง่ทราฟฟิคไปยงัจดุเชื่อมต่ออื่นที่มิใช่พืน้ที่

หมวดเลขหมายที่ตอ้งการจะเชื่อมต่อแทน และใหผู้ใ้หเ้ชื่อมตอ่โครงข่ายเป็นผูจ้ดัสง่ทราฟฟิค

ไปยงัพืน้ที่หมวดเลขหมายที่จะเชื่อมต่อนัน้อีกทอดหนึ่ง  (Call-Intra Transit) 

2. บรกิารเชื่อมต่อโครงข่าย ส  าหรบัทราฟฟิคประเภทขอ้มลู 

2.1 บรกิารเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม เพื่อใหผู้ข้อเชื่อมต่อโครงข่ายสามารถสง่ทราฟฟิคประเภท

ขอ้มลูไปถึงจดุปลายทางในโครงข่ายของผูใ้หเ้ชื่อมต่อโครงข่าย 

2.1.1  ขอ้ความสัน้ (SMS) 

2.1.2  ขอ้ความพหสุื่อ (MMS) 



 

 

 

Sensitivity: Internal 

 

มาตรฐานทางเทคนิคส าหรับการเช่ือมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม 

1. การบันทกึเวลาเพื่อเรียกเก็บค่าตอบแทนในการเช่ือมต่อโครงข่าย 

ผูใ้หเ้ชื่อมต่อโครงข่ายจะเรียกเก็บค่าตอบแทนในการเชื่อมต่อโครงข่าย ตามระยะเวลาที่ผูใ้ชบ้รกิารของผูข้อ

เชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมใชบ้ริการ โดยเกณฑใ์นการบันทึกเวลาเพื่อเรียกเก็บค่าตอบแทนในการเชื่อมต่อ

โครงข่าย ผูใ้หเ้ชื่อมต่อโครงข่ายจะใชเ้กณฑม์าตรฐานของตามขอ้ 1.2.2 ของ ITU-T recommendation D. 150 

ฉบบัแกไ้ขลา่สดุเดือนมิถนุายน 2542 หรือที่จะมีการแกไ้ขเพิ่มเติมต่อไป 

ฐานในการเรียกเก็บค่าเชื่อมต่อประเภทเสียงใหเ้รียกเก็บเป็นนาที การนบัจ านวนนาทีในการคิดค่าเชื่อมต่อ

ใหค้ิดจากจ านวนวินาทีของทราฟฟิคที่สมบรูณท์ัง้หมดที่ตอ้งเรียกเก็บระหว่างกนัตามสญัญาการเชื่อมต่อโครงข่าย

โทรคมนาคมตามที่เกิดขึน้ในเดือนนัน้ ๆ โดยเศษของนาทีใหค้ิดตามจรงิไม่มีการปัดเศษ 

ในกรณีที่ทัง้สองฝ่ายไม่สามารถส่งขอ้ความต่าง ๆ ไปยงัผูใ้ชบ้รกิาร-ฝ่าย ก. ไดก้่อนที่จะมีการรบัสาย-ฝ่าย 

ข. ได ้ขอ้ความต่าง ๆ ดังต่อไปนี ้สามารถส่งไดโ้ดยไม่ตอ้งรอการรบัสาย-ฝ่าย ข. ก่อน เวน้แต่จะไดม้ีการตกลงไว้

เป็นอย่างอ่ืน 

1. ขอ้ความเสียง แสดงว่า “Busy” “Ringing” “Call barring” และ “Error” 

2. ขอ้ความอตัโนมตัิตอบรบัขอ้ความเสียงต่าง ๆ ตามที่ระบไุวใ้นขอ้ 1 

3. ข้อความอัตโนมัติ แสดงว่า เครื่องโทรศัพท์เคลื่อนที่ปลายทางของผู้ใช้บริการ-ฝ่าย ข. ยังไม่เปิดใช้

บรกิาร หรืออยู่นอกพืน้ที่สญัญาณครอบคลมุ 

2. วงจรสื่อสัญญาณการเช่ือมต่อ และการรับ-ส่งสัญญาณ 

วงจรสื่อสัญญาณการเชื่อมต่อ และอินเทอรเ์ฟสการรับ -ส่งสัญญาณ ให้เป็นไปตามที่ก าหนดไว้ใน

เอกสารแนบทา้ย 2 และเอกสารแนบทา้ย 3  

3. วิศวกรรมโครงข่าย 

การเปลี่ยนเสน้ทาง (Diversity) และการจดัเสน้ทางส ารอง (Alternative Routing) ฝ่ายใดหนึ่งจะตอ้งจดัให้

มีการเปลี่ยนเสน้ทางทราฟฟิค (Diversity)  ตามวิธีปฏิบตัิทางดา้นวิศวกรรมโครงข่ายมาตรฐาน  ในกรณีที่มีความ



 

 

 

Sensitivity: Internal 

ผิดพลาดบางสว่นในโครงข่าย/การจดัเสน้ทาง    แต่ละฝ่ายจะใหค้วามส าคญัและความระมดัระวงัแก่ทราฟฟิคของ

อีกฝ่ายหนึ่งเหมือนเช่นประพฤติปฏิบตัิกบัทราฟฟิคของตนเอง 

4. การบริหารจัดการวงจร (Circuit Provision) 

การส ารองวงจรจะจัดใหม้ีบนพืน้ฐานของระดับการบริการ (GOS) ตามขอ้ตกลงของคณะกรรมการร่วม  

(Steering Committee) ตามเอกสารแนบ 9 โดยเป็นไปตามหลกัเกณฑแ์ละเงื่อนไขการพิจารณามาตรฐานบริการ

ที่ดีส  าหรบัการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมตามที่  กสทช. ประกาศก าหนด เพื่อเป็นการป้องกันความปลอดภัย

อย่างเพียงพอจากการโอเวอรโ์หลด  

5. การเปลี่ยนแปลงบนโครงข่าย 

แต่ละฝ่ายจะแจง้ใหอ้ีกฝ่ายหนึ่งทราบถึงการเปลี่ยนแปลงใด ๆ เก่ียวกับค่ามาตรฐาน (configuration) หรือ

