
 สรุปผลการพิจารณาของ กสทช. ต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช. 
เรื่อง การก าหนดและก ากับดูแลโครงสร้างอัตราค่าบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ภายในประเทศ 

ตามสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะระหว่างวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ – ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๒ 
 

ประเด็นรับฟังความคิดเห็น  
๑. การก าหนดโครงสร้างอัตราคา่บริการ                                                                                                                                                                              หน้า  ๑    

๒. การก ากับโครงสร้างอัตราคา่บริการ                                                                                                                                                                                หน้า ๔๗  

๓. การทบทวนโครงสร้างอัตราค่าบริการ                                                                                                                                                                              หน้า ๕๖  

๔. หน้าที่ของผู้รับใบอนุญาต                                                                                                                                                                                            หน้า ๖๓  

๕. ประเด็นเพิ่มเติมอื่นๆ หรือข้อเสนอแนะที่มีต่อ (ร่าง) ประกาศฯ                                                                                                                                                หน้า ๗๙ 

 
 



หน้า ๑ 

ประเด็นที่ ๑. การก าหนดโครงสร้างอัตราค่าบริการ 
  ๑.๑ การก าหนดผู้มีหน้าที่อยู่ภายใต้การก ากับโครงสร้างอัตราค่าบริการตามหมวด ๑ ของร่างประกาศฯ มีความเหมาะสมหรือไม่ อย่างไร (ข้อ ๔ ของร่างประกาศฯ) 
 ๑.๒ การก าหนดโครงสร้างอัตราค่าบริการประกอบด้วย รูปแบบของบริการ อัตราค่าบริการตามสิทธิการใช้งาน และอัตราค่าบริการในส่วนที่เกินกว่าสิทธิการใช้งาน ที่น ามาใช้บังคับมีความเหมาะสมหรือไม่ 
อย่างไร (ข้อ ๕ - ๖ ของร่างประกาศฯ) 
 ๑.๓ การปฏิบัติตามโครงสร้างอัตราค่าบริการตามสิทธิการใช้งาน ที่ก าหนดให้ต้องมีจ านวนรายการส่งเสริมการขายที่คิดค่าบริการตามปริมาณการใช้งานจริงเปนนหน่วยวินาทีไม่น้อยกว่าร้อยละห้าสิบของจ านวน
รายการส่งเสริมการขายทั้งหมดที่มีการเสนอขายในตลาด มีความเหมาะสมหรือไม่ อย่างไร (ข้อ ๗ ของร่างประกาศฯ) 
 ๑.๔ ข้อก าหนดที่ต้องจัดให้มีรายการส่งเสริมการขายหลักขั้นเริ่มต้น มีการก าหนดอัตราค่าบริการ วิธีการคิดค่าบริการตามปริมาณการใช้งานจริง และวิธีการเสนอขาย มีความเหมาะสมหรือไม่ อย่างไร (ข้อ ๘ ของ
ร่างประกาศฯ) 

สร้างอตัราค่าบริการ 

๑.๑ การก าหนดผู้มีหน้าที่อยู่ภายใต้การก ากับโครงสร้างอัตราค่าบริการตามหมวด ๑ ของร่างประกาศฯ มีความเหมาะสมหรือไม่ อย่างไร (ข้อ ๔ ของร่างประกาศฯ) 
เนื้อความใน (ร่าง) ประกาศฯ ก่อนการประชุมรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ ผลการพิจารณา / แนวทางการด าเนินการ  

ข้อ ๔ ความในหมวดนี้ใช้บังคับกับผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม แบบที่สามและผู้รับ
ใบอนุญาตที่ เปนนบริษัทในเครือตามประกาศว่าด้วยมาตรการก ากับดูแลการรวมธุรกิจในกิจการ
โทรคมนาคม รวมถึงผู้รับใบอนุญาตที่เปนนผู้ถือหุ้นเกินกว่าร้อยละห้าสิบของผู้รับใบอนุญาตแบบที่สาม 

ข้อ ๔ 
 ยืนยันตาม (ร่าง) ประกาศฯ                                          
 แก้ไขเพิ่มเติม 
 

 

ประเด็น ผู้แสดงความคิดเห็น/หน่วยงาน/ความเห็น/ข้อเสนอแนะ ผลการพิจารณา / แนวทางการด าเนินการ 
๑.๑ การก าหนดผู้มีหน้าที่อยู่ภายใต้การก ากับโครงสร้างอัตราค่าบริการตามหมวด ๑ ของร่างประกาศฯ มีความเหมาะสมหรือไม่ อย่างไร (ข้อ ๔ ของร่างประกาศฯ) 
(๑) เห็นด้วยกับ
ข้อก าหนด 

  

(๒) ไม่เห็นด้วยกับ
ข้อก าหนด 

นายโสภณ หนูรัตน์/มูลนิธิเพื่อคุ้มครองผู้บริโภค (แสดงความเห็นในที่ประชุม) 
- ส าหรับข้อแรกที่ก าหนดผู้อยู่ภายใต้การก ากับดูแล เห็นว่าผู้ให้บริการ MVNO ก็
มีผู้ใช้งานอยู่พอสมควร เพราะฉะนั้นควรก ากับให้ครอบคลุมทุกราย เพราะว่า
บาง MVNO ก็ประกอบกิจการร่วมกับผู้รับใบอนุญาตแบบที่ ๓ เปนนเครือข่าย
ธุรกิจเดียวกัน ผู้ใช้งานไม่อาจแยกได้ว่าบริการนั้นเปนนของรายเล็กหรือรายใหญ่ 

-  
- MVNO  ถือเปนนผู้ให้บริการขนาดเล็กไม่มีคลื่นความถี่และโครงข่ายเปนนของตัวเองจึงมีจุดแข็ง
และความได้เปรียบในการแข่งขันน้อยกว่าผู้ให้บริการรายใหญ่ที่มีคลื่นความถี่และโครงข่ายเปนน
ของตนเอง การก าหนดอัตราค่าบริการในรายการส่งเสริมการขายจะมีลักษณะเปนนผู้ตามราคา 
(Price Follower) การไม่ก าหนดให้ MVNO ต้องอยู่ภายใต้ร่างประกาศฯ ข้อ ๔ จะท าให้ 
MVNO มีความยืดหยุ่นในการออกแบบรายการส่งเสริมการขายเพื่อแข่งขันกับผู้ให้บริการราย
ใหญ่ได้มากข้ึน 

- - เห็นด้วยกับผู้แสดงความคิดเห็นในประเด็นที่ว่าควรก ากับรายเล็กที่เปนนเครือข่ายธุรกิจ
เดียวกับผู้ให้บริการที่มีคลื่นความถี่และโครงข่ายเปนนของตนเอง 



หน้า ๒ 

ประเด็น ผู้แสดงความคิดเห็น/หน่วยงาน/ความเห็น/ข้อเสนอแนะ ผลการพิจารณา / แนวทางการด าเนินการ 
๑.๑ การก าหนดผู้มีหน้าที่อยู่ภายใต้การก ากับโครงสร้างอัตราค่าบริการตามหมวด ๑ ของร่างประกาศฯ มีความเหมาะสมหรือไม่ อย่างไร (ข้อ ๔ ของร่างประกาศฯ) 

นายนฤพน รัตนสมาหาร / บมจ. ดีแทค ไตรเน็ต (แสดงความเห็นในที่
ประชุม) 
- DTN เปนนผู้รับใบอนุญาตรายสุดท้ายที่เข้าร่วมประมูลคลื่นย่าน ๑๘๐๐ และ 
๙๐๐ MHz โดยอัตราค่าบริการถือเปนนปัจจัยส าคัญในการพิจารณาว่าจะเข้าร่วม
ประมูลคลื่นความถี่หรือไม่ กฎเกณฑ์ที่ผ่านมาคือ ก าหนดให้อัตราค่าบริการเสียง
เฉลี่ยไม่เกิน ๖๙ สตางค์ต่อนาที และบริษัทฯ เข้าใจว่าอัตรานี้จะใช้ไปอีกเปนน
ระยะเวลาประมาณ ๑๕ ปีเปนนอย่างน้อย จึงไม่เคยคาดคิดมาก่อนว่า กสทช. จะ
ปรับรูปแบบการก ากับดูแล นอกจากนี้ อนาคตจะมีการประมูลคลื่นส าหรับ ๕G 
อีก ซึ่งต้องใช้เงินลงทุนมหาศาล จึงขอให้ กสทช. พิจารณาหาจุดสมดุลระหว่างผู้
ให้บริการและผู้ใช้บริการ หากผู้ให้บริการไม่มีรายได้พอควร แล้วจะลงทุน
เพิ่มเติมได้อย่างไร นอกเสียจากว่า กสทช. เห็นว่าประเทศไทยไม่ต้องมีบริการ ๕
G ถ้าเปนนเช่นนั้นจริง ก็อาจจะสามารถปรับลดอัตราค่าบริการได้ 

 
 
- ก่อนการตัดสินใจเข้าร่วมประมูล ผู้รับใบอนุญาตต้องมีการพิจารณาถึงปัจจัยที่อาจมีผลต่อ 
การด าเนินธุรกิจในอนาคต เพราะการเปลี่ยนแปลงเชิงนโยบายอาจส่งผลกระทบต่อรายได้และ
ผลประกอบการ การพิจารณาถึงความเสี่ยงต่างๆที่อาจเกิดขึ้นจึงต้องพิจารณาโดยรอบคอบ  
ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ส าหรับกิจการ
โทรคมนาคมย่าน ๑๘๐๐ MHz และ ประกาศ กสทช. เร่ือง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้ใช้
คลื่นความถี่ส าหรับกิจการโทรคมนาคมย่าน ๘๙๕-๙๑๕  MHz/๙๔๐-๙๖๐ MHz ข้อ ๒๑ (๕) 
“ผู้รับใบอนุญาตต้องจัดให้มีบริการที่เปนนธรรม...จนกว่าคณะกรรมการจะประกาศก าหนด
หลักเกณฑ์ที่เก่ียวข้องกับการก ากับดูแลอัตราค่าบริการและคุณภาพการให้บริการเปนนอย่างอื่น” 
จะเห็นได้ว่าประกาศทั้งสองฉบับมีการระบุถึงการเปลี่ยนแปลงทั้งในส่วนของอัตราค่าบริการ
และรูปแบบการก ากับดูแล รวมทั้งมติ กทค. คร้ังที่ ๑/๒๕๖๐ “ข้อ ๔. ให้ส านักงาน กสทช. รับ
ข้อสังเกตของที่ประชุมไปด าเนินการเพื่อให้มีการก ากับดูแลอัตราค่าบริการในภาพรวมให้เปนน
มาตรฐานเดียวกันส าหรับคลื่นความถี่ทุกย่าน” ได้มีการระบุถึงการปรับอัตราค่าบริการให้มี
ความเหมาะสมซึ่งมีผลต่ออัตราค่าบริการที่จะน ามาใช้บังคับใหม่ ซึ่งผู้ประกอบการรับทราบมติ
นี้อยู่แล้ว จากประกาศและมติ กทค.ดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าอัตราค่าบริการจะไม่ใช้อัตรา
เดียวกันตลอดระยะเวลาการได้รับใบอนุญาต นั่นคือผู้ได้รับใบอนุญาตจะต้องน าข้อมูลนี้ไปเปนน
องค์ประกอบในการตัดสินใจก่อนเข้าร่วมการประมูล การก ากับอัตราค่าบริการโดยใช้อัตรา
เฉลี่ยของรายการส่งเสริมการขายทั้งหมดที่มีให้บริการมาเปนนอัตราอ้างอิงได้มีการพิจารณาถึง
จุดสมดุลระหว่างผู้ให้บริการและผู้ใช้บริการ เนื่องจากการก ากับโดยวิธีนี้ผู้ให้บริการสามารถ
ออกแบบรายการส่งเสริมการขายได้หลากหลาย ในขณะเดียวกันผู้ใช้บริการก็สามารถเลือกใช้
รายการส่งเสริมการขายที่มีอัตราค่าบริการเหมาะสมกับพฤติกรรมการใช้งานของตนเอง จึงถือ
ว่ารูปแบบการก ากับดูแลและอัตราค่าบริการตามร่างประกาศฯ ฉบับนี้มีความเหมาะสมและ
ค านึงทั้งในส่วนผู้ให้บริการและผู้ใช้บริการ 
- การที่ผู้ให้บริการชี้แจงว่าในอนาคตอาจต้องมีการใช้เงินจ านวนมหาศาลเพื่อน ามาประมูลคลื่น
เพื่อใช้ส าหรับเทคโนโลยี ๕G ส านักงาน กสทช. ขอเรียนว่าการปรับอัตราค่าบริการเฉลี่ยตาม
ร่างประกาศฉบับนี้ซึ่งลดลงจากอัตราเดิม เปนนการปรับตามข้อมูลรายการส่งเสริมการขายที่ 



หน้า ๓ 

ประเด็น ผู้แสดงความคิดเห็น/หน่วยงาน/ความเห็น/ข้อเสนอแนะ ผลการพิจารณา / แนวทางการด าเนินการ 
๑.๑ การก าหนดผู้มีหน้าที่อยู่ภายใต้การก ากับโครงสร้างอัตราค่าบริการตามหมวด ๑ ของร่างประกาศฯ มีความเหมาะสมหรือไม่ อย่างไร (ข้อ ๔ ของร่างประกาศฯ) 

ผู้ได้รับใบอนุญาตรายงานมายังส านักงาน กสทช. ตามข้อ ๑๖ ของประกาศ กทช. เรื่อง อัตรา
ขั้นสูงของค่าบริการและการเรียกเก็บเงินค่าบริการล่วงหน้าในกิจการโทรคมนาคม พ.ศ.๒๕๔๙ 
ซึ่งอัตราค่าบริการที่ได้มาสะท้อนราคาตลาดที่ผู้ให้บริการด าเนินการอยู่  ณ ปัจจุบัน ดังนั้น 
อัตราค่าบริการดังกล่าวจึงไม่ส่งผลกระทบอย่างมีนัยส าคัญต่อรายได้ของผู้ให้บริการ  

 บมจ. ดีแทค ไตรเน็ต (หนังสือที่ DTN.RS-NBTC ๐๘๑/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๒ 
มีนาคม ๒๕๖๒) 
- บริษัทฯ ไม่เห็นด้วยกับการก ากับอัตราค่าบริการในระดับค้าปลีกส าหรับบริการ
โทรศัพท์เคลื่อนที่ แต่หากส านักงาน กสทช. พิจารณาแล้วว่าจะต้องมีการก ากับ
ดูแลอัตราค่าบริการในระดับค้าปลีกก็ควรก ากับดูแลผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่
ทุกรายรวมไปถึงผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่แบบโครงข่ายเสมือน (MVNO) 
ด้วยเพื่อให้เปนนมาตรฐานการก ากับดูแลเดียวกัน ท าให้เกิดความเท่าเทียมกันใน
การแข่งขัน และเปนนการดูแลคุ้มครองผู้ใช้บริการทุกๆ รายอย่างเท่าเทียมกัน 

 
 
- MVNO ที่ไม่ได้เปนนเครือข่ายธุรกิจเดียวกับผู้ให้บริการที่มีคลื่นความถี่และโครงข่ายเปนนของ
ตนเอง ถือเปนนผู้ให้บริการขนาดเล็กมีจุดแข็งและความได้เปรียบในการแข่งขันน้อยกว่าผู้ให้
บริการรายใหญ่ที่มีคลื่นความถี่และโครงข่ายเปนนของตนเอง การก าหนดราคารายการส่งเสริม
การขายจะมีลักษณะเปนนผู้ ตามราคา (Price Follower) ดังนั้ นการก าหนดให้ เฉพาะ
ผู้ประกอบการที่มีคลื่นความถี่และโครงข่ายเปนนของตนเองต้องอยู่ภายใต้ร่างประกาศหมวดนี้ 
ซึ่งถือเปนนผู้ให้บริการที่มีส่วนแบ่งตลาดรวมกันทั้งหมดมากกว่า ๙๘% ซึ่งมีผลต่อผู้ใช้บริการ
จ านวนมากย่อมมีความสมเหตุสมผล ขณะเดียวกันก็เพื่อเปนนการส่งเสริม MVNO รายเล็กที่
ไม่ได้เปนนเครือข่ายธุรกิจดังกล่าวให้สามารถแข่งขันได้และเปนนการเพิ่มการแข่งขันในตลาดที่
ตนเองมีความช านาญได้อีกทางหนึ่ง 

นางสาวระพีภัทิย์ เลิศวงศ์วีรชัย / บจก. ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิ
เคชั่น (แสดงความเห็นในที่ประชุม)  
- เรื่องผู้ที่ต้องอยู่ภายใต้การก ากับดูแล แบ่งออกเปนน ๒ ประเด็นย่อย ได้แก่ 
กฎหมายกับการปฏิบัติ ที่มาหรือหลักการในการก าหนดว่าใครต้องถูกก ากับ 
ส านักงานน ามาจากกฎหมายข้อใด มติ กสทช. ก าหนดให้ก ากับอัตราค่าบริการ
เดียวกันทุกย่านความถี่เท่านั้น แต่เมื่อจะก ากับจริง กลับขยายขอบเขตการก ากับ
ให้ครอบคลุมถึงกลุ่มบริษัทที่ควบรวมอยู่ด้วย แสดงว่าประกาศฉบับนี้ไม่ได้
ค านึงถึงย่านความถี่เท่านั้น การก ากับดูแลที่ดีควรต้องมีการก าหนดก่อนว่าจะใช้
เกณฑ์ใดเพื่อก าหนดผู้ถูกก ากับ ขณะนี้ กสทช. ก าลังเลือกปฏิบัติว่าใครจะถูก
ก ากับหรือใครไม่ถูกก ากับ ซึ่งขาดเหตุผลและหลักการ เช่น สมมติว่าหลักการคือ
ก ากับคนที่มีส่วนแบ่งตลาด (Market Share) สูง กล่าวคือ คนที่มีอ านาจพอที่จะ
ก าหนดราคาและชี้น าในตลาดได้ หากก าหนดหลักการเช่นนี้  กสทช. ก็จะ

 
 
- การก ากับดูแลอัตราค่าบริการตามร่างประกาศฯ ฉบับนี้เปนนการก ากับดูแลให้เปนนมาตรฐาน
เดียวกันครอบคลุมทั้งบริษัทแม่และบริษัทในเครือ เนื่องจากโครงสร้างธุรกิจบริษัทขนาดใหญ่ที่
ได้รับอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่จะมีการแตกเปนนบริษัทย่อยเพื่อด าเนินธุรกิจให้บริการลักษณะ
เดียวกัน จึงควรพิจารณาเปนนกลุ่มบริษัทซึ่งสอดคล้องกับ ประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรการก ากับ
ดูแลการรวมธุรกิจในกิจการโทรคมนาคม โดยมีวัตถุประสงค์ในการก ากับดูแลโดยเสรีและเปนน
ธรรมและส่งเสริมให้เกิดการแข่งขันและพัฒนาอุตสาหกรรมโทรคมนาคม ผู้ที่ต้องอยู่ภายใต้ 
การก ากับดูแลตามหมวดที่ ๑ ของร่างประกาศฉบับนี้ไม่ได้ครอบคลุมผู้มีอ านาจเหนือตลาด 
(SMP) เนื่องจากวัตถุประสงค์ในการก ากับดูแลแตกต่างจากการก ากับดูแลในรูปแบบอัตราขั้น
สูงซึ่งจะก ากับผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่สามและเปนน SMP ซึ่งมี
วัตถุประสงค์เพื่ อให้เกิดการแข่งขันอย่างเปนนธรรม ลดการบิดเบือนกลไกราคา และ  
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สามารถก าหนดหลักเกณฑ์ได้ว่าก ากับแต่ผู้ที่เปนน SMP เท่านั้น โดยไม่สนว่าจะ
เปนน MVNO1 หรือไม่ หากรายใดมี Market Share สูงพอก็จะต้องถูกก ากับ
ด้วยกันทั้งสิ้น ตอนนี้ปรากฏว่า MVNO ที่ควบรวมกับรายใหญ่ถูกก ากับ แต่ว่า 
MVNO รายเล็กไม่ถูกก ากับ นั่นคือ กสทช. ไม่ได้ก ากับให้ครบทุก MVNO รวมทั้ง
ไม่สนว่าผลกระทบต่อลูกค้าของรายเล็กกว่าจะเปนนอย่างไร ดังนั้ นจึงถือว่า 
ขอบเขตของการก ากับดูแลไม่มีหลักการและเปนนการเลือกปฏิบัติ 
- สืบเนื่องจากประเด็นข้างต้น บริษัทฯ เข้าใจว่า กสทช. น าข้อมูลสถิติรายการ
ส่งเสริมการขายเฉพาะของผู้ได้รับใบอนุญาตที่ถูกก ากับดูแลก่อนหน้านี้มา
ค านวณหาค่าเฉลี่ย แต่ส านักงานมั่นใจได้อย่างไรว่าอัตราอ้างอิงนี้เปนนธรรมกับ 
ผู้ให้บริการรายใหม่ หากมีรายใหม่เข้ามาให้บริการ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- นอกจากนี้ ประเทศไทยเปนนประเทศแรกและประเทศเดียวในโลกขณะนี้ที่มี
รูปแบบการก ากับอัตราค่าบริการค้าปลีกเช่นนี้ กสทช. สามารถอ้างอิงการก ากับ
ดูแลในต่างประเทศได้หรือไม่ว่ารูปแบบการก ากับแบบนี้เหมาะสม นอกจากนี้ 
ส านักงานไม่สามารถค านวณอัตราค่าบริการเฉลี่ยที่แท้จริงได้ ธรรมชาติของ

การแทรกแซงราคา การก ากับดูแลตามร่างประกาศฯ ฉบับนี้ เปนนการก ากับด้วยราคาเฉลี่ยของ
ตลาด ท าให้การออกรายการส่งเสริมการขายมีความยืดหยุ่นและมีความหลากหลายได้ โดยมิได้
กระทบต่อการสร้างรายได้หรือการลงทุนของผู้รับใบอนุญาตอย่างมีนัยส าคัญ เนื่องจากเปนน
อัตราค่าบริการที่ได้จากราคาตลาดของรายการส่งเสริมการขายที่มีการให้บริการทั้งหมดของผู้
ให้บริการรายใหญ่ 
 
- อัตราค่าบริการเฉลี่ยที่น ามาใช้ในการก ากับดูแลตามร่างประกาศฯ ฉบับนี้ น ามาจากอัตรา
ค่าบริการเฉลี่ยของรายการส่งเสริมการขายหลักและรายการส่งเสริมการขายเสริมของ  
ผู้ให้บริการที่ให้บริการอยู่ในช่วงปี ๒๕๖๑ ซึ่งมีส่วนแบ่งทางการตลาดรวมกันมากกว่าร้อยละ 
๙๘ ของตลาดจึงถือว่าเปนนราคาที่สะท้อนราคาตลาด กรณีผู้ประกอบการรายใหม่จะเข้ามา
แข่งขันในตลาดก็ต้องมีการประเมินศักยภาพในการแข่งขัน ประเมินสภาพตลาดและอัตรา
ค่าบริการที่มีการเสนอขายรวมทั้งก าหนดต าแหน่งของตัวเองว่าจะแข่งขันในตลาดกลุ่มใด ซึ่งถ้า
ต้องการแข่งขันในตลาดที่มีผู้ประกอบรายใหญ่แข่งขัน ผู้ประกอบการรายใหม่ย่อมต้องน าปัจจัย
ต่างๆ มาประเมินขีดความสามารถในการแข่งขันของตัวเอง และปัจจัยหนึ่งที่ต้องพิจารณาก็คือ
ราคาตลาดที่เปนนปัจจุบัน  การที่ส านักงาน ใช้ราคาตลาดปัจจุบันเปนนอัตราอ้างอิง จึงเปนนอัตรา
ที่มีความเหมาะสม เพราะถือเปนนเกณฑ์พื้นฐานของผู้ประกอบการรายใหม่ที่จะต้อง เข้ามา
แข่งขัน ถ้าผู้ประกอบการายใหม่ไม่สามารถก าหนดอัตราค่าบริการของตัวเองให้ต่ ากว่าราคา
ตลาดได้ ก็อาจเปนนอุปสรรคในการแข่งขันกับตลาดกลุ่มนี้ ผู้ประกอบการรายใหม่อาจเลือก
ต าแหน่งของตัวเองให้อยู่ในกลุ่มตลาด MVNO เนื่องจากตลาดกลุ่มนี้จะอาศัยจุดแข็งด้านอ่ืนใน
การแข่งขัน นอกเหนือจากการแข่งขันด้านราคาเปนนหลัก เช่นการอาศัยจุดแข็งในการให้บริการ 
เปนนต้น 
- ตลาดค้าปลีกของบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ของแต่ละประเทศ จะมีลักษณะที่แตกต่างกันขึ้นกับ
ปัจจัยหลายๆ ด้าน อาทิ วัฒนธรรม พฤติกรรม สภาพแวดล้อมของประเทศ รายได้ประชากร 
ระดับการศึกษา สภาพการแข่งขันของตลาด กฎหมาย เปนนต้น ความหลากหลายของปัจจัย
เหล่านี้มีผลต่อการก าหนดรูปแบบในการก ากับดูแล ถึงแม้ว่าปัจจุบันหลายประเทศจะไม่มี  

                                                           
1 MVNO : Mobile Virtual Network Operator ผู้ให้บริการที่ไม่มีโครงข่ายเปนนของตนเอง 
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รายการส่งเสริมการขายส าหรับโปรโมชั่นรายเดือน คือ ยิ่งปริมาณใช้งานสูง  
ก็ย่อมต้องได้ราคาต่อหน่วยที่ถูกลง 

 
 
 
 
 
 
บ จก . ท รู  มู ฟ  เอช  ยู นิ เวอ ร์ แซ ล  คอมมิ วนิ เค ชั่ น (ห นั งสื อ ที่ 

TUC/H/REG/๑๘๙/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๒) 
- บริษัทฯ เห็นว่า ในกรณีที่ กสทช. จ าเปนนต้องมีการก ากับดูแลอัตราค่าบริการ และ
ใช้เกณฑ์คลื่นความถี่เปนนหลักในการพิจารณาผู้มีหน้าที่อยู่ภายใต้การก ากับดูแล  
ก็ควรที่จะก าหนดผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ทุกคลื่นความถี่อยู่ภายใต้การก ากับ
ดูแล เพื่อสร้างมาตรฐานเดียวกันในทุกย่านคลื่นความถี่ โดยจะต้องก าหนดให้ชัดเจน
ว่า จะก ากับเฉพาะผู้รับใบอนุญาตที่เปนนเจ้าของคลื่นความถี่ หรือ จะก ากับผู้รับ
ใบอนุญาตที่ ให้บริการโทรศัพท์ เคลื่ อนที่ ทุ กราย (ซึ่ งรวมถึ ง MVNO) ที่ มี 
การให้บริการบนคลื่นความถี่เช่นเดียวกัน เพื่อให้เกิดหลักเกณฑ์ที่ชัดเจน เปนนธรรม 
และเท่าเทียมกัน ในการก ากับดูแลผู้รับใบอนุญาตที่ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่
ประเภทเดียวกัน ทั้ งนี้  บริษัทฯ ไม่เห็นด้วยกับข้อ ๔ ของร่างประกาศฯ ที่จะ
ก าหนดให้การก ากับดูแลอัตราค่าบริการตามหมวด ๑ รวมถึงเฉพาะผู้รับใบอนุญาตที่
เปนนบริษัทในเครือ หรือเปนนผู้ถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ ๕๐ ของผู้รับใบอนุญาตแบบที่
สาม เนื่องจาก การก าหนดให้รวมถึงเฉพาะผู้รับใบอนุญาตดังกล่าว เปนนการเลือก
ปฏิบัติต่อผู้รับใบอนุญาตประเภทเดียวกัน เช่น กรณีผู้รับใบอนุญาตแบบที่  ๑ 
(MVNO) ที่ เปนนบริษัทในเครือหรือเปนนผู้ถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ ๕๐ ของผู้ รับ
ใบอนุญาตแบบที่สามจะต้องอยู่ภายใต้การก ากับดูแลอัตราค่าบริการตามร่าง
ประกาศฯ ในขณะที่ผู้รับใบอนุญาตแบบที่ ๑ (MVNO) อ่ืน ไม่อยู่ภายใต้การก ากับ
ดูแลอัตราค่าบริการ โดยการเลือกปฏิบัติดังกล่าว ไม่มีหลักการที่เหมาะสมและเปนน

การก ากับดูแลอัตราค่าบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ในตลาดค้าปลีก ซึ่งส่วนใหญ่จะเปนนประเทศใน
กลุ่มที่มีการพัฒนาแล้ว ในขณะที่ประเทศที่ก าลังพัฒนาบางประเทศก็ยังมีรูปแบบการก ากับ
ดูแลที่แตกต่างกัน การก ากับโดยใช้อัตราเฉลี่ย เปนนอัตราอ้างอิง ผู้ให้บริการมีอิสระและ 
ความยืดหยุ่นในการออกแบบรายการส่งเสริมการขายได้สูงหรือต่ ากว่าอัตราอ้างอิงที่ก าหนด 
ครอบคลุมทั้งรายการส่งเสริมการขายหลักและรายการส่งเสริมการขายแบบเสริม เพียงแต่อัตรา
เฉลี่ยในภาพรวมของทุกรายการส่งเสริมการขายจะต้องต่ ากว่าอัตราอ้างอิงที่ก าหนด ดังนั้น   
การก ากับดูแลในรูปแบบนี้ จึงถือว่ามีความยืดหยุ่นต่อผู้ประกอบการ (Light handed 
regulation) และเกิดประโยชน์ต่อผู้ใช้บริการ 
 
 
- การก ากับดูแลตามร่างประกาศฯ ฉบับนี้ เปนนการก ากับดูแลให้เปนนมาตรฐานเดียวกัน
ครอบคลุมทั้งบริษัทแม่และบริษัทในเครือ เนื่องจากโครงสร้างธุรกิจบริษัทขนาดใหญ่ที่ได้รับ
อนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่จะมีการแตกเปนนบริษัทย่อยเพื่อด าเนินธุรกิจให้บริการลักษณะเดียวกนั 
จึงควรพิจารณาเปนนกลุ่มบริษัทซึ่งสอดคล้องกับ ประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรการก ากับดูแล 
การรวมธุรกิจในกิจการโทรคมนาคม เพื่อมีวัตถุประสงค์ในการก ากับดูแลโดยเสรีและเปนนธรรม
และส่งเสริมให้เกิดการแข่งขันและพัฒนาอุตสาหกรรมโทรคมนาคม 
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ธรรม หากแต่อาศัยเพียงเกณฑ์ความเกี่ยวพันกับผู้รับใบอนุญาต แต่ไม่ได้พิจารณา
จากเกณฑ์คลื่นความถี่ หรือหลักการสากลใดๆ ดังเช่น ส่วนแบ่งตลาด ขนาดของ
บริษัท  ความสามารถในการแข่งขัน ความได้เปรียบหรือความสามารถในการก าหนด
ราคาเหนือผู้แข่งขันรายอ่ืน ในการพิจารณาว่าผู้ใดควรจะอยู่ภายใต้การก ากับดูแล  
- นอกจากนี้ หาก กสทช. พิจารณาให้มีการก ากับดูแลอัตราค่าบริการรวมไปถึงผู้รับ
ใบอนุญาตรายอ่ืนนอกเหนือจากผู้ประมูลคลื่นความถี่รายเดิมด้วยนั้น ก็ไม่ควรที่จะ
ลดอัตราค่าบริการที่จะใช้ก ากับในครั้งนี้ โดยควรคงการก ากับอัตราค่าบริการเฉลี่ย
ของทุกรายด้วยอัตราเดิมไปก่อนจนกว่าจะมีการทบทวนโครงสร้างอัตราค่าบริการ
รอบใหม่ หรือทบทวนวิธีการก ากับดูแลอัตราค่าบริการใหม่ เนื่องจาก กสทช. ใช้
วิธีการค านวณโครงสร้างอัตราค่าบริการใหม่ตามร่างประกาศฯ จากข้อมูลรายการ
ส่งเสริมการขายในอดีตเฉพาะของผู้ให้บริการรายเดิมที่อยู่ภายใต้การก ากับดูแลมา
ค านวณ ไม่ได้น ารายการส่งเสริมการขายของผู้รับใบอนุญาตทุกรายมาค านวณ ท าให้
ได้อัตราที่ไม่เป็นธรรมต่อผู้รับใบอนุญาตที่จะถูกก ากับดูแลรายใหม่  ดังนั้น  
การบังคับให้ผู้รับใบอนุญาตรายอ่ืน ๆ นอกเหนือจากผู้ประมูลคลื่นความถี่รายเดิม
อยู่ภายใต้การก ากับโดยทันทีและยังบังคับด้วยอัตราค่าบริการที่ลดลงจากเดิมที่
อุตสาหกรรมเคยรับทราบมาเปนนอย่างมาก รวมทั้งจะก ากับอัตราค่าบริการส่วนเกิน
กว่าสิทธิการใช้งาน เพิ่มเติมไปด้วยพร้อมกัน ก็จะส่งผลกระทบต่อรายการส่งเสริม
การขายเดิมในปัจจุบันของผู้ถูกก ากับดูแลว่าไม่สามารถใช้ได้ต้องปรับใหม่ทั้งหมด 
กระทบต่อการหารายได้ให้ครอบคลุมค่าใช้จ่าย กระทบต่อความสามารถใน 
การแข่งขัน และท้ายที่สุดจะกระทบต่อผู้ใช้บริการที่ต้องเปลี่ยนเปนนรายการส่งเสริม
การขายใหม่โดยไม่สมัครใจเนื่องจากผลของการบังคับใช้กฎหมายอย่างหลีกเลี่ยง
ไม่ได้ 
 
 

 
 
 
 
- อัตราค่าบริการเฉลี่ยที่น ามาใช้ในการก ากับดูแลตามร่างประกาศฯ ฉบับนี้ น ามาจากอัตรา
ค่าบริการเฉลี่ยของรายการส่งเสริมการขายหลักและรายการส่งเสริมการขายเสริมของ  
ผู้ให้บริการที่ให้บริการอยู่ในช่วงปี ๒๕๖๑ ซึ่งมีส่วนแบ่งตลาดรวมกันมากกว่าร้อยละ ๙๘ จึงถือ
ว่าเปนนราคาที่สะท้อนราคาตลาด กรณีผู้ประกอบการรายใหม่จะเข้ามาแข่งขันในตลาดก็ต้องมี
การประเมินศักยภาพในการแข่งขันประเมินสภาพตลาดและอัตราค่าบริการที่มีการให้บริการอยู่
รวมทั้งก าหนดต าแหน่งของตัวเองว่าจะแข่งขัน ในตลาดกลุ่มใด ซึ่งถ้าต้องการแข่งขันในตลาดที่
มีผู้ประกอบรายใหญ่แข่งขัน ผู้ประกอบการรายใหม่ย่อมต้องน าปัจจัยต่างๆมาประเมินขีด
ความสามารถในการแข่งขันของตัวเอง และปัจจัยหนึ่งที่ต้องพิจารณาก็คือราคาตลาดที่เปนน
ปัจจุบัน การที่ส านักงาน กสทช. ใช้ราคาตลาดปัจจุบันเปนนอัตราอ้างอิง จึงเปนน อัตราที่มี 
ความเหมาะสม เพราะถือเปนนเกณฑ์พื้นฐานของผู้ประกอบการรายใหม่ที่จะต้องพิจารณาใน 
การเข้ามาแข่งขัน ถ้าผู้ประกอบการายใหม่ไม่สามารถก าหนดอัตราค่าบริการของตัวเองให้ต่ า
กว่าราคาตลาดได้ ก็อาจเปนนอุปสรรคในการแข่งขันในตลาดกลุ่มนี้ ผู้ประกอบการรายใหม่อาจ
เลือกต าแหน่งของตัวเองให้อยู่ในกลุ่มตลาด MVNO เนื่องจากตลาดกลุ่มนี้จะอาศัยจุดแข็ง 
ด้านอ่ืนในการแข่งขัน นอกเหนือจากการแข่งขันด้านราคาเปนนหลัก เช่นการอาศัยจุดแข็งใน  
การให้บริการ เปนนต้น 
- ร่างประกาศฯ ฉบับนี้ได้ค านึงถึงผลที่จะเกิดขึ้นกับผู้ที่ต้องอยู่ภายใต้ร่างประกาศฯ ฉบับนี้ จึง
ได้มีการก าหนดระยะเวลาที่จะน ามาบังคับใช้ ดังนี้ “ข้อ ๑ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัด
จากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เปนนต้นไป เว้นแต่ข้อ ๖ ข้อ ๗ ข้อ ๙ ข้อ ๑๑ และข้อ ๑๒ 
ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๓ เปนนต้นไป” ซึ่งถือว่าเปนนระยะเวลาที่เหมาะสม
สามารถปฏิบัติได้ 

นางสาวพสธร อรัญญพงษ์ไพศาล / บมจ. กสท โทรคมนาคม  (แสดง
ความเห็นในที่ประชุม) 
- ควรก ากับผู้ให้บริการรายเล็กกับรายใหญ่แตกต่างกัน หากก ากับอัตราค่าบริการ

 
 
- การก ากับดูแลอัตราค่าบริการตามหมวดนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อก ากับเฉพาะผู้ รับใบอนุญาตที่มี
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เช่นนี้ จะท าให้รายเล็กเข้าถึงตลาดยากขึ้นอีก ผู้ใช้บริการส่วนใหญ่ก็ใช้บริการ
ของผู้ให้บริการรายใหญ่อยู่แล้ว รายเล็กจึงต้องคิดรูปแบบการให้บริการส าหรับ
ลูกค้าเฉพาะกลุ่ม อัตราค่าบริการที่จะน ามาใช้ก ากับไม่ ได้ เหมาะสมกับ 
ผู้ให้บริการรายเล็ก อยากให้ส านักงาน กสทช. เล็งเห็นความส าคัญของตลาดของ
ผู้ให้บริการรายเล็กด้วย 

คลื่นความถี่และโครงข่ายเปนนของตนเอง ซึ่งการมีคลื่นความถี่และโครงข่ายเปนนของตนเองมีผล
ต่อการด าเนินธุรกิจในตลาดโทรศัพท์เคลื่อนที่ และเปนนข้อได้เปรียบอย่างมากต่อผู้ประกอบการ
ที่ไม่มีคลื่นความถี่และโครงข่ายเปนนของตัวเอง 
 

บจก. แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค (หนังสือที่ BRD.AWN ๐๑๐๗/๒๕๖๒ 
ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๒) 
- ผู้ให้บริการควรมีอิสระในการจัดท าโครงสร้างค่าบริการตามกลไกการแข่งขัน
ทางการตลาดโดยไม่ถูกก ากับด้วยอัตราอ้างอิง ที่มีการก าหนดการพิจารณาทุก ๓ 
ปี เนื่องจากปัจจุบันและอนาคตแนวโน้มตลาดมีการแข่งขันกันอย่างรุนแรง  
ผู้ให้บริการแต่ละรายได้น าเสนอการให้บริการที่ดีที่สุด  ไม่ว่าจะเปนนอัตรา 
การให้บริการ บริการหลังการขาย และบริการอ่ืนๆ เพื่อให้ลูกค้าได้ประโยชน์
สูงสุดตามการใช้งานที่เหมาะสมของตนเอง  นอกจากนี้ แนวโน้มของผู้ใช้บริการ
จะมีอ านาจมากขึ้น เปนนผู้ที่ก าหนดตลาด และท าการเลือกผู้ให้บริการตาม 
ความต้องการของตนเอง ดังนั้น ผู้ให้บริการจึงถือได้ว่าถูกก ากับโดยผู้ใช้บริการใน
ด้านต่างๆ อยู่แล้ว จึงไม่มีความจ าเปนนที่ กสทช. จะก ากับเพิ่มเติม  
 
 
 
 
 
 
- บริษัทฯ เห็นว่าผู้ให้บริการทุกรายควรมีอิสระในการแข่งขันตามกลไกตลาดโดย
ไม่ถูกก ากับดูแลล่วงหน้าด้วยอัตราอ้างอิง แต่หาก กสทช. มีความจ าเปนนต้อง
ก ากับดูแลก็ควรก ากับดูแลผู้ให้บริการทุกรายโดยเท่าเทียมกัน 

 
 
- การก ากับดูแลอัตราค่าบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ โดยใช้วิธีเปรียบเทียบระหว่างอัตราอ้างอิงกับ
อัตราค่าบริการการเฉลี่ยจากรายการส่งเสริมการขายทั้งหมดที่ผู้ให้บริการให้บริการ ถือว่ามี
รูปแบบการก ากับที่มีความยืดหยุ่นและผู้ให้บริการสามารถก าหนดอัตราค่าบริการของรายการ
ส่งเสริมการขายให้สูงกว่าอัตราอ้างอิงหรือต่ ากว่าอัตราอ้างอิง ในขณะเดียวกันผู้ใช้บริการก็
สามารถเลือกใช้รายการส่งเสริมการขายที่มีความหลากหลายเหมาะสมกับพฤติกรรมการใช้งาน
ของตัวเองได้ รูปแบบการก ากับดูแลที่เสนอตามร่างประกาศฯ ฉบับนี้สอดคล้องกับวิธีการที่ใช้
ก ากับดูแลตามประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ส าหรับ
กิจการโทรคมนาคมย่าน ๑๘๐๐ MHz และ ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการ
อนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ส าหรับกิจการโทรคมนาคมย่าน ๘๙๕-๙๑๕  MHz/๙๔๐-๙๖๐ MHz 
เพียงแต่มีการปรับอัตราค่าบริการที่จะใช้ก ากับดูแลให้สะท้อนกับสภาพตลาดในปัจจุบัน ซึ่ง
ประกาศหลักเกณฑ์ฯ ดังกล่าวได้ก าหนดให้ “ผู้รับใบอนุญาตต้องจัดให้มีบริการที่เปนนธรรม...
จนกว่าคณะกรรมการจะประกาศก าหนดหลักเกณฑ์ที่ เกี่ยวข้องกับการก ากับดูแลอัตรา
ค่าบริการและคุณภาพการให้บริการเปนนอย่างอ่ืน” ดังนั้น จึงเห็นเปนนการสมควรที่จะต้อง
ประเมินและปรับปรุงอัตราค่าบริการให้สมเหตุสมผลสอดคล้องกับสภาพตลาด ตามร่างประกาศ
ฉบับนี้ 
- การก ากับดูแลอัตราค่าบริการตามหมวดนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อก ากับเฉพาะผู้ประกอบการที่มี
คลื่นความถี่และโครงข่ายเปนนของตนเอง ซึ่งการมีคลื่นความถี่และโครงข่ายเปนนของตนเองมีผล
ต่อการด าเนินธุรกิจในตลาดโทรศัพท์เคลื่อนที่ ซึ่งเปนนข้อได้เปรียบต่อผู้รับใบอนุญาตที่ไม่มีคลื่น
ความถี่และโครงข่ายเปนนของตัวเอง 



หน้า ๘ 

ประเด็น ผู้แสดงความคิดเห็น/หน่วยงาน/ความเห็น/ข้อเสนอแนะ ผลการพิจารณา / แนวทางการด าเนินการ 
๑.๑ การก าหนดผู้มีหน้าที่อยู่ภายใต้การก ากับโครงสร้างอัตราค่าบริการตามหมวด ๑ ของร่างประกาศฯ มีความเหมาะสมหรือไม่ อย่างไร (ข้อ ๔ ของร่างประกาศฯ) 

บมจ. ทีโอที จ ากัด (หนังสือ ด่วนที่สุด เลขที่  ทีโอที/๑๕๑ ลงวันที่  ๒๒ 
มีนาคม ๒๕๖๒) 
- การก าหนดผู้มีหน้าที่อยู่ภายใต้การก ากับโครงสร้างอัตราค่าบริการตามหมวด 
๑ ควรก าหนดข้อยกเว้น กรณีผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมที่
ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ภายในประเทศที่มีเลขหมายเปิดใช้งานไม่เกิน ๑ ล้าน
เลขหมาย ไม่ต้องปฏิบัติตามหมวด ๑ ของ (ร่าง) ประกาศนี้ โดยพิจารณาจาก
จ านวนเลขหมายเปิดใช้งาน ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน และ ๓๑ ธันวาคมของแต่ละ
ปี  เนื่ องจากผู้ รับ ใบอนุญ าตประกอบกิจการโทรคมนาคมที่ ให้บริการ
โทรศัพท์ เคลื่ อนที่ ภายในประเทศรายเล็ก  มี ผู้ ใช้บ ริการน้ อยและเน้น 
การให้บริการเฉพาะกลุ่ม การก าหนดให้ต้องปฏิบัติตามข้อ ๕ – ๑๓ ของ (ร่าง) 
ประกาศนี้ เปนนการสร้างภาระเกินควรแก่ผู้รับใบอนุญาตรายเล็ก เพราะโดย
ธรรมชาติจะมีต้นทุนการให้บริการโดยเฉลี่ยสูงกว่าผู้รับใบอนุญาตรายใหญ่ ทั้งนี้
ควรให้การก าหนดราคาค่าบริการของผู้รับใบอนุญาตรายเล็กมีความคล่องตัว
มากกว่าที่จะต้องมาก ากับดูแลราคาค่าบริการอย่างละเอียด เพื่อเปิดโอกาสให้
ผู้รับใบอนุญาตรายเล็กมีโอกาสในการเข้าสู่ตลาดได้มากข้ึน และในทางปฏิบัตินั้น 
ผู้ใช้บริการสามารถพิจารณาได้ว่าจะเลือกใช้บริการจากผู้รับใบอนุญาตรายใด
และใช้รายการส่งเสริมการขายใด 

 
 
- การก ากับดูแลภายใต้ร่างประกาศฯ ฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อก ากับเฉพาะผู้ประกอบการที่มี
คลื่นความถี่และโครงข่ายเปนนของตนเอง ซึ่งการมีคลื่นความถี่และโครงข่ายเปนนของตนเองมีผล
ต่อการด าเนินธุรกิจในตลาดโทรศัพท์เคลื่อนที่ ซึ่งเปนนข้อได้เปรียบต่อผู้ประกอบการรายเล็ก 
การก าหนดให้ผู้ให้บริการที่มีจ านวนเลขหมายที่เปิดใช้งานไม่เกิน ๑ ล้านเลขหมายไม่ต้องอยู่
ภายใต้ประกาศดังกล่าว อาจมีข้อจ ากัดในทางปฏิบัติเนื่องจ านวนเลขหมายที่เปิดใช้งานมี 
การปรับเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลา ยกตัวอย่างเช่น บริษัท A  มีจ านวนเลขหมายที่เปิดให้บริการเมื่อ
วันที่ ๑ มีนาคม จ านวน ๑ ล้านเลขหมาย ส่งผลให้บริษัท A ต้องอยู่ภายใต้ประกาศฉบับนี้ และ
เมื่อสิ้นเดือนมีนาคม พบว่ามีจ านวนเลขหมายที่ เปิดให้บริการ ๙๙๙,๙๙๙ เลขหมาย ส่งผลให้
บริษัท A ไม่ต้องอยู่ภายใต้ประกาศฉบับนี้ ซึ่งจะมีผลกระทบต่อการก ากับดูแลและสร้าง 
ความสับสนต่อผู้ได้รับใบอนุญาตและผู้ใช้บริการ  
 
 
 
 
 



หน้า ๙ 

๑.๒ การก าหนดโครงสร้างอัตราค่าบริการประกอบด้วย รูปแบบของบริการ อัตราค่าบริการตามสิทธิการใช้งาน และอัตราค่าบริการในส่วนที่เกินกว่าสิทธิการใช้งาน ที่น ามาใช้บังคับมีความเหมาะสม
หรือไม่ อย่างไร (ข้อ ๕ - ๖ ของร่างประกาศฯ) 

เนื้อความใน (ร่าง) ประกาศฯ ก่อนการประชุมรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ ผลการพิจารณา / แนวทางการด าเนินการ  
ข้อ  ๕ โครงสร้างอัตราคา่บริการบังคับใช้กับบริการ ดังต่อไปนี้ 
(๑) บริการเสียง (Voice) 
(๒) บริการข้อความสั้น (SMS) 
(๓) บริการข้อความมัลติมีเดีย (MMS) 
๔) บริการอินเทอร์เน็ตเคลื่อนที่ (Mobile Internet) 

ข้อ ๕ 
 ยืนยันตาม (ร่าง) ประกาศฯ                                          
 แก้ไขเพิ่มเติม 
หมายเหตุ ไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นในข้อ ๕ ของร่างประกาศฯ 

ข้อ ๖ ในการก าหนดอัตราค่าบริการส าหรับรายการส่งเสริมการขายที่ให้บริการแก่ผู้ใช้บริการ ผู้รับ
ใบอนุญาตตามหมวดนี้ต้องปฏิบัติตามโครงสร้างอัตราค่าบริการ ดังต่อไปนี้  
(๑) อัตราค่าบริการตามสิทธิการใช้งานของรายการส่งเสริมการขายทั้งหมดเฉลี่ยต้องเปนนไปตามที่ก าหนด
ไว้ใน ภาคผนวก ก แนบท้ายประกาศนี้  
ภาคผนวก ก  

ประเภทบริการ อัตราค่าบริการ* 
บริการเสียง ไม่เกิน ๐.๕๗ บาท/นาที 
บริการข้อความสั้น ไม่เกิน ๐.๘๘ บาท/ข้อความ 
บริการข้อความมัลติมีเดีย ไม่เกิน ๒.๐๕ บาท/ข้อความ 
บริการอินเทอร์เน็ตเคลื่อนที่ ไม่เกิน ๐.๑๔ บาท/เมกะไบต์ 

* อัตราค่าบริการไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 
(๒) อัตราค่าบริการในส่วนที่เกินกว่าสิทธิการใช้งานของรายการส่งเสริมการขายทั้งหมดต้องเปนนไปตามที่
ก าหนดไว้ใน ภาคผนวก ข แนบท้ายประกาศนี้  
ภาคผนวก ข 

ประเภทบริการ อัตราค่าบริการ* 
บริการเสียง ไม่เกิน ๐.๙๐บาท/นาที 
บริการข้อความสั้น ไม่เกิน ๑.๕๐ บาท/ข้อความ 
บริการข้อความมัลติมีเดีย ไม่เกิน ๒.๕๐ บาท/ข้อความ 
บริการอินเทอร์เน็ตเคลื่อนที่ ไม่เกิน ๐.๕๐ บาท/เมกะไบต์ 

* อัตราค่าบริการไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 

ข้อ ๖  
 ยืนยันตาม (ร่าง) ประกาศฯ                                          
 แก้ไขเพิ่มเติม (ร่าง) ประกาศฯ 
โดยข้อ ๖ (๑) แก้ไขเป็น  
ข้อ ๖ ให้ผู้รับใบอนุญาตตามหมวดนี้ก าหนดอัตราค่าบริการตามสิทธิการใช้งานของรายการ
ส่งเสริมการขายที่มีการเสนอขายหรือให้บริการทั้งหมด โดยเมื่อเฉลี่ยต้องแล้วต้องเปนนไปตาม
ภาคผนวก ก ท้ายประกาศนี้ 
ภาคผนวก ก  

ประเภทบริการ อัตราค่าบริการ* 
บริการเสียง ไม่เกิน ๐.๖๐ บาทต่อนาท ี
บริการข้อความสั้น ไม่เกิน ๐.๘๙ บาท/ข้อความ 
บริการข้อความมัลติมีเดีย ไม่เกิน  ๒.๓๓ บาทต่อข้อความ 

บริการอินเทอร์เน็ตเคลื่อนที่ ไม่เกิน ๐.๑๖ บาทต่อเมกะไบต ์
         * อัตราค่าบริการไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 
 
 
 
 
 



หน้า ๑๐ 

๑.๒ การก าหนดโครงสร้างอัตราค่าบริการประกอบด้วย รูปแบบของบริการ อัตราค่าบริการตามสิทธิการใช้งาน และอัตราค่าบริการในส่วนที่เกินกว่าสิทธิการใช้งาน ที่น ามาใช้บังคับมีความเหมาะสม
หรือไม่ อย่างไร (ข้อ ๕ - ๖ ของร่างประกาศฯ) 

เนื้อความใน (ร่าง) ประกาศฯ ก่อนการประชุมรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ ผลการพิจารณา / แนวทางการด าเนินการ  
ยกเลิกข้อ ๖ (๒) โดยเพิ่มเติมบทเฉพาะกาล 
ข้อ ๒๑ ให้ส านักงาน กสทช. จัดท ารายงานวิเคราะห์แนวทางการก าหนดและก ากับดูแล
โครงสร้างอัตราค่าบริการในส่วนที่เกินกว่าสิทธิการใช้งานของรายการส่งเสริมการขายเสนอต่อ 
กสทช. ภายในวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓ 
ข้อ ๒๒ ให้ผู้รับใบอนุญาตตามข้อ ๔ ก าหนดอัตราค่าบริการในส่วนที่เกินกว่าสิทธิการใช้งาน
ของรายการส่งเสริมการขายทั้งหมดไม่เกินอัตราค่าบริการในส่วนที่เกินกว่าสิทธิการใช้งานที่มี
การเสนอขายหรือให้บริการแก่ผู้ใช้บริการในวันก่อนวันที่ประกาศนี้มีผลใช้บังคับ ทั้งนี้ ภายใน
วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ กสทช. จะประกาศก าหนดอัตราขั้นสูงส าหรับอัตราค่าบริการในส่วน
ที่เกินกว่าสิทธิการใช้งานต่อไป 

 

ประเด็น ผู้แสดงความคิดเห็น/หน่วยงาน/ความเห็น/ข้อเสนอแนะ ผลการพิจารณา / แนวทางการด าเนินการ 
๑.๒ การก าหนดโครงสร้างอัตราค่าบริการประกอบด้วย รูปแบบของบริการ อัตราค่าบริการตามสิทธิการใช้งาน และอัตราค่าบริการในส่วนที่เกินกว่าสิทธิการใช้งาน ที่น ามาใช้บังคับมีความเหมาะสมหรือไม่ อย่างไร 
(ข้อ ๕ – ๖ ของร่างประกาศฯ) 
(๑) เห็นด้วยกับ
ข้อก าหนด 

นายโสภณ หนูรัตน์ / มูลนิธิเพื่อคุ้มครองผู้บริโภค  (แสดงความเห็นในที่
ประชุม) 
- เห็นด้วยกับการก ากับของ กสทช. ให้เปนนอัตราเดียวกันทั้งหมด เพราะว่า
ผู้ใช้บริการเองก็ไม่ทราบตนก าลังใช้บริการอยู่บนคลื่นความถี่ย่านใด การก ากับ
รายคลื่นอาจก่อให้เกิดความสับสน 
- เร่ืองนอกแพ็คเกจ เห็นด้วยกับรูปแบบการก ากบั ส่วนที่เกินกวา่สิทธิ ให้ก ากับ
เปนนรายโปรโมชัน่และเปรียบเทยีบเปนนรายหน่วยวา่อัตราเกินกว่าที่ก าหนดหรือไม่ 
ทางปฏบิัติสามารถตรวจสอบไดง้่าย 

 
 
- การก ากับอัตราค่าบริการในส่วนที่เกินกว่าสิทธิการใช้งานมีข้อดีคือจะช่วยป้องกันไม่ให้ 
ผู้ให้บริการคิดค่าบริการในอัตราที่สูงเกินกว่าอัตราค่าบริการในส่วนที่เกินกว่าสิทธิการใช้งานที่มี
การเสนอขายในตลาด ก่อนวันที่ประกาศนี้มีผลใช้บังคับและมีเพดานในการก ากับดูแล และเปนน
การก าหนดหลักประกันที่ชัดเจนให้ผู้ให้บริการและผู้ใช้บริการแบบรายเดือนเข้าใจตรงกันว่า
ค่าสูงสุดของบริการในส่วนที่เกินกว่าสทิธิการใช้งานเปนนเท่าใด รวมทั้งเปนนการลดผลกระทบจาก 
bill shock ในอนาคต หากผู้ให้บริการมีการเปลี่ยนแปลงอัตราส่วนที่เกินกว่าสิทธิการใช้งาน 
อย่างไรก็ดีการก ากับอัตราค่าบริการที่ไม่เหมาะสมในส่วนที่เกินกว่าสิทธิการใช้งาน จะบิดเบือน
พฤติกรรมการเลือกใช้รายการส่งเสริมการขายของผู้บริโภค เช่น การเลือกรายการส่งเสริม  
การขายที่ราคาเหมาจ่ายไม่สูงและใช้งานนอกโปรเปนนจ านวนมากแทน ซึ่งอาจมีภาระค่าใช้จ่าย



หน้า ๑๑ 

ประเด็น ผู้แสดงความคิดเห็น/หน่วยงาน/ความเห็น/ข้อเสนอแนะ ผลการพิจารณา / แนวทางการด าเนินการ 
๑.๒ การก าหนดโครงสร้างอัตราค่าบริการประกอบด้วย รูปแบบของบริการ อัตราค่าบริการตามสิทธิการใช้งาน และอัตราค่าบริการในส่วนที่เกินกว่าสิทธิการใช้งาน ที่น ามาใช้บังคับมีความเหมาะสมหรือไม่ อย่างไร 
(ข้อ ๕ – ๖ ของร่างประกาศฯ) 

เพิ่มขึ้นจากเดิมได้ และการลดอัตราค่าบริการในส่วนที่เกินกว่าสิทธิการใช้งานจะท าให้เกิดผล
กระทบตามทฤษฎี waterbed effect ซึ่งเปนนทฤษฎีที่กล่าวถึงตลาดที่มีบริการที่เกี่ยวข้องกัน 
ซึ่งในกรณีนี้คือบริการตามสิทธิและบริการที่เกินกว่าสิทธิการใช้งาน โดยผู้ให้บริการอาจชดเชย
รายได้ส่วนที่เสียไปอันเปนนผลจากการปรับลดอัตราค่าบริการส่วนที่เกินกว่าสิทธิการใช้งานไปที่
บริการอ่ืนๆ เช่น การเพิ่มอัตราค่าบริการส่วนที่เปนนไปตามสิทธิการใช้งาน ซึ่งจะกระทบต่อ
ผู้ใช้บริการเปนนวงกว้าง ความหลากหลายของการออกรายการส่งเสริมการขายลดลง ท้ายที่สุด
จะกระทบต่อผู้ใช้บริการ รวมถึงมีข้อจ ากัดทั้งทางเทคนิคและกฎหมายในการแก้ไขสัญญาหรือ
เปลี่ยนรายการส่งเสริมการขายระหว่างผู้ให้บริการและผู้ใช้บริการ รวมทั้งอัตราค่าบริการใน
ส่วนที่ เกินกว่าสิทธิการใช้งาน จะใช้กับบริการ Postpaid ไม่รวมถึง Prepaid แต่หากมี 
การก ากับอัตราค่าบริการที่ไม่เหมาะสม อาจกระทบทั้งต่อผู้ใช้บริการทั้ง ๒ ประเภทได้ตามที่
กล่าวข้างต้น ขณะเดียวกันใน (ร่าง) ประกาศฯ ฉบับนี้ได้มีมาตรการในการคุ้มครองผู้ใช้บริการ
เพื่อลดผลกระทบจากการใช้บริการในส่วนที่เกินกว่าสิทธิการใช้งานไว้ในระดับหนึ่งแล้ว เช่น 
การก าหนดให้ต้องแจ้งเตือนผู้ใช้บริการเปนนการล่วงหน้าก่อนสิ้นสิทธิการใช้งาน ปัจจุบันลักษณะ
รายการส่งเสริมการขายในหลายประเทศมีรูปแบบที่ท าให้บริการในส่วนที่เกินกว่าสิทธิการใช้
งานลดลงมาก เช่น บริการอินเทอร์เน็ตเคลื่อนที่ส่วนใหญ่จะอยู่ในรูปแบบลดความเร็วหรือยุติ
การใช้งาน และจะให้ผู้ใช้บริการซื้อรายการส่งเสริมการขายแบบเสริมก่อนที่จะไปใช้ส่วนที่เกิน
กว่าสิทธิการใช้งาน จากผลกระทบต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นดังกล่าวข้างต้นรวมถึงในร่างประกาศฯ 
ฉบับนี้จะได้ก าหนดมาตรการแจ้งเตือนก่อนสิ้นสิทธิการใช้งาน ดังนั้นจึงเห็นควรให้มีบทเฉพาะ
กาลให้มีการก ากับอัตราค่าบริการในส่วนที่เกินกว่าสิทธิการใช้งาน โดยใช้อัตราค่าบริการในส่วน
ที่เกินกว่าสิทธิการใช้งานที่ผู้ให้บริการให้บริการในปัจจุบันไปพลางก่อน และให้มีการศึกษา
ผลกระทบจากการก ากับอัตราค่าบริการในส่วนที่เกินกว่าสิทธิการใช้งาน รวมทั้งการค านวณหา
อัตราค่าบริการที่เหมาะสมโดยรอบคอบ เพื่อให้การท าหน้าที่ก ากับดูแล อยู่บนความสมดุลของ
ประโยชน์ของรัฐ ประโยชน์ของผู้ใช้บริการ และประโยชน์ของผู้ประกอบการ เพื่อความเปนน
ธรรมแก่ทุกฝ่าย ตลอดจนหาวิธีการสร้างความรับรู้ให้แก่ผู้ใช้บริการในการเลือกใช้รายการ
ส่งเสริมการขายให้เหมาะสมกับพฤติกรรมกรรมการใช้งาน เพื่อการก ากับดูแลที่เหมาะสมต่อไป 
 



