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ผลการพิจารณาความคิดเห็นสาธารณะต่อ 
ร่างประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรฐานการค านวณอัตราค่าตอบแทน 

การเช่าใช้โครงข่ายโทรทัศน์ประเภทท่ีใช้คลื่นความถี่ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล 

ประเด็นรับฟังความคิดเห็น ความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสีย ผลการพิจารณา 
สาระส าคัญของประกาศ  
ประกอบด้วย ค ำปรำรภ บทอำศัยอ ำนำจ บทนิยำม กำรน ำไปใช้ และกำรน ำส่งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 
๑. บทนิยาม  

ควำมหมำยของผู้รับใบอนุญำต  
ซึ่งสอดคล้องกับประกำศ กสทช. ที่เกี่ยวข้อง 
(ร่ำงประกำศฯ หน้ำ ๑) 

กรมประชาสัมพันธ์: 
เห็นด้วย 

Thai PBS: 
เห็นด้วย 

สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก: 
เห็นด้วย 

 
- 
 

- 
 

- 
๒. การน าส่งอัตราค่าตอบแทนการเช่าใช้

โครงข่ายฯ พร้อมข้อมูล 
(ร่ำงประกำศฯ หน้ำ ๒) 

๒.๑ ก ำหนดให้ผู้รับใบอนุญำตน ำส่งอัตรำ
ค่ำตอบแทนกำรเช่ำใช้โครงข่ำยฯ พร้อม
ข้อมูลต่ำงๆ ที่เก่ียวข้อง 
 
 
 
 
 

กรมประชาสัมพันธ์: 
เห็นด้วย โดยควรน ำต้นทุนที่เกิดข้ึนจริงมำค ำนวณด้วย 
 
สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก: 
เห็นด้วย 
 
Thai PBS: 
เห็นด้วย และเสนอให้เพ่ิมข้อมูลต้นทุนที่ลงทุนเพ่ิมเติม
ระหว่ำงกำรให้บริกำร เพ่ือใช้ในกำรพิจำรณำ ดังนี้ 
๑. เครื่องก ำเนิดไฟฟ้ำของสถำนีเสริม 
๒. ระบบ Lightning และระบบ Grounding 

 
- 
 
 
- 
 

ร่ำงประกำศฯ ครอบคลุมแล้ว เนื่องจำก 
๑. เครื่องก ำเนิดไฟฟ้ำของสถำนีเสริม และระบบ Lightning 
และระบบ Grounding เป็นส่วนหนึ่ งของอุปกรณ์ส ำหรับ 
กำรให้บริกำรสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกด้ำนกระจำยเสียงหรือ
โทรทัศน์  
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ประเด็นรับฟังความคิดเห็น ความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสีย ผลการพิจารณา 
 
 
 
 
 

๓. แบตเตอรี่ UPS ที่ต้องเปลี่ยนตำมรอบอำยุกำรใช้งำน 
๔. ระบบกำรเข้ำรหัส (Encryption) 
๕. อะไหล่ส ำรองของเครื่องส่งโทรทัศน์และระบบไฟฟ้ำ 
๖. ค่ำเช่ำอำคำรใบหยก ๒ ที่ปรับสูงขึ้น เนื่องจำกเดิม
เป็นกำรปันส่วนกับระบบแอนะล็อก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

๒. ต้นทุนกำรด ำเนินงำน (OPEX) ในหมวดค่ำบ ำรุงรักษำอุปกรณ์ 
ตำมที่ปรำกฏในตำรำงในภำคผนวก ก ของร่ำงประกำศฯ ได้รวม
ค่ำใช้จ่ำยแบตเตอรี่ UPS ที่ต้องเปลี่ยนตำมรอบอำยุกำรใช้งำน 
และอะไหล่ส ำรองของเครื่องส่งโทรทัศน์และระบบไฟฟ้ำ 

๓. กรณีค่ำใช้จ่ำยระบบกำรเข้ำรหัสสัญญำณ (Encryption) 
หำกเป็นไปตำมประกำศ หรือมติท่ีประชุม กสทช. หรือประกำศ
ส ำนักงำน กสทช. ที่เกี่ยวข้อง หรือมีควำมจ ำเป็นซึ่งไม่อำจ
หลีกเลี่ยงได้ หรือหำกไม่มีจะไม่เกิดกำรให้บริกำรขั้นพ้ืนฐำน  
ก็สำมำรถน ำค่ำใช้จ่ำยดังกล่ำวมำเป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนได้  

๔. ค่ำเช่ำอำคำรใบหยก ๒ เป็นต้นทุนกำรด ำเนินงำน (OPEX) 
ตำมภำคผนวก ก ของร่ำงประกำศฯ โดยค่ำเช่ำดังกล่ำวต้อง
เป็นต้นทุนเฉพำะกำรให้บริกำรโครงข่ำยฯ ภำยใต้กำร
ด ำเนินงำนอย่ำงมีประสิทธิภำพตำมหลักกำร LRAIC เท่ำนั้น 
กรณีค่ำเช่ำปรับสูงขึ้น ผู้รับใบอนุญำตต้องน ำส่งส ำเนำสัญญำที่
สอดคล้องกับข้อมูลดังกล่ำวด้วย  

 ๒.๒ กรณีที่ผู้รับใบอนุญำตไม่น ำส่งข้อมูล 
หรือข้อมูลดังกล่ำวไม่เพียงพอ หรือไม่
สมเหตุสมผล และส ำนักงำน กสทช.  
ไม่อำจจัดหำข้อมูล เ พ่ิม เติมจำกผู้ รั บ
ใบอนุญำตได้อีก ให้ส ำนักงำน กสทช. 
ประมำณต้นทุนกำรให้บริกำรโครงข่ำยฯ 

สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก: 
เห็นด้วย 
 
กรมประชาสัมพันธ์: 
ข้อมูลที่น ำส่ ง เป็นต้นทุนที่ เกิดจำกกำรลงทุนจริ ง  
หำกส ำนักงำน กสทช. พบว่ำข้อมูลไม่เพียงพอหรือ 

- 

 

ร่ำงประกำศฯ ครอบคลุมแล้ว เนื่องจำก  
๑. ส ำนักงำน กสทช. จะด ำเนินงำนตำมแนวปฏิบัติปกติของ
ส ำนักงำนฯ ในกำรออกหนังสือแจ้งให้ผู้รับใบอนุญำตน ำส่ง
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ประเด็นรับฟังความคิดเห็น ความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสีย ผลการพิจารณา 
ภำยใต้สมมติฐำนและวิธีกำรที่เหมำะสม
ตำมหลักวิชำกำรและสะท้อนสภำพควำม
เป็นจริงที่มีประสิทธิภำพเพ่ือก ำหนดอัตรำ
ค่ำตอบแทนกำรเช่ำใช้โครงข่ำยฯ 

ไม่เหมำะสม ควรให้ผู้รับใบอนุญำตมีโอกำสชี้แจงเหตุผล
กำรให้บริกำรของแต่ละโครงข่ำยก่อน ซึ่งอำจมีกำร
ให้บริกำรที่แตกต่ำงกัน และย่อมส่งผลให้ต้นทุนแตกต่ำง
กัน  
 