จุดเชื่อมต่อ (POI) และสิ่งอ านวยความสะดวกโครงข่าย อันอาจส่งผลกระทบในสาระส าคัญต่อวิศวกรรมของ

โครงข่ายของอีกฝ่ายหนึ่ง ทัง้นี ้ใหแ้จง้ลว่งหนา้เป็นระยะเวลาอย่างนอ้ย  6 เดือน 

6. การแสดงเลขหมาย (Calling Line Identification) 

ขอ้มลูการแสดงเลขหมาย (CLI) ของผูเ้รียกสายจะถูกส่งไปยงัโครงข่ายปลายทาง (ผูร้บัสาย) เม่ือมีการรอ้ง

ขอจากโครงข่ายดงักลา่วในระหว่างกระบวนการรบั-สง่สญัญาณ และเป็นไปไดใ้นทางเทคนิค 

7. การด าเนินแผนการก าหนดเลขหมาย 

แต่ละฝ่ายจะต้องด าเนินการจัดบันทึกข้อมูล Office Data ลงในระบบชุมสาย และด าเนิน การเปิด 

Translator  เพื่อใหเ้ลขหมายโทรคมนาคมสามารถติดต่อกนัไดใ้นทกุโครงข่าย  

8. การเปลี่ยนแปลงแผนการก าหนดเลขหมาย 

กรณีมีการเปลี่ยนแปลงขอ้มูลเลขหมายโทรคมนาคม จะตอ้งมีหนงัสือใหอ้ีกฝ่ายหนึ่งทราบล่วงหนา้อย่าง

นอ้ย 30 วนั และแต่ละฝ่ายจะตอ้งด าเนินการจดับนัทกึขอ้มลู Office Data ลงในระบบชุมสาย และด าเนินการเปิด 

Translator  เพื่อใหเ้ลขหมายโทรคมนาคมสามารถติดต่อกนัไดใ้นทกุโครงข่าย  

  



 

 

 

Sensitivity: Internal 

9. หลักการจัดเส้นทาง (Routing Principles) 

ทั้งสองฝ่ายจะตอ้งจัดเสน้ทางทราฟฟิคโดยเฉพาะระหว่างกัน จากหรือผ่านโครงข่ายของตนไปสิน้สุดที่

โครงข่ายของอีกฝ่ายหนึ่งโดยตรง ผ่านจุดเชื่อมต่อต่าง ๆ ดังที่ระบุไวข้้างตน้ ทั้งนี ้ค่าตอบแทนในการเชื่อมต่อ

โครงข่ายใหเ้ป็นไปตามอตัราสะทอ้นตน้ทนุ (cost-oriented basis)  

อย่างไรก็ตาม ทัง้สองฝ่ายสามารถเจรจาตกลงในการจดัเสน้ทางทราฟฟิคกนัใหม่ระหว่างโครงข่ายของทัง้

สองฝ่าย ผ่านผูป้ระกอบการโครงข่ายรายอ่ืนภายในประเทศไทย โดยผ่านจดุเชื่อมต่อต่าง ๆ ดงัที่ไดร้ะบไุวใ้น

ขอ้เสนอนี ้ ทัง้นี ้ ในกรณีที่มีการจดัเสน้ทางใหม่ดงักลา่ว ฝ่ายที่สง่ทราฟฟิคดงักลา่วตอ้งจ่ายค่าเชื่อมต่อผ่านทาง 

(transit interconnection charges) ใหแ้ก่ผูป้ระกอบการโครงข่ายรายอื่นดงักลา่วดว้ย 

ข้อ 10. การด าเนินการ ณ จุดเช่ือมต่อ 

ทราฟฟิคประเภทต่าง ๆ ที่จะมีการส่งข้ามจุดเชื่อมต่อไดร้ะบุไวใ้นเอกสารแนบท้าย 1 การเชื่อมต่อตอ้ง

เป็นไปตามมาตรฐานช่องสญัญาณ (CCS System No. 7)  การสื่อสญัญาณ และขอ้ก าหนดทางดา้นไฟฟ้า ณ จุด

เชื่อมต่อ ใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานต่าง ๆ ในเอกสารแนบทา้ย 2 และเอกสารแนบทา้ย 3 

 

  



 

 

 

Sensitivity: Internal 

จุดเช่ือมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม 

ผูใ้หเ้ชื่อมต่อโครงข่ายเสนอใหบ้รกิารแก่ผูข้อเชื่อมต่อโครงข่ายเพื่อเชื่อมต่อเขา้โครงข่ายของตนที่จดุเชื่อมต่อที่มี

ความเป็นไปไดท้างเทคนิค ณ ชมุสายดงัต่อไปนี ้ 

กิจการโทรศัพทเ์คลื่อนที ่

Area POI Address Service Area 

Bangkok Metropolitan Area 

(BMA), Central (C) 

SNK 409/2 หมู่ที่ 5 ต.ส าโรงเหนือ อ.

เมืองสมทุรปราการ 

จ.สมทุรปราการ 

กรุงเทพฯ, ปทมุธานี, นนทบรุ,ี 

สมทุรปราการ, อยธุยา, อ่างทอง, 

สพุรรณบรุ,ี สระบุรี, ลพบรุี, สิงหบ์รุี 

 RST 65/21 หมู่ที่  1 ต.รงัสิต อ.

ธัญญบรุี จ.ปทมุธาน ี

นครปฐม, สมทุรสงคราม, เพชรบรุี, 

ราชบรุี, ประจวบคีรีขนัธ,์กาญจนบรุี

สมทุรสาคร, ชลบรุี, ปราจีนบรุี, 

ฉะเชิงเทรา, ระยอง, จนัทบรุ,ี ตราด, 

สระแกว้, นครนายก 

Northeast (X) KKN 161/23 หมู่ 6 ถ.ศรีจนัทร ์ ซ.ศรี

จนัทร ์39 ต.ในเมือง อ.เมือง 

จ.ขอนแก่น 

ขอนแก่น, อดุรธานี, สกลนคร, เลย, 

กาฬสินธุ,์ มหาสารคาม, รอ้ยเอ็ด, 

มกุดาหาร, นครพนม, หนองคาย, 

หนองบวัล าภ,ู นครราชสีมา, ชยัภมูิ,

บรุีรมัย,์ อบุลราชธานี, ศรีสะเกษ, 

อ านาจเจรญิ, ยโสธร, สรุนิทร,์ บึง

กาฬ 

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

นอ้ย ต.หวัรอ อ.เมือง จ.