หน้า ๑๒ 

ประเด็น ผู้แสดงความคิดเห็น/หน่วยงาน/ความเห็น/ข้อเสนอแนะ ผลการพิจารณา / แนวทางการด าเนินการ 
๑.๒ การก าหนดโครงสร้างอัตราค่าบริการประกอบด้วย รูปแบบของบริการ อัตราค่าบริการตามสิทธิการใช้งาน และอัตราค่าบริการในส่วนที่เกินกว่าสิทธิการใช้งาน ที่น ามาใช้บังคับมีความเหมาะสมหรือไม่ อย่างไร 
(ข้อ ๕ – ๖ ของร่างประกาศฯ) 
(๒) ไม่เห็นด้วยกับ
ข้อก าหนด 
(๓) ข้อเสนอแนะ
อื่นๆ 

นายสุเทพ เตมานุวัฒน์ /  บจก. แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค (แสดงความเห็นใน
ที่ประชุม) 
- ประเด็นเร่ืองโครงสร้างอัตราค่าบริการ AWN เห็นด้วยว่าต้องมีการก ากับอัตรา
ค่าบริการที่เปนนธรรมต่อผู้ใช้บริการ แต่อยากให้พิจารณาถึงต้นทุน การก ากับใน
ปัจจุบั น เปนนการก ากับที่ ปลายเหตุ  ขณะที่ ต้น เหตุ เปนน เรื่องของต้นทุน 
การให้บริการซึ่งมีแนวโน้มสูงขึ้นสอดคล้องกับราคาประมูลคลื่นความถี่ ราคาของ
คลื่นความถี่ย่อมถูกส่งผ่านไปยังผู้ใช้บริการโดยอัตโนมัติ อยากให้ส านักงาน
ค านึงถึงความจริงว่า หลายประเทศไม่ได้ใช้วิธีการประมูลแล้ว บริษัทฯ เสนอให้
จัดสรรคลื่นโดยวิธีอ่ืน เช่น Beauty Contest หรือการให้เปล่า การที่ กสทช. 
ก ากับอัตราค่าบริการทั้งที่ราคาประมูลคลื่นความถี่สูงจึงไม่เปนนธรรมต่อผู้รับ
ใบอนุญาต 

AWN ไม่เห็นด้วยกับการน าอัตราค่าบริการเฉลี่ยของรายการส่งเสริมการขาย
มาใช้ในการก ากับดูแล แต่ต้องการให้ กสทช. พิจารณาเรื่องต้นทุนโดยน าต้นทุน
จากรายงานบัญชีแยกประเภท (Accounting Separation) มาร่วมพิจารณาด้วย 

 
 
- การก าหนดโครงสร้างอัตราค่าบริการได้ค านึงถึงต้นทุนของการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ 
อัตราค่าบริการตามสิทธิการใช้งานที่น ามาใช้ในการก ากับดูแลมีความครอบคลุมต้นทุนของ  
การให้บริการในทุกประเภทบริการ ซึ่งค านึงถึงต้นทุนต่อหน่วยของบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ใน
ประเทศ ซึ่งค านวณโดยใช้ข้อมูลจากต้นทุนบริการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ (ค่า IC) ที่
ก าหนดอยู่ในปัจจุบันและต้นทุนของบริการอินเทอร์เน็ตที่มีความสมเหตุสมผลรวมด้วยต้นทุน
ด้านการตลาดและการขาย ซึ่งข้อมูลต้นทุนในส่วนของบริการอินเทอร์เนตได้น าข้อมูลมาจาก
รายงานบัญชีแยกประเภทที่ผู้ ได้รับใบอนุญาตรายงานมายังส านักงานมาประกอบใน 
การพิจารณา ซึ่งเมื่อน าต้นทุนเหล่านี้มาเปรียบเทียบกับอัตราค่าบริการตามสิทธิการใช้งานของ
รายการส่งเสริมการขายทั้งหมดเฉลี่ยแล้วยังสามารถด าเนินธุรกิจได้ 
 
 
 

บจก. แอดวานศ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค (หนังสือที่ BRD.AWN ๐๑๐๗/๒๕๖๒ 
ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๒) 
- จากภาพรวมประกาศ จะเห็นได้ว่า ประกาศฉบับนี้ขัดเจตนารมณ์  ที่ได้ให้
ความส าคัญโดยเฉพาะอย่างยิ่งการคุ้มครองผู้บริโภคแต่ขาดการวิเคราะห์ข้อมูลของ
ผู้ให้บริการ และขาดความเปนนธรรมในการก ากับดูแล เพื่อให้สอดคล้องกับ มาตรา 
๒๗ ให้ กสทช. มีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ (๙) ก าหนดโครงสร้างอัตราค่าธรรมเนียม
และโครงสร้างอัตราค่าบริการในกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการ
โทรคมนาคม ให้เปนนธรรมต่อผู้ใช้บริการและผู้ให้บริการ โดยค านึงถึงประโยชน์
สาธารณะเปนนส าคัญ  การค านึงถึงแต่ประโยชน์สาธารณะ โดยไม่ให้ความเป็น
ธรรมต่อผู้ให้บริการถือเป็นความไม่เป็นธรรม และสิ่งที่ กสทช. ก ากับอาจจะขัดต่อ
ประกาศ กสทช.  ดังนั้น การที่ กสทช. มาก าหนดโครงสร้างอัตราค่าบริการใหม่นี้
เปนนอัตราที่ต่ าจนเกินไป ส่งผลกระทบถึงการให้บริการผู้ใช้บริการ และสร้างภาระ

 
 
- การก ากับดูแลอัตราค่าบริการโดยก าหนดให้อัตราค่าบริการเฉลี่ยของรายการส่งเสริมการขาย
หลักและรายการส่งเสริมการขายเสริมไม่เกินอัตราอ้างอิงตาม ข้อ ๖(๑) ของร่างประกาศฯ 
ไม่ได้ให้ความส าคัญแต่เพียงผู้ใช้บริการ แต่ยังค านึงถึงผู้ให้บริการด้วย จะเห็นได้ว่าผู้ให้บริการ
สามารถออกรายการส่งเสริมการขายได้หลากหลาย โดยสามารถก าหนดรายการส่งเสริม  
การขายได้สูงกว่าหรือต่ ากว่าอัตราอ้างอิงที่ประกาศก าหนด นอกจากนี้รายการส่งเสริมการขาย
ที่ผู้ให้บริการจะน ามาเฉลี่ยยังครอบคลุมทั้งในส่วนรายการส่งเสริมการขายที่เสนอขายใหม่ 
รายการส่งเสริมการขายที่มีผู้ใช้บริการอยู่ ทั้งรายการส่งเสริมการขายหลัก รายการส่งเสริม 
การขายเสริม ซึ่งผู้ให้บริการมีอิสระในการออกรายการส่งเสริมการขาย ในแต่ละประเภทให้
สอดคล้องกับต้นทุนการด าเนินงานและไม่เกินอัตราอ้างอิงที่ก าหนด นอกจากนี้อัตราอ้างอิงที่
น ามาใช้ในการก ากับดูแลได้มาจากข้อมูลรายการส่งเสริมการขายที่ผู้ให้บริการมีการรายงาน



หน้า ๑๓ 

ประเด็น ผู้แสดงความคิดเห็น/หน่วยงาน/ความเห็น/ข้อเสนอแนะ ผลการพิจารณา / แนวทางการด าเนินการ 
๑.๒ การก าหนดโครงสร้างอัตราค่าบริการประกอบด้วย รูปแบบของบริการ อัตราค่าบริการตามสิทธิการใช้งาน และอัตราค่าบริการในส่วนที่เกินกว่าสิทธิการใช้งาน ที่น ามาใช้บังคับมีความเหมาะสมหรือไม่ อย่างไร 
(ข้อ ๕ – ๖ ของร่างประกาศฯ) 

ให้กับผู้ประกอบการ ทาง กสทช.ควรที่จะสร้างจุดสมดุลระหว่างผู้ใช้บริการและ
ผู้ให้บริการ ซึ่งต้องค านึงถึงการลงทุนคลื่นความถี่ (Spectrum) การขยายโครงข่าย
และการพัฒนาอุตสาหกรรมโทรคมนาคม ที่ผู้ประกอบการต้องใช้เงินลงทุนจ านวน
มาก 
 
- บริษัทฯ เห็นว่าตลาดค้าปลีกบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ภายในประเทศ ถือเปนน
ตลาดที่มีการแข่งขัน สูงอย่างยิ่งซึ่งเมื่อพิจารณาตามค าสั่ง กสทช. ที่ ๗๖.๐๑/
๒๕๕๘ จะสะท้อนให้เห็นว่าเปนนตลาดที่ไม่จ าเปนนต้องก ากับดูแลล่วงหน้า และไม่
มีผู้มีอ านาจเหนือตลาด (SMP) เมื่อตลาดมีการแข่งขันที่สูงขึ้นและความเหลื่อม
ล้ าในการประกอบกิจการลดลง ดังนั้น จึงควรปล่อยให้อัตราค่าบริการเปนนไป
ตามกลไกตลาด นอกจากนี้พัฒนาการของการก ากับดูแลจากทาง กสทช. ได้ให้
อ านาจกับผู้ใช้บริการมากขึ้น (Power of Consumer) โดยการออกประกาศ
และแนวทางปฎิบัติ เกี่ยวกับระบบการให้บริการคงสิทธิ์เลขหมาย (MNP= 
Mobile Number Portability) หรือย้ายค่ายเบอร์เดิม ยิ่งเพิ่มแรงกดดันให้
ผู้ประกอบการมากยิ่งขึ้น ท าให้ผู้ประกอบการทุกรายต้องแข่งขันและพัฒนา
คุณภาพของสินค้าและบริการมากยิ่งขึ้น เพื่อให้ผู้ใช้บริการพึงพอใจ 
 
 
 
 
- ศูนย์วิจัยกสิกรไทย (๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๐) มองว่า ภาพรวมตลาดโทรคมนาคม
ของปี ๒๕๖๑ ยังคงมีทิศทางการเติบโตที่ชะลอตัวลงจากปีก่อนอันเนื่องมาจาก
สภาวะการแข่งขันที่เข้มข้นในตลาด โดยเฉพาะการแข่งขันในด้านราคาส าหรับ
การใช้บริการเสียง (Voice) ยังคงหดตัวอย่างต่อเนื่อง  ขณะเดียวกัน กลุ่ม
ผู้ประกอบการยังคงต้องเผชิญกับความท้าทายด้านการบริหารต้นทุนค่อนข้างสูง
มาก  โดยเฉพาะอย่างยิ่งต้นทุนค่าใบอนุญาตประกอบกิจการ ต้นทุนการขยาย

มายังส านักงาน กสทช. ตามข้อ ๑๖ ของร่างประกาศ กทช เร่ือง อัตราขั้นสูงของค่าบริการและ
การเรียกเก็บอัตราค่าบริการล่วงหน้าในกิจการโทรคมนาคม ซึ่งอัตราค่าบริการที่ได้สะท้อน
อัตราค่าบริการที่เปิดให้บริการในตลาดประจ าปี ๒๕๖๑ รวมถึงเปนนอัตราที่ค านึงถึงต้นทุนต่อ
หน่วยในทุกประเภทบริการ จึงไม่ถือว่าเปนนการสร้างภาระเกินจ าเปนนให้แก่ผู้ให้บริการ 
 
- การก ากับดูแลนี้ไม่ได้อ้างอิงตามประกาศ กสทช. เรื่อง อัตราขั้นสูงของค่าบริการโทรคมนาคม
ส าหรับบริการโทรศัพท์เคลื่อนทื่ประเภทเสียงภายในประเทศ ซึ่งใช้บังคับกับผู้มีอ านาจเหนือ
ตลาด (SMP) ซึ่งเปนนการก ากับในลักษณะอัตราขั้นสูง แต่เปนนการก ากับด้วยอัตราอ้างอิงซึ่งเปนน
ราคาเฉลี่ยของตลาด โดยเปนนไปในแนวเดียวกับ ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการ
อนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ส าหรับกิจการโทรคมนาคมย่าน ๑๘๐๐ MHz และ ประกาศ กสทช. 
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ส าหรับกิจการโทรคมนาคมย่าน ๘๙๕-
๙๑๕  MHz/๙๔๐-๙๖๐ MHz และตาม พรบ.องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และก ากับการ
ประกอบกิจการ วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ.๒๕๕๓ ข้อ ๒๗ 
(๙) “ให้ กสทช. มีอ านาจหน้าที่ก าหนดโครงสร้างอัตราค่าธรรมเนียมและโครงสร้างอัตรา
ค่าบริการในกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม ให้เปนนธรรมต่อ
ผู้ใช้บริการและผู้ให้บริการโดยค านึงถึงประโยชน์สาธารณะเปนนส าคัญ” ซึ่งมอบอ านาจให้ 
กสทช. สามารถก าหนดโครงสร้างอัตราค่าบริการในรูปแบบที่เหมาะสมได้ ซึ่งการก ากับดูแลโดย
ใช้อัตราค่าบริการเฉลี่ยเปนนอัตราอ้างอิงเปิดโอกาสให้ผู้ ให้บริการสามารถออกรายการส่งเสริม
การขายได้หลากหลายรวมทั้งมีความยืดหยุ่นซึ่งมิได้กระทบต่อการสร้างรายได้หรือการลงทุน
ของผู้รับใบอนุญาตอย่างมีนัยส าคัญ แต่อย่างใด 
- การก ากับดูแลอัตราค่าบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ โดยใช้วิธีเปรียบเทียบระหว่างอัตราอ้างอิงกับ
อัตราค่าบริการการเฉลี่ยจากรายการส่งเสริมการขายทั้งหมดที่ผู้ให้บริการเปิดให้บริการ ถือว่ามี
รูปแบบการก ากับที่มีความยืดหยุ่นและให้อิสระต่อผู้ ให้บริการเพราะสามารถก าหนดอัตรา
ค่าบริการของรายการส่งเสริมการขายให้สูงกว่าอัตราอ้างอิงหรือต่ ากว่าอัตราอ้างอิง ใน
ขณะเดียวกันผู้ใช้บริการก็สามารถเลือกใช้รายการส่งเสริมการขายที่มีความหลากหลาย
เหมาะสมกับพฤติกรรมการใช้งานของตัวเองได้ รวมถึงอัตราอ้างอิงที่ก าหนดเปนนอัตราที่ก าหนด
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โครงข่าย อีกทั้ง ยังต้องเตรียมความพร้อมในการประมูลคลื่น ๗๐๐ , ๕G ใน
เวลาอันใกล้อีกด้วย 
 จะเห็นว่าต้นทุนการประมูลคลื่น เรามีอันดับที่สูงเป็นอันดับต้นของโลก 
และ มีอัตราค่าบริการที่ถูกมากเมื่อเทียบกับทั่วโลก อีกทั้งหน่วยงานก ากับ
ดูแลในต่างประเทศไม่ได้มีการก ากับราคาค้าปลีก ในลักษณะนี้ จะเป็นเพียง
แค่เป็นการเฝ้าติดตาม เพื่อให้เกิดมีการแข่งขันกันอย่างเสรี  
- ที่ผ่านมา ทางผู้ให้บริการได้รับรู้อัตราค่าบริการที่ได้ก ากับไว้เบื้องต้น ก่อนที่จะ
เข้าร่วมประมูล โดยคิดค านวณจากปัจจัยในหลายๆด้าน ได้แก่การท าแผนงาน
การลงทุนและการเงินระยะยาว  การประมาณลูกค้าที่จะเข้ามาใช้บริการ  
ตลอดจนประมาณการรายได้ และค่าใช้จ่ายต่างๆ เพื่อน ามาใช้ในการประมูล
คลื่นในแต่ละคร้ัง ดังนั้นหากมีการปรับลดอัตราค่าบริการใหม่นี้  อาจจะส่งผล
ให้รายได้ไม่เป็นไปตามที่ได้คาดไว้ และอาจจะน าไปสู่การเปลี่ยนแปลงหรือ
ส่งผลกระทบต่อการให้บริการ แผนการช าระเงิน และ การประมูลคลื่นต่อไป
ในอนาคต  
 อย่างไรก็ตาม หาก กสทช. เห็นว่ายังมีความจ าเปนนจะต้องก าหนดโครงสร้าง
อัตราค่าบริการให้เปนนมาตรฐานเดียวกันทุกย่านความถี่แล้ว การค านวณ
โครงสร้างอัตราค่าบริการของ กสทช. นั้น บริษัทไม่เห็นด้วยกับการก ากับอัตรา
ค่าบริการเฉลี่ยในตลาด โดยการน ารายการส่งเสริมการขายหลักมาค านวณ 
ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายเสริม  
 
 
 
 
 
 
 

จากสภาพตลาดซึ่งสะท้อนจุดสมดุลระหว่างความต้องการเสนอขายของผู้ให้บริการและ
พฤติกรรมของผู้ใช้บริการและได้ค านึงถึงต้นทุนของผู้ใช้บริการด้วยแล้ว 
 
 
 
 
- ก่อนการตัดสินใจเข้าร่วมประมูล ผู้รับใบอนุญาตต้องมีการค านวณถึงปัจจัยที่อาจมีผลต่อ 
การด าเนินธุรกิจในอนาคต  ซึ่งมติ กทค. ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ “ข้อ ๔. ให้ส านักงาน กสทช. รับ
ข้อสังเกตของที่ประชุมไปด าเนินการเพื่อให้มีการก ากับดูแลอัตราค่าบริการในภาพรวมให้เปนน
มาตรฐานเดียวกันส าหรับคลื่นความถี่ทุกย่าน” ได้มีการระบุถึงการปรับอัตราค่าบริการให้มี
ความเหมาะสมซึ่งมีผลต่ออัตราค่าบริการที่จะน ามาใช้บังคับใหม่ ซึ่งผู้ประกอบการรับทราบมติ
นี้อยู่แล้ว นอกจากนี้ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่
ส าหรับกิจการโทรคมนาคมย่าน ๑๘๐๐ MHz และ ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และ
วิธีการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ส าหรับกิจการโทรคมนาคมย่าน ๘๙๕-๙๑๕  MHz/๙๔๐-๙๖๐ 
MHz ข้อ ๒๑ (๕) “ผู้รับใบอนุญาตต้องจัดให้มีบริการที่เปนนธรรม...จนกว่าคณะกรรมการจะ
ประกาศก าหนดหลักเกณฑ์ที่ เกี่ยวข้องกับการก ากับดูแลอัตราค่าบริการและคุณภาพ 
การให้บริการเปนนอย่างอ่ืน” จะเห็นได้ว่าประกาศทั้งสองฉบับมีการระบุถึงการเปลี่ยนแปลงทั้ง
ในส่วนของอัตราค่าบริการและรูปแบบการก ากับดูแลซึ่งแสดงให้เห็นว่าอัตราค่าบริการจะไม่ใช้
อัตราเดียวกันตลอดระยะเวลาการได้รับใบอนุญาต นั่นคือผู้ได้รับใบอนุญาตจะต้องน าข้อมูลนีไ้ป
เปนนองค์ประกอบในการตัดสินใจก่อนเข้าร่วมการประมูล ประกอบกับสภาพตลาดและอัตรา
ค่าบริการมีการปรับเปลี่ยนตามสภาวะเศรษฐกิจได้ การก ากับอัตราค่าบริการโดยการเฉลี่ยถือ
ว่าได้มีการพิจารณาจุดสมดุลระหว่างผู้ให้บริการและผู้ใช้บริการเนื่องจากการก ากับโดยวิธีนี้  
ผู้ให้บริการสามารถออกรายการส่งเสริมการขายได้หลากหลาย ในขณะเดียวกันผู้ใช้บริการก็
สามารถเลือกใช้รายการส่งเสริมการขายที่มีอัตราค่าบริการเหมาะสมกับพฤติกรรมการใช้งาน
ของตนเอง นอกจากนี้ อัตราค่าบริการเฉลี่ยจะเฉลี่ยจากรายการส่งเสริมการขายทั้งหมดที่ 
ผู้ให้บริการมีให้บริการ จึงถือว่ารูปแบบและอัตราค่าบริการตามร่างประกาศฯ มีความเหมาะสม
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- กสทช. ควรพิจารณาถึงต้นทุนของผู้ประกอบการประกอบด้วย เช่น ค่าประมูล
คลื่นความถี่, ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต, ค่าธรรมเนียม USO, ค่าเลขหมาย, ค่า
การตลาด, การลงทุนและบ ารุงรักษาด้านโครงข่าย รวมถึงการพิจารณาที่ต้อง
ค านึงสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบันที่อยู่ในช่วงขาลง ตลอดจน อัตราเงินเฟ้อ ซึ่งควร
ที่จะน ามาประกอบการพิจารณา 
 ส าหรับในภาพรวมทั้งหมดที่ กสทช.ได้ก าหนดอัตราค่าบริการใหม่  ไม่ว่า
จะเปนนการคิดค านวณอัตราค่าบริการ หรือการก ากับสิทธิต่างๆ ณ ปัจจุบัน  
ทางบริษัทฯ เห็นว่ายังเปนนเวลาที่ยังไม่เหมาะสม เนื่องจากว่าสภาพเศรษฐกิจ
โดยรวมในปัจจุบัน เปนนช่วงขาลง ประกอบกับจ านวนผู้ใช้บริการรายใหม่ที่เข้ามา
ลดน้อยลง ท าให้ไม่เหมาะสมที่จะมาก ากับในครั้งนี้ 

 

 

 
 
 
 
 
- บริษัทฯ จึงขอเสนอให้ใช้โครงสร้างอัตราค่าบริการตามประกาศ กสทช. เรื่อง 
หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ส าหรับกิจการโทรคมนาคม ย่าน 
๑๘๐๐ MHz/ย่าน ๙๐๐ MHz. เปนนอัตราเดียวทุกช่วงคลื่น ส าหรับรายการ
ส่งเสริมหลัก เพื่อให้สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของร่างประกาศฯ ที่ประสงค์จะให้
มีโครงสร้างอัตราค่าบริการที่เปนนมาตรฐานเดียวกันทุกคลื่นความถี่ และยัง
สอดคล้องกับประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้ใช้คลื่น
ความถี่ทั้ง ๒๑๐๐ MHz ๑๘๐๐ MHz และ ๙๐๐ MHz. ที่ผู้ประสงค์ขอรับ 

และค านึงทั้งในส่วนผู้ให้บริการและผู้ใช้บริการแล้ว 
- การก าหนดโครงสร้างอัตราค่าบริการได้ค านึงถึงต้นทุนของการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ 
อัตราค่าบริการตามสิทธิการใช้งานที่น ามาใช้ในการก ากับดูแลมีความครอบคลุมต้นทุนของ  
การให้บริการในทุกประเภทบริการ ซึ่งค านึงถึงต้นทุนต่อหน่วยของบริการการโทรศัพท์เคลื่อนที่
ในประเทศ ซึ่งค านวณโดยใช้ข้อมูลจากต้นทุนบริการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่  
(ค่า IC) ที่ก าหนดอยู่ในปัจจุบันและต้นทุนของบริการอินเทอร์เน็ตที่มีความสมเหตุสมผลรวม
ด้วยต้นทุนด้านการตลาดและการขาย ซึ่งข้อมูลต้นทุนในส่วนของบริการอินเทอร์เน็ตได้น า
ข้อมูลมาจากรายงานบัญชีแยกประเภทที่ผู้ได้รับใบอนุญาตรายงานมายังส านักงานมาประกอบ
ในการพิจารณา ซึ่งเมื่อน าต้นทุนเหล่านี้มาเปรียบเทียบกับอัตราค่าบริการตามสิทธิการใช้งาน
ของรายการส่งเสริมการขายทั้งหมดเฉลี่ยแล้วยังสามารถด าเนินธุรกิจได้อยู ่
- จากข้อมูลจ านวนผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Mobile Subscribers) ซึ่งได้รวบรวมโดย
ส านักวิชาและจัดการทรัพยากรโทรคมนาคม พบว่าจ านวนผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ในปี 
พ.ศ.๒๕๖๑ มีจ านวน ๑๒๔,๒๒๖,๖๙๒ เลขหมาย เพิ่มขึ้นจากปี ๒๕๖๐ ซึ่งมีจ านวนผู้ใช้บริการ
โทรศัพท์เคลื่อนที่ ๑๒๐,๐๘๑,๕๗๖.๕๐ เลขหมาย นั่นคือมีจ านวนเพิ่มขึ้นร้อยละ ๓.๔๕ ซึ่ง
แสดงให้เห็นว่าจ านวนผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่มีจ านวนเพิ่มขึ้น นอกจากนี้การก ากับดูแล
อัตราค่าบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ให้มีความสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมทางเทคโนโลยีและ 
การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจถือเปนนสิ่งส าคัญในการก ากับดูแล นั่นคือไม่ว่าเศรษฐกิจจะอยู่
ในช่วงขาขึ้นหรือขาลงการก ากับดูแลต้องมีความต่อเนื่องและมีการปรับรูปแบบให้สอดคล้องกับ
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น 
- อัตราอ้างอิงที่น ามาใช้ในการก ากับดูแลตามร่างประกาศฯ ฉบับนี้เปนนอัตราที่เหมาะสมกับ
สภาพตลาดในปัจจุบันเนื่องจากข้อมูลที่น ามาใช้ก าหนดอัตราอ้างอิงเปนนข้อมูลรายการส่งเสริม
การขายที่ผู้ให้บริการมีการรายงานมายังส านักงาน กสทช. ตามข้อ ๑๖ ของร่างประกาศ กทช. 
เร่ือง อัตราขั้นสูงของค่าบริการและการเรียกเก็บอัตราค่าบริการล่วงหน้าในกิจการโทรคมนาคม 
ที่ให้บริการในช่วงปี ๒๕๖๑ ซึ่งเปนนอัตราค่าบริการที่สะท้อนอัตราค่าบริการที่ผู้ให้บริการมี
ให้บริการในตลาดอยู่แล้ว  
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ประเด็น ผู้แสดงความคิดเห็น/หน่วยงาน/ความเห็น/ข้อเสนอแนะ ผลการพิจารณา / แนวทางการด าเนินการ 
๑.๒ การก าหนดโครงสร้างอัตราค่าบริการประกอบด้วย รูปแบบของบริการ อัตราค่าบริการตามสิทธิการใช้งาน และอัตราค่าบริการในส่วนที่เกินกว่าสิทธิการใช้งาน ที่น ามาใช้บังคับมีความเหมาะสมหรือไม่ อย่างไร 
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การจัดสรรคลื่นความถี่ทุกรายรับทราบเงื่อนไขการให้บริการก่อนตัดสินใจเข้า
ร่วมประมูลคลื่นความถี่ และขอให้ ส านักงาน กสทช. ใช้อัตราค่าบริการที่ใช้อยู่
ปัจจุบัน คือ 
๑.บริการประเภทเสียง อัตราเฉลี่ย ๐.๖๙ บาท/นาท ี
๒.บริการข้อความสั้น อัตราเฉลี่ย ๑.๑๕ บาท/ข้อความ 
๓.บริการข้อความมัลติมีเดีย อัตราเฉลี่ย ๓.๑๑ บาท/ข้อความ 
๔.บริการอินเตอร์เน็ตเคลื่อนที่อัตราเฉลี่ย ๐.๒๖ บาท/เมกะไบต์ 
- ข้อ ๖ (๒) อัตราค่าบริการในส่วนที่เกินกว่าสิทธิการใช้งานของรายการส่งเสริม
การขายทั้งหมดเฉลี่ยต้องเปนนไปตามที่ก าหนดไว้ทั้งนี้ บริษัทฯ ไม่เห็นด้วยเป็น
อย่างยิ่งกับการก ากับดูแลอัตราค่าบริการในส่วนที่เกินกว่าสิทธิการใช้งาน หรือ
การก ากับค่าบริการนอกเหนือจากรายการส่งเสริมการขายที่ผู้ใช้บริการสมัครใช้
บริการ เพราะโดยทั่วไปผู้บริโภคทุกรายต่างมีเจตนาที่จะเลือกใช้รายการส่งเสริม
การขายหลัก ที่สอดคล้องกับพฤติกรรม หรือ ปริมาณการใช้งานอยู่แล้ว   
 นอกจากนี้ วิธีการคิดอัตราเกินกว่าสิทธิการใช้งาน โดยใช้ลดร้อยละ ๕๐ 
จากราคาตลาด ทางบริษัทคิดว่าการคิดอัตราในลักษณะนี้ไม่ได้อยู่บนพื้นฐาน 
หรือ หลักการใดๆ ทางเศรษฐศาสตร์  
 กสทช. จึงควรพิจารณาก ากับดูแลเฉพาะในรายการส่งเสริมการขายหลัก
เท่านั้น นอกจากนี้การก ากับอัตราค่าบริการทั้งในและนอกรายการส่งเสริม 
การขายจะท าให้ความหลากหลายของรายการส่งเสริมการขายลดลงจนเปนน 
การจ ากัดทางเลือกแก่ผู้บริโภค เนื่องจากหากมีการก าหนดเพดานราคาของ
ค่าบริการส่วนเกิน จะส่งผลให้อัตราค่าบริการระหว่างรายการส่งเสริมการขาย
กับอัตราค่าบริการส่วนเกินไม่มีความแตกต่างกัน จนท าให้ผู้ใช้บริการบางราย
เปลี่ยนไปใช้รายการส่งเสริมการขายหลักที่มีขนาดเล็กลง ผู้ให้บริการจ าเปนนต้อง
ปรับอัตราค่าบริการในรายการส่งเสริมการขายให้สูงขึ้นเพื่อชดเชยรายได้ที่ลดลง 
ท้ายที่สุดอาจส่งผลให้อัตราค่าบริการทั้งตลาดปรับตัวสูงขึ้น 
 นอกจากนี้ บริษัทฯได้เสนอทางเลือกให้กับผู้ใช้บริการโดยตรง ในกรณีที่ใช้

 
 
 
 
 
 
 
- การก ากับอัตราค่าบริการในส่วนที่เกินกว่าสิทธิการใช้งานมีข้อดีคือจะช่วยป้องกันไม่ให้ 
ผู้ให้บริการคิดค่าบริการในอัตราที่สูงเกินกว่าอัตราค่าบริการในส่วนที่เกินกว่าสิทธิการใช้งานที่มี
การเสนอขายในตลาด ก่อนวันที่ประกาศนี้มีผลใช้บังคับและมีเพดานในการก ากับดูแล และเปนน
การก าหนดหลักประกันที่ชัดเจนให้ผู้ให้บริการและผู้ใช้บริการแบบรายเดือนเข้าใจตรงกันว่า
ค่าสูงสุดของบริการในส่วนที่เกินกว่าสทิธิการใช้งานเปนนเท่าใด รวมทั้งเปนนการลดผลกระทบจาก 
bill shock ในอนาคต หากผู้ให้บริการมีการเปลี่ยนแปลงอัตราส่วนที่เกินกว่าสิทธิการใช้งาน 
อย่างไรก็ดีการก ากับอัตราค่าบริการที่ไม่เหมาะสมในส่วนที่เกินกว่าสิทธิการใช้งาน จะบิดเบือน
พฤติกรรมการเลือกใช้รายการส่งเสริมการขายของผู้บริโภค เช่น การเลือกรายการส่งเสริม  
การขายที่ราคาเหมาจ่ายไม่สูงและใช้งานนอกโปรเปนนจ านวนมากแทน ซึ่งอาจมีภาระค่าใช้จ่าย
เพิ่มขึ้นจากเดิมได้ และการลดอัตราค่าบริการในส่วนที่เกินกว่าสิทธิการใช้งานจะท าให้เกิดผล
กระทบตามทฤษฎี waterbed effect ซึ่งเปนนทฤษฎีที่กล่าวถึงตลาดที่มีบริการที่เกี่ยวข้องกัน 
ซึ่งในกรณีนี้คือบริการตามสิทธิและบริการที่เกินกว่าสิทธิการใช้งาน โดยผู้ให้บริการอาจชดเชย
รายได้ส่วนที่เสียไปอันเปนนผลจากการปรับลดอัตราค่าบริการส่วนที่เกินกว่าสิทธิการใช้งานไปที่
บริการอ่ืนๆ เช่น การเพิ่มอัตราค่าบริการส่วนที่เปนนไปตามสิทธิการใช้งาน ซึ่งจะกระทบต่อ
ผู้ใช้บริการเปนนวงกว้าง ความหลากหลายของการออกรายการส่งเสริมการขายลดลง ท้ายที่สุด
จะกระทบต่อผู้ใช้บริการ รวมถึงมีข้อจ ากัดทั้งทางเทคนิคและกฎหมายในการแก้ไขสัญญาหรือ
เปลี่ยนรายการส่งเสริมการขายระหว่างผู้ให้บริการและผู้ใช้บริการ รวมทั้งอัตราค่าบริการใน
ส่วนที่ เกินกว่าสิทธิการใช้งาน จะใช้กับบริการ Postpaid ไม่รวมถึง Prepaid แต่หากมี 
การก ากับอัตราค่าบริการที่ไม่เหมาะสม อาจกระทบทั้งต่อผู้ ใช้บริการทั้ง ๒ ประเภทได้ตามที่



หน้า ๑๗ 

ประเด็น ผู้แสดงความคิดเห็น/หน่วยงาน/ความเห็น/ข้อเสนอแนะ ผลการพิจารณา / แนวทางการด าเนินการ 
๑.๒ การก าหนดโครงสร้างอัตราค่าบริการประกอบด้วย รูปแบบของบริการ อัตราค่าบริการตามสิทธิการใช้งาน และอัตราค่าบริการในส่วนที่เกินกว่าสิทธิการใช้งาน ที่น ามาใช้บังคับมีความเหมาะสมหรือไม่ อย่างไร 
(ข้อ ๕ – ๖ ของร่างประกาศฯ) 

สิทธิการใช้งานหลักหมดแล้ว โดยเสนอรายการส่งเสริมการขายเสริม (On top 
Package) ให้กับผู้ใช้บริการ ซึ่งมีอัตราค่าบริการที่ถูก และเหมาะสมกับการใช้
งาน 
 
 

กล่าวข้างต้น ขณะเดียวกันใน (ร่าง) ประกาศฯ ฉบับนี้ได้มีมาตรการในการคุ้มครองผู้ใช้บริการ
เพื่อลดผลกระทบจากการใช้บริการในส่วนที่เกินกว่าสิทธิการใช้งานไว้ในระดับหนึ่งแล้ว เช่น 
การก าหนดให้ต้องแจ้งเตือนผู้ใช้บริการเปนนการล่วงหน้าก่อนสิ้นสิทธิการใช้งาน ปัจจุบันลักษณะ
รายการส่งเสริมการขายในหลายประเทศมีรูปแบบที่ท าให้บริการในส่วนที่เกินกว่าสิทธิการใช้
งานลดลงมาก เช่น บริการอินเทอร์เน็ตเคลื่อนที่ส่วนใหญ่จะอยู่ในรูปแบบลดความเร็วหรือยุติ
การใช้งาน และจะให้ผู้ใช้บริการซื้อรายการส่งเสริมการขายแบบเสริมก่อนที่จะไปใช้ส่วนที่เกิน
กว่าสิทธิการใช้งาน จากผลกระทบต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นดังกล่าวข้างต้นรวมถึงในร่างประกาศฯ 
ฉบับนี้จะได้ก าหนดมาตรการแจ้งเตือนก่อนสิ้นสิทธิการใช้งาน ดังนั้นจึงเห็นควรให้มีบทเฉพาะ
กาลให้มีการก ากับอัตราค่าบริการในส่วนที่เกินกว่าสิทธิการใช้งาน โดยใช้อัตราค่าบริการในส่วน
ที่เกินกว่าสิทธิการใช้งานที่ผู้ให้บริการให้บริการในปัจจุบันไปพลางก่อน และให้มีการศึกษา
ผลกระทบจากการก ากับอัตราค่าบริการในส่วนที่เกินกว่าสิทธิการใช้งาน รวมทั้งการค านวณหา
อัตราค่าบริการที่เหมาะสมโดยรอบคอบ เพื่อให้การท าหน้าที่ก ากับดูแล อยู่บนความสมดุลของ
ประโยชน์ของรัฐ ประโยชน์ของผู้ใช้บริการ และประโยชน์ของผู้ประกอบการ เพื่อความเปนน
ธรรมแก่ทุกฝ่าย ตลอดจนหาวิธีการสร้างความรับรู้ให้แก่ผู้ใช้บริการในการเลือกใช้รายการ
ส่งเสริมการขายให้เหมาะสมกับพฤติกรรมกรรมการใช้งาน เพื่อการก ากับดูแลที่เหมาะสมต่อไป 

 นายวันชัย ฉัตรฐิติ / บมจ. ดีแทค ไตรเน็ต (แสดงความเห็นในที่ประชุม) 
- ประเด็นต้นทุน นอกจากบริษัทฯ จะมีต้นทุนจากการประมูลคลื่นความถี่แล้ว 
ยังมีต้นทุนในการน าสายลงดินโดยเฉพาะโครงการน าสายลงดินในพื้นที่ กทม. ซึ่ง
มีระยะทางรวมกว่า ๒,๓๐๐ กิโลเมตร โดยต้องท าให้แล้วเสร็จภายในสามปี 
ต้นทุนในการด าเนินการประมาณ ๑ ล้านบาทต่อกิโลเมตร ในขณะที่ต้นทุนของ
ผู้ประกอบการปรับเพิ่มสูงขึ้น นอกจากนี้ ผลการศึกษาของ ส านักวิชาการและ
จัดการทรัพยากรโทรคมนาคม (วท.) ยังพบว่าตลาดค้าปลีกบริการในกิจการ
โทรคมนาคมไม่มีผู้มีอ านาจเหนือตลาด (Significant Market Power : SMP) 
แล้วเหตุใดจึงต้องมีการก ากับอัตราค่าบริการในตลาดค้าปลีกอีก อย่างไรก็ดี
ส านักงาน กสทช. กลับมีเจตนารมณ์ที่จะก ากับให้อัตราค่าบริการค้าปลีกต่ าลง 
เท่ากับเปนนการบีบราคา (Price Squeeze) ส่งผลให้รายเล็กไม่สามารถแข่งขันได้ 

 
- การก าหนดโครงสร้างอัตราค่าบริการได้ค านึงถึงต้นทุนของการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ 
อัตราค่าบริการตามสิทธิการใช้งานที่น ามาใช้ในการก ากับดูแลมีความครอบคลุมต้นทุนของ  
การให้บริการในทุกประเภทบริการ ซึ่งค านึงถึงต้นทุนต่อหน่วยของบริการการโทรศัพท์เคลื่อนที่
ในประเทศ ซึ่งค านวณโดยใช้ข้อมูลจากต้นทุนบริการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่  
(ค่า IC) ที่ก าหนดอยู่ในปัจจุบันและต้นทุนของบริการอินเทอร์เน็ตที่มีความสมเหตุสมผลรวม
ด้วยต้นทุนด้านการตลาดและการขาย ซึ่งข้อมูลต้นทุนในส่วนของบริการอินเทอร์เน็ ตได้น า
ข้อมูลมาจากรายงานบัญชีแยกประเภทที่ผู้ได้รับใบอนุญาตรายงานมายังส านักงานมาประกอบ
ในการพิจารณา ซึ่งเมื่อน าต้นทุนเหล่านี้มาเปรียบเทียบกับอัตราค่าบริการตามสิทธิการใช้งาน
ของรายการส่งเสริมการขายทั้งหมดเฉลี่ยแล้วยังสามารถด าเนินธุรกิจได้ 
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เนื่องจากอัตราค่าบริการในตลาดค้าปลีกลดลงแต่อัตราค่าบริการในตลาดค้าส่ง
ยังคงที่ 
- เวทีนี้เปนนครั้งแรกที่ กสทช. กล่าวถึงการก ากับอัตราค่าบริการนอกรายการ
ส่งเสริมการขาย ในการน าเสนอเมื่อครู่ ผู้แทนส านักงานชี้แจงว่าที่มาของอัตรา
อ้างอิงส าหรับนอกรายการส่งเสริมการขาย คือลดลงจากอัตราค่าบริการนอก
รายการที่สูงที่สุดในตลาดเหลือเพียงครึ่งหนึ่ง ผู้ให้บริการไม่ได้เปนนองค์กรการ
กุศล นโยบายดังกล่าวจะส่งผลกระทบต่อรายได้แน่นอน และจะน าไปสู่การปรับ
อัตราค่าบริการในสิทธิการใช้งานให้สูงขึ้น ผู้ใช้บริการอาจจะไม่ได้ประโยชน์จาก
การก ากับเช่นนี้ 

 
 
- การก ากับอัตราค่าบริการในส่วนที่เกินกว่าสิทธิการใช้งานมีข้อดีคือจะช่วยป้องกันไม่ให้ 
ผู้ให้บริการคิดค่าบริการในอัตราที่สูงเกินกว่าอัตราค่าบริการในส่วนที่เกินกว่าสิทธิการใช้งานที่มี
การเสนอขายในตลาด ก่อนวันที่ประกาศนี้มีผลใช้บังคับและมีเพดานในการก ากับดูแล และเปนน
การก าหนดหลักประกันที่ชัดเจนให้ผู้ให้บริการและผู้ใช้บริการแบบรายเดือนเข้าใจตรงกันว่า
ค่าสูงสุดของบริการในส่วนที่เกินกว่าสทิธิการใช้งานเปนนเท่าใด รวมทั้งเปนนการลดผลกระทบจาก 
bill shock ในอนาคต หากผู้ให้บริการมีการเปลี่ยนแปลงอัตราส่วนที่เกินกว่าสิทธิการใช้งาน 
อย่างไรก็ดีการก ากับอัตราค่าบริการที่ไม่เหมาะสมในส่วนที่เกินกว่าสิทธิการใช้งาน จะบิดเบือน
พฤติกรรมการเลือกใช้รายการส่งเสริมการขายของผู้บริโภค เช่น การเลือกรายการส่งเสริม  
การขายที่ราคาเหมาจ่ายไม่สูงและใช้งานนอกโปรเปนนจ านวนมากแทน ซึ่งอาจมีภาระค่าใช้จ่าย
เพิ่มขึ้นจากเดิมได้ และการลดอัตราค่าบริการในส่วนที่เกินกว่าสิทธิการใช้งานจะท าให้เกิดผล
กระทบตามทฤษฎี waterbed effect ซึ่งเปนนทฤษฎีที่กล่าวถึงตลาดที่มีบริการที่เกี่ยวข้องกัน 
ซึ่งในกรณีนี้คือบริการตามสิทธิและบริการที่เกินกว่าสิทธิการใช้งาน โดยผู้ให้บริการอาจชดเชย
รายได้ส่วนที่เสียไปอันเปนนผลจากการปรับลดอัตราค่าบริการส่วนที่เกินกว่าสิทธิการใช้งานไปที่
บริการอ่ืนๆ เช่น การเพิ่มอัตราค่าบริการส่วนที่เปนนไปตามสิทธิการใช้งาน ซึ่งจะกระทบต่อ
ผู้ใช้บริการเปนนวงกว้าง ความหลากหลายของการออกรายการส่งเสริมการขายลดลง ท้ายที่สุด
จะกระทบต่อผู้ใช้บริการ รวมถึงมีข้อจ ากัดทั้งทางเทคนิคและกฎหมายในการแก้ไขสัญญาหรือ
เปลี่ยนรายการส่งเสริมการขายระหว่างผู้ให้บริการและผู้ใช้บริการ รวมทั้งอัตราค่าบริการใน
ส่วนที่ เกินกว่าสิทธิการใช้งาน จะใช้กับบริการ Postpaid ไม่รวมถึง Prepaid แต่หากมี 
การก ากับอัตราค่าบริการที่ไม่เหมาะสม อาจกระทบทั้งต่อผู้ใช้บริการทั้ง ๒ ประเภทได้ตามที่
กล่าวข้างต้น ขณะเดียวกันใน (ร่าง) ประกาศฯ ฉบับนี้ได้มีมาตรการในการคุ้มครองผู้ใช้บริการ
เพื่อลดผลกระทบจากการใช้บริการในส่วนที่เกินกว่าสิทธิการใช้งานไว้ในระดับหนึ่งแล้ว เช่น 
การก าหนดให้ต้องแจ้งเตือนผู้ใช้บริการเปนนการล่วงหน้าก่อนสิ้นสิทธิการใช้งาน ปัจจุบันลักษณะ
รายการส่งเสริมการขายในหลายประเทศมีรูปแบบที่ท าให้บริการในส่วนที่เกินกว่าสิทธิการใช้
งานลดลงมาก เช่น บริการอินเทอร์เน็ตเคลื่อนที่ส่วนใหญ่จะอยู่ในรูปแบบลดความเร็วหรือยุติ
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การใช้งาน และจะให้ผู้ใช้บริการซื้อรายการส่งเสริมการขายแบบเสริมก่อนที่จะไปใช้ส่วนที่เกิน
กว่าสิทธิการใช้งาน จากผลกระทบต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นดังกล่าวข้างต้นรวมถึงในร่างประกาศฯ 
ฉบับนี้จะได้ก าหนดมาตรการแจ้งเตือนก่อนสิ้นสิทธิการใช้งาน ดังนั้นจึงเห็นควรให้มีบทเฉพาะ
กาลให้มีการก ากับอัตราค่าบริการในส่วนที่เกินกว่าสิทธิการใช้งาน โดยใช้อัตราค่าบริการในส่วน
ที่เกินกว่าสิทธิการใช้งานที่ผู้ให้บริการให้บริการในปัจจุบันไปพลางก่อน และให้มีการศึกษา
ผลกระทบจากการก ากับอัตราค่าบริการในส่วนที่เกินกว่าสิทธิการใช้งาน รวมทั้งการค านวณหา
อัตราค่าบริการที่เหมาะสมโดยรอบคอบ เพื่อให้การท าหน้าที่ก ากับดูแล อยู่บนความสมดุลของ
ประโยชน์ของรัฐ ประโยชน์ของผู้ใช้บริการ และประโยชน์ของผู้ประกอบการ เพื่อความเปนน
ธรรมแก่ทุกฝ่าย ตลอดจนหาวิธีการสร้างความรับรู้ให้แก่ผู้ใช้บริการในการเลือกใช้รายการ
ส่งเสริมการขายให้เหมาะสมกับพฤติกรรมกรรมการใช้งาน เพื่อการก ากับดูแลที่เหมาะสมต่อไป 

บมจ. ดีแทค ไตรเน็ต (หนังสือที่ DTN.RS-NBTC ๐๘๑/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๒ 
มีนาคม ๒๕๖๒) 
- บริษัทฯ ไม่เห็นด้วยกับการก ากับอัตราค่าบริการในระดับค้าปลีกซึ่งโดยเฉพาะ
ในตลาดบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ซึ่งเปนนตลาดที่มีการแข่งขันสูงมาก โดยดูจาก
การที่ตลาดโทรศัพท์เคลื่อนที่ เปนนตลาดที่ไม่มีผู้มีอ านาจเหนือตลาดอย่างมี
นัยส าคัญ การก ากับดูแลอัตราค่าบริการในระดับค้าปลีกจึงเปนนการเข้าแทรกแซง
กลไกตลาด ท าให้สภาพตลาดบิดเบือน กลไกตลาดไม่สามารถท างานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 
 
- บริษัทฯ มีภาระต้นทุนค่าคลื่นความถี่สูงมาก ต้นทุนค่าเชื่อมต่อโครงข่าย 
นอกจากนี้ ผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ทุกรายจะมีต้นทุนส่วนเพิ่มจากโครงการ
น าสายสื่อสารลงใต้ดินของภาครัฐ ทั้งโครงการมหานครแห่งอาเซียน โครงการ
พัฒ นาเมืองใหญ่  และจั งหวัดต่ างๆ โดยเฉพาะอย่ างยิ่ ง โครงการของ
กรุงเทพมหานครที่เพิ่งจะเร่ิมโครงการในปีนี้ โดยโครงการของกรุงเทพมหานครมี
เป้าหมายจะน าสายสื่อสารลงใต้ดินประมาณ ๒๕๐๐ กิโลเมตร ในเวลา ๓ ปี ซึ่ง

 
 
- การก ากับดูแลอัตราคาบริการในตลาดค้าปลีกของบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ก็เพื่อคุ้มครองสิทธิ
และประโยชน์ของผู้ใช้บริการ รวมทั้งสนับสนุนให้เกิดการแข่งขันอย่างเสรีและเปนนธรรม ในกลุ่ม
ผู้ประกอบการ การก ากับโดยใช้อัตราเฉลี่ยผู้ให้บริการสามารถก าหนดอัตราค่าบริการได้สูงหรือ
ต่ ากว่าอัตราอ้างอิงและเมื่อเฉลี่ยรวมอัตราค่าบริการของรายการส่งเสริมการขายทั้งหมดจะต้อง
ต่ ากว่าอัตราอ้างอิงที่ก าหนด ซึ่งส่งผลให้เกิดความหลากหลายของรายการส่งเสริมการขายใน
ขณะเดียวกันผู้ใช้บริการก็สามารถเลือกใช้รายการส่งเสริมการขายได้เหมาะสมกับพฤติกรรม
การใช้งาน การก ากับดูแลด้วยวิธีดังกล่าวจึงถือเปนนรูปแบบการก ากับดูแลที่มีความยืดหยุ่นต่อ
ผู้ประกอบการ (Light handed regulation) และเกิดประโยชน์แก่ผู้ใช้บริการ 
- การก าหนดโครงสร้างอัตราค่าบริการได้ค านึงถึงต้นทุนของการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ 
อัตราค่าบริการตามสิทธิการใช้งานที่น ามาใช้ในการก ากับดูแลมีความครอบคลุมต้นทุนของ  
การให้บริการในทุกประเภทบริการ ซึ่งค านึงถึงต้นทุนต่อหน่วยของบริการการโทรศัพท์เคลื่อนที่
ในประเทศ ซึ่งค านวณโดยใช้ข้อมูลจากต้นทุนบริการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่  
(ค่า IC) ที่ก าหนดอยู่ในปัจจุบันและต้นทุนของบริการอินเทอร์เน็ตที่มีความสมเหตุสมผลรวม
ด้วยต้นทุนด้านการตลาดและการขาย ซึ่งข้อมูลต้นทุนในส่วนของบริการอินเทอร์เน็ ตได้น า



หน้า ๒๐ 

ประเด็น ผู้แสดงความคิดเห็น/หน่วยงาน/ความเห็น/ข้อเสนอแนะ ผลการพิจารณา / แนวทางการด าเนินการ 
๑.๒ การก าหนดโครงสร้างอัตราค่าบริการประกอบด้วย รูปแบบของบริการ อัตราค่าบริการตามสิทธิการใช้งาน และอัตราค่าบริการในส่วนที่เกินกว่าสิทธิการใช้งาน ที่น ามาใช้บังคับมีความเหมาะสมหรือไม่ อย่างไร 
(ข้อ ๕ – ๖ ของร่างประกาศฯ) 

ต้นทุนการน าสายสื่อสารลงใต้ดินมีเงินลงทุนประมาณ ๑ ล้านบาทต่อกิโลเมตร 
และมีต้นทุนค่าเช่าท่อร้อยสายอยู่ประมาณ ๒๐,๐๐๐ บาทต่อ subduct ต่อ
กิโลเมตรต่อเดือน ซึ่งจะเห็นได้ว่าเปนนเงินลงทุนและค่าใช้จ่ายที่สูงมากและยังไม่มี
มาตรการช่วยเหลือใดๆที่เปนนรูปธรรมจาก กสทช. และภาครัฐ  
- นโยบายภาครัฐที่ต้องการให้ประเทศไทยพัฒนาเข้าสู่เทคโนโลยี ๕G ซึ่งต้องการ
เม็ดเงินลงทุนในโครงข่ายและการประมูลคลื่นความถี่ส าหรับโครงข่าย ๕G อีก
เปนนจ านวนมาก การก ากับอัตราค่าบริการค้าปลีกอย่างเข้มงวดมากขึ้นจะส่งผล
ต่อการลงทุนของผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ทุกรายจนอาจจะเปนนอุปสรรคใน
การพัฒนาเข้าสู่เทคโนโลยี ๕G ได้ 
 ดังนั้น บริษัทฯ จึงเห็นว่า กสทช. ควรจะเร่งรัดมาตรการก ากับดูแลในระดับ
ค้าส่งโดยการปรับลดอัตราค่าเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม แนวทางใน 
การช่วยเหลือเยียวยาผู้รับใบอนุญาตจากโครงการน าสายสื่อสารลงดินของ
ภาครัฐก่อนเพื่อให้อุตสาหกรรมโทรคมนาคมสามารถด าเนินต่อไปได้ และ 
การพัฒนาสู่เทคโนโลยี ๕G 
 ทั้งนี้หาก กสทช. พิจารณาแล้วเห็นว่ายังจ าเปนนต้องมีการก ากับดูแลตลาดค้า
ปลีก ก็จ าเปนนต้องพิจารณาถึงต้นทุนในการประกอบกิจการของผู้ให้บริการ
โทรศัพท์เคลื่อนที่ และอัตราผลตอบแทนที่เหมาะสมควบคู่ไปด้วย ไม่ควรก าหนด
อัตราอ้างอิงจากอัตราเฉลี่ยจากรายการส่งเสริมการขายเท่านั้น นอกจากนี้บริษัทฯ 
เข้าร่วมประมูลคลื่นความถี่ ๙๐๐/๑๘๐๐ MHz เมื่อช่วงปลายปี ๒๕๖๑ ซึ่ง
เงื่อนไขการอนุญาตนั้น ได้ก าหนดอัตราอ้างอิงส าหรับคลื่นความถี่ ๙๐๐/๑๘๐๐ 
MHz ไว้แล้ว และบริษัทฯ ได้ใช้อัตราอ้างอิงของคลื่นความถี่ ๙๐๐/๑๘๐๐ MHz 
ในการพิจารณาถึงความเปนนไปได้ในทางธุรกิจ ดังนั้นบริษัทฯ จึงไม่เห็นด้วยที่
ส านักงาน กสทช. จะก าหนดอัตราอ้างอิงใหม่ซึ่ งต่ าลงกว่าอัตราอ้างอิงตาม
เงื่อนไขการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ ๙๐๐/๑๘๐๐ MHz ซึ่งการก าหนดอัตรา
อ้างอิงใหม่นี้จะก่อให้เกิดผลกระทบต่อรายได้ของบริษัทฯ อย่างมาก บริษัทฯ จึง
เสนอให้ใช้อัตราอ้างอิงตามเงื่อนไขการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ ๙๐๐/๑๘๐๐ 

ข้อมูลมาจากรายงานบัญชีแยกประเภทที่ผู้ได้รับใบอนุญาตรายงานมายังส านักงานมาประกอบ
ในการพิจารณา ซึ่งเมื่อน าต้นทุนเหล่านี้มาเปรียบเทียบกับอัตราค่าบริการตามสิทธิการใช้งาน
ของรายการส่งเสริมการขายทั้งหมดเฉลี่ยแล้วยังสามารถด าเนินธุรกิจได้ 
 
- การที่ผู้ให้บริการชี้แจงว่าในอนาคตอาจต้องมีการใช้เงินจ านวนมหาศาลเพื่อน ามาประมูลคลื่น
เพื่อใช้ส าหรับเทคโนโลยี ๕G ทางส านักงาน กสทช. ขอเรียนว่าการปรับอัตราค่าบริการเฉลี่ย 
เปนนการปรับตามข้อมูลรายการส่งเสริมการขายที่ผู้ได้รับใบอนุญาตรายงานมายังส านักงาน 
กสทช. ตามข้อ ๑๖ ของประกาศ กสทช. เรื่อง อัตราขั้นสูงฯ ซึ่งอัตราค่าบริการดังกล่าวสะท้อน
ราคาตลาดที่ผู้ให้บริการด าเนินการอยู่ ดังนั้น อัตราค่าบริการดังกล่าวอาจส่งผลกระทบต่อ
รายได้ของผู้ให้บริการแต่ในจ านวนไม่มากจนส่งผลกระทบต่อการตัดสินใจเข้าร่วมประมูลคลื่นที่
จะด าเนินการในอนาคต 
 
 
 
- การก าหนดโครงสร้างอัตราค่าบริการได้ค านึงถึงต้นทุนของการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ 
อัตราค่าบริการตามสิทธิการใช้งานที่น ามาใช้ในการก ากับดูแลมีความครอบคลุมต้นทุนของการ
ให้บริการในทุกประเภทบริการ ซึ่งค านึงถึงต้นทุนต่อหน่วยของบริการการโทรศัพท์เคลื่อนที่ใน
ประเทศ ซึ่งค านวณโดยใช้ข้อมูลจากต้นทุนบริการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ (ค่า IC) 
ที่ก าหนดอยู่ในปัจจุบันและต้นทุนของบริการอินเทอร์เน็ตที่มีความสมเหตุสมผลรวมด้วยต้นทุน
ด้านการตลาดและการขาย ซึ่งข้อมูลต้นทุนในส่วนของบริการอินเทอร์เนตได้น าข้อมูลมาจาก
รายงานบัญชีแยกประเภทที่ผู้ ได้รับใบอนุญาตรายงานมายังส านักงานมาประกอบใน 
การพิจารณา ซึ่งเมื่อน าต้นทุนเหล่านี้มาเปรียบเทียบกับอัตราค่าบริการตามสิทธิการใช้งานของ
รายการส่งเสริมการขายทั้งหมดเฉลี่ยแล้วยังสามารถด าเนินธุรกิจได้ 
 
 
 



หน้า ๒๑ 

ประเด็น ผู้แสดงความคิดเห็น/หน่วยงาน/ความเห็น/ข้อเสนอแนะ ผลการพิจารณา / แนวทางการด าเนินการ 
๑.๒ การก าหนดโครงสร้างอัตราค่าบริการประกอบด้วย รูปแบบของบริการ อัตราค่าบริการตามสิทธิการใช้งาน และอัตราค่าบริการในส่วนที่เกินกว่าสิทธิการใช้งาน ที่น ามาใช้บังคับมีความเหมาะสมหรือไม่ อย่างไร 
(ข้อ ๕ – ๖ ของร่างประกาศฯ) 