Thai PBS: 
เห็นด้วย แต่ควรให้ผู้รับใบอนุญำตได้ชี้แจงข้อมูลเพ่ิมเติม
ก่อน เพ่ือเป็นแนวทำงพิจำรณำประมำณกำรต้นทุน
ต่อไป 

ข้อมูลดังกล่ำวให้ครบถ้วน และ/หรือเชิญผู้รับใบอนุญำตให้เข้ำ
มำชี้แจง 

๒. กรณีที่ผู้รับใบอนุญำตไม่น ำส่งข้อมูล หรือข้อมูลดังกล่ำวไม่
เพียงพอ หรือไม่สมเหตุสมผล และส ำนักงำน กสทช. ไม่อำจ
จัดหำข้อมูลเพิ่มเติมจำกผู้รับใบอนุญำตได้อีก ส ำนักงำน กสทช. 
จึงจะด ำเนินกำรประมำณต้นทุนกำรให้บริกำรโครงข่ำยฯ ต่อไป  

 

 

 

 
ภาคผนวก ก ประกอบด้วย มาตรฐานการค านวณ 
๓. ข้อก าหนดทั่วไป 

(ร่ำงประกำศฯ หน้ำ ๓-๔) 

นิยำมค ำศัพท์ต่ำงๆ ที่ใช้ในมำตรฐำนกำร
ค ำนวณอัตรำค่ำตอบแทนกำรเช่ำใช้
โครงข่ำยฯ ซึ่งสอดคล้องกับนิยำมตำม
ประกำศ กสทช. อ่ืนๆ และนิยำมตำมหลัก
วิชำกำรท่ีเกี่ยวข้อง ได้แก่  

- โครงข่ำยโทรทัศน์ประเภทที่ ใช้คลื่น
ควำมถี่ภำคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล 

กรมประชาสัมพันธ์: 
เห็นด้วย 
 
Thai PBS: 
เห็นด้วย 
 
สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก: 
เห็นด้วย 

 
- 
 
 
- 
 
 
- 
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ประเด็นรับฟังความคิดเห็น ความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสีย ผลการพิจารณา 
- กำรให้บริกำรโครงข่ำยโทรทัศน์ประเภท
ที่ ใช้คลื่ นควำมถี่ภำค พ้ืนดินในระบบ
ดิจิตอล 
- สัญญำณภำพมำตรฐำนควำมคมชัดปกติ 
(Standard Definition: SD) 
- สัญญำณภำพมำตรฐำนควำมคมชัดสูง 
(High Definition: HD) 
- ปริมำณอัตรำบิตของสัญญำณภำพของ
โครงข่ำย (Total Bit Rate) 
- อุปกรณ์โครงข่ำยโทรทัศน์ประเภทที่ใช้
คลื่นควำมถี่ภำคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล 
- ต้นทุนพื้นฐำนโครงข่ำยโทรทัศน์ประเภท
ที่ ใช้คลื่ นควำมถี่ภำค พ้ืนดินในระบบ
ดิจิตอล 
- อำยุทำงเศรษฐศำสตร์ 
- องค์ประกอบต้นทุนพ้ืนฐำนโครงข่ำยฯ 
ประกอบด้วย ต้นทุนเงินลงทุนในโครงข่ำย 
( Network CAPEX)  แ ล ะ ต้ น ทุ น ก ำ ร
ด ำเนินงำน (OPEX) 

๔. หลักการค านวณอัตราค่าตอบแทนการ
เช่าใช้โครงข่ายฯ 
(ร่ำงประกำศฯ หน้ำ ๔-๕)  

Thai PBS: 
เห็นด้วย 
 
 

 
- 
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ประเด็นรับฟังความคิดเห็น ความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสีย ผลการพิจารณา 

- ก ำหนดใหใ้ช้หลักกำรค ำนวณแบบต้นทุน
ส่วนเพ่ิมเฉลี่ยระยะยำว (Long Run Average 
Incremental Cost: LRAIC) 

- ใหค้ ำนวณอัตรำค่ำตอบแทนกำรเช่ำใช้
โครงข่ำยฯ ดังนี้ 

อัตรำค่ำตอบแทนกำรเช่ำใช้โครงข่ำยโทรทัศน์ 

=
ต้นทุนกำรให้บริกำรโครงข่ำยฯ

ปริมำณอัตรำบิตของสัญญำณภำพของโครงข่ำย 
 

 
- ทั้งนี้อัตรำบิตของสัญญำณภำพมำตรฐำน
ควำมคมชัดสู ง  (High Definition: HD) 
โดยเฉลี่ยเป็นสำมเท่ำของอัตรำบิตของ
สัญญำณภำพมำตรฐำนควำมคมชัดปกติ 
(Standard Definition: SD) 

- ค ำนวณต้นทุนบนหลักกำรสร้ำงแบบจ ำลอง
ต้นทุนจำกล่ำงขึ้นบน (Bottom-Up) โดย
ให้มีกำรปรับปรุงโครงข่ำยฯ ตำมควำม
เหมำะสมของเทคโนโลยีในปัจจุบันบน
โครงข่ำยฯที่มีอยู่ (Scorched Node Approach) 
หรือตำมควำมจ ำเป็นและอยู่บนสมมติฐำน
ของกำรให้บริกำรด้วยต้นทุนที่มีประสิทธิภำพ 

สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก: 
เห็นด้วย 
 

กรมประชาสัมพันธ์: 
      ในปี ๒๕๕๖ คำดกำรณ์กันว่ำจะมีกำรใช้บริกำรเต็ม
โคร่งข่ำย แต่ปัจจุบันกลับมีจ ำนวนช่องไม่เต็มโครงข่ำยฯ 
จึงควรหำอัตรำค่ำตอบแทนกำรเช่ำใช้โครงข่ำยฯ โดยใช้
ต้นทุนกำรให้บริกำรโครงข่ำยฯ หำรด้วยปริมำณอัตรำ
บิตของสัญญำณภำพที่ให้บริกำรจริง  
หำกจะค ำนวณโดยหำรด้วยปริมำณอัตรำบิตของ
สัญญำณภำพของโครงข่ำย ก็ควรมีกำรชดเชยในส่วน
อัตรำบิตที่ไม่ได้มีกำรให้บริกำร และชดเชยในส่วนที่ช่อง
รำยกำรกำรศึกษำทำงไกลผ่ำนดำวเทียม (DLTV) มำใช้
บริกำรด้วย 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

