
- ๑ - 

สรุปการรับฟ*งความคิดเห็นสาธารณะ 

(ร:าง) ประกาศ กสทช. เร่ือง อัตราค:าตอบแทนการเช่ือมต:อโครงข:ายโทรคมนาคมท่ีเปIนอัตราอJางอิง พ.ศ. ๒๕๖๔ 

ระหว:างวันท่ี ๒๗ พฤษภาคม - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔ 

และในการประชุมรับฟ*งความคิดเห็นสาธารณะผ:านส่ืออิเล็กทรอนิกส[ (Video Conference) เม่ือวันท่ี ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๔ 

 

ประเด็น ผูJแสดงความคิดเห็น/ความคิดเห็น 

๑. ความเหมาะสมของระยะเวลาในการใชJ

อัตราค:าตอบแทนการเชื ่อมต:อโครงข:าย

โทรคมนาคมที่เปIนอัตราอJางอิง ตามตาราง

แนบทJาย (ร:าง) ประกาศ กสทช. เรื ่อง 

อัตราค:าตอบแทนการเชื ่อมต:อโครงข:าย

โทรคมนาคมที ่ เป Iนอ ัตราอ Jางอ ิง พ.ศ. 

๒๕๖๔ 

๑) บจ. ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร[แซล คอมมิวนิเคช่ัน 

 - คุณระพีภัทย[ เลิศวงศ[วีรชัย แสดงความคิดเห็นในการประชุมฯ 

  เห็นว'าการเปลี่ยนผ'าน ๔ ป2เป3นระยะเวลานานเกินไป เนื่องจากได<มีการใช<การคำนวณแบบ LRIC+ มานานมากแล<ว ซึ่งจากที่ผ'าน

มาก็ยังไม'ได<สะท<อนต<นทุนของบริการเชื่อมต'อโครงข'ายฯ อย'างแท<จริง เมื่อเปลี่ยนวิธีการเป3น Pure LRIC แล<วจึงเห็นว'าควรกำหนดให<

อัตราอ<างอิงเป3นไปตามผลการคำนวณตามวิธีการ Pure LRIC ให<เร็วท่ีสุด เพ่ือให<สะท<อนต<นทุนอย'างแท<จริง 

 - ไปรษณีย[อิเล็กทรอนิกส[ เม่ือวันท่ี ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔ 

  บริษัทฯ ขอเสนอให<ระยะเวลาการเปล่ียนผ'านของการบังคับใช<อัตราค'าตอบแทนการเช่ือมต'อโครงข'ายฯ ไปสู'อัตราตามผลลัพธ]การ

คำนวณด<วยหลักการคำนวณวิธี Pure LRIC มีระยะเวลาที่กระชับมากขึ้น เพื่อสะท<อนให<เห็นถึงประสิทธิภาพของหลักการคำนวณ Pure 

LRIC ท่ีจะช'วยส'งเสริมการแข'งขันในอุตสาหกรรมรวมไปถึงการปรับลดอัตราค'าบริการค<าปลีกต'อไป 

๒) บจ. แอดวานซ[ ไวร[เลส เน็ทเวอร[ค 

 - คุณวิสิฐศักด์ิ เจริญไชย แสดงความคิดเห็นในการประชุมฯ 

  จากประกาศ กสทช. เรื่อง อัตราค'าตอบแทนการเชื่อมต'อโครงข'ายโทรคมนาคมที่เป3นอัตราอ<างอิงที่ผ'านๆ มา ระยะเวลาการใช<

บังคับอัตราอ<างอิงมักจะอยู'ที่ประมาณ ๒ ป2 แต'ตามร'างประกาศฯ นี้เป3นระยะเวลา ๔ ป2 จึงสอบถามว'า ในระหว'างการใช<บังคับอัตรา

อ<างอิงดังกล'าว หากสำนักงาน กสทช. ได<จัดให<มีการประมูลคลื่นชุดใหม' ทำให<เกิดต<นทุนการประมูลคลื่นของผู<ประกอบการ สำนักงาน 

กสทช. จะมีแนวทางทบทวนอัตราอ<างอิงตามต<นทุนต'างๆ เหล'าน้ีด<วยหรือไม' 