MHz ในการก ากับดูแล 
- ในส่วนประเด็นการก ากับอัตราค่าบริการส่วนที่เกินกว่าสิทธิการใช้งาน บริษัทฯ 
ไม่เห็นด้วยกับการก ากับอัตราค่าบริการส่วนที่เกินกว่าสิทธิการใช้งาน เนื่องจาก 
๑. การก าหนดอัตราโดยน าอัตราค่าบริการสูงสุดมาคิดลดในอัตราร้อยละ ๕๐ 
นั้นเปนนตัวเลขที่ยกขึ้นมาโดยไม่มีเหตุผลทางวิชาการที่มาสนับสนุน และอัตรานี้
จะส่งผลกระทบต่อรายได้ของบริษัทฯ อย่างมาก ๒. เปนนการแทรกแซงตลาดท า
ให้ส่วนต่างระหว่างอัตราค่าบริการตามสิทธิ์และอัตราค่าบริการส่วนเกินสิทธิ์
ลดลงอย่างมาก ท าให้ผู้ใช้บริการเลือกที่จะไม่ใช้รายการส่งเสริมการขายที่มี
ค่าบริการรายเดือนที่สูงกว่าโดยมีสิทธิการใช้งานที่มากกว่า และเพื่อชดเชย
รายได้ที่ลดลงจากการก ากับอัตราค่าบริการส่วนที่ เกินกว่าสิทธิการใช้งาน  
ผู้ให้บริการจ าเปนนต้องปรับขึ้นอัตราค่าบริการตามสิทธิการใช้งานให้สูงขึ้น ดังนั้น
จะพบว่าในภาพรวมผู้ใช้บริการส่วนใหญ่ไม่ได้รับประโยชน์จากการก ากับดูแลนี้ 
ในขณะที่จะท าให้ผู้ใช้บริการบางส่วนเสียประโยชน์จากการที่อัตราค่าบริการตาม
สิทธิ์เพิ่มสูงขึ้น และเมื่อพิจารณารายการส่งเสริมการขายแบบรายเดือนของ 
ผู้ให้บริการทุกรายจะพบว่าไม่มีรายการส่งเสริมการขายใดในปัจจุบันที่มีอัตรา
ค่าบริการส่วนที่เกินกว่าสิทธิการใช้งานเปนนไปตามอัตราที่ส านักงาน กสทช. 
ก าหนดการก ากับดูแลนี้จะส่งผลกระทบต่อผู้ใช้บริการ postpaid ทุกรายต้องมี
ต้นทุนการศึกษารายการส่งเสริมการขายใหม่เพื่อท าการเปลี่ยนรายการส่งเสริม
การขายใหม่ โดยที่ไม่ได้รับประโยชน์จากการก ากับนี้เลย ๓. ปัจจุบัน ผู้ให้บริการ
ก็มีการเสนอขายรายการส่งเสริมการขายเสริมเพื่อให้ผู้ใช้บริการสามารถเลือกใช้
เพิ่มเติมได้ในกรณีที่สิทธิการใช้งานตามรายการส่งเสริมการขายหมดลง จะเห็น
ว่าผู้ใช้บริการมีทางเลือกในการใช้บริการโดยไม่ถูกจ ากัดว่าจะต้องใช้ตามอัตรา
ค่าบริการส่วนที่เกินกว่าสิทธิ์เท่านั้น 

 บริษัทฯ จึงขอเสนอให้ไม่มีการก ากับอัตราค่าบริการส่วนเกินสิทธิการใช้งาน 
 
 

 
- การก ากับอัตราค่าบริการในส่วนที่เกินกว่าสิทธิการใช้งานมีข้อดีคือจะช่วยป้องกันไม่ให้ 
ผู้ให้บริการคิดค่าบริการในอัตราที่สูงเกินกว่าอัตราค่าบริการในส่วนที่เกินกว่าสิทธิการใช้งานที่มี
การเสนอขายในตลาด ก่อนวันที่ประกาศนี้มีผลใช้บังคับและมีเพดานในการก ากับดูแล และเปนน
การก าหนดหลักประกันที่ชัดเจนให้ผู้ให้บริการและผู้ใช้บริการแบบรายเดือนเข้าใจตรงกันว่า
ค่าสูงสุดของบริการในส่วนที่เกินกว่าสทิธิการใช้งานเปนนเท่าใด รวมทั้งเปนนการลดผลกระทบจาก 
bill shock ในอนาคต หากผู้ให้บริการมีการเปลี่ยนแปลงอัตราส่วนที่เกินกว่าสิทธิการใช้งาน 
อย่างไรก็ดีการก ากับอัตราค่าบริการที่ไม่เหมาะสมในส่วนที่เกินกว่าสิทธิการใช้งาน จะบิดเบือน
พฤติกรรมการเลือกใช้รายการส่งเสริมการขายของผู้บริโภค เช่น การเลือกรายการส่งเสริม  
การขายที่ราคาเหมาจ่ายไม่สูงและใช้งานนอกโปรเปนนจ านวนมากแทน ซึ่งอาจมีภาระค่าใช้จ่าย
เพิ่มขึ้นจากเดิมได้ และการลดอัตราค่าบริการในส่วนที่เกินกว่าสิทธิการใช้งานจะท าให้เกิดผล
กระทบตามทฤษฎี waterbed effect ซึ่งเปนนทฤษฎีที่กล่าวถึงตลาดที่มีบริการที่เกี่ยวข้องกัน 
ซึ่งในกรณีนี้คือบริการตามสิทธิและบริการที่เกินกว่าสิทธิการใช้งาน โดยผู้ให้บริการอาจชดเชย
รายได้ส่วนที่เสียไปอันเปนนผลจากการปรับลดอัตราค่าบริการส่วนที่เกินกว่าสิทธิการใช้งานไปที่
บริการอ่ืนๆ เช่น การเพิ่มอัตราค่าบริการส่วนที่เปนนไปตามสิทธิการใช้งาน ซึ่งจะกระทบต่อ
ผู้ใช้บริการเปนนวงกว้าง ความหลากหลายของการออกรายการส่งเสริมการขายลดลง ท้ายที่สุด
จะกระทบต่อผู้ใช้บริการ รวมถึงมีข้อจ ากัดทั้งทางเทคนิคและกฎหมายในการแก้ไขสัญญาหรือ
เปลี่ยนรายการส่งเสริมการขายระหว่างผู้ให้บริการและผู้ใช้บริการ รวมทั้งอัตราค่าบริการใน
ส่วนที่เกินกว่าสิทธิการใช้งาน จะใช้กับบริการ Postpaid ไม่รวมถึง Prepaid แต่หากมีการ
ก ากับอัตราค่าบริการที่ไม่เหมาะสม อาจกระทบทั้งต่อผู้ใช้บริการทั้ง ๒ ประเภทได้ตามที่กล่าว
ข้างต้น ขณะเดียวกันใน (ร่าง) ประกาศฯ ฉบับนี้ได้มีมาตรการในการคุ้มครองผู้ใช้บริการเพื่อลด
ผลกระทบจากการใช้บริการในส่วนที่ เกินกว่าสิทธิการใช้งาน ไว้ในระดับหนึ่งแล้ว เช่น  
การก าหนดให้ต้องแจ้งเตือนผู้ใช้บริการเปนนการล่วงหน้าก่อนสิ้นสิทธิการใช้งาน ปัจจุบันลักษณะ
รายการส่งเสริมการขายในหลายประเทศมีรูปแบบที่ท าให้บริการในส่วนที่เกินกว่าสิทธิการใช้
งานลดลงมาก เช่น บริการอินเทอร์เน็ตเคลื่อนที่ส่วนใหญ่จะอยู่ในรูปแบบลดความเร็วหรือยุติ
การใช้งาน และจะให้ผู้ใช้บริการซื้อรายการส่งเสริมการขายแบบเสริมก่อนที่จะไปใช้ส่วนที่เกิน
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๑.๒ การก าหนดโครงสร้างอัตราค่าบริการประกอบด้วย รูปแบบของบริการ อัตราค่าบริการตามสิทธิการใช้งาน และอัตราค่าบริการในส่วนที่เกินกว่าสิทธิการใช้งาน ที่น ามาใช้บังคับมีความเหมาะสมหรือไม่ อย่างไร 
(ข้อ ๕ – ๖ ของร่างประกาศฯ) 

 
 

กว่าสิทธิการใช้งาน จากผลกระทบต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นดังกล่าวข้างต้นรวมถึงในร่างประกาศฯ 
ฉบับนี้จะได้ก าหนดมาตรการแจ้งเตือนก่อนสิ้นสิทธิการใช้งาน ดังนั้นจึงเห็นควรให้มีบทเฉพาะ
กาลให้มีการก ากับอัตราค่าบริการในส่วนที่เกินกว่าสิทธิการใช้งาน โดยใช้อัตราค่าบริการในส่วน
ที่เกินกว่าสิทธิการใช้งานที่ผู้ให้บริการให้บริการในปัจจุบันไปพลางก่อน และให้มีการศึกษา
ผลกระทบจากการก ากับอัตราค่าบริการในส่วนที่เกินกว่าสิทธิการใช้งาน รวมทั้งการค านวณหา
อัตราค่าบริการที่เหมาะสมโดยรอบคอบ เพื่อให้การท าหน้าที่ก ากับดูแล อยู่บนความสมดุลของ
ประโยชน์ของรัฐ ประโยชน์ของผู้ใช้บริการ และประโยชน์ของผู้ประกอบการ เพื่อความเปนน
ธรรมแก่ทุกฝ่าย ตลอดจนหาวิธีการสร้างความรับรู้ให้แก่ผู้ใช้บริการในการเลือกใช้รายการ
ส่งเสริมการขายให้เหมาะสมกับพฤติกรรมกรรมการใช้งาน เพื่อการก ากับดูแลที่เหมาะสมต่อไป 

นางสาวระพีภัทิย์ เลิศวงศ์วีรชัย/  
บจก. ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น (แสดงความเห็นในที่ประชุม) 
- การคุ้มครองสิทธิของผู้ใช้บริการ ถือเปนนหน้าที่ส าคัญของ กสทช. ผู้ให้บริการ
เองก็ค านึงถึงประโยชน์ของผู้ใช้บริการอยู่แล้ว ผู้ให้บริการอยากให้ผู้ใช้บริการคง
อยู่กับตนเอง ในทางกฎหมาย อ้างถึงมาตรา ๒๗ (๙) จะมีวรรคที่กล่าวว่า  
การก ากับโครงสร้างอัตราค่าบริการต้องค านึงถึงผู้ใช้บริการ และผู้ให้บริการต้อง
สามารถด าเนินธุรกิจได้ ร่างประกาศฉบับนี้เปนนเรื่องของผู้ใช้บริการทั้งสิ้น อัตรา
อ้างอิงที่ก าหนดไม่ได้สะท้อนว่าผู้ให้บริการจะด าเนินธุรกิจต่อไปได้ ย้อนไปปี 
๒๕๔๙ อัตราค่าบริการที่ใช้ก ากับดูแลจะค านึงถึงต้นทุน ไม่ว่าจะเปนนวิธี Rate of 
Return หรือ Price Cap ซึ่งจะครอบคลุมต้นทุน แต่วิธีในปัจจุบันแตกต่างจาก
เดิมอย่างสิ้นเชิง อัตราเดิมอย่าง ๙๙ สตางค์ก็ค านวณมาจากวิธีการ Rate of 
Return แต่อัตราอย่าง ๖๙ สตางค์ เปนนอัตราที่ไม่ได้อ้างถึง มาตรา ๒๗ (๙) 
เพราะเปนนเงื่อนไขในการประมูลคลื่นความถี่ การก าหนดอัตราค่าบริการใน
ลักษณะดังกล่าวเปนนการก าหนดเปนนการเฉพาะ จึงไม่ควรก าหนดอัตราอ้างอิง
เปนนการทั่วไปโดยอาศัยอัตราอ้างอิงที่เปนนเงื่อนไขประกอบใบอนุญาต 
   
 

 
 
- ร่างประกาศฯ ฉบับนี้ค านึงถึงสิทธิและประโยชน์ทั้งในส่วนของผู้ใช้บริการและผู้ให้บริการ โดย
รูปแบบการก ากับดูแลอาศัยฐานอ านาจ ตามพรบ.องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และก ากับการ
ประกอบกิจการ วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ.๒๕๕๓ ข้อ ๒๗ 
(๙) “ให้ กสทช. มีอ านาจหน้าที่ก าหนดโครงสร้างอัตราค่าธรรมเนียมและโครงสร้างอัตรา
ค่าบริการในกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม ให้เปนนธรรมต่อ
ผู้ใช้บริการและผู้ให้บริการโดยค านึงถึงประโยชน์สาธารณะเปนนส าคัญ” ซึ่งมอบอ านาจให้ 
กสทช. สามารถก าหนดโครงสร้างอัตราค่าบริการในรูปแบบที่เหมาะสมได้และมีรูปแบบ 
การก ากับดูแลอัตราค่าบริการในแนวเดียวกันกับ ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการ
อนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ส าหรับกิจการโทรคมนาคมย่าน ๑๘๐๐ MHz และ ประกาศ กสทช. 
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ส าหรับกิจการโทรคมนาคมย่าน  
๘๙๕-๙๑๕  MHz/๙๔๐-๙๖๐ MHz ข้อ ๒๑ (๕) “ผู้รับใบอนุญาตต้องจัดให้มีบริการที่เปนน
ธรรม  ซึ่ งรวมถึงการก าหนดอัตราค่าบริการ  ที่ สมเหตุสมผล  ไม่ เอาเปรียบผู้บริโภค  
มีความชัดเจน และการให้บริการที่มีคุณภาพ ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการก าหนด ทั้งนี้ ผู้รับ
ใบอนุญาตจะต้องก าหนดอัตราค่าบริการส าหรับบริการเสียงและบริการข้อมูลโดยเฉลี่ยแล้วต้อง
ต่ ากว่าอัตราค่าบริการเฉลี่ยของบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่ใช้คลื่นความถี่ย่าน ๒.๑ GHz ณ วันที่
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ประเด็น ผู้แสดงความคิดเห็น/หน่วยงาน/ความเห็น/ข้อเสนอแนะ ผลการพิจารณา / แนวทางการด าเนินการ 
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ประกาศนี้มีผลใช้บังคับ โดยผู้รับใบอนุญาตจะต้องจัดให้มีรายการส่งเสริมการขายอย่างน้อย
หนึ่งรายการที่ส่งเสริมและเพิ่มโอกาสให้ผู้ใช้บริการสามารถเข้าถึงบริการโทรคมนาคมเคลื่อนที่ 
ที่ใช้คลื่นความถี่ย่าน ๑๘๐๐ MHz/๙๐๐ MHz โดยมีอัตราค่าบริการต่ ากว่าอัตราค่าบริการ
เฉลี่ยของบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่ใช้คลื่นความถี่ย่าน  ๒.๑ GHz ณ วันที่ประกาศนี้มีผลใช้
บังคับ (วันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๘) รวมทั้งจะต้องคิดอัตราค่าบริการตาม การใช้งานจริง และมี
คุณภาพการให้บริการไม่ต่ ากว่าคุณภาพการให้บริการเฉลี่ยของบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่ใช้
คลื่นความถี่ย่าน ๒.๑ GHz ทั้งนี้ จนกว่าคณะกรรมการจะประกาศก าหนดหลักเกณฑ์ที่
เกี่ยวข้องกับ การก ากับดูแลอัตราค่าบริการและคุณภาพการให้บริการเปนนอย่างอ่ืน” ซึ่ง
ประกาศทั้งสองฉบับใช้การก ากับดูแลโดยใช้อัตราค่าบริการเฉลี่ยของราคาตลาดมาเปนนอัตรา
อ้างอิงเพื่อใช้ก ากับดูแลรายการส่งเสริมการขายของผู้ให้บริการ โดยอัตราอ้างอิงตามร่าง
ประกาศฯ น ามาจากข้อมูลรายการส่งเสริมการขายที่ผู้ให้บริการรายงานมายังส านักงาน กสทช. 
ตามข้อ ๑๖ ของ ประกาศ กสทช. เรื่อง อัตราขั้นสูงของค่าบริการและการเรียกเก็บอัตรา
ค่าบริการล่วงหน้าในกิจการโทรคมนาคม ซึ่งสะท้อนราคาตลาดที่ให้บริการอยู่ ณ ปัจจุบัน  
- ร่างประกาศฉบับนี้แตกต่างจากประกาศ กสทช. เร่ือง อัตราขั้นสูงของค่าบริการโทรคมนาคม
ส าหรับบริการโทรคมนาคมประเภทเสียงภายในประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๕ ซึ่งผู้อยู่ภายใต้ประกาศ 
กสทช. เรื่อง อัตราขั้นสูงฯ ได้แก่ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่สามและ
เปนนผู้มีอ านาจเหนือตลาดซึ่งก ากับดูแลโดยใช้อัตราขั้นสูง 
- การก าหนดโครงสร้างอัตราค่าบริการได้ค านึงถึงต้นทุนของการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ 
อัตราค่าบริการตามสิทธิการใช้งานที่น ามาใช้ในการก ากับดูแลมีความครอบคลุมต้นทุนของการ
ให้บริการในทุกประเภทบริการ ซึ่งค านึงถึงต้นทุนต่อหน่วยของบริการการโทรศัพท์เคลื่อนที่ใน
ประเทศ ซึ่งค านวณโดยใช้ข้อมูลจากต้นทุนบริการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ (ค่า IC) 
และต้นทุนของบริการอินเทอร์เน็ตที่มีความสมเหตุสมผลรวมด้วยต้นทุนด้านการตลาดและ  
การขาย ซึ่งข้อมูลต้นทุนในส่วนของบริการอินเทอร์เนตได้น าข้อมูลมาจากรายงานบัญชีแยก
ประเภทที่ผู้ได้รับใบอนุญาตรายงานมายังส านักงานมาประกอบในการพิจารณา ซึ่งเมื่อน า
ต้นทุนเหล่านี้มาเปรียบเทียบกับอัตราค่าบริการตามสิทธิการใช้งานของรายการส่งเสริมการขาย
ทั้งหมดเฉลี่ยแล้วยังสามารถด าเนินธุรกิจได้ 



หน้า ๒๔ 

ประเด็น ผู้แสดงความคิดเห็น/หน่วยงาน/ความเห็น/ข้อเสนอแนะ ผลการพิจารณา / แนวทางการด าเนินการ 
๑.๒ การก าหนดโครงสร้างอัตราค่าบริการประกอบด้วย รูปแบบของบริการ อัตราค่าบริการตามสิทธิการใช้งาน และอัตราค่าบริการในส่วนที่เกินกว่าสิทธิการใช้งาน ที่น ามาใช้บังคับมีความเหมาะสมหรือไม่ อย่างไร 
(ข้อ ๕ – ๖ ของร่างประกาศฯ) 

- การก ากับอัตราค่าบริการนอกรายการส่งเสริมการขาย กสทช. ชี้แจงว่าน า
อัตราที่สูงที่สุดมาลด ๕๐% ซึ่งผู้ให้บริการไม่ทราบว่าอัตราสูงสุดเปนนของรายใด 
หากมีทั้งผู้ให้บริการบางรายที่สามารถท าตามประกาศนี้ได้ และผู้ให้บริการบาง
รายที่ไม่สามารถท าได้ แล้วรายที่ท าไม่ได้จะต้องด าเนินการอย่างไร และถ้า
ผู้ใช้บริการพอใจกับรายการส่งเสริมการขายเดิมที่ใช้อยู่ จะต้องด าเนินการ
อย่างไร ผู้ใช้บริการต้องถูกบังคับให้เปลี่ยนรายการหรือไม่ ซึ่งการก ากับนอก
โปรโมชั่นดังกล่าวจะส่งผลกระทบต่อการใช้งานของผู้ใช้บริการจ านวนมาก ทั้งยัง
ก่อให้เกิดการเปลี่ยนโครงสร้างอัตราค่าบริการ 

- การก ากับอัตราค่าบริการในส่วนที่เกินกว่าสิทธิการใช้งานมีข้อดีคือจะช่วยป้องกันไม่ให้ 
ผู้ให้บริการคิดค่าบริการในอัตราที่สูงเกินกว่าอัตราค่าบริการในส่วนที่เกินกว่าสิทธิการใช้งานที่มี
การเสนอขายในตลาด ก่อนวันที่ประกาศนี้มีผลใช้บังคับและมีเพดานในการก ากับดูแล และเปนน
การก าหนดหลักประกันที่ชัดเจนให้ผู้ให้บริการและผู้ใช้บริการแบบรายเดือนเข้าใจตรงกันว่า
ค่าสูงสุดของบริการในส่วนที่เกินกว่าสทิธิการใช้งานเปนนเท่าใด รวมทั้งเปนนการลดผลกระทบจาก 
bill shock ในอนาคต หากผู้ให้บริการมีการเปลี่ยนแปลงอัตราส่วนที่เกินกว่าสิทธิการใช้งาน 
อย่างไรก็ดีการก ากับอัตราค่าบริการที่ไม่เหมาะสมในส่วนที่เกินกว่าสิทธิการใช้งาน จะบิดเบือน
พฤติกรรมการเลือกใช้รายการส่งเสริมการขายของผู้บริโภค เช่น การเลือกรายการส่งเสริม  
การขายที่ราคาเหมาจ่ายไม่สูงและใช้งานนอกโปรเปนนจ านวนมากแทน ซึ่งอาจมีภาระค่าใช้จ่าย
เพิ่มขึ้นจากเดิมได้ และการลดอัตราค่าบริการในส่วนที่เกินกว่าสิทธิการใช้งานจะท าให้เกิดผล
กระทบตามทฤษฎี waterbed effect ซึ่งเปนนทฤษฎีที่กล่าวถึงตลาดที่มีบริการที่เกี่ยวข้องกัน 
ซึ่งในกรณีนี้คือบริการตามสิทธิและบริการที่เกินกว่าสิทธิการใช้งาน โดยผู้ให้บริการอาจชดเชย
รายได้ส่วนที่เสียไปอันเปนนผลจากการปรับลดอัตราค่าบริการส่วนที่เกินกว่าสิทธิการใช้งานไปที่
บริการอ่ืนๆ เช่น การเพิ่มอัตราค่าบริการส่วนที่เปนนไปตามสิทธิการใช้งาน ซึ่งจะกระทบต่อ
ผู้ใช้บริการเปนนวงกว้าง ความหลากหลายของการออกรายการส่งเสริมการขายลดลง ท้ายที่สุด
จะกระทบต่อผู้ใช้บริการ รวมถึงมีข้อจ ากัดทั้งทางเทคนิคและกฎหมายในการแก้ไขสัญญาหรือ
เปลี่ยนรายการส่งเสริมการขายระหว่างผู้ให้บริการและผู้ใช้บริการ รวมทั้งอัตราค่าบริการใน
ส่วนที่ เกินกว่าสิทธิการใช้งาน จะใช้กับบริการ Postpaid ไม่รวมถึง Prepaid แต่หากมี 
การก ากับอัตราค่าบริการที่ไม่เหมาะสม อาจกระทบทั้งต่อผู้ใช้บริการทั้ง ๒ ประเภทได้ตามที่
กล่าวข้างต้น ขณะเดียวกันใน (ร่าง) ประกาศฯ ฉบับนี้ได้มีมาตรการในการคุ้มครองผู้ใช้บริการ
เพื่อลดผลกระทบจากการใช้บริการในส่วนที่เกินกว่าสิทธิการใช้งานไว้ในระดับหนึ่งแล้ว เช่น 
การก าหนดให้ต้องแจ้งเตือนผู้ใช้บริการเปนนการล่วงหน้าก่อนสิ้นสิทธิการใช้งาน ปัจจุบันลักษณะ
รายการส่งเสริมการขายในหลายประเทศมีรูปแบบที่ท าให้บริการในส่วนที่เกินกว่าสิทธิการใช้
งานลดลงมาก เช่น บริการอินเทอร์เน็ตเคลื่อนที่ส่วนใหญ่จะอยู่ในรูปแบบลดความเร็วหรือยุติ
การใช้งาน และจะให้ผู้ใช้บริการซื้อรายการส่งเสริมการขายแบบเสริมก่อนที่จะไปใช้ส่วนที่เกิน
กว่าสิทธิการใช้งาน จากผลกระทบต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นดังกล่าวข้างต้นรวมถึงในร่างประกาศฯ 
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ฉบับนี้จะได้ก าหนดมาตรการแจ้งเตือนก่อนสิ้นสิทธิการใช้งาน ดังนั้นจึงเห็นควรให้มีบทเฉพาะ
กาลให้มีการก ากับอัตราค่าบริการในส่วนที่เกินกว่าสิทธิการใช้งาน โดยใช้อัตราค่าบริการในส่วน
ที่เกินกว่าสิทธิการใช้งานที่ผู้ให้บริการให้บริการในปัจจุบันไปพลางก่อน และให้มีการศึกษา
ผลกระทบจากการก ากับอัตราค่าบริการในส่วนที่เกินกว่าสิทธิการใช้งาน รวมทั้งการค านวณหา
อัตราค่าบริการที่เหมาะสมโดยรอบคอบ เพื่อให้การท าหน้าที่ก ากับดูแล อยู่บนความสมดุลของ
ประโยชน์ของรัฐ ประโยชน์ของผู้ใช้บริการ และประโยชน์ของผู้ประกอบการ เพื่อความเปนน
ธรรมแก่ทุกฝ่าย ตลอดจนหาวิธีการสร้างความรับรู้ให้แก่ผู้ใช้บริการในการเลือกใช้รายการ
ส่งเสริมการขายให้เหมาะสมกับพฤติกรรมกรรมการใช้งาน เพื่อการก ากับดูแลที่เหมาะสมต่อไป 

นางสาวกุลฤดี จาดป้อม / บจก. แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค  (แสดง
ความเห็นในที่ประชุม) 
- เพิ่มเติมจากท่านอ่ืนๆ ที่ได้พูดเรื่องต้นทุน นอกเหนือจากต้นทุนจากการประมูล
และต้นทุนอ่ืนๆ แล้ว ผู้ให้บริการยังมีภาระค่าใช้จ่ายจากค่าธรรมเนียมรายปี ค่า 
USO ค่า Network Cost และ Maintenance Cost ต่างๆ ผู้ให้บริการพยายาม
ท าให้ต้นทุนมีประสิทธิภาพที่สุดแล้วตามที่ผู้แทนจาก DTN ได้แจ้งไป จาก
รายงานของ ส านักงาน กสทช. ซึ่งระบุว่าอัตราค่าบริการประเภทเสียงของไทย
อยู่อันดับที่ ๓ และอัตราค่าบริการข้อมูลอยู่ในอันดับที่ ๔ เมื่อเทียบกับประเทศ
เพื่อนบ้าน ดังนั้นการให้ปรับลดอัตราค่าบริการลงจะเปนนภาระแก่ผู้ให้บริการ 
อย่างไรก็ดี AWN เห็นด้วยกับการก ากับอัตราค่าบริการเดียวส าหรับทุกย่าน
ความถี ่

 

 

 
 
 
 

 
 
- การก าหนดโครงสร้างอัตราค่าบริการได้ค านึงถึงต้นทุนของการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ 
อัตราค่าบริการตามสิทธิการใช้งานที่น ามาใช้ในการก ากับดูแลมีความครอบคลุมต้นทุนของ  
การให้บริการในทุกประเภทบริการ ซึ่งค านึงถึงต้นทุนต่อหน่วยของบริการการโทรศัพท์เคลื่อนที่
ในประเทศ ซึ่งค านวณโดยใช้ข้อมูลจากต้นทุนบริการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่  
(ค่า IC) และต้นทุนของบริการอินเทอร์เน็ตที่มีความสมเหตุสมผลรวมด้วยต้นทุนด้านการตลาด
และการขาย ซึ่งข้อมูลต้นทุนในส่วนของบริการอินเทอร์เนตได้น าข้อมูลมาจากรายงานบญัชีแยก
ประเภทที่ผู้ได้รับใบอนุญาตรายงานมายังส านักงานมาประกอบในการพิจารณา ซึ่งเมื่อน า
ต้นทุนเหล่านี้มาเปรียบเทียบกับอัตราค่าบริการตามสิทธิการใช้งานของรายการส่งเสริมการขาย
ทั้งหมดเฉลี่ยแล้วยังสามารถด าเนินธุรกิจได้ 
- ข้อมูลจากรายงาน Measuring the Information Society Report ๒๐๑๘ โดย ITU พบว่า
อัตราค่าบริการเฉลี่ยของบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ ตามหลัก Mobile cellular basket ของ 
ITU เมื่อคิดเปนนร้อยละเทียบกับรายได้ประชาชาติต่อหัว (GNT per Capita) ซึ่งสะท้อน
ความสามารถในการเข้าถึงบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ของปี ๒๐๑๗ ของประเทศไทยมีค่าเปนน
อันดับ ๔ จากประเทศในกลุ่มอาเซียนจ านวน ๑๐ ประเทศ จึงถือว่าอยู่ในระดับกลาง และโดยที่
อัตราอ้างอิงของคลื่น ๒๑๐๐ MHz ได้ก าหนดตั้งแต่ปี ๒๕๕๕ และคลื่น ๑๘๐๐ MHz และ 
๙๐๐ MHz ได้ก าหนดตั้งแต่ปี ๒๕๕๘ ขณะที่อัตราค่าบริการในช่วงที่ผ่านมามีการปรับลดลง 



หน้า ๒๖ 

ประเด็น ผู้แสดงความคิดเห็น/หน่วยงาน/ความเห็น/ข้อเสนอแนะ ผลการพิจารณา / แนวทางการด าเนินการ 
๑.๒ การก าหนดโครงสร้างอัตราค่าบริการประกอบด้วย รูปแบบของบริการ อัตราค่าบริการตามสิทธิการใช้งาน และอัตราค่าบริการในส่วนที่เกินกว่าสิทธิการใช้งาน ที่น ามาใช้บังคับมีความเหมาะสมหรือไม่ อย่างไร 
(ข้อ ๕ – ๖ ของร่างประกาศฯ) 

 
 
 
- นอกจากนี้ บริษัทฯ มีข้อสงสัยเก่ียวกับที่มาของข้อมูล ส านักงาน กสทช. ชี้แจง
ว่าข้อมูลสัดส่วนรายการส่งเสริมการขายหลักเทียบกับรายการส่งเสริมการขาย
เสริมซึ่งเท่ากับ ๗๐:๓๐ น ามาจากผลการศึกษาในปี ๒๕๕๙ ขณะที่จะน าสัดส่วน
ดังกล่าวมาก ากับในปี ๒๕๖๒ ปัจจุบันการออกรายการส่งเสริมการขายของ 
ผู้ให้บริการต้องปรับตัวค่อนข้างรวดเร็ว เพราะมี Disruption จากภายนอก 
บริษัทฯ เรียนรู้พฤติกรรมของลูกค้าค่อนข้างดีแล้ว เพราะฉะนั้นบริการที่น าเสนอ
แก่ลูกค้าก็จะมีความเหมาะสม ปัจจุบันสัดส่วนผู้ใช้บริการโปรโมชั่นหลักมี
มากกว่าร้อยละ ๘๐ เมื่อเทียบกับโปรโมชั่นเสริม ทางบริษัทฯ จึงเสนอให้ปรับ
สัดส่วนให้มากกว่า ๗๐:๓๐  นอกจากนี้อยากให้มีการน าข้อมูลรายการส่งเสริม
การขายของไตรมาสที่ ๒ ถึง ๔ ของปี ๒๕๖๑ มาใช้ในการค านวณอัตราอ้างอิง
แทนข้อมูลไตรมาสที่ ๑ ถึง ๒ เพื่อให้ได้อัตราอ้างอิงที่เปนนปัจจุบันที่สุด 
  
- บริษัทฯ ขอทราบที่มาของอัตราอ้างอิงส าหรับบริการนอกรายการส่งเสริม 
การขายที่ส านักงานก าหนดให้ลดลง ๕๐% จากอัตรานอกรายการส่งเสริมการ
ขายที่แพงที่สุด ถามว่ามีความสมเหตุสมผล ถูกต้องกับหลักเศรษฐศาสตร์หรือไม่ 
อย่างไร เร่ืองของการค านวณค่าเฉลี่ย บริษัทฯ เข้าใจว่ามาหารเฉลี่ยตามจ านวน
โปรโมชั่นและคลื่น แต่อยากให้ค านึงถึงสัดส่วนการตลาดด้วย เพราะผู้ ให้บริการ
แต่ละรายมีส่วนแบ่งตลาดแตกต่างกัน 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งบริการ Mobile Internet ดังนั้นจึงควรก าหนดอัตราค่าบริการที่จะใช้ใน 
การก ากับดูแลให้สะท้อนราคาตลาดมากขึ้น เพื่อป้องกันการผลักภาระที่ เกินสมควรไปสู่
ผู้บริโภค 
- เห็นควรให้มีการแก้ไขสัดส่วนรายการส่งเสริมการขายหลักเทียบกับรายการส่งเสริมการขายที่
น ามาใช้ถ่วงน้ าหนักอัตราค่าบริการเฉลี่ยตามร่างประกาศฯ  จากเดิม ๗๐:๓๐ ปรับเปนน ๘๐:๒๐ 
เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพตลาดการใช้งานในปัจจุบันของผู้ให้บริการดังที่ผู้แสดงความเห็นได้
ชี้แจง นอกจากนี้การปรับสัดส่วนจาก ๗๐:๓๐ ปรับเปนน ๘๐:๒๐ มีความแตกต่างกับอัตรา
ค่าบริการเฉลี่ยเดิมที่จะน ามาใช้ก ากับดูแลไม่มากนัก การปรับสัดส่วนดังกล่าวจะส่งผลดีต่อ
ผู้ใช้บริการมากขึ้น เนื่องจากผู้ให้บริการจะต้องก าหนดอัตราค่าบริการในส่วนรายการส่งเสริม
การขายหลักคิดในสัดส่วนเพิ่มขึ้นจากร้อยละ ๗๐ เปนนร้อยละ ๘๐ ในขณะที่รายการส่งเสริม
การขายเสริมต้องปรับสัดส่วนลดลงจากร้อยละ ๓๐ เปนนร้อยละ ๒๐ ซึ่งปัจจุบันรายการส่งเสริม
การขายหลักมีอัตราค่าบริการเฉลี่ยสูงกว่าอัตราค่าบริการเฉลี่ยของรายการส่งเสริมการขาย
เสริม ดังนั้นเพื่อให้อัตราค่าบริการเฉลี่ยเปนนไปตามอัตราอ้างอิงที่ก าหนดผู้ให้บริการต้องปรับ
อัตราค่าบริการเฉลี่ยในส่วนรายการส่งเสริมการขายหลักให้ลดลงซึ่งส่งผลดีต่อผู้ใช้บริการส่วน
ใหญ่ 
- ที่ผ่านมาผู้ให้บริการไม่มีการชี้แจงถึงที่มาของการค านวณอัตราค่าบริการในส่วนที่เกินกว่าสิทธิ
การใช้งานต่อส านักงาน กสทช. ดังนั้น จึงจ าเปนนต้องก าหนดอัตราค่าบริการสูงสุดในส่วนที่เกิน
กว่าสิทธิโดยคิดลดในสัดส่วนร้อยละ ๕๐ จากอัตราค่าบริการส่วนที่เกินกว่าสิทธิสูงสุดของ
รายการส่งเสริมการขายทั้งหมดที่น ามาใช้ก าหนดตามร่างประกาศฯ โดยเปนนการเลือกใช้ค่า
กลางซึ่งค านึงถึงความแตกต่างของอัตราตามสิทธิและอัตราที่เกินกว่าสิทธิ ในการก าหนดครั้งนี้ 
อย่างไรก็ดี ส านักงาน กสทช. จะท าการศึกษาเพื่อหาอัตราและวิธีการในการก ากับอัตราในส่วน
ที่เกินกว่าสิทธิการใช้งานต่อไป 
- การก ากับอัตราค่าบริการในส่วนที่เกินกว่าสิทธิการใช้งานมีข้อดีคือ จะช่วยป้องกันไม่ให้ 
ผู้ให้บริการคิดค่าบริการในอัตราที่สูงเกินกว่าอัตราค่าบริการในส่วนที่เกินกว่าสิทธิการใช้งานที่มี
การเสนอขายในตลาด ก่อนวันที่ประกาศนี้มีผลใช้บังคับและมีเพดานในการก ากับดูแล และเปนน
การก าหนดหลักประกันที่ชัดเจนให้ผู้ให้บริการและผู้ใช้บริการแบบรายเดือนเข้าใจตรงกันว่า



หน้า ๒๗ 

ประเด็น ผู้แสดงความคิดเห็น/หน่วยงาน/ความเห็น/ข้อเสนอแนะ ผลการพิจารณา / แนวทางการด าเนินการ 
๑.๒ การก าหนดโครงสร้างอัตราค่าบริการประกอบด้วย รูปแบบของบริการ อัตราค่าบริการตามสิทธิการใช้งาน และอัตราค่าบริการในส่วนที่เกินกว่าสิทธิการใช้งาน ที่น ามาใช้บังคับมีความเหมาะสมหรือไม่ อย่างไร 
(ข้อ ๕ – ๖ ของร่างประกาศฯ) 

ค่าสูงสุดของบริการในส่วนที่เกินกว่าสทิธิการใช้งานเปนนเท่าใด รวมทั้งเปนนการลดผลกระทบจาก 
bill shock ในอนาคต หากผู้ให้บริการมีการเปลี่ยนแปลงอัตราส่วนที่เกินกว่าสิทธิการใช้งาน 
อย่างไรก็ดีการก ากับอัตราค่าบริการที่ไม่เหมาะสมในส่วนที่เกินกว่าสิทธิการใช้งาน จะบิดเบือน
พฤติกรรมการเลือกใช้รายการส่งเสริมการขายของผู้บริโภค เช่น การเลือกรายการส่งเสริม  
การขายที่ราคาเหมาจ่ายไม่สูงและใช้งานนอกโปรเปนนจ านวนมากแทน ซึ่งอาจมีภาระค่าใช้จ่าย
เพิ่มขึ้นจากเดิมได้ และการลดอัตราค่าบริการในส่วนที่เกินกว่าสิทธิการใช้งานจะท าให้เกิดผล
กระทบตามทฤษฎี waterbed effect ซึ่งเปนนทฤษฎีที่กล่าวถึงตลาดที่มีบริการที่เกี่ยวข้องกัน 
ซึ่งในกรณีนี้คือบริการตามสิทธิและบริการที่เกินกว่าสิทธิการใช้งาน โดยผู้ให้บริการอาจชดเชย
รายได้ส่วนที่เสียไปอันเปนนผลจากการปรับลดอัตราค่าบริการส่วนที่เกินกว่าสิทธิการใช้งานไปที่
บริการอ่ืนๆ เช่น การเพิ่มอัตราค่าบริการส่วนที่เปนนไปตามสิทธิการใช้งาน ซึ่งจะกระทบต่อ
ผู้ใช้บริการเปนนวงกว้าง ความหลากหลายของการออกรายการส่งเสริมการขายลดลง ท้ายที่สุด
จะกระทบต่อผู้ใช้บริการ รวมถึงมีข้อจ ากัดทั้งทางเทคนิคและกฎหมายในการแก้ไขสัญญาหรือ
เปลี่ยนรายการส่งเสริมการขายระหว่างผู้ให้บริการและผู้ใช้บริการ รวมทั้งอัตราค่าบริการใน
ส่วนที่ เกินกว่าสิทธิการใช้งาน จะใช้กับบริการ Postpaid ไม่รวมถึง Prepaid แต่หากมี 
การก ากับอัตราค่าบริการที่ไม่เหมาะสม อาจกระทบทั้งต่อผู้ใช้บริการทั้ง ๒ ประเภทได้ตามที่
กล่าวข้างต้น ขณะเดียวกันใน (ร่าง) ประกาศฯ ฉบับนี้ได้มีมาตรการในการคุ้มครองผู้ใช้บริการ
เพื่อลดผลกระทบจากการใช้บริการในส่วนที่เกินกว่าสิทธิการใช้งานไว้ในระดับหนึ่งแล้ว เช่น 
การก าหนดให้ต้องแจ้งเตือนผู้ใช้บริการเปนนการล่วงหน้าก่อนสิ้นสิทธิการใช้งาน ปัจจุบันลักษณะ
รายการส่งเสริมการขายในหลายประเทศมีรูปแบบที่ท าให้บริการในส่วนที่เกินกว่าสิทธิการใช้
งานลดลงมาก เช่น บริการอินเทอร์เน็ตเคลื่อนที่ส่วนใหญ่จะอยู่ในรูปแบบลดความเร็วหรือยุติ
การใช้งาน และจะให้ผู้ใช้บริการซื้อรายการส่งเสริมการขายแบบเสริมก่อนที่จะไปใช้ส่วนที่เกิน
กว่าสิทธิการใช้งาน จากผลกระทบต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นดังกล่าวข้างต้นรวมถึงในร่างประกาศฯ 
ฉบับนี้จะได้ก าหนดมาตรการแจ้งเตือนก่อนสิ้นสิทธิการใช้งาน ดังนั้นจึงเห็นควรให้มีบทเฉพาะ
กาลให้มีการก ากับอัตราค่าบริการในส่วนที่เกินกว่าสิทธิการใช้งาน โดยใช้อัตราค่าบริการในส่วน
ที่เกินกว่าสิทธิการใช้งานที่ผู้ให้บริการให้บริการในปัจจุบันไปพลางก่อน และให้มีการศึกษา
ผลกระทบจากการก ากับอัตราค่าบริการในส่วนที่เกินกว่าสิทธิการใช้งาน รวมทั้งการค านวณหา



หน้า ๒๘ 

ประเด็น ผู้แสดงความคิดเห็น/หน่วยงาน/ความเห็น/ข้อเสนอแนะ ผลการพิจารณา / แนวทางการด าเนินการ 
๑.๒ การก าหนดโครงสร้างอัตราค่าบริการประกอบด้วย รูปแบบของบริการ อัตราค่าบริการตามสิทธิการใช้งาน และอัตราค่าบริการในส่วนที่เกินกว่าสิทธิการใช้งาน ที่น ามาใช้บังคับมีความเหมาะสมหรือไม่ อย่างไร 
(ข้อ ๕ – ๖ ของร่างประกาศฯ) 

อัตราค่าบริการที่เหมาะสมโดยรอบคอบ เพื่อให้การท าหน้าที่ก ากับดูแล อยู่บนความสมดุลของ
ประโยชน์ของรัฐ ประโยชน์ของผู้ใช้บริการ และประโยชน์ของผู้ประกอบการ เพื่อความเปนน
ธรรมแก่ทุกฝ่าย ตลอดจนหาวิธีการสร้างความรับรู้ให้แก่ผู้ใช้บริการในการเลือกใช้รายการ
ส่งเสริมการขายให้เหมาะสมกับพฤติกรรมกรรมการใช้งาน เพื่อการก ากับดูแลที่เหมาะสมต่อไป 

นางสาวพสธร อรัญญพงษ์ไพศาล / บมจ. กสท โทรคมนาคม (แสดง
ความเห็นในที่ประชุม) 
- ปัจจุบันอัตราค่าบริการมีแนวโนม้ปรับลดลงเร่ือยๆ ขณะที่ตลาดสามารถด าเนิน
ไปได้ หน่วยงานก ากับดูแลจึงไม่ควรก าหนดราคาเพราะเปนนการแทรกแซงกลไก
ตลาด  หากจะก ากับเพื่อให้เกิดการเข้าถึงบริการมากขึ้น ก็อาจจะใช้มาตรการอ่ืน
แทน เช่น ก าหนดให้มีการลงทุนโครงข่ายเพิ่มให้ครอบคลุมทั้ งประเทศ 
(coverage) การก ากับแต่ผู้เปนน SMP หรือผู้ที่มี Market Share สูง การก ากับ
ราคาไม่ใช่ค าตอบเดียวเท่านั้น 

 
 
- การก ากับดูแลอัตราคาบริการในตลาดค้าปลีกของบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ก็เพื่อคุ้มครองสิทธิ
และประโยชน์ของผู้ใช้บริการ รวมทั้งสนับสนุนให้เกิดการแข่งขันอย่างเสรีและเปนนธรรม ในกลุ่ม
ผู้ประกอบการ การก ากับโดยใช้อัตราเฉลี่ยผู้ให้บริการสามารถก าหนดอัตราค่าบริการได้สูงหรือ
ต่ ากว่าอัตราอ้างอิงและเมื่อเฉลี่ยรวมอัตราค่าบริการของรายการส่งเสริมการขายทั้งหมดจะต้อง
ต่ ากว่าอัตราอ้างอิงที่ก าหนด ซึ่งส่งผลให้เกิดความหลากหลายของรายการส่งเสริมการขายใน
ขณะเดียวกันผู้ใช้บริการก็สามารถเลือกใช้รายการส่งเสริมการขายได้เหมาะสมกับพฤติกรรม
การใช้งาน การก ากับดูแลด้วยวิธีดังกล่าวจึงถือเปนนรูปแบบการก ากับดูแลที่มีความยืดหยุ่นต่อ
ผู้ประกอบการ (Light handed regulation) และเกิดประโยชน์แก่ผู้ใช้บริการ 

บจก. ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น (หนังสือที่ TUC/H/REG/
๑๘๙/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๒) 
 - บริษัทฯ เห็นว่า ปัจจุบันยังไม่ควรปรับลดโครงสร้างอัตราค่าบริการที่ใช้ใน 
การก ากับดูแลให้เปนนไปตามร่างประกาศฯ เนื่องด้วยเหตุผลดังต่อไปนี้ 
๑. การปรับลดอัตราค่าบริการคร้ังนี้ เปนนวิธีการค านวณจากค่าเฉลี่ยของรายการ
ส่งเสริมการขายในอดีตที่ผู้ให้บริการน าส่งให้แก่ กสทช. แล้วน าอัตราเฉลี่ยนั้นมา
บังคับใช้เปนนอัตราค่าบริการเฉลี่ยขั้นสูง ซึ่งอัตราเฉลี่ยดังกล่าวไม่ได้เปนนอัตราที่
ค านวณหรือสะท้อนมาจากต้นทุนในการให้บริการและเปนนธรรมต่อผู้ให้บริการแต่
อย่างใด นอกจากนี้ ยังเปนนวิธีการค านวณที่ไม่ได้น าปัจจัยในด้านประสิทธิภาพใน
การให้บริการของผู้ให้บริการ รายได้และความสามารถในทางท าก าไรของผู้ให้บริการ 
สภาพการแข่งขันในตลาดโทรศัพท์เคลื่อนที่ ต้นทุนในการให้บริการ การลงทุน 
ผลตอบแทนการลงทุน หรือสภาพเศรษฐกิจมาเปนนปัจจัยในการค านวณ ดังเช่น

 
 
- การก าหนดโครงสร้างอัตราค่าบริการได้ค านึงถึงต้นทุนของการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ 
อัตราค่าบริการตามสิทธิการใช้งานที่น ามาใช้ในการก ากับดูแลมีความครอบคลุมต้นทุนของการ
ให้บริการในทุกประเภทบริการ ซึ่งค านึงถึงต้นทุนต่อหน่วยของบริการการโทรศัพท์เคลื่อนที่ใน
ประเทศ ซึ่งค านวณโดยใช้ข้อมูลจากต้นทุนบริการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ (ค่า IC) 
ที่ก าหนดอยู่ในปัจจุบันและต้นทุนของบริการอินเทอร์เน็ตที่มีความสมเหตุสมผลรวมด้วยต้นทุน
ด้านการตลาดและการขาย ซึ่งข้อมูลต้นทุนในส่วนของบริการอินเทอร์เนตได้น าข้อมูลมาจาก
รายงานบัญชีแยกประเภทที่ผู้ ได้รับใบอนุญาตรายงานมายังส านักงานมาประกอบใน 
การพิจารณา ซึ่งเมื่อน าต้นทุนเหล่านี้มาเปรียบเทียบกับอัตราค่าบริการตามสิทธิการใช้งานของ
รายการส่งเสริมการขายทั้งหมดเฉลี่ยแล้วยังสามารถด าเนินธุรกิจได้จึงถือว่าเปนนธรรมต่อ  
ผู้ให้บริการ 



หน้า ๒๙ 

ประเด็น ผู้แสดงความคิดเห็น/หน่วยงาน/ความเห็น/ข้อเสนอแนะ ผลการพิจารณา / แนวทางการด าเนินการ 
๑.๒ การก าหนดโครงสร้างอัตราค่าบริการประกอบด้วย รูปแบบของบริการ อัตราค่าบริการตามสิทธิการใช้งาน และอัตราค่าบริการในส่วนที่เกินกว่าสิทธิการใช้งาน ที่น ามาใช้บังคับมีความเหมาะสมหรือไม่ อย่างไร 
(ข้อ ๕ – ๖ ของร่างประกาศฯ) 

วิธีการ Rate of Return หรือ วิธีการ Price Cap ซึ่งเปนนหลักการการก ากับดูแล
อัตราค่าบริการสากลที่ได้น าปัจจัยเหล่านั้นมาพิจารณา ดังนั้น โครงสร้างอัตรา
ค่าบริการตามร่างประกาศฯ และวิธีการค านวณ จึงไม่สอดคล้องกับพระราชบัญญัติ
องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุ
โทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา ๒๙ ที่
ก าหนดหน้าที่  กสทช. ในการก าหนดอัตราค่าบริการ โดยให้ค านึงถึงประโยชน์
สาธารณะและภาระของผู้บริโภค ความสอดคล้องของต้นทุนการให้บริการ  
ความคุ้มค่า และการจัดสรรทรัพยากรที่มีประสิทธิภาพด้วย และมาตรา ๒๗ (๙)  
ที่ก าหนดหน้าที่ กสทช ในการก าหนดโครงสร้างอัตราค่าธรรมเนียมและโครงสร้าง
อัตราค่าบริการ ให้เป็นธรรมต่อผู้ใช้บริการและผู้ให้บริการ โดยค านึงถึงประโยชน์
สาธารณะเปนนส าคัญ นอกจากนี้ หลักการและเจตนารมณ์ของร่างประกาศฯ ที่แสดง
ไว้ในเอกสารประกอบการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะฯ เมื่อวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๒ 
หน้า ๑๐ ข้อ ๑) - ๗)  ยังไม่ปรากฏข้อใดที่กล่าวถึงความเปนนธรรมต่อผู้ให้บริการและ
หลักการสะท้อนต้นทุนของผู้ให้บริการแต่อย่างใด อันแสดงให้เห็นว่า กสทช. ก าหนด
หลักเกณฑ์ตามร่างประกาศฯ โดยมิได้ค านึงถึงความเปนนธรรมต่อผู้ให้บริการและ
ต้นทุนการให้บริการ 
 
๒. วิธีการค านวณจากค่าเฉลี่ยของรายการส่งเสริมการขายในอดีตที่ผู้ให้บริการ
น าส่ งให้แก่  กสทช. ไม่สะท้อนอัตราค่าบริการที่ แท้ จริง (Effective rate) ที่
ผู้ใช้บริการได้รับ โดยเปนนการใช้วิธีการค านวณทางสถิติจากข้อมูลในอดีตของผู้
ให้บริการ ซึ่งไม่เปนนธรรมต่อผู้ให้บริการที่ถูกก ากับดูแลอย่างเท่าเทียมกัน เนื่องจาก 
ไม่ได้ค านึงข้อเท็จจริงที่ว่าข้อมูลอัตราตามรายการส่งเสริมการขายของผู้ให้บริการ
เปนนข้อมูลที่มีพลวัตเปลี่ยนไปตามสภาพการแข่งขันในแต่ละช่วงเวลา ในบางกรณี ผู้
ให้บริการมีความจ าเปนนที่จะต้องออกรายการส่งเสริมการขายราคาต่ าในระยะสั้นเพื่อ
แข่งขันดึงดูดลูกค้า หรือให้เหมือนกับคู่แข่งขันรายอื่นเพื่อป้องกันผู้ใช้บริการไหล
ออกไปยังคู่แข่ง ส่งผลให้ค่าเฉลี่ยของอัตราตามรายการส่งเสริมการขายนั้นๆ ในช่วง

- อัตราอ้างอิงที่น ามาใช้ก ากับดูแลตามร่างประกาศฯ ค านวณจากรายการส่งเสริมการขายของ
ผู้ประกอบการรายหลักที่มีส่วนแบ่งทางการตลาดรวมกันมากกว่าร้อยละ ๙๘ โดยเปนนรายการ
ส่งเสริมการขายที่มีการเสนอขายและให้บริการในช่วงปี ๒๕๖๑ เพื่อสะท้อนอัตราค่าบริการของ
ตลาด และได้ปรับด้วยผลกระทบจากอัตราเงินเฟ้อประจ าปี ๒๕๖๒ เพื่อสะท้อนให้เปนนอัตรา
อ้างอิงที่เปนนปัจจุบันในช่วงเวลาที่มีการร่างประกาศ  
- โครงสร้างอัตราค่าบริการที่ก าหนดได้ใช้ข้อมูลอัตราค่าบริการค้าปลีกของตลาดแสดงถึงจุด
สมดุลของตลาด และปรับด้วยค่าอัตราเงินเฟ้อเพื่อให้มีความครอบคลุม สอดคล้องกับสภาพ
เศรษฐกิจในปัจจุบัน รวมถึงได้ค านึงถึงต้นทุนของการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ ค่าใช้จ่ายด้าน
โครงข่าย ต้นทุนบริการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ ต้นทุนของบริการอินเทอร์เน็ตที่มี
ความสมเหตุสมผล และต้นทุนด้านการตลาด/การขาย ดังนั้น เปนนการค านึงถึงทั้งผู้ใช้บริการ
และผู้ให้บริการแล้ว คือ ผู้ใช้บริการได้รับอัตราค่าบริการที่ลดลง ขณะที่ยังคงมีความหลากหลาย
ของรายการส่งเสริมการขาย ในขณะที่ผู้ให้บริการมีความยืดหยุ่นเพียงพอสามารถออกแบบ
รายการส่งเสริมการขายให้มากกว่าและน้อยกว่าค่าเฉลี่ยได้ ไม่เปนนภาระจนเกินไป สามารถ
ด าเนินธุรกิจต่อไปได้ 
- การก ากับดูแลโดยใช้อัตราอ้างอิงที่ค านวณจากค่าเฉลี่ยของราคาตลาด เปนนวิธีการก ากับดูแล
แบบยืดหยุ่นและเปนน Light Handed Approach ซึ่งได้ค านึงถึงความสามารถในการด าเนิน
ธุรกิจของผู้ให้บริการและคุ้มครองผู้ใช้บริการไปพร้อมกันด้วย 
- การก ากับดูแลอัตราค่าบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ โดยใช้วิธีเปรียบเทียบระหว่างอัตราอ้างอิงกับ
อัตราค่าบริการการเฉลี่ยจากรายการส่งเสริมการขายทั้งหมดที่ผู้ให้บริการเปิดให้บริการ ถือว่ามี
รูปแบบการก ากับที่มีความยืดหยุ่นและให้อิสระต่อผู้ให้บริการเพราะสามารถก าหนดอัตรา
ค่าบริการของรายการส่งเสริมการขายให้สูงกว่าอัตราอ้างอิงหรือต่ ากว่าอัตราอ้างอิงได้ตาม
สภาพการแข่งขันในแต่ละช่วงเวลา ในขณะเดียวกันผู้ใช้บริการก็สามารถเลือกใช้รายกา ร
ส่งเสริมการขายที่มีความหลากหลายเหมาะสมกับพฤติกรรมการใช้งานของตัวเองได้ รูปแบบ
การก ากับดูแลโดยวิธีนี้มีแนวทางเดียวกันกับที่น ามาใช้บังคับตามประกาศ กสทช. เรื่อง 
หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ส าหรับกิจการโทรคมนาคมย่าน ๑๘๐๐ MHz 
และ ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ส าหรับกิจการ



หน้า ๓๐ 

ประเด็น ผู้แสดงความคิดเห็น/หน่วยงาน/ความเห็น/ข้อเสนอแนะ ผลการพิจารณา / แนวทางการด าเนินการ 
๑.๒ การก าหนดโครงสร้างอัตราค่าบริการประกอบด้วย รูปแบบของบริการ อัตราค่าบริการตามสิทธิการใช้งาน และอัตราค่าบริการในส่วนที่เกินกว่าสิทธิการใช้งาน ที่น ามาใช้บังคับมีความเหมาะสมหรือไม่ อย่างไร 
(ข้อ ๕ – ๖ ของร่างประกาศฯ) 

เวลา หรือปีนั้นๆ ต่ ากว่าปกติและไม่ได้สะท้อนอัตราเฉลี่ยที่ควรจะเปนนอย่างแท้จริง 
นอกจากนี้  ข้อเท็จจริงปรากฏว่า ต้นทุนของผู้ ให้ บริการแต่ละรายไม่ เท่ากัน 
ความสามารถในการหาลูกค้าหรือท าก าไรไม่เท่ากัน แต่ กสทช. น าอัตราตามรายการ
ส่งเสริมการขายทุกรายการของผู้ให้บริการรายอื่นที่ต่ ากว่ามาคิดเฉลี่ยด้วย และ
น ามาบังคับใช้เปนนอัตราเดียวส าหรับผู้ให้บริการทุกรายย่อมก่อให้เกิดความไม่เปนน
ธรรมและเกิดความได้เปรียบเสียเปรียบ หรือ ถูกมองว่าเปนนอัตราที่เอ้ือประโยชน์ต่อ
ผู้ให้บริการบางราย เนื่องจากไม่ได้สะท้อนอัตราเฉลี่ยส าหรับผู้ให้บริการรายที่แต่เดิม
มีอัตราเฉลี่ยสูงกว่า ท าให้รายนั้นต้องปรับลดอัตราลงมามากกว่าและกระทบต่อ 
ผลประกอบการและความสามารถในการแข่งขันในระยะยาว 
๓. สภาพตลาดโทรศัพท์เคลื่อนที่ของประเทศไทยก าลังเข้าสู่การพัฒนาเทคโนโลยี ๕
G ตามแนวนโยบายของรัฐ และตามการพัฒนาเทคโนโลยีของโลก รวมทั้งจะมีการ
ประมูลคลื่นความถี่ใหม่ในระยะเวลาอันใกล้ เพื่อรองรับการให้บริการ ๕G  ซึ่งจะ
ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงหรือปรับตัว (Market shift) ของตลาดการให้บริการ
โทรศัพท์เคลื่อนที่คร้ังส าคัญอีกครั้งหนึ่ง  ดังนั้น การปรับเปลี่ยนโครงสร้างอัตรา
ค่าบริการ การเปลี่ยนรูปแบบการก ากับรายการส่งเสริมการขาย และปรับลดอัตรา
ค่าบริการเฉลี่ย ณ ขณะนี้ ซึ่งอาศัยข้อมูลสถิติอัตราค่าบริการเฉลี่ยที่ผ่านมาโดยไม่
ค านึงถึงสภาพแวดล้อม แนวโน้มอุตสาหกรรม หรือปัจจัยที่จะเกิดขึ้นในอนาคต จะ
ส่งผลต่อการลงทุนของผู้ให้บริการ และกลายเปนนข้อจ ากัดในการขยายตัวของ
อุตสาหกรรมโทรศัพท์เคลื่อนที่  รวมทั้ง ยังเปนนอุปสรรคและเปนนข้อจ ากัดการเข้าสู่
ตลาดของผู้เล่นรายใหม่และรายเล็กที่ต้องเผชิญการก ากับอัตราค่าบริการค้าปลีก
อย่างเข้มงวด และส่งผลกระทบต่อการพิจารณาเข้าร่วมประมูลคลื่นความถี่ใน
อนาคตของผู้ให้บริการ เนื่องจาก ผู้ให้บริการมีข้อจ ากัดด้านแผนการเงินการลงทุน 
ที่เกิดจากการจ ากัดรายได้ของผู้ประกอบการผ่านการก ากับอัตราค่าบริการค้าปลีกที่
ลดต่ าลงอย่างไม่เปนนธรรมหรือไม่ถูกต้องเหมาะสม  รวมทั้ งกระทบต่ออัตรา
ผลตอบแทนการลงทุนที่ไม่คุ้มค่าต่อการลงทุนเทคโนโลยีให้ทันสมัยหรือเข้าประมูล
คลื่นความถี่ใหม่ อันเปนนการฉุดรั้งความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีการสื่อสารของ