พิษณโุลก 

เชียงใหม่, เชียงราย, ล าพนู, ล าปาง, 

แพร,่ พะเยา, น่าน, แม่ฮ่องสอน, 

พิษณโุลก, ตาก, อตุรดติถ.์

นครสวรรค,์ เพชรบรูณ,์ อทุยัธาน,ี 

พิจิตร, สโุขทยั, ก าแพงเพชร, ชยันาท 



 

 

 

Sensitivity: Internal 

Area POI Address Service Area 

South (S) SNI 660/5 ถ.หนา้เมือง ตดิกบัรพ.

บา้นดอน ต.ตลาด อ.เมือง  

จ.สรุาษฎรธ์าน ี

สรุาษฎรธ์านี, นครศรีธรรมราช, ตรงั, 

กระบี,่ ภเูก็ต, ชมุพร,  

ระนอง, พงังา, ยะลา, สงขลา, พทัลงุ, 

สตลู, ปัตตานี, นราธิวาส 

 

 หมายเหต:ุ     1. ผูใ้หเ้ชื่อมต่อโครงข่ายสามารถเปลี่ยนแปลง จดุเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมดงักล่าวได้ 

2. ผู้ให้เชื่อมต่อโครงข่ายสามารถปฏิเสธการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมได้ตามข้อก าหนดใน

ประกาศของ กสทช. เรื่อง การใชแ้ละเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม พ.ศ. 2556 

 

กิจการโทรศัพทป์ระจ าที่ 

Area POI Address Service Area 

Bangkok Metropolitan Area 

(BMA), Central (C) 

SNK 409/2 หมู่ที่ 5 ต.ส าโรงเหนือ อ.

เมืองสมทุรปราการ 

จ.สมทุรปราการ 

กรุงเทพฯ, ปทมุธานี, นนทบรุ,ี 

สมทุรปราการ, อยธุยา, อ่างทอง, 

สพุรรณบรุ,ี สระบุรี, ลพบรุี, สิงหบ์รุี 

 RST 65/21 หมู่ที่  1 ต.รงัสิต อ.

ธัญญบรุี จ.ปทมุธาน ี

นครปฐม, สมทุรสงคราม, เพชรบรุี, 

ราชบรุี, ประจวบคีรีขนัธ,์กาญจนบรุี

สมทุรสาคร, ชลบรุี, ปราจีนบรุี, 

ฉะเชิงเทรา, ระยอง, จนัทบรุ,ี ตราด, 

สระแกว้, นครนายก 

Northeast (X) KKN 161/23 หมู่ 6 ถ.ศรีจนัทร ์ ซ.ศรี

จนัทร ์39 ต.ในเมือง อ.เมือง 

จ.ขอนแก่น 

ขอนแก่น, อดุรธานี, สกลนคร, เลย, 

กาฬสินธุ,์ มหาสารคาม, รอ้ยเอ็ด, 

มกุดาหาร, นครพนม, หนองคาย, 

หนองบวัล าภ,ู นครราชสีมา, ชยัภมูิ,

บรุีรมัย,์ อบุลราชธานี, ศรีสะเกษ, 

อ านาจเจรญิ, ยโสธร, สรุนิทร,์ บึง



 

 

 

Sensitivity: Internal 

Area POI Address Service Area 

กาฬ 

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

นอ้ย ต.หวัรอ อ.เมือง จ.

พิษณโุลก 

เชียงใหม่, เชียงราย, ล าพนู, ล าปาง, 

แพร,่ พะเยา, น่าน, แม่ฮ่องสอน, 

พิษณโุลก, ตาก, อตุรดติถ.์

นครสวรรค,์ เพชรบรูณ,์ อทุยัธาน,ี 

พิจิตร, สโุขทยั, ก าแพงเพชร, ชยันาท 

South (S) SNI 660/5 ถ.หนา้เมือง ตดิกบัรพ.

บา้นดอน ต.ตลาด อ.เมือง  

จ.สรุาษฎรธ์าน ี

สรุาษฎรธ์านี, นครศรีธรรมราช, ตรงั, 

กระบี,่ ภเูก็ต, ชมุพร,  

ระนอง, พงังา, ยะลา, สงขลา, พทัลงุ, 

สตลู, ปัตตานี, นราธิวาส 

 

 หมายเหต:ุ     1. ผูใ้หเ้ชื่อมต่อโครงข่ายสามารถเปลี่ยนแปลง จดุเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมดงักล่าวได้ 

2. ผู้ให้เชื่อมต่อโครงข่ายสามารถปฏิเสธการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมได้ตามข้อก าหนดใน

ประกาศของ กสทช. เรื่อง การใชแ้ละเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม พ.ศ. 2556 

 

  



 

 

 

Sensitivity: Internal 

เอกสารแนบท้าย 2 

ข้อก าหนดและเงือ่นไขส าหรับจุดเช่ือมต่อ วงจรสื่อสัญญาณการเช่ือมต่อ (Interconnection 

Transmission Circuits) และการก าหนดเลขหมาย (Numbering) 

 

1. วงจรสื่อสัญญาณการเช่ือมต่อ (Interconnection Transmission Circuits) 

 ผูใ้หเ้ชื่อมต่อโครงข่ายมีหนา้ที่ตอ้งจดัใหม้ีวงจรรบั-สง่สญัญาณและอปุกรณท์ี่จ  าเป็นส าหรบัการเชื่อมต่อ

โครงข่ายอย่างเพียงพอ ณ จดุเชื่อมต่อโครงข่าย เพื่อใหผู้ข้อเชื่อมต่อโครงข่ายสามารถใหบ้รกิารดว้ยคณุภาพที่ดีได ้

ทัง้นี ้คณุภาพของบรกิารเชื่อมต่อโครงข่ายตอ้งเป็นไปตามหลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไขว่าดว้ยมาตรฐานบรกิารที่ดีตามที่ 