ร่ำงประกำศฯ เหมำะสมแล้ว เนื่องจำก  

๑. ปริมำณอัตรำบิตของสัญญำณภำพ ใช้อัตรำเป็นอัตรำบิต
ตำมแนวปฏิบัติทำงเทคนิคส ำหรับกำรให้บริกำรโทรทัศน์
ภำคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล ที่ก ำหนด ๒๑.๘๖ Mbps ต่อหนึ่ง
โครงข่ำย ซึ่งค ำนวณมำจำกพำรำมิเตอร์ตำมที่ กสทช. ก ำหนด
ในมำตรฐำนทำงเทคนิค โดยช่องรำยกำร SD ๑ ช่อง มีปริมำณ
อัตรำบิตอยู่ที่  ๐.๗๕ – ๒.๕ Mbps และช่องรำยกำร HD  
๑ ช่อง มีปริมำณอัตรำบิตอยู่ที่ ๒ – ๗ Mbps โดยจะผันแปร
ตำมคุณภำพเนื้อหำ (Content) ที่มีกำรเปลี่ยนแปลงตลอดเวลำ 
หำกใช้ปริมำณอัตรำบิตของสัญญำณภำพที่ให้บริกำรจริง จะมี
ควำมยุ่งยำกในกำรค ำนวณและกำรตรวจสอบ ซึ่งเป็นภำระแก่
ทั้งผู้ให้และผู้ใช้บริกำร 
๒. กรณเีงินชดเชย (ส ำหรับส่วนอัตรำบิตที่ไม่ได้มีกำรให้บริกำร 
และกำรให้บริกำรช่องรำยกำรกำรศึกษำทำงไกลผ่ำนดำวเทียม 
(DLTV))  

๒.๑ กรณีดังกล่ำวไม่ได้อยู่ในชั้นของกำรด ำเนินกำรตำม
ประกำศนี้ ซึ่งเป็นกำรก ำหนดมำตรฐำนกำรค ำนวณอัตรำ
ค่ำตอบแทนกำรเช่ำใช้โครงข่ำยฯ  
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MCOT:  
ไม่เห็นด้วย โดยมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
๑) เสนอให้มีอัตรำค่ำตอบแทนกำรเช่ำใช้โครงข่ำยฯ เป็น
รำคำเดียวที่ยอมรับได้และใช้ร่วมกันทุกรำย โดย
พิจำรณำจำกข้อมูลต้นทุนของผู้ให้บริกำรโครงข่ำยฯ  
ทุกรำย  

เนื่องจำกผู้ให้บริกำรโครงข่ำยฯ ที่มีต้นทุนสูงจะ
ได้ประโยชน์จำกอัตรำค่ำตอบแทนกำรเช่ำใช้โครงข่ำยฯ 
ที่ ค ำนวณออกมำได้ อัตรำที่ สู งกว่ ำ  เมื่ อ เทียบกับ 
ผู้ให้บริกำรโครงข่ำยฯ ที่มีกำรบริหำรจัดกำรต้นทุนได้ดี
จนมีต้นทุนต่ ำ ในขณะที่คุณภำพบริกำรเป็นไปตำม
มำตรฐำนเช่นเดียวกัน  

๒) กำรค ำนวณหำอัตรำค่ำตอบแทนกำรเช่ำใช้โครงข่ำยฯ 
โดยใช้ต้นทุนกำรให้บริกำรโครงข่ำยฯ หำรด้วยปริมำณ
อัตรำบิตของสัญญำณภำพของโครงข่ำย จะได้เป็นอัตรำ
ค่ำตอบแทนกำรเช่ำใช้โครงข่ำยฯ ต่อหน่วยอัตรำบิต 
ของสัญญำณภำพ ซึ่งจะน ำไปคูณกับอัตรำบิตที่แต่ละ 

๒.๒ กำรให้บริกำรช่องรำยกำรกำรศึกษำทำงไกลผ่ำน
ดำวเทียม (DLTV) เป็นข้อตกลงระหว่ำงผู้ให้บริกำรโครงข่ำยฯ 
และช่องรำยกำรกำรศึกษำทำงไกลผ่ำนดำวเทียมเป็นกำรเฉพำะ  
ซึ่งเป็นประเด็นอยู่นอกเหนือกำรก ำหนดมำตรฐำนกำรค ำนวณ
อัตรำค่ำตอบแทนกำรเช่ำใช้โครงข่ำยฯ ตำมประกำศฉบับนี้  

๓. กรณีกำรใช้อัตรำค่ำตอบแทนกำรเช่ำใช้โครงข่ำยฯ ที่เป็น
รำคำเดียวที่ยอมรับได้และใช้ร่วมกันทุกรำย ไม่สำมำรถ
ด ำเนินกำรไดใ้นชั้นของประกำศนี้ โดยมีเหตุผลดังนี้ 

๓.๑ ไม่ ได้ก ำหนดรูปแบบของโครงข่ำย (Network 
Design) ไม่ได้ก ำหนดรูปแบบกำรบริหำรจัดกำร หรือกำร
ด ำเนินกำรภำยในโครงข่ำย (Network Management) อีกท้ังผู้
ให้บริกำรโครงข่ำยฯ มีข้อจ ำกัดเกี่ยวกับกฎหมำย ระเบียบ 
ข้อก ำหนด และบุคลำกรภำยในที่แตกต่ำงกัน ซึ่งผู้ให้บริกำร
โครงข่ำยฯ อำจมีต้นทุนที่แตกต่ำงกันได้ ดังนั้น ในชั้นของ 
กำรก ำหนดมำตรฐำนกำรค ำนวณจึ งควรให้ เป็นไปตำม
ข้อเท็จจริงที่ปรำกฏ  

๓.๒ ประกำศฉบับนี้ได้ก ำหนดให้อัตรำค่ำตอบแทนกำรเช่ำใช้
โครงข่ำยฯ ต้องเป็นอัตรำที่สะท้อนต้นทุน โดยให้ใช้หลักกำร
ค ำนวณแบบต้นทุนส่วนเพ่ิมเฉลี่ยระยะยำว (Long Run Average 
Incremental Cost: LRAIC)   โดยผู้ รับ ใบอนุญำตมีกำรใช้
เทคโนโลยี ในกำรให้บริกำรที่ เป็นปั จจุบันและทันสมัย  
ด้วยต้นทุนที่มีประสิทธิภำพ และสะท้อนต้นทุนที่มองไป
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ช่องรำยกำรใช้งำน เพ่ือค ำนวณเป็นอัตรำค่ำตอบแทน
กำรเช่ำใช้โครงข่ำยฯ ของช่องรำยกำรนั้น จะสร้ำงปัญหำ
และยุ่งยำกในกำรคิดค่ำบริกำร เนื่องจำกส ำนักงำน 
กสทช. ไม่ได้มีกำรก ำหนดอัตรำบิตของสัญญำณภำพของ
ช่องรำยกำร SD และ HD       

๓) เสนอให้ กสทช. สนับสนุนให้มีช่องรำยกำรประเภท
สำธำรณะเพ่ิมมำกข้ึน เพ่ือให้ใช้ประโยชน์จำกโครงข่ำยฯ 
ได้อย่ำงเต็มที่  โดยให้  กสทช. สนับสนุนค่ำ เช่ำใช้
โครงข่ำยฯ ให้ช่องเหล่ำนี้ตำมค ำสั่งหัวหน้ำ คสช. ที่   
๔/๒๕๖๒ ด้วย   

๔ ) เสนอให้ส่งเสริมให้ เ พ่ิมอัตรำบิตของแต่ละช่อง
รำยกำรที่มีอยู่ในปัจจุบัน ทั้งในแบบ SD และ HD ใน
สัดส่วนที่เท่ำกัน โดย กสทช. จ่ำยเงินสนับสนุนค่ำเช่ำใช้
โครงข่ำยฯ เพ่ือให้สำมำรถใช้ประโยชน์จำกโครงข่ำยฯ 
ที่ว่ำงอยู่ได้อย่ำงเต็มที่ และช่องรำยกำรก็จะได้ประโยชน์
จำกควำมคมชัดที่มำกขึ้นด้วย 