โทรคมนาคมย่าน ๘๙๕-๙๑๕  MHz/๙๔๐-๙๖๐ MHz เพียงแต่มีการปรับอัตราค่าบริการเฉลี่ย
ให้สะท้อนกับสภาพตลาดในปัจจุบัน ซึ่งประกาศหลักเกณฑ์ฯ ดังกล่าวเปิดโอกาสให้มีการ
ปรับแก้ไขอัตราค่าบริการให้สอดคล้องกับสภาพตลาดได้ ซึ่งประกาศฉบับนี้ก็ได้มีการปรับอัตรา
ค่าบริการให้มีความเหมาะสมสอดคล้องกับสภาพตลาดในปัจจุบัน  
- อัตราค่าบริการตามสิทธิการใช้งานที่ก าหนดตามร่างประกาศฯ ฉบับนี้ไม่ได้เอ้ือประโยชน์ต่อ  
ผู้ให้บริการบางรายเนื่องจากได้ใช้ข้อมูลของทุกรายการส่งเสริมการขายของผู้ให้บริการที่มีส่วน
แบ่งการตลาดรวมกันมากกว่า ๙๘% และใช้ข้อมูลที่มีการเสนอขายและให้บริการอยู่ในตลาด
ช่วงเวลา ๑๒ เดือน ของปี ๒๕๖๑ และในสภาพการแข่งขันผู้ให้บริการแต่ละรายจะพิจารณา
ระดับราคาของคู่แข่งเพื่อการออกรายการส่งเสริมการขายที่ตนเองสามารถแข่งขันได้  
- การปรับเปลี่ยนโครงสร้างอัตราค่าบริการเปนนไปตามกลไกการแข่งขันสะท้อนให้เห็นด้วยอัตรา
ค่าบริการที่เสนอขายในตลาด ส าหรับรูปแบบการก ากับรายการส่งเสริมการขายเปนนแนวทาง
เดียวกันกับที่บังคับใช้กับประกาศ กสทช. เร่ือง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่
ส าหรับกิจการโทรคมนาคมย่าน ๑๘๐๐ MHz และ ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และ
วิธีการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ส าหรับกิจการโทรคมนาคมย่าน ๘๙๕-๙๑๕  MHz/๙๔๐-๙๖๐ 
MHz และประกาศ กสทช. เร่ือง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ส าหรับกิจการ
โทรคมนาคมเคลื่อนที่สากล ย่าน ๒.๑ GHz 
- ร่างประกาศฯ ฉบับนี้เปิดโอกาสให้ส านักงาน กสทช. ด าเนินการทบทวนโครงสร้างอัตรา
ค่าบริการเปนนประจ าทุกสามปี หรือในกรณีที่ผู้รับใบอนุญาตตามหมวดนี้มีหนังสือขอให้
พิจารณาทบทวนโครงสร้างอัตราค่าบริการ โดยในการทบทวนให้ค านึงถึงสภาพตลาด
โทรคมนาคม แนวโน้มโครงสร้างอัตราค่าบริการที่เสนอขาย และต้นทุนการให้บริการของผู้รับ
ใบอนุญาต และในกรณีที่สภาพทางเศรษฐกิจหรือสังคมเปลี่ยนแปลงไป หรือมีเหตุอย่างหนึ่ง
อย่างใดท าให้โครงสร้างอัตราค่าบริการไม่เหมาะสม หรือท าให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบใน
ระหว่างผู้รับใบอนุญาตตามหมวดนี้ หรือเปนนเหตุให้ผู้ใช้บริการต้องรับภาระเกินสมควรโดยไม่
เปนนธรรม กสทช. อาจพิจารณาทบทวนโครงสร้างอัตราค่าบริการให้เหมาะสม ดังนั้นกรณีที่  
การให้บริการ ๕G  จะก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงหรือปรับตัว (Market shift) ของตลาด ทาง
ส านักงาน กสทช. หรือผู้ได้รับใบอนุญาตสามารถเสนอให้มีการทบทวนอัตราค่าบริการให้มี



หน้า ๓๑ 

ประเด็น ผู้แสดงความคิดเห็น/หน่วยงาน/ความเห็น/ข้อเสนอแนะ ผลการพิจารณา / แนวทางการด าเนินการ 
๑.๒ การก าหนดโครงสร้างอัตราค่าบริการประกอบด้วย รูปแบบของบริการ อัตราค่าบริการตามสิทธิการใช้งาน และอัตราค่าบริการในส่วนที่เกินกว่าสิทธิการใช้งาน ที่น ามาใช้บังคับมีความเหมาะสมหรือไม่ อย่างไร 
(ข้อ ๕ – ๖ ของร่างประกาศฯ) 

ประเทศ และในท้ายที่สุด รัฐอาจต้องเข้ามา subsidy ในทางใดทางหนึ่ง เพื่อให้เกิด
การลงทุนหรือการพัฒนาเทคโนโลยี ๕G เนื่องจากกลไกตลาดถูกแทรกแซงอย่างไม่มี
ประสิทธิภาพและกลไกราคาถูกควบคุมอย่างไม่เหมาะสม 
 
๔. ปัจจุบัน ผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ ซึ่งเปนนผู้ให้บริการที่ต้องเปนนผู้ลงทุน
โครงข่ายเพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการใช้งาน และลงทุนพัฒนาโครงข่ายตาม 
การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีตลอดเวลา ต้องเผชิญการแข่งขันอย่างหนักหน่วง ไม่
เพียงแต่ผู้แข่งขันในกิจการเดียวกัน แต่ยังต้องสูญเสียส่วนแบ่งรายได้ให้แก่ผู้ให้
บริการ OTT ที่มาอาศัยบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ โดยเฉพาะบริการสื่อสารข้อมูลใน
การให้บริการโดยไม่มีต้นทุนในการลงทุนโครงข่ายหรือ capacity แต่อย่างใด รวมถึง
ไม่อยู่ภายใต้การก ากับดูแลและไม่มีต้นทุนด้านภาษีหรือต้นทุนค่าธรรมเนียม
ใบอนุญาตแต่อย่างใด ดังนั้น การควบคุมอัตราค่าบริการอย่างเคร่งครัดและลดอัตรา
ต่ าลงอย่างไม่เหมาะสมจะยิ่งท าให้ผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ต้องเผชิญกับ
ข้อจ ากัดด้านรายได้และความสามารถในการท าก าไรให้อยู่รอด  ซึ่งก่อให้เกิด 
ความไม่เปนนธรรมต่อผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่  
๕. การคงใช้โครงสร้างอัตราค่าบริการในอัตราเดิมไปก่อนเปนนการให้เวลาตลาดได้
ปรับตัวและมีช่วงเปลี่ยนผ่านส าหรับผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่รายใหม่ที่ไม่เคย
อยู่ภายใต้การก ากับอัตราค่าบริการเฉลี่ยมาก่อน เพื่อลดผลกระทบต่อธุรกิจ แบบ
เฉียบพลันต่อการแข่งขัน และการปรับเปลี่ยนรายการส่งเสริมการขายเพื่อให้อยู่
ภายใต้การก ากับอัตราค่าบริการในอัตราที่ต่ าลงกว่าเดิม  และผู้ใช้บริการอาจได้รับ
ผลกระทบต้องเปลี่ยนแปลงรายการส่งเสริมการขายที่ใช้อยู่ อีกทั้ง ยังเปนนการให้
ระยะเวลา กสทช. ในการพิจารณาสภาพแวดล้อมของอุตสาหกรรมที่จะเกิดขึ้นใน
อนาคต และประเมินผลกระทบจากการก ากับดูแลที่มีต่อผู้ให้บริการรายใหม่ที่เข้ามา
อยู่ภายใต้การก ากับดูแลของ กสทช. เพื่อที่จะก าหนดแนวทางการก ากับดูแลที่
เหมาะสมและเปนนธรรมต่อทั้งผู้ให้บริการและผู้ใช้บริการ และไม่เปนนการฉุดรั้ง 
การพัฒนาของอุตสาหกรรมโทรคมนาคม อุตสาหกรรมที่ เกี่ยวเนื่อง รวมทั้งการ

ความเหมาะสมต่อไป 
- การก ากับอัตราค่าบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ในตลาดค้าปลีกตามร่างประกาศฯ ฉบับนี้เปนน  
การก ากับดูแลแบบอ่อน (Light Handed Approach) ผู้ให้บริการยังมีความยืดหยุ่นสูงใน 
การออกรายการส่งเสริมการขายตามสภาพตลาดปัจจุบัน 
- ถึงแม้ว่าการด าเนินธุรกิจของ MNO  และผู้ให้บริการ OTT อาจอยู่คนละPlatform และที่
ผ่านมา MNO มองว่าถูกเอาเปรียบจากผู้ให้บริการ OTT  อย่างไรก็ดีถ้ามองอีกแง่มุมหนึ่ง OTT 
ก็มีส่วนในการสนับสนุนการใช้ข้อมูลของผู้ใช้บริการซึ่งส่งผลดีต่อ MNO  ดังนั้น MNO กับ OTT 
จึงเปนนพันธมิตรและจะมีการเกื้อหนุนกันทางธุรกิจ การพัฒนาต่อยอดธุรกิจให้บริการได้
กว้างขวางและหลากหลายขึ้นและ MNO สามารถพัฒนาตนเองเปนน OTT ไปพร้อมกันได้ซึ่งจะ
ส่งผลดีต่อทั้งสองฝ่ายที่จะท าให้อุตสาหกรรมโทรคมนาคมเติบโตได้เพิ่มขึ้นจากรูปแบบ  
การให้บริการที่หลากหลายมากขึ้นส่งผลดีต่อศักยภาพในการหารายได้เพิ่มขึ้น และส่งผลดีต่อ
ผู้ใช้บริการด้วยเช่นกัน การก ากับดูแลอัตราค่าบริการโดยใช้อัตราค่าบริการเฉลี่ย เปนนอัตรา
อ้างอิงมีความยืดหยุ่นต่อผู้ให้บริการและเปิดโอกาสให้ผู้ใช้บริการสามารถเลือกใช้รายการ
ส่งเสริมการขายได้หลากหลายเหมาะกับพฤติกรรมการใช้งานของตัวเอง 
 
- อัตราค่าบริการเฉลี่ยที่น ามาใช้ในการก ากับดูแลตามร่างประกาศฯ ฉบับนี้ น ามาจากอัตรา
ค่าบริการเฉลี่ยของรายการส่งเสริมการขายหลักและรายการส่งเสริมการขายเสริมของ 
ผู้ให้บริการที่ให้บริการอยู่ในช่วงปี ๒๕๖๑ ซึ่งมีส่วนแบ่งการตลาดรวมกันมากกว่าร้อยละ ๙๘ 
ของตลาด จึงถือว่าเปนนราคาที่สะท้อนราคาตลาด กรณีผู้ประกอบการรายใหม่จะเข้ามาแข่งขัน
ในตลาดก็ต้องมีการประเมินศักยภาพในการแข่งขันรวมทั้งก าหนดต าแหน่งของตัวเองว่าจะ
แข่งขันในตลาดกลุ่มใด ซึ่ งถ้าต้องการแข่งขันในตลาดที่มีผู้ประกอบรายใหญ่แข่งขัน 
ผู้ประกอบการรายใหม่ย่อมต้องน าปัจจัยต่างๆมาประเมินขีดความสามารถในการแข่งขันของ
ตัวเอง และปัจจัยหนึ่งที่ต้องพิจารณาก็คือราคาตลาดที่เปนนปัจจุบัน  การใช้ราคาตลาดปัจจุบัน
เปนนอัตราอ้างอิง จึงเปนนอัตราที่มีความเหมาะสม เพราะถือเปนนเกณฑ์พื้นฐานของผู้ประกอบการ
รายใหม่ที่จะต้องพิจารณาในการเข้ามาแข่งขัน ถ้าผู้ประกอบการายใหม่ไม่สามารถก าหนดอัตรา
ค่าบริการของตัวเองให้ต่ ากว่าราคาตลาดได้ ก็อาจเปนนอุปสรรคในการแข่งขันในตลาดกลุ่มนี้ 



หน้า ๓๒ 

ประเด็น ผู้แสดงความคิดเห็น/หน่วยงาน/ความเห็น/ข้อเสนอแนะ ผลการพิจารณา / แนวทางการด าเนินการ 
๑.๒ การก าหนดโครงสร้างอัตราค่าบริการประกอบด้วย รูปแบบของบริการ อัตราค่าบริการตามสิทธิการใช้งาน และอัตราค่าบริการในส่วนที่เกินกว่าสิทธิการใช้งาน ที่น ามาใช้บังคับมีความเหมาะสมหรือไม่ อย่างไร 
(ข้อ ๕ – ๖ ของร่างประกาศฯ) 

พัฒนาเศรษฐกิจของประเทศอีกด้วย 
 
 
 
 
- นอกจากนี้ บริษัทฯ ไม่เห็นด้วยกับการก ากับดูแลอัตราค่าบริการในส่วนที่เกินกว่า
สิทธิการใช้งาน ตามร่างประกาศฯ เนื่องจาก อัตราค่าบริการในส่วนเกินกว่าสิทธิการ
ใช้งานเปนนเพียงการตั้งอัตราก าแพงล่วงหน้าเพื่อประโยชน์ในการควบคุมการใช้งาน
ของผู้ใช้บริการให้อยู่ในสิทธิการใช้งานที่ตนเองได้รับ ไม่ให้เกิดภาระค่าใช้จ่ายที่สูง
เกินความจ าเปนน โดยหากผู้ใช้บริการมีความต้องการใช้งานที่สูงขึ้น หรือต่ าลงกว่า
สิทธิการใช้งาน ผู้ใช้บริการสามารถพิจารณาเปลี่ยนแปลงรายการส่งเสริมการขายให้
เหมาะสมได้ตลอด อีกทั้ง ผู้ใช้บริการของบริษัทฯ มีสัดส่วนจ านวนการใช้งานในส่วน
ที่ เกินกว่าสิทธิการใช้งานโดยเฉลี่ยน้อยมากและไม่มีนัยส าคัญ ประกอบกับ  
ผู้ให้บริการจะมีช่องทางในการให้ผู้ ใช้บริการตรวจสอบจ านวนการใช้งานได้
โดยสะดวก รวมถึงการแจ้งเตือนเมื่อใกล้ครบก าหนดสิทธิการใช้งาน รวมทั้ ง  
การน าเสนอรายการส่งเสริมการขายประเภท On top ในอัตราที่เหมาะสมเพิ่มเติม
เพื่อให้ผู้ใช้บริการสามารถเลือกใช้ไปพลางก่อน ก่อนที่จะไปใช้อัตราค่าบริการในส่วน
ที่เกินกว่าสิทธิการใช้งาน  

นอกจากนี้ ที่มาของการก าหนดให้ลดโครงสร้างอัตราค่าบริการในส่วนที่ เกิน
สิทธิการใช้งานลงร้อยละ ๕๐ ยังไม่เหมาะสมเปนนธรรม และไม่ได้มีหลักการหรือ
มาตรฐานการค านวณตามหลักสากลใดๆ รองรับ โดยเฉพาะอย่างยิ่งไม่ได้ค านึง
ต้นทุนในการให้บริการ วิธีการออกแบบรายการส่งเสริมการขายของผู้ให้บริการ และ
ผลกระทบทางลบที่จะเกิดกับผู้ใช้บริการ  
  ในมุมของผู้ให้บริการ การก าหนดให้มีอัตราค่าบริการในส่วนที่เกินกว่าสิทธิ 
การใช้งานในอัตราที่สูงกว่า เปนนการสร้างสมดุลต้นทุนในการให้บริการ เพื่อให้
สามารถก าหนดอัตราค่าบริการตามสิทธิการใช้งานในอัตราที่ต่ าลงมากเพื่อให้

ผู้ประกอบการรายใหม่อาจเลือกต าแหน่งของตัวเองให้อยู่ในกลุ่มตลาด MVNO เนื่องจากตลาด
กลุ่มนี้จะอาศัยจุดแข็งด้านอ่ืนในการแข่งขัน นอกเหนือจากการแข่งขันด้านราคาเปนนหลัก เช่น
การอาศัยจุดแข็งในการให้บริการ เปนนต้น อย่างไรก็ดี ร่างประกาศฯ ฉบับนี้ได้ก าหนดให้มี
ช่วงเวลาในการเปลี่ยนผ่าน (Transition Period) เพื่อการปรับตัวของผู้รับใบอนุญาตที่มีหน้าที่
ตามร่างประกาศฯ ฉบับนี้ไว้ด้วยแล้ว 
- การก ากับอัตราค่าบริการในส่วนที่เกินกว่าสิทธิการใช้งานมีข้อดีคือจะช่วยป้องกันไม่ให้ 
ผู้ให้บริการคิดค่าบริการในอัตราที่สูงเกินกว่าอัตราค่าบริการในส่วนที่เกินกว่าสิทธิการใช้งานที่มี
การเสนอขายในตลาด ก่อนวันที่ประกาศนี้มีผลใช้บังคับและมีเพดานในการก ากับดูแล และเปนน
การก าหนดหลักประกันที่ชัดเจนให้ผู้ให้บริการและผู้ใช้บริการแบบรายเดือนเข้าใจตรงกันว่า
ค่าสูงสุดของบริการในส่วนที่เกินกว่าสทิธิการใช้งานเปนนเท่าใด รวมทั้งเปนนการลดผลกระทบจาก 
bill shock ในอนาคต หากผู้ให้บริการมีการเปลี่ยนแปลงอัตราส่วนที่เกินกว่าสิทธิการใช้งาน 
อย่างไรก็ดีการก ากับอัตราค่าบริการที่ไม่เหมาะสมในส่วนที่เกินกว่าสิทธิการใช้งาน จะบิดเบือน
พฤติกรรมการเลือกใช้รายการส่งเสริมการขายของผู้บริโภค เช่น การเลือกรายการส่งเสริม  
การขายที่ราคาเหมาจ่ายไม่สูงและใช้งานนอกโปรเปนนจ านวนมากแทน ซึ่งอาจมีภาระค่าใช้จ่าย
เพิ่มขึ้นจากเดิมได้ และการลดอัตราค่าบริการในส่วนที่เกินกว่าสิทธิการใช้งานจะท าให้เกิดผล
กระทบตามทฤษฎี waterbed effect ซึ่งเปนนทฤษฎีที่กล่าวถึงตลาดที่มีบริการที่เกี่ยวข้องกัน 
ซึ่งในกรณีนี้คือบริการตามสิทธิและบริการที่เกินกว่าสิทธิการใช้งาน โดยผู้ให้บริการอาจชดเชย
รายได้ส่วนที่เสียไปอันเปนนผลจากการปรับลดอัตราค่าบริการส่วนที่เกินกว่าสิทธิการใช้งานไปที่
บริการอ่ืนๆ เช่น การเพิ่มอัตราค่าบริการส่วนที่เปนนไปตามสิทธิการใช้งาน ซึ่งจะกระทบต่อ
ผู้ใช้บริการเปนนวงกว้าง ความหลากหลายของการออกรายการส่งเสริมการขายลดลง ท้ายที่สุด
จะกระทบต่อผู้ใช้บริการ รวมถึงมีข้อจ ากัดทั้งทางเทคนิคและกฎหมายในการแก้ไขสัญญาหรือ
เปลี่ยนรายการส่งเสริมการขายระหว่างผู้ให้บริการและผู้ใช้บริการ รวมทั้งอัตราค่าบริการใน
ส่วนที่ เกินกว่าสิทธิการใช้งาน จะใช้กับบริการ Postpaid ไม่รวมถึง Prepaid แต่หากมี 
การก ากับอัตราค่าบริการที่ไม่เหมาะสม อาจกระทบทั้งต่อผู้ใช้บริการทั้ง ๒ ประเภทได้ตามที่
กล่าวข้างต้น ขณะเดียวกันใน (ร่าง) ประกาศฯ ฉบับนี้ได้มีมาตรการในการคุ้มครองผู้ใช้บริการ
เพื่อลดผลกระทบจากการใช้บริการในส่วนที่เกินกว่าสิทธิการใช้งานไว้ในระดับหนึ่งแล้ว เช่น 



หน้า ๓๓ 

ประเด็น ผู้แสดงความคิดเห็น/หน่วยงาน/ความเห็น/ข้อเสนอแนะ ผลการพิจารณา / แนวทางการด าเนินการ 
๑.๒ การก าหนดโครงสร้างอัตราค่าบริการประกอบด้วย รูปแบบของบริการ อัตราค่าบริการตามสิทธิการใช้งาน และอัตราค่าบริการในส่วนที่เกินกว่าสิทธิการใช้งาน ที่น ามาใช้บังคับมีความเหมาะสมหรือไม่ อย่างไร 
(ข้อ ๕ – ๖ ของร่างประกาศฯ) 

ผู้ใช้บริการได้ประโยชน์สูงสุด ประกอบกับการก าหนดอัตราค่าบริการในส่วนที่เกิน
กว่าสิทธิการใช้งานที่ เปนนก าแพงควบคุมการใช้งานท าให้ผู้ ให้บริการสามารถ
ประมาณการความต้องการใช้งานของผู้ใช้บริการที่แน่นอนในแต่ละรายการส่งเสริม
การขายได้ล่วงหน้า จากการที่ผู้ใช้บริการใช้งานตามสิทธิการใช้งานที่ได้รับ และ
จัดเตรียม Capacity และการลงทุนที่เหมาะสมต่อการใช้งานของผู้ใช้บริการได้อย่าง
แม่นย ามากยิ่งขึ้น เพื่อให้ผู้ใช้บริการได้รับการบริการที่มีประสิทธิภาพสูงสุด 

การก าหนดให้ต้องแจ้งเตือนผู้ใช้บริการเปนนการล่วงหน้าก่อนสิ้นสิทธิการใช้งาน ปัจจุบันลักษณะ
รายการส่งเสริมการขายในหลายประเทศมีรูปแบบที่ท าให้บริการในส่วนที่เกินกว่าสิทธิการใช้
งานลดลงมาก เช่น บริการอินเทอร์เน็ตเคลื่อนที่ส่วนใหญ่จะอยู่ในรูปแบบลดความเร็วหรือยุติ
การใช้งาน และจะให้ผู้ใช้บริการซื้อรายการส่งเสริมการขายแบบเสริมก่อนที่จะไปใช้ส่วนที่เกิน
กว่าสิทธิการใช้งาน จากผลกระทบต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นดังกล่าวข้างต้นรวมถึงในร่างประกาศฯ 
ฉบับนี้จะได้ก าหนดมาตรการแจ้งเตือนก่อนสิ้นสิทธิการใช้งาน ดังนั้นจึงเห็นควรให้มีบทเฉพาะ
กาลให้มีการก ากับอัตราค่าบริการในส่วนที่เกินกว่าสิทธิการใช้งาน โดยใช้อัตราค่าบริการในส่วน
ที่เกินกว่าสิทธิการใช้งานที่ผู้ให้บริการให้บริการในปัจจุบันไปพลางก่อน และให้มีการศึกษา
ผลกระทบจากการก ากับอัตราค่าบริการในส่วนที่เกินกว่าสิทธิการใช้งาน รวมทั้งการค านวณหา
อัตราค่าบริการที่เหมาะสมโดยรอบคอบ เพื่อให้การท าหน้าที่ก ากับดูแล อยู่บนความสมดุลของ
ประโยชน์ของรัฐ ประโยชน์ของผู้ใช้บริการ และประโยชน์ของผู้ประกอบการ เพื่อความเปนน
ธรรมแก่ทุกฝ่าย ตลอดจนหาวิธีการสร้างความรับรู้ให้แก่ผู้ใช้บริการในการเลือกใช้รายการ
ส่งเสริมการขายให้เหมาะสมกับพฤติกรรมกรรมการใช้งาน เพื่อการก ากับดูแลที่เหมาะสมต่อไป 

บมจ. ทีโอที จ ากัด (หนังสือ ดว่นที่สุด เลขที่ ทีโอที/๑๕๑ ลงวันที่ ๒๒ 
มีนาคม ๒๕๖๒) 
- การก าหนดให้ผู้รับใบอนุญาตตามข้อ ๔ ต้องปฏิบัติตามโครงสร้างอัตรา
ค่าบริการที่ก าหนดให้ไว้ใน (ร่าง) ประกาศนี้  โดยหลักการมีประโยชน์ใน 
การก ากับดูแลเพื่อให้เกิดความเปนนธรรม และสามารถแสดงข้อมูลให้ผู้ใช้บริการ
ทราบอย่างชัดเจนยิ่งขึ้น เปนนการคุ้มครองผู้ใช้บริการ อย่างไรก็ตาม ในการก ากับ
ดูแลนั้น นอกจากการมุ่งสร้างความเปนนธรรมให้ผู้ใช้บริการแล้ว ส านักงาน 
กสทช. ควรพิจารณาถึงภาระต้นทุนและค่าใช้จ่ายต่างๆ ของผู้รับใบอนุญาตที่จะ
เกิดขึ้นจากการออกกฎเกณฑ์ต่างๆ ของ กสทช. ด้วย เพราะผู้รับใบอนุญาตมี
ภาระต้นทุนหลักที่เก่ียวข้องกับกฎเกณฑ์ของ กสทช. อยู่แล้วหลายรายการ เช่น 
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม ค่าธรรมเนียมเลขหมาย
โทรคมนาคม ค่าธรรมเนียม USO ค่าประมูลคลื่นความถี่ และ ค่าใช้จ่ายใน 
การจดท ารายงานต่างๆ (รายงานตามที่ก าหนดในเงื่อนไขแนบท้ายใบอนุญาต 

 
 
- การก ากับดูแลตามร่างประกาศฯ ฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อก ากับเฉพาะผู้ประกอบการที่มีคลื่น
ความถี่และโครงข่ายเปนนของตนเอง ซึ่งการมีคลื่นความถี่และโครงข่ายเปนนของตนเองถือเปนน
ทรัพยากรหรือปัจจัยการผลิตที่ส าคัญและมีผลต่อการด าเนินธุรกิจในตลาดโทรศัพท์เคลื่อนที่ ซึ่ง
เปนนข้อได้เปรียบต่อผู้ประกอบการที่ไม่มีโครงข่ายเปนนของตัวเอง 
- การก าหนดโครงสร้างอัตราค่าบริการตามร่างประกาศฯ ฉบับนี้  ได้ค านึงถึงต้นทุนของ 
การให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ อัตราค่าบริการตามสิทธิการใช้งานที่น ามาใช้ในการก ากับดูแลมี
ความครอบคลุมต้นทุนของการให้บริการในทุกประเภทบริการ ซึ่งค านึงถึงต้นทุนต่อหน่วยของ
บริการการโทรศัพท์เคลื่อนที่ในประเทศ ซึ่งค านวณโดยใช้ข้อมูลจากต้นทุนบริการเชื่อมต่อ
โครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ (ค่า IC) ที่ก าหนดอยู่ในปัจจุบันและต้นทุนของบริการอินเทอร์เน็ตที่
มีความสมเหตุสมผลรวมด้วยต้นทุนด้านการตลาดและการขาย ซึ่งข้อมูลต้นทุนในส่วนของ
บริการอินเทอร์เนตได้น าข้อมูลมาจากรายงานบัญชีแยกประเภทที่ผู้ได้รับใบอนุญาตรายงาน



หน้า ๓๔ 

ประเด็น ผู้แสดงความคิดเห็น/หน่วยงาน/ความเห็น/ข้อเสนอแนะ ผลการพิจารณา / แนวทางการด าเนินการ 
๑.๒ การก าหนดโครงสร้างอัตราค่าบริการประกอบด้วย รูปแบบของบริการ อัตราค่าบริการตามสิทธิการใช้งาน และอัตราค่าบริการในส่วนที่เกินกว่าสิทธิการใช้งาน ที่น ามาใช้บังคับมีความเหมาะสมหรือไม่ อย่างไร 
(ข้อ ๕ – ๖ ของร่างประกาศฯ) 

รายงาน Accounting Separation รายงานตามที่ก าหนดไว้ในประกาศ กสทช. 
ที่เก่ียวข้อง ฯลฯ) เปนนต้น 
- ส านักงาน กสทช. ได้ชี้แจงในการประชาพิจารณา (ร่าง) ประกาศนี้ว่า แม้ตลาด
ค้าปลีกบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ภายในประเทศจะมีการแข่งขันสูง แต่ก็เปนน
ตลาดที่มีผู้แข่งขันน้อยราย โดยมีผู้รับใบอนุญาตรายใหญ่เพียง ๓ ราย ที่มีส่วน
แบ่งการตลาดรวมร้อยละ ๙๘ นั้น เห็นว่าส านักงาน กสทช. ควรเร่งด าเนินการ
ก าหนดกฎเกณฑ์หรือกติกาที่เก่ียวข้องกับการแข่งขันหรือลดอุปสรรคในการเข้าสู่
ตลาดค้าปลีกโทรศัพท์เคลื่อนที่มากกว่า และจากการวิเคราะห์สภาพตลาด
โทรคมนาคมโดยส านักงาน กสทช. สภาพตลาดโทรคมนาคมในตลาดค้าปลีก
บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ในปัจจุบันก็มีการแข่งขันสูง จึงไม่จ าเปนนที่ส านักงาน 
กสทช. จะต้องก าหนดเกี่ยวกับการก ากับดูแลโครงสร้างอัตราค่าบริการให้มี
รายละเอียดที่ต้องปฏิบัติมากจนเกินไป แต่ควรก าหนดเพียงกรอบโครงสร้าง
อัตราค่าบริการในภาพรวมเท่านั้น  

มายังส านกังานมาประกอบในการพิจารณา ซึ่งเมื่อน าต้นทุนเหล่านี้มาเปรียบเทียบกับอัตราค่าบริการ
ตามสิทธิการใช้งานของรายการส่งเสริมการขายทั้งหมดเฉลี่ยแล้วยังสามารถด าเนินธุรกิจได้ 
- ปัจจุบัน มีประกาศซึ่งควบคุมการแข่งขันรวมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการรายใหม่เข้ามาใน
ตลาด อาทิ ประกาศ กทช. เรื่อง มาตรการเพื่อป้องกันมิให้มีการกระท าอันเปนนการผูกขาดหรือ
ก่อให้เกิดความไม่เปนนธรรมในการแข่งขันในกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๙ และ ประกาศ 
กสทช. เรื่อง มาตรการก ากับดูแลการรวมธุรกิจในกิจการโทรคมนาคม อย่างไรก็ดี การก ากับ
ดูแลอัตราค่าบริการในตลาดค้าปลีกตามร่างประกาศฯ ฉบับนี้ถือว่ามีความยืดหยุ่นต่อ 
ผู้ให้บริการในการก าหนดรูปแบบรายการส่งเสริมการขายได้หลากหลาย สอดคล้องกับ
พฤติกรรมการใช้งานของผู้ใช้บริการ และไม่สร้างภาระเกินสมควรในการด าเนินการ 

 

นายนฤพน รัตนสมาหาร / บมจ. ดีแทค ไตรเน็ต (แสดงความเห็นในที่
ประชุม) 
- กสทช. ก ากับดูแลอัตราค่าบริการ มาแล้ว ๑๐ กว่าปี ในขณะที่ต่างประเทศ
อนุญาตให้แข่งขันกันอย่างเสรีในตลาดค้าปลีก ประกอบกับว่าราคาตลาดเฉลี่ย
ของไทยลดลงมาตลอด  เหตุ ใด  กสทช . จึ งยั งต้ อ งก ากั บ อีก  ขอให้ มี 
การเปรียบเทียบว่าอัตราค่าบริการของไทยเทียบกับประเทศเพื่อนบ้านอยู่ที่
ระดับใด และราคาประมูลคลื่นความถี่เทียบกับประเทศเพื่อนบ้านอยู่ที่ระดับใด 

 
 
- ตลาดค้าปลีกของบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ของแต่ละประเทศ จะมีลักษณะที่แตกต่างกันขึ้นกับ
ปัจจัยหลายๆ ด้าน อาทิ วัฒนธรรม พฤติกรรม สภาพแวดล้อมของประเทศ รายได้ประชากร 
ระดับการศึกษา สภาพการแข่งขันของตลาด กฎหมาย เปนนต้น ความหลากหลายของปัจจัย
เหล่านี้มีผลต่อการก าหนดรูปแบบในการก ากับดูแล ถึงแม้ว่าปัจจุบันหลายประเทศจะไม่มี 
การก ากับดูแลอัตราค่าบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ในตลาดค้าปลีก ซึ่งส่วนใหญ่จะเปนนประเทศใน
กลุ่มที่มีการพัฒนาแล้ว ในขณะที่ประเทศที่ก าลังพัฒนาบางประเทศก็ยังมีรูปแบบการก ากับ
ดูแลที่แตกต่างกัน การก ากับโดยใช้อัตราเฉลี่ยเปนนอัตราอ้างอิง ผู้ให้บริ การมีอิสระและ 
ความยืดหยุ่นในการออกแบบรายการส่งเสริมการขายได้สูงหรือต่ ากว่าอัตราอ้างอิง ครอบคลุม
ทั้งรายการส่งเสริมการขายหลักและรายการส่งเสริมการขายแบบเสริม เพียงแต่อัตราเฉลี่ยใน
ภาพรวมของทุกรายการส่งเสริมการขายจะต้องต่ ากว่าอัตราอ้างอิงที่ก าหนด ดังนั้นการก ากับ
ดูแลในรูปแบบนี้จึงถือว่ามีความยืดหยุ่นต่อผู้ประกอบการ (Light handed regulation) 



หน้า ๓๕ 

ประเด็น ผู้แสดงความคิดเห็น/หน่วยงาน/ความเห็น/ข้อเสนอแนะ ผลการพิจารณา / แนวทางการด าเนินการ 
๑.๒ การก าหนดโครงสร้างอัตราค่าบริการประกอบด้วย รูปแบบของบริการ อัตราค่าบริการตามสิทธิการใช้งาน และอัตราค่าบริการในส่วนที่เกินกว่าสิทธิการใช้งาน ที่น ามาใช้บังคับมีความเหมาะสมหรือไม่ อย่างไร 
(ข้อ ๕ – ๖ ของร่างประกาศฯ) 

นายวันชัย ฉัตรฐิติ / บมจ. ดีแทค ไตรเน็ต (แสดงความเห็นในที่ประชุม) 
- หาก กสทช. ก ากับเช่นนี้ แล้วปรากฏว่าไม่มีรายการส่งเสริมการขายใดที่
สอดคล้องเลย นั่นหมายความว่าผู้ให้บริการจะต้องแก้ไขรายการส่งเสริมการขาย
หมดทั้งตลาด และผู้ใช้บริการจ านวนมากก็ต้องเปลี่ยนรายการส่งเสริมการขาย  
ผู้ให้บริการขอยืนยันว่าจะต้องปรับอัตราค่าบริการในสิทธิการใช้งานให้สูงขึ้น
อย่างแน่นอน จึงเกิดค าถามว่า การก ากับแบบนี้จะมีประโยชน์อย่างไรกับ
อุตสาหกรรมหรือผู้ใช้บริการ นอกจากนี้ อัตราอ้างอิงค านวณโดยใช้ข้อมูลจากต้น
ปีที่แล้ว ภายใต้นโยบายที่ไม่ได้ก ากับอัตรานอกรายการส่งเสริมการขาย ซึ่ง
ตัวเลขที่ผู้ให้บริการน าเสนอก็จะเปนนรูปแบบหนึ่ง แต่ส านักงาน กสทช. กลับน า
ข้อมูลรายการส่งเสริมการขายที่ไม่ได้มุ่งก ากับนอกรายการส่งเสริมการขาย มาใช้
ก ากับนอกรายการส่งเสริมการขาย บริษัทฯ มองว่าไม่เหมาะสม 

 
- เนื่องจากมีการปรับปรุงร่างประกาศฯ ให้มีบทเฉพาะกาลให้มีการก ากับอัตราค่าบริการในส่วน
ที่เกินกว่าสิทธิการใช้งาน โดยใช้อัตราค่าบริการในส่วนที่เกินกว่าสิทธิการใช้งานที่ผู้ให้บริการ
ให้บริการในปัจจุบันไปพลางก่อน และให้มีการศึกษาผลกระทบจากการก ากับอัตราค่าบริการใน
ส่วนที่เกินกว่าสิทธิการใช้งาน รวมทั้งการค านวณหาอัตราค่าบริการที่เหมาะสมโดยรอบคอบ 
เพื่อให้การท าหน้าที่ก ากับดูแล อยู่บนความสมดุลของประโยชน์ของรัฐ ประโยชน์ของ
ผู้ใช้บริการ และประโยชน์ของผู้ประกอบการ เพื่อความเปนนธรรมแก่ทุกฝ่าย ตลอดจนหาวิธีการ
สร้างความรับรู้ให้แก่ผู้ ใช้บริการในการเลือกใช้รายการส่ งเสริมการขายให้เหมาะสมกับ
พฤติกรรมกรรมการใช้งาน เพื่อการก ากับดูแลที่เหมาะสมต่อไป ดังนั้นจึงเห็นว่าผู้ให้บริการไม่
จ าเปนนต้องเปลี่ยนรายการส่งเสริมการขายที่เสนอขาย หรือให้บริการ ขณะเดียวกันอัตรา
ค่าบริการตามสิทธิการใช้งาน ก ากับจากราคาเฉลี่ยของรายการส่งเสริมการขายที่มีการเสนอ
ขายและให้บริการในตลาดจึงไม่ส่งผลกระทบอย่างมีนยัส าคัญแต่อย่างใด ประกอบกับประกาศฯ 
ฉบับนี้ได้ก าหนดให้ผู้รับใบอนุญาตที่มีหน้าที่ตามประกาศฉบับนี้มีระยะเวลาในการปรับเปลี่ยน 
(Transition Period) เพื่อให้เปนนไปตามประกาศฯ ก าหนด 

นางสาวระพีภัทิย์ เลิศวงศ์วีรชัย / บจก. ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิ
เคชั่น (แสดงความเห็นในที่ประชุม)  
- เนื่องจากผู้ประกอบการไม่ทราบการก ากับนอกโปร มาก่อน จะให้วิเคราะห์
ผลกระทบอย่างเร็วๆ แบบนี้ไม่ได้ บริษัทฯ จึงขอเสนอให้มีการประชุมกลุ่มย่อย 
(Focus Group) ก่อนว่า อัตราอ้างอิงใหม่นี้จะครอบคลุมต้นทุนหรือไม่  กสทช. 
ก าหนดเองว่าจะพิจารณาจากสภาพตลาดโทรคมนาคมเพื่อทบทวนแนวทาง
ก ากับอัตราค่าบริการ แต่ทว่า กสทช. รายงานว่าการแข่งขันในตลาดค้าปลีก
บริการโทรคมนาคมสูงอยู่แล้ว การก ากับอัตราค่าบริการค้าปลีกเช่นนี้สอดคล้อง
กับผลการวิเคราะห์ของ กสทช. หรือไม่ 

 
 
- เนื่องจากมีการปรับปรุงร่างประกาศฯ ให้มีบทเฉพาะกาลให้มีการก ากับอัตราค่าบริการในส่วน
ที่เกินกว่าสิทธิการใช้งาน โดยใช้อัตราค่าบริการในส่วนที่เกินกว่าสิทธิการใช้งานที่ผู้ให้บริการ
ให้บริการในปัจจุบันไปพลางก่อน และให้มีการศึกษาผลกระทบจากการก ากับอัตราค่าบริการใน
ส่วนที่เกินกว่าสิทธิการใช้งาน รวมทั้งการค านวณหาอัตราค่าบริการที่เหมาะสมโดยรอบคอบ 
เพื่อให้การท าหน้าที่ก ากับดูแล อยู่บนความสมดุลของประโยชน์ของรัฐ ประโยชน์ของ
ผู้ใช้บริการ และประโยชน์ของผู้ประกอบการ เพื่อความเปนนธรรมแก่ทุกฝ่าย ตลอดจนหาวิธีการ
สร้างความรับรู้ให้แก่ผู้ ใช้บริการในการเลือกใช้รายการส่ งเสริมการขายให้เหมาะสมกับ
พฤติกรรมกรรมการใช้งาน เพื่อการก ากับดูแลที่เหมาะสมต่อไป ดังนั้นจึงเห็นว่าผู้ให้บริการไม่
จ าเปนนต้องเปลี่ยนรายการส่งเสริมการขายที่เสนอขาย หรือให้บริการ ขณะเดียวกันอัตรา
ค่าบริการตามสิทธิการใช้งาน ก ากับจากราคาเฉลี่ยของรายการส่งเสริมการขายที่มีการเสนอ



หน้า ๓๖ 

ประเด็น ผู้แสดงความคิดเห็น/หน่วยงาน/ความเห็น/ข้อเสนอแนะ ผลการพิจารณา / แนวทางการด าเนินการ 
๑.๒ การก าหนดโครงสร้างอัตราค่าบริการประกอบด้วย รูปแบบของบริการ อัตราค่าบริการตามสิทธิการใช้งาน และอัตราค่าบริการในส่วนที่เกินกว่าสิทธิการใช้งาน ที่น ามาใช้บังคับมีความเหมาะสมหรือไม่ อย่างไร 
(ข้อ ๕ – ๖ ของร่างประกาศฯ) 

ขายและให้บริการในตลาดจึงไม่ส่งผลกระทบอย่างมีนัยส าคัญแต่อย่างใด ประกอบกับร่าง
ประกาศฯ ฉบับนี้ได้ก าหนดให้ผู้รับใบอนุญาตที่มีหน้าที่ตามประกาศฉบับนี้มีระยะเวลาใน  
การปรับเปลี่ยน (Transition Period) เพื่อให้เปนนไปตามร่างประกาศฯ ก าหนด 
- การพิจารณาก าหนดอัตราค่าบริการตามสิทธิการใช้งาน เพื่อน ามาใช้ในการก ากับดูแลครั้งนี้ได้
ค านึงถึงสภาพตลาด เนื่องจากได้ใช้ข้อมูลจากอัตราค่าบริการตามสิทธิการใช้งานของรายการ
ส่งเสริมการขายทั้งหมดที่มีการเสนอขายและให้บริการ 

นางสาวทัชชา สุตตสันต์ (ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์เมื่อวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๒) 
- การที่ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามโครงสร้างอัตราค่าบริการส าหรับรายการ
ส่งเสริมการขายที่ให้บริการแก่ผู้ใช้บริการ ตามโครงสร้างอัตราค่าบริการที่
ก าหนดไว้ในข้อ ๖. ของร่าง ประกาศ อ้างถึง ภาคผนวก ก และ ข นั้น ดิฉันคิด
ว่าควรจะให้เวลาแก่ผู้ประกอบการโทรคมนาคมในการปรับตัวประมาณ ๖ เดือน 
เพื่อที่จะแจ้งให้ผู้ใช้บริการรับทราบถึงการเปลี่ยนแปลงของรายการส่งเสริม 
การขาย และขอให้ผู้ใช้บริการที่ใช้รายการส่งเสริมการขายที่มีอัตราค่าบริการสูง
กว่ าที่ ก าหนดได้ เลื อกที่ จะ เปลี่ ยนแปลงรายการส่ งเสริมการขายตาม 
ความเหมาะสมของตนเองต่อไป 
 หากไม่ได้ให้เวลาในการปรับตัวดังกล่าวเกรงว่าอาจจะเกิดผลเสียกับ
ผู้ใช้บริการ ที่อาจจะถูกยุติการให้บริการอย่างกะทันหัน และไม่เข้าใจว่าเกิดอะไร
ขึ้น ซึ่งอาจจะน ามาซึ่งการร้องเรียนต่อ กสทช. เปนนจ านวนมาก หรืออาจจะเกิด
การแสดงออกซึ่งความไม่พอใจในที่สาธารณะในรูปแบบอ่ืนๆ  
 ดิฉันจึงหวังเปนนอย่างยิ่งว่าหากผู้ประกอบการโทรคมนาคมจะสามารถ
ยืดเวลาการถือปฏิบัติตามประกาศดังกล่าวออกได้อีกประมาณ ๖ เดือนแล้ว จะ
ช่วยลดผลเสียที่อาจจะเกิดขึ้น และช่วยให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างราบรื่นต่อไป 

 
 
- มีการค านึงถึงผลกระทบในภาพรวมในการด าเนินการตามร่างประกาศฯ ฉบับนี้ต่อทั้ง  
ผู้ให้บริการและผู้ใช้บริการ จึงได้ก าหนดช่วงเวลาในการเปลี่ยนผ่าน (Transition Period) 
เพื่อให้ผู้ให้บริการสามารถปรับรายการส่งเสริมการขายให้สอดคล้องกับร่างประกาศฯ ไว้ในข้อ 
๑ ของร่างประกาศฯ ฉบับนี้ด้วยแล้ว โดยเห็นควรแก้ไขเนื้อหาเปนน “ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่
วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนนต้นไป เว้นแต่ข้อ ๖ ข้อ ๗ ข้อ ๙ ข้อ ๑๑ และข้อ 
๑๒ ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๓ เปนนต้นไป” 

นายคมสัน สุริยะ (ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์เมื่อวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๒) 
- ประกาศ ข้อ ๖. ซึ่งมีความว่าในการก าหนดอัตราค่าบริการส าหรับรายการ
ส่งเสริมการขายที่ให้บริการแก่ผู้ใช้บริการ ผู้รับใบอนุญาตตามหมวดนี้ต้องปฏิบัติ
ตามโครงสร้างอัตราค่าบริการ ดังต่อไปนี้ 

 
- มีการค านึงถึงความเปนนไปได้ในทางปฏิบัติของผู้ให้บริการในภาพรวมในการด าเนินการตาม
ร่างประกาศฯ ฉบับนี้ จึงได้ก าหนดช่วงเวลาในการเปลี่ยนผ่าน (Transition Period) เพื่อให้ 
ผู้ให้บริการสามารถปรับรายการส่งเสริมการขายให้สอดคล้องกับข้อก าหนด ไว้ในข้อ ๑ ของร่าง



หน้า ๓๗ 

ประเด็น ผู้แสดงความคิดเห็น/หน่วยงาน/ความเห็น/ข้อเสนอแนะ ผลการพิจารณา / แนวทางการด าเนินการ 
๑.๒ การก าหนดโครงสร้างอัตราค่าบริการประกอบด้วย รูปแบบของบริการ อัตราค่าบริการตามสิทธิการใช้งาน และอัตราค่าบริการในส่วนที่เกินกว่าสิทธิการใช้งาน ที่น ามาใช้บังคับมีความเหมาะสมหรือไม่ อย่างไร 
(ข้อ ๕ – ๖ ของร่างประกาศฯ) 

 (๑) อัตราค่าบริการตามสิทธิการใช้งานของรายการส่งเสริมการขายทั้งหมด
เฉลี่ยต้องเปนนไปตามที่ก าหนดไว้ใน ภาคผนวก ก แนบท้ายประกาศนี้ 
 (๒) อัตราค่าบริการในส่วนที่เกินกว่าสิทธิการใช้งานของรายการส่งเสริม 
การขายทั้งหมดต้องเปนนไปตามที่ก าหนดไว้ใน ภาคผนวก ข แนบท้ายประกาศนี้ 
 กระผมมีความเห็นว่า ร่าง ประกาศดังกล่าวฯ ยังไม่ได้ก าหนดระยะเวลาที่
ผู้รับใบอนุญาตจะต้องปฏิบัติตามโครงสร้างอัตราค่าบริการที่ก าหนดไว้ใน
ภาคผนวก ก และ ข ดังนั้น หากมีการตีความว่า ให้ ถือปฏิบัติทันทีเมื่อมี 
การประกาศ ก็อาจจะส่งผลกระทบต่อทั้งผู้รับใบอนุญาต และ ผู้ใช้บริการได้  
 กล่าวคือ หากข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้รับใบอนุญาตยังคงมีรายการส่งเสริม
การขายที่มีอัตราค่าบริการที่เกินกว่าค่าเฉลี่ยที่ก าหนดไว้ในภาคผนวก ก และ ข 
อยู่จ านวนหนึ่ง แล้วส่งผลให้ค่าเฉลี่ยของอัตราค่าบริการโดยรวมสูงกว่าที่ก าหนด
ไว้ในภาคผนวก ก และ ข ด้วยแล้ว ย่อมท าให้ผู้รับใบอนุญาตจ าเปนนต้องยุติ 
การให้บริการตามรายการส่งเสริมการขายนั้นลงโดยพลัน เพื่อให้อัตราค่าบริการ
เฉลี่ยลดลง ซึ่งผลกระทบทางลบอาจจะตกอยู่ที่ผู้ใช้บริการ เนื่องด้วยการยุติ 
การให้บริการอย่างกะทันหัน โดยไม่ได้รับการแจ้งเตือนล่วงหน้าเหล่านั้น 
 ทั้ งนี้  หากจะเปนนการบรรเทาผลกระทบทางลบที่อาจจะเกิดขึ้นกับ
ผู้รับบริการ จึงเห็นควรให้มีการก าหนดช่วงเวลาของการเปลี่ยนผ่าน ประมาณ ๓ 
- ๖ เดือน เพื่อให้ผู้รับใบอนุญาตได้แจ้งเตือนมายังผู้ ใช้บริการ ว่าจะมีการยุติ 
การให้บริการตามรายการส่งเสริมการขายที่มีอัตราค่าบริการสูงเกินกว่าค่าเฉลี่ยฯ 
ดังกล่าว แล้วผู้ใช้บริการจึงจะสามารถตัดสินใจเลือกใช้รายการส่งเสริมการขาย
อ่ืน ๆ ทดแทนได้ต่อไป 
 ดังนั้น ในประกาศ กสทช. ฉบับดังกล่าว จึงควรมีบทเฉพาะกาล หรือ 
ข้อก าหนดด้านห้วงเวลาอ่ืนใด ที่จะอนุญาตให้มีการชะลอการบังคับให้ผู้รับ
ใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามโครงสร้างอัตราค่าบริการ ตามที่ก าหนดไว้ใน
ภาคผนวก ก และ ข  ซึ่งระยะเวลาที่เหมาะสมอาจจะประมาณ ๓ - ๖ เดือน 

ประกาศฯ ฉบับนี้ด้วยแล้ว โดยเห็นควรแก้ไขเนื้อหาเปนน “ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจาก
วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนนต้นไป เว้นแต่ข้อ ๖ ข้อ ๗ ข้อ ๙ ข้อ ๑๑ และข้อ ๑๒ ให้ใช้
บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๓ เปนนต้นไป” 

   



หน้า ๓๘ 

๑.๓ การปฏิบัตติามโครงสร้างอัตราค่าบริการตามสิทธิการใชง้าน ที่ก าหนดใหต้้องมีจ านวนรายการส่งเสริมการขายที่คิดค่าบริการตามปริมาณการใช้งานจริงเป็นหน่วยวินาทีไม่น้อยกว่าร้อยละห้า
สิบของจ านวนรายการส่งเสริมการขายทั้งหมดที่มีการเสนอขายในตลาด มีความเหมาะสมหรือไม่ อย่างไร (ข้อ ๗ ของร่างประกาศฯ) 

เนื้อความใน (ร่าง) ประกาศฯ ก่อนการประชุมรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ ผลการพิจารณา / แนวทางการด าเนินการ  
ข้อ ๗ ในการปฏิบัติตามโครงสร้างอัตราค่าบริการตามข้อ ๖ (๑) ให้ผู้รับใบอนุญาตตามหมวดนี้ต้องมีการ
เสนอขายบริการเสียงโดยมีจ านวนรายการส่งเสริมการขายที่คิดค่าบริการตามปริมาณการใช้งานจริงเปนน
หน่วยวินาทีไม่น้อยกว่าร้อยละห้าสิบของจ านวนรายการส่งเสริมการขายทั้งหมดที่มีการเสนอขายในตลาด 
ส าหรับรายการส่งเสริมการขายในส่วนที่เหลือให้คิดอัตราค่าบริการตามปริมาณการใช้งานจริงเปนนหน่วย
นาที 
 

 ยืนยันตาม (ร่าง) ประกาศฯ                                          
 แก้ไขเพิ่มเติม (ร่าง) ประกาศฯ 
แก้ไขเป็น  
ข้อ ๗ ในการปฏิบัติตามโครงสร้างอัตราค่าบริการตามข้อ ๖ ให้ผู้รับใบอนุญาตตามหมวดนี้ 
ต้องมีการเสนอขายบริการเสียงโดยมีจ านวนรายการส่งเสริมการขายที่คิดค่าบริการตามปริมาณ
การใช้งานจริงเปนนหน่วยวินาทีไม่น้อยกว่าร้อยละห้าสิบของจ านวนรายการส่งเสริมการขาย
ทั้งหมดที่มีการเสนอขายในตลาด ส าหรับรายการส่งเสริมการขายในส่วนที่เหลือให้คิดอัตรา
ค่าบริการตามปริมาณการใช้งานจริงเปนนหน่วยนาที 
 

 

ประเด็น ผู้แสดงความคิดเห็น/หน่วยงาน/ความเห็น/ข้อเสนอแนะ ผลการพิจารณา / แนวทางการด าเนินการ 
๑.๓ การปฏิบัติตามโครงสร้างอัตราค่าบริการตามสิทธิการใช้งาน ที่ก าหนดให้ต้องมีจ านวนรายการส่งเสริมการขายที่คิดค่าบริการตามปริมาณการใช้งานจริงเปนนหน่วยวินาทีไม่น้อยกว่าร้อยละห้าสิบของจ านวน
รายการส่งเสริมการขายทั้งหมดที่มีการเสนอขายในตลาด มีความเหมาะสมหรือไม่ อย่างไร (ข้อ ๗ ของร่างประกาศ) 
(๑) เห็นด้วยกับ
ข้อก าหนด 

บจก. ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น (หนังสือที่ TUC/H/REG/
๑๘๙/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๒) 
บริษัทฯ เห็นว่าการก าหนดให้ต้องมีจ านวนรายการส่งเสริมการขายที่คิดค่าบริการ
ตามปริมาณการใช้งานจริงเปนนหน่วยวินาทีไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ของจ านวน
รายการส่งเสริมการขายทั้งหมดที่มีการเสนอขายในตลาด สอดคล้องกับแนวปฏิบัติ
ของผู้รับใบอนุญาตอยู่เดิม 

 

บมจ. ดีแทค ไตรเน็ต (หนังสือที่ DTN.RS-NBTC ๐๘๑/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๒ 
มีนาคม ๒๕๖๒) 
ส าหรับการก าหนดสัดส่วนรายการส่งเสริมการขายที่คิดเปนนวินาทีไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๕๐ นั้น บริษัทฯ ไม่ขัดข้องเนื่องจากเปนนวิธีการเดิม 

-  

(๒) ไม่เห็นด้วยกับ
ข้อก าหนด 

นายโสภณ หนูรัตน์ / มูลนิธิเพื่อคุ้มครองผู้บริโภค  (แสดงความเห็นในที่
ประชุม) 

 
 



หน้า ๓๙ 

ประเด็น ผู้แสดงความคิดเห็น/หน่วยงาน/ความเห็น/ข้อเสนอแนะ ผลการพิจารณา / แนวทางการด าเนินการ 
๑.๓ การปฏิบัติตามโครงสร้างอัตราค่าบริการตามสิทธิการใช้งาน ที่ก าหนดให้ต้องมีจ านวนรายการส่งเสริมการขายที่คิดค่าบริการตามปริมาณการใช้งานจริงเปนนหน่วยวินาทีไม่น้อยกว่าร้อยละห้าสิบของจ านวน
รายการส่งเสริมการขายทั้งหมดที่มีการเสนอขายในตลาด มีความเหมาะสมหรือไม่ อย่างไร (ข้อ ๗ ของร่างประกาศ) 

- ไม่เห็นด้วยที่ก าหนดให้สามารถมีโปรวินาทีไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ เพราะมติ 
กทค. เมื่อปี ๒๕๕๙ ก าหนดให้คิดค่าบริการตามจริงเปนนวินาทีทุกแพ็คเกจ จึงขอ
เสนอให้คิดตามจริงเปนนวินาทีทั้งหมด การปัดเศษเปนนการเอาเปรียบผู้ใช้บริการ 
การค านวณตามจริงทั้งหมดส าหรับทุกรายการส่งเสริมการขาย จะเปนนเร่ืองที่เปนน
ธรรมกับผู้บริโภค 

- การก าหนดให้ต้องมีจ านวนรายการส่งเสริมการขายที่คิดค่าบริการตามปริมาณการใช้งานจริงเปนน
หน่วยวินาทีไม่น้อยกว่าร้อยละห้าสิบของจ านวนรายการส่งเสริมการขายทั้งหมดที่มีการเสนอขายใน
ตลาดเปนนการเพิ่มทางเลือกให้แก่ผู้ใช้บริการให้สามารถเลือกใช้รายการส่งเสริมการขายได้ตรงตาม
พฤติกรรมการใช้งาน นั่นคือผู้ใช้บริการสามารถเลือกใช้รายการส่งเสริมการขายที่คิดค่าบริการตาม
จริงเปนนหน่วยวินาทีหรือหน่วยนาที 
- มติ  กทค. ครั้งที่  ๑/๒๕๖๐ ให้ทบทวนมติ  กทค. ครั้งที่  ๑๐/๒๕๕๖ จากเดิมที่ ได้มี 
การก าหนดให้ผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่คิดอัตราค่าบริการตามการใช้งานจริงในหน่วยวินาที
เท่านั้น เปนนการก าหนดเพิ่มให้ผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่คิดอัตราค่าบริการตามการใช้งาน
จริงในหน่วยวินาทีและนาที และก าหนดให้ผู้ให้บริการต้องมีจ านวนรายการส่งเสริมการขายและ
บริการเสริม (on top) ไม่น้อยกว่าคร่ึงหนึ่ง (๕๐%) ของรายการส่งเสริมการขายทั้งหมดที่เสนอ
ขายในตลาดที่คิดค่าบริการตามปริมาณการใช้งานจริงของบริการเสียงเปนนวินาที และในส่วนที่
เหลือนอกจากนี้ให้คิดอัตราค่าบริการตามการใช้งานจริงเปนนนาที  ทั้งนี้ เพื่อให้ประชาชนมี
ทางเลือกในการใช้งานโทรศัพท์เคลื่อนที่ตามความประสงค์ของตนเองได้ 
- การก าหนดตามร่างประกาศ ข้อที่ ๗ ได้ค านึงถึงประโยชน์ทั้งในส่วนของผู้บริโภคและผู้รับ
ใบอนุญาต โดยในส่วนของผู้บริโภคแนวทางการก ากับดูแลที่ก าหนด เปนนการสร้างทางเลือก
ให้กับผู้บริโภค โดยผู้บริโภคสามารถตัดสินใจเลือกใช้บริการหรือรายการส่งเสริมการขายที่
ตัวเองพึงพอใจและเหมาะสมกับพฤติกรรมในการใช้งานของตัวเองมากที่สุด อาทิ ผู้บริโภค
สามารถตัดสินใจเลือกใช้บริการที่มีการคิดค่าบริการตามจริงทั้งในรูปแบบนาที หรือวินาที  
ซึ่งกลไกการแข่งขันในตลาดจะท าให้ผู้ รับใบอนุญาตเสนอรูปแบบการให้บริการและอัตรา
ค่าบริการที่ตอบสนองความต้องการตามพฤติกรรมผู้บริโภคและในอีกทางหนึ่งแนวทางที่
ก าหนดไม่เปนนภาระแก่ผู้รับใบอนุญาตจนเกินสมควร 
- การคิดค่าบริการตามจริงเปนนวินาทีและนาทีมีข้อดีแตกต่างกันขึ้นกับพฤติกรรมการใช้งานของ
ผู้ใช้บริการเปนนหลัก กล่าวคือถ้าผู้ใช้บริการมีพฤติกรรมการโทรต่อครั้งในช่วงเวลาสั้นๆ จะมี
ความเหมาะสมที่จะใช้บริการรายการส่งเสริมการขายที่คิดค่าบริการตามจริงเปนนวินาที ในขณะ
ที่ถ้าผู้ใช้บริการมีพฤติกรรมการโทรต่อครั้งมีระยะเวลานาน จะมีความเหมาะสมกับรายการ
ส่งเสริมการขายที่คิดค่าบริการตามจริงเปนนนาที ตัวอย่างเช่น รายการส่งเสริมการขาย ก. 