กสทช. ประกาศก าหนด 

 ผูใ้หเ้ชื่อมต่อโครงข่ายและผูข้อเชื่อมต่อโครงข่ายจะตกลงกันในแต่ละกรณีว่าฝ่ายใดจะเป็นผูด้  าเนินการ

จดัตัง้วงจรสื่อสญัญาณการเชื่อมต่อระหว่างจดุเชื่อมต่อของทัง้สองฝ่าย 

 ทัง้สองฝ่ายจะตกลงกนัในทุกกรณีเก่ียวกับรูปแบบวงจรสื่อสญัญาณการเชื่อมต่อ และตน้ทุนค่าใชจ้่ายที่

จะรว่มกนัรบัภาระ 

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

optical) และไมโครเวฟ เป็นตน้ สามารถน ามาใชส้  าหรบัสื่อสญัญาณทราฟฟิค ระหว่างจดุเชื่อมต่อของทัง้สองฝ่าย  

การเลือกใชเ้ทคโนโลยีจะตอ้งตกลงรว่มกนั 

 ส าหรบัวงจรสื่อสญัญาณการเชื่อมต่อ ที่จดัตัง้ขึน้บนวงจรที่เช่าจากบุคคลอื่นนัน้ ค่าใชจ้่ายที่จ่ายใหแ้ก่

บุคคลอื่น เฉพาะในส่วนที่เก่ียวกับการจดัซือ้ การจดัตัง้ และการบ ารุงรกัษาวงจรสื่อสญัญาณการเชื่อมต่อเท่านั้น 

ที่จะมีการจดัสรรตามหลกัเกณฑท์ี่ก าหนดไวภ้ายใตข้อ้ 3 

 ส าหรบัวงจรสื่อสญัญาณการเชื่อมต่อ (Interconnection Transmission Circuits) ที่จดัตัง้ขึน้โดยวิธีการ

อื่นใด นอกเหนือไปจากการใชว้งจรที่เช่าจากบคุคลอื่น ค่าใชจ้่ายที่เก่ียวขอ้งกบัการดงักลา่วจะจดัสรรระหว่างทัง้

สองฝ่าย ตามหลกัเกณฑท์ี่ก าหนดไวภ้ายใตข้อ้ 3 

 การจดัวางและการบ ารุงรกัษาอปุกรณ ์สถานที่ และสิ่งอ านวยความสะดวก และค่าใชจ้่ายที่เก่ียวขอ้งของ

การเชื่อมต่อใหเ้ป็นไปตามที่คู่กรณีตกลงกนั  

2.  การจัดสรรค่าใช้จ่ายวงจร สื่อสัญญาณการเช่ือมต่อ (Interconnection Transmission Circuits) 



 

 

 

Sensitivity: Internal 

ทัง้สองฝ่ายตกลงร่วมกันรบัภาระตน้ทุนค่าใชจ้่ายทั้งหมดที่เก่ียวขอ้งกับวงจรสื่อสญัญาณการเชื่อมต่อ

เป็นสดัสว่นกนักบัความสามารถรองรบัการบรกิาร (capacity) ที่ใช ้โดยค านึงว่า 

• ผูข้อเชื่อมต่อโครงข่ายจะตอ้งรบัภาระ  

o รอ้ยละ 100 ของความจุช่องสัญญาณ (capacity) ที่ใช้ส่งทราฟฟิคจากโครงข่ายของผู้ขอ

เชื่อมต่อโครงข่ายไปยงัโครงข่ายของผูใ้หเ้ชื่อมต่อโครงข่าย ตามสญัญานี ้

• ผูใ้หเ้ชื่อมต่อโครงข่ายจะตอ้งรบัภาระ 

o รอ้ยละ 100 ของความจุช่องสัญญาณ (capacity) ที่ใช้ส่งทราฟฟิคจากโครงข่ายของผู้ให้

เชื่อมต่อโครงข่าย ไปยงัโครงข่ายของผูข้อเชื่อมต่อโครงข่าย ตามสญัญานี ้

3.   แผนการก าหนดเลขหมายและเลขน า (prefix) 

 แต่ละฝ่ายจะตอ้งมีหนังสือใหอ้ีกฝ่ายหนึ่งทราบล่วงหนา้เป็นระยะเวลาอย่างนอ้ย 30 วนั เพื่อด าเนินการ 

หรือแกไ้ขเปลี่ยนแปลงแผนการก าหนดเลขหมาย หรือเตรียมชุมสายส าหรบัการจัดเสน้ทางตามเลขน า (prefix 

routing) ของทราฟฟิค 

แต่ละฝ่ายอาจขอใหอ้ีกฝ่ายหนึ่งด าเนินการ หรือปรบัเปลี่ยนแผนการก าหนดเลขหมายของตน และเลขน า 

(prefix) ในชมุสายของอีกฝ่ายหนึ่งดงักลา่ว โดยอาจเรียกเก็บค่าบรกิารด าเนินการ หรือ ปรบัเปลี่ยนเลขหมาย และ

เลขน า ในอตัราที่จะตกลงกนัต่อไป โดยเป็นไปตามประกาศ กสทช. 



 

 

 

Sensitivity: Internal 

เอกสารแนบท้าย 3 

การรับ-ส่งสัญญาณ (Signaling) 

 

เอกสารแนบนี ้และเอกสารอา้งอิงต่าง ๆ ในเอกสารแนบนี ้ครอบคลุมถึงขอ้ก าหนดทางดา้น

เทคนิคส าหรบัการเชื่อมต่อระหว่างโครงข่ายของผูใ้หเ้ชื่อมต่อโครงข่ายและโครงข่ายของผูข้อเชื่อมต่อ

โครงข่าย  วัตถุประสงคข์องขอ้ก าหนดดังระบุไวใ้นเอกสารแนบนีก้็เพื่อป้องกันความเสียหาย หรือการ

หยุดชะงกัต่าง ๆ ที่เกิดขึน้ในโครงข่ายใดโครงข่ายหนึ่ง อนัมีสาเหตมุาจากโครงข่ายอีกโครงข่ายหนึ่ง และ

เพื่อใหก้ารบริการเชื่อมต่อระหว่างโครงข่ายมีคณุภาพในระดบัที่ยอมรบัได ้ทัง้นี ้เป็นไปตามมาตรฐานทาง