 - ไปรษณีย[อิเล็กทรอนิกส[ เม่ือวันท่ี ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๔ 



- ๒ - 

ประเด็น ผูJแสดงความคิดเห็น/ความคิดเห็น 

  บริษัทฯ เห็นว'ามีความเหมาะสมแล<ว 

๓) บจ. ดีแทค ไตรเน็ต 

 - คุณวันชัย ฉัตรฐิติ แสดงความคิดเห็นในการประชุมฯ 

  เห็นด<วย หากกำหนดระยะเวลาที่ยาวเช'นนี้ได< เนื่องจากทำให<สามารถกำหนดแผนธุรกิจเพื่อการลงทุนได<ชัดเจนยิ่งขึ้น ช'วยลด

ผลกระทบต'ออุตสาหกรรมได< 

 - หนังสือท่ี DTN.RS-NBTC ๑๓๘/๒๕๖๔ ลงวันท่ี ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๔ 

  เหมาะสมแล<ว เน่ืองจากการกำหนดอัตราอ<างอิงล'วงหน<าจะช'วยให<ผู<ประกอบการสามารถกำหนดแผนการลงทุนในระยะยาวได<ดีข้ึน 

๔) บมจ. โทรคมนาคมแห:งชาติ 

 - คุณคนองฤทธ์ิ บัวงาม แสดงความคิดเห็นในการประชุมฯ 

  เห็นด<วย เน่ืองจากทำให<มีเวลาในการวางแผน ลดภาระของแต'ละผู<ประกอบการได<ในอนาคต 

 - หนังสือท่ี เอ็นที/๒๖๘ ลงวันท่ี ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔ 

  การกำหนดอัตราค'าตอบแทนการเชื่อมต'อโครงข'ายฯ ที่เป3นอัตราอ<างอิง ล'วงหน<าเป3นระยะเวลา ๔ ป2 ตามร'างประกาศฯ ฉบับน้ี 

ทำให<ผู<ประกอบการสามารถวางแผนธุรกิจล'วงหน<าได< แต'สมควรเริ่มใช<ในป2 พ.ศ. ๒๕๖๖ เนื่องจาก ป2 พ.ศ. ๒๕๖๕ ได<ประกาศอัตรา

อ<างอิงไปตามประกาศ กสทช. เร่ืองอัตราค'าตอบแทนการเช่ือมต'อโครงข'ายโทรคมนาคมเป3นอัตราอ<างอิง พ.ศ. ๒๕๖๓ 

๕) บมจ. ทริปเปzลที บรอดแบนด[ (ไปรษณีย[อิเล็กทรอนิกส[ เม่ือวันท่ี ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔) 

 เห็นด<วย 

๖) บจ. แอมเน็กซ[ (ไปรษณีย[อิเล็กทรอนิกส[ เม่ือวันท่ี ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔) 

 ควรมีเวลาให<ผู<ประกอบการเตรียมตัวมากกว'าหรือเท'ากับ ๑ ป2 หลังประกาศ 



- ๓ - 

ประเด็น ผูJแสดงความคิดเห็น/ความคิดเห็น 

๗) บจ. โอทาโร เวิลด[ คอร[ปอเรช่ัน (ไปรษณีย[อิเล็กทรอนิกส[ เม่ือวันท่ี ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔) 

 เหมาะสม 
 

๘) สำนักงานคณะกรรมการคุJมครองผูJบริโภค (ไปรษณีย[อิเล็กทรอนิกส[ เม่ือวันท่ี ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๔) 

 เหมาะสม 

๒. ความเหมาะสมอัตราค:าตอบแทนการ

เชื่อมต:อโครงข:ายโทรคมนาคมที่เปIนอัตรา

อJางอิง ตามตารางแนบทJาย (ร:าง) ประกาศ 

กสทช. เรื่อง อัตราค:าตอบแทนการเชื่อมต:อ

โครงข:ายโทรคมนาคมที่เปIนอัตราอJางอิง 

พ.ศ. ๒๕๖๔ 

๑) บจ. ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร[แซล คอมมิวนิเคช่ัน (คุณระพีภัทย[ เลิศวงศ[วีรชัย แสดงความคิดเห็นในการประชุมฯ) 