หน้า ๔๐ 

ประเด็น ผู้แสดงความคิดเห็น/หน่วยงาน/ความเห็น/ข้อเสนอแนะ ผลการพิจารณา / แนวทางการด าเนินการ 
๑.๓ การปฏิบัติตามโครงสร้างอัตราค่าบริการตามสิทธิการใช้งาน ที่ก าหนดให้ต้องมีจ านวนรายการส่งเสริมการขายที่คิดค่าบริการตามปริมาณการใช้งานจริงเปนนหน่วยวินาทีไม่น้อยกว่าร้อยละห้าสิบของจ านวน
รายการส่งเสริมการขายทั้งหมดที่มีการเสนอขายในตลาด มีความเหมาะสมหรือไม่ อย่างไร (ข้อ ๗ ของร่างประกาศ) 

ก าหนดให้มีการคิดค่าบริการตามการใช้งานจริงเปนนวินาทีโดยคิดค่าบริการวินาทีละ ๐.๐๑๑๕ 
บาท  และรายการส่งเสริมการขาย ข. ก าหนดให้มีการคิดค่าบริการตามการใช้งานจริงเปนนนาที
นาที ละ ๐.๕๗ บาท สมมติว่านายเอ  มีพฤติกรรมโทรคุยต่อครั้งสั้นๆ ถ้านายเอ เลือกใช้
รายการส่งเสริมการขาย ก. และนายเอ โทรคุย ๓๐ วินาที ดังนั้น นายเอ ต้องจ่ายค่าบริการ
ทั้งสิ้น ๐.๓๔๕ บาท ในทางกลับกันถ้านายเอ เลือกใช้รายการส่งเสริมการขาย ข นายเอ จะต้อง
จ่ายค่าบริการทั้งสิ้น ๐.๕๗ บาท หรือ กรณีนายบี มีพฤติกรรมในการโทรต่อครั้งใช้ระยะ
เวลานาน กรณีนายบี โทรต่อครั้งใช้เวลา ๔ นาที ๓๕ วินาที และนายบี เลือกใช้รายการส่งเสริม
การขาย ข. ดังนั้นนายบี ต้องจ่ายค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น ๒.๘๕ บาท แต่ถ้านายบี เลือกใช้รายการ
ส่งเสริมการขาย ก. นายบี ต้องช าระค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น ๓.๑๖ บาท  ดังนั้นถ้าผู้ใช้บริการเลือก
รายการส่งเสริมการขายที่เหมาะสมกับพฤติกรรมการใช้งานจะช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในการใช้
บริการได้ การก าหนดให้มีการก ากับดูแลรายการส่งเสริมการขายที่คิดอัตราค่าบริการตามจริง
เปนนวินาทีเพียงประเภทเดียวจึงถือเปนนการปิดกั้นสิทธิ์ในการเลือกใช้บริการรายการส่งเสริม  
การขายให้เหมาะสมกับพฤติกรรมการใช้งานของผู้ใช้บริการ 

 นายวันชัย ฉัตรฐิติ / บมจ. ดีแทค ไตรเน็ต (แสดงความเห็นในที่ประชุม) 
- เรื่องของโปรวินาทีที่ก าหนดให้มีจ านวนโปรอย่างน้อย ๕๐% ของจ านวนโปร
ทั้งหมด รวมถึงการก ากับให้อัตราค่าบริการเฉลี่ยทั้งโปรนาทีและโปรวินาทีมี
อัตราค่าบริการเฉลี่ยราคาต่ ากว่า ๕๗ สตางค์ ทั้งที่การค านวณอัตราอ้างอิงนี้ 
น ามาจากการเฉลี่ยทั้งโปรนาทีและโปรวินาที ดังนั้นการน าตัวเลขเฉลี่ยมาก ากับ
แยกโปรนาทีและโปรวินาทีก็ไม่ยุติธรรมต่อผู้ให้บริการ บริษัทฯ จึงเสนอให้คงไว้
ซึ่งการก ากับภาพรวมโดยไม่ต้องแยกระหว่างโปรนาทีและโปรวินาที 

 
- เห็นควรให้ก ากับโดยการเฉลี่ยรวมทั้งโปรวินาทีและโปรนาทีโดยไม่แยกค านวณเปนนรายกลุ่ม 
เนื่องจากส าหรับบริการเสียง การได้มาซึ่งอัตราค่าบริการเฉลี่ยตามสิทธิการใช้งาน ค านวณจาก
ค่าเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักของรายการส่งเสริมการขายทั้งหมดทั้งแบบคิดตามจริงเปนนนาทีและวินาที 
การใช้อัตราค่าบริการตามสิทธิการใช้งานเดียวกันมาก ากับค่าบริการเสียงแยกเปนน ๒ กลุ่ม ได้แก่ 
กลุ่มนาทีและกลุ่มวินาที อาจไม่สะท้อนอัตราค่าบริการเฉลี่ยที่แท้จริงที่จะน าไปใช้ก ากับดูแลของ
แต่ละกลุ่ม จึงอาจเปนนภาระต่อผู้ให้บริการที่ต้องปรับอัตราค่าบริการที่คิดเปนนวินาทีลดลงใน
ช่วงแรกและอาจเกิดการกระจุกตัวอยู่ใกล้กับอัตราอ้างอิงที่ก าหนด รวมทั้งลดความหลากหลาย
ของการน าเสนอขายรายการส่งเสริมการขายใหม่ๆ น าไปสู่การลดทางเลือกของผู้ใช้บริการ 
นอกจากนี้การก ากับโดยการเฉลี่ยรวมทั้งโปรวินาทีและโปรนาทียังเปนนวิธีที่ส านักงาน กสทช. ใช้
ตรวจสอบอัตราค่าบริการในปัจจุบัน ซึ่งมีความยืดหยุ่นต่อผู้ให้บริการในการก าหนดอัตรา
ค่าบริการในแต่ละรายการส่งเสริมการขายโดยใช้กลไกตลาดและพฤติกรรมผู้ใช้บริการเปนน
ตัวก าหนด  



หน้า ๔๑ 

ประเด็น ผู้แสดงความคิดเห็น/หน่วยงาน/ความเห็น/ข้อเสนอแนะ ผลการพิจารณา / แนวทางการด าเนินการ 
๑.๓ การปฏิบัติตามโครงสร้างอัตราค่าบริการตามสิทธิการใช้งาน ที่ก าหนดให้ต้องมีจ านวนรายการส่งเสริมการขายที่คิดค่าบริการตามปริมาณการใช้งานจริงเปนนหน่วยวินาทีไม่น้อยกว่าร้อยละห้าสิบของจ านวน
รายการส่งเสริมการขายทั้งหมดที่มีการเสนอขายในตลาด มีความเหมาะสมหรือไม่ อย่างไร (ข้อ ๗ ของร่างประกาศ) 

บจก. แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค (หนังสือที่ BRD.AWN ๐๑๐๗/๒๕๖๒ 
ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๒ 
- ทางบริษัทฯเห็นว่าการก ากับดังกล่าวไม่เหมาะสม เนื่องจากพฤติกรรมการใช้งาน
ของแต่ละรายมีความแตกต่างกัน การก าหนดรายการส่งเสริมการขายที่เปนนวินาที 
ควรเปนนทางเลือกส าหรับผู้ใช้บริการมากกว่าที่จะมาก าหนดเปนนร้อยละ ๕๐ ของ
รายการส่งเสริมการขายในตลาด  และไม่ควรแยกการค านวณเฉลี่ยของรายการ
ส่งเสริมการขายที่เปนนนาที และ รายการส่งเสริมการที่เปนนวินาที 

 
 
- การก าหนดให้ผู้ให้บริการต้องมีจ านวนรายการส่งเสริมการขายและบริการเสริม (on top) ไม่
น้อยกว่าครึ่งหนึ่ง (๕๐%) ของรายการส่งเสริมการขายทั้งหมดที่ เสนอขายในตลาดที่คิด
ค่าบริการตามปริมาณการใช้งานจริงของบริการเสียงเปนนวินาที และในส่วนที่เหลือนอกจากนี้ให้
คิดอัตราค่าบริการตามการใช้งานจริงเปนนนาที ก็เพื่อเปนนหลักประกันว่าผู้ใช้บริการสามารถ
เข้าถึงรายการส่งเสริมการขายที่คิดค่าบริการตามจริงเปนนวินาทีได้ อย่างน้อยร้อยละ ๕๐ ของ
รายการส่งเสริมการขายทั้งหมดที่เสนอขายในตลาด 
- เห็นควรให้ก ากับโดยการเฉลี่ยรวมทั้งโปรวินาทีและโปรนาทีโดยไม่แยกค านวณเปนนรายกลุ่ม 
เนื่องจากส าหรับบริการเสียง การได้มาซึ่งอัตราค่าบริการเฉลี่ยตามสิทธิการใช้งาน ค านวณจาก
ค่าเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักของรายการส่งเสริมการขายทั้งหมดทั้งแบบคิดตามจริงเปนนนาทีและวินาที 
การใช้อัตราค่าบริการตามสิทธิการใช้งานเดียวกันมาก ากับค่าบริการเสียงแยกเปนน ๒ กลุ่ม 
ได้แก่ กลุ่มนาทีและกลุ่มวินาที อาจไม่สะท้อนอัตราค่าบริการเฉลี่ยที่แท้จริงที่จะน าไปใช้ก ากับ
ดูแลของแต่ละกลุ่ม จึงอาจเปนนภาระต่อผู้ให้บริการที่ต้องปรับอัตราค่าบริการที่คิดเปนนวินาที
ลดลงในช่วงแรกและอาจเกิดการกระจุกตัวอยู่ใกล้กับอัตราอ้างอิงที่ก าหนด รวมทั้งลด 
ความหลากหลายของการน าเสนอขายรายการส่งเสริมการขายใหม่ๆ น าไปสู่การลดทาง เลือก
ของผู้ใช้บริการ นอกจากนี้การก ากับโดยการเฉลี่ยรวมทั้งโปรวินาทีและโปรนาทียังเปนนวิธีที่
ส านักงาน กสทช. ใช้ตรวจสอบอัตราค่าบริการในปัจจุบัน ซึ่งมีความยืดหยุ่นต่อผู้ให้บริการใน
การก าหนดอัตราค่าบริการในแต่ละรายการส่งเสริมการขายโดยใช้กลไกตลาดและพฤติกรรม
ผู้ใช้บริการเปนนตัวก าหนด  
 
 
 
 
 



หน้า ๔๒ 

๑.๔ ข้อก าหนดที่ต้องจัดให้มีรายการส่งเสริมการขายหลักขั้นเริ่มต้น มีการก าหนดอัตราค่าบริการ วิธีการคิดค่าบริการตามปริมาณการใช้งานจริง และวิธกีารเสนอขาย มีความเหมาะสมหรือไม่ 
อย่างไร (ข้อ ๘ ของร่างประกาศฯ) 

เนื้อความใน (ร่าง) ประกาศฯ ก่อนการประชุมรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ ผลการพิจารณา / แนวทางการด าเนินการ  
ข้อ ๘ ผู้รับใบอนุญาตตามหมวดนี้ต้องจัดให้มีรายการส่งเสริมการขายหลักขั้นเริ่มต้นโดยให้คิดค่าบริการ
ตามปริมาณการใช้งานจริงเปนนวินาทีและกิโลไบต์ เปนนไปตามที่ก าหนดไว้ใน ภาคผนวก ค แนบท้าย
ประกาศนี้  
กรณีการเปิดใช้บริการเลขหมายใหม่ การโอนย้ายเลขหมาย หรือระยะเวลาของรายการส่งเสริมการขาย
ของผู้ใช้บริการสิ้นสุดลง ผู้รับใบอนุญาตตามหมวดนี้ต้องแจ้งรายการส่งเสริมการขายหลักขั้นเร่ิมต้นเปนน
ล าดับแรกก่อนการน าเสนอรายการส่งเสริมการขายอ่ืนเพื่อประกอบการตัดสินใจของผู้ใช้บริการ โดยแจ้ง
ข้อมูลอย่างน้อย ได้แก่ ค่าบริการเหมาจ่ายรวมตามสิทธิการใช้งาน สิทธิการใช้งาน อัตราค่าบริการตาม
สิทธิการใช้งานของรายการส่งเสริมการขายเฉลี่ยต่อหน่วยของแต่ละประเภทบริการ และอัตราค่าบริการ
ต่อหน่วยในส่วนที่เกินกว่าสิทธิการใช้งานของรายการส่งเสริมการขาย  ทั้งนี้ ให้แจ้งต่อผู้ใช้บริการด้วย
วิธีการส่งข้อความสั้น เว้นแต่ผู้ใช้บริการเลือกใช้ช่องทางอื่นที่ผู้รับใบอนุญาตตามหมวดนี้มีให้บริการ โดย
ไม่ให้มีการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายจากผู้ใช้บริการ รวมถึงให้ประชาสัมพันธ์เปนนการทั่วไปผ่านสื่อที่ผู้บริโภค
เข้าถึงและเข้าใจได้ง่าย 
 
ภาคผนวก ค 
              รายการส่งเสริมการขายหลักขั้นเริ่มต้น 

๑) อัตราค่าบริการ 
ประเภทบริการ อัตราค่าบริการ* 
บริการเสียง ไม่เกิน ๐.๐๑๐๘ บาทต่อวินาท ี
บริการข้อความสั้น ไม่เกิน ๑.๐๕ บาทต่อข้อความ 
บริการข้อความมัลติมีเดีย ไม่เกิน ๒.๕๖ บาทต่อข้อความ 
บริการอินเทอร์เน็ตเคลื่อนที่       ไม่เกิน ๐.๐๐๐๑๖ บาทตอ่กิโลไบต ์

* อัตราค่าบริการข้างต้นไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 
๒) ค่าบริการเหมาจ่ายรวมตามสิทธิการใช้งานส าหรับรายการส่งเสริมการขายในบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่
ในลักษณะที่ เรียกเก็บค่าบริการภายหลัง โดยทุกบริการรวมกันเท่ากับ ๒๔๔ บาทต่อเดือน (ไม่รวม
ภาษีมูลค่าเพิ่ม) 

 ยืนยันตาม (ร่าง) ประกาศฯ                                          
 แก้ไขเพิ่มเติม (ร่าง) ประกาศฯ 
แก้ไขเป็น  
ข้อ ๘ ผู้รับใบอนุญาตตามหมวดนี้ต้องจัดให้มีรายการส่งเสริมการขายหลักข้ันเริ่มต้นอย่างน้อย 
๑ รายการ โดยให้คิดค่าบริการตามปริมาณการใช้งานจริงเปนนวินาทีและเมกะไบต์เปนนไปตามที่
ก าหนดไว้ใน ภาคผนวก ข แนบท้ายประกาศนี้ ผู้รับใบอนุญาตตามหมวดนี้ ต้องจัดให้มี 
การเผยแพร่รายการส่งเสริมการขายหลักข้ันเร่ิมต้นเปนนการทั่วไปผ่านสื่อที่ผู้ใช้บริการเข้าถึงและ
เข้าใจได้ง่าย เพื่อประกอบการตัดสินใจของผู้ใช้บริการ โดยมีข้อมูลอย่างน้อย ดังนี้ 

(๑) ค่าบริการเหมาจ่ายรวมตามสิทธิการใช้งาน  
(๒) สิทธิการใช้งานและค่าบริการตามสิทธิการใช้งานของแต่ละประเภทบริการ  
(๓) อัตราค่าบริการตามสิทธิการใช้งานของรายการส่งเสริมการขายเฉลี่ยต่อหน่วยของ 

แต่ละประเภทบริการ  
(๔) อัตราค่าบริการต่อหน่วยในส่วนที่เกินกว่าสิทธิการใช้งานของรายการส่งเสริมการขาย 

ภาคผนวก ข  
           รายการส่งเสริมการขายหลักขั้นเริ่มต้น 
๑) อัตราค่าบริการ 

ประเภทบริการ อัตราค่าบริการ* 
บริการเสียง    ไม่เกิน ๐.๐๑๑ บาทต่อวินาท ี
บริการข้อความสั้น    ไม่เกิน ๑.๐๐ บาทต่อข้อความ 
บริการข้อความมัลติมีเดีย    ไม่เกิน ๒.๔๕ บาทต่อข้อความ 
บริการอินเทอร์เน็ตเคลื่อนที่    ไม่เกิน ๐.๑๘ บาทต่อเมกะไบต ์
* อัตราค่าบริการข้างต้นไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 

๒) ค่าบริการเหมาจ่ายรวมตามสิทธิการใช้งานส าหรับรายการส่งเสริมการขายในบริการ
โทรศัพท์เคลื่อนที่ในลักษณะที่เรียกเก็บค่าบริการภายหลัง โดยทุกบริการรวมกันเท่ากับ ๒๔๐ 
บาทต่อเดือน (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) 

 



หน้า ๔๓ 

ประเด็น ผู้แสดงความคิดเห็น/หน่วยงาน/ความเห็น/ข้อเสนอแนะ ผลการพิจารณา / แนวทางการด าเนินการ 
๑.๔ ข้อก าหนดที่ต้องจัดให้มีรายการส่งเสริมการขายหลักขั้นเริ่มต้น มีการก าหนดอัตราค่าบริการ วิธีการคิดค่าบริการตามปริมาณการใช้งานจริง และวิธกีารเสนอขาย มีความเหมาะสมหรือไม่ 
อย่างไร (ข้อ ๘ ของร่างประกาศฯ) 
(๑) เห็นด้วยกับ
ข้อก าหนด 

นายโสภณ หนูรัตน์ / มูลนิธิเพื่อคุ้มครองผู้บริโภค (แสดงความเห็นในที่
ประชุม) 
- เห็นด้วยกับการก าหนดให้รายการส่งเสริมการขายหลักข้ันเร่ิมต้นมีการคิดอัตรา
ค่าบริการคิดตามการใช้งานจริง และเห็นด้วยกับการก าหนดอัตราค่าบริการแบบ
เหมาจ่ายไม่เกิน ๒๔๔ บาท เพราะแพ็คเกจที่เหมาะสมควรมีค่าบริการเหมาจ่าย
ไม่เกิน ๓๐๐ บาท ปัจจุบันผู้บริโภคสรรหาแพ็คเกจที่มีอัตราค่าบริการต่ ากว่า 
๓๐๐ บาท ได้ยากมาก หรือผู้ให้บริการอาจไม่ได้เสนอขายแพ็คเกจที่มีราคาต่ า
กว่า ๓๐๐ บาทด้วยซ้ า นอกจากนี้ ขอเสนอให้มีแพ็คเกจ ราคา ๒๔๔ บาท  
อย่างน้อย ๓ - ๕ แพ็คเกจ เพื่อให้เกิดการเข้าถึงมากขึ้นและมีการใช้งาน 
อย่างกว้างขวางยิ่งขึ้น 

 
 
- การก าหนดให้ผู้รับใบอนุญาตตามหมวดนี้ ต้องจัดให้มีรายการส่งเสริมการขายหลักข้ันเร่ิมต้น
อย่างน้อย ๑ รายการ เปนนการเพิ่มโอกาสและทางเลือกในการเข้าถึงรายการส่งเสริมการขาย
ให้แก่ผู้ใช้บริการทุกกลุ่ม โดยเฉพาะกลุ่มผู้ ใช้บริการที่มีปริมาณการใช้งานน้อยและ/หรือกลุ่ม
ผู้ใช้บริการที่มีรายได้น้อย ซึ่งจะเปนนประโยชน์ต่อผู้ใช้บริการ 
 
 
 
 

(๒) ไม่เห็นด้วยกับ
ข้อก าหนด 

นายวันชัย ฉัตรฐิติ/บมจ.ดีแทค ไตรเน็ต (แสดงความเห็นในที่ประชุม) 
- ส าหรับเรื่องของการก าหนดให้มีรายการส่งเสริมการขายขั้นเริ่มต้น DTN พึ่งจะ
ทราบว่าต้องก าหนดส าหรับทั้งบริการ Prepaid และ Postpaid ค าถามที่ตามมา 
คือ บริการ Prepaid ต้องก าหนดอัตราตามที่ก าหนดโดยไม่มีเพดานของปริมาณ
การใช้งานเลยหรือไม่ อัตราที่ก าหนดถือว่าค่อนข้างต่ า  ผลที่อาจเกิดขึ้น คือ 
ลูกค้าจะเปลี่ยนไปใช้รายการส่งเสริมการขายนี้หมด ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อรายได้
ของผู้ให้บริการอย่างมาก จึงขอให้ กสทช. น าความเปนนไปได้นี้กลับไปพิจารณา 

 
- รูปแบบของรายการส่งเสริมการขายแบบ Prepaid จะมีความแตกต่างกับรายการส่งเสริม 
การขายแบบPostpaid โดยจะมีลักษณะการคิดค่าบริการตามหน่วยการใช้งาน (pay per use) 
นั่นคือผู้ใช้บริการจะจ่ายค่าบริการตามปริมาณการใช้งานแต่ละครั้ง โดยค่าใช้บริการจะถูกหัก
จากยอดเงินที่ผู้ใช้บริการเติมเข้าไปในระบบ ซึ่งแตกต่างจากรายการส่งเสริมการขายแบบ 
Postpaid ซึ่งเปนนการคิดค่าบริการแบบเหมาจ่าย ผู้ใช้บริการเลือกใช้งานตามสิทธิที่ได้รับที่
สอดคล้องกับพฤติกรรมการใช้งาน ดังนั้นการจะก าหนดเพดานการใช้งานส าหรับรายการ
ส่งเสริมการขายแบบ Prepaid จึงไม่สอดคล้องกับรูปแบบการให้บริการรวมทั้งไม่สอดคล้องกับ
พฤติกรรมการใช้งานของผู้ใช้บริการ 
- การก าหนดให้มีรายการส่งเสริมการขายหลักขั้นเร่ิมต้นอย่างน้อย ๑ รายการไม่เปนนภาระเกิน
สมควรแก่ผู้ให้บริการเนื่องจากมีหลักการคล้ายคลึงกับข้อก าหนดในข้อ ๒๑ (๕) ของประกาศ 
กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ส าหรับกิจการโทรคมนาคมย่าน 
๘๙๕-๙๑๕ MHz/๙๔๐-๙๖๐ MHz และประกาศ กสทช เรื่องเดียวกันของย่าน ๑๘๐๐ MHz 
และผู้ให้บริการสามารถเลือกเสนอขายลักษณะ prepaid และหรือ postpaid ได้ตามกลไก
ตลาดและเปนนไปได้ทางปฏิบัติ โดยกรณี prepaid ผู้ให้บริการสามารถก าหนดปริมาณสิทธิ 
การใช้งานและหรือจ านวนวันให้ใช้งานได้ตามพฤติกรรรมของลูกค้าภายใต้เงื่อนไขอัตรา



หน้า ๔๔ 

ประเด็น ผู้แสดงความคิดเห็น/หน่วยงาน/ความเห็น/ข้อเสนอแนะ ผลการพิจารณา / แนวทางการด าเนินการ 
๑.๔ ข้อก าหนดที่ต้องจัดให้มีรายการส่งเสริมการขายหลักขั้นเริ่มต้น มีการก าหนดอัตราค่าบริการ วิธีการคิดค่าบริการตามปริมาณการใช้งานจริง และวิธกีารเสนอขาย มีความเหมาะสมหรือไม่ 
อย่างไร (ข้อ ๘ ของร่างประกาศฯ) 

ค่าบริการและที่ประกาศ กสทช. ที่เก่ียวข้อง ก าหนด  
บมจ. ดีแทค ไตรเน็ต (หนังสือที่ DTN.RS-NBTC ๐๘๑/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๒ 
มีนาคม ๒๕๖๒) 
- เนื่องจากวัตถุประสงค์ของรายการส่งเสริมการขายหลักขั้นเริ่มต้นเพื่อขยาย
โอกาสในการเข้าถึงบริการโทรศัพท์เคลื่ อนที่ โดยก าหนดให้อัตราค่าบริการ 
ถูกกว่าอัตราค่าบริการโดยเฉลี่ย และเพื่อไม่ให้เปนนภาระต่อผู้ประกอบการมาก
จนเกินไปจึงจ าเปนนจะต้องมีการก าหนดปริมาณการใช้งานสูงสุดที่เหมาะสม
ควบคู่กันไปด้วย ซึ่ง prepaid ยังไม่ได้มีการก าหนดเพดานปริมาณการใช้งานไว้
โดยเพดานปริมาณการใช้จะต้องต่ าเพดานของ postpaid อย่างไรก็ดีเนื่องจาก
อาจจะมีความยุ่งยากในการก าหนดรายละเอียดของการจัดท ารายการส่งเสริม
การขายหลักขั้นเริ่มต้น บริษัทฯ จึงขอเสนอให้จัดประชุมร่วมกันระหว่าง
ส านักงาน กสทช. และผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ทุกรายถึงแนวทางใน 
การก าหนดรายการส่งเสริมการขายหลักขั้นเริ่มต้นที่เปนนไปตามเจตนารมณ์ของ
ส านักงาน กสทช. และมีความเปนนไปได้ในทางปฏิบัติเพื่อให้สามารถน ามาใช้ได้
จริงต่อไป 
- การก าหนดให้ผู้รับใบอนุญาตต้องแจ้งรายการส่งเสริมการขายหลักขั้นเริ่มต้น
เปนนล าดับแรกก่อนการน าเสนอรายการส่งเสริมการขายอ่ืนนั้นจะเกิดปัญหา
ในทางปฏิบัติโดยเฉพาะอย่างยิ่งการขายโดยพนักงานขาย ซึ่งโดยปกติผู้ใช้บริการ
จะแจ้งค่าใช้จ่ายรายเดือน ปริมาณการใช้งาน เพื่อให้พนักงานขายค้นหารายการ
ส่งเสริมการขายที่เหมาะสมให้ การให้ต้องแจ้งรายการส่งเสริมการขายหลักขั้น
เร่ิมต้นก่อนจะท าให้ผู้ใช้บริการเกิดความสับสนได้ จึงเสนอให้ตัดหน้าที่ส่วนนี้ออก 

 
 
- รูปแบบของรายการส่งเสริมการขายแบบ Prepaid จะมีความแตกต่างกับรายการส่งเสริม 
การขายแบบ Postpaid โดยจะมีลักษณะการคิดค่าบริการตามหน่วยการใช้งาน (pay per 
use) นั่นคือผู้ใช้บริการจะจ่ายค่าบริการตามปริมาณการใช้งานแต่ละคร้ัง โดยค่าใช้บริการจะถูก
หักจากยอดเงินที่ผู้ใช้บริการเติมเข้าไปในระบบ ซึ่งแตกต่างจากรายการส่งเสริมการขายแบบ 
Postpaid ซึ่งเปนนการคิดค่าบริการแบบเหมาจ่าย ผู้ใช้บริการเลือกใช้งานตามสิทธิที่ได้รับที่
สอดคล้องกับพฤติกรรมการใช้งาน ดังนั้นการจะก าหนดเพดานการใช้งานส าหรับรายการ
ส่งเสริมการขายแบบ Prepaid จึงไม่สอดคล้องกับรูปแบบการให้บริการรวมทั้งไม่สอดคล้องกับ
พฤติกรรมการใช้งานของผู้ใช้บริการ โดยกรณี Prepaid จะเปนนทางเลือกให้แก่ผู้ให้บริการ
สามารถก าหนดปริมาณสิทธิการใช้งานและหรือจ านวนวันให้ใช้งานได้ตามพฤติกรรมของลูกค้า 
ภายใต้เงื่อนไขอัตราค่าบริการและตามที่ประกาศ กสทช. ที่เก่ียวข้องก าหนด 
 
 
-  เห็นสอดคล้องกับผู้แสดงความเห็นในการปรับรูปแบบการน าเสนอรายการส่งเสริมการขาย
ขั้นเร่ิมต้นจากเดิมให้แสดงผลเปนนอันดับแรกก่อนปรับเปนน “ผู้รับใบอนุญาตตามหมวดนี้ ต้องจัด
ให้มีการเผยแพร่รายการส่งเสริมการขายหลักขั้นเริ่มต้นเปนนการทั่วไปผ่านสื่อที่ผู้ใช้บริการเข้าถึง
และเข้าใจได้ง่าย เพื่อประกอบการตัดสินใจของผู้ใช้บริการ” ซึ่งไม่สร้างภาระเกินจ าเปนนให้แก่ 
ผู้ให้บริการ รวมทั้ งสามารถก ากับดูแลได้ในทางปฏิบัติ  ตลอดจนไม่เปนนการแทรกแซง 
การตัดสินใจของผู้ใช้บริการซึ่งอาจไม่ได้เปนนความต้องการที่แท้จริง 

บจก. ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น (หนังสือที่ TUC/H/REG/
๑๘๙/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๒) 
- บริษัทฯ ขอเสนอให้แก้ไขข้อความในวรรค ๒ ของข้อ ๘ ให้เปนน “ผู้รับใบอนุญาตใน
หมวดนี้ต้องเผยแพร่หรือประชาสัมพันธ์รายการส่งเสริมการขายหลักขั้นต้น 
เปนนการทั่วไปผ่านสื่อที่ผู้บริโภคเข้าถึงง่ายเพื่อประกอบการตัดสินใจของผู้ใช้บริการ 

 
 
- เห็นสอดคล้องกับผู้แสดงความเห็นในการปรับรูปแบบการน าเสนอรายการส่งเสริมการขายขั้น
เร่ิมต้นจากเดิมให้แสดงผลเปนนอันดับแรกก่อนปรับเปนน “ผู้รับใบอนุญาตตามหมวดนี้ ต้องจัดให้
มีการเผยแพร่รายการส่งเสริมการขายหลักขั้นเริ่มต้นเปนนการทั่วไปผ่านสื่อที่ผู้ใช้บริการเข้าถึง



หน้า ๔๕ 

ประเด็น ผู้แสดงความคิดเห็น/หน่วยงาน/ความเห็น/ข้อเสนอแนะ ผลการพิจารณา / แนวทางการด าเนินการ 
๑.๔ ข้อก าหนดที่ต้องจัดให้มีรายการส่งเสริมการขายหลักขั้นเริ่มต้น มีการก าหนดอัตราค่าบริการ วิธีการคิดค่าบริการตามปริมาณการใช้งานจริง และวิธกีารเสนอขาย มีความเหมาะสมหรือไม่ 
อย่างไร (ข้อ ๘ ของร่างประกาศฯ) 

โดยแจ้งข้อมูลอย่างน้อย ได้แก่ ค่าบริการเหมาจ่ายรวมตามสิทธิการใช้งาน สิทธิการ
ใช้งาน อัตราค่าบริการตามสิทธิการใช้งานของแต่ละประเภทบริการ อัตราค่าบริการ
ในส่วนที่เกินกว่าสิทธิการใช้งานของรายการส่งเสริมการขาย” เนื่องจาก การเผยแพร่
และประชาสัมพันธ์เปนนการทั่วไปเปนนการสร้างการรับรู้ให้ผู้ใช้บริการทราบว่ามี
รายการส่งเสริมการขายนี้อยู่ และสามารถเลือกใช้รายการส่งเสริมการขายนี้ได้ ไม่
เพียงแต่เฉพาะการเปิดใช้บริการใหม่ การโอนย้ายเลขหมาย หรือระยะเวลาของ
รายการส่งเสริมการขายสิ้นสุดลง เท่านั้น อีกทั้งการก าหนดให้ต้องแจ้งรายการ
ส่งเสริมการขายหลักขั้นต้นเปนนล าดับแรกก่อนการน าเสนอรายการส่งเสริมการขาย
รายการอ่ืนนั้น ไม่ได้เหมาะสมกับผู้ใช้บริการในทุกกรณี และไม่ได้ตอบสนองความ
ต้องการของผู้ใช้บริการที่ต้องการใช้งานน้อยในราคาต่ าเสมอไป โดยเปนนการขายใน
ลักษณะที่ไม่ได้พิจารณาความต้องการของผู้ใช้บริการเปนนหลัก หรือไม่น าเสนอ
รายการส่งเสริมการขายที่เหมาะกับเครื่องโทรศัพท์ของผู้ใช้บริการ ซึ่งอาจจะเปนน
ผลเสียต่อผู้ใช้บริการมากกว่า ในขณะที่ผู้ให้บริการอาจถูกมองว่าท าการตลาดหรือ
ท าการเสนอขายที่ไม่เหมาะสมและไม่เปนนที่พอใจของผู้ใช้บริการ ส่งผลให้เกิดการ
สูญเสียลูกค้าได้ ดังนั้น การให้ผู้ใช้บริการรับทราบการมีอยู่ของรายการส่งเสริมการ
ขายหลักข้ันต้นเช่นเดียวกับรายการส่งเสริมการขายปกติเปนนการทั่วไปนั้นจึงเปนน
วิธีการที่มีความเหมาะสมมากกว่า โดยไม่จ าเปนนต้องบังคับให้ผู้ให้บริการต้องเสนอ
ขายรายการส่งเสริมการขายดังกล่าวเปนนล าดับแรกกับผู้ใช้บริการทุกคนในทุกกรณี 

และเข้าใจได้ง่าย เพื่อประกอบการตัดสินใจของผู้ใช้บริการ” ซึ่งไม่สร้างภาระเกินจ าเปนนให้แก่ 
ผู้ให้บริการ รวมทั้ งสามารถก ากับดูแลได้ในทางปฏิบัติ ตลอดจนไม่เปนนการแทรกแซง  
การตัดสินใจของผู้ใช้บริการซึ่งอาจไม่ได้เปนนความต้องการที่แท้จริง 

บจก. แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค (หนังสือที่ BRD.AWN ๐๑๐๗/๒๕๖๒ 
ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๒) 
- ไม่เห็นด้วย เหตุผลตามข้อ ๒  นอกจากนี้การคิดค่าบริการตามปริมาณการใช้งาน
จริงของอินเทอร์เน็ตที่คิดเปนนหน่วยกิโลไบต์ ทางบริษัทขอชี้แจงว่าด้วยข้อจ ากัด
ระบบการท างานและอุปกรณ์ของบริษัทฯไม่สามารถที่จะคิดค านวณเงินเปนนหน่วยที่
ย่อยได้ จะคิดหลักตามหลักเปนนสตางค์   
- บริษัทฯ ไม่เห็นด้วยที่ กสทช. ได้มีการก ากับในกรณีที่มีการเปิดบริการหมายเลข
ใหม่  การโอนย้าย เลขหมาย หรือ ระยะเวลาของรายการส่งเสริมการขายของ

 
 
- เห็นควรปรับหน่วยวัดการคิดค่าบริการตามปริมาณการใช้งานจริงของบริการข้อมูล จากหน่วยวัด 
กิโลไบต์ เปนน เมกะไบต์ เพื่อให้สอดคล้องกับการด าเนินการของผู้ให้บริการ เนื่องจากปัจจุบันมี 
การวัดปริมาณการใช้งานในหน่วยกิโลไบต์อยู่แล้ว และปรับทอนเปนนหน่วยเมกะไบต์ เพื่อสื่อสารให้
ผู้ใช้บริการเข้าใจได้ง่าย 
- เห็นสอดคล้องกับผู้แสดงความเห็นในการปรับรูปแบบการน าเสนอรายการส่งเสริมการขายขั้น
เร่ิมต้นจากเดิมให้แสดงผลเปนนอันดับแรกก่อนปรับเปนน “ผู้รับใบอนุญาตตามหมวดนี้ ต้องจัดให้



หน้า ๔๖ 

ประเด็น ผู้แสดงความคิดเห็น/หน่วยงาน/ความเห็น/ข้อเสนอแนะ ผลการพิจารณา / แนวทางการด าเนินการ 
๑.๔ ข้อก าหนดที่ต้องจัดให้มีรายการส่งเสริมการขายหลักขั้นเริ่มต้น มีการก าหนดอัตราค่าบริการ วิธีการคิดค่าบริการตามปริมาณการใช้งานจริง และวิธกีารเสนอขาย มีความเหมาะสมหรือไม่ 
อย่างไร (ข้อ ๘ ของร่างประกาศฯ) 

ผู้ใช้บริการสิ้นสุดลง ต้องแจ้งรายการส่งเสริมการขายหลักขั้นต้นเปนนอันดับแรกก่อน
การน าเสนอรายการส่งเสริมการขายอื่น  ซึ่งในความเปนนจริง การก ากับควรที่จะ
ค านึงถึงผู้ใช้บริการก่อน เปนนส าคัญ ในการเลือกใช้ตามเหมาะสมของพฤติกรรม
ผู้ใช้บริการ ซึ่งปัจจุบัน บริษัทฯได้ด าเนินการและบริหารจัดการด้านการให้บริการ
และดูแลลูกค้าเปนนอย่างดีอยู่แล้ว 

มีการเผยแพร่รายการส่งเสริมการขายหลักขั้นเริ่มต้นเปนนการทั่วไปผ่านสื่อที่ผู้ใช้บริการเข้าถึง
และเข้าใจได้ง่าย เพื่อประกอบการตัดสินใจของผู้ใช้บริการ” ซึ่งไม่สร้างภาระเกินจ าเปนนให้แก่ 
ผู้ให้บริการ รวมทั้ งสามารถก ากับดูแลได้ในทางปฏิบัติ ตลอดจนไม่เปนนการแทรกแซง 
การตัดสินใจของผู้ใช้บริการซึ่งอาจไม่ได้เปนนความต้องการที่แท้จริง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



หน้า ๔๗ 

ประเด็นที่ ๒. การก ากับโครงสร้างอัตราค่าบริการ 
  ๒.๑ รายงานโครงสร้างอัตราคา่บริการ มีวิธีการและรายละเอียดข้อมูลรายการส่งเสริมการขายที่ต้องน าส่งแก่ส านักงาน กสทช. เหมาะสมหรือไม่ อย่างไร (ข้อ ๙ ของร่างประกาศฯ) 
 ๒.๒ วิธีการตรวจสอบโครงสร้างอัตราค่าบริการ มีหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และวิธีการปรับปรุงให้เปนนไปตามที่ประกาศก าหนด เหมาะสมหรือไม่ อย่างไร (ข้อ ๑๐ – ๑๑ ของร่างประกาศฯ)  

๒.๑ รายงานโครงสร้างอัตราค่าบริการ มีวิธีการและรายละเอียดข้อมูลรายการส่งเสริมการขายที่ต้องน าส่งแก่ส านักงาน กสทช. เหมาะสมหรือไม่ อย่างไร (ข้อ ๙ ของร่างประกาศฯ) 

เนื้อความใน (ร่าง) ประกาศฯ ก่อนการประชุมรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ ผลการพิจารณา / แนวทางการด าเนินการ  
 ข้อ ๙ ให้ผู้รับใบอนุญาตตามหมวดนี้รายงานโครงสร้างอัตราค่าบริการที่จัดเก็บจากผู้ใช้บริการแก่
ส านักงาน กสทช. ทุกวันสิ้นเดือนของแต่ละเดือน หากวันสิ้นเดือนเปนนวันหยุดราชการ ให้รายงานใน
วันท าการก่อนวันหยุดราชการดังกล่าว ทั้งนี้ ให้จัดท าและน าส่งข้อมูลในรูปแบบเอกสารข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์ที่ส านักงาน กสทช. ก าหนด โดยมีรายละเอียดข้อมูลรายการส่งเสริมการขาย ดังนี้  
 (๑)  ชื่อรายการส่งเสริมการขาย โดยแบ่งประเภทรายการส่งเสริมการขายหลักหรือรายการ
ส่งเสริมการขายเสริม  
 (๒)  ช่วงเวลาเร่ิมต้นและสิ้นสุดของการเสนอขาย และสถานะการเสนอขาย 
 (๓)  ช่วงเวลาเร่ิมต้นและสิ้นสุดของการให้บริการ และสถานะการให้บริการ 
 (๔) ค่าบริการเหมาจ่ายรวมตามสิทธิการใช้งาน 
 (๕) ค่าบริการจ าแนกตามประเภทบริการ 
 (๖) สิทธิการใช้งานที่ผู้ใช้บริการได้รับจ าแนกตามประเภทบริการ 
 (๗) อัตราค่าบริการเฉลี่ยต่อหน่วยของแต่ละบริการตามสิทธิการใช้งานของแต่ละรายการ
ส่งเสริมการขาย โดยให้จ าแนกตามประเภทบริการ และให้ระบุเปนนอัตราตามหน่วยที่ให้บริการ  
 (๘) อัตราค่าบริการต่อหน่วยในส่วนที่เกินกว่าสิทธิการใช้งานของแต่ละรายการส่งเสริมการขาย 
โดยให้จ าแนกตามประเภทบริการ และให้ระบุเปนนอัตราตามหน่วยที่ให้บริการ 
 (๙)  ข้อมูลเพิ่มเติมตามที่ส านักงาน กสทช. ก าหนด 
 การน าส่งข้อมูลตามวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าเปนนการแจ้งโครงสร้างอัตราค่าบริการของผู้รับใบอนุญาต
ตามข้อ ๑๖ ของประกาศคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เร่ือง อัตราขั้นสูงของค่าบริการ
และการเรียกเก็บค่าบริการล่วงหน้าในกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๙ 

 ยืนยันตาม (ร่าง) ประกาศฯ                                          
 แก้ไขเพิ่มเติม (ร่าง) ประกาศฯ 
 เห็นควรตัดข้อ ๙ ออก เนื่องจากข้อความตามข้อ ๙ จะมีอยู่ในเนื้อความตามข้อ ๑๔ ซึ่งการตัดข้อ 
๙ ออกจะส่งผลให้ล าดับข้ออ่ืนๆ หลังจากข้อ ๙ ของ (ร่าง) ประกาศฯ ฉบับเดิม ถูกเลื่อนขึ้นมาหนึ่ง
อันดับใน (ร่าง) ประกาศฯ ฉบับใหม่ ส านักงานจะน าความคิดเห็นต่อข้อ ๙ ไปปรับใช้กับความใน
ข้อ ๑๔ ของ (ร่าง) ประกาศฯ เดิม (ข้อ ๑๓ ของ (ร่าง) ประกาศฯ ใหม่) แทน 

  



หน้า ๔๘ 

ประเด็น ผู้แสดงความคิดเห็น/หน่วยงานความเห็น/ข้อเสนอแนะ ผลการพิจารณา / แนวทางการด าเนินการ 
๒.๑ รายงานโครงสร้างอัตราค่าบริการ มีวิธีการและรายละเอียดข้อมูลรายการส่งเสริมการขายที่ต้องน าส่งแก่ส านักงาน กสทช. เหมาะสมหรือไม่ อย่างไร (ข้อ ๙ ของร่างประกาศฯ) 
(๑) เห็นด้วยกับ
ข้อก าหนด 

นายโสภณ หนูรัตน์ /มูลนิธิเพื่อคุ้มครองผู้บริโภค (แสดงความเห็นในที่
ประชุม) 
 เห็นด้วยกับร่างประกาศฯ 

 
 
 

บจก. แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค (หนังสือที่ BRD.AWN ๐๑๐๗/๒๕๖๒ 
ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๒) 
 เปนนการส่งรายงานปกติเปนนประจ าทุกเดือน 

 
 
 

(๒) ไม่เห็นด้วย
กับข้อก าหนด 

บมจ. ดีแทค ไตรเน็ต (หนังสือที่ DTN.RS-NBTC ๐๘๑/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๒ 
มีนาคม ๒๕๖๒) 
- ข้อ ๙ ของร่างประกาศฯ บริษัทฯ ขอขยายระยะเวลาน าส่งเปนนภายใน ๑๕ วัน
นับจากวันสิ้นเดือน เพื่อให้มีเวลาในการจัดเตรียมรายงานและน าส่งให้แก่
ส านักงาน กสทช. และในส่วนข้อ (๙) ข้อมูลเพิ่มเติมตามที่ส านักงาน กสทช. 
ก าหนด หากจะมีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม ส านักงาน กสทช. ควรจะต้องจัดการ
ประชุมกลุ่มย่อยกับผู้ประกอบการก่อนแล้วจึงออกเปนนประกาศส านักงาน 
กสทช. 

 
 
- เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางด าเนินการในปัจจุบัน และเพิ่มความชัดเจนของ (ร่าง) ประกาศฯ จึง 
เห็นควรปรับ (ร่าง) ประกาศฯ ใหม่ โดยปรับความในข้อ ๑๓ วรรคแรก “ให้ผู้รับใบอนุญาตตามหมวด
นี้รายงานโครงสร้างอัตราค่าบริการ...การขาย” เปนน “ให้ผู้รับใบอนุญาตตามหมวดนี้รายงานโครงสร้าง
อัตราค่าบริการที่จัดเก็บจากผู้ใช้บริการแก่ส านักงาน กสทช. ทุกเดือน ภายในวันที่สิบห้าของเดือน
ถัดไป หากวันครบก าหนดเป็นวันหยุดราชการ ให้รายงานในวันท าการก่อนวันหยุดราชการดังกล่าว 
ทั้งนี้ ให้จัดท าและน าส่งข้อมูลในรูปแบบเอกสารหรือข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ตามที่ส านักงาน กสทช. 
ก าหนด” รวมถึงจะก าหนดคู่มือแสดงวิธีการน าส่งเอกสารหรือข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์กับผู้ให้บริการอีก
คร้ังหนึ่งเนื่องจากเปนนการลงรายละเอียดในทางปฏิบัติ  

บจก. ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น (หนังสือที่ TUC/H/REG/
๑๘๙/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๒) 
- บริษัทฯ มีความเห็นว่าการปรับเปลี่ยนวิธีการน าส่งข้อมูลเปนนการน าส่งข้อมูลใน
รูปแบบเอกสารข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์เพียงช่องทางเดียว ในขณะที่ ส านักงาน 
กสทช. ยังไม่มีการก าหนดหลักเกณฑ์รูปแบบและวิธีการส่งหนังสือ เอกสารและ
ข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์อย่างเปนนทางการในภาพรวมของ ส านักงาน กสทช. ที่
แน่นอนชัดเจนเหมือนกับการน าส่งเปนนหนังสือทางช่องทางปกติที่มีการรับรองว่า
เปนนการน าส่งโดยชอบด้วยกฎหมายและมีการลงรับเอกสารโดยส านักงาน กสทช. 
อย่างถูกต้อง จะก่อให้เกิดข้อโต้แย้งความชอบด้วยกฎหมายของการน าส่งเอกสาร
และข้อมูลในรูปแบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ และไม่สามารถน ามาเปนนหลักฐาน 
การน าส่งที่ถูกต้องและเปนนที่ยอมรับทางกฎหมายหรือเปนนหลักฐานที่ใช้ในชั้น 

 
 
- เพื่ อให้การจัดส่งไฟล์ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ให้แก่ส านักงาน กสทช. สอดคล้องกับรูปแบบ 
การด าเนินการของงานสารบรรณ ซึ่งต้องมีการลงรับเอกสารไว้เพื่อเปนนหลักฐาน จึงเห็นควรให้ปรับ
ความข้อ ๑๓ ของ (ร่าง) ประกาศฯ ใหม่ ตามที่ได้เสนอไปแล้วในประเด็นที่ ๒.๑ ตอบข้อคิดเห็นของ 
บมจ. ดีแทค ไตรเน็ต (หนังสือที่ DTN.RS-NBTC ๐๘๑/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๒) 



หน้า ๔๙ 

ประเด็น ผู้แสดงความคิดเห็น/หน่วยงานความเห็น/ข้อเสนอแนะ ผลการพิจารณา / แนวทางการด าเนินการ 
๒.๑ รายงานโครงสร้างอัตราค่าบริการ มีวิธีการและรายละเอียดข้อมูลรายการส่งเสริมการขายที่ต้องน าส่งแก่ส านักงาน กสทช. เหมาะสมหรือไม่ อย่างไร (ข้อ ๙ ของร่างประกาศฯ) 

การด าเนินคดีทางศาลได้ นอกจากนี้ ยังอาจก่อให้เกิดความลักลั่นในการด าเนินการ 
หากแต่ละส านักในส านักงาน กสทช. ก าหนดวิธีการน าส่งข้อมูลในรูปแบบเอกสาร
ข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ที่แตกต่างกัน โดยไม่มีระเบียบวิธีปฏิบัติของส านักงาน 
กสทช. ที่ชัดเจนแน่นอน ดังนั้น จึงยังไม่ควรก าหนดการน าส่งข้อมูลในรูปแบบ
เอกสารข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ไว้ในร่างประกาศฯ 
บมจ. ทีโอที (หนังสือ ด่วนที่สุด เลขที่ ทีโอท/ี๑๕๑ ลงวันที่ ๒๒ มีนาคม 
๒๕๖๒) 
- (ร่าง) ประกาศนี้ไม่ควรก าหนดข้อ ๙ (๙) ไว้ เพราะการก าหนดให้ส่งข้อมูล
เพิ่มเติมตามที่ส านักงาน กสทช. ก าหนด ไม่มีความชัดเจนว่าส านักงาน กสทช. 
จะก าหนดอะไร จะขอข้อมูลลักษณะใด และจะมีผลกระทบต่อข้อมูลภายในทาง
ธุรกิจของผู้รับใบอนุญาตหรือไม่ จึงขอเสนอให้ตัด ข้อ ๙ (๙) ใน (ร่าง) ประกาศนี้
ออกไป 

 
 
- เห็นควรคงความในข้อ ๙ (๙) ไว้เช่นเดิม โดยจะไปปรากฏอยู่ในข้อ ๑๔ แทน เผื่อในกรณีที่อาจต้อง
ขอข้อมูลเพิ่มเติมจากผู้รับใบอนุญาต ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดการก ากับดูแลที่มีประสิทธิภาพ มีข้อมูลที่เปนน
ปัจจุบัน และสะท้อนถึงสภาพตลาดมากยิ่งขึ้น การขอข้อมูลเพิ่มเติมจะด าเนินการตามความจ าเปนน
และจะจัดการประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group) เพื่อหารือถึงความเปนนไปได้ในการน าส่งข้อมูลก่อน  

 

  



หน้า ๕๐ 

๒.๒ วิธีการตรวจสอบโครงสร้างอัตราค่าบริการ มีหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และวิธีการปรับปรุงให้เป็นไปตามที่ประกาศก าหนด เหมาะสมหรือไม่ อย่างไร (ข้อ ๑๐ – ๑๑ ของร่างประกาศฯ) 

เนื้อความใน (ร่าง) ประกาศฯ ก่อนการประชุมรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ ผลการพิจารณา / แนวทางการด าเนินการ  
 ข้อ ๑๐ ให้ส านักงาน กสทช. ตรวจสอบโครงสร้างอัตราค่าบริการที่ผู้รับใบอนุญาตตามหมวดนี้
ให้บริการอยู่ในตลาดเปนนประจ าทุกเดือน โดยมีหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้ 
 (๑)  อัตราค่าบริการตามสิทธิการใช้งาน ใช้วิธีการเฉลี่ยจากอัตราค่าบริการเฉลี่ยต่อหน่วยตามสิทธิ
การใช้งานของแต่ละรายการส่งเสริมการขาย และเฉลี่ยจากของทุกรายการส่งเสริมการขาย โดยถ่วง
น้ าหนักระหว่างรายการส่งเสริมการขายหลักและรายการส่งเสริมการขายเสริมในสัดส่วนร้อยละ  
เจ็ดสิบ และร้อยละสามสิบ ตามล าดับ ทั้งนี้ อัตราค่าบริการเฉลี่ยของทุกรายการส่งเสริมการขายใน
แต่ละประเภทบริการต้องเปนนไปตามอัตราค่าบริการที่ก าหนดไว้ในข้อ ๖ (๑) 
  ทั้งนี้ ส าหรับบริการเสียงที่มีการให้บริการ อัตราค่าบริการตามสิทธิการใช้งานของรายการ
ส่งเสริมการขายที่คิดค่าบริการตามปริมาณการใช้งานจริ งเปนนนาทีเฉลี่ยต้องเปนนไปตามอัตรา
ค่าบริการที่ก าหนดไว้ในข้อ ๖ (๑) และอัตราค่าบริการตามสิทธิการใช้งานของรายการส่งเสริม 
การขายที่คิดตามปริมาณการใช้งานจริงเปนนวินาทีเฉลี่ยต้องเปนนไปตามอัตราค่าบริการที่ก าหนดไว้ใน
ข้อ ๖ (๑) 
 (๒)  อัตราค่าบริการในส่วนที่เกินกว่าสิทธิการใช้งาน ใช้วิธีการเปรียบเทียบ โดยอัตราค่าบริการใน
ส่วนที่เกินกว่าสิทธิการใช้งานของรายการส่งเสริมการขายในแต่ละประเภทบริการต้องเปนนไปตาม
อัตราค่าบริการที่ก าหนดไว้ในข้อ ๖ (๒) 

 ยืนยันตาม (ร่าง) ประกาศฯ                                          
 แก้ไขเพิ่มเติม (ร่าง) ประกาศฯ 
แก้ไขเป็น  
     ข้อ ๙ ให้ส านักงาน กสทช. ตรวจสอบโครงสร้างอัตราค่าบริการตามสิทธิการใช้งานที่ผู้รับ
ใบอนุญาตตามหมวดนี้ให้บริการอยู่ในตลาดเปนนประจ าทุกเดือน โดยใช้วิธีการเฉลี่ยรวมทุก
รายการส่งเสริมการขายจากอัตราค่าบริการเฉลี่ยต่อหน่วยของแต่ละรายการส่งเสริมการขาย 
โดยถ่วงน้ าหนักระหว่างรายการส่งเสริมการขายหลักและรายการส่งเสริมการขายเสริมใน
สัดส่วนร้อยละแปดสิบและร้อยละยี่สิบตามล าดับ ทั้งนี้ อัตราค่าบริการเฉลี่ยของทุกรายการ
ส่งเสริมการขายในแต่ละประเภทบริการต้องเปนนไปตามอัตราค่าบริการที่ก าหนดไว้ในข้อ ๖ 
 

 ข้อ ๑๑ ในกรณีที่ส านักงาน กสทช. ตรวจสอบพบว่า ผู้รับใบอนุญาตตามหมวดนี้ก าหนดอัตรา
ค่าบริการไม่เปนนไปตามโครงสร้างอัตราค่าบริการตามข้อ ๖ และข้อ ๘ ให้ส านักงาน กสทช. มีหนังสือ
แจ้งให้ผู้รับใบอนุญาตตามหมวดนี้แก้ไขปรับปรุงรายการส่งเสริมการขาย เพื่อให้มีโครงสร้างอัตรา
ค่าบริการเปนนไปตามที่ก าหนดในประกาศนี้  
 ให้ผู้รับใบอนุญาตตามหมวดนี้รายงานผลการด าเนินการพร้อมแสดงเอกสารหลักฐานและช่องทาง
ในการตรวจสอบต่อส านักงาน กสทช. ภายในเจ็ดวัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งจากส านักงาน 
กสทช. 