 

 

ข้ำงหน้ำ ดังนั้น ผู้ให้บริกำรโครงข่ำยฯ จะไม่สำมำรถน ำต้นทุน 
ที่ไม่มีประสิทธิภำพหรือต้นทุนที่ไม่เกี่ยวข้องกับกำรให้บริกำร
โครงข่ำยฯ มำรวมในกำรค ำนวณต้นทุนตำมประกำศฉบับนี้ได ้

๔. มำตรฐำนทำงเทคนิคและแนวปฏิบัติทำงเทคนิคส ำหรับ 
กำรให้บริกำรโทรทัศน์ภำคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล แม้จะไม่
ก ำหนดอัตรำบิตของสัญญำณภำพของช่องรำยกำร SD และ 
HD โดยตรง เนื่องจำกอัตรำบิตของสัญญำณภำพจะแปรผัน
ตำมคุณภำพของเนื้อหำ แต่สำมำรถค ำนวณและเทียบเคียงได้
จำกมำตรฐำนทำงเทคนิคและแนวปฏิบัติทำงเทคนิคดังกล่ำว        

๕. กำรสนับสนุนให้มีช่องรำยกำรประเภทสำธำรณะเพ่ิมมำกขึ้น 
ซึ่งปัจจุบันหำกผู้ ใดมีควำมประสงค์จะให้บริกำร โทรทัศน์
ภำคพ้ืนดินในระบบดิจิตอลประเภทสำธำรณะ สำมำรถมำ
ขอรับใบอนุญำตตำมหลักเกณฑ์ที่ กสทช. ก ำหนดได้อยู่แล้ว 
อย่ำงไรก็ตำมประเด็นนี้จะแจ้งให้หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องพิจำรณำ
ต่อไป 

๖. กำรเพ่ิมปริมำณอัตรำบิตช่องรำยกำร ทั้งในแบบ SD และ 
HD ไม่สำมำรถด ำเนินกำรได้ เนื่องจำก 

๖.๑ อัตรำบิตช่องรำยกำร ทั้ งในแบบ SD และ HD 
ปัจจุบันสอดคล้องกับข้อก ำหนดและข้อเสนอแนะทำงเทคนิค 
และสอดคล้องกับแนวปฏิบัติทำงเทคนิคส ำหรับกำรให้บริกำร
โทรทัศน์ภำคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล 
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๖.๒ เงินที่ชดเชยให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบจำกกำรเรียก

คืนคลื่นควำมถี่ย่ำน 700 MHz เป็นเงินที่ได้มำจำกกำรจัดสรร
คลื่นควำมถี่ซึ่งเป็นทรัพยำกรสำธำรณะ และน ำส่งเป็นรำยได้
ของแผ่นดิน จึงไม่ได้อยู่ในอ ำนำจหน้ำที่ของ กสทช.  

๕. ประเภทของต้นทุนที่ถูกน ามาค านวณต้นทุน
ส่วนเพิ่มเฉลี่ยระยะยาวของการให้บริการ
โครงข่ายฯ  
(ร่ำงประกำศฯ หน้ำ ๕-๗) 

ก ำหนดขอบเขตและกำรค ำนวณต้นทุนแต่ละ
ประเภท ซึ่งประกอบด้วย 
๑) ต้นทุนเงินลงทุน  
(Capital Expenditure: CAPEX) 

๒) ต้นทุนทำงกำรเงิน  
(Cost of Capital: CoC) 

๓) ต้นทุนกำรด ำเนินงำน  
(Operating Expenditure: OPEX)  

๔) ต้นทุนร่วม (Common Cost) 

กรมประชาสัมพันธ์: 
เห็นด้วย 

Thai PBS: 
เห็นด้วย 

สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก: 
เห็นด้วย 

MCOT:  
ไม่เห็นด้วย โดยเสนอให้มีอัตรำค่ำตอบแทนกำรเช่ำใช้
โครงข่ำยฯ เป็นรำคำเดียวที่ยอมรับได้และใช้ร่วมกัน 
ทุกรำย โดยพิจำรณำจำกข้อมูลต้นทุนของผู้ให้บริกำร
โครงข่ำยฯ ทุกรำย 
 
 
 
 
 
 
 

 
- 

 
- 
 
- 

 
ร่ำงประกำศฯ เหมำะสมแล้ว เนื่องจำก 
กรณีกำรใช้อัตรำค่ำตอบแทนกำรเช่ำใช้โครงข่ำยฯ ที่เป็นรำคำ
เดียวที่ยอมรับได้และใช้ร่วมกันทุกรำย ไม่สำมำรถด ำเนินกำร
ไดใ้นชั้นของประกำศนี้ โดยมีเหตุผลดังนี้ 

๑. ไม่ได้ก ำหนดรูปแบบของโครงข่ำย (Network Design) 
ไม่ได้ก ำหนดรูปแบบกำรบริหำรจัดกำร หรือกำรด ำเนินกำร
ภำยในโครงข่ำย (Network Management) อีกทั้งผู้ให้บริกำร
โครงข่ำยฯ มีข้อจ ำกัดเกี่ยวกับกฎหมำย ระเบียบ ข้อก ำหนด 
และบุคลำกรภำยในที่แตกต่ำงกัน ซึ่งผู้ให้บริกำรโครงข่ำยฯ 
อำจมีต้นทุนที่แตกต่ำงกันได้ ดังนั้น ในชั้นของกำรก ำหนด
มำตรฐำนกำรค ำนวณจึงควรให้เป็นไปตำมข้อเท็จจริงที่ปรำกฏ 



9 
 

ประเด็นรับฟังความคิดเห็น ความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสีย ผลการพิจารณา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๒. ประกำศฉบับนี้ได้ก ำหนดให้อัตรำค่ำตอบแทนกำรเช่ำใช้
โครงข่ำยฯ ต้องเป็นอัตรำที่สะท้อนต้นทุน โดยให้ใช้หลักกำร
ค ำนวณแบบต้นทุนส่วนเพ่ิมเฉลี่ยระยะยำว (Long Run Average 
Incremental Cost: LRAIC)  โดยผู้ รับ ใบอนุญำตมีกำรใช้
เทคโนโลยี ในกำรให้บริกำรที่ เป็นปั จจุบันและทันสมั ย  
ด้วยต้นทุนที่มีประสิทธิภำพ และสะท้อนต้นทุนที่มองไป
ข้ำงหน้ำ ดังนั้น ผู้ให้บริกำรโครงข่ำยฯ จะไม่สำมำรถน ำต้นทุน 
ที่ไม่มีประสิทธิภำพหรือต้นทุนที่ไม่เกี่ยวข้องกับกำรให้บริกำร
โครงข่ำยฯ มำรวมในกำรค ำนวณต้นทุนตำมประกำศฉบับนี้ได้ 

๖. รายละเอียดต้นทุนเงินลงทุนและต้นทุน
การด าเนินงาน 
(ร่ำงประกำศฯ หน้ำ ๗-๑๐) 