เทคนิคส าหรบัการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมที่ กสทช. ประกาศก าหนด 

 

การเปลี่ยนแปลงขอ้ก าหนดทางดา้นเทคนิคจะไดร้บัการยอมรบัก็ต่อเม่ือมีการแจง้ใหอ้ีกฝ่ายหนึ่ง

และ กสทช. ทราบลว่งหนา้ตามสมควรก่อนที่จะมีการเปลี่ยนแปลงดงักล่าว โดยปกติแลว้ เป็นระยะเวลา

ไม่นอ้ยกว่า 6 เดือน 

 

เป็นการเขา้ใจโดยรว่มกนัว่า โครงข่ายทัง้สองเป็นไปตามมาตรฐานสากลในปัจจบุนัส  าหรบั

โครงข่ายโทรศพัท ์และการเชื่อมต่อกบัอปุกรณท์ี่เก่ียวขอ้งของลกูคา้ ตลอดจนอปุกรณส์ื่อสารทาง

อิเล็กทรอนิกสโ์ดยรวม  

 

1.  การเชื่อมต่อทางกายภาพและทางดา้นไฟฟ้า และทางสื่อสญัญาณแสง (Physical, electrical and 

optical interfaces) 

• การเชื่อมต่อในระดบั E1  

      การเชื่อมต่อระหว่างโครงข่ายของทัง้สองฝ่าย ณ จดุเชื่อมต่อจรงิ จะใชอ้ปุกรณม์าตรฐานที่มี

หวัต่อแบบ BNC ที่มีค่าความตา้นทานที่ 75 โอมห ์ดว้ยลกัษณะการรบั-สง่ทางไฟฟ้าที่ 2,048 Mbit/s โดย

ทัง้สองฝ่ายจะติดตัง้จดุเชื่อมต่อเหลา่นีใ้นสถานที่ของตนเอง และพรอ้มดว้ยต าแหน่งส าหรบัการทดสอบ  

• การเชื่อมต่อในระดบั STM-1 ผา่นสื่อสญัญาณแสง 



 

 

 

Sensitivity: Internal 

     การเชื่อมต่อในระดบั STM-1 ผ่านสื่อสญัญาณแสงนัน้ใหเ้ป็นไปตามมาตรฐาน ITU-T G.957 

การเชื่อมต่อสื่อสญัญาณแสงใหเ้ป็นแบบ ซิ่งเกิลโหมด ไฟเบอร ์(single mode fiber) ซึ่งเป็นไปตาม

มาตรฐาน ITU-T G.652 ที่ซึ่งมีการใชค้่าความยาวคลื่นส าหรบัการรบั-สง่ที่ 1310 nm โดยจะตอ้งมีหวัต่อ

แบบสื่อสญัญาณแสงเพื่อใชใ้นการรบั 1 ชดุ และในการสง่ 1 ชดุ จดุการเชื่อมต่อนี ้แต่ละฝ่ายจะตอ้ง

รบัผิดชอบในการจดัหาใหม้ี พรอ้มทัง้ต าแหน่งส าหรบัการทดสอบ 

 

2. ระบบสื่อสญัญาณ 

• การเชื่อมต่อในระดบั E1 

การเชื่อมต่อโครงข่ายที่ระดบัความเรว็ในการรบั-สง่ของสื่อสญัญาณที่ 2,048 Mbit/s ซึ่งจะมีการ

จดัสรรช่องสญัญาณในระดบั 64 kbit/s พรอ้มดว้ย โครงสรา้งของเฟรม (frame structure) ที่เป็นไปตาม

มาตรฐาน ITU-T G.704 ขอ้ 2.3 และ 5.1  สญัญาณโทรศพัทจ์ะถกูท าการเขา้รหสัของช่องสญัญาณ 64 

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

• การเชื่อมต่อในระดบั STM-1 

การเชื่อมต่อในระดบันีจ้ะเป็นระบบ STM-1/VC-12 ที่เป็นไปตามมาตรฐาน ITU-T G.707 และ G.783 ที่

ซึ่งมีระดบัการใหบ้รกิารที่เป็นไปตามมาตรฐาน ITU-T G.825 

 

3.  การซิงโครไนสเ์ซชั่น (Synchronization) 

อปุกรณข์องทัง้สองฝ่ายจะซิงโครไนสก์นั (synchronized) จากแหลง่ที่สญัญาณนาฬิกาที่

สามารถตรวจสอบไดต้ามมาตรฐาน ITU-T G.811 โดยมีค่าความถกูตอ้งในระยะยาว (long term 

precision) ดีกว่า 10**-11 

 

4.  โครงข่าย สญัญาณ CCS no. 7  

โครงข่ายของทัง้สองฝ่ายจะเชื่อมต่อกนั โดยสญัญาณของระบบ SS7 ซึ่งอาจใชช้่องสญัญาณ

รว่ม (Common channel) หรือช่องสญัญาณที่ถกูสรา้งขึน้เพื่อการเชื่อมต่อโครงข่ายแยกต่างหาก ซึ่ง

จะตอ้งมีอย่างนอ้ยที่แยกจากกัน 2 ชดุ โดยชดุการเชื่อมต่อสญัญาณ SS 7 นี ้จะตอ้งแยกออกจากกนัทาง

กายภาพ ในทกุจดุที่มีความเป็นไปได ้



 

 

 

Sensitivity: Internal 

 

5. สญัญาณ CCS no. 7 สว่นโอนถ่ายขอ้ความ (MTP)  

สว่นโอนถ่ายขอ้ความ (Message Transfer Part) หรือ MTP ใหเ้ป็นไปตามมาตรฐาน ITU-T 

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

 

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

 สว่นผูใ้ช ้หรือ User Part ที่น  ามาใชจ้ะเป็นไปตามมาตรฐาน ISUP version 2 ที่ก าหนดไวใ้น

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

และ Q.730 ใน 1993 White Book  



 

  

Sensitivity: Internal 

เอกสารแนบท้าย 4 

ค่าตอบแทนการเช่ือมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม 

1. อัตราค่าตอบแทนการเช่ือมต่อโครงข่าย ส าหรับทราฟฟิคประเภทเสียง  

1.1 กิจการโทรศัพทเ์คลื่อนที ่

1.1.1 บรกิารเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม เพื่อใหผู้ใ้ชบ้รกิารของผูใ้หเ้ชื่อมต่อโครงข่ายสามารถ