 การพิจารณาว'าอัตราอ<างอิงดังกล'าวเหมาะสมหรือไม'นั้น จำเป3นต<องรู<ข<อมูลเพิ่มเติมจากทางที่ปรึกษาว'า อัตราค'าตอบแทนที่คำนวณ

ได<จริงเป3นอัตราเท'าใดในแต'ละป2 เพื่อที่จะได<นำมาศึกษาต'อว'า อัตราอ<างอิงจากการทำ Glide Path ครั้งนี้ เมื่อเทียบกับอัตราที่คำนวณ

ได<จริง ลดลงน<อยเกินไปหรือเหมาะสมดีแล<ว ซึ่งหากอัตราอ<างอิงของกิจการโทรศัพท]เคลื่อนที่ตามร'างประกาศฯ นี้ในป2แรก (๒๕๖๕) 

กำหนดไว<ที่ ๙ สตางต]/นาที นั้น บริษัทฯ เห็นว'าก็ยังไม'ได<ลดลงไปเยอะมาก เนื่องจากหากคำนวณโดยวิธีเดิม คือ LRIC+ เชื่อว'าค'าที่ได<

อาจจะไม'ได<แตกต'างกัน และได<สอบถามเพ่ิมเติมว'าในป2แรกสามารถลดอัตราค'าตอบแทนลงได<มากกว'าน้ีหรือไม' 

๒) บจ. แอดวานซ[ ไวร[เลส เน็ทเวอร[ค (ไปรษณีย[อิเล็กทรอนิกส[ เม่ือวันท่ี ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๔) 

 บริษัทฯ เห็นว'าหากปรับหลักการคำนวณเป3น Pure LRIC แล<ว ควรปรับอัตราค'าตอบแทนการเช่ือมต'อโครงข'ายฯ ท่ีเป3นอัตราอ<างอิง

ให<สอดคล<องกันด<วย ตามระยะเวลาท่ีร'างประกาศฯ น้ีกำหนด 

๓) บจ. ดีแทค ไตรเน็ต 

 - คุณวันชัย ฉัตรฐิติ แสดงความคิดเห็นในการประชุมฯ 

  เห็นด<วย เนื่องจากอัตรามีความสอดคล<องกับกรณีของต'างประเทศท่ีอัตราค'าตอบแทนการเชื่อมต'อฯ ของกิจการโทรศัพท]เคลื่อนท่ี

สูงกว'าอัตราของกิจการโทรศัพท]ประจำท่ี 

 - หนังสือท่ี DTN.RS-NBTC ๑๓๘/๒๕๖๔ ลงวันท่ี ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๔ 

  เหมาะสมแล<ว เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานการคำนวณจาก LRIAC มาเป3น Pure LRIC ซึ่งส'งผลให<อัตราค'าตอบแทน

ต่ำลงอย'างมาก การกำหนด Glide Path เพ่ือให<อุตสาหกรรมมีการปรับตัว เป3นการลดผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึนต'ออุตสาหกรรม 



- ๔ - 

ประเด็น ผูJแสดงความคิดเห็น/ความคิดเห็น 

๔) บมจ. โทรคมนาคมแห:งชาติ (หนังสือท่ี เอ็นที/๒๖๘ ลงวันท่ี ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔) 

 ไม'มีความเหมาะสม เน่ืองจากอัตราค'าตอบแทนการเช่ือมต'อโครงข'ายฯ ประเภท Fixed ลดต่ำลงมาก ซ่ึงไม'สอดคล<องต<นทุนท่ีแท<จริง

ของผู<ประกอบการ 

๕) บมจ. ทริปเปzลที บรอดแบนด[ (ไปรษณีย[อิเล็กทรอนิกส[ เม่ือวันท่ี ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔) 

 เห็นด<วย 

๖) บจ. แอมเน็กซ[ (ไปรษณีย[อิเล็กทรอนิกส[ เม่ือวันท่ี ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔) 

 อัตราค'าตอบแทนในป2สุดท<าย ควรให<มีอัตราเท'ากันท้ังโทรศัพท]เคล่ือนท่ีและโทรศัพท]ประจำท่ี เพ่ือให<เกิดอัตราค'าบริการท่ีสมดุลกัน 

๗) บจ. โอทาโร เวิลด[ คอร[ปอเรช่ัน (ไปรษณีย[อิเล็กทรอนิกส[ เม่ือวันท่ี ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔) 