 ยืนยันตาม (ร่าง) ประกาศฯ                                          
 แก้ไขเพิ่มเติม (ร่าง) ประกาศฯ 
  แต่เปลี่ยนเปนนข้อ ๑๐ 

 

 

 



หน้า ๕๑ 

ประเด็น ผู้แสดงความคิดเห็น/หน่วยงาน/ความเห็น/ข้อเสนอแนะ ผลการพิจารณา / แนวทางการด าเนินการ 
๒.๒ วิธีการตรวจสอบโครงสร้างอัตราค่าบริการ มีหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และวิธีการปรับปรุงให้เป็นไปตามที่ประกาศก าหนด เหมาะสมหรือไม่ อย่างไร (ข้อ ๑๐ – ๑๑ ของร่างประกาศฯ) 
(๑) เห็นด้วยกับ
ข้อก าหนด 

  

(๒) ไม่เห็นด้วย
กับข้อก าหนด 

นายโสภณ หนูรัตน์ /มูลนิธิเพื่อคุ้มครองผู้บริโภค (แสดงความเห็นในที่
ประชุม) 
- เสนอให้ตรวจสอบเปนนรายนาที โดยไม่เฉลี่ยทุกโปร ส่วนการก ากับโดยค่าเฉลี่ย
ตรงภาคผนวก ก ก็ควรเปลี่ยนเปนนการก ากับเปนนรายนาที 

ข้อ ๑๐ (๑) ของ (ร่าง) ประกาศฯ เก่า (ข้อ ๙ ของ (ร่าง) ประกาศฯ ใหม่) 
 
- เห็นควรให้ยืนยันตาม (ร่าง) ประกาศฯ การก ากับดูแลอัตราค่าบริการโดยวิธีเฉลี่ยเปนนวิธีการก ากับ
ดูแลที่มีความยืดหยุ่นต่อผู้ให้บริการ และคงไว้ซึ่งความหลากหลายของรายการส่งเสริมการขาย ท าให้
ผู้ใช้บริการมีทางเลือกในการใช้รายการส่งเสริมการขายที่สอดคล้องกับพฤติกรรมการใช้งาน 
ยกตัวอย่างเช่น บางรายการส่งเสริมการขายอาจมีอัตราค่าบริการเสียงต่อหน่วยสูง แต่ว่าอัตรา
ค่าบริการอินเทอร์เน็ตต่ า รายการเช่นนี้ก็เหมาะกับผู้ใช้บริการที่ใช้อินเทอร์เน็ตเคลื่อนที่เปนนหลัก 
ขณะที่รายการอ่ืนที่มีอัตราค่าบริการเสียงต่ ากว่า แต่ค่าบริการอินเทอร์เน็ตสูงกว่ า ก็เหมาะกับ
ผู้ใช้บริการที่ใช้การสื่อสารผ่านเสียงเปนนหลัก หากก ากับอัตราค่าบริการเปนนรายนาทีส าหรับทุกรายการ
ส่งเสริมการขาย ความหลากหลายดังกล่าวอาจลดลงเพราะรายการส่งเสริมการขายจะขาดจุดเด่นและ
มีอัตราค่าบริการกระจุกตัวใกล้เคียงกับอัตราค่าบริการเฉลี่ยที่ก าหนด ซึ่งไม่เปนนผลดีต่อผู้ใช้บริการใน
ภาพรวม 

บจก. ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น (หนังสือที่ TUC/H/REG/
๑๘๙/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๒) 

 
- บริษัทฯ เห็นว่า การก าหนดอัตราส่วนถ่วงน้ าหนักระหว่างรายการส่งเสริมการขาย
หลักและรายการส่งเสริมการขายเสริมในสัดส่วนร้อยละ ๗๐ และ ๓๐ ตามล าดับใน
ข้อ ๑๐ (๑)  ไม่มีความเหมาะสม เนื่องจากผู้ใช้บริการกว่าร้อยละ ๙๐ ใช้บริการตาม
รายการส่งเสริมการขายหลัก ดังนั้น การเปลี่ยนแปลงอัตราส่วนถ่วงน้ าหนักตามร่าง
ประกาศฯ จะยิ่งท าให้การค านวณอัตราเฉลี่ยเพื่อใช้ตรวจสอบโครงสร้างอัตรา
ค่าบริการยิ่งผิดเพี้ยนไม่ตรงกับข้อเท็จจริงมากยิ่งขึ้น จึงขอเสนอให้ใช้อัตราส่วนถ่วง
น้ าหนักเดิม 

 
 
 

ข้อ ๑๐ (๑) ของ (ร่าง) ประกาศฯ เก่า (ข้อ ๙ ของ (ร่าง) ประกาศฯ ใหม่) 
ประเด็นเรื่องอัตราส่วนถ่วงน้ าหนักระหว่างรายการส่งเสริมการขายหลักและรายการส่งเสริมการ
ขายเสริม 
- จากผลการศึกษาของโครงการส ารวจพฤติกรรมการใช้บริการโทรคมนามของประชากรไทย ประจ าปี 
๒๕๕๙ (หน้าที่ ๗๓) ซึ่งกล่าวว่า “ในภาพรวมพบว่ามีผู้ใช้โปรโมชั่นเสริมจ านวน ๑,๗๓๘ ราย คิดเปนน
ร้อยละ ๓๒.๒๓ ของผู้ที่ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ทั้งหมด” กล่าวคือ ในบรรดาผู้ใช้บริการหลัก ๑๐๐ 
คน จะใช้บริการเสริม ๓๒.๒๓ คน เมื่อเทียบบัญญัติไตรยางศ์เพื่อให้ผลรวมเปนนจ านวนเต็มร้อย จะ
พบว่า สัดส่วนของผู้ใช้บริการหลักต่อเสริมจะเปนนร้อยละ ๗๕ ต่อ ๒๕ นี่เปนนที่มาของสัดส่วนน้ าหนัก
ร้อยละ ๗๐ ต่อ ๓๐ ดังที่ปรากฏตามความข้อ ๑๐ (๑) ใน (ร่าง) ประกาศฯ เก่า (ข้อ ๙ ใน (ร่าง) 
ประกาศฯ ใหม่) 
 อย่างไรก็ดี เมื่อพิจารณาสัดส่วนดังกล่าว ประกอบกับข้อเท็จจริงที่ได้รับจากการรับฟังความคิดเห็น
สาธารณะดังต่อไปนี้ 
 - พฤติกรรมซื้อรายการส่งเสริมการขายเสริมมีแนวโน้มต่ ากว่าร้อยละ ๓๐ ดังที่ผู้ให้บริการชี้แจง 



หน้า ๕๒ 

ประเด็น ผู้แสดงความคิดเห็น/หน่วยงาน/ความเห็น/ข้อเสนอแนะ ผลการพิจารณา / แนวทางการด าเนินการ 
๒.๒ วิธีการตรวจสอบโครงสร้างอัตราค่าบริการ มีหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และวิธีการปรับปรุงให้เป็นไปตามที่ประกาศก าหนด เหมาะสมหรือไม่ อย่างไร (ข้อ ๑๐ – ๑๑ ของร่างประกาศฯ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- นอกจากนี้ บริษัทฯ ขอเสนอให้ตัดข้อความในวรรค ๒ ของ ข้อ ๑๐ (๑)  ออก โดย
บริษัทฯ เห็นว่า ไม่ควรแยกการค านวณอัตราเฉลี่ยส าหรับบริการเสียงระหว่าง
รายการส่งเสริมการขายที่คิดค่าบริการเปนนนาทีออกต่างหากจากรายการส่งเสริม 

 - ความเปนนไปได้ว่าการก ากับอัตราโครงสร้างค่าบริการตามสิทธิการใช้งานด้วยอัตราส่วน ๘๐ ต่อ 
๒๐ จะส่งผลดีต่อผู้ใช้บริการมากกว่า เพราะการค านวณด้วยอัตราส่วนนี้ให้ความส าคัญต่อบริการหลัก
มากกว่าการค านวณด้วยอัตราส่วน ๗๐ ต่อ ๓๐ นอกจากนี้ อัตราค่าบริการอ้างอิงตามภาคผนวก ก 
จะลดลงเพียงเล็กน้อยเมื่อใช้อัตราส่วน ๘๐ ต่อ ๒๐ แทน ๗๐ ต่อ ๓๐ 
 - การค านวณด้วยอัตราส่วน ๘๐ ต่อ ๒๐ เปนนแนวทางปฏิบัติเดิม   
 ด้วยเหตุผลเหล่านี้ จึงเห็นควรแก้ไข (ร่าง) ประกาศฯ โดยปรับความในข้อ ๙ “อัตราค่าบริการตาม
สิทธิการใช้งาน...ถ่วงน้ าหนัก...ในสัดส่วนร้อยละเจ็ดสิบ และร้อยละสามสิบ ตามล าดับ” เปนน “อัตรา
ค่าบริการตามสิทธิการใช้งาน ใช้วิธีการเฉลี่ยจากอัตราค่าบริการเฉลี่ยต่อหน่วยตามสิทธิการใช้งานของ
แต่ละรายการส่งเสริมการขาย และเฉลี่ยจากของทุกรายการส่งเสริมการขาย โดยถ่วงน้ าหนักระหว่าง
รายการส่งเสริมการขายหลักและรายการส่งเสริมการขายเสริมในสัดส่วนร้อยละแปดสิบและร้อยละ
ยี่สิบ ตามล าดับ”  
ข้อ ๑๐ (๑) ของ (ร่าง) ประกาศฯ เก่า (ข้อ ๙ ของ (ร่าง) ประกาศฯ ใหม่) 
ประเด็นการแยกการค านวณอัตราค่าบริการเฉลี่ยส าหรับบริการเสียงระหว่างรายการส่งเสริมการขาย
ที่คิดค่าบริการเป็นนาที ออกต่างหากจากรายการส่งเสริมการขายที่คิดค่าบริการเป็นวินาที และ
ก าหนดให้ทั้งสองอัตรามีค่าต่ ากว่าอัตราค่าบริการที่ก าหนดไว้ในข้อ ๖ 
 ส าหรับบริการเสียง อัตราค่าบริการตามสิทธิการใช้งานที่ก าหนด ค านวณจากค่าเฉลี่ยของรายการ
ส่งเสริมการขายทั้งหมดทั้งแบบคิดค่าบริการตามจริงเปนนนาทีและวินาที การใช้อัตราค่าบริการที่
ก าหนดเดียวกันมาก ากับอัตราค่าบริการเสียงเฉลี่ยแยกเปนน ๒ กลุ่ม อาจไม่สะท้อนอัตราค่าบริการเฉลี่ย
ที่แท้จริงของแต่ละกลุ่ม หรือไม่สะท้อนสภาพราคาตลาดในปัจจุบัน 
 วิธีการค านวณโดยไม่แยกระหว่างรายการส่งเสริมการขายที่เปนนนาทีและวินาทีเปนนวิธีที่ส านักงาน 
กสทช. ใช้ตรวจสอบอัตราค่าบริการในปัจจุบัน ซึ่งมีความยืดหยุ่นต่อผู้ให้บริการในการก าหนดอัตรา
ค่าบริการในแต่ละรายการส่งเสริมการขายโดยใช้กลไกตลาดเปนนตัวก าหนด 
 อัตราค่าบริการที่คิดตามจริงเปนนนาทีและวินาทีอาจแตกต่างกันได้ เปรียบได้กับการขายสินค้าใน
หน่วยใหญ่เทียบกับหน่วยย่อย เช่น เมื่อซื้อเปนนโหล ราคาไข่ไก่ต่อฟองย่อมต่ ากว่าราคาซื้อ เพียงหนึ่ง
ฟอง ในท านองเดียวกัน อัตราค่าบริการเมื่อเหมาจ่ายเต็มหน่วยเปนนนาที เมื่อค านวณแปลงหน่วยให้ได้
อัตราต่อหน่วยวินาที อัตราดังกล่าวย่อมต่ ากว่าอัตราส าหรับรายการส่งเสริมการขายที่คิดค่าบริการตาม
จริงเปนนวินาที ดังนั้น การก ากับให้อัตราค่าบริการเฉลี่ยรายการส่งเสริมการขายที่คิดค่าบริการจริงเปนน



หน้า ๕๓ 

ประเด็น ผู้แสดงความคิดเห็น/หน่วยงาน/ความเห็น/ข้อเสนอแนะ ผลการพิจารณา / แนวทางการด าเนินการ 
๒.๒ วิธีการตรวจสอบโครงสร้างอัตราค่าบริการ มีหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และวิธีการปรับปรุงให้เป็นไปตามที่ประกาศก าหนด เหมาะสมหรือไม่ อย่างไร (ข้อ ๑๐ – ๑๑ ของร่างประกาศฯ) 

การขายที่คิดค่าบริการเปนนวินาที เนื่องจาก ไม่สอดคล้องกับการออกแบบรายการ
ส่งเสริมการขายของผู้ ให้บริการที่มีการค านวณอัตราค่าบริการและต้นทุน 
การให้บริการที่สมดุลร่วมกันระหว่างรายการส่งเสริมการขายที่คิดค่าบริการเปนนนาที
และวินาที เพื่อให้ผู้ใช้บริการได้ประโยชน์สูงสุดจากการมีทางเลือกในการใช้บริการ
ในอัตราค่าบริการที่เหมาะสมทั้งการคิดค่าบริการเปนนนาทีและวินาที และผู้ให้บริการ
ยังคงสามารถประกอบกิจการต่อไปได้ 

 
 
 
 
 
 

 
- บริษัทฯ ขอเสนอให้ตัดข้อ ๑๐ (๒) ออก เนื่องจากบริษัทฯ เห็นว่า ไม่ควรก ากับ
ดูแลหรือก าหนดอัตราค่าบริการเฉลี่ยส าหรับอัตราค่าบริการในส่วนที่เกินกว่าสิทธิ
การใช้งานตามความเห็นในข้อ ๑.๒ 

 
 

 
 
 

 
 
 

นาทีและวินาทีต้องต่ ากว่าอัตราอ้างอิงเดียวกัน จึงอาจไม่สอดคล้องกับความเปนนจริง 
 อย่างไรก็ดี ประเด็นที่ส าคัญยิ่งกว่าคือ ผู้ใช้บริการควรมีตัวเลือกรายการส่งเสริมการขายที่คิด
ค่าบริการตามจริงเปนนนาทีและวินาที 
 การก ากับอัตราค่าบริการแยกเปนน ๒ กลุ่ม คือ นาทีและวินาที โดยแต่ละกลุ่มต้องมีอัตราเฉลี่ยไม่
เกินอัตราค่าบริการที่ก าหนด อาจลดความหลากหลายของรายการส่งเสริมการขาย เช่น อาจส่งผลให้
รายการส่งเสริมการขายที่คิดค่าบริการตามจริงเปนนวินาที มีแนวโน้มราคากระจุกตัวอยู่ที่ อั ตรา
ค่าบริการที่ก าหนด ซึ่งน าไปสู่การลดทางเลือกของผู้บริโภค นอกจากนี้ การก ากับอัตราค่าบริการแบบ
แยกกลุ่มในทางปฏิบัติอาจเกิดปัญหาเชิงเทคนิค เพราะยังไม่สามารถบังคับใช้ได้ในทันที เนื่องจาก
ปัจจุบัน รายการส่งเสริมการขายที่คิดค่าบริการตามจริงเปนนวินาทีมีอัตราค่าบริ การเฉลี่ยสูงกว่า
ค่าบริการเฉลี่ยของรายการส่งเสริมการขายที่คิดค่าบริการตามจริงเปนนนาที 
 การก ากับอัตราค่าบริการเฉลี่ยรวมของทั้งกลุ่มนาทีและกลุ่มวินาทียังคงส่งเสริมการท างานของ
กลไกตลาด และปล่อยให้พฤติกรรมของผู้ใช้บริการเปนนตัวก าหนดความต้องการใช้งาน จึงน่าจะเปนน
แนวทางก ากับดูแลที่เหมาะสมกว่า  
ข้อ ๑๐ (๒) ของ (ร่าง) ประกาศฯ เก่า (ข้อ ๙ ของ (ร่าง) ประกาศฯ ใหม่) 
ประเด็นการก ากับอัตราค่าบริการในส่วนที่เกินกว่าสิทธิการใช้งาน 
- การก ากับ อัตราค่าบริการในส่วนที่ เกินกว่าสิทธิการใช้งานมีข้อดีคือ จะช่วยป้องกันไม่ ให้ 
ผู้ให้บริการคิดค่าบริการในอัตราที่สูงเกินกว่าอัตราค่าบริการในส่วนที่เกินกว่าสิทธิการใช้งานที่มี 
การเสนอขายในตลาด ก่อนวันที่ประกาศนี้มีผลใช้บังคับและมีเพดานในการก ากับดูแล และเปนน 
การก าหนดหลักประกันที่ชัดเจนให้ผู้ให้บริการและผู้ใช้บริการแบบรายเดือนเข้าใจตรงกันว่าค่าสูงสุด
ของบริการในส่วนที่เกินกว่าสิทธิการใช้งานเปนนเท่าใด รวมทั้งเปนนการลดผลกระทบจาก bill shock 
ในอนาคต หากผู้ให้บริการมีการเปลี่ยนแปลงอัตราส่วนที่เกินกว่าสิทธิการใช้งาน อย่างไรก็ดีการก ากับ
อัตราค่าบริการที่ไม่เหมาะสมในส่วนที่เกินกว่าสิทธิการใช้งาน จะบิดเบือนพฤติกรรมการเลือกใช้
รายการส่งเสริมการขายของผู้บริโภค เช่น การเลือกรายการส่งเสริมการขายที่ราคาเหมาจ่ายไม่สูงและ
ใช้งานนอกโปรเปนนจ านวนมากแทน ซึ่งอาจมีภาระค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นจากเดิมได้ และการลดอัตรา
ค่าบริการในส่วนที่เกินกว่าสิทธิการใช้งานจะท าให้เกิดผลกระทบตามทฤษฎี waterbed effect ซึ่ง
เปนนทฤษฎีที่กล่าวถึงตลาดที่มีบริการที่เก่ียวข้องกัน ซึ่งในกรณีนี้คือบริการตามสิทธิและบริการที่เกิน
กว่าสิทธิการใช้งาน โดยผู้ให้บริการอาจชดเชยรายได้ส่วนที่เสียไปอันเปนนผลจากการปรับลดอัตรา



หน้า ๕๔ 

ประเด็น ผู้แสดงความคิดเห็น/หน่วยงาน/ความเห็น/ข้อเสนอแนะ ผลการพิจารณา / แนวทางการด าเนินการ 
๒.๒ วิธีการตรวจสอบโครงสร้างอัตราค่าบริการ มีหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และวิธีการปรับปรุงให้เป็นไปตามที่ประกาศก าหนด เหมาะสมหรือไม่ อย่างไร (ข้อ ๑๐ – ๑๑ ของร่างประกาศฯ) 

ค่าบริการส่วนที่เกินกว่าสิทธิการใช้งานไปที่บริการอ่ืนๆ เช่น การเพิ่มอัตราค่าบริการส่วนที่เปนนไปตาม
สิทธิการใช้งาน ซึ่งจะกระทบต่อผู้ใช้บริการเปนนวงกว้าง ความหลากหลายของการออกรายการส่งเสริม
การขายลดลง ท้ายที่สุดจะกระทบต่อผู้ใช้บริการ รวมถึงมีข้อจ ากัดทั้งทางเทคนิคและกฎหมายใน  
การแก้ไขสัญญาหรือเปลี่ยนรายการส่งเสริมการขายระหว่างผู้ให้บริการและผู้ใช้บริการ รวมทั้งอัตรา
ค่าบริการในส่วนที่เกินกว่าสิทธิการใช้งาน จะใช้กับบริการ Postpaid ไม่รวมถึง Prepaid แต่หากมี
การก ากับอัตราค่าบริการที่ไม่เหมาะสม อาจกระทบทั้งต่อผู้ใช้บริการทั้ง ๒ ประเภทได้ตามที่กล่าว
ข้างต้น ขณะเดียวกันใน (ร่าง) ประกาศฯ ฉบับนี้ได้มีมาตรการในการคุ้มครองผู้ใช้บริการเพื่อลด
ผลกระทบจากการใช้บริการในส่วนที่เกินกว่าสิทธิการใช้งานไว้ในระดับหนึ่งแล้ว เช่น การก าหนดให้
ต้องแจ้งเตือนผู้ใช้บริการเปนนการล่วงหน้าก่อนสิ้นสิทธิการใช้งาน ปัจจุบันลักษณะรายการส่งเสริม 
การขายในหลายประเทศมีรูปแบบที่ท าให้บริการในส่วนที่เกินกว่าสิทธิการใช้งานลดลงมาก เช่น 
บริการอินเทอร์เน็ตเคลื่อนที่ส่วนใหญ่จะอยู่ในรูปแบบลดความเร็วหรือยุติการใช้งาน และจะให้
ผู้ใช้บริการซื้อรายการส่งเสริมการขายแบบเสริมก่อนที่จะไปใช้ส่วนที่ เกินกว่าสิทธิการใช้ งาน  
จากผลกระทบต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นดังกล่าวข้างต้นรวมถึงในร่างประกาศฯ ฉบับนี้จะได้ก าหน ด
มาตรการแจ้งเตือนก่อนสิ้นสิทธิการใช้งาน ดังนั้นจึงเห็นควรให้มีบทเฉพาะกาลให้มีการก ากับอัตรา
ค่าบริการในส่วนที่เกินกว่าสิทธิการใช้งาน โดยใช้อัตราค่าบริการในส่วนที่เกินกว่าสิทธิการใช้งานที่  
ผู้ให้บริการให้บริการในปัจจุบันไปพลางก่อน และให้มีการศึกษาผลกระทบจากการก ากับอัตรา
ค่าบริการในส่วนที่เกินกว่าสิทธิการใช้งาน รวมทั้งการค านวณหาอัตราค่าบริการที่เหมาะสมโดยรอบ
คอบ เพื่อให้การท าหน้าที่ก ากับดูแล อยู่บนความสมดุลของประโยชน์ของรัฐ ประโยชน์ของผู้ใช้บริการ 
และประโยชน์ของผู้ประกอบการ เพื่อความเปนนธรรมแก่ทุกฝ่าย ตลอดจนหาวิธีการสร้างความรับรู้
ให้แก่ผู้ใช้บริการในการเลือกใช้รายการส่งเสริมการขายให้เหมาะสมกับพฤติกรรมกรรมการใช้งาน  
เพื่อการก ากับดูแลที่เหมาะสมต่อไป 

บมจ. ดีแทค ไตรเน็ต (หนังสือที่ DTN.RS-NBTC ๐๘๑/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๒ 
มีนาคม ๒๕๖๒) 
- การก าหนดให้อัตราเฉลี่ยของรายการส่งเสริมการขายที่คิดเปนนนาทีและวินาที
ต้องไม่เกินอัตราอ้างอิงตามข้อ ๖ (๑) นั้น บริษัทฯ ไม่เห็นด้วยเนื่องจากอัตรา
อ้างอิงที่ก าหนดนั้นเปนนการค านวณเฉลี่ยจากรายการส่งเสริมการขายของ 
ผู้ให้บริการหลัก ๓ รายช่วงเดือน ม.ค. - มิ.ย. ๖๑ โดยไม่ได้แยกการค านวณตาม

 
 
ข้อ ๑๐ (๑) ของ (ร่าง) ประกาศฯ เก่า (ข้อ ๙ ของ (ร่าง) ประกาศฯ ใหม่)  
- เห็นควรให้แก้ไข (ร่าง) ประกาศฯ ตามที่ได้เสนอไปแล้วในประเด็นที่ ๒.๒ ตอบข้อคิดเห็นของ บจก. 
ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น (หนังสือที่ TUC/H/REG/๑๘๙/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๒ มีนาคม 
๒๕๖๒) ในประเด็นการแยกการค านวณอัตราค่าบริการเฉลี่ยส าหรับบริการเสียงระหว่างรายการส่งเสริม



หน้า ๕๕ 

ประเด็น ผู้แสดงความคิดเห็น/หน่วยงาน/ความเห็น/ข้อเสนอแนะ ผลการพิจารณา / แนวทางการด าเนินการ 
๒.๒ วิธีการตรวจสอบโครงสร้างอัตราค่าบริการ มีหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และวิธีการปรับปรุงให้เป็นไปตามที่ประกาศก าหนด เหมาะสมหรือไม่ อย่างไร (ข้อ ๑๐ – ๑๑ ของร่างประกาศฯ) 

รายการส่งเสริมการขายที่คิดเปนนนาทีและวินาที ดังนั้นจึงควรคิดดูจากอัตราเฉลีย่
รวมเท่านั้น โดยไม่ต้องแบ่งแยกเปนนรายการส่งเสริมการขายที่คิดเปนนนาทีและ
วินาที และการแยกก ากับรายการส่งเสริมการขายที่คิดเปนนนาทีและวินาทียังท า
ให้การก ากับดูแลมีความยุ่งยากมากขึ้นอีก 

การขายที่คิดค่าบริการเปนนนาทีออกต่างหากจากรายการส่งเสริมการขายที่คิดค่าบริการเปนนวินาที 
 
 
 

บจก. แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค (หนังสือที่ BRD.AWN ๐๑๐๗/๒๕๖๒ 
ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๒) 
- บริษัทขอยืนยันในหลักการถ่วงน้ าหนัก ๘๐:๒๐ เนื่องจากปัจจุบันปริมาณการซื้อ 
On top มีไม่สูงมากนัก เมื่อเทียบกับปริมาณการซื้อของผู้ใช้บริการทั้งหมด 

 
 
ข้อ ๑๐ (๑) ของ (ร่าง) ประกาศฯ เก่า (ข้อ ๙ ของ (ร่าง) ประกาศฯ ใหม่) 
- เห็นควรให้แก้ไข (ร่าง) ประกาศฯ ตามที่ได้เสนอไปแล้วในประเด็นที่ ๒.๒ ตอบข้อคิดเห็นของ บจก. 
ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น (หนังสือที่ TUC/H/REG/๑๘๙/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๒ มีนาคม 
๒๕๖๒) ในประเด็นเรื่องอัตราส่วนถ่วงน้ าหนักระหว่างรายการส่งเสริมการขายหลักและรายการ
ส่งเสริมการขายเสริม 

บมจ. ทีโอที (หนังสือ ด่วนที่สุด เลขที่ ทีโอท/ี๑๕๑ ลงวันที่ ๒๒ มีนาคม 
๒๕๖๒) 
- จากการประชาพิจารณ์ ยังมีข้อเสนอในประเด็นของการถ่วงน้ าหนักรายการ
ส่งเสริมการขายหลักและรายการส่งเสริมการขายเสริม ในสัดส่วนร้อยละ ๗๐ 
และ ๓๐ ตามล าดับ ว่ามีที่มาของการค านวณอย่างไร ประกอบกับอัตรา
ค่าบริการตามที่ก าหนดไว้ในภาคผนวก ก ข และ ค นั้น ส านักงาน กสทช. ใช้
ข้อมูลที่อาจไม่เปนนปัจจุบันที่สภาพตลาดโทรคมนาคมและพฤติกรรมผู้ใช้บริการมี
การเปลี่ยนแปลงไปแล้ว 

 
 
ข้อ ๑๐ (๑) ของ (ร่าง) ประกาศฯ เก่า (ข้อ ๙ ของ (ร่าง) ประกาศฯ ใหม่) 
- เห็นควรให้แก้ไข (ร่าง) ประกาศฯ ตามที่ได้เสนอไปแล้วในประเด็นที่ ๒.๒ ตอบข้อคิดเห็นของ บจก. 
ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น (หนังสือที่ TUC/H/REG/๑๘๙/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๒ มีนาคม 
๒๕๖๒) ในประเด็นเรื่องอัตราส่วนถ่วงน้ าหนักระหว่างรายการส่งเสริมการขายหลักและรายการ
ส่งเสริมการขายเสริม 
- ได้มีการปรับปรุงอัตราค่าบริการตามสิทธิการใช้งานและอัตราค่าบริการของรายการส่งเสริมการขาย
หลักขั้นเริ่มต้น เพื่อใช้ในการก ากับดูแลตามที่ปรากฏในภาคผนวก ก และ ข โดยใช้ข้อมูลอัตรา
ค่าบริการของรายการส่งเสริมการขายที่มีการเสนอขายหรือยังมีการให้บริการทั้งหมดของผู้รับ
ใบอนุญาตที่มีส่วนแบ่งการตลาดรวมกันถึงร้อยละ ๙๘ ของช่วง ๑๒ เดือนประจ าปี ๒๕๖๑ ปรับด้วย
อัตราเงินเฟ้อของปี ๒๕๖๒ และใช้รายได้เฉลี่ยของผู้ให้บริการต่อผู้ใช้บริการหนึ่งคน (Average 
Revenue per User Blended: ARPU Blended) ของไตรมาส ๔ ประจ าปี ๒๕๖๑ ในการก าหนด
ค่าบริการเหมาจ่ายรวมตามสิทธิการใช้งานของรายการส่งเสริมการขายขั้นเริ่มต้น จึงถือเปนนข้อมูล
ปัจจุบันและสะท้อนสภาพตลาดโทรคมนาคม  

 



หน้า ๕๖ 

ประเด็นที่ ๓. การทบทวนโครงสร้างอัตราค่าบริการ  
  การทบทวนโครงสร้างอัตราค่าบริการ มีระยะเวลา ตลอดจนข้อมูลและเอกสารหลักฐานซึง่ต้องน าสง่เพื่อประกอบการทบทวน มีความเหมาะสมหรือไม่ อย่างไร (ข้อ ๑๒ – ๑๓ ของร่างประกาศฯ) 
 

เนื้อความใน (ร่าง) ประกาศฯ ก่อนการประชุมรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ ผลการพิจารณา / แนวทางการด าเนินการ  
 ข้อ ๑๒ ให้ส านักงาน กสทช. ด าเนินการทบทวนโครงสร้างอัตราค่าบริการเปนนประจ าทุกสามปี 
หรือในกรณีที่ผู้รับใบอนุญาตตามหมวดนี้มีหนังสือขอให้พิจารณาทบทวนโครงสร้างอัตราค่าบริการ 
โดยในการทบทวนให้ค านึงถึงสภาพตลาดโทรคมนาคม แนวโน้มโครงสร้างอัตราค่าบริการที่เสนอขาย 
และต้นทุนการให้บริการของผู้รับใบอนุญาต  
 ในกรณีที่สภาพทางเศรษฐกิจหรือสังคมเปลี่ยนแปลงไป หรือมีเหตุอย่างหนึ่งอย่างใดท าให้
โครงสร้างอัตราค่าบริการไม่เหมาะสม หรือท าให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบในระหว่างผู้รับ
ใบอนุญาตตามหมวดนี้ หรือเปนนเหตุให้ผู้ใช้บริการต้องรับภาระเกินสมควรโดยไม่เปนนธรรม กสทช. 
อาจพิจารณาทบทวนโครงสร้างอัตราค่าบริการให้เหมาะสม 

 ยืนยันตาม (ร่าง) ประกาศฯ                                          
 แก้ไขเพิ่มเติม (ร่าง) ประกาศฯ 
  แต่เปลี่ยนเปนนข้อ ๑๑ 

 ข้อ ๑๓ ให้ผู้รับใบอนุญาตตามหมวดนี้มีหน้าที่น าส่งข้อมูลและเอกสารหลักฐานแก่ส านักงาน 
กสทช. ทั้งนี้ ให้จัดท าและน าส่งข้อมูลในรูปแบบเอกสารข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่ส านักงาน กสทช . 
ก าหนด โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
 (๑) รายได้และปริมาณการใช้งานจริงจากการประกอบกิจการโทรศัพท์เคลื่อนที่ภายในประเทศ
โดยให้จ าแนกตามประเภทบริการ  
 (๒)  จ านวนผู้ใช้บริการที่ใช้รายการส่งเสริมการขายหลัก และจ านวนผู้ใช้บริการที่ใช้รายการ
ส่งเสริมการขายเสริม โดยให้จ าแนกตามประเภทบริการ  
 (๓)  ข้อมูลปัจจัยหรือเงื่อนไขต่างๆ ที่มีผลกระทบโดยตรงต่อโครงสร้างอัตราค่าบริการ 
 (๔) เอกสารหรือหลักฐานอ่ืนตามที่ส านักงาน กสทช. ก าหนด 
 การน าส่งข้อมูลตามวรรคหนึ่ง ให้ด าเนินการปีละสองครั้ง คือ ครั้งที่หนึ่งภายในวันที่  ๓๐ 
กันยายน ของทุกปี โดยเปนนข้อมูลของช่วงเดือนมกราคมถึงเดือนมิถุนายนของปีเดียวกัน และอีกครั้ง
หนึ่งภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ของทุกปี โดยเปนนข้อมูลของช่วงเดือนกรกฎาคมถึงเดือนธันวาคมของปี
ก่อนหน้า 

 ยืนยันตาม (ร่าง) ประกาศฯ                                          
 แก้ไขเพิ่มเติม (ร่าง) ประกาศฯ 
แก้ไขเป็น  
 ข้อ ๑๒ ให้ผู้รับใบอนุญาตตามหมวดนี้มีหน้าที่น าส่งข้อมูลและเอกสารหลักฐานแก่ส านักงาน 
กสทช. ภายในวันที่ ๓๑ พฤษภาคมของทุกปี ทั้งนี้ ให้จัดท าและน าส่งข้อมูลในรูปแบบเอกสารหรือ
ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ตามที่ส านักงาน กสทช. ก าหนด โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
 (๑)  รายได้และปริมาณการใช้งานจริงจากการประกอบกิจการโทรศัพท์เคลื่อนที่ภายในประเทศ
โดยให้จ าแนกตามประเภทบริการ  
 (๒)  จ านวนผู้ใช้บริการที่ใช้รายการส่งเสริมการขายหลัก และจ านวนผู้ใช้บริการที่ใช้รายการ
ส่งเสริมการขายเสริม โดยให้จ าแนกตามประเภทบริการ  
 (๓)  ข้อมูลปัจจัยหรือเงื่อนไขต่างๆ ที่มีผลกระทบโดยตรงต่อโครงสร้างอัตราค่าบริการ 
 (๔) เอกสารหรือหลักฐานอ่ืนตามที่ส านักงาน กสทช. ก าหนด 
  

  



หน้า ๕๗ 

ประเด็น ผู้แสดงความคิดเห็น/หน่วยงาน/ความเห็น/ข้อเสนอแนะ ผลการพิจารณา / แนวทางการด าเนินการ  
การทบทวนโครงสร้างอัตราค่าบริการ มีระยะเวลา ตลอดจนข้อมูลและเอกสารหลักฐานซึ่งต้องน าส่งเพื่อประกอบการทบทวน มีความเหมาะสมหรือไม่ อย่างไร (ข้อ ๑๒ – ๑๓ ของร่างประกาศฯ) 
(๑) เห็นด้วยกับ
ข้อก าหนด 

  

(๒) ไม่เห็นด้วยกับ
ข้อก าหนด 

นายนฤพน รัตนสมาหาร / บมจ. ดีแทค ไตรเน็ต (แสดงความเห็นในที่
ประชุม) 
- แทนที่จะก าหนดให้มีการทบทวนการก ากับดูแลอัตราค่าบริการทุกสามปี 
ขอความร่วมมือให้ กสทช. ตั้งเป้าใหม่ว่าจะเลิกก ากับอัตราค่าบริการใน
ตลาดค้าปลีก (Retail Market) ภายในสามปี ปัจจุบันต่างประเทศก ากับแต่
ค่าเชื่อมต่อโครงข่าย ( Interconnection Charge : IC) ในตลาดค้าส่ง 
(Wholesale Market) โดยค่า IC  ของประเทศไทยอยู่ที่ ๑๙ สตางค์ และ
มีแนวโน้มจะปรับลดลง ดังนั้น สถานการณ์ปัจจุบันคืออัตราอ้างอิงส าหรับ
ค่า IC ยังไม่ได้ปรับลดลง แล้ว กสทช. จะไปก าหนดให้อัตราค่าบริการใน
ตลาดค้าปลีกลดลงก่อนได้อย่างไร การกระท าเช่นนี้จะส่งผลให้รายเล็กไม่
สามารถแข่งขันได้เพราะทุกครั้งที่โทรออกจากโครงข่ายของตัวเอง จะต้อง
จ่ายถึง ๑๙ สตางค์ให้กับผู้ให้บริการรายอื่น 

 
 
ข้อ ๑๒ ของ (ร่าง) ประกาศฯ เก่า (ข้อ ๑๑ ของ (ร่าง) ประกาศฯ ใหม่) 
- เห็นควรให้ก ากับดูแลตลาดโทรคมนาคมค้าปลีก เนื่องจากเปนนตลาดที่มีจ านวนผู้เล่นน้อยรายและมี
การกระจุกตัวสูง โดยผู้ให้บริการรายใหญ่ที่สุดสามรายมีส่วนแบ่งตลาดรวมกันกว่าร้อยละ ๙๘ ดังนั้น 
การก ากับโครงสร้างอัตราค่าบริการในตลาดโทรศัพท์เคลื่อนที่ค้าปลีกด้วยวิธีการเฉลี่ยเปนนไปเพื่อ
เสริมสร้างสมดุลระหว่างผู้ให้บริการและผู้ใช้บริการ และเปนนอีกเครื่องมือหนึ่งในการคุ้มครอง
ผู้ใช้บริการ วิธีการนี้ยังมีความยืดหยุ่นและไม่ท าลายความหลากหลายของรายการส่งเสริมการขาย  
  ส่วนประเด็นของอัตราค่าเชื่อมต่อโครงข่ายนั้น ค่า IC ที่ กสทช. ประกาศใช้เปนนอัตราอ้างอิงที่ผ่าน
กระบวนการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะและสอบถามความเห็นชอบจากผู้มีส่วนได้เสีย ทั้งยังค านึงถึง
ต้นทุนในการให้บริการโทรคมนาคม อาทิ ค่าประมูลคลื่นความถี่ เปนนต้น 

นายวันชัย ฉัตรฐิติ / บมจ. ดีแทค ไตรเน็ต (แสดงความเห็นในที่ประชุม) 
- ยืนยันให้ส านักงาน กสทช. เปลี่ยนจากการทบทวนทุกสามปี เปนนเมื่อครบ
สามปี จะยกเลิกการก ากับดูแลอัตราค่าบริการในตลาดค้าปลีกแทน เพราะ
ตลาดมีการแข่งขันที่สูงอยู่แล้ว 
- กรณีส านักงาน กสทช. จะขอข้อมูลเพิ่มเติมเก่ียวกับจ านวนผู้ใช้บริการใน
แต่ละรายการส่งเสริมการขาย ทาง DTN เห็นว่าข้อมูลส่วนนี้ตรงกับข้อมูล
ส่วนที่น าส่งในรายงานบัญชีแยกประเภทแล้ว น าข้อมูลจากส่วนนั้นมา
ทดแทนได้หรือไม่ 

 
ข้อ ๑๒ ของ (ร่าง) ประกาศฯ เก่า (ข้อ ๑๑ ของ (ร่าง) ประกาศฯ ใหม่) 
- เห็นควรยืนยันตาม (ร่าง) ประกาศฯ ตามที่ได้เสนอไปแล้วในประเด็นที่ ๓ ตามที่ตอบข้อคิดเห็นของ 
นายนฤพน รัตนสมาหาร / บมจ. ดีแทค ไตรเน็ต (แสดงความเห็นในที่ประชุม) 
ข้อ ๑๓ ของ (ร่าง) ประกาศฯ เก่า (ข้อ ๑๒ ของ (ร่าง) ประกาศฯ ใหม่) 
ประเด็นการขอข้อมูลเพื่อใช้ในการด าเนินการทบทวนโครงสร้างอัตราค่าบริการ 
 ตามประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดท ารายงานบัญชีแยกประเภทในกิจการ
โทรคมนาคม ข้อมูลจ านวนผู้ใช้บริการที่ใช้รายการส่งเสริมการขายหลักและจ านวนผู้ใช้บริการที่ใช้
รายการส่งเสริมการขายเสริมโดยจ าแนกตามประเภทบริการ ไม่อยู่ในรายงานบัญชีแยกประเภท 
(Accounting Separation) ตามภาคผนวก ๓ รูปแบบของรายงานบัญชีแยกประเภท ข้อ ๖. รายงาน
ปริมาณการใช้บริการ ได้แก่ ข. ปริมาณการใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ และ ค. ปริมาณการใช้บริการ
อินเทอร์เน็ต ของประกาศดังกล่าวฯ ก าหนดแต่เพียงว่า ให้ผู้ให้บริการที่มีหน้าที่จัดท ารายงานบัญชี
แยกประเภทน าส่งข้อมูลในภาพรวม อาทิ จ านวนนาทีใช้งานในระบบเติม เงินของทั้งตลาดค้าปลีก 



หน้า ๕๘ 

ประเด็น ผู้แสดงความคิดเห็น/หน่วยงาน/ความเห็น/ข้อเสนอแนะ ผลการพิจารณา / แนวทางการด าเนินการ  
การทบทวนโครงสร้างอัตราค่าบริการ มีระยะเวลา ตลอดจนข้อมูลและเอกสารหลักฐานซึ่งต้องน าส่งเพื่อประกอบการทบทวน มีความเหมาะสมหรือไม่ อย่างไร (ข้อ ๑๒ – ๑๓ ของร่างประกาศฯ) 

หรือจ านวนนาทีมีใช้งานในระบบออกใบแจ้งหนี้ของทั้งตลาดค้าปลีก เปนนต้น  
 ข้อมูลที่อยู่ในความตามข้อ ๑๓ แต่ยังไม่มีในบัญชีแยกประเภทประจ าปี ๒๕๖๐ ได้แก่ รายการที่มี
เครื่องหมายขีด (/) ดังตารางด้านล่าง  

ข้อมูล เสียง SMS MMS อินเทอร์เน็ต 
รายได้  ⁄ ⁄ ⁄ 
ปริมาณการใช้งาน  ⁄ ⁄  
จ านวนผู้ใช้งานโปรหลัก ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ 
จ านวนผู้ใช้งานโปรเสริม ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ 

  เพื่อให้ส านักงาน กสทช. มีข้อมูลที่จะน ามาซึ่งการค านวณอัตราค่าบริการอ้างอิงที่สอดคล้องกับ
สภาพตลาดมากยิ่งขึ้น และเพื่อให้สามารถประเมินผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการก ากับดูแล จึง
จ าเปนนต้องขอข้อมูลทั้งหมดตามที่ก าหนดในข้อ ๑๒ ของร่างประกาศฯ ใหม่ 

บมจ. ดีแทค ไตรเน็ต (หนังสือที่ DTN.RS-NBTC ๐๘๑/๒๕๖๒ ลงวันที่ 
๒๒ มีนาคม ๒๕๖๒) 
- ข้อ ๑๓ ของร่างประกาศฯ ข้อมูลตาม (๑) รายได้และปริมาณการใช้งาน
จริง น าส่งพร้อมกับรายงานบัญชีแยกประเภทในกิจการโทรคมนาคมแล้ว 
ซึ่งปัจจุบันผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ทั้ง ๕ รายก็มีหน้าที่ต้องจัดท า 
Accounting Separation อยู่แล้ว จึงเปนนการซ้ าซ้อน จึงขอความกรุณา
ทางส านั กงานตัดรายงานนี้ ออกหากมีหน้ าที่ ต้ องส่ ง  Accounting 
Separation แล้ว  
  ส าหรับข้อมูลตาม (๒) จ านวนผู้ใช้บริการที่ใช้รายการส่งเสริมการขาย
หลักและจ านวนผู้ใช้บริการที่ ใช้รายการส่งเสริมการขายเสริม ขอให้
พิ จารณ าปรับลดการน าส่ งเหลือปี ละครั้ ง เพื่ อ ไม่ ให้ เปน นภาระต่ อ
ผู้ประกอบการมากจนเกินไป ส่วนข้อมูลตาม (๓) และ (๔) ขอให้ส านักงาน
จัดประชุมร่วมกับผู้ให้บริการทุกรายเพื่อก าหนดข้อมูลที่ต้องรายงานร่วมกัน
และจัดท าเปนนประกาศส านักงาน กสทช. เพื่อให้มีผลบังคับใช้ต่อไป 

 
 
ข้อ ๑๓ ของ (ร่าง) ประกาศฯ เก่า (ข้อ ๑๒ ของ (ร่าง) ประกาศฯ ใหม่) 
ประเด็นการขอข้อมูลเพื่อใช้ในการด าเนินการทบทวนโครงสร้างอัตราค่าบริการ  
- เห็นควรยืนยันตาม (ร่าง) ประกาศฯ ตามที่ได้เสนอไปแล้วในประเด็นที่ ๓ ตอบข้อคิดเห็นของนายวัน
ชัย ฉัตรฐิติ / บมจ. ดีแทค ไตรเน็ต (แสดงความเห็นในที่ประชุม) ในประเด็นการขอข้อมูลเพื่อใช้ใน 
การด าเนินการทบทวนโครงสร้างอัตราค่าบริการ 
 
ข้อ ๑๓ ของ (ร่าง) ประกาศฯ เก่า (ข้อ ๑๒ ของ (ร่าง) ประกาศฯ ใหม่) 
ประเด็นจ านวนครั้งการน าส่งข้อมูล  
 เห็นควรให้แก้ไข (ร่าง) ประกาศฯ ข้อ ๑๒ ตามที่บริษัทเสนอ เพื่อไม่ให้เปนนภาระแก่ผู้รับ
ใบอนุญาตที่มีหน้าที่น าส่งข้อมูลจนเกินสมควร เนื่องจากข้อมูลครึ่งปีแรกของบริษัท เช่น รายได้จาก
การให้บริการในกิจการโทรคมนาคม อาจเปลี่ยนแปลงได้ในภายหลังเพราะยังไม่ได้ปิดบัญชี หากรอให้
ข้อมูลได้รับการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีในช่วงหลังจากที่บริษัทปิดบัญชีแล้ว ข้อมูลที่ได้จะถูกต้อง
สอดคล้องกับผลการด าเนินงานจริง ดังนั้น จึงเห็นควรแก้ไขความในข้อ ๑๓ วรรคสองของ (ร่าง) 
ประกาศฯ เก่า จาก “การน าส่งข้อมูลตามวรรคหนึ่ง...ปีก่อนหน้า” เปนน “การน าส่งข้อมูลตามวรรค
หนึ่ง ให้ด าเนินการภายในวันที่ ๓๑ พฤษภาคมของทุกปี”  



หน้า ๕๙ 

ประเด็น ผู้แสดงความคิดเห็น/หน่วยงาน/ความเห็น/ข้อเสนอแนะ ผลการพิจารณา / แนวทางการด าเนินการ  
การทบทวนโครงสร้างอัตราค่าบริการ มีระยะเวลา ตลอดจนข้อมูลและเอกสารหลักฐานซึ่งต้องน าส่งเพื่อประกอบการทบทวน มีความเหมาะสมหรือไม่ อย่างไร (ข้อ ๑๒ – ๑๓ ของร่างประกาศฯ) 

 ส่วนของข้อมูลตามข้อ (๓) เปนนส่วนที่ผู้ให้บริการน าเสนอข้อวิเคราะห์ของตนเองต่อส านักงาน 
กสทช. ว่าปัจจัยใดที่ส่งผลกระทบแก่โครงสร้างอัตราค่าบริการในปีปัจจุบัน รวมถึงเอกสารหลักฐาน
ประกอบข้อเสนอแนะเหล่านั้น ส่วนของข้อมูลตามข้อ (๔) ส านักงาน กสทช. จะต้องจัดประชุมร่วมกับ
ผู้ให้บริการเพื่อถามความเปนนไปได้และความเหมาะสมในการน าส่งข้อมูล  

นางสาวกุลฤดี จาดป้อม / บจก. แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค (แสดง
ความเห็นในที่ประชุม) 
- เห็นว่า AWN มีหน้าที่ในการน าส่งข้อมูลให้กับผู้ก ากับดูแลหลายกลุ่ม  
ไม่ว่าจะเปนนกระทรวงพาณิชย์ กลต. รวมถึงผู้จัดเก็บภาษี ในส่วนของ 
การขอข้อมูลให้บริษัทเปิดเผยถึง ปีละสองครั้ง บริษัทฯ เสนอให้เปลี่ยนเปนน
ปีละครั้ง และขอให้เปนนช่วงหลังจากปิดบัญชีเมื่อมีผู้ตรวจสอบบัญชีแล้ว  
ถึงกระนั้นข้อมูลที่จะมีอาจไม่สอดคล้องกับรูปแบบที่ กสทช. ก าหนด จึงขอ
หารือเพิ่มเติมว่ารายละเอียดใดบ้างที่บริษัทฯ สามารถน าส่งได้ และ
รายละเอียดใดบ้างที่สามารถทดแทนด้วยข้อมูลที่ใกล้เคียงที่บริษัทฯ มีอยู่แล้ว 

 
 
ข้อ ๑๓ ของ (ร่าง) ประกาศฯ เก่า (ข้อ ๑๒ ของ (ร่าง) ประกาศฯ ใหม่) 
- เห็นควรแก้ไข (ร่าง) ประกาศฯ ตามที่ ได้ เสนอไปแล้วในประเด็นที่  ๓ ตอบข้อคิดเห็นของ  
บมจ. ดีแทค ไตรเน็ต (หนังสือที่ DTN.RS-NBTC ๐๘๑/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๒) ใน
ประเด็นจ านวนคร้ังการน าส่งข้อมูล  

บจก. แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค (หนังสือที่ BRD.AWN ๐๑๐๗/
๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๒) 
- การทบทวนอัตราค่าบริการทุกๆ ๓ ปี  เปนนการท าลายอุตสาหกรรม
โทรคมนาคมในอนาคตระยะยาว ซึ่งส่งผลกับการด าเนินกิจการและ 
การประมูลในอนาคต หากมีการปรับลดทุกๆ ๓ ปี ทางบริษัทไม่สามารถ
เรียกเก็บค่าใช้จ่ายกับผู้ ใช้บริการได้ ท าให้ผู้ประกอบการไม่สามารถ
ให้บริการที่ดีกับผู้ใช้บริการได้ในอนาคต    
 
 
 
 - ตามข้อ ๑๓ ของร่างประกาศ การน าส่งรายได้ และปริมาณการใช้งาน
จริง ตลอดจนจ านวนผู้ใช้บริการ ถือว่าเปนนข้อมูลความลับทางการตลาด  
ไม่สามารถส่งให้บุคคลภายนอก มีผลต่อการด าเนินธุรกิจและการแข่งขัน  
 

 
 
ข้อ ๑๒ ของ (ร่าง) ประกาศฯ เก่า (ข้อ ๑๑ ของ (ร่าง) ประกาศฯ ใหม่) 
 การก าหนดให้มีการทบทวนโครงสร้างอัตราค่าบริการเปนนประจ าทุกสามปีมีความเหมาะสมแล้ว 
เพื่อจะได้ไม่เปนนภาระต่อทั้งหน่วยงานก ากับดูแลและผู้ให้บริการ นอกจากนี้ (ร่าง) ประกาศฯ ยังระบุ
ว่า “ในกรณีที่สภาพเศรษฐกิจสังคมเปลี่ยนแปลงไปท าให้โครงสร้างอัตราค่าบริการไม่เหมาะสม หรือ
เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบระหว่างผู้รับใบอนุญาตตามหมวดนี้ ” กสทช. อาจพิจารณาทบทวน
โครงสร้างอัตราค่าบริการให้เหมาะสม นอกจากนี้ (ร่าง) ประกาศฯ ไม่ได้ก าหนดว่าจะต้องปรับลด
อัตราอ้างอิงทุกสามปี การทบทวนโครงสร้างอัตราค่าบริการขึ้นอยู่กับสภาพตลาดและปัจจัยอ่ืนใดที่
อาจส่งผลกระทบต่อโครงสร้างอัตราค่าบริการ 
ข้อ ๑๓ ของ (ร่าง) ประกาศฯ เก่า (ข้อ ๑๒ ของ (ร่าง) ประกาศฯ ใหม่) 
ประเด็นการขอข้อมูลเพื่อใช้ในการด าเนินการทบทวนโครงสร้างอัตราค่าบริการ 
 เห็นควรยืนยันตาม (ร่าง) ประกาศฯ ตามที่ได้เสนอไปแล้วในประเด็นที่ ๓ ตามที่ตอบข้อคิดเห็น
ของ นายวันชัย ฉัตรฐิติ / บมจ. ดีแทค ไตรเน็ต (แสดงความเห็นในที่ประชุม) ในประเด็นการขอข้อมูล



หน้า ๖๐ 

ประเด็น ผู้แสดงความคิดเห็น/หน่วยงาน/ความเห็น/ข้อเสนอแนะ ผลการพิจารณา / แนวทางการด าเนินการ  
การทบทวนโครงสร้างอัตราค่าบริการ มีระยะเวลา ตลอดจนข้อมูลและเอกสารหลักฐานซึ่งต้องน าส่งเพื่อประกอบการทบทวน มีความเหมาะสมหรือไม่ อย่างไร (ข้อ ๑๒ – ๑๓ ของร่างประกาศฯ) 

 
- อีกทั้งข้อมูลบางส่วนอยู่ในรายงานบัญชีแยกประเภท ที่บริษัทจัดท ารายงาน
ประจ าปี ซึ่งต้องผ่านผู้ตรวจสอบบัญชี ดังนั้นหาก กสทช. ต้องการข้อมูลก็
สามารถดูได้จากข้อมูลในส่วนนี้  ทางบริษัทไม่สามารถน าส่งข้อมูลทุก ๓๐ 
กันยายน และ ๓๑ มีนาคม ของทุกปี ได้ เนื่องจากข้อมูลที่จะส่งให้ต้องผ่าน
การเห็นชอบจากผู้ตรวจสอบบัญชีประจ าปี 

เพื่อใช้ในการด าเนินการทบทวนโครงสร้างอัตราค่าบริการ 
ข้อ ๑๓ ของ (ร่าง) ประกาศฯ เก่า (ข้อ ๑๒ ของ (ร่าง) ประกาศฯ ใหม่) 
ประเด็นจ านวนครั้งการน าส่งข้อมูล 
 เห็นควรให้แก้ไข (ร่าง) ประกาศฯ ข้อ ๑๓ ตามที่ได้ตอบ บมจ. ดีแทค ไตรเน็ต  (หนังสือที่ 
DTN.RS-NBTC ๐๘๑/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๒) ในประเด็นจ านวนคร้ังการน าส่งข้อมูล 

นางสาวพสธร อรัญญพงษ์ไพศาล / บมจ. กสท โทรคมนาคม (แสดง
ความเห็นในที่ประชุม) 
- เรื่องการทบทวนอัตราค่าบริการ  มีค าถามว่าจะใช้รายได้และปริมาณ 
การใช้งานจริงเปนนเกณฑ์ในการก าหนดอัตราอ้างอิงเพียงปัจจัยเดียวหรือไม่ 
จะน าส่วนแบ่งทางการตลาดมาร่วมพิจารณาด้วยหรือไม่ บริษัทฯ เสนอให้
ร่างประกาศแสดงหลักเกณฑ์ที่จะใช้ในการทบทวนด้วยเพื่อให้เกิดความ
ชัดเจน นอกจากนี้ บริษัทฯ เสนอให้ทบทวนอัตราค่าบริการให้แตกต่างกัน
ระหว่างผู้ให้บริการรายเล็กและรายใหญ่ โดยธรรมชาติของตลาด รายเล็ก
จะเน้นไปที่ผู้ใช้บริการเฉพาะกลุ่ม ผู้ใช้บริการเองก็เลือกผู้ ให้บริการด้วย 
เพราะฉะนั้นขอให้ค านึงถึงกลุ่มเป้าหมายในการท าการตลาดที่แตกต่างกัน
ระหว่างแต่ละราย และร่างกฎเกณฑ์แยกตลาดด้วย การก ากับด้วยเกณฑ์
เดียวเช่นนี้ท าให้รายเล็กไม่สามารถเข้าถึงการให้บริการอย่างเสรีและเปนน
ธรรมได้ 

 
 
ข้อ ๑๓ ของ (ร่าง) ประกาศฯ เก่า (ข้อ ๑๒ ของ (ร่าง) ประกาศฯ ใหม่) 
ตาม (ร่าง) ประกาศฯ ใหม่ ข้อ ๑๒ ส านักงาน กสทช. จะน าข้อมูลจากหลายส่วนมาประกอบการ
ทบทวนโครงสร้างอัตราค่าบริการ รายชื่อข้อมูลที่ปรากฏอยู่ในข้อ ๑๒ เปนนเพียงข้อมูลที่ส านักงานขอ
ความร่วมมือให้ผู้ให้บริการน าส่ง เพราะว่าส านักงานไม่มีข้อมูลเหล่านี้ที่ครบถ้วนสมบูรณ์ ทั้งนี้ ข้อ ๑๒ 
(๓) เปิดโอกาสให้ผู้ให้บริการน าส่งเอกสารหลักฐานที่บ่งชี้ถึงปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อโครงสร้างอัตรา
ค่าบริการของผู้ให้บริการ หากผู้ให้บริการส่งเอกสารมายังส านักงาน ส านักงานก็ย่อมจะต้องน าเข้าสู่ที่
ประชุมเพื่อพิจารณาความสมเหตุสมผลและความเหมาะสมต่อไป 
 ส าหรับปัจจัยอ่ืนนอกเหนือจากที่ข้อ ๑๒ (๑) และ (๒) ระบุ หากส านักงานสามารถหาได้จากแหล่ง
อ้างอิงที่น่าเชื่อถืออ่ืน (เช่น ส่วนแบ่งทางการตลาดของส านักงาน กสทช.) หรือข้อมูลที่ส านักงาน
สามารถอนุมานเองได้ด้วยเหตุและผล (เช่น กลุ่มเป้าหมายของผู้ให้บริการรายหนึ่ง พิจารณาจาก
รายการส่งเสริมการขายที่น าเสนอในหน้าเว็บไซต์) ส านักงานก็จะไม่สร้างภาระเพิ่มเติมต่อผู้ให้บริการ
ด้วยการขอข้อมูลมากเกินสมควร การไม่ได้ขอข้อมูลบางรายการจากผู้ให้บริการผ่าน (ร่าง) ประกาศฯ 
ใหม่ นี้ ไม่ได้หมายความว่าจะไม่พิจารณาปัจจัยอ่ืนใดนอกเหนือจากที่ระบุไว้ในข้อ ๑๒ (๑) และ (๒) 
ของ (ร่าง) ประกาศฯ ใหม่ 

บจก. ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น (หนังสือที่ 
TUC/H/REG/๑๘๙/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๒) 
- บริษัทฯ ไม่เห็นด้วยกับข้อ ๑๓ ที่ระบุให้น าส่งข้อมูลในรูปแบบเอกสาร
ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ในร่างประกาศฉบับนี้ตามความเห็นในข้อ ๒.๑ 
   นอกจากนี้ ข้อมูลที่ระบุในข้อ ๑๓ เปนนข้อมูลที่ไม่สามารถน าส่งได้ 

 
 
ข้อ ๑๓ ของ (ร่าง) ประกาศฯ เก่า (ข้อ ๑๒ ของ (ร่าง) ประกาศฯ ใหม่) 
 เห็นควรยืนยันตาม (ร่าง) ประกาศฯ ตามที่ได้เสนอไปแล้วในประเด็นที่ ๓ ตามที่ตอบข้อคิดเห็น
ของ นางสาวพสธร อรัญญพงษ์ไพศาล / บมจ. กสท โทรคมนาคม (แสดงความเห็นในที่ประชุม) 



หน้า ๖๑ 

ประเด็น ผู้แสดงความคิดเห็น/หน่วยงาน/ความเห็น/ข้อเสนอแนะ ผลการพิจารณา / แนวทางการด าเนินการ  
การทบทวนโครงสร้างอัตราค่าบริการ มีระยะเวลา ตลอดจนข้อมูลและเอกสารหลักฐานซึ่งต้องน าส่งเพื่อประกอบการทบทวน มีความเหมาะสมหรือไม่ อย่างไร (ข้อ ๑๒ – ๑๓ ของร่างประกาศฯ) 

เนื่องจากบริษัทไม่สามารถจ าแนกรายละเอียดข้อมูลให้สอดคล้องหรือ
เปนนไปตามรายละเอียดตามที่ร่างประกาศฯ ก าหนด จึงไม่สามารถ
ด าเนินการส่งข้อมูลตามข้อ ๑๓ ได้ในทางปฏิบัติ อันจะก่อให้เกิดปัญหาใน
การปฏิบัติตามร่างประกาศฯ จึงขอให้ กสทช. พิจารณาตัดข้อ ๑๓ ออก
จากร่างประกาศฯ 

 ข้อมูลบางรายการ เช่น รายได้ของบริการเสียงหรือปริมาณการใช้งานอินเทอร์เน็ตเคลื่อนที่ บริษัท
ได้รายงานมาในบัญชีแยกประเภท จึงเชื่อว่าบริษัทจะสามารถด าเนินการได้ในทุกบริการที่ก าหนด 
ทั้งนี้ หากไม่มีข้อมูลทางบัญชีโดยตรง บริษัทอาจใช้การปันส่วนจากรายได้ที่เกิดจากการให้บริการ
โทรคมนาคมทั้งหมด พร้อมเหตุผล แหล่งที่มา และวิธีการค านวณได้ 
 จุดมุ่งหมายของการขอข้อมูล คือ ใช้ในการก าหนดอัตราส่วนน้ าหนักระหว่างรายการส่งเสริม 
การขายหลักและเสริม แยกรายบริการ ซึ่งในการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะได้มีการแสดง 
ความคิดเห็นเกี่ยวกับสัดส่วนถ่วงน้ าหนักระหว่างรายการส่งเสริมการขายหลักและรายการส่งเสริม  
การขายเสริม ดังนั้น การเก็บข้อมูลดังกล่าวจึงเปนนไปได้ในทางปฏิบัติ นอกจากนี้ สัดส่วนที่แตกต่างกันระหว่าง
บริการจะท าให้การค านวณอัตราค่าบริการเฉลี่ยรายบริการเพื่อก ากับดูแล สะท้อนการใช้งานจริงมากขึ้น 

บมจ. ทีโอที (หนังสือ ด่วนที่สุด เลขที่ ทีโอท/ี๑๕๑ ลงวันที่ ๒๒ มีนาคม 
๒๕๖๒) 
- ควรที่จะมีการทบทวนโครงสร้างอัตราค่าบริการเพื่อให้สอดคล้องกับ
สภาพตลาดที่เปลี่ยนแปลงไปและควรน าข้อมูลสภาพการแข่งขันในตลาด
มาใช้ประกอบการพิจารณาก าหนดและทบทวนโครงสร้างอัตราค่าบริการ
ด้วย  
 
 
- หากตลาดมีการแข่งขันสูงและมีช่องทางการเข้าสู่ตลาดของผู้ รับ
ใบอนุญาตรายใหม่เพียงพอแล้ว อาจมีการทบทวนว่าไม่จ าเปนนต้องก ากับ
ดูแลโครงสร้างอัตราค่าบริการล่วงหน้าในตลาดนี้อีก  
- ในส่วนการน าส่งข้อมูลตามข้อ ๑๓ ของ (ร่าง) ประกาศนี้ ควรมีข้อยกเว้น
กรณีผู้รับใบอนุญาตรายเล็กที่มี เลขหมายเปิดใช้งานไม่เกิน ๑ ล้าน 
เลขหมาย (ตามที่ให้ความเห็นไว้ในข้อ ๑.๑) 

 
 
ข้อ ๑๓ ของ (ร่าง) ประกาศฯ เก่า (ข้อ ๑๒ ของ (ร่าง) ประกาศฯ ใหม่) 
ประเด็นข้อมูลที่ใช้ในการทบทวนโครงสร้างอัตราค่าบริการ  
 เห็นควรยืนยันตาม (ร่าง) ประกาศฯ ตามที่ได้เสนอไปแล้วในประเด็นที่ ๓ ตามที่ตอบข้อคิดเห็น
ของนางสาวพสธร อรัญญพงษ์ไพศาล / บมจ. กสท โทรคมนาคม (แสดงความเห็นในที่ประชุม) และ
ตามที่ตอบข้อคิดเห็นของ บมจ. ทีโอที (หนังสือด่วนที่สุดเลขที่ ทีโอที/๑๕๑ ลงวันที่ ๒๒ มีนาคม 
๒๕๖๒ ในประเด็นที่ ๒.๒ 
หมวด ๑ ประเด็นการก ากับดูแลอัตราค่าบริการในกิจการโทรคมนาคมค้าปลีก 
 ยืนยันว่ายังต้องมีการก ากับดูแลในตลาดค้าปลีก แม้ว่าจะมีระดับการแข่งขันที่สูงพอสมควร เพราะ
ตลาดค้าปลีกเปนนตลาดที่มีผู้เล่นน้อยรายและมีการกระจุกตัวสูง 
หมวด ๑ ประเด็นยกเว้นผู้ให้บริการที่มีเลขหมายเปิดใช้งานไม่เกิน ๑ ล้านเลขหมาย ไม่ต้องปฏิบัติ
ตาม (ร่าง) หมวดที่ ๑  
 ยืนยันตามค าตอบในข้อ ๑.๑ การก าหนดผู้มีหน้าที่อยู่ภายใต้การก ากับโครงสร้างอัตราค่าบริการ
ตามหมวด ๑ ของ (ร่าง) ประกาศฯ  
 
 
 



หน้า ๖๒ 

ประเด็น ผู้แสดงความคิดเห็น/หน่วยงาน/ความเห็น/ข้อเสนอแนะ ผลการพิจารณา / แนวทางการด าเนินการ  
การทบทวนโครงสร้างอัตราค่าบริการ มีระยะเวลา ตลอดจนข้อมูลและเอกสารหลักฐานซึ่งต้องน าส่งเพื่อประกอบการทบทวน มีความเหมาะสมหรือไม่ อย่างไร (ข้อ ๑๒ – ๑๓ ของร่างประกาศฯ) 

นายคชณมาศ มณีอัญญะเฟื่องฟู / สมาคมผู้บริโภคจังหวัดขอนแก่น 
(แสดงความเห็นในที่ประชุม) 
- ประเด็นเรื่องการทบทวนโครงสร้างอัตราค่าบริการเรื่องการทบทวน คิด
ว่า ๓ ปีเปนนกรอบเวลาที่นานเกินไป เสนอให้เปนนปีต่อปี เพราะเทคโนโลยี
เปลี่ยนแปลงรวดเร็ว ถึงแม้ว่าจะมีข้อความแนบท้ายว่าอาจเปลี่ยนแปลงได้
ตามความเหมาะสมก็ตาม 

 
 