เรียกออกจากโครงข่ายของผูใ้หเ้ชื่อมต่อโครงข่าย (Call Origination) ไปยังโครงข่ายโทรคมนาคมของผูข้อ

เชื่อมโครงข่าย 

อัต ราค่ าตอบแทน   เป็ น ไปตามอัต รา Call Origination ของป ระเภทกิ จก าร

โทรศัพทเ์คลื่อนที่ ตามประกาศ กสทช เรื่อง อัตราค่าตอบแทนการเชื่อมต่อโครงข่าย

โทรคมนาคมที่เป็นอตัราอา้งอิง (พ.ศ. 2563) 

ทั้งนี ้อัตราค่าตอบแทนประเภท Call Origination เป็นอัตราที่ครอบคลุมเฉพาะการเชื่อมต่อ

โครงข่ายเท่านัน้ ไม่รวมถึงอตัราค่าบรกิารในการจดัการใหบ้ริการดแูลผูใ้ชบ้รกิาร ออกใบแจง้หนี ้(Single 

Bill) และเรียกเก็บค่าบรกิารจากผูใ้ชบ้รกิารของผูใ้หเ้ชื่อมต่อโครงข่ายเพื่อน าสง่ใหผู้ข้อเชื่อมต่อโครงข่าย 

1.1.2 บริการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม เพื่อใหผู้้ขอเชื่อมต่อโครงข่ายสามารถเรียกถึงจุด

ปลายทางในโครงข่ายของผูใ้หเ้ชื่อมต่อโครงข่าย (Call Termination) โดยผู้ขอเชื่อมต่อโครงข่ายไดจ้ัดส่ง 

ทราฟฟิคไปยงัพืน้ที่หมวดเลขหมาย (Numbering Zone) ที่จะเชื่อมต่อนัน้โดยตรง  

อัต ราค่ าตอบแทน  เป็ น ไปตามอัต รา Call Termination ของป ระเภทกิ จการ

โทรศัพทเ์คลื่อนที่ ตามประกาศ กสทช เรื่อง อัตราค่าตอบแทนการเชื่อมต่อโครงข่าย

โทรคมนาคมที่เป็นอตัราอา้งอิง (พ.ศ. 2563) 

1.1.3 บริการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม เพื่อเรียกผ่าน (Call Transit) โครงข่ายของผู้ให้

เชื่อมต่อโครงข่ายไปยงั 

1.1.3.1 โครงข่ายปลายทางอื่นที่ผูใ้หเ้ชื่อมต่อโครงข่ายมีการเชื่อมต่ออยู่ และผูใ้หบ้รกิาร

โครงข่ายปลายทางนัน้ ยินยอมใหผู้ใ้หเ้ชื่อมต่อโครงข่ายสามารถสง่ทราฟฟิคของผูข้อเชื่อมต่อโครงข่ายผ่าน

ไปยังโครงข่ายของผู้ให้บริการโครงข่ายปลายทางได้ (Call-Inter Transit) ทั้งนี ้ผู้ให้บริการโครงข่าย

ปลายทางและผูใ้หเ้ชื่อมต่อโครงข่าย อาจเป็นผูใ้หบ้รกิารรายเดียวกนัก็ได ้

อตัราค่าตอบแทน  เป็นไปตามอตัรา Call Transit ของประเภทกิจการโทรศพัทเ์คลื่อนที่ 

ตามประกาศ กสทช เรื่อง อัตราค่าตอบแทนการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมที่เป็น



 

  

Sensitivity: Internal 

อตัราอา้งอิง (พ.ศ. 2563) บวกดว้ยอตัราค่าตอบแทนที่ผูใ้หบ้รกิารโครงข่ายปลายทางจะ

เรียกเก็บจากผูใ้หเ้ชื่อมต่อโครงข่าย ในกรณีของทราฟฟิคดงักลา่ว 

1.1.3.2 จดุปลายทางใด ๆ ในโครงข่ายของผูใ้หเ้ชื่อมต่อโครงข่ายที่ผูข้อเชื่อมต่อโครงข่าย 

มิไดจ้ัดส่งทราฟฟิคไปยงัจุดเชื่อมต่อที่ครอบคลุมพืน้ที่หมวดเลขหมาย (Numbering Zone) ที่จะเชื่อมต่อ

นั้นโดยตรง แต่ผู้ขอเชื่อมต่อโครงข่ายจัดส่งทราฟฟิคไปยังจุดเชื่อมต่ออื่นที่มิใช่พืน้ที่หมวดเลขหมายที่

ตอ้งการจะเชื่อมต่อแทน และใหผู้ใ้หเ้ชื่อมต่อโครงข่ายเป็นผูจ้ดัส่งทราฟฟิคไปยงัพืน้ที่หมวดเลขหมายที่จะ

เชื่อมต่อนัน้อีกทอดหนึ่ง (Call-Intra Transit) 

อตัราค่าตอบแทน เป็นไปตามอัตรา Call Transit ของประเภทกิจการโทรศัพทเ์คลื่อนที่ 

ตามประกาศ กสทช เรื่อง อัตราค่าตอบแทนการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมที่เป็น

อตัราอา้งอิง (พ.ศ. 2563) บวกดว้ยอตัรา  Call Termination ของผูใ้หเ้ชื่อมต่อโครงข่าย 

 

1.2 กิจการโทรศัพทป์ระจ าที ่

1.2.1 บรกิารเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม เพื่อใหผู้ใ้ชบ้รกิารของผูใ้หเ้ชื่อมต่อโครงข่ายสามารถ

เรียกออกจากโครงข่ายของผูใ้หเ้ชื่อมต่อโครงข่าย (Call Origination) ไปยังโครงข่ายโทรคมนาคมของผูข้อ

เชื่อมโครงข่าย 

อัตราค่าตอบแทน  เป็นไปตามอัตรา Call Origination ของประเภทกิจการโทรศัพท์

ประจ าที่ ตามประกาศ กสทช เรื่อง อตัราค่าตอบแทนการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม

ที่เป็นอตัราอา้งอิง (พ.ศ. 2563) 