 เหมาะสม 

๘) สำนักงานคณะกรรมการคุJมครองผูJบริโภค (ไปรษณีย[อิเล็กทรอนิกส[ เม่ือวันท่ี ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๔) 

 เหมาะสม 

๓. ประเด็นอ่ืนๆ ๑) บจ. แอดวานซ[ ไวร[เลส เน็ทเวอร[ค (ไปรษณีย[อิเล็กทรอนิกส[ เม่ือวันท่ี ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๔) 

 บริษัทฯ ขอให<พิจารณาประเด็นการยกเว<นค'าตอบแทนการเชื่อมต'อโครงข'ายฯ ระหว'างกันในกรณีที่มีการใช<บริการเพื่อบริการ

สาธารณะประโยชน] รวมถึงควรให<ผู<ประกอบการสามารถนำค'าใช<จ'ายท่ีเก่ียวข<องกับการให<บริการในลักษณะเดียวกัน ในการลดหย'อนค'า 

USO ด<วยอีกทางหน่ึง เพ่ือให<สอดคล<องกับหลักการของ USO 

๒) บจ. ดีแทค ไตรเน็ต (หนังสือท่ี DTN.RS-NBTC ๑๓๘/๒๕๖๔ ลงวันท่ี ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๔) 

 บริษัทฯ เห็นว'าไม'สมควรกำกับอัตราค'าตอบแทนการเชื่อมต'อโครงข'ายฯ บริการ SMS เนื่องจากบริการ SMS ไม'ใช'บริการท่ี 

ประชาชนทั่วไปใช<งานแล<ว เนื่องจากมีบริการ Messaging อื่นๆ ที่มีอยู'ใน Applications/Social Media ต'างๆ ให<ใช<แทน โดยบริการ 

SMS ไม'อาจแข'งขันกับบริการ Messaging เหล'านี้ได<เลย และผู<ประกอบการได<รับผลกระทบอย'างมีนัยสำคัญตลอดระยะเวลาที่ผ'านมา

จากการเข<ามาแข'งขันของบริการ Messaging เหล'าน้ี บริการ SMS ยังมีผู<ใช<งานอยู'บ<างเป3นการใช<ในทางธุรกิจคือกลุ'มลูกค<า Corporate 



- ๕ - 

ประเด็น ผูJแสดงความคิดเห็น/ความคิดเห็น 

ที่ยังต<องการประชาสัมพันธ]สินค<าต'างๆ ของตน (นอกเหนือจากการประชาสัมพันธ]ผ'านช'องทาง Platform Social Media ต'างๆ  

อยู'แล<ว) หรือการส'ง OTP ในขั้นตอน Verification ต'างๆ ดังนั้นบริการ SMS จึงไม'กระทบต'อผู<ใช<บริการโดยทั่วไป การกำหนดอัตรา

ค'าตอบแทนการเช่ือมต'อโครงข'ายฯ บริการ SMS จึงควรให<เป3นไปตามการเจรจากันของผู<ประกอบการ และให<การแข'งขันเป3นตัวกำหนด

อัตรา SMS โดยท<ายท่ีสุดไม'กระทบกับผู<ประกอบการท้ังอุตสาหกรรมมากจนเกินไป 

๓) บมจ. โทรคมนาคมแห:งชาติ 

 - คุณคนองฤทธ์ิ บัวงาม แสดงความคิดเห็นในการประชุมฯ 

  - ในป�จจุบันหลังจากได<มีการรวมธุรกิจระหว'าง CAT และ TOT เป3น NT แล<ว มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร<างทางด<านต<นทุนอย'างมี

นัยสำคัญ ซึ่งอาจทำให<ข<อมูลต<นทุนของทาง TOT เดิมที่ได<นำไปใช<ในการคำนวณค'าตอบแทนนั้นไม'สอดคล<องกับต<นทุนที่ดำเนินการอยู'

จริงหลังการรวมธุรกิจ จึงเห็นควรให<ช'วยพิจารณาในประเด็นน้ีด<วย 

  - หากพิจารณาต<นทุนค'าตอบแทนการเชื่อมต'อโครงข'ายฯ ของบริการ SMS จะพบว'ามีต<นทุนต่ำกว'าบริการ voice อย'างมาก  