ข้อ ๑๒ ของ (ร่าง) ประกาศฯ เก่า (ข้อ ๑๑ ของ (ร่าง) ประกาศฯ ใหม่) 
 เห็นควรยืนยันตาม (ร่าง) ประกาศฯ ตามที่ได้เสนอไปแล้วในประเด็นที่ ๓ ตามที่ตอบข้อคิดเห็น
ของ บจก. แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค (หนังสือที่ BRD.AWN ๐๑๐๗/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม 
๒๕๖๒) ข้อ ๑๒ ของ (ร่าง) ประกาศฯ เก่า 

  



หน้า ๖๓ 

ประเด็นที่ ๔. หน้าที่ของผู้รับใบอนุญาต 
     ๔.๑ การก าหนดให้ผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมที่ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ภายในประเทศ รวมถึงผู้ได้รับอนุญาต สัมปทาน หรือ สั ญญาให้ประกอบกิจการโทรคมนาคมจากบริษัท                          

ทีโอที จ ากัด (มหาชน) หรือ บริษัท กสท โทรคมนาคม จ ากัด (มหาชน) อยู่ก่อนวันที่พระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ ใช้บังคับทุกราย มีหน้าที่ตามหมวด ๒ ของร่าง
ประกาศฯ มีความเหมาะสมหรือไม่ อย่างไร 

     ๔.๒ หน้าที่ของผู้รับใบอนุญาต ซึ่งได้แก่ การแจ้งโครงสร้างอัตราค่าบริการแก่ส านักงาน กสทช. การจัดให้มีระบบการแจ้งเตือนและแสดงข้อมูลการให้บริการแก่ส านักงาน กสทช. การจัดให้มีระบบ  
การแจ้งเตือนและแสดงข้อมูลการให้บริการ ตลอดจนการแจ้งปริมาณการใช้งานจริงและค่าบริการที่ต้องช าระแก่ผู้ให้บริการ การแจ้งข้อมูลเปนนการทั่วไป เงื่อนไขการให้บริการเมื่อสิ้นสุดอายุการใช้
งาน เงื่อนไขการเปลี่ยนแปลงรายการสงเสริมการขาย การเปลี่ยนแปลงรอบการใช้งานและรอบการช าระเงิน โดยไม่เรีย กเก็บค่าใช้จ่ายตามที่ก าหนดไว้ในหมวด ๒ ของร่างประกาศฯ  
มีความเหมาะสมหรือไม่ อย่างไร (ข้อ ๑๔-๒๑ ของร่างประกาศฯ) 

 

เนื้อความใน (ร่าง) ประกาศก่อนการประชุมรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ ผลการพิจารณา / แนวทางการด าเนินการ  
ข้อ ๓ ในประกาศนี้  
“ผู้รับใบอนุญาต” หมายความว่า ผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมที่ให้บริการ
โทรศัพท์เคลื่อนที่ภายในประเทศตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบกิจการโทรคมนาคม และให้
หมายความรวมถึงผู้ได้รับอนุญาต สัมปทาน หรือ สัญญาให้ประกอบกิจการโทรคมนาคมจากบริษัท 
ทีโอที จ ากัด (มหาชน) หรือ บริษัท กสท โทรคมนาคม จ ากัด (มหาชน) อยู่ก่อนวันที่พระราชบัญญตัิ
การประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ ใช้บังคับ 

ข้อ ๓ 
 ยืนยันตาม (ร่าง) ประกาศฯ                                          
 แก้ไขเพิ่มเติม (ร่าง) ประกาศฯ 
แก้ไขเป็น  
ผู้ รับ ใบอนุญาต  หมายความว่า ผู้ รับ ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมที่ ให้บริการ
โทรศัพท์เคลื่อนที่ภายในประเทศตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบกิจการโทรคมนาคม 

 

ประเด็น ผู้แสดงความคิดเห็น/หน่วยงาน/ความเห็น/ข้อเสนอแนะ ผลการพิจารณา / แนวทางการด าเนินการ  
๔.๑ การก าหนดให้ผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมที่ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ภายในประเทศ รวมถึงผู้ได้รับอนุญาต สัมปทาน หรือ สัญญาให้ประกอบกิจการโทรคมนาคมจากบริษัท  
ทีโอที จ ากัด (มหาชน หรือ บริษัท กสท โทรคมนาคม จ ากัด (มหาชน) อยู่ก่อนวันที่พระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ ใช้บังคับทุกราย มีหน้าที่ตามหมวด ๒ ของร่าง
ประกาศฯ มีความเหมาะสมหรือไม่ อย่างไร 
(๑) เห็นด้วย
กับข้อก าหนด 

นายคชณมาศ มณีอัญญะเฟื่องฟู /  ผู้แทนนายโสภณ หนูรัตน์  
(แสดงความเห็นในที่ประชุม)  
- เห็นด้วย 

 

 บจก. แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค  
(หนังสือที่ BRD.AWN ๐๑๐๗/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๒) 
- เห็นด้วยกับการที่ก าหนดให้ผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมที่ให้บริการ
โทรศัพท์เคลื่อนที่ภายในประเทศทุกรายต้องอยู่ภายใต้การก ากับดูแลบนพื้นฐาน

 
 
- ปัจจุบันไม่มีผู้รับใบอนุญาตที่ได้รับอนุญาตสัมปทานหรือสัญญาให้ประกอบกิจการโทรคมนาคมจาก
บริษัท ทีโอที จ ากัด (มหาชน) หรือบริษัท กสท โทรคมนาคม จ ากัด (มหาชน) แล้ว เห็นควรให้มี 



หน้า ๖๔ 

ประเด็น ผู้แสดงความคิดเห็น/หน่วยงาน/ความเห็น/ข้อเสนอแนะ ผลการพิจารณา / แนวทางการด าเนินการ  
๔.๑ การก าหนดให้ผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมที่ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ภายในประเทศ รวมถึงผู้ได้รับอนุญาต สัมปทาน หรือ สัญญาให้ประกอบกิจการโทรคมนาคมจากบริษัท  
ทีโอที จ ากัด (มหาชน หรือ บริษัท กสท โทรคมนาคม จ ากัด (มหาชน) อยู่ก่อนวันที่พระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ ใช้บังคับทุกราย มีหน้าที่ตามหมวด ๒ ของร่าง
ประกาศฯ มีความเหมาะสมหรือไม่ อย่างไร 

เดียวกันและการปฏิบัติที่เท่าเทียม แต่อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ขอให้ข้อสังเกตว่า 
ส าหรับผู้ได้รับอนุญาต สัมปทาน หรือ สัญญาให้ประกอบกิจการโทรคมนาคมจาก
บริษัท ทีโอที จ ากัด (มหาชน) หรือ บริษัท กสท โทรคมนาคม จ ากัด (มหาชน) อยู่
ก่อนวันที่พระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๔  นั้น ปัจจุบัน
ไม่มีผู้รับอนุญาตให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ภายในประเทศรายใดที่ให้บริการภายใต้
สัญญาสัมปทาน จากบริษัท ทีโอที จ ากัด (มหาชน) หรือ บริษัท กสท โทรคมนาคม 
จ ากัด (มหาชน) แล้ว ดังนั้น จึงอาจไม่จ าเปนนต้องก าหนดไว้ใน (ร่าง) ประกาศฉบับนี้ 

การปรับเปลี่ยนเนื้อหาในร่างประกาศ 
 

 บมจ. ดีแทค ไตรเน็ต  
(หนังสือที่ DTN.RS-NBTC ๐๘๑/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๒) 
- เหมาะสมแล้ว เปนนการก าหนดมาตรการให้ผู้ประกอบการทุกรายรวมถึง MVNO 
ทุกรายมีหน้าที่เหมือนกัน เปนนมาตรฐานเดียวกัน 

 

(๒) ไม่เห็น
ด้วยกับ
ข้อก าหนด 

บจก. ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น  
(หนังสือที่ TUC/H/REG/๑๘๙/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๒) 
- บริษัทฯ เสนอให้ตัด “รวมถึงผู้ได้รับอนุญาต สัมปทาน หรือ สัญญาให้ประกอบ
กิจการโทรคมนาคมจากบริษัท  ทีโอที จ ากัด (มหาชน ) หรือ บริษัท  กสท 
โทรคมนาคม จ ากัด (มหาชน) อยู่ก่อนวันที่พระราชบัญญัติการประกอบกิจการ
โทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ ใช้บังคับ” ออก เนื่องจากปัจจุบันไม่มีผู้รับใบอนุญาต 
สัมปทานหรือ สัญญาในลักษณะดังกล่าวแล้ว 

 
 
- ปัจจุบันไม่มีผู้รับใบอนุญาตที่ได้รับอนุญาตสัมปทานหรือสัญญาให้ประกอบกิจการโทรคมนาคมจาก
บริษัท ทีโอที จ ากัด (มหาชน) หรือบริษัท กสท โทรคมนาคม จ ากัด (มหาชน) แล้ว เห็นควรให้มี 
การปรับเปลี่ยนเนื้อหาในร่างประกาศ 
 
 

 

 

 

 

 



หน้า ๖๕ 

เนื้อความใน (ร่าง) ประกาศก่อนการประชุมรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ ผลการพิจารณา / แนวทางการด าเนินการ  
ข้อ ๑๔ ให้ผู้รับใบอนุญาตแจ้งโครงสร้างอัตราค่าบริการที่จัดเก็บจากผู้ใช้บริการแก่ส านักงาน 
กสทช. ทุกวันสิ้นเดือนของแต่ละเดือน หากวันสิ้นเดือนเปนนวันหยุดราชการให้แจ้งในวันท าการก่อน
วันหยุดราชการดังกล่าว โดยให้น าความในข้อ ๙ มาใช้บังคับ 

ข้อ ๑๓ ของร่างประกาศฉบับใหม่ (หรือ ข้อ ๑๔ ของร่างประกาศฉบับเดิม) 
 ยืนยันตาม (ร่าง) ประกาศฯ                                          
 แก้ไขเพิ่มเติม (ร่าง) ประกาศฯ 
แก้ไขเป็น  
     ข้อ ๑๓ ให้ผู้รับใบอนุญาตรายงานโครงสร้างอัตราค่าบริการที่จัดเก็บจากผู้ใช้บริการต่อส านักงาน 
กสทช. ทุกเดือน ภายในวันที่สิบห้าของเดือนถัดไป หากวันครบก าหนดเปนนวันหยุดราชการให้รายงาน
ในวันท าการก่อนวันหยุดราชการดังกล่าว ทั้งนี้ ให้จัดท าและน าส่งข้อมูลในรูปแบบเอกสารหรือข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์ตามที่ส านักงาน กสทช. ก าหนด โดยมีรายละเอียดข้อมูลรายการส่งเสริมการขาย ดังนี้ 

(๑) ชื่อรายการส่งเสริมการขาย โดยแบ่งประเภทรายการส่งเสริมการขายหลักหรือรายการส่งเสริม
การขายเสริม 

(๒) ช่วงเวลาเร่ิมต้นและสิ้นสุดของการเสนอขาย และสถานะการเสนอขาย 
(๓) ช่วงเวลาเร่ิมต้นและสิ้นสุดของการให้บริการ และสถานะการให้บริการ 
(๔) ค่าบริการเหมาจ่ายรวมตามสิทธิการใช้งาน 
(๕) ค่าบริการจ าแนกตามประเภทบริการ 
(๖) สิทธิการใช้งานที่ผู้ใช้บริการได้รับจ าแนกตามประเภทบริการ 
(๗) อัตราค่าบริการเฉลี่ยต่อหน่วยของแต่ละบริการตามสิทธิการใช้งานของแต่ละรายการส่งเสริม

การขาย โดยให้จ าแนกตามประเภทบริการ และให้ระบุเปนนอัตราตามหน่วยที่ให้บริการ  
(๘) อัตราค่าบริการต่อหน่วยในส่วนที่เกินกว่าสิทธิการใช้งานของแต่ละรายการส่งเสริมการขาย 

โดยให้จ าแนกตามประเภทบริการ และให้ระบุเปนนอัตราตามหน่วยที่ให้บริการ 
(๙) ข้อมูลเพิ่มเติมตามที่ส านักงาน กสทช. ก าหนด 
การน าส่งข้อมูลตามวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าเปนนการแจ้งโครงสร้างอัตราค่าบริการของผู้รับใบอนุญาต

ตามข้อ ๑๖ ของประกาศคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เร่ือง อัตราขั้นสูงของค่าบริการ
และการเรียกเก็บค่าบริการล่วงหน้าในกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๙ 

ข้อ ๑๕ ให้ผู้รับใบอนุญาตจัดให้มีระบบการแจ้งเตือนและแสดงข้อมูลการให้บริการด้วยวิธีส่งผ่าน
บริการข้อความสั้น เว้นแต่ผู้ใช้บริการจะได้ตกลงเลือกรับการแจ้งด้วยวิธีการอ่ืนที่ผู้รับใบอนุญาต
ก าหนดขึ้น เพื่อให้ผู้ใช้บริการรับทราบถึงสิทธิในการใช้งานโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย ดังนี้ 
(๑)  การแจ้งเตือนเกี่ยวกับยอดเงินคงเหลือส าหรับบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ในลักษณะที่เรียกเก็บค่าบริการ
ล่วงหน้า เมื่อยอดเงินคงเหลือน้อยกว่าสิบบาท  

ข้อ ๑๔ ของร่างประกาศฉบับใหม่ (หรือ ข้อ ๑๕ ของร่างประกาศฉบับเดิม) 
 ยืนยันตาม (ร่าง) ประกาศฯ                                          
 แก้ไขเพิ่มเติม (ร่าง) ประกาศฯ 
แก้ไขเป็น  
     ข้อ ๑๔ ให้ผู้รับใบอนุญาตจัดให้มีระบบการแจ้งเตือนและแสดงข้อมูลการให้บริการด้วยวิธีส่งผ่าน



หน้า ๖๖ 

เนื้อความใน (ร่าง) ประกาศก่อนการประชุมรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ ผลการพิจารณา / แนวทางการด าเนินการ  
(๒)  การแจ้งเตือนเกี่ยวกับสิทธิการใช้งานคงเหลือ เมื่อสิทธิการใช้งานในบริการประเภทใดประเภท
หนึ่งเหลือน้อยกว่าร้อยละสิบของสิทธิการใช้งาน  
(๓)  การแจ้งเตือนเก่ียวกับการสิ้นสุดการให้บริการตามรายการส่งเสริมการขายที่เลือก ใช้งาน ให้
แจ้งผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสามวันก่อนรายการส่งเสริมการขายสิ้นสุดอายุการใช้งาน 
เว้นแต่รายการส่งเสริมการขายใดที่มีอายุการใช้งานน้อยกว่าสามวันให้แจ้งเตือนล่วงหน้าก่อน
รายการส่งเสริมการขายสิ้นสุดอายุการใช้งาน  
(๔) การแจ้งข้อมูลการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ในลักษณะที่เรียกเก็บค่าบริการภายหลัง ได้แก่ 
ค่าบริการเหมาจ่ายรวมตามสิทธิการใช้งาน สิทธิการใช้งาน อัตราค่าบริการตามสิทธิการใช้งานของ
รายการส่งเสริมการขายเฉลี่ยต่อหน่วยของแต่ละประเภทบริการ และอัตราค่าบริการต่อหน่วยใน
ส่วนที่เกินกว่าสิทธิการใช้งานของรายการส่งเสริมการขาย ในวันที่ผู้ใช้บริการได้รับรายการส่งเสริม
การขายใหม่ และจัดให้มีช่องทางที่ผู้ใช้บริการเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวได้   

บริการข้อความสั้น เว้นแต่ผู้ใช้บริการจะได้ตกลงเลือกรับการแจ้งด้วยช่องทางอื่นที่ผู้ใช้บริการประสงค์
ตามที่ผู้รับใบอนุญาตมีให้บริการ เพื่อให้ผู้ใช้บริการรับทราบถึงสิทธิในการใช้งานโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย 
ดังนี้ 

(๑ )การแจ้ งเตือนล่วงหน้ าก่อนยอดเงินคงเหลือไม่ เพี ยงพอส าหรับการใช้ งาน กรณี บริการ
โทรศัพท์เคลื่อนที่ในลักษณะที่เรียกเก็บค่าบริการล่วงหน้า  

(๒) การแจ้งเตือนล่วงหน้าก่อนสิ้นสิทธิการใช้งาน  
(๓) การแจ้งเตือนล่วงหน้าก่อนรายการส่งเสริมการขายสิ้นสุดอายุการใช้งาน  
(๔) การแจ้งข้อมูลการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ในลักษณะที่เรียกเก็บค่าบริการภายหลัง 

ประกอบด้วย ค่าบริการเหมาจ่ายรวมตามสิทธิการใช้งาน สิทธิการใช้งานและค่าบริการตามสิทธิการใช้
งานของแต่ละประเภทบริการ อัตราค่าบริการตามสิทธิการใช้งานของรายการส่งเสริมการขายเฉลี่ยต่อ
หน่วยของแต่ละประเภทบริการ และอัตราค่าบริการต่อหน่วยในส่วนที่เกินกว่าสิทธิการใช้งานของ
รายการส่งเสริมการขาย  ในวันที่ผู้ใช้บริการได้รับรายการส่งเสริมการขายใหม่ และจัดให้มีช่องทางที่
ผู้ใช้บริการเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวได้ 

ข้อ ๑๖ นอกเหนือจากการจัดส่งใบแจ้งรายการการใช้บริการโทรคมนาคมของผู้ใช้บริการตาม
ประกาศว่าด้วยมาตรฐานของสัญญาให้บริการโทรคมนาคม ให้ผู้รับใบอนุญาตแจ้งปริมาณการใช้
งานจริง ค่าบริการที่ต้องช าระของการใช้งานรอบปัจจุบัน และยอดเงินค้างช าระ ด้วยวิธีการส่ง
ข้อความสั้น หรือช่องทางอ่ืนที่ผู้ใช้บริการประสงค์ตามที่ผู้รับใบอนุญาตมีให้บริการโดยไม่เสีย
ค่าใช้จ่าย 

ข้อ ๑๕ ของร่างประกาศฉบับใหม่ (หรือ ข้อ ๑๖ ของร่างประกาศฉบับเดิม) 
 ยืนยันตาม (ร่าง) ประกาศฯ                                          
 แก้ไขเพิ่มเติม (ร่าง) ประกาศฯ 
แก้ไขเป็น  
     ข้อ ๑๕ นอกเหนือจากการจัดส่งใบแจ้งรายการการใช้บริการโทรคมนาคมของผู้ใช้บริการตาม
ประกาศว่าด้วยมาตรฐานของสัญญาให้บริการโทรคมนาคม ให้ผู้รับใบอนุญาตแจ้งปริมาณการใช้งาน
จริง ค่าบริการที่ต้องช าระของการใช้งานรอบปัจจุบัน และยอดเงินค้างช าระ ด้วย ช่องทางอ่ืนที่
ผู้ใช้บริการประสงค์ตามที่ผู้รับใบอนุญาตมีให้บริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 

ข้อ ๑๗ ให้ผู้รับใบอนุญาตแจ้งอัตราค่าบริการของทุกรายการส่งเสริมการขายที่เสนอขายเปนนการ
ทั่วไป โดยให้แจกแจงรายละเอียด ได้แก่ ค่าบริการเหมาจ่ายรวมตามสิทธิการใช้งาน สิทธิการใช้งาน 
อัตราค่าบริการตามสิทธิการใช้งานของรายการส่งเสริมการขายเฉลี่ยต่อหน่วยของแต่ละประเภท
บริการ  และอัตราค่าบริการต่อหน่วยในส่วนที่เกินกว่าสิทธิการใช้งานของรายการส่งเสริมการขาย 
ทั้งนี้ ให้แสดงไว้ในที่เปิดเผยเห็นได้ง่าย ณ ที่ท าการและเว็บไซต์ของผู้รับใบอนุญาต 
 
 

ข้อ ๑๖ ของร่างประกาศฉบับใหม่ (หรือ ข้อ ๑๗ ของร่างประกาศฉบับเดิม) 
 ยืนยันตาม (ร่าง) ประกาศฯ                                          
 แก้ไขเพิ่มเติม (ร่าง) ประกาศฯ 
 



หน้า ๖๗ 

เนื้อความใน (ร่าง) ประกาศก่อนการประชุมรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ ผลการพิจารณา / แนวทางการด าเนินการ  
ข้อ ๑๘ การให้บริการต่อเนื่องภายหลังระยะเวลาการใช้บริการรายการส่งเสริมการขายเสริมสิ้นสุด
ลงจะกระท าได้ก็ต่อเมื่อผู้ใช้บริการแจ้งความประสงค์จะใช้บริการนั้นต่อไป 

ข้อ ๑๗ ของร่างประกาศฉบับใหม่ (หรือ ข้อ ๑๘ ของร่างประกาศฉบับเดิม) 
 ยืนยันตาม (ร่าง) ประกาศฯ                                          
 แก้ไขเพิ่มเติม (ร่าง) ประกาศฯ 

ข้อ ๑๙ เมื่อสิ้นสุดอายุการใช้งานและผู้ใช้บริการไม่เลือกรายการส่งเสริมการขายใหม่ ให้ผู้รับ
ใบอนุญาตคงให้บริการตามรายการส่งเสริมการขายเดิมต่อไปได้เปนนล าดับแรก หากไม่มีรายการ
ส่งเสริมการขายเดิมให้ผู้รับใบอนุญาตเปลี่ยนไปให้บริการรายการส่งเสริมการขายใหม่ที่มีอัตรา
ค่าบริการเหมาจ่ายรวมเท่ากับหรือต่ ากว่ารายการส่งเสริมการขายเดิม 

ข้อ ๑๘ ของร่างประกาศฉบับใหม่ (หรือ ข้อ ๑๙ ของร่างประกาศฉบับเดิม) 
 ยืนยันตาม (ร่าง) ประกาศฯ                                          
 แก้ไขเพิ่มเติม (ร่าง) ประกาศฯ 
แก้ไขเป็น  
     ข้อ ๑๘ เมื่อสิ้นสุดอายุการใช้งานและผู้ใช้บริการไม่เลือกรายการส่งเสริมการขายใหม่ ให้ผู้รับ
ใบอนุญาตคงให้บริการตามรายการส่งเสริมการขายเดิมต่อไปได้เปนนล าดับแรก หากไม่มีรายการส่งเสริม
การขายเดิม ให้ผู้รับใบอนุญาตเปลี่ยนไปให้บริการรายการส่งเสริมการขายขั้นเริ่มต้น” เพื่อคุ้มครอง
ผู้ใช้บริการ ดังนั้นหากสิ้นสุดอายุการใช้งานและผู้ใช้บริการไม่เลือกรายการส่งเสริมการขายใหม่ จึง
ก าหนดเงื่อนไขดังกล่าวเพื่อไม่ให้ผู้ใช้บริการมีภาระรายจ่ายมากกว่าเดิม อย่างไรก็ดี ผู้ใช้บริการสามารถ
เลือกรายการส่งเสริมการขายใหม่ได้ตามความประสงค์ 

ข้อ ๒๐ ผู้รับใบอนุญาตต้องไม่เรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยนแปลงรายการส่งเสริมการขายจาก
ผู้ใช้บริการ เว้นแต่ในกรณีดังต่อไปนี้ 
(๑) เมื่อใช้รายการส่งเสริมการขายใดๆ ของบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ในลักษณะที่เรียกเก็บค่าบริการ
ล่วงหน้า น้อยกว่าสามสิบวัน นับแต่วันที่เปิดใช้บริการรายการส่งเสริมการขาย 
(๒) เมื่อใช้รายการส่งเสริมการขายใดๆ ของบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ในลักษณะที่เรียกเก็บค่าบริการ
ภายหลัง ไม่ครบหนึ่งรอบการช าระเงิน 

ข้อ ๑๙ ของร่างประกาศฉบับใหม่ (หรือ ข้อ ๒๐ ของร่างประกาศฉบับเดิม) 
 ยืนยันตาม (ร่าง) ประกาศฯ                                          
 แก้ไขเพิ่มเติม (ร่าง) ประกาศฯ 
 

ข้อ ๒๑ ผู้รับใบอนุญาตต้องยินยอมให้ผู้ใช้บริการเปลี่ยนแปลงรอบการใช้งานและรอบการช าระเงิน 
โดยไม่เรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจากผู้ใช้บริการ 

ข้อ ๒๐ ของร่างประกาศฉบับใหม่ (หรือ ข้อ ๒๑ ของร่างประกาศฉบับเดิม) 
 ยืนยันตาม (ร่าง) ประกาศฯ                                          
 แก้ไขเพิ่มเติม (ร่าง) ประกาศฯ 

 

 

 

 



หน้า ๖๘ 

ประเด็น ผู้แสดงความคิดเห็น/หน่วยงาน/ความเห็น/ข้อเสนอแนะ ผลการพิจารณา / แนวทางการด าเนินการ  
๔.๒ หน้าที่ของผู้รับใบอนุญาต ซึ่งได้แก่ การแจ้งโครงสร้างอัตราค่าบริการแก่ส านักงาน กสทช. การจัดให้มีระบบการแจ้งเตือนและแสดงข้อมูลการให้บริการแก่ส านักงาน กสทช. การจัดให้มีระบบ
การแจ้งเตือนและแสดงข้อมูลการให้บริการ ตลอดจนการแจ้งปริมาณการใช้งานจริงและค่าบริการที่ต้องช าระแก่ผู้ให้บริการ การแจ้งข้อมูลเป็นการทั่วไป เงื่อนไขการให้บริการเมื่อสิ้นสุดอายุการใช้
งาน เงื่อนไขการเปลี่ยนแปลงรายการสงเสริมการขาย การเปลี่ยนแปลงรอบการใช้งานและรอบการช าระเงิน โดยไม่เรีย กเก็บค่าใช้จ่ายตามที่ก าหนดไว้ในหมวด ๒ ของร่างประกาศฯ  
มีความเหมาะสมหรือไม่ อย่างไร (ข้อ ๑๔-๒๑ ของร่างประกาศฯ) 
(๑) เห็นด้วย
กับข้อก าหนด 

-  

(๒) ไม่เห็น
ด้วยกับ
ข้อก าหนด 

บมจ. ดีแทค ไตรเน็ต  
(หนังสือที่ DTN.RS-NBTC ๐๘๑/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๒) 
- ข้อ ๑๔ ของร่างประกาศฯ บริษัทฯ ขอขยายระยะเวลาน าส่งเปนนภายใน ๑๕ วัน
นับจากวันสิ้นเดือน เพื่อให้มีเวลาในการจัดเตรียมรายงานและน าส่งให้แก่
ส านักงาน กสทช. 
 
 
 
 
- ข้อ ๑๕ ของร่างประกาศฯ บริษัทฯ ได้จัดให้มีระบบการแจ้งเตือนและแสดง
ข้อมูลการให้บริการให้กับผู้ใช้บริการอยู่แล้ว แต่รายละเอียดการแจ้งเตือนอาจจะ
ไม่ตรงกับข้อความตามร่างประกาศ บริษัทฯ เห็นว่าในร่างประกาศฯ ควรเขียน
เพียงกรอบกว้างๆ ส่วนรายละเอียดของการแจ้งเตือนส านักงาน กสทช. ควรจะจัด
ประชุมร่วมกับผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ทุกรายเพื่อร่วมกันก าหนดรายละเอียด
ที่สอดคล้องกับพฤติกรรมการใช้งานของผู้ใช้บริการ ความเปนนไปได้ทางเทคนิค 
และที่ส าคัญจะต้องไม่ก่อให้เกิดการรบกวนแก่ผู้ใช้บริการ และเมื่อได้แนวทางแล้ว
จึงจัดท าเปนนประกาศส านักงาน กสทช. ต่อไป ซึ่งบริษัทฯ เห็นว่าน่าจะสะดวกใน
การปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมและพฤติกรรมของผู้ใช้บริการ
มากกว่า 
- ข้อ ๑๕ (๔) และข้อ ๑๗ ของร่างประกาศฯ บริษัทฯ ไม่เห็นด้วยกับการต้อง
แสดงอัตราค่าบริการตามสิทธิการใช้งานของรายการส่งเสริมการขายเฉลี่ยต่อ
หน่วยของแต่ละประเภทบริการ เนื่องจากการเลือกใช้รายการส่งเสริมการขายของ

 
 
- ข้อ ๑๓ ของร่างประกาศฉบับใหม่ (หรือข้อ ๑๔ ของร่างประกาศฉบับเดิม) 
ในทางปฏิบัติปัจจุบัน ผู้รับใบอนุญาตมีการน าส่งข้อมูลรายการส่งเสริมการขายมายังส านักงาน กสทช. 
ภายในวันสิ้นเดือนของเดือนถัดไป ตัวอย่างเช่น รายการส่งเสริมการขายของเดือนมกราคมจะถูกน าส่ง
ภายในสิ้นเดือนกุมภาพันธ์ เปนนต้น ส านักงาน กสทช. เห็นว่า เพื่อให้การน าส่งข้อมูลเร็วขึ้นกว่าแนว
ปฏิบัติเดิมและสะท้อนสภาพตลาดในปัจจุบันมากยิ่งขึ้น จึงเห็นควรให้มีการปรับเนื้อความในร่าง
ประกาศเปนน “โดยให้น าส่งแก่ส านักงาน กสทช. ภายในสิบห้าวันนับแต่วันสิ้นเดือน” ทั้งนี้ส านักงาน 
กสทช. เห็นว่า ระยะเวลาที่ก าหนดผู้รับใบอนุญาตสามารถปฏิบัติได้ 
- ข้อ ๑๔ ของร่างประกาศฉบับใหม่ (หรือข้อ ๑๕ ของร่างประกาศฉบับเดิม)  
เนื่องจากในปัจจุบันผู้ให้บริการได้มีการแจ้งเตือนเกี่ยวยอดเงินคงเหลือ สิทธิการใช้งานคงเหลือ และ
การสิ้นสุดการให้บริการอยู่แล้ว โดยที่ผู้ให้บริการแต่ละรายมีการก าหนดเงื่อนไขของการแจ้งเตือน
ดังกล่าวที่แตกต่างกันในแต่ละรายการส่งเสริมการขาย ประกอบกับเนื้อความในร่างประกาศเดิมมีการ
ระบุเงื่อนไขที่ค่อนข้างเฉพาะเจาะจง จึงเห็นควรให้ปรับแก้เนื้อหาในร่างประกาศโดยยังคงก าหนดให้
ต้องมีการแจ้งเตือนล่วงหน้า แต่ทั้งนี้ผู้ให้บริการสามารถก าหนดเงื่อนไขรายละเอียดในการแจ้งเตือน
ล่วงหน้าได้ตามความเหมาะสม และสอดคล้องกับการด าเนินงานของผู้ให้บริการ  
 
 
 
- ข้อ ๑๔ (๔) ของร่างประกาศฉบับใหม่ (หรือข้อ ๑๕ ของร่างประกาศฉบับเดิม) และข้อ ๑๖ ของ
ร่างประกาศฉบับใหม่ (หรือข้อ ๑๗ ของร่างประกาศฉบับเดิม)  
ในปัจจุบัน ผู้รับใบอนุญาตมีการรายงานข้อมูลโครงสร้างอัตราค่าบริการตามข้อ ๑๖ ของประกาศ 



หน้า ๖๙ 

ประเด็น ผู้แสดงความคิดเห็น/หน่วยงาน/ความเห็น/ข้อเสนอแนะ ผลการพิจารณา / แนวทางการด าเนินการ  
๔.๒ หน้าที่ของผู้รับใบอนุญาต ซึ่งได้แก่ การแจ้งโครงสร้างอัตราค่าบริการแก่ส านักงาน กสทช. การจัดให้มีระบบการแจ้งเตือนและแสดงข้อมูลการให้บริการแก่ส านักงาน กสทช. การจัดให้มีระบบ
การแจ้งเตือนและแสดงข้อมูลการให้บริการ ตลอดจนการแจ้งปริมาณการใช้งานจริงและค่าบริการที่ต้องช าระแก่ผู้ให้บริการ การแจ้งข้อมูลเป็นการทั่วไป เงื่อนไขการให้บริการเมื่อสิ้นสุดอายุการใช้
งาน เงื่อนไขการเปลี่ยนแปลงรายการสงเสริมการขาย การเปลี่ยนแปลงรอบการใช้งานและรอบการช าระเงิน โดยไม่เรีย กเก็บค่าใช้จ่ายตามที่ก าหนดไว้ในหมวด ๒ ของร่างประกาศฯ  
มีความเหมาะสมหรือไม่ อย่างไร (ข้อ ๑๔-๒๑ ของร่างประกาศฯ) 

ผู้ใช้บริการ จะเลือกจากปริมาณการใช้งานจริงของบริการต่างๆ และราคารวม
ของรายการส่งเสริมการขาย ไม่ได้พิจารณาเลือกจากราคาต่อหน่วยของแต่ละ
บริการโดยตรง ดังนั้นการเปิดเผยข้อมูลค่าบริการต่อหน่วยส าหรับแต่ละบริการ
นั้นจึงไม่ได้มีประโยชน์ต่อผู้บริโภคและอาจจะท าให้ผู้บริโภคสับสนมากขึ้นได้ 
เนื่องจากวิธีการจัดสรรค่าบริการแต่ละบริการของผู้ ให้บริการแต่ละรายไม่
เหมือนกัน อาจท าให้รายการส่งเสริมการขายที่มีสิทธิประโยชน์เท่าๆกันของผู้
ให้บริการแต่ละรายมีอัตราค่าบริการต่อหน่วยที่แตกต่างกันได้ นอกจากนี้
ผู้ใช้บริการแต่ละรายก็อาจให้มูลค่าของแต่ละบริการไม่เท่ากันตามพฤติกรรมการ
ใช้ของตนเอง การแสดงอัตราค่าบริการเฉลี่ยของแต่ละบริการในรายการส่งเสริม
การขายส าหรับกรณีระบบรายเดือนนั้นจึงไม่ได้มีส่วนช่วยในการตัดสินใจเลือก
ของผู้ใช้บริการและยังจะท าให้เกิดความสับสนเมื่อผู้ใช้บริการท าการเปรียบเทียบ
รายการส่งเสริมการขายระหว่างผู้ให้บริการ 
 - ข้อ ๑๘ ของร่างประกาศฯ บริษัทฯ ไม่เห็นด้วยที่ก าหนดให้การต่ออายุรายการ
ส่งเสรมิการขายเสริมจะต้องให้ผู้ใช้บริการแจ้งความประสงค์ก่อนทุกครั้ง (opt-in) 
เนื่องจากพฤติกรรมการใช้งานรายการส่งเสริมการขายเสริมของผู้ใช้บริการ
รายการส่งเสริมการขายลักษณะนี้ต้องการใช้งานอย่างต่อเนื่อง การก าหนดให้ต้อง
เปนน opt-in หากผู้ใช้บริการลืมสมัครจะเกิดปัญหาการใช้งานที่หยุดชะงัก หรือ
อัตราค่าบริการตามรายการส่งเสริมการขายหลักซึ่งมีอัตราสูงกว่า จะท าให้เกิด
ปัญหาข้อร้องเรียนตามมา อีกทั้งบริษัทฯ ได้มีการแจ้งเงื่อนไขการใช้บริการไว้แล้ว 
และก่อนจะ renew ก็จะมี sms แจ้งเตือน พร้อมแจ้งวิธีการ opt-out ไว้ให้ทุก
ครั้งอยู่แล้ว บริษัทฯ จึงเห็นว่าการก าหนดให้เปนน opt-in จะก่อให้เกิดปัญหาแก่
ผู้ใช้บริการโดยส่วนใหญ่มากกว่าและจะท าให้เกิดปัญหาข้อร้องเรียนมากข้ึน 
  
 - ข้อ ๑๙ ของร่างประกาศฯ บริษัทฯ ไม่เห็นด้วย เนื่องจากจะเปนนการท าให้

กทช. เรื่อง อัตราขั้นสูงของค่าบริการและการเรียกเก็บค่าบริการล่วงหน้าในกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 
๒๕๔๙ โดยส าหรับรายการส่งเสริมการขายประเภท postpaid ผู้รับใบอนุญาตได้มีการแบ่งแยก
ค่าใช้จ่ายตามสิทธิการใช้งานของบริการแต่ละประเภท เพื่อให้ส านักงาน กสทช. ใช้ในตรวจสอบอัตรา
ค่าบริการว่าเปนนไปตามอัตราที่ก าหนดหรือไม่ อย่างไรก็ดี ในปัจจุบันผู้ใช้บริการรายการส่งเสริมการ
ขายประเภท postpaid ยังไม่ทราบข้อมูลเกี่ยวกับอัตราค่าบริการตามสิทธิการใช้งานเฉลี่ยต่อหน่วย
ของแต่ละบริการ ทั้งนี้ การก าหนดให้มีการแจ้งข้อมูลอัตราค่าบริการตามสิทธิการใช้งานเฉลี่ยต่อหน่วย
ของแต่ละประเภทบริการช่วยให้ผู้ใช้บริการมีข้อมูลที่เพิ่มขึ้นทั้งในส่วนค่าบริการเหมาจ่ายและ
ค่าบริการเฉลี่ยต่อหน่วยของแต่ละประเภทบริการ เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจเลือกใช้รายการส่งเสริม
การขายที่เหมาะสมกับพฤติกรรมของตนเอง นอกจากนี้ ผู้ให้บริการยังคงมีความยืดหยุ่นในการก าหนด
ค่าใช้จ่ายตามสิทธิการใช้งานของแต่ละประเภทบริการส าหรับรายการส่งเสริมการขายใดๆ 
 
 
- ข้อ ๑๗ ของร่างประกาศฉบับใหม่ (หรือข้อ ๑๘ ของร่างประกาศฉบับเดิม)  
กรณีผู้ใช้บริการไม่ได้แสดงความประสงค์ในการใช้บริการต่อ และผู้ให้บริการด าเนินการต่ออายุรายการ
ส่งเสริมการขายเสริมโดยอัตโนมัติ จะส่งผลกระทบทางลบแก่ผู้ใช้บริการ กล่าวคือ ผู้ใช้บริการไม่รู้ว่า
ตนเองได้สมัครใช้รายการส่งเสริมการขายเสริมนั้นๆ และผู้ใช้บริการอาจไม่ได้มีการใช้งานรายการ
ส่งเสริมการขายเสริมนั้นๆเลย แต่กลับถูกคิดค่าบริการโดยไม่รู้ตัว ส านักงาน กสทช. เห็นว่า การ
ก าหนดไม่ให้ผู้ให้บริการมีการต่ออายุรายการส่งเสริมการขายเสริมโดยอัตโนมัติหากผู้ใช้บริการไม่ได้
แสดงความจ านงในการใช้บริการต่อ เปนนการสร้างความเปนนธรรมให้แก่ผู้ใช้บริการและคุ้มครอง
ผู้ใช้บริการไม่ให้ถูกคิดค่าใช้จ่ายโดยไม่รู้ตัว 
-กรณีที่ผู้ใช้บริการแจ้งความประสงค์จะใช้บริการนั้นต่อไป ผู้ให้บริการสามารถด าเนินการต่ออายุ
รายการส่งเสริมการขายเสริมให้แก่ผู้ใช้บริการได้ทันที ท าให้ผู้ใช้บริการสามารถใช้บริการได้อย่าง
ต่อเนื่องโดยไม่หยุดชะงัก  
– ข้อ ๑๘ ของร่างประกาศฉบับใหม่ (หรือข้อ ๑๙ ของร่างประกาศฉบับเดิม)  



หน้า ๗๐ 

ประเด็น ผู้แสดงความคิดเห็น/หน่วยงาน/ความเห็น/ข้อเสนอแนะ ผลการพิจารณา / แนวทางการด าเนินการ  
๔.๒ หน้าที่ของผู้รับใบอนุญาต ซึ่งได้แก่ การแจ้งโครงสร้างอัตราค่าบริการแก่ส านักงาน กสทช. การจัดให้มีระบบการแจ้งเตือนและแสดงข้อมูลการให้บริการแก่ส านักงาน กสทช. การจัดให้มีระบบ
การแจ้งเตือนและแสดงข้อมูลการให้บริการ ตลอดจนการแจ้งปริมาณการใช้งานจริงและค่าบริการที่ต้องช าระแก่ผู้ให้บริการ การแจ้งข้อมูลเป็นการทั่วไป เงื่อนไขการให้บริการเมื่อสิ้นสุดอายุการใช้
งาน เงื่อนไขการเปลี่ยนแปลงรายการสงเสริมการขาย การเปลี่ยนแปลงรอบการใช้งานและรอบการช าระเงิน โดยไม่เรีย กเก็บค่าใช้จ่ายตามที่ก าหนดไว้ในหมวด ๒ ของร่างประกาศฯ  
มีความเหมาะสมหรือไม่ อย่างไร (ข้อ ๑๔-๒๑ ของร่างประกาศฯ) 

ผู้ใช้บริการเสียประโยชน์หากบังคับให้เปลี่ยนไปใช้รายการส่งเสริมการขายใหม่ที่มี
อัตราค่าบริการเหมาจ่ายรวมเท่ากับหรือต่ ากว่าเดิม แต่รายการส่งเสริมการขาย
นั้นๆ อาจจะไม่เหมาะสมกับพฤติกรรมการใช้งานของผู้ใช้บริการรายนั้นๆ เช่น 
รายการส่งเสริมการขายใหม่มีอัตราเหมาจ่ายลดลงแต่มีสิทธิ์การใช้งานน้อยกว่า
พฤติกรรมการใช้งานปกติของผู้ใช้บริการ ท าให้ต้องเสียค่าใช้บริการส่วนเกิน
เพิ่มขึ้น โดยเมื่อรวมรายจ่ายทั้งหมดกลับพบว่าผู้ใช้บริการเสียค่าใช้จ่ายมากขึ้น
และจะท าให้เกิดข้อร้องเรียนเพิ่มมากขึ้น ทั้งนี้ที่ผ่านมานั้น การด าเนินการของ
บริษัทฯ ได้ท าการวิเคราะห์พฤติกรรมการใช้งานและค่าใช้จ่ายโดยรวมของ
ผู้ใช้บริการก่อนและน าเสนอรายการส่งเสริมการขายที่เหมาะสมเพื่อให้ผู้ใช้บริการ
เกิดความพึงพอใจในการใช้บริการ 
-ข้อ ๒๐ ของร่างประกาศฯ บริษัทฯ ไม่เห็นด้วย เนื่องจากการเก็บค่าธรรมเนียม
ในการเปลี่ยนรายการส่งเสริมการขายของ prepaid นั้น เพื่อ ๑ . เปนนกลไก
ป้องกันไม่ให้เกิดการเปลี่ยนรายการส่งเสริมการขายเพื่อใช้สิทธิประโยชน์เพียง
บางอย่างโดยไม่ได้มีความตั้งใจจะใช้บริการตามรายการส่งเสริมการขายนั้นๆ เช่น 
ผู้ใช้บริการเปลี่ยนรายการส่งเสริมการขายสลับไปมาระหว่างรายการส่งเสริมการ
ขายที่มีอัตราค่าบริการต่ ากว่าปกติในบางช่วงเวลา ๒. เพื่อต้องการให้ผู้บริโภค
พิจารณาอย่างรอบคอบว่ารายการส่งเสริมการขายที่ต้องการเปลี่ยนนั้นเหมาะกับ
การใช้งานของผู้บริโภคจริงๆ ก่อนที่จะท าการเปลี่ยนรายการส่งเสริมการ การให้
เปลี่ยนรายการส่งเสริมการขายโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายอาจท าให้ผู้บริโภคไม่ศึกษาหา
ข้อมูลของรายการส่งเสริมการขายอย่างรอบคอบก่อนที่จะตัดสินใจ จะส่งผลให้
เกิดการร้องเรียนมากยิ่งขึ้น ๓. เพื่อชดเชยต้นทุนในการด าเนินการ การน าเสนอ
รายการส่งเสริมการขายใหม่สู่ตลาด บริษัทฯ จะมีภาระต้นทุนในด้านต่างๆ ตั้งแต่
การเตรียมระบบที่ เกี่ยวข้อง เช่น Billing, Provisioning, USSD ต้นทุนการ
ประชาสัมพันธ์ ต้นทุนเกี่ยวกับการฝึกอบรมพนักงาน ต้นทุนของ Call Center 

เมื่อสิ้นสุดอายุการใช้งานและผู้ใช้บริการไม่เลือกรายการส่งเสริมการขายใหม่  ให้ผู้รับใบอนุญาตคง
ให้บริการตามรายการส่งเสริมการขายเดิมต่อไปได้เป็นล าดับแรก หากไม่มีรายการส่งเสริมการขายเดิม 
ให้ผู้รับใบอนุญาตเปลี่ยนไปให้บริการรายการส่งเสริมการขายขั้นเร่ิมต้น เพื่อคุ้มครองผู้ใช้บริการ ดังนั้น
หากสิ้นสุดอายุการใช้งานและผู้ใช้บริการไม่เลือกรายการส่งเสริมการขายใหม่ จึงก าหนดเงื่อนไข
ดังกล่าวเพื่อไม่ให้ผู้ใช้บริการมีภาระรายจ่ายมากกว่าเดิม อย่างไรก็ดี ผู้ใช้บริการสามารถเลือกรายการ
ส่งเสริมการขายใหม่ได้ตามความประสงค์ 
 
 
 
 
– ข้อ ๑๙ ของร่างประกาศฉบับใหม่ (หรือข้อ ๒๐ ของร่างประกาศฉบับเดิม)  
ในปัจจุบัน การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในการเปลี่ยนรายการส่งเสริมการขายยังมีความแตกต่างกัน
ระหว่างรายการส่งเสริมการขาย แบบ prepaid และแบบ postpaid กล่าวคือ รายการส่งเสริมการขาย
ประเภท prepaid มีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในการเปลี่ยนรายการส่งเสริมการขายในขณะที่ 
postpaid ไม่มีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในการเปลี่ยนรายการส่งเสริมการขาย ส านักงาน กสทช. เห็น
ว่า ค่าธรรมเนียมในการเปลี่ยนรายการส่งเสริมการขายควรอยู่ในรูปแบบที่เปนนมาตรฐานเดียวกัน โดย
ผู้ใช้บริการรายการส่งเสริมการขายประเภท prepaid ไม่ควรต้องแบกรับภาระค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยน
รายการส่งเสริมการขาย รวมถึงไม่ควรต้องแบกรับภาระต้นทุนในการด าเนินการต่างๆตามที่ผู้รับ
ใบอนุญาตได้กล่าวถึง ดังนั้น เพื่อเปนนการลดภาระค่าใช้จ่ายให้แก่ผู้ใช้บริการและส่งเสริมให้เกิดความ
เท่าเทียมกันระหว่างผู้ ใช้ระบบ prepaid และระบบ postpaid จึงเห็นว่า ไม่ควรมีการเรียกเก็บ
ค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยนรายการส่งเสริมการขายทั้งรายการส่งเสริมการขายในระบบ prepaid และ
ระบบ postpaid เว้นแต่มีการใช้บริการน้อยกว่า ๓๐ วันหรือการใช้บริการไม่ครบหนึ่งรอบการช าระ
เงิน นอกจากนี้ ส านักงาน กสทช. เห็นว่า ระยะเวลา ๓๐ วันเปนนช่วงเวลาที่เหมาะสมเพียงพอส าหรับ
ผู้ใช้บริการในการพิจารณาอย่างรอบคอบว่ารายการส่งเสริมการขายที่ต้องการเปลี่ยนนั้นเหมาะกับ



หน้า ๗๑ 

ประเด็น ผู้แสดงความคิดเห็น/หน่วยงาน/ความเห็น/ข้อเสนอแนะ ผลการพิจารณา / แนวทางการด าเนินการ  
๔.๒ หน้าที่ของผู้รับใบอนุญาต ซึ่งได้แก่ การแจ้งโครงสร้างอัตราค่าบริการแก่ส านักงาน กสทช. การจัดให้มีระบบการแจ้งเตือนและแสดงข้อมูลการให้บริการแก่ส านักงาน กสทช. การจัดให้มีระบบ
การแจ้งเตือนและแสดงข้อมูลการให้บริการ ตลอดจนการแจ้งปริมาณการใช้งานจริงและค่าบริการที่ต้องช าระแก่ผู้ให้บริการ การแจ้งข้อมูลเป็นการทั่วไป เงื่อนไขการให้บริการเมื่อสิ้นสุดอายุการใช้
งาน เงื่อนไขการเปลี่ยนแปลงรายการสงเสริมการขาย การเปลี่ยนแปลงรอบการใช้งานและรอบการช าระเงิน โดยไม่เรีย กเก็บค่าใช้จ่ายตามที่ก าหนดไว้ในหมวด ๒ ของร่างประกาศฯ  
มีความเหมาะสมหรือไม่ อย่างไร (ข้อ ๑๔-๒๑ ของร่างประกาศฯ) 

และช่องทางในการเปลี่ยนรายการส่งเสริมการขายซึ่งจะมีความซับซ้อนของระบบ
ในการตรวจสอบสิทธิประโยชน์ต่างๆ ที่มีอยู่ในโปรโมชั่ นเดิม การถอดสิทธิ
ประโยชน์ออก แล้วจึงเปลี่ยนโปรโมชั่นและเพิ่มสิทธิประโยชน์ต่างๆ กลับเข้าไป 
ซึ่งมีต้นทุนในการพัฒนาระบบและต้นทุนในการปฏิบัติการจ านวนมาก ซึ่งกรณี 
prepaid มีแนวโน้มที่จะใช้บริการน้อย หากน าต้นทุนนี้บวกเข้าในอัตราค่าบริการ
โดยตรงจะท าให้อัตราค่าบริการสูงขึ้น และท าให้ผู้ใช้บริการที่ไม่ได้เปลี่ยนโปร
บ่อยๆ จะเสียประโยชน์จากอัตราค่าบริการที่สูงขึ้น ซึ่งแตกต่างจาก postpaid ที่
มีการตกลงค่าบริการรายเดือนเหมาจ่ายและมีปริมาณการใช้งานที่มากกว่า 
prepaid โดยเปรียบเทียบ บริษัทฯจึงสามารถประมาณการรายได้และรับภาระ
ตน้ทุนเหล่านี้ไว้ได้ 

พฤติกรรมการใช้งานหรือไม่  

 บมจ. ดีแทค ไตรเน็ต (นายวันชัย ฉัตรฐิติ) 
 (แสดงความเห็นในที่ประชุม) 
- ประเด็นการก าหนดหน้าที่ผู้รับใบอนุญาต เปนนการก ากับที่มากเกินไป (Micro 
Regulation) ควรระบุเปนนกรอบใหญ่จะเหมาะสมกว่า ปัจจุบัน DTN มีการแจ้ง
เตือนล่วงหน้าเมื่อมียอดเงินคงเหลือ ๒๐ บาท เหตุใดส านักงานต้องเขียนระบุเปนน
ตัวเลข ๑๐ บาทด้วย ส่วนกรณีบริการอินเทอร์เน็ต DTN จะมีการตั้งค่าไว้ว่า 
รายการส่งเสริมการขาย Postpaid จะเปนนแบบ Unlimited คือ ความเร็วของ
บริการอินเทอร์เน็ตจะลดลงเมื่อใช้สิทธิการใช้งานในรายการส่งเสริมการขายหมด 
ส่วนส าหรับ Prepaid DTN จะเตือนก็ต่อเมื่อแพ็คเกจหมด การก ากับอย่าง
ละเอียดแบบที่ กสทช. ก าหนดจะท าให้มีจ านวน SMS ส่งไปถึงผู้ใช้บริการมาก
เกินไป จนท าให้ผู้ใช้บริการไม่สนใจการแจ้งเตือน DTN จึงขอเสนอว่า ให้ใช้ค า
รวมๆ ในร่างประกาศว่าแจ้งเตือนตามความเหมาะสม นอกจากนี้ยังมีวิธีการเตือน
เมื่อเกิดกิจกรรมบางอย่าง เช่น หากลูกค้าโทรออกแล้ว ขณะที่วงเงินเหลือน้อย 
DTN จะแจ้ง แต่หากลูกค้าไม่ได้ใช้บริการอะไร บริษัทฯ จะไม่แจ้งเตือนเพราะไม่

 
 
- อ้างอิงตามเหตุผลสนับสนนุที่ให้แก่ บมจ. ดีแทค ไตรเน็ต (หนงัสือที่ DTN.RS-NBTC ๐๘๑/๒๕๖๒ 
ลงวันที่ ๒๒ มนีาคม ๒๕๖๒) ข้างต้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หน้า ๗๒ 

ประเด็น ผู้แสดงความคิดเห็น/หน่วยงาน/ความเห็น/ข้อเสนอแนะ ผลการพิจารณา / แนวทางการด าเนินการ  
๔.๒ หน้าที่ของผู้รับใบอนุญาต ซึ่งได้แก่ การแจ้งโครงสร้างอัตราค่าบริการแก่ส านักงาน กสทช. การจัดให้มีระบบการแจ้งเตือนและแสดงข้อมูลการให้บริการแก่ส านักงาน กสทช. การจัดให้มีระบบ
การแจ้งเตือนและแสดงข้อมูลการให้บริการ ตลอดจนการแจ้งปริมาณการใช้งานจริงและค่าบริการที่ต้องช าระแก่ผู้ให้บริการ การแจ้งข้อมูลเป็นการทั่วไป เงื่อนไขการให้บริการเมื่อสิ้นสุดอายุการใช้
งาน เงื่อนไขการเปลี่ยนแปลงรายการสงเสริมการขาย การเปลี่ยนแปลงรอบการใช้งานและรอบการช าระเงิน โดยไม่เรีย กเก็บค่าใช้จ่ายตามที่ก าหนดไว้ในหมวด ๒ ของร่างประกาศฯ  
มีความเหมาะสมหรือไม่ อย่างไร (ข้อ ๑๔-๒๑ ของร่างประกาศฯ) 

อยากส่ง SMS ไปรบกวนลูกค้ามากเกินไป 
- เรื่องอัตราเฉลี่ยต่อหน่วยของแต่ละบริการ ขออธิบายวิธีการเลือกรายการ
ส่งเสริมการขายของผู้ใช้บริการ ดังนี้ โดยปกติลูกค้า Postpaid จะเลือกแพ็คเกจ
โดยก าหนดว่ารายเดือนจะจ่ายเท่าใด ใช้บริการเสียง เท่าใด และใช้ปริมาณ
อินเทอร์เน็ตเท่าใด การตัดสินใจเลือกซื้อบริการจึงไม่ได้ขึ้นกับอัตราค่าบริการต่อ
หน่วย การระบุอัตราต่อหน่วยในร่างประกาศไม่เกิดประโยชน์ และอาจก่อให้เกิด
ความสับสน หากต้องเสนออัตราค่าบริการเฉลี่ยบนหน้าเว็บ จะมีข้อมูลมากเกินไป 
นอกจากนี้ อาจเกิดประเด็น เช่น หากมีสองแพ็คเกจที่มีราคาเหมาจ่ายเท่ากันและ
ปริมาณตามสิทธิการใช้งานเท่ากัน แต่หากผู้ให้บริการต่างรายแบ่ง (Allocate) 
ค่าบริการต่อหน่วยแตกต่างกัน จะท าให้ผู้บริโภคสับสนหรือไม่ เหตุใดอัตรา
ค่าบริการต่อหน่วยจึงแตกต่างกัน ทั้งที่ค่าบริการเหมาจ่ายและสิทธิการใช้ง่ายเท่า
เทียมกัน 

 
- ผู้ใช้บริการจะได้รับประโยชน์จากการได้รับข้อมูลที่เพิ่มขึ้นเพื่อประกอบการตัดสินใจในการเลือกใช้
บริการ และส านักงาน กสทช. มีข้อมูลอัตราค่าบริการต่อหน่วยเพื่อใช้ในการตรวจสอบว่า อัตรา
ค่าบริการเฉลี่ยของผู้ให้บริการเปนนไปตามก าหนดไว้ในข้อ ๖ ของร่างประกาศ  
 

 บจก. แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค  
(หนังสือที่ BRD.AWN ๐๑๐๗/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๒)  
- บริษัทฯ มีความเห็นต่อประกาศ ข้อ ๑๕ (๑) (๒) ว่า บริษัทฯ ได้มีระบบการเตือน
แจ้ง โดยมีการค านวณการแจ้งเตือนในแต่ละรายการส่งเสริมการขายของผู้ใช้บริการ
แต่ละรายอยู่แล้ว ซึ่งการแจ้งเตือนนั้นมีความเหมาะสมในด้านของระบบ และการใช้
บริการของลูกค้า ดังนั้น ไม่ควรก าหนดระบุตัวเลข  ซึ่งอาจจะไม่เหมาะสมและไม่
สอดคล้องกับการใช้งานของผู้ใช้บริการ และข้อความรายละเอียดดังกล่าว ไม่ควรที่จะ
ระบุในประกาศ ควรน ามาบรรจุอยู่ในแนวปฏิบัติ หากมีความต้องการแก้ไขหรือ
ปรับเปลี่ยนจะได้ไม่ส่งผลกระทบต่อประกาศ   
ข้อ ๑๕ (๓) เรื่อง การแจ้งเตือนเกี่ยวกับการสิ้นสุดรายการส่งเสริมการขายล่วงหน้าไม่
น้อยกว่า  ๓ วันเนื่องจากบางรายการส่งเสริมการขายมีระยะเวลาการใช้บริการน้อย
กว่า ๓ วัน เช่น ๒๔ ชั่วโมงหรือ ๑ วัน บริษัทฯ จึงขอเสนอแก้ไขข้อความ ดังนี้  

 
 
- ข้อ ๑๔ ของร่างประกาศฉบับใหม่ (หรือข้อ ๑๕ ของร่างประกาศฉบับเดิม) 
- ข้อ ๑๔ (๑) - (๓) เนื่องจากในปัจจุบันผู้ให้บริการได้มีการแจ้งเตือนเก่ียวยอดเงินคงเหลือ สิทธิการใช้
งานคงเหลือ และการสิ้นสุดการให้บริการอยู่แล้ว โดยที่ผู้ให้บริการแต่ละรายมีการก าหนดเงื่อนไขของ
การแจ้งเตือนดังกล่าวที่แตกต่างกันในแต่ละรายการส่งเสริมการขาย ประกอบกับ เนื้อความในร่าง
ประกาศเดิมมีการระบุเงื่อนไขที่ค่อนข้างเฉพาะเจาะจง เพื่อไม่เปนนการก ากับดูแลที่ละเอียดจนเกินไป 
ประกอบกับปัจจุบันระบบของผู้ให้บริการมีการแจ้งเตือนอยู่ด้วยแล้ว ดังนั้นการให้ผู้ให้บริการออกแบบ
การแจ้งเตือนด้วยตนเองมีความเหมาะสมกับสถานการณ์มากกว่า เช่น กรณีผู้ใช้บริการเติมเงินเพียง
เดือนละ ๑๐ บาทเพื่อคงเบอร์เดิมไว้ ผู้ใช้รายนี้จะได้รับข้อความสั้นว่าเงินคงเหลือก าลังจะหมด
บ่อยครั้งซึ่งอาจไม่เปนนที่ต้องการของผู้ใช้บริการ เปนนต้น จึงเห็นควรให้ปรับแก้เนื้อหาในร่างประกาศ
เพื่อผู้ให้บริการสามารถก าหนดเงื่อนไขในการแจ้งเตือนได้ตามความเหมาะสม และสอดคล้องกับ 



หน้า ๗๓ 

ประเด็น ผู้แสดงความคิดเห็น/หน่วยงาน/ความเห็น/ข้อเสนอแนะ ผลการพิจารณา / แนวทางการด าเนินการ  
๔.๒ หน้าที่ของผู้รับใบอนุญาต ซึ่งได้แก่ การแจ้งโครงสร้างอัตราค่าบริการแก่ส านักงาน กสทช. การจัดให้มีระบบการแจ้งเตือนและแสดงข้อมูลการให้บริการแก่ส านักงาน กสทช. การจัดให้มีระบบ
การแจ้งเตือนและแสดงข้อมูลการให้บริการ ตลอดจนการแจ้งปริมาณการใช้งานจริงและค่าบริการที่ต้องช าระแก่ผู้ให้บริการ การแจ้งข้อมูลเป็นการทั่วไป เงื่อนไขการให้บริการเมื่อสิ้นสุดอายุการใช้
งาน เงื่อนไขการเปลี่ยนแปลงรายการสงเสริมการขาย การเปลี่ยนแปลงรอบการใช้งานและรอบการช าระเงิน โดยไม่เรีย กเก็บค่าใช้จ่ายตามที่ก าหนดไว้ในหมวด ๒ ของร่างประกาศฯ  
มีความเหมาะสมหรือไม่ อย่างไร (ข้อ ๑๔-๒๑ ของร่างประกาศฯ) 