ตำรำงแสดงรำยละเอียดรำยกำรต้นทุนเงิน
ลงทุนและต้นทุนกำรด ำเนินงำนประเภท
ต่ำงๆ  

กรมประชาสัมพันธ์: 
เห็นด้วย 
 
Thai PBS:  
ไม่เห็นด้วย โดยมีข้อเสนอแนะดังนี้ 
๑. ต้นทุนเงินลงทุน (CAPEX) ในหมวดระบบเครื่องส่ง
สัญญำณ และส่วนควบ (Transmitter System and 
Addition)   
      เสนอให้เพ่ิมรำยกำรเครื่องก ำเนิดไฟฟ้ำส ำรอง 
(Generator) เนื่ องจำกในบำงกรณีกำรไฟฟ้ำส่ วน
ภูมิภำค (กฟภ.) ไม่สำมำรถจ่ำยไฟฟ้ำได้ จึงจ ำเป็นต้องมี
อุปกรณ์ดังกล่ำว 

 
- 

 
ร่ำงประกำศฯ ครอบคลุมแล้ว เนื่องจำก  
๑. เครื่องก ำเนิดไฟฟ้ำส ำรอง (Generator) เป็นอุปกรณ์ส ำหรับ
กำรให้บริกำรสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกฯ จึงไม่เกี่ยวข้องกับต้นทุน
กำรให้บริกำรโครงข่ำยฯ ตำมประกำศฉบับนี้ 

๒. ต้นทุนค่ำเช่ำ DR Site เพ่ือส ำรองระบบสถำนีแม่ข่ำย (Head 
End) เป็นต้นทุนในหมวดค่ำเช่ำสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก ซึ่งได้
ระบุในประกำศฉบับนี้แล้ว กรณี Thai PBS มีกำรจ่ำยค่ำเช่ำ
สถำนที่ส ำหรับ DR Site สำมำรถน ำส่งต้นทุนดังกล่ำวมำให้
ส ำนักงำน กสทช. พิจำรณำได้  

๓. กำรเสนอให้แก้ไขข้อควำมเป็น “ค่ำไฟฟ้ำส ำหรับสถำนี
เครื่องส่งสัญญำณโทรทัศน์” นั้น อำจท ำให้ตีควำมหมำยรวมไป
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ประเด็นรับฟังความคิดเห็น ความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสีย ผลการพิจารณา 

๒. ต้นทุนกำรด ำเนินงำน (OPEX)  ในหมวดค่ำเช่ำ 
สิ่งอ ำนวยควำมสะดวกและสถำนีส ำรอง (Facility and 
Backup Site Rental) 
      เสนอให้เพ่ิมค่ำเช่ำ DR Site เนื่องจำก Thai PBS มี 
DR site ส ำหรับระบบสถำนีแม่ข่ำย (Head End) ส ำรอง
อยู่ทีบ่ริษัท โทรคมนำคมแห่งชำติ จ ำกัด (มหำชน) 

๓. ต้นทุนกำรด ำเนินงำน (OPEX) ในหมวดค่ำไฟฟ้ำ 
      เสนอให้แก้ไขข้อควำม “ค่ำไฟฟ้ำส ำหรับเครื่องส่ง
สัญญำณ” เป็น “ค่ำไฟฟ้ำส ำหรับสถำนี เครื่องส่ ง
สัญญำณโทรทัศน์” 

๔. ให้ควำมเห็นว่ำ รำยได้จำกค่ำใช้ไฟฟ้ำไม่ควรน ำมำคิด
เป็นรำยได้ที่ต้องน ำไปจ่ำยค่ำธรรมเนียมใบอนุญำตรำยปี 
และเงินรำยปีน ำส่งเข้ำกองทุนวิจัยและพัฒนำกิจกำร
กระจำยเสียง กิจกำรโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม 
เพ่ือประโยชน์สำธำรณะ เนื่องจำกผู้รับใบอนุญำตต้อง
จ่ำยค่ำใช้ไฟฟ้ำให้แก่กำรไฟฟ้ำ  

 
สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก: 
เห็นด้วย โดยมีข้อเสนอแนะดังนี้ 
๑. ต้นทุนเงินลงทุน (CAPEX) 
     เสนอให้เพ่ิมต้นทุนระบบเข้ำรหัส CA เพ่ือป้องกัน
สัญญำณรั่วไหล  

ถึงค่ำไฟฟ้ำในส่วนงำนกำรให้บริกำรสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก 
ที่ตั้งอยู่ที่สถำนีเครื่องส่งสัญญำณโทรทัศน์ด้วยเช่นกัน ดังนั้น 
เพ่ือให้รำยกำรต้นทุนดังกล่ำวมีควำมชัดเจน จึงเห็นควรให้คงใช้
ค ำว่ำ “ค่ำไฟฟ้ำส ำหรับเครื่องส่งสัญญำณ” เช่นเดิม 

๔. รำยได้จำกค่ำไฟฟ้ำในกำรให้บริกำรสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกฯ 
นั้น เป็นรำยได้ของผู้ให้บริกำรสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกฯ ที่เรียก
เก็บจำกผู้ให้บริกำรโครงข่ำยฯ ซึ่งถือเป็นรำยได้ที่เกี่ยวข้องกับ
ใบอนุญำตให้บริกำรสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกฯ ดังนั้น จึงต้อง
น ำมำค ำนวณค่ำธรรมเนียมใบอนุญำตรำยปี และเงินรำยปี
น ำส่งเข้ำกองทุนวิจัยและพัฒนำกิจกำรกระจำยเสียง กิจกำร
โทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม เพ่ือประโยชน์สำธำรณะ
ดังกล่ำว  
     นอกจำกนี้ ผู้ให้บริกำรโครงข่ำยฯ ได้จ่ำยค่ำเช่ำสิ่งอ ำนวย
ควำมสะดวกให้แก่ผู้ให้บริกำรสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกฯ ซ่ึงได้
รวมค่ำไฟฟ้ำดังกล่ำวไว้ด้วยแล้ว และต้นทุนค่ำเช่ำสิ่งอ ำนวย
ควำมสะดวกนั้นถือเป็นต้นทุนกำรให้บริกำรโครงข่ำยฯ ตำม
ประกำศฉบับนี้แล้ว 
 
ร่ำงประกำศฯ ครอบคลุมแล้ว เนื่องจำก  
๑. กรณีค่ำใช้จ่ำยระบบเข้ำรหัส CA เพ่ือป้องกันสัญญำณรั่วไหล 
หำกเป็นไปตำมประกำศ หรือมติท่ีประชุม กสทช. หรือประกำศ
ส ำนักงำน กสทช. ที่เกี่ยวข้อง หรือมีควำมจ ำเป็นซึ่งไม่อำจ
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ประเด็นรับฟังความคิดเห็น ความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสีย ผลการพิจารณา 

๒. ต้นทุนกำรด ำเนินงำน (OPEX)  
     ให้ควำมเห็นเพิ่มเติมว่ำ ค่ำเช่ำพ้ืนที่อำคำรใบหยก ๒ 
มีกำรปรับขึ้นทุกครั้งที่ต่อสัญญำ 
 
 
 
 
 