จึงเห็นควรให<ช'วยพิจารณาในประเด็นน้ีด<วย 

 - หนังสือท่ี เอ็นที/๒๖๘ ลงวันท่ี ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔ 

  ควรมีการพิจารณากำหนดอัตราอ<างอิงสำหรับบริการ SMS และ/หรือ MMS เนื่องจากบริการ SMS Termination เป3นลักษณะ

บริการผูกขาดเช'นเดียวกับบริการ Voice Termination โดยอัตราค'าตอบแทนการเชื่อมต'อโครงข'ายฯ ของ SMS ที่ผ'านมาถูกกำหนด

โดยผู<ให<บริการโทรศัพท]เคลื่อนที่รายใหญ' ๒-๓ ราย และ Voice (Mobile) ที่เป3นอัตราอ<างอิง ต่ำกว'าค'าตอบแทนการเชื่อมต'อโครงข'าย

ฯ ของ SMS และหากพิจารณาต<นทุนของบริการ SMS (LRIC) จะพบว'าต่ำกว'าต<นทุนของบริการ Voice อย'างมาก 

๔) บมจ. ทริปเปzลที บรอดแบนด[ (ไปรษณีย[อิเล็กทรอนิกส[ เม่ือวันท่ี ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔) 

 บริษัทฯ เห็นควรเสนอให<สำนักงาน กสทช. จัดทำอัตราค'าตอบแทนการเชื่อมต'อโครงข'ายฯ ที่เป3นอัตราอ<างอิง สำหรับบริการ SMS 

ด<วย ทั้งบริการ SMS ในลักษณะ Phone to Phone และ Application to Phone ซึ่งเป3นบริการ SMS ที่ใช<งานกันเป3นส'วนใหญ'ใน

ป�จจุบัน เพื่อให<เป3นอัตราที่สะท<อนต<นทุน และเป3นประโยชน]ในการกำกับดูแลของสำนักงาน กสทช. ซึ่งจะช'วยลดข<อพิพาทที่อาจเกิดข้ึน 

อันจะทำให<ผู<ให<บริการสามารถเชื่อมต'อโครงข'ายเพื่อให<บริการ SMS ได< สามารถให<บริการได<รวดเร็วขึ้น ทั้งนี้ อัตราค'าตอบแทนการ



- ๖ - 

ประเด็น ผูJแสดงความคิดเห็น/ความคิดเห็น 

เชื่อมต'อโครงข'ายฯ ที่เป3นอัตราอ<างอิงสำหรับ SMS ควรต่ำกว'าอัตราค'าตอบแทนการเชื่อมต'อโครงข'ายฯ ของบริการโทรศัพท]พื้นฐาน

และโทรศัพท]เคล่ือนท่ีมากพอสมควร เน่ืองจากบริการ SMS มี holding time ต่ำกว'าบริการโทรศัพท]ปกติค'อนข<างมาก การส'ง SMS จะ

ใช<ระยะเวลาต่ำกว'า ๑ นาที 

๕) สำนักงานคณะกรรมการการแข:งขันทางการคJา (หนังสือ ด:วนท่ีสุด ท่ี สขค ๐๓๐๑/๒๒๙๒ ลงวันท่ี ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔) 

 - ร'างประกาศฯ ไม'มีประเด็นใดที่ขัดต'อกฎหมายแข'งขันทางการค<าและกฎหมายลูกที่ออกตามพระราชบัญญัติการแข'งขันทางการค<า 

พ.ศ. ๒๕๖๐ แต'อย'างใด  

 - เห็นควรให<มีการออกประกาศฯ เนื่องจากจะช'วยสนับสนุนให<การประกอบกิจการโทรคมนาคมมีกฎ ระเบียบ ที่จะเอื้อต'อการสร<าง

วัฒนธรรมในการแข'งขันอย'างเสรีและเป3นธรรม ตามหลักการของพระราชบัญญัติการแข'งขันทางการค<า พ.ศ. ๒๕๖๐ อันถือเป3น

ธรรมนูญทางการค<า ซ่ึงเป3นหลักการสากลท่ีประเทศพัฒนาแล<วถือปฏิบัติ 

 