อัตราค่าตอบแทน Origination Charge ส าหรับโทรศัพท์ประจ าที่ในท้องถิ่น (Local 

Call) 0.40 บาท ต่อครัง้ 

ทั้งนี ้อัตราค่าตอบแทนประเภท Call Origination เป็นอัตราที่ครอบคลุมเฉพาะการเชื่อมต่อ

โครงข่ายเท่านัน้ ไม่รวมถึงอตัราค่าบรกิารในการจดัการใหบ้ริการดแูลผูใ้ชบ้รกิาร ออกใบแจง้หนี ้(Single 

Bill) และเรียกเก็บค่าบรกิารจากผูใ้ชบ้รกิารของผูใ้หเ้ชื่อมต่อโครงข่ายเพื่อน าสง่ใหผู้ข้อเชื่อมต่อโครงข่าย 

1.2.2 บริการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม เพื่อใหผู้้ขอเชื่อมต่อโครงข่ายสามารถเรียกถึงจุด

ปลายทางในโครงข่ายของผูใ้หเ้ชื่อมต่อโครงข่าย (Call Termination) โดยผู้ขอเชื่อมต่อโครงข่ายไดจ้ัดส่ง 

ทราฟฟิคไปยงัพืน้ที่หมวดเลขหมาย (Numbering Zone) ที่จะเชื่อมต่อนัน้โดยตรง  



 

  

Sensitivity: Internal 

อัตราค่าตอบแทน เป็นไปตามอัตรา Call Termination ของประเภทกิจการโทรศัพท์

ประจ าที่ ตามประกาศ กสทช เรื่อง อตัราค่าตอบแทนการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม

ที่เป็นอตัราอา้งอิง (พ.ศ. 2563) 

1.2.3 บริการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม เพื่อเรียกผ่าน (Call Transit) โครงข่ายของผู้ให้

เชื่อมต่อโครงข่ายไปยงั 

1.2.3.1 โครงข่ายปลายทางอื่นที่ผูใ้หเ้ชื่อมต่อโครงข่ายมีการเชื่อมต่ออยู่ และผูใ้หบ้รกิาร

โครงข่ายปลายทางนัน้ ยินยอมใหผู้ใ้หเ้ชื่อมต่อโครงข่ายสามารถสง่ทราฟฟิคของผูข้อเชื่อมต่อโครงข่ายผ่าน

ไปยังโครงข่ายของผู้ให้บริการโครงข่ายปลายทางได้ (Call-Inter Transit) ทั้งนี ้ผู้ให้บริการโครงข่าย

ปลายทางและผูใ้หเ้ชื่อมต่อโครงข่าย อาจเป็นผูใ้หบ้รกิารรายเดียวกนัก็ได ้

อตัราค่าตอบแทน  เป็นไปตามอัตรา Call Transit ของประเภทกิจการโทรศัพทป์ระจ าที่ 

ตามประกาศ กสทช เรื่อง อัตราค่าตอบแทนการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมที่เป็น

อตัราอา้งอิง (พ.ศ. 2563) บวกดว้ยอตัราค่าตอบแทนที่ผูใ้หบ้รกิารโครงข่ายปลายทางจะ

เรียกเก็บจากผูใ้หเ้ชื่อมต่อโครงข่าย ในกรณีของทราฟฟิคดงักลา่ว 

1.2.3.2 จดุปลายทางใด ๆ ในโครงข่ายของผูใ้หเ้ชื่อมต่อโครงข่ายที่ผูข้อเชื่อมต่อโครงข่าย 

มิไดจ้ัดส่งทราฟฟิคไปยงัจุดเชื่อมต่อที่ครอบคลุมพืน้ที่หมวดเลขหมาย (Numbering Zone) ที่จะเชื่อมต่อ

นั้นโดยตรง แต่ผู้ขอเชื่อมต่อโครงข่ายจัดส่งทราฟฟิคไปยังจุดเชื่อมต่ออื่นที่มิใช่พืน้ที่หมวดเลขหมายที่

ตอ้งการจะเชื่อมต่อแทน และใหผู้ใ้หเ้ชื่อมต่อโครงข่ายเป็นผูจ้ดัส่งทราฟฟิคไปยงัพืน้ที่หมวดเลขหมายที่จะ

เชื่อมต่อนัน้อีกทอดหนึ่ง (Call-Intra Transit) 

อตัราค่าตอบแทน เป็นไปตามอัตรา Call Transit ของประเภทกิจการโทรศัพทป์ระจ าที่ 

ตามประกาศ กสทช เรื่อง อัตราค่าตอบแทนการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมที่เป็น

อตัราอา้งอิง (พ.ศ. 2563) บวกดว้ยอตัรา  Call Termination ของผูใ้หเ้ชื่อมต่อโครงข่าย 

 

1.2.4 บริการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม เพื่อให้ผู้ขอเชื่อมต่อโครงข่ายสามารถเรียกถึงจุด

ปลายทางในโครงข่ายของผู้ให้เชื่อมต่อโครงข่าย (Call Termination) ส าหรับการเรียกภายในท้องถิ่น 

(Local Call)  

อตัราค่าตอบแทน เป็นไปตามอตัรา Call Termination ส าหรบั Local Call ของประเภท

กิจการโทรศัพท์ประจ าที่  ตามประกาศ กสทช เรื่อง อัตราค่าตอบแทนการเชื่อมต่อ

โครงข่ายโทรคมนาคมที่เป็นอตัราอา้งอิง (พ.ศ. 2563) 

 



 

  

Sensitivity: Internal 

1.3 บริการอ่ืนๆ (Interconnection for Other Services) 

 1.3.1 บริการเลขหมายพิเศษ (รวมถึงเลขหมายโทรศพัทแ์บบสัน้ 4 หลกั ที่แปลงเป็นเลขหมาย 9 

หลกั) 