MCOT:  
ไม่เห็นด้วย โดยเสนอให้มีอัตรำค่ำตอบแทนกำรเช่ำใช้
โครงข่ำยฯ เป็นรำคำเดียวที่ยอมรับได้และใช้ร่วมกัน 
ทุกรำย โดยพิจำรณำจำกข้อมูลต้นทุนของผู้ให้บริกำร
โครงข่ำยฯ ทุกรำย 

หลีกเลี่ยงได้ หรือหำกไม่มีจะไม่เกิดกำรให้บริกำรขั้นพ้ืนฐำน 
ก็สำมำรถน ำค่ำใช้จ่ำยดังกล่ำวมำเป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนได้ 
๒. ค่ำเช่ำพ้ืนที่อำคำรใบหยก ๒ เป็นต้นทุนกำรด ำเนินงำน 
(OPEX) ตำมภำคผนวก ก ของร่ำงประกำศฯ กรณีค่ำเช่ำปรับ
สูงขึ้น ผู้รับใบอนุญำตต้องน ำส่งส ำเนำสัญญำที่สอดคล้องกับ
ข้อมูลดังกล่ำว  ในครำวที่ต้องกำรทบทวนหรือปรับปรุง
เปลี่ยนแปลงอัตรำตอบแทนค่ำเช่ำใช้โครงข่ำยฯ  

 
ร่ำงประกำศฯ เหมำะสมแล้ว เนื่องจำก 

กรณีกำรใช้อัตรำค่ำตอบแทนกำรเช่ำใช้โครงข่ำยฯ ที่เป็น
รำคำเดียวที่ยอมรับได้และใช้ร่วมกันทุกรำย ไม่สำมำรถ
ด ำเนินกำรได้ในชั้นของประกำศนี้ โดยมีเหตุผลดังนี้ 

๑. ไม่ได้ก ำหนดรูปแบบของโครงข่ำย (Network Design) 
ไม่ได้ก ำหนดรูปแบบกำรบริหำรจัดกำร หรือกำรด ำเนินกำร
ภำยในโครงข่ำย (Network Management) อีกทั้งผู้ให้บริกำร
โครงข่ำยฯ มีข้อจ ำกัดเกี่ยวกับกฎหมำย ระเบียบ ข้อก ำหนด 
และบุคลำกรภำยในที่แตกต่ำงกัน ซึ่งผู้ให้บริกำรโครงข่ำยฯ 
อำจมีต้นทุนที่แตกต่ำงกันได้ ดังนั้น ในชั้นของกำรก ำหนด
มำตรฐำนกำรค ำนวณจึงควรให้เป็นไปตำมข้อเท็จจริงที่ปรำกฏ 

๒. ประกำศฉบับนี้ได้ก ำหนดให้อัตรำค่ำตอบแทนกำรเช่ำใช้
โครงข่ำยฯ ต้องเป็นอัตรำที่สะท้อนต้นทุน โดยให้ใช้หลักกำร
ค ำนวณแบบต้นทุนส่วนเพ่ิมเฉลี่ยระยะยำว (Long Run Average 
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ประเด็นรับฟังความคิดเห็น ความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสีย ผลการพิจารณา 
Incremental Cost: LRAIC)   โดยผู้ รับใบอนุญำตมีกำรใช้
เทคโนโลยี ในกำรให้บริกำรที่ เป็นปั จจุบันและทันสมัย  
ด้วยต้นทุนที่มีประสิทธิภำพ และสะท้อนต้นทุนที่มองไป
ข้ำงหน้ำ ดังนั้น ผู้ให้บริกำรโครงข่ำยฯ จะไม่สำมำรถน ำต้นทุน 
ที่ไม่มีประสิทธิภำพหรือต้นทุนที่ไม่เกี่ยวข้องกับกำรให้บริกำร
โครงข่ำยฯ มำรวมในกำรค ำนวณต้นทุนตำมประกำศฉบับนี้ได้ 

๗. อายุทางเศรษฐศาสตร์ของอุปกรณ์ และ
แนวโน้มราคาเฉลี่ยต่อปี 
(ร่ำงประกำศฯ หน้ำ ๑๑-๑๒) 
 

กรมประชาสัมพันธ์: 
เห็นด้วย 
 
Thai PBS: 
เห็นด้วย 
 
สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก: 
เห็นด้วย 
 
MCOT:  
ไม่เห็นด้วย โดยเสนอให้มีอัตรำค่ำตอบแทนกำรเช่ำใช้
โครงข่ำยฯ เป็นรำคำเดียวที่ยอมรับได้และใช้ร่วมกัน 
ทุกรำย โดยพิจำรณำจำกข้อมูลต้นทุนของผู้ให้บริกำร
โครงข่ำยฯ ทุกรำย 

 
- 

 
 

- 
 
 

- 
 
ร่ำงประกำศฯ เหมำะสมแล้ว เนื่องจำก 

กรณีกำรใช้อัตรำค่ำตอบแทนกำรเช่ำใช้โครงข่ำยฯ ที่เป็น
รำคำเดียวที่ยอมรับได้และใช้ร่วมกันทุกรำย ไม่สำมำรถ
ด ำเนินกำรได้ในชั้นของประกำศนี้ โดยมีเหตุผลดังนี้ 

๑. ไม่ได้ก ำหนดรูปแบบของโครงข่ำย (Network Design) 
ไม่ได้ก ำหนดรูปแบบกำรบริหำรจัดกำร หรือกำรด ำเนินกำร
ภำยในโครงข่ำย (Network Management) อีกทั้งผู้ให้บริกำร
โครงข่ำยฯ มีข้อจ ำกัดเกี่ยวกับกฎหมำย ระเบียบ ข้อก ำหนด 
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ประเด็นรับฟังความคิดเห็น ความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสีย ผลการพิจารณา 
และบุคลำกรภำยในที่แตกต่ำงกัน ซึ่งผู้ให้บริกำรโครงข่ำยฯ 
อำจมีต้นทุนที่แตกต่ำงกันได้ ดังนั้น ในชั้นของกำรก ำหนด
มำตรฐำนกำรค ำนวณจึงควรให้เป็นไปตำมข้อเท็จจริงที่ปรำกฏ 

๒. ประกำศฉบับนี้ได้ก ำหนดให้อัตรำค่ำตอบแทนกำรเช่ำใช้
โครงข่ำยฯ ต้องเป็นอัตรำที่สะท้อนต้นทุน โดยให้ใช้หลักกำร
ค ำนวณแบบต้นทุนส่วนเพ่ิมเฉลี่ยระยะยำว (Long Run Average 
Incremental Cost: LRAIC)   โดยผู้ รับใบอนุญำตมีกำรใช้
เทคโนโลยี ในกำรให้บริกำรที่ เป็นปั จจุบันและ ทันสมัย  
ด้วยต้นทุนที่มีประสิทธิภำพ และสะท้อนต้นทุนที่มองไป
ข้ำงหน้ำ ดังนั้น ผู้ให้บริกำรโครงข่ำยฯ จะไม่สำมำรถน ำต้นทุน 
ที่ไม่มีประสิทธิภำพหรือต้นทุนที่ไม่เกี่ยวข้องกับกำรให้บริกำร
โครงข่ำยฯ มำรวมในกำรค ำนวณต้นทุนตำมประกำศฉบับนี้ได้ 