“(๓) การแจ้งเตือนเก่ียวกับการสิ้นสุดการให้บริการตามรายการส่งเสริมการขายที่
เลือก ใช้งาน ให้แจ้งผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสามวันก่อนรายการ
ส่งเสริมการขายสิ้นสุดอายุการใช้งาน เว้นแต่รายการส่งเสริมการขายใดที่มีอายุ
การใช้งานน้อยกว่าสามวัน 
- ข้อ ๒๐ ผู้รับใบอนุญาตต้องไม่เรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยนแปลงรายการ
ส่งเสริมการขายจากผู้ใช้บริการ เว้นแต่ในกรณีดังต่อไปนี้  
    (๑) เมื่อใช้รายการส่งเสริมการขายใดๆของบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ใน
ลักษณะที่เรียกเก็บค่าบริการล่วงหน้า น้อยกว่า ๓๐ วันนับแต่วันที่เปิดใช้บริการ
รายการส่งเสริมการขาย  
    (๒) เมื่อใช้รายการส่งเสริมการขายใดๆ ของบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ใน
ลักษณะที่เรียกเก็บค่าบริการภายหลัง ไม่ครบหนึ่งรอบการช าระเงิน 
 ทางบริษัทเห็นว่าไม่เหมาะสมในการก ากับโดยไม่เรียกเก็บค่าใช้จ่าย ที่ผ่านมา 
เมื่อมีการเปิดเลขหมายใหม่ หรือ ใช้บริการในการครั้งแรก ผู้ใช้บริการอาจจะไม่รู้
หรือเลือกพฤติกรรมไม่เหมาะสมกับการใช้งานของตัวเอง บริษัทฯ ได้ให้สิทธิใน
การเปลี่ยนแปลงรายการส่งเสริมการขายในคร้ังแรก โดยไม่เก็บธรรมเนียมเพื่อให้
ผู้ใช้บริการสามารถเลือกใช้งานบริการตามรายการส่งเสริมการขายที่เหมาะสมกับ
พฤติกรรมการใช้งานของตนเองมากที่สุด   
      หากเปนนไปตามที่ทาง กสทช. เสนอในเรื่องของการไม่ เรียกเก็บค่า
เปลี่ยนแปลงนั้น ส่งผลให้ผู้ใช้บริการอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงรายการส่งเสริม 
การขายสูงเกินความจ าเปนน โดยไม่ค านึงถึงการใช้งานจริง ซึ่งจะส่งผลให้ระบบมี
การท างานเพิ่มมากขึ้น อาจจะมีผลต่อการให้บริการ เนื่องจาก ระบบจะต้อง
ค านวณสิทธิประโยชน์ของผู้ใช้บริการในแต่ละราย ที่ควรได้รับผลประโยชน์
อะไรบ้างจากการใช้งานที่ผ่านมา   
 ส าหรับรายการส่งเสริมการขายบางประเภท ที่ให้สิทธิประโยชน์ในการใช้งาน

การด าเนินงานของผู้ให้บริการ 
 
 
 
– ข้อ ๑๙ ของร่างประกาศฉบับใหม่ (หรือข้อ ๒๐ ของร่างประกาศฉบับเดิม)  
เพื่อเปนนการลดภาระค่าใช้จ่ายให้แก่ผู้ใช้บริการและส่งเสริมให้เกิดความเท่าเทียมกันแก่ผู้ใช้บริการทั้ง
สองกลุ่ม ได้แก่ ผู้ใช้บริการ prepaid และผู้ใช้บริการ postpaid ประสงค์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการ
ส่งเสริมการขาย ส านักงาน กสทช. เห็นว่า ไม่ควรมีการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยนรายการส่งเสริม
การขายทั้งรายการส่งเสริมการขายในระบบ prepaid และระบบ postpaid เว้นแต่มีการใช้บริการน้อย
กว่า ๓๐ วันหรือการใช้บริการไม่ครบหนึ่งรอบการช าระเงิน นอกจากนี้ ส านักงาน กสทช. เห็นว่า 
ระยะเวลา ๓๐ วันเปนนช่วงเวลาที่เหมาะสมเพียงพอส าหรับผู้ใช้บริการในการพิจารณาอย่างรอบคอบว่า
รายการส่งเสริมการขายที่ต้องการเปลี่ยนนั้นเหมาะกับพฤติกรรมการใช้งานหรือไม่  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หน้า ๗๔ 

ประเด็น ผู้แสดงความคิดเห็น/หน่วยงาน/ความเห็น/ข้อเสนอแนะ ผลการพิจารณา / แนวทางการด าเนินการ  
๔.๒ หน้าที่ของผู้รับใบอนุญาต ซึ่งได้แก่ การแจ้งโครงสร้างอัตราค่าบริการแก่ส านักงาน กสทช. การจัดให้มีระบบการแจ้งเตือนและแสดงข้อมูลการให้บริการแก่ส านักงาน กสทช. การจัดให้มีระบบ
การแจ้งเตือนและแสดงข้อมูลการให้บริการ ตลอดจนการแจ้งปริมาณการใช้งานจริงและค่าบริการที่ต้องช าระแก่ผู้ให้บริการ การแจ้งข้อมูลเป็นการทั่วไป เงื่อนไขการให้บริการเมื่อสิ้นสุดอายุการใช้
งาน เงื่อนไขการเปลี่ยนแปลงรายการสงเสริมการขาย การเปลี่ยนแปลงรอบการใช้งานและรอบการช าระเงิน โดยไม่เรีย กเก็บค่าใช้จ่ายตามที่ก าหนดไว้ในหมวด ๒ ของร่างประกาศฯ  
มีความเหมาะสมหรือไม่ อย่างไร (ข้อ ๑๔-๒๑ ของร่างประกาศฯ) 

ในแต่ละเดือน อาจจะเปนนช่องทางให้ผู้ใช้บริการใช้สิทธิประโยชน์ที่ได้รับก่อนเวลา
ที่ก าหนดหลังจากนั้น เปลี่ยนแปลงรายการส่งเสริมการขายไปรายการส่งเสริม 
การขายอ่ืน ท าให้บริษัทสูญเสียรายได้จากการให้บริการในส่วนนี้ 

 บจก. แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค (นางสาวกุลฤดี จาดป้อม)  
(แสดงความเห็นในที่ประชุม) 
- กล่าวถึงประเด็นการแจ้งให้ลูกค้าทราบ และการแสดงข้อมูลเก่ียวกับการใช้งาน
ว่าใช้รายการส่งเสริมการขายใดอยู่ เหลือปริมาณการใช้งานเท่าใด รายการ
ส่งเสริมการขายจะสิ้นสุดเมื่อใด รายละเอียดทั้งหมดตั้งแต่ข้อ ๑๔ เปนนต้นไป
ก าหนดแนวทางปฏิบัติอย่างละเอียด ผู้ให้บริการมีการแจ้งอยู่แล้วและอาจ
เปลี่ยนแปลงได้ตามพฤติกรรมการใช้งาน ปัจจุบันรายการส่งเสริมการขาย
เปลี่ยนแปลงเร็วและมีความหลากหลายสูง ผู้ให้บริการมีสูตรค านวณอยู่แล้วว่า
ยอดคงเหลือขั้นต่ าควรเปนนเท่าใดถึงจะแจ้งผู้ใช้บริการ บริษัทฯ จึงเสนอให้ กสทช. 
ก าหนดแค่แนวปฏิบัติเท่านั้น เพื่อจะได้ไม่ต้องแก้ไขประกาศในอนาคตหากจะ
เปลี่ยนแปลงวิธีการแจ้งข้อมูล 

 
 
- อ้างอิงเหตุผลสนับสนุนที่ให้แก่ บจก. แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค (หนังสือที่ BRD.AWN ๐๑๐๗/
๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๒) ข้างต้น   

 บจก. ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น  
(หนังสือที่ TUC/H/REG/๑๘๙/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๒) 
- บริษัทฯ มีความเห็นว่า ข้อ ๑๕ (๑) - (๔) ควรเปนนการก าหนดให้ผู้รับใบอนุญาต
จัดให้มีระบบแจ้งเตือนหรือระบบแสดงข้อมูลการให้บริการเท่านั้น โดยไม่ควรระบุ
วิธีการเฉพาะเปนน “ด้วยวิธีส่งผ่านบริการข้อความสั้น เว้นแต่ผู้ใช้บริการจะได้ตก
ลงเลือกรับการแจ้ งด้ วยวิธี อ่ืน ” เนื่ องจาก รูปแบบการแจ้ งเตือนอาจมี 
การปรับเปลี่ยนไปตามเทคโนโลยีและความนิยมใช้บริการในแต่ละช่วงเวลาใน
อนาคต จึงไม่ควรระบุวิธีการตายตัวไว้และอาจปฏิบัติไม่ได้จริงในอนาคต 
ตัวอย่างเช่น ปัจจุบัน การแจ้งเตือน (Notification) ผ่าน Application ดังเช่น 
Line หรือ Application ของผู้ให้บริการ เปนนที่นิยมเพิ่มมาขึ้นตามการพัฒนาของ

 
 
- ข้อ ๑๔ ของร่างประกาศฉบับใหม่ (หรือข้อ ๑๕ ของร่างประกาศฉบับเดิม) 
ข้อ ๑๔ (๑) – (๔) ร่างประกาศฯ ฉบับนี้ได้ตระหนักถึงความส าคัญในด้านการคุ้มครองและสร้าง 
ความเปนนธรรมให้แก่ผู้ใช้บริการ จึงเห็นควรให้มีการก าหนดเนื้อหาในร่างประกาศครอบคลุมถึงหน้าที่
ผู้รับใบอนุญาตในเร่ืองการให้ข้อมูลต่างๆ แก่ผู้ใช้บริการ อาทิ การเปิดเผยข้อมูล การแจ้งเตือน การแจ้ง
เงื่อนไขในการให้บริการ เปนนต้น ผ่านช่องทาง SMS เพื่อให้ผู้ใช้บริการเข้าถึงข้อมูลอัตราค่าบริการ สิทธิ
การใช้งาน ตลอดจนเงื่อนการให้บริการได้โดยสะดวกและรวดเร็ว เพื่อเปนนประโยชน์ในการตัดสินใจ
เลือกใช้รายการส่งเสริมการขายให้เหมาะสมกับพฤติกรรมการใช้งาน  ทั้งนี้ ส านักงาน กสทช. เห็นว่า 
การแจ้งเตือนหรือแสดงข้อมูลการให้บริการผ่าน SMS เปนนวิธีที่เหมาะสมแล้ว เนื่องจากในปัจจุบัน 



หน้า ๗๕ 

ประเด็น ผู้แสดงความคิดเห็น/หน่วยงาน/ความเห็น/ข้อเสนอแนะ ผลการพิจารณา / แนวทางการด าเนินการ  
๔.๒ หน้าที่ของผู้รับใบอนุญาต ซึ่งได้แก่ การแจ้งโครงสร้างอัตราค่าบริการแก่ส านักงาน กสทช. การจัดให้มีระบบการแจ้งเตือนและแสดงข้อมูลการให้บริการแก่ส านักงาน กสทช. การจัดให้มีระบบ
การแจ้งเตือนและแสดงข้อมูลการให้บริการ ตลอดจนการแจ้งปริมาณการใช้งานจริงและค่าบริการที่ต้องช าระแก่ผู้ให้บริการ การแจ้งข้อมูลเป็นการทั่วไป เงื่อนไขการให้บริการเมื่อสิ้นสุดอายุการใช้
งาน เงื่อนไขการเปลี่ยนแปลงรายการสงเสริมการขาย การเปลี่ยนแปลงรอบการใช้งานและรอบการช าระเงิน โดยไม่เรีย กเก็บค่าใช้จ่ายตามที่ก าหนดไว้ในหมวด ๒ ของร่างประกาศฯ  
มีความเหมาะสมหรือไม่ อย่างไร (ข้อ ๑๔-๒๑ ของร่างประกาศฯ) 

เทคโนโลยี แทนที่บริการข้อความสั้น ประกอบกับ การส่งข้อมูลผ่านบริการ
ข้อความสั้นมีข้อจ ากัดเร่ืองจ านวนตัวอักษรที่ส่งได้ และการก่อให้เกิดความร าคาญ
แก่ผู้ใช้บริการ ดังนั้น จึงเสนอให้มีการก าหนดวิธีการแจ้งเตือนหรือแสดงข้อมูล
การให้บริการที่เปิดกว้าง และมีความยืดหยุ่นเพียงพอต่อการเปลี่ยนแปลงทาง
เทคโนโลยี  
- นอกจากนี้ ข้อ ๑๕ (๑) ไม่ควรระบุตายตัวถึงการแจ้งยอดจ านวนเงินคงเหลือเมื่อ
ยอดเงินคงเหลือน้อยกว่า ๑๐ บาท โดยควรให้ผู้ให้บริการสามารถก าหนดจ านวน
เงินคงเหลือได้ตามพฤติกรรมการใช้งานของผู้ใช้บริการ เพื่อประโยชน์ในการใช้
บริการอย่างต่อเนื่อง และไม่เปนนการแจ้งเตือนที่รบกวนผู้ใช้บริการมากจนเกินไป 
หรือไม่ให้ผู้ใช้บริการรู้สึกได้ว่าผู้ให้บริการเร่งรัดให้มีการเติมเงินเพิ่มเติม  
- ในส่วน ข้อ ๑๕ (๓) ไม่ควรระบุวันในการแจ้งเตือนล่วงหน้าแบบตายตัว  
“ไม่น้อยกว่าสามวัน”ก่อนรายการส่งเสริมการขายสิ้นสุดอายุการใช้งาน โดยควร
ปล่อยให้ผู้ ให้บริการพิ จารณ าระยะเวลาการแจ้ งเตือนล่ วงหน้ าได้ตาม 
ความเหมาะสมของผู้ใช้บริการแต่ละกลุ่ม แต่ละ Segment หรือแต่ละกรณี และ
ไม่เปนนการแจ้งที่รบกวนผู้ใช้บริการมากจนเกินไป 
 
- เช่นเดียวกับ ข้อ ๑๖ บริษัทฯ ขอเสนอให้ตัด “ด้วยวิธีการส่งข้อความสั้น” เนื่อง
ด้วยเหตุผลตามความเห็นในวรรคแรก 
  
 
 
 
 
 

SMS เปนนช่องทางหลักที่ผู้ใช้บริการได้รับการแจ้งเตือนหรือข้อมูลที่จ าเปนน และเครื่องโทรศัพท์เคลื่อนที่
ทุกรุ่นรองรับการส่งข้อมูลด้วย SMS ประกอบกับผู้ให้บริการมีการแจ้งเตือนและเผยแพร่ข้อมูลให้แก่
ผู้ใช้บริการทางช่องทางนี้อยู่แล้ว หากในอนาคต ผู้ให้บริการจะมีการเพิ่มเติมช่องทางส าหรับระบบ  
การแจ้งเตือนและการเผยแพร่ข้อมูล อาทิ Application ย่อมสามารถกระท าได้ 
 
- ข้อ ๑๔ (๑) และ (๓) เนื่องจากในปัจจุบันผู้ให้บริการได้มีการแจ้งเตือนเกี่ยวยอดเงินคงเหลือ สิทธิ 
การใช้งานคงเหลือ และการสิ้นสุดการให้บริการอยู่แล้ว โดยที่ผู้ให้บริการแต่ละรายมีการก าหนด
เงื่อนไขของการแจ้งเตือนดังกล่าวที่แตกต่างกันในแต่ละรายการส่งเสริมการขาย ประกอบกับเนื้อความ
ในร่างประกาศเดิมมีการระบุเงื่อนไขที่ค่อนข้างเฉพาะเจาะจง เพื่อไม่เปนนการก ากับดูแลที่ละเอียด
จนเกินไป ประกอบกับปัจจุบันระบบของผู้ให้บริการมีการแจ้งเตือนอยู่ด้วยแล้ว ดังนั้นการให้ผู้ให้
บริการออกแบบการแจ้งเตือนด้วยตนเองมีความเหมาะสมกับสถานการณ์มากกว่า เช่น กรณี
ผู้ใช้บริการเติมเงินเพียงเดือนละ ๑๐ บาทเพื่อคงเบอร์เดิมไว้ ผู้ใช้รายนี้จะได้รับข้อความสั้นว่าเงิน
คงเหลือก าลังจะหมดบ่อยครั้งซึ่งอาจไม่เปนนที่ต้องการของผู้ใช้บริการ เปนนต้น จึงเห็นควรให้ปรับแก้
เนื้อหาในร่างประกาศโดยยังคงก าหนดให้ต้องมีการแจ้งเตือนล่วงหน้า แต่ทั้งนี้ผู้ให้บริการสามารถ
ก าหนดเงื่อนไขรายละเอียดในการแจ้งเตือนได้ตามความเหมาะสม และสอดคล้องกับการด าเนินงาน
ของผู้ให้บริการ 
- ข้อ ๑๕ ของร่างประกาศฉบับใหม่ (หรือข้อ ๑๖ ของร่างประกาศฉบับเดิม) 
ตามข้อ ๑๗ ของ ประกาศ กทช. เรื่อง มาตรฐานของสัญญาให้บริการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๙ ได้
ก าหนดให้ “...ผู้ให้บริการต้องจัดส่งใบแจ้งรายการการใช้บริการโทรคมนาคมของผู้ใช้บริการเพื่อเรียก
เก็บค่าธรรมเนียมและค่าบริการให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้าเปนนระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑๕ วันก่อน
ครบก าหนดช าระ โดยใบแจ้งรายการดังกล่าวจะต้องแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับอัตราค่าธรรมเนียม 
อัตราค่าใช้บริการ และการค านวณค่าธรรมเนียมและค่าบริการให้ในลักษณะที่ชัดเจนเพียงพอเพื่อให้
ผู้ใช้บริการสามารถเข้าใจถึงที่มาของค่าใช้จ่าย…” ส านักงาน กสทช. พิจารณาแล้วเห็นว่าเนื้อความใน
ข้อ ๑๗ ได้ก าหนดให้มีการส่งใบแจ้งรายการการใช้บริการแล้ว จึงเห็นควรให้ตัดข้อความ “ด้วยวิธีการ



หน้า ๗๖ 

ประเด็น ผู้แสดงความคิดเห็น/หน่วยงาน/ความเห็น/ข้อเสนอแนะ ผลการพิจารณา / แนวทางการด าเนินการ  
๔.๒ หน้าที่ของผู้รับใบอนุญาต ซึ่งได้แก่ การแจ้งโครงสร้างอัตราค่าบริการแก่ส านักงาน กสทช. การจัดให้มีระบบการแจ้งเตือนและแสดงข้อมูลการให้บริการแก่ส านักงาน กสทช. การจัดให้มีระบบ
การแจ้งเตือนและแสดงข้อมูลการให้บริการ ตลอดจนการแจ้งปริมาณการใช้งานจริงและค่าบริการที่ต้องช าระแก่ผู้ให้บริการ การแจ้งข้อมูลเป็นการทั่วไป เงื่อนไขการให้บริการเมื่อสิ้นสุดอายุการใช้
งาน เงื่อนไขการเปลี่ยนแปลงรายการสงเสริมการขาย การเปลี่ยนแปลงรอบการใช้งานและรอบการช าระเงิน โดยไม่เรีย กเก็บค่าใช้จ่ายตามที่ก าหนดไว้ในหมวด ๒ ของร่างประกาศฯ  
มีความเหมาะสมหรือไม่ อย่างไร (ข้อ ๑๔-๒๑ ของร่างประกาศฯ) 

 
- ในส่วนข้อ ๑๙ บริษัทฯ เห็นควรให้ตัด “....หรือต่ ากว่ารายการส่งเสริมการขาย
เดิม” ออก เนื่องจากจะเปนนการปรับลดอัตราค่าบริการเหมาจ่ายของผู้ใช้บริการ
โดยที่ผู้ใช้บริการไม่ได้เลือกเอง เท่ากับว่าผู้ให้บริการใช้ดุลยพินิจเลือกรายการ
ส่งเสริมการขายแทนผู้ใช้บริการให้ได้รับสิทธิการใช้งานน้อยลง และอาจกลายเปนน
สิทธิการใช้งานที่ไม่เหมาะสมกับพฤติกรรมการใช้งานที่ผ่านมาของผู้ใช้บริการ  
ท าให้ผู้ใช้บริการไม่คุ้นชินจนเกิดการใช้งานไม่เพียงพอ อันอาจก่อให้เกิดผลเสียต่อ
ผู้ใช้บริการมากกว่าในการที่จะต้องช าระค่าบริการส่วนเกิน และผู้ให้บริการอาจ
โดนร้องเรียนจากผู้ใช้บริการว่าการปรับลดรายการส่งเสริมการขายไม่เหมาะสม 
ไม่ตรงกับความต้องการใช้งานที่ผ่านมา และอาจก่อให้เกิดเปนนข้อพิพาทเรื่อง
ค่าบริการเพิ่มมากขึ้นได้ นอกจากนี้ โดยปกติ เมื่อรายการส่งเสริมการขายใกล้
หมดลง ผู้ให้บริการจะมีการแจ้งเตือนหรือน าเสนอรายการส่งเสริมการใหม่ให้
ผู้ใช้บริการได้เลือกใช้หรือปรับเปลี่ยนได้ตามความต้องการใช้งานของผู้ใช้บริการ
อยู่แล้ว จึงไม่ควรก าหนดข้อความดังกล่าวไว้ 

ส่งข้อความสั้น” ออก  
- ข้อ ๑๘ ของร่างประกาศฉบับใหม่ (หรือข้อ ๑๙ ของร่างประกาศฉบับเดิม) 
  เมื่อสิ้นสุดอายุการใช้งานและผู้ใช้บริการไม่เลือกรายการส่งเสริมการขายใหม่ ให้ผู้รับใบอนุญาตคง
ให้บริการตามรายการส่งเสริมการขายเดิมต่อไปได้เปนนล าดับแรก หากไม่มีรายการส่งเสริมการขายเดิม 
ให้ผู้รับใบอนุญาตเปลี่ยนไปให้บริการรายการส่งเสริมการขายขั้นเร่ิมต้น เพื่อคุ้มครองผู้ใช้บริการ ดังนั้น
หากสิ้นสุดอายุการใช้งานและผู้ใช้บริการไม่เลือกรายการส่งเสริมการขายใหม่ จึงก าหนดเงื่อนไข
ดังกล่าวเพื่อไม่ให้ผู้ใช้บริการมีภาระรายจ่ายมากกว่าเดิม อย่างไรก็ดี ผู้ใช้บริการสามารถเลือกรายการ
ส่งเสริมการขายใหม่ได้ตามความประสงค์ 

 บจก.ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น (นางสาวระพีภัทิย์ เลิศวงศ์วีรชัย) 
(แสดงความเห็นในที่ประชุม) 
- ข้อ ๑๕ เห็นเช่นเดียวกับผู้ให้บริการสองรายก่อนหน้า ไม่ควรระบุยอดเงินที่
จะต้องแจ้ง เพราะว่ากลุ่มผู้ใช้งานหลากหลายและการแจ้งแปรผันไปตามรายการ 
ส่งเสริมการขาย การก าหนดยอดเงินคงเหลือ ๑๐ บาทอาจไม่เหมาะสมกับผู้ใช้
บางกลุ่ม เช่น ผู้ใช้บริการที่เติมเงินเพื่อเลี้ยงเบอร์และเพิ่มวัน หากเตือนทุกครั้งที่
ยอดเงินคงเหลือน้อยกว่า ๑๐ บาท ก็จะเปนนการรบกวนลูกค้า บริษัทฯ จึงเห็นว่า
ไม่ควรก าหนดข้อปฏิบัติปลีกย่อย 
- ข้อ ๑๖ ปัจจุบันมีการแจ้งค่าบริการตามประกาศมาตรฐานสัญญาฯ เห็นว่าไม่
ควรต้องแจ้งเปนน SMS เท่านั้นเพราะตามประกาศมาตรฐานสัญญาฯ ลูกค้า

 
 
-  ข้อ ๑๔ ของร่างประกาศฉบับใหม่ (หรือข้อ ๑๕ ของร่างประกาศฉบับเดิม) และข้อ ๑๕ ของร่าง
ประกาศฉบับใหม่ (หรือข้อ ๑๖ ของร่างประกาศฉบับเดิม) 
ข้อ ๑๔ และข้อ ๑๕ อ้างอิงตามเหตุผลสนับสนุนที่ให้แก่ ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น 
(หนังสือที่ TUC/H/REG/๑๘๙/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๒) ข้างต้น 
 
 



หน้า ๗๗ 

ประเด็น ผู้แสดงความคิดเห็น/หน่วยงาน/ความเห็น/ข้อเสนอแนะ ผลการพิจารณา / แนวทางการด าเนินการ  
๔.๒ หน้าที่ของผู้รับใบอนุญาต ซึ่งได้แก่ การแจ้งโครงสร้างอัตราค่าบริการแก่ส านักงาน กสทช. การจัดให้มีระบบการแจ้งเตือนและแสดงข้อมูลการให้บริการแก่ส านักงาน กสทช. การจัดให้มีระบบ
การแจ้งเตือนและแสดงข้อมูลการให้บริการ ตลอดจนการแจ้งปริมาณการใช้งานจริงและค่าบริการที่ต้องช าระแก่ผู้ให้บริการ การแจ้งข้อมูลเป็นการทั่วไป เงื่อนไขการให้บริการเมื่อสิ้นสุดอายุการใช้
งาน เงื่อนไขการเปลี่ยนแปลงรายการสงเสริมการขาย การเปลี่ยนแปลงรอบการใช้งานและรอบการช าระเงิน โดยไม่เรีย กเก็บค่าใช้จ่ายตามที่ก าหนดไว้ในหมวด ๒ ของร่างประกาศฯ  
มีความเหมาะสมหรือไม่ อย่างไร (ข้อ ๑๔-๒๑ ของร่างประกาศฯ) 

สามารถเลือกได้ว่าจะรับใบแจ้งหนี้ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์หรือเอกสาร หาก
ลูกค้าจะต้องรับ SMS อีกจะซ้ าซ้อนและขัดกับความต้องการของลูกค้า ขอให้
วิธีการแจ้งเปนนทางเลือกตามที่ก าหนดอยู่ในร่างประกาศมาตรฐานสัญญาฯ และไม่
จ าเปนนต้องก าหนดเปนนรูปแบบตายตัว 

 บมจ. ทีโอที จ ากัด  
(หนังสือ ด่วนที่สุด เลขที่ ทีโอที/๑๕๑ ลงวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๒) 
- ส านักงาน กสทช. ควรมีทางเลือกให้กับผู้รับใบอนุญาต ในกรณีที่เกี่ยวกับการ
แจ้งเตือนต่างๆ เพราะโดยปกติ ผู้ใช้บริการจะมีข้อมูลเกี่ยวกับรายการส่งเสริมการ
ขายที่เลือกใช้งาน และมีช่องทางในการตรวจสอบข้อมูลกับผู้รับใบอนุญาตที่ตน
เลือกใช้งานอยู่แล้ว เช่น ตรวจสอบข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ของผู้รับใบอนุญาต เปนน
ต้น การแจ้งเตือนผ่านข้อความสั้นตามข้อ ๑๕ – ๑๖ ของ (ร่าง) ประกาศนี้ อาจ
เปนนการรบกวนผู้ใช้บริการ โดยเฉพาะในกรณีที่ผู้ใช้บริการไม่ได้ตกลงเลือกรับการ
แจ้งโดยวิธีอ่ืนที่ผู้รับใบอนุญาตก าหนดขึ้น และอาจสร้างภาระในการจัดท าระบบ
เพิ่มเติม โดยเฉพาะกับผู้รับใบอนุญาตรายเล็กที่มีรายได้จากการให้บริการ
โทรศัพท์เคลื่อนที่ภายในประเทศไม่มากนัก 

 
 
-  ข้อ ๑๔ ของร่างประกาศฉบับใหม่ (หรือข้อ ๑๕ ของร่างประกาศฉบับเดิม) และข้อ ๑๕ ของร่าง
ประกาศฉบับใหม่ (หรือข้อ ๑๖ ของร่างประกาศฉบับเดิม) 
- ข้อ ๑๔ เห็นควรให้มีการก าหนดเนื้อหาในร่างประกาศครอบคลุมถึงหน้าที่ผู้รับใบอนุญาตในเร่ืองการ
ให้ข้อมูลในด้านต่างๆ เพื่อเปนนการคุ้มครองผู้บริโภค อาทิ การเปิดเผยข้อมูล การแจ้งเตือน การแจ้ง
เงื่อนไขในการให้บริการ เปนนต้น ผ่านทาง SMS  เพื่อให้ผู้ใช้บริการเข้าถึงข้อมูลอัตราค่าบริการ สิทธิ
การใช้งาน ตลอดจนเงื่อนการให้บริการได้โดยสะดวกและรวดเร็ว เพื่อเปนนประโยชน์ในการตัดสินใจ
เลือกใช้รายการส่งเสริมการขายให้เหมาะสมกับพฤติกรรมการใช้งาน ทั้งนี้ ผู้ให้บริการควรมีช่องทางให้
ผู้ใช้บริการยืนยันความประสงค์ในการรับ SMS และจัดท าระบบแจ้งเตือนตามข้อ ๑๕ ของร่างประกาศ 
ส าหรับผู้ใช้บริการที่แจ้งยืนยันการรับ SMS เพื่อลดปัญหา SMS กวนใจ 
-  ข้อ ๑๕ ตามข้อ ๑๗ ของ ประกาศ กทช. เรื่อง มาตรฐานของสัญญาให้บริการโทรคมนาคม พ.ศ. 
๒๕๔๙ ได้ก าหนดให้ “...ผู้ให้บริการต้องจัดส่งใบแจ้งรายการการใช้บริการโทรคมนาคมของผู้ใช้บริการ
เพื่อเรียกเก็บค่าธรรมเนียมและค่าบริการให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้าเปนนระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑๕ 
วันก่อนครบก าหนดช าระ โดยใบแจ้งรายการดังกล่าวจะต้องแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับอัตรา
ค่าธรรมเนียม อัตราค่าใช้บริการ และการค านวณค่าธรรมเนียมและค่าบริการให้ในลักษณะที่ชัดเจน
เพียงพอเพื่อให้ผู้ใช้บริการสามารถเข้าใจถึงที่มาของค่าใช้จ่าย…” ดังนั้น เนื้อความในข้อ ๑๗ ของ
ประกาศ กทช. เรื่องมาตรฐานของสัญญาฯ ดังกล่าวได้ก าหนดให้มีการจัดส่งใบแจ้งรายการการใช้
บริการแล้ว จึงเห็นควรให้ตัดข้อความ “ด้วยวิธีการส่งข้อความสั้น” ออก  
 



หน้า ๗๘ 

ประเด็น ผู้แสดงความคิดเห็น/หน่วยงาน/ความเห็น/ข้อเสนอแนะ ผลการพิจารณา / แนวทางการด าเนินการ  
๔.๒ หน้าที่ของผู้รับใบอนุญาต ซึ่งได้แก่ การแจ้งโครงสร้างอัตราค่าบริการแก่ส านักงาน กสทช. การจัดให้มีระบบการแจ้งเตือนและแสดงข้อมูลการให้บริการแก่ส านักงาน กสทช. การจัดให้มีระบบ
การแจ้งเตือนและแสดงข้อมูลการให้บริการ ตลอดจนการแจ้งปริมาณการใช้งานจริงและค่าบริการที่ต้องช าระแก่ผู้ให้บริการ การแจ้งข้อมูลเป็นการทั่วไป เงื่อนไขการให้บริการเมื่อสิ้นสุดอายุการใช้
งาน เงื่อนไขการเปลี่ยนแปลงรายการสงเสริมการขาย การเปลี่ยนแปลงรอบการใช้งานและรอบการช าระเงิน โดยไม่เรีย กเก็บค่าใช้จ่ายตามที่ก าหนดไว้ในหมวด ๒ ของร่างประกาศฯ  
มีความเหมาะสมหรือไม่ อย่างไร (ข้อ ๑๔-๒๑ ของร่างประกาศฯ) 
 นายคชณมาศ มณีอัญญะเฟื่องฟู / ผู้แทนนายโสภณ หนูรัตน์  

(แสดงความเห็นในที่ประชุม) 
- เห็นว่าผู้รับใบอนุญาตต้องแจ้งข้อมูลการใช้งานจริง ต้องแสดงค่าโทรแต่ละครั้ง
เปนนหน่วยวินาที เช่น ในการโทร ๑ ครั้งต้องแจ้งว่า โทรไป ๑ นาที ๑๐ วินาที 
ไม่ใช่ปัดเศษเปนน ๒ นาที ทั้งในโปรและ นอกโปร และขอให้แจ้งว่าราคาเหมาจ่าย 
๓๙๙ บาทต่อเดือน รวมภาษีแล้วหรือยัง ผู้ให้บริการควรแจ้งด้วยว่าแพ็คเกจใช้
บริการอินเทอร์เน็ตได้กี่ MB คิดเฉลี่ย MB ละกี่บาท ค่าบริการในส่วนของนอกโป
รเปนนอย่างไร ส่วนของนอกโปรให้แสดงและคิดค่าบริการเปนนหน่วยวินาทีด้วย 
ส่วนของบริการ Prepaid ผู้รับใบอนุญาตไม่ควรต่ออายุรายการส่งเสริมการขาย
อัตโนมัติ หากไม่ได้รับค าอนุญาตจากผู้ใช้บริการ  
- ไม่เห็นด้วยร่างประกาศที่ก าหนดว่า Prepaid ต้องมีการใช้งานขั้นต่ า ๓๐ วัน จึง
จะเปลี่ยนโปรได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ผู้บริโภคไม่ควรถูกผูกมัด ผู้ให้บริการไม่ควร
แสดงแค่แพ็คเกจแนะน า แต่ควรประชาสัมพันธ์ทุกแพ็คเกจที่มีให้ผู้ใช้บริการ
ทราบ 

 
 
- รายการส่งเสริมการขายที่คิดค่าบริการตามจริงเปนนวินาทีมีการคิดค่าบริการในหน่วยวินาที ในขณะที่
รายการส่งเสริมการขายที่คิดค่าบริการตามจริงเปนนนาทีมีการคิดค่าบริการในหน่วยนาที  ส าหรับอัตรา
ค่าบริการในส่วนที่เกินกว่าสิทธิการใช้งานมีการคิดค่าบริการทั้งในหน่วยวินาทีและนาที ทั้งนี้ การมี
รายการส่งเสริมการขายที่คิดตามจริงทั้งแบบนาทีและวินาทีท าให้ประชาชนมีทางเลือกในการใช้
รายการส่งเสริมการขายให้สอดคล้องกับพฤติกรรมการใช้งาน การก าหนดให้รายการส่งเสริมการขาย
ทุกรายการต้องคิดบริการในหน่วยวินาทีอาจเปนนการแทรกแซงตลาดและอาจมีผลต่อการจ ากัดความ
หลากหลายของการน าเสนอรายการส่งเสริมการขายในตลาด  
 
- การก าหนดระยะเวลา ๓๐ วันเปนนช่วงเวลาที่เหมาะสมเพียงพอส าหรับผู้ใช้บริการในการพิจารณา
อย่างรอบคอบว่ารายการส่งเสริมการขายที่ต้องการเปลี่ยนนั้นเหมาะกับพฤติกรรมการใช้งานของตน
หรือไม่ 
- ข้อ ๑๗ ของ (ร่าง) ประกาศฯ ก าหนดให้ “การให้บริการต่อเนื่องภายหลังระยะเวลาการใช้บริการ
รายการส่งเสริมการขายเสริมสิ้นสุดลงจะกระท าได้ก็ต่อเมื่อผู้ใช้บริการแจ้งความประสงค์จะใช้บริการ
นั้นต่อไป” เพื่อสร้างความเปนนธรรมให้แก่ผู้ใช้บริการและคุ้มครองผู้ใช้บริการไม่ให้ถูกคิดค่าใช้จ่ายโดย
ไม่รู้ตัว 

 นางสมศรี วิมลจันทร์ / เครือข่าย กสทช. กทม. (แสดงความเห็นในที่ประชุม)
ข้อ ๑๖ ไม่ว่าจะเขียนหรือไม่เขียนก็มีค่าเท่ากัน เพราะว่าทุกวันนี้ ทรูฯ ท างานเปนน
ระบบอยู่แล้ว เมื่อครบรอบบิลค่าใช้จ่ายในการใช้โทรศัพท์ บริษัทฯ จะส่ง SMS 
มาแจ้งก่อนว่า จะต้องจ่ายเงินเท่าใด หลังจากนั้น ๓ วันก็จะมีใบแจ้งหนี้เปนน
เอกสารส่งมา เห็นว่าไม่ต้องแก้ไขแนวทางปฏิบัติ 

 
-  ข้อ ๑๕ ของร่างประกาศฉบับใหม่ (หรือข้อ ๑๖ ของร่างประกาศฉบับเดิม) 
ในเร่ืองนี้ เปนนการก าหนดให้ผู้รับใบอนุญาตที่มีหน้าที่ทุกรายต้องแจ้งข้อมูลให้แก่ผู้ใช้บริการเพื่อให้มี
ความชัดเจนในทางปฏิบัติ 

  



หน้า ๗๙ 

๕. ประเด็นเพิ่มเติมอื่นๆ หรือข้อเสนอแนะที่มีต่อ (ร่าง) ประกาศฯ 
เนื้อความใน (ร่าง) ประกาศฯ ก่อนการประชุมรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ ผลการพิจารณา / แนวทางการด าเนินการ  

ข้อ ๑ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนนต้นไป 
 

ข้อ ๑ 
 ยืนยันตาม (ร่าง) ประกาศฯ                                          
 แก้ไขเพิ่มเติม 
แก้ไขเป็น  
     ข้อ ๑ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวนัประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนนตน้ไป เว้นแต่ข้อ 
๖ ข้อ ๗ ข้อ ๙ ข้อ ๑๑ และข้อ ๑๒ ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๓ เปนนต้นไป 

 

ประเด็น ผู้แสดงความคิดเห็น/หน่วยงาน/ความเห็น/ข้อเสนอแนะ ผลการพิจารณา / แนวทางการด าเนินการ  
ประเด็นเพิ่มเติมอื่นๆ หรือข้อเสนอแนะที่มีต่อ (ร่าง) ประกาศฯ 

ข้อเสนอ 
แนะอื่น ๆ 

บมจ. ดีแทค ไตรเน็ต  (นายวันชัย ฉัตรฐิต)ิ 
 (แสดงความเห็นในที่ประชุม) 
- แพ็คเกจในตลาดมีหลากหลาย มีแพ็คเกจพ่วง (Bundle) จ านวนมาก แต่ละผู้
ให้บริการอาจแบ่งแยก (Allocate) ค่าใช้จ่ายส าหรับแต่ละบริการแตกต่างกัน  
แล้วแพ็คเกจประเภทที่ให้ Unlimited Data จะให้หารด้วยตัวเลขอะไร และยังอาจ
มีประเด็นที่แต่ละรายใช้วิธีไม่เหมือนกัน ท าให้ได้อัตราค่าบริการที่แตกต่างกัน ทั้งที่
เปนนแพ็คเกจแบบเดียวกัน เพราะว่าส านักงาน กสทช. ต้องน าตัวเลขไปใช้ต่อ บริษัท
ฯ เสนอให้มีการหารือร่วมกัน โดยอาจท าเปนนรูปแบบของ Workshop ระหว่าง 
ผู้ให้บริการและส านักงาน กสทช. เพื่อร่วมกันก าหนดว่าแพ็คเกจที่ไม่สามารถ
ค านวณอัตราได้อย่างตรงไปตรงมา จะแบ่งแยกค่าบริการอย่างไร เพื่อให้เปนน
มาตรฐานเดียวกัน ในการประชุมหารือกลุ่มย่อยครั้งที่แล้ว ก็มีการพูดถึงเรื่องนี้ แต่ 
ไม่มีการติดตามความคืบหน้า  หากไม่มีการก าหนดหลักการร่วมกัน บริษัทฯ  
ไม่เข้าใจว่าส านักงานจะน าตัวเลขที่ได้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อไปได้อย่างไร 
บมจ. ดีแทค ไตรเน็ต  
(หนังสือที่ DTN.RS-NBTC ๐๘๑/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๒) 
นิยามผู้รับใบอนุญาต ปัจจุบันไม่มีผู้รับสัมปทานจาก ทีโอที และ กสท โทรคมนาคม 
แล้ว เสนอให้ตัดออก 

 
 
- ผู้รับใบอนุญาตแต่ละรายมีการแบ่งแยกค่าใช้จ่ายตามสิทธิการใช้งานส าหรับบริการแต่ละประเภท
แตกต่างกันขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆ ไม่ว่าจะเปนนโครงสร้างต้นทุน การก าหนดราคาค้าปลีก รวมถึงกลยุทธ์
ด้านการตลาด ดังนั้น ควรให้ความยืดหยุ่นแก่ผู้ให้บริการในการแบ่งแยกค่าใช้จ่ายตามสิทธิการใช้งาน
ดังกล่าว  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ข้อ ๘ ของร่างประกาศฉบับใหม่ (หรือข้อ ๙ ของร่างประกาศฉบับเดิม)  
- เนื้อความของข้อ ๘ ใน (ร่าง) ประกาศฯ มีความเหมาะสมแล้ว ทั้งนี้ การเสนอขายรายการส่งเสริม



หน้า ๘๐ 

ประเด็น ผู้แสดงความคิดเห็น/หน่วยงาน/ความเห็น/ข้อเสนอแนะ ผลการพิจารณา / แนวทางการด าเนินการ  
ประเด็นเพิ่มเติมอื่นๆ หรือข้อเสนอแนะที่มีต่อ (ร่าง) ประกาศฯ 

 ขอเพิ่มข้อความในข้อ ๙ ของร่างประกาศฯ เพื่อขยายความอัตราค่าบริการตาม
สิทธิการใช้งานให้ชัดเจนขึ้น “อัตราค่าบริการตามสิทธิการใช้งานของรายการ
ส่งเสริมการขาย ให้รวมถึงอัตราค่าบริการต่อหน่วยส าหรับรายการส่งเสริมการขายที่
เรียกเก็บค่าบริการตามหน่วยการใช้งานโดยไม่มีการเรียกเก็บค่าบริการข้ันต่ า” 
 จากการประชุมกลุ่มย่อยเมื่อวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๑ ที่ส านักงาน กสทช. พบว่า
ยังมีความไม่ชัดเจนในการก าหนดอัตราค่าบริการเฉลี่ยส าหรับแต่ละรายการส่งเสริมการ
ขาย เช่น  

- รายการส่งเสริมการขายส าหรับบริการ Internet ที่ให้สิทธิการใช้งานแบบไม่
จ ากัด แต่ระบุเฉพาะความเร็ว (Speed) 

- รายการส่งเสริมการขายที่ให้สิทธิการโทรฟรีภายในโครงข่ายตลอดทั้งวัน หรือ
ในช่วงเวลาที่ก าหนด เช่น โทรฟรีตั้งแต่ตี ๕ ถึง ๕ โมงเย็น 

- รายการส่งเสริมการขายที่มีอัตราค่าบริการประเภทเสียงแต่ละนาทีแตกต่างกัน 
เช่น นาทีแรก ๓ บาท นาทีต่อไป ๒๕ สตางค์ 

- รายการส่งเสริมการขายเสริม (On-Top) ที่ระบุให้ลดอัตราค่าบริการร้อยละ 
๕๐ จากรายการส่งเสริมการขายหลัก 

 โดยจากการประชุมในคร้ังนั้น ทางบริษัทฯ ได้เสนอให้ทางส านักงาน กสทช. จัด 
workshop ร่วมกันกับผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ทุกราย โดยน ารายการส่งเสริม 
การขายทั้งหมดของทุกราย มาจัดกลุ่มที่มีลักษณะใกล้เคียงกัน และให้ผู้ให้บริการทุก
รายร่วมกันก าหนดปริมาณการใช้งานกลางของผู้ใช้บริการส าหรับแต่ละบริการใน
รายการส่งเสริมการขายกลุ่มนั้นๆ และใช้ตัวแบบกลางนี้ในการค านวณอัตราค่าบริการ
เฉลี่ยของอุตสาหกรรม และอัตราค่าบริการเฉลี่ยของผู้ให้บริการแต่ละราย ซึ่งจนถึง
ขณะนี้ยังไม่ได้มีการจัด workshop เพื่อสร้างตัวแบบกลางเพื่อใช้ในการค านวณ และ
ส านักงาน กสทช. ก็ได้มีการก าหนดอัตราอ้างอิงตามข้อ ๖ (๑) โดยไม่ได้มีการสร้างตัว
แบบกลางนี้แต่อย่างใด บริษัทฯ จึงเกรงว่าจะเกิดปัญหาในการก ากับดูแลในภายหลัง 
 
 
 

การขายประเภท prepaid ส่วนใหญ่ในปัจจุบันไม่ได้มีการคิดอัตราขั้นต่ าเหมือนกับรายการส่งเสริม 
การขายประเภท postpaid ซึ่งมีการคิดค่าบริการเหมาจ่ายหรือการเรียกเก็บค่าบริการขั้นต่ า ใน 
การตรวจสอบจะน าอัตราค่าบริการตามสทิธิการใช้งานทั้งจากรายการส่งเสริมการขายหลักและรายการ
ส่งเสริมการขายเสริมมาค านวณถ่วงน้ าหนักและหาค่าเฉลี่ย เพื่อตรวจสอบว่าอัตราค่าบริการตามสิทธิ
การใช้งานเปนนไปตามอัตราที่ก ากับดูแลหรือไม่ 
- ผู้รับใบอนุญาตแต่ละรายมีการแบ่งแยกค่าใช้จ่ายตามสิทธิการใช้งานส าหรับบริการแต่ละประเภท
แตกต่างกันขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆ ไม่ว่าจะเปนนโครงสร้างต้นทุน การก าหนดราคาค้าปลีก รวมถึงกลยุทธ์
ด้านการตลาด ดังนั้น ควรให้ความยืดหยุ่นแก่ผู้ให้บริการในการแบ่งแยกค่าใช้จ่ายตามสิทธิการใช้งาน
ดังกล่าว  



หน้า ๘๑ 

ประเด็น ผู้แสดงความคิดเห็น/หน่วยงาน/ความเห็น/ข้อเสนอแนะ ผลการพิจารณา / แนวทางการด าเนินการ  
ประเด็นเพิ่มเติมอื่นๆ หรือข้อเสนอแนะที่มีต่อ (ร่าง) ประกาศฯ 

 บจก. แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค  
(หนังสือที่ BRD.AWN ๐๑๐๗/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๒) 
- ๑. ควรแก้ไขนิยามรายการส่งเสริมการขายให้เกิดความชัดเจน และสามารถแบ่ง
ประเภทรายการส่งเสริมการขายออกเปนนรายการส่งเสริมการขายแบบเหมาจ่าย รายการ
ส่งเสริมการขายที่เรียกเก็บตามการใช้งาน (pay per use) รายการส่งเสริมการขายเสริม 
(On top) ค่าบริการส่วนเกิน เพื่อลดปัญหาการตีความในทางปฏิบัติและเพื่อความเข้าใจ
ที่ถูกต้องของผู้บริโภคที่อาจตีความว่ารายการส่งเสริมการขายที่เรียกเก็บตามการใช้งาน 
(pay per use) คือค่าบริการส่วนเกิน 
- ๒. ระยะเวลาในการบังคับใช้ การปรับเปลี่ยนโครงสร้างอัตราค่าบริการมีผลกระทบกับ
การค านวณและการคิดค่าใช้บริการกับผู้ใช้บริการทั้งหมด ดังนั้น เสนอให้ประกาศฉบับ
นี้ให้มีผลใช้บังคับเมื่อผู้ใช้บริการสิ้นสุดรายการส่งเสริมการขายในช่วงเวลาเดิม นับถัด
จากวันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
 ๓ . เพิ่มบทเฉพาะกาล  
  ๓.๑ ให้ผู้ใช้บริการตามรายการส่งเสริมการขายเดิมก่อนที่ร่างประกาศฉบับนี้มี
ผลใช้บังคับสามารถใช้ได้จนกว่าจะสิ้นสุดระยะเวลาตามรายการส่งเสริมการขาย
เนื่องจากผู้ให้บริการไม่สามารถบังคับให้ผู้ใช้บริการเปลี่ยนมาใช้รายการส่งเสริมการขาย
ที่มีอัตราค่าบริการที่แตกต่างสิทธิประโยชน์ที่ผู้ใช้บริการใช้อยู่เดิมได้ (ข้อ ๑.๔)  

๓.๒ ยกเว้นการบังคับใช้อัตราค่าบริการตามร่างประกาศฯ ส าหรับรายการ
ส่งเสริมการขายที่ผูกติดกับสินค้าหรือบริการอ่ืนที่ผู้ใช้บริการสมัครใช้บริการก่อนร่าง
ประกาศฯ มีผลใช้บังคับ เนื่องจากส่วนมากรายการส่งเสริมการขายประเภทนี้มักจะ
มีก าหนดระยะเวลาการใช้บริการเพื่อให้ผู้ใช้บริการสามารถซื้อสินค้าหรือตลาดในราคา
ที่ถูกกว่าราคาตลาด ดังนั้น จึงควรยกเว้นการบังคับใช้อัตราตามร่างประกาศฯ 
จนกว่าจะสิ้นสุดระยะเวลาตามเงื่อนไขของรายการส่งเสริมการขายนั้นๆ  
 

 
 
 

 
 
- การก าหนดนิยามส าหรับรายการส่งเสริมการขายหลักและรายการส่งเสริมการขายเสริม ขอชี้แจงดังนี้ 
รายการส่งเสริมการขายแบบเหมาจ่าย และรายการส่งเสริมการขายที่เรียกเก็บตามการใช้งาน (pay per 
use) ถือเปนนส่วนหนึ่งของรายการส่งเสริมการขายหลัก ทั้งนี้  ผู้รับใบอนุญาตมีความยืดหยุ่นใน  
การน าเสนอรายการส่งเสริมการขายทั้งหลักและเสริมไม่ว่าจะเปนน รายการส่งเสริมการขายแบบเหมาจ่าย 
หรือ รายการส่งเสริมการขายที่เรียกเก็บตามการใช้งาน (pay per use) ทั้งนี้ ในอนาคต ผู้ให้บริการอาจมี
การปรับเปลี่ยนรูปแบบการน าเสนอรายการส่งเสริมการขายใหม่ๆเพื่อตอบสนองความต้องการการใช้งาน
ของผู้ใช้บริการ การก าหนดนิยามประเภทรายการส่งเสริมการขายที่เฉพาะเจาะจงเกินไป อาจเปนนการจ ากัด
รูปแบบการน าเสนอรายการส่งเสริมการขายของผู้ให้บริการ จึงเห็นควรให้คงการก าหนดนิยามเดิม คือ 
นิยามของรายการส่งเสริมการขายหลักและนิยามของรายการส่งเสริมการขายเสริม 
- ๒. และ ๓. ส าหรับระยะเวลาบังคับใช้ตามร่างประกาศในข้อ ๖(๑) เนื่องจากผู้ให้บริการไม่สามารถ
บังคับให้ผู้ใช้บริการเปลี่ยนมาใช้รายการส่งเสริมการขายที่มีอัตราค่าบริการที่แตกต่างจากสิทธิประโยชน์ที่
ผู้ใช้บริการใช้อยู่เดิมได้ และ กสทช. ได้ค านึงถึงความเปนนไปได้ในทางปฏิบัติของผู้ให้บริการ จึงได้ก าหนด
ช่วงเวลาในการเปลี่ยนผ่าน (Transition period) เพื่อให้ผู้ให้บริการสามารถปรับปรุงเพิ่มเติมรายการ
ส่งเสริมการขายให้สอดคล้องกับข้อก าหนดในร่างประกาศฯ ไว้ในข้อ ๑ ของร่างประกาศฉบับนี้ด้วยแล้ว โดย 
เห็นควรแก้ไขเนื้อหาเปนน “ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนน
ต้นไป เว้นแต่ข้อ ๖ ข้อ ๗ ข้อ ๙ ข้อ ๑๑ และข้อ ๑๒ ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๓ เปนน
ต้นไป” 



หน้า ๘๒ 

ประเด็น ผู้แสดงความคิดเห็น/หน่วยงาน/ความเห็น/ข้อเสนอแนะ ผลการพิจารณา / แนวทางการด าเนินการ  
ประเด็นเพิ่มเติมอื่นๆ หรือข้อเสนอแนะที่มีต่อ (ร่าง) ประกาศฯ 

ภาคผนวก ก 

 
ภาคผนวก ข 

 
 



หน้า ๘๓ 

ประเด็น ผู้แสดงความคิดเห็น/หน่วยงาน/ความเห็น/ข้อเสนอแนะ ผลการพิจารณา / แนวทางการด าเนินการ  
ประเด็นเพิ่มเติมอื่นๆ หรือข้อเสนอแนะที่มีต่อ (ร่าง) ประกาศฯ 

 นายคชณมาศ มณีอัญญะเฟื่องฟู / ผู้แทนนายโสภณ หนูรัตน์  
(แสดงความเห็นในที่ประชุม) 
- ควรก าหนดหน่วยของการให้บริการให้เปนนรูปแบบเดียวกันทุกแพ็คเกจ เพื่อให้
ผู้ใช้บริการสามารถเปรียบเทียบค่าบริการได้สะดวก เช่น ควรก าหนดว่าค่าโทรกี่บาท
ต่อนาที ค่าอินเทอร์เน็ตกี่บาทต่อ MB แล้วเมื่อใช้เกินจะถูกคิดค่าบริการเท่าใด  
- เร่ืองข้อตกลงเพื่อขอข้อมูลส่วนบุคคล ผู้ให้บริการไม่ควรเสนอเปนนไฟล์ PDF เพราะ
อ่านยาก หากจะมีการเก็บข้อมูลส่วนตัว ควรมีการแสดงเปนน pop-up ระบุว่า  
จะเอาข้อมูลไปใช้งานอย่างไร 
 
- เสนอให้ส านักงาน กสทช. ท า Facebook Live ให้ข้อมูลแก่ประชาชนและเพื่อ
รับทราบความคิดเห็นของผู้ใช้บริการ 

 
 
- รายการส่งเสริมการขายที่คิดค่าบริการตามจริงเปนนวินาทีมีการคิดค่าบริการในหน่วยวินาที ในขณะที่
รายการส่งเสริมการขายที่คิดค่าบริการตามจริงเปนนนาทีมีการคิดค่าบริการในหน่วยนาที ส าหรับอัตรา
ค่าบริการในส่วนที่เกินกว่าสิทธิการใช้งานมีการคิดค่าบริการทั้งในหน่วยวินาทีและนาที ทั้งนี้ การมี
รายการส่งเสริมการขายที่คิดตามจริงทั้งแบบนาทีและวินาทีท าให้ประชาชนมีทางเลือกในการใช้
รายการส่งเสริมการขายให้สอดคล้องกับพฤติกรรมการใช้งาน การก าหนดให้รายการส่งเสริมการขาย
ทุกรายการต้องคิดบริการในหน่วยวินาทีอาจเปนนการแทรกแซงตลาดเนื่องจากเปนนการจ ากัด  
ความหลากหลายของการน าเสนอรายการส่งเสริมการขายในตลาด  
- ส านักงาน กสทช. มีเว็บเพจ NBTC channel ซึ่งให้บริการข้อมูลและข่าวสารเก่ียวกับการด าเนินงาน
ของ กสทช. แก่ประชาชนโดยประชาชนสามารถแสดงความเห็นผ่านทางเว็บเพจดังกล่าว 

 สมาคมผู้บริโภคจังหวัดขอนแก่น (นายคชณมาศ มณีอัญญะเฟื่องฟู)   
(แสดงความเห็นในที่ประชุม) 

แพ็คเกจ ปกติพอใช้งานถึงปลายเดือน เมื่อหมดสิทธิการใช้งานแล้ว ความเร็วจะ
ช้าลงอย่างมากจนใช้งานแทบไม่ได้ บริการแบบนี้ไม่ควรใช้ค าว่า Unlimited แต่ควร
บอกให้ชัดเจนว่าใช้ได้จริง ๑๐ GB เปนนต้น 
 บนใบแจ้งหนี้ ควรระบุปริมาณการใช้งาน อยากให้เหมือนเมื่อก่อนที่แจ้งว่าโทร
ไปที่ไหน เมื่อใด ใช้ไปแล้วกี่บาท ภาคผนวก ก และ ข ที่มีการคิดค่าโทรเปนนนาที 
ขอให้ระบุให้ละเอียดว่าค่าโทรกี่บาท กี่สตางค์ ต่อวินาที เช่นเดียวกับภาคผนวก ค 

 
 
- ประกาศ กสทช. เรื่อง การกระท าที่น่าจะเปนนการเอาเปรียบผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคมโดยอาศัย
การใช้เครือข่ายหรือการโฆษณาอันมีลักษณะเปนนการค้าก าไรเกินควรหรือก่อให้เกิดความเดือดร้อน
ร าคาญ พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ก าหนดว่า “การโฆษณาแพ็คเกจ unlimited แต่มีดอกจันก าหนดเงื่อนไขเรื่อง 
Fair Usage Policy (FUP) หากใช้ข้อมูลครบจะถูกลดความเร็วลง” ถือเปนนตัวอย่างการด าเนินการที่
ถือเปนนการกระท าที่น่าจะเปนนการเอาเปรียบผู้บริโภค ทั้งนี้ข้อ ๗ ของประกาศ กสทช. ดังกล่าวระบุว่า 
“กรณีที่คณะกรรมการเห็นว่าผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคมด าเนินการใด  ๆ ในประการที่น่าจะเปนน
การเอาเปรียบผู้บริโภค ให้มีค าสั่งให้ผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคมนั้นระงับการด าเนินการดังกล่าวโดย
ทันที” 

 เครือข่าย กสทช กทม. (นายวิทยา แจ่มกระจ่าง) 
 (แสดงความเห็นในที่ประชุม) 
เห็นใจทั้งสองฝ่าย (ทั้งผู้ให้บริการและผู้ใช้บริการ) ร่างประกาศต้องรับฟังจากทั้ง
ประชาชนและผู้ให้บริการ กสทช. ต้องคิดว่าจะท าอย่างไรให้ค่าบริการต่ าลงและเกิด
การแข่งขันมากขึ้น ประเด็นยังอยู่ที่การประมูลด้วย หากราคาประมูลสูง ประชาชน
จะเจอค่าบริการที่สูงแน่นอน แต่ละบริษัทย่อมไม่ยอมจะขาดทุน ประชาชนจะถูกจับ

 
 
- เจตนารมณ์ของร่างประกาศฉบับนี้  เพื่อก าหนดโครงสร้างอัตราค่าบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่
ภายในประเทศให้เปนนธรรมต่อผู้ใช้บริการและผู้ให้บริการ โดยค านึงถึงประโยชน์สาธารณะเปนนส าคัญ 
รวมทั้งสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมทางเทคโนโลยีที่มีการหลอมรวมคลื่นความถี่ในการให้บริการ 
 



หน้า ๘๔ 

ประเด็น ผู้แสดงความคิดเห็น/หน่วยงาน/ความเห็น/ข้อเสนอแนะ ผลการพิจารณา / แนวทางการด าเนินการ  
ประเด็นเพิ่มเติมอื่นๆ หรือข้อเสนอแนะที่มีต่อ (ร่าง) ประกาศฯ 

เปนนตัวประกัน จึงขอเสนอให้ลดราคาประมูล เข้าใจว่าแต่ละบริษัทมีการแข่งขันกัน
อยู่แล้ว ผู้ใช้บริการต้องพิจารณาเรื่องของคุณภาพและราคาอยู่แล้ว ประชาชน
สามารถย้ายค่ายหรือเปลี่ยนผู้ให้บริการได้ เพราะฉะนั้นบริษัทก็กลัวประชาชนจะ
เปลี่ยนค่ายหนีอยู่แล้ว 

 