อตัราค่าตอบแทน 

 (1) ประเภท Non Charge   0.40 บาท ต่อครัง้ 

 (2) ประเภทอตัราต ่ากว่าปกติ  0.40 บาท ต่อครัง้ 

 (3) ประเภทอตัราปกติ  

  3.1 โทรศพัทป์ระจ าที่ทางไกล 0.19 บาท ต่อนาที 

  3.2 โทรศพัทเ์คลื่อนที่  0.12 บาท ต่อนาที 

  3.3 โทรศพัทป์ระจ าที่ในทอ้งถิ่น 0.40 บาท ต่อครัง้ 

 1.3.2 บริการ Audiotex ผู้ให้เชื่อมต่อโครงข่ายจะคิดค่าตอบแทนการเชื่อมต่อโครงข่ายใน

ลกัษณะของ Termination Charge   0.19 บาท ต่อนาที  

  



 

  

Sensitivity: Internal 

ตารางแนบท้ายประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน ์และกิจการโทรคมนาคม

แห่งชาต ิเร่ือง อัตราค่าตอบแทนการเช่ือมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมทีเ่ป็นอัตราอ้างอิง (พ.ศ. 2563) 

 

ประเภทกิจการ บรกิารการเชื่อมต่อ
โครงข่ายโทรคมนาคม 

อตัราค่าตอบแทนการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมที่เป็นอตัราอา้งอิง  
1 ม.ค. 2564 – 31 ธ.ค. 2564 1 ม.ค. 2565 – 31 ธ.ค. 2565 

โทรศพัทเ์คลื่อนที่ Call Origination 0.12 (บาท/นาที) 0.11 (บาท/นาที) 
Call Termination 0.12 (บาท/นาที) 0.11 (บาท/นาที) 
Call Transit 0.02 (บาท/นาที) 0.02 (บาท/นาที) 

โทรศพัทป์ระจ าที่ Call Origination 0.19 (บาท/นาที) 0.18 (บาท/นาที) 
Call Termination 0.19 (บาท/นาที) 0.18 (บาท/นาที) 
Call Transit 0.11 (บาท/นาที) 0.11 (บาท/นาที) 
Call Termination 
ส  าหรบั Local Call 

0.40 (บาท/ครัง้) 0.38 (บาท/ครัง้) 

 

หมายเหต ุ
Local Call ใหห้มายถงึในกรณีต่อไปนี้ 

(๑) ตน้ทางเป็นโทรศพัทส์าธารณะและปลายทางเป็นโทรศพัทป์ระจ าทีใ่นพืน้ทีจ่งัหวดัเดยีวกนั 
(๒) ตน้ทางเป็นโทรศพัทส์าธารณะและปลายทางเป็นโทรศพัทป์ระจ าทีใ่นพืน้ทีร่หสั ๐๒ เดยีวกนั 
(๓) ตน้ทางเป็นโทรศพัทป์ระจ าทีแ่ละปลายทางเป็นโทรศพัทป์ระจ าทีใ่นพืน้ทีจ่งัหวดัเดยีวกนั 
(๔) ตน้ทางเป็นโทรศพัทป์ระจ าทีแ่ละปลายทางเป็นโทรศพัทป์ระจ าทีใ่นพืน้ทีร่หสั ๐๒ เดยีวกนั 

  



 

  

Sensitivity: Internal 

2. อัตราค่าตอบแทนการเช่ือมต่อโครงข่าย ส าหรับทราฟฟิคประเภทข้อมูล 

 2.1 กิจการโทรศัพทเ์คลื่อนที ่

บริการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม เพื่อใหผู้ข้อเชื่อมต่อโครงข่ายสามารถส่งทราฟฟิคประเภทขอ้มลูไป

ถึงจดุปลายทางในโครงข่ายของผูใ้หเ้ชื่อมต่อโครงข่าย 

2.1.1 SMS ราคา 0.10 บาทต่อ 1 ขอ้ความมาตรฐาน 

2.1.2 MMS ราคา 0.10 บาทต่อ 1 ขอ้ความมาตรฐานบวก 0.40 บาทต่อขนาดของขอ้ความ 1 เม

กะไบต ์(Megabyte) 

3 ค่าตอบแทนการใช้สิ่งอ านวยความสะดวก และสถานที ่(infrastructure elements) 

3.1 อาคาร 

ชุมสาย 

อัตราค่าตอบแทน (บาท / ต่อหน่ึงตารางเมตร / ต่อเดือน) 

พืน้ทีภ่ายนอกอาคาร พืน้ทีท่ั่วไปภายในอาคาร พืน้ทีห้่องอุปกรณ ์

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:ุ  กรณีขอใชเ้ป็นเศษของตารางเมตรใหค้ิดเป็น 1 ตารางเมตร 

3.2 การใชก้ระแสไฟฟ้า 

3.2.1 ในกรณีที่มีการร่วมใช้ก าลังไฟฟ้า ค่าตอบแทนการใช้ไฟฟ้า (unit) อัตรา 9 บาท ต่อ

กิโลวตัต-์ชั่วโมง 

3.2.2 การค านวณจ านวนหน่วยการใช้ไฟฟ้า (unit) ค านวณจากอัตราการใช้ไฟฟ้าสูงสุดของ

อปุกรณ ์คณูดว้ยจ านวนชั่วโมงที่ใชไ้ฟฟ้าต่อวนั คณูดว้ยจ านวนวนัที่ใชไ้ฟฟ้าในรอบเดือน 

3.3 ระบบปรบัอากาศ 



 

  

Sensitivity: Internal 

3.3.1   ระบบปรบัอากาศในหอ้งทั่วไป อตัรา 195 บาท ต่อหนึ่งตารางเมตร ต่อเดือน 

3.3.2   ระบบปรบัอากาศในหอ้งอปุกรณ ์

ขนาดของเครื่องอปุกรณ ์ ค่าใชร้ะบบปรบัอากาศ (บาทต่อเดือน) 

0-200 วตัต ์ 382 

ทกุ ๆ 100 วตัตต์่อไป 100 วตัตล์ะ 191 

 

3.3.3  การค านวณ 

- ใหค้ิดอตัราค่าใชร้ะบบปรบัอากาศตามประเภทของการใช ้

- เศษของเดือน ใหค้ิดเป็น 1 เดือน 

- เศษของตารางเมตร ใหค้ิดเป็น 1 ตารางเมตร 

- เศษของ 100 วตัต ์ใหค้ิดเป็น 100 วตัต ์

4 ค่าตอบแทนทุกประเภทบริการดังกล่าวข้างต้นยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 

 

 