ภาคผนวก ข ประกอบด้วย แบบฟอร์มการน าส่งข้อมูล 
๘. ตารางที่ ๑ การลงทุนอุปกรณ์โครงข่ายฯ 

(ร่ำงประกำศฯ หน้ำ ๑๓) 
 

Thai PBS: 
เห็นด้วย 
 
สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก: 
เห็นด้วย 

กรมประชาสัมพันธ์: 
ไม่เห็นด้วย เนื่องจำกไม่สำมำรถแยกรำคำอุปกรณ์ 
แต่ละรำยกำรโดยละเอียดได้ อีกทั้งเป็นสัญญำรวมและ 
มีงำนก่อสร้ำงเข้ำมำเกี่ยวข้อง และเป็นลักษณะ Turn Key  

 
- 

 
 

- 

ร่ำงประกำศฯ ครอบคลุมแล้ว เนื่องจำก  
๑. ส ำนักงำน กสทช. จะด ำเนินงำนตำมแนวปฏิบัติปกติของ
ส ำนักงำนฯ ในกำรออกหนังสือแจ้งให้ผู้รับใบอนุญำตน ำส่งข้อมูล
ดังกล่ำวให้ครบถ้วน และ/หรือเชิญผู้รับใบอนุญำตให้เข้ำมำชี้แจง 
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๒. กำรจัดซื้อจัดจ้ำงในลักษณะ Turn Key จะมีรำยละเอียด
ของอุปกรณ์ โดยรำคำของอุปกรณ์สำมำรถจ ำแนก หรือปันส่วน
ตำมหลักวิชำกำรได้ เช่น กำรปันส่วนแบบ EPMU (Equi – 
Proportional Mark Up) เป็นต้น   

๓. กรณีที่ผู้รับใบอนุญำตไม่น ำส่งข้อมูล หรือข้อมูลดังกล่ำว 
ไม่เพียงพอ หรือไม่สมเหตุสมผล และส ำนักงำน กสทช. ไม่อำจ
จัดหำข้อมูลเพิ่มเติมจำกผู้รับใบอนุญำตได้อีก ส ำนักงำน กสทช. 
จึงจะด ำเนินกำรประมำณต้นทุนกำรให้บริกำรโครงข่ำยฯ ต่อไป 

๙. ตารางที่  ๒ โครงสร้างบุคลากรของ
โครงข่ายฯ  
และตารางที่ ๓ เงินเดือนและสวัสดิการ
บุคลากรของโครงข่ายฯ 
(ร่ำงประกำศฯ หน้ำ ๑๓-๑๔) 
 

MCOT: 
  เสนอให้น ำส่งข้อมูลเงินเดือนและสวัสดิกำรบุคลำกร 
ในภำพรวมแทน เนื่องจำกกำรระบุรำยละเอียดถึงชื่อ
พนักงำนเป็นกำรก้ำวล่วงข้อมูลส่วนบุคคล และเป็น
ภำระแก่ผู้กรอกข้อมูลโดยไม่จ ำเป็น 
 
กรมประชาสัมพันธ์:  
มีข้อเสนอแนะดังนี้ 
๑) ในตำรำงที่ ๒ ควรตัดคอลัมน์ “อำยุงำนเฉลี่ย” ออก 
๒) ในตำรำงที่ ๓ ควรตัดคอลัมน์ “สวัสดิกำร” ออก 
เนื่องจำกเป็นสวัสดิกำรที่ภำครัฐเป็นผู้ด ำเนินกำร จึงไม่
สำมำรถค ำนวณได้  
 
Thai PBS:  
มีข้อเสนอแนะดังนี้ 

๑. ร่ำงประกำศฯ ครอบคลุมแล้ว แต่ควรปรับปรุงตำรำงที่ ๒ 
และ ๓ ให้มีควำมชัดเจนมำกยิ่งขึ้น โดยค ำนึงถึงข้อมูลควำมลับ
ระดับบุคคลและควำมเพียงพอของข้อมูลที่ใช้ในกำรตรวจสอบ 
เนื่องจำก  
     ๑) ค่ำใช้จ่ำยด้ำนบุคลำกรเป็นค่ำใช้จ่ำยหลักของต้นทุนกำร
ด ำเนินงำน (OPEX) ในแต่ละปี  
     ๒) เพ่ือให้สำมำรถตรวจสอบควำมซ้ ำซ้อนของบุคลำกรของ
โครงข่ำยฯ และสะดวกต่อกำรพิจำรณำค่ำใช้จ่ำยเงินเดือนและ
สวัสดิกำรบุคลำกรของโครงข่ำยฯ ให้เป็นไปตำมหลักกำร 
LRAIC   

๒. ปรับปรุง ข้อ ๕ ของประกำศฯ โดยปรับเปลี่ยนชื่อรำยกำร
ข้อมูลที่ให้ผู้รับใบอนุญำตน ำส่ง เพ่ือให้สอดคล้องกับชื่อตำรำงที่ 
๒ และ ๓ ของภำคผนวก ข ดังนี้  
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ประเด็นรับฟังความคิดเห็น ความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสีย ผลการพิจารณา 
๑) ในตำรำงที่ ๒ ควรตัดคอลัมน์ “อัตรำเงินเดือนเฉลี่ย” 
ออก แล้วให้น ำส่งข้อมูล อัตรำเงินเดือนเฉลี่ ย ของ
เจ้ำหน้ำที่ที่เกี่ยวข้องกับกำรให้บริกำรโครงข่ำยฯ ใน
ภำพรวมแทน 
๒) ในตำรำงที่ ๓ ควรให้น ำส่งข้อมูลกำรใช้งบประมำณ
ด้ำนสวัสดิกำรของบุคลำกรที่เกี่ยวข้องในภำพรวมแทน 
 
สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก: 
เห็นด้วย  โดยเสนอแนะดังนี้ 
๑) ในตำรำงที่ ๒ ให้เปลี่ยนคอลัมน์ “อัตรำเงินเดือนเฉลี่ย” 
เป็นข้อมูลค่ำใช้จ่ำยในภำพรวมแทน 
๒) ในตำรำงที่ ๓ ควรให้น ำส่งข้อมูลสวัสดิกำรในภำพรวม
แทน 
 

 เปลี่ยน “(๒) โครงสร้ำงบุคลำกรของโครงข่ำยโทรทัศน์
ประเภทที่ใช้คลื่นควำมถี่ภำคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล” 
เป็น “(๒) โครงสร้ำงและค่ำใช้จ่ำยด้ำนบุคลำกรของ
โครงข่ำยโทรทัศน์ประเภทที่ใช้คลื่นควำมถี่ภำคพ้ืนดิน
ในระบบดิจิตอล” 

 เปลี่ยน “(๓) เงินเดือนและสวัสดิกำรบุคลำกรของ
โครงข่ำยโทรทัศน์ประเภทที่ใช้คลื่นควำมถี่ภำคพ้ืนดิน
ในระบบดิจิตอล” เป็น “(๓) บุคลำกรของโครงข่ำย
โทรทัศน์ประเภทที่ใช้คลื่นควำมถี่ภำคพ้ืนดินในระบบ
ดิจิตอล” 

๓. ปรับปรุงตำรำงที่ ๒ ดังนี้ 
 เปลี่ยนชื่อตำรำง โดยเปลี่ยนชื่อ “โครงสร้ำงบุคลำกร

ของโครงข่ำยโทรทัศน์ประเภทที่ ใช้คลื่นควำมถี่
ภำคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล” เป็น “โครงสร้ำงและ
ค่ำใช้จ่ำยด้ำนบุคลำกรของโครงข่ำยโทรทัศน์ประเภท
ที่ใช้คลื่นควำมถ่ีภำคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล” 

 ปรับเพิ่มคอลัมน์ “ค่ำใช้จ่ำยสวัสดิกำรเฉลี่ย” 
 ปรับเ พ่ิมหมำยเหตุ เ พ่ือให้สอดคล้องกับข้ อมูล 

ในตำรำง มีข้อควำมดังนี้ 
“หมำยเหตุ  ๑) กรณีไม่มีข้อมูลค่ำใช้จ่ำยสวัสดิกำร
เฉลี่ย ให้แสดงวิธีกำรค ำนวณ สมมติฐำน พร้อมน ำส่ง
เอกสำรหลักฐำนอ้ำงอิงให้ชัดเจน  ๒) กรณีมีกำรปัน
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ประเด็นรับฟังความคิดเห็น ความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสีย ผลการพิจารณา 
ส่วนบุคลำกรที่เกี่ยวข้อง ให้อธิบำยควำมเกี่ยวข้อง 
และหลักกำรปันส่วนที่เป็นมำตรฐำนสำกล พร้อม
น ำส่งเอกสำรอ้ำงอิง” 

๔. ปรับปรุงตำรำงที่ ๓ ดังนี้ 
 เปลี่ยนชื่อตำรำง  โดยเปลี่ยนชื่อ “เงินเดือนและ

สวัสดิกำรบุคลำกรของโครงข่ำยโทรทัศน์ประเภทที่ใช้
คลื่ นควำมถี่ ภำค พ้ืนดินในระบบดิจิตอล” เป็น 
“บุคลำกรของโครงข่ำยโทรทัศน์ประเภทที่ใช้คลื่น
ควำมถี่ภำคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล” 

 เปลี่ยนคอลัมน์ “อำยุงำน” เป็น “สังกัด (สถำนที่
ท ำงำน)”  

 เปลี่ยนคอลัมน์ “สวัสดิกำร” เป็น “สัดส่วนกำรท ำงำน
ให้กับโครงข่ำยฯ” 

 ปรับเปลี่ยนหมำยเหตุเพ่ือให้สอดคล้องกับข้อมูล 
ในตำรำง ดังนี้ 
เปลี่ยน “หมำยเหตุ ๑) กรณีไม่มีข้อมูลค่ำใช้จ่ำย
สวั สดิ กำรรำยบุ คคล  ให้ แสดงวิ ธี ก ำรค ำนวณ 
สมมติฐำน พร้อมน ำส่งเอกสำรหลักฐำนอ้ำงอิงให้
ชัดเจน  ๒) กรณีมีกำรปันส่วนบุคลำกรที่เกี่ยวข้อง ให้
อธิบำยควำมเกี่ยวข้อง และหลักกำรปันส่วนที่เป็น
มำตรฐำนสำกล พร้อมน ำส่งเอกสำรอ้ำงอิง” 



17 
 

ประเด็นรับฟังความคิดเห็น ความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสีย ผลการพิจารณา 

เป็น “หมำยเหตุ  ๑) ข้อมูลบุคลำกรของโครงข่ำย
โทรทัศน์ประเภทที่ใช้คลื่นควำมถี่ภำคพ้ืนดินในระบบ
ดิจิตอลในตำรำงที่  ๓ ควรสอดคล้องกับข้อมูล
โครงสร้ำงบุคลำกรของโครงข่ำยโทรทัศน์ประเภทที่ใช้
คลื่นควำมถี่ภำคพ้ืนดินในระบบดิจิตอลในตำรำงที่ ๒  
๒) กรณีบุคลำกรสนับสนุน ให้ระบุสัดส่วนกำรท ำงำน
ให้กับโครงข่ำยฯ เช่น ฝ่ำยบัญชี และฝ่ำยกฎหมำย” 
 

๑๐. ตารางที่ ๔ อาคารส านักงานส่วนกลาง 
อาคารส านักงานส่วนภูมิภาค และศูนย์
ซ่อมบ ารุง 
(ร่ำงประกำศฯ หน้ำ ๑๔) 
 

Thai PBS: 
เห็นด้วย 
 
สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก: 
เห็นด้วย   
 
กรมประชาสัมพันธ์: 
เห็นด้วย แต่มคีวำมเห็นเพิ่มเติมว่ำ อำคำรส ำนักงำนส่วน
ภูมิภำค และศูนย์ซ่อมบ ำรุง มีกำรใช้ร่วมกับหน่วยงำน
อ่ืนของกรมประชำสัมพันธ์ จึงท ำให้ไม่สำมำรถแสดง
รำยละเอียดค่ำก่อสร้ำงได้ เนื่องจำกไม่มีข้อมูล  
 

- 
 

- 
 
ร่ำงประกำศฯ ครอบคลุมแล้ว เนื่องจำก  
๑. ส ำนักงำน กสทช. จะด ำเนินงำนตำมแนวปฏิบัติปกติของ
ส ำนักงำนฯ ในกำรออกหนังสือแจ้งให้ผู้รับใบอนุญำตน ำส่ง
ข้อมูลดังกล่ำวให้ครบถ้วน และ/หรือเชิญผู้รับใบอนุญำตให้เข้ำ
มำชี้แจง 

๒. ข้อมูลเกี่ยวกับอำคำรส ำนักงำนส่วนกลำง อำคำรส ำนักงำน
ส่วนภูมิภำค และศูนย์ซ่อมบ ำรุง  ต้องเป็นไปตำมหลักกำร 
LRAIC โดยเป็นต้นทุนที่จ ำเป็นในกำรให้บริกำรโครงข่ำยฯ 
อย่ำงมีประสิทธิภำพ ซึ่งสำมำรถใช้วิธีกำรปันส่วนตำมหลัก
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ประเด็นรับฟังความคิดเห็น ความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสีย ผลการพิจารณา 
วิชำกำรได ้เช่น กำรปันส่วนแบบ EPMU (Equi – Proportional 
Mark Up) เป็นต้น พร้อมน ำส่งเอกสำรอ้ำงอิงเพ่ือประกอบกำร
พิจำรณำ 

๓. กรณีที่ผู้รับใบอนุญำตไม่น ำส่งข้อมูล หรือข้อมูลดังกล่ำว 
ไม่เพียงพอ หรือไม่สมเหตุสมผล และส ำนักงำน กสทช. ไม่อำจ
จัดหำข้อมูลเพิ่มเติมจำกผู้รับใบอนุญำตได้อีก ส ำนักงำน กสทช. 
จึงจะด ำเนินกำรประมำณต้นทุนกำรให้บริกำรโครงข่ำยฯ ต่อไป 

 
 


